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 .است شده آماده کتاب ساز تیسا در کتاب نیا

 

 ژهیو :سطح

 :خالصه

 زمان که است یمنزو یدختر آرزو، .آرزوست نام به یر دخت یدرباره داستان

 بحران در را یادیز

 لمدادق پدرش عشق مرگ یبان و باعث که چرا برده، سر به پدرش یمحبتیب

 طور به او .شودیم

 یزن نجات عامل تنها تا کندیم کمک آرزو به که شودیم آشنا یمرد با یتصادف

 اکنون، که باشد

 یواسطه به مگر شودینم سریم نجات نیا .است آرزو پدر همراه و همسر مقام در

 بزرگ عشق

 از کندیم کمک او به بلکه کند،یم شیخو تیانسان ونیمد را آرزو تنها نه که مرد نیا

 یایدن

 بخشتر لذت ییتنها از شیبرا گرید افراد کنار در بودن و گرفته فاصله خود یانزوا

 که یمرد .باشد

 همان شود؛یم او نگران قلب آرامش یهیما تنها و آموزدیم را شدن عاشق او به

 که ستیمرد

 ردبب بوده خبریب آنها از سالها که گذشته یرازها به یپ آرزو شودیم باعث ناخواسته

 مرد نیا و

 هایسخت گاه یول کندیم یهمراه را آرزو سخت، طیشرا در که ستیمرد همان

 تا شوندیم روزیپ

 قیعم و پاک یعشق شد؟ خواهد روزیپ کی کدام حال .ندازندیب ییجدا دو آن نیب

 نگاه کی از که

 تا و گرفته نشات گذشته از که ییهایدشوار ای آوردیم در هم اسارت به را قلب دو

 مانع انندتویم

 اندازند؟یم عاشق دو نیا یخوشبخت راه سر بر
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 :حاتیتوض
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 و باشدیم )انیپا کی پس در رمان( من قبل رمان یادامه در رمان نیا نکهیا وجود با

 ینهیشیپ

 جلد یمطالعه به یالزام است، شده انیب قبل جلد در رمان یها تیشخص یزندگ

 ست،ین قبل

 شیپ بهتر اول جلد یمطالعه با چند هر که شده نوشته یطور داستان که چرا

 به یازین رود،یم

 .ستین آن فهم یبرا اول جلد یمطالعه

 :مقدمه

 انزوا، ارید از یزن من

 ش،یتشو ارید از یزن

 عشق، با ناناآش یارید از یزن

 نشد؛ وابسته یکس به هرگز که یقلب با یزن

 !باختم دل ساده چه

 آرامش آن افتنی یبرا و بازدیم نگاهت به یآسان نیا به که دانستیم چه دل آخر

 تا ،ییایرو

 !دیآیم در تو نگاه اسارت به گرم یقفس در دارم عمر

 *آرامش و عشق خداوند نام به*

 تا ما .کندیم صحبت شما با نویمار کاپیتان ز؛یعز مسافران شما یهمگ بر سالم"

 در دیگر یقیدقا

 امیدوارم .است تیفارنها یدرجه یس رونیب یدما .نشینیمیم زمین بر رُم فرودگاه

 پروازتان از که

 را خوشى اوقات .میهست آینده سفرهاى در شما دنید منتظر .باشید برده لذت

 تانیبرا رُم در
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 "!مبارک کریسمس .میآرزومند
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 چشم یکم و گرفتم کنارم کوچک یپنجره از را نگاهم مایهواپ کامل توقف با

 یهمه .چرخاندم

 سرشان، یباال یکمدها از و شدند بلند شانیهایصندل یرو از شوق با مسافرها

 و فهایک

 تا کردم صبر .بودم نشسته همچنان .آوردند رونیب را خود کوچک یچمدانها

 خلوتتر مایهواپ

 غرق یقدر به خواند؛یم را روزنامهاش و بود نشسته کنارم در یکهنسال مرد .شود

 خواندن در

 یچهره به ینگاه قه،یدق چند نیهم در !نکرد باز را کمربندش یحت که بود روزنامه

 اشیغرب

 که رنگ یآب یچشمان و کدستی دیسف یموها با ده،یچروک و دیسف یپوست .اختماند

 نکیع با

 ییبایز همه و همه دند،یرسیم نظر به جذابتر و درشت بود زده که یآب می فر

 او به یدلچسب

 ریغ نفر چند فقط و بود شده یخال مایهواپ شتریب گذشت، که یکم .بودند دهیبخش

 مانده ما از

 یول نداشتم یعجلها .رفتندیم یخروج در سمت به هم هاآن گرید .بودند

 ابد تا خواستمینم

 .کردم نگاهش منتظر و شدم بلند ناچار به !نمیبنش آنجا

 .برم خوامیم من آقا دیببخش-

 در .کرد نگاهم یسوال .آمد باال صورتم تا کمکم نگاهش و دیچرخ سمتم به سرش

 با پاسخش
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 یرسر س ینگاه با را اطرافش و چرخاند را سرش .کردم اشاره اطراف به نگاهم

 دوباره .گذراند نظر از

 :گفت و زد میرو به مهربان یلبخند و کرد نگاه من به

 !اومد فرود مایهواپ ی ک نبود حواسم اصال .دیببخش-

 :دادم را جوابش میمال یلحن با و آمد کش باال به لبم راست سمت

 .ادیم شیپ کنم،یم خواهش-

 .رفت کنار و شد بلند اشیصندل یرو از آرام .کرد باز را کمربندش نهیطمان با

 .دییبفرما-

 .شدم رد کنارش از و آمدم رونیب یآرام به

 .ممنونم-

 .کنمیم خواهش-
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 .رفتم یخروج در سمت به و برداشتم باال کمد از را کوچکم چمدان

 با و آورد هجوم من به شدت و سرعت با یزمستان سرد باد رفتم، رونیب که در از

 یرحمیب تینها

 .دمیکش باال امینیب یرو تا را گردنم شال یلبه .انداخت لرز به مرا

 در قلبم کردم، حس که گرفت دلم یقدر به مایهواپ یپلهها از آمدن نییپا نیح

 تنگ یفسق

 ایتالیا به ران،یا به رفتن یجا به که بود سمسیکر التیتعط نیاول نیا .شد فشرده

 دلم .آمدم

 شدم مجبور عمه، و خودشان اصرار به یول بود شده تنگ یلیخ خانوادهام یبرا

 التیتعط امسال

 که ییآدمها یرو چشمانم گذشتم که یورود تیگ از .باشم عمه کنار در را نو سال

 وسطت ذوق با
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 دلم ،یگرید زمان هر از شتریب .ماند ثابت شدند،یم دهیکش آغوش به زانشانیعز

 و خانه یهوا

 .دادم ادامه راهم به و انداختم نییپا را سرم .کرد را خودم ی خانواده

 ینگاه و ستادمیا بزرگش ینههایآ از یکی یجلو شوم، خارج فرودگاه از آنکه از قبل

 به یاجمال

 .انداختم خود

 و دیرسیم نظر به روشنتر من، یبرنزه بایتقر پوست که بود سرد یقدر هب هوا

 یاستخوان یگونهها

 ینیب مضحکتر، زیچ همه از .بودند شده سرخ هم، برجستهام نسبت به یبها**ل و

 نسبتا

 یدست .بود کرده قرمز ینیب با دلقک کی همچون مرا اش،یسرخ با که بود کمیبار

 بلند یموها به

 یکم شدهام ز و یموها تا دمیکش بودم، کرده شانیرها شانیرپ که رنگم یمشک

 مرتبتر و بخوابند

 در سمت به و گرفتم را چمدانم یدسته دوباره و کندم دل نهیآ از .برسم نظر به

 آن .رفتم یخروج

 خوشحال آمدیم برف اگر حداقل نبود؛ من لیم باب اصال سوزناک و سرد یهوا

 ییگو یول بودم،

 .نداشت را من از تقبالاس قصد رُم آسمان

 تمام سمس،یکر یبرا که یشهر به کنارم یشهیش از و شدم یتاکس سوار

 با شیساختمانها

 .شدم رهیخ بودند، شده نیمز رنگارنگ یچراغها و قرمز یربانها

 یرو نگاهم .آوردم رونیب را لمیموبا یگوش و بردم فرو میپالتو بیج در را دستم

 قفل یصفحه

 خانوادهام با شیپ سال سه سمسیکر که یعکس .اندم ثابت شدهاش، روشن

 به بودم، گرفته
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 مهربان و معصوم یچهره از نگاهم .کردیم یزباندراز امروزم غربت و ییتنها حس

 به مامان،
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 و زدیم موج نگاهش در هم هنوز ابهت .شد دهیکش بابا یجذبه و غرورپر یچهره

 عکس در یحت

 رنگ به یآب یرگهها با رنگش یطوس چشمان .دیکشیم رخ به را تشیشخص هم

 از ر،یکو آسمان

 کمال و تمام من که یبخش همان است؛ رگهاش دو یچهره بخش نیجذابتر نظرم

 ارث به او از

 شکیب کنم، فرض یمشک را اشیخاکستر یابروها و یجوگندم یموها اگر .بردهام

 هیشب قایدق

 !بود میخواه هم

 .خانوم میدیرس-

 .گذاشتم بمیج در را یگوش و آمدم رونیب فکر از

 .ممنونم-

 بود، ییوروی پنجاه یاسکناس تنها که اتشیمحتو یرو نگاهم .کردم باز را پولم فیک

 .ماند ثابت

 ادهیپ عیسر داشتم همراه خرد پول اگر .منشست منتظر و دادم را همان باالجبار

 اما شدم،یم

 زینفرتانگ طعم دیبا شه،یهم که شوندیم گم کجا رمیگیم که ییخردها پول دانمینم

 در انتظار

 قیعم ینفس و شدم ادهیپ نیماش از عیسر پول یباق گرفتن از پس .بچشم را یتاکس

 .دمیکش

 که بردم فرو میموها در را دستم .کرد زنده گرید یبار را وجودم تمام آزاد، یهوا

 سرما، شدت از
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 بود سرد حد از شیب هوا .بودند شده منجمد اندک یقطر با ییلهایقند همچون

 خوشبختانه اما

 به و برداشتم آرام یقدم .زدینم شالق صورتم پوست به سوز با فرودگاه، مثل

 یط را ریمس یکند

 زدن قدم بدنم سلول به سلول بسته، یفضاها در نشستن مدت آن از پس .کردم

 را هوا نیا در

 .کردیم طلب

 تنها اهرنگیس در به .رفتم ادهیپ کوچه آن در را راه یباق شدم ادهیپ که همانجا از

 در آشنا یخانه

 منتظر و زدم زنگ دیکل یرو کوتاه یضربها اشارهام انگشت با .دمیرس کوچه آن

 یصدا .ماندم

 :دیپرس ناباور که دمیشن را او آرامشبخش

 !؟یخودت آرزو-

 خوشحال مرا کردمیم یسع که یلحن با و زدم یریتصو فونیآ نیدورب به رو یلبخند

 دهد، نشان

 :دادم را جوابش
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 !خودمم-

 تمام .شدم اطشانیح وارد دست به چمدان نم و شد باز ییصدا چیه بدون در

 باغچه یگلها

 قدم ستیب از بعد .بود نمانده یبرگ چیه درختان، یشاخه بر و بودند شده خشک

 عمارت به

 باز سرعت به در رفتم، باال عمارت یورود یجلو یپله نیسوم از که نیهم .دمیرس

 جلوتر .شد

 .کردم نگاه بود، شده رهیخ من به یشاد و بهت با که یزن به لبخند با و رفتم
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 !عمه سالم-

 چند از بعد .رفتم گرمش آغوش به عیسر من و کرد باز میرو به را شیدستها

 از مرا لحظه،

 :دیپرس معترض یلحن با و آورد رونیب آغوشش

 !دنبالت اومدمیم خودم دیبا !؟یایم امروز ینگفت من به چرا !وونهید یدختره-

 .دیفتیب زحمت به استمخوینم !گهید نگفتم نیهم واسه-

 !ادینم خوشم هایرانیا اخالق نیا از گفتم بهت خوبه !؟یکنیم رف تعا چرا-

 ییبایز از هم اشیعصبان نگاه وجود با یحت که یرنگ یطوس چشمان به

 با دند،یدرخشیم

 هم هنوز نظرم از یول باشد سالش شصت حدودا االن دیشا .کردم نگاه نیتحس

 نیباتریز جزء

 خوب یبو و دمیکش آغوش به را او من نباریا و رفتم جلو یکم .تاسیدن یزنها

 را اشیشگیهم

 .دمیکش مشام به

 که نیهم تازه .دیشدیم تیاذ یلیخ یکیتار نیا یتو صبح موقع نیا !عمه دیببخش-

 منتظر دیبا

 .کردیم بدخوابتون یلیخ د،یموندیم

 !ستین نطوریا هم اصال-

 :داد دامها یمتریمال لحن با و کرد یکوتاه مکث

 !میندار شتریب که آرزو کی-

 !دییآرزو عشق شما و-
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 !م ه ا-

 که یمردانها یصدا منبع سمت به مانیدو هر نگاه زمان هم و شد باز آغوشم

 د،یپر حرفمان وسط
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 :دیپرس تعجب با عمه .دیچرخ

 ؟یشد داریب ی ک تو !مارکو-

 .تو با زمان هم-

 :گفت طلبکارانه و دیچرخ من سمت به نگاهش

 یاومد که هم االن .نجایا یایب میکن وادارت زور به دیبا !رفته ادتی رو ما گهید-

 رو عمهت فقط

 !یریگیم لیتحو

 یکوتاه یروبوس و میداد دست .شدم کترینزد او به و زدم شیرو به یلبخند

 عمو بنظرم .میکرد

 سال پنج و یس از بعد مسلما !باشد بلد یفارس بهتر هم ما از ]عمه همسر[ مارکو

 عمه، با یزندگ

 یفارس باشد که هم گرید کس هر است، کردن صحبت یفارس خانهاش قانون که

 ادی یعال را

 .ردیگیم

 .زنمیم سر بهتون شتریب بعد به نیا از عمو، دیببخش-

 :داد را جوابم عمه نباریا

 و مییتنها نجایا و میندار بچه خودمون ما یدونیم تو !د؟یبخش رو تو شهیم واقعا-

 که یدونیم

 .یاریم بهونه اومدن نجایا شتریب واسه همش یول ،یخودمون یبچه مثل درست

 هستند؛ بچهها عاشق مارکو عمو و تایآرم عمه .کردم او به یدلسوز و شرم از ینگاه

 مثل تدرس

 با و بردیم رنج خود یینازا از سالهاست عمه که است رحمیب آنقدر یزندگ اما !من

 ای عمل چیه

 عمو که دارد یخوشحال یجا نهایا یهمه با .شود بچهدار نتوانست ،یدرمان و دارو

 یآنقدر
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 شده حاضر و شده بچه الیخیب کامال عشقش، خاطر به که هست و بوده عاشقش

 انیسال است

 .دهد ادامه عمه با یزندگ به بچه بدون سال
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 !دارم دوستتون شتریب همه از خانوادهم از بعد رو شما من !عمه؟ هیچ حرفا نیا-

 نیا از دمیم قول

 خوبه؟ .امیب شتریب بعد به

 .میکن فیتعر و مینیبب-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یمهین

 و میبخور هم با که دیکن درست رو خوشمزهتون یقهوهها اون از یکی شهیم حاال-

 م؟یبزن یگپ

 .بشه آماده هم قهوه تا نییپا ایب کن عوض لباساتو برو !شهیم که البته-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .چشم-

 عمه یخانه به وقت هر که یاتاق سمت به و گرفتم را چمدانم یدسته دوباره

 میبرا آمدمیم

 باز را در آزادم دست با .دمیرس اتاق به باالخره .افتادم راه کردند،یم آمادهاش

 سمت به و کردم

 .رفتم اتاق یگوشه ینفره دو یچوب تخت

 حوله با گرم لباس دست کی .کردم باز را چمدانم عیسر و نشستم تخت یرو

 یراه و برداشتم

 نه کردم؛یم انتخاب را ولرم آب شهیهم .بود نهیگز نیبهتر ولرم آب .شدم حمام

 .سرد نه و داغ

 آرامش اوج تعادل، که گفتهاند راست میقد از .گرفتمیم یشتریب آرامش ینطوریا

 ریز .است
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 فرو فکر به آمدند،یم فرود برهنهام تن پوست بر فشار با که آب درشت قطرات

 آنچه به فکر رفتم؛

 بابا و مامان .شدهام ریدلگ خانوادهام از یخردها چرا، دروغ .گذشت یتازگ به که

 من با بارها روز هر

 و کمتر یلیخ شانیتماسها شیپ ماه سه از یول م،یزدیم حرف و گرفتندیم تماس

 مدت

 من به بابا .بود شیپ یهفته دو میزد حرف که نباریآخر .شد کوتاهتر مانیمکالمهها

 و زد زنگ

 همان وضوح به شیصدا .میایب عمه یخانه به ران،یا به رفتن یجا به مسالا گفت

 نیا که یشب

 دوران ادی به مرا سردش و خشک لحن .شد پخش میگوشها در زد، را حرف

 امیکودک دردناک

 خاطر به اگر .دمیدینم جانبش از پدرانه محبت یذرها که یدوران همان انداخت؛یم

 آن و مامان

 ادامه من با بابا احساس از یخال رفتار نبود، شد من رفتن کمُا به باعث که حادثه،

 به .کردیم دایپ

 سخت یکینزد نیا از من و شدیم کترینزد دوران همان به هم حاال آمدیم نظر

 .دمیترسیم
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 و رهیت کرد،یم خطور ذهنم به که یمنف فکر هر با قلبم یول شد بهتر یکم سردردم

 .شدیم رهتریت

 یگرم یلباسها با .شدم مشغول و برداشتم را حولهام .بستم را دوش ریش باالخره

 دم،یپوش که

 .کرد نفوذ میاستخوانها و گوشت عمق تا پوست سطح از ینیدلنش آرامش حس
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 دو یرو ،ییرایپذ از یطرف در که افتاد عمو و عمه به چشمم رفتم رونیب که اتاق از

 نفره تک مبل

 نگاه دستشان رنگ کرم کوچک یفنجانها به و بودند نشسته هم یروبهرو

 واضح کامال .کردندیم

 برده فرو فکر به را آنها یدو هر که کردهاند صحبت یموضوع یدرباره بود

 تنها سکوت .است

 .شکستم را سکوت نیا آرامش دادم، که ی"سالم" با من و بود حاکم یصدا

 !یاومد رید چه !سالم-

 .بره در میخستگ تا رمیبگ دوش کی رفتم-

 .داد حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش

 به راجع باهات خوامیم بعدش .ارهیب رو قهوهت مارگارت بگم نیبش ایب باشه-

 حرف یموضوع

 .بزنم

 ؟یبگ هشب االن یخوایم یمطمئن تایآرم-

 یاثر اصال که بود بیعج .آمدیم نظر به یمهم یمسئله .کردم نگاهشان کنجکاوانه

 در یشوخ از

 تیاهم حائز هم موضوع نیا دنیفهم زمان یحت نکه،یا بتریعج و دمیدینم عمو لحن

 !بود

 د؟یبگ من به یچ قراره مگه-

 .نیبش فعال .یفهمیم یزود به-

 به پس ندانستم، زیجا را شتریب ستادنیا من و کرد اشاره کنارش مبل به نگاهش با

 مبل سمت

 نسبت به یصدا با عمه .نشستم شیرو یآرام به و رفتم کنارش فیظر یچوب

 :گفت یبلند

 !مارگارت-
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 تنها عنوان به مادرش، یجا به یتازگ به و بود یجوان نسبت به ردخت که مارگارت

 یخانه خدمتکار

 کینزد ما به کهیحال در و آمد رون یب آشپزخانه از بود، شده کار به مشغول عمه

 یلهجه با شدیم

 :دیپرس ییایتالیا یمحل

 خانوم؟ دیداشت یامر-

 .اریب آرزو یبرا قهوه فنجان کی-

 حرکت نییپا به عمه به رو احترام و دییتا ینشانه به را شسر نکهیا از بعد مارگارت

 سمت به داد،

 :دیپرس و دیچرخ من

 خانوم؟ دیندار لیم یگهاید زیچ-

 .اریب جدا رو شکر فقط نه،-

 .چشم-

 نمانیب یموقت سکوت که بود یکس نیاول عمو شدنش، دور یکم از پس و برگشت

 .شکست را

 شد؟ یحتم تموندن اونجا گهید خبرا؟ چه لندن از-

 به مشغول که االن مخصوصا شده؛ یحتم گفت شهیم آره، .ستین که یخاص خبر-

 هم کار

 .شدم

 !یهست یلیفارغالتحص از بعد استراحت در هنوز کردمیم فکر ؟یجد-

 از یکی شنهادیپ به که بود رفته سر حوصلهم گهید .کردم استراحت کامل ماه کی-

 یتو دم،یاسات

 .شدم مشغول کشینیکل

 ت؟ کار از یهست یراض الحا-

 هم درآمدم از .شلوغه سرم و شدم دوست همکارام از یلیخ با .خوبه یلیخ بله-

 .میراض
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 !کنم یزندگ لندن عمرم آخر تا شمینم یراض چوجهیه به که من اما !هیعال-
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 !چرا؟-

 .شهیم آب سیخ روز هر آدم !بارهیم بارون شهیهم چون-

 !ستین یزندگ که نباشه بارش اگه !دارم دوست برفشو و بارون نیهم من اما-

 سیخ از دو هر که دانستمیم را نیا .شد بلند همزمان عمه و عمو یخندهها یصدا

 بدشان شدن

 از یکی در چتر ونیکلکس کی نیهم یبرا !آدمها اکثر مثل درست د؛یآیم

 .دارند شانیانبارها

 یخندهها اتمام با همزمان.زدم یلبخند هم من ضه،یعر نبودن یخال یبرا

 مارگارت نشان،یریش

 برداشت ینیس از را شکر ظرف و ینعلبک فنجان، .شد ییرایپذ وارد دست به ینیس

 زیم یرو و

 در را فنجانم و ینعلبک و کردم اکتفا ی"متشکرم" گفتن به .داد قرار میروبهرو

 یکم .گرفتم دست

 مشام به را عطرش لذت با .زدم هم را عالقهام مورد ظیغل یقهوه و ختمیر شکر

 با و دمیکش

 ینقاش یتابلو به و دمینوشیم را آن سکوت در .شدم مشغول کردنش مزهمزه

 در برهنه نوزادان

 خانه، نیا قدمت .کردمیم نگاه بود شده نصب میروبهرو وارید یرو که ابرها،

 بر بالغ مطمئنا

 جد یخانه در ییایتالیا مردان بزرگ گرید مثل هم مارکو عمو .هست سال ستیدو

 یزندگ بزرگش

 در همواره نسل در نسل سرشناس و ثروتمند افراد که آنهاست رسم نیا .کندیم

 یخانه
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 .کنند جادیا آن کیکالس ونیدکوراس در یرییتغ آنکه بدون کنند، یزندگ خاندانشان

 را خودش دارم حتم .بود رفته فرو فکر در سخت عمه و یجار همچنان سکوت

 خبر آن گفتن یبرا

 به را بدنم یسلولها تمام کمکم ینگران .کردیم آماده بفهمم من است قرار که مهم،

 .انداخت لرزه

 مزهاش به را ذهنم و دمینوش قهوه از گرید یجرعها حواسم، کردن پرت یبرا

 .دمکر مشغول

 یچوب زیم یرو بر ما، از دورتر یکم که یرنگ ییطال گرامافون به نگاهم ناخودآگاه

 یرنگ یقهوها

 آن از یکی شده، که هم کباری یبرا داشتم دوست شهیهم .خورد گره داشت، قرار

 گرد صفحات

 هم نیا .کنم گوش یمیقد یقیموس کی یصدا به و بگذارم آن در را اهرنگیس

 است؛ من یآرزو

 !گذشته هب سفر

 شد؟ تموم قهوهت آرزو-

 .کردم نگاهش منتظر و گرفتم دستم یخال فنجان از چشم عمه، یصدا با

 
 

14 

 .شد تموم بله-

 :گفت یجد یلحن با و شد بلند شیجا از عمو

 .دیکن صحبت راحت تا ذارمیم نهاتونت-

 شدت از .داد حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش تنها جواب، در هم عمه

 و ینگران

 قطعا آمد،ینم حرف به عمه اگر .کردمیم حس را قلبم یشده تندتر تپش ،یکنجکاو

 کی

 !بودم کرده ناقص یسکته
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 واگذار من به و بگن بهت نتونستن هیبق که بگم بهت یزیچ کی خوامیم آرزو-

 من نیبب .کردن

 ازت االن و یپراسترس و زیدرونر یادیز یول ،یهست یایقو دختر تو که دونمیم

 آرامش خوامیم

 باشه؟ .یکن گوش خوب حرفام به و یکن حفظ خودتو

 با را دهانم آب .شود کم یاندک شدهام، برابر دو ینگران تا دمیکش قیعم ینفس

 دادم قورت قدرت

 آنقدر .رمیبگ را، بود شده درست میگلو در که یکوچک بغض شدن زرگترب یجلو تا

 شده نگران

 !بودم کرده بغض ده،ینشن را خبر هنوز که بودم

 .دییبفرما .عمه باشه-

 ...بزنم حرف باهات نفس به راجع خوامیم من آرزو نیبب خب-

 و دیرس لبم به جانم ،یهایثان چند مکث نیهم با .دیکش قیعم ینفس و کرد یمکث

 :گفتم

 عمه؟ یچ مامانم-

 :دمیپرس لرزان ییصدا با

 افتاده؟ براش یاتفاق-

 :گفت و گذاشت شانهام یرو را دستش

 !باش آروم پس فتاده،ین یبد یلیخ اتفاق هنوز-

 .کردم نگاهش منتظر و دادم قورت محکم را دهانم آب
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 :گفت و کرد متمرکز چشمانم مردمک در را نگاهش

 اد؟یم ادتی رو نفس پدر-

 !ادیم ادمی که معلومه-

 ...راستش یدونیم خب-
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 :افزود و کرد ترَ زبان با را شیبها**ل

 .برده ارث به رو یقلب یماریب پدرش از نفس-

 :دمیپرس اباورانهن تعجب، از گرد یچشمان با

 !ممکنه؟ چطور آخه !؟یچ-

 میگلو یداخل یوارههاید به توانستیم تا و گرفت یجا میگلو در بزرگ یبغض

 که عمه .زد ضربه

 و آهسته ییصدا با و گذاشت میموها یرو را دستش رم،یمتح و نگران چقدر دید

 آرامکننده یلحن

 :گفت

 هنوز دکترش یگفته طبق !ستین بد حالش اونقدر االن نفس !آرزو باش آروم-

 یدیام یجا

 .داره ازین وندیپ یبرا قلب کی به االن نفس .وندهیپ عمل به دیام اون و هست

 :گفتم و دیچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها

 یلیخ و (-o ( یمنف یاو پدرش مثل هم مامان یخون گروه که یدونیم تو عمه، اما-

 !ابهیکم

 کمه؟ چقدر بزنن، وندیپ بهش بخوان و بخوره نشبد به یقلب نکهیا احتمال یدونیم

 یجار چانهام ریز تا چشمانم از که ییاشکها به و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 اجازه شدند،یم

 آرام یبرا کمرنگ یلبخند عمه .زندیبر فرو لیس کی مثل شدتتر پر و تندتر دادم

 و زد من کردن

 :گفت داشت، من یشورهدل و ینگران کردن فروکش در یسع که لحن همان با

 یکی اما کنند، دایپ بهش وندیپ یبرا یقلب نتونستن رانیا یتو هنوز که درسته آرزو-

 یدکترها از

 ادیب نشد، دایپ یقلب گهید یهفته دو تا اگر که کرده شنهادیپ یجراح یتهیکم

 در چون .سیانگل
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 یعنی نیا پس .ماهرترند جراحها هم و شترهیب عضو اهداء هم یوندیپ یعملها

 داره وجود یدیام

 !زمیعز یباش نتریخوشب دیبا و

 بزرگتر و بزرگ لحظه به لحظه که یبغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 را خود رشد شد،یم

 :گفتم شدیم حس وضوح به آن فیخف لرزش که ییصدا با .کند متوقف یلحظها

 احتمال ؟یفهمیم عمه کمه احتمالش !کمه چقدر احتمالش یدونیم هم تو عمه، اما-

 زنده

 ... کَ مامان موندن

 که مامان !است کم مامان ماندن زنده احتمال میبگو نداشتم توان .کردم سکوت

 یاندازه میبرا

 .داشت ارزش بزرگ کهکشان کی

 نفوذت از کن یسع خوردن غصه یجا به !یکن فکر مثبت کن یسع !زمیعز یآرزو-

 کادر یتو

 !یکن دایپ مادرت یبرا خوب جراح کی و یکن استفاده لندن یپزشک

 ...عمه اما-

 !یباش درمان راه نیبهتر دنبال یکن یسع دیبا فقط !زمیعز نداره اما و یول !سیه-

 را نمانیب سکوت قهیدق چند از پس مهع .کردم سکوت و انداختم نییپا را سرم

 :گفت و شکست

 نخواست که بود نیا هم نجایا یایب سمسیکر امسال گفت بهت آرمان نکهیا لیدل-

 ینیبب

 اثبات بهشون و نباش نگران پس ،یبباز خودتو و یبش نگران یلیخ و هیبستر نفس

 از تریقو کن

 !ییحرفا نیا

 یصفحه بر که مانیخانوادگ عکس به گرید یبار و برداشتم زیم یرو از را لمیموبا

 لم،یموبا قفل
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 مامان به را نگاهم .کردم نگاه داد،یم نشان سالم و شاد را خانوادهام یاعضا تمام

 عکس در که

 نگاه عکسش به مسخشدگان مثل .کشاندم کرد،یم نگاه من به ب**ل بر لبخند

 هر .کردمیم

 مرا دید وضوح که ییهااشک و شدیم بزرگتر و بزرگ بغضم گذشت،یم که لحظه

 کاستند،یم

 !کنم باور توانستمینم اصال من .دندیباریم تندتر و شتریب یزییپا یابر باران مثل

 قیعم ینفس

 به دیترد عمقشان در که رنگش یطوس چشمان در .بردم باال را سرم و دمیکش

 از شیب ینیخوشب
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 بر یسخت به دادم، قورت را دهانم آب فشار با .شدم قیدق شد،یم دهید حدش

 مسلط خودم

 :گفتم لرزان ییصدا با و شدم

 نه؟ مگه .عمه شهیم خوب حالش-

 !یباش آروم شد قرار-

 :گفتم عیسر یعصب یلحن با

 !دیبد منو جواب-

 پزشکها از و یکن دعا یتونیم فقط تو !حیمس یسیع نه خدام نه من !وآرز دونمینم-

 یجراحا و

 و نفس هم، سمسیکر التیتعط اتمام از بعد روز چند .یکن پرسوجو اونجا قلب

 انیم آرمان

 .تو شیپ لندن

 عاشق شهیهم !ستمین خوشحال اصال من یول ند،یآیم لندن به آنها !ندیآیم لندن به
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 لیدل نیا خواستینم دلم چوقتیه اما آمدند،یم من دارید به که بودم ییوقتها

 به آنها آمدن

 !باشد من دارید

 !م؟یزندگ یتو دمیکش یسخت کم من مگه !من؟ مامان چرا آخه !ترسمیم من عمه-

 تو !دختر یبد هیروح بابات و مامان به و یباش یقو دیبا تو !آرزو نزن حرفو نیا-

 یدونیم چیه

 اونقدر که ینفس راحته اون واسه یکرد فکر ده؟یکش یختس حاال تا قدر چه آرمان

 بوده عاشقش

 مطمئن نویا !سختتره یلیخ اون واسه .درمان تحت ای هیبستر ای ماهه کی هست، و

 .باش

 من سابق برادر اون گهید دمش،ید و رانیا رفتم که شیپ یهفته دو که یآرمان

 که تو .ستین

 !شده شکستهتر قدر چه یدونینم

 حس .گرفتندیم سبقت هم از چشمانم از ختنیر در ینگران و درد جنس زا ییاشکها

 کردمیم

 به قلبم .دادهاند دست از را خود یعاد تنفس و گرفتن ژنیاکس توان میههایر

 و کردیم درد شدت

 باور .بود داده زد،یم شالق آن به رحمانهیب که یبغض دست به را افسارش میگلو

 تعداد نیا

 چرا دمیفهمیم تازه .بود دشوار شدت به میبرا روز کی یط هم آن ،یمنف راتییتغ

 مدت نیا
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 من از گرید کردمیم فکر یاحمقانها طرز به من .بود شده کم من با شانیتماسها

 دلسرد

 !شدهاند
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 دخترم؟ یخوب رزوآ-

 .بزنم لبخند ختند،یریم چشمانم از صدایب که ییاشکها نیب کرد وادارم مشیمال لحن

 من !یآر

 را میاشکها دستانم کف با .باشند پنهان شهیهم دیبا من یدردها !باشم یقو دیبا

 و پاک

 .کردم قتریعم را لبخندم

 .دینباش من نگران .عمه خوبم-

 من با االن یتونیم تو اما ،یباش یقو گفتم که درسته !؟یبگ یزیچ یخواینم یمطمئن-

 دل و درد

 !یکن

 .خوبم کامال من عمه، نه-

 م؟یبخور صبحانه االن یخوایم-

 .بخوابم دمینرس اصال پرواز خاطر به شبید خستهم، یلیخ راستش نه-

 .بشه عوض هوات و حال تا د،یخر میبر عصر که کن استراحت برو پس باشه-

 !شهینم عوض هوام و حال هم دیخر با !عمه ندارم یدیخر من-

 .کنمیم عوض رو هوات و حال هم سازم،یم دیخر واست هم یایب من با-

 :گفتم و ندانستم زیجا را مخالفت اما نداشتم، دیخر به یلیم اصال چند هر

 .کنم استراحت برم گهید من اجازهتون با .دیبگ شما طور هر باشه-

 موافقت او با ناچار به دیبا پس برپاست، ییغوغا چه من قلب در دانستینم که او

 .کردمیم

 الیخیب توانستمیم من و بود پنداشتیم عمه که یسادگ همان به زیچ همه کاش

 و دلشوره

 یآسودگ کمال با هم بعد .بروم دیخر به او با و شوم آمده، سراغم به که یوحشت

 را مغزم ال،یخ

 دایپ مامان یبرا را، قلب جراح نیربهت و انداخته کار به بود شده باز قفلش که

 او از و کردمیم
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 به اهداکننده از دارد، یهمخوان مامان بدن با که را یقلب تا کردمیم درخواست

 .بزند وندیپ مامان

 یسالمت و حضور و رها یماریب از را مامان که شدیم یتیواقع ایور نیا کاش

 ما به را دوبارهاش

 شیرو باز طاق .شدم تخت یروانه و کردم باز را اتاق در یسست با .کردیم هیهد

 به و دمیکش دراز

 دایپ یکس یعنی فتد؟یب ممکن اتفاق نیبهتر شودیم یعنی .شدم رهیخ اتاق سقف

 که شودیم

 کنند؟ اهداء را قلبش بخواهند انشیاطراف و داشته یهمخوان امانم بدن با قلبش،

 شودیم یعنی

 به خواب که کردم الیخ و فکر یقدر به بخورد؟ وندیپ مامان بدن به قلب آن

 خسته چشمان سراغ

 .آمد منگم و جیگ مغز و

 !یدیخواب که ساعته هفت االن !ها شده عصر ؟یبش داریب یخواینم آرزو-

 از را عادت نیا .کردم دنشانیمال به شروع دستانم با و شودمگ آرام را چشمانم

 تاکنون امیبچگ

 یندهایآ یبراینگران و ترس از مملو کابوس کی به شتریب که خوابم .نکردهام ترک

 مامان یماریب که

 شدت به مرا دلچسب، ییایرو و نیریش خواب کی به تا بود، هیشب داشت شیپ در

 پتو .بود آزرده

 طلبکارانه و بود ستادهیا کمر به دست که عمه به .شدم زیمخین و زدم کنار را

 گنگ کرد،یم نگاهم

 :دمیپرس آلوده خواب و گرفته ییصدا با .کردم نگاه

 !شده؟ یزیچ-

 !دیخر میبر عصر امروز بود قرار کنم فکر-
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 عمه به رفتن دیخر یبرا صبح که یقول ادی بعد، یکم و بردم فرو میموها در یدست

 .دمافتا دادم،

 .بزنم زنگ مامانم به االن خوامیم گه؟ید وقت کی واسه دیبذار شهیم-

 خونه االن دوما .دیخر میریم االن نیهم پس ،یکرد قبول صبح خودت که اوال-

 !ستنین

 !ستن؟ین چرا-

 واسه دکتر مطب رنیم دارن گفت زدم زنگ آرمان به شیپ ساعت مین من-

 .نفس ینهیمعا

 میگلو آب دادن قورت با هم نباریا یول داخت،ان چنگ میگلو به یکوچک بغض

 .کردم مهارش

 بده؟ یلیخ حالش مامان-
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 .تیزیو واسه بودن گرفته وقت امروز !نه-

 بزنم؟ زنگ بهشون تونمیم ی ک-

 .میریگیم تماس میبرگشت دیخر از هک شب-

 آرامتر یبرا .آورد هجوم روحم تمام به خشم د،یخر یرو رانهاش ص مُ دیتاک با

 را دستم کالفه شدن،

 با ت،یعصبان هنگام که را رفتارم نیا دیگویم شهیهم مامان .بردم فرو میموها در

 یموها از دستم

 یوقت که ستین یاراد میبرا گرید .بردم ارث به بابا از رم،یگیم انتقام گناهمیب

 حیترج ت،یعصبان

 را دلخواهش جواب ناچار به .شوم مسلط خودم بر کار نیا با و کنم سکوت دهمیم

 :دادم

 .دیبگ شما یچ هر باشه،-

 .میبر میبخور عصرانه کی پاشو ینخورد هم غذا که حاال خوبه،-
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 .چشم-

 .شد خارج اتاق از ،یگرید حرف چیه بدون و زد یلبخند

 روح نثار یا "کردم یریگ عجب" ب**ل ریز و دمیکوب امیشانیپ یرو دستم کف اب

 خاطرم آزرده

 برس .کردم پهن مرتب را شیپتو و شدم بلند تخت یرو از رخوت با .کردم

 دست به را اهرنگمیس

 به و کردم باز را چمدان در گرمید دست با م،یموها زدن برس با همزمان و گرفتم

 کاله کی دنبال

 کاله .بود محض یحماقت نکردم، سرم کاله سرما نیا در صبح که نیهم .شتمگ گرم

 یرنگ دیسف

 یخوشحال یجا .بکشم الیخ یآسودگ از یپوف شد باعث زد،یم چشمک من به که

 که داشت

 نیا شدهام غرق اضطراب در که من یبرا اما بودم، نکرده فراموش را آوردنش

 از شیب یخوشحال

 .نداشت دوام یلحظها

 !ها شهیم رید !گهید ایب وآرز-

 !عمه اومدم-

 کنمیم اراده که هم یوقت .شدم خارج اتاق از و کردم پرت چمدان در را برس

 هیبق باشم، مرتب

 با یدنینوش یبطر و اسنک سید که یناهارخور زیم به شدن کینزد با !گذارندینم

 و ظرفها
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 دادینم نیتسک را غمم یذرها که یکوچک یشاد زدند،یم برق شیرو زیتم یالسهایگ

 سراغم به
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 یعصرانه نیا بودم، نخورده یحساب و درست یغذا شبید از که من یبرا .آمد

 مثل رمنتظرهیغ

 دمیشن آنچه یلحظها کردن وشفرام یبرا ،یبهانها خوب دیشا و بود معجزه کی

 .بود

 لیمیب یمعمول یعصرانه کی دید به بود، یگرید زمان هر اگر که را یاسنک ولع با

 نگاهش

 .خوردم کردم،یم

 از گرسنهتر یول کردم،یم حس خودم یرو را عمو و عمه متعجب ینگاهها ینیسنگ

 که بودم آن

 که یمن .خوردیم وسافس من حال به افکارش در عمه مطمئنا .دهم نشان یواکنش

 همواره

 که یکول یدختر همچون اکنون کنم، رفتار متشخص یزهیدوش کی مثل خواستیم

 یبرا

 .افتادم ساده یعصرانها جان به واریشکارچ چشد،یم را یاشراف یغذاها طعم نباریاول

 یوقت

 را چاقو و چنگال شد پر بود، مانده یخال شیپ ساعت مین تا که درماندهام یمعده

 رها اببشق در

 همان به یذرها تا کردم زیتم را دهانم دور آرام بشقابم، کنار یپارچها دستمال با و

 یزهیدوش

 که کردم نگاهشان منتظر .شوم هتریشب خواهد،یم من از شهیهم عمه که یمتشخص

 بر لبخند

 .کردندیم نگاه دلربا ک کود کی مثل من به ب،**ل

 ؟یشد ریس گهید-

 .ممنون .بود ذیلذ یلیخ عمه، بله-

 !نکردم درستش که من خب-

 !شده یعال مادرش مثل زود چه مارگارت دستپخت-
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 .هیبااستعداد و سختکوش دختر اون .آره-

 .رسهیم نظر به نطوریهم-

 مون؟ جَمع یسالمت به بخوره السیگ هی حاضره یک حاال خب-

 البا به را لبم راست سمت و کردم نگاهشان تیرضا با .کردند نگاهم منتظر دو هر

 .دادم کش

 فقط که یطور زدم،یم لبخند کج شهیهم !است نرفته زادیآدم به هم زدنم لبخند

 راست سمت
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 خوشش عادتم نیا از یلیخ مامان !بابا یها لبخند اکثر مثل درست رود؛یم باال لبم

 من .دیآیم

 هم من اتیاخالق بلکه م،یهست گریهمد هیشب اریبس چهره نظر از تنها نه بابا و

 مثل درست

 هر است، شوهرش یچرا و چونیب عاشق که هم مامان .است شده خودش

 ما نیب یشباهت

 از را گرفت سمتم به عمو که یپر مهین السیگ .کندیم ذوق یخوش از ندیبیم

 و فتمگر دستش

 و یبلور یالسهایگ خوردن هم به یصدا .میزد هم به را مانیالسهایگ لحظه همان

 به"

 .شدند همزمان مان"یسالمت

 دوست یخانواده ادی به و دمینوشیم سوزاننده و تلخ یدنینوش آن از جرعهجرعه

 امیداشتن

 نیهم پارسال !است ذهن از دور به ناگوار یاتفاقها ینیشبیپ قدر چه .افتادمیم

 کنارشان زمان

 به سمسیکر یبرا هم انیرا یحت .برادرم دو و خواهر کی و پدر و مادر کنار .بودم

 تا آمد،یم رانیا
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 شدن کمتر ان،یرا ادی .میکن تجربه گذشتهها ادی به را بودن هم کنار گرید بار یهمگ

 یتماسها

 نگفته من به حال به تا و دانستهیم را زیچ همه هم او اگر .آورد خاطرم به را رشیاخ

 !چه؟ باشد،

 واقعا یزیچ نیچن که دمیشیاند خود با و دادم تکان نیطرف به را سرم

 !ستینابخشودن

 .دیخر میبر مینتون و میبش یدنینوش ممکنه میبخور نیا از شتریب .بسه گهید خب-

 یلحظها یایرو در غرق من یول کردیم فکر ملعون دیخر نیا به هم هنوز عمه

 صحبت و آرامش

 !بودم رمماد با

 !زمیعز باشه-

 :گفت و کرد بلندتر یکم را شیصدا

 .کنه آماده رو نیماش الکس بگو .میبر میخوایم گهید ما مارگارت-

 :گفت که آمد آشپزخانه از مارگارت یشده فیضع یصدا

 .آقا گمیم االن-

 و کاله قسمتش نیمهمتر .دمیپوش لباس یلیمیب با و رفتم اتاق سمت به حالیب

 با شالگردن

 .هستم زاریب سرما از شدت به که من یبرا مخصوصا بود؛ دستکش
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 حرف یتلفن انیرا با اتاق، از رفتن رونیب از قبل دادم حیترج یول شدم آماده عیسر

 در یحس .بزنم

 را دستم .است داشته خبر زیچ همه از د،یبگو یزیچ من به آنکهیب او گفتیم ونمدر

 میموها در

 با بوق، سه از بعد باالخره .سپردم گوش تلفن بوق یصدا به حوصلهیب و بردم فرو

 ییصدا
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 :داد جواب خوابآلوده

 !(Hi (یها-

 .انیرا منم-

 !؟ییتو آرزو-

 !مزهیب روحمه پس نه-

 :دیپرس گرفته ییصدا با و دیکش دادارص و یطوالن یازهایخم

 شبه؟ نصف چند ساعت نجایا یدونیم !؟یزد زنگ االن چرا-

 .شبه سر که نجایا-

 .بزن زنگ بعدا .ادیم خوابم !ستمین اونجا که من-

 .مامانه به راجع م،یبزن حرف موردش در االن نیهم دیبا که هیمهم یمسئله-

 .آمد حرف به دوباره ینگران با ختهیآم و یجد یلحن با .کردم مکث یکم

 !آرزو بزن حرف !افتاده؟ واسش یاتفاق !شده؟ یچ-

 !رمیدلگ ازت یلیخ شیماریب کردن پنهان بابت یول فتاده،ین یخاص اتفاق فعال نه-

 هم او که شوم مطمئن خواستمیم .ماندم جانبش از یواکنش منتظر و کردم سکوت

 و دارد خبر

 .کنم بحث بعد

 !؟یدیفهم کجا از تو-
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 چند که شدم یعصبان آنقدر .بردم فرو میموها در را دستم و دمیکش یپوف کالفه

 با را میمو تار

 :گفتم یدلخور از آکنده یلحن با .کنَدم شهیر از دست

 من با نداشتم انتظار تو از ان،یرا که واقعا !؟ینگفت من به و یدونستیم هم تو پس-

 کی مثل

 !خانوادهام نیهم یاعضا از منم کردمیم فکر !یکن برخورد بهیغر

 ؟یدیفهم کجا از بگو فقط تو .کن ول رو حرفا نیا-
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 !بهامیغر کی واست که من !کنه؟یم یفرق چه تو واسه-

 گفته؟ بهت یک بگو !ارین باال رو من یرو اون آرزو-

 .گفته عمه حال هر به .ادیب باال روت اون ستین مهم واسم-

 !؟ییایتالیا االن مگه-

 .یبر طفره یتونیم نکن فکر .اومدم زودتر آره-

 .دمیفهم خودم .نگفت یکس منم به-

 اونوقت؟ یجور چه-

 !ه؟ییبازجو مگه !هوف-

 .بده منو جواب-

 آب از مامان دکتر ران،یا یتو میمیقد یوستاد از یکی یبابا .دمیفهم یاتفاق یلیخ-

 .اومد در

 !؟ینگفت من به چرا پس-

 یول کرد، انکار اولش زدم حرف بابا با یوقت !دمیفهم هست هفته سه کال منم-

 یحت دیفهم یوقت

 هم بعد .مینفهم یزیچ ما خواسته مامان گفت دارم، خبر هم نههایمعا قیدق زمان از

 تو به گفت

 .بده حیتوض بهت خواهرش موقعش به که نگم یزیچ

 نگفتن؟ بهمون که بده قدر چه حالش یعنی !ترسمیم من انیرا-
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 تمام به مسلح یروین کی مثل دلهره .نکردم دایپ سکوتش یبرا یمثبت ریتعب چیه

 کیشل بدنم

 .کردیم

 !بده جواب خدا رو تو چطوره؟ حالش ؟یدید رو مامان یتازگ تو انیرا-

 دکتر یبتون که داره یبستگ تو به فقط .لندن امیم سمسیکر از بعد منم آرزو-

 دایپ اونجا ییآشنا
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 .کنه اهدا بخواد و بخوره مامان به قلبش که بشه دایپ یکس و یکن

 هست؟ موندنش زنده به دیام قدر چه-

 !ستین یمشکل که بده انجام وندیپ بتونه اگه-

 نشه؟ اگه و-

 :داد جواب آهسته ییصدا و دیناام یلحن با و کرد مکث یکم

 .سال کی حداکثر گفته دکترش-

 "خداحافظ" کی گفتن به .نداشتم را شیحرفها به کردن گوش تحمل یحت گرید

 و کردم اکتفا

 را دهانم آب بود، شده لیتشک میگلو در که یضبغ مهار یبرا .کردم قطع را تماس

 قورت قدرت با

 قدم اتاق طول در یعصب .کنم دور ذهنم از را یمنف افکار کردم یسع و دادم

 به نگاهم که زدمیم

 مدت نایقی .افتادم دیخر ادی به و خورد گره بودم گذاشته تختم یرو که یفیک

 که است یادیز

 شتریب چه هر .آمدم رونیب اتاق از و اشتمبرد را فمیک عیسر .هستند من منتظر

 بدتر ماندمیم

 .شدم رهیخ نبود، آن در عمو و عمه از یاثر که یخال ییرایپذ به تعجب با .بود

 خانوم؟ دیاومد باالخره-

 یها دانه با پوست دیسف دخترک یرو نگاهم و دیچرخ صدا منبع سمت به سرم

 یپوست ریز

 .ماند ثابت زیر فر حالت با بور یموها و رنگیقهوها

 مارگارت؟ کجان هیبق-

 .نییپا دیبر بگم بهتون گفتند من به .هستند منتظرتون نیماش یتو-
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 .خداحافظ ،یمرس-
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 .خدانگهدار-

 بودم، زاریب دیخر نیا از ش،یپ ساعت مین تا نکهیا با .شدم اطیح یراه و دمیچرخ

 لحظات نیا در

 ،یمنف افکار از یانبوه هجوم از مغزم کردن یخال یبرا راه نیبهتر کردمیم حس

 دیخر نیهم

 .است

 به که ستیادیز یسالها و بود مرتب همواره یظاهر با انسال،یم یمرد که الکس

 عمه و عمو

 یرو را خودم .کرد باز میرو به محترمانهاش ژست با را نیماش در کند،یم خدمت

 کنار یصندل

 از یکی تمام مهارت با نواختن از که انویپ تیال یقیموس یصدا .کردم رها راننده

 یهایسمفون

 .شکستیم را نیماش داخل یفضا سکوت که بود ییصدا تنها شد،یم پخش بتهوون

 ینهیآ از

 بود، شده رهیخ رونیب به کنارش یشهیش از که عمه به ینگاه نیماش بغل کوچک

 به .انداختم

 و دادم هیتک امیصندل یپشت به را سرم .است رفته فرو فکر در یلیخ دیرسیم نظر

 را چشمانم

 نیا من از همه .باشم یقو دیبا یول نبود میبرا یدرد کم مامان یبرا ینگران .بستم

 دارند را انتظار

 ضمینق و ضد افکار عالم از نیماش توقف با .ستین یرمنطقیغ یانتظار هم اصال و

 یبرا

 که یسرد باد سوز یصدا شدن، ادهیپ محض به .آمدم رونیب ندهیآ عیوقا ینیشبیپ

 باعث دیوز

 .بزنم پوزخند جهاشینتیب یسرد به و بشوم خوشنود گرم یلباسها دنیپوش از شد

 را دستم عمه
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 رفتارش نیا از .کشاند خودش دنبال به پاساژ تمام در بچه کی مثل مرا و گرفت

 خوشم اصال

 سر به شدن بچهدار یآرزو در را یادیز یسالها او .دادمیم حق او به اما آمد،ینم

 حس و برده

 !ناخودآگاه یگاه یحت شود؛ انینما ییجا دیبا باالخره روحش، یخفته یمادرانه

 یجلو باالخره

 دنبالش به دُمَش مثل که هم من و کرد توقف متیگرانق و کیش یکهایبوت از یکی

 دهیکش

 .ستادمیا شدم،یم

 .تو میبر-

 از افتد،یم لباس به چشمش یوقت سن نیا با هم هنوز که همسرش به لبخند با عمو

 خود

 کت با که یاندام الغر و قد بلند خانم به .شد وارد ما از پس و رهیخ شود،یم خودیب

 دامن و

 صحبت به روعش د،ید را عمه آنکه محض به .کردم نگاه شد ظاهر ما یجلو یرسم

 ییگفتگو و
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 امروز دیخر خدا .شناسندیم را گریهمد مدتهاست بود معلوم .کرد او با مانهیصم

 به را عمه

 به مفتخر ینگاه با کهیحال در عمه و دیرس اتمام به شانیگفتگو باالخره !کند ریخ

 نگاه من

 :گفت فراوان یشوق با کردیم

 .آرزو بودم؛ کرده فشویتعر که برادرزادهمه همون شونیا-

 دراز میجلو را دستش و شد کینزد من به دانستمینم را اسمش یحت که یخانم

 ینشانه به .کرد
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 .کرد یمعرف را خودش که دادم دست او با ادب

 .هستم ایآز هم من .آرزو تمخوشبخ دنتید از-

 .خوشبختم دنتونید از هم من-

 :دیپرس عجله و شوق با عمه

 آمادهست؟ دادم سفارش که یلباس ایآز-

 .ادیب در اندازه قایدق تا بشه پرو کباری دیبا چون نزدم دوختشونو هنوز فقط !البته-

 ؟یکن آمادهش هفته آخر تا یتونیم بشه پرو االن اگر-

 نه؟ که چرا !البته-

 .کرد نگاه من به یخوشحال با و زد تیرضا از یلبخند عمه

 .کن پرو برو آرزو خب-

 :دمیپرس ناباور .شدند رد گ تعجب شدت از چشمانم

 !د؟یداد سفارش من یبرا مگه !کنم؟ پرو من-

 .دارم لباس یکل خودم که من !معلومه-

 .ندارم ازین لباس منم-

 یزندگ جا نیا که منه یرانیا یدوستا از یکی دختر تولد هفته نیا آخر .یدار چرا-

 .کنهیم
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 .امینم من د،یبر شما خب-

 .نباشه هم یحرف !یایب دیبا هم تو-

 ...عمه یول-

 :گفت تمام تیجد با کنم، کامل را جملهام دهد اجازه آنکه یب

 !نباشه حرف گفتم-

 چوقتیه عمه .بردم فرو میموها در را دستم دوباره بدهم، را جوابش آنکه بدون

 درکم مامان مثل
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 آدم ناآشنا یجمعها در کنند،یم فیتعر من از گرانید که همانطور من .کردینم

 و یمنزو

 حس اما کردمیم برخورد یاجتماع و خونگرم توانستمیم اگر .هستم یریگوشهگ

 شرم و خجالت

 به و دمیکش صدا پر ینفس .کندیم منع یارتباط هرگونه از مرا درونم، در یدیشد

 که ایآز به ناچار

 :گفتم کرد،یم نگاهم متعجب

 کنم؟ پرو دیبا کجا-

 .زد میرو به حیمل یلبخند و رفت نیب از کمکم تعجبش

 .طرف نیا از-

 کند؛ تعجب دادمیم حق او به .میدیرس ظرشن مورد اتاق به تا افتادم راه دنبالش

 از هم آن

 یماکس .بود ناآشنا شیبرا که یزبان به ما، یمکالمه نیا و عمه یجد و تند واکنش

 کج قهی

 و دمیپوش را داد من به که ناقص یدوخت با ک،یش اریبس یول ساده رنگ یمشک

 سالن یراه

 .داشتم نفرت بخواهم نظر هیبق از و کنم پرو را یلباس نکهیا از شهیهم .شدم

 داشتم دوست

 .نندیبب هایهمانیم در مرا انتخاب هیبق و کنم انتخاب خودم

 عمه؟ چطوره-

 :گفت حال نیا با بود، انداخته برق خوشرنگش چشمان در نیتحس

 .نمیبب کامل که بزن چرخ هی-

 
 

29 

 .کردم نگاهش منتظر و دمیچرخ کامل دور کی حوصلهیب

 د؟یدیپسند-
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 .یدرخشیم یمهمون یتو لباس نیا با !ادیم بهت یلیخ !هیعال آره-

 از تشکر یبرا هم که یلبخند .زدم کج یلبخند شیفهایتعر نیا از تشکر یبرا

 بود شیفهایتعر

 در حضور به لیما یذرها یحت که ،یهمانیم کی در نم درخشش به یپوزخند هم و

 ستم،ین آن

 !بدرخشم آن در بخواهم آنکه به برسد چه

 .کردم نگاهش یسوال و برگشتم سمتش به م،یشد خارج که کیبوت از

 !؟یکنیم نگاه من به ینجوریا چرا-

 خانوم نیا به لباس واسه که دیبود آورده کجا از رو من یاندازهها شما عمه-

 !د؟یداد

 بهش رو همون .یگذاشت جا رو راهنتیپ هی خونهمون، یاومد روز سه که پارسال-

 خودش دادم،

 .گرفت رو اندازهها

 بهیغر یها یمهمون از من دیدونیم که شما !بود؟ کارها نیا به یازین چه آخه-

 با اد،ینم خوشم

 !د؟یداد سفارش هم لباس من واسه حال نیا

 جا چیه ما با و یآوردیم دانشگاه و درس یبهانه که حاال تا !ادیب خوشت دیبا-

 که االن .یومدینم

 !یدانشگاه نه مونده یدرس نه گهید

 ...اصال من عمه یول-

 :داد جواب کنم، تمام را حرفم بدهد اجازه من به آنکه بدون

 شهیهم !بسه گهید !میگذاشت الالت به یلیل یادیز هم حاال نیهم تا .عمه یب عمه-

 یبهانهها به

 .یکن شتریب رو روابطتت دیبا بعد به نیا از .یکنیم دور جمع از رو خودت تلفمخ

 هم یحرف

 .نباشه
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 ...شهیهم مامان-
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 .کندینم و نکرده درکم مامان مثل چوقتیه عمه دانستمیم .کردم سکوت

 هر اد،ین ابروهات به خم که نیا واسه .کرده اشتباه هم حاال نیهم تا مامانت-

 چند هر یقدم

 االن نیهم واسه .نگرفته رادیا ازت هم کباری و کرده تتیحما یبرداشت که نادرست

 گفتم بهت تا

 .یباش یقو زن کی که کنم یکار دیبا خودم !یباخت رو خودت عیسر ضه،یمر

 !هستم یقو من-

 ستین قرار .یشیم ناراحت یول یزیریم خودت یتو حرفاتو فقط تو !نه که معلومه-

 یاتفاق هر

 که یکس به .شهینم دیناام و ناراحت یراحت به یقو آدم کی .یبش ینطوریا تو فتهیب

 شیناراحت

 !یقو گنینم نده بروز رو

 که سال یدهاوخریس آن یبرا یول دیفهمینم مرا او .زدیم موج شیصدا در تیجد

 من از شتریب

 به که چرا بود، دهیفایب کردن بحث نیا از شیب .کردم سکوت بود، کرده یزندگ

 یجهاینت

 نیماش در که بود یتیال یقیموس نمانیب یصدا تنها برگشت، راه تمام .میدیرسینم

 پخش

 او از یلیخ کرد،یم سکوت ما یبحثها در مداخله یجا به اغلب عمو نکهیا از .شدیم

 ونممن

 .گرفتیم مرا طرف یکم کاش گفتیم دلم در ییصدا نباریا اما بودم

*** 

 داریب خواب از آمدیم یکیپالست یهایبستهبند کردن باز از که یخرش خرش یصدا با

 .شدم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 38 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 مگر دم؛یپریم خواب از آهسته، چند هر یصدا هر با و بود سبک حد از شیب خوابم

 از نکهیا

 نور یکههایبار و بودند باز اتاق یپردهها .دیآ سراغم قیعم یخواب یخستگ فرط

 از که دیخورش

 آفتاب گرچه !آفتاب و هوا نیا .شدند دهیپاش صورتم یرو کردند،یم عبور پنجره

 از ست،یزور کم

 که بردم فرو میموها در را دستم .است لذتبخشتر بارش بدون یابر یهوا

 یالبال انگشتانم

 به توانستمیم که بود یا واژه تنها "!یلعنت" .شدند ریاس خوردهام گره یموها

 میموها یزمخت

 از .آوردم در حرکت به و بردم فرو میموها در خشونت و فشار با را سم برُ .میبگو

 که مسخره کار نیا

 شد باز شانیگرهها باالخره .بودم متنفر دادمیم انجام میموها با دیبا صبح روز هر

 سفت از پس و
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 که ییصدا منبع دنیفهم یبرا امیکنجکاو .رفتم رونیب اتاق از ش، ک با آنها بستن

 کرد، دارمیب

 درخت ینتیز لوازم یهایبند بسته کردن باز به مارگارت .دیرس پاسخ به زود یلیخ

 سمسیکر

 .کردیم نظارت کارش بر ریسختگ یمرب کی مثل عمه و بود مشغول

 .ریخ به صبح .سالم-

 :داد جواب بود، داده شکل شیابروها به اخم که یحال در عمه

 .بخور برو هم تو م؛یخورد صبحانه ما .ریخ به صبح-

 .باشه-
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 انجام من را امروز یکارها خواستیم دلم قایعم .گرفت جان لبم بر یکج لبخند

 زروید از .بدهم

 کاج، درخت کی و خانه نیتزئ .بودم عمه با بحث ای استرس در همواره دمیرس که

 و ساده کار

 و احتمال هزار ریدرگ فکرم که من یبرا اما رسد،یم نظر به یافتادها پا شیپ

 بود، یمنف ینیشبیپ

 .درآوردم ییرایپذ از سر و خوردم صبحانه چطور دمینفهم .بود یبزرگ درد یدوا

 ارتمارگ یبرا دلم

 سمسیکر ناتیتزئ که ستین کم بزرگ یخانه نیا در شیکارها .سوختیم چارهیب

 او به هم را

 .کردند واگذار

 .کنمیم نیتزئ رو خونه من امسال سمسیکر واسه د،یباش یراض همه اگر گمیم-

 چطوره؟

 شده رهیخ من به تشکر از مملو ینگاه و شوق با که خورد گره مارگارت به نگاهم

 وعم یصدا .بود

 .دیرس گوش به حرفم دییتا در بود، شده خارج مطالعهاش اتاق از تازه که

 .یشینم خسته تنها اگر البته !هیفوقالعادها فکر-

 !اصال نه،-

 من به را دشییتا ن،ییپا به سرش حرکت و لبخند با که کردم نگاه عمه به منتظر

 از .کرد اعالم

 .گرفت شکل صورتم بر کج یلبخند و آمد کش باال به لبم راست طرف یخوشنود

*** 
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 شامگاه یبرا .انداختم کردمیم کار شیرو صبح از که خانه کل به گرید ینگاه

 مورد سمسیکر
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 دیجد یسال شروع و یزمستان تالیتعط خوب حس که ییفضا دنید با .بود پسند

 زنده دلم در را

 یصدا .دیینمایم زیدالنگ و بایز اما بود نشده فوقالعاده .زدم کج یلبخند کرد،یم

 نیاول عمو

 را سکوت من، ن گشت هایکاست دنبال به و کردن نگاه نیا نیح که بود ییصدا

 .شکست

 !یرفت عمهت به دادن خرج به قهیسل در مطمئنا آرزو-

 .کردم نگاه طنتیش با زد،یم چشمک عمه به که عمو به و دمیچرخ

 ؟ینیریخودش یلهیوس شدم من-

 !یکنیم شتریب رو تایآرم و من عشق که یکن افتخار خودت به دیبا تو-

 .دیدار یلیفام نسبت من با که دیکن افتخار خودتون به دیبا هم شما-

 :گفت عمه .زدم شانیرو به کج یلبخند

 !رفته باال یلیخ نفست به اعتماد-

 .گهید خوبه-

 .یدینم گوش ما حرف به گهید ینجوریا نه،-

 نکنم؟ گوش که ادیم من یمظلوم به-

 !یشیم ظالم هم یلیخ وقتا یگاه تو-

 را سکوت عمو .کرد برقرار نمانیب یموقت یسکوت ،یوارید ساعت آونگ یصدا

 :شکست

 .مونده یباق هنوز ییزایچ چه مینیبب دییایب حاال !خب-

 .مونده زیچ کی فقط-
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 رونیب آن از را یلیاکل رنگ ییطال یستاره و کردم باز را زیم یرو قرمز یجعبه

 یفلز نردبان .آوردم

 .رفتم باال شیپلهها از و کردم کترینزد درخت به را
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 !وقت هی یفتین-

 :دادم جواب رفتمیم باال که یحال در

 !عمه رفتمیم نیهم یرو صبح از من-

 !خودش واسه هیژنرال کی نیا نکن؛ نگاه ظاهرش به !زمیعز نباش نگران-

 :دادم جواب و دمیچرخ سمتشان به .دمیرس پله نیباالتر به

 ؟یچ پس بله،-

 یجلو خود، یفرمانده به اماحتر ینشانه به سرباز کی مثل را دستش عمو

 .برد اشیشانیپ

 زدم غرور یرو از کج یلبخند .درآمد حرکتش پاسخ در عمه زیر یخندهها یصدا

 یرو را ستاره و

 از عمه که یبلند نفس یصدا آمدم، نییپا که نردبان از .دادم قرار درخت نوک

 الیخ یآسودگ

 .دیرس گوشم به دیکش

 .فردا واسه لهیتکم گهید حاال خب-

 !شده قشنگ واقعا .ینباش خسته-

 !عمو یمرس-

 .حاضره شام-

 داشتم؛ ذوق یلیخ امشب یبرا .دیچرخ سمتش به ما یهمگ سر مارگارت یصدا با

 هم واقعا

 آن .کردمیم یسپر عمو و عمه کنار در نباریاول یبرا را امشب که داشت ذوق یجا

 الدیم شب هم

 .دشیم محسوب مانیزندگ یشبها نیمهمتر جزء که حیمس

 .میبپوش قشنگ و نو لباس میبر دیبا گهید حاال خب-
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 به بلند و تند یقدمها با .گرفت یشتریب رنگ بود مانده لبم بر که یکج لبخند

 هر مثل .رفتم اتاق

 لباس شهیهم را شب نیا ،یمنطق یلیدل بدون .دمیپوش رنگ قرمز یهنرایپ سال

 .پوشمیم قرمز

 که بودم نفر نیاول .آمدم رونیب اتاق از و زدم خوردهام گره یموها به یشانها

 نشستم، زیم پشت

 و ریانج با پر، شکم بوقلمون به .بودم شده آماده همه از زودتر قطعا پس

 چشم که ینیبزمیس

 اشتها واقعا .شدم رهیخ بود، کرده کور زیم یرو یظرفها گرید دنید از را من

 .بود زیبرانگ

 .شده پخته خوب یلیخ نظر به .مارگارت ینباش خسته-

 .دیببر لذت هم طعمش از دوارمیام .خانوم کنمیم خواهش-

 ؟یدیپوش قرمز چرا آرزو-

 .آمد باال سرم عمه یصدا با

 !داره؟ یبیع مگه-

 !یشد بابانوئل هیشب فقط نه،-

 به یکس آمدینم خوشم نکهیا با .شد بلند عمو یخندهها یصدا حرفش نیا دنبال به

 من

 اخم یجا به و دادم خرج به نرمش یکم .داشت فرق زیچ همه امشب بخندد،

 مچهین ،یشگیهم

 .زدم یلبخند

*** 

 دهیخر عمو و عمه یبرا که را یهایهد یجعبهها و شدم داریب خواب از شب یمههاین

 از را بودم

 نشود، داریب خواب از یمورچها یحت که یطور گاماسگاماس، .آوردم رونیب چمدان

 سمت به
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 به عیسر و دادم قرار رشیز را جعبهها .رفتم ییرایپذ یگوشه ینوران کاج درخت

 در .برگشتم اتاقم

 یبرا که بود ینباریاول نیا !دهمیم هیهد میکوچولو یعمو و عمه به بابانوئل، نقش

 به سمسیکر

 .گذاشتمیم تمام سنگ دیبا پس آمدم،یم آنها ینهخا

*** 
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 !ند؟یچ گهید نایا !یوا-

 !آورده کادو واسهمون بابانوئل دیشا-

 !پرسمیم یجد دارم !؟یگیم یدار یچ مارکو-

 .شدم اریهوش و آمدم رونیب یداریب و خواب حالت از دو، آن یمکالمه یصدا با

 هم صبح امروز

 !یبارش چیه بدون بود؛ یابر هوا

 .یهمگ به سالم-

 :گفتند هم با زمان هم .کردند نگاهم کنجکاوانه و دیچرخ سمتم به سرشان

 ست؟ین که تو کار-

 .داد فُرم لبم به کج یلبخند

 مد؟او خوشتون کادوها از-

 دانستمیم .داد تشکر از یلبخند به را شیجا تعجب کمکم اما کردند تعجب یکم

 تنها که

 و رندینگ هیهد گریهمد جز چکسیه از سمس،یکر روز بود شده باعث بودنشان

 نیا عامل ن،یهم

 .بود شده شانیهردو چشمان در امروز یشاد برق

 !رندیگیم دوکا بزرگترا از کوچکترا امروز !؟یکرد نکارویا چرا آرزو-

 ندارند؟ دوست کادو بزرگترا مگه-

 .شد رهیخ چشمانم در لذت با و گرفت گرمش دستان با را دستانم
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 .باشه داشته تونهیم نفر کی که یهست یبرادرزادها نیبهتر تو-

 .باشم داشته تونمیم من که دیهست یعمها نیبهتر هم شما-
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 با که افتاد عمو به چشمم .دمیکش آغوش به را الغرش بدن و زدم او به یچشمک

 نگاه را ما لذت

 نفر دو نیا از شتریب خانوادهام، از بعد را یکس میبگو اگر است دروغ .کردیم

 بغلم از .دارم دوست

 :گفتم طنتیش پر یحنل با من و آمد رونیب

 ه؟یچ نظرتون .کادوهاست کردن باز وقت حاال خب-

 به را کی هر یکادو و رفتم جعبهها سمت به د،ییتا ینشانه به لبخندشان دنید با

 .دادم خودش

 داشت، دست در بودم دهیخر شیبرا که را یکراوات و راهنیپ کهیحال در عمو

 مرا ب**ل به لبخند

 .دیکش آغوش به

 !یکرد خوشحالم واقعا .آرزو یمرس-

 نگاه بودم دهیخر شیبرا عمو کراوات همرنگ که یراهنیپ به کهیحال در هم عمه

 :گفت کرد،یم

 !داره ارزش یکل خودش شمونیپ یاومد که نیهم یول نکنه، درد دستت-

 نه؟ مگه !مینداشت تعارف ما عمه-

 کی ثلم قایدق را اشیطوس چشمان شوق، از یاشک برق و شد پررنگتر لبخندش

 ستاره

 شتریب چرا که فرستادم لعنت خودم به دل در شانیشاد و ذوق دنید از .درخشاند

 دارشانید به

 .میآینم

*** 
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 احمقانه واقعا یحواسپرت نیا .ستادمیا نهیآ یجلو و زدم چنگ میموها به تیعصبان با

 !است

 تا بکشم اتو را میموها رفت ادمی که بود تیکماهم میبرا امشب یمهمان آنقدر

 یبرا .بشوند صاف

 به مناسب بود، داده سفارش اطیخ به عمه که یتنگ یمشک یماکس همان با امشب

 نظر

 فقط، که است لحظه نیا یبرا من مشکل نیبزرگتر واقعا م،یموها یول دمیرسیم

 یقهیدق پنج

 یصدا با .میبرو عمه دوست یخانه به و بروم رونیب اتاقم از تا دارم وقت گرید

 در به که یتقتق

 .کردم باز را در عیسر خورد، اتاق
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 ؟ینکرد شیآرا هنوز چرا !ادیم بهت چقدر لباس نیا آرزو یوا-

 کنم؟ کاریچ داغون یموها نیا با من بگو تو !کن فراموش رو شیآرا عمه-

 !داغونه؟ کجاشون-

 !رسمیم نظر به دهیژول یلیخیلیخ االن .بکشم اتو رفت ادمی من-

 :دمیغر ب**ل ریز

 !بود نرم و صاف مامان یموها مثل منم یموها کاش-

 سیبابل هایلیخ قشنگه؟ قدر چه درشتشون فر با موهات یدونیم !یوونهاید واقعا تو-

 تا زنندیم

 !بشه تو یموها هیشب موهاشون

 !رسمیم نظر به نامرتب یلیخ ینجوریا من عمه-

 .میمنتظرت نیماش یتو .نییپا رمیم گهید من !یرسینم نظر به نامرتب هم اصال-

 زود و کن شیآرا

 .ایب
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 شمیآرا لوازم فیک سمت به دستم تشیرضا جلب یبرا رفت، رونیب که اتاق از

 رژ و ملیر .رفت

 یراه و نشستم نیماش در حوصلهیب .مدیپوش را میپالتو و زدم یبراق یم کر ب**ل

 مقصد

 .میشد است، مهم عمه یبرا حد نیا تا چرا دمیفهمینم هم هنوز که یتیاهمیب

 م،یبود بزرگش در یجلو که یبزرگ یخانه به تفاوتیب ینگاه نیماش توقف با

 در عمه .انداختم

 :گفت الکس به کرد،یم میتنظ دست با را اهرنگشیس یمجلس کاله کهیحال

 .ارهیب آرزو به بده رو کادو یهجعب-

 ارتباط از اصال من دانستیم خوب .زد میرو به ژکوند یلبخند و دیچرخ سمتم به

 با کردن برقرار

 یدختر با من ارتباط کارش نیا با توانستیم الشیخ به یول د،یآینم خوشم بههایغر

 یحت که

 .کند شتریب را ومشیم آشنا او با امروزش تولد در نبار،یاول یبرا و ستیک دانمینم

 یجعبه الکس

 بود شده نیمز خورده، گره ونیپاپ کی طرح به که دیسف یربان با که یرنگ یصورت

 .گرفت میجلو را
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 یشلوار و کت با یجوان خانم .گرفتم دستش از را جعبه ،یاضافها حرف چیه بدون

 یبرا یمجلس

 ما و افتاد راه ییخوشآمدگو و سالم از پس .آمد سمتمان به عمارت به ما تیهدا

 دنبالش به هم

 یفضا به شباهتیب ،یکیتار در که گل و برگیب درختان از مملو و بزرگ یباغ از

 یالیخ یبرزخ
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 به یمجلل و بزرگ سالن در .میشتگذ نبود، بودم گنجانده ذهنم در شهیهم که

 و شد باز مانیرو

 با زدیم ادیفر را بودنش یرانیا که یچهرها با یانسالیم خانم ورودمان، از پس

 با عمو و عمه دنید

 قدر چه که کردم فکر نیا به شدنش کینزد نیح .آمد ما سمت به شوق

 تیجذاب کم یچهرهها

 ییموها و آسمان رنگ به یآب چشمان با آن، مردم اکثر که یکشور در ،یرانیا

 شدت از رنگییطال

 به جانیه و لذت با عمه .هستند صیتشخ قابل دارند،یم نگه رهیخ را چشم تیجذاب

 با گفتگو

 خانم آن همسر نظر به که یمرد با صحبت مشغول هم عمو و بود پرداخته خانم آن

 شده آمد،یم

 من یمعرف به میتصم عمه دوستش، و عمه یقهایدق چند یگفتگو از پس .بود

 .گرفت

 !کنم یمعرف بهت رو آرزو رفت ادمی گلنوش یراست-

 چشم من به کنجکاوانه گلنوش دوستش دنبالش به .انداخت من به افتخار با ینگاه

 .دوخت

 .هستند من زیعز یبرادرزاده خانوم، آرزو شونیا-

 سخنش نیاول و کرد دراز سمتم به را دستش احترام، و ادب تینها با گلنوش

 را من به خطاب

 .کرد آغاز

 .هستم گلنوش منم .خوشبختم یلیخ باهات ییآشنا از-

 .برآمدم جواب در و دادم دست او با مانهیصم

 .خوشبختم یلیخ شما با ییآشنا از هم من !متشکرم-

 موقر و خانوم یلیخ گفته که یهمونطور .بودم دهیشن تایآرم از یلیخ فتویتعر-

 .یهست
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 من از مدام رسدیم من به یوقت بود کرده عادت .کردم گاهن عمه به کج یلبخند با

 رد،یبگ رادیا

 بیعج وجود با را تناقضش نیا !کردیم فیتعر من از همه نزد سرم پشت یول

 دوست بودن
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 را سرم دوباره من و زد یلبخند جوابم در .بود خودش مختص یژگیو نیا .داشتم

 سمت به

 .چرخاندم گلنوش

 .دیدار لطف یلیخ شما و عمه-

 :دمیپرس باشم داشته ینقش ارتباط نیا یادامه در هم من نکهیا یبرا

 کجاست؟ تولدشونه االن که دخترتون اون دیببخش-

 در سالن، وسط در یرنگ یصورت براق راهنیپ با که نوجوان یدختر به دستش با

 با گفتگو حال

 .کرد اشاره بود، خودش سن هم دختر نیچند

 کنم؟ صداش یخوایم .اونجاست بهسا-

 یک به رو کادو نیا من فقط .کنه صحبت دوستاش با دیبذار .ستین یازین نه-

 بدم؟

 :گفت و زد میرو به مهربان یلبخند

 !؟یدیکش زحمت چرا-

 ییخوشرو با و بردم فرو میموها در را دستم .بودم متنفر هودهیب تعارفات از

 :دادم را جوابش

 !نداره یقابل !؟یزحمت چه-

 :گفت و کرد دراز سمتم به را دستانش

 .بگذرون خوش کم هی و هیبق شیپ برو هم تو .کادوها یهیبق یجا بذارن گمیم من-
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 !ردمنب لذت جمع در بودن از چوقتیه من !یخام الیخ چه بگذرانم؟ خوش

 که االن مخصوصا

 با عمه یاشارهها خاطر به ناچار به !شدهام احاطه بهیغر یآدمها از یتیجمع توسط

 و صورتش

 ارکستر توسط که یقیموس یصدا .رفتم سالن گرید سمت به گلنوش، تعارف

 نواخته هنرمند

 که آمدیم خوشم .زدم کج یلبخند .دیرسیم گوش به شتریب بخش نیا در شدیم

 مجلسشان در

 نشد، نواخته درامز و اوردهین یخوانندها که نیهم .نواختندیم کیکالس یسازها

 شکر یجا

 دهیپوس و کهنه یقیسال و دیعقا با نچسب، یآدم من هایلیخ نظر از دیشا .داشت

 من یول باشم
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 آرامش یجا به که یبیعج یصداها تا دارم یشتریب یعالقه کیکالس یهنرها به

 مغز یرو دادن،

 .روندیم رژه آدم یخسته

 را خودم ییتنها و رفتم تیجمع پشت نباشم، گلنوش و عمه دید در آنکه یبرا

 پنهان یگوشها

 و برداشتم مهپرین یالسیگ گرفت، میجلو یشخدمتیپ که یبراق گرد ینیس از .کردم

 مزهمزهاش آرام

 و یتلخ نیا یول سوزاندیم شدت به و کردیم تلخ را میگلو و زبان .ردم ک

 دوست را یسوزانندگ

 مشکل نیا با امیبچگ از .کردیم کم را امییتنها حس درد از یذرها که چرا داشتم؛

 بودم؛ مواجه
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 افکار !کنم قراربر ارتباط انمیاطراف با دیبا چطور که نگرفتم ادی چوقتیه من

 لحظه هر زم ینفرتانگ

 ماندم منتظر و شدم رهیخ دستم یخال السیگ به .آوردندیم درد به شتریب را سرم

 شخدمتیپ تا

 السیگ که دینکش طول ادیز انتظارم خوشبختانه .ردیبگ مقابلم را اشینیس هم باز

 یگرید مهپرین

 .کردم مشغول دنشینوش به را خودم لیمیب و برداشتم

 دست با یکم .شد همراه من با نیدلنش اما عذابآور یجهایسرگ که دمینوش رآنقد

 باد را خودم

 یمردانها دست دنید با .کنم کم بود، کرده داغ را بدنم تمام که یحرارت از تا زدم

 قرار میجلو که

 شده گلگون ،یداغ شدت از میگونهها بودم مطمئن .آمد باال یکم سرم گرفت

 دیبا یول بودند

 دیسف بلند قد پسر به .نشدهاست کم امیاریهوش از یذرها یحت کردمیم وانمود

 با پوست،

 دراز من یجلو همچنان دستش که یقهوها یچشمان و رنگیقهوها حالتدار یموها

 ینگاه بود،

 !بود ثمریب من با ارتباط یبرا هدفش یول داشت یجذاب یچهره .انداختم تفاوتیب

 خانوم؟ دیدیم رو بنده با رقص دور کی افتخار-

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به را سرم

 !متاسفم-

 نهاشیس به رد پاسخ حانهیوق شدت نیا به کردینم باور مطمئنا .کرد نگاهم متعجب

 هم آن بزنم؛

 :دادم ادامه را حرفم شکستم، را غرورش نکند حس آنکه یبرا !کوتاه یرقص یبرا

 .دیباش یاگهید همراه دنبال به بهتره .ندارم رقص یحوصله من-

 .برسد نظر به جذابتر چهرهاش شد باعث که زد یلبخند
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 شنهادیپ اول نیا البته .ارمیب درتون ییتنها از گفتم دییتنها دمید !نداره یرادیا-

 .بود مادرم

 !مادرتون؟-

 .مادرم بله،-

 فرو میموها در را دستم .کرد متمرکز گلنوش یرو را نگاهش و چرخاند را سرش

 آنها یکم و بردم

 یبرا را مجلس صاحب پسر شنهادیپ که بودم مانیپش کارم از یلیخ .دمیکش را

 .کردم رد رقص

 ندهز را من عمه گرید ند،یبگو که عمه به و شد خواهند ناراحت من از مطمئنا

 !گذاردینم

 !دیهست پسرشون دونستمینم-

 د؟یکنیم قبول رقص واسه شنهادمویپ د،یدونیم که االن یعنی-

 یرو آنقدر که بود ییپررو پسر .کردم اخم ناخودآگاه و امدین خوشم حرفش نیا از

 حرفش

 !کردم خشی یرو سنگ من که یوقت هم آن کرد؛یم یپافشار

 !ادینم بهتون اخم-

 آدمها چشمان .کردم نگاه چشمانش به بود، زده طنتیش از یلبخند کهیحال در

 شتریب شهیهم

 نه چشمانش در من و کندیم آشکار را شانیدرون حس صورتشان، یاعضا یهیبق از

 یطنتیش

 که یحرف از یمانیپش زد؛یم موج یمانیپش فقط !یخوشحال حالت نه و دمید

 و بود زده ناخودآگاه

 در پس شود، خراب خواهرش تولد جشن ستخواینم دلم .بود شده من اخم باعث

 تینها

 :دادم را خواستینم دلم اصال که یجواب و کردم باز را میاخمها
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 !ستمین بلد دنیرقص ادیز من اما خب اریبس-

 :بست نقش شیبها**ل یرو تیرضا از یلبخند

 !افتخاره یهیما تونیهمراه-

 من و کرد دراز سمتم به بود، دهیکش پس من رد جواب با که را دستش دوباره

 در را دستم نباریا

 به جوان یزوجها اکثر که سالن وسط رقص ستیپ به همراهش .گذاشتم دستش

 آن در ییهنرنما
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 کمرم دور دستانش و گذاشتم شیشانهها یرو را دستم دو .رفتم بودند، پرداخته

 به .شدند حلقه

 یهایسمفون از یکی یماهرانه نواختن از که یگوشنواز و میمال آهنگ با آرام یرقص

 دهیشن باخ

 قایدق که بود کراواتش براق یرهیگ کردمیم نگاه که یزیچ تنها .میپرداخت شد،یم

 چشمانم یجلو

 از تا بودم انداخته نترییپا یکم را سرم اورم،یب باال را سرم نکهیا یجا به .بود

 معذب شینگاهها

 را سرم ناچار به .بود شده شتریب جهامیسرگ هم و رفت سر حوصلهام هم .نشوم

 و آوردم باال یکم

 .شد میابروها همانیم اخم کردند،یم نگاهم لذت با که چشمانش دنید با

 ؟ینکن اخم من به شهیم-

 شیها شانه یرو از را دستانم .ادمستیا میجا در و شدم متوقف حرکت از

 به زده بهت .برداشتم

 :گفت و کرد نگاه من

 خانوم؟ کردم یاشتباه کار من-

 .دیبد ادامه رقص به یگهاید کس با .ستین خوب حالم من-
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 کنه؟ کم رو الکل اثر که ارنیب عسل شربت واستون بگم دیخوایم د؟یستین خوب چرا-

 و بدهم ادامه او با زدن حرف به خواستینم دلم .کرد یخطخط را اعصابم گرید

 دلم آن، از بدتر

 یدنینوش قدر چه بداند که باشد من به حواسش حد نیا تا او خواستینم

 !خوردهام

 .خدانگهدار .باشم تنها خوامیم فقط-

 نگاه رفتنم به حسرت با که نبود مهم میبرا .گرفتم فاصله او از و دمیچرخ عقب به

 از .کردیم

 :دمیپرس شد رد کنارم از که یشخدمتیپ

 کجاست؟ یبهداشت سیسرو دیببخش-

 .دیبر طرف اون از-
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 مثال .بودم یداغ از گرفتن آتش حال در .رفتم کرد اشاره که یسمت به عیسر

 با خواستمیم

 یجلو .بردم یپ کردم، که یبزرگ اشتباه به یول کنم بهتر را حالم یکم یدنینوش

 ییروشو ینهیآ

 و کردم باز را سرد آب ریش .انداختم تاسف پر ینگاه گلگونم صورت به و ستادمیا

 از که را یآب

 شلپشلوپ یصدا .دمیپاش داغم صورت به شدت به لرزاند،یم را دستم یسرد

 با آب برخورد

 ریش قهیدق چند از پس .دیرسیم من گوش به که بود یگوشنواز یصدا تنها صورتم

 به و بستم را

 دایپ امشب ییهنرنما یبرا یگرید همراه حاال تا مرد نیا دوارمیام .برگشتم سالن

 و باشد کرده
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 .برسم عمه به تا برداشتم قدم عیسر و انداختم نییپا را سرم .بشود من الیخیب

 و افکار ریدرگ

 گفتگو حال در که یمرد به که بودم گلنوش پسر توسط نشدن دهید یبرا امینگران

 من به پشت

 و دیچرخ سمتم به اورمیب باال را سرم آنکه از قبل .کردم برخورد بود، ستادهیا

 یرو چشمانم

 نیا شدینم باورم .ماند ثابت رنگش ینقرها یرهیگ مارک و رنگ یسرمها کراوات

 قصد از مرد

 درست را پسرش هنوز که است یزن چگونه گلنوش نیا !شدیم سبز میجلو همواره

 نکرده تیترب

 باال را سرم آنکه بدون و شد میابروها مهمان اخم !نکند؟ لجاجت حد نیا تا که

 میمستق تا اورمیب

 :گفتم یعصب یقروچها دندان و حرص با کنم، نگاهش

 سر وبارهد چرا !ستین خوب حالم گفتم بهتون !د؟یبردار سرم از دست شهیم-

 !د؟یشد سبز راهم

 آنقدر .داد یمانیپش با ختهیآم یبهت به را شیجا خشمم و آوردم باال را سرم

 که بودم نیخشمگ

 بود، میجلو که یمرد تیهو یدرباره رهاشیگ مارک و کراوات کی رنگ یرو از

 قضاوت اشتباه به

 یلیخ یچهره انداختم؛ گذرا ینگاه شناختمینم اصال که یمرد یچهره به !کردم

 نداشت؛ ییبایز

 اسب کی الی یاهیس به ییابروها و موها ،یگندم یپوست با یلیمستط یصورت

 نژاد(راقی

 شب آسمان به یرگیت شدت از رنگشان که ییچشمها و )رنگیمشک براق یاسبها

 .دییگرایم
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 به که یحس نگاهش، از کردم یسع .بودم شده متمرکز چشمانش یرو ارادهیب

 داشت من تهمت

 نه،یک پر ینگاه از یاثر دنبال به چه هر .کنم میتنظ یپاسخ آن با متناسب و بمایب را

 ای ریتحق

 القا من به را یمنف حس چگونهیه زدهاش بهت یچهره .بود دهیفایب گشتم، تمسخر

 .کردینم

 دل در داشتم آرزو شهیهم که یزیچ همان زد؛یم موج چشمانش در زیچ کی فقط

 من نگران

 ."آرامش" بزند موج
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 !دیگرفت اشتباه منو کنمیم فکر یول خانوم دیببخش-

 جذب شدت به مرا بودن، یمعمول وجود با که بشیعج چشمان از را نگاهم

 به و گرفتم کردند،یم

 لیدلیب که یمرد چشمان در دادینم اجازه وجدانم .مکرد نگاه گرمید طرف

 ریز را تشیشخص

 .کنم نگاه بودم، برده سوال

 .خوامیم عذر .گرفتم اشتباه بله-

 .شد برطرف سوءتفاهم که خوشحالم .ستین یمشکل-

 :گفت که دیرس گوش به گلنوش یصدا

 .نجایا ایب ماکان-

 .خاله اومدم-

 شانس از !بود گلنوش یخواهرزاده دانستمینم .کردم نگاه رفتنش ریمس به ریمتح

 هر من خوب

 کینزد ینسبت گرفت،یم قرار من نامناسب برخورد مورد یهمانیم نیا در که یکس

 دوست با
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 !داشت عمه یمیصم

 :دمیپرس آرام شدم که کینزد .رفتم سمتش به عمه یاشارهها و مایا با

 عمه؟ دیداشت یکار من با-

 نبود؟ بهت حواسم حاال تا یکرد فکر-

 !ادیم بدم ناآشنا یجمعها از گفتم که من-

 ،یدیکش خودت دور که یحصار نیا یشینم متوجه چرا !یبجوش همه با دیبا یول-

 به قدر چه

 ،یشناسینم که ییآدما از یدور با یتونیم ابد تا یکنیم فکر شه؟یم تموم ضررت

 داشته آرامش

 ؟یباش

 حسمو و دیستین من یجا شما !دینکن بحث من با گهید نجایا کنمیم خواهش عمه-

 درک

 !دیکنینم
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 :گفت و دیکش پرصدا ینفس

 کنه،یم شتریب هاتوینگران قدر چه بودن تنها که یرسیم جهینت نیا به خودت روز کی-

 در

 .یریگیم آرامش ازش یکل باشه اتییتنها همدم یکس اگر کهیحال

 !کرد دایپ شهینم بههایغر نیب رو یکس نیهمچ-

 .رساند اتمام به را من با جهاشینتیب بحث هم عمه ما، به گلنوش شدن کینزد با

 نبود مهم میبرا

 یآرزو توان من قت؛یحق از اشیشخص تصورات ای بودند قتیحق نیع شیحرفها

 او دهآلیا

 !نداشتم را بودن



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 57 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بود ما از دورتر یکم که دخترش به تنها و دیند را ما اصال او تصورم عکس بر

 .شد کینزد

 چند از پس اما دیرسینم گوش به داشتند، آهسته یصدا با ابتدا که یمکالمها

 یصدا قه،یدق

 .کرد خود متوجه را ما کردیم سرزنش را دخترش که گلنوش

 تولدت یتو قدر چه نیبب بگذره؟ خوش هم آرزو به که یکنینم یکار چرا بهسا-

 سر حوصلهش

 !رفته

 .گرفته خودشو هم یمهمون اول از .هیخودراض از و غد یلیخ اون چه؟ من به مامان-

 بابک یحت

 از اون که چه من به خب .چوندشیپ هوی یول بشه نرم کم هی تا دیرقص باهاش هم

 خوشش ما

 .ادینم

 رو یکس نجایا که اون آخه .گهید بشه باز خشی شتریب دیبا .نزن رو حرفا نیا-

 !شناسهینم

 یتافته خودشو .بشه یقاط هیبق با خوادینم خودش اون .گهید کن بس مامان-

 جدابافته

 .شهیم آشنا هیبق با بخواد دلش هم اگر .نهیبیم

 بزنه زنگ گفتم هم ماکان به یراست .بزن حرف باهاش برو حرفات نیا یجا به-

 پس ارن،یب کتویک

 .یبزن زنگ تو خوادینم گهید

 .خودم یدوستا شیپ رمیم خب-

 !بهسا ! ا -
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 .بگذره خوش بهم تولدم خوامیم !مامان-
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 .هینطوریا یخانوم و اروق از .ستین غد اون !گذرهیم خوش بهت هم آرزو با-

 .یگرفتیم رادیا من از یکل داشتم اونو رفتار من اگه حاال !جالبه-

 .دوستات شیپ برو اصال !که واقعا-

 :گفت پرتاسف یلحن با و انداخت من به سرزنشبار ینگاه عمه

 چطور بگم بهت دیبا چقدر زنن؟یم حرف ینطوریا بهت راجع یکشینم خجالت تو-

 ،یکن رفتار

 ؟ینکن یزیآبرور یکس یجلو تا

 چه من به راجع هیبق که ستین مهم واسم هم اصال .رهینم زایچ نیا با من یآبرو-

 .کننیم یفکر

 .مردم یهیبق نه مهمه، خودم نظر و منه یزندگ

 یزنیم حرف بودنشون تیاهمیب از نطوریا که یمردم نیا با یدار هم خودت تو-

 !یکنیم یزندگ

 د؟ینک تموم رو بحث نیا شهیم عمه-

 :دادم ادامه را حرفم یعصب یلحن با و بردم فرو میموها در یدست کالفه

 .اومدمیم دینبا اصال-

 .دیرس گوش به شد، دخترش و گلنوش بحث وارد که یمرد یصدا ناگهان

 !شده؟ یزیچ-

 حرف به که ارهیم یبهانها کی گم،یم بهسا به یچ هر چرا دونمینم فقط ماکان، نه-

 گوش من

 .نده

 !گهید بسه مانما یوا-

 !بهسا-

 !کنهینم درکم اون ماکان-
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 کردن درک نیا !نکنه یبیغر تا بزن حرف دوستم دختر با برو گمیم فقط من بهسا-

 !خواد؟یم

 !آره-

 !دیبش الیخیب ستین بهتر پس !دیرسینم جهینت به که بحث نیا با خب-

 :داد پاسخ آرامتر یلحن با گلنوش

 !دهستیفایب بگم یچ هر .کردمیم یبحث دینبا اولم از آره-

 .افتاد م،یداشت او از یکم یفاصله که عمه و من به چشمش و چرخاند یکم را سرش

 بر یلبخند

 .شد کترینزد ما به و انینما شیبها**ل

 گذشته؟ خوش یهمگ به که حاال تا خب-

 .نقصهیب دیریگیم که ییجشنها ی هیبق مثل !معلومه-

 !جان تایآرم یکنیم اغراق-

 :دیپرس کرد،یم من به کنجکاوانه ینگاه کهیحال در و چرخاند من سمت به را سرش

 ز؟یعز یآرزو گذشت خوش هم تو به-

 :دادم پاسخ و زدم یلبخند ناچار به

 .رهینظیب و یلعا زیچ همه .یلیخ بله-

 .گذشته خوش بهت که خوشحالم-

 جز چکسیه که بود خوب چه .آمد لبم بر صدایب یپوزخند ینشانه به کج یلبخند

 خودم،

 ساده یجمله داشت پوزخند یجا واقعا .دیفهمینم را کجم یلبخندها نیب تفاوت

 به !لوحانهاش

 سر من از که یاطیاحتیب تعداد نیا با ناآشنا، یجمع در هم آن بگذرد؟ خوش من

 !است زده

 ریز گشت،یم یکس دنبال به چشم با و بود گرفته ما از را نگاهش کهیحال در گلنوش

 از ب**ل

 :دیپرس خود
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 کجان؟ پس-

 .کرد نگاه من به شوق با و گرفت آرامش گرن نگاهش ،یشخص دنید با

 .کنهیم یزندگ لندن خانوادهش با هم من خواهر بگم بهت خواستمیم جان آرزو-

 پسرش، تازه

 .یایب در ییتنها از و دیباش داشته ارتباط هم با شتریب دیتونیم و همکارته هم ماکان

 امییتنها عاشق من داندینم مگر !است شده وانهید حتما او !م؟یایب در ییتنها از

 من !هستم؟

 ام،ییتنها قصر ینردهها شکستن با خواهدیم او و دهمیم جان بودن تنها یبرا

 مرا یخوشبخت

 !کندیم لطف زانمیگر بهیغر از که من به خودش الیخ به .کند نابود

 .ماکان پسرش و بهنوش خواهرم کنم، یمعرف بذار خب-

 دور را دستش و داشت گلنوش به یادیز شباهت چهرهاش که یانسالیم خانم به

 پسرش یبازو

 بود؛ پسرش نگاه جنس از قایدق نگاهش .انداختم زینآمیتحس ینگاه بود، کرده حلقه

 از مملو

 .کردم آغاز را نمانیب یمکالمه نیاول من ادب، تیرعا یبرا !ریکمنظ یآرامش

 .خوشبختم شما با دارید از-

 با مانهیصم و زد میرو به ربانمه و نیمت یلبخند .کردم دراز سمتش به را دستم

 با .داد دست من

 :داد را جوابم بود، ریسراز آن از آرامش که ییصدا

 .نمتیبیم که خوشحالم یلیخ منم .زمیعز ممنونم-

 آرامش یبرا دیشا وقارش، یبرا دیشا .انداختیم خودم مادر ادی به را من بیعج

 و اشیمهربان و

 .است انینما اشچهره در که یپرمحبت حالت یبرا هم دیشا

 .شد عرض سالم-
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 دهیند اصال را من که کردیم وانمود خوب قدر چه .شد دهیکش سمتش به نگاهم

 یبرا !است

 ش،یصدا لحن در که بودم خوشحال .آمد خوشم یکس کردن یباز لمیف از نباریاول

 ای تمسخر

 و درک را اشتباهم از یمانیپش حس که بود یحد به شعورش .شدینم حس یطعنها

 کند، نمودوا

 .است نشده چیه
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 ؟یآقا سالم-

 .دیکن صدام ماکان دیتونیم .انپوریآر-

 .زدم نیتحس از کج یلبخند کنم، شیصدا چطور نداد دستور من به نکهیا از

 یرو چشمانش

 !بزند لبخند نگونهیا یدختر بود دهیند انگار .ماند ثابت لبم یباالرفته یمهین

 .راحتترم تونیلیفام کردن صدا با-

 :داد پاسخ کمرنگ یلبخند با

 .دیراحت طور هر-

 .شد قطع کوتاهمان یمکالمه بهسا یصدا با

 .یاومد تولدم یبرا که یمرس .هستم بهسا من .آرزو سالم-

 به کردم حس .زدم یلبخند زور به .بود یاحساس هرگونه از یخال شیصدا لحن

 یطوط کی

 احساس با هم یطوط یحت .دیبگو من به و کند حفظ تا دادهاند، ادی را یجملها

 سخن یشتریب

 نسبت تشیذهن یکم تا دهم، پاسخ میصدا در یمهربان لحن با کردم یسع !دیگویم

 رییتغ من به

 .کند
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 !مبارک تولدت .زیعز یبهسا خوشبختم باهات ییآشنا از-

 :داد را جوابم شتریب ییخوشرو با و زد جذاب یلبخند

 !ممنونم-

 .کهیک دنیبر وقت گهید .دیرس هم کیک خب-

 نیچن با سن نیا با .آورد لبم بر کج یلبخند داد،یم خرج به که یکودکانها ذوق

 یکوچک یزهایچ

 چهار کیک که یمخصوص زیم یراه مادرش، دنبال به بهسا !شدیم خوشحال

 یرو را طبقهاش

 روشن را کیک یرو شمع ستیب عیسر خدمتکاران از یکی .شد بودند، گذاشته آن

 دوستان و کرد

 یترانه خواندن به شروع هم با هماهنگ بهسا،
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" Happy birthday to you" یهیبق زدنشان، دست یصدا شدن بلند با .کردند 

 با هم جمع

 کف شد،ینم بند شیجا در یخوشحال از که بهسا .کردند شانیهمراه آواز و دست

 را دستانش

 با .کرد آرزو ب**ل ریز و بست را چشمانش .آورد اشینیب یجلو و چسباند هم به

 شدن باز

 با را تولدش نیستمیب یشمعها او و رفت باالتر هم زدنها دست یصدا چشمانش،

 یفوت

 روز آن .افتادم خودم یسالگ ستیب تولد ادی به ناخودآگاه .کرد خاموش پرقدرت

 میبرا قدر چه

 به تولدم یبرا انیرا یحت و دایآرش آرش، بابا، مامان، .بود یتکرارنشدن و ییایرو

 کوچکم آپارتمان
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 مینهایزتریعز کنار در را امیزندگ سال نیمستیب روز نیآخر من و آمدند لندن در

 .کردم یسپر

 انیپا به با !ندهیآ از یترس چیه بدون و یدغدغها چیه بدون ،ینگران چیه بدون

 یهمانیم دنیرس

 نیا از شدم خالص شدم؛ خالص گرید .زدم یآسودگ از یلبخند شکوهشان، با

 تا که گانهیب تعداد

 با ،یانیپا مقدس لحظات در گلنوش .کردم یاطیاحتیب برابرشان در حد، نیا

 به مرا یخوشحال

 .دیکش آغوش

 .نمتیبب بودم مشتاق واقعا .آرزو یاومد شدم خوشحال یلیخ-

 .دیکرد دعوت هم رو من که متشکرم .بود یعال یلیخ یمهمون !لطفتون از ممنونم-

 .ییبهسا خودم، دختر مثل هم تو !خوادینم دعوت اصال اومدنت !ه؟یحرف چه نیا-

 .دیدار لطف-

 تمام شب نیا خواستیم دلم .بدهد انیپا را مکالمهاش کردمیم آرزو وجود تمام با

 من و شود

 .کنم فکر خودم یزندگ به ،ییتنها در دوباره

 یکمانصاف .داره دوستت یلیخ که هم تایآرم .ما شیپ ایب شتریب بعد به نیا از یجد-

 و نکن

 .دنشید این رید به رید انقدر

 دلش حرف شک یب .انداختم کرد،یم نگاه دوستش به لبخند با که عمه به ینگاه

 که بود

 .کردیم نگاه تشکر و نیتحس با نگونهیا

 .امیم شتریب بعد به نیا از !حتما-
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 به .کردم باز را نیماش در و گرفتم کنارم یشهیش از را سرم یهیتک هعم یصدا با

 یچهره

 .کردم نگاه تفاوتیب اشیعصبان

 به خانم کی عنوان به امشبت رفتار !دلخورم هم یلیخ که ام،یراض ازت نکن فکر-

 اصال تو، سن

 !نبود ستهیشا

 !هیلیخ خودش اومدم یمهمون نیا به که نیهم-

 ؟یشینم متوجه نویا چرا !ستین دهیپسند اصال تو یریگوشهگ و انزوا نیا !آرزو یوا-

 .ریبخ شبتون .ادیم خوابم چون-

 .گرفت را آرنجم که شوم رد کنارش از تا کردم کج را راهم

 !زنمیم حرف تو با دارم-

 من الیخیب پس .شدمیم حاال تا بشم عوض من بود قرار اگر عمه ،یتکرار یحرفا-

 !دیبش

 !که واقعا-

 شب نیا از .بردم هجوم اتاقم به عیسر من و کرد رها را رنجمآ حرص با

 جز یزیچ خستهکننده،

 .نشد بمینص کسالت

 نیریش خواب از مرا اتاق، یپنجره ی شهیش با باران قطرات دیشد برخورد یصدا

 به .کرد داریب

 .دوختم چشم صبح شیم و گرگ خوشرنگ آسمان به و کردم باز را چشمانم یسخت

 نیا یصدا

 گوش به تواندیم خستهکننده، شب کی از پس که است یکیموز نیبهتر تند، نبارا

 عیسر .برسد

 بزنم قدم بزنم؛ قدم یکم هوا نیا در دیبا .رفتم رونیب اتاق از و شدم بلند میجا از

 شدن سیخ از و
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 از مرا عمه یصدا دم،یرس که خانه در به .بشوم لذت غرق آب زیر یدانهها ریز

 شتریب حرکت

 .ردک متوقف
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 ؟یبریم فیتشر ییجا-

 .زدم یتصنع یلبخند و دمیچرخ سمتش به

 .بخورم هوا یکم هی رمیم .ریبخ صبحتون .عمه سالم-

 ه؟یخور هوا وقت صبح موقع نیا-

 داره؟ یاشکال چه مگه-

 .خلوته یلیخ نشده روشن هوا تا هم نجایا !کهیتار هوا-

 !خلوته که خوبه-

 .دیکش بلند ینفس حرص با

 !یدیم کشتن به منو آخر تو-

 .کرد متریمال را لحنش و دیکش قیعم ینفس

 .میریم هم با بعدش .میبخور قهوه کی نیبش ایب-

 ...تنها خوامیم-

 :گفت و میبگو کامل را حرفم نگذاشت

 .نیبش ایب !نباشه حرف-

 میموها در را دستم .شدم ییرایپذ وارد دوباره و آوردم در را میکفشها حرص با

 همزمان و بردم فرو

 که یحال در عمه .نشستم یمبل یرو دم،یکش شدن آرامتر یبرا که یقیعم نفس با

 یطوالن یپوف

 .نشست کنارم مبل یرو د،یکشیم

 ندارم؟ دوستت من یکنیم فکر تو آرزو-

 .دیکنینم درکم اما !نه-
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 ؟یکنیم لجاجت انقدر چرا تو فهممینم واقعا !کنمینم درک رو تو واقعا آره-
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 یاجتماع من .کنم رقرارب ارتباط آدمها با تونمینم من .دارم عالقه ییتنها به چون-

 شما و ستمین

 !دیدونیم خوب رو نیا هم

 ،یکنیم یدور همه از یوقت!یریبگ ادی رو کردن معاشرت دیبا تو !یباش دیبا اما-

 فکر هیبق

 .یکنیم یمحل کم بهشون یدار کنندیم

 .ستین مهم-

 :زد صدا مرا پرحرص و معترضانه یلحن با

 !آرزو-

 به یگوش که کهیدرحال مارگارت .شد ما بحث یادامه مانع تلفن زنگ یصدا

 ما سمت به دست،

 :گفت آمدیم

 .خانوم گرفتند تماس رانیا از-

 و کرد دراز مارگارت سمت به را دستش عیسر ،ینگران با همراه یکنجکاو با عمه

 از را تلفن یگوش

 به .گفتهام محض یدروغ نشدم، کنجکاو و نگران اصال من میبگو اگر .گرفت دستش

 یمکالمها

 .دادم گوش دمیشنیم آن از را عمه سخنان تنها که

 .سالم-

 ؟یخودت نفس-

 انگشتان .کردم حس وضوح به را قلبم یشده تندتر تپش مامان اسم دنیشن با

 به شروع دستم
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 انگشت ناخن کنار یاضافه پوست کندن به میدندانها با ناخودآگاه و کردند لرزش

 شستم،

 .شدم مشغول

 ن؟اال یبهتر چطوره؟ حالت-
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 و زنانه آرامشبخش یصدا بشنوم؛ را شیصدا خواستیم دلم یلحظها هر از شتریب

 را، فشیلط

 یبو که ییاصد همان و است خوانده را شبانهام یهاییالال نیباتریز که ییصدا همان

 و نجابت

 :داد ادامه را مکالمهاش و انداخت من به ینگاه عمه .دهدیم را وقارش

 .نجاستیا االن آره-

 نفوذ وجودم تمام در فراوان یشوق استرس، نیا انیم در د،یپرسیم من از نکهیا از

 هنوز .کرد

 !است نسپرده یفراموش به را ادمی هنوز و کندیم فکر من به هنوز دارد، دوستم

 .گفتم بهش رو یچ همه آره-

 !هیایقو دختر اون !نباش نگران نه،-

 .یگوش باشه،-

 گرید .گرفتم دستش از را یگوش کرد، دور چپش گوش از را یگوش آنکه محض به

 صبر طاقت

 .نداشتم

 .مامان الو-

 دخترم؟ یخوب !آرزو سالم-

 یصدا در یحالیب .کرد فرو قلبم در برّنده و زیت یخنجر خشدارش و گرفته یصدا

 موج شیبایز
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 دلم .نشود مکالمهام یادامه مانع بغضم تا دادم قورت را دهانم آب فشار، با .زدیم

 خواستینم

 در غم یذرها تا بودم،یم زیدرونر و یقو یدختر شهیهم مثل دیبا .بشکنم را دلش

 قلب

 .نگذارم مهربانش

 ؟یهست یبستر هنوز ؟یدار درد االن چطوره؟ خودت حال .مامان یمرس-

 تمام کردهاند، زور مرا انگار .دادم ادامه پرسش به یمکث چگونهیه بدون نفس کی

 !کنم جبران االن را ماه نیا یهایاحوالپرس

 و خونهت میایب گهید روز ده شده قسمت !زمیعز باش آروم !دخترم خوبم-

 .میبش مزاحمت
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 !مزاحم؟ !ه؟یچ حرفا نیا !مامان-

 حالم من !نخور غصه کنمیم خواهش ازت آرزو فقط .گهید شهیم زحمتت باالخره-

 هر اگر .خوبه

 باشه؟ بده، قول .یباش یقو خوامیم ازت فته،یب هم یاتفاق

 رد،یبگ خواستیم که یقول و زدیم که ییحرفها از .زد چنگ میگلو به یبزرگ بغض

 .بودم متنفر

 و یانیپا روز به چوقتیه خواستینم دلم .نداشتم را قولها و حرفها نیا طاقت من

 یبرا یوعدها

 .دارد آستانه هم قدرت اما هستم یقو من .کنم فکر یخداحافظ

 من؟ به یدیم قول !زمیعز آرزو،-

 .نلرزد میصدا ات کنم مهار را بغضم کردم یسع کشدار و قیعم ینفس با

 .کن فکر شدن خوب به فقط تو ؟یرینگ من از رو قول نیا شهیم-

 خوادینم دلم .باشم مطمئن تو جانب از خوامیم اما بشم، خوب خوامیم منم !البته-

 اونقدر
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 همشون دایآرش و آرش ان،یرا پدرت، .یبکش زجر نبودم از که یباش من یوابسته

 به من، از بعد

 خانوادهمون یهیبق و خودت یبرا خوامیم ازت پس .دارند اجیاحت همه از شتریب تو

 .یباش یقو

 ؟ باشه

 ادتی ؟یباش یقو و یایب کنار راحت پدرت مرگ با یتونست خودت .راحته گفتنش-

 کی تا ستین

 تو به شتریب یلیخ من تازه فته؟یم اطرافت داره ییاتفاقا چه یدیفهمینم اصال هفته

 !دارم ازین

 ...تونمینم ...تونمینم اصال تو بدون من

 !یتریقو یلیخ من از تو !یتونیم چرا-

 فقط تو مامان !باشم یقو گهید خوامینم باشم، یقو یزیچ نیهمچ واسه قراره اگر-

 خوب به

 باشه؟ .گهید یزایچ نه کن، فکر شدن

 !آرزو-

 .بدم قول بهت منم تا بده قول من به تو-
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 ینگران دیبا اما است، من نگران یلیخ بودم مطمئن .کرد یطوالن نسبت به یمکث

 درک هم مرا

 .کردیم

 .یباش یقو بده قول هم تو .دمیم قول باشه،-

 .دمیم قول-

 بود؛ حرف از پر تسکو نیا .بود یجار مانینفسها یصدا فقط قهیدق چند تا

 جنس از ییحرفها

 ...پردرد یناگفتهها
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 ؟یندار یگهاید کار آرزو خب-

 ست؟ین بابا نه،-

 .بزنه زنگ بهت گمیم اومد شب .شرکت بره گفتم بهش نه،-

 .یاریب ادشی رو من خوادینم .کرده فراموشم مطمئنا .ستین یازین-

 !عاشقته ناو بره؟ ادشی رو تو شهیم مگه !ه؟یچ حرفا نیا دختر ا -

 !واضحه کامال-

 شتریب حتما اون نبود، یماریب نیا واسه اگه .شد من ریتقص خدا به د،یببخش آرزو-

 تماس باهات

 .گرفتیم

 .بردم فرو میموها در را دستم تیعصبان از .زد گره هم به را میابروها ظیغل یاخم

 یخودخواه به

 .زدم یعصب یپوزخند کودکانهام

 ...هامیبچگ مثل دوباره که رسمتیم فقط !ستین تو ریتقص-

 میقد مثل چوقتیه گهید آرمان که دمیم قول بهت !شهینم زمان اون مثل گهید-

 .ادین بَدش تو از

 .باش مطمئن

 !دوارمیام-
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 اگر .داره دوستت یلیخ اون .ینکن تیاذ ادیز رو عمهت آرزو، یاستر !نکن شک-

 بهت یگاه هم

 .خشونت نه عالقهشه، یرو از رهیگیم سخت

 به توانستمینم اما بودم، موافق کامال خودم به عمه یعالقه یدرباره نظرش با

 و حرفها یهمه

 .نداشتم مامان داشتن نگه آرام جز یراه حال نیا با !کنم عمل کامال دستوراتش

 .نباش نگران .مامان باشه-
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 ؟یندار من با یکار-

 .باش خودت مواظب نه،-

 .نطوریهم هم تو !دخترم یمرس-

 .خداحافظ-

 .خدانگهدارت-

 قلبم ماندمیم نجایهم اگر .شدم رهیخ بود مانده دستم در که تلفن یگوش به

 !دیترکیم

 ؟یخوب آرزو-

 .شد دهیکش نگرانش یچهره سمت به نگاهم

 کنم؟ یخواهش هی شهیم اما .وبمخ آره-

 ؟یخوایم یچ بگو !حتما-

 رون؟یب برم ییتنها کم هی شهیم-

 .افتاد چروک نازک خط کی نشانیب کرد، که یاخم از و آمدند نییپا شیابروها

 کندیم اخم یوقت

 !شودیم بابا هیشب قایدق

 !نکرده الزم-

 !کنمیم خواهش-
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 .خلوته یلیخ االن .برو بعد کنه طلوع دیخورش ستایوا پس !هوف-

 .چشم-

 ؟یخورینم قهوه-

 .ندارم لیم گهید االن-

 ؟یندار که یکار .خستهام یلیخ .بخوابم رمیم من پس-

 .دییبفرما نه،-

 !ها ینر رونیب هگید ساعت کی تا نره ادتی-
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 .چشم-

 برگ یکهنه کتاب و شدم اتاقم وارد .شد پله راه یراه و دیکش قیعم یازهایخم

 از را امیکاه

 با .دمیکش مشام به را اشیکهنگ خوب یبو .کردم بازش .آوردم در چمدانم

 نام اشارهام، انگشت

 زبان بر لذت با را نامش .کردم لمس را رنگش یقهوها چرم جلد بر برجستهاش

 آوردم؛

" Wuthering Heights" (" که بود بار نیپنجاهم یبرا دیشا ،)"ریبادگ یهایبلند 

 را داستان آن

 کیرمانت آثار خواندن که است بیعج !است جذاب میبرا هم هنوز اما خواندمیم

 نیا تا ،یمیقد

 تریواقع یمیقد یعشقها واقعا دیشا دانم،ینم را حکمتش که من !است نیدلنش حد

 .بودهاند

 تنها ظواهر آتششان، در که ییعشقها بودند؛ آرامش و محبت جنس از که ییعشقها

 یهایحاش

 .رفتم پنجره سمت به و بستم را کتاب برق و رعد بلند یصدا با .نبودند شیب

 کی از شتریب

 را امیباران ،یمعطل چگونهیه بدون !شدهام خواندن کتاب غرق که است ساعت

 خانه از و دمیپوش

 هم دیشا کنم، فکر تا داشتم ازین داشتم؛ ازین ییتنها نیا و باران نیا به .زدم رونیب

 دیبا دیشا نه؛

 چون که ،یمنف افکار اسارت از کنم آزادش کنم؛ آزاد را ذهنم تا داشتم ازین میبگو

 به هرز یعلف

 قدم باران ریز که بود ساعت چند دانمینم .افتادهاند من نگران دل و ذهن جان

 نصف اما زدم،یم
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 قطرات برخورد یصدا .بودم ییتنها نیا و سرد باران نیا ونیمد را امینگران شدن

 با آب درشت
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 با صورتم تا گرفتم باالتر را سرم .بود گوشنواز یزندگ ینوا همچون ام،یباران

 آب سرد قطرات

 !رمیمیم من نباشد اگر است؛ لذتبخش میبرا چقدر باران نیا .شود سیخ

 میههایر اعماق تا را یزمستان سرد یهوا و دمیکش قیعم ینفس .بستم را چشمانم

 .بردم فرو

 انتهایب یلذت غرق .برگرفت در را بدنم یسلولها تکتک طراوت، و یسبک احساس

 باز با .شدم

 مشغول من، از جلوتر متر چند که یعاشق زوج یرو نگاهم انم،چشم کردن

 ثابت بودند یادهرویپ

 مدام بود، کرده حلقه معشوقهاش یبازوها دور را دستش که قد بلند یمرد .ماند

 را دهانش

 .زدیم لبخند و کردیم عاشقانه یزمزمهها گوشش در .آوردیم دختر گوش کینزد

 که یزیچ تنها

 عاشق مرد آن دست در اهیس یچتر داشت،یم نگه امان رد شدن سیخ از را آنها

 .بود

 عشق من ریتعب اما باشد ساده یلیم ای عالقه بلکه نباشد، عشق حسشان اسم دیشا

 من .است

 دیشا .نبودم تنها نقدریا امروز دیشا بودم، بلد کردن برقرار ارتباط یاندک اگر هم

 که آنقدر عشق

 نیبهتر ییتنها من، یدهیچیپ یول ساده یایدن یبرا اما نباشد بد زانمیگر آن از من

 .است نهیگز
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 را رفتنم راه سرعت تا شد باعث اش،یناگهان توقف و کنارم در ینیماش بوق یصدا

 در .کنم تندتر

 سن نه گر؛ید است ترس .دمیترسیم پوچ و چیه از لیدلیب که نبود ارادهام یطهیح

 شناسد،یم

 !منطق نه

 .سالم-

 هم شیصدا یحت .شناختمیم خوب بودم، دهینشن ادیز آنکه با را شیصدا

 با .بود آرامشبخش

 هم هنوز شیرایگ چشمان از .خورد گره نگاهش به نگاهم .دمیچرخ سمتش به بهُت

 یسوسو

 "ماکان" :کردم تکرار را نامش دلم در .دیتابیم آرامش

 !د؟یکنیم کار یچ نجایا شما-

 .بمونم خونه یتو که دبو بارون نیا فیح .بخورم هوا یکم بودم اومده-

 !باران عاشق !بود من مثل درست .گرفت شکل لبم بر کج یلبخند
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 کنم؟ تونیهمراه زدن قدم در دیلیما-

 .باشم تنها دمیم حیترج-

 !دینش مونیپش من با تونییتنها نشکست از دیشا-

 ...راستش خب-

 کردن رد یبرا یبهانها مغزم که بود بیعج .کردم یطوالن نسبت به یمکث

 !افتیینم شنهادشیپ

 فرق هیبق با میبرا او ییگو اما گرفتم،یم یشتریب آرامش ییتنها از شهیهم من

 آن در .داشت

 .دادیم لیم او با شتریب ارتباط به را من یحس قلبم، اعماق

 .من مهمان هم گرم یدنینوش کی-
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 .نکشه طول ادیز فقط-

 .میگردیبرم دیشد خسته وقت هر !البته-

 رفتم سمتش به محکم و آرام ییقدمها با .ستادیا منتظر و کرد باز را راننده کنار در

 یصندل یرو و

 شدن سیخ از که ستین یکس او بودم مطمئن اما بودند، سیخ میلباسها .نشستم

 یصندل

 .شدیم ادهیپ چتر با هم خودش وگرنه شود، یعصبان من یلباسها با نشیماش

 با همزمان

 عطر، نیا انتخاب .کرد پر را نیماش یفضا خنکش عطر یبو ن،یماش در نشستنش

 به عالقهاش

 یبو باران، نیهم خوب یبو داد،یم درخت سیخ چوب یبو .زدیم ادیفر را باران

 یبو سرد، آب

 ریز و دمیکش قیعم ینفس لذت با .یزندگ یبو آرامش، یبو عت،یطب یبو لندن،

 نام ب**ل

 :کردم زمزمه آرام ییصدا با را عطرش

"- He wood ocean wet wood" 

 اد؟ینم خوشتون ازش-

 که یمن یبرا نیا و بود زیت حد از شیب گوشش .دمیچرخ سمتش به تعجب کمال با

 حالت در

 .بود دیتهد کی کردم،یم برقرار ارتباط یسخت به هم یعاد
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 .گمیم عطرو یبو-

 :گفتم احساس از یخال یلحن با و رمیبگ خود به تفاوتیب یچهرها کردم یسع

 .خوبه !نه-

 :دمیپرس بحث کردن عوض یبرا

 م؟یریم میدار کجا-
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 .یمیقد پارک کی-

 ؟یمیقد-

 .میرفت اونجا کباری حداقل م،یومدیم رُم به وقت هر بودم بچه یوقت از .آره-

 رُم؟ دیایم ادیز-

 واسه خواهرش، دنید ادینم هم ییتنها .رهیم سر حوصلهش لندن یتو مادرم آره،-

 منم نیهم

 .امیم باهاش

 اد؟ینم چرا پدرتون-

 .مشینیبینم ادیز-

 !چرا؟-

 .سرکاره شهیمه چون-

 !مادرمه کنار هم اوقاتش یهیبق یول سرکاره، اکثرا منم پدر خب-

 تا بودم بچه یوقت از .ستین نطوریا اصال من پدر یول هیعال یلیخ پدرتون روش-

 ادینم ادمی االن،

 .باشم داشته باهاش یخانوادگ یخاطرها

 !کنه؟ خفه کارش با خودشو دیبا آدم مگه !مسخرهست یلیخ-

 .اومد کنار شهیم فقط آدمها یبعض با .کرد شهیمن شیکار-
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 !ومدمینم کنار بودم من اگر-

 نطوره؟یهم .دیهست من همکار شما گفتیم خالهم .میبگذر خب-

 .شدم پوست متخصص تازه که من-

 .میپزشک هم مثل پس خب-

 د؟یهست یعموم-

 .نه-

 :دیپرس کوتاه یمکث از پس
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 باشم؟ گرفته یتخصص چه ادیم بهم-

 دهیچرخ سمتم به قرمز، چراغ پشت توقف خاطر به که کنجکاوش یچهره به ینگاه

 بود

 :گفتم ناخودآگاه .انداختم

 .اطفال-

 .رفتند باال تعجب شدت از شیابروها

 !د؟یزد حدس یطور چه-

 بود؟ درست حدسم .دیرس ذهنم به چطور دونمینم-

 !کامال-

 .دیدار بچهها به یادیز یعالقه پس-

 .افتاد راه دوباره و گرفت من از چشم چراغ، شدن سبز با

 .دیبکن رشو فک که یاون از شتریب-

 !واضحه کامال-
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 !چرا؟-

 هم شما و آرامشبخشند بچهها .دیدار آرامش یلیخ چون دیشا اما دونمینم قایدق-

 که

 .دهیم نشون رو اونا با ادتونیز ارتباط خصلتتون نیا د،یهست کودکان به عالقهمند

 :گفت ب**ل ریز

 !آرامش-

 .شد متوقف نیماش که نگذشت یادیز مدت

 ارم؟یب براتون .هست نیماش داخل ترچ-

 !بارونم ریز زدن قدم عاشق من !نه-

 فصل در مطمئنا و بود یبزرگ پارک .شد کینزد من به و زد نیتحس از یلبخند

 تمام بهار،
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 کیبار یتنهها با بلند درختان از نکهیا با .بود خواهند شکوفه و برگ از پر درختانش

 رنگ، رهیت

 با .بود یریدلپذ و بایز یفضا بود، نمانده یباق برگ از دهیلخت یشاخهها جز یزیچ

 از فاصله یکم

 کرد،یم تیرعا را حرمتها نحدیا تا نکهیا از .کرد کنارم در زدن قدم به شروع من

 و فکر

 .شدند اعتماد از زیلبر احساسم

 د؟یندار دوست رو بچهها شما خب-

 !قشنگشونم و ساده یایدن و خودشون عاشق باشم؟ نداشته دوست شهیم مگه-

 !پوست؟ چرا پس-

 .شد جمع یکم نفرت، از چهرهاش

 !اد؟یم بدتون-

 !د؟یکنیم تحمل رو دنشونید یچطور !زندینفرتانگ یپوست امراض-

 .کنمیم یزندگ باهاشون اما متنفرم، جوش و مک و کک از منم-
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 .دمیکش پرحرص ینفس و گذاشتم صورتم یرو را دستم

 !ستندین مهم هم اونقدرا-

 !اندیذهن معضل نیبزرگتر موهام از بعد رفتنم، یمهمون موقع !مهمند هم یلیخ-

 !معضل-

 !دیشینم متوجه د،یستین دختر چون-

 دن؟یم تیاهم ظاهرشون به انقدر دخترها چرا واقعا-

 !دنینم تیاهم مردها انگار دیپرسیم یجور-

 .زنها مثل نه یول دنیم-

 .مهمتره زنها ییبایز چون-

 .ستین مهم دنیم تیاهم بهش که اونقدر زنها ییبایز من، نظر به اما-
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 .کنهیم عمل و رهیگیم میتصم خودش نظر با یکس هر .شماست نظر نیا-

 .هریگ ینم رو درست میتصم هم شهیهم البته که-

 :افزود و کرد یمکث

 اونجا؟ میبر چطوره خب-

 زیم نیچند آن ریز که بزرگ یقیآالچ به کردم؛ نگاه کردیم اشاره که یسمت به

 با یچوب

 .بودند شده دهیچ مرتب کوچک، یبوفها کنار در اطرافشان یچوب یهایصندل

 .هیخوب فکر-

 به ندواندوا که یجوان گارسون و میدیرس زهایم از یکی به قدم چند از پس

 آمد،یم سمتمان

 جلد که یینو م .دیکش رونیب ماکان یبرا را یگرید و من یبرا را هایصندل از یکی

 و پارهپاره یچرم
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 یقهوها بدجور دلم .کرد نگاهمان منتظر و گذاشت زمانیم یرو را داشت یکهنها

 نیریش

 .کند انتخاب او اول تا ماندم منتظر اما خواست،یم

 .یچا-

 را رینظیب یفضا نیا ارزش ساده یچا کی نظرم به .کردم نگاهش تعجب با

 تعجبم اما !نداشت

 :دادم جواب ناخودآگاه که یوقت شد شتریب

 .خورمیم یچا منم-

 من که بود یسفارش چگونه گرید نیا کردمیم رفک خود با من و رفت گارسون

 من مگر اصال !دادم

 !خورم؟یم یچا

 بپرسم؟ سوال کی تونمیم-
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 د؟ییبفرما بله-

 د؟یرسیم نظر به نگران انقدر چرا-

 !کردمیم پنهان یخوب به را میهاینگران من .خوردم جا یکم

 !رسم؟یم نظر به نگران من-

 :گفت و داد تکان نییپا به را سرش

 !بهیعج یلیخ من یبرا نیا .نگرانه یلیخ هتوننگا-

 .یزندگ مشکالت-

 !ندارند ینگران ارزش که یمعمول مشکالت-

 :گفتم بود شده بلندتر یکم یعصب یطرز به که ییصدا با

 !ستندین یمعمول مشکالتم یهمه-

 !د؟یدار یبزرگ مشکل-
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 :افزود و دیفهم رضا عالمت به را سکوتم .کردم سکوت

 .کنمینم غیدر .دیبگ ادیبرم من از یکمک اگر-

 ساکن گلنوش، یگفته طبق و بود پزشک هم او .برد فرو فکر به بیعج مرا حرفش

 .بود لندن

 به .است بزرگتر من از یسال شش پنج، کم دست دادیم نشان هم چهرهاش

 مدت اد،یز احتمال

 .است برده سر به لندن یمارستانهایب و پزشکان یفضا در یشتریب

 ...راستش خب-

 .دیباش راحت-

 را میحرفها تا کردم فکر یکم م،یروبرو زیم یرو بر یچا یفنجانها گرفتن قرار با

 .کنم یسامانده

 ...اون ...مادرم ...من مادر-

 .برسانم اتمام به را جملهام توانستمینم یزور چیه به .دبو کرده ریگ زبانم
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 مادرتون؟-

 .بشوم مسلط خودم بر تا دمیکش قیعم ینفس

 یتو یول قلبه، وندیپ درمانش راه تنها که گفتند دکترا و داره یقلب یماریب مادرم-

 یقلب هنوز رانیا

 نکهیا با من .درمانش یبرا لندن انیم دارن نیهم واسه نشده، دایپ واسش

 نجایا التمویتحص

 درمان مامانم کنه کمک که کنم دایپ رو یکس دیبا یچطور دونمینم گذروندم،

 نهیا مشکل ...بشه

 ...اگه ...نشه درمان اگه ...نشه درمان زودتر چه هر اون اگه که

 بغض از یاثر تا دم،ینوش میجلو یچا از یجرعها و دادم قورت فشار با را دهانم آب

 میگلو در

 !بودنها یقو نیا بر لعنت .نماند

 ه؟یچ شونیا یخون گروه-

 .(-O (یمنف یاو-

 
 

67 

 صحبت اون با .هیحاذق قلب جراح که دارم دوست کی من !من مادر مثل قایدق-

 اگر که کنمیم

 شما مادر وند،یپ عمل یبرا نهیگز نیاول کرد، اهدا رو قلبش یخون گروه نیا با یکس

 چطوره؟ .باشه

 یلبخند .کرد خوش جا چشمانم در شوق جنس از اشک یهایال .کردم نگاهش ناباور

 از قیعم

 :گفتم و زدم تشکر

 !کنم تشکر دیبا چطور دونمینم واقعا-

 .گرفت شکل لبش بر قیعم یلبخند

 ...یراست .دیکن نگاه بهش دوستانه کمک کی دید به !ستین کرتش به یازین-
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 زیم یرو و آورد رونیب یکارت آن، یداخل بیج از و برد فرو کتش در را دستش

 .گذاشت

 .هست روش من یشماره دیداشت یکار اگر .منه تیزیو کارت نیا-

 !ممنونم-

 شده ثبت تکار یرو که شمارهاش با و آوردم رونیب شلوارم بیج از را لمیموبا

 .گرفتم تماس بود،

 به و ببرد فرو کتش بیج در را دستش تا کرد وادار را او اش،یگوش لرزش یصدا

 تماس یشماره

 .اندازدیب کنجکاوانه ینگاه صفحهاش، بر انینما یرندهیگ

 .دیریبگ تماس من با حتما اومد، بر یکمک دوستتون از اگر .منه یشماره نمیا-

 !البته-

 پوست با یدلچسب تضاد ،یداغ از بدنم درون سوختن .دمینوش را میچا یباق لذت با

 خزدهامی

 تا ،یچا فنجان کی دنینوش از که بود ینباریاول میبگو اگر نکردم اغراق .کرد جادیا

 غرق حد نیا

 گرید یفنجان خوردن به مرا ز،یسحرآم یدنینوش نیا شدن تمام !شدمیم لذت

 دروغ .کرد وسوسه

 مادرم یبرا که یدوارکنندهایام خبر ونیمد را لذتش زا یمین میبگو اگر ستین

 .هستم دم،یشن

 یعطسه دو یصدا یلحظها از پس و داد را دمیجد یعطسه هشدار امینیب سوزش

 وقفهام، یب

 .شکست را ما نیب سکوت
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 .میبر گهید بهتره !شده سردتون نکهیا مثل-

 .موافقم رفتن با اما ستین که سردم-
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 چیه گرید بازگشت راه در .بود داده سوزناک یباد به را شیجا و شده قطع باران

 .نشد زده یحرف

 .میزدیم قدم شکستیم را آن باد، مانند گرگ یزوزه یصدا تنها که یسکوت در

 بودم تنها اگر

 درختان اهرنگیس یتنهها را طرفش دو هر که یریمس در یادهرویپ از طعاق

 یزمستان یبرهنه

 تمام نواخت،یم یقیموس میبرا وحشتناک یصدا نیا با باد و بودند کرده احاطه

 ترس را وجودم

 به مرا هراس توانستیم نفر، کی نیهم یهمراه که است بیعج .گرفتیم فرا

 مبدل آرامش

 !کند

 باورم .گشودم را چشمانم و آمدم رونیب یداریمهبین حالت از نیماش توقف با

 آن شدینم

 را سرم یهیتک!باشد عمه یخانه در نم،یبیم کنارم یپنجره یشهیش از که یمنظرها

 یشهیش از

 آرام شهیهم مثل چشمان به متعجب ینگاه با .دمیچرخ سمتش به و برداشتم کنارم

 رهیخ او

 :دمیرسپ یناباور از زیلبر یلحن با .شدم

 !د؟یدونستیم رو من یعمه یخونه قیدق آدرس یچطور-

 .میاومد نجایا مادرم و خاله یخانواده با بار چند قبال-

 لندن، در من ییتنها از عمه خاطر نیهم به پس .نماند یباق تعجبم از یاثر گرید

 ینگران ابراز

 خانهاش هب را مادرش و ماکان یحت او !بروم یمهمان نیا به داشت اصرار و کردیم

 کرده دعوت هم

 رونیب امییتنها از مرا توانندیم لندن، در او دوست اقوام فقط الشیخ به !بود

 .اورندیب
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 .دیاریب فیتشر دیتونیم هم االن خب .نطوریا که-

 :داد پاسخ اشیشگیهم یمودبانه لحن با و زد محترمانه یلبخند

 .شمینم مزاحم ممنون، نه-

 !دیمراحم-

 :دادم ادامه و شدم ادهیپ نیماش از
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 .خداحافظ فعال-

 .خدانگهدار-

 منتظر و فشردم را خانه زنگ دنم،یرس رید به عمه واکنش از ترس یکم با

 یصدا .ستادمیا

 :گفت که آمد مارگارت

 .خانوم داخل دییبفرما-

 عقب به لحظه، نیآخر در و دادم هل داخل به را آن در، شدن باز یصدا با

 به را دستم و دمیچرخ

 نگاهم منتظر شدهاش متوقف نیماش در همچنان که ماکان با یخداحافظ عالمت

 تکان کرد،یم

 و آرام حرکت یصدا .بستم را در و برگرداندم را میرو زد، که یلبخند با .دادم

 نشیماش واختکنی

 که عمه یصدا که بودم برنداشته قدم چند از شتریب .دادیم را افتادنش راه خبر

 یقدم چند در

 .کرد متوقف مرا بود، ستادهیا من

 !دیآورد فیتشر باالخره !عجب چه-

 !بخورم هوا رمیم گفتم که من-

 !ساعت پنج نه ساعت، دو حداکثر ای ساعت کی خوردن هوا-

 !ه؟یچ مشکل !روشنه کامال هوا و رهظه تازه که االن خب-
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 شتریب نه بار ده حداکثر که شهر نیا یتو تنها، دختر کی تو که نهیا من مشکل-

 ،یاومد بهش

 که یرفت ادهیپ کجا تا ستین معلوم تازه !یخوردیم هوا یداشت تمام ساعت پنج

 طول انقدر

 !نهگردو برت خودشم و مطمئن یجا کی ببرتت الکس یگفتیم حداقل !دهیکش

 مراقبت خودم از نتونم ستمین بچه که من هودهاند،یب کامال هاینگران نیا که اوال-

 یناسالمت !کنم

 تنها مدت نیا یهمه من دوما !کنمیم یزندگ لندن یتو ییتنها دارم ساله دوازده

 !نبودم

 :دیپرس یکنجکاو و تعجب از زیلبر یلحن با .گرفت تعجب رنگ نگاهش

 !یشناسینم رو یکس جانیا که تو !؟یبود یک با-
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 .میدید رو گهیهمد یاتفاق شدم، آشنا باهاش تازه که یکی-

 شناسمش؟ینم من !هیک ینگفت من به-

 خواستینم دلم چرا دانمینم ندارد، یمشکل ماکان با من بودن با دانستمیم نکهیا با

 نیا از

 شهیهم من و بود باارزش میبرا یلیخ خاطره نیا چون دیشا .میبگو او به یزیچ قرار

 خاطرات

 که نطوریا .دارمیم نگه کردهام، تجربه او با که یشخص و خودم یرا ب را باارزشم

 حس باشد

 .شودینم کم آنها ارزش کنمیم

 !بده جواب آرزو-

 عمه ینگران کردن برطرف ل،یدلیب یپنهانکار نیا یبرا امیذهن یههایتوج یهمه با

 در میبرا

 .بود تیاولو
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 .گلنوش یخواهرزاده ماکان؛ .دشیشناسیم چرا-

 .داد آرامش از یلبخند به را خود یجا چهرهاش ینگران

 هم اونا .هیمهربون و خانوم زن یلیخ هم مادرش !هیخوب یلیخ پسر که ماکان !واقعا؟-

 نلند

 ینطوریا .یکرد شتریب باهاش رو خودت ارتباط یکرد یخوب کار .کنندیم یزندگ

 هم لندن یتو

 .یمونینم تنها

 د؟یندار یمشکل من با گهید پس خب-

 حرف خواستیم دلش شهیهم .شد انینما لبم بر پوزخند ینشانه به کج یلبخند

 بر را خودش

 دوستش اقوام از یکی با که حال اما کرد،یم دعوا من با بودم تنها اگر .بنشاند یکرس

 شدم همراه

 !شد راحت الشیخ

 قایدق چون فهمم،یم خوب رو تو کج یلبخندها نیا یمعن من یدونیم !نزن پوزخند-

 نیع

 ،یباش خودت مراقب ینتون که نیا خاطر به نه هستم نگرانت فقط من .یبرادرم

 نکهیا خاطر به

 .یبمون تنها ادیز خوامینم

 کرده؟ درست ناهار یبرا یچ امروز مارگارت خب .مهع دیبش بحث الیخیب-
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 یزا تیپ کی که خونه میبر ایب .میاطیح یتو هنوز !شد پرت کل به حواسم اوه-

 و گرم یخونگ

 .میدار خوشمزه

 !هیعال نیا !ا؟واقع-
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 را امینیب بود، کرده پر را خانه یفضا که تزایپ خوب یبو عمارت، به ورود محض به

 خود مدهوش

 آشپزخانه وارد عیسر .رفت ضعف دلم العاده، فوق یبو نیا و من یگرسنگ با .کرد

 همان با و شدم

 یلحن با شد، آشپزخانه وارد تازه که عمو .نشستم زیم پشت سیخ مهین یلباسها

 معترض

 :گفت

 !ستین بد دیبکن هم یسالم کی-

 .عمو سالم-

 زیم سمت به دست به سید که مارگارت به چشمم و چرخاندم یکم را سرم

 .افتاد آمد،یم

 !یمن نجات یفرشته امروز تو مارگارت-

 :گفت دخترانهاش نیریش یخنده با همزمان مارگارت

 .خانوم جان نوش-

 :گفت ستنشیم کنارم یصندل یرو کهیحال در عمه

 عوض انقدر ادیم وسط غذا یپا یوقت چرا تو !کن عوض لباستو برو حداقل آرزو-

 !؟یشیم

 غذا با دیشا اصال .دارم خوشمزه یغذاها به من که هیبیعج عشق چه نیا دونمینم-

 .کنم ازدواج

 :دیپرس خنده با عمو

 ؟یکنیم ازدواج ییغذا چه با حاال-

 همشون با ه،یکی از شتریب یلیخ ادشونتعد خوشمزه یغذاها که ییاونجا از خب-

 ازدواج

 .کنمیم
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 !اشتها خوش چه-

 .برداشتم را میجلو یتزایپ از بزرگ یتکه چند چنگالم با و ندادم ادامه را بحث گرید

 امروز

 .بود من یزندگ یروزها نیبهتر از یکی دیتردیب

 ازت؟ رسم بپ سوال کی آرزو-

 !عمو دییبفرما-

 !یرسیم نظر به آرومتر و خوشحال یلیخ یاومد یوقت از-

 :دیپرس مشکوک و گرفت طنتیش رنگ نگاهش

 م؟یخبریب ما که هیخبر نمیبب-

 :گفتم طنتیش با و زدم شیرو به کج یلبخند

 شده؟ یچ دیبزن حدس اوه-

 :دیپرس کنجکاوانه و شد ما یمکالمه وارد هم عمه

 !گهید بگو زود !خبره؟ چه آرزو-

 رو ما یه که وسطه یعاشق و عشق یپا نکنه .بزنم حدس من اول بذار زمیعز-

 !آرزو یچونیپیم

 هان؟

 گردم؟یم دردسر دنبال مگه !من؟ اونم !عشق؟-

 و قلب یول نداره یکار سر به دوما آرامشه، ینوع بلکه ستین درد اسمش اوال-

 ریتسخ احساستو

 .قلب آرامش گفت بهش شهیم .کنهیم

 و عاشقانه یرابطه نیا چقدر .کرد نگاهش عشق با و دیچرخ عمه سمت به سرش

 شانیمانهیصم

 دوست بود کرده پختهتر و قتریعم را آن کردن، کمرنگ یجا به زمان گذر که را

 .داشتم

*** 
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 یبرا نشییپا فک و بود کرده سرش برعکس را اشیرپر کپ کاله که یپسر به

 باال آدامس دنیجو

 شلوار یها بیج در دست الیخیب و آرام قدر چه .دوختم چشم رفت،یم نییپا و

 بشیج شش

 خاطر تا دیکشیم سوت انگار .دیکشیم سوت رفتنش راه نیح و بود برده فرو

 رخ به را آسودهاش

 دیشا نه، هم دیشا .باشم مشغلهیب و دغدغهیب او مثل کردمیم آرزو چقدر .بکشد

 اشتباه هم

 زندیم یالیخیب به را خود یول ،یذهن یمشغله هم و دارد دغدغه هم دیشا !کنمیم

 نیهم اما

 .است انهماهر اریبس هم کردنش یباز لمیف

 کردم؟ رید-

 از زیلبر چشمان تا براقش و اهیس کفش از نگاهم و دیچرخ صدا منبع سمت به سرم

 او آرامش

 .است جواب منتظر بفهماند من به تا کردیم نگاه یسوال مرا .آمد باال

 .راحتترم ینطوریا .رسمیم مقرر موعد از زودتر شهیهم من !اصال نه-

 :گفت و زد یلبخند

 د؟ینموند منتظر که ادیز !دیهست یجالب آدم هک نهیا واسه-

 .نداشتم هم یکار .ادیز نه-

 م؟یبر .خب اریبس-

 به شروع و شدم بلند بودم نشسته آن یرو کامل یقهیدق ده که ییسکو یرو از

 در زدن قدم

 ارتباط شروع یبرا یجرقها پارک، آن در ما یگذشته روز دو مالقات .کردم کنارش

 .بود شترمانیب

 درمان یدرباره تریجد و میکن صرف هم با را امروز ناهار تا میگذاشت رارق شبید

 صحبت مادرم
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 جراحش دوست با گفت یوقت اما کردم تعجب اول گرفت، تماس من با یوقت .میکن

 کرده صحبت

 باعث دلهره و دیام با توام یجانیه بزند، حرف من با او پاسخ به راجع خواهدیم و

 دعوت شد

 در را خودم عطرش، کردن بو با زدن قدم نیح .کنم قبول چرا و چونیب را امروزش

 با که یجنگل

 .کردم تصور بود، شده لیتبد میاهایرو بهشت به باران نمنم بارش
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 .گفتم هک یرستوران اون نمیا-

 رد شدم مجبور و بودند مردانهاش کوتاه یپالتو یبهایج در همچنان دستانش

 .رمیبگ را نگاهش

 .انداختم تفاوتیب ینگاه بود، ما یقدم چند در اشیورود در که یبزرگ رستوران به

 ومد؟ین خوشتون-

 قابل شیبرا شهیهم من قیسال خواستمینم اما زد،یم موج شیصدا در تعجب

 ؛باشد ینیشبیپ

 !هستم و بودم تزایپ عاشق شهیهم چند هر

 .گهید تزاستیپ خب-

 :گفت آگاهانه یلحن با و زد نیدلنش یلبخند

 !ستین سهیمقا قابل یگهاید یجا چیه با نجایا یتزاهایپ اما-

 .انداختم باال یتفاوتیب عالمت به را میشانهها

 .میکن فیتعر و مینیبب-

 .دییبفرما پس-

 را شیهایباز جنتلمن نیا اگر .شدم وارد ابتدا من و اشتد نگه باز را در دستش با

 کس هر
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 او مورد در اما گذاشتمیم انهیموذ ییایر را نامش داد،یم انجام مقابلم در یگرید

 هر !کردیم فرق

 عادت یرو از شهیهم که یرفتار از .بود یشخص اهداف و ایر از یخال کردیم چه

 و ادب داشت،

 .نشست میروبرو خودش و دیکش عقب میبرا را یلصند .زدیم موج اشیذات احترام

 یبو یحت

 کنم پرت را حواسم کردم یسع !کردیم وانهید مرا بود، شده پخش آنجا که ییتزایپ

 یگرسنگ تا

 .نشود امیاطیاحتیب باعث ادمیز

 خبرا؟ چه خب-

 .یسالمت-

 د؟یهست نجایا یک تا-
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 .دارم پرواز که فردا پس تا-

 .شد پکر یکم چهرهاش

 د؟یگردیبرم زود انقدر-

 حاال خودتون مگه اصال .گهید بودم نجایا رو سمسیکر کل !ستین زود هم یلیخ-

 قصد حاالها

 د؟یندار برگشتن

 .میگردیبرم ندهیآ یهفته یکشنبهی ما .زوده هنوز نه،-

 و کنمیم کار استادم کینیکل یتو فعال نکهیا خاطر به هم .بمونم ادیز تونمینم من اما-

 یبرا

 .شده تنگ لندن یبرا دلم نکهیا هم و دارم تیمحدود یمرخص

 درمان یبرا دوستم با لندن، امیب من نکهیا از قبل بشه الزم دیشا پس خب-

 .دیبش آشنا مادرتون



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 92 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 شونیا با زودتر چه هر بهتره ه،یبحران اوضاع چون و ندارم یمشکل من !حتما-

 خب .کنم صحبت

 بدونم؟ منم باشه الزم که نگفتند یخاص زیچ د،یزد حرف باهاشون شما

 اون .دیباش نگران ادیز ستین یازین گفت نیجول .کردم صحبت باهاش من چرا-

 صورت در حتما

 و صحبت مادرتون حساس تیوضع یدرباره اهداکننده، شخص اقوام با عضو اهداء

 متقاعدشون

 .باشه نهیگز نیاول براشون شما مادر که کنهیم

 جواب و مادرم یخون گروه مورد در فقط ه،یعال یلیخ که بشه نطوریا اگه-

 بهتون که شهاشیآزما

 نگفتند؟ یزیچ کردم، لیمیا

 ...راستش-

 :داد ادامه را حرفش لحظه چند از پس و خاراند دست با را گردنش پشت

 داشته یهمخوان مادرتون بدن با قلبش که یشخص کردن دایپ احتمال گفت اون-

 یلیخ باشه،

 .ستین رممکنیغ یول کمه

 

  دیکن مراجعه کتاب ساز به شتریب رمان دانلود_____________ یبرا

76 

 در من شود،یم ریخ به ختم زیچ همه دهد نانیاطم من به داشت یسع نکهیا با

 یاسترس

 لرزش به دستانم .شدم غرق بود، آورده هجوم بدنم تمام به دوباره که وحشتناک

 یبرا و افتادند

 در را آنها از یدستها و بردم فرو میموها در دست فراوانم، یمنف جانیه مهار

 مشت دست

 .دادم فشار شدهام

 خوبه؟ حالتون-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 93 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .کردم نگاه کردیم نگاه من به یسوال که نگرانش یچهره به و مآورد باال را سرم

 با را دهانم آب

 .نشود انینما میصدا در بغضم از یلرزش تا دادم قورت فشار

 .یمرس خوبم-

 !دیستین خوب اصال نه-

 یصندل یرو کرد،یم صدا را گارسون که کهیحال در و شد بلند اشیصندل یرو از

 .نشست کنارم

 .داد ماساژ را آنها مشتش کردن سفت و شل با و گرفت را میابازوه دستش دو با

 دستانش یگرم

 تمام که شدم یآرامش و یگرم غرق .شد قیتزر بدنم یسلولها تمام به میبازوها از

 را پوستم سطح

 از یکی بود، خواسته آب او از که یگارسون دنیرس با .دیکشیم آتش به ذرهذره

 یرو از را دستانش

 .چسباند نمییپا ب**ل به را وانیل و برداشت میبازو

 .دیشیم بهتر دیبخور کم هی-

 با وانیل سرد یشهیش لمس !کردیم صحبت محترمانه هم تیوضع نیا در یحت

 پوست

 آب وان،یل شدن کج با و شود باز یکم دهانم شد باعث م،یبها**ل یدهیخشک

 که یسرد

 زبانم بر د،یشبخ یزندگ من به بخشد،یم یزندگ ایدر به که یرودخانها همچون

 .شود یجار

 .کردم دور دهانم از را وانیل یلبه دست با و دمینوش گرید یجرعها

 شده رهیخ من به ینگران امواج با آرامششان یایدر که یاهرنگیس چشمان به

 ینگاه بودند،

 با .کردم باز و بستم محکم کج، یلبخند زدن با همزمان را میپلکها و کردم مطمئن

 که یقدرت
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 :گفتم بودم افتهی کردنش مآرا یبرا
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 !خوبم االن-

 با .گفت خودش به یا "کردم یغلط عجب" ب**ل ریز و دیکش قیعم ینفس

 یبرا که یجسارت

 :مگفت دادمیم خرج به یکس کمتر با صحبت

 هر دنیشن تحمل و باشم یقو دیبا که منم نیا عمه، قول به !دینکرد یاشتباه-

 داشته رو یخبر

 .باشم

 شیپ یعال ییمعجزهآسا طرز به زیچ همه نود یقهیدق دیشا !دیباش نیخوشب یکم-

 .بره

 !ندارم یاعتقاد معجزه به من !معجزه؟-

 !چرا؟-

 .دمیند معجزه میزندگ یتو حاال تا چون-

 از تفاوتیب هایبعض حاال .هست آدمها یهمه یزندگ در معجزه !ممکنهریغ نیا-

 رد کنارش

 .بوده یاله یمعجزه کی که کنندیم باور هایبعض و شنیم

 .دمیند یزیچ نیچن کنواختمی یزندگ در من یول دیدار یجالب دگاهید-

 بحث نیا یادامه از و هستم لجباز حد چه تا که بود دهیفهم .نداد ادامه را بحث

 من، با ثمریب

 .کرد عوض را صحبت موضوع دیپرس که یسوال با .شودینم رشیدستگ زیچ چیه

 لندن؟ انیم ی ک خانوادهتون خب-

 .دارند طیبل گهید یهفته دو واسه-

 .نطوریا که-
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 .گرفت قرار مانیجلو تزایپ بزرگ سید کی شود، زده یگرید حرف نکهیا از قبل

 به مرا خوبش یبو

 شد باعث سر، زمستان در زیبرانگ اشتها و داغ ییغذا تلذ .بردیم گرید یعالم

 قیعم ینفس

 مورد یغذا تنها دم، و شاخیب یفودها فست و دیجد یغذاها تمام نیب .بکشم

 .بود تزایپ عالقهام

 !بود نشسته میروبرو که یمرد مثل درست آرامشبخش؛ و بود گرم چون دیشا
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 ه؟یچ نظرتون خب-

 .کردم زیتم بود، شده نیمز قرمز سس با مطمئنا که را دهانم دور دستمال با

 بودم خورده آنقدر

 !شد نخواهم گرسنه گرید ظهر فردا تا مطمئنا که

 !بود یعال بگم دیبا بدم، جواب صادقانه بخوام اگر-

 :گفت میمال یلحن با و زد تیرضا از یلبخند

 !جان نوش-

 .کنمیم مهمون رو شما من نباریا .ممنونم-

 :گفت یجد یلحن با و شد شیابروها مهمان اخم

 !دینکن هم رو فکرش یحت-

 حد از شیب یباز جنتلمن از من !باشم معذب هم شما با دینکن یکار کنمیم خواهش-

 خوشم

 .میذارینم مالقات قرار گهید د،یکن حساب اشم هم نباریا اگه .ادینم

 ...ینطوریا اما-

 ناتمام را جملهاش .خواند را احساسم چشمانم در و گرفت زیم از را نگاهش

 :داد ادامه و گذاشت
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 معذب خوامینم یول رسونهیم رو من یکار کم چند هر د،یراحتتر که طور هر-

 .دیباش

 !بود زینبرانگیتحس کردیم درک مرا دح نیا تا نکهیا .دمیپاش شیرو به کج یلبخند

 بهت یکم با

 چرا دانمینم .ماند ثابت لبخندم طرح یرو نگاهش تش،یرضا از یلبخند با ختهیآم

 کج هم هنوز

 !بود تعجبآور شیبرا نقدریا زدنم لبخند

 .دیداد تیاهم حرفم به که ممنونم هم یلیخ !ستین یکمکار هم اصال-

 لبخند همان پاسخش .کردم باز و بستم محکم محرف دییتا ینشانه به را میپلکها

 آرامشبخش

 یآرامش ،یواژها چیه با یباز بدون و سکوت با که یلبخند همان بود؛ یشگیهم

 من به بیعج

 .کردیم قیتزر
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 نیماش سوار و بردم فرو میههایر در را یزمستان سرد یهوا زور، پر و قیعم یمد با

 به سرم .شدم

 :گفتم آرام و دیچرخ سمتش

 .کنم حساب دیگذاشت که یمرس-

 :دیپرس متعجب و رفتند باال تعجب از شیابروها

 نه کننیم تشکر شدن مهمون بابت همه !بهیعج یلیخ داره؟ کردن تشکر نیا یعنی-

 مهمون

 !دنکر

 کی تا باشم حساب خوش و خوب دوست کی دمیم حیترج !ستمین همه من خب-

 .اضافه سربار

 !ه؟یچ سربار-
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 که ستین یمنطق اصال نیا و کشهیم زحمت آوردن در پول یبرا یکس هر باالخره-

 خاطر به

 .کنه پرداخت هم رو هیبق ینهیهز اون شهیهم بهترش، یمال وضع ای تیجنس

 !ستین یمناسب و بهجا یواژه اصال بارسر یول درست حرفاتون-

 !جاست به کامال من نظر به اما-

 چشمانش ینین از توانستمیم را "نباش لجباز انقدر" یجمله که انداخت من به ینگاه

 .بخوانم

 حرکت به نیماش لحظه، چند از پس و چرخاندم رم کنا یپنجره سمت به را سرم

 .آمد در

 یس گرید من .نداشتم خودم دادن رییتغ یبرا یراه یول هستم لجباز دانستمیم

 اگر و دارم سال

 .برگشتم سمتش به نیماش توقف با !کردمیم سال یس نیا در کنم، رییتغ بود قرار

 و منتظر

 من از را نگاهش آن برابر در مانند قهر یواکنش انتظار مطمئنا .کردیم نگاهم دلخور

 یول نداشته،

 :گفتم تفاوتیب و خشک یلحن با .باشم تفاوتیب نگاهش به توانستمینم من

 .خوش روزتون .دیرسوند رو من که ممنون-

 در یول بدهد را جوابم اشیشگیهم آرامشبخش و گرم لحن همان با تا ماندم منتظر

 کمال

 !بود من یخداحافظ از تفاوتتریب و خشکتر پاسخش تعجب،
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 .دیبرسون سالم هم عموتون و عمه به .خدانگهدارتون-

 شدن بسته یصدا .دمیکوب محکم را نشیماش در و شدم ادهیپ نیماش از خشم با

 پرشدتش،
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 یول بود انتظار از دور به من از یاطیاحتیب نیا .شکست را خلوت یکوچه سکوت

 یخشک تحمل

 وارد من یزندگ به است سال چند انگار !است احمقانه .نداشتم را اشیفاوتتیب و

 او از که شده

 یمهم آدم اشیزندگ در هم من مگر اصال !دارم را یشگیهم یخوشبرخورد انتظار

 معلوم هستم؟

 فکر خودم با آنقدر !هستم اشیزندگ در یموقت رهگذر کی فقط من !نه که است

 در به که کردم

 آن !بودم کرده بغض گذاشتم؛ کردهام باد یگلو یرو را دستم .دمیرس عمارت

 که یمرد یبرا هم

 لمیدل دیشا ست؛ین او من لیدل دیشا !گذردینم او با ییآشنا از هفته کی از شتریب

 نظر تحت

 یهمگ االن که است عمه خصوص به انم،یاطراف توسط شدنم ینه و امر و بودن

 دست به دست

 .دادند هم

 کو؟ ت سالم !آرزو؟ یشنوینم رو من یصدا-

 بودم افکارم غرق آنقدر .کردم نگاهش شرمنده و بردم فرو میموها در را دستم

 متوجه یحت که

 !نشدم ییرایپذ در حضورش

 د؟یخوب سالم .بود ریدرگ ذهنم عمه دیببخش-

 .دارم حرف باهات نیبش ایب کن عوض لباستو زود برو .خوبم-

 .چشم-

 رترید چه هر تا دادم طول را لباسم کردنم عوض م،توانستیم تا و رفتم اتاقم به

 .بروم رونیب

 یحوصله اصال .کند میج نیس مرا خواهدیم ،یکنجکاو یرو از هم باز عمه دانستمیم

 جواب
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 نگاهم و بستم را اتاقم در آرام .نبود هم یگرید یچاره اما نداشتم را او به دادن

 با که عمه یرو

 ثابت بود، نهیشوم کنار در خواندن کتاب مشغول اش،یمیقد شکل لیمستط نکیع

 او به .ماند

 هنوز بشود حضورم متوجه آنکه بدون .نشستم شیروبرو مبل یرو و شدم کترینزد

 غرق هم

 یصدا به و شدم رهیخ کنارم ینهیشوم آتش سرخ و زرد یشعلهها به .بود مطالعه

 که یترقتروق

 .بود گوشنواز بایز یسمفون کی مثل درست دادم؛ گوش آمدیم آتش یجرقهها از
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 خبرا؟ چه-

 بود کتاب صفحات یرو نگاهش همچنان که عمه به و گرفتم نهیشوم از را نگاهم

 .شدم رهیخ

 د؟یشد اومدنم همتوج ی ک از !دیمطالعها غرق کردمیم فکر-

 .یاومد رونیب آروم و یبست رو اتاق در دزدها مثل که یلحظها همون از-

 !دزدها؟ مثل-

 .یبد سواالمو جواب ادینم خوشت دونمیم آره،-

 د؟یپرسیم سوال چرا د،یشناسیم یکس هر از بهتر رو من که شما-

 .بدونم رو جوابشون خوامیم چون-

 !شدم قانع یلیخ-

 .کرد نگاه چشمانم به یجد و بست را کتابش

 خبرا؟ چه ینگفت خب-

 .شدم رهیخ نهیشوم آتش به و دمیکش قیعم ینفس

 چند هر م،یباش دواریام گفته دوستش و کرده صحبت دوستش با گفت ماکان-

 یبرا یقلب هنوز
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 .نشده دایپ مامان به اهداء

 .داره یادیز ماهر یدوستا و جراحه هم ماکان پدر تازه .نباش نگران شه،یم دایپ-

 تنها لندن یتو

 !یستین

 .شهیم درمان مامانم باشم مطمئن خوامیم من عمه-

 .باش داشته دیام شه،یم حتما-

 .دوارمیام-

 آرزو؟ یکن نگاه من به شهیم-
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 .کرد نگاهم یسوال و برداشت چشمانش یرو از را نکشیع .دیچرخ تشسم به سرم

 شده؟ یزیچ !یرسیم نظر به دلخور-

 .ستین یزیچ نه،-

 کرده؟ ناراحتت ماکان !بگو راستشو آرزو-

 هم لحظه کی یحت .مامانه خاطر به همش و شدم حساس فقط االن من عمه-

 آروم تونمینم

 ...ینطوریهم اونم ...یورنطیهم اونم .فتمیم پدرش ادی همش .باشم

 بر را نانهامیبدب ینیشبیپ توانستمینم یحت .دوخت هم به را میبها**ل ترس از یسکوت

 زبان

 !اورمیب

 ؟یکنیم فکر یمنف خاطرات به همش چرا زم؟یعز ینیبدب انقدر چرا تو آرزو-

 یرو و بشوم بلند مبلم یرو از کرد وادار مرا ناخودآگاه مهربانش و میمال لحن

 یرو شیجلو نیزم

 .بستم را چشمانم و گذاشتم شیپاها یرو را سرم .نمیبنش زانو دو

 .بکشد مرا ناز که یزن یبرا کردن ناز .خواستیم کردن ناز دلم کودک کی مثل

 یرو دستش



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 111 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 گره یموها یالبال در را انگشتانش اگر دانستیم .آمد در حرکت به میموها

 باز ببرد، فرو خوردهام

 به میپا نوک تا سر فرق از که بود آرامش فقط نوازشش، از .دیآیم در من غیج هم

 قیتزر من

 .شدیم

 هم .بودم نگرانت یلیخ کرد، ازدواج دوم بار یبرا پدرت که یروز آرزو یدونیم-

 عموت هم و من

 و بدجنس یلیخ ینامادر کی برات نفس میدیترسیم .یبود تو مونینگران تنها ان،یآر

 خودخواه

 یرفاه و شیآسا از پر یزندگ و خانوادهاش نییپا سطح رخاط به مخصوصا .باشه

 یخونه یتو که

 کی .بود معجزه کی نفس که دمید تعجب کمال با اما .شدیم بشینص آرمان

 تو، یبرا معجزه

 یراحت به اون و یبود شده طرد هم پدرت رف ط از یعاطف نظر از که ییتو یبرا

 باهات تونستیم

 یهمه و ادیب بدش شتریب ازت آرمان که کنه یکار تونستیم یحت کنه، یرفتار بد

 به شویزندگ

 به رو تو آرمان تا دیکش زحمت یکل یحت اون !نکرد یول زهیبر انیرا و نفس یپا

 دخترش عنوان
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 نفس، یتالشها با و کردینم ابراز یول داشت که دوستت البته باشه، داشته دوست

 یتهایحما

 آتش به هم باز و کردم باز را چشمانم .کرد قبل از شتریب یلیخ رو پدرانهش

 چشم میروبرو

 .دوختم
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 !داره ییمعنا چه من یبرا مامان نبود یفهمیم پس یدونیم رو نایا که تو عمه-

 موندنش و بود معجزه کی ت،یزندگ به نفس ورود گمیم دارم فقط !فهممیم آره-

 کی حتما هم

 .دارهیم نگه واست اونو خدا که باش داشته مانیا پس .معجزهست

 یجلو و آورد رونیب گردنش از را رنگش ینقرها بیصل ریزنج آزادش دست با

 .گرفت چشمانم

 .کردم لمسش شستم و اشاره انگشت با و آمد باال دستم

 .قشنگشون یمعجزهها یهمه با .آرزو هستند ما کنار شهیهم حیمس و خدا-

 چشم از اشک یقطرها و گذاشتم هم یرو را میپلکها .بود شده پر اشک از چشمانم

 یرو راستم

 .دیچک عمه دامن

 قابل برام هاتیعنق بد .ندارم ههاتویگر طاقت که یدونیم !ها ینکن هیگر آرزو-

 اشک از تحملتر

 .ختنهاتهیر

 .عمه دیبخشب ست،ین خودم دست-

 یاندوه و غم رنگ نگاهش .شد قیدق چشمانم در و آورد باال را سرم دستش دو با

 .گرفت بزرگ

 شیپ در است ممکن که یناگوار یروزها چون دیشا ای کردیم درکم چون دیشا

 که باشم داشته

 .کردیم تصور کنند، خم مرا کمر

 یکی مالقات برم دیاب منم .کن استراحت کم هی برو .یخستها یلیخ کنم فکر آرزو-

 که دوستام از

 .ضهیمر

 :گفتم و دادم حرکت نییپا به دییتا عالمت به را سرم

 .دینباش منم نگران .دیبش حاضر دیبر هم شما .هیخوب فکر-
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 ؟مطمئن-

 :دادم جواب تیقطع با .زدم شیرو به مطمئن یلبخند و ستادمیا شدم بلند

 .مطمئن مطمئن-

 گونهاش بر یسها*بو .برخاست اشیصندل یرو از و آمد کش باال به لبش طرف دو

 با و کاشتم

 دراز طاقباز تخت یرو .شدم اتاق یراه و برگرداندم او از را میرو "فعال" گفتن

 فکر به و دمیکش

 فرو مینیبب تدارک عمو با دیبا و است امشب که عمه تولد یبرا که یادیز یکارها

 دوارمیام .رفتم

 عمه یعالقه مورد گل تنها که یپوریش گل دسته امشب یبرا نرود ادشی عمو

 یکم .ردیبگ است

 :گفت که آمد اتاقم در پشت از عمه یصدا که رفتم کلنجار افکارم با

 ؟یندار یکار .آرزو رمیم مارکو با دارم من-

 .بگذره خوش .عمه نه-

 .خداحافظ فعال .نطوریهم هم تو به-

 .نگهدارتون خدا-

 .رفتم رونیب اتاق از و برخاستم عیسر .دادیم رفتنش از خبر در، شدن بسته یصدا

 را ییرایپذ کل

 ییصدا با .گذراندم نظر از بکنم، دیبا چه قسمتش هر با کردمیم فکر کهیحال در

 بلند نسبتا

 :گفتم

 .ارگارتم-

 :دیپرس کنجکاوانه و شد ییرایپذ وارد عیسر ییقدمها با

 د؟یخواستیم یزیچ-

 ؟یکن کمکم شهیم .کنم آماده امشب یبرا رو خونه خوامیم آره،-

 فر؟ داخل بذارم رو کیک دیمونیم منتظر یکم هی فقط .خانوم البته-
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 ؟یرز ف انقدر یچجور !یکرد درست رو کیک عیسر چه-
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 :گفت و زد یلبخند

 .سرعت شهیم عادت و عادت شهیم نیتمر .گهید نهیتمر-

 :گفتم و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .من کمک یایب که برس ناتموم یکارا به برو زود خب-

*** 

 گرید ینگاه تیرضا با و گذاشتم زیم یرو رنگ قرمز گلدان در را یپوریش یگلها

 خانه کل به

 .انداختم

 آمادهست؟ زیچ همه گهید-

 .عمه دنبال دیبر مونده فقط .راحت التونیخ عمو، آره-

 یلیخ نکنه درد دستت .یهست ما شیپ امسالش تولد هم تو که شد خوب یلیخ-

 زحمت

 .یدیکش

 دارم؟ ندارم، شتریب هم عمه کی !نکردم یکار که من-

 !فرشتهست ست،ین آدم !یعمها چه اونم-

 :گفتم یطنتیپرش لحن با و دادم سر کوتاه یخندها

 !دیبزن خونه دیآورد رو عمه یوقت رو حرفها نیا-

 :گفت و زد یطنتیپرش لبخند

 تا هم رو شمعها .آمادهست زیچ همه که برم گهید پس .زنمیم هم موقع اون-

 .کن روشن میومدا

 ...االن که عمه باشه؟ شمع تا سه و ستیب که یچ یعنی فهممینم من اما !حتما-

 !عجول خانوم دمیم حیتوض بهت شب .کن روشن تو-
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 .کردمینم درک را بشیعج یرفتارها یمعن اصال .رفت رونیب خانه از و زد یچشمک

 :گفتم ب**ل ریز آمد در میمهرهها ستون از که یقرچ یصدا با و نشستم مبل یرو

 !کمرم آخ-

 میبرا عمه یول شدم خسته یلیخ .بستم را چشمانم و دادم هیتک مبل به را سرم

 نهایا از شیب

 لذت از یلبخند پنجره، یشهیش با آب قطرات برخورد یصدا با .داشت ارزش

 یگوشه

 :کردم زمزمه آرام .داد کش باال به را میبها**ل

 ...آرامش یعنی بارون بارون؛-

 .برد فرو نیریش یخواب به مرا و برگرفت در را مغزم تمام یمنگ و یسست کم کم

*** 

 .آوردند فیتشر شما عموتون و عمه !خانوم-

 رهیخ من به که مارگارت به .گشودم شمچ و دادم حرکت زور به را نمیسنگ یپلکها

 بود، شده

 .انداختم یسوال ینگاه

 !ه؟یشب چه امشب رفته ادتونی نکنه خانوم-

 :دمیپرس نگران و دمیکوب امیشانیپ بر دست با

 د؟ید خواب موقع رو من و اومد عمه-

 :گفت و زد آرامش از یلبخند

 .زدند رو خونه در تازه شونیا !خانوم نه-

 یکم .رفتم اتاقم به و شدم دور او از "گردمیبرم االن من" گفتن با و دمیکش یپوف

 ملیر و گونه رژ

 آنها وز تا دمیکش شدهام وز یموها به یدست .برسم نظر به سرحالتر تا زدم

 از هم نیا بخوابد؛
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 ییرایپذ به عیسر و کردم میپا تا سر به ینگاه !بود من کردن بلند مو یایمزا

 کهیحال در .رفتم

 رنگم یزرشک راهنیپ میدستها با بود، مانده ثابت یورود در یرو منتظرم چشمان

 نییپا را

 ششواکن بهتر تا شدم کترینزد او به عمه ورود با .نماند آن یرو ینیچ تا دمیکشیم

 با .نمیبب را

 در .گذراندیم نظر از نباریچند را خانه یفضا تمام و چرخاندیم چشم یناباور و ذوق

 با تینها

 دند،یدرخشیم خانه یلوسترها نور ریز و بودند شده پر شوق اشک از که یچشمان

 رهیخ من به

 .شد

 چطوره؟ عمه خب-

 :گفت ناباور

 !بود؟ ادتونی تولدمو آرزو یوا-

 به لذت با و کشاند عمو به را نگاهش .دمیپاش شیرو به یگرم کج لبخند

 .شد رهیخ چشمانش

 :گفت تعجب با عمو

 !بره؟ ادمونی رو تو تولد شهیم مگه-

 راستش چشم یگوشه از یاشک یقطره و نشست عمه یبها**ل بر نیدلنش یلبخند

 ریسراز

 :گفت لرزان ییصدا با .شد

 یقهیدق چند تا هم خودم یحت سالام !کنم تشکر ازتون یطور چه دونمینم واقعا-

 ادمی شیپ

 !ممنونم ازتون واقعا !تولدمه امروز که بود رفته

 :گفتم معترض یلحن با
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 که دیکن فوت رو شمعهاتون دیایب هم حاال !نداره تشکر واقعا !عمه؟ هیچ حرفا نیا-

 کی یهمگ

 .میبخور خوشمزه یقهوه و کیک

 و رفتم سمتش به ناچار به .زدیم لبخند من به همچنان و بود ستادهیا شیجا سر

 را شیشانهها

 با .نشاندم وسط را او و بردم ییرایپذ ینفره سه مبل سمت به خودم با و گرفتم

 سمت ذوق

 گرید طرف در مهربان یلبخند با عمو .کردم صدا را مارگارت و نشستم راستش

 مبل یرو عمه
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 را کیک ظرف کهیحال در و شد کینزد ما به دست به کیک مارگارت .گرفت یجا

 زیم یرو

 :گفت عمه به گذاشتیم

 .خانوم باشه مبارک تولدتون-

 :داد را پاسخش لبخند با عمه

 !زیعز مارگارت ممنونم-

 در شبندشیپ یجلو بیج از یرنگ ییطال دکفن و زد یلبخند عمه به پاسخ در

 و ستیب و آورد

 .کرد روشن دانه به دانه را شمع عدد سه

 !تا؟ سه و ستیب چرا دمینفهم آخرش-

 :گفت خنده با عمو

 !باش داشته صبر کم هی !یعجول چقدر تو آرزو-

 :گفت و کرد نگاه عمو به لذت با عمه

 !سالمه هس و شصت االن !شدم ریپ واقعا گهید من مارکو-

 :گفت معترض یلحن با عمو
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 یروز نیاول مثل هم هنوز من یبرا که نهیا مهم !سالته چند گهیم میتقو ستین مهم-

 دمتید که

 اول روز مثل درست !سالته سه و ستیب م،یگرفت جشن هم با که تولدت نیاول و

 و جذاب

 .یدوستداشتن

 حرف طرز نیا عتقدمم شهیهم نکهیا با !شدیم آب قند هم من دل در عمه یجا به

 یبرا زدن

 باشد مناسبش تیموقع در اگر زند،یم را آدم دل و است لوسکردار و خام جوانان

 هم یلیخ

 و شدم بلند میجا از نیهم یبرا و بگذارم شانیتنها دیبا کردم حس .است لذتبخش

 اتاقم یراه

 .اورمیب را نیدورب تا شدم

 !دختر؟ یرفت کجا رزو آ-
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 یباق عمو ب**ل یرو رژش از یرد و بود شده کمرنگتر یکم اشیزرشک ب**ل رژ

 ریز .بود مانده

 :گفتم ب**ل

 !دادم طولش یکاف یاندازه به شد خوب-

 .عمه دیباش راحت تنها رفتم-

 !ه؟یحرف چه نیا-

 .دیکن فوت بعد میریبگ عکس دینیبش آماده خب .یچیه-

 که یکس آن بدهد رشیخ خدا .دادم او به را نیدورب و کردم صدا را مارگارت

 بوده نیدورب مخترع

 نیا ثبت برد،یم سر به ییتنها در را سال مدت شتریب که من مثل یکس یبرا .است

 مثل لحظات
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 .است العالج یدرد یدوا

 شیبرا را مبارک تولدت یترانه عمو و من شیشمعها کردن فوت با همزمان

 به لذت با و میخواند

 .میشد رهیخ کیک یرو شمع سه و ستیب شدن خاموش

 .کادوهاست کردن باز وقت حاال خب-

 :دیپرس و کرد نگاهم متعجب عمه

 !یدیخر برام تولد یکادو هم تو نکنه-

 !بخرم؟ دینبا مگه نکنه؟ چرا-

 !یداد کادو هم سمسیکر یبرا یحت و یآورد یسوغات برامون یکل تو خب-

 !داره فرق یکی نیا اما آره-

 عمو یکادو اول .دادم عمه به و برداشتم کنارم زیم یرو از را کادو کوچک یجعبهها

 کی که را

 از بعد .کرد درخشان را چشمانش یشاد برق و کرد باز بود درخشان انگشتر

 کردن بغل و یروبوس

 نیبهتر نظرم از یول نه، ای دیآیم خوشش نبودم مطمئن .کرد باز را من یکادو عمو،

 !بود نهیگز

 شده حک شیطال پالک یرو تمام ظرافت با اسمش که یگردنبند یرو نگاهش

 .ماند ثابت بود،
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 !قشنگه یلیخ آرزو یوا-

 !دیدار ارزش واسم نهایا از شتریب یلیخ !عمه نداره قابلتو-

 .دیکش مهرش پر آغوش به مرا و کرد نگاه گرانبها یسیتند چون من به افتخار با

 خوشحال یجا

 .بودم موفق کردنش شاد در که داشت شدن

*** 

 ؟یبرداشت رو زیچ همه یمطمئن-
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 :گفتم مطمئن یلحن با و انداختم گرانشن و ناراحت یچهره به ینگاه

 .دینباش نگران عمه آره-

 !یریم شمونیپ از یدار زود انقدر شهینم باورم-

 ییمعنا ماندن شتریب و رفتمیم دیبا من یول زد،یم زیت یخنجر قلبم بر نشیغمگ لحن

 !نداشت

 :گفت عمو

 خوش ههم به قدر چه یاومد دفعه نیا یدید !بزن سر ما به بازم یریم آرزو-

 گهید پس گذشت،

 .این رید به رید انقدر

 .چشم باشه،-

 نگاه کرد، رفتن به ملزم مرا و دیچیپ فرودگاه یفضا در که یا زنانه یصدا با

 شانیدو هر به یگرید

 چقدر و بود پدرم و مادر نگاه جنس از نگاهشان گذشتهها مثل هم هنوز .انداختم

 از شدمیم گرم

 و دمیکش آغوش به را شانیدو هر .کندینم عوض را جنسشان زمان، که نگاهها نیا

 یروبوس

 .کردم یکوتاه

 .شتونیپ امیب شتریب دمیم قول-

 :گفت بود آورده در حرکت به میموها یرو نوازشوار را شیدستها کهیحال در عمه
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 به شد که یچ هر .باش تماس در شتریب من با لندن، اومدند بابات و مامان یوقت-

 .بده خبر منم

 :گفتم و گرفتم را دستانش از یکی دستم دو هر با

 !دینباش نگران اصال !عمه حتما-
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 .شدم تیگ یراه و کردم اکتفا "نگهدار خدا فعال" گفتن به و دمیبوس را گونهاش

 لحظه نیآخر

 یرو لبخند .شد خشک جا در ام رفته باال دست یول دهم تکان دست که برگشتم

 با و دیماس لبم

 نگاه .کردم نگاه بود، شده رهیخ من به آنها از عقبتر یکم که یمرد به تعجب

 باعث متعجبم

 که یتعجب چیه ماکان دنید با یول برگردند عقب به کنجکاو هم عمو و عمه شد

 چ،یه نکردند

 به آمدنش از ییگو .کردند نگاهم و دندیچرخ من سمت به ب**ل بر لبخند بلکه

 خبر فرودگاه

 یلبخند ناچار !دانستیم خدا را بودم خبریب زیچ همه از من چرا نکهیا یول داشتند

 یبرا و زدم

 دنید با اما دانستمیم را عمو و عمه واکنش .دادم تکان دست ماکان یحت شانیهمگ

 و لبخند

 یراه و دمیچرخ یشاد با و شد پررنگتر لبم بر لبخند ماکان، دادن تکان دست

 بازگشت ریمس

 یرو از و شدم داریب خواب از مایهواپ فرود با .شدم م،یاهایرو شهر لندن، به

 .شدم بلند یصندل

 با !دمیدویم یخروج در تا قطعا رفتن رونیب یبرا نبود، میرو شیپ تیجمع اگر

 در از آمدن رونیب

 نم نم باران .دمیکش مشام به را لندن مرطوب و سرد یهوا تلذ با ما،یهواپ

 قطرات و دیباریم

 در لطافت با طراوت و سرما .کردندیم سیخ ذرهذره را صورتم پوست سردش

 نفوذ صورتم تمام

 .کرد

 .خانوم میدیرس-
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 .ممنونم-

 دهایپ و دادم لیتحو راننده به کمال و تمام را هیکرا و داشتم خرد پول نباریاول یبرا

 یوقت .شدم

 شوق با .بشود هم بهتر تا دهندیم هم دست به دست زیچ همه باشد، خوب یروز

 یالب وارد

 با همزمان و شدم آسانسور وارد .دادم سالم یالب یکیمکز مسن نگهبان به .شدم

 ریز رفتنش باال

 راهرو عیسر .کردم زمزمه چهلم یطبقه به دنیرس یبرا را معکوس شمارش ب**ل

 به کینزد تا را

 که را رمزش و بستم را چشمانم .ستادمیا آپارتمانم در یجلو و کردم یط شیانتها

 یعروس خیتار
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 به لذت با و شدم دوار .شد باز ییصدا چیه بدون در .کردم وارد بود، بابا و مامان

 ریدلپذ یفضا

 .کردم نگاه کشیکالس کیش ونیدکوراس با امینقل آپارتمان

 !دیاومد خوش !خانوم سالم-

 که رنگ ییطال یموها و یآب_سبز چشمان با پوست دیسف دخترک سمت به سرم

 میبرا شهیهم

 .دیچرخ بود، یمعمول خدمتکار کی از شیب

 !لندن یبرگشت زود چه !اگنس سالم-

 گذشت؟ خوش بهتون سفر .برگردم تونمیم گفت بهم و شد بهتر حالش درمما-

 !بود شده تنگ برات یحساب هم دلم .بود یخال یلیخ جات آره اوه-

 و ساکت یلیخ شما بدون خونه نیا !بود شده تنگ واستون یلیخ منم دل-

 .کسلکنندهست

 !یموندیم مامانت شیپ شتریب خب-
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 !کرد ول شهینم که رو خونه یکارها گهید نه-

 ایب یراست .نکنه درد دستت شده مرتب و زیتم یلیخ خونه البته !رینگ سخت ادیز-

 هاتیسوغات

 .بدم نشونت رو

 !ستین یسوغات به یازین اصال خانم-

 .نیبش ایب !نگو یچیه-

 .کردم باز را چمدانم و نشسته زانو چهار نیزم یرو من و نشست یراحت یرو

 که ییراهنهایپ

 نشیدلنش و بایز یچهره یبرا کردمیم حس .دادم او به را ودمب دهیخر شیبرا

 لباسها آن یهمه

 .بودند مناسب

 !لباس همه نیا-

 همهشون؟ از اومد خوشت !ستین ادیز-
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 !ندیعال !البته-

 .یشیم چطور باهاشون نمیبب منم تا بپوش برو حاال .اومده خوشت خوشحالم-

 بره؟ رونیب تونیخستگ که دیبخور ارمیب دیخواینم یزیچ قبلش فقط !حتما-

 .میخوریم قهوه کی هم با بعدش بپوش، رو لباسها نه،اول-

 :گفت و زد دلچسب یلبخند

 !هیعال-

 را راهنهایپ یهمه .رفت اتاقش به دست به لباس و شد بلند شیجا از خوشحال

 دانه به دانه

 فوقالعاده ی چهره آن با اشیبرف پوست بر که آنها یهمگ دنید از من و دیپوش

 یم بایز

 .شدم لذت غرق دند،یدرخش

*** 
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 به و آمد باال سرم سپس .انداختم گرید ینگاه لمیموبا در شده نوشته آدرس به

 کینیکل یتابلو

 .کردم نگاه

 !خودشه-

 .رفتم یمنش زیم سمت به و شدم شلوغ نسبت به کیش و بزرگ کینیلک وارد

 د؟یداشت یقبل وقت دکتر کدوم با-

 :گفتم که کرد نگاهم منتظر

 .تیاسم نیجول ت،یاسم دکتر-

 اسمتون؟-

 .رادمنش آرزو-
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 .شد دهیکش من سمت به گرید بار نگاهش و انداخت ینگاه شیروبرو توریمان به

 .کنم صداتون تا دیباش منتظر خب اریبس-

 .متشکرم-

 بود، نشسته کنارم که یمسن خانم غرولند یصدا با و نشستم هایصندل از یکی یرو

 به سرم

 هم یکس و بود یالخ کنارش یصندل .کردم نگاه را اطرافش .دیچرخ سمتش

 یول نبود مخاطبش

 یماریب کی و هزار و شوهرش ییوفایب و یزندگ از .بود زدن غر حال در همچنان

 خودش یبرا

 کنارش در دیبا که یشنوندها د،ینالیم یالیخ یشنوندها یبرا هم دیشا .دینالیم

 بود،یم

 تنها؛ یتنها بود، تنها .نبود یول کردیم گوش شیحرفها به و نشستیم شیروبرو

 !من از تنهاتر
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 از کرد صدا مرا نام که یمنش یصدا با زن، آن به زیترحمآم نگاه قهیدق چند از پس

 بلند میجا

 در بر بار دو دست پشت با .رفتم بود، کرده اشاره که یاتاق سمت به و شدم

 باز را در و زدم اتاقش

 رنگ دیفس یروپوش و مرتب یظاهر با ساله، پنجاه حدودا یمرد دنید با .کردم

 برق یزیتم از که

 :گفتم زد،یم

 .سالم-

 جا به جا ینیب یرو را نکشیع کهیحال در و گرفت شیجلو توریمان از را نگاهش

 من به کرد،یم

 :گفت و زد یلبخند

 ؟ییتو آرزو !سالم-

 :گفتم نشستمیم زشیم به کینزد یهایصندل از یکی یرو کهیحال در و رفتم جلوتر

 .بله-

 ،:گفت و خاراند را نهاشچا انگشتانش نوک با

 .نمتیبب بودم مشتاق یلیخ آم،-

 .شما با دارید از شدم خوشحال یلیخ هم من !متشکرم-
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 :گفت و زد یلبخند

 یحساس مادرت یرو یلیخ بود، کرده فیتعر مبرا ماکان که یطور اون آرزو خب-

 رو یخبر هر و

 .بدم بهت ینهسازیزم بدون دینبا

 لطفا !دیبگ دروغ موردش در من به نکهیا نه یول دارم دوست یلیخ رو مادرم-

 من .دیباش راحت

 .کنم کنترل رو احساساتم تونمیم
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 یبرا رو دمخو یسع تمام دمیم قول من آرزو نیبب خب .باشه نطوریهم دوارمیام-

 کردن دایپ

 تشیوضع عمل کی با شهیم نشد، دایپ هم اگر یول بکنم بخوره مادرت به که یقلب

 .کرد بهتر رو

 !نگفتن؟ رو نیا دکترها یهیبق چرا پس ؟یعمل چه-

 یشتریب موندن زنده فرصت مادرت به تونهیم یول ستین یدائم درمان چون-

 ای دو تا مثال بده؛

 .گهید سال سه

 قدر؟نیهم فقط-

 !حالته نینانهتریخوشب نیا تازه-

 و زدم میموها به یچنگ .دادم قورت شدت با را دهانم آب و بستم را چشمانم

 قیعم ینفس

 کرد،یم نگاهم لبخند همان با همچنان که دکتر به و کردم باز را چشمانم .دمیکش

 با .کردم نگاه

 :گفت مطمئن و یجد یلحن

 درسته؟ ،یدکتر کی که دمیشن-

 .درسته بله،-

 .یکن درک رو ضهاتیمر انیاطراف حال یتونیم بهتر تیوضع نیا در پس-

 !شمینم مواجه یادیز یکشنده و خطرناک یهایماریب با من-
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 یواسه هم که نقصه، و درد کی یماریب !ستین مرگ که فقط هم من منظور-

 هم و مارهایب

 هم افراد یناراحت باشه متریوخ یماریب اگر حاال .عذابآوره انشونیاطراف یواسه

 شه،یم شتریب

 .هیناراحت ادیز چه کم چه یناراحت اما
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 یلیخ آدم یبرا که یکس دادن دست از تصور یحت !یناراحت تا میدار یناراحت-

 واقعا مهمه،

 !سخت یلیخ ...هسخت

 م؟یبزن حرف شتریب تا ارندیب قهوه فنجان کی بگم یخوایم-

 !البته-

 را سرش .کرد نگاه من به سپس و داد قهوه فنجان دو سفارش یمنش به تلفنش با

 انداخت نییپا

 و زد یحرف او نه .بود رفته فرو فکر به دایشد .شد رهیخ زشیم یرو گلدان به و

 را سکوت من نه

 که بود یقهایدق ده .شدم رهیخ شد،یم بلند فنجان سطح از که یخارب به .شکستم

 ما نیب

 چه مرا آخر .نکردم شکستنش یبرا یتالش هنوز من یول بود شده برقرار سکوت

 !زدن حرف به

 .منه یمیصم یدوستا از یکی ماکان-

 یسال ده حداقل ماکان با اشیسن تفاوت .کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم

 حال نیا با و بود

 !بودند؟ یمیصم دوست

 !د؟یشد آشنا هم با یچطور-

 یلیخ یدوستها و بودند یهمکالس هم، با ماکان و اون .کمیکوچ برادر قیطر از-

 تا یمیصم

 ...نکهیا

 و ردیبگ دست در را زبانم افسار امیکنجکاو تا شد باعث کرد، که یسکوت هیثان چند

 ناخودآگاه

 :بپرسم

 نکه؟یا تا-
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 عمق از بیعج یغم .شد قیدق چشمانم در مغموم ینگاه با و آمد باال سرش

 فوران نگاهش

 چشم زشیم یرو گلدان به دوباره .کردمیم نگاه او واکنش به متعجب من و کردیم

 و دوخت

 :داد هادام

 بودم؛ حالش شدن بدتر شاهد روز هر شد؛ متریوخ وریجون یقلب یماریب نکهیا تا-

 صورت روز هر

 و کرد سکته رمنتظره،یغ یلیخ روز کی باالخره و شد دهتریپر رنگ جذابش و جوان

 دوام گهید

 ...میاریب دوام اون بدون کرد مجبور رو ما و رفت رفت؛ و اوردین دوام اورد؛ین

 :داد ادامه و دینوش قهوهاش از یجرعها

 همدرد نگاهش غم از .آوردینم من از کم هم ماکان رفت، وریجون که یروز-

 کامال رو من با بودنش

 شد باعث یهمدرد نیهم .داشت رو حس نیهم متقابال هم اون و کردمیم حس

 با ارتباطمون

 امروز و میکن پر برادر تا دو مثل هم با رو وریجون وجود خأل تا بشه، شتریب هم

 اختالف رغمیعل

 .میباش هم یبرا یمیصم ییدوستها م،یدار که یادیز یسن

 با را دهانم آب .بودم کرده بغض .کرد نگاه من به و گرفت گلدان از را نگاهش

 تا دادم قورت شدت

 !بود دو آن یدوست پشت ،یقشنگ زیغمانگ داستان چه .کنم پنهان را امیناراحت

 بود شده بدتر وریجون برادرم حال یوقت خودم ادی رو من تو آرزو، یدونیم-

 اون منم .یندازیم

 میزندگ زانیعز نیارزشتر با جزء برام که برادرم، تنها نبود به تونستمینم یحت موقع

 کنم، فکر بود
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 در فقط دادم؛ ادامه یزندگ به و موندم زنده !نمردم من رفتنش از بعد یول

 ییایدن د،یجد ییایدن

 از شتریب .کنمیم حس رو یبیعج خأل افتم،یم خاطراتش ادی وقت هر که اون بدون

 که یاون

 .دمیم ادامه یزندگ به یول شمیم ناراحت یبکن فکرشو

 ...من دکتر-

 تالشمون ما باشه ادتی یول ،یشد خسته باش یقو یجمله از حتما االن که دونمیم-

 رو

 رو اسمش یتونیم .ستین ما کنترل در گهید بعد، به ییجا کی از اما میکنیم

 ای سرنوشت

 تریقو بزرگت مشکالت یبرا هم رو تو هست که یچ هر اما ،یر بذا خدا یاراده

 از پس کنهیم

 .نترس یچیه
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 !راحته گفتنش-

 همش اگر تو .افتهیم افته،یب بخواد که یاتفاق هر ورت،ص هر در کن فکر نیا به-

 نگران و ناراحت

 قشنگتر خاطرات باهاش و یباش خوشحال اگر ای یکن ناراحت هم رو مادرت و یباش

 و یبساز

 شه؟یم .شهینم عوض جهینت هم باز ،یکن شادش

 ای روانشناس میبرا پزشک کی از شتریب .نداشتم گفتن یبرا یحرف .کردم سکوت

 کی هم دیشا

 .بود یخونگرم آدم .کنم سکوت مخالفت یجا به دادم حیترج .بود شده دوست

 به دادم حیترج

 .دهم ادامه او با دوستانه یگپ

*** 
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 هم اگنس .نداشتم خوردن شام ینا یحت که بودم خسته آنقدر برگشتم که شب

 سوپ میبرا که

 یکم دلم .دکن جمع را نخوردهام دست یغذا ظرف شد مجبور بود، کرده درست

 آرام خواب

 !چیه گرید و خواستیم

*** 

 !خانوم .دیبش داریب خانوم-

 :گفتم گرفته ییصدا با و کردم باز یکم را چشمانم زور به

 !؟یکنیم دارمیب که خبره چه صبح موقع نیا !؟یشد خل اگنس یوا-

 !پرهیم سرتون از خواب یخوشحال از دیبشنو اگه که دارم خبر کی خانوم-

 :دمیرسپ حوصلهیب

 شده؟ یچ-

 رسندیم گهید یقهیدق چند تا گفتند و گرفتند تماس خونه با االن نیهم پدرتون-

 !نجایا
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 !انیب فردا قراره اونا خوبه؟ حالت !اگنس؟ یگیم یدار یچ-

 !کنند زتونیسورپرا که گفتن بهتون نویا-

 را میپالتو کمدم از و شوم بلند میجا از عیسر شد باعث که زد جذاب یچشمک

 اتاق از و بردارم

 .بروم رونیب

 !نییپا دیبر بعد بزنند، رو نییپا زنگ دیستیوا خانوم خب-

 بمونم؟ منتظر تونمیم یکنیم فکر-

 :گفت و زد یلبخند

 .امیب منم دیکن صبر پس-

 .شو آماده زود باشه،-
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 باال سرم نکهیا محض به .کردم مشغول میکفشها دنیپوش به را خودم و شدم خم

 را اگنس آمد،

 میبرا مارگارت و او بودن فرز شهیهم .بود ستادهیا میروبرو آماده که دمید

 و بوده زینبرانگیتحس

 ریوصفناپذ یقشو با من و بود دهیرس یالب به آسانسور زدم هم بر چشم تا .هست

 آن در از

 کهیحال در اگنس .کردم نگاه ابانیخ از گذران یهایتاکس به منتظر .رفتم رونیب

 را یاضافها ژاکت

 :گفت انداختیم من یرو بود، آورده خودش با که

 ؟یالب داخل میبر ستین بهتر .دیخوریم سرما !خانوم سرده یلیخ هوا-

 ابانیخ یچراغها نور ریز بش کیتار یفضا در که مهربانش چشمان به ینگاه

 نظر به روشنتر

 شدهاش سرخ ینیب و گونهها دنید با و آمد نییپا یکم نگاهم .انداختم دند،یرسیم

 پوست با که

 :گفتم آمدند،یم چشم به شدت به دشیسف

 .ستین سردم من یول داخل یبر بهتره تو-

 !ستین سردم منم-

 
 

100 

 یتاکس کی توقف با !بود لجباز خودم مثل درست .شد انینما لبم بر کج یلبخند

 یجلو رنگ زرد

 و مامان شدن ادهیپ با .دوختم چشم نیماش عقب در شدن باز به ذوق با مانیپا

 بعدش بالفاصله

 رنگ یصورت با شکسته زن نیا شدینم باورم .زد چنگ میگلو بر یبزرگ بغض بابا،

 یبدن و دهیپر
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 از قدر چه قهرمانم و یقو شهیهم پدر !باشد مادرم دهیتک و الغر شدت به

 شده دتریسف شیموها

 یهمه از سختتر .بود کرده ناهموار را صورتش تمام دشیجد چروک خطوط بود،

 بود نیا نهایا

 شدن خم و شکستن دیبا .ماندمیم یقو راتییتغ نیا تمام دنید با دیبا من که

 را مینهایزتریعز

 .ماندمیم یقو و دمیدیم

 !سرده یلیخ هوا !دخترم؟ یستادیوا رونیب نیا چرا آرزو-

 و کردم لوس را خودم یکم .کرد میبها**ل همانیم یلبخند آرامبخشش یصدا

 :گفتم

 !مامان دیکنیم گرمش شما-

 :گفت معترض یلحن با بابا

 !کردن؟ گرم نیا در ندارم ینقش من-

 شکر یجا هم باز اما آمد، در آب از کج یلبخند چند هر بزنم، لبخند کردم یسع

 از دیشا .دارد

 از را رشیاخ یهایتوجه کم یهمه دش،یجد روز و حال نیا یول گرفتینم خبر من

 پاک ادمی

 .کردیم

 د؟یباش نقشیب شهیم مگه-

 را شانیشگیهم یعطرها یبو .دمیشک آغوش به را شانیدو هر و رفتم سمتشان به

 دادند؛یم

 گریهمد سه هر !شانیپدرانه و مادرانه یمحبتها جنس از و خوشبو یعطرها همان

 آغوش در را

 از پس .بود گرفته هامیگر م،یهایدلتنگ انیپا یناباور از بیعج من و میبود گرفته

 از لحظه چند



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 123 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 راستم چشم یگوشه زا که یشوق اشک یقطره کهیحال در .آمدم رونیب آغوششان

 را بود دهیچک

 :گفتم کردم،یم پاک دست کف با

 .مینخور سرما که داخل میبر گهید خب-
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 هم من، افتادن اهر با بود دستش در دست که هم بابا و گرفتم را مامان دست

 حرکت به مامان گام

 .میشد خانه وارد یهمگ و کرد باز را در اگنس .آمد در

 .ما دیجد یرانهیفق یخونه از نمیا .دییبفرما خب-

 :گفت معترض یلحن با مامان

 !دخترم هیعال هم یلیخ !رانهست؟یفق کجاش-

 :گفت زد،یم مانیارث کج یلبخندها همان از کهیحال در بابا

 !کنهیم یناشکر که دادم پول بهش یادیز-

 :گفتم و زدم خودش مثل کج یلبخند

 !دیکرد خرج هم کم من، مثل یدختر واسه-

 !یگیم یدار یچ یدونینم که یجیگ و یشد داریب زود یادیز کمی نکهیا مثل نه-

 !گهید تلخه قتیحق خب-

 اگنس نآمد با .شد رهیخ من به طلبکارانه ینگاه با و رفت باال شیابروها از یکی

 من از را نگاهش

 از یفنجان دنبالش به هم من .برداشت شیجلو ینیس از قهوه یفنجان و گرفت

 .برداشتم ینیس

 .افتاد کرد،یم نگاه مانده یباق یقهوه فنجان به اقیاشت با که مامان به نگاهم

 یبرا دانستمیم

 شقلب و خون فشار یبرا .بکنم یکار توانستمینم یول است شده وسوسه خوردنش

 دیتهد کی
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 من از شتریب یحت که مامان یبرا ییجادو یدنینوش نیا خوب یبو یول بود، بزرگ

 دوست قهوه

 و زدم کج یلبخند .بود کنندهیدنینوش یگرید یدنینوش هرگونه از شتریب داشت،

 :گفتم

 .مامان-

 با .کرد نگاه من به منتظر و گرفت شدیم بلند قهوهاش از که یبخار از را نگاهش

 بانمهر لحن

 :دیپرس اشیشگیهم

 جانم؟-
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 :گفتم و افزودم لحنم به طنتیش یکم

 به کنند،یم نگاه نیتریو پشت عالقهشون مورد عروسک به که دختربچهها مثل-

 زل قهوه فنجون

 !یزد

 :گفت نشیدلنش زیر یخنده با همزمان و شد پررنگتر لبخندش

 و یباش داشته دوست فقط یعاد حالت در دیشا رو زهایچ یبعض آرزو، یدونیم-

 جزء

 حس بشند، ممنوع برات همونها یروز کی اگر یول باشند، دلخواهت یهایروزمرگ

 لذت یکنیم

 که دختربچه کی یبرا هک یعروسک مثل .تهیزندگ نفکیال دادنشون انجام ای داشتن

 یادیز تعداد

 .شهیم ممنوع من واسه که یقهوها ای شهینم دهیخر داره، عروسک

 تیممنوع نیا .ممنوعه کوتاه مدت کی فقط ،یبخور یتونیم دوباره !نباش ناراحت-

 .هیموقت
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 دلم در وسانهاشیما واکنش .انداخت نییپا را سرش و گرفت غم رنگ نگاهش

 و زیت یریشمش

 فراوانش خشم از خبر بابا یمشتشده دست در فنجان لرزش .کرد روف برّنده

 لحن با .دادیم

 :گفتم یدوارکنندهایام

 .یشیم درمان که مطمئنم من !ها یباش دیناام نقدریا نشد قرار مامان-

 بزرگ یشکها به شودیم مگر !یسادهلوحانها و ابلهانه دروغ چه "!مطمئنم؟"

 مطمئن یزندگ

 روزها نیا ایگو .بروند فرو فکر به یهمگ تا بود یکاف سکوت قهیدق چند !بود؟

 یزندگ در سکوت

 کردن عوض یبرا !است افتهی یادیز ارزش کنم،یم مالقات که یکس هر و من

 :دمیپرس بحث

 د؟یاوردین رو دایآرش و آرش چرا خب-

 :گفت خشک یلحن با بابا

 .اولشونه ترم یامتحانا االن اونا-

 تنهان؟ رانیا االن یعنی-

 .هستند هم پدربزرگتون و مادربزرگ نه-

 
 

103 

 ینم نجا،یا چه باشند اونجا چه اونا کنمیم حس من !ندارند بهشون یکار که اونا-

 نیا یتو تونند

 !بخونند درس طیشرا

 :گفت بود، شده رگه دو بایتقر خشم از شیصدا کهیحال در بابا

 شماها یجور نیا من باشند؟ فیضع انقدر بچههام دیبا من چشه؟ طیشرا نیا مگه-

 آوردم بار رو

 د؟یبد ادامه تونیزندگ به دینتون اد،یب شیپ یمشکل هر که
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 !یمعمول مشکل کی نه ه،یبزرگ مشکل نیا بابا-

 :گفت و شد بلندتر یکم شیصدا

 یتو هیبق یکرد فکر تو نمیبب !بزرگتره یلیخ من واسه باشه بزرگ شما واسه اگر-

 شونیزندگ

 تا،یآرم یجلو نداشتم انتظار واقعا یول بگم نویا خواستمینم ندارند؟ بزرگ مشکل

 آدم اونقدر

 تو !نشکنه دلت وقت کی که گم،یم بهت یچ باشم مراقب بگه که یباش یفیضع

 من یکرد فکر

 هان؟ کنم؟ مراقبت نفر چند از نهمزما دیبا

 :گفت معترض یلحن با مامان

 !یکنیم بحث باهاش نگفته یزیچ که اون !بسه آرمان-

 اتاق؟ یتو یبر تو شهیم نفس-

 :داد جواب محکم

 !ینکن تموم رو آرزو با بحث یوقت تا نه-

 را تشیعصبان نیا لیدل .دیکش پرصدا ینفس و برد فرو شیموها در را دستش

 به !ردمکینم درک

 :گفت قبل از آرامتر ییصدا با و دیچرخ سمتم

 یترس یم یگفت همه به که یکرد فکر یچ خودت با تو بگم؟ یچ تو به من آخه-

 گهید من

 تحت چقدر مدت نیا من یدونیم تو آرزو؟ یشد بچه باشم؟مگه نداشته دوستت

 بودم؟ فشار
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 واقعا بزنم؟ حرف باهات و بزنم زنگ بهت روز هر کردمیم وقت یکرد فکر واقعا

 من یکرد فکر

 کنم؟ اضافه هامینگران به هم، رو تو ینگران که دارم جا گهید
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 بودم متنفر شدن سرزنش از .بردم فرو میموها در یدست و انداختم نییپا را سرم

 یبرا یحرف یول

 دیبا کند، حساب من یرو بتواند داشت انتظار و بود پدرم نکهیا با .نداشتم گفتن

 کردیم درک

 و همسر مامان دیشا !بشوم ناراحت و نگران داشتم حق و بودم آدم کی هم من

 اشیزندگ عشق

 باالتر یکم را گرفتهاش یصدا کهیحال در مامان !بود مادرم هم من یبرا یول بود،

 تا بود آورده

 :گفت شود دهیشن

 !یکنیم بحث بچهها با یدار همش هفتهست دو !کن تمومش خدا رو تو آرمان-

 میاومد که االنم

 !کن تمومش فقط کنمیم خواهش !یکنیم بحث آرزو با یدار نجایا

 قلبم فشردن مثل بود، شده رهیخ ما به که ینگران نگاه و داشت که یملتمس لحن

 یمشت در

 هیثان چند عرض در که دیچرخ بابا سمت به سرم .دادیم آزارم رومندین و محکم

 یجا فقط

 سخت شیبرا چقدر دانستمیم .بود مانده یباق مردانهاش عطر یبو با اشیخال

 را مامان است

 از و کندیم ترک را همه عیسر فقط طشیشرا نیتر سخت در شهیهم .ندیبب نطوریا

 رونیب خانه

 یگرما همان با زنانهاش فیظر دست !تخس یهاپسربچ مثل درست .زندیم

 یرو یشگیهم

 :گفت آرام .گرفت قرار شانهام

 نیا یول بوده تند باهات برخوردش دونمیم .نشو یعصبان دستش از جان آرزو-

 یلیخ مدت

 .ستین خودش دست حرفاش و گذشته سخت بهش
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 در گرنیقهوها قیقا کی انگار که رنگش یشیم چشمان در .دیچرخ سمتش به سرم

 سبز یایدر

 نگاهش از غم و ینگران یسوسو .شدم غرق بود، آمده در رقص به رهاشیت

 من و دیتراویم

 .بودم دوخته چشم تشیجذاب نیا به تنها مادرانهاش، نگاه یتشنه همچنان،

 زم؟یعز باشه .نباش دلخور ازش آرزو-

 شتریب ینگران و غم لیدل نبودم حاضر یمتیچقیه به یول بودم دلخور شدت به

 با .باشم مادرم

 :گفتم کننده دلگرم یلحن
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 !ستمین دلخور ازش من !باشه-

 برابر نیچند را اشیمعمول ظاهر به یچهره که ییلبخندها همان از زد؛ یلبخند

 .کندیم جذابتر

 شتریب را چهرهاش تیمعصوم که اشیمهربان و محبت جنس از یلبخندها همان

 .کندیم انینما

 شاد جمله دو نیهم با را دلش که بودم خوشحال .زدم کج یلبخند جوابش در

 .کردم

 برگرده؟ بابا تا هیچ یادهرویپ کی به راجع نظرت خب-

 روح گرید بار توانستیم مرطوب، یهوا نیا در زدن قدم یکم یول بود راه یخسته

 هر جسم و

 .کند زنده را ما یدو

 !هیخوب فکر-

 نه رفتن راه نیح .میشد صبح خلوت یادهروهایپ یراه و آماده که دینکش یطول

 زدمیم یحرف من
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 رونیب بمیج از را دستانم .کردیم خود خلوت از آمدن رونیب یبرا یتالش مامان نه و

 یرو و آوردم

 لطف به که ییگرما و حرارت .گذاشتم باران نمنم از شدهام سیخ مهین صورت

 میپالتو بیج یگرم

 و زدم مامان یشانه به را شانهام .کردند قیتزر صورتم سرد پوست به را داشتند

 سرش دنیچرخ با

 .گرفت شکل لبم بر طنتیپرش یلبخند اش،یسوال نگاه آن و سمتم به

 آرزو؟ شده یچ-

 !یگهاید کس نه کن فکر من به یمن با یوقت !ها یباش فکر یتو نمینب-

 :گفت و زد یلبخند پاسخم در

 !یبابات نیع قایدق تو !حسود یا-

 !بهترم یلیخ من !نه که قایدق-

 !؟یبهتر تو گفته یک-

 متوجه اصال .میشد رهیخ مردانه یصدا آن منبع به و میدیچرخ عقب به تعجب با

 از بابا نشدم

 !بود ما سر پشت یک
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 !بابا-

 گرفتم؟ مچتو یدیترس ه؟یچ-

 در کنم،یم یسع هم چقدر هر من اما نکرده یبحث من با کردیم وانمود خوب چه

 به یگریباز

 :گفتم و زدم یمصنوع یلبخند !شومینم او یهنرمند

 !ترسهینم که قتیحق تنگف از آدم-

 .ترسهیم رنیگیم مچشو و کنهیم چاخان یوقت یول نه، که قتیحق-

 !کنه چاخان یکس میدیند که ما واال-
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 !نهیبینم رو خودش آدم-

 .شد ما یگفتگو یادامه مانع مامان یصدا

 .رفت سرم که دینکن بگومگو انقدر .میبزن قدم ییتا سه میبر !گهید بسه-

 :گفت کردیم حلقه مامان یشانه دور را دستش و شدیم کترینزد ام به کهیحال در بابا

 !غرغرو رزنیپ چشم-

 :گفت و داد باال ابرو یتا کی مامان

 !غرغرو؟ رزنیپ شدم حاال-

 چه آروم چه جَوون، چه ریپ چه .یهست یداشتن دوست یباش یچ هر که نهیا مهم-

 .غرغرو

 لبم بر کج یلبخند اشعاشقانه یحرفها یبرا فرصت نیهم از کردنش استفاده

 مردها نیا .آورد

 شدت باران که یزمان تا را یساعت چند !دارند یزبان چرب در یاستعداد بیعج

 .میزد قدم گرفت

 به آنها بدن دانستمیم چون داشتم، دوست هم را دشیشد بارش نیا من گرچه

 سیخ و سرما

 :گفتم ناچار به ندارد، عادت شدن

 .دیخوریم سرما وگرنه میبرگرد بهتره-
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 .گرفتند شیپ را برگشت راه و کردند اکتفا نییپا به سرشان دادن تکان به دو هر

 به یلیمیب با

 .کردم محروم باران ریز شتریب یادهرویپ لذت از را خودم و افتادم راه دنبالشان

 :دیپرس تیجد از مملو یلحن با .بود شده رهیخ شیچا فنجان به اخم با

 ؟یکن دایپ یخوب دکتر یتونست خب-

 خانه به که شدیم یساعت کی .دمیکش قیعم ینفس و گذاشتم نهامیس یرو را دستم

 بازگشته
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 او به که اباب و ماندم من فقط حاال .بود دهیخواب یخستگ شدت از مامان و میبود

 گرید تا داده قول

 چرا دانمینم .بزنم حرف تا درآوردم حرکت به زور به را زبانم .نکند یبحث من با

 هم آن زدن حرف

 !است دشوار میبرا حد نیا تا بابا، با

 قول اون .گرفتم وقت خوب یلیخ متخصص کی از عصر فردا واسه ...راستش خب-

 تمام داده

 .بکنه زد وندیپ مامان به بشه که قلب کی کردن دایپ یبرا رو تالشش

 ه؟یچ اسمش-

 .تیاسم نیجول-

 :شد گرد و درشت یکم تعجب از چشمانش

 !شد؟ برنده رو سیانگل برتر پزشک یزهیجا که اون-

 .همون آره-

 وقت یلیخ هنوز که تو !کرده؟ قبول چطور اصال !؟یگرفت وقت ازش یچطور-

 !یکنیم کار ستین

 !کنهینم قبول مالقاتش یبرا رو یکس هر دمیشن من

 قبول هم اون و میکن مالقات هم با تا شد ما رابط که داشتم آشنا کی که اوال خب-

 یبرا کرد

 !ام؟یکس هر من مگه دوما بده، انجام ادیبرم دستش از یکمک هر مامان درمان
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 ییآشنا نیهمچ کی که نیا یول یراه اول تازه !یستین سرشناس و مشهور هنوز تو-

 یکرد دایپ

 !هیعال

 .عمهام ونیمد رو اون با ییآشنا .هیعال یلیخ آره-

 !مگه؟ چطور-
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 .کنمیم فیتعر بعدا .هیطوالن داستانش خب-

 :گفت و داد تکان نییپا به را سرش

 .نفس شیپ رمیم من خب-

 قیدق شد خوب .شدم رهیخ اتاق به رفتنش ریمس به و دادم تکان نییپا به را سرم

 نکردم فیتعر

 با فقط که یقیدقا دادمیم حیترج .میشد آشنا چطور و بود یکس چه آشنا نیا

 گذراندم، ماکان

 .باشد ما نیب فقط راز کی شهیهم

*** 

 تا دمیکش دهامیکش اتو یپالتو به یدست وسواسگونه دلهره، با توام یجانیه با

 نظر به مرتبتر

 قیدق را اشیکنون تیوضع و کندیم نهیمعا را مامان نیجول گرید ساعت مین .برسد

 مشخص

 .کندیم

 ؟یآمادها جان آرزو-

 .بزنم رونیب اتاق از و بکشم دست لمیدلیب وسواس نیا از شد باعث مامان یصدا

 !آمادهام من-

 :گفت و زد نیدلنش یلبخند مهربانش نگاه با

 .میبر-
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 است خوب گفتم خود با بردم،یم جلو را امیصندل کهیحال در و نشستم رُل پشت

 حداقل

 و بود تیجمع از مملو ظارانت سالن شهیهم مثل .بردیم ادمی از را ینگران یرانندگ

 یصندل سه

 ده قبل یدفعه مثل و رفتم یمنش سمت به .بودند ما یبرا شکیب آن، یخال

 منتظر یقهایدق
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 :گفتم طنتیپرش یلحن با و گرفتم را مامان دست .میماند

 .کردهیم لوس بابا واسه خودشو داشته قلبت و ستین تیچیه ینیبیم میریم-

 شهیهم مثل .میشد نیجول اتاق یراه و زدند مرنگک یلبخند باالجبار شانیدو هر

 در سرش

 ما از ییخوشرو با و زد یلبخند ما دنید محض به و بود شیجلو وتریکامپ و برگهها

 .کرد استقبال

 دوباره را بود گفته من به قبال که ییحرفها همان و دینکش یطول ادیز نهاشیمعا

 تینها در .گفت

 :گفت

 مراقبت تحت شتریب که دیباش یبستر مارستانیب النا از بهتره رادمنش خانم خب-

 .دیباش

 :گفت معترض یلحن با مامان

 کی عنوان به شب تا صبح زندان، مثل یاتاقها نیا یتو خوامینم گهید من !اصال نه-

 ضیمر

 !بکشم دراز

 :گفتم معترض

 !مامان-

 :گفت و دیچرخ سمتم به

 کنار رو میزندگ لحظات نیخرآ دمیم حیترج رمیبم باشه قرار اگر یحت جان آرزو-

 شاد خانوادهام

 !بشم حبس اتاق کی یتو تنها و تک نکهیا نه باشم،

 :گفتم پرخشم یلحن با

 !نزن رو حرفا نیا !یمونیم زنده تو مامان-
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 یقلب یوقت .باشم مارستانیب یتو فیبالتکل انقدر خوامینم بمونم، زنده هم اگر یحت-

 وندیپ یبرا

 بده؟ .کنمیم عمل منم شد، دایپ

 قلبم یول باشد یشتریب مراقبت تحت داشتم دوست من .نگفتم یزیچ گرید

 که دادینم تیرضا

 .بماند پاسخیب خودش لیتما من، خاطر به

 !کنم تتیاذ خوادینم دلم !نه-

 شیموها ینرم .بردم فرو شانشیپر نرم و صاف یموها در را دستم .زد یلبخند

 پشم ای پنبه مثل

 را دستم است، عاجز فشیتوص از زبان که یریدلپذ نرم زیچ هر ای شمیابر دیشا ای

 .دادیم نوازش

 زخم درد از که یپوست دیسف دخترک به را برگه لبخند با و زدم برگه یرو را مُهرم

 بود، الننا خود

 را انگشتانم کهیحال در و دادم هیتک محکم امیصندل به رفتنش رونیب با .دادم لیتحو

 هم در

 ،یکار روز نیا از فقط نه شدم؛ خسته واقعا .کردم صاف را دستانم کردم،یم قفل

 بدتر از بلکه

 که هست یهفتها کی !او به وندیپ یبرا یقلب نشدن دایپ و مامان حال شدن

 نوزه یول میمنتظر

 هم هوا .کردم عوض میپالتو با را دمیسف روپوش و شدم بلند حالیب !چیه به چیه

 یکم قصد

 .افتادم راه و برداشتم را لمیموبا !ما دیام مثل درست زده؛ خی .ندارد شدن گرمتر

 را صفحهاش

 یروزانه یدادنها لیمیا .کردم نگاه لبخند با دمیجد لیمیا امیپ به و کردم روشن

 و ماکان
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 و سالم تنها مانیحرفها دیشا .بود کرده قتریعم را ارتباطمان مانیتلفن یهاتماس

 یاحوالپرس

 یمعمول یچهره نیبتریعج او .داشتم ازین حرفها نیهم به یول بودند یسادها

 .است امیزندگ

 آرامش کلمه، یمعنا به و کنندیم معجزه میهاینگران با شیحرفها بلکه نگاهش تنها نه

 را مطلق

 را تشیمسئول احساس داشتم، دوست را کردنش درک .کنندیم قیزرت وجودم به

 حس و شتریب

 که است ریگیپ و کندیم تالش یطور مادرم یبرا !شتریب یلیخ را انساندوستانهاش

 مادر ،ییگو

 یقو ای دهد صبرتان خدا گفتیم فوقش بود یگرید مرد هر اگر !است خودش

 دوارمیام ای باش

 در یجلو آمدم خود به تا !دارد فرق همه با انگار وا یول شود، خوب مادرتان حال

 .بودم آپارتمانم

 کرده باز را در که یکس به تعجب با .شد باز در بزنم، را قفلش رمز نکهیا از قبل

 و شدم رهیخ بود

 :کردم شیصدا ناباور

 !انیرا-
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 از یشگیهم طنتیش هم هنوز اما دیرسیم نظر به کمحوصله و بود شده الغر

 چشمانش

 .دیباریم

 )آرزو :dream (.میدر کیعل یها-

 :گفتم و کردم اخم

 ؟یشد خوشمزه باز-
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 .تولدم بدو از بودم که خوشمزه-

 .تو امیب خوامیم کنار، برو-

 !خونهت آوردم فیتشر دادم افتخار ،یکن استقبال من از دیبا اول !نه-

 !؟یخوایم استقبالم ،یافتاد خانوادهت ادی مدت همه نیا از بعد !زایچ چه-

 یتو دختر تا چند یدونیم بعدشم !ادتونمی به شهیهم من !ه؟یحرف چه گهید نیا-

 آرزو ورک،یوین

 بدم؟ بهشون افتخارو نیا من که باشند تو یجا االن دارند

 .ندارم بهت هم یازین خواهرتم، من !کنندیم نگات پسرشون دوست دید به اونا-

 .کنار برو حاال

 .یشد پکر نبودم شتیپ من که مدت نیا نیبب !یدار ازین شتریب تو اتفاقا-

 !امیعال هم یلیخ شدم؟ پکر گفته یک-

 :گفت و برد باال را راستش یابرو

 .بوده کم ت خون انیرا گهیم که افهتیق خب-

 !نمتازیم-

 :گفت و زد یچشمک

 !بزن-

 :گفت که آمد داخل از مامان یصدا
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 !گهید تو دیایب در؟ دم یکنیم کاریچ انیرا-

 :گفتم و کردم بلند یکم را میصدا

 !تو امیب ذارهینم مامان-

 !نکن تیاذ دخترمو انیرا-

 نیا چرا دانمینم .رفت کنار دیکشیم نشان و خط میبرا نگاهش با کهیحال در انیرا

 که موجود
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 و رفتم ییرایپذ یگوشه یراحت سمت به !کنمیم بودن بچه حس شود،یم شیدایپ

 مامان کنار

 کتاب غرق آنقدر .بود نشسته کنارم مبل یرو که انداختم بابا به ینگاه .نشستم

 که بود خواندن

 :گفتم و کردم صاف یکم را میصدا !نشد من حضور متوجه

 .سالم-

 و دوخت چشم من به کنجکاوانه .آورد باال را سرش و گرفت کتابش از را نگاهش

 :دیپرس متعجب

 ؟یاومد یک تو !سالم-

 .دمیرس االن نیهم-

 مامان به ینگاه .شد خواندن کتاب مشغول دوباره و داد تکان نییپا به را سرش

 صدایب که کردم

 شتریب مصرف خاطر به هفته، کی نیهم در .بود شده رهیخ دستش آب وانیل به

 شیداروها

 رهتریت روشنش، پوست یرو چشمانش ریز یافتادگ گود .بود شده الغرتر چقدر

 .دندیینمایم

 نگاه یسوال من به و گرفت وانیل از را نگاهش که گذاشتم ساعدش یرو را دستم

 .ردک

 !یباش فکر تو نمینب-

 :گفت و زد یلبخند

 بود؟ خوب کار امروز خبرا؟ چه !ستمین فکر تو-

 .شدم خسته داشتم، ضیمر یلیخ یول بود خوب آره-

 :دادم ادامه و دادم ماساژ یکم را شانهام دستم با
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 ده؟یرس یک !اومده خبریب چه انیرا خبرا؟ چه شما از خب-
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 آشپزخانه از دست به ینیس که انیرا یصدا بدهد را پاسخم مامان نکهیا از قبل

 آمد،یم رونیب

 .شکست را ما نیب مدت کوتاه سکوت

 دیخورش غروب از بعد د،یبود دلتنگم یلیخ یهمگ دونمیم که ییاونجا از خب-

 با تا اومدم

 .کنم روشن روز مثل رو نجایا حضورم

 یلحن با و کردم نگاه گذاشت زیم یرو که ینیس داخل ینسکافه فنجان دو به

 :گفتم خشک

 یلیخ تازه !نبود منتظرت یکس که نجایا .کنهیم انیب ینطوریا آرزوهاشو آدم خب-

 زحمت

 واسم یحساب و تدرس یقهوه هی حداقل !ها یکرد درست نسکافه هی یدیکش

 یکردیم درست

 .بره در میخستگ که

 :گفت و شدند گرد تعجب شدت از چشمانش

 از ضمن در .دیبود منتظرم همهتون دونمیم که من !یشد سرزبوندار چه ماشاهلل-

 باشه خداتم

 یتو دختر تا چند یدونیم !کردم درست واست یخوشمزها نیا به نسکافه

 آرزوشونه ورک،یوین

 کنم؟ درست فهنسکا واسشون من

 !یقهایسلیب یدخترا عجب-

 .کردم یدراز زبان او به ساله ده یبچه کی مثل و آوردم در را زبانم

 چرا گمیم .ندازهیم وودیهال قرمز فرش ادی آدمو !خورمیم دارم کن جمع زبونتو-

 حرف انقدر

 نخود یاندازه داره متاسفانه که مغزت یول شده، زرگ ب زبونت ! ا دیجد یزنیم

 !شهیم
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 آوردن در حرص در .انداخت من به روزمندانهیپ ینگاه و برد باال را راستش یابرو

 یبیعج مهارت

 :گفت دیخندیم صدا کم و زیر کهیحال در مامان !داشت

 د؟یبش بزرگ دیخوایم یک تا دو شما-

 :گفت کردیم صاف یشینما را شیصدا کهیحال در انیرا
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 .بزنم حرف باهاش بچهها زبون به مجبورم منم بچهست، هنوز شما دختر نیا واال-

 :گفت زدیم چشمک من به کهیحال در مامان

 !شو بزرگ ذره هی تو !خانومه و بزرگ یلیخ که آرزو اتفاقا-

 بشه، شتریب هست که ینیا از میذهن رشد اگه من !دیکنیم ییهایباز یپارت عجب-

 شمیم ریپ

 !که

 :گفتم و زدم ثیخب یلبخند

 !یدار یمغز زوال هم االن نیهم تو-

 را ما که بود بلند یطور شیصدا د؛یکوب زیم یرو محکم و بست را کتابش بابا

 .کرد ساکت

 امروز، تا یگبچ از ما و داشت یجذبها نیچن که کردیم چه کردمینم درک چوقتیه

 از حد نیا تا

 .میبریم حساب او

 !دیکن تموم رو مسخره یکردنا بحث نیا-

 انداختیم جانم در یبد ترس که پررنگ یاخم با و دیچرخ من سمت به سرش

 :دیپرس

 نشده؟ دایپ یقلب هنوز شد؟ خبر چه تیاسم دکتر از-

 اهل نه بابا .شوم مسلط لمیدلیب یدلهره بر تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 نه بود کردن دعوا
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 را آدم شد،یم انینما کردنش اخم با که یتیجد نیهم یول !زدن کتک اهل

 هم آنقدر .ترساندیم

 .است مانده جا به چروک خط کی شیابروها نیب که کرده اخم تولدش بدو از

 هم من ناخودآگاه

 !است رفته هم به مانیهایبدخلق نیا شکیب .کردم اخم خودش مثل

 .میند دست از دمونویام گفت نیجول یول نشده، دایپ یقلب هنوز راستش-

 او هیشب من چقدر .دیکش بلند و یعصب ینفس و برد فرو شیموها در را دستش

 یعصبان !بودم

 درکش !کنمیم نگاه نهیآ در خودم به دارم انگار زند،یم که کج لبخند ای شودیم که

 اما کردمیم

 .کنم رفتار کرد،یم قیتشو ماکان و گفتیم نیجول که آنگونه گرفتم میتصم گرید من

 زیچ همه
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 فکر الیخیب کندیم عادت هم، نیتمر روز سه به یآدم یول است سخت اول نگاه در

 فردا به کردن

 گذاشتیم بابا یشانه یرو را دستش کهیحال در و شد بلند شیجا زا مامان .بشود

 :گفت آرام

 بعد به ییجا کی از ما که یدونیم تو ؟یکنیم تیاذ خودتو انقدر چرا آخه زمیعز-

 میتونینم

 که ییلحظهها نیهم از میتونیم که ییجا تا ستین بهتر پس !میکن عوض رمونویتقد

 کنار

 لذت یکل میتونیم هم راه طول در !نکن فکر راه یانتها به م؟یببر لذت میگهایهمد

 .میببر

 یریشمش چ،یه که خنجر هم من دل بر که یغم و درد از رگه دو ییصدا با بابا

 کردیم فرو برّنده
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 :گفت

 ندهتیآ به نسبت نقدریا تونمینم !یدار فرق یلیخ هیبق با من واسه تو نفس_

 !باشم تفاوتیب

 مامان خوشرنگ چشمان در اشک برق .بودم مانده یول هستم یادیز کردمیم حس

 قلب یحت

 به شد باعث خانه در شدن بسته یصدا !بابا به برسد چه آوردیم درد به هم مرا

 انیرا یخال یجا

 بستهاش یهوا .زدم رونیب خانه از عیسر و شدم بلند میجا از .شوم رهیخ مبل یرو

 خفه مرا

 چپم چشم از اشک یقطرها .انندمیم یقو و بودندیم یقو دیبا میههایر یول کردیم

 یرو و دیچک

 درش نکردم وقت هنوز که ییپالتو نیآست با .انداخت راه فیظر یباریجو گونهام

 پاکش اورمیب

 ینفس .نماند میگلو در یمزاحم بغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب .کردم

 و دمیکش قیعم

 انیپا غمها نیا گفتیم قلبم اعماق آن از دوارکنندهیام ییندا .زدم پردرد یلبخند

 را دستم .دارند

 تحمل راه تنها ،یشاد به تظاهر .کنم هیتخل را امیمنف جانیه تا بردم فرو میموها در

 یانسانها

 .است یقو

*** 

 کی آمده، لندن به انیرا که یروز از .شدم رهیخ کارم زیم یرو میتقو به هدفیب

 و گذردیم هفته

 به انیم در روز و شودیم متریوخ روز به روز مامان حال .میهست منتظر همچنان ما

 مارستانیب

 تا صبح نداشتم یکار من اگر .رودینم شدن یبستر بار ریز هم هنوز یول د،یآیم

 غصه شب
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 .کنندیم دور یمنف افکار یایدن از مرا ضهایمر نیهم و کار نیهم یول خوردمیم

 بد هم آنقدرها
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 که است نیا حداقلش .شود پرت اشیشخص یزندگ از حواسش آدم که ستین

 کمتر یگاه

 یپروندهها .ماندم یمنش منتظر و آمد باال سرم اتاقم در یصدا با .کشدیم عذاب

 یرو را دستش

 :گفت و گذاشت زمیم

 .دیندار ضیمر گهید .نومخا دینباش خسته-

 .یبر یتونیم .یمرس-

 بیج از را لمیموبا .شدم بلند یصندل یرو از رخوت با اتاق در شدن بسته با

 آوردم رونیب روپوشم

 به ماکان از یلیمیا نه حال، به تا روزید از .شدم رهیخ امشیپیب یصفحه به منتظر و

 و دهیرس من

 پرتش فمیک در و کردم خاموش را صفحهاش خشم با !است زده زنگ من به نه

 عیسر .کردم

 همه با خشک یخداحافظ کی تنها .زدم رونیب کینیکل از و کردم عوض را لباسم

 انگار .کردم

 با .ردیگینم من از یخبر یحت گرید که شده خسته مشکالتم و من از هم او گرید

 در حرص

 قیعم ینفس و تمبس را چشمانم .دادم هیتک امیصندل به را سرم و دمیکوب را نیماش

 .دمیکش

 ریش کی مثل من و بودند شده جمع هم یرو میهاینگران و دلهرهها تمام

 شکستخورده
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 من تا فتدیب خوب اتفاق کی حداقل تا کردمیم خداخدا دلم در .بودم شده نیخشمگ

 به را دلم

 عیسر لمیموبا زنگ یصدا با !من یبرا خوب اتفاق کی فقط شده کنم؛ خوش آن

 زبا را چشمانم

 تماس کی یبرا چرا دانمینم .افتادم فمیک اتیمحتو جان به وانه،ید کی مثل و کردم

 نیچن

 جانمیه صفحهاش دنید با و کردم دایپ را امیگوش باالخره !دادمیم نشان یواکنش

 کبارهی به

 پاسخ یلیمیب با !نیجول نه و بود ماکان نه .بود ناشناس یشمارها تنها .کرد فروکش

 .دادم

 .الو-

 ؟یخوب آرزو، مسال-

 !بود داده آن به یمحسوس لرزش بزرگ، یغم انگار یول بود آشنا یلیخ شیصدا

 !نشناختم دیببخش-

 .گرفتم تماس مارستانیب از .نامَیجول-
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 !افتاده؟ یاتفاق !ه؟ینطوریا صدات چرا !نیولج سالم اوه-

 :گفت شیصدا در یشتریب لرزش با

 ینطوریا مادرت خواسته سرنوشت که شهینم باورم هم خودم یحت آرزو راستش-

 دایپ نجات

 !کنه

 دایپ نجات چه از !کند دایپ نجات .شد یجار وجودم تمام در ترس یبیعج طرز به

 یزندگ از کند؟

 با !پنداردیم افتهی نجات هم را خودش برادر نیجول مرگ؟ زا ای یماریب درد با

 را دهانم آب قدرت



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 144 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 با .بود مانده شیجا در د،یخراشیم را میگلو که یسمج بغض هنوز یول دادم قورت

 لرزان ییصدا

 :گفتم جانیه و ترس از

 !ه؟یچ منظورت-

 کنه؟یم دایپ نجات مادرت شهیم باورت !شده دایپ قلب مادرت یبرا آرزو-

 :گفتم اباورن

 !؟یچ-

 شهاشیآزما جواب و شیخون گروه و شده یمغز مرگ تصادف با که نفر کی-

 قلبش ادیز تطابق

 اون کردن قبول کانشینزد و کنه اهدا قلبشو قراره ده،یم نشون رو مادرت بدن با

 رنده،یگ شخص

 .باشه تو مادر

 !دیایب در آن از ییصدا نکهیا بدون شد،یم بسته و باز دهانم تعجب شدت از

 تا را چشمانم

 اتفاق نیبهتر دیشا !نبود ایرو !نبود خواب .بستم محکم سپس و باز امکان تینها

 که بود یخوب

 !داشتم را شیآرزو شیپ یلحظه چند

 !؟یگیم یجد یدار !شهینم باورم نیجول-

 !گمیم یجد دارم کن باور-
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 !داره؟ غم صدات چرا پس-

 .کردیم نگران سخت جوابش از مرا که یسکوت .کرد سکوت قهیدق چند

 !نیجول-

 از یکی کانینزد از یکی اهداکننده، چون !ستمین ناراحت تو مادر یبرا آرزو راستش-

 یدوستا
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 .شدم شوکه منه یمیصم

 !تاسفمم واقعا اوه-

 زود دیبا عمل که بده خانوادهت به زودتر چه هر رو خوب خبر نیا فقط یمرس-

 .بشه انجام

 .یدیکش که یزحمت همه نیا از یمرس !حتما-

 از دیبا .دادم انجام دوست کی و پزشک کی عنوان به رو فهمیوظ فقط من-

 اهداکننده کانینزد

 .برسه یابد آرامش به یکن دعا واسش و یباش ممنون

 !نبود کم هم تو تالش یول !البته-

 پدرت و مادر به رو مژده نیا برو .رمیگینم رو وقتت گهید .بود فهیوظ گمیم بازم-

 فعال .بده

 .خداحافظ

 .خداحافظ-

 یشوخ دیبگو بودم منتظر مدام !کردمینم باور را تماس قطع و مکالمه شدن تمام

 دیام ای کندیم

 زده جانیه آنقدر !ممکن تیواقع نیترییایرو !بود یواقع همهاش یول دهدیم یواه

 که بودم

 .کردم یرانندگ مجتمع به دنیرس تا و کردم روشن را نیماش چطور دمینفهم یحت

 قیعم ینفس

 شمارش به شروع شدن سوار محض به .ماندم منتظر آسانسور یجلو و دمیکش

 .کردم معکوس

 و محکم را زنگ .کردم یط آپارتمانم در تا را راهرو دواندوان من و شد باز در

 .فشردم وقفهیب

 کی مثل برد،یم سر به عصرانهاش خواب در مسلما که را انیرا زنگ، ممتد یصدا

 یزخم ببر
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 با دیکشیم ازهیخم کهیحال در کردهاش، پف و قرمز چشمان با .کرد ظاهر میجلو

 گرفته ییصدا

 :گفت
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 !؟یشد وونهید-

 !نکرد؟ باز درو یگهاید کس چرا خب-

 !بودم گذاشته مرگمو کپه سرم ریخ منم .بزنن قدم رونیب رفتن بابا و مامان-

 از پس که است یر پویش ل،یاسراف صور[.زدم برات رو لیاسراف صور منم خب-

 برزخ در مرگ

 شودیم دهیدم آن در لیرافاس توسط ·[

 !بودم خواب گمیم دارم !؟یزد ینید کانال-

 !دارم یعال خبر کی که داخل امیب کنار برو حاال !دونستمیم که اونو خب-

 ؟یشد نابغه سرت، به خورده سنگ شهاب !؟یخبر چه-

 .کنار برو !یمزهایب یلیخ-

 .بفرما !پوف-

 بلند نسبتا ییصدا با .رساندم اتاقم به را خودم سرعت به من و رفت کنار یکم

 :گفتم

 !اگنس-

 لشیدل دیشا .دیرسیم نظر به نگران .رساند اتاقم به را خودش سرعت به

 .بود رمانیاخ مشکالت

 بسته یموها یدسته از شدهاش، دهیژول نسبتا یموها و دهیپوش شبندیپ کهیحال در

 پشت شده

 :دیپرس بودند، ختهیر رونیب سرش

 !خانوم؟ بله-
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 کیاست و کیک تازه .یکن نیتزئ هم یکم و مرتب یلیخ رو خونه امروز وامخیم ازت-

 درست هم

 .میریبگ جشن میخوایم .کن

 :دیپرس متعجب و شد صورتش ینگران نیجانش بهت

 !؟یجشن جور چه !جشن؟-
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 :گفتم و دمیپاش شیرو به کج یلبخند

 .زهیسورپرا گهید نیا-

 :گفت و زد نیدلنش و پررنگ یلبخند

 !بودمتون دهیند خوشحال انقدر بود وقت یلیخ !خانوم خداروشکر-

 .رفت قهامی ریز دستم.رفت رونیب اتاق از لبخندش همان با .زدم او به یچشمک

 محکم را بمیصل

 :گفتم ب**ل ریز و فشردم امشده مشت دست در

 !ممنونم ازت واقعا-

#40 

 !شد تموم گهید خب-

 یکم و انداختم میکرد درست اگنس با که ییکاکائو کیک به تیرضا از ینگاه

 :گفتم بلندتر

 !شد تموم شهینم باورم !هیعال نیا اگنس یوا-

 :گفت زدیم نینمک یلبخندها همان از کهیحال در اگنس

 !خانوم دینباش خسته-

 .کرد قطع را ما یمکالمه شد، آشپزخانه وارد که انیرا یصدا

 خامه ذره کی اومد، آخر یقهیدق چند فقط اون !زیعز اگنس نکرده یکار که آرزو-

 روش شکالت و

 .کردم یکار هی منم بگه که زد
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 در دخترانهاش زیر یخنده یصدا شد باعث و زد اگنس به طنتیپرش یچشمک

 .دیآ

 !گفتمیم بهت زیچ هی وگرنه خوبه حالم االن انیرا-

 ؟یچ مثال خب-

 یتعجب به را شیجا چهرهاش طنتیش شد باعث که زدم شیرو به کج یلبخند

 .بدهد فراوان

 سمت به ارادهیب مرا زنگ، یصدا !کردینم را من از یانعطاف نیچن ینیشبیپ مطمئنا

 .کشاند در

 :گفتم ذوق با در کردن باز با

 ...خبره چه دیبدون اگه یوا-

 بودند، شده رهیخ من به وسشانیما و خسته ینگاهها با کهیحال در بابا و مامان

 هم با همزمان

 :گفتند

 !خبره؟ چه-

 .رفتم کنار و زدم کج یلبخند

 .کرد فیتعر شهینم که رد دم داخل، دیایب-

 گرفت را بارانشان از سیخ یپالتوها اگنس و شدند وارد یجانیه و ذوق هر از یخال

 مبلها یرو و

 مرا بود، نشسته من به رهیخ یگرید مبل یرو که انیرا کنجکاو یچهره .نشستند

 حرف به شتریب

 کی از من یبرا او .دیایب ییرایپذ به هم اگنس تا ماندم منتظر .کردیم وسوسه زدن

 یعاد دوست

 با و نشستیم میدلها و درد یپا امیناراحت لحظات تمام در و بود فراتر یلیخ هم

 یحرفها
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 کیشر اگر .دادیم دیام من به داشت، ادی به مادرش از که یدوارکنندهایام

 دیبا پس بود میغمها

 را نطقم و دمیکش قیعم ینفس ییرایپذ به ورودش با .بودیم زین میهایشاد کیشر

 .کردم شروع

 ریغ وجود با یول برسه نظر به یشوخ اولش دیشا بدم خوامیم االن که یخبر خب-

 باور قابل

 !ماست یدیناام انیپا گهید و داره تیواقع بودنش،

 :دادم ادامه و دمیکش یگرید قیعم نفس .بود من به شانیهمگ نگاه
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 ییشهایآزما و هیمنف یاو مامان مثل شیخون گروه که شده یمغز مرگ نفر کی-

 ازش که

 ...یعنی نیا و داده نشون رو مامان بدن با قلبش ادیز تطابق گرفتند،

 دو اب .رساند من به را خودش بلند یقدمها با و شد بلند شیجا از عیسر بابا

 را میشانهها دستش

 :گفت و گرفت محکم

 !آرزو یگیم راست بگو-

 از که بود یناباور و بهت فقط .نبود صورتش در اخم از یاثر یول بود یجد نگاهش

 چهرهش

 :گفت و برد باال را شیصدا .بود ریسراز

 !یگیم راست بگو یلعنت-

 :گفتم نانیپراطم یلحن با و زدم شیرو به پررنگ یلبخند

 !گمیم راست قسم مامان جون به !بابا گمیم راست-

 نییپا و شدند شل دستانش .دارم تیحساس یلیخ مامان جان قسم یرو دانستیم

 .افتادند
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 از .دیچرخ مامان سمت به سرم .دیکش پرصدا و قیعم ینفس و بست را چشمانش

 یقطره شوق

 دو ره کهیحال در و شد بلند شیجا از انیرا .دیچک راستش چشم یگوشه از یاشک

 در را دستش

 !من مثل درست شد؛ینم باورشان اصال .دیکش قیعم ینفس برد،یم فرو شیموها

*** 

 طرز به را مارستانیب یراهرو سکوت عمل، اتاق در پشت بابا یزدنها قدم یصدا

 یدلهرهآور

 به عمل، دنیکش طول استرس شدت از هم من یدستها ناخودآگاه .شکستیم

 .افتادند لرزه

 کهیدرحال انیرا .خاراندم محکم را شانیشهیر و بردم فرو میموها در را دستانم

 وانیل نیدوازدهم

 :گفت خوردیم را نسکافهاش

 !دیند استرس یخودیب انقدر شهیم-
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 :گفت و دیشک یعصب یپوف بابا

 اتاقه؟ یتو ساعته هشت ینیبینم باشم؟ آروم تونمیم االن من یکرد فکر-

 را دیآیم سراغش به یوقت کمتر که یتیجد رنگ نگاهش و شد بلند شیجا از انیرا

 .گرفت

 دوست شما !حساسه یلیخ و قلبه عمل یناسالمت سه؟یآپاند عمل دیکرد فکر بابا-

 زودتر دیدار

 ظرافت و دقت خاطر به دهیکش طول شتریب که نیا بشه؟ تموم بد یول بشه تموم

 !عمله شتریب

 هوم؟ .دیکن عوض ییهوا رونیب دیبر کم هی چطوره اصال

 :گفت بردیم فرو شیموها در را دستش کهیدرحال بابا

 .بخوره هوا ببر رو آرزو !تونمینم-
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 :گفتم معترض

 !خوبم من-

 :گفت و دیچرخ سمتم به دیشد یاخم با

 .بخور هوا کم هی برو گمیم دارم !بده حالت نگفتم منم-

 به .کرد بسته و باز دییتا ینشانه به را شیپلکها بود، سرش پشت که هم انیرا

 میجا از ناچار

 ستیل و آوردم رونیب بمیج از را لمیموبا .شدم مارستانیب اطیح یراه و شدم بلند

 دفترچه

 نیا من یبرا ."آرامش یایدن" ماند؛ ثابت اسمش یرو نگاهم .کردم باز را تلفنش

 از شتریب اسم

 من به را خوب خبر آن نیجول که شیپ روز سه از .است معرفش ماکان، نامش،

 شب هر داد،

 به یحت !است خاموش اشیگوش همواره یول زنم،یم زنگ من و شکنمیم را غرورم

 که مطبش

 چه هر !بود بسته هم آنجا روز سه نیا یول رفتم بود تشیزیو کارت یرو آدرسش

 نیجول از هم

 همچنان یول بود شده تمام طاقتم !رودیم طفره نه، ای دارد او از یخبر پرسمیم

 .بودم منتظرش

 که ستین یبیعج اتفاق تنها نیا یول !است شده بیغ دارم خوب یخبرها که حاال

 .است افتاده

 تشانیهو از ما خواهندینم قلب، یاهداکننده بستگان که است بیعج هم واقعه نیا

 طلعم

 یصدا به .گرفتم تماس او با یرارادیغ .داشتم نگه اسمش یرو را دستم !میبشو

 یجمله که یزن
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 دو را )است خاموش نظر مورد مشترک ) "The mobile set is off " زیانگ نفرت

 کردیم تکرار بار

 مکتین یرو از .دمیشنیم را خودش یصدا صدا، نیا یجا به کاش .کردم گوش

 بلند یفلز سرد

 که راهرو به !یهواخور به چه مرا اصال .شدم مارستانیب وارد دوباره و شدم

 بابا به چشمم دم،یرس

 و نشستم مخود یصندل یرو دوباره .بود یعصب یقدمزدن حال در همچنان که افتاد

 که انیرا به

 رهیخ بود، داده هیتک پشتش وارید به را سرش و نشسته میروبرو یصندل یرو

 نگرانش نگاه .شدم

 پشت و آمد رونیب اتاق از نیجول باالخره !او به من نگران نگاه و بود سقف به

 دکتر چند سرش

 عرق از یواضح رد و بود کرده پف چشمانش یخستگ شدت از .آمدند هم گرید

 و صورت در

 .میکرد نگاهش منتظر و میبرد هجوم سمتش به سه هر .بود مانده گردنش

 و زد پررنگ یلبخند

 :گفت

 !بود موفق عمل-

 ریز و بستم را چشمانم .فشردم دست در محکم را بمیصل .رفت قهامی ریز دستم

 زمزمه ب**ل

 :کردم

 !ممنونم ازت یلیخ !ممنونم-

 :دیپرس بود شده آرامتر کهیدرحال بابا

 ست؟ین یمشکل گهید یعنی-

 پس رو وندیپ اگر و باشه مراقبت تحت ماه کی دیبا یول نه، که بزرگ مشکل خب-

 گهید نزنه،
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 .ستین یمشکل

 !متشکرم-

 :گفت و زد یلبخند

 !دادم انجام رو فهمیوظ فقط من-
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 میبرا شیکمکها و وجود چقدر .شدم رهیخ رفتنش ریمس به من و رفت نیجول

 از و بود باارزش

 امروز، یول کرد فراهم را او با امییآشنا فرصت که بود یکس ارزشتر، با نهایا یهمه

 از یاثر چیه

 !ستین او

*** 

 یرو را آن و کردم باز را دبو کرده درست مامان یبرا اگنس که یسوپ ظرف در

 شیجلو زیم

 :گفتم و زدم یلبخند .گذاشتم

 .خوشمزه و اگنسپز د،ییبفرما-

 :گفت و زد میرو به مهربان یلبخند

 !زیعز اگنس و خودت از ممنون-

 :گفتم و گذاشتم ظرف در را قاشقش

 !میکنیم خواهش-

 از مسلما .خورد یشتریب لذت با را هاشیبق و کرد امتحان را سوپش از یقاشق

 سه که ییغذاها

 برق مثل مامان عمل از بعد یهفته سه .بود بهتر خورد،یم مارستانیب در است هفته

 باد و

 که یوقت داد وعده یول رفت، نجایا از کارش یبرا شیپ یهفته که انیرا .گذشت

 کامال مامان حال
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 تفاقا .میشو جمع هم دور اشیسالمت لحظات در تا دیایب هم یهفتها کی شد، خوب

 هم بهتر

 هنوز اما .ندیایب لندن به گرید یهفته است قرار که داستیآرش و آرش طیبل دیخر

 نه هم

 یخبر نه و میکن ساده یتشکر حداقل تا داده نجات را مامان جان یکس چه میدانیم

 ماکان از

 تماس او با نه گرید است، هفته سه که شکست را غرورم یقدر به .است شده

 به نه و رمیگیم

 شیبرا یاتفاق نکند که شدم نگران یقدر به که من چرا، دروغ .رومیم طبشم

 روز هر باشد، افتاده

 :بود زیچ کی تنها او جواب یول !نه ای دارد او از یخبر دیبگو تا شدمیم نیجول چیپاپ

 .راهه به رو زیچ همه-
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 که بود گذشته مامان عمل از هفته کی حدودا .شدینم کم من ینگران از اما

 متوجه ناخودآگاه،

 ماکان به همواره لطفش تینها با نیجول .شدم ماکان با نیجول یتلفن یمکالمه

 :گفتیم

 !بگو کیتبر خانوادهش و آرزو به ایب حداقل بوده، موفق که عمل خب-

 من به یخال و خشک کیتبر کی نشده حاضر یحت ماکان دادیم نشان واکنشش

 لیدل !دیبگو

 !دمیفهمینم چوجهیه به را ضشینق و ضد و بیعج یرفتارها نیا

 ؟یفکر یتو چرا آرزو-

 .زدم یکج لبخند و آمدم رونیب او فکر از مامان یصدا با

 نشدم؟ متوجه که یگفت یزیچ مگه-

 .نکنه درد اگنس دست .خوشمزهست یلیخ گفتم آره،-
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 .کرد رها را قاشقش اما بود پرُ هنوز ظرفش شتریب

 !؟یخورینم هشویبق چرا !ینخورد یزیچ که تو-

 :گفت و زد کمجان یلبخند

 .دخترم یمرس !بود یعال یلیخ یول ندارم اشتها ادیز کن باور-

 یصفحه یور که نیجول نام به .شد ما یمکالمه یادامه مانع امیگوش زنگ یصدا

 یگوش

 .دادم پاسخ و کردم نگاه کرد،یم ییخودنما

 .سالم-

 ؟یخوب آرزو، سالم-

 ؟یچطور خودت ممنون، خوبم-

 مهم عمل کی سر ،ینیبب منو که یاومد شیپ قهیدق ده گفتیم یمنش .ستمین بد-

 .بودم

 .کنم مهمونت دادم وعده که یقهوها اون اومدم آره،-
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 !ست؟ین کم مادرت یمعالجه واسه قهوه-

 !مثال؟ یخوایم یچ !یشد پرتوقع چه اوه-

 ؟یکن مهمون یسکیو کی رو ماکان و من هیچ نظرت خب-

 ...که ماکان یول باشه رو تو-

 :دمدا ادامه و زدم صدادار یپوزخند

 !باشه خوشحال مامانم درمان از ای ادیب خوشش من از گهید نکنم فکر-

 !؟یزنیم رو حرفا نیا چرا !ستین نطوریا آرزو-

 نزن حرفشم پس بشنوم، رو ماکان اسم یحت خوامینم گهید منم واضحه، کامال لمیدل-

 خب یول

 .کنمیم مهمون یسکیو به لندن، خوب یبارها از یکی یتو حتما رو تو

 ...ماکان ونیمد یلیخ تو وآرز-
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 ادامه را حرفش خواستیم بودم مطمئن .شد قطع ناگهان یبیعج طرز به تماس

 لیدل یول دهد،

 !دمینفهم را تماس شدن قطع

 !آرزو؟ هیک ماکان-

 عمق در یکنجکاو و ینگران یول بود یشکاک و طنتیش از پر فقط ظاهر به لحنش

 موج شیصدا

 .نداشتم دوست اصال هم را یپنهانکار یول نداشتم، حیتوض یحوصله .زدیم

 کنم فکر درست تا خاراندم، را سرم پوست یکم و بردم فرو میموها در را دستم

 او به چه قایدق که

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس .میبگو

 ...راستش خب-
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 آنها به را چشمانم و انداختم نییپا را سرم .کردم گره هم در را دستم دو انگشتان

 آب .دوختم

 :دادم ادامه و دادم قورت را دهانم

 سمسیکر واسه که موقع همون .دمشید عمه یدوستا از یکی دختر تولد نباریاول-

 .ایتالیا رفتم

 رو زایچ یلیخ و هیخوب یلیخ دوست امبر یول ندارم بهش یخاص حس یدونیم

 هستم؛ ونشیمد

 عنوان به که خالصه .درمانت مراحل رفتن شیپ عیسر و نیجول با ییآشنا جمله از

 دوست کی

 .تو درمان یبرا کرد کمکم یلیخ

 بود؟ شده تیاسم دکتر و تو رابط که هییآشنا همون ماکان یعنی-

 .آره-

 !؟یبشنو اسمشو یخوایمن یحت گهید یگفت چرا نطوره،یا اگر خب-
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 او به بود، سخت میبرا چرا دانمینم .کردم سکوت و انداختم نییپا شتریب را سرم

 از میبگو

 .شدهام ریدلگ یمعمول دوست کی یکمتوجه

 .کن نگاه من به آرزو-

 .کردم نگاه چشمانش در و آوردم باال را سرم باالجبار

 ؟یکنیم یمخف من از رو یزیچ-

 :گفتم و مانداخت نییپا را سرم

 .نه-

 ؟یبگ دروغ بهم ندارم دوست یدونیم-

 :گفتم حوصلهیب و آوردم باال را سرم دوباره اکراه به

 و میهست یمعمول دوست تا دو فقط ماکان و من ؟یبدون یخوایم رو یچ مامان-

 با یاونقدر تازه

 .میزنیم حرف یرسم هم هنوز که میدار فاصله هم

 .بود احترام یبرا فقط نبود، فاصله از انزدنم حرف یرسم !گفتمیم محض یدروغ
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 چه بدونم خوامیم فقط !دیهست یمعمول دوست تا دو از شتریب نگفتم که من-

 نتونیب یمشکل

 !یردلخو ازش انقدر که اومده شیپ

 !ستین یمشکل-

 !آرزو-

 !کن تمومش لطفا مامان-

 !کنم کمکت خوامیم من-

 .امیبرم مشکالتم پس از ییتنها و شدم بزرگ گهید من-

 .نگو یستین راحت من با اگه باشه-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 158 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 باز من یول زد،یم موج آنها در یدلخور که کردم نگاه چشمانش به .کردم سکوت

 سکوت هم

 یرهیدستگ یرو را دستم .بروم رونیب اتاق از که شدم بلند امیصندل یرو از .کردم

 یول گذاشتم در

 دعا یکل امروز، نیهم تا من .کنم ترکش طور نیا خواستینم دلم .ماند ثابت

 یسالمت تا کردم

 به ناخودآگاه !بگذرم؟ او کنار از تفاوتیب حد نیا تا حاال و آورد دست به را کاملش

 عقب

 امیصندل یرو دوباره و کردم رها را هریدستگ .کردیم نگاهم منتظر .دمیچرخ

 آنکه بدون .نشستم

 آمد در حرکت به زبانم .کردیم وسوسهام ناگفتهها گفتن به و نگاه مرا بزند، یحرف

 :گفتم و

 جذبم انقدر که داره وجودش یتو یچ دونمینم !داره فرق هیبق با برام اون مامان-

 بهم و کنهیم

 اونقدر رو هامینگران !بهشته از تکه کی کنارش، در بودن کنمیم حس .دهیم آرامش

 کنهیم کم

 برخورد یرسم هم هنوز احترام ینشانه به دیشا ما .کنمیم فراموششون یگاه که

 یول م،یکنیم

 یگاه و یتلفن تماس ای لیمیا با مدام ش،یپ ماه کی حدود تا مونییآشنا روز از

 یمالقاتها

 بهش حسم اسم دیشا بگم، تبه یچطور دونمینم .میبود ارتباط در هم با رونیب

 ای بود عادت

 همه اون با سخت طیشرا اون در میزندگ بود که یچ هر یول اد،یاعت هم دیشا

 ندهیآ یبرا ینگران

 .کردیم آروم ییمعجزهآسا طرز به وجودمو یهمه و آسونتر یلیخ رو

 :دادم ادامه و دمیکش قیعم ینفس
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 حضور هم اول از انگار که شد بیغ یجور !زد بشیغ هوی چرا دونمینم یول-

 یوقت !نداشته

 رو وندتیپ عمل خوب خبر تو، یواسه هامیران نگ و دردها گفتن یجا به خواستمیم

 بدم بهش

 !بود بسته هم مطبش یحت و بود خاموش شیگوش .نبود ازش یاثر گهید

 .خاراندم محکم را شانیشهیر و بردم فرو میموها در را دستم حرص با

 !اومده شیپ براش یمشکل دیشا جان آرزو-

 اون با داشت نیجول که کباری یول شدم، نگرانش و کردم فکرو نیهم اول منم-

 زد،یم حرف

 !بگه یخال و خشک کیتبر هی من به ادیب خوادینم یحت و خوبه حالش دمیفهم

 دیشا !؟یکنیم قضاوت زود انقدر چرا دخترم یوا !خوبه؟ حالش یدونیم کجا از تو-

 واقعا

 !باشه اومده شیپ براش یمشکل

 :دمیپرس متعجب و کردم مکث یکم

 ؟یدار خبر داشتنش مشکل از که یشناختیم رو ماکان تو مگه ؟یزنیم حرفو نیا چرا-

 هم االن .دمیشن ادیز تایآرم از فشویتعر یول مشدیند یحت یعنی .نه که قایدق خب-

 یگفت تو که

 .یگیم رو شخص همون دمیفهم ،یشد آشنا باهاش یجور چه

 زده؟ بشیغ چرا مدت نیا یدونیم تو پس !؟یچ-

 !نه که معلومه !من؟-

 !گفتیم هم تو به و دونستیم عمه وگرنه نداره یمشکل پس-

 عمو و عمه ورود با .بچرخد در متس به ما یدو هر سر شد باعث اتاق در یصدا

 ب**ل ریز مارکو

 کنار یگرید یصندل یرو عمه .کردم سالم شانیدو هر به و گفتم یا "زاده حالل"

 و نشست مامان



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 161 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ماکان بپرسم، عمه از که دینرس خودم فکر به چرا دانمینم .دیپرس را حالش مدام

 شده بیغ چرا

 هم راهیب مامان یحرفها .آمدم رونیب اتاق از و کردم یکوتاه یخداحافظ !است

 یدلخور و نبودند

 و نشستم راهرو یهایصندل از یکی یرو !بود سوتفاهم کی یجهینت فقط دیشا من،

 از یکتاب

 دور دهیچیپ یفضا نیا از یکم اگر .کردم خواندنش به شروع .آوردم رونیب فمیک

 بازتر ذهنم شوم،
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 عمه به متعجب و بستم را کتاب گرفت قرار میپا یرو که یدست حس با .شودیم

 کنارم که

 .کردم نگاه بود نشسته

 داره؟ قتیحق !یدلخور ماکان از یلیخ گفتیم مامانت آرزو-

 :دمیپرس نیخشمگ یلحن با و کردم پررنگ یاخم

 گفته؟ شما به نویا چرا مامان-

 گفت من به فقط .یباش دلخور یکس از لیدلیب تو نخواسته اون !دختر نشو یعصبان-

 ماکان اگه

 که دمیفهم هم بعد .بگم بهت من توئه، به رشیاخ یکمتوجه لیدل که داره یمشکل

 یلیخ تو

 !ه؟یچ مشکلت پس ارتباطم، در مامانت از شتریب ماکان با که من .یدلخور ازش

 .دمیکش پرصدا ینفس و بردم فرو میموها در را دستم

 !عمه-

 جانم؟-

 !ستین مهم برام گهید ماکان-

 !یگیم دروغ یدار-
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 :داد ادامه که کردم نگاهش یعصبان

 .افتاده براش یاتفاق چه یبدون یخوایم گهیم چشمات-

 گناهیب که نیکنیم یباز لمیف نیدار شما ای !افتاده؟ براش یاتفاق مگه اصال خب-

 ن؟یبد جلوهش

 ...مادرش !افتاده که معلومه-

 .فتادهین من واسه یاتفاق چیه-

 یصدا .دیچرخ کرد قطع را عمه حرف که ییصدا منبع سمت به سرم بهت با

 همان !بود خودش

 از نگاهم .بود شده ختهیآم ،یدلخور از مملو یلحن با که بود آرامشبخش یصدا

 اهشیس کفش
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 و راهنیپ گردنش، دور یپزشک یگوش دش،یسف روپوش اهرنگ،یس شلوار تا

 تا اهرنگش،یس کراوات

 اهرنگش،یس معجزهگر چشمان و شده پوستپوست و دهیخشک یگوشت یبها**ل

 نیمهمتر

 یول نداشتم اهشیس پا تا سر یلباسها به یخوب حس اصال .آمد باال صورتش، بخش

 مثل نگاه در چرا دانمینم .دادندیم آرامش خوب حس شه،یهم مثل چشمانش

 آرامش، شهیهم

 در غمناکش امواج یول نبود معلوم چهرهاش در که یغم .زدیم موج غم ینوع

 آرامش یایدر

 یجا و است شده ظاهر یناگهان چه که داشت تعجب یجا .بود آشکار چشمانش

 یدلخور

 اصال من یول امد،ین دنمید به کباری یحت و کردیم کار مارستانیب نیا در که داشت

 آنها یرو
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 را چشمه زالل آب تنها که یابانیب ییصحرا تشنگان مثل من .کردمینم تمرکز

 تنها نند،یبیم

 عمه !بس و بودم شیصدا نیهم و نگاه نیهم یتشنه .دمیدیم را او چشمان

 :دیپرس متعجب

 بشه؟ رفع سوءتفاهم نیا که یگینم بهش خودت چرا خب !ه؟یچ مشکل ماکان-

 :گفت کرد،یم نگاه بهتزدهام چشمان به همچنان کهیحال در

 !گمیم خودم-

 نگاه نیهم یتشنه تنها من، مثل هم او انگار .چرخاند عمه سمت به را سرش باالجبار

 !بود کردن

 .دمیپر حرفتون وسط دیببخش-

 :گفت و داد تکان نییپا به را سرش مهع

 !نداره یاشکال-

 :گفت بشنوم من فقط که یطور آرام، و کرد نگاه من به سپس

 .یکن صحبت تنها باهاش یبر بهتره-

 :دادم جواب آرام خودش مثل

 !کنم صحبت باهاش برم نخواسته من از که اون-

 :گفت وردآیم رونیب خود روپوش یبهایج از را دستانش کهیدرحال ماکان
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 م؟یکن صحبت تنها آرزو و من شهیم-

 گفت من به یحت که کرد ینیشبیپ را او رف ح زود نقدریا چطور عمه دانمینم

 !باشد چه واکنشم

 :گفت یمحترمانها لحن با عمه

 .دیباش راحت !البته-

 یبرا بلکه او، یاشاره یبرا تنها نه من و شوم بلند کرد اشاره من به نگاهش با

 خودم یکنجکاو
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 در .افتادم راه کرد،یم حرکت من از جلوتر یکم که ماکان دنبال به و شدم بلند

 و کرد باز را اتاقش

 یرو و شدم تاقشا وارد .کرد دراز اتاق داخل به تعارف ینشانه به را دستش

 یصندل نیکترینزد

 .نشستم اتاق در به چرم

 قهوه؟ ای یچا-

 .خورمینم یزیچ-

 با را اشیشانیپ کهیحال در و بست را چشمانش .نشست میروبرو یصندل یرو

 ماساژ دستش

 :گفت دادیم

 !دینکن تعارف شهیم-

 .مطلب اصل سر دیبر خوامیم .کنمینم تعارف من-

 نگاه چشمانم در میمستق و کرد باز را چشمانش .ردک متوقف را اشیشانیپ ماساژ

 .کرد

 ازتون که یسوال به دیبا قبلش یول گم،یم رو مدتم نیا بتیغ لیدل بهتون من-

 جواب پرسمیم

 .صادقانه جواب اونم .دیبد

 !خب اریبس-

 از لیدلیب .ندازمیب نییپا را سرم شد باعث که شد قیدق چشمانم در قبل از شتریب

 نگاه نیا

 .است خجالت و یمانیپش گناهم، تاوان کردم حس .دمیکش خجالت گرشپرسش

 یحت که یگناه

 !ستیچ دانمینم
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 .یگیم راست بشم مطمئن خوامیم .کن نگاه چشمام یتو لطفا-
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 شد باعث که گرفتم یاسترس ناخودآگاه .بود گذاشته کنار را کردن بتصح یرسم

 میناخنها سر

 آوردم باال را سرم ریناگز .کردم رها را چارهامیب ناخن قهیدق چند از پس .بجوم را

 چشمانش در و

 .کردم نگاه

 .دیبپرس باشه،-

 ؟یدار اعتماد من به-

 دروغ از کردم،یم نگاه نفر کی چشمان در یوقت یول نه، دیبگو زبانم خواستیم دلم

 او به گفتن

 یهمه با یول ادیز یلیخ بلکه ذره، کی نه هم آن بودم دلخور او از .شدمیم عاجز

 و یریدلگ

 تمام با مغزم و احساساتش تمام با قلبم .داشتم اعتماد او به هم هنوز او، از یدلخور

 منطقش

 !میدار باورش زدند؛یم ادیفر

 :گفتم دهیدهبریبر

 !ه...ر...آ-

 م؟یباش دوست تا دو قبل مثل میتونیم هم باز نگم، رو بتمیغ لیدل اگه یحت پس-

 .کردم پررنگ یاخم ناخودآگاه

 !دیبگ دیداد قول-

 !ندادم قول من سوما .دارم لیدل سوالم یبرا دوما .نبود سوالم جواب نیا که اوال-

 گفتم فقط

 .گمیم

 دیترد به را آدم شیسوالها .دمیکش یعصب یپوف و بردم فرو میموها در را دستم

 یول انداخت،یم

 کردم نگاه چشمانش در ناچار !بود مثبت نیقی و قطع به شانیهمگ جواب من یبرا

 :گفتم و



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 165 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .آره-
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 بدون .بگذرم رشیاخ یهایکملطف از بودن، سخت وجود با توانستمیم لیدل بدون

 لیدل

 دانستم،ینم هم خودم اما توانستمیم .کنم فراموش را رشیاخ یهایکمتوجه توانستمیم

 !چطور

 .آرزو-

 میصدا نیغمگ حد نیا تا چگاهیه حال به تا .کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم

 !بود نکرده

 بله؟-

 .میکن شروع نو از ایب و کن فراموش رو مدت نیا پس .یدار باورم که یمرس-

 باشه؟

 بدونم؟ لتونویدل من دیندار دوست چرا-

 .کنه دایپ ادامه ارتباطمون ن،ی د احساس خاطر به خوامینم چون-

 !؟ینی د جور چه-

 .یبد رو ،یداد جواب سوال با و دمیپرس که یسوال جواب شهیم-

 .میکنیم شروع نو از باشه-

 :گفت و زد یلبخند

 !متشکرم-

 .کنمیم خواهش-

 که یکلمها چند همان از .داد جواب و رفت زشیم سمت به تلفن زنگ یصدا با

 متوجه گفت

 گذاشت را یگوش نکهیا از بعد و شدم بلند یصندل یرو از .دارد ضیمر شدم

 :گفت

 !کن مهمون نیجول با منم پس-
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 با .بخندد شد، باعث که گرد آنقدر .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 یرو خندهاش،

 نظر به جذابتر چقدر دیخندیم یوقت .گرفتند شکل حفره نیچند شیگونهها

 خندهاش !دیرسیم

 :گفتم متعجب آمدنش بند از پس و دینکش طول ادیز
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 آره؟ !بود کریاسپ یرو نکنه !دیکرد قطع هوی رو تلفن ماش پس-

 .بشنوم رو صدات خواستیم دلم راستش خب-

 شیجلو دواریتهد را اشارهام انگشت .زدم کج یلبخند ناخودآگاه جملهاش نیا با

 راست و چپ به

 :گفتم و دادم حرکت

 یصدا دلتنگ چون نباریا حاال !دیبد گوش من یمکالمه به یواشکی نمینب گهید-

 د،یشد قشنگم

 .بخشمیم

 رونیب خواستینم دلم .زد گرم یلبخند دنبالش به هم او .زدم غرور از یلبخند

 کارش یول بروم

 :گفتم و دمیچرخ در سمت به!اشیزندگ و بود

 .خداحافظ فعال-

 .خدانگهدار .باش خودت مراقب-

 بدون .رفتم رونیب و انداختم او به گرید ینگاه آخر، یلحظه و کردم باز را اتاق در

 یبرا آنچه نکهیا

 یبد حس اصال یول رفتم رونیب اتاق از بفهمم، را آمدم اتاقش به دنشیفهم

 چ،یه که نداشتم

 بیقر که لیدل همان به حس نیا دیشا .کردیم یهمراه مرا هم یفوقالعادها حس

 مردم اتفاق به
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 است، شدن خوشحال و شدن آرام کردنها، فراموش و دنهایبخش یجهینت معتقدند

 .باشد

 و کردم باز یکم را در .نبود یکس راهرو در .رفتم مامان اتاق سمت به خوشحال

 افتاد بابا به چشمم

 شانیدو هر .زدیم حرف او با آرام و بود نشسته مامان تخت کنار یصندل یرو که

 بر لبخند

 را در .نشدند حضورم و در شدن باز متوجه که شدم خوشحال .داشتند ب**ل

 و بستم آرام

 منتظر و بود ستادهیا راهرو در که نیجول دنید با یول بروم، اطیح به که دمیچرخ

 نگاه من به

 :گفت و شد کترینزد من به بلند قدم چند با .ستادمیا میجا در کرد،یم

 م؟یبزن حرف هم با رونیب میبر شهیم-

 :دادم پاسخ عیسر که یطور کرد، کنجکاو سخت مرا اشیناگهان شدن ظاهر

 !البته-
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 :گفت و خاراند را چانهاش دست با

 .من مهمون شام رستوران، میبر خب-

 یبزرگ سوال میبرا داشت عجله حد نیا تا چرا نکهیا .برد باال را میابروها تعجب

 دییتا یبرا !بود

 .دادم تکان نییپا به را سرم شنهادشیپ

 منتظر .رفت و گذاشت زیم یرو را غذا یظرفها بود، یجوان نسبتا پسر که گارسون

 نیجول به

 سخت یمسئلها کردم حس .بزند را حرفش توانستینم هنوز که کردم نگاه

 او و دهدیم عذابش
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 به ینگاه .سدتریم شدنش فاش عواقب از که کندیم وسوسه یراز گفتن به را

 شیجلو یغذا

 :گفت و انداخت

 .میبخور غذا کم هی اول خب-

 .هیخوب فکر-

 به توانمیم تا داشتم میتصم .کردم شروع را خوردن غذا و برداشتم را چنگال و چاقو

 فرصت او

 تینها در و میبود مشغول غذا با که بود یقهایدق ده .دیایب کنار خودش با تا دهم

 بود نیجول نیا

 .شکست را سکوت اابتد که

 ...راستش-

 :داد ادامه و کرد یکوتاه مکث

 یچ بگم بهت که شدم دودل یلیخ نزنم یحرف تو به دادم قول ماکان به چون-

 یول نه، ای شده

 .بگم بهت رو یبدون یدار حق که رو ییزایچ گرفتم میتصم

 :گفتم معترض

 البد بدونم، شیزندگ از یزیچ من نداره دوست اگه .کردم صحبت ماکان با من-

 بهش اونقدر

 ناراحت موضوع نیا از اصال من و بدونه دونستنش قیال رو من که ستمین کینزد

 مسائل !ستمین

 !مربوطه خودش به شیزندگ یشخص
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 :گفت و دینوش را السشیگ تلخ اتیتومح از یجرعها

 !شهیم مربوط هم تو به مسئله نیا یول-

 :داد ادامه سپس و کرد سکوت یلحظها چند
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 .آرزو کرده فوت ماکان مادر-

 را چشمانم .دمینکش نفس یحت لحظه چند یبرا !شدم شوکه کلمه یواقع یمعنا به

 بسته محکم

 :دمیپرس ناباور !گفت؟یم چه او .هستم داریب شوم، مطمئن تا کردم باز و

 !؟یگیم ...یدار ...یچ ...تو-

 اصال گهید کرد، فوت جا در و شد یمغز مرگ تصادف با مادرش یوقت از قایدق-

 و یگوش سمت

 دیفهم که یزیچ تنها .بود شوک یتو هم خودش یحت روز ده تا .نرفت مطبش

 قلب یاهدا

 بدن به نمیبب تا بدم، رو الزم یشهایآزما بیترت خواست من از فقط .بود مادرش

 خورهیم مادرت

 بهت من و دادیم نشون رو ادشونیز تطابق شهایآزما جواب خوشبختانه که نه، ای

 که دادم خبر

 تونمیم نبود؛ مادرش فقط ماکان مادر راستش آرزو، یدونیم .میکن عمل رو مادرت

 یهمه بگم

 شیزندگ تمام پدرش و نداشت یبرادر و خواهر چیه که اون یبرا .بود خانوادش

 کارش وقف رو

 به اون .بود شیزندگ یعاطف یحام نیبزرگتر دادن دست از مادرش مرگ کرده،

 مراقب گفت من

 .ادیب کنار دشیجد یایدن و خودش با بتونه که یوقت تا باشم مادرت و تو

 و بزرگ گفت،یم که یا جمله هر و کلمه هر با بود گرفته شکل میگلو در که یبغض

 .شدیم بزرگتر

 نداشت یدرد بدنم .کرد نفوذ وجودم عمق تا پوست سطح از بیعج یغم و هُتب

 آن در یول

 دو با همانجا خواستیم دلم .فشردیم رحمانهیب را قلبم بزرگ یدرد وجودم، اعماق

 بر دست
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 دلخور او؛ از شدن دلخور یبرا بچگانهام، یقضاوتها یبرا بکوبم سرم بر .بکوبم سرم

 از شدن

 را مادرم جان که یمرد از شدن دلخور بودم، ونشیمد را رمماد یزندگ که یمرد

 من و داد نجات

 !لوحانه ساده چقدر !شدم دلخور او از مادرم، موفق عمل نگفتن کیتبر یبرا

 پر را میجلو السیگ

 را یبعد السیگ .دمیکش سر و ختمیر هم باز !بود کم .دمیکش سر جا کی و کردم

 کردم، پر که

 :گفت و زد السمیگ به را پرش مهین السیگ نیجول
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 .یسالمت به-

 :گفتم ب**ل ریز

 .یسالمت به-

 سه تینها در که نیجول .شد تمام بزرگش یبطر که دمیکش سر و ختمیر آنقدر

 خورد السیگ مین

 به سرم .خواستیم یمنگ و یجیگ دلم من یول باشد، اریهوش یرانندگ یبرا تا

 کردیم درد شدت

 ه،یفور لیاوا سرد یهوا در شلوار، و بلوز همان با که بود گرفته گرُ بدنم آنقدر و

 پخته درون از

 .شدم

 !نخور گهید گفتم بهت که من !یخورد یلیخ آرزو-

 :دمیسپر لرزان ییصدا با و کردم نگاهش نیخشمگ

 چرا؟ ؟یگفت بهم رو نایا رید انقدر چرا تو-

 :گفتم و شد بلندتر میصدا

 چرا؟-
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 :گفتم و دمیکوب مشت نهاشیس به .شد کینزد من به و شد بلند اشیصندل یرو از

 چرا؟ ن؟یجول چرا-

 !کنندیم نگاهمون دارند مردم !رستورانه نجایا !یباش آروم کن یسع یه-

 !ستین مهم واسم-

 .خونه یبر دیبا !یگیم یدار یچ یفهمینم االن !هست که معلومه-

 دنبال مرا و کرد تنم لمیم خالف بر را میپالتو .کرد بلند مرا و گرفت را میشانهها

 .کشاند خودش
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 کنارم سرد یشهیش به را سرم .نشاند راننده کنار یصندل یرو مرا و کرد باز را در

 تا چسباندم،

 گرید خانه، آدرس گفتن از بعد و بستم را چشمانم .شود کم امیشانیپ یداغ از یکم

 .نزدم یحرف

 نیجول شوم، ادهیپ آنکه از قبل یول کردم باز را در .گشودم چشم نیماش توقف با

 :گفت

 !آرزو؟ یدیم عذاب خودتو انقدر چرا-

 :گفتم زورم کم یصدا و خسته نگاه با و دمیچرخ سمتش به

 چرا؟ یدونیم-

 :دادم ادامه و دمیکش بود، محسوس کامال اشیعصب لرزش که قیعم ینفس

 دست از یدلهره و بودم مامانم یماریب نگران من که ییروزها اون یهمه چون-

 داشتم، رو دادنش

 تمام چون کرد،یم گوش حرفام به و نشستیم هامدل و درد یپا که بود یکس اون

 نه مدت اون

 چون بود، کمیشر هم غمهام در بلکه کرد،یم من به کمک یبرا رو تالشش تمام تنها

 به تنها نه
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 من ...من یول !کردیم هم آروم رو من بلکه کرد،یم گوش دارم غصه دل یحرفها

 فوت یبرا یحت

 من مادر به رو مادرش قلب ونا !نگفتم هم یخال و خشک تیتسل کی مادرش

 یول کرد، هیهد

 یلیخ واقعا من !نکردم شرکت هم مادرش یخاکسپار مراسم یتو یحت من

 !انصافمیب

 هم ماکان !یدونستینم یزیچ که تو !یستین انصافیب اصال تو !آرزو نزن حرفو نیا-

 یلیخ چون

 !یونشیمد یکن حس خواستینم ،یباارزش براش

 و اشتباهم قضاوت همون با من !یکن انکار رو تیواقع یتونینم یبگ هم یچ هر-

 که ییحرفا

 ...زدم

 :دادم ادامه و زدم صدادار یپوزخند

 !کردم تشکر ازش ممکن نحو نیبهتر به-

 !آرزو-

 کی .شدم ادهیپ نیماش از .گرفتم شیجلو و آوردم باال سکوت ینشانه به را دستم

 شتریب قدم

 یرو را دستم یول رفتم، شیپ خوردن نیزم مرز تا و خوردم یسکندر که برنداشتم

 نیماش در
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 را میشانهها دستانش، با و شد ادهیپ نگران نیجول .داشتم نگه را خودم و گذاشتم

 تا مرا و گرفت

 :گفتم معترضانه که کرد یاههمر یالب درب

 !رمیم خودم بعد به نجایا از !بسه-

 .برمتیم !نه-
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 !رمیم خودم گفتم-

 !نشه دنده کی تو مثل شد بزرگ یوقت رتا ما دوارمیام !یلجباز چقدر تو اوه-

 !ه؟یک مارتا-

 .دخترم-

 یدرباره دیآیم خوشش بود معلوم .زد قیعم یلبخند که کردم نگاهش متعجب

 حرف دخترش

 .زندب

 سالشه؟ چند !یدار دختر پس-

 .کنمیم دعوتت شیسالگ دوازده تولد واسه یباش لندن اگه .سالشه ازدهی که فعال-

 !امیم حتما تولدش یبرا .هستم ییباال احتمال به-

 :گفت و شد ظتریغل لبخندش

 !هیعال-

 .کاستیم امیمنگ و جهیسرگ از سرد یهوا .دمیکش قیعم ینفس

 .نمتیبیم بعدا .رمیم خودم بعد به نجایا از .نیجول شدم بهتر-

 باشم؟ مطمئن-

 :گفتم و زدم برهم محکم را میپلکها

 .نکن شک آره،-
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 .خداحافظ پس-

 .خداحافظ-

 و برگشت هم آخر یلحظه .رفت نشیماش سمت به مردد و کرد رها را میشانهها

 من به ینگاه

 و شدم یالب وارد .شود آسوده مساعدم حال بابت از الشیخ تا زدم یلبخند .کرد

 به خوران تلوتلو
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 تا دادم هیتک وارید به را دستم و زدم دکمهاش بر یضربها .رفتم آسانسور سمت

 یبرا انتظار نیح

 در به چطور بفهمم آنکه بدون و شد باز درش خرهباال .فتمین نیزم بر شدنش، باز

 آپارتمانم

 .شدم وارد و زدم را رمزش دم،یرس

 !؟یبود کجا حاال تا دختر یوا-

 .کردم نگاهش متعجب و دمیچرخ سمتش به عمه، نگران یصدا با

 .بخورم شام بودم رفته خب !د؟ینگران چرا-

 گفتن و زدم زنگ هم یکنیم کار که یکینیکل به !ینبود که مارستانیب رستوران-

 کال عصر امروز

 !سرکار ینرفت

 .شهر مرکز یرستورانها از یکی رفتم نیجول با-

 :گفت و دیکش قیعم ینفس

 !؟یدادینم جواب تویگوش چرا !م؟یشد نگرانت چقدر یدونیم دختر یوا-

 !د؟یشد نگران انقدر چرا حاال .گذاشتم جا کینیکل یتو صبح احتماال-

 خونه، یاومد وضع نیا با االنم و زده ت بیغ شب نصف وازدهد ساعت تا تو آخه-

 یپرسیم بعد

 !نگرانم؟ من چرا

 باور !کنمیم یزندگ تنها نجایا دارم ساله دوازده که من !د؟یکنیم بزرگش انقدر چرا-

 از دیندار

 !ام؟یبرم خودم پس
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 یهاینگران یکن یسع دیبا یگاه که نهیا مسئله !ستین داشتنت باور مسئله-

 درک رو انتیاطراف

 !یکن
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 :گفتم حوصلهیب

 .باشه-

 ییقدمها با عمه .شدم اتاقم یراه نداشتم، رفتن راه یبرا را الزم تعادل کهیحال در

 سمتم به تند

 .کردیم یاری رفتن راه در مرا و زدیم غر ب**ل ریز .گرفت را بغلم ریز و آمد

 .بزنم زنگ بهش دیبا !کنه داتیپ تا رفته کجا االن مارکو ستین معلوم-

 تماس عمو با دادیم نشان شیصدا .رفت رونیب اتاق از و نشاند تخت یرو مرا

 خبر و گرفته

 سقف به را زممهباین چشمان و دمیکش دراز باز طاق .دهدیم او به مرا بازگشت

 فکر به .دوختم

 یبد یناراحت عذابوجدان، حس هم و یهمدرد حس هم ماکان برابر در .رفتم فرو

 تمام در را

 از یزیچ من نداشت دوست نکهیا با کردم فکر خود با .کردیم پخش وجودم

 پنهان که یتیواقع

 کی حداقلش .دهامیفهم را زیچ همه که اورمیب خودم یرو به دیبا بدانم، کردیم

 و خشک تیتسل

 داشته شدن شیغمها کیشر در یسع یکم تا میبگو او به مادرش فوت بابت یخال

 یکما باشم،

 از پس باالخره .بکنم او از یژهایو تشکر عضو، یاهدا عمل بابت دارد یجا که نیا

 یکردن فکر

 ،یکم زمان مدت در بود کرده منگ مرا که یجهایسرگ .بستم را چشمانم ،یطوالن

 یایند به مرا

 .بود من شب مهین افکار از ییرها یبرا ایدن نیبهتر که یخواب برد؛ خواب آرام

 !دختر شو بلند !آرزو-

 :گفتم حالیب و دمیکش سرم یرو را پتو

 !ادیم خوابم من عمه-
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 :گفت یعصبان و دیکش سرم یرو از زور به را پتو

 یکرد یروادهیز شبید بس از اد،ینم خوابت دونمیم که من !یدیخواب ظهر تا-

 .یشد منگ

 .کردم بازشان یکم زور به و دمیمال انگشتانم با را چشمانم
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 !لمیتعط من و شنبهست که امروز !کنه؟یم یفرق چه عمه-

 .ییجا هی میبر میخوایم که رونیب ایب شو بلند !یبخواب که یستین لیتعط-

 :دمینال یسست با

 !ادیم خوابم من م؟یبر میخوایم کجا عمه یوا-

 .گفته بهت یچ نیجول شبید دونمیم من-

 شب چه شبید آوردم ادی به تازه .شدم ارتریهوش یکم و شدند بازتر چشمانم

 !بود یافتضاح

 در و نشستم تخت یرو .شد برداشته ریاخ مهم یتهایواقع تمام از پرده که یشب

 که ،یحال

 .کردم نگاه منتظر عمه به شود، کم دردش تا دادمیم ماساژ دست با را امیشانیپ

 :گفت و داد دستم به عسل شربت وانیل کی دستش کوچک ینیس از

 .بگم تا بشه کم دردت سر بخور نویا فعال-

 به د،ید که مرا انتظار .مدوخت چشم او به و دمینوش شیمحتوا از یجرعها باالجبار

 :آمد حرف

 .رهیم مادرش مزار به شنبه هر ماکان-

 به و داشت قیدق اطالعات ماکان از حد نیا تا عمه .شدند گرد تعجب از چشمانم

 چیه من

 :داد ادامه د،ید که را تعجبم !گفتینم

 هم من و بشه مطلع مادرش فوت از یکس خوادینم بود گفته خالهش به ماکان-

 ستدو چون
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 اونجا هم گلنوش و بود گلنوش خواهر تنها باالخره .دمیفهم بودم گلنوش یمیصم

 من، از ریغ

 من به همش که بود شده شوکه اونقدر د،یشن رو خبر یوقت .نداشت رو یکس

 بزنم زنگ گفتیم

 زیچ همه هم، من یبرا یحت راستش آرزو .نکنه یشوخ خالهش با بگم و ماکان به

 زود یلیخ

 .بدم هم یبود کترینزد ماکان به که تو به رو خبر نیا نکردم فکر اصال و گذشت

 اون مادر فوت هم

 عمل هم و بود رده ک دایپ که یدیشد یافسردگ با گلنوش میوخ یروح تیوضع و

 که نفس وندیپ

 دیبا یک به که بود گذاشته یراه دو یتو رو من بود، اتفاق اون با همزمان

 راستشو .کنم یدگیرس

 .نگفتم بهت نیهم واسه و یمطلع مادرش فوت از هم تو کردمیم فکر من یبخوا
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 مادرش یخاکسپار مراسم یتو و باشم مطلع مادرش فوت از من ممکنه واقعا عمه-

 شرکت شما با

 !نکنم؟

 !؟یناراحت انقدر چرا تو حاال !یباش مادرت مراقب یخوایم کردم فکر من خب-

 باش مطمئن

 .یبدون که نخواسته نگفته، بهت یزیچ ماکان یوقت

 !دونستمیم دیبا من یول-

 .نکن سرزنش رو هیبق و خودت انقدر !ینداد دست از رو یزیچ هنوزم آرزو-

 میریم هم با امروز

 .باشم ششیپ خوامیم من و ادیب قراره هم گلنوش .اونجا

 لندنه؟ هنوز خانم گلنوش مگه-
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 .بذارم تنها خواهرمو تونمینم گهیم .نجاستیا هنوز اون آره-

 دوست یبرا دلش چقدر بود معلوم .دیکش سوز پر یآه و انداخت نییپا را سرش

 اشیمیصم

 مادرش مزار به دیبا امروز .بشود بهتر حالم تا خوردم را شربتم یباق .سوختیم

 .رفتمیم

 با که یاهرنگیس کاله .رفتم رونیب اتاقم از و دمیپوش را رنگمیمشک یرسم یلباسها

 نیمز کالغ پر

 نیماش در عمه و مارکو عمو .آمدم رونیب خانه از و گذاشتم سرم یرو بود، شده

 منتظر و نشسته

 به که دینکش یطول ادیز .کرد حرکت نیماش شدم سوار آنکه محض به .بودند من

 نقبرستا

 شده سردردم درمان که کنارم سرد یشهیش از را سرم یهیتک .میدیرس تیگیها

 به .گرفتم بود،

 در یکسان جانیب یجسدها که ییقبرها شدم؛ رهیخ میروبرو متیگرانق یقبرها

 مدفون آنها

 ردست،یز همه آن با و بودهاند انگلستان ینهایثروتمندتر جزء ،یروز که بود شده

 و دبدبه

 صدایب و آرام من و رفتندیم راه من از جلوتر عمو و عمه .داشتند خود یبرا یکبکبها

 پشت

 و دیچرخ عقب به عمه که میبود برنداشته قدم چند از شتریب .افتادم راه سرشان

 :گفت

 و میسیوا کم هی بگو ،یشد خسته وقت هر .راهه یلیخ مسلمانها یقطعه تا آرزو-

 ادامه بعد

 .میبد

 تا باشند یحیمس کردمیم ینیشبیپ شتریب من که بود جالب !مسلمانان یقطعه

 !مسلمان
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 :گفتم و زدم عمه یرو به کج یلبخند

 
 

146 

 .میبد ادامه راهمون به !شمینم خسته من-

 عمو دست در دست .گرفت من از را شیرو و زد میور به مهربان و گرم یلبخند

 افتاد راه به دوباره

 .افتادم راه دنبالشان به گرید بار من و

 :گفت آرام و دیچرخ سمتم به عمه که دینکش طول یلیخ

 .ایب بعدتر کم هی تو .میریم ما اول .اونجان آرزو کن نگاه-

 فاصله ما با یمتر صد هک یمزار بر را اهپوشیس نفر نیچند تا چرخاندم چشم یکم

 .دمید داشت

 نگاهم منتظر که عمه به .بودند خودشان حتما پس نبود، یگرید کس آنها از ریغ

 ینگاه کرد،یم

 :گفتم و کردم مطمئن

 .عمه باشه-

 .بهتره باشه، یایم یدار اول بار واسه که تو دست گل دسته نیا پس خب-

 .نطورهیهم آره،-

 کردم یسع .رفتند مزار سمت به عمو با و ادد من به را دستش فیظر گل دسته

 تا بزنم قدم آرامتر

 شتریب دلم شدم،یم کترینزد ستادهیا اهیس پا تا سر جمع آن به چه هر .برسم رترید

 .دیلرزیم

 گاز محکم را لبم یگوشه .کردمیم حس را قلبم یشده تندتر تپش و پاها لرزش

 از یکم تا گرفتم

 از که یخاطرها تنها یصحنهها تکتک داشتمیبرم که قدم هر با .شود کم امینگران

 در بهنوش
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 بلند یپاشنهها یصدا .شدیم رد چشمانم یجلو از داشتم، خواهرزادهاش تولد شب

 یچکمهها

 کردم؛ نگاه او به .برگرداند سمتم به را سرشان چمنها و سنگها یرو بر رنگم اهیس

 با که یمرد به

 .بود من آرامش مامن نگاهش که یمرد به بود، شده رهیخ من به بیعج یریتح

 مغموم نگاهش

 کی همان از که مغموم آنقدر بود؛ مغموم یول بود آرام هم هنوز چند هر بود؛

 یبغض نگاهش،

 کینزد او به همچنان یول بودند شده سست میپاها .انداخت میگلو بر بزرگ

 میقدمها .شدمیم

 را چکسیه او جز ارانگ .شدم کینزد هم باز یول گرفتند یآهستگ و دیترد رنگ

 رد م .دمیدینم

 .بود یدرک و باور هرگونه از فراتر میبرا بزرگش غم و بود یستودن میبرا بودنش

 اشیمتر کی در

 قلبش که یدرد با .نداشتم را چشمانش در کردن نگاه طاقت گرید .شدم متوقف

 از و آزردیم را
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 را مادرش وجود خأل .کردمیم حس یبیعج درد هم من د،یتراویم رونیب چشمانش

 حس هم من

 یرو نگاهم .انداختم نییپا را سرم !بودم دهید را او شب کی فقط که یمن .کردمیم

 که یگل دسته

 با میصدا تا دادم قورت محکم را مدهان آب .بود مانده ثابت فشردمیم دست در

 بغض نیا وجود

 :گفتم دمیشنیم زور به هم خودم که ییصدا با .دیآ در بزرگ

 .گمیم تیتسل !متاسفم واقعا من-
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 :گفت دلخور یلحن با و دیکش پرصدا ینفس

 !دیکنینم یکنجکاو گهید کردمیم فکر-

 زیچ همه خودش لیم به نیجول گفتمیم او به اگر دانمیم .بردم نترییپا شتریب را سرم

 بدون را

 چون کردم سکوت .شدیم دلخور نیجول از گفت، من به کنم درخواست من آنکه

 از یدلخور

 .دادم حیترج داشت، دوستش برادر مثل که نیجول از اشیدلخور به را خودم

 :گفتم لرزان ییصدا با ناچار به

 .کنم کنترل خودمو تونمینم شمیم کنجکاو یوقت !دیببخش-

 هستم فضول آنقدر گفتم او به میمستق ریغ .ردیبگ خندهام بود کینزد هیگر یالبال

 اگر که

 خشک یلحن با و انداخت نییپا را سرش !رمیگینم قرار و آرام کند، گل امیفضول

 :گفت

 .لطفتون از ممنون حال هر به .دیاریب فیتشر نبود الزم-

 به تمام، تیجد با و بود کرده اخم .کردم نگاهش متعجب و آمد باال عیسر سرم

 مادرش قبر سنگ

 مانده ثابت بود، شده حک سنگ یرو که مادرش نام یرو چشمانش .کردیم نگاه

 ب**ل ریز .بود

 :گفتم

 !ادیبرم من از که هیکار نیکمتر-

 کینزد بود، زده زل قبر سنگ به حرکتیب که خالهاش به و شدم رد کنارش از

 شیپلکها .شدم

 نظر به کوچکتر اریبس شیبایز و درشت یچشمها و بودند کرده پف هیگر شدت از

 .دندیرسیم

 من حضور متوجه یحت که بود خواهرش خاطرات به کردن فکر غرق یقدر به

 که عمه .نشد
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 یرو را دستم و شدم کینزد گلنوش به .رفت کنار یکم بود ستادهیا کنارش

 .گذاشتم شانهاش

 ییصدا با و دادم رونیب پرصدا را نفسم .کرد نگاه من به گنگ و خورد یفیخف تکان

 هم هنوز که

 :گفتم دیلرزیم

 .گمیم تیتسل .متاسفم واقعا من-

 :گفت حالیب و زد یدلمردها لبخند

 .یاومد یکرد لطف .دخترم ممنونم-

 تکه کی همان به دوباره و چرخاند را سرش باشد، من از یپاسخ منتظر آنکه ونبد

 از پر سنگ

 چپم چشم از اشک یقطرها .شدم رهیخ دستم گل دسته به .دوخت چشم حرف،

 از یکی یرو

 چشم از گرید یقطرها .بود شده بایز یصبحگاه شبنم مثل .دیچک شیبایز یگلها

 دیچک راستم

 یهمدرد برق و رعد یصدا .شد باز میاشکها گرید یبرا راه سرشان پشت و

 نشان را ما با آسمان

 یالبهال را میاشکها دند،یباریم صورتم بر وستهیپ که باران زیر قطرات .دادیم

 گم خودشان

 به یسوال و گرفتم گلها از چشم .گرفت قرار شانهام یرو عمه دست .کردند

 نگاه نگرانش یچهره

 .کردم

 .یبخور سرما ترسمیم .میبر گهید بهتره آرزو-

 .مونمیم من دیبر شما-

 !؟یچ-

 .گردمیبرم یتاکس با بعدا من-
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 ؟یبمون شتریب تو هیاصرار چه آخه آرزو یوا-

 !کنمیم خواهش عمه-

 !میبر دیبا !نه-
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 باال را سرم توقفش با .کشاند خودش دنبال به قدم دو مرا و گرفت را دستم

 به یناباور با و آوردم

 اشیشگیهم یمحترمانه لحن همان با .شدم رهیخ بود، ستادهیا عمه یجلو که ماکان

 :گفت

 .ارمشونیم من .بمونند نداره یاشکال-

 .ادیم من با گلنوش پس !هیخوب فکر که ستین یزحمت برات اگه-

 :گفت معترض گلنوش

 .باشم بهنوش شیپ خوامیم من !نه-

 :گفت دادیم ماساژ و گرفته را خالهاش یشانهها کهیحال در ماکان

 باز و نداره عادت هوا نیا به بدنتون .خونه دیبرگرد گهید هم شما بهتره خاله-

 .دیخوریم سرما

 !؟یشد وونهید ماکان-

 .میایم هم با هم صبح فردا !خاله نه-

 فشیک در و بست را دستش کوچک رآن ق بود، شده آرامتر یکم انگار که لنوشگ

 با .گذاشت

 .شد قدم هم عمه با و دیچرخ مردد و کرد نگاه خواهرش قبر به حسرت

 را گلها فیلط یگلبرگها توانستمیم بهتر نطوریا .آوردم در را اهمیس یدستکشها

 .کنم لمس

 تندتر لحظه هر باران .ختمیریم قبر نگس کنار و کردمیم پرپر دانهدانه را گلها

 من و شدیم

 :گفتم ب**ل ریز .بودم مشغول گلها یگلبرگها کندن به همچنان،
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 .رحمت نیقر روحش-

 یسال دوازده نیهم در یول شدم بزرگ رانیا مثال .نبودم بلد ییدعا نیا از شتریب

 بودم، نجایا که

 خدا از شیبرا خودم نزبا به ب**ل ریز !کردم فراموش هم را خواندن فاتحه

 یابد آرامش

 یول باشد مادرم ماندن زنده لیدل او، مرگ نداشتم دوست چوقتیه .خواستم

 رفتنش با که نیهم

 برگردانده، دارند ازین او به لحظه هر از شتریب آن در ها،یلیخ که ییایدن به را مادرم

 قیال را او

 را گلها آرام همچنان من و گذشتندیم هم سر پشت لحظهها .کندیم تهایابد نیبهتر

 پرپر
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 نیچند و دمیلرز خود به که یطور سردتر، ا دیشد هوا و شد تندتر باران .کردمیم

 پشت یعطسه

 قیعم ینفس .گرفت قرار میشانهها یرو یگرم یمردانه یپالتو .کردم هم سر

 یبو قایدق .دمیکش

 !تند باران نیا ریز بو، نیا حس بود لذتبخش چقدر و بود عطرش خوب

 .میبر گهید بهتره کنم فکر-

 حس را ینگران و شیتشو تشیجد اعماق در یول بود یجد ظاهر به لحنش

 باال را سرم .کردمیم

 نگاه من به اهرنگشانیس آرامش یایدر همان با که چشمانش به نییپا از و آوردم

 رهیخ کردند،یم

 :گفتم بود گرفته سرما و بغض از که ییصدا با .شدم

 .ستین سردم من .میمونیم دیبخوا شما که وقت هر تا-
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 چشمانش و بود نشسته میروبرو قایدق .نشست شیزانوها از یکی یرو و شد خم

 در قایدق

 هم، شدندیم بسته و باز عیسر شمانمچ که باران آن ریز یحت .بود نگاهم یراستا

 از توانستمیم

 .بشوم لذت غرق آرامشبخشش چشمان به کردن نگاه

 !سرده !برم گهید خوامیم منم-

 !ستین سردم من یول-

 !کرد دییتا را حرفم که کردم یعطسها

 !واضحه کامال-

 !دیبر ستین الزم من خاطر به که شما خب-

 .هیکاف گهید امروز یابر .خونه برگردم خوامیم هم خودم من-

 بودم، نشسته شیرو که یچوب یکنُده یرو از و بستم دییتا ینشانه به را چشمانم

 و شدم بلند

 کمرم پشت آرام را دستش کی .ستادیا و شد بلند هم او من، دنبال به .ستادمیا

 با و گذاشت

 یجا از که من و میافتاد راه صدایب .بروم جلوتر کرد تعارف من به گرشید دست

 پارک نیماش

 به ینگاه چشم، یگوشه از .زدمیم قدم شانهاش به شانه بودم، خبریب شدهاش

 چهرهاش

 تنها یول بزند یحرف بودم منتظر .نبود صورتش یرو اخم از یاثر گرید .انداختم

 نمان،یب یصدا
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 ماندم ساکت .بود نیزم و ما یبدنها با باران درشت قطرات دیشد برخورد یصدا

 به دنیرس تا و
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 باز میبرا را راننده کنار در عادتش طبق .دادم ادامه صدایب رفتن راه به نیماش

 کرد نگاهم نه .کرد

 و گفتم یکوتاه "رممتشک" آهسته .نمیبنش من تا ماند منتظر فقط .زد یرف ح نه و

 پشت .نشستم

 نیا پشت از بودم مجبور من و بود باال نیماش یشههایش .افتاد راه و نشست رُل

 یشهایش حصار

 سُر نییپا به و دندیکوبیم شهیش به را خود من، به دنیرس از ناتوان که یقطرات به

 خوردندیم

 روشن را یبخار .کنم عطسه شد باعث که دیچیپ وجودم در یلرز ناگهان .کنم نگاه

 به نگران و کرد

 تنها انگار !بردم یپ قرمز چراغ تیمز به ام،یزندگ در نباریاول یبرا .کرد نگاه من

 آدم که ستیراه

 .کند نگاه کندیم یرانندگ و نشسته کنارش که یکس چشمان در بتواند

 سردتونه؟ هنوزم-

 غالب یگرانن نیا بر بشیعج آرامش هم هنوز یول بود گرفته ینگران رنگ نگاهش

 یلبخند .بود

 :گفتم و زدم شیرو به کج

 !اصال نه-

 هستم، شدن خفه حال در که کرده ادیز را درجهاش آنقدر میبگو خواستیم دلم

 نگفتنش یول

 یهوا با شیسرما حس تداخل .چسباندم کنارم یشهیش به را سرم .دادم حیترج را

 داخل گرم

 نیسنگ میپلکها که شد گرمتر و گرم آنقدر نیماش .بود نیدلنش اریبس نیماش

 به تا و شدند

 .بودم رفته نیریش یخواب به آمدم، خود
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 به کنارم یشهیش از ناباور .کردم باز را چشمانم آرام بچه، نیچند یخنده یصدا با

 یالب در

 !بود دهینپرس من از را خانهام آدرس یحت ماکان که آمد ادمی .کردم نگاه مجتمع

 یرو یکم

 به نگاهم .افتاد بود انداخته من یرو که شیپالتو به چشمم که شدم جابهجا یصندل

 سمتش

 چه نبود معلوم اصال .بود بسته چشمانش و داده هیتک یصندل به را سرش .دیچرخ

 یزمان مدت

 که مانده شدنم داریب منتظر آنقدر .است کرده توقف و دهیرس نجایا به که بود

 .بود برده خوابش

 گرید یطرف از اما کنم، تشکر و یخداحافظ و کنم دارشیب خواستیم دلم یطرف از

 !آمدینم دلم

 یوقت که بود شده معصوم یطفل همچون .ماند ثابت بستهاش چشمان یرو نگاهم

 خواب به

 در یحس .داشت یبیعج تیجذاب میبرا اشیخفتگ در یحت .دیربایم دل رود،یم

 قلبم اعماق
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 داشتم آرزو شهیهم که اهرنگشیس صاف و نرم یموها در را دستم خواستیم

 هم من یموها

 .ببرم فرو باشد، آنطور

 چند به دستم انگشتان که نیهم یول کردم کینزد سرش به یکم را دستم

 شیموها یمتریسانت

 در را دستم و دمیکش پرصدا ینفس حرص با .دمیکش عقب را دستم دند،یرس

 .بردم فرو میموها
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 را سرم .بردیم دل ناز و عشوه با که یزن تا بود هیشب مرد کی به شتریب میواکنشها

 نییپا

 خود مانند شب یکیتار ریز را دستانم که یاهرنگیس یدستکشها به و انداختم

 بودند، پوشانده

 .بروم یحرف چیه بدون توانستمیم نه و کنم ارشدیب توانستمیم نه .شدم رهیخ

 ست؟ین سردتون گهید-

 یصدا صدا، یول بود بسته هم هنوز چشمانش .دمیچرخ سمتش به تعجب با

 !بود خودش

 :دمیپرس متعجب

 !د؟یداریب شما-

 و گرفت یصندل از را سرش یهیتک .کرد باز را چشمانش و دیکش قیعم ینفس

 به .نشست صاف

 :تگف و دیچرخ سمتم

 !د؟ینداد رو دمیپرس که یسوال جواب چرا-

 !بود برده خوابتون کردمیم فکر !ستین سردم من-

 .بود کوتاه چُرت کی فقط-

 بپرسم؟ سوال کی شهیم-

 !البته-

 !د؟یبود بلد یچطور رو نجایا آدرس شما-

 .شماست یخونه گفتند و رسوندم نجایا تا رو عمهتون بار چند-

 !؟ی ک !د؟یرسوند شما-
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 .ومدنیم مادرم خاک سر وقت هر-

 کردمیم حس .آوردیم زبان بر غمناک و آهسته را "مادرم خاک سر" عبارت چقدر

 شوک در هنوز
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 .کند تجربه هم را غمش دیبا نکرده، رد را شوک هنوز .است دادنش دست از

 را دستم ناخودآگاه

 را دستش پوست راحت تا نبود یدستکش کاش .گذاشتم دستانش از یکی یرو

 .کردمیم لمس

 !یریتحق نه بود نگاهش در یتمسخر نه .آمد باال چشمانم تا من دست از نگاهش

 خوب

 در .بزنم حرف راحتتر تا دمیکش قیعم ینفس .ستیهمدرد تنها هدفم دیفهمیم

 چشمانش

 :گفتم و کردم نگاه

 یم شهیهم اون.داشت اعتقاد معجزه به یلیخ که داشتم یدوست کی من دیدونیم-

 گفت

 و شنیم رد کنارش از تفاوتیب هایبعض حاال .هست آدمها یهمه یزندگ در معجزه

 هایبعض

 .بوده یاله یمعجزه کی که کنندیم باور

 کلمه که بود خوشحال دل هت از کردم حس .گرفت تشکر و نیتحس رنگ نگاهش

 یکلمه به

 :دادم ادامه و زدم کج یلبخند یرارادیغ .داشتم ادی به را حرفش

 مادرم نجات .دارم اعتقاد معجزه به یلیخ منم االن بگم دوستم اون به خوادیم دلم-

 یروز اونم

 کی هم میزندگ به دوست همون ورود .بود معجزه کی بودم، شده دیناام کامال که

 .ودب معجزه

 ییمعجزهها .افتادند یول فتند،یب اتفاق کردمینم ینیشبیپ چوقتیه که ییمعجزهها

 با که

 .کردند کمرنگ یول رنگ،یب گمینم رو گذشتهم یهایتلخ یهمه شونینیریش

 :دادم ادامه و کردم مکث یکم
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 از شتریب که فتهیم اتفاق معجزه کی بزرگ، غم نیا از بعد دیباش داشته باور پس-

 که یاون

 من و سخته یلیخ داشتن بهش یقلب اعتقاد دونمیم .کنه شاد رو شما دیبکن کرشوف

 هم خودم

 تونهیم شیادآوری ای داشتنش باور نیهم یول بشم، ظاهر تونمیم گفتنش حد در

 رو آدم یلیخ

 .کنه تریقو و آروم

 نییپا را سرم .نداشتم یحرف گرید هم من و نداد یجواب هم او .شدم ساکت گرید

 دستم .انداختم

 و کردم جمعش مرتب و برداشتم میرو از را شیپالتو .برداشتم دستش یرو از را

 یهایصندل یرو

 
 

154 

 و کردم باز را نیماش در .است یادیز حضورم گرید کردمیم حس .گذاشتم عقب

 نکهیا از قبل

 :گفت بزنم یحرف

 .کنمینم فراموش رو امروز چوقتیه !ممنونم-

 : گفتم و زدم کج یلبخند

 .نکردم یکار که من !کنمیم خواهش-

 !یکرد یمهم یلیخ کار چرا-

 رو من که متشکرم حال هر به !نبود مهم هم اونقدرها ساده دل و درد کی-

 .دیرسوند

 .بود فهیوظ هم رسوندنتون !ازلجب خانم بود مهم یلیخ-

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 !ستمین لجباز-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند .کرد نگاهم ساکت و زد من به جذاب یچشمک
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 .خدانگهدار فعال .رمیم گهید من-

 .خداحافظ-

 و یشاد احساس وجود، تمام با چرا دانمینم .شدم یالب وارد و بستم را نشیماش در

 آرامش

 کوچک شینما یصفحه به را منتظرم نگاه و زدم را آسانسور یدکمه .داشتم یبیعج

 یشماره

 را طبقات ب**ل ریز .شدم سوار عیسر من و شد باز درش .دوختم طبقات

 یطبقه به تا شمردم

 مثل داشتم، یادیز مثبت جانیه ای بود خوب حالم یوقت داشتم عادت .دیرس چهلم

 که ییبچهها

 مارستانیب در هم امروز بابا مطمئنا .بشمرم را طبقات هاندگرفت ادی را اعداد تازه

 .است مامان کنار

 خانه وارد صدایب و کردم باز را در آرام کنم، زیسورپرا را عمو و عمه نکهیا یبرا

 .شدم

 !کنم فراموشش تونمینم خدا به !تایآرم تونمینم من-
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 نجایا گلنوش !بود خودش یصدا بودم مطمئن بایتقر اما کردم، شک میگوشها به

 کار چه

 با نفرشان سه هر نگاه .شدم ییرایپذ وارد و آوردم در عیسر را میکفشها !کرد؟یم

 به تعجب

 موج شانیهمگ چشمان در یناراحت که گلنوش و عمو و عمه .شد دهیکش من سمت

 زد،یم

 من با هم ماکان بودند منتظر دمیفهم تازه .کردند نگاه سرم پشت به منتظر

 از عیسر آنقدر .دیایب
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 به کنم تعارف او به رفت ادمی یحت که کردم یخداحافظ و آمدم رونیب نشیماش

 !دیایب خانهام

 :گفت بود شده خسته کردن نگاه منتظر از که عمه

 ومده؟ین باهات ماکان چرا !یاومد رید چقدر !آرزو سالم-

 .ومدندین باال یول خونه رسوندن رو من !عمه سالم-

 :گفت و گذاشت سر بر را اهشیس کاله شد،یم بلند مبل یرو از کهیدرحال گلنوش

 .برم من تا منتظره نییپا حتما پس-

 :گفت و کرد ما یهمه به ینگاه

 .تونیهمگ خداحافظ-

 :دمیپرس متعجب

 !د؟یبود نجایا شما دونستندیم مگه-

 .دنبالم ادیم که داد جواب اونم و دادم امیپ بهش .دونستیم آره-

 !د؟یمونینم شتریب کمی چرا خب نطور؛یا که-

 :گفت و زد میرو به کمجان یلبخند

 .برم گهید که بهتره .بودم نجایا یکاف یاندازه به اما زم،یعز لطفت از ممنونم-

 .دیایب ما دنید به شتریب شما شمیم خوشحال یلیخ منم یول دیراحت طور هر-

 .خداحافظ فعال .امیب بازم کنمیم یسع حتما-
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 خانه از و داد تکان یخداحافظ ینشانه به یدست عمو و عمه یبرا و داد دست من با

 .رفت رونیب

 :گفت خوردیم را قهوهاش مهپرین فنجان کهیدرحال مارکو عمو

 !د؟یبرگشت رید انقدر چرا .آرزو سالم-

 از و برگرده زود هم ماکان من خاطر به نداشتم دوست راستش خب عمو، سالم-

 هم خودم یطرف
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 شوق و شور چیه مُرده کی جسم دونمیم .بمونم اونجا شتریب خواستیم دلم

 کینزد از یزندگ

 .داشتم ازین اونجا در حضور به یول ده،ینم آدم به بهش شدن

 :گفت و داد حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش عمو

 یتو نفرو کی که خوبه یلیخ اتفاقا .یکنیم یهمدرد ماکان با انقدر که خوشحالم-

 سیانگل

 .هکن تتیحما اون هم و یکن تشیحما تو هم که یباش داشته

 .داشتم یسوال کی یراست .خوبه یلیخ بله-

 را آنها من مکث اندک همان .کردند نگاه منتظر من به عمه بعد یکم و عمو

 .بود کرده کنجکاوتر

 شده؟ اهدا مادرم به یکس چه قلب دیدونیم شما-

 :گفتند متعجب همزمان دو هر

 !نه که معلومه-

 مکث یکم از بعد عمه .رفتگ نقش شانیبها**ل بر یهماهنگ نیا از محو یلبخند

 :داد ادامه

 !م؟یبدون دیبا کجا از ما یدونینم هنوز تو یوقت-

 .دیباش دهیفهم داره احتمال گفتم خودم با د،یریم مارستانیب به ادیز هم شما چون-

 :گفت عمه

 موضوع نیا ریدرگ رو ذهنت انقدر !میگفتیم هم تو به حتما میدونستیم اگر خب-

 یبعض .نکن

 یتونیم تو .کنند اعالم یکس به رو کردند که یریخ کار ندارند دوست آدمها از

 هم ینجوریهم

 .باشند داشته یخوب یزندگ که یکن دعا واسشون
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 :گفتم و زدم کج یلبخند
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 .ماستش با حق-

 شیپ را اتاقم راه .شد مشغول قهوهاش با و انداخته نییپا را سرش و زد یلبخند

 فکر در و گرفتم

 یدرباره یحرف آنها به هم نیجول و دانستندینم را زیچ همه آنها پس .رفتم فرو

 وندیپ عمل

 :گفتم ب**ل ریز .بود نزده

 کنم وانمود دیبا هم من یعنی اصال !بزنم دربارهش یحرف دینبا هم من یعنی نیا-

 نیا دونمینم

 و دمیفهم نیجول زبان از رو زیچ همه فهمهیم ماکان وگرنه بوده، یکس چه کار عمل

 ریدلگ اون از

 دوست اهیس لباس .گفتم ی"شیآخ" ب**ل ریز و کردم عوض لباس عیسر .شهیم

 یول داشتم

 !اشتمند دوست چوجهیه به را انسان کی فوت یبرا دن،یپوش اهیس سرتاپا نطوریا

 ییرایپذ وارد

 ینیس کهیدرحال اگنس .شدم مدهوش بایتقر دم، تازه یقهوه خوب یبو با و شدم

 وارد دست به

 :گفت شد،یم ییرایپذ

 .دییبفرما !خانوم سالم-

 :گفتم و برداشتم بود گرفته میجلو که ینیس از یفنجان

 .یاریب قهوه برام دیبا ی ک یدونیم خوب شهیهم مثل !اگنس سالم-

 :گفت و زد میرو به جذاب یلبخند

 .کردم خدمت بهش میزندگ کل در که دیهست یکس نیبهتر شما چون-

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 .یکنیم کمک من به تو !نه که خدمت-

 شدند، شکل یکمان که رنگش خوش چشمان به لذت با من و شد پررنگتر لبخندش

 .شدم رهیخ

*** 
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 نشسته تخت یرو که یپوست دیسف دخترک دست یسوخته قسمت یرو را دستم

 .گذاشتم بود

 .نگفت چیه یول دهد نشان یواکنش ماندم منتظر

 نداره؟ درد سوزه؟ینم-

 :گفت و زد یلبخند

 .ندارم درد تهفتهس کی االن گهید نه-

 گهید ماه دو تا .یکن متوقف رو زدن پماد و داروها ردن خو دینبا یول خوبه یلیخ-

 بعد و بده ادامه

 .یبعد ینهیمعا واسه ایب

 .حتما بله-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .یبر یتونیم .شد تموم نهیمعا گهید-

 .ممنونم اوه-

 .کنمیم خواهش-

 جلو سمتم به را دستش د،یپوشیم را شیپالتو کهیحال در و شد بلند تخت یرو از

 او با .آورد

 :گفتم زدم،یم شیرو به مطمئن یلبخند کهیحال در و دادم دست

 .سوخته دستت یکنیم فراموش کال یروز کی-

 :گفت پردرد یلحن با و گرفت غم رنگ نگاهش .شد محو لبخندش

 فراموشش که هشینم تیاهمیب اونقدر یول بشه تیکماهم برام دیشا !نکنم فکر-

 .کنم

 :گفتم یشتریب یانرژ با و کردم پررنگتر را لبخندم

 .باش خوشحال پس .کنهیم هم تشیاهمیب مرور به بشه تیکماهم که نیهم خب-

 .بزند لبخند جوابم در شد موجب که زدم یچشمک
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 .خداحافظ فعال پس .کنمیم خودمو یسع-

 .دورا خداحافظ-

 وارمید یرو ساعت به ینگاه .دادم بدنم به یقوس و کش اتاق، از رفتنش رونیب با

 کی .انداختم

 به .بود یکار پر روز که بس بودم؛ مانده کینیکل در شهیهم از شتریب ساعت

 رختکن سمت

 ریز و دمیکوب امیشانیپ بر مشت با .آمد در زمیم یرو تلفن نگز یصدا که رفتمیم

 :گفتم ب**ل

 خونه؟ برم یذارینم امشب چرا ؟یایب فردا شدینم خب-

 دا،یآرش و آرش که کردمیم فکر امشب به امروزم، کار دنیکش طول از شتریب

 برادر و خواهر

 تلفن ناچار به .رفتمیم دنبالشان دیبا من و ندیآیم لندن به تنها نباریاول یبرا کوچکم،

 جواب را

 ضیمر آن دیبگو که گفتم دارم، دیجد ضیمر گفتیم که یمنش به و دادم

 .دیایب وقتنشناس

 کی فوقش کردم آرزو دلم در .دوختم چشم در به و نشستم منتظر امیصندل یرو

 طول ربع

 یط .شدم رهیخ شد اتاقم وارد که یمرد به شده مات در، شدن باز با که بکشد

 از که روز پنج نیا

 یدادنها امیپ همان حد در شب هر حاال، تا گذردیم مادرش مزار به من رفتن

 ارتباط گذشته

 نجایا چطور که نیا و بودم نداده او به را کینیکل نیا آدرس من یول میداشت یکم

 کرده دایپ را

 .داشت تعجب یجا بود،

 نم؟یبش تونمیم .رمیگیم رو وقتتون دیببخش-
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 !البته آره،-

 مخصوص چرم یمبلها از یکی یرو و شدم بلند زمیم پشت یصندل یرو از

 مارانیب همراهان

 .نشست بود، من یروبرو قایدق که یمبل یرو .نشستم

 قهوه؟ ای یچا-

 خورم؟ینم یزیچ-

 شه؟یپ یهفته کی یتالف-

 :گفت و زد یلبخند
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 !اصال نه-

 یکم را گردنش پشت دستش با .کردم نگاهش منتظر و انداختم باال را میشانهها

 :گفت و خاراند

 !د؟ینگفت من به یزیچ شنبه چرا-

 !نگفتم؟ رو یچ !شنبه؟-

 !اد؟ینم ادتونی .میدید تیگیها قبرستان یتو رو گهیهمد که شنبه نیهم بله-

 !نگفتم بهتون رو یچ دونمینم اما !ادیم ادمی-

 !دیداد دروغ جواب من به دیکنینم یکنجکاو گهید کردمیم فکر گفتم من یوقت-

 یوقت دیگفت

 مسئله نیا یایجو اصال شما کهیحال در د،یکن کنترل خودتونو دیتونینم دیشیم کنجکاو

 دینبود

 !گفته بهتون رو زیچ همه خودش، خواست به نیجول و

 یچاه اعماق از ییگو که ییصدا با .زدم چنگ میموها به و انداختم نییپا را سرم

 آمدیم قیعم

 :گفتم

 داره؟ یفرق چه گفته، چطور ای گفته من به یک که نیا خب-
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 اون ضمن در !دیبدون وندیپ عمل یدرباره یزیچ خواستمینم من !کنهیم فرق یلیخ-

 ریغ روز

 !دیستین نطوریا اصال کهیحال رد د،یفضول دیگفتیم دیداشت میمستق

 !د؟یکرد شک من به چرا پس ستمین فضول من دیمطمئن اگه خب-

 و کردم فراموش رو مادرتون درمان و شما که دینکرد شک من به شما مگه-

 توجهیب بهتون نسبت

 !شدم؟

 !دونستمینم شما مورد در رو تیواقع من خب-

 !دونستمینم شما مورد در رو تیواقع هم من-
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 پهلوان او آن، در که یمبارزها .کردیم مبارزه من با شیحرفها با انگار .کردم سکوت

 یبرا یتریقو

 موج صحبتش لحن و نگاه در یدلخور آنکه با که بود زیشگفتانگ .بود شدن برنده

 هنوز زد،یم

 !داشتند را شانیشگیهم آرامش چشمانش هم

 !د؟ینگفت من به یزیچ چرا قایدق دیبگ و دیبد رو من جواب شهیم-

 سکوت تینها در .کردم یطوالن نسبت به یمکث و کردم نگاه منتظرش چشمان به

 را یموقت

 :گفتم و شکستم

 .دیبد رو پرسمیم من که یسوال جواب شما بعدش که دمیم جواب شرط نیا به-

 .قبوله-

 غیج درد از شانیشههایر .بردم فرو بودم بسته سرم پشت که میموها در یدست

 یول دندیکشیم

 :گفتم و کردم ترَ زبان با را میبها**ل .داشتم دوست را دردشان
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 برادر و دوست کی اون .بشه بد نیجول با ارتباطتون خواستینم دلم چون-

 یبرا فوقالعاده

 دیدیفهمیم اگر و دیدار شیزندگ در رو نقش نیهم متقابال هم ماش و شماست

 به رو زیچ همه

 شتریب کردند فوت مادرتون که االن شما .ومدیم شیپ کدورت شما نیب گفته، من

 زمان هر از

 اون دیکن فکر شما دیشا .دیدار اجیاحت نیجول جمله از کانتونینزد به ،یگهاید

 یرازدار دوست

 حس من که بود نیا حرفها، اون گفتن یبرا لشیدل تنها نیلجو یول ستین براتون

 نسبت یبد

 وجود با مدت همه نیا بود یدهنلق آدم اگر که یصورت در .باشم نداشته بهتون

 یهایپافشار

 .کردینم پنهان خانوادهم و من از رو زیچ همه من،

 نیجول با برم که بچهام کی من دیکرد فکر !د؟یکرد یفکر چه من به راجع شما-

 !کنم؟ دعوا

 ممکن که یادیز جانیه به شما واکنش دونستمینم من !ستین بودن بچه مسئله-

 رو شما بود

 .باشه تونستیم یچ کنه، کمحوصلهتر ای خشنتر

 یکم از بعد !آوردمیم درد را سرش من شهیهم .داد ماساژ را اشیشانیپ دست با

 :گفتم مکث

 بپرسم؟ سوالمو من شهیم حاال-
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 :گفت کردیم نگاهم منتظر کهیحال در و آورد باال را سرش

 .دیبپرس-

 بدونم؟ وندیپ عمل به راجع یزیچ من دیخواستینم چرا-
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 :گفت و دیکش پرصدا ینفس

 دایپ من به نسبت که ینی د احساس خاطر به ارتباطمون خواستمینم چون-

 دایپ ادامه د،یکردیم

 .کنه

 کرده اثبات من به که یدوست از فقط من کنم؟یم نی د احساس من گفته یک-

 ارزش براش چقدر

 .کردمیم تشکر دارم،

 .بود موضوع نیا کردن پنهان یبرا من، یگهید لیدل هم تشکر نیهم-

 !چرا؟-

 ...ینطوریا چون-

 سکوت در تیوضع همان در یقهایدق چند .شد رهیخ پنجره به و ندچرخا را سرش

 که یپنجرها به

 من سمت به سرش باالخره .ماند رهیخ نداشت عرضه یبرا یزیچ شب یکیتار جز

 و دیچرخ

 :داد ادامه را ناتمامش حرف

 که بار هر .ارمیم ادی به رو مادرم مرگ دیکن تشکر من از که بار هر ینطوریا-

 دمای دیکن تشکر

 یراه تنها .مُرده اون کنمینم فکر هنوز من االن، کهیحال در مُرده واقعا مادرم ادیم

 کنار یبرا که

 که بار هر .دور یجا کی رفته و زندهست کنم فکر که نهیا دارم مرگش با اومدن

 دیکن تشکر من از

 بدن در مادرم قلب دیاریم ادمی دیکن تشکر که بار هر .هیچ تیواقع دیاریم ادمی

 یگهاید سک

 ...نداره یزندها بدن گهید خودش چون تپه،یم

 نگاهش .شد ره یخ پنجره به دوباره .دوخت هم به را شیبها**ل بیعج یسکوت

 گرفته غم رنگ
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 اریبس را زدنش حرف لحن و نگاه بزرگ یغم فقط ؛یبغض نه و بود یاشک نه .بود

 .بود کرده مغموم

 حس گونه هر و درک از راترف بودنش، یقو یول کردمیم حس را دنشیکش درد

 هر .بود من
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 یزیچ خواستیم دلم .نداشتم رفتن یبرا یعجلها گرید من و میبود ساکت مانیدو

 تا میبگو

 یکم توانستمیم بودم، انیرا هیشب یکم اگر .نداشتم یحرف یول شود پرت حواسش

 یباز مسخره

 وقت چقدر دانمینم .بدهد نشیریش یخندهها به را خود یجا غمش که اورمیب در

 همان در

 دهیکش من سمت به نگاهش و گرفت پنجره از را چشمش باالخره که بود تیوضع

 دنید با .شد

 مانده .شد رهیخ من چشمان به ریمتح .گرفت خود به تعجب رنگ نگاهش رتم صو

 چرا بودم

 :دیپرس ناباور !است کرده تعجب

 !؟یکنیم هیگر یدار چرا-

 !کنم؟یم هیگر من-

 از را دستم کف شدن سیخ تعجب کمال در .گذاشتم گونهام یرو را دستم

 که ییاشکها

 هم خودم که بود یهایگر چگونه گرید نیا .کردم حس خته،یر ی ک بودم دهینفهم

 آن متوجه

 !نشدم

 !کردم هیگر ی ک نشدم متوجه اصال ...صالا-
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 بود نباریاول یبرا .کردم نگاهش ناباور .گرفت قرار میگونهها یرو گرمش یدستها

 صورتم به که

 د،یکش میگوشها کنار تا امینیب یکنارهها از که شستش انگشتان با !زدیم دست

 را میاشکها

 یباق میاشکها از یرد تا داد انجام وسواسگونه را حرکت نیا بار چند .کرد پاک

 .نماند

 !چوقتیه !نمیبب اشکاتو خوامینم گهید-

 !ستین آدم خود دست که اشک-

 یناراحت احساس دل تهَ از اونقدر چوقتیه خوامینم من !هست که آدم دل دست-

 یدیناام و

 باشه؟ .یکن هیگر که یکن

 .نکنم هیگر گهید کنمیم یسع باشه،-

 .ینش ناراحت یالک گهید یکنیم یسع بگو-

 ...ماکان یراست .کنمیم یسع-
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 بله؟-

 ...انقدر چرا تو-

 انقدر چرا بپرسم خواستمیم دیشا .نداشتم گفتن یبرا یقیدق یواژه .کردم سکوت

 با من یبرا

 که را یسوال چرا دانستمینم اصال .دادم حیترج را سکوت یول است، وتمتفا هیبق

 توانستمینم

 .کردم آغاز را کنم تمام

 ؟یچ انقدر چرا-

 .الشیخیب یچیه-

 :گفت و زد یلبخند
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 .یراحتتر که طور هر باشه-

 چون دیشا .نداشت یرادیا نظرم از یول میزدینم حرف یرسم گرید چرا دانمینم

 احترام

 .میداشت قرار یواقع دوست دو گاهیجا در گرید و بود شده ثابت من به گذاشتنش

 دوست دو

 !کینزد اریبس البته و یمیصم

 .برد فرو شیبهایج در را دستانش و شد بلند شیجا از

 .شدم مزاحم یادیز .برم گهید بهتره کنم فکر خب-

 :گفتم کردم یم نگاهش لبخند با کهیحال در و شدم بلند

 .شده برطرف سوتفاهمها گهید که حالمخوش !ستین یمزاحمت-

 بخوام؟ ازت یزیچ کی فقط نطوریهم منم-

 !البته-

 زدند وندیپ مادرت به رو یکس چه قلب نکهیا یدرباره یزیچ چکسیه به لطفا-

 .نگو

 ...یول-
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 رو نیا خانوادهت یاعضا از چکدومیه خوادینم دلم اصال من .آرزو نگو نه بهم لطفا-

 .بفهمه

 .گمینم یکس به باشه-

 به را دستش .کنم راحت را الشیخ که بستم دییتا ی نشانه به محکم را چشمانم

 و آورد سمتم

 رودگاهف یراه و کردم عوض لباس عیسر .میکرد یخداحافظ دادن دست از پس

 پشت .شدم

 یول بود یخال .دمیچرخ کنارم یصندل سمت به ناخودآگاه ستادمیا که چراغقرمز

 ماکان المیخ در
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 در شهیهم است خوب چقدر آوردیم ادمی به شهیهم چراغقرمز .بود نشسته شیرو

 کنارم نیماش

 یبرا باشد یفرصت ،یچراغقرمز هر ای کیتراف پشت یانتظارها نیا تا باشد، نشسته

 در کردن اهنگ

 !او آرامشبخش چشمان

 ادشیز غم از ماکان یناگهان رفتن کردم حس .کردم الیخ و فکر یرانندگ از شتریب

 بود معلوم .بود

 من نهایا یهمه با .بود راهش تنها من، کردن ترک و خواستیم ییتنها دلش

 .بودم خوشحال

 شده ریدلگ من زا ادیز نه نحال،یا با و داندیم را تیواقع یهمه که بودم خوشحال

 از نه و است

 تیگ به را خودم وقفهیب و تند یقدمها با .دمیرس فرودگاه به باالخره !نیجول

 .رساندم یورود

 چشمانشان که بودند شاد آنقدر یبعض .دیغلتیم مسافران یچهرهها یرو نگاهم

 و زدیم برق

 باالخره .دندیبخشیم اطرافشان به احساس از یخال ینگاه که تفاوتیب آنقدر یبعض

 یچهرهها

 از .کردندیم حرکت کنُد ییقدمها و یسست با .دمید را شانیآلوده خواب و خسته

 انیم در نکهیا

 خوشم اصال دهم تکان و برده باال را دستانم و ببرم باال را میصدا تیجمع آن

 ریمس .آمدینم

 و ستادمیا شانیچمدانها یمحتو چرخ یجلو .کردم دنبال یخروج تا را حرکتشان

 را کجم خندلب

 یلبخندها .دیرس صورتم به تا آمد باال آرام شانیهردو نگاه .دمیپاش شانیرو به

 به را کمجانشان

 :گفتند همزمان و کردند هیهد من
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 !آرزو سالم-

 !دوقلوها سالم-
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 آغوش در را شانیدو هر و شد قتریعم لبخندم شانیحرص یچهرهها دنید با

 دانستمیم .گرفتم

 هر به خواستیم دلم یول خوردند،یم حرص قلوها دو گفتیم آنها به کس هر

 شده یراه

 کمرم یرو آرام ییضربهها دستش با که یحال در آرش .بپرانم سرشان از را خواب

 :گفت زدیم

 ،یکس هر و زیچ هر از شتریب االن من یول بود شده تنگ واسم دلت دونمیم خب-

 واسه دلم

 .شده تنگ راحت و نرم تختخواب کی

 .برود رونیب آغوشم از تا دادم هلش و کردم صاف را راستم دست

 تنگ شتریب دایآرش واسه دلم یبخوا راستشو .کنم بغلت نخواستم اصال !که واقعا-

 .بود شده

 آغوشم در شتریب بودم، کرده حلقه شیشانهها دور را مدستان که را دایآرش

 .فشردم

 .کوچولو خواهر بود شده تنگ برات یلیخ دلم-

 :گفت معترضانه

 !سالمه هفده االن یناسالمت کوچولوام؟ کجا من !یه-

 :گفتم کردمیم باز را آغوشم کهیحال در و شدند شل دستانم

 کنم؟ باور رو آرش و وت شدن بزرگ تونمینم چوقتیه من شهیم باورت یول-

 :گفت زدیم پوزخند که یحال در آرش

 ؟ینیبب رو شدنمون بزرگ که ما دنید یایم سال در بار چند شما !مامانبزرگ خب-
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 یدلخور نگاهش و صدا عمق در اما د،یپرس را نیا مانند یشوخ یلحن با و پوزخند با

 .زدیم موج

 اصال چرا شما پس بزرگتونم خواهر من بعدشم !رانیا اومدم تونستم وقت هر من-

 من دنید به

 د؟یاینم

 !یبخشینم بهمون هم تخت کی میاومد که االن واال-

 :گفتم و زدم یلبخند .ردیبگ خندهام شد باعث که دیکش یطوالن یازهایخم
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 !میبر دیفتیب راه باشه،-

 دلم .شدند نگیپارک یراه من از جلوتر مشتاقانه و شد نیمز لبخند به شانیبها**ل

 شانیبرا

 شدن باز با .زدیم ادیفر را شانیخستگ نیماش به دنیرس یبرا شوقشان سوخت؛

 آسانسور، در

 :دیپرس و دیچرخ سمتم به آرش

 ؟یگرفت دیجد ای یدار هنوزم رو تیقبل نیماش-

 .دیایب دنبالم برم جلوتر من دیستیوا .گرفتم دیجد-

 نیماش سمت به را دستم کهیحال در و دمیچرخ سمتشان به دمیرس که نمیماش به

 و بودم گرفته

 :گفتم کردمیم اشاره آن به

 .رفتنهام رونیب دیجد همراه کنم،یم یمعرف-

 :گفت و دیکش بلند یسوت آرش

 !هیچ ما اههمر ه،یچ مردم همراه اوالال-

 شیچ دیشیم سوار رانیا که ینیماش !یشیم سوار انیژ انگار یزن یم حرف یجور-

 نیا از

 !کمتره؟
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 نصف متشیق یول شترهیب نیا از که حجمش مدرسهست، سیسرو که یوَن واال-

 !ستین نمیا

 :گفت دیخندیم زیر کهیحال در دایآرش

 !بزرگتره تو مال از اتوبوسه من سیسرو-

 :دیبگو و بزند یپوزخند آرش شد باعث که گرفت باال ار سرش غرور با

 اتوبوس با شده اختراع اتوبوس از بعد سال صد که رو وَن یتکنولوژ !بابا برو-

 !؟یکنیم سهیمقا

 :گفت زدیم کج یلبخند کهیحال در دایآرش
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 یموزهها یتو که هیارزش با یباستان آثار مثل !کن حال رو اتوبوس قدمت اصال-

 ذارنیم سیپار

 ...وَن یول

 :گفتم و دادم سر کوتاه یخندها .کرد تر قیعم را کجش لبخند

 .میبر دیبش سوار !بچهها بسه گهید خب-

 کهیحال در دایآرش .دادند مل خاطر آسوده و کردند رها هایصندل یرو را خود

 به را اشیگوش

 :گفت کردیم وصل نیماش پخش

 .چسبهیم نیا االن-

 پخش بود قرار که بودم یمیمال یقیموس منتظر و بودم دوخته چشم میجلو راه به

 ناگهان .بشود

 میجا در و شده شوکه "پهالنه حامد" گفت که یمرد جانیه پر و بلند یصدا با

 .نشستم صاف

 از دینگو نطوریا را شنگول یخواننده نیا اسم اگر کرده فکر البد نگمش خل مردک

 کم شهرتش
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 و دستها شد،یم پخش که یشاد آهنگ با متناسب کهیحال در دایآرش .شودیم

 با را بدنش

 :گفت و کرد بلند را پخش یصدا داد،یم تکان موزون یحرکت

 !نهیا_

 :دیگوب معترض دایآرش شد باعث که کردم کم را شیصدا حرص با

 !؟یکرد کم چرا-

 :گفت شدهاش کلفتتر یصدا با دیکشیم ازهیخم کهیحال در آرش

 !گرفته دادنت قر وسط نیا تو یول مثال، بخوابم خوامیم من نکهیا واسه-

 :گفتم و کردم نگاه آرش به چپچپ

 !کنهیم مهمیجر سیپل چون-

 :گفت کردیم نگاهم جلو ینهیآ در اخم با کهیحال در دایآرش

 بره؟ خوادیم کجا صدا باالست نیماش یشههایش یوقت-
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 قیعا وارید از کنم، عرض چه که شهیش از یکرد بلند رو صدا تو که ینطوریا-

 رد هم یصوت

 !شهیم

 .یگیم راست که تو آرهآره-

 کنارش یمنظره به اخمش، همان با و چرخاند کنارش یپنجره سمت به را سرش

 آن در .شد رهیخ

 شاد خواستیم دلش .بود افتاده جانم به خوره مثل عذابآور یحس قلبم اعماق

 یتنوع و باشد

 و ییتنها غم به را همه افسرده، یزاغوزده یآدمها مثل من اما بدهد خود به

 دعوت سکوت

 یپرانرژ ییصدا با .زدمیم ضربه فرمان یرو انگشتانم با یعصب را راه یهیبق .کنمیم

 بلند نسبتا و
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 :گفتم

 .بچهها میدیرس-

 خواب به اخم همان با که هم دایآرش .نشست صاف عیسر و دیپر خواب از آرش

 چشم بود، رفته

 :دیپرس و کرد نگاهم منتظر کرده پف یچشمان با و گشود

 !م؟یدیرس کجا-

 .میبر دیبش ادهیپ !گهید من یخونه-

 از جلوتر که آرش .افتادند راه دنبالم و شدند بلند شانیهایصندل یرو از یسست با

 با رفتیم من

 باز با .زد زنگ و شد متوقف در یجلو "یچپ سمت در نیهم" گفتم که من یصدا

 در، شدن

 نیا پس هستند من یخانه عمو و عمه دانستیم که او .زد خشکش جا در بهتزده

 یبرا شبهت

 پس نشد، بمانینص یزیچ بود ستادهیا مجسمه مثل که او از .دانمینم را بود چه

 جلوتر خودم

 بر کج یلبخند کرد،یم نگاه آرش به لبخند با در یجلو که اگنس دنید با و رفتم

 .گرفت شکل لبم

 را مانندش خنگ واکنش نیا دیدیم را اگنس یطوالن مدت از بعد آرش وقت هر

 .دادیم نشان

 فشرده آرش سفت آغوش در ناگهان "دیاومد خوش" گفتیم کهیحال در نساگ

 باذوق آرش .شد

 :گفت

 !زیعز اگنس یمرس-
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 :گفت یفارس و زد صدادار یپوزخند دایآرش
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 .هیچ نقطه سه یتو منظور دونهینم که اگنس خب-

 :گفت میمال یلحن با بود کرده حفظ را لبش یرو لبخند کهیحال در آرش

 !متهیغن نیهم-

 :گفت زدیم آرش کتف یرو آرام را دستش اگنس کهیحال در

 .آقا لندن دیاومد دوباره که خوشحالم-

 یفارس رفتگیم فاصله اگنس از و کردیم باز را آغوشش اکراه با کهیحال در آرش

 :گفت

 .قشنگه گهید جور کی تو با لندن-

 :دیپرس کردیم نگاهش یسوال و منتظر که اگنس

 ؟یچ یعنی-

 :گفت و زد یلبخند آرش

 !گرمت استقبال و ییگو آمد خوش از یمرس یعنی-

 کردیم یباز رنگش ییطال یشده بافته یموها با فشیظر دست با کهیحال در اگنس

 :گفت

 !که نکردم یکار-

 آپارتمان داخل به را او و گرفتم را دستش .زد شیرو به نینمک یلبخند آرش

 انگشت .بردم

 :گفتم یجد یلحن و آهسته ییصدا با و دادم تکان دواریتهد شیجلو را اشارهام

 !آرش زهیعز یلیخ من یبرا اگنس-

 !زهیعز یلیخ منم واسه-

 :گفتم پرحرص یلحن با
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 !آرش-

 !تو جون گمیم راست-

 :گفتم بلندتر ییصدا با
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 !آرش-

 .شد بحثمان یادامه مانع عمه یصدا

 !دیاومد بچهها یوا-

 آغوش به را شانیدو هر و آمد جلو کرد،یم نگاه دایآرش و آرش به ناباور کهیحال در

 .دیکش گرمش

 وجودم و قلب یهمه یشاد شهیهم بابت نیا از و داشت دوست را ما عمه چقدر

 .کردیم پر را

 زبان بر .کندیم تیاذ ادیز را خودش .سوزدیم انیرا یبرا دلم زیچ هر از شتریب

 اما آوردینم

 خوششان او از ادیز عمو و عمه ست،ین بابا یخون فرزند چون کندیم فکر دانمیم

 یبرا و دیآینم

 آرش که مارکو عمو یصدا با .شودینم حاضر مانیپدر یلهایفام جمع در ادیز نیهم

 را دایآرش و

 معترض لحن با عمو .آمدم رونیب انیرا فکر از کرد،یم سرزنش آمدنشان کم یبرا

 :گفت

 دلش که نمونه تنها انقدر د،یایب آرزو دنید به حداقل دیاینم ما دنید به آخه-

 !رهیگیم

 گونهاش بر یبوسها شدمیم کینزد او به کهیحال در و زدم شیرو به یلبخند

 :گفتم و کاشتم

 .عمو نداره جواب حساب حرف-

 لوس دخترها، مثل که ییصدا با رفتیم من به زنانه یغرها چشم کهیحال در آرش

 کرده نازک و

 :گفت بود

 زنهیم یخوش میایب ششونیپ ادیز هم ما گهید میگفت دارن، شانس یادیز مردم واال-

 ریز

 .دلشون
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 :گفت دیخندیم آرش واکنش به کهیحال در عمو

 !یستین بشو آدم تو پسر-

 
 

172 

 بشم؟ ینیزم یآدمها حد در امیب چرا گهید آسمانهام، اوج در یفرشتها من-

 :گفتم و دمیکوب شانهاش به یمشت

 !شو داریب خواب از یه یه-

 .گهید تهیواقع بود؟ کجا خواب-

 یشکلکها نیا شکیب .بزند میرو به کج یلبخند شد باعث که دادم باال ابرو یتا کی

 تقارنیب

 .است مانیخانوادگ یمشخصه م،یدهیم شینما مانیها صورت یرو که

 :گفت شدیم ییرایپذ وارد دست به ینیس کهیحال در اگنس

 .آوردم قهوه-

 :گفت ب**ل ریز آرش

 .اریب خودتو فقط تو-

 :گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 .زنمتهایم-

 دستش، با یول دیایب باال زدنش یبرا دستم شد باعث که زد میرو به یپوزخند

 هوا در را دستم

 حال در انگار که داد حرکت نییپا و باال به آرام و آورد نییپا را آن یطور و گرفت

 دادن دست

 :گفت بلند نسبتا ییصدا با .میهست

 .امیب اگنس و تو دنید به شتریب بعد به نیا از دمیم قول آرزو باشه-

 زد، من به تینها در که یچشمک و آورد زبان بر یخاص طنتیش با را اگنس نام

 مرا حرص آنقدر
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 بود شده ادیز یلیخ زورش .بردم فرو میموها در خشونت با را دستم که آورد در

 که من یبرا نیا و

 .نبود ندیخوشا اصال دم،یدیم خودم از فتریضع و کوچک را دایآرش و او شهیهم

 که ینیس

 و برداشت آن از فنجان کی و کرد رها را دستم عیسر آرش گرفت قرار مانیجلو

 را همهاش عیسر

 :گفت و زد یلبخند .دیکش سر داغ
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 .بردارم یچا دستت ینیس از خونهتون یتو که یروز دیام به .بود خوشمزه واقعا_

 جیگ اگنس یول شد بلند همه یقهقهه یصدا .رمیبگ را خندهام یجلو نتوانستم

 .کردیم نگاهمان

 :دیپرس یگنگ با

 !ما؟ یخونه چرا اصال ؟یچا چرا خب-

 :گفت و زد کج یلبخند آرش

 .چسبهیم یلیخ اونجا خوردن یچا و باشه قشنگ یلیخ خونهتون زنمیم حدس-

 :گفت و زد مارکو عمو به یچشمک عمه

 رو؟ یخاستگار یچا یهیقض یدونستینم هم تو ادتهی مارکو-

 ره؟ب ادمی رو دادم بابات یجلو که یایسوت شهیم مگه !ادمهی که معلومه-

 یخندهدار یلیخ یخاطره ادی به بود معلوم .گرفت شدت شانیدو هر یخنده

 از .بودند افتاده

 هر از شانیخندهها یصدا .بست نقش لبم بر لبخند دلشان، ته از یخنده یصدا

 یکیموز

 .بود گوشنوازتر

*** 

 تو؟ امیب شهیم-

 .دایآرش ایب-
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 در که یبرق .کرد نگاهم لذت با .ستادیا آن چهارچوب در و کرد باز یآرام به را در

 یشیم چشمان

 هیشب قایدق چهرهاش .بود کرده برابر صد چند را تشیجذاب بود، افتاده رنگش

 ن،یهم و بود مامان

 .بود کرده ادیز حد نیا تا را او به بابا یعالقه

 !یشد ناز یلیخ دایآرش-

 :گفت و زد یلبخند
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 !یشد خوشگلتر یلیخ تو اما-

 .کشاند خودش دنبال مرا و گرفت را دستم .شد کینزد من به و زد یچشمک

 !دختر؟ یکنیم کاریچ-

 ...کمه یزیچ کی یول ،یشد یعال یلیخ االن تو آرزو !سیه-

 ؟یچ خب-

 .کرد باز را بود دستش در که یرنگ یالجورد الک رد و نشاند تخت یرو مرا

 و آورد باال را دستم

 :گفتم و گرفت شکل لبم بر یلبخند .کرد میناخنها زدن الک به شروع

 .هست زیچ همه به حواست که ممنون-

 ،یپوشیم یخوشرنگ نیا به لباس یوقت باشه ادتی شهیهم هم تو !کنمیم خواهش-

 هم الک

 !یبزن هم رو رنگش

 امشب یمهمان یبرا را آن دایآرش با که رنگم، یالجورد بلند و تنگ لباس به ینگاه

 دمیخر

 .انداختم

 .بمونه ادمی من ستین یازین یهست تو تا-
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 بود کرده شانیرها شانیپر که رهاشیت یقهوها نرم و صاف یموها در را دستم

 با و آرام .بردم فرو

 :گفتم و کردم نوازششان متیمال

 فتم؟یلط یموها عاشق من یدونیم-

 :گفت و زد میرو به کج یلبخند

 یحسود حالتند خوش انقدر که موهات خاطر به تو به شهیهم من یول یمرس-

 !کنمیم

 :گفتم و شد پررنگتر لبخندم
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 باشند داشته رو ندارن که یزیچ اون خوانیم شهیهم آدمها دا؟یآرش هیچ یندویم-

 اصال و

 داشتن یتجربه اما باشه هایلیخ یآرزو دیشا دارن که ییزایچ ست،ین مهم واسشون

 که ییزایچ

 .آرزوست واسشون ندارند،

 ییزایچ هم االن نیهم میکن فراموش بشن باعث دینبا آرزوها یول توئه، با حق-

 که هستند

 .میباش خوشحال باهاشون

 :گفتم و دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .کنمیم افتخار بهت واقعا !دایآرش یشد بزرگ یلیخ تو-

 .کنمیم افتخار تو مثل یخواهر داشتن به منم-

 الکشان مرتب و عیسر آنقدر .کردیم فوتشان و دادیم تکان را میدستها انگشتان

 که بود زده

 در انیرا .دیچرخ سمتش به سرمان اتاق، در یصدا با .بودم کرده رتیح من

 یگره کهیحال

 :گفت و کرد باز را در کرد،یم محکم را کراواتش
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 !انیم مهمونا االن گهید دیبدو-

 :گفت کنان غرولند دایآرش

 .حاال میایم هم ما برو تو !باشه-

 !ساعت کی نشه یگیم که حاال نیا فقط-

 درخواست به .بود یمهم یلیخ شب امشب .رفت رونیب تاقا از و داد سر یخندها

 شد قرار بابا

 یجا به خواستیم دلم .میریبگ مامان سالمت کامل بهبود مناسبت به یبزرگ جشن

 در سالن،

 یقهایدق دو دیبازد یبرا فقط مهمان، همه آن خب یول میگرفتیم جشن آپارتمانم

 توانستندیم

 کردم یسع تعارف، و اصرار یکل با هم شبید .بروند رونیب و ندیایب آپارتمانم به

 یراض را ماکان

 از که هم هفته کی نیا !دیآینم که دیآینم !دارد پا کی مرغش یول دیایب تا کنم

 و آرش آمدن

 نیماش در و میرفت رونیب خانه از .گذشت باد و برق مثل گذردیم لندن به دایآرش

 .مینشست انیرا

 رُل پشت د،یکشیم رخ به را تشیجد که یخما و اشیشگیهم یمردانه لیاستا با

 از .نشست
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 وانمود اوقات یهیبق مثل یول د،ینخواب هم ساعت پنج هم یرو دیرس که شبید

 که کردیم

 .است سرحال

 سالن وارد نخورم، نیزم بلندم پاشنه یکفشها با تا زدمیم قدم حتاطانهم کهیحال در

 .میشد
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 و انیرا سمت به دایآرش .بود امدهین یکس عمو، و عمه و بابا و مامان جز به هنوز

 و دیچرخ آرش

 :گفت یزیطعنهآم لحن با .زد یپوزخند

 !االن اومدن همه د؟یدید شدها رید یلیخ ونیآقا خب-

 :گفت دیخندیم کهیحال در آرش

 !هستند نجایا االن یمهم یلیخ یآدمها-

 اگنس به چشمم که گرفتم را نگاهش رد .شد دهیکش سالن یگوشه به نگاهش

 به لبخند .افتاد

 را آرش یپا کفشش یپاشنه با دایآرش .آمدیم سمتمان به شیبایز لباس با ب،**ل

 که کرد له

 .شد بلند آخش یصدا

 .ینکن یچشمچرون یباش تو تا .حقته-

 .ینیبینم یپاک جز من چشم از اصال-

 !یپاک جز نمیبیم ازش زیچ همه-

 !دینکن بحث بچهها خب-

 و گرفتم دستش از را بود آورده میبرا که یآب وانیل و رفتم اگنس سمت به

 کمتر در .شدم مشغول

 دروغ به که یرفتن راه با را خودم .آمدند مهمانان از یمین از شیب ساعت کی از

 به دادیم نشان

 یصدا با .کردم سرگرم هستم یمهمان به یدگیرس مشغول مجلس، صاحب عنوان

 تند یقدمها

 :دمیپرس و دیچرخ سمتش به سرم آمد،یم سمتم به که اگنس

 ؟یدار عجله انقدر اومده یک-

 !شهینم باورتون خانوم یوا-
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 !رو؟ یچ-

 !اومدند دیبود دلتنگشون یلیخ که تونیمیقد دوستان از تا دو-

 !دوستام؟ کدوم-

 !رهیم ادشی رو ما نیا گفتمیم که من !رفته ادشی رو ما-

 شانیپا تا سر به .دمیچرخ صدا منبع سمت به ناباور .کردم شک خودم یگوشها به

 و شدم رهیخ

 :دمیپرس ریمتح

 !د؟یاومد ی ک شما-

 ادب؟یب کو سالمت-

 :گفتم و ردم ک نگاه لذت با مهربانش باطن در یول طنتیپرش ظاهر به یچهره به

 !نورا-

 :گفتیم و زدیم ضربه کمرم بر آرام .کردم بغلش محکم و رفتم سمتش به

 !مادر باش آروم جان آرزو-

 :گفتم خودش مثل

 ادب؟یب کو سالمت-

 !شده پررو چه نشیبب یملود ا -

 :گفتم و کردم شل را آغوشم

 !ها یبگ نویا نشنوم گهید !رهینم ادمی رو شما چوقتیه باشه ادتی-

 !گفتم؟ دروغ مگه-

 .بله-
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 ! ا -

 سمت به و زدم یچشمک .گرفتم فاصله او از و زدم گونهاش یرو عیسر یسها*بو

 .دمیچرخ یملود
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 تمام مهربانش یچهره و نشیدلنش لبخند بخش، آرامش روشن یشیم چشمان با

 خاطرات

 .شدند حلقه کمرم دور شیدستها که کردم بغلش .کرد زنده را مانیمیقد

 !بود شده تنگ برات دلم-

 .بود شده تنگ برات هم ما دل-

 .هایباز یهند لمیف نیا گهید بسه خب-

 !که کنم اجرا هم تو واسه ینذاشت-

 !نخواستم منم-

 !نورا-

 :دادم ادامه و آمدم رونیب یملود آغوش از

 بشه؟ بتینص یسعادت نیهمچ خواستینم دلت واقعا-

 !ها شده ادیز روت یلیخ-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .دمتونیند تهوق یلیخ که میبزن حرف میبر فعال یول اول از بود-

 یدیند وقته یلیخ که حاال ،یزدیم حرف یدیدیم رو ما روز هر میقد که تو بابا-

 دونهیم خدا

 !ادیم سرمون به یچ

 دو شما با زنمینم حرف ادیز یکس با که من ،یباش خوشحال هم یلیخ دیبا !یهیه-

 انقدر تا

 !راحتم

 :گفت و انداخت من به یهیعاقالندرسف نگاه
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 .کن سکوت قهیدق دو ما، با یراحت احترام به دفعه نیا پس-

 طنتیش با .شدیم دهید میدندانها از یمین که یطور زدم، شیرو به کج یلبخند

 :گفتم
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 .شهینم آخه-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 !پررو-

 دیشا .شدم کینزد آن به همراهشان و کردم اشاره زهایم از یکی به دست با

 از ساعت دو از شیب

 هم یبرا مانیخاطرهها فیتعر و صحبت غرق هم هنوز یول گذشت،یم آمدنشان

 خودم با .میبود

 و خوش و یاحوالپرس و سالم یرو که ینام .است قیعم چه ما یدوست کردم فکر

 اب کردن بش

 یعنی ،یواقع یدوست !ستین یواقع یدوست م،ی گذاریم مینیبیم روز هر که یدوست

 از پس

 .میبگذران وقت و میکن دارید هم با دوباره ،یقبل تیمیصم همان با یدور مدتها

 !د؟یکن یزندگ سیانگل دیاینم گهید یعنی-

 :گفت دینوشیم اشیدنینوش از گرید یجرعها کهیحال در یملود

 برامون لندن یتو یزندگ شده، بهمون یخوب نیا به یکار شنهادیپ یوقت گهید-

 یبرا اما صرفهینم

 .نشکنه دلت که تو، شیپ لندن میایم بازم مسافرت

 .دمیکش یطوالن ینفس بلند ییصدا با و بردم فرو میموها در را دستم

 .باالست یلیخ هم سوئد یتو پزشکها درآمد ؟یبمون لندن یخوایم چرا تو خب-

 و آب و شهر نیا عاشق یدونیم!بشم دور لندن از تونمینم من که یدونیم تو نورا-

 !هواشم

 .دنتید میایم هم شتریب بعد به نیا از !گهید نشو ناراحت یالک پس-

 بر توانستمینم من که افسوس یول شوم، دلگرمتر یکم شد باعث که زد یلبخند

 از که یبزرگ غم

 .شوم رهیچ بود وردهآ هجوم من بر من، از آنها یشگیهم شدن دور

 !مادرت یمعالجه بابت بگم کیتبر رفت ادمی .میبگذر زایچ نیا از-
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 :گفت جوابش در عیسر آورد، ادی به را یزیچ تازه هم خودش انگار که نورا

 !میبگ کشویتبر رفت ادمونی شد؟ یچ یدید آره-

 .داره ارزش واسم یکل خودش دیاومد که نیهم !بچهها یمرس-

 :گفت که دمیشن سرم پشت از را نیجول یصدا

 .یبدهکار من به رو یاختصاص یسکیو اون هنوز آرزو-

 :داد ادامه و زد میرو به یچشمک .دیچرخ سمتش به سرم

 .یبر در رشیز از یتونینم هم امشب یمهمون با-

 سن هم بایتقر که یزن و نیجول .شدم کترینزد او به و شدم بلند امیصندل یرو از

 خودش

 یبازو دور را دستش و شده حاضر مرتب یظاهر و کیش یلباس با و دیینمایم

 کرده حلقه نیجول

 با کرد،یم نگاه زن آن به لبخند با کهیحال در نیجول .شدند کترینزد ما به بود،

 من به دستش

 :گفت و کرد اشاره

 .آرزو-

 :گفت و کرد اشاره زن آن به نگاهش با و کرد نگاه من به سپس

 .همسرم کا؛یار-

 :گفت و فشرد مانهیصم را دستم .آوردم جلو را دستم و زدم شیرو به یلبخند

 .آرزو نمتیبیم خوشحالم-

 :گفتم و کردم تر زبان با را میبها**ل

 .دیهست یموقر و بایز اریبس خانم .شدم خوشحال یلیخ دنتونید از منم-

 :گفت و زد یلبخند

 .یهست یبرازندها و بایز یبزادهینج هم تو !متشکرم اوه-
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 :گفت نیجول بزنم، یگرید حرف نکهیا از قبل .شد پررنگتر لبخندم

 کجاست؟ ماکان-

 :گفتم یلیمیب با و دیماس لبم یرو لبخند

 !ادینم امشب اون-

 :دیپرس ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !ادیب خوادیم گفت خودش !اد؟ین شهیم مگه-

 .اومدن یبرا ینش چشیپاپ که گفته دروغ بهت البد-

 !گهینم دروغ چوقتیه اون !دروغ و ماکان-

 یادیز احتمال به و امیب ستین معلوم گفت من به هم شبید یحت چرا پس خب-

 به یول ام،ینم

 اد؟یم گفته تو

 .کنه زتیسورپرا خواسته دیشا !ادینم قطعا نگفته که هم تو به خب-

 .دونمیم دیبع که من-

 .ینیبدب هنوزم تو-

 :گفت و زد شیپهلو به یسقلمها کایار

 .ادینم نظر به نیبدب یلیخ آرزو-

 :گفتم نیجول به و زدم کایار به یکچشم

 !نیجول ریبگ ادی همسرت از-

 !ستمین رینظیب اون مثل که من .رهینظیب همسرم خب-

 کیرمانت یحرکتها نیا چرا دانمینم .کردم یخندها زیر .کرد نگاه کایار به نیتحس با

 ن،یجول از

 .بود تصورم از فراتر
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 :گفتم و شدند مبدل لبخند به میخندهها زیر

 .رهینظیب واقعا کایار بانو .نیجول توئه با حق-
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 :گفت و زد میرو به زیتشکرآم یلبخند کایار

 !ستین هم اینطوریا-

 د؟یکن ییرایپذ خودتون از یکم چطوره خب .نطورهیهم قایدق-

 .شدند یراه شانیدو هر که کردم دراز کنارمان یخال زیم سمت به را دستم

 یرو که برگشتم

 .خشکاند میجا در مرا شیآشنا یصدا نشستن، محض به اما رمیبگ یجا امیصندل

 بودم مطمئن

 :گفت که بود خودش یصدا

 .آرزو سالم-

 از آرامش از یموج .شدم اهرنگشیس چشمان مات .دمیچرخ عقب به و شدم بلند

 به چشمانش

 مرا کمرنگ لبخند و زد لبخند .زدم کج یلبخند ارادهیب .آورد هجوم وجودم تمام

 با .کرد پررنگتر

 :گفتم یناباور و ذوق

 !سالم !ماکان-

 یگرما تا گذاشتم دستش در را دستم .آورد جلو را دستش و شد کترینزد من به

 بیعج

 لذت با او، از یمتریسانت ستیب یاصلهف در .کند نفوذ وجودم تمام در آرامبخشش

 چشمانش در

 :زدم ب**ل بشنود خودش فقط که یطور آرام .شدم غرق

 !ممنون یلیخ !یاومد که ممنون-

 :گفت و گرفت یشتریب جان لبخندش

 .امیب داشتم دوست هم خودم !ستین الزم تشکر-

 .کردم ابراز او به را امیقدردان حس نگاهم با

 .نیجول شیپ رمیم من .مشینم مزاحمت آرزو خب-

 
 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 224 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

183 

 .طرفه اون هم نیجول !ستین یمزاحمت-

 به و کرد یتشکر ب**ل ریز .کرد رها را دستم .کردم اشاره زشیم به دستم با

 و نیجول زیم سمت

 تا نم،یبیم را او یوقت چرا دانمینم .کردم نگاه رفتنش ریمس به شوق با .رفت کایار

 حد نیا

 لبم یرو که یلبخند با و رفتم خودمان زیم سمت به !شومیم یناش و جانزدهیه

 یرو بود، مانده

 یملود و نورا پچپچ یصدا .شدم رهیخ زیم یرو ینیریش ظرف به و نشستم یصندل

 دمیشنیم را

 دست حرکت با .آمد امشب او شد، خوب چه که کردمیم فکر نیا به همچنان یول

 و چپ به نورا

 .کردم نگاهش مبهم و دیچرخ سمتش به سرم چشمانم، یجلو در راست

 :گفت و کرد ینگاه یملود به

 !شده عاشق واقعا نکهیا مثل !کن نگاش-

 :دمیپرس گنگ

 شدم؟ عاشق من !؟یچ-

 !شده عاشق هم یلیخ-

 !د؟یگیم دیدار یچ !دم؟ش عاشق که یچ یعنی-

 !راه اون به نزن خودتو .میگیم یچ یدونیم خودت-

 :گفت که کردم نگاهش یسوال

 !نزن خودیب زور ،یکن خرم یتونینم کارهات نیا با-

 :گفتم و کردم یاخم آمدم، خودم به تازه ایگو که من

 !د؟یکرد فکر من به راجع یچ خودتون با !که واقعا-

 :گفت کردیم ب**ل ریز ینوچنوچ کهیحال در نورا

 !یزدیم یخر به خودتو یدیفهم خودت نیبب-
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 !دیبکن یبرداشت نیهمچ کردمینم فکر !ریخ نه-

 !؟یارد شک خودت به م؟یکرد یرداشت ب چه میگفت ما مگه-

 میموها در را دستم .کنم اخم هم باز من شد باعث که دندیخند زیر شانیدو هر

 :گفتم و بردم فرو

 .میکن عوض رو بحث گهید خب-

 !میکن عوض بحث گهیم ضررشه به دید تا-

 !نورا-

 !هان؟-

 او از و رفتم خدمتکارها از یکی سمت به .شدم بلند میجا از و دمیکش یپوف کالفه

 سرد آب

 از حد نیا تا مرا ،یزیچ چه که بود تعجبآور میبرا و بودم شده داغ اریبس .خواستم

 یدرباره بحث

 سر جا کی را داد من به که یآب وانیل !کردیم خجالتزده دارم، ماکان به که یحس

 یکم .دمیکش

 با باشم من تا گفتم خود با .نشدم خنک دیبا که آنقدر یول شد، کم امیداغ از

 خوردن، یادیز

 یکی .شد بلندتر ارکستر گروه یصدا که برگشتم زمانیم سمت به .ذرانمنگ خوش

 از

 که ییزوجها و زندیم تانگو آهنگ شب، آخر تا حاال از کرد اعالم شیخوانندهها

 به را الندیما

 :گفت نورا که نشستم امیصندل یرو .کرد دعوت سالن وسط در ییهنرنما

 ؟یخوریم حرص چرا حاال-

 بهتر حالم بخورم آب رفتم کردم، یادهرویز خوردن یتو فقط !نخوردم حرص-

 .بشه

 !میزنینم حرف ازش گهید نخور، حرص خب یول ،ینخورد ادیز هم اونقدرا-
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 :گفتم و زدم شانیدو هر به یلبخند

 !بچهها یمرس-

 با نکهیا با .کردم یمشکنیرژ مدتها از بعد .کردم مشغول هاینیریش با را خودم

 استعداد

 یعالقه و لیم یول بزنم جاتینیریش به ب**ل دینبا دارم، یچاق در که یدیشد

 به که یدیشد
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 سمتمان به عمه م،یبزن یگرید حرف نکهیا از قبل .شودیم برنده یگاه دارم، آنها

 از بعد و آمد

 :گفت گوشم در آرام دوستانم، با گرمش یاحوالپرس و سالم

 .ایب من با شو بلند-

 یکم .گرفتم فاصله زمانیم از یکوتاه یخداحافظ با و گفتم یا"چشم" ب**ل ریز

 عمه، از عقبتر

 :گفت دیچرخیم من سمت به کهیحال در و ستادیا باالخره .زدمیم قدم محتاطانه

 !ادیم ماکان یبود نگفته-

 .ادینم که اومد نظرم به نطوریا زدنش حرف از خهآ-

 !یکردیم دعوت هم رو گلنوش کاش حال هر به خب-

 !هستند؟ لندن االن مگه-

 .ادیب هم امشب یمهمان به تا بمونه شتریب کنم شیراض تونستمیم یول نه،-

 :گفتم و بردم فرو میموها در را دستم

 !نبود بهشون حواسم اصال دیببخش-

 حواستو شتریب بعد به نیا از یول نکن، سرزنش خودتو کرد شهینم شیکار گهید-

 .کن جمع

 .عمه چشم-

 .کرد نوازش دستش با را میبازو و زد میرو به یلبخند
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 .دیببخش-

 با .شد دهیکش گفت را کالم نیا که ییآشنا یمردانه یصدا منبع سمت به نگاهم

 ژست همان

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند .بود ستادهیا کنارم محترمانهاش

 !دییبفرما-

 :دیپرس و زد کمرنگ یلبخند
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 د؟یدیم من به رو رقص در یهمراه افتخار-

 نبود، ماکان دیپرسیم من از را سوال نیا که یمرد اگر .شد قتریعم لبم یرو لبخند

 شکیب

 که بودم خوشحال .کردیم فرق میبرا زیچ همه او، مورد در اما شدیم محو لبخندم

 میبرا آنقدر

 ،یسیرودروا در شوم مجبور من که اوردین جلو را دستش اول که بود قائل احترام

 را درخواستش

 احترام هب .دادیم انتخاب حق من به که داشت یخوشحال یجا هم واقعا .کنم قبول

 نگاهش عمه

 :گفت و شد قتریعم لبش یرو لبخند که کردم

 .دیباش راحت-

 :دادم جواب مودبانه خودش مثل و کشاندم ماکان سمت به را نگاهم

 !لیم کمال با-

 ستیپ یراه و گذاشتم دستش در را دستم آرام .کرد دراز سمتم به را دستش

 دو با .میشد رقص

 در خود اسارت به را گردنش دستم، دو اب من و گرفت بر در را کمرم دستش

 یفاصله نیا از .آوردم
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 چشمانش در توانستمیم بهتر سالن، یلوسترها فراوان درخشش و نور ریز و کم

 قیدق .شوم محو

 یرگیت از که بودند رهیت یقهوها بلکه نبودند، اهیس اهیس چشمانش .کردم نگاهشان

 شب یاهیس به

 اصال .بودند شهیهم از دلچسبتر یول تریمعمول چشمانش و چهره چقدر .دندییگرایم

 درک

 چشمان با یغرب یچهرهها که هستم و بودم معتقد شهیهم که من یبرا کردمینم

 یموها و روشن

 و گرم کمکم !است جذاب حد نیا تا مرد نیا چرا دارند ییهمتایب ییبایز بلوند،

 تا شدم گرمتر

 یشدن داغ .نبود زیجا شدن داغ نیا از شیب .انداختم نییپا را سرم .گرفتم گرُ آنکه

 را لشیدل که

 تا را عطرش خوب یبو .دمیکش قیعم ینفس .شدیم متوقف دیبا دانستمینم قیدق

 اعماق

 .دمیکش یگرید قیعم نفس و آوردم باالتر یکم را سرم .بردم فرو میههایر

 یذرها یحت دهانش

 کمرنگ اریبس یلبخند شیبها**ل یرو .آمد باال نگاهم ناخودآگاه !دادینم الکل یبو

 باز .بود

 دل در ستاره مانند یزیچ کی که دمیرس کشیتار چشمان به .آمد باال نگاهم هم

 کیتار آسمان

 شتریب به مرا که بود نگاهش مهمتر چشمانش از .زدیم برق چشمانش در شب،

 در کردن نگاه

 ترتند و تند کردنش نگاه شتریب لحظه هر با قلبم تپش .کردیم قیتشو چشمانش

 .شدیم

 که شد ادیز آنقدر بدنم حرارت .کرد فوران بدنم تمام در بیعج و دیشد یحرارت

 دستان گر،ید
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 از عرق درشت و زیر قطرات !کردمیم حس خنک را بود کمرم یرو که ماکان داغ

 امیشانیپ

 :گفتم ناخودآگاه .دیچکیم

 .گرمَمه-

 ارن؟یب آب برات بگم یخوایم-

 !گرمَمه یلیخ من نه،-

 .گذاشتم نهامیس یرو را دستم .بودم گرفته آتش گرما از .آمدم رونیب آغوشش از

 وانهوارید قلبم

 :گفتم و بردم فرو میموها در یدست .دیکوبیم نهامیس بر پرقدرت و تند

 !برم دیبا من دیببخش_

 :دیپرس و شد نگران نگاهش

 !خوبه؟ حالت-

 .برم دیبا فقط...آره-

 یجلو .رفتم یبهداشت سیسرو سمت به تند ییقدمها با و گرفتم فاصله او از عیسر

 اشییروشو

 !نداشت یدهایفا ختنیر آب مشت با .کردم باز را سردش آب ریش و ستادمیا

 رشیش ریز را سرم

 :گفتم ب**ل ریز و بردم

 !شیآخ-

 میبرا شدن خنک فقط خورند،یم گره دوباره و شدند سیخ میموها نبود مهم میبرا

 به .بود مهم

 آنقدر که یمیمال شیآرا و دهیژول و سیخ یموها با .شدم رهیخ نهیآ در رمیتصو

 بود شده کمرنگ

 میبرا !بودم شده یعال یهمانیم نیچن نیا یرا ب نداشت، یفرق نبودش با که

 با که بود رتعجبآو
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 خودم به هم دیشا داند،یم چه یکس !زدمیم کج یلبخند رمیتصو به نها،یا یهمه

 پوزخند

 شانس از .شدم سالن یراه نامناسب وضع همان با و کندم دل نهیآ از .زدمیم

 ینفر نیاول خوبم

 یناباور و ترس با و کرد نگاهم بهتزده .بود حساسم یعمه شد، سبز میجلو که

 :دیپرس
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 !شده؟ یچ !؟یآورد خودت سر ییبال چه آرزو-

 :گفتم و بردم فرو میموها در را دستم

 .بود شده گرمم یلیخ فقط خوبم من !عمه ستین یزیچ-

 ؟یدکر یادهرویز بازم نکنه !خدا یوا-

 .شدم رهیخ نیزم براق یکهایسرام به و انداختم نییپا را سرم

 هم وهیم و ینیریش همه نیا !نخور یدنینوش ادیز بگم بهت بار چند من دختر آخه-

 اگه .هست

 ؟یچ بزنه سر ازت یستیناشا کار وقت کی

 .دیببخش-

 قایدق صورتم که یطور داد، هلش باال به و گرفت را چانهام ریز گرمش دست با

 صورتش یروبرو

 .آمد باال چشمانش تا نگاهم و گرفتم نیزم از چشم .گرفت قرار

 !؟یکن سیخ دهیآبکش موش کی مثل خودتو دیبا شهیم ت گرم یوقت حاال خب-

 کی وسط اونم

 !یمهم یمهمون نیهمچ

 .شهینم تکرار گهید-

 .کنه خدا-
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 تکان یتدس بود، یکس چه دمینفهم که یشخص یبرا و انداخت اطرافش به ینگاه

 به دوباره .داد

 :گفت و کرد نگاه من

 .برسه وضعت و سر به و رختکن ببرتت بگم اد،یب اگنس سایوا_

 .باشه-

 :دیپرس و کرد نگاه عمه به یسوال .شد کینزد ما به اگنس که دینکش یطول

 خانم؟ دیداشت یکار من با-
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 کمد یتو هم حوله .یکن خشک موهاشو و رختکن یبر آرزو با خوامیم ازت آره،-

 رختکن ییباال

 .هست

 :دیپرس رفتند باال تعجب از شیابروها کهیحال در و انداخت من به ینگاه اگنس

 د؟یزد قدم دیرفت و ادیم بارون رونیب مگه خانم اوه-

 من وضع و سر از .گرفت خندهاش حرفش از هم عمه یحت .گرفت خندهام ارادهیب

 چه او

 و شد لیتبد کج یلبخند به خندهام !کردیم یبرداشت چه عمه و کردیم یبرداشت

 :گفتم

 .گرفتم دوش آب ریش با خودم نه،-

 با .اوردیب در سر شتریب تا کرد کج یکم را سرش کردیم نگاهم گنُگ کهیحال در

 گرفته که یژست

 عمه .کندیم لوس پدرش یبرا را خودش که بود شده تخس یبچها دختر هیشب بود

 بود نگران که

 :گفت اگنس به ندیبب نامرتب ظاهر آن با مرا یکس

 !گهید باش زود اگنس-

 : گفت و داد هلم جلو به یکم و گذاشت کمرم یرو را دستش
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 !زودتر !آرزو جُنب ب-

 !چشم-

 قدم وقفهیب و تند که نیح نیهم در .میشد رختکن یاهر و میگرفت فاصله او از

 اگنس م،یزدیم

 :گفت

 ن؟یشد داغ که دیخورد یدنینوش یادیز نکنه خانم-

 :دمیرس پ و کردم نگاهش یسوال

 واضحه؟ یلیخ-

 :گفت متیبامال و زد یلبخند
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 .دمیفهم رو نیا عمهتون واکنش از منم د،ینباش نگران !خانم نه-

 :گفتم و دمیکش الیخ یآسودگ یرو از ینفس

 .شد راحت المیخ-

 کوچکش یهایصندل از یکی یرو .بستم را درش میشد رختکن وارد نکهیا محض به

 و نشستم

 مالحظهیب یلیخ که یلحظها و ماکان گرانن یچهره چرا دانمینم .بستم را چشمانم

 کردم، ترکش

 فکر او به حد از شیب .کردم باز چشم .آمدیم در ذهنم تجسم به که بود یزیچ تنها

 و کردمیم

 .بردم فرو میموها در را دستم و دمیکش یپوف .نداشت یمنطق یلیدل میبرا نیا

 ظیغل یاخم

 تا میبرا و دادمیم نشان او به تنسب که ییواکنشها از .زد گره هم به را میابروها

 حد، نیا

 دور اگنس که یدیسف یحوله .نبودم خوشنود اصال بود، کنترل رقابلیغ و یجانیه

 انداخت گردنم
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 به شروع و کرد روشن را یسشوار .کرد پرت هودهیب افکار نیا از را حواسم یکم

 کردن خشک

 مشغول حوله با گردنم و صورت کردن خشک با را خودم هم من .کرد میموها

 .کردم

 :گفت اگنس که دینکش طول ادیز

 .خانم شد تموم-

 :گفتم و زدم نهیآ در رشیتصو به یکج لبخند .شد باز بودم کرده که یاخم

 .اگنس ممنونم-

 :گفت و زد میرو به گرم یلبخند

 .خانم بود فهیوظ-

 !فهیوظ نه لطفه اسمش-

 را آدمها واژهها، با چککو یباز نیهم .زدم شیرو به یچشمک و دمیچرخ سمتش به

 فرسنگها

 قانع او به ماندن کینزد یبرا کوچک، یباز نیهم به من و کندیم کترینزد و دورتر

 لبخند .هستم

 :گفت و شد پررنگ نشیدلنش
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 خانم؟ دیندار من با یگهاید کار-

 .یبر یتونینه،م-

 .خداحافظ فعال پس-

 .خداحافظ-

 اما ببندد را در حتما میبگو خواستیم دلم .گذاشت باز مهین را رختکن در یول رفت

 کردمیم فکر

 بر دارند راه من به که ییدرها دارم دوست شهیهم من، که داندیم خوب را نیا

 بسته گرانید



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 234 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ده ی فاصله در .شدم کترینزد نهیآ به و شدم بلند یصندل یرو از .باشند

 اشیمتریسانت

 :گفتم حسرت با .کردم نگاه صورتم به قیدق و ستادمیا

 !دم؟ینفهم ازت یچیه که یگذشت یچجور م،یزندگ یهمه از سال یس !سال یس-

 اشارهام، انگشت با .ختندیر سرم طرف کی میموها .کردم کج یکم را سرم

 که را آنها از یدستها

 انگشتم دور را آنها مدام .گرفتم یباز به را بودند شده ر ف هم با یهمسو

 رها و دمیچیپیم

 ناز هر با لذتش که یکس .کندیم نگاهم لذت با یکس کردمیم حس لیدلیب .کردمیم

 و

 غرق لذتش نیا در را او شتریب خواستیم دلم که یکس .شودیم شتریب کرشمهام

 به آنقدر .کنم

 .زد خشکش جا در .دیچرخ عقب به سرم ناخودآگاه که دمکر فکر شخص نیا

 که من مثل درست

 .زد خشکم جا در مو به دست همانطور

 دست با را گردنش پشت .انداخت نییپا را سرش و دیماس لبش یرو لبخند

 :گفت و خاراند

 .بشم خلوتت مزاحم خواستمینم .خوامیم عذر-

 !نجا؟یا یاومد چرا تو ماکان-

 من لیم باب جوابش اگر یحت که ینگاه .کرد نگاه چشمانم در .آمد باال سرش

 میتسل مرا نبود،

 .کردیم

 شدینم هم اگنس و خانم تایآرم یجلو .شدم نگرانت یلیخ شد بد حالت هوی چون-

 رو حالت

 .بپرسم
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 بودم، کرده ریدرگ خودم به را فکرش و ذهن حد نیا تا نکهیا از قلبم اعماق آن در

 یقیعم یشاد

 اخم ناخودآگاه بم،یعج احساسات نیا درآوردن سلطه ریز یبرا اما کردم حس

 با .کردم یظیغل

 :گفتم خشکاند،یم را یمحبت هر یشهیر یسرد و یخشک تینها در که یلحن

 !ینش من مزاحم گهید بهتره !خوبم من-

 و غم از یبیترک که یرنگ .گرفت یبیعج رنگ نگاهش .ماند حرکتیب مجسمه مثل

 خود در بهت

 دستش با را اشیشانیپ کهیحال در و چرخاند یگرید سمت به را سرش .داشت

 :گفت دیمالیم

 .شهینم تکرار گهید .خوبه حالت که خوشحالم-

 .انداخت میگلو در بزرگ یبغض رفتنش با .رفت یگرید حرف چیه بدون و دیچرخ

 یسمج بغض

 یقطرها .شد تار دمید رفتهرفته .کند خفه مرا خواستیم تمام سماجت با که

 چپم چشم از اشک

 یهمه شکستنش از و شکستم را او خودم من !کردمینم درک را خودم اصال .دیچک

 وجودم

 مرا احمقانهام یاجانهیه .کردم پاک را اشک آن رد دست، پشت با عیسر .شکندیم

 کی مثل

 قیعم ینفس و فرستادم یلعنت خود بر ب**ل ریز .بود کرده تجربهیب نوجوان دختر

 .دمیکش

 رو،یم شیپ که نطوریا .دمیکش را آنها شهیر از و بردم فرو میموها در یدست

 چند تا دیتردیب

 را راهنمیپ دستم، دو هر با و کردم شانیرها .کنمیم کچل را خود گرید سال

 نترییپا سواسگونهو
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 هم هنوز رختکن در .نماند یکوچک یاحتمال چروک گونه هر از یرد تا دمیکش

 یحت .بود مهبازین

 رونیب و کردم باز کامل را در حرص با .ببندد سرش پشت را در رفت ادشی

 قدم محتاطانه .رفتم

 از ار تعادلم بشوم یعصبان یوقت .کنم برخورد یکس با ای بخورم نیزم مبادا تا زدم

 دهمیم دست

 .دمیرس زمانیم به .بدهم انجام اطیاحت با دیبا هم، را ساده رفتن راه نیهم یحت و

 یچهرهها به

 رها را دوستانم .شدم رهیخ گرفتند خود به ینگران رنگ دنمید با که طنتشانیپرش

 یدوستان !کردم

 زور به .داشتم را آنها با شدن نیهمنش و دنید دوباره یآرزو تمام سال دو که

 .زدم لبخند

 تالش به یپوزخند همچون و کنم کاملش نتوانستم خواستم، چه هر که یلبخند

 یبرا ثمرمیب

 .درآمد آب از کج خودم، دادن نشان شاد

 !آرزو؟ شده یزیچ-
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 !بشه؟ دیبا یزیچ !نه-

 یحت .گرفت یشتریب ینگران رنگ شانیدو هر نگاه .کردم یعصب یخندها تک

 یبرا هم خودم

 !بودم دهینخند تمیعصبان موقع حال به تا من !شدم نگران خودم

 واست؟ ارنیب آب بگم یخوایم !شده یچ یبگ خوادینم اصال-

 خودم بر دیبا .دمیکش را آنها قبل از محکمتر و بردم فرو میموها در را دستم

 !شدمیم مسلط

 .ستین تشنهم نه،-
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 :گفتم و کردم رها را میموها

 م؟یگفتیم یچ کنه صدام عمهم نکهیا از قبل !ها بچه دیکن فیتعر خودتون از خب-

 فقط دلم فعال، که دندیفهمیم آن از بهتر یول آمده سرم بر ییبال کی دندیفهمیم

 عوض بحث

 :داد ادامه را ماندهاش اتمامن حرف نورا .خواهدیم کردن

 وقت هنوز یول ش،ینیبب کباری یخوایم یگفت تو که میگفتیم یخی قصر از میداشت-

 ینکرد

 .یایب

 بود؟ چطور نشیدید شماها خب !بود رفته ادمی کامال !یگیم راست آره اوه-

 که بود یهمونطور

 عهست؟یشا همش کنندیم ازش که ییفایتعر نیا ای کنندیم غیتبل

 !رهیم مزهش که میکن فیتعر !گهید شینیبب دیبا-

 .نه ای داره دنید ارزش بدونم خوامیم خب-

 ایب تو اصال !گذرهیم خوش هم یکل و جذابه هم یلیخ !داره که رو ارزشش آره-

 میببر ما سوئد

 !شهینم تنگ لندن واسه دلت گهید که یشیم عاشقش انقدر اونوقت مت،یبگردون

 دیشا اول، دید یتو و داره خودشو یقشنگ ایدن یجا هر که درسته !نزن حرفو نیا-

 جاها یبعض

 فقط آدم که یآرامش اون ییجا هر اما باشه، جذاب یلیخ آدم واسه مسافرت یبرا

 که یشهر یتو

 .دهینم بهش رو داره کرده یزندگ توش مدتها
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 :گفتم ذوق با .شد قطع صحبتمان کرد اعالم را شام زمان بلندگو از که ییصدا با

 !غذا جون آخ-

 .شد بلند شانیخنده یصدا
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 !یذاریم کالس ما یجلو فقط !ها یگرفت یمیرژ عجب-

 !بخورم یزیچ کی دیبا گشنمه یول خورم،یم رو تریمیرژ یغذاها خب-

 افکار یدوا نیبهتر غذا .شدم بلند امیصندل یرو از و زدم شیرو هب یچشمک

 و عذابآور

 یچهیدلپ حس با که کردم مشغول خوردن به را خودم آنقدر .است هودهامیب

 و چاقو دم،یشد

 و زدم کج یلبخند است، خوب حالم کنم وانمود آنکه یبرا .افتادند دستم از چنگال

 :گفتم

 .دیچسب یلیخ !شیآخ-

 :گفت بود مانده یباق ظرفش اتیمحتو از یمین هنوز کهیحال در یملود

 !؟یکرد فرار یقحط از مگه !یخوردیم آرومتر کم هی خب-

 :گفتم آورد،یم رحم به را یسنگدل هر دل که یلحن با و دمیبرچ را میبها**ل

 .بودم گشنه یلیخ آخه-

 :گفت داشتیبرم چنگال با را کشیاست از یکوچک یتکه کهیحال در نورا

 .نکن یاونجور رو افهتیق حاال خب-

 نسوخت؟ برام دلت واقعا !احساسیب چقدر-

 شیغذا با را خود و انداخت نییپا را سرش و انداخت من به یهیاندرسف عاقل نگاه

 .کرد مشغول

 یبرا که ما و کردند جان نوش را خود شام مهمانان، اکثر که نگذشت یادیز مدت

 یبرنامه مراسم

 و رفتند اکثرشان یکوتاه مدت در .مینکرد یمخالفت رفتنشان با م،ینداشت یگرید

 تمام نیح من

 جلب بود، کایار و نیجول با صحبت گرم که ماکان سمت به نگاهم ها،یخداحافظ نیا

 .بود شده

 او به من واکنش آنقدر ییگو ،یبهُت نه و بود مانده چشمانش در یغم نه گرید

 از که نزده، ضربه
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 با یول نکنم اخم که کردمیم کنترل را خودم یسخت به .نبَرَد لذت یمهمان یباق

 نها،یا یهمه

 نگاهشان متعجب .بود گرفته یباز به را میابروها مهار قابل ریغ و کمرنگ یاخم

 دو هر .کردم

 .بودند رفتن یآمده و دهیپوش را شانیپالتوها

 !من؟ یخونه دیاینم مگه !د؟یبر دیخوایم کجا ها بچه-

 :گفت بودند رفته باال تعجب از شیابرو دو هر که ،یحال در یملود

 هم و خانوادهت هم که هم االن داره؟ جا چقدر آپارتمانت مگه !ها خوشه دلت-

 عموت و عمه

 !هستند اونجا

 .دیبخواب ییرایپذ یکاناپهها یرو دیایب شما خب-

 :گفت و کرد ینوچنوچ نورا

 تو و تختت یرو میبر ینکرد تعارف یحت !بود؟ تو یمهموننواز اوج نیا !که واقعا-

 کاناپه یرو

 !یبخواب

 نتونیب نخواستم منم د،یشینم جا تخت یرو که دوتون هر دینفر دو شما خب-

 قائل ضیتبع

 هر گفتم نیهم واسه بخوابه، کاناپه یرو یکی ونا و تخت یرو بره یکی که بشم

 یرو دوتون

 .دیبخواب کاناپهها

 و فیظر یخندهها یصدا .بخندند شانیدو هر شد باعث که زدم دنداننما یلبخند

 یدوستان داشتن زبان، یسیانگل کشور کی در .داشتم دوست یلیخ را شانیدخترانه

 به یرانیا

 فیح اما افتاد امیزندگ در که بود ییاتفاقها نیبهتر از یکی دانشگاه، در آنها یخوب

 گرید که
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 :گفتم و کردم بغل را شانیدو هر !ستندین کنارم شهیهم یبرا

 .گردش میبر یکل دیهست یوقت تا میبذار قرار دیبا-

 .میریم حتما-
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 از بعد .کردم یخداحافظ آنها با بود، سخت میبرا دارید نیا به دادن انیپا آنکه با

 رفتنشان

 یصندل یرو حالیب و دهیپر شیرو و رنگ ،یخستگ از که افتاد مامان به نگاهم

 .بود نشسته

 :گفتم دادمیم ماساژ را شیشانهها پشت از کهیحال در و رفتم سمتش به عیسر

 واست؟ ارنیب یزیچ بگم یخوایم ؟یخوب امانم-

 شیگرما از وجودم یهمه که گرم آنقدر .زد گرم یلبخند .دیچرخ سمتم به سرش

 با .شد شعلهور

 :داد پاسخ اشیشگیهم متیمال

 !جان آرزو خوبم من-

 :داد ادامه و گذاشت دستم یرو را دستش

 !ستین ماساژ به یازین !یکن خسته دستاتو خوادینم-

 !ستین یکار که نیا !؟یخستگ جور چه مانما اوه-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 که کنمیم شکر رو خدا شهیهم .یهست ینمونها دختر واقعا تو .ازت ممنونم یلیخ-

 قیال رو من

 .دونسته تو مثل یدختر داشتن

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 !؟یکنینم شکر دهدا بهت منو که بابا داشتن واسه رو خدا یمطمئن !یآ یآ یآ-

 :گفت و کرد صدایب یخندها
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 خودتو یجا هم تو خب اما !کنمیم شکر رو خدا آرمان داشتن واسه که معلومه-

 .یدار

 سمتش به سرم کایار یصدا با .زدم کج یلبخند جوابش در که زد من به یچشمک

 .دیچرخ

 به هم ماکان ن،یجول از یکم یفاصله در و بود شده حلقه نیجول یبازو دور دستش

 کینزد ما

 تیواقع و کجا کردن یسع یول بدهم کایار به را حواسم تمام کردم یسع .شدیم

 !کجا

 .میریم گهید ما آرزو خب-
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 :گفتم و گرفت یشتریب جان بود، مانده لبم بر که یلبخند

 .نمتیبب بازم کاش-

 .باش ما مهمون تو نباریا اما میکنیم مالقات حتما-

 :گفت جوابش در عیسر نیجول

 .کنه مهمون رو ما دیبا هم ناب یسکیو کی آرزو البته-

 .کنم فراموش مبادا که کردیم یادآوری مدام .گرفت خندهام دشیتاک و لجاجت از

 !نیجول ستمیمیوا قولم یپا من-

 کینزد بود ستادهیا آنطرفتر یکم که بابا و مامان به کا،یار همراه و زد یلبخند

 عیسر مامان .شد

 :گفت و شد بلند اشیصندل یرو از

 نیا در دیداد افتخار نکهیا یبرا هم و عمل یبرا هم .دیکرد لطف یلیخ شما-

 شرکت یمهمان

 .دیکرد

 :گفت لبش بر لبخند همان با نیجول

 .دادم انجام رو کارم فقط من و بود فهیوظ همش !دینکن اغراق رادمنش خانم-
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 :گفت داد دست نیجول با و آورد جلو را دستش کهیحال در بابا

 شخصه به من .ستندین ریتپذیمسئول و فهشناسیوظ حد نیا تا دکترها یهمه-

 چوقتیه

 اگر فقط .مونمیم شما ونیمد شهیهم و کنمینم فراموش رو فراوانتون زحمات

 که یکس دیتگفیم

 .شدیم تریعال بوده، یک کرده اهدا رو قلبش

 پشت و بود انداخته نییپا را سرش .شد دهیکش ماکان سمت به نگاهم ناخودآگاه

 را گردنش

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش بابا، جواب در که کردم نگاه نیجول به .خاراندیم

 .کردمیم شونیمعرف شما به حتما بودند، لیما اهداکننده شخص انیاطراف اگر خب-
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 :گفت بردیم فرو شیموها در دست کهیحال در بابا

 و رانیا میگردیبرم یزود به چون د،یکن تشکر ازشون یلیخ ما جانب از پس خب-

 گهید دیشا

 .میباش نداشته رو هم با مالقات رصتف

 .بود عمل نیا ریگیپ یلیخ که دیباش ماکان ممنون شتریب دیبا نظرم به یول !حتما-

 آن به که یفشار شدت لرزشش، که افتاد ماکان یمشتشده دست به چشمم

 را کردیم وارد

 زد یلبخند حال نیا با .کردیم جدا تنش از را نیجول سر توانستیم اگر .دادیم نشان

 با و

 :گفت محترمانه یلحن

 .نکردم یمهم کار هم اونقدرا !نکن اغراق نیجول-

 در بابا .ندهد ادامه گرید که فهماند او به یجد طور به کرد نیجول به که ینگاه با

 از کهیحال

 :گفت زدیم جذابش کج یلبخندها همان
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 .انکاره رقابلیغ هم شونیا زحمات که البته-

 پاسخش در ماکان .کرد ابراز او به را تشکرش نگاه اب و کرد ماکان به ینگاه

 :گفت و زد یلبخند

 !رادمنش یآقا نبود یزحمت-

 به نوبت کردمیم یلحظهشمار دلم در من و دینکش یطول ادیز شانیهایخداحافظ

 تا برسد، من

 من از گرفتن قول از بعد کایار باالخره .کندیم یخداحافظ من با چطور ماکان نمیبب

 با دارید یبرا

 نگاهم .ستادیا من از یمتر مین یفاصله در .گرفت فاصله من از نیجول همراه به او،

 یرو

 جرئت .بود مانده ثابت زدند،یم برق یزیتم از شهیهم مثل که اهشیس یکفشها

 سرم نداشتم

 مودبانهاش لحن همان با و آرامشبخشش یمردانه یصدا همان با .اورمیب باالتر را

 :گفت

 .بود یخوب یلیخ یمهمان .دیکرد دعوت هم ور من که ممنونم-

 آرامش در مرا که ییایدر در .کردم نگاه چشمانش در .آمد باال عیسر سرم

 کرد،یم غرق رشینظیب

 برق آن در ستاره کی کند،یم نگاهم یوقت که یمطلق یاهیس در .شدم غوطهور

 محو زندیم

 :گفتم دمیشنیم زور به هم خودم که ییصدا با .شدم
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 .یکرد خوشحالم یلیخ ،یاومد که متشکرم-

 شیگرما با را قلبم اعماق تا که ناب یمحبت جنس از گرم .زد میرو به گرم یلبخند

 تندتر تپش به

 .انداختیم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 244 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .خوش شبت !دمتید مشد خوشحال یلیخ هم من-

 باالجبار .ستین راهبر دل خواست اما خواستینم را چشمانش از کندن دل دلم

 :گفتم

 .خوش هم تو شب ممنونم،-

*** 

 ریدرگ فکرشان که شانیدو هر به یچشم ریز و انداختم ینگاه دستم یمنو به

 بود، قهوه انتخاب

 نگاه من به لبخند اب کهیحال در و گذاشت زیم یرو را شیمنو یملود .کردم نگاه

 :گفت کردیم

 .کردم انتخاب من خب-

 .بزنم حدس ستایوا-

 .بزن حدس-

 موکا؟-

 کردیم بسته و باز دییتا ینشانه به را چشمانش کهیحال در و شد پررنگتر لبخندش

 :گفت

 !قایدق-

 :گفت کرد،یم نگاهمان متفکرانه که همچنان که افتاد نورا به نگاهم

 د؟یزنیم موکا دوتون هر-

 .تا سه میشیم یباش هشیپا هم تو اگه-
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 در و کردم صدا را گارسون .زد خودم مثل درست کج یلبخند و بست را شیمنو

 چشم با کهیحال

 .دادم را سفارشات باشند، من مهمان دیبا را نباریا که کردمیم اشاره آنها به ابرو و

 نورا رفتنش با

 :گفت و کرد مانیکنار زیم به محسوس ینگاه

 !دادند سفارش یچا تا دو فقط و یخوب نیا به شاپیکاف اومدن شدن پا همه نیا-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 245 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !نخوره قهوهشو و ادیب نجایا آدم کن فکر-

 :گفتم و زدم شانیرو به کج یلبخند

 !رند بیم لذت شتریب خوردن یچا از ااون دیشا خب-

 مشکوک یلحن با .انداخت من به مشکوک ینگاه و کرد زیر را چپش چشم یملود

 :دیپرس

 !بچسبه؟ قهوه از شتریب بهش یچا که باشه هم یآدم ممکنه یگیم تو حاال تا یک از-

 ند،دار عالقه یلیخ یچا به که هاییایتانیبر از یلیخ به یول چسبهینم که من به خب-

 شتریب

 !چسبهیم

 کرده شک که فهماند من به نگاهش همان با .کردیم نگاهم مشکوک هم هنوز

 سابق آدم همان

 ادی شنوم،یم یچا اسم تا دانستینم طفلک .است خورده ییجا به سرم ای هستم

 و ماکان

 که یکس کنار در یول ردیگینم را قهوه یجا یچا .فتمیم او با خوردن یچا یتجربه

 یهمه

 .دارد یگرید یصفا شود، لذت غرق یچا جرعه کی دنینوش با وجودش

 .گذرهیم خوش شمونیپ ایب تو یول میبر میمجبور فردا که ما آرزو حاال-

 بعد روز سه قایدق یعنی شیپ یهفته کی .شدم دمغ وجود تمام با حرفش همان با

 ،یمهمان از

 فرصت نیخرآ هم امروز و رفتند لندن از عمو و عمه یحت و خانوادهام یهمه

 با من گردش

 الک در دیبا باز و روندیم هم آنها فردا !است امینشدن تکرار و یمیقد دوستان

 فرو امییتنها

 یگرید کس هر داشتم، ماکان با یمهمان در من که هم یبرخورد آن از بعد .روم

 بود شیجا هم
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 و تنگتر را امییتنها الک هم او دنیند .کردینم برقرار من با یارتباط گرید او مثل

 سفتتر

 .کندیم
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 !؟ییکجا آرزو-

 .دمیکش یپوف و بردم فرو میموها در را دستم

 .دمیم قول .شتونیپ سوئد امیم حتما !شد پرت حواسم دیببخش-

 حس چه .زدم کج یلبخند شد، فرمشان خوش یبها**ل مهمان که یلبخند دنید با

 یخوب

 .کنم خوشحالشان توانستمیم کوچک، قول نیهم با که داشت

*** 

 :گفتم گرفته ییصدا با .شدم داریب نمیریش خواب از تلفن زنگ یصدا با

 !تلفن اگنس-

 بارهدو تماس، قطع بار هر با .کرد دایپ هم ادامه چ،یه نشد که قطع زنگ یصدا

 شروع یبعد زنگ

 مرا هم کشنبهی زود صبح خواهدیم مصرانه ،یکاریب یکنه کدام ستین معلوم .شدیم

 بدخواب

 :گفتم قبل از بلندتر یصدا با .کند

 !تلفن اگنس-

 .نشنوم را شیصدا تا دمیکش سرم یرو را پتو !نشد قطع زنگ یصدا هم باز

 !یلعنت اهَ-

 دستم .رفتم ییرایپذ به و شدم بلند تخت یرو از حالیب و زدم کنار را پتو اکراه با

 فرو میموها در را

 و برداشتم را یگوش گرمید دست با دادم،یم فحش ب**ل ریز کهیحال در و بردم

 حوصلهیب

 :گفتم
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 .الو-

 :گفت جوابم در انیرا سرحال و جانیپره یصدا
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 !کیعل سالم-

 بود؟ زدن زنگ وقت االن !انیرا-

 !یبش داریب یزمستان خواب از خواستم-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 ؟یزد زنگ چرا حاال-

 !بپرسم حالتو زدم زنگ-

 ؟یچطور تو خوبم-

 تواند؟ شیپ هنوزم کیموز و نور نمیبب !یعال-

 !ندارم؟ خبر خودم و امیهمونم من مگه !؟یگیم یچ-

 .نیسازیم رو پوک کله سه میت باهم که همونا !گهید دوستات تا دو همون-

 !؟یگیم رو یملود و نورا-

 .دارن رو هایمعن همون اسماشون گهید آره-

 :گفتم یجد یلحن با و گرفتم را خندهام یجلو

 !نکن مسخره دوستامو اسم-

 اند؟تو شیپ االن ینگفت خب !بداخالق باشه-

 .رفتند شیپ روز پنج نه،-

 !زود چقدر-

 :گفتم مغموم دایشد یلحن با

 !آره-
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 .نره سر حوصلهت که نمون خونه یتو ادیز پس خب-
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 .زد گره هم به را میابروها اخم

 !رونیب برم تونمیم هم رو روز یهیبق کنم، در رو هفتهم یهایخستگ یبذار اگر البته-

 :گفت و داد سر یخندها

 !کواال بخواب برو باشه،-

 .کانگورو خداحافظ-

 :گفت و کرد کوتاه یخندها

 !ستین که تو یخوابآلود مثل ه،یبزرگ مثبت پوئن ارتفاع از پرش-

 :گفتم پرحرص یلحن با

 .نایرا خداحافظ-

 :گفت طنتیپرش یلحن با

 .کواال خداحافظ-

 دم،یکش فحش به یلیخ را او نکهیا با .کردم قطع را تماس و آمد لبم یرو یلبخند

 ارزش تماسش

 با و رفتم اتاقم به .داشت را رینظیب لیتعط روز کی شروع یبرا شدن خوشحال

 یرو راحت الیخ

 امیداریب مهین یایدن به و افتادند هم یرو میپلکها که نیهم .دمیکش دراز تخت

 یصدا رفتم،

 تا گذاشتم سرم یرو را بالشت و دمیچرخ .واداشت اخم به را میابروها تلفن زنگ

 را شیصدا

 همه چرا ستین معلوم !نشد که نشد بشود منصرف ماندم منتظر چه هر .نشنوم

 به دست امروز

 االجبارب !رندیبگ من از هم را دنیخواب کوچک لذت نیهم تا دادهاند هم دست

 زدم کنار را بالشت

 رفتمیم تلفن سمت به غرولندکنان کهیحال در .شدم بلند تختم یرو از رخوت با و

 فکر نیا به
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 یلحن با و برداشتم را یگوش حرص با !است شده گم امروز اگنس چرا که کردم

 :گفتم پرخشونت

 !یآورد در شورشو گهید بسه انیرا-
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 !یهست یعصبان هم چقدر !؟یزنیم حرف یزبان چه به !؟یچ-

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست با

 !بود برادرم کردم فکر !دیببخش نیجول یوا-

 !؟یدار مشکل برادرت با مگه اوه-

 !نه-

 .ادینم نظر به که نطوریا-

 .میبگذر-

 .کنم یادآوری بهت رو مهم زیچ کی زدم زنگ باشه،-

 رو؟ یچ-

 .یکن مهمون ناب یسکیو کی رو ماکان و من بود قرار-

 به .بود خندهدارتر ،یطنز لمیف هر از میبرا سماجتش .گرفت خندهام حرفش از

 یادامه یجلو زور

 :گفتم و گرفتم را خندهام

 !بود ادمی !نیجول-

 .نذاشتم من که یکن فرار رشیز از یخواستیم بود علومم خندهت از-

 !گفته؟ یزیچ نیهمچ هی یک-

 .دمیفهم خودم نگفته، یکس-

 .ستمیمیوا قولم یپا شهیهم من .یدیفهم اشتباه-

 .یکن اثبات دیبا !ستین زدن حرف به که ستادنیوا قول یپا-

 بشه؟ اثبات بهت کنم کار یچ دیبا بگو خب-
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 !یکن مهمون یسکیو رو ما امشب نیهم دیبا-

 را ماکان با ییارویرو یآمادگ .دمیکش یپوف و بردم فرو میموها در را دستم

 از بعد هم آن .نداشتم

 ناچار به .داشتم او با که یگستاخانها برخورد نیآخر و ارتباط قطع هفته دو نیا

 :گفتم

 !باشه-

 م؟یایب کجا یساعت چه خب-

 بخوام؟ ازت یزیچ کی فقط .دیکن انتخاب خودتون رو جاش هم و ساعتش هم-

 .میخوایم یسکیو ما !یبخوا یزیچ دینبا که تو .دمیم امیپ بهت پس-

 :گفتم و کردم یخندها زیر

 ستین یمشکل اگه بگم بهت خواستمیم من یلو امَنه، جاش تو یسکیو نیجول اوه-

 هم رو کایار

 .نره سر حوصلهم من تا یاریب

 .میایم هم با پس شهیم خوشحال هم کایار اتفاقا-

 ؟یندار یکار !هیعال-

 .خداحافظ نه،-

 .خدانگهدار-

 جانیه شدهاش، تندتر تپش .گذاشتم قلبم یرو را یگوش و کردم قطع را تماس

 دارید یبرا ادمیز

 منظمتر و آرامتر تپشش تا دمیکش قیعم ینفس .دادیم نشان را ماکان با رهدوبا

 یصدا با .بشود

 خانه وارد دست به نان پاکت که اگنس به و دمیدو در سمت به متعجب خانه، در

 رهیخ شد،یم

 .شدم

 !؟یبود کجا حاال تا !اگنس-

 :گفت و زد یلبخند
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 یبرا هم بعدش و کردم یادهرویپ رفتم من ر،یبخ صبحتون !خانوم نیشد داریب-

 نون صبحانه

 .دمیخر

 .گشنهام یلیخ من که میبخور صبحونه زود ایب خب-

 :گفت و گرفت تعجب رنگ نگاهش

 .خانوم باشه-

 تعجب ل،یتعط روز در یزود نیا به صبح هم آن من، جانیه وفور از بودم مطمئن

 یول است کرده

 .مینگو او به یزیچ شب تا داشتم میتصم

 با را میلباسها تمام که من به ریمتح اگنس .شد شب یزدن هم بر چشم کی به

 حس لباس، تعداد نیا با .کردیم نگاه بودم کرده پهن تختم یرو شانیهایجالباس

 چیه کردمیم

 شبم آن رفتار یزشت و هایبدخلق خواستمیم انگار !ندارم امشب یبرا یاسبمن لباس

 ییبایز با را

 :گفتم و کردم نگاه اگنس به درمانده .کنم جبران لباسم

 .ندارم خوب لباس کنمیم حس میزندگ یتو نباریاول واسه اگنس-

 :گفت و شد کینزد تختم به

 .دیکن نگاه خانوم-

 :داد ادامه و کرد شارها تخت یرو یلباسها به دستش با

 .هستند مناسب و بایز لباسهاتون یهمه-

 .ستندین خوب خوامیم که اونقدر-

 !هستند که البته-

 .داد دستم به و آورد رونیب یجالباس یرو از را بود شیجلو که یسبزرنگ راهنیپ

 .دیکن نگاه نهیآ یتو باهاش رو خودتون و دیبپوش رو نیا-
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 نگاه با .دمیپوش را لباس یمعطل بدون که بود نانبخشیاطم یقدر به لحنش

 که یزینآمیتحس

 عیسر .شد برابر نیچند نهیآ در خودم به کردن نگاه یبرا شوقم انداخت، من به

 توالتم زیم یجلو

 است، بد میگویم که را یزیچ یوقت چقدر .کردم نگاه قیدق رمیتصو به و رفتم

 به کنمیم امتحان

 .شوند ساخته ذهن با نکهیا مگر ندارند وجود یبد و یخوب اصال .برمیم یپ اشتباهم

 اصال لباسم

 کج یلبخند .بود خوشدوخت و بایز هم یلیخ بلکه نبود، بد کردمیم فکر که آنقدر

 رمیتصو به

 .دمیچرخ اگنس سمت به و زدم نهیآ در

 .یکرد کمکم لباس انتخاب واسه که یمرس اگنس-

 .باستیز تنتون به دیبپوش یلباس هر !نکردم یکار که من !خانم کنمیم خواهش اوه-

 در را میموها از یدستها .دمیچرخ نهیآ سمت به دوباره و شد پررنگتر لبخندم

 و گرفتم دست

 :گفتم

 کنم؟ کار یچ رو نایا-

 :گفت و داد دستم به یرنگ سبز تل اگنس

 .دیبش یعال نیا با کنم فکر-

 !یفوقالعادها تو اگنس-

 !دیکنیم اغراق یلیخ خانم اوه-

 !اصال نه-

 ست نیهم با .زدم را تل و خواباندم یکم را شدهام وز یموها دستم با عیسر

 یلیخ ساده، کردن

 :گفتم و زدم اگنس یشانه بر کوتاه یضربها .دمیرسیم نظر به مرتب
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 !شد رید که برم گهید من-

 !نره ادتونی هم پالتو .خانم بگذره خوش-

 .فعال .باشه-
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 .فعال-

 یهیبق به سبتن میباال سرعت و جانیه یجلو یول کنم یرانندگ محتاط کردم یسع

 اوقات

 !دمیرسیم دیبا یول رسم،یم زودتر آنها از دانستمیم .رمیبگ توانستمینم را امیرانندگ

 به

 و میبخور شام هم تا میرفت رستوران به م،یبرو بار به آنکه یجا به نیجول درخواست

 و نیجول هم

 به ار چییسو و کردم توقف رستوران یجلو .رندیبگ من از یحساب ینیریش کی ماکان

 .دادم پارکبان

 وادار مرا بلندم پاشنه یکفشها .باشد بیعیب و مرتب که دمیکش میپالتو به یدست

 به کردندیم

 نیزم بر که یضربها یقیموس به قتریدق و بزنم قدم شتریب اطیاحت با و یآهستگ

 نواختندیم

 :دیپرس ییرو خوش و جوان نسبتا خانم که رفتم رشیپذ سمت به .کنم گوش

 ن؟لتویفام-

 .رادمنش-

 .منتظرند هم مهمانهاتون از یکی چهار، یشماره زیم-

 .کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم و کردم نگاه ساعتم به عیسر

 !برسند گهید ساعت مین دیبا که اونا اما !د؟یمطمئن-

 کرده رزرو قبل از رو زیم هم شما .دندیرس شیپ یقهیدق چند فقط هم شونیا-

 .دیبود
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 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .ممنون-

 .کنمیم خواهش-

 که ماکان به متعجب .شدم متوقف اشیمتر پنج یفاصله در که رفتم زیم سمت به

 زیم پشت

 درک !دیرسیم موقع به شهیهم او .کردم نگاه بود، خواندن کتاب مشغول و نشسته

 چرا کردمینم

 از یکی .فتمر زیم سمت به و دمیکش قیعم ینفس !است آمده زود حد نیا تا امروز

 را هایصندل

 من به را نگاهش و ردیبگ کتابش از چشم شد باعث که دمیکش عقب خودم یبرا

 از قبل .بدوزد

 :گفتم شوم، الل و کنم نگاه چشمانش در نکهیا
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 .سالم-

 .سالم-

 م که یایدلتنگ همان جنس از یدلتنگ ینوع .کردمیم حس یدلتنگ ینوع شیصدا در

 آزار هم را

 بیعج میبرا که بودم یمرد دنید دلتنگ که چرا دمیدیم آزار دنشیند از .دادیم

 مردها گرید با

 چیه به لحظه چند یبرا .آمد باال چشمانش تا دستش کتاب از نگاهم .بود متفاوت

 فکر زیچ

 اهیس دو انگار اهرنگشیس چشمان .کنم فکر توانستمینم هم خواستم یم اگر .نکردم

 که چالهاند

 هر از را وجودم و نگاهش یجادو در شدن قیعم فکر جز ،یفکر هر از را مغزم

 حس جز ،یحس
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 یحت یول بود ساده کردن نگاه نیا یتشنه .بود تشنه هم او .کردندیم یخال آرامش

 قهیدق کی

 باال را سرش فقط نکهیا یبرا .انداخت نییپا را سرش و نداد پاسخ مانیشنگت به هم

 تا اوردیب

 :گفتم کنم نگاهش شتریب

 !یدیرسیم موقع به قایدق شهیهم !؟یدیرس زود انقدر چرا-

 چشمانم در نکهیا یجا به .نداشت یتشنگ رنگ گرید نگاهش یول آمد باال سرش

 به کند نگاه

 :گفت احساس از یخال یلحن با .دوخت چشم میموها

 سر حوصلهت ییتنها که اومدم زود منم ،یایم زودتر ساعت مین دونستمیم چون-

 .نره

 !؟یدونستیم کجا از-

 کنم فکر که گشتیم یپنهانکار از یاثر دنبال به .کرد نگاه چشمانم در عیسر

 هم را جوابش

 :گفت و زد طنتیپرش یلبخند .گرفت

 !دونستمیم کجا از یدونیم که تو-

 !مونده؟ ادتی هنوز رُم، یتو تزایپ واسه قرار اون از یعنی-

 .مونهیم ادمی آدمها یلیخ از زهایچ یلیخ من-

 .افتاد جانم به خوره مثل گفت، که یی"آدمها یلیخ" به تلخ یحسادت دیشد حس

 چرا دانمینم

 ظیغل یاخم ناخودآگاه .سپاردیم ادی به من از را زیچ همه دیبگو خواستیم دلم

 کالفه .کردم
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 .شد شیبها**ل همانیم لبخند من، واکنش دنید از .بردم فرو میموها در را دستم

 نکهیا از
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 مانه گارسون اگر .خوردم حرص بود، شده خوشحال من کردن یعصبان بابت

 دو و آمدینم لحظه

 تمیعصبان یرو از یاطیاحتیب نوع هر بود ممکن گذاشت،ینم زیم یرو را آب وانیل

 .بزند سر

 که یآب یسرد از که یآرامش حس .دمیکش سر نفس کی و برداشتم را وانیل

 کرد خنک را میگلو

 از یموج با .شد دهیکش ماکان سمت به نگاهم .آورد لبم بر کج یلبخند گرفتم،

 نگاهش در رغرو

 .بود دوخته چشم میجلو یخال وانیل به

 گذشت؟ خوش نشدم، خلوتت مزاحم من که مدت نیا نمیبب کن فیتعر آرزو خب-

 دمیفهمیم .آورد در رک تح به وجودم در را طنتیش حس ینوع زشیطعنهآم لحن

 امشب که

 را اشیدلخور ش،یزدنها طعنه نیا و دارد یدلخور یبو و رنگ من به نگاهش

 شینما به ترشیب

 :گفتم و گرفت یشتریب جان لبخندم .گذاشتیم

 !گذشت خوش یلیخ آره،-

 از پرغرورتر لبخندش، .نباخت را خودش یذرها یحت .شدم قتریدق چشمانش در

 در را خود قبل

 :گفت زیتمسخرآم یلحن با .ساخت آشکار صورتش

 و شمچ ستین خوب .گهیم بهم رو تو حس حرفت، از صادقانهتر شهیهم نگاهت-

 هم با آدم زبان

 .باشند تضاد در

 و بود گرفته کلماتش تکتک در را غرورم انگار .شد یخال زد که یحرف از دلم تهَ

 آنقدر .فشردیم

 نبرد، یپ من شکست حس به یذرها آنکه یبرا .شود تکهتکه و بشکند تا فشردیم

 یخندها تک
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 :گفتم بود، پابرجا کجم لبخند همچنان کهیحال در .کردم کمصدا

 !؟یخودت من نگاه مخاطب یدونیم کجا از بعد-

 :گفت و شد قتریعم لبخندش

 .واضحه کامال-
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 لحظه هر که بود آورده در مرا حرص آنقدر .بود شده مشت زیم ریز دستم

 مشت کی بود مکنم

 کتک با که نداشت یرینظیب ییبایز چون شدم،ینم ناراحت هم اصال .کنم حوالهاش

 خوردن

 .شود خراب

 ما نیب یکدورت ستمین یراض که من .میکن عوض بحث یخوریم حرص اگه خب-

 .ادیب شیپ

 .کردم انینما قبل از کجتر و شیپ از شیب را بود شده محو کمکم که را لبخندم

 چوقتیه خب یول !ه؟یچ تیواقع مطمئنم یوقت بخورم حرص دیبا اچر !حرص؟-

 کردمینم فکر

 !یکرد دمیناام یلیخ !نمیبب ازت رو یبرخورد نیچن

 اون از یدیام چیه االن که یداشت دیام من به چقدر قبال مگه !د؟یناام چرا !دیناام-

 نمونده؟

 !یباش داشته یترمحترمانه برخورد ارتباط، قطع مدت نیا از بعد بودم دواریام-

 !کردم؟ یاحترامیب مگه-

 سالم ما به بودند دهیرس تازه که نیجول و کایار دهم، را جوابش نکهیا از قبل

 هر از شتریب .کردند

 لحن با کایار .خوردمیم حرص بود مانده لبش یرو هم هنوز که یلبخند از ز،یچ

 :گفت یشوخ

 !د؟یکرد ست هم با رو لباسهاتون شوهرها و زن مثل چرا شما-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 258 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 کردمیم یسع که ینگاه با کهیحال در من و دندیخند ماکان و نیجول حرفش، نیا با

 تفاوتیب

 نگاه بود، من راهنیپ رنگ هم قایدق که ماکان رنگ سبز کراوات به دهم، نشان

 :گفتم و کردم

 کهیت کی !همند هیشب لباسهامون یهمه انگار میکرد ست یگیم یجور !کایار اوه-

 سبز یپارچه

 یمجلس راهنیپ با رو کراوات دوختن واسه مونده یاطیخ کارگاه انبار یتو که

 !؟یکنیم سهیمقا

 امشب یول اورمیب در را حرصش خواستیم دلم .انداختم ماکان به غرور پر ینگاه

 بیعج

 دوباره بود آمده بند شانیقبل یخنده تازه که نیجول و او !خواندیم خروس کبکش

 خنده به

 نوک خواست یم دلم کودکان مثل که گونهاش یرو یحفرهها یرو نگاهم .افتادند

 در را انگشتانم

 ینشانه به را لبخندم کرد وادار مرا کایار یخنده یصدا .ماند ثابت کنم، فرو آنها

 با یهماهنگ

 :گفت نیجول گذاشت زیم یرو را منو گارسون نکهیا محض به .کنم پررنگتر جمعمان
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 !دیرس امشب باالخره خب-

 :گفت و کرد یخندها زیر کایار .آمد در جوابش در ماکان یکمصدا یخنده

 !یریگیم رادیا ازش و رفته خودت به هم قایدق که خوبه !شکمو بگو نیمارت به باز-

 :گفت کردیم نگاه منو یغذاها ستیل به قیدق کهیحال در نیجول

 آزادش انقدر تو تازه و خوردمینم غذا انقدر بودم نیمارت سن هم یوقت از که من-

 گهید یگذاشت

 .زنهینم فود فست جز ییغذا به ب**ل
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 :دمیپرس و کردم نگاهشان یسوال

 ه؟یک نیمارت-

 .خونهمونه توپ-

 :گفت و کرد نیجول یرو به یاخم اکیار .دندیخند هم با و کرد نگاه ماکان به

 نکن؟ مسخره رو بچه بگم بار چند-

 :گفت و دیچرخ من سمت به نگاهش

 .پسرمونه-

 :گفتم شوق با

 !هستند یمشابه و قشنگ یلیخ یاسمها مارتا و نیمارت !جالب چه-

 :دیپرس متعجب یلحن با و شدند گرد تعجب از کایار چشمان

 !؟یشناسیم کجا از رو مارتا تو-

 :گفت کردیم نگاه نو م به متفکرانهاش ژست با همچنان کهیحال در نیلجو

 آرزو مثل شد بزرگ یوقت که نهیا آرزوم تنها و دخترمه مارتا بودم گفته بهش من-

 .نشه
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 من به یادیز گرید امشب .دیکشیم خط مغزم بر ماکان و خودش یخنده یصدا

 کایار !دندیخند

 :گفت بود انداخته نیجول به رانهیمتح ینگاه کهیحال در

 !؟یزد آرزو به که بوده یحرف چه نیا نیجول-

 :گفت و کرد نگاه من به

 ؟ینشد که ناراحت حرفش از-

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 !اصال نه،-

 :گفت و دیکش الیخ یآسودگ از قیعم یسنف کایار
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 یجد حرفاشو ادیز داره، یشوخطبع تیشخص نیجول ،ینشد ناراحت که خوشحالم-

 .رینگ

 :گفت کردیم نگاه من به چپچپ کهیحال در نیجول

 !شهیم یبتیمص نده، بها من حرف به اگر !نکن نگاهش ینجوریا رو نیا !کایار-

 :گفتم و زدم یکج لبخند

 .دهیم بها هیبق حرف به یادیز آدم که شهیم شروع ییاونجا از شهیهم بتیمص-

 :گفت و گذاشت زیم یرو را منو نیجول

 !یبد بها بهشون که داره بها اونقدر حرفاشون آدمها، یهیبق نیا از یبعض اما-

 !حرفاشون از یبعض فقط و آدمها از یبعض فقط ،یگیم که یهمونطور یول دیشا-

 :گفت و بست دییتا ینشانه به را چشمانش نیجول

 به حد از شیب نند،یبدب همه به شونیزندگ اوقات شتریب تو مثل که ییآدمها یول-

 اعتنایب هیبق

 .شنیم

 !نمیواقعب من-
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 :گفت و زد یلبخند

 !ناندیب واقع کنندیم ادعا آدمها اکثر-

 :گفت گذاشتیم زیم یرو را دستش ینو م کهیحال در کایار

 باشه کردن بحث .ادیم داره گارسون که دیکن انتخاب رو غذا بهتره فعال خب-

 .بعد واسه

 :گفت و انداخت ینگاه آمدیم زمانیم سمت به که یگارسون به نیجول

 .کردم انتخاب که من-

 از شتریب .دادند را کمرشکنشان و متیگرانق یسفارشها یهمگ نگارسو دنیرس با

 ماکان از همه
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 با داشت میتصم نیجول مثل و بود گذاشته کنار کامال را تعارف که کردم تعجب

 بیج کردن یخال

 نثارشان راهیب و بد توانستمیم تا دلم در که من .اوردیب در عزا از یدل یحساب من،

 تا کردمیم

 ستمین یسیخس آدم .نشد که نشد یول شود کم خوردمیم هک یحرص از ،یذرها

 یبرا یول

 رفتن از بعد ماکان و نیجول .کردمیم ییصرفهجو دیبا لندن، در ماندنم مستقل

 ینگاه گارسون،

 :دیپرس متعجب کایار .دندیخند و انداختند من به

 !د؟یخوشحال انقدر تا دو شما که هیخبر امشب !د؟یخندیم یچ به-

 :گفت یشوخ نلح با نیجول

 جالب حاال !سهیخس یاسکروچ مثل که معلومه !کرده یاخم چه آرزو کن نگاه آخه-

 نجاستیا

 !کنهیم مهمونمون شام داره شب کی فقط که

 یپ بودم، کرده یرارادیغ که یظیغل اخم به تازه .گذاشتم میابروها یرو را میدستها

 از قبل !بردم

 :گفت بود دهآم بند خندهاش که ماکان دهم، جواب نکهیا

 که یکس یغذا ینهیهز خودش داره دوست شهیهم آرزو که نهیا اون از جالبتر و-

 رو همراهشه

 مهمونمون فقرا مثل وگرنه شد، غذا هم باهاش دینبا معلومه خب اما !کنه حساب

 !کنهیم
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 دوباره بودم، کرده مهار تازه که یاخم .شد منقبض خشم شدت از فکم حرفش با

 میابروها به
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 از اصال .دمیکش را آنها شهیر از و بردم فرو میموها در را دستم کالفه .آورد هجوم

 تیشخص

 به ینیسنگ و کریغولپ شهابسنگ کدام ستین معلوم !آمدینم خوشم ماکان دیجد

 سرش

 مملو واکنش هر از و دهدیم حرص مرا .است داده رییتغ را او حد، نیا تا که خورده

 تیعصبان از

 یقهی دست با .هستم شدن خفه حال در کردمیم حس !شودیم لذت غرق خشمم و

 را راهنمیپ

 گفتن به و شدم بلند ناچارا !یکاف یاندازه به نه یول شدم بهتر .دادم تکان یکم

 چند دیببخش"

 صورت ریتصو به رانیح .شدم یبهداشت سیسرو یراه و کردم بسنده "هلحظ

 در خشمم از سرخ

 صورتم به آبش از مشت با و کردم باز را سردش آب ریش .شدم رهیخ نهیآ

 را رشیش .دمیپاش

 باز بودم، بسته که را چشمانم .شدمینم خنک نیا از شیب .بود بس گرید .بستم

 را سرم و کردم

 جا در بهتزده بود، ستادهیا سرم پشت که نهیآ در یکس ریتصو دنید با .آوردم باال

 .زد خشکم

 :گفتم ناباور

 !ماکان-

 نیا در من دنید با االن .است غرورم شدن شکسته تینها نیا گفتم خودم با

 فهمدیم ت،یوضع

 در .زندیم خنده ریز و گرفتهام آتش خشم، یداغ از که داده حرص مرا قدر چه که

 ریتصو

 دهید صورتش در لبخند از یاثر نه و بود تمسخر از یاثر نه .شدم قیدق چهرهاش

 نگاهش .شدیم
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 .گذاشت دهانم یرو را دستانش از یکی .شد کترینزد من به .داشت آرامش رنگ

 یظیغل اخم

 هر مچ گرشید دست با بکنم یحرکت نکهیا از قبل !کردیم یاحترامیب من به .کردم

 را دستم دو

 کردنش، یاحترامیب یول دمیترسینم او از .شد ظتریغل اخمم .کرد ریاس پشت از

 قابل ریغ میبرا

 .بود تحمل

 یبرا من به لیدل دو به دیبا تو یدونیم خب .بزنم حرف من فقط االن بذار-

 حق کردنت یعصبان

 ...یشیم جذاب یلیخ یشیم یعصبان یوقت نکهیا اول ؛یبد

 جمع درد از صورتش .کنم له را شیپا کفشم، یپاشنه با کرد وادارم که زد یلبخند

 یول شد

 در دادش که کنم چه افتادم فکر نیا به .نشدم یخال کردم حس .امدین در کشیج

 از قبل .دیایب

 :داد ادامه را حرفش برسد، ذهنم به یفکر نکهیا
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 !وروجک یرسینم هدفت به-

 .آوردیم باال را میآنرو داشت گرید .زد لبخند که زدم شیپهلو به یضربها آرنج با

 کردمیم چه هر

 سکون .برسد ذهنم به یاساس یفکر که نخوردم تکان .شدمیم یعصب شتریب خودم

 دید که مرا

 :داد ادامه

 تو چون کنم، تتیاذ خوادیم دلم تا هک منه با حق بگم دیبا امشب بابت نکهیا دوم-

 من یجا
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 که داشت یحس چه من واسه کردنت، نگاه یمهمان شب اون یدونستینم و ینبود

 اگر

 !نشم خلوتت مزاحم یگفتینم بهم یاونطور چوقتیه ،یدونستیم

 .داشت نگه دهانم یرو محکمتر را دستش که کنم باز را دهانم کردم یسع زور به

 یعصب ینفس

 :داد ادامه که دمیکش

 یول دادمیم حق بهت ،یشدینم مونیپش یزد موقع اون که یحرف از واقعا اگه-

 که امشب

 باعث نکهیا از بود معلوم کامال .خوندم نگاهت از رو یداشت که یحس دمت،ید

 از مدت نیا یشد

 دادن عذاب واسه یبد حق من به دیبا نیهم واسه .یبود مونیپش میبش دور هم

 خودت، و من

 .کنم تمجازات

 :گفت و زد یلبخند

 نه؟ مگه-

 آرامتر یکم بلکه تا بکشم را میموها گذاشتینم یحت .کردم نگاهش فراوان حرص با

 .شوم

 میموها در را دستش بزنم یحرف نکهیا از قبل .برداشت دهانم یرو از را دستش

 دانمینم .برد فرو

 گرم را سرم پوست و موها آرامآرام دستش حرارت .ماندم ساکت لیدلیب یول چرا

 در دستش .کرد

 یموها نیا داشتن یبرا نبار،یاول یبرا من و بود کرده ریگ میموها یگرهها یالبال

 را خدا زمخت

 نیبهتر گرهها نیا و اوردیب رونیب را دستش خواستینم دلم اصال .کردم شکر

 من از را تیحما

 :گفت آرامشبخشش لحن با کرد،یم قتریعم را لبخندش کهیحال در .کردند
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 و یعصبان که هم چقدر هر باشه ادتی !یبکش موهاتو دینبا چوقتیه گهید-

 ،یشد حوصلهیب

 !یبکش موهاتو دینبا
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 راست یمهین رفتن باال با کج یلبخند .شدم دلچسب و قیعم یلذت غرق حرفش با

 صورتم بر لبم

 :گفتم طنتیپرش یبالحن .شد انینما

 !داره ربط خودم به و خودمه یموها-

 بر لبخند همچنان آنکه با .زد یلبخند و کرد رها را دستانم مچ گرشید دست با

 داشت، ب**ل

 :گفت یجد یلحن با

 مجازات به کار یشکیم موهاتو نمیبب ندفعهیا یول ،یآزاد گهید حاال !گروگان خب-

 نیسنگ

 !کشهیم

 :گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 .ویموس چربهیم زورش یک دمیم نشون باشه !گهید یکنیم دیتهد رو من-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 .مادمازل بده نشون-

 :گفت و کرد دراز سیسرو یخروج در سمت به را دستش

 .مقدمترند خانومها-

 ریاس تقاص دیبا .زدم قدم در سمت به متکبرانه و گرفتم باال غرور با را سرم

 کردن خفه و کردن

 .بدهد پس مرا امشب

 لبخند که افتاد کایار به چشمم شدم،یم کینزد زیم به کهیحال در و شدم سالن وارد

 ب**ل بر
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 جا امیصندل یرو .آمدیم لبم بر لبخند شهیهم اشییخوشرو از .کردیم نگاه من به

 خوش

 .نشست بود من یروبرو قایدق که اشیصندل یرو هم نماکا بعد یکم .کردم

 کهیحال در نیجول

 :گفت یشوخ به کردیم نگاه من به

 میبفرست رو یکی م،یافتاد فکر نیا به ما که چطوره تو حال نهیبب اومد ماکان نیا واال-

 حال مینیبب

 !چطوره خودش
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 :داد را پاسخش لبخند با هم ماکان .دیخند یکم و زد یچشمک ماکان به

 .دیکش طول کنم بهتر رو حالش رفتم منم .بود بد حالش-

 یرو به کج یلبخند .کرد یاری خنده در را نیجول ش،یخندهها زیر با هم کایار نباریا

 و زدم ماکان

 :گفتم مشکوک یحنل با

 !؟یکن بهتر رو حالم-

 :گفت مطمئن و شد پررنگتر لبخندش

 !البته-

 میتصم اگر .خوردیم را خونم خون، فقط درونم در یول کردم پررنگتر را کجم لبخند

 نیا از دارد

 یبرا دیبا باشد، داشته بود پنهان حاال تا که را امشبش تیشخص نیا شهیهم بعد به

 او شهیهم

 غذا .شد پرت کل به حواسم گارسون آمدن با .کردم یم رونیب امیزندگ از را

 نیا از مرا شهیهم

 یهمه که دینکش یطول .افتهامی گرید ییایدن در تازه یجان ییگو برد،یم رونیب ایدن

 را غذاها آن
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 :گفت و دیکش قیعم ینفس نیجول .میکرد تمام

 ...مونده یکار اصل یول دیچسب یلیخ که غذا-

 .ختیر را آن از یاندک ماکان جز به همه، السیگ در و برداشت را یسکیو یبطر

 ماکان به متعجب

 به .کردم نگاه خورد،یم را آبش وانیل و بود داده هیتک اشیصندل به الیخیب که

 یسوال نیجول

 :گفت که کردم نگاه

 ه؟یچ-

 ؟یختینر ماکان واسه چرا-

 سمتم به رشس بود، آمده خوشش خودش یدرباره من یکنجکاو از که ماکان

 لبخند با و دیچرخ

 نیجول .زدم شوقش پر واکنش به کج یلبخند کنم، نگاهش نکهیا بدون .کرد نگاهم

 متعجب

 :گفت
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 !زنه؟ینم الکل به ب**ل چوقتیه ماکان یدونینم تو مگه-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 یچ واسه کنم مهمون یسکیو تو با اونم که کرد کرنا و بوق همه نیا پس !واقعا؟-

 !بود؟

 :گفت و کرد صاف را شیصدا یکم ماکان

 .خوردم خوب هم آخرش و خواستمیم شام فقط که من-

 :دمیپرس مشکوک و انداختم او به یهیاندرسف عاقل نگاه

 !گه؟ید یزنینم الکل به ب**ل اصال یعنی-

 :گفت یجد لحن با و لکسیر

 .اصال نه،-
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 ؟یچ یخوریم کنم ثابت من اگر-

 .کن ثابت-

 از پر نگاهش .بود دهیفایب یول گشتم ترس ای یدودل یاندک دنبال به نگاهش در

 یطور بود؛ نیقی

 :گفتم متعجب .دیرسیم نظر به یواقع آن با یرممکنیغ هر که

 چوقتیه دینبا چرا اصال !نزنه؟ الکل به ب**ل و بشه بزرگ نجایا یکس شهیم مگه-

 مشروب

 !؟یدار یخاص یماریب نکنه !؟یبخور

 معتقدم چون نم،یبینم یلیدل شدن یدنینوش و خوردن یبرا من !شهیم که معلومه-

 شهیهم آدم

 ،کنه لمس رو هایسخت وجود تمام با ش،یزندگ لحظات تمام در و باشه اریهش دیبا

 رو هایتلخ

 کردن فرار کوتاه مدت کی یبرا و خوردن مشروب .کنه حل رو مشکالتش و بچشه

 مشکالت، از

 دینبا که حتما یول ستم،ین ماریب من !نداره یسود آدمها دادن نشون فتریضع جز

 تا باشم ماریب

 .کرد زیپره نشدن ماریب یبرا دیبا یگاه !کنم زیپره
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 یول بود یمنطق هایلیخ نظر از دیشا شیحرفها .انداختم چهرهاش به تفاوتیب ینگاه

 یبرا

 در که افتاد کایار و نیجول به نگاهم .بود بابا و مامان یاندرزها و پند تکرار من،

 ما بحث مدت

 یلبخند .کنند آغاز را بردنشان لذت و دنینوش من با بودند منتظر و کرده سکوت

 را السمیگ و زدم
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 با مانیالسهایگ برخورد نگیریج یصدا با و آوردند باال را شانیالسهایگ .آوردم باال

 :میگفت هم

 .یسالمت به-

 معده و گلو تا گرفته دهان از را وجودم تمام نش،یدلنش سوزش و فوقالعاده طعم

 .کرد ذتل غرق

 گونه هر از را ذهنم ،یریدلپذ یجیگ کمکم که خوردم گرید السیگ چند دانمینم

 قفل کردن فکر

 هم هنوز که کایار .نخورم توانستمینم یول خوردمیم زور به را یبعد السیگ .کرد

 بود اریهش یکم

 :گفت

 !یکنیم یزندگ تنها دمیشن چون نخور، گهید یشد یدنینوش یلیخ اگه آرزو خب-

 :گفتم شدار ک یلحن و یستس با

 ...هست ...اگنس ...!ستمین ...تنها-

 سمت به نگاهم ناخودآگاه .کردم پر هم را امیبعد السیگ و کردم کج را یبطر

 شد دهیکش ماکان

 .شدم متنفر خودم از لحظه آن .کردیم نگاه من به تاسفبار و زیترحمآم ینگاه با که

 کردم حس

 یبرا .دهدیم نشان من به یواکنش نیچن او که شدهام چندشآور و منفور چقدر

 کردن فراموش

 یول کردم یادهرویز یلیخ .خوردم کامل هم را یبعد السیگ او، حتگرینص نگاه نیا

 یگرید راه

 عالم در .افتاد زیم یرو که شد نیسنگ آنقدر سرم و شد تار کمکم چشمانم .نبود

 و خواب نیب

 و نگران من یادهرویز از که دمیشن را نیجول و کایار وضوح کم یصدا ،یداریب

 .بودند شده آزرده

 :گفت یشوخ به نیجول
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 !نکنه حساب که خوابزده به رو خودش-

 از را کارتم کنم، بلند را سرم نکهیا بدون و کردم سست یخندها حال همان در

 ردم آو رونیب فمیک

 چه دو آن دمینفهم گرید .دادم بود کنارم که کایار دست به رمزش گفتن با و

 دمیشن یول کردند

 را رستوران زودتر ل،یدل نیهم به و کردیم فرزندانشان یبرا ینگران اظهار کا،یار که

 .کردند ترک
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 یول شوم، اریهش یکم تا دادیم ماساژ را کتفم ماکان که شدیم قهیدق چند دانمینم

 امشب یبرا

 تحمل بدنم که را امینیسنگ نیا به سر توانستمینم یحت من .بود ثمریب او تالش

 ندارد را وزنش

 :گفت اشیشگیهم آرامشبخش لحن همان با .اورمیب باال

 اونم شدن، یدنینوش واسه یفیح یکنینم فکر واقعا !؟یکنیم نکارویا خودت با چرا-

 وقت نیا

 !خونه؟ از رونیب و شب

 نیهم به که من یبرا یول بود نیریش شیحرفها .زدم حرفش به صدایب یپوزخند

 خود از

 میموها یرو را دستش .بود یزهر هر از تلختر شودیم خوش دلم شدنها، خودیب

 به نوازشوار

 :گفت و آورد در حرکت

 ؟یبش بلند یتونینم-

 خودم به رفتن راه زحمت و شوم بلند توانستمیم اگر یحت .ندادم نشان یواکنش

 هم، دادمیم
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 .ببرد خودش با و کند بغل مرا خواستیم دلم .خواستیم را شیبرا کردن ناز دلم

 از یکی

 مرا و گرفت را کمرم ریز گرشید دست با و گرفت قرار میزانوها ریز دستانش

 را دستانم .کرد بلند

 احاطه حس گرمش، غوشآ در .کنم حفظ را تعادلم تا کردم حلقه گردنش دور

 یآتش توسط شدن

 و سلول به سلول بدنم، تمام در وجودش یگرما .داشتم را سرما اوج در گرم

 خون، یقطره به قطره

 یرو را سرم .افتی رسوخ وجودم یذرهذره در همتایب یآرامش .شدیم پخش

 به .فشردم نهاشیس

 به هیانث کی تپش هر .سپردم گوش لذت با قلبش پرقدرت و منظم تپش یصدا

 اشیزندگ

 من و زدیم قدم آرام .بودم سپاسگزار اندازهیب شیتپشها تکتک از من و افزودیم

 آرزو سخت

 نیا در ریتوقفناپذ ملعون زمان نیا بلکه تا بزند، قدم هم آرامتر که کردمیم

 بیعج لحظات

 هم آرزو شدن برآورده اما کردم آرزو .بگذرد شهیهم از کنُدتر آرامشبخش،

 در .ددار یانیپا

 .خواباند را یصندل و نشاند کنارش یصندل یرو مرا زحمت به و شد باز نشیماش

 که بودم مانده

 ن،یماش حرکت با .کند خالص را خودش که نگذاشت عقب یهایصندل یرو مرا چرا

 حس

 که شد ادتریز عذابآور حس نیا آنقدر رفتهرفته .کنم اخم شد باعث یبد یچهیدلپ

 دارم حتم

 :دیپرس نگران و ستادیا کنار دردم، از شده جمع صورت دنید با ماکان

 !شده؟ چت آرزو-
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 ینگران یسوسو با .کردم باز را چشمانم عیسر گذاشت، گونهام یرو که را دستش

 چشمان در

 :گفت مشبخششآرا

 !؟یدینم جواب چرا ؟یخوب-

 من به که یدیشد تهوع حال با دهانم، شدن باز محض به که خوبم میبگو خواستم

 داد دست

 با .آوردم باال را معدهام اتیمحتو یهمه بروم، رونیب و کنم باز را در نکهیا از قبل

 خجالت و ترس

 .شدم رهیخ دمیکش کثافت به را کتش ینهایآست و دستان که ماکان به

 :گفتم یسخت به ناباور

 ...من دیببخش ماکان-

 .یبش بهتر ادیب آزاد یهوا کن باز رو در !نگو یچیه-

 یزیآبرور نیا با .کند باز مرا طرف در که شد ادهیپ خودش .بودم مانده حرکتیب

 میرو یحت

 و رفتم رونیب نیماش از دهانم شدن پر حس با !کنم نگاه چشمانش در گرید شدینم

 کنار را او

 .کنم زدنم عق معطل ابانیخ کنار را او تمام، ساعت مین که بود مانده نیهم .زدم

 نشسته کنارم

 هر .بود تیوضع نیهم در مدت نیا تمام .دادیم ماساژ را کمرم دستش، با و بود

 بودم خورده چه

 با کردم یسع .داشتم تهوع حال هم، هنوز یول بود شده آب یجو یروانه گرید

 ارکن به دست

 :گفت که بدهم هلش

 !شده؟ یچ-

 .کنمیم خواهش .ماکان برو-
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 !برم؟ کنم ولت ابونیخ وسط حال نیا با شب نصف !برم؟ که یچ یعنی-

 !خوبم من-

 .امیم االن ستا،یوا قهیدق دو !اومد ادمی یزیچ کی-
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 نشیماش از .دمیکش فحش به را خودم توانستمیم تا و گذاشتم سرم یرو را دستم

 مویل کی

 امینیب یجلو را آن .آمد در آبش که داد فشار دستش در آنقدر و آورد ترش

 :گفت و گرفت

 .بشه کم تهوعت حال تا کن بو-

 چهیدلپ از یاثر گرید .شدم آرام شیبو با یول خوردیم بهم ییبو هر از حالم نکهیا با

 حال و

 جنس از ییگلولهها ریز جنگ دانیم مثل که را سرم .شدم سوار که نبود تهوعم

 بمباران درد،

 .کردم خراب خودم را امشب .بستم را چشمانم و چسباندم کنارم یشهیش به شدیم

 زیر را مچشمان .دمیدیم تار .کردم باز یکم را چشمانم یسخت به نیماش توقف با

 قتریدق تا کردم

 در و شد ادهیپ ماکان .نداشت دهیفا یول م،یدهایرس کجا به نمیبب کنارم یشهیش از

 باز مرا سمت

 یوارهاید و سقف با یمکان وارد .برد خودش با و کرد بلند مرا دستش دو با .کرد

 که میشد دیسف

 دستم .کرد کیتحر را تهوعم حال دوباره ،یطب الکل یبو !نبود ما یالب مشابه اصال

 یجلو را

 مرا ماکان زدنم، عق یصدا با .زمیبر خودم یرو آورم،یم باال چه هر تا گرفتم دهانم

 در سفتتر

 :گفت ب**ل ریز .کرد شتریب را حرکتش سرعت و گرفت آغوش
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 .میرسیم االن-

 :گفت که دمیشن را یزن یصدا که شد کاسته تهوعم حالت از یکم

 .دشیبخوابون تخت نیا یرو-

 :گفتم پرحرص گرفتهام یصدا با

 !نه مارستانیب-

 :گفت گذاشتیم تخت یرو مرا کهیحال در ماکان

 !؟یچ-

 میگلو به که یبزرگ بغض .شد بهتر دمید وضوح کمکم .کردم باز شتریب را چشمانم

 زد،یم چنگ

 شده چشمانم مات بهتزده .داد نشان شد جمع چشمانم در که یاشک با را خودش

 همزمان .بود

 :گفتم فمیضع یصدا با مغموم، یگاهن با
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 !ادیم بدم یلیخ !ادیم بدم مارستانیب یتو شدن یبستر از-

 مارستانیب رد که ینباریآخر و نیاول .آوردم ادی به را امیکودک نیسهمگ یخاطره

 شدم، یبستر

 شکسته جمجمهام که پله، از ساده ظاهر به افتادن یبرا .داشتم سال هفت فقط

 جز من و بود

 کرده کچل عمل یبرا که را سَرم دم،ید مامان از که ییههایگر دم،یکش که یدرد

 بابا یحت که بودند

 یقطره .آوردمینم ادی به یگرید زیچ چیه ند،یبب وضع آن با مرا نداشت طاقت

 چشم از یاشک

 حرکتیب همچنان ماکان .کرد یط کامل را قهامیشق تا کوتاهش ریمس و دیچک چپم

 بود ستادهیا



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 275 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یول شوم دور زینفرتانگ طیمح آن از زودتر چه هر خواستیم دلم .کردیم نگاهم و

 چیه او

 با .دیکش یعصب و بلند ینفس .ستادیا من به پشت و دیچرخ ناگهان .کردینم یحرکت

 دست

 دیسف روپوش با یمرد بچرخد، من سمت به نکهیا از قبل .داد ماساژ را اشیشانیپ

 یگوش و

 یبرا که افتادم یروز ادی .شد وارد در از بود ختهیآو گردنش دور که یپزشک

 با را ماکان نبار،یاول

 کارش لباس با چقدر .دمید شد، عمل مامان که یمارستانیب در دیسف روپوش

 .شدیم جذابتر

 یراض ییگو که ماکان .بزند سرُم من به که گفت پرستار به و کرد عیسر ینهایمعا

 :گفت بود نشده

 !نکنه تشنج نداره؟ یگهاید مشکل-

 :گفت شناسد،یم را ماکان آمدیم نظر به و بود یجوان نسبتا مرد که پزشک

 .نباش نگرانش !ستین بد اونقدر حالش !نه-

 :گفتم ماندهام یباق فیضع یصدا همان با

 .کانما-

 یول "بله؟" دیبگو ماندم منتظر .کرد نگاهم یسوال و دیچرخ سمتم به عیسر

 .بود ثمریب یانتظار

 :دادم ادامه ملتمس یلحن با ناچار به

 .واسم بزن اونجا هم سرم خونه؟ یببر رو من شهیم-

 به کردمیم امر او به مایمستق .دمیخندیم خودم ییپررو به بود بهتر یکم حالم اگر

 سرم من

 :گفت طنتیپرش یلحن و لبخند با بود، ستادهیا کنارش که پزشک !ندبز
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 !دارند قیتزر در یرینظیب مهارت پرستار خانم-

 :گفت یسست یشوخ با ختهیآم یلحن با و دیچرخ سمتش به ماکان

 !ستمین کممهارت هم من-

 :گفت میمال یلحن با .دیچرخ من سمت به و زد شیرو به کمجان یلبخند

 بدتر حالت راه یتو ممکنه .مونده یلیخ خونهت تا هنوز .آرزو کشهینم طول ادیز-

 .بشه

 :گفتم سماجت با

 .خونه برم خوامیم من یول-

 :گفت و زد یلبخند

 !وروجک نکن یلجباز-

 با پرستار انگشتان لمس حس با .شدم رهیخ سقف به و چرخاندم را سرم ارباالجب

 به سرم آرنجم،

 یطول .کردم اخم سرُم زیت سوزن ورود سوزش حس با بعد یکم .دیرخ چ سمتش

 که دینکش

 .نشست تخت کنار یصندل یرو ماکان پزشک، رفتن با .رفت رونیب اتاق از پرستار

 را آزادم دست

 :گفت و گرفت شیرماگ از شعلهور دست در

 ؟یکرد که یادهرویز نیا واسه یخوشحال هنوزم-

 !ازهین وقتا یگاه یول نه، که خوشحال-

 !نداره ازین زایچ نیا به که یهست یقو یآدمها دسته اون از تو نظرم به یول-

 در دلچسب یغرور حس پنداشتیم یقو مرا نکهیا از .داد شکل لبم به کج یلبخند

 تمام

 گرمش دست .گذاشت عرقم از سیخ یگونه یرو را دستش .کرد رخنه وجودم

 یحرارت

 با .کرد پخش وجودم عمق تا صورتم پوست سطح از یمسکن هر از آرامبخشتر

 یجد یلحن
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 :گفت

 ؟ینزن یدنینوش به ب**ل گهید یدیم قول-
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 توانستمیم نه و میبگو "نه" او به توانستمیم نه .انداخت چنگ میگلو به یبزرگ بغض

 را چشمانم یجلو مزاحم یاشکها از یهایال .بگذارم کنار را عالقهام مورد یهایدنینوش

 و گرفت

 نمبتوا اشک قطره دو ختنیر با تا زدم پلک .کرد تارتر و تار را دمید رفتهرفته

 عیسر .نمیبب واضحتر

 :گفت و کرد پاک را اشکم قطرات دستش، دو با

 باشه؟ .ینکن یادهرویز گهید بده قول یول بخور، باشه-

 :گفتم گرفتهام یصدا با

 .دمیم قول .باشه-

 .کرد دور گردنم اطراف از را نامرتبم و دهیژول یموها دستانش با و زد یلبخند

 که همچنان

 :گفت کردیم پخش سرم ردو را میموها یدستهدسته

 .آرزو ممنون-

 دستان با میموها نوازش لذت غرق سرُم، اتمام تا و شد پررنگتر کجم لبخند

 .شدم گرمش

 ورود با .نشدم سرُم اتمام و زمان گذر متوجه که شدم لذت نیا غرق آنقدر

 از را دستش پرستار

 از زیت و بلند نسوز خروج با .گرفت فاصله یکم تختم از و آورد رونیب میموها یال

 یسوزش دستم،

 .شد میابروها مهمان اخم و جمع یکم درد از چهرهام .دیچیپ وجودم در دردناک

 در پرستار

 :گفت آورد،یم رونیب دستم از را وکتیآنژ کهیحال
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 .ادیم بهتر نظر به هم حالت .شد تموم گهید-

 با و وارد پزشک که دینکش یطول .دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 دستش یبرگهها

 :گفت انداختیم چهرهام به یتمندیرضا نگاه کهیحال در .شد کینزد تختم به

 یکن یسع بهتره .باالست نسبتا خونت الکل درصد هم هنوز یول یشد بهتر یلیخ-

 نیا تا گهید

 باشه؟ .ینکن یادهرویز حد

 :گفتم و بستم دییتا ینشانه به را چشمانم
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 .باشه-

 از و کرد یخداحافظ او، با دادن دست از بعد و داد ماکان به را دستش یبرگهها

 .رفت رونیب اتاق

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با پرستار

 .یمرخص گهید-

 که میلباسها دنیپوش با را خودم .رفت رونیب اتاق زا و گفت یا"لحظه چند" ماکان

 تعفن یبو

 با چندشآور یفیکث حد نیا با خواستینم دلم گرید .کردم مشغول دادندیم استفراغ

 ماکان

 هم را ستادنیا توان .دیایب تا نشستم تخت یرو حالیب دم،یپوش که را لباسم .بروم

 .نداشتم

 که کردم باز را اتاق در و شدم بلند کالفه .ماندم منتظر ساعت مین از شتریب

 و بلند قامت

 میتاپا سر متعجب کهیدرحال و شدند گرد چشمانش .شد ظاهر میروبرو تنومندش

 نظر از را

 :دیپرس ناباور گذراند،یم
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 !؟یدیپوش رو لباسها نیا چرا-

 .گهید داشتم رو نایهم خب-

 :گفت و زد یلبخند

 .دمیخر لباس واست االن من-

 داخلش یلباسها به ینگاه .گرفتم دستش از مردد که گرفت سمتم به را یکیپالست

 و انداختم

 نیا دنیپوش .بودم گذاشته کنار را تعارف .شدم آنها کردن عوض مشغول دوباره

 در یحت لباسها

 طول ادیز شدنم آماده .بود بهتر یلیخ بدهم، یمتعفن یبو که نیا از یسیرودروا

 بار و دینکش

 هم هنوز .رفتم جلوتر یکم و گرفتم در چهارچوب به را دستم ،کردم باز را در گرید

 خوب را تعادلم

 بلند راهرو یصندل یرو از عیسر .خوردمیم تلوتلو یکم و بودم اوردهین دست به

 سمتم به و شد

 داشت،یم بر قدم آهسته کهیحال در و کرد حلقه میشانهها دور را دستش .دیدو

 خود همراه مرا

 گردش به شیلباسها یرو نگاهم گرمش، آغوش در ستهآه زدن قدم نیح .برد

 یبرا .آمد در

 تحمل گرید که بودم کرده آزردهاش چقدر .بود گرفته دیجد لباس هم خودش

 مرا یادهرویز عواقب

 و نشست رُل پشت دوباره و خواباند کنارش یصندل یرو یآرام به مرا !نداشت

 .افتاد راه
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 یزیچ هر از شیب شب کیتار یهوا آن در فراوانم، یجهیسرگ با که دینکش یطول

 به رفتن یبرا
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 را چشمانم یجلو و افتادند هم یرو نمیسنگ یپلکها .شدم کیتحر آرام یخواب

 فرا یکیتار

 هنوز یول شدم ارتریهوش یکم گرمش، آغوش در نشد دهیکش حس با .گرفت

 آن از خستهتر هم

 بلند مرا دستانش با .بودم نمیریش خواب لذت غرق دایشد .کنم باز چشم که بودم

 با و بود کرده

 را چشمانم یذرها یحت .بردیم خود با گهواره در یطفل مثل مرا آهستهاش، یقدمها

 تا نکردم باز

 :دیپرس نگران که دمیشن را یالب نگهبان یصدا .میایب رونیب ییایرو حال نیا از مبادا

 !افتاده؟ خانوم یبرا یاتفاق چه-

 ینگران یجا دهد نانیاطم او به کردیم یسع که یطور محترمانهاش لحن با ماکان

 :گفت ست،ین

 کدوم آپارتمانش بپرسم شهیم .برده خوابش هم االن .خورده یدنینوش یلیخ-

 و طبقهست

 نده؟چ واحدش یشماره

 :گفت که دمیشن کموضوح را نگهبان یصدا

 .کی و صدیس واحد چهلم یطبقه_

 در تا فشردم نهاشیس در شتریب را سرم .افتاد راه به دوباره و کرد یتشکر

 عطر یبو از یانوسیاق

 شدن کینزد طبقه، یشماره اعالم و آسانسور نگید یصدا .شوم غرق رشینظیب

 نیا انیپا به

 یجلو تا مرا آهستهاش و محکم یقدمها با .دادیم هشدار من به را قشنگ لحظات

 درب

 باز یصدا که دینکش یطول ادیز .بزند را در زنگ تا شد کج یکم .برد آپارتمانم

 یصدا و در شدن

 :گفت که آمد اگنس نگران و ناباور
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 !افتاده؟ خانوم واسه یاتفاق چه !من یخدا اوه-

 شهیم ده،یخواب هم االن .کرده یادهرویز دنینوش در یکم فقط !دینباش نگران-

 اتاق تا رو من

 د؟یکن ییراهنما خوابش

 .دیایب من دنبال !شهیم که البته !دمیترس-
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 .شد دهیشن حرفش نیآخر زا بعد که بود ییصدا تنها تندش، یقدمها یصدا

 کردم جمع را خودم

 وجودش یگرما شتریب بودم، گرمش آغوش حصار در که زدنش قدم نیآخر در تا

 با .کنم حس را

 :گفت آرام و فشرد آغوشش در محکمتر مرا دستانش

 .یخوابیم نرمت و گرم تخت یرو االن-

 غم از من دانستیم چه او .گرفت شکل لبم یرو پوزخند ینشانه به کج یلبخند

 تخت به رفتن

 !برمیم پناه او آغوش به خودم، نرم و گرم

 :گفت که آمد اگنس یصدا

 .تختشونه نیا-

 م بود، شده خم کهیحال در و ستادیا لحظه کی .شد شتریب ماکان زدن قدم سرعت

 یآهستگ به را

 فاصله من از هم او دستان گرفت قرار بالشت یرو که سرم .خواباند تخت یرو

 تا را پتو .گرفتند

 پراکندهتر را میموها و آورد در را سرم یرو تل دستش با .دیکش باال میگلو ریز

 آرام حرکت .کرد

 میمال یلحن با .فرستاد وجودم تمام به ینیآتش یگرما گونهام، یرو انگشتانش

 :دیپرس
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 برم؟ من-

 :گفتم نقنقکنان بستهام چشمان همان با

 .نه-

 :گفت طنتیپرش یلحن با .آوردند لبم بر کج یلبخند ش،یصدا کم یخندهها زیر

 !کلک؟ یزنیم خواب به خودتو و یداریب !یا یا یا-

 را خودم یآبرو ،یکاف یاندازه به .بود نمانده گفتن یبرا یحرف گرید .ندادم یجواب

 دیبا و بودم برده

 .گرفتمیم خون خفه

 لحن به .داد حرکتش نوازشوار و گذاشت قهامیشق یرو را اشارهاش انگشت

 طنتیش شیصدا

 :گفت و داد یشتریب
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 نرم؟ یگیم و یریگیم دستمو رم،یم االن بگم بهت اگه-

 انمچشم نکهیا بدون .کردم اخم و دادم فشار هم یرو را میبها**ل حرص شدت از

 با کنم، باز را

 :گفتم تیجد

 !نه-

 :گفت تمام آرامش با و دیخند زیر

 !کردم یشوخ-

 کم نور ریز که شبش همچون کیتار چشمان در نیخشمگ و کردم باز را چشمانم

 آباژور زور

 :گفتم تیجد همان با .شدم رهیخ د،یدرخشیم

 !نبود یخوب یشوخ-

 :گفت و زد یلبخند

 !الیخیب-
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 !ستین راحت شدن حرفها یبعض الیخیب-

 و خاراند را گردنش پشت یکم دستش با .نشد محو یول شد کمرنگتر لبخندش

 :گفت

 .یندار هم یشوخ یحوصله ،یخستها چون و یدار استراحت به ازین کنم فکر-

 :داد ادامه بعد یکم .داد ماساژ دست با را اشیشانیپ و کرد یمکث

 .یباش راحت که برم گهید من باشه بهتر دیشا-

 من از را شیرو کهیحال در و گرفت فاصله تختم از کند، نگاهم نکهیا ونبد

 :گفت گرداندیبرم

 .خدانگهدار-

 میموها در را دستم تیعصبان شدت از .نکرد نگاه من به اشیخداحافظ موقع یحت

 خوردهام گره

 دواریتهد و برگشت سمتم به بکشم، شهیر از را آنها نکهیا از قبل اما بردم، فرو

 :گفت
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 !یبکش موهاتو یندار حق-

 نگاهم اخم با و بود ستادهیا در چهارچوب در که شد دهیکش سمتش به نگاهم

 یاثر چیه .کردیم

 را اخمم .زدیم موج که بود تیجد فقط نگاهش، در و نبود چهرهاش در یشوخ از

 کردم، ظتریغل

 تیجد تینها .گرفتند رد د میها چشم م،یابروها آوردن نییپا شدت از که یطور

 به لحنم در را

 :گفتم و دادم خرج

 !کنمیم کار یچ باهاشون که نداره یربط یکس به و خودمه یموها-

 با را خشکشدهام دست .شد کینزد تختم به و گرفت فاصله در چهارچوب از

 محکم دستش
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 میموها یرو را گرشید دست .آورد رونیب میموها یالبال از آرام و گرفت

 حرکت با و گذاشت

 :گفت قبل از متریمال یلحن با .گرفت یباز به را میموها آهستهاش،

 یخوب به داره، که یینعمتها از دیبا آدم که یبدون دیبا یول داره ربط خودت به-

 .کنه مراقبت

 گذاشت یپاتخت یرو را دستش ینیس .شد اتاق وارد اگنس دهم یجواب هنکیا از قبل

 را یوانیل و

 رها را میموها بود، شده منصرف رفتن از موقتا ییگو که ماکان .برداشت آن از

 ریز را دستش و کرد

 وانیل یلبه اگنس و نشستم کمکش به باالجبار .داد هلش باال به و گذاشت گردنم

 به را سرد

 انتها تا را سردش عسل و مویل شربت لذت با .کرد کجش و چسباند نمییپا ب**ل

 .دمینوش

 !گرفتهام یحاد یماریب دیشا بودم کرده شک که کردندیم یدگیرس من به آنقدر

 از بعد ماکان

 :گفت عیسر و دیکش باال میگلو ریز تا دوباره را پتو دنم،یکش دراز

 .دیباش مراقبش .شمینم مزاحم گهید من-

 :داد را پاسخش ییشروخو با اگنس

 .دینباش نگران .هستم مواظبشون حتما .آقا دیاومد خوش-

 که یا "خدانگهدار" جواب در .نمیبب را رفتنش و کنم باز چشم خواستینم دلم

 همان با گفت

 :زدم ب**ل بسته چشمان

 .خداحافظ-
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 پتو ریز از را دستم .شدم داریب نیسنگ یخواب از یسخت به یگوش زنگ یصدا با

 و آوردم رونیب

 کرده کوک خودم صبحگاه شدن داریب یبرا که یساعت دنید با .برداشتم را یگوش

 از خواب بودم،

 صاف و زدم کنار را پتو عیسر .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم و دیپر سرم

 حس با .نشستم

 :دمینال و گذاشتم سرم یرو را دستم ،یبد سردرد

 !سرم یآ-

 .شود کاسته یکم رفتینم نیب از که یسمج سردرد از بلکه تا دمیمال را سرم یکم

 کردم چه هر

 یبهداشت سیسرو یراه و شدم بلند تخت یرو از رخوت با باالجبار .بود دهیفایب

 همچنان .شدم

 یط را راه کمتعادل و سست یقدمها با و کردم باز را اتاق در کردمیم ناله و آه که

 نهیآ یجلو .کردم

 زینفرتانگ یبو که دهامیچسب بهم و دهیژول یموها و قرمز صورت به و ستادمیا

 شده فاسد یغذا

 یجلو از لمیف کی مثل شبید یلحظهها تکتک .شدم رهیخ دادند،یم دیاس و

 گذر چشمانم

 :گفتم حرص با و بستم محکم را نمچشما .کردندیم

 ؟یببر ماکان یجلو خودتو یآبرو یخواستیم فقط ،یلعنت-

 دمیچرخ و دمیکش یعصب یپوف .کردم فرو چندشآورم و فیکث یموها در را دستم

 نیا با گرید تا

 اورم،یب در را میلباسها نکهیا بدون و کردم باز را حمام ریش .نشوم روبرو رمیتصو

 .رفتم دوش ریز

 و قیعم ینفسها .بستم را چشمانم و دادم هیتک مقابلم وارید به را دستانم کف

 یطوالن
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 فراموش اما کنم، فراموش را خودم شبید یچشمپوش قابل ریغ یخطا تا دمیکشیم

 نیچن کردن

 را بدنم وسواسگونه .آوردم در را میلباسها تمام یکرخت با !است محال شکیب یزیچ

 شستمیم

 از و دمیچیپ خودم دور یحولها و بستم را دوش ریش .کردمیم فکر شبید به و

 .رفتم رونیب حمام

 :گفتم بلند نسبتا ییصدا با

 !؟ییکجا اگنس-

 راهرو به آشپزخانه از را خودش سرعت به که دمیشن را تندش یقدمها یصدا

 و کنجکاو .رساند

 :گفت و کرد نگاه میپا تا سر به نگران

 !بودم شده نگرانتون یلیخ شبید نوم؟خا دیهست خوب شما !هستم نجایهم من-
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 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 !اگنس خوبم-

 :دادم ادامه ب**ل ریز و شد کمرنگتر لبخندم

 !باشم نداشته شبید مثل یشب م،یگزند یتو چوقتیه گهید دوارمیام-

 :گفت حرفم دییتا در اگنس

 نگران واقعا شبید من نشه، بد حالتون انقدر چوقتیه گهید کنه خدا خانوم، آره-

 شما که شدم

 !دیکن یادهرویز حد نیا تا دمیند حال به تا .دمید وضع اون با رو

 و زدم کج یبخندل .گذاشتم شانهاش یرو را دستم و شدم کترینزد او به قدم چند

 :گفتم

 یلجباز کی یبرا که امیعصبان واقعا هم خودم .کردم نگرانت شبید که متاسفم-

 اون تا بچگانه،
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 .کردم یادهرویز حد

 !؟یلجباز-

 :گفتم آهسته ییصدا با .دوختم چشم ییرایپذ یپنجره به و گرفتم او از را نگاهم

 من لیم باب یول بودند، یقمنط هم یلیخ دیشا که ییحرفها با یلجباز کجوری آره،-

 .نبودند

 و میگویم رُک میبگو او به را یزیچ بخواهم اگر دانستیم .کرد سکوت جوابم در

 را حرفم اگر

 آنچه از نیا از شیب کردینم یسع نکهیا از .ندارم زیچ همه گفتن به یلیم نزنم، کامل

 بر شبید

 کردن فکر الیخیب .بودم سپاسگزارش قلبم اعماق از اورد،یب در سر گذشت من

 از را دستم .شدم

 اتاق از و دمیپوش لباس یمعطل بدون .شدم اتاقم یراه و برداشتم شانهاش یرو

 به .زدم رونیب

 :آمد آشپزخانه از اگنس یصدا اتاق، در کردن باز محض

 .دینر صبحانه بدون حاضره، صبحانه خانوم-
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 یلیم چیه و بود گسَ میگلو ته .نشستم زیم سر و گذاشتم اپن یرو را فمیک باالجبار

 خوردن به

 ناچار به .بود دهیکش زحمت یلیخ صبحانه دادن بیترت یبرا اگنس یول نداشتم

 در یلقمها چند

 و شدم بلند عیسر .دادم هل معدهام به را نهاآ نسکافه یجرعها با و گذاشتم دهان

 :گفتم

 .ازت ممنونم اگنس، بود خوشمزه یلیخ-

 متعجب بود مانده حرکتیب دستش در کره، به آغشته یچاقو که یحال در اگنس

 :دیپرس
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 !دینخورد یزیچ هنوز که شما !خانوم؟ هیعجلها چه خب-

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 .فعال .برم رید دینبا دارم، ضیمر صبح از امروز تازه .شدم ریس-

 .دیباش داشته یخوب روز خانوم، خداحافظ-

 :گفتم و گذاشتم زیم یرو را سرم

 !ساعت دوازده !شد تموم باالخره-

 و هزار و شبید یاطیاحتیب کرد کمک من به که امروز یپرکار از امیخستگ یهمه با

 فکر کی

 آثار هم هنوز که را سرم یهیتک .بودم نونمم برود رونیب سرم از آن، به راجع گرید

 صبح از دردش

 و کردم عوض را میلباسها یخستگ با .نشستم صاف و گرفتم زیم از بود، یباق آن در

 کارم اتاق از

 جهیسرگ همان با .شدم نیماش یراه و کردم یخداحافظ یمنش با .زدم رونیب

 بفهمم نکهیا بدون

 هدفم به دنیرس از ناکام بارها و بارها قبال هک یابانیخ به خانه، یجا به ناخودآگاه

 آمدم،یم آن به

 .شدم ادهیپ نیماش از و کردم توقف ابانیخ یهیحاش یپزشک ساختمان یجلو .رفتم

 یرو چشمانم

 .ماند ثابت دادیم شینما را ماکان مطب قیدق محل و تخصص نام، که ییتابلو

 یالب وارد ارادهیب

 مرا طلسم نیا و بودم شده طلسم انگار .زدم را آسانسور یدکمه و شدم ساختمان

 به خودش با

 یطبقه در آسانسور در که دینکش یطول .برُدیم شدیم ختم ماکان به که جا هر

 شد باز نظر مورد

 خارج آسانسور از کردمینم درک را آنها سرعت لیدل که ع،یسر ییقدمها با من و

 نگاهم .شدم
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 .ستین ماکان گفتیم آمدمیم نجایا به بار هر ماه، کی آن که افتاد اشیمنش به

 یمنش یصدا

 :گفت که آمد من به خطاب

 خانوم؟ دیداشت یقبل وقت-

 به شب و روز دتم آن که من هم آن بود، کرده فراموش مرا که بود جالب میبرا

 و آمدمیم نجایا

 :گفتم ناچار به !گرفتمیم او از را ماکان سراغ

 .نه-

 :گفت و گرفت سمتم به را یکارت

 .دیریبگ وقت تیزیو یبرا قبل از و دیریبگ تماس شماره نیا با دیبا-

 کارت نکهیا محض به .گرفتم او از را کارت نزنم، نهاشیس به رد دست آنکه یبرا

 از مگرفت او از را

 :گفت و شد بلند اشیصندل یرو

 .گردمیبرم زود .کنم یدگیرس یکار کی به دیبا من-

 آن در که دینکش یطول .فشرد را دکمهاش و رفت آسانسور تا عیسر یقدمها با

 یمنش و شد باز

 کارش اتاق در به و نشستم انتظار سالن یهایصندل از یکی یرو .رفت مقصدش به

 باز یکم که

 از .شد جلب آمدیم اتاق از که یبچگانها یصدا به توجهم ناگهان .شدم رهیخ بود،

 یصندل یرو

 .کردم نگاه اتاق داخل به در، یال از و ستادمیا در پشت صدایب و آرام و شدم بلند

 در ماکان

 :گفت کردیم نوازش را بود آغوشش در که یکوچک یدختربچه یموها کهیحال

 کنم؟ مهمونت یبستن من تا یخوریم رو تلخ قرص اون پس خب-

 :گفت فشیظر و نازک یصدا با دخترک
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 !تلخه یلیخ اون آخه-

 :گفت دواریتهد و طنتیپرش یلحن با ماکان

 خواد؟یم قلقلک دلت پس خب-
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 :گفت یبلند تانسب یصدا با دخترک

 !نه اوه-

 شیگونهها یرو خندهاش موقع که یمتعدد حفرات و ماکان یخندهها زیر یصدا

 گرفتند، شکل

 :گفت بود مانده یباق خندهاش از که یلبخند با .آوردند لبم بر کج یلبخند

 گه؟ید یخوریم پس-

 :گفت وضوح کم ییصدا با و انداخت نییپا را سرش

 .خورمیم باشه-

 :گفت و کاشت شیموها یرو یبوسها ماکان

 .خوب دختر نیآفر-

 :گفت که آمد یزن یصدا .کردم نگاهشان لذت با و شد پررنگتر لبخندم

 !ها یداد قول دکتر به نره ادتی یلیام-

 :گفت است "یلیام" نامش دمیفهم حال که دخترک

 .نره ادشی یبستن بگو دکتر به اما رهینم ادمی-

 :فتگ و کرد کمصدا یزخندها یر ماکان

 .رهینم ادمی رو دادم که ییقولها چوقتیه من-

 ماکان یجلو و زد قدم آرام و شد بلند بودم، دهیشن را شیصدا فقط که یزن

 :ستادیا

 .میبر گهید ما بهتره-

 :گفت و آمد باال سرش ماکان

 ه؟یعجلها چه حاال-
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 دستش با کهیحال در زن .انداخت دلهره وجودم در زن آن به لیدلیب حسادت ینوع

 دست

 :گفت گرفتیم را یلیام

 .نیشد خسته یلیخ هم شما و خونه میبر دیبا-

 :گفت و کرد جا ماکان آغوش در شتریب را خودش یلیام

 م؟یبر رترید شهینم-

 خودم یحت .بودم دختربچه آن یجا کاش کردم آرزو وجود تمام با هلحظ چند یبرا

 نیا لیدل هم

 نامش نبود، آرزو داشت منطق اگر آرزو یول کردم،ینم درک را منطقمیب یآرزو

 ماکان .بود هدف

 :گفت کرد،یم نوازش را یلیام یموها دستش با کهیحال در

 !زیعز یلیام مینیبیم رو گهیهمد بازم-

 :دیپرس شوق با و آمد رونیب ماکان آغوش از عیسر یلیام

 !؟یگیم راست-

 :گفت ینانبخشیاطم لحن با و زد شیرو به یلبخند ماکان

 !پرنسس؟ نمینب رو تو تونمیم من مگه !گمیم راست که معلومه-

 :گفت و زد یلبخند دخترک

 !هیعال نیا-

 :گفت و کرد زن آن به ینگاه

 .مامان میبر-

 دندیچرخ در سمت به .گرفت را دستش و زد یندلبخ مادرش یلیام حرف نیا با

 .کردند حرکت و

 :گفت و برگرداند ماکان سمت به را سرش یلیام مادر

 .خوش شبتون .دکتر خداحافظ-
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 :گفت دادیم لبخند با را زن لبخند ابجو کهیحال در ماکان

 .خوش هم شما شب .خدانگهدار-

 :گفت لبخند همان با کرد،یم نگاهش مشتاقانه که یلیام به و آمد نییپا سرش

 .یلیام خداحافظ-

 :گفت و داد تکان نییپا به را سرش یلیام

 .خداحافظ-

 .گرفتم فاصله در از من دند،یچرخ در سمت به مادرش و یلیام نکهیا محض به

 از یکی یرو

 را خود و برداشتم میجلو زیم یرو از یبروشور .نشستم انتظار سالن یهایصندل

 مشغول

 همراه به یلیام و شد باز کامال اتاق در که دینکش یطول .دادم نشان آن یمطالعه

 آن از مادرش

 باشد بروشور یرو تمرکزم تا آوردم نترییپا را سرم .بستند را در و آمدند رونیب

 سهل که تمرکز اام

 که شد دهیکش یمنش زیم سمت به نگاهم .نبود آن به توجهم یذرها یحت است،

 هم هنوز

 به توجهیب که مادرش و یلیام و شد باز آسانسور درب .بود یخال پشتش یصندل

 را راهشان من

 از را نگاهم آسانسور، درب شدن بسته با .شدند آن سوار بودند کرده یط

 رد به و گرفتم بروشور

 چهارچوبش ینقطه نیباالتر تا رشیز نیزم از منتظرم نگاه .دوختم چشم اتاق

 .کردیم حرکت

 چشمان یرو من نگاه و شد باز یآرام به در که دینکش طول قهیدق چند از شیب

 از شده گرد

 او انگار .گرفت سوال رنگ نگاهش بزند یحرف نکهیا بدون .ماند حرکتیب تعجبش،

 من مثل هم
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 یصدا با .شود شکسته ساکت و گرم نگاه نیا وندیپ زدن، رفح با خواستینم

 گفت که یمنش

 من و دیچرخ بود آمده تازه که یمنش سمت به سرش "شد؟ تموم کارتون دکتر"

 بد دنیرس بر

 .فرستادم نینفر و لعن هزار او، موقع

 ...یول شده تموم کارم آره-

 :داد امهاد و دیچرخ یمنش سمت به سرش دوباره و کرد من به ینگاه

 منتظرمه؟ یکس ینگفت چرا-
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 :گفت و کرد نگاه من به متعجب یمنش

 !د؟یریبگ تیزیو وقت قبل از دیبا بودم نگفته بهتون مگه !خانم اوه-

 :گفت و خاراند را گردنش پشت دست با ماکان

 .بگو من به اومدند وقت هر بعد به نیا از !کایآن هستند من یآشناها از شونیا-

 یمانیپش که یلحن با و انداخت نییپا را سرش بودم دهیفهم را نامش حال که یمنش

 موج آن در

 :گفت زدیم

 !دیباش آشنا کردمینم فکر !متاسفم-

 :داد را پاسخش گرم و زد یلبخند ماکان

 .ادیم شیپ .ستین یمشکل-

 :گفت و شد دهیکش من سمت به نگاهش

 !مینکرد سالم-

 :گفتم و داد شکل لبم به کج یلبخند

 !سالم-

 :گفت و زد گرم یلبخند

 رون؟یب میبر ستین بهتر خب .سالم-
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 :گفتم و شدم بلند یصندل یرو از

 .میبر !هیخوب فکر-

 کایآن سمت به بروم، اول من تا کردیم دراز راهرو سمت به را دستش کهیحال در

 :گفت و دیچرخ

 .کایآن خداحافظ-
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 .نمتونیبیم فردا .خدانگهدار-

 تا .کرد باز مانیرو به تمام ییگشادهرو با را درش آسانسور که دینکش یطول ادیز

 به دنیرس

 دانمینم .دوختم چشم ماکان اهرنگیس براق یکفشها به سکوت در همکف یطبقه

 چطور

 ریز نه آنها با انگار که یطور زنند؛یم برق یزیتم از حد نیا تا شهیهم شیکفشها

 ریز نه باران،

 !رودیم راه یخاک نیزم یرو یحت نه و برف

 !د؟یشینم ادهیپ-

 :گفتم و کردم یاخم .آمد باال طنتشیپرش یلو آرام چشمان تا نگاهم

 !میدیرس نشدم متوجه-

 من از فاصله یکم با .رفتم رونیب آسانسور از محکم ییقدمها با و چرخاندم را سرم

 و آمد رونیب

 :گفت

 ؟یاومد نیماش با-

 .کردم حوالهاش یهیاندرسف عاقل نگاه و دیچرخ سمتش به سرم عیسر

 نیبهتر شیزخندههایر

 .بدهد بودم، شیگونهها یرو یحفرهها عاشق که یمن به توانستیم که بود یجواب

 گه؟ید امیب شما نیماش با هم من پس !بداخالق خانوم !باشه-
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 :دمیپرس ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یچ-

 هم ریمس در تازه و برن رونیب هم با خوانیم که نفر دو و هست نیماش کی یوقت-

 کنار نفر دو

 ابون؟یخ یتو ادیب نفر دو نیا یبرا نیماش تا دو چرا دارند، یربهت حس هم

 !ستین یلیدل-

 ؟یکرد پارک کجا بگو پس خب-

 .اونطرف-
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 شانه و گرفت قرار کنارم بلند قدم دو با .کردم دراز رفتمیم که یسمت به را دستم

 من یشانه به

 :گفتم و دادم دستش به را چییسو .شد نیماش یراه

 .ندارم یرانندگ یحوصله من-

 !چرا؟-

 .کنهیم درد هم سرم خستهام،-

 :گفت طنتیپرش یلحن با

 نجا؟یا یاومد یداد زحمت خودت به حالت نیا با چرا پس-

 بود کرده گل که طنتشیش بر یریتاث چیه من تیجد .کردم نگاهش یجد

 چشمانش !نداشت

 یپوف و بردم فرو میموها در را دستم .داشتند نظر ریز مرا طنتواریش و کنجکاو

 تیجد با .دمیکش

 :گفت تمام

 !شونیش نک-

 :گفتم و کردم ظیغل یاخم

 !منه یموها-
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 :دادم ادامه و ختمیآم یطنتیپرش لحن با را میصدا

 !؟یخوریم حرصشونو انقدر تو چرا-

 با !گرفتمیم را مچش من حاال و بود شده عوض مانیجا انگار .شد یجد نگاهش

 پشت دست

 :گفت و خاراند را گردنش

 .میبر گهید بهتره-

 دلم نکهیا با .نشست رُل پشت و کرد باز را نیماش در یگرید حرف بدون

 لیدل خواستیم

 از قبل .شدم کردنش مینجیس الیخیب بدانم، را میموها یرو موردشیب تیحساس

 نیماش نکهیا

 :دیپرس کند روشن را
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 !؟ من دنید نجایا یاومد که شد یچ-

 لحنش که همانطور قایدق بود نمانده نگاهش در یطنتیش چیه .کردم نگاهش قیدق

 از یته

 .بشوم مسلط خودم به تا دادم قورت محکم را دهانم آب .بود شده طنتیش

 دمیکش قیعم ینفس

 :گفتم کندن جان هزار به باالخره .بستم را چشمانم و

 .کنم یعذرخواه شبمید یخطا بابت خواستمیم-

 میرو به گرم یلبخند .شد ظتریغل اشیشگیهم رینظیب آرامش رنگ نگاهش در

 :گفت و دیپاش

 !نبود یعذرخواه به یازین اصال-

 !یدیپرس من حال از و یزد زنگ بهش یلیخ گفت و زد زنگ بهم ظهر امروز اگنس-

 :گفت کردیم نگاه چشمانم در که همانطور

 !نبود خودم دست-
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 !نیهم خوردم، یدنینوش یادیز ذره کی فقط !بود نشده میزیچ که من-

 !نبود خودم دست کن باور-

 :گفتم و کردم اخم

 دست یگیم بعد بوده، لیدلیب تینگران گمیم دارم !بود من دست البد سپ-

 یچ !نبود؟ خودت

 نبود؟ خودت دست

 ؟یکنینم درک چرا !آرزو نبود خودم دست بودن تو نگران-

 کنم؟ینم درک رو یچ-

 ...من واسه چقدر نکهیا-
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 همان با .بود دهیفایب کند، کامل را حرفش ماندم منتظر چه هر .کرد سکوت

 ناتمام که یجملها

 نوسان چشمم دو نیب نگاهش .بود برده یکنجکاو اوج به مرا بود، کرده شیرها

 ناگهان .کردیم

 :دیپرس کند همنگا نکهیا بدون .کرد روشن را نیماش و چرخاند را سرش

 م؟یبر کجا-

 .نداره یفرق من واسه .دونمینم-

 م؟یبخور یچا میبر-

 با که کردیم نگاهم منتظر .دمیچرخ سمتش به و گرفت شکل لبم بر کج یلبخند

 چهرهام، دنید

 .دیبخش جان شیبها**ل به لبخند

 .میبر-

 .میریم یعال یلیخ یجا کی .من با جاش انتخاب پس-

 :گفتم ناخودآگاه

 .باشه داشته ادیز چراغقرمز که میبر یریمس از فقط ه،باش-
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 :دیپرس ناباور کرد،یم نگاهم متعجب کهیدرحال و دیچرخ سمتم به سرش

 !متنفرند چراغقرمز از مردم یهمه !چرا؟-

 !ادیم بدم قرمز چراغ از باشم تنها اگه منم .تنهان مردم اکثر چون-

 :گفت و زد جذاب یلبخند

 بکشه؟ طول شتریب راه نیا یدار دوست کنم،یم پر رو تییتنها نیا من چون یعنی-

 :گفتم تیجد با و کردم یاخم

 !نه-
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 م،زدیم حرف محتاطتر یکم اگر .بودم خودم اشیاصل مقصر کردیم که یفکر هر

 عیسر نقدریا

 .دادمینم لو را خودم

 !آرزو-

 .کردم متمرکز چشمانش یرو را نگاهم .دیچرخ سمتش به سرم

 بله؟-

 ؟یستین راست رو من با چرا-

 !ستم؟ین راست رو یکنیم فکر چرا-

 .زنهیم حرف زبونت مخالف نگاهت چون-

 .همندبف درست رو ینگاه هر یمعن تونندینم همه چون نکن، توجه ادیز نگاه به-

 .تونمیم من اما-

 بحث نیا و نباشه یچراغقرمز چیه که برو یراه از اصال .کن فکر یخوایم جور هر-

 رو مسخره

 !کن تموم

 عوض بحث کنم، انکار را یقتیحق است قرار یوقت .دادم لو را خودم نحو نیبهتر به

 نگاه .کنمیم
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 انداخته ییبایز درخشان برق چشمانش در که یرنگ .بود گرفته یبیعج رنگ اما او

 جوابم در .بود

 از .بود شده رهیخ چشمانم به برقدارش چشمان همان با فقط و نزد یحرف چیه

 معلوم واکنشش

 برده داشتم پنهانش در یسع که امیدرون احساس به یپ که است خوشحال بود

 شدت از .است

 رمس .آوردند فشار میچشمها به میابروها که ظیغل آنقدر شد؛ ظتریغل اخمم حرص

 و چرخاندم را

 ینیشبیپ قابل شیبرا حد نیا تا خواستمینم چوقتیه .شدم رهیخ رونیب به پنجره از

 .باشم

 سکوت اشیرانندگ مدت تمام .افتاد راه یحرف چیه بدون و کرد روشن را نیماش

 از .میبود کرده

 باران، کوچک قطرات از شهیش شدن سیخ با .بودم شده رهیخ رونیب به پنجره

 را شهیش یکم

 دو نیب باران یقطره نیاول .دمیکش قیعم ینفس و بستم را چشمانم .دادم نییپا

 و افتاد میابرو
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 یرو آب طراتق یهیبق آن، دنبال به .کرد نفوذ مغزم اعماق تا یریدلپذ یسرد

 آمدند فرود صورتم

 ماکان یصدا با .بود چراغقرمز به دنیرس از نشان نیماش توقف .شدند پخش و

 :گفت که

 .آرزو-

 .دمیچرخ سمتش به و کردم باز را چشمانم

 بله؟-

 .باشه داشته دوست رو بارون من، از شتریب یکس کردمینم فکر چوقتیه-
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 :گفتم و زدم کج یلبخند

 !دارم ستدو شتریب من یول-

 :گفت پرحسرت یلحن با

 و کردن لمس تو مثل یزمان کی منم !یدار دوستش من یگذشته مثل هم تو-

 بارون کردن حس

 .داشتم دوست یلیخ رو

 :دمیپرس متعجب

 !؟یندار االن مگه !؟یداشت-

 .میقد مثل نه یول دارم-

 :دمیپرس قبل از شیب یتعجب با

 !چرا؟-

 یمغموم با .شد قیتزر هم زدنش حرف نلح به که یغم .گرفت غم رنگ نگاهش

 :گفت تمام

 ...یبارون روز کی یتو مامانم قایدق چون-

 چراغقرمز یرو نگاهش .چرخاند را سرش و گرفت من از را نگاهش .کرد سکوت

 ثابت شیجلو

 یلحظهشمار دلش در چراغ، شدن سبز یبرا بود معلوم نگاهش از .بود مانده

 هم باز من .کندیم
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 روز اما کرد، پاک هم دینبا و کرد پاک توانینم را مادرش خاطرات .کردم سکوت

 دادنها دست از

 یجلو که دینکش یطول ادیز .کرد رونیب احساس و فکر از شده ینحو هر به دیبا را

 شاپیکاف کی

 بر محکم را میپا .کرد باز مرا سمت در و شد ادهیپ نیماش از .کرد توقف یمیقد

 و دادم فشار نیزم
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 :گفت و کرد دراز شاپیکاف در سمت به را دستش .شدم ادهیپ

 .دییبفرما-

 ورود به لمیم نزدنش لبخند نیهم !زدینم لبخند .ماند ثابت شیبها**ل یرو نگاهم

 را آنجا به

 دو با .شدم شاپیکاف یراه آهسته ییقدمها با و چرخاندم را سرم .بردیم نیب از

 بلند قدم

 تند باران .میزد قدم اشیورود در تا هم یشانه به شانه و رساند من به را خودش

 چند نیهم در

 صدا به یزنگولها یصدا که کرد باز میبرا را در .کرد سیخ را مانیپا تا سر قدم،

 تا ستادیا .آمد در

 یوارهاید با داخلش یساده یفضا .شد وارد دنبالم به خودش و بروم اول من

 شده یچوبکار

 بودند، کرده نیمز را آن که یآتش یمشعلها با و دیینمایم باتریز اریبس

 نظر به آرامشبخشتر

 یزندگ روح جالبش یفضا به زنده یگلها با یسفال گلدان کی زیم هر یرو .دیرسیم

 یصندل .نشستم بود کنجتر یکم که یزیم یهایصندل از یکی یرو .دیبخشیم

 عقب را میروبرو

 به درنگ،یسف یشبندیپ و یآب یلباس با نوجوان یدختر .نشست شیرو و دیکش

 و آمد سمتمان

 :گفت ماکان به لبش بر نیدلنش یلبخند با

 !دیبود ومدهین بود وقت یلیخ !آقا دیاومد خوش-

 :گفت و زد یلبخند جوابش در ماکان

 .اومدم ژهیو مهمان کی با امروز اما ام،یب که داشتمن رو طشیشرا-

 کج لبخند و کنم ذوق کودک کی مثل شد باعث که کرد من به زینآمیتحس ینگاه

 .بزنم یپررنگ

 :گفت یمیمال لحن با .کرد قتریعم را لبخندش و کرد ینگاه من به دخترک
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 .دیاومد خوش یلیخ .خانوم دیداد افتخار-

 :دادم را جوابش لبخندم همان با
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 !ممنونم-

 .کرد نگاهمان منتظر و گذاشت زیم یرو را دستش یمنو دو

 د؟یدار لیم یچ-

 :گفتم "یگشیهم یچا همون" گفت ماکان نکهیا از بعد کنم، باز را منو نکهیا بدون

 .نطوریهم منم-

 و لبخند با کهیحال در ماکان .رفت و زد یگرید لبخند و برداشت را منوها دخترک

 اما آرام ینگاه

 :گفت کردیم نگاه من به طنتیش با توام

 !اومد خوشت هاشونیدنینوش یهیبق از دیشا حاال-

 :گفتم و کردم رنگتر پر را کجم لبخند

 .خوبه حد چه در قهتیسل نمیبب دمیم حیترج اول-

 :گفت و زد پرغرورتر یلبخند

 .هیعال یگیم خوردنش از بعد باش مطمئن-

 :گفتم و دادم طنتیش رنگ نگاهم به

 .میکن فیتعر و مینیبب-

 :گفت و انداخت چشمانم به نانبخشیاطم ینگاه

 چطور امروز نمیبب بگو حاال .ستین یشک هیعال یکنیم اعتراف خوردنش با نکهیا در-

 بود؟

 .روزها یهیبق مثل یمعمول روز کی-

 !ستین گهید روز کی مثل یروز چیه-

 یروزها شتریب نیهم یبرا اند،یتکرار روزها اکثر در زهایچ یلیخ اما د،یشا آره-

 هم مثل یزندگ
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 .اندیمعمول
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 :گفت معترضانه و شد یجد نگاهش

 روز دو در یتکرار اتفاق کی اگر یحت !یدار که ستین یخوب دگاهید اصال نیا-

 کی یبرا مختلف

 هم باز بده، انجام مختلف روز دو در رو یتکرار کار کی آدم اون ای فتهیب آدم

 دو اون گفت شهینم

 و متفاوت حس کی آدم اون وز،ر دو نیا از کدوم هر چون بودند، هم مثل روز

 روز اون مخصوص

 .کنهیم تجربه رو

 :گفتم و زدم نیتحس از کج یلبخند

 !یدار رینظیب مهارت کی تو ماکان یدونیم-

 آرامشبخش میبرا هم باز تشیجد اوج در اما گرفت یشتریب تیجد رنگ نگاهش

 یسوال !بود

 :دیپرس و کرد نگاهم

 ؟یکنیم عوض بحث چرا-

 ه؟یچ رتینظیب مهارت یبدون یخواینم-

 .بدونم رو خودم سوال جواب خوامیم اول !نه-

 :گفتم و کردم کوتاه یخندها

 نهیا به فکرت یهمه کردم، فیتعر ازت چرا یبپرس من از نکهیا یجا به تو !جالبه-

 بحث چرا که

 !کردم عوض

 !بود یمهم بحث چون-

 .زد حرف مهم یزهایچ از دینبا وقتها یبعض خب-

 !تاندیاولو در مهمها شهیهم اتفاقا-
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 دهیم حیترج و شهیم خسته انشیاطراف یشعارها از آدم یگاه !کن ول رو تیاولو-

 تیواقع از

 .بزنه حرف کنهیم فکر بهش راجع که یهمونطور ش،یزندگ

 دم؟یم شعار من یبگ یخوایم-
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 ازت یرادیا چه یبفهم که یکنیم تمرکز حرفام یرو یجور چرا تو !ماکان اوه-

 من دیشا رم؟یگیم

 !نباشه تو از گرفتن رادیا هدفم واقعا

 فقط تو نظر از دیشا من !توئه رفتن طفره مسئله !ستین گرفتن رادیا مسئله-

 به و دمیم شعار

 یتفاوتیب دگاهید نیا با اما بد، یچ و خوبه یچ یدونیم بهتر ههم از تو خود نظرت،

 به نسبت که

 !یکن یخوشبخت احساس یتونینم ،یدار تیزندگ یروزها یهمه

 .ماند ثابت یچا فنجان از برخاسته بخار یرو نگاهم .گرفتند قرار زیم یرو هایچا

 !داره دوجو حس نیا از یفیتعر چه دونمینم قیدق من راستش !یخوشبخت احساس-

 !یکن کار خودت یرو دیبا حرفها نیا از شتریب پس-

 .گهید کنمیم یزندگ دارم ینجوریهم .ستین یازین-

 یتو یبزرگ مشکل فعال تو .کردنه یزندگ خوب حس با کردن، یزندگ از مهمتر-

 یندار تیزندگ

 شیپ برات بحران کی تیزندگ یتو روز کی اگر ،یتفاوتیب و دیناام حد نیا تا یول

 نیا با د،ایب

 ؟یبش روبرو باهاش یطور چه یخوایم فکرت طرز

 رکز م در قایدق و گرفتم شدیم بلند یچا فنجان از که یرقصان بخار از را نگاهم

 یرهیت یلههایت

 :گفتم متعجب .کردم نگاه چشمانش
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 هم همه !ماکان گذاشتم سر پشت یادیز یلیخ یبحرانها میزندگ یتو من-

 یلیخ من معتقدند

 باهاش یمشکل بدون سالها، که یفکر طرز دیبا یگیم یحساب چه یرو تو پس امیقو

 یزندگ

 !کنم؟ عوض رو کردم

 .یزیریم خودت یتو رو زیچ همه فقط !یستین یقو تو-

 :گفتم زیتمسخرآم یلحن با و زدم کج یلبخند

 !یزنیم حرف عمه مثل-

 :گفت و زد یلبخند
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 .افتخاره یهیما-

 :گفتم و شد رنگتر پر کجم لبخند

 هوم؟ ؟یبزن بهم رو حرفا نیا گفته بهت عمه نکنه-

 مطمئن یلحن با .بود نانیاطم از پر او نگاه یول گرفت، یمشکوکانها رنگ نگاهم

 :گفت

 زنمیم رو ییحرفها من .زنمینم گرانید یخواسته طبق رو حرفام از چکدومیه من-

 فکر که

 قلب میصم از و شناسهیم رو تو انقدر که تو یعمه مثل من نکهیا .درستاند کنمیم

 دوستت

 درصد کی فقط دیشا که ببره فکر نیا به رو تو دیبا کنم،یم حتتینص داره

 ارزش حرفهامون

 .باشند داشته گذاشتن وقت

 :آمد در شیصدا عیسر که بردم فرو میموها در را دستم و دمیکش یپوف

 !شونیش نک-

 :گفتم نیخشمگ و کردم ظیغل یاخم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 316 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ؟یبکن یخوایم کار یچ !بکشم خوادیم دلم اصال-

 و شد مشت دستم ناخودآگاه .شد نیعج تیجد و تیعصبان با نگاهش رنگ

 میموها از یدستها

 .گرفت دستش با را دستم مچ بکشم، را آنها نکهیا از قبل .شد فشرده آن در

 دندان یصدا

 نشان کمتر شیصدا در را تشیعصبان کردیم یسع یلیخ .دمیشنیم را قروچهاش

 شمرده .دهد

 :گفت

 !کن ولشون-

 من وجود یهمه شد،یم تریجد نگاهش قدر هر .شدم غرق اشیجد نگاه در

 یشتریب طنتیش

 .کردیم طلب

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 .کنمینم ولشون-
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 :گفت و فشرد شتریب بود، کرده ریاس مرا دست مچ که را دستش مشت

 !آرزو کن ولشون-

 :گفتم و شد پررنگتر لبخندم

 !کنمینم ولشون-

 مچ تا فشردینم را آن زورش تمام با هم هنوز یول شد قبل از فشردهتر مشتش

 .ردینگ درد دستم

 خواستیم دلم بیعج .شد متحمل یکوبندهتر و تندتر تپش قلبم جان،یه شدت از

 !اورمیب باال را شیرو آن و نمیبب را حالتش نیتریعصبان

 !آرزو-
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 من جانیه پر یلحظه نیا در توانستیم که بود یاتفاق نیبدتر لمیموبا زنگ یصدا

 .فتدیب

 وجودم در یطنتیش یطرف از .شکست را ما نیب سکوت هم سر پشت گزن نیچند

 خواستیم

 اعماق در یحس گرید یطرف از و شود خنک دلم و بخورد حرص تا بکشم را میموها

 قلبم

 .دهم عذابش و بگذارم ضعفش نقطه یرو دست گذاشت،ینم

 زنگش یصدا با کسمیب و تنها لیموبا و بود شده خشک جا در مانیدو هر دست

 به زدیم ادیرف

 یآرامشبخش یول یجد نگاه در اما دادمیم پاسخ ادشیفر به دیبا من .کنم توجه او

 به مرا که

 در ما یکنار زیم از یمرد یصدا .بودم شده غرق برد،یم یلذتبخش بیعج یایدن

 :آمد

 مکان دونهینم واقعا یعنی ده؟ینم جواب که هینفهم کدوم مال یلعنت یگوش نیا-

 قانون یعموم

 !شند؟یم تیاذ مردم یهیبق و هدار

 صد دلم در .دیدزد من از را نگاهش و گرفت فاصله من از .کرد رها را دستم مچ

 زنگ از شتریب بار

 با .داد دستم به و برداشت را فمیک عیسر .فرستادم لعنت مرد آن بر لم،یموبا

 آهسته ییصدا

 :گفت

 .نشدن یشاک نیا از شتریب مردم تا یبد جواب بهتره-
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 با که یکس جواب و آوردم رونیب میموها یالبال از را میموها در شده خشک دست

 تمام، سماجت
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 .دادم را بزند حرف من با االن نیهم خواستیم

 .الو-

 :گفت یاننگر از مملو یلحن با

 ! خانوم سالم-

 :گفتم متعجب

 !شده؟ یزیچ نگرانه؟ انقدر صدات چرا !اگنس سالم-

 جواب رو تونیگوش هم د،یکرد رید هم !شدم نگرانتون یلیخ راستش خانوم، نه-

 !دیدادینم

 .رونیب اومدم دوستام از یکی با فقط خوبم، من !دختر نباش نگران-

 !بگذره خوش بهتون پس !واقعا؟-

 .نمتیبیم .ممنون-

 .هستم منتظرتون-

 کرد،یم نگاه من به روزمندانهیپ یلبخند با که ماکان به و کردم قطع را تماس

 .کردم نگاه یسوال

 !ویموس خونهیم روس خ کبکت-

 :گفتم و کردم یاخم .دوخت چشم من به دوباره و انداخت میموها به ینگاه

 !رسهیم تو به یچ من یموها از فهممینم واقعا-

 .مهمند من واسه چقدر موهات یفهمینم که نهیهم قایدق منم مشکل-

 !مهمند؟ واست ییظرفشو میس دسته کی-

 !یکنیم نیتوه بهشون که باشه ینباریآخر-
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 !دآدمن انگار یگیم یجور-

 ب اری زلف گفتند میقد از یدینشن مگه .آدمند گفت بشه که هستند مهم اونقدر-

 .اریع هر از ه

 :گفتم و کردم کوتاه یخندها
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 !داره فرق اری نیا با اری اون البته-

 .گهید ارهی اری-

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 .داره فرق حال نیا با-

 :گفت و خاراند را ردنش گ پشت دست با

 دهن از و شهیم سرد داره گهید که میبخور رو یچا ایب توئه؛ با حق اصال باشه-

 .فتهیم

 :گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 .میبخور-

 .بود درک قابل کامال میبرا شود، یبحث هر میتسل بود حاضر خوردن یبرا نکهیا

 یوقت مثل قایدق

 ره حاضرم دنش،ینوش زودتر یبرا و خواهدیم داغ یقهوه دنینوش دلم من که

 هر به شده طور

 کنجکاو ،یلحظها هر از شیب من و دینوشیم را شیچا لذت با .دهم خاتمه یبحث

 شدم

 فنجان یباق جرعه، نیاول خوردن محض به و برداشتم را فنجانم .بفهمم را قهاشیسل

 هم را

 سوزاندیم را زبانم نوک که یلذتبخش یتلخ و یداغ غرق یقدر به .دمینوش وقفهیب

 بودم، شده

 من به پرغرور یلبخند کهیحال در ماکان .خواستیم هم گرید فنجان ده مدل که

 :گفت زدیم

 .نکن شک هرگز من یقهیسل در .ادیم خوشت گفتم یدید-

 یقهیسل به ینیبب که کنمیم مهمونت یعال یقهوه کی منم خب !یراض خود از چه-

 هم من

 .کرد شک دینبا هرگز
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 دلم که یرینم غره چشم بعدا نره هم ادتی و یبدهکار بهم قهوه کی پس !هیعال-

 بتیج یبرا

 .سوزهینم

 ابد،یب نگاهم در تیعصبان از یاثر تا کرد کاو و کند چشمانم در طنتیپرش ینگاه با

 یسود یول

 :گفتم و زدم کج یندلبخ .نداشت

 .دمیم سفارش من پس بدم، نشون رو قهمیسل من شد قرار گهید-

 :گفت و کرد کوتاه یخندها

 ممنوعه؟ هم مخلفات !خانوم سیخس باشه-

 !خورد یخال دیبا رو قهوه-

 !رهینم نییپا آدم یگلو از کیک بدون که قهوه ه؟یچا مگه-

 :گفتم متعجب و شد محو لبخندم

 اگه قهوه یول ستین یخوردن شکالت و کیک بدون یچا من یابر !من یخدا اوه-

 خورده یخال

 !نداره لذت نشه،

 :گفت و گرفت قبل از شیب یطنتیش رنگ نگاهش

 یخال م،یخورد یچا هم با وقت هر حاال تا چرا پس ستین یخوردن برات اگه-

 ؟یخوردیم

 :گفتم و زدم یکج لبخند

 .دیخرینم مخلفات امبر و شدیم دهیخر گهید نفر کی بیج از چون-

 :گفت و زد یلبخند

 .یکردینم درک رو یچا لذت گهید دیخریم واست اگه !بهش نیآفر-

 :گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 .یکن درک رو قهوه لذت تا خرمینم مخلفات واست که من به نیآفر هزار پس-
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 یرو بزرگ و کوچک یحفرهها یرو نگاهم .شد بلند نشیدلنش یخنده یصدا

 ثابت شیگونهها

 از مرا که ریدلپذ و آرام یخندها .گرفت خندهام خندهاش، از ناخودآگاه و ماند

 یهمه یایدن

 .برُدیم رونیب هاینگران و هایخستگ

 نقش صورتش یرو که یلبخند اثرش، تنها و آمد بند شخندها قهیدق چند از پس

 .بود بست

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 !؟یکنیم نگاه من به ینجوریا چرا ه؟یچ-

 .کردمیم فکر بهت داشتم-

 :گفتم و رفتند باال تعجب از میابروها

 !؟یکردیم فکر من به یداشت !نشستم جلوت من-

 کردمیم فکر نیا به داشتم منم .کنهیم فکر بهش که هیکس کنار آدم وقتا یلیخ آره،-

 تو که

 !یدار فرق داشتم ازت مالقاتمون نیاول یتو که من یذهن ریتصو با چقدر

 ؟یداشت ذهنت یتو من از یریتصو چه تو !جالبه-

 یبش یعصبان یلیخ یوقت فقط که یهست یمظلوم و ساکت دختر کردمیم فکر-

 و یزنیم حرف

 !یباش جواب حاضر حد نیا تا کردمینم ینیشبیپ ،یکنیم اعتراض انتیاطراف به

 .کرد قتریعم را طنتشیپرش لبخند و زد یچشمک

 دلم زنمیم حرف تو با یوقت فقط ستمین جواب حاضر هم اصال !هستم ساکت-

 بهت خوادیم

 .ندارم هم دادن جواب یحوصله کال وگرنه بدم، جواب

 :دیپرس طنتیپرش یلحن با .شد دایپ چشمانش در طنتیش کنار در یشاد برق

 !؟یزنیم حرف من با یوقت فقط-
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 دمیم حیترج و ستمین راحت باشند، بهیغر اگر مخصوصا آدمها یهیبق با یول آره،-

 .کنم سکوت
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 .میبزن حرف شتریب تا یبد جواب خوادیم دلت یزنیم حرف من با یوقت پس !بهبه-

 قدر چه

 نه؟ مگه .مهمم نقدریا برات که خوبه

 را میابروها اخم .شدیم رنگتریب و رنگیب ذرهذره لبخندم گفت،یم که کلمه هر با

 و زد گره بهم

 :گفتم نیخشمگ برُدم،یم فرو میموها در را دستم کهیحال در

 !؟یمهم من یبرا انقدر یکنیم فکر چرا !ستین نطوریا-

 ...ایثان رون،یب اریب موهات از دستتو اوال-

 نگاه بود مانده ثابت و رفته فرو میموها در که من دست به منتظر .کرد سکوت

 چه هر .کردیم

 :گفتم ناچار به .بود دهیفایب دیبگو را حرفش یباق ماندم منتظر

 ا؟یثان-

 :گفت یجد یحنل با .کرد نگاه چشمانم در و گرفت دستم از چشم

 .یبشنو رو ایثان تا یکن عمل اوال به دیبا-

 نگاهش منتظر .آوردم رونیب میموها یالبال از را دستم اکراه به و دمیکش یپوف

 :گفتم و کردم

 ا؟یثان دییبفرما خب-

 :گفت و زد روزمندانهیپ یلبخند

 !مهمم رات ب کنمینم فکر من ایثان-

 :داد ادامه که کردم نگاهش کنجکاو

 .مهمم برات که مطمئنم من-
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 شد ظتریغل اخمم .کرد نگاه چشمانم در یشتریب طنتیش با و شد قتریعم لبخندش

 به دست و

 :گفت که کردم نگاهش نیخشمگ .نشستم نهیس

 !میتسل مادمازل، باشه-
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 من به مظلوم ینگاه و آورد باال میتسل ینشانه به را دستانش .شد محو لبخندش

 .کرد

 !ماکان-

 :دیپرس بودند باال دستانش که همچنان

 شدم؟ عفو بله؟-

 و بکُشُنش خواستندیم قصر یسربازها که یوقت یشد شرک یگربه هیشب !نه-

 ییمظلومنما

 .کردیم

 :گفت و زد پرغرور یلبخند و انداخت نییپا را دستانش

 سربازها، یهمه شد باعث اداش همون با که شدم واقع موثر اون مثل منم اگه-

 و رهایشمش

 جا !هیعال هم یلیخ که کنند نگاهش فقط و نیزم بندازن رو هاشون سالح یهیبق

 داشتن به داره

 .کرد افتخار یمهارت نیهمچ

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 !؟الگو شد هم شرک یگربه-

 نهیبهتر یزیچ کی یتو یتیشخص هر باالخره !باشه الگو تونهیم یزیچ هر و کس هر-

 .گهید

 :گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 !یارینم کم ادیم خوشم-
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 :گفت و زد طنتیپرش یلبخند

 .یکنینم رو یول اد،یم خوشت من زیچ همه از-

 :فتمگ خشونت با ختهیآم یلحن با .کردم ظیغل یاخم و شد محو لبخندم

 !ها یشد پررو باز-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش
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 .گهید گفتم رو قتیحق-

 :گفتم و شدم بلند امیصندل یرو از

 .تنهاست هم اگنس .خونه برم خوامیم گهید من-

 بلند .دادیم انیپا شیهایشوخ به که شدم خوشحال .کرد جمع آرامآرام را ندشلبخ

 :گفت و شد

 .کنم حساب رمیم-

 .دیباریم قبل از تندتر باران .رفتم رونیب شاپیکاف از و دادم تکان نییپا به را سرم

 یادهرویپ وسط

 و کردم باز را دستانم .بود یخال یخال .انداختم نمیطرف به ینگاه و ستادمیا خلوت

 به را سرم

 صورت پوست تمام .دمیکش قیعم نفس و بستم را چشمانم .گرفتم آسمان سمت

 یشهیر یحت و

 اعماق تا سرد، یقطره دهها که کردم باز یکم را دهانم .شدند سیخ میموها

 .کردند سقوط حلقم

 اطرافش و شدیم پخش خت،یریم صورتم یرو آب یهیال یرو که باران یقطره هر

 ردس دوباره را

 ینگاه ینیسنگ حس .دارم دوست بیعج را باران یسرما اما زارمیب سرما از .کردیم

 شد باعث
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 از یمتر مین یفاصله در .چرخاندم را سرم و انداختم نییپا را دستانم .کنم باز چشم

 ستادهیا من

 .کردیم نگاهم لذت با و بود

 !رون؟یب یاومد ی ک-

 :گفت و زد یلبخند

 .شیپ لحظه چند-

 !؟ینکرد امصد چرا-

 .یایب رونیب یبود توش که یقشنگ یایدن از خواستمینم-

 !بودم ایدن نیهم یتو من-

 شده غرق عتیطب یایدن یتو آدمها، تیواقع از دور .یبود لذت اوج در یول آره-

 .یبود

 .یبمون منتظر نبود الزم اما د،یشا آره-

 
 

259 

 .نموندم منتظر یلیخ-

 م؟یبر خب-

 م؟یبر یخوایم-

 :گفتم ناخودآگاه

 .مینیبب رو گهیهمد دوباره بعدا اما میبر االن آره،-

 حد نیا تا چرا که دمیکش فحش به را خود دلم در و انداختم نییپا را سرم عیسر

 او به ح،یصر

 :گفت اشیشگیهم آرامشبخش لحن با .نمیبب را او هم باز واهمخیم گفتم

 .مینیبیم رو گهیهمد بازم یزود به حتما-

 یلبخند .خورد گره نانبخششیاطم و آرام نگاه با خجولم، نگاه که آوردم باال را سرم

 شیرو به کج
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 تا شانهاش به شانه .شد کترینزد من به و زد کمرنگ یلبخند جوابم در .زدم

 به .فتمر نیماش

 :گفت و دیچرخ سمتم به شدنمان سوار محض

 ؟یگفت یچ شیپ ساعت مین ادتهی-

 :گفتم و کردم نگاهش یسوال

 گفتم؟ یچ-

 .دارم رینظیب مهارت کی من یگفت-

 خب؟ آهان،-

 ه؟یچ مهارت اون خب-

 .یبذار یادیز ریتاث مخاطبت یرو تا یبش ظاهر چطور یبلد خوب نکهیا-

 شم؟یم ظاهر یچطور مگه-
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 نشون واکنش دیبا چطور و یبزن حرف دیبا چطور ،یکن نگاه دیبا چطور یدونیم تو-

 یلیخ تا یبد

 .یباش موثر

 :گفت و زد یلبخند

 !جالبه اوم،-

 نظر به اهتریس شهیهم از چشمانش شب یکیتار در .ختدو چشمانم به را نگاهش

 .دندیرسیم

 کندن دل .بود انداخته برق رهاشیت و زالل چشمان در ابان،یخ کنار چراغ یسوسو

 در نگاه از

 دانمینم .ندهم تن آن به اصال دادمیم حیترج که بود سخت آنقدر میبرا چشمانش،

 لحظه، چند

 زنگ یصدا .میکردیم نگاه هم چشمان در یحرف چیه بدون که بود ساعت ای قهیدق

 لمیموبا
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 پاسخ تا گرفتم او از چشم باالجبار، من و کرد پاره را چشمانمان نیب محکم یرشته

 را تماس

 .بدهم

 .الو-

 !ها شده شب نصف !دیکرد رید قدر چه .خانوم سالم-

 .رسمیم گهید کم هی !دختر نباش نگران اگنس-

 دوخته شیجلو ریمس به چشم که دیچرخ انماک سمت به سرم و شد روشن نیماش

 و بود

 .رد کیم آغاز را اشیرانندگ

 .هستم منتظرتون پس-

 .نمتیبیم .اگنس باشه-

 که کردیم یرانندگ سکوت در .انداختم فمیک در را یگوش و کردم قطع را تماس

 سمت به دستم

 پر را نیماش یفضا ییبایز یسمفون یصدا .کردم روشنش و رفت نیماش پخش

 را امیشانیپ .کرد

 مورد گوشنواز یقیموس یصدا به لذت با و چسباندم کنارم سرد یشهیش به

 گوش عالقهام

 .دوختم چشم دندیکوبیم شهیش به را خود که یباران قطرات به دن،یرس تا و سپردم

 توقفش با

 :دمیپرس و دمیچرخ سمتش به متعجب یالب یجلو
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 !خونهت؟ یریم یچطور خودت پس-

 .است خسته یلیخ زدندیم ادیفر چشمانش .کرد نگاهم کمجان یلبخند با

 .رمیم ادهیپ-

 .نجایا امیم نیماش با من بعد به اونجا از و برو نیماش با خب !اده؟یپ چرا !؟یچ-
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 .رفت ادهیپ شهیم !ستین دور نجایا از یلیخ من یخونه-

 !اده؟یپ بارون نیا ریز-

 .داره یخوب یلیخ حس بارون ریز یادهرویپ آره،-

 !یخوریم سرما وگرنه خونهت در دم برو نیماش با االن نیهم !یوونهاید تو-

 !کجاست من یخونه یدونینم که تو-

 .میریم نیماش با هست که جا هر-

 سرما .دارم عادت هم نیا از دتریشد بارون ریز ینطوال یادهرویپ به من-

 !خورمینم

 :گفتم و کردم ظیغل یاخم

 نه؟ ای یکنیم تموم بحثو نیا ماکان-

 خونهت تا اونجا از یتونیم اما م،یریم نیماش با یباش خوشحال تو نکهیا واسه خب-

 یرانندگ

 ؟یخستها ای یکن

 .مدآ لبم بر یروزیپ یرو از کج یلبخند و شد محو اخمم

 .ستمین خسته تونم،یم-

 :گفت و کرد پررنگتر یکم را لبخندش

 .لجباز خانوم باشه-
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 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 .هست که نهیهم-

 خودش قول به یخانه به ماندم منتظر هرچه .افتاد راه و کرد روشن را نیماش

 م،یبرس کشینزد

 و کرد توقف یمسکون مجتمع کی یجلو تا دیکش طول یساعت مین .بود دهیفایب

 :گفت

 بود؟ کینزد چه یدید .بفرما-
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 .کرد نگاهم منتظر و دیچرخ سمتم به سرش

 !بود راه ساعت مین نیماش با !ک؟ینزد !خوبه؟ حالت-

 .ستین شتریب ساعت دو هم ادهیپ-

 !؟یریم ادهیپ نمیا از شتریب !ه؟یچ شتریب از منظورت-

 .رمیم باشه الزم یگاه آره،-

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 !ه؟یچ واسه نتیماش پس-

 که اونقدر !؟یترسیم یادهرویپ از انقدر چرا تو .رمیم ادهیپ باشه الزم اگر گفتم-

 یکنیم فکر

 !ستین سخت

 .ستین خوب حدش از ادهیز یزیچ هر فقط !؟ترسمیم من گفته یک-

 اونا از بدتر یزایچ سراغ به تا رفت شیپ حد از ادهیز زایچ یبعض یتو دیبا یگاه-

 .مینر

 ؟یبدتر یزایچ چه مثال-

 .یبفهم تا یباش طشیشرا یتو دیبا زا،یچ یلیخ-

 .نباشم طشیشرا یتو چوقتیه دوارمیام-

 !ادمازلم ستین بد هم اونقدرا یطوالن یادهرویپ-
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 .ویموس خستهکنندهست یلیخ اما-

 :گفت و زد یلبخند

 .زهیبر ترست تا یکن امتحان کنم مجبورت کباری دیبا-

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 .رمینم بار ریز من-

 :گفت و کرد نگاهم قتریعم لبخند با

 .یرسوند رو من که ممنون .مینیبیم-
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 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .خوش شب-

 کرد نگاهم آرامبخشش نگاه با ببندد، را در نکهیا از قبل .شد ادهیپ و کرد باز را در

 گرم یلبخند و

 .دیپاش میرو به

 .ریبخ شبت-

 یدست .کردم نگاهش کنم، حرکت نکهیا از قبل .ستادیا ادهرویپ در و بست را در

 داد تکان میبرا

 و زدیم تند بیعج قلبم .افتادم راه و دادم حرکت نییپا به را سرم جوابش در که

 ادم،یز جانیه

 و شدیم دگرگون حالم دمیدیم را او وقت هر .بود آورده لبم بر ریدلپذ یلبخند

 در هم هنوز من

 وارد خوشحال و دمیرس که دینکش یطول .ماندهام لبخندش و نگاه یجادو رتیح

 وارد .شدم یالب

 باالخره .شمردم را طبقات شد،یم دهیشن که ییصدا با نباریا و شدم یخال آسانسور

 از و دمیرس

 و داشتمیبرم که قدم هر با داشتم ب**ل بر که یکج لبخند .شدم ادهیپ آسانسور

 امروز مالقات

 .شدیم ررنگترپ و پررنگ کردم،یم یادآوری خود یبرا را
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 که دینکش طول هیثان چند از شیب .فشردم را زنگ دیکل و دمیرس آپارتمان در به

 باز یتنُد به در

 به ینفس .زدم بود آمده الماستقب به نگران ینگاه با که اگنس به یلبخند .شد

 یطوالن نسبت

 :گفت و دیکش
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 .دیکن یادهرویز هم امشب شدم نگران یلیخ !خانوم خداروشکر-

 !نخوردم مشروب امشب که من !کنم؟ یادهرویز-

 :دیپرس متعجب و گرفت رنگ نگاهش در یناباور

 !د؟یبرگشت رید انقدر چرا پس!واقعا؟-

 طول م،یبخور یچا کی میرفت و شد تموم کارش تا و دوستام از یکی دنید رفتم-

 که من .دیکش

 !ینباش نگران گفتم بهت

 در یدست چرخاند،یم یگرید طرف به را سرش کهیحال در و کرد نگاهم گنگ

 و برد فرو شیموها

 :گفت

 !دیخوریم قهوه دوستاتون با اغلب !دیندار دوست یچا که شما !یچا-

 :گفتم باذوق و شد پررنگتر داشتم ب**ل بر که یکج لبخند

 .چسبهیم یلیخ یچا دوستم نیا با-

 :گفت زنان لبخند و دوخت من به را نگاهش دوباره اگنس

 صبح امروز و شبید از بهتر حالتون خوشحالم یلیخ .بچسبه بهتون که نهیا مهم-

 .شده

 آرامشبخش یفضا به من و رفت کنار در یجلو از .گرفت یشتریب رنگ لبخندم

 و کوچک یخانه

 عوض لباس که دینکش یطول .رفتم اتاقم به یحرف چیه بدون .شدم اردو زمیعز

 به یگوش و کردم

 .کردم حس را امیگوش مدت کوتاه لرزش .دمیکش دراز طاقباز تخت یرو دست،

 صفحهاش باذوق

 من به امکهایپ کوچک پاکت عالمت کنار "آرامش یایدن" عبارت .کردم روشن را

 .زدیم چشمک

 .شدم رهیخ شوق با بود نوشته که یکوتاه یجمله دو به و کردم باز را آن عیسر
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 "خوش شبت .ممنونم ازت یلیخ امشب بابت"

 تندتر تپش .گذاشتم نهامیس یرو را امیگوش و فرستادم شیبرا یریخ به شب

 به قلبم، یشده

 .دمیشنیم را آن وضوح به ،یپزشک یگوش چیه بدون که بود شده پرصدا یقدر

 یرو را چشمانم

 !است لذتبخش چقدر من یزندگ در حضورش .زدم کج یلبخند و گذاشتم هم

*** 

 و بستم چشم .گذاشتم بودند، زیم بر که دستانم یرو را سرم و دمیکش یپوف

 شبید ادی به دوباره

 در را او دنید رفتنم، رونیب کینیکل از خواستیم دلم .افتادم دمید را ماکان که

 داشته شیپ

 .آورد رونیب او دنید یآرزو فکر از مرا تلفن زنگ یصدا .نداشت اما باشد

 دادم جواب حوصلهیب

 ییضهایمر بر نینفر و لعن هزار دلم در "دیدار ضیمر" گفت که یمنش حرف با و

 موقع بد که

 اما کندینم طلب خواب جز یکار وجودم شب در .رستادم ف کنند،یم تیزیو هوس

 بر خواب ییگو

 و ماندم داریب صبح دم تا که کردم فکر ماکان به آنقدر شبید .است حرام من

 به هم امشب

 شدن باز با !داشت نخواهم خواب ند،یآیم میبرا که یشبزندهدار یضهایمر لطف

 اتاق در

 با .دوختم چشم کرد، باز را در که یکس به و شدم میهایخستگ به کردن فکر الیخیب

 دنید

 ریز را نامش ناباور .شدند گرد امکان حد تا تعجب فرط از چشمانم چهرهاش،

 :کردم زمزمه ب**ل

 !ماکان-
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 .شد عرض سالم-

 :دادم را جوابش گنُگ

 !؟یکنیم کار یچ نجایا تو !سالم-

 کینزد با او و شدم مات آرامشبخشش لبخند در .کرد هیهد من به گرم یلبخند

 من، به شدن

 .برد فرو آرامش نیا در شیپ از شیب لحظه هر مرا

 تا م،ینیبب رو گهیهمد شتریب گرفتم میتصم یبخوا راستشو .نمتیبب اومدم خب-

 یهایخستگ

 .بشه رفع روزمرهمون
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 :دیپرس کردیم نگاه من به یسوال کهیحال در و شد قتریعم لبخندش

 چطوره؟-

 :گفتم باشوق تامل یلحظها بدون

 !هیعال-

 .شدند داریپد شیگونهها بر عالقهام مورد جذاب یحفرهها .کرد کوتاه یخندها

 آنها به بالذت

 .شدم رهیخ

 دکتر؟ خانوم رونیب میبر پس-

 :گفتم و کردم یماخ

 .ادینم خوشم !دکتر خانوم نگو من به-

 .اومدم ضیمر عنوان به منم و کارته محل نجایا خب !چرا؟-

 !سالمتره منم از که یضیمر-

 :گفت و زد یلبخند

 .ستین که یواقع ضیمر یول اومده ضیمر عنوان به خب-

 :گفتم و زدم کج یلبخند
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 .میبر کنم وضع لباس سایوا دکتر، نگو من به حال هر به-

 .داد تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرش

 .دیچرخ در سمت به آوردم در را آن که بالفاصله و کردم باز را روپوشم یدکمهها

 یتاپ به متعجب

 حس که دیچرخ یطور .دوختم چشم او به دوباره و کردم نگاه بودم دهیپوش که

 یلباس کردم

 و برداشتم را فمیک .دمیپوش را امیباران و بلوز و انداختم باال را میشانهها !دمینپوش

 کینزد او به

 :گفت و دیچرخ سمتم به .شدم
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 م؟یبر-

 .میبر-

 رونیب عیسر قدم چند با .بروم من اول تا ماند منتظر .کرد باز را در و زد یلبخند

 قدم چند با .رفتم

 نه و زد یحرف او نه .شد قدم هم من با نیماش به دنیرس تا و دیرس من به بلند

 حرف یبرا من

 یسوال .نشست کنارم او نشستم، رُل پشت که همزمان .چرخاندم زبان زدن

 و کردم نگاهش

 :دمیپرس

 ؟یچ خودت نیماش پس-

 .اوردمشین-

 :دمیپرس و شدند گرد یناباور یرو از چشمانم

 ؟یاومد نجایا تا یچطور پس-

 :گفت و زد یلبخند

 .ادهیپ-
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 !؟یاومد ادهیپ رو راه همه نیا !؟یچ-

 غرق شیگونهها یرو کوچک یحفرهها در را نگاهم دوباره و کرد کوتاه یخندها

 .کرد

 تو که یاونقدر !رفت ادهیپ شهیم هم رو نیا از تریطوالن یرهایمس یحت !رزو آ-

 ذهنت یتو

 .ستین سخت ،یکرد سختش

 !یوونهاید تو اوه-

 :گفت که کردم روشن را نیماش و گرفتم او از چشم

 .توامَ مهمون قهوه امروز باشه ادتی-

 :گفت و زد میرو به طنتیپرش یلبخند که دمیچرخ سمتش به
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 .چطوره تو یقهیسل نمیبب-

 کنم؟ مهمونت امشب یخوایم پس-

 االن؟ از بهتر ی ک و بهتر زودتر چه هر .بهتره امشب آره-

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 .کن آماده تیزندگ یقهوه نیبهتر واسه رو خودت پس-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 .میکن فیعرت و مینیبب-

 :گفتم و کردم یاخم

 !ارین در منو یادا-

 آن دنید با .بکشد رخ به را شیگونهها نیدلنش یحفرهها که داد سر یخندها

 جذاب، یحفرهها

 .داد شکل لبم به کج یلبخند

 .میکن فیتعر و میبخور پس خب-

 .گرفت یشتریب جان مهجانم،ین لبخند که زد میرو به یچشمک
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 م؟یبر که یآمادها-

 !لبتها-

 از پر که یریمس از قصد از .کردم روشن را نیماش و کردم کوتاه یخندها

 پشت .رفتم بود چراغقرمز

 نگاهم به ماکان آرامبخش نگاه چرخاندم،یم سر تا کردمیم توقف که چراغقرمز هر

 .خوردیم گره

 حال نیا با .کردم انتخاب را ریمس نیا چرا که فهمدیم گفتیم وضوح به نگاهش

 دمنبو معذب

 من و زدینم یحرف .داندینم چیه کنم الیخ توانستمیم گفت،ینم زبانش با تا که چرا

 یحرف هم

 ساده نگاه نیهم و میکردیم نگاه هم چشمان در چراغقرمز، هر پشت اما زدمینم

 چند هر

 کمتر اریبس یمدت در ریمس .بود شوق از پر میبرا د،یرسیم نظر به بر سر حوصله

 یط شهیهم از
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 از کمتر زمان نیا بودم، او کنار چون یول شد یط شهیهم مثل هم دیشا .شد

 نظر به شهیهم

 .آمدیم

 .میدیرس-

 :گفت و زد یلبخند .چرخاند سمتم به را سرش و انداخت شاپیکاف به ینگاه

 .مونده یکار اصل حاال شد پسند که ظاهرش-

 :گفت و گرفتند طنتیش رنگ نگاهش و لبخند

 .یخوشپسند حد چه در نمیبب-

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 .نداره حد که ادیز انقدر-
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 :گفت دیباریم آن از طنتیش که ییباصدا

 !یراض خود از چه-

 :گفتم و دمیکوب هاششان بر محکم و برداشتم عقب یصندل یرو از را فمیک

 !ارین در منو یادا-

 :گفت و شد قتریعم لبخندش

 بامزه چقدر ،یخوریم حرص یوقت یدونینم تو آخه !ستین خودم دست کن باور-

 !یشیم

 :گفتم و دمیکوب شانهاش به قبل از شیب یقدرت و باشدت را فمیک

 !کنمینم مهمونت قهوه ،یاریب در ادامو گهید کباری_

 انجام اشیسالگ ستیب در تاینها دختر کی که ییکارها !دمبو شده بچه ییگو

 یس در دهد،یم

 لبش بر هم هنوز که یلبخند با و گرفت را فمیک دستش با !دادمیم انجام امیسالگ

 مانده یباق

 :گفت بود
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 ... متفاوته؛ هم دتیتهد-

 .شد دهیکش شیگونهها یرو یحفرهها سمت به نگاهم که کرد کوتاه یخندها

 و آمد بند خندهاش

 :داد ادامه خنده، آن از مانده جا به لبخند با

 .خودت مثل درست-

 خوب یلیخ را صورتم حرارت .انداختم نییپا را سرم خجالت شدت از ناخودآگاه

 .کردمیم حس

 یرو را دستم پشت .دیتپ قبل از کوبندهتر و تندتر جانیه و ذوق شدت از قلبم

 .گذاشتم گونهام
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 یادهرویز خوردن در که یزمان مثل قایدق بودم؛ گرفته گرُ مطمئنا ! بود داغ داغ

 یدنینوش و کنمیم

 حال نیا از ییرها یبرا !بودم نخورده هم آبجو قطره کی یحت من االن اما !شومیم

 با که بمیعج

 ادهیپ هم او .شدم ادهیپ نیماش از عیسر بود، کرده ریاس مرا کوتاهش یجمله کی

 را خودش و شد

 مسلط خودم بر تا دمیکش قیعم ینفس .کرد نگاهم یحرف چیه بدون .رساند من به

 .بشوم

 .آرزو-

 به آرامشبخشش یلبخندها همان از .خورد گره نگاهش به نگاهم و آمد باال سرم

 و دیپاش میرو

 :گفت

 داخل؟ میبر ستین بهتر-

 رونیب حال نیا از مرا کردیم یسع که بودم خوشحال .گرفت طنتیش رنگ نگاهش

 .اوردیب

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 .میبر !هست که البته_

 بلند قدم چند با .افتادم راه من و کرد دراز مقابلم تعارف ینشانه به را دستش

 من به را خودش

 کرد، باز را در که نیهم .کرد یهمراه مرا شاپیکاف در تا شانهام هب شانه و رساند

 قهوه خوب یبو

 عطر و دمیکش قیعم ینفس .کرد دعوت یعاشقانها یباز به را امینیب شکالت و

 تمام خوبش

 که ینواز گوش یقیموس یصدا .کرد تشنه قهوه، یفنجان دنینوش یبرا را وجودم

 نوازندگان توسط



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 329 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 که یمرد یرو نگاهم .چرخاند سمتشان به را سرم شد،یم نواخته سالن یگوشه

 شلوار و کت
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 تصور انویپ آن پشت او یجا را خودم .ماند ثابت زدیم انویپ و بود دهیپوش یرسم

 چقدر .کردم

 یبرا مرا ست،یچ دانمینم هم هنوز که یلیدل به بابا و داشتم دوست را نوایپ

 زدن انویپ از شهیهم

 یکی یرو و رفتم بود کترینزد جوان ارکستر به که یزیم سمت به !است کرده منع

 از

 میگوشها و ینیب یرو را حواسم تمام و بستم را چشمانم .نشستم شیهایصندل

 .کردم متمرکز

 با و کردم باز چشم .دمیشن را میروبرو یصندل شدن هدیکش عقب به یصدا

 به کج، یلبخند

 زد میرو به یلبخند .کردم نگاه بود کرده خوش جا میروبرو یصندل یرو که ماکان

 :گفت و

 ؟یدار دوست رو یقیموس یلیخ-

 .یلیخ آره،-

 ؟یزنیم هم یساز ای یدار دوست رو دادنش گوش فقط-

 سرم .شد بسته بود، گرفته من از بابا که یقول یادآوری با یول شد باز یکم دهانم

 انداختم نییپا را

 :گفت و گرفت دستش با را دستم ساعد .بردم فرو میموها در را دستم و

 آرزو؟ کنهیم تتیاذ انقدر یچ-

 .شدم غرق نانبخششیاطم و آرام نگاه در و آمد باالتر سرم

 .هیچ اون یبگ بهم یتونیم یبخوا اگر-
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 هر از شتریب و خواستیم را یکس با کردن دل و درد دلم ندچ هر .کردم سکوت

 دلم کس

 از نداشتم حق اما ند،ینشیم من یدلها و درد یپا که باشد یکس او، خواستیم

 پرده گذشتهام

 :داد ادامه دید که را سکوتم .بردارم

 موهات به خشمت کردن مهار یبرا .کن فراموشش یبگ من به شهینم هم اگر-

 !نزن بیآس

 .کردم متمرکز چشمانش مردمک در را نگاهم .گرفت شکل میگلو در بزرگ یبغض

 از نازک یهایال

 از سرم یمو دسته کی .کاست دمید وضوح از و دیکش پرده چشمانم یجلو اشک

 که یبزرگ غم

 دو تا زدم پلک تند !است ارزشتر با شیبرا آورد،یم درد به را قلبم سالهاست

 از اشک قطره

 نکهیا بدون .بود گرفته یناباور و بهُت رنگ نگاهش .نمیبب حترواض و زدیبر چشمانم

 بکند یحرکت
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 نییپا را سرش عیسر لحظه چند از بعد .بود زده خشکش جا در بزند، یحرف ای

 اعدمس .انداخت

 :گفت شمرده حال همان در .داد ماساژ را اشیشانیپ دستش با و کرد رها را

 !یلعنت نکن هیگر-

 :گفتم دلخور و کردم اخم

 !؟یلعنت یگیم من به-

 :گفتم که کرد نگاهم متعجب .آمد باال سرش و کرد متوقف را اشیشانیپ ماساژ

 !نباشه فرستادنت لعنت به یازین که رمیم پس-
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 در سمت به و گرفتم او از چشم .شدم بلند یصندل یرو از و تمبرداش را فمیک

 دمیچرخ یخروج

 :دمیپرس یعصب و دمیچرخ سمتش به .گرفت دستش با محکم را دستم مچ که

 !ه؟یچ-

 و تیجد رنگ نگاهش .شد بلند اشیصندل یرو از بود گرفته را دستم که همچنان

 گرفته خشم

 :گفت کردیم لیتکم را نگاهش تیجد که یلحن با .بود

 !نیبش-

 !؟یلعنت یبگ من به که نیا واسه !نم؟یبش چرا-

 !نیبش آرزو-

 !نمیبش خوامینم-

 یعموم مکان کی یتو االن یکرد فراموش نکنه !ستین مشاجره یجا نجایا-

 !م؟یهست

 هم به محکم را نمییپا و باال فک یدندانها تیعصبان شدت از و شد ظتریغل اخمم

 .دادم فشار

 نشستن یبرا لشیدل تنها !شدمینم آرام یول دمیشنیم را فشردن هم به نیا یصدا

 حضور من،

 هم فکر من، دل از یناراحت نیا آوردن رونیب به اصال و بود یعموم مکان در

 لحظه همان !کردینم

 :گفت و آمد ما سمت به بود شده استخدام آنجا تازه ییگو که یجوان گارسون
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 اومده؟ شیپ یمشکل-

 :گفت و زد شیرو به یلبخند ماکان

 میقد یطعم خوش به گهید نجایا یقهوهها کنهیم فکر دخترم دوست راستش-

 من اما ست،ین
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 .رهینظیب قهوههاش هم هنوز نجایا بدم نانیاطم بهش کنمیم یسع دارم

 نکهیا م،یبگذر عشیسر یداستانساز از اگر .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 دوست نسبت

 ماکان جواب در گارسون !داشت تعجب یجا واقعا داد،یم من به را بودن دخترش

 :گفت

 .دیکرد انتخاب رو نجایا که ممنون یلیخ !شماست با حق البته اوه-

 :گفت و انداخت من به نانبخشیاطم ینگاه

 از رو شما د،یبد که یسفارش هر دیباش مطمئن .خانوم آقاست با حق دینکن شک-

 به اومدن

 .کنهینم مونیپش نجایا

 :گفتم و زدم گارسون یرو به کج یلبخند

 .دیکن اثبات من به رو خودتون دیکن یسع پس-

 :گفت و زد یلبخند

 .دینیبش دییرما بف !البته-

 یلبخند و نشست اشیصندل یرو هم ماکان که نشستم امیصندل یرو باالجبار

 به طنتیپرش

 شد، دور آنکه محض به .رفت و گذاشت زیم یرو را منوها گارسون .زد میرو

 پررنگتر کجم لبخند

 :گفتم و شد

 !جالب چقدر !دخترت؟ دوست-

 :گفت و گرفت یشتریب جان لبخندش

 .شهیم هم جالبتر-
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 .ویموس یکرد شروع رو یباز نیا خودت باشه ادتی پس باشه-

 نه؟ مگه مادمازل، یدیم ادامهش هم تو و-
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 یحت که یحد به کردم، پررنگتر را کجم لبخند داشت امکان که یحد نیآخر تا

 از میگونهها

 :گفتم طنتیپرش یلحن با .آمدند درد به یتصنع لبخند نیا فشار شدت

 .شهیم میتسل آخرش یک مینیبیم !البته-

 .مینیبیم-

 ه؟یچ بازنده یمهیجر خب-

 چطوره؟ بخواد برنده که یچ هر-

 .خوبه-

 نگه توان .دیکوبیم نهامیس یقفسه به محکم و تند قلبم که داشتم جانیه آنقدر

 در نو م داشتن

 تمام، آرامش با که ماکان به و گذاشتم زیم یرو را آن عیسر !نداشتم را دستانم

 را دستش یمنو

 نیا دانستمینم اصال .دوختم چشم کردیم نگاه صفحهاش هر به قیدق و زدیم ورق

 از که یباز

 و شودیم میتسل چرا یکس چه اصال و شد خواهد چه و بود چه میزدیم حرف آن

 ن،یهم یبرا

 را زیچ کی نهایا یهمه با .بود گرفته یزبا به را وجودم تمام استرس با توام یجانیه

 خوب

 پس را احساساتم گرفتن دهیناد تاوان دیبا ماکان، که است نیا آنهم و دانمیم

 .بدهد

 مادمازل؟ یکنیم نگاه برنده به ینجوریا چرا-

 یپوزخند .خوردیم چرخ منو از یصفحها یرو نگاهش و بود نییپا همچنان سرش

 :گفتم و زدم

 !؟یبرندها تو که داده رو کاذب دیام نیا تو به یک حاال-

 :گفت و کرد من به نانیپراطم ینگاه .گرفت منو از را نگاهش و آورد باال را سرش

 .محضه قتیحق !بود؟ کجا کاذب دیام-
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 :گفتم و زدم کج یلبخند
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 !بشه رو قتیحق تا مونده هنوز-

 :گفت و زد میرو به ضیعر یلبخند

 .هیک نفع به و هیچ قتیحق میفهمیم باالخره-

 .بردم فرو میموها در را دستم حرص از دنبالش، به که زد من به یچشمک

 و شد محو لبخندش

 حرکت نیطرف به میجلو دواریتهد را اشارهاش انگشت .شد تیجد از پر نگاهش

 :گفت و داد

 !یش کینم موهاتو-

 :گفتم و زدم یکج لبخند

 !خودمه یموها-

 :گفت و زد یلبخند

 !یدخترم دوست خودت و-

 !داشت؟ یربط چه-

 .یبذار دینبا تیزندگ مرد دُم یرو پا !داشت ربط یلیخ-

 :گفتم و کردم یعصب یخندها تک

 ؟یچ گهید !م؟یزندگ مرد-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 .اریب رونیب موهات از دستتو نکهیا جز یچیه گهید فعال-

 حرارت .داد فشار یکم و گرفت را دستم مچ دستش با .شد مشت دستم خشم از

 مچ از دستش

 دانستمیم .کرد گرمتر را میموها یحت و دیرس دستم انگشتان نوک تا دستم

 محکمتر توانستیم
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 با .کرد سست یکاف یزهاندا به را مشتم هم، فشار نیهم یول دهد فشار هم

 یقدمها یصدا

 یول آوردم رونیب میموها از را دستم عیسر شد،یم بلندتر لحظه هر که گارسون

 هم هنوز ماکان

 
 

276 

 "سفارشتون؟" دیپرس که گارسون به .بود داشته نگه دستش در را دستم مچ

 ماکان .دوختم چشم

 من مثل هم او تا کنم انتخاب من خواستیم بود معلوم .کرد نگاه من به یسوال

 .دهد سفارش

 :گفتم و کردم صاف یکم را میصدا

 .موکا فنجان دو-

 .شهیم حاضر گهید یقهیدق ده تا خب اریبس-

 را سرم و گرفتم کرد یط که یریمس از چشم .شد دور ما زیم از و دیرخ چ

 جفت کی .چرخاندم

 .کرد معطوف خودش به را نگاهم د،ییگرایم یاهیس به یرگیت از که رهرنگیت یلهیت

 و طنتیش

 :دیپرس مشکوک یلحن با .زدیم موج نگاهش در یکنجکاو

 !بدم سفارش خوامیم یچ نگفتم که من !موکا؟ تا دو چرا-

 :گفتم و کردم نازکتر را میصدا .زدم شیرو به یکج لبخند

 از شتریب یحت و یگهاید کس هر از بهتر رو تو گه؛ید دخترتم دوست من زمیعز-

 خودت

 !شناسمیم

 نظر به .نداشت من از را یبرخورد نیچن انتظار .شدند گرد تعجب از چشمانش

 حق کامال که من
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 از عشوه، پر یصدا آن با هم آن را یحرف نیچن انتظار هم خودم که چرا داشت،

 !نداشتم خودم

 !؟یخودت آرزو-

 :گفتم یجد یلحن با و شد محو لبخندم

 یبشنو جوابم نیا دیبا دخترتم، دوست من یگیم یوقت خب ومد؟ین خوشت ه؟یچ-

 !گهید

 یلحن با .شد انینما لبش بر طنتیپرش یلبخند و کرد زتریر آرامآرام را چشمانش

 آن از که

 :گفت دیباریم خباثت

 !مادمازل یباش داشته رو شدن دخترم دوست یمادگآ انقدر کردمینم فکر-
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 حد نیا تا شما کردمینم فکر هرگز هم من !دییفرمایم ینفس شکسته !ویموس اوه-

 اعالم یآمادگ

 !دیباش داشته مقدمه بدون هم اون رو، من با شدن دوست

 کامال .شد قتریعم جوابم در هم او لبخند که کردم میحرفها یمهیضم را کج یلبخند

 بود معلوم

 شده، طور هر که میکردها زیت ریشمش هم یبرا مانینگاهها و لبخندها پشت

 مبارزه نیا یبرنده

 و گذاشت زیم یرو را اشینیس و دیرس ما زیم به گارسون که دینکش یطول .میشو

 یفنجانها

 ماکان و من یجلو را شدیم خارج بهشت یبو با یبخار آنها از که یبزرگ نسبتا

 لبخند .گذاشت

 :گفت و زد مانیرو به ینانبخشیاطم

 .ستین یگهاید امر-
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 یدسته .شد دور ما زیم از گارسون و داد تکان ینف عالمت به را سرش ماکان

 با را فنجانم

 :تمگف و گرفتم انگشتانم

 .بهشت یتو میبر-

 :گفت و زد یلبخند ماکان

 بعد تو یبهشت یدنینوش فقط قهوه گه،ید یهست بهشت یتو یهست من کنار یوقت-

 .هیچا از

 :گفتم و کردم یاخم

 !قهوهست از بعد یچا !ریخ نه-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 !ستین بهتر یچا از یچیه !ستین نطوریا که معلومه-

 :فتمگ و زدم کج یلبخند

 .یچا فقط یگیم یرانیا یرمردهایپ مثل تو-

 !ییباصفا یرمردهایپ چه بَهبَه-

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 من؟ مثل یدمازلما به چه رو تو ،یبش سفره هم رمردهایپ با دیبا تو اصال-

 .شنیم کامل هم کنار در مادمازل و ویموس که کنم عرض اطالع محض-

 نیاول .برداشت را فنجانش و زد یچشمک .شدم نهیس به دست و کردم یاخم

 که را جرعهاش

 :گفتم و زدم غرور از یلبخند .دیکش سر را آخرش تا خورد،

 دارم؟ یقهایسل چه اومد خوشت-

 :گفت و زد یلبخند

 .گهید یرفت من به-

 !؟یکنیم هیتشب خودت به ستین من فیح !تو؟ به-
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 :گفت و خاراند را چانهاش یکم

 !یمن هیشب تو گمیم که من فیح !یگیم راست-

 ب جذا بیعج یحفرهها یرو نگاهم .شد نشیدلنش یخنده باعث که کردم یاخم

 یرو

 به و مگرفت شیگونهها از را نگاهم آمد، بند که خندهاش .ماند ثابت شیگونهها

 میجلو فنجان

 ببرد، لذت خوردنم حرص از او تا نخورم حرص شتریب نکهیا یبرا .دوختم چشم

 با را خودم

 .کردم مشغول عالقهام مورد یقهوه دنینوش

 .شدم رهیخ شدهام تمام عشق ظرف به مغموم فنجان، اتیمحتو شدن تمام با

 کهیحال در ماکان

 :گفت بود افتاده خنده به

 شدن تموم واسه االن تو که شهینم ناراحت انقدر یریبگ آبنباتشو بچه کی از اگر-

 ناراحت قهوهت

 !یشد

 :گفتم و کردم نگاه او بشاش چشمان در اخم با و آمد باال سرم

 !دارم دوست شتریب هم تو از رو قهوه من-

 :گفت طنتیپرش یلبخند با و آمد بند بایتقر خندهاش
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 !دارم دوست تو از شتریب رو یچا هم من-

 در شیصدا که بردم میموها سمت به و بردم باال را دستم و شد ظتریغل اخمم

 :آمد

 !شونیش نک-

 !کن تمومش پس-

 :گفت و خاراند را گردنش پشت دست با
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 ... باشه،-

 :گفت دلخور ب**ل ریز

 .من ضعف نقطه یرو بذار دست یه هم تو-

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 .حقته-

 با .شد لیتکم زشیطنتآمیش لبخند با که یطنتیش گرفت؛ طنتیش رنگ نگاهش

 پرغرور یلحن

 :گفت

 .کنم کار یچ باهات دونمیم-

 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 .یونبترس یتونینم حرفها نیا با رو من-

 .ادیم دنبالش هم ترس اد،یم وسط عمل یپا یوقت !نداره ترس که حرف-

 راستم یگونه گرید .کنم ظتریغل االمکانیحت را کجم لبخند تا زدم را زورم تمام

 کردیم درد یطور

 :گفتم زیتمسخرآم یلحن با !است زده یلیس آن به یکس ییگو که

 .بترسم بوده قرار جاک نمیبب کن، صدام اومد وسط عمل یپا یوقت پس خب-

 :گفت و شد پررنگتر لبش یرو لبخند
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 .ستین گفتن به یازین یفهمیم خودت موقع اون-

 نگاه آنها به که حال همان در .چرخاندم ارکستر سمت به را سرم و زدم یپوزخند

 آه کردمیم

 آسودهخاطر و الیخیب خودشان یول گرفت، نشات آنها از ما بحث تمام .دمیکش

 را شانیسازها

 :گفت بود یشوخ از یخال گرید که یلحن با ماکان .نواختندیم

 .آرزو-
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 :داد ادامه را حرفش .کردم نگاهش یسوال و دیچرخ سمتش به سرم

 ؟یدار ستدو کالمیب یقیموس کنسرت تو-

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 .نرفتم که وقته یلیخ اما !رم دا که البته-

 ؟ینکرد دایپ رفتنشو فرصت چرا؟-

 چشم آنها به .انداختم نییپا را سرم و کردم گره هم در زیم یرو را میدستها

 یلحن با .دوختم

 :گفتم داشت، درونم ییتنها غم در شهیر که مغموم

 برم، باشه آدم از پر که ییجاها به ییتنها ندارم دوست من راستش ...راستش-

 اون اگر مخصوصا

 تئاتر، نما،یس کنسرت، مثل ییجاها .باشند اومده همراهاشون با همه آدمها

 یگاه و شاپیکاف

 یتو بودند من یدوستها نیتریمیصم که نورا و یملود یوقت تا من خب ...پارک

 یزندگ لندن

 اما دارم، زمان اون از قشنگ یخاطره یکل هم االن و رفتم جا همه اونها با کردند،یم

 گهید االن

 .کنم پر خونه یتو خوردن قهوه با رو هامییتنها دمیم حیترج منم و ستنین نجایا

 بیترک نگاهش یگرما با شیگرما که زد یلبخند .آوردم باال صورتش تا را نگاهم

 تمام و شد

 :گفت دلگرمکننده یلحن با .کرد دعوت یتابستان روز کی یگرم به را وجودم

 .یکن غلبه خودت ییتنها حس نیا به دیبا اوقات یگاه اما کنمیم درکت خوب-

 یکس شهیهم

 با و نهیبش کنارت یصندل یرو نمایس ادیب بزنه، قدم پارک یتو تو کنار که ستین

 پاپکرن هم

 نقد به رو اون و دیبزن حرف شینما یدرباره هم با و ادیب تئاتر به باهات د،یبخور

 به تو با ای دیبکش
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 ییسولو یصدا از و ببنده چشمهاشو تو با همزمان و ادیب کالمیب یقیموس کنسرت

 پخش که

 یبر ییتنها دیبا اوقات یگاه آرزو، یدونیم .دیببر لذت هم کنار در شهیم

 قهوه کی و شاپیکاف

 یصدا که یپارک یتو ییتنها دیبا اوقات یگاه ،یبد سفارش خودت یبرا فقط

 آدمهاش یخندهها

 غرق و یبر نمایس به ییتنها دیبا یگاه ،یبزن قدم یشنویم زانشون یعز کنار در رو

 یتو یبش

 ،یببر ادتی از رو هنشست کنارت یصندل یرو که یکس بودن بهیغر که یلمیف

 ییتنها دیبا یگاه

 که ستین کنارت یکس کهیحال در ،یبد شینما به رو حواست یهمه و یبر تئاتر به

 مورد در

 شهیهم دیبا رو نیا آرزو، گمیم خودت یبرا رو نایا .یبزن حرف باهاش شینما

 که باشه ادتی

 به محکوم اگر ریبگ ادی پس ستند،ین یموندن ابد تا تیزندگ یآدمها از چکدومیه

 تا مطلق ییتنها

 در زهایچ یلیخ یتجربه چند هر ،یببر لذت و یبد ادامه تیزندگ به ،یشد ابد

 ینیریش ییتنها

 !بهتره نکردنشون تجربه یتلخ از اما داره، یکمتر

 تجربه ییتنها رو زهایچ نیا یهمه شهیم متولد که یروز نیاول همون از آدم اگر-

 هم بعدا کنه،

 دوستشون که ییکسا با اول از یوقت یول کنه تحمل رو کردنشون جربهت تنها تونهیم

 تجربه داره

 .ذارهیم دلش به حسرت و خاطراتش یتو برهیم فقط رو آدم شییتنها یتجربه کنه،
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 از کنه فکر دیبا یول شهیم نیهم باشه، شییتنها یرو آدم اون تمرکز یهمه اگر-

 یکس هم اول

 .نبوده

 !کرد یفکر نیهمچ شهینم-

 :گفت و خاراند دستش با را گردنش پشت یکم

 تو با بحث االن دونمیم اما برسونم بهت منظورمو تا زدم حرف یلیخ که من-

 پس جهست،ینتیب

 ؟یدار دوست هم نمایس یگفت تو خب .الشیخیب

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 نه؟ مگه ،یاریب کم بحث یتو یدیترسیم چون یکرد عوض رو موضوع تو االن-

 :گفت و زد طنتیش از آکنده یلبخند
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 .یبش ناراحت نخواستم و کردم فکر تو آوردن کم به من-

 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 !یگیم راست که تو-

 .مگیم راست که معلومه-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 م؟یبر گهید ستین بهتر فتهیخودش جناب خب-

 ؟یدینم کیک من به-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !بدم؟ کیک بهت منم یدار انتظار که یداد کیک من به تو مگه-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 م؟ینخور کیک امروز مونیدوست مناسبت به-

 شدت از وجودم یذرهذره کردم حس .کردم صاف ار میصدا و زیر را چشمانم

 دهیکش آتش به گرما
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 کنار را دستم !بود انفجار حال در یداغ از بدنم که بود داده حرص مرا آنقدر .شد

 به صورتم

 یمهین کهیحال در و دمیکش قیعم ینفس .بشوم خنکتر یکم تا دادم تکان نیطرف

 را لبم راست

 :گفتم دادمیم کش باال به

 !جنتلمن ظاهر به یویموس یکن مهمون دیبا تو اونو-

 :گفت و زد یلبخند گذاشت، چانهاش ریز را دستش

 هم کشنبههای .مینیبب رو گهیهمد کار از بعد شب هر نکهیا شرط به فقط باشه-

 .ستندین استثنا

 چطوره؟ .پزمیم خوشمزه کیک کی خودم میداد ادامه رو هیرو نیا ماه کی اگه
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 جانزدهیه و خوشحال یقدر به .شدیم آب قند لویلوکیک دلم در جملهاش هر با

 که بودم شده

 هر که بود نیهم قایدق هم من یآرزو .دیتپیم شهیهم از تندتر وانهوار،ید قلبم

 و نمیبب را او شب

 قیعم ینفس و نشستم صاف .روم خواب به او، با دمیجد خاطرات یادآوری با شب

 بر تا دمیکش

 :گفتم تفاوتیب و خشک یلحن با .شوم مسلط جانمیه

 کی منو خب !؟یبپز کیک خودت بعدشم نم،یبب رو تو بذارم وقتمو همه نیا-

 خوب شاپیکاف

 .میبخور یحساب درست کیک کی کن، مهمون

 ادیز .شدند دوخته شیها گونه یرو یحفرهها به من چشمان و ردک کوتاه یخندها

 دینکش یطول

 :گفت و شد لیتبد لبخند به خندهاش که



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 344 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 شاپهایکاف یکهایک به ب**ل گهید ،یبخور منو دستپخت کیک یوقت باش مطمئن-

 .یزنینم

 :گفتم و زدم کج یلبخند

 !کرده؟ ازت یفیتعر نیهمچ هی یک واقعا-

 :گفت پرغرور یلحن با

 .رهینظیب گفتن کردن امتحان که ییاونا یهمه-

 .گفتن نویا ینش ناراحت نکهیا واسه-

 یصدا .کردم وصل را تماس .بدهد مرا جواب نگذاشت لمیموبا زنگ یصدا

 لرزان و ناراحت

 :گفت که دمیشن را دایآرش

 شلوغه؟ سرت ای میبزن حرف هم با االن میتونیم آرزو-

 تمام دلشوره شد باعث که یشیتشو و غم .زدیم موج شیصدا در شیتشو و غم

 یباز به را بدنم

 ماکان دنید با اما ببرم، فرو میموها در که آوردم باال را دستم ناخودآگاه .ردیبگ

 کرده اخم من به که

 و دادم فشارش .گرفتم دست در را بلوزم یلبه و انداختم نییپا را دستم بود،

 آن یرو را امینگران

 در شده لیتشک کوچک بغض تا دادم قورت را دهانم بآ زور به .کردم هیتخل

 با .کنم مهار را میگلو

 :زدم ب**ل دمیشنیم زور به هم خودم که ییصدا
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 !هان؟ !افتاده یبد اتفاق نکنه !؟یناراحت انقدر چرا !لرزه؟یم صدات چرا-

 :گفت جوابم در عیسر

 ...!نه یعنی ...آره یعنی !نه-
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 د،یکش را شدیم دهیشن لرزششان یصدا که بلند نفس دو آنکه از پس و کرد یمکث

 ییصدا با

 :گفت آهسته

 ؟یدار وقت االن .کنم صحبت یزیچ کی به راجع تو با دیبا من راستش-

 :گفتم و دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 .رونمیب االن اما .میکنیم صحبت باشه،-

 .زدم زنگ االن دیببخش پس-

 :گفتم و شد انینما لبم بر کج یلبخند

 که زنمیم زنگ بهت دمیرس یوقت یول ستمین خونه االن من !دایآرش نداره یاشکال-

 .میبزن حرف

 باشه؟

 .خداحافظ .منتظرم پس باشه،-

 .خدانگهدار-

 وجودم در هم هنوز دلهره .شدم رهیخ امیگوش یصفحه به و مکرد قطع را تماس

 تا .دادیم جوالن

 !بود نزده حرف من با مقدمهیب حد نیا تا دایآرش حال به

 .آرزو-

 که ماکان به و گرفتم بود، شده خاموش کامال حاال که امیگوش یصفحه از را نگاهم

 ینگاه با

 :دمیپرس جیگ .دوختم چشم کرد،یم نگاهم آرامشبخش

 بله؟-
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 م؟یبر یخوایم-

 :گفتم و دادم تکان نییپا به را سرم جوابش در

 .میبر بهتره آره-
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 ییهاقدم با و شدم بلند .دیکش عقب یکم مرا یصندل و شد بلند اشیصندل یرو از

 به تند

 شاپیکاف از هم با و کردم حساب که دینکش یطول ادیز .رفتم صندوق سمت

 .میرفت رونیب

 .رمیم گهید من خب-

 !اده؟یپ-

 .آره-

 !برمتیم شو نمیماش سوار ایب خب-

 .یبزن حرف خواهرت با و خونه یبر زودتر چه هر بهتره !نه-

 ...رترید کم هی تونمیم من ماکان-

 .خداحافظ .رمیم گهید من خب-

 :داد ادامه و داد تکان را آن من با یخداحافظ عالمت به و آورد باال را دستش

 .مادمازل نمتیبیم شب فردا-

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 .یریم ادهیپ باهاشون انقدر نشکنن که باش پاهات مراقب-

 پشت ارباالجب .کند آغاز را اشیطوالن یادهرویپ که دیچرخ و کرد نیدلنش یخندها

 و نشستم رُل

 بدون و کردم سالم اگنس با .دمیرس خانهام به یزدن برهم چشم به .افتادم راه

 لباسم یحت نکهیا

 هر من یدلهره زد،یم تلفن که یبوق هر با .زدم زنگ دایآرش به اورمیب در را

 و دیشد لحظه
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 باالخره .شود کم امینگران از یکم بلکه تا رفتمیم راه اتاقم در مدام .شدیم دتریشد

 چهار از بعد

 .داد جواب بوق
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 خونه؟ یدیرس آرزو-

 .نشستم تخت یرو و دمیکش قیعم ینفس

 شده؟ یچ بگو زود آره،-

 :گفت لرزان و آهسته ییصدا با سپس و کرد یطوالن نسبتا یمکث

 ...رفتم خونهمون از-

 :داد ادامه و کرد یمکث

 ...شهیهم واسه-

 !؟یگیم پرت و چرت چرا !؟یچ-

 :گفت تند

 ...آخرش و کردم بحث یلیخ بابا با بابابزرگم، یخونه االن !گمیم یجد دارم-

 با و داد قورت یبلند یصدا با را دهانش آب .دیکش لرزش پر و یطوالن ینفس

 از شیب که ییصدا

 :گفت د،یلرزیم شیپ

 !رون یب برو خونهم از گفت من به آخرش-

 دست از اونم !شهینم یعصبان حد نیا تا یالک که بابا !؟یگیم یدار یچ تو دایآرش-

 انقدر که تو

 !داره دوستت

 :گفت که دمیشن را اشیعصب یصدا دنبالش به و پوزخند یصدا

 !کنهینم درکم رو من یحت اون !داره؟ دوستم-

 کنه؟ینم درکت چرا-
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 :افزودم و کردم یمکث

 ؟یکن فیتعر واسم آخر تا اول از کاست و کم یب رو افتاده اتفاق یچ هر شهیم-

 کنه؟ینم درکم بابا یوقت داره یتیاهم چه آخه-

 کنه؟ فیتعر بابا بگم ای یکنیم فیتعر !دایآرش-
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 :داد جواب عیسر

 .گمیم من !نه-

 .دیکش قیعم ینفس و کرد یمکث

 .کن شروع خب-

 ییصدا با و داد قورت یبلند یصدا با را دهانش آب .دیکش یگرید قیعم نفس

 غم و بغض از که

 :گفت د،یلرزیم ینگران و ترس البته و

 هام،یهمکالس از یکی تولد یتو سامان با من ییآشنا...شد عشرو شیپ سال دو از-

 نیاول

 بهش یخاص حس واقعا دمشید که ینباریاول یدونیم .شد زده که بود یجرقها

 به اما نداشتم

 اونم چون دمشیدیم شتریب بود، شده شتریب که ارتباطمون و دوستم خاطر به مرور

 یپیاک یتو

 تا میگذروندیم خوش یلیخ و میرفتیم نرویب هم با یلیخ .بودم هم من که بود

 ...نکهیا

 :داد ادامه آهستهتر ییصدا با و کرد بلند نسبتا یمکث

 فرق یلیخ رها پس یهیبق با من واسه سامان کردم حس کمکم مدت کی از بعد-

 راستش .کنهیم

 تا اوردمین خودم یرو به چوقتیه اما ومد،یم خوشم ازش واقعا من دمیفهم بعدا

 همب اون نکهیا

 ...داد یدوست شنهادیپ

 متعددش لرزان ینفسها با سکوتش و بود یطوالن نسبتا که یمکث .کرد مکث

 .شدیم شکسته

 بودم دور او از حد نیا تا من چرا که کردم خودم نثار لعنت و فحش هزاران دلم در

 دو از بعد که
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 تشکس را سکوت باالخره !زندیم حرف اشیزندگ مسائل نیا یدرباره من با سال،

 ییصدا با و
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 نیعج اشیمتوال و تند ینفسها یصدا با که لرزاندیم را آن شیپ از شیب بغض که

 بود، شده

 :داد ادامه

 ...اون ...اون کردمینم فکر چوقتیه اما آرزو کردم قبول من-

 هاشیگر هقهق یصدا .زد هیگر ریز ناگهان سکوت، هیثان چند از پس .کرد سکوت

 .دمیشنیم را

 :دمیپرس دیلرزیم ینگران شدت از که ییصدا با .کرد نفوذ بدنم تمام در دلشوره

 !دایآرش بزن حرف !کرده؟ کار یچ اون !؟یچ اون-

 آنها محکم و بودم برده فرو میموها در را دستم .کردیم هیگر همچنان قهیدق چند

 شهیر از را

 :گفتم شد کمتر که هقهقش یصدا .شوم آرام تا دمیکشیم

 کرده؟ یغلط چه اون بگو من به فقط دا،یآرش باش آروم-

 ...انتقامش واسه چهیباز کی فقط براش، بودم چهیباز هی من آرزو-

 :گفتم یگنگ با

 !خوبه؟ حالت تو !؟یانتقام چه !انتقام؟-

 عذاب با خواستیم فقط و زنه اون از انیرا یخون پدر پسر سامان !نتقاما آره-

 از خانوادهم دادن

 اون ره،یبگ ما از دونستیم خودش پدر و مادر سهم که رو یخوشبخت من، قیطر

 بهم شهیهم

 و سرد هم با اون، یبابا و مامان و همند عاشق من یبابا و مامان نکهیا گفتیم

 اصال خشکند
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 هرگز و زدیم حرفو نیا چرا اون که دمیفهمینم موقع اون من یول ستین عادالنه

 هی کردمینم فکر

 !باشه دهیکش واسمون رو ینقشها نیهمچ

 یگذشتها .نداشتم را شیحرفها به کردن گوش توان گرید .افتاد دستم از یگوش

 در دیبا که

 و حال گذشته، نیا یبچهها یحت و داشتیبرنم سرمان از دست ماند،یم گذشته

 را ما یندهیآ

 الو،" یصدا .شد رها تخت یرو که شد سست یقدر به دستم .کردندیم رانیو

 یگفتنها "الو

 و فکر تمام .نداشتم را دستم با لیموبا برداشتن توان یول دمیشنیم را دایآرش

 چه هر به المیخ

 که کردم فکر یقدر به .شد دهیکش بودم، خبریب آن از من و گذشتیم رانیا در

 زممغ کردم حس
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 .بود شده نیسنگ و سخت یفوالد یکره کی مثل سرم .است دنیترک حال در

 وزنش تحمل توان

 به یک دمینفهم که ینیسنگ خواب به و کردم رها را خودم تخت یرو .نداشتم را

 فرو آمد، سراغم

 .رفتم

 به را چشمانم .کردیم حرکت نوازشوار امیشانیپ یرو یمردانها و پهن گرم دست

 بازتر یکم زور

 پلک بار چند شدم مجبور و کرد تیاذ را چشمانم سرم یباال دیسف نور .کردم

 اتاق نور به تا بزنم،

 .کنم عادت

 !یاومد هوش به آرزو-
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 منبع سمت به را سرم و گرفتم سرم یباال یمهتاب از چشم .بود آشنا یلیخ شیصدا

 صدا

 :گفت و زد یلبخند .کرد گرم را جانمیب و سرد بدن آرامشبخشش نگاه .چرخاندم

 !مادمازل هایکرد تیاذ رو ما یلیخ-

 کجام؟ من-

 .مارستانیب-

 !مارستان؟یب چرا-

 .یرفت هوش از شبید-

 چرا؟-

 صدات هوی بعد یزد حرف تلفن با گفتیم اگنس !دونمینم که من راستش-

 اونم ومده،ین

 .یرفت هوش از که دهید و اتاقت یتو اومده و شده نگرانت

 ؟یدیفهم یجور چه تو-

 اونم و بودم زده زنگ تیگوش به من اتاقت، یتو اومد اگنس که موقع همون-

 همه و داد جواب

 .کرد فیتعر واسم زویچ

 ...که شده یچ و بوده یتلفن چه ادینم ادمی من-
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 گذشته از که یتلخ داستان و شیکردنها هیگر دا،یآرش یحرفها یهمه .کردم مکث

 هم امروز به

 از کاش یقطرها .انداخت چنگ میگلو به بزرگ یبغض .آوردم ادی به را بود آمده

 چشم یگوشه

 :گفت و کرد پاک را اشک آن رد دستش، با عیسر ماکان .دیچک چپم

 !نکن تیاذ خودتو انقدر کنمیم خواهش ازت آرزو-
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 جذاب میبرا شهیهم مثل را نگاهش نان،یاطم و آرامش .شدم قیدق چشمانش در

 .بود کرده

 بزنم؟ زنگ دایآرش به شهیم-

 .بعد واسه باشه !نه االن-

 .بزنم زنگ االن وامخیم من اما-

 !آرزو-

 !لطفا ماکان، لطفا-

 بیج از را اشیگوش گرش،ید دست با و خاراند را گردنش پشت دستش با

 و آورد رونیب شلوارش

 :گفت

 ؟یحفظ رو شمارهش-

 .ره آ-

 .رمیبگ بگو پس-

 نگه گوشم یرو را اشیگوش و گرفت تماس .کرد وارد او و گفتم را عددها شمرده

 یصدا .داشت

 .دیرس گوشم به بوق سه از بعد دایآرش نگران

 بله؟-

 .دایآرش منم-

 !آرزو یوا-
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 :داد ادامه و دیکش قیعم ینفس

 شم؟یم نتنگرا یگینم !یلعنت !بود؟ زده بتیغ حاال تا چرا تو یوا-

 هر کامل االن پس بدم، گوش حرفهات یهمه به نشد شبید راستش ...متاسفم-

 رو شده یچ

 .بگو بهم
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 :گفت دیپرترد یلحن با

 ؟یبدون زویچ همه یخوایم یمطمئن-

 !بدونم دیبا آره-

 در نکهیا از .است رفته رونیب اتاق از ماکان که دادیم نشان در، شدن بسته یصدا

 مکالمات

 فرصت دایآرش به و کردم سکوت .بودم ممنون او از کردینم تدخال امیشخص

 یحرفها دادم

 :گفت بود لرزان و گرفته که آهستهاش یصدا با .کند تمام را مهتمامشین

 به .شدمیم وابسته بهش شتریب و شتریب روز به روز من میشد دوست که یوقت از-

 اگر که یحد

 چون نگفتم بابا به یزیچ اون مورد در من .بردینم خوابم شب دمشیدینم روز کی

 یتو ما

 بعدا اونم که دیفهم رو زیچ همه بابا یوقت اما میکردیم تیرعا رو مهایحر یدوست

 شدم متوجه

 روز سامان هم .شد خراب زیچ همه ده،یفهم خودش زبون از سامان ینقشه طبق

 من با روز به

 تموم رو سخرهم یدوست نیا که رد کیم بحث من با مدام بابا هم و شدیم سردتر

 هم یوقت .کنم

 لج اون با من !بچهام کی هنوز من گفتیم بهم دارم، دوست رو سامان گفتمیم بهش

 و کردم

 مامان یماریب یوقت اما گفتینم مامان به یزیچ مامان، یقلب یماریب خاطر به اونم

 شد، دتریشد

 نیا از بعد نساما .کردم قطع کامال دوستام یهیبق و سامان با رو ارتباطم ناخودآگاه

 ارتباط قطع

 همه با من .نداشتم اون یبرا یفرصت من اما بشه کینزد من به کرد یسع یلیخ

 اومدم کنار زیچ
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 یهفته نکهیا تا نمش،یبب دیبا که کردیم دیتهد منو مدام اون رانیا میبرگشت یوقت اما

 شیپ

 ...گشتمیبرم مدرسه از یوقت

 یبد یدلشوره .دمیشنیم را هیگر یرو از نهاشیس خسخس یصدا .کرد سکوت

 یول داشتم

 :گفتم لرزان ییصدا با .دمیفهمیم کمال و تمام دیبا
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 شد؟ یچ یگشتیبرم مدرسه از یوقت-

 :تگف دیلرزیم بغض شدت از که ییصدا با

 هم یلعنت اون .شدم سوار چرا دونمینم واقعا من آرزو ...دنبالم اومد نشیماش با-

 رو درها یهمه

 چکسیه که ییجا به برد منو ...نشیماش یدود یشههایش اون با و کرد قفل

 چکسیه ...نباشه

 خواستیم دلش که ییبال همون اون و دینشن منو یصدا چکسیه آرزو، نکرد کمکم

 من سر رو

 و بودنمو دختر یهمه آبرومو، یهمه ...آرزو گرفت ازم زمویچ همه اون ...آورد

 ...اهامویرو یهمه

 بغض اصال که یاشک .ختمیریم اشک ارادهیب هم من .شد بلند هاشیگر هقهق یصدا

 بزرگ

 !کردینم کوچکتر را میگلو

 :گفت هقهقکنان شیههایگر انیم

 کار نیدورب نداشت حق کرد، که هم یکار هر اون ...بخشمشینم چوقتیه من-

 اون و بذاره

 خوشم دل از من کنهیم فکر بابا آرزو ...بفرسته بابا یرا ب و رهیبگ من از رو عکسا

 نیهمچ کی
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 فرستادن با زمان هم ش،یپ شب سه قایدق هم یلعنت سامان !خواستمیم رو یزیچ

 یبرا عکسها

 خوامینم یچیه گهید من آرزو ...شد کامل من انتقام که فرستاد امیپ من، و بابا

 درکم بابا یوقت

 ...ندارم خونه اون یتو هم ییجا گهید یوقت ...نداره اعتماد بهم یحت یوقت ...کنهینم

 بابا یوقت

 کنار شتریب دخترش خوادیم فقط و هیعال زیچ همه کنهیم وانمود مامان یجلو

 و پدربزرگ

 از دیبا یچ گهید کنه،یم رونیب خونهش از اونو واقع، در یول باشه مادربزرگش

 بخوام؟ میزندگ

 ... بخوام؟ دیبا یچ هان؟

 .بود شده سیخ کامال اشک از صورتم .کرد نفوذ تنم سلول به سلول در درد و غم

 به ییصدا با

 :گفتم لرزان و گرفته شدت

 زیچ همه دمیم قول بهت .زمیعز زنمیم حرف بابا با من !نزن حرفو نیا !دایآرش-

 .بشه درست

 باشه؟ نکن، هیگر .دمیم قول

 ...نیهم فقط .زو آر ببخشه منو بابا که کن یکار فقط تو-
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 .بخشهیم رو تو باش مطمئن-

 م؟یکن یخداحافظ شهیم-

 را خودش خلوت در ردنک هیگر دلش زدیم ادیفر لرزانش ا دیشد یصدا

 یمعطل بدون .خواهدیم

 :گفتم

 .کن استراحت برو !حتما آره-
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 .خداحافظ-

 .خدانگهدار-

 اشکم یقطرهها .داشتم نگه گوشم یرو را یگوش همچنان من یول شد قطع تماس

 به لحظه

 من .شد بلند هامیگر هقهق یصدا بعد یکم .ختندیریم عتریسر و دتریشد لحظه

 شهیهم که

 و سرعت با اتاق در !کردمیم هیگر پرصدا بیعج نباریا ختم،یریم اشک صدایب

 باز یادیز شدت

 را جانمیب جسم و نشاند مرا .نشست کنارم تخت یرو .شد داخل عیسر ماکان .شد

 آغوش در

 میموها یرو .بود دهیچسب گردنش به قایدق اشکم از سیخ صورت .دیکش گرمش

 و دیبوس را

 :گفت

 .باش آروم فقط تو .شهیم درست زیچ همه !باش آروم آرزو-

 آبنبات از نتریریش عالقهام، مورد یموکا از نتریریش بودند؛ نیریش چقدر شیحرفها

 پنج یچوب

 دوا هاینیریش نیا من یبرا یول مینهایزتریعز تولد کیک از نتریریش و امیسالگ

 با !نبودند

 :گفتم دیلرزیم بغضم از که ییصدا

 ؟یگیم یدار یچ یدونیم اصال تو !شه؟یم درست یچ ماکان-

 میدستها از یکی .زدم مشت محکمش و سفت ینهیس به و کردم مشت را میدستها

 سوزن که

 مشت هم باز یول سوختیم کوره مثل زدم،یم که یمشت هر با بود آن در سرُم

 آنقدر .زدمیم

 جا شیشانهها یرو و شدند خسته دستانم که دمیکوب نهاشیس بر را جانمیب یمشتها

 خوش
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 با .ترساندندیم شهیهم از شیب مرا که بودند نگفتنها نیهم و گفتینم چیه .کردند

 پر یصدا

 :گفتم گرفتهام و لرزش

 .منه ریتقص همش .شهینم درست که یدونیم هم تو .یشد ساکت هم تو یدید-

 اگر یلعنت من

 کباری یهفتها از شتریب و کردمینم غرق میزندگ و کار یتو رو خودم مدت نیا

 حرف باهاش

 دیبا االن و !بزرگترش خواهر خواهرشم؛ من .دیکشینم نجایا به کار امروز زدم،یم

 گهید که یوقت

 سرش ییبال چه بفهمم شده دهیکش گند به شیزندگ و شده خراب زیچ همه

 !اومده

 :گفتم قبل از بلندتر ییصدا با و کردم یمکث

 محروم بزرگش خواهر با کردن دل و درد از اونو که من به لعنت !من به لعنت-

 من به لعنت !کردم

 !باشم خواهرش نداشتم اقتیل که

 کرد،یم گرمتر و گرم را وجودم ذرهذره و حرکت کمرم تا کتف از گرمش دست

 هم هنوز درونم اما

 در را سرم کبک مثل من و بود گذشته دایآرش به آنچه تمام از سرد بود؛ سرد

 و برده فرو برف

 :گفت دادیم ماساژ دستش با را کتفم کهیحال در ماکان .دمینفهم

 خودت کردن سرزنش با که دونمیم رو نیا یول افتاده یاتفاق چه دونمینم من-

 درست یزیچ

 ...نیهم فقط ...یباش آروم کن یسع فقط !شهینم

 شدم جدا آرامشبخش و گرم مامن آن از نکهیا محض به .آمدم رونیب آغوشش از

 یسرما
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 که چشمانم یرو اشک از یهایال پشت از .آورد هجوم بدنم یهمه به یدیشد

 به را دمید وضوح

 هنوز که ییصدا با .کردم نگاه چشمانش از یمبهم ریتصو در بودند، کاسته شدت

 لرزشش هم

 :گفتم بود محسوس

 !باشم؟ آروم تونمیم االن یکنیم فکر !روم؟آ-

 :گفت آرام یصدا با و داد ماساژ را اشیشانیپ دست با .چرخاند را سرش

 !ینکن نگاهم ینجوریا چوقتیه کاش-
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 یهمه الیخیب تونمیم !باشم؟ آروم تونمیم االن من بگو !بده منو بجوا ماکان-

 که ییاتفاقها

 !باشم؟ آروم و بشم افتاده

 .گذاشت چشمانم یرو و آورد رونیب کتش بیج از یدستمال

 .میبزن حرف بعد و زهیبر اشکهات تا بزن پلک-

 صخال مزاحم یاشکها نیا شر از هم خودم تا زدم پلک بار سه یحرف چیه بدون

 را دستم .بشوم

 :گفتم و گذاشتم بود داشته نگه را دستمال آن با که دستش یرو

 .زدم-

 .کرد نگاه چشمانم در آرامشبخشش نگاه با و برداشت را دستمال آرام

 ؟یبش آرومتر تا افتاده یاتفاق چه یبگ من به یخوایم-

 را زیچ همه خواستیم دلم کرد بتوان را تصورش آنچه از شیب .کردم سکوت

 یول م،یبگو شیبرا

 که بود کرده قفل هم به را میبها**ل یقو یروین کی .نداشتم زدن حرف توان

 .نزنم یحرف
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 کنهیم تیاذ رو تو که یزیچ هر بعدش یول کن استراحت یخستها االن اگه آرزو-

 از بگو، بهم

 .یبگ من به یخوایم که خونمیم چشمات

 به کهیحال در و شد بلند تخت یور از .دیپاش میرو به نانبخشیاطم و گرم یلبخند

 کمک من

 :گفت بکشم دراز کردیم

 ؟ یندار الزم یزیچ-

 :گفتم زور کم ییصدا با

 .آب-

 .ارمیم برات االن-
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 پشت را دستش .شد اتاق وارد دست به وانیل بعد یکم و رفت رونیب اتاق از

 و گذاشت گردنم

 شدن کج با و گذاشت نمییپا ب**ل یرو را وانیل یلبه .شوم زیمخین کرد کمک

 تمام ولع با وان،یل

 .شد یخال وانیل که دینکش طول لحظه چند از شیب .دمینوش را آبش

 ارم؟یب برات بازم-

 .یمرس .بسه نه،-

 ؟یباش تنها که برم ای بمونم من-

 .بمون-

 یکندن جان هر به و بستم را چشمانم و دمیکش دراز .دیپاش میرو به گرم یلبخند

 از بعد بود،

 .رفتم خواب به الیخ و فکر هزاران

 شد دهیکش یپرستار سمت به نگاهم .دمیپر خواب از کیپالست خشخش یصدا با

 یسهایک که
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 .کرد باز را یکیپالست

 چنده؟ ساعت-

 .زد یلبخند و دیچرخ سمتم به سرش

 .صبحه هشت-

 کجاست؟ همراهم-

 افتاد یکاناپها به چشمم که گرفتم را نگاهش رد .کرد اشاره اتاق کنار به نگاهش با

 یرو ماکان که

 گفتم شبید نکهیا یبرا .رفت ضعف شیبرا دلم .بود برده خوابش و نشسته آن

 و بماند من کنار

 به توانستیم کهیدرحال بود، کرده صبح ناراحت یخواب با را شبش معذب، حد نیا تا

 خانهاش

 توسط دستم شدن بلند با .کند ریدلپذ یاستراحت نرمش و گرم تخت یرو و برود

 به نگاهم پرستار

 :گفت و زد میرو به یلبخند .شد دهیکش سمتش

 .باشه نجایا دستت بذار فقط .کنم عوض سرُمتو خوامیم .ستین یزیچ-
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 پرستار به و نشستم تخت یرو .شد مشغول و داد هیتک کنارم یلهیم یرو را دستم

 تند که که

 دوباره چشمم که چرخاندم را سرم حوصلهیب .انداختم ینگاه دادیم انجام را کارش

 که ماکان به

 کنم دارشیب خواستیم دلم .افتاد داشتم، وجدان عذاب دنشیخواب وضع آن یبرا

 برود میبگو و

 یخداحافظ ادی به ناخودآگاه .کنم دارشیب آمدینم دلم یول بخوابد، خانهاش در و

 با شبمید
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 افتاده که یبد یاتفاقها تمام به فکرم کمکم .افتادم داشت که یبد حال و دایآرش

 دهیکش بود

 نیا یبرا کنمینم درک واقعا من و بود نیرتریتقصیب دایآرش ایقضا نیا تمام در .شد

 انتقام

 مرز به مغزم که کردم الیخ و فکر آنقدر .شدیم یقربان دیبا دایآرش چرا احمقانه،

 .دیرس انفجار

 دهیکش سمتش به نگاهم و شد پاره افکارم یرشته ماکان، لیموبا زنگ یصدا با

 همان با .شد

 خواستیم دلم لحظه آن در .شد جابجا شیجا در یکم و کرد اخم بسته چشمان

 به را اشیگوش

 لحظه چند .نکند خواب بد را او شیصدا با گرید و شود تکه هزار تا بکوبم وارید

 را چشمانش بعد

 جواب و آورد رونیب بشیج از را یگوش د،یکشیم ازهیخم کهیحال در و کرد باز یکم

 .داد

 .الو-

 .امینم امروز نه،-

 .باشه-

 با چرخاند، سمتم به یکم را سرش نکهیا محض به و انداخت بشیج در را یگوش

 که من دنید

 :دیپرس متعجب .زد خشکش جا در بودم دوخته چشم او به و بودم نشسته

 آرزو؟-

 !نرفتم که کما یتو یول شدم هوشیب فقط من !ه؟یچ-

 :گفت و کرد یاخم

 !جون از دور-

 :مگفت و زدم شیرو به یکمجان کج لبخند

 .ممنون-
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 .دوخت چشم شیجلو وارید به .نشست کنارم تخت یرو و شد بلند کاناپه یرو از

 مرخین به

 .شدم رهیخ صورتش

 نگاهت نیهم واسه ،یبگ بهم رو کنندیم تتیاذ رو ییزهایچ یهمه خوادیم دلم آرزو-

 کنمینم

 حساب نیام آدم کی عنوان به من یرو یتونیم باش مطمئن .یبزن حرف راحت که

 و یکن باز

 .یبد نجات غمهات کردن تحمل ییتنها از رو خودت

 و مندیزندگ یرازها نیبزرگتر جزء من یحرفها نیا !شهینم اما بگم خوامیم ماکان-

 به نکهیا با

 !بگم بهت راحت رو رازها نیا تونمینم اما دارم، داعتما تو

 یلبخند .کرد گرم را قلبم اعماق تا آرامشبخشش نگاه با و دیچرخ سمتم به سرش

 به مهربان

 :گفت و زد میرو

 .نده عذاب رو خودت شونیادآوری با .کن دفن گذشتهت یزندگ یتو رو اونا پس-

 مال و رازند اگر

 .امروزت یتو نه بمونند؛ راز گذشتهت یتو دیبا هستن گذشتهت

 :گفتم دیلرزیم شدت به که ییصدا با .گرفت شکل میگلو در بزرگ یبغض

 کردم، دفن گذشته یتو رو گذشته یهمه کن باور .ماکان بودم کرده دفنش من-

 سرم از دست یول

 چیپ پر راه هر از اون .نداره دهیفا بشم خالص شرش از خوامیم یچ هر .دارهیبرنم

 هک هم یخم و

 !کنهیم خرابش و زنهیم دست منم امروز به شده

 به را شیدستها آرامشبخش و دلچسب یگرما و گرفت دستش دو با را دستم

 قیتزر بدنم تمام
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 .کرد

 گذشته به رو فتهیم اتفاق امروز که یزیچ هر .آرزو یکن فراموشش کن یسع-

 یبرا .نکن وصل

 رو خودت گذشته، به ندادنشو ربط با یول کن تالش امروزت مشکالت کردن حل

 !نده عذاب

 متوجه چرا !وصله امروز مشکالت به خودش گذشته !گمیم یچ یفهمینم تو ماکان-

 !؟یشینم

 :گفتم عاجزانه .گذاشتم چشمانم یرو و آوردم رونیب شیدستها نیب از را دستم

 و مُردمیم من کاش !شدیم تموم میزندگ کاش !یزندگ نیا از شدم خسته گهید-

 ...راحت
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 به رانیح .افتاد نییپا دستم .سوخت یداغ و درد شدت از صورتم از یمین ناگهان

 که ماکان

 گبزر میگلو در بغض .کردم نگاه بود شده رهیخ دستش به یناباور با هم خودش

 به شد؛ بزرگتر و

 و لرزان ییصدا با !دهم قورت را دهانم آب توانستمینم یحت که بزرگ یقدر

 زور به که گرفته

 :زدم ب**ل شد،یم دهیشن

 !؟یکرد کار یچ تو !من؟ گوش یتو یزد تو ...تو !؟یزد یلیس من به تو !ماکان-

 !هان؟

 .بود شده رهیخ دستش به بهُت با و بود نییپا سرش !نکرد نگاه من به اصال

 باور هم خودش

 گرید .بودم گرفتن آتش حال در درون از !دیایبرب یکار نیچن تشیشخص از کردینم

 نیا تحمل
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 عیسر .شدم بلند تخت یرو از و دمیکش رونیب دستم از را سرُم !نداشتم را کارش

 تخت یرو از

 یول بود باال سرش .دیچرخ سمتش به سرم .گرفت را دستم ساعد و شد بلند

 نییپا به اهشنگ

 :گفتم و زدم تلخ یپوزخند .بود نیزم یکهاییموزا متوجه فقط و بود شده دوخته

 !گفتن؟ واسه یدار یحرف !ه؟یچ-

 :گفت بکشد باالتر یذرها را نگاهش و ردیبگ نیزم از چشم نکهیا بدون

 سایوا !یدکتر خودت مثال کشَند،ینم دستشون از ینجوریا رو سرُم وکتیآنژ-

 نیا ادیب پرستار

 .ببنده زخمتو

 نگاه بودم کنده آن از را وکتیآنژ که آزادم دست به و زدم صدادار یپوزخند

 دستم یسیخ .کردم

 سوزش کردم،یم حس را ختیریم رونیب زخمم محل از قطرهقطره که یخون از

 را قمیعم زخم

 قلبم آن از شتریب و گونه که اشیلیس یاندازه به نها،یا از کی چیه اما کردم،یم حس

 را

 .نداشتند درد سوزاند،یم

 .ادیب پرستار بگم نیبش-

 ؟یکنینم نگاه چشمام یتو چرا-

 .شد دوخته میموها به یول آمد باال نگاهش .زدم پوزخند

 هان؟ ماکان؟ یکنینم نگاه چشمام یتو چرا-
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 .امدین باال یذرها یحت نگاهش

 .بود یرارادیغ-

 بود؟ یرارادیغ یچ-
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 موج یمانیپش نگاهش، خشم عمق در .کرد نگاه چشمانم در و چرخاند چشم خشم با

 اما زدیم

 .بود یمانیپش از دور به شیصدا لحن

 !بود یرارادیغ زدنت-

 !واقعا؟ اوه-

 :دادم ادامه و زدم یپوزخند

 !بود؟ یرارادیغ برات من زدن که شده عادت واست کردن بلند زن یرو تدس-

 خون به تیعصبان شدت از چشمانش .زد گره هم به را شیابروها ظیغل یاخم

 .بودند نشسته

 بود یمانیپش و خشم فقط !نبود آرامش از یاثر گرید نگاهش، در که بود ینباریاول

 در که

 دهد جلوه آرامتر را لحنش کردیم یسع زور به که ییصدا با .زدیم موج نگاهش

 :گفت

 !بود خودت ریتقص-

 :داد ادامه عیسر که زدم صدادار یپوزخند

 اجازه خودت به چطور !ینبود ریتقصیب تو .مونمیم حرفم یرو یول بزن پوزخند آره-

 یدیم

 ...گ...ر... مَ و تیزندگ شدن تموم یدرباره

 کنارش وارید به و چرخاند را سرش .دیدزد چشمانم از را نگاهش .کرد سکوت

 دروغ .شد رهیخ

 هم لیدل نیا با را گناهش یول نشدم، خوشحال لشیدل از دلم تهَ میبگو اگر است

 توانینم

 .دیبخش
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 یول اریب یمنطق لیدل تا هزار من واسه تو !بود محض باهاشت کی تو کار ماکان-

 کار کی یوقت

 درست کار اون باشه پشتش درست منطق و لیدل تا هزار اگر یحت اشتباهه، کامال

 و شهینم

 !مونهیم اشتباه

 ییصدا با .نکرد جابجا یاندک را نگاهش یحت و نچرخاند سمتم به یذرها را سرش

 :گفت آهسته

 داده، دست از مرگشون با رو نهاشیزتریعز که یکس واسه یفهمینم !یفهمینم تو-

 زدن حرف

 بلند دست زن کی یرو چوقتیه من .آزاردهندهست و دردناک چقدر مرگ از

 به نیا یول نکردم،

 !دادم نشون یواکنش نیهمچ یرارادیغ که بود تحملم یآستانه از فراتر یقدر

 .شدیم بزرگتر و بزرگ تگفیم که کلمه هر با که گرفت شکل میگلو در یبغض

 ریتصو ناخودآگاه

 فراموش اما آمدیم کنار مرگ نیا با او .کردم تجسم چشمانم یجلو را مادرش

 تمام من و کردینم

 او با کردن بحث خواستیم دلم .آوردمیم ادشی به مادرش مرگ از را خاطراتش

 نفعش به را

 مرا او .بگذرم شیخطا نیا از دادینم اجازه شدهام حهداریجر غرور یول کنم، تمام

 مرا او !بود زده

 قورت را دهانم آب !بود زده بود، نکرده بلند دست میرو هم کباری پدرم، یحت که

 از یاثر تا دادم

 را مزاحم بغض آن اثر یخوب به که چرا بود یباطل الیخ یول نباشد، میصدا در بغض

 لرزش در

 !کردمیم حس میصدا

 !یکرد بهم رو ممکن یتراماحیب نیبزرگتر ...ببخشمت تونمینم-
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 درد پر و تلخ یلبخند .بود گرفته غم رنگ بیعج نگاهش .دیچرخ سمتم به سرش

 با .زد میرو به

 :گفت بود نمانده آن در یخشونت گرید که یلحن

 امروز خاطر به رو خودم چوقتیه هم خودم !یببخش رو من خوامینم ازت من-

 فقط بخشم،ینم

 .یکن درکم خوامیم ازت

 یرو از .دیچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها .زدم شیرو به کمجان یلبخند

 سُر گونهام

 شدهام، بزرگتر بغض از که ییصدا با .کرد یط لبم یگوشه تا را رشیمس و خورد

 شدت به

 :گفتم دیلرزیم

 .کنمیم درکت-
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 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 .ببنده زخمتو و ادیب پرستار بگم که نیبش-

 با و آمد پرستار که دینکش یطول .نشستم تخت یرو و دادم تکان نییپا به را سرم

 کی و هزار

 معطل هم یساعت کی .داد انجام را کارش امیاطیاحتیب یبرا حتینص و سرزنش

 یبرگه یامضا

 که کردم باز را اتاق در ده،یپوش لباس و شد تمام باالخره یول میشد صیترخ

 سبز میجلو ماکان

 :گفت و شد

 .برمتیم من-

 :گفتم و کردم یاخم

 .رمیم خودم !ستین یازین-
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 :گفت و کرد اخم

 !آرزو نکن یلجباز-

 !دمتیبخش نکن فکر هم تو-

 یکار گهید بعدشم .یضیمر االن چون خونه برمتیم !یدیبخش رو من نگفتم منم-

 کارت به

 .ندارم

 بیعج یترس .شد اکو ذهنم در گفت، که یا "ندارم کارت به یکار" یجمله

 در را یدیشد یسرما

 پنهان یبرا .افتادند لرزه به دستانم که شدم سرد یقدر به .کرد پخش وجودم

 ترسم، کردن

 .نشود دهید لرزششان تا بردم فرو ژاکتم یبهایج در را دستانم

 د؟یپر هوی رنگت چرا شده؟ یزیچ-

 میگلو در که یدیجد بغض تا دادم قورت را دهانم آب و انداختم نییپا را سرم

 را بود گرفته شکل

 :دادم را جوابش آهسته نلرزد، میصدا نکهیا یبرا .کنم کوچکتر

 .گرسنهام فقط ست،ین میزیچ-
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 .یبخور ارمیب که بخرم یزیچ کی رمیم پس ؟یکرد ضعف-

 :گفتم و آوردم باال را سرم عیسر

 درست اگنس که بخورم رو ییغذا دمیم حیترج .خونه برم خوامیم من ...نه ...نه-

 .باشه کرده

 :دیپرس و کرد من به مشکوک ینگاه

 ؟یکن تحمل یتونیم موقع اون تا-

 :گفتم قاطع و کردم جمع نگاهم در را قدرتم تمام

 !آره-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 369 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !؟یمطمئن-

 !آره-

 .خرمیم برات یزیچ هی یکن تحمل ینتونست راه وسط اگه یول میریم باشه-

 .هیخوب فکر-

 .دمیدیم نگاهش در را یمانیپش امواج هم هنوز .زد میرو به جان کم یلبخند

 م؟یبر-

 !امیم تو با نگفتم من ماکان-

 .میبر خب-

 :گفتم و کردم یاخم

 !امیب باهات خوامینم اصال-

 که شدم رد کنارش از رفتم،یم رونیب اتاق از کهیحال در و انداختم نییپا را سرم

 با را دستم ساعد

 دست و شد کترینزد من به دهم نشان یواکنش نکهیا از قبل .گرفت دستش

 دور را گرمش
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 .زد یلبخند جوابم در که کردم نگاهش متعجب .کرد حلقه زدهام خی یشانه

 جلو به را سرش

 یپوف .شدم قدم هم او با باالجبار هم من افتادنش راه با .افتاد راه و چرخاند

 :گفتم و دمیکش

 !باش راحت !ماکان-

 .زمیعز راحتم-

 قند کله کی تکرارش، هر با و شد تکرار ذهنم در "زمیعز" یواژه بار هزار از شیب

 .شد آب دلم در

 گرد تعجب شدت از چشمانم که یحد به بود؛ بیعج اما نیریش که همانقدر یول

 سرم .شدند
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 :گفتم ناباور و دیچرخ سمتش به

 !زم؟یعز-

 از .زد یلبخند .نکشاند سمتم به هم را نگاهش یحت .نچرخاند سمتم به را سرش

 هم مرخشین

 .نشستیم دلم در یزیشگفتانگ طرز به زدنش لبخند

 !گهید یدخترم دوست-

 :گفتم و کردم یاخم

 دختر دوست به برسه چه بمونم، تیمعمول دوست بزنت ت دس نیا با اگه عمرا-

 !تیشینما

 نگاه چشمانم در و دیخچر سمتم به سرش .ستادیا شیجا در و شد محو لبخندش

 منتظر .کرد

 کردن رها یبرا ییحرفها .بود حرف از پر نگاهش اما نگفت چیه بزند، یحرف ماندم

 و موضوع نیا

 نیهم .افتاد راه به دوباره و چرخاند را سرش !بود محال من یبرا که یبردن ادی از

 در میشانهها که

 تمام در نیدلنش ییگرما با توام ر،یناپذ انیپا یلذت بودند، گرمش آغوش حصار

 پخش وجودم

 و کرد باز را در .میبود ستادهیا نشیماش کنار نگیپارک در آمدم خودم به تا .کردیم

 یرو مرا

 را ما که او فکر از من یول کردیم فکر او که بود آن از بهتر من حال .نشاند یصندل

 نیآخر در

 مالقات نیآخر نیا نکهیا فکر .بودم ممنون کرد،یم کترینزد هم به یاحتمال مالقات

 او با من

 از کنند،یم گور به زنده را او سرد یزمستان شب مهین که یآدم مثل را تنم باشد،

 اسی و سرما
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 انتهایب راه نیا کردم آرزو وجود تمام با .افتاد راه و کرد روشن را نیماش .لرزاند

 رشیمس در و باشد
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 کنم، نگاه چشمانش در ر،یس دل کی بتوانم تا باشند گذاشته کار چراغقرمز تینهایب

 یبعض اما

 که بود ییراهنما یچراغها از پر ریمس ،یخوششانس شدت از !محالند یلیخ آرزوها

 به وقت هر

 نینفر و لعن چراغقرمز به که یمردم یبرا و بودند سبز م،یدیرسیم آنها

 قرمز فرستادند،یم

 هیتک پشتم یصندل به را سرم .کرد توقف یالب یجلو که دینکش یطول .شدندیم

 از و داده

 زمان تا نشوم ادهیپ نکهیا یبرا .بودم شده رهیخ رونیب به کنارم یشهیش

 شهیهم یبرا یخداحافظ

 .زدم خواب به ار خودم و بستم را چشمانم نرسد، او از

 .آرزو-

 .ندادم یجواب

 .یریم حال از ضعف شدت از وگرنه شو داریب-

 رها و فشرد را شانهام آرام .گرفت قرار شانهام یرو دستش .ندادم یجواب هم باز

 :گفت و کرد

 .آرزو پاشو ...پاشو آرزو-

 :گفتم و کردم اخم ناخودآگاه

 .پاشم خوامینم-

 :گفت و گرفت طنتیش رنگ لحنش

 خونهت؟ یبر و یبکن دل من از ادینم دلت ینعی-

 :گفتم خشک و کردم باز چشم عیسر
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 !رینخ-

 به کینزد تا را در .شدم ادهیپ و کردم باز را نیماش در کنم نگاهش نکهیا بدون

 هل شدنش بسته

 نگاه یول کنم هیتنب را او که رفتم کلنجار خودم با یلیخ .ببندم امدین دلم اما دادم

 در نکردن

 ناچار به !شدیم محسوب خودم کردن هیتنب او، کردن هیتنب از شتریب ش،چشمان

 خفه را منطقم

 غرق مغمومش و آرام نگاه در و آوردم نییپا را سرم .کردم باز کامل را در و کردم

 دلم .شدم
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 نگاه نیا یبرا لحظه، چند از شیب اما خواستیم را چشمانش در کردن نگاه ساعتها

 دوام کردن

 :گفتم و انداختم نییپا را سرم .اوردمین

 .خدانگهدار-

 :گفت پردرد یلحن با

 .خداحافظ-

 اشک قطرات دمیدویم که همچنان .دمیدو یالب سمت به عیسر و بستم را در

 از مهابایب

 آسمان نیآرامشبخشتر چشمانش، در قهیدق چند کاش .ختندیریم فرو انمچشم

 کیتار

 آن از شیب توان چشمها، نیا و نگاه نیا شدن تمام فکر با یول کردمیم نگاه م،یایدن

 لحظه چند

 کار پس شد،یم سختتر او از کندن دل ماندمیم شتریب چه هر .نداشتم را کردن نگاه

 یدرست
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 را آپارتمانم در تا او نیماش از .بودم آپارتمان در یلوج آمدم خود به تا .کردم

 زانیاشکر .دمیدو

 .شدمیم نتریسنگ و نیسنگ غم از لحظه هر اما کنم یخال را خودم فقط که دمیدو

 را زنگ دیکل

 .دیکش آغوش به مرا و کرد باز را در یزدن برهم چشم در اگنس .فشردم

 مدام خواستمیم دیکن باور .دیبرگشت و شد خوب حالتون خوشحالم یلیخ خانوم-

 باشم کنارتون

 یول نشه، شلوغ اونجا تا خونه اومدم هم من .هستند مراقبتون گفتند آقا اون یول

 دعا مدام

 .دیبش خوب زودتر چه هر کردمیم

 از یمواقع کی ممکنه یکس هر باالخره !؟یبود نگرانم انقدر چرا !اگنس ممنون-

 یجا بره، هوش

 !حد نیا ات اونم !نبود ینگران

 نانیاطم او به تا زدم شیرو به کمجان و کج یلبخند و آمدم رونیب آغوشش از

 تواندیم دهم،

 :گفت و زد میرو به گرم یلبخند .کند باور را میحرفها

 .دمیند رتونیاخ یتهایوضع نیا با رو شما حاال تا من آخه-

 
 

307 

 و خوشحال و آروم یدار گهید یکنیم فکر یوقت شه،یم عوض یزندگ خب یول آره-

 ،یشیم موفق

 اونقدر آدم یگاه و داره هاشویسخت هنوز یزندگ بده نشونت که فتهیم اتفاق کی

 اتفاقها نیا از

 .ارهیم کم بدنش یحت که شهیم شوکه

 کنم؟ کمکتون ای دیبر رو اتاقتون تا نجایا از دیتونیم .بشه تموم سختتون اندور کاش-

 .بدوم اتاقم تا تونمیم یحت-
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 :گفت و کرد کوتاه یخندها

 .کنمیم آماده رو غذا منم .دیکن عوض لباس دیبر یمعمول فعال-

 :گفتم و شدم متوقف راهرو در ناگهان .شدم اتاق یراه و زدم شیرو به یلبخند

 ...اگنس یراست-

 خانوم؟ بله-

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به

 هم یهفتها سه ای دو احتماال .رانیا برم هفته نیا آخر تا رمیبگ طیبل خوامیم من-

 .اونجا بمونم

 .ینگ یزیچ یکس به باشه ادتی

 !خانوم؟ افتاده یاتفاق !؟یناگهان انقدر یچ یبرا-

 .بزنم حرف یحضور پدرم با و نمیبب رو خواهرم دیبا-

 نگران .خانوم گمینم یزیچ یکس به من .بگذره خوش دوارمیام پس .نطوریا هک-

 .دینباش

 .ازت ممنونم-

 به پوزخند ینشانه به کج یلبخند .افتادم راه اتاقم سمت به دوباره و دمیچرخ

 اگنس یالیخوشخ

 !بگذرد خوش من به است قرار کردیم فکر او .زدم

*** 
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 سرش پشت یمتر کی یفاصله در و رفتم جلوتر .کردم شک خودم چشمان به

 با .شدم متوقف

 :گفتم زد یم موج آن در تعجب که ییصدا

 !انیرا-

 :شدند گرد تعجب شدت از چشمانش .دیچرخ سمتم به سرش عیسر

 !آرزو-

 :میگفت هم با مزمانه
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 ؟یکنیم کار یچ نجایا تو-

 :گفت و زد کمجان یلبخند انیرا .گذاشتم دهانم یرو را دستم

 !نمت؟یبب فرودگاه رونیب دیبا !رانیا یایم یبود نگفته-

 :گفتم و برداشتم دهانم یرو از را دستم

 !؟یاومد االن که شده یچ !رانیا یایم یبود نگفته هم تو-

 :گفت و برد فرو مردانهاش تک بیج در را دستش

 چطوره؟ .میبزن حرف بهش راجع بعد م،یریبگ یتاکس اول ایب خب-

 !خوبه-

 :گفت و داد تکان هایتاکس از یکی یبرا را دستش

 آرزو؟ یاومد چرا تو-

 :گفتم من و گذاشت صندوقش در مرا و انیرا چمدان یتاکس یراننده

 .انیرا بگو تو اول-

 .بعد م،یبش سوار پس-
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 من و کرد بلند یکم را شیصدا و گذاشت یتیال یقیموس راننده خوبمان شانس از

 راحت الیخ با

 :گفتم انیرا به شنود،ینم را مانیحرفها نکهیا از

 ؟یومدا خبریب شد یچ بگو خب-

 نگاهش در .کرد نگاه چشمانم در رنگش زمرد چشمان با و دیچرخ سمتم به سرش

 دلهره و غم

 !بودم دهیند تابیب حد نیا تا را او حال به تا .زدیم موج

 ...اتفاق کی دایآرش واسه-

 شیگلو بیس تند حرکت از را نیا .بدهد ادامه را حرفش توانستینم .کرد سکوت

 از .دمیفهم
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 آب تند تند بود، نیسنگ شیبرا یمسئلها هضم یوقت .بود نیهم میبود بچه یوقت

 را دهانش

 یجلو یشهیش سمت به را سرش .کردیم رها ناتمام را جمالتش و دادیم قورت

 و چرخاند نیماش

 دیشا و شده خبردار زیچ همه از هم او شدینم باورم .نشکست را سکوتش گرید

 نیهم به هم

 را دستم .است آمده رانیا به و بسته را لشیبند و بار آمدم، رانیا به من که لیدل

 فرو میموها در

 بود دوخته چشم میموها به اخم با که ماکان یجد یچهره ناخودآگاه که بردم

 چشمانم یجلو

 :گفت که شد پخش مغزم در شیصدا .شد ظاهر

 !شونیش نک-

 چشم و آوردم رونیب میموها یالبال از را دستم .دمیکش یپوف و بستم را چشمانم

 گرید .کردم باز

 .بود شده خاموش مغزم در هم شیصدا .نبود چشمانم یجلو رشیتصو از یاثر

 ان؟یرا یدیفهم یچطور-

 ناباورانه بودند، شده گرد تعجب شدت از که یچشمان با و دیچرخ سمتم به سرش

 :دیپرس

 !؟یدونستیم هم تو مگه-

 :گفتم و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .آره-
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 !؟یچطور-

 تو پس .نگفته آرش و تو به مطمئنم اما گفت بهم خودش .زدم حرف دایآرش با-

 یچطور
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 !؟یدیفهم

 زو؟یچ همه گفت؟ بهت خودش-

 ؟یدیفهم یچطور تو ینگفت .گفت بهم زویچ همه خودش آره-

 !بزنه حرف یحت خواستینم که من با بود؟ چطور حالش گفت بهت یوقت-

 .کردیم هیگر هم و بود کرده بغض هم گفتیم یوقت .بود بد یلیخ حالش-

 یفشار شدت از .کردیم یخال شیمشتها یرو را تشیعصبان .شدند مشت دستانش

 به که

 :گفت پرخشونت یلحن با .دندیلرزیم کرد،یم وارد آنها

 .کنم کار یچ یعوض اون با دونمیم-

 !برادرته اون ؟یکنیم کار یچ-

 :کرد نگاهم بودند، نشسته خون به خشم از که یچشمان با و دیچرخ سمتم به سرش

 .ستین اصال گهید !ستین من برادر اون-

 فقط توئه، خون هم یدونیم هم خودت و برادرته اون آخرش یبگ هم یچ هر-

 .هیناتن

 داشت،یم نگه آرام را آن زور به و بود شده رگه دو خشم شدت از که ییصدا با

 :گفت

 !کن بس آرزو-

 ؟یدیفهم رو هیقض نیا یچطور تو !بده سوالمو جواب پس-

 نیا به دادن پاسخ از بود معلوم .شد رهیخ جلو یشهیش به و چرخاند را سرش

 خوشش سوال

 .دیآینم

 .گفت بهم سروش-
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 ه؟یک گهید سروش-

 .خانوادهشون اول یبچه سامان، بزرگ برادر-
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 .شدند گرد تعجب شدت از من چشمان نباریا

 !؟یهست یآدم جور چه گهید تو انیرا یوا !؟یارتباط در اون با تو مگه !؟یچ-

 :گفت مطمئن یلحن با .نچرخاند سمتم به را سرش یذرها یحت

 !ستین کدومشون چیه مثل سروش-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 یفهمینم یحت !بود مادرت و پدر شدن جدا لیدل اون یفهمینم یحت تو !که واقعا-

 و اون

 شد باعث مزاده*حرو اون یفهمینم یحت !بودن مامانت یههایگر لیدل خانوادهش

 یکودک یتو تو

 !یبش محروم پدرت داشتن از خودت،

 به را اشارهاش انگشت .بود پرخشم و یجد نگاهش .دیچرخ سمتم به سرش

 د،یتهد ینشانه

 :گفت و داد حرکت میروبرو

 !مزاده*حرو یگیم بهش که باشه یآخر یدفعه !باش زدنت حرف مراقب آرزو-

 اریاخت به اون

 !مزاده*حرو ای باشه حاللزاده نگرفته میتصم خودش

 !یکنیم دفاع ازش خوبم چه !برخورد؟ بهت حاال اوه-

 حرف .چرخاند نیماش یجلو یشهیش سمت به را سرش دوباره .نداد من به یجواب

 را مهتماممین

 :دادم ادامه

 انتقام کی خاطر به رو دایآرش یزندگ که هیکس برادر اون که یفهمینم یحت-

 خراب احمقانه

 .رگهاشه یتو اونا فیکث خون دهست،خانوا همون از پسر اون !کرده

 :گفت و زد میرو به تلخ یپوزخند .دیچرخ سمتم به سرش آرام

 !هست منم یرگها یتو اونا فیکث خون-
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 ...من منظور انیرا-

 .بود نیهم قایدق تو منظور-

 !انیرا-

 از رهیگینم میتصم چکسیه !نزن حرف خون از آدم کی واسه چوقتیه آرزو-

 یک خون و گوشت

 .کن تموم رو بحث نیا هم گهید .باشه

 قطع وصله، زینفرتانگ یخانواده اون به که یگهاید کس هر و سروش اون با پس-

 .کن ارتباط

 :گفت و زد یپوزخند

 کنم؟ ارتباط قطع وصلم اونا به که هم خودم با پس !واقعا؟ اوه-

 !؟یشد عوض انقدر چرا !مرگته؟ چه تو انیرا یوا-

 .بپرس بابات از-

 !من یبابا فقط نه بابامونه اون !بابام؟-

 :گفت و زد یپوزخند

 .کنهینم فکر نطوریا که خودش-

 !؟یگیم یدار یچ انیرا-

 سمت به را سرم ناچار به .نزد یحرف ماندم منتظر چه هر .کرد سکوت جوابم در

 کنارم یشهیش

 که یاتفاق از شدنش مطلع سروش، با انیرا ارتباط .رفتم فرو فکر به و چرخاندم

 دایآرش یبرا

 پدر یادآوری و بابا به راجع زدنش حرف طرز بتر،یعج نهایا یهمه از و افتاده

 اصال را اشیخون

 که شدم انیرا و دایآرش یدرباره الیخ و فکر غرق یقدر به !کنم باور توانستمینم

 متوجه یحت

 دنبالش به منم و شد ادهیپ نیماش از عیسر انیرا .کرد توقف نیماش ی ک نشدم

 .شدم ادهیپ
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 خودش با خانه در تا را آن و گرفت را چرخدارش چمدان یدسته من به توجهیب

 از را ساکم .برد
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 یآب رنگ به که صبح شیم و گرگ آسمان به ینگاه .افتادم راه و گرفتم راننده

 آمده در یخوشرنگ

 :گفتم ب**ل ریز و دمیکش پرسوز ینفس .کردم بود،

 !برد لذت ازشون شهینم که ییبایز همه نیا فیح-

 یفلز در به یدلتنگ از مملو ینگاه .رفتم خانه در سمت به و انداختم نییپا را سرم

 درنگیسف

 خانه به نباری آخر یبرا که گذشته سال یادآوری با .انداختم مانیخاطره پر یخانه

 در اشک آمدم،

 عالم یخانواده نیخوشبختتر دغدغه،یب و غمیب ما یهمه موقع آن .شد جمع چشمانم

 میبود

 نگه باز من ورود یبرا و کرده باز دیکل با هک را در کهیدرحال انیرا ...امروز یول

 :گفت بود، داشته

 ؟یکن نگاه در به و یستیوا اونجا ی ک تا یخوایم-

 .کردم نگاه منتظرش چشمان به و گرفتم خانه مرتفع در از چشم

 .اومدم-

 یباغچهها یگلها عطر .دمیکش قیعم ینفس اطمانیح به ورود با و گذشتم کنارش از

 از اط،یح

 قدم عیسر اطرافش به توجهیب انیرا .است کردن سفر زمستان اواخر یایمزا

 وارد تا داشتیبرم

 راتییتغ .خواستیم را خاطراتم مرور و زدن قدم آرام دلم من یول شود عمارت

 اطیح در یادیز
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 از قبل .کردیم زنده من در را نمیرید نیریش یآشنا حس نیهم و بود نشده جادیا

 به نکهیا

 بود، ما یخانوادگ یراننده دارم ادی به که یزمان از که ،یناصر یآقا میبرس عمارت

 و آمد ستمان به

 :گفت ناباور

 گرنه و دیایب قراره شما مینداشت خبر ما !دیاومد خوش یلیخ !سالم !آقا !خانوم_

 حتما من

 !ومدمیم دنبالتون

 :گفت و دیپاش شیرو به گرم یلبخند انیرا

 .میبرگرد خودمون بود الزم یول تونیشگیهم لطف از ممنون .سالم-

 :گفت و داد حرکت نییپا به را سرش یناصر یآقا

 .دیدونیم صالح خودتون طور هر-
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 :گفت و شد رد کنارش از انیرا

 .فعال-

 و کرد باز را در بماند من منتظر آنکه بدون و دیرس عمارت به گرید قدم چند با

 نگاهم .شد داخل

 با که یمرد یرو به کج یلبخند .چرخاندم را سرم و گرفتم عمارت در از را

 اشیشگیهم یمهربان

 :گفتم و دمیپاش بود، دوخته چشم من به

 !د؟یشد داریب یزود نیا به صبح شما چرا !سالم-

 :گفت و کرد کوتاه یخندها

 داریب یساعت .بشه داریب یساعت چه رهیگینم میتصم آدم گهید بعد به یسن کی از-

 که شهیم

 .کنهیم حکم بهش بدنش
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 و دوختم چشم بود، دهیپوش که یشلوار و کت همرنگ گ رنیخاکستر یموها به

 :گفتم

 !ستین ادیز سنتون پس د،یاول روز مثل هنوز که ما واسه-

 :گفت و زد یلبخند

 حد نیا تا که نیهم خب اما !داره فرق بودن اول روز خود با بودن اول وزر مثل-

 د،یدار ارادت

 .افتخاره یهیما

 :گفتم افتادمیم راه عمارت سمت به کهیحال در و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 .آرامشه یهیما هم خونه نیا یتو شما حضور-

 ادامه راهم به و زدم جک یلبخند جوابش در .زد میرو به تشکر و نیپرتحس یلبخند

 .دادم

 ارم؟یب رو ساکتون من دیخوایم-

 .ستین نیسنگ نه،-
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 من یدلتنگ .دیچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها عمارت به ورودم محض به

 نجایا زا تازه

 :گفت که خانم دیناه یصدا با !شدیم شروع

 !د؟یکنیم کار یچ نجایا شما خانوم-

 او .دیچرخ سمتش به سرم و کردم پاک را اشک یقطره آن رد دستم با عیسر

 سرخدمتکار فقط

 و منضبط یلیخ تنها نه که بود، موفق زن کی یالگو نظرم از بلکه نبود، خانه نیا

 ر،یتپذیمسئول

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند .بود بامحبت و خونگرم اریبس بلکه

 چطوره؟ .میکن زیسورپرا رو خونه یاهال میخواست انیرا و من-

 :گفت و زد میرو به گرم یلبخند
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 نگفته یزیچ ما به هم آقا اتفاقا .دیبرگشت خونه به که دیکرد یخوب یلیخ کار-

 به الاقل یول بودند

 .میبد بیتتر تدارکات براتون د،یگفتیم ما

 :گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 !تدارکات الیخیب-

 !بده یلیخ ینطوریا اما-

 :گفتم و زدم شیرو به یچشمک

 !هیعال هم یلیخ-

 :گفتم شدمیم دور او از کهیحال در و دمیچرخ .زد یلبخند جوابم در

 .فعال .کنم استراحت رمیم من-

 سر پشت را پله هفت و تسیب .رفتم ییرایپذ یگوشه یچیمارپ یراهپله سمت به

 و رفتم باال هم

 .کردم باز یحالیب با را اتاقم در و گذشتم منینش از .دمیرس دوم یطبقه به باالخره

 یرو نگاهم

 که یونیدکوراس همان هم هنوز .خورد چرخ اتاق یصورت و دیسف لیوسا و وارهاید

 امینوجوان در

 و بودند من یعالقه ردمو یرنگها یصورت و دیسف آنزمان .داشت را دمیپسندیم

 و مداد یحت
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 نیزم یرو را ساکم .بودند دیسف ای و یصورت همه مدرسهام، یدفترها و پاککن

 یرو و انداختم

 یبرا ساده، راه کی یحت یول آمدم رانیا تا راه همه نیا .دمیکش دراز طاقباز تخت

 به چطور نکهیا

 بابا به چقدر هر انیرا و من اگر اصال .دینرس ذهنم به ببخشد را دایآرش میبگو بابا

 او م،یکرد اصرار
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 و انواع رفتهرفته .شد یجار وجودم در دلهره از یرود فکر، نیا با چه؟ نکرد قبول

 افکار اقسام

 از .کرد شتریب و شتریب را دلهره نیا و آوردند هجوم مغزم به هدکنندیناام و یمنف

 بلند تخت یرو

 رفتم راه اتاقم طول در آنقدر .بکاهم امیناآرام از یکم تا زدم قدم اتاق در و شدم

 از میپاها که

 .داشتم ازین ولرم آب با یدوش به شدنم آرام یبرا .گرفتند درد یخستگ شدت

 و لباس عیسر

 پر پرنده منینش و راهرو در .رفتم راهرو به و آوردم رونیب اکمس از را حولهام

 در را خودم .زدینم

 یذوق با و کردم ولرم را آب .آوردم در لباس تند و تند و کردم پرت حمام

 ریز را خودم کودکانه،

 یبرا که یراه هر یمنف الیخ و فکر کی و هزار .بردم دلخواهم یدما با یباران

 با موثر زدن حرف

 را وسواسگونه اطیاحت گرفتم میتصم تینها در .کردند رد را کردمیم انتخاب بابا

 رو و بگذارم کنار

 .دمیپوش لباس یزدن برهم چشم به و بستم را دوش ریش .بزنم حرف او با راست

 یرو را حولهام

 در مرا ییصدا کنم، باز را اتاقم در آنکه از قبل .رفتم رونیب حمام از و انداختم سرم

 فمتوق جا

 :کرد

 !؟یکنیم کار یچ نجایا تو !آرزو-

 .کردم نگاه اشیآب یرگهها با یطوس چشمان در .دیچرخ صدا منبع سمت به سرم

 که یچشمان

 :گفتم و زدم شیرو به کمجان و کج یلبخند .بود من و بابا یچشمها رنگ هم قایدق

 .اومدم ینطوریهم دوما !آرش سالم اوال-
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 !بهیعج یلیخ !؟ینطوریهم ک،یعل-

 باشه؟ بیعج چرا نه-

 .یزیچ نه ه،یالتیتعط نه االن آخه-

 .بود شده تنگ خونه واسه دلم چون گرفتم یمرخص-

 :گفت و برد فرو رنگشیمشک خوشحالت یموها در را دستش
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 .خبرمیب من و فتهیم داره ییاتفاقا چه فهممیم باالخره-

 !فتهینم ییاتفاقا چیه-

 ؟یدیرس ی ک حاال .الیخیب-

 .شیپ ساعت کی-

 بودند، قرمز یخستگ شدت از که یچشمان با و کرد باز را اتاقش در انیرا ناگهان

 با و آمد رونیب

 :گفت آرش دنید

 .آرش سالم-

 :گفت ناباور یلحن با .کرد نگاه انیرا به مبهوت و زد خشکش جا در آرش

 ؟یاومد ی ک تو !انیرا-

 :گفتم جوابش در من

 .میدیرس هم با ما-

 .کرد نگاهم گنُگ و دیچرخ سمتم به سرش

 !؟یدید ییفضا آدم مگه !اومده؟ انیرا یکرد تعجب انقدر چرا-

 ...چوقتیه گهید بود گفته انیرا آخه-

 :گفت و کرد صاف را شیصدا انیرا

 .برو و بپوش لباستو برو .شهیم رید مدرسهت آرش خب-

 یبرا نگاهش، با انیرا که دمیدیم وضوح به .شد دهیکش انیرا سمت به آرش نگاه

 و خط آرش
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 ییاتفاقها چه گرید خانه نیا در دمیفهمینم اصال !بود بیعج یلیخ .دیکشیم نشان

 که افتاده

 و داد تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرش آرش !کردندیم پنهان من از همه

 :گفت

 .رفتم باشه-
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 :گفتم و کردم نگاه انیرا به یسوال من و رفت اتاقش به آرش

 ؟یکنیم یمخف من از رو یزیچ انیرا-

 :گفت و زد یپوزخند

 یمخف تو از خودش مورد در رو یچ فهیکث خونش که یکس داره یتیاهم چه-

 !کنه؟یم

 !ییما یخانواده از تو !ینبود تو منظورم من یفهمینم چرا یلعنت !انیرا-

 رفته؟ ادتی اونام، خون از من و خون یگفت تو-

 !انیرا-

 .ندارم کردن بحث یحوصله واقعا من !آرزو نگو یچیه-

 !جوابیب و مجهول ییمعما و ماندم من .شد تاقشا وارد دوباره و دیچرخ

 و برداشتم سرم یرو از را حولهام .نشستم توالت زیم یجلو .رفتم اتاقم به ناچار به

 پرت تخت یرو

 .بودند خورده تاب و چیپ سمیخ یموها .شدم رهیخ نهیآ در رمیتصو به .کردم

 و برداشتم را شانه

 بردم، فرو میموها یدسته نیاول در را شانه که نیهم .افتادم جانشان به محکم

 کرد ریگ شانیالبال

 م،یموها شدن دهیکش یبرا سرم پوست سوزش شدت از شانه، دنیکش محکم با و

 آخم یصدا

 :گفت یجد یلحن با که شد پخش گوشم در ماکان یصدا اریاختیب .درآمد
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 !شونیش نکَ-

 یچهره ریتصو به لیتبد یناباور طرز به .کردم نگاه حرص با نهیآ در رمیتصو به

 .شد ماکان

 آرامش از پر نگاهش .زد میرو به یلبخند .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 یدلگرمکننده

 .بود اشیشگیهم

 ؟یداریبرنم سرم از دست چرا تو ماکان-

 :گفت که دمیشن میگوشها با را شیصدا .خورد تکان و شد باز دهانش

 .یکشیم موهاتو تو چون-
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 :گفتم و رفتند باال تعجب شدت از میابروها نباریا

 !شدم وونهید تو خاطر به من !یکرد وونهید منو تو-

 .کردم پرت توالت زیم یرو را شانه و بستم را چشمانم .شد قتریعم لبخندش

 با را شیصدا

 :گفت خودش مخصوص آرامشبخش لحن همان با که دمیشن میگوشها

 !باش آروم آرزو-

 !است زده سرم به حتما .نشنوم ییصدا گرید تا گذاشتم میگوشها یرو را دستانم

 او ادیز آنقدر

 نیا در .است آورده در خودش تیمالک به را المیخ و فکر یهمه که دهامید را

 رانیا که مدت

 میگوشها یرو از را دستانم .دمیشنینم ییصدا گرید .کنمیم راموشف را او هستم

 آرام .برداشتم

 لبم راست یمهین .نبود نهیآ در رشیتصو از یاثر گرید .کردم باز چشم اطیاحت با و

 کش باال به را

 :گفتم زدیم من به کج یلبخند که نهیآ در رمیتصو به و دادم
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 خودتو باالخره یول کنمینم موشفرا رو تو یلیس من .یلعنت کنمیم فراموشت-

 .کنمیم فراموش

 در به خاص یتمیر با که یمنظم یضربه چهار از .آمد در صدا به اتاقم در یصدا

 معلوم شد، زده

 .است خانم دیناه بود

 .دییبفرما-

 .هستند منتظرتون زیم سر هم مادرتون و پدر .خانوم آمادهست صبحانه-

 .امیم باشه،-

 یلیخ .رفتم رونیب اتاق از و کردم شانه بود یکندن جان هر به را میموها عیسر

 !بود بیعج

 کمتر صداها شدم،یم کترینزد آشپزخانه به چه هر امروز شه،یهم برعکس

 ییگو !شدندیم

 هر ما !بود خانواده یاعضا صحبت یصدا از شتریب خانه یخدمتکارها پچپچ یصدا

 وقت

 از که مانیخندهها و زدنها حرف یصدا م،یخوردیم انیرا کنار در را یصبحانها

 مسخره

 و کردم تند را میقدمها !دیرسیم هشتم آسمان به گرفت،یم نشات شیهایباز

 را خودم عتریسر

 سکوت در که انیرا و آرش بابا، مامان، یرو بهت با نگاهم .رساندم آشپزخانه به

 صرف مشغول
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 نییپا را سرش که بود نشسته مامان قایدق من یروبرو .ماند رهیخ بودند، صبحانه

 با و انداخته

 از ینقطها یرو نگاهش .کردیم یباز یآهستگ به بشقابش درون کوچک یلقمهها

 ثابت زیم
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 حس .کردیم یتالق من رانیح نگاه با آورد،یم باال را نگاهش یذرها اگر .بود مانده

 ینیسنگ کردم

 .بکشد من سمت به را نگاهش و اوردیب باال را سرش کرد، وادار را او نگاهم

 شیرو به کج یلبخند

 نگاه در که بود یتفاوتیب تنها نیا یول ردیبگ یشاد رنگ نگاهش داشتم انتظار .زدم

 مغمومش

 :گفت و زد میرو به کمجان یلبخند !زدیم موج

 .آرزو المس-

 با و دیماس لبم یرو لبخند .شد دهیکش من سمت به هم هیبق نگاه حرفش نیا با

 دلخور یلحن

 :گفتم

 .مامان سالم-

 کردن باز با و شد کینزد من به .آمد سمتم به و شد بلند اشیصندل یرو از

 به مرا دستانش

 ار محبتش تا کردم حلقه کمرش دور را دستانم .دیکش گرمش شهیهم مثل آغوش

 پاسخیب

 .نگذارم

 ...دایآرش خاطر به فقط من !دخترم ینش دلخور من از آرزو-

 :برآمد جوابش در خشم با بابا یصدا

 بره؟ینم اون از یاسم خونه نیا یتو یکس گهید نگفتم مگه-

 از و گرفتم را مامان یشانهها دستانم با .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 رونیب گرمش آغوش

 :دمیپرس و کردم نگاه چشمانش در .آمدم

 !افتاده؟ واسش یاتفاق چه یدونیم هم تو مگه مامان-

 یرو یصندل یههایپا پرشدت شدن دهیکش یصدا بدهد، یجواب نکهیا از قبل

 را کهاییموزا
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 نیخشمگ و دیکش یپوف برد،یم فرو شیموها در را دستش کهیحال در بابا .دمیشن

 :گفت

 !شهینم زده رهسریخ اون از یحرف خونه نیا یتو-
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 :کرد میصدا تیعصبان از مملو لحن همان با بابا و کردند سکوت همه

 ! آرزو-

 .بودند نشسته خون به خشم شدت از چشمانش .دیچرخ سمتش به سرم

 شدت از ناخودآگاه

 .انداختم نییپا را سرم ترس

 .یبزن حرف اون به راجع خونه نیا یتو یندار حق !شهیم هم تو شامل قانون نیا-

 :گفت بلندتر ییصدا با

 ؟یدیفهم-

 ینشانه به را سرم .آمد بند بدجور زبانم .گرفت شکل میگلو در بزرگ یبغض

 نییپا به دییتا

 .رفت رون یب آشپزخانه از رعتس به بزند یگرید حرف نکهیا بدون .دادم حرکت

 سالم نیبهتر بابا

 !کرد من به را ممکن ییخوشآمدگو و

 سرم د،یرس گوشم به باال یطبقه از اتاقشان در شدن دهیکوب یصدا آنکه محض به

 سمت به

 چشمان .است کرده بغض بود واضح کامال .کردم نگاهش یسوال و دیچرخ مامان

 با رنگشیشیم

 د،یتابیم پنجره از که یآفتاب یکههایبار ریز بود، پوشانده را اآنه که یاشک نازک یهیال

 کرم یشده دهیتن تازه شمیابر مثل که صافش یموها در را دستم .دندیدرخشیم

 نرم شمیابر
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 دادمیم حرکت شیموها یالبال در آرام را دستانم کهیحال در .بردم فرو بودند،

 :گفتم

 دایآرش مورد در یدار حق تو !یکن یخال خودتو و یکن هیگر یدار حق تو مامان-

 !یبزن حرف

 :دادم ادامه و اوردمین خودم یرو به یول دمیشن را انیرا پوزخند یصدا

 ؟یدیفهم رو موضوع نیا چطور تو بگو بهم-

 و بود گرفته بغض شدت از که ییصدا با .گرفت یدیشد اسی و غم رنگ نگاهش

 :گفت دیلرزیم

 ...من ...من ... مَ ...آرزو-
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 .افتادیم لکنت به شدیم ناراحت و نگران حد از شیب وقت هر .بود افتاده لکنت به

 از یکی

 زده خی جسد مثل .گرفتم را دستش و آوردم رونیب شیموها یالبال از را دستانم

 یدستها !بود

 از شیب یسرد نبار،یاول یبرا امروز یول بودند گرمتر من دستان از شهیهم مامان

 را آنها حد

 با ماکان ریتصو .کنم بخش آرامش را لحنم و نگاه رنگ کردم یسع !کردمیم حس

 نگاه

 .شد پخش گوشم در آرامشش پر یصدا .بست نقش ذهنم در آرامشبخشش

 را یحرف

 توانستیم حتما بود نجایا او اگر .شدیم پخش گوشم در شیصدا فقط دمیفهمینم

 را مامان

 که ییصدا با .میایب رونیب فکرش از تا کردم باز و بستم محکم را چشمانم .کند آرام

 یلحن به

 :گفتم بودم، کرده آغشته آرامکننده
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 ؟یچ تو بگو !مامان باش آروم-

 قلبم به یجنگ یتفنگ با کردم حس .ختیر چشمانش از اشک قطره دو .زد پلک تند

 نیچند

 :گفت دیلرزیم قبل از کمتر که ییصدا با .کنندیم کیشل یمتوال یگلوله

 !ندونم؟ شهیم مگه ...شهیم مگه ...مادرشم ...من-

 !یدونستینم تو گفتن من به-

 !دمیفهم...فَه...یول !دونستمینم-

 ؟یدیفهم یچطور-

 :گفت شدیم بلند اشیصندل یرو از کهیحال در انیرا

 .گفتم بهش نم-

 :گفتم ناباور و دیچرخ سمتش به سرم

 !؟ی ک !تو-

 :گفت خشک یلحن با

 .رونیب یایب حمام از تو نکهیا از قبل صبح، امروز-
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 ...اتاقت یتو که تو-

 .اتاق یتو رفتم مامان، با زدن حرف از بعد-

 ...قلبشو تازه مامان !؟یگفت چرا-

 :گفت و زد یپوزخند

 حق بزنه، حرف دایآرش مورد در داره حق مامان یگفت االن نیهم تو !جالبه !هه-

 و کنه هیگر داره

 چه دخترش واسه بدونه که نداره رو حق نیا نظرت به یول کنه یخال خودشو

 !افتاده؟ یاتفاق

 :گفت یعصب و شد بلند اشیصندل یرو از آرش

 .شهیم رمید وگرنه مدرسه رمیم من-
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 و گرفتم او از چشم .رفت رونیب آشپزخانه از عیسر باشد، یجواب منتظر نکهیا بدون

 با که انیرا به

 پرخشم و لرزان یصدا بزنم یحرف نکهیا از قبل .کردم نگاه کرد،یم نگاهم تمسخر

 هر نگاه مامان،

 .کشاند خودش سمت به ار مانیدو

 !منه یبچه اون !بدونم زودتر داشتم حق یحت !بدونم دارم حق من-

 من !زدیم موج نگاهش در تیعصبان .کرد نگاه من به و گرفت نیزم از را نگاهش

 نگاه حال به تا

 :داد ادامه نتریخشمگ یلحن با !بودم دهیند یعصبان حد نیا تا را او مهربان

 ترس از نداره حق کس چیه زندهام یوقت تا یول کردم، که کردم عمل من آرزو-

 من مبادا نکهیا

 !کنه یمخف من از دهیم عذاب بچههامو که ییدردها و غم رم،یبم و کنم سکته

 حقو نیا چکسیه

 ...یحت و بچههام خود یحت !نداره

 :داد ادامه نانیاطم با و کرد مکث یکم

 ...آرمان یحت-
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 غمها اون !شن؟یم درمان دردها اون !مامان؟ شهیم عوض یچ تو دونستن با-

 به رو جاشون

 و غم کی اد،یب تو سر ییبال اگه نکهیا جز یاتفاق چیه !نه مسلما !دن؟یم یشاد

 بزرگ ینگران

 !فتهینم شه،یم اضافه غمهامون و درد به گهید

 یکنیم تصور ذهنت یتو تو که نقدریا تونهینم مادر کی !آرزو مادرم کی من-

 کنار از تفاوتیب
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 تا بدونه دیبا بکنه، براشون نتونه یکار چیه اگر یحت !بگذره بچههاش یغمها و درد

 و ینگران از

 !ادیب رونیب بدتر فکر کی و هزار

 د؟یرس ذهنت به افتاده دایآرش واسه که یاتفاق از بدتر یفکر یعنی-

 :گفت شدیم کترینزد ما به کهیحال در انیرا

 موضوع نیا تا باشه تنها خودش با کم هی دیبا مامان !آرزو کن تموم رو بحث نیا-

 .کنه هضم رو

 :گفت و کرد انیرا به زیآم تشکر ینگاه مامان

 رون؟یب یببر منو شهیم انیرا-

 ؟یبر یخوایم کجا-

 .زهرا بهشت-

 !مامان-

 .بزنم حرف پدرم و مادر با دارم ازین واقعا من !پسرم کنمیم خواهش-

 :گفت و دیکش یپوف برد،یم فرو شلوارش بیج در را دستانش کهیحال در انیرا

 .میبر شو آماده باشه،-

 یلبخند .کاشت گونهام یرو یبوسها و آورد رونیب دستم از را دستش مامان

 به پردرد و کمجان

 :گفتم و دمیچرخ انیرا سمت به خشم با .رفت رونیب آشپزخانه از و دز میرو

 مشکوکه؟ و بیعج انقدر اخالقت امروز چرا !ان؟یرا شده چت تو-
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 :گفت و زد یپوزخند

 که ییاتفاقا به راجع یحرف تو با گفته ما به اون !بپرس بابات از گفتم تبه که من-

 م،ینزن افتاده

 .بپرس خودش از پس

 :داد ادامه و زد یگرید پوزخند
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 باهاش راحت یتونیم پس داره، دوستت یلیخ و یخودش یخون یبچه تو یناسالمت-

 !یبزن حرف

 حرف خون از انقدر چرا !شده؟ چت تو !شمیم وونهید دستت از دارم انیرا یوا-

 یبرا چرا !؟یزنیم

 رو خون مینباش خوشبخت یخانواده کی گذشتههامون از فارغ قبل، مثل گهید نکهیا

 بهانه

 !؟یکنیم

 .دیکشیم خط اعصابم بر زیت ییچاقو مثل که زد یپوزخند

 نویا بابات !بشه خراب خانوادهمون قشنگ یخوشبخت نخواستم چوقتیه من-

 نباریاول !خواست

 ...من گفت که بود ناو

 !انیرا-

 منبع سمت به ترس و دلهره با .پراند جا از متریسانت ده مرا بابا، داد یصدا

 پشت از که ش،یصدا

 گره هم به اشیخاکستر یابروها که بود کرده اخم یطور .دمیچرخ آمدیم سرم

 با .بودند خورده

 سرم پشت از را انیرا پوزخند یصدا .کردیم نگاه انیرا به نشسته خون به یچشمان

 سرم .دمیشن

 خرج به بابا برابر در یجسارت نیچن که او به ناباور و چرخاندم انیرا سمت به را

 رهیخ داد،یم

 کی مثل .چرخاند سمتش به را سرم بابا یپرصدا و تند ینفسها یصدا .شدم

 یکوک عروسک

 خودم دور بابا و انیرا نیب مدام برقصد، باله تا چرخدیم خودش دور که

 و ینگران .دمیچرخیم

 دلم .شدیم شتریب و شتریب لحظه به لحظه دو، آن از کی هر واکنش از ترسم

 چه هر خواستیم
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 که انیرا یصدا با .بودند شده خشک چوب مثل میپاها یول کنم فرار آنجا از زودتر

 یلحن با

 .دیچرخ سمتش به سرم آمد، در پرتمسخر

 !رادمنش یآقا دیبگ بهش خودتون پس-
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 بابا انیرا دمیشنیم امیزندگ در نباریاول یبرا .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 و لیفام با را

 بودم مطمئن .دیچرخ بابا سمت به ترس با سرم !زدیم صدا یرسم حد نیا تا

 تحمل تواندیمن

 .بود شده قرمز خشم شدت از صورتش !کند شیصدا یرسم حد نیا تا انیرا کند

 در را دستش

 آشپزخانه از و زدیم قدم لکسیر کهیحال در انیرا .دیکش یپوف و برد فرو شیموها

 رونیب

 :گفت رفت،یم

 .دیباش راحت خودتون یخون دختر کنار در تا ذارمیم تنهاتون-

 :گفتم ناباور و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 !شده وونهید اون !من یخدا-

 !آرزو-

 .دیچرخ کردیم میصدا خشم از گرفته ییصدا با که بابا سمت به عیسر سرم

 برابر دو چشمانش

 او به نداشتم جرات ترس شدت از .بودند شده شیپ یقهیدق چند از نتریخون

 !میبگو "بله؟"

 :داد ادامه را حرفش دید که را سکوتم

 .برو خونه نیا از-

 :گفتم بود، شناور تعجب یایدر در که ییصدا با
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 !؟یچ-

 .برو خونه نیا از گفتم-

 !چرا؟-

 .رفتند فرو هم در بدجور شیاخمها .دیکش یپوف و برد فرو شیموها در را دستش

 که یلحن با

 :گفت زدیم موج آن در یحوصلگیب و خشم فقط

 .انیرا ای یبر خونه نیا از دیبا تو ای !ستین تو یجا نجایا االن چون-

 .چرخاند سمتش به را مانیدو هر سر مامان پربغض یصدا
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 !آرمان-

 .چرخاند را سرش عیسر و گرفت مامان از را نگاهش که کردم بابا به ینگاه

 شیموها در را دستش

 با که دم،یشن را شد ظاهر مامان سر پشت که انیرا یصدا بعد یکم .برد فرو

 تیپرجد یلحن

 :گفت

 پس برم، دیبا من که نهیا منظورتون دونمیم .ستین کردن تظاهر نیا به یازین-

 اما هتل رمیم

 .مندار آرزو به هم یکار .بزنم حرف شخصا باهاتون که امیم نیا یبرا فقط بعدا

 :گفت کمزور ییصدا با گذاشتیم ردنش گ یرو را دستش کهیحال در بابا

 !کن تمومش انیرا-

 :گفتم و رفتم سمتش به نگران

 بابا؟ شده یچ-

 :گفت و گرفت میجلو منع ینشانه به را دستش

 !ستین یزیچ-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 398 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 که انیرا و بود شده رهیخ بابا به پراشک یچشمان با که مامان سمت به نگاهم

 رب کج یلبخند

 با مامان .شد دهیکش زدیم موج ینگران نگاهش، اعماق در یول داشت ب**ل

 سست ییقدمها

 اندوه از زیلبر یلحن با و برد فرو بابا یموها در را دستانش .آمد بابا سمت به

 :گفت

 نیا چرا زمیعز خودتو؟ هم کنه ناراحت رو بچههامون هم که یزنیم رو ییحرفا چرا-

 با کارو

 ؟یکنیم خانوادهمون

 در کردم حس .بود دوخته چشم مامان چشمان به صدایب .زدینم یحرف چیه بابا

 دو یفضا

 بود ستادهیا که ییجا .چرخاندم انیرا سمت به را سرم .هستم یادیز آنها ینفره

 !بود یخال

 !بود رفته بزند یحرف آنکه بدون
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 نشان راه من به درونم در که یحس به .رفتم رونیب آشپرخانه از تند ییقدمها با

 گوش داد،یم

 یرو که را انیرا باالخره تا چرخاندم یکم را سرم .رفتم رونیب یپشت در از و کردم

 از یکی

 تندتر را زدنم قدم سرعت .دمید بود، نشسته استخر کنار دیسف قیآالچ یهایصندل

 هر تا کردم

 دست انگشتان با و بود گذاشته چانهاش ریز را دستش کی .برسم او به زودتر چه

 یرو گرشید

 ینقطها به !نشد حضورم متوجه یول بودم ستادهیا کنارش قایدق .زدیم ضربه زیم

 شده رهیخ دور
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 .کردینم ریس شاطراف کوچک یایدن در افکارش دیرسیم نظر به که یطور بود؛

 را کنارش یصندل

 دستش یرو را دستم !نشد حضورم متوجه هم باز .نشستم شیرو و دمیکش عقب

 که گذاشتم

 شر از تا دادم قورت را دهانم آب .کرد نگاهم یسوال و دیچرخ سمتم به سرش

 که یمزاحم بغض

 د،یلرزیم یکم بغضم یماندهیباق از که ییصدا با .شوم خالص زد،یم چنگ میگلو بر

 :گفتم

 انیرا !؟یندار دوستم منو گهید واقعا تو !؟یچ یعنی حرفها نیا و کارها نیا انیرا-

 !خواهرتم من

 دعوا باهاش تو اورد،یم در منو اشک یکس وقت هر میبود بچه یوقت از ادینم ادتی

 ؟یکردیم

 سرمون یرو رو خونه تو و من نبودن، خونه بابا و مامان یوقت ادینم ادتی

 ادینم ادتی م؟یذاشتیم

 و بمونم که یکرد مخالفت من با چقدر لندن، برم شهیهم واسه خوامیم گفتم یوقت

 کنار شتریب

 ...که ادینم ادتی م؟یباش هم

 به را تشیعصبان و غم شیگلو بیس تند حرکت .گذاشت دهانم یرو را دستش

 نشان وضوح

 .دادیم

 دوستت هنوزم نم !ادیم ادمی هم خوب یلیخ !ادیم ادمی رو یچ همه من آرزو-

 هنوزم من !دارم

 ...یول کشمشیم خودم یدستا با اره،یدرب اشکتو یکس اگه هنوزم !برادرتم

 ادیفر را درونش فراوان درد که چشمانش در .دوخت هم به را شیبها**ل سکوت

 رهیخ زدند،یم
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 هر .شدیم بزرگتر و بزرگ گذشت،یم سکوتش از که یلحظها هر با بغضم .ماندم

 شتریب چه

 با ناچار به .شدیم افزون ینگران شدت از ناآرامم، قلب نامنظم تپش ذشتگیم

 لرزان ییصدا

 :گفتم

 ؟یچ یول-
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 رهیخ قبل امعلومن ینقطه همان به و چرخاند را سرش .دیدزد من از را نگاهش

 .شد

 .گهیم بهت بابات .بپرس خودش از .بزنم دادم بهش که یقول ریز خوامینم آرزو-

 بهم نگفت اگه

 .بده حیتوض تو به بگم بهش من تا بگو

 .دیچرخ سمتش به سرمان یناصر یآقا یصدا با

 .کردم آماده براتون رو نیماش منم .آوردند رو شما چمدون آقا-

 :گفت من به رو و شد بلند اشیصندل یرو از

 دوست اگه زنم،یم زنگ بهت .نمیبب رو دایآرش برم خوامیم شب .رمیم گهید من-

 هم تو یداشت

 .ایب من با

 :گفتم لرزان و گرفته ییصدا با و دادم حرکت نییپا به را سرم گنگ

 .خداحافظ-

 .خداحافظ-

 .گرفت فاصله من از شد، یناصر یآقا با صحبت به مشغول کهیحال در و دیچرخ

 یرو را دستم

 آب .بود کرده خوش جا آنجا، یبزرگ همان با هم هنوز بغضم .گذاشتم میگلو

 فشار پر را دهانم
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 پنهان نیا از گرید .زدمیم حرف بابا با دیبا .شدم بلند یصندل یرو از و دادم قورت

 شانیهایکار

 که شتندا یدهایفا یول گشتم دنبالشان را آشپزخانه و ییرایپذ تمام .شدم خسته

 .نداشت

 منبع سمت به .دادیم را شدنش کینزد دینو خانم، دیناه پاشنهدار یکفشها یصدا

 یصدا

 من دنید با .آمدیم آشپزخانه سمت به تند ییقدمها با .دمیچرخ شیقدمها

 :دیپرس متعجب

 خانوم؟ افتاده یاتفاق-

 .گردمیم بابام دنبال-

 .کنند استراحت اتاقشون داخل رفتند مادرتون با-
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 میگوشها در ماکان، تیجد پر یصدا که بردم فرو میموها در را دستم حرص با

 مغزم در و پخش

 :شد تکرار

 !شونیش نک-

 .بست نقش چشمانم یجلو کیتار یپرده یرو رشیتصو که بستم را چشمانم

 باز تند را چشمانم

 از متوهمتر یگوشها با را شیصدا .برود رونیب فکرم از رشیتصو تا کردم بسته و

 که دمیشن مغزم

 :گفتم خشم با "شونیش نک که رمیم یشرط به" گفت

 !یلعنت شو ساکت-

 :دیپرس ناباور یلحن با که خانم دیناه یصدا با

 !خانوم؟ دیبود من با-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 412 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بودند، شده گرد تعجب شدت از که چشمانش سمت به نگاهم که ردمک باز چشم

 .شد دهیکش

 :گفتم و زدم شیرو به یکج زور کم لبخند

 !نه که معلومه-

 :گفت و چرخاند نشیطرف به را سرش

 !د؟یزدیم حرف یک با شما پس-

 .بدم انجام بود رفته ادمی رو یکار هی اومد ادمی بودم، خودم با -

 را لبخندم یکم .زد میرو به کمرنگ یلبخند و داد رکتح نییپا به را سرش

 آنجا و کردم پررنگتر

 ان،یرا یحرفها دا،یآرش یههایگر .نشستم تخت یرو و رفتم اتاقم به .کردم ترک را

 یبغضها

 یرو از عیسر .آوردند هجوم شمیگنجا کم ذهن به هم با همه بابا یاخمها و مامان

 بلند تخت

 لمیف کی مثل بودند، افتاده که ییاتفاقها تکتک ریصاوت .زدم قدم یتند به و شدم

 یجلو از

 داده که ییجوابها و شد زده که ییحرفها یکلمه به کلمه .شدندیم رد چشمانم

 مثل شدند،

 سر پشت ساعتها و قههایدق لحظهها، .شد پخش میگوشها در زینفرتانگ یقیموس کی

 هم

 مغزم .بودم اتاقم یوارید ارچه همان در رفتن راه حال در هنوز من یول گذشتند

 هیثان کی یحت
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 او به هاینگران یول کند استراحت خواستیم دیشا داد،ینم استراحت خودش به هم

 فرصت
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 ترس شدت از خورد، اتاق در به که یضربها یاصد با .دادندینم استراحت یلحظها

 و دمیپر جا از

 .گذاشتم قلبم یرو را دستم

 :گفتم و دادم رونیب فوت با را نفسم

 بله؟-

 .خانوم نندیبب رو شما خوانیم پدرتون-

 :گفتم و دادم قورت فشار با را دهانم آب .دیتپ حد از شیب یسرعت و شدت با قلبم

 .امیم االن-

 تمام در یبد استرس .رفتم در سمت به عیسر ییقدمها با .مداین ییصدا گرید

 کرده رخنه وجودم

 لحظه نیهم تا و دمیترسیم شد،یم یعصبان یلیخ بابا که ییوقتها از شهیهم من .بود

 تا زین و

 .دیلرزیم در یرهیدستگ یرو دستم .کردمیم حمل خود با ذاتم در را ترس نیا ابد،

 را توانم تمام

 سمت به کنُد ییقدمها با .کنم باز را در و اورمیب نییپا را رهیگدست تا کردم جمع

 که رفتم اتاقشان

 :درآمد خانم دیناه یصدا

 .ییرایپذ داخل هستند؛ نییپا پدرتون خانوم-

 یلیخ من حال .دادم ریمس رییتغ و دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 بود خوب هم

 ییرایپذ به را خودم حلزون، سرعت با !رفتمیم طرف آن به طرف نیا از مدام که

 یکی یرو .رساندم

 دنبال را نگاهش .بود دوخته چشم شیروبرو در ینقطها به و بود نشسته مبلها از

 به که کردم

 یبغض .دمیرس بود شده نصب وارید یرو که مانیخانوادگ عکس بزرگ یتابلو

 میگلو به بزرگ
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 در .چرخاندم بابا سمت به را رمس و دادم قورت محکم را دهانم آب .زد چنگ

 .شدم قیدق نگاهش

 کینزد او به مردد ییقدمها با .زدیم موج نگاهش در که بود حسرت و غم فقط

 یفاصله در .شدم

 خوشحالتش یجوگندم یموها .کردم نگاهش قتریدق و ستادمیا کنارش یمتر کی

 برابر نیچند

 که قهاشیشق کنار چروک خط دو به نگاهم .بودند شده دیسف پارسال از شیب

 شهیهم از قتریعم

 متمرکز عکس یرو همچنان چشمانش مردمک .شد دهیکش دندیرسیم نظر به

 چه هر .بود
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 که گذاشتم شانهاش یرو را مدست ناچار به .نشد حضورم متوجه ماندم منتظر

 سمتم به عیسر

 :گفت بود محسوس آن تعجب که ییصدا با .دیچرخ

 !؟یاومد ی ک تو !آرزو_

 .اومدم که ستین شتریب قهیدق چند-

 !؟ینگفت یزیچ چرا پس-

 :گفتم و نشستم کنارش مبل یرو

 !یبود فکر یتو یلیخ .اومدم یشیم متوجه ردم کیم فکر-

 :گفت و برد فرو شیموها در را دستش

 .بود ریدرگ ذهنم آره،-

 ؟یچ ریدرگ-

 !ستین مهم-

 ؟یبگ بهم یخواستیم یچ ،ینیبب رو من یخواستیم گفت خانوم دیناه خب-

 .بپرسم سوال تا چند ازت خوامیم-
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 .کردم نگاهش منتظر

 گفته؟ بهت خودش به راجع رو زیچ همه دایآرش واقعا-

 .آره-

 گفته؟ بهت یچ قایدق اون-

 .رو زیچ همه-

 بوده؟ یک آشغال اون نکهیا یحت-
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 .آره-

 !ببخشمش؟ که یبزن حرف من با که رانیا یاومد تو نحالیا با-

 .آره-

 :گفت و زد یپوزخند

 بخششه؟ لقاب اون کار یکنیم فکر واقعا-

 !آره که معلومه-

 !که واقعا-

 نه کنن،یم کنترل اونو جاناتشیه که هیسن یتو اون نوجوانه، دختر کی اون بابا-

 !منطقش

 چون مشیببخش دیبا هم ما .بکنه بکنه، خوادیم یکار هر نوجوانه چون پس آهان-

 افسارش

 .جاناتشهیه دست

 و بزرگ یلیخ اگر یحت باهشاشت گمیم دارم من !بکنه خوادیم یکار هر نگفتم من-

 ریجبرانناپذ

 !بابا میاون یخانواده ما .میببخش اونو دیبا ما باشه،

 کی و هزار شدنش یجانیه خاطر به اگه بعدا مش،یببخش شده یجانیه چون فقط-

 گهید کار

 ؟ نه مگه مش،یببخش دیبا ما کرد هم
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 یشخص میحر از خوب یلیخ اون !ستین یجنبهایب دختر نیهمچ کی دایآرش-

 و مطلعه خودش

 سواستفاده اون از فش،یکث یشخص هدف خاطر به مرد کی که نیا .کنهیم حفظش

 لیدل کرده

 !میکن طرد خانوادهمون از رو دایآرش شهینم

 نده، اجازه دختر کی اگر !رهیتقصیب دایآرش انگار که یزنیم حرف یجور تو آرزو-

 یمرد چیه

 .کنه سواستفاده ازش کنهینم جرات

 یتو هم یگهاید کس هر اگر .میبد حق بهش دیبا یول بود، ریتقصیب امالک گمینم-

 اون طیشرا

 .گرفتیم رو میتصم همون بود،
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 بود آزاد شهیهم شیزندگ یوت نکهیا از ریغ !داشت؟ یمشکل چه مگه اون طیشرا-

 من و

 داشتم؟ اعتماد بهش چون نکردم، محدودش

 !بابا-

 :داد ادامه و برد باال میجلو سکوت ینشانه به را دستش

 زبان با ده،یم شیباز داره چرا فطرت پست اون دمیفهم یوقت من نکهیا از ریغ-

 بهش زادیآدم

 و نداشت کم یچیه خونه نیا یوت نکهیا از ریغ کنه، قطع اون با رو ارتباط نیا گفتم

 تمام همه

 از شتریب که داشت یپدر و مادر نکهیا از ریغ و کردنیم خدمت بهش وقت

 اونو خودشون،

 !داشت؟ یمشکل چه داشتند، دوست

 .شد قیدق چشمانم در طلبکارانه ینگاه با و انداخت نییپا را دستش



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 417 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دیشا اون !بود؟ ممکن طیشرا نیبهتر اون یزندگ طیشرا یکنیم فکر چرا تو بابا-

 نیا یهمه

 رو ییکمبودها کی وجودش، یتو دیباش مطمئن یول داشت دیگیم که رو ییازهایامت

 حس

 .شده دهیکش راه نیا به که کردهیم

 !هان؟ ؟یکمبود چه مثال-

 .بفهمم تا بزنم حرف باهاش دیبا من !دونمینم-

 و آرش از شتریب یلیخ انیرا و تو کمبوده، به بنا اگر .یاریم که بهانهست همش نایا-

 یتو دایآرش

 ...انیرا چند هر !دیکرد دایپ رو راهتون یول دیکرد حس کمبود تونیزندگ

 .کرد سکوت و برد فرو شیموها در را دستش

 ؟یچ انیرا-

 .یچیه-

 همه خونه، نیا یتو که افتاده اتفاق انیرا و تو نیب یچ بگو کنمیم خواهش !بابا-

 از یول دوننیم

 .نندکیم یمخف من
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 !انیرا نه میزدیم حرف دایآرش مورد در میداشت-

 !میبزن حرف انیرا مورد در خوامیم االن من یول-

 نه؟ ای یکنیم تمومش آرزو-

 !نه-

 شدن فرض احمق تحمل گرید .رفتند فرو هم در شیاخمها د،ید که را قاطعم پاسخ

 .نداشتم را

 .هتل رمیم منم ای شده یچ یگیم بهم ای بابا-
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 او از حد نیا تا که من یروز کردینم باور .آورد هجوم نگاهش به یبیعج بهُت

 بردم،یم حساب

 هک بود رسانده یمرز به مرا شانیکردنها انکار اما نبود یدرست کار .کنم دشیتهد

 و درست گرید

 .داد تیعصبان به را شیجا نگاهش، بهُت رفتهرفته .ندهم صیتشخ را غلط

 لحظه هر شیاخمها

 .چرخاند یکم را سرش و گرفت من از چشم .رفتندیم فرو هم در شتریب و شتریب

 در را دستش

 .دیکش یپوف و برد فرو شیموها

 !دارم؟ من که دیهست ییبچهها جور چه گهید شما-

 راحتتر یلیخ ت،یواقع گفتن کن باور !کن خالص رو خودت و شده یچ بگو فقط بابا-

 انکار از

 !دیکنیم یمخف ازش رو تیواقع دیدار دونهیم که هیکس از کردنش

 .خورد گره نگاهم به نگاهش .چرخاند سمتم به را سرش و دیکش پرصدا ینفس

 یخستگ و خشم

 درد شدت از قلبم کردم حس لحظه چند یبرا .زدیم موج نگاهش در یدرد پر

 دیشا .سوزدیم

 ماست خاطر به دیشا .میهست او یبرا یبد فرزندان واقعا ما دیشا .باشد او با حق

 پر نگاه از که

 یبغض .است نمانده یباق یخستگ و خشم جز یزیچ گذشتهاش، مسرور و غرور

 میگلو در بزرگ

 .دادم قورت زور پر و محکم را دهانم آب .گرفت شکل

 باشه؟ .بشه زده یحرف خونه نیا یتو ازش خوامینم گهید یول گمیم بهت باشه-

 حرف و بچرخانم زبان که دادینم امان مزاحمم بغض .دادم حرکت نییپا به را سرم

 .بزنم
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 یلیخ رو انیرا من ان،یب ایدن به دایآرش و آرش نکهیا از قبل ش،یپ سال هفده تا-

 دوستش

 بتونم کردمینم فکر چوقتیه کردم، ازدواج نفس با یوقت یبخوا راستشو .داشتم

 فقط که رو انیرا

 فکرشو که یاون از شتریب یلیخ انیرا یول باشم، داشته دوست بود اون یخون یبچه

 یتو کردمیم

 تا شدیم کمتر من یبرا اون و تو فرق گذشتیم شتریب یچ هر .شد مهم میزندگ

 یحت که ییجا

 خودم پسر مثل اونو واقعا من .دیندار یفرق چیه هم با من واسه کردم،یم حس

 داشتم، دوستش

 ...یول داشتم دوستش هم ادیز یلیخ

 :داد ادامه و کرد مکث یکم

 چطور دونمینم الاص .شدم دگرگون من اومدند ایدن به دایآرش و آرش یوقت یول-

 با اتفاق نیا

 دایآرش و آرش یبیعج طرز به من .کرد یباز انیرا به نسبت من احساسات و افکار

 یلیخ رو

 به روز انیرا یول نکرد یفرق واقعا تو به نسبت حسم .داشتم دوست انیرا از شتریب

 یتو روز

 حس شتریب من گذشتیم زمان شتریب یچ هر .شدیم کمرنگتر و کمرنگ میزندگ

 کردمیم

 که انیرا به نسبت نفرت حس کی داشتنم، دوست نیا و دارم دوست رو نفس

 از نفس یبچه

 و آرش ان،یرا یجا به گذشتیم زمان شتریب یچ هر .دادیم بهم رو بود فرزاد

 مخصوصا دا،یآرش

 ...انیرا یول کردند، باز جا من قلب و ذهن یتو بود، نفس بیس یمهین که دایآرش

 :داد ادامه و برد فرو شیموها در را دستش
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 نوع یحت بلکه چهره، نظر از فقط نه اونم .شدیم فرزاد هیشب شتریب روز هر انیرا-

 منو نگاهشم

 قبل سالها فرزاد چون ،یچ که خب یگیم خودت با االن دونمیم .نداختیم فرزاد ادی

 نفس از

 من یراب یول نداره، وجود اون آوردن ادی به واسه یزیچ چیه گهید و گرفته طالق

 هیتوج نیا

 ...باشه کننده قانع تونستینم

 توانستمینم که بود شده بزرگتر آنقدر بغضم .کرد سکوت و چرخاند یکم را سرش

 کلمه کی

 را دستم ناچار به .نداشت دهیفا دیایب حرف به ماندم منتظر چه هر .بزنم حرف

 دستش یرو

 ش،یصحبتها یادامه یبرا ملتمسم نگاه دنید با و دیچرخ سمتم به سرش .گذاشتم

 حرف به

 :آمد

 
 

337 

 خواستمینم .نزدم بهش کنترلم رقابلیغ حس نیا مورد در یحرف چوقتیه-

 خدشهدار ارتباطمون

 یوقت امسال زییپا مخصوصا .شد خراب زیچ همه کایآمر رفت یوقت یول بشه

 یتو اون دمیفهم

 کی ؛یمعمول یدوست کی نه اونم و دوسته زنش، و فرزاد پسر سروش، با کایآمر

 یلیخ یدوست

 پسر اون گفت من به یول کنه قطع سروش با رو ارتباطش گفتم بهش !یمیصم

 بر و هیخوب یلیخ

 ...مادره و پدر کی از یاقعو برادر کی مثل انیرا واسه شه،یناتن برادر نکهیا خالف

 :داد ادامه و دیکش ییپرصدا قیعم نفس
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 نکهیا از قبل .رسوند خودش اوج به رو انیرا از من نفرت حس که بود نیهم-

 نفس یقلب یماریب

 فکر یول کردم اشتباه موقع اون دیشا .رانیا ادیب گفتم انیرا به رهیبگ شدت یلیخ

 کار کردمیم

 دیشا تا داره، ارتباط حد چه تا و یکس چه با االن انیار بگم نفس به که نهیا درست

 حرف به انیرا

 یول بزنم حرف باهاش مثال که نجایا اومد !نکرد اما کنه گوش من از شتریب مادرش

 فقط حرفش

 !دیفهمینم شما و هیخوب یلیخ پسر سروش نکهیا اونم بود، زیچ کی

 :گفتم دیلرزیم بغض شدت از که ییصدا با

 ست؟ین پسرت گهید یگفت بهش بعد-

 یلیخ نفس قلب اوضاع بحثهامون اون از بعد !نگفتم اون به یزیچ نیهمچ من !نه-

 متریوخ

 تحت دیبا گفت دکترش و شد یبستر مارستانیب یتو اجبارا که اونقدر شد،

 سر .باشه مراقبت

 و مشکالت تمام مقصر اونو وجود تمام با .کردم بحث یلیخ انیرا با موضوع نیا

 یاهینگران

 یحرف انیرا به هم دایآرش یمسخره یدوست اون مورد در .دونستمیم خانواده

 طرف که نزدم

 ...نشه شتریب اون تیحما با دایآرش یدوست و رهینگ رو سامان

 !کرد؟یم تیحما دایآرش یدوست نیا از انیرا یکرد فکر واقعا !بابا-

 !نبود دیبع-

 !بابا یول-

 بسه؟ یبدون نجایهم ات ای یکن گوش حرفامو یهیبق یخوایم-
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 .کردم سکوت

 شب اون .کنه یهمدرد من با خواستیم .رانیا اومد تایآرم که بود موقعها همون-

 یلیخ رو

 قایدق تایآرم .میزدیم حرف میداشت که دبو شب یمههاین بایتقر .ادیم ادمی خوب

 که یینجایهم

 .نشستم االن که یینجایهم قایدق من و بود نشسته ،ینشست االن تو

 :داد ادامه و کرد نگاه آشپزخانه کنار یراهرو به و چرخاند را سرش

 .باشه داشته خبر روحم من نکهیا بدون بود، ستادهیوا اونجا قایدق هم انیرا-

 :داد ادامه و چرخاند من سمت به را سرش

 یهایلجباز خاطر به دغدغههام و مشکالت یهمه .بود خرد یلیخ اعصابم شب اون-

 و دایآرش

 به انیرا بدونم نکهیا بدون هم من .طرف کی نفس یماریب طرف، کی انیرا

 ده،یم گوش حرفامون

 مهمه حالش شدن بدتر لیدل !ستین نفس یماریب فقط من مشکل" زدم؛یم حرف

 اررفت که

 !دهینم گوش ما از چکدومیه حرف به گهید شده، دور ازمون یلیخ انیرا .انهیرا

 نیا انگار نه انگار

 رو فرزاد یعنی شه،یناتن برادر سروش گهیم که نیهم !کردم یپدر براش سال همه

 خودش یبابا

 پسر از و سهیمیوا من یجلو گستاخانه حد نیا تا که شهینم باورم !رو من نه دونهیم

 کهیرتم اون

 گهید یول اومدم، کوتاه برابرش در نفس خاطر به هم حاال تا من !کنهیم یطرفدار

 یادهرویز داره

 اقتشیلیب پدر ادی رو من که باباش به اون یظاهر شباهت کردم یسع یلیخ .کنهیم

 نداختیم
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 اثبات دهیم انجام یتازگ که یرخود س یکارها نیا با و نشد یول کنم، فراموش رو

 به قایدق که کرد

 "!اونه مادر که نفس فیح .ستین خانواده نیا خون از و رفته باباش

 :داد ادامه و چرخاند راهرو سمت به را سرش

 یتونستیم" :بود جمله کی به سکوتش شکستن تمام اما .نکرد سکوت گهید انیرا-

 نایا از زودتر

 " ! یمعذب تیزندگ یتو من حضور از چقدر یبگ بهم

 به بغضم .کرد یط گونهام یانتها تا را رشیمس .دیچک مچپ چشم از اشک یقطرها

 طرز

 دستش و دیچرخ سمتم به سرش .شدیم بزرگتر و بزرگ لحظه هر یوانهکنندهاید

 یگونه یرو را

 :گفت کردیم پاک را اشک یقطره آن رد کهیحال در .گذاشت چپم
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 نمیا .یدار دوست یلیخ رو انیرا تو دونمیم .بگم بهت خواستمینم نیهم واسه-

 که دونمیم

 با هم هنوز .دیشد بزرگ هم با تونیبچگ از شماها .داره دوستت یلیخ رو تو اونم

 در هم

 من تا یبش کنجکاو تو خواستیم .کردیم بحث باهات انیرا نیهم یبرا .دیارتباط

 یچ بگم بهت

 تو خواستیم .هیچ خانواده نیا از گرفتنش فاصله لیدل یبدون تو خواستیم .شده

 رو نایا

 .کرده انتخاب رو تیوضع نیا خوشش، دل از اون ینکن فکر که یبدون

 و بود گرفته بغض شدت از که ییصدا با .دادم قورت ضرب به را دهانم آب

 :گفتم دیلرزیم

 ؟یکرد رونشیب خونه از-
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 به بود رانیا که هم یروز نیآخر تا !نکردم رونیب خونه از اونو چوقتیه من !نه-

 خودش یرو

 شرط به هم نفس که یروز همون روز، نیآخر فقط شده، یحرف ما نیب که اوردین

 از مراقبت

 یتو که هینباریآخر که گفت صبحانه زیم سر بود، خونه و شده مرخص مارستانیب

 واون خونه نیا

 معذب خونه صاحب که ذارهینم خونه نیا یتو پاشو چوقتیه گهید گفت .مینیبیم

 ...نشه

 سر پشت اشک یقطرهها .ماند ثابت عکس آن یرو دوباره نگاهش .کرد سکوت

 میچشمها از هم

 ختم،یریم اشک چه هر .شدندیم پخش میگونهها یرو ینامنظم طرز به و دندیچکیم

 بغضم

 :زدم ب**ل آمدیم در زور به که ییصدا با .شدینم شکسته

 .برم دیبا من-

 پاسخ که نخوردند یتکان هم شیلبها .نخورد تکان عکس یرو از یذرها نگاهش

 نشان را دادنش

 متوقف جا در مرا شیصدا بروم، نکهیا از قبل یول شدم بلند مبل یرو از .بدهند

 .کرد

 با بود، من یجا هم یگهاید مرد هر که یبدون خوامیم .یبش متنفر من از خوامینم-

 به زمان گذر

 .دیرسیم نجایهم

 دواندوان و دمیچرخ .دیاین در هامیگر یصدا که گذاشتم دهانم یرو را دستم

 اتاقم به را خودم

 هم آن است؛ ظهر سر که دادیم هشدار منینش آونگدار ساعت یصدا .رساندم

 ظهر چه

 !یزیدالنگ
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 ؟یشینم داریب !آرزو-

 و دادم تکان را نمیسنگ یپلکها زور به .دیرسیم نظر به آشنا یلیخ پسرانهاش یصدا

 باز چشم

 آنقدر .گذاشتم بود شده خشک یاشکها از پر که صورتم یرو را دستم .کردم

 که بودم کرده هیگر

 :گفتم آمدیم در زور به که یگرفتها یصدا با .رفتم خواب به شوم متوجه هآنکیب

 .آرش شدم داریب-

 تو؟ امیب من-

 .ایب-

 .نشست کنارم تخت یرو .آمد سمتم به بلند ییقدمها با و کرد باز را اتاق در آرام

 و شدم زیمخین

 تمتوانسینم تفاوتش،یب مرخین از و بود شیجلو به نگاهش .کردم نگاهش منتظر

 چه بزنم حدس

 .دیبگو خواهدیم

 شده؟ یزیچ آرش-

 :گفت بکشاند من سمت به را نگاهش یذرها آنکه بدون

 ...زده حرف انیرا به راجع باهات بابا دمیشن-

 با و دیچرخ سمتم به سرش .دهد ادامه حرفش به تا ماندم منتظر و کردم سکوت

 ینگاه

 .دوخت چشم چشمانم به پرافسوس

 میقد مثل خانوادهمون گهید یدید شه؟ینم اول روز لمث یچیه گهید یدید-

 شه؟ینم خوشبخت

 :گفتم و گذاشتم دهانش یرو را دستم

 بازم میتونیم ما یول نشه، قبل مثل زیچ همه گهید دیشا !نزن رو حرفا نیا-

 .میباش خوشبخت
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 :گفت و آمد کش باال به لبش راست یمهین

 !یالیخوشخ یلیخ-
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 یوقت چرا !اومده؟ شیپ خونه یتو اختالفها نیا ینگفت من به زودتر چرا تو آرش-

 عمل از بعد

 !اومده؟ شیپ ییبحثا نیهمچ که یاوردین خودت یرو به لندن، یاومد مامان

 ...بشن خراب بودنمون هم کنار محدود و خوب یلحظهها اون خواستمینم-

 بود؟ بدتر باشم جیگ و بفهمم هم با زویچ همه من االن نکهیا از-

 اون فیح .بود نیریش زیچ همه موقع اون و تلخه واست زیچ همه االن آره،-

 با که نبود ینیریش

 بشه؟ خراب یتلخ

 و یتلخ و یتلخ اگه یول !تره راحت تحملش باشه همراه ینیریش با اگر یتلخ آرش-

 هم با یتلخ

 !کنهیم وونهید رو آدم هضمش و درک ارند،یب هجوم آدم مغز به

 :گفت و برد فرو شیموها در را دستش

 مزخرف و سخت یزندگ به دیبا هم ما .شده تموم گهید بوده یچ هر حال هر به-

 عادت مونیفعل

 .میکن

 مونیزندگ از رو هایتسخ نیا یهمه خوب اتفاق کی ممکنه !آرش نزن رفو ح نیا-

 .کنه پاک

 :گفت و زد کج یلبخند

 !معجزهست؟ کی منظورت !خوب؟ اتفاق-

 !فتهیب اتفاق تونهیم معجزه !معجزه آره-

 :دادم ادامه اریاختیب .شد پخش مغزم در وضوح به ماکان یصدا
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 شنیم رد کنارش از تفاوتیب هایبعض فته،یم اتفاق آدمها یهمه یزندگ یتو معجزه-

 اهیبعض و

 .بوده معجزه کی اون که کننیم باور

 :گفت تمسخر البته و تعجب از مملو یلحن با .زد صدادار یپوزخند
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 یچ !؟ییما یآرزو واقعا تو !؟یدار اعتقاد معجزه به حاال تا یک از تو نمیبب !معجزه؟-

 رو تو دگاهید

 معجزه به خبر،یب ایدن از احمق کی مثل شده باعث یچ !کرده؟ عوض حد نیا تا

 داشته اعتقاد

 !؟یباش

 حماقت !ارزشه کی ست؛ین حماقت کی داشتن اعتقاد خوب یمعجزهها به !آرش-

 ییاونجا

 !یباش داشته داعتقا خوب یمعجزهها از شتریب هات،یسخت به که شهیم شروع

 :گفت و گرفت سرش سمت به را اشارهاش انگشت

 !یداد دست از عقلتو تو-

 .کشاند باال سمت به را انگشتش سپس

 !کن فکر یدار دوست طور هر-

 یرو را دستش .رفت در سمت به بلند ییقدمها با و شد بلند تخت یرو از

 در یرهیدستگ

 .بود شده خشک جا در بدنش امتم اما رود،یم رونیب بودم مطمئن بایتقر .گذاشت

 بود ستادهیا

 :زدم شیصدا ناخودآگاه .بود دوخته چشم رهیدستگ به کند یحرکت آنکهیب و

 .آرش-

 :گفت بچرخد سمتم به یذرها نکهیا بدون

 بله؟-
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 !ستین کردن قهر و کردن بحث وقت االن بزن، حرفتو نیبش ایب-

 آنکهیب .شد کینزد تخت به بود نییپا سرش که همچنان و دیچرخ سمتم به

 کند، نگاهم یذرها

 سمت به را صورتش و گرفتم را چانهاش ریز دستم با .نشست کنارم تخت یرو

 .چرخاندم خودم

 ؟یکن نگاه من به شهیم-

 از اصال آنها یقرمز .بودند شده قرمز چشمانش .آورد باال چشمانم تا را نگاهش

 بلکه نبود، خشم

 .گرفتیم نشات بود کرده نفوذ وجودش تمام در که یغم از
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 ؟یبگ بهم یخوایم یزیچ آرش-

 که تخس یپسربچه کی مثل .داد حرکت نییپا به را سرش بزند یحرف آنکهیب

 کندیم بغض یوقت

 .بود کرده سکوت د،یآیم بند شیصدا

 .دمیم گوش حرفاتو یهمه دم،یم گوش من !آرش بگو-

 .شکست را سکوت خودش تا نزدم یحرف .کرد مکث یکم

 باهاش خوادیم دلم یلیخ من یول ...نهیبب منو خوادینم اون ...دامیآرش نگران یلیخ-

 حرف

 .بزنم

 :گفتم و بردم فرو کوتاهش و نرم یموها در را دستم

 م؟بپرس ازت سوال هی شهیم-

 :گفتم سکوتش جواب در .کرد نگاهم یسوال

 افتاده؟ دایآرش واسه یاتفاق چه یدیفهم چطور تو-

 رنگ ینارنج به لیما زرد نور یکههایبار .چرخاند پنجره سمت به را سرش

 یکینزد در د،یخورش
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 .کردند نیمز خود هنر با را چهرهاش ،ینقاش یهایرنگ مداد نوک مثل غروب

 نسبتا یسکوت

 دیچرخ سمتم به سرش .گذاشتم دستش یرو را دستم .شد برقرار نمانیب یطوالن

 نگاهم منتظر و

 به را سرش دوباره .کردم نگاهش و زدم شیرو به دلگرمکننده یلبخند .کرد

 چرخاند پنجره سمت

 :گفت و

 یلیخ گهید که یوقت .دمیشن حرفاشونو کرد،یم بحث باهاش داشت بابا که کباری-

 کار از کار

 خونه از دایآرش رفتن رونیب واسه داشویتهد نیآخر بابا که یوقت .بود گذشته

 که یوقت .کردیم

 نکردهش گناه خاطر به اونو که کردیم التماس بابا به و کردیم هیگر فقط دایآرش

 .ببخشه

 پاک دستم کف با را دیچک چپم چشم از که یمزاحم اشک یقطره .کرد سکوت

 .کردم

 !نه؟یبب ور تو خوادینم دایآرش چرا یدونینم-
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 قضاوتش بابا مثل منم کنهیم فکر اون .بفهمم رو موضوع نیا خواستینم چون-

 در کنم،یم

 !ستین نطوریا اصال کهیحال

 ،یبفهم یزیچ تو نداشته دوست کنمیم سح که من .یکرد برداشت اشتباه دیشا-

 از چون

 .شهیم معذب دنتید

 !ستم؟ین برادرش من مگه !بفهمم؟ نداشته دوست چرا-
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 به مغزم، در ماکان یصدا امدنین در یبرا یول بردم فرو میموها در را دستم

 سرم پوست خاراندن

 .کردم اکتفا

 و یبرادرش نکهیا با .نوجوانه دختر کی هم دایرش آ !یپسر کی تو آرش نیبب خب-

 هم با یلیخ

 .بذاره ونیم در تو با راحت رو شیزندگ مسائل یسر کی تونهینم د،یهست یمیصم

 باش مطمئن

 و رهیبگ نتونسته رو دنشیفهم یجلو یول بفهمه، یزیچ هم بابا خواستهینم اصال اون

 تو مورد در

 .بوده نطوریهم قایدق هم

 !نه؟یبب منو خوادینم یحت یول دکریم بحث بابا با چرا پس نطورهیا اگه-

 .کشهیم خجالت شتریب تو از دیشا خب-

 که یپاتخت سمت به سرم .آمد در لمیموبا زنگ یصدا بدهد، را جوابم نکهیا از قبل

 یرو یگوش

 به را سرش که کردم ینگاه آرش به .دیچرخ کند، خبر مرا تا دادیم جان آن

 به دییتا ینشانه

 .دادم را تماس پاسخ و آمد کش باال به لبم راست یهمین .داد حرکت باال و نییپا

 یخونه در دم .شو آماده کمکم هم تو .فتمیم راه گهید ساعت مین من آرزو-

 .نمتیبیم بابابزرگت

 .شد تکرار گوشم در واج به واج و هجا به هجا گفت که ی"بزرگت بابا" یواژه

 عی سر چقدر انیرا

 !کرد مجزا یپدر یخانواده از را خودش

 ؟ییکجا االن تو !انیرا-

 .ستین دور خونهشون از ادیز .هتلم-
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 هتل؟ کدوم-

 .نمتیبیم اونجا گهید ساعت کی من پس-

 نه؟ ،یدینم جواب-

 .فعال-

 !خداحافظ-

 .دوختم چشم صفحهاش به حرص با و برداشتم گوشم یرو از را یگوش

 بود؟ انیرا-

 نیا کردم حس .زدیم موج یدلتنگ و غم شیصدا در .شد دهیکش سمتش به نگاهم

 عمق تا غم

 .رفت فرو قلبم یچههایماه

 شده؟ تنگ واسش دلت-

 :گفت و زد یپردرد لبخند

 نشه؟ شهیم مگه-

 .رو دایآرش هم و مینیبیم رو انیرا هم .میبر هم با ایب پس-

 فرو شیموها در را دستم دوباره .کرد ظتریغل را تلخش لبخند بزند، یحرف آنکهیب

 :گفتم و بردم

 .گذرهینم بد بهت االنت مثل باش مطمئن آرش، میبر هم با ایب-

 !؟یکنیم یشوخ !باشم؟ مطمئن-

 که هم پاپا و ماما خاطر به و ستین نجایا تشنج گهید اونجا !کنم؟ یشوخ دیبا چرا-

 یکس شده،

 .کنه دلخور رو هیبق که زنهینم یحرف

 شیشانهها یرو و آورده رونیب شیموها از را دستم و شدم بلند تخت یرو از

 .گذاشتم

 .یبش آماده گهید وقتشه !پسر پاشو-
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 .شد بلند باالجبار که زدم شانهاش یرو ضربه چند

 ؟یبخور غذا کم هی رفتن از قبل ستین بهتر !ینخورد یچیه صبح از تو آرزو-

 .رم خویم شام اونجا رمیم .شبه یکاینزد گهید-

 دینکش طول قهیدق چند از شیب .رفت رونیب اتاق از و داد نییپا و باال را شیشانهها

 دو هر که

 کتاب به را حواسش تمام که بابا سمت به نگاهم .میرفت نییپا و میشد ادهآم

 بود داده دستش

 رفته فرو فکر در سخت که مامان به چشمم که چرخاندم چشم یکم .شد دهیکش

 و سوزن با و بود

 بود ستادهیا کنارم که آرش .افتاد بود، کرده مشغول بافتن به را خودش کاموا

 صاف را شیصدا

 سکوتشان آرش .کردند نگاهمان یسوال و دیچرخ سمتمان به شانیدو ره سر .کرد

 د،ید که را

 :گفت

 .خداحافظ فعال .رونیب میریم میدار ما-

 :گفت و برداشت چشمش یرو از را نکشیع بابا

 ؟یسالمت به کجا-

 قورت محکم را دهانم آب .کند سکوت که گرفتم آرش صورت یجلو را دستم

 :گفتم و دادم

 .پاپا یخونه-

 ییصدا با .زد گره چشمانش به را آنها ظیغل یاخم و آمدند نییپا عیسر شیابروها

 آن زور به که

 :گفت بزند، داد مبادا تشیعصبان شدت از که کردیم کنترل را

 ؟یک یاجازه با-

 دیشا هم شب .شهینم دیبگ میستین بچه گهید .مینیبب رو دایآرش دیبا ما بابا-

 .میبرنگرد
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 داد،یم فشار هم به را نشییپا و باال فک یدندانها تیعصبان شدت از کهیحال در

 :گفت

 !کن تمومش آرزو-

 !آرمان-
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 .کشاند سمتش به را ما یهمگ نگاه مامان، بغض پر و لرزان یصدا

 ...االن بچهم تنهاست، یلیخ االن دایآرش .برن ربذا-

 :داد جواب عیسر بابا

 !ستین ما یبچه گهید اون-

 .گرفت فرا سکوت را خانه تمام .دیچک چپش چشم یگوشه از اشک یقطرها

 دنید یصحنه

 ظاهر به تا گذاشتم میگلو یرو را دستم .بود دردناک حد از شیب میبرا شیاشکها

 خوش یبرا

 جز ییصدا چیه یول بزند، یحرف بابا بودم منتظر .کنم ریاس را مبغض دلم، کردن

 او از سکوت

 :گفت بردیم فرو شیموها در را دستش کالفه کهیحال در آرش .دمیشنینم

 .میریم گهید ما-

 به و دیچرخ ییرایپذ سمت به سرم .کشاند خودش دنبال مرا و گرفت را دستم

 یرو از که بابا

 .دوختم چشم شد،یم کینزد مامان به و بود شده بلند اشیصندل

 .آرزو-

 .کردم نگاهش یسوال و چرخاندم را سرم

 م؟یریبگ یتاکس ای میبر نیماش با-

 .میریبگ یتاکس-
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 متنفر بود، دهیکش مرا انتظار رانیا در که یدیجد یزندگ از .شد چه دمینفهم گرید

 یول بودم

 ادهرویپ در رفتن راه در که یمردم به را راه تمام .نداشتم آن با سازش جز یراه

 سبقت هم از

 چشمان .بستم را چشمانم چراغقرمز پشت نیماش توقف با .ماندم رهیخ گرفتند،یم

 اهرنگیس

 نگاهش تجسم از یحت .بست نقش میپلکها یبسته یپرده یجلو آرامشبخشش

 آرامش

 دخترک به .کردم باز چشم کنارم یشهیش یرو یانگشت یضربه یصدا با !گرفتمیم

 هک یسبزها

 یصدا .دوختم چشم بود، داده جا کوچکش دستان در زور به را پاکت دسته نیچند

 فتریضع

 :گفت که دمیشن شهیش پشت از را شدهاش
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 ؟یخرینم فال خانوم-

 نیماش از و گرفت اسی رنگ نگاهش .دادم تکان نیطرف به ینف متعال به را سرم

 .گرفت فاصله

 هجوم آدم یزندگ به غم و درد لیس یوقت شودیم مگر میبگو او به خواستیم دلم

 دلش آورد،یم

 نیا !کند؟ خوش آن ریتعب با ندهاشیآ ینیشبیپ و شعر تیب چند خواندن به را

 یبرا هایدلخوش

 .نهاستیدردتر یب

 .آرزو میدیرس-

 ادهیپ ناچار به .کرد اشاره در به نگاهش با .کردم نگاهش گنگ و کردم باز چشم

 بدون و شدم
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 جا در مرا انیرا یصدا بزنم، را در زنگ نکهیا از قبل .رفتم در سمت به یمعطل

 .کرد متوقف

 !یدیرس زود چقدر-

 داشته نگهشان باز زور به میپلکها پف شدت از که یچشمان با و دمیچرخ سمتش به

 او به بودم

 .گرفت خود به ینگران و تعجب رنگ نگاهش دنمید با .دوختم چشم

 !ده؟یپر رنگت چرا !خوبه؟ حالت آرزو-

 انیرا به کهیدرحال و شد کترینزد من به بود، شده ادهیپ یتاکس از تازه که آرش

 :گفت کردیم نگاه

 .نخورده یچیه حاال تا-

 !شه؟ینم دایپ غذا خونه اون یتو مگه !؟یچ-

 :گفتم دهد ادامه را حرفش نکهیا از قبل .رساند من به را خودش بلند ییقدمها با

 .بخوابم دادم حیترج .نخوردم خودم-

 :گفت و برد فرو کتش بیج در را دستانش

 نه؟ مگه ،یزد حرف بابات با-
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 حرف توان .شدم قیدق مغمومش چشمان در .گرفت شکل میگلو در بزرگ یبغض

 نداشتم زدن

 یلبخند .گرفت را میشانهها گرمش دستان با .دادم تکان نییپا به را سرم فقط پس

 و زد تلخ

 :گفت

 .یدونینم مقصر منو گهید ینطوریا .یدیفهم رو زیچ همه که خوشحالم-

 درد پر ینگاه با آرش .چرخاندم در سمت به را سرم و گرفتم چشمانش از چشم

 .کردیم نگاهمان
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 میشانهها یرو از را دستانش انیرا .بزند را در زنگ تا کردم اشاره او به دستم با

 :گفت و برداشت

 !یدونیم مقصر منو هم تو پس-

 رهیخ نشیگخشم چشمان در یناباور از پر ینگاه با .دیچرخ سمتش به سرم عیسر

 از قبل .شدم

 صبر یلحظها آنکه بدون انیرا و شد باز ییصدا اندک با خانه در بزنم، یحرف نکهیا

 کنارم از کند،

 :گفت بود شده خشک جا در من مثل که آرش .شد وارد عیسر و گذشت

 !کرد تو به راجع یفکر نیهمچ انیرا شهینم باورم-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !میکن باور میبتون رو یزیچ هر که رهیم یسمت به داره مونیزندگ-

 یلبخند آرش به و کردم پاک را دیچک چپم چشم از که یاشک یقطره دستم کف با

 .زدم کج

 م؟یبر هم ما-

 :گفت و داد کش باال به را لبش راست یمهین یکم

 .میبر-

 مادربزرگ ذوق پر چشمان یرو نگاهم .گذاشتم سر پشت را اطیح تند ییقدمها با

 که یزرگپدرب و

 همه آن انیم در .شد خشک داشتند دوست پدرم از شیب یحت مرا عمر، یهمه

 یشوق غم،

 .شد یجار وجودم تمام در آنها یدوباره دارید از ریوصفناپذ

 !سالم-
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 مرا امیکودک دوران مثل هم هنوز محبتش .شدم دهیکش پاپا آغوش به سرعت به

 .کندیم گرم
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 :آمد در معترضانه ماما نیدلنش لرزان و نازک یصدا

 ؟یچ من حق پس-

 آغوشش از مرا بود، گشوده یشاد به را شیلبها زیر ییخندهها کهیحال در پاپا

 :گفت و آورد رونیب

 .یکرد خودت دلتنگ رو ما چقدر نیبب !معرفتیب دختر سالم-

 :گفتم و زدم شیرو به کج یلبخند شدم،یم دهیکش ماما گرم آغوش به کهیحال در

 !بود شده تنگ براتون یلیخ دلم-

 :گفت دلخورانه یلحن با و آورد رونیب آغوشش از مرا ماما

 !معلومه هاتیاحوالپرس از-

 یرو را دستش اپاپ .دوختم چشم میکفشها به و انداختم نییپا خجالت از را سرم

 شانهام

 :گفت و گذاشت

 .منتظرته هم دایآرش که تو ایب گذشته، بوده یچ هر گهید-

 میرو به نانبخشیاطم و گرم یلبخند .کردم نگاهش کنجکاو و آمد باال سرم عیسر

 ذوق با .زد

 یپنجره کنار صدایب که انیرا یرو چشمم .شدم ییرایپذ وارد و دمیبوس را گونهاش

 قد تمام

 و شدم کترینزد او به .ماند ثابت بود شده رهیخ رونیب به و بود ستادهیا ییاریپذ

 یمتر مین در

 .ستادمیا کنارش

 ؟یستادیوا نجایا چرا-

 منحرف من سمت به شیروبرو از را نگاهش یذرها یحت .دیچرخ سمتش به سرم

 به .بود نکرده

 :گفتم و شدم رهیخ مرخشین

 .بگم بهت رو یزیچ هی دیبا چون-

 !من نه ،یبزن حرف دایآرش با یاومد تو-
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 .کن نگاهم لطفا پس بزنم، حرف تو با دیبا اول یول-

 .دوخت چشمانم به را منتظرش نگاه و چرخاند را سرش

 .بزن حرفتو حاال خب-

 .یکرد برداشت اشتباه تو-

 کردم؟ برداشت اشتباه رو یچ-

 !دونمینم ریاخ عیوقا نیا مقصر رو تو اصال من-

 ...چرا پس-

 :گفتم و گذاشتم دهانش یرو را دستم

 قهیدق به دم سخته من یبرا .کنم هضم رو زیچ همه یبد فرصت من به دیبا تو-

 اونم بزنم، حرف

 !دمیم دست از هم رو زدنم حرف توان که ییوقتها

 .برداشت دهانش یرو از و گرفت را دستم

 تو نباشم، خانواده اون از یعضو گهید من و بپاشه هم از خانوادهمون اگه بگو بهم-

 یدیم حیترج

 من؟ ای یباش همسو پدرت با

 !دمینم حیترج هیبق به رو چکدومیه من !هم کنار در اعضا یهمه یعنی خانواده-

 بابات؟ ای مامان و من ؟یکنیم انتخاب رو کدوم یکن انتخاب یشد مجبور اگه-

 !انیرا-

 !آرزو بگو-

 قورت محکم را دهانم آب .دمیکش یپوف و بردم فرو میموها در را دستم کالفه

 :گفتم و دادم
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 ندیکی یعنی واحدند، کی هم کنار در همه یعنی خانواده .مشترکه واحد کی خانواده-

 جدا قابل و
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 راه کی دمیم حیترج بده، قرار یراه دو یتو منو یبحران نیهمچ اگر !ستندین شدن

 و بسازم گهید

 .کنمینم انتخاب رو چکدومتونیه گهید .برم تنها رو راه اون

 .داشت ارزش میبرا نکرد یتمخالف من با که نیهم .کرد سکوت

 میتونینم گهید ما !دهستیفایب زدن حرف قشنگ نیا یول یزنیم حرف قشنگ-

 گذشتهها مثل

 یادامه واسه رو راهحل نیبهتر یزد تو که یحرف نیهم دیشا پس .میباش

 .بده نشون مونیزندگ

 .میبر رو خودمون راه و میکن یزندگ تنها همهمون که نیا

 ن؟ییپا ادیب کنم صدا رو ادیآرش دیخوایم بچهها-

 به لبخند .شد دهیکش سمتش به نگاهمان و شد پاره ما کالم یرشته ماما یصدا با

 ب**ل

 :گفتم و زدم شیرو به یکج لبخند .کردیم نگاهمان

 !مشینیبب میبر دیبا ما-

 :گفتم و کردم انیرا به ینگاه

 ؟یایم من با هم تو اتاقش، یتو باال رمیم من-

 فرو کتش یبهایج در را دستانش کهیحال در و چرخاند نجرهپ سمت به را سرش

 :گفت بردیم

 .یبزن حرف تنها باهاش تو اول بهتره نه،-

 کوتاه و آهسته ییقدمها با .شدم پلهها یراه و دادم حرکت باال و نییپا به را سرم

 باال پلهها از

 نگرانتر و نگران م،یبگو دینبا و میبگو او به دیبا آنچه به کردن فکر با مدام .رفتمیم

 .شدمیم

 که بردم فرو میموها در اطیاحت با را دستم .ستادمیا اتاقش در یجلو مستاصل

 دهیکش یکم مبادا
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 .کند میدعوا بود، آمده من دنبال به خودش از ابتین به که یالیخ ماکان و شوند

 دست اریاختیب

 .شد خشک جا در یول بزنم در که آوردم باال را دستم .کردم مشت یکم را گرمید

 هم خودم یحت

 .کنمیم دست دست حد نیا تا او، با زدن حرف و دنشید یبرا چرا بودم مانده

 کردم ظیغل یاخم

 و زدم اتاقش در به هم سر پشت یضربه چند .شوم رهیچ مضاعفم جاناتیه بر که

 .ماندم منتظر
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 !ماما خورمینم شام-

 که دیلولیم وجودم در یرم ک چرا دانمینم .شد انینما لبم بر یکج لبخند

 او به گذاشتینم

 شیصدا که زدم اتاقش در به گرید یضربه چند .هستم یکس چه من میبگو

 قبل از تریعصبان

 :آمد در

 !خورمینم شام من گفتم ماما-

 بلند یصدا .زدم اتاقش در بر گرید یضربه چند و کردم طنتیپرش و زیر یندهاخ

 که شیقدمها

 کینزد یمژده رود،یم راه و کوبدیم نیزم بر را شیپا حرص شدت از دادیم نشان

 در به شدنش

 سرعت شدت از که یطور کرد، باز یاریبس شدت و سرعت با را در .دادیم را

 به باد در، حرکت

 شده گرد یناباور شدت از که یچشمان با بهتزدهاش صورت هب .خورد صورتم

 چشم بودند،
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 لبم یرو که یکج لبخند .زدیم موج یبزرگ رنج و غم نگاهش عمق در .دوختم

 را بود شده کمرنگ

 :گفتم و گذاشتم نرمش و صاف یگونه یرو را دستم .دمیبخش یشتریب جان

 !بود شده تنگ برات دلم-

 .بود کرده حلقه گردنم دور محکم را دستانش .دیکش آغوش به مرا هیثان دهم در

 را دستم دو هر

 :گفتم و بردم فرو شیموها در

 .بودم یمعرفتیب خواهر انقدر که ببخش منو-

 رونیب آغوشم از را او .شوندیم سیخ ذرهذره میشانهها کردم حس .نداد یجواب

 به و آوردم

 باال من چشمان تا و گرفت نیزم از را نگاهش .دوختم چشم اشکش پر چشمان

 یبغض .کشاند

 کردیم درخواست ختنیر اشک یزمان هر از شیب دلم .زد چنگ میگلو به بزرگ

 آرام یبرا یول

 آب !بودم امدهین دردش و غم دادن نشان شتریب یبرا بودم؛ آمده دایآرش کردن

 محکم را دهانم

 به خودم با را او کردم،یم حلقه شیشانهها دور را دستم کهیحال در و دادم قورت

 در .بردم اتاقش

 یرو را دستم .نشستم کنارش نشاندم،یم تخت یرو را او که همچنان و بستم را

 مشت دست

 چشمانم تا و گرفت سوال رنگ نگاهش .گذاشتم دیلرزیم شیپا یرو که شدهاش

 .آمد باال

 ...دایآرش-
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 .کرد نگاهم سکوت در
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 قدر چه هر امشب که خوادیم دلم .گذشته سخت بهت یلیخ مدت نیا دونمیم-

 هیگر یتونیم

 .نمیبب اشکتو قطره کی خوامینم گهید فردا از یول ،یکن یخال خودتو و یکن

 ...تونمینم من آرزو-

 :فتمگ و گذاشتم دهانش یرو را دستم

 انیرا و من دا،یآرش نیبب .یبخوا دیبا فقط ،یتونیم یبخوا اگه تو !یتونینم نگو-

 رانیا میاومد

 کنار در میقد مثل ت،یزندگ و میکن صحبت تو مورد در بابا با نکهیا یبرا فقط

 به رو خانوادهمون

 !مونهینم یناراحت و غصه یجا گهید پس .بشه راه

 یرو یمیمستق خطوط در و دندیکش صف هم سر پشت شیاشکها درشت یدانهها

 شیگونهها

 کف ،یداغ شدت از .گذاشتم شیگونهها یرو را دستانم کف .کردند حرکت

 گرم هم مرا دستان

 شیاشکها از یرد تا دادم سُر بناگوشش تا ینیب یغهیت از را شصتم انگشتان .کردند

 با .نماند

 :گفت دیلرزیم و بود گرفته بغضش شدت از که ییصدا

 ...بخشهینم منو چوقتیه که گفت خودش اون ...آرزو بخشهینم منو چوقتیه بابا-

 خودش اون

 ...من چون نکنم، خوش خونه اون به برگشتن به یخودیب رو دلم گهید که گفت

 گهید من ...من

 !ستمین دخترش

 با را دهانم آب .دادم حرکت نوازشوار و بردم فرو شیموها در را دستانم از یکی

 تا مداد قورت فشار

 نانبخشیاطم و میمال یلحن با .شود کوچکتر بود، دهیچسب میگلو به که یسمج بغض

 :گفتم
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 یعصبان یوقت آدمها ما یهمه !بوده یعصبان یلیخ زده رو حرفها نیا یوقت اون-

 میشیم

 ته از رو حرفها اون اما ترسونه،یم ای کنهیم ناراحت یلیخ رو هیبق که میزنیم ییحرفها

 دل

 .رنیگیم نشات کرده، یعصبان رو ما که یزینفرتانگ جانیه از فهاحر اون !مینزد
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 زنند،یم حرف دلشون ته از شنیم یعصبان یوقت قایدق آدمها که نهیا تیواقع اما-

 چون

 آدم یبرا یکردن تیرعا چیه گهید ذاره،ینم آدم یجلو یپردها گهید تیعصبان

 نیهم و ذارهینم

 چیه بدون بزنن، رو دلشون حرف قایدق شنیم یعصبان یوقت آدمها شهیم باعث

 .یانکار و پرده

 تو آخه !کنهینم صدق باشه یعصبان یلیخ آدم که یوقت یبرا تو حرف نیا !دایآرش-

 با کم هی

 دوست رو هست و بوده عاشقت شهیهم که رو تو بابا شهیم مگه کن، فکر خودت

 !باشه؟ نداشته

 از رو تو به عالقهش تمام و کنه فراموش رو تو داشتن دوست شبه کی شهیم مگه

 پاک دلش

 !ندونه؟ خودش دختر رو تو گهید غافالنهت اشتباه خاطر به اون شهیم مگه !کنه؟

 یدخترش تو

 واسه و نبخشه رو تو شهیم مگه کرده؛ تبزرگ اون و یخونش و گوشت از دا،یآرش

 از شهیهم

 !کنه؟ رونتیب شیزندگ

 !شهیم آره-

 !شهینم که معلومه-
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 حرف باهاش ساعتها و ششیپ دیبر دیتونیم انیرا و تو !شهیم که کنمیم ثابت بهت-

 دیبزن

 حرف به بوده، تفاوتیب من یزار و هیگر و التماس همه اون به یوقت بدون، نویا یول

 گوش هم شما

 !کنهینم

 آغوش به را او حلقه نیا کردن تنگ با و کردم حلقه شیشانهها دور را دستانم

 .دمیکش

 .نباش نگران تو !دختر میکنیم متقاعدش-

 .دیتونینم-

 و کند هیگر خواهدیم چه هر تا کردم سکوت .شد سیخ شیاشکها با دوباره شانهام

 را خودش

 راحت، الیخ با که مانده یشانها یآرزو در است یمدت که دمیفهمیم .کند یخال

 هیگر آن یرو

 و دمیمال کمرش یرو آرام را دستم .شد بلند نهاشیس خسخس یصدا کمکم .کند

 :گفتم

 .یکنیم هیگر ینجوریا که باشه ینباریآخر دمیم قول بهت دا،یآرش شهیم درست-

 .دمیم قول
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 نیچند دمینفهم .داد پاسخ من به هاشیگر هقهق یصدا با بزند یحرف آنکه بدون

 در ساعت

 را دهانم آب بغضم، مهار یبرا آنقدر من و داد ادامه کردن هیگر به وضع همان

 داده قورت محکم

 آرام باالخره و شد کمتر شیههایگر که کردم شکر را خدا .گرفتم گلودرد که بودم

 آغوشم از .گرفت
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 یصدا .رفت ضعف شیبرا دلم .کرد پاک نشیآست با را شیاشکها و آمد رونیب

 ضربه نیچند

 .کرد معطوف در به را مانیهردو نگاه اتاق در به

 تو؟ میایب شهیم-

 ظیغل یاخم آرش یصدا دنیشن با .شد دهیکش دایآرش سمت به کنجکاوانه نگاهم

 را شیاابروه

 :گفتم بشنود خودش فقط که یطور آهسته ییصدا با .رد ب فرو هم در

 !دا؟یآرش شده یزیچ-

 :داد جواب نیخشمگ

 نجا؟یا اومده آرش چرا-

 اد؟یب هم آرش که داشت یاشکال مگه-

 .باشه نجایا اونم ستمین راحت من !داشت آره-

 !چرا؟-

 ...چون ...چون-

 را سرش و گرفتم را چانهاش ریز دستم با .کرد سکوت و انداخت نییپا را سرش

 در .آوردم باال

 :دمیپرس و کردم نگاه زانشیگر چشمان

 ؟یچ چون-

 :گفت و دیکش یپوف

 .کنهیم رونیب خونه از اونم بزنم، حرف آرش با اگه گفته بابا چون-
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 نکهیا باور یحت .شدند گرد یناباور و بهت شدت از چشمانم و شدند رها دستانم

 را دایآرش بابا

 یگرید یضربه چند با !بود انتظار از دور اندازه از شیب است، کرده یدیتهد نیچن

 خورد در به که



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 436 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .دیچرخ در سمت به سرم

 نه؟ ای تو میایب شهیم-

 دست یرو را دستم .کرد جلب خود به را توجهم دایآرش تاندس محسوس لرزش

 زدهاش خی

 نگرانش چشمان به مطمئن ینگاه .آمد باال چشمانم تا نیزم از نگاهش .گذاشتم

 با و دمیبخش

 :گفتم نانبخشیاطم یلحن

 با ارتباط از پس م،یکنیم درست زویچ همه انیرا و من !نباش یچیه نگران دایآرش-

 !نترس آرش

 .کردم حس را یشتریب آرامش نگاهش عمق در یول بود نگران هم نوزه نگاهش

 لبم راست یمهین

 یضربه چند .کردم باز و بستم محکم خاطرش نانیاطم یبرا را چشمانم و رفت باال

 در به گرید

 :گفت که آمد در آرش یعصبان یصدا و خورد اتاق

 !د؟یزندها-

 :گفت آرش جواب در عیسر دایآرش

 !میمُرد ما نه-

 :گفت و کرد من به پرحرص یگاهن

 !رهینم رو از نیا-

 بر کج یلبخند کهیدرحال و کرد باز را در آرش .آمد کش باال به لبم راست ی مهین

 داشت ب**ل

 :گفت

 !خوبه یلیخ حالت که نمیبیم-

 به را سرش بود، یدلخور و حرص از زیلبر نگاهش هم هنوز کهیحال در دایآرش

 مخالف سمت

 :گفت و چرخاند آرش
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 .خوادیم یخوب حال و وقت هم یشوخ دنیفهمیم آدمها یبعض کاش واقعا-

 :گفت دهد، نشان طنتیپرش کرد یم یسع که یلحن با آرش

 ؟یکنیم یزبون بلبل و بده حالت تو االن-

 چشم او به پراشکش چشمان با و برگرداند آرش سمت به را سرش دایآرش

 کی مثل آرش .دوخت

 از را خود یتظاهر طنتیش ذره کی همان نگاهش .زد خشکش جا در مجسمه

 رنگ و داد دست

 سهمان هر نگاه یرشته دورتر، یفاصله از انیرا یصدا .گرفت خود به عذابآور یغم

 در .کرد پاره را

 برد یم فرو کتش یبهایج در را دستانش کهیحال در و بود ستادهیا در چهارچوب

 :گفت

 !نجایا میومدین یالک رو راه همه نیا آرزو و من .بشه خوب حالت و وقت دیبا گهید-

 میومدین ما

 بذار کن، هیگر و باش ناراحت میبگ و میکن بغلت و یکنیم هیگر تو مینیبب که نجایا

 باشه بد حالت

 !میبر میپاش بعدش و

 کشمیم یچ االن من یدونیم چیه تو !؟یکنیم ینه و امر کردنت سالم عوض انیرا-

 حال از که

 ...مردها شما !کردنه؟ یهمدرد عوض حرفات نیا !؟یزنیم حرف خوب

 و افتاد انیرا و آرش به دوباره نگاهش که درآورد چرخش به یطور را چشمانش

 :داد ادامه

 !دیندار درک قدرت اصال-

 :گفت و زد یوزخندپ انیرا

 یعنی یاریب دست به متویقد شاد یهیروح دوباره تو میخوایم نکهیا !واقعا؟ اوه-

 درک قدرت
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 خودت، قول به که میکنیم درک دردتو میبگ و یکن هیگر میستینمیوا نکهیا !م؟یندار

 باهات

 !م؟یندار درک قدرت یعنی میکنینم یهمدرد

 :گفت و گرفت سرش سمت به را اشارهاش انگشت

 م؛یکن یهمدرد و میبزن حرف فقط و میکن نگاهت مینیشینم ما !بنداز کار به مختو-

 نیا ما

 ما نکهیا !؟یخوایم یچ تو حاال .میکنیم کن شهیر خوردناته غصه لیدل که مشکالتو

 و میستیوا

 !م؟یکن درستش رو معضل نیا و میکن حرکت ای میکن یهمدرد باهات
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 اشیشیمثبتاند و ماکان ادی به مرا .شدم دوارکنندهاشیام یحرفها غرق سکوت در

 .انداختیم

 نیهم اما آورد، در را دایآرش اشک گر،ید بار که بود تند یقدر به لحنش که فیح

 شیحرفها که

 نیح نیهم در .بود لذتبخش داد،یم را یواقع برادر کی ناب یالقهع و محبت یبو

 از پاپا یصدا

 :گفت که آمد راهپلهها

 .شام دیایب ها بچه-

 و کردم پاک را دایآرش صورت یرو یاشکها عیسر و برداشتم یکاغذ یدستمال

 :گفتم

 میتونیم کار یچ که م،یکن فکر خوب فردا تا و میبخواب و میبخور شام میبر دیبا_

 .میبکن

 :گفت غرولندکنان دایآرش

 خوام؟ینم شام بگم دیبا بار چند !خوامینم شام من-
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 تخت یرو از شد وادار دایآرش که دیکش محکم آنقدر و گرفت را دستش آرش

 و بشود بلند

 :گفت خشم از مملو یلحن با و انداخت او به یعصب ینگاه دایآرش .ستدیبا

 !زوره؟ مگه !بخورم شام خوامینم من-

 :گفت انیرا بزند، یحرف آرش نکهیا از قبل

 .یدیم ادامه یدار که یفیبالتکل یزندگ نیهم به ابد تا ای نییپا یایم ای دایآرش-

 رونیب اتاق از آرش با نقنقکنان زد،یم حرف خودش با ب**ل ریز کهیحال در دایآرش

 از بعد .رفت

 :گفت و دیکش یپوف انیرا آنها رفتن رونیب

 !میدار شیگنجا چقدر ما کرده فکر خودش با داخ دونمینم واقعا-

 ...انیرا-

 :گفت و دیچرخ سمتم به سرش

 هوم؟-
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 ؟یدار ذهنت یتو ینقشها بابا کردن متقاعد واسه تو-

 .دارم یخوب یفکرا یکن کمک هم تو اگه-

 گذره؟یم سرت یتو یچ بگو حاال !کنمیم کمک من که معلومه !واقعا؟-

 .گمیم بهت کامل شدن، یوقت یول نشدن یقطع برنامهها یهمه فعال-

 .داد انیپا ما یمکالمه به آمد،یم انیرا سر پشت یمتر کی از که ماما یصدا

 !د؟یبخور شام دیاینم چرا تا دو شما-

 :میگفت و میزد لبخند شیرو به مه با همزمان

 !میایم االن-

*** 

 مهار یبرا .دادم قورت محکم را دهانم آب و کردم مرتب سرم یرو را شالم

 دست یجا به استرسم
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 .کردم مشغول شالم با را خودم ،یالیخ ماکان کردن یعصبان و میموها در بردن فرو

 روز سه قایدق

 یخانه در اول، روز جز به را روز سه نیا تمام ما و گذشتیم رانیا به ما آمدن از

 و مادربزرگ

 یشب نیاول شدت به گرید دایآرش که دارد شکر یجا .میکرد یسپر پدربزرگمان

 م،یدید را او که

 دایآرش یدرباره بابا با هنوز، که دارد ینگران یجا یول ستین وسیما و نیغمگ

 !مینزد حرف

 آرزو؟ یآمادها-

 میروبرو ب**ل به لبخند امیپدر لیفام تمام آن در که یعکس یتابلو از را نگاهم

 بودند، ستادهیا

 یکم رفتن یبرا که فهماند من به منتظرش نگاه با .دوختم چشم انیرا به و گرفتم

 به عجله شتریب

 .شدم کینزد او به و گذاشتم شانهام یرو را فمیک .دهم خرج

 .میبر آره،-

 متوقف رفتن راه از مرا د،یسریم گوش به سرم پشت از که دایآرش نگران یصدا

 .کرد
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 ...ادیز یلیخ متاسفم، یلیخ که دیبگ بابا به-

 را آنان سطح که یاشک یهیال با چشمانش .دیلرزیم بغض شدت از شیصدا

 مثل ود،ب پوشانده

 :گفت جوابش در معترض یلحن با انیرا .زدندیم برق شب دل در ستاره

 !ینکن هیگر گهید تو میگذاشت قرار ما-

 .کنمیم خواهش .دیبگ بهش نویا فقط انیرا-
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 تا دادم قورت قدرت تینها با را دهانم آب .گرفت جان میگلو در بزرگ یبغض

 شدن بزرگتر یجلو

 .رمیبگ را آن

 به ما هم امشب !یند نشون ضعف خودت از گهید که بود نیا ام قرار !دایآرش-

 خبررسان عنوان

 !نباز خودتو یالک پس م؛یکن حل رو مشکل نیا میریم !میرینم

 و دیچک چپش چشم از اشک یقطرها .داد تکان نییپا به را سرش جواب در دایآرش

 یرو از

 زور کم یبخندل یسخت به .کرد ختم چانه سمت به را رشیمس و خورد سر گونهاش

 یلحن با و زدم

 :گفتم برسد، نظر به مطمئنکننده کردم یسع که

 .شهیم درست زیچ همه !کن اعتماد ما به دایآرش-

 شیبازوها یرو را دستانم کهیحال در و رساندم او به را خودم بلند قدم چند با

 :گفتم گذاشتم،یم

 باشه؟ نخور، غصه گهید پس .دمیم قول بهت-

 نباریچند را سرش کهیحال در و کرد پاک گونهها یرو از را شیهااشک رد دستانش با

 و نییپا به

 :گفت داد،یم تکان باال

 .باشه-

 در که زد میرو به کمجان یلبخند .گرفتم فاصله او از و کاشتم شیموها بر یبوسها

 جوابش

 شانه .شدم کینزد انیرا به و گرفتم او از چشم .آمد کش باال به لبم راست یمهین

 با انهاشش به

 یهایصندل یرو پاپا و ماما که اطیح کنار زیم سمت به .کردمیم حرکت بلند یقدمها

 دورش
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 یندههاخ ما دنید با .میرفت بودند، مشغول کردن ش ب و خوش به و نشسته

 به نشانیدلنش

 :گفت دواریتهد یلحن با ماما .شدند مبدل لبخند

 .تا دو شما و دونمیم من وگرنه نجا،یا دیایم حتما صبح فردا-

 :گفت جوابش در هم پاپا

 و مامان یخونه دیرفت ران،یا دیاومد وقت هر سال همه نیا مادربزرگتونه، با حق-

 نیا باباتون،

 .دیباش ما یخونه دیبا گهید رو دفعه

 :گفت و زد شانیرو به گرم یلبخند انیرا

 .دیدار یگهاید گاهیجا ما یرا ب شما !البته-

 گذاشت،یم انیرا یشانه یرو را دستش کهیحال در و شد بلند اشیصندل یرو از پاپا

 :گفت

 .بگذره خوش-

 نیا میآرزو تنها من !بگذرد؟ خوش .زدم تلخ یپوزخند ینشانه به کج یلبخند

 بابا که است

 بودم، نشسته یتاکس در که یمدت تمام !شکششیپ هم یخوشگذران !بشود متقاعد

 که آنچه به

 در یجلو که دینکش یطول ادیز .کردم فکر مییبگو بابا به میگذاشت قرار انیرا با

 و کرد توقف خانه

 .شدم ادهیپ نیماش از لرزان ییقدمها با من

 !ارم؟یب در ینگران از رو تو دیبا حاال !آرزو-

 :گفتم و دادم قورت زور پر را دهانم آب

 .نشه یراض بابا رسم تیم من انیرا-

 !نشه؟ یراض شهیم مگه !؟یترسیم چرا-

 دیام دایآرش به من !سهیمیوا روش چقدر زنهیم رو یحرف یوقت اون یدونیم که تو-

 چون دادم
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 به که ستین یکس بابا، که دونمیم دلم ته خودمم یول بشه، دلسرد خواستمینم

 نظرشو یتراح

 !کنه عوض

 
 

363 

 ؟یاومد من با االن چرا یکنیم فکر ینطوریا اگه-

 ...من چون-

 عوض یجور نظرشو یترسیم فقط کرد عوض نظرشو شهیم که یدار باور تو چون-

 اوضاع که کنه

 .بشه متریوخ هست که ینیا از

 خی دست گرمش دست با .ستیچ دلهرهام لیدل دیفهمیم خوب .کردم سکوت

 به .گرفت را زدهام

 یکم عمقش، در یول داشت ینانبخشیاطم رنگ نگاهش .دوختم چشم چشمانش

 ینگران

 .بود قیعم یآرامش از مملو او نگاه .دیکش پر ماکان سمت به فکرم .بود دایهو

 و بستم را انمچشم

 سلول پرحرارتش نگاه .کردم تجسم بستهام یپلکها کیتار یپرده یرو را چشمانش

 سلول به

 مضطربم وجود و قلب عمق تا پوست سطح از نگاهش آرامش .کرد گرم را بدنم

 .داد نیتسک را

 ؟یبست چشماتو چرا-

 ینگاه با که انیرا به و گشودم چشم .شد محو ذرهذره تجسمم در رشیتصو

 در تعجب، از زیرلب

 .کردم نگاه بود شده رهیخ چشمانم

 .داخل میبر شدم؛ آروم االن .ینجوریهم-
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 به را سرش .انداخت نییپا و باال را شیشانهها .شد کاسته کمکم نگاهش تعجب از

 تکان نییپا

 :گفت و داد

 .میبر-

 !ما؟ شیپ دیاومد رید انقدر چرا-

 کرد،یم نگاه ما به یدلخور با و بود ادهستیا راهرو در که مامان به و آمد باال سرم

 .دوختم چشم

 :گفت بود ستادهیا کنارم که انیرا

 تفاوتیب دایآرش به شوهرت مثل میتونیم هم ما یکرد فکر !مامان میبود مجبور-

 م؟یباش
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 گرد ترس و تعجب شدت از چشمانش .گذاشت دهانش یرو را دستش مامان

 یادهرویز .شدند

 سست به را دلش من، یگذشته مثل هم او ییگو بود؛ باور رقابلیغ شیبرا انیرا

 نیب وندیپ نشدن

 آمد ییرایپذ از بابا یحوصلهیب و خسته یصدا .بود کرده خوش خانواده نیا یاعضا

 :گفت که

 یبرگرد بهتره ،یکن بحث موضوع نیا سر دوباره که نجایا یاومد اگه انیار-

 حاال تا که ییهمونجا

 .یبود

 :گفت و زد صدادار یپوزخند انیرا

 .رمیم زود دینباش نگران-

 مبلها از یکی یرو .کنم شیدایپ تا چرخاندم چشم و شدم ییرایپذ وارد .نداد یجواب

 بود نشسته
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 به را شیپرصدا و تند ینفسها یصدا .بود برده فرو شیموها در را دستش و

 .دمیشنیم وضوح

 .کنم غلبه دلهرهام و ترس بر تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 ...بابا-

 .کشاند باال من چشمان تا را نگاهش و گرفت نیزم از چشم

 رو دایآرش مشکل که میاومد !میکن بحث اختالفها سر که نجایا میومدین امشب ما-

 .میکن حل

 :گفت رانهیموضعگ یلحن با و کرد ظیغل یاخم

 .نینکن خسته خودتونو یالک پس شه،ینم حل دایآرش مشکل-

 !بابا اما-

 .بخشمشینم گهید چرا که دونهیم هم خودش اون !آرزو نباشه حرف-

 و انداختم نییپا را سرم .گرفت شکل میگلو در غم و ترس شدت از بزرگ یبغض

 یگلها نقش به

 بلند ییقدمها با که دمید را انیرا چشم یگوشه از .دوختم مچش فرش یرو فیظر

 وارد ع،یسر و

 .نشست بابا کنار مبل یرو و شد ییرایپذ

 .ماست یهمه نفع به که دارم دایآرش یبرا یبرنامها کی من-
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 به چون میبگو را زیچ همه من بود قرار .میدوخت چشم انیرا به همزمان بابا و من

 ان،یرا یدهیعق

 .کندیم قبول بشنود، من زبان از را حرف همان اگر یول ندارد قبول را او یحرفها بابا

 فکر

 با خودش ،یخوشبخت کمال با اما دهم ادامه را حرفش بخواهد من از انیرا کردمیم

 که یجسارت

 :داد ادامه نداشتم اصال لحظه آن در من
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 کی نیا من، یخواسته طبق اون .کردم صحبت ورکیوین یتو دوستام از یکی با من-

 تمام هفته

 .میریبگ رشیپذ دایآرش واسه میبتون که کرد رو تالشش

 :دیپرس تیعصبان و تعجب از پر یلحن با بابا

 !؟یچ-

 م،یکن نام ثبت مناسب کالج کی یتو بعد سال یبرا اونو میشد موفق خوشبختانه-

 هیکاف فقط

 خودم با اونو من بعد .بشه قبول رو همه و بده رانیا ترمشو انیپا امتحانات امسال

 برمیم

 .ورکیوین

 !؟یکنیم کار یچ قایدق تو-

 دارم دوستش رو دایآرش واقعا من .دیکن اعتماد من به رو کباری نیا خوامیم ازتون-

 مطمئن و

 االن اون !ستین خونه نیا و شما از اون کردن جدا فقط م،یتصم نیا از هدفم دیباش

 رانیا یتو

 راحت الیخ با تونهیم نه کنه، تمرکز درسش یرو تونهیم نه .نداره یخوب تیوضع

 اون .رونیب بره

 ببرمش خوامیم من .کنهیم حس که کمبوده و ترس فقط وجودش، یتو االن

 یکل و ورکیوین

 .ادیب رونیب هشیروح مخرب یفضا نیا از که بدم بیترت اسشو برنامه و کالس

 سالمت به یوقت

 رانیا برگرده دیبگ بهش دیتونیم شد، موفق درسش یتو و دیرس یروح کامل

 !چطوره؟ .شما شیپ

 مراقبت دایآرش از یخوایم چطور !یندار سن شتریب سال یس خودت تو !انیرا-

 یتو اونم ،یکن

 !گه؟ید کشور کی
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 یزمان هر از شیب سن نیا یتو که پدربزرگ و مادربزرگ از شتریب دیباش مطمئن-

 و استراحت به

 !کنمیم مراقبت ازش دارن، ازین آرامش
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 !بمونه؟ اونا یخونه ابد تا قراره مگه-

 !نجا؟یا برگرده که دیدیبخش اونو شما مگه-

 در را دستش و انداخت نییپا را سرش بابا .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 .برد فرو شیموها

 .نجایا برگرده دیبا که باالخره-

 چند از مامان، یشاد و یناباور از زیلبر یصدا .داد شکل لبم به یقیعم کج لبخند

 پشت یمتر

 :گفت که آمد در سرم

 !آرمان-

 :گفت و کرد انیرا به ظیغل یاخم بابا

 !دمیبخش اونو نکن فکر-

 :گفت کردیم حرفش یچاشن یکمرنگ لبخند کهیحال در انیرا

 !دینبخش دیتونینم-

 .برگرده دیبا باالخره گمیم نفس خاطر به فقط هم االن !تونمیم که البته-

 شدهاش وسیما چشمان به و دمیچرخ مامان سمت به .دیماس لبم یرو لبخند

 .دوختم چشم

 :آمد در بابا جواب در د،یینمایم دیپرام هم هنوز که انیرا یصدا

 بهتره ضمن در .دیکن فکر شنهادمیپ یرو یجد یلیخ مامان خاطر به هم االن پس-

 زودتر چه هر

 پرفشار تیوضع نیا از دایآرش خود هم و آرش هم تا برگرده، خونه نیا به دایآرش

 .انیب رونیب
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 .نفس خاطر به فقط یول برگرده تونهیم بگو بهش تو-

 یبرا .دادم فشار و گرفتم دست با را شالم یشههایر ،یناراحت و خشم شدت از

 ماکان، فکر از زیگر

 لکسیر انیرا خوردم،یم من که یحرص وجود با !بودند میموها یبرا یخوب نیگزیجا

 الیخیب و

 .بود نشسته
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 .همهست نفع به دیکن قبول اگر .دیکن فکر من شنهادیپ یرو هم شما اما گمیم بهش-

 یدینرس یسن به هنوز یوقت کنم، واگذار تو به رو دایآرش دیبا یچطور من انیرا-

 از یحت یبتون که

 !نوجوان؟ دختر کی به برسه چه ،یکن تیحما کیکوچ یبچه کی

 یخطا دیباش مطمئن .دیکن حساب من یرو کباری نیهم خوامیم ازتون من !تونمیم-

 برادرمو

 !کنمیم جبران

 :زد داد بلند ییصدا با مامان

 !انیرا ستین برادرت اون-

 رهیخ بودم، دهیند را زدنش داد حال به تا که مامان به تعجب از گرد یچشمان با

 با انیرا .شدم

 :گفت مطمئن و آرام یلحن

 قبول یواقع برادر کی مثل رو فطرت پست اون نگفتم که من !مامان باش آروم-

 دوستش ای دارم

 .اونم یخرابکار کردن درست مسئول من که بود نیا منظورم !دارم

 :گفت تیپرجد یلحن با بابا

 .یکن تیمسئول احساس قبالش در ستین الزم-

 :گفت بابا از تریجد یلحن با انیرا
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 .کنمیم درست رو زیچ همه کنمیم ضمانت و کنمیم اما-

 :گفت و انداخت انیرا به مشکوک ینگاه بابا

 ؟یضمانت چه-

 .دیبخوا شما یچ هر-

 .یکن نییتع خودت خوامیم-
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 دیتونیم د،ینرس کردم یزیبرنامهر براش من که یمطلوب تیوضع به دایآرش اگر-

 من شهیهم یبرا

 .گردمیبرنم من هم بخوان همه اگر گهید .دیکن رونیب خانواده از رو

 به نگران .نشست نیزم یرو و خورد سُر بود، وارید یرو دستش کهیحال در مامان

 شدم کینزد او

 یرو را دستم و ستادمیا جا در .گرفت صورتش یجلو منع المتع به را دستش که

 گذاشتم میگلو

 خانواده از انیرا که یروز تصور یحت .نکند رشد بود، شده متولد که یبغض تا

 از شیب برود، رونیب

 اخمش آمد،یم رونیب انیرا دهان از که کلمه هر با کهیحال در بابا !بود سخت اندازه

 ظتریغل را

 :گفت پرخشم یلحن با کرد،یم

 !کنم رونیب خانواده از رو تو خوامینم من-

 نیا به یول دیکن ناراحت رو مامان من، کردن رونیب با ادین خوشتون یلیخ دیشا-

 نیا دیکن فکر

 تمام پس خانوادهام، نیا یاعضا عاشق وجود تمام با من که چرا !ضمانته نیبهتر

 رو خودم یسع

 .شمیم موفق و کنمیم کنارشون در گاهمیجا کردن حفظ واسه

 :گفت بردیم فرو شیموها در را دستش کهیحال در بابا
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 .دیبذار تنها رو نفس و من-

 ریز را دستم .شدم کترینزد بود، نشسته نیزم یرو راهرو در حالیب که مامان به

 گرفتم بغلش

 :گفت که

 .شمیم بلند خودم-

 بابا .شدند کینزد ما به و شدند بلند شانیجا از عیسر انیرا و بابا حرفش نیا با

 نیزم یرو

 :گفت ینگران از مملو یلحن با و زد زانو مامان یروبرو

 !خوبه؟ حالت !شده؟ یچ-

 :گفت و زد کمجان یلبخند مامان

 !خوبم زم،یعز خوبم-
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 بابا شدن، بلند حال در و گرفت وارید به را گرشید دست و زد پس مرا دست

 و گرفت را آرنجش

 :گفت

 !دیبر-

 :گفت بود دوخته چشم مامان به نگران ینگاه با کهیحال در انیرا

 !مامان-

 :گفت بلندتر ییصدا با بابا

 !دیبر !بودم تا دو شما با-

 محض به .کشاندم خودم دنبال به را او االب یطبقه تا زور به و گرفتم را انیرا دست

 به دنیرس

 خشم و بغض شدت از که ییصدا با .کردم نگاهش ظیغل یاخم با و ستادمیا منینش

 دیلرزیم

 :گفتم
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 !هان؟ !؟یبر رونیب خانواده از که یچ یعنی !ان؟یرا یزد که بود یحرف چه نیا-

 :گفت و برد فرو کتش یبهایج در را دستانش

 بزرگش اهداف به دنیرس یبرا دیبا یگاه آدم یول هیبزرگ سکیر دونمیم-

 اگر یحت کنه، سکیر

 .رهیبگ ازش رو آدم اون یزندگ یزهایچ نیمهمتر سکیر اون

 ...تو نشه بهتر حالش دایآرش اگر !انیرا-

 دست یرو را دستش .فشردم مشتم در را شالم یشههایر حرص با .کردم سکوت

 شدهام مشت

 :گفت و گذاشت

 نجایا که یتیوضع نیا با ورک،یوین نبرم خودم با رو دایآرش اگر که کن فکر نیا به-

 چقدر داره

 .ضررشه به شتریب

 !انیرا-

 بله؟-
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 و یر دا دیام شدنش یراض به تو نوقتاو ببخشه، رو دایآرش خوادینم یحت بابا-

 ضمانتم

 ؟یذاریم

 !ببخشه؟ رو دایآرش خوادینم یکنیم فکر چرا تو-

 !گفت؟ یچ خودش یدیند مگه-

 یضربه و غرورش خواستینم چون زد حرف یاونطور اون !یسادها چقدر تو آرزو-

 که ینیسنگ

 االن نیهم نهوگر ره،یبگ دهیناد رو شد وارد همهمون به دایآرش اشتباه خاطر به

 رو دایآرش هم

 .دهیبخش
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 ده؟یبخش یدونیم کجا از-

 !نجایا برگرده دیبا دایآرش گفت که ییاونجا از-

 ...مامان خاطر به گفت اما-

 :گفت و آورد باال میجلو ینف عالمت به را دستش

 تونستنینم هم زمان و نیزم دیبخشینم رو دایآرش اگر بود؛ بهانه کی مامان-

 که کنن شیراض

 !خونه رگرده ب دایآرش بده ازهاج

 باز و بست محکم حرفش دییتا یبرا را شیپلکها و گرفت نانیاطم رنگ نگاهش

 یشههایر .کرد

 .دمیکش یپوف و کردم رها بودند، شده ه ل مشتم در که را شالم

 نانهیواقعب ای کرد باور رو تو یحرفا و بود نیخوشب انقدر بهتره دونمینم واقعا-

 اورب رو بابا یحرفا

 !کرد

 !یکن باور منو حرف که نهیا نانهیواقعب-

 :داد ادامه قبل از مطمئنتر یلحن با .کردم نگاه مطمئنش چشمان در

 !توئه ینیبدب اوج یکن باور رو بابا حرف که نیا-

 .هیکاف برگرده دایآرش کرده قبول بابا که نیهم .شو الیخیب رو بحث نیا-
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 .داد تکان باال و نییپا به دییتا ینشانه به را سرش

 .کرده مشغول ذهنمو یلیخ یزیچ هی انیرا یراست-

 ؟یچ-

 از بعد نویا و یبد حیتوض رو سروش با تیدوست لیدل یخوایم یگفت من به تو -

 بابا موافقت

 ...االن پس .یدیم حیتوض دایآرش برگشتن یراب

 !گمیم بهت-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 453 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .انداخت منینش یهایراحت به ینگاه و چرخاند را سرش

 م؟ینیبش ستین بهتر-

 !؟یدیم حیتوض بهم االن نیهم یعنی-

 :گفت و کرد من به خونسرد ینگاه

 یلیخ که هست هم تو حق نظرم به و ندارم یمشکل موضوع نیا گفتن با من آره،-

 در رو ازهیچ

 .یبدون افتاد واسم که ییاتفاقا مورد

 انیرا دنبال به .بشوم مسلط مضاعفم جانیه بر تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 لکسیر که

 .نشستم شیروبرو یکاناپه یرو دمیشنیم دیبا آنچه از نگران داد، لمَ کاناپه یرو

 از را اشیگوش

 فشردم دست در را شالم یاشههیر کالفه .شد مشغول آن با و آورد رونیب بشیج

 :گفتم و

 !یکن یباز تیگوش با نکهیا نه ،یبد حیتوض رو یزیچ من به بود قرار-

 :گفت اوردیب باال را سرش ای و ردیبگ اشیگوش یصفحه از چشم آنکه بدون

 .دونمیم-

 :گفت و گرفت میجلو را اشیگوش قهیدق چند از پس .دمیکش بلند یپوف

 .نیبب رو عکس نیا-
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 امکان حد تا چشمانم تنها نه عکس، دنید با .گرفتم دستش از را یگوش حوصلهیب

 شدند، گرد

 یپسر و انیرا از یعکس به ریمتح .ماند باز متریسانت چند یاندازه به دهانم بلکه

 با چهرهش که

 و یگندم نیماب یرنگ به یپوست .شدم رهیخ بود ستادهیا کنارش و زدینم مو انیرا

 سبزه،
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 نیتزئ لبخندش از یناش یچال با که ییگونهها و زمرد مثل سبز رنگ به یچشمان

 بودند؛ شده

 ریچشمگ آنقدر شباهتشان یول بودند صیتشخ قابل هم از !بود انیرا مثل درست

 کمتر که بود

 :گفتم ناباور یلحن با و گرفتم عکس از چشم .نبرد یپ آن به که شدیم دایپ یسک

 !توئه؟ هیشب انقدر چرا !ه؟یک نیا !انیرا-

 :گفت و دیکش قیعم ینفس

 .میبابامون هیشب دومون هر چون منه هیشب سروشه،-

 :کرد تکرار ب**ل ریز نباریچند و زد صدادار یپوزخند

 !بابامون-

 ؟یشد اآشن باهاش یجور چه-

 نیا دیبا گفتیم نم،یبب رو سروش کرد اصرار .مشترکمون یدوستا از یکی قیطر از-

 دوستشو

 .دوستشم نیا هیشب یلیخ من و گهیم راست کنم باور تا نمیبب

 :گفت و برد فرو کتش بیج در را دستانش

 برادرم همون دیبا اون که بود نیا اومد ذهنم به که یز یچ نیاول دمشید یوقت-

 باعث هک باشه

 مطمئن کامال ند،یک مادرش و پدر دمیپرس ازش یوقت .رهیبگ طالق مامان شد

 اون یبچه اون شدم

 .شدم متنفر ازش یلیخ موقع اون .گرفتند دهیناد مامانو و من که خائنه تا دو

 یحت ادمهی

 با خواستیم و بود شده چمیپاپ یلیخ .دنبالم ومدیم ادیز .نمیبب ختشویر خواستمینم

 حرف من

 به خواسته مشترکمون دوست از اون دمیفهم بعدش .کردمینم قبول من اما زنهب

 کنه اصرار من

 .نمشیبب
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 یخاطرها رد بود دایپ .شد رهیخ دستش دور در ینقطها به و چرخاند را سرش

 .است شده غرق

 :داد ادامه سکوت قهیدق چند از پس

 درد از .دیباریم تند یلیخ بارون .بود سرد یلیخ هوا .کردم تصادف شب کی-

 خفه داشتم

 که ییضربهها یصدا .بزنم زنگ یکس به و بردارم مویگوش تونستمینم یحت .شدمیم

 به

 شدینم باورم .بود گرانن یلیخ نگاهش .بود بهشت یصدا انگار زد، نیماش یشهیش

 من نگران

 خالف بر یول بشم هوشیب درد از و بمونم اونجا ذارهیم کردمیم فکر .باشه

 برخالف ...تصورم

 تلفن پشت زد، زنگ اورژانس به یوقت که بود شده دستپاچه اونقدر اون تصورم

 .دیلرزیم صداش

 :داد ادامه و دیکش صدادار ینفس

 رو مرگ از کردنم دایپ نجات .شد زده ارتباطمون استارت موقعها اون از بایتقر-

 و بودم اون ونیمد

 .بزنه رو بزنه من با خواستیم مدتها که رو یحرف دادم اجازه نیهم یواسه

 دنیفهم اضطراب و جانیه شدت از .شد دهیکش نیزم به نگاهش و کرد سکوت

 یادامه

 با رمگید دست یناخنها و فشردیم را شالم یشههایر دستم کی ش،یحرفها

 شمیپ یدندانها

 یلحن با و آمد سر طاقتم .شد یسپر سکوت در یقهایدق چند .شدند دهیجو

 :دمیپرس یعصب

 !گفت؟ بهت یچ-

 .شد رهیخ من به مغموم ینگاه با و گرفت نیزم از چشم
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 .بود کرده فوت که بود ماه شش مادرش .میببخش مادرشو خواستیم-

 لرزش به که کردند خی سرما تشد از یقدر به میدستها .شد سر بدنم تمام

 یلحن با .افتادند

 :گفتم دهیدهبریبر ناباور،

 !مُرده؟ مادرش-

 :گفت و داد تکان نییپا به را سرش

 مامانم، و من از که بوده نیا خواسته اون از مادرش که یزیچ نیآخر گفتیم آره،-

 من مخصوصا

 .میببخش اونو خوادب شدم، محروم میواقع پدر داشتن از اون یخودخواه خاطر به که
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 .بودم متنفر انتشیخ به آلوده عشق و زن آن از .زد چنگ میگلو بر بزرگ یبغض

 یبهانه به که یزن

 و مامان که یزن انداخت، دام به اشزنانه مکر با را یبچهدار و متاهل مرد عشقش،

 به را انیرا

 با .بود انیرا یاخمها و مامان یاشکها لیدل که یزن کشاند، یرنج و پردرد یزندگ

 نیا یهمه

 !بود دردناک ناباورانه میبرا فوتش خبر داشتم، او از که یتیذهن

 ؟ییکجا آرزو-

 .زدم گره او چشمان به و گرفته نیزم از را نگاهم

 !نجایهم-

 رفت؟ سر حوصلهت ای یبشنو حرفامو یهیبق یخوایم-

 :دادم جواب عیسر

 !بشنوم خوامیم-

 ارمیب ادی به رو پست زن اون که ومدیم بدم .کنم فکر حرفش به خواستمینم اولش-

 یول
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 یچ هر و دمیدیم خودم دوست اونو چون دیشا .کرد عوض منو زمان چرا دونمینم

 شتریب

 تریمیصم بودند، من به کینزد یلیخ که دگاههاشید و اخالقها خاطر به گذشت،یم

 .میشدیم

 مادرشو دیپرس که یوقت مون،ییآشنا از بعد ماه نیچند من که دیرس ییجا به

 نه، ای بخشمیم

 که حرف نیا واسه من یقلب لیدل تنها و دمیبخش مادرتو من گفتم بهش یرارادیغ

 صادقانه کامال

 هم کنار که یادیز مدت یتو که ییاتفاقها یهمه .بود سروش یخوشحال گفتم،

 میکرد یسپر

 یدونیم .میبش کینزد هم به یناتن نه ،یواقع برادر تا دو مثل شدند باعث افتادند،

 یوقت آرزو

 .نکرد توجه سروش یدرباره من یحرفا به چوجهیه به شد ما یدوست متوجه بابات

 فکر اون

 مامان من، متعاقبش و کنه دور اون از رو من تا شده کینزد من به سروش کردیم

 دور ازش رو

 رو بابا هم یلیخ بالعکس بلکه !نداشت یقصد نیهمچ اصال سروش کهیحال در کنم،

 نیتحس

 خودش یبچه مثل رو نفر کی ،یخون یرابطه چیه بدون که یکس گفتیم و کردیم

 کنه بزرگ

 ...ما یبابا برعکس درست ه،یواقع انسان کی
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 دهیچک چپم چشم از که یاشک یقطره کهیحال در و دادم قورت محکم را دهانم آب

 را گونهام و

 :گفتم کردمیم پاک دست کف با بود، کرده سیخ
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 زجر میدار نقدریا و ختهیر بهم خانوادهمون مسخره، سوءتفاهم کی یواسه-

 تو انیرا !میکشیم

 یدونستیم تو ؟ینکرد قطع سروش، پسر، اون با ارتباطتو شده که هم یموقت چرا

 نیا یرو بابا

 خاطر به رو خودت یماهه چند یدوست ینشد حاضر حال نیا با حساسه، هیقض

 هفت و ستیب

 ؟یکن قطع بابا یپدر سال

 :گفت و زد صدادار یپوزخند

 !یزنیم حرف اون مثل که هم تو-

 اون ،یکن نگاه منصفانه یبخوا اگه یول باباست با حق کامال گمینم من انیرا نیبب-

 شتریب یلیخ

 گردنت بود، شده کینزد بهت گناهکارش مادر بخشش واسه فقط که یسروش از

 !داره حق

 با .دمیشن رو عمهت و اون یحرفا من !نبود سروش بابات مشکل تنها اما داره آره-

 یگوشها

 پسرشم من نکهیا از سروش، با من ارتباط از قبلتر یلیخ گفت که دمیشن خودم

 شده خسته

 که گرفتم یقطع میتصم و دمیشن رو روزش اون یحرفا یهمه من آرزو .بود

 رو سروش با ارتباطم

 .بدم ادامه

 :گفت و زد یپوزخند

 خانواده نیا از یعضو عنوان به و خونه نیا یتو من دنیند از اونم ینطوریا-

 .تترهراح

 !انیرا اما-

 رو یکس گهید دمیم حیترج .گرفتم رو خودم یقطع میتصم من آرزو، ارین یول و اما-

 سالها که
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 هم بابات به نسبت من حس نگران .نکنم تیاذ ده،یکش زحمت کردنم بزرگ یبرا

 مطمئن .نباش

 کرد یپدر حقم در ،یناپدر کی از شتریب شهیهم اون که کنمینم فراموش من باش

 نکهیا یول

 .هینشدن انکار قتیحق کی ستمین پسرش من

 !ستین نطوریا-
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 شهیهم قتیحق نیریش چه تلخ، چه .کرد انکار شهینم رو قتیحق !آرزو هست چرا-

 .قتهیحق

 رو اون که میمجبور ما و ذارهیم مونیزندگ یتو رو اثرش م،ینکن چه میکن انکار چه

 و میریبپذ

 باشند؟ خوشحالتر همه که میایب کنار باهاش یجور ستین بهتر .میایب کنار باهاش

 م؟یخوشحالتر همه یکنیم که یکار نیا با یکنیم فکر تو-

 .دیکنیم عادت هم هتونیبق آره، که بابات-

 م،یکن عادت یکرد درست تو که یدیجد تیوضع نیا به نکهیا از شتریب ما !انیرا-

 یخانوادها به

 !میکرد عادت بود غرق یخوشبخت در سال ستیب که

 .یکرد عادت اندازه همون به نمیا به یایب خودت به تا !نباش نگران-

 !خوامینم نویا من اما-

 تو یگاه !بره شیپ یخوایم تو که اونطور اطرافت طیمح دینبا که شهیهم خب-

 که اونطور دیبا

 .یبر شیپ خوادیم طیمح

 !برقصم سازش هر به خوامینم بدم، رییتغ رو طیمح نیا تونمیم من یوقت اما آره-

 .یبد رشییتغ یتونینم که فعال-
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 محکم را آنها از یدستها و بردم فرو میموها در را دستم .دمیکش حرص پر ینفس

 شهیر از

 :گفت که دیرس میگوشها به پروضوح و بلند ماکان یصدا .دمیکش

 !ش نک موهاتو-

 مغزم در نشده قطع است یادیز مدت آن، تماس که یتلفن بوق مانند ییصدا

 .شد پخش

 :گفتم پرخشم ییصدا با و بستم را چشمانم

 !یلعنت شو خفه-
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 به اخم کهیحال در .بست نقش بستهام چشمان کیتار یپرده یجلو رشیتصو

 پرپشت یابروها

 با نبود، اشیشگیهم آرامشبخش لبخند آن از یاثر و بود داده فرُم رنگشیمشک

 یجد یلحن

 :گفت

 !کن ولشون پس-

 تینها در و مبهم ذرهذره رشیتصو .آوردم رونیب میموها از را دستم حرص با

 شیصدا .شد محو

 باز چشم ان،یرا توسط میشانهها خوردن تکان حس با .شد خاموش سپس و آهسته

 در .کردم

 :گفت بود دوخته چشم من به نگران ینگاه با کهیحال

 !شده؟ چت تو !؟یخوب آرزو-

 :گفتم دیلرزیم بغض از میصدا کهیحال در

 ان؟یرا-

 .آورد هجوم نگاهش به یشتریب یدلهره

 !ه؟شد یچ !ه؟یچ-
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 !انیرا میشد بزرگ هم با ما !کنم قبول رو خانواده نیا تو، بدون تونمینم واقعا من-

 که نیهم

 مثل دوقلو، برادر و خواهر تا دو مثل شدیم باعث بود، هم کینزد سنمون انقدر

 دا،یآرش و آرش

 پشت یقدمت چه یدونیم .یبود من دوست نیاول هم کودک مهد یتو تو .میباش

 که هیارتباط نیا

 !؟یکن قطع یخوایم

 با ارتباطمو خوامیم گفتم یک من بعدشم !اد؟ینم ادمی رو نایا من یکنیم فکر آرزو-

 !کنم؟ قطع تو

 مورد در کنم، ترک رو خانواده نیا اگه یحت م،یمونیم اول روز مثل شهیهم تو و من

 آرش، تو،

 .میباش هم کنار همه شهینم گهید فقط شهینم عوض یزیچ مامان و دایآرش

 .شد شتریب دمید وضوح و دیچک چپم چشم از اشک یقطرها .زدم پلک عیرس

 خراب واسه برادرش با اون دیشا !ان؟یرا شد مهم واست انقدر سروش چرا-

 یخوشبخت کردن

 !دهیکش نقشه خانوادهمون

 
 

378 

 سرزنش خودشو یلیخ برادرش کار بابت اون .شناسمیم خوب یلیخ اونو من !نه-

 اونم کرد،یم

 نکهیا واسه بود، انداخته یروز چه به رو خودش دمید خودم یچشما با !یشینما نه

 خودشو

 .دونستیم برادرش کار مقصر

 !بوده مقصر دیشا-

 .بود مادر و پدر یکار پنهان ما، یخونه مشکل مثل قایدق اونا یخونه مشکل !آرزو-

 ادیم ادتی
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 ادتی کرد؟ دایپ رو بابات سابق زن ت،یخون مادر عکس نباریاول واسه آرش یوقت

 و فکرا چه ادیم

 موضوع نیا کردن پنهان خاطر به همش نایا شد؟ مامان و بابات مورد در ییحرفا

 پونزده یبرا اونم

 متقاعدشون و میزد حرف باهاشون میآورد شانس ما .بود بچهها از کامل سال

 به گهید که میکرد

 سامان به چکدومیه !داشتن رو مشکل نیهم هم اونا یخانواده .نکنند فکر گذشته

 در یزیچ

 همه مادرش یزندگ یروزا نیآخر سامان و نگفتند پدرشون و مادر یگذشته مورد

 د،یفهم رو زیچ

 فکر اون .پدرش نه و ردک گوش سروش حرف به نه !قتیحق نیع قایدق نه اونم

 مانع مامان کردیم

 عشق بردن نیب از یبرا مامان کردیم فکر .بود شده پدرش و مادر دنیرس هم به

 تا، دو اون نیب

 خالصانه پدرش نکهیا لیدل کردیم فکر .بود کرده ازدواج پدرش با و دهیکش نقشه

 رو مادرش

 مامان، کردیم فکر چون ره،یبگ انتقام اومد نیهم واسه .بود مامان نداشت، دوست

 عاشق پدرشو

 به کامل یخوشبخت در االن و فروخته گهید مرد کی عشق به اونو و کرده خودش

 اما !برهیم سر

 مو به مو رو زیچ همه بود، کتریکوچ یوقت از سروش .نبود خبریب اون مثل سروش

 و دیفهم

 .قراره چه از قتیحق دونستیم

 سروش، با تو رمیبپذ تونمینم من شند،با درست کامال حرفات اگر یحت انیرا-

 آدم همون برادر
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 چوجهیه به .یباش داشته ارتباط آورد، دایآرش سر رو بال نیا که یفطرت پست

 !رمیبپذ تونمینم

 !فطرتم پست همون برادر منم آرزو-

 !یستین اونا برادر تو انیرا-

 رو سروش واقعا تو چون کن، عوض دتوید نیا پس !هستم که نهیا تیواقع-

 .یشناسینم

 !بشناسم هم خوامینم-
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 نجایا دیبا را امشب .رفتم اتاقم به و شدم بلند یحرف چیه بدون و کردم یاخم

 و گذراندمیم

 ادی به ،یدردیب یبایز یروزها در را خانه نیا و اتاق نیا از قشنگم خاطرات

 .آوردمیم

*** 

 .بودم کرده مشغول را ذهنم گذشته، قشنگ خاطرات مرور با که بود یساعت چند

 !؟یشینم من حرف متوجه چرا تو !کن تمومش انیرا-

 بود، دهیرس من گوش به و شده رد اتاق در از که مامان بلند نسبت به یصدا با

 الیخ و فکر از

 صدایب ییقدمها با و کردم پاک را گونهام یرو یاشکها دست کف با .آمدم نرویب

 در به را خودم

 .کردم گوش قیدق شانیصدا به و چسباندم در به را گوشم .رساندم

 نیا از یعضو رو خودم گذشته، مثل من نکهیا !بهتره ینطوریا ما یهمه یبرا مامان-

 خانواده

 .بکشه عذاب ،یدار دوستش وجودت تمام با تو که یمرد شهیم باعث فقط بدونم

 دوست تو

 ؟یبد عذابش یدار
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 االن !ندارم دوست رو تو بگم شهینم لیدل دارم دوست رو آرمان من نکهیا اما !نه-

 نیا یلیخ من

 به یروز کی اما کنم،یم یخوشبخت احساس داشتنش یبرا و دارم دوست رو خانواده

 خاطر

 تو نکهیا یبرا فقط کردم ازدواج مانآر با من !دادم لشیتشک تو داشتن دوست

 !یباش داشته پدر

 اصال تو !؟یکن ترک رو یبود لشیتشک یهیپا خودت که خانواده نیا یخوایم تو حاال

 با یدونیم

 م؟یدیکش یسخت کم حاال تا یکنیم فکر واقعا اد؟یم من سر ییبال چه کارت نیا

 در ،یدار دوستش که یکس و تو یزندگ خوامیم فقط من !مامان دونمیم رو نایا-

 آرامش

 .رمیبگ ازتون رو آرامش نیا حضورم با خوامینم .باشه یشتریب

 خانوادهمون یبخوا اگه !ندارم یآرامش خانواده نیا در تو حضور بدون من !انیرا-

 ...یکن ترک رو

 دیشا کردم حس شد، برقرار سکوت که یقهایدق چند .کرد یطوالن نسبتا یمکث

 نییپا را شیصدا

 تا دادم فشار در به شتریب را گوشم .شومینم شیحرفها یادامه متوجه من و آورده

 بشنوم، بهتر
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 ییاصد با و شکست را سکوت باالخره .بود یجار سکوت تنها !نداشت یدهایفا اما

 حرفش لرزان

 :داد ادامه را

 ...هم و رو خانوادهمون هم .کنمیم ترک منم-

 :گفت لکنت با بود، ترس و دیترد از پر که ییصدا با بعد یکم .شد قطع شیصدا

 .کنمیم یزندگ تو شیپ امیم و کنمیم ترک رو نجایا رو، آرمان ...آر-
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 شدند خم میزانوها .افتادند لرزه به وحشت شدت از میپاها .شدم خکوبیم جا در

 بر جانیب و

 !کردیم ترک را ما مامان .کردم شک میگوشها به یزمان هر از شیب .نشستم نیزم

 نه ان،یرا یبرا

 غرق یناباور یایدر در که ییصدا با انیرا !کردیم ترک هم را بابا بلکه من، تنها

 :گفت بود شده

 !؟یچ-

 !یبرس یخوایم کارهات نیا با تو که یزیچ همون-

 با یخوایم تو بعد رم،یم کنار هیبق و تو یخوشبخت یبرا فقط من !کن تمومش مانما-

 یدستا

 !؟یکن نابود رو یخوشبخت اون خودت

 !م؟یخوشبخت ما تو نبود در یکنیم فکر تو !؟یخوشبخت-

 چرا تو پس .شنیم خوشحالتر اون تبع به هم هیبق و آرومتره و خوشحالتر بابا !آره-

 همه یخوایم

 ؟یکن بخرا رو زیچ

 ایدن به رو تو من ،یمن یبچه تو انیرا !خوشحالترند؟ همه ینباش تو یوقت گفته یک-

 آوردم،

 حاال !دادم لیتشک رو خانواده نیا و کردم ازدواج تو خاطر به فقط و کردم بزرگت

 مجبور منو

 ؟یبر خانواده نیا از و کنم فراموشت یکنیم

 !یکن فراموش ابد تا منو نخواستم ازت !مامان دمیم ادامه تو با ارتباطم به من-

 خواستم ازت فقط

 .یندون خانواده نیا از یعضو منو گهید
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 یعذرخواه اتهیادهرویز خاطر به آرمان از تو ای .فهممینم رو زایچ نیا من انیرا-

 و یکنیم

 یبفهم تا کنمیم ترک رو خانواده نیا منم ای م،یشیم خانواده کی قبل مثل دوباره

 یخوشبخت

 !نداره یمعن واسم تو، حضور بدون

 یتو من گهیم خواهرش به که کنم یعذرخواه شوهرت از برم دیبا من !جالبه-

 ام،یاضاف خونهش

 !صرم؟مق من یکنیم فکر واقعا !گه؟ینم خودم به یول

 بهت یوقت ادینم ادتی .یکرد مخالفت باهاش یلیخ تو چون !یمقصر هم تو آره،-

 ارتباطت گفت

 از واقعا لحظه اون من انیرا ؟یسادیوا روش یتو چطور کن، قطع سروش با رو

 خجالت آرمان

 یبچهها مثل و کرد یپدر واست سال هفت و ستیب اون نکهیا با تو، که دمیکش

 بزرگت خودش

 !یکرد یاحترامیب بهش کرد،

 یلحن با .دمیشن در پشت از من که بود بلند یقدر به انیرا پوزخند یصدا

 :گفت زیتمسخرآم

 من؟ شیپ یایب یخوایم چرا !کن انتخاب رو شوهرت پس خب-

 !کن تموم رو مسخره یباز نیا انیرا-

 !دونهینم بچهش مثل رو من گفت خودش اون !مامان ستین یباز نیا-

 محبت بهت یواقع پدر کی مثل حاالشم نیهم تا اون !؟یکنینم رکد چرا تو انیرا-

 و کرد

 !کنه برخورد تو با عاطفهیب یلیخ تونستیم نکهیا با کرد، تتیحما

 ؟یدار دوستش و یکنیم محبت بهش زور به نه؟یهم هم آرزو به تو حس نمیبب-

 ...دایآرش و آرش و تو مثل رو آرزو منم یول ست،ین کار در یزور چیه !نه-
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 بزرگتر و بزرگ لحظه هر بود گرفته شکل میگلو در که یبغض .شد قطع صدا

 را دستم .شدیم

 مامان کردمیم دعا وجود تمام با و خالصانه .بستم را چشمانم و گذاشتم دهانم یرو

 را حرفش

 گوشم به سکوت جز ییصدا که بود شده مستجاب میدعا ایگو .ندهد ادامه

 با انیرا .دیرسینم

 :گفت یناباور و بهت از زیلبر ییصدا

 ...اون مثل هم تو یعنی !مامان-
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 رها مهین و نصف را حساسشان جمالت داشتند قصد یهمگ .کرد سکوت هم انیرا

 کف با .کنند

 سیخ را صورتم و زده رونیب چشمانم از ی ک دمینفهم که یاشک یقطرهها دستانم

 پاک کردند

 فرزندانش یهیبق مثل مرا مامان .زد گره هم به را میابروها ظیغل یاخم .کردم

 !نداشت دوست

 کردم باز را در .شدم بلند نیزم یرو از و دادم هیتک در یرهیدستگ یرو را دستم

 ییقدمها با و

 نگاه من به ترس و تعجب با و بود دهیچرخ سمتم به نسرشا که دو آن به محکم

 کردند،یم

 و بغض از لرزان و گرفته ییصدا با و ستادمیا مامان یمتر کی در .شدم کینزد

 :گفتم خشم

 من یزندگ یتو چقدر یدونیم تو !؟یندار دوست بچههات یهیبق یاندازه منو تو-

 تو !؟یبود مهم

 با من یدونیم تو !داد؟یم دست بهم یخوب حال چه دمت،یدیم وقت هر یدونیم

 هفته کی
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 اونجا من یبود ضیمر که مدت نیا یدونیم تو !شدم؟یم دلتنگت چقدر دنت،یند

 یچ

 تو !بکنم؟ تونستمینم هم رو دادنت دست از تصور یحت من یدونیم تو !دم؟یکش

 من یدونیم

 ،یزدیم صدا منو وقت هر یدونیم تو !داشتم؟ دوست مادرم عنوان به رو تو چقدر

 چقدر

 !کردم؟یم یخوشبخت احساس

 در .میگویم چه دمیفهمیم زور به هم خودم که افتاد لرزش به آنقدر میصدا

 از که چشمانش

 بغضش تحمل یناتوان از نشییپا فک .انداختم پرنفرت ینگاه بودند، شده پر اشک

 .دیلرزیم

 یدهایاف هایمانیپش و غمها نیا گرید یول بود، غم و یمانیپش از مملو نگاهش

 هم من .نداشتند

 .کردمیم ترک را خانواده نیا دیبا انیرا مثل

**** 

 .مینقاش خوشگله قدر چه نیبب ایب مامان-

 در و نشسته استخر کنار یصندل یرو .دمیدو سمتش به تند .دینشن را میصدا

 فکر به کهیحال

 یرو را کوچکم یدستها و ستادمیا شیجلو .بود شده رهیخ استخر به بود، رفته فرو

 شیزانوها

 مثل لحن با و زد یلبخند .کشاند من سمت به را نگاهش و خورد یتکان .گذاشتم

 شهیهم

 :گفت مهربانش
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 دخترم؟ شده یچ-
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 !زدیم کج لبخند ساله هشت یبچه کی .زدم گفت که یا " دخترم " به یکج لبخند

 به هم آن

 نیا دمیفهمیم زمان همان از کاش .بود پدرش کج یلبخندها یشگیهم دنید لطف

 کج، لبخند

 آوردم صورتم یجلو را امینقاش کاغذ .بودیم پوزخند ینشانه به دیبا یشاد یجا به

 :گفتم و

 .دمیکش خودم .قشنگه چه نیبب-

 پررنگتر لبش یرو لبخند .شد رهیخ امینقاش به لذت با و رفتگ دستم از را کاغذ

 :گفت و شد

 هستند؟ یک نفر چهار نیا حاال !قشنگه واقعا-

 :گفتم و نشست میابروها یرو یاخم

 ن؟یک نایا یدینفهم واقعا !یخنگ چقدر تو مامان یوا-

 :گفت و خاراند را سرش اشارهاش انگشت با

 اند؟یک بگو خودت !تمسین باهوش تو مثل که من آخه نه،-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !خودمونه یخانواده-

 .کردم یمعرف او به و کردم اشاره امینقاش یآدمکها تکتک به اشارهام انگشت با

 آغوش به مرا

 :گفت و دیکش پرمحبتش و گرم

 !آرزو شدم خانواده نیا صاحب و تو مادر که خوشبختم یلیخ من-

 اما بود، شده مادرم او که بودم خوشبخت یلیخ هم من .شد پررنگتر کجم لبخند

 گرید و بودم

 یلبخند .کردم باز چشم کرد،یم حرکت امیشانیپ بر که یدست یگرما حس با .ستمین

 به گرم

 اتاق کیتار مهین یفضا در رنگش زمرد چشمان .دیبخش یباتریز شکل شیبها**ل

 به رهتریت
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 .دندیرسیم نظر

 نه؟ مگه .یدیدیم نیریش خواب-
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 .دادم تکان نییپا به را سرم

 بود؟ تنها نیریش ای بود فرهادم-

 .شدند گرد یگنگ و تعجب از چشمانم

 ه؟یک فرهاد-

 !یخنگ یلیخ گهید تو !؟یشناسینم فرهادو-

 :گفتم و زدم آرنجش به یضربها مشت با .دیباریم مغمومش هنگا از طنتیش

 !یخودت خنگ-

 !شد نیریش عاشق که بود یمرد همون فرهاد یدونینم که ییتو خنگ خب-

 :گفتم و آمد کش نییپا به لبم سمت کی

 !مزهیب-

 یخوب االن .بود بهتر که تیواقع یدرباره زدن حرف از بود، مزهیب چند هر-

 رزمنده؟

 !باشم؟ بد دیبا همگ !خوبم؟-

 .یبود رفته حال از-

 فرو آن در که یسرم سوزن یبرا که دستانم از یکی سمت به نگاهم ناخودآگاه

 بود رفته

 .دوختم چشم انیرا به دوباره و گرفتم آن از را نگاهم .شد دهیکش سوخت،یم

 !شدم ینطوریا دایجد چرا دونمینم !شدمینم هوشیب اصال میقد من-

 ؟یرفت هوش از بازم امشب، از ریغ مگه !دا؟یجد-

 .بوده هم یادهرویز خاطر به البته آره،-

 :گفت و کرد یاخم

 
 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 471 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

385 

 !بده دستت کار یمست که یخوردینم اونقدر میقد تو-

 .شهینم میقد مثل یچیه گهید .الشیخیب انیرا-

 ؟یکن کار یچ یخوایم االن تو .یچیه قایدق آره-

 کجاست؟ مامان بگو اول-

 هم حاال نیهم تا .شد نگرانت یلیخ ،یرفت حال از هوی و یزدیم حرف یداشت یوقت-

 بود نجایا

 .خودشون اتاق بره بابات با کردم مجبورش ده،یپر یلیخ رنگش دمید که

 ...نداشت وجود یایخون یرابطه چیه کاش-

 !نزن حرفو نیا-

 !کنم باور تونمینم واقعا انیرا-

 که دمیرسیم جهینت نیا به وقتا یلیخ من کن باور داره، دوستت یلیخ رو تو مامان-

 منم از

 !داره دوستت شتریب

 .یکردیم یریجهگینت اشتباه تو کرد اثبات امشب-

 بشه، عوض شوهرش به اجعر نظرم کنه مجبور منو که زد رو حرفا اون امشب اون-

 یجمله وگرنه

 یحت اما داره، دوست تو از شتریب رو ما که گفتیم و کردیم تموم رو ناتمومش

 دروغشم

 .بگه نتونست

 بود؟ دروغ یدونیم کجا از تو-

 روراست و رُک تونستیم ،یدیم گوش حرفامون به یدار تو دونستینم که اون-

 حرف راحت

 !بزنه من به دلشو

 !؟یکرد تعجب هم تو چرا دبو دروغ اگه-
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 نکهیا یبرا داشتند، قتیحق اونا نکهیا یبرا نه یول حرفاش از شدم شوکه واقعا من-

 ییحرفا اون

 خاطر به فقط رو اونا ندارم هم شک .نداشت باورشون هم ذره کی که زدیم رو

 نظر کردن عوض

 .گفتیم من

 ...کنمیم فکر من اما-

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را اشارهاش انگشت

 کی میکن فکر ایب .برگشته اول روز به زیچ همه و نشده یچیه میکن فکر ایب !سیه-

 و شهیپ سال

 یچ هر دمیفهم امشب .مینکن فکر حرفها نیا به ادیز گهید ایب .مهیقد مثل زیچ همه

 به شتریب

 ایب پس .شهیم تریبحران و بزرگتر م،یکن حلش میبخوا و میکن فکر مشکل نیا

 و میریبگ دهشیناد

 باشه؟ .مینکن فکر بهش

 از یدرشت یقطره .زد میرو به تلخ یلبخند و برداشت میبها**ل یرو از را انگشتش

 از اشک،

 .دادم تکان نییپا به را سرم و زدم شخود لبخند از تلختر یلبخند .دیچک چپم چشم

 سکوت

 .است عاجز گفتنشان از زبان که بود یناگفتن یحرفها از پر سکوت که چرا میکرد

*** 

 انیرا با شبید اگر .آورد رونیب خواب از مرا بستهام چشمان بر نور دیشد تابش

 از زدمینم حرف

 بودم خوشحال هایدیامنا و غمها نیا اوج در .آمدینم چشمانم به خواب الیخ و فکر

 انیرا که

 به گرید میکرد عهد زدم، حرف او با و دمیپر خواب از که مهشبین .بود من برادر

 فکر گذشته
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 .میببر ادی از را خانواده نیا کردن ترک قصد شده، که هم آرامشمان یبرا و مینکن

 نیا تمام با

 من .ستین یتنرف رونیب کرده، خوش جا دلم در که ینهایک و نفرت حس هها،یتوج

 یحت را مامان

 خورد در به که یمنظم یضربه سه یصدا !او یول داشتم دوست بابا از شیب یگاه

 افکارم یرشته

 .بود انیرا مختص زدن در خاص تمیر نیا .کرد پاره را

 .انیرا تو ایب-
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 به یکمجان لبخند .کرد خوش جا در چهارچوب در بلندش قامت با و کرد باز را در

 و دیبخش من

 :گفت

 ؟یدیخواب خوب-

 تمام که چرا نبود یخوب خواب اصال .رفت باال پوزخند ینشانه به لبم راست یمهین

 از یکابوس آن،

 .بود مامان یمادر عشق دادن دست از ترس با یکودک دوران

 :دیپرس وسیما یلحن با و شد محو لبش یرو لبخند

 ؟یدید کابوس-

 .دادم تکان نیطرف به را سرم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .ستین مهم الش،یخیب-

 نور یکههایبار نیب از را چهرهاش .شد متوقف تختم یمتر مین در و آمد جلوتر

 صورت که دیخورش

 :گفت و زد یگرید لبخند .دمید یدرخشان اوج در بودند، کرده احاطه را گردنش و

 .نییپا میبر شو بلند حاال .بشنوم ازت نویهم قایدق خواستمیم !نیآفر-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبم یرو لبخند یبازمانده
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 .میبر-

 .منتظرتم آشپزخونه یتو یبکن کارهاتو تا پس-

 ؟ینخورد صبحونه تو مگه-

 .میبخور هم با یبش داریب بودم منتظر نه،-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .نییپا امیم زود-
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 توان ضعف، و یگرسنگ شدت از .رفت رونیب اتاق از و کرد یتبسم پاسخم در

 شستن جز یکار

 نهیآ در شدهام زیر و کرده پف چشمان به .نداشتم را صورتم یرسرس و عیسر

 .شدم رهیخ

 کیبار ینیب .آمد نییپا کمکم نگاهم .زدیم سوسو شمیتشو پر نگاه در غم و یخستگ

 از کوتاهم و

 نسبتا یبها**ل .بود شده سرخ یهلند رز کی یشکوفه مثل میههایگر شدت

 که امیگوشت

 رنگ شهیهم از شیب بودم، یناراض آنها حد از شیب یبرجستگ و یبزرگ از شهیهم

 و باخته

 .کردم میناخنها نوک با آنها یاضافه یپوستها کندن به شروع .بودند شده خشک

 ناخودآگاه

 .شد دهیکش بناگوشم کوچک یجوشها و امینیب نیطرف زیر یمکها و کک به نگاهم

 یروز ادی

 با دیبا روز هر که حاال .دمافتا میزدیم قدم رُم یمیقد پارک آن در ماکان با که

 یدیجد معضل

 داشت دیتاک چرا که فهممیم کنم، مهمان دلم به را اندوه و کنم نرم پنجه و دست

 یدانهها نیا



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 475 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 پشتم پر و بلند یابروها .تاندیاهمیب یلیخ کرده، دور پوستم از را ییبایز که مزاحم

 از را

 نیهم .زدم نهیآ در رمیتصو به تلخ یلبخند .شود باز اخمم تا دادم فاصله چشمانم

 تمام با لبخند

 اندازد،یم آنهاست خوردن به وادار که یطعم بد یقرصها ادی به را آدم که اشیتلخ

 یالزمه

 .کردم تجسم را آرامشبخشش چشمان و بستم را چشمانم .است بودن یقو

 تمام از چرا دانمینم

 نیهم در و تجسم نیهم با .داشتم دوست یگرید جور را چشمانش چهرهاش،

 من به المیخ

 .زدیم حرف آنها از که است یمعجزات همان از یکی شکیب او .دیبخشیم آرامش

 باز چشم

 نگاه دند،یچکیم چانهام ریز تا سر فرق از که آب درشت و زیر قطرات به و کردم

 چشم در .کردم

 یراه یمعطل بدون و آوردم در گردش به صورتم پوست یرو را حوله یزدن برهم

 .شدم هآشپزخان

 با و رفتم جلوتر یکم .شدم رد بود یآدم هر از یخال که راهرو و منینش از متعجب

 یصدا دنیشن

 بودند انداخته راه به خانه، نظافت یبرا خدمتکاران که یتروق و ترق و بشقابها

 قیعم ینفس

 به که هستم یگرید کس یخانه در اشتباه به نکند کردمیم فکر خود با .دمیکش

 یصدا یجا

 .است یجار آن در سرسامآور سکوت نیا گوها،گفت

 .آرزو نیبش ایب-

 .کردم خوش جا آن، یرو و دمیکش عقب را کنارش یصندل

 !ستین خونه چکسیه و جمعهست امروز !انیرا بهیعج یلیخ-
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 !هستن همه-

 !اد؟ینم در ازشون ییصدا چرا پس-

 بودم شده اشتهایب کارش نیا با .کرد سکوت و انداخت نییپا را سرش جوابم در

 رفع یبرا یول

 درخواست به که یسنگک نان خوب یبو .کردم مشغول صبحانه با را خودم ضعفم،

 روز هر مامان

 تناول به سکوت در را ساعت از یمین و کرد شتریب را میاشتها شد،یم دهیخر صبح

 .کردم یسپر

 :گفت کردیم صاف یشینما طور به را شیصدا کهیحال در انیرا

 ...بگم بهت یزیچ هی خوامیم آرزو خب-

 یدهان با بجوم را دهانم اتیمحتو یباق آنکه یب .شد متوقف حرکت از نمییپا فک

 منتظر پر مهین

 کرده فیتعر میبرا ناگوار عیوقا و دب یخبرها آنقدر .کردم نگاه او به نگران و

 چه هر یبرا که بودند

 و کردم رها را چنگالم و چاقو .گرفتمیم دلهره داشتند، را گفتنش قصد انمیاطراف که

 گردنم بیصل

 دهانم در چه هر و گفتم ی"کند ریخ به خدا" دل در .فشردم محکم دست با را

 یریش زور با را بود

 :گفت و گذاشت استرسم از زده خی دست یرو ار دستش .دادم فرو دم،ینوش که

 !ستین یبد خبر !آرزو باش آروم-

 میگلو یرو را دستم .دادیم نانیاطم یبو نگاهش .شدم قیدق چشمانش در

 ینفس و گذاشتم

 .دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم

 .بگو پس خب-

 .راستش خب-
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 :داد ادامه و کرد مکث یکم

 .داره دوستت یلیخ مامان بگم بهت خواستمیم-

 :گفتم یعصب یلحن با و کردم ظیغل یاخم

 !ستین یخوب کار اصال گفتن دروغ !لطفا کن تمومش انیرا-

 
 

390 

 بگم؟ دروغ بهش و کنم نگاه یکس چشم یتو یدید حاال تا-

 .ونهیم در مامان از من تیذهن یپا االن یول نه،-

 !بود نه تو جواب حال هر به-

 ممنوعش میموها در بردنش فرو از ماکان که را دستم حرص با و دمیکش یپوف

 مشت بود، کرده

 :داد ادامه را حرفش د،ید که را سکوتم .کردم

 من .بکنم اساسیب دفاع مامان از که نبود نیا حرف، نیا گفتن واسه من لیدل-

 االن تو فهممیم

 و مامان که یعالقها تفاوت یرو ما تمرکز با که نهیا تیقیحق یول یدار یحس چه

 دارند، ما به بابا

 دینبا تو که بگم بهت خوامیم .میکنیم فراموش رو خودمون به عالقهشون یاندازه

 من مثل

 که هفته کی نیهم یتو یول کردم، اهیس نظرم در رو بابا یلیخ من .یکن اشتباه

 یلیخ میبود رانیا

 واسش کردم،یم فکر من که یاون از شتریب یلیخ دمید و بودم ارتباط در باهاش

 و داشتم ارزش

 دوست دایآرش و آرش و تو از کمتر رو من که کردم فکر نیا به اونقدر من .دارم

 فراموش که داره

 مثل مامان هک نهیا حالتش نیبدتر آرزو یدونیم .داره دوست منو چقدر اون کردم

 ناتموم یجمله
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 باعث دینبا حسش نیا اما باشه داشته دوست ما یهیبق از کمتر رو تو شبش،ید

 فراموش تو بشه

 عالقهش با خودت به رو عالقهش بعد به نیا از .داره دوستت قدر چه اون که یکن

 یهیبق به

 .ببر لذت داره تو به که یعالقها اندازه همون از و نکن سهیمقا بچههاش

 :گفتم و زدم یوزخندپ

 !راحته گفتنش-

 .کن فکر بهش االن از .کنمیم درکت-

 !دارهیب ساعت نیا مطمئنا بزنه؟ یحرف من با ومدین خودش مامان چرا حاال خب-

 .یبخشینم اونو تو چون کنه، نگاه چشمات یتو تونهینم گفت-

 :گفتم و زدم یگرید پوزخند

 ؟یبزن حرف من با گفت تو به بعد-
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 یخواینم هم اگر .دمیرس بهش تجربه با خودم که زدم بهت رو یحرف من !نه-

 یکن فکر روش

 .یریگیم رو یدونست صالح که یمیتصم هر خودت هم آخرش ،یآزاد

 رهیخ آنها به و بردم فرو هم در را دستم دو انگشتان .نداختما نییپا را سرم کالفه

 با .شدم

 :گفتم شدیم دهیشن یسخت به که ییصدا

 .انیرا بده وقت بهم-

 !البته-

 :گفتم کنم جا به جا را نگاهم مقصد یذرها ای اورمیب باال را سرم آنکه بدون

 .کنم صحبت مامان با برم تونمینم امروز من-

 دایآرش با باز امشب دیبا .بابابزرگ یخونه میگردیبرم امروز !امروز نگفتم منم-

 که میبزن حرف
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 واسه من شنهادیپ به راجع نظرشو گرفت میتصم بابا یوقت .مدرسه بره فردا حتما

 بهم دایآرش

 چطوره؟ .دیزنیم حرف هم با هم مامان و تو بعدش و نجایا میگردیبرم بگه،

 و زدم شیرو به یکج لبخند .کردم نگاه چشمانش در میمستق و آوردم باال را سرم

 :گفتم

 .خوبه-

 از چشم کرد،یم خطاب مرا اشیشگیهم یمحترمانه لحن با که خانم دیناه یصدا با

 انیرا

 .کردم نگاهش یسوال و گرفتم

 .هستند شما منتظر کارشون اتاق در گفتن پدرتون-

 !من؟ منتظر-

 .بله-

 .کشاند خودش سمت به را نگاهم و گذاشت شانهام یرو را دستش انیرا

 .ینش یعصبان زود .کنه صحبت شبید به راجع باهات خوادیم حتما-
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 :گفتم و دمیبخش او به یجان مهین و کج لبخند

 .نباش نگران-

 به را خود عیسر و بلند ییگامها با و شدم بلند باشم جانبش از یپاسخ منتظر آنکهیب

 کار اتاق

 کترینزد او به و دادم یسالم .شدم وارد و زدم در به ضربه چند .رساندم بابا

 کهیحال در .شدم

 :گفت گذاشتیم شیجلو زیم یرو و بستیم را کتابش

 .نیبش ایب .سالم-

 اشاره بودند، شده دهیچ هم کنار تبمر که یچرم یکار یصندل سه به نگاهش با

 یرو .کرد
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 از را قطورش یمشک میفر نکیع .کردم نگاهش منتظر و نشستم آنها نیکترینزد

 شیچشمها

 انگشتان با را اشینیب یغهیت شد،یم بلند اشیصندل یرو از که همچنان و برداشت

 و شست

 زیم یرو گلدان به چشم و نشست من کنار یصندل یرو .داد ماساژ اشارهاش

 .دوخت مانیجلو

 .کرد آغاز را نطقش کند، نگاه من به آنکه یب

 افتاد؟ یاتفاق چه شبید-

 .شد انینما لبم بر صدایب یپوزخند ینشانه به یکج لبخند

 .بده جواب زدن پوزخند یجا به-

 دیچرخ سمتش به سرم .نشاند میابروها بر اخم و کرد محو را لبخندم اشیجد لحن

 کهیحال در و

 :گفتم آوردینم کم خودش از تیجد در که یبالحن بودم، شده رهیخ خشر مین به

 منه؟ حیتوض به یازین چه پس افتاده، یاتفاق چه دیدونیم خودتون شما-

 .بشنوم هم تو زبون از خوامیم-

 بشه؟ یچ که-
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 در خشم یرگهها که ییصدا با .دیکش بلند یپوف و برد فرو شیموها در را دستش

 وضوح به آن

 :گفت شد،یم حس

 ! آرزو نکن بگومگو من با-

 :گفتم باالجبار و دمیکش حرص پر ینفس

 گفت اون .دمیشن صداشونو که زدیم حرف انیرا با منینش یتو مامان شبید-

 وت به دیبا انیرا
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 رو من ،یدار دوست همونیبق از کمتر رو انیرا که تو مثل هم خودش چون بده حق

 خواهر از کمتر

 .داره دوست برادرهام و

 نمو آن در یکمتر سرعت با شده لیتشک بغض که گذاشتم میگلو یرو را دستم

 به را سرش .ابدی

 .کرد نگاهم یجد و چرخاند سمتم

 .کنه عوض رو مشیتصم انیرا که زد رو حرفا نیا اون-

 اومده، زبانش به و کرده خطور ذهنش به که نیهم !زد رو حرفا نیا حال هر به-

 یحد تا یعنی

 در که یقتیحق از یبخش اونا، که گفت شهینم و بوده احساساتش و افکار بر منطبق

 وجودش

 !ستین کنهیم پنهان

 !یگیم غلط کامال تو گمینم منم-

 .دادم قورت محکم را دهانم آب و کردم حبس نهیس در را نفسم .خوردم جا

 که یحرف رغمیعل

 را نگاهش رنگ د،ید که مرا وسیما نگاه !نداشتم بابا از را یپاسخ نیچن انتظار زدم،

 :گفت و کرد نانبخشیاطم

 حرفش به نانهیبدب یلیخ .یکنیم افراط برداشتت یتو حد از شیب یدار تو آرزو اما-

 نگاه

 تونمیم من .داره بچهها به یحس چه سالها نیا از بعد نفس فهممیم من .یکنیم

 کنم درکش

 که همونطور .ذارهیم یریتاث چه میدار بچهها به که یحس یرو ما، متقابل یعالقه که

 من یعالقه

 بچهها یهیبق از کمتر هم تو به نفس یعالقه شده، بچههام یهیبق از کمتر انیرا به

 .شده
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 را حرفها نیا بابا خواستینم دلم اصال .دیرس انفجار مرز به میگلو در بزرگ بغض

 نکهیا .بزند

 یرو را دستم .بود دردناک حد از شیب زد،یم مامان احساس نیا بر دییتا مهر بابا

 گذاشتم میگلو

 .دادم رونیب ورز پر را نفسم و

 از من کن باور .داره دوستت یلیخ هنوزم نفس که مهمه نیا !نشو یعصبان نقدریا-

 به عالقهش

 و آرش ان،یرا به که یعالقها با رو خودت به عالقهش ینکن یسع اگر .دارم خبر تو

 داره دایآرش

 .داره دوستت یلیخ هم هنوز که ینیبیم ،یکن سهیمقا

 که ییصدا با .شدم رهیخ دستانم یرفته فرو درهم تانانگش به و گرفتم او از چشم

 یدشوار به

 :گفتم شدیم دهیشن

 .گهیم نویهم هم انیرا-

 :گفت شیصدا در یمشهود یناباور با

 !ان؟یرا-

 .آره-

 ...خودش چرا پس-

 :گفتم کند تمام را حرفش آنکه از قبل

 نیا من، مه و اون هم گفت انیرا .مینزن خانواده ترک از یحرف گهید شد قرار-

 رو مسئله

 .میریبپذ هست که یهمونجور

 .کنه عوض دیبا هم رو گذاشت دایآرش واسه که یضمانت پس-

 را دستش .بود یعصب نظر به نگاهش .کردم نگاهش شده گرد یچشمان با ناباور

 فرو شیموها در

 :گفت و برد
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 یزندگ شدن بهتر یبرا رو تالشش تمام دونمیم .دارم اعتماد بهش یلیخ من-

 کنهیم دایآرش

 ...نشد موفق اگر یول
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 :داد ادامه و کرد یمکث

 .نباشه خانواده نیا از یعضو گهید انیرا خوامینم-

 ...بگو راستشو پرسمیم ازت سوال کی بابا-

 :دمیپرس و دادم قورت محکم را دهانم آب .کرد نگاهم منتظر

 ؟یدار دوست رو انیرا تو-

 برآمد نگاهش تیجد لیتکم در که یلحن با .گرفت خود به تریجد یرنگ نگاهش

 :گفت

 !دارم که معلومه-

 ...یگفت عمه به چرا پس-

 :گفت کنم تمام را حرفم آنکه از قبل

 یتو چون دارم، دوست کمتر بچههام یهیبق با سهیمقا در رو انیرا گفتم بهش من-

 مدت نیا

 !ندارم دوستش اصال گهید نگفتم یول شدم، نیچرک دل ازش یلیخ

 !یبگ انیرا به حرفاتو نیا کاش-

 :گفت تیجد و پرخشونت یلحن با و کرد ظیغل یاخم

 فکرشم پس کرد، انتخاب اونو دهیرس راه از تازه سروش و من نیب اون !گمینم من-

 نیا که نکن

 !بزنم بهش رو حرفا

 !یگفت بد سرش پشت عمه با رفتارش، از کردن انتقاد رو در رو یجا به هم شما-

 غرور اون اگر

 .یکرد ریتحق رو اون هم شما شکست رو شما
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 یالبال از ت،یعصبان از یقروچها دندان با با همراه و زد چنگ شیموها به

 :دیغر شیدندانها

 !زنمینم رو فحر نیا اون به من !آرزو کن تمومش-

 !ذارمینم خونه نیا یتو پامو گهید و بخشمینم رو مامان منم پس-

 
 

396 

 است، یعصبان حد نیا تا که بابا یجلو کردمینم باور .شد بسته عیسر دهانم

 نیچن و هامستادیا

 خودم یبرا چگاهیه دادم،یم خرج به انیرا یبرا که را یجسارت نیا !زدم او به یحرف

 خرج به

 !ندادم

 .دمیشنیم یخوب به را اشیعصب و تند ینفسها یصدا .شد سرخ خشم از صورتش

 مامان من

 زور به .دارم دوست یلیخ هم را انیرا که دانستیم دیبا او یول داشتم دوست را

 را شخود یجلو

 .لرزاند ترس از را قلبم شیصدا یخصمانه لرزش .بماند آهسته شیصدا تا گرفت

 !االن نیهم اتاقم، از رونیب برو-

 میگلو بغض .زدم رونیب کارش اتاق از و شدم بلند عیسر لرزان ییپاها و دست با

 شکستن مرز به

 زبان بر ممدا مرا نام که انیرا نگران یصدا که دمیدویم تند یقدر به .بود دهیرس

 چند در آورد،یم

 تخت یرو را خودم و کردم قفل را اتاقم در .شد خارج شنودم دانیم از هیثان

 به چشمم .انداختم

 هیهد من به ام،یسالگ زدهیس تولد در دوستانم از یکی که یبزرگ یخرس عروسک

 .افتاد بود داده
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 به را سرش .دمیکش میتنها و سرد آغوش به و برداشتم را آن جانمیب یدستها با

 صورتم

 شد؛ سیخ سیخ پشمش که ختمیر اشک آنقدر .دادم ادامه هامیگر به و چسباندم

 را آن ییگو

 ه،یگر یجا به شودیم یک پس .بودند آورده رونیب و برده فرو آب یسطل در

 !د؟یخند

*** 

 .( dream ( میدر م،یدر م،یدر-

 :زدم غر حوصلهیب و کردم باز چشم یسخت به

 !یکن صدام ینجوریا ادیم بدم بودم گفته تبه خوبه انیرا-

 :گفت و کرد نازک یکم را شیصدا

 !یکن قفل اتاقتو در ادیم بدم بودم گفته بهت خوبه آرزو-
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 همچون ن،یدلنش یصدا نیهم .دمیشنیم در تپش از را آرش یخندهها یصدا

 به که ینیریش

 از .آورد لبم بر یکج لبخند که بود لذتبخش یقدر به رفت،یم فرو من تلخ دهان

 بلند تخت یرو

 یرو چال دو یرو نگاهم کردنش، باز با و رفتم در سمت به شوق با و شدم

 ثابت آرش یگونهها

 یبها**ل به را نگاهم .بود ما ترکمش صفات نیباتریز از دیشا چال نیهم .ماند

 خندانش

 از مملو یلحن با انیرا .کرد ییخودنما لبم بر قبل از پررنگتر لبخندم .کشاندم

 :گفت یناباور

 !یرسیم نظر به خوشحالتر منم از تو یول یناراحت کردمیم فکر-

 :گفتم و آوردم نییپا را لبم یگوشه

 .ستمین ناراحت گهید-
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 .باشم یقو توانمیم هم من دانستیم دیبا .زد میرو به گرم یلبخند

 !یدیخواب عصر تا ماشاهلل تو یول پدربزرگ، یخونه میبر بود قرار امروز آرزو-

 :گفتم و دمیکوب گونهام بر دست کف با

 !نبود ادمی اصال-

 بلند یکاف یاندازه به بسته، در از شدن رد یبرا که ییصدا با و بستم را در عیسر

 :گفتم بود

 .انیرا شو دهآما زود-

 دایآرش به امشب دیبا .شدم حاضر داشتم سراغ خود از که یفرز تینها با

 که دادمیم یدلگرم

 در آماده و حاضر که انیرا دنید .برود مدرسه به قبل مثل تواندیم هم باز

 بود، ستادهیا ییرایپذ

 :گفت و کرد بلند را شیصدا .آورد لبم بر کج یلبخند

 .زلمن یاهال میریم میدار ما-

 :آمد جوابش در آرش پرحسرت یصدا

 .ومدمیم منم کاش-
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 پررنگتر را لبخندم .خورد گره سوزش و آه پر نگاه به نگاهم و دمیچرخ سمتش به

 یلحن با .کردم

 :گفتم شنانبخیاطم

 .نجایا ادیم دایآرش یزود به-

 :دادم ادامه که گرفت سوال و تعجب رنگ نگاهش

 .نکن شک-

 افتاد بابا به نگاهم .گرفتم فاصله او از گونهاش، دنیبوس از بعد و زدم یگرید لبخند

 وجود با که
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 اخمش با دیبا که یخشم تا بود گرفته یمانیپش رنگ شتریب نگاهش اخمش،

 یهمخوان

 :گفت سرد و خشک یلحن با .داشتیم

 .خداحافظ-

 :گفتم و بست نقش لبم بر صدایب یپوزخند

 .خداحافظ-

 با .شدم یعصبان شدت به ند،یبب مرا نداشت میتصم هم هنوز مامان نکهیا از

 ظیغل یاخمها

 ما ایم یصدا تنها سکوت میبود راه در که یمدت تمام در .کردم یهمراه را انیرا

 محض به .بود

 دوست یلیخ را آنها .آمدند استقبالمان به گرمشان آغوش با پاپا و ماما ، دنیرس

 یول داشتم

 خودمان یخانه در حضور به را آنها یخانه در بودن یروز کردم،ینم فکر چگاهیه

 !بدهم حیترج

 ییصدا با .زدم لبخند بود دوخته چشم ما به مرددش و نگران نگاه با که دایآرش به

 که آهسته

 :گفت دیلرزیم

 مدرسه؟ نرم فردا من شهیم-

 :گفت معترض یلحن با انیرا

 .شهینم دوما .کن سالم اوال-

 :گفت پرخواهش یلحن با و دوخت چشم او به ملتمس ینگاه با دایآرش
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 !مکنیم خواهش-

 :دیغر ب**ل ریز و برد فرو شیبهایج در را دستانش انیرا

 .شهینم یعنی شهینم گمیم یوقت-
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 :گفت و کرد نزار ینگاه من به که شدم کترینزد دایآرش به

 !مدرسه برم تونمینم گهید واقعا من .مدرسه نرم فردا بزن حرف انیرا با تو آرزو-

 :گفتم و دمیکش آغوش به را او

 کن فراموشش پس شه،ینم هم کینزد تو به گهید اون .دایآرش نباش یچیه نگران-

 به یجور و

 .نبوده اون اولم از انگار که بده ادامه تیزندگ

 !تونمینم من آرزو، اما-

 :گفت پرخشم یلحن با انیرا

 ده؟یرس هدفش به که یکن خوشحال رو آشغال اون یخوایم پس-

 که ان،یرا عیسر یقدمها یصدا .دادیم هاشیگر از خبر آغوشم در دایرش آ لرزش

 دور آنجا از

 .شدند سیخ خت،یریم صدایب که ییاشکها از میشانهها .دمیشن وضوح به را شدیم

 توان

 دادم قورت محکم را دهانم آب .نداشتم را دنشیکش عذاب و ختنیر اشک تحمل

 فرو را بغضم تا

 :گفتم بودم گرفته را لرزشش یجلو یسخت به که ییصدا با .دهم

 مدرسه به رفتن واسه فردا نکهیا شرط به شه،یم تموم غصههات نیا دایآرش-

 خرج به جسارت

 .یبد

 :گفت لرزان و گرفته ییباصدا

 !سخته یلیخ !سخته آرزو-

 که یترس با دیبا یسخت نیا شدن تموم یبرا یول دایآرش فهممیم سخته، دونمیم-

 خوادیم

 .یبر مدرسه به فردا و یبجنگ ره،یبگ دست به افسارتو
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 .شود آرامتر یذرها شده تا کند هیگر خواهدیم چه هر دادم فرصت .نداد یجواب

*** 

 ،یزدن هم بر چشم به و کرد میتنظ سرش یرو را رنگشیطوس یمقنعه نهیآ یجلو

 را شکولها

 :گفتم و دمیدو سمتش به .رفت در سمت به و برداشت

 .یببر خودت با رفت ادتی نویا دایآرش-

 نگاه بودم گرفته مقابلش که وهیم یبسته در ظرف به لیمیب و دیچرخ سمتم به

 .کرد

 .خورمشونینم-

 !یبخور دیبا-

 !الشیخیب آرزو-

 .گذاشتم آن در را ظرف و کردم باز را کولهاش پیز حرفش، به توجهیب

 :گفت غرولندکنان

 !ندارم؟ دوست وهیم بگم دیبا بار چند ،یمامان نیع هم تو-

 :گفتم و بستم را کولهاش پیز

 .بهتره یلیخ فود فست از-

 :گفت و داد کش نییپا به را لبش یگوشه

 .مامان شماست با حق-

 :گفتم و رفت باال لبم راست طرف

 .مدرسه برو حاال خوب، دختر نیآفر-

 .خداحافظ-
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 :گفتم و دادم تکان نییپا به را سرم

 .خدانگهدار-

 :دیغر ب**ل ریز بود دایآرش منتظر اخم با که انیرا

 .ببرمتون دیاریب فیتشر شده، تموم تونیخداحافظ اگه-
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 :گفت و زد یکج لبخند دایرشآ

 .ویموس اومدم-

 یجلو از ماکان ریتصو .کردم تکرار نباریچند گفت که را ییویموس ب**ل ریز

 و شد رد چشمانم

 !من یویموس .کرد گذر میگوشها یپرده از شیصدا

 .آرزو دنبالت امیم عصر پنج ساعت-

 :گفتم و آمدم رونیب فکر از

 .باشه-

 :گفت آهسته ییصدا با و کرد گذر انیرا ات من از دایآرش مضطرب نگاه

 .باشه دهیبخش منو بابا کاش-

 :گفت مطمئن یلحن با و کرد او به دلگرمکننده ینگاه انیرا

 و دهیبخش رو تو کنه اعالم که نهیبب رو هممون امروز خوادیم نیهم واسه نکن شک-

 واسه

 .خوادیم نویبهتر ندهتیآ

 دایپ آن در ینگران یرگهها هم، هنوز ماا گرفت یشتریب آرامش رنگ دایآرش نگاه

 یدست .بود

 :گفتم و دادم تکان شیبرا

 .گهیم راست انیرا-
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 یروز نیپنجم .دگرداندن یرو من از دایآرش با همراه و زد من به یلبخند انیرا

 به دایآرش که بود

 به پا ار،یبس زدن حرف و اصرار از بعد بود، سخت یلیخ روز نیاول .رفتیم مدرسه

 مدرسه

 مدرسه به رفتن برابر در مقاومتش امروز تا یول رفت سختتر دوم روز .گذاشت

 شبید .شد کم
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 میتصم هم من .میشو جمع خانه در یهمگ دیبا امشب گفت و گرفت تماس بابا

 به امشب گرفتم

 ندارم یادیز تیحساس برادرانم، و خواهر به عالقهاش بودن شتریب به میبگو مامان

 که نیهم و

 .ستیکاف میبرا دارم یمهم گاهیجا قلبش در هم هنوز

*** 

 با سکوت در کنون تا دنمانیرس یلحظه از که بابا .فشردم مشت در را شالم یلبه

 و ظیغل یاخم

 را سرش دلهره و ترس از دایآرش .است دوخته چشم ادیآرش به نیخشمگ ینگاه

 و انداخته نییپا

 در ما استقبال به آمدن هنگام که مامان .بود مشغول شیدندانها با ناخن دنیجو به

 نگاهش

 به را چشمانش یدلتنگ حس و غم از پر ینگاه با اکنون زد،یم موج من از یشرمندگ

 دایآرش

 زیم یرو بود، دهیکش سر که را یقهوها فنجان نیسوم کهیحال در انیرا .بود دوخته

 گذاشتیم

 :گفت

 د؟یبزن حرف همه با یچ مورد در دیخواستیم بابا خب-

 به جسارت حد نیا تا بابا، تیعصبان هنگام در که انیرا به ترس پر ینگاه آرش

 دادیم خرج

 :گفت پرخشونت یلحن با بود دایآرش به نگاهش که همچنان بابا .انداخت

 .بزنم حرف همهتون با دایآرش واسه ممیتصم به اجعر خوامیم-

 چشم بابا به دیباریم آن از ینگران که ینگاه با و آورد باال را سرش عیسر دایآرش

 آب .دوخت

 :گفتم آهسته ییصدا با و دادم قورت محکم را دهانم

 د؟یگرفت یمیتصم چه دیبگ زودتر شهیم بابا-
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 عمق در بود، دوخته چشم دایآرش به پرخصومت گرچه .نزد حرف یقهایدق چند

 یدلتنگ نگاهش

 یصدا با را سکوت کند، جا به جا یذرها را نگاهش آنکه یب .شدیم حس یبیعج

 خشمناکش

 :شکست

 لشیتحص ادامه مورد در و خونه برگرده تونهیم بچهها، یهیبق و نفس خاطر به فقط-

 در

 ...ورکیوین

 خود به یشتریب تیجد نگاهش رنگ .خورد چرخ انیرا تا دایآرش از نگاهش

 یلحن با .گرفت

 :گفت دواریتهد

 قبال انیرا که ستین یشرط شرط، اون و دمیم رو اجازه نیا شرط کی به تنها-

 ...بود کرده نییتع

 و جانیه شینما یبرا خود، توان تینها با قلبم .دادم قورت محکم را دهانم آب

 به را خود دلهرهام

 یحت که بود گرفته فرا را خانه یقدر به سکوت .دیکشیم عقب و دیکوبیم نهامیس

 نفس یصدا

 :گفت مضطرب و یعصب یلحن با انیرا .بود شده یدنیناشن دنها،یکش

 ه؟یچ شرط اون-

 با خارش یباز به را اشیخاکستر شیر ته کهیحال در و داد لم یصندل یرو بابا

 رفته گ انگشتانش

 :گفت بود،

 دارم انتظار من و یکرد یزیبرنامهر براش که یتیموفق به دایآرش اگر نکهیا-

 رو ارتباطت تو د،ینرس

 .یکنیم قطع کامل طور به انشیاطراف یهیبق و سروش با
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 کی مثل .بود شده خشک اج در بهُتزده .شد دهیکش انیرا سمت به نگاهم عیسر

 مجسمه

 لحظه چند از پس .بود دوخته چشم بابا دهان به دن،یکش نفس و زدن پلک بدون

 فیخف یتکان

 فرو کتش یبهایج در را دستش داد،یم رونیب پرحرص را نفسش کهیحال در و خورد

 و برد

 .انداخت نییپا را سرش

 :گفت بود شده متمرکز انیرا یرو منتظرش نگاه که بابا
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 یحت و نکرد فکر تو به یلحظها که یپدر از برادرت .یکن انتخاب دیبا حاال خب-

 یکوچک تالش

 دوستت شهیهم که یپدر و مادر از خواهرت ای نکرد، پدرانهش فیوظا انجام یبرا

 یورا و داشتند

 .بسازند برات رو یزندگ نیبهتر کردند یسع فشون،یوظا

 سخت و شده رهیخ فرش بر یفیظر گل نقش به .بود نییپا سرش همچنان انیرا

 تفکر مشغول

 و قبول یلیخ را او انیرا یول نبودم، یراض اصال سروش با او ارتباط از هم من .بود

 دوست البته

 با من و بود داده قرار یبد یدوراه در را او گذاشت که یشرط با بابا .داشت

 یسع دیبا آنکه

 داشتم انتظار یخودخواهانها طرز به کنم، درک یراه هر انتخاب یبرا را او کردمیم

 را دایآرش

 .کند انتخاب

 ان؟یرا هیچ نظرت-
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 هم به را رهاشیت یقهوها یابروها اخم .آورد باال را سرش و گرفت نیزم از چشم

 با .بود زده گره

 :گفت تیجد از مملو یلحن

 ه؟یچ نظرم دیکنیم فکر خودتون-

 تلخش یقهوه از یجرعها دنینوش از پس و برداشت زشیم یرو از را فنجانش بابا

 :گفت

 تمام سروش، با ارتباطت نشدن تموم یبرا و یکنیم انتخاب رو دایآرش دونمیم-

 رو خودت یسع

 .رو سروش هم و یباش داشته رو ادیآرش هم تو و بشه موفق دایآرش تا یکنیم

 :دیپرس شکاکانه و گرفت خود به شک رنگ نگاهش .شد باز کمکم انیرا یاخمها

 سروش با من ارتباط با یمشکل گهید برسه، ثمر به دایآرش یبرا تالشم اگر پس-

 د؟یندار

 :گفت د،یبخشیم یشتریب غلظت اخمش به که همچنان بابا

 خاطر به نکهیا یجا به دمیم حیترج اما داشت همخوا و دارم داشتم، مشکل اول از-

 رو تو اون،

 .کنم تیکماهم ذهنم در رو اون بدم، دست از شهیهم یبرا

 :گفت و آمد کش باال به انیرا ب**ل چپ یگوشه
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 !شدینم یمهم نیا به شرط امروز دیکردیم تیکماهم اگر-

 .شدیم قتریعم لحظه هر شیاخمها که شد دهیکش بابا به نگاهم ترس با

 .شرط نیا گذاشتن جز نداشتم یگهاید راه و مهمه تو یبرا یول تهیکماهم من یبرا-

 بگو حاال

 مونه؟یم نجایهم دایآرش ای یکنیم قبول

 :گفت خاراندیم را چانهاش کهیحال در و داد لم مبل یرو انیرا نباریا

 .کنم فکر دیبا-
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 :گفت و زد شیموها به یچنگ بابا

 بگو، جوابتو االن نیهم پس بشه باز خونه نیا یتو بحث، نیا خوامینم گهید من-

 الیخیب وگرنه

 .بشو خودت با دایآرش بردن

 آورده رونیب شیبهایج از تازه که را دستانش و کرد یاخم .کرد مکث یکم انیرا

 در دوباره بود،

 :گفت نیخشمگ یول مطمئن یلحن با .برد فرو آنها

 .کنمیم قبول رو شرط-

 :گفت پرغرور یلحن با .دیکش قیعم ینفس و کرد او به روزمندانهیپ ینگاه بابا

 !پسر یکنینم دمیناام دونستمیم-

 بدنم یسلولها تمام میبگو اگر است دروغ .زد یمهاین و نصف لبخند حرفیب انیرا

 یایدر در

 بابا سمت به سرعت به و شد بلند اشیصندل یرو از دایآرش .نشدند غرق یشاد

 در که بابا .دیدو

 دور دایآرش دستان شدن حلقه با کرد،یم نگاه را او متعجب و بود ستادهیا جا

 تعجبش گردنش

 :گفت زان لر ییصدا با دایآرش .شد شتریب

 !نمممنو ازت یلیخ !ممنونم !ممنونم بابا-

 دهیکش مامان به نگاهم .زدم لبخند بود شده جمع چشمانم در اشک که همچنان

 قایدق که شد

 :گفت یمنعطف لحن با که دمیشن را بابا یصدا .داشت مرا حال

 
 

406 

 !دایآرش اشب آروم-

 :داد ادامه و کرد تریجد را لحنش

 .بود برادرات و خواهر و مامانت خاطر به فقط باشه ادتی البته و-
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 را دایآرش کند اثبات تواند،یم طور هر خواستیم .گرفت خندهام ناخودآگاه

 .است دهینبخش

 :داد جواب گفت او که آنچه به توجهیب دایآرش

 !ممنونم بابا، ممنونم-

*** 

 !آرزو-

 :گفتم و کردم نگاه بهتزدهاش چشمان به

 خونه برگرده دایآرش شد یراض بابا نکهیا از بعد ش،یپ روز دو خواستمیم راستش-

 انیرا با بعد و

 .نبود یعال زدنمون حرف یبرا روز اون یهوا و حال یول بگم بهت نویا کا،یآمر بره

 ...واسه میبد درما یلیخ من .یکن شرمندهم دنتیبخش با خوامینم من آرزو اما-

 :گفتم و گذاشتم دهانش یرو را اشارهام انگشت

 باشم، دهینبخش رو تو قلبم ته از واقعا دیشا من و یستین یبد مادر اصال تو !سیه-

 درکت اما

 .هیکاف واسم یدار دوستم هنوزم که نیهم و کنمیم

 ریز دستم با .انداخت نییپا را سرش خجالت از .شد جمع چشمانش در شرم اشک

 را چانهاش

 :گفتم و گرفتم

 !مامان ریبگ باال سرتو-

 .بود نییپا به هنوز نگاهش اما آورد باال را سرش آرام
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 نویهم و یکردیم کارو نیهم هم تو دم،یکشیم خجالت ازت و بودم بچه یوقت ادتهی-

 بهم

 !شده عوض جاهامون حاال ؟یگفتیم

 باال یذرها را نگاهش یول زد یجان مهین لبخند .گرفت شکل لبم بر یکج یلبخند

 .اوردین
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 !کن نگاه من به مامان-

 :گفت شرمسار یلحن با .آمد باال چشمانم تا آهسته نگاهش

 از بهتر یمادر قیال واقعا ،یسته یخوب یلیخ دختر تو .میبد مادر یلیخ من آرزو-

 ...یبود من

 ینوبه به تو اما گرفت ازم مادرمو زود انقدر خدا که نبودم قیال دیشا خب-

 یلیخ من یبرا خودت،

 فکر بچهها یهیبق و من به عالقهت تفاوت به خوامینم گهید .یکرد یمادر خوب

 نیهم چون کنم،

 .هیکاف من واسه یدار دوستم هنوز که

 :گفت و زد یدهادلمر لبخند

 !یهست یبزرگ آدم واقعا تو-

 :گفتم طنتیش و غرور با و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 !معلومه-

 به گرم یلبخند کرد،یم نوازش را آنها کهیدرحال و گذاشت میموها یرو را دستش

 .زد میرو

*** 

 !یریم یدار شهینم باورم آرزو-

 :گفتم و کردم بود شده رهیخ چمدانم به مغموم که دایآرش به ینگاه

 !گذشت زود انقدر شهینم باورم منم_

 :گفت آهسته ییصدا و ملتمس یلحن با
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 ؟ینر شهینم-

 :گفتم و بردم فرو صافش و نرم یموها در را دستم

 واقعا گرفتن، یمرخص نیا از شتریب یول بمونم شتیپ شتریب داشتم دوست یلیخ-

 ممکن برام

 .ستین
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 :گفت پرافسوس یلحن با

 .دونمیم-

 دوخته من به مغموم ینگاه با که حشیمل چشمان در و زدم شیرو به یکج لبخند

 بودند، شده

 .دادم تکانش راست و چپ به و گرفتم شیجلو را اشارهام انگشت .شدم قیدق

 و داده نشون بهت رو خوشش یرو یزندگ که حاال !ها یبش ناراحت مینداشت قرار-

 نرمتر بابا

 .یباش خوشحال دیبا شده،

 !شمیم تنها یلیخ رفتنت با آرزو اما-

 درک تازه .بود فیضع یلیخ دختر نیا برابر در قلبم .رفت ضعف شیبرا دلم

 توان یحت کردمیم

 را رفتارش در طنتیش جز و لبش بر بخندل جز چشمانش، در غم ش،یههایگر دنید

 .ندارم

 دونمیم و هست شتیپ فعال که هم انیرا .امیب دنتید به شتریب یلیخ دمیم قول-

 یلیخ که

 .بزن لبخند و باش یقو پس .مراقبته خوب

 :گفت و دیبخش یشتریب جان لبخندش به من، از تیتبع به .کردم پررنگتر را لبخندم

 .هنر ادتی قولتو پس باشه،-

 :گفتم متعجب یلحن با

 !رهینم ادمی که معلومه-

 :گفت و کرد حلقه دایآرش یشانهها دور را دستش انیرا
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 .بره ادشی قولشو بذارم عمرا من-

 :فتگ و زد میرو به یچشمک

 .هست بهش حواسم که خالصه-
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 :گفتم و بردم باال میتسل ینشانه به را دستم دو هر

 برم؟ دیکنیم زاد آ حاال-

 :گفت زد،یم من به یطنتیپرش کج لبخند کهیحال در و آورد میجلو را دستش آرش

 .منتظره اگنس که برو-

 :گفتم و فشردم محکم را دستش

 .ادیب در چشمت تا نمشیبیم رمیم آره-

 پرغرور ینگاه وارفتهاش، یچهره به و دادم کش باال به را لبم راست یشهگو

 در انیرا .انداختم

 :گفت من به رو آرش، به دنیخند حال

 .ینمون جا ،یدیم لیتحو مدارکتو تا که برو-

 یپرنده .شدم پرواز تیگ ریمس یراه دست به چمدان و کردم یخداحافظ باالجبار

 قلبم یآرزوها

 پر دند،یکشیم رخ به را ماکان عطر و صدا و ریتصو شیرهااب که یآسمان به

 هم هنوز .دیکشیم

 کباری آمدم، رانیا به یوقت از که بودم دلخور یول بودم نکرده فراموش را اشیلیس

 من به هم

 از یبخش و شدم دلتنگش کردم،یم تصور آنچه از شیب نهایا یهمه با .نزد لیمیا

 یبرا عالقهام

 .کردم باز چشم نیزم بر مایهواپ فرود با !اوست یدوباره دنید لندن، به بازگشت

 یشهیش

 لبم بر یکج لبخند .بود شده سیخ باران زیر قطرات با کنارم کوچک یپنجره

 ریز .شد انینما

 :گفتم ب**ل

 !من زیعز لندن-
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 در یکس کردمیم حس یبیعج طرز به .آمدم نییپا مایهواپ یپلهها از باذوق

 من منتظر فرودگاه

 زحمت به را خود که رسمیم یساعت چه بودم نگفته اگنس به کهیحال در است،

 تیگ به .ندازدین

 که یکس دنید با و آمد در گردش به انتظار سالن در چشمم دمیرس که

 مسافران نیب چشمانش

 یول بودند دهیکش اتو و مرتب شهیهم مثل شیلباسها .شدم خشک جا در د،یچرخیم

 و چرخاندم را سرم .بودند گذاشته شینما به را منتظر و خسته ینگاه چشمانش

 او کردم وانمود

 او سمت به را میپاها بدنم، در یبیعج یروین .دادم ادامه راهم به و دهامیند را

 از تا دادیم حرکت

 ینیسنگ .زدمیم قدم تند و سپرده نیزم به را نگاهم .ندیبب مرا و شوم رد شیجلو

 یرو را ینگاه

 یکج لبخند ناخودآگاه .نکشاندم سمتش به را نگاهم یذرها یول کردم حس خودم

 شکل لبم به

 قدم چند از شیب .کردم گذر کنارش از تفاوتیب دمیرس که او یکینزد به .داد

 که بودم برنداشته

 و تند یوانهوارید طرز به قلبم .شد ریاس یمردانها پهن و گرم دست در ستم،د مچ

 خودش محکم

 :گفتم دهم نشان ستادنیا جز یواکنش آنکه بدون .کوباند جناغم و دندهها به را

 !کن ولم-

 !؟یکن سالم یخواینم-

 حس را آرامش تنها ش،یصدا دنیشن از من یول زدیم موج لحنش در یدلخور

 یجواب .کردمیم

 را دلخواهش پاسخ امیدلتنگ و بشوم شتریب را شیصدا و بزند حرف شتریب تا ندادم

 .ردیبگ
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 !آرزو کن نگاه من به-

 سرم کرد،یم کینزد او به مرا که یناشناس یروین همان اما خواستیم یلجباز دلم

 .آورد باال را

 که چشمانش به بودند، کرده سر یآبیب در را یادیز یماهها که یتشنگان همچون

 یبرا یآب یبرکه

 یرگهایمو و بودند کرده پف شیپلکها یخستگ شدت از .شدم رهیخ بود امیتشنگ

 یهیزالل

 نگاه در یدلتنگ و یدلخور .دندیینمایم اوقات گرید از قرمزتر چشمانش،

 سوسو آرامشبخشش

 مانیدو هر .بودم شده غرق آنها یدوستداشتن آرامش در فقط من یول زدیم

 در حرفیب

 یزبانها از صادقانهتر که یینگاهها با چشمانمان .میکردیم نگاه هم ینهتش چشمان

 شین

 :گفتم قهیدق چند از پس .بودند شده دوخته هم به کردند،یم صحبت هم با دارمان
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 دنبالم؟ یاومد چرا-

 :گفت و شد انینما لبش بر طنتیپرش یلبخند

 !پسرتم دوست یناسالمت-

 ...یزد بهم رو یلیس اون یوقت از !نه-

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را دستش

 جواب تلفن و خبریب شدن بیغ با روز پونزده نیا یچ هر !آرزو نباش انصافیب-

 عذابم ندادنت

 که یاون از شتریب بابتش و دادم پس برابر چند تقاصشو کن باور .بسه برام ،یداد

 ،یکن فکرشو

 .شدم مونیپش
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 یرو را دستم .بود دایپ آنها در یمانیپش هم هنوز .شدم قیدق چشمانش در

 دهانم بر که دستش

 .بود دهیفایب کردم، تالش دستش برداشتن یبرا چه هر یول گذاشتم بود، گذاشته

 گرشید دست

 و دیسف یرزها از یگل دسته به متعجب .آورد رونیب بود کرده میقا پشتش که را

 تینها با که قرمز

 .شدم رهیخ بود، گرفته قرار چشمانم یجلو قایدق دستش در و شده نیتزئ قهیسل

 تندتر تپش

 را دهانم آب .کردمیم حس وضوح به را شوق و جانیه شدت از قلبم، یشده

 و دادم قورت محکم

 از را دستش و زد غرور پر یلبخند .دادم کش باال به ارادهیب را لبم راست یگوشه

 دهانم یرو

 :گفت یشاد و آرامش از زیلبر یلحن با .برداشت

 نه؟ مگه .اومده خوشت کنم فکر-

 :گفتم و دوختم چشم چشمانش به پرذوق نگاه با

 !قشنگه یلیخ-

 م؟یبر حاال-

 :گفتم و زدم طنتیش یرو از یگرید کج لبخند

 !دمتینبخش من ر،ینخ-
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 :گفت ناباور

 !چرا؟-

 :گفتم بزند یگرید حرف آنکه از قبل

 !ینزد من به لیمیا کی یحت نبودم من که یمدت نیا-
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 نگرانت چقدر یندویم بود؟ خاموش تیگوش که زدم زنگ بهت بار چند یدونیم-

 شدم؟

 در رفتم انقدر دم؟یکش یچ من ،یبود شده بیغ خبریب که مدت نیا یدونیم

 برگشتم و خونهت

 کردم اصرار هم سر پشت روز چند یوقت و رانیا یرفت گفت بهم اگنس آخرش که

 یروز چه تو بگه

 خطور فکرم به درصد کی مینگران لحظات اون یدونیم .گفت باالخره که یگردیبرم

 بهت ردنک

 !یکنینم چک هم رو لتیمیا کردم فکر چون بزنم، لیمیا

 :گفتم و کردم یاخم

 !یگرفتیم خبر ازم دیبا حال هر به-

 را گلها فیلط یگلبرگها انگشتانم سر با کهیدرحال و گرفتم دستش از را گل دسته

 نوازش

 وا سمت به را چشمانم مردمک یذرها و کرده آنها متوجه را نگاهم تمام کردم،یم

 .نکشاندم

 .آرزو-

 :گفت و زد میرو به طنتیپرش یلبخند .کردم نگاهش طلبکارانه و آمد باال سرم

 بود؟ شده تنگ برام دلت پس-

 .هیقالب چند هر پسر دوست کی فیوظا نایا !رینخ-

 :گفتم طلبکارانه یلحن با .گرفت را یفراوان باشوق توام دیام و تعجب رنگ نگاهش

 !و؟یموس یکرد فراموش رو متشخص مادمازل کی بالق در فتیوظا که یخوشحال-

 .دوختم چشم آنها به ش،یگونهها یرو یحفرهها دلتنگ ن م که کرد یخندها زیر

 و دمیکش یپوف

 :گفت و گرفت محکم را ساعدم که بردم میموها سمت به را دستم قصد از
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 !یبزن دست بهشون یندار حق-

 :گفتم و کردم ظتریغل را اخمم

 !خودمند مال .بزنم دست خوامیم-

 .منه با دستات برابر در اونا از دفاع تیمسئول گهید نه-

 !کرده؟ واگذار ویموس به رو ریخط تیمسئول نیا یک اونوقت-

 :تگف و زد معنادار یلبخند

 .مادمازل پسر دوست-

 :گفتم و کردم ظتریغل را اخمم

 .نداره یاعتبار پس بوده، من با یهماهنگ بدون-

 :گفت اتمامش از پس و کرد یخندها زیر

 !گذشته خوش یلیخ رانیا نکهیا مثل-

 :گفتم و رفت باال لبم راست یگوشه

 .دمیرس که برسم هدفم به که بود نیا مهم یول نه، که یلیخ-

 ؟یهدف چه-

 .گهید گهید-

 یجواب یوقت .کردم پررنگتر را کجم لبخند نگاهش، جواب در که کرد نگاهم کنجکاو

 من از

 کرد نگاه میموها به .افتاد نییپا شدهام جانیب دست و کرد رها را ساعدم د،ینشن

 کهیحال در و

 :گفت زد،یم میرو به روزمندانهیپ یلبخند

 .بشم مهمونت هم قهوه کی که خونهت میبر گهید-
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 .زد نیدلنش یلبخند واکنشم دنید با .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 تعجبم که همچنان

 :گفتم کردیم تیسرا زبانم به چشمانم از
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 !یکنیم مهمون قهوه من یخونه یتو رو خودت که خودتم-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 .بکنم کارو نیا خودم مجبورم یکنینم مهمون که تو-

 .کردم ظتریغل دند،یرس چشمانم از فاصله نیکمتر به میابروها که ییجا تا را اخمم

 !کردمیم مهمون بود الزم اگر-

 با را چمدانم یستهد .کشاند چمدانم به من از را نگاهش .کرد قتریعم را لبخندش

 گرفت دستش

 :گفتم و شدم قدم هم او با بلند ییقدمها با .برد خود با را آن و

 .ارمیم خودم ش،یاریب ستین الزم-

 یدسته یرو را دستم .داد ادامه را حرکتش بدهد، یجواب ای کند نگاه من به آنکهیب

 چمدان،

 با و گذاشتم داشت، تماس حرارتش پر شست انگشت با کوچکم انگشت که یطور

 یلحن

 :دادم ادامه پرحرص

 !ارمیم خودم گفتم-

 یرو از مرا دست آزادش، دست با که همزمان و چرخاند سمتم به را سرش

 چمدان یدسته

 :گفت داشتیبرم

 .مادمازل ارمیم خودم-

 :گفتم و گذاشتم دسته یرو را دستم هم باز مصرانه

 !ارمیم من--

 دست در را چمدان یدسته حرکت کی در و برداشت دسته یرو از را دستم

 من از دور که گرشید

 راه به که بود داشته نگه دستش در را امیخال دست مچ همچنان .کرد ریاس بود

 به .داد ادامه
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 .دادم ادامه رفتن راه به کنارش قایدق ع،یسر ییقدمها با و شدم دهیکش دنبالش

 پرغرور یلبخند

 هم بر را میدندانها .بود دایپ رخش مین از وضوح به کردیم ییخودنما لبش بر که

 با و دادم فشار

 :گفتم آمد،یم رونیب آنها یالبال از زور به که ییصدا

 !ویموس یلجباز یلیخ-

 :گفت دیکشیم رخ به را اشیروزیپ که یلحن با

 !مادمازل یلجبازتر تو-

 نش،یماش به دنیرس با .شدم قدم هم او با نگیپارک تا اخم با و دمیکش یپوف

 مچ که همچنان

 دستم آنکه یب .گذاشت نشیماش صندوق در را کوچکم چمدان بود گرفته را دستم

 مرا کند رها را

 مچ باالخره آزادش، تدس با در کردن باز از بعد و کشاند خود دنبال به جلو در تا

 از که را دستم

 :گفت و کرد رها بود، کرده عرق دستش یگرما شدت

 .دییبفرما-

 در، شدن بسته محض به .گرفتم یجا یصندل بر اخمم غلظت از کاستن بدون

 باز را میاخمها

 را راننده در شدن باز یصدا .زدم مانیدو هر یهایلجباز به کج یلبخند و کرده

 از قبل یول دمیشن

 به .نشست اشیصندل یرو ماکان کنم، جمع یحساب و درست را لبخندم آنکه

 لذت با مرخمین

 دنید با مرا حس او که حال .زد لبخندم طرح به پرمعنا یلبخند و کرد ینگاه

 دهیفهم لبخندم

 کش باال به شیپ از شیب را لبم یگوشه و ندانستم زیجا را کردن اخم گرید بود،

 من از نگاه .دادم
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 اوج به مرا شد،یم پخش که یتیال یقیموس یصدا .کرد آغاز را اشیرانندگ و گرفت

 لذت

 ینگاه چهارراه در نیماش توقف با .رساند او با دوباره دارید و لندن به بازگشت

 به پرشوق

 .چرخاندم سمتش به را سرم نگاهش ینیسنگ حس با .انداختم مانیجلو چراغقرمز

 یگرها نگاهم

 و زمان از را ما که بود محکم گره آن یقدر به .خورد پرآرامشش نگاه به محکم

 با .برد رونیب مکان

 به را نگاهش و چرخاند را سرش اجبار به ماکان پشت، ینهایماش بوق یصدا

 قلبم که یابانیخ

 به یالب یجلو نیماش توقف با .دوخت باشد، آن یجا به چشمانم کردیم آرزو

 .دمیچرخ سمتش

 :گفت و کرد نگاه چشمانم در طنتیپرش ینگاه با
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 .ره منتظ هم اگنس که میبخور قهوهمونو میبر گهید-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !یکرد دعوت ودتوخ نکردم، تعارف هنوز من !ها یرینگ سخت خودت به اصال-

 من، تعارف بدون یتونیم یخواست وقت هر هم تو .ادینم خوشم ادیز تعارف از من-

 خونهم یایب

 .کنم مهمونت یچا کی

 !؟یبد بهم یچا فقط تو و کنم مهمون قهوه رو تو من-

 .خوشطعمه یدنینوش کی فقط قهوه یول هیزندگ یچا-

 :گفتم و کردم یاخم

 .هیزندگ قهوه !رینخ-

 :گفت و زد یلبخند
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 .هیزندگ یچا-

 :گفتم و کردم پررنگتر را اخمم

 .قهوه-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 .یچا-

 :گفتم لجوجانه

 .قهوه-

 :گفت و کرد یخندها زیر

 .یچا کن اعتراف-
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 :گفتم طنتیپرش یلحن با .زدم کج یلبخند و کردم کمرنگ را اخمم

 !عمرا-

 .یکنیم اعتراف روز هی باالخره-

 .ینیبب روزو اون خواب مگه-

 .شهیم ریتعب که باالخره نمیبب خوابشم-

 یکار ییگفتگو به و داد جواب عیسر .شد قطع ما یمکالمه لشیموبا زنگ یصدا با

 به که

 از یحرف چیهیب و شدم خسته نشستن منتظر از .پرداخت بود مرتبط مارستانیب

 ادهیپ نیماش

 باز را صندوق در بود کرده یکمرنگ اخم من به کهیحال در و شد ادهیپ عیسر .شدم

 چمدانم و کرد

 به آن، به دنیرس از قبل یول رفت چمدان یدسته سمت به دستم .آورد رونیب را

 دستش اسارت

 گرشید دست با و مرا دستش کی با زدیم حرف لشیاموب با که همچنان .آمد در

 به را چمدانم
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 در اسارت به را چشمانم که نگاهش یگره مثل درست .کشاند خودش دنبال

 دستش آوردند،یم

 .بود کرده ریاس محکم را دستم زین

 !دیاومد خوش !خانوم سالم-

 بودم ستادهیا در یجلو ماکان دست در دست که من به متعجب که اگنس به

 بود، شده رهیخ

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه .کردم نگاه

 !بود شده تنگ برات دلم اگنس، سالم-

 شدنم موفق یبرا و بود گرفته را آن محکم که ماکان دست از زور به را دستم

 کرد، شلتر را دستش

 قلب خوش دخترک نیا یبرا دلم .دمیکش آغوش به را اگنس و آوردم رونیب

 .بود شده تنگ یلیخ

 لبخند کهیحال در اگنس و میداد خاتمه یدلتنگ پر آغوش نیا به لحظه، چند از پس

 را نشیریش

 :گفت دیبخشیم ما به

 .گرمه االن قهوه و کیک که دینیبش دیایب-

 :گفت و زد یلبخند ماکان
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 .چسبهیم یلیخ سرد یهوا نیا یتو-

 و شد رد کنارش از ماکان .رفت کنار در یجلو از و کرد پررنگتر را لبخندش اگنس

 که همچنان

 تا او .شدند گرد تعجب از چشمانم .رفت اتاقم سمت به برد،یم خود با را چمدان

 در پا حال به

 را اتاقم قیدق محل و شده وارد یراحت نیا به اکنون و بود نگذاشته من یخانه

 دنبالش به !داندیم
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 هاج که حال همان در .گذاشت کمدم یجلو را چمدان و شد اتاق وارد .افتادم راه

 نگاه او به واج و

 درشت ییگردو همچون شکیب که من چشمان دنید با و دیچرخ سمتم به کردمیم

 شده گرد و

 یحفرهها یرو تمرکز با تا شدند زیر کمکم انمچشم .داد سر کوتاه یخندها بودند،

 شیگونهها

 مبدل جذاب یلبخند به خندهاش که نگذشت قهیدق چند از شیب .شوند قیدق

 را میصدا .شد

 :گفتم و کردم نگاهش یجد .برسم نظر به جذبهتر پر که کردم یاخم و صاف یکم

 اتاقم یدونستیم خوب نکهیا از .یاومد اتاقم به من یاجازه بدون که یگستاخ یلیخ-

 کجاست

 !یباش مالحظهیب حد نیا تا کردمینم فکر !یاومد نجایا هم من نبود در دیفهم شهیم

 :گفت خاراندیم دستش با را گردنش پشت که یحال در و شد کمرنگ لبخندش

 !بود زده بتیغ تو یول زدمیم حرف باهات دیبا من !آرزو نکن قضاوت زود نقدریا-

 !نبودم؟ من یوقت اونم !؟یشدیم ماتاق وارد دیبا اونوقت-

 هم لبخندش از د،یتراویم آرامش نگاهش از که همچنان .زد میرو به گرم یلبخند

 آرامش

 کترینزد من به قدم چند .شد قفل زبانم که شدم نگاهش محو یقدر به .دیبخشیم

 هر با .شد

 و کردیم نفوذ میههایر عمق به یشتریب شدت با عطرش یبو داشت،یم بر که قدم

 تکتک

 یجنگل در زدن قدم لذت اوج به سش،یخ چوب خوب یبو با را میژکهاینا و ژههاینا

 مرطوب

 یبو تا دمیکش قیعم ینفس .دیبخش یشتریب جان لبخندش به و ستادیا .رساندیم

 در عطرش

 .ابدی رسوخ بدنم یسلولها تمام
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 .آرزو-

 بله؟-
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 لذت و صدات دنیشن چشمات، دنتید از و یگذاشت خبریب خودت از رو من-

 کج یلبخندها

 یبو از که نذارم اتاقت یتو پامو یخواستیم نبود؟ بس یکرد محروم دارتیمعن

 محروم عطرتم

 بشم؟

 طبل یقیموس یصدا .انداخت یفراوان یتکاپو به را قلبم عضالت یناشناختها حس

 تپش مانند

 فرق از یدلگرمکنندها حرارت .شدیم نواخته پرقدرت و تند که دمیشنیم را قلبم

 میپا نوک تا سر

 به را میگونهها شدن داغ .کشاند آتش به سلول، به سلول و رگیمو به رگیمو را،

 حس وضوح

 .انداختم نییپا را سرم و گرفتم شیرایگ و پرحرارت چشمان از را نگاهم .کردمیم

 و دمیکش یپوف

 :آمد در معترضش یصدا .بردم فرو میموها در دست

 !شونیش نک-

 بودند شده متمرکز میموها یرو که چشمانش به و چرخاندم سمتش به را سرم

 .کردم نگاه

 لبخند با آنکه با .زد لبخند و رساند چشمانم به را نگاهش .آمد نییپا دستم اریاختیب

 نگاهش و

 کینزد جانیه اوج به شیپ از شیب لحظه هر من رساند،یم آرامش اوج به مرا

 را دستم .شدمیم

 :گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب و گذاشتم میگرما از سوزنده یگونه یرو
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 ؟یبذار تنها منو شهیم ماکان-

 :دیپرس و شد نگران یکم نگاهش

 شده؟ یزیچ !چرا؟-

 ...خوامیم !ستین یزیچ نه-

 :دادم ادامه و کردم فکر یکم

 .کنم عوض لباس خوامیم-

 :دیپرس مشکوک یلحن با

 !ن؟یهم فقط-
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 من یول بشنود، زبانم از یگرید حرف خواستیم ییگو .بود یسوال و منتظر نگاهش

 یبهانه تازه

 .کنمینم ردش هایراحت نیا به و افتمی بد احوال نیا در ییتنها به ازمین یبرا یخوب

 .نیهم فقط-

 از و دیچرخ یگرید حرف چیه بدون حال، نیا با .نشد عوض یذرها نگاهش حالت

 رونیب اتاق

 توالت زیم پشت یصندل یرو و رفتم اتاقم بزرگ ینهیآ سمت به عیسر .رفت

 به .نشستم

 یشانیپ تا زدم یتل .دوختم چشم افتمیینم شانیسرخ یبرا یلیدل که سرخم یگونهها

 کوتاهم

 از رفتن رونیب از قبل .دادم طول توانستمیم تا را کردن عوض لباس .دیبنما بلندتر

 یشهیش اتاق،

 یبو لذت با و کردم باز را آن در .برداشتم را زدمیم خود به شهیهم که یعطر

 را مشیمال و نیریش

 من عطر یبو یبرا دلش چراکه داشت دوست را بو نیا هم او .دمیکش مشام به

 تا !بود شده تنگ
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 با اما زدم عطر حد از ادهیز .دمیپاش راهنمیپ ینهایآست و قهی بر آن از توانستمیم

 نکهیا فکر

 با .شدمیم وسوسه هم زدن عطر نیا از شیب یبرا دارد، دوست را شیبو ماکان

 بلند ییقدمها

 نیا چند هر نداشتم، طاقت دنشید یبرا گرید .رساندم ییرایپذ به را خود

 که آنطور را یطاقتیب

 .بود شده رهیخ دستش یقهوه فنجان به و نشسته مبل یرو .دادمینم نشان د،یبا

 مبل یرو

 ینفس .زدم شیرو به یکج لبخند .دیچرخ سمتم به سرش عیسر .نشستم کنارش

 دیکش قیعم

 مشغول کردنش مزه به و برداشتم ینیس از را خودم نفنجا .زد گرم یلبخند و

 یصدا با .شدم

 :گفت دمیشنیم من فقط که یآهستها

 گه؟ید یکن تیاذ منو که یکرد یخال خودت یرو عطرو-

 لبم راست یگوشه .داد نییپا و باال را شیابروها و زد میرو به طنتیپرش یلبخند

 آمد کش باال به

 :گفتم و

 .زدم نساگ واسه !نزدم تو واسه-

 :دیپرس شکاکانه و کرد زیر را چشمانش

 !اگنس؟-

 .نیبش گهید مبل کی یرو برو پاشو یشیم تیاذ اگه هم تو .اگنس آره،-
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 .برعکسشه ازین ست،ین یدور به ازین نوع از شدن تیاذ گهید نه-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یچ-
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 :گفتم یجد یلحن با .آورد میابروها بر اخم طنتشیش پر یخنده یصدا

 !یبزن حرفها نیا از نمینب گهید-

 :گفت و شد مبدل لبخند به خندهاش

 ینرس جوابش به تا ادیب شیپ تو واسه یسوال وقت کی اگر یگفت که ییاونجا از-

 ،یشینم آروم

 .کنم آرومت بهت دادن جواب با خواستم

 :گفتم ظیپرغ و کردم ظتریغل را اخمم

 !ماکان-

 همچنان و آورد باال میتسل ینشانه به را دستانش و گذاشت زیم یرو را فنجانش

 بر لبخند که

 :گفت داشت ب**ل

 ...اما گمینم یزیچ گهید من باشه-

 یباق دنیشن منتظر یفراوان جانیه با کهآن با .کند کنجکاوتر مرا که کرد یمکث

 به بودم، حرفش

 سخت انتظار سال چند مثل که سکوتش قهیدق کی از .دادم یتفاوتیب رنگ نگاهم

 گذشت

 :گفتم کالفه و انداختم نییپا را سرم .زدم یالیخیب به را خود اما بودم متنفر

 ؟یگذاشت سرکار رو من ای یدیم ادامه رو حرفت-

 .نزن عطر یادیز گهید-

 :دمیپرس متعجب .خورد گره آرامش نگاه به نگاهم و آمد باال سرم

 !چرا؟-
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 :گفت و زد یلبخند

 .بشه کیتحر بهت شدن کینزد واسه یمرد چیه خوامینم چون-

 :گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از مچشمان
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 !شه؟یم کیتحر یکس مگه عطر کی با !؟یگیم یدار یچ-

 کی یبر تو که مونهیم نیا مثل .کنندهست کیتحر ادشیز یزیچ هر از خب-

 یرو که مجلس

 یلیخ ،یباش داشته میرژ اگر یحت تو وقت اون .باشه ینیریش از پر زهاشیم یهمه

 یبرا شتریب

 به ینیریش و وهیم زهاشیم یرو که یمجلس یتو تا یشیم کیتحر خوردن ینیریش

 .باشه اندازه

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به شیجلو را دستم

 !ماکان الیخیب-

 در و شد بلند .دیکش سر جا کی را قهوهاش و برداشت زیم یرو از را فنجانش

 که کتش کهیحال

 :گفت داشت،یمبر بود گذاشته کنارش مبل یدسته یرو و زده تا مرتب را آن

 یکنینم گوش ای یدیم انجام و یکنیم گوش ای .گفتم بهت رو نظرم من حال هر به-

 ...و

 :داد ادامه و زد پرغرور یلبخند

 .یبد انجام که کنمیم یکار کی-

 :گفتم و زدم صدادار یپوزخند

 !مثال؟ یکار چه-

 :داد جواب لبخندش همان با

 .رازه گهید نیا-

 :گفت متعجب یلحن با و شد ییرایپذ دوار دست به کیک سید اگنس

 !دیریم دیدار که آوردم رو کیک تازه آقا-
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 :گفت دیپوشیم را کتش کهیحال در و زد شیرو به گرم یلبخند ماکان

 .بعد یدفعه واسه باشه کیک .بود یعال یلیخ قهوه اگنس، ممنون-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 516 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :گفت و دیچرخ من سمت به

 .یکرد مهمونم خونهت که ممنون-

 :گفتم و زدم یکج لبخند .شدم کترینزد او به قدم دو و شدم بلند

 ؟یکنیم تشکر من از چرا .یکرد مهمون رو خودت خودت-

 :گفت و کرد یکوتاه یخنده

 .باشم کرده هم یتشکر کی نکهیا واسه-

 حرکتش نییپا و باال به و گذاشتم گرمش دست در را دستم .آورد جلو را دستش

 .دادم

 .آرزو خداحافظ-

 .نمتیبب بازم دوارمیام خداحافظ،-

 :گفت و گذاشت سر بر را اشیسیانگل کاله

 .ینیبیم نکن شک-

*** 

 ماا گذشتیم لندن به آمدنم از روز پنج .دوختم چشم زمیم یرو میتقو به حوصلهیب

 جز هنوز

 او دنید به مدام چرا کنمینم درک اصال .ندارم ماکان با یارتباط روزانه، یامهایپ

 از و کنمیم فکر

 زنگ یصدا .کنند فراهم ما مالقات یبرا یبهانها خواهمیم میشبها و روز تمام

 از مرا لمیموبا

 یایدن" دوختم چشم صفحهاش بر انینما عبارت به پرشوق .آورد رونیب فکر

 یب انگشتم "شآرام

 .کرد برقرار را تماس رد،یبگ دستور آن از و کند فکر یکم مغزم دهد اجازه آنکه
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 .آرزو سالم-

 یبها**ل بر که کرد المس خوشلحن یقدر به .بود یشاداب و یانرژ از پر شیصدا

 و سست
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 .شد انینما کج یلبخند ام،یحوصلگیب از وارفته

 .سالم-

 .منتظرتم .کینیکل یجلو ایب پس ،یندار ضی مر گهید االن دونمیم-

 .نمیبب را او است قرار شدینم باورم .شد قیتزر خونم یرگها تمام به شوق و شور

 یجواب آنکهیب

 برداشتم بود، نشسته منتظرم یصندل یرو که را فمیک و کردم قطع را یگوش دهم،

 تینها با و

 رهیخ اشیگوش یصفحه به متعجب .رساندم کینیکل یورود به را خود سرعت

 .بود شده

 او به بلند یقدمها با .بود من تماس یناگهان شدن قطع یبرا تعجبش شکیب

 و شدم کینزد

 را سرم .شدن من حضور متوجه که بود اشیگوش غرق یقدر به .ستادمیا شیجلو

 انداختم نییپا

 شهیهم مثل ابان،یخ کنار و گوشه روشن یچراغها نور ریز که اهشیس یکفشها به و

 یزیتم از

 داشتم لحنش جانیه کردن پنهان در یسع که ییصدا با .دوختم چشم زدندیم برق

 :گفتم

 .سالم-

 به لحظه بهتش که ینگاه با .آورد باال را سرش عیسر و گرفت اشیگوش از چشم

 کمرنگتر لحظه

 و آوردم باالتر یکم را سرم .شد رهیخ من به داد،یم یشاد به را خود یجا و شدیم

 چشمانش در

 بودم، محروم آن از روز پنج نیا که را یلذتبخش آرامش یبو و رنگ .شدم قیدق

 یاخم .داشت

 :گفتم و کردم

 !که واقعا !ینیبب رو من یومدین گهید یخورد که رو قهوهت-
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 میموها به دهینرس را دستم مچ .بردم میموها سمت به را دستم و دمیکش یپوف

 و گرفت هوا در

 :گفت

 !نشدم مزاحمت ،یکن استراحت کم هی سفرت از بعد نکهیا یبرا من-

 :داد ادامه طنتیپرش یلحن با و زد جذاب یلبخند
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 !شهیم تنگ واسم دلت یگفتیم زودتر دیبا تو اما-

 :گفتم و زدم صدادار یپوزخند

 !باش الیخ نیهم به-

 .تهیواقع ست،ین الیخ-

 .کرد نگاه چشمانم در قتریدق و کرد قتریعم را لبخندش

 :گفتم و دادم نانیاطم رنگ نگاهم به

 .ویموس تهیواقع کن الیخ-

 :گفت و کرد قتریعم را بخندشل

 .مادمازل یکنیم اعتراف تیواقع به یروز کی یول ال،یخ بگو یه تو حاال-

 :گفتم و کردم انینما شتریب را لبخندم

 .بود میخواه ویموس شدن عیضا شاهد روز اون و-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .ادیم در آب از درست یک حرف نمیبیم-

 با که همچنان .بردم باالتر آورد درد به را گونهام که یحد تا را لبم راست یگوشه

 پرمعنا یلبخند

 :گفت کردیم نگاه من به

 .میرسینم لمیف به و شهیم رید وگرنه میبر دیبا گهید خب-

 :دمیپرس گنگ

 !لم؟یف کدوم !شه؟یم رید یچ-
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 در .گرفت چشمانم یجلو و آورد رونیب کتش یداخل بیج از کوچک کاغذ دو

 در وقش کهیحال

 :گفت بود، انداخته برق چشمانش
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 .اوردمین ریگ طیبل هم امشب از زودتر .میرفتیم نمایس هم با دیبا-

 :گفتم و کردم یاخم

 !؟یدیپرسیم نظرمو من از روزش واسه دینبا-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 م؟یبر ادهیپ ای میبر نتیماش با حاال !بداخالق خانم بود زیسورپرا-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !یاومد ادهیپ نجایا تا و یاوردین نیماش که نگو-

 :گفت و کرد یخندها زیر

 .گمینم باشه-

 :گفتم ب**ل ری ز .کردم هنگا نمایس آدرس به و گرفتم دستش از را طهایبل

 .ستین دور ادیز خوبه،-

 !راهه ذره کی جاست، نیهم ستین دور اصال که نیا !ست؟ین دور ادیز-

 :گفتم و دوختم چشم او به یهیاندرسف عاقل نگاه با

 نمیهم من واسه اما ست،ین یراه اصال رهیم ادهیپ شهرو کل که ویموس واسه آره-

 !ادهیز

 :گفت و گرفت دستم از را طهایبل

 .میریم ادهیپ پس ست،ین دور ادیز یگفت خودت یول-

 آهسته ییصدا با و دوختم چشم نداشت یبارش که آسمان به و بردم باال را سرم

 :گفتم

 .لطفا ببار-

 
 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 521 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

427 

 فرو امیباران بیج در را دستانم .انداختم نییپا را سرم ندادنش پاسخ از دیناام

 ییقدمها با و بردم

 که زدم شیرو به یکج لبخند .رساندم کردیم نگاهم لذت با که او به را خودم تند،

 با را جوابش

 راه و میگذاشت رو ادهیپ نمدار یکهاییموزا بر پا هم با گام هم .داد گرم یلبخند

 شیپ ار نمایس

 و یپنهان ینگاهها تنوعمان تنها کهیحال در سکوت در که شدیم یقهایدق پنج .میگرفت

 را ما نیب سکوت برق و رعد یصدا ناگهان .میزدیم قدم هم کنار بود، مانیگهگاه

 از .شکست

 لحظه چند به .دوختم چشم آسمان به قیعم یلبخند با و دمیکاه میقدمها سرعت

 به نقطه

 دمیشن را ماکان یآهسته یصدا .شدند سیخ باران زیر طراتق با صورتم ینقطه

 :گفت که

 !باشه تفاوتیب بهت تونهینم هم آسمون یحت-

 نگاهم دام به را پرمفهومش و خاص نگاه و چرخاندم سمتش به را سرم یکند به

 آن از .انداختم

 ییصدا با .داشتم آن به ینیریش حس اما دانستم،ینم چیه مفهومش و بودن خاص

 یآهستگ به

 :گفتم خودش یصدا

 .دارم دوست رو دنشیبار چقدر دونهیم آسمون-

 مگر اما بود، حسادت ینوع یرو و رنگ دیشا .گرفت یبیعج یرو و رنگ نگاهش

 آسمان دنیبار

 گردنش پشت دست با و انداخت نییپا را سرش یحرف چیهیب !دارد؟ حسادت هم

 یبرا .خاراند را

 :گفت بحث کردن عوض

 .میبرس تا میبر تندتر بهتره-
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 .میببر لذت بارون از که میبر آرومتر بهتره اما-

 :گفت شدیم حس وضوح به آن در غم وفور که یلحن با

 .آرزو دهیم عذاب رو من بارون-

 نییپا را سرم .شد ظاهر چشمانم یجلو مشیمستق دارید وضوح به مادرش ریتصو

 با و انداختم

 :گفتم مغموم یلحن

 رو امروزت نیریش یتجربهها تلخت، خاطرات واسه اما نماکا متاسفم واقعا من-

 .نکن ارزشیب

 
 

428 

 .خوادیم زمان ...شهینم روز دو روز، کی به یول کنمیم یسع-

 یحرف چیه بدون و رساندم او به را خودم بلند ییقدمها با .کرد تندتر را شیقدمها

 به شانه

 سر که شد تندتر و تند باران یقدر به میدیرس نمایس به تا .برداشتم گام شانهاش

 مثل را مانیپا تا

 و گرم یهوا لذت از کج یلبخند سالن به ورود با .کرد سیخ دهیکش آب موش

 از پس مطبوعش

 که یمرد .شد انینما لبم بر باران، ریز و سرد یهوا در یادهرویپ ساعت مین

 لیتحو را طهایبل

 با و کرد نگاه کردیم چکه مانیرو و سر از آب که ماکان و من به متعجب گرفتیم

 بر دست

 سمتم به ب**ل به لبخند و داد دستش به را طهایبل ماکان .دیکش بیصل نهاشیس

 .دیچرخ

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 ده؟یترس ازمون هایزامب ثلم یخوشحال-
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 نگاهم و شد قتریعم کجم لبخند خندهاش دنید با .دیخند یکم یصدا با جوابم در

 سمت به

 آن از ماندهیباق لبخند با و آمد بند خندهاش بعد یکم .گرفت جهت شیگونهها

 :گفت

 شنهادیپ بفهمه اگه تازه !م؟یرفت راه بارون نیا ریز چتر بدون شهینم باورش-

 که بوده مادمازل

 .کنهیم تعجب شترمیب

 :گفتم پرغرور یلحن با و کردم پررنگتر را لبخندم

 .کنه تعجب داره حق .کنهینم درک نکنه عمل مادمازل شنهادیپ به تا-

 !البته-

 :گفت و گرفت یپلهبرق سمت به را دستش

 نشه؟ رید که باال میبر ستین بهتر-

 یرو .کردم حرکت او از لوترج و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 سمتش به یپلهبرق

 :گفتم و دمیچرخ

 هست؟ یچ لمیف موضوع حاال-
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 .هییجنا یلمهایف نیبهتر جزء گفتند هم دوستام .هیقشنگ لمیف اما دمشیند منم-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟ییجنا-

 اد؟ینم خوشت .ییجنا آره،-

 :گفتم و دیماس لبم یرو کمکم لبخند

 !ادیم خوشت تو که بهیعج یلیخ ماکان یول اد،یم بدم نه اد،یم خوشم نه-

 :گفت و رفت باال شیابروها از یکی

 !به؟یعج چرا-
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 داره، آرامش انقدر که تو مثل یدمآ تیشخص با ییجنا یلمهایف به عالقه چون-

 !نداره یهمخون

 :گفت و زد یلبخند

 و محض آرامش از یقیتلف یحت و بد و خوب یحسها انواع از یقیتلف تونهیم آرامش-

 و جانیه

 هر چون پسندم،یم لمیف و کتاب مدل همه من که ینکن باور دیشا .باشه ینگران

 یجور هی کدوم

 .هستم االن که ساخته رو یکس من از م،ه کنار در همهشون وجود و خوبند

 !بهیعج نظرم به قتیسال حرفها، نیا یهمه با-

 :گفت و انداخت باال را شیشانهها

 .کرد شهینم شیکار گه،ید قهستیسل حال هر به-

 :گفت و کرد دراز نمایس سالن سمت به را دستش

 .مادمازل دییبفرما-
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 که مانیهایصندل یرو .رفتم امیصندل سمت به و شدم وارد ب**ل به لبخند

 کنار خوشبختانه

 اکران و شد کیتار سالن تمام که نگذشت قهیدق دو از شیب .مینشست بودند هم

 پرده بر لمیف

 .شد آغاز

 یمحرمانه اتاق وارد دست به اسلحه تنومند، و دهیورز یکلیه با اهپوستیس یمرد

 و شد مشانیت

 :گفت زدیم پوزخند آنها متعجب یچهرهها به کهیحال در

 فهمم؟ینم یچیه من نیکرد فکر !زاده*حروم یدهایسف-

 از قبل اما آورد، رونیب کتش داخل بیج از یاسلحها عیسر میت آن یاعضا از یکی

 آنکه
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 اصابت اشیشانیپ وسط به قایدق که یگلولها با کند، لمس را آن یماشه انگشتش

 کشته کرد

 :گفت پرتاسف ییصدا با اهپوستیس مرد .شد

 ...تریپ یکن تمومش یخواست خودت-

 یازهایخم ارادهیب که رفت سر حوصلهام آنقدر .گذشتیم لمیف آغاز از یساعت مین

 سرم .دمیکش

 نمایس یپرده یرو را اهشنگ توجه، و دقت تینها با .دیچرخ ماکان سمت به

 .بود کرده متمرکز

 همچون که یمیمال قوز به رخش، مین از و آوردم نترییپا چشمانش از را نگاهم

 به انحنا کم یکمان

 نژاد از زدیم ادیفر صورتش یاجزا گرید مثل .دوختم چشم بود داده فرم اشینیب

 .است ییایآر

 باز .دیرس کرد ترَ را آنها زبان با که رنگش یصورت یبها**ل به و آمد نترییپا نگاهم

 نگاهم هم

 کمتر اشیشانیپ عرض از یکم عرضش که اشیمربع یچانه .دادم سُر نییپا به را

 از جلوتر و بود

 از را نگاهم .دیبخشیم فرد به منحصر یشکل رخش مین به داشت، قرار نشییبپا**ل

 و گرفتم او

 ریز .دوختم چشم نداشت شینما یبرا کسلکننده لمیف آن جز یزیچ که یپردها به

 یچشم

 .دمید گرفت قرار بود، من کینزد که کنارش یدسته یرو که را ماکان دست

 را دستم ناخودآگاه

 لرزش به دستم .گذاشتم بود متصل او یصندل یدسته به که امیصندل یدسته یرو

 بود افتاده

 چه دنبال کردمینم درک اصال .کردمیم عقب و جلو دسته یرو را آن مدام یول

 نیچن که بودم
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 بود، شده ریاس او حرارت پر دست یگره در که دستم شدن گرم با .کردمیم

 به عیسر سرم

 :گفت آهسته ییصدا با کند نگاهم آنکهیب .دیچرخ سمتش
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 !وروجک نخور وول قدران-

 زیر ییحفرهها شیگونهها بر که بود قیعم آنقدر که یلبخند .زد جذاب یلبخند

 .انداخت

 وصل هم به را آنها کش خط با اگر که بودند حفره سه قایدق .شمردم را تعدادشان

 کی ردم، کیم

 ریاس را نگاهم و دیچرخ سمتم به سرش .شدیم ساخته االضالع یمتساو مثلث

 .ردک چشمانش

 نگاه هم چشمان در که بود یاوقات همان از .شد کمرنگ ذرهذره لبخندش

 نه یول میکردیم

 نه ،یجانیه نه و بود یمنطق نه ،یشاد نه و بود یغم نه ،یاخم نه و بود یلبخند

 نه و بود یزمان

 دستور مانیشده قفل یقلبها و مغز از آنکهیب که ماندندیم چشم دو فقط ،یمکان

 رند،یبگ

 آرام و منظم یقدر به قلبم تپش .آوردند یم در داغ ینگاه اسارت به را خود

 حسش که بود شده

 چشمان .بود افتهی را دلخواهش آرامش بدنم یاعضا گرید مثل ییگو کردم؛ینم

 در رهاشیت

 آسمان در کوچک یستارها .دندیرسیم نظر به اهتریس شهیهم از سالن یکیتار

 چشمانش کیتار

 را کردم،یم حس قلبم در را جنسش هم که یبیعج سح که یبرق .انداخت برق

 .کردیم انینما
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 چشم یرو چشمش دو هر نگاه .آمد جلو صورتم از یمتریسانت ده یفاصله تا سرش

 متمرکز چپم

 هر نگاهش .کرد بشینص را تمرکز همان و رساند راستم چشم به را نگاهش .شد

 بار کی هیثان دو

 :گفت آهسته ییصدا با .کردیم نوسان چشمم دو نیب

 !آرزو؟ یدار یچ چشمات یتو-

 :دادم جواب خودش یصدا یآهستگ به ییصدا با

 !بپرسم تو از نویا خوامیم من-

 گوشم از یمتریسانت سه یفاصله تا را دهانش .زد میرو به نیدلنش و گرم یلبخند

 و کرد کینزد

 :کرد زمزمه

 نظرت .میکن هنگا هم یچشما یتو میبذار وقت ساعت مین حداقل یروز ایب پس-

 ه؟یچ

 چون دیشا .کوباند نهامیس یقفسه به را خود محکم و تند یوانهوارید طرز به قلبم

 کردینم باور

 کنم فکر جوابم به یذرها آنکهیب !شود برآورده آرامشش به دنیرس یآرزو یروز

 :گفتم عیسر

 !هیعال-
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 :گفت یطنتیپرش لحن با و کرد پررنگتر را لبخندش

 .نکن پرت چشمات نیا با حواسمو م،ینیبب رو لمیف بذار پس-

 :گفتم پرحرص یلحن با و کردم یاخم

 .ویموس نیبب رو لمتیف-

 .آوردم رونیب ودب امیصندل یدسته یرو که دستش از را دستم و گرفتم او از چشم

 کهیحال در
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 یعصب یپوف و شدم نهیس به دست چرخاندم،یم نمایس یپرده سمت به را سرم

 یصدا .دمیکش

 وسوسه ش،یگونهها یرو یحفرهها به کردن نگاه میمستق به مرا شیخندهها زیر

 به اما کردیم

 یبرا .نشد زده نمانیب یحرف گرید لمیف یانتها تا .کردم اکتفا یچشم ریز ینگاه

 به لمیف ماکان

 انینما با .کردیم دنبال تمام تمرکز با را لحظهاش به لحظه که بود زیجانانگیه یقدر

 شدن

 در رقص به آن یرو دیسف رنگ با گرانیباز و کارگردان اسم که یاهیس یصفحه

 لبخند آمدند،

 یرو از انیتماشاچ یهمه و شد روشن سالن یچراغها .شد انینما لبم بر یکج

 شانیهایصندل

 یرو را دستش که ماکان سمت به سرم شانهام یناگهان شدن گرم با .شدند بلند

 گذاشته شانهام

 :گفت داشت ب**ل بر لبخند کهیحال در .دیچرخ بود

 !شد تموم یخوشحال یلیخ معلومه-

 :گفتم و دادم فرم میابروها به اخم با .کردم جمع را لبخندم

 !یدید لمویف یباش خوشحال دیبا که یهست یکس تو-

 .نمینب ذاشتینم جانشیه بود، یقشنگ یلیخ لمیف نظرم از !گهید نکن اخم-

 !نبود قشنگ هم اصال-

 شانمیپر یموها یرو را دستش .چرخاندم یگرید سمت به را سرم و دمیکش یپوف

 آرام و گذاشت

 که بود قیعم لذت نیا یقدر به .شدم لذت غرق مشیمال نوازش از .داد حرکتش

 را میابروها اخم

 :گفت آهسته ییصدا با .داد میبها**ل بر یلبخند به را شیجا و کرد هار

 خوبه؟ .نخرم برات رو ییجنا لمیف کی طیبل گهید دمیم قول-
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 .نخر خودتم یبرا-

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !چرا؟-

 .نمایس یبر من جز یکس با یندار حق چون-

 به یدستور نیچن کردمینم باور هم خودم .شدند گرد تعجب از هم چشمانش نباریا

 !دادم او

 یجوابها یبرا و ردیگیم را کردنم فکر یجلو ناآشنا یحس او، با ارتباط در کنمیم حس

 و بیعج

 چهرهاش در تعجب کمکم .آوردیم در حرکت به را نمزبا خودش، باطن مثل بیغر

 و باخت رنگ

 :گفت طنتیپرش یلحن با .کرد ضیعر را شیبها**ل لبخند عوض در

 چرا؟-

 !نمایس یبر یگهاید دختر با یندار حق و دخترتم دوست من چون-

 با کردم،ینم بودن پرجذبه به وادار را خودم اگر که بود مضحک حرفم یقدر به

 هب بلند یصدا

 :گفت نانیپراطم یلحن با و داد یشتریب جان لبخندش به .زدمیم قهقهه حرفم

 امیم پسرها با هم رو لمهایف نیا .مادمازله نمایس امیم باهاش من که یخانوم تنها-

 .نمیبب

 نگاه .کردم زیتشکرآم ینگاه چشمانش در یحرف چیهیب .شد پررنگتر لبم بر لبخند

 .دمیکش یخوابآلودگ از یازهایخم که کرد مآرا را وجودم یقدر به آرامشبخشش

 یرو را دستم

 زیر با کهیحال در ماکان .نشود دهید شدنش باز حد، از ادهیز تا گذاشتم دهانم

 ش،یخندهها

 :گفت بشاش ییصدا با د،یکشیم رخ به را شیگونهها یرو یحفرهها

 .نبرده خوابت نجایا تا میبر گهید خب-
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 بلند هم من او، شدن بلند از پس و دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 تمام .شدم

 خارج سالن از که دینکش یطول .بود نمانده یکس ما جز و بود شده یخال سالن

 ماکان .میشد

 :دیپرس کردیم نگاهم کنجکاو کهیحال در و چرخاند سمتم به را سرش
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 رم؟یبگ یتاکس ای یبردار نتویماش و میبر ادهیپ کتونینیکل تا یدار حال-

 .ادهیپ میریم هم با چون-

 کرد،یم زمزمه خود با ب**ل ریز که یهنگام .انداخت نییپا را سرش و زد یلبخند

 یصدا

 :گفت که دمیشن را آهستهاش

 .بکشه طول شتریب بودنمون هم با یخوایم هم تو که خوبه چه-

 باران با آسمان مجتمع، از خروجمان محض به .آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 ما از یتند

 میبهایج در دستانم آنکه با .دادم ادامه کنارش زدن قدم به لذت با .کرد استقبال

 یسرد بودند،

 بمیج از را زدهام خی ستاند از یکی .کردمیم حس یخوب به لرزششان از را آنها

 و آوردم رونیب

 دستم یناگهان شدن داغ با .شود گرمتر یکم تا گفتم یی"ها" و گرفتم دهانم یجلو

 دست لطف به

 مرا دست که همچنان .خورد گره دستش به نگاهم ش،یگرما از زیلبر یمردانه

 بود، گرفته

 از انجماد تا شیپ یلحظه چند تا که دستم .برد فرو کتش بیج در را مانیدستها

 شیپ سرما
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 کتش بیج پناهگاه در او گرم دست یاحاطه در را سعادتش اوج اکنون بود، رفته

 آورده دست به

 آرزو دل در .میداد ادامه وضع همان در زدن قدم به میبزن یحرف آنکهیب .بود

 نیا که کردمیم

 آنکهیب .شود تمام رترید چه هر لذت، نیا که تا بکشد طول فرسنگها یادهرویپ

 گذر متوجه

 .میدیرس کینیکل به بشوم مکان رییتغ و زمان

 ...گهید من آرزو خب-

 با بود، بشیج داخل دستش در دستم که همچنان و دمیچرخ سمتش به عیسر

 گرمید دست

 .گذاشتم دهانش یرو را دستم

 .نباشه حرف پس ستین یخبر هم رفتنت ادهیپ از .یگردیبرم من نیماش با تو-

 چشمان یجلو دواریتهد را اشارهام انگشت و برداشتم دهانش یور از را دستم

 برق که متعجبش

 :گفتم یجد یلحن با .دادم حرکت نیطرف به بود، انینما آنها در یشاد

 ؟یشد متوجه-
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 :گفت و زد میرو به گرم یبخندل

 !مادمازل بله-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .ویموس نیآفر-

 ن،یماش به شدن کینزد با .آمد نگیپارک تا همراهم و کرد قتریعم را لبخندش

 انگشت چهار

 .فشردم دستم در محکم را دستش
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 هم را دستم ده،آور در نگاهش اسارت به را چشمانم که یزیچ همان کردمیم حس

 دستش ریاس

 هم سمت به همزمان مانیدو هر سر .میستادیا نیماش به دنیرس با .بود کرده

 یگرها .دیچرخ

 شدم فارغ مکان و زمان از یقدر به .داشت نگه متصل هم به را مانینگاهها محکم

 دمینفهم که

 یگره ماکان، لیموبا زنگ یصدا که گذشت ییجادو نگاه نیا از زمان چقدر

 به .کرد باز را اهماننگ

 و انداختم نییپا را سرم .داد پاسخ را تماس و گرفت چشمانم از را نگاهش یسخت

 ماندم منتظر

 یلیخ .شدند زیت میگوشها گفت که "بابا" یکلمه دنیشن با .شود تمام شیحرفها

 دلم

 بود نمانده یباق شیبرا پدر جز آن از امروز که خانوادهاش از شتریب خواستیم

 او یطرف از .بدانم

 یبرا دهام،یند را پدرش هم کباری یحت که مرا نیهم و زدینم حرف پدرش از ادیز

 شناختنش

 .کندیم کنجکاو

 .بابا بله،-

 .امیم امشب یول ستمین خونه فعال نه،-

 .رسونمیم رو خودم ازدهی ساعت تا-

 .خداحافظتون-

 پشت تدس با ب،یج در بردنش فرو از پس و کرد دور گوشش از را لیموبا

 باور .خاراند را گردنش

 او که یافراد از یلیخ دید از و دیگویم سخن گرم حد نیا تا شهیهم که او کردمینم

 دهاندید را
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 .بزند حرف پدرش با خشک و یرسم دح نیا تا است، یاجتماع و مشرب خوش

 را سرش آنکهیب

 :گفت بچرخاند، سمتم به

 م؟یبر زودتر شهیم رزو آ-

 ؟یکنینم نگاهم چرا-

 :گفت بود نییپا سرش که همچنان

 ...کردن عوض رو رشیمس سخته کنم، نگاهت اگه-

 .آمد کش باال به لبم یگوشه چرخاندم،یم نیماش سمت به را سرم که همچنان

 را دستش مشت

 منشیا و بزرگ بیج از و محکم و گرم دست از را دستم باالجبار من و کرد بازتر

 .آوردم رونیب

 .کردم روشن را نیماش بست را خودش طرف در آنکه از پس و نشستم رُل پشت

 .آرزو-

 .کردم نگاهش منتظر و دیچرخ سمتش به سرم

 بله؟-

 من خونهت، یرسیم رید رسوندنم با یکنیم فکر اگر .رمینم خودم یخونه امشب-

 .رمیم خودم

 :گفتم و کردم یاخم

 ؟یچ گهید-

 :گفت و زد گرم یلبخند

 .تعارفیب-

 :گفتم تیجد با و کردم ظتریغل را اخمم

 !ستمین یتعارف اهل آدم من-
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 آدرس نمانیب حرف تنها راه تمام .کرد سکوت و قتریعم را لبخندش جوابم در

 ماکان یدادنها

 نگاه و توقف یبرا یزمان و بود سبز دم،یرسیم که هم ییراهنما چراغ هر به .بود

 در ردن ک

 را آن که یاهرنگیس و بزرگ یفلز در با ییالیو یخانها یجلو .گذاشتینم چشمانش

 هیشب

 و دیبخش چشمانم به زیتشکرآم ینگاه .شدم متوقف بود کرده ناکترس یقلعها

 :گفت

 .ممنون-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم یگوشه

 .کنمیم خواهش-

 بپرسم؟ یزیچ کی آرزو یراست-

 !بپرس آره-

 ؟یرینم سرکار فردا تو-

 .کار سر برم هم کشنبهی و شنبه مونده کم !رمینم که معلومه-

 نه؟ مگه ،آزاده وقتت عصر فردا پس-

 مگه؟ چطور آره،-

 :گفت و زد یلبخند

 .کنم دعوتت خونهم خوامیم-

 :دمیپرس و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !مناسبت؟ چه به ؟یکن دعوت منو-

 مهمونت یعال یچا کی خونهم یتو خوردم، خونهت که یخوب یقهوه عوض در-

 .کنمیم

 !اصال ستندین سهیمقا قابل یچا و قهوه-

 .دادم بها یچا مثل قهوه به خودم یبزرگوار به من اما ،ستندین که البته-
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 :گفتم و کردم یاخم .کرد شیحرفها یمهیضم طنتیپرش یلبخند

 !ستین ریفپذیتوص قهوه یبها-

 :گفت و کرد ترقیعم را لبخندش

 .رسهینم یچا به قهوه یبها حال هر به-

 بردم میموها سمت به را دستم قصد از .دمیکش یعصب یپوف و چرخاندم را سرم

 آنکه از قبل اما

 :گفت و گرفت را دستم مچ کنند، لمس را میموها انگشتانم سر

 !نزن دست موهات به یول یبگ تو یچ هر اصال باشه-

 یلحن با .برگرداندم سمتش به را سرم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 :گفتم روزمندانهیپ

 .شد حاال-

 دادیم کش نیطرف به را شیبها**ل یلبخند مین کهیحال در و کرد رها را دستم

 :گفت

 ؟یایم فردا گهید پس-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .یزینر یچا یتو سم که نیا شرط به اما باشه-

 :گفت و دیخند یکم

 !مادمازل نباش نگران-

 .امیم شرط نیهم به پس-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .یکرد قبول که ممنون-

 :گفتم و دادم حرکت نییپا به را سرم
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 .بگذره ریخ به دوارمیام فقط .کنمیم خواهش-

 :گفت و شد ادهیپ حال همان در .درآمد خندهاش یصدا
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 .خداحافظ-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .خدانگهدار-

 در که دینکش طول هیثان چند از شیب .فشرد را زنگ دیکل و دیچرخ در سمت به

 به .شد باز

 و بستم محکم را چشمانم .داد تکان دست میبرا و زد یلبخند برگشت، من سمت

 میپا .کردم باز

 ترمز یرو از را میپا بود امکانش اگر .افتادم راه و فشردم گاز پدال یرو را

 یراه اما داشتم،یبرنم

 .نداشتم او از شدن دور و رفتن جز

*** 

 .زدم صدا را اگنس و برداشتم سمیخ مهین یموها یرو از را کوچکم یحوله

 آمد اتاق به دواندوان

 انگشت چهار با بودند، ختهیر اشیشانیپ یرو که را شیموها از یدستها کهیحال در و

 دستش

 :گفت زد، یم باال

 خانوم؟ بله-

 ؟یبباف موهامو شهیم-

 :گفت و زد یلبخند

 !البته-

 :گفتم و دادم دستش به یربان و نشستم تختم یرو

 .ببند ونیپاپ نیا با رو نشییپا-
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 .چشم-

 ماکان به شبید که یقول به بنا .شد کار به مشغول و گرفت دستم از را ربان

 کی تا دیبا دادم،
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 .رفتمیم خانهاش به گرید ساعت

 نیا با .رومیم خانهاش به ساده ییچا یبرا فقط را راه همه نیا کنمینم باور هم هنوز

 یبرا حال

 یدنینوش نیا به بودنم عالقهیب وجود با که چرا دارم؛ شوق خانهاش به رفتن

 او با ،یمعمول

 به مرا افسار یکنجکاو خانهاش، دنید یبرا البته و دارد یبیعج لذت دنشینوش

 گرفته دست

 .است

 .خانوم شد تموم-

 جلو و کردم رد گردنم کنار از و گرفتم دست با را شدهام بافته یموها یانتها

 نهیآ یجلو .انداختم

 .کردم نگاه بودم نبافته که بود یادیز مدت که میموها به کج یلبخند با و ستادمیا

 !اگنس هیعال-

 به را نگاهم .گذاشت شینما به زد، که را ینیدلنش و گرم لبخند نهیآ در رشیتصو

 چشمانش

 عیسر اگنس شده، پخته گوشت یبو حس با .کردم قتریعم را لبخندم و کشاندم

 :گفت

 !سوزهیم االن غذا یوا-

 .رفتم رونیب اتاق از و دمیپوش را امیباران .رفت رونیب اتاق از سرعت با و دیچرخ

 .رمیم گهید من اگنس-

 .کرد نگاه من به لبخند با و رفت گ دستش یتابهیماه از چشم

 .خانوم بگذره خوش-

 .نطوریهم هم تو به .ممنون-

 :گفتم و کردم باز را در
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 .خداحافظ-

 .خدانگهدار-

 جانیه و شوق با .شمردم ب**ل ریز را طبقات یشماره و شدم آسانسور وارد

 :گفتم

- ground floor! 

 تمام یذوقیب با را عبارت همان آسانسور، یشده ضبط یصدا من از بعد هیثان سه

 با .گفت

 با و رفتم رونیب آسانسور از بود، گرفته شکل لبم بر چرا دانستمینم که کج یلبخند

 تند ییقدمها

 یچراغقرمز اصال دلم بودم، همراه ماکان با که یلحظات برعکس .گرفتم شیپ را راه

 را راهم در

 شان،یچراغقرمزها با توانستندیم تا تمام یلجباز و یرحمیب با ابانهایخ اما خواستینم

 یجلو

 با و کرده پارک را نیماش و دمیرس مجتمع به باالخره .گرفتند را دنمیرس زودتر

 که ع،یسر ییقدمها

 که نگهبان .رفتم یالب سمت به آوردندینم کم ماراتون یمسابقه در دنیدو از

 با مسن یمرد

 و کرد جا به جا اشینیب یرو یکم را شقطور نکیع دست با بود، مرتب یظاهر

 به یسوال ینگاه

 :گفتم و زدم شیرو به یکج لبخند .انداخت من

 .سالم-

 :گفت بزند لبخند یذرها آنکهیب

 !دمیند نجایا حاال تا رو شما .خانوم سالم-

 .هستم انپوریآر یآقا مهمان-

 لبش رب لبخند کهیحال در و برد فرو قهاشیشق یگندم جو یموها در را دستش

 بود شده انینما

 :گفت
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 .دارند مهمان امروز بودن گفته کردم، فراموش-

 :داد ادامه و گرفت احترام رنگ نگاهش

 کنم؟ ییراهنما ای کجاست قایدق واحدشون دیدونیم-
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 .شوند دهیکش مبادا که بردم فرو میموها در یآرام به را دستم حرفش نیا با

 آنقدر شدینم باورم

 !دمینپرس او از را خانهاش واحد و طبقه یشماره یحت که بودهام جیگ

 د؟یکن ییراهنما دیتونیم-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 . ۳۱ واحد چهارم یطبقه !البته-

 به .دینکش طول ادیز آسانسور در انتظار .شدم انسورآس وارد و کردم یتشکر

 و دمیرس واحدش

 مرتب یول ساده ییلباسها با ماکان و شد باز در بعد یلحظه چند .فشردم را زنگ

 ظاهر میجلو

 گرم یلبخند .کرد قیتشو قیعم ینفس دنیکش به را امینیب عطرش خوب یبو .شد

 و زد میرو به

 :گفت

 .سالم-

 :گفتم و رفت باال لبم راست یگوشه

 .سالم-

 .رفت کنار خودش و کرد باز شتریب را در

 .مادمازل داخل دییبفرما خب-

 در و آوردم در را میچکمهها یمعطلیب .شدم وارد آهسته یول محکم ییقدمها با

 را راهرو ییکشو
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 ساده، یلیخ .خورد چرخ آپارتمانش آرامشبخش یفضا در شوق با نگاهم .زدم کنار

 و لهیکموس

 .بودند گرفته قرار خود یجا در یدلچسب و خاص نظم با زیچ همه اما بود التتجمیب

 حد تا

 به را بههایغر شیفضا دنید یحت که من یلهیپروس و کوچک آپارتمان با یادیز

 شیتشو

 .بود متفاوت اندازد،یم

 چطوره؟ ما آلونک خب-
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 یرو را لبخند .کردیم نگاه من به کنجکاونه گرم یلبخند با .دیچرخ سمتش به سرم

 پررنگ لبم

 :گفتم و کردم

 !آلونک؟ یگیم رینظیب یخونه نیا به !آلونک؟-

 :گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !هیمعمول و ساده یلیخ که من یخونه !ر؟ینظیب-

 ...مثل درست کنه،یم رشینظیب نیهم و هیمعمول و ساده آره-

 ."خودت مثل درست" :گفتم دلم در و کردم متوقف را زبانم .کردم سکوت

 مثل؟ درست-

 :گفتم عیسر

 .یچیه-

 :گفت و شد مشکوک نگاهش

 ؟یکنیم یمخف ازم رو یمهم زیچ کی-

 :گفتم و کردم یاخم

 !نه-

 :گفت و کرد قتریعم را شدهاش کمرنگ لبخند
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 .آره-

 :گفتم دواریتهد یلحن با و بردم میموها سمت به را دستم

 !ها یکنیم یعصبان منو یدار-

 از پس .دندیکش رخم به را شیگونهها یرو جذاب یحفرهها نشیدلنش یخندهها

 خنده یکم

 :گفت
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 یحرف منم کن، ولشون رو یقشنگ نیا به بافته یموها !نکن دیتهد مادمازل باشه-

 .زنمینم

 یلبخند و کرد رها را میابروها اخم .زد یچشمک و گذاشت دهانش یرو را دستش

 نیجانش کج،

 .شد آن

 :گفتم و انداختم کردمیم عوض را آنها دیبا که میلباسها به ینگاه

 کجاست؟ اتاقت خب-

 کینزد او به خندهکنان .کرد اشاره میروبرو یدرها از یکی به آزادش دست با

 یرو را دستم و شدم

 تا دستش از را نگاهم .گذاشتم زد،یم سکوت مهر دهانش بر که دستش آن

 باال چشمانش

 یرو چشمانش مردمک .دیبخش تیمظلوم رنگ نگاهم به وجودم در یحس .آوردم

 چشمانم

 شدهام بافته یموها یدسته آزادم دست با و کردم کج یکم را سرم .اندم ثابت

 در آرام یحرکت به را

 آرامش یایدر به داشتم، دوست نکرده درک را آن که یحس از یموج .آوردم

 هجوم چشمانش

 :گفتم آهسته ییصدا با .کرد شهیپ کنُد ینوسان میموها و چشمها نیب نگاهش .آورد
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 !بزن حرف من با ماکان،-

 :دادم ادامه و کردم آهستهتر را میصدا .نزد پلک یحت

 .بشنوم رو صدات خوامیم-

 که چشمانش در من و شده غرق من چشمان در کردم حس یلحظها چند یبرا

 میبرا شهیهم

 از زمان چقدر دانمینم .شدم محو است، جذاب تصور یماورا یایدن کی مثل

 ینگاهها

 به یشاد رنگ نگاهش ناگاه، که گذشتیم بودند خورده گره هم به که مانیصدایب

 .گرفت خود

 و کردم رها را میموها .دیگنجینم خود پوست در کردم حس که یشاد آنقدر

 .کردم صاف را گردنم

 از قبل و برداشت دهانش یرو از را دستش .زدم شیرو به کج یلبخند اریاختیب

 کنم، یکار آنکه

 ییصدا با .کرد ریسا مشتش در بود مانده دستش یرو هنوز که مرا دست

 :گفت آهسته

 !آرزو یکنیم طنتیش یلیخ-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم
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 بده؟ مگه-

 دست با .رخاندچ را سرش و گرفت من از لشیم خالف و منطق رویپ را نگاهش

 پشت آزادش

 :گفت و خاراند را گردنش

 .میبخور یچا یایب بعد و یکن عوض لباس یبر بهتره خب-

 شهیر وجودم تمام در نیچن نیا او، برابر در فقط که یسابقهایب یلجباز وجود با

 او با بود، دوانده
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 یرو چشمم در، کردن باز با .شدم اتاق یراه یحرف چیهیب و نکردم یمخالفت

 که یبزرگ یتابخانهک

 یعالقه بود معلوم کامال .خورد چرخ بود گرفته فرا را اتاقش یوارهاید سرتاسر

 کتاب به یادیز

 جز ز،یچ چیه اما انداختم گردش به اتاقش در شتریب را کنجکاوم نگاه .دارد خواندن

 فرش کی

 ییپتو با ساده یچوب تخت د،یسف کدستی ریحر یپردهها نقش، و طرحیب و ساده

 مرتب هک

 یصندل کی و ریچشمگ و خاص یمدل فاقد یچوب ریتحر زیم بود، شده پهن آن یرو

 یچرم

 آن تمام یپرکن دهان تجمالت چیه بدون .خوردینم چشم به زیم آن پشت چرخدار

 من به فضا

 گلدان کی باز، کتاب کی .شدم دهیکش زیم سمت به ارادهیب .دیبخشیم آرامش

 تنها که کوچک

 یشهیش کی و بود خشک یخاک در زردرنگ خاردار یگلها با یکاکتوس شیمحتوا

 تنها عطر،

 با و برداشتم را عطر یشهیش .بودند شده دهیچ آن یرو نظم با که بودند یلوازم

 درش، کردن باز

 قیعم ینفس لذت با و بستم را چشمانم .کردم کینزد امینیب یحفرهها به را آن

 یبو .دمیکش

 .کرد وذنف میههایر اعماق تا آرامشبخشش

 !ها فتهیم دهن از یچا-

 و گذاشتم شیرو را عطر یشهیش در عیسر کرد، گذر هم اتاق در از که شیصدا با

 سر را آن

 یلبهها دست با کهیحال در و آوردم در را امیباران سرعت به .برگرداندم شیجا

 را بلوزم نییپا
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 :گفتم دمیکشیم نترییپا

 .اومدم-

 آشپزخانه سمت به دم تازه و عطر خوش یچا خوب یبو با و کردم باز را در

 ماکان .شدم دهیکش

 مثل نور ریز یزیتم شدت از که یخال یبلور یفنجانها یمحتو ینیس کهیحال در

 لوستر
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 داشت قرار آن یرو که یقور کی با سماور که ینتیکاب متس به را دند،یدرخشیم

 نگاهش برد،یم

 :گفت و زد گرم یلبخند .افتاد من به

 .مادمازل دینیبش دییبفرما-

 یرا ب را آشپزخانهاش کوچک زیم پشت یهایصندل از یکی و زدم یکج لبخند

 عقب خودم

 :گفتم نشستمیم یصندل یرو کهیحال در .دمیکش

 جاست؟ک خدمتکارت نمیبب-

 که یلحن با .دیچرخ من سمت به گرد یچشمان با و گذاشت نتیکاب یرو را ینیس

 آن در تعجب

 :دیپرس زدیم موج

 !خدمتکار؟ کدوم-

 .گهید دهیم انجام رو خونهت یکارها که یکس همون !کدوم؟ هیچ منظورت-

 :گفت و زد یلبخند .شد محو ذرهذره نگاهش تعجب

 .دهیم انجام رو خونهم یکارها هک امیکس من چون یگیم رو خودم پس-

 :دمیپرس یناباور از پر یلحن با .شدند گرد تعجب از من چشمان نباریا

 !رو؟ خونه نیا یکارها یهمه !؟یدیم انجام خودت-
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 و کرد قتریعم را لبخندش .کرد باز و بست محکم دییتا ینشانه به را چشمانش

 :گفت

 .آره-

 به خودش را خانه نیا یکارها تمام کردمینم باور .دادم قورت زور به را دهانم آب

 به ،ییتنها

 !دهدیم انجام ممکن نحو نیبهتر

 د؟یخر و یآشپز و نظافت یحت-

 :گفت و کرد کوتاه یخندها
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 !گهید هست دیخر و یآشپز و نظافت ونهخ یکارها یهمه خب-

 آشپزخانه دور را چشمم و زدم شیرو به کج یلبخند .گرفت نیتحس رنگ نگاهم

 وارها،ید که

 اندک دمانیچ و زدندیم برق یزیتم از آن یهایصندل و زیم ظرفها، نتها،یکاب ن،یزم

 در لیوسا

 به را منگاه یچا خوب یبو .چرخاندم گذاشت،یم شینما به را یخاص نظم آن

 که ماکان سمت

 گذاشت،یم زیم یرو رنگشان و عطر خوش یچا از شده پر یفنجانها با را ینیس

 .کشاندم

 :گفت و زد میرو به گرم یلبخند

 .دییبفرما-

 ؟یکرد درستش خودت-

 !نداره یکار که کردن درست یچا !معلومه خب-

 !یدار مهارت یلیخ کردنش درست یتو که معلومه هم بوش و رنگ از-

 :گفت و شد پررنگتر لبش یرو بخندل

 !شینخورد هنوز تازه-
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 خودش یجلو را گرید استکان .گذاشت میجلو و برداشت را ینیس یاستکانها از یکی

 و گذاشت

 :گفت

 .فتادهین دهن از تا میبخور-

 آنکه محض به .چسباندم دهانم به را استکان و دادم تکان دییتا ینشانه به را سرم

 یکم را آن

 یدرّه در ذهنم سوزاند، را زبانم تلخش، و داغ یمحتوا از یجرعها و کردم کج

 یمیقد یخاطرها

 !داشت را یچا همان طعم قایدق .کرد سقوط

 !بود خوشمزه یلیخ .باباجون ممنون-"

 :گفت و دیپاش زشیعز ینوه یرو به مهربان و گرم یلبخند انیرا گ پدربزر

 .انیرا جونت نوش-
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 :گفت لبش بر لبخند همان با و چرخاند من سمت به را سرش

 جان؟ آرزو ینداشت دوست تو-

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 .بود خوشمزه یلیخ !داشتم دوست چرا-

 .آورد باال را سرم آرام و گرفت را چانهام ریز رمشگ و بزرگ دست با

 اون، مثل هم تو ،یهست نفس یبچه ان،یرا مثل هم تو !گلم دختر باش راحت من با-

 یبچه

 .بذار کنار رو من از خجالت پس ؛یهست من ینوه و من دختر

 من به را یفراوان نانیاطم محبتش، و مهر پر و گرم لبخند و شیپلکها شدن بسته

 .کردندیم القا

 نگاه قتریدق زدیم موج آنها در صداقت و یکرنگی که رنگش یقهوها چشمان در

 لیدلیب .کردم
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 ظاهر به دیشا او .داشتند دوست را او حد آن تا مامانبزرگ و مامان که نبود

 نظر به یمعمول

 ینوه که انیرا و من نیب دمیند چگاهیه که بود محبت با یقدر به اما دیرسیم

 بود، اشیخون

 ماما و پاپا مثل هم او امروز نبود، اشیقلب یماریب خاطر به اگر .شود قائل یضیتبع

 ".بود زنده

 !آرزو-

 آن از که یگذشتها به را خاطراتم یایدن و دادم تکان نیطرف به را سرم شیصدا با

 نشات

 گذاشتم زیم یرو بود، شده یخال شیمحتوا تمام از که را فنجان .سپردم گرفتندیم

 به ار نگاهم و

 .کشاندم سمتش

 بله؟-

 بود؟ پرت حواست-

 .افتادم خاطره کی ادی هوی آره-

 !؟یخاطرها چه-

 .بابابزرگم از خاطره کی-
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 :دادم ادامه آهسته ییصدا با .دوختم چشم امیخال فنجان به و کردم یمکث

 .دادیم اونو یهایچا یمزه قایدق یچا نیا-

 هست؟ اتاقت وارید یرو یجمع دسته عکس یتو که پدربزرگت همون-

 .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم و آمد باال سرم عیسر

 !؟یکرد نگاه منو اتاق قیدق انقدر تو مگه-

 :گفت و زد یلبخند
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 بود قشنگ چون خورد، عکس اون به که چشمم .هستم یقیدق آدم کال من خب-

 هم قتریدق

 ؟یافتاد پدربزرگت همون ادی ینگفت...کردم نگاهش

 و پرغم ینگاه با و گرفتم او از چشم .کاست چشمانم یگرد از و رفت کمکم تعجبم

 فنجان به درد

 :گفتم شدیم دهیشن یسخت به که ییصدا با .دوختم چشم میجلو

 .کرده فوت که وقته یلیخ اون .افتادم میمادر پدربزرگ ادی نه،-

 :گفت من از آهستهتر ییصدا با

 .متاسفم-

 را گونهام از یمین از شیب آنکه از شیپ .دیچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها

 د،یمایبپ

 رد یرو که چشمانش در و آوردم باال را سرم .کردم پاکش دست پشت با عیسر

 ریز اشک کوچک

 و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه .کردم نگاه بود، شده متمرکز چپم چشم

 قورت از پس

 :گفتم بغضم فرونشاندن یبرا دهانم آب دادن

 .میبزن حرف خوب یزایچ از ایب .الشیخیب-

 یارهیس به مرا آرامششان یایدر همان با و کشاند چشمانم مردمک به را نگاهش

 رمیدلپذ آرام

 :گفت و زد میرو به گرم یلبخند .برد

 ؟یداشت دوست مزهشو سپ-
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 .یبد یچا نیا از من به عصر روز هر دیبا بعد به نیا از !یلیخ آره-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش
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 خونهت یتو منو سرکار میبر نکهیا از لقب صبح روز هر دیبا هم تو !لیم کمال با-

 مهمون قهوه

 .یکن

 :گفتم و دمیبخش یشتریب جان لبخندم به

 !البته-

 .شدم غرق شیرایگ چشمان در گذشت چقدر بفهمم آنکه یب .مینزد یحرف گرید

 احمقانه یلیخ

 را نگاهمان یرشته تلفنش، زنگ یصدا !شومینم ریس ساده نگاه کی از که است

 ریز .کرد پاره

 آشپزخانه از هم من دنبالش به .رفت رونیب آشپزخانه از و گفت یدیببخش ب**ل

 و شدم خارج

 خانهام بودم حاضر که بود آرامشبخش یقدر به سادهاش یفضا .رفتم ییرایپذ به

 تمام با که را

 ییطال ئیش که چرخاندم را نگاهم یکم !کنم عوض نجایا با داشتم دوست وجود

 نیتریو در رنگ

 تا رفتم نیتریو سمت به .کرد جلب خود به را نگاهم ،ییرایپذ یهگوش کوچک

 .ستیچ آن بفهمم

 شوق از پر ینگاه با .نشستم زانو دو یرو و شدم متوقف اشیمتر مین در

 یکودکانها ریوصفناپذ

 :گفتم جانیه و ذوق از مملو یلحن با و شدم رهیخ ئیش آن به

 !گرامافون-

 !؟یدار دوست گرامافون نقدریا-

 کی دنید به من یمنتظره ریغ واکنش به ب**ل به لبخند .دیچرخ سمتش به سرم

 گرامافون

 .کردیم نگاه
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 و باشم داشته گرامافون کی داشتم آرزو شهیهم !یبکن فکرشو که یاون از شتریب-

 آهنگ باهاش

 .بدم گوش

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 .ادیب خوشت ازش کردمیم فکر-
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 من؟ به شیدیم پس-

 :دیپرس ناباور و شدند رد گ تعجب از چشمانش

 !؟یچ-

 پس نه،یبینم هم یکس و گوشه نیا یگذاشت ،یکنینم استفاده ازش که تو آخه-

 .من به بدش

 :دادم ادامه و دادم یمظلوم حالت نگاهم به

 !لطفا-

 .گرفت را شیجا طنتیپرش یلبخند و شد محو چهرهاش از تعجب

 .دمشینم تو به من نه،-

 ...ماکان اما-

 ینطوریا !من یخونه یایب یشینم مجبور دنشید واسه گهید بدم بهت اگر آرزو-

 دنشید واسه

 .میخوریم هم یچا هم با و نجایا یایم روز هر

 شاد حد نیا تا آورد که یلیدل از چرا دانمینم .تگرف شکل لبم بر یکج لبخند

 یحد به شدم؛

 یلبخند جوابم در .دادیم جلوه یعال نظرم در را او از گرامافون نگرفتن که شاد

 شدم بلند .زد گرم

 :گفتم و شدم متوقف اشیمتر کی در .شدم کینزد او به آرام ییقدمها با و
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 توامَ مهمون شام هم شب و ینک درست یچا برام که امیم هم عصر فردا من خب-

 نمیبب تا

 .نمیبب هم رو گرامافون ضمن در و حده چه در تیآشپز

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 قبوله؟ .میباش تو مهمون صبحانه نکهیا شرط به یول باشه-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .کن درست فسنجون شام فردا فقط .قبوله-
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 از پس .گذاشت شینما به میبرا را شیگونهها یحفرهها و کرد دلچسب یخندها

 آمدن بند

 :گفت خندهاش

 .مادمازل باشه-

 :گفتم و کردم پرجلوهتر غرور با را لبخندم

 .برم گهید من پس خب-

 :گفت و دیماس لبش یور لبخند

 !زود؟ انقدر چرا-

 ...و میخورد یچا !ستین زود یلیخ-

 :دادم ادامه و کردم کوتاه یخندها

 .میکرد هم نگاه هم به-

 صورتم و گرفت را چانهام ریز دستش با .شد کینزد امیمتر مین تا قدمکوتاه کی با

 باال یر طو را

 گره چشمانش به نگاهم .دباشن راستا کی در چشمانمان میمستق نگاه که آورد

 گره یطور .خورد

 .هستم آنها یتشنه و دلتنگ هنوز و دهامیند را آنها است سال صد انگار که خورد

 !مینکرد نگاه یکاف یاندازه به هنوز نیبب-
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 ماکان؟ چقدره یکاف یاندازه-

 !دونمینم واقعا منم !دونمینم-

 یذره به ذره .کرد گرم را چشمانم یکره اعماق تا چشمانش از نیدلنش یحس

 لحظه هر وجودم

 را چشمانم زور به .کردیم تشنهتر نگاه نیا به مرا شدنش، گرمتر با و شدیم گرمتر

 خالف تا بستم

 :گفتم بسته چشمان همان با .کنم قطع را نگاه نیا احساسم و عقل لیم

 .منتظرمه اگنس ماکان، برم دیبا من-
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 :گفت و کرد رها را چانهام

 .یبر که بهتره .توئه با حق آره-

 بر چشم در و رفتم اتاقش به تند ییقدمها با .کردم باز چشم و دمیچرخ سرعت به

 یزدن هم

 .دمید در یجلو را او آمدم رونیب که اتاق از .کردم عوض لباس

 ؟یکن رونیب خونهت از منو زودتر چه هر یخوایم-

 .کرد نگاهم داریمعن یلبخند با و دیچرخ سمتم به سرش

 یبمون شتریب خدامه از که من وگرنه یبر یخوایم خودت-

 :گفتم و زدم یکج لبخند

 .مینیبیم رو گهیهمد شتریب فردا از .بود بس امروز واسه-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .نمتیبب فردا میگذاشت برنامه که خوبه یول نبود که سب-

 :گفتم دم،یپوشیم را میکفشها و شده خم کهیحال در

 .نکن لج و،یموس بود بس-

 .نکن لج مادمازل، نبود بس-

 :گفتم دمیکشیم نشان و خط شیبرا نگاهم با کهیحال در و شدم بلند
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 !ارین در منو یادا-

 .داد لبخندش دنکر پررنگ با ،یحرف چیهیب را جوابم

 .خداحافظ-

 .خدانگهدار-
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 راه بود، دارشید اتمام غم و دارید یشاد از یمخلوط که یحس با و بستم را در

 شیپ را آسانسور

 .کردمیم آماده فردا یبرا را خودم دیبا .گرفتم

*** 

 شد؟ خوب یکنیم فکر اگنس-

 و انداخت دمیچ را آن خودم من، خواست به که صبحانه زیم به زینآمیتحس ینگاه

 :گفت

 !خانوم هیعال-

 :داد ادامه و آورد باال من چشمان تا را نگاهش

 .شده قشنگ و منظم یلیخ-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .یگیم که باشه نطوریهم دوارمیام-

 در یحت فراتر، هم پوست از .دمیگنجینم خود پوست در جانیه و شوق شدت از

 بدنم

 هنوز یول دادم، رییتغ زیم یرو را ظرفها دمانیچ بار یس ای ستیب دیشا .دمیگنجینم

 ذهنم

 .بود آنها یبرا حالت نیبهتر افتنی ریدرگ

 به شباهتیب یتند از که ییقدمها با و گرفتم زیم از چشم خانه زنگ یصدا با

 به نبودند دنیدو

 مرتب و نماند یچروک و نیچ تا دمیکش نییپا یکم را راهنمیپ یلبه .رفتم در سمت

 .برسد نظر به



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 553 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .خورد گره آرامش چشمان به نگاهم .کردم باز را در و دمیکش قیعم ینفس

 از و زدم یلبخند

 .رفتم کنار در یجلو

 !یاومد خوش-

 :گفت و دیپاش میرو به گرم یلبخند

 !ممنون-
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 :گفت آمدیم ماکان سمت به نشیدلنش لبخند با کهیحال در اگنس

 که دیهست خونه نیا مهمان نیشانستر خوش شما کنم فکر .آقا دیاومد خوش-

 خودشون انوم،خ

 .دندیچ رو صبحانه زیم واستون

 یگزارش من، از گرفتن نظر بدون و راحت که اگنس به تعجب از گرد یچشمان با

 آنچه از قیدق

 اگنس از را نگاهش قبل، از پررنگتر یلبخند با ماکان .شدم رهیخ داد،یم بود گذشته

 من به

 .دادم حرکت او چشمان سمت به را نگاهم هم من ارادهیب .کشاند

 !مادمازل یکرد شرمنده-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .بشه جبران ممکن نحو نیبهتر به شب که بود نیا یبرا-

 :گفت و کرد یکوتاه یخنده

 .نباش شب نگران-

 و دیچرخ سمتم به .برد و گرفت او از را کتش عیسر اگنس و آورد در را کتش

 :دیپرس متعجب

 !ت؟داش عجله انقدر چرا-

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 .میباش تنها ما خواستیم-

 :گفت و زد یطنتیپرش لبخند

 !م؟یباش تنها چرا-

 :گفتم یالیخیب با و انداختم باال را میشانهها

 .مزاحمه اون که میبزن یخصوص حرف میخوایم کرده فکر البد-

 :گفت و رد ک قتریعم را لبخندش
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 !کنه؟ فکر ینطوریا شده باعث یچ-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .کرده فکر ینطوریا اون که یکرد برخورد یجور کی تو دیشا-

 :گفت و شد قتریعم لبخندش

 !قه؟یدق چند نیهم به-

 :گفتم نانیپراطم یلحن با

 .قهیدق چند نیهم به-

 یلحن با لبش، بر لبخند همان با .کردم حرفم یمهیضم را لبخندم شدن قتریعم

 :گفت پرغرور

 !من به کالیبار پس-

 .میبخور صبحانه میبر حاال !درود و،یموس درود-

 نشستنم، زیم پشت از بعد لحظه چند .شدم آشپزخانه یروانه و دمیچرخ عیسر

 یصندل یرو

 .گرفت یجا میوروبر

 :دیپرس و چرخاند چشم زیم یرو

 کجاست؟ یچا پس-

 .چسبهیم قهوه با صبحونه-

 :گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش
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 !؟یچا بدون کال یعنی-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .یچا بدون کال-
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 :گفتم ناچار به .کردیم نگاهم متعجب همچنان بزند یحرف آنکه بدون

 .کنه درست یچا تو واسه گفتم اگنس به خب-

 زم،یبر یچا شیبرا تا داشتمیبرم را یقور کهیحال در و شدم بلند یصندل یرو از

 را دستم مچ

 من به نگاهش با .کردم نگاهش یسوال و چرخاندم سمتش به را سرم .گرفت

 .بروم کنار کرد اشاره

 یحرف چیهیب را صبحانه .شد ختنیر یچا مشغول خودش و گرفت دستم از را یقور

 .میکرد تمام

 نیا از .دوختم چشم کردندیم نگاهم مشتاق که چشمانش به و آوردم باال را سرم

 یشدنها غرق

 نیا دمینفهم .شدمینم ریس هرگز امشش،پرآر نگاه عیوس و قیعم یایدر در ییایرو

 یایدن

 .آمدم رونیب آن از اگنس یصدا با که برد، لذت اوج به خود با مرا چقدر نگاهش

 د؟یندار الزم یزیچ-

 به بودم آن محتاج که یآرامش با همچنان که ماکان چشمان از یسخت به را نگاهم

 دوخته من

 .ندمچرخا راهرو سمت به را سرم و گرفتم بودند، شده

 .نه-

 :گفت شدیم بلند کهیحال در ماکان

 .میباش کرده استفاده خوب کشنبهمونی از که رونیب میبر خب-

 :گفتم یناباور و ذوق با
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 م؟یریم کجا رون؟یب میریم-

 چطوره؟ میبر ادهیپ دیها پارک تا خب-

 !م؟یبر ادهیپ اونجا تا !گرفته؟ تیشوخ-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 .میریگیم یتاکس یشد خسته وقت هر-

 !یریم ادهیپ رو راه همه نیا چرا ،یدار نیماش که تو دونمینم من آخه-
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 .ستین سخت یکنیم فکر که اونقدر-

 شه؟یم یچ یآورد نجایا تا که نتیماش یراست .سخته همونقدر قایدق چرا-

 .اومدم ادهیپ !اوردمین نیماش که من-

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 !وونهید ،یوونهاید تو-

 توانستیم که بود یجواب نینتریریش ش،یگونهها یرو یحفرهها و خندهاش یصدا

 من به

 :گفت خندهاش آمدن بند از پس .بدهد

 م؟یبر ادهیپ یموافق حاال خب-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .میریبگ دیبا میریبگ یتاکس گفتم اگه اما آره-

 :گفت و زد یچشمک

 .البته-

 .شدم اتاقم یراه و کردم قتریعم را لبخندم

 .گردمیبرم زود-

 و شد کینزد من به ب**ل به لبخند .زدم رونیب اتاق از و کردم عوض لباس عیسر

 هم همراه
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 مین از پس .کردیم یهمراه را ما سکوت م،یرفتیم راه که همچنان .میترف رونیب

 را دستم یساعت

 .بشود گرم تا گفتم "ها" و گرفتم دهانم میجلو و آوردم رونیب امیباران بیج از

 مارس اواسط یهوا

 از روز کی و دارد یدلچسب یخنک روز کی .گذاردیم یبد یفیبالتکل در را آدم

 را آدم سرما شدت

 افزوده امروز سوزناک و سرد یهوا یریدلپذ به هم بودن بارشیب نیا .اندلرزیم

 گرم حس با .بود

 فرو خودش کت بیج در و گرفته مرا دست که دستش به نگاهم دستم، شدن

 دهیکش بردیم

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه .شد
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 !باش راحت-

 :گفت و دیپاش میرو به گرم یلبخند

 .راحتم-

 !خدا به یدار رو یلیخ-

 .هیدرست و منصفانه کار ست،ین ییپررو پس یدار دوست خودتم-

 :گفتم و دمیگز را لبم یگوشه

 !دارم؟ دوست یچ که یدیم نظر منم طرف از-

 !البته-

 ...یحق چه به واقعا تو کانما-

 نگاه با .گرفت قرار میروبرو قایدق و گذاشت دهانم یرو را آزادش دست

 را چشمانم مشیمستق

 وجودم عمق تا نگاهش از که یآرامش .کرد ذوب چشمانش فراوان یگرما ریز

 به شد،یم یجار
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 بعد قهیدق چند .نکردم حس را اطرافم یهوا یسرما گرید که کرد گرم مرا یقدر

 را دستش

 سرش .دمیپاش شیرو به کج یلبخند ارادهیب .زد من به گرم یلبخند و برداشت

 انداخت نییپا را

 شدن گرم لذت از و افتادم راه به هم من دنبالش به .داد ادامه رفتن راه به و

 اسارت در دستم

 .شدم لذت غرق دستش،

 .میدیرس بفرما،-

 مسافت نیا چطور نشدم توجهم اصال .شدم رهیخ دیها پارک یورود به ناباور

 یط را یطوالن

 آشکار آن در تعجب حس که یلحن با و دیچرخ سمتش به سرم .میدیرس و میکرد

 :گفتم بود

 !میدیرس زود انقدر شهینم باورم ماکان-

 :گفت و زد یلبخند

 .یکنیم فکر که هیاون از راحتتر گفتم بهت که من-
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 :گفتم و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .مونده یاصل یادهرویپ حاال-

 .داره یگهاید لذت پارک یتو یادهرویپ !معلومه-

 یور نگاهم .برداشتم را امیبعد یقدمها یکمتر سرعت با و زدم پررنگ یلبخند

 که پارک درختان

 تازه یخزهها به و آمد نترییپا نگاهم .خورد چرخ بودند درآمده شانیغنچهها تازه

 بر کرده رشد

 .دادندیم را بهار آغاز به یکینزد دینو یهمگ .خورد گره درختان یتنه یارهایش

 م؟ینیبش اونجا یخوایم-
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 دو نیب که یمکتین به و کردم دنبال را نگاهش رد .چرخاندم سمتش به را سرم

 یجا بلند درخت

 .دوختم چشم بود، گرفته

 .مینیبش آره،-

 یجا از پس لحظه چند .مینشست و میدیرس آن به بلند چندان نه قدم چند با

 آن یرو گرفتن

 شکل لبم بر لبخند .شد ترَ دیباریم نم نم که یباران زیر قطرات با صورتم مکت،ین

 از .گرفت

 .بودم ممنون آسمان قشنگ استقبال

 .آرزو-

 بله؟-

 بخوام؟ ازت یزیچ کی شهیم-

 !باشه یچ تا-

 .ستین هم تو ضرر به باش مطمئن .ستین بد-

 ؟یخوایم یچ بگو خب-

 .ینر ییجا خبریب ران،یا یرفت که نباریا مثل چوقتیه گهید خوامیم-
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 :داد ادامه و گرفت میجلو توقف عالمت به را دستش که بزنم یحرف خواستم

 تاوان براش بدجور اما ست،ین بخشش قابل دونمیم و کردم اشتباه من دونمیم-

 تو .دادم پس

 یبفهم تا یبکش زجر و یکن تجربه خوامینم قلبا و دمیکش یچ مدت نیا من یفهمینم

 چه

 .یشد دلخور من از یلیخ اگر یحت نکن، من با کارو نیا گهید پس م،داشت یحس

 :گفتم یجد یلحن با و کردم یاخم

 .حقته یکن دلخورم یلیخ اگه-
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 کینزد صورتم یمتر یسانت ده تا را صورتش و گذاشت دهانم یرو را دستش

 مردمک .کرد

 چند زا پس .شد محو اخمم ناخودآگاه .کرد متمرکز راستم چشم یرو را چشمانش

 نگاهش لحظه

 سکوت که شدم دارشیمعن نگاه غرق یقدر به .کرد معطوف چپم چشم به را

 با را میبها**ل

 چشمم دو نیب را نگاهش کباری هیثان سه هر .داشت نگه هم به متصل محکم یقفل

 در نوسان به

 ییصدا با نکهیا تا کرد صرف نوسانگر نگاه نیا یبرا زمان چقدر دمینفهم .آوردیم

 :گفت آهسته

 حقمه؟ واقعا-

 :گفتم و آمد در حرکت به ردیبگ دستور مغزم از آنکه یب زبانم

 .نه-

 یاخم حرص از .شد انینما لبش بر روزمندانهیپ یلبخند .گرفت فاصله صورتم از

 میابروها ظیغل

 .زد گره هم به را

 ؟یکنیم کارو نیا من با چرا-

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !کار؟ کدوم-

 .کردنت نگاه ینجوریا-

 نکنم؟ نگاهت گهید یخوایم یعنی-
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 :گفتم کنم فکر میگویم آنچه به یذرها آنکه یب

 ...نگاهت نیا به من !نبود نیا منظورم !نه-
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 نگاهش به دمیشد ازین توانستمینم .میبگو توانستمینم را حرفم یباق .کردم سکوت

 .کنم ابراز را

 .داد یتمندیرضا به را خود یجا چهرهاش تعجب و آمدند نییپا کم کم شیابروها

 زد گرم یلبخند

 :گفت و

 .تو مثل درست دارم، ازین بهش منم-

 زانیگر سماحسا گفتن از که من برعکس .شدند گرد یناباور شدت از چشمانم

 یلیخ او بودم،

 .کردیم ابراز را حسش جسورانه و رُک

 استفاده ابزار عنوان به لمونیم و ازین نیا از و کنم تیاذ رو تو خوامینم من آرزو-

 یوقت اما کنم،

 یکنیم انکار رو یبریم لذت حسش از و یکنیم حس وجودت تمام با که یزیچ اون تو

 بهش ای

 .باارزشتره غرورت از حس اون بندازم دتای کنمیم یسع ،یکنیم یتوجهیب

 ییصدا با .کرد نگاهم یسوال و متعجب .گذاشتم دهانش یرو را اشارهام انگشت

 :گفتم آهسته

 یچ فهممینم اما ادیز یلیخ م؛یمتفاوت یلیخ ما .ادیز یلیخ ؛یدار فرق من با یلیخ تو-

 باعث

 ؟یفهمیم تو !میباش داشته ازین هم نگاه کی به انقدر شهیم

 :گفت و برداشت لبش یرو از را انگشتم دستش با

 مورد در اما .کنهیم دایپ ادامه رتباطمون ا و میجذاب هم یبرا میمتفاوت یلیخ ما چون-

 ...نگاه

 :داد ادامه کردیم پررنگتر را شدهاش کمرنگ لبخند کهیحال در و کرد یمکث

 در که هیحس نیرسابقهتیب و نیبتریعج .نامفهومه و درک رقابلیغ یلیخ منم واسه-

 کل

 !کردم تجربه میزندگ
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 داشت، نگاه نیا به مرا حس هم او نکهیا از .آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 و لذت غرق

 .میکردیم نگاه هم به یچند از هر .نشد زده نمانیب یحرف گرید .شدم آرامش

 از چشم بعد یکم
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 نم همچنان باران .میدوختیم چشم اطرافمان سبز یفضا و درختان به و گرفته هم

 .دیباریم نم

 را آنها خود ریمس در و کنَد را درختان یغنچهها یبرخ و دیوز تند یباد ناگهان

 حس با .ربود

 یموها از یدستها .چرخاندم ماکان تسم به را سرم م،یموها یرو یگرم جسم

 را امیشانیپ یجلو

 سر یخندها .گذاشت آنها یالبال بود، دستش در که را یغنچها و برد گوشم پشت

 :گفتم و دادم

 !لمهایف یتو مثل-

 :گفت و زد نیدلنش یلبخند

 !لمهایف از شتریب یلیخ اد،یم بهت یلیخ-

 کردمینم درک .شدند داغ خجالت از میگونهها کردم حس .شد قتریعم لبخندم

 ممکن چطور

 تا او فیتعر هر با تفاوتم،یب انمیاطراف یفهایتعر به نسبت حد نیا تا که من است

 گرُ حد نیا

 از را غنچهها از گرید یدستها و دیوز دوباره باد !شومیم زده جانیه و رمیگیم

 مظلوم درختان

 درنگیسف کوچک یغنچه کی نیح نیهم در .آورد در گردش به خود با و دیدزد

 .افتاد دستم در

 .کردم نوازش را فشیلط کوچک یگلبرگها اشارهام، و شست انگشتان با
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 .شت گو یکی اون پشت یموها یال بذارش-

 کتش یجلو بیج در و برداشتم را غنچه .کردم نگاهش خندهکنان و آمد باال سرم

 یرو که

 جان لبش بر ندلبخ .گذاشتم داد،یم شینما را خود مرز یافق یخط با نهاشیس

 گرفت یشتریب

 :گفت و

 !لمهایف یتو مثل-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !لمهایف از شتریب یلیخ اد،یم بهت یلیخ-

 باالخره .دوختم چشم شیگونهها یرو یحفرهها به خندان من و داد سر یخندها

 روز کی

 !برد خواهم فرو آنها در را انگشتانم

*** 
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 .خونه میدیرس باالخره خب-

 به صبح، از یطوالن یادهرویپ از بعد باالخره .کردم نگاه مجتمع به کوفته و خسته

 خانهاش

 .میدیرس

 .کن جبران شام با پس .بود بد یلیخ امروز نهار باشه ادتی-

 !بود؟ بد یخوشمزها اون به یپاستا نظرت به واقعا آرزو-

 :گفتم پرحرص یلحن با و کردم اخم

 نصفش فقط که بشقاب کی بعد رمیم راه دارم صبح از !کم یلیخ بود، کم یلیخ-

 مگه بود، پاستا

 !کرد؟یم ریس منو

 :گفت و داد سر یخندها

 !یبخور غذا ادیز ادینم بهت-
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 .گشنهام خدا یشهیهم و دارم دوست غذا یلیخ من اتفاقا-

 !؟یستین چاق یچجور پس-

 .نخورم ادیز رمیگیم خودمو یجلو چون-

 !بود؟ کم پاستا اون و یریگیم رو خودت یجلو تازه-

 !بود کم یلیخ گهید اون-

 :گفت و زد یلبخند

 .دییبفرما خب-

 یقدمها با .میدیرس آپارتمانش در به ی ک نشدم متوجه که میکرد بحث آنقدر

 به .شدم وارد دبلن

 :گفتم بستیم را در کهیحال در .شد داخل دنبالم
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 بپرسم؟ سوال کی-

 .کرد نگاهم منتظر و دیچرخ سمتم به

 .بپرس تا پنج-

 :دمیپرس و دندش گرد تعجب شدت از چشمانم

 !تا؟ پنج چرا حاال-

 یخوایم تا چند هر و یباش راحت خواستم ،یمونیم یسیرودروا یتو یلیخ تو چون-

 .یبپرس

 .افتاد راه اتاقش سمت به و آورد در را کتش

 بپرسم؟ حاال خب-

 :گفت و دیچرخ سمتم به-

 !البته-

 کی یتونیم و تطبقهس پنجاه ساختمون نیا یوقت اونم چهارمه؟ یطبقه خونهت چرا-

 آپارتمان

 !یریبگ باالترش یطبقهها یتو
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 :گفت و زد داریمعن یلبخند

 .باشم باال ادیز ادینم خوشم من چون-

 !ست؟ین باال طبقات قشنگ یمنظره فیح !چرا؟-

 .برمینم لذت باشم داشته ایدن ینقطه نیبلندتر در خونه کی که نیا از من خب-

 دمیم حیترج

 .باشم مردم اغلب سطح هم و نیزم به کینزد

 و دارم دوست یلیخ رو مایهواپ مثال .باشم باال یلیخ دارم دوست شهیهم من اما-

 اون عاشق

 .رمیگیم اوج تیکا با که میلحظها
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 یسوار دوچرخه و دنیدو مثل ییورزشها و باشم نیزم یرو مدیم حیترج من اما-

 تیکا به رو

 .دمیم حیترج یباز

 .بهتره قهمیسل من خب-

 و برد باال میتسل ینشانه به را دستانش .کنم دییتا را حرفم که زدم یکج لبخند

 :گفت

 برم من .بهتره خودش یقهیسل کس هر نظر از و خوبه همهمون یقهیسل خب-

 .کنم عوض لباس

 رونیب منتظر و زدم قدم ییرایپذ در حوصلهیب .بست را در و رفت اتاق به عیسر

 .ماندم آمدنش

 !؟ینکرد عوض لباس چرا تو-

 .دمیچرخ کرد،یم خطاب مرا که یپرتعجب یصدا منبع سمت به

 !یکردیم عوض لباس یداشت اتاقت یتو خودت کنم فکر دایببخش-

 .هست که کارم اتاق-
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 باال را میشانهها .کرد اشاره بود، اتاقش در یروبرو قایدق که یدر به دستش با

 :گفتم و انداختم

 !کجاست کارت اتاق دونستمینم که من-

 .یدادیم خرج به یکنجکاو کم هی خب-

 به من، برعکس قایدق .بود باال یلیخ سرعتش .شد آشپزخانه یراه و زد یچشمک

 هم بر چشم

 ،یکنجکاو یرو از .کردیم جور و جمع را شیکارها گرید و دیپوشیم لباس یزدن

 گرفتم میتصم

 اتاق از سادهتر یلیخ کارش اتاق یفضا .کنم عوض لباس کارش اتاق در بار نیا

 بر .بود خوابش

 و یپزشک کتب شیقفسهها اتیمحتو .بود یسر تا سر یکتابخانها شیوارهاید تمام

 نیچند

 به .بودند شده دهیچ مرتب که بود دیجد و کهنه رنگارنگ یپوشه و پرونده

 بزرگ یادار زیم سمت

 .رفتم بودند شده دهیچ یزیروم عکس قاب دو آن، از یگوشها که اتاقش وسط

 به نگاهم ارادهیب

 یعکس یگرید و بود مادرش و خودش عکس آنها از یکی .شد دهیکش عکسها قاب

 خودش، از

 پدرش از ینشان که داشت تعجب یجا .بود گلنوش خالهاش، یخانواده و مادرش

 یعکسها در
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 یصندل یرو .کردم عوض لباس و گرفتم عکسها از چشم !نبود چشمش یجلو

 پشت چرخدار

 یلصند یدسته به را دستم .چرخاندم نیطرف به را خودم آن با و نشستم زشیم

 ریز و دادم هیتک
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 اگر .کردم مرور را لحظه نیهم تا صبح از امروز خاطرات تمام .گذاشتم چانهام

 میکشنبههای یهمه

 شکل لبم بر کج یلبخند فکر نیا با .خواهمینم او از چیه گرید باشد، امروز مثل

 یصدا با .گرفت

 :گفتم خورد درد به که یتقتق

 بله؟-

 .مادمازل آمادهست یچا-

 :گفتم و شد پررنگتر لبم بر لبخند

 .ویموس داخل ایب-

 تیجذاب طعم چهرهاش به نیریش یلبخند کهیحال در ماکان و شد باز یآرام به در

 وارد دادیم

 .شد

 .کنندیم استیر مادمازل که نمیبیم-

 :گفتم و شد پررنگتر لبخندم

 .کردندیم اول از-

 .شده انیع شتریب االن اما البته-

 بده؟-

 .فتهین دهن از یچا که میبر فقط !بهخو هم یلیخ !نه-

 جلوتر بلند یقدمها با من و ستادیا کنار .شدم بلند و دادم حرکت نییپا به را سرم

 یراه او از

 .گرفت یپسند دل یباز به را مشامم دمش تازه یچا خوب یبو .شدم آشپزخانه

 یدست شیپ .دوختم چشم بود، ختهیر که یخوشرنگ یچا یمحتو یبلور فنجان به

 یوچکک

 :گفت و گذاشت میجلو
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 .مادمازل دییبفرما-

 یرنگ و آب خوش کیک یرو نگاهم .کرد اشاره زیم وسط در یسید به دستش با

 و نیریش یبو که

 .گرفت جان لبم بر کج یلبخند .ماند ثابت است، ذیلذ و گرم دادیم نشان مشیمال

 دنید با

 :گفت من واکنش

 .کنمیم درست مونیدوست مناسبت به گفتم که یکیک همون نمیا-

 .کرد حرفش یمهیضم یلبخند

 .رسهیم نظر به خوشمزه-

 :گفت و گذاشت امیدست شیپ در یبزرگ نسبتا یچاقو

 .کن امتحانش پس-

 :تمگف و شد پررنگتر لبخندم

 .لیم کمال با-

 یدروغ بود خوب میبگو اگر .شدم خوردنش مشغول یچا با و برداشتم آن از یتکها

 محض

 و فعال حد نیا تا چطور او که بود جالب یلیخ میبرا .بود یعال واقعا که چرا گفتهام،

 فن همه

 آب وانیل در آماده ینسکافه پودر ختنیر هنرم تنها من کهیحال در است، فیحر

 !است جوش

 بود؟ چطور-

 شده یخال اتشانیمحتو از من با او یهمراه در که شیجلو فنجان و یدست شیپ به

 ینگاه بودند،

 :گفتم و انداختم

 !بود یعال-

 :گفتم و کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم

 !بود یعال هم یلیخ-
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 یداشتن دوست یحفرهها آن شیگونهها بر که قیعم یقدر به .زد قیعم یلبخند

 .گرفتند جان

 .مونده یکار اصل هنوز-

 :گفتم و کردم کوتاه یخندها .رفت گاز یرو یقابلمهها سمت به و شد بلند

 !بشه میزندگ شب نیآخر امشب که ینکن درست یشام کی حاال-

 :گفت بچرخد سمتم به آنکهیب

 .سالمه کامال !نباش نگران-

 :گفتم و شدم بلند یصندل یرو از .کرد یخاص دیتاک "کامال" یرو شیصدا با

 .بزنم سر گرامافون به رمیم من !دوارمیام-

 :گفت و داد سر یخندها

 .شده تنگ برات دلش که برو-

 :گفتم رفتمیم رونیب آشپزخانه از که حال همان در

 .شده تنگ براش دلم منم-

 :گفت دمیشن کموضوح اریبس که آهسته ییصدا با

 !گرامافون حال به خوش-

 تعجب، از گرد یچشمان با .دمیچرخ سمتش به عیسر و ستادمیا در چهارچوب در

 ناباورانه

 :دمیپرس

 !؟یگفت یچ-

 :گفت و زد یلبخند

 !مادمازل یدیشن که تو خب-
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 :گفتم و آمد کش باال به لبم یگوشه

 .ییتو گرامافون، اون از قبل خونهت به من اومدن لیدل حال هر به-
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 :گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !؟یگفت یچ-

 :گفتم طنتیپرش یلحن با و زدم یچشمک

 !ویموس یدیشن که تو خب-

 با که همچنان .گرفتم خوشحالش و ناباور یچهره از چشم و کردم گرد عقب

 به یشاد از یلبخند

 شدم خم دمیرس که کوچک نیتریو به .برداشتم قدم آهسته کردم،یم نگاه اطرافم

 پشت از و

 با د،یدرخشیم رشینظیب ییطال رنگ با که ییبایز گرامافون به زش،یتم یشهیش

 نگاه لبخند

 به قهوه فنجان کهیحال در و انداختم کار به را آن کردم تصور المیخ در .ردمک

 یصندل بر دست

 در چقدر دمینفهم .کنمیم گوش اشیمیقد یقیموس یبایز یصدا به نشستهام،

 به حال همان

 یرو بر سرم پشت در پا دو حرکت ریتصو دنید با که بودم رفته فرو فکر

 و فکر ن،یتریو یشهیش

 سمتش به را سرم و گرفتم نیتریو از چشم .ستادیا یحرف چیهیب .زدم رکنا را الیخ

 .چرخاندم

 .کردیم نگاهم ب**ل به لبخند

 ماکان؟ شده یچ-

 .کردم نگاه چشمانش در یسوال و شدم بلند .شد کینزد من به بلند قدم چند با

 .کنم محروم دنشید از رو تو خوادیم دلم شتریب ،یکنیم نگاهش شتریب یچ هر-

 !یدار رض م نکنه !ا؟چر-

 .کرد ضتریعر را شیبها**ل لبخندش، شدن قیعم

 نخوام هرگز شهیم باعث هست، که یچ هر اما باشه یضیمر نوع کی واقعا دیشا-

 و پرشوق نگاه
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 .بشم کیشر یکس ای یزیچ با رو عالقهت

 
 

471 

 :دمیپرس گنگ

 !چرا؟-

 .یکن نگاه من به همهشون یجا به خوامیم چون-

 تپش شدن تندتر .واداشت حرکت به یگرید جور را قلبم وجودم، در گرم یحس

 به را عضالتش

 حس نیا از .کرد نفوذ بدنم یسلولها تمام در گرما و یشاد .کردمیم حس یخوب

 تشیمالک

 آن در ییرو دو ای دیترد از یاثر .شدم قیدق نگاهش در !بردمیم تلذ بیعج

 یآرامش فقط .نبود

 .کردیم تراوش چشمانش از ایریب

 .ماکان-

 بله؟-

 .نزن حرف یجور نیا گهید-

 :دیپرس و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !؟یچجور-

 !گهید یجور نیهم-

 .دوختم چشم نیزم به و گرفتم چشمانش از را نگاهم

 .زنمینم حرف یجور نیهم گهید باشه خب-

 به یکج لبخند .زدیم موج نگاهش در طنتیش .کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم

 اما زدم شیرو

 :گفت بزنم یحرف نکهیا از قبل

 .آشپزخونه یتو ایب-

 کنم؟ کار یچ امیب من !گهید کن درست غذا خودت-
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 .باش اونجا یول کن نگاه نیبش-
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 یلبخند غذا یههایادو خوب یبو .شدم آشپزخانه یراه خسته و سست یقدمها با

 لبم بر کج

 چشم زد،یم هم را خورش کوچک یمالقها با که ماکان به و نشستم زیم پشت .آورد

 .دوختم

 را یخال یظرف .نشست میروبرو دست، به اریخ و گوجه ینیس و شتگذا را درش

 بود زیم یرو که

 و سرعت با دستانش .شد کردن خرد مشغول چاقو با و کرد کینزد خودش به

 اندک در مهارت،

 کوچک یتکه کی و بردم ظرف سمت به را دستم .کردند پر بایتقر را ظرف یزمان

 برداشتم را گوجه

 دم،یجویم را کوچک یتکه کی همان که همچنان .مشد مشغول خوردنش به و

 ریز ماکان

 فیرد به آنکه از قبل یول رفت ظرف سمت به دوباره دستم .کردیم نگاهم یچشم

 گوجهها

 .شد ریاس ماکان یقو و گرم دست توسط برسد،

 !نزن انگشت-

 گه؟ید دونه کی-

 .بشه آماده غذا ستایوا !نه-

 محو چشمانم در کردم حس .کردم اهشنگ مظلومانه و کردم درشت را چشمانم

 میبها**ل .شد

 :گفتم و دمیبرچ را

 باشه؟ گه،ید دونه کی فقط-

 :گفت گنگ
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 ؟یچ-

 بردارم؟ گهید دونه کی فقط گمیم-

 :داد پاسخ یگنگ همان با

 ؟یبردار گهید دونه کی یچ از-

 .گوجه-
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 کرده زیر را چشمانم .بود اشیجیگ وفور از دیپرسیم حاال تا هم چه هر .نگفت چیه

 .کردم اخم و

 آورده دست به را اشیاریهوش تازه ییگو .شد عوض هیثان صدم به نگاهش رنگ

 را سرش .بود

 .شد گردنش پشت خاراندن مشغول دست با و انداخت نییپا

 !نکن یباز من با انقدر آرزو-

 !؟یزنیم حرف یباز کدوم از-

 .شد قیدق چشمانم در مشکوک ینگاه با و آمد باال عیسر سرش

 !یدونینم تو یعنی-

 !نه-

 :گفت و زد یلبخند

 .کردم باور من باشه-

 !کن باور-

 :گفتم و کردم نگاه ساالد یگوجهها به

 !شاهدند هم گوجهها-

 یرهها حف در .کشاندم شیگونهها سمت به را نگاهم .شد بلند خندهاش یصدا

 و کوچک

 .شدم غرق بزرگشان



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 574 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .کردم نگاه لذت با عالقهام مورد خورش یمحتو ظرف به .شد آماده غذا باالخره

 قیعم ینفس

 .بردم فرو میههایر اعماق تا را خوبش یبو و دمیکش

 .دییبفرما-

 قاشق نیاول همان با .شدم لمشغو و گرفتم بود، دهیکش برنج آن در که را بشقابم

 لبم بر لبخند

 .گرفت جان
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 ...ماکان-

 .کرد نگاهم منتظر و آمد باال چشمانم تا نگاهش

 !هیعال پختت دست-

 :گفت و زد پرغرور یلبخند

 .خودم ثلم-

 :گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !یراض خود از چه-

 که میبود گرسنه یقدر به .کرد مشغول غذا با را خودش و کرد کوتاه یخندها

 مانیغذا شدن تمام

 :گفتم و دمیکش سر را آب وانیل .دینکش طول ساعت مین از شیب

 .بود ذیلذ واقعا نکنه، درد دستت-

 :گفت و زد یلبخند

 شماست، خدمت در شام سرو یبرا شب هر ماکان سرآشپز .نداشت یلقاب-

 .مادمازل

 :گفتم و آمد کش باال به لبم یگوشه

 .ویموس بشم مزاحم شب هر که یکرد یکار غذا نیا با-

 :گفت و شد قتریعم لبخندش
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 !مزاحمت نه افتخاره یهیما-

 :گفت و شد لندب بالفاصله هم او .شدم بلند و کردم زیتم دستمال با را لبم دور

 ه؟یعجلها چه حاال-

 !سرکار میبر دیبا صبح فردا-
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 .یبد صبحونه من به دیبا قبلشم-

 تا را نگاهم و گرفتم شیبها**ل از چشم .خورد چرخ طنتشیپرش لبخند یرو نگاهم

 چشمانش

 .کشاندم باال

 .مینیبیم رو گهیهمد عصر و صبح روز هر قرارمون طبق !البته-

 :گفت و شد تر پررنگ لبخندش

 .کشنبهی و شنبه یروزها کل و-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم یگوشه

 .شهینم نیا از تریعال گهید-

 .داد کش باال به شتریب را لبش طرف دو جوابم در

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به .کرد یهمراه مرا در یجلو تا

 .یشد خسته امروز یکاف یاندازه به .کن استراحت برو گهید خب-

 بگم؟ یزیچ کی .ستمین خسته یلیخ-

 ؟یچ-

 نجا؟یا یایب بعد یهفته یدوشنبه شهیم-

 !ام؟یب چرا-

 ...یواسه-

 :داد ادامه و خاراند دست با را گردنش پشت یکم

 .سال لیتحو-

 :گفتم و دمیکوب گونهام بر ار دستم
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 ...رانیا االن حتما !بودم کرده فراموش کامال رو سال لیتحو من یوا-

 یسفره سال، لیوتح یبرا دلم .دمیکش سوز پر یآه کنم تمام را جملهام آنکهیب

 و نیس هفت

 یمرخص رفتن یرا ب توانستمیم اگر .بود شده تنگ تصور حد از شیب نوروز دیع

 به یول گرفتمیم

 .کردم استفاده تلخ اوقات یبرا را میهایمرخص تمام امسال خوبم، شانس

 ...پرسروره و شاد یلیخ رانیا االن-

 حس وضوح به را نگاهش یدلتنگ .رساندم چشمانش به و گرفتم نیزم از را نگاهم

 .کردمیم

 !رانیا یبر یتونیم که تو-

 .نرم دمیم حیترج-

 چرا؟-

 ...با دهایع چون-

 رانیا به مادرش با دهایع دیبگو خواستیم کردمیم حس .خورد را حرفش یباق

 خوب .رفتیم

 ادی او که همانطور قایدق بخوانم، نگاهش از را احساساتش و حرفها بودم گرفته ادی

 از دبو گرفته

 :گفتم عیسر نکند، الیخ و فکر آنکه یبرا .ببرد یپ جوابم نیصادقانهتر به نگاهم

 ؟یریگیم لیتحو رو خودت کشور سال گانهیب کشور در من مثل هم تو پس خب-

 :گفت و زد یلبخند

 .شهیم یعال رمیبگ لشیتحو تو با اگه اما ندارم، که یگهاید راه-

 باشم؟ کنارت سال آخر تا که اشمب شتیپ لیتحو سال یخوایم !ها یزرنگ-

 :دیپرس مشکوک و شد قیدق چشمانم در نگاهش

 ؟یخواینم نویا تو مگه-

 :گفت اریاختیب زبانم و شد قفل مغزم که شدم نگاهش غرق یقدر به
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 !خوامیم چرا-

 :گفت و شد انینما لبش بر روزمندانهیپ یلبخند

 .باش نجایا پنج ساعت دوشنبه پس-

 :گفتم و کردم یاخم

 گه؟ید امر-

 .ستین یعرض-

 چهرهاش، در تیجد رنگ دنید با .بردم فرو میموها در را دستم و دمیکش یپوف

 :گفتم عیسر

 !نترس کشمینم-

 :گفتم و دادم حرکت میموها یالبال آرام را دستم .کرد نگاه دستم به شکاک

 .کنمیم نوازششون دارم نیبب-

 یبرا که یتالش با و کردند ریگ میموها از محکم یگرها نیب انگشتانم نیح همان در

 گره پارهکردن

 دهیکش محکم و دیشد گره، آن شدن باز از پس میموها یقدر به دادم، خرج به

 یصدا که شدند

 یلحن با .آورد رونیب میموها از را دستم و گرفت را تمدس مچ عیسر .آمد در آخم

 :گفت یجد

 .باشم گفته !بود بار نیآخر-

 .زدم گره او آرام یول یجد نگاه به را نگاهم و دمیکش یپوف

 !باشه-

 لبش بر د،یکشیم رخ به را روزمندانهاشیپ حس که یلبخند .کرد رها را دستم مچ

 .شد انینما

 :گفتم نکنم رید نیا از شیب آنکه یبرا

 .ریبخ شبت خب-
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 .ریبخ هم تو شب-
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 سوار از قبل آسانسور، در شدن باز با .گرفتم شیپ در را آسانسور راه و دمیچرخ

 عقب به شدن

 موهبت، نیا از امروزم سهم نیآخر عنوان به آرامشش از مملو نگاه در .دمیچرخ

 .دوختم چشم

 شیبرا یدست .زد دلنواز و گرم یلبخند جوابم در .آمد کش باال به لبم یگوشه

 به و دادم تکان

 محروم نگاهش در شتریب شدن غرق از ،یفلز در شدن بسته با .رفتم آسانسور

 .شدم

 .خانوم دیاومد خوش-

 اگنس؟ گذشت خوش تبه نبودم من .ممنون-

 !بگذره؟ خوش دیستین شما یوقت شهیم مگه-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .یخوردیم ییهوا کی و رونیب یرفتیم خب-

 .چسبهینم ییتنها-

 .بهتره که موندن خونه یتو از-

 :گفت و زد یلبخند

 .بعد یدفعه یواسه باشه-

 .باشه-

 بردمیم باال او با یخداحافظ یبرا را دستم کهیلحا در و گرفتم شیپ در را اتاقم راه

 :گفتم

 .اگنس ریخ به شب-

 .خانوم ریخ به شب-
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 چشم تختم به پرذوق یلبخند با و کردم پرت اتاقم یگوشه مبل یرو را فمیک

 کی از بعد .دوختم

 .بود نهیگز نیبهتر خواب ماکان، با دلچسب یگپ از پس البته و یادهرویپ از پر روز

 یصدا با صبح

 بر چشم به صبحانه یبرا ماکان آمدن شوق از .شدم داریب سرعت به یگوش زنگ

 تمام ،یزدن هم

 بافتن به شروع و دمیپوش دوخت خوش و بایز یراهنیپ .دادم انجام را میکارها

 .کردم میموها
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 یبیعج طرز به .برداشتم آن از یملیر و رفت شیآرا لوازم فیک سمت به دستم

 در شوق و ذوق

 تمام را صورتم به یوسواس نگاه و دمیکش امیشانیپ به یدست .دیجوشیم خونم

 یصدا با .کردم

 یرهیدستگ یرو را دستم .رساندم در به را خودم یتند به و شدم بلند خانه، زنگ

 و گذاشتم در

 کش باال به را لبم راست یگوشه و کردم باز را در آرام .دمیکش قیعم ینفس

 شلوار و کت با .دادم

 در یفیظر گل دسته کهیحال در براقش، شهیهم مثل یکفشها و دهیکش اتو و یرسم

 دست

 گرم یلبخند و انداخت من به نیتحس از سرشار ینگاه .شد ظاهر میجلو داشت،

 .دیپاش میرو به

 .آرزو سالم-

 .یاومد خوش یلیخ سالم،-

 .ممنون-
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 به را گل دسته و رفت گ قرار کنارم کوتاه قدم دو با .رفتم کنار در یجلو از

 .داد دستم

 !یبکش زحمت نبود الزم-

 .بخوره صبحونه گل یبو با آدم صبح خوبه-

 !؟یکنیم شروع خوردنو صبحانه بو نیا با صبح روز هر-

 .آره-

 .دمیکش قیعم ینفس و بردم فرو گلها در را صورتم

 !هیعال-

 .خودت مثل-

 .کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با و آمد باال سرم عیسر

 !؟یگفت یچ-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش
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 .یکرد تعجب دنشیشن از که یزیچ همون-

 که آمد آشپزخانه از شیصدا .گذاشت تنها یشاد و بهت با مرا و زد یچشمک

 :گفت

 .میگشنها ما مادمازل-

 :گفتم یپرانرژ ییصدا با و زدم قیعم یلبخند

 .اومدم-

 خوردن صبحانه .شدم آشپزخانه یراه و رداشتم ب ییرایپذ زیم یرو از یگلدان

 اما نبرد، زمان یلیخ

 .بود لذتبخش یلیخ بودم، دهیچ خودم که یزیم پشت و او کنار در

 .دیچسب یلیخ-

 .یخورد من کنار و من یخونه یتو چون-

 .یداد بیترت خودت که یتدارکات با البته و-
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 نور ریز که کشیتار و ره یت چشمان در .زد میرو به آرامشبخش و گرم یلبخند

 از یریکث تعداد

 نیبهتر نیا .شدم رهیخ د،یدرخشیم پنجره از دهکر گذر دیخورش یپرتوها

 که بود یصبحانها

 .کنند هیتغذ توانستندیم هستند، چشمانش به نگاه یگرسنه شهیهم که چشمانم

*** 

 فرا دوشنبه باالخره .آوردم در را روپوشم و کردم پرت فمیک در را لمیوسا عیسر

 یبرا من و دیرس

 هر دیبا نشود دایپ تیزیو یبرا ،یلقب وقت بدون یدیجد ضیمر یکله و سر آنکه

 زودتر چه

 به .زدم رونیب کینیکل از و کردم یکوتاه یخداحافظ یمنش با .رفتمیم رونیب

 و شوق با یقدر

 به دنیرس محض به .بود شده ادیز شدت به سرعتم که کردمیم یرانندگ ذوق

 شدم ادهیپ مجتمع

 را سرم ینگاه ینیسنگ حس اب .رساندم یالب آسانسور به را خود تند، ییقدمها با و

 زیم سمت به

 :گفت و کرد نگاهم ب**ل به لبخند .چرخاندم نگهبان
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 .خانوم سالم-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .سالم-

 در موقع همان .دیبخش یشتریب جان لبخندش به و آورد نییپا یکم ار سرش

 و شد باز آسانسور

 ب**ل ریز کودکانه یجانیه از سرشار یلحن با .شدم آن وارد تند یقدمها با من

 :گفتم

 !چهارم سوم، دوم، اول،-
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- fourth floor 

 یزن یشده ضبط شیپ از یصدا که آسانسور یوارهید یرو یبلندگو یسوراخها به

 را صدا خوش

 یریمس و رفتم رونیب آسانسور از .زدم ضیعر یلبخند و کردم نگاه کرد،یم پخش

 دو نیا که

 را کردم یط خوشطعم، یشام خوردن و یچا دنینوش یبرا عصر روز هر هفته

 در یجلو .مودمیپ

 و راهنیپ با ماکان و شد باز در شماره سه به .فشردم را زنگ دیکل و ستادمیا

 و بمرت یشلوار

 :گفت و زد میرو به نیدلنش و گرم یلبخند .شد ظاهر میجلو دهیاتوکش

 ! یاومد خوش-

 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 .ممنون-

 از ظتریغل عطرش خوب یبو .شدم وارد آهسته ییقدمها با .رفت کنار در یجلو از

 به شهیهم

 .دیرسیم مشام

 دهیچ زیم یرو قهیسل تینها اب که ییبایز و فیظر نیس هفت یسفره یرو نگاهم

 بود، شده

 .ماند ثابت

 چطوره؟-
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 به و دیچرخ سمتش به سرم .آمدیم راستم گوش از یکم یفاصله از شیصدا

 از که چشمانش

 :گفتم پرشوق یلحن با .شدم رهیخ دندزیم برق یکنجکاو

 !هیعال-

 :گفت پرغرور یلحن با
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 .خودم مثل-

 :گفتم طنتیپرش یلحن با و برده باال را میابروها از یکی

 !واقعا آره-

 کف تا میشانهها از یریدلپذ و آرامکننده یگرما .کرد حلقه میشانهها دور را دستش

 رخنه میپاها

 .ختیر جانم به را یپرشدتتر و تندتر تپش که شد گرم یحد به قلبم .کرد

 گرم یقدر به میههایر

 .دندیبخش یادیز حرارت خود، به وارده یهوا حجم کل به نفس هر با که شدند

 کینزد سال لیتحو به میدار که ایب و کن عوض لباس برو !آرزو نکن یطونیش-

 .میشیم

 اتاق از و آوردم رد را امیباران عیسر .گذاشت میتنها و برد اتاقش تا خودش با مرا

 در .رفتم رونیب

 .نشستم بود، دهیچ آن یرو را سفره که یزیم پشت نفره، دو مبل یرو کنارش

 یرو چشمانم

 ونیزیتلو یصفحه بر را سال لیتحو به مانده هیثان ستیب و قهیدق دو که یاعداد

 به متصل

 یرفح آنکهیب .انداختم شانهاش یرو را سرم .ماند ثابت داد،یم نشان اشیگوش

 را دستش بزند

 امیشانیپ با وضوح به را گردنش نبض و بستم را چشمانم .کرد حلقه شانهام دور

 به .کردم لمس

 نو سال آغاز شاد آهنگ آن، از پس و بمب یصدا که میماند حال همان در یقدر

 گوشمان به

 .دمیشن کردیم زمزمه خود با که حال همان در را آهستهاش یصدا .دیرس

 .باشه سال لیتحو مثل امسال کل دوارمیام-

 :گفتم خودش یصدا یآهستگ به ییصدا با

 .آرزو نیبهتر-
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 .آرزو ییتو آرزو نیبهتر-

 یآرامش با صداقت، و شقع جنس از یامواج که چشمانش در .آوردم باال را سرم

 از شیب که

 خود با .شد غرق نگاه نیا در من مثل .ماندم رهیخ بود، شده نیعج آنها در شیپ

 کاش گفتم

 .میباش غرق نگاه نیهم در سال تمام

 .ماکان-

 :گفت اریاختیب

 جانم؟-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 !مبارک نوت سال-

 :گفت و دیپاش میرو به گرم یلبخند

 !مبارک نومون سال-

 با !ما یدو هر ینو سال ما، ینو سال .شد تکرار مغزم در " نومون " بار ده از شیب

 به کردن فکر

 یرو از را دستش .شد ظتریغل لبم بر لبخند بود، شده ما که او و من بیترک

 و برداشت میشانهها

 را کتاب .شتبردا زیم یرو از را یکوچک قرمز کتاب .گرفت من از چشم یآرام به

 نگاهش و کرد باز

 یمتن از تا شدم کترینزد او به یکم .چرخاند اشیسیانگل ینوشتهها یرو دقت به را

 که

 مطمئن اما داشت شباهت ینید کتاب کی جمالت به جمالتش .شوم مطلع خواندیم

 بودم

 :گفتم و خاراندم را گوشم پشت دست با .نبود لیانج

 ؟یخونیم هیچ نیا-
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 و شدم بلند عیسر .نشد میصدا متوجه که بود شده کتاب آن غرق یقدر به

 کمر به دست

 را آن باالخره کتاب، آن خواندن و زدن ورق قهیدق چند از پس .ستادمیا شیجلو

 زیم یرو و بست

 را ظمیغل اخم .آمد باال نمیخشمگ چشمان تا و افتاد میپاها به نگاهش .گذاشت

 و کردم ظتریغل

 :گفتم پرحرص یلحن با
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 بود؟ واجبتر منم از که یخوند یچ-

 :گفت و زد یلبخند

 .بود ازین واقعا-

 بود؟ یچ کتاب اون خب-

 :گفت و خاراند را گردنش پشت یکم

 ؟یکنیم فکر یچ تو-

 ...پس نبود که لیانج-

 :گفتم ناباور خالهاش، دست در قرآن و مادرش قبر مکان یادآوری با و کردم یمکث

 !قرآن؟-

 ؟یکرد تعجب چرا-

 ست؟ین یعرب چرا پس-

 :گفت خاراندیم را گردنش کنار کهیحال در و چرخاند را سرش

 .بخونم یعرب ستمین بلد نکهیا حساب به بذار-

 .کردم کمصدا یخندها و شد کم ذرهذره تعجبم .شدند گرد تعجب از چشمانم

 شروع از که یکم

 دل ته از نطوریا آمدیم شیپ کم یلیخ .شد بلند قهقههام یصدا گذشت، خندهام

 .بزنم قهقهه
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 و نبودم رانیا گهید میسالگ نه از من !که ستین مسخره هم اونقدرا آرزو خب-

 از که سخته واقعا

 .ارمیب در سر شلوغش ینوشتهها حرکت و حروف

 :گفتم و آمد بند ندهامخ کمکم

 یبیع چه بودن یحیمس ؟یفهمینم اصلشو یوقت ،یبخون قرآن یمجبور مگه آخه-

 داره؟

 :گفت و شد زیلبر یناباور از نگاهش
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 نموید و بشم خوندنش الیخیب کال ارم،ینم در سر شیعرب زبان از چون یبگ یخوایم-

 عوض

 !کنم؟

 .بشه خونده یعرب دیبا فقط گنیم خونند،یم کتابو نیا که ییکسا !آره-

 یهمه واسه .گفتن نویا بخونن یعرب بتونن که یافراد یبرا یگیم که ییکسا اون-

 که هایماریب

 !کنندینم زیتجو دارو کی

 .راهند نیا یههااسو اونا حال هر به-

 فهمهیم که جور هر دیبا یکس هر ضمن، در و ستندین زنده گهید راه نیا یاسوهها-

 صالح و

 باشه نامفهوم برام که صوت کی از شتریب پرمعناش، متن یبرا من .بخونه دونهیم

 .قائلم ارزش

 نجایا یوقت ،یباش داشته ینید نیهمچ دیبا چرا تو !ماکان کنمینم درکت واقعا-

 ؟یشد بزرگ

 کردنش، انتخاب از مهمتر ضمن در و یهنجار نه هیانتخاب یمقوله کی نید خب-

 انتخاب درست
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 درک یبرا اون از گرفتن کمک کردنش، انتخاب درست از مهمتر و کردنشه

 کی یزندگ یفلسفه

 .هیواقع انسان

 !بخون یفلسف کتاب خب-

 زیچ چیه رو دهیم که یآرامش ضمن در و داره رو خودش یجا نیا اما !خونمیم-

 .نداره یگهاید

 .دهیم آرامش که هست یزیچ کی چرا-

 ؟یچ-

 !دهیم آرامش کتاب اون از شتریب یلیخ .کن نگاه نهیآ یتو چشمات به-

 .ستادیا من از یمتر مین یفاصله در و شد بلند .زد میرو به پرمهر و گرم یلبخند

 ...هیگهاید زیچ قتیحق اما آرزو ممنونم فتیتعر از-

 کند،یم یلجباز عالقهاش مورد یباز اسباب دنینخر سر بر پدرش با که یهابچ مثل

 را میپا

 :گفتم و دمیکوب نیزم بر محکم
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 !نه-

 ینکرد درک رو قتیحق نیا تو .هرسیم نظر به که ستین اونطور شهیهم قتیحق-

 نیا چون

 .یشد متنفر ازش و ینخوند ،یخوندیم دیبا که یطور رو کتاب

 :گفتم و گذاشتم میگوشها یرو را دستانم

 .بشنوم یزیچ مورد نیا در خوامینم !ماکان کن تمومش-

 یصدا با .برداشت میگوشها یرو از و گرفت گرمش دستان با را دستم دو هر

 آرامشبخشش

 :گفت

 .میزنیم حرف یدار دوست که ییزایچ مورد در باشه،-
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 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 ؟یکرد درست یچا واسم-

 .زد گره شیگونهها یرو یحفرهها به مرا نگاه و کرد کوتاه یخندها

 .امشبه یژهیو هم شام تازه !نکنم؟ درست یچا واست شهیم مگه-

 :گفتم و خاراندم را چانهام دست با

 ؟یماه با پلو یسبز-

 :گفت و زد یلبخند

 !قایدق-

 !یکنیم درست مناسبتهاش به رو یرانیا یغذاها یحت تو که جالبه یلیخ-

 میریم و کنمیم درست رشته آش هم نیفرورد زدهیس !یدید کجاشو تازه-

 .کیکنیپ

 !سرآشپز یکرد هم یقیدق یزیبرنامهر چه-

 :گفت و برد باال را راستش یابرو یگوشه
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 !بانو یگرفت کم دست-

 :زدم ب**ل صدایب و کردم کوتاه یخندها

 .ستین یشک تو یرینظیب در-

 :زد ب**ل صدایب من مثل و دیپاش میرو به گرم یلبخند

 ...من یبرا خودت مثل-

 را هم حرف ،یخوان ب**ل با که بود نیا جالبش و میزدیم حرف اللها و کر مثل

 !میدیفهمیم

 .باشه آماده االن یچا کنم فکر-

 تا .نشستم یچا شدن آماده منتظر یساعت کی و رفتم آشپزخانه تا دنبالش به

 با توانستیم
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 دنینوش زودتر یبرا که ریبهانهگ یبچها مانند .کرد سرگرم مرا ینیریش و وهیم

 با و نشستم یچا

 میبرا عصر روز هر که یکیک از یقطعها .دمینوش را آن لذت با شدنش آماده

 کرد،یم آماده

 .شدم مشغول و برداشتم

 .دیچسب یلیخ شهیهم مثل-

 :گفت و زد یلبخند

 .جان نوش-

 ؟یکن آماده رو شام تو تا نمیبش ییرایپذ یتو برم من خب-

 ؟ینیبش نجایهم شهینم-

 .بزنم سر گرامافونم به که مبر بذار-

 :گفت و کرد نیدلنش یخندها

 .منتظرته که برو آره-
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 نیتریو یقدم چند در .رفتم ییرایپذ نیتریو سمت به هم من و رفت آشپزخانه به

 ناگهان که دمبو

 قلبم .نمینب را یکیتار نیا تا گذاشتم چشمانم یرو را دستانم .شد خاموش خانه تمام

 شدت از

 .دیکوبیم نهیس یقفسه به داشت، توان در که یسرعت تمام با را خودش ترس

 ینفسها یصدا

 تا دادم تکان نیطرف به را سرم .دمیشنیم وضوح به را دهامیبر دهیبر و تند

 زینگنفرتا خاطرات

 .اورمین ادی به یکیتار در را امیکودک

 یخوایم اگه آرزو !شهیم قطع مجتمع برق امشب کردند اعالم بود رفته ادمی من-

 .آشپزخونه ایب
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 :دادم جواب عیسر

 .امیم-

 باز چشم .بود خواهد بهتر حتما او کنار در .بروم که برداشتم چشمانم یرو از دست

 یول کردم

 کردم حس .ببرد گذشته به مرا که بود یقدر به خانه یکیتار !کردمینم باز کاش

 شدن باز یصدا

 یچشمان و رنگ یمشک تاب و چیپ پر یموها با ساله سه یدخترک .دیآیم خانه در

 از یآب-یطوس

 با چهارشانه یمرد .شد وارد در از یمرد .رفت در سمت به و کرد گذر کنارم

 پرابهت و بلند یقامت

 یچشمان و اهیس یموها با یمرد .زدیم موج آن در یخستگ و غم که ینگاه با یول

 یآب-یطوس

 آن از و دخترند و پدر بود معلوم .بود دخترک چشمان هیشب قایدق که رنگ

 که بود نیا مشخصتر

 !بود من یکودک دخترک، آن

 با را شیصدایب یهیگر باالخره و آمد در هقهقش یصدا پدر به دنیرس با دخترک

 یصدا آن

 :گفت دیلرزیم ترسش و بغض از که ییصدا با .کرد ابراز هقهق

 !بابا ترسمیم یکیتار از من !رفته برقا !؟یاومد رید انقدر امشب چرا بابا-

 :گفت یسنگدل تینها با مرد

 .آرزو باش ساکت-

 ملتمس یلحن با .کرد حلقه شیپا دور محکم را دستانش و دیچسب شیپا به دخترک

 :گفت

 .ترسمیم ییتنها و یکیتار از یلیخ من !نذار تنها منو گهید بابا-
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 :داد جواب خشک یلحن با پدرش

 .یکنیم عادت بهشون-

 !ترسمیم من اما-

 باشه کیتار هم من یزندگ االن که یکرد یکار تو یول ترسم،یم کردمیم فکر منم-

 تنها هم و

 .باشم

 :داد ادامه تیعصبان از آکنده یلحن با و شد پرخشم شیصدا ناگهان

 تو ،یکرد خراب منو یزندگ تو !تیخاصیب یدختره !هیلعنت یتو ریتقص همش اصال-

 منو عشق

 !یگرفت ازم

 :زد داد دخترش سر بر که ییجا تا شد، پررنگتر شیصدا خشونت رفتهرفته

 !شو دور چشمام یجلو از-

 دختر .انداخت عطسه به را دخترش شد،یم پخش دهانش از که یالکل یبو

 شدت هاشیگر

 بلندتر شرش، از ییرها یبرا .بود کرده بغل محکم را شیپا همچنان یول گرفت

 :زد داد

 !هان؟ ؟یکرَ !شو؟ دور چشمام یجلو از نگفتم مگه-

 بغل را پدر یپا سماجت با همچنان یول شد، بلندتر دختر پردرد یهی گر یصدا

 با مرد .بود کرده

 جدا خودش از را او و فشرد محکم مشت در را کوچکش و تپل یبازو تمام یرحمیب

 با .کرد

 به و شد دور د،یدویم او دنبال به کوتاهش یقدمها با که یدختر از تند ییقدمها

 در .رفت اتاقش

 که یکیتار در پناهیب و کوچک دختر کی .کرد قفل را آن و بست پرشدت را اتاقش

 از یترس جز
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 کرد هیگر ترس شدت از یقدر به .ماند تنها د،یبخشینم او به باد یزوزه یصدا

 فرط از که

 .برد خوابش نیزم یرو بر نشسته یحالیب و یخستگ

 فکر از کرد،یم قیتزر آنها به یفراوان یگرما که یدست توسط میشانهها حرکت با

 .آمدم رونیب

 !بده بجوا ؟یخوب آرزو-
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 :دمیپرس یگنگ با .زدیم موج بود، آرام شهیهم که شیصدا در ینگران

 ؟ینگران انقدر چرا-

 :گفت و دیکش یپوف

 !یداد کشتن به منو که تو یوا-

 از میگونهها یسیخ متوجه تازه .دیکش بناگوشم تا امینیب یغهیت از را دستانش کف

 ییاشکها

 .شدم کرد، پاک او که

 !یشد نگران چرا ینگفت-

 فقط !یدادینم جوابمو کردمیم صدات یچ هر !بود شده چت هوی تو دمینفهم من-

 خونه در به

 .یختیریم اشک و یبود شده رهیخ

 .متنفرم ییتنها و یکیتار از-

 ؟یدار یکیتار یتو بودن تنها از یبد یخاطره-

 .مینزن حرف بهش راجع ایب-

 .باشه کنه،یم تتیاذ اگه-

 با کهیحال در .چسباندم نهاشیس به را سرم و کردم حلقه کمرش دور را دستانم

 یصدا به لذت

 :گفتم کردم،یم گوش قلبش تپش
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 .کنمیم خواهش ماکان، نذار تنها یکیتار یتو رو من تو-

 با .کرد زش نوا را میموها گرشید دست با و داد ماساژ را فمکت دستش کی با

 و نانیپراطم یلحن

 :گفت آرامشبخش

 .باش آروم حاال پس .دمیم قول ذارم،ینم تنهات یکیتار یتو گهید-
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 راه تنها .شدم قیدق چشمانش در .دوختم چشم صورتش به و گرفتم فاصله او از

 شدنم آرام

 تا زدم پلک تند .کردیم تراوش چشمش ینقطه به نقطه از آرامش حس .بود نیهم

 یهیال همان

 از رهتریت یلهیت دو در .کنم نگاهش قتریدق و زدیبر رونیب چشمانم از اشک، نازک

 رهیخ شهیهم

 .کنندیم جادو مرا چشمانش هم یکیتار در یحت .ماندم

 ؟یبهتر االن-

 :گفتم و زدم یجان مهین لبخند

 .آره-

 کنه؟ینم تتیاذ یکیتار گهید-

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به را سرم

 .کردن عادت بهش چشمام نه،-

 :گفت و زد یلبخند

 م؟یکن روشن شمع میبر حاال .خوبه-

 ؟یکن روشن شو صفحه که ستین همراهت لتیموبا مگه-

 .بشه روشن دیبا شمع با فقط یکیتار .کن ولش رو یتکنولوژ و چراغقوه و لیموبا-

 :گفتم و شد پررنگتر لبخندم

 !میدار تفاهم کهنه یروشها به عالقهمون در حداقل-
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 !آرزو میدار تفاهم یلیخ تفاوتها، اوج در ما-

 :گفتم و رفت باال میابروها از یکی

 ؟یبزن حرف ساده شهیم-

 .قهوه و یچا نیهم نشیدهترسا-
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 :گفتم و دادم یشتریب غلظت لبم بر لبخند یبازمانده به

 !میبریم لذت یلیخ دو هر م،یبخور هم کنار یوقت فقط !یگیم راست آره-

 ست؟ین جالب-

 !جالبه یلیخ چرا-

 و کند شینتهایکاب در .برد خانهاش یانبار به خودش دنبال به مرا و گرفت را دستم

 و کرد کاو

 که بود بیعج میبرا .افتی را بود مانده آن در شمع دو تنها که یبستها باالخره

 نیا تا چشمانم

 د،یتابیم نجرهپ از که خانه نور اندک همان با که بودند کرده عادت یکیتار به حد

 زیچ همه بایتقر

 آتش با .دیکش آتش به را آن و آورد رونیب کوچک یجعبها از یتیکبر !دمیدیم را

 کوچکش

 :گفت و داد من به را شمعها از یکی .ساخت شعلهور را شمعها یلههایتیف

 .ستین کیتار گهید-

 آشکار چشمنوازش نور ریز را گرمش لبخند و گرفت صورتش یجلو را گرید شمع

 یرو .ساخت

 .کردم کم متریسانت ده تا را نمانیب یفاصله و نشستم شیروبرو زانو دو نیزم

 به را شمعم

 قرار هم با یحرارت انتقال پر تماس در انگشتانمان بند نیسوم .چسباندم شمعش

 نیا از .گرفتند
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 نظر به تریقهوها شهیهم از چشمانش شمعها، زردرنگ نور پشت و کم یفاصله

 .دندیرسیم

 .دادند اختصاص خود به را نگاهم تمرکز شه،یهم از شیب یوضوح به چشمانش ینین

 یکم

 یهیعنب .شدم رهیخ چشمانم، بر ماندهاش مات نگاه در قیدق و شدم کترینزد

 مثل که چشمانش

 وادار را چشمانم مردمک کرد،یم ییخودنما سوخته یقهوها رنگ به خاک، از یتپها

 امتداد به

 آن چشمانش، یشده زیر مردمک حرکت عدم .کرد دشخو یسو به نگاهم ریمس

 به یحت هم

 نیا غرق یقدر به .دادیم را چشمانم به نگاهش اقیاشت گواه متر،یلیم مین یاندازه

 میبود نگاه

 شمع یبدنه از که ینیپاراف قطرات با انگشتانمان شدن داغ به یتوجه آنکهیب که

 و ختندیریم

 به دلچسب ییگرما با و دادندیم ستد از را فراوانشان حرارت خود راه در

 دندیرسیم انگشتانمان

 روشن با .گذشت یشن ساعت یکاسه کی یشنها اتمام یاندازه به زمان م،یکن

 یچراغها شدن

 دست با و انداخت نییپا را سرش ماکان .میداد رییتغ را نگاهمان ریمس خانه

 پشت آزادش
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 و کنم فوت امدین دلم اما گرفتم دهانم یجلو را شمع سر .خاراند را گردنش

 لحظات یسازنده

 .شود خاموش شدند، لیتشک قشنگش ینما آن با که ینیریش

 .کن آرزو-
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 .کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با

 !چرا؟-

 .کن آرزو شمع کردن تفو از قبل-

 !تولده؟ شمع مگه-

 :گفت و زد یلبخند

 داره؟ یفرق چه شمعها یهیبق با تولد شمع مگه .باشه کن فکر خب-

 !شهیم فوت تولد شب اون خب-

 دمونهیجد سال تولد شب امشب .باشه گهید تولد شب کی تونهیم یشب هر خب-

 نمیا پس

 .تولدشه شمع

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .کن آرزو تو اول پس-

 .معلومه من یآرزو-

 ه؟یچ-

 :گفت و گذاشت میبها**ل یرو را اشارهاش انگشت

 .رازند آرزوها !سیه-
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 را چشمانش و برداشت لبم یرو از را شانگشت .دادم حرکت نییپا به را سرم

 بر یلبخند .بست

 از یدرجها به را او ،ییآرزو چه بفهمم که شدم کنجکاو یلیخ .گرفت شکل لبش

 یشاد و شوق

 .زد لبخند که رساند

 آنکه بدون .بستم را چشمانم .کنم یخال را ذهنم تا دادم تکان نیطرف به را سرم

 شهیهم مثل
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 یرهیت چشمان نقش میپلکها کیتار یپرده یجلو اورم،یب ادی به ییآرزو تا کنم فکر

 با ماکان

 یآرزو داد فرمان مغزم به قلبم در ییندا .شد ظاهر آرامش از یغن ینگاه

 یشگیهم تصاحب

 نیقشنگتر ماکان، مورد در اما ستین یقشنگ یآرزو تصاحب .کنم را چشمانش

 امیزندگ یآرزو

 .داشتم دوستشان اما کردمینم درک افکارم و احساسات نیا یبرا را خودم .است

 را ییآرزو من

 کرد،یم تجربه را یشدها دگرگون افکار و احساسات نیچن نباریاول یبرا امسال که

 دوست

 را سمسیکر دیبگو آنکه یجا به اشیزندگ در نباریاول یبرا که ییآرزو .داشتم

 شتریب برابر دهها

 آغاز یبرا یشاد و نیس هفت یسفره پشت نشستن از دارد،یم دوست نوروز از

 کنار در نوروزش

 یبرا که را ییآرزو من .داشتم دوست برد،یم لذت است آرامش مظهر که یمرد

 در نباریاول

 خوردن از ،یچا به نسبت قهوه طعم بودن بهتر بر مصرانه دیتاک یجا به اشیزندگ

 کنار در یچا

 .تمداش دوست شدیم لذت غرق دارد، یذیلذ طعم دمش تازه یچا که یمرد

 را میپلکها

 تکرار ذهنم در بار نیچند را میآرزو نان،یاطم و نیقی با و فشردم هم به محکمتر

 را چشمانم .کردم

 یشعله یگرم به یلبخند کردیم نگاهم منتظر لبخند، با که ماکان به و کردم باز

 مانیشمعها

 نییپا به را سرم و کردم پررنگتر را لبخندم .کرد اشاره شمعها به نگاهش با .زدم

 .دادم حرکت
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 قیعم ینفس .میکرد فوت را شمعها هم با همزمان و میکرد حبس را مانینفسها

 تا دمیکش

 .کنم حس را شمع خوب یبو یتتمه

 ؟یکرد ییآرزو چه-

 :گفتم طنتیپرش یلحن با .کشاندم کنجکاوش چشمان به را نگاهم یسو

 ؟یکنیم فکر یچ تو-

 .یکرد آرزو رو من-
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 :گفتم و کردم یخندها تک

 !ویموس یشد فتهیش خود باز-

 گم؟یم دروغ-

 !معلومه-

 قایدق نگاهم ریمس امتداد که آورد، باال یطور را سرم و گرفت را چانهام دستش با

 چشمانش به

 را چشمانش مردمک .آورد جلو را صورتش صورتم، یمتریسانت چند تا .شد ختم

 چشم یرو

 :گفت و کرد متمرکز راستم

 گم؟یم دروغ واقعا-

 .خوردینم تکان یذرها یحت .بود شده قفل زبانم .کشاند چپم چشم به را نگاهش

 هر را نگاهش

 .آوردیم در نوسان به چشمم دو نیب کبار،ی لحظه چند

 !بده جواب آرزو-

 .آمد در گنگم یصدا و دیچرخ زبانم اریتاخیب

 .یگیم راست !نه-
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 گره بهم را میابروها اخم .زد میرو به روزمندانهیپ یلبخند و برد عقبتر را سرش

 الل اگر .زد

 .بدهم او به یجواب نیچن که بود نیا از بهتر شدمیم

 .بود نفر کی امشب یآرزو لبخندت، یشگیهم دنید باش مطمئن !آرزو نکن اخم-

 :دمیپرس کنجکاوانه ،یمکث چیه دونب

 ه؟یک نفر کی اون-

 یشتریب ینما و عمق لبخندش به و داد کش شیپ از شیب را لبش طرف دو

 چشمانش .دیبخش

 آرامشش یژرفا در .شدم قیدق شیپرمعنا نگاه در .دندیدرخشیم بیعج یبرق با

 من " یجمله

 یدائم لبخند امشبش، یآرزو پس !بود خودش نفر کی آن .خواندم را " ینیبینم رو

 با !بود من
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 او من، دنبال به .کردم انینما صورتم بر کج یلبخند و کردم باز را میاخمها فکر نیا

 لبخندش هم

 یگاه که میزدیم را ییحرفها نگاهمان، با که بود یخوب یلیخ حس .کرد پررنگتر را

 از زبان

 .است عاجز گفتنشان

 .ماکان-

 جان؟-

 :گفتم مظلومانه یلحن با و شد قتریعم لبخندم

 .گشنهام من-

 یچالها همان یرو نگاهم .شدند داریپد شیگونهها یحفرهها و داد سر یخندها

 چشمانم جاذب
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 یلحظها از ناکام من و شدند دیناپد الهاچ کوتاهش، یخنده اتمام با .ماند ثابت

 آنها لمس

 یلبخند .بود دوخته چشم چشمانم، به پرمحبت ینگاه با .گرفتم شیگونهها از چشم

 از که را

 :گفت و کرد قتریعم بود، مانده جا به خندهاش

 .بشه آماده زودتر که آشپزخونه میبر-

 شه؟یم آماده زودتر امیب من-

 .یمحرک خودت تو !البته-

 به دییتا عالمت به را رم س و دادم کش باال به شیپ از شیب را لبم راست یوشهگ

 .دادم تکان نییپا

*** 

 منظم تمیر با هم میپاها یپنجه .گرفتم ضرب صبحانه زیم یرو میدستها انگشتان با

 بر یتند و

 ماکان، یسابقهیب ریتاخ یبرا من حال دنید با که اگنس .زدندیم ضربه نیزم

 اننگر هم خودش

 :گفت بود شده

 .بدند جواب نباریا دیشا .دیبزن زنگ بهشون بازم دیخوایم خانوم-
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 .ختمیر هم به را آنها فقط اما بردم فرو میموها در یدست کالفه

 دونمینم یول بود خوب زیچ همه و بودم خونهش شبید !نگرانشم یلیخ من اگنس-

 امروز چرا

 !نشده ازش یخبر ساعت، نیا تا چرا فهممینم اصال !ستین ازش یخبر چیه صبح

 شهیهم اون

 ...االن یول م،یبخور صبحونه هم با که نجایا ومدیم زود صبح

 را چشمانم و گذاشتم سرم طرف دو را دستانم ،یمنف افکار از یادیز حجم هجوم با

 دلم .بستم
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 سال لیتحو که شبید از او اما کنم، تجسم شیبرا را یبد یاتفاق چیه خواستینم

 با را

 !است نزده من به هم زنگ کی یحت لحظه، نیا تا میگرفت جشن کوچکمان یشمعها

 قرار با

 و افکارم گنگ .چرخاندم سمتش به را سرم شانهام، یرو اگنس دست گرفتن

 که یحرف منتظر

 .کردم نگاهش بزند، من به خواستیم

 خواب دیشا اصال .دیبزن زنگ بهشون دوباره و دیباش آروم دیکن یسع خانوم-

 !باشند مونده

 .رفتمیم خانهاش به نشستن نجایا یجا به دیبا .رفتم فرو فکر به حرفش نیا با

 یرو از عیسر

 :گفتم و شدم بلند یصندل

 .خونهش برم دیبا !اگنس توئه با حق-

 و برداشت شانهام یرو از را دستش .داد حرکت نییپا به را سرش و زد یلبخند

 :گفت

 .خانوم نیبرگرد خوب یخبرا با دوارمیام-

 :گفتم و دادم لیم باال به یکم را لبم راست یگوشه

 .اگنس دوارمیام منم-

 :گفت متعجب من دنید با اگنس .رفتم رونیب فمیک برداشتن با و شدم اتاق یراه

 د؟یریم راهنیپ نیهم با ومخان-

 .ستین سرد ادیز هوا آره،-

 .داد دستم به و برداشت را میهایباران از یکی در، کینزد یجالباس یرو از
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 .بشه ردس و ادیب بارون امروزم ممکنه-

 :گفتم و زدم یکج لبخند
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 .خداحافظ ممنونم،-

 .خدانگهدار-

 بتریعج و آمدم چطور را نگیپارک تا خانهام از نشدم متوجه اصال ینگران شدت از

 اصال نکه،یا

 به و کردم یط یقهایدق ده را ریمس نیا که کردم یرانندگ یسرعت چه با دمینفهم

 .دمیرس مجتمع

 .گذشت یطوالن یلیخ ریمس نیا من بر اما گذشت زود چند هر

- fourth floor. 

 و کردم رفت، باال یکند به را طبقه چهار نیهم که آسانسور نثار یفحش ب**ل ریز

 ییقدمها با

 .بشوم مسلط خودم بر که دمیکش قیعم ینفس .رساندم خانهاش در به را خود تند

 را درش زنگ

 را زنگ دیکل گرید بار هک دیکش طول هیثان هفت از شیب .ماندم منتظر و فشردم

 باز .فشردم

 یذرهذره در دلهره .کردیم شتریب زدن زنگ تکرار یبرا مرا سماجت در، نشدن

 افتهی رسوخ وجودم

 تابیب یقدر به .دیکشیم سوهان شدهام خرد اعصاب بر ام،یگوش زنگ یصدا .بود

 که بودم

 .بدهد من به ماکان از یخبر دیشا که دادم را پاسخش ست،یک بدانم آنکهیب عیسر

 !د؟ییکجا-

 .دمیکوب امیشانیپ بر مشت با کینیکل یمنش یصدا با

 رو ومدنمین و بزنم زنگ نتونستم اومده، شیپ برام یبزرگ مشکل امروز دیببخش-

 .کنم هماهنگ

 .دیکن صحبت سیرئ با پس-

 .باشه-

 خشم با .زدم را خانهاش در زنگ گر،ید بار چند و کردم قطع را تماس حرص با

 و مشت با نفراوا
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 :دمیغر دادمیم فشار هم به که میدندانها یالبال از و دمیکوب خانهاش در بر لگد
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 !یلعنت کن باز رو در-

 خانهاش در به پشت از زدن، لگد از ردد پر ییزانوها و دنیکوب از خسته یدستان با

 و دادم هیتک

 بود شده عرق از سیخ که امیشانیپ به یدست .نشستم نیزم یرو و خوردم سُر

 و دمیکش

 یقطرها .گرفت شکل میگلو در ینگران و ترس از بزرگ یبغض .بستم را چشمانم

 چشم از اشک

 چشمانم از هااشک یهیبق سرش پشت .کرد یط چانهام تا را رشیمس و دیچک چپم

 شده ریسراز

 .کردند یط میگونهها بر ینامنظم طرز به را رشانیمس و

 !آرزو-

 در که رنگیقهوها چشم دو .کردم باز چشم ییآشنا یمردانه یصدا دنیشن با

 با برخوردم نیاول

 تا زدم پلک تند .شدند ظاهر چشمانم یجلو بودم گرفته اشتباهش او با ماکان،

 وضوح تینها

 :گفتم عیسر یمکث چیه بدون .باشم تهداش را دمید

 !کجاست ماکان بگو بهم کنمیم خواهش-

 از لرزان ییصدا با .گرفتم صورتم یجلو و کرده گره هم در را دستانم انگشتان

 ینگران و بغض

 :گفتم

 !کجاست خالهت پسر بگو کنمیم خواهش-

 یرو از را دستش عیسر یول گذاشت اشکم از سیخ یگونه یرو را دستانش از یکی

 گونهام



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 614 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 حق ماکان فقط م،یبگو همه به خواستیم دلم .انداختم نییپا را سرم و برداشتم

 به زدن دست

 حهداریجر غرور یبو و غم رنگ که ییصدا با .دارد را میاشکها کردن پاک و صورتم

 را شدهاش

 :گفت داشت

 .باشه تنها مادرش با خواستیم .خالهست خاک سر االن ماکان-

 .کردم نگاهش کنجکاوانه و آوردم باال را سرم عیسر

 خوبه؟ حالش یعنی-

 :گفت و زد دلمرده یلبخند
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 !؟ینگرانش انقدر چرا باشه؟ خوب دینبا چرا-

 :گفتم و دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 !دهینم جواب هم رو لشیموبا !ستین یخبر ازش شبید از چون-

 بپرسم؟ ازت یزیچ کی .نشده لشیموبا متوجه-

 .بپرس-

 ؟یدار دوست رو ماکان تو-

 !نداشتم مقدمه،یب حد نیا تا هم آن را یسوال نیچن توقع .خوردم جا سوالش از

 !یزنیم حرف یچ به راجع دونمینم-

 .کرد نگاه چشمانم در قیدق و آورد جلوتر را سرش

 ؟یدار دوستش-

 هر ییتوانا .زدیم ادیفر را صادقانهام جواب دنیشن یبرا دشیشد اقیاشت نگاهش

 کردن فکر گونه

 .بودم داده دست از را زدمیم دیبا که یحرف کردن نیسنگ و سبک و

 ؟یدار دوستش !آرزو بده جواب-

 :گفتم ارادهیب
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 ...یلیخ آره،-

 از او .زدم یحرف نیچن کردمینم باور .گذاشتم دهانم یور را دستم دو هر عیسر

 شتریب هم من

 کوچک یروزنه کی هیشب یحس .باخت جان نگاهش در ب،یعج حس کی .شد شوکه

 در دیام

 باخت رنگ نگاهش در یشاد .داد بزرگ یاسی به را خود یجا و شد نابود نگاهش

 با غم رنگ و

 :گفت سرتپرح یلحن با .شد ختهیآم چشمانش یقهوها رنگ

 !ماکان حال به خوش-
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 :گفتم و برداشتم دهانم یرو از را دستانم

 !؟یشد وونهید ؟یگیم یدار یچ تو-

 غم و پرسوز یلحن با .دیرسیم نظر به غمتر و پردرد هم هیگر از که زد یلبخند

 :گفت

 !وونهامید کی من !وونهید آره-

 دادم هیتک کنارم وارید به را دستم .دمیلرز خودم به ترس از که داد سر یخندها

 .شدم بلند و

 را سرم .کرد راست را شدهاش خم یزانو و شد بلند هم او .آمد بند خندهاش

 تا انداختم نییپا

 .نکند یتالق نگاهش با نگاهم

 :گفتم دم،یشنیم زور به هم خودم که آهسته ییصدا با

 .برم دیبا من-

 !کجا؟-

 .ماکان شیپ-

 .برمتیم من-
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 .دارم نیماش خودم .ستین یازین نه-

 .خونه برگرد نجایا از خودت نیماش با خب-

 در حسادت نوع کی .دوختم چشم او به پرحرص ینگاه با و آوردم باال را سرم

 به چشمانش

 .شدیم حس وضوح

 !باشم تنها ماکان با خوامیم-

 ادیز نگاهش در حس نیا یقدر به .گرفت یشتریب عمق و رنگ نگاهش حسادت

 یعصب که شد

 :گفت کالفه و انداخت نییپا را سرش

 !برس تونیخصوص اوقات به برو پس خب-
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 :گفتم سرد و خشک یلحن با .دمیکش قیعم ینفس و دمیکش سمیخ صورت به یدست

 .خوش روزت باشه،-

 هنگام در شدن دهیکوب و باز یصدا .گرفتم شیپ در را آسانسور راه و دمیچرخ

 یخوب به را بستنش

 وجا در ماکان که همان مثل ،یلیس کی با خواستیم دلم .دمیشن سرم پشت از

 به اشیجنتلمن

 راه آسوده یالیخ با .کند رفتار درست او یخانه در با که کنم مجازاتش زد، من

 در را قبرستان

 که شده تا یباران به .نداشت یبارش چیه اما بود یابر امروز یهوا .گرفتم شیپ

 کنارم یصندل یرو

 :گفتم ب**ل ریز و انداختم ینگاه بودم، گذاشته

 ؟!شد سرد هوا نه و اومد بارون نه یول یوردخ حرص یادیز یدید اگنس-

 ماکان دنید به خواهمیم که حاال .افتادم راه و گرفتم آن از چشم چراغ شدن سبز با

 تمام بروم،
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 که یخنک مینس .شدم ادهیپ و دمیرس مقصد به باالخره .شوندیم قرمز میبرا چراغها

 دیوزیم

 با .کرد نوازش را میپاها و دستان صورت، پوست و آورد در رقص به را راهنمیپ

 خودم بلند، یقدمها

 .رساندم بود، شده ثبت ذهنم در یخوب به آمدن کباری همان با که یمقبرها به را

 بر که یمرد به

 بود، داشت دست در که یکوچک کتاب خواندن مشغول و بود نشسته یچوب یکنده

 کینزد

 تمام که یکتاب نیالت حروف به ینگاه و ستادمیا سرش پشت یممترین در .شدم

 به را او تمرکز

 که بودم مانده منتظر آنجا همچنان را یقهایدق چند .انداختم بود، کرده جلب خود

 کتاب ناگهان

 فکر نیا به و کرده گم را میپا و دست چرا دانمینم .شد بلند شیجا از و بست را

 که کردمیم

 .بدهم او به نجایا رد امیناگهان حضور یبرا یجواب چه ند،یبیم مرا و گرددیبرم یوقت

 ینفس

 جا در بهُت شدت از من دنید با .دیچرخ عقب به و دیکش بلند ییصدا با یطوالن

 .زد خشکش

 دستان بر انگشتانم نوک با .کردم گره هم در را دستانم و انداختم نییپا را سرم

 ضرب شدهام گره

 :دیپرس ناباور یلحن با .گرفتم

 !؟یکنیم کار یچ نجایا تو آرزو-

 :گفتم آهسته ییصدا با و بردم نترییپا را سرم

 !شدم نگرانت-
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 !چرا؟-

 .ینجوریهم-

 .آورد باال را سرم و گرفت را چانهام ریز دستش با

 .کن نگاه چشمام یتو-

 .کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم ناچار به

 ؟یشد نگران چرا-

 :گفتم دلخور یلحن با

 صبحانه که من یخونه یومدیم مین و هفت ساعت راس صبح روز هر تو چون-

 امروز یول میبخور

 من یداشت انتظار و یاینم امروز یبگ که ینزد زنگم یحت بلکه ،یومدین تنها نه

 حالت نگران

 !ینداد جواب هم رو تیگوش یحت تو !نشم؟

 از یخبریب هنگام که یترس و ینگران یادآوری از که یبغض .زد چنگ میگلو به یبغض

 تجربه او

 تعجب از ماکان نگاه .دیچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها .گرفت شکل کردم

 یحس به

 و بغض از لرزان ییصدا با .داد رنگ رییتغ نداشتم، را درکش قدرت که بیعج

 :گفتم خشم

 یفهمینم چرا ؟یمهم واسم چقدر یفهمینم چرا ماکان؟ یکنینم درک منو چرا تو-

 بهت چقدر

 چرا کنم؟ شروع روزمو تونمینم نم،ینب رو تو صبح روز کی اگر یفهمینم چرا وابستهام؟

 برام چکدومیه ،ینباش اگر و دارم ازین تو حضور با عصرانه و صبحانه به یفهمینم

 زیبرانگ اشتها

 تا شدم زنده و مردم من امروز که یکنینم درک چرا ؟یفهمینم رو نایا چرا ست؟ین

 حالت دمیفهم

 ...درک رو من چرا تو نجا؟یا یاومد و خوبه
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 به زدیم موج آن در خاص یشوق که ینگاه با .گذاشت دهانم یرو را دستش

 چشم چشمانم

 آرامش به شدم متحمل که را ییشهایتشو و هاینگران دل تمام نگاهش با .دوخت

 با .کرد مبدل

 یرو از را دستش .شد پاره نگاهمان یرشته برق، و رعد زیرعبانگ و بلند یصدا

 و برداشت دهانم

 شدن سیخ .کردند بارش به شروع باران زیر قطرات .انداخت آسمان به ینگاه

 برهنهام، یبازوها
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 گرم آنها، بر که دستانم کف دنیمال با را میبازوها .انداخت لرزه به را میشانهها

 چند از پس .کردم

 دو سرما شدت از .کرد سیخ را راهنمیپ تمام که شد تند یقدر به باران لحظه

 یمتوال یعطسه

 آسمان از را نگاهش ،آمد رونیب فکر از تازه عطسهام یصدا با که ماکان .کردم

 من به و گرفت

 .انداخت میشانهها یرو را آن و درآورد تنش از را کتش عیسر .کشاند

 .ینخور سرما که نیماش یتو میبر بهتره-

 .آوردم نیماش من-

 !گفتم خودتو نیماش منم-

 !سیخس-

 یپاها باران .بکشاند شیگونهها یرو یحفرهها به را نگاهم که داد سر یخندها

 و جورابیب

 او یخنده .کردم عطسه سه که کرد، سردش آب از سیخ یقدر به را شلوارم

 کهیحال در و آمد بند

 :گفت کردیم حلقه میشانهها دور را دستش
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 !رون؟یب یایب وضع نیا با یبود مجبور-

 .اومدم خونه لباس با و نکردم فکر اصال که بودم نگرانت انقدر-

 و کردم اشاره نیماش به دستم با .شد انینما لبش بر یلبخند کند، نگاهم آنکه یب

 :گفتم

 .اونجاست من نیماش-

 .دمشید-

 گرمش دستان اسارت از را میشانهها خواستینم دلم اصال دمیرس که نیماش به

 اورم،یب رونیب

 ستادهیا کنارم که ماکان به را آخرم نگاه و نشستم رُل پشت .نبود یچارها راه اما

 و انداختم بود

 :گفتم

 .یبر یتونیم تو ممنون،-

 مادمازل؟ گهید امر-
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 .ستین یعرض-

 به .بود دهیفایب شود، بسته در تا برود کنار نیماش در یجلو از ماندم منتظر چه هر

 دوباره ناچار

 :گفتم و کردم نگاهش

 .خداحافظ گهید خب-

 .ندارم نیماش من-

 :دمیپرس ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یچ-

 نداره، نیماش نجایا چون .من یخونه اومد بابک که بود شب نصف حدودا شبید-

 نمیماش من

 .برگردم تو با نداره یبیع اگر اما دنبالم، ادیب اون بود قرار .دادم بهش رو
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 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 !باشه؟ داشته دیبا یبیع چه-

 کمک یصندل در کردن باز محض به .رفت نیماش گرید سمت به و زد یلبخند

 چشمانش راننده،

 .ماند ثابت بود، گرفته قرار کنارم یصندل یرو شده تا و مرتب که امیباران یرو

 .بود داده اگنس-

 یصندل یرو و گرفت دستش در را یباران .کشاند باال چشمانم تا را نگاهش

 نگاهش به .نشست

 :گفت و دیبخش طنتیش رنگ

 ؟یبپوش نویا و یبرگردون بهم کتمو یحاضر-

 .نه-

 یخنک و مرطوب عطر یبو عاشق وانهوار،ید من اما بود ییپررو کمال دانستمیم

 را کتش که بودم

 .بود کرده گرانبها ،یگنج همچون میبرا
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 بخورم؟ سرما من یعنی-

 یصدا .گذاشتم ادیز یدرجه یرو و کردم روشن را یبخار بزنم یحرف آنکهیب

 یزخندههایر

 سبز که ییراهنما چراغ به شدن کینزد با .آورد لبم بر یکج لبخند طنتش،یپرش

 را سرعتم ،بود

 بر یروزیپ لبخند و کردم توقف چراغ شدن زرد با .بشود چراغقرمز تا کردم کم

 به را سرم ب،**ل

 یقدر به .کرد گرما از زیلبر را وجودم آرامشش، از زیلبر نگاه با .چرخاندم سمتش

 نیا یگرما غرق
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 توقف متوجه تازه سر، پشت ینهایماش بوق یصدا با که شدم نگاهش آرامش

 .شدم امیطوالن

 کم نیهم با را چراغقرمز پشت ستادنیا بار نیچند ریمس در یول افتادم راه باالجبار

 سرعت کردن

 شعف و شور احساس آورد،ینم میرو به را برنامهام ماکان نکهیا از .نشاندم تجربه به

 .ردم کیم

 .کردم توقف کرد،یم کار آنجا در دیبا را امروز که یمارستانیب یجلو

 .آرزو ممنون-

 .دادم را پاسخش کج یلبخند با و دیچرخ سمتش به سرم

 :دیپرس شود، ادهیپ آنکه از قبل یول کرد باز را نیماش در

 بودم؟ کجا من یدیفهم چطور تو-

 .گفت بهم بابک-

 آن در وضوح به را تیجد و یکنجکاو ینوع .شد عوض لحظه کی نگاهش رنگ

 .کردم حس

 !؟یزد حرف بابک با تو !بابک؟-

 .بود آشکار دلهره و یکنجکاو از ییرگهها شیصدا در

 در پشت یول خونهت رفتم که شدم نگرانت انقدر من ؟یکرد تعجب چرا !آره-

 ینبود چون موندم،

 تو یراست .ییکجا تو که دمیپرس اون از .شد دایپ بابک یکله و سر موقع همون و

 نگفته من به چرا

 تو؟ یخونه لندن، اومده اون یبود
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 امواج که چشمانش در .بود دوخته چشم من به سکوت در .کردم نگاهش منتظر

 از ترس و ینگران
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 .شدم قیدق بود، آورده هجوم آنها آرامش یایدر به ارزش با یزیچ دادن دست

 از حرف یوقت از

 کردم تر زبان با را میبها**ل .شدند ظاهر نگاهش در بیعج حاالت نیا زدم بابک

 :گفتم و

 !ماکان-

 جانم؟-

 تو؟ یخونه اومده اون ینگفت چرا-

 .دیرس زود صبح امروز .بود نگفته یزیچ خودمم به-

 رونیب نیماش از را شیپا کی .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 از قبل اما گذاشت،

 :گفتم شود ادهیپ آنکه

 .ماکان-

 .کرد نگاهم منتظر و دیچرخ سمتم به عیسر

 ...یتظاهر فقط یبگ نکهیا بدون البته دخترتم؟ دوست من یگفت بابک به تو-

 :گفت یدلخور و غم از مملو یلحن با

 بگم؟ یندار دوست-

 تو با طفق من بفهمه که یبگ بهش یجور هی خوامیم !یبگ بهش دارم دوست اتفاقا-

 حد نیا تا

 .یگهاید مرد چیه نه باشم، داشته که خوامیم و دارم ارتباط

 یبزرگ یشاد نگاهش، بهُت یژرفا در .دوخت چشم چشمانم به ناباور ینگاه با

 یکوبیپا و رقص

 امیشاد یهینما .شدم شاد قلب اعماق از هم من شدنش شاد با .بود کرده پا بر

 یگوشه رفتن باال

 .بود لبم راست

 !آرزو-

 :گفتم درنگیب
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 جانم؟-

 از آکنده و گرم یلبخند .شد جادیا آسمان در ستاره چون یدرخشش چشمانش در

 به آرامش

 :گفت بود قبل یدلهره و تیجد از یخال گرید که یلحن با .کرد هیهد نگاهم

 !ازت ممنونم-

 ؟یچ بابت-

 .زیچ همه بابت-

 به یگرید نگاه و شد خم نیماش داخل به .شد ادهیپ نیماش از و گرفت من از چشم

 و کرد من

 :گفت

 .یرسوند منو که یمرس-

 مونه؟یم خونهت ی ک تا گفته تو به بابک نمیبب !الشیخیب-

 مگه؟ چطور .هست گهید یهفته تا-

 !نمتیبب تونمینم هفته کی یعنی !هفته کی-

 :دیپرس ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !؟ینیبب ینتون چرا-

 .ستمین راحت اون حضور با .اونجاست بابک چون-

 .داد یکنجکاو با توام تیرضا از یرنگ به را خود یجا نگاهش تعجب

 ؟یشیم بمعذ حضورش از که کرده یکار ای گفته بهت یزیچ ؟یستین راحت چرا-

 هست نگاهش یتو یحس کی .ادینم خوشم کنهیم من به که یینگاهها از من !نه-

 رو من که

 .دهیم عذاب
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 چشمانم به بود، دایهو آن در آرامشش شدن شتریب که ینگاه با را چشمانش

 یلبخند .دوخت

 :گفت و زد

 .ینش تیاذ که مینیبیم رو گهیهمد کمتر مدت نیا پس-

 ...واست دلم اما-

 ای تمسخر یجا به .کردم نگاهش ترس با .گذاشتم دهانم یرو را دستم عیسر

 فقط طنتیش

 شتریب .دیباریم لبخندش با شده دهیکش یبها**ل و چشمان از آرامش، و یدلگرم

 داخل

 یگرما .گذاشت بودم بسته آن با را دهانم که دستم یرو را دستش و شد نیاشم

 به دستش

 سطح دستم، یگرم از .کرد نفوذ دستم یرگهایمو اعماق تا و انگشتانم بندبند

 هم لبم پوست

 .کرد متمرکز چشمانم یرو را چشمانش مردمک و آورد جلوتر را سرش .شد گرم

 توان آنکهیب

 را سکوت آهسته ییصدا با .ماندم رهیخ چشمانش به باشم، داشته زدن حرف

 .شکست

 .شهیم تنگ واست منم دل-

 به را قبلش از پرقدرتتر و تندتر اما مجدد تپش به شروع و قلبم یلحظها ستادنیا

 حس یخوب

 را دستش .شدم مات بود، شده ریسراز آنها از صداقت که چشمانش در .کردم

 حلقه دستم دور

 :گفت آهستهتر ییصدا با .برداشت هانمد یرو از را آن و کرد

 به رو حرفهاش یگاه بده اجازه قلبت یندا به !آرزو نکن تیاذ رو خودت انقدر-

 .ارهیب زبونت
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 از .کرد قتریعم را لبخندش و رها را دستم .دادم حرکت باال و نییپا به را سرم

 رفت رونیب نیماش

 :گفت ببندد، را آن که بود در یرو دستش کهیحال در و

 .آرزو خدانگهدار-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .خداحافظ-

 هم آن دنش،یند کامل یهفته کی .دمیکوب گاز پدال بر را میپا در، شدن بسته با

 یروز به که االن

 قیعم ینفس کینیکل به دنیرس با !است وحشتناک کردهام، عادت دنشید بار دو

 بر تا دمیکش
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 نییپا نگاهم داد،یم را خنکش عطر یبو که هوا از یادیز حجم با .بشوم مسلط خودم

 به و آمد

 با و زدم یکج لبخند .دوختم چشم بود کرده خوش جا میشانهها یرو هنوز که کتش

 خباثت

 :گفتم

 .دمینم بهت هم رو کتت نمتیبب تونمینم که حاال اصال-

 یرو مرتب و کردم تا را کتش .شدم ادهیپ نیماش از و کردم پررنگتر را لبخندم

 کنارم یصندل

 .نخواهند را عذرم کردم، که یریتاخ نیا با دوارمیام .گذاشتم

*** 

 داد،یم شانن را امیکار فتیش انیپا که میروبرو وارید یرو ساعت به حوصله یب

 .دوختم چشم

 .دهامینشن تلفن پشت جز را شیصدا و دهامیند را ماکان که است روز چهار قایدق

 کردمیم فکر

 .شومیم دلتنگتر گذردیم شتریب چه هر اما باشد، اول روز دو ای کی اش،یسخت تینها
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 چشمانم .کردم ریاس دستانم کف با را سرم نیطرف و دادم هیتک زیم به را میآرنجها

 به و بستم ار

 نگاه با .کردم تصور قیدق را معجزهگرش و ییجادو چشمان .رفتم فرو الیخ عالم

 از آکنده

 تا چشمانم از دلچسب و گرم یآرامش و شکست مرا یناآرام طلسم آرامشش،

 ینقطه به نقطه

 لیموبا زنگ یصدا که بودم مغزم لیتخ همان با فراوان یلذت غرق .کرد نفوذ بدنم

 مالتیتخ از مرا

 دستانم از یکی از را سرم یهیتک و کردم باز چشم .رد ک پرتاب یواقع یایدن به

 نگاه و گرفتم

 بر یدست ناشناس، یشماره دنید با .انداختم لمیموبا یصفحه به را تفاوتمیب

 دمیکوب امیشانیپ

 :زدم نق ب**ل ریز و

 !آخه هیک گهید نیا-

 .کردم وصل را تماس و دمیکش یپوف

 .آرزو سالم-
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 خاراندن به شروع آوردم،ینم ادی به را صاحبش که ییآشنا یصدا دنیشن با

 هر .کردم قهامیشق

 :گفتم ناچار به .دینرس ذهنم به یزیچ ست،یک او کردم فکر چه

 شما؟ دیشببخ سالم،-

 .گلنوش دختر .آرزو ام بهسا من-

 ضرب زیم بر آنها با کهیحال در و برداشتم قهامیشق یرو از را دستم انگشتان نوک

 گرفتم،یم

 :گفتم
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 بهسا؟ یخوب !آهان-

 گرفته طیبل تا چهار امشب واسه بابک بگم بهت زدم زنگ راستش .ممنون خوبم-

 میبر هم با که

 گه؟ید یایم هم تو .نمایس

 اد؟یم هم کانما-

 !گهید تا چهار میشیم اون با !ادیم که معلومه خب-

 :گفتم و گرفت شکل لبم بر یکج لبخند

 باشم؟ کجا یساعت چه-

 .باش دمیم امیپ بهت االن که ییجا گهید ساعت کی-

 .باشه-

 .نمتیبیم پس-

 .فعال-

 .خداحافظ-

 شدت از کردمیم حس که نهامیس چپ سمت به را یگوش و کردم قطع را تماس

 و تند تپش

 .زدم پرشوق یلبخند و بستم را چشمانم .چسباندم خوردیم تکان قلبم، پرقدرت

 از بعد باالخره
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 .کردم باز چشم و دادم قورت ممحک را دهانم آب .نمیبب را او توانستمیم روز چهار

 یرو از عیسر

 تند یقدمها با .کردم عوض لباس ،یزدن هم بر چشم در و شدم بلند امیصندل

 نیماش به را خودم

 نطوریا شهیهم اگر نداشتم شک .دادمیم فشار را گاز پدال توانستمیم تا .رساندم

 یرانندگ
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 را عطرم یشهیش و دمز یلبخند مجتمع به دنیرس با .شدیم شکسته پدال کردم،یم

 فمیک از

 از .کردم پرت فمیک داخل را شهاشیش و زدم عطر راهنمیپ به یکم .آوردم رونیب

 ادهیپ نیماش

 چروک چیه یجا تا دمیکش یدست راهنمیپ نییپا یلبهها به وسواسگونه، و شدم

 کوچک

 زود یلیخ .گرفتم شیپ در را راه دارم، پاشنه یکفشها تقتق یصدا با .نماند یاحتمال

 دهیرس

 .دمیخریم جان به ماکان یدوباره دارید یبرا را یمدت یطوالن انتظار دیبا و بودم

 .گذاشتم چانهام ریز را دستم و نشستم سالن پشت یهایصندل از یکی یرو باالجبار

 را چشمانم

 طیبل دو بودم، دهیشن ادیز را فشیتعر چون که یلمیف فکر به و دوختم نیزم به

 را نمایس نیهم

 روز که داشت یخوشحال یجا .رفتم فرو بودم، گرفته ماکان با آن یتماشا یبرا

 بابک رفتن از بعد

 با یمزاحم چیه بدون را ماکان لمیف نیا یبهانه به توانستمیم لندن، از خواهرش و

 رونیب خودم

 .گرفت جان لبم بر خباثتم یرو از کج یلبخند .ببرم

 !آرزو-

 تنها که ییجا تا را سرم و گرفتم نیزم از چشم پرآرامشش یصدا دنیشن با

 ریمس در چشمانش

 آمدن از خبر شدم مطمئن .زدیم موج تعجب نگاهش در .آوردم باال باشند، نگاهم

 .نداشت من

 نمانیب یمتریسانت ستیب یفاصله از .شدم کترینزد او به قدم دو و شدم بلند

 را استفاده تینها
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 سر به آنها یتشنگ در روز ارچه که یچشمان آرامش یایدر در شدن غرق یبرا

 .کردم بردم،

 و آرامش از زیلبر حس به را خود یجا و باخت جان نگاهش تعجب ذرهذره

 با نگاهم که یعالقها

 به که ینگاه در یقدر به .دیبخش بود، نشسته آن انتظار به اقشیاشت و شور تمام

 یگره نگاهم

 بابک یعصب یصدا با .نشدم زمان گذر متوجه که شدم، غرق بود خورده محکم

 نگاهمان یرشته

 .شد پاره

 .دیکن نگاه اطرافتونم ستین بد-
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 نییپا را سرش و کرد صاف را شیصدا تنها ماکان یول دیچرخ سمتش به سرم

 را خودم .انداخت

 :گفتم و زدم یالیخیب به

 .کنه میتنظ داره دوست که یسمت اون نگاهشو ریمس که داره انتخاب حق آدم-

 .انداختم کردیم نگاه من به پرغرور یلبخند با که ماکان به ینگاه یچشم ریز

 لبم راست یگوشه

 از بابک چشمان یرگهایمو شدن پرخون .گرفتم باالتر را سرم و آمد کش باال به

 و رصح شدت

 یرشته که بهسا جانیه و یپرانرژ یصدا با .بود تیرو قابل یخوب به حسادت،

 و معنا پر ینگاهها

 را کرن پاپ بزرگ پاکت سه .شد جلب سمتش به توجهمان کرد، پاره را ما حرف

 در زور به

 .شدیم کینزد ما به و داده یجا دستانش
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 دیبا یکی .دمیخر ات سه ومدین کمکم به یکس چون من ون،یآقا و خانومها خب-

 اصال .بره خودش

 .کردم لطف یادیز جاشم نیهم تا

 :گفت خشم و پرحرص ییصدا با بابک

 .خورمینم یزیچ من-

 شانهام یرو را دستش ماکان .رفت یپلهبرق سمت به و شد دور ما جمع از عیسر

 در و گذاشت

 :گفت شدیم رد کنارم از کهیحال

 .لحظه چند دیببخش-

 !ماکان-

 دنبال به تند ییقدمها با .رداشت ب شانهام یرو از را دستش و زد نم به یچشمک

 .رفت بابک

 ،یپلهبرق به دنیرس از قبل و کرد عتریسر دنیدو حد تا را شیقدمها سرعت

 .گرفت را بابک دست

 کردندیم بدل و رد که ییحرفها متوجه م،یداشت دو آن با که یادیز یفاصله از

 هر اما شدمینم

 شدن سرخ که یحد به کرد،یم تریعصبان لحظه به لحظه را ابکب گفتند،یم که چه

 صورتش،

 .زدیم ادیفر را درونش غضب و خشم

 ؟یدار یچ تو واقعا-

 
 

514 

 میپا تا سر تفاوت،یب و سرد ینگاه با که بهسا به .دیچرخ صدا منبع سمت به سرم

 نظر از را

 .دوختم چشم گذراندیم

 !نشدم منظورت متوجه-
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 :گفت و انداخت احساس از یخال ینگاه چشمانم در

 خاطر به مخصوصا ومد،ینم خوشم ازت ادیز دمتید که یروز نیاول از من خب-

 حس نکهیا

 حاال تا که بابک هم و کانما هم که یدار یچ دونمینم یول یریگیم خودتو کردمیم

 یدختر چیه

 ...انقدر رو تو نداشتند، دوست خواهر ای دوست کی از شتریب رو

 .کردن باز درشو .میبش سوم سالن وارد بهتره-

 که بابک سمت به سرمان و دیماس بهسا دهان در حرف بابک یعصب یصدا با

 و سر از خشونت

 چشمان با .دیچرخ بود ستادهیا کنارش تمام، آرامش با که ماکان و دیباریم شیرو

 که دمید خودم

 و زدم یتفاوتیب به را خودم حال نیا با د،یکش نشان و خط بهسا یبرا نگاهش با بابک

 :گفتم

 .میبر-

 :گفتم و گرفتم بهسا دست از را کرن پاپ یپاکتها از یکی

 .ممنون-

 .کنمیم خواهش-

 یبرا یگرید ظرف کرد شارها او به نگاهش با و چرخاند ماکان سمت به را سرش

 .ردیبگ خودش

 :گفتم و کردم صاف یشینما را میصدا

 .میخوریم نویا هم با ماکان و من-

 عیسر شدن ریاس با و کرد جلب را توجهمان ما، از شدن دور یبرا بابک یپا حرکت

 با دستش

 دلم یلیخ .انداخت ماکان به نهیک و پرخشم ینگاه و ستادیا شیجا در ماکان دست

 واستخیم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 623 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 من در یزیچ چه سر بر پسرخاله دو نیا بدانم تا کند، تمام را ناتمامش یجمله بهسا

 در هم با
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 یسع همواره که ماکان وگرنه است، افتاده در همه با بابک شتریب البته .افتادهاند

 و کنترل در

 :گفت پرخشم ییصدا با بهسا .دارد آرامکردنش

 .مینیبب رو لمیف میبر تا دیکن تموم رو هایباز مسخره نیا-

 :گفت و دیکش یپوف بابک

 .امیم بعد منم د،یبر-

 :گفت قبل از نتریخشمگ یلحن با بهسا

 ...زنگ آرزو به و کردمیم گوش تو حرف به دینبا اصال-

 :گفت عیسر دهد، خاتمه را حرفش بهسا دهد اجازه آنکه بدون بکبا

 شد؟ راحت التیخ .میریم همهمون االن باشه-

 :گفت و کرد یاخم بهسا

 !میبر-

 جلوتر بابک و ماکان .دیاین شیپ یبحث برادر، و خواهر نیا نیب تا میافتاد راه یهمگ

 و رفتندیم

 وارد زودتر همه از بابک سالن، در به دنیرس با .میرفتیم راه آنها پشت بهسا و من

 ماکان اما شد

 دو با یول شد وارد من سر پشت .میشو وارد من سپس و بهسا اول تا ماند منتظر

 من به بلند قدم

 و بهسا که یراه که همچنان .زدیم قدم فاصله متر مین از کمتر با کنارم در .دیرس

 رفته بابک

 :گفت آهسته ییصدا با م،یکردیم دنبال دور از را بودند

 .ممنونم ازت آرزو-
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 :دمیپرس گنگ و دیچرخ سمتش به سرم عیسر

 ؟یچ واسه-

 پشتشون تیواقع تونستینم خودت، جز چکسیه و یزد که ییحرفا یهمه واسه-

 اثبات رو

 .کنه
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 :گفتم و کردم او به مشکوک ینگاه

 ؟یکنیم یمخف من از رو یزیچ تو ماکان-

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !کنم؟ یمخف ازت رو یچ !من؟-

 .هیچ دونمینم اما شهیم مربوط من به که هست بابک و تو نیب یزیچ کی-

 :گفت و داد طنتیش رنگ نگاهش به

 ؟یدونینم واقعا-

 !نه-

 :گفت آهسته و کرد زتریر را مانشچش

 باشه؟ تو و من نفع به که یبگ بابک به دیبا یچ یدونیم خوب یچجور پس-

 نییپا را سرم و گرفتم کردندیم نگاهم یخاص یشکاک با که چشمانش از چشم

 یقدر به .انداختم

 یکم .میدیرسینم مانیهایصندل به هم گرید ساعت مین تا که میرفتیم راه کند

 میهاقدم سرعت

 کردم مشت را دستانم .شدند بلندتر هم ماکان یقدمها بدنبالم و کردم شتریب را

 یقدر به و

 کردمیم حس را دردش .رفتند فرو دستم گوشت در میناخنها که فشردم را مشتم

 یخال یبرا اما
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 به را ماکان ب**ل ریز که همچنان .بودم درد نیا تحمل به مجبور حرصم، کردن

 فحش

 .کرد جلب را توجهم آهستهاش یصدا دم،یکشیم

 متوجه رو یزیچ یوقت خوامیم اما کنم یعصبان و معذب رو تو نخواستم من آرزو-

 ،یشیم

 انکارش هم تو اوردنین زبون به هیبق اگر یحت که یباش داشته باورش یاونقدر

 !ینکن

 !دمیپرسینم تو از شدمیم متوجه اگه من ماکان-

 :گفت و خاراند را گردنش پشت یکم
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 یازین نکهیا بدون یکن باورشون خوامیم .یندار باورشون اما یدار یاتیحدس کی تو-

 گفتن به

 .یباش داشته دشونییتا یبرا من

 !شندبا غلط واقعا دیشا و حدسند من اتیحدس-

 کنجکاو و بودند نشسته وسطش در یصندل دو یرو بابک و بهسا که یفیرد به

 نگاهمان

 .میدیرس کردند،یم

 :گفت و دیکش نشییپا ب**ل یرو را اشارهاش انگشت

 !کنندیم تیتثب رو اتتیحدس تو، درست یرفتارها-

 یوجل از .شدم دندیکشیم را انتظارمان آن در نفر دو که یفیرد وارد و کردم یاخم

 گذر هایصندل

 :گفتم و کردم نگاهش یمصنوع یلبخند با .دمیرس بهسا یصندل به آنکه تا کردم

 کجاست؟ ما یصندل-

 به را نگاهش و شد مشغول هم، با اشارهاش و شست انگشتان یناخنها دنییسا به

 شیناخنها
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 :گفت تفاوتیب یلحن با .دوخت

 .بابک کنار یصندل تا دو-

 یبرا انتقام حس یول بگذارم یخال ماکان یبرا را ابکب کنار یصندل خواستیم دلم

 سوالم پاسخ

 یچشم ریز .نشستم بابک کنار یصندل یرو و شد رهیچ دلم یخواسته بر ندادن را

 به ینگاه

 شیابروها بر اخم نشستم که ییجا دنید از ما، به شدن کینزد نیح که ماکان

 بست، نقش

 شیابروها بر اخم یعزا .بودند هشد پا بر هم با عزا و جشن دلم در .انداختم

 جشن و آوردن

 .کردند مخلوط وجودم در را ینیریش و یتلخ حس او، از گرفتن انتقام در تمیموفق

 را نگاهم

 دوخته چشم ماکان به روزمندانهیپ یلبخند با که بابک به و گرفتم او از نامحسوسم

 یطور بود،

 نمییپا ب**ل .انداختم یگاهن بود، داده شکست نبرد دانیم در را فشیحر ییگو که

 دندان به را

 ماکان برابر در بابک خواستمینم اصال .دادم تکان راست و چپ به را سرم و گرفتم

 احساس

 یصندل بر بود، شده ظتریغل اخمش بابک لبخند دنید با که ماکان .کند تیموفق

 گرمید طرف
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 شانیدو هر به کسانی یکینزد از و بودم نشسته ماکان و بابک نیب قایدق .نشست

 یراض اصال

 شد،یم حس وضوح به آن در خشم یرگهها که آهسته ییصدا با ماکان .نبودم

 :گفت
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 نه؟ مگه غلطه، اتتیحدس یکن اثبات یخواست فقط-

 :گفتم خودش از آهستهتر ییصدا با و آمد کش باال به لبم تراس یگوشه

 .یشیم جذاب یلیخ یکنیم اخم یوقت-

 که ییصدا با .داد طنتیپرش یلبخند به را خود یجا و شد باز اخمش کمکم

 جنس از یطنتیش

 :گفت کردیم فوران آن در لبخندش، طنتیش

 ان؟رستور میرفت کایار و نیجول با که شبه اون انتقام نیا پس-

 پررنگتر را لبخندم .شدم قیدق طنتشیش با توام و آرامش از سرشار چشمان در

 :گفتم و کردم

 .من به امشبت ندادن جواب انتقام البته و !قایدق-

 ینیسنگ .کرد متمرکز شیگونهها یرو یحفرهها بر مرا نگاه و کرد صدا کم یخندها

 و بابک نگاه

 بابک به آنکه یبرا .اوردمین ودمخ یرو به یول کردم حس خودمان یرو را بهسا

 شکست حس

 :گفتم ماکان به برسد گوشش به واضح که ییباصدا بدهم،

 !زمیعز خندههاتم عاشق-

 .کرد نگاه من به بهتزده یچشمان با و آمد بند کبارهی به خندهاش حرفم نیا با

 یرو را دستم

 او هب را صورتم و گذاشتم بود، یصندل یدسته بر که پرحرارتش و گرم دست

 یوقت .کردم کینزد

 فقط که آهسته ییصدا با گرفت، قرار گوشش یمتریسانت سه در دهانم که

 :گفتم بشنود خودش

 !دخترتم دوست من مثال !ویموس ارین در یباز عیضا انقدر-

 شیجا و رفت نیب از کمکم نگاهش بهُت .زدم یچشمک و بردم عقبتر یکم را سرم

 یلبخند با

 :گفت بشنود هم بابک که ییصدا با .شد پر شیبها**ل بر داریمعن
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 .توامَ خاص یلبخندها نیهم عاشق یبکن فکرشو که یاون از شتریب منم !زمیعز اوه-
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 یلیخ که یتپش .افتاد تپش به دوباره یول ستادیا قلبم کردم حس یلحظها یبرا

 کوبندهتر و تندتر

 مغز البته و گوشها به بلکه تعجبم، از شده گرد چشمان به تنها نه بهُت .بود قبل از

 گنگم و جیگ

 :گفت گوشم کنار در آهسته و کرد کینزد من به را صورتش .آورد هجوم

 !پسرتم دوست من مثال !مادمازل ارین در یباز عیضا انقدر-

 او از شیپ خودم را کرد آنچه تمام نکهیا با .زد یچشمک و برد عقب یکم را سرش

 داده انجام

 در .نکردم حس تظاهر یذرها زد که یحرف در .داشتم یدگرگون حال بودم،

 صداقت جز شیصدا

 .کردیم دلگرم گفت آنچه داشتن تیواقع به مرا صداقت، نیهم و کردمینم حس

 یقدر به

 را شیابروها .داشتیم باز مکان و زمان به کردن فکر گونه هر از مرا که دلگرم،

 یلحن با و برد باال

 :گفت متعجب

 !آرزو-

 طرز به مغزم تا دادم تکان نیطرف به را سرم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 .فتدیب کار به یدرست

 :گفتم ب**ل ریز

 !یگیم راست آره-

 آنچه گفتیم یساکت یصدا نشچشما در .آوردم باال را سرم و دمیکش قیعم ینفس

 را کردم او با
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 را ما مان،یحرفها بودن نقشه طبق انیب نیا کردم حس چرا دانمینم .کنم درک

 شکنجه شتریب

 کش باال به را لبم راست یگوشه .باشد مانیحرفها یبرا یخوب هیتوج آنکه تا کردیم

 و دادم

 و سالن شدن کیتار با .ماندم رهیخ شیگو سخن چشمان در یگرید حرف چیهیب

 یبلند یصدا

 یرشته شدن پاره از .دیچرخ پرده سمت به سرمان داد،یم لمیف آغاز از خبر که

 اصال نگاهمان

 .بدهم دست از را امشب لمیف خواستینم دلم بیعج یول نبودم یراض

 نداشتن دوست زبونت با چرا ؟یکنیم یمخف رو نگاهت یتو حس نیا چرا یجود-

 ابراز رو

 !کاره در یواقع یعالقه کی معلومه نگاهت از ،کهیحال در یکنیم

 ماکان سمت به را سرم و گرفتم پرده از چشم ناخودآگاه الوگید نیا دنیشن با

 به هم او .چرخاندم

 من به که یحس همان جنس از ییمعنا از پر بود، پرمعنا نگاهش .کردیم نگاه من

 داده دست
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 دستم بر را حرارتش و یگرم از مملو دست و زد میرو به گرم یلبخند .بود

 راست یگوشه .گذاشت

 چشمان در گرما یجرقه با بدنم، تمام شدن گرم لذت غرق و آمد کش باال به لبم

 .شدم دستم و

 !یکنیم قضاوت اشتباه من ساساح مورد در تو !الکس اوه-

 :گفت و زد یلبخند الکس .شد دهیکش پرده سمت به کنجکاوانه مانیسرها

 .کنندیم قضاوت رو تو خودت یچشمها !کنمینم قضاوت رو تو من-
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 ساخته ما یبرا را لمیف از بخش نیا انگار .شد فشرده ماکان دست در دستم

 به را سرم .بودند

 :گفتم بشنود خودش فقط که آهسته ییصدا با و کردم کینزد ماکان

 !اوردمیم زبون به راحت بودم اگر !ماکان ستمین جسور تو مثل من-

 :داد جواب خودم یصدا یآهستگ به ییصدا با

 زهایچ یبعض یبرا و یگاه فقط اما دمید رو تو جسارت من !آرزو یجسور یلیخ تو-

 جسور

 .یشیم

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 ...زهایچ یبعض فقط-

 :گفت و فشرد محکمتر را دستم

 .نشدن کامل هنوز زهایچ یبعض-

 .نشده کامل واسشون منم جسارت-

 میکرد متوقف را مکالمه بود، نشسته گرمید طرف در که بابک از یسیه یصدا با

 سکوت، در و

 بر کرده خوش جا لبخند لمیف اتمام با .میکرد متمرکز لمیف یرو را توجهمان تمام

 قتریعم را ملب

 کودکانه یذوق با .شدند بلند هم بهسا و بابک ماکان، دنبالم به .شدم بلند و کردم

 را دستانم کف

 کرد،یم نگاهم لبخند با که ماکان به جانیپره ینگاه با کهیحال در و دمیکوب هم بر

 چشم

 :گفتم دوختمیم
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 شد؟ تموم خوب انقدر شهیم باورت-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش
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 داد،ینم خرج به رو قتیحق گفتن جسارت موقع به یجود اگر !شهیم که معلومه-

 تموم بد قطعا

 .شدیم

 راجع صحبتش یور دانستمیم .ابدیب جلوه شتریب لبخندم تا دادم کش شتریب را لبم

 با یجود به

 یصدا با .کردیم خوشنود کرد، تصور بتوان آنچه از شیب مرا نیهم و است من

 و پرحرص

 .دیچرخ سمتش به سرمان بابک تیعصبان

 !میدینفهم رو لمیف نصف ما د،یکرد پچپچ تا دو شما بس از-

 .داد میابروها بر یدلخور از یاخم به را خود یجا و دیماس لبم بر لبخند

 یزیچ اصال لمیف یصدا برابر در و هیکم یلیخ یصدا پچپچ !پچپچ یگفت خودت-

 !ستین

 :گفت نیخشمگ ییصدا با و کرد ظیغل یاخم

 .لمهیف مزاحم یول-

 :گفتم طلبکارانه یلحن با و شدم نهیس به دست

 !ینکن دعوت خودتون با اومدن نمایس به منو یخواستیم اصال-

 !میشد بدهکارم-

 :آمد بر برادرش از دفاع در ،یعصبان و خوردل یلحن با بهسا

 حرف ما با حانهیوق نقدریا و یدید یخوب نیا به لمیف یاومد !که واقعا آرزو-

 !؟یزنیم

 :گفت تیجد از آکنده یلحن با ماکان

 !باش آرزو با زدنت حرف مراقب بهسا-

 :گفت ناباورانه تعجب، از گرد یچشمان با بهسا
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 ...دختره اون خاطر به ماکان-
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 :داد ادامه و گرفت هدف مرا اشارهاش انگشت با

 !؟یزنیم حرف ینطوریا من با-

 با .کردم نگاهش منتظر و کشاندم ماکان یسو به را نفر سه آن نیب نوسانگرم نگاه

 ستانش،د

 :گفت و کرد مرتب را کتش یقهی

 از سال ده از شتریب آرزو که یکن فراموش دینبا اما بهسا، ندارم یدشمن تو با من-

 و بزرگتره تو

 .یبذار احترام بهش دیبا

 :گفت زیتمسخرآم یلحن با و زد صدادار یپوزخند بهسا

 ذاره؟ینم احترام بزرگتره ازش که بابک به چرا اون پس !واقعا؟-

 :گفت جوابش در عیسر بکبا

 .دیکن تموم رو بحث نیا-

 اشاره م،یبود مانده آن در ما فقط و شده یخال تیجمع از که سالن به دستش با

 :داد ادامه و کرد

 م؟یبر گهید که باشه بهتر دیکنینم فکر-

 حس یخوب به را بود کنترلش توان از فراتر که را یخشم ش،یصدا فیخف لرزش از

 پس .کردمیم

 را یحس نگاهش اعماق در .دوخت چشم من به دلخور ینگاه با حرفش، نیا از

 قلبم که دمیدیم

 دانشیم در که یمبارز تنها که طرفه کی یعشق مانند به یحس .آوردیم درد به را

 تاختیم

 !یهمراه چیه بدون بود؛ خودش فقط

 با و بود مانده ماکان دست در همچنان دستم .میشد یخروج در یراه یحرف چیهیب

 که ییگرما

 با یخداحافظ .بود دهیرس لذت اوج به بود، دهیکش نیدلنش یحصار را اطرافش

 را بابک و بهسا
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 .نبود لیما اصال ماکان و من گذاشتن تنها و رفتن یبرا بابک اما ندادم طول ادیز

 بهسا برعکس

 ییقدمها با بابک شد، دور ما از عیسر من با خشکش و سرد یخداحافظ از پس که

 ما از کند
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 نگاه ما به و چرخاندیم عقب به را سرش کباری هیثان چند هر و گرفتیم فاصله

 باالخره .کردیم

 سمتش به مسر ماکان بلند و قیعم نفس یصدا با .شد خارج دمانید دانیم از

 .دیچرخ

 .ماکان-

 .دوخت چشم من به منتظر و گرفت نیزم از را نگاهش

 جانم؟-

 او کجم لبخند بدنبال .رفت باال گفت که یا "جانم" دنیشن با لبم راست یگوشه

 .زد یلبخند هم

 خواستم آنچه هر از و ماندم رهیخ بودم، دلتنگشان اریبس که آرامش چشمان در

 غافل میبگو

 به شیصدا با که بودم غرق گرما و آرامش آن در وقت چقدر دمینفهم .شدم

 .آمدم خودم

 آرزو؟ یبگ یخواستیم یچ-

 قیعم ینفس .دادم قورت زور با را دهانم آب و کردم جور و جمع را لبخندم

 خودم بر تا دمیکش

 دوباره تا کردم، منحرف چشمانش مردمک از یکم را نگاهم ریمس .بشوم مسلط

 یایدر غرق

 .بزنم زادیآدم مثل را حرفم بتوانم و نشوم رشینظیب آرامش

 ماکان؟ کنهیم ینجوریا بابک چرا-
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 :دادم ادامه و شدم قیدق متعجبش چشمان مردمک در

 باشه؟ داشته عالقه من به دیبا را چ داره؟ رو حس نیا من به چرا اون-

 :گفت ناباور یلحن با .رفتند باال تعجب از شیابروها

 !یدونینم حسش از یزیچ یگفت که تو-

 به یبیآس نیکوچکتر تا گرفت را دستم ساعد اما بردم فرو میموها در یدست

 با .نکنم وارد میموها

 :گفتم پرحرص یلحن

 ینطوریا بابک چرا بگو بهم .مطمئنم بایتقر االن یول نبودم مطمئن موقع اون خب-

 شده؟

 چرا؟ یپرسیم که داره لیدل مگه-
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 .یدونیم هم تو حتما و داره یلیدل باالخره-

 :گفت و داد تکان نیطرف به ینف عالمت به را سرش

 نه و باشند داشته دوست رو یکس چه رندیگیم میتصم نه آدمها !آرزو نکن اشتباه-

 یبرا یلیدل

 ارتباط داشتن دوست منطق، نه حسه داشتن دوست .دارند داشتنشون دوست

 از قبل ه؛یقلب

 چشمها شکل نکهیا از قبل .شهیم شروع نگاه از داشتن دوست باشه، یمغز نکهیا

 یتیاهم

 یقشنگ نکهیا از قبل .شهیم شروع صدا کی دنیشن از داشتن دوست باشه، داشته

 صدا اون

 مشام به که کنهیم ییهوا نیترییایرو رو رفط خاص یبو داشتن دوست باشه، مهم

 .رسهیم

 در دنیکش نفس داشتن دوست باشه، داشته یارزش عطرش مارک نکهیا از قبل

 ییموها یکینزد
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 از قبل .کنهیم لیتبد لذت کی به داره رو ایدن شمیابر نیگرانبهاتر حکم برات که

 اسم نکهیا

 به رو دست کی گرفتن داشتن دوست و کنه خطور ذهنت به سرش یشامپو

 ابرها یرو زدن قدم

 ...یکن نگاه دست اون فرم به نکهیا از قبل .کنهیم لیتبد

 حس شیحرفها یواژه به واژه کردمیم حس .کرد پر را چشمانم سطح اشک یهایال

 را او به من

 گید ریتعب هر با و داشتن دوست از او ریتعب با !داشتم دوستش من .کندیم فیتوص

 لیم ،یر

 نگاهش، حضورش، به را قلبم که یعالقها هم آن شود؛یم یتلق عالقه وا به دمیشد

 و شیصدا

 چیه او، شب همچون رهیت چشمان جز که یعالقها .است کرده محتاج دستانش

 یگرید چشم

 .کندینم جلب را نگاهم هم ریکو ابریب و زیتم آسمان رنگ به یآب یچشمها یحت

 آرام را دستش

 :گفت و آورد در تحرک به میموها بر نوازشگونه و

 !ها یبد عذاب منو و یکن هیگر مینداشت قرار-

 از را نمییپا یپلکها ریز اشارهام، و شست انگشتان نوک با و بستم محکم را چشمانم

 قطره دو

 از یواضح ریتصو دنید با و کردم باز چشم .کردم زیتم ختندیر که یکوچک اشک

 صورتش،

 .دادم کش باال به یکم را لبم راست یگوشه

 طرف کهیحال در داشتن، یکس به رو حس نیا سخته واقعا اما ماکان، کنمینم هیگر-

 نیا مقابلت

 !نداره بهت رو حس
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 چنگ میگلو به یبزرگ بغض اشد،ب نداشته من به را حس نیا ماکان نکهیا فکر از

 ساکت .زد

 من به نانیاطم و صداقت با نگاهش در .زدم گره نگاهش به را نگاهم و ماندم

 نیا کرد اثبات

 تراوش نگاهش از فراوان یعالقها که چرا است، هودهیب او حس یدرباره افکارم

 فکر نیا با .کردیم

 یسع اما شد،یم حس یناراحت ینوع نگاهش عمق در .شد گرم وجودم تمام مثبت

 کاو و کند بر

 :گفت آهسته ییصدا با آنکه تا نکردم

 تو نکهیا .باشم بابک یعاطف بحران و یناراحت نیا لیدل نخواستم چوقتیه من اما-

 دوستش

 ...کنمیم فکر بابک به یوقت اما کنهیم خوشحال رو من یخودخواهانها طرز به یندار

 دوست کی و برادر کی مثل شیبرا شهیهم بابک نداشتم شک .کرد سکوت

 است، بوده یمیصم

 حیترج پدرش عکس گذاشتن به کارش زیم یرو را عکسش گذاشتن نبود اگر که

 با .دادینم

 بود، آورده در حرکت به را زبانم که یسمج یکنجکاو خودش، از آهستهتر ییصدا

 :دادم بروز

 من نکهیا مگه !؟یتهس تو بابک یعاطف بحران و یناراحت لیدل یکنیم فکر چرا ماکان-

 دوستش

 داره؟ ربط تو به ندارم

 نگاه به .زد رونیب چشمانش از یناباور تشعشعات و رفتند باال تعجب از شیابروها

 رنگ لحنش و

 :گفت و دیبخش طنتیش

 .آرزو یدونیم خوب رو لشیدل-

 :گفتم و شدم کمر به دست



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 637 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !دونمینم ر،ینخ-

 .یدونیم-

 .دونمینم-

 .یدونیم-

 ...ینم-
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 چشمانم در م،یداشت که یکم یفاصله از نگاهش و گذاشت دهانم یرو را دستش

 در .شد قیدق

 فکر .زندینم یحرف اما است مطلع خودش به عالقهام از که خواندمیم چشمانش

 و کر اگر کنم

 چشمانمان نگاه به را زیچ همه که حاال تا .میکردیم برخورد تریمنطق م،یبود الل

 م،یکردها محدود

 کنمینم درک یول دن،یشن یبرا یگوش هم و میدار گفتن یبرا یزبان هم آنکه حال

 چرا که

 چشمانم مردمک کردیم خود ریاس بیعج مرا که ینگاه با !شود دهیشن تا مییگوینم

 یرو را

 آن یگرسنه روز چهار که ینگاه آرامش از یحرف بدون .داشت نگه ثابت چشمانش

 هیتغذ بودم،

 کردن عوض به مجبور لم،یموبا زنگ یصدا با بشوم زمان گذر متوجه آنکهیب .کردم

 نگاهم ریمس

 .بود شدن مزاحم بدموقع اوج نیا .شدم

 بله؟-

 !دیکرد رید چقدر .خانوم سالم-

 .خورمینم شام من .یکن استراحت یتونیم تو .اگنس میرونیب هنوز-
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 چون فقط هستم، منتظرتون من !د؟ینخور شام شهیم مگه !دیزنیم هیحرف چه نیا-

 برگشتنتون

 .رمیبگ خبر ازتون تا گرفتم تماس باهاتون د،یکش طول ادیز

 .کن استراحت یخستها اگر پس ستمین گرسنه ادیز هم من .اگنس نباش نگران-

 برگشتم یوقت

 .تنمیبیم

 .بگذره خوش نمتون،یبیم پس !ستمین خسته-

 .ممنون-

 .خداحافظ شم،ینم مزاحمتون .کنمیم خواهش-

 .خدانگهدار-

 که ماکان به و آوردم باال را سرم .انداختم فمیک در را یگوش و کردم قطع را تماس

 گرم یلبخند با

 .کردم نگاه بود، دوخته چشم من به

 !ویموس یخوشحال ه؟یچ-
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 .داره یجالب تیشخص اگنس-

 .شد قتریعم بود، آمده لبم بر اگنس با یمکالمه از که یلبخند حرفش نیا با

 .هیخوب یلیخ دختر اگنس آره،-

 نکهیا .خوشقلبه و دلسوز یلیخ بلکه ت،سین فعال و ریتپذیمسئول فقط اون یدونیم-

 نقدریا

 .کنهیم فرق هاییاروپا اغلب با اون !جالبه واسم یلیخ شهیم تو نگران

 !باشه؟ بد من انتخاب شهیم مگه .منه انتخاب اون خب-

 :گفت و کرد کوتاه یخندها

 .توامَ یانتخابها نیبهتر از یکی که من خود نمونهش شه،ینم که البته-

 :گفتم و کردم قتریعم ار کجم لبخند
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 !ویموس یشد فتهیخودش باز-

 :گفت و کرد قتریعم را لبش بر بازمانده لبخند

 .گهید تهیواقع-

 :داد ادامه و گذاشت میشانهها پشت را دستش و زد یچشمک

 .نشده رید تا میبر-

 .افتادم راه به حرارتش پر دست لطف به لذتبخش یشدن گرم از خوشحال

*** 

 د؟یشینم داریب خانوم-

 :گفتم حوصلهیب و دمیکش سرم یرو رو پتو

 
 

528 

 !نه-

 .دیبش داریب دیبا اما-

 :گفتم پرحرص یلحن با و دمیکش یپوف

 باشم؟ داشته خواب دینبا هم شنبه صبح من !گهید کن بس اگنس-

 ...االن آخه-

 کنار سرم یرو از را پتو .کرد کنجکاوم زدنش حرف از شتریب سکوتش .کرد سکوت

 چشم و دمیکش

 ینشانه به را سرش و بود اتاق در سمت به نگاهش که اگنس دنید با .کردم باز

 نییپا به اطاعت

 هارچوبچ در که یمرد دنید با .چرخاندم چشم کنجکاوتر ینگاه با داد،یم حرکت

 و ستادهیا در

 نگاه اگنس به و بود برده لبش یجلو سکوت ینشانه به را اشارهاش انگشت

 از چشمانم کرد،یم

 یروز تا میگذاشت قرار م،یرفت نمایس که روز آن از پس .شدند گرد تعجب شدت

 بهسا و بابک که
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 را سرش و گرفت اگنس از را نگاهش .میباش نداشته یمالقات نرفتهاند، لندن از

 با .آورد نترییپا

 بود، مانده ثابت خودش یرو مردمکشان که من یشده باز چشمان دنید

 یناباور از شیابروها

 و بابک اگر .بود دهیرس خود اوج به امیدلتنگ دنش،یند روز نهُ از پس .رفتند باال

 یروز همان بهسا

 بحص روز هر من انداختند،ینم قیتعو به را پروازشان و رفتندیم بود قرار که

 آغاز او با را صبحانهام

 .شدمیم لذت غرق او کنار در دلچسب و ذیلذ یچا دنینوش از عصرها و کردمیم

 یههاینما

 با و زد میرو به گرم یلبخند .کرد رها را او یابروها و من چشمان ذرهذره تعجب

 لحن

 :گفت یآرامشبخش

 .ریبخ صبحت !آرزو سالم-

 گرفته ییصدا با .دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و شدم زیمخین تخت یرو

 خوابآلوده و

 :گفتم

 .ریبخ هم تو صبح سالم،-
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 را سرش کهیحال در اگنس .گرفت قرار اتاقم وسط در برداشت که یقدم چند با

 بود انداخته نییپا

 :گفت

 .رمیم من دیندار الزم یزیچ اگر-

 :گفتم کنم مکث یذرها آنکهیب و دیچرخ سمتش به سرم

 .باش راحت اگنس، میندار الزم یزیچ-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 641 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 نییپا به را سرش .دیپاش میرو به حیمل یلبخند و آورد باال یکم را سرش اگنس

 اتاق از و داد تکان

 تختم نییپا و شد کترینزد من به گرید بلند قدم چند با ماکان .رفت رونیب

 کامل .نشست

 همچون د،یتابیم پنجره از که دیخورش نور یاشعهها ریز که مرخشین به و نشستم

 یسیسرد

 از که یمینس ساز به رقصان یپردهها به را نگاهش .شدم رهیخ دیدرخشیم ییطال

 باز یپنجره

 تکان نیطرف به و مبرد چشمانش یجلو را دستم .بود دوخته بود، کرده گذر اتاق

 با را دستم .دادم

 .کشاند من سمت به را نگاهش ریمس و گرفت آرامشش و محبت از گرم دست

 مردمک

 و توان .ماند رهیخ من به یقهایدق چند و کرد متمرکز چشمانم یرو را چشمانش

 یبرا یلیتما

 آنکهیب .دوختم چشم چشمانش به صدایب پس نداشتم، نگاهم ریمس کردن عوض

 گذر متوجه

 یصدا .دیچرخ در سمت به سرمان خورد در به که ضربه دو یصدا با بشوم، زمان

 پشت از اگنس

 :آمد در

 .آمادهاند قهوه و یچا-

 :گفت بود، دهیبخش نیدلنش یشکل لبش به که یلبخند با و دیچرخ سمتم به ماکان

 .نکرده خی یچا تا میبر گهید خب-

 :گفتم و کردم یاخم

 .رهمهمت قهوه موندن داغ-

 آنها بر شوق با ش،یگونهها یرو یحفرهها یبرا دلتنگم چشمان که کرد یخندها

 .شدند متمرکز
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 :گفت بود مانده یباق شدهاش تمام یخنده از که یلبخند با
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 .میبر بجنب قهوه موندن داغ خاطر هب باشه-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .باشه-

 برنداشته قدم دو از شیب .شدم راهرو سیسرو یراه و شدم بلند تخت یرو از

 و برگشتم که بودم

 :دمیپرس ماکان از متعجب

 بابک؟ و بهسا پس-

 :گفت و دیپاش میرو به گرم یلبخند

 .رُم برگشتن شبید-

 به و دمیچرخ دیتپیم تند شدت به یشاد از که یقلب با و زدم پررنگ یلبخند

 ادامه راهم مودنیپ

 گرفته بدفرمم و دهیژول یموها از را نگاهم و ستادمیا ییروشو ینهیآ یجلو .دادم

 بهم یابروها تا

 لبم، بر پررنگ لبخند آن نقش تا البته و کرده باد ینیب و کرده پف یپلکها و ختهیر

 نییپا

 نیا اتمام تا دمیپاش صورتم بر سرد آب مشتمشت و کردم باز را ریش .کشاندم

 در را او از یدور

 خواب االن و شد تمام هفته دو یکی نیا کنم باور تا دمیپاشیم آب .کنم باور یداریب

 با !نمیبینم

 خوابم لباس به یدست .رفتم رونیب سیسرو از و کردم خشک را صورتم عیسر حوله

 از که دمیکش

 به که ماکان دنید از چشمانم و شدم اتاق وارد .دیایب در بودن زانیآو و شلخته

 عکس قاب
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 :دمیپرس ناباورانه .شدند گرد تعجب شدت از بود، دوخته چشم لذت با امیکودک

 !؟یینجایا هنوز تو-

 لبخند .کرد نگاه من به و گرفت داشت، دست در را قابش که عکس از چشم

 و زد ینیدلنش

 :گفت

 !بخورم؟ صبحانه برم تو بدون-

 :گفتم و خاراندم را گردنم پشت دست با خودش مثل
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 !یشدیم مشغول حداقل-

 پشت اراندنخ مشغول هنوز که من دست به شوق، و تعجب یرگهها با چشمانش

 بود، گردنم

 :گفتم و بردم باال را میشانهها .کردم متوقف را خاراندنش .ماندند رهیخ

 !؟یکنیم نگاه ینجوریا چرا !ه؟یچ-

 زد،یم داریمعن یلبخند کهیحال در و دیبخش طنتیش رنگ نگاهش به حرفم نیا با

 :گفت

 وروجک؟ یاریم در منو یادا حاال تا ی ک از-

 :گفتم و دادم کش باال هب را لبم راست یگوشه

 .کنمیم رو تو یکارها یستین یوقت که یذاریم تنها منو انقدر !گهید توئه ریتقص-

 :دادم ادامه و دمیبرچ را میبها**ل

 .دهیم انجام رو عادتهات دهیم افتخار مادمازل باشه خداتم از-

 .شدم غرق لذت یایدر در خندهاش قشنگ یصدا با من که داد سر یخندها

 آمدن بند از پس

 :گفت بود، مانده یباق خندهاش از که یلبخند با خندهاش

 !بهتره یلیخ موهات دنیکش از !مادمازل هیعال هم یلیخ-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم
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 .داره یگهاید یصفا کی موهام دنیکش یول-

 و داد را پاسخم کوتاه یخندها با .گفتم یبلند "یه" و دادم رونیب پرصدا را نفسم

 انشیپا از سپ

 :گفت

 !یکنیم صفا دادنشون عذاب از یگیم که دارند گناه موهات-

 :گفتم اخم با و کردم جمع را لبخندم

 عذابش مزخرف و زمخت یتلفنها میس نیا دنینکش با که داره گناه هم اعصابم-

 .دمیم
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 و رفتم نهامیآ سمت به .شدم نهیس به دست و فشردم هم به محکم را میبها**ل

 شیجلو

 بودند افتاده لبم و ینیب یرو که میموها از یکوچک یدسته تا کردم یپوف .ستادمیا

 اما بروند، کنار

 پرحرص و کردم نگترپرر را اخمم .آمدند فرود شانیقبل یجا در و کردند پرواز تنها

 :گفتم

 !یلعنت یمزاحمها-

 :گفت و ستادیا نهیآ یجلو سرم پشت بلند قدم چند با

 .آرزو یدار دوستشون تو-

 :گفتم و زدم صدادار یپوزخند نهیآ در رشیتصو به

 !؟یزنیم یحرف نیهمچ یحساب چه یرو قایدق تو-

 :گفت و کرد قتریعم را گرمش لبخند

 .یدار دوستشون یعنی نیهم و ینکرد کوتاهشون تو چون-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !داره؟ یربط چه آخه-
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 شرشون از رو خودت ینداشت دوستشون تو اگر .هیچ ربطش گمیم بهت االن خب-

 خالص

 نیا یول باشند، کترینزد تو دهآلیا به یخوایم فقط و یدار دوستشون اما ،یکردیم

 شیمعن

 .یندار دوستشون تو که ستین نیا

 نرمه و صاف یموها که من یذهن دهآلیا از اونا !ندارم دوستشون اصال من اوه،-

 فاصله یلیخ

 کوتاهشون اگه من یول ندارم دوستشون نکردم کوتاهشون چون یگفت تو .دارند

 کی شهیهم کنم،

 .برهیم سر رو حوصلهم که دارند کنواختی مدل

 .یکن دایپ من با لفتمخا واسه بهانه شهیهم که یهست لجباز اونقدر تو خب-

 :گفت و برداشت شیرو از مرا برس .رفت توالتم زیم سمت به دستش

 بزنم؟ شونه موهاتو امروز من شهیم-
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 یایدر در .شدند گرد تعجب دتش از چشمانم .دیچرخ سمتش به عیسر سرم

 آرامشچشمانش

 :گفتم گنگ ناخودآگاه .زدیم موج خواستهاش به دنیرس یبرا کودکانه ذوق ینوع

 !بزن-

 با آرامآرام و گرفت گرمش دست در را خوردهام گره یموها از یدستها

 یالبال در که انگشتانش

 تار در انگشتانش رتحرا نفوذ .کرد باز را میموها یگرهها بودند، رفته فرو میموها

 م،یموها تار به

 ستیب که کرد باز را شانیگرهها آهسته یقدر به .برد متفاوت یت*لذ اوج به مرا

 نیا صرف قهیدق
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 گذاشته شینما به نهیآ که رشیتصو در را پرشوقش و پررنگ لبخند .شد کارش

 کی با .دمید بود،

 دست و آورد نییاپ به باال از یکند به و برد فرو میموها در را برس دستش

 نوازشوار را گرشید

 .داد کش باال به را لبم راست یگوشه قیعم یلبخند .دیکش شده شانه یموها یرو

 وجودم تمام

 خرمنخرمن میموها کردمیم آرزو دل در .بود شده زیلبر آرامش و یشاد حس از

 تا شوند ادیز

 در .دیرس فرا شدنش برآورده انیپا آرزوها گرید مثل .نشود تمام کردنشان شانه

 را برس کهیحال

 :گفت کردیم هیهد میموها به گرید ینوازش و گذاشتیم زمیم یرو

 .شد تموم-

 با یحت .کردم ظتریغل را لبخندم و کردم نگاه نهیآ در بشاشش یچهره ریتصو به

 نگاه نیا

 در به که یضربات یصدا با .داشتیم وا آرام و گرم یتپش به را قلبم م،یرمستقیغ

 یهرشت خورد،

 .دیچرخ در سمت به سرمان و شد پاره نگاهمان

 !آمادهاند قهوه و یچا خانوم-

 .کن آماده رو زیم اگنس، میایم االن-

 :گفت آهسته و کرد ینوچنوچ ماکان

 !ها نهینچ مادمازل رو صبحونه زیم مینداشت-

 و زدم کمر به یدست .کردم نگاه چشمانش در طلبکارانه و دمیچرخ سمتش به

 :گفتم

 !دمتیند یحساب و درست که هفتهست دو !حقته-
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 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 .بودنها حقم نیا از باشه تا-

 :گفت و زد یچشمک

 .اشهب من یبرا مادمازل ادیز یدلتنگ لشیدل که-

 :گفتم ناباور یلحن با .شدند گرد تعجب از چشمانم

 !یلیخ !ویموس یفتهایخودش یلیخ-

 من سمت به و کرد باز را در .رفت در سمت به و گرفت من از چشم خندهکنان

 با .دیچرخ

 :گفت بود مانده یباق نشیدلنش یخنده از که یلبخند

 .منتظره ویموس که کن عوض لباس زود-

 .داد تکان راست و چپ به شیجلو را اشارهاش انگشت و آورد باال را دستش

 یلحن با را حرفش

 :داد ادامه یشرط

 .هایند طولش-

 :گفتم خنده از لرزان ییصدا با .آورد در تحرک به را دهانم عضالت صدایب یخندها

 !امیم زود باشه-

 هک عالقه و ذوق ینوع با مبهوت و مات .نرفت رونیب اتاق از او انتظارم خالف بر

 موج نگاهش در

 کم یلیخ لشیدل بودم مطمئن .بود دوخته چشم من خندان یبها**ل به زد،یم

 من دنیخند

 گنگ نطوریهم بود، دهید خنده حال در مرا او که یبار چهار ای سه نیا تمام و است

 و ناباور و

 رونیب کامل اتاق از .آمد خودش به خندهام اتمام با .کردیم نگاه من به مشتاقانه

 را در و رفت

 :گفتم ب**ل ریز و دمیکش یپوف .بست

 .دارم تو یخندهها به منم ،یدار من یخندهها به تو که یحس نیا یدیفهمیم کاش-
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 و رفتم میلباسها کمد سمت به .میایب رونیب کرف از تا دادم تکان نیطرف به را سرم

 ریحر یراهنیپ

 رفتم رونیب اتاق از کنم تلف وقت یذرها آنکهیب .کردم تن بر و آوردم رونیب آن از

 یراه و

 زیم یرو ینیچ یاستکانها سراغ دست به یقور کهیحال در اگنس .شدم آشپزخانه

 با رفت،یم

 چشم زیم یرو گلدان به و نشسته زیم پشت که ماکان .داد سر بلند یسالم دنمید

 در و دوخته

 یلبخند دنمید با .دیچرخ سمتم به سرش اگنس حرف نیا با بود، رفته فرو فکر

 و گرم

 :گفت و زد میرو به زینآمیتحس

 .یاومد خوش-

 :گفتم و دمیبخش طنتیش رنگ لبم یرو لبخند به

 !اومدم؟ خوش یگیم من به تو !منه یخونه یناسالمت-

 :گفت و داد سر وتاهک یخندها

 .شمیم محسوب صاحبخونه من گهید-

 :گفتم نشستمیم شیروبرو یصندل یرو کهیحال در و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !باش راحت کنمیم خواهش-

 .ستین یمشکل راحتم،-

 یلحن با .کردندیم وارد یادیز فشار میپلکها به که یحد به شدند؛ گردتر چشمانم

 از زیلبر

 :گفتم یناباور

 !االن به نه گذشتهت، یجنتلمن به نه !ویموس یدار رو یلیخ-

 :گفت و زد داریمعن یلبخند

 .یدار فرق میقد یآرزو با برام تو االن یول جنتلمنم، هنوزم-
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 :دمیپرس کنجکاوانه

 !؟یفرق چه-
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 :گفت و زد یچشمک

 .یدونیم خودت-

 !دونمینم-

 .یدونیم-

 !دونمینم من نه-

 .یدونیم تو نه-

 .انداخت خنده به را ماکان داد که یتق یصدا .دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 و کردم یاخم

 :گفتم

 !نخند-

 اخم با و شدم نهیس به دست .داد ادامه خندهاش به کند یتوجه من به آنکه یب

 .کردم نگاهش

 حرص با و دمیکش یپوف .نداد خاتمه خندهاش به اوردیب در مرا حرص آنکه یبرا

 تناول به

 :گفت سرخوش ییصدا با لحظه چند از پس .شدم مشغول صبحانهام

 .مادمازل نخور حرص-

 :گفتم اورمیب باال را سرم آنکهیب

 .حرص هن صبحانهست، اسمش خورمیم دارم که یزیچ یکن دقت اگر-

 تند را دهانم اندک اتیمحتو .برد باال را سرم و گرفت را چانهام ریز دستش با

 .دادم قورت و دمیجو

 به زین را خودم بلکه ماکان، تنها نه که بود بلند یقدر به دادنم قورت یصدا

 کوتاه یخندها
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 یشاد که ییلبخندها با بود، داشته نگه باال را سرم چانهام با که همچنان .انداخت

 را مانیخندهها

 :گفت آهسته ییصدا با .میدوخت چشم هم به بودند، داشته نگه زنده

 حرص یالک و کن آماده یشاد واسه خودتو پس عت،یطب دل یتو میبر دیبا امروز-

 .نخور

 :دمیپرس جیگ و شدند گرد تعجب از چشمانم
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 !عت؟یطب دل یتو چرا-

 :گفت و برد باال را راستش یابرو

 !چندمه؟ امروز یدونینم مگه-

 .لیآور دوم-

 و؟-

 ؟یچ و-

 قبل از جانتریکمه ییصدا با .دیکش قیعم ینفس و برگشت شیجا سر به شیابرو

 :گفت

 ن؟یفرورد چند-

 .گفتم یدهایکش "آهان" و زدم یبشکن .کردم شمارش هب شروع دستانم انگشتان با

 !بدر زدهیس ن،یفرورد زدهیس-

 :گفت و زد یلبخند

 !قایدق-

 :گفت و کرد رها را چانهام

 .کین کیپ میبر که میبخور رو صبحانه زود پس-

 شدن بلند از پس .میرساند انیپا به را خوردنش یزمان اندک در و میشد مشغول

 به زیم پشت از
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 و کوتاه یباران که ماکان .شدم در یراه و کردم اکتفا فمیک برداشتن به .رفتم اتاقم

 را مردانهاش

 :گفت ناباورانه و انداخت میپا تا سر به ینگاه تعجب با بود، انداخته دستش یرو

 !؟یایب یخوایم لباسها نیهم با-

 ه؟یچ مگه آره،-

 :گفت و شد گردنش پشت خاراندن مشغول دستش با
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 .یبخور سرما ممکنه آخه-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .یاریم یبارون تو چون خورم،ینم نه-

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !یاوردین که تو ارم،یم من-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 رو تیبارون هم یسر نیا و گرفتم رو کتت هم یسر اون !که میندار تو و من-

 .رمیگیم

 .کردم نگاه بود دایپ آنها در طنتیش و یشاد برق که چشمانش به و زدم یچشمک

 ؟یبد پس رو کتم یندار قصد انایاح-

 .خودمه مال گهید !نه-

 :فتگ و رفتند باال شیابروها

 اونوقت؟ چرا-

 ...اون وجود با نمتینب یطوالن مدت کی یوقت چون-

 عطر کردن بو و گرفتن آغوش در با را او یدلتنگ میبگو توانستمینم .کردم سکوت

 برطرف کتش

 :گفت و زد میرو به گرم یلبخند .کنمیم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 652 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 برطرف وجودش با رو میدلتنگ که یبد من به لباسهاتو از یکی هم تو شد الزم پس-

 .مکن

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .یبرد یبرداشت نبودم، که یمدت اون رو من یگردنها شال از یکی که تو-

 آن تعجب ظیغل رنگ که ییصدا با .رفتند باال ممکن حد نیشتریب تا شیابروها

 :گفت بود آشکار
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 !؟یدیفهم کجا از تو-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 واسم که ییزایچ یرو مخصوصا !یبکن فکرشو که امَیاون از قتریدق یلیخ من-

 .باارزشند

 :گفت و خاراند را گردنش دست با

 باارزشه؟ برات یلیخ گردن شال اون-

 .بافته برام مامانم چون !آره-

 رانیا از روز آن از بعد یهفته دادم خبر که یزمان او .کردم سکوت مامان به فکر با

 رفت، خواهم

 .بافت میبرا را گردن شال آن

 .گردونم برش بهت تونمینم اما-

 :داد ادامه د،ید که مرا سکوت .کردم نگاهش کنجکاوانه تعجب از گرد یچشمان با

 و یدار ارزش من واسه تو داره، تو واسه گردن شال اون که یارزش از شتریب چون-

 اون داشتن

 ...گردن شال

 :داد ادامه قبل از آهستهتر ییصدا با .زد میرو به گرم یلبخند و کرد یمکث

 .کنهیم جبران من واسه رو تو نبود-
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 از بلکه نبود، یناراحت از که یاشک .پوشاند را چشمانم یرو اشک یهایال کردم حس

 یشاد

 انگشتان با و زدم پلک تند .شدیم زیلبر هم چشمانم اشک یغدهها از که یفراوان

 و اشاره

 سیخ از قبل را بودند ختنیر فرو یآستانه در که یاشک قطره سه ای دو شَستم

 از م،یگونهها کردن

 بهُتزده یچشمان با .کردم نگاهش تر قیدق و شد واضحتر دمید .زدودم چشمانم

 چشمانم در

 .کردیم نگاه

 !ها یکن هیگر مینداشت قرار ورز آ-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه
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 .بود یشاد از کن باور !نبود هیگر-

 یفراوانتر آرامش رنگ نگاهش .مببخش نانیاطم او به تا کردم ظتریغل را لبخندم

 و گرفت

 .زد میرو به گرم یلبخند

 .میبرس زودتر که میبر پس خب-

 !میبر-

*** 

 یحت میآمد که شیپ یهفته دو .انداختم اطرافم یپرشکوفه و سبز درختان به ینگاه

 نیا از یمین

 .نداشت را ییبایز

 !آرزو ینکرد ییرایپذ خودت از خوب-

 به را سرم و گرفتم بود، توجهم مرکز در که یندتنوم و بلند درخت از چشم

 .چرخاندم سمتش

 :گفت و گرفت میجلو را بود پخته که ییکهایک کاپ یمحتو ظرف
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 .بردار بازم-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !نیریش یلیخ البته و بود خوشمزه یلیخ .برداشتم تا دو-

 !دمیکش حمتز همه نیا بردار بازم پس بود خوب اگه-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !بشم چاق من یدار قصد نکهیا مثل-

 یلبخند و گذاشت میبود نشسته که یمکتین یرو نمان،یب یخال یفضا در را ظرف

 یلحن با .زد

 :گفت طنتیپرش
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 .یرینظیب یوزن هر با تو-

 .زدم پرغرور یلبخند و انداختم غبغب به یباد

 ...بشم چاق یوقت و دارم یدیشد یچاق استعداد من یول رمینظیب که البته-

 حس از پر یلحن با و شد جمع گرفت،یم منشا درونم از که ینفرت حس از صورتم

 :گفتم انزجار

 !شمیم وحشتناک-

 :گفت شاداب ییصدا با اتمامش از پس و داد سر یاخنده

 .یشیم یدوستداشتن و بامزه یلیخ نظرم به اتفاقا !یشینم بد هم اونقدرا-

 :گفتم یجد یلحن با و کردم یاخم

 !شمیم بامزه نگو یدیند چاق منو یوقت !نبود یبامزها یشوخ اصال-

 !دم؟یند گفته یک-

 :گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !؟یدید کجا !؟یدید ی ک !؟یدید تو-

 ادامه مشکوک یلحن با و کردم باز یکم را میاخمها لبخندش، شدن پررنگتر دنید با

 :دادم
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 نه؟ مگه ،یگذاشت سرکارم-

 خنده نیح .کشاند شیگونهها یرو یحفرهها به را نگاهم و کرد کوتاه یخندها

 نیطرف به را سرش

 جا به خنده آن از که یلبخند با ش،دلچسب یخنده یخاتمه از پس .دادیم تکان

 بود مانده

 :گفت

 !گذاشتنم؟ سرکار اهل من مگه آخه-

 میشد آشنا ما یوقت از و ممیرژ شهیهم من !؟یباش دهید چاق منو شهیم مگه آخه-

 !بودم الغر

 گفتن؟ واسه یدار یچ حاال خب
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 :گفت شدهاش کمرنگ لبخند با .کردم نگاهش موشکافانه و کردم زیر را چشمانم

 ...گمیم که قبال نیا .بودم دهید عمهت یخونه رو تو قبال من آرزو، یدونیم خب-

 :کرد پررنگتر را لبخندش و کرد یمکث

 ادمهی کباری .میکردیم سفر رُم به ادیز ما زمان اون .شهیپ سال ستیب از شتریب-

 به تو یعمه

 برات خوادیم خودش ره،یبگ تولد واست نداره دوست پدرت چون گفت خالهم

 .رهیبگ تولد

 تولد قایدق .شد برگزار عمهت یخونه که بود تولدت نیاول دمید رو تو که نباریاول

 .بود تیسالگ دو

 ونیپاپ کی با که تابدار و چیپ یموها با روشن چشم و تپل یکوچولو دختر کی

 مهبازین واست

 ...تیگوشت یلپها و گرد صورت اون با مخصوصا ،یبود بامزه یلیخ .بودن بسته

 یلحن با .شدند داریپد شیگونهها یرو یحفرهها که شد قیعم یقدر به لبخندش

 طنتیپرش
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 :داد ادامه

 .بکشه رو اونا همش خواستیم دلش آدم که-

 !شناختیم امینوزاد از مرا او شدینم باورم .مکردیم نگاهش واج و هاج

 کی که تیسالگ دو عکس بر .بود تیسالگ سه تولد دمتید که تولدت نیآخر-

 و آروم یبچه

 واسه یکار هر که یبود شده اخمو و تخس یبچه دختر کی ،یبود خوشخنده

 خندوندنت

 ...نمبخندو رو تو نکهیا واسه من روز اون .یکردیم اخم فقط تو اما کردن،یم

 تعجب از گرد یچشمان با .کردند قطع را حرفش شیخندهها زیر و کرد یمکث

 .کردمیم نگاهش

 :گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 آره؟ !لباسم یتو یانداخت خی تو-

 یبچه پسر آن یروز که یمرد دنید از شیپ از شیب من و گرفت شدت خندهاش

 و شرور

 آخر در و دیخند من شیر به و آورد سرم بر بال کی و هزار که بود نیریخودش

 را عمه تیرضا هم

 مشت را دستم خندهاش، افتنی ادامه دنید از .خوردم حرص کرد، جلب خود به

 به و کردم

 :گفتم پرحرص ییصدا با .دمیکوب شانهاش
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 توپ استخر یتو یبرد یکرد بلند منو که یبود تو پس .ارمیم در پدرتو !یلعنت-

 یبود تو ،یانداخت

 کیک قسمت اون یتو که یبود تو و یدیرقص من با گذاشتن آهنگ یوقت که

 که تولدم

 ؟یفهمیم !بکشمت دیبا !یکرد انگشت بخورم، خواستمیم
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 یول شدیم محکمتر و محکم من یمشتها و گرفتیم شدت همچنان او یخندهها

 از غیدر

 خندهاش .بردم میموها سمت به را دستم و دمیکش یپوف !او خوردن تکان یذرها

 یآستانه در که را

 کمرنگ یلبخند جز .گرفت محکم دستش با را دستم و کرد کمتر بود، آمدن بند

 خندهاش از یاثر

 مردمک .آورد جلو ورتمص یمتریسانت پنج تا را صورتش .بود نمانده یباق

 چشم یرو را چشمانش

 یهیعنب .کرد چپم چشم معطوف را نگاهش بعد یکم و کرد متمرکز راستم

 نیب چشمانش

 .آوردیم در گردش به کوتاه ریمس همان در را نگاهش و کردندیم نوسان چشمانم

 نگاهم یقدر به

 خودش .منداشت را یحرف چیه آوردن زبان بر توان که بود شده قفل نگاهش در

 قهیدق چند از پس

 :گفت و شکست را نمانیب سکوت آهسته، ییصدا با

 ...چون بخندونم رو تو شده یمتیق هر به خواستمیم فقط من آرزو-

 :گفت بلندتر یکم ییصدا با .دیبخش یشتریب یرو و رنگ لبخندش به و کرد یمکث

 .ارزهیم یمتیق هر به لبخندت دنید-

 و دندهها زندانش، یلههایم به یریزنج کی مثل را خودش .شد وانهید هم باز قلبم

 جناغم

 یخوب به میرگها در را خون دیشد و عیسر انیجر و خونم فشار رفتن باال .کوباندیم

 حس

 حاضرم هم من دهد نشان او به که یحرف بزنم؛ یحرف خواستیم دلم .کردمیم

 دنید یبرا

 را دهانم آب هم سر تپش و بود دهیچسب کامم به زبانم یول بدهم، جان لبخندش

 میگلو به



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 658 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :داد ادامه د،ید که مرا سکوت .شوم مسلط خودم بر من تا فرستادیم

 دست موهات به یول ،یبزن کتکم یتونیم تا من کردن مجازات واسه یتونیم تو حاال-

 .نزن

 بود، انداخته برق آنها در یخاص حس که یچشمان با و کرد پررنگتر را لبخندش

 نگاهم منتظر

 :گفتم و خورد تکان بچرخاند، دهانم در حرف آنکهیب زبانم .کرد
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 شهیهم ایگلور .استیگلور اسمش که دارم یمیقد دوست کی من ماکان یدونیم-

 من به

 ...کنندینم مجازات رو اونا مردها زدن کتک با زنها که گفتیم

 :دادم ادامه و کردم یمکث

 ... با بلکه-

 وجودم در فراوان یاقیاشت .کردم عمل اورمیب زبان بر آنکه یجا به .کردم سکوت

 نیا به ازمین

 کار به بدنم تمام در را شیروین اقیاشت همان .زدیم ادیفر را کارساز مجازات

 را سرم و انداخت

 نگاهم گنگ و بهُتزده .کردم کینزد صورتش یمتریسانت سه تا را صورتم .داد تکان

 در .کردیم

 در چه من ندیبب تا بود منتظر بیعج .زدیم موج یکنجکاو یگنگ و بهت آن عمق

 .دارم سر

 تا را میبها**ل و بردم کترینزد را صورتم .کردم حبس را نفسم و بستم را چشمانم

 سه

 مانده یباق متریلیم سه همان و گرفتم یگرید سنف .رساندم شیبها**ل یمتریلیم

 یط هم را
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 از یدلچسب و نیریش نیآتش یگدازهها کردم حس فاصله، آن اتمام با .کردم

 اعماق تا لبم پوست

 سطح تمام شدن داغ .کندیم نفوذ میسلولها تکتک در و شودیم پخش وجودم

 صورتم، پوست

 یریدلپذ و گرم یکرخت سح غرق .کردم حس وضوح به را فروزان یشعله آن از

 یحت که بودم

 با که کند یهمراه مرا کردمیم خداخدا دلم در .کردمینم فکر عواقبش به یهایثان

 رفتن فرو

 از بدنم، سلول به سلول با گردنم گرفتن محکم پشت از و میموها در دستش

 را میصدا که ییخدا

 بود معنایب نیریش و گرم لحظات آن در زمان گذر .کردم یگزار سپاس بود دهیشن

 نفس اگر و

 ناب یسها*بو جنس از دلچسب یخلسه نیا اتمام به هرگز آمد،ینم بند واماندهام

 انیپا

 بر متریسانت به متریسانت و متریلیم به متریلیم .میگرفت فاصله آرام یلیخ .دادمینم

 فاصله نیا

 اههمر مینس یصدا با که بود یکیموز تنها مانیزدنها نفسنفس یصدا .میافزود

 .بود شده

 کرده شاد گذشت خوش ما بر آنچه دنید از هم را آسمان که یبرق و رعد یصدا

 یقیموس به بود،

 از را نیریش طعم آن تا داشتم نگه بسته را چشمانم .شد افزوده آنها مشترک

 میبها**ل

 باران نمنم بارش .کنم ثبت ذهنم در گردنم پشت دستانش یگرم تا گرفته،

 خنک زیر قطرات

 به .کردم باز چشم و بردم باال را سرم .گستراند صورتم داغ پوست بر را شکوچک

 تضاد از یقدر
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 باال به لبم طرف دو هر نبار،یا که شدم لذت غرق صورتم پوست یسرما و گرما

 و آمد کش
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 اشکال با رهیت یابرها که یآسمان به لذت با .شد انینما لبم بر ضیعر یلبخند

 را آن مختلف

 :گفتم زمزمهوار و کردم نگاه بودند، کرده نیمز

 !یمرس ایخدا-

 به را سرم و گرفتم آسمان از چشم .دمیشن گوشم کنار از را شیخندهها یصدا

 .چرخاندم سمتش

 د،یشد یوسوسه جز یواژها شیگونهها یرو یحفرهها رد بردن فرو انگشت یبرا

 فیتوص توان

 آنها از یگرید یاطیاحتیب مبادا تا کردم مشت را دستانم حال نیا با .نداشت را حالم

 .بزند سر

 !ویموس یخوشحال-

 :گفت نیدلنش یلبخند با و کرد جمع را خندهاش

 مادمازل؟ یستین خوشحال تو مگه-

 ریز که را دستانم .شدند سرخ شرم از میگونهها کردم حس .انداختم نییپا را سرم

 زده خی باران آب

 .گذاشتم پرحرارتم یگونهها یرو بودند،

 .آرزو-

 اگر آنکه با .دمیکشیم خجالت کردم که یکار از تصور، حد از شیب .ندادم یجواب

 عقب به زمان

 با .بودم نیشرمگ انجامش از شدت به کرد، خواهم تکرار را کار همان برگردد

 را چانهام ریز دستش
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 از نگاهش .گرفتند قرار چشمانش یروبرو قایدق چشمانم .برد باال را سرم و گرفت

 صداقت حس

 :گفت یجد یلحن یول آهسته ییصدا با .بود شده زیلبر

 بود لذتبخش ما یدو هر یبرا که داره تیواقع نیا !باش داشته جسارتشو آرزو-

 ...یول

 :گفت قبل از تریجد یلحن با و کرد یمکث

 !نبود درست-

 :گفت آهسته ییصدا با .آوردم نییپا را چشمانم مردمک و گرفتم او از را نگاهم

 .آرزو-
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 :گفت سکوتم جواب در .دمکشان باال یذرها را نگاهم نه و دادم یجواب نه

 !کن نگاه من به-

 .کردم نگاهش منتظر و کشاندم باال چشمانش تا را چشمانم مردمک باالجبار

 ...تو آرزو-

 :افزود طنتیپرش یلحن با و کرد یمکث

 !یعجول یلیخ-

 وجودم یذره به ذره در یمیعظ یکنجکاو .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 او .افتی رسوخ

 با یول میداشت شیپ در را سه*بو نیا صورت هر در ما یعنی نیا !دارم عجله گفت

 من، یعجله

 ما یعنی نیا و دارد را دیشد لیم نیا هم او یعنی نیا !وستیپ وقوع به زودتر

 میخواه کترینزد

 !شد

 مادمازل؟ یکرد تعجب چرا-

 :گفتم و زدم یکمرنگ لبخند
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 ...هم خودت تو یعنی نیا !عجول یگفت چون-

 :گفت و گذاشت میبها**ل یرو را رهاشاشا انگشت

 .وروجک وقتش واسه بذار !سیه-

 دارد، میبرا دیرسیم نظر به که یزیسورپرا از .آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 در غرق تنم تمام

 .برداشت لبم یرو از را انگشتش و کرد رها را چانهام .شد ذوق جنس از ییایدر

 به گرم یلبخند

 :گفت و زد میرو

 .انداختنه رو سبزه و کردن آرزو وقت االح خب-

 :گفتم عیسر
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 !زود؟ انقدر چرا-

 .یخوریم سرما و میشیم آب سیخ بره شیپ ینطوریا چون-

 :گفت و انداخت میاشانهه یرو را اشیباران زمان همان

 !برگردون بهم گهید نویا-

 :گفتم طنتیپرش یلحن با و زدم یکج لبخند

 .یبد رو یداد وعدهشو که یرشتها آش بهم نکهیا شرط به-

 و شده پر آب قطرات از که شیگونهها یحفرهها به را نگاهم و داد سر یخندها

 ییبرکهها همچون

 خندهاش آمدن بند با .کرد معطوف بودند کرده نیتزئ را سشیخ صورت کوچک،

 یموها به نگاهم

 .شد دهیکش کرد،یم چکه آب قطرات آنها تار به تار از که شهاشیهم از تریمشک

 لبخند

 براقش اهیس چشمان به تینها در و ینیب بها،**ل به شیموها از را نگاهم نشیدلنش

 از که
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 .کشاند د،یدرخشیم یشاد و آرامش

 .میبش سیخ کمتر و مینیبش درخت کی ریز حداقل هک میبر نجایا از االن فقط !چشم-

 آوردم در بود، شده جمع باران با یسیخ یسرما شدت از بدنم آنکه با را اشیباران

 آرنجش یرو و

 :گفت متعجب یلحن با و رفتند باال شیابروها .گذاشتم

 !ست؟ین سردت مگه !؟یآورد درش االن چرا-

 :مگفت و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .مینیبش گهید یجا کی میبر !نه-

 برداشت را بود آن در آش و کیک یسربسته ظرف که یکوچک نسبتا یدست ساک

 دست با و

 تا که او به تعجب از گرد یچشمان با .انداخت شانهام بر دوباره را یباران آزادش،

 لجاجت حد نیا

 که یمکتین تا مرا بلند نسبت به ییقدمها با و گرفت را دستم .کردم نگاه کرد،یم

 بلند یدرخت ریز

 یرو .برد خود همراه بود مانده خشک گل، و پربرگ و بزرگ یشاخهها با قامت

 مینشست مکتین

 
 

548 

 به است، شده چه که میاوریب مبارکمان یور به آنکهیب و میکرد پهن بساط نو از و

 آش خوردن

 بود، ساخته یزیدالنگ بیترک باران بارش جرجر یصدا با طعمش که یذیلذ و داغ

 مشغول

 مشغول بستهام دهان در سست و نرم یرشتها چرخاندن به که همچنان .میشد

 چشمان به بودم،

 یشدها له یرشته .مدوخت چشم کردند،یم میتقد من به داریمعن ینگاه که رهاشیت

 با که را
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 و دادم قورت داد،یم ماساژ میگلو تا مارگونهاش حرکت با را کامم و زبان لطافت،

 راست یگوشه

 :گفتم طنتیپرش یلحن با و شدم بود گذشته آنچه الیخیب .دادم کش باال به را لبم

 !ویموس یکنیم نگاه-

 :گفت و زد یلبخند

 گناهه؟ کردن نگاه مگه-

 .باشه یغرض چه با داره یبستگ-

 .شهینم دایپ که من غرض از بهتر یغرض-

 !ویموس شهینم دایپ تو از فتهتریخودش-

 به دستم .دوخت چشم چشمانم، به پرغرور ینگاه با و کرد پررنگتر را لبخندش

 اشیباران سمت

 ساعد اما بردارم، را آن بود شده گرمم داغ یغذا خوردن با که حال که رفت

 و گرفت را دستم

 :تگف

 .باشه شونههات یرو دیبا خونه به دنیرس تا-

 !ستین سردم گهید واقعا من یول-

 .بمونه شونهات یرو خونه تا دیبا ستین سردت اگر یحت-

 :دمیپرس کنجکاوانه و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !چرا؟ خب-

 :گفت و کرد قتریعم شیگونهها یرو یحفرهها شدن داریپد حد تا را لبخندش
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 .رهیبگ رو تو یبو خوب دیبا چون-

 لذتبخش و آرام بعد یکم و تند یتپش به قلبم و رفت نگاهم از ذرهذره تعجب

 انیجر .شد محکوم
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 از مملو یشرم از میگونهها نشد داغ و کردم حس وضوح به را بدنم در خون

 دست با را، یشاد

 از شیب یلذت با و انداختم نییپا را سرم .کردم لمس دمیکش آنها بر که سردم

 آشم یمابق ش،یپ

 .خوردم ولع با را

 م؟یکن کار یچ نظرت به حاال خب-

 یقطرات جز بود کرده سیخ را آن که یباران از که سرمان یباال درخت از چشم

 بر کوچک

 انداختم باال را میشانهها .چرخاندم سمتش به را سرم و گرفتم بود، نمانده شیابرگه

 :گفتم و

 امروز؟ واسه یدار یبرنامها بازم .اومد بند هم بارون م،یخورد که غذا .دونمینم-

 :گفت و رفتند باال تعجب با شیابروها

 !مونده امروز کار نیمهمتر هنوز !البته-

 :گفتم عیسر و فتای انیجر خونم در ذوق ناگهان

 !سبزه زدن گره و کردن آرزو-

 ساک، داخل از .داد حرکت باال و نییپا به دییتا ینشانه به را سرش و زد یلبخند

 یکوچک یسبزه

 یرو نمانیب یفضا در و آورد رونیب را بود گذاشته نشیس هفت یسفره در که

 .گذاشت مکتین

 .کن شروع تو آرزو، خب-

 !من؟ چرا-

 .تآرزوس اسمت چون-

 دوخته چشم من به زدندیم برق که یچشمان با که ماکان به و دادم سر یخندها

 .کردم نگاه بود،

 :گفتم بود مانده یباق خندهام از که یلبخند با

 !یساخت یلیدل چه-
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 :گفت و کرد پررنگتر بود، بسته ییبایز نقش لبش بر که را یلبخند

 ...آرزو کی مثل درست .ادیم بهت یلیخ اسمت آرزو، یدونیم-

 با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه .کرد پررنگتر را لبخندش و کرد سکوت

 پرغرور یلحن

 :گفتم

 .امَیداشتن دوست و قشنگ و نیریش-

 :گفت و کرد ظتریغل را لبخندش

 !یفتهایخودش یلیخ ویموس بگو باز-

 :گفتم فخرفروشانه یلحن با .کردم صاف را میصدا و کردم راست را گردنم

 .یبگ نویهم یخواستیم ندارم شک که من-

 :گفت طنتیپرش یلحن با

 .یفتهایش خود چون-

 :گفتم و دادم یلجباز رنگ لحنم به

 .نمیواقعب چون-

 :گفت آمدنش بند از پس و داد سر یخندها

 هم سر به سر میتونیم هم بعدا م،یبزن گره و میکن آرزو نگرفته بارون دوباره تا ایب-

 .میبذار

 دییتا را حرفش ن،ییپا به سرم حرکت با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 از ساقه دو .کردم

 سلول با .بستم را چشمانم و گرفتم دستانم یاشاره و شست انگشتان با را سبزهها

 سلول به

 ماکان یشگیهم داشتن کردم آرزو سرم یمو به مو و خونم گلبول به گلبول بدنم،

 دو یعشق با

 کردم باز چشم .باشد عمرم یسالها یمابق و امسال یشده برآورده یآرزو طرفه،

 لحظه چند و



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 667 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .کرد قتریعم را لبش لبخند من، دنید با و کرد باز را شیچشمها ماکان من از پس

 لشدنبا به
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 میانداخت نییپا را سرمان هم با همزمان .دمیبخش یشتریب یژرفا لبخندم به زین من

 یساقهها و

 .شود برآورده آنکه دیام به م؛یزد گره میبود کرده ریاس انگشتانمان با که را سبزه

*** 

 سرم و آمد ضیمر یقدر به امروز .انداختم کارم زیم یرو را سرم و دمیکش یپوف

 که شد شلوغ

 کی شد ریخ به ختم که بدر زدهیس از !بخورم نسکافه فنجان کی نشد وقت یحت

 یهفتها

 به روز آن از البته و نداد پس من به گرید و گرفت من از را اشیباران .گذردیم

 همان روز هر ،بعد

 یادآوری از من هم هفته، کی نیا تمام .کندیم تن بر ای دارد دست بر ای را یباران

 بوسه آن

 از دنیکش خجالت کنار در چرا دانمینم .زندینم آن از یحرف او هم و کنمیم اجتناب

 کارم، آن

 را روپوشم و شدم بلند .نبود یراه ایگو اما ابدی ادامه یکینزد آن خواستیم دلم

 به .آوردم در

 یرو را فمیک و انداختم ینگاه داد،یم شدن شب از خبر که وارید یرو ساعت

 از .انداختم شانهام

 باز را اتاق در و انداختم ییگذرا نگاه شب یستاره و ابریب و کیتار آسمان به پنجره

 امشب .کردم

 بود هکرد شنهادیپ یلیخ دوستانش از یکی که یلمیف یتماشا به ماکان با بود قرار

 دوارمیام .میبرو
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 کردم یکوتاه یخداحافظ رشیپذ پرسنل و یمنش از .نباشد یکسلکنندها لمیف که

 کینیکل از و

 و یرسم شلوار و کت با قد بلند مرد یرو ماند؛ ثابت شیرو نگاهم .رفتم رونیب

 با که دهیاتوکش

 گل و پربرگ یشاخهها نیب المپش که یچراغ ریز دستش، در مردانه یرسم فیک

 درختان

 از که اهشیس چرم یکفشها به را چشمانش و ستادهیا بود، شده محبوس اطرافش

 شدت

 تا ستادمیا همانجا یکم .بود دوخته زدند،یم برق اندک ینور ریز یشگیهم یزیتم

 آنکه

 بر گرم یلبخند دنمید با .بچرخاند سمتم به را سرش کرد وادارش نگاهم ینیسنگ

 جان لبش

 کترینزد او به بلند قدم چند با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه .گرفت

 .شدم

 .ستادهیا ادهیپ ویموس نمیبیم-

 سته؟یبا سواره بود قرار مگه-

 :گفتم و کردم کوتاه یخندها زیر
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 نه؟ ،یاوردین نیماش بازم که بود نیا ظورممن-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .یآورد نیماش که تو دوما .روزانهست ازین یادهرویپ یکم که اوال-

 :گفتم و دمیبخش یشتریب غلظت کجم لبخند به

 کار در ینیماش چیه االن و یکرد خودت مثل منم تو، که نجاستیا مسئله خب-

 .ستین

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش
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 .میریم ادهیپ هم با پس-

 یشتریب عمق لبخندم به امکان حد تا کهیحال در من و آورد جلو را شدهاش خم آرنج

 در که میافتاد راه به هم با گام هم .کردم حلقه آرنجش دور را دستم دم،یبخشیم

 دوم، قدم

 هم در را ندستانما انگشتان .داد سُر نییپا به دستم مچ به دنیرس تا را دستش

 من و میکرد گره

 ادامه یادهرویپ به بهشت، جنس از یدست لمس با شدن گرم حس نیا از لذت با

 مین .دادم

 چشمان در گاهمان از هر شدن رهیخ اش،ینیریش که یرفتن راه به که شدیم یساعت

 بود، هم

 .آمد کش باال به لبم راست سمت برق و رعد یصدا دنیشن با .میبود مشغول

 سمتش به سرم

 یوقت چند که بودم خوشحال یلیخ .کرد یتالق دارشیمعن نگاه با نگاهم و دیچرخ

 از هم او است

 یمنف حس گرید مادرش، دادن دست از تلخ یخاطره یادآوری و بردیم لذت باران

 به را لیاوا آن

 .کردند سیخ را برهنهام دستان و صورت ذرهذره باران زیر قطرات .کندینم القا او

 یانبار ماکان

 :گفت کنم یاعتراض آنکه از قبل .انداخت شانهام بر را دستش یرو

 .یباش سرحال و سالم دیبا شهیهم !میخواینم سرماخورده یآرزو ما-

 :گفتم پرحرص یلحن با و کردم یاخم

 !یبخوا جوره همه دیبا منو-

 اتمام از پس .کشاند شیگونهها یرو یحفرهها به را نگاهم و داد سر یخندها

 :گفت خندهاش
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 .میخوایم تیماریب از شتریب یلیخ رو تیسالمت یول البته، صد که اون-

 پشت دست با و دمیکش یپوف .چرخاند را سرش و گرفت را دستم و زد یچشمک

 را گردنم

 اجرا به را او یشگیهم عادت من آنکه یبرا درآمد؛ شیخندهها زیر یصدا .اندمخار

 .آوردمیم در

 !میدیرس باالخره-

 :گفتم و انداختم نمایس یتابلو به ینگاه

 .نشم دیناام دوستات یقهیسل از نباریا دوارمیام-

 :گفت و فشرد گرمش دست در محکم را دستم

 .یشینم دیناام نباریا باش مطمئن-

 من به او یوقت چرا دمیفهمینم .دوختم نانشیاطم و پرآرامش چشمان به را منگاه

 نانیاطم

 !کردمیم باور را حرفش ع،یسر حد نیا تا دیبخشیم

 :گفت و کرد ما به ینگاه کردیم چک را طهایبل که یجوان مرد

 د؟ینفر دو-

 .بله-

 .طرف اون از-

 میرفت کرد اشاره که یسمت همان به .کرد اشاره ما یهایصندل فیرد به دستش با

 به و

 اکران هنوز که نمایس یپرده به و مینشست مانیهایصندل یرو .میدیرس مانیهایصندل

 بر لمیف

 در بود دستش که را یرن ک پاپ ظرف .میدوخت چشم بود، نشده آغاز آن

 یدسته یرو گاهشیجا

 :گفت و گذاشت نمانیب مشترک

 بشه؟ شروع لمیف تا میبش سرگرم کم هی چطوره-
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 از داده بو ذرت یدانها و دادم حرکت باال و نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 یکم .برداشتم ظرف

 کرده مشغول را خودش خوب هم ماکان .بشود نرم تا چرخاندم دهان در را آن

 در که یذرت .بود
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 از شیابروها .زدم بود ظرف در که را دستش و دادم قورت را بود رفته وا دهانم

 و رفتند باال تعجب

 :گفتم یعصبان و کردم یاخم .گرفت سوال رنگ نگاهش

 !یخورد نصفشو !گهید بسه-

 :دادم ادامه و بردم باال را دستم

 !هستم منم-

 :گفت بود، مانده لبش بر که یلبخند با هاشخاتم از پس و داد سر یخندها

 .یندار دوست کردم حس یخوردیم آروم چون یول ،یهست که البته-

 :گفتم عیسر

 .کنم حس طعمشو شتریب که خورمیم آروم !دارم دوست-

 را خود شیگونهها یرو یچالها که پررنگ یقدر به .کرد پررنگتر را لبخندش

 و داده شینما

 :گفت و آورد رونیب ظرف از را دستش .ردندک نیمز را شادابش صورت

 .خورمیم بازم من یول بخور-

 :گفتم پرحرص یلحن با و آوردم میابروها به دوباره را شدهام باز اخم

 !نخور-

 :گفت طنتیپرش یلحن با

 .خورمیم-

 :گفتم آهسته ییصدا با و کردم کترینزد صورتش به را صورتم

 .نخور-
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 چشم یرو را نگاهش و آورد جلو صورتم از یمتریسانت سه یفاصله تا را سرش

 .کرد متمرکز راستم

 هر و کشاند چپم چشم به را نگاهش .زد میبها**ل بر سکوت مُهر افسونگرش نگاه

 هیثان چند
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 عمق تا چشمانش از که آرامش از یحجم .آورد در نوسان به چشمانم نیب کباری

 یجار وجودم

 که بود افتهی یسکون آرامش، شدت از زبانم یحت که بود ادیز یر قد به ساخت،یم

 قدرت گرید

 :گفت من یصدا از آهستهتر ییصدا با .نداشت خوردن تکان

 باشه؟ .خورمیم-

 :آمد زبانم بر جوابم کنم درنگ یذرها آنکهیب

 .باشه-

 مردمک و شدند رهتریت دایشد چشمانش سالن یچراغها شدن خاموش با

 کباری به چشمانش

 یصدا پخش با .دادند اختصاص خود به را شیچشمها از یادیز سطح و شده گشاد

 که یبلند

 تازه یپرده به را نگاهمان و میگرفت هم از چشم یکند به داد،یم لمیف آغاز از خبر

 یشده روشن

 ترسناک یپرتگاه از شدن پرت حس لم،یف سکانس نیاول همان از .میدوخت نمایس

 یدره در

 طرف به خردسال یدختر .داد دست من به خودم تلخ یگذشته جنس از یقیعم

 و دیدو پدرش

 :گفت کودکانه یباذوق

 !بود شده تنگ برات دلم بابا-
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 زده، یلخشکسا ابانیب مثل خشک یلحن با و کرد یاخم بود پدرش ایگو که یمرد

 :گفت

 .نیج برس تیباز به برو-

 مین از شیب آنکه از قبل یول دیدو سمتش به گفت پدرش آنچه به اعتنایب دخترک

 او به متر

 او ش،یهایزار و هیگر به توجهیب و کرد بغل را او مخصوصش خدمتکار شود، کینزد

 پدرش از را

 از ناگاه که کرد یزار و هیگر آنقدر بود نیج نامش دمیفهم که یدختر .کرد دور

 با و دیپر خواب

 اشیشانیپ بر و کرد ینگاه اتاقش وارید یرو ساعت به عرق، از سیخ یصورت

 ب**ل ریز .دیکوب

 :دیغر

 !یلعنت یروزها اون کابوس بازم-
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 اتاقش یگوشه بزرگ ینهیآ سمت به .کرد راست قامت و شد بلند تختش یرو از

 ینگاه و رفت

 را اشیکودک یکمبودها هنوز که ،یسالها ستیب دختر یبایز یچهره به پرافسوس

 نبرده ادی از

 که یمردم به .شد اتاقش وانیا یراه و گرفت نهیآ از چشم حوصلهیب .انداخت بود

 یکینزد در

 پدرش آغوش در که یدختربچها دنید با .دوخت چشم زدندیم دمق شانیخانه

 مستانه

 چنگ میگلو به یبزرگ بغض .شد داریپد نگاهش در فراوان یحسرت د،یخندیم

 مثل نیج .زدیم
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 شده نینفر کی همچون را دردناک یگذشته آن طعم من، مثل هم او .بود من

 یبرا .بود دهیچش

 شده چشم و گوش سراپا بودم، کرده مسل امیزندگ تیواقع در که یلمیف یتماشا

 چه هر .بودم

 یگرفتگ اثر بر یخفگ حس و شدیم بزرگتر و بزرگ بغضم گذشت،یم لمیف از شتریب

 مرا م،یگلو

 که یلبخند با نیج یساله یخردها و شصت پدر .کردیم هیتنب ممکن نحو نیبدتر به

 زور به

 :گفت بود داده فرم شیبها**ل

 اما باشم داشته دوستت پدر کی مثل کردم یسع شهیهم و پدرتم من !نیج-

 من چون !نتونستم

 و عاشقانه یایدن تو تولد خاطر به مادرت و بودم مادرت عاشق تو، تولد از قبل

 نفرهمون دو قشنگ

 .گذاشت تنها شهیهم یبرا رو من و کرد ترک رو

 شدند،ینم کار به دست امیاشک یغدهها اگر .نداشتم را بغضم تحمل توان گرید

 گرید قطعا

 چشم از که اشک یقطرها .مردمیم یخفگ نیا از و دیرسینم میههایر به یژنیاکس

 د،یچک چپم

 .آورد در لرزش به میگلو در را آن و دیکاه بغضم حجم از یذرها

 تو ره؟یبم آورد ایدن به منو یوقت مامانم خواستم من مگه کردم؟ یگناه چه من بابا-

 یکنیم فکر

 که نبود من یبرا یکمبود کم مادر نداشتن بشم؟ بزرگ مادریب داشتم دوست من

 از رو من تو،

 نتونم هم و باشم نداشته مادر هم من تا یکرد محروم هم پدرانهت یمحبتها

 داشته پدرمو

 !باشم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 675 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 نییپا در و ختندیریم چشمانم از صف به هم، سر پشت اشک درشت قطرات

 یرو از آمدن

 .رفتندگیم سبقت هم از چانهام ریز تا گونهها،
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 ن،یج بودم عاشقش من .یبود عشقم مرگ لیدل تو یول ینبود مقصر تو نیج-

 من ؟یفهمیم

 ستشدو یتونیم تو ره، یبم توماس بشه باعث یکس االن اگر !بودم اون عاشق

 ؟یباش داشته

 ؟یتونیم

 من !بودم اون بدن از و اون خون و جنس از !بودم تو عشق یبچه من یول !نه-

 عشقتون حاصل

 !بودم

 که پدرها یهیبق مثل تونمینم چوقتیه من !ینبود خودش اما یبود حاصلش-

 بچههاشونو

 که هم یچ هر ،یکن یر کا هر تو چون باشم داشته دوستت رو تو دارند، دوست

 بگذره، انزم

 پدرت و یداد دست از مرگش با رو مادرت تو نیج .باشم داشته دوستت تونمینم

 مرگ با هم رو

 ...مادرت

 زبانم یول کنم هیگر یهایها همانجا خواستیم دلم .دندیبر را امانم میاشکها گرید

 شده قفل

 تینها با میاشکها یگلولهها و بود شده بزرگ ممکن حد نیآخر به بغضم .بود

 از سرعت

 را دستم .بود کرده تار را دمید چشمانم یرو اشک یهیال .ختندیریم رونیب چشمانم

 سمت یرو
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 ضربان .کوباندیم میدندهها به را خود شیروین تمام با قلبم .گذاشتم نهامیس چپ

 را وحشتناکش

 بستم را چشمانم .کردمیم حس بودم، گذاشته نهامیس بر که دستم فیخف حرکت با

 نفس کی و

 را لمیف دنید توان گرید من .دمیکش لرزدیم بود معلوم شیصدا از هک قیعم

 یصدا با .نداشتم

 چرخش به را زبانم لم،یف اتمام از تیرضا احساس شد پخش بلند که یمیمال آهنگ

 با که آورد در

 :زدم ب**ل زمزمهوار ییصدا

 .شکر رو خدا

 !بود یقشنگ لمیف واقعا-

 :داد ادامه و کرد یمکث

 ...آرز نه مگه ،

 یرو را دستش بزند، صدا کامل را نامم آنکهیب .دیماس دهانش در واژهاش یباق

 میشانهها

 :گفت شد،یم حس آن در وضوح به ینگران و دلهره یرگهها که یلحن با و گذاشت
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 !آرزو !خوبه؟ حالت !شده؟ یچ آرزو-

 یزخم درد در من .خواستینم کردن باز چشم دلم اما دادیم تکان را میشانهها

 که یمیقد

 .نداشت درد نیا از یدرک چیه او و بودم شده غرق داد،یم عذابم مدتها

 !توامَ با آرزو-

 عذاب را او نشکرد نگران با خواستینم دلم اصال که چرا کردم باز چشم باالجبار

 به .بدهم
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 من حال میبگو او به ،یزبانیب زبان با تا دادم کش باال به را لبم راست یگوشه یسخت

 است خوب

 را دستم .بود کرده نیرنگ را نگاهش ش،یتشو با ختهیآم یبهُت .ندارد ینگران یجا و

 یجلو

 قیعم ینفس و گرفت چشمانم از چشم .دیایب خودش به تا دادم تکان چشمانش

 دوباره .دیکش

 تا ینیب از و گذاشت میگونهها یرو آرام را دستانش و دوخت چشمانم به را نگاهش

 بناگوشم

 آرامش رنگ اکنون که آهسته ییصدا با .نماند صورتم بر اشک از یاثر که دیکش

 خود به یشتریب

 :گفت بود گرفته

 ده؟یم عذابت نقدریا یچ آرزو،-

 ییصدا با یسخت به .نداشتم زدن حرف وانت که بود بسته را میگلو یقدر به بغض

 شدت از که

 :گفتم دندیشنیم زور به هم خودم یگوشها لرزش، و یآهستگ

 !گذشته-

 ؟یبزن حرف من با بهش راجع یخوایم-

 مثل کردمیم فکر که تصورم خالف بر .دادم تکان نیطرف به ینف عالمت به را سرم

 قبل دفعات

 :گفت بارنیا هستم، تر راحت من طور هر دیگویم

 .یبزن حرف راحت که خودت یخونه میریم اصال !نکن یلجباز آرزو-

 :گفت و گذاشت میبها**ل یرو را اشارهاش انگشت کنم یاعتراض خواستم تا

 یبتون و یباش راحت هم تو تا گمیم بهت گذشتهم یدرباره رو یچ همه منم !سیه-

 اعتماد بهم

 خوبه؟ .یکن
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 بغضم شدت از که ییصدا با .برداشت میبها**ل یرو از را انگشتش و زد یلبخند

 و گرفته

 :گفتم بود، شده خشدار

 .ارمیب ادی به نو از رو اونا گفتنشون با خوامینم فقط !ماکان دارم اعتماد بهت من-

 یکی و یاریب زبون به و یاریب ادی به نو از مو به مو رو همهش کباری که الزمه-

 رو خودت تا بشنوه،

 به فکرتو هم شتریب بلکه ،یکنینم فراموش تنها نه نگفتنشون با .یکن یخال کلشون از

 خودشون

 .کننیم ریدرگ

 ...اما-

 :گفت و گذاشت لبم یرو را دستش

 !آرزو نداره یول و اما-

 :داد ادامه و دیبخش یشتریب رنگ شدهاش، کمرنگ دلبخن به

 .بود من با حق که یفهمیم بعدش و یگیم رو زیچ همه تو-

 به مرا سمت، کی از که یبزرگ یراه دو برگرفت؛ در را وجودم سراسر دیترد

 و زیچ همه گفتن

 یادامه و سکوت به مرا گر،ید سمت از و کردیم قیتشو دلم یرو بار کردن سبک

 نکرد پنهان

 .دادیم سوق امیناگفتن یدردها

 به مرا و گرفت هم مرا دست مچ .شد بلند و برداشت دهانم یرو از را دستش

 بلند خودش دنبال

 یمدت تمام .میافتاد راه به هم دست در دست م،یبزن یگرید حرف آنکه یب .کرد

 به دنیرس تا که

 بخواهم هم اگر نکهیا و نه ای میبگو او به دیبا نکهیا به شد، یسپر سکوت در خانهام

 م،یبگو
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 ریت قلبم بر آن، از یگوشها به کردن فکر یحت که یگذشتها ی تا الف از چطور

 .کردم فکر زندیم

 از مملو یرنگ به دنمید با شاداب یرنگ از اگنس یچهره در، شدن باز از پس

 با .دیرس ینگران

 :دیپرس ینگران و تعجب از زیلبر ییصدا

 !د؟یرسیم نظر به شونیپر درانق چرا !شده؟ یچ خانوم-
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 قفل زبان توان در سکوت، جز یاریاخت که چرا بودم کرده اریاخت سکوت جوابش در

 .نبود شدهام

 :گفت فشرد،یم دستش در را دستم و ستادهیا کنارم در که ماکان

 .اگنس نباش نگران-

 :گفت و داد حرکت نییپا به ماکان به رو احترام ینشانه به را سرش اگنس

 .بشه برطرف شده، حالشون نیا باعث که یزیچ هر دوارمیام-

 و ینگران ماکان با شیگفتگو جمله دو آن بود معلوم نگاهش از که اگنس

 یذرها را اشیکنجکاو

 .بروم اول که کرد تعارف من به دستش با ماکان .رفت کنار در یوجل از نکرده، کم

 ییقدمها با

 تا که یراه متر چند همان .شد وارد زین او من از پس یکم و شدم وارد سست

 مبل به دنیرس

 .دیرس انفجار مرز به مغزم که کردم فکر میبگو دیبا آنچه به یقدر به کردم، یط

 مبل یرو حالیب

 پس .دوختم چشم بگذارد، تنها را ما تا کردیم اشاره اگنس به هک ماکان به و نشستم

 رفتن از

 در ملتمسانه .نشست میروبرو مبل یرو و آمد سمتم به بلند ییقدمها با اگنس،

 نگاه چشمانش
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 جوابم در .بشود زبانم از زم،ینفرتانگ یگذشته دنیشن الیخیب دیشا بلکه کردم

 و گرم یلبخند

 :گفت رامشبخشآ یلحن با .زد نانبخشیاطم

 !ستین یسخت کار اصال !آرزو باش آروم-

 :گفتم آهسته آمد،یم در زور به که ییصدا با و دادم قورت محکم را دهانم آب

 ...بزنم حرف تونمینم ینطوریا من-

 ؟یچطور-

 ...دیبا من ...دیبا ...دیبا-

 مرا نانشیاطم و آرامش از مملو نگاه با .بشوم مسلط خودم بر تا دمیکش یپوف

 ینفس .داد یتسل

 :گفتم و دمیکش قیعم

 .بزنم حرف بتونم تا بخورم یزیچ کی دیبا من-
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 از پس .کشاند شیگونهها یرو حفرات به را نگاهم و کرد جوابم در یخندها زیر

 خنده، آن اتمام

 :گفت طنتیپرش یلحن با و دیکش چانهاش به یدست

 !وروجک یگشنها یگفتیم خب-

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به را سرم

 ...منظورم !نه-

 :دادم ادامه مردد و کردم یمکث

 ...بود یدنینوش-

 :گفت و کرد قتریعم را خندهاش از بازمانده لبخند

 کنه؟ درست قهوه واست که کنم صدا رو اگنس پس-

 !نه-

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها
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 !؟یچ پس-

 ت حرک نیا بر را او پرشوق نگاه .دمیکش یپوف و خاراندم دستم با را گردنم پشت

 نشات خودش از

 اریبس ییصدا با و دادم قورت محکم را دهانم آب .دمید رهیخ دستم یگرفته

 :گفتم آهسته

 من که یزیچ کی کنم، فراموش دنشینوش با ودردهام بتونم که خوامیم یزیچ کی-

 نیا از رو

 ...که یزیچ کی ببره، رونیب اتیواقع تلخ یایدن

 یلحن با کنم، تمام را حرفم دهد اجازه آنکهیب و کرد رییتغ کبارهی به نگاهش رنگ

 :گفت یجد

 !کن رونیب سرت از رو الکل قطره کی خوردن فکر یحت آرزو-
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 به را نزارم حال که یالتماس رنگ نگاهم به .کردم متمرکز چشمانش یرو را نگاهم

 شینما یخوب

 نگاهش در ذرهذره تیعصبان نگاهم، نیهم با بزنم یحرف آنکهیب .دمیبخش داد،یم

 .باخت رنگ

 :گفتم دردمند یلحن و گرفته ییصدا با

 .دمیم قول خورم،یم ذره کی فقط !کن درکم کنمیم خواهش ماکان-

 اون ،یزن ب زایچ نیا به ب**ل تو خوامینم من .ستین درست کار نیا آرزو اما-

 لیدل خودم وقت

 !باشم؟ خوردنشون

 ینبود انجیا االن اگر یحت !یستین لشیدل اصال تو ضمن در !ماکان ازهین واقعا یگاه-

 نبود قرار و

 .خوردمیم بازم کنم، فیتعر برات رو زیچ همه
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 را اشیتینارضا که یلحن با و داد ماساژ را اشیشانیپ دست با و بست را چشمانش

 زد،یم ادیفر

 :گفت

 .شتریب نه الس،یگ کی فقط یول باشه-

 :گفتم پرذوق یلحن با

 !یکنیم درک که ممنونم !باشه-

 و کشاند باال چشمانم تا را نگاهش .کرد باز چشم و کرد متوقف را اشیشانیپ ماساژ

 یلبخند

 را لبخند آن زور به که کردمیم حس صورتش، حاالت تکتک از .زد میرو به داریمعن

 هنوز و زده

 حرف آنکهیب .بود یکاف هم اشیلفظ تیرضا من یبرا االن اما ندارد، یتیرضا هم

 بزنم، یگرید

 یهایدنینوش یمحتو که ینتیکاب در ماهها از سپ .شدم آشپزخانه یراه و شدم بلند

 خود از

 طعم خوش شام و عصرانه یهایچا و ماکان لطف به .کردم باز را بود کنندهام خودیب

 ریس و

 را کا*ود یبطر .بود امدهین شیپ دادنم شبانه تنوع یبرا یفرصت رایاخ کنندهاش،

 که برداشتم

 الکل به ب**ل ماکان انستمدیم آنکه با .باشد یکاف میبرا السشیگ کی همان

 دو زند،ینم

 را السهایگ و گذاشتم زیم یرو را ینیس .رفتم ییرایپذ سمت به و برداشتم السیگ

 هر یجلو

 یگوشه و کشاندم باال تعجبش از شده گرد چشمان تا را نگاهم .دمیچ مانیدو

 باال را لبم راست

 دادیم نشان وضوح به را اشیناباور نگاهش، تعجب لیتکم در که یلحن با .بردم

 :گفت
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 !؟یگذاشت السیگ من واسه چرا-

 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 .ارزهیم خوردنش کباری به-

 :گفت تحکم با و داد هل من سمت به زیم یرو را مقابلش السیگ و رد ک یاخم

 .ارزهینم اصال !نه-

 نییپا را سرم و گرفتم تشیجد و خشم از زیلبر نگاه از چشم .دیماس لبم یرو لبخند

 در .انداختم

 تا شهیهم آنکه با .کردم کج السیگ یلبه به دنشیرس تا را آن و کردم باز را یبطر

 پر را آن یمهین

 تمام از پروایب بودم، خوردنش به مجاز که بود یالسیگ تنها آنکه یبرا نباریا کردم،یم

 السیگ از ودکا شدن زیر سر تا متریسانت کی از شیب .کردم استفاده ششیگنجا

 که بود نمانده

 .شد ریاس پرحرارتش دست توسط دستم

 دستم کردم یسع چه هر .ستدیبا صاف یبطر تا برد باال و گرفت محکم را دستم

 بدهم، تکان را

 اشیشوخ گونه هر از یته و تیجد از مملو چشمان به را ملتمسم نگاه .بود دهیفایب

 با .کشاندم

 را آزادش دست د،یبخش انعطاف به را خود رنگ ت،یجد آن از یکم دنمید با آنکه

 و گرفت میجلو

 .داد تکان نیطرف به را آن ینف عالمت به

 .یبخور نیا از شتریب دمینم اجازه چوجهیه به !بسه گهید آرزو-

 از را وسمیما نگاه .گرفت یدیناام رنگ وجودم یهمه ش،یصدا پرابهت تحکم از

 گرفتم چشمانش

 بسته چشم و برداشتم را السیگ .بردم نییپا زیم به رو را پکرم یچهره و

 سر جا کی را اتشیمحتو
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 حساس سوزشش به میگلو و دهان اکنون که بودم نخورده یقدر به .دمیکش

 شدن ز گ ز گ .بود شده

 را معدهام و )بدن در معده به دهان از غذا انتقال یلوله( یمر گلو، سلول به ولسل

 حس یخوب به

 کردم باز آرام را چشمانم .کرد رها را بود مانده یبطر یرو که را دستم .کردمیم

 که ماکان به و

 ماساژ نگاهم ینیسنگ حس با .دوختم چشم داد،یم ماساژ دستش با را اشیشانیپ

 اشیشانیپ

 آب .آورد باال کند یتالق چشمانم با نگاهش که ییجا تا را سرش و کرد وقفمت را

 محکم را دهانم

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم یگوشه سوزشش، حس با و دادم قورت

 
 

564 

 .کن شروع تو خب-

 رو؟ یچ-

 .رو گفتن گذشتهت از-

 :گفت خاراند،یم دست با را گردنش پشت کهیحال در و نشست صاف

 ؟یبدون گذشتهم از یچ یدار دوست بگو تو خب-

 :گفتم کنم فکر یلحظها آنکهیب

 .بدونم پدرت از خوامیم-

 هناباوران .شد داریپد چشمانش در درد و غم .رفتند باال تعجب از شیابروها

 :دیپرس

 !پدرم؟ چرا-

 و کرده خراب رو گذشتهت که هست پدرت مورد در یزیچ کی کنمیم حس چون-

 متاثر امروزت

 .انداخته یادیز یفاصله پدرت و تو نیب که شده، گذشته همون از
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 نبودم حاضر اما شد،یم پررنگتر نگاهش در اندوه و خشم گفتمیم که کلمه هر با

 پس را حرفم

 من اورد،یب در سر گذشتهام غم و درد نیبزرگتر از بود قرار او که همانطور .رمیبگ

 از دیبا هم

 و انداخت نییپا را سرش .آوردمیم در سر اشیزندگ یمیقد معضل نیبزرگتر

 با را اشیشانیپ

 :گفتم و زدم یصدادار پوزخند .داد ماساژ دستش

 من از پس ؟یبگ یکس واسه گذشتهت بزرگ یدردها از سخته چقدر یدید-

 !اهنخو

 :گفت آهسته ییصدا با .گذاشت دهانم یرو را دستش و آورد باال را سرش

 ...فقط گم،یم پس الزمه تو واسه اما سخته آره-

 :داد ادامه و کرد یمکث

 .بده وقت بهم کم هی-
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 دهانم یرو از را دستش .کردم باز و بستم محکم دییتا ینشانه به را چشمانم

 شد بلند .برداشت

 آب از پر را یوانیل .کردمیم نگاهش اپن پشت از کنجکاوانه .رفت آشپزخانه به و

 .دیکش سر و کرد

 حد نیا تا چگاهیه .دمیشنیم وضوح به را لرزانش و یعصب ینفسها بلند یصدا

 نیا از یناآرام

 به و کرد پر آب از گرید بار را شده یخال وانیل !بودم دهیند آرامش یایدن

 یرو .برگشت ییرایپذ

 را سرش .گذاشت زیم یرو را وانیل کند، نگاهم آنکهیب و نشست میروبرو مبل

 به و انداخته نییپا
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 پرصدا ینفس و کرد گره هم در را دستانش انگشتان .بود دوخته چشم نیزم

 یژرفا در .دیکش

 شده رگه دو غم و خشم از که ییصدا با .شدیم حس قیعم یزخم نفسش، یصدا

 :گفت بود

 یلیخ یخانواده کی ما سال اون از قبل شد، شروع میسالگ شش از زیچ همه-

 .میبود خوشبخت

 رو مامانم یاونقدر بابام .میبود هم عاشق تامون سه هر که خوشبخت اونقدر

 که داشت دوست

 فقط گفتیم و زدیم زنگ خونه به کباری ساعت کی هر رفت،یم کار سر یوقت

 یصدا خوادیم

 اوج در نکهیا با شب هر که داشت دوست منو یاونقدر بابام .بشنوه مامانو

 درمانگاه از یخستگ

 من با میبرگرد گفتمینم من که ییجا تا و پارک بردیم رو من اما خونه، گشتیبرم

 .کردیم یباز

 ...نکهیا تا رفتیم شیپ یعال یلیخ زیچ همه

 سلول که یدرد عمق به لرزشش، شدت از که دیکش ییپرصدا نفس و کرد یمکث

 سلول به

 ییگرما هم هنوز که دستش یرو را دستم .بردم یپ د،یبلعیم نامنصفانه را وجودش

 آن از ریدلپذ

 میمستق نگاه ریمس در را چشمانش و آورد باال را سرش .گذاشتم شدیم ساطع

 قرار چشمانم

 راست یگوشه .زدیم سوسو پرآرامشش چشمان در بزرگ یاندوه یرگهها .ددا

 باال به یکم را لبم

 و زد میرو به کمرنگ یلبخند .کردم باز و بستم محکم را چشمانم و دادم کش

 .گرفت من از چشم

 :داد ادامه را حرفش و دوخت نیزم به را نگاهش دوباره
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 لندن سال سه فقط گفت همونب اون .رفت رانیا از تخصص گرفتن یبرا بابا-

 و خونهیم درس

 خوشحال اصال من .قبل از شتریب یحقوق و مقام با یول ما، شیپ تهران گردهیبرم بعد

 که نبودم

 وجود با و کرد قبول لیم کمال با مامانم اما نمیبب بابامو قبل مثل تونستمینم گهید

 تمام

 نیهم یبرا .الزمه یختس تحمل شرفت،یپ یبرا گفت مامانم ان،یاطراف یمخالفتها

 همه حرفاش

 نیا اما ...اما م،یاومد کنار رفتنش با و میکرد سکوت لمونیم خالف من جمله از

 که یشرفتیپ
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 همون با من .بود من و خودش ضرر به همه از شتریب زدیم حرف ازش مامان

 دمیفهمیم میبچگ

 یتماسها شدن کمتر .شد عوض یلیخ لندن به اومدنش از بعد ماه پنج از بابا

 و رفت ش،یتلفن

 کنار رو التشیتعط داد حیترج که یسمسیکر مهمتر اون از و رانیا به کمش آمد

 خانوادهش

 !نباشه

 :داد ادامه و دیکش یپرحسرت و یطوالن نفس

 کامل که من .نبود قائل یارزش برامون گهید بود خانوادهمون عاشق که من یبابا-

 دمیفهمینم

 بود یبزرگ مشکل زد،یم خاله با که یرمز یحرفها و مامانم مداوم رفتن رُم لیدل

 بهش بابا با که

 .بود برخورده
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 یحد به شیحرفها یادامه دنیفهم یبرا مرا یکنجکاو که یسکوت .کرد سکوت

 :گفتم هک رساند

 !بود؟ یچ مشکل اون-

 :گفت آهسته ییصدا با و بست را چشمانش

 ...نت*ای**خ-

 :کردم زمزمه ب**ل ریز ناباور .شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 با پدرت ادینم نظر به !ممکنه؟ چطور نیا اما !نت*ای**خ ...نت*ای**خ ...نت*ای**خ-

 اون

 رانیا از پاشو تا اما باشه ودهب یدهایند ایدن آدم ،یمال وضع و یشغل تیموقع

 ...رونیب گذاشته

 !شهینم باورم من

 یرو را نگاهش و کرد باز را چشمانش .دمیگز را لبم یگوشه و بستم را دهانم

 نگه ثابت نیزم

 :گفت گرفته و خشدار ییصدا با .داشت

 و بود حیتفر و گردش در شهیهم من یبابا !سخته هم یلیخ سخته، باورش آره-

 نبار،یچند یروز

 همه لندن، یتو بودنش تنها ماه پنج به اما دیدیم رو یادیز وسوسهگر و بایز یزنها

 خراب زیچ

 .شد
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 اشتباه دیشا ه؟آورد خطاش نیا واسه یلیدل چه گفته؟ بهت یچ اون ماکان-

 و یکرد برداشت

 !نکرده نت*ای**خ چوقتیه بابات

 .گرفت جان لبش بر تلخ یلبخند بود، نیزم به نگاهش که همچنان
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 زبون با شده، زن اون عاشق گفت خودش من یبابا !یالیخوشخ یلیخ تو آرزو-

 یجلو خودش

 که یزن اون چون کنه،یم تحمل شیزندگ یتو رو مادرم زور به گفت مامانم به من

 شد عاشقش

 شد مجبور کرد، ول رو بابام زن اون یوقت از .گهید یکی دنبال رفت و زد پس اونو

 و مامان دوباره

 و بوده یواقع عشق کی زن اون به حسش گفت اون .ارهیب شیزندگ یتو رو من

 به اون از قبل

 !داشت نخواهد هم ندهیآ در و نداشته رو حس نیا چکسیه

 کوچکتر یذرها میگلو در شده لیتشک بغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 دهیفایب یول شود،

 تکان را راهنمیپ یقهی دستم با چه هر که بود شده گرم یقدر به بدنم .بود

 خنک دادمیم

 بودند، دهیکش آتش به را بدنم یسلولها ماکان پدر از که یخشم و الکل .شدمینم

 در مرا

 با و دمیکش پرزور را قیعم نفس نیچند .سوزاندند خود یریکو گرم تابستان

 از لرزان ییصدا

 :گفتم بغضم

 اگر اونم بود، یمرد نیهمچ کی هم انیرا یبابا !متنفرم مردها جور نیا از-

 کردینم نت*ای**خ

 .دیکشینم عذاب انقدر حاال تا انیرا

 !ست؟ین برادرت انیرا مگه !؟یچ-

 آب و دمیکش یقیمع نفس .بود دایهو رفتهاش باال یابروها و لحن در تعجب

 .دادم قورت را دهانم

 هم هنوز تالشم، تمام با .بلرزد کمتر میصدا تا بشوم مسلط خودم بر کردم یسع

 در یلرزش اندک
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 .شدیم حس میصدا

 ...اما برادرمه انیرا چرا-

 اما؟-

 :گفتم و دمیکش ییپرصدا قیعم نفس .زدیم موج شیصدا در یکنجکاو
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 کم هی اگه چون بگم، بهت زویچ همه االن خوامیم و یبدون گذشتهمو دیبا قبلش-

 بگذره شتریب

 .بشم مونیپش ممکنه

 محکم را دهانم آب .انداختم نییپا را سرم و گرفتم اشیداشتن دوست نگاه از چشم

 و دادم رتقو

 :آمدم حرف به

 بابام نفرت اون و ادیم ادمی خوب رو یزیچ کی اما ادینم ادمی یادیز زیچ میبچگ از-

 از من .منه از

 منو یوقت مادرم که گفت من به عمه و بود کرده فوت مادرم اد،یم ادمی که یوقت

 فوت آورد ایدن به

 و دونستیم مادرم مرگ لیدل رو من شهیهم بود، مادرم عاشق که هم بابام .کرد

 نیهم یبرا

 کباری یحت و روندیم خودش از رو من شهیهم ادیم ادمی .بود متنفر من از شهیهم

 ذاشتینم

 بابام داشتم آرزو شهیهم .کنم تجربه پدرانهشو آغوش ینحو هر به ای کنم، بغلش

 و پارک ببره منو

 یصندل یرو نماو نمینشیم االکلنگ یرو یوقت بده، هلم اون نمینشیم تاب یرو یوقت

 روبروم

 ...قهرمانم یبابا کنم پرواز یشیم باعث که یمرس بگم بچهها، یهیبق مثل و نهیبش
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 لرزش شدهام، بزرگ بغض .شدند ریسراز چشمانم از اشک درشت قطرات

 یحد به را میصدا

 و گرم دستان .بشوم مسلط آن بر تا کنم سکوت یکم دادم حیترج که بود رسانده

 پرحرارتش

 :گفت آهسته ییصدا با .کردند ریاس را سردم دست

 دوستت یلیخ االن بابات و گذشته دوران اون که کن فکر نیا به !باش آروم آرزو-

 از من !داره

 .یباارزش و زیعز یلیخ براش که خونمیم تو به نگاههاش

 نگاه، همان با .دوختم آرامشبخشش چشمان به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 یآرامش و نانیاطم

 .میایب حرف به دوباره بتوانم که دیبخش

 یول شده عوض زهایچ یلیخ .ماکان دونمیم-

 ...دهیم عذابم هنوزم گذشته یکمبودها

 :گفت و زد یکمجان لبخند
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 شهیهم که شهینم .بده عذابشون که باشه آدمها یزندگ یتو یزیچ دیبا باالخره-

 و یخوش در

 .میباش یازینیب و شیآسا

 !نداره؟ دوستمون خدا چون !ماکان؟ باشه دیبا چرا-

 ینیریش لذت یتونینم ،یباش دهینچش رو یتلخ یوقت تا تو !آرزو؟ هیحرف چه نیا-

 درک رو خوردن

 کنار در هم یسخت پس زنهیم دلتو ینیریش ،یبخور ینیریش همش اگر .یکن

 غم و الزمه شیآسا

 .ازهین یشاد کنار در
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 یشتریب جان لبش بر لبخند .خاراندم دستم با را گردنم پشت و دمیکش یپوف

 :گفت و گرفت

 !گذشتهتم به راجع حرفات یادامه منتظر من که کنمیم یادآوری-

 :گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 اصال بابام که بود خاطر نیا به فقط تولدها اون گرفت؟یم عمه موتولد یگفت ادتهی-

 تولد واسم

 تولد جشن واسم سال هر بخواد که ستین خوشحال تولدم از بابام .گرفتینم

 هم عمه .رهیبگ

 نکنم، حسادت تولدهاشون جشن بابت بچهها یهیبق به و نشکنه دلم من نکهیا یبرا

 تولدم روز

 .فتگریم تولد واسم خونهش یتو

 :دادم ادامه و کردم یمکث

 رفتن که هینباریاول یتو من، به نسبت بابام یتفاوتیب ترسمیم یکیتار از نکهیا لیدل-

 و برق

 اون اما دمیترسیم ییتنها و یکیتار از من .کردم تجربه رو خونهمون یکیتار و سکوت

 خاطر به

 یسع هم هذر کی یحت دونست،یم شیزندگ شدن کیتار و تنها مقصر رو من نکهیا

 منو نکرد

 !کنه آروم

 .زدیم موج آرامش هم هنوز او چشمان در .کنم یخال را حرصم که دمیکش یپوف

 یحرف آنکهیب

 دردم و پرغم خاطرات الیخیب .بود حرفم یباق منتظر و دوخته چشم من به بزند

 را حرفم و شدم

 :دادم ادامه یگرید جور
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 و ضعف احساس گهید یبچهها کنار در شهیهم شدیم باعث میزندگ یتو زیچ همه-

 کمبود

 درست من باشم، داشته پدرمو نتونستم هم و نداشتم مادر هم چون باشم، داشته

 نیج مثل

 !کردمیم حس رو نمیوالد دو هر کمبود

 :دادم ادامه و کردم یثمک

 حساب من از بچهها مهد، اون یتو .ذاشتیم شرکتش مهد یتو رو من بابام-

 بابام چون بردنیم

 نبودم بلد من چون شدن،ینم دوست من با یول بود باباهاشون و مامان سیرئ

 و کنم برقرار ارتباط

 ادامه طورنیا کنندهم خسته و کنواختی یزندگ .امیراض خود از من کردنیم فکر اونا

 تا کرد دایپ

 ...کهیوقت

 :افزودم و زدم یکج لبخند

 کردن برقرار ارتباط اما بود یطونیش و تخس پسر اون .شد دایپ انیرا یکله و سر-

 خوب یلیخ رو

 بودم، متنفر ازش من اما شدن دوست باهاش همه شد مهد وارد یوقت از !بود بلد

 من از بعد چون

 من به یباز لوگو یبرا انیرا روز کی .داشتن شدوست من از شتریب همه اما اومد

 داد شنهادیپ

 ...کنم یباز باهاش

 :گفتم و دادم کش باال به شتریب را لبم راست یگوشه

 و انیرا من، بر عالوه بابا نکهیا دمیفهمیم من .بود ما ارتباط یجرقه نیاول نیا و-

 هم مادرشو

 تونستیم ییمعنا چه دمیفهمینم قیدق اما داره ییهایمعن کی خونهشون گردوندیبرم

 داشته
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 یناراحت از من موقع اون بگم اگر !کنه ازدواج خوادیم گفت هوی بابا نکهیا تا باشه،

 شبها و روزها

 اون از شتریب بابام بشه باعث ینامادر دمیترسیم چون نگفتم، دروغ کردم هیگر

 اون که ینفرت

 یطرز به یول ازدواجش از دمیترسیم یلیخ .بشه متنفر ازم داشت، من از موقع

 ،ینکردن باور

 مثل منم، به بابا تا کرد تالش یلیخ و کرد محبت من به یواقع مادر کی مثل نفس

 که انیرا

 یتالشها یهمه با .بورزه عشق داشت، دوستش پدرانه یول نبود خودش یبچه

 مدام بابا مامان،

 مدرسه یپلهها از که بار کی ...نکهیا تا کردیم محروم پدرانهش محبت از رو من

 ومدمیم نییپا

 کما یتو ماه کی که بود یجد یاونقدر بشیآس .دید بیآس سرم و خوردم نیزم

 به از بعد .بودم

 
 

571 

 دادنم دست از ترس یتجربه کنم فکر .شد عوض بابا یرفتارها هوی اومدنم، هوش

 آزارش یلیخ

 .نکنه محروم محبتش و عشق از رو من گهید گرفت میتصم که بود داده

 یکینزد تا آرام را آنها .گذاشت میگونهها یرو را دستانش کف و کرد رها را دستم

 کشاند، گوشم

 یهگوش .کند پاک را بودند ختهیر چشمانم از یک دمینفهم که یاشک قطرات تا

 به را لبم راست

 :گفتم و دادم کش باال

 .نمونده برات یسوال گهید کنم فکر-

 !مونده چرا-
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 :دمیرس پ ناباور .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !؟یچ-

 ...انیرا پدر-

 :گفتم و کردم یاخم

 !نزنم یحرف اون از دمیم حیترج-

 ؟ینگفت ،یبد حیتوض قبلش دیبا یگفت اما-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 ادامه یبرا معشوقهش .بود یگهاید زن عاشق مادرش، با ازدواج از قبل درشپ-

 رفت لیتحص

 با شد باعث یحس چه قایدق دونمینم .شد آشنا مامان با نیب نیهم در اون و خارج

 ازدواج مامان

 که بود سست احساس نیا اونقدر بود که یچ هر اما بشن، انیرا صاحب و کنه

 از سال پنج هنوز

 و زن و کرد نت*ای**خ مامان به معشوقهش برگشتن با نگذشته، ازدواجشون

 و کرد ول رو بچهش

 !بود باردار ازش خائنانهشون، یباز عشق یثمره در که یبچها و زن اون دنبال رفت

 :دادم ادامه و دمیکش پرحرص ینفس

 ...یول شده کم سرمون از شرشون گهید کردمیم فکر من-
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 :دیپرس کنجکاوانه مکثم شدن یطوالن با

 ؟یول-

 ران؟یا رفتم خبریب بعدش و شد بد حالم که رو یشب اون ادتهی-

 :گفت و کرد یاخم

 !یداد کشتن به منو !ادمهی-

 :گفتم و بردم باال را لبم راست یگوشه
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 !بود حقت-

 :گفت و خاراند را گردنش پشت

 ...شهیم قشنگ داره تازه که مطلب اصل سر برو-

 !لمه؟یف مگه-

 .کنجکاوکنندهست و خم و چیپرپ یلیخ اما !نه-

 :گفتم و دمیکش یآه

 رو انیرا و مامان یزندگ عشقش، با ازدواج یبرا که زن اون !دردناک یلیخ و-

 پسر کرد، خراب

 یبرا و دونستیم پدرش و مادر ریاخ یعالقگیب مقصر رو من مامان هم کوچکش

 که اومد نیهم

 !رهیبگ خوشبختمون یخانواده از رو ممکن انتقام نیبدتر

 :گفت و دیکش چانهاش یرو را دستش

 !انتقام؟-

#169 
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 یباز اونو و شد دوست من یتجربهیب و کیکوچ خواهر با انتقام یبرا !انتقام آره-

 به اون .داد

 ...بهش و نکرد اکتفا دایآرش احساسات با یباز به که بود فطرت پست یحد

 ...بهش

 : گفتم آهسته اریبس پرحرص، ییصدا با و بستم را چشمانم

 !کرد وز*تجا بهش-

 .دیچیپ فضا در شهاشیش شدن تکه هزار یصدا .افتاد نیزم رب دستش از وانیل

 وانیل کی همان

 چشمانش به و کردم باز چشم .شد زهر جانش به بود، خورده را مهاشین تا که آب

 در ریتح که
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 باور قابل ریغ ،یانصافیب نیا هم او نظر از یحت .دوختم چشم زد،یم موج نگاهشان

 دستم .بود

 را اشیشانیپ .گرفت من از را نگاهش و خورد یفیخف نتکا .گذاشتم دستش یرو را

 دست با

 :گفت ب**ل ریز و داد ماساژ آزادش

 !شنیم دایپ هنوزم ییآدما نیهمچ شهینم باورم-

 :گفتم دیلرزیم بزرگم بغض از که ییصدا با

 پدر هم خانوادهمون یتو ما دیشا که میبود خوشحال انیرا و من !بشه باورت دیبا-

 مادر هم و

 یخون فرزند و بابا و مامان عشق حاصل که دایآرش و آرش یول م،یندار رو مونیخون

 دوتاشون هر

 و کیکوچ یدایآرش ...ما یدایآرش حاال اما بشن بزرگ کمبودیب و خوشبخت بودن،

 ...ما نوجوان

 نهیبش افسرده دیبا هاشه،یپرداز ایرو و دخترانه یخندهها وقت هنوز که ییدایآرش

 یگوشه

 ممتاز یشاگردها جزء شهیهم که ییدایآرش ...بزنه زل وارید به عتهاسا و اتاقش

 بود، مدرسهش

 از لبخند و بود شاد شهیهم که ییدایآرش ...بخونه درس زور و ضرب به دیبا االن

 بهاش**ل یرو

 ...کنه سر شویزندگ بغض و هیگر با دیبا حاال رفت،ینم
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 کنارم مبل یرو و شد بلند مبلش یرو از .دیبر را امانم هیگر و دیترک بغضم

 را دستانش .نشست

 به .انداخت گرمش آغوش در را جانمیب و سست بدن و کرد حلقه میشانهها دور

 با یآرام
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 :گفت و کرد نوازش را میموها یرو دستانش

 !راهند در خوب یروزها .آرزو شد تموم همش-

 هم بزرگ یلکها یاندازه به را مردانهاش راهنیپ و ختندیریم فرو مهابایب میاشکها

 تمام سطح

 بازوان پناه در مرا بزند، یگرید حرف ای کند یاعتراض آنکهیب .کردم سیخ رتم صو

 در اش،یقو

 نوازش با یریدلپذ یباز به را میموها و فشردیم آغوشش پرحرارت و امن پناهگاه

 دعوت دستش

 .کرد

*** 

 .شدم داریب بود افتاده مغزم جان به خوره مثل که یزینفرتانگ درد سر با صبح

 تختم در یکم

 در و زدم کنار را نازکم یپتو ناچار به .نشد کم درمانمیب درد از یذرها یول دمیغلت

 زیمخین تختم

 :گفتم یحوصلگیب از مملو یلحن با و بلند ییصدا با .شدم

 .اریب عسل شربت برام اگنس-

 را بودند شده پخش امیشانیپ یرو که یدهایژول یموها دستم با و دمیکش یپوف

 یبرا .بردم باال

 یرو که ماکان دنید با .کردم باز و بستم محکم را چشمانم دم،ید وضوح شیافزا

 نفره، دو یکاناپه

 ادی به تازه .شدند گرد تعجب فرط از مچشمان بود رفته خواب به اتاق وارید یجلو

 که آوردم

 یوقت حتما .رفتم خواب به و شدم حالیب که کردم هیگر آغوشش در آنقدر شبید

 بودم خواب

 دمیکش بدنم به یدست .است گذاشته تخت یرو و آورده اتاقم به کرده، بلند مرا

 ب**ل ریز و

 :دمیغر
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 !بودم داریب کاش-
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 را سرم .دادم دست از بودنم خواب با را یرینظیب دلچسب و گرم حس شکیب

 تا دادم تکان

 و پتو چیه بدون که ماکان یرو را نگاهم .بشوم بود گذشته شبید آنچه الیخیب

 با ،یراحت لباس

 یحس .کردم متمرکز بود دهیخواب کاناپه بر معذب اشیرسم شلوار و هنرایپ همان

 کی از شیب

 را میپتو شدم، بلند تخت یرو از .بود آورده درد به را قلبم ساده، وجدان عذاب

 کاناپه به و برداشته

 .بشود داریب نشیریش خواب از مبادا که انداختم شیرو آرام را پتو .شدم کینزد

 زانو دو یرو

 خواب، هنگام به که یمرد یدلربا و معصوم یچهره به یمتریسانت پنج از و نشستم

 همچون

 یبارقهها ریز یزیتم از که اهشیس یموها .دوختم چشم شدیم جذاب پسربچهها

 از که ینور

 درونم در که یوسوسها .بودند پوشانده را اشیشانیپ دند،یدرخشیم دیتابیم پنجره

 نیشتریب به

 سمت به را دستم و گرفت دست در را دستم افسار بود، دهیرس خود حد

 را دستم .برد شیموها

 یادآوری با .کردم مکث یلحظها چند و کردم متوقف شیموها یمتریلیم چند در

 جسور آرزو"

 را چشمانم .نکردم منع دستم بردن جلو از را خودم گفت،یم ماکان که یا "باش

 را دستم و بستم
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 فرو بودند، شمیابر کرم یشده دهیتن هتاز یشمهایابر مثل که شیموها یالبال

 .دادم حرکت و برده

 :کردم زمزمه ب**ل ریز لذت با

 !یفوقالعادها یموها چه-

 :گفت جوابم در خوابآلودهاش و آهسته یصدا بود، بسته چشمانش که همچنان

 .فوقالعادهتره مادمازل یموها البته-

 :گفتم اورمیب رونیب شیموها از را دستم آنکهیب

 !ستین درست اصال یزد خواب به خودتو نکهیا اوال-

 لبخند .کرد نگاهم کنجکاوانه چشمش یگوشه از و کرد باز یکم را راستش چشم

 دنید از یکج

 متمرکز میبها**ل بر را نگاهش کهیحال در .گرفت جان لبم بر کودکانهاش واکنش

 :گفت کردیم

 ؟یچ دوما-

 :گفتم و دادم سر کوتاه یخندها
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 رو باشه مثلشون موهام داشتم آرزو شهیهم من که خودتو یموها قدر تو دوما-

 !یدونینم

 !ست؟ین موهات فیح !نزن حرفو نیا-

 .داد شکل میابروها به اخم شیجا به و رفت لبم از لبخند

 زمختشون؟ جنس فیح ای خوردنشون گره فیح باشه؟ شونیچ فیح-

 فیح اصال براقشون، و اهیس رنگ با قشنگشون حالت فیح تابشون، و چیپ فیح-

 یکلفت نیهم

 !هیعال زشونیچ همه !خوردنشون گره و

 :گفتم لجوجانه و کردم پررنگتر را اخمم

 !ستین یعال هم اصال !نه-
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 :گفت و بست را مهبازشین چشم کی همان

 دوباره تا بده ادامه موهام نوازش به حاال .هیکاف نیهم و هیعال که من واسه-

 .بخوابم

 !و؟یموس دیندار یگهاید امر-

 .بخون یبلد هم ییالال اگر-

 :گفتم ناباورانه .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !؟ییالال !ماکان؟ یشد بچه-

 .کنه هاشیکودک از یادی یگاه آدم الزمه .ییالال آره-

 .ستمین حفظ ییالال که من خب-

 :دادم ادامه و آوردم رونیب شیموها از را دستم

 رو اگنس منم و میبخور صبحانه میبر پاشو حاال .هیکاف گهید هم موهات نوازش-

 کی که کنم دایپ

 .کنه دایپ میلعنت سردرد نیا واسه ،یعالج

 :گفتم ب**ل ریز و گذاشتم امیشانیپ یرو را دستم
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 .بخورم کا*ود بکنم غلط گهید-

 روزمندانهیپ یلحن با .دیپاش میرو به تیرضا از یلبخند و کرد باز را چشمانش

 :گفت

 !یدیرس جهینت نیا به خوشحالم-

 :گفتم طنتیپرش یلحن با و بردم باال را لبم راست یگوشه

 !ذارمیم کنار رو یدنینوش کال که ستین نیا شیمعن البته-

 باال، به لبم راست یمهین دادن کش شتریب با .شد پکر چهرهاش حرفم نیا با

 به یطانیش یلبخند

 باز را در و گرفتم او از چشم .رفتم در سمت به و شدم بلند آنجا از .زدم شیرو

 یحت شبید .کردم
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 در .بود زیچ همه تیاولو در سردردم، رفع اما بودم نکرده عوض را میلباسها

 بلند یصدا با راهرو

 رفتم نتهایکاب سمت به ناچار به !نبود که نبود او از یخبر چیه اما زدم صدا را اگنس

 به دانه و

 عاقبت !نداشت یدهایفا اما فتد،یب عسل به چشمم بلکه تا کردم باز را آنها یدانه

 کردن کار

 در را زیچ نیکوچکتر یجا یحت من که است نیهم خانه نیا در ییتنها به اگنس

 خانهام

 یرو را خودم و رفتم ییرایپذ سمت به دیناام فراوان، یجستجو از پس .دانمینم

 هایراحت از یکی

 خواستیم دلم .دمیکوب سرم به مدام و برداشتم شیرو از یکوسن .کردم رها

 از تا بکشم را خودم

 !دادند من به را ایدن انگار خانه، در شدن باز یصدا با .شوم خالص سردرد نیا شر

 سمت به سرم

 پرذوق ینگاه شد،یم خانه وارد دست به نان پاکت که اگنس به و دیچرخ در

 نگاهش تا .انداختم

 نگاهش تعجب از کم که ییصدا با .شدند گرد تعجب از چشمانش افتاد، من به

 :گفت نداشت

 !د؟یشد داریب زود نقدرا چرا خانوم-

 !نمردم سردرد از تا کن درست عسل شربت برام فقط اگنس-

 :گفت یدستپاچگ با و زد صورتش به یدست حرفم نیا با

 .کردمیم درست براتون زودتر دیبا نبود، حواسم اصال خانوم دیببخش-

 .نداره یبیع-
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 خودم از هرگز که یسرعت به .گذاشت اپن یرو را پاکت و گرفت من از چشم

 شربت نداشتم، سراغ

 را وانیل .دمیکش سر را روانش و سرد یمحتوا تمام .داد من به و کرد درست را

 و دادم دستش به

 :گفتم

 .یمرس-

 ستن؟ین خونه اآق یراست .خانوم جان نوش-

 نباشه؟ چرا-

 تبتون بودن مراقب و بودن داریب صبح تا چون نمشون،یبینم االن کردم تعجب آخه-

 .نشه شتریب

 !کردم؟ تب من مگه !تب؟-

 سرد کمپرس براتون بار یس ای ستیب حدودا کنم فکر !دیکرد تب شبید بله-

 .کردن عوض

 .کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با

 !نشدم؟ متوجه یزیچ من یچجور پس-

 .دیگفتیم یچ دیشدینم متوجه اصال .نبود خوب حالتون چون-

 .شده تیاذ انقدر من خاطر به شهینم باورم-

 .خانوم-

 با .شد شیناخنها با یباز مشغول و انداخت نییپا را سرش .کردم نگاهش منتظر

 شدن یطوالن

 :دمیپرس کنجکاوانه انتظارم،

 .زنب حرفتو و باش راحت اگنس؟ هیچ-

 :گفت آهسته ییصدا با بود نییپا سرش که همچنان

 ...چرا پس دیدار دوست گرویهمد یلیخ که آقا و شما-

 :گفتم بلند ییصدا با کند، تمام را حرفش بدهم اجازه آنکه بدون
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 !اگنس-

 میموها در را دستم .شدند سرخ شرم از دشیسف یگونهها .برد نترییپا را سرش

 آرام و بردم فرو

 هم خودم یحت را چطورش یول آوردمیم در دلش از دیبا .دادم حرکتش

 یصدا با .دانستمینم

 .دیچرخ سمتش به مانیدو هر سر آمد، اگنس سر پشت از که ماکان

 .نساگ وقتش به زیچ همه-

 بدنم سلول به سلول در یکنجکاو .کردم نگاه ماکان به تعجب از گرد یچشمان با

 با .بود کرده نفوذ

 :گفتم یناباور با .اورمیب در سر زد،یم حرف که یوقت آن از خواستمیم وجود تمام

 !ماکان؟ یگیم یچ-

 :گفت و زد یلبخند

 .یفهمیم یزود به-

 یالیخیب به را خود کرد،یم طلب را بمجوا گرفتن یبرا شتریب سماجت دلم آنکه با

 و زدم

 فهماند من به نگاهش با و کرد پررنگتر را لبخندش ماکان .انداختم باال را میشانهها

 داندیم که

 .برپاست ییغوغا بود، حرفش پشت آنچه دنیفهم یبرا درونم هم هنوز

 کنم؟ آماده رو صبحانه-

 و کردم نگاه شکست، را ما نیب یلحظها چند سکوت آهسته ییصدا با که اگنس به

 :گفتم

 !گشنمه یلیخ که من !آره-

 پس .کرد متمرکز شیگونهها یرو حفرات یرو را نگاهم و داد سر یخندها ماکان

 آمدن بند از

 :گفت خندهاش

 !گشنهشه خدا یشهیهم مادمازل-
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 و زد روزمندانهیپ یلبخند دادنم حرص یبرا .شدم نهیس به دست و کردم یاخم

 بلق از شیب مرا

 .برد فرو خشم در
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 .شد تمام هم گرید یکار روز کی .دمیکش یپوف و گذاشتم کارم زیم یرو را سرم

 از یروز ده حدودا

 به شب آن از .گذشتیم بودم، گفته انماک به گذشتهام از را زیچ همه که یروز

 یسبک حس بعد

 و داردیم باز گذشتهام ارزشیب و تلخ خاطرات به کردن فکر از مرا یبیعج آرامش و

 با ،یطرف از

 از بیعج برق آن گذشتیم شتریب چه هر کنمیم حس .شدم راحتتر یلیخ ماکان

 عالقه جنس

 در خود که من و کردینم قهعال ابراز یبرا یقدم چیه اما شدیم شتریب چشمانش در

 مورد

 حسم مبادا که گذاشتم میجلو را غرورم بودم، دهیرس نیقی به او به دمیشد یعالقه

 آنکه از قبل را

 .کنم انینما کند، یعالقها ابراز من به او

 حس شد،یم شتریب من یعالقه و لیم و افتییم ادامه مانیمالقاتها که همچنان

 یبزرگ ترس

 یبرا مرا و بدارد دوست را یگرید زن ماکان مبادا نکهیا ترس ؛زدیم تلنگر قلبم به

 از شه،یهم

 ارتباطمان نیا و باشم شیبرا یمعمول یدوست بخواهد که ای کند رونیب اشیزندگ

 کمتر روز به روز

 زیم یرو از را سرم .گرفت بر در را وجودم یبد یسرما فکر نیا با .شود کمتر و

 به و برداشتم
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 بود برقرار ماکان با یادهرویپ قرار هم امشب .انداختم یگاهن وارید یرو ساعت

 به هنوز یول

 .میبود دهینرس قرار ساعت

 به تعجب با .شد پرت کل به حواسم لمیموبا زنگ یصدا با افکار، نیهم انیم در

 که امیگوش

 نگاه بود آمده در رد،یگینم تماس من با یکس که روز از موقع نیا در شیصدا

 گشتان دو با .کردم

 کایار عبارت به و دادم سُر خودم سمت به زیم یرو را آن اشارهام و شست

 بر که تیاسم

 :گفتم متعجب و کردم برقرار را تماس .انداختم ناباور ینگاه بود، انینما صفحهاش

 !الو-

 :گفت دلخور یلحن با کایار

 ماا یگذرونیم وقت یکل اون با که گهیم ماکان !؟یکرد فراموش رو ما تو آرزو-

 ما با که وقته یلیخ

 !ینگرفت تماس یحت
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 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 !سالم-

 :گفت است آمده خودش به تازه انگار که ییصدا با

 .آرزو سالم !کنم مسال رفت ادمی اوه-

 :گفتم د،یباریم آن لحن از یشرمسار که ییصدا با .کردم قتریعم را کجم لبخند

 حق من گردن یلیخ نیجول و تو .یباش دلخور من از دمیم حق بهت !کایار متاسفم-

 یول دیدار

 در ماکان حضور به شدن آروم یبرا و بود مشکل از پر من یزندگ که بود یمدت

 ازین میزندگ
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 بود، یبزرگ اشتباه واقعا گذرهیم ارتباطمون نیآخر از یادیز زمان نکهیا اما م،داشت

 !دیببخش

 :گفت میمال یلحن با

 مشکالت که بود گفته نیجول به هم ماکان البته و ینداشت یخوب طیشرا فهممیم-

 یداشت یادیز

 .یهست یقدرشناس و مهربون دختر وگرنه ،یکردیم نرم پنجه و دست باهاشون که

 پررنگ امکان حد تا لبم بر لبخند بود، کرده سرم پشت ماکان که یفیتعر دنیشن با

 با .شد

 :گفتم آهسته ییصدا

 .نهیخوشب ماکان-

 یرو شتریب یتونیم بعد به نیا از اما یهست یخوب دختر واقعا تو !نزن حرفو نیا اوه-

 و من

 .یکن باز حساب کنند،یم کمکت که دوستانت عنوان به هم نیجول

 !کنمیم که هالبت-

 :گفت دیینمایم شاد اریبس عوض در و نبود آن در یدلخور از یاثر گرید که یلحن با

 ...یکن عمل یداد نیجول به که یقول به دیبا متیببخش نکهیا واسه-

 :گفتم متعجب
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 قول؟ کدوم-

 .مارتا تولد به اومدنت قول-

 کنار در یمهمان کی یبرا دلم .دمیکش یفیخف غیج و گذاشتم دهانم یجلو را دستم

 یدوستان

 حضور .بود پرفشارم و یطوالن یکنواختی نیا از پس تنوع نیبهتر .زدیم لک آشنا

 نیجول و ماکان
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 نم،یبب را نیمارت و مارتا بتوانم که نیهم هالبت و بود یکاف یخوشگذران یبرا کایار و

 یکنجکاو به

 .دادیم ینیریش پاسخ فراوانم

 !؟یخوب !آرزو؟ شد یچ-

 :گفتم پرشوق ییصدا با و برداشتم دهانم یرو از را دستم

 !هیعال نیا !هیعال-

 :گفت و شد وارد شیصدا به یفراوان یخوشحال

 ؟یایم پس-

 !امیم که معلومه-

 ماکان با .میهست منتظرت گهید یهفته یدوشنبه !یکرد مخوشحال یلیخ آرزو-

 .نمتیبیم

 یلذت خودش هم رفتن یمهمان ماکان با .گرفت شکل لبم بر طنتیرش پ یلبخند

 .دارد

 .خدانگهدار فعال نمتون،یبیم-

 .خداحافظ-

 را ماکان امشب .چسباندم نهامیس چپ سمت به را یگوش من و شد قطع تماس

 کنمیم مجبور

 .دیایب من با یمهمان لباس دیخر یبرا سرت،کن از بعد

 عیسر .داشتم وقت قهیدق پنج تنها .کشاندم یر واید ساعت سمت به را نگاهم

 کردم عوض لباس

 به تند ییقدمها با .بود ستادهیا من منتظر اشیشگیهم یجا در .رفتم نییپا و

 با .رفتم سمتش

 به گرم یلبخند و چرخاند سمتم به را سرش .شد حضورم متوجه میکفشها یصدا

 .دیپاش میرو
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 زل دندیینمایم اوقات گرید از رهتریت که چشمانش در .ستادمیا اشیمتر مین در

 .کردم اخم و زدم

 باز را صورتش عضالت تمام بهُت شیجا به و دیماس لبش بر لبخند اخمم دنید با

 با .کرد

 :گفتم پرحرص ییصدا

 !هان؟ !مارتاست؟ تولد گهید یدوشنبه ینگفت من به چرا !ماکان-

 فرو انگشت آنها در هنوز که را شیگونهها یرو یحفرهها و آمد در خندهاش

 رخ به بودم، نبرده

 :گفتم و دمیکش یپوف .دیکش

 !ندارم لباس من !نخند-

 :گفت و کرد من به متعجب ینگاه خندهاش، آمدن بند از پس

 !انفجاره حال در کمدت که تو !؟یندار لباس تو-

 :گفتم و شدم نهیس به دست

 .دمینخر دیجد لباس وقته یلیخ !شدن یمیقد اونا خب-

 !نشدن؟ خراب لباسها یوقت دارن یفرق چه دیجد و یمیقد-

 .وامخیم لباس که نکن مگو بگو من با !ماکان-

 .کردم لیتکم را کودکانهام یلجباز و دمیکوب نیزم بر را میپا

 .میبرس کنسرت به که میبر حاال .خرمیم هم لباس برات وروجک باشه-

 چند با .کشاند خود دنبال به مرا و گرفت گرمش شهیهم مثل دست با را دستم

 او به بلند قدم

 .میشد مشغول یطوالن یادهرویپ کی به هم، با گام هم و دمیرس

 بودند شده شل یخستگ شدت از میپاها .میرفت ادهیپ که شدیم ساعت دو از شیب

 یرو به اما

 غرولندکنان میرفت که گرید یکم .میریبگ یتاکس بخواهم او از تا آوردم،ینم مبارکم

 :گفتم
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 ادیم وجق عجق یخواننده کی ؟یگرفت طشویبل که هیچ مسخره کنسرت نیا اصال-

 وسط اون

 .خبره چه انگار که کشنیم سوت و زننیم دست انقدر مردمم ،کنهیم بپربپر
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 :دادم ادامه و دمیکش پرحرص ینفس .داد سر یخندها تنها جوابم در

 خب د !هست یک کنسرت یگینم من به یحت تو که نهیا کنسرت از بزرگتر مشکل-

 نیا گهید بگو

 ماکان؟ هیزیسورپرا چه

 .رساند خود اوج به مرا حرص و داد سر یگرید یخنده

 فلج منو یپا ساعته دو !میرسیم هم به که دوباره یول ماکان بخند !بخند آره-

 و غیج واسه ،یکرد

 !ختیریب یغیت جوجه کی یدادا

 .آوردیم باال مرا یرو آن داشت گرید .شد لیتبد لندب یقهقهها به خندهاش یصدا

 همانجا

 :گفتم و ستادمیا

 ادهیپ لندنو نصف .بخند و برو تنها خودت و کن ول دستمو .اصال امینم گهید من-

 مردم !میرفت

 .رنینم ادهیپ هوی راهو همه نیا رشمیفق

 دلبخن با خندهاش اتمام از پس .شد کمتر شیصدا یول افتی ادامه خندهاش

 که یپررنگ

 :گفت دادیم نشان را شیحفرهها

 رو مونده یباق قدم دو که بدم بهت یچ ؟یتشنها ؟یگشنها ؟یخوایم یچ تو آرزو-

 ؟یایب

 :گفتم طنتیپرش یلحن با .آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .فتهیب چال گونههات یرو که یجور کی .بزن بزرگ یلیخ لبخند کی-
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 :دیپرس یگنگ با .فتندر باال تعجب فرط از شیابروها

 !چرا؟-

 !نپرس لیدل !بده انجام رو گفتم که یکار تو-

 انینما بیترت به شیگونهها یرو یچالها .زد قیعم یلبخند و انداخت باال یشانها

 .شدند

 و انهیم اشاره، انگشتان .ستادمیا میپاها یپنجهها یرو و کردم قتریعم را کجم لبخند

 یانگشتر

 دوست یحفرهها یگرم و ینرم .بردم فرو شیگونهها یرو یحفرهها در را دستانم

 یرو یداشتن
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 چشمانش .کرد پخش بدنم سراسر در انگشتانم نوک از ریدلپذ یحس ش،یگونهها

 رنگ بیعج

 :گفتم ب**ل ریز و بستم را چشمانم .بود گرفته بهُت

 !شیآخ-

 مصرانه من اما کرد پرت را حواسم یکم شیخندهها زیر یصدا و صورت حرکت

 را انگشتانم نوک

 یخندها هر یبرا .داشتم نگه کنم، لمسشان داشتم آرزو مدتها که ییحفرهها درون

 حق او به

 یکینزد نیکوچکتر با که یکودک .شدمیم کودک بیعج او یبرا من که چرا دادمیم

 یطور او، به

 یخنده به و کردم باز چشم .دادهاند من به را ایدن انگار که کردمیم ذوق

 چشم نشیدلنش

 از را اشارهام انگشت .کردم کینزد صورتش سمت کی به را صورتم .دوختم

 جا آن، در که یحفرها
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 .آمد دبن خندهاش .گذاشتم شیرو را میبها**ل و آوردم رونیب بود کرده خوش

 نیا انتظار

 از یارادها یول نداشتم، یانتظار نیچن هم خودم چراکه نداشت، من از را هایکینزد

 کار در من

 عقب را سرم و برداشتم گونهاش یرو از را لبم !بود دل کار فقط همهاش .نبود

 را نگاهم .دمیکش

 .کند سرزنشم مبادا که بفهمد را میخطا بابت امیشرمندگ تا بودم دوخته نیزم به

 ریز دستش با

 یصدا شدن بلند .نگرفتم نیزم از را نگاهم .آورد باال را سرم و گرفت را چانهام

 از خبر شینفسها

 صورتم، یرو بر گرمش ینفسها شدن پخش با .دادیم صورتم به شدنش کینزد

 تا را نگاهم

 باال بود، گذاشته شینما به را فراوان یاقیاشت آنها، در بیعج یبرق که چشمانش

 .کشاندم

 را چشمانش و شد کترینزد من به آرامآرام و برد فرو میموها در را دستانش

 از تیتبع به .بست

 میبها**ل با سهاش*بو حس یبرا را پنجگانهام حواس تمام و بستم را چشمانم او

 خاموش

 یژرفا تا بها،**ل از داشت را اول روز همان ینیریش که یدلچسب حرارت .کردم

 رسوخ وجودم

 یبوسه آن در و دادم گوش دلم یندا به رمیبگ یدستور مغزم از آنکهیب .افتی

 نیآتش

 آن اتمام به مجبور و میآورد کم نفس که یلحظها تا زمان گذر .کردم اشیهمراه

 م،یشد لذت

 خروش پر برق و رعد یصدا بلندمان، ینفسها یصدا آمدن در با .بود معنایب

 در هم آسمان



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 713 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 در فاصله، اندک آن از و ستادهیا همانجا م،یربخو تکان یذرها آنکهیب .آمد

 نگاه هم یچشمها

 به دلچسبش یخنک در ذره ذره، را گلگونمان و داغ یصورتها باران نمنم .میکردیم

 یباز

 را قبل از درخشانتر یبرق شهیهم از رهتریت که چشمانش در نگاه غرق .گرفتیم

 شینما
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 با .چسباند امیشانیپ به را اشیشانیپ و کرد خم یکم را سرش .بودم شده دادند،یم

 آرام ییصدا

 :گفت

 ...یول نبود درست-

 :داد ادامه شوق و پرشور یلحن با و زد یلبخند

 !دیچسب یول-

 .کردم شیبازوها نثار را فمیضع یمشتها و رداشتمب شیگونهها یرو از را دستانم

 لبخندش

 :گفت و شد پررنگتر

 .وروجک خودته ریتقص-

 :گفتم پرحرص یلحن با

 !بود خودت کار دفعه نیا !رینخ-

 ام،یشانیپ با داغش یشانیپ لمس از بسته یچشمان با .نگفت چیه و داد سر یخندها

 باران ریز

 شروع آب و شد سیخ مانیپا تا سر ان،بار گرفتن شدت با .شدم لذت غرق سرد

 از دنیچک به

 را اشیشانیپ و آورد رونیب سمیخ یموها از یآرام به را دستانش .کرد مانیلباسها

 از اکراه به
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 به تار از و ختهیر صورتش یرو که را سشیخ یموها دست با .کرد جدا امیشانیپ

 آب تارشان

 :گفت و زد کنار ، کردیم چکه

 ادمازل؟م میبر رو قدم دو-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !نباشه لومتریک کی قدم هر دوارمیام-

 جلو یمتر ستیب او، با گام هم بلند یقدمها با .گرفت را دستم و داد سر یخندها

 یجلو که میرفت

 نگاهش ریمس و ستادمیا او از تیتبع به .کرد توقف کیکالس نیزاید با مجتمع کی

 دنبال را

 بود شده نوشته آن بر که افتاد مجتمع در یرو بزرگ یتابلو به نگاهم .کردم

 پارت بتهوون، یسولو"
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 سمت به را رم س .شدند گرد یناباور و ذوق از چشمانم "ده ساعت امشب اول،

 و چرخاندم ماکان

 :گفتم ساختیم آشکار یخوب به را امیناباور که یلحن با

 !شهینم باورم !بتهوون یسمفون !ماکان یوا-

 :گفت آرام ییصدا با .دیپاش میرو به گرم یلبخند و دیچرخ سمتم به سرش

 !یمهم برام یلیخ چون آرزو، شناسمیم خوب رو تو قیسال من-

 و آمد کش باال به لبم فطر دو .کرد رخنه بدنم یسلولها تکتک در تیرضا حس

 ب**ل ریز

 :کردم زمزمه

 !شهینم نیا از بهتر-

 !شهیم چرا-

 :داد ادامه و زد یچشمک
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 .الزمه صبر کم هی فقط-

 :گفت و گرفت من از چشم

 .نشده رید تا داخل میبر گهید خب-

 .باشه-

*** 

 بد و خوب عواطف تمام که یزیدالنگ و گوشنواز یصدا به و بودم بسته را چشمانم

 به را روحم

 از را خودم بود سالها که کالمیب یقیموس نیا .دادمیم گوش برد،یم خود یقله و قعر

 تجربهاش

 ینیسنگ حس با .داد من به ماکان که بود ییایهدا نیبهتر از بودم، کرده محروم

 باز چشم ینگاه

 یبایز ینورپرداز تحت زشان،یتم یسازها که یر ارکست گروه از را نگاهم .کردم

 دیدرخشیم سالن

 .کشاندم بود، سرشار ریوصفناپذ یشوق از چشمانش آرامش یایدر که ماکان به

 و لذت جز
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 یصدا گرفتن اوج با .کردینم تیسرا بدنم به میگوشها و چشمها از یزیچ آرامش

 سر ،یقیموس

 بود نشسته انویپ پشت که یجوان رد م به چشم .دیچرخ سن سمت به مانیدو هر

 ادی به و دوختم

 مورد یقیموس آلت کردن رها به تا بستم را چشمانم .افتادم خودم زدن انویپ

 .نکنم فکر عالقهام،

*** 

 با تشکر ن،زدنشا دست یصدا با و شدند بلند انیتماشاچ یهمه اجرا، اتمام با

 از یشکوه
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 سمت به را نگاهم .کردند بودند، میتعظ حال در ب**ل بر لبخند که ینوازندگان

 کنارم که ماکان

 .دادم سوق کردیم نگاه من به روزمندانهیپ یلبخند با و ستادهیا

 نه؟ مگه .اومد خوشت یلیخ کنم فکر-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .شهیم بهترم میبخر لباس میبر بعدش اگه یول !البته-

 :گفت و داد سر یخندها

 .مادمازل میریم هم دیخر-

 .دادم ادامه زدن دست به پرزورتر و کردم پررنگتر را لبخندم

*** 

 چطوره؟ نیا-

 که شدیم یساعت کی .داد تکان نیطرف به ینف عالمت به را سرش هزارم بار یبرا

 دیخر یبرا

 :گفتم و دمیکش یپوف .گرفتیم رادیا دم،یشپویم چه هر اما میبود آمده

 ؟یبپسند رو یزیچ شده حاال تا-
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 :گفت و زد یلبخند

 کردم؟ خستهت-

 :گفتم تعارفیب

 !یلیخ-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 رو لباس که یکس و لباس نیب دیبا شهیهم .ستین تو یبرازنده یلباس هر آخه-

 پوشه،یم

 .باشه یتناسب

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !انیب راه باهات که یکن یباز آدما احساسات با یبلد خوب-
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 !هیمنطق کردن متقاعد !ستین که یباز-

 .هیباز-

 .ستین-

 .هست-

 .ستین-

 !دیببخش-

 شنهادیپ را لباسها که یفروشندها .شد متوقف بحثمان آمد که ینازک یصدا با

 دست با کرد،یم

 :گفت و کرد یاشارها بودم دهیپوش که یلباس به

 ومده؟ین خوشتون لباس نیا از-

 :دادم جواب دمغ یحالت با

 .نه-
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 .دیباش منتظر لحظه چند پس-

 ماکان نم،یبب خوب را لباس نکهیا از قبل .برگشت یلباس چوب کی با و رفت عیسر

 رفت شیجلو

 به تیرضا از یلبخند با .دمیدینم چیه سرش پشت از .کرد نگاه قیدق را لباس و

 و دیچرخ سمتم

 :گفت

 .کن امتحان نویا-

 ز،یچ هر از شیب .داد دستم به و آورد رونیب یلباس چوب از را لباس روشندهف

 که اشیطوس رنگ

 و رفتم پرو اتاق به .کرد جلب را توجهم بود هیشب چشمانم رنگ ینهیزم به دیشد

 را لباس
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 یقهی بر که مورب دیسف یپارچه یتکها جز و بود ساده یلیخ نظر کی در .دمیپوش

 دکلتهاش

 تنهاش نییپا یقشنگ .نداشت تنهاش باال در یخاص طرح و نقش بود، شده دهیکش

 همان به هم

 به آنکه از .بود دوخت خوش و کیش اریبس یکل ینما در .بود رشیحر دامن پف

 یرو بر یقشنگ

 مدل یراهنیپ بود مدتها که نیهم و بودم یراض اریبس بود، گرفته یجا بدنم

 نگرفته یپرنسس

 باز را درش و کندم دل پرو اتاق ینهیآ از .دادیم جلوه جذاب میبرا را آن بودم،

 ییقدمها با .کردم

 برانداز را میپا تا سر دارانهیخر ینگاه با که ماکان یمتر دو در و رفتم رونیب محکم

 کرد،یم

 .ستادمیا

 و؟یموس چطوره-

 رنگ بیعج نگاهش .کشاند باال چشمانم تا دامنم نییپا یلبهها از آهسته را نگاهش

 و نیتحس

 .است خرسند اریبس لباس انتخاب از بود معلوم .داشت القهع

 :گفت و زد یلبخند

 !بودم دنبالش که هیزیچ همون قایدق !هیعال-

 و قهیباسل همراه نیچن داشتن یبرا و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 دل ته از ،یسختپسند

 لباس به هانیا از شیپ قطعا نبود، او خاطر به اگر .کردم افتخار و غرور احساس

 یگرید نامناسب

 کند یتوجه من یاصرارها به آنکهیب نهاش،یهز کردن حساب از شیپ .شدمیم قانع

 خودش
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 گوشم کنار در آهسته میبرس نیماش به نکهیا از قبل .میرفت رونیب و کرد پرداخت

 :کرد نجوا
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 بذار .ینکن صافشون هم اصال و یبذار باز موهاتو یمهمون واسه باشه ادتی-

 فر ینجوریهم

 .بمونن

 :گفتم پرحرص یلحن با و چرخاندم سمتش به را سرم عیسر

 !باشم؟ یمهمون اون دختر نیزشتتر یخوایم-

 آرام ییصدا با .گذاشت میبها**ل یرو را اشارهاش انگشت و زد داریمعن یلبخند

 :گفت

 نیباتریز در موهات، نیهم با و صورت نیهم با ؛یهست خودت قایدق یوقت تو-

 خودت حالت

 .یهست

 :افزود یدیتاک یلحن با .برد باال یکم را شیصدا و کرد یمکث

 شتریب یلیخ .یکن کمبود حس ییجا تو خوامینم چوقتیه من که کن باور رو نیا و-

 حرفا نیا از

 !یدار ارزش واسم

 نقش به و برداشت لبم یرو از را انگشتش .آمد کش باال به لبم سمت دو هر

 چشم لبخندم

 .دوخت

*** 

 نشسته اتاقم ینهیآ یجلو و دهیپوش را لباسم .دیرس فرا مارتا تولد روز باالخره

 را میموها .بودم

 دهم لمد ای کنم صاف یذرها آنکهیب بود، کرده درخواست ماکان که همانطور

 .کردم رها شانیپر
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 یرنگ ینقرها فیظر یگوشواره و گردنبند بودم، ختهیآو خود به که ینتیز تمام

 سالها که بود

 از یکم تا رفت شیآرا لوازم فیک سمت به دستم .بودم گرفته هیهد بابا از شیپ

 و یحالیب

 با مل،یر و نازک یچشم خط دنیکش به .کنم رفع چهرهام از را کار از یناش یخستگ

 برق یاندک

 .انداختم پرکسالت ینگاه وارمید یرو ساعت به و دمیکش یپوف .کردم اکتفا ب**ل

 مین هنوز

 زنگ یصدا که بود رفته سر حوصلهام گرید .بود وقت ماکان دنیرس تا ساعت

 .آمد در خانه
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 که ماکان دنید با .رفتم رونیب اتاق از باشد، توانستیم یکس چه نکهیا از متعجب

 حال در

 :گفتم ناباور بود اگنس با یمحترمانها یاحوالپرس و سالم

 !یاومد زود چه !ماکان-

 من به بود، انداخته برق آنها در رغبت و اقیاشت که یچشمان با و دیچرخ سمتم به

 با .کرد نگاه

 خوب یبو شدهاش، غیت شش صورت .شد کینزد امیمتر مین تا بلند قدم چند

 تلخ ویافترش

 تینها با را دیسف رنگ به ییطرحها با رنگش یطوس کراوات .دادیم را مزهاش

 بر ظرافت، و دقت

 رنگ یمشک شلوار و کت .بود زده گره رنگش دیسف زیتم راهنیپ یقهی

 نور ریز دهاش،یاتوکش

 ادکلن زیدالنگ یبو تا انداختم نییپا یکم را سرم .زدندیم برق ییرایپذ یاغهاچر

 که را خنکش
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 :گفت آهسته ییصدا با .ببرم فرو میههایر عمق تا بود، شهیهم از ظتریغل

 !مادمازل یشد یعال یلیخ-

 به لبم یگوشه دو هر .خورد گره مشتاقش چشمان به نگاهم و آمد باال سرم عیسر

 و آمد کش باال

 :گفتم

 ...البته و شده پیخوشت اریبس هم ویموس !ممنون-

 :دادم ادامه و کردم کراواتش به یاشارها دست با

 .کرده ست هم مادمازل با-

 :گفت و زد یلبخند

 مادمازل یمجلس راهنیپ با رو یاطیخ انبار در مونده یپارچه کهیت کی نیا دیبا-

 مگه .میکن ست

 نه؟

 ییخندهها زیر .گرفت زدم او به را حرف نیا که یشب همان طنتیش رنگ نگاهش

 ارادهیب

 با که ماکان به اتمامش از پس .آورد در حرکت به را فکم عضالت تمام و بها**ل

 نگاهم لذت

 :گفتم و دوختم چشم کرد،یم

 .نشده رید تا میبر-

 
 

593 

 .میبر-

 چراغسبز هر یکینزد به کردمیم حس .مینبود راه در نیماش با ساعت مین از شیب

 که

 راحت الیخ با و ستدیبا شده، چراغقرمز تا کردیم کم را سرعتش ماکان م،یدیرسیم

 و کند نگاهم
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 دیب درختان که ییالیو یخانها به دنیرس با .کنم اشیهمراه نگاه نیا در زین من

 بلندش، مجنون

 .کرد توقف کردند،یم توجه جلب ا دیشد

 .میدیرس-

 رد نیماش یجلو از و شد ادهیپ عیسر خودش .زدم لبخندش جواب در یلبخند

 مرا طرف در .شد

 :گفت و کرد باز

 .مادمازل دییبفرما-

 و آورد میجلو را دستش .نکنند جادیا یمزاحمت تا گرفتم دستم با را دامنم یلبهها

 خدا از من

 از آرام و گذاشتم پرحرارتش شهیهم مثل دست در را دستانم از یکی خواسته،

 .شدم ادهیپ نیماش

 در دست ما و شد باز سرعت به درب ماکان، توسط زنگ دیکل فشردن از پس

 با هم، دست

 یپاشنه یصدا .میکرد گذر درختشان و دار پرُ و بزرگ اطیح از آهسته ییقدمها

 م،یکفشها بلند

 اصال شیصدا و سر نیا از و شکستیم را اطیح نیا سکوت که بود ییصدا تنها

 با .نبودم یراض

 چشم با د،یدرخشیم نیزم تا سقف از که شکوهشان با و بزرگ عمارت به ورود

 و کایار بدنبال

 .گشتم بودند یهمانیم نیا در ما انیآشنا تنها که نیجول

 .اونجاند کن نگاه آرزو-

 شلوار و کت با نیجول .کردم دنبال را نگاهش یسو نگاهم با ماکان، یصدا با

 دستش اش،یرسم

 دو هر .بود گذاشته داشت، تن بر ییبایز راهنیپ که کایار کیبار کمر یرو را

 با صحبت مشغول
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 .بودند مسن زوج کی

 سمتشان به آهسته یقدمها با بود، شده حلقه ماکان یبازو دور دستم کهیحال در

 از شیب .میرفت

 آنکه از قبل .رفتند زوج آن و شد تمام صحبتشان که دینکش طول لحظه چند

 نفس فرصت

 :گفت و زد پرشوق یلبخند کایار .میشد ظاهر شانیجلو ما ابند،یب دنیکش
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 !نیاومد رهباالخ یوا-

 طلبکارانه ینگاه کهیحال در نیجول .داد دست مانیدو هر با و آورد جلو را دستش

 من به

 :گفت انداختیم

 هم رو اسمم گهید بعدش یول یشناختیم رو من مادرت درمان موقع فقط آرزو-

 !رفت ادتی

 :گفت و زد شیپهلو به یسقلمها کایار

 نیا از داده قول داشته، مشکل مدت نیا آرزو !ستین یدلخور وقت االن زمیعز-

 با شتریب بعد به

 .بگذرونه وقت ما

 :گفت و کرد کایار نثار پرعشق ینگاه نیجول

 .کنمیم باور حرفشو و شمیم الیخیب یگیم تو چون فقط-

 :گفت و زد شیرو به دلربا یلبخند کایار

 !زمیعز کن باور-

 دهیکش سمتش به یهمگ نگاه کرد،یم صاف را شیصدا یشینما که ماکان یصدا با

 .شد

 :گفت و زد یلبخند

 !بکنم یسالم نیجول با نشد-
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 :گفت و کرد یخندها بود، آمده خود به تازه ییگو که نیجول

 .ماکان سالم-

 :افزود و زد ماکان یبازو بر را دستش

 پسر؟ یچطور-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش ماکان

 ...البته ،یعال-
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 :گفت و کرد من به نیپرتحس ینگاه

 ...آرزو کنار در-

 :گفتم و زدم طنتیپرش یلبخند

 !نباشه یعال آدم حال شهینم-

 :گفت و داد سر بلندتر یخندها نیجول

 !شنومیم زبونت از رو حرفا نیا شهینم باورم ماکان-

 :گفت و زد یلبخند جوابش در ماکان

 !شهینم باورم هم خودم-

 خنده، از که یلبخند با نیجول .داد مانهیصم یدست نیجول با و آورد جلو را دستش

 یباق لبش بر

 :گفت بود مانده

 .بلده کردن معجزه آرزو نکهیا مثل-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش ماکان

 .معجزهست کی خودش آرزو-

 که ینگاه .دیچرخ نیجول سمت به سرش آن از پس و انداخت کوتاه ینگاه من به

 چند هر

 جز هم دلش در کاش یا کردم فکر خود با .بود نیتحس و عالقه حس از پر کوتاه،

 نیتحس و عالقه
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 .نداشت وجود

 :گفت و انداخت مانیدو هر به داریمعن ینگاه نیجول

 !دیایم هم به یلیخ اما دیمتفاوت هم با یلیخ تا دو شما-

 باال به لبم راست یگوشه یشاد و ذوق از شوند، گرد تعجب از میچشمها آنکه یجا

 .آمد کش

 .کرد ضتریعر را لبخندش تنها جوابش در من مثل زین ماکان
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 :گفت و غلتاند ماکان و من یرو را نگاهش یخوشنود از یلبخند با کایار

 !نیجول توئه با حق-

 و انداخته نییپا را سرم که یخجالت بر تا خاراندم را گردنم پشت یکم دست با

 و داغ را میگونهها

 از نشان ماکان، و نیجول داریمعن یخندهها یصدا .بشوم مسلط بود، کرده سرخ

 در دقتشان

 که کایار به و زدم یلبخند ناچار به .دادیم بودم کرده دیتقل ماکان از که یرکا

 یخندهها به یسوال

 سمتم به را سرش نگاهم، ینیسنگ حس با .کردم نگاه بود، دوخته چشم دو آن

 و چرخاند

 صاف را میصدا شان،یخندهها یصدا اتمام از پس .دیپاش میرو به بایز یلبخند

 :گفتم و کردم

 هستند؟ کجا نیمارت و مارتا خب-

 بود، انداخته یچروک زیر خطوط چشمانش یگوشه بر که یپررنگ لبخند با نیجول

 به را دستش

 :گفت و کرد دراز سالن از یسمت

 .اونجاند-
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 دو ییهنرنما مشغول سالن وسط در تانگو آهنگ با که یتیجمع انیم از را نگاهم

 به بودند، نفره

 کایار به چهرهاش شباهت که چاق و یگوشت یبدن با قد کوتاه نسبتا ینوجوان پسر

 ینشدن انکار

 الغر یاندام و پسر از کوتاهتر یقد با ینوجوان یآستانه در که کنارش دختر و بود

 شباهت که

 و کردم قتریعم را کجم لبخند .کشاندم مارتاست، زدیم ادیفر نیجول به چهرهاش

 :گفتم

 !خودته هیشب قایدق مارتا نیجول اوه-

 نییپا به را سرش شوق و تیرضا از یلبخند با .چرخاندم سمتش به را سرم

 معلوم .داد حرکت

 به نگاهم ریمس دنیرس تا را سرم .بالدیم خود به دخترش و خود شباهت یبرا بود

 کایار صورت

 :گفتم و چرخاندم

 !کایار توست، هیشب قایدق هم نیمارت-

 :گفت معترضانه ینلح با خندهکنان نیجول یول زد پرغرور یلبخند کایار

 !آرزو باترهیز یلیخ کایار-
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 :گفتم و بردم باال میتسل ینشانه به را آزادم دست

 .اند هیشب واقعا اما دیببخش-

 :گفت پرافتخار یلحن با کایار

 !نیجول افهستیخوشق یلیخ هم نیمارت-

 :گفت طنتیرش پ یلحن با و کرد پررنگتر را لبخندش نیجول

 .شیرهایدا نوع از البته-
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 گرفتینم خندهام اصال من اما آمد، در ماکان یخندهها زیر و نیجول یخنده یصدا

 درک که چرا

 کایار .دهدیم عذاب را او چقدر است، ادیز وزنش که یکس کردن مسخره کردمیم

 نیجول به رو

 :گفت و کرد یاخم

 !نکن مسخره رو بچه نیجول-

 :گفت عانهیمط یلحن با .شد کمرنگ نیجول یبها**ل بر لبخند

 .چشم-

 : گفتم و زدم شانیرو به یلبخند

 .بچهها شیپ میریم گهید ما-

 یگوشه دو بردن باال از پس کایار .داد حرکت نییپا به را سرش لبخند با نیجول

 با ش،یبها**ل

 :گفت میمال یلحن

 .بگذره خوش بهتون یمهمون نیا تمام دوارمیام-

 .زیعز یکایار لطفت از ممنون-

 تا را دهانش .رفتم بچهها سمت به ماکان با گام هم و دادم حرکت نییپا به را سرم

 یمتریسانت دو

 :گفت آهسته ییصدا با و کرد کینزد میگوشها
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 !مادمازل یخواست نظر که منم از !م؟یریم گهید ما-

 :گفتم طنتیپرش یلحن با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .بهتره دومون هر یبرا یچ دونمیم من حال هر به-

 نیا یکس اگر .کشاند شیگونهها یرو یاحفرهه به را نگاهم و داد سر یخندها

 در نبود اطراف

 یدرباره که نیمارت و مارتا به باالخره .نبود شیجا نجایا اما بردم،یم فرو انگشت آنها
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 .میدیرس کردند،یم صحبت نشدهاند سرو هنوز که یخوشمزها یشکالت یهاینیریش

 با نیمارت

 :گفت بامزهاش یصدا

 ادشی وگرنه اره،یب زودتر چه هر رو یشکالت یهاینیریش میبگ یمر به دیبا نظرم به-

 .رهیم

 :گفت یطنتیپرش لحن با ماکان

 !عجول یآقا رهینم ادشی رو یشکالت یهاینیریش یکس-

 موج آن در یناباور که ییصدا با و دندیچرخ ما سمت به زمان هم مارتا و نیمارت

 :گفتند زد،یم

 !ماکان-

 گذاشته باز مهین را آنها که مارتا نرم و صاف یموها بر یدست و زد یلبخند ماکان

 و دیکش بود،

 :گفت

 !پرنسس مبارک تولدت-

 شوق با .گذاشت شینما به را دشیسف زیر یدندانها و زد قیعم یلبخند مارتا

 در هم که یفراوان

 :گفت بود، آشکار شیصدا در هم و بود دایپ رنگشیآب چشمان

 !یاومد متولد جشن به امسالم که خوشحالم یلیخ !ممنون-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش ماکان
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 ...امسال البته و امیم لیم کمال با سال هر-

 :داد مهادا و انداخت من به غرور از مملو ینگاه و چرخاند سمتم به را سرش

 .اومدم آرزو با-

 در ماکان از حرف نیا دنیشن با بود، کرده نگاهم یکم هم قبل از که مارتا

 .افتاد برق چشمانش
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 :گفت و کرد دراز سمتم به را دستش

 !خوشوقتم دنتید از !ییتو آرزو پس-

 بدانم داشتم دوست یلیخ .دادم دست او با مانهیصم و آوردم جلو را آزادم دست

 چه

 .بود شده خوشحال و ذوقزده حد نیا تا دنم،ید از که بود دهیشن من از ییفهایتعر

 یگوشه

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست

 !مبارک تولدت !مارتا خوشوقتم یلیخ دنتید از هم من-

 !ممنونم-

 نگاه من به طنتشیپرش و تخس نگاه با کهیحال در و آمد جلوتر قدم دو نیمارت

 :گفت کردیم

 .زوآر سالم-

 :گفتم و شد پررنگتر لبم بر لبخند

 !نیمارت سالم-

 دست او با ده،ینکش رونیب مارتا دست از را دستم هنوز من و آورد جلو را دستش

 لبخند .دادم

 :گفت و زد یطنتیپرش

 .نمتیبیم خوشحالم-

 .نطوریهم منم-

 :گفت و کشاند ماکان به را نگاهش
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 !خوبه یلیخ قهتیسل مورد کی نیا یتو !اومد خوشم-

 .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم زد که یحرف با

 :گفت و زد یلبخند ماکان

 !؟یداشت شک قهمیسل بودن خوب به مگه-
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 !بودن قهیبدسل اوج یعنی ،یدارن دوست هاتداگ که نیهم !داشتم که معلومه-

 .بود یبامزها و شوخطبع پسر که الحق .میداد سر خنده همزمان ماکان و من

 !آرزو-

 با .دیچرخ عقب به سرم عیسر آمد، سرم پشت از که ییآشنا یمردانه یصدا با

 که ییصدا

 :گفتم زدیم موج آن در یناباور

 !ادوارد-

 ینگاه رنگش، یروزهایف یچشمها با و آمد کش باال به بلندش ب**ل سمت دو هر

 به نیپرتحس

 کنار در زد،یم موج آن در یکنجکاو که آهسته ییصدا با ماکان .انداخت صورتم

 :دیپرس گوشم

 ؟یکنینم شونیمعرف-

 :دادم جواب خودش یآهستگ به

 !نه که چرا-

 :گفتم و زدم ادوارد یرو به یلبخند

 ؟یکنیم کار یچ نجایا-

 !بپرسم ودتخ از نویا خواستمیم من-

 :گفت و کرد اشاره نیجول به دستش با

 .کنمیم کار منم که هیمارستانیب همون یتو نیجول-
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 !جالب چه اوه-

 .کشاندم ماکان یسو به را چشمانم ر،غرو از زیلبر ینگاه با و گرفتم باال را سرم

 را نگاهم بعد یکم

 : گفتم و کشاندم ادوارد به

 .هستم ماکان ونیمد رو کایار و نیجول با ییآشنا من-
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 :گفت و انداخت ماکان به ینگاه

 ن؟یدار ینسبت چجور .دمشونید یبار چند-

 :گفتم کنم فکر یلحظها آنکهیب

 .پسرمه دوست ماکان-

 نگاهم یتمندیرضا و یشاد از مملو یلبخند با .کشاندم اکانم سمت به را نگاهم

 یهمه .کردیم

 ظاهر به یدوست نیا نکند حس یذرها تا ختمیر نگاهم در را عالقهام و عشق

 کم میبرا ،یشینما

 .کرد دراز ماکان سمت به را دستش ادوارد .کنمیم پنهان یکس از و است اعتبار

 که نیح همان

 :فتمگ دادیم دست او با ماکان

 .بود یپزشک یدانشکده در من خوب یهایهمکالس از یکی ادوارد-

 :گفت و زد شیرو به یلبخند ماکان

 !خوشوقتم-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش جوابش در ادوارد

 .نطوریهم منم-

 نسبتا ییصدا با .داد دست من با ادوارد شد، باز دستانشان یگره آنکه از پس

 :گفت آهسته

 .یبش دوست مناسب مرد کی با یگرفت میمتص که خوشحالم-
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 یصدا با .کشاند من سمت به را چشمانش دوباره و انداخت ماکان به ینگاه

 ادامه یآهستهتر

 :داد

 .رسندیم نظر به یمتشخص مرد هم شونیا-

 :گفتم و زدم پرغرور یلبخند
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 .متشخصه رسهیم نظر به که یاون از شتریب هم تیواقع در-

 :گفت و گرفت نیتحس رنگ نگاهش

 !نطورهیهم حتما پس یگیم تو اگر-

 :گفت و رفت ادوارد سمت به مارتا

 .نه ای یداد قول بهم که هیهمون نمیبب تا بده کادومو حاال خب-

 ادوارد .شد بلند د،یپرس مقدمهیب که یسوال نیا یبرا ما یهمگ یخندهها یصدا

 یجعبه

 .کرد باز را درش مارتا، منتظر چشمان یجلو و آورد رونیب کتش بیج از یکوچک

 یگوشوارهها

 مارتا ب**ل بر لبخند درخشاند،یم را آنها شانیبایز نینگ که یشکل شکوفه کوچک

 جعبه .آورد

 :گفت و گرفت ادوارد دست از را

 !ازت ممنونم یلیخ !ادوارد اوه-

 بود داشته نگه باز را درش که یجعبها اتیمحتو به ذوق با کهیحال در و دیچرخ

 به ست،ینگریم

 با .دوخت چشم کردیم یط که یریمس به لبخند با ادوارد .رفت نیمارت سمت

 از که کایار یصدا

 .دیچرخ سمتش به سرمان آمد،یم ما از یکم یفاصله

 د؟یباش خوش و دیبرقص یمک ستین بهتر رزو آ-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 !البته-
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 شد،یم رد میجلو از که یخدمتکار لحظه همان .داد حرکت نییپا به را سرش

 میجلو را اشینیس

 :گفت و گرفت
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 د؟یدار لیم یدنینوش-

 نور ریز یزیتم از که رنگ یشراب یدنینوش از پر مهین یبلور یالسهایگ به

 برق خانه یلوسترها

 یصدا با یول آمد جلو یکم آنها از یکی برداشتن یبرا دستم .دوختم چشم زدند،یم

 بلند نفس

 یول ردکیم ینف السیگ برداشتن از مرا نگاهش با .دیچرخ سمتش به سرم ماکان،

 یکم دلم من

 یحس که ببرم جلوتر را دستم خواستم و گرفتم او از چشم .خواستیم شدن گرم

 در بیعج

 کرد یمیتعظ خدمتکار .داد تکان نیطرف به یمنف جواب عالمت به را دستم درونم،

 نگاهم .رفت و

 :گفتم و کشاندم کرد،یم نگاهم روزمندانهیپ یلبخند با که ماکان به خشم با را

 !بردارم؟ ینذاشت چرا-

 :گفت متعجب و رفتند باال یناباور از شیابروها

 !؟یبردار نذاشتم من-

 !تو آره-

 بستم؟ دستاتو من مگه-

 .کننینم من با دستام بستن با دستات، یحت که یکنیم یکار نگاهت با تو !نه-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 !ینکرد که ضرر خب-

 !بشم گرم خواستمیم-

 :گفت و گرفت پرحرارتش دست با را دستم

 .یشیم گرم یبرقص من با کم هی-
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 کی با .رفتم جلو یمتر چند همراهش و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 ع،یسر حرکت

 دنبالش به هم من .کرد حلقه کمرم دور را آزادش دست و گرفت قرار میروبرو

 یرو را آزادم دست

 .کردم اشیهمراه رقص در گرمش آغوش در آرام، یحرکت با و گذاشتم شانهاش

 از که ییگرما

 یلیخ .دیکش آتش به را میپا نوک تا سر فرق از شد، پخش بدنم در کمرم و دست

 گرمتر مرا خوب

 گرفتم کراواتش از چشم .خوردمیم یدنینوش السیگ چهار ای سه که کرد یلحظات از

 یکم را سرم و

 یحس .زدیم موج آرامش کنار در یگرید زیچ فسُونش، پر نگاه عمق در .بردم باال

 کی هیشب که

 یگره .بود محکم یعالقه ینوع به هیشب ای میعظ رغبت و لیم کی فراوان، اقیاشت

 نگاهمان

 از که ییگرما .بود داشته نگه متصل هم به ار ما دستانمان، یگره از محکمتر

 ساتع نگاهش

 تضاد عطرش، خنک یبو تا دمیکش قیعم ینفس .کرد گرم را چشمانم شد،یم

 آن با یمناسب

 فاصله او از یکم .کند خلق کرده، برگ و شاخ میرگها تمام در که یریکو یگرما

 :گفتم و گرفتم

 !یلیخ !ماکان گرمه یلیخ-

 :گفت و زد یلبخند

 .هیدوستداشتن هم شیادیز نیهم یول ادیز یلیخ-

 :گفتم آهسته ییصدا با .دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم

 .شمیم خفه گرما از دارم یول ه،یدوستداشتن هم یلیخ-
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 که چشمانش به و کردم باز چشم .افتاد نییپا و رد خو سُر کمرم یرو از دستش

 حس آن هم هنوز

 پرمهرشان آرامش یایدر چقدر .دوختم چشم بود، هانداخت برق آنها در ناشناخته

 !بود زیدالنگ

*** 

 خوب داغمان تن به که یخنک یوهیآبم وانیل دنینوش حال در ماکان با که همچنان

 دیچسبیم

 .کرد جلب را توجهمان آمد، سرمان پشت از که یدخترانها یصدا م،یبود

 .ماکان-
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 ماکان نگاه یول گرفت یکنجکاو رنگ من نگاه .دیچرخ سمتش به مانیهردو سر

 یدلتنگ رنگ

 دیسف دختر یرو به گرم یلبخند ماکان .گذاشت شینما به یمیقد ییآشنا یبرا

 قد بلند پوست

 :گفت و دیپاش نگ،ر سبز ییچشمها و ییخرما یموها با

 !الرا-

 داد،یم خرج به او با که یتیمیصم و لبخندش نیا از .کردم اخم شیرو به ناخودآگاه

 یراض اصال

 !نبودم

 :گفت متعجب یلحن با الرا

 ماکان؟ هیک همراهت-

 من سر و کشاند الرا به را نگاهش بود، دوخته چشم من اخم به لبخند با که ماکان

 سمت به زین

 :گفت و کرد اشاره من به دستش با ماکان .دیچرخ الرا

 .دخترم دوست آرزو،-
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 الرا .انداختم ماکان به زیآم تشکر ینگاه و کشاندم باال به را لبم راست یگوشه

 زد یپررنگ لبخند

 :گفت و

 !یدار یموقر و بایز دختر دوست چه !من یخدا اوه-

 :گفتم میمال یلحن با و کردم پررنگتر را لبخندم

 !زیعز یالرا ممنون-

 یصدا به گذاشتم،یم دستش در را دستم کهیحال در من و آورد جلو را دستش الرا

 گوش ماکان

 .سپردم

 .منهیفعل همکار و یدانشگاه دوست الرا-

 .الرا خوشوقتم دنتید از-
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 ییتنها از رو خودش ،یخانم نیچن با ماکان نمیبیم که خوشحالم واقعا !نطوریهم منم-

 رونیب

 .آورده

 :گفتم و کردم رنگتر پر را لبخندم

 .خوششانسه یلیخ ماکان-

 آن اتمام از پس .شد گم کیموز بلند یصدا در شان،یدو هر یخندهها زیر یصدا

 یخندهها

 :گفت الرا به رو و انداخت افاطر به ینگاه ماکان کوتاه،

 کجاست؟ کیفردر پس-

 :گفت که آمد سرمان پشت از یمردانها یصدا

 !جا نیهم-

 دادن دست با .کرد قتریعم لبش بر را لبخند و دیچرخ عقب به ماکان

 یراحت به شانیمانهیصم
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 .برد یپ شانیدوست قدمت به شدیم

*** 

 از یادیز تعداد با مدت نیا در .گذشتیم یهمانیم آغاز از یساعت سه حدودا

 ماکان دوستان

 حداقل .آمدیم خوشم یلیخ بودنش، خوشمشرب و یاجتماع اخالق از .شدم آشنا

 نیا تشیمز

 او از محدودتر یلیخ خاصم، اخالق یبرا من که داشت یادیز خوب دوستان که بود

 و دوست

 توجه نواختند،یم سالن یگوشه نوازندگان که یکیموز شدن قطع با .داشتم قیرف

 یهمه

 نور و صدا ناگهان و شد کیتار کبارهی به سالن تمام .شد جلب همانانیم

 که ییفشفشهها

 با همزمان .دیبخش شوق و شور جمع تمام به داشتند، دست در کوچک یبچهها

 به بچهها حرکت

 یشخدمتیپ و شدند روشن لوسترها .شد بلند تولد شاد آهنگ یصدا مارتا، سمت

 کیک که

 دستش در که را دستم ماکان .شد داریپد بچهها سر پشت از رد،آویم را یبزرگ

 و داد تکان بود

 :گفت آهسته
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 .کن نگاه رو نیمارت-

 با .چرخاندم نیمارت سمت به را سرم بپرسم، یلیدل و کنم نگاه ماکان به آنکهیب

 اقیپراشت ینگاه

 دهانم یجلو را دستم .زدیم حرف خودش با ب**ل ریز و بود دوخته چشم کیک به

 به و گذاشتم

 .بود ییشکمو پسر واقعا او .کند ابراز را خودش دادم اجازه خندهام
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*** 

 مارتا یابر ماکان، با که یهایهد یجعبه که بود نمانده جشن انیپا تا یادیز مدت

 را میبود دهیخر

 نشده یبد زیچ گشتن، ساعتها از پس مانیدو هر یقهیسل ندیبرآ .میبرد شیبرا

 .بود

 .میبود گذاشته جا نیماش یتو چون مینداد زودتر .مارتا ماست یکادو نمیا-

 .بود شد متوقف زد،یم برق یشاد از که چشمانش یجلو هیهد یجعبه با دستم

 کنارم که ماکان

 :گفت ودب ستادهیا

 .مارتا کن بازش و ریبگ-

 :گفت و کشاند ماکان سپس و من به را نگاهش لبخند با مارتا

 !رفته ادتونی منو یکادو کردمیم فکر-

 :گفت متعجب یلحن با ماکان

 !بره؟ ادمونی شهیم مگه-

 ربانش آهسته .گرفت دستم از را جعبه و شد پررنگتر کوچکش یبها**ل بر لبخند

 و کرد باز را

 آورد رونیب را باله رقص حال در یدختر برنز فیظر یمجسمه .برداشت را درش

 که یچشمان با و

 :گفت بود دایپ آنها در اشک برق ذوق، از

 !من یخدا اوه-

 :گفت و آورد باال ما چشمان تا را نگاهش
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 !داره هم با رو مجسمه و باله !هیعال نیا-

 و عالقه از ماکان .دمیکش آغوش به را کوچکش کلیه و زدم کج یلبخند

 گفته باله در استعدادش
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 از پس .میریبگ را هیهد گرفتن یبرا میتصم نیبهتر کرد، کمک ما به نیهم و بود

 خم ماکان من

 :گفت و دیکش آغوش به رزشباا گنج کی مثل را او و شد

 .زیعز یمارتا یباش آروم و شاد شهیهم دوارمیام-

 آغوشش، از مارتا آمدن رونیب از پس .شد پررنگتر لبم بر لبخند خوبش یآرزو از

 و شد بلند

 مادرش سمت به مارتا کرد،یم خطاب را دخترش که کایار یصدا با .ستادیا کنارم

 گرید .رفت

 کردن پرت یبرا که آورد هجوم روحم به یمهمان شدن یطوالن از کسالت کمکم

 همراه حواسم،

 یصحبتها که همچنان .رفتم رفت،یم دوستانش جمع سمت به هم باز که ماکان

 متفرقه

 هم من یحوصله رفت،یم شیپ گرید یشغل یفرصتها و کارشان طیمح یدرباره

 به لحظه

 نکهیا تا کردم مشغول زیم یرو یوانیل با یباز به را خودم .رفتیم سر شتریب لحظه

 دو صحبت

 را توجهم بود، متفاوت شدیم گفتگو جمع یهیبق در آنچه با که ماکان و الرا ینفره

 .کرد جلب

 ؟یزنیم سر کم انیآدر و لیگیاب به یتازگ چرا ماکان-

 :دیپرس متعجب ماکان

 !؟یپرسیم نویا که شده یزیچ-

 بودن ناراحت یلیخ ،دنشونید میبود رفته کیفردر با که قبل یسر راستش خب-

 از کمتر تو که

 .یزنیم سر بهشون قبل

 : گفت و خاراند دست با را چانهاش ماکان
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 دیبا .ندارم یادیز وقت یول ششونیپ امیب شتریب خوادیم دلم !دارن حق-

 یجور کی برنامههامو

 .کنم یدگیرس بهشون شتریب باشم داشته وقت که کنم میتنظ

 :گفت و زد یلبخند الرا

 !خوبه-

 
 

609 

 یکنجکاو گرید .شد جلب سمتم به شانیدو هر توجه که کردم صاف را میصدا

 به را زبانم افسار

 :دمیپرس که بود گرفته دست

 اند؟ یک انیآدر و لیگیاب-

 :گفت و دز یلبخند الرا

 !ماکان یبچهها-

 :گفتم و کردم یاخم

 !الرا نبود یخوب یشوخ-

 :گفت نبود آن در یشوخ از ینشان چیه که یلحن با ماکان

 .آرزو پدرشونم من !نبود یشوخ-

 نگاه زدیم موج نگاهشان از صداقت که چشمانش در تعجب، از گرد یچشمان با

 که یوانیل .کردم

 تکه هزار با و افتاد نیزم بر و خورد سُر دستم زا بودم، گرفته یباز به دستم در

 یصدا شدنش،

 به توجهش و کرد سکوت بود، ما بزرگ زیم سر بر که هر .کرد پا بر یبلند

 .شد جلب سمتمان

 تمام .بود شده خشک جا در دارد نگه را وانیل کی بود نتوانسته یحت که دستم

 کی مثل بدنم
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 تکتک درد با بدنم، سلول به لسلو انجماد حس .بود شده خشک و سرد جسد

 و نورونها

 دوستش ابلهانه من و است پدر کی او !دارد بچه ماکان .شد همزمان مغزم یرگها

 !دارم

 گرم تمام یول شدیم گرم اورد،یب خودم به مرا کردیم یسع که دستش با میبازو

 سطح در شدنش

 یول ودب باز چشمانم .بودم شده سرد مرده کی مثل من .شدیم متوقف پوستم

 را زیچ چیه

 الرا و ماکان نگران یصداها .کردمینم حس را تنفس یول دمیکشیم نفس .دمیدینم

 را

 آب و بستم محکم را چشمانم .نداشتم را آنها یحالج و درک قدرت اما دمیشنیم

 را دهانم

 از کارم .نداشتم یبغض چیه که چرا رفت، نییپا میگلو از راحت یلیخ .دادم قورت

 ییهایناراحت

 حس وجودم تمام با را مرگ من .بود گذشته دادم،یم بروز هیگر و بغض با که

 کی در .کردمیم

 :گفتم و کردم باز چشم لحظه
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 .خوبم-

 نگاهم ریمتح که ماکان به و دادم کش باال به یعصب یطرز به را لبم راست یگوشه

 کرد،یم

 :گفتم

 ...یدار بچه یگفت بهم زود انقدر که ممنون-

 :افزودم زیتمسخرآم یلحن با و زدم یپوزخند

 !زمیعز-
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 بلند یصندل یرو از سرعت به باشم، شیسو از یواکنش ای حرف منتظر آنکهیب

 سمت به و شدم

 در دستم، ساعد که بودم نکرده یط متر ستیب از شیب .افتادم راه یخروج در

 پرحرارتش دست

 با کنم، نگاهش و بچرخم سمتش به آنکهیب .کرد ستادنیا به وادار مرا و شد فشرده

 یلحن

 :گفتم احساس از یخال و خشک

 .کن ولم-

 :گفت بود، شده رگه دو خشم شدت از که ییصدا با

 !آرزو کن تمومش-

 :گفتم و زدم صدادار یپوزخند

 ده یروز که ییآدمها تمام از یزنینم الکل به ب**ل که ییتو !شدهست تموم-

 سر ودکا یبطر

 دست تحمل که کن ول دستمو !ماکان خورهیم بهم ازت حالم !یتر پست کشند،یم

 رو فتیکث

 !ندارم

 و خورد سُر رمقیب و سست دستش و شد شل مشتش کند، مخالفت یذرها آنکهیب

 .افتاد نییپا

 !باشه نقدریهم من به اعتمادت تمام کردمینم فکر قتچویه یول ...!باشه-

 هر کردم؛ حس لرزش شیصدا در نباریاول یبرا .زد چنگ میگلو به بزرگ یبغض

 لرزش چند

 سرم بر پتُک با را شدنش خرد و شکستن که یلرزش .بود لرزش یول بود یفیخف

 .دیکوبیم
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 در کردن نگاه و برگشتن جرات .گرفتم شیپ در را رفتن راه ستم،یبا یذرها آنکهیب

 چشمان

 آرامش یایدر از را خودم نباریآخر یبرا نتوانستم که نیهم و نداشتم را اسارتگرش

 عشقشان و

 رفتم نیمارت و مارتا سمت به .آوردیم ددر به بدجور را قلبم سازم، بهرهمند خوب

 شانیگونهها بر و

 .کردم یخداحافظ و زدم کوتاه یبوسها

 .آمدند سمتم به نگران و متعجب دنمید با بودند، رقص مشغول که کایار و نیجول

 یحرف آنکهیب

 .کردم ترکشان بزنم، یخداحافظ و ساده تشکر کی جز

 .شد خراب جمله کی با بودنش، یالع تمام یول باشد یعال یلیخ توانستیم امشب

 میپا از را میکفشها .بودم یتاکس منتظر مهشبین خلوت ابانیخ در سست ییپاها با

 تا آوردم در

 دیشا تا رفتمیم راه ادهرویپ در پابرهنه .بدهم استراحت فرصت میپاها یپنجه به

 به .دیایب یتاکس

 ادی به .نبود هم یفکر بد یخلوت نیا در که زد رفتن ادهیپ خانه تا فکر وبمیمع مغز

 که یکس

 .زدم پوزخند بود، داده من به را یطوالن یرفتنها ادهیپ جسارت

 یط یآرام به را خانهام ریمس برهنه یپا با فلکزدهها مثل ساعت چند دانمینم

 کف که کردم

 توقف من اما کنم، توقف یلحظها زد ادیفر سنگها یسخت و سرما شدت از م،یپاها

 .شناختمینم

 هر بود، کرده خوش جا میگلو در که یبغض .دمیلرز خود به یناگهان یباد وزش با

 و بزرگ لحظه

 لحظه هر ختند،یریم فرو چشمانم از ختهیگس افسار که ییاشکها و شدیم بزرگتر

 و تندتر



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 744 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .دندیباریم صورتم بر تندتر

 !ابونیخ یتو ادهیپ یفرشته کی !من یخدا اوه-

 از اشیمتر پنج یفاصله از دهانش، الکل یبو که یمرد کشدار و سست یصدا با

 حس من

 خرخره تا که آنها جز به شب، از یپاس در مسلما .آوردم باال را سرم شد،یم

 و خورده یدنینوش

 یبرا گرفتم میتصم و انداختم نییپا را سرم .شودینم دهید یکس زنند،یم رونیب

 از ماندن منیا

 .بدهم ادامه رمیمس به ابانیخ گرید طرف یادهرویپ از تا شوم رد ابانیخ از شرش،

 دامنم یلبهها

 .شد ریاس سیخ و سرد یدست توسط میبازو که بشوم رد راحتتر تا گرفتم باال را

 به نیخشمگ

 :گفتم و دمیچرخ سمتش
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 !ده*زا*وم*حر کن ولم-

 و فشرد دستش در محکمتر را میبازو .آورد هجوم منگش یچهره به خشم حرفم با

 دست آرنج

 م،یایب رونیب چنگش از تا ختمیر دستانم در را زورم چه هر .گرفت هم را گرمید

 .بود دهیفایب

 هر که صورتش به ترس با .شد دهیشن هشتم آسمان تا مستانهاش یخنده یصدا

 به لحظه

 در شده هضم مهین الکل چندشآور یبو .دوختم چشم شد،یم کترینزد صورتم

 حال معدهاش،

 :گفت زشینفرتانگ یخنده اتمام از پس .دادیم من به تهوع

 !زمیعز خلوته یلیخ شبها نصفه نجایا-
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 ینهایپوت با کفشم،یب یپا کردن له با را انتقامش که دمیکوب شیپا بر را میپا

 من از محکمش

 .دادم فشار هم یرو را میدندانها درد شدت از و بستم را چشمانم .گرفت

 !زه*هر ینکن نیتوه مادرم به یریبگ ادی دیبا !یبکش درد دیبا بازم !بکش درد آره-

 :گفتم پرخشم و کردم باز چشم

 !ستمین زه*هر من-

 به را راهنمیپ یقهی گرش،ید دست با و کرد حلقه کمرم دور را دستانش از یکی

 هر .رفتگ یباز

 دهیفایب کند حرکت یذرها تا گرفتم، را محکمش دست دستانم با و زدم غیج چه

 یلبخند .بود

 در حرکت به قهامی ریز تا گردن از پوستم، یرو را انگشتانش نوک و زد هیکر

 میههایگر و غیج .آورد

 و رعد با که آسمان جز یکس را هامیگر و ناله و آه یصدا .نداشت یثمر چیه

 داد، پاسخ برقش

 هقهق یصدا .برد درختها پشت به خودش، دنبال به مرا و دیکش را دستم .دینشن

 هامیگر

 او به یلگد آنکه از قبل و داد باال را راهنمیپ یلبه .اوردین رحم به را دلش یذرها

 شیپاها با بزنم،

 درخت یتنه به بدنم تمام بدنش، فشار با .کرد مماس درخت یتنه به را میپاها

 .دبو دهیچسب

 با .زد میرو به چندشآور یلبخند و کرد پاره یانهایوحش طرز به را راهنمیپ نییپا

 بلندم یناخنها

 .بود من به توجهیب او اما دمیکشیم چنگ صورتش تمام بر

 !اونجاست؟ یک-
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 یصدا شدن بلند با .رفت عقب قدم چند و کرد میرها عیسر صدا دنیشن با

 شخص یقدمها

 .کرد گور و گم درختان یالبال را خودش و دیدو سرعت به سوم،

 !؟یخودت !آرزو-

 نییپا را سرم شرم شدت از .دمیکش نییپا را راهنمیپ امکان حد تا و نشستم عیسر

 و انداخته

 با و گذاشت برهنهام یشانه یرو را گرمش دست .بودم دوخته اچمنه به را نگاهم

 پربهُت یلحن

 :گفت خشم و

 رفت؟ کجا آشغال اون-

 یزیوهبانگ یباز به مرا امشب که یوستهایپ یبتهایمص یبرا هامیگر هقهق یصدا

 گرفته

 .شد بلند بودند،

 :گفت و دیکش گرمش آغوش به مرا

 .خونهت برمتیم االن !آرزو باش آروم-

 به دنیرس تا مرا .کرد بلند را جانمیب بدن و گرفت را میزانوها و گردن ریز

 و برد خود با نشیماش

 راه و نشست رُل پشت عیسر و بست را در .گذاشت راننده کنار یصندل یرو

 .افتاد

 آرزو؟ یگیم رو خونهت قیدق آدرس-

 دادن یاردلد عوض که یرحمیب یابانهایخ به زانیر اشک باشد، او به حواسم آنکهیب

 من به

 را شیصدا .دوختم چشم انداختندیم راهم سر بر گرگ ماکان، یلهیح دنیفهم یبرا

 و کرد بلندتر

 :گفت

 ؟یشنویم صدامو آرزو-
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 :گفتم گنگ و چرخاندم سمتش به را سرم

 !؟یچ-

 .بگو رو خونهت قیدق آدرس گمیم-
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 از نیب تالطمم، پر افکار .رفتم فرو افکارم الک در حرفیب دوباره و گفتم را آدرس

 دادن دست

 در مغزم و کردیم نوسان ،یعوض آن چنگ در شدن ریاس عذاب و درد و ماکان

 هجوم

 اوهام و افکار انیم در .بود شده غرق بود، تحملش تیظرف از فراتر که ییهایکیتار

 زیانگ نفرت

 یصدا کرد،یم گذر ذهنم از پرآرامش و صادقانه نگاه آن با ماکان یچشمها ام،یمتوال

 با گرمش یدستها شد،یم پخش میگوشها در زدیم اعتماد از حرف که لرزشدارش

 یدستها

 مزهمزه دهامیخشک یبها**ل با که نشیریش یسه*بو طعم و شدیم لمس خزدهامی

 .شدیم

 قهیدق چند از پس .شد ادهیپ نشیماش از و کرد توقف ناگهان چرا دمینفهم

 سمت در و برگشت

 بسته را آن زور به که راهنمیپ یرو پتو، کی همراه به یبلند یباران .کرد باز مرا

 بودم داشته نگه

 :گفت و گذاشت

 .یباش راحت بپوش-

 را پشیز و دمیپوش را یباران .شدم ممنونش هزاربار دلم در داشت که یدرک یبرا

 به دوباره .بستم

 :گفت بود، چقدر دمینفهم که یزمان از پس و افتاد راه

 .میدیرس کنم فکر-
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 :گفتم و انداختم یالب به تفاوتیب ینگاه

 .نجاستیهم آره-

 اشارهام با آپارتمانم، در به دنیرس با .برد و کرد بلند دستانش با مرا و شد ادهیپ

 را زنگ دیکل

 یپرانرژ و شاد ییصدا با کرد،یم باز را در کهیحال در اگنس .میماند ظرمنت و فشرد

 :گفت

 ...او خوش-

 یرو را دستانش .دیماس دهانش در حرف من، دنید و در کامل شدن باز با

 و گذاشت شیگونهها

 :گفت نگران یلحن با

 !خانوم؟ شده یچ-
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 سالم .رفت کنار عیسر اگنس و برود کنار در یجلو از کردم اشاره دست با

 به که اگنس به یکوتاه

 .نشاند تختم یرو و برد اتاقم به مرا اگنس ییراهنما با .داد بود، کرده سالم او

 ؟یبخواب یخوایم-

 .دادم تکان نیطرف به ینف عالمت به را سرم

 ؟یباش تنها یخوایم-

 .دادم تکان نییپا به دییتا عالمت به را سرم

 یلحن با برسد، در یرهیدستگ به دستش آنکه از قبل یول گرفت شیپ را در راه

 شیصدا ملتمس

 :زدم

 !ادوارد-

 :گفت و دیچرخ سمتم به عیسر

 !بله؟-
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 :گفتم بود گرفته بغض از که ییصدا با

 .نرو-

 :گفت و زد میرو به یلبخند .ستادیا میجلو و دآم من سمت به

 .مونمیم نجایهم پس-

 یصندل و رفت توالتم زیم سمت به .دوختم چشم نیزم به و انداختم نییپا را سرم

 را پشتش

 دستش با .دوخت چشم من به و نشست شیرو .آورد تخت کنار و دیکش رونیب

 را میموها یرو

 :گفت و کرد نوازش

 .یشیم باتریز یلیخ ،یکنیم درست یورنطیا رو موهات یوقت-

 .کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم
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 !نکردم درستشون االن !کنم؟یم درست-

 !یشد قشنگتر یلیخ ،یدکر فر که االن یول صافه موهات شهیهم !گهید چرا-

 بغض .افتادم داد امشبم یموها مدل یبرا ماکان که یشنهادیپ ادی به حرفش نیا با

 به که یبزرگ

 ییصدا با و کردم کوچکتر دهانم، آب دادن قورت محکم با را زد چنگ میگلو

 :گفتم لرزان و گرفته

 صاف کردمیم فکر چون کردمیم صافشون شهیهم من .نبود صاف من یموها-

 .قشنگترن

 :گفت و کرد پاک را صورتم یرو یاشکها دستش با

 !؟یکنیم هیگر یزیچ نیهمچ گفتن واسه چرا-

 ...موهام امشب که بود نیا ماکان شنهادیپ-

 امیخفگ حال در یههایر به یشتریب ژن یاکس تا دمیکش یطوالن ینفس .کردم سکوت

 .برسد
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 ؟یکرد بحث ماکان با تو آرزو-

 :گفتم ارکشد و لرزان ییصدا با

 !؟یبحث چه !نه !بحث-

 ؟یدیفهم بهش راجع یبد زیچ-

 مدام فیضع و لوس یبچه دختر کی مثل .آمد در هقهقم یصدا حرفش نیهم با

 هیگر

 :گفت و گذاشت میشانهها یرو را گرمش یدستها .کردمیم

 .یباش مسلط خودت به کن یسع !باش آروم آرزو-

 نداشتم، یکنترل چیه لرزشش بر هک ییصدا با و دمیکش منقطع و تند نفس نیچند

 :گفتم

 یحت !باشه یآدم نیهمچ کی اون کردمینم فکر هرگز من !ادوارد شهینم باورم-

 کردمینم فکرشم

 !احمقم و کور آدم کی من !باشم داشته دوست حد نیا تا رو یمرد نیچن یروز

 کی زیچ همه دیشا اصال !احمق نه و یکور نه تو !آرزو نزن حرفو نیا !سیه-

 .باشه وءتفاهمس
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 !دم؟یشن خودش زبون از رو زیچ همه یوقت یسوءتفاهم چجور !سوءتفاهم؟-

 کامل رو یزیچ یمهمون وسط شهیم مگه اصال بده؟ حیتوض یداد فرصت بهش تو-

 حیتوض هتب

 !بده؟

 !شد روشن روز مثل قتیحق یوقت نبود، یحیتوض چیه !ادوارد-

 رفتن، یقاض به کطرفهی و ناقص یحرفها دنیشن با قتیحق !آرزو نزن حرفو نیا-

 روشن

 راه تیزندگ به رو یکس هر که یسختپسند حد نیا تا یآدم تو یوقت !شهینم

 چطور ،یدینم
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 !؟یبش یبد مرد عاشق ممکنه

 :زدم داد یلندب یصدا با

 !شده که فعال-

 :گفت و داد ماساژ را میشانهها دستانش با

 ...کارم و کسیب یدنینوش مرد اون و یشد تیاذ یلیخ امشب تو !باش آروم باشه-

 :گفت و دیکش پرحرص ینفس

 !برسم حسابش به و نمشیبب نستادیوا یحت یلعنت یده*زا*وم*حر-

 :گفتم بلند ییصدا با

 !ارمیب ادی به وامخینم !نزن حرف ازش-

 :گفت بحث کردن عوض یبرا

 .کن صدام یداشت کارم .یبخواب کمکم و یکن عوض لباس تا رونیب رمیم-

 :گفتم آهسته ییصدا با

 ...ادوارد-

 :گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب .کرد نگاهم یسوال بزند، یحرف آنکهیب
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 !یهست یخوب یلیخ دوست تو .ازت ممنونم امشب بابت-

 :گفت و زد یلبخند

 !آرزو یدار ارزش حرفا نیا از شتریب من یبرا تو-

 از را خودم و کردم باز را لباسم پیز .رفت رونیب و شد بلند یصندل یرو از

 .کردم خالص شرش

 یادآوری با ساعت چند دانمینم .شدم حمام یراه و کردم تن بر یراحت راهنیپ

 با خاطراتم تکتک

 و دمیچیپ خودم دور رو حوله کوفته، و خسته باالخره که ماندم دوش ریز ماکان

 عیسر .رفتم رونیب

 .رفتم بود، آنجا در قهوه خوردن مشغول ادوارد که ییرایپذ به و کردم عوض لباس
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 ...ادوارد-

 .کرد نگاهم منتظر و دیچرخ سمتم به رشس

 .یبمون نجایا کردم مجبورت حاال تا دیببخش .یبر یتونیم-

 !؟یندار یمشکل ییتنها با گهید یمطمئن-

 : گفتم و کردم اشاره بود، دوخته چشم من به نگرانش و کنجکاو نگاه با که اگنس به

 .هست کنارم هم اگنس !مطمئنم-

 :گفت و داد تکان نییپا به را سرش اگنس

 .هستم خانوم مراقب من !البته-

 با را خانه و کرده عمل خواستهام به د،یرسیم نظر به دل دو آنکه با ادوارد

 یمختصر یخداحافظ

 :گفت و دیچرخ سمتم به عیسر اگنس رفتنش، رونیب از پس .کرد ترک

 !خانوم؟ دیبرنگشت آقا با چرا-

 !اگنس شهینم زده یحرف ماکان از خونه نیا یتو گهید-

 :دادم ادامه تحکم با و کردم یمکث
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 ؟یشد متوجه-

 شد،یم دهیشن یسخت به یآهستگ شدت از که ییصدا با و انداخت نییپا را سرش

 :گفت

 .خانوم بله-

 در هدف،یب و کردم رها تخت یرو را خودم .رفتم اتاقم به و دمیکش یپوف حرص با

 سکوت

 کردم،یم فکر شتریب چه هر .شدم غرق افکارم در و شده رهیخ سقف به ساعتها

 اشک از صورتم

 و سردرد از و شد یخال میاشکها یغده که ختمیر اشک یقدر به .شدیم ستریخ

 به یحالیب
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 .رفتم خواب

 شستن از پس و شدم داریب اورم،یب ادی به را قبل یرهپرمخاط شب آنکهیب صبح

 صورتم و دست

 مثل و دمیکش یشانها را میموها .کردم عوض بایز یراهنیپ با را خوابم لباس عیسر

 به شهیهم

 را آن از یادیز حجم و برداشتم را رم عط یشهیش .کردم باز را شانیگرهها یبدبخت

 پخش لباسم بر

 همان با دمیرس که آشپزخانه به .رفتم رونیب اتاق از و زدم یکج لبخند .کردم

 یرو از کجم لبخند

 .دادم سالم داشت،یبرم را یچا یقور مغموم و ساکت که اگنس به ،یسرخوش

 سمتم به سرش

 بود دایپ آن در یناباور که یلحن با .کشاند باال چشمانم تا را متعجبش نگاه و دیچرخ

 :گفت

 د؟یخوشحال انقدر که هیخبر امروز !ریبخ صبحتون !خانوم سالم-

 .میبجنب دیبا .ادیم االن ماکان یراست اوه باشه؟ یخاص خبر دیبا مگه-

 نکهیا از .زدیم موج یشاد نگاهش، تعجب عمق در .شدند گرد تعجب از چشمانش

 امروز

 .بودم عجب در کرد،یم تعجب نقدریا

 .نمیچیم من رو زیم اگنس خب-

 و گرفت یاجازها داد،یم تکان نییپا به را سرش کهیحال در و زد یلبخند اگنس

 مثل را زیم .رفت

 را هاینعلبک و فنجان .ختمیر یچا فنجان دو و دمیچ مانیدو هر یبرا مناسب شهیهم

 یجلو

 : گفتم ب**ل ریز .نشستم خودم یصندل یرو و گذاشتم زیم یرو هایصندل

 .ویموس نشده سرد تا ایب زود-
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 بلند یادیز بخار ها،یچا از گرید .ماندم منتظر قهیدق پانزده دیشا ای ده از شیب

 کنم فکر .شدینم

 در صدا به تلفن که کنم عوض را آنها تا شدم بلند .بود کردنشان عوض وقت

 به ناچار به .آمد

 شبید آنچه یادآوری یبرا کایار ناراحت یصدا .دادم پاسخ و رفتم لفنت سمت

 البته و گذشت

 !بود یکاف ممکن، نحو نیبدتر به امروزم شدن خراب

 ؟یچطور آرزو، سالم-

 .کردم داد، رخ شبید که یفاجعها عمق به رفتن فرو یبرا یطوالن یمکث

 !آرزو-

 :گفتم و آمدم رونیب فکر از شیصدا با

 .ممنون خوبم !اکیار سالم-

 یقدر به هستم؛ خوب یلیخ هم واقعا .زدم تلخ یپوزخند گفتم که خوبم عبارت به

 از زبان که

 !است عاجز فشیتوص

 از بعد هم ماکان که بود بیعج برام !؟یرفت یاونطور چرا شبید پس !واقعا؟-

 یتو یلیخ رفتنت،

 و من از یکار اگه بدونم خواستمیم و شده بحثتون کنمیم فکر راستش .بود خودش

 نیجول

 .میکن کمکت بگو اد،یبرم

 :گفتم و آمد کش باال به پوزخند ینشانه به لبم راست یگوشه

 تونهینم چکسیه که بدون نویا و خوامیم عذر شبید بابت .کایار لطفت از ممنون-

 یکمک

 .بکنه

 !کنه؟ کمک تونهینم یکس که شده یچ مگه-

 ؟یندار یگهاید کار کار، سر برم دیبا من دیببخش-
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 :گفت وسانهیما
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 .یباش موفق نه،-

 .نگهدار خدا نطور،یهم هم تو-

 .خداحافظ-

 از امروز آنکه یبرا .دمیکش بلند یصدا با پرحرص ینفس تماس، شدن قطع با

 ضعف و ینگگرس

 نیاول و نشستم امیصندل یرو که نیهم .رفتم آشپزخانه زیم سمت به نکنم غش

 کوچک یلقمه

 یبغض .افتاد اشیخال یصندل و ماکان یچا فنجان به چشمم گذاشتم، دهانم در را

 به بزرگ

 اشک قطرات .ماند دهانم در شود، دهیبلع و دهیجو آنکهیب لقمه و زد چنگ میگلو

 از صف به

 .گرفتندیم سبقت هم از گونهام، بر رشانیمس یط در و ختندیریم فرو چشمانم

 چقدر دمینفهم

 و اشک با را گناهمیب خود و نگاه نخوردهاش، دست فنجان و ظرف و یخال یجا به

 مجازات بغض

 کرده نیریش را میگلو ته تا .شد شل ممکن حد نیآخر تا دهانم در لقمه که کردم

 هرگز، اما بود

 .نداشت اشینیریش با را تلخم خاطرات و افکار حذف توان

*** 

 از یهفتها دو .زدم رونیب کارم اتاق از و آوردم در را روپوشم شهیهم از حوصلهتریب

 شب آن

 نه گرید .گذشتیم داد، باد بر را امیزندگ قشنگ تیواقع و ایرو تمام که زینفرتانگ

 مثل صبحها
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 باورش دیشا .زدمیم اگنس یغذا به ب**ل شبها نه و خوردمیم صبحانه زادیآدم

 ناممکن

 درد وجود با نکه،یا بتریعج و بردمینم یلذت هم خوردن قهوه از یحت گرید که باشد

 عذاب و

 کینیکل از .ندارم عالقهام مورد یسرمستکننده یهایدنینوش به یلیم دنم،یکش

 و رفتم رونیب

 چشم اند،میم منتظرم کنارش شبها ماکان که یچراغ به هفته دو نیا روز هر مثل

 .دوختم

 یروزه هر قیرف که یبغض .دوختم چشم اشیخال یجا به و کشاندم نترییپا را نگاهم

 شده من

 یرهیت چشمان و بستم چشم .دیچسب میگلو به قبل از بزرگتر و محکمتر بود،

 آرامشش و پرعشق

 را قتیحق هرگز کاش .کردم تجسم بستهام یپلکها کیتار یپرده یجلو را

 اصال .دمیفهمینم
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 ایدن به او از بچه دو و شود اشیزندگ وارد یزن آنکه از قبل ش،یپ سالها کاش

 به من اورد،یب

 .شدمیم وارد اشیزندگ

 محکم را دهانم آب .کرد تسخ را دنمیکش نفس که شد بزرگ یقدر به بغضم

 نفس و دادم قورت

 یرو از را میاشکها سردم، دستان کف با و کردم باز چشم .دمیکش یپرلرزش بلند

 پاک گونهها

 که ییاشکها کردن پاک یبرا زدندیم ادیفر گونهام پوست یسلولها تکتک .کردم

 سشانیخ
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 .کشدینم دست آنان بر است هفته دو که دارند ازین یمرد گرم یدستها به کرده،

 نییپا را سرم

 در یرانندگ گرید .کردم آغاز ییتنها به را خانه تا امیطوالن یادهرویپ و انداختم

 از پر یابانهایخ

 نصف در رفتن ادهیپ که بود جالب و نداشت یجانیه و لذت میبرا ،ییچراغراهنما

 درد پا و لندن

 بود نمانده یالب به ندیرس تا یادیز مسافت .دادمیم حیترج یرانندگ به را گرفتن

 یصدا با که

 منتظر و چرخاندم سمتش به را سرم .ستادمیا کرد، توقف کنارم که یلیاتومب بوق

 صاحبش ماندم

 :گفت و آمد سمتم به بود، گرفته را صورتش از یمین که یلبخند با .شود ادهیپ

 .آرزو سالم-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !سالم-

 :گفت و دیکش کتش یقهی به یدست

 ؟یکنیم مهمونم که قهوه کی-

 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 !نه که چرا-

*** 

 یبرا کردمیم حس .بود دوخته چشم شد،یم بلند بخار آن از که یقهوها فنجان به

 یحرف گفتن

 .کندیم نیسنگ سبک د،یبگو خواهدیم که را یکلمات تکتک و رفته فرو فکر در
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 !ادوارد بزن حرفتو راحت-

 .دیبخش منتظرم نگاه به را قشیعم لبخند و آمد باال سرش

 .یکنیم رد بازم بگم هیحاش و مقدمه بدون اگر-
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 کنترل یبرا را عادتش نیا .خاراندم ار گردنم پشت و بردم میموها ریز را دستم

 من به اعصابم،

 دستانم چنگ از ییرها در دلخواهشان یآرزو به را میموها یشههایر و کرد منتقل

 یپوف .رساند

 :گفتم و دمیکش

 شیپ سوءتفاهم یدار دیتاک انقدر چرا تو که کنمینم درک من !ادوارد کن تمومش-

 ماکان و اومده

 رونیب میزندگ از رو یکس ل،یدلیب من که میدونیم نم هم و تو هم !هیخوب مرد

 !کنمینم

 یفرشته کی اون گمینم بهت که من !یکنیم یلجباز لیدلیب یدار تو آرزو اما-

 معصوم

 ای ناقص که رو یزیچ هر تا یکن صحبت نبارهیا در باهاش خوامیم فقط من !گناههیب

 اشتباه

 بهش رو کوتاه یگفتگو کی فرصت یحت تو یول بده، حیتوض برات رو یشد متوجه

 !یدینم

 و یکنجکاو کردن خفه یبرا که یسردرد تا گذاشتم میگوشها یرو را دستانم

 روزهام هر مخالفت

 و بستم را چشمانم .شود حس کمتر داشتم، ماکان با صحبت یدرباره ادوارد، با

 دنیکش از پس

 :گفتم دادیم نشان یخوب به را امیحوصلگیب و تیعصبان که یلحن با بلند، ینفس

 !کن تمومش رو جهینتیب بحث نیا لطفا !ادوارد-

 .برداشت میگوشها یرو از را آنها زور به و گرفت قرار دستانم یرو دستانش

 به و کردم باز چشم

 که یلحن با .کردم نگاه زد،یم موج آنها ینین در یدلسوز که رنگشیآب چشمان

 یدلسوز

 :گفت کرد،یم لیتکم را نگاهش
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 که رو یکس دینبا یفهمیم یروز کی باالخره تو چون ست،ین جهینتیب بحث نیا-

 به ،یعاشقش

 !یبد دست از ارزشیب سوءتفاهم کی خاطر

 .شده روشن روز مثل زیچ همه !ست؟ین کار در یسوءتفاهم یشینم متوجه چرا تو-
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 !نه ای یبمون باهاش یریبگ میتصم بعد و بزنه حرف یبد فرصت ماکان به دیبا تو-

 نیا ریغ در

 !شهیم تموم زیچ همه سوءتفاهم کی با صورت،

 !چرا؟ واقعا !ادوارد؟ یکنیم اصرار انقدر چرا تو-

 یتونیم نه گهید ،یبد دستش از راحت اگه و فتهیم اتفاق کباری فقط عشق چون-

 و یبش عاشق

 !یببر لذت تییتنها از یتونیم نه

 .شدیم حس حسرت از یموج شیصدا عمق در

 ؟یگیم نویا که یشد عاشق تو مگه-

 :گفت و زد یتلخ لبخند

 ...بعد و شد خراب نمونیب زیچ همه سوءتفاهم، کی خاطر به فقط یول شدم آره-

 با و چرخاند یگرید سمت به را سرش .پوشاند را چشمانش اشک از نازک یهایال

 غمآلود ییصدا

 :افزود

 برداشت عواقب و موندم من و ساخت نو از رو شیزندگ یگهاید مرد با اون-

 که یاحمقانها

 ...کرد خراب رو مونیخوشبخت

 بر قبل از پرزورتر و بزرگ گرفت،یم جان میگلو در روزه هر مدت نیا که یبغض

 چنگ میگلو
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 گرفتیم نشات بود، پرداخته خودش که ینیسنگ وانتا از ادوارد یتالشها .انداخت

 آنها من اما

 که یاتفاق به .بودم تیاهمیب و گذاشتمیم خودش جنس هم از اشیطرفدار یپا را

 افتاده او یبرا

 بود، زده یهمانیم شب در که یحرف یدرباره را یزیچ من اگر .کردم فکر بود،

 کرده برداشت اشتباه

 چه؟ بدهم دست از گرید یزن با ازدواجش با ار ماکان هم من عاقبت، و باشم

 و بستم را چشمانم

 :گفتم ب**ل ریز

 دستش از دینبا و بدم دستش از خوامینم .بدم دست از رو ماکان نداره امکان-

 !بدم

 !؟یزنیم حرف یزبان چه به-
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 نبود چشمانش در اشک از یاثر .دوختم چشمانش به را نگاهم و کردم باز چشم

 هم هنوز یول

 :گفتم و زدم شیرو به یکمجان لبخند .بود شده مخلوط غم با نگاهش

 .یفارس-

 جادوگر؟ یخوندیم رد و ؟یگفتیم یچ-

 یگوشه کنم، کمک او به جو نیا کردن عوض در آنکه یبرا .زد یکمرنگ لبخند

 به را لبم راست

 :گفتم و دادم کش باال

 باشم؟ جادوگر ادیم من به مگه-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 !شده میکردیم حیتشر که ییجسدها نیع صورتت که االن مخصوصا !آره-

 .شدم الغر خرده هی فقط من !باشه خداتم از !یهیه-
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 .رهیبگ لتیتحو یجور نیا دیبا که نماکا چارهیب .لحظهشه کی مال خرده هی-

 :گفتم یجد یلحن با و کردم یاخم

 !نشو لوس-

 .بزن حرف ماکان با پس-

 !ادوارد-

 .یکن قبول شنهادمویپ خوادیم دلت شهیهم از شتریب االن خونم،یم چشمات یتو-

 .ستین معقول یخواستن هر-

 !ستین معقول اصال هم کردن قضاوت مهین و نصف یحرفا اساس بر-

 را گردنم پشت که همچنان .بردم میموها ریز را دستم و دمیکش یپوف حرص زا

 :گفتم خاراندم،یم

 .کنمیم فکر بهش-
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 .شد انیمان شیبها**ل بر تیرضا از یلبخند و دیکش قیعم ینفس

 .شهیم برطرف سوءتفاهم و یزنیم حرف ماکان با شب فردا-

 :گفتم و کردم پررنگتر را اخمم

 !کنمیم قبول نکهیا نه کنمیم فکر گفتم من-

 :گفت و داد حرکت نیطرف به چشمانم یجلو دواریتهد را اشارهاش انگشت

 یبش جبورم که کنمیم تکرار حرفمو و خونهت امیم انقدر وگرنه ،یکنیم قبول تو-

 از تا یکن قبول

 .یبش خالص شرم

 :گفتم یفارس به پرحرص یلحن با و دمیکش یپوف

 !شیریس !یکنها واقعا-

 !فهممینم من که یبزن حرف یزبان به ادینم خوشم آرزو-

 :گفتم و کردم یاخم

 !کنم صحبت ماکان با برم یبد ریگ بهم ادینم خوشم منم-
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 :گفت و زد یلبخند

 .توئه نفع به من کار-

 :گفتم و انداختم باال یشانها

 !توئه نفع به منم کار پس-

 ؟ینداد فحش-

 !نه-

 .ینش جسدها هیشب نیا از شتریب که بخور شام امشب .رمیم من .خوبه پس خب-
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 :گفتم پرخشم و بلند ییصدا با

 !ادوارد-

 از یمختصر یخداحافظ از پس .شد بلند یصندل یرو از و کرد پررنگتر را لبخندش

 رونیب خانه

 .رفت

 حال از و بود من شبانگاه و صبحگاه یههایگر تمام شاهد مدت، نیا در که اگنس

 قطع یبرا بدم

 شدن بسته با .زدیمن یحرف چیه مدت نیا در اما داشت، اطالع ماکان با ارتباطم

 به اگنس در،

 نگاهش متعجب و آمد باال سرم .نشست میروبرو یصندل یرو و آمد آشپزخانه

 کهیحال در .کردم

 :گفت آهسته ییصدا با بود، انداخته نییپا را سرش

 ...بگم بهتون یزیچ کی دیبا من خانوم-

 :دمیپرس و شدند گرد چشمانم تعجب شدت از

 !؟یزیچ چه-

 :گفت اوردیب باال را سرش آنکهیب

 .دیکن گوش )ادوارد( لسونیو یآقا یحرفا به که خوامیم-
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 :گفتم و کردم یاخم

 !چرا؟-

 یکم ییصدا با .شد رهیخ چشمانم در محبتش و پرمهر نگاه با و آورد باال را سرش

 قبل از بلندتر

 :گفت

 غدرو شناسمیم کم رو شما بگم اگر .کنمیم یزندگ شما با که سالهاست من خانوم-

 شما .گفتم

 به تا که یهمانانیم تمام و دارم یخوب یحافظه من که دیدونیم خوب هم خودتون

 نیا در امروز

 یلیخ من یبرا که دیبدون هم رو نیا خوامیم .ارمیم ادی به خوب رو دیداشت خونه

 باارزش و زیعز

 و کار نجایا که مدت نیا کل در من بگم دیبا باشم، صادق بخوام اگر .دیهست

 یحت کردم، یزندگ
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 دهیناد به رو خودتون شما دیشا .کنه برخورد شما با آقا مثل یکس دمیند بار کی

 شونیا گرفتن

 کامال دوتاتون هر یچشما یتو عشق .دمیدیم رو شما مدت نیا تمام من اما دیبزن

 و بود واضح

 خوامیم .باشه همراه محبت و احترام با شه،یهم که بود ارزش با اونقدر عشق نیا

 من که دیبدون

 دیبود آقا کنار که یزمان یشاد و یآروم به یکس کنار در رو شما چوقتیه

 اون از شتریب .دمیند

 اما بکنه بزرگ گاها و کیکوچ یخطاها ممکنه یآدم هر که دیبدون رو نیا خوامیم

 لیدل نیا

 !بشه حذف نهاشیزتریعز یزندگ از شهیهم یبرا آدم، اون که شهینم
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 اما گرفتمیم دهیناد را یگرید یخطا هر من .شدیم بزرگتر و بزرگ لحظه هر بغضم

 کی او نکهیا

 گرفتن دهیناد مگر اصال !رم؟یبگ دهیناد چطور را بود شیبچهها مادر یزن و پدر

 امکان یزیچ نیچن

 کنارم که همچنان .شد کینزد من به و شد بلند اشیصندل یرو از !داشت؟

 بود، ستادهیا

 .کرد مهمان گرمش و کوچک آغوش به مرا و کرد حلقه میبازوها دور را دستانش

 داشتن یبرا

 ممنون خدا از وجود تمام با باشد، من غمخوار تا کردیم را خود یسع تمام که یاگنس

 .بودم

*** 

 به آنقدر شبید .دادم بدنم به یقوس و کش و آوردم کش امکان حد تا را دستانم

 که یمیتصم

 هم یرو را میچشمها هم لحظه کی یحت که کردم فکر رمیبگ دیبا امشب یبرا

 آخر در .نگذاشتم

 شدن روشن و ماکان با زدن حرف یبرا خودم لیم اگر یحت که دمیرس جهینت نیا به

 ادوارد یاصرارها و اگنس یحرفها از رم،یبگ دهیناد را اشیزندگ یپشتصحنهها

 توانینم

 گرفتم میتصم تینها در کردم، آنها هیعل که ییههایتوج تمام با .کرد یچشمپوش

 از پس امشب

 یمنش با آسوده یالیخ با .نمیبیم که باشد یکس نیاول ماکان ض،یمر نیآخر دنید

 گرفتم تماس

 :گفتم و

 ندارم؟ ضیمر گهید-

 یهیبق تا موند منتظر ساعت کی و اومده یقبل وقت بدون که هست نفر کی چرا-

 .برن ضهایمر
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 آب و خاراندم را گردنم پشت یکم .بردم میموها ریز را دستم و دمیکش یپوف

 قورت محکم را دهانم

 دادم، خرج به عجله او با صحبت و ماکان مطب به رفتن یبرا امروز چه هر .دادم

 ضیمر نیهم با

 .شد جبران موقع بد

 .داخل بفرستش-

 قهیدق کی از پس .دوختم در به را منتظرم نگاه .شد قطع تماس و گفت ی"چشم"

 و شد باز در

 داد،یم نشان یخوب هب را تعجبم که یلحن با .شدند گرد تعجب فرط از من چشمان

 شیصدا

 :زدم

 !الرا-

 :گفت و زد یلبخند

 رم؟یبگ رو وقتت یکم شهیم-

 .شدم بلند امیصندل یرو از و کردم باز و بسته را چشمانم

 .نیبش ایب !البته-

 .کردم اشاره بودند، همراهانشان و ضهایمر یبرا که یادار یصندل دو به دستم با

 یصندل دو یرو

 از پس باالخره .میدوخت چشم مانیجلو زیم به متفکرانه دو هر و مینشست هم کنار

 به قهیدق چند

 کار کینیکل کدام در دهیفهم چطور او نکه،یا به کردن فکر یجا به و آمدم خود

 چه یبرا و کنمیم

 :گفتم است، آمده دنمید به

 ارن؟یب بگم یخوریم یزیچ-

 :گفت و ادد تکان نیطرف به را سرش بود، دوخته چشم زیم به که همچنان
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 .ندارم لیم نه،-

 :گفت و زد گره چشمانم به را نگاهش .آورد باال را سرش و گرفت زیم از چشم
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 محل آدرس تا ردمک تالش یکل نیهم واسه .زدمیم حرف باهات دیبا من آرزو-

 .کنم دایپ رو کارت

 خواستم ازش یچ هر هم قبال و نداره خبر اومدنم از ماکان آرزو، یدونیم خب

 ای کار محل آدرس

 .دادینم بده، من به رو خونهت

 :دمیپرس ناباورانه

 !چرا؟-

 من، که خواستینم اصال و بود یعصبان یلیخ که یگفت بهش یچ قایدق دونمینم-

 یهمه

 .بگم بهت رو تیواقع

 :گفتم زدیم موج آن در امیکنجکاو که ییصدا با

 !؟یزنیم حرف تیواقع کدوم به راجع-

 :گفت و دیکش قیعم ینفس

 تیواقع ؛یشد متوجه اشتباه رو زیچ همه شب اون تو که نهیا تیواقع آرزو نیبب-

 لیگیاب که نهیا

 ...اند شخوندهها فرزند اونا واقع در ستند،ین ماکان یواقع یبچهها انیآدر و

 آشکار آن در رتمیح که ییصدا با .شد متوقف قلبم تپش کردم حس یلحظها یبرا

 :گفتم بود،

 !؟یچ-

 گهید هم با م،یبود یعموم یدانشجو که یوقت از ما .بدم حیتوض برات اول از بذار-

 میگذاشت قرار



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 767 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 و بزنند پرورشگاه کی هم با شدند، قبول تخصص کالسمون از که ییبچهها یهمه

 هشیهم

 کالس یبچهها از گهید نفر چهار و ماکان ور،یجون ک،یفردر من، .کنند تشیحما

 قبول تخصص

 و یمال تیحما فقط لیاوا .میکرد سیتاس رو پرورشگاه اون قرارمون طبق و میشد

 یچند از هر

 یبرادر و خواهر ان،یآدر و لیگیاب ماکان، بعد سال چند اما میکردیم بچهها از یعاطف

 که رو

 بود شده باعث مادرشون و پدر فوت از بعد که یکمبود حس و یردگافس مشکل

 ینهیمعا تحت

 از شتریب یلیخ اون از بعد .کرد قبول یفرزندخواندگ به باشند، روانشناس یجد

 دنید به قبل

 و بردیم خونهش به برد،یم پارک خودش با رو اونا رفت،یم انیآدر و لیگیاب

 یباز باهاشون
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 شونیواقع پدر مثل جا همه و دادیم ادی شطرنج و یسوار دوچرخه بهشون کرد،یم

 حاضر

 کردیم صرف یانرژ و وقت واسشون هم حرفا نیا از شتریب یلیخ مطمئنم .شدیم

 اونقدر اونا که

 از و کنند یشاد بچهها یهیبق مثل تونستن و کردن دایپ یروان دبهبو ع،یسر

 لذت شونیزندگ

 داره یادیز یروح مشکالت که یبچها هر میگرفت میتصم هم ما اون، از بعد .ببرند

 به رو

 شیپ خوب یلیخ زیچ همه .میکرد هم رو کار نیا و میکن قبول یفرزندخواندگ

 از بعد اما رفتیم
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 و شد کم یلیخ انیآدر و لیگیاب به شیدگیرس تو، با شیدوست و ماکان مادر فوت

 که یبار نیآخر

 بودند شده ریدلگ و ناراحت یلیخ بهشون، ماکان توجه شدن کمتر از دمید رو اونا

 نیهم یبرا و

 شتریب اونا به گفتم بهش دم،ید یمهمون یتو رو ماکان مدتها از بعد یوقت من

 .کنه یدگیرس

 اونطور من حرف از و یخبریب هیقض نیا از تو که دینرس ذهنم به هرگز من یول

 !یکرد برداشت

 .دیکشیم خراش میگلو بر بود شده درشت دهیرس بیس کی یاندازه به که بغضم

 اشک قطرات

 ریسراز گونهام یرو از چانهام، به دنیرس تا و ختندیریم فرو چشمانم از گلوله گلوله

 .شدندیم

 حس یخوب به را قلبم گرفتن ددر .گذاشتم نهامیس چپ سمت یرو را دستم

 ییصدا با .کردمیم

 :گفتم دیلرزیم بغض از که

 !نگفت؟ بهم خودش ماکان چرا اصال !الرا؟ ینگفت رو نایا زودتر چرا-

 .گهیم یچ یدیشنینم تو یول آرزو گفتیم بهت رو یچ همه داشت شب اون ماکان-

 اونقدر

 !اند دههاشفرزندخون اونا گهیم داره یدیفهمینم که یبود بهُتزده

 بزنم، حرف تا کردم باز دهان آنکه محض به .دادم قورت محکم را دهانم آب

 شور و درشت قطرات

 :گفتم دیلرزیم شیپ از شیب که ییصدا با .شدند دهانم وارد اشک

 !نداره امکان !نداره امکان نیا-

 :گفت و گذاشت شانهام یرو را دستش

 و یشد شوکه بد یلیخ تو .کنمیم درکت من یول آرزو داره تیواقع گفتم یچ هر-

 باعث نیهم
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 طفره اون یول بزنه حرف تو با دیبا گفتم بهش من .ینش ماکان یحرفا متوجه شد

 یچ هر و رفت

 .نداشت دهیفا بزنم، حرف باهات خودم من بذاره الاقل تا کردم اصرار
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 !الرا شهینم باورم-

 را شیصدا لرزش .کنم مهار را مخوفم سردرد تا گذاشتم میگوشها یرو را دستانم

 از پس

 میدستها بر یگرم دستان !کردم چه او با من .آوردم ادی به زدم، او به که ییتهمتها

 .گرفت قرار

 مهربانش نگاه با .کرد دستانم برداشتن به ارواد مرا خود، مانند نوازش حرکت با

 فهماند من به

 لبخند بزنم یحرف آنکهیب .باشم آرام است بهتر ،ینگران و سرزنش همه نیا یجا

 به یدلمردها

 .زدم شیرو

 مرد ماکان که نهیا اونم و بگم بهت رو یتیواقع کی داشتم دوست آرزو یدونیم-

 تا .هیخوب یلیخ

 یدختر به دمیند حاال تا راستش .کنه یباز یدختر تاحساسا با دمیند حال به

 حد از ادهیز

 یدختر نیاول تو اما بشه، کینزد بهش ادیز یدختر بذاره نکهیا یحت ای بشه کینزد

 که یهست

 یهست یدختر نیاول بگم دیبا .یشد مهم براش و یشد وارد شیزندگ یتو انقدر

 انقدر که

 ...داره دوستش

 :داد ادامه و کرد یمکث
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 و مکار آدم اون که یبدون خوامیم فقط بدم، عذابت که گمینم رو حرفا نیا نم-

 .ستین یلهگریح

 نیا به خوامیم .یمهم براش و داره دوستت یلیخ که یبدون هم رو نیا خوامیم

 که یبرس نیقی

 .یهست تو ش،یزندگ یادامه کیشر یبرا انتخابش تنها و هیخوب پسر اون

 :گفتم بود، شده لرزان خفهکنندهام غضب کردن کوچک یبرا که ییصدا با

 !کنمیم خواهش ؟یند ادامه گهید شهیم الرا-

 .داد حرکت نییپا به را سرش و زد یلبخند

 ؟یکن صحبت ماکان با یخوایم-

 .دادم حرکت نییپا به را سرم

 :گفت و زد یلبخند

 امشب که پرسمیم ازت فردا .دارم هم رو لتیموبا یشماره .رمیم گهید من پس-

 .شد یچ
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 ییتهمتها آنچنان با یبرداشت نیچن شدینم باورم .رفت رونیب اتاق از و زد یچشمک

 او به که

 از ادوارد که یسوءتفاهم همان دیشا !بود سوءتفاهم کی لیدل به همهاش زدم،

 .زدیم حرف آن

 شیخو نثار که ینینفر و لعن و سرزنش همراه ال،یخ و فکر کی و هزار از پس

 یرو از کردم،یم

 به شباهتیب که عیسر ییقدمها با .کردم عوض لباس عیسر و شدم بلند یصندل

 از نبود، دنیدو

 طول تمام .گرفتم یتاکس و شدم مطبش تا رفتن ادهیپ الیخیب .زدم رونیب کینیکل

 اشک فقط راه

 .شدیم ریسراز میچشمها از یچراغقرمز هر به دنیرس با که بود
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 یتاکس از .دمیرس مقصد به گذشت، قرن کی مثل میبرا که یزمان اندک از پس

 مثل و شدم ادهیپ

 را پرخروشش برق و رعد آسمان .زدم زل میروبرو بزرگ ساختمان به دهها،یند

 من حتینص یبرا

 .کرد نفوذ پوستم منافذ و موها یشهیر یالبال در باران نمنم بعد یکم .کرد انینما

 که ییتابلو به

 تنها روزها نیا که ییاشکها به و دوختم چشم بود، شده حک آن یرو ماکان اسم

 نوازشگر

 شدت باران که دینکش طول ادیز .دادم ختنیر یاجازه بودند، صورتم پوست

 یاشکها و گرفت

 عجلهام یاحمقانها طرز به .کرد گم درشتش و زیر قطرات یالبال را صورتم یرو

 یتوقف به لیتبد

 یقدر به .بود کرده لیدلیب زدن زل نیا معطل مرا ساعتها، که بود شده معنایب

 ستادمیا آنجا

 رخنه بود، شده دهیپوش خنک یراهنیپ با تنها که بدنم تمام در باران یسرما که

 لرزش .کرد

 ستادهیا آنجا وانههاید مثل همچنان من یول ددایم اشیطاقتیب از نشان بدنم، فیخف

 به و بودم

 یعطسه سه با .ماندم رهیخ زد،یم تلخ یپوزخند من به که جانیب یتابلو کی

 از چشم امیمتوال

 بود پوشانده را آن آب از میضخ یهایال که سیخ نیزم به کهیحال در .گرفتم تابلو

 دوخته چشم

 بروز یاجازه سوزاندند،یم را امینیب سرما از که یگرید یعطسه چهار به بودم،

 با همزمان .دادم

 یصدا در شد،یم کینزد من به که یتند یقدمها یصدا ز،ینفرتانگ یعطسهها آن

 تند بارش
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 کردم، که را عطسهام نیآخر .شد دهیشن یسخت به میعطسهها یصدا و باران

 قطع قدمها یصدا

 بر بود، کرده عطرش صاحب عاشق مرا که آشنا ییبو با گرم یپوشش و شد

 و سرد یشانهها

 از چشم .کرد یجار پوستم سطح بر را رشیدلپذ یگرما و گرفت قرار خزدهامی

 و گرفتم نیزم

 با .کشاندم بود ستادهیا سرم پشت که یمرد به را نگاهم سرعت، با و دمیچرخ

 تعجب که ینگاه
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 طول لحظه چند از شیب .بود دوخته چشم من به زد،یم موج آن در یکنجکاو و

 که دینکش

 یدنینوش از را تشنهام نگاه و متمرکز چشمانم یرو را چشمانش مردمک

 دلخواهش آرامشبخش

 با که ینگدلت ینوع زد؛یم سوسو یبیعج یدلتنگ نگاهش عمق در .کرد رابیس

 یادیز یدلخور

 رنگ نگاهش ناگهان که گذشت چقدر دمینفهم و بودم لذت غرق .بود شده نیعج

 از و کرد عوض

 از که ییصدا با .شدند سرخ خون ادیز حجم از چشمانش یرگهایمو خشم، شدت

 شدت

 :گفت بود، شده رگه دو تیعصبان

 نجا؟یا یاومد یچ واسه-

 :گفت یبلندتر یصدا با و کرد یمکث

 !هان؟-

 دهیند نیخشمگ حد نیا تا را او چوقتیه من .دندیلرزیم ترس شدت از دستانم

 بر نیهم و بودم
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 .انداختیم لرزه وجودم تمام

 !؟یینجایا چرا !آرزو امَ تو با-

 به بزرگ یبغض .کرد لرزش به شروع چانهام نهاش،یک و پرخشم یصدا رفتن باال با

 چنگ میگلو

 .گرفتیم من از را زدن حرف ییتوانا و انداختیم

 !بزن حرف آرزو-

 :گفت و زد یپوزخند

 و دارم بچه کردم فراموش که پستفطرت کی و امیفیکث مرد من یبگ که یاومد-

 کینزد بهت

 شدم؟

 محکم را دهانم آب .بود شده مخلوط یدلخور و غم با فراوان یخشم شیصدا در

 با و دادم قورت

 :گفتم لرزان و گرفته ییصدا

 ...تو که دونستمینم من !متاسفم-
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 بود، شده خارج او کنترل از خشمش که ییصدا با .رفتند باال تعجب از شیابروها

 :گفت

 گفته؟ بهت یک-

 ...سوءتفاهم کی همش دونستمینم واقعا من ماکان متاسفم-

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را دستش

 گفته؟ الرا-

 .کردم باز و بستم محکم دییتا ینشانه به را چشمانم

 :گفت ب**ل ریز پرحرص

 ...بگم یچ بهش دونمیم-

 :افزود و برداشت دهانم یرو از را دستش
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 .کن یدگیرس زتیعز ادوارد به برو هم تو-

 !بود؟ مطلع ادوارد با من ریاخ ارتباط از رچطو او .شدند گرد یناباور از چشمانم

 عذاب یلیخ مدت نیا یتو تو .هست اطرافم به حواسم شهیهم من !نکن تعجب-

 ،یدینکش

 !یکرد من نیگزیجا عیسر رو گهید نفر کی چون

 تیعصبان از که ییصدا با .چرخاند یگرید سمت به را سرش و زد یعصب یپوزخند

 ترس و

 :گفتم د،یلرزیم

 !کن صحبت درست ام به راجع-

 :گفت کند نگاهم آنکهیب و زد یگرید کن خرد اعصاب پوزخند

 .کنمیم صحبت درست عشقت و تو به راجع !چشم-

 که ییصدا با .گرفت گرُ تیعصبان از صورتم تمام که شدم نیخشمگ یقدر به

 به خشم جز یزیچ

 :گفتم گذاشتینم شینما
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 مدت نیا تمام ادوارد !؟یکن قضاوتم ینطوریا یدیم اجازه خودت به چطور تو-

 من یخونه ومدیم

 !بشه برطرف اومده شیپ که یسوءتفاهم تا بزنم حرف تو با دیبا گفتیم بهم و

 فقط اون

 ما برگشتن یبرا اون .کنم حل باهات مشکلمو و تو شیپ امیب دوباره من خواستیم

 تالش هم به

 و من نیب عشق از حرف تو حاال و کرد تمیحما خوب دوست کی عنوان به و کرد

 !؟یزنیم اون

 :گفت یجد یلحن با .زد میرو به صدادار یپوزخند و چرخاند سمتم به را سرش

 .بود زده حرف من با ادوارد-
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 :داد ادامه تفاوتیب یلحن با .شدند گرد تعجب از چشمانم

 تویواقع نزنه، یحرف تو به نکهیا شرط به من و افتاده یاتفاق چه که دیپرس من از-

 اما گفتم بهش

 بود؟ یچ شیجالب یدونیم

 :داد ادامه یدلخور از پر یلحن با و کرد یمکث

 با که یستین یمرد تو بود معلوم اولم از گفت دهینشن کامل منو حرف اون نکهیا-

 نیچن یکس

 !یبکن یفیکث یباز

 :گفت زدیم موج درد و غم خشمش، عمق در که پرخشم یلحن با و زد یپوزخند

 بار هزار تو کهیحال در ،یکرد قضاوتم و یزد تهمت من به راحت یلیخ تو اما-

 من اون، از شتریب

 .یشناختیم شتریب دیبا و یبود دهید رو

 در یول شناختمیم خوب را او من .انداختم نییپا را سرم و کردم سکوت جوابش در

 لحظات، آن

 !نداشتم را شناختم به کردن فکر قدرت

 ؟یکردیم عاشقانه مالقات ادوارد با تو گفتم بهت االن که داشت یحس چه بگو بهم-

 خوشت تو

 ...تو یاندازه به من تازه اومد؟

 .داد ماساژ را اشیشانیپ دست با و دیکش یپوف

 :گفتم فیضع ییصدا با و انداختم نییپا را سرم
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 یحال چه من که یفهمینم چرا تو !کنم فکر تونستمینم لحظات اون واقعا من ماکان-

 داشتم؟

 کترینزد من به دمق دو .دوختم چشم پرخشمش چشمان به و آوردم باال را سرم

 دستانش و شد
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 :گفت آهسته ییصدا با .گذاشت میشانهها یرو را

 که من یخونه یتو پاتو چرا ینداشت اعتماد یوقت !آرزو ینداشت اعتماد من به تو-

 بهیغر مرد کی

 تونستمیم یراحت به و نبودم حسیب تو به که بودم یمرد من تازه ؟یگذاشت بودم

 خودم با رو تو

 دهیس*بو رو تو بار هزار حاال تا تونستمیم من ،یبد تن خواستههام به که ارمیب راه

 با و باشم

 دمیدیم خودم به تو از که یعشق با تونستمیم برسونم، صبح به شبمو تو با شقه*معا

 و لیم و

 من داشتم،یم رابطه تو با حرفا نیا از زودتر یلیخ داشتم، خودم در که یعالقها

 به تونستمیم

 یول نکردم !نکردم اما بدم پاسخ خودم س*هو به تا کنم استفادهسوء ازت یراحت

 اعتماد من به تو

 تمام و گذاشتم بهت که یاحترام تمام داشتم، نگه که ییمهایحر تمام با !ینکرد

 برات که یارزش

 !ینداشت اعتماد من به تو بودم، قائل

 یحرف تا دمکر باز دهان .بود میگلو دادن خراش حال در یظالمانها طرز به بغضم

 :گفت که بزنم

 اعتماد یهیپا بر یقیعم و یقیحق یرابطه هر .کرد شهینم یکار چیه گهید آرزو-

 و رهیگیم شکل

 .تظاهره کی فقط رابطه اون نباشه، اعتماد یوقت

 : گفتم لرزانم یصدا با و دادم قورت محکم را دهانم آب

 آدمها احساسات و ایب رونیب کتابهات یایدن از .نکن یباف فلسفه انقدر لطفا ماکان-

 در هم رو

 از یبرگشت چوقتیه که من حس از تو ؟یدونیم یچ تیحساس از تو !ریبگ نظر

 براش تو طرف
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 یکنیم فکر تو ؟یدونیم یچ خودت یرو من تیحساس از تو ؟یدونیم یچ دمیند

 با من

 ود دو و بندازم کار به مغزمو یطیشرا نیچن یتو تونمیم دارم، تو یرو که یتیحساس

 تا چهار تا

 ایدن و قفل من مغز یوقت یکنیم فکر نه؟ ای داشت اعتماد بهت شهیم ایآ نمیبب کنم

 سرم یرو

 !؟یفهمیم مردمیم داشتم لحظه اون من !کنم؟ فکر اعتمادم به تونمیم شده، خراب

 یفهمیم

 کردن قضاوت و گرفتن میتصم یمنطق و کردن فکر توان هم ذره کی یحت من که

 نداشتم؟ رو

 نه؟ ای یهمفیم

 
 

638 

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را دستش

 !اعتماد گنیم نیا به !یکردیم شک من به دینبا هم لحظه کی یحت تو-

 : گفت و برداشت دهانم یرو از آرام را دستش

 برم و دور گهید خوامینم .نکن فکر من به هم گهید ،ینخور سرما تا خونه برو-

 .نمتیبب

 مخالفت زبانش با نگاهش اما بود تمام تیجد با و احساس گونه هر از یخال لحنش

 با .کردیم

 گفت،یم آنچه از ناباور مرا و ندازدیب میگلو بر بغض که شد برنده زبانش حال نیا

 خشک جا در

 :گفت و گرفت من از را نگاهش .کند

 کجاست؟ نتیماش-

 ینگاه با .دادم دستش به و برداشتم شانهام یرو از را کتش بزنم یحرف آنکهیب

 و یسوال
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 که نبود مهم میبرا گرید بود، او و من راه انیپا نیا اگر .دوخت چشم من به متعجب

 یفکر چه

 مراقبت تحت گنج مثل اتاقم در و دهدیم را شیبو هنوز که کتش همان .کندیم

 میبرا است،

 شیپ نبود مهم میبرا .گرفتم شیپ را برگشت راه ادهیپ و دمیچرخ .ستیکاف

 یفکر چه خودش

 به .نبود یدیام گرید و بود دهینبخش مرا غرورم، شکستن همه آن با چون کندیم

 در غم یقدر

 حس را بغضم شدن بزرگ و میاشکها ختنیر گر،ید که بود افتهی رسوخ وجودم

 .کردمینم

 و آن از ییصدا نه و کردمیم حس را کردنش سیخ نه که یباران ریز که همچنان

 اطرافم

 یهمه .کردم فکر دمید را ماکان که یشب نیاول به هزارم بار یبرا دم،یشنیم

 آنجا از میهایبدبخت

 به کنم نگاهش آنکهیب .شد دهیکش عقب به و گرفته محکم دستم .بود شده شروع

 کردن گوش

 .کردم اکتفا خشمناکش و بلند یصدا به

 !زنمیم بوق نیماش با دارم ساعته سه !؟یدار ییشنوا مشکل !؟یشنوینم تو-

 نیا با یخوایم

 هان؟ !؟یبد کشتن به خودتو وضع

 .دیشن نخواهند را نشیدلنش یصدا گرید میگوشها .شودیم تنگ شیصدا یبرا دلم

 جرات

 با لحظه کی اگر نداشتم شک .کنم نگاه چشمانش در تا اورمیب باال را سرم نداشتم

 نکهیا فکر

 از را شدهام ریاس نگاه توانمینم گرید کنم نگاهشان د،ید نخواهم را آنها گرید

 .رمیبگ چشمانش
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 .شو سوار گمیم !امَ تو با من آرزو-

 همه .نمیبنش تا ماند منتظر و کرد باز را نیماش در .دیکش را دستم و کرد یپوف

 نباریآخر زیچ

 .دیارزیم امتحانش به پس بود،

 در ماندم منتظر و نشستم پس داشتم، مرور یبرا یکمتر یخاطره نشستمینم اگر

 مثل .ببندد را

 هم او .کردمیم نگاه را نرویب پنجره از ساکت .بودم شده افسرده دهیکش درد یزن

 یبرا یحرف چیه

 حضورشان به یازین گرید که یمتعدد یچراغقرمزها پشت .زدینم سکوت شکستن

 ستادیا نبود،

 که یچشمان در کردن نگاه طاقت من اما کرد لیتحم من بر را نگاهش ینیسنگ و

 ریاس مرا

 ادهیپ یحرف چیه یب نیماش توقف با .نداشتم را نباریآخر یبرا هم آن کردند،یم

 یصدا .شدم

 .رفتم یالب سمت به و بستم را در بدهم جواب آنکهیب اما دمیشن را اشیخداحافظ

 نیآخر از من

 .بودم متنفر یخداحافظ

*** 

 هم با شده که کبارمی ایب گمیم بهت دارم !؟یکنیم خودت با کارو نیا چرا آرزو-

 شیپ میبر

 شدهش، حهداریجر غرور یلو شده تنگ واست یلیخ دلش اون مطمئنم من .ماکان

 دهینم اجازه

 .بگه بهت

 الرا یحرفها به و بودم دوخته چشم میروبرو یبنفشه یگلها به بزنم یحرف آنکهیب

 گوش
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 نیا و گذشتیم یباران شب آن در ماکان، با دارمید نیآخر از یهفتها دو .کردمیم

 صد هفته، دو

 جالبتر !کنمینم هم بغض زم،یرینم اشک گرید یول .گذشت من بر قبل از سختتر بار

 نیا

 دو و یخداحافظ و سالم کلمه دو نیهم با کنمیم حس .زنمینم حرف یحت که است

 حتینص

 در را خودم مدت نیا تمام .کرد خواهم فراموش را زدن حرف م،یضهایمر به کوتاه

 با خاطراتم

 مطمئن حال اما دیرسیم نظر به دیمف چقدر امیزندگ به ورودش .کردم غرق ماکان

 نیبدتر شدم،

 تنها امییتنها حال یول بردمیم لذت ییتنها از نمیبب را او آنکه از قبل .بود ممکن اتفاق

 مرور

 .اوست با خاطرات
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 بدنم جان به یبد یخوردگ سرما ،یتابستان یاسلب با من که یباران شب آن از پس

 تنها انداختم،

 ح و الرا و ادوارد یروزه هر آمد و رفت با که امیماریب مدت در که یخوب اتفاق

 که یتکرار یرفها

 توانسته دایآرش که بود نیا شد،یم یسپر زدندیم ماکان با دوبارهام مالقات یبرا

 تمام بود

 تا رفت رانیا به بابت نیا از خوشحال انیرا و شود قبول را مدرسهاش امتحانات

 یبرا را دایآرش

 خواهند ورکیوین به گرید روز سه گفتهاش طبق .ببرد ورکیوین به لیتحص ادامه

 من و دیرس
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 و بروم ورکیوین به گرید روز چهار که گرفتم طیبل بزنم، یحرف یکس به فعال آنکهیب

 با را خودم سر

 مرا یافسردگ نیا و میایب رونیب ماکان خاطرات فکر زا تا کنم بند دایآرش و انیرا

 .کند رها

 گم؟یم یچ یشنویم آرزو-

 منتظرش چشمان به را دلمردهام و حسیب نگاه و چرخاندم سمتش به را سرم

 به .کشاندم

 از دوباره الرا و بشود عوض یکم من یهیروح تا میآمد پارک به امروز او شنهادیپ

 که دیبگو نو

 .دارد ییایمزا چه ماکان، با من یدوباره مالقات

 .الرا نبود حواسم اصال-

 ؟یکن تالش آوردنش دست به واسه ماکان به کردن فکر یجا به شهیم !معلومه-

 اون کن باور آرزو

 اگه دونمیم اما نه گهیم و کنهیم مخالفت یول نه،یبب دوباره رو تو خوادیم یلیخ

 همه شینیبب

 .شهیم درست زیچ

 :گفتم و دادم کش باال به یذرها یحالیب با را لبم راست یگوشه

 .رم ب دوستش یمهمان به کرد مجبورم اون .بود عمهم ریتقص همش الرا یدونیم-

 کرد یکار اون

 به دینبا گهید .فتهیب شیلعنت یچشما به چشمم شد باعث اون .نمیبب رو ماکان که

 عمهم حرف

 یزندگ داشتم من وگرنه نبرم لذت مییتنها از گهید که کرد یکار اون .بدم گوش

 .کردمیم خودمو

 .داشت یخوب یلیخ یرو و رنگ میزندگ و نبودم افسرده هم انقدر

 از چشم .کردم پاک دستم کف با را آن عیسر .دیچک چپم چشم از اشک یقطرها

 و گرفتم الرا
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 .دوختم چشم بنفشهها به دوباره
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 نیقشنگتر و هیقشنگ حس مطمئنم اما نشدم عاشق حاال تا من !نزن حرفو نیا آرزو-

 حالت

 !طرفهست دو عشق عشق،

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .داشت رو من االن حس یدور نیا از اونم بود طرفه دو اگه !طرفه دو-

 .دهینم بروز هاشویناراحت چوقتیه اون اما !کن باور آرزو داره-

 :گفتم و شدم بلند یصندل یرو از

 گهید بهتره االنم .رمینم دنشید به و ذارمیم احترام خواستهش به من حال هر به-

 .خونه میبر

 :گفت و گرفت محکم را دستم

 !آرزو؟ یکنیم یلجباز انقدر چرا-

 :گفتم کنم نگاهش آنکهیب

 .ندارم یگهاید راه-

 افتهام،ی بهبود یسرماخوردگ از که یبد سردرد تا گذاشتم امیشانیپ یرو را دستم

 بود مانده یباق

 .گذاشت امیشانیپ یرو را خودش دست و برداشت را دستم .کنم خفه را

 .میبرگرد بهتره .یکرد تب ذره هی-

 الرا که یراه در .میکرد ترک را پارک آمد، سراغم به موقع به که یتب لطف به

 تمام کرد،یم یرانندگ

 و بستمیم چشم میدیرسیم که چراغقرمز هر به .بود ییراهنما یچراغها یرو نگاهم

 چشمان

 نیبهتر آرامشبخشش، لبخند و آرامش از زیلبر یصدا نگاه .کردمیم تجسم را ماکان

 تصور
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 تیواقع یروز که قشنگم یایرو به و کردمیم باز چشم نیماش حرکت با .بود ممکن

 انیپا داشت

 فکر با .رفتم یالب به و کردم الرا با یکوتاه یخداحافظ نیماش توقف با .دادمیم

 همراه نکهیا

 لبخند کند، درست طعم خوش یرانیا یغذا کی میبرا که رومیم خانهام به ماکان

 به یکج

 .زدم التمیتخ
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 .خانوم سالم-

 .اگنس سالم-

 وضع نیا از هم او کردمیم حس .رفت کنار در یجلو از یمختصر ییآمدگو خوش با

 شده خسته

 لندن از یطوالن یمدت یبرا من و بگذرد زود گرید روز چهار اگر کنم فکر .است

 زهایچ یلیخ بروم،

 .است نانهیخوشب حد زا شیب فکر کی تنها نیا البته .شوندیم بهتر

*** 

 گهید ساعت کی یگیم و یزد زنگ االن که یچ یعنی نیا !آرزو؟ یگیم یدار یچ-

 ؟یبر یخوایم

 !ست؟ین که یطوالن سفر کی ،یخداحافظ نیا از منظورت ؟یبر یخوایم کجا اصال

 هر من قراره که حاال دمیرس جهینت نیا به .کردم فکر یلیخ من !الرا باش آروم-

 زجر ندنل یتو روز

 گهید که ییجا برم .برم لندن از که نهیا کار نیبهتر کنم، فکر خاطراتم به و بکشم

 ادی رو من یزیچ

 .کنم شروع نو از مویزندگ بتونم که ییجا برم .نندازه ماکان

 االن یحت که تو !لرزه؟یم صدات چرا پس درسته، یگرفت که یجهاینت نیا واقعا اگه-

 حرف که
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 ماکان از یاثر که ییجا یبر یخوایم چطور ،یکن کنترل تویتناراح یتونینم یزنیم

 نباشه؟

 داد،یم نشان یخوب به مرا حس که یبزرگ بغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 .شود کوچکتر

 .خدانگهدار .باش خودت مراقب .الرا کنمیم شیکار کی-

 قطع اگر دانستمیم .کردم قطع را تماس باشم، جانبش از یحرف منتظر آنکهیب

 دوباره کردم،ینم

 با که اگنس به .رفتم رونیب اتاق از و گرفتم را چمدانم یدسته .کردیم اعتراض

 پراشک یچشمان

 چشمانم از او، یبرا امیدلتنگ از که یاشک قطرات .زدم تلخ یلبخند کرد،یم نگاهم

 را زدیم رونیب

 یوهام در را دستم .دمیکش آغوش به را فشینح کلیه و کردم پاک دستم کف با

 فشیلط و نرم

 :گفتم زدیم موج آن در غم که ییصدا با و بردم فرو

 .زمیعز اگنس باش خودت مراقب-
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 د؟یکنیم کارو نیا چرا خانوم-

 .زدم شیرو به تلخ یدلبخن و آمدم رونیب آغوشش از

 !مجبورم چون-

 :گفت زدود،یم را شیاشکها اشارهاش انگشت با کهیحال در

 .دیبرگرد زود دوارمیام-

 .کنم فراموش رو زیچ همه کن دعا-

 :گفت و دیکش نهاشیس بر یبیصل دستش حرکت با

 .کنه شاد و آروم رو شما خوامیم خدا از-
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 از .گرفتمیم ماکان از تنها را رامشآ .زدیم زنگ گوشم در گفت که "آروم" یکلمه

 که یکس همان

 :گفتم و زدم یتلخ لبخند !کردمیم فراموشش دیبا

 .ممنون-

 ترک را یداشتن دوست اگنس و زمیعز یخانه ز،یغمانگ یخداحافظ کی از پس

 یتاکس در .کردم

 از مرا که یفرودگاه از .ختیریم چشمانم از که بود اشک فقط ابانیخ هر از گذر با

 و عشق متما

 نفرت فرودگاه به دنیرس راه از آن از شیب و بودم متنفر کرد،یم دور آرامشم

 .داشتم

 .خانوم میدیرس-

 .دادم راننده به را آن تمام اش،یباق به توجهیب و آوردم در پولم فیک از یاسکناس

 یمحوطه در

 چمدان همراهانشان با خنده، و یشوخ با که یمردم به حسرت با فرودگاه یرونیب

 به دست به

 قورت بغضم مهار یبرا را دهانم آب .شدم رهیخ رفتندیم فرودگاه یورود سمت

 یدسته و دادم

 سالن یهایصندل از یکی یرو .افتادم راه به و فشردم مشتم در محکم را چمدانم

 نشستم انتظار

 یبرا شتریب گذشتیم که لحظه هر .دوختم چشم میروبرو بزرگ توریمان به و

 و خانه به برگشتن

 منصرف و آنها یدوباره تماس ترس از که ادوارد و الرا حرف به کردن گوش

 را امیگوش کردنم،
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 و ضطرابا از یلرزش به شروع دستانم کمکم .شدمیم وسوسه بودم، کرده خاموش

 .کردند ترس

 یمرد و قشنگم یخانه مهربانم، اگنس زم،یدالنگ شهر از یدور تصور از وجودم تمام

 تمام با که

 به را خزدهامی یسلولها تکتک انجماد .بود افتاده لرزه به بودم عاشقش وجود

 حس یخوب

 یشهر در ماندن توان یول نداشتم را شهیهم یبرا هم آن رفتن توان من .کردمیم

 یحت که

 یراه دو نیبزرگتر در دیترد اوج در .نداشتم هم را دهدیم را ماکان یبو ش،یهوا

 سرکوب ام،یزندگ

 .بود تیاولو در د،یمکیم را خونم و افتاده جانم به زالو مثل که یعشق نیا کردن

 تمام دیبا

 .شدمیم گرید یآدم و کردمیم فراموش را خوب یحسها

*** 

 *کل یدانا :یراو*

 انیپا که ششینما یصفحه به متعجب و گرفته چشمانش یجلو ار اشیگوش الرا

 با تماسش

 انگشتان نوک با خشم و اضطراب شدت از .بود دوخته چشم داد،یم نشان را آرزو

 بر دستش،

 گرفتیم تماس چه هر یول گرفت تماس آرزو با دوباره و گرفته ضرب کارش زیم

 دنیشن با

 یاخم رنگش، ییخرما یابروها و اندهم ناکام "The mobile set is off " یجمله

 شینما به که

 در را اشیگوش تیعصبان با قهیدق ده از پس .کردندیم ظتریغل را بودند گذاشته

 کرد پرت فشیک

 شهیهم مثل که را دشیسف روپوش پیز سرعت به .شد بلند اشیصندل یرو از و

 برق یزیتم از
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 ضیمر ورود خبر بود، قرار که اشیزیم رو تلفن یصدا به توجهیب و کرد باز زد،یم

 از را دشیجد

 که همچنان .رفت اتاقش در سمت به تند ییقدمها با بدهد، او به یمنش زبان

 یرو را دستش

 :گفت ب**ل ریز آهسته ییصدا با و بست چشم بود، گذاشته در یرهیدستگ

 .ادوارد بزنم دادم بهت که یقول ریز دیبا که متاسفم-
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 یبرا آرزو یقطع میتصم دنیفهم با .داد تکان را رهیدستگ و کرد باز را چشمانش

 لندن، از رفتنش

 زیچ چیه که شد مصمم بود نگفته ماکان به هنوز که یتیواقع گفتن یبرا یقدر به

 توانست،ینم

 سمتش به کرد،یم یط را راهرو سرعت به که الرا دنید با یمنش .باشد ودارشجل

 :گفت و دیدو

 ...جانسون دکتر-

 :گفت تحکم با و آورد باال را دستش الرا

 !جانت نه االن-

 سکوت و زد خشکش جا در بود، دهیند یعصبان حد نیا تا را الرا حال به تا که جانت

 گفتن به را

 عرض در که داشتیبرم قدم تند یقدر به د،یدوینم کهآن با .داد حیترج حرفش

 به قه،یدق پنج

 بود، آن در ماکان اتاق که ییراهرو به ورودش با .دیرس مارستانیب اطفال بخش

 شیقدمها سرعت

 .زد در بر یمتوال یضربه دو و دیرس اتاقش به باالخره .برد باالتر را

 جز ساعت، نیا در ماکان که دانستیم خوب .کرد باز را در بشنود ییصدا آنکهیب

 خوردن یچا
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 اصال ماکان تعجبش، کمال در کرد باز کامل را در یوقت .دهدینم انجام یگرید کار

 متوجه

 به و بود زیم یرو نخوردهاش دست یچا فنجان کهیحال در .بود نشده حضورش

 شده سرد یقدر

 بزرگ یرهپنج از و نشسته اشیصندل یرو شد،ینم بلند آن از یبخار گرید که بود

 افق به اتاق

 .بود شده رهیخ

 .شد کینزد زشیم به بلند قدم چند با نداشت کردن صبر یحوصله که الرا

 مرخین یرو نگاهش

 هنوز ماکان نکهیا .خورد چرخ داد،یم نشان یخوب به را رنجش و درد که ماکان

 الرا حضور متوجه

 دست به را شافسار خشمش که الرا .کردیم یعصبان شدت به را او بود، نشده

 از یکی بود، گرفته

 به دنشیکوب یصدا .دیکوب زیم بر محکم و برداشت را ماکان زیم یرو یپروندهها

 بلند یاندازها

 عشق تنها و خودش یدونفره یایدن در را او که یالیخ و فکر از را ماکان که بود

 اش،یزندگ قیعم

 از آنها یهیزالل که الرا نچشما به را پربهُتش نگاه و اوردیب رونیب کردیم غرق آرزو،

 خشم شدت

 قتریعم را اخمش الرا .بکشاند بودند، دهیکش کادر را سبزش یهیعنب و شده قرمز

 نفرت با و کرد

 در سر الرا یناگهان تیعصبان لیدل از که ماکان .زد زل ماکان یبهُتزده چشمان در

 از آورد،ینم
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 بفهمد و ردیبگ قرار الرا مقابل قایدق تا زد دور را زشیم و شد بلند اشیصندل یرو

 بر ییبال چه

 که آرامشبخش یلحن به را شیصدا .است آمده خوشاخالق و آرام دختر آن سر

 و رنگ هم هنوز

 :گفت و آورد در داشت، را آرزو نداشتن غم یبو

 !الرا؟ شده یچ-

 :دیغرّ شانیالبال از و فشرد بهم حرص از را شیدندانها الرا

 !فکریب یپسره-

 کرد یاخم ست،یچ الرا بیعج حرف و رفتار نیا لیدل دانستینم همچنان که ماکان

 یلحن با و

 :گفت یجد

 !؟یگیم یدار یچ هست معلوم-

 .آورد زبان بر را بود کرده نهانپ کنون تا آنچه تمام و کرد باز دهان الرا

 دیبا همه شهیهم یکرد فکر ؟یکرد فکر یچ خودت با واقعا تو ماکان !معلومه آره-

 کامل و درست

 گهید االن یول نگفتم بهت یزیچ حاال تا من ؟ینکن درک رو هیبق تو و کنند درکت

 خوامیم

 ...بگم تویواقع

 رنگ دنید با .ابدی سلطه تشیعصبان بر تا دیکش قیعم ینفس و کرد یمکث الرا

 نگاه در یکنجکاو

 :داد ادامه را حرفش ماکان

 چطور آرزو نکهیا به کردن فکر بدون و شد بحثت آرزو با که یمهمون شب اون-

 با شب نصف دیبا

 و فکر یتو یرفت و مبل یرو ینشست خونهش، برگرده تنها تیوضع اون و لباس اون

 من ال،یخ
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 نمویماش رفته، کجا قایدق اون دونستمینم نکهیا با من .رونیب رفتم و اوردمین طاقت

 کردم روشن

 و خونهت ادیم اون دیشا که امیب رو تو یخونه ریمس که زد سرم به .افتادم راه و

 حرف باهات

 اون سکوت یتو که دختر کی یهیگر یصدا دنیشن با که بودم راه یوسطا .زنهیم

 شب، موقع

 که گهید نیماش کی پشت هم قایدق .تمداش نگه نویماش شدیم دهیشن خوب یلیخ

 یخونه یتو

 تیوضع که رو آرزو ادوارد دمید قهیدق چند از بعد .بود شده پارک هم نیجول

 یآشفتها یلیخ
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 از و بود کرده بغل بود، داشته نگه بسته زور به هشوشد پاره رهنیپ و داشت

 رونیب درختا پشت

 ...اومد

 یرگهایمو یقرمز و بودند شده گرد تعجب از که ماکان چشمان در و کرد یمکث

 از آنها یهیزالل

 صورت شدن سرخ دنید با الرا .شد قیدق شد،یم دهید یخوب به خشم شدت

 از نشان که ماکان

 مبادا که گفت را حرفش یشتریب سرعت با بود، تیصبانع از فشارش رفتن باال

 را ادوارد ماکان

 .بداند مقصر

 اد،ینم در جور منطق با کردم فکر بعد اما کردم شک ادوارد به یلیخ موقع اون من-

 آدم کی

 .بود اریهوش کامال شب اون ادوارد و ارهیب دختر کی سر ییبال درختا پشت اریهوش

 :داد ادامه و گرفت ینفس
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 من اما هیاعتماد قابل آدم دمیفهم و گشتم ادوارد سوابق دنبال نیجول قیطر از-

 .نشدم قانع

 افتاده یاتفاق چه شب اون بفهمم که زدم حرف ادوارد خود با رفتم نیهم واسه

 هر اول من .بود

 نگه، یکس به داده قول آرزو به چون گفت شده یچ بگه من به خواستم ازش یچ

 با اما گهینم

 ریز خوامینم منم و نگم تو به نکهیا شرط به گفت، باالخره کردم که ییاصرارها

 ...بزنم قولم

 سرخ و کرده ورم گردنش یرگها که ماکان دهد، ادامه را حرفش الرا آنکه از قبل

 بودند، شده

 با فشرد،یم محکم را آنها کهیحال در و گذاشت الرا یشانهها یرو را زانش لر دستان

 دو ییصدا

 :گفت رگه

 !الرا بزن حرف-

 بر سرد یشب در آنچه دنیفهم یبرا .زدیم موج شیصدا عمق در التماس

 گذشته معشوقهاش

 التماس و گذاشته پا ریز را مردانهاش غرور تمام که بود شده فیضع آنقدر بود،

 که الرا .کردیم

 :گفت نداشت، را ماکان یسابقهیب حال نیا دنید توان هم خودش

 ...ز*و*ا*ج*ت بهش که بود کینزد یبونایخ یدنینوش مرد کی گفت-

 
 

648 

 تحمل توان ماکان .ماند تمام مهین حرفش دهانش، بر ماکان دست گرفتن قرار با

 آن دنیشن

 بود، کرده نفوذ قلبش در ایدن تمام از شیب که یزن یبرا هم آن را، نحس یجمله

 چشم .نداشت
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 برداشت شانهاش یرو از را گرشید دست و الرا دهان یرو از را دستش و بست

 ییصدا با و

 :گفت آهسته

 ...الرا برو فقط-

 را آن یجلو دیبا اتیواقع نیا گفتن با که بود یگرید زیچ آمدنش لیدل که الرا

 :گفت گرفت،یم

 دوما !باش آروم پس داد نجات رو آرزو و دیرس موقع به ادوارد نکهیا اوال ماکان-

 واسه من نکهیا

 !اومدم یمهمتر زیچ گفتن

 :گفت بلندتر ییصدا با بود بسته چشمانش که همچنان ماکان

 !الرا برو گفتم-

 :گفت و دیکوب نیزم بر یپا الرا

 !نه-

 مخوف تیقعوا نیا هضم یبرا دلش و نداشت را یکس حضور تحمل که ماکان

 طلب را ییتنها

 :گفت و کرد باز چشم کرد،یم

 .رمیم من پس-

 شد متوجه که الرا .کرد باز را روپوشش یدکمهها سرعت به و گرفت الرا از چشم

 گفتن در ریتاخ

 :گفت عیسر ست،ین انیز جز حرفش

 ...رهیم لندن از شهیهم واسه داره آرزو-

 یمیعظ ترس و یناباور غم، و خشم جز نگاهش در .دیچرخ سمتش به عیسر ماکان

 .زدیم موج

 :گفت شمرده یناباور با

 !ره؟یم ...که ...یچ ...یعنی-
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 اوردین خود یرو به است کرده اغراق "شهیهم" یواژه گفتن در دانستیم که الرا

 :گفت و

 که یاونطور ندارم شک من .کرد یخداحافظ من از و زد زنگ من به آرزو-

 تنها نه کرد یخداحافظ

 !رهیم سیانگل کل از بلکه لندن، از

 در خون یباال انیجر و فشار شدت از نداشت شک گرید هم خودش که ماکان

 کم ش،یرگها

 پرحرص ینفس ماکان واکنش دنید با الرا .شد خشک جا در کند، سکته بود مانده

 و دیکش

 :گفت

 بهت رو حرفا نیا اومدم من !فرودگاه برو و کن عوض لباس ستادن،یوا عوض-

 تو یبدون که گفتم

 خودتون سر رو بالها نیا ،یگفتیم بهش زویچ همه اول از اگر و ینبود ریتقصیب هم

 !نیآوردینم

 !نشده رید تا دنبالش برو پس

*** 

 سست ییقدمها با و شدم بلند گفتیم مرا پرواز یشماره هک یندهایگو یصدا با

 آهسته، و

 در دستم مچ که بودم نرفته قدم ده از شیب .افتادم راه به دست به چمدان

 یداغ و محکم دست

 مغموم و خسته چشمان در بهُتزده و چرخاندم عقب به را سرم عیسر .شد فشرده

 کی که یمرد

 نیا در چقدر .کردم نگاه بود گذاشته دلم به را کردنشان نگاه ریس یآرزو ماه،

 رییتغ کوتاه مدت

 اشیمتریلیم چند شیر ته .بود دایپ کامال هم صورتش از شدنش الغر .بود کرده

 را صورتش که
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 .بود داده رییتغ یزیشگفتانگ طرز به را چهرهاش داد،یم نشان شهیهم از نامرتبتر

 دیکش یپوف

 برد فرو دند،یرسیم نظر به شهیهم از دهتریژول یکم که شیموها در را دستش و

 آنها یانتها از و

 چشمانش یرو را تشنهام نگاه .کرد گردنش پشت خاراندن مشغول را انگشتانش

 یایدر هنوز که

 هاش،یعنب اطراف قرمز یرگهایمو با .داشتم نگه ثابت بود لذتبخش آرامششان

 و یخستگ

 رش،یدلگ و پرخشم نگاه عمق در و بود گذاشته شینما به را غمش با توام خشم

 یبزرگ یدلتنگ

 .بود دایپ
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 !؟یکرد فکر یچ خودت با !؟یلعتن یبر یخوایم یگور کدوم !سرت؟ به زده-

 !هان؟

 منحرف چشمانش از یذرها را نگاهم یول شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 حال به تا .نکردم

 زبان بر واژهها نیچن نیا و بزند داد پرخشم نیچن نیا ماکان، بودم دهیند چگاهیه

 !اوردیب

 انقدر چرا تو آخه !کنم؟ فراموشت تونمیم راحت انقدر من یکرد فکر تو !ام تو با-

 کله و رحمیب

 !چرا؟ واقعا !؟یازندینم کار به مختو لحظه کی یحت که یشق

 آن، با همزمان و دیچک راستم چشم از یاشک یقطره .کردمیم نگاهش صدایب

 راست یگوشه

 با را امیشاد و شوق اوج حس نیا نبودم حاضر چوجهیه به .آمد کش باال به لبم

 یگرید زیچ چیه
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 گفت،یم من به آمدیم دهانش به چه هر و بود دهیترس رفتنم از نکهیا از .کنم عوض

 لذت غرق

 از زوالم به رو کوچک بغض همان تا دادم قورت محکم را دهانم آب .بودم شده

 .شود شسته میگلو

 :گفتم آهسته ییصدا با

 گهید تو که برم خوامیم منم و ینیبب منو یخواینم گهید یگفت تو !یخواست خودت-

 نیا یتو

 ...مگه خوبه؟ !ینینب منو شهر

 یبها**ل یدوا تنها که یناگهان یسها*بو با .شدند قفل میبها**ل حرفم اتمام از قبل

 تشنهام

 آتش از شده فوران آتش به یداغ از که ییبها**ل با .دیماس دهانم در حرف بود،

 داغ یفشان

 زمان گذر متوجه آنکهیب .دیبخش یزندگ را دهامیخشک یبها**ل نبودند، شباهتیب

 تا میبشو

 فاصله هم از .میکرد یههمرا لذت نیا در را گریکدی مان،یها نفس آمدن بند

 یصدا به و میگرفت

 بیترک مسافرها یهمهمه یصدا با میداد اجازه پرشدتمان و تند ینفسها بلند

 اشیشانیپ .شود

 شده نیعج آن با یظیغل درد و غم که آهسته ییصدا با و چسباند امیشانیپ به را

 :گفت بود،

 آرزو؟ ینگفت من به چرا-

 :فتمگ خودش یصدا یآهستگ به ییصدا با

 نگفتم؟ رو یچ-

 :گفت غم و پرخشم اریبس یلحن و آهستهتر اریبس ییصدا با
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 .اومد سرت ییبال چه شب اون که-

 شب؟ کدوم-

 کرد،یم نگاه چشمانم در میمستق کهیحال در و داد فاصله امیشانیپ از را اشیشانیپ

 :گفت

 !مارتا تولد شب-

 :گفت و گرفت خشم رنگ کبارهی به نگاهش

 !یتیموقع هر یتو و زمان هر نگفتم اما نترس یطوالن یادهرویپ از گفتم تو به من-

 !دینگو یکس به بود داده قول ادوارد .زد چنگ میگلو به بزرگ یبغض

 ...نصفهشب خلوت ابونیخ یتو لباس اون با چرا تو آخه آرزو-

 هقهق یصدا .شدند یجار چشمانم از هم سر پشت اشک قطرات و شکست بغضم

 بلند هامیگر

 پنهانش ماکان از شده، طور هر خواستمیم شرم از که صورتم یرو دستانم و شد

 .گرفتند قرار کنم

 یرو از زور به را آنها و گذاشت زدهام خی یدستها بر را گرمش پهن دستان

 .برداشت صورتم

 اجازه بودم، نکرده شب آن بتیمص یبرا که ییههایگر به و انداختم نییپا را سرم

 را افسارم دادم

 با مجاورت یخوشبخت میگوشها به و دیکش گرمش آغوش به مرا .رندیبگ دست به

 ینهیس

 .کرد عطا کرد،یم پخش را قلبش تند تپش یصدا که را محکمش

 !ینکن کارو نیا چوقتیه گهید بگم خواستم فقط !نمزینم حرف ازش گهید اصال-

 زورشان تمام راهنش،یپ کردن سیخ یبرا میاشکها و گرفت یشتریب شدت هامیگر

 .زدند را

 را میموها گرش،ید دست با و آورد در آرام یحرکت به کمرم یرو را گرمش دست

 با .کرد نوازش
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 آرام در یسع آن با که یلحن با زد،یم موج درد و خشم آن عمق در که ییصدا

 داشت من کردن

 :گفت

 ...یکرد دایپ نجات و شده تموم شب اون !زمیعز باش آروم-

 :دیغرّ ب**ل ریز که دمیشن وضوح به
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 .ذاشتمینم زندهش هیک دمیفهمیم اگه-

 .گرفتیم شدت شیپ از شیب هامیگر زد،یم که یحرف هر با چرا دانمینم

 !نداره اشکهاتم از قطره کی ارزش صفت وونیح اون !زمیعز بسه آرزو-

 مدت نیا تمام چون دیشا .کردمیم هیگر قبل از قرارتریب شدم،یم آرام دیبا آنکه با

 ههایگر نیا به

 از شب آن از شیب میاشکها چون دیشا و تمداش ازین او، پرعشق و گرم آغوش در

 امیدلتنگ یرو

 .داشتند چشمانم از ختنیر رو ف به ازین ماکان، یبرا

 آغوش از و شدند تمام میاشکها باالخره و بودم کرده هیگر که شدیم یساعت دو

 بیعج

 وانیل و بودم نشسته ماکان کنار هایصندل از یکی یرو .آمدم رونیب آرامشبخشش

 را یسرد آب

 :گفت و کرد حلقه میشانهها دور را دستش .دمینوشیم بود، آورده میبرا ماکان که

 .بشه تموم ذارمینم گهید-

 .دوختم چشمانش به را امیسوال نگاه و گرفتم نیزم از چشم

 بشه؟ تموم یچ-

 .بودن تو با-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 ...که یخواست خودت تو-
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 ییصدا با .گذاشت دهانم یرو را دستش کنم، تمام را حرفم دهد اجازه آنکهیب

 :گفت آهسته

 .یبزن حرف یندار اجازه گهید-

 از را دستش .گرفت آزادش دست با را چمدانم یدسته و شد بلند یصندل یرو از

 دهانم یرو

 .کرد بلند مرا و گرفت را دستم تعجبم، از شده گرد چشمان به توجهیب و برداشت

 آنکهیب

 زدمیم غر مدام ام،یباطن لیم رغمیعل راه یط .شدمیم دهیکش بالشدن کنم یمخالفت

 که
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 که یجملها دنیشن دنبال نداشتم شک .کند میرها دیبا او و بروم لندن از خواهمیم

 عشق

 به توجهیب او و بود ثمریب میغرولندها تمام اما بودم کند، اثبات من به را نشدایجاو

 م،یحرفها

 همچنان و کرد باز را عقب صندوق در .کشاند خودش دنبال نیماش یکینزد تا مرا

 کی با که

 و کرد پرت صندوق در را چمدان گرشید دست با بود، گرفته مرا دست دستش

 .بست را درش

 !؟یبد منو جواب یندار قصد انایاح ماکان-

 میاعتراضها به آنکهیب .کرد باز را درش و برد خود با راننده کنار در یجلو تا مرا

 مرا کند، توجه

 :گفتم خود با کردیم که ییرها کا از متعجب .زد را قفل و نشاند یصندل یرو

 !سرش به زده-

 سرعت با و کرد روشن را نیماش .نشست فرمان پشت و کرد باز را راننده در

 تا ییباال نسبتا
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 .رفت خودش یخانه نگیپارک

 خودم؟ یخونه ینرسوند منو چرا-

 :گفت یعصب یقروچها دندان با و دیچرخ سمتم به سرش

 !آره؟ ؟یبر لندن از که خونهت بذارم-

 وانهید او و خورده سرش به سنگ نداشتم شک .دمیلرز خود به بلندش یصدا با

 .است شده

 سردرد شدن کم یبرا .داد ماساژ دستش با را اشیشانیپ یکم و دیکش یپوف

 از که خودم

 دستم با امیشانیپ ماساژ مشغول بود، شده هیهد من به مدت نیا مداوم یههایگر

 مثل .شدم

 .میبود گرفته یباز به را مانیهایشانیپ دوقلوها

 !ارین در منو یادا-

 :گفتم یجد یلحن با کنم نگاهش آنکهیب .زدیم موج طنتیش شیصدا یژرفا در

 .کنهیم درد سرم-

 انداخت چشمانم به داریمعن ینگاه .برد کنار و گرفت پرحرارتش دست با را دستم

 :گفت و
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 !ییسردردها نیا لیدل خودت-

 :گفتم و ردم ک یاخم

 .یلشونیدل تو !رینخ-

 :گفت و زد طنتیپرش یلبخند

 .من نه ،یلشونیدل تو-

 :گفتم و کردم پررنگتر را اخمم

 .یلشونیدل خودت !رمینخ-
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 تماس شدن برقرار با .شد ما یبچگانه بحث یادامه مانع لشیموبا زنگ یصدا

 آنچه به توجهم

 .شد جلب گفت،یم

 .الرا سالم-

...- 

 .ستین یمشکل .میرگشت ب آره-

...- 

 :گفت و انداخت من به ینگاه

 !نجاستیهم آره-

...- 

 .بزن حرف باهاش ایب باشه-

 الرا به یزیچ هر که دیکش نشان و خط میبرا نگاهش با و داد دستم به را اشیگوش

 چشم .مینگو

 :گفتم و چسباندم گوشم به را لشیموبا .دمیکش یپوف پرحرص و گرفتم او از

 .الرا سالم-
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 :گفت شوق و پرشور ییصدا با الرا

 داره؟ دوستت چقدر گفتم یدید شده؟ تنگ برات دلش گفتم بهت یدید آرزو-

 نه؟ مگه فرودگاه، ادیب یگفت بهش تو-

 .یبر لندن از شهیهم واسه یخوایم تو که تمگف بهش فقط من !نه که معلومه-

 ن؟یهم فقط-

 :گفت آهستهتر ییصدا با

 انجام رو بده انجام بگم بهش من که یکار ماکان یکرد فکر نکنه !نیهم خب آره-

 اگر !دهیم

 هم تو رفتن فرودگاه به کار و زدیم حرف باهات ومدیم حاال تا که بود نطوریا

 !دیکشینم
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 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .الرا یدیرس هدفت به-

 .خودت هدف البته و-

 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 .ازت ممنونم-

 .نیباش داشته یخوب اوقات .کنمیم خواهش-

 .خدانگهدار فعال .نطوریهم هم تو !ممنون-

 .خداحافظ-

 .دوختم چشم کنارم در ماکان یخال یصندل به من و شد قطع تماس

 انگشتانش با .دیچرخ سمتش به سرم خورد، کنارم یشهیش به که یضربات یداص با

 شهیش یرو

 شکر یجا .شوم ادهیپ کرد اشاره چشمانش با .کند خبرم تا بود گرفته ضرب

 را در قفل که داشت

 .برد خودش دنبال مرا و گرفت را دستم .شوم ادهیپ توانستم من و بود کرده باز

 که بود جالب میبرا
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 نیا از پس هم نیهم اما کند رها را دستم و کند اعتماد من به توانستینم هنوز

 یبرا یدور مدت

 کرد باز را آپارتمانش در .بود لذتبخش بودند، دستانش یگرم یتشنه که دستانم

 مثل مرا و

 شهیهم مثل یخانه به ورود با .بست را در و برد داخل به گوششیباز فرزند

 بر لبخند منظمش،

 یدوستداشتن و ساده یفضا نیا دلتنگ آنقدر ماه کی نیا در .گرفت یجا لبم

 که بودم شده
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 همچنان .برد مطالعهاش اتاق به را چمدانم و کرد رها را دستم .نداشت مرز و حد

 آرامش محو که

 :گفتم بودم خانهاش

 ماکان؟ یکنیم کار یچ-

 زدن قدم فرصت من به و ماند اتاق آن در یقهایدق ستیب بدهد را جوابم آنکهیب

 بهشت آن در

 و رفتم بود، آن در رنگ ییطال گرامافون که یکوچک نیتریو سمت به .داد را ساده

 زانو دو یرو

 یبرا را یآدم هر رشیمگچش رنگ .زدیم برق یزیتم از اول روز مثل .نشستم

 کردنش، روشن

 .کردیم وسوسه

 .آمادهست اتاقت-

 :دمیپرس گنگ و دیچرخ عقب به سرم

 !من؟ اتاق !نجا؟یا-

 :گفت و زد یلبخند

 .دادم بیترت اتاق برات ،یریاس نجایا بعد به نیا از چون-

 :گفتم ناباور و شدم بلند

 !؟یداد بیترت رو نجایا ی ک از تو !؟یچ-

 کنم، آزادت خودم که یروز تا هم تو و بودم کرده آمادهش شیپ یههفت کی از-

 .یریاس اونجا

 !رم؟یاس که یچ یعنی !سرت؟ به زده ! ی ه-
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 صبحها .کنمیم قفل هم رو درها .یمونیم خونه نیهم یتو شب تا صبح از یعنی-

 صبحانه

 ...ضمن در و میبخور هم با تا یکنیم درست قهوه برام عصر و یکنیم درست
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 :داد ادامه و کرد پررنگتر را لبخندش

 ،یاصل یدرها چون نداره راه یبر یبخوا هم اگر ،یرینم رونیب خونه از من بدون-

 یاضطرار خروج

 .قفله بالکنها و

 باز متریسانت چند دهانم بلکه بودند، شده گرد تعجب شدت از نمچشما تنها نه

 گرید .بود مانده

 با .است داده تکان را مغزش و خورده سرش به یسنگ شهاب که ندارم شک

 روزمندانهیپ یلبخند

 :گفت و رفت آشپزخانه سمت به

 دنبالت، امیب و کنم ول کارمو هوی امروز شدم مجبور تو یکلهشق خاطر به چند هر-

 خونه شب تا

 لباسهاتو برو هم تو .چسبهیم یلیخ یچا شنبه صبح که بذارم یچا رمیم خب .مونمیم

 عوض

 .ایب و کن

 از کردم باز را در که نیهم .رفتم مطالعهاش اتاق سمت به وارفته و شل ییپاها با

 در یناباور شدت

 فیظر یطرحها با دیسف یهایوارید کاغذ با اتاق یوارهاید تمام .شدم خشک جا

 یآب و یطوس

 آن از اتاق لوستر .بودند شده نیمز داشت، چشمانم رنگ به یرینظیب شباهت که

 دیسف لوستر

 ییشکوفهها و رنگیطوس فیظر ییساقهها طرح با یشهایش یلوستر با قبل، یساده

 که رنگیآب

 با یرنگ دیسف یوارید کمد به چشمم .بود شده ضیتعو بودند، شده ختهیآو آنها از

 طرح

 شد،یم دهید هم لوستر و یوارید کاغذ بر که رنگیآب یشکوفهها و یطوس یاساقهه

 در .افتاد
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 انتقال هایلباس چوب یرو به چمدانم از که میلباسها به ریمتح و کردم باز را کمد

 بودند افتهی

 یبرخ و یادار یبرخ ،یمجلس یبرخ که گرید لباس دست نیچند .دوختم چشم

 راحت یلباسها

 تعداد نظر به آنکه با .خوردندیم چشم به کمد در بودند خواب لباس یحت و خانه

 لباس یادیز

 .آمدینم چشم به آنها یادیز که بودند شده دهیچ منظم و مرتب یقدر به بودند،

 را کمد در

 شده یقبل بزرگ زیم نیگزیجا که یکوچک رنگ دیسف یچوب زیم سمت به و بستم

 .رفتم بود

 و من از دو، هر یعکسها که رنگ یآب و یطوس فیظر عکس قاب دو یرو نگاهم

 پارک در ماکان

 دادیم رهگذران به را نشیدورب که را روزها آن خوب یلیخ .ماند ثابت بودند دیها

 عکس تا
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 پشتش یصندل بر خواستم و زدم یلبخند .آوردمیم ادی به رند،یبگ ما از یادگاری

 که نمیبنش

 با که یدرنگیسف یچوب تخت ماند؛ ثابت اتاق یگوشه ینفره دو تخت یرو نگاهم

 با دیسف یپتو

 شده نیتزئ داشت، یهمخوان اتاق ونیدکوراس تمام با که یآب و یطوس یطرحها

 به را نگاهم .بود

 با که پشتش دیسف یصندل و دیسف توالت زیم به و کشاندم مقابلش سمت

 یبرجسته یطرحها

 اسارت چه .شدم رهیخ کردند،یم اعتراف ماکان رینظیب یقهیسل به یآب و یطوس

 میبرا یقشنگ
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 !بود داده بیترت

 !ها شده آماده یچا-

 مثل که یاتاق به کردن فکر الیخیب کرد، وادار مرا در پشت از معترضش یصدا

 ییایرو بهشت

 آشپزخانه یراه و رفتم رونیب اتاق از .کنم عوض لباس عیسر و بشوم ود،ب شده

 یبو منبع که شدم

 رونیب را کیک ظرف ماکروفر از کهیحال در .بود دمش تازه یچا یآشنا و خوب

 به نگاهش آورد،یم

 ییراهنهایپ از یکی قصد از .زد دمیپوش که یراهنیپ به تیرضا از یلبخند .افتاد من

 خودش که را

 قایدق راهنیپ که بود نیا در اشیجالب .دمیپوش بود گذاشته کمد در و دهیخر

 نه .بود من یاندازه

 .بود بزرگ نه و کوچک

 ؟یخورینم چرا-

 !خورمیم :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست سمت

 داغ محلول نیا یتلخ یبرا دلم .شدم مشغول او با همزمان و برداشتم را فنجان

 تنگ دیشد قیرق

 که یحس در و بستم چشم کردنش، مزه با و برداشتم را کیک از یکم .بود شده

 در ماه کی

 .شدم غرق بردم،یم سر به تصورش

 .آوردم باال کردندیم نگاهم لذت با که چشمانش تا را نگاهم عصرانه، اتمام از پس

 یایدر در

 دمینفهم .بگذرد خواهد،یم چقدر هر دادم اجازه زمان به و شدم غرق آرامششان

 گذشت چقدر

 :گفتم ناگهان که

 .ماکان-

 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 816 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 
659 

 .کرد نگاهم منتظر و زد یلبخند

 هان؟ نبود؟ ازت یخبر مدت نیا چرا-

 نشد؟ یخبر تو از چرا-

 !ینیبب منو یاخوینم گهید یگفت خودت تو چون-

 ؟یکردیم گوش زدم، تیعصبان موقع که یحرف به دیبا تو ؟یکردیم گوش دیبا تو-

 ؟یکردیم گوش زدم تیعصبان موقع ،یمهمون یتو من که یحرف به دیبا تو-

 !آرزو نکن بدو یکی من با-

 .نشده یجد که چشمات-

 :گفت و داد باال را شیابرو یتا کی

 ؟یبلرز ترس از کنم یکار کی دیبا-

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به را سرم عیسر

 !نده نشون رو شتیپ ساعت کی تیشخص اون دوباره !نه-

 :گفتم عیسر ناگهان و کردم یمکث

 ه؟یچ اتاق یهیقض یراست-

 :گفت و زد یلبخند

 .خودته مال فقط اتاق فعال-

 !شه؟یم یک مال بعدش !فعال؟ یچ واسه !؟یچ-

 و کرد کوتاه یخندها .دهم بروز را امیکنجکاو رکمت تا گذاشتم دهانم یرو را دستم

 به شیحفرهها

 :گفت خندهاش آمدن بند از پس .شدند دهید ششیر ته ریز یمحو صورت
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 .شهیم نفر دو مال بعدش-

 :گفتم عیسر و برداشتم دهانم یرو از را دستم

 !ا؟یک-
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 :گفت و گرفت شکل لبش بر طنتیپرش یلبخند

 .یفهمیم-

 :گفتم و کردم فکر یکم

 ان؟یآدر و لیگیاب-

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !؟یچ-

 !نفرند دو هم اونا خب-

 رو یاتاق نیچن ک،یکوچ یبچه تا دو واسه شهیم مگه ! سالشونه پنج فقط اونا یول-

 .کرد درست

 :داد ادامه و خاراند را چانهاش یکم

 .نشه داده بیترت براشون کودکانه ونیدکوراس کی که هیذوقیب یلیخ-

 ا؟یک یبرا پس-

 برخورد از .آورد جلو گوشم از یکم یفاصله تا را صورتش و شد خم یصندل یرو

 سوزن نوک

 :گفت آهسته ییصدا اب .چرخاندم را سرم یکم صورتم، پوست با ششیر ته مانند

 !وروجک نکن عجله-

 را صورتش .زد گونهام بر یناگهان و کوتاه یبوسها و آورد عقب را صورتش یکم

 از و برد عقبتر

 :گفت و زد یلبخند .کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با .شد بلند یصندل یرو

 .بخور غذا شتریب هفته کی نیا !آرزو یشد الغر یلیخ گهید-
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 .بزن تویغیت غیت یشهایر اون هم تو-

 :گفت و داد سر یخندها

 !چشم به یا-

 :گفتم رفتیم رونیب آشپزخانه از کهیحال در
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 .سرکار برم خوامیم حداقل خب ؟یاریب در اسارت نیا از رو من شهیم ماکان-

 ؟ینداد استعفا مگه-

 :گفتم و انداختم نییپا را سرم

 خودم یجا به دوستامو از یکی و رمیگیم یطوالن یمرخص گفتم اول .هنوز نه-

 .فرستمیم

 .کنمینم آزادت چون بره دوستت بگو .خوبه-

 :گفتم متعجب و آوردم باال را سرم

 !چرا؟ خب-

 .یکن فرار ممکنه چون-

 .رفت رونیب آشپزخانه از و زد ورپرغر یلبخند

 رون؟یب میبر امروز شهیم-

 .میریم رم،یبگ دوش کی-

 :گفتم زده ذوق کودک کی مثل و دمیکوب هم به را دستانم کف

 !جون آخ-

*** 
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 هم از یهفتها کی .کردم مرتب را تختم عیسر و شدم داریب یگوش زنگ یصدا با

 با شدنم خانه

 و زنمیم حرف دورادور اگنس با .گذردیم ابمیینم شیبرا یلیدل هم هنوز که ماکان،

 خواستم او از

 را راستش بخواهم اگر .بدهد خودش به استراحت یکم و برود مادرش دارید به

 کی نیا م،یبگو

 در یول گذشت چرخاندمیم یزندگ زور به که یماه کی از بهتر برابر دص هفته،

 ماندن، خانه

 یجلو ای شب تا صبح کشنبهی و شنبه جز به هفته تمام .است کسلکننده یکم

 ونیزیتلو
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 در ماکان با دارم میتصم است، لیتعط و شنبه که امروز .خوانمیم یکتاب ای نشستهام

 مورد نیا

 در .کند باز را قفلها و اوردیب رونیب مسخره اسارت نیا از مرا که کنم صحبت

 و کردم باز را خچالی

 را کردن درست قهوه مدت نیا یط .آوردم رونیب بود الزم صبحانه یبرا چه هر

 ادی ماکان از هم

 و ستین کردن درست نسکافه هنرم تنها گرید که دارد یخوشحال یجا .گرفتم

 شرفتیپ یکم

 با آن از پس و یچا با ماکان عصر تا دمیچ من را انهصبح زیم عادت طبق .داشتهام

 شام و ناهار

 .کند جبران

 .مادمازل ریبخ صبح-

 .دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و دمیچرخ سمتش به

 .ویموس ریبخ صبح-

 گاز سمت به و گرفتم او از چشم .آمد زیم سمت به و زد میرو به گرم یلبخند

 دنید با .دمیچرخ

 توسط کمرم شدن ریاس با .دیماس لبم بر لبخند بود، نشده آماده نوزه که یقهوها

 که گرم یدستان

 دهانش .خوردم یفیخف تکان د،یکشیم پرحرارتش آغوش به پشت از مرا صاحبشان

 چند تا را

 :گفت آهسته ییصدا با و کرد کینزد میگوشها یمتریلیم

 .یآزاد فردا عوض در یول یبش ریاس شتریب دیبا امروز-

 :دمیپرس یگنگ با .شدیم پخش گوشم در گرمش نفس

 !؟یچ-

 .خوب زیچ کی-
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 !؟یگیم یدار یچ-

 .یکن صبر شب تا دیبا !آرزو ستین یگفتن-

 .کاشت گونهام بر یسها*بو غشدا یبها**ل با و آورد جلوتر را سرش

 برم که کن باز رو قفلها هفته نیا بگم خواستمیم اتفاقا !گهید نکن تیاذ ماکان-

 و سرکار

 .بره سر کمتر حوصلهم

 .یآزاد فردا از که گفتم باشه،-

 !رم؟یاس شتریب چرا امروز پس-

 : گفت طنتیپرش یلحن با

 .گهیگهدید-

 : گفتم پرحرص

 !گهید نکن تیاذ-

 .ها شده مادهآ قهوه-

 ینفس و بردم کنار را قهوهجوش .کردم خاموش را گاز و آمدم خودم به ناگهان

 ریز .دمیکش قیعم

 :گفتم ب**ل

 !گذشت ریخ به-

 :گفت و آورد رونیب آغوشش از مرا یآرام به

 .دمیم حیتوض بهت بعدش .میبخور صبحانه ایب فعال-

 و بروم کینیکل به دوباره توانمیم گرید یهفته نکهیا فکر با و انداختم باال را میشانهها

 کنم، کار

 را دستم کهیحال در صبحانه اتمام از پس .شدم مشغول صبحانهام خوردن به اشتها با

 زیتم

 :گفت ماکان کردم،یم
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 براش دیبا و دارم خونهم یتو مهم مهمون کی امشب من آرزو، یدونیم بخ-

 یخوب تدارکات

 .بدم بیترت

 :دمیپرس کنجکاوانه

 !ه؟یک مهمونت-

 :گفت و زد یلبخند

 .یباش اتاقت یتو دیبا موقع اون تا یول یفهمیم شب-

 !؟یچ-

 رد دم تا برمتیم خودم بندم،یم چشماتو اونم که یبر یتونیم ییدستشو فقط-

 و ییدستشو

 .گردونمیم برت بعد

 مهمتو؟ تدارکات خورمیم نمیبب اگه من !ماکان-

 :گفت و داد سر یخندها

 .یفهمیم شب !گهید نباش عجول-

 ؟یچ شدم تشنه و گشنه-

 .ارمیم بگو یخواست یچ هر-

 !یوونهاید تو یوا-

 :گفت و کرد کوتاه یخندها

 .لطفت از ممنون-

 را شدنش قفل یصدا و شد بسته در رمس پشت .رفتم اتاق به و شدم بلند

 یچشمان با .دمیشن

 یخوب به را امیر ناباو که ییصدا با و دوختم چشم در یرهیدستگ به تعجب، از گرد

 دادیم نشان

 :گفتم
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 !؟یکنیم قفل درو چرا-

 :گفت و کرد یخندها

 .ینکن یچیسرپ قانون از نکهیا واسه-

 ب**ل ریز و دمیکش یپوف پرحرص .شدم نهیس به دست و نشستم تختم یرو

 :دمیغر

 !مسخره مهم مهمون-

 انفجار حال در مثانهام کردم حس بودم، دستم جیمه رمان خواندن غرق که همچنان

 عیسر .است

 آوردمیم نییپا را رهیدستگ چه هر .رفتم در سمت به و شتمگذا تخت یرو را کتاب

 .شدینم باز

 :گفتم بلند ییصدا با .هستم یزندان اتاقم در امروز که آوردم ادی به ناگهان

 !زود کن باز درو ماکان-

 :زدم داد و دمیکوب در به لگد و مشت با .امدین رونیب از ییصدا

 !هیرضرو ایب بدو ...ماکان ...ماکان ...ماکان-

 را اتاق از رونیب من که بست را آن سرعت به یول شد وارد عیسر و کرد باز را در

 .نمینب

 !شده؟ یچ-

 !رونیب برم دیبا من ماکان-

 کجا؟-

 .ییجا کی-

 :گفت طنتیپرش یلحن با و زد یلبخند

 کجا؟ خب-

 :گفتم تند آورد،یم فشار من به مثانهام بودن پر از که یدرد حس با

 !ییدستشو ...یلعنت ییدستشو-
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 .آورد رونیب شلوارش بیج از یچشمبند و داد سر یخندها

 !گه؟ید هیچ هایمسخرهباز نیا ماکان یوا-

 بود، گرفته را میشانهها کهیحال رد و دیکش چشمانم یرو تا سرم یباال از را چشمبند

 راه در مرا

 :زدم غر ب**ل ریز و دمیکش یپوف .کردیم تیهدا رفتن

 !یچیه ست،ین یچیه وضع نیا با تدارکات نیا ارزش اصال !یمسخرها مهمون چه-

 خواندیم خروس کبکش چرا دانمینم .دمیشنیم گوشم کنار را شیخندهها زیر یصدا

 چه هر و

 چشمانم یرو از را چشمبند و کرد باز را یبهداشت سیسرو در .دیخندیم گفتمیم

 با .برداشت

 سمتش به .رفتم سیسرو داخل من و آورد یفشار میشانهها به یکم حرکت

 :گفتم و دمیچرخ

 !یمسخرها یلیخ-

 که زدم لگد و مشت در به کارم اتمام از پس .بست را در د،یخندیم که همچنان

 و کرد باز را در

 .بست چشمانم یرو ار چشمبند دوباره

 !ماکان یمسخرها یلیخ-

 یپوف .کرد ریاس آنجا مرا و برد اتاقم تا مرا خندهاش، همان با بزند یحرف آنکهیب

 به و دمیکش

 واقعا گرید .دوختم چشم داد،یم نشان را شب هشت که میروبرو وارید یرو ساعت

 زیلبر صبرم

 تنها صبح از .شد تمام شیپ ساعت مین بود، کرده سرگرم مرا که یکتاب .بود شده

 به رفتن یبرا

 با و آورد اتاقم به ینیس در را عصرانه و ناهار ماکان و رفتم رونیب اتاق از سیسرو

 .میکرد لیم هم
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 هنوز .رفتم در سمت به و شدم بلند تخت یرو از .بود شده تمام طاقتم گرید

 دنمیرس به قدم چند

 که کوچک یحولها و سیخ ییموها اب و کرد باز را در ماکان که بود مانده در به

 بود، گردنش دور

 .است آمده رونیب حمام از تازه که بود معلوم .شد ظاهر در چهارچوب در

 .کن عوض لباس حاال .آمادهست زیچ همه آرزو-

 :گفتم حرص با و دمیکش یپوف

 ارن؟یم فیتشر یک یگرام مهمون-
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 .ادیم یزود به-

 نیقشنگتر نظرم از که یمجلس یراهنیپ .کرد باز را آن در و رفت کمدم سمت به

 که یراهنیپ

 .داد دستم به و آورد رونیب بود، دهیخر خودش

 .بپوش نویا-

 :گفتم و کردم یاخم

 !قشنگه مهمونت واسه یادیز نیا-

 لباستو نیقشنگتر پس ش،یشناسیم خوبم !یشناسیم مهمونمو هم خودت تو آرزو-

 .بپوش

 :دمیپرس یکنجکاو و یناباور با

 !ماکان؟ هیک اون !واقعا؟-

 .یفهمیم گهید کم هی-

 :گفت و رفت رونیب اتاق از

 .منتظرتم-

 نکهیا به فکر با .شد دور اتاق از داد نشان شیقدمها یصدا و کرد قفل را در

 را همانم
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 چشمانم در یآب یرگهها همرنگ که رنگیآب راهنیپ همان گرفتم میتصم شناسم،یم

 را بود

 یبسته .ندادم انجام کردنشان رها شانیپر جز یکار چیه میموها یبرا .بپوشم

 یرو شیآرا لوازم

 یلبهها و کندم دل نهیآ از .کردم یسادها و حیمل شیآرا و کردم باز را توالتم زیم

 کلوژم ریحر دامن

 و رفتم در سمت به .نماند یاحتمال یتا ای چروک چیه تا دم،یکش نترییپا یکم را

 زدم ضربه چند

 یضربه چند باالخره آنکه تا ماندم منتظر یقهایدق چند .شود باز شده، قفل در تا

 در به منظم

 .داد را ماکان آمدن یمژده اتاقم،

 .داخل ایب-
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 و مرتب یرسم شلوار و کت با تنومندش، و بلند قامت و کرد باز را در

 و رنگیمشک یدهیاتوکش

 رچوب چها در کردند،یم ییخودنما کتش ریز که رنگیآب یکراوات و دیسف یراهنیپ

 .شد ظاهر در

 :گفت و انداخت میپا تا سر هب نیتحس با ینگاه

 !هیعال-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !یشد یعال یکرد ست من با چون هم تو البته-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 انبار؟ یتو مونده یباق یپارچه کهیت کی نیهم با-

 جانیه و شوق ،یبیعج طرز به چرا دانمینم .گرفت یباز به را دهانم یخندها زیر

 در یادیز
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 نشان یخوب به را امیکنجکاو و جانیه مطمئنا که ییصدا با .کردیم فوران وجودم

 :گفتم داد،یم

 اومد؟ مهمونت-

 :گفت و زد یلبخند

 .آره-

 :گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟ینگفت زودتر چرا پس-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .شده آماده االن نیهم چون-

 ادیم کجا از مگه !باشه؟ دهیرس هم االن و باشه شده آماده االن شهیم مگه !؟یچ-

 انقدر که

 !که؟ینزد

 .جا نیهم از-
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 ساختمون؟ نیا یتو-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 اتاق، نیهم یتو و آپارتمان نیهم یتو طبقه، نیهم یتو ساختمون، نیهم یتو ،آره-

 قایدق

 .ادیم در حدقه از داره چشماش و ستادهیا من یروبرو

 !ماکان؟ یگیم یدار یچ-

 و کرد پررنگتر را لبخندش .کرد توقف امیمتریسانت ده در و آمد جلوتر قدم دو

 :گفت

 !شه؟یم !باشه؟ مهمتر وت از من، واسه یمهمون شهیم مگه آخه-

 و آمد کش باال به لبم سمت دو هر .شد کمتر و کمتر لحظه، به لحظه تعجبم

 از یاشک یقطره
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 اشک آن رد و گذاشت راستم یگونه بر را گرمش دست عیسر .دیچک راستم چشم

 .کرد پاک را

 !ها یکن هیگر مینداشت-

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به را سرم

 !خوشحالم یلیخ االن !کنمینم هیگر-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 !شوق اشک-

 برق شهیهم از شیب که رهاشیت چشمان در لذت با و کردم پررنگتر را لبخندم

 نگاه زدند،یم

 .کرد پاره را نگاهمان یرشته و کرد صاف را شیصدا لحظه، چند از پس .کردم

 .میبرس یمهمون به میبر خب-

 :گفت و زد یلبخند .داد باال را پشچ یابرو و گرفت میجلو را دستش

 مادمازل؟ دیدیم یهمراه افتخار-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم
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 .ویموس البته-

 باز محض به .رفتم رونیب اتاق از همراهش و کردم حلقه آرنجش دور را دستم

 اتاق، در کامل شدن

 داشتمیبرم آهسته که ییقدمها .ماند ثابت ییرایپذ ییایرو یمنظره یرو نگاهم

 یرارادیغ کامال

 در که یادیز یشمعها نور از ،ییرایپذ یفضا کل یول بود خاموش چراغها تمام !بود

 یالبال

 یدلچسب ییروشنا با بودند، شده پخش نیزم بر که یدیسف و سرخ رز یگلبرگها

 .دیدرخشیم
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 پوست رطوبتشان .زدمیم قدم گلها معطر و فیلط یگلبرگها بر پابرهنه لذت با

 را میپا کف

 فرو دستش انگشتان یالبال در را انگشتانم و آوردم نییپا را دستم .دادیم قلقلک

 را دستم .بردم

 یجار ودموج اعماق تا را زشیدالنگ حرارت و گرفت گرمش دست در محکم

 یقدر به .ساخت

 به شدنمان کینزد با .کنم تشکر تا د،یچرخینم دهانم در زبان که بودم لذت غرق

 گرامافون

 از چشمانم که ندارم شک بود، گذاشته ییرایپذ بزرگ زیم یرو که یرنگییطال

 .زدند برق ذوق

 :گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم

 !رون؟یب شیآورد چرا-

 یلحن با .دیپاش میرو به گرم یلبخند و انداخت لذت از وممل ینگاه چشمانم به

 :گفت میمال

 .یکن روشنش نکهیا واسه-

 :گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یگیم راست-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 ؟یبلد کردنشو روشن !البته-

 ...دمخو یستین خونه تو که کباری خواستمیم .کردم دایپ نترنتیا یتو !آره-

 :گفت آمدنش بند از پس و داد سر یخندها .گذاشتم دهانم یرو را آزادم دست

 !وروجک یا-
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 :گفتم و برداشتم دهانم یرو از را دستم

 .میکن روشنش یبذار تو کردمینم فکر آخه-
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 نذارم؟ یخوایم-

 ؟یدار آهنگشو صفحه حاال !نه !نه-

 .یبنداز جا رو سوزن دیبا فقط توشه-

 .گذاشتم صفحه اول نوار یرو آرام را سوزن آزادم، دست با و زدم پرشوق یلبخند

 و بلند یصدا

 در کرد،یم زنده میبرا را امیکودک از ییبایز خاطرات که یمیقد یآهنگ گوشنواز

 ییرایپذ یفضا

 کش باال به را لبم راست یگوشه .گرفت قرار کمرم یرو ماکان آزاد دست .دیچیپ

 را دستم و دادم

 به شروع و میآورد باال را میکرد قفل هم در که یدستان .گذاشتم شانهاش یرو

 در ر،یدلپذ یرقص

 خوب یبو از پر ییفضا در چشمنواز، ییشمعها نور در آرامش، و عشق از پر یآغوش

 بخار و زر گل

 گرامافون از که نیدلنش و کینوستالژ یآهنگ یصدا با شمع، مذاب و داغ نیپاراف

 پخش امییایرو

 .میکرد زد،یم برق لذت و عشق از که یچشمان آرامش یایدر در غرق و شدیم

 هم با هماهنگ

 .بشکند را سکوت م،یدادیم اجازه یقیموس یبایز یصدا به و میداشتیبرم گام

so I'm never gonna dance again 

 برقصم دوباره خواهمینم پس

the way I danced with you 

 دمیرقص تو با که گونه آن

 (George Michael از careless whisper یقیموس(

 ادامه رقص به گرفتند، درد میپاها که ییجا تا باشد داشته یتیاهم زمان آنکهیب

 را سرم .میداد

 :کردم نجوا شگوش در آهسته ییصدا با و بردم جلوتر
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 !ویموس گشنهام هم شدم، خسته هم من-

 کج را سرم مظلومانه و گرفتم فاصله او از شیخندهها زیر یصدا شدن بلند با

 از را دستم .کردم

 خندهاش .بردم فرو انگشت شیگونهها یرو یحفرهها در و داشتمبر شانهاش یرو

 در .آمد بند

 ذرهذره بخشش، لذت یگرم .کرد رابیس را تشنهام یبها**ل عیسر حرکت کی

 یداغ به

 کم نفس که،ییجا تا میداد ادامه نیریش طعم آن یتجربه به .گشت لیتبد ینیآتش

 به .میآورد

 م،یزدیم نفس نفس کهیحال در .میگرفت لهفاص یکم و میداد انیپا خوشطعم آتش آن

 .شد آرامتر و آرام لحظه، به لحظه قلبم تند تپش .میچسباند هم به را مانیهایشانیپ

 مادمازل؟ بدم غذا بهت میبر-

 :گفتم و دادم سر یخندها

 !گشنهام یلیخ آره-

 را دستم که همچنان .کرد جدا امیشانیپ از را اشیشانیپ آرام و کرد کوتاه یخندها

 به گرفته

 یشمعها و گلدانها داخل رز یگلها با که یفراوان ناتیتزئ دنید با .میرفت آشپزخانه

 داخل بلند

 یرو .شد پررنگتر لبم بر لبخند بود، داده بیترت زیم یرو شاخهدار یهایشمعدان

 از یکی

 لذت با .نشست میروبرو یصندل یرو بعد یکم هم ماکان و نشستم هایصندل

 با که را یفسنجان

 نیعج ترشیقهوها شهیهم از چشمان و شمع با روشنش مهین صورت به نگاه طعم

 بود، شده

 که یلبخند مثل پررنگ یلبخند و بردم جلوتر را صورتم شدنم ریس از پس .خوردم

 به خودش
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 :گفتم و زدم د،یپاشیم میرو

 !ازت ممنونم واقعا !بود یرینظیب شب واقعا .بود خوشمزه یلیخ-

 !ندهمو کار اصل هنوز-

 :دمیپرس یکنجکاو از مملو یلحن با

 !ه؟یچ گهید کار اصل-

 .دارم دوستت-
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 و سرعت با آن، از پس یول شد متوقف تپش از قلبم کردم حس یلحظها یبرا

 نفراوا یقدرت

 میپلکها و آمد بند یلحظها نفسم .کوباند جناغم و دندهها یوارهید به را خودش

 .کردند توقف

 .کنم یحالج ذهنم در گفت آنچه کردم یسع و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 یجملها باور

 مثل دیرس گفتارش به یوقت داد،یم نشان یادیز حد تا هم رفتارش با که

 میبرا نیریشیخواب

 و گرم دست و کرد پررنگتر را لبخندش .بود شده باور رقابلیغ و ییایرو

 دستم یرو را پرحرارتش

 .شد پخش پوستم سطح تمام در و گرفت شکل وجودم در یبیعج یداغ .گذاشت

 یقدر به

 هر از یمتوال قطرات آن از پس و راستم چشم از ،یاشک یقطره که بودم خوشحال

 فرو چشمم دو

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها .ختندیر

 !؟یکنیم هیگر چرا آرزو-

 با .کردم پاک عیسر را میاشکها و دمیکش میگونهها یرو را آزادم دست کف

 یول آهسته ییصدا
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 :گفتم شوق و شور از پر

 !شهینم باورم-

 !نشه؟ باورت چرا-

 چشم زدند،یم ادیفر را عشقش صداقت که چشمانش در متعجب و آمد باال سرم

 چرا .دوختم

 !است؟ راحت انکار، یطوالن مدت نیا از بعد هم آن باورش کردیم رفک

 ...من اما یدونستیم خوب نویا هم خودت تو آرزو-

 :داد ادامه و کرد یمکث

 نیبهتر امشب که کردمیم فکر و ارمیب زبون به مناسب طیشرا کی در خواستمیم-

 که بود موقع

 ...بگم

 :افزود و کرد پررنگتر را لبخندش

 .کردم تجربه بهش نسبت رو حس نیا که یبود من یزندگ در دختر نیاول تو-

 تو آرزو، یدونیم

 شهیهم من .یکرد رو و ری ز دوستداشتن و عشق یدرباره رو من یباورها تمام

 از کردمیم فکر
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 هایرانیا هیشب قایدق ت،یشخص و افکار لحاظ از هم و چهره لحاظ از هم که دختر کی

 باشه

 یلیخ بود من یذهن دهآلیا که یزیچ اون با لحاظ هر از نکهیا با تو اما ادیم خوشم

 ،یدار فرق

 یتو ازش یبخش کی که یتیشخص .کردیم جذب شدت به منو که یداشت یتیشخص

 نگاهت

 یکن وانمود یدار یسع شهیهم نکهیا با تو یدونیم .دادیم ننشو رو خودش

 مهم برات انیاطراف
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 با تو .یدار یدوستانها انسان محبت و عالقه احساس همه به درونت در ستند،ین

 بخش نکهیا

 رو لیاص یرانیا دختر کی وقار داره، شباهت هایغرب به قتیسال و تفکرات از یبزرگ

 با .یدار

 آدم به که داره وجود چشمات تو یدیام یروزنه کی گرانه،ن شهیهم نگاهت نکهیا

 .دهیم آرامش

 نظر به ریگوشهگ و یمنزو هستند اطرافت که ییآدمها بودن کم خاطر به نکهیا با

 یوقت ،یرسیم

 یچهارچوبها اساس بر رو ارتباط اون یتونیم خوب یلیخ یکن برقرار ارتباط یکس با

 خودت

 خوب یلیخ متانتت، با و خانومانه اخالق وجود با نکهیا تینها در .یکن تیریمد

 مثل یتونیم

 .یکن ییدلربا بچه دختر کی

 دستش .ختمیریم اشک زدن، لبخند یجا به گفتیم که یکلمها هر با یبیعج طرز به

 یرو را

 یته اشک از را گرمید یگونه م،یاشکها کردن پاک از پس و گذاشت راستم یگونه

 .کرد

 دیشا .دارم دوست رو کاملت یلبخندها هم و کجت یلبخندها هم من آرزو-

 یحت که نشه باورت

 ...پس نمیبب اشکهاتو ستین راحت واسم اصال اما دارم، دوست رو کردنت اخم

 :داد ادامه د،یپاشیم میرو به گرم یلبخند کهیحال در و کرد یمکث

 !نده آزارمون ختنشونیر با-

 به .کرد قتریعم لبش بر را خندلب .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 دو هر دنبالش

 دوست را مرد نیا وجود، تمام با من .آمد کش باال به هم من ب**ل سمت

 را دهانم آب .داشتم
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 :گفتم آهسته ییصدا با و چرخاندم دهانم در زبان .دادم قورت محکم

 !ادیز یلیخ دارم؛ دوستت یلیخ ...ماکان دارم دوستت-

 بود، افتاده چشمانش در یشاد از که یبرق .شدیم حس نگاهش یژرفا تا شعف

 را لبخندم

 که هم چشمان در بود، چقدر دانمینم که یطوالن یزمان مدت یبرا .کرد پررنگتر

 امشب
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 که بود گرفته گرُ صورتم آنقدر .میکرد نگاه زدندیم رفح زبانمان یهمسو

 نییپا را سرم یلحظها

 یوقت .شود کاسته آنها یداغ از یکم تا گذاشتم، میگونهها یرو را دستانم و انداختم

 باال را سرم

 رز گل شاخه سه داخلش، روشن شمع دور که یستالیکر یشمعدان کی آوردم

 شده دهیچیپ

 به که را دورش سرخ رز نیبزرگتر دستم با .گرفت رقرا چشمانم یجلو بودند،

 پرتقال کی یاندازه

 به شیگلبرگها یرو آن، نوازش یبرا را انگشتانم که نیهم .گرفتم بود دهیرس

 درآوردم، حرکت

 و دادم فاصله هم از را شیگلبرگها .کردم حس وسطش در را یسفت و کوچک یش

 یجعبه به

 رونیب را جعبه .دوختم چشم متعجب و اوکنجک بود، گل وسط در که یقرمز کوچک

 و آوردم

 رخ به را خود درخشش نور ریز یکوچک انیبرل نینگ .کردم باز را آن در آهسته

 یانگشتر .دیکش

 در یشاد و یناباور از یبغض بود، جعبه در که یکیش و بایز یول فیظر و ساده

 .انداخت میگلو
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 لبم بر پرذوق لبخند به داریمعن ینگاه با که چشمانش در و بردم باال را سرم

 بودند، شده دوخته

 کردیم پررنگتر را لبخندش کهیحال در و کشاند چشمانم به را نگاهش .کردم نگاه

 :گفت

 ؟یکنیم ازدواج من با-

 :گفتم د،یلرزیم یکنترل رقابلیغ طرز به که ییصدا با

 !ماکان-

 باشم، خوامینم هم االن و باشم پسرت دوست خواستینم دلم من آرزو یدونیم-

 ...چون

 :داد ادامه و کرد یمکث

 هم یلحظهها تکتک کیشر گذر، زود و موقت یخوشگذرون کی از فراتر خوامیم-

 !میباش

 :گفت و دیکش قیعم ینفس

 قبول؟-

 :گفتم کردم،یم قتریعم را لبخندم که همچنان و دادم قورت را دهانم آب

 !؟یبد فرصت بهم دیبا یکنینم فکر-

 !نه-
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 :گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یکنینم که یشوخ !نه؟-

 خانوادههامون با صحبت فقط ،یکنیم قبول دونمیم که من !کنم؟ یشوخ چرا-

 که مونهیم

 .بعد واسه میذاریم

 نشان یخوب به را ماندهامیباق یناباور که ییصدا با .شد باز متریسانت سه هانمد

 :گفتم داد،یم
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 !؟یهست یآدم جور چه گهید تو-

 :گفت و زد پرغرور یلبخند

 .یدار دوست یلیخ تو که یجور-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 کنم؟ینم قبول بگم خوبه-

 :گفت ببازد را خودش ای شود ناراحت یذرها آنکهیب

 .یکنینم قبول بگو و کن نگاه چشمام یتو-

 را دهانم آب .کرد نگاهم منتظر و کرد متمرکز چشمانم یرو را چشمانش مردمک

 و دادم قورت

 :گفتم یرارادیغ کامال یطرز به باشم، داشته زبانم بر یتسلط آنکهیب

 .کنمیم قبول-

 آن از را انگشتر دستش کی با .گرفت دستم از را جعبه و کرد پررنگتر را لبخندش

 و آورد رونیب

 امیانگشتر انگشت دور را انگشتر آهسته .برداشت را چپم دست گرش،ید دست با

 انتها تا و برد

 باطن شمع، نور ریز .بردم باال و آوردم رونیب دستش از را دستم .برد جلو را آن

 را خودش یالماس

 چشم از اشک یقطرها همزمان و مزد یلبخند .کرد آشکار فراوانش درخشش با

 با .دیچک راستم

 :گفتم شوق از مملو یلحن

 !قشنگه یلیخ-
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 .چشمات مثل-

 و عالقه آنها، ینین در که چشمانش به و بردم کنار چشمانم یجلو از را دستم

 موج نیتحس
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 .کردم نگاه زدیم

 م؟یبرقص بازم یخوایم-

 و شد بلند اشیصندل یرو از .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 سمتم به را دستش

 .دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و گذاشتم دستش در را دستم .کرد دراز

 و شدم بلند

 ییهنرنما به شروع و کردم میتنظ را گرامافون سوزن .رفتم ییرایپذ به همراهش

 .کردم او با مجدد

 .بود لذتبخش و نیریش اریبس ،یتماشاچ به ازین بدون که ینفرها دو ییهنرنما

 چقدر دانمینم

 .دادم ادامه آرامم حرکت به و گذاشتم نهاشیس یرو را سرم که گذشتیم زمان

 آرزو؟ یشد خسته-

 .اوهوم-

 .خوابه وقت گهید پس-

 !نه-

 !چرا؟-

 با .انداختم مظلومانه ینگاه چشمانش در و برداشتم نهاشیس یرو از را سرم

 آهسته ییصدا

 :گفتم

 !بشه تموم امشب خوادینم دلم اصال .بشه تموم بودنمون هم با خوامینم-

 !شهینم تموم-

 :گفتم دلخور یلحن با و دمیکش یپوف

 !اتاقم یتو برم خوامینم اصال-

 :گفت طنتیپرش یلحن با و کرد یخندها زیر
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 !ستین تو مال یاتاق گهید-

 :گفتم ناباور و شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 !آره؟ !یکن رونیب خونهت از منو یخوایم نکنه-

 :گفت و برد نییپا و باال ینف المتع به را شیابروها

 .نفر دو ما ماست؛ مال همش .ستین من مال ای تو مال یاتاق گهید یول !نه که البته-

 :گفتم دیلرزیم یناباور از که ییصدا با .شدند گردتر امکان حد تا چشمانم

 ...ما یعنی تو، و من امشب یعنی-

 خودم به سپس و او به م،اشارها انگشت با و برداشتم شانهاش یرو از را دستم

 .کردم اشاره

 داره؟ یاشکال-

 :گفتم دادیم نشان یخوب به را بهُتم که یلحن با

 ...که ادینم بهت واقعا ،یهست یخوب مرد تو آخه-

 :گفت آهسته ییصدا با .کنم سکوت تا گذاشت میبها**ل یرو را اشارهاش انگشت

 یعنی نیا و یکرد قبول و ادمد شنهادمویپ !باشم یخوب مرد تو واسه خوامینم گهید-

 همه االن از

 !مجازه زیچ

 میبها**ل یرو از را اشارهاش انگشت آنکه از قبل .رفتند باال تعجب از میابروها

 :گفت بردارد

 ؟یدار اعتراض .باشم یبد مرد خوامیم من و-

 .دادم تکان نیطرف به را سرم ناخودآگاه .برداشت میبها**ل یرو از را انگشتش

 شیپ اگر یحت

 امیقطع میتصم نیبزرگتر که امشب و کردمیم قبول کرد،یم درخواست نهایا از

 را او یدرباره

 .بود ناممکن میبرا کردن رد نیقی به گنجم،ینم خود پوست در یشاد از و گرفتم

 اتاق تا مرا
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 نیبهتر به ،یاندک یشمعها با اکنون که اتاقش در شدن باز با .کرد همراه خودش

 اوج در نحو
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 با آن یرو که اتاق یگوشه در دونفره یتخت به نگاهم بود، شده نیتزئ بایز یسادگ

 شاخه نیچند

 آن به ییایرو یجلوها پرنور و بزرگ یشمعها ش،یهایپاتخت بر و شده نیتزئ رز گل

 دهیبخش

 .افتاد بودند،

 : گفتم ب**ل ریز

 !ماکان یکرد چه-

 نه؟ مگه محشره-

 :گفتم و دیچرخ سمتش به سرم

 !فتهیخودش-

 اتمام با .بردم فرو شیگونهها یرو یحفرهها در را انگشتانم من و داد سر یخندها

 خندهاش،

 یرماگ آن .گذاشت گونهام بر را شیبها**ل و گرفت دستانش با را میشانهها

 تا را نیریش

 عقبتر قدم به قدم لذت، آن در شدن غرق با همزمان .داد امتداد لبم یگوشه

 در .رفتمیم

 قلب یخواسته و دیرس میبها**ل یانهیم به پرحرارت طعم آن تخت یکیزد ن

 که را عاشقم

 پیز سمت به دستش .کرد هیهد من به کرد،یم رخنه وجودم عمق تا حرارتش

 .رفت لباسم کنار

 نفس یکینزد در .کردم باز را کراواتش یگره و آوردم در را کتش اش،یهمراه در

 میبود آوردن کم
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 پیز شدن باز یصدا با همزمان و کردم باز را راهنشیپ یدکمهها تند، و تند که

 هم از لباسم،

 یرو داغش ینفسها .میداد گرفتن نفس یاجازه مانیههایر به و میگرفت فاصله

 گردنم و صورت

 .کردم کج یکم را سرم گوشم، یالله یرو گرمش یبها**ل لمس با .شدیم پخش

 شیبها**ل

 نیبهتر به شب و میشد رها تخت بر حرکتش کی با .داد امتداد گردنم یرو تا را

 ممکن حالت

 .افتی خاتمه

*** 

 بعد ماه شش
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 )نوامبر کمی(

 از .کردم باز چشم بود آورده درد به را بستهام چشمان که دیخورش نور حس با

 من خوب شانس

 بدخواب مرا مزاحمش آفتاب با است لیتعط روز که امروز ،یابر شهیهم لندن

 و کش .کندیم

 زدنش عطر سیسپیپ یصدا .کردم ییاعتنایب دردم کمر به و دادم بدنم به یقوس

 از خبر

 یجلو .شدم زیمخین تخت در و دمیکش باال نهامیس یرو تا را پتو .دادیم اشیداریب

 زیم ینهیآ

 به گرم یلبخند من، دنید با .بستیم را کتش یدکمهها و بود ستادهیا توالت

 نهیآ در رمیتصو

 عقب به دکمهاش نیآخر بستن از پس .دادم کمرنگ یلبخند با را جوابش .زد

 چند با و دیچرخ
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 یبها**ل به که ییجا تا را صورتش و نشست تخت یرو .آمد سمتم به بلند قدم

 و خشک

 یصبحگاه نیریش آغاز آن در .آورد جلو ببخشد، یپرطراوت یزندگ سردم

 تا کردم اشیهمراه

 مانینفسها آمدن بند با .دندیرس یداغ از گرفتن آتش مرز به میبها**ل حرارت

 میگرفت فاصله

 پرزورم و تند ینفسها با را عطرش خوب یبو .میچسباند هم به را مانیهایانشیپ و

 مشام به

 که باشد یحس تنها تا دادم اجازه اش،یشانیپ حرارت به و بستم را چشمانم .دمیکش

 در المسه با

 چشم .داد فاصله امیشانیپ از را اشیشانیپ قهیدق چند از پس .شودیم پخش بدنم

 و کردم باز

 با و زد میرو به گرم یلبخند .کردم نگاه آرامشبخشش و هرنگریت چشمان به

 از مملو یصدا

 :گفت آرامشش

 .آرزو ریبخ صبح-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 کنم؟ درست صبحونه تا ینکرد دارمیب صبح امروز چرا !ماکان ریبخ صبح-

 !یشیم یشکل چه یخوابیم یوقت یدونینم که تو-

 :گفتم و کردم یاخم

 !یکن مسخره یندار حق !شمیم خوشگل هم یلیخ-
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 :گفت و داد سر یخندها

 .کرد دارتیب شهینم اصال که یشیم یشکل کی یول ست،ین یشک که اون در-

 :گفتم و زدم تیرضا از یلبخند



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 832 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !حساب حرف شد نیا-

 لبخند .داد حرکت آرام و گذاشت ختهامیر بهم و دهیژول یموها یرو را دستش

 و زدم یدلمردها

 :گفتم

 !گهید میلیتعط فردا و امروز کی ؟یبر دیبا حتما امروز-

 :گفت و زد یلبخند

 و داره متخصص کی فقط گهید ساعت کی از مارستانیب اطفال بخش .برم دیبا-

 ممکنه نرم، اگه

 .ادیب شیپ مشکل

 باال را سرم و گرفت را چانهام ریز دستش با .دمیکش یپوف و انداختم نییپا را سرم

 در .آورد

 :گفت و کرد نگاه چشمانم

 بعدش .باشم دیبا عصر چهار تا فقط منم !ها یریبگ خودت به افههایق نیا از نمینب-

 میتونیم

 خوبه؟ .پارک میبر

 :گفتم و زدم یکج لبخند شوق از

 !هیعال-

 :گفت و شد پررنگتر لبش بر لبخند

 .دنبالت امیب عصر که کن استراحت خوب پس خب-

 دیها پارک مین و چهار ساعت .باشم کرده هم یادهرویپ که پارک امیم خودم-

 خوبه؟

 :گفت و زد یلبخند
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 .ورزشکار مادمازل !هیعال-

 :گفتم و زدم شانهاش به یمشت
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 !نکن مسخره-

 که ییحرفها از .خورد زنگ لشیموبا آمدنش، بند از شیپ که داد سر یخندها

 بود معلوم زدیم

 تماسش، قطع از پس .کند لیتعج رفتن یبرا دیبا و گرفتند تماس مارستانیب از

 بر یسها*وب

 .شد بلند و کاشت گونهام

 .شد رید که برم دیبا گهید-

 .یباش موفق-

 :گفت و زد میرو به یلبخند

 !یمرس-

 :گفت کرد،یم باز را اتاق در کهیحال در و برداشت را چرمش یمردانه فیک

 خاموش رو خورش ریز دوازده ساعت نره ادتی گاز، یرو گذاشتم رو امروز یغذا-

 ساعت .یکن

 نییپا یطبقه دمیخر شبید که ییوههایم .بشه گرم بذار رو برنج هم مین و ازدهی

 حتما خچاله،ی

 .آمادهست االن هم یچا .بخور

 :گفت و کرد یمکث

 .باش خودت مراقب-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .نطوریهم هم تو .زمیعز ممنون-

 :گفت و زد یلبخند

 .خداحافظ فعال بگذره، خوش-
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 .خدانگهدار-
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 که بخوابم و بکشم دراز دوباره خواستم .بست را در و کرد پررنگتر را لبخندش

 باز را در ناگهان

 :گفت و دیپاش میرو به طنتیپرش یلبخند .پراند جا از مرا و کرد

 .نکن هم یطونیش-

 :دمیغر و کردم یاخم

 !ماکان-

 را پتو و دمیکش دراز خانه، در شدن بسته یصدا با .بست را در و داد سر یخندها

 یرو تا

 لطف به .است خواب ممکن کار نیبهتر تیوضع نیا در .دمیکش باال امیشانیپ

 یهایخستگ

 ناهار همان صبحانه یجا به مداد حیترج شدم، داریب یوقت و دمیخواب ظهر تا ادمیز

 به .بخورم را

 که یگرم لباس خودم، کردن خشک از پس .گرفتم یکوتاه دوش و رفتم حمام

 سرد یهوا مناسب

 غذا خودم یبرا و شدم آشپزخانه یراه .دمیپوش بود زییپا اواسط سوزناک و

 یحوصله .دمیکش

 یلیمیب با .کردم ااکتف سرد برنج خوردن به نیهم یبرا نداشتم را برنج کردن گرم

 دیبا که را ییغذا

 مجبور که ییروزها نیا از .خوردم ییتنها به خوردم،یم ماکان کنار لیتعط روز در

 به شودیم

 .آمدینم خوشم اصال برود، مارستانیب

 یخواستگار شب از پس .کرد رییتغ زهایچ یلیخ گذشت، که یماه شش نیا یط

 به ماکان

 .است مادرش کنار هنوز او کنون، تا و کند سر شمادر کنار را یمدت تا گفتم اگنس

 نیا در هم من
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 با صحبت فرصت اما شدم همبستر گفت توانیم و همخانه ماکان با مدت

 هنوز مان،یخانوادهها

 شوهر و زن را ما همه بایتقر لندن، در انمانیاطراف نیب در .است امدهین شیپ

 عقد تا و دانندیم

 هم از باشد، سمسیکر از پس میگذاشت رارق که یعروس مجلس یبرگزار و یرسم

 فاصله گرید

 حس نهایا تمام با اما داشت را خودش خاص یهایبلند و یپست مدت نیا .مینگرفت

 عشق،

 ساختیم یقو یقدر به مرا کردم،ینم تجربه امییتنها در هرگز که یتیامن و آرامش

 تمام یبرا که

 نمانیب بحث نیبزرگتر .باشم مقاوم نمانیب بزرگ گاها و کوچک یبحثها و مشکالت

 هم

 اواخر در پدرش مجدد ازدواج از پس پدرش، با ماکان ارتباط شدن کم یدرباره

 به .بود آگوست
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 اما شود، ریدلگ مادرش عیسر کردن اموشفر یبرا پدرش از که دادمیم حق ماکان

 خواستیم دلم

 از مجدد ازدواج نیا یبرا را پدرش و باشد داشته را موضوع نیا رشیپذ توان

 پاک اشیزندگ دفتر

 و رفت پدرش دارید به مدتها از پس ماکان من، یاصرارها از بعد باالخره .نکند

 جلب یبرا

 .میکن مالقات را گریهمد شپدر و من امشب که شد نیا بر قرار من، تیرضا

 آنجا از و ایتالیا طیبل که سمسیکر به شدن کینزد با ماکان که شودیم یهفتها کی

 یبرا را رانیا
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 اصرار م،یکن اعالم من یخانواده به را ازدواجمان میتصم تا م،یگرفتها التشیتعط

 و پدر با دارد

 ناگهان م،یرویم رانیا به یوقت که کنم صحبت ازدواج به میتصم نیا یدرباره مادرم

 و نخورند جا

 داشتم میتصم اوصاف نیا تمام با .میگرفتها یمیتصم نیچن روزه دو ما نکنند گمان

 عمه به اول

 یکاناپه یرو .میبگو شود،یم خوشحال یلیخ موضوع نیا دنیفهم با هستم مطمئن که

 ییرایپذ

 که است یتوق چند چرا دانمینم .دوختم چشم ونیزیتلو به حوصلهیب و دادم لم

 حالیب نقدریا

 .چسبدینم من به خواب جز و شدهام کسل و

 به بود، گذاشته شینما به را مدرسه فرمیونی با ینوجوان دختر که یلمیف دنید با

 دایآرش ادی

 یلیتحص سال آغاز د،یرس گوشم به مدت نیا در که یخوب یخبرها از یکی .افتادم

 دایآرش دیجد

 گرفتیم دایآرش یبرا که یخصوص یمعلمها از لیاوا که انیرا .بود ورکیوین در

 از بود، یناراض

 او، کمک به گفتهاش طبق .کردیم یفراوان یخرسند ابراز دشیجد یخصوص معلم

 درس دایآرش

 .است افتهی یادیز بهبود یروح نظر از و کرده شروع نو از خوب یلیخ را مدرسه و

 کنمیم گمان

 به را دایآرش و دیایب لندن به دنمید یبرا گرید یهفته سه است قرار که انیرا

 پرستارش و معلم

 خواهم حرف او با ازدواجم میتصم یدرباره که بود خواهد یکس نیاول کند، واگذار

 هدف ،یب .زد
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 با ماکان لطف به .افتادم انیآدر و لیگیاب ادی به ناگهان که کردمیم عوض را کانالها

 دو کودک دو

 رنگ به یآب چشمان و رنگ ییطال نرم و صاف یموها با پوست، دیسف یقلو

 که اطلس انوسیاق

 نیا تفاوت تنها .شدم آشنا ند،یربایم دل نشانیریش رفتار با هم و بایز ظاهر با هم

 بردار و خواهر

 شباهت بیعج بس شانیصورتها وگرنه بود تشانیجنس در یداشتن دوست

 یصدا با .داشتند

 .رفتم ییرایپذ یگوشه یعسل زیم سمت به و آمدم رونیب فکر از تلفن، زنگ

 شیرو از را یگوش

 :دادم پاسخ و برداشتم

 
 

685 

 .سالم-

 !ست؟ین ازتون یخبر هفتهست دو چرا !آرزو سالم-

 :فتمگ و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 سر یحت .بودم کسل یلیخ مدت نیا کن باور اما یبش دلخور دمیم حق بهت الرا-

 همش هم کار

 .نگرفتم خبر ازت که شرمندهام .بخوابم خواستمیم

 !یشد ضیمر نکنه !؟یکسل چرا-

 .سادهست یفصل تیحساس کی احتماال پس ندارم، یگهاید عالئم .نکنم فکر-

 نه؟ گهم رون،یب یایب من با یتونیم پس خب-

 ریدلگ آنکه یبرا نداشتم، را ماکان جز یکس با رفتن رونیب یحوصله و حال آنکه با

 :گفتم نشود

 .تونمیم آره-

 :گفت تیرضا از پر یلحن با
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 .دیخر میبر دوشنبه ایب پس خب-

 متنفر رفتم،یم راه دیخر یبرا ساعتها دیبا نکهیا از .دمیکوب امیشانیپ بر را دستم

 مگر بودم

 .بروم راه ماکان ههمرا نکهیا

 گه؟ید یایم آرزو؟ شد یچ-

 :گفتم باالجبار و خاراندم یکم را گردنم پشت

 .میبر هم با که امیم کینیکل از دوشنبه عصر باشه-

 :گفت یشاد و ذوق از مملو یلحن با

 یلیخ لباس انتخاب یتو که معلومه یپوشیم که هم ییلباسها از !هیعال-

 و یقهایخوشسل

 .کنم انتخاب درست که یکن کمکم خوب یتونیم
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 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !یقهایخوشسل یلیخ هم تو !الرا ممنون-

 بعدش که ادیب گمیم ادوارد به منم .ادیب بگو هم ماکان به یراست .ازت ممنونم-

 شام میبر

 .میبخور

 :گفتم تریپرانرژ ییصدا با و شد پررنگ لبخندم

 !البته-

 .خداحافظ .نمتیبیم پس-

 .خدانگهدار-

 و الرا یزندگ در من دیفوا از یکی .شد قتریعم لبم بر لبخند تماس شدن قطع با

 آشنا ادوارد،

 نیبهتر از یکی آنها، یهیاول یعالقه یهیپا بر نوپا یدوست .بود هم با دو آن کردن

 یاتفاقها
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 یدوستان ادوارد و ماکان البته و الرا و من آن، بر عالوه .بود افتاده که بود ممکن

 و تریمیصم یلیخ

 .میشد قبل از کترینزد

 از یکی یرو را سرم داد،یم دست من به ادیز مدت، نیا که یبیعج یمنگ حس با

 کوسنها

 .رفتم خواب به که دینکش یطول .دمیکش ازدر یراحت یرو و گذاشتم

 .آمدم رونیب ساعتهام دو قیعم خواب از و کردم باز چشم لمیموبا زنگ یصدا با

 به ینگاه

 لبخند و انداختم بود، شده انینما آن بر "من یویموس" عبارت که صفحهاش

 یجا .زدم یکمرنگ

 .شدمیم داریب خواب از او تماس با که داشت یشاد

 .سالم-

 .معلومه صدات از که ینبود خواب حاال تا نگو !مادمازل مسال-

 :گفتم و کردم یکمجان یخنده

 !بودم خسته خب-
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 دنبالت؟ امیب خودم یخوایم پس خب-

 .نکردم یرو ادهیپ وقته یلیخ .امیم خودم من نه-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 !یایم ادهیپ نه یگیم خودت ارمت،یب نیماش با بذار گمیم من که حاال-

 .گهید الزمه-

 .شو آماده و بخور یزیچ کی برو پس خب-

 !ستمین گشنه-

 :گفت و کرد یخندها

 .یدیم بروز وقتا یبعض فقط ،یگشنها خدا یشهیهم تو-
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 :گفتم پرحرص یلحن با و کردم یاخم

 !ماکان-

 :گفت خندهاش اتمام از پس .آمد در جوابم در طنتشیپرش یخندهها زیر یصدا

 !میتسل مادمازل، باشه-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یمهین

 !شد حاال-

 .نمتیبیم مین و چهار ساعت پس خب-

 .باشه-

 خانه از و شدم آماده یمک مدت در .شدم اتاق یراه و گذاشتم زیم یرو را یگوش

 در .رفتم رونیب

 پدرش با امشب خواستمیم که را ییحرفها شتر،یب و هزارم بار یبرا راه طول تمام

 ذهنم در بزنم،

 با .نشدم زمان گذر متوجه که بودم رفته فرو فکر در یقدر به .کردم مرور

 سمت به پارک به دنیرس
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 نیهم یبرا دم،یرس مقرر موعد از زودتر یلیخ .رفتم خودمان یشگیهم مکتین

 مکتین یرو

 شده زرد و ینارنج انیم در کی شیبرگها که میروبرو درخت به هدفیب و نشستم

 چشم بودند،

 .گرفتند را چشمانم یرو دست دو که شتگذ انتظار از چقدر دانمینم .دوختم

 حرارت

 به مرا وجود یهمه ذرهذره و نفوذ چشمانم عمق تا بستهام یپلکها از دلچسبشان

 یتجربه

 داخل زیر یتارها تا سشیخ چوب عطر خوب یبو .کرد دعوت یندیخوشا یگرما

 غرق را امینیب
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 یحلقه یماسر حس با .گذاشتم چپش دست یرو و آوردم باال را دستم .کرد لذت

 که انگشتش

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست طرف بود، دستش یگرما با تضاد در

 و؟یموس دهیجد یباز-

 مکتین دلچسبش یزخندههایر با کهیحال در و برداشت چشمانم یرو از را دستانش

 دور را

 :گفت و نشست کنارم زد،یم

 ؟یدیفهم یچطور-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 د؟ینفهم شهیم یرچطو-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .کارآگاه مادمازل-

 نیطرف به شیجلو دیتهد ینشانه به را اشارهام انگشت و آوردم باال را دستم

 و دادم حرکت

 :گفتم دواریتهد

 !نکن مسخره-

 روز مثل هم هنوز که انگشترم به .گذاشت شیپا یرو و کرد ریاس هوا در را دستم

 دست در اول

 :گفت لذت حس از مملو یلحن با و کرد نگاه د،یدرخشیم مچپ

 کنه؟ مسخره منو مادمازل کنهیم جرات یک-
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 و زد میرو هب گرم یلبخند .کشاند چشمانم به را نگاهش و آورد باال را سرش

 حوالهام یچشمک

 .کرد
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 عنوان به که یدرخشان و دیسف یحلقه به کهیحال در و گرفتم را خودش چپ دست

 یهیهد

 :گفتم کردمیم نگاه دم،یخر شیبرا تولدش

 .یگاه فقط اونم من، یویموس فقط-

 :گفت و کرد حلقه شانهام دور را دستش

 آشنا هم با تو و من که شهیم سال کی شه؛یم سال کی داره کمکم شهیم باورت-

 انگار !میشد

 .دمید رو تو و بود بهسا تولد شبید نیهم

 :گفتم و گذاشتم شانهاش یرو را سرم

 که یزمان از گمیم که نبارهیاول دیشا !خوشحالکنندهست یلیخ اما شهینم باورم منم-

 گذشت

 .ممنونم داد هیهد میزندگ به رو تو که یزمان گذر از .ممنونم

 :گفت آهسته ییصدا با .درآمد آرام یحرکت به میموها یرو دستش

 ...من یزندگ یهیهد نیبهتر-

*** 

 از پس بود، چه هر اما میبود نشسته پارک در که شدیم یساعت چند نشدم متوجه

 یروز

 :گفت ماکان داد رخ که یناگهان برق و رعد با .بود یعال خستهکننده

 .میبر گهیم آسمونم گهید-

 .دوختم چشم چشمانش به مظلومانه ینگاه با

 اد؟یب بارونم که میبمون شتریب شهیم-
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 :گفت و کرد نوازش یکم را میموها دستش با

 !وروجک نکن رو کارها نیا-

 :گفتم و کردم کج یکم را سرم

 .باشه گوب-
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 :گفت و زد یلبخند

 .یبخور سرما که ادیز نه یول باشه-

 آمدن فرود با .دوختم چشم آسمان به و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 اول یقطره چند

 کردند،یم پخش صورتم پوست بر یخاص طراوت با را رشانیدلپذ یسرد که باران

 بر یکج لبخند

 یگرما حس با .شد سیخ پوستم سطح متما قهیدق چند از پس .گرفت شکل لبم

 که یدست

 بر که یطنتیپرش لبخند با .دیچرخ ماکان سمت به سرم گرفت، قرار گردنم پشت

 داشت ب**ل

 یگرما به و میبست چشم دو هر صورتم، یمتریلیم چند در .شد کینزد من به

 یپرحرارت یسه*بو

 .شودیم حس که باشد یزیچ تنها میداد اجازه انداخت،یم گدازه مانیبها**ل در که

 یسرد

 یسلولها تکتک به یدلچسب پارادوکس سه،*بو از میبها**ل یداغ و باران از صورتم

 بدنم

 با .افتی ادامه م،یکرد تمام نفس که ییجا تا قشنگ حس آن یهمه .کرد قیتزر

 گرفتن فاصله

 .میزد نفسنفس بلند یصدا با و میچسباند هم به را مانیهایشانیپ هم، از مانیبها**ل

 باران

 فرود چرچر یصدا در زدنمان، نفسنفس یصدا که شد دیشد و تند یقدر به

 قطرات آمدن

 .شد گم باران درشت

 آرزو؟ میبر-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .میبر-
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 موقع به تا م،یکرد لیتعج لباس ضیتعو یبرا دو هر و میدیرس که دینکش طول ادیز

 قرار به

 .میبرس امشب
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 مانده ساکت .شکستیم را سکوت ماکان نه و زدمیم یحرف من نه راه طول در

 که یاخم با و بود

 نیا امتم .کردیم یرانندگ داد،یم نشان یخوب به را رفتنش فرو فکر به و تیجد

 که من یبرا مدت

 را دلهرهام تیوضع نیا بود، ینگران از دنیجوش حال در خونم فتادهین یاتفاق هنوز

 چندان دو

 مرا یبد یچهیدلپ که بودم شده مضطرب پدرش دنید یبرا یقدر به .کردیم

 دست کرد، وادار

 با و کرد توقف ابانیخ کنار ماکان لحظه همان در .میبگو "آخ" و بگذارم شکمم یرو

 که ییصدا

 :گفت داد،یم نشان یخوب به را اشینگران

 !آرزو؟ شده یچ-

 :گفتم آهسته ییصدا با .زدم شیرو به یمهجانین لبخند و دیچرخ سمتش به سرم

 !یچیه-

 !؟ینگران یلیخ-

 :گفتم قبل از آهستهتر ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 !یلیخ-

 یآرامشبخش لحن با و اشتگذ بود شکمم یرو هنوز که دستم یرو را دستش

 :گفت

 من میتصم یرو یریتاث بابام نظر یدونیم که تو !آرزو؟ ینگران یچ واسه قایدق تو-

 که تو .ذارهینم
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 ثبت به مونیرسم عقد و میریگیم یعروس هیژانو ستمیب حال، هر به ما یدونیم

 پس رسه،یم

 !میندار یگهاید یمسئله خانوادهت با صحبت جز به

 دستش از و بوده بد چقدرم هر تو پدر !؟یزنیم که هیحرف چه نیا ماکان اوه-

 باالخره ،یشد تیاذ

 !باشه یناراض اون خوامینم من !پدرته

 :گفت و زد یپوزخند

 کرد، خراب خانوادهمونو کل و خودش یزندگ که یعشق اون از بعد اون !پدرم؟-

 تو .نبود پدرم گهید

 .نزدم حرف ماه در ساعت دو از ترشیب بابام با سالهاست، من که ینکن باور دیشا

 اون ضمن در
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 یبرا نمیبینم یلزوم پس کرد، ییاعتنایب من نظر به مجددش ازدواج یبرا که

 نظرش به ازدواجم

 کس نه بود تو خاطر به فقط دادم، بیترت رو مالقات نیا هم اگر و کنم اعتنا

 .یگهاید

 ...ماکان اما-

 :گفت و برداشت دستم یرو از را دستش

 .فتهینم یخوب اتفاق چیه تو ینگران با !آرزو باش آروم-

 .کرد باز چشم دوباره و زد هم بر محکم دنیبخش نانیاطم ینشانه به را شیپلکها

 لبخند

 به نسبت حد نیا تا ماکان نکهیا از .انداختم نییپا را سرم و زدم شیرو به یکمجان

 پدرش

 از آنکه با ن،یماش افتادن راه دوباره از پس یکم .نبودم یراض اصال بود، تفاوتیب

 شبید
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 یهیتک کهیحال در .کرد کج را سرم یمنگ و جهیسرگ حس بودم، دهیخواب ساعتها

 به را سرم

 .برد خوابم جا در دادم،یم کنارم یشهیش

 !خوابآلود مادمازل میدیرس-

 ریتصو دم،ید که یزیچ نیاول .کردم باز چشم و دادم تکان را میپلکها یسخت به

 ماکان ناواضح

 دمید وضوح تا دمیمال را چشمانم دست با .کردیم نگاهم لبخند با که بود یحال در

 .کنم شتریب را

 قرار آن در که را یانرستور یتابلو کنارم یشهیش از نباریا و کردم باز چشم دوباره

 م،یبود گذاشته

 :گفتم و دیچرخ سمتش به سرم عیسر .دمید

 م؟یدینرس که رید ماکان؟ چنده ساعت-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 .میدیرس موقع به هم یلیخ .هشته قیدق ساعت-

 .باشند مرتب تا دمیکش میموها به یدست و دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 .میبر پس خب-

 :گفت و گرفت را دستم شدنم، ادهیپ از قبل یول کردم باز را خودم سمت در
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 ...آرزو-

 :گفت دید که را سکوتم .کردم نگاهش منتظر و دیچرخ سمتش به سرم

 ادیز ینیبب بابام از ممکنه که یواکنش به پس ،یباش یزیچ نگران تسین یازین-

 .نده تیاهم

 !اد؟یب بدش من از یلیخ ممکنه بده؟ نشون یبد واکنش ممکنه که نهیا منظورت-

 :گفت و خاراند را گردنش پشت یکم دست با
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 حساس خوامیم .نده نشون هم یخوب واکنش دیشا اما دهینم نشون که تند واکنش-

 که ینباش

 .ینش تیاذ

 تو همسر قراره که یکس داره دوست بدونم جالبه برام فقط !ستمین حساس-

 نیاول یتو باشه،

 باشه؟ چطور باهاش برخورد

 .دونمینم منم نویا-

 : گفتم یناباور از زیلبر یلحن با .شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 !دونه؟یم یک پس یدونینم تو اگه !؟یدونینم تو-

 :گفت و انداخت البا را شیشانهها

 نفرتهاش و قیعال تمام از که نداشتم ارتباط بابام با یاونقدر گفتم، بهت که من-

 داشته خبر

 .باشم

 :گفتم یدیناام حس از پر یلحن با و دمیکوب امیشانیپ بر را دستم

 !شهینم باورم اصال !ماکان بده یلیخ نیا-

 :گفت نیدلنش یزخندهایر با

 !الشیخیب-
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 یقدمها با .شد ادهیپ هم خودش و کرد رها را دستم .شدم ادهیپ و دمیکش یپوف

 را نیماش بلند

 .گرفت میجلو را شدهاش خم دست .گرفت قرار کنارم ادهرویپ در و زد دور

 آرنجش دور را دستم

 رشیپذ زیم سمت به .رفتم رستوران سمت به خودش، با گام هم و کردم حلقه

 گفتن با و میرفت
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 نشان را زیم تا افتاد راه مانیجلو یمشک و دیسف فرم لباس با یدختر ماکان، لیفام

 با .دهد

 محکم را دهانم آب بودند، نشسته آن پشت مرد و زن کی که یزیم به اشارهاش

 .دادم قورت

 :گفتم آهسته و کردم کینزد گوشش به را مدهان

 !میکرد رید یلیخ !دندیرس ما از زودتر اونا ماکان-

 ییصدا با .نشد که نشد یول شود، کمتر یذرها استرسم تا دمیگز را لبم یگوشه

 از آهستهتر

 :گفت من یصدا

 .یبش نگران ستین یازین !آرزو نداره یبیع-

 نشسته آن پشت یصندل دو یرو دو آن که یزیم به سرشان پشت از که همچنان

 کینزد بودند،

 :گفت خود با آهسته اریبس ییصدا با ماکان م،یشدیم

 !آورد؟یم خودش با زنم اون دیبا حتما-

 ریمس عیسر یول انداخت من به یکوتاه داریمعن نگاه .زدم شیپهلو به یسقلمها

 را نگاهش

 با را زیم به دنیسر تا ماندهیباق گام نیآخر و دمیکش قیعم ینفس .کرد عوض

 .برداشتم ماکان

 .شدند بلند ماکان دنید با بودند، کوتاه یصدا با ییگفتگو حال در که یمرد و زن

 به را نگاهشان

 که چرا انداختم، نییپا را سرم .کردند برانداز را میپا تا سر و دادند سُر من سمت

 عمق در

 .دادیم آزار مرا که بود یبیعج یکنجکاو نگاهشان

 .سالم-

 پاسخمان که یکس تنها اما کردم سالم دنبالش به هم من کرد ماکان که یسالم با

 بود یزن داد، را



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 849 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ،.کرد اکتفا نییپا به سرش دادن تکان به پدرش .بود شده پدرش دوم همسر که

 از یکی ماکان

 ینیسنگ حس با .نشست کنارم یصندل یرو خودش و دیکش عقب میبرا را هایصندل

 ینگاه

 میجلو که یچهرها نیاول و بود من یروبرو قایدق پدرش .آوردم باال یکم را سرم

 شد،یم ظاهر

 
 

695 

 کوتاهش، و یلیمستط یچانه از را نگاهم .بود تکبرش از زیلبر یول شکسته یچهره

 یبها**ل

 که چشمانش تا داشت یمیمال قوز ماکان ینیب مثل قایدق که کشیبار ینیب نازکش،

 وجود با

 جز که خزدهی و سرد ینگاه ماکان، یچشمها به رنگشان و فرم رینظیب شباهت

 ترس و اضطراب

 دارد یسع کردمیم حس .کشاندم باال بود، گذاشته شینما به کندینم القا یآدم به

 به نگاهش با

 عروس عنوان به نکهیا از و دارد نفرت من از وجود تمام با که هماندبف من

 شیجلو ندهاشیآ

 .است ناخوشنود اریبس نشستهام،

 از بدنم یسلولها تمام .دادم قورت محکم را دهانم آب و انداختم نییپا را سرم

 نگاهش یسرد

 و گرم دست گرفتن قرار با .بودند افتاده لرزه به دستانم و شده منجمد

 یرو بر ماکان حرارتپر

 نگاه برعکس نگاهش .شد دهیکش چشمانش به نگاهم و آمد باال عیسر سرم دستم،

 گرم پدرش،
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 باز و بست محکم را چشمانش و زد نگاهش یگرم به یلبخند .بود آرامشبخش و

 یگرم .کرد

 را دلهرهام و ترس یجا و کرد رخنه وجودم یذرهذره در نانیاطم و آرامش

 راست یگوشه .گرفت

 .شدم آرام گرید دادم، نانیاطم او به نگاهم با و دادم کش باال به را لبم

 حضور با که یسکوت با .شد پاره نگاهمان یرشته ز،یم یرو منوها گرفتن قرار با

 یجار نفر چهار

 آنها یهمگ به کردمیم حس که ییغذاها ستیل در را نگاهم .نبودم راحت اصال بود،

 لیم یب

 را پختیم ماکان که یرانیا ییغذا فقط دلم .دمآور در چرخش به هستم،

 مجبور اما خواستیم

 گارسون .بودم نچسب یافراد کنار در آن صرف و لمیم خالف ییغذا انتخاب به

 یمدت از پس

 :گفت و آمد یطوالن نسبتا

 د؟یکرد انتخاب-

 :آمد در ماکان پدر یصدا نباریاول یبرا

 .بله-

 مرا که گذاشتیم شینما به را یادیز ورغر و خشم کلفتش، نسبتا و خشدار یصدا

 سخت

 !بودم دهینترس او، یاندازه به چکسیه از حال به تا که کنم اعتراف دیبا .ترساندیم

 سرش ماکان

 :گفت آهسته و کرد کینزد گوشم به را
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 ؟یکرد انتخاب تو-

 .ارنیب تا دو بگو رو یخوایم خودت یچ هر .نداره یفرق واسم-
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 شده؟ یزیچ-

 .ندارم اشتها ادیز و خوردم زیچ یکل تازه فقط !نه-

 کاله را سرش شودینم د،یبگو میمستق ریغ که کرد من به یداریمعن ینگاه

 میشانهها .گذاشت

 .زدم یالیخیب به را خودم و انداختم باال را

 به داریمعن ینگاه با که پدرش همسر چشمان به نگاهم که چرخاندم را سرم یکم

 دوخته من

 شکل وجودم در یبیعج حس نگاهش، با چرا دانمینم .خورد گره بودند، شده

 یحس .گرفت

 یسالها که تبار یفرانسو یزن من که است مسلم یول ،ییآشنا نوع کی به هیشب

 میمق یادیز

 یرو چشمانم اما باشم اعتنایب حسم به کردم یسع .شناسمینم را است ودهب کایآمر

 چهرهاش

 مانده ثابت داشت، دمیدیم نهیآ در که خودم یچهره ته با یبیعج شباهت که

 و رنگ جز به .بود

 اگر که دمیرس جهینت نیا به .بود او هیشب قایدق صورتم یباق م،یچشمها فرم

 یدهیکش یچشمها

 باشد، دیسف آنکه یجا به پوستش بود،یم یآب یرگهها با یسطو و درشت رنگشیآب

 برنزه

 یبها**ل کوتاه، نسبتا یچانه با بود، یمشک ییطال یجا به شیموها رنگ و دیینمایم

 به

 صورت به که یاستخوان یگونهها ک،یبار ینیب ض،یعر یبرجسته و بزرگ نسبت

 یجلوها الغرش

 درشت فر با که مشیضخ یموها و بلند یشانیپ ده،یکش یابروها د،یبخشیم بایز

 یخداداد
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 .بود من هیشب قایدق بودند، گرفته قاب دیخورش کی ییبایز به را صورتش خود،

 نگاهش از چشم

 لیدل .انداختم نییپا را سرم و گرفتم داشت، حسرت با توام یکنجکاو رنگ که

 یبیعج یحسها

 لیتحل و هیتجز ریدرگ ذهنم یقدر به .کردمینم درک دم،یدیم نگاهش در که را

 و بیعج برخورد

 ماکان و دادند سفارش هیبق نشدم متوجه که بود همسرش و ماکان پدر بیغر

 آن در مرا که هم

 سفارش خودش یبرا که یکیاست همان از و کرد عمل خواستهام به بود، دهید حال

 یبرا بود داده

 .داد سفارش هم من

 ...خب-
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 نگاهش منتظر سکوت در و آمد باال ما یهمگ سر ماکان، پدر یپرجذبه یصدا با

 سرد نگاه .میکرد

 :گفت و کرد متمرکز چشمانم یرو را روحشیب و

 .بگو خودت از آرزو-

 :ددا ادامه زیتمسخرآم یلحن با و زد یپوزخند

 !یباش من یندهیآ عروس قراره یناسالمت-

 در و دادم قورت را دهانم آب .دمید یچشم ریز را ماکان دست شدن مشت

 راست یمهین کهیحال

 :گفتم دادم،یم کش باال به یکم را لبم

 .دمیم جواب حتما من .دیبپرس دیخوایم که یچ هر-

 :گفت یدیتاک یلحن با .کرد مشکوک را نگاهش و زیر یکم را چشمانش

 ؟یچ هر-
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 :گفتم گرفت،یم نشات لمیدلیب دیترد از که آهسته ییصدا با

 .یچ هر بله،-

 از پس .کرد متمرکز چشمانم یرو را چشمانش مردمک و کرد صاف را شیصدا

 لحظه چند

 :گفت و شکست را سکوت

 ینسبت چیه هم با کهیحال در ،یکنیم یزندگ ماکان یخونه یتو که ماهه شش چرا-

 د؟یندار

 ریتحق و نهیک نگاهش از .دیپرس را سوالش ممکن لحن نیبدتر با .شد قفل نمزبا

 کامال .دیباریم

 شوکه البته و ناراحت یقدر به .داشت تمیشخص کردن خرد در یسع که بود واضح

 که بودم شده

 :آمد بر پدرش جواب در معترض یلحن با ماکان .دیلرزیم بغض از چانهام

 !بابا-

 :گفت ماکان به رو و زد یعصب یلبخند پدرش
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 یدختر چطور که بود جالب یلیخ منم یبرا !بپرسم تونمیم یزیچ هر گفت خودش-

 رانیا که

 مرد کی به مدت، مهه نیا شده حاضر و کرده گم خودشو زود انقدر شده، بزرگ

 سیسرو بهیغر

 .بده

 از یاشک یقطره .شدند ساکت همه ز،یم یرو بر ماکان یمشتها شدن دهیکوب با

 چشم یگوشه

 وگرنه دم،یدینم او ارز هم گاهیجا در را خودم .دینکاه بغضم از یذرها اما دیچک چپم

 به حتما
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 نیا به مرا تشراف تا کردمیم اشاره بود، کرده فرزندش و همسر به که یانتیخ

 سوال ریز یراحت

 :گفت کرد،یم جمع را صدادارش پوزخند کهیحال در ماکان .نبرد

 نویا و میدار ازدواج قصد شیپ وقت یلیخ از من و آرزو اطالعتون محض !جالبه-

 .دونندیم همه

 و میکرد یکار پنهان نه و میگفت دروغ نه .ستین ونیم در هم یگهاید کس یپا

 ...نه البته

 :افزود نفرت و نهیک از پر یلحن با و دکر یمکث

 !میکرد یانتیخ-

 حرف خواستم،یم که یزیچ آن از باالخره .دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 پدرش .شد زده

 :گفت کرد،یم پررنگتر را شیمعنایب لبخند کهیحال در

 .نینکرد ازدواج هنوز حال هر به-

 :گفتم و دادم قورت محکم گرید بار را دهانم آب

 داشته ازدواج یبرا رو شما جمله از خانوادههامون، یاعضا تیرضا میخواستیم چون-

 .میباش

 پدرش به خواهدینم دانستمیم .فشرد محکم و گرفت را دستم زیم ریز از ماکان

 او تیرضا دیبگو

 یصدا .است مهم من یبرا هم و او یبرا هم بودم، مطمئن یول است مهم مانیبرا

 لحن از پر

 .آورد رونیب االتمیخ و فکر از مرا پدرش، تمسخر

 تا دو شما .دیکردینم یزندگ شوهر و زن تا دو مثل حاال تا بود مهم ما نظر اگر-

 ما به دیدار فقط

 .دیکن ازدواج دیخوایم که دیدیم خبر
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 از خبر گرفت، جان لبش بر که یکمرنگ لبخند .شد کمتر ماکان دست فشار

 اما دادیم تشیرضا

 :گفتم یتینارضا با و بودم نشده یراض چوجهیه به من

 !میبود کرده ازدواج حاال تا وگرنه مهمه، ما یبرا-

 .دیکرد ازدواج واقع در وگرنه د،ینکرد شیرسم فقط خب-

 !مینکرد یرسم حاال تا خودم یخانواده و شما یبرا ما اما-

 :گفت و زد یپوزخند

 ازدواج هم با ستمین یراض اصال که من .دختر کن تالش خودت یخانواده یبرا-

 یول دیکن

 .کنهیم رو خودش کار ماکان دونمیم

 :گفت داد،یم نشان بود کنترل حال در زور به که را خشمش که یلحن با ماکان

 !دیستین یراض باشه نفعم به که یزیچ با چوقتیه شما-

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند .کشاند ماکان به و گرفت من از را سرزنشگرش نگاه

 نکردم، یپدر برات که یدار باور و یندار قبولم تو چند هر .ماکان ام تو پدر من-

 اون یهمه االن

 و تالش خاطر به اگر .یمن ونیمد رو یدار که ییزایچ اون یهمه و یهست که یزیچ

 من زحمت

 !ینبود لندن ساکن ثروتمند پزشک کی االن تو نبود،

 ینشانه به را دستش پدرش د،یبگشا اعتراض به ب**ل خواست ماکان که نیهم

 سکوت

 :گفت و داد حرکت شیجلو

 تمیحما نیهم من یول ستین یمال تیحما زیچ همه یبگ یخوایم بازم دونمیم آره-

 .نداشتم

 باهاش که یبدبخت و فقر تمام با و کرد فوت مپدر داشتم سال دوازده یوقت من

 نرم پنجه و دست
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 کامل شیآسا البته و دادم سامون و سر مادرمو و برادرها و خواهر یزندگ کردم،یم

 و تو واسه رو

 تیاهم همسرت انتخاب یواسه من، نظر به یحت تو امروز و کردم فراهم مادرت

 !یدینم
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 در شده بزرگ سمج بغض از لرزان و گرفته ییصدا با و دادم قورت را دهانم آب

 :گفتم میگلو

 !ستین نطوریا-

 .زد یپوزخند و کشاند من به را متکبرانهاش نگاه

 تیاهم من تیرضا به که یکن یباز شینما ستین الزم هم تو !نطورهیهم قایدق-

 اگر .یدیم

 رو یکی من !یاشتباه در سخت بگم دیبا منه، جانب از یازیامت دنبال چشمت

 گول یتونینم

 .نشه دایپ برم و دور کلهت و سر گهید پس ،یبزن

 :گفت و زد یگرید پوزخند

 .دیباش خوشبخت دوارمیام-

 مانیبرا که بد یاتفاق به نانشیاطم یبو که یحس .بود یبد حس شیصدا اعماق در

 را افتدیم

 .دادیم

 من به داریمعن ینگاه با .افتاد همسرش به نگاهم که ندازمیب نییپا را سرم خواستم

 چشم

 :گفت یفارس به تعجبم کمال در و زد میرو به یلبخند .بود دوخته

 .شهیم تموم روزها نیا !نباش ناراحت-

 داریمعن یلبخند با و گرفت من از چشم کرد، او به ماکان پدر که یپرغضب نگاه با

 .کرد نگاه او به
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 شیجلو آب وانیل با و انداخت نییپا را سرش بود، شده آرامتر ایگو که پدرش

 .کرد سرگرم را خود

 السیگ چهار و یدنینوش یبطر کی همراه به را غذاها گارسون که دینکش طول ادیز

 یهمگ .آورد

 کردمیم فکر خود با .میشد ردکنخ اعصاب یسکوت در مانیغذا خوردن به مشغول

 یراه چه که

 رد نشناخته مرا که را او توانیم چطور و دارد وجود پدرش با کردن صحبت یبرا

 متقاعد کرد،یم

 نکهیا از .انداختمیم هم ماکان به یچشم ریز ینگاه بودم، فکر در که همچنان .کرد

 و تند یلیخ

 کرده نیخشمگ شدت به را او پدرش یحرفها که بود معلوم خورد،یم غذا یعصب

 حس با .است

 به و آوردمیم باال را سرم کرد،یم خود متوجه مرا یچند از هر که ینگاه ینیسنگ

 هنوز که یزن
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 یحت مالقات نیا یلحظه نیاول از و دیرسیم نظر به آشنا حد نیا تا چرا دانستمینم

 پدر از شیب

 .کردمیم نگاه داشت، نظر ریز مرا ماکان

 بود، داده سفارش که را یمرغوب نیشامپا یبطر ماکان پدر غذا، اتمام از پس

 تمام در و برداشت

 و خوشرنگ یدنینوش آن از یکم بود، ماکان یجلو که یالسیگ جز به السهایگ

 دهوسوسهکنن

 همسرش او، از پس لحظه چند .آورد باال را السشیگ و زد کمرنگ یلبخند .ختیر

 را السیگ هم
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 .کردم شانیهمراه هم، به السهایگ زدن در و بردم باال را السمیگ باالجبار .آورد باال

 گفتن از پس

 خود یدنینوش به ک،ی هر و میداد فاصله هم از را مانیالسهایگ "یسالمت به"

 من .شدند مشغول

 نزده ب**ل آن به بود مدتها که عالقهام مورد یدنینوش از یجرعها آنکه یجا به

 بنوشم، بودم

 چشم رنگشیشراب یمحتوا به و گذاشتم زیم یرو را نخوردهام دست السیگ

 یچشم ریز .دوختم

 با و آوردم باال را سرم .دمید را زدیم من به نخوردنش یبرا ماکان که یلبخند

 چشمانش در لبخند

 او به منتظر دو هر .کرد پاره را نگاهمان یرشته پدرش، شخندین یصدا .کردم گاهن

 ینگاه با که

 :گفت دادیم طعنه یبو که یلحن با .میکرد نگاه بود، دوخته چشم من به پرتمسخر

 !؟یستین خوردنم ب*و*مشر اهل یبگ یخوایم آرزو-

 : گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 .ندارم بهش یلیم االن اما هستم-

 ؟یکنیم یاحترامیب یدار یکنینم فکر-

 :آمد در پدرش جواب در ماکان معترض یصدا

 !بابا-

 !ماکان بده جواب خودش بذار-

 چشمان به کهیحال در و آوردم باال را سرم .کرد ساکت را همه شیصدا تحکم

 نگاه نهاشیپرک

 :گفتم قبل از آهستهتر ییصدا با کردم،یم

 .خورمیم-
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 نگاه و ماکان یناراض نگاه .گذاشتم میبها**ل نیب را لبهاش و برداشتم را السیگ

 پدرش خوشنود

 نگاه البته و دیکش سر را السشیگ اتیمحتو یباق هم خودش من، دنید با که

 همسرش داریمعن

 و تند یبو حس با کردم، کج را السیگ یذرها که نیهم .کردم حس یخوب به را

 به تا که یدهایگند

 .بستم را چشمانم و گذاشتم زیم یرو را آن عیسر بودم، نکرده حس نگونهیا حال

 یرو را دستم

 ود،ب آمده باال میگلو به کینزد تا که را یترش عیما مبادا که گذاشتم دهانم

 حال .کنم استفراغ

 امیزندگ یاتفاقها نیبتریعج از بود، داده دست من به بو کی با که یبیعج تهوع

 آب .بود

 رفع از پس .رمیبگ را یزیآبرور گونه هر یجلو تا دادم قورت تند و تند را دهانم

 زمینفرتانگ حال

 هاتن نفرشان، سه هر متعجب ینگاهها مقابل در و برداشتم دهانم یرو از دست

 نییپا را سرم

 :گفتم آهسته اریبس ییصدا با و انداختم

 !تونمینم یول دیببخش-

 :گفت بزند، داشت را گفتنش قصد که یحرف پدرش آنکه از قبل ماکان

 .بود یخوب شب .میریم گهید ما-

 :گفت و انداخت مانیدو هر به تفاوتیب و سرد ینگاه پدرش

 .خوش شبتون-

 یزبانیب زبان با که ینگاه تنها کردم حس .شدم بلند هم من ماکان، شدن بلند با

 گفتیم

 هنوز که یرنگیآب چشمان همان از م،یده خاتمه دارید نیا به و میبرو ما خواهدینم

 هم
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 را نگاهم یکوتاه یخداحافظ با .بود دند،یرسیم نظر به آشنا حد نیا تا چرا فهممینم

 چشمان از

 از خروج از پس .کردم رکت را زیم ماکان دست در دست و گرفتم او پرحرف

 سمتم به رستوران

 :گفت و دیچرخ

 خورد؟یم هم به داشت حالت تو آرزو-

 .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 !یبود نزده الکل به ب**ل قبلش که تو !؟یچ واسه-
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 :گفتم خاراندمیم را گردنم پشت که همچنان و بردم میموها ریز را دستم

 !بود بو بد یلیخ .کردیم تمیاذ بوش-

 !بو؟-

 .دیکش دندان با را لبش یگوشه و چرخاند را سرش

 ماکان؟ هیچ-

 :گفت و داد حرکت نیطرف به بار چند را سرش

 .میبر ،یچیه-

 از پس .کشاند خودش دنبال به بود، ریاس دستش در دستم که را من و افتاد راه

 در نشستن

 یبرا ممکن حالت نیبدتر نظرم به .میدوخت چشم ریمس به ساکت دو هر نیماش

 با دارمید

 در .نبود مطلوب اصال نیا و کردم خراب را زیچ همه من .بود داده رخ خانوادهاش

 فرو فکر نیا

 به دربارهاش دینبا اما بزنم حرف او با و بروم پدرش یخانه به هم باز که رفتم

 م،یبگو یزیچ ماکان

 .کندیم منصرف مرا مخالفتش با وگرنه

*** 
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 و دمیپوش نشست،یم تنم بر یقشنگ به که را یرنگ یگلبه باز و کوتاه خواب لباس

 نهیآ یجلو

 .کردم یمیمال شیآرا عادت طبق و رفت شیآرا لوازم سمت به دستم .نشستم

 را بامش دیبا

 چشم اتاق به ورودش با .دانستمینم قیدق را کردنش جبران راه اما کردمیم جبران

 در رمیتصو از

 با را روبدوشامبرش یقهی کهیحال در و رفتم سمتش به .شدم بلند و گرفتم نهیآ

 یباز به دستم

 به .بست را چشمانش و کرد خم را گردنش .زدم زل چشمانش در بودم، گرفته

 هم من دنبالش

 هم یتشنگ از زودتر مانیبها**ل تا ستادم،یا میپا یپنجه دو یرو و بستم را مانمچش

 رابیس

 طعم و عطر و شد بیترک اشینعناع دندان ریخم یبو با شانینرم و یداغ .شوند

 ینیریش آن،

 آرام را پرحرارتش دستان .کرد نیتام لذت اوج به من رساندن یبرا را شبانگاهش

 تا آرنجها یرو از
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 ییجا تا .دیکش آتش به را دستانم یهنه*بر پوست یذرهذره و برد باال میبازوها

 حبس نفس که

 از هرگز که یدلچسب و گرم یباز عشق آن به شد، تمام مانینههایس در شده

 کم اشینیریش

 نفسنفس یژنیاکس کم جبران یبرا میگرفتیم فاصله که همچنان .میداد ادامه نشد،

 .میزدیم

 گر یصورتها بر میداد اجازه داغمان ینفسها به و میچسباند هم به را مانیهایشانیپ

 یگرفته
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 یصدا با فقط که یسکوت به آهسته ییصدا با لحظه چند از پس .شوند پخش ما،

 مانینفسها

 .داد انیپا شد،یم شکسته

 .آرزو-

 جانم؟-

 در .داد سُر میبها**ل یرو تا آرام را آن و گذاشت چانهام یرو را اشارهاش انگشت

 کهیحال

 :گفت دادیم حرکت میبها**ل یرو را انگشتش

 .یکن رشیدرگ رو ذهنت خوامینم .کن فراموش امشب به راجع رو زیچ همه-

 :زدم ب**ل آهسته

 .ستمین ریدرگ-

 .یفکر یتو یلیخ میاومد رونیب رستوران از یوقت از .یهست که دونمیم-

 کردم حلقه اشارهاش انگشت دور را دستم .دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 یرو از را آن و

 :گفتم نانیپراطم یلحن با .برداشتم لبم

 .خودمونه یخوشبخت یدرباره یزیچ هر از شتریب من فکر-

 :فتمگ آهستهتر ییصدا با و کردم یمکث

 .باش مطمئن-

 لبم بر لبخند .درآورد حرکت به نوازشوار را آن و گذاشت میموها یرو را دستش

 به و شد پررنگتر

 دست با .بردم فرو گلبافتش یپتو مثل نرم و صاف یموها در را دستم دنبالش

 در را کمرم آزادش
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 طنتیپرش یلبخند .رساند تخت به خودش دنبال مرا بلند، قدم چند با و گرفت بر

 دیپاش میرو به
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 :گفت و

 !مادمازل خوابه وقت گهید-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !ویموس البته-

*** 

 .شدم داریب خواب از بود، گرفته یباز به را میموها که یدست یگرما حس با صبح

 یکم را چشمانم

 .دوختم چشم بود، میجلو نشیریش لبخند طرح با صورتش که ماکان به و کردم باز

 !خوابآلود مادمازل ریبخ ظهر-

 نشان یخوب به را تعجبم که یلحن با .کردم باز امکان حد تا سپس و بستم را چشمانم

 داد،یم

 :گفتم

 !ظهر؟-

 :گفت و کرد نیدلنش یخندها

 .ظهر دوازده ساعت اونم ظهر، بله-

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر را دستم

 !شدم داریب ظهر لنگ روزمید !خوابم؟یم انقدر چرا من !ماکان یوا-

 :گفت و کرد قتریعم بود، مانده لبش بر که را یلبخند

 .یخستها یلیخ البد خب-

 کندم؟ کوه مگه-
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 .رفت فرو شیگونهها یرو یحفرهها در ارادهیب من انگشتان و داد سر یخندها

 آمد بند خندهاش

 :گفت طنتیپرش یلحن با و زد یقیعم لبخند یول

 وروجک؟ یکنیم یطونیش انقدر چرا-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یمهین
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 !دارم دوست چون-

 :گفت و کرد ریغافلگ گرم اما یناگهان یسها*بو با مرا عیسر

 م؟یبخور ناهار میبر حاال-

 :گفتم و زدم یکج لبخند

 .میبر-

 از .دمیکش بلند یازهایخم و دوختم چشم مقابلم یچا از شده یخال فنجان به

 خنده به ازهامیخم

 :گفت و افتاد

 !اد؟یم خوابت بازم خواب همه نیا از بعد-

 .دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و آوردم باال را سرم

 من و یدیخواب که بود تو ریتقص !بخوابم هم ظهر از بعد خواستمینم که من-

 داریب نتونستم

 .بمونم

 .داد من به را ممکن جواب نیبهتر شیخندهها زیر با

 :گفتم کردمیم پررنگتر ار کجم لبخند کهیحال در و چرخاندم چشم

 !ماکان-

 به را نگاهم .کرد متمرکز چشمانم یرو را چشمانش مردمک و آمد بند خندهاش

 منتظرش نگاه

 :افزودم و کردم صاف یکم را میصدا .زدم گره
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 و عصره که االن شهیم .میبود خونه کال که امروزم .رفته سر حوصلهم یلیخ من-

 خوبه هم هوا

 رون؟یب میبر

 :گفت و زد میرو به یگرم لبخند .کردم نگاهش مظلومانه و کردم کج یکم را سرم

 !ها کنمیم قبول من ،ینکن هم رو طنتهایش نیا-
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 :تمگف نازک ییصدا با و کردم پررنگتر را لبخندم

 !یمرس-

 داغش، انگشتان آرام حرکت با کهیحال در و گذاشت میگونهها یرو را دستانش

 دلچسب یحرارت

 :گفت پراکند،یم گونهام پوست ینقطه به نقطه در

 !نداره رو تو قابل-

 کی از پس .دوختم چشم آرامشش و پرمهر چشمان به و کردم قتریعم را لبخندم

 گپ ساعت

 سیخ یبرا و میکن عوض لباس میگرفت میتصم برق و رعد یصدا دنیشن با زدن،

 باران ریز شدن

 .میکن لیتعج کرد،یم لیتبد بهشت به قهیدق چند عرض در را لندن که یدلچسب

 از پس

 :گفتم پرذوق یلحن با و دمیچرخ ماکان سمت به عیسر نیماش در نشستن

 پارک؟ میبر و میبردار رو انیآدر و لیگیاب میبر شهیم-

 و گذاشت میموها یرو را دستش داد،یم پاسخ من به شیزخندههایر با کهیحال در

 همزمان

 :گفت نوازششان

 !شهیم که البته-

 که یخوب یاتفاقها جمله از .چرخاندم را سرم و زدم شیرو به زیتشکرآم یلبخند

 مدت نیا در

 مخالفت با لیاوا چند هر .بود شدن انیآدر و لیگیاب یخوانده مادر افتاد، میبرا

 بودم، روبرو ماکان

 تیمسئول دارم قصد هم من آنهاست، یپدرخوانده او چون کردیم فکر که چرا

 یفایا نیسنگ

 شد اثبات بچهها و او به زمان گذر با اما رمیبگ عهده بر را، آنها یبرا یمادر نقش

 یبرا لمیدل که
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 دو آن مادر یبرا امیآمادگ و انیآدر و لیگیاب به دمیشد یعالقه م،یتصم نیا

 دوست کودک

 .بود شدن یداشتن

 و تشنه پوست بر باران، درشت و زیر قطرات .بستم چشم و دادم نییپا را پنجره

 فرود خشکم

 بر قیعم یلبخند که ندندرسا لذت از یحد به مرا کردنش مرطوب با و آمدند

 .کرد خوش جا لبم

 به دنیرس با و کردمیم باز چشم و دیچرخیم سمتش به سرم نیماش توقف هر با

 یچراغقرمز هر

 مین از شیب .خوردندیم گره هم به پرحرفمان و مشتاق ینگاهها بود، راهمان در که

 طول ساعت

 باشم، راست رو بخواهم اگر .میدیرس پرورشگاه به و شد یط ریمس که دینکش

 دنید یبرا را نجایا

 یسادگ و صداقت زندیم موج معصومشان چشمان در آنچه تمام که یکودکان

 دارم دوست است،

 خود انیحام نیمهمتر و نیاول داشتن از که یکودکان با یهمدرد و غم حس از یول

 محرومند،

 .هستم زاریب سخت

 یخنک با که یارانب ریز هم، گرم دستان در دست و میشد ادهیپ نیماش از

 را یزندگ روح دلچسبش

 دفتر به ساختمان به دنیرس با .میزد قدم آهسته انداخت،یم تکاپو به بدن در

 که دورا به و میرفت

 لبخند کهیحال در دورا .میکرد سالم بود، بچهها دوستدار و سرزنده و جوان یدختر

 از یحاک

 :گفت کرد،یم هیهد ما به را اشیشگیهم یمهربان
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 .دلتنگتونند بچهها یهمه مطمئنم !دیاومد شد خوب یلیخ-

 :گفت و زد یلبخند ماکان

 هستند؟ االن بچهها یهمه-

 با شام و یباز یبرا رو بچهها و اومدن انیفاب یآقا شما از قبل ساعت کی راستش-

 نیماش

 شما با هفته آخر خوانیم گفتن و موندن انیآدر و لیگیاب فقط .بردن مخصوص

 .باشند

 :گفت و زد یخندلب ماکان

 !اومده کیفردر پس-

 :گفت و داد حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش دورا
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 .بله-

 :گفتم دادم،یم کش باال به را لبم راست یگوشه کهیحال در

 ؟یکن صداشون شهیم دورا !نرفتن انیآدر و لیگیاب شد خوب چه-

 :داد جواب میمال یلحن با و رد ک پررنگتر را لبخندش دورا

 !البته-

 چشمک ما به که ینفرها دو مبل سمت به .رفت رونیب دفتر از و گفت یاجازها با

 و میرفت زدیم

 .مینشست شیرو

 اد؟ینم که خوابت مادمازل خب-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با

 اد؟یب خوابم دیبا چرا-

 .زد گونهام بر گرم یسها*بو و کرد کینزد من به را صورتش

 خسته حاالها حاال رون،یب میبریم رو بچهها که االنم !وروجک یخوابآلود یلیخ تو چون-

 .میبمون داریب پاشون به پا دیبا و شنینم
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 فاصله او از یکم .کاشتم تریطوالن و منر یسها*بو گونهاش بر و زدم یکج لبخند

 با و گرفتم

 :گفتم آهسته ییصدا

 .مونمیم داریب اونا واسه-

 .دیچسبیم سخت سرد یهوا نیا در که زد دلچسب و گرم یلبخند جوابم در

 یرو را نگاهم

 عالقه نیا که ییروزها تمام ادی به .دمیکش قیعم ینفس و کردم متمرکز چشمانش

 یهیپا بر را

 یخال خاطرات از را مغزم لحظه چند از پس .افتادم ساختند، قلبم در شیچشمها

 تمام و کردم

 .شدم مشغول نگاهش، داغ عشق با مخلوط و گرم آرامش درک به وجودم
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 و لیگیاب یداشتن دوست و نازک پرشوق یصداها که گذشت زمان رچقد دانمینم

 سکوت ان،یآدر

 به و دیچرخ سمتشان به مانیدو هر سر .کرد پاره را نگاهمان یرشته و شکست را

 یصورتها

 .میزد لبخند د،یدرخشیم آنها در درشتشان چشمان برق که کوچکشان

 شانیرو به را دستانش .ترف سمتشان به و شد بلند مبل یرو از من از قبل ماکان

 و کرد باز

 گرمش آغوش در را خودشان لحظه، چند عرض در دندیدو که یسرعت با بچهها

 .انداختند

 یموها در را اشینیب کهیدرحال و آورده در حرکت به شانیموها در را دستانش

 برده فرو لیگیاب

 :گفت د،یکشیم قیعم نفس و بود

 .بود شده تنگ براتون دلم چقدر-
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 :گفت و زد یبوسها گونهاش یرو کوچکش و یغنچها یبها**ل با لیگیاب

 .بابا بود شده تنگ برات دلم منم-

 :گفت و کرد حلقه ماکان یبازو دور را کوچکش دست انیآدر

 .نطوریهم منم-

 باال چشمانم تا را نگاهش .ستادمیا شیجلو کمر به دست و شدم بلند مبل یرو از

 و کشاند

 .کرد قتریعم بود، کرده خوش جا لبش بر که را یلبخند

 :گفتم و کردم صاف یکم را میصدا

 !نجامیا منم-

 به کوتاه ییقدمها با .آمد رونیب آغوشش از انیآدر دنبالش به و داد سر یخندها

 و آمد سمتم

 :گفت

 !سالم-

 :گفتم و دمیپاش شیرو به یکج لبخند .نشستم زانو دو یرو و شدم خم

 !انیآدر سالم-
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 از دنبالش به هم لیگیاب .فشردم آغوش در را کوچکش کلیه و کردم باز را دستانم

 ماکان آغوش

 .گرفت یجا میدستها انیم در و آمد رونیب

*** 

 سیخ را میلباسها و صورت که باران نمنم یصدا به و بودم نشسته مکتین یرو

 گوش بود، کرده

 به میتصم آنها، با یباز االکلنگ و تابها یرو بر بچهها دادن هل از پس .کردمیم

 نشستن

 یباز سرسره مشغول داشتند، بدن در اقیاشت و یانرژ هنوز که هم دو آن .گرفتم

 به .شدند
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 سرسره یپلهها از آهسته و زدیم کنار صورتش از دستش با را شیموها که لیگیاب

 رفت،یم باال

 به بخرد، گرم ییکاکائو ریش بچهها یبرا بود رفته که هم ماکان .دوختم چشم

 یبرا من درخواست

 به ینگاه و شدم بلند که شد یطوالن یلیخ انتظارم .دیخرینم یزیچ خودمان

 .انداختم اطراف

 بود، آن در دربسته گرن دیسف وانیل دو که یکوچک ینیس با که دمید را او باالخره

 کینزد ما به

 :گفت دیرس که من یقدم چند به .شدیم

 ؟یخواینم یزیچ یمطمئن-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یمهین

 .مطمئنم آره،-

 دنید با و دندیدو سمتمان به شانیدو هر .زد صدا را بچهها و انداخت باال یشانها

 یوانهایل

 را شانیوانهایل آنکه از قبل .دندیکش رخ به را شانیبایز یلبخندها رکاکائو،یش

 ماکان بردارند،

 را بود گذاشته آن در یصورت ین که یوانیل و کرد وانهایل در را یرنگ گ بزر یهاین

 سمت به

 :گفت و برد لیگیاب

 .من پرنسس یبرا نیا-

 نشیدلنش یکودکانه یصدا با .گرفت دستش از را وانیل و زد ییدلربا لبخند لیگیاب

 یلحن اب

 : گفت پرذوق
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 !ممنون-
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 لبم راست یگوشه .دادم انیآدر به و برداشتم را بود آن در رنگیآب ین که یوانیل

 کش باال به را

 :گفتم و دادم

 .پرنس دییبفرما-

 :گفت و زد یخندلب

 .ممنون-

 بو نیا با چرا دانمینم افتاد، راه رکاکائویش یبو و شدند خوردن مشغول که نیهم

 به کردم حس

 سرم از هوسش تا کنم صبر یلحظها آنکه یب .کردم ییکاکائو یبستن هوس شدت

 برود، رونیب

 :گفتم

 .خوامیم یبستن من ماکان-

 از مملو یلحن با ماکان .کردند منگاه تعجب از گرد یچشمان با نفرشان سه هر

 :گفت یناباور

 !؟یسرد نیا به یهوا یتو اونم !؟یبستن-

 :گفتم و دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .حتما باشه هم ییکاکائو آره،-

 !یخوریم سرما ،یبخور یبستن االن !نکن یشوخ آرزو-

 چرا دانمینم .کردم اهنگ چشمانش در ملتمس و کردم حلقه شیبازو دور را دستم

 حد نیا تا

 .بخورم را یبستن شده، یمتیق هر به خواستمیم که بود دیشد هوسم

 خاطرش به بعدا و بخورم االن حاضرم که کردم هوس انقدر .کنمیم خواهش ماکان-

 .بخورم سرما

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها
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 یچا و قهوه مثل گرم یدنینوش تابستون یتو یحت که تو !شده تیزیچ کی تو-

 االن ،یخوردیم

 !یخوایم یبستن سرما نیا وسط

 :دمیغر یتینارضا با و فشردم دستم در محکم را شیزو با

 !خوامیم یستنب واقعا من !بخر یبستن من جون ماکان-

 :گفت یجد یلحن با و گذاشت دهانم یرو را دستش

 !یخوریم قسم جونتو ارزشیب زیچ کی یواسه که هیبار نیآخر-

 چند او و کردم رها را شیبازو .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .شد بلند بعد لحظه

 :گفت و کرد بچهها به رو

 د؟یخواینم یگهاید زیچ شما بچهها-

 :گفتند کردند،یم نگاهم متعجب همچنان که انیآدر و لیگیاب

 !نه-

 دستم یرو را کوچکش و تپل دست کهیحال در و آمد جلوتر قدم کی انیآدر

 :گفت گذاشت،یم

 فکر .بخورمش خوادینم دلم که سرده انقدر االن اما دارم دوست یبستن یلیخ منم-

 از تو کنم

 !یدار دوست یبستن شتریب منم

 :گفتم و زدم شیرو هب یکج لبخند

 !بودم یبستن عاشق یلیخ میبچگ از من-

 .دییبفرما-

 با و برداشتم را ییکاکائو یبستن ظرف .دیچرخ سمتش به سرم ماکان یصدا با

 مشغول لذت

 دلم .شدم است، نفره دو یبستن بود معلوم ظاهرش از که اتشیمحتو خوردن

 که یکم خواستیم

 
 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 873 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

714 

 پس .بودم خورده را همهاش آمدم، خودم به تا یول بخورم ماکان با را یباق خوردم

 سرم آن، اتمام از

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را

 ...البته و بود زهخوشم واقعا یول بمونه هم تو واسه خواستمیم دیببخش-

 :افزودم کوتاهم مکث از پس .بود نییپا همچنان نگاهم یول آوردم باال یکم را سرم

 خوردنش از و نکرده یبستن هوس انقدر چوقتیه حاال تا !بود خوشمزه هم یلیخ-

 نبرده لذت

 .بودم

 :گفت و زد میرو به پرغرور یلبخند .آورد باال را سرم و گرفت را چانهام دستش با

 .دمیخر برات من رو یبستن نیا ونچ-

*** 

 آرزو؟ چطوره نیا-

 یبرا یقطع میتصم هنوز یول کرده پرو الرا که یراهنیپ نیپنجاهم به حوصلهیب

 نیبهتر انتخاب

 گرید که آمدیم خوابم و بودم خسته یقدر به .دوختم چشم بود، نگرفته را لباس

 تحمل توان

 عصر امروز شد، یسپر یخوب به انیآدر و لیگیاب با که روزید انیپا از پس .نداشتم

 نیبدتر

 بیترت ادوارد و الرا توسط ماکان، و من کار از پس یخستگ یبرا ممکن مجازات

 با .شد داده

 :گفتم یحالیب

 .نمیبب خوب بچرخ کامل-

 ییبایز به د،یدرخشیم تراشش خوش بدن بر که را یرنگیروزهایف راهنیپ و دیچرخ

 به تمام

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه .گذاشت شینما

 .بهتره یلیخ هیبق از نیا کنم فکر-
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 :گفتم خاراندم،یم را گردنم پشت کهیحال در و بردم میموها ریز را دستم

 ه؟یچ خودت نظر خب-

 :گفت و زد یلبخند

 ای ادیم خوشش هم ادوارد که ستمین مطمئن اما ادیم خوشم یلیخ یکی نیا از من-

 .نه

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 حوصلهشون که باشن رونیب ماکان با یگفت چرا مهمه، واست اون نظر اگر !ادوارد-

 !نره؟ سر

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .بپوشم تولدش روز خوامیم که زهیسورپرا کی نیا .خرمیم یچ نهیبب خوامینم-

 :گفتم طنتیپرش یلحن با و دادم کش باال به را لبم راست یمهین

 .هییخبرا تا دو شما نیب معلومه پس-

 :گفت و زد میرو به یچشمک

 .گهید معلومه-

 :گفتم و دمدا سر کمصدا یخندها

 .دیریگیم جشن تنها ییتا دو تولدشم پس-

 .بهتره میریبگ جشن تنها مونهییآشنا سال نیاول چون-

 :دمیپرس و خاراندم را چانهام ریز یکم دستم، انگشتان با

 رو گهیهمد مارتا تولد سال هر که شما ؟ینشد آشنا ادوارد با قبال چطور تو نمیبب-

 !نیدیدیم

 چون نرفتم زادهش برادر تولد سال هر ور،یجون فوت از بعد من یدونیم خب-

 اون ادی مدام

 ...بود زنده هم وریجون که فتادمیم شییتولدا
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 :گفتم محزون یلحن با و انداختم نییپا را سرم

 !تاسفمم-

 :گفت آهسته ییصدا با

 .هیناراحت و عذاب فقط چون مینزن حرف غمهاش و گذشته از بهتره-

 .زدم یکمرنگ لبخند لبم، راست طرف دادن کش یذرها با و آوردم باال را سرم

 کردن عوض یبرا

 :گفتم و دادم چرخ لباسش یرو را چشمانم بحث

 البته و هیروزهایف رنگ عاشق چون اد،یم خوشش راهنیپ نیا از هم ادوارد مطمئنم-

 لباست مدل

 .هیعال یلیخ هم

 :گفت پرشوق یلحن با و زد یلبخند

 تمام که اهندیس و دیسف عالقهش مورد یرنگها کردمیم فکر من اما !واقعا؟-

 خونهش یوارهاید

 !کرده یرنگ نیا رو

 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 تازه که ییبچهها اگه گفت م،یداشت فتیش نوزادان بخش یوقت ادمهی خوب من اما-

 ایدن به

 برابر سه من شدیم یروزهایف شدن، قرمز و یسرخاب یجا به صورتشون اومدن

 فتیش االن

 .کردمیم بغلشون مدام رفتمیم و شدمیم ههاشونیگر عاشق البته و ستادمیمیوا

 یخاطرها یژرفا به و شد قتریعم لبخندم .داد سر نیدلنش یخندها حرفم نیا با

 کردم فیتعر که

 و بوده گذشته روز چند نیهم کنمیم حس کنم،یم فکر سالها آن به یوقت .رفتم فرو

 گذر نیا
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 خندهاش آمدن بند از پس .آمدینم چشم به روز، چند گذشت از شیب ساله چند

 :گفت

 .رمیگیم نویهم پس-

 :گفتم و کردم انینما صورتم بر ضتریعر را لبخندم

 !هیخوب فکر-
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 رونیب هم با همراه و کرد حساب را راهنشیپ ینهیهز الرا که دینکش طول ادیز

 محض به .میرفت

 با .میدید د،یباریم شانیرو و سر از کسالت که یحال در را ادوارد و ماکان خروجمان

 قدم چند

 یکمرنگ لبخند جوابم در .زدم شیرو به یکج لبخند و شدم کینزد ماکان به بلند

 در اما زد

 و کردم کج یکم را سرم .شدیم حس وضوح به وقت، اتالف از یتینارضا نگاهش

 :گفتم

 .گهید ببخش-

 نشان یخوب به را اشیتینارضا بر من شدن غالب که افتاد یبرق چشمانش در

 لبخند .دادیم

 ادوارد .دمیس*بو کوتاه را او و ستادمیا میپا یپنجه یرو و کردم پررنگتر را کجم

 صاف را شیصدا

 یشانها و چرخاندم سمتش به را سرم .کند یادآوری را الرا و خودش حضور تا کرد

 الرا .انداختم باال

 :گفت کرد،یم قتریعم را لبخندش کهیحال در

 !نیشد ساخته هم یبرا واقعا شما-

 :گفت پرغرور یلحن با ماکان

 !ستین توش یشک-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 877 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .کردم یهمراه را ادوارد و الرا خنده، در و زدم آرنجش به یمشت

 لباس، دیخر یبرا پاساژ در یطوالن یادهرویپ آن از پس آنکه یبرا میتصم طبق

 و کرده یاستراحت

 یرو و میرفت گفت که یرستوران به ادوارد شنهادیپ به م،یاوریب در عزا از یدل

 زیم یهایصندل

 دوخته چشم منو یغذاها ستیل به .مینشست بود، سالن یگوشه در که ینفرها چهار

 مانده و

 ،یگرسنگ از یناش ضعف وجود با .دهم سفارش چه معدهام، کردن پر یبرا بودم

 غذاها تمام به

 دستش کی در پاستا ظرف که زمانیم کنار از یگارسون شدن رد با .بودم لیمیب

 پاستا یبو بود،

 را خوردنش هوس دیشد ناگهان داشتم، نفرت پاستا از شهیهم که من و دیچیپ

 باالخره .کردم

 دادم، سفارش پاستا من یوقت .ردیبگ را سفارشها تا آمد زمانیم سمت به گارسون

 ادوارد و ماکان

 :گفت یباناباور ادوارد .کردند نگاهم تعجب از گرد یچشمان با و دندیچرخ سمتم به

 اد؟یم خوشت حاال !یزدینم پاستا به ب**ل ییودانشج یدوره تو-
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 :گفت جوابش در هم ماکان

 !ادینم خوشش هم حاال-

 :داد ادامه و دیچرخ سمتم به سرش

 !یداد سفارش من واسه نکنه-

 ییصدا با .دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و انداختم شانیدو هر به یهنگا

 :گفتم آهسته

 .نیهم کردم، هوس فقط-
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 :گفت مشکوک یلحن با .رفتند باال ماکان یابروها

 !امشب یپاستا از نمیا سرد، یهوا اون یتو شبید یبستن از اون !بهیعج یلیخ-

 :گفت بود، ناظر تنها حال به تا که الرا

 وقتا یبعض و کنهیم هوس رو یزیچ کی وقتا یبعض آدم داره؟ یبیع چه مگه خب-

 چرا کنه،ینم

 !باشه؟ راحت آرزو دیذارینم و دیکنیم بزرگش انقدر

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !زیعز یالرا ممنون-

 مشغول یهمگ قه،یدق چند از پس و دادند تکان نییپا به را سرشان ادوارد و ماکان

 صحبت

 اجرا پرورشگاه یبچهها یبرا داشتند، میتصم که شدند یدیجد یبرنامهها یدرباره

 من و کنند

 .آوردند را غذاها طاقتفرسا یانتظار از پس باالخره .دوختم چشم زیم به حوصلهیب

 لحظه چند

 پخته قارچ کردن بو با همزمان و گرفت قرار میجلو پاستا ظرف آنکه از پس

 خوب شدهاش،

 خوردنش مشغول ده،یند پاستا گشنگان مثل که دینکش طول ادیز .کردم نگاهش

 به .شدم

 که ماکان به اتمامش از پس .کردم جان نوش را پاستا تمام یبیعج ولع با و سرعت

 یدهان با

 :گفتم ملتمسانه یلحن با و انداختم یمظلومانها نگاه کرد،یم نگاهم مهبازین

 ؟یبخر برام پاستا بازم شهیم-
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 قیعم ینفس .نماند شیرو یاحتمال چروک و نیچ چیه تا دمیکش راهنمیپ به یدست

 و دمیکش
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 از یجوان دختر یصدا لحظه، چند از پس .دادم فشار زنگ دیکل یرو را انگشتم

 در نفویآ پشت

 .آمد

 !د؟یدار کار یک با .سالم-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .هستم رادمنش آرزو دیبگ بهشون .انپوریآر یآقا با-

 .دیکن صبر لحظه چند-

 ذهنم کوتاه فرصت نیهم در .دیایب دوباره او یصدا تا ماندم منتظر یقهایدق کی

 کی یسو به

 با شب آن از پس .دیکش پر دم،ید را ماکان پدر نباریاول یبرا که شیپ یهفته

 و فراوان یتماسها

 به .ندیبب خانهاش در مرا داد تیرضا پدرش باالخره کردم، که یادیز یپافشار

 یزیچ هم ماکان

 و او به گفتن دروغ به یازین و بود مارستانیب در را امروز خوشبختانه .نگفتم

 .نبود هم یپنهانکار

 .داخل دییبفرما-

 که یبزرگ اطیح به آهسته ییقدمها با من و شد باز خانه یورود بزرگ یفلز در

 کی به شباهتیب

 بودند، کرده پر را فضا آن تمام که یرهایت و بلند درختان .شدم وارد نبود، باغ

 و پرابهت یجلوه

 را پدرش شده طور هر دیبا که رفتم فرو فکر نیا به .دندیکشیم رخ به یترسناک

 اما کنم یراض

 و باز را عمارت در یفیظر و کوتاه قد جوان دختر .انستمدینم را راهش واقعا

 .کرد نگاهم تفاوتیب

 یگوشه و رفتم باال را اهرنگیس و دیسف عمارت یورود در یجلو یپله نیچند

 باال به را لبم راست



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 881 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .دادم کش

 .سالم-

 :گفت احساس از یخال یلحن با
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 .دیایب من دنبال .خانوم سالم-

 دنبالش به بود، دهیماس آنها بر لبخند که ییبها**ل با من و افتاد راه من از جلوتر

 ورود .رفتم

 نیمز و دهیپوش رهرنگیت یچوبها با نشیزم و سقفها وارها،ید تمام که یخانها به

 و شده

 دل در آشوب جز یحس کرد،یم ییخودنما شیوارهاید بر بزرگ و کوچک یوهاتابل

 .کردینم برپا

 و شلوغ البته و متیگرانق لیوسا از پر اشیپدر یخانه ماکان، یخانه برعکس

 سردرگمکننده

 بود کرده روشن را آن یذرها تنها آفتاب که کشیتار یراهرو در که قدم هر .بود

 نیب از داشتم،یبرم

 که رنگ یقهوها گاها و یشراب یمصنوع یگلها با رهرنگیت یسنگ بزرگ گلدان دو

 را خود آنها در

 و مبلها تمام که یبزرگ ییرایپذ به باالخره .شدمیم رد بودند، گذاشته شینما به

 یحت و لوسترها

 بودند، کرده کیتار را فضا یبادمجان بنفش و رهیت یقهوها یرنگها با آن، یپردهها

 خانه .میدیرس

 یبرا یمکان تا بود، هیشب ترسناک یلمهایف ساختن یبرا مطلوب ییفضا به رشتیب

 به و استراحت

 !دنیرس آرامش

 .دیبمون منتظر نجایهم-
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 جا آن، یرو و رفتم سمتش به نفره، تک یمبلها از یکی به دختر دست یاشاره با

 .کردم خوش

 از پر و بزرگ یخانه در رخاندن چ چشم از خسته که نشد قهیدق چند از شیب

 ،یتجمالت ناتیتزئ

 .دیچرخ سمتش به سرم یزن یآشنا یصدا با

 !یاومد خوش .آرزو سالم-

 لباس در نقصش و بیعیب کلیه دارد، سن سال پنجاه از شیب بود معلوم آنکه با

 بلند و راسته

 .دیدرخشیم الماس همچون اشیبرف و دیسف پوست با داشت، تن بر که یرنگ ینبات

 دنید با

 یگوشه بود، داده کش باال به را رنگش یصورت یبها**ل سمت دو ره که یلبخند

 به لبم راست

 :گفتم و آمد کش باال

 .ممنون !سالم-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 .خودشه هیشب هم لبخندهات یحت-
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 :دمیپرس کنجکاوانه

 ؟یک هیشب-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .داشتم دوستش یلیخ بودم، جَوون یوقت که نفر کی-

 د؟یدار دوستش هنوزم واقعا؟ اوه-

 :گفت و شد کمرنگتر لبخندش

 .نه-
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 تا را نگاهش .نشست میروبرو مبل یرو و شد کترینزد من به بلند قدم چند با

 باال چشمانم

 من به داشت، چشمانش در مالقاتمان نیاول در که یبیعج حس همان با و کشاند

 .دوخت چشم

 :گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 بپرسم؟ سوال کی شهیم-

 :گفت کرد،یم قتریعم را لبخندش کهیحال در و داد حرکت نییپا به را سرش

 .بپرس !البته-

 زبان از ریغ ،یزبان که دهیبع ارتب یفرانسو کی از د؟یبزن یفارس دیبلد چطور-

 یسیانگل و شیمادر

 !بزنه حرف زبان اون به یحت و رهیبگ ادی رو

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 پس کنه،یم یزندگ رانیا بلکه بلده یفارس تنها نه یول هیفرانسو هم مادربزرگت-

 .ستین دیبع

 با ماکان آنکه حال .رددا اطالع خانوادهام از حد نیا تا چطور او کردم فکر خود با

 قطع هم پدرش

 نیا حال نیا با .است پدرش همسر که او به برسد چه است، کرده ارتباط

 دهیناد را امیکنجکاو

 :گفتم خاراندمیم را گردنم پشت کهیحال در و بردم میموها ریز را دستم .گرفتم
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 کارو نیا چرا شما یول کرد، کارو نیا پاپا و خودش نیب عشق خاطر به ماما خب-

 د؟یکنیم

 آهسته ییصدا با .شدم مانیپش سوالم از آورد هجوم نگاهش به که بزرگ یغم با

 :گفت

 ...بعدا و گرفتم ادی یکم بود، یرانیا داشتم دوستش که یمرد چون منم-
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 :افزود و کرد یمکث

 .رمیبگ ادی هم شتریب گرفتم میتصم-

 کنم، اعتنا دادیم قلقلک را ذهنم که یبزرگ یکنجکاو به دینبا دانستمیم آنکه با

 :دمیپرس

 د؟یکرد ازدواج مرد اون با-

 :گفت و زد پردرد و تلخ یلبخند

 !نه-

 اما بوده، اکانم پدر یرانیا مرد آن کردمیم فکر .شدند گرد تعجب از چشمانم

 نطوریا ییگو

 !ستین

 !چرا؟-

 :گفت بود محسوس آن فیخف لرزش که ییصدا با .دیماس لبش بر لبخند

 .کرد ازدواج باهاش و شد یگهاید زن عاشق اون چون-

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را رم س

 !متاسفم-

 :گفت و شد بلند اشیصندل یرو از

 .داره شیپ در زیانگ غم انیپا کی ،یشاد غازآ هر .ستین تاسف به یازین-

 .زدم گره دارشیمعن نگاه به را نگاهم و بردم باال را سرم
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 !ن؟یبدب انقدر چرا-

 :گفت و زد یتلخ لبخند

 .ینیبدب نه هینیواقعب نیا نظرم از و کنم فکر نطوریا داده ادی من به میزندگ-

 بود، نتریخوشب یکم اگر .دادم کش باال به را لبم راست یگوشه تنها جوابش در

 با شتریب شدیم

 .کردیم منصرف خودش با صحبت یادامه از مرا دگاهشید نیا با اما زد گپ او
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 .بزنم صدا رو بهروز رمیم من-

 :گفتم و خاراندم را انهامچ ریز دستم با

 ه؟یک گهید اون بهروز؟-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .بهروزه اسمش ماکان پدر-

 :گفتم و انداختم نییپا را سرم

 .نطوریا که-

 دور از خبر و شدیم کمتر لحظه به لحظه که دمیشنیم خوب را شیقدمها یصدا

 شدنش

 حلقه سردمزاجش همسر آرنج ردو را دستش کهیحال در قهیدق چند از پس .دادیم

 بود، کرده

 پدر تا دادم سر یسالم مبلها، به شدنشان کینزد با .آمد نییپا پلهها از آهسته

 از که ماکان

 کمال در .کند من به یشتریب توجه کرد،ینم یسالم یحت یول بود دهید مرا شیپ

 نباریا او تعجبم

 .کرد اکتفا نییپا به سرش نداد تکان به کند، نگاه من به آنکهیب و نکرد سالم هم

 فکر شهیهم

 حاال اما کردیم نگاه همه به باال از که است تکبر و غرور اوج من پدر کردمیم

 ماکان پدر فهممیم

 میروبرو ینفره دو مبل یرو .است تکبر مظهر کند،ینم هم نگاه آدم به یحت که

 دو هر .نشستند

 نظر به که یجوان دختر آمدن با .بود حاکم فضا بر سکوت و بود نیزم به نگاهشان

 شخدمتیپ

 قهوه یفنجان ما یهمه یجلو .شد شکسته شیقدمها یصدا با سکوت بود، آنها

 و گذاشت
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 که بودم فکر نیا در .میشد مشغول مانیقهوهها با یهمگ قهیدق چند از پس .رفت

 به کار سکوت
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 و خوشعطر ظیغل و تلخ یقهوه .آمدمیم حرف به دیبا خودم پس برد،ینم ییجا

 جا کی را طعمم

 قیعم ینفس و دادم قورت محکم را دهانم آب .انداختم نییپا را سرم و دمیکش سر

 با .دمیکش

 :گفتم بلند نسبتا ییصدا

 .میبزن حرف وقتشه خب-

 دوخته من به تمسخر با که یسرد و منتظر نگاه به را نگاهم و بردم باال را سرم

 .زدم گره بود، شده

 :گفتم آهستهتر ییصدا با

 ستم؟ین یقبول قابل آدم نظرتون از چرا قایدق دیبگ شهیم-

 :گفت و زد یپوزخند

 مهمه؟ برات من نظر یکنیم وانمود چرا تو فهممینم من-

 !مهمه چون-

 نایا از و دیکردینم دستتون حلقه و دیشدینم خونه هم مدت نیا بود مهم اگر-

 همه به مهمتر

 تا دو شما !دیشیم شوهر و زن و دیکنیم یرسم عقد یزود به دیکردینم اعالم

 رو متونیتصم

 .دیبد خبر دیاومد فقط حاال و دیگرفت

 از یبخش هم مشترک یزندگ چون م،یکرد انتخاب رو گهیهمد خودمون ما خب-

 ودمونهخ یزندگ

 فقط من !ستین مهم شما نظر که نبود نیا شیمعن نیا اما !ماست با انتخاب حق و

 خوامیم
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 ما ازدواج با من، از یشناخت داشتن بدون و بشه عوض من به راجع نظرتون

 .دینکن مخالفت

 ،یکس هر یزندگ یبرا یگینم خودت مگه ؟یکن عوض رو من نظر یخوایم چرا تو-

 با انتخاب حق

 .خودمه با تو، به راجع نظرم انتخاب حق و منه یزندگ نیا خب خودشه؟

 همسر ماکان یبرا خودتون دیخواستیم نکنه !دیشناسینم خوب منو هنوز شما اما-

 انتخاب

 !د؟یکن

 :گفت و زد یپوزخند
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 تو، خاطر به یول بودم کرده انتخاب براش رو یکس که یکن فکر نطوریا یتونیم-

 کرد ردش ماکان

 با ازدواج یول بود منفعت و سود فقط ماکان، یبرا دختر اون با ازدواج کهیحال در

 ...تو

 :داد ادامه زیرآمیتحق یلحن با .شد درهم صورتش و کرد یمکث

 !ستین ضرر جز واسش-

 نداشت حق بود، که هم کس هر او .شدند مشت عذاب و خشم شدت از مدستان

 مرا نطوریا

 !کند ریتحق

 !باش آروم ؟یهست یعصبان انقدر چرا-

 :افزود و زد یزینفرتانگ لبخند

 .یکن تحمل هم رو متیتصم یترکشها دیبا پس ،ینیبب منو یایب یخواست خودت-

 اتیمحتو ختنیر هم به و چهیدلپ حس .دمیکش قیعم ینفس و بستم را چشمانم

 اصال معدهام،
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 از پس .کنم متقاعد را او بتوانم تا باشم آرام کردمیم یسع دیبا .نبود یخوب عالمت

 لحظه چند

 :گفتم دوختم،یم چشم پرخشمش و سرد چشمان به کهیحال در و کردم باز چشم

 هک دینیبیم یچ در رو منفعت و سود شما .باشند منصفانه اگر اما کنمیم تحمل-

 د،یمعتقد

 یچ در واقعا !انه؟یز و ضرر همش و نداره ماکان یبرا یسود چیه من با بودن

 من که دینیبیم

 !ندارم؟

 :گفت و زد یپوزخند

 فکر اگر ؟یکنیم دفاع خودت از و یزنیم حرف غرور با انقدر که یدار یچ تو-

 که ییبایز یکنیم

 اون بگم دیبا که یثروتمند یکنیم فکر اگر باتره،یز تو از یلیخ دختر اون بگم دیبا

 نیچند دختر

 کرد،یم ازدواج خانوادهشه فرزند تک که اون با ماکان اگر و ثروتمندتره تو از برابر

 از االن

 اون بگم دیبا که یجوان یکنیم فکر اگر شد،یم پدرش مارستانیب یاصل یسهامدارها

 از سال پنج

 بگم دیبا ه،یعال التتیتحص یپزشک چون یکنیم فکر هم اگر سرزندهتره، و جوانتر تو

 دختر اون

 ... یکنیم فکر هم اگر و هیپزشک یدانشجو االن هم
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 !بسه-

 و درد سح یقدر به .گرفت را حرفش دادن ادامه یجلو پربغضم و لرزان یصدا

 قیتزر من به غم
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 که شد دیشد یقدر به چهامیدلپ .دیلرز یبد یسرما از وجودم اعماق تا که کرد

 یرو را دستم

 یصدا .شود کمتر درمانشیب درد تا بستم را چشمانم .شدم خم و گذاشتم شکمم

 که ییقدمها

 تنها گرفت، قرار میبازوها بر که یفیظر و گرم دستان حس و شد کینزد من به

 نیا در که را یکس

 از یول بود ماکان پدر همسر تنها، که یکس .داد نشان من به کردیم درک مرا خانه

 شتریب پدرش

 :گفت نگران یلحن و آهسته ییصدا با .سوزاندیم دل میبرا

 آره؟ !یدار یخاص یماریب نکنه بده؟ حالت شده؟ تیزیچ-

 .نکند آمدن باال سهو معدهام یمحتوا تا دادم قورت یمتوال و محکم را دهانم آب

 کردم باز چشم

 :گفتم آهسته ییصدا با .دمیبخش پرمهرش نگاه به یکمجان کج لبخند و

 !ندارم یخاص یماریب !خوبم-

 :آمد در جوابم در زیتمسخرآم یلحن با رحمش،یب همسر یمردانه بم یصدا

 !یهست هم نقصیب و سالم که معلومه کامال-

 حقارت حس توانستیم تا متکبرانهاش نگاه اب .شد بلند مبل یرو از و زد یپوزخند

 قیتزر من به

 ماکان پدر او نکه،یا باور بود سخت چقدر و پسرش برعکس درست او .رفت و کرد

 !است

 میبازوها یرو از را دستانش داشت، کردنم آرام در یسع همواره که زنش بالعکس

 با و برداشت

 یخانه نیا تا شدم لندب مبل یرو از .گرفت قرار میروبرو قدم چند برداشتن

 کنم ترک را زینفرتانگ

 لحظه چند از پس .ستادمیا میجا در م،یشانهها یرو دستانش گرفتن قرار با اما

 را سرم سکوت،
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 من به یدلسوز و محبت با که رنگش یروزهایف چشمان تا را نگاهم و بردم باال

 بودند، شده دوخته

 :گفت آهسته و کرد ضتریرع را شیبها**ل نیدلنش یلبخند با .کشاندم باال

 !نده عذاب خودتو انقدر-
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 با .نداشت یدهایفا اما شود، کوچکتر میگلو در بغض تا دادم قورت را دهانم آب

 از که ییصدا

 :گفتم دیلرزیم بغض

 ماکانه؛ پدر اون !نکشم؟ عذاب ریتحق همه نیا با شهیم مگه !ندم؟ عذاب خودمو-

 که هیمرد پدر

 میزندگ یتو کس چیه با رو اون که یمرد پدر دارم، دوستش وجودم تمام با

 نیگزیجا تونمینم

 چطور .مهیزندگ یتو حضورش به وابسته میخوشبخت و آرامش که یمرد پدر کنم،

 خودمو یگیم

 !؟ندم عذاب

 یبرا که نهیا راه نیبهتر !یبش وابستهش و یببند دل حد نیا تا ماکان به دینبا تو-

 از شهیهم

 وجود محتاج وقت چیه تا رونیب یبر کرده، خودش یوابسته رو تو که یکس یزندگ

 یتو یکس

 .ینباش تیزندگ

 :گفتم پردرد و ناباورانه یلحن با .شدند گرد تعجب از چشمانم

 ،یکرد تجربه رو داشتن دوست که تو یحت یول !یکنیم درکم تو کردمیم فکر من-

 یگیم من به

 که کنهینم درک خونه نیا یتو چکسیه چرا واقعا !رونیب برم ماکان یزندگ از

 ،یواقع یخوشبخت
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 !سخته؟ انقدر درکش واقعا دارند؟ دوست گرویهمد که نفره دو بودن هم با در

 دمید رو یادیز یعشقها و کردم یزندگ تو از شتریب سالها من !زمیعز کن گوش-

 یبد انیپا که

 ازش یروز اگر که یباش ماکان عاشق یقدر به تو، که خوامینم من و داشتند

 زد سر یبزرگ اشتباه

 به ینتون یحت که یبشکن اونقدر تو شد، رممکنیغ تونیزندگ یادامه گهید که

 ادامه تیزندگ

 با یزندگ قدر شهیهم تا ،ینباش چکسیه عشق یوابسته تو خوامیم من !یبد

 و یبدون ارزشتو

 !یکن یزندگ خودت یبرا

 حدشیب یدلسوز و اندازهیب ینیبدب .دیچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها

 درک قابل میبرا

 :گفتم د،یلرزیم بغض از هم هنوز که ییصدا با .نبود

 امهاد هم با کردن یزندگ به مینتون که فتهیب یاتفاق دیبا چرا !ن؟یبدب انقدر چرا-

 !م؟یبد

 را دهانم آب .بردم باال شیجلو سکوت ینشانه به را دستم که بزند یحرف خواست

 قورت محکم

 :دادم ادامه را حرفم سپس .شود کوچکتر یکم بغضم تا دادم
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 و یقو یلیخ کردمیم فکر زمان اون .کردم تجربه رو کردن یزندگ تنها سالها من-

 و موفق

 یعالقه و عشق ازش، گرفتن آرامش م،یزندگ به ماکان ورود از بعد اما خوشبختم

 دوطرفهمون،

 کنار در بفهمم من شدن باعث غش،یدریب یکمکها البته و دادنهاش یانرژ و تهایحما

 اون
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 موفقتر یلیخ م،یزندگ در اون حضور با تونستم من .باشم قبل از تریقو یلیخ تونمیم

 و بشم

 من یبرا اون داشتن .کنم تجربه رو یخوشبخت یواقع احساس داشتنش با تونستم

 فرصت کی

 !تهایموفق یبرا دیتهد کی نه آرامشه، و یشاد یبرا بزرگ

 :گفت و زد یکمجان لبخند

 که یچ هر !باربارا دارم دوستت ینبک فکرشو که یاون از شتریب من که کن باور-

 یبرا فقط گمیم

 !یباش داشته شیپ در یخوب یلیخ یزندگ دارم دوست که نهیا

 نیب در را امیکنجکاو حس کلماتش تکتک .زدیم موج صداقت شیصدا و نگاه در

 فشار آن

 مخصوصا .انداختیم جوش و جنب به بود، آورده هجوم من به که یغم و یعصب

 مرا که یاسم

 :گفتم تعجب از مملو یلحن و آهسته ییصدا با .زد صدا نآ با

 !باربارا؟-

 ری ز و دیدزد من از را نگاهش که آورد ادی به را یزیچ انگار ناگهان حرفم نیا با

 :گفت ب**ل

 .بود آرزو منظورم-

 :گفتم دادیم نشان یخوب به را ذهنم یشکاک که مشکوک یلحن با

 ؟یمطمئن-

 :گفت قیعم ینفس دنیکش از پس و وردآ باال چشمانم تا را نگاهش

 .آره-

 :دمیپرس مشکوک لحن همان با
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 !نکرده صدا باربارا منو یکس حاال تا !باربارا !؟یکرد صدام اسم اون به چرا پس-

 ذهنت هب چطور

 !؟یکن صدام نطوریا دیرس

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند

 دیشا و شده انتخاب برات باربارا اسم باشه، آرزو اسمت نکهیا از قبل چون دیشا-

 من چون هم

 .کردم انتخاب واست رو اسم نیا

 :گفتم یگنُگ با خاراندم،یم را گردنم پشت کهیحال در و بردم میموها ریز را دستم

 !شدم جیگ من !؟یگیم یدار یچ-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .یفهمیم رو زیچ همه یزود به !نکن عجله-

 :دمیپرس جیگ

 !فهمم؟یم رو یچ-

 .برداشتم میشانهها یرو از را دستانش و کرد قتریعم را لبخندش تنها جوابم در

 یحرف آنکهیب

 نم از متر کی آنکه از پس .گرفت فاصله من از و رفت عقب قدم چند بزند،

 با گرفت، فاصله

 :گفت آهسته ییصدا

 .نمتیبیم بعدا خداحافظ،-

 :گفتم خودش یصدا از آهستهتر ییصدا با

 .نمتیبب بازم دوارمیام خدانگهدار،-

 .باش مطمئن-

 و کیتار یخانها و ماندم من تینها در .شد دور من از بلند ییقدمها با و دیچرخ

 مرا که رحمیب

 در ماندن تنها قهیدق چند از پس .نرساند صاحبش کردن متقاعد یبرا هدفم به

 مکان آن
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 رنگ که ییقدمها با و برداشتم را فمیک .گرفتم رفتن به میتصم منزجرکننده،

 به داشتند، دیترد
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 وجود پدرش کردن یراض یبرا یراه چیه دیرسیم نظر به آنکه با .رفتم در سمت

 هنوز من ندارد،

 ناممکن شکیب اما باشد زمانبر دیشا .بدهم خواستمینم و نداده دست از را دمیام

 .ستین

*** 

 ؟یش داریب یخواینم آرزو-

 :دمیغر ب**ل ریز و زدم یغلت

 .ادیم خوابم !نه-

 .داد حرکت نوازشوار و آرام را آن و برد فرو میموها در را گرمش دست

 !ها شهیم رید .سرکار میبر دیبا امروز !گهید پاشو-

 :گفتم پرحرص یلحن با کنم، باز چشم آنکهیب و دمیکش یپوف

 .ادیم خوابم یلیخ !ماکان کن ولم-

 نه؟ ،یشینم بلند ینجوریا پس خب-

 دستانش با .ببرد خواب به مرا دوباره دادم اجازه مغزم یسست به و ندادم یجواب

 صورتم طرف دو

 به ظیغل یاخم بودند، بسته چشمانم که همچنان .چرخاند را سرم و گرفت را

 با .داد فرم میابروها

 در و کردم باز ب**ل .شدند باز میاخمها شعلهورش، ینرم با میبها**ل شدن گرم

 حرارت آن

 قهیدق ندچ از پس .کردم اشیهمراه بود، کردنم داریب یبرا راه نیبهتر که نیریش

 فاصله من از

 دیکشیم نیدلنش و داغ یآتش به را صورتم م،یگونهها نوازش با کهیحال در و گرفت

 ییصدا با
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 :گفت آهسته

 .وروجک گهید پاشو-

 لبخند .کردم نگاه آرامشبخشش یرهیت چشمان به کج یلبخند با و کردم باز چشم

 را یطنتیپرش

 :گفت و کرد قتریعم داشت، ب**ل بر که
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 ...شدن داریب واسه یخواستیم نویهم-

 :افزود و زد یچشمک

 کلک؟ نه مگه-

 :گفتم و دادم کش باال به شیپ از شیب را لبم راست یگوشه

 !ویموس یخواستیم خودتم-

 در را میانگشتها و بردم باال را دستانم .داد پاسخ من به نشیدلنش یخنده زیر با

 یرو یحفرهها

 :گفت و شد مبدل لبخند به خندهاش زیر بعد یکم .بردم فرو شیگونهها

 م؟یبخور صبحونه میبر-

 :گفتم و کردم کج یکم را سرم

 .میبر-

 در هک همچنان .میشد آماده رفتن یبرا و میخورد صبحانه یاندک زمان مدت در

 ماکان کنار نیماش

 رفته فرو فکر به یرانندگ نیح دادیم نشان خوب که چهرهاش به بودم، نشسته

 چشم است،

 از یخبر هنوز یول گذشتیم پدرش یخانه به من رفتن از روز سه .دوختم

 طبق .نبود تشیرضا

 روز سه نیا بزنم، حرف پدرش با میمستق آنکه یجا به داشتم سر در که ینقشها

 اظهره را
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 عنوان به بود توانسته که نسنت،یو یجن با نهار صرف با همزمان و گرفتمیم یمرخص

 همسرش

 از و گرفتم ماکان از چشم .کردمیم صحبت شود، وارد روحشیب و سرد یزندگ به

 کنارم یشهیش

 احساس حد نیا تا من چطور که بودم فکر نیا در .دوختم چشم رونیب یمنظره به

 آن به یکینزد

 مشغول .دهدیم خرج به انعطاف برابرم، در نقدریا او چطور نکهیا و دارم را زن

 نیسنگ و سبک

 از ماکان پدر ماتیتصم در تا زدم،یم دیبا امروز که یحرف یبرا افکارم یذهن کردن

 قیطر

 .شد پاره افکارم یرشته ماکان یصدا با که بودم ابم،ی نفوذ همسرش

 .بابام یخونه میبر دیبا امشب آرزو-

 از مملو یلحن با .کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با و دیچرخ سمتش به سرم

 :گفتم یناباور
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 !چرا؟ !بابات؟ یخونه-

 :گفت بود تهدوخ چشم شیجلو راه به که همچنان کند، نگاهم آنکهیب

 .میبر امشب دیبا دومون هر گفت بهم فقط چرا، دونمینم-

 :گفت و داد شکل شیابروها به اخم

 .بگذره ریخ به زیچ همه دوارمیام-

 جانیه بر تا دادم قورت را دهانم آب .دمیکش قیعم ینفس و گرفتم او از چشم

 از یناش دیشد

 !ندیبب را ما خواهدیم چه یبرا ستین معلوم .بشوم رهیچ رهام دله و یکنجکاو

*** 

 .سالم-
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 هر که کشیش یرسم دامن و کت یرو نگاهم .شدم بلند و گرفتم ساعتم از چشم

 و رنگ کی روز

 :گفتم و چرخاندم د،یپوشیم را دامنها و کت نیا از دیجد مدل کی

 .سالم-

 یلبخند .کردم متمرکز دارشیمعن البته و پرمهر نگاه با بایز چشمان یرو را نگاهم

 زد میرو به مگر

 :گفت و

 ؟ینموند منتظر که ادیز-

 .قهیدق ده فقط نه،-

 .گذاشت زیم یرو را منوها و آمد گارسون لحظه چند از پس که مینشست دو هر

 کهیحال در

 خم .شد پخش نیزم یرو اتشیمحتو تمام و افتاد فشیک داشت،یبرم را شیمنو

 و شدم

 را نکشیع قاب که نیهم .میشد آن فراوان اتیمحتو کردن جمع مشغول همراهش

 برداشتم،

 عاشقانه که یزوج از نفره دو یعکس .شد خشک بود آن ریز که یعکس یرو نگاهم

 در را گریکدی
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 یمرد نداشتم شک .کرد قفل را مغزم دند،زیم لبخند نیدورب به و گرفته آغوش

 بود عکس در که

 و نیچ چیه که بود یزمان در نسنت،یو یجن شکیب زن و بود اشیجوان دوران در بابا

 و چروک

 در و برداشت عیسر را عکس لحظه چند عرض در !نداشت صورتش بر یشکستگ

 فشیک

 :گفت و زد میرو به یلبخند من، کنجکاو و متعجب نگاه به توجهیب .انداخت
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 !ینیبش راحت یتونیم حاال .شد جمع زمیچ همه-

 یسع کردم حس .گرفتم نظر ریز را چشمانش نگاهم همان با و نشستم راست

 نگاه من از داشت

 نشان منو یغذاها ستیل به کردن نگاه مشغول را خودش ن،یهم یبرا و بدزدد

 را دهانم آب .داد

 ماکان که صبح از شیب برابر صدها .بشوم مسلط جانمیه بر تا دادم قورت محکم

 مالقات خبر

 یبیعج حس با که یجانیه .بودم شده غرق جانیه در داد،یم را پدرش با امشبمان

 یبو که

 .بود انداخته لرزه به را جانم داد،یم یبد هشدار

 ؟یبد سفارش یخوایم یچ که یکرد انتخاب تو خب-

 :فتمگ آهسته ییصدا با و دادم قورت پرفشار را دهانم آب

 !؟یشناسیم کجا از منو یبابا تو-

 کهیحال در و گرفت من از چشم .شد محو داشت ب**ل بر که یکمرنگ لبخند

 سمت به را سرش

 :گفت چرخاند،یم راستش

 .مینزن یحرف موردش در االن بهتره-

 !؟یباش داشته بابام با یعکس نیهمچ دیبا چرا !؟یهست یک تو-

 یراض اصال عذابآورش یپنهانکار از .زد صدا را گارسون کند یتوجه من به آنکهیب

 یول نبودم

 بر من از یکار دادند،ینم یخوب یبو که یقیحقا گفتن به کردنش وادار یبرا

 از آنکهیب .آمدینم

 نییپا را سرش .برود کرد رد را او و داد گارسون به را سفارشها بپرسد، یزیچ من

 به و انداخت

 قیعم ینفس .دوخت چشم بود، کرده رهگ هم در زیم یرو را آنها که دستانش

 یالبال از و دمیکش
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 :دمیغر میدندانها
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 ؟یشناسیم بابامو چطور و یهست یک بگو بهم-

 با دوخت،یم منتظرم چشمان به را هاشکالف نگاه کهیحال در و آورد باال را سرش

 یحوصلگیب

 :گفت

 !باربارا کن تمومش-

 !باربارا یگفت بازم-

 :گفت عیسر

 ...آرزو منظورم نه-

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط

 حواست یوقت چندبار مدت نیا و هیک دونمینم که بود ییباربارا همون منظورت-

 رو من بود، پرت

 ه؟یک باربارا ؟یشناسیم کجا از بابامو ؟یسته یک تو بگو بهم !یزد صدا اسمش به

 منو چرا

 ؟یریگیم اشتباه باهاش

 سرش .دهد پاسخ آن به که سوالم کی از غیدر اما دمیپرسیم سوال هم سر پشت

 و چرخانده را

 .دوخت چشم کنارمان خلوت یادهرویپ به

 البا صورتم تا نگاهش شدنم بلند با .شدم بلند زیم پشت از و دمیکش یپوف کالفه

 عمق در .آمد

 موج فراوانم، یکنجکاو از شدنم منصرف و نشستن یبرا خواهش، ینوع نگاهش

 من یول زدیم

 .دمیرسینم پاسخشان به که بود شده ییمعماها ریدرگ ذهنم حرفها نیا از شیب

 عقب قدم کی
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 یرو از و گرفت محکم را دستم مچ فش،یظر دست با که کردم رفتن قصد و رفتم

 بلند اشیصندل

 .شد

 .نیبش لطفا-

 :گفتم و زدم یپوزخند
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 بعد ،یکنیم یتوجهیب من به پرسمیم سوال ازت یچ هر !نمیبش یگیم راحت چقدر-

 یخوایم

 بخورم؟ غذا باهات و نمیبش

 .میبزن حرف تا نیبش !نکردم یتوجهیب تو به من-

 زیم کی سر باهات هم هیثان کی دمیم حیترج ند، سواالمو جواب تا !نمیبش خوامینم-

 غذا

 .نخورم

 :گفت آهسته ب**ل ریز

 !یکدندهای و لجباز پدرت مثل-

 :گفت واضحتر ییصدا با سپس

 .نیبش پس دم،یم جواب-

 و شدم نهیس به دست .دمیکش رونیب دستش از را دستم مچ و نشستم بالفاصله

 نگاهش منتظر

 .کردم

 :گفت د،یکشیم شیموها به یدست کهیحال در و نشست نهیطمان با

 .میهست یمیقد یدوستا پدرت و من-

 :دمیپرس مشکوک یلحن با و کردم زیر را چشمانم

 !دوست؟ فقط-

 :دیپرس دنبالش به و شدند درشت چشمانش
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 م؟یبودیم دوست از ریغ دیبا مگه !؟یپرسیم ینطوریا چرا-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 هر به که من یبابا با اونم !رند؟یگیم هم با یعکس نیهمچ کی چطور دوست تا دو-

 اجازه یکس

 !بشه کترینزد بهش متر کی از دهینم
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 :گفت و دیکش قیعم ینفس

 .کینزد دوست تا دو کن فکر-

 ک؟ینزد چقدر-

 .مینزن یحرف نیا به راجع بهتره-

 :گفتم و دمیکش پرحرص ینفس

 ؟یشد کینزد بهش نقدریا و یشد آشنا بابام با چطور بگو حداقل پس-

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند

 یعمو زن االن که زا،یل یمیصم دوست من .شدم آشنا باهاش ورکیوین یتو-

 .بودم توست

 :گفتم داد،یم نشان یخوب به را تعجبم که یلحن با .شدند گرد یناباور از چشمانم

 !من؟ انیآر عمو زن !زا؟یل عمو زن-

 کف .داد حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش و کرد پررنگتر را لبخندش

 یرو را دستم

 :گفتم آهسته ییصدا با و دمیکش امیشانیپ

 !شهینم ورمبا-

 !شه؟ینم باورت چرا-

 !نداشتم رو یزیچ نیچن انتظار من خب-

 :گفتم کردن فکر یاندک از پس و کردم مکث یکم
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 تعجب یشناسیم کجا از بابامو گفتم بهت یوقت چطور ،یگیم تو که نطورهیا اگه اصال-

 ؟ینکرد

 !؟یبود دهیند قبال منو کهیحال در دخترشم، من یدونستیم قبل از چطور تو

 :گفت و زد یلبخند

 دم؟یند رو تو قبال یکنیم فکر چرا-
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 :گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !دمت؟یند من یوقت ،یباش دهید منو ممکنه چطور-

 :گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 !دمید که رو عکسهات یول دمیند کینزد از خودتو دیشا-

 به من از یعکس زایل عمو زن احتماال .گفتم یکشدار "آهان" و دمیکش قیعم ینفس

 داده نشان او

 کی کردمیم حس هنوز بود، نمانده یباق نشدنم هیتوج یبرا یلیدل نکهیا با .است

 کار یجا

 از را پدرم که نگفت من به ابتدا، از خودش چرا که رفتم فرو فکر نیا به .لنگدیم

 شناختهیم میقد

 در من .میبود کرده سکوت دو هر گارسون آمدن تا .داشتهاند دورادور یدوست و

 بودم رفته فرو فکر

 بر انیبر مرغ یمحتو یبزرگ ظرف گرفتن قرار با .بود دوخته من به را نگاهش او و

 حالت ز،یم یرو

 امینیب د،یایب باال میگلو تا آنکه از قبل .ختیر بهم را معدهام اتیمحتو یدیشد تهوع

 تا گرفتم را

 آمده معدهام سر بر یدرمانیب یبال چه دانمینم هنوز .دهد عذابم کمتر مرغ یبو

 و بو هر با که

 .کندیم اعتراض ست،ین لشیم باب یلحظها که یطعم
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 !شده؟ یزیچ-

 و کردم اشاره ظرف به آزادم تدس با .کشاند سمتش به را نگاهم نگرانش یصدا

 جمع را چهرهام

 .کردم

 .کرد کینزد من به و برداشت را مرغ کنار ینیتزئ موترشیل یتکهها از یکی عیسر

 .یشیم بهتر یکن بوش-

 .شدیم کمتر و کمتر لحظه هر تهوعم حال .دمیکش بو را مویل و کردم رها را امینیب

 رفع از پس

 :گفتم و زدم شیرو به یکج لبخند آن کامل

 .خوبم االن-

 :گفت نشستیم شیجا سر کهیحال در .داد دستم به را مویل و زد یلبخند
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 سفارش یگهاید زیچ تا کنمیم خبر رو گارسون االن !یندار دوست مرغ دونستمینم-

 یبد

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به ینه عالمت به را دستم

 !ادینم بدم هم مرغ از وگرنه ندارم خوردن غذا به لیم اصال االن من !ستین یازین-

 ؟یندار لیم چرا-

 :گفتم و انداختم باال را میشانهها

 .دونمینم-

 بگو راستشو لطفا پرسم،یم ازت سوال کی آرزو-

 !بپرس-

 :گفت و کرد قیدق چشمانم در را نگاهش

 ؟یدار یخاص یمعدها یماریب ای مشکل تو-

 !نه-

 ...نکنه ؟یدار تهوع حال انقدر چرا پس-
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 .خورد دهان در را حرفش یباق و شدند گرد چشمانش

 :گفتم داد،یم نشان یخوب به را امیکنجکاو که یلحن با

 ؟یچ نکنه-

 شیبرا زد،یم حدس هآنچ دیرسیم نظر به .دیکش قیعم ینفس و بست را چشمانش

 هضم قابل

 از هم مرا بلکه تا داشت، ذهن در یاتیحدس چه بدانم داشتم دوست یلیخ .نبود

 که یمرض نیا

 .کند آگاه افتاده، جانم به خوره مثل است ماه کی

 !نسنتیو خانم-

 :گفت آهسته و کرد باز چشم

 
 

739 

 .کنمیم اشتباه دارم حتما !یچیه-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !متنفرم زدنت حرف مدل نیا از-

 .دمیکش قیعم نفس و کردم کترینزد امینیب به را مویل

 !چرا؟-

 بهم حرفتو راست رو و رک کنمیم یکار هر .یزنیم حرف پرده پشت همهش چون-

 .یزنینم

 :گفت و انداخت نییپا را سرش

 .ندارند گفتن ارزش حرفها یهمه نکهیا حساب به بذار-

 .زدم یالیخیب به را خود و انداختم باال یشانها

 یبو از که من و داد سفارش کیاست میبرا او نخوردن، غذا بر من اصرار رغم یعل

 مرغ مثل گوشت

 در مانیغذاها اتمام از پس .شدم آن با معدهام کردن پر مشغول شد،ینم چندشم

 دو هر کهیحال
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 آوردم ادی به آنچه با ناگهان م،یبود دستمال با دهانمان دور کردن زیتم مشغول

 یرو را دستمالم

 :گفتم و کردم رها زیم

 !یراست-

 .ماند ساکت و دوخت چشمانم به را منتظرش نگاه

 :گفتم و کردم صاف را میصدا

 من !بود رمنتظرهیغ یلیخ !پدرش یخونه میبر ییتا دو قراره امشب گفت ماکان-

 شوکه واقعا

 خبره؟ چه یدونیم تو !شدم

 .زد میرو به پررنگ یلبخند و گذاشت زیم یرو آرام را دستمالش

 .گهید کردم شیراض-
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 :دمیپرس ناباورانه تعجب، از گرد یچشمان اب

 !؟یکرد شیراض یچطور !؟یچ-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 ؟یگرفت کم دست منو-

 هم با رو ما خوادیم چرا اون دونمینم یحت من !بهیعج یلیخ ...واقعا نیا ...آخه خب-

 !نهیبب

 !من فقط ای ماکان فقط نگفت یحت

 .بگه دوتاتون هر به تویرضا نیا شرط و تشویرضا خوادیم چون-

 !؟یشرط چه !شرط-

 :گفت و شد کمرنگتر لبخندش

 .یفهمیم خودت امشب-

 ؟یگینم بهم تو چرا-

 :گفت و شد محو شیبها**ل بر لبخند
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 !دیبفهم امشب قراره چون-

 الیخیب پس ندارد، وجود پاسخم به دنیرس یبرا یراه دمیفهم شیصدا تحکم از

 کردن اصرار

 .شدم

*** 

 :گفتم و کردم میتنظ قهاشی یرو را راواتشک یگره

 .خوبه-
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 آرامش قطرات آنها از هم هنوز که رهاشیت چشمان به و بردم عقبتر یکم را سرم

 نگاه د،یباریم

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم تراس یگوشه .کردم

 و؟یموس یساکت چرا-

 :گفت و دیپاش میرو به گرم یلبخند

 نیا یدونیم !نهیبب هم با رو دومون هر خوادیم بابام امشب که شهینم باورم هنوز-

 ؟یچ یعنی

 .کرد قتریعم میبها**ل بر را لبخند شیصدا ذوق

 رفته؟یپذ عروسش عنوان به منو یکنیم فکر-

 باورم !هیخوب یلیخ ینشونه کرده دعوت هم با رو ما نکهیا !رفتهیپذ که البته-

 باالخره شهینم

 .باشه یواقع پدر کی مثل واسم گرفته میتصم

 ذهن در که یزیچ اون فقط !ماکان باشه یخوب پدر برات کرده یسع شهیهم اون-

 کی فیتعر تو

 .متفاوته پدرته ذهن یتو که یفیتعر با ه،یواقع پدر

 نوازش دلچسب یحرارت با را آن کهیحال در و گذاشت گونهام یرو را گرمش دست

 :گفت کرد،یم

 !مادمازل رمیبگ ادی ازت دیبا من حاال-
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 :گفتم و انداختم او به پرغرور ینگاه

 !یگرفتیم ادی ازم دیبا هم اول از-

 !یزنیم حرف دهتریسنج و یشد خانومتر یلیخ االن تو نه،-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .بودنه تو یخونه خانوم یایمزا از-

 رنگ نگاهش در و کرد قتریعم را لبخندش جوابم در .زدم فخرفروشانه یلبخند

 .افتی جلوه غرور

 م؟یبر-
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 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 !میبر-

 حس وجودم اعماق از شدم، متقاعد آنها با ظاهر به من و زد او که ییحرفها تمام با

 یخوب

 ناگهان و کردیم ما ازدواج با سرسختانه مخالفت امروز به تا پدرش نکهیا .نداشتم

 را رشیمس

 دهیفهم که چرا ستین یخوب ینشانه اصال باشد، کرده عوض میتصم و داده رییتغ

 راه مخالفتش

 .باشد دهیکش هم از ما کردن جدا یبرا ،یبد ینقشه بسا چه و ستین یدرست

 زد،یم حرف آن از نسنتیو یجن که یشرط که بودم نیا فکر در راه طول تمام

 چه تا و ستیچ

 یبرا که یسوال و جمله هر هم ماکان .بگذارد ریتاث ما ازدواج یرو تواندیم حد

 بر سکوت شکستن

 بود شده ریدرگ ذهنم یقدر به .افتییم خاتمه من کوتاه یجوابها با آورد،یم انزب

 دلهره، که
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 باال یجلو بتوانم آنکه از قبل را اتشیمحتو و آورد درد به را خوردهام بال یمعده

 رمیبگ را آمدنش

 د،یرس دهانم به میگلو از که یسوزانندها و تلخ عیما حس با .فرستاد میگلو تا

 دهانم یرو را دستم

 اصرار و بود کرده عادت گاهمیب و گاه یاستفراغها به که ماکان به و گذاشتم

 به شانیبرا داشت

 توقف محض به .ستدیبا یگوشها تا دادم عالمت دست با کنم، مراجعه متخصص

 را در نیماش

 آوردنم، باال با همزمان .کردم باز دهان جوب کنار و رفتم رونیب نکرده باز کامل

 شگرم یدستها

 خانه به یوقت نداشتم شک .دادند ماساژ را کمرم پشت و کرده ریاس را میشانهها

 هم باز م،یبرگرد

 خواهد یپافشار من، یجسمان مشکل صیتشخ و دوستش کینیکل به رفتن یبرا

 .کرد

 حالت باالخره که کردمیم هیتخل را معدهام و نشسته ابانیخ کنار چقدر دانمینم

 کمتر تهوعم

 .دمیکش زمیانگ نفرت حال از ییرها یبرا ،قیعم ینفس و شد

 بگم؟ بهت دیبا چقدر هان؟ نخور؟ حرص نقدریا بگم بهت چقدر-

 برابر در نقدریا یتازگ نکهیا از .انداخت تنم بر لرزه پرخشونتش و یجد یصدا

 و دلشوره

 با مقابله یبرا یراه یول بودم متنفر دادم،یم نشان خود از یجسمان ضعف اضطراب

 .نداشتم آن

 .واداشت فیخف یرکت ح به را بدنم تمام سرما و ترس از لرزه نیا چرا دانمینم

 یرو را دستانش

 :گفت متریمال یلحن و آهسته ییصدا با و کرد محکم میشانهها

 
 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 918 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

743 

 .مارستانیب ببرمت پاشو !آرزو باش مآرو-

 !نه-

 :گفت تیجد از مملو یلحن با

 .دمینم گوش حرفت به گهید دفعه نیا-

 گرفته میگلو سوزش خاطر به که ییصدا با و انداختم چشمانش به ملتمسانه ینگاه

 :گفتم بود،

 تهوع حال بشم مارستانیب وارد نکهیا محض به االن من !ماکان کنمیم خواهش-

 بذار .مریگیم

 .میبر بودم بهتر که گهید وقت هی

 :گفت قبل از منعطفتر

 م؟یبر یدیم قول-

 :گفتم و زدم شیرو به یکمجان لبخند

 .دمیم قول-

 در و شوم بلند کرد کمک و گرفت را میبازوها ریز .زد میرو به گرم یلبخند

 .نمیبش نیماش

 لذت با بودم، خواب محتاج و خسته و کرده ضعف که من و خواباند را امیصندل

 .بستم چشم

 :گفت آرام ییصدا با و داد حرکت امیشانیپ یرو نوازشوار را دستش

 خونه؟ میبرگرد یخوایم-

 :گفتم کنم، باز چشم آنکهیب

 !نه-

 !آرزو بده حالت یول-

 .ماکان خوبم من-

 :افزودم و کردم باز چشم
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 .مینیبب باباتو دیبا-

 :گفت و دیکش یپوف

 !یلجباز یلیخ-

 :گفتم و زدم یکج لبخند

 ؟یدیفهم تازه-

 :گفت و زد یلبخند

 !نه که معلومه-

 :گفت ادامهاش در و کرد یمکث

 ...شرط کی به یول بابام یخونه میریم-

 :دمیپرس اوانهکنجک و شدند بازتر چشمانم

 ؟یشرط چه-

 :گفت و کرد پررنگتر طنتیپرش را لبخندش

 .یبد انجام رو گمیم من که یکار خونه، میبرگشت یوقت نکهیا شرط به-

 ؟یکار چه-

 .گهیگهدید-

 !هیکار چه دونمینم که من !ماکان ستین قبول-

 .بابام یخونه میبر روزت و حال نیا با کنم قبول منم تا یکن قبول بسته چشم دیبا-

 :گفتم پرحرص یلحن با و دمیکش یپوف

 !میکرد یریگ عجب-
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 .هست که نهیهم-

 :گفتم و دمیکش بلند ینفس .کردیم نگاهم لبخند با منتظر

 !قبوله-

 را نیماش یشهیش .انداخت راه را نیماش بعد یکم و شد قتریعم تیبارضا لبخندش

 دادم نییپا
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 یجا .بردم فرو میههایر اعماق تا را رشیدلپذ و خنک یهوا ق،یعم یدم با و

 که داشت یخوشحال

 ناکام شیپ یدفعه که یخانها بزرگ در از .میدیرس زود و رفت نیب از تهوعم حال

 رونیب آن از

 داد، پدرش موافقت یبرا ماکان که ییدهایام رغم یعل .مدیترسیم شدت به رفتم،

 آن یبرا من

 .داشتم یدیشد یدلهره زدیم حرف آن از نسنتیو یجن که یشرط

 ؟یزنینم درو زنگ چرا-

 ییصدا با .دوختم چشم کرد،یم نگاهم منتظر که ماکان به و گرفتم در از را نگاهم

 :گفتم آهسته

 .زنهیم شور دلم چون-

 یرو را آرامشبخشش حرارت از زیلبر یدستها .رفتند باال عجبت از شیابروها

 میشانهها

 کردند،یم محو را تعجبش و آمده نییپا شیابروها ذرهذره کهیحال در و گذاشت

 یلبخند

 :گفت دوارکنندهیام یلحن با و دیپاش میرو به نانبخشیاطم

 با که هنیا حالتش نیبدتر !فتهیب ستین قرار یبد اتفاق چیه !آرزو باش آروم-

 بابام مخالفت

 تتیاذ یالک فقط ینگران و دلشوره پس .میکنیم عادت اونم به که میکنیم ازدواج

 نگاه با .کنهیم

 قیعم ینفس .کرد قیتزر بدنم رگ به رگ در را نانیاطم و آرامش پرحرفش

 را دهانم آب و دمیکش

 :گفتم و دادم حرکت نییپا به را سرم .دادم قورت محکم

 .باشم مآرو کنمیم یسع-

 تا را صورتش .گذاشت گونهام بر و برداشت شانهام یرو از را دستانش از یکی

 یمتریسانت چند
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 را شیبها**ل .کاشت گونهام بر ریدلپذ و داغ اما کوتاه یبوسها و آورد جلو صورتم

 گونهام از

 :گفت و داد فاصله
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 .بزن زنگو خودت پس-

 را در زنگ دیکل نانیاطم و آرامش با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 چند از پس .فشردم

 حلقه ماکان آرنج دور را دستم کهیحال در من و شد باز ییصدا چیهیب در لحظه

 با بودم، کرده

 ظاهر مانیجلو که یکس تنها عمارت به ورود با .کردم یط را ریمس آهسته ییگامها

 ،یدورت شد

 به را ما احترام با بود، مودب اما سرد و خشک یدختر که او .بود خدمتکارشان

 تیهدا ییرایپذ

 .مینشست هم کنار ینفرها دو مبل یرو و میرفت ییرایپذ یجنوب ضلع به نباریا .کرد

 یگفته طبق

 تیموقع از که من .ندیایب همسرش و ماکان پدر تا میدمانیم منتظر دیبا یدورت

 که یدنج و کنج

 به کنجکاوانه ینگاه بودم، نشستم قبل بار که یمکان از تریراض م،یبود نشسته نباریا

 اطراف

 با .افتاد بود ما کنار ینفره تک مبل دو پشت که یجسم به چشمم ناگهان .انداختم

 که یلحن

 :گفتم داد،یم نشان یخوب به را امیدلتنگ البته و یناباور

 !انویپ-

 :گفت طنتیپرش یلحن با ماکان

 ؟یچ انویپ-
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 باال به را لبم یسو دو که یضیعر لبخند کهیحال در و چرخاندم سمتش به را سرم

 بود داده کش

 :گفتم بودم، کرده انینما صورتم بر

 ؟یبزن یبلد تو-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 !داشتم یکی خودم یونهخ یتو که بودم بلد اگه-

 :گفتم پکر یلحن با .شد دمغ کبارهی به چهرهام و شده محو لبخندم

 باباته؟ مال پس-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها
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 .اونه یخونه نجایا یناسالمت !بابامه مال معلومه خب-

 :گفتم یدیناام از مملو یلحن با

 بزنم؟ دست بهش تونمینم من پس-

 :دیپرس یناباور از زیلبر یلحن با .رفتند باال تعجب از شیابروها

 !؟یبزن انویپ یبلد تو مگه-

 راندم، خایم را گردنم پشت کهیحال در و بردم شدهام بافته یموها ریز را دستم

 :گفتم

 نیا از بعد دونمینم واقعا االن و بزنم نتونستم وقته یلیخ یول بلدم ذره کی خب-

 رها مدت همه

 .نه ای بزنم بازم تونمیم کردنش،

 !؟یبزن ینتونست چرا-

 ...بابام چون-

 هجوم میگلو به بزرگ یبغض .رفتم فرو خاطراتم فکر به و انداختم نییپا را سرم

 میبها**ل و آورد
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 به میبها**ل دوختن یبرا یماهر اریبس اطیخ بغض .وختد هم به سکوت یبرا را

 بود گریهمد

 .دیکش رخ به را هنرش هم نباریا و

 !آرزو-

 مردد یلحن و آهسته ییصدا با .کشاندم باال چشمانش تا و گرفتم نیزم از را نگاهم

 :گفتم

 بله؟-

 ...و یداشت دوست انویپ انقدر دونستمینم واقعا من !؟ینگفت بهم نویا زودتر چرا-

 :افزود و کرد یمکث

 !یکن دنبال یقیموس یتو رو عالقهت نذاشته بابات که بهیعج یلیخ برام-

 :گفتم و زدم شیرو به یکمجان لبخند
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 گرفتم، ادی که هم یهمونقدر نشه باورت دیشا !بهیعج هم یلیخ به؛یعج منم یبرا-

 به فقط

 .بود پدربزرگم و عموم لطف

 کرده؟ قدغن رو باهاش ارتباط ساله پنج پدرت یگفت که عموت همون-

 :گفتم مغموم یلحن با و دیماس لبم بر لبخند

 .همون آره-

 :گفت و شد گردنش پشت خاراندن مشغول دستش با

 کارهاش پشت یمحکم لیدل واقعا نکهیا مگر کنم، درک ور بابات تونمینم که من-

 ...باشه

 !ستین که-

 لیدل اون نکهیا فقط !کنهینم یبرخورد نیچن که وگرنه آرزو، هست یلیدل مطمئنا-

 مهمه چقدر

 .داره سوال یجا
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 و چرخاندم زد،یم چشمک من به که رنگ یزرشک یانویپ همان سمت به را سرم

 :گفتم

 .کنمینم درکش صورت هر در من اما یگیم راست تو دمیشا-

 دستم شدن گرفته با .کردم اکتفا سکوت به و دوختم انویپ به را پرحسرتم نگاه

 و گرم یدست توسط

 کردیم نگاهم لبخند با که ماکان به را نگاهم و گرفتم انویپ از چشم پرحرارت،

 .کشاندم

 ؟یبزن انویپ واسم االن شهیم-

 :گفتم یاباوربان و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !بزنم؟ من-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 !تو خود آره،-
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 ستین درست اصال نیا !ادینم خوشش من از اصال پدرت و پدرته مال انویپ نیا اما-

 بدون من که

 !کنم یکار نیهمچ اجازهش

 :گفت آهسته ییصدا با و گذاشت میبها**ل یرو را اشارهاش انگشت

 آدمها یسر کی فقط !ادین خوشش تو از که ستین ایدن نیا یتو چکسیه !سیه-

 از یبعض از

 قتایحق تو چون ادیم خوششون ازت آدمها یهمه وگرنه اد،ینم خوششون اخالقت

 ...یلیخ

 :داد ادامه و کرد یمکث

 !یهست یدوستداشتن-

 .کرد انینما قبل از پررنگتر را لبخندش و برداشت میبها**ل یرو از را انگشتش

 میچشمها
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 کش باال به را لبم راست یگوشه .برگشتند یعاد حالت به و شدند زتریر کمکم

 :گفتم و دادم

 !یکن یباز من احساسات با یبلد خوب-

 :دادم ادامه و شد کمرنگتر لبخندم

 !شهیم یعصبان یلیخ پدرت چون بزنم، دست بهش تونمینم من اما-

 :گفت نانیپراطم یلحن با جوابم در

 .بزن آهنگ واسم برو فقط تو .من به بسپارش-

 او به رو و شدم بلند مبل یرو از بود، شده تنگ نواختن یبرا دلم دیشد که من

 :گفتم

 بزنم؟ برات یآهنگ چه-

 :گفت و دیبخش یشتریب عمق لبخندش به

 .یبریم لذت زدنش از و یدار دوستش یلیخ خودت که یآهنگ-

 به و گرفتم او از چشم نانبخشش،یاطم نگاه با و آمد کش باال به لبم سمت دو هر

 انویپ سمت

 .رفتم

 
 

750 

 و گرفتند را زدیم موج بدنم سلول به سلول در که یعالقها و شوق رنگ میهاقدم

 کمک من به

 آهسته .ستادمیا انویپ یقدم چند در .کنم یط را ریمس عیسر و محکم کردند،

 چرم یصندل

 قیعم ینفس و بردم باال را اشیچوب در .نشستم شیرو و دمیکش عقب را پشتش

 چشم .دمیکش

 کمال در .بنوازند را میگوشها یعالقه مورد یقیموس دادم اجازه دستانم به و بستم

 با تعجب،
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 اندک بدون گذشت،یم زدم انویپ که ینباریآخر از سال ستیب از شیب آنکه

 یسمفون یاشتباه

 با انگشتانم و کردندیم حرکت خطایب و تند دستانم .نواختمیم را عالقهام مورد

 تمام، مهارت

 و فشرده دادند،یم را بدنم یسلولها تمام شبخیزندگ یصدا که ییههایکالو یرو

 برداشته

 اندامها اعضا، تکتک بلکه گوشها تنها نه عالقهام مورد یقیموس ریدلپذ یصدا .شدیم

 و

 کرد،یم فوران آتشفشان چون آنها از که یلذت اوج به و داده نوازش را بدنم یبافتها

 به .رساند

 زمان از که بودم بود، گرفته یباز به را وجودم تمام که ییصدا در غرق یقدر

 .شدم غافل

 دوران ادی به .زد چنگ میگلو به بزرگ یبغض دم،یرس که آهنگ فرود قسمت به

 .افتادم امیکودک

 سر .دیخر میبرا تولد یهیهد عنوان به انویپ کی انیآر عمو بودم، ساله سه یوقت

 موضوع، نیهم

 چقدر من که دانستیم عمو یول بود متنفر انویپ از که چرا کرد بحث او با یلیخ بابا

 انویپ عاشق

 مدتها شیبرا که بزرگ یقدر به کرد؛ یبزرگ توجه کودکانهام یعالقه به و هستم

 بابا یجلو

 طبق و گرفت انویپ یخصوص معلم میبرا بود، همسو من و عمو با که پاپا .ستادیا

 بابا به که یقول

 هرگز .گرفتمیم ادی و نواختمیم انویپ من نبود خانه او که ییزمانها در تنها م،یداد

 او دمینفهم

 مامان با نیهم یبرا دیشا و داشت نفرت معجزهآسا ساز نیا زیدالنگ یصدا از چرا

 میتصم
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 کباری کردم، یکاف نیتمر عالقهام مورد آهنگ نواختن یبرا آنکه از پس میگرفت

 هم بابا یبرا

 .گرفتمینم یمیتصم نیچن رگز ه کاش اما بنوازم،

*** 

 با .آمدم نییپا امیصندل یرو از و برداشتم ههایکالو یرو از را تپلم و کوچک دستان

 یلبخند

 و انداختیم من به نیپرتحس ینگاه ب،**ل به لبخند که مامان سمت به پرغرور

 قمیتشو یبرا

 :کرد تکرار بار چند پرشوق ییصدا با .رفتم زد،یم دست

 
 

751 

 !دخترم بود یعال !آرزو بود یعال-

 به هم را او واکنش تا چرخاندم بابا سمت به را سرم رفتمیم سمتش به که همچنان

 امییهنرنما

 با دیگویم و زندیم لبخند که شدهام ظاهر خوب یقدر به کردمیم فکر .نمیبب

 نظرش دنش،یشن

 دهدیم را نواختنش در شتریب شرفتیپ یاجازه من به و شده عوض انویپ یدرباره

 ینیشبیپ یول

 خون به خشم از که بهتزده یچشمان با !نبود هیشب تیواقع به یذرها یحت من

 و بودند نشسته

 با .کردیم نگاه من به بودند، آمده نییپا ظیغل یاخم با که یپرپشت یمشک یابروها

 دنشید

 تشیعصبان از یقدر به .دادم قورت یسخت به را دهانم آب و دیماس لبم بر لبخند

 که دمیترسیم

 جا از مرا بلند یداد با و شکست را سکوت ناگهان .بود افتاده لرزه به بدنم تمام

 .پراند
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 و یزد انویپ االن یحق چه به !؟یبزن انویپ من یجلو یندار حق نگفتم بهت مگه-

 ...تازه

 :افزود قبل از نهتریک و پرخشم ییصدا با

 !یزد آهنگو نیا-

 ییصدا با و ستادیا میجلو مامان که برداشت زیخ سمتم به بلند ییها قدم با

 :گفت پرتحکم

 تا کرده تالش همه نیا که یکنیم قشیتشو تو کردمیم فکر من !آرمان کن ولش-

 مورد آهنگ

 !؟یبزن بچه ذوق یتو نطوریا ادیم دلت چطور !بزنه تو واسه یخوب به عالقهشو

 و گرفته شدهاش کنترل شدت به خشم خاطر به که قبل از آهستهتر ییصدا با بابا

 شده خشدار

 :گفت بود،

 .نمیبینم انویپ خونه نیا یتو هم گهید !کن تمومش-

 :گفتم د،یلرزیم بغض از که آهسته ییصدا با

 ...بابا اما-

 :تگف لرزاند، ترس از را مامان هم و من هم که بلند یداد با
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 که بود ینباریآخر نیا .یبر انویپ سمت به یندار حق هم گهید !گفتم که نیهم-

 !یزد انویپ

 نه؟ ای یدیفهم

 دیکش گرمش آغوش به رام مامان .کردم هیگر هقهق و نشستم نیزم یرو همانجا

 من با تا

 بلند یپوف کهیحال در و برده فرو شیموها در را دستش بابا یول کند یهمدرد

 با د،یکشیم

 .کرد مجازاتش با آمدن کنار به محکوم را م و کرده ترک را ما تمام یرحمیب

*** 
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 تمام که بود نمانده نواختم،یم که یپرحرف یقیموس اتمام به قهیدق چند از شیب

 اشک از ورتمص

 کرده تنگ را نفسم راه و افتاده لرزش به میگلو در شده کوچکتر بغض .شد پر

 کردم باز چشم .بود

 .میایب رونیب داشتم، صدا نیا با که یخاطرها نیآخر فکر از تا

 .برداشتم آنها یرو از را دستانم و زدم مربوطه یههایکالو بر را یینها یضربه سه

 کهیحال در

 را توجهم ماکان زدن دست یصدا بودم، میگونهها یرو یاشکها کردن پاک مشغول

 .کرد جلب

 دوخته چشم من به نیتحس با که او به بلند قدم چند با و شدم بلند یصندل یرو از

 بود،

 البته و کردم تجربه امروز که یغم و دلهره شدت از کردمیم حس .شدم کترینزد

 که یدرد معده

 آنها فیخف لرزش به کردم یسع اما لرزندیم ضعف از میپاها کرد، را خودش کار

 .باشم اعتنایب

 :گفت و گذاشت میشانهها یرو را گرمش دستان

 !بود یعال واقعا !آرزو بود یعال-

 :گفتم و زدم یکمجان لبخند

 !زمیعز ممنون-

 خشک کامال تا دیکش میگونهها بر و برداشت شانهام یرو از را شیدستها از یکی

 .شوند

 :تگف و زد یلبخند

 !آرزو نده عذاب خودتو انقدر گذشته خاطر به-
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 دو هر و کرد پررنگتر را لبخندش .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 دور را دستش

 پناه گرمش آغوش به و کردم حلقه گردنش دور را ستانمد .کرد حلقه کمرم

 که همچنان .بردم

 و مغموم ینگاه با که نسنتیو یجن به نگاهم بودم، گذاشته شانهاش یرو را چانهام

 به پرحرف

 رونیب پرحرارتش آغوش از لحظه چند از پس .خورد گره بود، دوخته چشم من

 :گفتم و آمدم

 !ن؟ییپا ومدهین هنوز پدرت-

 .نمیبب رمیم ناال-

 یلحن با و شد کترینزد من به یجن رفتنش با .رفت و دیکش میموها یرو را دستش

 نیپرتحس

 :گفت

 !یزنیم قشنگ یلیخ-

 .دارم دوستش یلیخ آهنگو نیا چون دیشا .ممنونم-

 :گفت درد و پرغم ییصدا با

 !من یگذشته مثل درست-

 !؟یدار دوستش هم تو-

 .داشتم-

 !؟یندار االن چرا خب-

 :گفت و زد میرو به تلخ یلبخند

 که ستین نیریش گذشته مثل گهید .داره رو یتلخ خاطرات یبو و رنگ االن چون-

 دوستش

 .باشم داشته

 :گفتم و زدم خودش مثل یپردرد و تلخ لبخند

 .دارم دوستش هنوزم یول کنهیم یادآوری رو یتلخ خاطرات منم یبرا-

 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 921 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 
754 

 !تلخ؟ چرا تو یبرا-

 ... و متنفره ازش بابام چون-

 پوچ و چیه از را او و نشوم کینزد او به حد از شیب دادم حیترج .کردم سکوت

 مطلع امیزندگ

 :گفت و زد یلبخند دید که را سکوتم .نکنم

 !نداده؟ ادی بهت رو زدن انویپ خودش مگه اما باشه متنفر ازش داره حق پدرت-

 نیا چرا پس

 !متنفره؟ ازش یوقت داده ادی بهت آهنگو

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 یاونقدر .متنفره انویپ یصدا از یحت اون !ستین بلد زدن انویپ که اون !بابام؟-

 یحت که متنفره

 !بزنم انویپ من کنه تحمل نتونست

 :گفت یناباور با .شدند گرد تعجب از او چشمان نباریا

 !گذاشته کنارش شهیهم یبرا نکنه !؟یگیم یدار یچ تو-

 !بذاره کنار که ومدهینم خوشش اولم از-

 کی بود، جوان یلیخ یوقت از اون !بود انویپ عاشق پدرت !گرفته؟ تیشوخ-

 !بود ماهر ستیانیپ

 :گفتم و دادم سر کوتاه یخندها

 !یگرفت اشتباه گهید یکی با اموباب تو-

 با .گرفتم فاصله او از بلند ییقدمها با و دمیچرخ بمانم، او از یجواب منتظر آنکهیب

 و ماکان دنید

 یسالم بودند، نشسته ییرایپذ یغرب ضلع در هم کنار در مبل دو یرو که پدرش

 .دادم سر بلند

 ماکان .داد تکان نییپا به را سرش متحرک یمجسمها همچون شهیهم مثل پدرش

 نگاهش با هم
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 .نمیبش کنارش مبل یرو که کرد اشاره من به

*** 
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 با چشمانم، داشتن نگه باز در یسع مدام و دوخته چشم مانیجلو یقهوه فنجان به

 یکهاپل

 که پدرش و ماکان نیب تیکماهم مکالمات اندک و سکوت جز به .داشتم نمیسنگ

 یدرباره یهمگ

 نشسته، همانجا که داشتم جهیسرگ یقدر به .فتادین یاتفاق بود، شانیکار یبرنامه

 چشمانم

 یجلو و شدم داریب که کرد یمتریسانت چند یسقوط نمیسنگ سر و شدند بسته

 بر سرم افتادن

 نظر به .کرد جلب سمتش به را توجهم ماکان یزخندههایر یصدا .فتمگر را زیم

 نیا هم خودم

 .است خندهدار واقعا من، حد از شیب یخوابآلودگ

 ...مطلب اصل سر رمیم نبره خوابتون نکهیا یبرا خب-

 و ساکت مانیدو هر نبود، دایپ لحنش در تیجد جز که سردش و خشک یصدا با

 او به کنجکاو

 کنارش که هم را نسنتیو یجن نگاه مکثش با و کرد صاف را شیداص .میکرد نگاه

 به بود، نشسته

 :گفت و شکست را یموقت سکوت باالخره .کرد معطوف خود

 ...داره وجود یشرط کی اما بدم تیرضا ازدواج نیا به گرفتم میتصم من-

 :گفت قبل از پرتحکمتر یلحن با و کرد یمکث

 ...من بعد و دیکن جلب رو آرزو ادرم و پدر تیرضا اول که نهیا اونم-

 :افزود و کرد یکوتاه مکث

 .دمیم تیرضا اونا تیرضا صورت در-
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 او شرط دانستمیم اگر .دمیگنجینم خود پوست در که بودم شده شاد یقدر به

 نیهم فقط

 به لبخند ماکان .دادمینم عذاب را خود خوردن حرص همه آن با ابتدا از است،

 سمتم به ب**ل

 در آب از درست شیهاینیشبیپ ت،ینها در که گفت من به نگاهش با و دیچرخ

 و آمدند

 .بودند هودهیب میهاینگران

*** 
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 ماندم منتظر چه هر .کندم دل نهیآ از و دمیکش فمیلط خواب لباس به یدست

 مثل و دیایب ماکان

 پدرش یخانه از که شدیم یساعت کی .بود دهیفایب بزند، شانه را میموها شهیهم

 میبود بازگشته

 خوردنم شام کم تا خوردم، بود کرده گرم میبرا که ییغذا از ماکان اصرار به من و

 یمهمان در

 .شود جبران کوچکشان

 یقهایدق ستیب .دمیکش یپوف پرحرص و انداختم اتاق یوارید ساعت به ینگاه

 در که شدیم

 نشسته گردد،یبرم زود و دارد خانه از رونیب یکوچک کار گفت که ماکان انتظار

 دنیکش با .بودم

 و دمیکش دراز تخت یرو ارادهیب نم،یسنگ یپلکها آمدن نییپا و بلند یازهایخم

 منتظر الیخیب

 .رفتم وابخ به دهینرس بالشت به نمیسنگ سر .شدم نشستن

 .جان آرزو-

 :زدم نق ب**ل ریز

 هان؟-
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 :گفت میمال یلحن با و داد حرکت میموها یالبال را دستش

 .میبخواب ایب بعد کن، یعمل رو یداد بهم که یقول پاشو-

 :گفتم گنگ و جیگ

 قول؟ کدوم-

 میدیرس یوقت که یکرد قبول بابام یخونه به رفتنمون امشب یازا به که همون-

 که یرکا تو خونه،

 .یبد انجام رو بگم من

 نشان یخوب به را امیکنجکاو که یچشمان با .نشستم صاف و کردم باز چشم عیسر

 در داد،یم

 :گفتم و زدم زل طنتشیپرش و بشاش یچهره

 کنم؟ کار یچ-

 :گفت و کرد پررنگتر داشت ب**ل بر که را یلبخند
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 .بگم بهت تا پاشو-

 !گهید شدم پا-

 :گفت گرفت،یم را دستم کهیحال در و شد بلند تخت یرو از

 !مادمازل ستیبا شو بلند-

 .ستادمیا شیروبرو و کردم بلند را کرختم و سست بدن دستش، کمک به باالجبار

 و زد یلبخند

 دنبال به بود، ریاس دستش در دستم که مرا و افتاد راه بلند یقدمها با و دیچرخ

 در .کشاند خود

 را داشت آزادش دست در که کوچک یجعبها و ستادیا یبهداشت سیسرو یکینزد

 .گرفت میجلو

 ماکان؟ هیچ نیا-

 :گفت و زد طنتیپرش یلبخند
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 .نوشته روش یچ نیبب کن، نگاش خب-

 یرو بر که یعبارت یرو چشمانم .گرفتم دستش از را جعبه و انداختم نییپا را سرم

 جعبهاش

 :ماند ثابت بود، شده نوشته

 "یباردار تست"

 یناباور با .کردم نگاه چشمانش در تعجب از گرد یچشمان با و آوردم باال را سرم

 :گفتم

 !؟یشد خل تو ماکان-

 :گفتم و مدیکوب امیشانیپ بر دست با .داد تکان نیطرف به ینف عالمت به را سرش

 فکر تهوع حال ذره کی و خواب ساعت چند خاطر به واقعا !سرت به زده تو یول-

 من یکرد

 !حاملهام؟

 .ستین نیا فقط-

 !؟یچ پس-
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 :گفت و کرد صاف را شیصدا

 ...هست بهت حواسم ،یبکن فکرشو تو که یاون از شتریب من خب-

 :داد ادامه و زد یچشمک

 .بودم کرده چک متویتقو خودت از شتریب یحت-

 .شدند گردتر حدقه از زدن رونیب حد تا چشمانم

 !خدا به یدار رو یلیخ تو !ماکان-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .ارزهیم تست کی امتحان به-

 !میبود گرفته جلوشو ما !نداره امکان نیا !نه-

 .شد گردنش پشت خاراندن مشغول و کرد رها مرا دست
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 .گهید دهینم جواب شهیهم-

 از انفجار حال در مغزم کردم حس باشد، داشته تیواقع او حدس دیشا نکهیا فکر با

 یداغ

 هم یرو را فکم دو هر یدندانها کهیحال در بسته یدهان با .است تیعصبان

 خشم با ردم،فشیم

 :دمیغر آنها یالبال از

 !کشمتیم خودم یدستا با .باشه مثبت جوابش اگه حالت به یوا ماکان-

 :گفت و کرد قتریعم امکان حد تا را لبخندش

 .ییبچهها عاشق هم خودت تو دونمیم که من یول باشه-

 :گفتم قبل از آرامتر یکم و کردم باز دهان

 !االن نه وقتش، به اما !هستم-

 .یبد صیتشخ موقع به حداقل که کن امتحان تستو برو پس خب-
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 .داد هل یبهداشت سیسرو داخل به سر پشت از مرا دستانش با

 !الیخیب !ماکان اوه-

 :گفت و گذاشت دستم در را جعبه

 .منتظرم-

 با جعبه به زدن زل قهیدق چند از پس .بست را در و رفت رونیب سیسرو از

 دیترد از که یدستان

 را انگشتم .بود کرده خی بدنم تمام استرس شدت از .کردم باز را آن د،یلرزیم

 تست جواب یرو

 .نمیبب را جواب و بردارم را آن کردم،ینم جرات اصال و بودم گذاشته

 !؟یکنیم کار یچ تو اون یارد آرزو-

 :گفتم دیلرزیم بغض از که ییصدا با

 !ماکان-
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 الیخ یآسودگ از قیعم ینفس .کرد نگاه میپا تا سر به نگران و کرد باز را در عیسر

 :گفت و دیکش

 !آرزو؟ بود کردن صدا طرز چه نیا آخه-

 :مگفت د،یلرزیم قبل از کمتر که ییصدا با و دادم قورت محکم را دهانم آب

 !نمیبب جوابشو تونمینم من ماکان-

 :دیپرس متعجب و کرد نگاهم تعجب از رفته باال ییابروها با

 !چرا؟-

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 .باشه مثبت جوابش ترسمیم چون-

 باال را سرم و گرفت را چانهام ریز دستش با و شد کینزد من به بلند قدم چند با

 انچشم با .آورد

 :گفت و شد قیدق چشمانم در نانشیاطم و آرامش یگرما از پر
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 پس م؟یستین هم عاشق ما مگه م؟یستین بچهها عاشق تو و من مگه !؟یترسیم چرا-

 یبیع چه

 ؟یباش داشته بدنت یتو رو عشق نیا یرهثم که داره

 :گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 من و میباش داشته بچه دارم دوست ،یبکن فکرشو تو که یاون از شتریب من ماکان-

 رو بچه اون

 من !ستمین آماده واقعا االن ...االن یول ارمیب اشیدن به و کنم حسش بدنم یتو

 زایچ یلیخ هنوز

 که بکنم دیبا کار یچ دونمینم !کنم یمادر دیبا چطور دونمینم من !ستمین بلد رو

 مادر نیبهتر

 ...هم با هنوز تو و من نکهیا و باشم
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 بزرگ یدیتهد خودش نیهم و مینبود یرسم شوهر و زن یحت ما .کردم سکوت

 !بود ندهیآ یبرا

 :گفت نانیاطم با دید که را سکوتم

 در رو ییتوانا و قدرت نیا که نکن شک و یباش ایدن مادر نیبهتر یتونیم تو اوال-

 ،یدار خودت

 حامله واقعا تو اگر نکن شک !آرزو میکنیم یرسم ازدواج هیژانو ستمیب ما دوما

 ریغ یکس ،یباش

 .شهینم خبردار بچه از تو و من از

 :گفتم دمیشنیم زور به هم خودم که ییصدا با .آوردم نییپا و گرفتم او از را نگاهم

 .نمیبب بوجوا خوامیم-

 :گفت و کرد رها را چانهام

 .مینیبب هم با باال ارشیب-

 جواب یرو انگشتم که همچنان .دادم تکان باال و نییپا به دییتا ینشانه به را سرم-

 بود، تست

 جوابش یرو از را انگشتم چشمانم یمتریسانت ستیب در و آوردم باال را آن

 ینگاه با .برداشتم

 ب**ل ریز و دوختم چشم بودند، مثبت جواب ینشانه که یمواز خط دو به بهتزده

 :گفتم

 !شهینم باورم-

 ییخندهها زیر با داد،یم نشان یناباور ای تعجب من مثل دیبا قاعدتا که ماکان

 و شوق نیدلنش

 .کرد اعالم را تشیرضا
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 باز چشم آهسته پرحرارتش، یبها**ل یبوسه از امیشانیپ یموضع شدن داغ حس با

 .کردم
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 :گفت و زد میرو به گرم یلبخند بازم یچشمها دنید با و برد عقبتر یکم را سرش

 کردم؟ دارتیب زود !مادمازل ریبخ صبح-

 :گفتم یحالیب با و دادم کش باال به یکم را لبم راست یگوشه جوابش در

 .خوابمیم بازم نداره، یبیع-

 :گفتم و کردم پررنگتر یکم را لبخندم

 از یجور کی تو !هفتهشه شش فقط اون !گفت یچ دکتر شبید که یدید ماکان-

 مراقبت من

 !ماهشه هفت انگار که یکنیم

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 اول، یماهه سه که بگم دیبا یادآوری محض !مادمازل یدکتر خودت یناسالمت-

 دورانه نیمهمتر

 .خوادیم رو مراقبت نیشتریب و

 از ادیب پاشه زودتر چه هر یبگ بهش و یبزن زنگ اگنس به نبود ازین حال هر به-

 !کنه مراقبت من

 .بود شده نگران یلیخ اون

 یگهاید کس شدیم .یباش تنها خونه نیا یتو همهش تو که ستین درست باالخره-

 ارمیب هم

 .کنهینم مراقبت ازت اگنس مثل کس چیه یول

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !یکرد شورش یلیخ حال هر به-

 :گفت داشت ب**ل بر که یلبخند همان با
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 نیا از یکس گهید که رانیا میریم بعدم و ایتالیا میریم که کن فکر گهید ماه کی به-

 خبر موضوع

 .کرد مراقبت ازت شهینم و نداره
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 :گفتم و دادم کش نییپا به را لبم راست یگوشه

 !الیخیب-

 بر د،یرس ینیآتش یداغ به مرور به که را یگرم و پرحرارت ینیریش آن و شد خم

 میبها**ل

 .افتمیینم انجام یبرا ینیلنشد کار اشیهمراه جز به .کاشت

 مانیبرا نفس که ییجا تا نبود، آمد در بدموقع که لمیموبا زنگ یصدا یبرا اگر

 ادامه بود مانده

 من از و داد خاتمه بود، آن محتاج من مثل که یسها*بو به اکراه به ماکان .میدادیم

 .گرفت فاصله

 یکس چه کنم توجه آنکهیب و برداشتم یپاتخت یرو از را لمیموبا زورم کم دست با

 خط پشت

 .کردم برقرار را تماس است،

 .الو-

 !آره؟ !یبود خواب نکنه !گرفته؟ صدات چرا !آرزو سالم-

 :گفتم و دادم میصدا به یانرژ یکم و دادم قورت را دهانم آب

 .بودم خواب آره !عمه سالم-

 .رفت کمد سمت به شد بلند تخت یرو از ماکان

 همه نیا که زده بشیغ کجا اگنس نمیبب !یکردینم ازب رو در نیهم واسه پس-

 ومدین م،یزد زنگ

 !کنه باز درو

 :دمیپرس گنگ و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !عمه؟ دیزنیم حرف یچ از !کنه؟ باز رو کجا در-

 لندن میاومد خبریب و میکن زتیسورپرا میاومد مارکو و من !گهید رو خونهت در-

 کی االن اما

 !کنهینم باز درو یکس م،یزنیم رو خونهت در گزن یچ هر ساعته
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 را کتش که ماکان .دمیکوب امیشانیپ بر محکم دست با و نشستم تخت یرو عیسر

 و دهیپوش

 سمتم به نگران واکنشم، دنید با بود، رفتن یهآماد و داشت دست در را فشیک

 دستانش و آمد

 که دیپرس من از زند، ب یحرف آنکهیب اشیسوال نگاه با .گذاشت میشانهها یرو را

 است شده چه

 عمه با حال که رفتم فرو فکر نیا در خود با و کردمیم نگاهش گنگ فقط من یول

 کنم؟ چه

 !میمنتظر ما !گهید کن باز درو ایب دختر !آرزو یشنویم صدامو-

 ییصدا با .ابمی تسلط خودم بر کردم یسع و دادم قورت محکم را دهانم آب

 لرزش که آهسته

 :گفتم بود واضح آن فیخف

 .ستمین خودم یخونه من عمه-

 :گفت یناباور با

 !؟ییکجا صبح موقع نیا پس !؟یچ-

 .بدهم عمه به و ابمیب یجواب من کند کمک تا کشاندم ماکان به را درماندهام نگاه

 حال که او

 و دیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس بودم، کرده رتیح چرا بود دهیفهم بایتقر

 یلبخند

 جواب ب،یترت نیبد و انداخت نییپا و باال را شیشانهها .زد میرو به طنتیرش پ

 را نداشتنش

 لرزش به را دستانم و شده پخش وجودم تمام در یبد یدلهره .داد نشان

 فکر نیا در .بود واداشته

 :گفت ناگهان خودش که هستم ییجا چه میبگو او به که بودم

 آره؟ !یبود شب فتیش حتما !آهان-
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 کارم که بودم خوشحال یلیخ .دمیکش الیخ یآسودگ از بلند ینفس و دمیکش یپوف

 چاره میبرا

 :گفتم آهسته ییصدا با .کردیم جور

 .دیموند تظرمن ادیز که دیببخش .خونه امیم االن اما آره،-

 .هتل میبر یرسیم رید اگر !زمیعز ستین یمشکل-

 .امیم زود من !نه نه،-
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 .میمنتظر پس-

 .خداحافظ فعال-

 .خدانگهدار-

 .فشردم و گذاشتم نهامیس چپ سمت یرو را لمیموبا و کردم قطع را تماس

 و بستم را چشمانم

 .دمیکش قیعم ینفس

 .آرزو-

 :داد ادامه دید که را سکوتم .کردم نگاهش منتظر و کردم باز چشم

 گفت؟ یچ عمهت-

 !خونهمند در یجلو االن و لندن اومدن خبریب کنن، زیسورپرا منو نکهیا یبرا گفت-

 :گفت و دیبخش طنتیش رنگ نگاهش به

 ؟ییکجا یگفت بهشون تو-

 .آره گفتم منم و یبود شب فتیش گفت عمه-

 !یگفت دروغ پس-

 اگه یدونیم !نزدم یحرف خودمون یدرباره چکسیه به من !ماکان شدم مجبور-

 نویا هوی

 کردن؟یم موردمون در یفکر چه گفتم،یم

 .بود دروغ از بهتر .ینگ یزیچ و یچونیبپ یتونستیم-
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 هم ماکان و نداشتم بحث یحوصله و حال اصال .دمیکش قیعم ینفس و بستم چشم

 نیا از که

 :گفت و شد بلند تخت یرو از .کرد اکتفا سکوت به بود، خبر با رمیاخ یکمطاقت

 .ببرمت بپوش لباس-

 :گفتم و کردم باز چشم
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 .رمیم یتاکس با خودم .ستین یازین-

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !مادمازل؟ یکنیم مخالفت من با-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 ه؟یچ مگه !آره-

 را میلباسها عیسر بزند، یحرف آنکهیب .کرد بلند مرا و گرفت را میبازوها دستانش با

 کرد ضعو

 رمق یب که هم من .کشاند خود دنبال به کودک کی مثل مرا و گرفت را دستم و

 از عاجز و

 .رفتم دنبالش و کردم سکوت بودم، او با بحث و مخالفت

 شرط به موافقتش ماکان پدر که شیپ یهفته به و کرده سکوت راه طول تمام در

 نیوالد موافقت

 رییتغ نیا و دیلنگیم کار یجا کی نظرم به هم هنوز .رفتم فرو بود، کرده اعالم مرا

 دادن نظر

 سرم .آمدم رونیب فکر از نیماش توقف با .دیرسینم نظر به معقول اصال اش،یناگهان

 سمتش به

 دهیکش زد،یم موج آنها در یدلتنگ االن نیهم از که چشمانش به نگاهم و دیچرخ

 .شد

 ماکان؟ هیچ-
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 ه؟یچ یدونینم واقعا-

 !مینیبب رو گهیهمد بازم میتونیم تازه و گمیم عمه به من-

 !میخوابینم هم شیپ شب اما-

 و نوازشها بدون گرید هم من .برد فرو فکر به مرا بود شیصدا در که یغم

 شبانگاهش، ینجواها

 آرام و نیریش یخواب توانمینم آرامشبخشش، نگاه بدون و گرمش آغوش بدون

 .باشم داشته

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 !ستمین یراض تیوضع نیا از منم ماکان؟ کنم کار یچ-

 .الشیخیب یچیه-
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 :دمیپرس متعجب یلحن با .شد ادهیپ و کرد باز را در

 !؟یریم کجا-

 :گفت و زد یلبخند .آورد نیماش داخل را سرش و شد خم

 یچیه خچالتی یتو و هیخال خونهت ماهه شش از شتریب االن اطالعت محض-

 یبر االن .ستین

 د؟یبخور یچ صبحونه واسه همسرش و عمهت با یخوایم اونجا،

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر یدست

 !نبود حواسم اصال یوا-

 .امیم کنم،یم دیخر کی رمیم من پس-

 رفتن راه حال و حس دانستیم .رفت ابانیخ طرف آن فروشگاه به و بست را در

 را دیخر یبرا

 :گفتم ب**ل ریز و دادم هیتک یصندل به را سرم .رفت تنها نیهم یبرا و نداشتم

 .گشتیبرم زودتر اگنس کاش-
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 چند .شد گذاشته آنها در بزرگ کیپالست دو و شد باز عقب در ربع کی از پس

 در بعد لحظه

 :گفت و دیپاش میرو به یلبخند .نشست اشیصندل یرو عیسر و شد باز راننده

 .نرسم رید امروز من تا میبر-

 :گفتم و شد انینما لبم بر یکج لبخند

 !میبر آره،-

 حس خانهام، یالب دنید با .شد متوقف قهیدق ده از کمتر در و افتاد راه نیماش

 وصال نیریش

 ماه شش کردمینم باور .شد پخش احساسم و هنذ تمام در دمیشد یدلتنگ از پس

 به نرفتن

 .کند دلتنگ حد نیا تا مرا خانهام

 !شده تنگ دلت یلیخ نکهیا مثل-
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 شده تنگ خانهام یبرا هم او دل که خواندم نگاهش در و دیچرخ سمتش به سرم

 .است

 !خودت مثل-

 .شده تنگ خوردم تو با نجایا که ییقهوهها و صبحانهها واسه دلم من-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !نطوریهم منم-

 که بودم نگاهش یایدر در شدن غرق حال در .شد قیدق چشمانم در چشمانش با

 زنگ یصدا با

 در را لمیموبا یسخت به .انداختم نییپا را سرم و شد پاره نگاه نیا یشتهر لم،یموبا

 و بزرگ فیک

 .کردم برقرار را عمه تماس و افتمی لهامیپروس

 .عمه سالم الو،-
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 .هتل میبر ما یرسیم رید انقدر اگر !دختر؟ ییکجا !آرزو سالم-

 .رسمیم گهید قهیدق چند تا من !نه-

 !شد سبز علف نپاهامو ریز که ایب زودتر پس-

 .چشم-

 تمام طاقتش که بود معلوم کامال شیصدا لحن از .کرد قطع یخداحافظیب را تماس

 شده کالفه و

 .است

 ادهیپ خواهدینم دلش اصال فهماندیم من به نگاهش با که ماکان سمت به را سرم

 شوم،

 جلو صورتش یمتریسانت دو تا را صورتم و زدم شیرو به یکمجان لبخند .چرخاندم

 .ردمب

 نیب یفاصله و دیایب جلو را نمانیب یفاصله یباق او دادم اجازه و بستم را چشمانم

 مانیبها**ل

 و دیکش ینیآتش یداغ به کرد، آغاز گرمش یبها**ل با را لذت آن .برسد انیپا به

 یلحظه تا

 ادامه میداشت شیپ در که یعطش از ردنمان ک رابیس یبرا آوردنمان، کم نفس

 او از آهسته .افتی
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 سکوت زدنمان نفسنفس یصدا .چسباندم اشیشانیپ به را امیشانیپ و گرفتم فاصله

 داخل

 :گفت و دیکش قیعم ینفس .شکست را نیماش

 .ینذار منتظرشون نیا از شتریب بهتره-

 دو رفتن باال با یلبخند .دادم فاصله اشیشانیپ از را امیشانیپ و کردم باز چشم

 به لبم سمت

 :گفتم و زدم شیرو



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 937 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .مینیبیم رو گهیهمد بازم یزود به-

 :گفت و زد میرو به گرم یلبخند

 !البته-

 مببر را کهایپالست نداد اجازه خواستم، او از من آنچه خالف بر و شد ادهیپ نیماش از

 تا را آنها و

 :گفت بروم باال من و بشود بسته آسانسور آنکه از قبل .آورد آسانسور داخل

 ...خودتو مراقب-

 :افزود زد،یم طنتیپرش یلبخند کهیدرحال و کرد یمکث

 .باش دخترم-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .پسره پس دارم دوست شتریب پسر من-

 :گفت و زد یچشمک

 ...تو هیشب قایدق دختر کی دختره، پس دارم دوست شتریب دختر من-

 :گفت و کرد قتریعم را لبش یرو لبخند و رفت کنار آسانسور سنسور یجلو از

 .خداحافظ-

 :گفتم و زدم شیرو به پررنگ یلبخند
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 .انگهدارخد-

 به دنیرس با .کرد پنهان چشمانم یجلو از را ماکان و شد بسته آسانسور درب

 چهلم، یطبقه

 و عمه دنید با .رفتم آپارتمانم سمت به تند ییقدمها با و برداشتم را کهایپالست

 که مارکو عمو

 :گفتم و گرفت شکل لبم بر یکج لبخند کردند،یم پچپچ هم با و ستادهیا در پشت

 !یگرام همانانیم رب سالم-

 :گفتند ناباورانه هم با همزمان و دیچرخ سمتم به شانیدو هر سر
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 !آرزو-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !ام؟ییفضا آدم انگار که نیکرد تعجب نیهمچ چرا-

 یرو را دستانش شد،یم کینزد من به تعجب از گرد یچشمان با کهیحال در عمه

 میگونهها

 :گفت و گذاشت

 !ده؟یپر رنگت چرا ؟یشد عوض نقدرا چرا-

 !ده؟یپر رنگم-

 !نظرم به بهیعج یلیخ !آره-

 :گفتم و کردم ظتریغل را لبم بر شده کمرنگ لبخند

 !رفته ادتونی افهمویق نیدیند منو وقته یلیخ چون حتما-

 :گفت و زد شانهام بر دستش کف با عمه

 !مینیبیم شتریب هم بابات و مامان از رو تو ما-

 :گفت و چرخاند عمو سمت به را سرش

 مارکو؟ نه مگه-
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 را سرش دوباره عمه .کرد اکتفا زدنش لبخند با همزمان سرش دادن نییپا به عمو

 من سمت به

 کردن باز به میتصم و انداختم نییپا و باال را میشانهها .کرد نگاهم منتظر و چرخاند

 .گرفتم در

 بردن در عمو و عمه به خواستم و بردم آشپزخانه تا زود را دستم یکهایپالست

 شانیچمدانها

 به قدم پنج از شیب .داد تکان میجلو ینف عالمت به را دستش عمو که کنم کمک

 نشده وارد خانه

 :گفتند متعجب ییصدا با دو هر که بودند
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 !نشسته؟ خاک خونهت کل چرا-

 .زدند لبخند شانیهماهنگ به و کردند نگاه گریهمد به

 :گفتم خاراندمیم را گردنم پشت کهیحال در و بردم میموها ریز را دستم

 .مادرش شیپ بره گفتم بهش منم بود، ضیمر اگنس مادر آخه-

 آن بود، زده زل انگشتش به کهیدرحال و دیکش وارید یرو را اشارهاش انگشت عمه

 و کرد فوت را

 :گفت

 !رفته؟ وقته چند مگه-

 :داد ادامه و کشاند من چشمان به را نگاهش

 نیا یتو چکسیه ماهه نیچند انگار که نشسته خاک وارهاید و در یرو یجور-

 !نبوده خونه

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 .عمه دیببخش-

 :گفت شد،یم کترینزد من به کهیحال در و دیکش یپوف

 هم اگنس از ریغ یکس به یتونستیم اما !یکن یمعذرتخواه تو خواستمینم که من-

 موقتا یبگ

 .بده انجام رو خونه یکارها و ادیب

 .بود من یکار پنهان عواقب از هم نیا .کردم سکوت و بردم نییپا شتریب را سرم

*** 
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 !دختر شده صبح !آرزو پاشو-

 کنار کمر به دست که عمه به چشم یگوشه از و کردم باز یکم را چشمانم باالجبار

 ستادهیا تختم

 .کردم نگاه بود،

 !یشد داریب باالخره !عجب چه-
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 خواب و گرفته ییصدا با .دمیکش بلند یازهایخم و غلتاندم تخت در را سستم بدن

 :زدم غر آلوده

 .عمه ادیم خوابم من-

 :گفت قبل از بلندتر ییصدا با و دیکش کنار میرو از را پتو

 کی میبود نجایا ما که یروز چهار نیا چرا !دختر؟ یندار یزندگ و کار تو مگه-

 سر ینرفت روزشم

 !یخوابیم یدار همش !کار؟

 :گفتم کالفه و کردم باز ملکا را چشمانم

 .بخوابم که گرفتم یمرخص-

 :گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش

 ؟یچ کنن اخراجت گرفتن یمرخص همه نیا واسه اگه !؟یبخواب-

 :گفتم کشدار یلحن با

 .بخوابم دیبذار فقط کنن،ینم اخراج-

 :گفت و دیکش بلند ینفس حرص با

 !یشد الیخیب و تنبل نقدرا که اومده سرت ییبال چه فهممینم که من-

 از که شیپ روز چهار تا امیباردار روز نیاول از .نشستم تخت در و دمیکش یپوف

 جز یخستگ

 روز چند نیا در بود، گذاشته میالال به یلیل ماکان که بس د،یچسبینم دلم به خواب

 آمدن کنار
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 چند نیا که ییدهایخر و گردش از پس .بود شده دشوار شدت به میبرا عمه با

 عمه اصرار به روز

 ماکان به راجع را زیچ همه است ماندن خانه بر قرار که امروز گرفتم میتصم م،یرفت

 بدون خودم، و
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 یقول طبق هم انیرا .میبگو مارکو عمو و عمه به شدنمان خانه هم و بچه به اشاره

 آخر داده، که

 به داشتم او با که یتلفن یتماسها نیآخر در .دیآیم لندن به دایآرش با هفته نیا

 طور

 کاو و کند در یسع بار هر او و کردم اشاره ازدواج یبرا ممیتصم به م،یرمستقیغ

 من کرد،یم

 با که هم یمکالمها نیآخر در .دادمیم حیترج تلفن پشت زدن حرف به را سکوت

 دیتاک داشتم او

 خدا از هم او .شودیم آشنا ماکان با یحساب و درست د،یایب لندن به یوقت که کردم

 قبول خواسته

 .کرد یقطع را لندن به آمدن یبرا مشیتصم و کرد

 !آرزو یه-

 .بود من جانب از یواکنش منتظر و داده تکان نیطرف به چشمانم یجلو را دستش

 را میچشمها

 با را دهانم آب و دوختم چشم نشیخشمگ یچهره به .کردم باز و بستم محکم

 .دادم قورت قدرت

 :گفتم آهسته ییصدا با

 !عمه دیببخش-

 :گفت و دیکش ییپرصدا قیعم نفس

 روزه چهار که یبگ یخوایم یچ مینیبب که ییرایپذ یتو ایب و کن عوض لباساتو پاشو-

 یگیم یه

 .یبگ زویچ اون یخوایم

 :گفتم و دادم حرکت باال و نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .امیم االن باشه،-

 یرو دستش کهیحال در .گرفت شیپ در را اتاقم از رفتن راه و زد یلبخند عمه

 بود در یرهیدستگ



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 942 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :گفت و دیچرخ سمتم به

 .ها یند طولش-

 .امیم زود باشه،-
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 با .دمیکش دراز تخت یرو بست را در که نیهم .رفت رونیب اتاق از و زد یلبخند

 دلم وجود تمام

 تیاولو در گفتم،یم زودتر چه هر بود بهتر که ییحرفها گفتن اما خواستیم خواب

 به .بود

 به بود کینزد و شده نیسنگ میپلکها بود، بالشت یرو رم س که قهیدق دو همان

 با که بروم خواب

 و خسته ییصدا با .شدم دادن جواب به وادار و دیپر سرم از خواب امیگوش یصدا

 :گفتم حالیب

 .الو-

 :آمد جوابم در او پرآرامش یصدا

 کردم؟ دارتیب .آرزو سالم-

 :گفتم میمال یلحن با و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .بود کرده دارمیب عمه تو از قبل رینخ !ویموس بر سالم-

 :گفت تمندانهیرضا یلحن با

 ؟یبگ بهشون زویچ همه بود قرار امروز که نرفته ادتی .خوبه پس خب-

 !نرفته ادمی که معلومه ماکان اوه-

 .بده منم به خبرشو و بزن حرف باهاشون زودتر پس خب-

 ؟یکرد رزرو زیم که یرستوران اون امیب نباهاشو امشب یخوایم واقعا تو حاال-

 !کردمینم رزرو زیم که خواستمینم اگر !خوامیم که معلومه خب-

 :گفتم بودم، شده گردنم پشت خاراندن مشغول کهیحال در و دمیکش یپوف
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 و زهیریم بهم معدهمو ادین خوشم که ییبو هر .دارم تهوع حال یلیخ من ماکان-

 از پر رستوران

 !مختلفه یغذاها یبوها

 :دمیغر ب**ل ریز و دمیکش قیعم ینفس .اوردیب در مرا حرص که داد سر یخندها

 !خندهیم من واسه هم حاال داده، آب به گل دسته آقا-
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 :گفت اشخنده آمدن بند از پس

 بوش داد دست بهت تهوع حال وقت هر هست، خونهت یتو که ترش مویل خب-

 .کن

 برم داده ریگ االنشم نیهم عمه !کنن؟ شک من به نیا از شتریب یخوایم ماکان اوه-

 شیپ

 !یچیه گهید که وضع نیا با اونم امیب رستوران کن فکر .گوارش متخصص

 در بردن فرو انگشت یبرا ربدجو دلم دم،یشن که را شیخندهها زیر یصدا

 یرو یحفرهها

 .شد تنگ شیگونهها

 آرزو؟ یگینم عمهت به رو زیچ همه االن نیهم چرا-

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 اگه یدونیم !بگم؟ عمه به رو یزیچ نیهمچ کی یچطور من !؟یشد خل ماکان-

 بگم بهش نویا

 !کنه؟یم یفکر چه من به راجع

 از شتریب رو تو که یکس !شناستتیم خودت از شتریب یحت رو تو عمهت آرزو-

 خودت

 !کنهینم بهت راجع ینامعقول فکر حرفهات از جمله کی با شناسه،یم

 !کشمیم خجالت من نکنه، بد فکر اون اصال-

 :گفت طنتیپرش یلحن با
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 پس ،یکرد میهمراه یدیکشیم خجالت من از دیبا یوقت ؟یکشیم خجالت یچ از-

 گهید

 .نداره خجالت

 گهیم بگم، عمه به اگه االنم !ینذاشت یول بکشم خجالت خواستم من !بود تو ریتقص-

 چقدر

 !ما میهول

 :گفت و داد سر یخندها

 .گهید میبود هول گهیم راستم خب-

 :گفتم پرحرص یلحن با
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 !ماکان-

 به یلیخ رو یادیز مدت و میشناسیم گرویهمد که ساله کی کینزد االن ما آرزو-

 کینزد هم

 میتصم و میکرد انتخاب گرویهمد منطق با خودمون و میستین هم بچه تازه .میبود

 یبرا هم یقطع

 .کنهیم درک عمهت و ستین یمشکل گهید پس .میگرفت ازدواج

 :گفتم سماجت با و دمیکش یپوف

 !نه نه، نه،-

 :گفت و داد سر یخندها

 .نمتونیبیم شب یول !باشه باشه، باشه،-

 !ماکان اما-

 .زمیعز خداحافظ فعال آرزو، دارم ضیمر االن من-

 را تماس و کردم اکتفا "خدانگهدار" گفتن به من که زد را حرفش تند یقدر به

 از پس .کردم قطع

 :آمد در پشت از عمه یناراض یصدا ه،یثان چند
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 !میمنتظر ما !گهید کن عجله آرزو-

 نیح .نشوم وسوسه دنیخواب یبرا گرید تا شدم بلند تخت یرو از حرکت کی در

 سمت به رفتن

 :گفتم توالتم زیم

 .امیم دیکن صبر گهید کم هی-

 .دختر باش زود-

 .چشم-

 میبرا اصال .دمافتا میموها جان به تمام خشونت و یرحمیب با و برداشتم را برس

 که نبود مهم

 آرامش و متیمال با را آنها ماکان هم باز خواستیم دلم که چرا شوند،یم دهیکش

 و بزند شانه

 تلف شانیبرا را وقتم و شده دردشان الیخیب من بکند، را کار نیا ستین او که حال

 .کنمینم
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 به یآب حوصلهیب .رفتم رونیب اتاقم از باالخره و ندادم طول ادیز را شدنم آماده

 تا زدم صورتم

 .رفتم ییرایپذ به و بپرد خوابم

 یسالم .بودند دوخته چشم شانیجلو یفنجانها به و نشسته هم کنار عمو و عمه

 دادم سر بلند

 دادند،یم را سالمم پاسخ دو هر کهیحال در سپس و شود جلب من به انتوجهش که

 یمبل یرو

 .نشستم آنها یروبرو

 !آرزو؟ ینخورد صبحونه چرا-

 :گفتم آهسته ییصدا با .شود تر یکم خشکم یگلو تا دادم قورت را دهانم آب

 .بزنم حرفمو دیبا اول .خورمیم بعدا-
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 مثل دادمیم خرج به حرفم گفتن یراب من که یعجلها یبرا ییگو که مارکو عمو

 شده کنجکاو عمه

 :گفت بود،

 !آرزو؟ هیضرور انقدر که یبگ یخوایم یچ-

 :گفت عمو حرف یادامه در عمه

 .نده لفتش !گهید بگو زودتر-

 آب گرید بار .دوختم چشم شدهام گره هم در دستان به و انداختم نییپا را سرم

 محکم را دهانم

 .کردم آغاز را نطقم قیعم ینفس ندیکش از پس و دادم قورت

 ...من ...من که نهیا هیقض راستش خب-

 خاراندمیم را گردنم پشت که همچنان .بردم میموها ریز را دستم و دمیکش یپوف

 :گفتم

 .کنم ازدواج خوامیم من-

 :گفتند یناباور از مملو یلحن با هم با همزمان

 !؟یچ-
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 :گفتم آهسته ییصدا با .دوختم چشم متعجبشان یچهرهها به و آمد باال سرم

 گهیهمد که ساله کی بایتقر االن ما راستش !میگرفت رو میتصم نیا تازه دینکن فکر-

 رو

 ...و مییآشنا هم اتیخلق تمام با بایتقر و میشناسیم

 کش باال به را لبم سمت دو هر کهیحال در و گذاشتم کنار را زدن حرف یمنطق

 :گفتم دادمیم

 .میدار دوست رو گهیهمد یلیخ-

 مهین را دهانشان که یبهتزدگ جز یواکنش .کردم قتریعم را لبخندم و بستم دهان

 و باز
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 که همچنان و مشد بلند مبل یرو از .دادندینم نشان بود، کرده گرد را چشمانشان

 یرو را دستانم

 :گفتم گذاشتم،یم کمرم

 ه؟یک اون دیبدون دیخواینم خب-

 قدم چند با .شد بلند مبلش یرو از عیسر و آمد خود به عمه لحظه چند از پس

 سمتم به تند

 :گفت و گذاشت میشانهها یرو را دستانش .ستادیا امیمتر مین در و آمد

 ؟یاشتگذ کار سر رو ما !آرزو بگو راستشو-

 :گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !بذارم؟ کار سر رو شما یمهم نیا به موضوع سر دیبا چرا آخه !گذاشتم؟ کار سر-

 ازدواج یگرفت میتصم ییکهوی نقدریا یچطور فهممینم من !؟یناگهان انقدر چرا پس-

 !؟یکن

 !شناسمشیم که ساله کی حدودا گفتم من !عمه-

 !؟ینکرد شیمعرف ونوا حاال تا چرا پس-

 ...چون خب-

 .ندهد من به وجدان عذاب حس چشمانش در کردن نگاه تا انداختم نییپا را سرم

 ییصدا با

 :افزودم آهسته
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 .دیشناختیم اونو شما-

 :گفت مارکو عمو نباریا

 !م؟یشناختیم ما-

 :گفت و گرفت دندان به را لبش یگوشه عمه

 !شهینم باورم-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 948 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یمهم یکشف ییگو که زدندیم برق یطور که چشمانش به متعجب و آمد باال سرم

 بودند، کرده

 :گفتم و دوختم چشم

 .سخته باورش دونمیم-

 ...بابک با واقعا تو یعنی-

 :گفتم و کردم قطع را حرفش

 !بابکه؟ مرد اون گفته یک !بابک؟-

 :دیپرس کنجکاو و ناباور یلحن با .شدند گرد تعجب از عمه چشمان

 !شناسم؟یم من یگیم که هیک !ه؟یک پس ستین بابک اگر-

 خواست،یم کردن اخم دلم و نبودم یراض اصال بابک یدرباره حدسش از آنکه با

 به یکج لبخند

 :گفتم و زدم شیرو

 .هیک دیفهمیم امشب-

 :گفت یکنجکاو و طنتیپرش یلحن با عمو

 ؟یبگ عمهت به شب یبذار یول یبگ من به شهینم-

 :گفتم و دادم سر کوتاه یخندها

 !نه-
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 و برداشتم را فمیک .نشست لبم بر لبخند شیگرما از و دمیپوش را زهامییپا یپالتو

 از کهیحال در

 .زدم صدا را عمو و عمه رفتم،یم رونیب اتاق

 .آرزو میآمادها ما-

 کترینزد بود، داده را جوابم کالفه که عمه به و بست نقش لبم بر یکج لبخند

 دانستمیم .شدم
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 بشانینص یکالفگ جز یزیچ داشتنشان، نگه منتظر شب تا یکنجکاو همه آن با

 اما شدینم

 عمه به من داشت اصرار ماکان چند هر .بودم گرفته قطع به را خودم میتصم

 که یمرد میبگو

 و باشد او دوش بر تیمسئول نیا بار دادم حیترج ست،یک کنم ازدواج او با خواهمیم

 با من

 .بمانم استرسیب و آرام تمام، خباثت

 .عمه میبر-

 :گفت معترضانه عمو

 !عمه؟ فقط-

 رنگ ظهر از که طنتشیپرش نگاه به را نگاهم و چرخاندم سمتش به را رم س

 داشت، هم یکنجکاو

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم .زدم گره

 .عمو البته و-

 در یحرف عمو دهد اجازه نکهیا از قبل عمه .گرفت جان لبش بر تیرضا از یلبخند

 بزند، جوابم

 :گفت

 .میبر زودتر گهید خب-

 خندهدار واقعا دادیم خرج به که یعجلها .آمد در جوابش در میخندهها زیر یصدا

 !بود

 .میبر بدو !آرزو نخند-
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 خانه در برود، تورانرس به زودتر چه هر خواستیم دلش عمه مثل که مارکو عمو

 با و کرد باز را
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 دادنشان، حرص یبرا که کردندیم نگاهم منتظر شانیدو هر .شد خارج عمه

 قتریعم را لبخندم

 .کردم

 !گهید بجنب !آرزو-

 :گفتم و بردم باال میتسل ینشانه به را دستانم

 !عمه چشم-

 :گفتم بلند ییصدا با

 !اگنس خداحافظ-

 :برآمد جوابم در آشپزخانه از فشیضع یصدا

 .بگذره خوش خانوم، خدانگهدار-

 .ممنون-

 من اما باشد سخت باورش دیشا .شدم راهرو وارد و دمیپوش را کوتاهم ینهایپوت

 از شیب یحت

 .افتادند لرزه به دستانم که یطور داشتم؛ جانیه امشب مالقات یبرا عمو، و عمه

 را دستم دو هر

 شدن باز با .ابمی تسلط آنها بر من و ندشو گرم یکم تا بردم فرو میپالتو بیج در

 آسانسور، درب

 بود، دهیرس من به رایاخ که یینعمتها جمله از .شدم سوار و دمیکش قیعم ینفس

 یجهیسرگ

 آب و بستم چشم آسانسور در شدن بسته با .بود متحرک آسانسور در دمیشد

 بار چند را دهانم

 و عمه که داشت شکر یجا .کنم حس کمتر را جهامیسرگ تا دادم قورت تند یمتوال

 مشغول عمو

 حواسشان اصال و بودند لندن در دوستانشان از یکی با مالقات یدرباره صحبت به

 نبود، من به
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 شود، ثابت او به که کردمیم جور عمه یبرا یبهانها چه دیبا دانستیم خدا وگرنه

 خوب من حال

 یمرد کرد فکر خودش اب عمه چرا که کردمیم فکر نیا به راه طول تمام در .است

 با خواهمیم که

 که بوده یشخص نیاول که گفته چه آنها به بابک مگر .است بابک کنم، ازدواج او

 با ازدواج یبرا

 
 

781 

 پارک از پس و میدیرس رستوران به باالخره !است؟ کرده خطور آنها ذهن به من،

 ادهیپ نیماش

 :گفت من به بود، کرده حلقه عمو یبازو دور را دستش کهیحال در عمه .میشد

 .برو جلوتر تو-

 خواستینم دلم هرگز من .افتادم راه به آنها از جلوتر و گفتم یا "باشه" باالجبار

 یکسان یجلو

 مخالفت اما رندیبگ نظر ریز مرا رفتار زیر به زیر آنها و بروم راه شناسند،یم مرا که

 اصال را عمه با

 ماکان که یزیم سمت به و شدم وارد آهسته و محکم ییقدمها با .دانستمینم زیجا

 را شمارهاش

 یلیخ عمو و عمه که بودم شده متوجه و بود سرم پشت به حواسم .رفتم بود، گفته

 من از عقبتر

 شده عمو و عمه ریتاخ الیخیب که بودم شده ماکان لتنگد یقدر به .بودند مانده

 سرعت به و

 دستش کتاب خواندن مشغول سخت و نشسته زیم پشت .رساندم زیم به را خودم

 نیا .بود

 باز کتاب ابندییم که یزمان هر که سیپار مردم به هیشب قایدق را او عادتش،

 .است کرده کنند،یم
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 جا به لبخند با .دیکش شکمم یرو و وردآ پتو ریز را دستش و داد سر یخندها

 خندهاش از مانده

 :گفت

 .ذاشتمینم تنها رو تا دو شما امروز وگرنه مارستان،یب برم دیبا که فیح-

 هنوز .نشستم آن یرو و دمیکش عقب خودم یبرا را کنارش یصندل و رفتم جلوتر

 حضورم متوجه

 سمتم به سرش عیسر که بردم فرو نرمش و براق یموها در را دستم .بود نشده

 نگاهش .دیچرخ

 با توام آرامش .دوخت من به بود شده نیعج یبزرگ یدلتنگ و بهت با که را

 نگاهش از که یعالقها

 به گرم یلبخند لبخندم، پاسخ در .داد کش باال به را لبم سمت دو کرد،یم تراوش

 .دیپاش میرو

 .میدوخت چشم دند،بو کرده دلتنگمان سخت که هم چشمان به میبزن یحرف آنکهیب

 چند از پس

 حرکت نوازشوار و آرام را آن کهیحال در و گذاشت میموها یرو را دستش قهیدق

 :گفت داد،یم

 !بود شده تنگ برات دلم چقدر روز چند نیهم به-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم
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 !بود شده تنگ برات یلیخ منم دل-

 !دیببخش-

 با که عمو و عمه سمت به مانیسرها آمد، مانیمکالمه وسط که عمه یصدا با

 یچشمان

 ماکان .دیچرخ بودند، گرفته نظر ریز را ما یشاد ینوع در غرق ینگاه و متعجب

 از احترامشان به
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 ینگاهها آنکه یبرا اما شدم بلند هم من بدنبالش و دش بلند اشیصندل یرو

 و داریمعن

 سالم با ماکان .انداختم نییپا را سرم ندهند، عذابم عمو و عمه یپرمعنا یلبخندها

 و بلند

 جواب که همچنان دو هر عمو و عمه .شکست را سکوت گفت، که یمودبانها

 را سالمش

 و من به لذت با و نشستند بلمانمقا یصندل دو یرو .دادند دست او با دادند،یم

 چشم ماکان

 اعتماد و آرامش با ماکان بودم، خجالت از شدن آب حال در منکه برعکس .دوختند

 نفس به

 نکهیا .بود شده مشغول عمو و عمه با گفتگو به و بود خوشمشرب شهیهم مثل

 از شانیحرفها

 را سرم کرد ککم من به بود، شده شروع یهایحاش مسائل و یگذار هیسرما و کار

 و ببرم باال

 آن به نگونهیا خجالتم بردن نیب از یبرا قصد از ماکان که ییگفتگو در خجالتیب

 داده جهت

 و بودن دنج و کنج بود، کرده رزرو که یزیم یهایخوب از یکی .کنم شرکت بود،

 از من ماندن مصون

 من و وردندآ را مانیسفارشها باالخره .بود شدند،یم سرو که ییغذاها انواع یبو

 بدجور که

 مین .زدم پررنگ یلبخند زیم یرو غذا یظرفها گرفتن قرار با بودم، شده گرسنه

 شدیم یساعت

 :گفت عمه ناگهان که میبود تناول مشغول سکوت در که

 .مطلب اصل سر میبر بهتره خب-

 منتظر بود، شکسته را سکوت حرفش نیا با که عمه به و آمد باال ما یهمگ سر

 .میدوخت چشم
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 :داد ادامه و کرد صاف را شیصدا

 د؟یشد رابطه وارد هم با وقته چند نمیبب دیبگ-

 حرف که اوست نوبت حال که فهماندم ماکان به سکوتم با و انداختم نییپا را سرم

 از پس .بزند

 :داد را عمه جواب و شکست را نمانیب یموقت سکوت ماکان لحظه چند

 .ماه هفت حدودا-
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 :گفت زدیم موج آن در یناباور که ییصدا با عمه

 !د؟ینگفت یزیچ یکس به و دیدار رابطه هم با که ماهه هفت تا دو شما !ماه؟ هفت-

 چشم ماکان به داد، عمه به دیبا یجواب چه نکهیا از کنجکاو و منتظر و آمد باال سرم

 .دوختم

 :گفت و زد پرآرامش و گرم یلبخند ینگران و استرس چیه بدون

 زمان کم هی و رهیبگ یشتریب سامون و سر اوضاع میخواستیم که نهیا تیواقع خب-

 بعد بگذره،

 .میبد اطالع

 !نیبد خبر شدیم اما-

 :ادمد را عمه جواب من نباریا و دادم قورت را دهانم آب

 میخواست فقط ما !دیستین احترام و اعتماد قابل برامون میکرد حس دینکن فکر عمه-

 زمان تا

 .بمونه خودمون نیب مناسبش

 قبلتر یلیخ تونستیم مناسبش زمان م؟یکردیم مخالفت میدیفهمیم ما اگر آرزو-

 باشه، هم

 !انتخابتون از خوشحالم یلیخ هم االن من که چرا

 شیبرا یلیخ دلم کردم حس یلحظها یبرا .زدیم موج شیصدا در یدلخور

 داشت حق .سوخت
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 کی عنوان به گاها بلکه عمه کی عنوان به تنها نه او که چرا رد،یبگ دل به من از

 چیه از هم مادر

 یلحظها نیاول از خواستیم دلش که دارم حتم .کردینم غیدر من به یمحبت و لطف

 ماکان با که

 با شب هر کند،یم تجربه را عشق تازه که ینوجوان مثل کردم آغاز را رابطه نیا

 عالقهام از جانیه

 بود من ینهایزتریعز از که را او چقدر که فکر نیا با .بزنم حرف او با ماکان به

 بودم، رنجانده

 :گفت د،ید مرا یطوالن مکث که ماکان .گرفت شکل میگلو در بغض

 نیا اما داره اعتماد بهتون یلیخ هم و داره دوست رو شما یلیخ هم آرزو دیکن باور-

 تجربه نیاول

 متوجه که نیبود ینفر نیاول قطعا وگرنه بود، سخت واسش ازش زدن حرف و بود

 .نیشدیم

 نییپا به را سرش شده متقاعد یکم ماکان یحرفها با دادیم نشان نگاهش که عمه

 و داد تکان

 :گفت
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 ن؟یگفت برادرم به-

 .هنوز نه-

 :گفت یناباور با .شدند گرد تعجب از عمه چشمان

 د؟یبگ دیخوایم ی ک پس !هنوز؟ نه-

 :گفت و کرد دستش با گردنش پشت خاراندن به شروع ماکان

 ...که من وگرنه نداشت شویآمادگ آرزو-

 حرفش آنکه با .گذاشت ناتمام را جملهاش و شد ساکت .دمیکوب شیپا یرو میپا با

 تیواقع
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 را عمه و دادیم جلوه یاصل مقصر مرا که بودم شده ریدلگ و یعصبان اریبس داشت،

 من از

 .کردیم دلخورتر

 که؟ تو-

 یبرا .دهد ادامه را حرفش ماکان تا ماند منتظر د،یپرس را نیا کنجکاوانه که عمه

 کردن دیتهد

 :گفت تیجد با بکشم، را آنها آنکه از قبل اما بردم فرو میموها در را دستم ماکان

 به آرزو با

 گفته االن که صالحه میکرد فکر و میبگ میبدون صالح که وقت هر دمیرس تفاهم

 .بشه

 :گفت پرحرص یلحن با و دیکش بلند ینفس عمه

 !ببخشم رو دیگیم دیدار رید نقدریا که نیا شهینم هنوزم اما-

 :گفتم و کردم تر زبان با را خشکم یبها**ل

 !تلفن پشت نه بگم، بهتون یحضور داشتم دوست من عمه-

 !یبزن حرف باهامون تا لندن میایب ما یگفتیم خب-

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 .بدم زحمتتون خواستمینم-
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 ییصدا با نکند، مالمت مرا گرید عمه و کند عوض را بحث آنکه یبرا مارکو عمو

 :گفت یپرانرژ

 م؟یکن عوض ییهوا و حال و میبخور یدنینوش کمی چطوره خب-

 :گفت و دیکش یپوف عمه

 .کنم فکر بهش کمتر من تا میبخور بهتره آره-

 کرد پر نیشامپا از مهین تا را زیم یرو السیگ چهار هر و زد تیرضا از یلبخند عمو

 :گفت و
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 .ناب و ساله چهل-

 .کنم جور یبهانها چه نباریا یبرا کردم فکر خودم با و دادم قورت را دهانم آب

 عمو و عمه

 به یلبخند ماکان .کردند نگاه ماکان و من به منتظر و برداشتند را شانیالسهایگ

 و زد شانیرو

 :گفت

 !خورمینم من دیدونیم که شما-

 :گفت و زد شیرو به یلبخند عمو

 .یشینم مونیپش بخور کباروی نیا حاال-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش ماکان

 .جان نوش-

 :گفت آهسته ییصدا با عمه

 .بود بهتر یکردیم یهمراه اگر یول ممنون-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش ماکان

 .راحتترم ینطوریهم من یول ممنون لطفتون از-

 به تا و خوردمیم یدنینوش شانیپا به پا شهیهم که من سمت به شانیدو هر نگاه

 نیا در حال

 آنها، نگاه با همزمان .شد دهیکش بودم، نکرده اجتناب آنها با یهمراه از مورد کی

 نگاه ینیسنگ
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 نکند که بود افتاده ترس و شک به یذرها اگر .کردمیم حس خوب یلیخ را ماکان

 کنم، قبول من

 یلیخ شدن بچهدار یبرا که هستم معتقد چند هر من که چرا بود؛ اشتباه در سخت

 با است، زود

 .هستم بچه نیا عاشق وجود تمام
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 !گهید بردار الستویگ آرزو-

 .دادم قورت محکم را دهانم آب و دوختم چشم کرد،یم نگاهم منتظر که عمه به

 قیعم ینفس

 :گفتم و دمیکش

 .خورمینم من یول دیببخش-

 تیرضا از یلبخند که ماکان به یچشم ریز .شد گرد تعجب از شانیدو هر چشمان

 بر

 من که بود معنا بدان نیا و بود کرده سکوت .کردم ینگاه بست، نقش شیبها**ل

 دیبا خودم،

 .میایبرب آنها به دادن جواب پس از

 !یخوردیم شهیهم که تو !آرزو؟ یگیم یدار یچ-

 بلند ینفس .کرد بدهم خواستمیم که یجواب جمع را حواسم عمه، ناباور یصدا

 :گفتم و دمیکش

 .ندارم لشویم واقعا امشب یول آره-

 عمو یصدا با دارد، من حرف لیدل افتنی در یسع بود معلوم نگاهش از که عمه

 من از را نگاهش

 .سپرد گوش او به و گرفت

 !جان تایآرم باشن راحت بذار-

 به را سرم .بود عمه یبها**ل بر تیرضا از یلبخند جوابش، که زد عمه به یچشمک

 سمت

 چشم دند،یشکیم رخ به را شیبایز لبخند نقش که شیبها**ل به و چرخاندم ماکان

 .دوختم

 یایدر در را خودم و کشاندم باال پرعشقش و آرامشبخش چشمان تا را نگاهم

 غرق نگاهش

 .کردم

*** 
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 !کیعل سالم-

 :گفتم یناباور با .بودم شده رهیخ اشیزمرد انچشم به و ستادهیا در پشت متعجب

 !انیرا-

 :گفت و کرد پررنگتر داشت، ب**ل بر که را یطنتیپرش لبخند

 .هستم خودم-

 !؟یایم امروز ینگفت من به چرا تو !وونهید یپسره-

 !که امیم هفته آخر گفتم-

 !شنبه نه یایم کشنبهی یگفت یول-

 .بود زیسورپرا گهید نشیا-

 !کنن؟ زیسورپرا منو خوانیم همه ادیجد شده یچ-

 :گفت و انداخت نییپا و باال را شیشانهها

 ...خب یول دونمینم که من-

 :گفت مشکوکانه یلحن با و دیکش شیگونهها به یدست

 !هیخبر دیشا-

 :دمیپرس عیسر بودم شده کنجکاو حرفش با که من

 !؟یخبر چه-

 :گفت یناباور با و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !م؟یشیم کینزد یروز چه به میدار ادینم ادتی تو یعنی-
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 !؟یروز چه !نه-

 :گفت وسانهیما و دیکش یپوف

 .بگم یچ من اد،ینم ادتی که تو !بابا یچیه-

 .گهید بگو-

 .نه-
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 .کرد میبها**ل یاجبار مهمان را سکوت گفت، که یتحکم با "نه" با

 ستم؟یوا رونیب چقدر تو؟ امیب یبذار یخواینم آرزو خب-

 و ستادهیا خانه در پشت دست به چمدان که آوردم ادی به و آمدم خودم به تازه

 به وادار را او

 :گفتم و رفتم کنار در یجلو از .کردهام میسوالها به دادن پاسخ

 .تو ایب !نبود حواسم اصال-

 خودش دنبال به را دارش چرخ چمدان شد،یم وارد که همچنان و زد یلبخند

 و عمه .کشاندیم

 یاحوالپرس و سالم او با و شدند بلند دنشید با بودند، نشسته ییرایپذ در که عمو

 میبرا .کردند

 که دانستندیم قبل از ییگو نشدند، شوکه انیرا دنید از اصال آنها که بود جالب

 انیرا امروز

 از یکی یراه د،یرس انیپا به عمو و عمه با اشیاحوالپرس که ن،یا از پس انیرا .دیآیم

 که اتاقها

 .شد گذاشت،یم آنجا را لشیوسا شهیهم

 یمعرف و عمه به ازدواجم میتصم گفتن از که روز سه نیا فکر به رفتنش، از پس

 عنوان به ماکان

 آنکه با .رفتم فرو گذشت، کردهام انتخابش امیزندگ کیشر عنوان به که یمرد

 اول شب در عمه

 ماکان با عمو و او که یمکالمات با کرد،یم ییاعتنایب من به مدام و شده بدخو من با

 داشتند،

 حد نیا تا ماکان نکهیا یبرا .شد مانهتریصم یلیخ من با رفتارشان و شده نرمتر

 خوب

 .کردمیم قدرت و شعف احساس کند، دشخو یسو هم و یراض را همه توانستیم

 اگر
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 خوشنود هم مامان و بابا ان،یرا شکیب دهد ادامه رفته، شیپ حاال تا که نطوریهم

 و شد خواهند

 یمثبت یشههایاند یبرا .رسدیم انجام به هیژانو ستمیب در ما یرسم عقد و یعروس

 دیام با که
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 بر لبخند و کردم یفراوان یشاد احساس بود، شده ذهنم یروانه ماکان یدادنها

 میبها**ل

 آنها مقابل یمبل یرو و رفتم عمو و عمه سمت به لبخند همان با .بست نقش

 عمو .نشستم

 فنجان کهیحال در عمه .بود دستش تابک یمطالعه مشغول و انداخته نییپا را سرش

 را دستش

 :گفت گذاشتیم زیم یرو

 ؟یبگ هم انیرا به یخوایم-

 .آره-

 :گفت باحرص و داد شکل شیابروها به اخم

 !؟یبگ انیرا به یخوایم و ینگفت بابات به هنوز-

 همه خواستمیم اولم از !عمه میهست یمیصم و کینزد هم به یلیخ انیرا و من-

 از قبل زویچ

 .بگم اون به خانواده هیبق

 :گفت و شد پررنگتر اخمش

 به که نهیا شیمنطق پس شده، بحث اون و انیرا نیب چرا که یدونیم گفته آرمان-

 حق بابات

 !رو انیرا نه ،یبد قرار تیاولو در تیزندگ مهم یاتفاقها دنیفهم واسه اونو و یبد

 با نکهیا اما داشتم دوست یلیخ را عمه من .انداخت میگلو در بغض زد که یحرف با

 سو هم بابا
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 کی یزیغمانگ اوج کند، کمرنگتر امیزندگ در را انیرا نقش دارد میتصم و شده

 آب .است بحران

 :گفتم و بشوم مسلط بغضم بر تا دادم قورت محکم را دهانم

 رو انیرا من !بدم؟ حق بابا به کامال دیبا دیکنیم فکر چرا شما !عمه؟ هیحرف چه نیا-

 یلیخ

 که ینحو هر به شهیهم اون !دارم قبولش یلیخیلیخ که دیدونیم و دارم دوستش

 بوده ممکن

 نداشتن، یدیام من به هیبق و بابا که ییوقتا یحت کرده، تیحما من از برادرانه

 داشت باورم انیرا

 .کرد کمک بهم و

 :افزودم قیعم ینفس دنیکش از پس و کردم یمکث
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 که دیبدون دیبا اما ارزشند کم برام خانوادهم یهیبق و بابا بگم که نگفتم رو نایا-

 من یبرا هم انیرا

 !ارزشه با یلیخ

 چشم است، شده ناخوشنود من حرف از دادیم نشان شدهاش ظیغل اخم که عمه

 و گرفت من زا

 باال را سرش و بست را کتابش هم مارکو عمو .چرخاند پنجره سمت به را سرش

 که همچنان .آورد

 :گفت و زد یلبخند کرد،یم نگاه چشمانم در

 با عالقهت نیا خاطر به اما !آرزو یدار دوست رو برادرت انقدر که خوبه یلیخ-

 برخورد تند یکس

 به دینبا چوقتیه تو آرزو یدونیم .رنددا دوستت یلیخ که ییکسا مخصوصا نکن،

 نفر کی خاطر
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 دوستشون هم تو متقابال و دارند دوستت که رو یگهاید یکسا ،یدار دوستش که

 دهیناد رو یدار

 !یریبگ

 و کرد قتریعم را لبخندش عمو .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 سمت به را سرش

 به شروع دم،یشنینم واضح عنوان چیه به من که آهسته ییصدا با .چرخاند عمه

 گفتن

 سر .شدم بلند مبل یرو از و گرفتم دو آن از چشم .کرد عمه گوش در ییحرفها

 به شانیدو هر

 و دمیپاش شانیدو هر یرو به کج یلبخند .کردند نگاهم یسوال و دیچرخ سمتم

 :گفتم

 .بزنم حرف انیرا با رمیم من-

 :گفت تیجد با داد،یم فرم شیوهاابر به دوباره اخم کهیحال در عمه

 .برو-

 تکان باال و نییپا به موافقت ینشانه به را سرش و دیپاش میرو به گرم یلبخند عمو

 از چشم .داد

 .شدم بود، آن در انیرا که یاتاق یراه و گرفتم دو آن

 عوض را شیلباسها آنکهیب انیرا و است باز مهین تا اتاق در دمید تعجب کمال در

 هب رو کند،

 را در .باشد رفته فرو فکر در سخت آمدیم نظر به .است ستادهیا اتاق یپنجره

 با و کردم باز کامل

 .رفتم سمتش به بلند قدم چند

 !ان؟یرا ینکرد عوض لباسهاتو چرا-
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 رهیخ پنجره رونیب یمنظره به نگاهش که همچنان بچرخد، سمتم به نکهیا بدون

 :گفت بود

 آرزو؟ یدینم گوش عمهت حرف به چرا-

 و خاراندم را گردنم پشت یکم .بردم میموها ریز را دستم و دمیکش یپوف کالفه

 :گفتم

 دوست یلیخ رو عمه که یدونیم !نذار منگنه یال منو گهید تو کنمیم خواهش انیرا-

 .دارم

 سمت یگوشه .شد قیدق چشمانم در داریمعن ینگاه با و دیچرخ سمتم به سرش

 را لبش چپ

 :گفت و داد کش باال به

 !بگو بابات به من یجا به و کن گوش عمهت حرف به پس-

 قیعم ینفس .دادم قورت محکم را دهانم آب و گذاشتم شیبازو یرو را دستم

 خودم بر تا دمیکش

 .کنم درست زدم، که را یحرف یخرابکار بتوانم و شوم مسلط

 عمه و بابا یجلو انقدر حاال تا وگرنه دارم دوستت هم رو تو من !انیرا-

 نیبهتر تو !سادمینمیوا

 به راجع که یباش تیکماهم برام انقدر شهیم مگه !یمن دوست نیتریمیصم و برادر

 نیمهمتر

 !نم؟نز حرف باهات انتخابم نیبزرگتر و میزندگ میتصم

 و آمد کش باال به لبش سمت دو هر .باخت رنگ نگاهش در یمنف یحسها تمام

 را دستانش

 .گذاشت میبازوها یرو

 که داشت یخوشحال یجا .بست نقش لبم بر تیرضا از یلبخند واکنشش، دنید با

 توانستم

 .کنم جلب جمله چند همان با را تشیرضا

 م؟یبخور قهوه کی رونیب میبر حاال خب-
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 عمهت؟ اب البد-

 .تهیاولو در براش برادرش فقط !ادینم بدش تو از هم اونقدرا عمه !انیرا اوه-

 :گفت و برد فرو کتش یبهایج در دست
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 فقط نجا،یا اومدم االن هم اگر .نباشم برش و دور ادیز دمیم حیترج حال هر به-

 تو اصرار واسه

 .اونا دنید نه بود

 :گفتم کالفه و دمیکش امیشانیپ بر یدست

 !بده؟ انقدر شیمهربون همه نیا با عمه، با ارتباطت چرا آخه-

 :گفت و زد یپوزخند

 رادمنش کی ازاتیامت از یادیز یسالها یول ستمین برادرش یخون یبچه من چون-

 و وتمندثر

 .کردم استفاده بودن سرشناس

 !نزن حرفو نیا-

 :گفت و انداخت نییپا و باال ییابرو

 .بزنم یچرخ هی رونیب رمیم منم .بخور قهوه باهاشون برو تو .الیخیب-

 ...انیرا یول-

 رفت،یم اتاق در سمت به بلند ییقدمها با که همچنان و دیکش شیموها به یدست

 :گفت

 .خداحافظ-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .خدانگهدار-

*** 

 اد؟یم خوشم ازش هم من یگیم بعد !آرزو داره ییاخالقها چه یگینم من به یحت تو-

 یازهایخم زدم،یم کنار را آنها کهیدرحال و دمیکش امیشانیپ یرو یموها به یدست

 با و دمیکش
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 :گفتم سست ییصدا
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 آدم گمیم چرا یفهمیم بعد .شینیبیم خودت و ادیم یکن صبر گهید کم هی انیرا-

 ازش و هیخوب

 .ادیم خوشت

 :گفت و گذاشت شانهام یرو را دستش

 ...آرزو-

 به که کردم نگاهش منتظر .چرخاندم سمتش به را سرم و گرفتم ونیزیتلو از چشم

 .آمد حرف

 .یشد نفر هی هیشب کنمیم حس-

 ؟یک-

 .کوچولوئه یلیخ که نفر هی-

 :گفتم گنگ و شد گرد چشمانم

 !هان؟-

 :گفت جانیپره یلحن با .انداخت برق طنتیش چشمانش در

 .کنم تییراهنما بذار خب-

 :داد ادامه و کرد یمکث

 .کنهیم یزندگ ایاسترال یتو که نفر هی-

 :گفتم یکنجکاو اب و شدند گردتر چشمانم

 !؟یک-

 :گفت و زد طنتیپرش یلبخند

 .داره ک اسمش اول-

 .گذاشتم شیگلو یرو را دستم و دمیکش یپوف
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 .نکردم خفهت تا بگو انیرا-

 .آورد در شیپ از شیب مرا حرص و داد سر یخندها

 :گفت و آمد بند خندهاش باالخره

 .کواال همزادت کنمیم یمعرف خب-

 قایدق لحظه آن در و کردیم پخش را واناتیح مستند که ونیزیتلو به دستش با

 بر که را ییکواال

 به را سرم تند و کردم یاخم .کرد اشاره داد،یم نشان بود دهیخواب درخت یشاخه

 سمتش

 :گفتم پرحرص ییصدا با .دمچرخان

 !یخودت-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 !ادیم خوابت بازم یخوابیم یچ هر که ییتو-

 :گفتم و گرفتم را دستش مچ .دیکش و گرفت را امینیب دستش با

 !ان؟یرا بچهم من مگه !نکن آخ-

 :افزود طنتیپرش یلحن با و کرد رها را امینیب

 .ییکواال ترشیب یول هنوزم، یهست که بچه-

 نگرفت، درد یذرها من جان کم مشت با ندارم شک که محکمش یبازو به یمشت

 بر لبخند .زدم

 خوب یلیخ .گرفت خود به یروزمندانهایپ رنگ نگاهش و شد قتریعم لبش

 یرو آن توانستیم

 فرصت نکهیا از قبل .ببرد لذت کردنم، یعصبان در تشیموفق از و اوردیب باال مرا

 در کردن فکر

 نگاه انیرا .آمد در صدا به خانه در زنگ یصدا ابم،یب را یتالف ینحوه مورد

 و در به را کنجکاوش

 :گفت و دوخت من به سپس

 ؟یچ باشه عمهت اگه-
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 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه
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 طول یساعت چهار حداقل د،یخر رهیم مارکو عمو با یوقت اون !ستین عمه مطمئنم-

 تا کشهیم

 .برگرده

 و کردم پررنگتر را کجم لبخند .شد بلند هم انیرا بدنبالم و شدم بلند مبل یرو از

 در سمت به

 نگاهم منتظر که انیرا سمت به و گذاشته در یرهیدستگ یرو را دستم .رفتم

 و دمیچرخ کرد،یم

 از نبودم مطمئن آنکه با .کردم باز و بستم محکم دنینانبخشیاطم یبرا را چشمانم

 ماکان

 بدهم را یذهن ینهیزم و نانیاطم نیا او به داشتم دوست یول نه، ای دیآیم خوشش

 ماکان که

 برادر نیبهتر شهیهم که انیرا تیرضا جلب که چرا است، یقابالعتماد و خوب مرد

 و

 انیرا از چشم .داشت ارزش میبرا حرفها نیا از شیب بود، من دوست نیکترینزد

 را در و گرفتم

 ظاهر چشمانم یجلو دستش در ییبایز گل دسته با که ماکان دنید با .کردم باز

 یلبخند شد،

 داشت ب**ل بر که را ینیدلنش لبخند .داد کش باال به را لبم سمت دو هر قیعم

 و کرد ظتریغل

 :گفت

 !سالم-

 !یاومد خوش !سالم-
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 لبخندم به گرفتم،یم دستش از را آن کهیحال در من و گرفت سمتم به را گل دسته

 یژرفا

 .دمیبخش یشتریب

 .زمیعز ممنون-

 وارد که رفتم کنار در یجلو از .افتی یشتریب عمق لبم بر امکان حد تا لبخندم

 ورودش با .بشود

 جا ماکان دنید از ابتدا که انیرا .نمیبب را شواکنش تا دیچرخ انیرا سمت به سرم

 با و خورد

 به و خورد یفیخف تکان لحظه چند از پس کرد، نگاهش یناباور از رفته باال ییابروها

 .آمد خودش

 .آورد جلو را دستش داد،یم سر ییرسا سالم کهیحال در و شد کینزد او به ماکان

 در انیرا

 آغاز نیهم از نکهیا از .داد دست او اب ییخوشرو با و زد یگرم لبخند جوابش

 هم با مالقاتشان

 نه که داشتم شوق یقدر به .شدم ریوصفناپذ یشوق غرق بودند، مشکلیب و نرم

 با تنها

 .زدمیم لبخند بدنم یاعضا تمام و صورت یبخشها تمام با بلکه م،یبها**ل
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 .چرخاند من سمت به را سرش و گرفت ماکان از چشم انیرا هیثان چند از پس

 یطنتیپرش لبخند

 :گفت و زد

 .بذار تنها یساعت دو رو ما شهیم اگه آرزو خب-

 :دمیپرس یکنجکاو با و شد گرد تعجب از چشمانم

 !را؟ چ-
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 چرخاند،یم من سمت به را سرش دلچسبش یخندهها زیر با کهیحال در ماکان

 :گفت

 !آرزو ستین یزیچ که ساعت دو-

 :گفت زد،یم یچشمک ماکان به که همچنان و زد تیرضا از یلبخند انیرا

 .آرزو گهید برو-

 :افزود و چرخاند سمتم به را سرش

 .بخواب برو پس ادیم خوابت که هم تو .میبزن مردونه یحرفا میخوایم ما-

 :گفتم یتینارضا با و کردم یاخم

 ...اما-

 .خداحافظ-

 به را مضطربم نگاه .دیکش رخم به را ثانهاشیخب لبخند و داد تکان میبرا یدست

 با .کشاندم ماکان

 زیچ همه و ندارد وجود ینگران یجا فهماند من به نانش،یاطم و پرآرامش چشمان

 شیپ یخوب به

 راه سست ییقدمها با .دمیچرخ عقب به و گرفتم او از را نگاهم ناچار به .رود یم

 شیپ را اتاقم

 تنها و اتاقم به رفتن از مرا تا بزنند یحرف نکردند یسع کی چیه نکهیا .گرفتم

 منصرف ماندن

 .دادیم عذابم سخت کنند،

 امینیب به بود، دستم در که را گل دسته .بستم محکم را درش و شدم اتاق وارد

 با تا کردم کینزد

 را صورتم عیسر شانیبو یتند حس با یول شود بهتر یکم حالم ،گلها خوب یبو

 تا بردم عقب
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 بود خستهکننده دوران نیا یایمزا از هم نیا .ندهد دست من به تهوع حال دوباره

 یبو هر که

 .شدیم حالبهمزن و تند ،یفیلط و خوش

*** 

 به ناگهان چرا دانمینم .دمیکوب تخت یرو و بستم داشتم دست در که را یکتاب

 گرسنه یقدر

 شده ناواضح آنچنان کتاب ینوشتهها و شده تار دمید کردمیم حس که شدم

 گرید که بودند،

 یرو از یجهیسرگ که دمیکش قیعم ینفس و بستم چشم .نبودند خواندن قابل

 کمتر ضعفم

 بود ساعتها که کردم ماکان و انیرا نثار بودم، بلد فحش چه هر ب**ل ریز .بشود

 مشغول

 که هم من .بودند کرده اتاقم در کردن حبس به محکوم مرا و بودند هم با صحبت

 از مدت نیا

 صدا یذرها چسباندم اتاقم در به را سرم چه هر نرفتم، رونیب اتاقم از آنها حرص

 به یگفتگو از

 را دستانم و شدم افکارم الیخیب .دینرس گوشم به دو آن یمردانه خودشان قول

 سرم یرو

 انفجار حال در درد از سرم .بود دهیفایب بودم، دهیکش قیعم نفس چه هر .گذاشتم

 یقدر به و بود

 تنها منقطعم، و تند ینفسها یصدا .نداشتم را وزنش تحمل که بود شده نیسنگ

 دبو ییصدا

 و دستان یسرما شدن شتریب یجلو توانستمینم اصال .شکستیم را اتاق سکوت که

 پاها لرزش

 یکی از پس .بود افتاده جانم به عذابآور یمرض مثل نیهم و رمیبگ را سرم درد و

 به قهیدق دو

 :گفتم بلند ییصدا با که شد ادیز جهامیسرگ یقدر
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 !یآ-

 .نشدم بالشت بر مسر افتادن جز زیچ چیه متوجه گفتنش از پس و

*** 

 چشم یآهستگ به بود، رفته فرو میموها یالبال در که یدست انگشتان یگرما حس با

 .کردم باز

 .بود ماکان کموضوح یچهره شد، ظاهر چشمانم یجلو که یمبهم ریتصو نیاول

 و بستم چشم
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 مملو یلحن با و دیپاش میرو به گرم یلبخند .نمیبب واضحتر را او تا کردم باز محکمتر

 یدلخور از

 :گفت

 !مادمازل یداد سکتهمون-

 :گفتم خشدار و گرفته ییصدا با

 !چرا؟-

 :گفت و کرد یاخم

 تا یزنینم حرف انقدر ،یکنیم ضعف یوقت و یخورینم یکاف یاندازه به نکهیا واسه-

 نکهیا

 که یدونیم و یباش نفر دو مراقب قراره مثال !یکنیم خبرمون یریم حال از یدار

 ...طتیشرا االن

 در که یسرم سوزن سوزش حس شدن شتریب با که آوردم باال را کمجانم دست

 رفته فرو دستم

 قبل از تریدج یلحن با و شد ظتریغل اخمش .افتاد نییپا دستم و گفتم ی"آخ" بود،

 :گفت

 !؟یدار مرض-

 :گفتم آمدیم در زور به که ییصدا با

 ...آب-
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 که یسادها و دیسف یوارهاید یرو نگاهم .رفت رونیب اتاق از و شد بلند عیسر

 نگار و نقش

 آمد،یم که یالکل یبو .خورد چرخ نداشتند، وسطشان در یصورت ینوار جز یخاص

 را تهوعم حال

 یآبیب شدت از خشکم یگلو .نداشتم آوردن باال یابر یجان یول کردیم کیتحر

 و سوختیم

 آب وانیل و کرد باز را در باالخره .بودند دهیچسب هم به اشیداخل یجداره عضالت

 به دست به

 به را وانیل یلبه .بشوم زیمخین کرد کمک و گرفت را گردنم ریز .شد کینزد من

 نمییپا ب**ل

 زنده سردش آب با بود، زده یخشکسال یابانیب همچون که را دهانم و چسباند

 وانیل آب کل .کرد

 :گفت ماکان که خوردم را

 ارم؟یب بازم-
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 .نه-

 :گفت و گذاشت کنارمان زیم یرو را وانیل

 ...مطلب لاص سر میبرگرد خب-

 !الیخیب ماکان-

 !آرزو اما-

 خوبه؟ باشم، خودم مراقب بعد به نیا از دمیم قول-

 :گفت و زد تیرضا از یلبخند

 .خوبه نیا-

 :گفتم کمجانم یصدا با و دمیکش یپوف

 ن؟یدیرس یجهاینت چه به انیرا با آخرش-
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 :گفت و شد پررنگتر لبش بر لبخند

 .خوشقلبه البته و یمنطق واقعا انیرا .یبکن شوفکر که یاون از بهتر یلیخ جهینت کی-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 اومده؟ خوشش تو از چون !چرا؟-

 :گفت پرغرور یلحن با و گذاشت امیشانیپ یرو را پرحرارتش دست

 !صد در صد-

*** 

 )کل یدانا :یراو(
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 با .رفت بهروز کار اتاق سمت به داشتند، دیترد رنگ که آهسته ییقدمها با یجن

 در به دنیرس

 .دیکش قیعم ینفس داد،یم تکان نیطرف به را سرش کهیحال در و ستادیا اتاقش

 با کردیم الیخ

 دور خود از را اشیمنف افکار از حاصل شیتشو توانستیم ،یسادها حرکت نیچن

 چند .کند

 در یرهیدستگ یرو را دستش قبل، از کمتر ینگران با و دیکش گرید قیعم نفس

 چون .گذاشت

 در به ضربه چند است، قائل یژهایو ارزش اشییتنها اوقات یبرا بهروز دانستیم

 ورودش تا زد

 پر از یبالشت از که ینرم و بزرگ چرم یصندل بر بهروز در، یآنسو .کند اعالم را

 آورد،ینم کم قو

 در را داغش دود که همچنان .بود گذاشته لبش یگوشه در را پشیپ و داده لم

 شیههایر

 باران از شده سیخ یپنجره به فرستاد،یم رونیب لبش گرید یگوشه از و گرداندیم

 با که
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 چشم بود، شده گرفته قاب اتاق کیتار و رهیت یفضا در سوخته یقهوها یپردهها

 .بود دوخته

 داخل؟ امیب تونمیم-

 بود، یعصبان یجن از شدت به و نداشت یحساب و درست یحوصله و حال که بهروز

 باالجبار

 :گفت و آورد در دهان از را پشیپ

 .ایب-

 ییقدمها با و کرد باز را در د،یرس لبش به جان داد را جوابش بهروز تا که یجن

 در یسع که محکم

 اتاق یهایصندل از یکی یرو .گذاشت اتاق در قدم داشت، او یرظاه غرور شینما

 و نشست

 و شده ریپ آنکه با بهروز که دیشیاند خود با .دوخت چشم بهروز مرخین به منتظر

 جز شیموها از

 زیر یچروکها آن با صورتش بر و نمانده یباق یگندم جو یرشتهها از انبوه یدستها

 واضح، اما

 تیجذاب مرد کی عنوان به هم هنوز شود،ینم دهید اوتطر و یجوان از یاثر گرید

 دارد؛ یخاص

 از لش،یاص یرانیا یچهره ته با یمعمول ظاهر به یچهره از که یتیجذاب همان دیشا

 پسرش به او

 یحرف آنکهیب یجن .است کرده تیجذاب آن یفتهیش را آرزو و است دهیرس ارث به

 بزند،

 د،یدرخشیم او یشناسنامه در نامش و بود شوهرش ظاهر به که بهروز به همچنان

 .کردیم نگاه

 از چشم زد،یم پشیپ به که یقیعم پک با همزمان قه،یدق چند از پس باالخره بهروز

 پنجره
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 یجن یروبرو قیدق و چرخاند یدرجها نود را اشیصندل آرام یحرکت با و گرفت

 با .گرفت قرار
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 اشیجوان یوفایب یمعشوقه ادی به را او که یجن رنگ یروزهایف یچشمها دنید

 انداخت،یم

 ثمر به انتظارش باالخره که یجن .آورد در دهان از را پشیپ و زد تلخ یپوزخند

 سکوت بود، دهیرس

 :گفت و شکست را

 ؟ینیبب منو یخوایم یگفت یچ یبرا-

 :گفت و شد قتریعم بهروز یبها**ل بر پوزخند

 ؟یچ یبرا-

 :افزود پرتمسخر یلحن با و کرد یکوتاه مکث

 ؟یچ یبرا یدونینم واقعا-

 :گفت و داد تکان نیطرف به یمنف پاسخ عالمت به را سرش یجن

 !دمیپرسینم ازت دونستمیم اگر-

 :گفت و تانداخ او به یهیسف اندر عاقل نگاه بهروز

 .یبزن ندونستن به خودتو یگرفت میتصم اما یدونستیم-

 قیعم ینفس بود، شده کالفه بهروز مرموز و چیپرپ شهیهم مثل یحرفها از که یجن

 و دیکش

 :گفت

 !مطلب اصل سر برو-

 در آدامس یبرگ گذاشتن از پس و گذاشت شیجلو کوتاه زیم یرو را پشیپ بهروز

 :گفت دهانش

 .رمیم باشه-
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 یرو السیگ دو در عالقهاش مورد یودکا ختنیر مشغول و دیجو را آدامسش یکم

 یجن .شد زیم

 بود کرده کم را صبرش که بهروز برابر در اشیاریهوش یادیز از هم خودش که

 د،یکشیم عذاب

 از پس و برداشت را السشیگ هم بهروز .برداشت را مهپرین یالسهایگ از یکی

 السیگ به زدنش
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 اتمام از پس بهروز .شد دنیکش سر مشغول و گفت یجاندار "یسالمت به" یجن

 تلخ یمحتوا

 :گفت و گرفت چشمانش یجلو را یبلور السیگ السش،یگ

 نهیا شهیش تیمز حداقل !ارزشترندکم هم شهیش کی از آدمها چرا فهممینم من-

 و شفافه که

 یوقت یحت د،ید شهینم اصال رو آدما باطن یول دید پشتشو یحت و باطنشو شهیم

 اعتماد قابل

 !دنیم یمهم یوعده یوقت یحت و باشن

 :گفت آورد،ینم در بهروز ربطیب یحرفها از سر که یجن

 نه؟ ای یگیم حرفتو باالخره-

 را کنندهاش منجمد و سرد نگاه و گذاشت زیم یرو ار السیگ یآهستگ به بهروز

 چشمان به

 .کشاند یجن منتظر

 .کنم تکرار قراره بگم؛ بهت رو یحرف ستین قرار واقع در-

 یرو را دستانش است، آمده بهروز اتاق به چه یبرا بود شده مطمئن حال که یجن

 یدستهها

 :گفت و گذاشت یصندل

 !ندارم یفراموش من !ستین تکرارش به یازین-
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 داریمعن یلبخند بود، شده خرسند یجن کردن یباز شینما انیپا از حال که بهروز

 :گفت و زد

 م؟یکرد ازدواج هم با یچ یبرا ما بگو بهم پس خب-

 :گفت تیجد با و کرد یاخم یجن

 .آرزو و ماکان ازدواج از یریجلوگ یبرا-

 :گفت و شد پررنگتر بهروز یبها**ل بر لبخند

 م؟یدیرس اکج به االن و-

 :داد پاسخ قبل تیجد همان با یجن
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 .میشیم کینزد هدفمون به میدار-

 با و داد فرم اخم با را اشیخاکستر پرپشت یابروها و کرد جمع را لبخندش بهروز

 که یونتخش

 :گفت زد،یم موج شیصدا در وضوح به

 !م؟یشیم کینزد چقدر !م؟یشیم کینزد-

 و برد باال شیجلو سکوت ینشانه به را دستش بهروز که بزند یحرف خواست یجن

 :داد ادامه

 ازدواج نیا یجلو و یکنیم اجرا رو نقشه یگفت من یبرا یاومد فقط تو !نگو یچیه-

 یریگیم رو

 اون به کردنت محبت و آرزو به شدنت کینزد ،یکرد که یارک تنها حاال تا اما

 کی یحت تو !بود

 ...االن و !یبگ آرزو به تویواقع ینکرد یسع هم ذره

 :افزود و زد یپوزخند

 !کنن ازدواج تا رهیم شیپ خوب یلیخ ماکان و آرزو نیب داره زیچ همه-

 :گفت معترض و اوردین دوام سکوت یبرا گرید یجن
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 رو زیچ همه اول نیهم از تونمینم !بگم بهش تویواقع ذرهذره کنمیم یسع دارم من-

 !بگم آرزو به

 اصال و گمیم دروغ کنهیم فکر ای شدم، وونهید کنهیم فکر ای اون کنم کارو نیا اگر

 ریدرگ ذهنش

 .کنهیم ردشون کامل و شهینم حرفام

 :گفت کردیم پررنگتر را پوزخندش کهیحال در و نشست صاف بهروز

 کامال هم دختر اون برادر و عمه االن که ذره ذره، اونقدر !؟یبگ یخوایم هذرهذر-

 امشب و ندیراض

 که ذرهذره اونقدر !رنیگیم جشن و شنیم جمع خونهش تولدش، یبرا همهشون

 یهفته دو

 یبابا تیرضا گرفتن با و رانیا رنیم اونجا از و ایتالیا رنیم سمسیکر یبرا گهید

 طبق آرزو،

 یبگ آرزو به ذرهذره یخوایم همچنان تو و کننیم ازدواج هیژانو مستیب برنامهشون

 !کنه؟ باور که

 :گفت پرخشم و کرد یاخم یجن

 با دینبا چوجهیه به باربارا !رهیبگ صورت ازدواج نیا دمینم اجازه هرگز من-

 !کنه ازدواج عشقش
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 که بود گشته خوشنود البته و بود شده خوشحال یجن تیعصبان دنید از که بهروز

 یرو دست

 را یجن یچانه دست با کهیحال در و شد بلند است، گذاشته او ضعف نقطه

 :گفت گرفت،یم

 اون با شیزندگ تیواقع و بارباراست اون که یبگ آرزو به دیبا تو !باربارا آره،-

 و باباش که یزیچ
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 که تو و هیک بفهمه اون که یکن یکار دیبا تو .داره فرق کردن ذهنش یتو عمهش

 یبابا زن

 بفهمه باباش که یکن یکار دیبا تو !یگذاشت خونه نیا یتو پاتو یچ یبرا ،یعشقش

 قیطر از آرزو

 ...فهمهب نویا اون یوقت و دهیفهم گذشتهش از زویچ همه ،یمن زن که تو

 :افزود زد،یم ثانهیخب یلبخند کهیحال در و کرد یمکث

 ...کنند ازدواج هم با ماکان و آرزو دهینم اجازه چوجهیه به-

*** 

 یسس یبها**ل با و خوردم را بود دهیخر میبرا ماکان که یکیاست بشقاب نیدوم

 شدهام،

 امیرخورپ نیا بخش نیبتریعج .دوختم چشم بهُتزدهاش چشمان به و زدم یلبخند

 بود نیا

 هم هنوز من یول بود شده ریس نکرده، تمام را اولش بشقاب هنوز ماکان که

 یقدر به .بودم گرسنه

 ساعت کی امروز، گردش از پس کردم مجبور را او که بودم کرده کیاست هوس

 به تا کند یرانندگ

 کرد،یم نگاهم یناباور با که همچنان .برسم دلم مراد به من و مییایب رستوران نیا

 و زد یلبخند

 :گفت

 ن؟یشد ریس-

 !ن؟یشد-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 .گهید دخترمون و خودت-

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 !پسرمون-
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 :گفت و انداخت نییپا و باال را شیابروها

 .دخترمون-

 :گفتم و دمیکش پرحرص ینفس

 .پسرمون-

 .دخترمون-

 .پسرمون-

 !تمام دخترمون-

 :گفتم و کردم اشاره بشقاب به انگشتم با و برداشتم را شیجلو بشقاب

 ؟یخورینم که هشویبق .تمام پسرمون-

 :گفت و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !؟یگرسنها هنوز-

 .گرفت شدن ریتسخ رنگ نگاهش .دمیبرچ ب**ل مظلومانه و کردم کج را سرم

 کمرنگ یلبخند

 :گفتم آهسته ییصدا با و زدم

 .گرسنهست پسرم !ستماین گرسنه من-

 :گفت و داد سر یخندها

 .رهیبگ قوت دخترم که بخور باشه-

 :گفتم و برداشتم چنگال با را کیاست از یتکها

 .پسرم افتخار به-
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 .ادیب ایدن به تپل مامانش مثل دیبا دخترم-

 و کردم یاخم بودند، گوشت سفت یتکه آن دنیجو مشغول میدندانها کهیحال در

 :گفتم

 .ادیب ایدن به اندازه باباش مثل دیبا پسرم-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها
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 !اومدم ایدن به چاق یلیخ من-

 :گفتم و شد باز اخمم

 !؟یشوخ-

 .داد ییغذا میرژ بهم دکتر که داشتم وزن اضافه یاونقدر من !یجد نه-

 !نشه ینجوریا پسرم وقت هی !نمیبب توینوزاد یعکسا دیبا !من یخدا اوه-

 :گفت و زد روزمندانهیپ یلبخند ماکان

 نیا از اندازهتر و تپل مامانش مثل که دخترمون البته .مدیم نشونت کباری باشه-

 ایدن به حرفا

 .ادیم

 او با بحث .شدم دنشیجو مشغول و برداشتم بشقاب داخل کیاست از یگرید یتکه

 جهینتیب

 .مالمیم خاک به را پوزش پسرم با شد، پسر بچه یوقت .است

*** 

 در گشتن اعتهاس عاقبت .گذاشتم شانهاش یرو را سرم و دمیکش یازهایخم

 پاساژ و ابانهایخ

 دخترانه یسرخاب و یصورت کفش و جوراب جفت چند م،یدیخر آنچه تمام که یرفتن

 یلباسها و

 یمکتهاین از یکی بر نشستن با که بود یفراوان یخستگ بود، دخترانه یکالهها و نوزاد

 پارک نیا

 .میکردیم در تن از دیبا
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 .ماکان-

 :گفت کرد،یم نوازش را آنها آهسته کهیحال در و برد فرو میموها در را دستش

 جانم؟-

 خجالت سن نیا با .کردم لوس را خودم و بردم فرو گردنش در شتریب را سرم

 مثل که دمیکشینم
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 :گفتم آهسته ییصدا با !کردمیم لوس شیبرا را دمخو بچهها دختر

 !یبدجنس یلیخ-

 :گفت متعجب یلحن با

 !چرا؟ !من؟-

 :گفتم غرولندکنان

 .دستت از شده ناراحت پسرم حاال .بود دخترونه یدیخر یچ هر چون-

 :گفت و داد سر کمصدا یخندها

 .خوشحاله دخترم عوضش-

 ؟یچ بود پسر اگه خب-

 .دختره که یبعد یبچه واسه میداریم نگه رو نایا-

 کردم،یم نگاه رخش مین به چپ چپ کهیحال در و برداشتم شانهاش یرو از را سرم

 :گفتم

 !نگذره بد-

 .زد میرو به نیدلنش یلبخند و چرخاند سمتم به را سرش

 .گذرهینم بد اصال-

 بشه؟ دختر شیکی که ارمیب ایدن به بچه تا چند من !ماکان بذار هیما خودت از خب-
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 طنتیپرش یلحن با و زد زل چشمانم در بود، گرفته طنتیش رنگ که ینگاه با

 :گفت

 تا گه،ید ارزهیم امتحانش به .ذارمیم هیما جونم و دل با خودم ینوبه به که من-

 بچه تا چهار

 چکدومیه بچه، تا چهار از که نیا احتمال گهیم یاضیر احتماالت قانون .میکنیم امتحان

 دختر

 .هست یادیز دیام پس صدمه، دوازده فقط نشه
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 ادیز شم تازه !منه واسه هاشیسخت یهمه !ستین سخت اصال که تو گذاشتن هیما-

 یاضیر

 نه؟ ،یخوند

 :گفت و خاراند دست با را گردنش پشت یکم

 .ینگ یبگ یا-

 .یجنابعال احتماالت واسه ارمینم بچه چهارتا من خب اما-

 یگوشه .داد را پاسخم دلچسبش یخندهها زیر با .دمیکش یپوف و کردم یاخم

 به را لبم راست

 :گفتم و دادم کش باال

 .ادیم خوابم من که میبر پاشو کردن، ذوق یجا به حاال خب-

 ینگاه اشیمچ ساعت به و زد یلبخند بود، هآمد بند شیخندهها حال که ماکان

 با .انداخت

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش ساعت دنید

 !میبر-

 به را سرم نیماش حرکت نیح که من و بود ادیز چراغقرمز راه طول در خوشبختانه

 هیتک یصندل

 در و شدمیم داریب چراغقرمز پشت توقف هر با زدم،یم چرت و بسته چشم و داده

 چشمانش

 داشتم ازین حد نیا تا نگاه کی به که دیرسیم مسخره نظر به چند هر .کردمیم نگاه

 خب یول

 کردم باز چشم نیماش کامل توقف با .کند هیتوج توانستینم منطق را احساسم نیا

 تعجب با و

 :گفتم داد،یم نشان یخوب به را امیناباور که یلحن با .شدم رهیخ یالب به

 !نجا؟یا چرا-
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 :افزودم و چرخاندم سمتش به را سرم و گرفتم شهیش از چشم

 !خودم؟ یخونه ینبرد منو چرا-

 :گفت و زد پرآرامش یلبخند

 ست؟ین خونهت نجایا مگه-

 را دستم که همچنان .بردم فرو اشیشمیابر و نرم یموها در و بردم باال را دستم

 به لذت با

 :گفتم بودم، آورده در شیموها یالبال در آرام یحرکت

 !مناند یقبل یخونه انیرا و عمه االن یول !هست که البته-

 را آنها تا گذاشتیم میموها یرو را دستش کهیحال در و کرد پررنگتر را لبخندش

 کند، نوازش

 :گفت

 ادهیپ به پس .انیرا و تو یعمه جمله از همه آرزو؛ هست مهه به حواسم من-

 .ارزهیم شدنت

 :گفتم و زدم شیرو به لبم سمت دو آمدن باال با یلبخند

 !ارزهیم تو با زیچ همه امتحان !البته-

 :گفت و شد قتریعم امکان حد تا لبخندش

 .داره لذت یزیچ هر از شتریب کردن امتحان تو با من یبرا و-

 د،یرس صورتم یمتریسانت سه به یوقت .کرد کینزد صورتم به آهسته را صورتش

 را چشمانم

 با .کردم یط سرم، بردن جلو با را مانیبها**ل انیم یمانده یباق یفاصله و بستم

 و یگرم

 که یویافترش خوب یبو .شدمیم صتریحر لذتش یادامه یبرا نشیریش حرارت

 بر یلیخ امروز

 با همچنان .کردیم ییجدا از ناتوان شه،یهم زا مدهوشتر مرا بود، زده صورتش

 در حرارت پخش
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 نفس با را ادکلنش و ویافترش مخلوط تلخ و خنک یبو ن،یریش لذت آن از بدنم

 تا پرزورم و قیعم

 .بردمیم فرو میههایر عمق
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 یپاس تا بسا چه نبود، یآوردن کم نفس اگر و بود شده تنگ سخت مانیهردو دل

 آن به شب از

 هم به را مانیهایشانیپ م،یگرفتیم فاصله هم از یکند به که همچنان .میدادینم انیپا

 گرفتن در یسع که یدهایبر و تند ینفسها بلند یصدا به بسته چشم و میچسباند

 یهوا تمام

 یعیطب یحالت به مانینفسها قهیدق چند از پس .میسپرد گوش داشتند، اطراف

 و برگشت

 با و کردم باز چشم .بازگشت ممکنش حالت نینرمالتر به من یگرفته گرُ صورت

 لبخند دنید

 در که یلذتبخش و گرم آرامش و شوق با را لبم یسو دو هر آرامشش، از زیلبر

 یسلولها تمام

 و دیبخش یشتریب غلظت لبخندش به .دادم کش باال به د،بو کرده نفوذ بدنم

 :گفت

 مادمازل؟ میبر حاال .میکرد کارو اصل خب-

 :گفتم و کردم پررنگتر یتمندیرضا با را لبخندم

 !میبر-

 نگاهم یطور .کردیم نگاهم یچشم ریز و بود گرفته را دستم خانهاش در یجلو تا

 انگار که کردیم

 متوجه یحت من اما دهم بروز را دهمینم نشان و دانمیم که را یمهم زیچ خواهد،یم

 شدمینم
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 خانه در سمت به را دستش که همچنان !بود چه بشیعج رفتار و نگاه نیا لیدل

 تا بود کرده دراز

 :گفت کنم، باز را در من

 .مقدمتره مادمازل-

 همان در رمز هم هنوز .زدم را خانهاش در رمز انگشتانم با و زدم پرغرور یلبخند

 و روز" بود عدد

 آهنگ یصدا با ".بود شده مصادف بهسا تولد با که دارمانید نیاول سال و ماه

 شد باز در یکوتاه

 شدم داخل بشوم، وارد من تا بود ستادهیا عقب همچنان که ماکان دنید با من و

 از قبل یول

 و شدند روشن ناگهان خودشان کنم، روشن را خانه کیتار یفضا یچراغها نکهیا

 نیمارت و رتاما

 .کردند پخش ییرایپذ در را یرنگ یینوارها دستشان، کلفت و کوتاه یلههایم با

 در متعجب

 کا،یار ن،یجول ان،یرا مارکو، عمو عمه، دنید با همزمان و چرخاندم چشم ییرایپذ

 یحت و ادوارد

 یترانه هم با هماهنگ که شانیصدا به کردند،یم نگاه من به لبخند با یهمگ که الرا

 تولدت"

 و نیریش یتجربه آن نیح نداشتم شک .سپردم گوش خواندند،یم را "مبارک

 اشک رمنتظره،یغ
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 نیا .شتندا یکاف وضوح چشمانم یجلو ریتصو که چرا بود شده جمع چشمانم در

 بود ینباریاول

 یجزئ سال، نیا در که ییآنها یهمگ یول بودم کرده فراموش را تولدم خودم که

 امیزندگ از مهم
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 !گرفتندیم جشن میبرا و داشتند ادی به شدند

 !یکنیم هیگر االن نگو !آرزو-

 سمتش به سرم شد،یم زمزمه گوشم کنار که ماکان یآهسته یصدا دنیشن با

 یقطرها و دیچرخ

 یلبخند همزمانش ختم،یر اشک آنکه وجود با .دیچک راستم چشم یگوشه از شکا

 .زدم قیعم

 دور را دستانم و ستادمیا میپاها یپنجه یرو و شدم جمع در حضور مراعات الیخیب

 گردنش

 انگشتانم سر با بردم،یم فرو گردنش یگود در را سرم کهیحال در .کردم حلقه

 به را نرمش یموها

 :فتمگ و گرفتم یباز

 !نبود ادمی خودم یحت یوقت کنم، تشکر ازت یچطور دونمینم_

 نیا من خب یول بود من یاطیاحتیب یبرا شوقشان از نشان شانیزدنها دست یصدا

 دوست وجود تمام با شد، حلقه کمرم دور ماکان دستان بدنبالش که را یاطیاحتیب

 .داشتم

*** 

 بخورم؟ کیک مباز من شهیم آرزو .بود یخوشمزها یلیخ کیک اوه-

 یسع کهیحال در و کردم نگاه انداخت کیک به سپس و من به ینگاه که نیمارت به

 زیر کنترل در

 :گفتم داشتم، میخندهها

 .زمیبر برات بذار !شهیم که البته-

 میجا در تا گذاشت میزانو یرو را دستش ماکان که شوم بلند مبل یرو از خواستم

 .نمیبنش

 :گفت زدیم یچشمک من به کهیلحا در و شد بلند خودش سپس

 .ایشیم چاقتر یبخور ادیز کیک اگه نیمارت-
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 :گفت و دیکش یپوف نیمارت

 .جذابم یلیخ جوره همه من که نهیا مهم داره؟ یبیع چه خب-

 .داد نیمارت به بود گذاشته کیک آن در که را یبشقاب د،یخندیم کهیحال در اکانم

 به یلبخند

 :گفتم آهسته کنارم، در ماکان نشستن از پس و زدم شانیرو

 .یباش نیمارت مثل پسر کی یبابا خوبه چقدر-

 با .کرد نگاه من به تعجب از گرد یچشمان با و چرخاند سمتم به را سرش ماکان

 از وممل یلحن

 :گفت یناباور

 !؟یکنینم که یشوخ-

 تا گرفت دهانش یجلو و کرد مشت را دستش .دادم تکان نیطرف به را سرم

 واضح شیخندهها

 البته و آمدیم او به یلیخ داشتن پسر نظرم به کرد،یم مسخره چند هر .نباشد

 .بود من دلخواه

 از بشم نمطمئ خوامیم .کادوهاست وقت حاال م،یخورد که رو کیک آرزو خب-

 من یکادو

 .کن بازش پس اومده خوشت

 :گفت و زد مارتا به یلبخند ماکان

 .کادو مسئول تو و کهیک مسئول نیمارت شهیهم-

 در که را یکوچک یجعبه آمد،یم ما سمت به کهیحال در و زد پرغرور یلبخند مارتا

 داشت دست

 :گفت و داد من به

 .مهمتره یلیخ من تیمسئول !البته-

 :گفت رضمعت نیمارت

 .کادو نه کهیک کنهیم تولد رو تولد که یزیچ اون !نه اوه-

 :گفت و کرد یزباندراز او به مارتا
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 !کیک نه کادوست-

 !خوشمزهست یکادو جور کی خودش کیک خب-

 یخوشمزها یخوراک که یجمع هر در نیمارت حضور .میدیخند حرفش به مانیهمگ

 باشد،

 بود، داده دستم به که یجعبها به مارتا یاشاره با .سازدیم فراهم را خنده موجبات

 باز را جعبه

 میبها**ل بر لبخند فرشته، کی طرح به رنگ ینقرها فیظر پالک دنید با و کردم

 .شد یجار

 :گفتم کردم،یم قتریعم را لبخندم کهیحال در و کشاندم منتظرش مانچش به را نگاهم

 !ازت ممنونم !مارتا قشنگه یلیخ-

*** 

 و عمو عمه، یحت همانان،یم تمام .دمیکش یازهایخم و کشاندم ساعت به را نگاهم

 رفته انیرا

 .ببرد خانهام به بعد یکم ماکان، هم را من بود قرار و بودند

 زیسورپرا گفت و نداد را هاشیهد من به ماکان که بود نیا تولد بخش نیجالبتر

 که من .است

 کهیحال در و آمد رونیب حمام از باالخره .آوردمیدرنم سر زشیسورپرا از اصال

 یحوله با را سرش

 :گفت و افتاد من به چشمش کرد،یم خشک کوچکش

 ؟ینزد چرت هی چرا خب-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .هیچ کادوم بفهمم خوامیم-

 :گفت رفت،یم اتاق به کهیحال در و داد سر یندهاخ

 .کن صبر کم هی پس-

 :گفت شد،یم کینزد من به کهیحال در و آمد رونیب قهیدق چند از پس
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 .شینیبب پاشو خب-
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 از یگوشها تا همراهش و شدم بلند بودم، دهیکش دراز که یکاناپها یرو از

 کی آنجا در که ییرایپذ

 آنقدر که بود جالب .رفتم داشت، قرار بزرگ یجسم بر دیسف یچرم پوشش

 که بود گوشه

 میرو به نیدلنش یلبخند کهیحال در ماکان هیثان چند از پس .نکرد جلب را توجهم

 آن زد،یم

 :گفت و برداشت را پوشش

 !زیسورپرا از نمیا-

 براق و دیسف ییانویپ !بود انویپ کی جسم آن .ماند ثابت شیرو چشمانم مردمک

 یصندل که

 و بایز اریبس رنگش ینقرها یههایپا با و بود دیسف خودش مثل پشتش، چرم

 .بود شده ریچشمگ

 حرومم آن از دادم، بابا به که یقول یبرا و داشتم را شیآرزو سالها که ییانویپ

 ماکان !بودم شده

 :گفت و کرد صاف را شیصدا

 ...البته و یزنیم انویپ واسم نجایا بعد به نیا از-

 :داد ادامه کشاندم، چشمانش به را ناباورم نگاه یوقت که کرد یمکث

 قبول اون و کردم صحبت لندن یتو انویپ معروف و مطرح یخصوص معلم کی با-

 روز هر که کرد

 .بده یحرفها آموزش تبه و نجایا ادیب عصر

 :گفت و کرد پررنگتر داشت ب**ل بر که را یلبخند

 مادمازل؟ چطوره-
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 به من یایرو که کنم باور لمسشان، با تا گذاشتم میبها**ل یرو را دستانم کف

 وستهیپ تیواقع

 کمرم دور را دستش دو هر کهیحال در و آمد جلو بلند قدم چند .نمیبینم خواب و

 کرد،یم حلقه

 :گفت و چسباند خودش به مرا

 !نبود رممکنیغ یکنیم فکر که یاونقدر !ستین سخت باورش گهید که نیا-

 فرو شیموها در را انگشتانم که همچنان و برداشتم میبها**ل یرو از را میدستها

 بردم،یم

 یصابون و سرش یشامپو خوب یبو .دمیس*بو را او و ستادمیا میپاها یپنجه یرو

 صورتش بر که
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 نیتریعمق تا لذت آن نیریش و گرم طعم و کرد نفوذ میههایر عمق تا بود، زده

 عضالت

 .کرد ابینا یلذت غرق را میبها**ل

 لذت آن در و بردیم یپ من یبقل یخواسته به بزنم، یحرف آنکهیب بود ریدلپذ چقدر

 به رو و گرم

 چند از پس .کنم حس عشق کنار در را یشاد اوج تا کردیم یهمراه مرا اش،یداغ

 هم از قهیدق

 و بردم فرو گردنش در را سرم من م،یزدیم نفسنفس کهیحال در و میگرفت فاصله

 به را سرم فرق

 :گفت و دیکش گونهام یرو نوازشوار را دستش .چسباندم چانهاش ریز

 .چطوره ینگفت آخرش-

 :گفتم شوق از مملو یول آهسته ییصدا با و زدم یلبخند

 !یفوقالعادها تو !ماکان بود یعال-

 :گفت پرغرور یلحن با
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 .دونمیم-

 :گفتم و زدم نهاشیس به یمشت

 ؟یشد فتهیخودش باز تو-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 !شهینم سوبمح یفتگیخودش که وجودت خوب یتهایواقع به اعتراف-

*** 

 .خوبه خوبه،-

 شد تمام یقیموس یوقت .زدم را نتُ یباق یشتریب نفس به اعتماد با حرفش نیا با

 زد دست میبرا

 :گفت داد،یم شکل لبخند با را نازکش یبها**ل کهیحال در و
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 !آرزو بود یعال-

 :گفتم زدم،یم شیرو به تیرضا از یلبخند کهیحال در و شدم بلند امیصندل یرو از

 .کسونیو خانم ممنون-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 برم؟ بعدش که یکنیم مهمونم خوشمزه یقهوهها اون از یکی خب-

 به که یروز نیاول اگنس چند هر .کند درست یقهوها گفتم و زدم صدا را اگنس

 آمد، خانه نیا

 نداشت، ییآشنا ازشین مورد لوازم و لیوسا دمانیچ با و کردیم یبیغر احساس

 روز دو از پس

 به را شیکارها منضبط و فرز ،یقبل یخانه مثل هم نجایا در گرفت ادی خوب یلیخ

 انجام یدرست

 کی مانیدو هر یجلو و آمد ییرایپذ به دست به ینیس قهیدق چند از پس .دهد

 ینعلبک و فنجان

 .گذاشت بود، داده بیترت که را ییبو خوش و ظیغل یقهوه یمحتو کوچک
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 امروز که گفت زدن، گپ و ماندن شتریب یبرا من اصرار خالف که کسونیو خانم

 تا برود زود دیبا

 قهوهاش کردن مزهمزه مشغول و برداشت را فنجانش برسد، مهمش مالقات به

 هم من .شد

 .رفتم فرو فکر به مشامم به خوشش یبو دنیکش نیح و برداشتم را فنجانم

 عمو و عمه تولدم، شب از بعد روز .گذردیم تولدم شب از هفته کی حدودا امروز

 بازگشتند رُم به

 که یوقت از و کرد عمل بود داده که یقول طبق ماکان .رفت لندن از انیرا شبش و

 و رفتند مهمانانم

 انویپ سیتدر یبرا کسون،یو خانم بود، گفته که یشخص همان آمدم، شخانها به من

 هر من به

 معتقد کسونیو خانم که است نیا خبرها نیبهتر از یکی .دیآیم خانه به عصر روز

 من است،

 شرفتیپ هفته کی نیهم در سبب نیهم به و هستم عالقهمند و مستعد اریبس

 یریچشمگ

 ستیانیپ کی حد در توانمیم بعد سال انیپا ات بروم، شیپ نطوریهم اگر و داشتهام

 یحرفها

 و بچه به کردن فکر با دیشا چند هر .شوم ریمس نیا نامدار بسا چه و شده ظاهر

 پس یمشغلهها

 .است قشنگ هم شیایرو یحت خب یول برسد نظر به ییایرو شتریب ازدواج، از

 .رمیم گهید من خب-
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 به یلبخند .شدم بلند امیصندل یرو از و گذاشتم زیم بر ینعلبک یرو را فنجانم

 و دمیپاش شیرو

 :گفتم
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 بهتون دوارمیام دیبر دیبا که حاال خب یول دیبمون شتریب داشتم دوست که من-

 .بگذره خوش

 :گفت داشت،یبرم مبل یرو از را کوچکش فیک کهیحال در و زد یلبخند

 .یباش داشته یخوب یلیخ روز هم تو دوارمیام !آرزو ممنون-

 رفتنش از پس .کردم اشیهمراه خانه در به دنیرس تا و کردم پررنگتر را لبخندم

 با شدنم تنها و

 و آمدیم ماکان که بعد ساعت دو تا را امروز درس و رفتم انویپ سمت به اگنس،

 مثل بود قرار

 .کردم نیتمر بنوازم، دیجد آهنگ شیبرا شبها گرید

 به یچند از هر و دیدیم را شام تدارک اگنس بودم، نیتمر مشغول من که همچنان

 ییرایپذ

 همواره کسونیو خانم و ماکان مثل هم اگنس .کردیم نگاه لذت با من به و آمدیم

 قیتشو مرا

 نواختنش هنگام را یعالقها و ذوق که چرا دهم، ادامه را انویپ نواختن حتما که کردیم

 من در

 نیتمر غرق یقدر به .افتیینم ظهور من در یگرید کار چیه انجام نیح که دیدیم

 که بودم شده

 دور نیپنجم اتمام از پس که شد وارد ماکان و شد باز ی ک خانه در نشدم متوجه

 حس با نم،یتمر

 یصندل یرو .دیچرخ راستم سمت به مسر کمرم، دور یگرم دستان شدن حلقه

 نشسته کنارم

 .کرد تشنهام چشمان نثار را آرامشبخشش نگاه .بود

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 !ویموس سالم-

 :گفت و آمدند کش باال به آرامشبخشش لبخند لیتشک یبرا لبش سمت دو هر

 !زمیعز سالم-
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 :گفتم و دادم سر کوتاه یخندها

 من ای زمیعز گمیم من مادمازل، یگیم تو ای همو؟ میکن صدا جور کی دو هر شهینم-

 گمیم

 !زمیعز یگیم تو و ویموس
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 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 بیترک هم با و داره خودشو خاص ینیریش کردن صدا جور دو هر بهتره، ینطوریا-

 .شهیم

 عقبتر را سرش م،یبها**ل بر گرم ینیریش آن کاشتن از بعد و آورد جلو را صورتش

 :گفت و برد

 ه؟یروز چه فردا که نرفته ادتی-

 استرس از یمقدار من، درون در هم هنوز چند هر .زدیم موج شوق شیصدا در

 یباق هامیاول

 .بود مانده

 :گفت و گرفت را چانهام ریز دستش با

 کنم اثبات که اوردمین برات لیدل همه اون یالک که من !ینباش نگران بود قرار-

 ینگران یجا

 !ستین

 هنوز و بود صافصاف هنوز که شکمم یرو را دستم کهیحال در و گرفتم او از چشم

 خوب یلیخ

 با و انداختم نییپا را سرم گذاشتم،یم کرد یمخف آن با را دوران نیا در بودن شدیم

 ییصدا

 :گفتم آهسته

 ...فردا یغربالگر یجهینت ممکنه و سالمه یس االن من که یدونیم ماکان-
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 نانیاطم و آرامش که چشمانش به را نگاهم .گذاشت دهانم یرو را دستش

 آنها از یفراوان

 :گفت و زد میرو به دلگرمکننده یلبخند .کشاندم کرد،یم تراوش

 از باشه، داشته سندرم نکهیا احتمال که یدونیم .آرزو کن فکر خوب یزایچ به-

 درصد پنجاه

 یادیز یدواریام یجا و هست بودنش سالم کامال یبرا یشتریب شانس پس .کمتره

 .هست

 :افزود قبل از آهستهتر ییصدا با .برداشت دهانم یرو از را دستش و کرد یمکث

 چهارم ماه به وزهن که االن شهیم باشه، داشته یبزرگ مشکل هم اگر یحت-

 ...دهینرس
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 امکان از که یجملها دادینم رضا دلم اصال .گذاشتم دهانش یرو را دستم من نباریا

 سقط

 وجود با را بچه نیا من .شود تیتثب ذهنم در بگذارم ای بشنوم باشد، آن در نیجن

 موقع به

 !داشتم دوست وجود تمام با نبودنش،

*** 

 چشم .شدم داریب بود، گرفته نوازش به را میموها که یدست یگرما حس با صبح

 که را بازم مهین

 :گفت و زد یلبخند د،ید

 !مادمازل ریبخ صبح-

 گرم ممکن حالت نینتریریش با را آن و زد امیشانیپ بر کوتاه یسها*بو و شد خم

 با .کرد

 :گفتم و دمیمال را چشمانم یکم میدستها

 .ریبخ هم تو صبح-

 :گفت رفت،یم اتاق در سمت به که همچنان و شد بلند تخت یرو از
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 .کنه آماده رو صبحانه اگنس گمیم یبشور رو صورتت یبر تا خب-

 :گفت دواریتهد یلحن با .دیچرخ سمتم به و کرد باز را در

 .بزنم شونهشون خودم تا یندار یکار هاتمو به-

 :گفتم و زدم کمجان یلبخند

 .خودت مال کردنشون شونه !چشم-

 یازهایخم .بست را اتاق در رفتنش، رونیب از پس و زد روزمندانهیپ یلبخند

 سست بدن و دمیکش

 سمت به .شدم بلند تخت یرو از و آوردم در حرکت به یسخت به را کرختم و

 تمرف میلباسها کمد

 گرفته یجا تنم بر یشلختها طرز به و دهیچرخ که را بازم و کوتاه خواب لباس تا

 لباس با بود،

 .کنم عوض یگرید
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 اتاق از رفتن رونیب یبرا یلمشک دهام،یژول یموها جز و شدم آماده باالخره

 در ماکان که نداشتم

 بودم، نشسته منتظرش نهیآ مقابل یصندل یرو که من دنید با و کرد باز را اتاق

 کینزد من به

 کردن باز به شروع و گرفت قرار سرم پشت برس، برداشتن از پس و شد

 میموها یگرهها یآهسته

 صبح که بود شده نیهم روزهاش هر کار .کرد آنها دنیکش برس آن از پس و

 بزند شانه را میموها

 اصال شخصا من که چرا بود یخوب یبرنامه .میبخواب و بزند شانه را آنها شب باز و

 و حال

 نیا یراوان ف لذت و دقت با او یول نداشتم، را میموها یگرهها کردن باز یحوصله

 و کردیم را کار
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 .کردیم شانه مرتب را میموها

 .شد تموم-

 :دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و چرخاندم سمتش هب را سرم

 .ممنون شهیهم مثل-

 :گفت و دیبخش یشتریب یژرفا داشت ب**ل بر که یلبخند به

 .کنمیم خواهش شهیهم مثل-

 .شدم بلند یصندل یرو از و دادم سر کوتاه یخندها

 نشزما بودن کم که بود دلچسب یقدر به یول دینکش طول ادیز صبحانه خوردن

 از .کند جبران را

 :گفتم و شدم بلند یصندل یرو

 .میبر گهید خب-

 :گفت و دیپاش میرو به داریمعن یلبخند ماکان

 !یباش نداشته استرس بود قرار-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .گهید یکن درکم یتونینم-

 گذاشت،یم میشانهها یرو را دستش دو هر کهیحال در و شد بلند اشیصندل یرو از

 :گفت
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 !نداره هیبق درک به یربط چیه نیا و یباش آروم دیبا تو-

 :افزود و کرد حرفش یمهیضم آرامشبخش یلبخند

 .بود لیدلیب هاتینگران یهمه ینیبیم یریم-

*** 

 !خوشگله چقدر دخترمون کن هنگا ،یشوخیب-

 یجا .کردیم نگاه شوق با یسونوگراف عکس به بود، داده لم کاناپه یرو که همچنان

 یخوشحال
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 انیشا هم نیا و بود لیم باب ش،یپ یهفته یغربالگر شیآزما جواب که داشت

 که است ذکر

 .دیرس شیآرزو به ماکان و است دختر بچه شد معلوم ،یسونوگراف نیآخر از بعد

 به کهیحال در

 :گفتم پرحرص و دمیکش یپوف شدم،یم کینزد کاناپه

 .شد دختر یکرد ناراحتش اونقدر و باشه پسر بود قرار !نده دخترتو پزُ انقدر-

 :گفت و داد سر یخندها

 .بهتر-

 دور را دستش که همچنان .نشستم کنارش و دمیرس کاناپه به بلند قدم چند با

 حلقه کمرم

 :گفت کرد،یم

 ران؟یا میریم اونجا از روز چهار از بعد و رُم میریم گهید روز دو شهیم باورت-

 کش باال به را لبم راست طرف کردم،یم نگاه چشمانش در لذت با که همچنان

 :گفتم و دادم

 مونییآشنا از سال کی واقعا یعنی !گذشت زود انقدر شهینم باورم واقعا که من-

 سمسیکر یتو

 !گذره؟یم میبود رُم بهسا تولد واسه که

 :گفت کرد،یم نوازش را آنها کهیحال در و گذاشت میموها یرو را دستش
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 یبو و رنگ نیا و من یزندگ در تو شروع از سال کی !گذرهیم تمام سال کی آره-

 !گذرهیم دیدج

 هم هنوز .فشرد میبها**ل بر را گرم و نرم ینهایریش آن و آورد جلوتر را سرش

 و نیریش طعم

 .داشت را گذشته ریدلپذ
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 ماکان .میرفت آشپزخانه به زد،یم صدا صبحانه خوردن یبرا را ما که اگنس یصدا با

 بود قرار که

 پشت از و خورد را هاشصبحان من از شیب یسرعت با برود، مارستانیب به هم امروز

 .شد بلند زیم

 :گفت گونهام بر کوتاه اما گرم یسها*بو کاشتن از پس و آمد سمتم به

 .خداحافظ .برم دیبا گهید من-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .خدانگهدار-

 :گفت و دیچرخ سمتم به بود، آشپزخانه از خروج حال در که همچنان

 .باش دخترم مراقب-

 خواستیم کردنش، "دخترم دخترم،" نیا با .رفت و زد میرو به طنتیپرش یلبخند

 من به

 .شدم بازنده من و نشسته یرس ک به او حرف که کند یزباندراز

*** 

 ؟یکن درست قهوه شهیم اگنس-

 .خانوم بله-

 گذشتیم ماکان رفتن از یساعت سه .کردمیم عوض را ونیزیتلو یکانالها حوصلهیب

 مثل و

 خواستم و دمیکش یازهایخم .رفتیم سر خانه در ماندن نهات از حوصلهام شه،یهم

 یراحت یرو

 یرو ساعت به .کرد جلب خودش به را توجهم خانه در زنگ یصدا که بکشم دراز

 کردم نگاه وارید

 :کردم زمزمه ب**ل ریز و
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 !صبح موقع نیا اونم باشه؟ تونهیم یک آخه-

 کنم؟ باز رو در خانوم-
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 یچروک و نیچ تا دمیکشیم راهنمیپ به یدست کهیحال در و شدم بلند یراحت یرو از

 شیرو

 :گفتم نماند،

 .کن باز-

 نجایا او .شد گرد تعجب شدت از چشمانم خانه، به ورودش و در شدن باز از پس

 کار هچ

 !کرد؟یم

 در و یآشفتگ ینوع چهرهاش در بود، آراسته و مرتب شهیهم مثل ظاهرش آنکه با

 چشمانش

 و ندارد رو شیپ یندیخوشا اتفاق آمدیم نظر به .زدیم موج دلشوره و ینگران ینوع

 ن،یهم یبرا

 شد کینزد من به بلند قدم چند با .گرددیم راهکار دنبال به فراوان یرس است با

 :گفت و

 .آرزو سالم-

 نباریاول یبرا یکنجکاو و تعجب که ییصدا با و زدم شیرو به یکمجان لبخند

 یخانه به آمدنش

 :گفتم بود، دایپ آن در ما

 !سالم-

 :کردم زمزمه را اسمش یبار چند ب**ل ریز

 !نسنتیو یجن-

 :دمیپرس و گرفت دست به را زبانم افسار تعجبم، با توام یکنجکاو باالخره و

 !نجا؟یا یاومد که شده یچ-

 مبلها از یکی یرو .آمد سمتم به بلند قدم چند با و زد یمصنوع و کمجان یلبخند

 در که

 :گفت و نشست بود، من یکینزد

 ؟ینشد خوشحال دنمید از-
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 :گفتم و نشستم هم من باالجبار

 یلیدل !نجایا یاومد زده سر انقدر که کردم تعجب یلیخ فقط !نگفتم نویا من-

 داشته؟

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 رو لیدل اون چون که هست پشتش یلیدل برسه، نظر به بیعج که یزیچ هر-

 بهش یدونینم

 .بیعج یگیم

 اومدنت؟ نجایا به االن یبرا بود یچ لیدل اون خب-

 :گفت و گذاشت مبل یدسته یرو را دستانش

 م؟یبزن حرف بعد و میبش سرگرم یدنینوش کی با اول ستین بهتر-

 :گفتم و دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 قهوه؟ ای یچا-

 .باشه داغ و تلخ فقط نداره، یفرق-

 .اوردیب را قهوهها اگنس تا میماند منتظر دو هر و گفتم اگنس به خواست آنچه

 که بود جالب میبرا

 !بود بابا مثل درست قهاشیسل !تلخ و داغ گفتیم

 زدن هم مشغول که من .گرفتند قرار مانیروبرو قهوه یفنجانها یساعت مین از پس

 در شکر

 .دوختم د،ینوشیم داغداغ همانطور را تلخش یقهوها که او به چشم بودم، قهوهام

 آنکه از پس

 ینفس .دیکش لبش به یدست و گذاشت زیم یرو را فنجانش د،یشنو یجرعها چند

 دیکش قیعم

 ینوع .زدیم موج یخاص یدلهره نگاهش در .کشاند من سمت به را نگاهش و

 آنکه یبرا دلهره

 .دارد یعواقب چه بزند من به خواستیم که یحرف دانستینم
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 کی مورد در تا نمتیبب کینزد از و امیب گرفتم میتصم باالخره من آرزو خب-

 باهات مهم موضوع

 ...بزنم حرف
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 .آورد هجوم وجودم یهمه به یفراوان شیتشو و ترس حرفش با یبیعج طرز به

 قورت را دهانم آب

 قرار یبد حرف که دهم نیتسک را خودم مثبت، یافکار با کردم یسع و دادم

 یول بزند ستین

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس .زدیم شور همچنان دلم چرا دانمینم

 !بزن حرف خب-

 :گفت و گشود ب**ل دید که را امیکنجکاو

 خوامینم .یکن قضاوت بعد و یبد گوش آخر تا حرفامو یبد قول من به دیبا اول-

 و نصف حرفامو

 ...که بدون هم رو نیا .گمیم دروغ و یکنینم باور که یبگ ده،یشن ناقص و مهین

 :افزود و کرد یمکث

 .شاهد هم و دارم مدرک هم حرفهام اثبات یبرا-

 :گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 که یحرف مگه اصال !بخوام؟ شاهد و مدرک که دادگاهه مگه !ه؟یحرف چه نیا-

 هیچ یبزن یخوایم

 !سخته؟ نقدریا باورش که

 جانم که کرد تلف را زمان یقدر به اتش،یمحتو خوردن با و برداشت را فنجانش

 و برسد لبم به

 چشم .دیایب سراغم دوباره زمینفرتانگ تهوع حال که شود ادیز یحد تا امیران نگ

 آب و بستم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1115 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یرو فشیظر دستان .بشوم مسلط خودم بر تا دادم قورت تند تند را دهانم

 یجا میشانهها

 :گفت که دمیشن را نگرانش یصدا .تندگرف

 !شده؟ یچ !خوبه؟ حالت آرزو-

 .دادم ماساژ را آن نییپا به باال از آهسته یبار چند و گذاشتم میگلو یرو را دستم

 کم حس با

 آنها در شیتشو که چشمانش به را نگاهم و کردم باز چشم تهوعم، حالت شدن

 زد،یم سوسو

 :گفتم و کشاندم

 !خوبم االن-

 
 

826 

 مطمئن .دیکش الیخ یآسودگ از ینفس و گذاشت نهاشیس یقفسه یرو را دستش

 هم باز بودم

 فقط او و "نه" دهمیم پاسخ هم باز من و دارم یخاص یماریب ایآ که پرسدیم

 .است شده حساس

 اومده؟ سرت ییبال چه یگینم من به چرا تو آرزو-

 :دمیپرس گنگ و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یزنیم حرف بال کدوم از !؟یگیم یدار یچ-

 :گفت و کرد یاخم

 و یکرد دایپ یگوارش مشکل تو که آورده سرت بابات مطمئنم که ییبال همون-

 یعصب یوقت

 !یریگیم تهوع حال مدام ،یشیم

 خانوادهم از دور ساله دوازده االن من !؟یزنیم حرف بابام از همش چرا تو !ابام؟ب-

 !کنمیم یزندگ

 !برسه یبیآس بدنم به که نکرده یعصب منو اونقدر چوقتیه بابا ضمن در
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 :گفت و زد داریمعن یپوزخند

 .مشکالته نیا تمام لیدل بابات چون-

 :گفتم و کردم یاخم

 بابام که یبدون دیبا !؟یکنیم ییبدگو من یبابا از درانق چرا یجن !مشکالت؟ کدوم-

 برام یلیخ

 !زهیعز

 آن چرا دانمینم .باخت رنگ نگاهش در یشاد و دیام یروزنه کی حرفم نیا با

 یول زدم را حرف

 نیبتریعج از نیا و باشم داشته دوست را رم پد ندارد دوست یجن کردم،یم حس

 بود ییزهایچ

 بود، ییرایپذ یگوشه که میانویپ به و گرفت من از چشم .افتمیینم شیبرا یلیدل که

 چشم

 و بوده بلد زدن انویپ هم او مگر .زدیم موج خاص یدلتنگ ینوع نگاهش در .دوخت

 یادیز مدت

 !است؟ شده دلتنگ که بوده محروم آن از

 ده؟یخر برات ماکان-
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 :گفتم بودم، دوخته چشم شیبایز مرخین به که همچنان

 .آره-

 تولدت؟ واسه-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یدونیم کجا از-

 :گفت و چرخاند سمتم به را سرش

 .بود شیپ یهفته دو تولدت چون-

 :گفتم یناباور با
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 !ه؟یروز چه لدمتو یدونیم کجا از تو-

 :گفت و زد میرو به داریمعن یلبخند

 .کنهینم فراموش آورده، ایدن به بچهشو که رو یروز چوقتیه زن کی-

 :دمیپرس گنگ خاراندم،یم را گردنم پشت کهیحال در و بردم میموها ریز را دستم

 داره؟ من سوال به یربط چه حرفت نیا-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 !کنمینم فراموش رو تولدت روز هرگز و آوردم ایدن به رو تو من هک نهیا ربطش-

 چشم و دادم رونیب زور با را نفسم .ستادیا تپش از قلبم کردم حس یلحظها یبرا

 با .بستم

 :گفتم آهسته ییصدا

 !یجن ادینم خوشم هایشوخ نجوریا از اصال-

 !کنمینم یشوخ من-
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 داد،یم عذاب مرا که یزیچ .کردم نگاه چشمانش در پرخشم و کردم باز چشم

 در که بود یصداقت

 من منطق با اصال که یحرف دییتا .زدیم حرفش بر دییتا مهر و زدیم موج نگاهش

 در جور

 .دادم سر یقهقهها لحظه چند از پس و کردم نگاه چشمانش در یجد یکم !آمدینم

 بلند یصدا

 دانمینم .دمیخندیم همچنان من یول داشت بودنش کیستریه از نشان خندهام،

 آنکه با چرا

 از دور یقدر به فکر نیا و بودم رفته فرو فکر به کردم،یم رد را حرفش جا در دیبا

 که بود تصور

 .دادیم بروز را امیعصب یخنده

 :گفت آهسته ییصدا با و گذاشت شانهام یرو را دستش
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 !آرزو-

 که لبم یرفته باال راست یمهین با و آمد بند خندهام باالخره قه،یدق چند از پس

 نشان را پوزخندم

 :گفتم زیتمسخرآم یلحن با و کردم نگاهش داد،یم

 باور کامل رو تو حرف االن من یکرد فکر !؟یکرد فکر یچ خودت با تو !یجن-

 یکرد فکر !کنم؟یم

 شدم، آشنا باهاش تازه میسالگ یس سن یتو که نفر کی کنم باور دیبا من

 یکرد فکر !مادرمه؟

 تو !یجن اوه !؟یآورد ایدن به رو من تو کنم باور دیبا مادرمه، رزا دونمیم یوقت

 یطنز هر از حرفات

 !مضحکتره

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند

 شاهد و مدرک گفتم، که یمونطوره یول یزنیم رو حرفا نیا تو دونستمیم من-

 !دارم حرفم یبرا

 ...تو باربارا

 دیتهد یبو که ییصدا با .گرفتم شیجلو سکوت ینشانه به و بردم باال را دستم

 :گفتم دادیم

 هیک یگیم که باربارا نیا فهممینم هم اصال !باربارا یگیم من به که باشه ینباریآخر-

 من تو که

 صدام خودم اسم به دیبا و دارم رو خودم اسم من اما ،یریگیم اشتباه باهاش رو

 !یبزن

 گرفت، من از رو تو بابات یوقت یول گذاشتم باربارا اسمتو من !ییتو باربارا آرزو،-

 عوض رو اسمت

 .گرفت دیجد یشناسنامه برات و کرد
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 :گفتم و شدم بلند مبل یرو از

 داستان برو پردازه، الیخ انقدر ذهنت اگر !کن تموم رو اتیچرند نیا !یجن-

 نکهیا یجا به سیبنو

 !یبد لشونیتحو و یبساز داستان آدمها یزندگ واسه

 یدار ،یمعن لبخند .ستادیا میروبرو قایدق و شد بلند مبل یرو از هم او من دنبال به

 :گفت و زد

 نجایا اومدم نیهم یبرا .ترسمینم یزیچ از گهید و دادم دست از رو زایچ یلیخ من-

 یقتیحق تا

 توامَ مادر من یکنینم باور اگر .بگم بهت رو کرد یمخف ازت سالها پدرت که رو

 میبر میتونیم

 .بشه ثابت بهت زیچ همه که میبد (DNA ( ی ا ن ا ید شیآزما

 خواستینم دلم هرگز من .نشنوم یزیچ گرید تا گذاشتم میگوشها یرو را دستانم

 را شیحرفها

 .کنم باور بشوم مجبور و بشنوم دادند،یم را ماه پشت پنهان و ناگوار یقتیحق یبو که

 .دادند فاصله میگوشها از را آنها آهسته و گرفتند قرار دستانم یرو شیدستها

 یلبخند

 :گفت امآر و دیپاش میرو به نانبخشیاطم

 به از قبل خودم یحت که یاون از شتریب یلیخ !داشتم دوستت یلیخ من کن باور-

 آوردنت ایدن

 پدرت یول دارم دوستت هنوزم که کن باور نمیا !داشتم دوستت کردم،یم تصور

 رو تو نکهیا از بعد

 لندن یاومد که لیاوا یحت اون .بزنم حرف باهات ای نمتیبب نذاشت گرفت من از

 که نیا بدون

 کینزد بهت نتونم من که بود گذاشته گاردیباد برات یسال چند ،یباش داشته خبر

 باهات و بشم
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 نیا اونم و دیترسیم یلیخ زیچ کی از یول نبود ییترسو آدم هرگز اون .بزنم حرف

 با من که بود

 رو تو سال همه نیا یبفهم اگر دونستیم چون د،یترسیم نیا از اون .بزنم حرف تو

 داشتن از

 و یشیم متنفر ازش یلیخ کرده، محروم داشت دوستت و بود زنده که مادرت

 نیا که دیترسیم

 ...بده دستت از شهیهم یبرا و یکن رونیب تیزندگ از اونو بشه باعث تنفر

 باور را اساسش و هیپایب یحرفها دینبا من .زدیم چنگ میگلو به بزرگ یبغض

 اما کردمیم

 کردمیم حس .دادیم سوق شیحرفها باور به امر درونم، در یحس چه دمیفهمینم

 آنچه اریاخت

 پلک تندتند .بودم داده دست از را کردمیم رد دهینشن دیبا آنچه و کنم باور دیبا

 تا زدم
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 .سازند رها خود شر از مرا و زندیبر فرو بودند، کاسته را دمید وحوض که ییاشکها

 یرو را دستش

 :داد ادامه را حرفش میاشکها زدودن از پس و دیکش گونهام

 یاونقدر پدرت یول نبود مادرت هرگز اون !زمیعز اوردین ایدن به رو تو رزا-

 با رو من که بود عاشقش

 تو یجلو که بود عاشقش یر اونقد .زد پس بودم تو مادر خودش، یبچه مادر نکهیا

 من از یحرف

 .کرد تموم اون نفع به رو زیچ همه و نزد

 آورده زبان بر را رزا اسم آنکه محض به .زد حلقه چشمانش در اشک از یهایال

 شیصدا بود،
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 یگفتگو یبرا را خودش نکهیا با چطور بود بیعج .بود کرده لرزش به شروع

 آماده من با امروزش

 ینفس .بود داده دست از را اعصابش کنترل رزا از حرفش روع ش با ود،ب کرده

 لرزش پر و قیعم

 :افزود و دیکش

 رو تیواقع تو ذاشتینم پدرت یول داشتم دوستت شهیهم من !من یباربارا-

 خوامیم !یبفهم

 یکار هر حاال تا من کن باور یول باشه مالقاتمون نیآخر نیا دیشا که یبدون نویا

 یبرا فقط کردم،

 ...که بدون نمیا و بوده خودت یخوشبخت

 چشمانش از اشک قطره نیچند آنکه تا کرد، باز و بست را چشمش و کرد یمکث

 .ختیر فرو

 :افزود لحظه چند از پس

 بهت رو زیچ همه بگو بهش یکنینم باور منو یحرفا اگر .پدرته هم شاهد نیبهتر-

 .بده حیتوض

 تونهینم گهید یبگ بهش اگر .گفتم بهت یچ من و یدید چطور رو من که بگو بهش

 رو تیواقع

 .گهیم بهت زویچ همه و کنه پنهان

 پشت تند، یباران مثل اشک قطرات .شود تمام زمینفرتانگ کابوس تا بستم چشم

 از هم سر

 گرمش آغوش به مرا و برداشت گونهام یرو از را دستش .دندیچکیم چشمانم

 مثل .دیکش

 کردمیم باور دیبا چطور آخر .دادیم را متشیگرانق گرم و نیریش عطر یبو شهیهم

 مادر او که

 درون در ییندا چرا کردمیم باور دینبا اگر !کردم؟یم باور دیبا چرا اصال !است؟ من

 ادیفر قلبم
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 نیرید ییآشنا حس دم،ید را او که یلحظها نیاول از چرا !د؟یگویم راست او زد،یم

 را او با

 من نکند !دم؟یدیم مانیچهرهها نیب ینشدن انکار شباهت حد نیا تا چرا !داشتم؟

 یوانهاید
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 گاه چیه است سالم که ماکان بودم، وانهید من اگر رقصد؟یم او ساز به که شدم

 کردینم اعتراف

 !اندازدیم من ادی به را او ،یجن یچهره که

 !کنم ناراحتت ندارم دوست اصال من !نکن هیگر کنمیم خواهش !زمیعز یباربارا-

 کندیم یباز شینما میبگو خواستیم دلم یلیخ .دیلرزیم درد و غم حس از شیصدا

 غمش و

 تا چرا دانمینم .است یروراست و صداقت همهاش گفت،یم حسم یول است نیدروغ

 حد نیا

 یحت انم،یاطراف یرفتارها از یلیخ من کهیحال در کنم، باور را او توانستمیم احتر

 اریبس که آنان

 .گمارمیم تظاهر را هستند کینزد من به

 که آهسته ییصدا با .آمدم رونیب آغوشش از و دادم تکان کمرش یرو را دستم

 با که یبغض از

 :گفتم دیلرزیم زد،یم چنگ میگلو بر توانش تمام

 !برو فقط کنمیم خواهش !یجن برو فقط-

 ...اما-

 :گفتم بلندتر ییصدا با

 !برو فقط !یجن برو-

 از مملو یحس ماند، یباق نگاهش در آنچه تمام و باخت رنگ نگاهش در دیام

 با توام یناراحت
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 تنها بتوانم من تا کند، لیتعج رفتنش در کردم التماس او به نگاهم با .بود حسرت

 با و باشم

 .میایب کنار خودم

 شیپ در را خروج راه ندارد، رفتن به یلیم اصال بود معلوم نگاهش از آنکه با

 غرق یقدر به .گرفت

 خانه و کرد یخداحافظ چطور نشدم، متوجه اصال که بودم شده ضمینق و ضد افکار

 .کرد ترک را

 شتریب و نشستن تحمل .شدم بلند مبل یرو از و دادم قورت محکم را دهانم آب

 را نکرد فکر

 یسع .بود گرفته من از را قرار و آرام زدنش حرف قهیدق چند همان با .نداشتم

 قدم چند با کردم

 .کرد متوقف حرکت از مرا دیشد یجهایسرگ راه، نیب ما که بروم اتاق به بلند

 وارید به را دستم
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 خودم بر تا دمیکش بلند نفس نیچند و بستم چشم .فتمین نیزم بر تا دادم هیتک

 .شوم مسلط

 :گفتم ب**ل ریز

 خزعبالت همش !؟یکن باور اونو اتیچرند یتونیم چطور !خنگ احمق یدختره-

 !بود محض

 چیه یول اورمیب رونیب شیحرفها فکر از را ذهنم تا دادم، تکان نیطرف به را سرم

 یدهایفا

 تنها که کنم پرت یگرید زیچ به را حواسم تا کردم باز چشم ناچار به .نداشت

 یجلو ریتصو

 از مرا گرفتهام شدت یجهیسرگ یهمراه با که بود اهیس یپردها بازم، چشمان

 .برد هوش

*** 
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 :گفت یعصب یلحن با

 !اد؟ینم هوش به چرا پس-

 .باشه ساده فشار افت کی خاطر به نکنم فکر .شده ردوا بهش یبد شوک احتماال-

 :گفت پرخشم یول آهسته ییصدا با و دیکش یپوف حرص با

 !نسنتیو یجن رسمیم حسابت به-

 و بسته را میچشمها یقدر به .کردم باز چشم و دادم تکان را میپلکها یکند به

 کردم باز سپس

 از یواضح ریتصو به بودند، هم اب گفتگو حال در که مرد دو مبهم و تار ریتصو از که

 که ماکان

 روپوش با یمرد و زدیم حرف خود با صدایب ب**ل ریز و دادیم ماساژ را اشیشانیپ

 که دیسف

 آب خواستیم دلم .دمیرس داشت، کردنش آرام در یسع و ستادهیا شیروبرو

 قورت را دهانم

 قطره کی یحت که بود خشک میگلو و دهان یقدر به یول بزنم شیصدا و بدهم

 قورت یبرا آب

 :زدم شیصدا سوخت،یم یخشک از که ییگلو با ناچار به .نداشتم دادن

 ...ماکان-
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 به را توجهش د،بو آمده در یناهماهنگ یبلند به که رگهام دو و گرفته یصدا

 .کرد جلب میسو

 بخشش نیمهمتر اما کرد جلب میسو به را شانیدو هر توجه م،یبگو بود بهتر دیشا

 متعجب نگاه

 نسبتا مرد که پزشک .بود زد،یم موج شیتشو آرامشش یایدر در که ماکان

 :گفت بود یانسالیم

 .ذارمیم تنهاتون-
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 به قدم دو با ماکان .گذاشت اتنه را ما و رفت رونیب اتاق از عیسر ییقدمها با

 و شد کینزد تختم

 ینفس کرد،یم کینزد صورتم یمتریسانت ده تا را صورتش و شدیم خم کهیحال در

 از قیعم

 :گفت و دیکش الیخ یآسودگ

 نه؟ ،یبد کشتن به منو یخواست-

 :گفتم یسخت به نبود، خروس یصدا به شباهتیب که ییصدا همان با

 ...آب-

 :گفت کرد،یم پر کنارم زیم یرو آب پارچ از را یوانیل کهیالح در و دیچرخ عیسر

 ...دیبا بعدش یول بخورش-

 بشوم، زیمخین تخت در کردیم کمک من به کهیحال در و گذاشت زیم یرو را پارچ

 به چشم

 :افزود و دوخت من چشمان

 .آورده سرت رو بال نیا یک یبگ بهم-

 کج با و رساند د،یچسب وانیل به یخشک شدت از که نمییپا ب**ل به را وانیل یلبه

 از مرا کردنش

 دنینوش از پس .داد نجات بود، کردنم خفه یپ در شکیب که یعذابآور یتشنگ

 از را وانیل آب،

 میبگو دروغ نتوانم تا کردیم نگاه چشمانم در میمستق کهیحال در و داد فاصله دهانم

 یذرها ای

 :گفت کنم، یکار پنهان

 انداخته؟ روز نیا به رو تو یک .بگو بهم حاال-

 :گفتم و دادم کش باال به یکم را لبم راست یگوشه
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 .کن ولش-
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 :گفت پرخشم یلحن با و کرد ظیغل یاخم

 کرده؟ کارو نیا یک دمیپرس-

 .کردم گره هم در دند،یلرزیم ترس از که را دستانم و دادم قورت را مدهان آب

 اوقات اغلب چون

 نییپا را سرم .ترساندیم مرا دیشد خشمش دنید بود، خونسرد و آرام یآدم

 تند با و انداختم

 هم خودم من .دادم خرج به بغضم کردن پنهان در تالش دهانم، آب دادن قورت

 به کردن فکر از

 آنکه به برسد چه رد،یگیم خندهام نسنتیو یجن اساس و هیپایب و همسخر یحرفها

 بخواهم

 !کردهام باور یادیز حد تا قلبم اعماق در را شیحرفها میبگو ماکان به

 !بودم تو با آرزو-

 من آوردن حرف به در یسع اشیعصبان لحن با و فشرد دستانش در را میبازوها

 اما پرخشم .کرد

 :گفت قبل از شمردهتر

 نسنته؟یو یجن رکا-

 :گفت یبلندتر نسبت به یصدا با د،ید که را سکوتم

 آره؟-

 :گفتم آهسته ییصدا با و آوردم باال را سرم باالجبار

 چرت چه دهیفهمینم که بوده خورده اونقدر یجن مطمئنم .بود من از اشتباه ماکان-

 ییپرتا و

 ...کردمیم باور دینبا من یول گهیم

 :گفت برد،یم باالتر را سرم کهیحال در و گرفت را چانهام ریز

 گفته؟ بهت یچ-

 :گفتم قبل از بلندتر ییصدا با .کشاندم نییپا و گرفتم چشمانش از را نگاهم
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 .بگم خوامینم ماکان، کن ولم-

 :آمد در قبل از پرخشمتر شیصدا و شد فشرده دستش در چانهام

 گفته؟ بهت یچ بگو بهم !یکن یمخف من از رو یزیچ یندار حق آرزو-

 یطهیح در م،یواکنشها یول کندیم یعصبان را او سکوتم دانستمیم .کردم سکوت

 نبود تسلطم

 سکوت شنود،ب را تیواقع زبانم از خواستیم فقط او آنکه با دادمیم حیترج من و

 من .کنم

 .داشتم دوستش یلیخ ،یجن داریمعن و انهیموذ البته و بیغر و بیعج اخالق رغمیعل

 حس

 دلم هرگز که است زده گره هم به را ما ،یخاص یکینزد و تیمیصم کی کردمیم

 خواستینم

 نیا کند یسع است، شده امیزندگ مرد نیمهمتر که ماکان خصوص به چکس،یه

 .کند پاره را گره

 !یلعنت بزن حرف !آرزو-

 اعصابش، با یباز طاقت .زندیبر فرو صدایب دادم اجازه میاشکها به و بستم چشم

 کردن شتریب

 شدیم کاش .نداشتم هم را زدن حرف توان اما نداشتم را دادنش عذاب و خشمش

 آن یجلو

 !شدینم اما رمیبگ کرد،یم سلب تیواقع گفتن از مرا که یناشناختها یروین

 !آرزو-

 حرف یول دمیشنیم را اشیعصب تند ینفسها بلند یصدا .بودم مانده الل چنانهم

 .زدمینم

 زده سرش به دیشا !کنم باور را نسنتیو یجن آور خنده یحرفها دینبا که من اصال

 خانهام به که

 به و کرده رها را میبازو و چانه .کردم باز چشم آهسته .کند یشوخ من با و دیایب

 اتاق یپنجره
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 به ماندهاش پاسخیب یکنجکاو و خشم حس مرخشین در یحت .بود تهدوخ چشم

 یخوب

 کی مثل .نخورد تکان یذرها .گذاشتم شانهاش یرو را دستم .شدیم مشاهده

 قهر من با پسربچه

 و دمیکش قیعم ینفس .دارم یکار او با من که آوردینم خودش یرو به و بود کرده

 ییصدا با

 :گفتم آهسته

 ؟یکن نگاه من به شهیم ماکان،-

 :گفت طعنه با بچرخاند، سمتم به را سرش آنکهیب
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 بشه؟ یچ که-

 .نمتیبب که-

 ؟ینیبیم منو مگه تو-

 !؟یزنیم هیحرف چه نیا-

 و پرسهیم یمهم سوال ازت یوقت .شینیبینم اونو یعنی یکنیم یتوجهیب یکس به یوقت-

 !شینیبینم یعنی ،یدینم جوابشو

 :گفتم و گذاشتم گونهاش یرو نبود، وصل سرُم به که را دستم

 !ادیز یلیخ !دارم دوستت یلیخ من ماکان-

 و زد یپوزخند .زد گره چشمانم به را دارشیمعن نگاه و دیچرخ سمتم به سرش

 :گفت

 !معلومه-

 همه خوادینم دلشون شهیهم آدمها که یکن درک کن یسع کنمیم خواهش کانما-

 رو زشونیچ

 اونا باشه، بهشون کس نیکترینزد و نیزتریعز ه،یبق نیا اگر یحت .بگن هیبق به

 همه توننینم
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 ...چون بگن بهشون زشونویچ

 :افزودم و کردم یمکث

 و خودته یواسه یشخص میحر کی نیا .باشه خودت و خودت نیب دیبا حرفا یبعض-

 یبرا یحت

 نه؟ مگه .بشه شکسته دینبا هم تیزندگ یتو آدم نیکترینزد

 !بدونم؟ دینبا من و خودته یشخص میحر زده بهت من یبابا زن که یحرف یعنی-

 نباشه؟ چرا .خب آره-

 از چشم شود، منعقد دهانش از یکالم آنکه از قبل یول بزند یحرف تا کرد باز دهان

 و گرفت من

 نگاهم آنکهیب .رفت اتاق در سمت به بلند قدم چند با و شد بلند .بست را شدهان

 :گفت کند،
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 .بدم انجام صتویترخ یکارها رمیم-

 .زمیعز باشه-

 .گذاشت تنها مارستانیب روحیب اتاق در مرا و رفت رونیب یگرید حرف چیهیب

*** 

 گه؟ید یبرداشت زویچ همه-

 :گفتم و دمیپاش شیرو به یلبخند

 !نباش نگران آره،-

 یلحن با برد،یم آسانسور به را چمدان نیاول کهیحال در و کرد نثارم را گرمش لبخند

 دواریتهد

 :گفت

 .ارمیب لویوسا هیبق و باال برگردم تا یارینم یچیه-

 :گفتم و دادم سر کوتاه یخندها

 .هست دخترت به حواسم !چشم باشه،-
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 یبسته در به را نگاهم .شد بسته آسانسور در بعد یکم و زدم او به یچشمک

 و کشاندم آپارتمان

 دلتنگش دیشد نمیبینم را او که مدت نیا شکیب .افتادم اگنس با یخداحافظ ادی به

 خواهم

 باد و برق مثل روز دو نیا .کشاندم نیزم به را اهمنگ و گرفتم در از چشم .شد

 که ماکان و گذشت

 خودش یرو به بعد روز از ندادم، جواب یجن یدرباره سوالش به من اول روز

 یلیخ و اوردین

 .نکند تلخ ،یجن یدرباره کردنش سوال با را نمانیریش اوقات گرفت میتصم یمنطق

 کرده درستشان باز مهین که میموها زا یدستها با کهیحال در و دمیکش قیعم ینفس

 یباز بودم،

 نیهم پارسال کندیم باور یکس چه .کردم فکر رُم به امروزمان پرواز به کردمیم

 تنها که بود زمان

 هر .رفتم ایتالیا به ران،یا به رفتن یجا به لمیم خالف و رفتمیم فرودگاه به پردرد و

 هم االن چند
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 فکر او به حد از شیب ،یجن یحرفها به نسبت بودن تفاوتیب بر ممیتصم رغمیعل

 در و کنمیم

 یبو یجن یحرفها دهد،یم هشدار من به که کنمیم حس بیعج یدرد قلبم اعماق

 قتیحق

 رنجها ها،یشاد غمها، تمام یبرا و ستمین تنها درد نیا با که دارد یشاد یجا دهند،یم

 و

 .کنمینم عوض یشاد و یخوش از مملو ییتنها چیه با را او که دارم یکیشر هایخوش

 !یباش فکر تو نمینب-

 .شدم رهیخ پرآرامشش شهیهم مثل چشمان به و آوردم باال را سرم
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 !یبرگشت زود چه-

 :گفت و زد روزمندانهیپ یلبخند

 !گهید مینیا ما-

 مرا دست د،یکشیم خود دنبال را آن که همچنان و گرفت مرا کنار چمدان یدسته

 دست با

 :گفت و گرفت آزادش

 .ماست انتظار در رُم که نشده رید تا میبر-

 :گفتم پرشوق ییصدا با و زدم یلبخند

 !آره-

*** 

 .میآرزومند رُم شهر در تانیبرا را یخوش اوقات(

 )!مبارک سمسیکر

 مسافرها یهمه .کردم باز را کمربندم قفل و گرفتم کنارم کوچک یپنجره از شمچ

 یرو از شوق با

 کوچکشان یچمدانها و فهایک سرشان یباال یکمدها از و شدند بلند شانیهایصندل

 رونیب را

 به را نگاهم .بشود خلوتتر مایهواپ تا میکرد صبر .میبود نشسته همچنان .آوردند

 بر که یمرد
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 ماهایهواپ نیهم از یکی در زمان نیهم پارسال .کشاندم بود نشسته کنارم یصندل

 نیهم در

 که بود یمرد امسال، یول بود نیدلنش یغرب یچهره کی با رمردیپ کی فرودگاه،

 یتارها کتکت

 با را پرعشقش کلمات کیکی و را آرامشبخشش چشمان ینین را، اهشیس یمو

 یچهره هزاران

 .کردمینم عوض نیدلنش یغرب
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 .برم خوامیم من آقا دیببخش-

 تا که بود کرده جمع خود به را حواسش یقدر به داشت دست در که یکتاب

 امد،ین در میصدا

 تا را چشمانش مردمک و بست را کتاب معترضم یصدا با .نشد زیچ چیه متوجه

 به دنیرس

 :گفت و زد طنتیپرش یلبخند .آورد باال چشمانم

 !آقا؟-

 !آقا بله،-

 شده مسافر از یخال بایتقر و خلوت که سرش پشت به نگاهم با و زدم یچشمک

 .کردم اشاره بود،

 :گفت گذراند،یم نظر از یسرسر ینگاه با را اطراف کهیحال در و گرفت من از چشم

 !آقا یبگ نشد لیدل نبود حواسم که نیا خب-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه .کشاند چشمانم به را نگاهش

 !گهید بود ویموس یفارس معادل خب-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 !داره فرق هشیقض ویموس-

 :گفتم و کاشتم گونهاش بر کوتاه یسها*بو

 .بزن حرف هشیقض فرق به جعرا بعدا .میبر پاشو ویموس خب-

 و چسباند میبها**ل بر را نیریش یگرمها آن شود، بلند یصندل یرو از نکهیا از قبل

 لذت

 و میگرفت فاصله هم از متریسانت چند .کرد هیهد تشنهام کام به یقیعم پرحرارت

 .میزد لبخند
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 درخواست به .میشد بلند ما که بودند مایهواپ ترک حال در نفرها نیآخر گرید

 ریکر ماکان
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 به .بکشم نیزم بر را چرخدار کوچک چمدان کی شوم مجبور من مبادا که میاوردین

 گرید او نظرم

 همچنان .دانستمینم زیجا ار کردن اعتراض حال نیا با اما است کرده شور یادیز

 در دست که

 از صورتم شدن سیخ با آمدم،یم نییپا مایهواپ یپلهها از آهسته ماکان دست

 کوچک قطرات

 نیبهتر و آمدهام ماکان با که است خوشحال هم رُم یحت بار نیا .زدم لبخند باران

 از را استقبال

 و دیکش سمیخ یهگون یرو را گرمش دست .کندیم هستم، شیبارانها عاشق که من

 :گفت

 ست؟ین سردت-

 .دادم تکان نیطرف به را سرم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 یسرماخوردگ یدارو یتونینم بچه خاطر به یبخور سرما وقت هی اگه آرزو-

 !ها یکن مصرف

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .هست مه گرمم دم،یپوش که گرم لباس همه نیا با !زمیعز دونمیم-

 و زد یلبخند .کردم اشاره بودم، دهیپوش یکلفت بافت آن ریز که ممیضخ یپالتو به

 که همچنان

 با .برد هایتاکس از یکی سمت به را مانیچمدانها یمحتو چرخ بود، گرفته را دستم

 حاضر آنکه

 که ییآشنا یمنظره به و شدم یتاکس سوار بروم، ادهیپ را عمه یخانه در تا بودم

 نابایخ در

 و دادم نییپا را نیماش یشهیش .کردم نگاه خوردیم چشم به شد،یم یط که یضیعر

 یصدا به

 :سپردم گوش شد،یم پخش شهر یکنارها و گوشه یبرخ در که یکیموز

We wish you a Merry Christmas 

 میکنیم آرزو را مبارک یسمسیکر تانیبرا ما
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We wish you a Merry Christmas 

 میکنیم آرزو را مبارک یسمسیکر تانیبرا ما

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
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 .میکنیم آرزو را شاد دیجد سال کی و مبارک یسمسیکر تانیبرا ما

Good tidings we bring to you and your kin; 

 ؛ میآوریم یخوب یخبرها شاوندانتانیخو و شما یبرا ما

Good tidings for Christmas and a Happy New Year. 

 شاد دیجد سال کی و سمسیکر یبرا یخوب یخبرها

 از که باران قطرات از صورتم شدن سیخ با همزمان و بودم بسته را چشمانم

 پوستم بر پنجره

 داد،یم را یشاد و جشن زمان و سمسیکر آغاز یمژده که یترانها به خت،یریم

 با .سپردم گوش

 توقف با .گرفت جان لبم بر لبخند کرد ریاس مرا دست که دستش یگرما حس

 باز چشم نیماش

 آرامشبخشش شهیهم مثل نگاه ریاس نگاهم .چرخاندم سمتش به را سرم و کردم

 :گفتم و شد

 .ماکان-

 :گفت و زد یلبخند

 جانم؟-

 خالهت؟ یخونه یبر دیبا حتما-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 ینگفت عمهت به که هم تو .برم دیبا اما باشم شتیپ خوادیم دلم منم که یدونیم-

 امروز قایدق

 .خونهشون امیب سرزده االن ستین درست پس ،یکن زشونیسورپرا که یایم

 :گفتم و دمیکش پرحسرت یآه

 .نمتیبیم بعدا پس باشه-
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 :گفت بود، شده خسته اشیطوالن توقف از که راننده
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 ستم؟یبا دیگفت که دیدار یکار نجایا-

 نیماش بعق ینهیآ سمت به را سرش کهیحال در و گرفت من از چشم ماکان

 :گفت چرخاند،یم

 .دیکن باز عقبتونو صندوق در لطفا بله،-

 !میکن یخداحافظ دیبا شهینم باورم-

 و آورده عمارت یجلو تا را چمدانم .بود گرفته یدلتنگ رنگ نگاهش نرفته هنوز

 رفتیم دیبا گرید

 را دستم .شوم جدا او از باز آمدینم دلم که من مثل قایدق دیشا آمد؛ینم دلش یول

 شیموها در

 :گفتم و بردم فرو

 یدار اصرار خودت شن،یم خوشحال ایب گفتم که منم !ماکان شهیم تموم هم یدور-

 !نجایا یاین

 :گفت و زد میرو به یلبخند

 .امین که بهتره-

 :گفت م،یبها**ل بر نیریش یبوسها کاشتن از پس و آورد جلو را صورتش

 .باش دخترم و خودت مراقب-

 :گفتم و زدم نهاشیس به زور کم یمشت

 !یدخترت فکر به بازم-

 :گفت و زد یلبخند

 !آرزو منه یزندگ تو، بدن یتو من، دختر آخه-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !من یزندگ از یمهم بخش البته و-
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 گونهام بر یطوالن و نرم یسها*بو و آورد جلو را صورتش و شد پررنگتر لبخندش

 فاصله من از .زد

 :گفت و گرفت
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 .برم دیبا گهید-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .برسون سالم خالهت به-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .برسون مسال مارکوت عمو و عمه به هم تو !حتما-

 ماکان رفتن ریمس به که همچنان من و میکرد یخداحافظ لمانیم خالف باالخره

 دوخته چشم

 ، در کردن باز درخواست و مارگارت همراه تلفن با انهامیمخف تماس ادی به بودم،

 عمه به آنکه

 در .داد تکان هوا در را دستش و دیچرخ سمتم به آخر یلحظه .افتادم دیبگو یزیچ

 جواب

 چشم هم از لحظه چند از پس .دادم تکان دست شیبرا و زدم یلبخند ندش،لبخ

 به او و میگرفت

 عمارت در آهسته و گذاشتم در یرهیدستگ یرو را دستم من و بازگشت یتاکس

 .کردم باز را

 چند با کشاندم،یم خودم دنبال به را آن و بود دستم در چمدان یدسته که همچنان

 که بلند قدم

 با .گرفتم قرار کرد،یم نگاهم لبخند با که مارگارت یروبرو م،گذشت راهرو از

 :گفت آهسته ییصدا

 .ببرم رو چمدونتون من دیبذار !دیاومد خوش !خانوم سالم-
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 یلبخند دادم،یم دستش به را چمدانم یدسته کهیحال در من و آورد جلو را دستش

 شیرو به

 :گفتم خودش یآهستگ به و زدم

 .ازت ممنونم !مارگارت سالم-

 :افزودم و کردم یمکث

 !ست؟ین خونه یکس !ساکته؟ انقدر خونه چرا-

 وارید یرو یچوب در به دستش با برد،یم خودش با را چمدان که همچنان مارگارت

 یغرب سمت

 :گفت و کرد اشاره ییرایپذ

 مشغول هم با یهمگ و هستند هم انتونیآر عمو اتفاقا .هستند منینش داخل-

 .صحبتند
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 !کرد؟یم کار چه نجایا انیآر عمو آخر .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 یناباور و یکنجکاو

 و بود برگردانده من از را شیرو که مارگارت .کرد نفوذ بدنم یسلولها تکتک در

 خود با را انمچمد

 :گفت بود من به پشت که همچنان برد،یم

 .شنیم زیسورپرا شما دنید از یهمگ مطمئنا-

 ب**ل ریز و دمیکش یپوف !کرد؟یم ما با او که بود یشوخ چگونه نیا !ز؟یسورپرا

 :گفتم

 .نجایا اومده انیآر عمو که خبره چه بفهمم دیبا-

 یسو از شدن مجازات با یاومس کردنش، باز که یدر سمت به سست ییقدمها با

 دارید یبرا بابا

 را عمو من باشم، روراست بخواهم اگر .رفتم بود، خواهد انیآر عمو با ممنوعم

 دوست یلیخ
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 میرمستقیغ و میمستق بارها .داشت من به را عالقه نیهم متقابال زین عمو و داشتم

 زبانش از

 یول دارد دوست شتریب دخترش، آنا، از یحت مرا کندیم حس یگاه که بودم دهیشن

 اکنون

 آنکه یبرا .است کرده منع هم با مالقات از را ما بابا، که است سال شش حدودا

 یچیسرپ من

 هیتنب عمو، با ارتباطم گونه هر صورت در که است کرده دیتهد مرا یحت نکنم،

 شیپ در یسخت

 دچار بابا و من نیب ارتباط خواستینم هرگز که عمو نیب نیا در .داشت خواهم

 شود، یمشکل

 نیا من ت،ینها در و کرد یریکنارهگ من با ینیهمنش و مالقات گونه هر از خودش

 در را سال شش

 .کردم یسپر عموزادهام و زنعمو عمو، با ارتباطیب و ادیز یفاصلها

 قیعم ینفس .گذاشتم در یرهیدستگ یرو را دستم و برداشتم گرید قدم دو

 و آهسته و دمیکش

 وارد گاماسگاماس و کردم باز را در یکنُد به .آوردم نییپا را رهیدستگ صدایب

 چون .شدم منینش

 راه سالن یگوشه به که بودم منینش کوچک سالن یورود یراهرو در هنوز

 یکس دید در داشت،

 مرا بودند، نشسته منینش یهایراحت یرو بر که سه آن از کی چیه و نبودم

 میتصم .دندیدینم

 یجد یصدا که کنم زیسورپرا را آنها ناگهان تا بردارم مقد آهسته همچنان گرفتم

 عمه، پربهُت و

 .کرد متوقف حرکت از بفهمم، را عمه تعجب لیدل بودم شده کنجکاو که مرا

 !ان؟یآر یگیم یدار یچ-

 !گفتم یچ یدیشن که تو-
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 !باشه عهیشا کی همش دیشا !؟یزنیم حرف مطمئن انقدر چطور تو انیآر-

 :گفت معترضانه و متعجب یلحن با انیآر عمو

 رُم امیم راه همه نیا شمیم پا عه،یشا کی واسه من یکرد فکر تو مارکو !عه؟یشا-

 بگم بهتون که

 !م؟یبکن آرزو حال به یفکر کی زودتر چه هر

 من مگر !بکنند؟ خواستندیم من حال به یفکر چه آنها !من؟ حال به !آرزو؟ حال به

 چه

 !دادهاند؟ لیتشک جلسه هم با آن، حل یبرا که دارم یمشکل

 :گفت بود، آشکار آن در ترسش که یلحن با عمه

 اگر !لندن؟ باشه رفته یجن شهیم مگه !من یخدا یوا !ممکنه؟ چطور انیآر یوا-

 آرزو بخواد اون

 ...زیچ همه نهیبب رو

 :افزود لکنت با و کرد یمکث

 ...زیچ ...همه ...زیچ ...همه-

 بتریعج زیچ همه از .افتمیینم بودارشان یمکالمه یبرا یمثبت ریتعب چیه .کرد سکوت

 اسم

 یریتصو !گفتند؟یم را یجن کدام آنها .بود لندن در حضورش از ترسشان و یجن

 از پروضوح

 را نسنتیو یجن آنها مگر آخر .بست نقش ذهنم در نسنتیو یجن یچهره

 اگر !شناختند؟یم

 یصدا !ترساند؟یم لندن در حضورش از را آنها یزیچ چه اوست، منظورشان واقعا

 در یجن

 .شد پخش مغزم

 "شاهد هم دارم مدرک هم حرفام اثبات یبرا"
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 عمو و هعم ان،یآر عمو نکند .زدیم زنگ میگوشها در بود گفته که ی"شاهد" یواژه

 همان مارکو

 نیطرف به نباریچند را سرم و بستم را چشمانم !گفت؟یم یجن که باشند ییشاهدها

 .دادم تکان

 بر و گفته اساس و هیپایب یدروغ تنها یجن !کردمیم باور را یجن یحرفها دینبا من

 یمبنا

 را نشانیب یموقت سکوت عمه یصدا .پنداشت تیواقع را زیچ چیه شودینم دروغ،

 و شکست

 .کرد جلب خود به مرا توجه
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 !لندنه؟ ماهه چهار یجن که یگیم ما به یدار رید انقدر چرا تو !انیآر شهینم باورم-

 !دمیفهم تازه هم خودم چون-

 ه،یجن یمیصم دوست که زایل که یوقت اونم !؟یدیفهم رید انقدر چطور تو انیآر-

 و توئه زن

 !دادهیم خبر تو به همه از قبل دیبا اون !تو عاشق

 و یمیصم دوست یجن اما میهم عاشق دو هر ما و هست من زن زایل مارکو، آره-

 از که شهیمیقد

 بود نگفته من به حاال تا اونم و نگه من به یزیچ ،یخاص زمان تا بود گرفته قول زایل

 به یجن که

 .اومده لندن

 :گفت ترس و ینگران از مملو یلحن با عمه

 میبفهم ما گذاشته که کرده یعمل داشته که ینقشها هر حاال تا یجن یعنی نیا-

 یوا !لندنه

 !کرده؟ کار یچ یجن یعنی !من یخدا
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 زده آرزو به یحرف یجن و بود افتاده یاتفاق اگر !باش آروم کنمیم خواهش تایآرم-

 حتما االن بود،

 !میکن شک که میدیدیم آرزو از یواکنش

 افت با که دادم هیتک کنارم وارید به را دستم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 دم،یشد فشار

 یحرفها و یجن یحرفها تمام و بود گرفته درد شدت به سرم .نشوم نیزم پخش

 ،یجن با مرتبط

 یلحن با انیآر عمو .شدندیم پخش ذهنم در و دهینش میگوشها با ینامنظم طرز به

 که یجد

 :افزود بود، شیتشو به آغشته

 همه خودش زودتر، چه هر که دیکن یراض رو آرمان دیبا گمیم نیهم یبرا من-

 .بگه آرزو به زویچ

 شهیم کار به دست خودش یجن تینها در د،یبذار دست یرو دست نطوریهم اگر

 یجور و

 فاصله آرمان و آرزو نیب و بشه تموم خودش نفع به که گهیم آرزو به رو هیقض

 .بندازه

 !موضوع نیا دنیفهم واسه زوده یلیخ هنوز !بدونه یزیچ فعال دینبا آرزو-

 واضح را آن که کنم، خراب سرشان بر را موضوع آن خواستیم دلم وجود تمام با

 حیتشر

 !است خبر چه اورمیدرب سر من تا کردندینم
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 :گفت تیپرجد و معترضانه انیآر عمو

 که زوده یکنیم فکر واقعا !سالشه یس االن آرزو !؟یگیم یدار یچ تایآرم !زوده؟-

 زویچ همه

 !بفهمه؟ گذشتهش به راجع
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 !سنه؟ به مگه-

 شویزندگ داره خودش که شده بالغ و بزرگ یاونقدر االن اون باشه که یچ هر به-

 و چرخونهیم

 رو قتیحق ستین حقش یکنیم فکر بازم !کنه ازدواج یزود به داره میتصم یحت

 یدرباره

 !بدونه؟ گذشتهش

 :گفت یآشفتگ با عمه

 تو !بگه آرزو به زویچ همه کنهینم قبول هایراحت نیا به آرمان یدونیم که تو !انیآر-

 چون هم

 یکار ،یگیم خودت نگه اگر یکرد دشیتهد و بگه آرزو به زویچ همه یکرد اصرار

 شش که کرد

 .یباش داشته ارتباط آرزو با یاحوالپرس و سالم کی حد در یحت ینتون تمام سال

 :گفت بود، دایهو آن در تیجد و خشم که ییصدا با انیآر عمو

 هم بعد و یکرد سکوت ،یبگ بهش نظرتو من مثل نکهیا یجا به تو موقع اون چون-

 یگفت من به

 سال شش حاال !بگه آرزو به بعد و ادیب کنار موضوع نیا با آرمان بذار یگفت !زوده

 .گذشت تمام

 اد؟یب کنار تونست اومد؟ کنار آرمان

 :گفت یبلندتر یصدا با سپس و کرد مکث یهایثان چند

 که یبد بهش وقتم سال صد اد،یب نارک خاطراتش با نخواد یوقت تا آدم !نتونست-

 اد،یب کنار

 کنار نتونسته هنوز و بوده کم وقت نیا که هیبق دست دهیم بهونه و کمه واسش

 .ادیب

 :افزود آهستهتر ییصدا با سپس و کرد سکوت یلحظها چند

 گناه نیا .بسوزه آرمان یکار ندونم شیآت یتو که باشه یکس دینبا آرزو تا،یآرم-

 که ستین آرزو
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 یربط و حقشه بدونه رو قتیحق آرزو نکهیا .ادیب کنار خاطراتش با خوادینم آرمان

 اومدن کنار به
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 یجن آخرش ،مینگ ما هم اگر !بشه گفته بهش دیبا و نداره گذشتهش با آرمان

 گهیم بهش یجور

 !نهینب رو آرمان هم لحظه کی یحت گهید رهیبگ میتصم آرزو که

 حرکتش آهسته و گذاشتم میگلو یرو را دستم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 حال از تا دادم،

 فرو میههایر عمق تا بود اطرافم هوا چه هر و کردم باز را دهانم .بکاهم تهوعم

 نفس چند .بردم

 وارید از را دستم یهیتک و ختمیر میپاها و دستها در را توانم تمام و دمیکش ینطوال

 .گرفتم

 یپاها با دیبا .کنم یمخف را خودم خواستمینم گرید .بودم گرفته را امیقطع میتصم

 خودم

 به که یراز از دیبا .دهامیشن را شانیحرفها دادمیم نشان و شدمیم ظاهر شانیجلو

 مربوط من

 .شدم سالن وارد بلند قدم چند با .شدمیم مطلع کردند،یم یمخف من از و شدیم

 یرو سه هر

 با و دادم قورت را دهانم آب .بودند من به پشت که بودند نشسته ییهایراحت

 :گفتم رسا ییصدا

 !د؟یزنیم حرف یقتیحق چه از-

 سمتم به را سرشان ،ینگران و ترس با و شدند بلند هم با همزمان و عیسر سه هر

 .ندندچرخا

 را او که ینباریآخر از چقدر .شد دهیکش انیآر عمو سمت به نگاهم ناخودآگاه

 و رتریپ بودم، دهید
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 و بود شده روشن اریبس یجوگندم سرش یموها تمام !دیرسیم نظر به شکستهتر

 زیر خطوط

 دلتنگش یقدر به .کردندیم ییخودنما چشمانش یگوشه و ابروها نیماب چروک

 که بودم شده

 او به بلند قدم چند با .رمیبگ را سوالم جواب خواستمیم کردم اموشفر اصال

 .شدم کترینزد

 شده ختهیآم ینگران رنگ با اکنون که نگاهش در شهیهم مثل خاصش غرور و ابهت

 موج بود،

 آنکهیب .ساخت آشکار را خود یدلتنگ رنگ هم او نگاه او، به شدنم کترینزد با .زدیم

 یلحظها

 .کردم حلقه گردنش دور را دستانم و ستادمیا میپاها ینجهپ دو یرو کنم، تعلل

 یفیخف تکان

 قیعم ینفس .کرد حلقه میشانهها دور را دستانش لحظه، چند از پس و خورد

 آشنا یبو و دمیکش

 شهیهم مثل آغوشش .بردم فرو میههایر اعماق تا را مردانهاش عطر دلچسب و

 نیا و بود گرم

 کی بودم، شده دلتنگش کرد فیتوص زبان با بتوان آنچه از شیب که من یبرا

 .بود بزرگ یهیهد

 با عمه نکهیا تا بودم، آغوشش در شود زده یحرف آنکهیب یقهایدق چند دانمینم

 :گفت یدلخور

 !ینشد عمهت دلتنگ ،یشد عموت دلتنگ که انقدر-
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 به گرم یلبخند تش،یرضا با اما کمجان لبخند دنید با و آمدم رونیب آغوشش از

 .دمیپاش شیرو

 :گفتم و چرخاندم عمه سمت به را سرم لبخند همان با هیثان چند از بعد
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 !عمه بودم دهیند رو عمو بود سال شش-

 ینفس گفت،یم یزیچ ب**ل ریز خود اب کهیحال در و انداخت نییپا را سرش عمه

 دیکش قیعم

 :گفت سپس و

 !سال شش آره،-

 :گفت و آورد باال را سرش ناگهان

 ؟یایم ی ک ینگفت چرا آرزو-

 :گفتم حسیب و دیماس لبم بر لبخند

 ...یول کنم زتونیسورپرا خواستم-

 رام شتریب آنها که رفتم فرو فکر نیا به و انداختم نییپا را سرم .کردم سکوت

 !کردند زیسورپرا

 .آرزو-

 و زدم گره دارشیمعن نگاه به را نگاهم .ردم آو باال را سرم انیآر عمو یصدا با

 نگاهش منتظر

 .کردم

 :گفت د،ید که را سکوتم

 .یکن تلخ خوشتو اوقات یدیشن که ییزایچ خاطر به خوادینم دلم-

 :گفتم و زدم شیرو به پردرد یلبخند

 تونهیم شه،یم یمخف ازش یدردناک و مهم زیچ نهدویم آدم یوقت دیکنیم فکر-

 یخوش اوقات

 ندونستنشون باشه، تلخ دردناک عیوقا دونستن نکهیا از شتریب اصال !باشه؟ داشته

 آدم نکهیا و

 .تلخه شه،یم یمخف ازش داره که هیمهم زیچ بدونه
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 :گفت معترض عمه
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 ...نزن حرفو نیا !آرزو-

 را سرش و گرفت من از چشم .کردم نگاهش یسوال و دیچرخ سمتش به سرم

 .انداخت نییپا

 :گفت د،یکشیم نهاشیس بر بیصل نقش دستش با که همچنان

 بابات به بدم، خبر تو به نکهیا از قبل من که میزدیم حرف نیا به راجع میداشت ما-

 گفتم

 .کردم براش رو ماکان فیتعر هم یکل و یکن ازدواج یخوایم

 کمجان و یمصنوع یلبخند .آمد باال سرش که گذاشتم عمه یشانه یرو را دستم

 :گفتم و زدم

 !نگو دروغ اما زنمینم حرف ازش گهید !عمه باشه-

 .ماند رهیخ من به رفحیب زد،یم موج شرم با ختهیآم یتعجب نگاهش در که عمه

 چند از پس

 :گفت مارکو عمو یلحظها

 م؟یبزن یگپ هی و میبخور قهوه میبر خب-

 بحث یبرا تالشش .زدم شیرو به یلبخند باالجبار و کشاندم شیسو به را نگاهم

 کردن عوض

 د،یکش زبانشان ریز از حرف شودینم دانستمیم که نفر کی من یبرا اما بود، خوب

 .بود ثمریب

 یحرفها و نسنتیو یجن یحرفها از و بزنم حرف بابا با میرفت رانیا به یوقت دیبا

 عمه، مرموز

 .اورمیدرب سر انیآر عمو و مارکو عمو

*** 

 چطوره؟ لندن-

 به یلبخند .کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم و گرفتم قهوهام یخال فنجان از چشم

 شیرو

 :گفتم و دمیپاش

 .خوبه-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1137 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 
 

851 

 :گفت و زد میرو به یچشمک

 چطوره؟ ماکان-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .خدمتتون رسونهیم سالم خوبه،-

 مش؟ینیبب کینزد از ادینم خودش رسونه؟یم سالم فقط-

 :گفتم و کردم قتریمع را لبخندم

 .دینر رُم از زود یلیخ فقط !عمو ادیم که البته-

 یلهیت دو آن یآب رنگ شهیهم از شیب .کرد باز و بست محکم را چشمانش

 چشمانش خوشرنگ

 :گفت و زد یلبخند .کرد جلب را توجهم

 .هستم حاالها حاال-

 کرد، خواهند قاتمال را گریهمد ماکان و انی آر عمو نکهیا از و شد قتریعم لبخندم

 و شوق غرق

 .شدم لذت

 !د؟یاوردین رو آنا و عمو زن چرا یراست-

 :گفت و شد رنگیب لبش بر لبخند

 .میباش دور هم از مدت کی بود بهتر-

 :دمیپرس ناباورانه و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !چرا؟-

 :گفت و دیکش قیعم ینفس .دوخت افق به را نگاهش و گرفت من از چشم

 .گفت شهینم رو زایچ یبعض لیدل-

 شه؟یم مربوط عمه با شتونیپ ساعت دو یحرفا به-
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 رنگ نگاهش .کرد قیدق چشمانم در را نگاهش و چرخاند سمتم به را سرش

 و کند و یکنجکاو

 رشیدستگ نگاهم از یزیچ که بود آن دنبال به دیشا .داشت را چشمانم در کاو

 نظر به که شود

 !شد هم موفق

 درسته؟ !یدونیم ییزایچ هی خودت تو گهیم نگاهت آرزو-

 :گفتم و انداختم نییپا را سرم

 ...ستمین مطمئن بهشون-

 چشمان به را اهمنگ و آوردم باال را سرم .درآورد حرکت به میموها یرو را دستش

 شهیهم مثل

 .دوختم مهربانش

 !باشه شده کار به دست زود انقدر کردمینم فکر-

 !؟یک-

 .زده بهت رو حرفا نیا که یهمون-

 !بفهمم دیبگ واضح !دینزن حرف ینجوریا لطفا عمو-

 .تونمینم-

 !د؟یتونینم چرا-

 :گفت دوختیم افق به گرید بار را نگاهش کهیحال در و گرفت من از چشم

 .بپرس خودش از یبفهم یخوایم که یچ هر .آرزو دادم قول آرمان به من-

 ...عمو اما-

 :گفت کند، نگاهم آنکهیب

 و خودت به یدار هنوزم تو نکهیا یول رسهینم ییجا به کار که ارین یول و اما-

 فرصت انتیاطراف

 !هیعال ،یبفهم خوب رو تیواقع تا یدیم
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 :گفت و کشاند من یسو به را نگاهش دوباره

 نیا هم آرمان به بده، حیتوض بهت یداد فرصت یجن به که یهمونطور پس-

 که بده رو فرصت

 .بده حیتوض برات خودش زبون از زویچ همه

 ه؟ن مگه ه،یباز همش نایا-

 یجن یمسخره و معنایب یحرفها خواستمیم چه هر .گرفت شکل لبم بر تلخ یپوزخند

 رد را

 :گفت و زد میرو به تلخ یلبخند !شدندیم اثبات میبرا شتریب کنم،

 .شهیم یجد یلیخ یگاه که یباز کی ه؛یباز کی همش یزندگ-

 !د؟ینیشیم رونیب اون چقدر !گهید داخل دیایب-

 بلند بالکن یهایصندل یرو از آمد،یم عمارت داخل از که عمه معترض یصدا با

 داخل و میشد

 .میرفت

 به راست کی !عمه از نه پرسم،یم یسوال عمو از نه گرید .بود یقطع من میتصم

 بابا سراغ

 .دهمیم انیپا جکننده،یگ یمعماگونه یباز نیا به و رومیم

*** 

 :گفت و گرفت گرمش شهیهم مثل دست با را زدهام خی دست

 !سردته؟ نوزمه-

 :گفتم آهسته و انداختم نییپا را سرم

 .ذره هی-

 !یشد فیضع چقدر اوه-

 :افزود و دیکش چانهاش به یدست
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 .بخرم برات گرمتر یپالتو کی میبر-
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 رشیز خودم که ییپالتو البته و انداخته میشانهها یرو که کتش اور هب ینگاه

 بودم، دهیپوش

 :گفتم معترضانه .آوردم باال را سرم و انداختم

 !پوشوندم خودمو یلیخ االنم نیهم !ماکان الشیخیب-

 !سرده دستات هنوز یول-

 :گفتم مظلومانه یلحن و آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم دوباره

 .گرسنهام چون-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر نیدلنش یخندها

 .میبرس رستوران به زودتر که ایب راه تندتر کم هی پس-

 یلبخند .کردم باز و بستم محکم دییتا ینشانه به را میچشمها و بردم باال را سرم

 دیپاش میرو به

 زدن قدم به او با گام هم .افتاد راه دوباره بود، گرفته را دستم که همچنان و

 یروز دو .شدم مشغول

 و یجن موضوع که مدت نیا در که یاتفاق نیبهتر و میآمدها رُم به که شودیم

 و پررمز یحرفها

 و انیآر عمو و ماکان مالقات افتاد رفت،یم رژه مغزم بر همواره عمو و عمه راز

 هر یخوشنود

 و شدیم وارد امخانواده در ماکان شتریب چه هر .بود خوبشان ییآشنا از شانیدو

 یبرخوردها

 با و کردمیم شعف و غرور احساس شتریب و شتریب دم،یدیم او با هیبق از یمناسبتر

 به اعتماد

 .کردمیم فکر کنم، یمعرف بابا به را ماکان بود قرار که یلحظها به یشتریب نفس

 یگردش آن از پس و میبرو رونیب ناهار یبرا شد قرار ماکان شنهادیپ طبق امروز

 شام یبرا و میکن

 .میبرو بود، کرده دعوت هم با را مانیدو هر که خالهاش یخانه به

 .مادمازل میدیرس-
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 که بود یرستوران نیاول قایدق .شدم رهیخ رستوران یورود در به پرشوق و متعجب

 آمده ماکان با

 !بودم
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 :گفت محترمانه کرد،یم هیهد من به گرم یلبخند که همچنان و کرد باز میبرا را در

 .دییبفرما-

 همچنان .شد وارد من از پس .شدم وارد و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 را دستم که

 یلبخند بود، نشسته زیم پشت که یجوان دختر .میرفت رشیپذ سمت به بود گرفته

 زد مانیرو به

 :گفت و

 د؟یکرد رزرو زیم !دیاومد خوش-

 .بله-

 ؟ اسم به-

 .انپوریآر-

 مانده یخال آنها از یکی تنها و شده پر یهمگ که ییزهایم به و چرخاندم چشم یکم

 نگاه بود،

 .داشت یقبل رزرو به ازین که بود شلوغ حد نیا تا امروز که بود بیعج یلیخ .کردم

 .سه یشماره زیم-

 .ممنون-

 یجا که یخال زیم همان سمت به بود، شده کینزد ما به که یگارسون تیهدا با

 .میرفت بود یدنج

 نیا ذیلذ یتزاهایپ خوب یبو یدنینوش امینیب که من و گذاشت زیم یرو را منوها

 بود، رستوران
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 در هدفیب و کردم باز را منو حال نیا با .دادمیم را سفارشم هم منو بدون یحت

 چشم صفحاتش

 .چرخاندم

 ؟یکرد انتخاب-

 :گفتم و دوختم منتظرش چشمان به را نگاهم .گذاشتم زیم یرو و بستم را منو

 .معلومه-

 :گفت و زد میرو به یلبخند
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 مخصوص؟ یتزایپ-

 با .دمیپاش شیرو به قیعم یلبخند و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 گارسون آمدن

 .گذراندم نظر از را اطراف گرید یبار سفارشها، گرفتن و

 :گفتم و کردم نگاه ماکان به گارسون، رفتن از پس

 !شلوغه؟ انقدر نجایا امروز چرا-

 :گفت و زد یلبخند

 .یفهمیم موقع به-

 :دمیپرس کنجکاوانه

 ه؟ی ک موقعش-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 .نکن یفضول فعال .میخورد رو غذا نکهیا از بعد-

 :افزود طنتیپرش یلحن با و گذاشت گونهام یرو را گرمش دست

 !وروجک-

 اما بفهمم یزیچ دیشا تا کردم، قیدق زدندیم برق که چشمانش در را نگاهم

 .بود دهیفایب
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 دادم اجازه چشمانم به شم،یپ یلحظه چند یکنجکاو الیخیب و زدم شیرو به یندلبخ

 نگاه از

 یرو را مانیتزاهایپ و آمد گارسون باالخره .بشوند لذت غرق چشمانش در کردن

 من .گذاشت زیم

 کم میبرا هم، بزرگ کامل یتزایپ کی یحت که بودم کرده تزایپ هوس یقدر به که

 تمام اما بود

 چه هر گارسون که کردمیم یشمار لحظه دل در .بود شده ذوق زا پر وجودم

 مثل من و برود زودتر

 از بزرگ یتکها گرفت، فاصله زیم از آنکه محض به .افتمیب تزایپ جان به غارتگران

 میتزایپ

 کرد،یم نگاه من به لذت با که ماکان .شدم مشغول فراوان یاشتها با و برداشتم

 :گفت

 !داره دوست هم اتزیپ دخترم نکهیا مثل-
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 باال چشمانش تا را نگاهم بودم، دهانم اتیمحتو دنیجو مشغول که همچنان

 در .کشاندم

 کردم تند را نمدیجو سرعت .زد میرو به طنتیپرش یلبخند و شد قیدق چشمانم

 قورت از پس و

 :گفتم دهانم، در غذا از یادیز حجم دادن

 !یباش داشته دوست من از شتریب دخترتو اگه حالت به یوا ماکان-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر یسرخوش و طنتیش از مملو یخندها

 !مادمازل نکن یحسود من یکوچولو پرنسس به گهید-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 ه؟یمشکل .کنمیم یحسود بشه، مهم واست من از شتریب که یکس هر به-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1144 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 داد،یم حرکت را دستش نوازشوار کهیدرحال و گذاشت میموها یرو را دستش

 :گفت

 ...تو از شتریب اما باشم نداشته دوستش تونمینم ،یاریم اشیدن به تو یوقت خب-

 :افزود و زد یلبخند

 !اشتد دوست رو یکس شهینم-

 بر قیعم یلبخند و آمدند کش باال به ممکن یژرفا تینها با لبم یسو دو هر

 انینما صورتم

 و رگیمو به رگیمو در یفراوان آرامش و یشاد ت،یرضا شوق، حس .کردند

 بدنم سلول به سلول

 .افتی رسوخ

*** 

 چشم من به لبخند با که ماکان به و کردم پاک یکاغذ دستمال با را دهانم دور

 نگاه بود، تهدوخ

 :گفتم و کردم صاف یکم را میصدا .کردم

 !ویموس یکنیم نگاه-
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 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 داره؟ بیع-

 ؟یبیع چه نه،-

 بودم کرده تمام را میتزایپ من هم .کردم نگاهش رمنتظ و زدم شیرو به یچشمک

 بخش او هم و

 .دیرسیم نظر به ریس و خورده را شیغذا اعظم

 ؟یهست یچ منتظر مادمازل؟ هیچ-

 :گفتم و انداختم نییپا و باال ییابرو

 !میبر دیبا کنم فکر-

 :گفت متعجب و برد باال را شیابروها
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 م؟یبر میپاش حساس یلحظه که کردم رزرو زیم شیپ وقت همه نیا !م؟یبر-

 !؟یچ واسه حساس یلحظه-

 آغاز را نطقش بلندگو پشت و آمده رستوران یگوشه سن یرو که یمرد یصدا با

 را سرم کرد،یم

 .چرخاندم سمتش به

 امروز یعصرانه یزنده یقیموس یاجرا به رو شما نکیا هم !انیآقا و خانمها-

 .میکنیم دعوت

 نسبتا پسر و دختر کی و رفت سن یرو از .کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با

 با جوان

 پشت ارکستر گروه و رفتند سن یرو یبلندگو دو پشت ،یمجلس و کیش یلباسها

 آنها سر

 به تیرضا با که ماکان به و گرفتم آنها از چشم .کردند یقیموس نواختن به شروع

 نگاه من

 باال به ،یشاد و نشاط از یلبخند شینما یبرا لبم یدوسو هر .دوختم چشم کرد،یم

 .آمدند کش

 در نگاه غرق .زدند برق رهاشیت چشمان و شد قتریعم لبخندش لبخندم، دنید با

 چشمانش

 را دبخشیام و بایز یترانها متن که خوانندهها یصدا به سپردن گوش با که شدم

 خواندند،یم

 .شد چندان دو نگاه نیا لذت
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Felicità 

È tenersi per mano andare lontano, la felicità 
E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità 

È restare vicini come bambini, la felicità 
Felicità 

 هم دست در دست یخوشبخت
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 است دور یجا کی به رفتن

 تو پاک نگاه یخوشبخت

 است مردم انیم در

 هاست بچه مانند ماندن هم کینزد یخوشبخت

 یخوشبخت

 یخوشبخت

Felicità 
È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va 

È la pioggia che scende dietro le tende, la felicità 
È abbassare la luce per fare pace, la felicità 

Felicità 

 است قو پر بالش کی یخوشبخت

 است انیجر در که است رودخانه آب
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 . شودیم ریسراز پرده پشت که است باران

 است کردن یآشت و آرامش یبرا نور کردن کم یخوشبخت

 یخوشبخت

 یخوشبخت

Felicità 
È un bicchiere di vino con un panino, la felicità 

È lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità 
È cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità 

Felicità 

 است اب*شر وانیل کی یخوشبخت

 نان تکه کی با

 است کشو داخل تو یبرا ادداشتی کی گذاشتن جا به یخوشبخت

 )هم با خواندن صدا هم( صداست دو با خواندن یخوشبخت

 .است "دارم دوستت قدر چه" یخوشبخت

 یخوشبخت
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Senti nell'aria c'è gia 
La nostra canzone d'amore che va 

Come un pensiero che sa di felicità 
Senti nell'aria c'è già 
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Un raggio di sole più caldo che va 
Come un sorriso che sa di felicità 

 کن احساس را اطرافت

 است یجار که را ما یعاشقانه یترانه

 شناسدیم را یخوشبخت که شهیاند کی مثل

 کن احساس را اطرافت

 تابدیم گرمتر که را دیخورش یپرتو

 شناسدیم را یخوشبخت که لبخند کی مثل

Felicità 
E una sera a sorpresa la luce accesa e la radio che va 

E'un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità 
E una telefonata non aspettata, la felicità 

Felicità 

 است منتظره ریغ شب کی یخوشبخت

 خواندیم که ییویراد و روشن چراغ کی

 است قلب از پر کیتبر ادداشتی کی یخوشبخت

 . است منتظره ریغ تلفن کی

 یخوشبخت

 یخوشبخت
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Felicità 

È una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità 
È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità 
È aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità 

Felicità 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1148 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 است شب در یساحل یخوشبخت

 است خروشان موج یخوشبخت

 عشق از سرشار یقلب یرو است یدست یخوشبخت

 کردن آغاز همچنان یبرا است بودن دم دهیسپ منتظر

 یخوشبخت

 یخوشبخت

 (Romina Power و Albano Carissi از felicità یترانه(

 بودن کم وجود با که الحق .کردند زدن دست به شروع همه یقیموس اتمام با

 یصدا سنشان،

 نیا .کردم قیدق چشمانش در را نگاهم قیعم یلبخند با .داشتند یرینظیب اریبس

 از یکی

 ،یشاد از مملو یمثبت حس ماکان لطف به که بود من یزندگ یزهایسورپرا نیبهتر

 و آرامش

 .کردیم داریب وجودم تمام در را یخوشبخت

*** 

 عیسر م،یبود آمده هم با زمان نیهم پارسال قایدق که یپارک یجلو نیماش توقف با

 سمتش به

 :گفتم یناباور و شوق از زیلبر یلحن با .کردم نگاهش وقباذ و دمیچرخ
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 !میخورد که یچا نیاول و میاومد هم با که یپارک نیاول !پارک نیا ماکان-

 :گفت و زد یلبخند

 م؟یکن امتحان دوباره نمیا یحاضر-

 !حاضرم که معلومه-

*** 

 چروک و نیچ چیه یجا و برسد نظر به مرتب کامال تا دمیکش میپالتو به یدست

 .نماند یاحتمال
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 مادمازل؟ یزنینم زنگو-

 را دستم سرد کف و دادم سُر نییپا به بودم، کرده حلقه آرنجش دور که را دستم

 گرمش دست در

 .کردم نگاه او به لبخند با و گرفتم نیزم از چشم .انداختم

 .زنمیم االن-

 :گفت و زد میرو به یچشمک

 .نباش هم نگران-

 قورت قدرت با را دهانم آب .کردم باز و بستم محکم دییتا ینشانه به را چشمانم

 ینفس و دادم

 از پس .زدم یضربها زنگ دیکل یرو و بردم باال را آزادم دست .دمیکش قیعم

 یصدا لحظه چند

 :گفت که آمد یجوان تردخ

 .دیاومد خوش سالم،-

 نیا در خالهاش یخانه در ماکان سکونت شکیب .میشد وارد دو هر و کرد باز را در

 به را او مدت،

 .میشد خانه وارد یمعطلیب که شناسانده آنان خدمت شیپ
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 به رفتن یبرا شناختم،یم بایتقر را خالهاش آنکه با باشد سخت باورش دیشا

 دلهره خانهاش

 .داشتم

 یرحمیب برگش،یب درختان با و بود نکرده فرق یذرها پارسال با دورمان باغ یفضا

 به را زمستان

 ماکان دست در ستمد همچنان که من و میدیرس عمارت به باالخره .دیکشیم رخ

 آهسته بود،

 :گفتم
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 ...ترسمیم من-

 :دیپرس یناباور با و کرد نگاه من به تعجب از رفته باال ییابروها با

 !؟یچ از-

 .دونمینم-

 .فشرد پرحرارتش دست در را زدهام خی دست و زد میرو به دلگرمکننده یلبخند

 !زمیعز نده عذاب خودتو یالک-

 که رساند یدرجها به مرا و دیبار وجودم در رهقطرهقط یدلچسب یگرما و آرامش

 آسوده از یلبخند

 .بزنم المیخ شدن

 !دیاومد خوش-

 لبخند با و باز را عمارتشان در که همسرش و گلنوش خالهاش سمت به سرم

 کردند،یم نگاهمان

 افتی نگاهشان اعماق در یخوب حس داشتند، ب**ل بر لبخند آنکه با .دیچرخ

 همه و شدینم

 سالم و زدم لبخند هم من احترامشان به حال نیا با .دیرسیم نظر به هرتظا زیچ

 خاله .دادم

 در را نگاهم .دادم دست او با آزادم دست با من و آورد جلو را دستش گلنوش،

 با که صورتش

 چشمش، ریز زیر یچروکها .کردم قیدق د،یرسیم نظر به جذابتر لبخندش نقش

 از شتریب

 دهید صورتش در نباریآخر که ییهایشکستگ تمام و دنددایم شینما را خود شهیهم

 بودم،

 !زدیم لبخند هایشکستگ نیا تمام با اما بودند شده قتریعم

 .نمتیبیم دوباره خوشحالم-
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 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 .نطوریهم منم-

 :گفت و کرد اشاره عمارت داخل به دست با همسرش

 .دینخور سرما که داخل دیایب زودتر بهتره سرد یهوا نیا یتو خب-

 ییرایپذ وارد و میدرآورد کفش عیسر م،یباش گذاشته احترام حرفش به آنکه یبرا

 نیا .میشد

 بهسا تولد شب به نسبت مبلها و زهایم یجا اما داشتم، ادی به یخوب به را سالن

 یادیز رییتغ

 کینزد که سالن ینفره دو یمبلها از یکی به دستش با گلنوش همسر .بود کرده

 اشاره بود، ما

 :گفت و کرد

 .دییبفرما-

 :گفت و زد یلبخند ماکان

 !جان عمو بههاستیغر مال تعارف-

 :گفت و کرد مردانه یخندها

 .یخودم یبچه که تو وگرنه ،الزمه فاتیتشر بانو خاطر به-

 :گفت و کشاند من به را نگاهش ماکان

 .بانو دییبفرما-

 کنارم، ماکان و نشستم مبل از یسمت من .دادند سر کوتاه یخندها شانیدو هر

 گرشید طرف

 .نشست

 نگاهشان .گرفتند یجا ما یروبرو ینفره تک مبل دو یرو هم همسرش و گلنوش

 دوخته من به را

 را سرم نداشتم، یخوب حس خودم یرو نگاهشان از چون .بودند رفته فرو فکر در و

 .انداختم نییپا
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 من از جمع حواس تا کرد آغاز را صحبت ندارم، یمساعد حال شد متوجه که ماکان

 .بشود پرت

 ست؟ین خونه بهسا-
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 کنم؟ صداش برم یخوایم .هست چرا-

 .ادیم خودش بخواد اگر .ستین یازین-

 من به یخوب حس چیه ند،یبب مرا و دیایب نبود حاضر و بود آنها یخانه در بهسا نکهیا

 القا

 یچا فنجان چهار دستش ینیس در که یخدمت شیپ موقع به آمدن با .کردینم

 بود، خوشرنگ

 و گذاشت فنجان کی ما از کدام هر یجلو .شد دهیکش او سمت به همه نگاه

 جالب میبرا .رفت

 عادت هیشب قایدق نیا و قهوه نه بود، یچا یدنینوش ییرایپذ یبرا عادتشان بود

 متضاد و ماکان

 نیا در تا میکرد مشغول یچا یدنینوش با را خودمان .بود خانوادهام و من عادات

 سکوت

 .میباش داشته انجام یراب یکار کسلکننده،

 .سالم-

 منبع سمت به یهمگ سر آمد،یم سرمان پشت از که ییآشنا یمردانه یصدا با

 .دیچرخ صدا

 و مرتب اریبس که خود یرسم یمردانه شلوار و راهنیپ با کهیحال در بابک

 ما به بودند، دهیاتوکش

 ظاهرش آنکه با .کرد جلب خودش به را ما یهمگ توجه سالمش با شدیم کینزد

 مرتب اریبس
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 راه به گردباد وجودش در میعظ یآشفتگ کی بود معلوم نگاهش از د،یینمایم

 با .است انداخته

 کرد،یم پررنگتر را اشیمصنوع لبخند کهیحال در و شد کترینزد ما به بلند قدم چند

 :گفت

 !آرزو یاومد خوش-

 :گفتم و زدم یکمرنگ لبخند

 .ممنون-

 و ستادهیا آنجا همچنان نشست،یم و آمدیم دیبا و میبود کرده سالم گرید آنکه با

 چشمانم در

 .شدیم حس نافرجام عشق کی شکست و حسرت نگاهش عمق در .کردیم نگاه

 .نیبش ایب بابک، خب-

 یصدا هم هیثان چند نیهم در .چرخاندم سمتش به را سرم ماکان یصدا با

 اشیعصب ینفسها

 شدنش ظیغل یجلو زور به که شیاابروه بر کمرنگ یاخم دنید یول دمیشنیم را

 گرفت،یم را
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 سمتم به سرش کارم نیا با .کنم حلقه آرنجش دور تنگتر را دستم شد باعث

 یلبخند و دیچرخ

 .بست نقش لبش بر تیرضا از

 .ها بچه دینیبش-

 اصال بابک آمدن از بود معلوم هم نگاهش از .زدیم موج یخاص ینگران لحنش در

 .نبود یراض

 .دانستیم خدا فقط را بود گذشته چه خانه نیا در نکهیا

 یروبرو بایتقر که مبلها از یکی یرو باالجبار هم بابک ماکان، و من نشستن از پس

 بود، من
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 مثل او نگاه از که هم ماکان .کرد میتقد میپا تا سر هب را دارشیمعن نگاه و نشست

 معذب من

 :گفت بود، شده

 ؟یباش شرکتت یتو شب تا یخواستینم امروز مگه-

 با بابک .شدیم حس شیصدا در داشت، آن کنترل در یسع دیشد که یخشم

 یشانها یالیخیب

 :گفت رد،یبگ من از را نگاهش آنکه یب و انداخت باال

 .برگردم بخواد دلم وقت هر تونمیم و خودمه مال شرکت-

 شده خسته شینگاهها از واقعا گرید .کردم نگاهش خشم با و گرفتم نیزم از چشم

 کارش و بودم

 تمیعصبان دنید از تعجبم کمال در او اما بود، گذشته ساده دادن عذاب کی از

 آنکه از شتریب

 چشم .کرد نگاه من هب یشتریب لذت با حانهیوق رد،یبپذ یبد ریتاث و شده ناراحت

 و گرفتم او از

 .دوختم نیزم به گرید یبار را پرحرصم نگاه

 .سالم-

 کردنش سالم موقع که یلحن یحت .شد دهیکش شیسو به نگاهمان بهسا یصدا با

 حس داشت،

 رفت بابک سمت به کند، نگاه ما به آنکهیب .دادیم نشان یخوب به را تکبرش و نهیک

 مبل یرو و

 .نشست کنارش

 به هم یخال و خشک " یآمد خوش" کی یحت او یول میداد سالم جوابش در همه

 !نگفت من

 لندن یتو ماکان با تیزندگ و ت کار از .کن فیتعر خودت از خانم آرزو خب-

 ؟یهست یراض
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 ییگفتگو آغاز و نیسنگ جو نیا اتمام در یسع حرفش نیا با که گلنوش همسر

 را مانهیصم

 پرت تحمل قابل ریغ برادر و خواهر آن از را حواسم و آورد حرف به مرا داشت،

 .کرد

 .نداره وجود یتینارضا واسه ییجا .اند یعال بله-

 خواستیم دلم .زدم شیرو به یلبخند و کشاندم ماکان به را تمیپررضا نگاه

 بر االمکانیحت

 بر ظیغل یاخم و شدم هم موفق که کنم دیتاک ماکان با امیزندگ بودن خوب

 بابک یابروها

 .انداختم

 هست؟ یروز چه تونیعروس مراسم حاال !خوبه یلیخ-

 خانوادهاش نزد من از بابک دانمینم .زدیم موج یدیناام ینوع شیصدا عمق در

 بود گفته چه

 .نبودند خرسند داشتم شیپ در ماکان با که یازدواج از ک،ی چیه که

 .هیژانو ستمیب-

 :گفت یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !زود؟ نقدریا-

 را ییرایپذ سالن پرسرعت و بلند ییقدمها با و شد بلند مبل یرو از عیسر بابک

 با .کرد ترک

 به را سرشان همسرش و گلنوش .دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس رفتنش

 مبل سمت

 از صورتش که هم بهسا .کردند نگاه مغموم پسرشان یخال یجا به و کشاندند

 سرخ تیعصبان

 .کردیم نگاه من به خشم با بود، شده

 :گفتم آهسته ماکان گوش یکینزد در و کردم کج یکم را سرم

 !گذروند خوش یکل شدیم نجا؟یا میایب شام یبرا یگفت چرا-
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 :گفت آهسته ییصدا با بود، یناراض اریبس یکنون تیوضع از هم خودش که ماکان

 !کنم یاحترامیب بهش حد نیا تا و نه بگم خاله به شدینم !آرزو نداشتم یگهاید راه-

 !میکن تحمل میمجبور پس-
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 :گفت قبل از آهستهتر اریبس ییصدا با و فشرد دستش در محکم را دستم

 !وروجک نزن غر-

*** 

 .میدیرس !مادمازل شو داریب-

 یازهایخم .گرفتم نیماش یشهیش از را سرم یهیتک و کردم باز را چشمانم آهسته

 با و دمیکش

 :گفتم کرد،یم نگاه من به خنده با که ماکان به یجیگ

 م؟یدیرس ی ک-

 .االن نیهم-

 ریز که یتجمالت شام آن باالخره .نشستم صاف و دادم بدنم به یقوس و کش

 و بابک ینگاهها

 ورودم نیاول که را عذابآور یخانه آن و دیرس اتمام به بود، شده زهر جانم به بهسا

 آن به

 در شهیهم مثل .میکرد ترک رساند،ینم آزار جز اکنون یول کرد آغاز را امیخوشبخت

 خوابم اهر

 و زدم یلبخند بود، دوخته چشم من به پرلذت ینگاه با که ماکان به .بود برده

 :گفتم

 .ومدیم خوابش دخترت خب-

 میبها**ل بر مدت یطوالن را داغ نیریش یهایصورت آن و آورد جلو را سرش

 از پس .کاشت

 :گفت م،یزدیم نفسنفس که همچنان من از گرفتن فاصله

 .بخواب فقط عمهت یخونه یرفت که االن پس-
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*** 

 !دیریم دیدار زود نقدریا که بده یلیخ-
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 :گفتم و کاشتم گونهاش بر یبوسها

 !عمه شتونیپ میایم بازم-

 :گفت و زد یکمجان لبخند

 .بار هی یسال-

 !حتما میایم شتریب امسال-

 !میکن فیتعر و مینیبب-

 :گفت و زد عمه یرو به نانبخشیاطم یلبخند ماکان

 !مینیبیم رو گهیهمد و لندن دیایم یزود به که هم یعروس مجلس یبرا-

 :گفت و شد قتریعم تیرضا به لبخندش عمه

 !حتما آره-

 :گفت دواریتهد یلحن با مارکو عمو

 باشه؟ .رم دیایم شتریب بعد به نیا از میباش مطمئن دیبا اما رکنا به که یعروس-

 :گفتم ماکان با همزمان و زدم یلبخند

 .باشه-

 انیپا از پس باالخره .شد ظتریغل یهماهنگ نیا از لبخندمان و میکرد نگاه هم به

 با یخداحافظ

 تیگ سمت به کردند، بدرقه فرودگاه تا را ما که بودند یکسان تنها که عمو و عمه

 در .میرفت یورود

 روز، نیدوم انیپا در انیآر عمو م،یبود رُم در که روزه چهار اندک اریبس مدت نیا

 زیون به رُم از

 بود نیا زد من به که یحرف نیآخر و باشد تنها یمدت دهدیم حیترج گفت و رفت

 حتما، که
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 کردم،یم فکر موضوع نیا به وقت هر .کنم صحبت بابا با دهامیشن چه هر یدرباره

 لرزه به جانم

 !باشند داشته قتیحق یجن یحرفها نکند که افتادیم
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 !یفکر تو یلیخ-

 :گفتم و زدم یلبخند .زدم گره مشکوکش نگاه به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 !یلیخ نه-

 :دیپرس شکاکانه یلحن با و آورد جلوتر را سرش

 دروغ؟-

 :گفتم و گذاشتم قهاشی یرو را دستم

 !نه-

 با .نکند جو و پرس نیا از شیب و برود نیب از شکش تا کردم پررنگتر را لبخندم

 ماکان نکهیا

 ود،ب مطلع امیزندگ در زیچ همه از و بودم عاشقش وجود تمام با که بود یمرد

 دادمیم حیترج

 راه و شد اعالم پروازمان یشماره باالخره .نزنم یحرف او با موضوع نیا یدرباره

 یرو .میافتاد

 کی از برد،یم رانیا به مرا که شدمیم ییمایهواپ وارد آنها از رفتن باال با که ییپلهها

 حس

 فشرد دستش در قبل از محکمتر را دستم ماکان .افتادند لرزه به دستانم دلشوره

 در آهسته و

 :گفت گوشم کنار

 !آرزو؟ ینگران انقدر چرا تو-

 بود آرامش فقط نگاهش در .کشاندم چشمانش به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 زد؛یم موج که
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 .داشت حضور آن در شیتشو تنها که من قلب برعکس قایدق

 .نده تیرضا بابام ترسمیم ماکان-

 :گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش

 حاال تا یوقت م،یکن جلب رو بابات تیرضا مینتون یچ یبرا !ترس؟ چرا !رس؟ت-

 رو همه تیرضا

 !م؟یکرد جلب
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 بود، ستادهیا مانیروبرو که یمهماندار دختر .میدیرس پله نیآخر به باالخره

 و زد یلبخند

 از پس .هستند کجا مانیهایصندل که کرد ییراهنما را ما و گرفت را مانیطهایبل

 از گرفتن فاصله

 :گفتم او

 .زنهیم شور دلم فقط !ماکان چرا دونمینم-

 :گفت و فشرد دستش در را دستم .مینشست هم کنار و میدیرس مانیهایصندل به

 یباش آروم کامال دیبا االن تو !رهیبگ دستش افسارتو یدب اجازه ینگران به دینبا-

 !آرزو

 ...که ستین خودم دست ماکان اما-

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را دستش

 که تو استرس و ینگران هر که کن فکر نیا به !آرزو کن فکر دخترمون به !سیه-

 یدونیم خودتم

 !زمیعز باش آروم پس !برسونه بیآس بهش ممکنه چقدر له،یدلیب

 یماکان همان بود شده هم باز .کرد حرفش یمهیضم آرامشبخش و گرم یلبخند

 تا نگاهش از که

 به آرامشبخش، یعیما از پر بزرگ یسرنگ شیحرفها یحت و لبخندش ش،یصدا

 تکتک
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 من به او که یآرامش و یشاد از یبیترک یحس با .کردیم قیتزر بدنم یاهرگهایس

 بود، کرده القا

 .گرفت جان لبم بر لبخند

*** 

 یلیخ .برداشتم ماکان یشانه یرو از را سرم و کردم باز چشم ،یتاکس توقف با

 اما بودم خوابآلود

 و برود اشییدا یخانه به هم ماکان تا رفتم،یم خودمان یخانه به و شدمیم بلند دیبا

 دو هر

 .میباش داشته پرواز از پس یحساب یاستراحت

 .ارمیم چمدونتو من-

 !وادخینم ماکان، نه-
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 از دنبالش به .رفت عقب صندوق سمت به و شد ادهیپ نیماش از من به توجهیب

 ادهیپ نیماش

 رونیب مرا کوچک چمدان که یتاکس یراننده .رفتم عقب صندوق سمت به و شدم

 بود، گذاشته

 :گفت

 ؟یکی نیهم-

 .چمدون نیهم فقط االن بله،-

 :گفت و داد تکان نییپا به را سرش راننده

 .هستم منتظرتون پس-

 .کشهینم طول ادیز-

 .آورد خود با را آن ما، یخانه یورود بزرگ در یجلو تا و گرفت را چمدانم یدسته

 معترضانه

 :گفتم

 !کشمشیم نیزم یرو و چرخه با تازه و هندار یوزن نکهیا !ماکان الیخیب-
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 :گفت د،یپاشیم میرو به طنتیپرش یلبخند کهیحال در و دیچرخ سمتم به

 .شهیم خسته هم فشار ذره هی نیهم با دخترم یول آره-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !یاریب چمدونو اتاقم در دم تا یخوایم البد-

 :گفت طنتیش از زیلبر یلحن با و کرد پررنگتر را لبخندش

 داره؟ یمشکل-

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دستم کف با

 تو از چطور دونمینم هم شیجور نیهم !بکشه؟ منو بابام یخوایم نکنه ماکان یوا-

 بگم بهش

 !معرکه وسط یایب خودت یپا با مونده کم کنم، جلب تشویرضا که
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 آمدن بند از پس .گرفت نوازش به را گونهام دستش با و داد سر یخندها

 :گفت خندهاش

 که نهیا برم االن نکهیا شرط اما بده، دخترم واسه ترس که نترس !وروجک باشه-

 و یبزن درو زنگ

 .باشه راحت تو تباب از المیخ من تا ببره، چمدونتو ادیب یکی یبگ

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !یکرد شور یلیخ گهید تو-

 داخل؟ ارمشیب خودم ای یگیم نویا و یزنیم زنگ-

 :گفتم جوابش در عیسر

 !زنمیم زنگ باشه-

 و موقر یصدا لحظه چند از پس .ماندم منتظر و فشردم زنگ دیکل یرو را دستم

 دیناه پرابهت

 .شد دهیشن فونیآ پشت از خانم،

 د؟ییبفرما ،سالم-
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 یروبرو قایدق .شدم خارج فونیآ نیدورب کور ینقطه از و رفتم جلو قدم کی با

 گرفتم قرار نیدورب

 و دادم تکان یدست زدم،یم شیصدا یبرا یدلتنگ یرو از یلبخند که همچنان و

 :گفتم

 !خانوم دیناه سالم-

 :دیرس وشگ به یناباور از مملو یلحن با شیصدا کرد، که یمکث هیثان چند از پس

 یساعت چه نیدادیم اطالع زودتر کاش !نیاومد خوش یلیخ !دییشما خانوم یوا-

 که نیدیرس

 !دنبالتون انیب یناصر یآقا

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !نبود زحمت به یازین .اومدم خودم-

 !فهستیوظ !خانوم؟ هیچ زحمت-
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 :گفت خانم دیناه و شد باز ییصدا چیه بدون در

 .ارهیب بارتونو ادیب نویم دیکن صبر-

 :گفتم و شد پررنگتر امکان حد تا لبخندم

 .باشه-

 یخانه نیا سرخدمتکار سالهاست چون او .بود داده پاسخ دیناه خوبم شانس از

 و است بزرگ

 الزم تدارکات موقع به دادن بیترت یبرا خانه، نیا خدمتکاران یتمام تیریمد

 ازیپ تا ریس یبرا

 به و است فکر به اریبس و منضبط یزن دارد، عهده بر را انجامدیم خانه در آنچه

 سبب نیهم

 .کند محول یکس چه به را یتیمسئول چه ،یزمان چه که داندیم خوب یلیخ
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 به را لبم راست یگوشه .دیچرخ کرد،یم نگاهم لبخند با که ماکان سمت به سرم

 و دادم کش باال

 :گفتم

 .نشست یکرس به حرفت .ویموس بفرما-

 :گفت و کرد سرخوشانه یخندها

 .نهیشیم شهیهم-

 :گفتم و کردم یاخم

 !نشه خسته که بخوابه هم وقتا یبعض بگو-

 :گفت و دکر پررنگتر بود، مانده لبش بر خندهاش از که را یلبخند

 .رسونمیم سالمتم .گمیم بهش باشه-

 .شد پاره نگاهمان یرشته شدند،یم برداشته کهاییموزا بر که تند ییقدمها یصدا با

 که نویم

 با و دیرس در به داشت، درشت بایتقر یکلیه البته و بود فرز و جوان نسبتا یدختر

 ماکان دنید

 با .گرفت سوال و تعجب رنگ نگاهش بود، دهیند را او حال به تا که من کنار در

 ریز چون حال نیا

 یاعضا یدرباره خدمتکاران یهایکنجکاو کردن خاموش یبرا بابا یهایریسختگ غیت

 و خانواده
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 و سالم و لبخند کی زدن به و دینپرس چیه بود، نمخا دیناه ینظارتها البته

 ییخوشآمدگو

 را او از دوباره شدن دور و ماکان از کندن دل دلم، آنکه با .کرد اکتفا یمحترمانها

 رو خواست،ینم

 :گفتم او به

 .منتظرتند تییدا زن و ییدا که یبر گهید بهتره خب-
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 و آورد جلو را دستش د،بو انداخته نییپا را سرش کهیحال در نویم زمان همان

 را چمدانم یدسته

 ینشانه به را دستش من به رو و گفت او به ی"متشکرم" ماکان .گرفت ماکان از

 و آورد باال میتسل

 :گفت

 .برسون سالم خانوادهت به .رفتم باشه،-

 :گفتم و زدم یچشمک

 .برسون سالم تییدا زن و ییدا به هم تو-

 :گفت و رفت عقبتر قدم چند

 !چشم به یا-

 افتاد، راه یتاکس و شد یتاکس سوار که یلحظها تا و دادم سر کوتاه یخندها زیر

 جا همان

 .کردم نگاهش و ستادهیا

 داخل؟ دیاینم .سرده هوا خانوم-

 :گفتم لبم بر لبخند همان با و دمیچرخ سمتش به

 .نویم میبر-

 گذر کنارش از آهسته ییقدمها با .بشوم وارد اول من تا ستادیا کنار و زد یلبخند

 ریمس و کردم

 با .کردم یط بودند، شده انیعر برگها از درختانش یتمام که را یدرخت و دار پر

 در شدن باز

 لبم بر لبخند یدلتنگ انیپا نیریش حس بودم، اشیقدم چند در که یهنگام عمارت

 دو .آورد

 :گفتم ییگشادهرو با و رفتم جلوتر قدم
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 !خانوم دیناه سالم-
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 :گفت و زد میرو به نیدلنش و گرم یلبخند

 !دیاومد خوش !خانوم سالم-

 انداختم پرمهرش و گرم آغوش در را خودم و رفتم جلوتر را مانده یباق راه همان

 خوب عطر و

 که نباریآخر که شد فیح قدر چه کردم فکر خود با .دمیکش مشام به را نشیرید

 آمده رانیا به

 .کردم محروم دلچسبش آغوش از را خودم که بود مشغول ذهنم یقدر به بودم،

 کی از پس

 :گفتم و آمدم رونیب آغوشش از قهیدق

 !بود شده تنگ براتون یلیخ دلم-

 کی از شیب یلیخ و داشت وستمد مادرانه سالها او .انداخت برق چشمانش در شوق

 :گفت و زد میرو به پرمحبت یلبخند .کردیم توجه من به ساده، سرخدمتکار

 .هیخال یلیخ شما بدون خونه نیا .بود شده تنگ براتون هم ما یهمگ دل-

 :گفت و رفت کنار در یجلو از ناگهان .کردم پررنگتر را لبخندم جوابش در

 .داخل دییبفرما !دیستادیا رونیب سرما نیا یتو نبود حواسم اصال-

 .ممنون-

 نیا و نبود حاکم خانه بر سکوت جز .شدم ییرایپذ وارد و کردم گذر کنارش از

 بیمعا از سکوت

 .بود دنیرس صبح چهار ساعت

 مثل خواستم .رفتم منینش کنار یپلهها راه سمت به حوصله و حالیب و دمیکش یپوف

 شهیهم

 دخترم مراقب یلیخ" خورد زنگ گوشم در ماکان رف ح که بروم باال آنها از تند

 را دستم "باش

 :گفتم ب**ل ریز و دمیکش شکمم یرو

 !باشه-
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 از .رفتم باال را پلهها یباق یآهستگ به آن از پس و گذاشتم پله نیاول یرو را میپا

 اطیاحت نیا

 بود کینزد نداشت، هم ماه چهار یحت که نیجن کی یبرا هم آن حد، از شیب

 .ردیبگ خندهام

 پرنسس از مراقبت یبرا ماکان، فراوان یدهایتهد و هیتوص عوارض از هم نیا

 نویم .بود کوچکش

 از دست به نچمدا و گفت یا"اجازه با" بود، شده خسته حرکتم یآهستگ از که

 .کرد گذر کنارم

 و بود نکرده یرییتغ چیه خانه .شدم اتاقها یراهرو وارد و شدند تمام پلهها باالخره

 اریبس نیهم

 بدون را درش و شدم دهیکش دایآرش اتاق سمت به چرا دانمینم .داشت ارزش

 به یضربها آنکه

 .کردم باز بدهم، را آمدنم خبر و بزنم آن

 اتاق مثل پنجره یجلو و تخت دور چرک یصورت ریحر یدههاپر با که شیبایز اتاق

 شاهزاده کی

 از و خوردم چرخ اتاقش در یکم .کردیم ادیفر را اشیخال یجا د،یرسیم نظر به

 یالبال

 اول از .آوردم رونیب را شیمدرسهها یرنامههایتقد یمحتو یپوشه ش،یپوشهها

 انیپا تا دبستان

 یبغض .کردندیم دییتا را بودنش ممتاز موزدانشآ رنامههایتقد یتمام رستان،یدب

 آن آنچه یبرا

 خودش یجا به را پوشه .گرفت جان میگلو در بود، آورده سرش بر وانصفتیح

 نگاهم و برگرداندم

 در دوستانش و دایآرش آنها، یهمگ در .کشاندم زشیم یرو یعکسها قاب به را

 حال
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 با و شد بزرگتر بغضم عکسها، دنید با .بودند دل ته از هم آن دنیخند و یدلقکباز

 یقدرت

 دمید وضوح از و شد متولد چشمانم در اشک یهایال .زد مشت میگلو به شتریب

 چشمانم .کاست

 یط چانهام ریز تا را راهش و ختیر فرو چپم چشم از اشک یقطرها که بستم را

 اگر یحت .کرد

 .ببخشم را او توانمینم هرگز من ببخشد، را سنگدل پسر آن بخواهد دایآرش

 !خانوم؟ دیینجایا-

 و کردم پاک را رتم صو بر شده پخش یاشکها دست کف با عیسر نویم یصدا با

 .کردم باز چشم

 :گفتم ببرد، کردنم هیگر به یپ مبادا که بچرخانم سمتش به را سرم آنکه بدون

 ؟یداشت یکار .آره-

 یرو و قتوناتا داخل بردم رو چمدونتون بگم خواستم فقط .شمینم مزاحمتون نه،-

 .گذاشتم مبل

 .یبر یتونیم .ممنونم-
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 .خدانگهدار .چشم-

 یخوشحال یجا .دمیکش قیعم ینفس و دیچرخ در سمت به سرم اتاق از خروجش با

 یادیز

 اتاق به و کندم دل دایآرش اتاق از .کنم یمخف او از را هامیگر نستمتوا که داشت

 .رفتم خودم

 .بشوند داریب هیبق تا کنم، سرگرم را خودم و رمیبگ یدوش دادم حیترج

 و ستادهیا آورد،یم فرود بدنم و سر بر یمناسب فشار با را ولرم آب که دوش ریز

 رفته فرو فکر به
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 قرار که داده نانیاطم او به و کرده صحبت رمپد با گفتیم عمه چند هر .بودم

 اریبس مرد با است

 .زدیم شور دلم بودم نزده حرف بابا با هنوز خودم آنکه یبرا کنم، ازدواج یخوب

 یفکرها آنقدر

 هیتک وارید به را دستم .گرفتم استرس یرو از یبد یچهیدلپ که کردم گوناگون

 .شدم خم و دادم

 کرده پر را حمام که یبخار یول شوم بهتر تا دمیکش قیعم نفس چند و بستم چشم

 مانع بود،

 ترش اتیمحتو که بود نگذشته لحظه چند از شیب .شدیم میههایر به ژنیاکس ورود

 و

 برسانم، ییدستشو به را خودم آنکه از قبل و آمد باال میگلو تا معدهام، یسوزاننده

 خورده چه هر

 .کردم استفراغ را بودم نخورده و

 ؟یکرد قفل چرا درو !دخترم؟ شده یچ ؟یبخو آرزو-

 یصدا با مامان، نگران یصدا و خوردیم حمام در بر که یمداوم یضربهها یصدا

 از که یآب

 زانو دو یرو حالیب که بود یقهایدق ده .بود شده مخلوط خت،یریم نیزم بر دوش

 بودم نشسته

 و شود داریب انمام که بود دهیکش طول یآنقدر .زدمیم عق ای آوردمیم باال ای و

 در به را خودش

 که نبود نباریاول نیا .زدم امیشانیپ بر محکم یضربها دست کف با .برساند حمام

 استرس،

 کمکم به عیسر تا نبود ماکان که بود نباریاول یول بود ختهیر هم به را معدهام

 از بعد و بشتابد

 من و ندارد دوجو زیچ چیه یبرا ینگران یجا بدهد نانیاطم من به مدام بهبودم

 .باشم آرام دیبا
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 !اد؟ینم در صدات چرا !بزن حرف خدا رو تو دخترم !آرزو-

 .بود برده باال شدت به را شیصدا تنُ و انداخته لرزش به را شیصدا ینگران

 یرو را دستم

 یول بود شده کمتر تهوعم حال باالخره .دمیکش قیعم ینفس و گذاشتم امیشانیپ

 نداشتم جان

 .شدهام بهتر میوبگ و بزنم حرف

 
 

880 

 !آرزو-

 کنم، راحت را الشیخ آنکه یبرا !کند سکته بود کینزد که بود معلوم شیصدا از

 آب عیسر

 اشیداخل یجداره که یوزشس و میگلو گس طعم حس با که دادم قورت را دهانم

 د،یخراشیم را

 :گفتم خشدار و گرفته ییصدا با و کردم جمع را توانم تمام .آمد میابروها بر اخم

 !مامان شدم خوب-

 :گفت است، نگران هنوز یول شده راحتتر الشیخ دادیم نشان که ییصدا با

 .فقط باش زود !کن باز هم درو نیا .زمیعز رونیب ایب-

 :گفتم آمد،یم در زور به که افتهامی لیحلت یصدا همان با

 .بعد بشورم خودمو ستایوا فقط .امیم مامان، امیم-

 !رونیب ایب االن نیهم !ستین الزم-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .بود تقاصش نمیا کردم، یپرخور شبید !خوبم االن خدا به-

 !رونیب ایب گمیم بهت آرزو-

 امیم گهید قهیدق پنج " گفتن به بود، شده نیعج ینگران و خشم با شیصدا آنکه با

 به و اکتفا "
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 بدنم وزن یسخت به و دادم هیتک وارید به را دستم .کردم یتوجهیب شیحرفها یباق

 یرو را

 را آنها ام،یزیآبرور با من که یدیسف یهایکاش به ینگاه .شدم بلند و انداختم میپاها

 به

 یبرا .دادم تکان تاسف زا یسر و انداختم بودم، کرده فیکث وجهممکن نیبدتر

 رونیب رید آنکه

 یآب را بدنم و شستم را نیزم عیسر نکنم، نگران نیا از شیب را مامان و نروم

 دوش ریش و دمیکش

 به را دستم که همچنان .شدم هم حالتریب برابر صد که بودم حالیب کم .بستم را

 هیتک وارید

 میپاها که دمبو کرده ضعف یقدر به .رفتمیم در سمت به بودم، داده

 یسخت به .دندیلرزیم

 .کردم باز را حمام در و دمیچیپ خودم دور را حولهام
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 ...کرد باز درو باالخره-

 دور را دستش عیسر و دیماس دهانش در حرف یباق شد، باز کامل در که یوقت

 کرد حلقه شانهام

 :گفت و

 !یآورد خودت روز به یچ نیبب !کن باز درو گمیم یه-

 به همراهش آهسته، و سست ییقدمها با و انداختم او یرو را بدنم وزن از یبخش

 مرا .رفتم اتاقم

 شده پخش صورتم یرو که را دهامیژول و سیخ یموها و کرد دراز تختم یرو

 در و زد کنار بودند،

 آرام را او دیبا .داشت یادیز یدلشوره و ینگران رنگ نگاهش .کرد نگاه چشمانم

 پس کردم،یم
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 :گفتم آهسته گرفته ییصدا با و دمیکش قیعم ینفس

 مایهواپ یتو که یادیز مدت و کردم که یپرخور خاطر به !مامان نباش نگران-

 بهم حالم بودم،

 !ستین ینگران یجا و خوبم االنم .خورد

 :گفت و گذاشت امیشانیپ یرو را دستش

 !یشدینم ینطوریا چوقتیه تو آخه-

 :گفتم و زدم شیرو به یچشمک

 !گهید فتهیم اتفاق .شدم بارم کی-

 کمرنگ یلبخند باالجبار جوابم در شد مجبور که زدم شیرو به کمجان یلبخند

 .بزند

 .زمیعز باشه-

 :گفت ناگهان و کرد یمکث

 !شد؟ یچ یدید یوا-

 :دمیپرس کنجکاوانه

 شد؟ یچ-
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 !میکن سالم هم با نشد یحت-

 :گفتم و دادم سر زور کم یخندها

 !مامان سالم-

 :گفت و کرد ازشنو یکم را میموها .کاشت بوسه گونهام دو هر بر و شد خم

 !یاومد خوش خونه به !زمیعز سالم-

 :گفتم و کردم قتریعم داشتم، ب**ل بر که را یکمرنگ لبخند

 .مامان ممنون-

 مامان .شدند صحبتمان یادامه مانع خوردند، اتاقم در به که ییضربهها یصدا

 صاف ییصدا
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 :گفت و کرد

 .تو ایب-

 مهتاب .شد دایپ در چوبچهار در مهتاب فیظر و کوچک قامت و شد باز در

 خدمتکار نیجوانتر

 کینزد ما به تند ییقدمها با .کردندیم واگذار او به را ساده یکارها و بود خانه

 کهیحال در .شد

 بود، آن در کیک یبشقاب و رنگ زرد یشربت یمحتو وانیل کی که کوچک ینیس کی

 دست در

 :گفت من به رو و آمد جلو تختم یمتر کی تا داشت

 .آوردم کیک و مویل شربت براتون خانوم-

 :گفت و گرفت دستش از را ینیس مامان

 .شیآورد که ممنون-

 :گفت و داد تکان نییپا به ادب ینشانه به را سرش مهتاب

 د؟یندار یگهاید کار من با .خانوم کنمیم خواهش-

 .یبر یتونیم نه،-
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 آنکه از پس .گرفت شیپ را در راه آهسته ییقدمها با و انداخت نییپا را سرش

 مامان شد، خارج

 را کیک از کوچک یتکها .بشوم زیمخین کرد کمک و گرفت را گردنم پشت

 دهانم به و برداشت

 .مرد خواهم یگشنگ از کردمیم حس که بود یخال معدهام یقدر به .کرد کینزد

 و کردم باز دهان

 آنکه با .آوردم در غلتش به کامم و زبان نیب را آن مش،یمال ینیریش حس با

 دوباره دمیترسیم
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 اشیعیطب هضم به معدهام و بودم شده آرامتر دهد، دست من به تهوع حال

 وانیل .بود پرداخته

 :گفت و چسباند میبها**ل به را شربت

 .زمیعز بخور نمیا-

 یادیز لیم آنکه با .دادم فاصله هم از را میبها**ل و زدم شیرو به کمرنگ یلبخند

 نداشتم،

 را وانیل یمهین تا .کردم لذت غرق نشیریش و ترش یمخلوط طعم با را زبانم

 با بعد و دمینوش

 :آمد اتاق رونیب از بابا یصدا نیح نیهم .است بس که کردم اشاره او به دست

 !؟ییکجا !نفس-

 :گفتم طنتیپرش یلحن با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !گردهیم دنبالت آقات-

 :گفت و زد آرنجم به ییروین کم مشت دستش با و کرد یکمرنگ اخم

 !هایشد طونیش-

 !نفس-

 هم رونیب از که ییصدا با مامان کرد،یم خطاب را مامان دوباره که بابا یصدا با

 شود، دهیشن

 :گفت

 .جان آرمان نجامیا-

 من به او از پس و مامان به بابا، متعجب نگاه و شد باز اتاقم در لحظه چند از پس

 با .شد دهیکش

 :گفت یناباور با و شد شتریب نگاهش در تعجب رنگ من دنید
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 !؟یدیرس ی ک تو !آرزو-

 :گفتم و زدم شیرو به کمجان یلبخند
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 .ردم نک دارتونیب نیهم واسه .دمیرس زود صبح-

 :گفت و شد اتاقم وارد بلند قدم چند با

 ؟یرسیم بعد به نهُ ساعت یگفت من به چرا پس-

 :گفتم و کردم پررنگتر یکم را لبخندم

 .دیبش خواب بد خواستمینم چون-

 میمستق .برد باال را سرم و گرفت دستش با را چانهام و ستادیا تختم یمتر مین در

 چشمانم در

 و گرفت ینگران و شک رنگ نگاهش .چرخاند چشم صورتم کل یرو و کرد نگاه

 :گفت

 !ده؟یپر روت و رنگ انقدر چرا-

 :گفتم آهسته ییصدا با

 .ستین یاننگر یجا .ندارم یخوب حال امروز نیهم واسه کردم، یپرخور شبید-

 :گفت و گرفت یشتریب آرامش و نانیاطم رنگ نگاهش

 .نیبش صبحونه زیم سر ما با ایب و بپوش راحت یلباسا پس-

 من به پرغرور ینگاه .داد کش باال به را لبش راست سمت و کرد رها را چانهام

 و انداخت

 یلحن با و زدم خودش مثل یکج لبخند .کرد باز و بست محکم را چشمانش

 :گفتم نهعایمط

 .چشم-

 .میمنتظرت آشپزخونه یتو-

 :گفت و شد بلند دست به ینیس هم مامان دنبالش به و کرد ینگاه مامان به

 .دخترم متینیبیم-
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 :گفتم و کردم نگاه شانیدو هر به

 .باشه-
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 با باالخره .دمیکش قیعم ینفس و دمیکش دراز تختم یرو اتاق، از خروجشان از پس

 حرف بابا

 بابا دارد، انشیاطراف کردن متقاعد در که یخوب مهارت با ماکان تینها در و زنمیم

 خود به را

 .داد شکل لبم به لبخند مثبت فکر نیا با .کندیم جلب را تشیرضا و کرده عالقهمند

 دینبا گرید

 دست به را ذهنم افسار ته، و سر یب یدلشورهها و یمنف افکار آن دادمیم اجازه

 به و رندیبگ

 .کنند وارد یبیآس است، بدنم در رشد حال در و فیضع هنوز که کوچکمان فرزند

 یرو را دستم

 اریبس یقهوها یچشمها با خردسال یدختر تصور با .بستم چشم و گذاشتم شکمم

 زا که رهیت

 رنگ به نرم و صاف یموها با ،یگندم یپوست با دند،ییگرایم اهیس به یرگیت شدت

 با و اهیس

 ماکان پرحرارت آغوش در کوچکش و فیظر یجثه که آرامش، حس از مملو ینگاه

 فشرده

 ظتریغل لبم بر لبخند شد،یم گرم ماکان یپدرانه یبوسه با سرش فرق و شدیم

 دیام حس .شد

 قهیدق چند از پس .دیبخش لذت بدنم جزءجزء به خوب یروزها آن دنیرس به

 و کردم باز چشم

 :گفتم

 .شد رید که برم گهید-

 یبلند یحوله و آوردم رونیب لباس دست کی .کردم باز را چمدانم در و شدم بلند

 خودم دور که را

 اتاق از و کردم خشک حوله با یکم را میموها .کردم نیگزیجا آن با بودم دهیچیپ

 از .تمرف رونیب
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 هم یروبرو بابا و مامان .شدم آشپزخانه یراه و آمدم نییپا یآهستگ به پلهها

 آرش و نشسته

 نشان زیم یرو ینخورده دست یقهوه یفنجانها .بود کرده خوش یجا مامان کنار

 یهمگ دادیم

 :گفتم و زدم یلبخند .بودهاند من منتظر

 .سالم-

 نگاهش در .شد بلند اشیصندل یرو از و دیچرخ سمتم به آرش سر همه، از قبل

 یدلتنگ و بهت

 انگشت با .شد کترینزد من به و زد کنار را اشیصندل .بودند شده ختهیآم

 صورتم به اشارهاش

 :گفت و کرد اشاره
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 !؟یگرفت یالعالج مرض چه هگید تو-

 :گفت معترضانه مامان

 !آرش-

 :گفت من به رو مامان، به توجهیب آرش

 هان؟-

 .کردم تکرار واریطوط گرید بار را بودم گفته صبح از آنچه هر و دمیکش یپوف

 .شد بد حالم امروز نیهم واسه .کردم یپرخور شبید-

 :گفت مشکوکانه و برد باال را چپش یابرو

 ؟یرپرخو فقط-

 :گفتم و شدم قیدق چشمانش در

 ؟یریگیم مچ یدار مگه ؟یکنیم نگام ینجوریا چرا-

 :گفت و زد یکج لبخند

 .میزنیم حرف بهش راجع بعدا-
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 و کرد نامحسوس یاشارها کردند،یم نگاهمان یسوال که بابا و مامان به نگاهش با

 .زد یچشمک

 با .رفتم بابا کنار یصندل سمت به هم من اش،یصندل سمت به برگشتنش با

 یهمگ نشستنمان

 نکرده تجربه هرگز ، بود حاکم خانه بر که یسکوت .میشد قهوه دنینوش مشغول

 جز به .بودم

 صبحانه بود امدهین شیپ حال به تا آمدم، رانیا به دایآرش یبرا که نباریآخر

 خانوادهام، با خوردن

 یخال یجا .کنم جربهت را دایآرش و آرش نیب کلَ کلَ و انیرا یهایشوخ از دور به

 وضوح به را آنها

 و حسیب و صدا و سریب یزندگ نیا تحمل توان آرش نکهیا به فکر از و کردمیم حس

 میقد حال

 .شدمیم غرق یناباور یایدر در دارد، را
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 .رمیم گهید من-

 را سرم و گرفتم داشتم دست در که یسنگک نان کوچک یتکه از چشم بابا یصدا با

 .آوردم باال

 :گفت د،یپاشیم مانیرو به کج یلبخند کهیحال در بابا

 .جان نوش-

 مرموز ینگاه من به آرش خروجش، از پس .کرد ترک را آشپزخانه و شد بلند

 آهسته و انداخت

 :گفت

 کرد؟یم نگاه تو به خوردن صبحانه مدت تمام که یکرد رکا یچ-

 :گفتم گنگ و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !نکردم یکار !دمیرس تازه که من !من؟-
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 یلقمها کردن درست مشغول صدا ،یب که مامان به را نگاهش و دیکش یپوف

 .کشاند بود، کوچک

 :گفت قبل از بلندتر یکم و کرد صاف را شیصدا

 کرده؟ کار یچ !بگو تو مامان-

 چشمان تا را نگاهش و گذاشت شیجلو بشقاب در را لقمهاش لکسیر یلیخ مامان

 باال آرش

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند .آورد

 !هیچ لشیدل یدونیم که خودت-

 :گفت و داد هیتک اشیصندل به آرش

 از یچ م،یمنتظر خونه نیا یتو ما دونهینم هنوز که خورهیم آرزو یافهیق به یول-

 زبونش

 !میبشنو

 رم منتظ و گنگ نگاه به شانینگاهها .چرخاندند سمتم به را سرشان دو هر سپس

 دادیم نشان که

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب .خورد گره آوردم،ینم در شانیحرفها از سر

 !دیزنیم حرف یچ به راجع دیبگ منم به خب-
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 :گفت و آورد نییپا بعد یکم و برد باال را شیابروها مامان

 !ازدواجتن؟ فکر یتو خونه نیا یتو همه االن یدونینم واقعا یعنی آرزو-

 :گفتم آهسته ییصدا با .دمیکش امیشانیپ به را دستم و انداختم نییپا را سرم

 ن؟یهم-

 :گفت پرخشم یلحن با آرش

 !بشه یعصبان دستت از یلیخ بابا شد باعث نیهم !ن؟یهم-

 :گفتم یناباور با .کردم نگاهش متعجب و آوردم باال را سرم
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 هیک کنم ازدواج باهاش خوامیم که یکس دونهیم اون مگه !؟یعصبان چرا !؟یعصبان-

 که

 !شده؟ یعصبان

 :گفت میمال یلحن با و گذاشت دستم یرو را گرمش دست مامان

 !زمیعز باش آروم-

 از پس .بزند را حرفش یباق ماندم منتظر و کردم قیدق چشمانش در را نگاهم

 :گفت لحظه چند

 میتصم از خودت نکهیا یبرا نشده، یعصبان یکرد انتخاب که یکس یبرا اون-

 یحرف ازدواجت

 !شده یبانعص گفت، بهش تو یجا به که بود ینفر نیاول عمهت و ینزد بهش

 :گفتم و دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 !نیدادیم سکته منو نیداشت-

 :گفت متعجب آرش

 ؟یدیترس انقدر که نیداد آب به یگل دسته چه مگه-

 .زدم گره طنتشیپرش نگاه به را نگاهم و آوردم باال را سرم عیسر

 !خودت؟ واسه تو یگیم یچ-
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 یلحن با و زد یچشمک .آورد جلوتر را سرش و داد کش باال به را لبش چپ سمت

 از مملو

 :گفت طنتیش

 آب به یگل دسته چه بفهمن هم هیبق که یدیترس بدجور معلومه افهتیق از-

 !نیداد

 :گفتم و ندشد گرد تعجب از چشمانم

 .مدرسه برو !آرش ستین خوب حالت تو-
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 یلبخند .دیکش سر جا کی را ماندهاش یباق تمام و برداشت را رشیش وانیل

 به روزمندانهیپ

 راه که همچنان و رفت آشپزخانه در سمت به .شد بلند زیم پشت از و زد مانیرو

 با را خروج

 :گفت کرد،یم یط سرعت کم ییقدمها

 .افههیضع خدانگهدار-

 :گفتم و دمیکش یپوف حرص با

 .خونه یکهیکوچ بچه خداحافظ-

 را چشمانش .شد قیدق چشمانم در قیعم لبخند کی با و دیچرخ سمتم به عیسر

 و کرد زیر

 :گفت

 خودت یبچه به کهیکوچ بچه مقام یزود به معلومه، لتیشما و شکل از که نطوریا-

 .رسهیم

 رونیب حدقه از بود مانده کم که یطور شدند، گرد امکان حد تا چشمانم نباریا

 یصدا با .فتندیب

 از و چرخاند را سرش "!بسه گهید یشوخ آرش" گفت که مامان معترض

 .شد خارج آشپزخانه

 :گفتم و کشاندم مامان به را متعجبم نگاه

 دن؟یم ادی نایا به مدرسه یتو یچ-

 ما از که یدور نسبتا یفاصله از آرش یصدا بدهد، یجواب مامان آنکه از قبل

 در بود، گرفته

 .آمد در پاسخم

 .دادن ادی یجنابعال یآت همسر به مدرسه یتو که ییزایچ همون-
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 نگاهم که همچنان .رفت راهپله سمت به و داد سر یقهقهها حرفش، نیا از بعد

 با که مامان یرو

 شده خشک است، آمده خوشش آرش حرف از دادیم نشان شیکمصدا یخندهها

 :گفتم بود

 !شده ادیز روش یلیخ گهید نیا-

 به را دستم و کرد نگاهم بود، مانده یباق خندهاش زیر از که یلبخند با مامان

 دستش در یآرام

 :گفت آهسته ییصدا با .فشرد

 از چون کن، تحمل یرانیا که یمدت نیهم یول کنهیم تتیاذ هاشیشوخ دونمیم-

 دایآرش یوقت

 سرش به سر بتونه که بشه دایپ یکس نکهیا واسه دلش و شده تنهاتر یلیخ رفته

 یلیخ بذاره،

 .شده تنگ

 فرو بود، رفته انیرا با دایآرش که یماه چند نیا فکر به و انداختم نییپا را سرم

 مامان با حق .رفتم

 از ماندن دور طعم وقت چیه که یآرش همان بود؛ شده تنها یلیخ آرش .دبو

 دهینچش را ما یهمه

 .بود یدورهم یبخندها بگو و جمع عاشق من، برعکس و بود

 !جان آرزو-

 :گفت و کرد پررنگتر را کمرنگش لبخند .کردم نگاهش منتظر و آوردم باال را سرم

 ؟یکردیم فکر یچ به-

 .بود شده تنها چقدر مدت نیا آرش که نبود حواسم الاص .یگفت که نیهم به-

 به انیرا چرا گمیم

 بره؟ باهاشون نداد شنهادیپ آرش

 .نکرد قبول آرش یول داد-

 :دمیپرس یناباور با



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1182 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !چرا؟-

 :گفت و انداخت نییپا را سرش

 .گهینم بهم یزیچ یول بفهمم لشویدل کردم یسع یلیخ منم .دونمینم-
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 چند از پس که رفتم، فرو بود داده انیرا شنهادیپ به آرش که یبیعج جواب فکر به

 با قهیدق

 .آمدم رونیب فکر از بابا یصدا

 .آرزو-

 و دهیپوش را اشیرسم ارشلو و کت که بابا به یسوال و شدم بلند یصندل یرو از

 رونیب یآماده

 .کردم نگاه بود، خانه از رفتن

 .کنم صحبت تنها باهات خوامیم .گردمیبرم زود عصر امروز-

 !تنها؟ چرا-

 :گفت سوالم به توجهیب

 .منتظرتم خونه یاصل در یجلو پنج ساعت-

 یگونه بر کوتاه یسها*بو کاشتن از پس و شد کترینزد ما به بلند قدم چند با

 از که مامان،

 صحبت تنها یبرا بابا یخواسته لیدل دنیفهم یبرا من مثل بود معلوم نگاهش

 کنجکاو کردنمان

 .رفت و کرد ما یهمگ با یمختصر یخداحافظ است، شده

 چپش یشانه بر را کولهاش یبندها از یکی کهیحال در آرش قه،یدق چند از پس

 دست و انداخته

 و شد ظاهر مانیجلو بود، برده فرو سهاشمدر یسرمها فرم شلوار یبهایج در

 :گفت

 .منزل یاهال خدانگهدار .رفتم منم-
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 :گفتم و کشاندم وارید یرو ساعت به را نگاهم

 ؟یریم یدار رید یکنینم فکر-

 خدمت در یکاف یاندازه به و میدار فیتشر یمطالعات یاردو که شبم تا بابا، نه-

 .میمدرسها

 :گفت و داد تکان تاسف از یسر مامان

 ریتاخ انقدر !رهینم که رهینم گوشت یتو دهیم اخطار مدرسه معاون هم یچ هر-

 که یکنیم

 !رونیب بندازنت مدرسه از کنکورت، سال نیهم
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 :گفتم و دمز مامان یرو به یلبخند

 .کنهیم فرار رانیا کنکور از دایآرش و من مثل هم آرش فوقش !مامان نداره بیع-

 به یباد .کرد جلب خودش به را ما یدو هر توجه و کرد صاف را شیصدا آرش

 و انداخت غبغب

 :گفت

 از بشه لیدل عمرا که نترسون ازش منو !خودمه مثل مبارز یمردها خوراک کنکور-

 رونیب رانیا

 .برم

 یشوخ یبو و رنگ شیصدا لحن شهیهم آنکه با .دوختم چشم دهانش به تعجب با

 داشت،

 تمام ت یقطع و تیجد با !کردمینم حس شیصدا در یشوخ از یاثر چیه نباریا

 و زدیم حرف

 یجا واقعا نداشت، رانیا از رفتن به یلیم اصال و بود خانواده نیا فرزند او نکهیا

 !داشت تعجب

 !آرزو خداحافظ-
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 کم لبخند .بدهم را اشیخداحافظ جواب بود منتظر و دادیم تکان میبرا را دستش

 و زدم یزور

 :گفتم

 .یباش موفق .آرش خدانگهدار-

 :گفت و کرد ظتریغل را لبخندش

 .یمرس-

 به را او کمش زور با کهیحال در و گذاشت آرش یشانهها یرو را دستانش مامان

 هل در سمت

 :گفت داد،یم

 !نکردم معاونتو التماس دت،یجد یانضباط رد مو واسه باز تا برو !دش رید پسر برو-

 :گفت رفتنش راه نیح .رفت در سمت به و دیچرخ و داد سر یخندها آرش

 .ستین مهم نرو گمیم که من-

 :گفت و دیکوب اشیشانیپ به یدست مامان
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 !رفتناتون مدرسه سر نیکرد ریپ منو انیرا و تو-

 ینفسها یصدا .کردم حلقه شیبازو دور را دستم و دادم سر کوتاه یخندها

 خوب پرحرصش،

 .است نشده آرام دادیم نشان

 ؟یکن نگام شهیم مامان-

 :گفت حوصلهیب و چرخاند سمتم به را سرش

 ؟آرزو هیچ-

 بعد .یشیم دلتنگشون و گذرهیم هم روزها نیا ! نخور حرص انقدر فقط !یچیه-

 خودت با هم

 بهتر یلیخ زیچ همه چون نداشت یدهایفا چیه ،یخورد حرص همه اون یکنیم فکر

 تصورات از
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 .شنیم حل مشکالت و رهیم شیپ ذهنت یمنف

*** 

 انداختم ساعت به یاهنگ .رفتم کنار نهیآ یجلو از و کردم مرتب سرم یرو را شالم

 ب**ل ریز و

 :کردم زمزمه

 .پنج به قهیدق پنج-

 یاصل در یجلو بابا گرید یقهیدق پنج .رفتم رونیب اتاقم از و برداشتم را فمیک

 و است منتظرم

 خانه آرش و بابا که صبح از .کردمیم لیتعج او، به دنمیرس موقع به یبرا ستیبایم

 کرده ترک را

 تمام .بودم مامان با عصرانه آن، از پس و ناهار صرف مشغول ای دم،یخواب ای بودند

 که یزیچ آن

 همان ماکان که بود نیا گفتم او به کردم، مکالمه مامان با که یمحدود مدت در

 که است یمرد

 شود، متعجب حرفم دنیشن از کردمیم ینیشبیپ آنکه با .داشتم را او با ازدواج قصد

 تنها

 کیشر عشق، با و کردم گوش قلبم یندا به که است خوشحال گفت و زد لبخند

 را امیزندگ

 من یهیاول ارتباطات هنگام تنها و نبود لندن در یادیز مدت آنکه با .کردم انتخاب

 شاهد ماکان و
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 مان،یساده یدوست انیپا و میشو هم یدلباخته کردیم ینیشبیپ خوب یلیخ ،بود ما

 در و عشق

 .باشد ازدواج تینها

 آرزو؟ یریم یدار-
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 انداختم بود، دایپ آن در یکنجکاو با همراه ینگران و شیتشو که صورتش به ینگاه

 :گفتم و

 .مامان آره-

 بزند من با محرمانه طور به خواستیم بابا که ییحرفها بابت هم خودم آنکه با

 داشتم، دلشوره

 :افزودم و دهم نشان آرام را خودم کردم یسع

 یجا هم صحبتش و کنه صحبت من با اول خواسته بابا حتما !نباش یزیچ نگران-

 .نداره ینگران

 :گفت و آمد جلوتر سپس .بود چه دمینفهم که خواند ییدعا ب**ل ریز

 .بگذره خوش بهتون .دخترم نطورهیهم که انشاهلل-

 :گفتم و زدم یکمجان لبخند

 .ممنون-

 :گفتم کردم،یم میپا کفش کهیحال در و دمیرس در به

 .خداحافظ-

 .زمیعز خدانگهدارت-

 اطیح بزرگ یفلز در .رفتم رونیب خانه از و دمیپوش کامل را بلندم نیپوت باالخره

 و ردم ک باز را

 ساعت به و آوردم االب را دستم .بود خلوت ت خلو ضمانیعر یکوچه .شدم خارج

 که امیمچ

 یصدا لحظه چند از پس .دوختم چشم داد،یم نشان را پنج به قهیدق کی ساعت

 که ینیماش

 از که یاهرنگیس بنز .اورمیب باال را سرم کرد وادار مرا شد،یم کینزد من به آهسته

 نور ریز یزیتم

 با یناصر یآقا و شد باز راننده در .شد متوقف میجلو زد،یم برق ادهرویپ یچراغها

 مثل ظاهر

 .شد ادهیپ مرتبش شهیهم
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 .دینیبش داخل دییبفرما .خانوم سالم-

 و ردمک او به یسالم .نمیبنش من ماند منتظر و کرد باز را عقب راست سمت در

 .نشستم

 .سالم-

 با و بود نشسته عقب یصندل چپ سمت .دیچرخ سمتش به سرم بابا یصدا با

 چشمان

 نگاهش .کردیم نگاه من به دند،یدرخشیم ستاره مثل شب یکیتار در که روشنش

 یبو و رنگ

 شهیر جانم در جوان ینهال مثل که یاسترس از نیهم و نداشت تیعصبان و خشونت

 و کرده

 مرا و شود برگ و پرشاخ یدرخت تا بود، بابا از یمنف عکسالعمل ای لعم کی منتظر

 در یپا از

 :گفتم و دمیکش الیخ یآسودگ از ینفس .دیکاه شدت به اورد،یب

 .ینباش خسته .بابا سالم-

 :گفت و داد کش باال به را لبش راست یگوشه

 !ممنون-

 :دیپرس کوتاه یمکث از پس

 شاپ؟ یفکا ای پارک م؟یبر کجا یدار دوست-

 :گفتم و زدم خودش لبخند مثل درست کج یلبخند

 .میبر راه خرده هی پارک میبر خوادیم دلم سرده، هوا نکهیا با-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 .خوبه-

 :گفت یناصر یآقا به رو بعد

 .ملت پارک دیبر-
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 بابا به پرشوق ینگاه .انداخت راه به را نیماش و گفت ی"چشم" یناصر یآقا

 باذوق و دوختم

 :گفتم

 !ملت پارک-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 اونجا که اریب تهاتمیاسک خونه برو یخوایم !یکنیم ذوق ادیم اسمش تا که هنوزم-

 .یکن یباز

 :گفتم و شد قتریعم امکان حد تا لبخندم

 .روزا اون واسه شده تنگ یلیخ دلم من !ادینم بدم-

 :گفت و گذاشت دستم یرو را مردانهاش پهن و گرم دست

 اونا گذشته، خاطرات واسه یدلتنگ که فیح !نشه؟ روزا اون دلتنگ آدم شهیم مگه-

 بر رو

 .گردونهینم

 دمیکش یآه ناخودآگاه .ختدو چشم رونیب به پنجرهاش از و گرفت من از چشم

 :گفتم و

 ...گردونهیبرنم آره-

 :افزودم دوارکنندهیام یلحن با و کردم یمکث

 یدیجد قشنگ خاطرات و میکن استفاده م،ی دار االن که یلحظات نیهم از شهیم اما-

 درست

 !میکن

 چرا دانمینم .دوخت چشمانم به را مغمومش نگاه و چرخاند سمتم به را سرش

 را قلبم نگاهش،

 شهیهم من !نداشتم را نگاهش نیا تحمل توان اصال من .شکست یوحشتناک طرز به

 را بابا نگاه

 جذبه و تکبر یایدر آن در یناراحت و غم دنید توان و تاب و دمید ابهت و پرغرور

 یبغض .نداشتم
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 و دادم قورت محکم را دهانم آب کردنش، مهار یبرا من و گرفت جان میگلو در

 هآهست ییصدا با

 :گفتم

 !شده؟ یزیچ !بابا؟ یکنیم نگام ینجوریا چرا-
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 یلحن با و گرفت شکل لبش بر زد،یم موج نگاهش در که یغم طعم به تلخ یلبخند

 و رنگ که

 :گفت داشت، یدلخور و حسرت اب توام یدلتنگ یبو

 .میبزن حرف ازش میدیرس یوقت بذار-

 یآقا یجلو بفهماند، من به که انداخت نیماش یجلو ینهیآ به ینگاه یچشم ریز

 یناصر

 .انداختم نییپا را سرم و گفتم یا"باشه" .میبزن حرف خواهدینم

 پارک یاریب تخود با هم رو تاتیاسک یتونیم ران،یا یایب هم تابستون و بهار اگر-

 سرما االن یول

 .یخوریم

 با و داد کش باال به را لبش راست طرف .کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم

 من به نگاهش

 .کنم اشیهمراه بحث کردن عوض در کرد اشاره

 .دمیم قول .امیم شتریب بعد به نیا از-

 .میکن فیتعر و مینیبب-

 دلش بود معلوم .دوخت چشم ابانیخ به اخم با و چرخاند پنجره سمت به را سرش

 خواستیم

 سرم و نزدم یحرف هم من نیهم یبرا برود، فرو فکر به و شده غرق خلوتش در

 یشهیش به را
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 وجود با من یول کردیم نفوذ میقههایشق عمق تا شهیش یسرما .چسباندم کنارم

 یفراوان خواب

 نیریش یخواب هب قهیدق چند از پس و شدم منگ و آلوده خواب داشتم، قبل از که

 با .رفتم فرو

 آمده رونیب شالم ریز از که را قهامیشق یرو یمو تار چند که یدست یگرما حس

 نوازش بود،

 آن یرو مینفسها که یسرد یشهیش از را سرم یهیتک .شدم داریب خواب از کردیم

 بخار یهایال

 من به کجش لبخند با که بابا سمت به را سرم .نشستم صاف و گرفتم بود، نشانده

 دوخته چشم

 :گفتم و دادم کش باال به یکم را لبم راست یگوشه .چرخاندم بود،

 بشم؟ داریب دیمنتظر وقته یلیخ .برد خوابم ی ک دمینفهم د،یببخش-

 :گفت و شد پررنگتر لبخندش

 که ستین شتریب قهیدق چند !یشد خوشخواب انقدر میقد برعکس که خوبه-

 .میدیرس
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 :دمیپرس یناباور با

 !م؟یدیرس-

 :گفت و داد سر یخندها

 !بله-

 یآقا به ن،یماش یجلو ینهیآ داخل از و چرخاند راننده یصندل سمت به را سرش

 نگاه یناصر

 در .زد دور را نیماش و شد ادهیپ عیسر بود، یعیمط اریبس یراننده که هم او .کرد

 کامل مرا سمت
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 یسرما آمدم، رونیب نیماش از که نیهم .شوم ادهیپ ستادیا منتظر و رد ک باز

 دور گردباد مثل یبد

 سوزناک و سرد یهوا یجا به تا گرفتم امینیب یرو را شالم یلبه .خورد چیپ بدنم

 ییهوا زمستان،

 :گفت شد ادهیپ آنکه از سپ بابا .بکشم مشام به گرم

 .شهیم گرمت میبر راه کم هی-

 و شدم کترینزد او به قدم کی .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 دور را دستم

 قدم به هم با گام هم سپس و زد میرو به تیرضا از یلبخند .کردم حلقه شیبازو

 مشغول زدن

 .میشد

 یصدا از مملو که یپارک در یادهرویپ مشغول حرف،یب که شدیم یساعت مین حدودا

 ریپ یگفتگو

 .میبود بود، جوان و

 م؟ینیبش مکتین اون یرو میبر-

 :گفتم و انداختم ینگاه کرد،یم اشاره نگاهش با که یکتینم به

 .میبر-

 :گفت بابا که گذشتینم مکتین یرو نشستنمان از لحظه چند از شیب

 .بزنم حرف تباها یچ به راجع خوامیم که یدونیم مطمئنا-

 :گفتم و کردم نگاهش یسوال
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 !بدونم؟ دیبا کجا از-

 :گفت و کرد یاخم

 !نکن یباز لمیف-

 :گفتم ناباورانه و شدند گرد تعجب فرط از چشمانم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1192 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !؟یلمیف چه !لمیف-

 با کهیحال در و دیکش قیعم ینفس .برد فرو شیموها در را دستش و دیکش یپوف

 در یدلخور

 :گفت کرد،یم نگاه چشمانم

 ازدواجت یهیقض بابت من نکهیا .راه اون به یبزن خودتو خوامینم آرزو نیبب-

 رو شدم یعصبان

 .یدونیم گهید

 :گفتم وابشج در عیسر من و کرد رخنه بدنم تمام در دلهره و ترس

 !ه؟یک اون یدونینم هنوز یوقت یبش یعصبان چرا بابا اما-

 !دونم؟ینم من گفته یک-

 باال را سرم و گرفت را چانهام دستش با .کردم نگاهش گنگ و کج یکم را سرم

 در را نگاهش .آورد

 :گفت و کرد قیدق چشمانم

 از دنبو تو مراقب .هستم و بودم تو عاشق شهیهم من !یمن دختر تو آرزو-

 یتهایاولو نیمهمتر

 یخوایم دمیشن تایآرم زبون از که یزمان من یکرد فکر .هست و بوده من یزندگ

 ،یکن ازدواج

 یکرد فکر واقعا تو !ه؟یک آدم اون بفهمم رانیا یایب تو که یروز تا نشستم الیخیب

 من

 ماکان از یشناخت چیه یکرد فکر واقعا !؟یکن ازدواج ماکان با یخوایم تو دونستمینم

 !نداشتم؟

 شتریب و شتریب لحظه هر را بهت کلمه، یواقع یمعنا به شیحرفها یکلمه به کلمه با

 حس

 شده تند یناباور یرو از مینفسها و شده گرد تعجب شدت از چشمانم .کردمیم

 یمکث .بودند

 :افزود و کرد کوتاه
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 از بار چند مدت نیا یحت و هیک یکن ازدواج باهاش یخوایم که یمرد دمیفهم من-

 دور، راه

 نیب و نگه یزیچ تو به خواستم ازش یول میبود ارتباط در و داشتم تماس باهاش

 بمونه، خودمون

 !ستین من یدلخور و تیصبانع لیدل تیزندگ کیشر عنوان به ماکان انتخاب یول

 !بابا؟ هیچ مشکل پس-

 تو که نهیا مشکل !کرد یمعرف من به اونو که ینبود یکس نیاول تو که نهیا مشکل-

 که من از

 و عمهت با تیزندگ میتصم نیمهمتر یدرباره که یگرفت فاصله اونقدر پدرتم،

 یزد حرف برادرت

 !یتنذاش ونیم در رو یرف ح چیه پدرتم، که من با یول

 و گرفت میجلو سکوت ینشانه به را اشارهاش انگشت که بزنم یحرف خواستم

 :افزود

 بخش نیمهمتر در تو بگم بهت خوامیم فقط ،یکن هیتوج اشتباهتو خوامینم-

 ادتی ت،یزندگ

 ،یگرفت فاصله ازشون حماقتت با و کندینزد تو به چقدر خانوادهت یاعضا که رفت

 کهیحال در

 ...ضمن در !یزدیم حرفتو اونا با هیبق از قبل دیبا

 :افزود و کرد یکوتاه مکث

 !باشم داشته ارزش انیرا از شتریب واست کردمیم فکر-

 :گفتم پرخشم و کردم ظیغل یاخم

 سهیمقا هم با رو نهامیزتریعز ارزش ادینم خوشم که یدونیم !بابا؟ هیحرف چه نیا-

 به من !کنم

 و هست منم یمیصم دوست برادرمه، کهنیا بر عالوه شهیهم انیرا چون گفتم انیرا

 که البته
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 پس !تلفن پشت نه کنم، صحبت باهات رو در رو مسئله نیا مورد در خواستمیم

 رو خودت لطفا

 !داره فرق انیرا گاهیجا با شما گاهیجا من یبرا !نکن سهیمقا انیرا با

 :گفت زیطعنهآم یلحن با و زد یپوزخند

 !داره فرق که معلومه آره-

 :گفتم همعترضان
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 هم شما بگم دیبا گرفتم، دهیناد خونه یتو رو شما من فقط یکنیم فکر اگر !بابا-

 یماریب موقع

 در د،یکرد واگذار عمه به رو من به گفتنش و دیگرفت دهیناد منو مامان یقلب

 داشتم انتظار کهیحال

 !دیبگ من به میمستق خودتون

 !داشت رق ف اون-

 !داشت؟ یفرق چه-

 :دیغرّ ب**ل ریز .برد فرو دست شیموها در پرحرص و دیکش یپوف

 !یکنینم درک اصال تو-

 :گفتم آهسته ییصدا با

 .دیکنینم درک منو هم شما-

 .دوخت چشمانم به را رشیتحم نگاه و رفتند باال تعجب از شیابروها

 یجوان هر که یشینم متوجه واقعا تو !؟یکنینم درک پدرتو تو ای کنمینم درکت من-

 یوقت

 نیا به راجع پدرش و مادر با یگهاید کس هر از قبل کنه، ازدواج یکس با خوادیم

 موضوع

 !کنه؟یم صحبت
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 آنکه یبرا کرد،یم قیتشو او با بحث یادامه به مرا درونم در یحس چند هر

 از شیب را اوقاتمان

 :گفتم و انداختم نییپا را سرم نکنم، تلخ نیا

 !دیببخش خب-

 نفوذ وجودم عمق تا دستش حرارت تا گذاشت خزدهامی یگونه یرو را دستش

 و بستم چشم .کند

 .بردم فرو میههایر به ق،یعم یدم با را تلخش عطر خوب یبو

 !کن نگاه من به آرزو-

 :گفت که کردم نگاهش منتظر .آوردم باال ار سرم و کردم باز چشم
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 تو تا کنم، فراهم برات رو نهایبهتر کردم یسع شهیهم .یارزش با یلیخ من یبرا تو-

 یکمبود چیه

 که باشم، اعتمادت مورد یاونقدر کردم یسع شهیهم .ینکن حس تیزندگ یتو

 مهم مسائل

 من از یترس چیه بدون یداشت یمشکل هر و یبذار ونیم در من با رو تیزندگ

 .یبخوا کمک

 هم بعد به نیا از و کردم تتیحما ،یگرفت که یمنطق میتصم هر که یدونیم خودتم

 من .کنمیم

 ...تو یول کنم اثبات هتب نویا کردم یسع و داشتم دوستت رو تو شهیهم

 در نگاهش رنگ لیدل کردمیم حس .زدیم موج یدلخور نگاهش در .کرد سکوت

 نیهم ن،یماش

 میگلو در که یبغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب .زدیم االن که بود ییحرفها

 گرفته جان

 و غم بر تا دمیکش قیعم ینفس .کنم بازتر را دهانم تنفس راه و شود کوچکتر بود،

 یوجدان عذاب
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 :گفتم بود یکندن جان هر به باالخره .بشوم مسلط داد،یم آزارم دیشد که

 بهت دیبا چطور دونستمینم یول کنم ناراحتت خواستمینم واقعا من !بابا متاسفم-

 .گفتمیم

 :گفت آهسته ییصدا با و زد یکمجان لبخند

 ه؟باش .ینکن تکرار گهید که خوامیم ازت فقط !یباش متاسف خوامینم-

 .زدم یلبخند و دادم قورت را دهانم آب

 .باشه-

 به که همچنان .برداشت گونهام یرو از را دستش و گرفت من از چشم

 به که کوچک یدختربچها

 :گفت کردیم نگاه بود، ستادهیا تیاسک با پدرش تنومند دستان کمک

 م؟یبش گرم که میبخور قهوه کی میبر-

 :مگفت و فشردم دستم در تنگتر را شیبازو

 .میبر !هیمحشر فکر-

 یلبخند کرد،یم نثارم که یپرمحبت نگاه همزمان و چرخاند سمتم به را سرش

 میرو به دلچسب

 .زد
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 :گفتم و دوختم چشم لذت با شد،یم بلند قهوهام از که یبخار به

 !جالبه یلیخ نجایا بابا-

 یرو چوب کنده زیر قطعات با که شاپ یکاف یفضا کل به یاشارها نگاهم با

 نور ریز ش،یوارهاید

 و دیپاش میرو به کج یلبخند .کردم بود، زیدالنگ و بایز اریبس لوسترها میمال زرد

 :گفت

 ؟یبود گرفته کم دست منو یقهیسل-

 :گفتم و دادم سر کوتاه یخندها
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 !ابدا نه،-

 نطوریهم شهیهم بابا .بکشد سر تا برداشت را فنجانش و کرد پررنگتر را لبخندش

 قهوهاش .بود

 دنشینوش از تواندیم چطور بفهمم، نتوانستم هرگز من و دیکشیم سر تلخ و داغ را

 .ببرد لذت

 :گفت گذاشت، زیم یرو ینعلبک در را اشیخال فنجان آنکه از پس

 .بگو برام ماکان از آرزو خب-

 :دمیپرس یگنگ با .خوردم جا زد که یمقدمهایب حرف یبرا

 !بگم؟ یچ-

 :گفت و کرد ظتریغل داشت ب**ل بر که را یلبخند

 ه؟یچ اون با ازدواج یبرا لتیدل-

 :گفتم کنم مکث یذرها آنکهیب

 .عشق-

 !عشق؟-
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 .کردم شک گفتم که یکلمها یدرست به من که دیپرس را سوالش یطور

 .کنم ازدواج باهاش خوامیم دارم، دوستش وجودم تمام با چون !آره خب-

 ؟یعاشقش ای یدار دوستش باالخره !داره فرق یلیخ عشق با داشتن دوست-

 !زندیچ کی جفتشون !ابا؟ب دارن یفرق چه-

 یقدر به رو عاشق آدم که عالقهست از ییباال یلیخ یدرجه عشق !نکن اشتباه-

 کنه،یم کر و کور

 از یمتعادل یدرجه داشتن دوست یول معشوقهش شهیم اشیدن تمام که

 آدم نه که عالقهست،

 یول دیشن صداهاشو و دید رو ایدن تمام شهیم که یجور کر، نه کنهیم کور رو

 گوشها، و شمهاچ
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 .دارند دوستش که شنیم یکس محو

 !دمینفهم فرقشونو بازم من-

 اتاق اون یتو یطور نور، یکهیبار کی و باشه کیتار کامال اتاق کی کن تصور خب-

 فقط که بتابه

 نقطهش کی ،ینیبیم اتاق اون یتو که یزیچ تنها تو و کنه روشن رو نقطهش کی

 اون با که باشه

 کی اگر یول معشوقه نقطه کی اون و عشق گنیم کهیبار نیا به .شده روشن کهیبار

 که اتاق

 یرو یشتریب نور با کهیبار همون اما ینیبب رو زیچ همه و باشه روشن یهست توش

 نقطه کی

 .داشتن دوست گنیم بهش باشه، نقطه اون یرو تو یچشما تمرکز و بتابه

 و آورد شیابروها بر اخم که یفکر .رفت فرو فکر به یلحظها چند و کرد یمکث

 از را شیصدا لحن

 :گفت لحظات نیا انیپا از پس باالخره .کرد زیلبر بیعج یدلتنگ و غم ینوع

 خالصه نقطه کی یتو تو یایدن تمام چون خطرناکه، یلیخ عشق آرزو یدونیم-

 اگر و شهیم

 چیه و شهیم کیتار اتاق تمام ،یبد دستش از ای یباش نداشته رو نقطه اون یلحظها

 یبرا یزیچ

 کی داشتن دوست یول یدیم دست از نبودش با رو اتیدن تمام تو .مونهینم تو

 یوابستگ

 قشنگتر یلیخ رو اتیدن یدار دوستش که یکس بودن درسته .ستین محتاجکننده

 یول کنه،یم

 .کشُهینم رو تو نبودش
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 حرفها نیا زدن بود معلوم .دوخت زیم به را نگاهش و دوخت هم به را شیبها**ل

 داده آزارش

 نسنتیو یجن ادی به یلحظها یبرا چرا دانمینم .است برده فرو فکر به را او و

 با چند هر .افتادم

 و هیپایب و مسخره یحرفها و کنم متوقف را او به کردن فکر که بستم عهد خودم

 اساسش،

 با صحبت یبرا انیآر عمو دیپرتاک شنهادیپ البته و انیآر عمو و عمه مرموز یگفتگو

 دهیناد را بابا

 کی آخر .کندیم یچیسرپ است بسته خود با که یعهد از ذهنم یچند از هر رم،یبگ

 ستین نفر

 از سر شدنم ساله یس از پس که یجن یحرفها به یذرها دیبا چرا من دیبگو

 آورده در من یزندگ

 که شدیم یقهایدق چند .دهم تیاهم ماکان، پدر با ازدواج قیطر از هم آن است،

 سکوت ما نیب

 توان که من .شدیم ظتریغل و ظیغل لحظه، به لحظه بابا اخم و بود شده برقرار

 تشیعصبان دنید

 :تمگف کردن عوض بحث یبرا نداشتم، را او پرخشونت رفتار متعاقبش و

 .بابا دارم دوستش من-

 از یلبخند لحظه چند از پس .کشاند باال من چشمان تا و گرفت زیم از را نگاهش

 بر تیرضا

 آن که بار هر و دارد هراس عشق یواژه از کردمیم حس .بست نقش شیبها**ل

 زبان بر را

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند .گرفتیم خود به یبیعج رنگ نگاهش آورد،یم

 ؟یعاشقش ای یدار دوستش ه؟یچ مامان به خودت حس ریتفاس نیا با خب-

 !دارم دوستش-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانم
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 !یعاشقش کردمیم فکر من-

 :گفت و برد فرو شیموها در یدست

 رو یواقع مرگ دادنش، دست از با که شدم عاشق کباری فقط میزندگ کل در من-

 .کردم تجربه

 بود، انداخته خش قلبش بر که را بزرگ یدرد و غم رنگ و شده هرگ دو شیصدا

 مطمئن .گرفت

 خود خلوت در یگاه هم هنوز که بود ییرزا همان اش،یزندگ یواقع عشق بودم

 را شیعکسها

 همسرش یزمان که ییرزا همان .گرفتهام را او مچ یچند از هر من و کندیم نگاه

 ایدن به مرا و بود
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 که یبحث کردن عوض یبرا .بود نمانده زنده کردنم، بزرگ یبرا یول بود آورده

 آزارش سخت

 :گفتم داد،یم

 .میبگذر خب-

 زیم یرو بر شدهاش گره هم در دستان مچ به و گرفته من از که را نگاهش

 گرید یبار بود، دوخته

 :گفت و آورد باال چشمانم تا

 .میبگذر بهتره آره،-

 :گفتم و کردم صاف یکم را میصدا

 م؟یبزن حرف یچ از یدار دوست حاال-

 :گفت و زد طنتیپرش یلبخند

 .یبگ برام ماکان از تو دارم دوست من-

 !بگم؟ بهت ازش یخوایم یچ !یشناسیم اونو که تو بابا-
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 عالقهمند بهش تو شده باعث اتش،یخصوص کدوم بدونم خوامیم ماا شناسمیم-

 .یبش

 :گفتم و دمیکش چانهام به یدست

 .اتشیخصوص از یلیخ خب-

 :دیپرس عیسر و گرفت یکنجکاو رنگ نگاهش

 مثال؟-

 تا دم،ید را او که یروز نیاول از را ماکان با خاطراتم و زدم شیرو به کج یلبخند

 در امروز نیهم

 :گفتم کردن فکر قهیدق کی از پس .کردم مرور ذهنم

 من .داشت نگاهش یتو که بود یآرامش کرد، جلب یلیخ نظرمو که یزیچ نیاول-

 نیا چوقتیه

 مسخره نظرت به دیشا دونمیم .بودم نکرده افتیدر یگهاید کس از رو آرامش

 زیچ همه یول ادیب
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 یول ارمیب دستش به داشتم دوست شهیهم که یآرامش از پر نگاه کی از من واسه

 اوردم،ینم

 و شد باارزش یلیخ برام گذاشتنش احترام و بودن مودب اون از بعد .شد شروع

 یاجتماع هم بعد

 چطور دونستمینم یحت که بود من مقابل ینقطه در قایدق که بودنش خونگرم و

 کی با دیبا

 بودن ساده نیح بودنش، منضبط و زیتم .کرد جذابش برام کرد، یاحوالپرس بهیغر

 و اشیدن

 ریچشمگ تجمالت ذهنم یتو و چشمام یجلو شهیهم که من یبرا شیزندگ یفضا

 انضباط بدون

 ...نکهیا تینها در و باشه داشته تفاوت همه با واسم شد باعث بودن، یخاص
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 :افزودم قبل از پررنگتر یلبخند با و کردم یمکث

 بشه تا باشه من یبرا فقط یواقع هگاهیتک کی دیبا چطور دونهیم خوب نکهیا-

 احساس کنارش

 احساس و ارمیم کم واقعا یگاه که یمن یبرا یواقع مرد نیبهتر اونو کنم، تیامن

 کنم،یم ضعف

 .کرده

 :گفت و زد میرو به ضیعر یلبخند

 .شد سرد هوهتق-

 :گفتم تعجب با

 !گفتم؟ یچ دیکرد گوش اصال-

 :گفت و داد حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش

 !دادم گوش که البته-

 سرد تا که انداخت ینگاه قهوهام فنجان به و کرد باز و بست محکم را شیچشمها

 از نشده،

 .ببرم لذت دنشینوش

*** 
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 ییقدمها با مامان و شد باز در بستم، را درش و شدم اتاقم وارد آنکه محض به

 اتاقم وارد تند

 .دیلرزیم دلهرهاش شدت از دستانش و داشت ینگران رنگ نگاهش .شد

 !مامان؟ شده یچ-

 :زد حرف تند و تند

 ؟ یکن ازدواج ذارهینم که نگفته نشده؟ که بحثتون آرزو؟ نگفته بهت که یبد زیچ-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !حرفاست نیا از تریمنطق یلیخ اون !؟ینشناخت شوهرتو تو !مامان-

 .دیکش الیخ یآسودگ یرو از قیعم ینفس و گذاشت نهاشیس یرو را دستش
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 !گذشت ریبخ که شکر رو خدا-

 :گفتم و گذاشتم هاششان یرو را دستم

 !مامان نباش یزیچ نگران گهید-

 به سرمان آمد،یم اتاقم رونیب از که آرش یصدا با بدهد من به یجواب آنکه از قبل

 در سمت

 .دیچرخ

 آماده را شانیغذا .شدند فرما فیتشر گرسنه اریبس عهدیول .منزل یاهال بر سالم-

 .دییبفرما

 :گفت و زد اشیشانیپ به یدست مامان

 .میبخور شام نییپا ایب بعد کن عوض لباساتو اول عهد،یول نابج-

 .شد ظاهر در ب چهارچو در آرش قامت و شد باز کامل بود، باز مهین که اتاقم در

 !دیکرد خلوت نمیبیم-

 :گفتم و زدم مامان به یچشمک
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 !خانومانهست-

 :گفت معترضانه

 بهت ایچ امشب نمیبب که بزنم حرف مردونه بابا با رمیم منم پس ه؟ینجوریا ! ا -

 .گفته

 و گرفت فاصله اتاقم از بلند ییقدمها با .برگرداند را شیرو و زد میرو به یچشمک

 یلحن با

 :گفت دواریتهد

 .نیبچ وعهدیول شام زیم مامان-

 :گفتم مامان به و دادم سر کوتاه یخندها

 شیپ یاومد و یبزن حرف باهاش ینرفت میدیرس یوقت از که بابا شیپ برو مامان-

 .من
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 .میبخور شام هم با که نییپا ایب گهید یقهیدق ستیب تا هم تو .زمیعز باشه-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .چشم-

 من .شدم آرش اتاق یراه و کردم عوض لباس عیسر اتاقم، از خروجش از پس

 اندازه آن از شیب

 رانیا از رفتن قصد چرا آرش بدانم که بودم شده مشتاق کرد، فیتوص بتوان که

 ضربه دو !ندارد را

 نگاه و کرد باز را در که دینکش طول ادیز .ماندم منتظر و زدم اتاقش در بر

 من به را اشیسوال

 .دوخت

 !بنده اتاق دیایب دیداد افتخار عجب چه بهبه-

 :گفتم و زدم شیبازو به یمشت

 .اتاقت امیم ادیز که من !پسر نکن لوس خودتو-

 :گفت و بشوم وارد تا کرد باز کامل را در

 !دیبمون در یجلو زشته د؛یدیم رو اگنس یبو شما .داخل دییبفرما-
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 :گفتم یجد یلحن با .کردم شیرو به یاخم اگنس اسم دنیشن با

 !مهمه یلیخ واسم اگنس گمیم هزارم بار یبرا-

 کهیحال در .نشست شیرو برعکس و دیکش جلو را وترشیکامپ زیم پشت یصندل

 را دستانش

 :گفت داد،یم هیتک یصندل یپشت یرو

 .مهمه یلیخ منم واسه اگنس گمیم هزارم دو ارب یبرا منم-

 سمت به لیمیب .نمیبنش تختش یرو کرد، اشاره دستش با و زد میرو به یچشمک

 که تختش
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 مرتب را شیپتو و رفتم بود، آن یرو ینامرتب طرز به رنگش یسرمها کینا یپتو

 .کردم پهن

 !کرده؟ تتیترب کدبانو ینطوریا یآت شوهر !آرزو یکنیم کارا چه !اوهو-

 :گفتم بود، داده شکل میابروها به که یاخم همان با و نشستم شیروبرو تخت یرو

 .گرفتم ادی ازش خودم نکرده، تمیترب-

 بودند، شده پال و پخش اتاقش در که چیساندو یکیپالست یپوستهها به دستم با

 و کردم اشاره

 :گفتم

 !یکن مرتب اتاقتو یریبگ ادی هم تو ستین بد-

 :گفت و دیپاش میرو به ینتطیپرش لبخند

 .بدم انجام رو کارا نیا من ستین یازین هست، زیعز اگنس یوقت تا-

 :گفتم پرحرص و دمیکش یپوف

 !بشه دوست تو با ادیب که ستین بچه !نکن اگنس اگنس، انقدر-

 !بچهم؟ من مگه-

 ؟یستین-

 !نه-
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 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس

 نکهیا نه کنم، صحبت مهم یمسئله کی به راجع باهات بودم اومده .الشیخیب اصال-

 سر به سر

 .میبذار هم

 دم،ید که را سکوتش .ماند رهیخ من به سکوت در و گرفت یکنجکاو رنگ نگاهش

 :گفتم

 واسه که یستین انیرا مثل تو گهیم مامان آرش؟ یبر رانیا از یخواینم چرا تو-

 درس کنکور
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 مثل یرینم چرا پس نداره، یادیز دیام رانیا یتو تیلیتحص یندهیآ به و یبخون

 یتو دایآرش

 یاینم چرا اصال ای ؟یبخون درس راحت الیخ با و یکن یزندگ انیرا شیپ ورکیوین

 شیپ لندن

 !؟یکن خراب ندهتویآ و یونبم نجایا یدار اصرار چرا من؟

 :گفت و زد میرو به یکج لبخند

 گفته؟ بهت رو نایا مامان-

 :گفتم و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 !ستین دمیپرس من که یسوال جواب نیا اما آره،-

 :گفت تمام تیجد با و شد محو لبش بر لبخند

 ؟یبدون جوابشو یخوایم چرا-

 !یزنیم لطمه ندهتیآ به یدار چرا بدونم خوامیم چون-

 !کنمیم تالش هدفم واسه و خونمیم درس برنامه با دارم من !زنمینم لطمه-

 ...تو که گهیم مامان آرش اما-

 :گفت کنم، تمام را حرفم دهد اجازه آنکهیب

 یحت .میستین هم هیشب ما اما کنهیم سهیمقا انیرا با منو مامان دونمیم آره-

 و رشتههامون

 !متفاوته کامال ونقمیعال
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 و استرس با اونم ؛یبش مهندس کی و یبخون درس هم خارج یتونیم تو اما درسته-

 ینگران

 !هیبق و خودت واسه کمتر یلیخ

 کامال مامانم خوردن حرص .یخاص ینگران نه و دارم یاسترس نه من آرزو نیبب-

 چون هیعیطب
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 یمیتصم من شهینم لیدل هاینگران نیا اما ...تو مثل درست ذاتشه، یتو بودن نگران

 گرفتم که

 عوض رو ممیتصم چوجهیه به و کنم یزندگ جا نیهم خوامیم من .کنم عوض رو

 .کنمینم

 در نباریاول یبرا .ستادیا میجلو قایدق بلند، قدم کی با و شد بلند یصندل یرو از

 امیزندگ

 از نیا و دمیدیم آرش رفتار و زدن حرف در را تمام تیجد و تیقطع

 در که بود، یینهایبتریعج

 :دمیپرس یگنگ با و شدم بلند تخت یرو از !دمیدیم چشم به امیزندگ

 !شده؟ چت تو آرش-

 رش وتیکامپ زیم یرو را نگاهش .چرخاند را سرش و گرفت چشمانم از چشم

 :گفت و کرد متمرکز

 که بگم تو به یکنیم مجبورم یول بگم انیرا از ریغ یکس به رو لیدل نیا خواستمینم-

 از دست

 .بدن ریگ من به رفتن واسه بازم که یننداز جونم به رو بابا و مامان و یبردار سرم

 چه از نبود معلوم .دادم قورت یسخت به را دهانم آب و گرفتم یبد یدلشوره

 نیب که زدیم حرف

 :آمد حرف به دوباره د،ید که مرا سکوت !بود مانده راز کی انیرا و خودش

 .آرزو دارن بچه تا چهار بابا و مامان-

 :افزود کرد،یم نگاه چشمانم در میمستق کهیحال در و چرخاند سمتم به را سرش

 دونمیم .شنیم ریپ کمکم دارن خودشون االن و کردن بزرگ رو ما یچهارتا هر اونا-

 به حرفم

 یبرا کنمیم مجبورشون من االن که نشه باورت دیشا یول مسخرهست نظرت

 ینههایمعا

 روز هر من اگه و کننینم یدگیرس خودشون به اصال وگرنه دکتر، برن ماهانهشون

 خانم دیناه به
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 پا یرو نکهیا به .شنیم الیخیب و مونهینم ادشونی اصال بده، بهشون داروهاشونو نگم

 و هستن

 شونیسالگ شصت یدوره مخصوص مشکالت کدوم هر نکن، نگاه سرحالن تو یجلو

 و دارن رو

 .باشه مراقبشون که باشه خونه نیا یتو یکس دیبا
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 .رمیبگ را میگلو در گرفته شکل بغض یجلو تا دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 باور اصال

 یمزهیب یپسرانه یهایشوخ با که بود خوشگذران و الیخیب یپسر که آرش کردمینم

 و خودش

 نیچن شانیبرا و باشد بابا و مامان فکر به حد نیا تا د،یخندیم دغدغهیب دوستانش

 خود از

 یقطره تا دیکش گونهام یرو را دستش !مینکرد ما یهیبق که کند یبزرگ یگذشتگ

 که ،یاشک

 :گفت و کند پاک را ختیر فرو چشمم از ی ک دمینفهم

 .کردم رو انتخاب نیا خودم من چون ،یکن گناه احساس ای بسوزه دلت خوادینم-

 خودم من

 ...خودم هم و نباشن تنها اونا هم تا بمونم نجایا گرفتم میتصم

 :فزودا بامزه یلحن با و کرد یمکث

 دایپ مثلشون ایدن یجا چیه که باشم مشنگم خل یدوستا و بابا و مامان شیر خیب-

 .شهینم

 :گفتم و زدم شیبازو به زور کم یمشت

 ؟یکرد فیتعر دوستات از مثال االن-

 !تازه بود مودبانهش-

 :دمیغرّ ب**ل ریز و کردم یاخم
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 !آرش-

*** 

 !؟یرسیم ی ک پس ماکان-

 .دیچیپ گوشم در تلفن شتپ از شیخندهها زیر یصدا

 :گفتم قبل از پرحرصتر یلحن با

 !ماکان-
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 :گفت آرامشبخش یلحن با و آمد بند خندهاش باالخره

 نشدم؟ دلتنگت دمتیند که روز ارچه نیا یتو من یکنیم فکر تو مادمازل آخه-

 من دل کن باور

 !شده تنگ کوچولومون پرنسس و تو یبرا ،یبکن فکرشو که یاون از شتریب یلیخ

 :گفتم یدلخور با

 بابام با فقط ران،یا میدیرس که روز چهار نیا و شده تنگ دلت که واضحه کامال بله-

 مالقات

 !یشد الیخیب کال رو من دنید و یداشت

 یجلو !نمتیبب امیب روز هر تونستمینم که من !؟یزنیم که هیحرف چه نیا نجا آرزو-

 و پدر

 !گمیم یچ که یفهمیم خودت نداره، یخوب یمعن مادرت

 !؟یایم رید انقدر چرا یدعوت شام خونهمون که امشب ،یومدین مدت نیا خب-

 !شدم دعوت مین و هفت ساعت یبرا من و عصره شش هنوز ساعت !ام؟یم رید-

 :گفتم و دمیکش یپوف رصح با

 شه؟یم کم ازت یزیچ یایب زودتر ساعت کی اگه حاال-

 .ستین درست که یدونیم یول خدامه، از که من-

 .خدانگهدار پس-

 ؟یشد ناراحت آرزو،-

 .خداحافظ نه،-
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 .همو مینیبیم بعدش بذار، گریج یرو دندون کم هی فقط-

 :گفتم پرحرص

 !خداحافظ-
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 یرو را یگوش .کردم قطع را تماس گفت، یآهستها "خدانگهدار" آنکه محض به

 کردم پرت تختم

 در نکهیا با .دمیکش دراز تخت یرو امیشلوار جوراب و یمجلس راهنیپ همان با و

 روز، چهار نیا

 یبرا یدتریشد یدلتنگ بود، شده برطرف یادی ز حد تا خانوادهام یبرا امیگدلتن

 سخت ماکان

 گرید و نداشتم خوردن غذا به یادیز لیم که دادیم عذابم یقدر به .دادیم عذابم

 یحت

 شیپ یخفگ مرز تا که بخورم آن از آنقدر که کنمیم یزیچ چه اریو دم،یفهمینم

 البته .بروم

 و من ناز و بخرد میبرا عیسر که نبود کمینزد ماکان که چرا نداشت، هم تیاهم

 کوچکمان دخترک

 .بکشد را

 دخترم؟ میبخور عصرانه یاینم آرزو-

 ذهنم در که را ازدواجمان از پس ماکان با نفرهام دو یایدن از مرا مامان یصدا

 بودم، ساخته

 :گفتم حوصلهیب .آورد رونیب

 .مامان نه-

 !چرا؟-

 .ندارم لیم-
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 بگومگو من با دینبا باشم، نداشته حوصله و حال یوقت که دانستیم .دکر سکوت

 .کند

 .میهست منتظرت .نییپا ایب یخواست وقت هر پس-

 به که یعکس به .کردم باز را صفحهاش قفل و برداشتم را لمیموبا .ندادم یجواب

 ماکان با ،یتازگ

 :گفتم ب**ل ریز و دوختم چشم میبود گرفته رُم در

 .کنه خرد اعصاب یلیخ طیشرا نیا تحمل .میکن ازدواج زودتر چه هر کاش-

 میپلکها ذرهذره کردم،یم نگاه آن به که همچنان و فشردم دستم در را لمیموبا

 و شدند نیسنگ

 .آمد سراغم به خواب قهیدق چند از پس

*** 
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 به و زدم پلک یبار چند کرد،یم حرکت میموها یالبال که یدست یگرم حس با

 چشم یآهستگ

 از که رهرنگیت یلهیت دو بست، نقش چشمانم یجلو که یریتصو نیاول .کردم باز

 اهتریس شهیهم

 نثارم را صاحبشان آرامش و پرعشق نگاه که بود زدند،یم برق و دندیرسیم نظر به

 .کردندیم

 !مادمازل سالم-

 :گفتم آهسته و زدم شیرو به کمجان یلبخند

 !معرفتیب سالم-

 :گفت یبادلخور و کرد یاخم

 معرفت؟یب شدم من حاال-

 :گفت و کشاند نییپا شکمم تا و گرفت چشمانم از را نگاهش

 پرنسس؟ رحمهیب چقدر مامانت ینیبیم-

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 !ونش لوس گهید بسه-

 :گفت بود دخترش به نگاهش که همچنان

 !لوس گهیم یجنتلمن نیا به یویموس به تازه-

 :گفتم و زدم شیپهلو به کمجان یمشت

 !حقته-

 :گفت و کشاند چشمانم به را نگاهش

 !چرا؟ قایدق-
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 همش میباش مجبور که هیسخت نیافتضاحتر نیا و مینکرد ازدواج هنوز چون قایدق-

 دور هم از

 !میباش

 :گفت نانبخشیاطم یلحن با و دیپاش میرو به دلگرمکننده یلبخند

 ماه کی از کمتر .باش داشته صبر یکم فقط !آرزو شهیم تموم هم یسخت نیا-

 ازدواجمون گهید

 .شهیم یرسم کامال

 ؟یمطمئن همه تیرضا از انقدر-

 هم برادرهات و خواهر .هیمهربون مادرزن که هم مادرت .هیخوب پدرزن که بابات-

 .ندیعال یلیخ که

 .یکنیم تمیاذ ادیز که یمونیم خودت فقط .داره باباشو یهوا که هم پرنسس

 :مگفت و زدم شیرو به یکج لبخند .کرد نگاهم مظلومانه و زد میرو به یچشمک

 !نداره ریتاث من یرو-

 پشت از آرش یصدا و شد پاره نگاهمان یرشته خورد، در به که یضربات یصدا با

 :آمد اتاق در

 !رونیب نیایب نینکرد یزیآبرور تا !ستاین بهتون حواسم دینکن فکر-

 :گفت شیخندهها یالبال و داد سر صدا کم یخندها ماکان
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 .بشر نیا هیآدم عجب-

 :دمیغرّ ب**ل ریز پرحرص

 !یلیخ پرروئه؛ یلیخ-

 نه؟ ای رونیب دیایم-

 در آنکه محض به .رفتم در سمت به عیسر ییقدمها با و شدم بلند تخت یرو از

 کردم، باز را

 :گفت و انداخت من به سپس و ماکان به مشکوک ینگاه و شد اتاق وارد
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 گفت بهشون شهینم گهید که ن،ییپا برو نیبود تنها دنینفهم هیبق تا آرزو خب-

 با دارم هنوز

 .کنمیم یباز شطرنج ماکان

 :گفتم یناباور با و دیچرخ وارید یرو ساعت سمت به سرم

 !شبه مین و هشت ساعت-

 :تمگف و دیچرخ ماکان سمت به سرم عیسر

 !؟ینکرد دارمیب زودتر چرا-

 :گفت و شد ماکان دنید مانع و گرفت قرار ما نیب آرش

 هفت خواب در یجنابعال و بودند بنده با زیبرانگ چالش اریبس یباز مشغول چون-

 سر به پادشاه

 !نیبردیم

 :گفتم و دمیکش امیشانیپ به یدست

 !دم؟یخواب انقدر چرا آخه-

 :تگف و انداخت باال یشانها آرش

 .باال ومدهین کردنت داریب یبرا مامان تا نییپا برو حاال .بدونم چه من-

 :گفتم و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به یسر

 !رفتم بابا، رفتم-
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 بودند، شده دهیژول قطعا که میموها به یدست .رفتم رونیب اتاق از و دمیچرخ

 یراه و دمیکش

 .نداشتم یگرید راه یول آمد،ینم خوشم هایپنهانکار نیا از .شدم ییرایپذ

 آرزو؟ یشد داریب ی ک-

 .زدم شیرو به کج یلبخند و دوختم چشم کرد،یم نگاه من به لبخند با که مامان به

 ینفس

 :گفتم و دمیکش قیعم

 
 

919 

 .شدم داریب که ستین قهیدق پنج از شتریب-

 داد،یم حرکت میموها یرو نوازشوار را دستش کهیحال در و شد کترینزد من به

 :گفت

 .آرزو یکرد خوشحالم یلیخ-

 !؟یچ بابت-

 .هیخوب مرد واقعا ماکان !خوبت انتخاب بابت-

 :گفتم و خاراندم دستم با را گردنم پشت یکم

 .مثبتت دید و محبت از ممنون-

 !گمیم تویواقع-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 ...خب !ممنون صورت هر در-

 دنیرس از که کنم یباز شینما تا دیرس ذهنم به که میبگو چه کردم فکر یکم

 خبریب ماکان

 .هستم

 ؟یچ خب-

 ومد؟ین باالخره ماکان بگم خواستم-

 :گفت و زد میرو به یلبخند که کردم نگاهش یسوال
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 .کنهیم یباز شطرنج آرش با داره .باالست !اومده چرا-

 :گفتم و دهم نشان متعجب را خودم کردم یسع

 !واقعا؟-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش
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 .واقعا !زمی عز آره-

 که است شده چه نبود معلوم .کشاندم راهپله به را نگاهم و خاندمچر را سرم

 نییپا آرش و ماکان

 .آمدندینم

 کجاست؟ بابا-

 .آمد در جوابم در بابا یصدا

 .نجامیا-

 یرو که بابا دنید با .دادم حرکت صدا منبع سمت به و گرفتم راهپله از را نگاهم

 مبلها از یکی

 :گفتم طنتیپرش یلحن با بود، قهوه یفنجان خوردن مشغول و نشسته

 گذشت؟ خوش من بدون یمهمون حاال تا-

 :گفت و داد کش باال به را لبش راست یمهین و کشاند من به فنجانش از را نگاهش

 .گذشتیم خوش شتریب یدیخوابیم شترمیب .بود خوب یلیخ-

 :گفتم و کردم یاخم

 ه؟یجور نیا .آزار دل شهیم کهنه بازار، به اومد که نو-

 :گفت و کرد پررنگتر را کجش خندلب

 .هیجور نیهم آره-

 بود، بابا یکینزد در که مبلها از یکی یرو .رفتم مبلها سمت به و دمیکش یپوف

 به و نشستم
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 یسپر سکوت در که ماکان یبرا انتظارم از قهیدق چند از شیب .دوختم چشم نیزم

 شد،

 که هم من .دادند سر یسالم و آمدند نییپا شانیدو هر باالخره که گذشتینم

 شینما بود قرار

 شمینما که دادم دو آن با یدست و کردم یسالم نم،یبیم را دو آن تازه که کنم یباز

 خوب و کامل را

 تلف وقتمان نگذاشت بود، گرسنه اریبس معمول طبق که آرش .باشم کرده اجرا

 زود یلیخ و شود
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 تکهتکه مشغول .نشاند شام زیم سر بر را ما یهمگ و دیکش شیپ را شام حرف

 یماه کردن

 :گفت ناگهان بابا که بودم بشقابم داخل سفت یسرخشده

 د؟یدار نظر مد ازدواجتون یبرا رو یخاص خیتار شما خب-

 ماکان به را نگاهم .دادم قورت محکم را دهانم آب کردم،یم اهنگ بابا به که همچنان

 یروبرو که

 که یواکنش از .کند باز دهان ماندم منتظر و کشاندم بود، نشسته آرش کنار و من

 بابا بود ممکن

 هم خیتار همان یول دمیترسیم شدت به دهد، نشان ازدواجمان خیتار بودن زود به

 به توجه با

 استرس از که من برعکس .نداشت انداختن عقب یجا و بود هم رید من وضع

 حال در معدهام

 کرد پاک دستمال با را دهانش اطراف آرامش، و نهیطمان با ماکان بود، ختنیر بهم

 :گفت و

 .بله-

 :دیپرس یکنجکاو با بابا
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 ؟یخیتار چه-

 .هیژانو ستمیب-

 زیچ نیبتریعج .کرد شتریب برابر چند را استرسم تعجب از بابا یابروها رفتن باال

 من، یبرا

 .نشد کم اصال بابا بهُت دنید با که بود ماکان آرامش

 !ه؟یچ واسه عجله همه نیا !زود؟ انقدر چرا-

 :گفت نشنود بابا که یطور آهسته، اریبس ییصدا با آرش

 د؟یشینم متوجه گه،ید دادن آب به گل دسته-

 کرد بسنده من به داریمعن نگاه کی و لبخند کی زدن به آرش، به پاسخ در ماکان

 به رو سپس و

 :گفت و کرد بابا

 فقط .میارتباط در هم با و میشناسیم رو گهیهمد ساله کی حدودا که ما خب-

 خانوادهها تیرضا

 ...که بود مونده
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 :گفت کند، تمام را حرفش ماکان آنکه از شیپ بابا

 !مطلب اصل سر دیریم راست کی مقدمهیب و دیکرد جلب اونم-

 از قیعم ینفس شد باعث بود، شیصدا عمق در که طنتیش و یشوخ لحن

 الیخ یآسودگ

 لبخند بابا .کرد پررنگتر را لبخندش ماکان و داد سر کمصدا یخندها آرش .بکشم

 نماکا به یکج

 باشد، معقول که آن، از شتریب عجلهاش فهماند او به دارشیمعن نگاه با و زد

 .است مضحک

 :گفت بابا به تذکروار بود، ساکت حاال تا که مامان

 !ه؟یحرف چه نیا !آرمان-
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 :گفت کشاند،یم مامان به را نگاهش کهیحال در و کرد قتریعم را لبخندش بابا

 ؟یعروس بعد و عقد بعد باشند، نامزد دتم کی اول ستین بهتر تو نظر به آخه-

 یکنینم فکر

 !کنن؟ ازدواج کهوی که منتظرهست ریغ یلیخ

 :گفتم غرولندکنان و دمیکوب امیشانیپ بر یدست

 که مینموند منتظر وقت همه نیا !ندارم رو هایلوسباز نیا یحوصله اصال !نه یوا-

 نامزد فقط

 .میبش معطل یخال و خشک عقد کی با ای میکن

 به ،یناباور از مانده باز ییدهانها و تعجب از گرد یچشمان با یهمگ یلحظها دچن

 چشم من

 هم ماکان یحت که بود جالب .شد بلند شانیخندهها یصدا سپس و بودند دوخته

 یقدر به

 من یوقت بخندند، داشتند حق که نماند ناگفته البته .شد سرخ صورتش که دیخند

 تا یدختر که

 بودم، جمعها در کردن صحبت مواقع در محافظهکار یهایوحر با یخجالت حد نیا

 را یحرف نیچن

 .زدم رُک حد نیا تا

*** 

 از پس .برداشتم تختم یرو از را فمیک و زدم شل یگرها را امیمجلس یروسر

 شب دو یمهمان

 بر قرار کرد، صرف شام کنارمان در و آمد ما یخانه به نباریاول یبرا ماکان که شیپ

 که شد نیا
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 تمام که آنها یخانه به شام صرف یبرا اش،ییدا زن و ییدا دعوت به من امشب

 ماکان مدت نیا
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 یرو که انماک به نگاهم .آمدم نییپا آهسته را پلهها .بروم داشت، اقامت آنجا در

 یمبلها از یکی

 او که کردم تند را میقدمها سرعت .افتاد بود، نشسته مامان و بابا کینزد منینش

 به چشمش هم

 مامان و بابا .کردم سالم و زدم یلبخند جوابش در .زد میرو به یلبخند و افتاد من

 یمبل یرو که

 یداحافظخ .شدند بلند میصدا دنیشن با بودند، نشسته هم کنار در نفره دو

 آنها با یمختصر

 از ینفس ،یاصل درب شدن بسته محض به .شدم خارج خانه از ماکان با و کردم

 الیخ یآسودگ

 :گفتم و دمیکش

 !شیآخ-

 :گفت متعجب ماکان

 !ش؟یآخ یگیم چرا-

 یرو و کردم حلقه گردنش دور را دستانم بدهم، سوالش به یجواب آنکه بدون

 میپاها یپنجه

 از .کردم رابیس نیریش و گرم لذت آن از را مانیتشنه یبها**ل و ستادمیا

 اشیطوالن یهمراه

 به یول کم، یمدت در چند هر یدور نیا و است تشنهتر هم من از او بود معلوم

 ادیز اریبس یشدت

 .کرد محروم یگرم و ینیریش نیا از را ما عذابآور،

 هم از د،کر رابیس یتشنگ از را مانیدو هر که یدلچسب لحظات اتمام از پس

 و میگرفت فاصله

 :گفت ماکان م،یزدیم نفسنفس که همچنان

 !شد رید که میبر گهید-

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 !میبر-

 :گفت و کاشت گونهام بر کوتاه یبوسها

 یچجور رو بابات که یدید !شهیم تموم هم یدور نیا !مادمازل نباش یعصبان-

 .ردم ک یراض

 .خیارت اون با نشده یراض کامال که هنوز-
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 یراض بابات چطور دونمیم خوب و مَردَم کی بابات مثل منم !ایگرفت کم دست-

 تشمیرضا .شهیم

 .بده نشون خوادینم تو یجلو فقط آوردم، دست به

 !بده؟ وننش نخواد چرا-

 :گفت و زد یلبخند

 .گهید بده حق بهش .کنهیم ازدواج دخترش یزود نیا به شهینم باورش چون-

 به را نگاهم .فشرد پرحرارتش و گرم دست در را دستم و زد میرو به یچشمک

 و زدم گره چشمانش

 .دادم کش باال به را لبم سمت دو هر

 .بسپاره یگهاید مرد به منو دیاب یزود نیا به نشه باورش دیشا اما ست،ین که زود-

 .کامل جنتلمن یویموس کی !یمرد چه اونم-

 :گفتم و زدم شیبازو به یمشت

 !فتهیخودش-

*** 

 چیه بدون مان،یجلو اهرنگیس بزرگ یفلز در بعد یکم و فشرد را در زنگ ماکان

 .شد باز ییصدا

 را دستش نماکا .نماند یاحتمال چروک گونه چیه یجا تا دمیکش میمانتو به یدست

 و آورد میجلو

 وارد او با همگام و دمیکش قیعم ینفس .کردم حلقه آرنجش دور را دستم من

 اشییدا یخانه
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 انیم کوتاه یکاجها که یکوچک یباغچه با اما نداشتند یبزرگ یلیخ اطیح .شدم

 رشد شیچمنها

 ،میکرد گذر باغچه از که نیهم .دیکشیم رخ به ییبایز یلیخ یمنظره بودند، کرده

 باز عمارت در

 .شد ظاهر مانیجلو مسن یخوشچهره و خندهرو خانم کی و شد

 !نیاومد خوش یلیخ-
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 قیدق نم یرو را نگاهش و کرد جابجا اشینیب یرو را گردش نکیع من دنید با

 چند از پس .کرد

 :گفت شوق با و کرد پررنگتر را لبخندش لحظه

 !پسرم یدار یرینظیب یقهیسل تو ماکان !من یخدا اوه-

 :گفت من به رو و آمد جلوتر قدم دو

 !زمیعز خوشبختم دنتید از-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .نطوریهم منم-

 نیا بودنش تپل یخوب .دیکش پرمهرش و گرم آغوش به مرا و کرد باز را دستانش

 کی مثل که بود

 پرغرور یلحن با ماکان .پوشاندیم آغوشش در مرا سرد، زمستان لیاوا در گرم یپتو

 :گفت

 گه؟ید قهامیباسل چقدر نیدید-

 :آمد در جوابش در دورتر یفاصلها از یردانها م یصدا

 .رهیم شییدا به حاللزاده که گفتن هم میقد از ؛یهست که البته-

 سرش پشت که مسن یمرد به پرعشق ینگاه و کرد باز را آغوشش اشییدا زن

 ستادهیا خانه در
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 بود معلوم داشت ماکان مادر یچهره به یرینظیب شباهت که چهرهاش، از و بود

 است، اشییدا

 چند از پس و داد پرعشقتر ینگاه با را زنش نگاه نیا پاسخ هم ییدا .انداخت

 را نگاهش لحظه،

 :گفت و زد میرو به یگرم لبخند .اندکش من سمت به

 !خانوادهمون دیجد یبانو سالم-

 :گفتم و کردم یط بلند قدم چند و کردم قتریعم امکان حد تا را لبخندم

 ... ت باب ممنونم یلیخ !سالم-

 :گفت و آورد باال سکوت ینشانه به را دستش
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 !نداره تشکر گفتم، رو تیواقع !ممنوعه یسیرودروا و تعارف خونه نیا یتو-

 داشت، یهماهنگ همسرش مثل تپل کلیه با که گردش صورت به عانهیمط ینگاه

 و انداختم

 :گفتم

 !چشم-

*** 

 شیبو از .گرفت جان لبم بر لبخند فسنجان، ظرف و برنج سید گرفتن قرار با

 یلیخ که بود معلوم

 کرده یرانیا گرم یغذا کی هوس دیشد که بود یروز دو من، و شده پخته خوب

 من یبرا و بودم

 پر برنج از ماکان ییدا که را بشقابم باشد؟ فسنجان از بهتر توانستیم یزیچ چه

 او از بود، کرده

 بشقابم اتیمحتو چطور دمیهمنف که خوردمیم تند یقدر به .شدم مشغول و گرفتم

 .شد تمام

 :گفت گوشم کنار د،یخندیم زیر که یحال در ماکان

 ن؟یشد ریس-
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 آنکه از قبل یول بود بسته جمع کوچکمان پرنسس و من یبرا را فعلش دانستمیم

 یجواب

 :گفت اشییزندا بدهم،

 .زمیبر برات بازم بده بشقابتو-

 با غذا نیا یگرسنه یقدر به .ادمد دستش به را بشقاب و زدم شیرو به یلبخند

 دستپخت نیا

 خوردن مشغول فراوانم یاشتها و لیم با .نداشت اندازه و حد که بودم، رینظیب

 بشقابم نیدوم

 :گفتند هم با همزمان اشییدا زن و ییدا که شدم

 .جان نوش-

 را فرزندشان تنها ماکان، یگفته طبق نکهیا و بودند یخوشقلب و مهربان زوج قتایحق

 یتصادف در

 .است دردناک و ناگوار واقعا بودند، مانده تنها و داده دست از
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 درشت قطرات پرقدرت شدن دهیکوب یصدا به و ستادهیا اتاقم یپنجره یجلو

 شه،یش بر باران

 و ریخ به میبود رانیا که یهفتها کی که داشت یخوشحال یجا .بودم سپرده گوش

 یسپر یخوش

 تدارکات یباق و مانیلباسها یینها پرو یبرا و میرویم لندن به گرید روز سه و شد

 آماده ،یعروس

 یحرفها الیخ و فکر .زدیم شور دلم من خوب، یاتفاقها نیا تمام وجود با .میشویم

 و یجن

 درونم در یحس اما رفتینم رونیب سرم از تایآرم عمه و انیآر عمو یکالمهم

 بابا از اگر گفتیم
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 یراه دو نیبدتر در من و افتاد نخواهد یندیخوشا اتفاق بپرسم، نبارهیا در یسوال

 قرار امیزندگ

 .بودم گرفته

 نشان که یحرف چگونهیه بود، کرده اعالم پدرش به مرا پدر تیرضا که هم ماکان

 پدرش تیرضا از

 .بود یکاف من ینگران شدن شتریب یبرا خودش نیهم و بود دهینشن او از را باشد

 زنگ یصدا با

 و برداشتم را امیگوش .رفتم توالتم زیم سمت به و شد پاره افکارم یرشته لمیموبا

 به متعجب

 من که بود نجایا جالب .دوختم چشم بود سیانگل کد آن، اول ارقام که یشمارها

 قبل از را رهشما

 !داشت هم مرا یرانیا کارت میس یشماره شخص، آن یول نداشتم

 .دادم را پاسخش و کنم دور ذهنم از را یمنف افکار کردم یسع

 الو؟-

 !آرزو سالم-

 چطور بشر نیا آخر .کنم سکته همانجا تعجب از بود کینزد یجن یصدا دنیشن با

 از حد نیا تا

 !داشت؟ خبر من اطالعات تمام

 ؟یشنویم صدامو !آرزو الو-

 :گفتم ق،یعم ینفس دنیکش از پس و دادم قورت زور به را دهانم آب

 ؟یدار کار یچ من با !نسنتیو یجن سالم-

 شده؟ یزیچ ؟یزنیم حرف من با ینطوریا چرا-
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 :گفتم و دمیکش یپوف

 .یدار کار یچ من با بگو فقط .ندارم رو مزخرفاتت به دادن گوش یحوصله-
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 ؟یدینپرس یزیچ پدرت از چرا !مزخرفاتند؟ من یحرفا یکرد فکر تو !مزخرفات؟-

 دم؟ینپرس که یدونیم کجا از-

 !مزخرفات یگفتینم من یحرفا به یبود دهیپرس اگر چون-

 :گفتم و دمیشک پرحرص ینفس

 کنمینم درک اصال !کنمینم باور رو تو اساس و هیپایب یحرفا چوجهیه به من یجن-

 یسع چرا

 !یمن مادر تو یکن اثبات من به یکنیم

 .کن گوش حرفام به خوب و باش آروم آرزو-

 :افزود و کرد یمکث

 گم،یم دروغ یکن اثبات من به و بشه اثبات خودت به تیواقع یخوایم واقعا اگر-

 بابات از دیبا

 تو یول زنمینم یحرف مورد نیا در گهید منم کرد، رد منو یحرفا اون اگر .یبپرس

 بابات با اول دیبا

 !یکن قضاوت منو بعد و یبزن حرف

 :گفتم حوصلهیب و گذاشتم امیشانیپ یرو را دستم

 !کن تمومش یجن-

 یبگ بهش .یکن صحبت پدرت با و یبر تو که شرط نیا به اما کنمیم تمومش باشه-

 یک من

 اون و یگفت بهش اگر .زدم بهت رو حرفا نیا و یشد آشنا من با چطور و هستم

 رد منو یحرفا

 .کنمیم قبول منم کرد،

 ؟یدار حرفت واسه ینیتضم چه-

 .یبخوا تو که یزیچ هر-
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 :گفتم کنم، فکر یلحظها آنکه بدون
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 .ریبگ طالق ماکان یبابا از کرد، رد رو تو یحرفا و دمیپرس بابام از اگر-

 به او که کردمیم قدرت احساس من و بود یخوب ینشانه سکوتش .کرد سکوت

 یباز در باختن

 :گفت تیقطع با مکث قهیدق کی از پس .کردیم فکر هم خودش

 .ولهقب-

 :گفتم و شد یجار لبم بر لبخند

 کنم، اثبات تو به که کنمیم صحبت پدرم با رمیم االن .نسنتیو یجن خدانگهدار فعال-

 من با

 .یکن یباز یتونینم

 :گفت تمندیرضا یلحن با

 .منتظرتم پس-

 که یحرف یبرا چرا دانمینم .فشردم دستم در را یگوش و کردم قطع را تماس

 نم،بز بابا با بود قرار

 کیتحر ادیز را تهوعم حال دلشورهام آنکه یبرا .بودم گرفته یبیعج یدلشوره

 را دهانم آب نکند،

 ریز .دمیکش قیعم ینفس و گذاشتم زیم یرو را امیگوش .دادمیم قورت تند و تند

 زمزمه ب**ل

 :کردم

 از تازه .بشه راحت التیخ و برن نیب از شکها نیا تمام تا بزن حرف باهاش برو-

 یاتیرندچ شر

 .یبش خالص گهیم یجن که

 یرهیدستگ یرو را دستم .رفتم اتاقم در سمت به بلند ییقدمها با و دمیکش یپوف

 و گذاشتم در

 ییقدمها با و کردم باز را در دیترد با لحظه چند از پس .کردم یکوتاه مکث

 منینش یراه سست
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 !دمیترسیم موضوع نیا به راجع بابا با زدن حرف از حد نیا تا چرا دانمینم .شدم

 طبق بابا

 داشت، دست در که یکتاب خواندن مشغول و بود نشسته مبلها از یکی یرو معمول

 .بود

 ردیبگ کتابش از چشم آنکهیب .کنم حضور اعالم تا کردم صاف را میصدا یشینما

 :گفت

 بله؟-
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 :گفتم و بشوم مسلط استرسم بر تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 .بزنم حرف باهاتون دیبا-

 نکیع .بگذارد شیجلو زیم یرو و بسته را کتابش کرد وادارش میصدا تیجد

 شکلش لیمستط

 :گفت ،کردیم نگاه من به کنجکاوانه کهیحال در و برداشت اشینیب یرو از را

 .نیبش !خب اریبس-

 .رفتم مبل سمت به قبل، از سستتر ییقدمها با من و کرد اشاره کنارش مبل به

 یبیعج حس

 به .کنم کنترل را آن توانستمینم اصال و بود دیترد و تیقاطع از یبیترک که داشتم

 آنکه محض

 :گفت نشستم مبل یرو

 .کن نگاه من به آرزو-

 .کشاندم او منتظر چشمان به و گرفتم نیزم از را نگاهم

 شده؟ یزیچ-

 :گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 !بشه؟ دیبا یچ !نه-

 !ترسونده یلیخ رو تو که یزیچ هی-
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 :گفتم نکنان نم م .شدم دستانم انگشتان با یباز مشغول و انداختم نییپا را سرم

 ...راستش خب-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 به منو اما انیدرنم جور منطق و عقل با اصال که ییزایچ .دمیشن ییزایچ هی من-

 .انداختن دیترد

 نگاهش در یکنجکاو رنگ .کردم نگاه چشمانش در میمستق و آوردم باال را سرم

 شتریب یلیخ

 .کردیم وسوسه میحرفها یباق گفتن به مرا نیهم و بود شده
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 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 قبلش فقط بپرسم، سوال خودت از گرفتم میتصم ام،یب در شک نیا از نکهیا یبرا-

 بده قول بهم

 .کنم باور چرا و چونیب رو تو جواب دمیم قول منم .یبد صادقانه کامال منو جواب

 قبوله؟

 :گفت عیسر بود، شده دایپ نگاهش در هم ینگران ،یکنجکاو کنار در که بابا

 !بپرس باشه،-

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس

 ه؟یک من یواقع مادر-

 شدن قرمزتر .شد ظاهر چشمانش در ترس و بهُت رنگ .شد خشک جا در

 یرگهایمو

 وجودش در شتریب و شتریب لحظه، به لحظه که یخشم از نشان هم چشمانش

 افتییم رسوخ

 کنترل که ییصدا با و افتادند لرزه به دستانم .دمیترس شدت به واکنشش از .بود

 یرو یخوب

 :گفتم نداشتم، آن لرزش
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 ...ای رزا !بگو راستشو فقط آورده؟ ایدن به منو یک بابا-

 :گفتم شیپ از شیب یترس با و کردم یمکث

 نسنت؟یو یجن-

 حدقه از ودب مانده کم که گرد یقدر به شد؛ گرد تعجب شدت از چشمانش

 آب .بزنند رونیب

 زده ایدر به را دلم باالخره .رمیبگ را بغضم یجلو تا دادم قورت محکم را دهانم

 که یسوال و بودم

 انتظار از دور وحشتناک واکنشش یول بودم دهیپرس او از داد،یم آزار سخت مرا

 حس .بود من

 .دیگرایم یسرخ به صورتش رنگ و است شدن رهیت حال در چشمانش دور کردم

 و ترس با

 :گفتم وحشت

 خالص خودتو و گهیم دروغ اون که بگو خب !؟یزنینم حرف چرا !خوبه؟ حالت بابا-

 !کن
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 تند یقدمها با .فشرد و رفتگ محکم را سرش دستانش با و برد نییپا را سرش

 شدم کینزد او به

 .کردم نگاه زد،یم یکبود به رنگش و کرده ریاس را آن که صورتش به وحشت، با و

 آنکهیب

 طول لحظه چند از شیب .زدم صدا را مامان یمخوف غیج با کنم، تعلل یلحظها

 که دینکش

 با و دیدو شسمت به عیسر بابا، دنید با و رساند منینش به را خودش دستپاچه

 :گفت لکنت

 !مان ...آر ...آر ...آ-

 :گفتم یبلند یصدا با



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1131 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !؟ینیبینم !بده حالش !بکن یکار هی مامان-

 :گفت یبلند یصدا با آمد، رونیب شوک از تازه حرفم با انگار که مامان

 !اریب آرمانو یداروها دیناه-

 :گفتم بهُت با

 !ه؟دار یخاص یماریب مگه بابا !؟ییدارو چه !دارو؟-

 :گفت لرزان ییصدا با د،یکشیم آغوش به را بابا سر کهیدرحال من حرف به توجهیب

 .رسهیم دیناه االن .زمیعز باش آروم-

 :گفت د،یلغزیم چشمانش در که یمردمک با و چرخاند سمتم به را سرش

 .باالست فشارخونش-

 هاشترقو تا و گذاشتم گوشش یالله ریز را انگشتانم و زدم کنار را او عیسر

 کی تا .کشاندم

 یکبود شدن کمتر از .دادم ادامه را ماساژ نیا د،یرس دیناه که بعد یقهیدق

 بود معلوم صورتش،

 .بود بسته درد شدت از را چشمانش همچنان یول شد بهتر یکم حالش

 .خانوم آوردم-

 کرد،یم اثر هیبق از عتریسر که را کپسولها از یکی و انداختم شیداروها به ینگاه

 با و شتمبردا

 .دادم خوردش به زور به آب یوانیل
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 کردم، بد را حالش و دمیپرس بابا از که یزینفرتانگ سوال آن از یساعت کی

 در پشت .گذشتیم

 ظ،یغل یاخم با و بودم ستادهیا بود، آن در استراحت غولمش بابا که اتاقشان

 مامان به طلبکارانه

 :گفتم پرخشم ییصدا با .کردمیم نگاه بود، ستادهیا میجلو مظلومانه که

 داره؟ خون فشار بابا ینگفت من به چرا-
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 :گفت و انداخت نییپا را سرش

 .بدونه نویا یکس خواستینم آرمان-

 :گفتم قبل از نتریخشمگ یلحن با

 ؟یچ یعنی یفهمیم ؟یفهمیم دخترشم، !دخترشم من-

 شیجلو سکوت عالمت به را دستم که بزند، یحرف خواست و آورد باال را سرش

 :گفتم و بردم باال

 !بدم دست از بابامو بود کینزد من !نگو یچیه-

 میصدا ش،یجا به و رفت میصدا از کبارهی به خشم .زد چنگ میگلو به بزرگ یبغض

 و غم از

 .دیلرز عاجزانه میگلو بغض با ترس

 !بدم دستش از بود کینزد-

 :گفتم بلندتر و شد شتریب میصدا لرزش

 !؟یچ یعنی یفهمیم !بدم دستش از بود کینزد-

 :زدم داد و کردند لرزش به شروع میزانوها
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 یچیه اون یتهایحما و داشتنها دوست بدون من !منه یزندگ یهمه !منه یبابا اون-

 !ستمین

 نشیگزیجا بتونه که ندارم چکسویه من !بکشم نفس تونمینم یحت اون بدون من

 اون !باشه

 !ینگفت من به رو یمهم نیا به یمسئله تو وقت

 آغوش به مرا و آمد سمتم به عیسر .تمنشس نیزم بر و شدند خم میزانوها

 یبو .دیکش گرمش

 به بودم؛ شده نگران سخت من یول بود آرامشبخش شهیهم مثل نشیریش عطر

 که نگران یقدر

 .شدمینم آرام گرمش آغوش و عطرش یبو با
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 فقط دکترش !بود نشده ینطوریا چوقتیه آرمان !زمیعز دیببخش !آرزو دیببخش-

 بود گفته

 چوقتیه ما یول باشه داشته کمتر استرس و کنه مصرف موقع به رو داروها

 انقدر حالش میدیند

 !بشه بد

 :گفتم و دیچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها

 .منه ریتقص-

 !ستین نطوریا !زمیعز نه،-

 انیم در .کردم هقهق به شروع من و شدند ریسراز میاشکها یباق اشکم آن از پس

 هقهق

 :دمینالیم هامیگر

 .من ریتقص ...منه ریتقص-

 کردم حس ناگهان .داد ماساژ دستانش با را کتفم و فشرد آغوشش در شتریب مرا

 بدجور دلم ریز

 من از مامان .گفتم ی"آخ" د،یچیپ دلم در آن از پس که یدرد از و دیکش ریت

 نگران و گرفت فاصله

 :گفت

 زم؟یعز شده یچ-

 باعث و آورد هجوم من به یفراوان شدت با یادیز تهوع حال ناگهان چرا دانمینم

 بدون شد

 به که آوردم شانس .کنم حمله یبهداشت سیسرو به و شوم بلند ،یمعطل یلحظها

 به موقع

 با م،یگلو به آور چندش یسوزاننده ترش عیما آن دنیرس و دمیرس سیسرو

 سیسرو در بستن
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 اتیمحتو یتتمه و زدمیم عق جانیب که شدیم یقهایدق چند دانمینم .شد همزمان

 را معدهام

 .بردارد من سر از دست و شود یخال خوب تا آوردم،یم باال

 !هو؟ی شد چت تو آخه !کن باز درو نیا قفل دخترم آرزو-

 از پس .کنم باز را در کرد،یم التماس و بود ادهستیا در پشت مدت نیا تمام مامان

 بار چند

 دند،یلرزیم بدجور میپاها آنکه با .شدم بلند و شد بهتر یکم حالم گر،ید استفراغ

 را خودم

 خشک را صورتم آنکهیب .دمیپاش صورتم تمام به سرد یآب و داشتم نگه ستادهیا

 قصد کنم،

 و دمیکش شکمم یرو را دستم آن، از شیپ که کردم را سیسرو از رفتن رونیب

 :گفتم آهسته

 .نکن تیاذ گهید کنمیم خواهش-

 میبازوها یرو را دستانش .کردم نگاه نگرانش چشمان در و کردم باز را در

 :گفت و گذاشت

 معدهت به که ینشد یعصب انقدر حاال تا !؟یشد یعصب انقدر چرا !دخترم؟ یخوب-

 !ادیب فشار

 :گفتم گرفته و خشدار ییصدا با

 .بخوابم خوامیم-

 .بودم موت به رو یخستگ شدت از که چرا گفتمینم هم راهیب

 .اتاقت یتو یبر کنم کمکت بذار .زمیعز باشه-

 و برسم اتاقم به جانمیب و سست یقدمها همان با کرد کمک و گرفت را میبازو ریز

 رها تختم یرو

 .بشوم

 ارن؟یب برات یزیچ بگم یخواینم-

 .بخوابم خوامیم فقط نه،-
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 .کن استراحت .زمیعز باشه-

 از قبل .برود در سمت به که شد بلند و دیکش کردهام عرق یشانیپ یرو یدست

 اتاقم از آنکه

 :گفتم بشود، خارج
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 .مامان-

 :گفت و دیچرخ سمتم به عیسر

 جانم؟-

 .باش بابا مراقب-

 :گفت و زد میرو به یکمجان لبخند

 .زمیعز باشه-

 شدن بسته یصدا دنیشن از پس .برود رونیب اتاق از ماندم منتظر و بستم چشم

 باز چشم در،

 بابا که یواکنش .رفتم فرو فکر به بودم، شده رهیخ سقف به کهیحال در و کردم

 اصال داد، نشان

 نظر به معقول اصال هم یجن یحرفها کردن باور یول دیرسینم نظر هب معقول

 ادی به !دیرسینم

 ( ی نا اید شیآزما میتوانیم ندارم، باورش اگر گفتیم که افتادم یجن حرف آن

DNA ) تا میبده 

 آن با چگاهیه بود، محض یدروغ گفتیم آنچه اگر .بشود اثبات من به حرفش

 نانیاطم از درجه

 مضطرب و یعصب حد نیا تا هرگز بابا البته و دادینم را یشیآزما نیچن شنهادیپ

 !شدینم

 به ناآرام و مانند کابوس یخواب که سپردم، ذهن امیفکر یجدالها به یقدر به

 .آمد سراغم

*** 
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 !زمیعز !جان آرزو-

 در یسع که ینگران یصدا و شدیم لمس میقههایشق بر که یدست یگرم حس با

 کردنم داریب

 دوخته چشم من به شیتشو با که مامان به را امیسوال نگاه .کردم باز چشم داشت،

 زدم گره بود،

 :گفتم گرفته ییصدا با و

 شده؟ یچ-

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند
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 ؟یدیدیم کابوس-

 !؟یدیفهم کجا از-

 .شده عرق سیخ صورتتم .یکردیم ناله و آه یداشت-

 :گفتم و دادم کش باال به یکم را لبم راست یگوشه

 .یکرد دارمیب شد خوب-

 :گفت و برداشت امیپاتخت یرو از آب یوانیل و شد پررنگتر لبخندش

 .یبش حال سر بخور نویا-

 که بودم، شده تشنه یقدر به .گرفتم دستش از را وانیل و شدم زیمخین میجا در

 را شیمحتوا تمام

 :گفت که دادم دستش به را وانیل .دمیکش سر جا کی

 .یآورد باال یخورد ظهر از یچ هر که عصرم ارن؟یب غذا برات بگم-

 خوبه؟ حالش بابا .مامان ستمین گرسنه-

 :گفت و انداخت نییپا را سرش

 ...یول بهتره یلیخ آره-

 :گفتم نگران

 !؟یچ یول-
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 :گفت و آورد باال را سرش

 یچ هر .نهیبب رو تو االن خوادیم گفت یول بهتره یلیخ حالش !زمیعز باش آروم-

 بذاره گمیم هم

 .کنهینم که کنهینم قبول بعد، واسه

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 بزنه؟ حرف من با االن خوادیم که مطمئنه-
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 .نگرانم من یول مطمئنه یلیخ که اون-

 :گفت دیترد با و کرد یمکث

 باهات حتما خوادیم االن و شد یاونطور حالش که یگفت یچ آرمان به عصر تو آرزو-

 حرف

 !بزنه؟

 :گفتم و کردم یاخم

 !گفتیم بهت بابا ،یبدون بود الزم اگه-

 :گفت و انداخت نییپا را سرش

 خوب حالش که انشاهلل .اتاقه یپاتخت یرو آرمانم یداروها ظرف .نییپا رمیم من-

 هر یول بمونه

 .بده بهش رو داروها خودت ای کن صدام شد یچ

 .باشه-

 .گذاشت تنها زدم، او به که یحرف یبرا وجدانم عذاب با مرا و رفت رونیب اتاق از

 واستخینم دلم

 البته، که بود بابا و من نیب یخصوص بحث کی گرید نیا یول کنم یاحترامیب او به

 دانمینم

 او به یزیچ هستم، اطالعیب آن از هنوز خودم که گذشتهام کامل تیواقع یدرباره

 ای است گفته
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 .است کرده پنهان هم او از

 نیبهتر .رفتم اباب و مامان اتاق سمت به آهسته ییقدمها با و زدم کنار را میپتو

 خواب نیا تیمز

 .بازگرداند من به یحد تا را رفتهام دست از توان که بود آن

 .زدم اتاق در به ضربه چند و دمیکش قیعم ینفس دم،یرس که اتاقشان در به

 از بابا فیضع یصدا

 :گفت که آمد در پشت

 .داخل ایب-

 و نشسته آن یرو اباب که تختشان سمت به .شدم وارد و کردم باز را در دیترد با

 بزرگ سرتخت به

 خستهاش یچهره به و نشستم تخت از یگوشها .رفتم بود، داده هیتک اشیسلطنت

 چشم
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 از یمعجون با حسرت و غم زا یبیترک که یحال داشت؛ یبد حال نگاهش .دوختم

 ینگران و ترس

 :گفتم سکوت، لحظه چند از پس .داشت خود در

 بابا؟ ینیبب منو یخواستیم چرا-

 :گفت و انداخت چشمانم به یداریمعن نگاه

 چرا؟ یدونینم یعنی-

 :گفتم و انداختم نییپا را سرم

 یازهاند به نسنتیو یجن یحرفا .کنه بد حالتو که بشه زده یحرف خوامینم-

 برام تو یسالمت

 .نداره ارزش

 !؟یچ-
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 شینما به را بهتزده ینگاه و شده گرد که چشمانش به و آوردم باال را سرم

 چشم بودند، گذاشته

 .دوختم

 !بابا؟ شده یچ-

 ...یحرفا یگفت تو-

 :افزود و کرد یمکث

 !نسنتیو ...یجن-

 :گفتم و خاراندم دستم با را گردنم پشت

 ...راستش خب آره-

 روز و حال و بود گرفته شیصدا آنکه با .کردم نگاه صورتش به و کردم یمکث

 و نداشت یخوب

 را حرفم پس بود، بهتر عصر از حالش زد،یم موج چشمانش در یادیز ینگران و بهُت

 :دادم ادامه
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 اون اما نکردم باور حرفشو من .مادرمه که گفت من به خودش نسنتیو یجن-

 نیبهتر گفت

 اونو یحرفا تو اگر و بپرسم تو از گفت من به .یهست تو خود حرفش، یواسه شاهد

 اونم ،یکرد رد

 مانیا صداقتت به که گفت اون .کنه اثبات من به حرفشو کنهینم یاصرار گهید

 .داره

 در نهیک و خشم و شدندیم گرد شیپ از شیب چشمانش گفتم،یم که یکلمها هر با

 و ترس کنار

 :گفت شمرده گرفته، و خشدار ییصدا با .شدیم شتریب و شتریب نگاهش در ینگران

 !؟یدید ...کجا ...رو ...نسنتیو ...یجن ...تو-
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 آهسته ییصدا با و دادم قورت را دهانم آب .کنَد جان کرد، تمام را حرفش تا

 :گفتم

 ماه چهار ماکان یبابا که یکس همون ماکانه؛ پدر دیجد همسر همون اون خب-

 یمدت کی ش،یپ

 .کرد ازدواج باهاش ماکان، مادر مرگ از بعد

 تمام و مانده ثابت من یرو چشمانش مردمک .خورد یفیخف تکان بهُت شدت از

 خشک بدنش

 توانستمینم که من یول منداشت یخوب حس زدم او به که یحرف یبرا .بود شده

 مادر یجن نکهیا

 .گفتم او به را قتیحق پس کنم، یمخف بابا از شهیهم یبرا را است ماکان یخوانده

 را دستانم

 فیخف تکان .دادم ماساژ را آنها یکم و گذاشتم شیشانهها یرو و بردم جلوتر

 و خورد یگرید

 ییصدا با بود دوخته چشم اتاقش یپنجره به کهیحال در .دیدزد من از را نگاهش

 :گفت آهسته

 !دروغه هی همش !هیباز هی همش نایا-

 :گفتم یخوشحال با

 بابا؟ دروغه یجن یحرفا یعنی-

 قاب را صورتم دستانش با .شد قیدق چشمانم در و دیچرخ سمتم به سرش عیسر

 :گفت و گرفت

 !آرزو نه-

 و ستادندیا رکتح از دستانم .شدند گرد امکان حد تا که بودند من چشمان نباریا

 یرو از

 من .کردم باز و بستم محکم را چشمانم .افتادند نییپا و خوردند سُر شیشانهها

 حرف یوقت دینبا
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 قورت محکم را دهانم آب .کردمیم باور را یجن حرف بودم، دهینشن کامل را بابا

 :گفتم و دادم
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 !دروغه هی حرفش یگفت خودت-

 زور به که ییصدا با .بود حسرت و نهیک از پر که یرنگ .گرفت یبیعج رنگ نگاهش

 شدیم دهیشن

 :گفت

 ...اون ...اون که شهینم باورم !دروغه کی مثل کرده ازدواج ماکان یبابا با که نیا-

 :گفت پرخشم و دکر باز و بست چشم

 !دهیکش تو به شدن کینزد واسه ینقشها نیهمچ-

 من یگذشته یلعنت تیواقع نیا بفهمم من بزن حرف یجور کی بابا !؟ینقشها چه-

 که هیچ

 !خبرمیب ازش

 :گفت و دیکش قیعم ینفس .انداخت نییپا را سرش و برد فرو شیموها در یدست

 .داره یشرط کی اما گمیم بهت-

 :دادم جواب عیسر ت،یواقع تمام زودتر چه هر دنیفهم یبرا امیکنجکاو یرو از

 ؟یشرط چه-

 .کرد نگاه چشمانم در میمستق و آورد باال را سرش

 تمام با که بودم من نیا ت،یزندگ سال یس نیا تمام ینکن فراموش یبد قول نکهیا-

 وجود

 باشه؟ .کردم بزرگت و داشتم دوستت

 !کنمینم فراموش هرگز که معلومه خب !داره؟ گرفتن قول هم شرط نیا بابا-

 :گفت سپس و کرد سکوت یلحظها چند

 .آورده ایدن به رو تو هیکس یجن-
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 پلک نه .شد بسته تنفسم راه و ستادیا تپش از قلبم کردم حس یلحظها یبرا

 نفس نه و زدمیم

 آن تمام تیقطع و تیجد با لحنش، و زدیم ادیفر را صداقتش نگاهش، .دمیکشیم

 یجمله

 .برُدیم زمان سالها از شیب کردنش باور که یجملها !کردیم انیب را باور رقابلیغ

 :گفت و زد شانهام بر را دستش

 !آرزو-

 و انداختم نییپا را سرم .دمیکش عمنقط و تند نفس نیچند و خوردم یفیخف تکان

 :گفتم

 د؟یبد کشتن به رو من دیخوایم !شده؟ چتون شماها-

 نگاه نبود، آنها در یشگیهم غرور از یاثر که چشمانش در و آوردم باال را سرم

 .کردم

 کنه،یم تتیاذ اگر .نگفتم بهت حاال تا نیهم یواسه .آرزو یبدون خواستمینم منم-

 هشمیبق

 ... گَینم

 به که بزرگ یبغض از گرفته ییصدا با و بردم باال شیجلو ینف عالمت به را مدست

 چنگ میگلو

 :گفتم انداخت،یم

 .خبره چه بفهمم که بگو یجور کی .بابا بگو-

 :گفتم عجز با ملتمسانه یلحن با

 !بگو زویچ همه خدا رو تو-

 و کرد کپا را میاشکها دستانش با .شدند یجار چشمانم از اشک قطرات از یانبوه

 از پس

 .کرد دانستمینم چه هر از گفتن و زدن حرف به شروع ق،یعم ینفس دنیکش

 بودم، رفته کایآمر به لیتحص ادامه واسه که یزمان همون ش،یپ سال سه و یس-

 نیا از زیچ همه
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 یتو ان،یآر اصرار به که شد دگرگون میزندگ یشب اون قایدق .شد رو اون به رو

 تولد جشن مراسم

 اونجا .کردم شرکت بود، شده شروع هم با رابطهشون تازه هنوز زمان اون که زایل

 یبرا که بود ییجا

 با .بود ییبایز یملکه کی خودش ینوبه به یجن آرزو، یدونیم .دمید رو یجن نباریاول

 اون
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 همه توجه خوشتراشش اندام و رنگشیآب یدهیکش یچشما و رنگ ییطال یموها

 خودش به رو

 نبود، جذاب ادیز بودم ریس دل و چشم که من یبرا لیاوا اون چند هر .کردیم جلب

 مرور به

 مدل کی و استعداد با لباس طراح کی اون .گرفت دست به افسارمو من یخام

 شغلش و بود

 فقط زمان اون که من یواسه و بود کرده اضافه تشیمحبوب به هم رو تشیفمعرو

 لیتحص ادامه

 و انیآر اصرار به ما .بود میزندگ یتو متفاوت و دیجد یهیحاش کی بود، مهم برام

 با شتریب زایل

 یمالقاتها قرار با مرور به و گرفتنیم اونا که ییهایمهمون یتو اول .میشد آشنا هم

 و خودمون

 که کردمیم حس من .میکرد دایپ شناخت هم از شتریب رفتنامون، رونیب و اگردشه

 از یجن

 به نگاهش یپنهان ای ان،یع ای شهیهم و اومد خوشش من از دید رو من که ینباریاول

 یول بود من

 بگذرونم، خوش باهاش یکوتاه مدت خواستمیم که یمعمول دختر کی دید به من

 نگاهش
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 و زایل که بود نیا یبرا فقط شد، شتریب و کرد دایپ دامها رابطهمون نکهیا .کردمیم

 تا دو مثل یجن

 دایپ ادامه ما نیب زیچ همه .بود انیآر عشق تنها زایل و بودن یمیصم هم با خواهر

 یول بود کرده

 متنفر بچهها از اون یول بودم، بچهها عاشق من مثال .داشت فرق من با یلیخ یجن

 من .بود

 که یخانوادها گفتیم اون یول داره، تیاولو کار به نوادهخا بودم معتقد شهیهم

 شرفتیپ مانع

 داشته دختر داشتم دوست شهیهم من .کرد ترک دیبا رو شهیم آدم کار

 گفتیم اون یباشم،ول

 یول بودن کیکوچ تفاوتها نیا دیشا .باشه داشته پسر ای باشه نداشته بچه ای آدم

 یبداخالق

 شتریب اختالفها نیهم کنار در شدیم باعث کرد،یم بحث من با حرفاش سر که یجن

 شتریب و

 ...که بود بودنش حسود هم بدتر اخالقهاش یهمه از .رمیبگ فاصله ازش

 .دینبخش انیپا را جمله آن اما داد ادامه را حرفش .دیکش قیعم ینفس و کرد یمکث

 رو زیچ همه دیبا ی ک دونستمینم هنوز یول میداشت یاحمقانها و کنواختی یزندگ-

 تا کنم تموم

 ینقطه قایدق اونجا .برم لباسشون یشوها از یکی واسه کرد مجبورم اصرار با نکهیا

 میزندگ شروع

 چون که بشیرق نیبزرگتر و داشتن شرکت رقباش و یجن که یلباس یشو .بود

 اون از شهیهم

 وقت چیه روز اون تا .بود کرده شرکت هم بود متنفر ازش اورد،یم یشتریب ازیامت

 تونستمن

 که بود همونجا .کرد نقض داشتمو ازش که یتصورات یهمه دنشید یول نمشیبب

 آشنا باهاش
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 .شدم
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 :افزود سپس و کرد سکوت لحظه چند

 فرق آدمها یهیبق با حد اون تا من یبرا رزا چرا دمینفهم چوقتیه من ...رزا با-

 هرگز من .داشت

 و یدنید اونقدر من یچشمها یبرا رزا، که شدیم باعث یچ نشدم متوجه

 .باشه یدوستداشتن

 نبود، ییبایز فقط دمیدیم ازش که یریتصو که بود متفاوت من یواسه یقدر به

 !بود یزندگ کی

 پس .است رفته فرو فکر به یلیخ بود معلوم .انداخت نییپا را سرش و کرد یمکث

 لحظه چند از

 :افزود و شکست را سکوت باالخره

 با که یمکرر و انهیمخف یمالقاتها یول دمیکشیم کنار حتما بود، طرفه کی حسم اگر-

 رزا

 طرفه دو بابت از که یوقت .ستین حسیب من به اونم که داد نشون من به داشتم،

 نیا بودن

 نکهیا با اون .میکن تموم خودمون نیب زویچ همه خواستم یجن از شدم، مطمئن حس

 هم خودش

 یزیچ جدل و بحث و یروزمرگ تکرار جز رابطهمون که بود یوقت چند دونستیم

 یلیخ نداشت،

 تا بده وقت دومون هر به دیبا بگم بهش شدم مجبور هم تینها در .کرد مخالفت

 و میباش تنها

 شرش از گهید کردم فکر .رد ک موافقت بود، رددم نکهیا با .میکن انتخاب درست

 و شدم خالص
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 به یول کنم، فکر بسازم تونستمیم رزا با که یدهآلیا مشترک یزندگ به تونمیم

 نکهیا محض

 یتو که هیکس اون نداشت، دنشمید چشم که بزرگش بیرق رزا، دیفهم یجن

 نشیگزیجا میزندگ

 بودم مغرور یر قد به زمان ونا من .کردیم دمیتهد و ومدیم سراغم مدام شده،

 یتفاوتیب بهش که

 اون کنار از راحت، حد اون تا و نبودم تفاوتیب اونقدر چوقتیه کاش که کردمیم

 نهشیک همه

 !گذشتمینم

 دوباره مکث، لحظه چند از پس .دوخت چشم اتاق یپنجره به و آورد باال را سرش

 :آمد حرف به

 .کردم ازدواج رزا با اون، با رابطهم اماتم از بعد ماه چهار یجن به توجهیب من-

 عشق یاونقدر

 از سال کی حدودا .میکن ازدواج زودتر دیبا کردمیم حس که بود ادیز نمونیب

 مشترک یزندگ

 ...که بود گذشته مونییایرو

 :افزود و دیکش قیعم ینفس
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 موقع .داد نشون بهم گهشوید یرو اون میزندگ گرفت من با یجن که یتماس با-

 گفت فقط تماس

 روز چند .کردم یتیاهمیب بهش من یول ارهیم رزا سر ییبال بد وگرنه خونهش، برم

 از یوقت بعد،

 .شد سبز جلوم بغلش یتو نوزاد کی با ومدمیم رونیب شرکت

 حس هزاران چشمانش در .کرد نگاه چشمانم در و چرخاند سمتم به را رشس

 با یمنف و مثبت
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 که را ییحسها لیتحل توان که بودم بهُتزده یقدر به من و بودند شده نیعج هم

 نگاهش در

 را حرفش و گذاشت اشکم از سیخ یگونهها یرو را دستش .نداشتم زدند،یم موج

 :داد ادامه

 نیبدتر و باشه داشته دخترش با تونستیم پدر کی که بود یدارید نیبدتر اون-

 نیاول نوع

 اون گفت بهم یوقت نایا یهمه با یول باشه، داشته وجود تونستیم که بود یمالقات

 دختر

 هفت نوزاد اون صورت به فقط یپوزخند ای دعوا هر از قبل ماست، یبچه کوچولو

 مثل که ماهه

 شهیهم که معصوم و بایز دختر اون دمیفهم یوقت .شدم رهیخ کرد،یم نگام فرشتهها

 آرزوشو

 نگاهش یوقت کردم، یجن با که ییدعواها و تمیعصبان وجود با منه، یبچه داشتم

 دلم ته کردمیم

 که یاحساسات یهمه با بهش احساسم اون جنس .کردمیم تجربه یمتفاوت حس کی

 اون تا

 یجن .کنم سرکوبش تمخواسیم اصرار به یول کردیم فرق بودم، کرده تجربه زمان

 چوقتیه

 که رزا یزندگ تا آورده ایدن به رو آرزو گفت خودش و نداشت دوست رو بچهها

 بشیرق نیبزرگتر

 همه گفتم بهش من یوقت یحت .ارهیب دست به دوباره رو من و کنه خراب رو بود

 م،یکن تموم زویچ

 .بندازتش نکنم مجبورش که حاملهست بود نگفته من به

 باور را بابا یحرفها دیبا چطور من .گذاشتم دهانم یرو را تمدس ناخودآگاه

 یس من !کردم؟یم
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 نو از بابا حاال یول کردم، یزندگ مرده که است ییرزا مادرم که فکر نیا با سال

 را امیزندگ داستان

 :داد ادامه و دیکش قیعم ینفس !گفتیم یگرید جور

 انتخاب گهید اسم کی شبرا خودم من یول بود گذاشته باربارا رو اسمش یجن-

 نکهیا با .کردم

 هم اسم براش یحت ست،ین مهم من یبرا اصال بچه اون کنم القا خودم به خواستمیم

 انتخاب

 کی مثل چون دیشا !گذاشتم آرزو اسمشو چرا دونستمینم هم خودم یول کردم

 آرزو

 زا،ر به من عشق از یبخش چون بود یافتنیدستن .بود یافتنیدستن یول یدوستداشتن

 داشته خواستمیم یلیخ یبیعج طرز به که یدختر بود؛ دختر اون کردن ممنوعه

 اما باشمش،
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 دوستش بازم نایا یهمه با یول باشه رزا مادرش که بود نیا من یآرزو .تونستمینم

 با .داشتم

 رزا که دونستمیم .کردم یمخف رزا از رو دخترمون و یجن تمام، ماه سه یبدبخت

 بچهدار تونهینم

 بچه دختر اون دنید بار هر یول بودم، زده رو بچه دیق اول از نیهم یواسه و بشه

 ییحرفا یهمه

 .کردیم پاک ذهنم از رو کردمیم القا خودم به که

 از را نگاهش و کرد باز چشم لحظه چند از پس .دیکش قیعم ینفس و بست چشم

 .دیدزد من

 .آمد حرف به دوباره باالخره آنکه تا گذاشت منتظر مرا یقهایدق کی

 رزا تصادف خبر و زدن زنگ بهم که کنمینم فراموش رو یلعنت روز اون چوقتیه-

 اصال .دادن رو
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 یحت شیرانندگ که ییرزا تصادف !تصادف با اونم کنم، باور رفتنشو کما تونستمینم

 هم من از

 افتاده نیماش بودن گفته ها سیپل که بود نیا هم بتریعج زیچ همه از !بود بهتر

 اون دره، یتو

 تمام یهفته کی من !باشه داشته برخورد یگهاید نیماش با نکهیا بدون هم

 تا بودم سردرگم

 دایپ تختمون یرو رزا بالشت ریز خودمون، اتاق یتو رو سواالم یهمه جواب نکهیا

 یهمه .کردم

 بود، گذاشته بالشتش ریز که یبرگها یتو رزا خط با دمیفهمیم دیبا که یزیچ

 .بود شده نوشته

 .کرد خراب مونویزندگ که بود یکس اون ...نسنتیو یجن بود؛ یجن ... ریتقص همش

 بود یکس اون

 خاطر به فقط رزا ...رزا شد باعث رزا، به دخترمون به راجع قیحقا تمام گفتن با که

 که ییآرزو

 رفتم دم،یفهم رو تیواقع نیا نکهیا محض به ...کنه یخودکش بود، نوزاد کی هنوز

 مارستانیب

 من یایدن از شهیهم یبرا ...بود رفته رزا و بود شده رید یلیخ گهید موقع اون یول

 من و بود رفته

 تنها دونستم،یم مرگش لیدل رو اون که یبچها با وجدان، عذاب ایدن کی با رو

 ...گذاشت

 یبیعج طرز به .دادم سر بلند یخندها باشم، داشته اعصابم بر یکنترل آنکه یب

 .زدمیم قهقهه

 خانم کی مثل عمه یخواسته طبق و شدیم دهیشن زور به میخندهها یصدا که یمن

 وقار با

 از و دمیخندیم بلند وانهوارید .نداشتم میخندهها بر یکنترل گرید دم،یخندیم

 از شیب دهامخن
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 یقدر به یول ختمیریم یاشک نه و داشتم یبغض نه من .دمیکشیم زجر یهایگر هر

 وجودم در

 را دستش .دهم نشان را آن توانستمیم خنده، با تنها که کردمیم حس غم و درد

 میموها یرو

 :گفت ترس و ینگران از مملو یلحن با و گذاشت

 !خوبه؟ حالت آرزو-
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 درجوابش !پرسدیم که ستیمسخرها سوال چه گرید نیا !است؟ خوب من حال

 شیپ از شیب

 قهیدق چند از پس باالخره و گرفت درد فکم که دمیخند یقدر به .دمیخند

 کیستریه یخنده

 و نداشتم بمیعج حاالت بر یتعادل اصال .کردم هیگر به وعشر کنترل، رقابلیغ

 تمام کامل خندهام

 اتاق یفضا تمام که شد بلند یقدر به هامیگر هقهق یصدا .کردمیم هیگر نشده،

 .گرفت بر در را

 گرمش آغوش در مرا ی ک بابا نشدم، متوجه اصال که بود خراب حالم یقدر به

 با و داد یجا

 پدرانهاش محبت جنس از یآغوش در مرا و کرد تنگتر ار آغوشش یحلقه دستانش

 تا .فشرد

 شیبازو به را دهانم آخر در و کردم هیگر آغوشش در داشتم جان که ییجا

 زدم غیج و چسباندم

 و زدینم یحرف که بودم ممنون او از وجود تمام با .شوند خفه پناهش در میغهایج تا

 من از

 یرو به و باشم یقو خواستینم من از که دمبو ممنون او از .باشم آرام خواستینم

 اورمین خودم
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 با که گذشت زمان چقدر دانمینم .بودم ممنون وجود تمام با او از .دهامیشن چه که

 درد حس

 .آمدم رونیب آغوشش از و گفتم یآخ خورد، چیپ دلم در که یبد

 !شده؟ یچ آرزو-

 :گفتم و کردم پاک دستانم کف با را میاشکها تمام و انداختم نییپا را سرم

 .یچیه-

 و جیگ همچنان یول شدم آرامتر یلیخ آغوشش لطف به که کردم نیتلق خودم به

 .بودم بهتزده

 نیهم یبرا دانست،یم خوب را نیا او و نداشتم را شیحرفها تمام باور توان من

 :گفت

 ...یول یباش تنها مدت کی یتونیم-

 :افزود و کرد یمکث

 .ییرزا مرگ مقصر تو یکن فکر یندار حق-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !بابا رهیبم اون شدم باعث من !ندارم؟ حق-
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 !فتهیب اتفاق نیا شد باعث که بود یجن !ینشد باعث تو !نه-

 .بود شیاصل لیدل من نحس تولد یول-

 :گفت دواریتهد و گذاشت دهانم یرو را دستش

 !آرزو یارزش با و مهم یلیخ من یبرا تو !نحس یبگ تولدت به یندار حق-

 :گفتم و برداشتم دهانم یرو از را دستش

 ...کی من اما-

 :گفتم ختم،یریم اشک کهیحال در و بستم چشم

 !مزادهم*حرو-

 !آرزو-
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 اما بود یکاف ییترسو هر کردن ساکت یبرا د،یکش پرخشمش یصدا با که یداد

 از جسورتر من

 .شدم بلند تخت یرو از و کردم باز چشم .شوم ساکت که بودم شده حرفها نیا

 کهیحال در

 :گفتم دم،یکشیم بدنم و صورت یرو وحشت با را دستانم

 !قاتلم کی من !کشُتم اونو من !رهیبم رزا شدم باعث من-

 :زد ادیفر قبل از بلندتر ییصدا با

 !اتاقت یتو برو و نزن یحرف هم گهید !آرزو یستین قاتل تو !ستین نطوریا-

 :گفتم و رفتم عقبتر قدم دو بودند، افتاده لرزش به که رمقمیب و سست یپاها با

 من و یبود رزا عاشق تو چون !یبود متنفر من از بودم بچه یوقت نیهم واسه-

 رزا شدم باعث

 !بکشه خودشو

 :گفت گرفته یول آهسته ییصدا با و ستب را چشمانش

 !یبزن یحرف موضوع نیا از خوامینم گهید !کن تمومش بحثو نیا فقط آرزو-
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 .داره شرط کی اما کنمیم تمومش باشه-

 .کرد نگاهم منتظر و دکر باز چشم

 ؟یشرط چه-

 .یبد جواب رو پرسمیم که یسوال نکهیا-

 :گفت و داد حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش

 .قبوله باشه،-

 رو؟ رزا ای یدار دوست شتریب رو نفس-

 وضوح به خشم، شدت از چشمانش شدن قرمز .شدند گرد تعجب از چشمانش

 اما شدیم دهید
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 گرفته و خشدار ییصدا با .داشتم را چشمانش در کردن گاهن جسارت همچنان من

 :گفت

 .مینزن حرف بهش راجع بهتره-

 .دمیم ادامه بحثو من پس-

 !آرزو-

 !یکرد قبول شرطو خودت-

 :گفت آهسته ییصدا با .دوخت چشم پنجره به و گرفت من از چشم

 .دادم یجواب چه ینگ نفس به یبد قول دیبا-

 .مونهیم خودمون نیب-

 :گفت و چرخاند سمتم به را سرش

 که یطور ،یبکن فکرشو که یاون از شتریب یلیخ .دارم دوستش یلیخ رو نفس-

 به اومدنش

 بتونم و باشم داشته دوست قبل از شتریب یلیخ هم رو تو بتونم شد، باعث میزندگ

 دوست نیا

 ...یول کنم ابراز بهت رو داشتن
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 :افزود و کرد یمکث

 یکس نفس خوامیم یلیخ .نداره ینیگزیجا چوقتیه عشق و بودم رزا عاشق من-

 که بشه

 ...رهیگینم رو عشق یجا داشتن دوست یول عاشقشم

 :گفتم د،یرزلیم بغض از که ییصدا با و دیچک چپم چشم از اشک یقطرها

 !یدار دوست شتریب رو رزا پس-

 خوره؟یم دردت چه به االن داشتم دوستش چقدر نکهیا .ستین گهید رزا آرزو،-

 !کردم حذف تیزندگ از رو یآدم چجور بدونم که درد نیا به-
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 دنید با .شدم خارج اتاق از عیسر کند، یاعتراض ای بزند یگرید حرف نکهیا از قبل

 با که مامان

 به و ستادهیا در پشت بود، پوشانده را آنها اشک یهایال که تعجب از گرد یچشمان

 نگاه من

 و رفتم اتاقم به زد،یم میصدا که او به توجهیب و زدم شیرو به یپوزخند کردیم

 یرو را خودم

 .کردم پرت تخت

 یسپر فراوانم یچهیدلپ و ماریب افکار با صبح تا را عمرم یشبها نیبدتر از یکی

 یکیزد ن تا .کردم

 اشک یقدر به .ختمیریم اشک زمینفرتانگ یگذشته یبرا و بودم داریب آفتاب طلوع

 که ختمیر

 .آمد چشمانم سراغ به خواب باالخره و شدند نیسنگ و کرده پف میپلکها

*** 

 .شدم داریب خواب از م،یموها یالبال در آشنا یعطر با یدست یگرما حس با

 پرمهرش چشمان

 متمرکز چشمانم یرو مردمکشان و بودند آرامش و یرمگ از مملو شهیهم مثل

 .بود شده

 !یشد داریب یداد افتخار باالخره !مادمازل سالم-

 ییصدا با و زدم یکمجان لبخند داشتم، روحم و جسم در که درد همه آن با ارادهیب

 :گفتم گرفته

 چنده؟ ساعت مگه .ماکان سالم-
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 .شب هشت-

 :گفتم ناباورانه و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یگیم یجد-

 :گفت و داد سر یخندها زیر
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 .یجد یجد آره،-

 :گفت و کرد قیدق چشمانم یرو را نگاهش

 !یباش ناراحت نمینب-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 نباشم؟ ناراحت یگیم که یدونیم یچ تو-

 ردم کینم فکرشو هرگز یول بود گفته من به انیرا .آرزو دونمیم زویچ همه من-

 نسنت،یو یجن

 ...من یبابا با که باشه یزن اون

 از من چشمان که آنقدر نداشتم شک .دیدزد من از را نگاهش و کرد یسکوت

 شده گرد تعجب

 .ندیآیم در حدقه از یزود به بودند،

 !دونستم؟ینم من فقط !دونستیم انیرا !یدونستیم تو ماکان-

 :گفت و دوخت چشمانم به گرید یبار را نگاهش

 گفته همه به بابات یول بود، دهیفهم رو زیچ همه عموت قتیطر از هم انیرا آرزو-

 حق که بود

 شد بحثش انتیآر عمو با نیهم یبرا .بگن تو به گذشتهت یدرباره یزیچ ندارن

 باطارت قطع و

 یجن وگرنه بگن تو به رو قتیحق دیبا زودتر چه هر بود معتقد عموت چون کردن،

 نسنتیو

 یهمه با که یفهمیم اون زبون از یجور رو زیچ همه تو و شهیم کار به دست

 تفاوت تیواقع

 .داره

 
 

952 

 پاک را آن انگشتش نوک با عیسر که د،یچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها

 دهانم آب .کرد
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 :گفتم و دادم قورت زور به را

 ؟یدیفهم ی ک از تو-

 اسم به یکس که باشم مراقبت که گفت من به بود لندن انیرا که ییروزا نیآخر-

 نسنتیو یجن

 بود، بیعج برام بابا دیجد زن و اون یاسم اهتشب چون منم .نشه کینزد بهت

 قیتحق یلیخ

 .قراره چه از هیقض دمیفهم تا کردم

 کرد؟ ازدواج نسنتیو یجن با و دونستیم باباتم-

 :گفت آهسته و انداخت نییپا را سرش

 .آره-

 مدام پدرش نیهم یبرا .کردند گذر چشمانم یجلو از پدرش با میمالقاتها تمام

 ریتحق مرا

 اثبات من به تا کرد، ازدواج یجن با و داشت کامل اطالع من یگذشته از او !کردیم

 چه کند

 !هستم یزیرقتانگ موجود

 .آرزو-

 :گفتم پرحرص یلحن با کنم نگاهش آنکهیب

 !اتاقم از رونیب برو ماکان-

 !رون؟یب برم دیبا چرا !؟یچ-

 :گفتم و دوختم او به را پرخشمم نگاه

 یمخف من از رو یمهم نیا به تیواقع و یبود من کنار مدت همه نیا تو چون-

 من چون !یکرد

 من از تو بعد !کنم تحمل خودمو تونمینم یحت !خورهیم بهم خودم از حالم االن

 یتو یخوایم

 !شده؟ یچ که نباشه المیخ نیع و کنم یسپر یعاشقانها اوقات تو با ت،یوضع نیا
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 توش یدست چیه تو که یگذشتها اونم !یبد رییتغ رو گذشته یتونینم که تو آرزو-

 چرا !ینداشت

 !؟یکن خراب ینجوریا فرداتو و امروز خاطرش، به یخوایم

 :گفتم یعصبان و حوصلهیب

 !رمندا حوصلهتو اصال !ماکان رونیب برو-

 یصبور شهیهم مثل یول گرفت غم و خشم رنگ نگاهش که کردم حس وضوح به

 و داد خرج به

 :گفت آرام ییصدا با

 .یبخور غذا دیبا یول ستین خوب حالت االن دونمیم .زمیعز باشه-

 :گفت و آورد باال را دستش ینیس

 .یآورد باال که هم عصر روزید ،ینخورد یزیچ حاال تا ظهر روزید از گفته مامانت-

 :گفتم و دمیکش سرم یرو را میپتو

 .رونیب برو .ستمین گشنه-

 جلو صورتم یمتریسانت ده تا را سرش و دیکش کنار سرم یرو از آهسته را پتو

 :گفت و آورد

 پاشو .یبخور غذا بچه نیا و خودت یسالمت یبرا دیبا تو یول جان آرزو رمیم-

 من بعد بخور غذاتو

 .رمیم

 حالم من یول بودند، آرامشبخش هم هنوز .بود مانده بتثا چشمانش یرو نگاهم

 از بدتر یلیخ

 .بشود خوش یراحت نیا به که بود آن

 :گفت و زد یلبخند

 .یخوریم گهیم چشمات-

 :گفتم و دمیدزد او از را نگاهم

 .رونیب یبر نکهیا واسه فقط-
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 خرج به که یانعطاف همه نیا با که بودم شده دلخور او از آنقدر چرا دانمینم

 هم باز داد،یم

 .کردمیم یبدخلق

 .رمیم من بعد .بخور نیبش باشه،-

 حال در بودن یخال شدت از معدهام کردم حس شدم، زیمخین که تخت یرو

 !است شدن سوراخ

 کردم، یخال قهیدق چند عرض در را میجلو یغذا ظرف که بودم گرسنه یدرق به

 .شوم ریس تا

 :گفت و زد میرو به یلبخند

 واست؟ ارمیب غذا بازم-

 :گفتم و دمیدزد او از را نگاهم

 .شدم ریس نه،-

 ...یراست .نییپا رمیم من پس باشه-

 :گفت و زد یلبخند .شد دهیکش چشمانش به منتظرم نگاه کرد که یمکث با

 .ننتیبب خوانیم هم بابات و مامان-

 .نمیبب رو یکس خوامینم من اما-

 :گفت و دیماس لبش بر لبخند

 .ذارمیم تنهات باشه،-

 تنها عذابآورم یایدن در مرا و رفت رونیب اتاق از یگرید حرف چیهیب و شد بلند

 یرو از .گذاشت

 گذاشتم گونهام یرو را دستم .رفتم اتاقم بزرگ ینهیآ سمت به و شدم بلند تختم

 ینگاه و

 لیدل من !بودم یواقع قاتل کی من .انداختم دهامیپر رنگ صورت به پرانزجار

 !بودم آدم کی مرگ

 !بودم چندشآور چقدر من !بود عاشقش پدرم که بودم یکس مرگ لیدل من
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 بودند، آورده اتاقم به خانم دیناه دستور به معمول طبق که ییغذا خوردن مشغول

 نیا یط .بودم

 اتاقم از نه دمیفهم داشتم، که یشوم یگذشته یدرباره را زیچ همه که روز چهار

 و رفتمیم رونیب

 اتاقم به یبار پنج حاال تا مه ماکان .دهمیم را اتاقم به ورود یاجازه یکس به نه

 یقدر به اما آمد

 چند هم بابا .دیآینم اتاقم به کردنم نوازش و ناز یبرا گرید که کردم، یبدخلق او با

 اتاقم به یبار

 هم او و خواستمیم وقت هنوز من یول زد گذشته کردن فراموش از حرف و آمد

 را سکوتم که

 یواه دیام و دیآیم دنمید به شب هر هم مامان .گذاشتیم تنها مرا د،یدیم

 که دهدیم

 آمد شیپ آنچه در و شدم متولد معصوم یطفل که چرا است، پاک من یگذشته

 .بودم نقشیب

 یعصبان مرا یگرید زیچ هر از شیب دانستند،یم را گذشتهام من جز به همه نکهیا

 از .کردیم

 که الین به را میغذا از شده یخال ظرف و آمدم رونیب گذشت آنچه الیخ و فکر

 بود ستادهیا منتظر

 :گفتم و دادم کنم، تمام را میغذا

 .یمرس-

 خانوم؟ دیندار لیم یگهاید زیچ-

 :گفتم حوصلهیب و آوردم باال شیجلو ینف ینشانه به را دستم

 .نه-
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 تا وگرنه بود، بودنم ناآرام و یعصب یرو از خوردمیم هم مدت نیا که ییغذا تمام

 حد نیا

 فرمان به مدت نیا و بود یریز به سر و جوان دختر که الین .کردمینم یادهرویز

 خدمتکار بابا

 با" سپس .گفت ی"چشم" و انداخت نییپا را سرش بود، شده من یشخص

 از و گفت یا"اجازه

 به و شدم بلند تختم یرو از اتاق، در شدن بسته محض به .رفت رونیب اتاق

 بزرگ یپنجره سمت

 که یبلند درختان به شهاش،یش پشت از و زدم کنار را دشیسف یپرده .رفتم اتاق

 وجود با

 پاک اهانیگ یهمه که بود خوب چقدر .دوختم چشم بودند، بایز هم هنوز یبرگیب

 با من .بودند

 که ینیننگ و فیکث یلکه .بودم شده متنفر لجنزار کی همچون خودم از وجود تمام

 خودم بر

 از مرا توانستیم که بود یآب کاش و شدینم پاک ییشو و شست چیه با دم،یدیم

 همه نیا

 .کند پاک ،یناپاک
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 نیب ما و کردمیم نگاه را رونیب پنجره از هدفیب که گذشتیم ساعت چند دانمینم

 نگاه نیا

 ییقدمها با .خورد اتاقم در به منظم یضربه سه که زدمیم یقدم اتاقم در کردن،

 به را خودم تند

 یحرف چیه و دمیکش باال سرم یرو تا را پتو .دمیکش دراز شیرو و رساندم تخت

 به در .نزدم
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 تختم به داد نشان شد، اتاقم وارد که یکس یقدمها یصدا و شد باز یآهستگ

 با .شودیم کینزد

 .زدم خواب به را خودم و بستم را چشمانم اقدمه یصدا شدن شتریب

 .یداریب دونمیم .پاشو آرزو-

 اتاقم به چرا گرید او .اورمیب در شاخ تعجب از بود کینزد ماکان یصدا دنیشن با

 !بود؟ آمده

 .پاشو جان آرزو-

 نور با بستهام چشمان که من و دیکش کنار صورتم یرو از را پتو لحظه چند از پس

 یناگهان دیشد

 مثل نگاه عمق در .کردم نگاه چشمانش به خشم با شدند، باز دیتاب میپلکها بر که

 شهیهم

 .زدیم موج یفراوان یخستگ پرآرامشش

 .کن جمع لتویوسا پاشو .فرودگاه میبر دیبا امشب-

 :گفتم پرخشم و کردم ظتریغل بود، داده شکل میابروها به که را یاخم

 !کن رونیب سرت از منو اومدن لندن فکر یحت-

 :دیپرس ناباورانه و رفتند باال تعجب از شیابروها

 !ه؟یچ منظورت-

 .برو تنها تو .ماکان لندن امینم من-

 :گفت بلند بایتقر ییصدا با

 !؟یچ-

 یلحظها دادینم رضا دلم آنکه با .زدم زل چشمانش در و نشستم صاف تخت یرو

 از را خودم

 :گفتم تیجد با کنم، محروم آرامشبخشش و گرم نگاه
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 !امیب کنار خودم با نتونستم یحت من !کنم تحمل خودمو تونمینم یحت االن من ماکان-

 یحت

 به .دارم ازین وقت به من !امیب کنار خودم با و رمیبپذ خودمو یگذشته نتونستم

 .دارم ازین ییتنها

 !بشم چشم تو چشم یجن با لندن یتو و امیب تو با نخواه من از .دارم ازین زمان به

 :گفت و گذاشت میموها یرو را پرحرارتش دست

 تنها یخوایم یگفت تو !رو نسنتیو یجن نه و ینیبیم بابامو نه ،یبخوا اگه تو آرزو-

 خب ؟یباش

 امینم ینخوا تا منم و اتاقها از یکی یتو برو اصال !یباش تنها یتونیم لندنم یتو

 بشم، مزاحمت

 !ستین درست اصال موندنت نجایا اما

 اتاق نیهم یتو و خونه نیهم یتو خوامیم من !لندن امیب تونمینم من ماکان اوه-

 چرا .باشم

 !منه یپدر یخونه نجایا !باشه؟ درست دینبا

 :گفت آهسته و گذاشت شکمم یرو را دستش

 نظرت به !لندن؟ برم من و یبمون نجایا تو که درسته نظرت به هم بچه نیا اسهو-

 دو یوقت درسته

 تو !؟یبمون رانیا تو باشه، مونیعروس مراسم قراره و شهیم ماهه چهار گهید یهفته

 یچ یخوایم

 !کن روشن منو فیتکل !آرزو؟ یکن کار

 :گفتم حوصلهیب و برداشتم شکمم یرو از را دستش دستانم با

 .باشم تنها خوامیم-

 !آرزو اما-

 :گفتم یباکالفگ

 شویآمادگ واقعا االن اما شهیم برگزار یعروس و لندن امیم باالخره من ماکان-

 وقت به من .ندارم
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 .باشم تنها دیبا .دارم ازین

 ...آرزو یول-

 :زدم داد ارادهیب که کرد خرد را اعصابم یقدر به بحث یادامه با
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 !باشم تنها خوامیم !ماکان بذار تنهام-

 .شد خشک جا در که بود شده شوکه یقدر به مالحظهامیب و تند واکنش دنید از

 چند از پس

 :گفت لحظه

 دارم رو تو یهوا خودم من !لندن میبر ایب گمیم بهت دارم !شده؟ چت تو آرزو-

 ...که

 اعصابم بر یکنترل آنکهیب .گذاشتم میگوشها یرو را دستانم و بستم را چشمانم

 باشم، داشته

 :زدم غیج

 بذار تنهام !متنفرم فمیکث ذات از من !بذار تنهام خدا رو تو !ماکان بذار تنهام-

 !بذار تنهام !یلعنت

 !نمتیبب خوامینم گهید

 پرعشق آغوش در شدنم گرم حس با .افتاد سوزش به میگلو که دمز غیج آنقدر

 یسع که یکس

 فرو گردنش در را سرم .ختمیر اشک صدایب و بستم دهان داشت، کردنم آرام در

 به و بردم

 .کنند سیخ کامال را راهنشیپ یقهی دادم، اجازه میاشکها

 !یباش مسلط خودت به کن یسع !زمیعز باش آروم آرزو-

 :دمینال پردرد

 !تونمینم اصال من !ماکان تونمینم-

 :گفت و داد حرکت میموها یرو را دستش
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 .یتونیم موقعش به .بده مهلت خودت به فقط .یتونیم-

 نجایهم بخواهم او از و برود ماکان نگذارم گفتیم قلبم اعماق در ییندا آنکه با

 بماند، کنارم

 :گفتم

 .اشمب تنها دیبا من .بده مهلت من به هم تو ماکان-

 .مونمیم نجایا بشه خوب حالت یوقت تا من !سیه-

 :گفتم غرولندکنان
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 !ارین باال منو یرو اون گهید خدا رو تو !نکن یلجباز انقدر-

 یکنجکاو رنگ نگاهش .کرد نگاه چشمانم در قیدق و آورد رونیب آغوشش از مرا

 و داشت یادیز

 .بخواند نگاهم از را حسم میحرفها به توجهیب خواهد،یم هم باز بود معلوم

 یبد که یجواب هر .یبد جواب صادقانه خوامیم پرسمیم ازت سوال کی آرزو-

 .دمیم انجامش

 :گفتم و کردم نگاهش کنجکاوانه من نباریا

 .بپرس-

 :گفت و دیکش قیعم ینفس

 شه؟یم بهتر حالت ،یبمون تنها رانیا تو و لندن برم من اگه یکنیم فکر واقعا-

 محکم را دهانم آب داشتم، شک دایشد بدهم خواستمیم که یجواب در آنکه با

 با و دادم قورت

 :گفتم تیجد

 .آره-

 به کلمه، کی همان با کردم حس .شد بلند تخت یرو از و چرخاند را سرش

 او ممکن نحو نیربدت
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 به نه و کردیم رحم جسمم به نه که یدرد درمان یبرا من یول کردم ناراحت را

 یگرید راه روحم،

 یتمام و دیچرخ سمتم به دهینرس در به یول رفت اتاقم در سمت به .نداشتم

 رفت، که را یراه

 .کرد کینزد صورتم از یمتریسانت پنج یفاصله تا را صورتش و شد خم .برگشت

 و بست چشم

 کترینزد او به و بستم چشم اریاختیب هم من .کرد کینزد صورتم به را صورتش

 محض به .شدم

 نرمش یموها در را دستانم خشکم، و سرد یبها**ل با پرحرارتش یبها**ل تماس

 و بردم فرو

 نماند، ینفس که ییجا تا .کردم یهمراه رفتنش، از قبل یسه*بو نیآخر در را او

 و میداد ادامه

 را مانیهایشانیپ م،یدیکشیم نفس دهیدهبریبر و تند کهیحال در .میگرفت فاصله دبع

 هم به

 من از برگشتند، یعیطب حالت به مانینفسها که قهیدق چند از پس .میچسباند

 و گرفت فاصله

 :گفت کند نگاهم آنکهیب

 .خداحافظ-
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 معلوم .رفت رونیب اتاق از باشد، من جانب از یحرف منتظر آنکه بدون و شد بلند

 یخداحافظ بود

 نیا یبرا داغ و نیریش یسه*بو آن طعم من، یبرا یول بود سخت یلیخ شیبرا

 یکاف یدور مدت

 .بود

*** 
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 یساعات تا و است فرودگاه در االن ئنامطم .گذشتیم ماکان رفتن از یساعت ده

 مایهواپ وارد گرید

 نیا به کردمیم حس و زدیم شور بدجور دلم چرا دانمینم .رودیم لندن به و شده

 را او هایزود

 به که بود نیا بدهم، انجام توانستمیم که یکار نیتریمنطق گرچه .دید نخواهم

 و رفتمیم لندن

 اجازه مغزم به یذرها یحت من یول گرفتیم صورت هیژانو نیستمیب در ازدواجمان

 در ندادم

 ندازدیب قیتعو به را مراسم دیبگو ماکان به گفتم هم بابا به .کند فایا ینقش ممیتصم

 آنکهیب او و

 که بود داده دستور الین به هم آن از پس .زد ماکان به را حرف آن کند، یمخالفت

 و لیموبا

 یکس تا ببرد، و کند جمع اتاقم از را گرید یارتباط یلهیوس گونه هر و بتاپ**ل

 خلوت مزاحم

 و نزدم یحرف بود، بیعج بپرسد من از ینظر آنکهیب کارش نیا چند هر .نشود من

 را خودم

 .کردم غرق امییتنها یایدن در شیپ از شیب

*** 

 به ماکان رفتن از که یروز ده نیا تمام به و زدمیم قدم اتاقم طول در یعصب

 گذشت،یم لندن

 پر نمیچرک یگذشته به کمتر و کمتر روز هر افکارم رفته، او یوقت از .کردمیم رفک

 مدام و کشدیم

 یآمادگ هم هنوز کنمیم فکر چند هر .دیآیم سراغم به ماکان یبرا یدلتنگ حس

 و یجن رشیپذ

 را کردم ریاس اتاقم در را خودم تمام یهفته دو دنش،یفهم خاطر به که یگذشتها

 حسم ندارم،
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 به که بود دیشد یقدر به او با عتریسر هر ازدواج و ماکان یدوباره القاتم یبرا

 با بتوانم خاطرش

 ذهنم و فکر تمام .امدین چشمانم به خواب اصال شبید .میایب کنار گذشته نیا

 و بود ماکان ریدرگ

 سبک ذهنم در را بزنم بابا به است قرار که یحرف تا رفتم راه اتاقم در صبح تا

 مشکل .کنم نیسنگ
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 نیبدتر نیا و شده لیمیب ماکان و من ازدواج به بابا کنمیم حس من که نجاستیا

 است یرییتغ

 جلب یخشتها میحرفها با کنم تالش امروز دیبا نیهم یبرا شد، جادیا او در که

 از را تشیرضا

 کلمه کی شده تا بدهد، پس من به را امیگوش حداقل میبگو آن از پس و نمیبچ نو

 ده که ماکان با

 حرف دهام،ینشن هم را شیصدا بلکه دهام،یند را شیچشمها تنها نه است روز

 .بزنم

 در هخانواد یاعضا تمام اکنون دیتردیب .انداختم اتاقم وارید یرو ساعت به ینگاه

 آشپزخانه

 از سست ییقدمها با و دمیکش میموها به یدست .بودند نشسته صبحانه زیم پشت

 خارج اتاقم

 زدمیم حرف بابا با دیبا ،ییتنها در خودم کردن ریاس هفته دو از بعد باالخره .شدم

 متقاعد را او و

 ینفس دم،یرس که آشپزخانه یکینزد به .است شده خوب کامال حالم که کردمیم

 و دمیکش قیعم

 میصدا .بودند صبحانه صرف مشغول و نشسته زیم پشت سه هر .کردم تند قدم

 و کردم صاف را
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 خودم شدینم باورشان .کردند نگاهم ناباور و دیچرخ سمتم به سرشان .دادم سالم

 حصر از را

 شوک از بابا و مامان از قبل که آرش .آمدم جمعشان به خودم یپا با و درآوردم

 بود، آمده رونیب

 :گفت

 خانوم؟ دیکردیم یزندگ خونه نیهم در هم قبال !مینیبیم دیجد یآدما-

 زدم یکمجان کج لبخند .خاراندم یکم را گردنم پشت و بردم میموها ریز را دستم

 :گفتم و

 .رونیب امیب زودتر نشد-

 :گفت یدلخور با و کرد یظیغل اخم آرش

 !یکردینم حساب آدم رو خانوادهت و یومدینم االنم-

 :گفت معترضانه بابا

 !بخور صبحانهتو آرش-

 مامان و بابا .انداخت نییپا را سرش و داد رونیب پرحرص را نفسش آرش

 به کمرنگ ییلبخندها

 از یکی .شدم کترینزد زیم به و زدم یکمعمق لبخند .کردند سالم و دندیپاش میرو

 را هایصندل

 یلقمه چند باالجبار .نشستم شیرو و دمیکش عقب بود، آرش یروبرو قایدق که

 یبرا کوچک
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 بزنم، حرف توانستمینم آرش یجلو .شدم دنیجو مشغول و کردم درست خودم

 منتظر دیبا پس

 .بزنم حرف بابا با من و کند ترک ار زیم زودتر مدرسهاش یبرا او که ماندمیم

 ابتدا آنکه با آرش
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 خسته زیم پشت نشستن از قهیدق چند از پس دوخت،یم من به را نگاهش مدام

 آنکهیب و شد

 ینفس آشپزخانه، از خروجش از پس .کرد ترک را زیم و شد بلند بزند، یحرف

 و دمیکش قیعم

 .کردم مرور ذهنم در گرید یبار را میحرفها

 آرزو؟ یبگ یخوایم یزیچ-

 بود، مانده دستم در کامل که یلقمها از چشم بابا، تیجد و پرابهت یصدا با

 باال را سرم و گرفتم

 را دهانم آب نکنم، هول آنکه یبرا من و خورد گره منتظرش نگاه با نگاهم .آوردم

 قورت زور با

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس .دادم

 ...راستش خب آره،-

 بابا با خواستمیم یوقت هم هنوز چرا دانمینم .انداختم نییپا ار سرم و کردم یمکث

 تا بزنم، حرف

 میمال یلحن با و گذاشت دستم یرو را دستش مامان .شدمیم دستپاچه حد نیا

 :گفت

 !زمیعز بگو-

 به را نگاهم او، پرمهر چشمان در کردن نگاه هیثان چند از پس و آوردم باال را سرم

 که کشاندم بابا

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس .کردیم نگاه من به قبل از کنجکاوتر

 .دیبرگردون بهم لپتاپمو و یگوش ...که خوامیم ...خوامیم ...خوبه حالم االن من بابا-

 دیبا چرا کردمینم درک اصال .داد فرم شیابروها به خشم از یاخم جملهام اتمام با

 نیچن یبرا

 !بشود یعصبان کردم، که یدرخواست

 !نزن حرفشم-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1169 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یهیروح آنکه با .بود یکاف کردنم ریمتح یبرا بود لحنش در که یتیقطع

 حکم وحشتزدهام

 :گفتم کنم، سکوت که کردیم

 !نزنم؟ چرا-
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 :گفت و شد پررنگتر اخمش

 ؟یخوایم یچ واسه لپتاپتو و یگوش االن !؟یزنب چرا-

 :گفتم ناباورانه تعجب، از گرد یچشمان با

 !رمیبگ تماس هیبق با نکهیا واسه-

 هم تو به رو یگوش و زنمیم زنگ بهش شب من ،یبزن حرف عمهت با یخوایم اگر-

 .دمیم

 !بزنم؟ حرف عمه با خوامیم فقط مگه !بابا اوه-

 ؟یبزن حرف یک با یخوایم پس-

 :گفتم کنم، تعلل یلحظها آنکهیب

 !بزنم حرف باهاش دیبا االن و نزدم حرف باهاش روزه ده من !ماکان-

 بلند بود، ساکت حاال تا که مامان .شد بلند اشیصندل یرو از و شد ظتریغل اخمش

 دست و شد

 :گفت ملتمسانه یلحن با .گرفت را بابا

 .کن صحبت موضوع نیا به راجع باهاش بعدا کنمیم خواهش زمیعز آرمان-

 که من یول نزند، یحرف من به بابا کردیم خواهش مامان که بود بیعج یلیخ میبرا

 کار نه

 !بودم زده یبد حرف نه و بودم داده انجام یاشتباه

 !بزنه؟ حرفشو بابا یذارینم چرا !ه؟یچ مشکل مامان-

 :گفت ظیغ پر یلحن با شد، سرخ خشم از صورتش حرفم نیا با که بابا
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 یتو رو ماکان اسم یحت یندار حق گهید یبفهم یزود نیا به خوادینم نکهیا واسه-

 خونه نیا

 !یاریب

 ند،یایب در حدقه از بود مانده کم تعجب از شدن گرد شدت از که یچشمان با

 با و کردم نگاهش

 :گفتم یگنگ
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 !چرا؟-

 و چپ به دواریتهد و آورد باال را اشارهاش انگشت و زد پس را مامان دست

 .داد تکان راست

 !یباش داشته یارتباط اون با یندار حق گهید تو چون-

 :افزود بزنم یحرف آنکه از قبل

 به حواسشون نگدُ شش ساعته چهار و ستیب که کردم استخدام نفرو چند من-

 بدون فکر .توئه

 یتماس جور هر و ماکان دنید لندن، طیبل دنیخر رفتن، رونیب خونه از تنها و اجازه

 از رو اون با

 .کن رونیب سرت

 یبزرگ به یبغض .انداخت لرزه به را بدنم تمام و شد نیعج عیفج یغم با امیناباور

 بیس کی

 و تلختر نمیبب بود ممکن که یکابوس هر از بابا یحرفها .زد چنگ میگلو به دهیرس

 وحشتناکتر

 :گفتم دیلرزیم بغض شدت از که ییصدا با .بودند

 !دارم دوستش من بابا-

 یجن چون ،یکن پاک احساست و فکر از رو داشتن دوست نیا مرور به دیبا-

 من که ینسنتیو
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 انتظار تو و اونه یبابا همسر کنه، مالقات رو تو هیثان کی یحت کنم تحمل تونمینم

 با بذارم یدار

 !؟یکن ازدواج ماکان

 نیا تمام از ماکان پدر نداشتم شک .دیچک چپم چشم یگوشه از اشک یقطرها

 خبر ایقضا

 یجلو گونه نیبد تا دیکش نقشه پرده پشت یجن با خودش بسا چه و داشت

 .ردیبگ را ما ازدواج

 :گفتم آمدیم رد دوباره و شدیم ساکت میحرفها نیب ما و دیلرزیم که ییصدا با

 !دنبالم ...ادیم ...اون !یریبگ رو ...ماکان ...یجلو ...یتونینم ...تو ...بابا-

 :گفت طعنه با و زد یپوزخند

 آرزو گفتم بهش تلفن پشت من یوقت که یکرد یکار برخوردتون نیآخر یتو-

 یحت خوادینم

 .کرد باور راچ و چونیب رو من حرف داره، ازین وقت به حاالها حاال و بشنوه صداتو

 به یدار انتظار

 !دنبالت؟ ادیب یدیام چه
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 آب یسخت به .بستم چشم و بردم فرو میههایر در را هوا از یمیعظ حجم دهانم با

 قورت را دهانم

 جهامیسرگ د،یچیپ سرم در که یبد درد .گذاشتم میگوشها یرو را تانمدس و دادم

 و کرد دیتشد را

 افتاده یناتوان از یلرز به ترس و خشم شدت از میپاها .شد همزمان تهوعم حال با

 یدرد .بودند

 بد حالم یقدر به .کردیم کمک احوالم شدن بدتر به و دیکشیم ریت دلم در متناوب

 که بود شده
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 آن، از پس یایدن در که یمرگ .خواست را ییرها و مرگ کی قلبم ،یالحظه یبرا

 با و دغدغهیب

 قرار شانهام یرو بر مامان گرم دست .کنم یزندگ ماکان با یشاد و آرامش

 از حرارتش و گرفت

 باال میگلو یکینزد تا را معدهام اندک اتیمحتو و دیچیپ وجودم تمام در شانهام

 بلند عیسر .آورد

 خوردنم نیزم موجب داشت امکان لحظه هر ضعف شدت از که ییاهاپ با و شدم

 راه بشوند،

 یزیچ سیسرو به ورود تا که آوردم شانس .گرفتم شیپ در را یبهداشت سیسرو

 یول اوردم،ین باال

 کرده ریاس آنجا را خودم .بود ساعته کی ناتمام آغاز کی زمینفرتانگ استفراغ آغاز

 مدام و بودم

 یبرا دیشا زدم،یم عق داشتم شیپ در که یمزخرف یزندگ یبرا دیشا .زدمیم عُق

 شدن خراب

 یبرا هم دیشا و زدمیم عق باشم داشته ماکان با خواستمیم که یقشنگ یندهیآ

 یندهیآ

 عق بود ن،یآتش عشق کی از یثمرها نمومان، حال در نیجن انتظار در که ینامعلوم

 .زدمیم

 هیتک وارید به و نشستم سرد یهایشکا همان یرو تهوعم، حال شدن کمتر از پس

 چشم .دادم

 :گفتم ب**ل ریز .گذاشتم شکمم ینییپا یهیناح یرو را دستم و بستم

 !اصال فته؛یب یبد اتفاق تو واسه دینبا اصال .زمیعز اریب دَووم کنمیم خواهش-

 !زمیعز کن باز درو خدا رو تو جان آرزو-

 از سر تا کردیم خطاب مرا که او اننگر یصدا و مامان یزدنها در به مدت نیا تمام

 حالم
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 اخم میگلو سوزش حس با و دادم قورت را دهانم آب .بودم اعتنایب اورد،یدرب

 ییصدا با .کردم

 :گفتم گرفته و خشدار

 !باش آروم !مامان شدم خوب-

 !؟یکنیم قفلش همش چرا !کن باز درو !زمیعز !آرزو-

 :گفتم ب**ل ریز و دمیکش قیعم ینفس
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 ؟یندازینم راه رو یکار یوقت خوره،یم یدرد چه به تینگران !یشیم نگران فقط تو-

 به یحالیب لبخند و کردم باز را در .شدم بلند آهسته و دادم هیتک وارید به را دستم

 یرهچه

 :گفت و زد شیگونهها بر دست دو هر با .کردم هیهد نگرانش

 !شده گچ مثل صورتت رنگ !دختر؟ شده چت تو آرزو یوا-

 بابا لحظه، چند از پس .بروم رونیب کرد کمک و گرفت را میبازوها دستانش با

 و شد ظاهر میجلو

 .کرد حلقه میشانهها دور را دستش

 .نفس برمشیم-

 ماند بابا تنها تینها در و کرد سست را مامان دستان بود، اباب یصدا در که یتیجد

 اتاقم تا مرا که

 رمقم،یب یپاها که انداختهام او یرو را بدنم وزن تمام کردمیم حس .ببرد خودش با

 تکان تنها

 دیینمایم فرسنگها که را ریمس نیا باالخره .کنند جا به جا را خودشان تا خوردندیم

 سکوت در

 .ستادیا و برد مرا تختم یقدم کی تا .میدیرس اتاقم به و میکرد یط کامل

 :گفت سرد و خشک یلحن با

 .یکن استراحت یکم بهتره-
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 :گفتم رفتهام لیتحل و گرفته یصدا با

 .یآورد منو نجایا تا که ممنون-

 .آورد باال میگلو ریز تا و دیکش میرو را میپتو .بکشم دراز تخت یرو کرد کمک

 به را پرحرفش نگاه

 :گفت و دوخت شمانمچ

 .یبخواب خوب .کنمیم خواهش-

 :گفتم و زدم یتلخ پوزخند

 !د؟یخواب خوب شهیم نم،یبب رو ماکان دیذارینم گهید نکهیا فکر با !خوب؟-
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 دهانش و شد مانیپش اما بزند یحرف خواستیم که بود معلوم دهانش شدن باز از

 .بست را

 نیا .کرد ترک را اتاقم بلند ییقدمها با و گرفت من از را نگاهش یحرف چیهیب

 یباز جور چه گرید

 !کرد؟یم من با سرنوشت که بود یدیجد

*** 

 چند افتاد،یم میتقو به چشمم که بار هر صبح از .بود شده خشک میتقو یرو نگاهم

 یقهیدق

 ستمیب قایدق امروز .شدمیم غرق المیخ در من و شدیم خشک شیرو نگاهم کامل

 بود؛ هیژانو

 که یروز همان م،یزد حرف جانیه با دربارهاش ماکان با مدتها که یروز همان

 یبرا بود قرار

 را امییایرو دیسف راهنیپ بود قرار که یروز همان م،یبخور وندیپ هم به شهیهم

 دیسف تور و شمبپو

 زیچ همه یول بود روز همان قایدق بزند، کنار دستانش با ماکان را صورتم یرو

 یجن .شد خراب
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 نیا و دندیرس هدفشان به دندیکش که یماهرانها ینقشه با ماکان یبابا و نسنتیو

 را ازدواج

 نرایا به چرا ماکان که بود بیعج میبرا اوصاف نیا تمام با .کردند ناممکن مانیبرا

 دوباره تا امدهین

 کرد باور عیسر یلیخ را بابا یحرفها نکهیا و امدنشین از چند هر .بزند حرف من با

 شدم، ریدلگ

 زدم،یم حرف او با هیگر و داد و غیج با روزها آن من که طور آن، .دهمیم حق او به

 کس هر

 کس هر که او گفتیم قلبم اعماق در ییصدا یول کردیم ترک مرا بود هم یگرید

 !ستین یگرید

 کنارم امیزندگ سخت یلحظهها تمام در صبر و آرامش با که ستیمرد همان او

 هم االن پس بود،

 حیترج و دهیرس فرا تحملش یآستانه هم دیشا .ستین یول بودیم کنارم دیبا

 به گرید دهدیم

 افکار نیا از را ذهنم تا دادم، تکان نیطرف به را سرم و بستم چشم .نکند فکر من

 یخال یمنف

 اکنون و بودند میبغضها و اشکها م،یهاییتنها همدم تنها روز چهار نیا تمام در .کنم

 مرا هم

 .نگذاشتند تنها

 ما یعروس مراسم امروز را چ که نکرد شک خودش با چکسیه چرا فهممینم من

 !نشد؟ برگزار

 !زمیعز آرزو،-
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 االن او یاصرارها خاطر به .کردم نگاهش منتظر و کردم باز چشم مامان یصدا با

 و ییرایپذ در
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 سه جمع در که یقهوها نیا الشانیخ به .بودم نشسته بابا یروبرو یمبل یرو

 دهینوش ما ینفره

 تنها خانه نیا در .بود الباطلیخ کی تنها من یبرا نیا یول بود دلچسب اریبس شد،یم

 که یکس

 یبرا و فتدین یزندگ و درس از آرش آنکه یبرا بابا و بود آرش کردیم درک مرا

 او با من ازدواج

 افتاده قیتعو به ماکان و من یعروس مراسم که است گفته او به تنها نکند، یبحث

 نیا در .است

 بخورم یحساب و درست یغذا توانستم هن گذشت، سال چهارصد مثل که روز چهار

 یروز نه و

 .نکنم یخال را معدهام اتیمحتو و باشم ننشسته سیسرو در ساعتها که داشتم

 !آرزو-

 به نگاهش با .بزند را حرفش ماندم منتظر و دوختم چشمانش به را خستهام نگاه

 یقهوه فنجان

 :گفت و کرد اشاره نخوردهام، دست

 ؟یخورینم چرا-

 :گفتم یحالیب با

 .مامان ندارم لیم-

 :گفتم و دادم تکان یسر کنجکاوشان ینگاهها یجلو و شدم بلند امیصندل یرو از

 .کنم استراحت رمیم-

 کرد،ینم شاد مرا گذشته مثل زیچ چیه گرید .گرفتم شیپ را اتاقم راه و دمیچرخ

 یافسردگ چراکه

 تنومند و زرگب یدرخت به داشت قصد و بود کرده شهیر وجودم در یزینفرتانگ

 وارد .شود لیتبد

 قرآن و کردم باز را دومش یکشو .رفتم امیپاتخت زیم سمت به و شدم اتاقم

 که را مامان کوچک
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 کردم باز را آن .برداشتم داشتم، اریاخت در کامل یهفته دو و بودم برداشته یپنهان

 که یصفحها و

 سر اشیعرب یشتههانو از معمول طبق .آوردم دم،یدیم را آن دیبا بار چند یروز

 و آوردمیدرنم

 چشم بودند، شده حک زیر اریبس که اشیفارس یترجمهها در توانستمیم تنها

 تا بچرخانم

 نگاهم و کردم شیدایپ هیثان دو هم دیشا ای کی از پس .ابمیب را نظرم مد یجمله

 ثابت شیرو

 .ماند
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 ".رندیگ آرام دلها خدا ادی با همانا"

 به من که یبیعج آرامش که یکس تنها .گفتم را آرام یکلمه ب**ل ریز بار نیچند

 شدت

 با من، مثل یکس دیآیم نظر به انتظار از دور .بود ماکان داشت، را بودم تشنهاش

 کی خواندن

 آرامش و دیام نور و شودیم کم دلهرهاش نخواندم، کامل هرگز که یابکت از جمله

 یکیتار اتاق در

 نظر به انتظار از دور یهمه با یول دیآیم در درخشش به قلبش یدیناام و اسی

 به میبرا آمدنش،

 .وستیپ وقوع

 شدن یطوالن یبرا که یفراوان ینگران و غم .گذاشتم کشو در و بستم را کتاب

 کان،ما از امیدور

 !معجزه یآر .شد کمتر ییآسا معجزه طرز به بود انداخته تالطم به را وجودم

 همان دیشا
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 به را قلبم که یمعجزها همان دیشا .زدیم حرف آن از شهیهم ماکان که یمعجزها

 شتریب یتکاپو

 بلند و بستم را کشو .دادیم را هم به ما یدوباره بازگشت دینو من به و انداختیم

 با .شدم

 وضوح با مرا که ینهایآ در رمیتصو به .رفتم توالتم زیم یجلو تا آهسته ییقدمها

 نشان کامل

 یبرا که یمیمال میگر تمام و برداشتم یپاککن شیآرا دستمال .شدم رهیخ داد،یم

 کردن پنهان

 پاک را بودم نشانده چهرهام بر صورتم اندک ورم و رفتهام رو و رنگ پوست

 پاک اتمام از پس .کردم

 نهیآ به گرید قدم کی و کردم پرت میپا کنار آشغال سطل در را دستمال ،کردنش

 .شدم کترینزد

 کرده پف میپلکها و افتاده گود چشمانم ریز .شدم قیدق رمیتصو در امکان حد تا

 از .بودند

 گرید میگونهها .بود نمانده دردمند یزن چشمان از خسته و سرد ینگاه جز نگاهم،

 ییبایز به

 شده صورتم یباق سطح هم و شده محو شانیبرجستگ تمام و نبودند گذشته

 پوست از .بودند

 .بود مانده زدیم یزرد به رنگش که ده،یپر رنگ یپوست فقط داشتم، که یرهگونیت

 را نگاهم

 که شکمم یرو را دستم .دوختم چشم اهرنگمیس گشاد راهنیپ به و کشاندم نترییپا

 پنج

 دم،یپوشیم رهیت و گشاد یلباسها کردنش انپنه یبرا و بود آمده جلو یمتریسانت

 با .گذاشتم

 را دهانم آب .زد حلقه چشمانم در اشک خورد، کوچکمان پرنسس که یتکان حس

 قورت محکم
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 :گفتم لرزان ییصدا با داد،یم خراش را میگلو که یبزرگ بغض با و دادم

 !فممتاس یبشنو باباتو یصدا یتونینم نکهیا بابت !زمیعز متاسفم !متاسفم-
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 قطرات .بدهم ادامه را زدن رف ح نتوانستم گرید که شد بزرگ یحد به بغضم

 بدون اشک درشت

 احساس .ندشدیم ریسراز میگونهها بر و ختندیریم رونیب چشمانم از یوقفها چیه

 ضعف

 شدت یقدر به هامیگر .نشستم نیزم بر بخواهم، آنکهیب من و کرد خم را میزانوها

 که بود گرفته

 در انگار که شد سیخ یجور هم راهنمیپ یقهی بلکه شد، سیخ صورتم تمام تنها نه

 یآب سطل

 یهوا که کردم باز یمتریسانت دو را دهانم .بودند آورده رونیب را آن و برده فرو

 یههایر به یشتریب

 و شدند دهانم وارد اشک یقطره نیچند هوا، همراه که برسد امیخفگ حال در

 شور طعم

 را خوردنش تکان که بود یبار نیسوم نیا .کردند پخش زبانم بر را زشانینفرتانگ

 کردمیم حس

 میههایگر دیچیپ دلم در که یدرد حس با .افتاد لرزه به بدجور دلم بار، هر مثل و

 .شدند دتریشد

 تاوان بودم مجبور من و بفهمد مرا درد که نبود چکسیه یول بودم خودم یخانه در

 یجن یخطا

 .بدهم پس کرد،یم صبح را شبش ماکان پدر آغوش در راحت الیخ با که را ینسنتیو

 شاد او و بدهم پس تاوان دیبا من که نوشته را نیا جهان عدالت یکجا دمیفهمینم

 خرم و
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 عیسر بود، آمده باال میگلو یکینزد تا که یترش عیما حس با .بکند را اشیزندگ

 تا و شدم بلند

 بودم، نخورده و خورده که آنچه هر .دمیدو راهرو یبهداشت سیسرو به دنیرس

 باالخره و آوردم باال

 بر یگرم دستان حس با .افتمی ییرها چندشآورم حال آن از قهیدق چند از پس

 که میشانهها

 یبزرگ یجا قلبم در هم هنوز یول بود، میدنهایکش زجر نیا تمام مسبب صاحبشان

 خودش به

 دمیفهمیم من و بود حرف از پر نگاهش .دیچرخ سمتش به سرم داشت، اختصاص

 چند آنکه با

 در هم هنوز است، شده خسته امیسالمت یدرباره دنیپرس سوال از است یوقت

 نگاهش

 .زدیم موج بدنم سالمت قیدق تیوضع از آوردن در سر یبرا ینگران و یکنجکاو

 لبخند باالجبار

 :گفتم یخشدار و گرفته یصدا با و زدم یکمجان

 .سادهست درد معده کی فقط-

 که داشت یادیز اصرار بابا .نزنم حرف بودنش ساده از فهماند من به نگاهش با

 کی به من

 آن از لجبازتر من یول شوم درمان کامال تا کنم، مراجعه خوب گوارش متخصص

 به که دمبو

 به شکش قطعا ندارد یرادیا و بیع من یمعده دیفهمیم اگر .بدهم گوش حرفش

 تیواقع

 داده هیتک خودش به مرا که همچنان و بشوم بلند کرد کمک من به .شدیم کینزد

 آب ریش بود،
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 بزند یحرف آنکهیب .شست بود، عذابآور تعفنش یبو که مرا صورت و کرد باز را

 با را صورتم

 را خوشرنگش چشمان و کرد درازم تخت یرو .برد اتاقم تا مرا و کرد خشک حوله

 چشمانم به

 :گفت آهسته ییصدا با و شکست را نمانیب سکوت قهیدق چند از پس .دوخت

 !آرزو؟ چته یگینم من به چرا-

 ییصدا با و دادم قورت را دهانم آب .شدیم حس وضوح به لحنش در یدلخور

 :گفتم فیضع

 فاصله ماکان و من نیب یدار نکهیا یدونیم خوب خودت تو !بابا چمه یدونیم تو-

 ،یندازیم

 ماکان، نه و بودم مقصرش من نه که نسنتیو یجن و خودت یگذشته خاطر به اونم

 ییبال چه

 ...تو و کنم فکر اون بدون یندهیآ به تونمینم یحت من .ارهیم من سر

 :گفت سرد و خشک یلحن با و گذاشت دهانم یرو را دستش

 .میدار مهمون شب .یکن استراحت حرفا نیا یجا به بهتره-

 برداشت، دهانم یرو از را دستش آنکه محض به .شدند گرد تعجب از چشمانم

 :گفتم

 !ه؟یک مهمون-

 :افزودم ذوقپر یلحن با

 ماکان؟-

 :گفت تیجد با و کرد ظیغل یاخم .دیکش یپوف و برد فرو شیموها در را دستش

 !یاریب خونه نیا یتو دینبا رو ماکان اسم یحت گهید یکرد فراموش نکهیا مثل تو-

 :گفتم یتفاوتیب با و دیکش پر روحم از ذوق

 .مونمیم نجایهم من .هیک مهمون ستین مهم پس-

 :گفت خشم با

 !کن تمومش آرزو-
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 :گفتم و دادم رونیب پرحرص را نفسم

 یکس با یذارینم یحت و یکرد ریاس منو خونه نیا یتو شما؟ ای کنم تمومش من-

 حرف یتلفن

 !نه؟ چرا انیرا یول نه ماکان .بزنم

 :گفت پرخشم و شد ظتریغل اخمش

 !یزدیم یبزن حرف انیرا با بود ازین اگر !آرزو ارین باال منو یرو اون-

 به کنه دایپ ادامه وضع نیا گهید یهفته دو تا اگر !شدم خسته واقعا گهید من بابا-

 یراه هر

 مراقبم تا یدکر استخدام که ییآدما اون از هم گهید نکن شک .رمیم ذارمیم شده

 یحت و باشن

 .ترسمینم رون،یب برم خونه از نذارن

 بابا به که یفرصت نیآخر تمام، تیجد با لحنم یول دیلرزیم بغض و خشم از میصدا

 را دادمیم

 بودم حاضر یحت بکنم، یکار هر بودم حاضر وضع نیا از ییرها یبرا من .داد نشان

 دو تا اگر

 به بابا واکنش و میآبرو الیخیب و بشکنم را ورمغر بماند، نطوریهم وضع گرید یهفته

 زدن برهم

 در یسع او که یعشق یثمره بدنم در که میبگو او به و بشوم خودم از تصوراتش

 دارد کردنش پاک

 بود کرده سکوت یول ندازد،یب راه دعوا و بزند داد سرم بودم منتظر .پرورانمیم را

 نگاه و

 و کردم حس را دمیتهد از ترس اهشنگ در .بود دوخته من به را بهتزدهاش

 برنده برگ کی نیهم

 :گفتم دواریتهد یلحن با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه .بود من دست در

 .نزدم بلُفُ یالک باش مطمئن و کن فکر حرفام به-
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 ییقدمها با بزند یحرف آنکهیب .گرفت من از چشم و گرفت جان شیابروها بر اخم

 را اتاقم بلند

 .ماندم تنها المیپرخ ییتنها یایدن با من و رفت او .کرد کتر

*** 

 !دختر شو داریب !؟یخوابیم چقدر آرزو-
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 باز چشم م،بود رشیسختگ صاحب دلتنگ دیشد که ییآشنا یصدا دنیشن با

 اتاقم چراغ .کردم

 تا زدم پلک یبار چند .بود ستادهیا تختم یجلو کمر به دست و بود کرده روشن را

 واضح را او

 :گفت یناباور با .بودند شده گرد ینگران و تعجب از چشمانش .نمیبب

 !؟یرسیم نظر به حال ضیمر انقدر چرا !دختر؟ اومده سرت ییبال چه !آرزو-

 :گفتم یگنگ با

 !د؟یکنیم کار یچ نجایا !عمه-

 :گفت آهسته ییصدا با .کرد نگاه قیدق صورتم در و شد خم میجلو

 اصرار بهش من تا که بابات .بود یچ نینکرد ازدواج امروز نکهیا لیدل دمیفهم تازه-

 و کردمینم

 !زدینم حرف کردم،ینم دشیتهد

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !شده؟ تهخس ازم گهید که نگفته بهتون ماکان مگه-

 :گفت یناباور با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانش

 !نیهم فقط افتاده؛ قیتعو به ازدواجتون که گفت فقط ماکان !؟یگیم یدار یچ-

 !ران؟یا ومدهین حاال تا چرا نطورهیا اگه-

 !ران؟یا ادینم گهید اون که یکرد فکر تازه !زده بهش آرمان که ییحرفا خاطر به-

 من به خودش
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 طیبل اون لندن، ینر گهید یهفته تا تو اگر که بگم آرمان به هم و تو به هم گفت

 ادیم و رهیگیم

 با موقع اون تا دیبا گفت .یاریب یبهونها چه دفعه نیا ستین مهم براش و رانیا

 .یایب کنار خودت

 من !کرد؟یم صبر نقدریا چرا !آمد؟ینم زودتر چرا .زد چنگ میگلو به بزرگ یبغض

 صبر نیا اگر

 که گفتمیم دیبا یزبان چه به و زدمیم حرف دیبا یکس چه با نخواهم، را ردنشک

 گرید من یبرا

 !است؟ بس
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 و توانَد یسالمت راننگ یلیخ نفس و آرمان اومده؟ سرت ییبال چه یبگ شهیم آرزو-

 من یوقت از

 .دکتر یبر کنم تیراض کننیم اصرار بهم دمیرس

 !بزنم؟ حرف انیرا با ذارنینم چرا عمه-

 و تو کنه یسع اگه کرده دشیتهد آرمان و ارتباطه در ماکان با یلیخ انیرا چون-

 بهم ماکان

 .دهید خودش چشم از نهیبب یچ هر ن،یبش کینزد

 !ن؟یستین ارتباط در ماکان با شما مگه-

 .ماکانه شیپ لندن هفتهست کی که انیرا یاندازه به نه-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !؟یچ-

 :گفت و دیدزد من از را نگاهش

 ...که بود نیا اونم و برسونم یغامیپ کی بهت بود گفته انیرا بگم نرفته ادمی تا-

 :افزود و کشاند من کنجکاو چشمان سمت به را نگاهش و کرد یمکث



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1185 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 تا حتما و بگو همهمون به زودتر چه هر و نترس یکنیم پنهانش که یتیواقع گفتن از-

 نیا آخر

 .دکتر برو نهیمعا یبرا هفته

 !ت؟یواقع کدوم-

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش

 تو فقط مطمئنم هست که یچ هر .رسوندم بهت غامشویپ فقط من !دونمینم منم-

 و کانما و

 .دیگینم یکس به یول د،یدونیم انیرا

 یهیقض حتما ماکان گفتیم درونم در یحس .بود معلوم یبزرگ یریدلگ نگاهش در

 مرا یباردار

 چیه در بود، داده قول من به ماکان که همانطور البد هم انیرا و گفته انیرا به

 یکس به یطیشرا

 ماجرا نیا از یحرف و کند تسکو که داده قول ماکان به د،ینگو مورد آن در یزیچ

 شرم حس .نزند
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 میآبرو تمام که نبود یحرف کم .افتاد پردلهره یتپش به قلبم و کرد سرد را بدنم

 و برود انیرا یجلو

 تیوضع شانیهمگ بسا چه بگذرد، بابا یانهیزورگو اعمال نیا از یشتریب مدت اگر

 گزارش مرا

 .رمیبگ باال را سرم نتوانم یحت خجالت، از من و کنند

 !ینبود دهیپر رو و رنگ انقدر حاال تا چوقتیه شده؟ چت یگینم من به تو آرزو-

 :گفتم و زدم شیرو به یکمجان لبخند

 .ستین یمهم زیچ-

 .دکتر برمتیم فردا پس خودم یگینم که حاال باشه-

 :دمینال حوصلهیب
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 !ستین میزیچ !عمه دکترم خودم من-

 .نباشه هم یحرف .دکتر یایم من با فردا پس تو-

 !ن؟یگرفت شما که دهیم وقت روزه دو یدکتر کدوم عمه-

 .گرفته وقت واست نفس-

 ...که کنهیم اصرار اون از شتریب که بابا !مامان؟-

 :گفت آهسته و گذاشت دهانم یرو را دستش

 چون ببرمت، گفت من به و گرفت وقت واست نفس !چته؟ تو فهمهیم چه بابات-

 اون حرف به

 .یرینم باهاش و یدینم گوش

 اتاقم در سمت به که همچنان .شد بلند و برداشت دهانم یرو از را دستش

 :گفت رفتیم

 .نییپا ارمتیم رزو به امیم خودم یاین هم اگر .میبخور شام که نییپا ایب پاشو-

 متخصص که بهتر همان اصال .فرستادم لعنت بدم شانس به و دمیکش یپوف

 نهیمعا مرا گوارش

 .کنند میرها و امدهین معدهام سر بر ییبال بفهمند آنها و کند
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 عمه اجبار به است قرار امروز .برداشتم را فمیک و دمیپوش را امیشنل مدل یپالتو

 به رفتن یبرا

 .بروم رونیب است، گرفته وقت آنجا از میبرا که یمارستانیب

 !دختر بجنب !آرزو-

 .زدم بود ستادهیا منتظرم که عمه یرو به یکمجان لبخند و کردم باز را اتاقم در

 تا سر به ینگاه

 :گفت و انداخت میپا

 !ینخور سرما-

 .دینباش نگران دم،یپوش یلیخ-
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 که مادر کی مثل .گرفت مرا دست و داد تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرش

 کوچکش فرزند

 .کشاند خودش دنبال به مرا کشد،یم خود دنبال به را

 :گفت و شد سبز مانیجلو مامان م،یدیرس ییرایپذ به آنکه محض به

 .دیاریب خوب خبر فقط که انشاهلل-

 :گفت و زد میرو به داریمعن یلبخند

 .آرزو یریم عمهت با یدار که ممنون-

 :گفتم و کردم پررنگتر یکم را کمرنگم لبخند

 .ستین میزیچ دینیبب که رمیم-

 :گفت و شد قتریعم لبخندش

 .دوارمیام-

 :گفت داشت عجله یلیخ که عمه
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 .خداحافظ فعال خب-

 نشسته نیماش در که یمدت تمام در .کشاند خودش دنبال هم مرا و افتاد راه

 سکوت جز م،یبود

 متوقف کیش مارستانیب کی یجلو نیماش ساعت مین از پس .نبود یجار نمانیب

 به من و شد

 الکل یبو م،یشد که مارستانیب زیتم و دیسف سالن وارد .شدم ادهیپ عمه همراه

 شد، باعث یطب

 .رمیبگ تهوع حال مبادا که بگذارم دهانم و ینیب یرو را دستم و کنم جمع را چهرهام

 حال که عمه

 :گفت و کرد تند را شیقدمها د،ید مرا

 .میرسیم زود-
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 ادهیپ عمه دست در دست آسانسور توقف با .شدم آسانسور سوار دنبالش به

 به متعجب و شدم

 .کردم نگاه م،یشد آن وارد که یسالن

 .آرزو میدیرس گهید-

 .ماندم رهیخ در یرو یتابلو به یناباور با

 !؟یسونوگراف-

 از یگوشها در که یمنش زیم سمت به و کرد باز را در بدهد، یجواب من به آنکهیب

 قرار سالن

 :گفت او جواب در یمنش گفت، که را لشیفام .رفت داشت،

 .دینیبش منتظر قهیدق چند-

 یسونوگراف وقت چرا عمه بفهمم بودم شده کنجکاو که من و مینشست یحرف چیهیب

 گرفته میبرا

 :گفتم است،

 عمه؟ یسونوگراف چرا-

 :گفت و انداخت من به یهیسف اندر عاقل نگاه

 من و نفس از ،یکن یمخف یبتون که هم یک هر از ؟یکن یمخف یتونیم یکرد فکر-

 یتونینم که

 !یکن یمخف
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 :دمیپرس گنگ و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !کنم؟ یمخف رو یچ-

 :گفت و کرد اشاره شکمم به اشارهاش انگشت با

 .یداد آب به ماکان با که یگل دسته-

 حد تا ینگران و استرس شدت از قلبم تپش .شدند گردتر امکان حد تا چشمانم

 .شد تندتر امکان
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 :گفت و گذاشت شانهام یرو را دستش

 تونمینم من یکرد فکر مُردم؟ من یکرد فکر تو !فکریب یدختره !؟یبابات نگران-

 باهاش یجور

 ؟بشه متقاعد که بزنم حرف

 .کردم نگاهش وحشتزده یچشمان با و گذاشتم دهانم یرو را دستم ترس با

 من از یاونقدر باش مطمئن !آرمانم بزرگ خواهر من !دختر باش آروم !آرزو-

 که برهیم حساب

 !نکنه خطور ذهنش به اد،یب بچه نیا و تو سر ییبال نکهیا فکر یحت

 :گفتم ترس با و برداشتم دهانم یرو از را دستم

 !عمه یول-

 واقعا تو ؟ینگفت من به چرا ؟ینخواست کمک من از چرا بگم؟ یچ تو به من آخه آرزو-

 یکرد فکر

 کنم؟یم سرزنشت من

 ...بابام یول نه شما-

 شدت به داد، خواهد نشان امیباردار به که یواکنش و بابا از .کردم سکوت

 .دمیترسیم

 خاطر به رو تو نداره حق .داد آب به گالشو دسته بود، تو سن هم یوقت باباتم-

 یکس با که یرابطها

 !کنه سرزنش ،یداشت یبود عاشقش که

 !عمه اما-
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 :گفت و گذاشت دهانم یرو را دستش

 .ارین یول و اما نقدریا-

 :گفت و زد میرو به نانبخشیطما یلبخند
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 بود ممکن ریغ ونه،یم در بچه کی یپا یگفتیم زودتر اگر !آرزو کن اعتماد من به-

 بذارم

 .فتهیب قیتعو به روز کی یحت ازدواجتون

 چشمانش در و زد حلقه چشمانم در اشک .گرفت جان میگلو در بزرگ یبغض

 او .ماندم رهیخ

 شیب و بود بچهها عاشق چون دیشا رد،کیم درک یگرید کس هر از شیب مرا حس

 یزیچ هر از

 نشده ممکن شیبرا یول آوردنش ایدن به و بدنش در فرزندش کردن حس عاشق

 .بود

 .رادمنش خانوم-

 :گفت و زد میرو به یلبخند عمه .دیچرخ سمتش به مانیدو هر سر یمنش یصدا با

 .هیوضع چه در کوچولو مینیبب میبر پاشو-

 برق چشمانش کردمیم حس .دیپاش میرو به پرلذت یلبخند و زد میرو به یچشمک

 یخاص

 زدم شیرو به یحالیب لبخند .بود آمده ذوق به شدت به من یباردار از ایگو زد،یم

 .شدم بلند و

 با یجوان نسبتا خانم ورودمان، محض به که میشد یبزرگ نسبتا اتاق وارد دنبالش به

 روپوش

 مانیرو به پرمحبت یلبخند و شد بلند اشیلصند یرو از ما احترام به رنگش دیسف

 .دیپاش

 .رادمنش خانوم دیاومد خوش .سالم-

 را عمه قبل از د،یفهم نگاهش از شدیم خوب که کرد داریمعن ینگاه عمه به

 .است شناختهیم

 :گفت و کرد اشاره سونو دستگاه کنار تخت به دستش با عمه

 .آرزو نده طولش-
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 بدون که بود ینباریاول نیا .رفتم تخت سمت به سست ییقدمها با و دمیکش یپوف

 ماکان

 ماه خواستمیم چراکه نداشتم، یاقیاشت و لیم چیه نیهم یبرا و شدمیم یسونوگراف

 را چهارم

 .باشم او کنار هم

 .شدم رهیخ سقف به تفاوتیب لباسم، دنیکش باال از پس و دمیکش دراز تخت یرو

 شدن سیخ

 فرو فکر نیا به .کردمیم تحملش دیبا یول زدیم بهم را حالم لزج ژل آن از شکمم

 حاال که رفتم

 به دیبا است، قرار چه از اوضاع که بودند دهیرس نیقی به مامان هم و عمه هم که

 دوارتریام ندهیآ

 خدا .کنم عواقبش و بابا به تیواقع گفتن ریدرگ را خودم ستین ازین چراکه باشم

 راه از عمه کند

 .دهد نشان خود از یمنطق یبرخورد هم بابا و دیبگو بابا به را زیچ همه ،یدرست

 توریمان سمت به را سرم آرامش، حرکت و شکمم یرو سونو پروب گرفتن قرار با

 .چرخاندم کنارم

 .گرفت جان لبم بر پرعشق یلبخند .دمیشنیم یخوب به را لبشق فیخف یصدا

 از یکی شکیب

 .بودم دهیشن زمان آن تا که بود ییهایقیموس نیبهتر

 ریتصو به قیدق و بود شده ساکت بود، عمه با گفتگو مشغول حاال تا که خانم همان

 نگاه توریمان

 با گنجد،ینم دخو پوست در ذوق شدت از بود معلوم چشمانش از که عمه .کردیم

 وصف یشوق

 و شدم زیمخین دمیدینم خوب را ریتصو که من .بود شده رهیخ توریمان به یناشدن

 دنید از
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 که همچنان .شدم لذت غرق شدم،یم دهید یخوب به بدنش یاعضا تمام که ینیجن

 یلبخند

 :گفتم ب**ل ریز نبود دنیشن قابل اصال که ییصدا با بود، بسته نقش لبم بر قیعم

 !یشد بزرگ چقدر کوچولو سسپرن-

 .هست یمشکل هی-

 عمه .کردم نگاه او به ینگران با و کرد فروکش ذوقم کبارهی به زد که یحرف نیا با

 ینگران در که هم

 :گفت عیسر آورد،ینم کم من از

 !؟یمشکل چه-

 :گفت و کرد زوم عکسها از یکی یرو
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 .داره رحمش داخل کیکوچ خون یلخته کی-

 :گفتم یناباور با

 !نبود نیا یقبل ینههایمعا یتو !نداره امکان-

 یفراوان آرامش با .زد میرو به نانبخشیاطم یلبخند و کشاند من به را نگاهش

 :گفت

 یادیز ینگران یجا هنوز البته و شده لیتشک تازه که معلومه !کهیکوچ که گفتم-

 کی اما نداره،

 هم و یباش نداشته استرس هم بعد، به نیا از نکهیا واسه هشدار کی .هشداره

 استراحت شتریب

 .یبخور رو خودت یتیتقو یداروها و غذا خوب و یکن

 :گفت و دیکش الیخ یآسودگ از ینفس عمه

 ست؟ین که یگهاید لمشک .کنمیم درست من رو نایا یهمه-

 :گفت و زد یلبخند
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 فقط داره، کاملشو سالمت و بوده یعیطب نیجن رشد شکر رو خدا .ستین نه،-

 یلخته همون

 ... ط سق باعث و بشه بزرگ ممکنه خون

 :گفت و دیپر حرفش وسط عمه

 .شهیم درست اون-

 :گفت و زد یلبخند

 .دوارمیام-

 روزش هر که یخانها در .زدیم شور دلم هم هنوز من کنار، به شانیحرفها تمام

 ترس و دلهره

 چشمانم در اشک !باشم؟ کوچکمان پرنسس یبحران اوضاع مراقب دیبا چطور دارم،

 با و زد حلقه

 یبازمانده دستمال با عیسر د،ید مرا بد حال که عمه .دوختم چشم عمه به بغض

 یرو یژلها

 :گفت و کرد پاک را شکمم

 !کنن هم یمنف یفکرا م،یبر پاشو-
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 !دیبگ بابا به دینبا امشب گفتم بهتون !کنمیم خواهش عمه-

 :گفت و گذاشت شانهام یرو را دستش عمه

 یوقت .یشد خسته یلیخ و مارستانیب میرفت هم صبح .آرزو کن استراحت فعال-

 یشد داریب

 .میزنیم حرف بهش راجع

 باشه؟ .بفهمه یزود نیا به بابا خوامینم من عمه-

 یجلو گهید بفهمه، یوقت اون !نفعته به شتریب بفهمه زودتر یچ هر آرمان !آرزو اوه-

 و تو ارتباط

 !یکن زدواجا ماکان با زودتر البته و یباش آرومتر یلیخ یتونیم تو و رهیگینم رو ماکان
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 از .انداخت هیگر به مرا روز نیا در هزارم بار یبرا که شد بزرگ یحد به بغضم

 فکر یقدر به صبح

 درد شدت به سرم که کردم هیگر ینگران و ترس شدت از و کردم یمنف الیخ و

 و جهیسرگ .کردیم

 داشت اصرار چرا عمه کردمینم درک .داشتیبرنم من سر از دست هم تهوع حال

 یتوق امشب

 به بلکه کردمینم درک تنها نه و دیبگو او به را زیچ همه بازگشت، خانه به بابا

 نگران شدت،

 .بودم داد خواهد نشان بابا که یواکنش

 آرام را دستش .کنند سیخ را راهنشیپ میاشکها داد، اجازه و دیکش آغوش به مرا

 نوازشوار و

 :گفت و داد حرکت میبازوها یرو

 خدا رو تو .بخواب ریبگ راحت الیخ با .فعال گمینم کن ولش اصال !آرزو باش آروم-

 فکر خودت به

 !؟یکنیم تشیاذ انقدر اونو چرا !کن فکر ماههت چهار یکوچولو دختر به ،یکنینم

 باش آروم

 !زمیعز

 هم آخر .آمدینم بند هامیگر من یول دادندیم یفراوان محبت یبو شیحرفها

 چقدر دمینفهم

 به که شد دیشد یحد به جهامیسرگ و کردم هیگر آغوشش در که گذشت زمان

 فکر .رفتم خواب

 یواکنشها و بابا غضب و خشم کابوس از پر یخواب که نبود ساعت کی از شیب کنم

 که یتند
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 از خستهتر تینها در .داد عذاب دنیبخش آرامش از شیب مرا دهد، شانن بود قرار

 خواب از قبل

 را پتو .کردمیم حس را سردم عرق یسیخ میموها یشهیر در و یشانیپ یرو .دمیپر

 از و زدم کنار

 تا مرا آمد سراغم به که یبد تهوع حال شدن، بلند محض به .شدم بلند تختم یرو

 سیسرو

 حد به را امیجسمان ضعف و آوردم باال نزارم حال آن با یبار چند .دواند یبهداشت

 .رساندم اعال

 .دمیپاش صورتم به سرد یآب و شدم بلند معدهام، اندک اتیمحتو اتمام از پس

 از میپاها و دستان

 به .دادمیم خرج به مقاومت ستادنیا یبرا حال، نیا با یول دندیلرزیم ضعف شدت

 ریتصو

 یپوزخند داد،یم نشان جسد کی مثل مرا که نهیآ رد دهامیروپر و رنگ صورت

 :گفتم و زدم

 !یخوشبخت چقدر تو !آرزو یخوشبخت چقدر-

 یتکان حس با .بود دردناکتر و تلختر یهایگر و بغض هر از که زدم قیعم یلبخند

 خورد، بچه که

 قتریعم را لبخندم کردیم درد بدجور دلم آنکه با .گذاشتم شکمم یرو را دستم

 اشتند .کردم

 .دادمیم نشان خودم از یشتریب قدرت دیبا پس بود، من یدلخوش تنها بچه نیا

 قیعم ینفس

 یبرا امیباطن لیم رغمیعل .کردم روانه سیسرو در سمت به را دستم و دمیکش

 در ماندن

 بابا و عمه مبهم یصدا دنیشن با .رفتم رونیب و آوردم نییپا را رهیدستگ س،یسرو

 نییپا از که
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 یباال .برداشتم راهپله سمت به دیپرترد و سست ییقدمها لرزان ییپاها با آمد،یم

 متوقف راهپله

 نیزم شدهام، فیضع یپاها با که دادم هیتک کنارم ینرده به را دستم و شدم

 خستهام نگاه .نخورم

 .کردم متمرکز شد،یم دهید ییرایپذ در بابا و عمه از که یکموضوح ریتصو یرو را

 سردردم آنکه با

 تمام داد،ینم من به را دیرسیم گوشم به نییپا از که ییصداها کردن لیتحل یزهاجا

 مغزم تمرکز

 .دادم اختصاص شانیحرفها دنیفهم به را

 !؟یهست یچ دنبال واقعا !؟یکنیم کارو نیا آرزو با چرا تو آرمان-

 براش چطور دونمیم خودم و منه دختر آرزو !کن تمومش کنمیم خواهش تایآرم-

 !رمیبگ میتصم

 میتصم براش تو که بچهست کی آرزو یکرد فکر واقعا !؟یریبگ میتصم براش تو-

 اون !؟یریبگ

 تشیاذ یدار فقط تو !رهیبگ میتصم شیزندگ یبرا خودش دیبا و بالغه آدم کی

 !یکنیم
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 چطور آرزو با من که نیا و خوامیم یچ و گمیم یچ که دونمیم خودم من تایآرم-

 به کنم، برخورد

 !نداره یربط آرزو و خودم جز چکسیه

 :گفت دیتاک با و کرد یمکث

 !تو به یحت-

 یهمه ذارمینم من یول ،یکن برخورد باهاش چطور یریبگ میتصم یدار حق تو آره-

 نیا

 !یکن یعمل مهاتویتصم
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 !یش عمه فقط تو یول باباشم من !؟یهست یک یکرد فکر تو-

 یوقت که ادتهی خودتم .دارم دوستش هم یلیخ .دارم دوستش اما عمهشم من آره-

 کایآمر یداشت

 بزرگش عشق با مارکو و من تا بده من به رو آرزو گفتم بهت ،یکردیم ترک رو

 روز اون تو اگه .میکن

 در تو که ییستمها نیا از چکدومیه و بود من دختر آرزو االن ،یکردینم یلجباز

 در ،یکرد حقش

 من یکرد فکر !یندار رو آرزو اقتیل اصال تو آرمان یدونیم !شدینم حقش

 آرشو چرا دمینفهم

 رو انیرا چرا دمینفهم من یکرد فکر بابامون؟ و مامان یخونه بره یکرد مجبور

 یکنیم مجبور

 نیع رو آرزو که رو انیآر چرا دمینفهم من یکرد رفک کنه؟ کم آرزو با ارتباطشو

 خودش دختر

 هنوزم تو چون !آرمان دمیفهم من ؟یکرد رونیب آرزو یزندگ از داره، دوست

 مزاده*حرو کی رو آرزو

 !یدونیم

 .بود سخت میبرا واقعا عمه یحرفها دنیشن تحمل .دیکش ریت شدت به سرم

 یقیحقا دنیشن

 .بود دنیچش را جهنم از یتکها سوزاندند،یم را وجودم تمام و دادندیم یتلخ یبو که

 و یدونینم من احساس و فکر از یچیه تو !تایآرم باش یزنیم که ییحرفا مراقب-

 یندار حق

 و منه دختر آرزو !داشتم دوستش چون ندادم تو به رو آرزو من !یکن قضاوتم

 دارم بهش که یحس

 آرزو که یکن درک یتونینم قتچویه تو !نداشتم میزندگ یتو گهید چکسیه به رو

 من یبرا چقدر
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 ازش رو انیآر و انیرا و آرش من !یکن قضاوت ینطوریا یندار حق و ارزشمنده

 فقط کردم دور

 خاطرات و فکر از پر و پردغدغه شیزندگ انقدر و باشه داشته آرامش نکهیا یبرا

 گذشته تلخ

 !کشه؟یم عذاب داره یجورنیا و دهیفهم شو گذشته آرزو که خوبه واقعا االن !نباشه
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 خودته ریتقص !دیکشینم عذاب انقدر تیوضع نیا یتو و االن دیفهمیم زودتر اگه-

 همه که

 ماکان با یبد اجازه دیبا بگم بهت خوامیم فقط االنم !یگفت بهش رید یلیخ زویچ

 .کنه ازدواج

 :گفت و زد یصدادار پوزخند بابا

 !نه؟یبب رو یلعنت نسنتیو یجن مدام که کنه ازدواج ماکان با بذارم !؟یچ-

 .کنن ازدواج هم با اونا یبذار دیبا فقط تو !آرمان شده رید زایچ نیا واسه گهید-

 یلیخ !بذارم؟ دیبا یکنیم فکر راچ .بشه رترید نیا از ذارمینم یول رهید آره-

 !یالیخوشخ

 ...آرزو چون یبذار دیبا !آرمان یالیخوشخ تو-

 من سر در آنچه کردم دعا دل در بار هزار چند کرد، مکث که هیثان چند همان در

 بر را گذشتیم

 .اوردین زبان

 :افزود کوتاهش مکث از پس

 .حاملهست ...ماکان از ...ماکان از آرزو-

 همانجا ساکت خواستیم دلم .زد زد،یم دینبا که را یحرف آن امتم !شد تمام

 بابا نمیبب و ستمیبا

 وزن کردم، حس که شد ادیز یحد به جهامیسرگ یول کند،یم چه عمه جواب در

 بدنم یبرا سرم
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 از را ستادنمیا توان که شدند سست یقدر به میپاها .است ادیز حد از شیب

 و دادم دست

 بدنم کل همزمانش و خورد سُر نرده یرو از دستم باشم، داشته یارادها آنکهیب

 با و شد رها

 خوردم قل پلهها تمام یرو سرش پشت و افتادم پله نیباالتر یرو یبد ترق یصدا

 .آمدم نییپا و

 حس با و شده گم جمیگ مغز در زد،یم صدا مرا اسم که بابا داد و عمه غیج یصدا

 درد

 .شدند مخلوط بود، دهخور چیپ کمرم و شکم در که یوحشتناک

*** 
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 یبو و بود چشمانم یجلو که یدیسف سقف .کردم باز چشم دستم سوزش حس با

 که یطب الکل

 یپرستار سمت به را سرم .هستم مارستانیب در دادیم نشان خورد،یم مشامم به

 کنارم که

 ییخوشرو کوتاه قد و جوان دختر .چرخاندم کرد،یم عوض سرُم میبرا و ستادهیا

 به یلبخند .بود

 :گفت و دیپاش میرو

 !دختر یداد سکته رو خونوادهت و یخواب که روزه سه !یشد داریب باالخره-

 خواب؟ :گفتم گنگ

 .یبود هوشیب آره،-

 !بودم؟ هوشیب چرا-

 :گفت کرد،یم جمع را قبل سرُم پسماند کهیحال در و گرفت من از را گاهشن

 .دیکش طول یلیخ یاومد هوش به تا یول کردن عملت .بود شده سقط بچهت-

 حرف چه از او !بود؟ شده سقط من یبچه .کردمیم نگاهش تعجب از باز یدهان با

 نگاهش .زدیم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 1211 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :گفت و کشاند من سمت به را

 به خوب مدت کی بهتره .کردن قیتزر بهت خون یکل .یادد دست از خون یلیخ-

 .یبرس خودت

 :گفت و زد میرو به یچشمک

 .تیبعد یبچه شاهللیا !نباش نگران-

 :گفتم د،یلرزیم بهُت و ترس شدت از که ییصدا با

 !زندهست من یبچه !کن تمومش رو مسخره یشوخ نیا !؟یگیم یدار یچ-

 :گفت سانهویما و داد تکان تاسف ینشانه به یسر

 زنده بچهت اگه ،یافتاد پلهها یرو از تو کردن فیتعر که یاونجور یول متاسفم-

 یجا موندیم

 !داشت تعجب
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 یوحشتناک درد که کنم رونیب اتاق از را او شده، طور هر تا شدم زیمخین تخت یرو

 ریت دلم ریز که

 را دستم .خشکاند دهانم در را حرف یشهیر سوزاند، را وجودم عمق تا و دیکش

 شکمم یرو

 .باشد تحملتر قابل دردم تا گرفتم، میدندانها یال را زبانم و بستم چشم و گذاشتم

 !خوبه؟ حالت-

 یرو را دستانش و آمد سمتم به سرعت به .زدیم موج شیصدا در ینگران

 به .گذاشت میبازوها

 را دستم .بودم داده دست از هم را زدنم حرف توان که داشتم درد یقدر

 که شکمم یرو محکمتر

 :گفتم دل در و دادم فشار بود، رفته فرو قبل به نسبت

 !؟یگذاشت تنهام چرا تو من، یکوچولو پرنسس-

*** 
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 دهانم در را بود پخته میراب خودش که یظیغل سوپ از یگرید قاشق مامان

 :گفت و گذاشت

 .شهیم تموم سخت یروزا کن باور .زمیعز شهیم تموم-

 چهار .دوختم میجلو سوپ ظرف به و گرفتم چشمانش از را تفاوتمیب و سرد نگاه

 هوش به از روز

 شدنم مرخص یاجازه هنوز دکتر دم،یشد یزیخونر خاطر به یول گذشتیم آمدنم

 در .دادینم را

 چکسیه به مامان، جز به من یول ندیبب مرا خواستند بار چند بابا و عمه دتم نیا

 یاجازه

 بابا به یزیچ و کردیم گوش من حرف به عمه اگر .دادمینم را خودم با مالقات

 بابا اگر و گفتینم

 در .دادمینم دست از را کوچکم دختر کرد،ینم ریاس خانه در مرا تمام لجاجت با

 مدت نیا تمام

 حال و حسیب و افسرده دهد،یم نشان یجسمان یاتیح عالئم فقط که مرده کی مثل

 دلم .بودم

 بچه دادن دست از یبرا را خودم یقدر به یول دیکشیم پر ماکان دنید یبرا

 که کردم سرزنش

 حال نیا با کنم، فکر ماکان چشمان در کردن نگاه گرید کباری به کنم،ینم جرات یحت

 یپرنده

 لمیمتخ چشمان یجلو را آرامشبخشش چشمان و دیکشیم پر لندن به مدام المیخ

 مصور

 .ساختیم
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 ؟یبخور شتریب شهیم زمیعز آرزو،-
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 دراز تخت یرو و زدم پس کرد،یم کینزد دهانم به را یپر قاشق که را دستش

 .دمیکش

 !یریبگ جون یکم کی که بخور گهید کم هی !ینخورد یزیچ که تو جان آرزو-

 رونیب اتاق از و نزند یحرف گرید که دمیکش سرم یباال تا را میرو نازک یپتو

 نیا دانمینم .برود

 خودم زودتر چه هر دیبا هست چه هر یول ماند،یم نگونهیا ی ک تا من روز و حال

 اوضاع نیا از را

 یول باشد سخت باورش دیشا .کنم شروع دوباره را کردن یزندگ و اورمیب رونیب

 بابا آنکه وجود با

 اعماق آن در ییندا هم هنوز دانستم،یم دخترم دادن دست از مقصر را عمه و

 دیگویم قلبم

 نیا از را خودم دیبا حال هر به .دیبخش خواهم را آنها یروز و دارم دوستشان

 .بدهم اتنج باتالق

 را کوچکم دختر چند هر هم اکنون .بود کرده خستهام کردن یزندگ خاطرات با

 فکر دم،یند هرگز

 رها مرا مُرد خواهم فشینح و کوچک کلیه دنیکش آغوش به یآرزو در نکهیا

 .کردینم

*** 

 دنید با .کردم باز چشم خوردیم مشامم به که یتلخ و خنک عطر یبو حس با

 یطوس یچشمها

 ظیغل یاخم دند،یدرخشیم اتاق کیتار مهین یفضا در که رنگش یآب یارگهه با

 نییپا را میابروها

 :گفت آهسته ییصدا با .آورد

 .آرزو بزنم حرف باهات دیبا-

 :گفتم پرخشم گرفته، ییصدا با و شد ظتریغل اخمم

 !بابا بزنم حرف باهات خوامینم من اما-

 :گفت و نشست تختم کنار یصندل یرو من حرف به توجهیب
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 .بزنم که خوامیم چون زنمیم حرفمو من پس خب-

 .دوختم چشم او به منتظر سرد و خشک ینگاه با و شدم زیمخین تختم یرو باالجبار
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 !آرزو؟ یکرد نهانپ من از تویواقع اون چرا-

 ؟ینکرد پنهان من از رو یتیواقع شما مگه-

 :گفت و دیکش پرحرص ینفس

 !بده جوابمو !آرزو نذار من سر به سر-

 !ندارم یجواب-

 !کن تموم وضعو نیا لطفا آرزو-

 !یکرد شروعش شما-

 کی یحت و گذشته یچ ماکان و تو نیب یبود نگفته من به تو یول کردم شروع آره-

 ...بچه

 :گفت و دیکش یپوف کالفه .برد فرو شیموها در را دستش و کرد وتسک

 !نداشتم یانتظار نیهمچ تو از من !آرزو؟ یکرد یکار نیهمچ چرا آخه-

 مخالفت اگر البته و میکن ازدواج هم با میخواستیم و میداشت دوست گرویهمد چون-

 مانع شما

 !اومدینم شیپ هم یمشکل شد،ینم ما

 :گفت و چرخاند یگرید سمت به را سرش

 ازدواج که هنوز یول درست، نیکن ازدواج نیبود مصمم درست، دیداشت دوست-

 !نیبود نکرده

 ...رو یکردیم حفظ شهیهم که ییمهایحر داشتم انتظار ازت من

 :گفتم کند، تمام را حرفش بگذارم آنکهیب

 تمام خاطرش به آدم که عالقه و عشق اسم به هست یحس کی چون .نکردم یول-

 رو ییانونهاق

 .ذارهیم پا ریز کرده،یم تیرعا سالها که
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 :گفت کردیم نگاه چشمانم در میمستق که یحال در و چرخاند سمتم به را سرش

 ...ههایتوج نیا با یحت ست،ین رفتهیپذ کارت اصال نکهیا با-
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 :گفت متریمال یلحن با و کرد یمکث

 .کنمیم درکت-

 !نداشتم او از را یحرف نیچن دنیشن انتظار .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 یکمرنگ لبخند

 نیا تمام که یبغض ارادهیب .دیکش گرمش آغوش به را جانمیب بدن و زد میرو به

 آزار مرا مدت

 گذشت .شدند ریسراز چشمانم از یگرید از پس یکی میهااشک و شکست داد،یم

 قهیدق چند

 .کنم خفه او آغوش در را هقهقم و کنم آغاز را هامیگر من که بود یکاف

 که همچنان بابا و شد کم هامیگر شدت باالخره که گذشت زمان چقدر دانمینم

 با را میموها یرو

 :گفت کرد،یم نوازش گرمش شهیهم مثل دستان

 بودن یموانع دیشا که یبدون نویا خوامیم .دارم و داشتم دوستت شهیهم من آرزو-

 که

 تو که نهیا مهمه که یزیچ یول کنم، ابراز بهت رو داشتنم دوست نیا ذاشتنینم

 یبرا شهیهم

 یتونیم که یکن باور بعد به نیا از خوامیم ازت .یهست و یبود باارزش و زیعز من

 اعتماد من به

 تو، از شدن یعصبان چوقتیه !نترس اصال منم واکنش از .ینبز بهم حرفاتو و یکن

 دوست

 .کنهینم خدشهدار رو داشتنت

 :گفتم د،یلرزیم و بود گرفته که ییصدا با
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 .بابا-

 :داد را جوابم میمال یلحن با

 جانم؟-

 .لندن برگردم تونمینم گهید من-

 قورت ار دهانم آب .شد رهیخ چشمانم به متعجب و آورد رونیب آغوشش از مرا

 :گفتم و دادم

 نگاه چشماش یتو یچطور .کنم مراقبت ماکان یامانت از نتونستم یحت من چون-

 کنم؟
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 فکر بود، کرده قدغن من بر را دنشید بابا که یکس دنید به .بود خوش دلم

 بابا با تازه .کردمیم

 کرد، یبحث نه و ییدعوا نه بابا که بود نجایا جالب !زدمیم هم حرف دربارهاش

 رنگ نگاهش فقط

 نگاهش آن دنید با آنکه با .گرفت را دادیم آزارش که بزرگ یوجدان عذاب و غم

 خواستیم دلم

 در را زبانم رافسا درونم در بیعج ییروین نزنم، یگرید حرف و شوم ساکت

 من و گرفت دست

 :گفتم اریاختیب

 حاال یول کردم شیمخف ازت ماکان یخواسته به که هست هم یزیچ کی بابا-

 بهت خوامیم

 .بگم

 :گفت عیسر و گرفت یادیز یکنجکاو رنگ نگاهش

 !بگو-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 !بوده؟ یک زدن وندیپ مامان به قلبشو که یکس اون یدونیم-
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 :دیپرس و کرد نگاهم شیپ از شیب یکنجکاو اب

 !بوده؟ یک یدیفهم تو !نه-

 :گفتم و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .زدن وندیپ مامان به قلبشو ماکان درخواست به .ماکان مادر-

 :گفت یناباور با و شدند گرد امکان حد تا چشمانش

 !؟یچ-

*** 

 اتاقم از که مانیخانه کینزد پارک به هدفیب و مبود ستادهیا اتاقم یپنجره یجلو

 شد،یم دهید

 پارک در فراوان ذوق و شوق با که یکوچک یبچهها به حسرت با .بودم شده رهیخ

 و دندیدویم
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 پلهها یرو از شیپ یهفته دو من اگر شدیم چه .کردم نگاه بودند یباز مشغول

 مگر افتادم؟ینم

 عشق ادی به او، به کردن نگاه با و باشم آنها مثل بچه کی مادر شدیم نکهیا نه

 را او که یبزرگ

 یاجازه من به دینبا یزندگ دیشا شوم؟ لذت غرق و فتمیب گذاشته ادگاری به میبرا

 حد از شیب

 سالها پدرم تا شدم متولد نسنتیو یجن فرزند من نیهم یبرا بدهد، را بودن شاد

 متنفر من از

 و پرآرامش و نیریش یعشق یرو و رنگ امیزندگ تازه یوقت نیهم یبرا باشد،

 ماکان از گرفت لذت

 یثمره که یداشتن دوست یدختر یمادر به دیام یوقت نیهم یبرا شدم، دور

 را بود عشقمان

 گرید بار و دمیکش یآه .دادم دست از شهیهم یبرا را مممعصو دخترک داشتم،

 یمنف افکار به
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 در و بودم شده مرخص مارستانیب از که شدیم یروز چهار .کردم فکر روزهام هر

 روز، چهار نیا

 با میقد مثل .بود بابا و عمه با دوباره ارتباط کردن برقرار کردم که یکار نیبهتر

 شوق و تیمیصم

 هنر زدم،یم حرف یکم و دادمیم را سواالتشان جواب که نیمه یول زدم،ینم حرف

 دلم .بود

 کنم نگاه را رونیب و ستمیبا اتاقم یگوشه مدام افسرده، ماریب کی مثل خواستینم

 با یحت و

 نداشته را شانیسوالها به کوتاه جواب جز یارتباط داشتم، دوستشان که یکسان

 و توان اما باشم

 ریاس مرا نه گرید بابا که بود نجایا جالب .نداشتم را نیا از ریغ یرفتار یزهیانگ

 از مرا نه و کردیم

 و نداشتم را ماکان با دوباره ییارویرو قدرت من، یول کردیم سلب رانیا از رفتن

 نیا در ماندن

 گفتمیم و کردمیم نگاه چشمانش در ییرو چه با آخر .دادمیم حیترج را خانه

 کوچکمان پرنسس

 اتاقم در که بودم الیخ و فکر ریدرگ !دادهام؟ دست از را یبود عاشقش تو که

 قبل از آنکه بدون

 در بدون نداشت اجازه چکسیه خانه نیا در .شد باز بشود، زده در بر یضربها

 اتاقم وارد زدن

 باز اجازهیب را در که یکس به و بچرخم سرم پشت به خواستمیم آنکه با !بشود

 اعتراض کرد،

 .کردم سکوت و ماندم ستاده،یا در به پشت همانطور کنم،

 یبو لحظه، چند از پس و دادیم من به شدنش کینزد از خبر شیقدمها یصدا

 عطر خوب
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 چه تا کردم فکر خودم با .دیرس مشامم به دادمیم جان صاحبش یبرا که ییآشنا

 الپردازیخ حد

 رعط یبو واقعا انگار اما !دهدیم صیتشخ اشتباه را بوها هم امینیب که شدهام

 یبو بود؛ خودش

 دهد،یم نوازش را مشام باران بارش از پس ییایتانیبر یجنگل در که سیخ چوب

 یکس تنها .بود

 و شد دتریشد عطر یبو لحظه چند گذر با .بود خودش زد،یم یعطر نیچن که

 قدمها یصدا

 به دادم اجازه مغزم به و بستم را چشمانم .شد کترینزد اریبس شخص، که داد نشان
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 که است یمرد آن او، واقعا که کنم فکر من و دهد ادامه ماهرانهاش یالپردازیخ

 آمده اتاقم به

 عطر یبو .دیکش گرمش آغوش به پشت از مرا و برداشت گرید قدم کی .است

 یبو !بود شخود

 یکم و رفت فرو سرم فرق در اشیسوزن نوک شیر ته !نطوریهم هم ویش افتر

 یصدا بعد،

 داشت آرامش یبو و رنگ هم هنوز یول بود شده خشدار و گرفته که غمناکش

 :آمد در

 !باشه فکر تو مادمازل نمینب-

 باور را عطرش یبو یحت .کردمینم باور هم را آغوشش .کردمینم باور را شیصدا

 آخر .کردمینم

 :گفتم شد،یم دهیشن زور به که آهسته ییصدا با !بود؟ خودش واقعا کنم باور چطور

 !خوابه کی نیا-

 !مادمازل هیداریب یتو تیواقع کی-
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 به مرا و گرفت پرحرارتش دستان با را میبازوها و آورد رونیب آغوشش از مرا

 خودش سمت

 که یریتصو در کنم، بازشان اگر دمیترسیم و بود بسته چشمانم همچنان .چرخاند

 یجلو

 .نباشد ماکان بستیم نقش چشمانم

 چقدر یدونینم تو !کنم نگاه چشماتو خوامیم !کن بازشون !زمیعز کن باز چشماتو-

 واسه دلم

 !کن بازشون پس شده، تنگ چشمات یتو کردن نگاه

 را ینیریش الیخ نیچن شودیم مگر آخر .دیچک راستم چشم یگوشه از اشک یقطرها

 !کرد؟ باور

 !کن بازشون !آرزو-

 باز چشم نوازششان، به کردن شروع محض به و گذاشت میموها یرو را دستش

 خودش .کردم

 دست از را جانم و روح و مُردم نبودش از مدت نیا که بود یمرد خود !بود

 به یبزرگ بغض .دادم

 توجهیب .شدند ریسراز چشمانم از اشک درشت قطرات متعاقبش و زد چنگ میگلو

 به

 متمرکز اشیدلتنگ با شده نیعج پرآرامش یرهیت چشمان در را نگاهم م،یاشکها

 تازه .کردم

 عذابم یدلتنگ نیا چقدر که دمیفهم تازه !بودم چشمانش دلتنگ چقدر دمیفهم

 انیم در !دادیم

 یوانگید نیا یول شدهام وانهید که نداشتم شک گرید .گرفت خندهام ناگهان هیگر

 که یزمان تا را

 کتاب ساز انجمن کاربر ا.روشنک | نگاه اسارت_____________ رمان
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 و گذاشت میگونهها یرو را گرمش یدستها .داشتم دوست بود، ماکان یبرا

 پاک را میاشکها

 :گفت نانیپراطم یلحن با و زد میرو به یلبخند .کرد

 !شد تموم سختمون یروزا کن باور !آرزو شد تموم گهید-

 باال تعجب از شیابروها .افتی ادامه قبل از پرشدتتر هامیگر و آمد بند خندهام

 ییصدا با .رفتند

 :گفتم د،یلرزیم بغض شدت از که

 از نتونستم که اقتمیلیب یعرضهیب کی من !ماکان شد تموم هم کوچولو پرنسس-

 که یبچها

 براش که ییاهایرو یهمه !کنم مراقبت بودم، عاشقش و بود خودم بدن یتو

 !شد تموم میداشت

 .بود من ریتقص همش

 در درد و غم یقدر به .شدیم بلندتر رفتهرفته میصدا و شد پرشدتتر هامیگر

 حس وجودم

 خوشحال مرا توانستینم هم، عشقش از گرم آغوش در شدن فشرده که کردمیم

 .کند

 یاتفاق خاطر به خودتو یندار حق تو !یستین هم اقتیلیب !آرزو یستین عرضهیب تو-

 که

 !زمیعز یستین یچیه مقصر تو !یکن سرزنش افتاده، ناخواسته

 لرزان و گرفته ییصدا با بردمیم فرو گردنش یگود در را صورتم که همچنان

 :گفتم

 !هستم چرا-

 :گفت و داد ماساژ دستش با را کمرم آرام

 !باش آروم پس دونه،ینم مقصرش رو تو سچکیه !آرزو یباش آروم دیبا-

*** 

 و آمدن رید یبرا را او توانستمیم تا و کردم هیگر آغوشش در که شد یساعت چند

 یبرا را خودم
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 فرصت منتظر او که بود نیا مهم اوصاف نیا تمام با .کردم سرزنش بچه، سقط

 یبرا مناسبتر

 شیرو را پتو .اورمیربد بابا و عمه یحرفها از سر خواستم فقط من و بود آمدن

 کردم پهن مرتبتر
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 رهیخ لذت با شد،یم دلربا معصوم یبچه پسر کی مثل خواب موقع که صورتش به و

 .شدم

 تمام با بود که چه هر یول کند عوض را شمیتصم بابا شد باعث یزیچ چه دانمینم

 وجود

 یلیخ دمیفهم هم چشمانش از که من و خورد یغلت تخت یرو .بودم ممنونش

 است، خسته

 راهرو در قدم چند از شیب .کردم ترک را اتاقم و شدم بلند تخت یلبه از آهسته

 انیرا که برنداشتم

 فرم شیابروها به هک یاخم و زدیم موج یدلخور چشمانش در .شد ظاهر میجلو

 مهر بود، داده

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه .زدیم نگاهش یدلخور بر دییتا

 !انیرا سالم-

 :گفت تیعصبان با و شد ظتریغل اخمش

 !شق کله یدختره !زهرمار و سالم-

 من از نتوانست نکهیا یبرا دانستمیم .کردم نگاهش لذت با و شد قتریعم لبخندم

 و تمراقب

 .کردیم سرزنش را خودش هم و من هم کند، تیحما

 دادم،یم دق اونور نفرو دو تو مثل اگه منم !یبزن لبخند یدار حقم !بزن لبخند آره-

 نجایا

 !کردمیم یخوشحال
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 یلحن با .گذاشتم شانهاش یرو را دستم و شدم کترینزد او به بلند قدم کی با

 :گفتم میمال

 کردمیم ینیشبیپ نه زمان اون یول زدمیم حرف تباها دیبا زودتر یلیخ دونمیم-

 شیپ یچ

 .بزنم حرف باهات و امیب که غلط یکار چه و درسته یکار چه دونستمیم نه و ادیم

 .شدیم حس اشیدلخور و تیعصبان هم هنوز یول شد کمرنگتر نگاهش در یدلخور

 را لبخندم

 :گفتم و کردم قتریعم

 از تیحما یبرا که دونمیم .انیرا یهست و یبود فوقالعاده برادر کی شهیهم تو-

 و دایآرش من،

 چه میکن ینیشبیپ میتونینم همهمون که شهیهم یول یذاریم هیما دل و جون از آرش

 یطیشرا

 آدم که نهیا مهم .کنن کمکمون توننیم ییکسا چه ط،یشرا اون یتو و انتظارمونه در

 فهمهیم

 و کنن تشیحما و کنن مکک بهش سخت طیشرا تمام در که مهمه ییکسا چه واسه

 ...ضمن در
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 کاسته آنها خشم و یدلخور از که چشمانش در شدن قیدق از پس و کردم یمکث

 بود، شده

 :گفتم

 .یموند یدوراه یتو تو که بود کرده دتیتهد دایآرش با بابا که دونمیم-

 و زدم پرغرور یلبخند .کرد نگاه من به رتزدهیح و رفتند باال تعجب از شیابروها

 :گفتم

 .دارم خودمو یهایزرنگ منم-

 .کردم حوالهاش یچشمک هم تینها در

*** 
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 به و میایب کنار خودم با توانستم باالخره .گذشتیم روز سه رانیا به ماکان آمدن از

 ام،یدگزن

 مشغول و میبود نشسته ییرایپذ در یهمگ .ببخشم یشتریب یخوشبخت یبو و رنگ

 خوردن قهوه

 .شکست را سکوت بابا که میبود

 د؟یکن ازدواج دیخوایم ی ک شما خب-

 :گفت بود، آمده ذوق به من مثل بابا حرف نیا از بود معلوم که ماکان

 .میکن رزرو تاالر هیفور اواخر تا میبتون احتماال-

 :گفت و داد کش باال به را لبش راست یگوشه بابا

 ست؟ین رید-

 یبرگزار یبرا که باشد بابا نیا کردمینم باور .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 یعروس مراسم

 .کندیم لیتعج ما

 .کرد رزرو تاالر شهینم زودتر یول رهید هم االن نیهم که رید-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش بابا
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 !نیند آب به گل دسته موقع اون تا دوارمیام-

 خجالت مرا بدتر که هم جمع یخنده یصدا .انداختم نییپا را سرم شرم شدت از

 در داد،یم

 :گفت بود، تهنباخ را خودش اصال که ماکان .آمد

 .ادینم شیپ خطاها نیا از گهید نه-

 :گفت طنزآلود یلحن با جوابش در هم انیرا

 .یبد گل دسته به آب بعد به نیا از یگرفت ادی-

 شتریب دند،یخندیم شتریب چه هر .بردم نییپا شیپ از شیب را سرم و دمیکش یپوف

 خجالت از
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 یموقت سکوت خندهها، یصدا انیپا از پس عمه که داشت شکر یجا .شدمیم آب

 یصدا با را

 .شکست آهستهاش

 .بشه برگزار یعروس ما یخونه شدیم کاش-

 ناخودآگاه .کردم نگاه عمه به و آمد باال سرم عیسر .دیکش پرحسرت یآه هم بعد

 بابا به را نگاهم

 فنجان به متفکرانه که ماکان به سپس و بود رفته فرو فکر به عمه حرف نیا با که

 دستش یقهوه

 به جمع کرد حس و بود نشسته عمه کنار که هم مارکو عمو .کشاندم کرد،یم نگاه

 شیپ عمه نفع

 :گفت رود،یم

 دوست رو ماکان و آرزو یلیخ ما !بشه؟ برگزار ما یخونه نشه چرا !کاش؟ چرا-

 واقعا نیا و میدار

 .بشه برگزار ما یخونه یتو شونیعروس که هیخوشحال یهیما

 نگاهم به .شد دهیکش چشمانم به نگاهش که گذاشتم ماکان دست یرو را دستم

 خواهش رنگ

 .زدم پرذوق یلبخند جوابش در .دیپاش میرو به دییتا ینشانه به یلبخند که دادم

 !هیعال که باشن یراض خودشونم اگر-

 .دیچرخ کرد،یم نگاه عمه به احترام و پرمحبت یلبخند با که بابا سمت به سرم

 صاف را میصدا

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب .شد جلب سمتم به همه جهتو که کردم
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 یبرا ما که بود یشهر رُم و میبش آشنا هم با ما شد باعث که بود یکس عمه-

 آشنا هم با نباریاول

 ...پس میساخت اونجا رو خاطراتمون نیاول و میشد
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 :افزودم و زدم یلبخند

 !فوقالعادهست م،یریبگ یعروس عمه یخونه نکهیا-

*** 

 !یشد باتریز یلیخ .شد تموم هم شتیآرا-

 و زدم گذاشت، وقت من یرو ساعتها که یاندام الغر و جوان دختر یرو به یلبخند

 :گفتم

 !ممنونم-

 یچهره دنید با .چرخاند نهیآ سمت به مرا یندلص و گفت ی"کنمیم خواهش"

 با که یدیجد

 .زدم قیعم یلبخند بود، ساخته میبرا اشیشگریآرا در تمام مهارت

 با آنکه با .بردم جلو نهیآ یمتر ،یسانت پنج تا را صورتم و شدم بلند یصندل یرو از

 شیآرا آن

 درجه کی ورتمص .بودم یراض هنرش از بودم، نکرده یریچشمگ اریبس فرق حیمل

 نظر به روشنتر

 نظر به قبل از درشتتر بودند، شده کمرنگ یگلبه که میبها**ل و دیرسیم

 .دندیرسیم

 نشان خوشحالتتر و درشتتر را چشمانم ش،یپ از بلندتر و پرپشتتر یکم هم میمژهها

 یدکلته راهنیپ .شدم دور نهیآ از و گرفتم را دارم پف دامن دستانم با .دادندیم

 دلم دیسف

 دینبا آنکه با .بود بایز بزرگ مروارد کی مثل فشیظر یهایدوز پوریگ با امیپرنسس

 میموها به

 دیآینم دلش گفت هم شگریآرا که بازم مهین یموها یرو را دستم زدم،یم دست

 ای ببندد را آنها

 یرو از را تور ییجلو یمهین .کردم پخش شیرو را دمیسف تور و گذاشتم کند، صاف

 فیظر تل

 یرو و گذراندم بود، شده نیمز یکوچک یدهایمروار با که سرم یرو رنگ یهانقر

 شیرها صورتم
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 با و انداختم بود، من یایرو یزمان که نهیآ در رمیتصو به قیعم یلبخند .کردم

 :زدم ب**ل لذت

 !نمونده یزیچ-
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 کفش ریز تا گرفتم باال را دامنم یلبهها .کندم دل نهیآ از و دمیکش قیعم ینفس

 پاشنهدارم

 شیپ را خروج راه آهسته یقدمها با .نکنم سقوط نیزم بر سر با من و ندیاین

 خروج از پس .گرفتم

 و دیسف راهنیپ ،یمجلس و کیش یمشک شلوار و کت با که بابا دنید با ساختمان، از

 و براق

 کرد،یم ییخودنما راهنشیپ یقهی بر ونیپاپ کی فرم به که رنگش یطوس کراوات

 منتظرم

 تا سر نیتحس و لذت با که او به بلند یقدمها با .زدم قیعم یلبخند بود ستادهیا

 نگاه را میپا

 :گفتم و ستادمیا اشیمتر مین در .شدم کینزد کرد،یم

 !یپیخوشت یآقا عجب-

 را دستش آرنج .داد کش باال به را لبش راست یگوشه و داد سر نیدلنش یخندها

 جلو سمتم به

 :گفت و آورد

 د؟یدیم یهمراه افتخار !ییبایز یبانو عجب-

 :گفتم و دادم سر کمصدا یخندها من نباریا

 !لیم کمال با-

 عطر خوب یبو .برداشتم قدم او با گام هم و کردم حلقه آرنجش دور را دستم

 تا تلخش، و خنک
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 گاه هیتک شه،یهم از محکمتر مردانهاش و پهن دست و کردیم نفوذ میههایر عمق

 .بود شده من

 شهیهم و نبود بیعیب چند هر بود؛ پدرم او که داشت لذت و شوق یجا قدر چه

 درک مرا

 .بود گرم شیتهایحما و محبتها به دلم شهیهم که رینظیب پدر کی !بود پدرم کرد،ینم

*** 

 را دستم ن،یماش از شدن ادهیپ از پس .میدیرس عمه یخانه به که دینکش طول ادیز

 بابا آرنج دور

 .شودیم تنگ شیبرا دلم چقدر که کردم فکر خود با .افتادم راه به و کردم حلقه

 پدر کی او دیشا

 با که ماکان دنید با .نبودم دهآلیا دختر کی شیبرا هم من اما نبود دهآلیا

 ما به تند ییقدمها
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 یسخت به که یطور آهسته بابا .شدم میکردنها الیخ و فکر الیخیب شد،یم کینزد

 را شیصدا

 :گفت گوشم کنار دم،یشنیم

 یتو رو یادیز آرامش و یشاد شهیهم و یباش یقو راه نیا آخر تا بده قول آرزو-

 و یدار نگه قلبت

 .ینزن جا بود، طاقتفرسا و سخت یلیخ تونیزندگ اگر یحت

 نانیپراطم یلبخند .خورد گره رش منتظ نگاه به نگاهم و دیچرخ سمتش به سرم

 محکم و زدم

 :گفتم

 !بابا دمیم قول-

 دستش به نگاهش با بابا .دیرس ما به ماکان که دینکش طول هیثان چند از شیب

 من و کرد اشاره

 :گفت و زد مانیدو هر به یلبخند .کردم رها بودم، دهیچسب سفت که را دستش
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 .دیباش خوش-

 :گفت و زد یلبخند جوابش در ماکان

 .نطوریهم هم شما-

 ماکان .شد عمارت یراه بلند ییقدمها با و داد تکان دییتا ینشانه به یسر بابا

 با که همچنان

 :گفت کرد،یم نگاهم زدندیم برق هک یچشمان

 !مادمازل یشد باتریز یلیخ یعروس لباس با-

 :گفتم و دمیپاش شیرو به قیعم یلبخند

 !ویموس یشد پیخوشت یلیخ یداماد شلوار و کت با هم تو-

 :گفت و زد میرو به یچشمک

 .دونمیم-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یمهین
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 ؟یشد فتهیخودش بازم-

 را نگاهش .زد عقب و برداشت صورتم یرو از را تور و کرد پررنگتر را لبخندش

 صورتم یرو قیدق

 :گفت و چرخاند

 چسبه؟یم یچ االن یدونیم-

 :گفتم کنجکاوانه

 ؟یچ-

 :گفت و کشاند میبها**ل به را نگاهش

 .خوشمزه و گرم زیچ کی-

 :گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !وقت هی ینکش خجالت-

 :گفت طنتیپرش یلحن با
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 !ستین یکس تو و من جز که هم نجایا .ستین یخجالت که تو از-

 ؟یچ ادیب یکس هوی اگه-

 .میکنیم تمومش موقع اون تا-

 ؟یچ بشه پخش لبم رژ اگه-

 :گفت پرحرص یلحن با

 !درک به-

 !نشستم شگاهیآرا یتو همه نیا !ماکان عه-

 .نداره یفرق ننتیبب جور هر که هیبق گه،ید ینشست من واسه-
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 .نبود یفرار راه دادیم نشان او که نطوریا .گذاشتم کنار را مخالفت و دمیکش یپوف

 .باشه-

 با و برد گردنم دور م،یموها ریز را دستانش .زدند برق یشاد از چشمانش

 پشت داغش انگشتان

 یفاصله به صورتش یوقت .شد کترینزد من به ذرهذره .گرفت یباز به را گردنم

 از یمتریسانت سه

 تجربه که یحس تمام لحظه کی از پس و مبست را چشمانم د،یرس من صورت

 داغ به کردمیم

 .افتی اختصاص نرمش، یبها**ل از شدنشان رابیس و میبها**ل نیریش شدن

 هم به را مانیهایشانیپ .میگرفت فاصله هم از و میآورد کم نفس قهیدق چند از پس

 و میچسباند

 یداغ از تا دمیبلع را عطرش و ویافترش خنک یبو زدن، نفسنفس با همزمان من

 .بکاهم بدنم

 از را داغش یشانیپ یآهستگ به ماکان که میبود وضع همان در یقهایدق چند

 کرد جدا امیشانیپ

 :گفت و
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 .ماست مال مثال مجلس که میبر-

 :گفتم و دادم سر یخندها

 !مثال آره-

 به همراهش و کردم حلقه آرنجش دور را دستم من و آورد میجلو را دستش آرنج

 ورود .مافتاد راه

 باور اصال .شد همراه بودم دلتنگشان دیشد که یریکث جمع دنید با عمارت، به من

 که کردمینم

 از نگاهم !بودند آمده ند،یایب یمهمان به توانندینم بودند گفته یحت که ییآنها یهمه

 عمو

 و نیجول نورا، و یملود ام؛یمیقد دوستان آنا، دخترشان زا،یل همسرش ان،یآر

 به کایار همسرش

 اگنس الرا، و ادوارد مارتا، و نیمارت شانیدوستداشتن و بامزه فرزندان همراه

 همراه به زمیعز

 به که بابک و بهسا همراه به همسرش و گلنوش ماکان، یخاله ان،یآدر و لیگیاب

 در یکم نظر

 یسخت به که زهایم نیتریگوشها از یکی پشت ما، از دورتر یکم البته و بود خودش

 شد،یم دهید

 ماکان گوش سمت به را دهانم !بودند آمده هم نسنتیو یجن و ماکان پدر

 :گفتم و کردم کینزد

 !کرد؟ موافقت که یگفت بهش یچ !پدرت-
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 :گفت و زد میرو به ناگفته یحرفها از پر یلبخند

 .نگفتم بهش یچیه من یول نشه باورت دیشا-

 حیترج و گذاشتم کنار را امیکنجکاو اورم،یب در شاخ تعجب از بود کینزد آنکه با

 جشن از دادم
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 .ببرم لذت

*** 

 و تیجمع بودن ادیز اگر البته گذشت خوش نسبتا .گذشتیم یهمانیم از یساعت دو

 من یزاریب

 چند" ماکان و کرد صدا دور از را ماکان ان،یرا .میریبگ رفاکتو را یشلوغ از

 و گفت من به یا"لحظه

 جا همان نسنت،یو یجن یصدا با که نمیبنش مبل یرو خواستم .رفت انیرا سمت به

 خشک

 .دمیچرخ سمتش به و شدم

 .آرزو-

 :گفتم کنجکاوانه

 !بله؟-

 :گفت و دیپاش میرو به قیعم یلبخند و آمد جلو امیمتر مین تا

 فکر اما نباشه، یمناسب تیموقع االن دیشا چند هر .بگم بهت مهم زیچ کی خوامیم-

 کردم

 ...باشه فرصتم تنها دیشا

 :گفت د،ید که را سکوتم .کردم نگاهش منتظر و دادم قورت را دهانم آب

 نخواستم هرگز من آرزو .کردم ازدواج ماکان پدر با چرا یبدون خواستمیم-

 تو از رو یخوشبخت

 کی هم رزا چون دمیترسیم .دمیترسیم باشه، عشق توش که یندهایآ از یول رمیبگ

 عاشق زن

 یرو پا خاطرش، به شد حاضر که بود کرده کور چشماشو یقدر به عشق و بود

 بذاره شیزندگ تمام

 یول نبود ترسو و فیضع نقدریا چوقتیه شناختمیم من که ییرزا !بکشه خودشو و

 اون عشق
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 نکنه درک رو خودش ارزش اون شد باعث که بود یزیچ عشق .آورد سرش رو بال

 خودش به و

 بزرگت که دونمیم !فتهیب تو واسه اتفاق نیا خواستمینم من ...من .بزنه بیآس

 مدت و نکردم

 بچه از که یمن .آوردم ایدن به رو تو من یول میبود محروم هم داشتن از یدایز

 بودم متنفر داشتن

 تو خاطر به رزا اگر .بودم عاشقت خودم، تعجب کمال در و آوردم ایدن به رو تو

 و کردینم یخودکش

 کردمینم واگذار بابات به رو تو هرگز شد،ینم من گرفتن عذابوجدان لیدل دنتید

 مدت کی که

 برات داشتم دوست شهیهم من آرزو یدونیم .کنه محروم دنتید از منو یطوالن

 که ییهاییالال

 یباز به ساعتها و پارک ببرمت داشتم دوست بخونم، رو بود داده ادمی مادرم

 کنم، نگاه کردنت

 بخرم، برات قشنگ یدخترونه لباس یادیز تعداد و دیخر ببرمت داشتم دوست

 داشتم دوست

 کنم یمادر تو یبرا نتونستم که دونمیم .نتونستم ...یول کنم یباز عروسک باهات

 یول

 نیا یجلو تا کردم ازدواج ماکان پدر با من .بزنه بیآس بهت عشق خواستمینم

 که رمیبگ ازدواجو

 .بزنه بیآس تو به نتونه عشق

 :گفتم و زدم شیرو به تلخ یلبخند

 کنم؟یم اشتباه من یکنیم فکر هم االن یعنی-

 یرو که را یاشک قطرات دستانش شصت انگشتان با و زد میرو به یلبخند

 ختهیر شیگونهها

 :گفت و کرد پاک بود،
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 که، نهیا مهمه که یزیچ اما دیباش داشته شیپ در یخوب سرانجام دوارمیام من-

 عشق ینذار

 .کنه لیتبد فیضع آدم کی به رو تو و کنه کم رو قدرتت

 :گفتم و گذاشتم شانهاش یرو را دستم

 هر که نهیا اون و دیدونینم رو یزیچ کی ماکان پدر و تو نظرم به یجن یدونیم-

 هر نیب یعشق

 و مونهیم یماریب مثل عشق .داره رو خودش سرانجام و روش و راه ،یآدم دو

 کی که همونطور

 کی کنه،ینم زیتجو درمان روش کی و دارو کی هایماریب یهمه یبرا خوب، دکتر

 یبرا پخته آدم

 دو یرابطه به دادن خاتمه ای موندن هم با .کنهینم شنهادیپ رو راه کی قهاعش تمام

 عاشق، تا

 یحد کی تا که یماریب مثل هم عشق .داره طشونیشرا و نفر دو اون به یبستگ

 یالزمه بودنش
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 دو یهایخوشبخت یرو و رنگ یبرا یحد کی تا ،یمنیا ستمیس شدن یقو یبرا بدنه

 گرفتن نفره

 حس آدم به که متعادل عشق کی یول جنون ای یوانگید گمینم من .الزمه یزندگ

 آرامش ،یشاد

 .کنه کم قدرتش از نکهیا نه کنهیم تریقو اونو و بشره ازین ده،یم تیامن و

 میرو به نیتحس از یلبخند و زدود را شیگونهها یرو یاشکها شدستان کف با

 یلحن با .دیپاش

 :گفت پرغرور

 .آوردم ایدن به رو تو که کنمیم افتخار خودم به واقعا-

 :گفتم و دمیپاش شیرو به قیعم یلبخند
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 و یهست یخوشقلب و استیباس باهوش، با،یز زن تو !یجن کنمیم افتخار تو به منم-

 بدون، نویا

 نیا لشیدل بهتره، تو از رزا که نبوده نیا داد حیترج تو به رو رزا بابا نکهیا لیدل

 نگاه از رزا که بوده

 .کردهیم شاد و آروم رو قلبش که بوده یمعشوقها همون اون

 خوانده شینگاهها از .زدم را میبگو او به خواستمیم بود مدتها که یحرف باالخره

 چه که بودم

 کم رزا از یزیچ هرگز بداند، تا زدمیم را حرفها نیا دیبا و داشت خودش به یحس

 و نداشته

 .ندارد

 بود گرم شهیهم مثل فشیظر آغوش .دیکش آغوش به مرا و آمد جلوتر قدم کی

 عطر خوب یبو و

 به نگاهم ،ینگاه ینیسنگ حس با .دادیم نوازش را مشامم شهیهم مثل نشیریش

 که بابا سمت

 به .شد دهیکش کرد،یم نگاه بودم گرفته آغوش رد را یجن که من به خاص یحس با

 شیرو

 یلبخند جوابم در .کردم پررنگتر داشتم ب**ل بر که را یلبخند و زدم یچشمک

 از یکمرنگ

 هم به بابا و یجن نگاه وقت هر که کردم حس هم یهمانیم اول همان از .زد تیرضا

 خورد،یم گره

 هر که چند هر .شدیم بدل و رد شانینگاهها همان با ناگفته و گفته حرف هزاران

 ابراز شانیدو

 حسشان بر هم هنوز گذشته هستند، حسیب کامال هم به گرید که کردندیم

 .کردیم تیحاکم

*** 
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 یخال مایهواپ شتریب .برداشتم ماکان یشانه یرو از ار سرم و دمیکش قیعم ینفس

 و بود شده

 .بودند لشانیوسا کردن جمع مشغول که بودند مانده ما از ریغ گر،ید نفر چند فقط

 به را نگاهم

 .دمیپاش شیرو به کج یلبخند و کشاندم کرد،یم نگاهم لذت با که ماکان

 ؟یندار رفتن قصد ویموس-

 .کنم نگاه مادمازل به و منیبش نجایا ابد تا حاضرم-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 ؟یشیم قانع کردن نگاه به یعنی-

 :گفت و زد میرو به طنتیپرش یلبخند

 !میریم هم فراتر کردن نگاه از شد خلوت کامال یوقت حاال-

 :گفتم پرحرص و زدم شیبازو به زور کم یمشت

 !باش راحت-

 :گفت و داد سر یخندها زیر

 !راحتم-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 ماهه دو .شده تنگ خونهمون و لندن واسه دلم .شد رید که میبر پاشو-

 !دمشونیند

 خودمونو لندن ایب گفتم که من !میبگرد رو زیون و رُم عسل ماه یگفت خودت-

 .میبگرد

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 !میبر شو پا شده، تنگ نگمقش شهر واسه دلم االن یول دادم یشنهادیپ هی من حاال-

 :گفت و آورد باال میتسل ینشانه به را دستانش

 !چشم مادمازل، چشم-
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 ریاس گرمش دست در را دستم .آورد رونیب را مانیرهایکر و شد بلند باالخره

 خودش با مرا و کرد

 .برد

 میمال که یباران نمنم از شدن سیخ با صورتم پوست ما،یهواپ در از خروج از پس

 د،یباریم

 قیعم ینفس و بستم چشم .آورد دست به دوباره را گمشدهاش یتازگ و طراوت

 چقدر .دمیکش

 !بود شده تنگ هوا نیا یبرا دلم

 !ستین بستن چشم وقت فعال مادمازل-

 .کردم نگاه بشاشش صورت به لبخند با و کردم باز چشم

 .چسبهیم یلیخ هوا نیا یتو که میبخور قهوه کی بالکن یتو که میبر باشه-

 :گفت و زد یلبخند

 .چسبهیم شتریب یچا البته-

 :گفتم و کردم یاخم

 !چسبهیم شتریب قهوه ریخ نه-

 .آوردیم نییپا پلهها از خودش دنبال مرا م،یکردیم بگومگو که همچنان

 !چسبهیم شتریب یچا مسلما-

 !خوادیم قهوه دلم من یول-

 .قهوه بعدشم ساعت مین ،یچا اول باشه-

 .یچا بعدشم ساعت مین قهوه، اول-

 بود نجایا جالب .میکردیم بحث قهوه و یچا سر بر همچنان یورود تیگ از گذر تا

 از چکدامیه که

 خسته بحث از که من و میشد یستاک سوار باالخره !میآمدینم کوتاه نفر دو ما

 :گفتم بودم، شده

 .قهوه بعدشم ساعت مین ،یچا اول الضرر؛ و جهنم-
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 :گفت و داد سر یخندها

 .لمادماز یگرفت رو درست میتصم باالخره-

 که ییابانهایخ به واج و هاج من و میبود نشسته یتاکس در که شدیم یساعت مین

 یراننده

 اصال من .بودم شده رهیخ کرد،یم گذر آنها از دادیم ماکان که یآدرس طبق یتاکس

 متوجه

 وارد آنکه از پس .شدیم ختم خانه به کجا از دادیم ماکان که یآدرس نیا شدمینم

 کوچه کی

 و زد یلبخند میرو به .کردم نگاهش متعجب و دمیچرخ اکانم سمت به م،یشد

 چند از پس

 :گفت لحظه

 .دیدار نگه نجایهم-

 کی یجلو .چرخاندم پنجره سمت به را سرم و شدند گردتر امکان حد تا چشمانم

 بزرگ باغ خانه

 یچکهایپ در، ییباال یهیحاش در و بودند دیسف دورش یوارهاید و یورود در که

 با یفیظر

 چه هر .میبود شده متوقف آمدند،یم چشم به رنگ قرمز و یصورت زیر یههاغنچ

 فشار زم مغ به

 را ما که است ییجا چه نجایا آخر .آوردمینم ادی به را ییایرو یخانه نیچن آوردمیم

 آورده

 راننده و ماکان دمینفهم که ابم،یب خانه نیا از یخاطرها تا کردم فکر آنقدر !است؟

 و شدند ادهیپ

 رمیبگ ماکان از را رهایکر از یکی که شدم ادهیپ باالجبار .آوردند رونیب را نهاچمدا

 ماکان یول

 .داد تکان میجلو ینف عالمت به را دستش

 .کمک بفرستن رو توماس بگو بزن، رو خونه زنگ برو آرزو-
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 :گفتم یکنجکاو و تعجب با

 !ه؟یک گهید توماس-

 .چرخاند سمتم به را سرش و ادد تکان یخداحافظ ینشانه به یدست راننده با

 و زد یلبخند

 :گفت

 .دمونیجد یراننده-

 !راننده؟-
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 نه؟ ای یزنیم زنگ آرزو-

 .زنمیم زنگ باشه ...خب-

 انگشت با .رساندم آن به را خودم بلند قدم چند با و دمیچرخ در سمت به

 را زنگ دیکل اشارهام

 دلتنگش دیشد که فونیآ پشت از اگنس یصدا دنیشن با .ماندم منتظر و فشردم

 کینزد بودم،

 .اورمیب در بال یخوش از بود

 !نیاومد خوش !خانوم سالم-

 رون؟یب ادیب یبگ توماس به یتونیم !ممنون !زمیعز اگنس سالم-

 .دیکن صبر لحظه چند !بتهال آره-

 :گفتم و چرخاندم ماکان سمت به را سرم

 !گهید یدینم خبر و یخریم دیجد یخونه-

 :گفت و زد قیعم یلبخند

 !گهید بود زیسورپرا-

 !بزرگ؟ نقدریا چرا حاال-

 :گفت و زد طنتیپرش یلبخند

 .ستین یکاف برامون خونه اون و شده ادیز خانوادهمون یاعضا تعداد چون-
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 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از انمچشم

 !شده؟ اضافه بهمون یک مگه !شده؟ ادیز-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .یفهمیم یکن صبر کم هی-

 
 

1010 

 سر اصال من که زدیم حرف چه از آخر .اورمیدرب شاخ تعجب از دبو مانده کم گرید

 !آوردم؟ینم در

 .دیچرخ سمتش به سرم "! دیاومد خوش ! سالم" گفت که یجوان مرد یصدا با

 و قد بلند یمرد

 که کک پر و دیسف یپوست رنگ، یآب یچشمان رنگ، قرمز فر یموها با چهارشانه

 یچهره کل در

 .شد هرظا مانیجلو داشت، ینینمک

 .ممنون .توماس سالم-

 من به رو گرفت،یم دست در را چمدانها که همچنان و شد کترینزد ما به توماس

 را سرش

 :گفت و آورد نترییپا

 .خانوم خوشحالم شما با دارید از-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .نطوریهم منم-

 :گفتم و کردم حلقه ماکان یبازو دور را دستم سپس

 .ویموس حده چه در زتیسورپرا مینیبب میبر-

 :گفت و زد پررنگ یلبخند

 .هیرینظیب حد در-

 :گفتم و کردم یشینما یاخم

 .فتهیخودش-
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 حس بودند، دهییرو یچمن یبستر در که یمجنون دیب و بیس درختان انیم از گذر

 یفوقالعادها

 کوچک کاخ کی همچون اشیرونیب ینما که یرنگ دیسف عمارت به .دادیم آدم به

 د،ییمانیم

 روشن مرمر یسنگها از که عمارت یورود یجلو یپله سه به ینگاه .میدیرس

 شده دهیپوش

 :گفتم و انداختم بودند،

 !هیعال که رونشیب-
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 مرتب یظاهر با اگنس و شد باز عمارت در بدهد، من به یبجوا ماکان آنکه از قبل

 آراسته و

 .شد ظاهر مانیجلو ب**ل به لبخند

 .ستین لذتبخش اصال شما بدون خونه !نیاومد خوش یلیخ-

 .دمیکش آغوش به را اگنس عیسر و کردم رها را ماکان یبازو

 !اگنس بود شده تنگ برات دلم یلیخ-

 !خانوم بود شده تنگ براتون منم دل-

 :گفت و کرد صاف را شیصدا ماکان

 کجان؟ بچهها خب-

 :گفتم تعجب با شده نیعج یکنجکاو با و آمدم رونیب اگنس آغوش از

 !ماکان؟ بچهها کدوم-

 :گفت و زد میرو به ضیعر یلبخند

 .خانوادهمون دیجد یاعضا گه؛ید بچههامون-

 .کنم سکته تعجب شدت از بود مانده کم نباریا

 :گفت و برد فرو اشییطال یموها در یدست اگنس

 کنم؟ دارشونیب دیخوایم .خوابند-
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 :گفت و داد تکان ینف عالمت به یدست ماکان

 .ششونیپ میریم خودمون .ستین یازین نه،-

 کردم موافقت او با د،یکشیم پر شیحرفها دنیفهم یبرا دلم خداخواسته از که من

 همراهش و

 یمنظره ،یسر تا سر یپنجرهها و بود نروش خانه یداخل یفضا تمام .افتادم راه

 به را رونیب یبایز

 ییرایپذ یگوشه در ییبایز یشهایش آسانسور به .بودند گذاشته شینما به یخوب

 من و میدیرس
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 ماکان .شدم آن سوار ماکان از قبل بودم، کرده ذوق اریبس آسانسور دنید از که

 کودکانهام شوق که

 :گفت و زد قیعم یلبخند د،ید را

 ره؟ینظیب یدید-

 :گفتم و دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 !آره-

 سر میرو شیپ متعدد یدرها از که من و میشد ادهیپ آسانسور از دوم یطبقه در

 به آوردم،ینم در

 :گفت آهسته اریبس ییصدا با و کرد باز را درها از یکی .افتادم راه ماکان دنبال

 .نشن داریب باش مراقب-

 آن از یمین که یاتاق به ورودم با .دادم تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 یصورت و دیسف

 اریبس و کودکانه یونیدکوراس با بود، پررنگ یآب و دیسف گرید یمین و پررنگ

 لبم بر لبخند جذاب،

 با م،یشد کینزد که تختها به .بود تخت کی و کمد کی مهین دو از کی هر در .آمد

 دنید
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 نیا یبرا دلم چقدر .رفت ضعف دلم بودند، دهیخواب تختها یرو که انیآدر و لیگیاب

 کودک دو

 .باشند چشمانم یجلو روز هر داشتم دوست چقدر و بود شده تنگ یدوستداشتن

 ماکان

 اریاختیب هم من .کرد مرتب شیرو را شیپتو و زد لیگیاب یشانیپ بر کوتاه یبوسها

 بر یبوسها

 نیچن کردمینم را فکرش هرگز .کردم نوازش را شیموها و زدم انیآدر یگونه

 یقشنگ یندهیآ

 .باشد نفر چهار ما یرو شیپ

*** 

 من از دورتر یمک که ماکان .گرفتم فاصله آن از و بستم آهسته را اتاقشان در

 بود، ستادهیا

 .شد کترینزد من به و زد میرو به یلبخند

 آرزو؟ یدار دوست بچههاتو-

 !بود ممکن زیسورپرا نیبهتر نیا !ماکان عاشقشونم من !دارم؟ دوستشون-
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 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .ینکن سرزنش رو خودت گهید نکهیا یبرا راه نیبهتر البته و-

 !؟یچ-

 صحبت کرد، عملت اتفاق اون از بعد که یدکتر با قبال من آرزو یدونیم خب-

 نظر از گفت .کردم

 ،یبش توجهیب مدت کی اگر و یکن تجربه رو یمادر حس که یدار ازین یلیخ یروح

 دوباره بعدا

 ...نکهیا و یشیم تیاذ و سراغت ادیم حس نیا

 :افزود و کرد یمکث

 .یبش باردار ینتون یطوالن مدت کی ممکنه گفت-
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 .گذاشت میشانهها یرو را دستانش و شد کترینزد من به قدم دو

 ایدن به دخترمون داشتم دوست ،یبکن فکرشو که یاون از شتریب من آرزو نیبب-

 که یدختر .ادیب

 و شاد یول بود من بزرگ یآرزو ،یآوردیم اشیدن به تو و بود عشقمون یثمره

 یآرزو تو دنید آروم

 میبتون هم بعدا نکهیا الیخیب گرفتم میتصم ن،یهم یبرا و منه یبرا یبزرگتر یلیخ

 میبش بچهدار

 .میبش انیآدر و لیگیاب کردن بزرگ مشغول نه، ای

 دمید وضوح از و آمد چشمانم یرو اشک یهایال .زد چنگ میگلو به بزرگ یبغض

 یلبخند .کاست

 :گفتم لرزان ییصدا با و زدم شیرو به تلخ

 ...ارمیب ایدن به یبچها نتونم گهید من اگه ماکان اما-

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را دستش

 و لیگیاب قبال در و میهست پدر و مادر هم االن نیهم تو و من !زمیعز شهینم یچیه-

 انیآدر

 خونشونه؛ و گوشت از آدم که ستنین ییکسا یقیحق یپدرها و مادر .میمسئول

 که هستن ییکسا

 کی بدن یسلولها یکروموزومها که ستین مهم اصال نیا .دنیم پرورش رو آدم

 چه بدن از آدم،

 یواقع انسان کی آدم، کی از ییکسا چه که نهیا مهم باشه، شده ساخته ییکسا

 به .سازنیم

 !یقیحق مادر و پدر گنیم اونا
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 ***)بعد سال سه(***

 !دختر؟ ییکجا اگنس ...اگنس ...اگنس !مونده گهید کار یکل یوا-
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 :گفت ورد،آیم میبرا را قهوه فنجان دو یمحتو یکوچک ینیس کهیحال در یملود

 !نخور حرص انقدر .میبخور قهوه هی ایب برسه، بچهها به رفته البد-

 و دمیکش یپوف .شدم گردنم پشت خاراندن مشغول و بردم میموها ریز را دستم

 :گفتم

 .نشده آماده هنوز کمیک تازه-

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکوب امیشانیپ بر را دستم کف بچهها، از یکی غیج یصدا با

 نایا با یچطور یآروم نیا به انیآدر و لیگیاب آخه !اند والیه که، ستنین بچه-

 !دوستن؟

 :گفت و کرد اشاره ییرایپذ به نگاهش با یملود

 میبر آشپزخونه از ایب هم حاال .دوستن هم با یول ستنین هم هیشب آدمها از یلیخ-

 که رونیب

 .یریبگ رادیا نایا به یتونیم هم بعدا م،یبخور قهوهمونو

 انیآدر و لیگیاب یسالگ نه تولد امشب .رفتم رونیب آشپزخانه از دنبالش به الجباربا

 جشن را

 به مدرسه از را دو آن ماکان شوند، زیسورپرا آنکه یبرا قرار طبق و میریگیم

 مین تا و برد پارک

 یرو را خانه و بودند آمده زودتر هم دوستانشان .گردندیبرم گرید ساعت

 پس .گذاشتند سرشان

 دست در و بود کرده بغل را آسا دست کی با که اگنس ،ییرایپذ به ورودمان زا

 دستمال گرش،ید

 :گفت و شد کینزد ما به بود نیزم

 .رونیب آوردمش نیهم واسه کردیم هیگر آسا خانوم-

 :گفتم و کردم دراز سمتش به را دستانم
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 .من به بدش-
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 نبود، بلد رفتن راه پا و دست چهار جز هنوز که را مانیماهه شش یآسا و شد خم

 آغوشم در

 با یملود .رخاندم چ یملود و خودم سمت به را او و گرفتم را بغلش ریز .گذاشت

 انگشت

 :گفت و دکر نوازش را اشیگوشت یلپها اشارهاش،

 !من یتپل بره قربونت خاله-

 به داشتند، خود در کوچک دندان کی تنها که را شیلثهها که زد ینیدلنش لبخند

 شینما

 مدل .کردم نگاهش خوب گرید کباری و کاشتم نرمش لپ بر یبوسها تند .گذاشت

 صورت،

 و کوچک یبها**ل ده،یکش و درشت یچشمها فرم خورده، فر یمشک یموها

 ینیب و یگوشت

 یخوشحال یجا حال نیا با .بود من ینوزاد دوران مثل درست اش،یعروسک و کیبار

 که داشت

 و دییگرایم یاهیس به یرگیت شدت از که رهاشیت اریبس یقهوها چشمان رنگ

 پوست یروشن

 به پدرش از هم تریعال یلیخ یژگیو کی .بود برده ارث به ماکان از را اشیگندم

 و بود برده ارث

 توانستینم هنوز آنکه با .نبود نشیدلنش لبخند و نگاهش آرامش زج یزیچ آن

 من بزند، حرف

 است معتقد یملود البته، که خواندمیم دارشیمعن ینگاهها از را شیحرفها یهمه

 نبارهیا در

 از یکی آسا .است دهیعق هم من با ماکان یول شدهام، یاالتیخ و کنمیم اغراق

 یمعجزات نیبهتر

 در .کرد هیهد من به خدا بودم، شده وسیما کامال شدن چهدارب از یزمان که بود

 مدت نیا طول
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 از .کنم فکر شیخوبها به دهمیم حیترج من که افتادند یادیز بد و خوب یاتفاقها

 جمله

 که یقرار رغمیعل ماکان پدر و نسنتیو یجن مشترک یزندگ یادامه خوب یاتفاقها

 طالق یبرا

 هر قلب کنمیم حس .بود داشتند، ما یعروس زدن هم بر از پس گرفتنشان

 کم چند هر شانیدو

 .است دهیبخش استدام را شانیزندگ نوپا، یعالقها و تپدیم هم یبرا یمقدار یول

 خوب اتفاق

 یرشته و آمد بر کنکور پس از رستموار خودش قول به آرش که بود نیا گرید

 قبول را دلخواهش

 بود نیا گرید خوب اتفاق .دیگویم مهندس خودش به غرور با هم حاال نیهم از شد؛

 دایآرش که

 یخانوادگ یجشن مناسبتش، به و شد رفتهیپذ ورکیوین خوب یکالجها از یکی در

 که میکرد برپا

 .است شده قبل از بهتر یلیخ ان،یرا و بابا ارتباط میبفهم آنکه یبرا شد یفرصت

 اتفاق نیآخر

 شکر یجا که بود خانوادهاش و انیآر عمو با ارتباط یبرقرار شدن مجاز هم خوب

 .داشت یادیز
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 !؟ییکجا آرزو-

 !گهید نجامیهم !هان؟-

 !زدن؟ درو زنگ گفتمیم یدیفهمینم چرا پس-

 !نبود حواسم اصال اوه-

 میبرا را در اگنس .رفتم در سمت به و شدم بلند بود، آغوشم در اآس که همچنان

 با من و کرد باز
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 آن دوستانش که خانه داخل بادکنک پر یفضا به شوق با که انیآدر و لیگیاب دنید

 یرو را

 :گفتم و زدم شانیرو به یلبخند کردندیم نگاه بودند، گذاشته سرشان

 !بچهها مبارک تولدتون-

 از را نگاهم .دندیدو خانه داخل به و زدند یپرذوق یلبخندها هم با همزمان دو هر

 و گرفتم آنها

 را آرامشش و عشق از مملو نگاه اشیشگیهم پرآرامش لبخند همان با که ماکان به

 دوخته من به

 .کردم نگاه بود،

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم و رفتم جلوتر قدم دو

 !ویموس سالم-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 !مادمازل سالم-

 :گفت ینامفهوم صوت با و داد یتکان را کوتاهش یپا و دست آسا

 ...دا ... ا -

 در ارزش، با یش کی مثل را آسا کوچک و تپل دست و آورد باال را دستش ماکان

 و گرفت دستش

 بدن از تولدش که یدختر چشمان یرو کرد؛ متمرکز آسا چشمان یرو را نگاهش

 کی مثل من

 به خدا که یمعجزها .بود زد،یم حرف آنها از ماکان که ییمعجزهها همان از زه،معج

 عنوان
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 تدوس شهیهم که یبچها انتظار بدون من کنار در ماکان ستادنیا و صبر یهیهد

 داشته داشت
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 و کوچک دختر یرو به یمهر و عشق از زیلبر لبخند .کرد عطا ما به باشد،

 :گفت و زد مانیدلربا

 !پرنسس سالم-

*** 

 !شد تموم یمهمون باالخره !هوف-

 را نگاهش و نشسته تخت یرو که همچنان ماکان که رفتم میلباسها کمد سمت به

 از یکی به

 :گفت بود، هدوخت داشت دست در که یکتاب صفحات

 ؟یشد تیاذ یلیخ-

 :گفتم و دمیپوش را رنگم کرم کوتاه لباسخواب و آوردم در را حولهام

 !زلزلهاند انیآدر و لیگیاب امسال یدوستا !یلیخ آره-

 و کرد جا به جا اشینیب یرو را نکشیع .گذاشت یپاتخت زیم یرو و بست را کتابش

 سر به قیدق

 .کرد نگاه میپا تا

 .شهیم شروع تازه که کن فکر امشبمون یاصل یمهمون به .کن ولشون رو اونا-

 :گفتم طلبکارانه و زدم کمرم به را دستانم

 !وقت هی نگذره بد-

 :گفت و شد بلند تخت یرو از

 .گذرهینم بد اصال-

 کینزد او به دنبالش به .برداشت را میمو س برُ و رفت توالت زیم سمت به

 یصندل یرو و شدم

 انگشتانش با یآهستگ به ابتدا شهیهم مثل .نشستم تتوال زیم پشت کوچک

 یموها یگرهها
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 که بود جالب میبرا .شد آنها زدن شانه مشغول سپس و کرد باز را سمیخ مهین

 سال سه از شیب
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 با .است نشده خسته میموها زدن شانه از هنوز او یول گذشتیم بودنمان هم با از

 از دستش

 لذت با و آورد در پرواز به را آنها کردنشان رها با و برد باال را میموها ر،یز

 یلبخند .کرد نگاهشان

 :گفت و زد نهیآ در رمیتصو به

 .شد تموم .مادمازل موهات از نمیا-

 ای هزارم صد هزارم، ده بار یبرا .دمیچرخ سمتش به و شدم بلند یصندل یرو از

 کی هم دیشا

 رابیس عشقشان و آرامش یایدر از که کردم نگاه چشمانش در یتشنگ با ونمیلیم

 هنوز .بشوم

 یسلولها تمام و شودینم تمام هرگز شانیجادو که دارند چه چشمانش دانمینم هم

 من، بدن

 و آرامبخش یعاشقانه یگرما غرق اول وزر مثل افسونگرش نگاه اسارت از بار هر

 رشانیدلپذ

 .شوندیم

 ست،یمسدود یلحظه آن دیشا یزندگ

 ...سازدیم رانهیو تو چشمان ینین در را خود من نگاه که

 "فرخزاد فروغ"

 انیپا

 

 
 ketabsaz_infoآیدی اینستاگرام : 

 mTanhamojtaba1@gmail.coایمیل : 

 Forum. Ketabsaz.infoانجمن سایت : 

 ketabsaz.infoآدرس سایت : 

 Adminآیدی مدیریت در انجمن : 

 

mailto:Tanhamojtaba1@gmail.com

