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 او نام به
 
 ...حق نام به
 
 "میباشد اتفاق حسب بر داستان دراین ،مشخصات ها اسم کلیه"
 

 ساسان خاطرات:اول بخش
 

ــداي صــبح ــی باص ــایلم هشدارگوش ــدم موب ــداي بیدارش ــق ص ــوق ت ــایین وت ــد ازپ ــارخوت.میوم  ازجــام ب
 .بودم حوصله بازبی اما گرفتم گرم آب دوش یه رفتم حموم سمت به و بلندشدم

 
 پایین هااومدم ازپله کشیدمو موهام به ودستی کردم عوض لباسامو کنم توجه یکم اینکه بدون

 
 خــش باصــدایی ومــن کــرد بهــم نگــاهی یــه عیــنکش ازبــاالي میخونــد روزنامــه کــه احمــددرحالی حــاج

 خــواب وقــت:گفــت جــدي باصــدایی دادو ســالممو جــواب وزیرلــب داد سرشــوتکون کــردم ســالم دار
 !داري دانشگاه خیرسرت!خان ساسان

 
ــردم ســعی ــوي ک ــدمو جل ــرم پوزخن ــافکرکنم بگی ــاموفق ام ــودم ن ـــت حــاجی چــون ب ــام باجدیــ  زل تم
 شرکت سربیا یه دانشگاه بعد:گفت...داد تکون تاسف عنوان به سرشو و زدبهم
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 روبــدم نســرین جــواب اینکــه وبــدون سرکشــیدم پرتغــالمو آب زورکــی زور نداشــتم صــبحانه بــه میلــی
 ...بیرون زدم ازخونه

 
ــینم ــدم سوارماش ــبح ش ــبح اول وص ــامو ص ــدال رو پ ــاز پ ــار گ ــتم...دادم فش ــرفتم داش ــگاه می ــه! دانش  ب

 ...زرشک واقعی معناي
 

 بهــم کــی ببیــنم کــردم نگــاه زیرچشــمی ریخــت بهــم افکــارمو موبــایلم زنــگ صــداي کــه بــودم تــوفکر
 "بود آرش"زده زنگ

 
 ....بود عزیز واسم هاش لودگی باهمه که پسري تنها

 
 :کرد گوشموپاره ش نکره صداي الو تاگفتم

 
 نمیدادي؟ جواب کجابود ات مرده صاب گوشی اون

 
 !داداش سالم علیک-
 

 ..ندادي منو جواب!خودتو کن جمع
 
 ..داد جواب که نمیشه میکنم رانندگی دارم باباخیرسرم-
 

 کجایی؟ حاال خب خیلی
 

 !دانشگاه میرم دارم
 

 .اینجا سربیا یه بعدش باشه
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 .فعال.باش
 

 جنــاب سـالم :گفـت  یکـی  کـه  میـدادم  فشــار رو ریمـوت  داشـتم  توپارکینـگ  ورفـتم  دانشـگاه  دم رسـیدم 
 !مدرس

 
 زل جــدي خیلــی بـود  گرفتــه محکـم  کیفشــو بنــد کـه  درحــالی آرسـامه  دیــدم کــردم نگـاه  ســرمو پشـت 

ــود زده ــه ب ــده کــردم ســعی...مــن ب ــو جلوخن ــرم م ــتم بگی ــدم جلودســت رف ــد کــه ب ــه اوم ــرم بزن  توس
 :بلندشد صداش که دادم جاخالی

 
 مــردي کــردم فکــر مرگــت خبــر دارم گوشــی مــنم بگــی کــه دســتت گرفتــی تــو گوشــی اون مرتیکــه

 بهــت بــار12 دیشــب مــن اخــه:وبلنــدترگفت کشــید عمیقــی نفــس بعــد بکشــم راحتــی نفــس یــه گفــتم
 میدادي؟؟ جواب میمردي زدم زنگ

 
 توراهروبــودیم...بــریم کــردم راضــیش زور هــزار بــه میشــن جمــع همــه حــاال کــنم ولــش اگــه نــه دیــدم
 بـاال  سـرمو  لحظـه  یـه  رومیشـمردم  هـام  قـدم  اون بـه  توجـه  بـی  ومـن  میـزد  ریزحـرف  یـه  داشت آرسام
ــردم ــدم ب ــیش دی ــاز اییییی ــاره ب ــانم به ــااون خ ــه ارایشــش ب ــدونم ک ــا نمی ــی دقیق ــودو بیدارشــده ازک  ب

 شــتري خنــده داره شــده کشــی ســیم دنــدوناي بــااون) صــبح اذان شــاید(شــده کــردن ارایــش مشــغول
 ودقیقــا کــالس تــه رفــتم همیشــه مثــل و شــدم کــالس وارد اون بــه توجــه بــی... مــن بــه زده وزل میــاد

 ...نشستم جابود اون که صندلی تک روي چپ گوشه
 

 ...ولق تق وکالسا بود ترم اویل
 

 ...دیوار تو بکوبونم سرشونو میخواستم که بود قدرشدید اون دخترا هرهروکرکر
 
 "هویدابود چشمام توي نفرت این که اونقدر میخورد بهم)زن(لطیف جنس ازهرچی حالم"
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 ....برقرارشد نسبی سکوت ظاهرا و شد کالس وارد استاد
 

 ببیــنم برگشــتم ناخوداگــاه شــد بــاز درکــالس کــه بــود نگذشــته کــالس شــروع از اي دقیقــه چنــد هنــوز
 ...کیه

 
 کــرد مــی بـازي  کــیفش بنـد  بــا کـه  ودرحــال پـایین  بــود انداختـه  سرشــو ممکـن  تاحــد کـه  بــود دختـري 

 تو؟؟ بیام میتونم استاد سالم:پرسید
 

 ســکوت همــه بــود ایــن بــه جــالبیش..شــد کــالس وارد اروم هــایی باقــدم واون داد تکــون استادسرشــو
 میکردن دنبال واردو تازه دختر اون هاي قدم وباچشماشون بودن کرده

 
 اســتاد پراکنـده  هـاي  صـحبت  وبـه  پـایین  انــداختم سـرمو  نشسـت  مـن  جلـویی  صـندلی  وروي اومـد  اروم

ــه اوردم در گوشــیمو ســررفت م حوصــله کــه بــود وجــدي خشــک کالســش اونقــدر میــدادم گــوش  وب
ــفحه ــدون ي ص ــرهwall paperب ــدم خی ــه ش ــه ی ــدم دف ــون دی ــر هم ــزوه رو داره دخت ــی ش ج  نقاش
 نفهمیـدم  واقعـا !!!زیرخنـده  بـزنم  بـود  نزدیـک  کـه  طـوري  نبـود  خـوب  نقاشـیش  وجـه  بهیـــــچ ...میکشه

 !!!بود هم مثل کجاشون بود کشیده که ابرویی چشم جفت اون
 

 کمـرم  تـو  زد محکـم  یکـی  دیـدم  کـه  میـرفتم  داشـتم  آرسـام  بـه  توجـه  بـی  نداشـتیم  کـالس  بعـد  ساعت
 )آرسام(خرش جزخودکله باشه نمیتونست کس هیچ کار

 
 پســـــــــر؟؟؟ مریضی:گفتم باپرخاش

 
 برقرارشده سکوت بینمون زیادي دیدم.... نگفت وهیچی خندید

 
 تــازه بـود  کـی  اومـدش  کــالس وسـط  کـه  دختـره  ایــن ارسـام  راسـتی :گفـتم  عریضــه نبـودن  خـالی  واسـه 

 اومده؟؟
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 ...پسرم رفتی ازدست:گفت کشیدو آهــــی بعد انداخت بهم اندرسفیهانه ونگاهی برگشت

 
 :داد ادامه که کردم نگاهش گنگ

 
 !!وبهــــــــاره میشناسی منو فقط میگذره دانشگاه به اومدنت از اي هفته سه دو
 

ــدونم ــی نمی ــام چ ــد تونگ ــه دی ــتپاچه ک ــت دس ــه:گف ــااون اون البت ــاهر ب ــایعش ظ ــت ض ــاس انگش  نم
 نمیکنه پیچیش سیم چراحراست ضایعش وضع بااون نمیدونم

 
 چشــمت جلــو روز ازاولــین دختــره اون پســرحاجی اخــه....هــا:گفــت میکــنم نگــاش خیــره دیــد وقتــی و

 ...جورندیدیش چه!!!بودپپه
 

ــدم ــادي دی ــه حــرف زی ــنم میزن ــاب م ــه درد ســرم توافت ــود گرفت ــی ب ــالش ب ــگ شــدمورفتم خی  پارکین
 بود شده شاکی حسابی

 
 ....میدادم گوش خواننده تلخ اهنگ به و گرفتم و ماشین گاز و زدم بوق یه
 

 ....بود بدتر هم نکبت از من زندگی
 

 هـیچ  مـن  کـه  چیـزي  بـود  ارامـش  توخونشـون  ولـی  بـود  متوسـط  مالیشـون  وضـع  بـود  خـوبی  پسر ارسام
 ...شدم مچ باهاش کم مدت تواین همین واسه شاید!!وقت هیچ نداشتم زندگیم تو وقت

 
 :ارش به زدم زنگ روترمز زدم.......مسکونی مجتمع جلوي الهیه سمت رفتم پیچیدم راه وسط

 
 آرش الو
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 هان
 

 ...منتظرتم پایین پاشوبیا وزهرمار هان
 

 تابیام وایسا خبرت خب
 

 !!پسر رفتی کردم فکر:کردوگفت سالم اروم وباصدایی واومد بعد ربع یه
 

 بدي لفتش زنا مثه میاد بدم میدونی خودتم خوبه
 

 ...وقت چن این نبودي چطوري خودت)من داداش بیخیال( من داش خی ،بی خب خیلی
 

 خونمون بودي انداخته لنگر پیش روز سه خوبه
 

 بشه تنگ واسش دلمون که داریم تو مثه داش تا ماچن خب
 

 نزن حرف التا عین گفتن داش بااون دهنتو اون ببند
 

 پسرحاجی کنن سوسولت برسر خاك
 

 کجابریم حاال
 

 !!!ودنج شیک جاي یه. بود آرش و من مشترك دوستاي از یکی شاپ کافی پاتوق.... پاتوق
 

 ســالم یعنــی کــه دادم تکــون ســري میــزد حــرف بــایکی داشــت رضــا علــی...شــدیم شــاپ کــافی وارد
 باال طبقه ورفتیم

 
 اومد علیرضا دقیقه چن بعد...م همیشگی جاي نشستم
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ــرك قهــوه ــت رو ت ــوي گذاش ــکافه و مــن جل ــوي رو نس ــه!!! آرش جل ــدون خــوردم مــی قهــوه همیش  ب
ــکر ــاید!! ش ــون ش ــبیه چ ــدگیم ش ــود زن ــی ب ــر آرش ول ــه ه ــه دف ــز ی ــورد چی ــوع میخ ــت تن ــین داش  ع

 !!!زندگیش
 

 ...پایین رفت کوتاه دوستانه گپ یه بعد علیرضا
 

 جــوره همـه  کــه بـود  کسـی  تنهــا وشـاید  تربـود  نزدیــک بهـم  بــرادر از آرش بـه  شـدم  خیــره اختیـار  بـی 
 ...کرد می تحملم

 
 ...کرد می جذابش زیادي سیاه چشم دوتا با گندمیش صورت اون توي مشکیش موهاي

 
 خیــره بیــرون بــه و نــدادم دیدي؟؟جوابشــو منــو تــازه!!!چیــه هــااان:گفــت و بــاال گرفــت سرشــو دفــه یــه

 شدم
 

 شد جمع بغلی میز حرفاي به حواسم اتفاقی خیلی
 

 میزد ذوق تو اش بینی وچسب میشد سالش بیست زور به که بود جوون دختر یه
 

 :بود عصبی پسره بود خودم سن وحوش حول هم پسر
 

 میخواست دلت توخودتم نشو منکراین ببین
 

 کردي استفاده سوء فقط تو ولی بودم عاشقت احمق منه اره
 

 بودم؟ داده بهت قولی من ببینم...میخواست دلت من بیشتر تو نرو تند
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 ... ولی نه
 

ــی ــا ول ــداریم وام ــن ن ــه ای ــره ادرس ــرو س دکت ــدازش ب ــن بن ــه م ــوام ن ــه تورومیخ ــزاده اون ن  حروم
 جوره پولشم...رو
 

 ...پستی خیلی
 

 زدي تیغ من مثل نفر چند خدامیدونه نداریم حال بروبابا
 

ــا شــدن شکســته صــداي  بشــن دونفرخیــره اون بــه و برگــردن همــه شــد باعــث میــز وواژگــونی فنجون
 بگیرم انتقام میخورم قسم:وگفت داد تکون تهدید نشونه به انگشتتو دختره

 
 ...رفت کرد ول و زد اي مسخره پوزخند پسر

 
 ایـن  تـو ...کـرد  انصـافی  بـی  یکـم  پسـر  نظـرم  بـه :گفـت  ارش کـه  میزبـودن  کـردن  جمـع  درحال گارسونا

 ...نمیره مسئولیت بار زیر هیشکی زمونه دور
 

 ..بود حقش!!!دهنتو ببند:حرفش وسط پریدم
 

 .....نگفت وهیچی کرد نگام آرش
 

 ...شرکت رفتم رسوندم آرشو که این بعد
 

 میخوندم درس هم کارمیکردم هم
 

 ....بودآ تفریحی رفتن شرکت البته
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 ...خوابیدم و اتاقم توي رفتم کنم سالم اینکه بدون خونه رسیدم شب
 

ــازهمون ــابوس ب ــگی ک ــداي همیش ــه ص ــیطانیش قهق ــو ش ــد تنم ــداي میلرزون ــربچه اون وص ــه اي پس  ک
 ....میترسم من اونجانبر منو.... نکن خدا تورو:میگفت بابغض

 
 نمیکنی؟هان؟بگو؟ خیس جاتو شبا دیگه بگو پس

 
 بود پوشونده صورتمو عرق هاي دونه بازکردم چشمامو

 
 تیــک... بــود صــبح اذان نزدیــک کــردم نگــاه ســاعت وبــه کــردم روشــن آبــاژورو نشســتم تخــت روي
 ...میشکست و اتاق سکوت ساعت تیک

 
 بـود  چیـزي  تنهـا  نمـاز  ولـی  نبـودم  مقیـد  هرچیـزي  بـه  بـود  وقـت  خیلـی  شـدم  تـر  آروم نماز بعدخوندن

 بود بهتر میخوردم م لعنتی میگرن اون هنگام که هایی ازمسکن حتی میکرد آرومم که
 

ــتم تــراس روي...میشــد روشــن کــم هــواکم ــودگی اون ي باهمــه تهــران کشــیدم عمیقــی ونفــس رف  ال
ــود تــر تحمــل قابــل صــبح اوایــل هــواش ــاق اومــدم...شــد یهوســردم کــه...میومــد خنکــی نســیم ب  توات

 بـودم  خـودم  کنـه  تحمـل  اونـو  میتونسـت  کـه  وتنهاکسـی  بـود  جهـان  اتـاق  تـرین  تاریـک  من اتاق وپرده
 روزگارم عین سیاه سیاه...سیاه هاي دیواري کاغذ با اتاقی

 
 داخــل واومــد پــایین سرشــوانداخت اجــازه بــدون همیشــه معمــول طبــق میومــد ازپــایین ســامی صــداي

 اتاقم
 

 داداشی سالم
 

 بزنی در نداده یادت نسرین!وکوفت سالم
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 من به زد زل بود کرده بغض که درحالی
 

 کـه  بـود  تنهاکسـی  اون خونـه  ایـن  تـوي  همـه  بـااین  نبـود  مـن  شـبیه  چشـماش ....امـا  بـود  من چقدرشبیه
 .داشت و اتاقم به ورود اجازه که بود تنهاکسی میزدم لبخند روش به
 

 بگم؟ چی یه داداش
 

 اوهوم
 

ــی ــه چراتــومیري داداش ــرا مدرس ــن ب ــزاي م ــرداد خوشــمزه چی ــه نمیگیري؟مه ــی میگ  کــه مــن اج
 ...میخره چی همه برام میاد ازمدرسه

 
 مدرسه؟

 
ــی ــده زدم پق ــامی زیرخن ــت س ــد ناراح ــاراحتی ش ــت وبان ــه برگش ــره ک ــیدم ب ــتم دستشوکش ــاال وگف  ح

 میخرم برات قهرنکن
 

 ...خندید باخوشحالی
 

 ....بود چیزهاخوش همین به دلمون ماهم کاش
 

 :گفت)ظریف ازصداي متنفرم(ظریفش صداي وبااون میز رو گذاشت رو پرتغال آب نسرین
 

 ...جان ساسان
 

 گفتی؟ چی
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 ساسان ببین
 

 بگو حاالشد اهان
 

 نداري؟ مشکلی توکه اینجا بیاد مدت یه دخترخواهرم قراره
 

ــا زنــدگی تــو گذاشــتی پــاتو تــو کــه اونوقــت مگــه  حاالتونظرمیپرســی؟ کــه نظرپرســید ازمــن کســی م
ــابلو یــه بــرین بفرمــایین  بــی سرپرســت بــی دختــران کلیــه:بنویســین احمــد حــاج عمــارت دم بــزنین ت

 ... معتاد ایدزي از فراري،اعم خانمان
 

ــ صــداي ــه چــه:بلندشــد احمــد اجح ــه ي ســرآوردي؟؟اینجاخونه ساســان خبرت ــت حــق کســی من  دخال
 نداره

 
 از اومــده بــاال باشــکم فــردا بایــد!!!خرابــه ش ســابقه احمد؟؟پســرت حــاج شــماچرادیگه:باپوزخنــدگفتم

 .مردمه ناموس دنبال چشمم من که میدونی...ها بره جا این
 

ــیلی ــی س ــوردم محکم ــه خ ــبم گوش ــون ل ــواره خ ــرین زد ف ــاراحتی نس ــتمالی بان ــه رو دس ــتم ب  داد دس
 ...شدم خیره بهش وبانفرت زدم پس رو دستش

 
 ندارم دوستت زدي؟؟دیگه داداشیمو بابا:وگفت جلو اومد باترس سامی

 
 ...رفت هاباال ازپله وباگریه دوید

 
 )دانشگاه(مدرسه سوي به پیش زدم بیرون ازخونه سرعت به
 

 ...نبود مهم برام بودهیــــــــچی وقت خیلی داشتم عادت دعواها این به دیگه
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ــا داشــت ،آرســام ســرکالس رســیدم ــدتا ب ــزد هاگــپ بچــه چن ــی ســرجام رســیدم می ــه خــالی ول  نبود،ی
ــر ــندلیم روي دخت ــته ص ــود نشس ــالی ب ــه درح ــت ک ــار داش ــرب روي باخودک ــت میزض ــادت میگرف  ع

 هــم شــاپ کــافی تــوي حتــی بشــینه ســرجام کســی نداشــتم دوســت ولــی بچگونــه شــایدم داشــتم بــدي
 ...نمینشست من سرجاي وجه هیچ به آرش

 
 :گفتم کردم می صاف صدامو که درحالی

 
 ببخشید؟ خانم

 
 بهم زد وزل بلندکرد سرشو

 
 پــیش مشــکلی مــدرس آقــاي ســالم:گفــت وشــکننده ظریــف وباصــدایی رنگشــوزدکنار طالیــی موهــاي
 اومده؟

 
 ...من سرجاي شمانشستید ولی نه که مشکل

 
 زیرخنده زد و کرد دورصندلی به نگاهی ومبهوت مات

 
 شد؟ تموم هاتون خنده:پرسیدم جدي خیلی کردم می نگاش بااخم که درحالی

 
ــت ــماي....وارف ــت چش ــلیش درش ــرد زوم رو عس ــه روي ک ــراهنم یق ــت وآروم پی ــید:گف ــد ببخش  وبلن

 ...شد
 

 ...جاروفراگرفته همه ماوسکوت به زدن زل کالس همه فهمیدم بودکه اونوقت تازه
 

 بود گاراژبازمونده اندازه دهنش آرسام
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 ...آرسام دهنتو ببند: گفتم
 

 سرجام بود نشسته
 

 زدزیرخنده
 

 ....یا دهنتو میبندي
 

 ...بود بسته دهنشو شه تموم حرفش اینکه قبل ولی
 

 پاشــنه هــاي کفــش بــه داشــتم انزجــار ازش بــود بهــاره کــردم نگــاه ســرمو وپشــت برگشــتم باصــدایی
 زمین بخوره بود ممکن آن هر کردم نگاه سانتیش ده
 

 خدامیدونست میپوشیدن اینارو کردن می خودشون پیش فکري دختراچه
 

 :گفت که شم سوارماشین خواستم
 

 !!!جان ساسان کردم صداتون
 

 فامیــل بنـده  بگیریـد،دومأ  روفـاکتور  "جــان" اوأل کـه  دادم تـذکر  بهتـون  بـار  یــک کـنم  فکـر  الونـد  خـانم 
 باشماندارم صحبت به تمایلی دارم،سومأ

 
 :گفتم خشنی بالحن ریختم می توچشمام رو نفرتم تموم که درحالی  و
 

 ...میخوره بهم تو وامثال تو از حالم پلکی می من وبر دور که آخري دفعه
 

 ...رفت کشید راهشو بانفرت بود کارسازي ي ضربه
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ــیدم ــه رس ــالن وارد آروم خون ــدم س ــی ش ــتم حت ــاه برنگش ــنم نگ ــري اون ک ــه دونف ــل ک ــته رومب  نشس
 بودن کی بودن

 
ــرین ــادتش نس ــود ع ــرروز ب ــی ه ــاره رو یک ــیلی بی ــبح خونه،یادس ــادم ص ــدم افت ــام ق ــدترکردم و ه  تن
 ...خان ساسان احوال:ایستادم باصدایی که برم جهنم وازاین کنم جمع مو تاوسایل

 
 میدادم ترجیح برجان رو ،خان خوبه بازم

 
 شــو قیافــه نمیشــد کــه بــود انــدام باریــک دختــر یــه. شــدم صــداخیره صــاحب بــه تفــاوت وبــی برگشــتم
 بود کرده آرایش ازبس. شکلیه چه داد تشخیص

 
 نگفــتم وهیچــی کــردم نگـاه  بهــش پرازتمســخر بانگـاهی  دادم دیوارتکیــه وبــه ایسـتادم  ســینه بــه دسـت 

 !!نینام من:آورد جلو ودستشو اومد سمتم به
 

 ...میکرد خودش پیش فکري چه حاال بیچاره. رفتم کشیدمو راهمو بهش توجه بی
 

 میکشــید تیــر هــام شــقیقه نذاشــتم داخلــش چیــزي جزلبــاس جزچنــد بــه و برداشــتم کــوچیکی ســاك
 خیــره آیینــه تــو خــودم وبــه زدم صــورتم بــه آبــی. نکــردم پیداشــون گشــتم هــام قــرص دنبــال هرچــی

 :شدم
 

 گفت می اي دیگه چیز ام چهره ولی بکنم وصیت باید که پیرشدم اونقدر کردم می حس
 

 از ترســیدم خــودمم لحظــه یـه  کــه طــوري نبـود  نگــام تــوي هیچــی.... بـود  خــالی ام پنهــانی چشـماي  اون
 .....ونفرت تفاوتی بودن،پوچی،بی خالی این

 
 تمیزکن جاهم این زودباش پیچید می سرم توي صداش
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 !!!میترسم اینجا از من خدا به خانم
 

 غالاام غالم
 

 ...شده خبر چه چیه
 

 ...کرده اذیت هارو بچه باز یتیم این
 

 فکــر مجــال مــرد پــی در پــی لگــدهاي ولــی... گفــت دروغ چــرا زن کــه میکــرد فکــر مبهــوت پســرك
 ...کرد می التماس آلودش اشک نگاه با که کودکی مظلوم ي چهره. نداد را او به کردن

 
 ...پریدم ازخواب و امد صورتم جلوي وحشی سبز چشم جفت یک ناگهان

 
 :گفت وآروم نشست سرجاش نگرانی با آرش

 
 خوبه دیدي؟حالت کابوس باز ساسان

 
 ...خوبم من بخواب:گفتم داري خش باصداي

 
 میتونســتم چطــور نمیشــد ولــی نکــنم فکــر هیچــی بـه  کــردم وســعی بســتم چشــمامو. نبــودم خــوب ولـی 

 نکنم فکر بهش
 

 :پیچید می گوشم توي صداها
 
 کنم،مامــان گـوش  گفتــی هرچـی  میــدم قـول  نکــردم اذیـت  کــه مـن  خــدا بـه  ببــر بـاخودت  مــنم مامـان "

 "میترسم تو بدون من اینجاترسناکه
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 17

ــا پســربچه ــو ســماجت ب ــاي دور دستش ــده زن راســت پ ــود پیچی ــرد تقــال وزن ب  را پســرك دســت میک
 درکشید سمت رابه خودش ماند ناموفق وقتی بازکن

 
 "توروخدا مامان"
 

 شد گم هقش هق درمیان خورد پسرك صورت به که سیلی صداي
 

 .....شو گم:ودادزد داد هل عقب اورابه رحمی بابی جوان زن
 
 "شو گـــــــــم"
 

 :پیچیده صداش جا همه کردم حس بازکردم چشمامو
 

 ...شو گم
 
 نه نه نه
 

 ...کردم پرتاب دیوار سمت به موبایلمو وگوشی
 

 ساسانی؟ شده چی:زد زل بهم ومبهوت ومات بیدارشد ازخواب آرش
 

 دادم ازدست اختیارمو لحظه ببخشیدیه
 

 روبخور آب لیوان این پاشو داداش سرت فداي
 

 میدي؟ قرصامو
 

 سرکشیدم الجرعه رو آب ولیوان خوردم قرصامو
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ــه روي آرش ــت کاناپ ــم نشس ــره وبه ــماش خی ــک شد،چش ــد پراش ــدایی ش ــه باص ــعی ک ــی س ــرد م  ک
 داداش میکشی توچی:گفت نلرزه

 
 ....رفت بیرون وازاتاق

 
 نکردم گریه من، ولی میکرد گریه دیدم، رو لرزونش هاي شونه ازپشت

 
 بخوابه بیچاره آرش گذاشتم نه خوابیدم من نه شب اون

 
 خورد زنگ گوشیش

 
 کشت خودشو گوشیت آرش

 
 رفت گوشیش سمت به میکرد خشک رو صورتش که درحالی شد وارداتاق دست به حوله

 
 شد باز نیشش دید رو شماره وقتی

 
 رفت بیرون ازاتاق الو باگفتن

 
 آرش؟ بود کی

 
 !!!آرمیتا

 
 پیشته؟؟ میون در روز یه که کردي؟اون ذوق انقدر چرا خب

 
 ...نگفت وهیچی خندید
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 جــذب شــرت تــی. بــود زده تیــپ بابــا نــه. شــد اشــپزخونه وارد آرش کــه بــودم نجویــده کــامال رو لقمــه
 بود زده باال موهاشم مشکی باجین بود پوشیده مشکی

 
ــروم ــت روب ــوان نشس ــو ولی ــید شیرش ــد سرکش ــوئیچ بع ــین س ــت ماش ــه روبرداش ــمت ب ــت در س  رف
 ...فعال وگفت آورد باال ودستشو

 
 خورد زنگ گوشیم که میکردم پایین باال رو ماهواره هاي وشبکه بودم نشسته مبل روي

 
 دقــت خودشومیکشــه خــط پشــت داره کــه کیــه کــنم نگــاه اینکــه بــدون بــودم خیــره موبایــل صــفحه بــه

 افتاده موبایل صفحه روي چندتاخش که کردم
 

 دادم وجواب دادم رضایت باالخره بود شده داغون
 

 :پیچید توگوشم احمد حاج وجدي خشک صداي
 

 ساسان؟ کجایی
 
 ...حاجی سالم -
 
 نیومدي؟ خونه دیشب چرا ندادي جوابمو..سالم -
 
 میدونین بهتر خودتون کنم فک -
 
 نداره خوبیت دیگران جلو بیاخونه شو بلند -
 
 "دیگران"
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 بودن؟ کیا منظورش دقیقا ازدیگران
 

 میپیچید، گوشم تو گوشیم زنگ صداي بارصدم براي بود غروب طرفاي
 
 بعلــــــــه؟ -
 
 ...خونه برگرد کردم اشتباه من جان بابا...ساسان -
 

*** 
 

 مــن ولــی... امیبیشترازســ حتــی داشــت دوســتم بــودن وخشــک جــدیت ابهــت همــه بــااون احمــد حــاج
 "هیچ"پراز...بود بودن پرازخالی وجودم وقتی باشم پسرخوبی میتونستم چطور

 
 برگشتند سمتم به همزمان چشم جفت چهار کردم سالم زیرلب

 
 :دوید سمتم به زایدالوصفی شادي با سامی

 
 داداشـــــــــی سالم

 
 نگــاه اســفنجی بــاب کــارتون وبــه ســرجاش رفــت کــه نــدارم حوصــله فهمیــد انگــار دادم تکــون ســرمو

 کرد
 

 :روشنیدم نینا صداي که رفتم می اتاقم سمت به...دادن سالممو جواب نینا و احمد،نسرین حاج
 

 مهندس جناب نکردیم زیارت شمارو که بود ماسنگین قدم انگاري
 
 داشتین؟ شک:گفتم وباپوزخند برگشتم سمتش به
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 بود زده بیرون ازحدقه تعجب ازفرط چشاش
 

ــه ــب گوش ــاالییمو ل ــاال ب ــرمو آوردم ب ــج وس ــردم ک ــت ک ــرم وپش ــتم س ــد. دراتاقوبس ــرق کلی  زدم رو ب
 بستم چشمامو آگاه ناخود. زد رو چشمام نورش

 
 "مبارك تولدت ساسان"
 
 "شدم سوپریز واقعا ازت ممنونم"
 

 داد سر مستانه اي قهقه
 

 میداد آزارم صداش
 

 ایستادم سرد آب دوش زیر لباسا وباهمون کردم پرت حموم سمت به خودمو
 

 ریخت می فرو صورتم از اب هاي قطره. کردم عادت کم کم ولی شد حبس نفسم لحظه یک
 

 بودم بودم خیره حموم هاي کاشی به ومن
 
ــا دســت کــودك فروبــرد ســرد آب داخــل سرشــو"  اب داخــل از را ســرش لحظــه چنــد بعــد میــزد وپ

 شدي؟ آدم حاال:گفت بافریاد کشید رامی پسرك موهاي که ودرحالی آورد بیرون
 

 تکــان را شدوســرش خیــره ساســان بــه غمگــین بانگــاهی میــزد نفــس نفــس کــه درحــالی پســرك وامــا
 "داد

 
 ...شده له ودیدم بازکردم رو مشتم میدادم فشار دستم در ازحد بیش رو صابون
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 :اومد در صداي
 

 شام بیا داداشــــــی
 
 .میام االن -
 

 ســمت بــه و کــردم عــوض لباســامو. بــود خــاموش کــه شــوفاژهم گــرفتم لــرز اومــدم بیــرون ازحمــوم
 ...گرفتم ضرب میز روي باانگشتم و نشستم نفره12میزغذاخوري روي...رفتم آشزخونه

 
 نشست من وپیش اومد سامی

 
 غذاکشید واسم کوچیکش دستاي باهمون

 
ــور داداش:گفــت ــن نگــاه بخ ــدي الغــر ک ــه ش ــور دیگ ــري فیگ ــات میگی ــه اینج ــه قلنب ــاهش...نمیش  نگ
 ...شدم خوردن بودمشغول شده ریخته بشقابم دور که هایی برنج نصف به توجه بدون کردم

 
 گرفت دلم

 
 تفــاوت بــی بــود گرفتــه یــاد بــود وقــت خیلــی دلــم. لحظــه ي فقــط ولــی... ســامی دل بــودن پــاك بــراي
 باشه

 
 مرسـی :گفـتم  وآروم شـدم  بلنـد  نداشـتم  غـذا  بـه  میلـی  کـرد،  مـی  نگـاه  مـن  حرکـات  بـه  زیرچشـمی  نینا

 ...شدم سیر
 

 ...نخوردي چیزي جان ساسان چرا:گفت دارش زنگ باصداي نسرین
 

 میدادم تکون پاهامو اختیار بی نشستمو سامی تاب روي... رفتم حیاط سمت به اون به توجه بی
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 "میدي؟ تکون پاهاتو چرا ساسان"
 
 "میده کیف چقدر عزیزم ببین"
 
 "ساسان اي بچه مگه وا"
 

 بلندشد ازجاش من به توجه بی
 
 "؟ کجا"
 
 "اومدن بقیه پاشو"
 

 رفت بندازه من به نگاهی اینکه بدون
 

 شد شروع اتفاقی چیز همه. نبودم اماموفق. زدم کنار را چشمم جلو تصاویر چشمام بابستن
 

 کردم برخورد کسی به کردم احساس که دویدم می خونه سمت به باعجله
 
 کجاست؟ آقاحواستون آي -
 

 افتاد زمین روي شده پخش هاي برگه به نگاهم
 
 داشتم عجله شرمنده واقعا خانوم میخوام معذرت من -
 

 شد قفل درهم چشمامون ناگهان که گذاشتم ها برگه بقیه روي رو برگه آخرین
 
 ....بود "تر آبی" "آبی"هر از برام که کردم می فکر هایی چشم به روز اون آخر تا
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 ...باباجان نشه سردت -
 

 کردم اونگاه وبه برگشتم احمد حاج باصداي
 

 شد، خیره ستاره بی آسمون به و کشید عمیقی نفس نشست تاب روي ازمن بافاصله
 
 شدم خیره حیاط هاي فرش سنگ به
 

 :بود شده مهربون صداش لحن کردم حس شو نگاه سنگینی
 
 ساسان،بابا؟ -
 
 ...احمد حاج بله -
 

 :کرد زمزمه وزیرلب داد سرشوتکون
 
 ...نیستم مقصراصلی من باورکن پسرم ساسان... احمد حاج -
 

 بخیــر شــب:گفــتم آروم میشــدم بلنــد کــه درحــال بکشــه روپــیش قــدیمی هــاي بحــث میخــواد دیــدم
 ...حاجی

 
 میزد چنگ دلم به بارش حسرت آه
 

 بندازم اون گردن هامو بدبختی تموم که میخواستم رو کسی شایدمن. میگفت راست شاید
 

 ...شاید.... نبود احمد ازحاج تر کوتاه ودیواري
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 روي دختــرا وروبروشــون بــودن نشســته طــرف یــه پســرا میــدادم گــوش شــون بحــث بــه حوصــله بــی
 !)هه.جا کمبود براساس(بود نشسته هم

 
 رو چشــمام... ریخــتن مــی عرقــی چــه بــود رفتــه هــوا جیغشــون حرفشــون اثبــات بــراي تقریبــا دختــرا
ــر همــون ــه جــالبیش شــد ثابــت دخت ــن ب ــی کــه بــود ای ــود ایســتاده. نمیدونســتم وفامیلشــو اســم حت  ب

 کرد گیرم غافل وبانگاش برگشت. میداد گوش حرفاشون به ودرسکوت
 

ــایین ســرمو ــداختم پ ــو ان ــار آورد صندلیش ــتم وکن ــت دس ــعی. نشس ــوي کــردم س ــو تعجــب جل  کردنم
ــرم ــی بگی ــاموفق فکــرکنم ول ــودم ن ــرمن عــالوه چــون ب ــرأ ب ــادار وبانگــاه برگشــتن اکث ــه معن  مانگــاه ب
 بود کرده هنگ واقعی معناي به آرسام. کردن

 
ــدن ــافش بادیـ ــده قیـ ــت م خنـ ــا گرفـ ــااخم...امـ ــتم بـ ــه برگشـ ــون وبـ ــر همـ ــم دختـ ــلی چشـ  عسـ

ــتم ــمن باشــه درســت کــارتون فکــرنمیکنم:گف ــم چــون اینجانشســتم مــن درض ــاد خوش  کســی نمی
 نگفت وهیچی کرد نگاه بهم آرامش نهایت با. باشه مزاحمم

 
 بود نزده هاشو سمعک فکرکنم

 
 جنــاب نگــذره بــد:ازپسراروشــنیدم یکــی صــداي کــه میکــردم جمــع وســایلمو داشــتم بــود کــالس آخــر

 مدرس؟
 

 زد نیشخند بهاره سرشم پشت
 

 ...خورد بهم حالم دندوناش بادیدن
 

 شدم خیره عسلی چشم دختر انزجاربه وبا دادم باال ابرومو تاي یک
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 ...بریم:گفتم آرسام روبه...انداخت پایین سرشو
 

 ...میکردم مزه مزه مو قهوه و بودم نشسته آرسام روبروي بوفه توي
 
 نه؟ مگه ساسان خوبی دختر میکائیلیان -
 
 کیه؟ دیگه میکائلیان -
 
 ...دیگه کریستینا -
 
 میگی؟ کیو مارو پیچوندي أه -
 
ــان - ــو ساس ــی خودت ــا گرفت ــارو ی ــالس ســر م ــل اســتاد ک ــته فاض ــود نشس ــیخ ب ــت ب ــد ریش ــی بع  میگ

 کیه؟ کریستینا
 

 :پرسیدم پرید اززبونم دفعه یه بود کریستینا اسمش پس
 
 نیس؟ مسلمون -
 
 ...نباش اونجاش نگران داد مذهب تغییر تو خاطر به شاید البته...مسیحیه نه -
 

 ...نمیدونستم میخواست دلم فقط میدونستم معنیشو...داشت؟ معنی چه حرفش این
 

ــاغیظ ــاش ب ــردم نگ ــون ک ــز روي رو فنج ــدم می ــه کوبی ــدم وازبوف ــرون اوم ــت. بی ــرم پش ــد س  میدوی
 البتــه...بــود زده تــوهم هــم آرســام...رفــتم نمازخونــه ســمت وبــه نــدادم محلــش صــدامیکرد رو واســمم

 ...نمیدونست من از زیادي چیز داشت حق
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 باشه قبول -
 

 بود کالس ومومن محجوب پسر کردم نگاه هاشمی وبه برگشتم
 

 !!حق قبول:وگفتم لبخندزدم ناخودآگاه
 

*** 
 

 بود؟؟ خبر چه جا این میکردن جا جابه هارو صندلی کارگرا شدم حیاط وارد
 

 ...تواستخر بره باکله بود نزدیک که دوید سمتم به بادیدنم سامی
 

 ...نیناجونه تولد داداشـــــی واااي:وگفت کرد سالم بهم زنان نفس نفس
 

 بود؟؟ نیناجان جان؟؟تولد
 

 بود؟؟؟ کی دختره این اصال. بود شده خونه صاحب نیومده
 

 :برگشتم سامی سمت به لباسم شدن باکشیده
 

 ازمدرستون؟؟ خریدي خوشمزه چیزاي برام داداشی
 
 بخریم؟ باهم بریم برو بدو رفت یادم آخ آخ -
 

 ...خریدم سامی براي بزرگ توز چی پفک دوتا و داشتم نگه بزرگی فروشگاه جلوي
 

 :گرفت ام خنده قیافش بادیدن میخورد دوتا دوتا هارو پفک
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 28

 دنبالته؟ کسی سامی یواش
 
 میکنه دعوا ببینه نسرین مامان اگه داداش اخه -
 
 تربخور آروم حاال..نتــــــرس -
 
 میدي؟ جوابمو بپرسم سوال یه من داداشی -
 
 بپرس -
 
 فحشه؟ چی؟ یعنی روانی -
 
 میپرسی؟ چی واسه -
 
 مــنم  داداش.بــوده تیمارســتان مــاه چنــد! روانیــه ساســان  میگفــت نینــا بــه داشــت مامــان آخــه -

 نمیام اصال بزنن؟نه آمپول و باشه بیمارستان مثل نکنه..قشنگیه میبري؟؟جاي تیمارستان
 

 میکردم فکر ومن میزد حرف ریز یه سامی
 

 میکنم روحس میرفت فرو تودستام که هایی سوز سوزش هنوز....تیمارستان....روانی
 

 ....پرستارا ازدست نجات براي من تقالهاي... من هاي فریاد... همیشگی کابوس
 

 :خشکش وصداي معالج دکتر جدي ي چهره
 

 کنین تزریق آرامبخش
 

 ....مطلق وسیـــــاهی... سرم شدن سنگین.... ها سوزن سوزش
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 مالیمــی موزیــک...زدم رو مردنظــر طبقــه ودکمــه شــدم آسانســور ســوار. احمــد حــاج شــرکت رســیدیم

ــش ــد پخ ــی. میش ــرکت منش ــدنم ش ــاش از بادی ــد ج ــد بلن ــت ش ــم وبادس ــاره به ــرد اش ــه ک ــینم ک  بش
 ...باشین منتظر یکم...دارن جلسه مدرس آقاي:وگفت

 
 :پرسید کنجکاوش لحن باهمون بعد بود شده خیره منشی به باتعجب سامی

 
 بپرسم؟ سوال یه ببخشید خاله -
 
 ...عزیزم بپرس -
 
 واســت میخـواي  خالـه ..نــداره رنگـی  ایـن  لبــاش رژ تـو  مـن  مامــان لباتون؟اخـه  بـه  زدیــن گـواش  شـما  -

 ....ها نگی بابام به ولی نمیفهمه داره ماتیک کلی بیارم؟مامانم قایمکی
 

 بــه برمیــاد بگــی هرچــی زن از بــود زده بــنفش بــه متمایــل آبــی رژلــب کــردم نگــاه منشــی صــورت بــه
ــوهم اخمــامو...خــدا ــه محترم،ظــاهرتون خــانم:وگفــتم کشــیدم ت ... نیســت اینجــا مناســب وجــه هــیچ ب

 ...نمیدم تذکر دیگه دفعه... اینجانمونین بهتره هم نمیتونین... کنین مراعات
 

 انداخت پایین بودسرشو شده سرخ ازخجالت که درحالی منشی
 

ــا کــه درحــالی مــرد4و شــد بــاز در  احمــد حــاج...شــدن خــارج اونجــا از میکــردن خــداحافظی حــاجی ب
 ...باباجان اومدي خوش:وگفت زد مهربونی لبخند

 
ــا ســر وپشــت بســت درو ســامی ــاق شــرکت تــوي...نشســتم مشــکی چــرم صــندلی روي.افتــاد راه م  ات

ــی ــتم،چون مشخص ــی کــار نداش ــتم مشخص ــت احمــد حــاج...نداش ــت میزکــارش پش  ازپشــت.... رف
 ...بود زیرپات تهران تموم شیشه
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 میداد آرامش کمی فقط کمی بهم ها منظره جور این
 

 :پرسیدم باجدیت
 

 گرفتی؟ مهمونی واسش نیومده میره؟ کی زنت خواهر دختر این
 
 ...بپرسه پیرشو پدر احوال اومده پسرم گفتم باش منو -
 
 نترســیده روانــیم مــن میدونــه کــه زنــت نــیس تحمــل قابــل مــن واســه خونــه وضــع...احمــد حــاج بســه -

 ...که نداره مادر پدر دختره خونه؟ تو اورده اونو
 
 ي خونــه اومــده روز چنــد حــاال...خوابگاهــه تــوي...میخونــه درس تهــران دختــره...ساســان کــن بــس -

ــه کوچیــک مهمــونی یــه...مــا ... خالشــه نســرین...نیســت کــه غریبــه...کــرده دعــوت دوستاشــو و گرفت
 ...نداشت رو شهرکسی این توي دیگه نمیومد اینجا

 
 واســه بــود خــوب خیرتــون بــه دســت شــماکه...اونجــابود صــندلی صــدتا حــداقل ســاده مهمــونی!هــه -

ــین ــرتون هم ــهر آواره پس ــت ش ــود؟ غرب ــر... ب ــردم فک ــد نمیک ــربه اون بع ــه اي ض ــوردي ک ــه خ  دیگ
 ...بغل تو زنت نرفته که یادت بري اي دیگه زن طرف

 
 ...شدم خیره احمد حاج به پوزخند با...کرد ساکتم خوردم که اي کشیده صداي

 
 نشست صندلی روي مستاصل. بود مانده هوا در دستش

 
 .کشیدم خودم دنبال رو وسامی آمدم بیرون

 
 .میدوید برسه من پاي به اینکه براي. بود شده ساکت عقربه در قمر اوضاع بود فهمیده طفلک
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 حــاال  میدونســتم...رفــت  کــارگرا پــیش  ســامی...شــدم  حیــاط وارد کــردم  پــارك در دم رو ماشــین
ــاره اون اعصــاب ــا بیچ ــورد هــم ه ــه خ ــا میکن ــواالي ب ــورش س ــرین... جورواج ــا و نس ــر نین ــق زی  آالچی

 بودن نشسته
 

 حاجی پسر خیر به اوقور:گفت طعنه به نسرین
 
 ...کش کیسه ممل دختر بدنگذره -
 

 کــه نــداره رو حقیقــت شــنیدن ظرفیــت کــه کســی...بــود حقــش...افتــاد ازدســتش چــاقو پریــدو رنگــش
 ....نداره گله داره عوض که هرچی!بندازه تیکه نباید

 
 چنــد و اعتبــاریم پول،کــارت چــک مقــدار ویــه برداشــتم نیــازمو مــورد مــدارك. رفــتم اتــاقم ســمت بــه

ــت ــمم دس ــتم لباس ــاك گذاش ــو توس ــاقم کوچیکم ــرون ازات ــدم بی ــاق در اوم ــم ات ــت ه ــرم پش ــل س  قف
 گذاشتم جیبم داخل هم کلید... کردم

 
ــن ــر ای ــردن قه ــاي ک ــن ه ــم م ــار ه ــدي ک ــود جدی ــاهی...نب ــار م ــرار یکب ــد تک ــودم...میش ــو خ  اسمش

 ...بود آرامش سلب محل از کردن فرار اسمش...کردن قهر نمیذاشتم
 

 میرین؟؟ سالمتی به ا:گفت بانفرت نینا
 

 ...ابریشمی بود گفته پا سنگ به...داشت رو دختر این چقدر
 

ــا ــتم تمســخر ب ــدم آره:گف ــابریم گفــتم اندختــه لنگــر خــورده کنگــر مهمونمــون دی  پاهاشــو جاباشــه م
 درازکنه بیشتر

 
 کجا؟ سالمتی به خب:وگفت نیاورد کم
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 !بکشن کیسه کمرمو بدم میرم -
 

 خرابــت ننــه از بــودم هرچــی!!روانــی کــردي بــاز زیــادي دهنتــو دیگــه:شــد بلنــد نســرین فریــاد صــداي
 ...توبهتربودم

 
 ...نمیومد در خونم کاردمیزدي

 
 :دادم فشار و کردم حلقه گردنش دور ودستمو برداشتم خیز طرفش به
 

 آخرتـه  دفعـه ..همیـد  عـین  همتـون  زنهـا  شـما ...نـداره  ربطـی  تـو  بـه  بـود  هرچـی  گیسـو  باشـه  یـادت  اینو
 ...میکنی درازي زبون

 
 ...کرد تف زمین روي نسرین که میرفتم داشتم نینا جیغ به توجه بی میزد کبودي به صورتش

 
 شد پرت مبل روي که زدم گوشش به محکمی سیلی وچنان برگشتم لحظه یک

 
 ســیلی بهــش بــودم متنفــر هــق هــق ازصــداي میــداد آزارم هقــش هــق صــداي... بــود دردگرفتــه دســتم

 زدم سـیلی . حرفـابود  ازایـن  تـر  پسـت  گیسـو ...نـه  بـود  کـرده  تـوهین  گیسـو  بـه  اینکـه  خـاطر  بـه  نه زدم
 تنهــا نــه نبــود حقــش بودکــه شــده عمــارتی صـاحب . مــردي کــردن بــارام کــه زن یــه بــود، زن یــه چـون 

 وبــازهم  کـرد  دور کنــد پـدري  میتونســت کـه  ازپــدري رو مـن  زن یــه بـازهم . چیــز همـه  بلکــه عمـارت، 
... میــزدم پــیش ســالها بایــد رو ســیلی اون بــود مــن وآوارگــی بــدبختی باعــث "زن" یــک همیشــه مثــل

 ...شدن من دري به در باعث که " هایی زن" اون تموم به
 

*** 
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 رو پــک اخــرین بــود ســیگارم پاکــت دومــین کــردم؟ دود ســیگار چنــدتا کــردم نگــاه زیرســیگاري بــه
ــم ــرو رو دودش و زدم محک ــویم دادم ف ــی گل ــوخت م ــی س ــدتر ول ــوختن از ب ــودم س ــود خ ــیگار. نب  س
ــدي ــتم بع ــدك روبرداش ــنش بافن ــردم روش ــک. ک ــه رو ودودش روزدم اول پ ــه حلق ــرون حلق  دادم بی

 ...کشوند گذشته به ومنو شد محو دودش ثانیه چند بعد
 

ــوابم شــب اون ــرد خ ــردا نب ــبح ف ــه ص ــابون همــون ب ــتم، خی ــود رف ــار.... نب ــرروزم ک ــود ه ــه ب  اون از ک
 ...بود کرده مسخم دختر اون هاي چشم... بودم شده ناامید دیگه... نبود میشدم رد خیابون

 
 کرد یخ دستام. زد لبخند بادیدنم دیدمش، بعد هفته یک تقریبا

 
 اومـده  خوشـم  دختـر  یـه  از کـه  بـود  اولـم  ي دفعـه ...نبـودم  اینکـاره ...انـداختم  پـایین  رو سـرم  ازخجالت

 ...بود
 

 آورد جلو دستشو. شد خیره چشمام به شیطنت وبا شد ماشین سوار
 

 ...روژانم من
 
 ...ساسانم نم..م
 
 منتظرتم؟ وقته چند میدونستی...خجالتی چه -
 

 میخندید هم اش آبی چشماي وخندید
 

 !ام ساده دل به... من به... میخندیدن همه
 

 زدم؛ تر عمیق رو دوم پک
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 ساسان الو-
 
 روژانم دلم جان-
 
 سررفته م حوصله-
 
 بزنیم چرخی یه بریم دنبالت میام خب-
 
 ...نه-
 
 چی؟ پس-
 
 نیست کسی خونمون بیا-
 
 عزیزم نیست درست-
 
 دیـــــگه بیا...نیست حالیم حرفا این من-
 

ــاترس ــادم راه ب ــتم افت ــا نمیدونس ــار دقیق ــتی ک ــنم درس ــه میک ــب... یان ــه خ ــا ن ــه م ــاري ک ــوایم ک  نمیخ
 !سرمیره حوصلش...میترسه تنهایی چون روژان پیش برم میخوام بترسم که بکنیم

 
 بفهمه نیست قرار خب... بفهمه بابام اگه

 
 شد باز در کیه بپرسه که این بدون گذاشتم اف اف روي دستمو... کردم قانع خودمو

 
 شد حبس نفسم بادیدنش اومد استقبالم به داشت باصفایی حیاط ولی بود قدیمی خونه

 
 ...نبود میشناختم قبال که مظلوم روژان همون این
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ــرهن ــاه پی ــه کوت ــز ي دکلت ــی قرم ــیده رنگ ــوددامن پوش ــاه ب ــکی کوت ــط مش ــا ران فق ــایش ه  رو پاه

 میکرد بیخود خود از رو آدم سرخش رژلب. بود گذاشته باز کالغیشورو پر موهاي... میپوشوند
 

 هستی؟ چی دیگه؟معطل برده؟بیاتو ماتت چیه:گفت...همیشه مثل... خندید
 

 باتمــاس گذاشــت دســتام روي دستشــو برداشــتم عقــب بــه قــدم یــک. چــرا نمیــدونم ترســیدم مــن امــا
 کردم یخ فهمیدم تازه دستام به گرمش دستاي

 
 !!!شو گـم:میگفت هم سر پشت که بلندش وفریاد انداخت گیسو یاد منو رژلبش

 
 حاال؟ نمیکرد؟چرا ولم کابوس هم بیداري توي چرا...میپیچید سرم توي صداش

 
 زدم بیرون ازخونه و...نه... نه زدم وفریاد گذاشتم گوشام روي دستمو

 
 ...میکرد نگاه منو و بود مونده باز دهنش روزان

 
ــه و زدم رو ســوم پــک ــره دودش ب ــوا در کــه غلیظــی دود. شــدم خی ــیگار دود انگــار رقصــید مــی ه  س

 ...میکرد کجی دهن من به هم
 
 روژانم الو-
 
 ...نزن زنگ من به نگفتم چیه؟مگه-
 
 ببخشید بدشد حالم لحظه اون کن باور-
 
 !نمیبخشم-
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 میکنم جبران-
 
 جوري؟ چه-
 
 بخواي تو که هرجور-
 
 تنهام بازم اینجا شوبیا بلند پس-
 
 ...آخه-
 
 خدافظ پس خب-
 
 ...صبرکن نه-
 
 میاي؟-
 
 میام...می-
 

 رفتم ودوباره
 
 ...او به شدن تسلیم براي و شیطان معبد سمت به
 

 بزنم کنار ذهنم از رو تفکر این کردم سعی
 

 گیسوئه مثل هم روژان:بگه که داشت اصرار باسماجت که
 

 بزنه گولم راحت انقدر نمیتونست خودم جز کس وهیچ میزدم گول رو خودم شایدهم
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 ...نزد یخ دستام بار این.... نزد فریاد گیسو بار این نترسیدم بار این
 

 روژان؟ کجان بابات مامان:گفتم...نشستیم دونفره مبل روي وباهم کشید رو دستم
 
 ...میزنه سر میاد بار یه وقت چند بابامم...نیست خونه وقت هیچ که اون مامان؟؟اوه-
 
 تنهایی؟ همش تو یعنی-
 
 ...ها موقع تر بیش-
 

 میزد تلخی به پرتغالش آب. کردم ش مزه آروم وآروم برداشتم رو شربتم لیوان
 

 کرد نگام کجی لبخند وبا انداخت راستش پاي روي چپشو پاي
 

 تمـــایالت بـــاتموم بـــودم جـــوون پســـر یـــک مـــن میکـــرد تحـــریکم بـــدجور ســـفیدش پـــاي ســـاق
 ...بود لوند بود خوشگل دختر یه واون... روحی کمبودهاي باتموم..جنسی

 
 ...باتجربه مرد یه چه...من کنه؛چه بیخود ازخود رو مردي هر میتونست که کسی

 
 شد خیره بهم آبیش هاي چشم با همیشه مثل وخندید کرد نگام

 
 میخورد صورتم به داغش هاي نفس هرم آورد جلو سرشو آروم آروم

 
 گذاشت هام لب روي هاشو ولب بست چشماشو

 
 دوخت چشم بهم خمار چشمایی با کردم نگاهش مات... میکرد چکار اون...کشید سوت سرم

 
 کرد قفل هام لب روي هاشو لب دوباره
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 میکنـی  چیکـار :میـزد  داد کـه  کـردم  خفـه  وجـدانمو  وصـداي ...میکـردم  همـراهیش  مـنم  بعـد  لحظـه  چند

 ...ساسان
 

 کشید سمتم به بیشتر وخودشو کرد حلقه گردنم دور دستشو
 

 رفتم اتاقش سمت به اون ي اشاره وبا کردم بغلش محکم
 
 ....افتاد اتفاق بسته در پشت چیز همه. بستم درو پام با
 

 رو فــراري مجــرم یــه حــس...کــردم چکــار فهمیــدن همــه کــردم حــس برگشــتم خونــه بــه وقتــی شــب
 ...داشتم

 
 بودي؟ کجا:شد خیره بهم بابا
 
 !آرش پیش-
 

 هنــوز روزهــا آن بخیــر یــادش...بگـم  کــه نمیشــد ولــی نبـودم  دروغگــویی آدم...گفــتم دروغ راحــت چـه 
 ...میگفتم بابا بهش

 
 زدم رو آخر پک

 
ــه روژان ــن کــس هم ــده م ــود ش ــاج. ب ــش محت ــده آغوش ــودم ش ــاج. ب ــاي محت ــدنش گرم ــنه و ب  ي تش
 بود؟ سالم چند روزها ان مگر.... هاش بوسه

 
 ...بود ساله 17 روژان و بودم ساله 19،20
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 کوفتی؟ این سراغ رفتی دوباره باز تو کوزه کاسه کن جمع پاشو ساسان نشی خفه اوه اوه-
 

 خیـره  آیینـه  بـه  وبـه  زدم صـورتم  بـه  آبـی . رفـتم  شـویی  دسـت  سـمت  وبـه  شـدم  بلند آرش به توجه بی
ــدم ــن. ش ــار ای ــم ب ــاي چش ــنم ه ــر دروغی ــرت پ ــود ازنف ــر. ب ــار از پ ــار...انزج ــت دوران از انزج  حماق
 هاشـــو بنـــده ســـخت شـــرایط تـــو خـــدا کـــه نبـــود ایـــن مگـــه...شـــدنم تســـلیم از...خـــودم از...هـــام

 ...بودم داده وا...بودم شل من...میشناسه
 

 پــر هــاي چشــم بــاهمون... کــج لبخنــد بــاهمون ســرخ هــاي لــب همــون بــا شــد ظــاهر آیینــه در روژان
 ...ساســان:گفت بانرمی و ازشیطنت

 
 یــه تیکــه هــر و شــد هزارتیکــه...شکســت مهیبــی باصــداي آیینــه. کوبیــدم آیینــه در مشــت بــا! لعـــــنتی

 ...بودم خودم دنبال آیینه شده خورد هاي تیکه توي...افتاد گوشه
 

 ریخت می فرو زمین برروي چکه چکه انگشتم از خون
 

 ....من خداي:وگفت شد وارد بانگرانی آرش
 

 :گفت بود پایین سرش که ودرحالی کرد پانسمان دستمو
 

 بده؟ حالت که چیشده باز...کن رحم خودت به الاقل من برادر ساسان
 

 شدم بلند حوصله بی
 
 ساسانی؟ کجا-
 
 حموم-
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 دستت؟ بااین-
 
 ...آرش کن ول-
 

 کرد آرومم آب شرشر صداي... کردم باز رو آب دوش
 

ــاره  هــاش بوســه بایــاد... بــود چشــمم جلــوي روژان بســتم چشــمامو... ســرد اب دوش زیــر رفــتم دوب
 کشیدم هام لب روي ومحکم برداشتم رو صابون

 
 ...بود مونده هم لب روي رژلبش جاي انگار...نداشت فایده

 
 هـاي  بوسـه  بشـه  پـاك  هـاش  بوسـه  جـاي  میخواسـتم  تـر  محکـم  کشـیدم  تـر  ومحکـم  برداشـتم  رو لیف

 و میکشــید تیــر ام شــده پانســمان دســت...چکیــد لیــف روي خــون و شــد پــاره لــبم ي گوشــه....کثــیفش
 ...کرد کثیف رو وان اب و میخورد سر دستم روي از دوباره خون

 
 !کثافت:زدم داد بلند

 
 :گیسو فریاد وبعد. کبري شیطانی هاي قهقه سرش پشت پیچید گوشم تو اش خنده صداي

 
 ....شــــــو گم

 
 ...تلخ هاي یادآوري این نمیشد تموم چرا...میخواستن جونم از چی....ها عوضی ها لعنتی

 
 ....بود شده سنگین سرم...میکشید تیر هام شقیقه

 
 پیچیدم بدنم دور رو حوله و بستم رو آب شیر
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ــت آرش ــیش داش ــرف باگوش ــزد ح ــروي...می ــه روب ــتموموهامو آیین ــوار نشس ــیدم سش ــرارت...کش  ح
 ...میکرد داغم و میخورد گوشم توي سشوار

 
ــمام ــمت چش ــم س ــی زخ ــه عمیق ــینه روي ک ــود ام س ــیده ب ــد کش ــار. ش ــوش دوران یادگ ــودکی خ  ام ک

 !!!!!!بود
 

ــن جــاي هیچوقــت ــی. نرفــت زخــم ای ــم حت ــگ ک ــادش عــین. نشــد رن ــن در ی ــن ذه ــابوس عــین م  ک
 کردم خاموش رو وسشوار کردم پوفی.... یادگاریش

 
 میکرد نگام سینه به ودست بود داده تکیه در به آرش

 
 "چیه"یعنی که دادم تکون سرمو

 
 بشکنی هم آیینه این نزنی دوباره تا اینجا وایستادم واال-
 

 ...گرفت م خنده
 
 بیرون بریم نمیاي ساسان-
 
 بپوشم لباسامو وایسا چرا-
 

 .بیرون رفت وازاتاق داد تکون سرشو
 

ــرهن ــوه پی ــیدم اي قه ــلوارجین پوش ــم باش ــگ ه ــارونی اون رن ــوه ب ــرم اي قه ــم رو چ ــتم روي ه  دس
 شدیم آرش ماشین سوار...افتادم ادکلنم یاد آخر ي لحظه... انداختم
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 مــنم بــده گیــر بــودن مســتقل بــه کــه نبــود حــاجی مثــل بابــاش حــداقل...کــرد مــی زنــدگی تنهــا آرش
 موندم احمد حاج خونه تو سامی خاطر به فقط شاید

 
 !بود بهونه سامی نه
 

 ...بشه آوري یاد تلخم خاطرات دوباره نمیخواستم باتنهابودنم من
 

 یکـــی بــود  ایــن  بـــه خــوبیش  ولــی ....میـــداد عــذابم  کــذایی  خـــاطرات اون االنشــم  همــین  هرچنــد 
 ...کنه حواسموپرت

 
 ...چه من به. نبود شاپ کافی داخل مشتري بود عجیب. شدیم شاپ کافی وارد

 
ــب ــه زیرل ــالم ب ــردم علیرضاس ــه ک ــتم وب ــه رف ــاالآرش طبق ــت ب ــد گف ــه چن ــد لحظ ــاد بع ــیش می  وپ

 علیرضارفت
 

 بود هاخاموش چراغ وهمه بود تاریک باال
 

 ...چی یعنی
 

 هوراکشیدن نفر وچند شدن روشن باهم همزمان لوستر چندتا دفعه یه
 

 مبارك تولدت تولد تولد
 

 گیرشدم غافل هم و گرفت ام خنده
 

 ندیـــده  اصـــال بـــود  ســـالی یـــه  حـــداقل شـــاید کـــه  دوســـتایی. اونجـــابودن  دوســـتام از خیلـــی
 ...بیشتر شایدم...بودمشون
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 کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 
ــا آرش ــد ب ــتاده لبخن ــود ایس ــا. ب ــمام ب ــکر ازش چش ــردم تش ــتم و ک ــمت برگش ــه س ــا بچ  دوازده ده ه
 شد شروع ها پرسی احوال و سرم ریختن قدیما مثل. میشدن نفري

 
 معرفتی بی خیلی ساسان-
 
 )پسرا پرسی بارزاحوال هاي نمونه از(قدیم هاي ساسان هم ساسان-
 
 ...ایم زنده مردیم ببینی نزنی زنگ یه-
 
 شدم خوشحال نهایت بی پیمان و حسین دیدن از
 

 ...میزد برق نور زیر دستش توي پیمان طالیی ي حلقه
 
 ...داره بار زنش که بودم شنیده آرش از
 

 ...آرش مثل...  من مثل. بود مجرد هنوز حسین
 

 ...بود24عدد شمعش آوردن رو کیک زدن گپ کلی بعد
 

 بود؟ آبان7امروز یعنی
 

 بود خوبی شب
 

 ...نمیشد"آرش"من براي کس هیچ ولی بودن شوخ آرش عین همشون داشتم خوبی دوستاي
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ــتیم ــازکنیم خواس ــه کادوهاروب ــون ک ــتش آرش فنج ــادوآب ازدس ــو افت ــه دهانش ــختی ب ــورت س  داد ق
ــر ــارش از متحی ــو رد رفت ــال نگاهش ــردم دنب ــاهم...ک ــون نگ ــا هم ــت ج ــد ثاب ــش... مون ــاي کف ــی ه  ورن
 مشکی

 
 اي سورمه جین شلوار

 
 رنگ اي سورمه اسپرت کت

 
 اش وچهره

 
 آشنا بسیار اي چهره

 
 نمیومد یادم

 
 میومد یادم نه
 

 ساسان که داشت اصرار ام حافظه فقط
 

!  نــه...  بیــاد یــادت نبایــد رولباتــه خنــده کــه حــاال بیــاد؛ یــادت نبایــد تولــدت توشــب بیــاد، یــادت نبایــد
 ...نه حاال حداقل

 
 ...بود یادم چیز همه... بود یادم همیشه من بود فایده بی
 
 بزنم دور من میدي تو دوچرخه ساسان-
 
 ندارم زورشو میزنیش؟؟من منوزد باسنگ پسره این ساسان-
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 توباشه رنگ هم لباسم میخوام منم ساسان-
 
 داده اجازه هم عمو ما خونه بریم بیا ساسان-
 
 نیست رنگی این ازمنم چرا قشنگه انقدر چشمات چرا تو ساسان-
 

 ....طاها
 

 ...بود طاها
 

 انداخت پایین سرشو بادیدنم
 

 ...بودن کرده سکوت همه
 

 میداد آزارم سکوت
 

 میشد تداعی ذهنم در کودکی هاي خاطره
 

 بود برادرم مثل که آورد می یادم به رو اي بچه وپسر
 

 بود رفیقم
 

 باشم داشته هواشو جا همه بود خواسته ازم احمد حاج که یتیمی ي بچه پسر
 

 داشتم دوستش چقدر من
 
 بود احمد حاج برادر یادگار که این بخاطر نه
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 بود یتیم که این خاطر به نه
 
 ...نه
 
 بود خودم خاطر به
 

ــا آدمــی چــون...باشــم داشــته دوســت رو هــا آدم گــرفتم مــی یــاد داشــتم کــه  زنــده داشــتن دوســت ب
 ...اس

 
 میکنه؟؟ چکار جا این این گفت علیرضا به آرش-
 

 من، سمت اومد طاها
 

 !!!سالم:آورد جلو دستشو
 

 کردم نگاه دستاش به خیره
 

 دوختم چشم بقیه به وبااخم برگشتم
 

 نیسـت  عمـوت  پسـر  همـون  ساسـان؟؟این  نمیگیـري  تحویـل :گفـت  جـا  ازهمـه  خبـر  بـی  دوسـتام  از یکی
 بودین؟ باهم همیشه که
 

 ...شماها شده چتون.... ها عموته پسر
 

 بود فایده بی دوستام اومدن وابرو چشم
 

 کنم پیاده فکشو بزنم بامشت برگشتم
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 47

 ....نشد
 

 ...نکن خراب امشبو میکنم خواهش ساسان:وگفت گرفت محکم دستمو آرش
 

 نشستم صندلی روي عصبی
 

 نشست من روبروي اومد طاها
 

 شد خیره من وبه گذاشت اش چونه زیر دستشو
 

 :آورد بیرون کوچیکی ي بسته و توجیبش کرد دست
 

 ...ساسان مبارك تولدت
 

 ...نکردم نگاش حتی
 

 ...ورفتن کردن خدافظی تک تک ها وبچه شد تموم تولد
 

 حــرف بایــد ساســان:گفـت  وزیرلــب گذاشــت ام شـونه  روي دستشــو طاهــا کـه  بــرم آرش تابــا بلندشـدم 
 ...بزنیم

 
 !!!!بابا خفه بگم برنگشتم حتی

 
 کرد سد راهمو جلوي پایین اومدم ها پله از
 

 خوابوندم توصورتش رو مشت
 

 شدم آخیــــش،راحت
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ــر ــنم فک ــی ک ــم خیل ــون زدم محک ــدي چ ــه بان ــتم دور ک ــده دس ــودم پیچی ــون ب ــد پرازخ ــتم ش  ودس

 ...میکردم عوض و پانسمانش باید دوباره....تیرکشید
 

 بود مونده مات بود دستش ها کادو که درحالی آرش
 

 ....من تولد از اینم...بیرون زدم علیرضا از خداحافظی وبدون کشیدم دستشو
 

 نمیگفت هیچی آرش
 

 افتاد وراه کرد روشن رو ماشین
 

 ...کرد می همراهی بدجور خواننده صداي کرد زیاد سیستمو صداي
 

 نشست جلو ردیف ورفت کرد پرسی احوال اومد سمتم به آرسام شدم کالس وارد
 

 ....شدید بود خرخون بچه
 

 سرجام نشستم
 

 شد کالس وارد کریستینا
 

 نشست وکنارم اومد دوباره
 

 میکردن نگاهمون موذي لبخندي با همه
 
 ....یعنی ك یعنی: منظور این با
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 بود برده آبرومو دختره این
 

 ...نشست می من پیش میومد باز ولی کردم عوض جامو چندبار حتی...نمیشد آدم
 

 نبود خالی جاي دستم بغل و نشستم ارسام پیش بار یه
 

 زدم گشادي لبخند بشینه پیشم نمیتونه ازاینکه خوشحال بستم چشمامو و کشیدم عمیقی نفس
 

 وارفتم و بازکردم چشمامو
 

 ....بود شده خیره وبهم بود نشسته کنارم بالبخند
 

 بود کرده دك رو ارسام بیچاره
 

 هام بداخالقی حتی
 

 هام توهین
 

 هام تهدید
 

 نبود کارساز
 

 ...نمیشد حالـــیش منو زبون کال
 

 نمیداد جوابمو اصال
 

 نمیکرد هم سالم حتی
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 نشست می پیشم میومد باسکوت فقط
 

 ...رفتم بوفه سمت به کالس از بعد
 

 شدم خیره بیرون وبه نشستم پنجره به رو
 

 بود ابري هوا
 

 داشتم دوست رو ابري هواي
 

 برگردوندم سرمو نشست روم روبه کسی
 

 ...بود کریستینا
 

 ریخت بیرون طالئیش وموهاي کرد کج سرشو
 

 هـاي  رگـه  تـوش  کـه  بـود  تیـره  بلونـد ...بـود  قشـنگ  موهـاش  رنـگ  امـا ...کـرده  رنگ موي از میومد بدم
 ...میشد دیده هم اي قهوه

 
 بودم شده خیره بهش سکوت در
 
 ...من نه میزد حرف اون نه
 

 !!!!داره قشنگی چشماي چه:گفتم خودم پیش
 

 نگــاه دریــک الاقـل  کــه بـود  ایــن بــودم کشـیده  کــه دري دربـه  همــه ایــن بود،مزیـت  معصــوم اش قیافـه 
 میفهمیدم
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 زن یه
 

 ...هرزه یا زنه یه
 

 بود پاك هم بودپاك،لبخندش معصوم کریستینا ولی
 

 نبود مسلمون بااینکه
 

 نبود حجاب بی ولی
 
 !!!نبود جلف.. نه... بپوشونه مچ تا رو هاش دست و نباشه پیدا موهاش تار یه اینکه نه
 

 بود جلف حرکاتشون ولی داشتن هم کامل حجاب حتی دخترا بعضی
 

 مردي وهر من نظر به بود خودنمایی
 

 !بودن کوچیک آدما جور این چقدر
 

ــه کســایی ــه ک ــودن توبوف ــره بهمــون ب ــده خی ــودن ش ــتم...ب ــیلم بگــم خواس ــینمایی ف ــن زل س ــه زدی  ب
 ...گرفتم خودمو جلوي ما؟ولی

 
ــتینا ــه آروم کریس ــز روي رو اي جعب ــت می ــه زد زل...گذاش ــن ب ــنس...م ــو ج ــناختم نگاش ــوي...میش  ت

 ...بود محبت دنیا یه روشن عسلی هاي چشم اون
 

 :گفت زیرلب بزنه حرف باخودش که انگار
 

 ...مبارك تولدت
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 52

 موند ثابت خالیش صندلی روي نگام...ورفت اومد باد مثل...کرد روترك اونجا و شد بلند
 

 .برداشتم میز روي از رو جعبه وناخودآگاه بردم دست
 

 بودم نشسته کاناپه روي
 

 اگــر...داشــت خــوبی بــوي جعبــه حتــی..بــود کــوچکی مخملــی جعبــه...اوردم در جیــبم تــوي از رو جعبــه
 باشم نکرده اشتباه

 
 چشــمامو بــود مــن کنــار کریســتینا وقتــی کــه میدونســتم جــایی اون از اینــو...بــود کریســتینا عطــر بــوي

 نکنه پرت حواسمو عطرش بوي که میدادم تکون وسرمو میبستم
 

 بــه را مــردي کــه بــود صــلیبی پــالك...شــدم خیــره پالکــش وبــه کشــیدم بیــرون جعبــه از را بنــد گــردن
 ...بودند آویخته آن

 
 کردم تصور رو مصلوب)ع(عیسی

 
 ....ها تلخی...ها بدبختی به من...ومن بود شده آویخته صلیب به اون

 
 ...گذاشتم میز کشوي توي اونو روبستم وجعبه زدم لبخند

 
*** 

 
 کجایی؟؟ الو،آرش -
 

 بیمارستان:پیچید توگوشی دارش خش صداي
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 چی؟؟ برا -
 
 میره ازدست داره آرمیتا -
 

 شد بلند هقش هق صداي
 
 بیمارستان؟ کدوم -
 
 ....بیمارستان -
 
 رفتم بیمارستان پذیرش سمت به
 

 دارین؟؟ آرمند آرمیتا اسم به بیماري ببخشید خانم
 
 ...صبرکنین لحظه چند -
 

 کردم حس ام شونه روي رو دستی سنگینی
 

 بود آرش برگشتم
 

ــی ــه ب ــه توج ــه پرســتاري ب ــه ک ــودش واس ــرف خ ــزد ح ــت می ــیدم رو آرش دس  صــندلی وروي کش
 نشوندمش

 
 ...میلرزید هاش شونه

 
 آرش؟ شده چی:شدم کالفه

 
 ورفته گرفته زیرش ماشین یه مدرسه توراه...صبح -
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 حاله؟؟ درچه االن -
 
 ساسان کماست تو -
 
 ...کرد گریه و
 
 ...وپامیزد دست وزندگی مرگ میون که دختري به.شدم خیره بهش شیشه پشت از
 

 بودن کرده وصل بهش ودستگاه دم کلی
 

 ...نداشت آرش به شباهتی چهره لحاظ از حال بااون ولی نبود پیدا صورتش از چیزي
 

 ...باشن هم به شبیه که بودن برادر خواهر مگه اصال
 

 آرومـش  میکـرد  وسـعی  بـود  گرفتـه  دستاشـو  آرمنـد  وآقـاي  میکـرد  تـابی  بـی  آرش مـادر  خـانم  سودي
 کنه

 
 ...بود شده خم خودشم پشت اما
 

 باشه؟؟؟ داشته دوست شو بچه انقدر میتونه مادر یه یعنی
 
 "مادر"
 

 ...بود اي بیگانه ي واژه
 

 من براي حداقل
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 بودم کرده درکش نه بودم کرده حسش نه من بود هرچه مادر
 

 ازکودکی
 
 ...اآلن تا
 

 نشستم پیشش خودم و بردم محوطه توي نیمکت سمت به رو آرش
 

 میکرد گریه
 

 من اما
 
 "نکردم گریه"
 

 ...یادمه کردم گریه که باري آخرین
 

 نمیره یادش رو بار آخرین آدمی هیچ
 

 باره آخرین چون
 

 نمیشه وتـــــــکرار
 

 دیدار آخرین مثل
 

 بوسه آخرین
 

 ....داشتم یاد به رو هام هق هق وآخرین اشکام ،آخرین م گریه آخرین حاال ومن
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 ایستاد صحنه اون وروي رفت عقب زندگیم فیلم
 

 کرد پرت گذشته روبه من
 

 ایستادم اي کهنه صندلی کنار
 

 بود گرفته را پسرك وپاي دست اي گنده شکم هیکلی مرد
 

 ...شد نمایان اش خورده کرم هاي ودندان خندید می زنی
 

 بـراي  کـه  کسـانی  جلـوي  امـروز  پسـر  ایـن ...میکـرد  تنبـیهش  برد،بایـد  پسـرك  سـمت  بـه  را داغـی  سیخ
 بچــه ولــی...هــا بچــه بــا برخــوردش ،طــرز رفتــارش از...بــود کــرده شــکایت او از بودنــد آمــده بازرســی

 پسـربچه  ایـن  هـاي  حـرف  کـه  بـود  شـده  سـوال  بقیـه  از کـه  هنگـامی ...بودنـد  کـرده  سـکوت  دیگر هاي
 تنبیـــه اورا بایـــد زن حــاال ...بودنـــد ترســـیده چــون ...اســـت دروغ گفتنـــد نه؟همــه  یـــا اســـت راســت 

 چیه؟ این میدونی:وگفت گرفت پسرك سر باالي را سیخ...میکرد
 

ــرك ــاترس پس ــه ب ــاه زن ب ــرد نگ ــن:داد ادامــه زن...میک ــازات...ای ــر مج ــه پس ــی ي بچ  مثــل ناسپاس
 سـر  پشـت ...میبـري؟  سـوال  زیـر  منـو  اعتبـار  کردم؟حـاال  رو هـا  حـروم  تخـم  اون و تـو  حمالی کم...توئه
 چــه میدانســت...رابســت هــایش چشــم بچــه پســر...بــرد او ي ســینه طــرف بــه آهســته را دســتش آن

 تصــمیم از نــافرمونی عقوبــت از تــر ســنگین...بــود ســنگین تنبیــه ایــن ولــی...رامیکشــد انتظــارش چیــز
 ...هایش خرابکاري...کبري هاي

 
 داد کـــه کـــودکی خـــراش جگـــر صـــداي آن ســـر رسیدوپشـــت مشـــامم بـــه ســـوخته گوشـــت بـــوي
ــراي تقالهــایش...ســوختممم...ســوووووختم:میــزد ــرد آن دســتان از نجــات ب  نتیجــه بــی پیکــر غــول م

 فقـط  حـاال ...شـد  قطـع  بعـد  و شـد  تـر  وکـم  تـر  کـم  زدنـش  وپـا  دسـت ...گرفـت  آرام بعد اي لحظه...بود
 زبانــه چشــمانش در عمیــق اي کینــه...بــود شــده خیــره او بــه بــانفرت کــه زنــی...میکــرد نگــاه زن آن بـه 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 57

ــا مشــکلی چــه زن ایــن...میکشــید ــرد فشــار داشــت؟حاال او ب ــازو روي م  کمتــر کــودك نحیــف هــاي ب
ــده ــود ش ــط....ب ــک فق ــه،طول ی ــید لحظ ــه کش ــرك ک ــیخ پس ــم را س ــت محک ــید زن ازدس  روي و کش

 شـدن  جزغالـه  بـوي  کـه  بـود  ایـن  مهـم ...نبـود  مهـم ...سـوخت  هـم  خـودش  دسـت ...گذاشت زن صورت
 ...داد نوازش را اش شامه و خورد مشامش به
 

 راگرفت صورتش جلوي زد، فریاد زن
 

 کرد داغ را کودك دست دو وپشت رابرداشت ،سیخ مرد
 

 نمیکرد گریه دیگر...  کودك
 

 وحشــتناك صــورتش. کــرد نگــاه مــن وبــه برگشــت زن آن ســر پشــت. شــد خیــره مــن بــه نفــرت بــا
 بود سوخته صورتش راست طرف. بود شده

 
 خانه یتیم جالد بود؛ کبـــــري عفریته آن

 
 خندید می وحشتناك میخندید، ها دیوانه مثل بچه پسر

 
ــرد زن ــد وحشــت وم ــب عقــب کردن ــري...میرفتنــد عق ــت از کب ــر پش ــز بــه س ــورد آهنــی می  برخ

ــا فلــزي ظــرف...کــرد ــدي صــداي ب ــین روي ب ــاد زم ــه شــد وباعــث افت ــري ک ــغ وار هیســتریک کب  جی
 ...بچه پسر یک آنی ازجنون...بود ترسیده...بزند

 
 ....دوید من سمت به باسرعت اما پسرك

 
*** 

 
 ...بود پوشونده عرق هاي دونه رو صورتم...پریدم باال دومتر ازترس
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 :وگفت شد خیره بهم آرش

 
 کابوس؟؟ بازم

 
 میکشی؟؟:وگفتم برداشتم نخ یه کردم باز سیگارمو وپاکت ندادم جوابشو

 
 !!!نه -
 
 خوبه؟؟ سرطان واسه میگن نشنیدي بکش -
 

 کشید ازدستم سیگارو زدو تلخی پوزخند
 

 فرستادم هام ریه داخل رو ودودش کردم حلقه سیگار دور هامو لب
 

ــه آرش ــه ب ــاي حلق ــاه دود ه ــرد نگ ــیگار میک ــن س ــوي روش ــتش ت ــده دس ــخص مان ــود بودمش ــوي ب  ت
 ..ام خسته خیلی ساسان: فکره

 
 ...طور همین منم -
 
 ...!نیومده ما به خوشی نوشتن ما پیشونی رو انگاري -
 
 .نیومده ما به زندگی...نه خوشی -
 
 ...بودي تا3ما از تر وساکت صبورتر همیشه تو -
 
 دلشــو داغ گذشــته تلخیــاي آوري یــاد بــا موقعیــت ایــن تــوي نمیخواســت دلــم...گفــتن اذان بلندشــو -

 ...کنم تر تازه
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 رفتیم نمازخونه سمت به
 

 قســمت بزرگیــت بــه...نگیــر ازمــن رو آرمیتــا خــدایا:گفــت وبلنــد مهــرش روي سرشــو آرش نمــاز بعــد
 ...بمونه بذار نبر رو آرمیتا میدم

 
 شد بلند اش گریه صداي

 
 "نگرفت؟ ام گریه من چرا"
 
 اومد گوشیم زنگ صداي که میرفتم ماشینم سمت به
 
 بله؟؟ الو -
 
 ...باباجان سالم -
 

 ...کردم سکوت
 
 ...میگیره بهونه سامی خونه برگرد...بود خرد اعصابم روز اون من -
 
 نمیتونم -
 

ــی ــع رو گوش ــردم قط ــندلی روي و ک ــرتش ص ــردم پ ــده...ک ــب دن ــرفتم عق ــگ از و گ ــرون پارکین  بی
 ...اومدم

 
 ....بود مغرور احمد حاج

 
 نبود دعوامون اولین
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 میرفتم آرش خونه به من هاش زدن سیلی بعد همیشه

 
 ...برمیگشتم منم....برگرد ومیگفت میزد زنگ اونم

 
 ...بود نانوشته قرارداد یه مثل

 
 .رفتم دانشگاه سمت به
 

 میداد توضیح پسرا از یکی براي شو جزوه داشت آرسام
 

 :اومد سمتم به بادیدنم
 

 خوبی...ساسان سالم
 
 خوبم -
 
 اومد؟؟ هوش به چطوره؟؟؟خواهرش آرش -
 
 !!متاسفانه نه -
 
 کرده دعوتت خانم حاج...ما خونه بریم دانشگاه بعد -
 
 باشم آرش پیش باید وضعیت این تو...نمیشم مزاحم -
 
 آرش پیش میریم هم بعد...میریم تو ماشین با نیاوردم ماشین امروز من...سرجات بشین -
 
 میذاري؟؟ مایه خانوم حاج از چرا برسونت میخواي راننده بگو -



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 61

 
 ...میرم خودم خسیس باشه -
 
 میرسونمت حاال خب -
 

 !!گردنش پس زدم محکم یکی بادستم
 
 بود؟؟ چی بابت این -
 
 تو؟؟ داشتی من تولد تاریخ چکار ندي کسی به منو راپورت اینکه بابت -
 

 ....ورفت خندید
 

 زد ولبخند کرد کج سرشو همیشه مثل کریستینا
 

 کردم نگاش تفاوتی بابی
 

 :پرسید
 
 اومد؟؟ خوشتون ام هدیه از
 
 هدیه؟؟ کدوم -
 
 !!!دادم روزبهتون اون که همون -
 

 تــر کوتــاه دیــواري...بیــارم در ســریکی رو روز چنــد ایــن دلــی دق میخواســتم...آوردم جــوش لحظــه یــه
 :نبود اون از
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 جـــا ایـــن بگـــم زبـــونی چـــه میکائیلیان؟؟بـــه خـــانم چیـــه کـــارا ایـــن...زبالـــه ســـطل انـــداختمش -
 مــا بــه دیگــه جــور یــه دانشــجوها بشــین،اکثر ســبز مــن روي جلــو جــا همــه نمیــاد خوشــم..دانشــگاهه

 نمیکشـــین خجالـــت...باشـــه داشـــته غـــرور بایـــد دختـــر...دختریـــد یـــه شـــما مـــثال...میکـــنن نگـــاه
 نمیخــوام دیگــه بـــسه..داشــت انتظــار ایــن بیشــتر نمیشــه وزمونــه دور ایــن دختــراي از واقعا؟؟هرچنــد

 ...ندارم وحسابی درست اعصاب من...بپلکی وبرم دور
 

 :گفت لرزون صدایی با چشمامو تو زد زل شدو اشک پراز چشماش
 

 ....ساسان بدي خیلی
 
 ...بیرون زد کالس از
 

 انداختم دور کادوشو که گفتم دروغ چرابهش نمیدونم خودمم
 

 زدم بهش حرفامو بقیه ولی
 

 شدم پشیمون حرفام ازگفتن چرا نمیدونم ولی چرا دروغ
 

 درك به اصال
 

 ...گفتم خوب
 

 ...ما به زدن زل کالس همه دیدم
 

ــا،یکی ــتاي از هم ــه باعصــبانیت کریســتینا دوس ــد طــرفم ب ــو ودستاشــو زد تمســخرآمیزي اومدپوزخن  ت
 :وگفت داد هواتکون
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 کـه  گفـتم  اینـو  نیستــــــا  هـم  پخـی  هـیچ  کـه  درصـورتی !!!کیـه  میکنـه  بـدي،فکر  بهـا  پــسر  یـه  بـه  وقتی
 کــه بفهمــه بایــد داره بــودن آدم ادعــاي کــه مقــابلش طــرف نداشــت هــم غــرور اگــه دختــر یــه بــدونی
 کرد اهانت شخصیتش به نباید کرد کوچیکش نباید کالسیاش هم بین جمع جلوي

 
 باشه داشته شعــور باید هم پسر یه باشه داشته غرور باید دختر یه اگه اگه درضمن

 
 نیست آدم شعور بی آدم

 
ــتم ــه گف ــدونی ک ــتی کــی ب ــبانیت!!! هس ــاه باعص ــدي نگ ــه تن ــن ب ــن و کــرد م ــکوت در م  گــوش س

 خونسردي همه این بود عجیب یکم...دادم
 

 ...رفت بیرون محکم هاي باقدم
 

 ...میکردن نگاه ما وبه بودن شده جمع همه
 

 کردم جمع وسایلمو باعصبانیت
 

 کردم برخورد یکی به محکم راهرو تو
 

 اوردم باال سرمو
 

 بود بهاره
 

 داشتم کم همینو فقط
 

 :گفتم بااخم
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 کنار شو گم
 

 ...خودش واسه میکنه وزوز چی ببینم واینستادم حتی شدم رد سریع
 

 ...خواست دفترش توي منو دانشگاه معاون
 

 ...تکرارنشه که داد تذکر بهم
 

 بودن فعال ما کالس ها آنتن که نبود فعال انقدرbbc شبکه یعنی
 

 ...نشست پیشم وآرسام شد درباز که بودم گذاشته فرمون روي سرمو
 

 ...دهنتـــو ببند:گفتم که بزنه حرف خواست
 

 گیشا توي بود قدیمی دوطبقه خونه.... خونشون دم رسیدیم
 

 کرد استقبال ازم رویی باخوش) مادرآرسام(خانوم حاج. شدیم داخل باهم
 

 اکتفاکردم کوتاه سالمی به من
 

 بودم نخورده که بود بیشتر شایدم یا ماهی5،6 کنم فکر. بود سبزي قورمه ناهار
 

ــه.  بــود.... و مکزیکــی ایتالیایی،فرانســوي،یونانی، غــذاي توفــاز کــه نســرین  نیمــرو کــه هــم آرش خون
 ...وپیتزا فود فست و...ونیمرو بود

 
 :موند گلوم تو غذا آرش بایاد

 
 خانوم حاج -
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 پسرم؟ بله -
 

 پسـرم؟
 
 ؟!ببرم آرش براي بدین غذاتونو از یکم میشه -
 
 ...پسرم البته -
 

 کردم وتشکر غذاکشیدم از دست
 

 شد وارد کوچولو بنیامین شدو باز در
 
 ...ساسان عمو سالم...آرسام عمو سالم -
 

 کشیدم سرش به دستی نشست وکنارم اومد
 

 ...همین
 

 !!!من محبت نهایت
 

 ...بود وآرسام من آشنایی عامل بنیامین
 

 :میکشه دستمو کسی شدم متوجه که بودم کردن خرید توپاساژدرحال
 

 ندیدین؟؟ منو عموي شما آقا
 
 شدم خیره بود پرازاشک چشماش که اي پسربچه به
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 میکرد نگاه من به مستاصل میکرد فین فین که درحالی

 
 بود گرفته ام خنده

 
 ...باشه کی عموش که کیه این نمیدونستم اصال من

 
 سرشــو میکــرد پــاك صوتشــو دســت پشــت بــا کــه حــالی کــردي؟در گمشــون:گفــتم و گــرفتم دستشــو

ــه ــن مثـــل مـــنم روزي یـــه...ســـوخت بـــراش دلـــم...داد تکـــون آره ي نشـــونه بـ  پنـــاه بـــی ایـ
ــتم...بــودم ــاش نگــران:گف ــتم...میشــه پیداشــون االن نب ــراش رف ــدم بســتنی ب ــدم خری ــنم ومنتظرمون  ببی

 ...میشه پیداشون اش خانواده
 

 ...نشد وخبري گذشت بیشتر ساعت یک
 

 کردیمااا گیري عجب گفتم باخودم
 

 عموووو بنیامین:اومد سر ازپشت مردي صداي که
 

 شدم خیره بود سرم پشت که چهارشونه پسر به و برگشتم
 

 کشید آغوشش در وبامحبت رفت پسرك سمت به مرد
 

 بودم نگرفته آغوش در جوري این را سامی حتی عمرم توي
 

 بیشـتر  بعـد  بـه  ایـن  از:گفـتم  عمـوش  بـه  جـدي  خیلـی ...رفـت  خـواهی  عـذر  کلـی  وبعـد  تشـکرکرد  مرد
 !حتما:گفت بامهربونی و زد لبخند بنیامین عموي...باشید مراقب
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 رودیدم بنیامین عموي رفتم دانشگاه به که روزي
 

ــال ــب درکم ــدم تعج ــک دی ــته دری ــم و رش ــرم ه ــتیم ت ــی هس ــب خیل ــود جال ــو...ب ــو دستش  آورد جل
 بــه اونــم و کــرد معرفــی خودشــو خنــده زیــر بــزنم شــد باعــث لحــنش...نجــات ي فرشــته ســالم:وگفــت
 ...بود خونگرمی پسر...شد اضافه دوستام

 
 میکنی؟؟ سیر هپروت:اومدم خودم به آرسام باصداي

 
 ...من روبروي چاقورو و دستی پیش و گذاشت میز روي رو اي میوه سبد

 
 !!!شوهردادنته وقت دیگه آرسام:گفتم

 
 باش خودت فکر به تو:وگفت خندید

 
 ...آرش پیش بریم پاشو -
 

 افتادیم راه خانوم حاج هاي سفارش وبعد شد آماده
 

 پتـک  مثـل  کـه  دوسـتش  هـاي  حـرف . بـود  چشـمام  جلـوي  کریسـتینا  آلـود  بغـض  چشـماي  همش راه تو
 بیمارستان رسیدیم...بود

 
ــه سرشــو آرش ــوار ب ــه دی ــود داده تکی ــود گذاشــته هــم روي وچشماشــو ب ــه. ب ــود آورده در ریــش ت  ب

 اومد می بهش خیلی که
 

 بازکرد چشماشو ما هاي قدم باشنیدن
 
 بود تر تلـــخ گریه ازصدتا اش خنده. بود تر سنگین نمیزد. زد لبخند زور به
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ــن. نداشــتم حســی چــون نمیکــردم، درکــش ــدجور لبخندشــو ای ــراي...میکــردم درك ب  نگــران آرش ب

 ...بودم
 

 میگن؟ چی دکترا آرش:پرسیدم
 

 زیرگریه وزد بود جمله یه منتظرهمین انگار
 
 "میکنه؟ گریه هم مرد آخه"
 

 کرد گریه هم احمد حاج یادمه
 

 آرش باباي طور همین
 

 هم ها دورتر در
 
 "بودم من که اي بچه پسر"
 
 کردن امید قطع...قط را..ت..دك ساسان -
 

 نفــس هــا دســتگاه ایــن بــا بــود بســته چشماشــو مثــل شیشــه پشــت کــه دختــري اون یعنــی...یعنــی ایــن
 ...نباتی زندگی...یعنی...میکشید

 
 نیست؟ امیدي هیچ یعنی:گفتم -
 
ــه - ــه کــه اي ضــربه گفــتن...گ...ن  نتونســت دیگــه...اون...اون و بــوده محکــم خیلــی خــورده ســرش ب

 ...بده ادامه
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 شد آرومتر پرستار هشدار با فضاپیچید تو هقش هق
 

 میکرد گریه هم وخودش گذاشت آرش ي شونه روي دستشو آرسام
 
 "میکرد گریه هم آرسام"
 
 بگیره دوش یه الاقل خونه بیاد کردم مجبور رو آرش اصرار کلی با
 

 میکرد نگاه آرمیتا به شیشه پشت از مستاصل
 

 آرمیتابود اجازه منتظر انگار
 

 میفهمیدم تازه
 

 بود وابسته آرمیتا به چقدر آرش
 

 آرش خونه سمت ورفتیم رسوندم رو آرسام
 

ــا گوشــیم . زدم ردتمــاس و کــردم اخــم شــماره بادیــدن. خــورد زنــگ ازبــس خودکشــی داشــت تقریب
 نبود بردار دست

 
 .بود احمد حاج کردم، خاموش رو گوشی

 
ــی آرش ــر حرکــت بــدون گرفــت دوش حوصــله ب  واز کشــیدم دستشــو. بــود مونــده آب دوش زی
 بیرون آوردمش حموم
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 چشــم بــود اپــن روي کــه هــام جــزوه وبــه کــردم روشــن رو ســاز قهــوه. کــردم حاضــر لباساشــو بــراش
 دوختم

 
 بودم نخونده هم خط یه!!! خون درس منم بود، ترم میان نزدیکاي

 
 بود گرفته دستاش بین سرشو. نشستم آرش پیش ورفتم کردم پرت هامو جزوه حوصله بی
 

 !!شکر بدون...  بود تلخ کرد؛ اش مزه مزه. دادم بهش رو قهوه
 

 :گفت آرش
 

 !تلخ شکر،تلخ بدون اونم بخورم قهوه همیشه تو مثل باید منم شاید ساسان
 

 ...شدم خیره ها سرامیک وبه انداختم پایین سرمو
 
 ساسان؟ -
 
 بله؟ -
 
 مون؟ خونه میبري منو -
 

 برداشتم اپن روي از رو وسوئیچ شدم بلند حرفی هیچ بدون
 

 بریم که کردم اشاره باسر
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 و اومـدیم  دنیـا  ایـن  بـه  اختیـار  بـی . بـودیم  کـوکی  آدمـا  مـا  همـه . کـوکی  آدم عـین . افتـاد  راه سرم پشت
 وقــت هــیچ کــه هــایی ومصــلحت حکمــت. کــردیم زنــدگی خــدا ومصــلحت وصــالح باحکمــت عمــره یــه

 بودن کلمه یه فقط شاید بودن چی نفهمیدیم
 

 ...بشیم خفه کنن راضیمون که
 

 بعــدي نفــس.  پیرشــدیم دیــدیم. اومــدیم خودمــون بــه روزي یــه. کــردیم زنــدگی بقیــه بــراي عمــر یــه
 ...وبس شدیم اُور گیم.....تموم وقت گفت اومد عزرائیل که نکشیدیم کامل هم

 
*** 

 
 نداشت آرش خونه با زیادي ي فاصله ارمند اقاي خونه

 
 :گفت می میپرسیدم علتشو هم وقتی و بود شده مستقل که میشد چهارسالی سه آرش

 
 ....نیست راحت من جلوي. نامحرمم بهش ومن شده بزرگ آرمیتا

 
 بود اي فهمیده پسر میومد خوشم

 
 بــی و بــود گرفتــه غــم جــارو همــه انگــار حــاال. داشــتن باصــفایی و بــزرگ حیــاط. رســیدیم خونشــون بــه

 میگرفت دلت اختیار
 

 وگرفتــه کـدر  هــم اسـتخر  آب. میکــردن خـش  خـش  پاهــات زیـر  زرد برگــاي. بـودن  شــده خـم  درختـا 
 بود گرفته لجن...  بود

 
 نمیکنن؟؟ خالی آبشو چرا گفتم باخودم
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ــد شــل پاهــاش آرش ــو ش ــر. زد وزان ــو زی ــا گــرفتم بغلش ــودم وب ــردمش خ ــل ب ــت. داخ ــدم نمیتونس  ق
 اسـتقبالش  بـه  دوبـاره  کـه  بـود  آرمیتـا  دنبـال  چشـماش  انگاربـا . میکـرد  نگـاه  حیـاطو  دورتـادور  و برداره

 نداشت حسابی درست وروز حال اونم. اومد استقبالمون به خونشون خدمتکار. بیاد
 
 کرد سالم آرش به
 

 میشد خالی باید نرفتم همراهش آرمیتارفت اتاق سمت وبه نداد جوابشو آرش
 

 میومد کنار خودش با باید
 

ــون فضــاي ــود ســنگین خونش ــوار در انگــار...ب ــن ودی ــه ای ــین متوجــه هــم خون ــودن غمگ ــن اهــالی ب  ای
 ...میگرفت دلت میکردي نگاه طرف هر که بودن خانواده

 
 کردم نگاه سالن دور عتیقه هاي مجسمه وبه نشستم سلطنتی مبل روي

 
 گلومــو  تلخــیش. زدم عمـــیقی پــک همیشــه مثــل و زدم آتــیش ســیگاري. داشــت فنــدك ســاعتم
 سوزوند

 
 ...بفرمایید:گرفت جلوم رو چاي سینی اومد کنان لخ لخ خدمتکار

 
 ...نمیخورم ممنون -
 

 داد تکون سرشو
 

 نیستن؟ خونه آرمند آقاوخانم:پرسیدم
 
 ...شدن بودبستري بدشده خانوم حال...بیمارستانن نه -
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 ...رفت واونم نگفتم هیچی

 
 نبود آرش از خبري ولی بود پرشده زیرسیگاري

 
ــمت ــاق س ــا ات ــتم آرمیت ــه. رف ــه اي تق ــدم وارد و زدم در ب ــاس آرش. ش ــاي لب ــا ه ــو رو ارمیت ــرد ب  میک
 میریخت واشک

 
 بـود  شـده  خـیس  آرش اشـک  بـا  کـه  قسـمتی  بـه  و کشـیدم  ازدسـتش  رو آرمیتـا  لبـاس ...شـد  ریش دلم
 :گفتم باتشر کردم نگاه

 
 آرش اینکارارو باخودت نکن -
 
 ...نمیدونی تو ساسان -
 
 چیو؟؟؟ -
 
 ...احساسمو -
 
 :وگفت بدم ادامه نذاشت....طبیعیه بوده خواهرت باالخره خب -
 
 کـم  بـود  شـیرین  خیلـی  اومـد  دنیـا  بـه  وقتـی  میـدونی :کنـارزد  صـورتش  از واشکاشـو  کـرد  مکثـی ... نه -

 کـم . بگـه  چیـزي  بهـش  نداشـت  جـرأت  کسـی  بـودم  جاباهـاش  وهمـه  داشـتم  دوسـش . شـد  بـزرگ  کم
 نیست خواهرش به برادر یه مثل اون به حسم نه دیدم رسیدم بلوغ ب خودم کم

 
 :داد وادامه کرد مکثی رسید که اینجا
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 بیشــتر. بــود وابســته مــن بــه خیلــی آرمیتــا. بــود بــرادرش خواهربــه حــس مثــل مــن بــه اون حــس ولــی
ــه اون ــو چ ــی فکرش ــنم و کن ــد م ــم بای ــرار ازاحساس ــردم ف ــال. میک ــاغیر وص ــن مادوت ــود ممک ــل. ب  مث

. ام پرورشــگاهی بچــه یــه مــن نمیدونســت کــه اون. نبــودم بــرادرش مــن ولــی داشــت دوســتم بــرادرش
 منــو نمیکــرد فرقــی بــازم میدونســت گیــریم اصــال و بــودن نگفتــه بهــش هیچــی هــم جــون ســودي بابــاو
ــت دوســت بــرادرش مثــل  بــدون هــاي بــودن ازنزدیــک آرمیتــا از احساســم از... فرارکــردم. داش

ــدنم میکــردم حــس...منظــورش ــه اونجــا مون ــه...خیانت ــایی تمــوم ب ــاو کــه محبت ــرام جــون ســودي باب  ب
 نامحرمم؛ بهش ومن شده آرمیتابزرگ اینکه بهونه به و کردم جدا رو خونه... کردن

 
ــاب ــس ق ــودش عک ــا خ ــلی روي از رو وآرمیت ــت عس ــش برداش ــره وبه ــد خی ــوي. ش ــس ت  آرش عک

ــدون میخندیــد  ازدوطــرف وموهاشــو بــود بغلــش تــوي هــم آرمیتــا. پیــدابود هــم ســفیدش هــاس ودن
 بود بافته

 
 :وگفت گرفت تودستش کالمو رشته دوباره دقیقه چند بعد

 
 هــا بچــه مثــل وقتــی میبوســید مــو وگونــه میپریــد بغلــم باشــوق آرمیتــا وقتــی. میکــردم گنــاه احســاس

ــت بهــم ــاي میگف ــی کــنم شــونه بلندشــو موه ــوبغلم وقت ــه ت ــش ومــن میکــرد گری ــردم نوازش ــه میک  ن
ــه ــقش مــن برادران ــودم عاش ــان ب ــه ساس ــدگیم هم ــود زن ــه ب ــدا خون ــل کــردم روج ــه مث ــا بچ ــه ه  بهون

ــل. میگرفــت ــی اوای ــزد ســر بهــم خیل ــو. می ــت میذاشــت پاهــام رو سرش ــی میگف ــونم الالی  خــوابش بخ
ــره ــق. بب ــه عاش ــاش بچ ــودم بازی ــه. ب ــد روز ی ــت اوم ــی گف ــدونی آرش ــی می ــتت خیل ــنم. دارم دوس  م

ــدم ــاذوق. خندی ــت ب ــدونی گف ــو کــه می ــانی از ت ــه مام ــري؟ مــن ب ــرموتکون نزدیکت ــه دادم س ــه ی  دفع
ــت ــی گف ــن داداش ــق م ــدم عاش ــان. ش ــه اون ساس ــردم لحظ ــه م ــه واس ــردم همیش ــه...م ــت دیگ  دوس

 عاشـق  زودیـا  ایـن  بـه  نداشـتم  انتظـار  ولـی ...نمیرسـم  آرمیتـا  بـه  وقـت  هـیچ  میدونسـتم ...بشـنوم  نداشتم
 میکردم گریه... بشه

 
 آرشی؟ کردي گریه چرا:گفت کرد پاك اشکامو آرمیتا
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 ....شدي بزرگ شد باورم عزیزم شوقه اشک -
 

... ساسـان  کـنم  اخـم  بهـش  حتـی  نمیتونسـتم  مـن . نشـدم  غیرتـی . نشـدم  عصـبانی  کـه  بـود  عجیب براش
ــا ازهمـــه خبـــر بـــی اونـــم  عاشـــق بـــدبخترین مـــن...نـــه! آرش دنیـــایی داداش تـــوبهترین دادزد جـ

ـــابودم ــان؛ دنی ــا ساس ــه ت ــر اینک ــادفش خب ــنیدم رو تص ــان. ش ــون ساس ــدم داغ ــن ش ــدون م ــا ب  آرمیت
 ....نمیتونم

 
 ...بود تودار آرش. بودم کرده هنگ اصال من. بود آورده کم نفس آرش

 
 بــودم خــودم حــال تــو کــه مــن!هــه بــود؟؟ نگفتــه مــن بــه چــرا. باشــه شــده عاشــق نمیکــردم فکــر اصــال

 بــودم نفهمیــده مــدت اینهمــه چطــور. بــود شــده اهمیــت بــی بــرام اطرافیــانم زنــدگی بــود وقــت خیلــی
 اونجابود ویا میزد زنگ آرمیتا هروقت چرا میفهمم حاال.... میکشه چی دوستم ترین نزدیک

 
 آدم شـــایدهم نبـــودم خـــوبی دوســـت.... نفهمیـــدم؟؟؟ چطـــور بـــود، خنـــدون...بـــود خوشـــحال آرش
 شایدهم.... نبودم خوبی

 
 ...نبودم آدم هما قول به
 

 تســلیت ودوبــاره رفــت آرمنــد آقــاي ســمت بــه احمــد حــاج...شــد متفــرق کــم کــم ســیاهپوش جمعیــت
 خونه؟ نمیاي:اومد من پیش کوتاه هاي گام با بعد گفت

 
 تنهــا هــا ســختی تــوي عزیزانشــو آدمــی هــیچ...کــه میبینیــد:وگفــتم کــردم آرش بــه اي اشــاره اخــم بــا

ــذاره ــه متوجــه...نمی  و خــانم حتــی. آرش مونــدم مــن... ورفــت کــرد خــداحافظی زیرلــب...شــد ام طعن
 بودن رفته آرمندهم آقاي
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 ...تابلندشه گرفتم رو آرش هاي شونه زیر
 

ــارون ــد ب ــدیدتر وهرلحظــه میباری ــد ش ــرد تقــال آرش. میش ــتمو. میک ــو زد پــس دس ــر روي وخودش  قب
 :انداخت آرمیتا

 
ــا ــزم آرمیت ــو عزی ــنم بلندش ــدم. آرش م ــت اوم ــا. پیش ــو آرمیت ــه رو ت ــوري چ ــا ج ــذارم؟ تنه ــه ب  مگ

 میترسم ازتاریکی من تونمیگفتی
 

ــا جــامیمونم همــین مــن. بخــوري غصــه مبــادا. نکــن گریــه.... اینجــام مــن. عزیــزم نتــرس . تونترســی ت
... خــاك همــه ایـن  زیــر گذاشـتن  ضــعیفتو بـدن  جــوري چـه  آرمیتــا. آرش عزیـز  میــدم قـول  میــدم قـول 

ــدنت ــه... حساســه توب ــورو اومــد دلــش خــاك جــوري چ ــر ت ــره؟ خــودش زی ــو بب ــه بایــد االن ت  مدرس
 کوتــاه بــود عــالی درســت تــو ولــی کــنن اخراجــت بارخواســتن چنــد یادتــه کنــی شــیطنت بایــد. باشــی

ــا میومـــدن؟ ــتات آرمیتـ ــونن فکـــر االن دوسـ ــه. امتحاناشـ ــردا فکراینکـ ــونی فـ ــی تومهمـ ــن چـ . بپوشـ
 آرمیتــا پاشــو خوابیــدي؟ اینجــا چــرا تــو تفــریح، بــرن بادوستاشــون...بخــرن جدیــد عروســک فکراینکــه

ــا پاشــو ــدتوببافم موهــاي بی ــا!! !بلن ــد...شــهربازي میبرمــت آرمیت ــو هرجاکــه...گــردش...خری  دوســت ت
ــط...باشــی داشــته ــن..پاشــو فق ــازي ای ــت رو ب ــدارم دوس ــه... ن ـــدااااااااااااااا آخ ــراااااا؟؟؟؟؟ ااا خـــــــ  چ

 اونــو شــدي راضــی جــور چــه خــدا... میترســه ازتنهــایی حیفه،کوچیکــه مــن آرمیتــاي چراخــدا؟؟؟؟؟؟؟
 چــرا بــود؛ نرســیده آرزوهــاش همــه بــه اون.خــداااا. باشــم خــاك زیــر اون جــاي بایــد مــن بگیــري؟ ازم

 مـال  شـدم  راضـی  کـه  مـن . خوابـه  همـش  اینـا  آرش وبگـو  بخنـد  پاشـو  بسـه  شـوخی  پاشـو  آرمیتا اون؟؟
ــن ــی م ــت. نباش ــتم دوس ــیر نداش ــاك اس ــی خ ــن. بش ــد م ــو بای ــاس ت ــیت لب ــدمت عروس ــد. میدی  بای

ــونیتو ــیدم پیش ــتم میبوس ــبخت میگف ــی خوش ــه بش ــه ن ــاال اینک ــونی ح ــردتو پیش ــم س ــه ببوس ــاك ب  خ
 بــودن حــروم بــودن، ،اضــافه بــودن مــادر پــدر ســالهابی بعــد کــه مــن گرفتنــت؟ ازمــن چــرا بســپارمت؛

 ا؟؟؟ چـــــــــــراااااااااااا خداااااااا چراااااا چــــــــراااا آخه... بود خوش تو به دلم
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 77

. بــود شــده گلــی لباســاش تمــوم. گرفــت شــدت بــارون. میلرزیــد بــدجور هــاش شــونه میکــرد هــق هــق
 نــا آرش. انــداختم دوشــش روي مــو بــارونی. بــود چســبیده بــدنم وبــه بــود شــده خــیس خــیس لباســام
 افتادم وراه کردم روشن رو بخاري نشوندمشو ماشین تو. بایسته سرپاش نداشت

 
 ساسان؟ -
 
 بله؟ -
 
 بمونم پیشش بذار...تنهاست آرمیتا -
 
ــردار دســت - ــم روح جــوري آرش،ایــن ب ــه اون ــازه درعذاب ــو ت ــو ت ــدنش ندادي،اعضــاي ازدســت اون  ب

 شده اهدا
 
 ...خوشه همین به دلم -
 

 بــدن اعضــاي شــدن راضــی راحــت خیلــی خــانوادش...بــرد وخــوابش افتــاد هــم روي پلکــاش کــم کــم
ــابی بـــی آخـــر ي لحظـــه ولـــی...کـــنن اهـــدا رو آرمیتـــا ــاي تـ  آب رو ســـنگ دل خـــانوم ســـودي هـ
 جمــع جلــوي وقــت هــیچ...بــود ســاکت آرش ولــی....بــودن شــده متــاثر هــم بخــش پرســتاراي...میکــرد
ــداد نشــون ضــعف ــدر خــانم ســودي بایــد چــون...نمی ــده وپ ــه...میکــردن تکیــه بهــش ش خون  شــونه ب

 ...کنه پنهون رو شدنش خم داشت سعی که هایی
 

ــهر دور ــدم ش ــی...میتابی ــدف ب ــدون...ه ــد ب ــوآرش...مقص ــا من ــتیم کج ــه روداش ــابود ک ــه بریم؟کج  ک
 ...داره سردي سکوت قبرستون...قبرستون همون کنه؟شاید گرم رو دلمون
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 گــم هــم آرش غــم میخواســتم... قرمــز چــراغ پشــت شــلوغی، همــه اون بــین شــدم، گــم ترافیــک تــو
 آشــنایی خــاکی ي جــاده خـاکی؛  جــاده ســمت رفــتم کـه  بــود شــب. وپیکــر در بـی  شــهر ایــن تــوي بشـه 

 .دردهام تسکین براي بودم کرده پیداش پیش سال چند که بود
 

ــارك رو ماشــین ــدم وآهســته کــردم پ ــارون. برداشــتم ق ــوز ب ــم هن ــم ن ــد ن ــوي. میباری  خــیس خــاك ب
 !!!من همیشگی مقر. رسیدم بزرگی ي تپه به. میرسید مشامم به خورده

 
ــاالي ــه ب ــیدم تپ ــاع. رس ــا ارتف ــادي تقریب ــت زی ــمون. داش ــب آس ــر عجی ــتاره پ ــود ازس ــه. ب ــتاره ی  از س

 افتاد، آسمون
 

 یــه:وگفــت کــرد نگــاه آســمون بــه دختــرك داســتان افتــادم،توي فــروش کبریــت دختــرك داســتان یـاد 
 آدم من،یـه  داسـتان  تـوي  حـاال  و میمیـره  آدم یـه  بیفتـه  سـتاره  یـه  اگـه  کـه  داشـت  واعتقـاد  افتـاد  سـتاره 

 !بود دوستم زندگی تموم که کسی. بود مرده
 

ـــقی نفــس. کــردم قفــل درهــم ســرم پشــت دســتامو ــوي...  کشــیدم عمیـــــــ ــارون ب ــوي... ب  خــاك، ب
 .فرستادم هام ریه داخل هارو اون بوي. بود تازه همشون

 
ــورتم و میرقصــید ام مشــکی موهــاي الي درالبــه بــاد  آروم بســتم؛ چشــمامو. میکــرد نــوازش رو ص
 "بودن خالی" از "هیچ" از پرشدم دوباره و شدم خالی...  شدم

 
*** 

 
 !بودمش ندیده کردم، نگاه بود زنگ روي دستش که دخترجوونی به اف مانیتوراف از
 
 آرمند؟ آقاي منزل -
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 شما؟ بله -
 
 تو؟ بیام میتونم -
 

 کردم باز درو
 

 شد وارد زیر سربه جوانی دختر
 
 !!سالم -
 
 ...سالم -
 

 !نظرم به بود خوب خیلی این...نیاورد جلو آشنایی براي دستشو بود عجیب
 
 جانیاوردم به من خانم ببخشید -
 
 هستین؟ خان آرش شما -
 
 کنم صداشون تا بشینین!!نه آه -
 

 آوردم بیرون زور هزار به رو آرش
 

 نشست مبل روي حوصله بی
 

 :کیه دختره این نپرسید حتی
 

 ...ام هستی من خان آرش
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 80

 بکنم؟ باید چکار من خب -
 

 ...بیرون میکرد پرتش ازخونه نبود ادب حکم اگه بخورم قسم میتونم بود حوصله بی آرش
 

 ...میکرد تحمل جور چه منو نمیدونم. نداشت رو کس هیچ حوصله
 

 :شد سرخ ازخجالت دختر
 
دادن من به رو شما خواهر آرمیتا قلب االن که ام کسی همون من...م 
 

 !!وجودمنه توي اون قلب
 

 دهــانش دور دســتی و کشــید لخــتش موهــاي بــه چنگــی...نشســت صــاف اومــد خــودش بــه تــازه آرش
ــید ــک تــک خیــره. کش ــورت اجــزاي ت ــی رو دختــر ص  پــایین سرشــو ازخجالــت دختــر. کاویــد م
 !!!میرسید نظر به شاید البته میرسید، بنظر خوبی دختر.... انداخت

 
 ...بود تر قشنگ کریس...نه. کردم مقایسه کریستینا با قیافشو آگاه ناخود

 
 کریس؟؟ میگی هم بهش تازه حاال ساسان، برسرت خاك... نبود خوب حالم من جــــــــان؟؟

 
 کشیدم موهام به دستی کالفه

 
 تواتاق ورفتم ندونستم جایز بیشتر رو موندن

 
 :میشد وخاموش روشن موبایلم ي صفحه چراغ

 
 بله؟ الو
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 ...پسرم سالم -
 
 ...سالم -
 
 نمیگیري؟؟ پیرت پدر از سراغی -
 
 شلوغه خیــلی سرتون ماشاال ماشاال شما...احمد حاج دارین اختیار -
 
 ...ساسان بدتره عقرب ازنیش زبونت نیش -
 
 ....سکوت -
 
 نبود خودم دست هم روز نمیزنم،اون سیلی بهت دیگه خداقسم به...رفته دختره اون خونه بیا -
 
 ...سکوت -
 
 خطی؟ پشت جان ساسان الو -
 
 ...احمد حاج میدم گوش بله -
 
 !!میمونم منتظرت -
 

 .....بوق وصداي
 

*** 
 

 .بهتربود حالش گویی. میزد اش پیشانی به اش سبابه وباانگشت بود نشسته مبل روي آرش
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 ...میکردم تصور اینطور من شایدهم
 
 ساسان؟ -
 
 ...هوم -
 
 زهرا؟ بهشت میبري منو -
 
 بودي اونجا دیروز -
 
 بریم هم امروز باشه -
 
 نمیشه -
 
 امروز همین فقط -
 
 قول؟ -
 
 ...قول -
 

 میریخت اشک درسکوت بار این. میکرد پرپر رو سرخ هاي گلبرگ
 
 میزد حرف باهام هستی که ساسان،امروز میدونی -
 

 ...میکنه قراري بی کمتر دلم...نرفته و هستش هنوز آرمیتا کردم فک لحظه یه
 

 کردم سکوت
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 ...بود حیف خاك واسه آرمیتا ساسان -
 
 ...گذشته رفتنش از دوهفته االن..بیا کنار واقعیت با آرش ببین -
 
 سلــــام -
 
 برگشتیم صدا سمت به
 

 میکرد نگاه ما وبه بود ایستاده رویی سبزه جوان پسر
 

 برخاستیم آگاه ناخود
 

ــه و نشســت آروم ــارقبر شــو پشــتی کول ــا کن ــاکف...گذاشــت آرمیت ــرو دســتش ب  گــل...کــرد لمــس قب
 گلبــرگ و... بــودي ســفید گــل عاشــق همیشــه:وگفــت کــرد بــو رو بــود دســتش تــوي کــه رنگــی ســفید

 کرد پرپر رو سفید هاي
 

 بلنــد خونــدو اي فاتحــه. کــرد پــاك رو بریــزه فــرو میخواســت باســماجت کــه رو اشــکی دســت باپشــت
 بود گفته برام خیلی ازشما: گذاشت آرش ي شونه روي ودستشو شد

 
 ...رفت و
 

 ...دهنتــــو ببند:بگه نبود کس وهیچ بود مونده باز آرسام عین دهنم
 

 عشــق شــاید اون... کنــیم یــادآوري نمیخواســتیم و میدونســتیم شــاید. بــود کــی نپرســیدیم کــدوم هــیچ
 !!!بود آرمیتا

 
*** 
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 گذاشتم آرش شونه روي دستمو روبستم؛ ساك زیپ

 
 نرم؟ میخواي:گفتم...سالمت به:گفت زدو لبخندي

 
 بودم گردنت وبال کافی اندازه جان،به ساسان برو نه -
 
 .بیاري خودت سر بالیی یه میترسم آخه -
 
 ...بشکنم آیینه تونیستم مثل من نترس -
 

 .کناربیاد داغ این با کاش...بود تودار عجیب آرش...کردم لمس دستشو
 

 کنن، چکار نمیدونستن تعجب از هرسه بادیدنم
 

 کاغــذ بــراي. بــود شــده تنــگ اتــاقم بــراي دلــم. رفــتم اتــاقم ســمت وبــه کــردم ســالم توجــه بــی مــن
 بـود  مـن  همـدم  تنهـا .... مـن  مشـکی  اتـاق ... میریخـت  فـرو  غـم  وروش سـر  از اینکـه  بـراي  و دیواریـاش 

 ....میکرد گم سیاهیش توي منو و
 

*** 
 

 غمه رنگ زرد رنگ
 

 ماتمه تلخ رنگ
 

 خاکستریه مثل
 

 عالمه غروباي
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 بهاریه سبز رنگ

 
 ویاریه عشق رنگ

 
 من واسه مشکی اما
 

 زاریه گریه رنگ
 

 موهاش رنگ یارم آخه
 

 بود کالغی مشکی
 

 بود سیاهی مخمل
 

 بود آشنایی رنگ
 

 من قسمت و رفت اما
 

 شد چراغی بی شب
 

 شد جدایی ي چاره
 

 شد زاري وگریه اشک
 

 دشت پیراهن جنس
 

 نقش برا خوش گالي
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 شمعدونیا گل رنگ

 
 وبنفش وسرخ سفید

 
 آسمونی آبی

 
 مهربونی از رنگی

 
 من واسه مشکی اما
 

 همزبونی بی رنگ
 

 من واسه مشکی آره
 

 .....همزبونی بی رنگ
 
 )شایسته سعید(
 

**** 
 

 هــا کــرن پــاپ حتــی... کــرد مــی دنبــال وحرکاتشــونو وجــري تــام بودبــه زده زل کنجکــاوي بــا ســامی
 امــا شـد  بـاز  نیشـش  اول بادیـدنم . بــود بـامزه  خیلـی  حالـت  اون تـو  اش قیافــه. بـود  مونـده  دهـنش  تـوي 

 کشید هم در اخماشو دفه یه
 

 روي وبــه بــود مــن بــه حواســش تمــوم ولــی میکــرد نگــاه تلوزیــون ســامی همــراه ظــاهر بــه احمــد حــاج
 نمیاورد خودش
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 زد لبخند بهم. برداشتم رو خودم سفید فنجون. گرفت جلوم رو قهوه سینی نسرین
 

 :داشت گیري نتیجه دو
 

 بهــش بیشــتر دوم مــورد "میکــرد روبــازي خــوب همســر" نقــش احمــد حــاج یــاجلوي نبــود اي کینــه یــا
 !!!میخورد

 
 بود خونش توي سیاست و دیگه بود زن هرحال به
 

 هاشـو  ولـب  کـرد  لپاشـوباد . طـرفم  اومـد  بـااخم  سـامی . میـزدم  گـاز  مـو  وسـیب  میکـردم  مرور مو جزوه
 :جلو داد

 
 داداش؟؟

 
 بله؟؟:گرفت م خنده ش قیافه دیدن با
 
 کن درست مو ماشین -
 

 خوشـم  حـال  بهـر . نمیشـه  حـالیش  چیـزا  ایـن  اس بچـه  ایـن  دیـدم  بـود،  سـیاه  بابـات  نـوکر  بگم خواستم
 بده دستور بهم یکی نمیومد

 
ــه شــد بلنــد. کــردم درســتش و گــرفتم شــو کنترلــی ماشــین حرفــی هــیچ بــدون ... رفــت در ســمت وب

 ...وگرد کوتاه هاي ناخن بااون...بود خواستنی عجیب تپلش کوچک هاي دست. کشیدم دستشو
 
 قهري؟؟ باداداش -
 

 :زیرگریه وبزنه توبغلم بپره که بود جمله یه همین منتظر انگار
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 سامی نمیکنه گریه مرد شییییششش...شیــــش

 
 !!!بدبود انقدر بودم تنها من داداش کجابودي تو -
 
 بشه خوب تا بودم پیشش بود مریض دوستم -
 
 نمیري؟؟ دیگه -
 
 ...نه -
 

 زدي؟ کردي؟کتکش چکارش:اومد نسرین صداي
 
 توأم؟؟؟ مثل من مگه -
 

 ریختن روش یخ آب انگار
 

 شد آروم
 
 ساسان؟ -
 
 چیه؟؟ -
 
 ...رفتم تند خیلی من...میخوام معذرت من روز اون بابت -
 

 باشم تفاوت بی بودم گرفته یاد بود وقت خیلی ولی بودم مقصر بیشتر من. کردم سکوت
 

*** 
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ــک ــه عین ــو مطالع ــی آوردم، در م ــده خیل ــودم خون ــدن درس. ب ــم خون ــرد آروم ــد میک ــول هرچن  درط

 عـین ... خربـزنم  آرش قـول  بـه  کـه  بـود  تـرم  آخـر  عـادتم . نمیکـردم  روبـاز  وکتـابی  جـزوه  هیچ در سال
 حســاب آخــرش همیشــه مــن... کجــام کــردم چکــار شــده چــی میفهمیــدم تــازه کــار آخــر کــه زنــدگیم

 ...نداشت اي وفایده بود آخرش؛آخرش ولی... میومد دستم کار
 

. ایســتادم آیینــه روي روبــه آوردمــو در رو مخملــی رنــگ اي ســورمه جعبــه. رفــتم میــزم کشــوي ســمت
 بـرد  خـوابم  کـم  کـم  و کـردم  پـرت  تخـت  روي وخودمـو  زدم لبخنـدي . کـردم  آویـزون  گـردنم  بـه  اونو
 !!!کابوس بدون خواب یه... 
 

*** 
 

ــه بعــد ــه ســمت امتحــان جلس ــتم آرش خون ــد. رف ــدم وارد و داشــتم کلی ــدس. ش ــل زدم ح ــه مث  همیش
 وخوابیده خورده قرص

 
ــازکردم ــک. دروب ــت ی ــکی کفــش جف ــتري عروس ــه خاکس ــو توج ــب م ــرد جل ــی. ک ــردم إهم  وارد و ک

 ...بود هستی... کرد نگاه بهم باتعجب آرش...کرد بلندشدوسالم بادیدنم جوان دختر. شدم
 

 شدم مزاحم موقع بد اینکه مثل ببخشید:گفتم
 

ــواب ــدم منتظرج ــدن نش ــل وب ــابیرو از تعل ــدم ن اونج ــودن. اوم ــاره ب ــر اون ي دوب ــرام دخت ــب ب  عجی
 ...چه من به اصال بره؟؟ اونجا دوباره داشت دلیلی چه. بود

 
 داداش سالم:شد آویزونم همیشه مثل سامی شدم؛ خونه وارد
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ــو دســتمو ــه باعصــبانیت. شــد شــل دســتام صــداش باشــنیدن. ولبخنــدزدم کشــیدم موهــاش ت  ســمت ب
 کوبیدم محکم ودرو رفتم اتاقم

 
 !کامل باپررویی اجازه، بدون و همیشه عین شد اتاق وارد لحظه چند بعد

 
 میخواي؟ چی:گفتم گرفته باصداي

 
 !بده گوش...بودي داداشم اینکه حرمت به...میکنم خواهش...ساسان بزنیم حرف باید -
 
ـــس - ــه هیــــــ ــو خف ــه...ش ــو خف ــل ش ــه قب ــدوناتو ازاینک ــو دن ــت ت ــورد دهن ــنم خ ــن. ک ــو داداش م  ت

 هــم آشـغال  ازیـه  تـو  بازیافتـه  قابــل آشـغال ...نـه  اوه! آشـغالی  یـه  تــو نیسـتم  عمـوتم  پسـر  حتـی . نیسـتم 
 .ببند سرت پشت درو ولطفـــــا شو گم طاها شوبیرو گم. کمتري

 
 شد وارداتاق کی احمد حاج نمیدونم فریادمن ازصداي

 
 بود خونه هم احمد حاج پس

 
 ...خودشه پاي خونش وگرنه... کن دور چشمام جلو از رو پفیوث این احمد حاج:زدم فریاد

 
 ...رفتن بیرون اتاقم از و کشید دستشو احمد حاج...بزنم حرف باید من ولی -
 

 نشستم تخت ي ولبه گرفتم دستام بین سرمو
 

ــقیقه ــام ش ــدجور ه ــر ب ــید تی ــار میکش ــه انگ ــه ی ــته مت ــودن برداش ــتن ب ــقیقه وداش ــام ش ــوراخ رو ه  س
ــردن  بــاز ســیگارمو وپاکــت شــدم بیخیالشــون پیــداکنم قرصــامو نمیتونســتم میلرزیــد دســتام.میک

 ســیگارو. برداشــتم تخــت کنــار ازکنــارمیز رو بافنــدك لــرزون وبادســتاي کشــیدم بیــرون نــخ یــه.کــردم
 بــااخم شــد اتــاق وارد احمــد ،حــاج کــردم وســرفه آوردم کــم نفــس زدم محکمــی پــک و کــردم روشــن
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 بــا کــه اونــم میکشــیدم خجالــت جــورایی یــه...بکشــم ســیگار نــخ یــه جلــوش نداشــت ســابقه کــرد نگــام
 بشی؟؟ سیگاري که شدي بزرگ میگه حاال میدونستم...بود مخالف دم دود

 
 گذشــته غــرق....دارم نیــاز تنهــایی بــه میدونســت اونــم انگــار.رفــت بیــرون وازاتــاقم نگفــت هیچــی ولــی

 مــی اتفــاقی یــه بیــام کنــار باهــاش یــا کــنم فراموشــش میومــدم تــا کــه اي گذشــته... شــدم ام نکبتــی ي
 ...نمیشد که افتاد

 
 داره؟؟؟ کشش چقدر آدم یه مگه بودم شده خسته

 
 :گذشته زمان

 
 دوســت  بیشــتر رو بــارون امــا بــود قشــنگ برفــی  روزاي...میومــد بــرف بــود مــاه اســفند اواســط
 وارد و زدم لبخنـــدي...شـــدم خیـــره جـــواهرات وبـــه ایســـتادم طالفروشـــی ویتـــرین پشـــت...داشـــتم

ــو بهــم وسفارشــمو لبخنــدزد بادیــدنم فروشــنده مــرد...شــدم ــه کــردم حســاب دادپول  محــل ســمت وب
 ...افتادم راه روژان تولد

 
ــن خــداي ــر چــه م ــود خب ــر روژان...ب ــو اکث ــوت دوستاش ــرده دع ــود ک ــد ب ــن هرچن ــیچ م ــدوم ه  رو ک

ــناختم ــر...نمیشـ ــر دختـ ــاطی وپسـ ــودن قـ ــاع روژان...بـ ــاهریش اوضـ ــاجور ظـ ــود نـ ــرز...بـ ــاس طـ  لبـ
ــیدنش ــت رو پوش ــتم دوس ــاپ...نداش ــن ت ــاه ودام ــنفش کوت ــی ب ــیده رنگ ــود پوش ــه ب ــی ک ــازك خیل  ن

ــود ــوري..ب ــه ط ــه ک ــت کمــی اگ ــام میکــردي دق ــدنش تم ــدابود ب ــاي...پی ــوش پاه ــش خ ــور در تراش  ن
 هـم  نیمـه  جـام  یـه ...بـود  زده جیغـی  صـورتی  ورژلـب  بـود  بسـته  رابـاال  موهـایش ....میدرخشـید  لوسترها
ــتش ــود دس ــد...ب ــه بالبخن ــد ســمت ب ــداخت خودشودرآغوشــم...اوم ــدي:وگفــت ان ــزم اوم ــعی...عزی  س

 ساسان؟؟ شده چیزي:گفت نگرانی با چون نبودم موفق ولی لبخندبزنم کردم
 
 ..میکنن نگات پسرا همه روژان پوشیدنه لباس طرز چه این -
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 !!!لطفاااا...گیرنده...منه شب امشب...ساسان کن بس خدا رضاي محض اوه -
 

 بشـم  الل کـه  بـود  بـس  مـن  بـراي  همـین ... همـین ...رفـت  فـرو  آغوشـم  در وبیشـتر  کـرد  لـوس  خودشو
 ...کنم باورشون نمیخواستم که هایی حقیقت روي... ببندم چشمامو و
 

ــد ــود روژان تول ــب اون... ب ــاتموم ش ــرهاي ب ــس پس ــید مجل ــد...رقص ــه تول ــه ي خون ــزار اش خال  برگ
 ...شد

 
 رو دیگــه مــرد یــه بــا ورقصــیدنش باشــم"امــروزي" روژان قــول بــه کــه میکــردم کنتــرل خودمــو خیلــی

 حــالم کــه خــوردم رو پیــک اولــین...بخــورم مشــروب کــه کــرد مجبــورم روژان شــب اون...کــنم تحمــل
 بادســتش روژان کـه  بـرم  شـویی  دسـت  سـمت  بـه  خواســتم... میـزد  گلومـو ...بـود  تلـخ  اش مـزه ...بدشـد 

 ....سالمتی به وگفت ریخت برام رو دوم پیک...شد مانع
 

 هــاي گیــري ســخت...کــردم تمــوم رو کامــل بطــري یــه...چیشــد نفهمیــدم دیگــه...بــود شــده داغ ســرم
 ...میرفت گیج سرم...کنار رفتن وهمه همه روژان بودن گذشته،جلف بابام،دردهاي

 
 کجابودم؟؟؟...شدم بیدار ازخواب بارخوت صبح

 
ــد طاهــا ــود ســنگین ســرم کشــیدم موهــام تــوي ودســتی نشســتم اومــد پیشــم بالبخن ــدتا انگــاري ب  چن
 بودن کرده آویزون سرم به وزنه

 
 زیـاده  نبایـد  بـود  اولـت  دفعـه  حسـابی  مـرد  آخـه ...بـودي  خـورده  تـاخرخره  دیشـب :گفـت  باخنـده  طاها
 ...رفت ازدست پسرت ببینی کجایی احمد حاج آخ آخ...میکردي روي

 
 زیرخنده زد
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 طاها؟؟ فهمیدي ازکجا:پرسیدم حوصله بی
 

 آرش بــه زده زنــگ قــبلش گویــا... زد زنــگ مــن بــه دختــرت دوســت کــه بــودي مــوت بــه رو دیشــب
 یــااالن مــا ساســان گرفتــی اشــتباه خــانم دختــر؟گفتم وودوســت تــو...جــاخوردم بــاورکن...نــداده جــواب

 بــده حــالش ساســان محتــرم آقــاي گفــت شـد  عصــبانی اونــم...عبادتــه حــال در یــا میکنــه خرخـونی  داره
ــدم مــنم...ســراغش بیــاین ــو خــانو ساســان بــه بــه دیــدیم رفتــیم کــه بــدو د...جدیــه موضــوع نــه دی ج 

 گذاشــتیمون شســتیمون... نبــود خــوب حالــت، خــالی جــات...آخــر ســیم بــه زده و گرفتــه هــا مدرســی
 کردي بارمون اومد در ازدهنت هرچی...کنار

 
 ...مایی ي خونه شب گفتم عمو زدم زنگ...بکپی اینجا آوردمت منم

 
 بودم ممنون واقعا ازش

 
 ...بود خریده آبرومو

 
 مـن  همیشـه  امـا ...بـود  بزرگتـر  ازمـن  سـال  یـک ...بازشـد  مـن  خصوصـی  زنـدگی  تـو  طاها پاي روز ازاون

 الکلــی مشــروبات بــه لــب دیگــه شــب اون بعــد...بــودنم مســت شــب اســتثناي بــه...داشــتم اونــو هــواي
 !!!حرفا این به ماروچه...نزدم

 
 ...کنه آشتی باهام که میکرد رازیش طاها میکرد قهر ها بچه عین روژان هروقت

 
 شــده عــادت بــرام بــودنش جــورایی یــه. بــود باهــامون طاهــا...گــردش...خریــد بــراي میــرفتیم بیــرون

 ...میمونه اش نداشته خواهر مثل روژان میگفت همیشه..بود
 

 بــود وقتــی چنــد یــه... تااینکــه  میشــه، شــروع هــا بــرادري خــواهر ازایــن چیــز همــه نمیدونســتم دیگــه
 ...شمال بریم بود داده گیر روژان
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 زور بــه. بــودم شــده وکتــاب درس خیــال بــی روژان خــاطر بــه حتــی. بــود موقــع بهتــرین عیــد تعطــیالت

ــدم دوخــط ــه شــد ســاز سرنوشــت ســال...  ســاز سرنوشــت ســال!!! کنکورداشــتم ســال اون. میخون  اما،ن
 ...روژان ي وسیله به کنکور ي وسیله به
 

 وگیــر ریــم مــی مجــردي میکــرد فکــر بابــام اینجــوري. مــا ویــالي بــریم کــه کــردیم هماهنــگ طاهــا بــا
 نمیداد

 
ــن ــا، و م ــه و روژان طاه ــحر اش دخترخال ــحر. س ــو س ــد روت ــده روژان تول ــودم دی ــوراه. ب ــیم ت  میگفت

 ولــی میفهمیــد روژان. میــداد طنـاب   کــنم، عــرض چـه  کــه نــخ. میــداد نـخ  بــدجور ســحر و ومیخندیـدیم 
 ...بود بخند بگو درحال نمیاوردوباطاها خودش روي به اصال

 
 از هــارو چمــدون... وامــروزي شــیک. بــود ســنگی ویــال بیرونــی نمــاي... ویــال رســیدیم غــروب طرفــاي
 ...ها بچه عین میپریدن وپایین باال وسحر روژان. آوردیم بیرون عقب صندوق

 
 کرد می خوشحالی اظهار. میزد جیغ بیخودي بودو جلف حرکاتش روژان

 
 میشه درست کردیم ازدواج نیست طوري میگفتم باخودم همش

 
 هـم  و زوده هـم  بـود  ایـن  حـرفش  اصـل . فهمیـد  وقتـی  بابـام  بـود  کـرده  درسـت  دعـوایی  چـه  اومد یادم

 ایم بچه خیلی هردوتامون
 

 !!!نمیخوره ما به دختر اون هم
 

 ایـن  سـر  انقـدر  بابـا . بـزنم  چیـو  همـه  قیـد  بـود  کـافی  اش بوسـه  یـه ...بـود  روژان عشقم...شنوا گوش کو
 ...پسریه پدر موضوع میگفت...بزنه حرف باهاش حاضرنشد طاها حتی که بود عصبی موضوع
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 ساسان؟؟ کجایی -
 

 ...میخندید و میبرد باال پایین جلوم دستشو که بود روژان
 

 شدیم ویال وارد
 

 ...ساسان کرده چه عمو:گفت زدو سوتی طاها
 

 ...رفتیم ها اتاق سمت وبه زدم لبخندي
 

 دوروبــرش بــه نگــاهی طاهــا.بــودیم نشســته مبــل روي طاهــا منــو... کــنن اســتراحت بــودن رفتــه دختــرا
 ...کرد

 
 :گفت

 
 متوجــه کــه گفت؟بعــد چــی کــردم فکــر اولــش...آورد مــی رو دختــره دخــل اینجــا توبــود جــاي هرکــی

 :گفتم اخم با کنم منظورش
 
 طاها خفه -
 
ــه - ــه بســتی مــنم...میخنــدن بهــت بگــی هــا ازبچــه هرکــدوم واســه...  بگــم دروغ اگــه خــدا ب  دمــت ب

ــاریم در عـــزا از دلـــی نمیـــذاري  کـــی کنـــیم شـــون شـــتک اینجـــا رو دختـــرا ایـــن مـــا اگـــه اآلن بیـ
ــه؟؟گیریم ــن میفهم ــار بفهم ــونن چک ــه میت ــد بکنن؟؟ن ــا خدائیش؟هرچن ــالنیازي این ــه اص ــر ب  وزور جب

 یــا دختــره روژان ایــن میــدونی اســکل ئــه تــو اصــال...داره تعجــب نکنن،جــاي اصــرار خودشــون نــدارن
 زنه؟؟؟

 
 نه؟؟؟ یا میشی خفه -
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ــی - ــوب خیل ــه خ ـــر چت ــن پســــ ــوخی م ــردم ش ــی...ک ــماتو...ول ــوب چش ــازکن خ ــان ب ــق...ساس  عش

 ...کرده کورت
 
 باشــه راضــی بابــام حــاال میکــنم عقــدش کــنم وریــس راس کــارامو دارم دوســت رو روژان مــن طاهــا -

 ...یانباشه
 

 ...نموند دور ازچشمم زد که پوزخندي
 

 قبــول ازمــن بیشــتر اونــو بابــا کــه طــوري بــود، محجــوبی پســر وفامیــل آشــنا جلــوي جمــع تــوي طاهــا
 دیــپلم زور بــه طاهــا پرکــرد جاشــو پســرش رفــت اگــه داداشــم بیــامرز خــدا میگفــت وهمیشــه داشــت
 فقــط کاریــاش گنــد از. بــود طاهــا ي برعهــده شــرکت کــاراي نصــف حتــی. بابــام پــیش ورفــت گرفــت

 دوســتش خــوب... بــود قــدیمی ي قصــه بــود دختــر یــه بغــل تــو هرشــب کــه ایــن...داشــتم خبــر مــن
 .بود عزیز برام آرش مثل و داشتم

 
 ...اي زاده حالل چه.سالم:بود آرش خورد زنگ گوشیم

 
 ام؟ ه زاد ؟چراحالل چطوري.سالم -
 
 ...میکردم فکر بهت داشتم -
 
 کجایی؟..آهان -
 
 ...و باروژان...شمال -
 
 غلطا؟ این به چه حاجی؟تورو پسر افتادي راه...بابا نه -
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 گوري؟؟ کدوم میشه؟؟؟تو حسودیت چیه مرض -
 
 نداري؟؟ کاري نکنه کاري خراب برم من میکنه صدام آرمیتا...خانم عمه ي خونه شیرازیم ما -
 
 ...خداحافظ قربانت نه -
 

 بــا وقتــی. نــداره دوســتت و میزنــه تیغــت فقــط دختــره ایــن میگفــت. نمیومــد خوشــش روژان از آرش
 نبود وبرم دور بودم روژان

 
ــراي ــنم ب ــاد م ــم زی ــود مه ــه و نب ــاش ب ــی حرف ــدادم اهمیت ــس. نمی ــردم ح ــودیش میک ــه حس ــه. میش  ب
 روژان کننده خیره زیبایی

 
 ما گرم روابط به
 

 ...وبس بود روژان مهم نبود مهم برام روزا اون هیچی
 

 زد لبخند طاها روبه... من روي روبه و نشست کنارطاها روژان. بود حاضري غذا شب اون
 

 بدین؟ من به رو آب لیوان اون میشه: گفت من وبه زد موذي لبخندي سحر
 

 خورد انگشتام به انگشتاش دادم روبهش لیوان
 

 از و شــدم وبلنــد کشــیدم عقــب رو صــندلی...کــردم نگــاه بهــش اخــم وبــا کشــیدم پــس محکــم دســتمو
 ...رفتم بیرون آشپزخونه

 
 ســردرد و هــام کــابوس خــاطر بــه گــاهی روژان. اومــد ســراغم همیشــگی کــابوس خوابیــدم وقتــی شــب
 ...میرفت میکرد ول و میشد کالفه گاهم بی و گاه هاي
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ــري هــاش بوســه حتــی ــاش ودلب ــن نمیشــد باعــث ه ــابوس ای ــی هــاي ک  وقــت هــیچ. بشــه تمــوم لعنت

ــته میگفــت همیشــه و نمیکــرد ســوال هــام کــابوس علــت درمــورد ــا گذش  عشــق رو امــروز گذشــته ه
 !!است

 
ــدار ازخــواب ــدم بی ــونی. ش ــه م پیش ــاي پرازدون ــود، شــده عــرق ه ــارچ ب ــوان روبرداشــتمو آب پ  رو لی

 آورد جا نفسمو یخ آب و کردم آب پراز
 

ــه ي باالتنــه بــه. آورد داخــل سرشــو وروژان دربازشــد ــروش تــاي یــک و کــرد نگــاه ام برهن ــاال رو اب  ب
 :وگفت داد

 
 هس؟؟ اجازه

 
 نشستم تخت ي لبه... خندیدم

 
ــد ــارم اوم ــت وکن ــیطنت...نشس ــم باش ــره به ــد خی ــاهش...ش ــو نگ ــوند من ــی...میترس ــن ول  و روژان م

 ...بود متر سانتی چند فقط باهام اش فاصله و کشید جلوتر خودشو...داشتم دوست
 

ــا. دوخــت چشــم ام ســینه زخــم وبــه گذاشــت ام ســینه روي ظریفشــو دســتاي  اش کشــیده انگشــتاي ب
 میکشید نامفهوم اشکال ام سینه روي

 
 هیکلــت..گرفــت ایـراد  هیکلــت از نمیشـه  ات ســینه روي زخـم  بــااین حتـی  ساســان میـدونی :گفــت بانـاز 
 ...کشه دختر

 
 شدم خیره اش دریاي هاي چشم به و زدم کنار ازصورتش موهاشو
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 آتــیش میخـوردو  ام سـینه  بــه داغـش  هـاي  نفــس. کشـید  عمیقـی  ونفــس گذاشـت  ام سـینه  روي سرشـو 
 ...میگرفتم

 
 :چشمام تو زد زل و آورد باال سرشو

 
 عاشــق . آبــی یاســبز اس ســبزتیره نمیــدونم....وحشــی ســبز قشــنگه خیلــی چشــمات تــو ساســان

ــماتم ــول...چش ــده ق ــیچ ب ــت ه ــه وق ــرمن ب ــه غی ــیچ ب ــري ه ــاه دخت ــی نگ ــمات نکن ــو چش ــادو آدم  ج
 ...حسودم من که میدنی...میکنه

 
 دادم فشارش خودم وبیشتربه بوسیدم سرشو

 
 عاشقشــون روژان چــون. بــود گیســو چشــماي رنــگ هــم چــون بــودم متنفــر چشــمام رنــگ از بااینکــه

 تره قشنگ رنگی هر از تیره سبز هاي چشم اون میکردم حس... نمیومد بدم ازشون دیگه بود
 

 هــرم. میکـردم  حــس لبـام  روي لباشــو نرمـی . شــد خیـره  هــام لـب  بــه و  آورد تـر  نزدیــک رو صـورتش 
ــس ــاش نف ــه ه ــورتم بــه ک ــورد ص ــک سرشــو..میخ ــتامو. آورد تــر نزدی ــرش دور دس ــتم کم  گذاش

 . بوسیدم لباشو و گذاشتم صورتش طرف دو ودستامو فشردمش خودم به وبیشتر
 

 :وگفتم بستم چشمامو. کردم فوت رو نفسم کالفه
 

 ....بعد کنم ازدواج باهات بذار...نه حاال روژان
 

*** 
 

 میگفتن اذان. شدم بیدار گوشی آالرم باصداي صبح
 

 کردم مرتب رو روژان پتوي شدم بلند ازجام و زدم کنار صورتم از رو روژان موهاي
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 خوابیــده هــا فرشـته  عــین برگشـتم  روژان ســمت بـه  نمــاز بعــد. بخـونم  نمــاز اومـدم  و گــرفتم دوش یـه 

 وهــواي کشــیدم عمیقــی نفــس بــود خنــک هــوا.  بــود آروم دریــا. تــراس تــوي ورفــتم بوســیدمش. بــود
 فرستادم هام ریه داخل رو پاك

 
 ام آبـی  گـرمکن . بـود  قشـنگ  خیلـی . کـردم  نگـاه  خورشـید  طلـوع  وبـه  بـودم  گرفتـه  هـا  نرده به دستامو

 افتادم راه و پوشیدم رو
 

ــدم مــی ســاحل کنــار ــودم وخوشــحال دوی  ســحر ویــال رســیدم وقتــی... داده بهــم رو روژان خــدا کــه ب
 بود آشپزخونه توي

 
 ...سالم گفت بالبخند

 
 نشدن؟ بیدار بقیه سالم -
 
 خوابه هنوز هم روژان و بگیره دوش رفته طاها -
 

 شـــد آشــپزخونه  وارد میکــرد  خشـــک خیسشــو  موهــاي  باحولـــه کــه  درحــالی  طاهـــا وقــت  همــون 
 ...کرد سالم رویی وباخوش

 
 نمیچسبید روژان بدون اما بخوریم صبحانه میخواستیم

 
 ساسان؟ کجا -
 
 ...کنم روبیدار روژان میرم -
 
 میرم من اي خسته بشین -
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 ...توآشپزخونه اومدن باهم دوتاشون بعد ربع یه حدود

 
 دادین؟ لفتش انقدر چرا:گفتم

 
 ازمن؟ روژیه؟؟یاتشکر به گفتنت بخیر صبح جا:گفت باخنده طاها

 
 ...خوابن خوش ایشون چکارکنم من خوب

 
 !!! صمیمی چه

 
 میزد صدا مخفف هم اسمش تازه

 
 روژي؟؟؟

 
 بوسید وصورتمو نشست من کنار اومد روژان رفت توهم اخمام

 
 بود شده دلخور ازحرفم چرا؟؟؟البد... رفت هم تو اخماش طاها

 
 خرید رفتیم وباهم شدیم آماده ازاون بعد

 
 میتراشید براش عیبی میذاشتم دست هرچیزي روي. داشت وسواس خیلی روژان

 
 نیست قشنگ رنگش ساسان نه -
 
 نمیاد خوشم اس بسته زیادي اش یقه این واي -
 
 قدیمیه مدلش که این -
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 نمیاد بهم رنگ این -
 

 بـرادرش  مثـل  طاهـا  داشـت،  اشـکالی  چـه . داشـت  قبـول  بیشـتر  رو طاهـا  سـلیقه  کـه  بـود  این به جالبیش
 ....بود

 
ــار ــوي روي ناه ــتوران ت ــوردیم رس ــی. خ ــیم کل ــدیم گفت ــر. وخندی ــود عص ــه ب ــه ک ــال ب ــتیم وی . برگش

 ....برد خوابم کاناپه روي جا همون و بایستم پاهام روي نمیتونستم ازخستگی
 

 ...بندازه روم پتو یه بود نداده زحمت خودش به نفر یه.بود شده خشک بدنم شدم بیدار وقتی
 

 بـه . پیـدانبود  چیـزي  تـاریکی  تـوي  کـردم،  نگـاه  سـاعتم  بـه . نبـود  روشـن  المپـی  وهـیچ  بود تاریک سالن
 ...بود شب 12ساعت کردم نگاه موبایلم ساعت

 
 نداشـتم  عـادت  کـه  هـم  خـواب  موقـع . پوشـیدم  رو رنگـم  کرمـی  وشـلوارك  رفـتم  خـودم  اتـاق  سمت به

 ...بپوشم لباسی هیچ
 
 زدم در. میومد اتاقش از رنگی کم نور رفتم، روژان اتاق سمت به
 
 روژان؟ -
 

 شد خاموش وقت همون اتاقش المپ که بخورم قسم میتونم
 

 ....بود قفل در بردم، پایین وباال گرفتم دستگیره. نکرد باز درو کسی زدم، در به دوباره
 

 باکنجکــاوي ومــن بــازبود نیمـه  اتــاقش در. افتــاد طاهــا اتـاق  در بــه چشــمم کــه میـرفتم  اتــاقم ســمت بـه 
 ....نبود کشیدم، سرك
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ــه چــی؟؟؟ یعنــی ــه کــردم فکــر لحظــه ی ـــه......  نکن ـــه ن  خــاك. کــنم فکرشــو نمیخواســتم حتــی!!! نـــ
 !!!بدبینم برسر

 
 ســینک تــوي اونــو و سرکشــیدم رو آب بطــري. کــردم بــاز رو ودریخچــال رفــتم آشــپزخونه طــرف بــه

 گذاشتم
 

 کــردم روشــن رو چــراغ. بــود خوابیـده  تخــت روي رفــتم، طاهــا اتــاق سـمت  دوبــاره. بــود درگیــر ذهـنم 
 بازکرد چشماشو که
 
 :پرسیدم مشکوك لحنی با
 

 کجابودي؟
 
 ...جا همین...هـ..چیزه -
 
 نزن زر -
 
 بودم توتراس -
 

 :گفتم و زدم دستی یه
 

 بودم اونجا االن من نگو ودروغ ببند رو گاله ببند
 

 ...توساحل بودم رفته من چیزه خب
 

 ...اینجوري: وگفتم کردم لباساش به اي اشاره
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 :پرسید ونگران شد اتاق وارد روژان
 

 شده؟ چی
 
ــازنکردي درو کشــتم تــو اتــاق پشــت خودمــو مــن پــیش دقیقــه تاچنــد جالــب چــه -  باصــحبت حــاال ب

 ...شدي بیدار طاها منو هاي
 
 ...پرید رنگش وضوح به
 

 :گفت مرموزي بالبخند و شد اتاق وارد سحر
 

 نمیگی؟ راستشو چرا طاها
 

 داد قورت دهنشو آب طاها
 

 ...شده سفید گچ عین همتون چتونه؟؟رنگ:گفتم باپوزخند
 

 :گفت سحر
 
 بودن من اتاق...اتاق توي...توي ،طاها آقاساسان -
 

 ...بیرون کرد فوت محکم نفسشو طاها
 

 میري؟ آبی زیر بگی؟؟دیگه راستشو پسر میمیري:وگفتم کردم طاها به نگاهی
 

 ...رفت بیرون برگردوندوازاتاق روشو نگاهی باعصبانیت. کردم روژان به نگاهی
 

 رفتم من امانت شما دست طاها خانم سحر خب: گفتم باشیطنت
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 اتــاق وارد و بســتم ســرم پشــت درو!!! زد پوزخنــد ســحر. دادم تکــون خــداحافظی ي نشــانه بــه دســتمو

 شدم روژان
 

 ...بود کرده زانوهاشوبغل و بود نشسته پنجره به رو
 
 روژانم؟ -
 
 ...نداد جوابمو -
 
 ...شد خورد اعصابم بخدا ببخشید -
 
 فکــر زدي تهمــت مســتقیم غیــر تــو...کــردي تــوهین مــن بــه مســتقیم تــوغیر...ساســان بخشــم نمــی -

 ...باهمیم ما کردي
 

ــه گذاشــت ام ســینه روي سرشــو. کــردم وبغلــش بــده ادامــه نذاشــتم ــه. کــرد وگری  ام کالفــه اش گری
 ....بوسیدمش و کردم پاك اشکاشو. اشکاش به برسه چه نداشتم اخماشو طاقت میکرد؛

 
 ...عاشقتم من خدا به ساسان:گفت و کرد نگام

 
 یــه...  صــداقت دنیــا یــه. بــود حقیقــت دنیــا یــه آبــی هــاي مــوج اون تــوي... میگفــت راســت چشــماش
 !!!!دنیاعشق

 
 .میگن دروغ هم ها چشم حتی که فهمیدم بعدها من

 
 و نمیکــرد حســاب طاهــاروآدم اصــال انگــار کــه ســحرهم و بــود سرســنگین بــامن طاهــا روز اون فــرداي

 ...میکرد بازي پاسور روژان با
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 خورد زنگ موبایلم

 
 بله؟ الو -
 
 ...ساسان سالم -
 
 ...بابا سالم -
 

 من به زد وزل کرد خاموش رو وي تی طاها شدن ساکت همه ناگهان
 
 !!!!اونجا میایم ماداریم ساسان -
 
 ما؟؟؟ -
 
 ...اومده باشوهرش ،تاراهم)طاها مامان(داداش وزن من -
 
 ...برمیگردیم داریم ماتوراهیم بابا ولی -
 
 ...باباجون نداره اشکال...بدشد که اینجور -
 

 ...اینجا میان دارن بریم کنین جمع پاشین:گفتم هولکی هول تماس قطع بعد
 

 برگشته خارج از خواهرت طاها
 

 ...واااي:گفت میزد اش پیشانی به دست باکف که درحالی
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 بخــورم چنــدبار بــود نزدیــک کــه داشــتم عجلــه انقــدر. افتــادیم راه و کــردیم جمــع رو وســایل تنــد تنــد
ــین ــوب. زم ــد خ ــاال ش ــازم ح ــر ب ــتن و دادن خب ــرزده نخواس ــان س ــم.... بی ــاي اون ــن باب ــو وزن م  عم
 ...بود وحشتناك هم بهش کردن فکر حتی... طلعت

 
ــوراه ــودن خــواب همــه برگشــت ت ــدگی ومــن ب ــین میکــردم؛ رانن ــا راه ب ــدار طاه ــردم روبی ــره ک ــه ب  ی

ــه کلیــدهاي... افتــاد جیــبش از وکلیــداش طاهارفــت. بــودن دختراهنوزخــواب. بخــوریم چیزبخــره  خون
 ...بود

 
 .بدم بهش اومد تا داشبورد تو گذاشتمشون

 
 بــی مــن روژان ولــی میکــردم تصــور اینجــور مــن شــاید نبــود؛ ســابق مثــل روژان کــه میشــد چنــدروزي

 ...بود شده گیر بهونه. بود شده عوض اخالقش و بود حوصله
 

ــه روز اون ــته کالف ــودم نشس ــل روي ب ــام مب ــون رو وپ ــدادم تک ــه روژان. می ــود س ــال روزب ــو اص  جوابم
 ...ندارم حوصله نزن زنگ انقدر خوبم:که داد پیام دیشب فقط و بود نداده

 
 هــاي پـچ  وپــچ میـدادم  گــوش وبابـا  وعمــو زن سـروته  بـی  هــاي صـحبت  بــه... شکسـت  دلــم چقـدر  مـن 
 ...رضا باشوهرش تارا

 
 میزنم زنگ هرچی نمیده کجاست؟؟جواب پسرت این مامان: تاراگفت

 
 ...باشگاه رفته دوباره البد مادر میدونم چه -
 
 ...کنم عوض ندارم لباس چکارکنم من خب -
 
 ...خودمون خونه میریم شب...مادر وا -
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 جون؟ عمو نداره که اشکالی بمونم اینجا امشب میخوام من مامی نه -
 
 ...خودتونه خونه دخترم نه -
 
 بپوش رو گیسو هاي لباس از یکی برو خب:گفت عمو زن -
 

 ...موند نیمه نصفه اش خنده اما...زیرخنده وزد
 

ــال بــه!!! زده حرفــی چــه فهمیــد خــودش انگــار ــه شــوخی خواســت خــودش خی  حتــی توخونــه مــا... کن
ــودم کوچیــک یادمــه. نداشــتیم گیســو از هــم جــوراب جفــت یــه دیگــه ... زد آتــیش باباهمشــونو کــه ب

ــه کــه هرچیــزي ــوط گیســو ب ــه سرشــو آخــرش و میشــد مرب ــه ب ــت تن ــه درخ ــه داد تکی ــرد وگری ... ک
 تــوي هـم  لباسـی  گیسـو  اگـه  حـاال . میکـرد  منزجــر بیشـتر  زن اون از منـو  میریخـت  کـه  اشـکی  هرقطـره 

 ....مدل ونه اندازه نظر از میخورد؟؟؟نه تارا به داشت خونه این
 

 بود شده سنگین خونه جو. بود شده منقبض فکم و کردم مشت دستمو
 
 ...کلید بیاري؟؟اینم منو لباساي میري جون ساسان:گفت تارا که میرفتم اتاقم طرف به
 

ــدون ــیچ ب ــی ه ــد حرف ــتم کلی ــالن وبرداش ــرون وازس ــدم بی ــاب. اوم ــروب آفت ــرد غ ــم و میک ــی دل  خیل
 باشم غمگین تا بود شده اضافه هم من ودلتنگی بود دلگیر آفتاب غروب کال. گرفت

 
. دادم گــاز همیشـه  مثــل و بازشـد  ودر زدم رو ریمــوت. بـود  خریــده بـرام  تــازه بابـا  شــدم؛ پرایـدم  سـوار 
 کنم تصادف دوبار بود نزدیک توراه

 
 :زد ماشین شیشه به یکی که بودم قرمز چراغ پشت

 
 میخرین؟؟ گل آقا
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 چقـدر  کـردم،  نگـاه  پسـرك  بـه . بـود  سـرخ  رنـگ  عاشـق  روژان. کـردم  نگـاه  رنگـش  سـرخ  هـاي  گل به

 بود من هاي کودکی شبیه
 

 کنم احساس رو روژان سرخ گل خوش بوي میون میخواستم. بوییدمش و خریدم گل شاخه یه
 
 بازکردم درو باکلید و زدم رو ماشین ریموت. بود شده هواتاریک. رسیدم طاها خونه به
 

 آروم...نیسـت  خونـه  کسـی  گفـتن  کـه  اینـا ...بـود  روشـن  خونـه  هـاي  گرفتم،چـراغ  دلشـوره  آگـاه  ناخود
 ...شدم جایی وارد قایمکی میکردم احساس برمیداشتم قدم

 
 سـمت  بـه  آهسـته . نبـود  سـالن  تـوي  کسـی ... میـداد  بـد  گـواهی  دلـم . کـردم  بـاز  صـدا  بدون رو درسالن

 رفتم طاها اتاق
 

 ...بود پیچیده هم در زن یک هاي باخنده اش خنده صداي
 

 فکــر بــه نیــازي کــه آشــنا آنقــدر.بــود آشــنا هــایش خنــده چقــدر دادم؛ وگــوش رفــتم اتــاق در پشــت
 میکردم اشتباه من! نـــه!نـــه. فکرکنم نمیخواستم لحظه اون در ولی نبود کردن

 
 کــردم تحمــل ورو بچــه ایــن ازبــس شــدم خســته کــنم چکــار میگــی تــو:پیچیــد درگوشــم آشــنا صــداي

 دوبرابـر  کـه  نکـن  وهـیکلش  قـد  نگـاه . میشـه  خـر  میـاد  خوشـم  فقـط . میمونـه  هـا  بچـه  عین خدا به طاها
 ....اسکله خیـلی توئه

 
 :وگفت خندید طاها
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 رفتــیم بشــه حاضــر هــا پاســپورت. میچســبه بهــت انقــدر نمیــاد خوشــم مــنم داره عاطفــه کمبــود بیچــاره
ــارا پــیش اونــور ــه هــم قــبلش...اینــا ت ــرات مفصــل عروســی ی ــیم دعــوت هــم ساســان میگیــرم؛ ب  میکن

 ؟؟؟....روژان چطوره
 

 ....شد خالی وجودم. میـــــکشید سوت سرم
 

ــد ــاز درو بالگ ــردم ب ــاش اي. ک ــحنه اون ک ــدم رو ص ــم. نمیدی ــایم چش ــتم ه ــاره رابس ــاز ودوب ــردم ب . ک
 آغــوش در پوششــی هــیچ بــدون عریــان بابــدنی روژان. باشــه کــابوس یــه هــا ایــن ي همــه میخواســتم

 بــه وقــت هــیچ احمــق ،ساســان مــن... بــود دوســتم بهتــرین آغــوش در! بــرادرم آغــوش در. بــود طاهــا
 ...بگیرم آغوش در پوششی هیچ بدون رو روژان که ندادم اجازه خودم

 
 ...حاال

 
 کردم نگاهشون اي مسخره باپوزخند و خونسردبودم عجیب لحظه اون در اما
 
 نگـاه  فقـط  دیگـر  میرسـی  کـه  آخـر  بگویم،بـه  آرامشـم،خودمانی  همـه  ایـن  باشـد  عجیـب  برایـت  شاید««

 »»میکنی
 
 اومد چشمانم جلوي گیسو ي چهره"
 
 کجایی؟؟؟ مامان،مامان -
 

 نبود ولی بودم گشته مامان دنبال جارو همه
 

 دادم فشار رو وبابا او اتاق دستگیره کوچکم هاي بادست
 

 بازشد قیژي باصداي در
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 تخــت بــه. میکــردم نگــاه دو آن بــه باتعجــب مــن. بــود پــدرم دوســت بهتــرین آغــوش در مادرم،گیســو

 ومادرم پدر خواب
 

 "بود گرفته آغوش به آن در را مادرم دیگر مردي اکنون که
 

 هــایش چشــم. بــود زشــت اش قیافــه نظــرم بــه چقــدر... چســبید اون وبــه رفــت دیــوار کنــار بــه روژان
 ...بود دیگر "گیسویی" بزنمداوهم عق میخواست دلم. بود حالت بی
 

 ...بدم توضیح...تـُ بذار...مـَ...سـاسان:گفت لکنت با طاها
 

 نامردیش؟؟؟ بودنش؟؟؟ پست دقیقا؟؟؟ چیو... بده توضیح میخواست
 

 چــرا... میکــرد گریــه و میلرزیــد و بــود پیچیــده خــودش دور يســفید ي ملحفــه. میکــرد گریــه روژان
 میکرد؟؟؟ گریه چرا میکرد؟؟ چیکار اونجا روژان اصال نشدم؟؟؟ کالفه اش گریه از
 

 چکــار دســتم تــوي گــل. بــود شــده لــه دســتم تــوي. کــردم نگــاه بــود دســتم تــوي کــه ســرخی گــل بــه
 میکرد؟؟

 
 کـــه میبیـــنم رو اي صـــحنه رســـیدم اتـــاق در پشـــت وقتـــی قـــراره میدونســـتم هـــم خـــودم انگـــاري

 کنم باورش نمیخواستم
 

ــوار بــه بیشــتر ازتــرس. رفــتم روژان ســمت بــه ــاال دســتمو. چســبید دی  بســت چشماشــو آوردم؛ ب
 کرد صورتش سپر ودستاشو

 
 شد خشک توهوا دستم
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 روژان؟؟ کن نگاه من به:گفتم بهش آروم
 

 میکرد هق وهق بود شده قطع اش گریه. آورد باال سرشو آروم
 
 "متنفــــــــرشدم هق هق ازصداي همیشه براي که بود لحظه اون"
 

 کردم نگاه دوباره شده له گل به و روبازکردم مشتم
 
 :گرفتمش روژان طرف به
 

 ....شی روژان،خوشبخت میگم تبریک بهت
 

ــود یــخ....نبــود قشــنگ دیگــه نگــاهش. شــد ســرازیر اشــکاش  چشــماش آبــی رنــگ دیگــه...مــات و ب
 ...نمیزد جذبت

 
 :کردم،پرسیدم طاها به نگاهی خونسردي با
 

 ؟؟؟ کجاست تارا اتاق
 

 ...کرد اشاره اتاقی به اش اشاره باانگشت و میلرزید دستاش. بود زده بیرون حدقه از چشماش
 

 ..!هم روژان و بود غریبه طاها...بود غریب نظرم در خونه این چقدر
 

 ....شو گم:بود گیسو فریاد صداي جا همه
 

 مــن بــه طاهــا و روژان. اومــدم پــایین هــا پلــه از و برداشــتم را هــایش لبــاس رفــتم، تــارا اتــاق ســمت بــه
ــون... بـــودن زده زل ــتم ازکنارشـ ــی. گذشـ ــد یعنـ ــر چنـ ــل نفـ ــن مثـ ــر مـ ــرار درگیـ ــو" تکـ  در "گیسـ
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ــودن؟؟؟ زندگیشــون ــن وگیســو روژان مثــل نفــر چنــد ب ــار ای ــه رو ک  خیانــت عاشــق قلبــی کردن؟؟؟ب
 شــدم ســنگ نبــودم؟ شــاکی نمیگرفــت؟چرا ام گریــه چــرا...روشکســتن؟ مــرد یــک وغــرور کــردن؟؟

 مــرد احساسـم . خندیـد  نــاك وحشـت  و سـوزوند  رو کبــري صـورت  کـه  شــدم ساسـانی  همـون  دوبـاره  و
 شد اضافه هام کابوس به هم روژان بار این! عمیق عمیق... 
 

 هـا  نـامردي  ایـن  باربـه  یـه  میخواسـتم ...وبـدي  کثیفـی  همـه  ایـن  بـه ...تکـرار  ایـن  بـه  بـود  گرفته ام خنده
 ...بخندم احساسم بخندم،به حماقتم بخندم،به ها بدي بخندم،به

 
 کــه بــود دار خنــده چقــدر! خندیــدم نبــودم، بابــا مثــل مــن. کــرد خــوردش گیســو وقتــی کــرد گریــه بابــا

 شد تکرار من براي بابام سرگذشت
 
 "است تکرار تکرار زندگی:فرخزاد فروغ قول به"
 

 شدم خونه وارد بالبخند
 

 دادم روبهش تارا لباساي
 

 کردم شوخی رضا با کلی
 

 انقدرخوشحالی؟؟؟ که چیشد بیرون رفتی ساسان:گفت باخنده
 

 چیشده؟؟؟ بدونه داشت دوست خیلی... ماسید لبام رو خنده
 

 رفتم اتاقم به بخیر شب حداقل یا خداحافظی بدون
 

 بهش؟؟ گفتی چی رضا...وا:عمو زن صداي
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 ....خدا به هیچی
 

*** 
 

 احمــد حــاج واي:گفــت بابــام بــه نرســیده اومــد خونمــون بــه باخوشــحالی طلعــت عمــو بعــدزن روز چنــد
 ...میمونه ماه ماشاال گرفته چشمشو دختره یه...بزن باال آستین طاها براي بریم پاشو

 
 ...جادیدم یه رو طاها نامزد من میگفت همش...بود کرده شک. نرفتم کرد اصرار هرچقدر بابا
 
 ...سکوت سکوت. بودم کرده سکوت ومن بود گذشته ماهی یک کذایی شب اون از
 

 ...ماه مرداد اواسط. طاهابود و روژان عروسی شب
 

 عمــو زن. بــودن خریــده اونــا نزدیــک هــم خونــه یــه اینــا تــارا پــیش فرانســه بــرن ازدواج بعــد قراربــود
 میرفت وباهاشون بود بسته طاها به جونش که هم طلعت

 
 تقبــل بــودن خریــده هـم  اي خونــه پــول نصــف. بـود  گرفتــه برعهــده رو عروســی خـرج  همــه مــن بابـاي 
 ...برادرش یادگار بود، پسرش مثل طاها. بودن کرده

 
 حــرف کمتــر روزهــا ایــن...نبــود متعجــب بابــا ولــی...بــودن کــرده متعجــب رو همــه مــن بــودن غایــب

 ....من مثل...میزد
 

*** 
 

 بــرام کــه هــایی شــرت تــی هــاش، عکــس. کــردم جمــع رو روژان هــاي یادگــاري ي همــه شــب همــون
 ...وهمه همه...  یادگاریش هاي حلقه بود، خریده
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ــوي گذاشتمشــون ــه ت ــتم... بزرگــی ي جعب ــود دنجــی باغ،جــاي ي گوشــه اون رف ــه جــایی همــون...ب  ک
ــا ــون...زد آتــیش رو گیســو هــاي یادگــاري باب ــار جــا هم ــا کــه درختــی کن ــه بهــش باب ــه داد تکی  وگری
 ...کرد

 
ــه و کـــردم روشـــنش برداشـــتم، رو کبریـــت چـــوب ریخـــتم، همشـــون روي رو بنـــزین ــعله بـ  ي شـ

 کردم نگاه کوچیکش
 

 میکرد کجی دهن بهم
 

ــاهم ــس روي نگ ــره روژان عک ــد خی ــم. مون ــن بهــم اون ــی ده ــرد کج ــوب. میک ــت چ ــوخت کبری  س
 ...شد وخاموش

 
 ....گرفت آتیش. انداختم هاش یادگاري روي و کردم روشن دیگه یکی

 
 ولــی...بــود شــده خاکســتر و ســیاه نصــفش.بــود مونــده نصــفه صــورتش ســوخت روژان عکــس نصــف
ــوز ــه روژان هن ــن ب ــن م ــی ده ــرد کج ــاال...میک ــدم ح ــه میفهمی ــدش ک ــط لبخندایژکون ــک فق ــت ی  نی
 ...احساسم و من کردن مسخره:داشت

 
 میسـوخت  چیـز  همـه . شـد  پخـش  هـوا  در خاکسـترش . شـد  وسـیاه  سـوخت  چیـز  همـه  دقیقـه  چنـد  بعد
 وجودمن مثل

 
 بکش،میشنوي؟؟؟ بده،بو ببند،گوش چشم اي لحظه!!!هیـــــس«
 

 سوختنش، هق هق وصداي است چوب بوي
 

 ببین،میبینی؟؟؟ خوب مگو هیچ!!!هیـــــس
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 ...سوزاندم را ي همه
 

 ...آتش در ها خاطره ي همه
 

 »....وتمـــام
 

 زن بــه نداشــتم بیفتم،دوســت یــادش لحظــه یــه حتــی نــذارم دیگــه کــه کــردم عهــد بــاخودم شــب اون
 نداشت کردن فکر ارزش روژان که بود این تر مهم وازهمه...کنم فکر متأهل

 
 ...بود فاسد....بود زن یه اونم

 
 یــک هنـوز ...شــدن پخـش  هـوا  در خاکســترها...میکـرد  نـوازش  مــو خسـته  جسـم ...میومــد خنکـی  نسـیم 
ــه ــوخته عکـــس نیمـ ــده سـ ــود مونـ ــاهش. بـ ــردم نگـ ــن. کـ ــودم مـ ــونه روي روژان دســـت و بـ  ام شـ

 بود"سوخته" هم بود،خودش
 

 طاها مثل...بود زندگیم تو سوخته ي مهره یه روژان دیگه
 

 ...زدم تلخی لبخند
 

 بود بامداد1 ساعت
 

 ...میشکست را سکوت که بود صدایی تنها ساعت تیک تیک
 

 ...اومد می در صداي
 

 بودم،خــوب نرفتــه ازاینکــه بــود البــددلخور...کــرد اخمــی بادیــدنم...شــد وارد پــدرم و شــد بــاز درســالن
 ...نشست ام روبرویی مبل روي...بود خبر بی چیز ازهمه اون...داشت حق
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ــو ــته وروي آورد در کتش ــل ي دس ــداخت مب ــه...ان ــم داد تکی ــایش وچش ــز را ه ــرد ری ــم ک ــره وبه  خی

 .شد
 

 ...کردم نگاهش متقابال
 

 داد، فشار هم روي محکم را هایش دندان
 

 ...آمد سمتم وبه شد بلند
 

 پیچید فضا در محکمش سیلی صداي
 

 ....زد تر محکم رو دوم سیلی که گذاشتم اش سیلی جاي روي را دستم ناباورانه
 

 وچهارمی سومی
 

 شد خسته دستش که انقدر
 

 گذاشت قلبش روي را دستش
 

 نمیدونستم کاراشو دلیل من
 

 جـــرمی؟ چه به چی؟؟ ســیلی؟؟؟براي
 

 :وگفت بشه پدیدار ذهنم توي سؤال عالمت بیشتر نذاشت خوشبختانه
 

 باشه مرد باشه؛ آدم باشه؛ دستم عصاي کردم بزرگ پسر
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ــوب ــو خ ــو من ــان جل ــم خ ــفید داداش ــاري روس ــردي کردي،ک ــن ک ــوت ت ــو عم ــور ت ــت گ  بلرزه،خجال
ــم ــه نکشیدي؟؟چش ــرعموت نــاموس ب ــتی؟؟چقدر پس ــا ایــن داش ــت طاه ــب آقاس ــی امش  بهــش کل

 بخشــیدمش،خجالت مـن  کــرده جـوونی  ساســان عمـو  گفــت سـنگینید  ســر بـاهم  چــرا کـه  کــردم اصـرار 
ــیدي ــه نکشـ ــر اون کـ ــور رو دختـ ــردي مجبـ ــات کـ ــدش ازدواج باهـ ــرده کنه؟تهدیـ ــودي کـ ــه بـ  کـ

 طاهــا...آشناســت بــرام اش چهــره چــرا روژان ایــن میگفــتم مــن...ساســان غیرتــت بــه میــدزدیش؟؟تف
 باالسـرت  مـن  کـه  تـو  داشـت  مردونگـی  وانقـدر  شـد  بـزرگ  یتـیم  نگفـت،اون  هیچـی  کـه  آقاسـت  چقدر
 شدي؟؟ این بودم

 
 بـود  حقـت ...اي هـرزه  مـادرت  عـین  تـوهم ...بـرو  خونـه  ایـن  از شـو  گـم ...گیسـو  پـاي  جاي گذاشتی پاتو

 ساســان  اســم  بــه پســري  دیگــه مــن ...ســفید چشــم ...میمونــدي پرورشــگاه  همــون تــو  میذاشــتم
 رفت اتاقم طرف به...زد سیلی بهم محکم ودوباره! گمشو...نیستی توپسرمن...ندارم

 
 کــه مردونگــی جــرم گناهی،بــه بــی جــرم بودم،بــه نکــرده کــه گنــاهی جــرم شــدم،به طــرد دیگــر یکبــار
 کردم

 
 !شو گم گفت بهم که نبود گیسو بار این ولی

 
 ...بود احمد حاج بار این

 
 ...نگفتم بابا بهش روز اون از
 

 کرد پرت پایین سمت به باال از را هایم لباس
 
 نگـــاه حرکـــاتش بـــه شـــده مســـخ و بـــودم ایســـتاده حرکـــت بـــدون...کـــردم نگـــاهش درســـکوت...

 ...میکردم
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 بمونم خونه یتیم اون توي چندسال گذاشت که نکرد پدري درحقم که نیاوردم روش به
 

 بودم بستري روانی آسایشگاه توي وقتی نکرد پدري درحقم
 

 کرد قضاوت عجوالنه که نکرد پدري حقم در
 

 زد سیلی من به ناحق به که نکرد پدري حقم در
 

 ...ببینه منو نشد حاضر داد طالق رو گیسو اینکه بعد که کنم آوري یاد برایش نمیخواستم
 

 بود سپرده گیسو به ومنو اس هرزه زنیکه اون یادآوره چشما این میگفت
 

 بودم وابسته گیسو وبه بودم کوچک
 

 نباشد؟ وابسته مادرش به که است کودکی کدام اصال
 

 بود مادرم گیسو روزها آن
 
 "مادر"
 

ــیچ ــت ه ــادم وق ــت ی ــه نرف ــرا ک ــیم م ــه دریت ــا خان ــرد ره ــی ک ــاس ووقت ــتم او از باالتم ــا خواس  مراتنه
 ...شو گــــم:شد بلند فریادش صداي نگذارد

 
 نمیکردم درك رو فاجعه عمق روزها آن

 
 خورد تکان کوچکم قلب در چیزي کردم احساس دورکرد ازخود بالگد مرا گیسو وقتی اما
 

 داشتم شدن طرد حس
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 شدم بزرگ که بعدها

 
 گذاشتم نفرت را اسمش

 
 ...را بد حس این اسم

 
 آمد سراغم احمدبه حاج ازمدتها بعد هرچند

 
 کشید درآغوش مرا باعالقه

 
 وبوییدم بوسید

 
 "نکرد پدري"رادرحقم بود گذشته که سالهایی لیکن

 
 رو اونـا  رحمـی  بـی  کـه  نبـود  چیـزي  ایـن  ولـی ...نبـودم  اونـا  ي بچـه  مـن  شـاید ...کـرد  طـردم  دوباره حاال

ــه ــه توجی ــون...کن ــن چ ــه م ــا اون ي بچ ــودم دوت ــم...ب ــاي چش ــم ه ــواه نحس ــراین گ ــود ب ــور...ب  همینط
 میکرد بیرون اش ازخانه مرا که مردي به زیادم شباهت

 
 بیندازم طرفش به نگاهی نیم حتی اینکه بدون

 
 ...رفتم بیرون ازخونه

 
 !گفت اینجوري که میکنم سکوت من میدونست طاها شاید

 
ــه ــن ن ــکوت م ــردم س ــون ک ــتم چ ــل نمیخواس ــودکی" مث ــایم ک ــکنم"ه ــرد...بش ــم خ ــاال...بش ــا ح  کج

ــا!میرفتم؟پرورشــگاه؟هه ــه،مثل ی ــدن کــه پیمــان و حســین ن ــاي آســفالت روي خوابی ــابون ه ــه رو خی  ب
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ــه هــاي تخــت ــیم ي دوطبق ــه یت ــرجیح خون ــدادن ت ــل و می ــروختن...و آدامــس و گ ــنم میف ــرفتم م  و می
 میشدم؟ همکارشون

 
 ...یا
 

 تـه  کـه  مـردي ...بـود  شـده  مـرد  کـه  بـودم  ساسـانی  حـاال  مـن ...نبـودم  کـودك  دیگـه  که من...نمیشد ولی
 ....بود خرد پول تومن1000بود جیبش توي که پولی ي مانده

 
 و میکــرد قبــول فرزنــدي بــه منــو دیگــه یکــی کــاش اي...میکــردم فــرار وپیمــان حســین بــا مــنم کــاش

 ...آرش مثل...میبرد باخودش
 

ــواب آرش ــرد نگــام آلــود خ ــن کنــار رفــت حــرف ،بــدون میک ــون خونــه داخــل وم ــدم،همه ش  ش
 پــس بــود تنشــون خــواب میکردن،لبــاس نگــاه مــن بــه بودنوباتعجــب ایســتاده تــراس روي خــانوادش

ــواب ــا خ ــو بودن،آرمیت ــد و جل ــل ودر اوم ــت فــرو آرش بغ ــه رف ــن وب ــالم م ــرد س ــدوم هــیچ...ک  ک
 کــردن فکــر بــایکم...نبـود  زدن حــرف بــه نیــازي چـون  شــاید میکــنم چکــار اونجـا  موقــع ایــن نپرسـیدن 

 ...اونجام چرا فهمید میشد
 
 رفتیم آرش اتاق به
 

 ...وخوابیدم میاد خوابم:وگفتم نشستم کاناپه روي
 

ــا صــبح ــبحانه آرمیت ــه رو ص ــاق ب ــکر...آورد ات ــتش از رو وســینی کــردم تش ــرفتم دس ــه...گ ــک زور ب  ی
 ...خوردم لقمه

 
 چیشده؟؟ بگی نمیخواي پسر:گفت آرش
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 کردم نگاه تختش کنار میز به آرش به توجه بی
 

 ...بود اونجا سیگار پاکت یه
 
 آرش؟؟ کیه مال -
 
 ...بابام -
 

 نه؟؟ یا میگی:وگفت داد فندك یه من به کالفه آرش...گشتم فندك ودنبال آوردم در نخ یه
 

 کردم روشن رو سیگار
 

 افتادم سرفه وبه سوخت گلوم زدم که رو اول پک
 

 انداخت زباله سطل ودر کشید ازدستم رو سیگار آرش
 

 برداشتم دیگه نخ یه
 

 زد زل وبهم کرد فوت نفسشو
 

 ...زدم پک بامالیمت بار این
 

 بودم شده بهتر
 

 میسوخت کمتر گلوم
 
 کردم نگاه سیگار دود پشت از آرش به
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 ...بود مضطرب
 
 ...رو کوفتی این کنار بنداز...ساسان نبودي سیگاري که تو -
 

 ...بود بارم اولین این میگفت راست
 

 مو موبه گفتم رو چیز همه کردن تعریف به کردم شروع مکث دقیقه ازچند بعد
 

 میکشیدم سیگار وباخونسردي
 

 اما، آرش
 
 "میکرد گریه"
 
 اســمتو  دیگــه بگــی حــاجی بــراي  رو حقیقــت اگــه وتــو نمیــرم  خونــه اون بــه دیگــه مــن آرش -

 !من مثل...کنه سکوت که کرد قبول وآرش بود جدي تهدیدم...نمیارم
 

 ...شد زندگیم نکبتی روزاي همدم سیگار که بود روز ازهمون
 

 ...شد وساکت نکرد اعتراضی دیگه آرش
 
 ساسان؟؟ چکارکنی میخواي حاال -
 
 نمیدونم -
 
 ...دختره این گفتم چقدر -
 
 ...آرش کن بس -
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 دســت بهــش بــدبخت توئــه آورد مــی رو دختــره دخــل بــود تــو جــاي هرکــی میگفــت راســت طاهــا -

 ....توبودم جاي من...نزدي
 
 !!!بسه...آرش بــــسه -
 
ــدترین« ــدگی در کــه حســرتی ب  نیســت،بلکه ایــم شــده مرتکــب کــه خطــایی کارهــاي از میخــوریم زن

 »...ایم داده انجام نداشته را لیاقتش که کسی براي را درست کارهاي چرا که است ازاین
 

 ...اومدن اونجا به وحسین پیمان روز همون عصر
 

 شدم خوشحال ازدیدنشون
 
 بودیم خونه دریتیم باهم نفر 4ما
 

 داشتم وهواشونو بودم بزرگتر ازهمشون من
 

ــا ــه ت ــه اینک ــانواده ی ــد ي خ ــردن رو آرش ثروتمن ــیه...ب ــایی از قض ــروع اونج ــه ش ــه میش ــه آرش ک  ی
 آرمنـد  آقـاي  روزهـا  اون...میبینـه  اونـو  اتفـاقی  آرمنـد  آقـاي ...میکـرده  گریـه  بـودو  نشسـته  حیـاط  گوشه
ــی ــرین از یک ــگاه خی ــوده پرورش ــه...ب ــوز البت ــم هن ــت ه ــون...هس ــتی روز هم ــول رو آرش سرپرس  قب

 شـــیطون آرش...بـــود آرش بـــه آرمنـــد آقـــاي شـــدید ي عالقـــه بـــود جالـــب کـــه چیـــزي...میکنـــه
 خــوب آرمنـد  آقـاي ...نبــود نـامرد ...نبـود  بـد  ذاتــش ولـی ...میرفـت  پـارتی ...داشــت دختـر  دوسـت ...بـود 

ــاد وبهــش میشــناختش ــل اعتم ــزي"اعتمــاد"...داشــت کام ــدر یــک کــه چی ــه پ ــدي ب ــون کــه فرزن  ازخ
 ...داشت اش پسرخوانده به مرد یک اما نداشت خودشه

 
 کردن جمع خودشونو جوري یه و کردن فرار اونجا از هم وحسین پیمان
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 آورد بیرون پرورشگاه واز کرد پیدا منو احمد حاج از اینکه بعد
 

 ...بودم بستري تیمارستان توي ماهی چند
 

 بود بد خیلی حالم
 

 کمم سن باهمون
 

 بودم روانی آسایشگاه عضو ترین کوچک
 

 ...ام کودکی خوش روزهاي سرگذشت بود این
 

 ...حادنبود مشکلم البته...میشد خالصه درمون ودوا قرص توي که
 

ــه وروزم حــال ــه هشــت هــاي بچــه ب ــدم وحشــتناکی هــاي کــابوس....نمیخــورد ســاله ن ــاخودم...میدی  ب
ــزدم حــرف ــردم التمــاس توخــواب...می ــه صــداي....میک ــري هــاي قهق ــداد عــذابم کب ــایه...می ــون س  ش

 ...میکردم خیس جامو وقتا بعضی حتی... بود خوابم اتاق توي
 

 میشم منزجر شون وبانی ازباعث قدر چه روزا اون بایاد حاال
 

 ....کنن ام بستري بود گفته احمد حاج به خانوادگی دکتر وقت چند بعد که
 

 کرد شکایت کبري از وکیلش کمک به بود شده متاثر من وروز حال از که هم حاجی
 

 ببرنش زندان به تا زدن بند دست کبري به وقتی دادگاه روز
 

 شدم قایم حاجی سر پشت ازترسم ایستاد،من ما روبروي باخونسردي
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 بود شده تر زشت بودم گذاشته اش کریه صورت روي رو داغ سیخ اینکه بعد کبري صورت
 

 نبودم پشیمون کارم این از وقت هیچ
 

 سرداد وقهقه کرد نگاه من به دوباره کبري
 

 اذیـت  تـورو  ي بچـه  مثـل  یکـی  مـن  اگـه :وگفـت  کـرد  احمـد  حـاج  بـه  آمیـزي  وسـرزنش  عمیـق  نگاه یه
 خونــه یتــیم تــوي نبــودن بــدبخت اگــه بفهمــن میخواســتم کــه بــود ایــن میکــردم،دلیلش تنبیــه میکــردم

 ...نبودن اي عقده زن یه دست زیر
 

 چیــه میــدونی....بشــه جــدا ازت ات بچــه نبــودي حاضــر شــرایطی هــیچ بودي،تحــت خــوبی پــدر تــو اگــه
 ...گرفتم پسرت از انتقاممو احمد؟من

 
 ...نفهمیدم هم بود؟هنوز چی منظورش...نمیفهیدم...عقده...انتقام؟...پرید رنگش احمد حاج

 
 ...کرد خودکشی زندان توي کبري که شنیدم بعدها

 
 ...نشدم ناراحت

 
 نبودم هم خوشحال ولی

 
 هـیچ ...بـود  مـن  آوارگـی  باعـث  اگـه  حتـی ...بـود  ابلـیس  اگـه  حتـی ...بـود  کـرده  ظلـم  مـن  به که هرکسی

 ....بودم انسان چون...نبودم راضی هم دشمنم مرگ به من...نداشتم مرگشو آرزوي وقت
 

 بودن مهربون باهامون که داشتیم هم اي دیگه هاي مربی کبري جز بااینکه
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 بـامن  ولـی ...مونـد  بـاقی  خونـه  یتـیم  هـاي  مابچـه  همـه  ذهـن  تـوي  غـالم  وبـرادرش  کبـري  هـاي  اثربدي
ــی ــد خیلـ ــود بـ ــه...بـ ــو همیشـ ــه منـ ــرد تنبیـ ــو...میکـ ــه اینـ ــتن همـ ــه میدونسـ ــري کـ ــان از کبـ  ساسـ
 ...نمیدونم...چرا؟...متنفره

 
 هستن ها پرورشگاه توي االن که هایی بچه کاش اي که کردم آرزو

 
 مادربودنشون پدر بی برغم عالوه

 
 ...نکنن تحمل بدهم مربی یه درد

 
 کنه رسیدگی جدي که نبود کسی روزها اون هرچند

 
 ...میشه رسیدگی هستن پرورشگاه توي که هایی بچه به امروزه

 
 ...شد خراب هم خونه یتیم اون بعد چندوقت

 
 ...بود شهر پایین توي که ومتروکه ونمور تاریک جاي اون

 
 کرد پیدا رو وپیمان حسین میشد که جایی همون رفتم مدت یه بعد

 
 رفتن کجا میدونستم

 
 ....ها قرمز چراغ پشت...ها راه چهار سر...بودن گفته وآرش من به فرارشون قبل

 
 ...بهتر جاي یه رفتن مدتی بعد

 
 میکشیدن طی اونجارو هاي زمین دوتا اون و بود وداغون درب مسافرخونه یه
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 ...میشستن اونجاظرف...کردن پیدا ارتقاء رستوران وبه کردن پیشرفت هم مدت یه بعد
 

 بودن خودشون پاي روي همه بااین
 

 ...نگرفتن پول قرون یه ازما وقت هیچ
 

 پیداکردم وپیمان حسین طریق از هم آرش که شد جوري این
 
 موندیم باهم همیشه نفر4 ما
 

 افتاد فاصله مون بین دوباره بعدها هرچند
 

 ...بود همیشگی من براي آرش اما
 

 هـاي  فـواره  بـه  ومـن  بـودیم  نشسـته  زیرآالچیـق ...اینـا  آرش خونـه  اومـدن  وحسـین  پیمـان  کـه  عصربود
 نشســـته قرمـــز هـــاي صـــندلی بـــا میزچهـــانفره یـــک دور...میکـــردم نگـــاه اســـتخر داخـــل کوچیـــک

 توســرم خــاکی چــه کــه بــود ایــن درگیــر فکــرم ولــی...میــدادم گــوش حرفاشــون بــه ظــاهر در...بــودیم
 ...میخندیدم حسین هاي شوخی به حوصله بی...بریزم

 
 میزدم پوزخند...نه که خنده

 
 :گفت پیمان اینکه تا
 

 ....روستاي توي اش میکردم،خونه زندگی آقا کریم اسم به پیر مرد یه با من پیش چندوقت
 

 میاین؟؟ بزنم سر بهش برم میخوام
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 ...باصفایه روستاي
 

ــه شــد پــرت ذهــنم ومــن ــان کــه مــوقعی ب ــد پیم ــیش وقــت چن  روســتایی دختــر ي عاشــق میگفــت پ
 ...کردم مزه مزه رو شربتم لیوان...شده

 
 واالخــون االخــون خودتــو خــاطراون اســمش؟؟؟به بــود چــی...دختــره اون:وگفــتم کــردم ریــز چشــمامو

 روستا؟؟؟ رفتی کردي
 

 هان؟؟؟
 

 ...باهوش آقاساسان چاکر:وگفت ریزخندید
 

 کرد قبول فوراً بشه عوض وهوام حال اینکه براي آرش
 

 ...افتادیم راه روز همون فرداي...نداد بهم اعتراض اجازه حتی
 

 ...گیالن توي بود سرسبز روستاي یه
 

 ي اصــله روســتا ي هــا خونــه بــین...بــود دور خیلــی شــهر از روســتا...شــدم اونجــا بکــر طبیعــت عاشــق
ــود زیــادي ــوي...ب ــه یــه جل ــردي...داشــت شــیرونی ســقف کــه ایســتادیم چــوبی کوچیــک ي خون  پیرم

 کرد استقبال خوبی به نفر4ازما آقا کریم...کرد باز برامون درو
 

 بکشی نفس ازگرما نمیشد تهران توي بود تابستون بااینکه
 

 میومد بارون اونجا
 

 موندیم اونجا رو شب



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 130 

 
 میکردم نگاه آسمون به پنجره وازپشت بودم گذاشته سرم زیر دستمو

 
 ...بودن درخشان هاش ستاره ي همه که شفافی آسمون

 
 داشت فرق شهرمون آسمون با
 

 ...بود یکی آسمونمون بااینکه
 

 میرسید گوش به منظمش هاي ونفس خوابیده من پیش آرش
 

 بودم گرفته رو تصمیمم
 

 گذاشتم درمیون باآرش
 

 بودم ساسان من ولی...کنم زندگی شرایط بااین سخته واسم میگفت بود نگرانم
 

 ...نمیشد عوض تصمیمم
 

 ...کرد قبول آقاهم کریم
 

 ...بود ازخداش بیچاره پیرمرد
 

 ...شد شروع من زندگی از دیگري فصل
 

 میشــه باعــث ناحق،همشــون ســیلی کاذب،یــه غــرور وعجوالنه،یــه بیجــا قضــاوت بچگانه،یــه لجبــازي یــه
 ...هستم االن من که باشی جایی
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ــدن ــایه بادی ــه اي س ــفحه روي ک ــیدم ص ــاده سررس ــودم افت ــرمو ب ــاالبردم،کریم س ــا ب ــاوي آق  باکنجک
ــرجان،چی:گفــت ــبح پس ــب ازص ــواین تاش ــر ت ــو دفت ــه مینویسی؟؟پاش ــتن هم ــر رف ــا س ــواي زمین  نمیخ
 کنی؟؟ کمک

 
 ...گرفت ام وخنده کردم نگاهی بود تنم که محلی هاي لباس به
 

 بود زیادي وامالك مال صاحب که کسی مدرس احمد مدرس،پسرحاج من،ساسان
 

 ...کارگرمزرعه بودم شده حاال
 

 عیـار تمام روستایی یه
 

 خبــري کــه جــایی...داشــتم دوســت اینجــارو تــو زنــدگی راســتش...بــود خــودم انتخــاب...نبــودم ناراضــی
 هــاي بــرج دیــدن جــاي بــه میــري بلنــدي بــاالي بــه وقتــی کــه جــایی...نیســت ماشــینا وصــداي بــوق از

 وباعـث  میکـنن  هرکـاري  نـون  لقمـه  یـه  واسـه  کـه  آدمـایی  جـاي ...میبینـی  رو کشـیده،جنگل  فلـک  سربه
ــه ــه میش ــی ی ــداقت رنگ ــا ها،ص ــین ه ــره ازب ــایی ب ــی رو آدم ــه میبین ــون ک ــه هم ــه ی ــون لقم ــاهم ن  روب

 ...هانیست دورنگی همه ازاین وخبري میخورن
 

 میخندیدن، دلیل بی اینجاآدماش
 

 اونامیخندیدن، دارنبود،ولی خنده اصال شاید که میکردن هایی شوخی
 

 من که میاورد یادم
 

 ...نخندیدم دل ازته وقته خیلی
 

 ...بود سرسبزي ي تپه. رفتم بلندي ي تپه سمت به بعدازکاردرشالیزار



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 132 

 
 وبرگــاش شــاخه روي مهتــاب نــور...ابودپیــد جنگــل ازدور... بــود شــده هواتاریــک... نشســتم تپــه روي

 ...بودم سیگارم پاکت دنبال به مندرسم هاي لباس درجیب...بود افتاده
 

 ...داشتم عادت من ولی. سیگاربکشی پاك هواي این توي بود حیف
 

 ...میشد حل مشکالش از خیلی نبود زندگیش توي عادت ي قصه اگه آدمیزاد
 

 ...اینجامیام من ازکجامیدونست آقا؟ کریم بگردوندم، رومو پایی باصداي
 
 ...پسرجان زدم بهم خلوتتو ببخش -
 
 ...اکتفاکردم لبخندي به
 

ــید ــواي:پرس ــی نمیخ ــی بگ ــورو چ ــا از ت ــرده دور آدم ــهر ک ــوندت وازش ــوي کش ــه ت ــاي ی ــی ج ــام ب  ن
 ...ونشون

 
ــدي ــتم زدم لبخن ــارو آقــاکریم:وگف ــن ول م ــواي ک ــی نمیخ ــراغ بگ ــه ات خونــه چ ــا چراخاموش  وتنه

 میکنی؟؟ زندگی
 
 ...پیچوندم خودمون اصطالح به
 

 ...شد خیره ماه وبه کشید آهی
 

 ...بود شده وچروك پرازچین صورتش
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ــن ــا چــین ای ــه گــذر وچروک ــان چقــدر...زمان ــی زم ــذره بااینکــه کــه رحمــه ب ــی میگ ــه جــاش ول  همیش
 وچـــروك پـــرازچین صـــورتش یکـــی...درمیـــاد شـــکل هـــزار بـــه زده کـــه زخمـــایی جـــاي...میمونـــه

ــه ــی...میش ــاش یک ــفید موه ــه س ــی...میش ــنگدل یک ــه س ــی...میش ــبی یک ــی...میشــه عص  ویکــی... یک
 ...میمیره

 
 جوون؟؟ بدي گوش داري حوصلشو:پرسید آقا کریم

 
 ...البته -
 
 والیتمــون بودم،تــو جــوون تـو  مثــل مــنم اونوقتـا  پیرشــدم کــه نکـن  اآلنــم بــه نگـاه ...بــود ســالم بیسـت  -

ــه ــرد ی ــونی م ــود چوپ ــه ب ــی ک ــنگ خیل ــی قش ــزد ن ــت...می ــی از هروق ــون نزدیک ــد رد خونم ــن میش  م
ــدادم گــوش ســازش صــداي وبــه پیشــش میدویــدم ــتم انقــدر...می  گفــت بهــم روز یــه کــه واومــدم رف

 بدم؟؟ یادت میخواي
 
 

ــنم ــدام م ــود ازخ ــاش...ب ــراه باه ــدم هم ــم ش ــم واون ــاد به ــوري داد ی ــه ط ــودش ک ــنگ ازخ ــر قش  ت
 و میزنــه وبــرق رعــد کــه ازصحرابرمیگشــته بــود بــارونی هــوا کــه روز یــه...کنــه خــدارحمتش...میــزدم
 ...میگیره آتیش و بهش میگیره

 
 چــه بــودم گرفتــه یــاد میشــدم همــراه باهــاش کــه هــم چنــدوقتی تــواون...رســید مــن بــه اش ســازدهنی

 هـام  توتنهـایی  کـه  بـودم  مـن  حـاال ...سـپردن  مـن  بـه  گوسفنداشـونو  هـم  ده مـردم ...کـنم  داري گله جور
 ...ومیخوندم میزدم باسوز

 
 ...رودیدم دختر یه چشمه لب روز یه
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 مــن بــه اونــم...چشــمه تــوي باســربرم بــود نزدیــک...شــدم حــالی چــه بادیــدنش تونمیــدونی پســرجان
 ولــی...شــد مــن عاشــق اونــم کــه میپلکیــدم دوروبــرش انقــدر پســرم نیــارم درد ســرتو...ورفــت خندیــد

 میزد اولو حرف وتعصب غیرت پسرجان ما والیت تو
 

 تــک عاشــق کــه مــن دیگــه...میبــردن حســاب ازشــون ده اهــالی همــه کــه داشــت بــرادر تــا12
 میلرزیـد  وپـاش  دسـت  میدیـد  منـو  وقتـی  پریچهـر  بیچـاره ...بـود  حـالل  خـونم ...بـودم  شـده  خواهرشون
 نـــه...میذاشـــتیما مـــدار مـــاقرار کنـــی فکـــر اینکـــه نـــه...ندیـــدنت اونـــا تـــا بـــرو یوســـف:ومیگفـــت

 ...میکردم نگاش ازدور ومن میکرد آب از پر شو وکوزه چشمه لب میومد اون...پسرجان
 

ــود ســازم صــداي عاشــق پریچهــر  وگــداز وباســوز میشــدم رد خونشــون نزدیکــی از صــبح هــر مــنم...ب
ــزدم ســاز ــم...می ــره ازپشــت واون ــام پنج ــار هــی...میکــرد نگ ــه...روزگ ــاوردم طاقــت تااینک ــیم و نی  رفت

ــتگاري ــات...خواسـ ــالی جـ ــرادراش خـ ــا بـ ــتم تـ ــتکم جاداشـ ــر و زدن کـ ــه رو پریچهـ ــبس توخونـ  حـ
 یکـی  بـراي  میومـد  دنیـا  بـه  یکـی  وقتـی  بـود  رسـم  مـا  والیـت  تـو ...بـود  پسـرعموش  کرده نشون...کردن

ــه ــونش دیگـ ــردن نشـ ــرا...میکـ ــا دختـ ــی اونجـ ــن خیلـ ــتن سـ ــاله10،9 داشـ ــودن سـ ــه بـ ــوهر کـ  شـ
ــردن ــر...میک ــوگلی پریچه ــود س ــه ب ــا ک ــالگی 15ت ــه س ــاش توخون ــود باب ــه...ب ــراي هم ــش ده دخت  به
ــااون اش مشــکی چشــماي...بــود قشــنگ دختــر ایــن ازبــس میکــردن حســودي  تنهــا پهــن ابروهــاي ب
 ...نمیشه پاك ازذهنم هیچوقت که تصویریه

 
 پریچهــر میــره هــا مزرعــه بــه سرکشــی بــراي پســرخان کــه روز یــه...جــابود تــاهمین ام بــدبختی کــاش
 حـــرف خـــان حـــرف رو نداشـــت جـــرأت کســـی هـــم زمـــون اون...میشـــه عاشـــقش و میبینـــه منـــو
 ...کنن تقدیمش پسرخان به دودستی شدن مجبور بود کرده نشون پریچهر بااینکه حتی...بزنه

 
ــدر ــراد از چقـ ــان افـ ــک خـ ــوردم کتـ ــتن...خـ ــر میخواسـ ــرن ازم رو پریچهـ ــه...بگیـ ــه دیگـ ــو همـ  منـ

 نشــد راضــی امــا خــورد کتــک مــرگ تاســرحد بــار یــه...خــورد کتــک پریچهــر خــود چقــدر...میشــناختن
ــه ســیرتش بــی پســرخان میرفــت چشــمه لــب کــه هــم روز یــه...نشــد کــه ــابود پریچهــر...میکن  شــد ن
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 بـه  مـن  دیـدن  وبـراي  داشـت  دوسـت  منـو  بـاز  زور رو جبـر  همـه  ایـن  بـابودن  کـه  دختـري  اون...ساسان
ــردري ــزد هـ ــابود میـ ــد نـ ــد...شـ ــد روز چنـ ــداي بعـ ــیون داد صـ ــه وشـ ــه رو همـ ــرون بـ ــه بیـ  خونـ
ــید ــر...هاکش ــنگ پریچه ــرین قش ــر ت ــق دخت ــو ده،عش ــیش من،خودش ــود زده آت ــو...ب ــته خودش  کش

 ...کنه زندگی آبرویی بی با نتونست...کنه تحمل نتونست...بود
 

 ...اینجا واومدم بیرون اومدم ده ازاون...نداشتم رو کسی...رفتم منم رفت که پریچهر
 

 ...نداره لهجه اینجا اهالی چرابرعکس میفهمیدم حاال کردم نگاه آقاکریم به متاثر
 
 اینجانیستین؟ مال شما آقاپس کریم -
 
 )ام بختیاري من پسرم نه!!!(بختیاریم مو کُرم نه -
 
 !...معروفن قشنگی به بختیاري دختراي -
 

 ...شدم آشنا دیگه مرد یک پردرد ي باقصه ومن گذشت شب اون
 

 ...داشتن صفا که میشد سپري آدمایی درمیون من زندگی
 

 رو هــا کــابوس ایــن بایــد اصــال...بــودن باهــام همیشــه هــام کــابوس هرچنــد میکــردم فکــر کمتــر دیگــه
 ....بدونم زندگیم از همیشگی جزئی

 
 ...میشی خودت باشی دور پرازتکنولوژي دنیاي وبرق وزرق ازتجمالت مدتی وقتی

 
 ...مجانیه امتحانش

 
 آب شرشر صداي
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 بارون بارش صداي

 
 ...هستن مسکن و آرامبخش هاي قرص از بهتر خیلی

 
 میشم مچاله ازدرد نخورمشون اگه میاد سراغم میگرن وقتی که هایی ازقرص بهتر خیلی

 
 وسرشیر روستایی وپنیر نون اون

 
 ناهار براي پز آب مرغ تخم یا
 

 وباشــوخی میکــردیم کبــابش سـاحل  جاکنــار همــون چوبهـا  کــردن وبــاجمع میگـرفتیم  ازدریــا کــه مـاهی 
 میخوردیم وخنده

 
 !میخوردم ها رستوران بهترین توي که بود وشنسیلی استیک از بهتر خیلی

 
 من روز هر هاي روي پیاده

 
 ...بود احمد حاج سیستم آخرین ماشین پشت رانندگی از تر بخش لذت خیلی

 
 بودم چشیده رو فقر طعم ازکودکی من هرچند

 
 بودم کرده تجربه رو کسی بی حس

 
 اینجا به بااومدنم

 
 کردم تجربه رو"زمینی بهشت"
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 کنیم؟؟ غرق پول توي خودمونو داره دلیلی چه
 

 بدونیم؟ امتیاز یک رو بودن پولدار
 

 باشه چوپان یه میتونه قصه قهرمان
 

 درویش یه
 

 رهگذر یه
 

 ومعشوقش
 

 باشه لیلی مثل
 

 باشه سیاه
 

 باشه عادي آدم یه
 

 زیباس؟؟ آدماي مال عشق فقط یعنی
 
 کرده ثابت اینو تاریخ حتی...نیست نه
 

 ها عشق ترین قشنگ
 

 !هاس آدم ترین معمولی مال
 

 بود آبی چشماش من معشوق
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 هاست قصه توي که ازآبی تر قشنگ
 

 آسمونی آبی از تر قشنگ
 

 نبود فرشته
 

 !!!بود ابلیس
 

 شهربود شمال توي من ي خونه
 

 بود میلیاردر بابام
 

 من نه اما
 
 بابام نه
 

 نبودیم قهرمان
 

 بودیم خورده شکست
 

 بود دلیل همه اینها
 

 نمیاره خوشبختی پول که
 

 برعکس
 

 ...میاره بدبختی گاهی حتی
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 داد یاد من ایناروبه آدما اون میون زندگی
 

 بودم شده مرده دل هرچند
 

 ...بفهمم رو بودن انسان گرفتم یاد یکم فقط یکم ولی
 

 ...اونجامیگذشت در من ازبودن واندي سال یک
 

 ,رهایی حس داشتم آزادبودن حس اونجا
 

 ...بود شهریور اواخر
 

 شدم کلبه وارد
 

 ...مـــــ....ســـــال
 

 میکرد نگاه من به وبالبخند بود نشسته
 

 نکردم صبر هم لحظه یه
 

 برم برگردم خواستم
 

 ...شد مانع لرزونش دستاي که
 

 ...بود شده پیر چقدر
 
 ....پسرم نرو -
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 ...کرد نگاه من به خیس هایی چشم با
 

 ...لرزید دلم
 

 :گفت وباتشر ونشوندش گرفت دستشو آقا کریم
 

 !بشین
 

ــایین وســرمو نشســتم ــداختم پ ــا نمیخواســت دلــم...میکــردم صــاف رو قــالی هــاي ریــش بادســتم...ان  ب
 بـاري  اسـفناك  وضـع  بـا ...بـود  کـرده  طـرد  منـو  اون...بریـزه  بهـم  هـام  معادلـه  ي همـه  بهـش  کردن نگاه

 ...بیرون بود کرده پرتم اش ازخونه
 
 ...وپسرین پدر ناسالمتی دیگه بسه...نداري جایی اینجاهم وگرنه...بري باپدرت باید -
 

 ...رفت پیش من تصور برعکس چیز همه
 

 افتادم راه دنبالش شده مسخ هاي آدم مثل
 

 ...حرفی هیچ بدون
 
 رسیدیم ماشینش به
 

 بود من ماشین نه اوه
 

 بــین باهـاش  کـه  همــونی...نـداره  کـالس  کـن  عوضــش میگفـت  روژان کـه  همــونی...سـفید  پرایـد  همـون 
 ...من ولی...بود نکرده تغییر...بود سفید پراید همون...میگرفتم وسبقت میکشیدم الیی ماشینها
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 رنگــش کــه نــازکی هــاي لــب...بــود پیچیــده خــودش دور را ســیاهش چــادر...شــد پیــاده ماشــین از زنــی
 زن ایــن کــه میفهمونــد مــن بــه مشــکی چــادر آن درقــاب اش پریــده رنــگ وصــورت میــزد ســفیدي بــه

 بود؟ کی زن این...دارد اضطراب
 
 کردم براندازش کنجکاوي با...نمیشناختمش...کرد سالم من به
 

 !نسرین...زنمه:گفت احمد حاج
 

 بــه ولــی جــاخوردم...بــودن کــرده فــراش وتجدیــد بــود ســاخته بهشــون مــن دوري اینکــه مثــل!بــه بــه
 ...نیاوردم خودم روي

 
 ....کردم نگاه احمد حاج زن به بااخم

 
 بودم نیومده بیرون یکی این ازشوك...بود جوان

 
 گذاشت درآغوشم را طفلی که
 

 پرورشگاهه؟ احمد؟؟از حاج شدي خیر:گفتم باتمسخر
 

 کرد نگاهم بااخم زن
 

 ...نداشتم باور را پرترحمش نگاه...شد غمگین احمد حاج هاي چشم
 

 ....نداشتم رو چیزها خیلی انتظار هم من...نداشت را نکنم صدایش پدر که این انتظار
 

 :گفت باشد خوشحال میکرد سعی که بالحنی
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 !...سامی...برادرته این پسرم نه
 
 کردم کپ واقعی معناي به
 

ــاحیرت ــه ب ــی ب ــاه طفل ــردم نگ ــه ک ــت ک ــتش انگش ــان در را شس ــی ده ــدونش ب ــته دن  و بــود گذاش
 ...میشد خارج دهانش از نامفهومی صداهاي

 
 بود کوچک خیلی

 
 رابوسیدم اش گونه

 
 ...میداد گل بوي

 
 ...هوا رفت جیغش دفعه یه
 
 رو گوشـم  دارش زنـگ  صـداي  کـه  چرخونـدم  دیگـر  طرفـی  بـه  را سـرم  و گـرفتمش  مـادرش  طـرف  به

 ...شدم ماشین سوار... نکنه کر
 

 کــه بــود چیــزي تنهــا شــی ایــن...دادم فشــار دســتم در تــر محکــم رو آقــا کــریم یادگــاري دهنــی ســاز
 ...میکرد تداعی برام رو روستا توي هاي خاطره

 
 شدیم تهران وارد وقتی

 
 ام شده دلتنگش چقدر کردم حس

 
 اش آلوده هواي دلتنگ
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 ترافیکش دلتنگ
 

 سروصداش
 

 ...شلوغیش
 

 فرستادم هام ریه درون رو آلوده وهواي کشیدم پایین رو ماشین ي شیشه
 

 حـق ...نمیـداد  گیـر  دیگـه ...کـرد  فـراهم  چـی  همـه  بـرام  اشـتباهاتش  جبـران  بـراي  احمـد  حاج ازاون بعد
 دیگـه  کـه  نبـودم  کسـی ...نبـودم  زیـر  بـه  سـر  و محجـوب  پسـر  ساسـان  اون دیگـه  هـم  مـن ...داشـت  هم

 احمـد  حـاج ... میداشـتم  نگـه  احترامشـو  ولـی ...بـدم  توضـیح ...هـام،و  اومـدن  هـام،دیر  رفـتن  بیـرون  بابت
 بود روفهمیده حقیقت

 
 کسی؟؟ چه وازطریق کی نپرسیدم من

 
ــود ایــن مهــم ــود فهمیــده رو حقیقــت کــه ب ــه بهــش آرش شــاید...ب ــم...طاهــا هــم شــاید...بــود گفت  دل

ــت ــا نمیخواس ــادآوري ب ــوع ایــن ی ــرمندگی از موض ــو ش ــدازه پــایین سرش ــتم...بن ــتش میدونس  دوس
 ...کنم صداش پدر نبودم حاضر ولی...بود پدرم چون...دارم

 
 شدم مدرس ساسان دوباره من

 
 رفت یادم روستا سادگی ي همه«
 

 فروختم پنیري تکه به رو حقیقت قصه کالغ مثل
 

 ...است انسان ي قصه تلخ حقیقت این
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 کنم زندگی ساده خونه یه توي نتونستم
 

 وبیام برم پیاده مسیرمو ماشین بهترین باوجود نتونستم
 

 کنم عمل گرفتم یاد اونجا که هایی درس به ونتونستم
 

 ....گرفتم یاد رو چیزها این فقط
 

 باشند داشته هرچقدرحقیقت ها سرزنش
 

 وجوددارد تري تلخ حقیقت
 

 میکنیم مازندگی که درزمینی که
 

 بودن پاك که بودند ومعصومین اولیا فقط
 

 کردن زندگی ساده
 

 ...هستند من مثل ها خیلـــــی
 

 باشم نداشته افراط کردم سعی همه بااین
 

 »...ونداشتم
 

 دانشـگاه  ارشـد  بـراي  حـاال  و کـردم  تمـوم  رو کارشناسـی  سـال 4...کـردم  شـرکت  کنکـور  بعـد  چندوقت
 ...بودم شده قبول...آزاد
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 واذیــت آزار خــاطر بــه...بــودم افتــاده عقــب درس و زنــدگی از اینکــه حســرت...میخــورم حســرت امــا
 کبري، هاي

 
 پذیرشدم آسیب ازبچگی

 
 برم مدرسه خودم سن هم هاي ازبچه دورتر که بودبرام سخت

 
 میگیرم نادیده هم بودم روستا توي که واندي سال یک اون

 
 "...عقب،موندم زندگیم توي همیشه"
 

 نبود بدي زن نسرین
 

 بود تحمل قابل
 

 ...بره حج هرسال بود عادتش بود،حاجی حج کاروان توي آشناییشون
 

 ...بودن فقیر نسرین خانواده
 

 قدمیکشید هم سامی
 

 میشـد  باعـث ...میکـرد  هـام  لـب  مهمـون  رو خنـده  بـودنش  بـا  کـه  اي بچـه  پسـر ...بـود  من دلخوشی تنها
 ...کنم تحمل رو خونه اون

 
 حـاج  میدیـدم  وقتـی ...بـود  زن یـه  اون...داشـتم  مشـکل  باهـاش  مـن  ولـی  بـود  خـوبی  زن نسـرین  بااینکه

 "زن"یک به هم اون کرده اعتماد دوباره احمد
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 دعــوام احمــد حــاج وبــا...بپــرم نســرین بــه وپــوچ هــیچ بودســر ام کارهمیشــگی...میشــد خــورد اعصــابم
 یــه عــین...بیــان کوتــاه دوبــاره واونــا...بــزنم بیــرون ازخونــه هــم مــن... بزنــه ســیلی یــه هــم اون...بشــه

 ...مزخرف خیلــــی والبته نانوشته قرارداد
 

 ...سامی...دوستام...کار...درس توي میشد خالصه ام زندگی
 

 موند آرش وفقط گرفتم فاصله دوستام از کم کم
 

 میزدن سر بهم دوستام گداري گه
 

 ....بودم حوصله بی...نبودم معرفت بی...شدم معرفت بی که وشکایت گله وکلی
 

 :حال زمان
 

 یـــاد صـــلیبش پـــالك بادیـــدن کـــردم لمـــس را نقـــره ضـــخیم کشـــیدم،زنجیر گـــردنم روي دســـتمو
 کریس؟؟...افتادم کریستینا

 
 کریس؟

 
 ...کریس کنم صداش داشتم دوست چرا نمیدونم ولی... شدم خودمونی بااون خیالم در بازکه

 
 ...شام بریم بیا داداشــــی:شد اتاق وارد زدن در بدون دوباره سامی

 
 میام من توبرو -
 

 ...کوبید زمین بر را پایش بالجبازي
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 ...میریم باهم نه -
 
 ...تابریم کنم عوض لباسامو بذار پس -
 

 میکرد نگام بانگرانی احمد حاج...اومدم پایین ها وازپله گرفتم دستشو
 
 زدم لبخند روش به
 

 ...شد گرد تعجب از چشماش
 

ــده احمــد حــاج قیافــه بادیــدن ــا رفــتن بعــد نداشــت انتظــار...گرفــت ام خن ــی...باشــم ریلکــس طاه  ول
 ...بشم آروم تا...کنم دوره رو گذشته بار یه داشتم نیاز فقط انگار...بودم

 
 لقمــه یــه نســرین ماازدســت بــاالخره...بــود کــرده درســت ماهیچــه بــا پلــو باقــالی شــام بــراي نســرین

 ...خوردیم ایرانی غذاي
 

 ...نکنه درد دستت:گفتم نسرین به ازغذا بعد
 
اافتاد که اینم فک ا 
 

 اونجــا دوربـین  یـه  یعنـی ...میکــرد نگـاه  مـن  بـه  بــاز نیمـه  وبـادهن  بـود  مونــده دسـتش  تـوي  غـذا  ظـرف 
 ...بگیره شون خنده فیلمشون بادیدن هم تاخودشون میگرفت فیلم بود

 
 کردم وروشنش رفتم وي تی سمت به
 

 شدم خیره صفحه وبهpmcزدم
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 نمیشناختم اصال شو خواننده
 

ــا هرکــی:میگفــت کــه افتــادم دانشــکده هــاي ازبچــه یکــی حــرف یــاد ــه قهــر بابــاش ننــه ب  زودي میکن
 ...میشه خواننده میره

 
 ...خدا به میگفت راست

 
 کردم نگاه مستند به و کردم عوض کانالو

 
ــوازتر گــوش وپلنگــا شــیر غــرش ــام بــی هــاي خواننــده ایــن بیخــود صــداي از ن  حــاال....بــود ونشــون ن

 ...نبود معنادار شعرشون بیت یه...هیچی صداشون
 

 ...میکرد نگام کنجکاوي با احمد حاج
 

 ...نداشتن ازمن برخوردو این انتظار البته داشت حق
 

 بــاال  هــا  پلــه  واز کــردم  بغــل  بــود  ســمتم  بــه پــرش  درحــال  کــه  رو ســامی  و گفــتم  بخیــر  شــب
 بردم اتاقش به واونو بزنه تامسواکشو رفتم،ایستادم

 
 ...بود مختلف هاي کارتون شخصیت هاي عکس از پر اتاقش

 
 ...کشیدم روش پتوشو

 
 ...رفتم خودم اتاق به
 

 ...رفتم بالکن وروي کشیدم کنار هارو پرده
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 بود ابرها پشت ماه
 

 ...نشستم در کنار صندلی وروي آوردم در سیگارمو
 

 دوباره چندسال بعد نمیخواستم...میکردم تموم رو ماجرا این بار یه باید
 

 ...طاها خواب تخت روي...مرد من براي روز همون روژان...بشه تکرار روژان
 

 ...طاها آغوش در
 

ــر کــه حــاال ــه روژان میکــنم فک ــوس ی ــود ه ــا ب ــه ت ــق ی ــه عشــق...عش ــق...قشــنگه...مقدســه...پاک  عش
 یــه روژان میکــنم نگــاه گذشــته بــه کــه حــاال...بــودم وابســته روژان بــه ومــن...وابســتگی نــه...دلبســتگیه

 !!!ساده ماجراي یه...دور اتفاق یه...اس قصه
 

 ســـاده رو چیـــز همـــه زمـــان گـــذر وچقـــدر...بـــود زنـــدگیم همـــه ســـاده مـــاجراي همـــین روزا اون
 قیمتی؟؟؟ چه به ولی...میکنه

 
 ...نبود مهم برام خیلی هم روزا همون روژان میبینم میکنم فکر که حاال

 
 نجنگیدم براش چون

 
 نکردم تالش

 
 "نکردم گریه"حتی

 
 دادم طاها به دودستی راحت خیلی اونو من
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 ...نداشت ارزش روژان چون
 

 ...شد تلف کی هام،آغوشم،براي بوسه که ام شاکی ازخودم
 

 ...کنه فراموش رو بوسه نمیتونه هیچوقت مرد یه
 

ــونم مــن میگــذرن،ولی ازکنــارش ســاده هــا بعضــی  بازیچــه کــه ببخشــم خودمــو نتونســتم هنــوز...نمیت
 شدم"زن"یک هوس

 
 دادم سنگینی تاوان من

 
 کشیدم زیادي هاي وسختی

 
 جارسیدم این به تا
 

 ...تفکر طرز این وبه
 

 کنم ریسک دیگه نمیخواد دلم
 

 کنم اشتباه
 

 بکنم عشق یک درگیر رو خودم
 

 تر مهم ازهمه
 

 "زن"یک درگیر
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 بــی...زدنــش خنجــر ازپشــت... خیــانتش...بــود طاهــا...کــرد خــراب منــو...کــرد داغــون منــو کــه چیــزي
 ...انصافیش

 
 ....نشد خوب دردم این سالها این باگذشت حتی

 
 ...داشت تعجب جاي میشد اگه یعنی

 
 ...کریستینا طرف رفت ذهنم دوباره

 
 ...میکرد آرومم که بود چهره ن او توي چی نمیدونم

 
 ...روببینم طاها اینکه قبل صبح، به رفت حواسم

 
 غلیظــی اخــم بادیــدنم... ....نداشــت زیــادي دوســت...بــود زدن حــرف مشــغول بادوســتش ســالن تــوي
ــرد ــد...ک ــاهش بع ــد نگ ــه روي...چرخی ــت ام یق ــد ثاب ــدش...مون ــوي گردنبن ــردنم ت ــود گ ــوري...ب  ط

 مستقیم غیر خواهی معذرت رجو یه...ببینه که بودم داده قرارش
 

 ...کردم اینکارو چرا نمیدونم خودمم
 

 بــود گفتــه بهــم کــه همــون همــابود...بــرد بــاخودش واونــو کشــید محکــم دستشــو یکــی کــه...زد لبخنــد
 ...نیستم آدم

 
 ...ریختم بیرون رو سرم افکارتوي سرم دادن باتکان

 
ــیگار ــام زیـــر رو سـ ــه پـ ــردم لـ ــاقم...کـ ــدم وارداتـ ــو و شـ ــواب تخـــت روي خودمـ ــرم خـ ــو دونفـ  ولـ

 ...میومد خوابم چقدر...آخیش....کردم
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ــبح ــاآرامش صـ ــبحانه بـ ــو صـ ــل مـ ــوردم کامـ ــري...خـ ــال آب از خبـ ــود پرتغـ ــوان...نبـ ــیر لیـ  رو شـ
 ...عزیزم خدافظ:وگفت بوسید صورتمو سامی...سرکشیدم

 
ــتم ــوي نتونس ــده جل ــو خن ــرم م ــده وزدم بگی ــرین...زیرخن ــم نس ــده ه ــه اش خن ــود گرفت ــوخی...ب  باش

 گرفتی؟؟؟ یاد ازکی اینارو...صلواتی پدر:گفتم و کشیدم رو سامی گوش
 
 میکنه؟؟؟ اینجوري بابایی با مامان ندیدي مگه -
 

ــبم روي لبخنــد ــراز نســرین بــه مــن جلــوي هیچوقــت حــاجی...ماســید ل  میدونســت...نمیکــرد عالقــه اب
 ...کردم سکوت که بود سامی خاطر به اونم...خیلیه اومدم کنار باازدواجش که همین

 
 ....گرفته معرکه سرپیري هم حاجی:گفتم دلم تو
 

 شدم وسوار زدم رو ماشین ریموت
 
 الو؟؟ -
 
 ساسی؟؟ کردي بیدار منو صبحی اول تو باز -
 
 آرش؟؟ گوري کدوم...درد و ساسی -
 
 ...صبحی اول کردي بیدارم اَه بودم باشم؟؟؟خواب باید گوري کدوم -
 
 ...صبحه10 ساعت االغ پاشو -
 
 بگی؟؟ همینو زدي زنگ کردي آوري یاد ممنون خیلی -
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 اسکل بکپ برو...بدر سیزده برم میخوام باکی باش من -
 

 ...دادم فشار رو تماس قطع دکمه
 

 ...بنال:زد زنگ
 
 بري؟؟؟ میخواي کجا عزیزم ساسان -
 
 سرقبرت؟؟ -
 
 ...تو به فروختمش که قبرم؟اون قبرم؟کدم -
 
 دنبالت؟؟؟ میام شرکت بعد برم نمیخوام جایی -
 
 نداري؟ یونی امروز -
 
 !نه -
 
 ...منتظرتم باشه -
 

 ...کردم قطع خداحافظی بدون
 

 ...شرکت سوي به پیش
 

 ....کردم گوش میشد پخش که موسیقی وبه شدم آسانسور سوار
 

 ...کرد نگاه من وبه آورد بیرون کاغذها الي به ازالي سرشو شرکت منشی
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 ...بود قبلی ازمنشی بهتر که ظاهرش...بود شده عوض منشی
 

ــااین نمیفهمیــدم مــن...نمیــزد آبــی رژلــب دیگــه  عجیــب قــدر چــه کارمنــداش حــاجی اعتبارشــرکت ب
 ....بودن غریب

 
 داریم؟؟؟ آبی رژلب حاال واقعا

 
 ...آقا بفرمایید:گفت منشی

 
 ...داشتم کار مدرس آقاي با -
 
 داشتین؟ قبلی وقت -
 
 ...نه -
 
 ...پره دیگه هفته تاسه وقتشون ایشون...متاسفم -
 

 رفتم عامل مدیر اتاق سمت به توجه بدون
 

 لبخندزد بادیدنم احمد حاج
 

 ...بشه وارد نمیتونه گفتم بهش من مدرس آقاي کنید باور:گفت احمد حاج به منشی
 

 ....بره که کرد اشاره وبهش بشه تموم حرفش نذاشت احمد حاج
 
ــروز - ــه ام ــرار ی ــا داد ق ــه ب ــه ی ــم کارخون ــه داری ــاحبش ک ــه ص ــرد ی ــیه م ــود......سوییس ــادي س  زی

 ...باشی که بهتره...توشه
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 155 

 ...میدونم خوب اینو...مفت پول...بودم عالفی آدم...رفتم خودم اتاق وبه وگفتم اي باشه باسر
 

 ...شد بسته داد قرار که بود 11 ساعت
 

 ...شدم ولو صندلی وروي کشیدم عمیقی نفس
 
 ساسان؟ میخوري چی ناهار -
 
 ولــی بــود نــازك دل خیلــی حــاجی...میشــه ناراحــت میــدونتم... دارم قــرار بــاآرش...حــاجی نمیخــورم -

 نگفت هیچی
 

ــد داد تکــون سرشــو ــه حــالی در و شــدم بلن ــه ک ــمت ب ــرفتم خروجــی درب س ــت می  خــداحافظی بادس
 ...کردم

 
 ...شد بلند بادیدنم منشی

 
 ...شدم آسانسور وسوار ندادم محل

 
 بنـد  وبادسـتش  میومـد  کنـان  لـی  لـی  کـه  درحـالی  باعجلـه  آرش کـه  کوبیـدم  ماشـین  فرمـون  روي کالفه
 ...شد سوار میبست را هایش کفش

 
 ...مظلوم أنا:وگفت آورد باال تسیلم ي نشانه به دستاشو که بدم فحشش کردم باز رو دهنم

 
 ...افتادم وراه زدم لبخندي

 
 ...من مهمون بده توپ رستوران یه آدرس -
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 معامله؟ از میماسه بهت ساسان؟چقدر شدي ولخرج چته -
 
 میدونی؟ ازکجا تو -
 
 ...ساسان بمیرم باید که نشناسم تورو من -
 

 ...دادم تکون وسرمو خندیدم
 

 ...شهر مرکز حوالی و...بود سنتی رستوران...داد رستورانو یه آدرس
 
 بدي؟ بهم آبگوشت بهم اینجا آوردي منو آرش -
 
 ...شه عوض ات روحیه خواستم باش منو...ساسان ذوقت بی رسرب خاك یعنی -
 

 ...وریحون دوغ با مخصوصا بود خوشمزه هم انصافا...دادیم سفارش کوبیده ناهار
 

 ...نداره اشکال که دفعه یه...خیال بی گفتم منم...بود شده چرب دستاش...بود راحت آرش
 

ــنم ــت م ــغول راح ــوردن مش ــدم خ ــارنج...ش ــا ن ــاب روي رو ه ــا کب ــار ه ــدادم فش ــه می ــرفتم ولقم  میگ
 ...ومیخوردم

 
 سرکشیدم رو دوغ

 
 ...نداشتم جا دیگه

 
ــی ــبید خیلـ ــی...چسـ ــا بعضـ ــد وقتـ ــت بـ ــت نیسـ ــق دسـ ــال ازقاشـ ــرداریم چنگـ ــت بـ ــذا وبادسـ  غـ
 ...میچسبه خداییش...بخوریم
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 ...بود داده تکیه صندلی پشتی به بودوسرشو گذاشته هم روي چشماشو آرش...افتادیم راه
 

ــالش ــر ح ــود بهت ــاس...ب ــکی لب ــنش مش ــود ت ــه... نب ــاهی دوس ــرگ م ــا ازم ــت آرمیت ــاهش...میگذش  نگ
 :گفت بسته چشماي باهمون...بود چشماش زیر ریز چروك چندتا...کشیدم آهی و کردم

 
ــام مامــان دلخوشــی همــه...بــدم نشــون شــاد خودمــو مجبــورم...ساســان میــدونی -  یــه...شــدم مــن وباب

 میخــوان ازم...بــدن ازدســت مــنم میترســن همــش...میــزنن زنــگ صــدبار نمیــزنم ســر بهشــون کــه روز
 قبلــی آرش...چشـمه  تـو  خیلــی آرمیتـا  خـالی  جـاي ...ساســان نمیتـونم  ولـی ...کــنم زنـدگی  پیششـون  بـرم 

ــام واســه دیگــه درده یــه کــه نکــنم ظــاهر حفــظ اگــه...خــرابم درون از ولــی...شــدم  دلخوشــیمون...اون
ــاهم ســودي مامــان....خوبیــه دختــره...هســتی شــده ــا جــاي جــورایی یــه...دارن دوســتش وباب  رو آرمیت

 ...پرکرده براشون
 

 میدادم گوش
 

 نزدیـــک بهـــم بـــرادر از...ساســـان دنیـــایی ي شـــنونده بهتـــرین تـــو:وگفـــت ام شـــونه روي زد آرش
 ...تري

 
 ...چاکریم -
 
 ...ساسان نیشتو ببند -
 

 ...خونه رفتم دادم وگاز زدم بوق...آرمند آقاي ي خونه دم رسوندمش
 

 وصداشــو کــردم روشــن رو سیســتم بعــدم...گــرفتم ودوش رفــتم حمــوم ســمت بــه...نبــود خونــه کســی
 ...کردم زیاد ته تا
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 ...بودم بلند باصداي موسیقی به دادن گوش عاشق
 

 بازکردم اتاقو در
 

 بود برداشته رو سالن تموم صدا
 

 دادش...کــــردم قطــــع صــــدارو...بــــود بــــامزه خیلــــی...میرقصــــید هــــا پلــــه روي تــــوي ســــامی
 ...برقصم بذار داداش کردي چراقطعش:دراومد

 
 ...اینه آها...بذارم شاد آهنگ یه الاقل کردم عوض رو تراك چندتا

 
 پـــاش بـــه خردادیـــان کـــه میـــداد قـــر قشـــنگ انقـــدر میرقصـــید قشـــنگ بـــدجور کوچولـــو ســـامی

 میــزدم بشــکن بادســتم...میــداد تــاب وگردنشــو میکــرد کوتــاهش موهــاي داخــل دستشــو...نمیرســید
 ازخنـده  دیگـه  ومـن  کـرد  نـازك  بـرام  چشـمی  ،پشـت  کـرد  غنچـه  لباشـو  سـامی ...میـدادم  تکون وسرمو

 قشــنگ اینقــدر گرفتــی یــاد جــوري چــه تــو پدرســوخته آخــه:گفــتم خنــده میــون ولوشــدم تخــت روي
 بدي؟ قر
 
 !بشم دنسر موزیک ایران تو برم شدم بزرگ میخوام داداش -
 

ــی ــود داداش یعن ــا ب ــرادراي م ــردم داریم؟؟ب ــی م ــر آرزوي ازبچگ ــدس دکت ــدن مهن ــتن ش ــد داش  بع
 ...بشه dancer میخواست ما داداش

 
 خوشــم...نداشــت منــو اتــاق بــه ورود اجــازه...میکــرد مانگــاه وبــه بــود داده تکیــه هــا نــرده بــه نســرین

 ...میکرد مراعات میومد
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 کــرد اشــاره ســامی بــه...اســت خســته هــم کنــه،برادرت اســتراحت بیــابریم شــه فــدات ســامی،مامان -
 ...بیاد که
 
 نسرین؟ کجابودین -
 
 ...داشتم خرید -
 

 دنبــال کــوچیکم ي کتابخونــه تــوي واز کــردم فــوت نفســمو...رفــت بیــرون اتــاقم از نارضــایتی بــا ســامی
 ...گشتم ام جزوه

 
ــزوه ــو جـ ــتم مـ ــروع و برداشـ ــردم شـ ــه کـ ــدنش بـ ــبح....خونـ ــداي صـ ــی آالرم باصـ ــواب گوشـ  ازخـ

 موهـام  بـه  دسـتی ....کـنم  خفـه  تاصداشـو  بـودم  گوشـی  دنبـال  هـا  جـزوه  میـون  کورمـال  کورمـال ...پریدم
 ...بودم کپیده من که وضعیتی بااون نشد له عینکم شد خوب...کشیدم

 
ــس ــی نف ــیدم عمیق ــالن واز کش ــات س ــرون امتحان ــدم بی ــم...اوم ــوت نفس ــردم روف ــتم ک ــیش:وگف  آخ
 ...شدم راحت

 
 مدرس آقاي سالم -
 

ــوي ــم تـ ــتم دلـ ــه گفـ ــداي چـ ــی صـ ــف...لطیفـ ــود ظریـ ــرم...نبـ ــود نـ ــریس...بـ ــود کـ ــید...بـ  ببخشـ
 خـــانم  ســـالم :وگفـــتم کـــردم  جمـــع خودمـــو  بـــاالخره...بـــودم  شـــده الل انگـــاري ....کریســـتینا
 بود؟ چطور امتحان...میکائیلیان

 
ــالی - ــماچطور...ع ــن؟ ش ــو...دادی ــم ت ــتم دل ــس گف ــن از پ ــر ای ــون دخت ــت خرخ ــاد...هاس ــم ی  و چش

 اینجــوري انگــاري...میکشــید وجــدي خشــک اســتاد هــر درس ســر کــه افتــادم ومعــوجی کــج ابروهــاي
 :گفتم منم...میکرد کنترل خودشو
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 دادم خوب کل در ولی...نبود بدك اي -
 
 کنین؟ دعوت چجاي فنجون یه به منو دادین خوب امتحانتونو اینکه مناسبت به نمیخواین -
 

 نفـــس بـــه اعتمـــاد زیـــادي داییخـــ...بیفـــتم پـــس بـــود نزدیـــک تقریبـــا گفـــت؟ چـــی جـــــــان؟این
 ثابـت  بهـم  تـرم  ایـن  تـوي  کـه  بـود  چیـزي  ایـن ...معنـا  تمـام  بـه ...بـود  رو نفس؟؟پـر  بـه  اعتمـاد ...داشت

 بده؟ سور باید میده خوب امتحانشو هرکی مگه آخه...بود شده
 

 ...یعنی که یعنی...ورفت زد موذي ولبخند داد تکون سري ما بادیدن...میومد دور از آرسام
 

ــه چــی ــتینا ب ــول کریس ــردم میگفتم؟قب ــت نمیک ــی میگف ــول...خسیســه خیل ــردم قب ــاالت میک ــرش خی  ب
ــت ــی...میداش ــودمم ول ــی خ ــل ب ــودم می ــرمو... نب ــج س ــردم ک ــوئیچ و ک ــو رو س ــتم ت ــاب دس  و دادم ت

 نــه مــن نــه...نمیگفتــیم هیچــی تــوراه...افتــادیم وراه شــدیم ماشــین ســوار...بفرماییــد...نــه چراکــه:گفــتم
 ثال؟م میگفتیم چی...اون

 
ــایلش زنــگ باصــداي ــاهم موب ــه نگ ــوي...میپاییــدمش چشــمی زیــر...شــد کشــیده ســمتش ب  کــیفش ت

ــال ــی دنب ــده...میگشــت اش گوش ــوي...میشــدم منفجــر داشــتم ازخن ــی...گــرفتم خودمــو جل  صــداي ول
 ...میشد بلندتر گوشیش زنگ

 
 ...رینگ رینگ درري درینگ درینگ درینگ درینگ، درینگ،

 
 ....صورتی پلنگ آهنگ

 
 ...شد بلند ام خنده صداي و کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه
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 روي کـه  کـردم  کـیفش  وسـایل  بـه  نگـاهی ...میکشـید  خجالـت  هـم  بـود  گرفتـه  اش خنـده  هـم  کریستینا
 از..میدیــدي کیفشــو قطــر اگــه ولــی...نمیشــد پیــدا تــوش بخــوري درد چیزبــه...بــود شــده ولــو صــندلی

 ...بود بزرگتر منم دستی ساك
 

 ...بود شده قطع موبایل صداي
 

 ...ســـــــــاسان نخند:گفت بااعتراض کریستینا
 
 ...ندارن جنبه داد رو دخترا این به نمیشه اصال...اَه
 

 ...وبداخالق اخمو ساسان همون شدم دوباره
 

ــه ــش:داد ادام ــیر هم ــرط... ادوارده تقص ــاختم رو ش ــد ب ــه بای ــه تای ــگ هفت ــیم آهن ــداي گوش ــگ ص  پلن
 ...دارم دوستش هم خودم ولی آ نخندین...باشه صورتی

 
 بود؟؟؟ کی دیگه ادوارد

 
 ...بود برادرش شاید

 
 پیـاده  خـودش  بـذارم  یـا  کـنم  بـاز  کـریس  بـراي  درو خـودم  نمیدونسـتم  حـاال ... رسـیدیم  شـاپ  کافی به

 هرچــی:گفـتم  آخـرو  ســیم بـه  زدم...بـودم  نگرفتــه قـرار  شـرایط  ایــن تـوي  زنـدگیم  ســال27 تـوي ...شـه 
ــادا ــاد ب ــراش درو...ب ــاز ب ــردم ب ــاش ولــی...ک ــردم نگ ــت...نمیک ــیدم خجال ــافی وارد...میکش  شــاپ ک

 وآهنـگ  بـود  تاریـک  نیمـه  شـاپ  کـافی  فضـاي ...بـودم  اومـده  اینجـا  کـه  بـود  اولـی  دفعه انگاري...شدیم
 ...میشد پخش مالیمی

 
 ...نمیگم بیشتري چیز دهنش بازموندن و علیرضا کردن هنگ از
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 ...گاراژبودآ دهنشون همشون منم رفیقا
 
 ...بود شاپ کافی جاي ترین گوشه من جاي...رفتیم باال طبقه به
 

 ...خودم همیشگی جاي ومن نشست آرش جاي کریستینا
 

 ...وآرومه رمانتیک خیلی اینجا:گفت کریستینا
 
 دارین؟ دوست رو آروم جاهاي هم شما -
 
 شماچی؟...البته -
 
 ...الزمه گاهی...میرم شلوغ جاهاي تنوع براي وقتا بعضی ولی...دارم دوست -
 

 ...نمیبره خوابم خودم بلدم الالیی وقتی چرا نمیدونستم
 

 اومد میزمون سر به علیرضا
 

 ...شد خیره من وبه داد کریسینا به رو منو
 

 ...میخورم بستنی من:گفت کریستینا
 

ــان علیرضــا ــه همچن ــن ب ــره م ــود خی  خــودم...ام ساســان شــبیه کــه هســتم یکــی مــن میکــرد فکــر...ب
ــتم ــی...نیس ــردم اهم ــده ک ــت فای ــتینا...نداش ــب کریس ــه باتعج ــا ب ــاه علیرض ــرد نگ ــو...میک ــه رو من  ب
 ...بیاره سفارشارو ورفت نگفت چیزي...اومد خودش به االن آها... دادم دستش

 
 ...مدرس آقاي ندادین سفارش چیزي که شما:گفت کریستینا
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 ...اومد سفارشا که بدم جوابشو خواستم زدم لبخندي...بود بهتر مدرس آقاي...بود خوب
 

 ...کردم نگاه رو ام قهوه فنجون داخل
 
 !شکر بدون...میخورین قهوه اینجایین،وهمیشه دائمی مشتري گویا -
 
 ...بود دقیق...اومد خوشم اش تیزبینی از
 

 ...دادم تکون وسرمو زدمو محوي لبخند
 
 ...نداره حرف اش قهوه فال جاستینا -
 
 جاستینا؟ -
 
 ...بزرگترمه خواهر -
 

 ...آها:وگفتم انداختم راباال ابروهایم
 

 ...میخورد رو بستنی روي هاي شاتوت باولع...خوردنش بستنی به رفت ونگاهم
 

 میخوره؟؟؟ بستنی زمستون تو کسی چه که کنم منحرف فکر ازاین ذهنمو کردم سعی من
 

 از....(نمیومـد  خوشـش  ازمـن  کـه  داشـت  عقـل  اگـه  نـداره  عقـل  دختـر  ایـن  کـه  کـردم  کـه  گیـري  نتیجه
 )پسر یک واقعی هاي اعتراف

 
 مدرس؟ آقاي ساکتید انقدر همیشه شما -
 
 بگم؟ چی -



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 164 

 
 ...خانوادتون...ازخودتون -
 
 بدونه؟ منو زندگی همه داشت دلیلی چه...ندادم وادامه....سامیه اسمش دارم برادر یه -
 
 ندارین؟ ازش عکسی -
 

 برم ها عکس داخل اینکه از قبل
 
 :خوندم و آرش اس ام اس و رفتمInbox به
 

In Alireza tavahom zade sasan, zang zade be man mige sasan ba ye 
dokhtare omade inja…:D 

 
 ...داشتم ازش هم رفته دست از دوتماس

 
 نشســته مبــل روي کــه درحــالی...کــردم پیــداش...بــودم عکســش دنبــال گوشــیم تصــاویر آلبــوم داخــل

 مبــل از کــوچکش پاهــاي... بــود نشســته ســینه بــه دســت ومــثال بــود کــرده بغــل دستاشــو باخنــده بــود
 تــنش ســفید هــاي بــانقش اي ســورمه پیــرهن...نمیرســید زمــین بــه پاهــاش ولــی...بــود کــرده آویــزون

ــود ــا...ب ــورت اون ب ــفیدخیلی ش ــاه س ــو....کوت ــودش موهاش ــن خ ــرده فش ــود ک ــفش ب ــاال ونص ــود ب  ب
 چـپ  طـرف  از کـه  وزبـونش ...بـود  آویـزون  کـه  بـود  دهـانش  آب دارتـر  خنـده  ازهمـه ...پـایین  ونصفش

 ...بود زده بیرون لباش
 

 ...نداشتم ازش عکسی دیگه اون غیر خوبم ازشانس ولی...بود داري خنده عکس
 

 ...بود فرستاده واسم و بود گرفته ازش آرش اینو
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ــش عکــس ناچــار بــه ــا:دادم نشــون روبه ــدر مســیح ی ــاززززه پســر ایــن چق  شــبیه خیلــی واااي...ن
 رنــــگ حتــــی: داد ادامــــه کرد،بعــــد نگــــاه بهــــش وبادقــــت کــــرد زوم عکــــس روي خودتونــــه

 ...شدین کوچولو و خودتونین انگار...چشماش
 

 ...خال تو زد
 

 بگیرم پوزخندمو جلوي کردم سعی
 

 بود چشماش رنگ بامن سامی تفاوت تنها
 

 بود اي قهوه اون چشمهاي
 

 ...بود عاشقشون روژان که چشمهایی همون رنگ...گیسو هاي چشم رنگ....وازمن
 

 ...رفتم دستشویی سمت وبه گفتم ببخشیدي
 

 ...شدم خیره آیینه وبه زدم صورتم به آبی
 

 ....من پنهانی چشمهاي
 

ــس ــرا پ ــمهاي چ ــن چش ــم م ــوه ه ــد...بــود اي قه ــتمو...زدم پوزخن ــرازآب دس ــردم پ ــه ک  آیینــه وب
 ...پاشیدم

 
 ...رافشاردادم هایم پلک پشت

 
 ...شدم خیره بود دردستم که لنزهایی به
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 نکردم نگاه آیینه به ولی
 

 راببینم چشمهایم نمیخواستم
 

 .بود شده قایم لنزها پشت چشمانم رنگ که بود مدتها
 

 چـی  دفعـه  ایـن  میدونـه  خـدا :گفـتم  دلـم  بکنم؟تـو  خواهشـی  یـه  ازتـون  میشـه :زد،گفـت  لبخند کریستینا
 ...میخواد

 
 ...اوهوم -
 
ــن - ــس ای ــرام و عک ــتین؟ ب ــا میفرس ــتش ب ــه انگش ــس ب ــامی عک ــاره س ــرد اش ــري ک ــان س  دادم تک

 ...نداره مشکلی:وگفتم
 
 ...ندارین ازش اي دیگه عکس -
 
 ...میخواین چی براي...نه حاضر درحال -
 

 کــه بــود مظلــوم هــاي بچــه عــین اش قیافــه...دارم دوســتش...جــوري همــین:وگفــت کــرد خــم سرشــو
 تـر  سـرخ  و تـر  سـرخ  لحظـه  هـر  صـورتش  دیـدم  دفعـه  یـه ...میکنـه  نگـاه  وبهـت  کـرده  جمـع  هاشو لب

 پشــت کــه میکنــه نگــاه پســري دختــر بــه دیــدم و کــردم دنبــال نگاهشــو رد...نبــود کــه گــرمش...میشــه
ــر ــا س ــا م ــم تقریب ــزون به ــودن آوی ــوارض...ب ــود ع ــا کمب ــه ج ــاري چ ــه فش ــن ب ــا ای ــاره جورآدم  می

 حرفــا ایــن از تــر دیــده دنیــا اون مثــل دختــري میکــردم فکــر...بــود شــدن ذوب حــال در کــریس....هــا
 ...باشه

 
 بریم؟ که نیست بهتر:گفتم
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ــا...کشــید پــایین رو وشیشــه نشســت ماشــین تــوي...افتــاد راه ســرم وپشــت شــد بلنــد حرفــی بــدون  ب
 درحـالی ...کـرد  شـروع  خـودش  بحثـو ...خوبـه ...بشـم  خفـه  لحظـه  هـر  بـود  ممکـن  اونجـا :گفـت  آسودگی

 عـادي  کـامال  هـا  صـحنه  جـور  ایـن  دیـدن  میکـردم  فکـر :گفـتم  باشـه  تفـاوت  بـی  لحـنم  میکردم سعی که
 ...باشه

 
ــبانی ــد عص ــت ش ــون:وگف ــه منظورت ــنم این ــن م ــور ای ــیم ج ــد!وااااي... آدم ــان زدي گن ــو...ساس  منظورت
 شــما دیــن تــوي کــه بــود ایــن منظــورم...نکنــین برداشــت بــد...نــه:گفــتم دلجویانــه لحنــی بــا...بدفهمیــد

 ...آزاده چیزا این
 
 مســــلمون بــــودن اونجــــا کــــه اونــــایی...نــــداره ومــــذهب اعتقــــادات بــــه ربطــــی چیــــزا ایــــن -

 موضــوع ایــن...عادیــه؟ براتــون چــرا نیســت؟پس حــروم شــما دیــن تــوي چیــا ایــن نبودن؟مگــه...بــودن
 داره؟ من دین به ربطی چه

 
 ســـوال زیـــر منـــو دیـــن میخواســـت چـــی بـــراي...شـــدم عصـــبانی خیلـــی...بـــود شـــده تنـــد لحـــنش

 و هسـتن  مسـلمون  ظـاهر  بـه  هـا  بعضـی  کـه  ایـن :گفـتم  نبـرمش  بـاال  میکـردم  سـعی  کـه  باصـدایی ...ببره
ــه و نمیــدونن ازش چیــزي ــوانینش ب ــو...واضــحیه چیــز نمیکــنن عمــل ق ــی هــر ت ــایی همچــین دین  آدم

ــدا ــه پی ــی میش ــما ول ــق ش ــداري ح ــل رو همــه ن ــر اون مث ــا دونف ــد وی ــر هرچن ــه نف ــدي کــه اي دیگ  دی
 ...بدونی

 
ــه ومبهــوت مــات  میگفــتم ایــن بــه هرچــی مــن چــرا...شــد اشــک از پــر چشــماش...کــرد نگــاه مــن ب

 ...نبود این منظورم...ولی:گفت لرزونی میومد؟باصداي در اشکش
 
 اشـــتباه انتخـــابتون تـــو نمیکنـــین فکـــر...نمیفهمـــیم رو همدیگـــه منظـــور اصـــال مـــا...تفـــاهمی چـــه -

ــا ــت کردین؟دوتـ ــم و دوسـ ــی هـ ــه کالسـ ــرف کـ ــه حـ ــیفهمن رو همدیگـ ــد...نمـ ــن هرچنـ ــز ایـ  چیـ
 تاییـــد کالســی  هــم  و دوســت  ي کلمــه  روي مخصوصـــا...داریــم  مــذهبی  اخــتالف  مادوتــا ...طبیعیــه 
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 بـا  میکنـی  سـعی  همیشـه  چـرا :گفـت  آروم میکـرد  بـازي  کـیفش  بنـد  بـا  و انـداخت  پـایین  سرشو...کردم
 زدم ســریع...ساســان میــده عــذابت ؟چــی...تلخــی همــه ایــن از نمیشــی بزنی؟خســته حــرف زدن نــیش

 ...توشیشه میرفت سرش وگرنه بود بسته کمربند شکر خدارو...ترمز رو
 

ــدایا ــن خ ــی دختــر ای ــه ک ــس جــوري بود؟چ ــو ح ــیدم ازش...میفهمیــد من ــن...میترس  احساســم از م
 ...میترسیدم

 
ــو آب ــورت دهنم ــنم...دادم ق ــک ده ــده خش ــود ش ــین از...ب ــاده ماش ــدم پی ــه و ش ــرف ب ــه ط  ي دیگ

 خـوردم  ونصفشـو  خریـدم  معـدنی  آب...بـود  شـده  بلنـد  هـا  راننـده  فحـش  و بـوق  صـداي ...رفـتم  خیابون
ــه ــورتم روي هـــم اش بقیـ ــتم صـ ــه از...ریخـ ــم گوشـ ــه دیـــدم چشـ ــریس کـ ــا کـ ــاوي بـ ــو کنجکـ  منـ

ــامو و ایســتادم صــاف...شــد خــوب حــالم...میپاییــد ــوهم اخم ــین ســوار...کشــیدم ت ــه...شــدم ماش  اون ن
ــد ولــی...مــن نــه گفــت چیــزي ــزي یــه بای ــتم چی ــتم...میگف ــه فکــرم نمیخواس ــی...درگیرش  هــوا ب
 هستین؟ ایرانی کامال شما:پرسیدم

 
 و ایرانیـــه پـــدرم مـــن...نـــه:وگفـــت داد تکـــون بود؟ســـري دار خنـــده حـــرفم کجـــاي...زیرخنـــده زد

 فهمیدین؟ کجا از...ایتالیایی...مادرم
 
 میکردین؟ زندگی ایتالیا...باشین مادرتون شبیه باید...اروپایی کامال شما ي قیافه خوب -
 
 ...اونجابودم سالگی12تا...اومدم دنیا به اونجا من...بله -
 
 هستی؟ کاتولیک -
 
 فهمیدي؟ ازکجا...اوهوم -
 

 ....زدم حدس:وگفتم انداختم باال اي شونه
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 ...ایران اومدیم مادرم فوت بعد:گفت خودش ولی نبود درست ازاین بیشتر کنجکاوي

 
 ...کنم ناراحتتون نمیخواستم...بیامرزتشون خدا...متاسفم -
 
 پرسید؟ بود سوال این خدایا...هستین؟ مادرتون شبیه چی شما...ممنون -
 
 ...نه -
 
 !)هستم تو پدر شبیه نه پس(هستین پدرتون شبیه پس -
 
 ...مادرتونوببینم دارم دوست -
 
ــوت - ــتم دروغ...شــده ف ــو بالگــد کــه روزي همــون از گیســو...نگف ــرت پرورشــگاه اون ي گوشــه من  پ

 ...همیشه براي...مرد کرد
 

ــادي ــت زی ــزد حــرف داش ــد خــودش می ــاد فهمی ــی زی ــرده پرحرف ــده و ک ــت باخن ــتین:گف  زن میدونس
 دنیان؟ هاي زن ترین حرف پر ایتالیایی هاي

 
 انتظـــارم بـــرخالف...دادم ســوتی  دوبـــاره واي....فهمیــدم  امـــروز ولــی ...نـــه:گفــتم  و پریـــد زبــونم  از

 ...داشت جنبه که بود خوب...زیرخنده زد پقی کریس
 

 ...میاد خوشم خیلی گو رك آدماي از:گفت
 
 کجابرم؟ -
 
 نمیشم؟ مزاحم -
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 حرفیه؟ چه این -
 
 ...فرمانیه -
 

 ...کردم نظاره رو کریستینا ورفتن ایستادم ساختی خوش برج روبروي
 

*** 
 

 ...بود شده عصر
 
 ...بود اونجا آرش...رسیدم خونه به
 

ــدر ــاو انق ــود کنجک ــه ب ــده ک ــود اوم ــون ب ــدنم...خونم ــامی بادی ــاش روي از رو س ــت پاه  وروي برداش
 ...کردم سالم...اومد سمتم وبه نشوندش مبل ي دسته

 
 ...کردم نگاش وباخونسردي نشستم مبل روي رفتم

 
 ...میکرد نگاه من وبه میخورد خودشو خون

 
 ...کندم رو پوستش آرامش برداشتم،با پرتغالی

 
 خب؟؟:میکرد نگام چشمی وزیر میمالید رو اش چونه آرش

 
 ...ندادم جوابشو

 
 ســامی بــه پرشــو یــه...داشــت دوســت اینجــوري ســامی..زدم نمــک روش یکــم...کــردم قــاچ رو پرتغــال

 ...خوردم خودم ویکی دادم
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 ...اون یکی...من یکی دوباره
 

 ...شد تموم پرتغال
 

 ...نشست نسرین بادیدن اما کردم کپ...شد بلند باخشم آرش که برداشتم سیبی
 

 ....بکنه غلطی نه و بزنه حرفی میتونست نه نسرین جلوي...زد اجباري لبخندي
 

 ...میخورد میوه من ازدست و بود نشسته مبل دسته روي هم سامی
 

 باباخوبن؟ مامان جان آرش خوب:گفتم
 

 ...بدم نشونت بهت اي خوبن یه یعنی...داد تکون سرشو...خوبن
 

 کوتـــاهی و شـــمرده شـــمرده هـــاي قـــدم...رفتـــیم اتـــاقم ســـمت بـــه وبـــاهم دادم رضـــایت بـــاالخره
 ...برمیداشتیم

 
 ...خوابوند صورتم تو محکمی ي کشیده که بودم نبسته درو

 
 باباخوبن؟نه؟ مامان جان آرش که:گفت

 
 ...زد شکمم توي محکمی ومشت بخور اینم

 
 ...بود عصبانی واقعا نه
 

 ...ساسان بنال: وگفت نشستیم کاناپه روي
 

 ....وحشی:گفتم و کردم بهش نگاهی میمالیدم مو گونه که حالی در بادستم
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 مهمــی موضــوع کــه مــن نظــر بــه...بــود رفتــه فکــر تــو خیلــی...کــردم تعریــف بــراش رو جریــان مــن
 ...نبود

 
 نیســت ســالت بیســت دیگــه...ساســان هســتی عــاقلی پســر تــو:وگفــت گذاشــت ام شــونه روي دستشــو

ــدي خــرج بــه حماقــت کــه ــه ایــن وقتشــه شــاید...ب ــاري خــودت دور از رو پیل ــاور...دربی  بعضــی کــن ب
 که؟؟ منظورمو میفهمی...نداري مردونگی میکنم فکر وقتا

 
 ...فکرش طرز این با کنن سرش بر خاك...خنده زیر زدم پقی

 
 تمایلــت انقــدر...مــیگم جــدي کــن بــاور...کوفــت:گفــت خنــده ومیــون بــود گرفتــه اش خنــده هــم آرش

 ...نکنه میگم جدي جدي وقتا بعضی که کمه مخالف جنس به
 

 آیینـه  بـه  کوسـن  و دزدیـد  سرشـو  کـه  کـردم  پـرت  طـرفش  بـه  رو کوسـن ...بـده  ادامـه  حرفشو نذاشتم
 ...نیست خبري... نزن صابون آرش،دلتو:گفتم... خورد قدي

 
 یهــو...اش؟ مســیحی روي گذاشــتی دســت گشــتی گشــتی آخــر ولــی...دهنتــو ببنــد...خــودت قــول بــه -

 اگــه...ولــی...کــوچیکترم تــو از مــن...ساســان:گفــت شــمرده شــمرده بعــد...نشســت وصــاف شــد جــدي
 تــو...خــودت دیــن از...باشــه خــودت جــنس از کــن ســعی...بشــی منــد عالقــه یکــی بــه روزي یــه قــراره
ــر ــو بهت ــو عقایــد...میشناســی خونوادت ــول رو کریســتینا احمــد حــاج میشناسی،ساســان خودت ــه قب  نمیکن

 ...بخواد خدا هرچی ولی...مخالفن هم دختره ي خونواده...که میدونی
 

ــاده شــور دلــم ــود افت ــم...ب ــن کســی نمیخواســت دل ــا بکشــه پــیش رو موضــوع ای ــال بــی ظــاهري ب  خی
 :گفتم

 
 ...داشتم شک حرفم به خودمم ولی... کالسیه هم یه اون...بگو ور شرو کم...آرش کن بس -
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 ...گذشت روز اون

 
 ...میکرد خودکشی داشت تقریبا...خورد زنگ بارصدم براي خونه تلفن

 
 ...بده جواب صاحابو بی این نیس کسی -
 

 ...دیگه نبود کسی خوب
 

 بله؟ الــو:گفتم کشداري وباصداي کشیدم اي خمیازه
 

 ...بود خودش
 
 کــه روزي ازهمــون...بــودم منتظــرش...کــنم قطــع نمیخواســتم بــار ایــن ولــی...کــرد خــراب خوابمــو...اَه

 ...بودم منتظرش کردم مرور مو کذایی خاطرات
 

 ...ببینمت باید:گفت
 
 کجا؟ -
 

 سپردم خاطر به آدرسو
 

 ...کردم وقطع
 

 ...یانه میکردم درستی کار نمیدونم
 

 ...میشد تموم باید
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 ...میرفت ازبین هام کابوس از یکی حداقل
 

 ...انداختم دورگردنم مو مشکی گردن شال...کردم نگاه آیینه توي بار آخرین براي
 

 ...نکنه یخ گوشام تا کشیدم پایین گوشام پایین تا و مشکی کاله
 

 ...میکرد کامل تیپمو مشکی کاپشن و یخی آبی لی شلوار
 

 ....افتادم وراه زدم مو مشکی هاي دودي عینک
 

 ...بود آسمون وسط خورشید بااینکه حتی...داشت سوز بدجور وهوا بود ماه دي
 

 ...ترمز روي زدم خونشون دم
 

 تــو کـه  اي خونــه اولـین  میومــد زلزلـه  اگــه...کـردم  نگــاه خونـه  ودیــوار در بـه ...قــدیمی ویالیـی  ي خونـه 
 بود خونه همین درصد صد میشد خراب تهران

 
 ...پیچید سرم توي هامون خنده صداي

 
ــین ــد سوارماش ــردم نگــاهش مســتقیم...ش ــاي شیشــه ازپشــت...ک  عــادتم وطبــق...عیــنکم دودي ه

 ...کردم خم رو وسرم اومد باالتر ام باالیی لب ي گوشه
 
 ساسان؟ خوبی -
 
 ...خوبم دشمن چشم کوري به -
 
 ...داره نیش زبونت هنوز -
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 ...ندادم جواب -
 
 ....پیرشدم من ولی...شدي تر جذاب...جاافتاده ات قیافه -
 
ــه - ــودیت هــم همــین ب ــه میشــه؟؟؟اگه حس ــن واس ــا ای ــو حرف ــرو اینجاکشــوندي من ــه...ب ــو ن  حوصلش

 ...وقتشو نه...دارم
 
 افتاد؟ برام اتفاقایی چه چندسال تواین بپرسی نمیخواي -
 
 !نیست مهم -
 
 بگیري؟ خبري چی؟نمیخواي روژان از -
 
 ...مردین من براي وقته خیلی شماها...نیست مهم بازم -
 
 طور همین هم روژان...نکردم فراموشت وقت هیچ من ولی -
 
 ...کنم فراموش نمیتونستم بودم شماها جاي منم اگه خوب -
 
 میکنی؟ قبول...جایی یه بري باید...باش من اختیار در زندگیت از ساعت یه این -
 

 کجابرم؟:افتادم راه
 
 روژان خونه -
 
 آدرس؟ -
 
 رفته؟ یادت کنم باور که نداري انتظار -
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ــه - ــن قیاف ــه م ــایی ب ــوره کس ــه میخ ــوخی ک ــا ش ــایکی دارن؟مخصوص ــل ب ــو مث ــت تو؟خودت ــاال دس  ب

 ...آ گرفتی
 

 ...رسیدیم روژان خونه به... کامل طور به نه...بود رفته یادم واقعا...داد آدرسو
 

ــد ــازکرد درو باکلی ــامو...ب ــاهی آوردم عینک ــه ونگ ــه در ب ــاه خون ــردم نگ ــل...ک ــه مث ــاي خون ــه ه  متروک
 ...بود شده

 
 ...داشتم استرس نه...میلرزید دستم نه
 

ــه وارد ــدم خون ــرگ...ش ــاي ب ــا ه ــین روي درخت ــه زم ــده ریخت ــودن ش ــتخربدون...ب ــرازلجن آب اس  پ
 ســکنه بــدون خونـه  ایــن سالهاســت بـود  مشــخص...بــود ارواح خونـه  شــبیه بیشــتر...میومـد  بــادهم...بـود 
 ...بوده

 
ــه از ــا پل ــاالرفتم ه ــالن در...ب ــداي س ــدي باص ــاز ب ــد ب ــه...ش ــی ي شیش ــره بعض ــاي پنج ــه ه ــم خون  ه

 ...بود شکسته
 
ــه چشــم گوشــه از ــه اش شــقیقه موهــاي کــردم نگــاه طاهــا ب ــود شــده ســفید کامــل طــور ب ــون...ب  ومی

 ...میشد دیده سفید تارهاي لختش موهاي
 

 ...بود شده تر چاق
 

 ...میزد من بیشتر سال 5،6بیشتر سنش ولی بود بزرگتر ازمن سال یک بااینکه
 

ــه خــاك...نشســتم قــدیمی هــاي مبــل روي ــود روشــن نیمــه ســالن فضــاي...بــودن گرفت  ســالن کــف...ب
 ...بود یخ زمین...کوچیک فرش گلیم یه حتی...نبود هیچی
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 خوب؟؟؟:وگفتم کردم طاها به نگاهی باخونسردي

 
 ...بگذري ازمن داشتی خونه این توي که خوشی روزاي حرمت به که اینجا آوردمت -
 

 !خوش؟؟؟هه روزاي
 

 ...بود مسخره واقعا
 

 باخبري؟ خونه این توي زنت منو خوش روزاي از تو:گفتم
 
 ...بدبختم من...ساسان حرفات با نزن آتیشم -
 
 فهمیدي؟ تازه -
 
 ...خوردم گهی چه فهمیدم که بود نگذشته ازدواجمون از بیشتر سال یه -
 
 ...بشنوم نمیخوام -
 
 ....میکنم خواهش -
 
 ...سردربیارم خصوصیت زندگی از من نداره دلیلی -
 
 ...بده گوش سامی جون ساسان -
 

ــرام ســامی جــون...کشــیدم عمیقــی ونفــس دادم فشــار هــم روي محکــم چشــمامو ــون باارزشــتر ب  ازج
 ...بود خودم
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ــا وقتــی - ــودم پشــیمون...بــود خــوب چیــز همــه ظــاهر کردم،بــه عروســی روژي ب  ولــی...انتخــابم از نب
ــی ــا بعض ــورو وقت ــادم ت ــد ی ــت و میوم ــدم ناراح ــی..میش ــو روژي ول ــاب من ــرده انتخ ــود ک ــا...ب  تقریب

ــی...نبــود بزرگــی چیــزاي اولــش...شــد شــروع اختالفــامون مــاه6بعــد  کوچیــک چیــزاي همــین بعــد ول
 نبــود  بســته پــاش و دســت  آب اونــور تــازه میپوشــید  لبــاس بــد...بــود  جلــف روژي...بزرگترشــد

ــدودیتی ــت ومح ــنم...نداش ــردم ي م ــدر م ــم هرچق ــس ه ــم ریلک ــتم باش ــا نمیتونس ــد اون ت ــل ح  تحم
 پـــیش رفــت  بیچــاره  زن کـــه کــرد  احترامــی  بـــی مــادرم  بــه  انقـــدر...دعواداشــتیم  هرشــب ...کــنم 
ــارا ــب روژي...ت ــونی هرش ــود مهم ــن...ب ــارتی ازای ــه پ ــارتی اون ب ــن از...پ ــار ای ــه...ب ــار اون ب ــار...ب  یکب

ــتکش ــکایت ازم...زدم ک ــرد ش ــاه7...ک ــدان م ــودم زن ــا...ب ــودش ت ــایت خ ــاره...داد رض ــده دوب ــود ش  ب
 کـه  ایـن  تـا ...بـود  کـه  شـد  همـون  دوبـاره  بعـد  مـاه  چنـد ...نکشـید  طـول  زیـاد  ولی...اغواگر روژي همون

ــمیم ــرفتیم تصـ ــدا گـ ــیم جـ ــی...بشـ ــی ولـ ــبلش روژي وقتـ ــایش قـ ــه داد آزمـ ــود حاملـ ــازهم...بـ  بـ
 اون ولـی ...کـردم  تحملـش ...اومـدم  کوتـاه  ام بچـه  خـاطر  بـه ...بـود  بـاردار  منـو  ي بچـه  اون...بخشـیدمش 
 چقــدر ...میریــزه  بهــم  هیکلشــو بچــه  ساســان؟میگفت  میشــه  بــاورت...بنــدازه  رو بچــه  میخواســت

 بــدبخت مــن...کــنم نــامش بــه چیزمــو همــه خواســت ازاش در ولــی...اومــد کوتــاه تــا کــردم التماســش
 گـاهی  ولـی ...میکـردم  هرکـاري  بـود  راه تـوي  اي بچـه  آسـایش  واسـه ...کـردم  قبـول  وچـرا  چـون  بی هم

 گرچــه...باشــم خــوبی بابــاي میخواســتم...مادرشــیم پــدر اون منــو کــه بدبختــه چقــدر بچــه ایــن میگفــتم
 وجـدان  عـذاب  سـال  همـه  ایـن  تـو  کـن  بـاور  ساسـان ...نبـودم  خـوبی  عمـوي  پسـر ...نبـودم  خوبی دوست
ــام ــرد ره ــتم...نک ــدا میگف ــدر خ ــانو چق ــت ساس ــه داره دوس ــن ک ــه ای ــمتش عفریت ــد قس ــدر...نش  چق

 بــدتر عــذاب ملکــه از مــن بــراي امــا میشــد آلــی ایــده زن تــو ي واســه روژي شــاید...بــودم شــرمندت
 دنیــا بــه مــن کوچولــوي رونــاك اینکــه تــا...بودنمــو نــارفیق تقــاص...میــدم پــس تقــاص میدونســتم...بــود

 نمیخواســت...داد خشــک شــیر بهــش و نکــرد رحــم معصــوم طفــل اون بــه اول همــون از روژان...اومــد
ــاربی هیکــل ــوره بهــم اش ب ــی...بخ ــد ول ــاه 2 بع ــاره م ــت دوب ــی رف ــذرونی خــوش پ ــور...گ ــودم مجب  ب

 باشــه مــادرش پــدر آغــوش تــوي اینکــه جــاي بــه ماهــه چنــد ي بچــه...کــودك مهــد بــذارم رو رونــاك
ــوي ــد ت ــود مه ــد...ب ــن بع ــه ازای ــرکار از ک ــدم س ــرفتم میوم ــالش می ــوردمش دنب ــه ومی ــودم...خون  خ
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ــو ــوض پوشکش ــردم ع ــو...میک ــدادم غذاش ــش...می ــی واس ــدم الالی ــا میخون ــه ت ــه...بخواب ــی ي بچ  آروم
ــود ــه اینکـــه تـــا...بـ ــه بـــه روژي شـــب یـ ــا...برنگشـــت خونـ ــدم منتظـــرش شـــب هـــاي نیمـــه تـ  شـ

 بــراي کـافی  انـدازه  بـه  اینـا  وتــارا مامـان ...بشـه  بـاخبر  کسـی  نشــده معلـوم  تـاچیزي  نمیخواسـتم ...نیومـد 
ــو ــابم من ــت انتخ ــودن ناراح ــی...ب ــتم حت ــتالف از نمیخواس ــو اخ ــاخبر روژان من ــن ب ــراي باش ــین ب  هم

 ...مهد میبردمش بسپرم مامان دست اینکه جاي به روناکو
 

ــوان ــید را آب لی ــش سرکش ــم را ونفس ــرون محک ــتش...داد بی ــن آوردو در رو ک ــر م ــردم فک ــه میک  ک
ــف ــم مخف ــتینا اس ــنگ کریس ــر قش ــف از ت ــم مخف ــه اس ــم...روژان ــت به ــیگار:گف ــکوت در داري؟ س  س

 :داد ادامه... خورده خاك میز روي کردم پرت رو فندك و گذاشتم جلوش و پاکت
 

 همــه روژان...طــالق بــراي دادگــاه احضــاریه همــراه بــه آوردن رو خونــه تخلیــه حکــم روز اون فــرداي
 بــه چیــزو همــه مــن درســته...بــود کشــیده بــاال ونــدارمو دار همــه بگــم خودمــونی...بــود فروختــه چیــزو

ــودم کــرده نــامش ــی ب ــه...نداشــت انصــاف ول ــه رفــتم لباســام چمــدون و بچــه بای ــارا خون ــا ت  خــدا...این
ــه ــو داشــتم دوســت میدون ــه اون ت ــرم لحظ ــت از...بمی ــین میخواســتم خجال ــاز دهنشــو زم ــه ب ــو کن  ومن

 وتــارا مامــان...نمیــاورد روم بــه رضــا بیچــاره...بــود شــده شکســته غــرورم...بــودم مــرد یــه مــن...ببلعــه
 روژي از...میشــدم خــورد بیشــتر میکــردن کــه محبتــی بــاهر مــن ولــی...داشــتن و ورونــاك منــو هــواي

 ...بودم متنفر تاسرحدمرگ
 

 نمیخواســتم...کــرده تصــادف روژي کــه دادن خبــر بهــم تلفنــی تمــاس طــی بعــد هفتــه چنــد اینکــه تــا
 ...بود نکرده مادري درحقش هرچند...بود روناك مادر اون ولی...میمرد کاش...درك به...برم

 
 کـه  در...رفـت  روژان اتـاق  سـمت  وبـه  شـد  بلنـد ...کـردم  نگـاهش ...کـرد  سـکوت  رسـید  کـه  جـا  ایـن  به
 بود افتاده اتفاق کذایی در اون پشت که هایی خاطره ازهجوم شد باز
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 تعجـــب صـــحنه اون دیـــدن از...اومـــدم خـــودم بـــه در شـــدن بســـته باصـــداي...رابســـتم چشـــمهایم
ــده ژولیـــده اش مشـــکی موهـــاي...بـــود شـــده پژمـــرده...بـــود روژان...نمیکـــردم بـــاور...کـــردم  شـ

 ســفیدي لبــاس...میــزد زردي بــه صــورتش...بــود مــرداب شــبیه بیشــتر اش دریــایی هــاي چشــم...بــود
 بود؟ خوشگل و خوشتیپ روژان همون این...میزد زار تنش به بود پوشیده که
 
 کردم تعجب دیدنش از
 
 خودش، خاطر به نه
 
 اش مردابی چشمهاي خاطر به نه
 

 اش شکسته صورت خاطر به ونه
 

ــود نشســته آن روي کــه ویلچــري خــاطر بــه ــدنم...ب ــل لبخنــدش...زد لبخنــد بادی ــود مــن مث  ازهمــا...ب
 ...است بدتر گریه صدتا از که نهایی

 
 ثابـت  بـود  کـرده  قـایم  را خـودش  طاهـا  پاهـاي  پشـت  معصـومانه  کـه  اي بچـه  دختـر  وبـه  چرخید نگاهم

 ...بود میزه ریزه...موند
 

 هـاي  چشـم  مثـل ...پرازپـاکی ...بـود  معصـومیت  پـراز  هـایش  چشـم  ولـی ...نمیـزد  مـو  روژان بـا  اش قیافه
 ...کریس

 
 ...افتادم کریس یاد چرا

 
 ...سالم:گفتم سکوت شکستن براي

 
 ...کرد نگاه من به ودوباره داد تکان سري
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 روژان بــه بــانفرت شــد وباعــث آوردنــد هجــوم افکــارم بــه ناگهــان وهمــه بودنش،همــه خیــانتش،کثیف

 ...بشم خیره
 

 شد تفاوت بی نگاهم دوباره بعد و...گرفت ترحم رنگ نگاهم که نپایید دیري
 

 ...بود شده مفلوك موجود یه روژان
 

 ...ساسان منوببخش:نوشت آبی وباخودکاري بود دستش آمد،کاغذي نزدیکم
 

 !الل هم شد فلج هم تصادف اون بعد:کردم نگاه طاها به کارش از متعجب
 

 ...نداشتم اینو انتظار...شدم شوکه
 

 ...بود شده اشک از پر چشماش کردم نگاه روژان به دوباره
 

 محکــم رو دودش و کــردم روشــن ســیگاري...نشســتم مبــل وروي انــداختم بــاال اي شــونه تفــاوتی بــابی
 ...دادم بیرون

 
ــا ــرویم طاه ــت روب ــان:نشس ــت ساس ــا آوردم ــا...اینج ــی ت ــنم بفهم ــبخت م ــودم خوش ــاراي دارم...نب  ک

ــه خــودم و مــادرش پــیش گذاشــتم اینجــا اونــو حتــی...محالــه باهــاش زنــدگی...میــدم انجــام طالقمــو  ب
 ...نبینم ریختشو که رفتم خودمون ي خونه

 
 میخــوره روحمــو خــوره عــین کــه ســاله چنــد وجــدان عــذاب ایــن تــا منوببخشــی تــو اینکــه واســه حــاال
 ...ساسان ام خسته...بدم انجام بگی هرچی حاضرم...بشه تموم

 
 هرکاري؟ میکنی؟ بگم هرکاري -
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 ندارم رو جدید هاي عذاب طاقت دیگه...بگذر گناهم از فقط هرکاري آره -
 
 ؟...کردین خیانت بهم کی از بگو بهم اول -
 
 ...روژان تولد از روزبعد10،15 یعنی ازعید -
 
 کردین؟ بازي بامن سال یک درست یعنی -
 

 ...انداخت زیر سربه شرمنده
 
 میکشی؟ رو روژان بخوام ازت اگه حاال -
 

ــش ــد رنگ ــب پری ــه وباتعج ــن ب ــرد نگــاه م ــه...ک ــردم نگــاه روژان ب ــا...ک ــه نابــاوري ب ــن ب  نگــاه م
 ...بود ترسیده...میکرد

 
ــیگار دود ــه را سـ ــه حلقـ ــرون حلقـ ــا دادم بیـ ــردي وبـ ــتم خونسـ ــه:گفـ ــی چیه؟مگـ ــاري نگفتـ  هرکـ

ــر ــت میکنی؟بهت ــرش از نیس ــالص ش ــی؟یه خ ــل زن بش ــه علی ــوره درد ب ــا نمیخ ــوري...طاه ــام اینج  انتق
 کــس بــی اونقــدر...کــن دفــنش هــم خونشــون حیــاط همــین چطوره؟تــوي...گرفتــی هــرزه ایــن از مــنم

 در هواپیمــاي بادسـتم  کــه درحـالی ... نیســت بـدي  پیشـنهاد ...نشــه قضـیه  پیگیــر کسـی  کــه هسـت  وکـار 
 زن یـه  زمـین  روي از تـازه  هـیچ  نکـردي  کـه  گنـاه ...اونـور  میـري :گفـتم  میـدادم  نشـون  رو پـروازي  حال

 ...بهشت میري...کردي محو رو
 

 فـوت  رو سـیگار  ودود بـودم  داده لـم  مبـل  روي ومـن  میکـرد  نگـاه  مـن  بـه  شـده  گـرد  باچشـمهاي  طاها
 ...میکردم

 
 ...بود شده خیره ما به ترس با روناك و میکرد گریه روژان
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 ...مه بچه...مادر...ما...باشه بد هم چقدر هر روژي...رو سان...سا:گفت طاهابالکنت

 
 ...بود اون از بلندتر سانتی 5قدم...ایستادم طاها روبروي...شدم وبلند دادم سر اي قهقه

 
 ...نشدم سنگدل انقدر هنوز من طاها...هه:وگفتم گذاشتم طاها ي شانه روي را دستم

 
 ببخشمت؟ تا بکنی میگم که رو کاري حاضري حاال

 
ــ - که نگفتی تو مگه...مـ...بکشمش؟...ب 
 
 !نه -
 

 چی؟ پس:وگفت کشید آسودگی سر از نفسی
 
 میکنی؟ قبول -
 
 ...آره..آ -
 
 روژانــی ایــن...کــردم روژان بــه ونگــاهی برگردونــدم ســرمو...ببخشــمت میخــواي اگــه...پســر نتــرس -

 صــندلی یــک اســیر کــه بــود زنــی ایــن...میــریختم نقشــه ازش گــرفتن انتقــام بــراي روز یــه کــه نبــود
 گرفتــه کــه تصــمیمی روي...شــده پیــر طاهــا میکــردم ،حــس برگشــتم طاهــا ســمت بــه...بــود دار چــرخ
ــودم ــمم ب ــده طالقــش:  شــدم مص ــا...ن ــی طاه ــبس ســینه در کــه رو نفس ــرده ح ــود ک ــم ب ــرون محک  بی

 حــاال همــین از رونـاك  نــذار...تــه بچـه  مــادر اون باشـه  یــادت...متنفــري ازش اگـه  حتــی:دادم ادامـه ...داد
ــود ــته کمب ــه داش ــه باش ــردا ک ــزرگ ف ــد ب ــل ش ــن مث ــه م ــه روژان... بش ــوزم...زنت ــتش هن ... داري دوس

 رو مســخره پیشــنهاد اون همــین واســه...کنــی قبــول منــو پیشــنهاد بــودي حاضــر کــه نداشــتی دوســتش
ــه دادم ــنم ک ــس ببی ــت عک ــه العمل ــی...چی ــه حت ــش اگ ــه به ــداري عالق ــه ن ــاطر ب ــاك خ ــبوري رون  ص
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ــن ــدتو...ک ــت از امی ــده دس ــرش...ن ــوتراپی بب ــاید فیزی ــدي ش ــه امی ــاره باش ــوب ودوب ــه خ ــار...بش  گفت
ــانی ــا هــم درم ــده جــواب حتم ــه...می ــا اگ ــدگیتون امــروز ت ــوده جهــنم زن ــا ب ــومش بی  وبهشــتو کــن تم

 ...ببخشمت که اینه براي من شرط این...بساز
 
 ...تویی شک بدون باشه دنیا توي مرد یه اگه -
 

 ...توباش هم دنیا توي مرد ودومین بیا:وگفتم گذاشتم اش شونه روي دستی
 

ــه ــرویش روژان طــرف ب ــو نشســتم رفتم،روب ــتم زدم وزان ــو:وگف ــدون این ــاید ب ــن اگــه ش ــال ای  ســرت ب
 رونــاك روژان،بــراي...نمیومــدي خــودت بــه وقــت هــیچ شــاید نمیشــدي ویلچــر ایــن اســیر و نمیومــد
 یــه اگــه...مادربــاش...بــاش روژان بعــد بــه ازایــن...بــودي گیســو تــوهم تصــادفت قبــل تــا...کــن مــادري

 ...کمه برات هم مرگ اونوقت تورونبخشه روناك روز
 

ــه توجــه بــی ــورتش روي کــه اشــکاش ب ــود روان ص ــه نگــاهی ب ــا ب ــم اون کــردم طاه ــه ه ــرد گری  میک
 زده گریــه میــون کــه بــود لبخنــدي خــاطر بــه شــاید...بــود شــده نمایــان چشــمش زیــر هــاي کــه وچــرو

 ...بود
 

 خیـــره مــن  وبــه ...گذاشــت  صـــورتم دوطــرف  را کــوچکش  هــاي  دســـت...کــردم  بغــل  رو رونــاك 
ــد ــیچ نــذار...رونــاك بــاش خــوبی دختــر:وگفــتم زدم لبخنــدي...ش ــاکی چیــز ه  ازبــین چشــماتو پ
ــره ــامو از هیچــی میدونســتم...گذاشــت ام شــونه روي سرشــو...بب ــده حرف ــن...نفهمی  رو خــودش کــه ای

 رابوسیدم موهایش...نمود می عجیب بود کرده پنهان آغوشم در
 

 خندید معصومانه
 

 زدم لبخند من
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 خندید دوباره
 

ــا دســت بــه ــه وازاون ش ســپردم طاه ــه انگــار. شــدم خــالی بســتم کــه درو...اومــدم بیــرون خون ــار ی  ب
ــاخودم حــاال بــودم شــده راحــت... شــد برداشــته ام شــونه روي از ســنگین  زودتــر طاهــا کــاش مــیگم ب

 ...بهونه یه منتظر. بودم اشاره منتظریه فقط بخشیدنشون براي انگار ببخشم تا بود اومده
 

 نشــونه یــه کــردن بــدي بهمــون کــه آدمــایی بخشــیدن بــراي گــاهی...هســتیم طــوري همــین مــا ي همــه
 خـــاطر بـــه...مونـــه لجبـــازي خـــاطر بـــه...نمیبخشـــیم اگـــه...کوچیـــک خیلـــی بهونـــه یـــه...میخـــوایم
 موقــع کــه لبخنــدي اون...اینطورنیســت ولــی...شــدیم کوچیــک ببخشــیم اگــه میکنــیم حــس...غرورمــون

 همـه ...امـا ...بخشـیدم  زنشـو ...طاهاروبخشـیدم  کـه  درسـته ...ولـی ...ارزه مـی  اینـا  همـه  بـه ...میـزنیم  آشتی
 ...نمیشه قبل مثل چیز

 
 نبودن عذاب همه این مستحق اما بودن کرده درحقم که بدي باهمه

 
 ...بود شون دیگه کاراي تاوان اون شاید

 
 ...معصوم ي دختربچه. افتادم روناك یاد ناخودآگاه

 
*** 

 
 افتاده همگی فکر به جمله این وچه

 
 کنیم؟ چه هارا بچه

 
 میخواهند ها بچه

 
 میرقصند ها بچه
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 میخوانند ها بچه

 
 میماند درخاطرشان که است اینطریقی

 
 !فالنی اي
 

 بنویس خطی دوسه
 

 تر ساده
 

 تر رنگی
 

 نباش واژه و قافیه پی در
 

 امروزي سوژه
 

 دلسوزي از بگذر
 

 مادرشان از دلسوزتر همه هایی لَــله
 

 وآخرشان ازعاقبت فردایی ازغم خیال بی
 

 هنوزمعتقدم من
 

 معتقدم هنوز من
 

 آموخت آنها به عشق میشود
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 نبود بازار واژه در دربه میشود

 
 کرد تقدیم میتوان

 
 نفروخت پشیزي به وپشیزي

 
 آموخت آنها به عشق میشود

 
**** 

 
 رسیدم شنی ي تپه وبه پیچیدم خاکی ي جاده توي

 
 ...بود شده شب

 
 رفتم تپه باالي به
 

 آمد می سوزبدي
 

 آوردم رادر ام مشکی کاپشن همه بااین
 

 !!!شکرررررت خدایا:وگفتم بردم راباال هایم دست
 

*** 
 

ــت روي ــیده تخ ــودم درازکش ــت ب ــتم ودس ــرم را راس ــته زیرس ــاطراتم گذاش ــلی روي بودم،دفترخ  عس
 صــداي کــه بـود  شــده گـرم  چشــمام تـازه ...رابســتم وچشـمهایم  انــداختم نگـاهی  آن بــه...بـود  میــز کنـار 

 بود؟؟ داده پیامک من به شبی نصفه بود کی شد بلند موبایلم
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-Salam.bidarin? 
 

 ...میومد برام زیاد ها پیام ازاین...ندادم جواب
 

 :اومد بعدي اس ام اس
 

Bebakhshid ke khodamo marefi nakardam mikailiyan hastam! 
 

...  شــدم هــول ولــی چــرا خوندم،نمیــدونم رو پیامــک ودوبــاره نشســتم تخــت وروي شــدم بلنــد ســریع
 :وفرستادم کردم کنترل خودمو

 
- Salam.na bidar bodam,etefaghi oftade? 
 
- Etefagh ke na…mitonam zang bezanam?kareton daram 
 

 دادم جواب ولی...بزنی زنگ نمیشه میگفتم من شاید اصال...زد زنگ سرش پشت
 
 سالم -
 
 سالم -
 
 دیروقـــت کـــه کـــردم فکـــر وانقـــدر بـــودم دودل راســـتش شـــدم مـــزاحم موقـــع ایـــن ببخشـــید -

 ...راستش...راستش...شد
 

 ایــن اصــال...آ کــردم قبــول دعوتشــو کــردم غلطــی کنــه،عجب عالقــه ابــراز میخــواد حتمــا خــودم پــیش
 ...ندارن جنبه دخترا
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 )خان؟ ساسان شدي ضایع!(کنم دعوتتون میخواستم راستش -
 
 مناسبت؟ به -
 
ــمس - ــه کریسـ ــواهش!دیگـ ــنم خـ ــو..بیـــاین میکـ ــون آدرسـ ــتم براتـ ــط...میفرسـ  رد دعوتمـــو فقـ

 ...کرد وقطع نموند جواب منتظر...نکنین
 

 ...مخالفت بی مخالفت یعنی اینجوري
 

 ...دختر این بود بال خیلی
 

 کرد تحلیل تجزیه به شروع مغزم تازه حاال
 

 بود؟ داده منوبهش شماره کی
 

 ...آرســــــــــام
 

 صــداي کــه کــنم قطــع خواســتم ناامیــد دیگــه...کــه المصــب نمیــداد جــواب...گــرفتم شــو شــماره تنــدي
 ...پیچید گوشی تو آلودش خواب

 
 بله؟ -
 
 نمیکشی؟ خجالت -
 
 یانه؟ میکشم خجالت من ببینی که زدي زنگ شبی توئی؟نصفه ساسان -
 
 دادي؟ دختره این به منو شماره براچی -
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 حاال؟ دادم کی ؟به کی؟من -
 
 ...فروشم زغال خودم من...نپیچون داداش جون -
 
 ...میگی چی نمیفهمم من ولی میخوره بهت اتفاقا -
 

 !کردم قطع خداحافظی وبی افتاد کار به مغزم سرچ سیستم
 

 دید رو سامی عکس من باگوشی...بودیم شاپ کافی تو که روز اون
 

 .....شویی دست رفتم منم
 

 ....دختـرا این ازدست امان
 

 کـه  بگـم  بهـش  آبـدار  حـرف  تـا 2 خواسـتم ...کنجکاویـه  دختـر  بـود  معلـوم ...نیومـد  خوشـم  کارش ازاین
 ...شدم پشیمون

 
 بذارم؟ سرم کجاي رو مهمونی حاال

 
 .خودت جون آره:وگفت زد داد سرم تو یکی ولی....نمیرم اصال خوب

 
*** 

 
ــوي ــه جل ــتادم آیین ــراي...ایس ــرین ب ــار آخ ــاهی ب ــه نگ ــت ک ــلوار ک ــکی وش ــداختم ام مش ــتی...ان  دس

ــاي ــتم درموه ــیدم لخ ــر...کش ــوچی عط ــتم ام گ ــه و رابرداش ــردن ب ــت گ ــوش وپش ــایم گ ــه...زدم ه  یق
 ازاتــاق کــنم نگــاه ســامی متعجــب هــاي چشــم بــه اینکــه وبــدون کــردم تــر راشــل ام زرشــکی کــروات

 ...اومدم بیرون
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 پسرم سالمتی کجابه:وگفت شکفت گلش از گل بادیدنم احمد حاج

 
 ازدوستام یکی ازطرف مهمونی دعوت -
 
 ...بگذره خوش -
 
 میخوام شلوار کت منم مااامااان...میام منم داااادااااش -
 

 اومدم بیرون سالن واز کشیدم رو سامی گوش
 

 ...بود نیاوران حوالی بود داده که ادرسی
 

 جلــوي بـود  بـاال  مـدل  ماشـین  هرچـی ...بـود  خبــر چـه  اوه....کـردم  پـارك  نظـر  مـورد  خونـه  درب جلـوي 
 ...بود شده پارك خونه

 
 ...شدم وارد

 
 وگــو گفـت  حــال در مسـنی  ومــرد زن بـا ...کـردم  پیــداش آهـان ...ببیــنم رو کـریس  تــا چرخونـدم  چشـم 

 اش گالدیــاتوري هــاي بــوت...بــود زانوهــاش تــا قــدش کــه بــود پوشــیده رنگــی مشــکی ماکســی...بــود
 بســته  ســرش  بــاالي ســاده  هــم  رنگــش طالیــی  موهــاي...داشــت  لباســش  بــا قشــنگی  همــاهنگی

 ....بود دردستش هم جامی...بود
 

ــار ــورم انگ ــس را حض ــرد ح ــرش ک ــد س ــدنم رابرگردان ــد وبادی ــک...زد لبخن ــر نزدی ــد ت ــیچ...اوم  ه
 کــامال هــم لباســش یقـه ...بــود زده کــه محــوي رژلـب  جــز بــه...نبــود اش مهتـابی  صــورت تــوي آرایشـی 
 ...میدرخشید اش سینه وسنجاق بود پوشیده
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ــونم خیلــی...میبینمتــون اینجــا کــه خوشــحالم چقــدر - ــا بیــا...کــردي قبــول دعوتمــو کــه ممن  شــمارو ت
 ...کنم آشنا بابقیه

 
ــدامی الغــر دختــر نفــر اولــین ــود ان ــا کشــیده اي قهــوه چشــمهاي...داشــت قدبلنــدي کــه ب  ابروهــاي ب

 ...داشت صورتش با متناسب وبینی ها لب قیطونی
 
 ...هم وایشون جاستینا خواهرم ایشون -
 

 !مدرس آقاي خوشحالم ازدیدنتون:وگفت آورد جلو دستشو و کرد قطع رو حرفش جاستینا
 

 ...وخشک سرد اما
 

 میشناخت؟ منو کجـــــا از این
 

 ....نکنم کنجکاوي زیاد کردم سعی میدادم دست اکراه با که حالی در
 

 باشـــیطنت کـــه درحـــالی...بـــود طبعــی  شـــوخ پســـر...بـــود دیویــد  همســـرش جاســـتینا دســـت بغــل 
 ...زد کریستینا به چشمکی...کردن تعریف زیاد شما از کریستینا:گفت

 
 ...رفت دیوید به اي غره وچشم شد پاچه دست که کردم کریس به نگاهی مشکوك نگاهی با
 

 برجسـته  شـکم  و بـود  چـاق  کمـی ....کـرد  معرفـی  داشـت  متوسـطی  قـد  کـه  مسـنی  مـرد  بـه  منـو  درآخر
 بــا قشــنگی همــاهنگی رنگــش ســفید وشــلوار کــت...بــود ریختــه هــم ســرش وســط وموهــاي داشــت اي

ــاي ــپیدش موه ــت س ــپ....داش ــائوچویی پی ــت را اش ک ــپش دردس ــرارداد چ ــرویی ق ــوال وباخوش  اح
 ...کرد پرسی
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ــا کــریس...گــرفتیم فاصــله پــدرش از ــدون...بــود اینجــا هــم مــادرم داشــتم دوســت:گفــت حســرت ب  ب
 ...میکنم غریبی احساس اون

 
 چــی...ساســان برســرت خــاك یعنــی...هســتم کنــارتون کــه مــن نباشــین نگــران:گفــتم و پریــد زبــونم از

 جوگیر مرتیکه...االغ... گفتی؟؟؟احمق
 
 
 

 شـــده منتشـــر و ســـاخته) wWw.98iA.Com( نودهشـــتیا مجـــازي ي کتابخانـــه توســـط کتـــاب ایـــن
 است

 
 
 

ــامون باصــدایی ــه دوت ــت ب ــرمون پش ــاه س ــردیم نگ ــرد...ک ــوانی م ــود ج ــه ب ــاي ک ــو موه ــت بلندش  پش
 ...بود اندام والغر داشت قدبلندي...بود بسته سرش

 
ــود کــرده تیغــه3 هــم صــورتش...مشــکی باشــلوارتنگ بــود پوشــیده رنگــی یشــمی لبــاس  دستاشــو...ب

ــالحن گذاشــت کــریس ي شــونه روي رو اش چونــه کــرد حلقــه کریســتینا کمــر دور  آوري چنــدش وب
 نمیکنی؟ معرفی من به رو ایشون عزیزم:گفت

 
 زور بـه  خودشـو  بـود  کـرده  اخمـی  نارضـایتی  بـا  کـه  حـالی  در کـریس ...رفـت  هـم  تـو  اخمـام  ناخودآگاه
ــه رو و کشــید عمیقــی نفــس و کشــید اوبیــرون ازآغــوش ــو:مردگفــت ب ــه رو ت  ایــن از دســت مســیح ب

 ذهــنم!ادوارد...هســتن ام پســرعمه ایشــون جــان ساســان:گفــت مــن روبــه بعــد... بــردارادوارد کــارات
 وهمــه...بنــدي شــرط....صــورتی پلنــگ...کــریس گوشــی زنــگ....ادوارد:کــرد تحلیــل تجزیــه بــه شــروع

 !صمیمیت:یعنی ها این
 

 ...بودند شده جمع همه بعد دقایقی
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ــت صــداي 10،9،7،6،5،4،3،2،1 ــغ و وســوت دس ــاهم همــه...پرکــرد فضــارو خوشــحالی جی  روبوســی ب

 و داد دســـت...اومـــد طـــرفم بـــه کـــریس...وبـــودم...ام اضـــافی جـــا اون میکـــردم حـــس...میکـــردن
 ...ساسان مبارك کریسمست:گفت

 
 تـو  مـنم  داشـت  عیبـی  چـه  ولـی ...مـن  نـه  شماسـت  جشـن  کریسـمس  خـوب  دختـر  آخـه  بگـه  نبود یکی

 ...بودم سهیم اونا جشن
 

 چــراغ..کردنــد رقصــیدن بــه شــروع دونفــري اونجــابودن کــه اکثرافــرادي...شــد نواختــه مالیمــی آهنــگ
ــا ــاموش هـ ــد خـ ــمام...شـ ــال باچشـ ــریس دنبـ ــودم کـ ــدمش...بـ ــا...دیـ ــال ادوارد بـ ــیدن درحـ  رقصـ
 کــردم ســعی...میدیــدم رو رنگــش عســلی مســتلمس چشــماي کــم نــور وبــاهمون فاصــله ازهمــون...بــود
 از مــن امــا نبــود گــرم هــوا...بــودم شــده چرااینجــوري نمیــدونم...بــود ســخت...ولــی...باشــم تفــاوت بــی

 را گــردنم راســتم دســت بــا کــردم تــر راشــل کــرواتم یقــه...بــودم کــردن عــرق حــال در گرمــا شــدت
 میــدادم هلــش تقریبــا کــه ودرحــالی زدم ادوارد ي شــانه بــه...بــود شــده طــاق طــاقتم...نمیشــد...مالیــدم

 ...میگیرم قرض ازتون رو زیبا خانم این اي دقیقه چند که متاسفم:گفتم
 

 ...بود اومده بیرون دلم کجاي از فانتزي هاي عبارت بود؟این شده چم من
 

 عمیــق بانفســی را شــیرینش عطــر بــوي...کــردم تــر تنــگ کریســتینا کمرباریــک دور را دســتم ي حلقــه
 ...کشیدم بو
 

 ...خندید خاصی وبامعصومیت کرد نگاهم
 

 من؟ آغوش توي بود کی دختر این...میکردم چکار...بود شده تندتر هایم نفس
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ــاخودم ــوندمش ب ــه کش ــالن ي گوش ــتر...س ــل از را انگش ــه داخ ــز ي جعب ــش قرم  را وان درآوردم رنگ
 ....مبارك کریسمست...کریس:گفتم وار زمزمه قراردادم اش وکشیده ظریف انگشت داخل

 
 ...کرد نگاهم

 
 مــن:بوســید را ام وگونــه شــد بلنــد پاهــاش نــوك روي...آمــد جلــوتر قــدم یــک...رابســت هــایش چشــم

 ...ساسان دارم دوستت
 

 بود؟چرامنوبوسید؟ کی این...اومدم خودم به...افتاد تنم در عمیق اي رعشه
 

ــت ــتم بابهـ ــه روي را دسـ ــتم ام گونـ ــاي...گذاشـ ــه جـ ــوخت اش بوسـ ــدم...میسـ ــایی باقـ ــد هـ  از تنـ
 ...اومدم اونجابیرون

 
ــوار ــین س ــدم ماش ــامو...ش ــدال روي پ ــاز پ ــار گ ــه...دادم فش ــین ي شیش ــایین رو ماش ــیدم پ ــاد...کش  ب
 :میزدم نعره متشنج بااعصابی کرد پریشون صورتم روي را موهایم خوردو صورتم توي سردي

 
 وآدم عــــالم نشــــدي؟از کشــــیدي؟آواره درد کــــم...برســــرت خــــاك یعنــــی...احمــــق ســـــااااسان

 جماعـــت زززن طـــرف باشـــی؟که آزاد باشـــی؟که رحـــم بـــی بودي؟کـــه نـــداده قـــول نبریدي؟مگـــه
 !بکشی درد حقته...حقته نري؟هااااااان؟پس

 
 کــه کــردي کــار یــه چــرا...زیــاده رحــم بــی توئــه واســه...معصــومه...پاکهههــه...خوبــه دختــر اون اصــال

 ساااسااان بودي داده قولتو...امیدواربشه بهت گذاشتی باااشه؟چرا داشته دوستت بیشتر
 

ــره ــوخت ام حنج ــس...میس ــم نف ــودم آورده ک ــداي...ب ــتم ص ــا را سیس ــر ت ــاد آخ ــردم زی ــیگاري ک  وس
ــردم روشـــن ــه...کـ ــه رو فرمـــون دســـت بایـ ــودم گرفتـ ــیگارمو وبادســـت بـ ــو سـ ــتم تـ ــه دسـ  گرفتـ

 ندادم اهمیتی افتاد شلوارم روي سیگار خاکستر....بودم
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 پرکــرده فضــارو ي همــه آش بــوي...اومــدم بیــرون وازاتــاق کــردم پــرت تخــت روي رو جــزوه کالفــه

 ...کشیدم بو بالذت...بود
 

 ...نبود خونه توي کسی
 
 جـاي  بـه  رو چـی  نمیـدونم ...میپریـد  وپـایین  بـاال  خـوابش  تخـت  روي سـامی ...کشـیدم  سـرك  هـا  اتاق به

ــروفن ــوي میک ــتش ت ــه دس ــود گرفت ــگ ب ــد وآهن ــو میخون ــون ودستاش ــداد تک ــتش...می ــه پش ــن ب  م
 ...شد بلند جیغشش صداي...کردم بغلش ازپشت...نبود حضورم بودومتوجه

 
 دیدي؟ جن مگه چته!کوووفت -
 
 ...نشست کردو بغ....بودم باتوقهر من راستی...داداشــــــی ترسیدم خوب -
 
 قهري؟ ساسانی با چی براي- -
 
 ...بعدا ومیگی میزنی گولم بخریم وشلوار کت بریم بیا میگم بهت هروقت اینکه براي -
 
 !قشنگه هات اسپرت لباس براچی؟همین میخواي وشلوار توکت -
 
 نمیدونی؟ توکه آخه -
 
 چیووو؟ -
 
 ...کرد دعوام مامانم آخه...میکنی دعوام بگم اگه نه -
 
 ...آ بگی راستشو فقط....نمیکنم دعوات من نه -
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 عقــب وجلــو بــود گرفتــه پاهاشــو دســتش وبــا داد جلــو لباشــو ســامی...زدم زل بهــش بــازجو یــه مثــل و
 :گفت و میرفت

 
 هـم  اسـمش ...بـود  پوشـیده  عـروس  لبـاس  اونجـابود  دختـره  یـه ...عروسـی  بـودیم  رفتـه  کـه  دفعه اون -

ــتم مــن...بــودن شــده جمــع پســرادورش همــه...بــود حنانــه ــامن گفــتم بهــش رف ــه میرقصــی؟گفت ب  ن
 ...برقصم باهات من که نداري دومادي لباس توکه

 
ــده ازبــس...زیرخنــده زدم پقــی ــودم خندی ــودم گرفتــه درد دل ب ــه:وگفــت کــرد اخــم ســامی...ب  چــی ب

 میخندي؟
 
ــه - ــامی آخ ــو س ــوزبزرگ ت ــدي هن ــه نش ــالت 6زور ب ــه س ــیدن از اون...میش ــدنت رقص ــن...وخون  از ای

 !زشته...حرفات
 
 میخري؟ شلوار کت برام حاال...نیست زشت نخیر -
 
 ...تابریم شو آماده -
 

ــالی ــه درح ــرمو ک ــون س ــدادم تک ــه می ــاقم ب ــتم ات ــاده رف ــم تاآم ــن...ش ــامی ای ــا س ــم م ــه ه  اي اعجوب
ــود ــه...بـ ــه همـ ــاي بچـ ــروزي هـ ــین امـ ــورین همـ ــه...جـ ــاعت سـ ــاژهاي دور سـ ــاب مختلـــف پاسـ  تـ

 از فروشــنده شــخص و مــن لبــاس پروکــردن موقــع...خریــد شــلوار کــت چهاردســت ســامی...خــوردیم
ــان...میــرفتیم ریســه خنــده ــاال اشــو وشــونه میگرفــت ژســتی چن  ایســتادن ي زاویــه بعــد و مینــداخت ب

 کــه میکــرد خودشــوبرانداز آینــه روبــروي... میکــرد نگــاه خــودش بــه و ومیچرخیــد میکــرد عــوض شــو
ــازه...وببــین بیــا ــده ي صــحنه ت ــه سرشــو کــه بــود وقتــی دارتــرش خن  میــداد تکــون منفــی ي نشــونه ب

 ...بودم نیاورده و ماشین...میزدیم قدم پیاده و بودم گرفته دستشو...نپسندیدم:ومیگفت
 
 میخري؟ برام بگم چیز یه داداااشـــــی -
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 میکنم کارو همین دارم چندساعته -
 
 برام؟ میخري بستنی -
 

 ...بود کرده بستنی هوس سردوزمستونی هواي توي هم کریس که اومد یادم
 

 .رفتم فروشی بستنی سمت وبه کشیدم آهی
 

ــاعت ــبح4س ــده ص ــود ش ــمام...ب ــد چش ــی...تارمیدی ــن آخیی ــرین ای ــفحه آخ ــم ص ــدم ه ــتام...خون  بادس
 ...گرفتم وضو ورفتم مالیدم چشمامو

 
 ...خوندم اي وسوره کردم راباز کوچکم قرآن نماز بعد

 
 همـه  بـرف  درشـت  هـاي  دونـه ...کـردم  نگـاه  حیـاط  وبـه  زدم کنـار  رو پـرده ...بـود  پریـده  ازسـرم  خواب

 ...بود جاروپوشونده
 

 ...میداد آرامش بهم منظره این به کردن نگاه چقدر
 

 ...کن رانندگی آروم اس لغزنده ها جاده ساسان:گفت نسرین میرفتم بیرون وقتی
 

 ...موند گلوم توي بود جویدن درحال دهنم توي که اي لقمه
 

 ...میگه راست بابا آره:گفت حرفش درتایید بابا
 

 ...افتادم وراه کردم خداحافظی لب زیر
 

 ...اومدیم بیرون باهم باآرسام که دادم امتحانو آخرین
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 موافقی؟ روزه دوسه مسافرت بایه آرسام -
 
 کی؟ -
 
 فردا امروز همین -
 
 خوندي؟ درس چقدر -
 
 !دیگه داشت؟خوندم من سوال به ربطی چه -
 
ــه زده - ــرت ب ــب آخ...س ــم ت ــه ه ــالی...داري ک ــف کــه درح ــو ک ــونی روي دستش ــته م پیش ــود گذاش  ب

 ...میداد تکون افسوس با سرشو
 
 ...نمیام بگو خوب...دیونه -
 
 ساسان؟ داري توعقل -
 
 ....نمیشدم صحبت هم باتو که داشتم چون...نه -
 

 ...دختراقهرمیکنه مثل زود چه بابا خوب خیلی:گفت که برم کشیدم راهمو
 
 میاي؟ -
 
 !نه چراکه -
 
 میگیرم تماس باهات دنبالت بیام خواستم...بریم شو گمشوآماده پس -
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 خیـره  مـن  وبـه  بـود  ایسـتاده  سـفیدرنگش 206 پـیش ...دیـدم  رو کـریس  کـه  میـرفتم  ماشـینم  سـمت  به
 ...بود شده

 
 ...شدم دور اونجا از سرعت وبه شدم ماشین سوار

 
 ..آرش الو -
 
 خوبی؟ ساسان سالم -
 
 بیفتیم راه موافقی؟امروز روزه دوسه مسافرت بایه...خوبم مرسی -
 
 کجا؟ -
 
 ...بگو هم وپیمان حسین به....آقابزنم کریم سربه یه میخوام...شمال -
 
 اي؟ دفعه یه چراحاال -
 
 نمیشناسی؟ تومنو -
 
 نیست شکی تو دردیونگی -
 
 !فعال...میدونی خوبه -
 

ــاج ــد ح ــرین احم ــمیم ونس ــی ازتص ــن آن ــب م ــردن تعج ــت...ک ــودم دس ــود خ ــه..نب ــه ی ــمیم دفع  تص
 ...میام منم که میزد نق معمول طبق هم سامی...میگرفتم

 
 ...بود خوب روحیه تعویض براي امتحانات بعد...داشتم نیاز کوتاه مسافرت این به
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ــدظهر1ســاعت ــوي بع ــه جل ــودم آرش ي خون ــین...ب ــم حس ــود ه ــی ب ــري ول ــان از خب ــود پیم ــد...نب  بع
 بیـاد  نتونسـت  بـود  شـلوغ  سـرش ...اونجـابودن  یلـدا  شـب  اینـا  پیمـان :گفـت  حسـین  پرسـی  واحوال سالم

 ...ماها مثل نیست مجرد که میدونی
 
 حسین؟ چطوري خودت خوب -
 
 ...شما پرسی ازاحوال -
 
 نداشتم وقت کن باور -
 
 ...بیخیااال -
 

ــیدیم ــه دم رس ــام خون ــاج... آرس ــانوم ح ــد خ ــی بع ــفارش کل ــدن و س ــوت دعاخون ــردن وف ــی ک  راض
ــام ــه شدآرس ــه آرش...سوارش ــوخی ب ــت ش ــام:گف ــادرت آرس ــا م ــربال ت ــکورتت ک ــرد اس ــواي...ک  میخ

 بریم؟
 
 ...نه چراکه شه قسمتم اگه -
 

 ...رسیدیم که بود غروب طرفاي
 
 ...داد دست بهم خوبی حس یه ناخودآگاه...وباصفا سرسبز روستاي همون به
 

 ومجبــور بــود شــده گلــی اونجــا هــاي زمــین چــون...پیــاده البتــه...رفتــیم آقــا کــریم ي خونــه ســمت بــه
 ...کنیم پارك دورتر مسافت یه رو ماشین شدیم

 
 کــریم چیشــده:گفــتم بانــاراحتی میرفــت راه باعصــا...شــد خوشــحال نهایــت بــی بادیــدنمون آقــا کــریم

 آقا؟
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 ...درد هزار و پیري...پسرم هیچی -
 

ــراي ــه ب ــام ي تهی ــوآرش ش ــیم من ــهرو رفت ــد ش ــرس چن ــاب پ ــه چلوکب ــرفتیم وجوج ــام...گ ــا رو ش  ب
 ...چسبید حسابی که کرد درست چایی حسین شام وبعد خوردیم وخنده شوخی

 
ــود شــده خــوب خــوب حــالش آرش ــد توحرفــاش...میکــرد تظــاهر هــم شــاید...ب ــاري چن  هســتی از ب
ــم ــرد اس ــین....ب ــم حس ــه ه ــاري ک ــه دم انگ ــه ب ــود داده تل ــو ب ــام آرش من ــل وآرس ــه ک ــارش تیک  ب

ــردیم ــه مــنم...ک ــارك ک ــابودم ت ــم آرســام...دنی ــه ه ــی طــرز ب ــکوك عجیب  هیچــی ولــی میــزد مش
 ...نمیگفت

 
ــه از شــب هــاي نیمــه ــرون خون ــودن خــواب همــه...زدم بی ــدم آهســته...بســتم آروم درو...ب  هــایی وباق

ــاه ــه کوت ــمت ب ــاي س ــگی ج ــتم ام همیش ــون...رف ــه هم ــگی ي تپ ــون...همیش ــایی هم ــه ج ــاطرات ک  خ
 ....داشت عجیبی آرامش که جایی همون...مینوشتم مو روزمره

 
ــد زوزه صــداي ــود شــده ســردم...میوم ــتامو...ب ــدم بهــم دس ــا"و مالی ــه...کــردم"ه ــه از ســختی ب ــاال تپ  ب

 عمیقــی ونفــس کــردم بــاز دســتامو...بــودم تپــه نــوك حــاال...ارزیــد مــی ولــی...شــد گلــی لباســام...رفــتم
 ....کشیدم

 
 ...بود چشمام جلوي کریس آلود اشک هاي چشم

 
 ...ساسان دارم دوستت من -
 

 ...میداد عذابم قشنگ ي صحنه یه که بار اولین براي
 

 نداشتم کریس از تصوربدي هیچ
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 محــدودیت وهــیچ بــود مســیحی بااینکــه...صــحبتش طــرز...ازرفتــارش...میفهمیــدم اینــو...بــود پــاك اون
 ...بود محجوب ولی نداشت حجابی

 
 ...کریس:گفتم لب زیر

 
ــدگیم داخــل اون روژان جــاي بــه کــاش ــود زن ــی...میتونســتم کــاش...ب  داشــتم"هــا زن" کــه نفرتــی ول
 ...بود شدید

 
 نبودم؟ متنفر کریس از چرا پس

 
 ...برگردوندم سرمو هایی قدم باصداي

 
 ...آقابود کریم

 
 زنــان نفــس نفــس...بشــینه اونجــابود کــه بزرگــی ســنگ تکــه روي کــردم وکمکــش اومــدم پــایین ازتپــه

 نشدم که خلوتت مزاحم:گفت و نشست
 
 کردم بیدارتون که ببخشید...حرفیه چه این -
 
ــه - ــدار نـ ــودم بیـ ــب...بـ ــه ازسرشـ ــودي کالفـ ــتم...بـ ــراي میدونسـ ــردن آروم بـ ــودت کـ ــاي خـ  میـ

 ...توخودت میریزي چیو چراهمه...ساسان بزن حرف...اینجا
 
 ....نیست شنیدنی من حرفاي -
 
ــه - ــق اگ ــدونی منوالی ــئله نمی ــت اي مس ــا...نیس ــاهرکس ام ــه ب ــی ک ــرف راحت ــزن ح ــو...ب ــالی خودت  خ

 ...کن
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 یـه ...شـدم  سـبک ...شـدم  خـالی  میکـردم  احسـاس ...قلـبم  تـوي  انبارشـده  حرفـاي  تـک  تک....گفتم ومن
 ...بودم گذشته....بودم بخشیده که روز اون عین...بود جداشده ازم سنگین بار
 

ــریم ــا ک ــتی آق ــونه روي دس ــت ام ش ــت و گذاش ــعی:گف ــن س ــی ک ــد ببخش ــون هرچن ــنگین گناهش  س
ــه ــراي...باش ــش ب ــودت دل آرام ــبخش خ ــري...ب ــبخش رو کب ــه...ب ــدونم مــن گرچ ــرا نمی ــه کســی چ  ب

ــاراي ــراض اون ک ــرد اعت ــت...نمیک ــانون مملک ــدونم...داره ق ــرا نمی ــوري چ ــوده اینج ــی...ب ــش ول  ببخش
 وگرنــه بــود ریختــه بهــم اوضــاع...بــودن جنــگ تــوي مــردم روزا اون...کوتاهــه دنیــا از دســتش اآلن اون
 ...بشه ظلم اینجور وکار کس بی معصوماي طفل به نمیده اجازه کس هیچ

 
 کجاست؟ حاال مادرت

 
 طـالق  فهمیـد  احمـد  حـاج  اینکـه  بعـد  نمیـدونم ....گیسـو  و نـه  مـادرم :وگفـتم  کشـیدم  درهـم  را هایم اخم

ــا و گرفــت ــه امیــدوارم...ســوئد رفــتن و کــرد احمــدازدواج حــاج معــاون ب ــدگیش تــو خــوش روز ی  زن
 ...نبینه

 
 ...نزن حرفارو این...ساسان... استغفرا -
 
 ندارم حرفا این ازگفتن ابایی هیچ -
 
 داد شیرت...بودي اون شکم توي ماه نه تو ولی بدبود هم هرچقدر گیسو -
 
 مـن  نمیکـرد  کـارو  ایـن  اون اگـه ...شـه  غریـزه  چـون ...میکنـه  کـارو  ایـن  حیـوونی  سـختیه؟هر  کـار  اینا -

ــوي ــگاه تــ ــودم پرورشــ ــده...نبــ ــدم اي عقــ ــري...نمیشــ ــتم کبــ ــرد اذیــ ــول...نمیکــ  رو روژان گــ
 باشم داشته دوست رو کریس مثل یکی میتونستم...نمیخوردم

 
 نداري؟ دوست رو دختره اون حاال معلوم کجا از -
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 ...نداشتم حرفو این انتظار...خوردم جا
 

 داشتن؟ کی؟من؟دوست
 

 آســــون  زنشــــو  و طاهــــا  نداشــــتی  اگــــه ...داري بزرگــــی  توقلــــب  ساسان،پســــرم :داد ادامــــه 
 بــا امــا...وجودتــه تــو عشــق تــو...نداشــتی دوســت هــارو بچــه...برنمیگشــتی پــدرت پــیش...نمیبخشــیدي

 ...بدون خودتو قدر...داري بزرگی روح تو...حرف با نه عمل با...میدي نشونش فداکاري
 

 دقیقــه چنــد اگــه...نبــود وجــودم تــو"عشــق" نــام بــه چیــزي کــه بــود وقــت خیلــی مــن!بود؟هــه مــن بــا
 آقــا،دارن کــریم بــریم:گفــتم میکــردم بلنــدش کــه حــالی در میشــدم وچــل خــل میمونــدم اونجــا بیشــتر

 ...میگن اذان
 
 ...ساسان میکنی فرار بازم -
 

 دقیقـه  چنـد ...کـردم  پتـو  زیـر  وسـرمو  گفـتم  کشـداري  اَه محـل  بـی  خـروس  صـداي  از...بـود  شـده  صبح
 پتــو زیــر از ســرمو بســته باچشــماي میشــد پرتــاپ ســمتم بــه هرســمت از کــه بــود وپتــو بالشــت بعــد

 ...ها االغ بکشین خجالت...میمونین ساله3هاي بچه عین گنده مرداي:گفتم و درآوردم
 

ــون ســه ــر زدن تاش ــده زی ــده...خن ــاز چشــمامو...پریــد ازســرم خــواب...نداشــت فای ــدن کــردم ب  وبادی
 !کوووفت:گفتم تصنعی بااخمی ولی گرفت ام خنده هاشون قیافه

 
 شــدم بلنـد ...بـودن  گرفتــه مـن  سـمت  بـه  رو شــون اشـاره  انگشـت  و...زیرخنــده زدن بادیـدنم  دفعـه  یـه 

 خــواب تــو کــه اونجــایی از...بــود شــده دار خنــده فجیعــی طــرز بــه موهــام...کــردم نگــاه ام قیافــه وبــه
 ونصــف...بــودن شــده ســیخ همــه موهــام...بــود ســرخورده بالشــت روي از ســرم میخــوردم تکــون مــدام
 ...بودن شده ژولیده داري خنده طرز به شون دیگه
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 ...بودیم آقاشده کریم مزاحم زیادي هم اینجاش تا...کردیم رفتن عزم صبحانه بعد

 
 ...میکردن خرید هم وحسین آرسام...میزد قدم بامن آرش

 
 ...خریدم آرسام براي لواشک وکلی حصیري کاله یه منم

 
ــه جلــوي آرش ــروش دســت ی ــاس...ایســتاد ف ــاي لب ــی ه  دســت لباســی روي...داشــت رنگــارنگی محل

 چطوره؟:وگفت گذاشت
 
 !بدنیست -
 

 شـاد  زیـادي  مسـن  خـانم  یـه  بـراي  رنـگ  ایـن ...نـه  ولـی ...بـود  خـانم  سـودي  بـراي  البـد !خرید رو همون
 ...خریدمش هستی براي:گفت خودش بود وروشن

 
 ...شد گرد نعلبکی یه اندازه چشمام

 
 خودش؟ واسه میگفت چی

 
 آرش؟ خبرم بی من و خبرایی نکنه -
 
 ..میاد خوشم ازش ولی...نه که خبر -
 
 میاد؟ خوشت ازش میفتی آرمیتا یاد که این خاطر به -
 
 ...میکنه شادم حضورش ولی...نمیدونم -
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ــوراه ــت ت ــط برگش ــیش راه وس ــه پ ــفره ی ــه س ــتادم خون ــینو...ایس ــارك ماش ــردم پ ــه ک ــا وبابچ  راه ه
 کــه درحــالی آرســام...نعنــا وحســین آرســام..دوســیب منــوآرش...دادیــم ســفارش دوتــاقلیون...افتــادیم
 قلیــون کــه شــدیم چهــاردختري متوجــه...باشــین داشــته رو پشــتی میــز هــا بچــه:گفــت میکشــید قلیــون

 چی؟ که خب:گفتم آرسام به رو میکشیدن
 
 ! هیچی -
 

ــوذوقش خــورد اخمــام بادیــدن بیچــاره ــه:گفــتم حســین بــه...ت  اینجــور رو خانومــا کشــیدن قلیــون خوب
 ...کردن ممنوع جاها

 
 کرده؟ عمل هم کسی شده ممنوع چیزا خیلی خوب:گفت حسین

 
ــا مثــل نــدارن اجــازه دختــرا یعنــی:گفــت آرش  افکــار ازایــن بــردارین دســت باشــن؟بابا آزاد پســرا م
 ...دقیانوسی عهد

 
 دختـرا  همـون  از یکـی  کـردم  بلنـد  سـرمو ...افتـاد  سـرم  بـاالي  اي سـایه ...انـداختم  بـاال  اي شـونه  اعتنـا  بی

 کینــه فــیلم شــبیه بیشــتر میـزد  ذوق تــو بــدجور بــود پلکــاش پشـت  کــه رنگــش اي نقــره ي ســایه...بـود 
 !جیغ قرمز رژلب و کوتاه مانتوسفید بااون مخصوصا بود

 
 داشتین؟ کاري:وگفتم دادم سرموتکون میکنه نگاه منو ایستاده بروبر دیدم

 
 بگیرم؟ وقتتونو لحظه چند میتونم:گفت عشوه پر بالحنی

 
 !نه: گفتم...شد چندشم یعنی کردم جمع را صورتم

 
 زیرخنده زدن پقی وحسین وآرش آرسام
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 افتادي؟ فیل دماغ از کردي فکر:گفت دختره
 

 ...پایین افتاده این و کرده فین فیله آقا نه:گفت آرش
 

 ...دهناتونو ببندین:وگفتم کردم نگاه تاشون سه به بااخم...زیرخنده زدن دوباره
 

 ...نشین مزاحم بفرمایید هم شما:گفتم دختر به رو
 

 عــده یــه وقتــی ولــی... نیســتم زن وحقــوق دخترهــا آزادي مــانع مــنم:گفــتم آرش بــه دختــر رفــتن بعــد
 ...میسوزن باهم تروخشک ندارن جنبه شون

 
 داشت؟ کشیدنشون قلیون به ربطی چه این خوب:گفت آرش

 
 میگه راست:گفت وباسرفه آرسام گلوي تو پرید دود

 
 !ببند تو:گفتم بااخم

 
 !تلخ گوشت:گفت لب زیر

 
 نبــود حواســم...نبــود... رفــتم هــم ســامی اتــاق بــه...نبــود خونــه کســی معمــول طبــق...رســیدم خونــه بــه

 ...نمیذاشتن تنها که رو سامی
 

ــتم ــوي رف ــاق ت ــو ات ــرت وخودم ــردم پ ــوي ک ــوم ت ــلی دوش...حم ــرفتم مفص ــد...گ ــه بع ــوار اینک  باسش
 جــذب شــرت تــی بــاالخره...میگشــتم مناســب لبــاس دنبــال ام لبــاس کمــد تــو کــردم خشــک موهــامو

ــا پوشــیدم رنگــی ســفید  ســرد هــواي خیــاااال بــی...کــردم ســت خــودش رنــگ هــم بلنــدي شــلوارك ب
 ...ماه بهمن
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 !نبود هیچی...غذامیگشتم دنبال یخچال توي
 

ــگ ــماره زدم زن ــتراك وش ــتم رو اش ــیم...گف ــاعت ن ــد س ــمو بع ــزا...آوردن سفارش ــابه و پیت ــه... نوش  ی
ــزا از بــرش ــر...برداشــتم رو پیت ــه پیتــزاش پنی ــر ی ــد کــش مت ــاولع...میوم  ســوم بــرش کــه میخــوردم ب

 :دادم جواب هولکی وهول دادم قورتش زور به...موند دهنم توي
 

 بله؟
 
 ...شو آماده خونتونم دم دیگه ربع یه -
 

 ورفـتم  کـردم  نثـارش  آبـدار  فحـش  دوتـا ...کـرد  وقطـع  نـداد  هـم  کشـیدن  نفـس  مجـال  حتی...بود آرش
 ...بودیما باهم پیش ساعت چهار سه...شم آماده که
 

 ...رفتم بیرون اف اف باصداي
 

 داشتم دوست خیلی و رنگش سفید 3مزدا
 

 چطوري؟:شدوگفت باز نیشش...شدم سوار
 
 بپرسی؟ اینو اومدي راه همه این -
 
 ...فقط...کنی کیف جا یه ببرمت اومدم نه -
 
 چی؟ فقط -
 
 !هیچی -
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ــه تــازه...افتــاد راه ــپ متوج ــدم اش وقیافــه تی ــود ســرش روي داري نقــاب کــاله...ش ــرت...ب  سویش
 ...اون رنگ هم جین وشلوار رنگ توسی

 
ــونی ــاغ مهمـ ــون توبـ ــوروش لواسـ ــرعمه کـ ــود آرش پسـ ــداد...بـ ــبتا تعـ ــادي نسـ ــر زیـ ــر دختـ  پسـ

 منــو:وگفــتم کــردم آرش بــه نگــاهی...کــردن وبــش خــوش آرش بــا همــه...شــدیم داخــل....اونجــابودن
 ...نمیاد خوشم چی؟نمیدونی که اینجا آوردي

 
 نباشی؟ تنها خواستم کردم بد -
 

 بــاز جاهــا اینجــور پــام بــود کــم...نشســتم صــندلی روي بــااخم...پســرا دختــر از گــروه یــه میــون رفــت
 ایـن  بـا  عقایـدم  مـن  داشـتم  حـق  البتـه ...بـود  افتضـاح  زیـادي  یکـی  ایـن  ولـی ...بـدنبود  ساده پارتی....بشه
 شده؟ غرق هات چته؟کشتی:وگفت زد ام شونه روي دستی کوروش...بود مخالف جاها جور

 
 کـنم  فکـر  پاشـو :گفـت  کـوروش  شـد  بلنـد  هـو  و وجیـغ  سـوت  صـداي  دفعـه  یـه  کـه  زدم زورکـی  لبخند
 ...ترکونده آرش

 
 !!!به دیدم کشوندم جلو زور خودموبه...بودن زده حلقه ارش دور همه تقریبا

 
ــارو خــان آرش ــه امشــبش تیــپ...بــاش م ــود رقصــیدنش خــاطر ب  پخــش جکســون مایکــل آهنــگ...ب

 زیـــپ و بـــود گذاشـــته دارش نقـــاب کـــاله روي رو سویشـــترش کـــاله کـــه حـــالی در ارش و میشـــد
 ســفید اســپرت هــاي کفــش...بــود نپوشــیده زیــرش هــم هیچــی...بــود کــرده بــاز تاانتهــا رو سویشــرتش

 ،آرش شـــدم حرکـــاتش محـــو ناخواســـته کـــه میرقصـــید قشـــنگ انقـــدر...بـــود پوشـــیده هـــم رنــگ 
 ...بود واقعیbreak danceیه
 

 ...دیگه بود رفته آرش این به هم سامی
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 ...بریم که داد رضایت آرش بعد ساعتی و شد تموم آهنگ باالخره
 

 ...پریدم خواب از گوشیم شدن بلند باصداي که بود شب هاي نیمه
 

 :خوندم پیغامو و کردم باز چشممو یه...بود داده پیامک که بود محلی بی خروس کدوم
 
 »!است پر چقدر تو خالی جاي از دلم که میدانی چه وتو تنهایم منم«
 

 ...کردم پرت میز روي گوشیو و فشاردادمoffدکمه
 

*** 
 

 ...جاآورد حالمو گرم آب دوش یه...شدم بیدار خواب از حوصلگی بابی صبح
 

 ...نشست لبام روي محو لبخند یه دیشب بایادآوري
 

 :زدم رو گیر پیغام دکمه...بودن نیومده دیروز از چون...بودن مسافرت اینا احمد حاج ظاهرا
 
 مزون بریم منتظرتم چهارشنبه...جون نسرین سالم الووو -
 
 سرجاشه؟ که شب جمعه قراره...نسرین سالم الو -
 
 ...نبود خوب حالش نسرین مادر...مشهد رفتیم مانبودیم و خونه اومدي اگه...باباجان سالم -
 

ــس خــوب ــل پ ــه اینکــه مث ــه ی ــدگار اي هفت ــودن مون ــه...ب ــیمم ب ــودن زده زنــگ اگــه گوش ــتا ب  توروس
 گوشــیمو کــه شــبم نصــفه...بــودم نبــرده گوشــیمو کــه هــم دیشــب...بــود صــفر دهــی آنــتن آقــا کــریم

 ...بودم کرده خاموش
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 !شکرخدا نداشت هیچی که هم تلویزیون...بود سررفته ام حوصله ظهر طرفاي
 

ــب ــاپمو ل ــن ت ــردم روش ــه ک ــی وی ــو چرخ ــت ت ــی...زدم اینترن ــه از بعض ــا بچ ــرام ه ــل ب ــتاده ایمی  فرس
ــودن ــارو...ب ــتم بعــد...کــردم چــک اون ــاي جــوك و رف ــد ه ــدم رو جدی ــی بعضــیاش...خون ــا خیل  حــال ب

 ...بود
 

 بازي سراغ رفتم و برداشتم دست گردي ازنت
 

ــه بعــدظهربود 3ســاعت ــا ک ــد ب ــدن بلن ــاروقور صــداي ش ــکمم ق ــه ش ــدم خــودم ب  درســت نیمــرو...اوم
 میشدم؟ سیر مگه خوب ولی...وخوردم کردم

 
 افتادم دیشبی اس ام اس یاد تازه...کردم روشن موبایلمو گوشی رفتم

 
 بود؟ داده اس ام اس شبی نصفه بود کی راستی

 
 ...بود ناشناس شماره

 
 :اومد هم سر پشت پیامک دوتا

 
 »...ش رابطه تا گرفته خیابانش میکند،از خراب را چیز همه بودن طرفه یک«
 

 ...بود خالی هم بعدي پیامک
 

 ...میشه پیدا زیاد بیکار آدم خداییش
 

ــتمو ــارك روي دس ــیمappleم ــیدم گوش ــر کش ــردم وفک ــرم...میک ــلوغ دوروب ــود ش ــی ب ــااین ول ــه ب  هم
 ...بودم تنها همیشه
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 ...کنی تنهایی احساس نیستی تنها که بااین که غریبیه حس

 
 الوبله؟:زد زنگ بهم آرسام

 
 ...ساسان سالم -
 
 ...سالم -
 
 ...خوبم منم -
 
 ...شکر خدارو -
 
 اینجا؟ بیاي میتونی -
 
 چیشده؟ -
 
 ...شام صرف به کرده دعوتت مامانم نشده چیزي -
 
 !میشم مزاحم باشه -
 
 ...نیستا بد کنی تعارفی یه حاال -
 
 ...نیستم اهلش که میدونی -
 
 ...منتظرتم میدونم -
 
 ...خداحافظ -
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 ...میخواستم دیگه چیز یه خدا از کاش

 
 ...بود ابري هوا...افتادم وراه شدم آماده

 
 اومدي؟ تنها:گفت باشوخی علیرضا...شاپ کافی رفتم سر یه اول

 
 ...سرجام نشستم ورفتم ندادم جوابشو

 
 ...میکردم نگاه خیابونو ازاونجا

 
 ...اونجابود نیمه نصفه قهوه فنجون یه
 

 اومــدي باهــاش قبــل دفعــه کــه خــانمی همــون تــو پــاي پــیش:وگفــت آورد مــو قهــوه فنجــون علیرضــا
 ...اینجابود

 
ــم...جــاخوردم ــه...میومــدم اونجــا زودتــر کــاش خواســت دل ــر چــی واســه...ن  کــریس...میومــدم؟ زودت

 شـو  فنجـون  میخواسـت  علیرضـا ...بـود  داغ هنـوز ...کـردم  لمـس  شـو  قهـوه  فنجـون ...میکـرد  چکـار  اینجا
 رژلــبش جــاي...گذاشــتم خــودم جلــوي و کشــیدم میــز روي رو فنجــون...شــدم مــانع بادســتم کــه ببــره
ــه روي ــون ي لب ــده فنج ــود مون ــا...ب ــت علیرض ــب...رف ــامو ل ــاي ه ــب ج ــاش ل ــتم ه ــوه گذاش  رو وقه

 ...من ي قهوه عین بود تلخ...خوردم
 

 ...اومدم وبیرون کردم حساب و گرفتم دستم توي رو فنجون
 

 ...پسرم اومدي خوش:گفت رویی باخوش خانوم حاج
 

 ...بگیره پوست برام گفت ارسام وبه آورد اي میوه سبد بعد
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 کجاست؟ بنیامین آرسام:گفتم...میدادم گوش مثال ومن میزد حرف شمال ي درباره آرسام

 
 ...خودشون خونه دیگه باال طبقه -
 
 ...ببینمش پایین بیارش برو -
 

 ...بود خجالتی پسربچه...اومد باآرسام بود دستش فوتبالش توپ که حالی در بنیامین
 

 خوبی؟...عمو سالم:گفتم باخنده
 

 ...کرد سالم وآروم پایین انداخت سرشو
 

ــرعکس ــامی ب ــود س ــام روي...ب ــوندمش پاه ــو...نش ــل گوشــه توپش ــت مب ــازه...گذاش ــدم ت ــدر فهمی  چق
 ...شده تنگ سامی براي دلم

 
 منـو  وغـذاخوردن  بـود  مونـده  دهـنش  تـو  لقمـه  آرسـام ...میخـوردم  هـا  زده قحطـی  مثـل ...بـود  قیمه شام

 ها؟چیه؟:گفتم سرم دادن وباتکان کردم پرازدوغ لیوانمو...تماشامیکرد
 
 انخوردي؟غذ چندوقته داداش -
 
 میشه سالی یه -
 
 میدونستم -
 
 پرسیدي چرا پس -
 
 احتیاط محض -
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ــاره ــقابمو دوب ــرنج بش ــرد پرازب ــه...ک ــدن در دیگ ــودم مرزترکی ــد...ب ــام بع ــه ش ــاج ب ــانوم ح ــک خ  کم
 ...کردیم روجمع ها ظرف و کردیم

 
 ...آ بپرسی هم بعدا میکردي؟میشد ریزي آبرو مامانت جلوي باید حتما:گفتم آرسام روبه

 
 هایی؟ نخورده مثل شده چت حاال -
 
 ...مسافرت رفتن خونه اهل -
 
 نیستی؟ بلد آشپزي تو یعنی -
 
 کنم؟ شوهر تو مثل میخوام مگه...نه -
 

 و میشکســتیم تخمــه هــم منوآرســام...میکــرد پخــش رو خــانوم حــاج ي عالقــه مــورد ســریال تلوزیــون
ــرت ــرت چ ــیم وپ ــران...میگفت ــروع نگ ــا ش ــودم کالس ــی...ب ــام ول ــحال آرس ــود خوش ــمامو...ب ــز چش  ری
 بــه  زدم زل جــدي  بانگــاهی  و...آ نگــی  هیچــی  و بــري  زیرآبــی  نمیــاد  خوشــم  مــن :وگفــتم  کــردم

 ...چشماش
 

 ...پویان خانم:گفت من من با آرسام
 
 پویانه؟ اسمش -
 
 ...اینه فامیلیش...پسره اسم ساسان؟پویان اسکلی -
 
 چیه؟ اسمش خوب...آهان -
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 ...هما -
 

ــب ــتم زیرل ــا:گف ــان هم ــدر...پوی ــمش چق ــه اس ــرم ب ــنا نظ ــود آش ــا...ب ــه...آه ــه...نکن ــت اون ن  اون...نیس
 کریس؟ دوست:گفتم زدم داد دفعه یه...داشت دعوا باخودشم دختره

 
 کیه؟ کریس -
 
 !دیگه میکائیلیان -
 
ــودش...میکنــی صــدا مخفــف اسمشــو...شــدین کــه هــم صــمیمی اوه -  میبنــدم باشــه:داد ادامــه خ

 !خودشه آره...دهنمو
 
 ...آرسام برسرت خاك یعنی -
 
 چرا؟ -
 
ــوب - ــن خ ــره ای ــود دخت ــري خ ــدي...داره درگی ــرو ندی ــت منوجلــو آب ــرد مل ــگ مثــل...ب  پاچــه س

 ...گرفت
 
ــوهم روز باشــه؟اون...نــزن حــرف دربــارش اینجــوري ساســان -  چــه دیــدي!کــه نبــودي تقصــیر بــی ت

 ...کرد دفاع دوستش از اونم...کردي یخ رو سنگ رو کریستینا جوري
 

 ...کردم رفتن عزم دقیقه چند از بعد
 

 بـا  رو کـریس  رژلـب  جـاي ...کـردم  نگـاه  دسـتم  تـوي  فنجـون  بـه ...رسـیدم  خونـه  بـه  کـه  بـود  11ساعت
 ...شد مالیده دستم رژبه از یکم...کردم لمس انگشتم سر
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 خریــده بـرام  کــریس کـه  زنجیــري فقـط ...کشــیدم گـردنم  بــه ودسـتی  گذاشــتم کمـدم  تــوي رو فنجـون 
 ...بود گردنم توي بود

 
 موهــامو کــه جــور همــون...رفــتم حمــوم ســمت بــه و شــدم بیــدار خــواب از ســامی دادوهــوار باصــداي
 وروبــه سرکشــیدم نفــس یــه پرتغــالمو آب...کــردم رفتم،ســالم آشــپزخونه ســمت بــه میکــردم خشــک

 ...بزن،اَه نق سرآوردي؟کم صبحی اول پسر چته:گفتم سامی
 

 حنانــه:گفــت گوشــم در و طــرفم اومــد بعــد...مهمــونی نمیبــره منــو مامــان آخــه:وگفــت کــرد بــغ ســامی
 میاد هم

 
 کــرد شــیطونی...ببــرش نســرین:گفــتم نســرین بــه ورو کــردم ســامی بــه نگــاهی شــده گــرد باچشــماي

 ...میبرم گوشاشو خودم
 

 ...ساسان نمیدونی توکه میبره آبروم هرجامیبرمش آخه:گفت نسرین
 
 ...باشه پسرخوبی میده قول -
 

 ...خندید باخوشحالی سامی
 

 ...بیا هم شرکت سر یه:گفت احمد حاج
 

 طبــق کــه مــنم...میفتــاد یادشــرکتش اونــم دانشــگاه بــرم میخواســتم وقــت هــر مــن داشــت عــادت کــال
 ...میرفتم میخواست دلم هروقت معمول

 
ــداحافظی ــردم خ ــو...ک ــونه روي کیفم ــداختم ام ش ــه ان ــمت وب ــگاه س ــتم دانش ــه...رف ــگاه اول هفت  دانش

 ...ببینم رو کریس نداشتم ودوست بود ولق تق کالسا...بودم نرفته
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 پســرا از بــایکی...بــودم آرســام دنبــال باچشــمم...بــودن زدن حــرف درحــال هــا بچــه...شــدم کــالس وارد
ــال ــرف درح ــود زدن ح ــون...ب ــتم طرفش ــه رف ــم وب ــت ه ــم دس ــیاوش...دادی ــناختم و س ــر...میش  پس
ــوخی ــود ش ــوي ب ــالس ت ــه ک ــت از هم ــوتی دس ــاش س ــده از گرفتن ــر روده خن ــدن ب ــون...میش  پیشش
 اول ردیــف...کــرده اشــغال رو کــالس درتــه قســمت تــرین گوشــه کــی ببیــنم برنگشــتم حتــی...نشســتم

ــم ــط ه ــا فق ــرا م ــودیم پس ــا یکــی و ب ــرا از دوت ــله...دخت ــزوه حوص ــتم نوشــتن ج ــرخودکارمو...نداش  س
 ســیاوش...میــرفتیم بوفــه ســمت بــه آرســام منــو و شــد تمــوم کــالس...میــدادم تکــون پــامو و میجویــدم

 بیام؟ باهاتون منم نداره اشکالی ها بچه:وگفت کرد صدامون
 

ــن میدونســتم ــو اخــالق هــم ای ــه من ــاهر کــه میدون ــه ســرمو و زدم کجــی لبخنــد...نمیجوشــم کســی ب  ب
ــد ي نشــونه ــان کــاراي ســر بحــث...بــودیم نشســته ســرمیز...دادم تکــون تایی ــود نامــه پای  همــین از...ب

ــود مشــغول فکرمــون حــاال ــا ســیاوش...ب ــال بــی:گفــت لــودگی ب  راســتی...داریــم وقــت کلــی هنــوز خی
 کردي؟ کات میکائلیان ساسان،با

 
 کنم؟ کات باهاش که بود دخترم دوست مگه:گفتم هم تو رفت اخمام

 
 نبود؟ مگه:گفت تعجب با سیاوش

 
 ...نه که معلومه:وگفتم دادم باال ابرومو یه
 

 میکــردن فکــر هــا بچــه همــه ولــی:زدگفــت ناخونــک کــیکش بــه و گذاشــت میــز روي چاییشــو لیــوان
 خوشـمون  کنـه  دختـراي  از کـه  هـم  پسـرا  مـا ...میچسـبه  بهـت  اون کـه  بـود  پیـدا  هرچند...این باهمدیگه

 ...ساسان نباشه تنت به سر میخواستن...هستن نخش تو خیلی ها ازبچه تا دوسه...نمیاد
 
 کدوماشون؟:گفتم کنجکاوي با
 

 ...باشه مهم برات نکنم فکر:گفت پر وبادهنی گذاشت دهنش توي کیکیشو از برشی
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ــونه ــاال اي شـ ــداختم بـ ــت...انـ ــت راسـ ــه...میگفـ ــن بـ ــه،دختره مـ ــررو چـ ــش پـ ــریع دادم رو بهـ  سـ

 منــو بــدجور دارن نظــر بهــش هــا پســر کــدوم اینکــه فکــر ولــی...همینجــورین همشــون اصــال...بوســیدم
 ...بود کرده مشغول خودش به
 

 ...بیاین هم شما...کالس سر میرم من:گفتم دوتشون به و شدم بلند
 

 ...میام بعدا ما:گفت سیاوش
 

 در...بشــم چشــم تــو چشــم کــس هــیچ بــا نمیخواســتم انــداختم پــایین ســرمو...رفــتم و گفــتم اي باشــه
 قســم مســیح هما،بــه:کــرد میخکــوب جــا ســر منــو صــدایی کــنم بــاز درو اینکــه قبــل بــود بســته کــالس

 ...هما دارم دوستش من...نمیخواد منو نمیبینه منو اون...میشم روانی دارم
 

 بهــت چــی.... خیلــی تــو کریســتینا،دختر ســرت بــر خــاك:گفــت میــدونیش چالــه لحــن همــون بــا همــا
ــم ــرا بگــ ــی از آخه؟پســ ــه کســ ــو کــ ــبونه بهشــــون خودشــ ــو بچســ ــاد بدشــ ــرا...میــ  تــــو چــ

 ...نذار سگ محل نمیفهمی؟میخوایش؟بهش
 

 ...نمیتونم:گفت هق هق با کریس
 

 هـم  نگاهـت  بـري  پـیش  اینجـوري  نشـون  ایـن  خـط  ایـن ...ات اراده بـی  برسـر  خـاك :گفـت  فریـاد  با هما
ــه ــوق پســر اون...نمیکن ــه العــاده ف ــتینا مغروری ــري اون؟چــرا نمیفهمی؟چــرا...کریس ــایکی نمی  هــم از ب

 خودت؟ جنس
 
 ...شاهده مقدس نخواستم؟مریم کردي خیال -
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 روي هیـــــس  عالمـت  بـه  دسـتمو ...بـودن  آرسـام  و سـیاوش ...کـردم  نگـاه  سـرمو  پشـت  اهـم  صـداي  با
ــی ــتم ام بین ــونو و گذاش ــوندم دستش ــردم و کش ــه ب ــرو گوش ــرا:راه ــه پس ــواین اگ ــوتی بخ ــازي س  در ب

 ...میدونین خودتون بیارین
 

ــتی:گفــت ســیاوش ــات داش ــت رو اعتراف ــدادي؟خون گــوش در پش ــو می ــره جیگــر ت  کردي؟بعــد دخت
ــالی ــه درح ــا ک ــت ب ــوي مش ــینه ت ــودش س ــزد خ ــو می ــوض باصداش ــرد ع ــت ک ــیرمو:وگف ــت ش  حالل

 ....نمیکنم
 

 تیکــه و ســوتی گفــتم بهشــون و شــده چــی گفــتم سربســته...بــود گرفتــه هــم ام خنــده اوضــاع اون تــوي
 وارد میکـردیم  کرکـر  و هـر  هـر  الکـی  تـامون  سـه  کـه  حـالی  در و گـرفتم  قـرار  دوتـا  اون وسط...ممنوع
 ...شدیم کالس

 
 موهاشــم...بــود کــرده بــاد اش بینــی و بــود ســرخ ســرخ چشــماش...شــد کشــیده کــریس ســمت نگــاهم

ــا ــود زده بیــرون اش مقنعــه از اي آشــفته وضــع ب ــا همــا کنــارش در...میکــرد نگــام خیــره...ب  نگــاهی ب
 ...بهمون بود زده زل خصمانه

 
 شــده؟خانم چیــزي:گفــتم دیــدم رو صــحنه ایــن اتفــاقی کــامال بــدم نشــون میکــردم ســعی کــه لحنــی بــا

 خوبه؟ حالتون میکائیلیان
 

 ...خوبم...خو:وگفت شد شل نیشش...بودن داده بهش رو دنیا انگاري
 

 میکردین؟ گریه چرا پس:وگفتم دادم باال ابروهامو
 

 یــه مــا دوســت ایــن مــدرس آقــاي:گفــت بلنــد یهــو بعــد...نفهمیــدم کــه گفــت چیــزي یــه لــب زیــر همــا
 ...نبود بلد رو مسئله
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 میکرد؟ گریه همین واسه نکنه:گفت خنده با سیاوش
 

 داره؟ ربطی شما به:گفت خشم با هما
 

 خیلــی...اومــد ســمتم وبــه آورد در خودکــاري کــیفش تــوي از هــولکی هــول و برداشــت کاغــذي بعــد
 بـراش  اینـو  میشـه :گفـت  بهـم ...میومـد  بـدش  ازمـن  چـرا  نمیـدونم ...نتونسـت  باشـه  مهربـون  کـرد  سعی

 نتونست؟ کنین؟خودش حل
 

 کنم؟ حلش براتون من میخواین:گفت پرمحبتی لحن با آرسام
 

 !نه: گفت هم هما
 

 انگشـــتم گرفت،باســـر مــن  طـــرف خودکـــارو...بــود  کـــرده ضـــایع منــو  دوســـتاي از دوتـــا همزمــان 
ــارو ــیدم خودک ــه و کش ــمت ب ــندلی س ــریس ص ــتم ک ــش...رف ــتم پیش ــا و نشس ــونی ب ــتم مهرب ــوي:گف  ت

 داري؟ اشکال سوال همین
 

 چکـار ...بـودم  شـده  دختـر  یـه  عـذاب  باعـث  مـن ...اومـد  بـدم  خـودم  از...بـود  شـده  شادي از پر چشماش
 ...نمیتونستم ولی...میشد مچاله درد از بکنم؟قلبم میتونستم

 
ــود ایســتاده کــالس گوشــه آرســام و بــود نشســته اســتاد ســرجاي ســیاوش  شــده پنچــر هردوشــون...ب

 تــو بــودیم اومــده زود خیلــی...میشــد پیــدا بقیــه ي وکلــه ســر کــم کــم دیگــه...آرســام مخصوصــا بــودن
 ...مرسی:گفت لب زیر کریس...کالس

 
 ...که نداره ارزششو دنیا تو چیزي هیچ...کریستینا نکن گریه دیگه:وگفتم کردم نگاهش

 
 چیه؟:گفتم بهش اخم با و برگردوندم سرمو هما اهم صداي با
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 شد؟ تموم:گفت طعنه با
 
 ...نداره ربطی تو به -
 

 دیگــه...بــودن اومــده هــم بقیــه....نشســتم جــام ســر و شــدم بلنــد...شــد بلنــد ســیاوش ي خنــده صــداي
ــا ي رابطــه بــه نســبت دیگــران کــه نبــود مهــم بــرام  کــه بــود کــریس مهــم...دارن؟ فکــري چــه مادوت
 .نکنه گریه

 
ــگاه از ــه دانش ــت ی ــتم راس ــه رف ــه...آرش ي خون ــار رو اف اف دکم ــتم...دادم فش ــو رف ــاده...ت ــده آم  ش

 کجا؟ سالمتی به:گفتم و کردم ریز چشمامو...بود تنش بیرون هاي ولباس بود
 

 ...سالم اول:وگفت خندید
 
 آرش؟ کجا -
 
 ...میکنم کنسلش میرم داشتم قرار هستی با -
 
 ...میرم من...نکن اینکارو خره نه -
 
 ...بیرون برم دختر یه با نمیکنم ول دوستمو که بري؟من میخواي کجا -
 
 هست؟.نیست دخترا بقیه مثل دختره اون -
 
 ...نه که معلومه -
 
 ...برو وگمشو دهنتو ببند پس -
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ــاخودم و کشــوندم دستشــو...بــود گرفتــه اش خنــده  بــاز بــا همزمــان...آسانســور تــوي کــردم پــرتش ب
 عــرض ســالم:گفــتم و شــدم وصــاف کــردم ول و آرش دســت... دیــدیم رو هســتی آسانســور در شــدن

 ...خانم هستی شد
 

 ...داد سالممو جواب و خندید ریز هستی
 

 نگـــران آرش بـــراي...نـــه یـــا باشـــم خوشـــحال بایـــد نمیدونســـتم...کـــرد نگـــاش محبـــت بـــا آرش
 ...نباشم من چرا بود خوشحال چون ولی...بودم

 
 رو فرمــون  چــرا نمیــدونم...بــرم باهاشــون نشــدم  راضــی کــردن اصــرار هرچقــدر هســتی و آرش

ــدم ــه چرخون ــتم ســمت اون وب ــی...رف ــرم داشــتم دوســت ول ــارم...ب ــم دســت اختی ــود دل  طــرف اون...ب
ــابون ــتادم خی ــینو و ایس ــاموش ماش ــردم خ ــی...ک ــه یعن ــاد؟ ممکن ــک...بی ــاعت ی ــته س ــود گذش ــی ب  ول

 ...بود خودش آره...دیدمش دفعه یه که شدم ناامید...نبود خبري
 

 ســگش توســر دســتی...میکــرد پــارس و دویــد مــی دنبــالش هــم پشــمالو رنــگ کرمــی ســگ تولــه یــه
 نزدیــک پــارك وارد...میکــردم تعقیبشــون کمــی باســرعت...بخــوره کــه داد بهــش چیــزي یــه و کشــید

 تــوي عمیــق...بــود ایســتاده پاهــاش پــیش هــم ســگش...نشســت نیمکــت اولــین روي و شــد خونشــون
ــود فکــر ــی...ب ــه یعن ــن ب ــارك میکــرد؟وارد فکــر م ــا پشــت و شــدم پ ــه روي درخت  نشســتم نیمکــت ی

 اومــده کـه  هــم آدمـایی  وتــوك تـک  همــون میشـدو  تاریــک کـم  کــم هـوا ...ببیــنم رو کـریس  میتونسـتم 
 نمیرفت؟ چرا......میرفتن بودن
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ــگ صــداي ــد گوشــیم زن ــد بلن ــه کــردم اش خفــه...ش ــته اونجــا کــریس کــه نیمکتــی وب  بودنگــاه نشس
ــردم ــود...ک ــبم!نب ــري قل ــت ه ــایین ریخ ــا...پ ــت کج ــه رف ــن ب ــون ای ــه سرعت؟هراس ــرافم ب ــاه اط  نگ
 اومـده  جـوش  بـه  خـونم ...میچسـبوند  کـریس  بـه  خودشـو  یکـیش  و میـرفتن  دنبـالش  پسـر  دوتـا ...کردم
ــود ــی...ب ــر ول ــدم منتظ ــنم ش ــس بب ــش عک ــه العمل ــره...چی ــتاش رو پس ــل بادس ــد و داد ه ــه...دوی  تول

 دویــدم...ندونســتم جــایز و ایســتادن دیگــه...میکــرد پــارس بلنــد و میدویــد ســرش پشــت هــم ســگش
 بله؟ گفت اخم با...افتضاح باموهاي بود فشن پسر یه...گذاشتم اش شونه روي ودستمو

 
ــتم زدم نیشــخند ــید:وگف ــوي مشــتی و ببخش ــداي...زدم صــورتش ت ــش ص ــد آخ ــري و شــد بلن ــه پس  ک

 صـورت  ي حوالـه  هـم  مشـت  دوتـا  کـرد  نگـاه  مادوتـا  بـه  و برگشـت  بـود  چسـبونده  کـریس  بـه  خودشو
 مرتــب و نمیدیــد منــو و بــود بهــش پشــتم...میــزد جیــغ فقــط کــریس...افتــادم جونشــون بــه...کــردم اون

 ...آقا کشتیشون...مسیح یا:میگفت
 

 و شــدم خســته بــاالخره...پرنمیــزد پــارك تــو هــم پرنــده...میــزدم مشــت وفقــط بــود شــده کــر گوشــم
 و رفــتن عقــب عقــب...بــود شــده پرخــون صورتشــون کــه شــدم خیــره دوتاشــون بــه زنــان نفــس نفــس

 !فرار
 

 لرزیــد اش چونـه  بادیـدنم ...نشســته هـا  چمـن  روي پریــده رنگـی  بـا  کــریس دیـدم  و برگردونـدم  رومـو 
 ...پوشوند صورتشو اشک هاي قطره و
 

ــداختم هـــاش شـــونه روي و آوردم در ازتـــنم پـــالتومو  روي کـــردم کمکـــش...میلرزیـــد ســـرما از انـ
 ...بود گرفته آروم هم سگش...بشینه نیمکت

 
 کریستینا؟ میکردي چیکار اینجا:گفتم باتحکم
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 اینجــوري هیشــکی...کــریس...بگــو....بگــو:گفــت میکــرد فــین فــین کــه درحــالی و کــرد پــاك اشکاشــو
 ...حاال نمیکردتا صدام

 
ــین ــه ع ــک ی ــی گنجیش ــده زخم ــود ش ــه ب ــد ک ــل...میلرزی ــی می ــتم عجیب ــه داش ــو ک ــوي سرش ــم ت  بغل

 آشــغال چنــدتا بشــه تاریــک هــوا بیــرون میــاي تنهــایی نگفتــی:گفــتم مهربــون نســبتا باصــداي...بگیــرم
 کنن؟ اذیتت

 
 هااااان؟:زدم داد دفعه یه...نگفت هیچی

 
 ...ساسان نزن داد سرم:گفت هق باهق....شد سرازیر اشکاش دوباره و کرد نگام...لرزید

 
 میکردي؟ چکار جا...این...خودت...خـُ...تو:گفت بریده بریده...کردم نگاش و زدم زانو جلوش

 
 ...شدم رد اینجا از گذري -
 

 ماشــین طــرف بــه و کــردم بلنــدش...کــردم پــاك اشکاشــو و بــردم دســت...نمیشــه بــاورش میدونســتم
 تشــکر شــاید...کــرد کوچولــو پــارس ویــه عقــب رفــت پریــد ســگش تولــه و نشــوندمش جلــو...رفتــیم

ــرد ــون...میک ــا زب ــه رو حیون ــد ک ــودم بل ــاري...نب ــین بخ ــن رو ماش ــردم روش ــازه...ک ــدم ت ــدر فهمی  چق
 منــو پــالتوي و داد تکیــه ماشــین شیشــه بــه سرشــو کــریس...بــودن شــده منجمــد دســتام...شــده ســردم

ــادم راه...چســـبوند خـــودش بـــه بیشـــتر  کـــریس دقیقـــه چنـــد بعـــد...بـــودیم کـــرده ســـکوت...افتـ
 دیگــه پاپــا ولــی...ایــران اومــدیم...بــود ســالش19 جاســتینا...مــرد مــامی کــه بــود ســالم 13فقــط:گفــت

 ایــن هــا بچــه:گفــت اومــد و گرفــت و زن یــه دســت هــم روز یــه...بــود زن یــه بــا هرشــب...نبــود پاپــا
 دســت ولــی میبــرد خــوابش زن یــه آغــوش تــوي و بــود مســت هرشــب پاپــا کــاش...منــه زنــه کتایونــه

 ...نمیکرد زندگیمون خونه وارد و نمیگرفت رو عفریته اون
 
 بدونی؟ شو بقیه داري دوست:وگفت کرد نگام رسید که اینجا به
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 ...آره:گفتم زیرلب

 
 بکشم؟ نداره اشکالی:گفتم و...درآوردم سیگارمو پاکت...داد قورت دهنشو آب

 
 فندك؟:گفت و برداشت خودش براي نخ یه
 

ــدکو ــه فن ــرفش ب ــرفتم ط ــو...گ ــن سیگارش ــرد روش ــک و ک ــی پ ــاحیرت...زد محکم ــتم ب ــه:گف  همیش
 میکشی؟

 
 بــود خــودش بــراي اون...بــود خــوب چــی همــه اوایــل:وگفــت کــرد فــوت ســیگارو دود...وقتــا گــاهی -

 پســرهاي...بــودم تفــریح و گــردش درحــال بیشــتر...نداشــتم زیــادي دوســتاي...نداشــت مــا بــه وکــاري
ــادي ــرم دور زیـ ــود وبـ ــتینا...بـ ــم جاسـ ــت هـ ــري دوسـ ــت پسـ ــه داشـ ــتن کـ ــاهم میخواسـ  ازدواج بـ

ــنن ــا اون از مشــکل...ک ــه شــد شــروع ج ــایون ک ــه کت ــد حامل ــه...ش ــتم کــه روز ی ــرم میخواس ــرون ب  بی
 کجا؟:وگفت گرفت جلومو

 
 گمشــو بیخــود:وگفــت اتــاقم ســمت داد هلــم...بیــرون کــه میبینــی:گفــتم و کــردم نگــاش متعجــب یکــم
 پاپـا  کـه  عصـر  و کـرد  قفـل  روم درو....چیـه  کـاراش  دلیـل  نمیدونسـتم ...بـودم  شـوك  تـوي ...اتاقـت  توي

ــرمو ــبوندم اومدسـ ــه چسـ ــنم در بـ ــیگن چـــی ببیـ ــم اول...مـ ــاز یکـ ــرد نـ ــر زد وبعـــد کـ ــه زیـ  و گریـ
ــوهین بهــم کریســتینا:گفــت ــرده ت ــه بهــم ک ــاتو گفت ــدگیمون از پ ــار بکــش زن ــم بعــد...کن  روي درو ه

 مـن  ولـی  کـنم  بـاز  درو کـه  میـزد  داد...زد در بـه  بالگـد  و اتـاقم  در پشـت  اومـد  پاپـا ...کـرد  قفـل  خودش
 بــاز درو پاپــا وقتــی...بیــارم زاپاســو کلیــد کــن صــبر:گفــت نــاز بــا کتــایون...بــودم مونــده شــوکه هنــوز
ــرد ــان...ک ــه زد دادي چن ــتون ک ــاي س ــه ه ــدن خون ــبانیت...لرزی ــون باعص ــت بهم ــی:گف ــانم کت ــن خ  ای
 ود ایســتاده پاپــا ســر پشــت کتــایون لحظــه اون...نــداریم بهــش اهــانتی کــوچکترین حــق و اســت خونــه

 خونـه  شـب  نیمـه  همیشـه ...نبـود  خونـه  هـم  جاسـتینا ...شـد  حـک  مـن  ذهـن  تـو  ابـد  تا زد که پوزخندي و
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ــایون و میومــد  آتــویی چــه جاســتینا نمیــدونم...نمیــزد چــوب سیاهشــو زاغ...نداشــت باهــاش کــاري کت
 بهونـه  یـه  بـه  روز هـر  کتـایون ...نمیـزد  جیـک  میگفـت  بهـش  هـم  هرچـی  جاسـتینا  اگـه  کـه  داشت ازش

 هـیچ  جاسـتینا  بـدبختی  ولـی  بـود  خـوب  میـاوردم  پنـاه  جاسـتینا  بـه  وقتـی ...مینـداخت  مـن  جون روبه پاپا
 مــنم...بــود کــوفتی ي پســره اون عشــقش...بــود کــرده فرامــوش کوچیکشــو خــواهر...نبــود خونــه وقــت

ــم ــم ک ــده ک ــدم اي عق ــرهاي...ش ــرم باپس ــت دوروب ــدم دوس ــدل میش ــه م ــدل ب ــه...م ــد مگ ــالم چن  س
ــرفتم بیـــرون بود؟باهاشـــون ــی...بـــودم خـــوش و میـ ــرور خیلـ ــودم مغـ ــرام...ساســـان بـ ــاري بـ  هرکـ

ــی...میکــردن ــدادم اجــازه ول ــه...بگــذرن خودشــون حــد از نمی ــه نســبت ام جث  هــاي وســال ســن هــم ب
 بـود  دعـوا  میومـدم  خونـه  بـه  وقتـی ...ام بچـه  نمیفهمیـد  کسـی ...میـزد  بیشـتر  وسـنم  بـود  تر بزرگ خودم

 بـه  میکـردم  رو اینکـارا  ي همـه  کـه  شـاهده  مقـدس  مـریم ...داشـت  دوسـتمون  هنـوزم  پاپـا  ولی...دعوا و
ــا از خــودم خیــال ــدار خــواب از کــه شــب یــه...گــرفتم انتقــام پاپ  جاســتینا اتــاق تــوي از دیــدم شــدم بی
 هـاي  هـاي  و تخـت  لبـه  روي وسرشـو  بـود  نشسـته  زمـین  روي...اتـاقش  تـوي  رفـتم ...میـاد  گریـه  صداي
 لختشــو موهــاي روي گذاشــتم دســتمو...ساســان نداشــتم خواهرمــو گریــه طاقــت...میکــرد گریــه
 روي گذاشــت سرشــو...نــرفتم ولــی...کریســتینا بیــرون بــرو:گفــت بافریــاد...جاســتینا؟ چیشــده:وگفــتم

 ...گفت چیزو همه بهم بریده بریده...کرد گریه دوباره و پاهام
 

 عمیقـــی نفـــس...بســـت چشماشـــو و کشـــید اش ســـینه روي صـــلیبی...کـــرد بهـــم نگـــاهی کریســـتینا
 میدونستی؟ دارم اعتماد خیلی تو به من:وگفت کرد نگام دوباره.کشید

 
 ...نگفتم هیچی

 
 نه؟ میمونه خودمون بین میگم که چیزایی همه:کرد زمزمه آروم

 
 ...البته -
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 رفتـیم  فـردا  کـردم  مجبـورش ...بـود  بـد  حـالش  جاسـتینا :وگفـت  کـرد  مکثـی ....ساسـان  خـوبی  توخیلی -
 که؟ میفهمی...نمیاري سردر...تو...خوب که گفت بهمون چیزایی یه...دکتر

 
ــت از ــرمو خجال ــایین س ــداختم پ ــودش...ان ــد خ ــتینا:فهمی ــم جاس ــت به ــه گف ــت ک ــرش دوس ــوي پس  ت

 مســلمون...بــود کیــوان اســمش...بــود گذشــته کــار از کــار میــاد بهــوش قتــی و و میریــزه چیــز شــربتش
ــی...بشــه مســلمون میخواســت بخــاطرش جاســتینا...بــود ــااون ول ــو کــه متاســفم...کــرد کــه کــاري ب  این

 بـه  ربطـی ...بـود  آشـغال  یـه  کیـوان  کـه  دارم قبـول ...شـد  بـد  هـا  مسـلمون  بـا  جاسـتینا ..ولـی ...ولی...میگم
 زیـادي  درد اون ساسـان ...بـود  شـده  مـن  خـواهر  فکـر  طـرز  ایـن  ولـی ...نـداره  چیـزا  وایـن  وایمـون  دیـن 

 ایــن بــدبختی...بنــدازه اون گــردن رو تقصــیرا کــه میکــرد پیــدا رو چیــزي یــه بایــد...میکــرد تحمــل رو
ــا ــود جـ ــه بـ ــوان کـ ــه ظـــاهر تـــوي کیـ ــود کامـــل مســـلمون یـ ــو یقـــه...میذاشـــت ریـــش...بـ  لباسشـ

ــه خــوب...نمیکــرد نگــات مســتقیم...میبســت  هــم هنــوز و داشــت بــدي ذهنیــت...بــده حــق جاســتینا ب
 ....داره

 
 ...کرد پرسی احوال من با خشک انقدر همین خاطر به:گفتم دلم توي

 
ــوان ــود شــده آب کی ــه ب ــود رفت ــوي ب ــین ت ــتینا...زم ــب جاس ــده یکــی وروزش ش ــود ش ــتم روز ه...ب  رف

 تهدیـدش  کیـوان  کـه  بـود  نوشـته  نامـه  تـوي  بـود  کـرده  فـرار ...بـود  رفتـه ...نیسـت  دیـدم  و اتـاقش  توي
 عربــده چــه پاپــا کـه  بمانــد...کــردم گریــه چقـدر  بمانــد...ورفــت بــود گذاشـته  هــم جاســتینا...بــود کـرده 
ــایی ــید ه ــه...کش ــایی نمیذاشــت دیگ ــرم ج ــام ب ــه...وبی ــارامو ي هم ــک ک ــرد چ ــی...میک ــاد ول ــول زی  ط

 جــون بــه انــداخت رو پاپــا مــدت یــه بعــد...بــود بلــد خــوب کارشــو کتــایون...رفــت یــادش کــه نکشــید
 و پـدرش  مهـري  بـی ...خـواهرش  فـرار  و مـادري  بـی  بـاغم  سـاله  14،15دختـر  یـه  کـن  فـرض  حاال...من

 نمونــه یــه مــثال...میکــرد اذیــت شــیوه هــر بــه کتــایون...میمونــه؟ ازش چــی...نامــادري یــه هــاي عــذاب
ــه داشـــتم ســـگ تولـــه یـــه روزا اون مـــن اش  اومـــدم مدرســـه از کـــه روز یـــه...بـــودم عاشـــقش کـ

 طــرز بــه اونــم...بــودم مــرده ســگم...کــردم پیــداش انبــاري تــوي تــا گشــتم رو خونــه ي همــه...نبــودش



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 230 

 انکــار اون ولــی کشــت ســگمو زنــت گفــتم بهــش اومــد کــه پاپــا...زدم زار و نشســتم جــا همــون...فجــیح
 رفــتم...کنــه گــورش و گــم خونــه خــدمتکار دادم مـنم  و کــرد حملــه بهــم کریســتینا ســگ:گفــت و کـرد 
 اونـو  طـرف  هـم  پاپـا ...بـود  رحـم  بـی  خیلـی  اون کشـته  سـگمو  کتـی  میدونسـتم ...نبـود  سـگم  انباري توي

 جــوري چــه ببــین بگــم بــدم نشــون بهــش کــه نبــود ســگم جنــازه...بــود مــن علیــه چــی همــه...گرفــت
 رو ســیلی شـب  میکـردم  نـازك  چشـم  پشـت  اگـه ...بــدم انجـام  کاراشـو  میکـرد  مجبـورم  کتـی ...کشـتنش 

 دوســـت دختـــر یــه  بـــا مدرســـمون تــوي ...بیـــرون بــرم  میذاشـــتن وقتـــا بعضــی ...میخـــوردم پاپــا  از
 دردودل مــنم و خونشــون رفــتم روز یــه...داشــت خودشــو مشــکالت هــم اون...بــود لیــزا اســمش...شــدم

ــردم ــه...کـ ــیگار یـ ــن سـ ــرد روشـ ــت کـ ــت وگفـ ــه بکش،آرومـ ــی...میکنـ ــیدم وقتـ ــرم کشـ ــیج سـ  گـ
ــت ــالم...میرف ــوب ح ــود خ ــی...نب ــد ول ــدتا بع ــک چن ــالم پ ــی ح ــوب خیل ــود خ ــودم رو ب ــی...هواب  الک

ــازه...پریــد ســرم از نعشــگی کــه خندیــدم انقــدر...میخندیــد هــم لیــزا...میــزدم قــاه قــاه...میخندیــدم  ت
 دوســتی و همــدم...چــرا ســیگارو ولــی نکشــیدم جوانــا مــاري دیگــه...کشــیدم جوانــا مــاري فهمیــدم بعــد
ــزا...نداشــتم کــه ــود گــاهی هــم لی ــی...ب ــدم آروم میکشــیدم ســیگار وقت ــه...میش ــام غــم ي هم ــادم ه  ی

 میکــرد ســعی کــه هــایی مــدل و بــود ســیگارش نوجــوون دختــر یــه ســرگرمی کــه داره خنــده...میرفــت
 سـیگارو  تـوش  کـه  بـود  تخـتم  زیـر  بـاکس  یـه ...میکشـیدم  شـب  نصـفه  همیشـه ...کنـه  حلقه باهاش دودو

 بهـم  داشـتم  رو کسـی  نـه ...کنـه  دعـوام  کـه  بـود  پـدري  نـه ...شـد  بـد  ام نمـره  روز یـه ...میذاشـتم  فندکمو
ــی بگــه ــداره عیب ــد ات نمــره ن ــی...شــد ب ــود کــس هــیچ ول  رســیدم...کــس ساســان؟هییچ میفهمــی...نب

 اشــک و میکشــیدم ســیگار....میکشــیدم ســیگار تنــد تنــد و ســیگارم پاکــت ســراغ رفــتم ســریع و خونــه
 پاپـا  بـه  قـایمکی  و بـود  دیـده  منـو  هـم  کتـایون ...کـنم  قفـل  اتـاقمو  در بـود  رفتـه  یادم روز اون...میریختم

 خــون کاســه چشــماش ســرمه بــاال پاپــا ودیــدم شــد بــاز شــدت بــا اتــاقم در دفعــه یــه...بــودم زده زنــگ
 گوشــم کــردم حــس کــه گوشــم در زد محکــم انقــدر پاپــا...بــود مونــده دســتم تــوي ســیگار...بــود شــده
ــا درآورد کمربندشــو بعــدهم...دیــوار تــوي داد هلــم و گرفــت موهــامو...میزنــه زنــگ  داشــتم جــون وت

ــو ــایون کــه طــوري...زد من ــود ترســیده خــودش هــم کت ــاي...ب ــن پاپ ــه م ــه ک ــل از مــن ب ــازك گ ــر ن  ت
 مــامی شــبیه خیلــی چــون...بــودم پاپــا ســوگلی مــن...میــزد منــو مــرگ تاســرحد داشــت حــاال نمیگفــت
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ــودم ــی ب ــاال ول ــتم ح ــر داش ــربه زی ــاي ض ــد اون ه ــی کمربن ــون چرم ــدم ج ــط...میکن ــه فق ــاط ب ــه خ  ی
 همــه باشــه کــه پـول  میکــرد فکــر...چیـه؟  دردت دختــرم نپرســید دیــد دسـتم  کــه ســیگارو اون...سـیگار 

 هرچقـدر ...کنـه  کمکـم  نبـود  کـس  هـیچ  کـه  بـودم  بلـوغ  بـه  رو دختـر  یـه  من نمیفهمید...فراهمه من چی
 پشــت ســاعت چنــد...بیــرون کــرد پــرت ازخونــه منــو... افتــادم پــاش بــه...زدم ضــجه...کــردم التماســش

 ســرمو...میکنــه نــوازش موهــامو داره یکــی دیــدم دفعــه یــه...نکــرد بــاز بــرام درو...کــردم التمــاس در
 میکرد؟تاکســی چیکــار اینجــا اون...میکــرد گریــه داشــت هــم اون...خواهرمــه دیــدم کــردم بلنــد

 کــردم بــاز چشــم...بــرد خــوابم پاهــاش رو...بــزنم حــرف نداشــتم جــون...بــرد بــاخودش ومنــو گرفــت
ــدم ــوي دی ــاق ت ــونم درب ات ــا...وداغ ــدن ب ــه دی ــغ سوســک ی ــه کشــیدم جی ــتش جاســتینا ک  بهــم و کش
ــت ــیس:گف ــه...ه ــتم...چت ــق میخواس ــزنم ع ــواهر...ب ــن خ ــه م ــاخن الك ک ــم ن ــدمتکاراي هاش ــه خ  خون

 و شــدم جاســتینا متوجــه تــازه...میکشــت سوســک حــاال نمیــزد فیــد ســیاه بــه دســت کــه کســی...میــزدن
 همــون و...بــود شکســته اتــاق در شیشــه...بــود متــري9 اتــاق یــه...کــردیم گریــه هــم بغــل تــو دوتــامون

 چنـدتا ...خـواب  رخـت  دسـت  یـه ...رفتـه  رو و رنـگ  و کهنـه  قـالی  یـه ...بـودن  پوشـونده  روزنامـه  با جاشو
ــه و بشــقاب ــه...قابلم ــواهرم ي اثاثی ــود خ ــی...ب ــه وقت ــرار ازخون ــود کــرده ف ــاهزار ب ــا ب ــدن جــون ت  کن
ــه خــواهرم بــدبختی واســه...ایــن بشــه بــود تونســته ــه یــادر میکــردم گری  گفــتم بهــش...خــودم دري ب
 میدونســتم اونجــا میومــدم کــار از بعــد روز هــر ســراغم؟گفت اومــدي و دیــدي منــو چجــوري جاســتینا

ــی ــو کت ــت زهرش ــزه به ــتم...میری ــتینا:گف ــارت جاس ــو ک ــداخت چیه؟سرش ــایین ان ــت پ ــا گف ــام بی  ش
ــارو رفــت وقتــی...بغــض و نیمــرو...خــوردیم نیمــرو...بخــوریم ــه وضــع ســرو بادیــدن بشــوره ظرف  خون

 یکـی  تـو  هـم  مـا  و بـود  اتـاق  هـم  دورتـادورش ...بـود  کثیـف  و بـزرگ  حیـاط  یـه ...گرفت ام گریه دوباره
 بـودم  خـورده  هرچـی ...میکـرد  دستشـویی ....حـوض  کنـار  داشـت  هـم  بچـه  پسـر  یـه ...بـودیم  اتاقا اون از

 مــرد چنــدتا هــم طــرف یــه...میــزدن حــرف و بــودن نشســته زن چنــدتا دیگــه ســمت یــه...آوردم بــاال
 روي کــرد تــف و گفــت لــبش زیــر چیــز یــه دیــد خواهرمــو تــا هــا زن از یکــی...بــودن بساطشــون پــاي

 جاســتینا گفــتم اومــد جــوش بــه خــونم...کــردن کــارو همــین دیگــه هــاي زن هــم ســرش پشــت...زمــین
ــا ــرا این ــارو چ ــردن؟بهم اینک ــت ک ــیگن گف ــا م ــیم م ــواهر...نجس ــن خ ــس م ــود نج ــون ب ــلمون چ  مس
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ــود ــم...نب ــون هض ــم حرفاش ــخت واس ــود س ــا...ب ــتینا ام ــل جاس ــداد مح ــرش و نمی ــه س ــار ب ــودش ک  خ
ــود ــدوقت...ب ــم بعــد چن ــردن جوابمــون ه ــور و ک ــابریم از شــدیم مجب ــیم...اونج ــه رفت ــت ي خون  دوس

 ...بود مریم اسمش بود ماهی دختر جاستینا
 

 بــه بــودم شــده زنــدگیش داســتان محــو کــه مــن...نــه؟ زدم حــرف خیلــی:گفــت و کشــید نفســی کـریس 
 نیست؟ ات گرسنه!ها؟نه:وگفتم اومدم خودم

 
 ...شبه9ساعت:وگفت کرد اش مچی ساعت به نگاهی و آورد باال دستشو

 
 سـس  کـه  گفـت  کـریس ...دادم سـفارش  مخصـوص  همبرگـر  دوتـا  و داشـتم  نگـه  فـودي  فسـت  یـه  کنار

 !تفاهم مرسی...میخوره فلفلی
 

 مونــدم منتظــر و دادم همبرگرشــو...بــود موافــق هــم کــریس...بخوریمشــون ماشــین تــوي دادم تــرجیح
 ...کن معطلی؟شروع چرا:وگفت خندید...کنه شروع اون

 
 لــب زیــر...بســت چشماشــو بعــد و کــرد نگــام یکــم...تــرن مقــدم خانمــا...نــه:گفــتم و گــرفتم گــاز لبمــو

 هــا مسـیحی  اکثـر :گفــت و کـرد  بـاز  چشماشـو ...میکــردم نگـاه  لبـاش  حرکـات  بــه مـنم  و خونـد  جمالتـی 
 ســاندویچش روي محکــم و کــرد بــاز دنــدون بــا شـو  ســس پوســت...میخــونن دعــا خــوردن غــذا از قبـل 
 خنـده ...چیـه؟ :گفـت  پـر  دهـن  بـا  کـه  میکـردم  نگـاش  مـات ...زد گنـده  گـاز  یـه  سـرش  وپشت داد فشار

 بعــد...شــدم خــوردن مشــغول و دادم تکــون ســرمو باخنــده...بــود خــاکی خیلــی دختــر ایــن...گرفــت ام
ــه از ــاندویچش اینک ــوم س ــد تم ــت ش ــی:گف ــان مرس ــی...ساس ــبید خیل ــاهم...چس ــوي نگ ــاش ت ــل نگ  قف

 و شــد کشــیده دســتم...تمنــا پــراز..پــاکی پــراز...بــود معصــومیت پــراز چشــمها ایــن چــرا خــدایا...شــد
 خــودم بــه...بــود خوابیــده هــم ســگش تولــه...انـداخت  پــایین سرشــو...کــرد پــاك لبشــو ي گوشــه سـس 

 شــو بقیــه نمیخــواي:گفــتم شــه عــوض جــو اینکــه بــراي و دادم خــودم بــه فحــش دوتــا دوبــاره...اومــدم
 خیـــاطی...بـــود خـــوبی دختـــر مـــریم:وگفـــت کشـــید آهـــی...زد محـــوي لبخنـــد و کـــرد بگی؟نگـــام
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 خــواهر:گفــتم بهــش...میذاشــت بهــش زیــادي احتــرام جاســتینا...مســلمون مهربــون دختــر یــه...میکــرد
ــن ــه م ــو مگ ــی ت ــلمونا نمیگفت ــدن مس ــن واز ب ــه ای ــد حرفای ــم لبخن ــت زد به ــه:وگف ــه هم ــل ک ــم مث  ه

ــدیم مــریم خونــه روز دو...میگفــت راســت...نیســتن ــا3کــه کوچیــک اتــاق یــه کــن فــرض حــاال...مون  ت
ــده دختــر ــادر...میخــوابن هــم کنــار گن ــود کــرده ســکته هــم مــریم م ــده تخــت روي همــش و ب  خوابی

 خونـه  دنبـال  جـا  هـر  جاسـتینا ...نمیـزد  حـرفم  حتـی  و بخـوره  نمیتونسـت  تکـونی  هـیچ  بیچـاره  زنـه ...بود
 دسـت  یـه ...بفروشـه  تـا  دادم روبهـش  مـامی  یادگـاري  تنهـا  مـنم ...بـود  رسـیده  بسـت  بـن  به و بود گشته

 تــوي...بــاالتر محلــه یــه رفتــیم بــاالخره... بــود ناچــار ولــی...نمیکــرد قبــول...بــود بــاال عیــارش...طــال بنــد
ــاق ــر ات ــه جاســتینا...بزرگت ــرام شــب ی ــوان کــه کــرد تعریــف ب ــدا و کی ــود کــرده پی  از کثافــت اون و ب

 تهدیـــد رو جاســـتینا باهـــاش کـــه داشـــته ازش هـــم عکـــس چنـــدتا....داشـــته فـــیلم خـــواهرم
 آدم گــاهی میگفــت جاســتینا...نباشــه ریــزي آبــرو مایــه کــه میکنــه فــرار ازخونــه هــم جاســتینا...میکنــه

 فـرار  لحظـه  اون اگـه  شـاید ...میشـه  فلـج  ذهـنش ...نمیکنـه  کـار  فکـرش  کـه  میگیـره  قـرار  شـرایطی  توي
ــا...میکــرد کمکــش نمیکردپاپــا ــو کتــی ولــی بــود فکــري روشــن آدم پاپ  داده وشــو شســت مخش

 قبــول خیریــه تــوي گفـت  و اومــد ســراغمون پیرمـرد  بعدیــه مــدت یـه ......نبــود برگشــتی راه بودودیگـه 
 کمـک  تقاضـاي  اصـال  مـا  آخـه !بـود  بـودار  خیلـی  قضـیه ...کنـه  پرداخـت  مـارو  زنـدگی  هـاي  هزینـه  کرده

ــرده ــدهم...بـــودیم نکـ ــا طـــرف از کـــه شـــد مشـــخص بعـ ــت...بـــوده پاپـ  اومـــد و نیـــاورد طاقـ
ــتینا...ســـراغمون ــنگدلی جاسـ ــود زده زل باسـ ــن ولـــی چشـــماش تـــوي بـ ــاي هـــم مـ ــا پـ ــه پاپـ  گریـ

 پاپـا  تـا  نرفـت  جاسـتینا  کـت  تـوي  ولـی  برگـردیم  کـه  کـرد  اصـرار  چقـدر ...بـودم  رحم دل من...میکردم
 رفتــه شـاید  گفـتم ...نبـود  کتـی  خونـه  رفتـیم  وقتـی ...کــرد قبـول  اکـراه  بـا ...داد قسـم  مـامی  روح بـه  اونـو 

ــی مهمــونی ــا وقتــی ول ــتینا هــم مــن هــم...داده طالقــش گفــت پرســیدم ازپاپ  هــم...خــوردیم جــا جاس
 دوسـت  مـال ...نبـوده  پاپـا  مـال  بچـه  کـه  گفـت  پاپـا ...چیشـد  ببینـیم  بـودیم  کنجکـاو  هـم  شدیم خوشحال
 دختــرش دوتــا اونوقــت و میکــرد هــرزگیش خــرج و میگرفــت منــو پاپــاي هــاي پــول...بــوده پســرش

 جاســتینا جریــان پاپــا... برگشــتم عــادي روال بــه زود خیلــی مــن...بــودن وپیکــر در بــی شــهر ایــن آواره
 ایــن شــغلش فهمیــدیم تــازه شــد دســتگیر اینکــه بعــد....بــود کــرده شــکایت کیــوان از بــود فهمیــده رو
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 افتخــار جاســتینا بــه کنــه ســرزنش اینکــه عکــس بــر پاپــا... کنــه آبــرو بــی رو بیچــاره دختــراي کــه بــود
 ولــی نداشــتیم زیــادي فامیــل اینجــا...بــود نــداده کــاري هــر بــه تــن شــرایط بــدترین تــوي کــه...میکــرد
ــو همــون ــه هــم آشــناهایی تــوك تک ــا داشــتیم ک ــت...کــرد رابطــه قطــع باهاشــون پاپ  پشــت نمیخواس

 و بــود شـده  مســتقل زود جاسـتینا ...اومــد جاسـتینا  زنــدگی تـوي  دیویــد اینکـه  تــا...باشـه  حــرف سـرمون 
 مشــکل ولــی...شــد جاســتینا عاشــق و بــود شــرکت رئــیس پســر هــم دیویــد...میکــرد کــار شــرکت تــوي

ــا ــود اینجـ ــه بـ ــتینا کـ ــه جاسـ ــرد بـ ــاد جماعـــت مـ ــه از...نداشـــت اعتمـ ــد میگفـــت م طـــرف یـ  دیویـ
 دیویــد بــراي مــاجرارو همــه و زد...  میگرفــت فاصــله ازش ولــی شــده دیویــد عاشــق میدونســتم...حیفــه
 هــم آخــرش...داشــت دوســتش اینــا از بیشــتر دیویــد ولــی...کنــه منصــرفش خــودش خیــال بــه...گفــت

 ...شما؟ خدمت در و هستم میکائلیان آقاي دختر تک حاال منم...کردن ازدواج
 

 12ســاعت....خندیــدیم بــاهم دوتــامون...کــرد خــم تعظــیم ي نشــونه بــه. سرشــو و گفــت اینــو کــریس
ــود شــده شــب ــوي....ب ــرج جل ــه20ب ــه ثابــت کــریس ي چهــره روي نگــاهمو و ایســتادم شــون طبق  نگ

 بودي؟ کجا اآلن تا نمیگن:گفتم بهش...داشتم
 
 کی؟ -
 
 !دیگه بابات -
 
 ...نیست اینجا -
 
 ...آهان -
 
 اصـال  نرمـالش  حـد  در پسـرا  بـا  روابطمـون  کـه  کـرده  بزرگمـون  اینجـوري ...نمیـداد  گیـر  هـم  بـود  اگه -

 ...خندید ریز و زد چشمک یه...هستم خوبی ي بچه منو میشناسه ولی نداره مشکلی
 

 دیگه؟ برو هستی چی معطل:گفتم میکرد نگام و بود نشسته
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 میکنی؟ بیرونم:وگفت کرد گرد چشماشو

 
 ...وقته دیر برو نه -
 
 ...فقط باشه -
 
 چی؟ فقط -
 
ــا...هســتم حــرفم ســر مــن...مــن - ــت ام ــذرت شــبم اون حرکــت باب  خــودم دســت...د...میخــوام... مع

 ...نبود
 

 فرامـــوش احساســـتو میکــنم  خـــواهش ازت کــریس :وگفـــتم کــردم  فـــوت نفســمو  بســـتم چشــمامو 
 ...هردومونه نفع به...کن

 
 خـودش  دنبـال  را سـگش  نـاراحتی  بـا  کـه  دیـدم  رو دختـري  و...رسـید  گوشـم  بـه  در شـدن  بسـته  صداي

 ...میکشید
 

 ....نمیدونی هیچی تو...کریس متاسفم:گفتم لب زیر
 
 جویی،ســري ام قصــه هــرکس پرســی،ز مــن نــام هــرکس ز...میداننــد شــهر تمــام...نمیــدانی را حــدیثم«

ــاده اســـت،رفیق بـــدنام مـــرد کـــن ولـــش:گویـــد و جنبانـــد  رنـــگ همـــه او اســـت،حدیث وبنـــگ بـ
 و عهـد  هـم  دیگـري  بـا  شـو،برو  گریـزان  ازمـن  ،بـرو  نمیـدانی،برو  هـارا  ایـن  تـو  دانـم  است،عجب،عجب

 یــک انــدوه قصــه مــن اســت،حدیث درد همــه مــن اســت،حدیث رنــج همــه مــن حــدیث شــو،که پیمــان
 »است مرد
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ــوم ــوفکر راه تم ــریس ت ــودم ک ــه...ب ــتان ب ــدگیش داس ــی...زن ــم اون یعن ــت ه ــرد از میتونس ــرت م  نف
 حـاج  کامـل  ولـی ...احمـد  حـاج  مثـل ...بـود  برگشـته ...بـود  شـده  پشـیمون  پـدرش  چـون ...باشـد؟نه  داشته
ــد ــیده رو احم ــودم نبخش ــن...ب ــه م ــوبی ي بچ ــودم خ ــاید...نب ــاطر...ش ــن بخ ــه ای ــادر ک ــتم م  آره...نداش
ــه ــد مــن اگــر...همین ــن شدم،تقصــیر ب ــود م ــی...نب ــه...تهــش ول ــدا ی ــه ن ــزي ی  عجیــب کــه میگفــت چی

 ...نشنومش تا میگرفتم محکم گوشامو
 
ــم و ــه احساس ــریس ب ــن...ک ــن...م ــتش...م ــتم دوس ــو...داش ــدم این ــی...میفهمی ــتم ول ــک نمیخواس  ریس

 آرررره:زدم داد...میترسـیدم  مـن ...بـود  زیـاد  مـن  بـراي  کـریس ...بـودم  کـرده  عهـد  خـودم  بـا  مـن ...کنم
 خدا؟؟؟ زوره باشم عاشق نمیخوام باشممممم داشته احساس نمیخوام...ترسم من

 
ــتمو ــون روي مش ــدم فرم ــیدم....کوبون ــه رس ــدس...خون ــزدم ح ــه می ــواب هم ــن خ ــته...باش  وارد آهس

ــدم ــاج...ش ــد ح ــوي احم ــذیرایی ت ــل روي پ ــم مب ــود داده ل ــیلم و ب ــد ف ــدنم...میدی ــم بادی ــرد اخ  و ک
 بودي؟ کجا:گفت

 
 !بیرون:گفتم اي خفه صداي با...میکرد سوال چرا...خونه میام دیروقت من میدونست که این

 
ــاره و نگفــت هیچــی ــه دوب ــه...زد زل وي تــی ب  خــاموش رو وي ي دقیقــه چنــد بعــد...بــودن خــواب بقی

 و انــداختم بــاال اي بیرون؟همیــــــن؟شونه رفــتم بگــم مــن بــود منتظــر یعنــی....اتــاقش تــو رفــت و کـرد 
 پـالتومو  پتـو  جـاي  بـه ...بـرد  خـوابم  بیـرون  لباسـاي  همـون  بـا  کـه  بـودم  خسـته  انقـدر ...اتـاقم  تـوي  رفتم
ــوي...انــداختم خــودم روي ــالتو...پیچیــد مشــامم تــوي کــریس مالیــم و شــیرین عطــر ب ــه بیشــتر رو پ  ب

 ...برد وخوابم دادم فشار خودم
 

*** 
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ــا صــبح ــق نــق ب ــدار ســاي ن ــاهمون و کشــیدم موهــام تــوي دســتی...شــدم بی ــرده پــف چشــماي ب  ام ک
 ...بلندشیم تو نق نق با باید ها صبح ما سامی؟حتما چته اَه:گفتم

 
 تــو اجــازه بــدون بیــاي گفــت کــی:گفــتم بــااخم نشســت صــندلی روي و کــرد بغــل دستاشــو و کــرد بــغ

 اتاقم؟
 

 و کــش...نشــدي بیــدار کــردم صــدات هرچــی داداششـــی خــوب ولــی...ببیخشــید:وگفــت چیــد ور لــب
ــه قوســی ــدنم ب ــود کــرده خشــک کمرمــو کمربنــدم...دادم ب ــازه...ب ــتم کشــیدم اي خمی  چــی حــاال:وگف
 شده؟

 
 خونمون؟ اومده کی بدونی اگه:وگفت شد باز نیشش

 
 کی؟:گفتم حوصله بی
 

 ....دیگه حنانه:وگفت انداخت اش بینی به چینی
 
 سامی؟ کیه حنانه -
 
- وشلوار کت...دیگه حنانه داداشی ا... 
 
 میگی؟ اونو ها -
 
 اومده مامانش با آره -
 
 بگی؟ همینو کردي چه؟بیدارم من به خوب -
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ــد ــدم بلن ــرم دوش ش ــب و بگی ــر زیرل ــزدم غ ــی می ــبح ک ــره زود ص ــه می ــه خون ــونی بقی ــدن...مهم  بادی
 چنــد...حمــوم تــو کــردم پـرت  خودمــو و دادم تکــون ســري...بــود1سـاعت ...کشــید ســوت ســرم سـاعت 

 اووووف...افتــادم جونشـون  بـه  تیـغ  بـا  و ایسـتادم  جلوآینــه بادقـت ...بـودم  نـزده  هـامو  ریـش  بودکـه  روز
ــه و ایســتادم دوش زیــر...کــردم وپــوفی گذاشــتم بریــدگی روي رو کاغــذي دســتمال...بریــد  دیشــب ب
 روي ســال چنــد...اراده بــی مــن بــه لعنــت...بــود کــرده مشــغول خیلــی فکرمــو دختــر ایــن...کــردم فکــر

ــه حــاال و کــردم کــار خــودم ــو معــادالت ي همــه کــه پیداشــده دختــر ی ــه بهــم من  از پــر ذهــنم...ریخت
ــود شــده مجهــول ــوم از...ب ــدم دل حم ــد وســراغ کن ــتم لباســیم کم ــر...رف ــلخته پس ــودم اي ش ــی...نب  ول

 گذاشـــته هـــم روي کمـــد گوشـــه رو هـــا چـــرك لبـــاس همـــه...بـــود برداشـــته کمـــدو گنـــد بـــوي
ــودم ــون...ب ــوي ریختمش ــبد ت ــغول و س ــیدن مش ــام پوش ــدم لباس ــبدو...ش ــار س ــتم در کن ــامی...گذاش  س
 چیه؟:گفتم و کردم نگاش...روم روبه نشست و اتاق توي پرید

 
 

ــا ــاره دســـتش بـ ــه اشـ ــاش بـ ــرد موهـ ــوندمش...کـ ــه جلـــوي نشـ ــالی ســـرش تـــوي رو ژل و ایینـ  خـ
 یــه عنــوان بــه...کــردم درســت کوتــاه فشــن موهاشــو...نبــود بلنــد زیــاد موهــاش شــکر خــدارو...کــردم
 بعضیاشــونو...داره حــدي هــم بــودن فشــن...میخــورد بهــم تیغــی تیــغ مــو پســراي از حــالم شخصــا پســر

 بــا کــه میکــنن فکــري چــه خودشــون پــیش اینــا نفهمیــدم وقــت هــیچ...بــود گرفتــه ولــت 220بــرق کــه
 تـا  برداشـت  مـو  اتکلـن  سـامی ...میشـن  وخـاص  عـام  مضـحکه  میکـنن  درسـت  خودشـون  واسـه  اي قیافه

 در اي دیگــه اتکلــن کشــو تــوي از...کشــیدم دســتش از رو اتکلــن و دســتش رو زدم...بزنــه خــودش بــه
 بــا...دادم بهــش خودمــو اتکلــن و ســوخت اشبــر دلــم...شــد آویــزون هــاش لــب...دادم وبهــش آوردم

ــحالی ــندلی روي از خوش ــد ص ــت پری ــایین ورف ــت...پ ــرش پش ــاق از س ــرون ات ــدم بی ــداي...اوم ــار ص  ق
 ســالم بهــم و اومــد ســرم پشــت نســرین...آشــپزخونه تــوي رفــتم...بــود بلندشــده شــکمم وقــور
ــرد ــال آب...ک ــتیم پرتغ ــرین....نداش ــت نس ــیر:گف ــرنج ش ــوري ب ــرم؟ میخ ــعی...پس ــرد س ــه مک  ي کلم

 ...نمیاد بدم:گفتم و انداختم باال اي شونه... نگیرم نظر در آخرشو
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 ...شد تموم هم پرتغال آب شرمنده...میخواد برنج شیر اش صبحونه براي گفت سامی دیروز -
 
 اینجاس؟ کی -
 
 ...اومده هم طاها آقا...دوستام از یکی -
 

 نسـرین  چـون !گفتـه  نسـرین  واسـه  منـو  وپـوك  جیـک  حـاجی  بـودم  مطمـئن ...میکـرد  چیکـار  طاها؟اینجا
 بلنــد ازش کــه حرارتــی بــه و جلــو کشــیدم ازشــیربرنجو پــر ي کاســه...بــود مــن العمــل عکــس منتظــر
 نسرین؟ راستی:گفتم و شدم خوردن مشغول عادي خیلی...کردم نگاه میشد

 
 ...پسرم بله -
 
ــرمنده،اگه - ــی ش ــرات زحمت ــت ب ــاي نیس ــنم لباس ــداز م ــوي بن ــاس ت ــویی لب ــوي ش ــبد ت ــاردر س  کن

 ...اتاقمه
 
 کنم؟ تمیز اتاقتم میخواي...حتما باشه -
 
 ...میشی خسته -
 
 ...باشه خونه توي ندارم دوست اینا و خدمتکار که میدونی...حرفیه چه این نه -
 
 کنن؟ تور احمدو حاج میترسی چیه -
 

 تکــونی خونــه و بــزرگ هــاي مهمــونی از غیــر بــه چندســال ایــن تــوي...میگفــت راســت...زیرخنــده زد
 باهـاش  مـن  مشـکل  حـاال ...بـود  خـوبی  بـانوي  کـد  نسـرین ...نمیشـد  پیـدا  خونـه  تـوي  خـدمتکاري  کردن
 کنم؟ تمیز:گفت دوباره...حرفابود این سواي
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 ...بذاره پا اتاقم توي بود قرار که بود باري اولین این...کرده تعجب میدونستم...میشم ممنون -
 
 ...زشته...مهمونا پیش برم من دیگه خوب -
 
 ...برو باشه -
 

 دوســـت شـــیرین غـــذاهاي ســـامی و مـــن...نبـــود شـــیرین بـــود خوشـــمزه...بـــودم خـــوردن مشــغول 
 ....آشپزخونه توي آورد و کشید رو بچه دختر یه دست سامی....نداشتیم

 
 پــاش ینــی شــلوارك کــه کوتــاهی مــو دختــر بــه شــد کشــیده نگــاهم...اس حنانــه ایــن ببــین داداشــی -

 نــاخن روي...بــود کــرده ســت لباســاش بــا هــم صــورتی هــاي بــوت...بــود پوشــیده صــورتی تــاپ و بــود
 تــنم...شــد کشــیده چشــماش تــوي نگــام...میشــه چــی شــه بــزرگ ایــن...بــود صــورتی الك هــم هــاش
 چشـماش  ازبـرق ...بچـه  دختـر  ایـن  بـه  بـودم  زده زل مـات  مـن  و بـود  مونـده  دسـتم  تـوي  قاشق...لرزید

ــیدم ــن...میترس ــن م ــوع ای ــاهو ن ــم دور از نگ ــناختم ه ــن...میش ــاه ای ــده رو نگ ــودم دی ــار...ب ــوي یکب  ت
 نفــرت از پــر چشــمانش او...نبــود بــري مثــل نگــاهش...روژان چشــمان در بــار یــک و گیســو چشــماي

 جـواب  ودر رفـت  هـم  تـوي  اخمـام ...میـداد  قـورت  منـو  چشـماش  بـا  بچـه  دختـر  ایـن ...عقـده  پـراز ...بود
 عشــق اولــین کــه بــود حکمتــی چــه ایــن خــدایا...بــود شــده کــور اشــتهام...دادم تکــون ســري ســالمش

 مــن کوچولــوي ســامی حــاال و کــردم تجربــه رو نگــاه ایــن مــن بعــد...داشــت را نگــاه ایــن احمــد حــاج
 زیــر دســتامو...گذاشــتم ســینک تــوي رو غــذا ظــرف!...بــود نگــاه وایــن دختــر ایــن بــازیش هــم بهتــرین

 یــه...شــدن بلنــد احتــرامم بــه همــه...پــذیرایی تــوي رفــتم...کــردم خشــک حولــه بــا وبعــد... گــرفتم آب
ــه ــو لحظــ ــم جــ ــودن مهــ ــو بــ ــر در منــ ــت بــ ــده...گرفــ ــتم و گرفــــت ام خنــ ــورو:گفــ ــدا تــ  خــ
 ...خودتونه بشینین،خونه...بفرمایید

 
 فـرق  خیلـی !جمـع  تـوي  ولـی ...جـدي  و مغـرور  چهـره  یـه  بـا ...وخشـک  بـودم  سرد...بودم عنق بد درسته
 حضــور بــدون هــا مهمــونی اکثــر تــوي نســرین و احمــد حــاج و نبــودم جمــع زیــادتوي هرچنــد...داشــتم
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ــرکت مــن ــادر...میکــردن ش ــود جلفــی زن حنانــه م ــت؟خودش تریــپ وایــن نســرین...ب  کــه دوس
ــود ســرش همیشــه چــادرش  انتظــار بایــد رو دختــري همچــین مــادري همچــین از:گفــتم دلــم تــوي...ب

 کوچولــو رونــاك...دیــدم رو طاهــا و چرخونــدم چشــم...داشــت تعجــب جــاي بــود ایــن غیــراز...داشــت
ــار ســاکت هــم ــود نشســته ش کن ــود نیومــده روژان...ب  نمیــدونم...کشــیدم آســودگی ســر از نفســی...ب
 میـره  پـیش  خـوب  اوضـاع :گفـت  حنانـه  مـادر ...نشسـتم  طاهـا  پـیش  و رفـتم ...بـود  بهتـر  نمیدیدمش ولی

 مهندس؟ آقاي
 

 ...بله:وگفتم زدم اجبار سر از لبخندي
 

 قبــل مثــل چــی همــه ولــی...بــودم بخشــیده رو طاهــا...داداش؟نــه...داداش؟ چطــوري:پرســید آروم طاهــا
 خاصــی احســاس ولــی...نبــودم متنفــر ازش...داشــتم قبــول عمــو پســر یــه حــد در رو طاهــا مــن...نمیشــه

 و انــداخت پــایین سرشــو...منظورمــو فهمیــد خــودش...طاهــا خــوبم:گفــتم لــب زیــر...نداشــتم بهــش هــم
 بغــل بیــا گفــتم و کــردم بــاز ازهــم دســتامو...کــردم نگــاه رونــاك بــه بالبخنــد...کــرد بــازي انگشــتاش بــا

 پاهـــام روي و کشـــیدم ســـیاهش موهـــاي تـــو دســـتی...انـــداخت تـــوبغلم خودشـــو نرمـــی بـــا...عمـــو
 اي بچــه هــیچ مــن وگرنــه...گذاشــت ام شــونه روي سرشــو خــودش هــم دفعــه یــه همــون...نشــوندمش

 بیــارم گفــتم بابــا بــه دارم دوســت خیلــی شــمارو مــن عمــو:گفــت زبــونی باشــیرین...نمیکــردم بغــل رو
 اشـــک از پـــر چشـــماش...کـــردم نگـــاه طاهـــا بـــه موشـــکافانه و کـــردم کـــج ســـرمو...شـــما پـــیش

 ...عاشقتن هم ها بچه که خوبی قدر اون ساسان:گفت نلرزه میکرد سعی که باصدایی...بود
 

ــودم خــوب مــن خوبم؟نــه ــو حــداقل...نب ــه مــن...نبــودم هــم خــوب ولــی...نبــودم بــد...میدونســتم این  ی
 کـه  هـایی  قـرص  از بـود  پـر  ام معـده ...غصـه  از پـر ...بـود  نفـرت  پـراز  دلـم  تـوي  کـه  بـودم  ساله 27پسر
 یــه گوشــه ویــه...وحشــتناك هــاي کــابوس از بــود پــر ذهــنم...میخــوردم مشــت مشــت خوابیــدن از قبــل

 اون پــیش میکــنم اعتــراف...نمــش بســوزو ریشــه از میخواســتم کــه بــود زدن جوونــه حــال در احساســی
 هـا  بچـه ...بشـم  احسـاس  یـه  درگیـر  دوبـاره  مـن  کـه  نیسـت  دلیـل  اینـا ...ولـی ...بـود  خوب حالم بودم که
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 بــا و میفتــادم کــودکیم بــار نکبــت دوران یــاد دیدنشــون بــا اینکــه خــاطر بــه شــاید...داشــتم دوســت رو
 بــه دســت طاهــا...دربیــارم رو بــودم ندیــده کــه هــایی محبــت جبــران میخواســتم بهشــون کــردن محبـت 

ــا و پیشــم ایتــاد ســینه ــه زد زل اخــم ب ــا رونــاك...رونــاك ب  لحــن بــا ســامی... کــرد نگــاش کنجکــاوي ب
 ریخــت موهــاش و کــرد کــج سرشــو شــین؟روناك بلنــد داداشــم پاهــاي روي از میشــه:گفــت طلبکارانــه

ــه ــرف ی ــورتش ط ــد...ص ــی لبخن ــه...زد کج ــه ی ــس لحظ ــردم ح ــه ک ــی...روژان ــی ول ــام وقت ــرد نگ  و ک
ــمهاي ــی چش ــومش آب ــدم رو معص ــس دی ــی نف ــیدم راحت ــاك... کش ــکوت در رون ــت س ــار رف ــا کن  طاه

 پاشــو ســامی:گفــتم...نبــود هــم ســبک ماشــاال...انــداخت پــام روي خودشــو و کــرد بــغ ســامی...نشســت
 خیــارمو...گرفــت ام خنــده...میشــد حســودیش...داد تکــون منفــی ي نشــونه بــه سرشــو....شکســت پــام

 یکــی...طاهــا یکــی...ســامی بــه دادم یکــی...دادم برشــش تــا چنــد...زدم نمــک بهــش و گــرفتم پوســت
 روي رونــاك تــا بلندشــو:گفــتم ســامی درگــوش....خــوردم خــودم هــم بــرش تــرین نــازك...رونــاك هــم

 ...بشینه پاهام
 
 ....نمیخوام -
 

 روي همیشـه  میخـواي  اگـه ...خبرتـه  چـه !هییـیس :گفـتم  بهـش  باتشـر ...مـا  سـمت  برگشـت  هـا  نگاه همه
 ...داره شرط بنشونمت پاهام

 
 چی؟ -
 
 ....باشی بازي هم روناك با و نکنی بازي حنانه با دیگه اینکه -
 
ــردم هرکـــار...پـــررو پســـره....نمیـــاد خوشـــم ازش مـــن ولـــی -  پـــیش رفـــت و نمیشـــد راضـــی کـ

ــه ــاك....حنان ــت رون ــو:گف ــان عم ــتش ساس ــن اذی ــاید...نک ــت ش ــداره دوس ــامن ن ــازي ب ــه ب  اون....کن
 چطوره؟ روژان:گفتم طاها به و کردم اهمی...کردم نگاش ناباوري با...میداد؟ گوش حرفامونو
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 کــه هســت احتمــالش مــیگن دکتــرا...میگــه کلمــاتو تــوك و تــک...داده جــواب درمــانی گفتــار...خوبــه -
 ...بره راه دوباره

 
 ...کنی کمکش باید تو -
 
 ...دادم قول تو به چون...میکنم کارو این...میدونم -
 
 معصوم طفل این بخاطر...خودتون بخاطر...کنی اینکارو نباید من خاطر به -
 

 شــما مهنـدس  آقـاي :گفـت  نمیدونسـتم  هـم  اسـمش  کـه  حنانـه  مامـان ...داد تکـون  سرشـو  و زد لبخنـدي 
 حتمــا وااي:گفـت  زنگــدارش صـداي  بــا...نمیـاد  گیــر خـوب  دختــر:گفـتم  صــریح...نـدارین؟  ازدواج قصـد 

ــت ــتین درس ــین...نگش ــر هم ــواهر دخت ــن خ ــه...م ــه ی ــااااه تیک ــه م ــر از...میمون ــتش ه ــه انگش ــر ی  هن
ــاره ــو...میب ــم ت ــتم دل ــه ارواح آره:گف ــه از...اش عم ــداس اش خال ــه پی ــاهی چ ــت م ــد...هس ــر از الب  ه

ــتش ــه انگش ــگ ی ــاره الك رن ــه...میب ــور ی ــاش ج ــردم نگ ــی ک ــه یعن ــد محترمان ــو ببن ــرین...دهنت  نس
 ...نداره رو دواج از شرایط فعال...داره زیادي هاي برنامه ساسان:گفت

 
 وجــدان عــذاب...کــردم نگــاش دانــی باقــدر....بلندمیشــه ازش بخــاري یــه ایــنم بابــا نــه...نســرین ایــول
 بودم کرده تا بد خیلی زن این با من...سراغم اومد

 
 ســیگار نــخ یــه...نداشــتم هــم هیچــی حوصــله...هــا دردیــه بــد هــم بیکــاري...بــودم نشســته اتــاق تــوي

 تنهــا مــا ي خونــه...بــالکن تــوي رفــتم و عقــب زدم هــارو پــرده...کــردم روشــنش فنــدك بــا و برداشــتم
ــه ــی ي خون ــوي ویالی ــه اون ت ــود کوچ ــا...ب ــون دورت ــان دورم ــود آپارتم ــه...ب ــان ای ــاب رو آپارتم  انتخ
ــه شــروع وســط طبقــه از و کــردم ــاال هــاي طبقــه بــه...کــردم زدن دیــد ب ــه اونجــا از...نداشــتم دیــد ب  ی
 هــوا تــوي دستاشــو کالفـه ...میــزد حــرف اش گوشــی بـا  و بــود ایســتاده بــالکن تـوي  کــه رودیــدم دختـر 
 یــه...رودیــدم تــر پــایین ي طبقــه و زدم پوزخنــد...میکنــه بحــث و جــر داره بــود معلــوم...میــداد تکــون
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ــرد ــا م ــلوارك ب ــل روي ش ــم مب ــود داده ل ــه و ب ــد روزنام ــه...میخون ــوي زن ی ــینی ت ــراش س ــایی ب  چ
 حــال در زن یــه بعــدي طبــق...بــود شــده کشــیده هــا پــرده بعــدي طبقــه...بــود قهــوه هــم شــاید...آورد
 ...بود نوزاد لباساي...بود طناب روي کردن پهن لباس

 
ــق ــدي طب ــدي و بع ــدتا...بع ــه چن ــو بچ ــاط ت ــال در حی ــازي ح ــردن ب ــودن ک ــتن اذان...ب ــرده...گف  رو پ

 رو همیشــگی ذکــر تســبیح دور یــه...کــردم پیــدا آرامــش نمــاز از بعــد...بگیــرم وضــو رفــتم و کشــیدم
 کشــیدم،نذار ســختی چقـدر  مــن میـدونی  خــودت خـدایا :وگفــتم آوردم بـاال  دســتامو...اهللا الّـا  الــه ال:گفـتم 

 خودمــو مــن...میــدونی بهتــر تــو بنــده صــالح خــودت...خــدا ام خســته...کــنم ســقوط نــذار...کــنم اشــتباه
 ...کن کمکم...میسپارم تو به و سرنوشتم

 
ــد ــاز از بع ــتم نم ــایین رف ــاج...پ ــد ح ــم احم ــرکت از ه ــته ش ــود برگش ــولکی...ب ــوي از رو پ ــدون ت  قن

 قهـوه  مـن  فقـط  خونـه  تـوي ...خـورد  چاییشـو  جرعـه  جرعـه  هـم  بعـد ...گذاشـت  دهـنش  توي و برداشت
ــوردم ــتم...میخ ــالم:گف ــاج س ــد ح ــا...احم ــش ب ــو آرام ــت داد جوابم ــول:وگف ــه قب ــرم باش ــی...پس  هرچ

 احمــد حــاج...کــردم نگــاه وي تــی بــه...میخــونی نمــاز داري گفــتم نــدادي جــواب کــرد صــدات نســرین
ــاهواره ــی...نمیکــرد نگــاه م ــال عاشــق ول ــود فوتب ــرعکس...ب ــال اهــل...مــن ب ــودم فوتب  احمــد حــاج...نب

 رو دفتــرا شــما:گفــتم...کنــیم کتــاب حســاب بایــد ســاله آخــر...شــرکت میومــدي ســر یــه امــروز:گفــت
ــارین ــارارو مــن بی ــدم انجــام ک ــه...می ــت اي باش ــرین...گف ــرد صــدامون نس ــراي ک ــم ســامی...شــام ب  ه
ــود خــواب ــق...ب ــد حــاج عــادت طب ــوردیم شــام زود همیشــه احم ــذا...میخ ــی غ ــود ایران  از اسمشــو...نب

 ذهــنم ناخودآگــاه...بــود ایتالیــایی غــذا یادمــه فقــط گفــت غریــب عجیــب عبــارت یــه پرســیدم نســرین
 ...بود ایتالیایی کریس مادر...شد کریس درگیر

 
*** 

 
ــود شــب11ســاعت  میتونســت کــی...کــردیم نگــاه بهــم نفرمــون ســه...شــد بلنــد اف اف صــداي کــه ب

 ...باشه
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 قیافــه  وضــع  و ســر  از...مــوقعش  بــی  اومــدن  از نــه...خــوردم  جــا  تقربیــا  دیــدنش  بــا ...بــود آرش

ــاج...اش ــد ح ــرین و احم ــا نس ــب ب ــاش تعج ــردن نگ ــب...میک ــالم زیرل ــرد س ــن و ک ــردمش م ــوي ب  ت
 خــودش تــا نگفــتم هیچــی...کــرد پــرت تخــت وروي درآورد شــو کاپشــن...نشســت کاناپــه روي...اتــاقم
 موهـام  تـوي  چنگـی  و کـردم  پـوفی ....بـود  احساسـاتی  پسـر  مـن  عکـس  بـر ...گریـه  زیـر  زد...بزنه حرف

 کـار  زدم کـه  دادي...لعنتـی  بـزن  حـرف  کنـی؟د  گریـه  بایـد  میشـه  چـی  یـه  تـا  بکـش  خجالـت :گفتم زدم
 :وگفت شد ساز

 
ــتی ــم هس ــرد ول ــم...ک ــت دل ــر میخواس ــونم رو آرش س ــو بکوب ــوار ت ــه...دی ــت؟عین گری ــراي داش  پس

 فهمیــدم...داد نشــون بهــم رو هســتی و خــوابم تــو اومــد آرمیتــا چهلــم بعــد:داد ادامــه...بــود دبیرســتانی
 مــن نبــود هســتی اگــه ساســان...بــود شــده برطــرف وجــدانم عــذاب انگــاري...کــرده قبــول رو هســتی

ــتم ــدم نمیتونس ــتم بخن ــه نمیتونس ــدگی ب ــادي زن ــردم ع ــو...برگ ــودي ت ــدي ب ــه دی ــه ک ــم همیش  پیش
ــه باهــام خواســتم ازش...بــود ــا بمون ــا ســال بعــد ت  فکــر...ساســان زد پســم...خواســتگاریش بــرم آرمیت

ــه میکنــه ــا خــاطر ب ــول...دارم دوســتش آرمیت ــا مــن!قب ــی...داشــتم دوســت رو آرمیت  رو هســتی حــاال ول
 ...ساسان کرد خوردم...بود راضی هم خودش آرمیتا...دارم دوست

 
 روي رو خـــالی لیـــوان...سرکشـــید همشـــو نفـــس یـــه...دســـتش دادم و آوردم بـــراش آب لیـــوان یـــه

 ...آرش بیاد کنار خودش با بذار: گفتم...نشستم تخت ي لبه و گذاشتم عسلی
 
 ...ساسان نداره دوستم اون -
 
 روز و حــال....کــردم قــانعش جــورایی یــه...نبــود پیشــت ســاعت 24 کــه نداشــت...نــزن مفــت حــرف -

 شکســت بــراي جــایی دیگــه مــن...نــدم دلــم دســت اختیــارمو کــه شــدم تــر مصــمم دیــدم کــه رو آرش
 آرمیتــا کــه گفــت خــودش ولــی...بــود شــده عاشــق دوبــاره جــور چــه آرش نمیــدونم...نداشــتم خــوردن

ــه ــو همیشـ ــبش تـ ــده قلـ ــی آرش روي هســـتی...اس زنـ ــاثیر خیلـ ــته تـ ــود،آرش گذاشـ  دوبـــاره بـ
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ــوخی...میرفــتbreak dance...میخندیــد ــید ســیاه...میکــرد ش ــود خــوب خیلــی هســتی...نمیپوش ــا ب  ی
ــادي آرش ــاده زیــ ــود دل ســ ــتم بهــــش...بــ ــردا آرش:گفــ ــرو فــ ــرقبرآرمیتا بــ  کمکــــت اون...ســ

 عکــس همــین بــود اون جــاي هرکــی...بیــاد کنــار خــودش بــا بــده فرصــت هســتی بــه درضــمن...میکنــه
ــراغ...داشــت و العمــل ــاق چ ــایین مــن و خوابیــد تخــت روي آرش...کــردم خــاموش و ات ــت پ  روي تخ
 ....بستم چشمامو و پیچوندم خودم دور رو پتو...تشک

 
 .....نه زدم داد و گذاشتم گوشام روي و دستم...فریاد صداي دوباره...همیشگی کابوس دوباره

 
 قرصــمو...کــردم روشــن آبــاژورو لــرزون هــاي بادســت...بــود عــرق خــیس صــورتم...پریــدم خــواب از
 چنــد چــون...نمیبــره خــوابم دیگــه میدونســتم...گذاشــتم زبــونم زیــر شــو یکــی و بداشــتم کشــو تــوي از

 شــده راحــت میگــرن و کــابوس دســت از کــه بــود روز چنــد...میشــد شــروع لعنتــی میگــرن بعــد دقیقــه
 نشســتم و بــرق تــوي زدم و ســاز قهــوه و آشــپزخونه تــوي رفــتم...بــودن برگشــته دوبــاره ولــی...بــودم
 نشســته تشــک روي...گــرفتم وضــو رفــتم و خــوردم مــو قهــوه...بــود مــیش و هــواگرگ...صــندلی روي

ــودم ــه و ب ــوار ب ــه دی ــودم داده تکی ــزون تخــت از دســتش آرش...ب ــود آوی ــه موهــاش و ب ــت کلب  وحش
ــده ــود ش ــگ باصــداي...ب ــیش زن ــن گوش ــم م ــام از ه ــدم ج ــت...پری ــرد سرشــو و زد ریجک  زیــر ک

ــار زدم پتوشــو...پتــو ــا و کن ــدم مشــت ب ــو کوبون ــا مالیــد کمرشــو و نشســت ســیخ...کمــرش ت  صــداي ب
 چشماشــو...زنگــت صــداي ایــن بــا ببــرن تــو مردشــور:گفــتم...میزنــی؟ چــرا االغ:گفــت الــودش خــواب
ــد ــت و مالی ــه؟جدیدترین:گف ــگ چش ــلEminemآهن ــو مث ــگ ت ــه آهن ــادر خون ــه م  بــذارم رو بزرگ

 خــوردم پرتغـال  آب فقــط صـبحانه ...بـود  مــدلی همـین  کــال...بـود  خـوب  حــالش اینکـه  مثــل نـه ...خوبـه؟ 
 قبــول بمونــه کــردم اصــرار چقــدر هــر...رفــت هــم بعــد دوســاعت کــی...رگ تــو زد حســابی آرش ولــی

ــا میکــرد درد یکــم هنــوز ســرم...کنــه فکــر میخــواد میدونســتم...نکــرد ــرم شــدم آمــاده حــال ایــن ب  ب
 تــوي بابـا  هــاي شـریک  از یکــی پـیش  دوســال کتـاب  حســاب بـراي  بیــارم رو هـا  دســتک دفتـر  شـرکت 
 حــاج...میشــد چــی نبــود معلــوم نمیکــردم رســیدگی موقــع بــه واگــه بــود کــرده دســتکاري هــا حســاب

 بــه نگــاه یــه....کــنم بررســی رو چــی همــه میــداد هرســال بــود شــده خــورده زخــم مــار کــه هــم احمــد
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 نفهمیــدم آخــرش...ناشــناس شــماره همــون...بــود اومــده اس ام اس بــرام بــازم...کــردم گوشــیم صــفحه
 خـانم  یـه  پـذیرایی  تـوي ...خونـه  برگشـتم  شـرکت  بعـد ...بـود  خـاموش  هـم  میـزدي  زنـگ ...بـود  کی این

ــرام صــداش بــود نشســته  کــردم ســالم...نمیدیــدم شــو قیافــه و بــود مــن بــه پشــتش ولــی بــود آشــنا ب
ــا...آهــا...نشســتم مبــل وروي ــاره میترســه میدونســتم...بــود پــرده رنگــش نســرین...بــود نین  دعــوا دوب

 نفســی...میــاري؟ قهــوه بــرام نســرین:گفــتم. و میــز روي گذاشــتم هــارو پوشــه مــن ولــی...کــنم درســت
ــا...داد بیــرون و بــود شــده حــبس اش ســینه تــوي کــه  ایــنم...خــان؟ ساســان هســتین خــوب:گفــت نین

ــن...کــنن؟ صــدام خــان ساســان میــاد خوشــم مــن میدونســت  بهــم بیشــتر گفــتن مهنــدس از کلمــه ای
 آرســام مثــل دهــنش کــه ایــنم ا...میکنــین؟ چکــار دانشــگاه چطورین؟بــا شــما...خــوبم:گفــتم...میچســبید

 اون رفتــار بابــت هــم...نبــود حســش هــم ولــی...کــنم؟ یخــش رو ســنگ داشــت انتظــار...بــود مونــده بــاز
 طــرفم بــه ساسان،شــکر؟واونو آقــا:گفــت نینــا...داد بهــم رو قهــوه نســرین...بــودم شــرمنده روزم

 نگــامو...میخـوره  شـکر  بــدون شـو  قهـوه  همیشــه ساسـان :گفـت  نســرین بگـم  چیـزي  ایــن قبـل ...گرفـت 
 پیــدا سـفید  تارهــاي اش شـقیقه  کنــار و بـود  بسـته  بــاال رو اش کـرده  مــش موهـاي ...دوخــتم نسـرین  بـه 

 اعتــراف دلــم تــوي...بــود شــده قبــل از تــر شکســته آره...نســرین؟ شــدي پیــر:گفــتم دلــم تــوي...بــود
 جلــوي گیســو وحشــی چشــماي کــه نکشــید طــول زیــاد ولــی...کــریس مثــل...خوبیــه زن نســرین:کــردم

 ...رفتم اتاقم توي و گفتم ببخشیدي و گرفتم نسرین از نگامو...اومد چشمام
 

ــا کــالس تــوي ــین ب ــري اول ــود کــریس شــدم توچشــم چشــم کــه نف ــا...ب ــن ام  کــریس اون کــریس ای
ــود ــوي...نب ــماش ت ــی چش ــود هیچ ــل...نب ــماي مث ــن چش ــا...م ــی ب ــی ب ــارم از محل ــد رد کن ــم...ش  فک
ــود؟ شــده چــش دختــر ایــن...افتــاد ــا همــا هــم ســرش پشــت...ب  نگــام گــذري اي مســخره پوزخنــد ب
ــا بچــرخ پــس...کــریس؟ هــاس اینطــوري...کــرد  تــوي ناچــارا...بــود شــده پــر اول ردیــف...بچــرخیم ت

 هــم آرســام...بــود خــالی صــندلی یــه چــپم ســمت...نشســت پیشــم اومــد ســیاوش...نشســتم دوم ردیــف
ــود نیومــده ــا زدن حــرف مشــغول...ب ــودم ســیاوش ب  و سریشــش دختــراي دوســت از یکــی داشــت...ب
 دیــدن بـا ...بــود ه بهـار  ا...برگردونـدم  رومــو...نشسـت  پیشـم  یکــی کـردم  احسـاس  کــه میکـرد  مسـخره 

 خداروشــکر...شــد نمایــان ســفیدش هــاي دنــدون ردیــف و خندیــد...شــدم متعجــب اش قیافــه و تیــپ
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 کــرده  ملیحــی آرایــش ...بــود شــده  خوشــگل..بــزنم  عــق مــن  تــا نبــود  دنــدوناش دور ســیما اون
 زده کــه  اســپرتی و ســاده  تیــپ و بــود پوشــیده  کــه بــود بلنــدي  مــانتوي تــر مهــم  ازهمــه...بــود

 شـدم  متوجـه  کـه  کـنم  ضـایعش  خواسـتم ...مـدرس؟  آقـاي  هسـتین  خـوب  سـالم :گفـت  بـامهربونی ...بود
ــریس ــد رو مــا چشــمی زیــر ک ــرم خیلــی...میپایی ــرفتم تحــویلش گ ــود نزدیــک اوووف...گ  غــش ب

ــه ــاره...کن ــرف به ــزد ح ــونم و می ــم میت ــورم قس ــی بخ ــدم هیچ ــد...نمیفهمی ــتن از بع ــتاد رف ــاره اس  به
ــاي:گفــت ــدرس آق ــونم م ــزوه میت ــو ج ــرم تون ــدي...بگی ــتم و زدم لبخن ــه:گف ــم...البت ــه اون ــاز روش ک  ب

 پـررو  داشـت  دیگـه ...بیـارم  رو جـزوه  کـی  بـدونم  تـا  بـدین  شـمارتونو  میشـه  اگـه  خـوب :گفـت  بود شده
ــد ــوهم اخمــامو...میش ــدم کــه کشــیدم ت ــه زده زل کــریس دی ــتمو...مــا ب  و کــردم جیــبم تــوي دس

 ....0912:کنید یادداشت:گفتم
 

ــا...بــود شــده ام تشــنه ــریپش هــم بهــاره ایــن:پرســیدم کــه میــرفتیم آبخــوري ســمت بــه ســیاوش ب  ت
 ...ها شده عوض

 
 فهمیدي؟ تازه -
 
 چطور؟ آره -
 
 حـــاال کنــی  نگـــاش زد بــال  بـــال مــدت  همـــه ایــن ...شـــده تریپــی  ایـــن جدیــد  تـــرم از کــه  ایــن  -

 محــو بــس از افتــاد یــادم...میزنــی؟ تیــک باهــاش شــده چــی حــاال...نجیــب...زیــر ســربه بابــا...دیــدیش
 ...نبودم زیر سربه وگرنه...نمیدیدم رو کسی میشدم کریس

 
 ....همین خواست مو جزوه...نداره برت جو بابا تیک؟نه -
 
 ...باش مواظب...دختراس اون از -
 
 )خودم جون...(نمیکنم حساب آدم و جماعت دختر من سیاوش -
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 حتمــا...شــد اب دلــم تــوي قنــد...س همــا دیــدم برگشــتم....میکنــه صــدام یکــی دیــدم دانشــگاه در دم

 ســوالی یــه ازتــون میشــه:گفــت میــزد نفــس نفـس  کــه حــالی در...برســونه بهــم بــود داده پیغــام کـریس 
 مدرس؟ آقاي بپرسم

 
 ...درخدمتم -
 
 ؟...نمیدونین دلیلشو شما...نیومدن آقاآرسام -
 

 اطالعــی  مــنم ...نــه :گفــتم  بــود موقعیــت  بهتــرین  حــاال ...بــود نــداده  پیغــامی  کــریس ...پنچرشــدم
 بگیرین؟ تماس بدم بهتون شمارشو میخواین...ندارم

 
 بــا کســی کــه نبــود هــا جــزوه ایــن بهونــه اگــه گفــتم دلــم تــو...دســتمه م جــزوه آخــه..میشــم ممنــون -

ــی ــو کس ــن ت ــگاه ای ــا دانش ــم روي ه ــت ه ــیه...واال...نمیریخ ــل قض ــون مث ــط هم ــواهر رواب ــرادري خ  ب
ــود ــماره...ب ــام ي ش ــوي و آرس ــیش ت ــیو گوش ــداحافظی...کــرد س ــرد خ ــیش و ک ــریس پ ــت ک ــه...رف  ب

 ...ارسام الو:گفتم و زدم زنگ ظارسام
 

 خوبی؟...ساسان سالم:پیچید گوشی توي دارش خش صداي
 
 یونی؟ شده؟چرانیومدي چت...بپرسم ازتو باید من -
 
 ...خوردم سرما -
 
 ...گرفت سراغتو کی بگو -
 
 ...دیگه سیاوش -
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 !خانومتون کیو،هما آي نه -
 
 نه -
 
- شد باز صدات اینکه مثل ا... 
 
 کردي؟ اسکلمون -
 
 ...توئه دست اش جزوه گفت...میگم راست خودت جون...االغ نه -
 
 ...نگرفتم جزوه ازش حاال تا من ولی -
 
ــس - ــیه پـ ــااام قضـ ــه آهـ ــت...آهامـ ــه غیبـ ــی ات روزه یـ ــازبوده خیلـ ــا کارسـ ــر...هـ ــت زودتـ  غیبـ

 ...کردي موس موس سرش پشت چقدر نمیره یادم که من...میکردي
 
 نکردي؟ که کل کل باهاش -
 
 نداري؟ کاري...نداشت دماغشو و دل بابا نه -
 
 ...خداحافظ نه -
 

 آمـاده  و گذاشـتیم  هـم  سـر  سـربه  کلـی ...بـود  بهتـر  ازمـنم  حـالش  شـکر  خـدارو ...اینـا  آرش خونـه  رفتم
 و کــردم ســالم باســر...بــود زدن حـرف  حــال در هــا مشــتري از بــایکی علیرضـا ...پــاتوق بــریم بــاهم شـد 

 علیرضا؟ احوال:گفتم و پایین اومدم ها پله از...کرد صدام که میرفتم باال طبقه سمت به
 
 ...ساسان چاکریم -
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 داشتی؟ کارم -
 
 ...پره میزتون راستش...آره -
 
 ..دیگه میز یه سر برن بگو بهشون خوب -
 
 ...آشنان -
 

 کیه؟:گفتم و کشیدم توهم اخمامو
 
 ...دیگه خانم یه با...اینجا اومدي باهاشون که خانمی همون -
 

 میــز یــه ســر مــامیریم:گفــتم...مــن جــاي ســر همیشــه مثــل من؟البــد میــز شــده هــم اون پــاتوق...بــه بــه
 ...آ جام این من بگی ندي سوتی فقط...دیگه

 
 مــن کــه طــوري...نشســتیم گوشــه یــه رفتــیم...رفــت و گفــت اي باشــه... کــرد نگــام متعجــب علیرضــا

 کسـی  و بـود  شـلوغ  شـاپ  کـافی  هـم  روز اون...بـود  اومـده  همـا  بـا ...نمیدیـد  منـو  اون ولـی  میدیـدم  اونو
 نشسـته  اونـا  بـه  پشـت  مـن ...نـده  سـوتی  داري دوسـت  هرکـی  جـون :گفـتم  آرش بـه ...نبود کسی متوجه
 شـــده میخکـــوب اون رو نگـــاش آرش ولـــی...میکـــردم نگـــاش میگشـــتم بـــر گـــاهی هـــراز و بـــودم

ــود ــد خوشــم...ب ــا حتــی...نیوم ــه ب ــتمو...بــود عزیزتــر داداش از آرش اینک  آرش چشــماي جلــو دس
ــون ــتم و دادم تکـ ــوي:گفـ ــوریش؟...هـ ــدون آرش...نخـ ــه بـ ــه توجـ ــن بـ ــاره مـ ــش زد زل دوبـ  و بهـ

 کیه؟ شبیه اول نگاه تو میدونی:گفت
 

 ...هه خواننده همین:گفت...کی؟:گفتم و دادم باال ابرومو تاي یک
 

avril-lavigne- 
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 ...کی؟نمیشناسمش -
 
ــو اَه - ــدر ت ــی چق ــا و...پرت ــیش ب ــت گوش ــو رف ــت ت ــد...ن ــد بع ــین چن ــی م ــرفم رو گوش ــت ط  و گرف

 ...آوریله این ببین بیا:گفت
 
 ...عسلیه چشماس کریس آبیه چشماش این...اینه شبیه کجا بابا نه -
 
ــان - ــی ساس ــکلی خیل ــن...اس ــتم م ــوکپی گف ــه؟گفتم فت ــو اون ــاه ت ــبیه اول نگ ــه ش ــوي...اون ــه ت ــاه ی  نگ

 میفهمی؟
 
 ام؟ پیت براد شبیه من بگی نمیخواي...نیست شبیهش هیچم...نه -
 
 ...جون سااااسی مانکنی ساسی شبیه تو گرفتی تحویل خودتو خیلی بابا تو؟نه -
 
 !چندش...دهنم تو ماسید ام قهوه زدي بهم حالمو آرش -
 
 ...نیستی هیشکی شبیه تو...کردم شوخی بابا باشه -
 
 ...میدونم -
 
 ...نیستن هم شبیه....  مثال...داري نفس به اعتماد خیلی -
 
 آررررش -
 
 ...داره و آوریل چهره ته ولی...کردم غلط -
 
 ...ندادم گوش آهنگاشو حاال تا -
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 چشه؟ کریستینا ساسان...میارم برات -
 

 همــا...میــداد تکــون عصــبی سرشــو و بــود گرفتــه هاشــو شــقیقه دســتاش بــا...کــردم نگــاش و برگشــتم
 !نمیدونم گفتم و انداختم باال اي شونه...کنه آرومش میکرد سعی هم

 
ــد ــتم هرچن ــود و میدونس ــردم وانم ــدونم میک ــوداري آدم...نمی ــودم ت ــراي...ب ــه ب ــواس اینک  و آرش ح

 نشد؟ هستی از خبري:گفتم نکنهZOOMروشون انقدر تا کنم پرت
 

ــماش ــین چش ــد غمگ ــت و ش ــه:گف ــو...ن ــوض بحث ــرد ع ــرت و ک ــرت و چ ــت پ ــنم و گف ــی م ــل ب  دلی
 ذهــنم از رو کــریس رفتــار ناگهــانی شــدن عــوض خندیــدن بــا میخواســتم شــاید نمیــدونم...میخندیــدم

 هــا پلــه از و گرفــت و کــریس بــازوي زیــر و کــرد حســاب و میــز همــا...نبــودم موفــق...ولــی...کــنم دور
 نگـام  مـات ...گـرفتم  ازش و فنجـون  دوتـا  و کـردم  صـدا  میکـرد  جمـع  میـزو  کـه  گارسـونی ...رفـتن  پایین

 صــورتی رژلــب میتونســتم...شــدم خیــره فنجــون دوتـا  بــه... میکــنم حســاب پولشــو:گفــتم بهــش میکـرد 
ــدم تشــخیص و کــریس همیشــگی ــا...ب  و کــریس فنجــون...نمیکــرد آرایــش مواقــع اکثــر کــه هــم هم

 )....نمیدونم اسمشو که فیلمه یه از اي تیکه قسمت این...(برداشتم
 

*** 
 

 گذاشــتم صــورتم روي راســتمو دســت...بــود داده پیامــک بهــم ناشــناس ي شــماره همــون معمــول طبــق
 کـه  کسـی  بـه  آبـدار  فحـش  دوتـا ...شـد  بلنـد  موبایـل  ي نکـره  صـداي  کـه  میشـد  گـرم  کـم  کم چشمام و

 الوبله؟:گفتم بداخالقی با و دادم بود زده زنگ بهم ظهر سر
 

 ...آقاساسان سالم:پیچید گوشی توي ظریفی صداي
 
 شما؟ نیاوردم جا به...سالم -
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 !واي:گفتم زیرلب!ام بهاره -
 
 گفتین؟ چیزي -
 
 داشتین؟ کاري...نه -
 
 بیارم؟ تونو جزوه دیگه هفته من میشه...بله -
 
 تحــویلش دانشــگاه تــو کــردم غلطــی عجــب گفــتم تــودلم...نداشــتم صداشــو تحمــل...نــداره مشــکلی -

 ...گرفتم
 

 ...خوابیدم و کشیدم راحتی نفس...کرد قطع و داد رضایت باالخره
 

 کــه بــود ایــن ســیاوش خــوبی....میگفتــیم پــرت و چــرت و بــودیم شــده جمــع هــم دور پســرا از باچنــدتا
ــل ــو الاق ــوي من ــع ت ــاورد جم ــل می ــام...آرش مث ــا آرس ــا ب ــال در هم ــرف ح ــود زدن ح ــش و ب ــاز نیش  ب

ــود ــس...ب ــه ازب ــارش تیک ــردن ب ــایت ک ــیش و داد رض ــا پ ــد م ــورتش...اوم ــین ص ــو ع ــود لب ــوژه...ب  س
 بگــم نرفتــه تایــادم هــا بچــه:گفــت اردالن...نمیگفــت هیچــی طفلــک ولــی...بــود شــده کــردن مســخره

 چــه تـا  ولـی  داشــتم دوسـت  و رفـتن  پــارتی...بیـاین  حتمـا  دانشــجوییه پـارتی  مـن  ي خونــه تـو  فرداشـب 
ــارتی ــه پ ــمامو...باش ــز چش ــردم ری ــتم ک ــوش:وگف ــه ج ــه؟ چ ــد اردالن...جوری ــت و خندی ـوِش:گف جـ 
ــالمه ــه میــدونی اردالن:گفــت ســیاوش...س ــان ک ــن و مشــروب از ساس ــر ای ــا مــاري زه  خوشــش ه
ــاد ــا...نمی ــاوي ب ــتم کنجک ــرا از:گف ــارو دخت ــی؟ کی ــت اردالن گفت ــا:گف ــون تقریب ــانی...همش ــتم آه  و گف
 میاد؟ هم کریس که کردم فکر خودم با...کردم عوض و بحث

 
*** 
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 مشــکی،کت تنــگ جــین شــلوار...باشــم خوشــتیپ میخواســتم...زدم ســوت آیینــه تــوي خــودم بادیــدن
ــپرت ــکی،موهامم اس ــاال مش ــودم زده ب ــی ب ــن ول ــرده فش ــودم نک ــه...ب ــن دوش ی ــرفتم اتکل ــی و گ  راه

ــه..شــدم ــک اردالن خون ــود خودمــون نزدی ــا...ب ــرادي آخــرین از تقربی ــودم اف  و آرســام..رســیدم کــه ب
 ســیاوش پــیش...کــردیم پرســی احــوال و اومــد طــرفم بــه اردالن...بــودن بخنــد و بگــو حــال در ســیاوش

 پیشــمون اردالن وقــت همــون...هرهرمیخندیــدین؟ و میگفتــین چــی خــوب:گفــتم و نشســتم آرســام و
 ...چطور؟:گفت پوزخند با سیاوش...مجلسه؟ دخترچراغ یه امشب ها بچه:گفت و نشست

 
ــدوگفت اردالن ــم:خندی ــدتا چش ــرا چن ــه پس ــوز...دنبالش ــده هن ــذار نیوم ــاد ب ــوپریزه بی ــم...س ــور دل  ش
ــاد ــم...افت ــت دل ــر اون نمیخواس ــریس دخت ــه ک ــد...باش ــین چن ــد م ــریس بع ــم ک ــید راه از ه ــا...رس  ب

 کشــیدنم نفـس  راه...شـدن  خیــره بهـش  همـه  کـه  طــوري بـود  شـده  قشـنگ  خیلــی...بـرد  مـاتم  دیـدنش 
ــه داشـــتم شـــد بســـته ــوام کـــریس نـــه...میشـــدم خفـ ــوري نبایـــد...کنـــه نگـــات کســـی نمیخـ  اینجـ

ــدي ــاش...میوم ــد نگ ــن روي و چرخی ــت م ــد ثاب ــت...ش ــتم دوس ــل داش ــه مث ــا همیش ــدنم ب ــد دی  لبخن
 هـم  سـیاوش ...بـره  همـا  پـیش  تـا  شـد  بلنـد  آرسـام ...برگردونـد  سرشـو  نفـرت  بـا  کـردو  اخم ولی...بزنه

ــا زدن گــپ حــال در ــدتا ب ــرا چن ــاهم همــه اکثــرا یعنــی...بــود دخت  جــام و بــودن زدن حــرف درحــال ب
ــود دستشــون ــا هــم کــریس...ب ــی ب ــود بخنــد بگــو حــال در پســرا از یک  و اومــد دوبــاره اردالن...ب

 کیه؟ سوپریز اون گفتین اگه خوب:گفت
 

 اردالن...نیســت؟ میکائیلیــان نکــنم غلــط:گفــت اماســیاوش...نمیــدونم یعنــی کــه انــداختم بــاال اي شــونه
ــونه روي زد ــت اش ش ــت:وگف ــر گــرم دم ــون...پس ــام تــو خ ــخ رگ  کنتــرل خودمــو ولــی...بســت ی

 بــاورت:گفــت مــن بــه توجــه بــدون اردالن...میــدادم فشارشــون و بــودم کــرده مشــت دســتمو...کــردم
ــه میــدونم:گفــت ســیاوش...دنبالشــه همــه چشــم ســیا نمیشــه  نگــاش تفــاوت بــی...کــرد نگــاه مــن وب
ــردم ــس...ک ــی نف ــید راحت ــه اردالن...کش ــمت ب ــت کــریس س ــعی...رف ــردم س ــون ک ــنم نگاش ــراي نک  ب
 نمیپلکی؟ یونی تو باکسی:گفتم سیاوش به همین
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ــه - ــم!داداش ن ــارن حــرف کمــه؟میخواي عقل ــدونی...دربی ــه می ــه محــیطش دانشــکده ک  شــهرهاي عین
 خودمــون دانشــگاه تــو هــم یکیشــون دختــرام دوســت مــن...میپیچــه جــا همــه خبــر یــه زود...کوچیکــه

 کـه  هـم  حـاال .... بـود  پیچیـده  جـا  همـه  میکائیلیـان  و تـو  خبـر  ولـی  نیـاد  بـدت  مثال...نمیاد خوشم...نیست
 ...میکنن امتحان خودشونو شانس بقیه نمیدین محل هم به
 

ــیاوش ــر س ــوبی پس ــود خ ــط ب ــم فق ــود وراج یک ــرم...ب ــه درد س ــود گرفت ــد...ب ــدم بلن ــمت و ش ــز س  می
 تــوي و برداشـتم  انگــور آب خـودم  بــراي...میشـد  پیــدا الکلـی  مشــروبات انـواع  روش کــه رفـتم  یزرگـی 

 کـریس  بـه  هـراس  بـدون  بـار  ایـن !جـام  ام دیگـه  دسـت  تـوي  و بـود  سـیگار  دسـتم  یه توي...ریختم جام
ــو اردالن...میکــردم نگــاه ــرد دراز دستش ــاي ازش و ک ــانه...کــرد رقــص تقاض ــد سرخوش ــول و خندی  قب
 کـم ...بـودن  کـرده  عـرق  هـام  شـقیقه ...بـود  تـر  تلـخ  هـم  مـار  زهـر  از دهـنم  توي انگور اب ي مزه...کرد
 چـت :گفـت  صـورتم  بادیـدن ....ساسـان  ندیـدمت :گفـت ...اومـد  طـرفم  بـه  بهـاره ...وسـط  ریخـتن  همه کم

 هــواي..نشســتم هــا پلــه روي...بــرد حیــاط تــوي و کشــید دســتمو...میرفــت گــیج ســرم...ساســان؟ شــده
 ادامــه...کــردم نگــاش مــات...کریســتیناس خــاطر بــه میــدونم:گفــت بهــاره...کــرد بهتــر حــالمو خنــک

ــرا نمیــدونم کــردي فکــر:داد ــدي؟ محــل بهــم چ ــونم...نمی ــل زب ــود شــده قف ــتم چــی...ب ــد...میگف  لبخن
ــی ــت و زد تلخ ــرم:گف ــل ت ــی قب ــاح خیل ــودم افتض ــه؟ ب ــی ازت...یادت ــم خیل ــد خوش ــگل...میوم  و خوش

ــودي خوشــتیپ ــی...ب ــدادي هــم ســگ محــل بهــم ول ــال بــی مــنم...نمی ــا کــردم فکــر چــون شــدم خی  ب
 تــو روز یــه:گفــت و کشــید آهــی بهــاره...گفــتم اي باســرآره...یادتــه؟ رو حســینی اســتاد...کریســتینایی

ــابون ــوت خی ــرفتم خل ــه می ــه ک ــینی ی ــا ســه...شــد مــزاحمم ماش ــودن تــوش جــوون پســر ت ــه...ب  زور ب
ــتن ــوارم میخواس ــنن س ــه ک ــتاد ک ــر اس ــید س ــون و رس ــر باهاش ــد درگی ــا...ش ــم اون ــون ه  روي و دمش

 دردســر بــرام کــه ومیــام میــرم وضــعی باســرو چــرا:گفــت اســتاد اونــروز...رفــتن و گذاشــتن کولشــون
ــه درســـت ــو بعـــدهم...شـ ــوند منـ ــه روز اون از...رسـ ــد بـ ــه بعـ ــر همـ ــرم و فکـ ــتاد ذکـ ــینی اسـ  حسـ

 جلــف و شــدم رنگــین ســنگین اون خــاطر بــه اولــش...مجــرده دیــدم بــودم آورده در هــم آمــارش...بـود 
 منــد عالقـه  بهـش  خـودم  و حجـاب  فلسـفه  دنبـال  رفـتم  تــازه مـدت  یـه  بعـد  امـا ...گذاشـتم  کنـار  و بـازي 
 عالقـه  بـی  بهـم  میگفـت  بهـم  ام زنانـه  حـس ...دختـرم  یـه  مـن  ولـی ...نـداد  محـل  بهـم  دیگـه  استاد...شدم
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ــت ــراش...نیس ــم ب ــی...مهم ــی ول ــی ب ــرد محل ــی روز اون...میک ــت وقت ــتم پیش ــراي نشس ــرص ب  در ح
 زد...میکــنم کمـک  بهــت مـن ...دربیــاري رو کریسـتینا  حــرص میخـواي  هــم تـو  فهمیــدم...بـود  آوردنـش 

 بـــازي بهـــاره بـــا میکـــردم حـــس...شـــد برداشـــته هـــانم شـــونه روي از ســـنگینی بـــار....خنـــده زیـــر
ــی...میکــردم ــدم ازش دیگــه...نداشــتم حســی همچــین حــاال ول ــاهم...نمیومــد ب ــدو در...شــدیم وارد ب  ب

 مثــل نگــام...بــودن رقصــیدن حــال در همــه...بــود اي خفــه ي فضــا...خــورد صــورتم تــوي دود بــوي ورود
 لعنـــت خـــودم احســـاس بـــه و زدم پوزخنـــد...میرقصـــید اردالن بـــا...شـــد زوم کـــریس روي همیشـــه

 نـــداده دلـــم دوســـت افســـارمو شـــکر خـــدارو....نبـــود مـــن ي تیکـــه هـــم دختـــر ایـــن...فرســـتادم
 ي همــه و زدم محکمــی پــک و زدم آتــیش اي دیگــه ســیگار...نداشــت لیاقــت هــم آره،کــریس...بــودم

ــو ــل دودش ــه داخ ــتادم ام ری ــتم...فرس ــگ ری ــدتر آهن ــد تن ــریس...ش ــا ک ــک ب ــر ی ــه پس ــال در دیگ  ح
 دوبـاره  دودشـو ...زدم تـر  عمیـق  رو بعـدي  پـک ...میخندیـد ...بـود  دسـتش  تـوي  جـامش  و بـود  رقصـیدن 

 برنداشــته شالشــو حتــی...بهــاره روي چرخیــد نگــاهم...میخــورد بهــم حــالم...فرســتادم هــام ریــه تــوي
ــایکی بــود ــو تقریبــا...خــورد هــم چهــارم پیــک کــریس...بــود زدن حــرف حــال در دختــرا از وب ــو تل  تل

 تقاضــاي ازش دیگــه یکــی...شــد خــودش زدن بــاد مشــغول و کــرد پــرت مبــل روي خودشــو...میخــورد
 اي قروچــه دنــدون...شــد رقصــیدن مشــغول و گرفــت رو پســره دســت حــالش همــون بــا...کــرد رقــص

 ســـرش پشـــت...خندیـــد اون و گفـــت چیـــز یـــه گوشـــش دم پســـر...رفـــتم طـــرفش بـــه و کـــردم
 خیلــی:گفــتم...زدم بهــش محکمــی ســیلی و بــردم بــاال دســتمو...شــد غمگــین نگــاش بادیــدنم...ایســتادم

ــو زود ــه...دادي نشــون خودت ــد اش چون ــه...خــورد ســر صــورتش روي اشــکاش و لرزی ــه ســاکت هم  ب
 بــدین ادامــه:گفــتم پوزخنــد بــا و دادم بــاال ابروهــامو...بــود شــده قطــع هــم موزیــک...میکــردن نگــاه مــا

 ...دوستان
 

 مـو  کـت ...بـود  شـده  خشـک  دسـتش  تـوي  جـام  هـم  سـیاوش ...میکـردن  نگـاهمون  گنـگ  آرسـام  و هما
 میدویــد ســرم پشــت کســی...اومــدم بیــرون اونجــا از و برداشــتم بــودم نشســته روش کــه مبلــی روي از

 کفشــش ي پاشـنه ...کـنم  صــداش کـریس  کـه  نمیــدادم اجـازه  خـودم  بــه دیگـه ...بـود  برگشتم،کریسـتینا 
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 مســیح بــه رو تــو ساســان:زد فریــاد هــق بــاهق و دوییــد دنبــالم و درآورد پــاش از کفشاشــو...شــد کنــده
 ...وایسا

 
ــوت ــوار و زدم و ریم ــین س ــدم ماش ــل...ش ــزي قف ــه زدم و مرک ــه ب ــین شیش ــد ماش ــاهق و کوبی ــق ب  ه

 بــه نیــازي...دیــدم و بــود الزم کــه هرچــی:گفــتم و دادم پــایین رو شیشــه...بــده گــوش سااااســان:گفــت
ــوش ــردن گ ــدارم ک ــداحافظ...ن ــانم خ ــان خ ــرا میکائلی ــون پس ــتن منتظرت ــامو...هس ــدال روي پ ــاز پ  گ
 آره...میکــرد نظــاره منــو رفــتن و بــود نشســته زمــین روي کریســتینا...شــدم دور اونجــا واز دادم فشــار

ــن ــتباه م ــردم اش ــنس از اون...میک ــن ج ــود م ــن...نب ــزا ای ــراي چی ــب اون ب ــود،اون عی ــدودیتی نب  مح
ــودم مـــن...نداشـــت ــه بـ ــر کـ ــودم مقیـــدي پسـ ــري و بـ ــتم رو دختـ ــه میخواسـ ــامحرم کـ  لمســـش نـ

 .رفتم خونه کوفته باتنی...نمیخوردیم هم به ما...نبود اون تقصیر...نکنه
 

ــدنم بــه قوســی و کــش ــار کســالت روز یــه...بــود جمعــه...بیدارشــدم خــواب واز دادم ب  دقیقــه چنــد...ب
 دیشــب...بــود روم پتــو یــه و بــود بــرده خــوابن هــا مبــل روي...شــدم مــوقعیتم متوجــه تــا کشــید طــول

 برداشــتم عســلی روي از گوشــیمو...بــود انداختــه پتــو روم نســرین حتمــا...بــود بــرده خــوابم جــا همــین
ــه ــاه ســاعتش وب ــردم نگ ــاعت..ک ــود7س ــدتا...ب ــیج چن ــیس و مس ــتم کــال م ــون...داش ــام همش  و ازآرس

 :بود داده اس ام اس هم ناشناس شماره همون...بود سیاوش
 

 ! رفتنت شدماز مات
 

 پـس ...»تـو  کـریس «نیسـت  دیگـر  بودکـه  دل یـک  فقـط  وسـط  نبـوداین  درمیـان  هـم  شـطرنجی  میـز  هیچ
ــا میــزدم حــدس...بــود کــریس  تحویــل هــم خــودش چــه...بــود دیگــه یکــی خــودش شــماره چــون ام

 خــط یــه بایــد...اتــاقم تــوي رفــتم و درآوردم گوشــی تــوي از خطمــو....زرشــک!!!!تــو کــریسِ...میگرفــت
 کــرده اشـتباه  زنـدگیم  تــوي بـار  یـک ...باشـه  مــن زنـدگی  تـوي  نداشـت  حــق کـریس ...میخریـدم  جدیـد 

 ...نمیکنه تکرار بار2اشتباه یه عاقل ادم...بودم داده هم گزافی تاوان...بودم
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ــا رفــتم آرش دنبــال روز اون فــرداي  نیکوکــاري ،روز روز اون بکنــیم خریــد نیکوکــاري جشــن بــراي ت
ــا هــم ســامی.....بــود احســان و  طبــق میخواســتم مــن امــا کــردن خریــد ســامی و آرش...بــردم خــودم ب

 رو کادوهــا میــز چنــدتا روي و بــود گوشــه یــه پــول هــاي صــندوق...بــدم پــول پــیش ســالهاي معمــوال
ــودن گذاشــته ــیم پرورشــگاه تــوي مــون قــدیمی مربــی پــیش کادوهــا گذاشــتن بعــد...ب ــون...رفت  مهرب

ــرعکس...بــود ــري ب ــه...کب ــود شــده پیــر خیلــی دیگــه حــاال...میکــردیم صــداش خال ــون...ب  چــایی برام
 بــازي محوطــه تــوي کــه هــایی بچــه بــه ذوق بــا ســامی...نمیخــوردم ولــی برداشــتم احتــرامش بــه...اورد

ــردن ــرش...میکــرد نگــاه میک ــاورد طاقــت هــم آخ ــت اجــازه و نی ــت و گرف ــون رف ــاهی...پیشش  نگ
 ...خاله انتظارشونه در چی آینده در میدونن چه ها بچه این:گفتم کشیدم وآهی کردم بهشون

 
ــم آرش ــت ه ــا...آره:گف ــانس ماه ــه اوردیــم ش ــا از ک ــیم اینج ــامهربونی خالــه...رفت ــگی ب  اش همیش
 و ســوخت مــن ي ســینه کــه موقــع اون:گفــتم و زدم پوزخنــدي...هســت مواظبشــون...خدابزرگــه:گفــت

 خیلـی  تـو  بـا  کبـري :وگفـت  داد تکـون  سرشـو  خالـه ...بـود؟  کجـا  خـدا  پیچیـد  ام بینـی  تـو  سوختگی بوي
 چــرا نمیــدونم خالــه:گفــتم...کنــه اینکــارو نمیــدادم اجــازه بهــش وگرنــه نبــودم مــن م روز اون..بــود بــد

 خالـه ...نداشـت  هـم  کاریشـون  ولـی  نبـود  خـوب  بابقیـه ...بـود  نفـرت  چشـماش  تـو ...بـود  بد اینقدر من با
 قــرار نمیــدونم...زد حرفـو  همــین همیشـه  مثــل...میفهمـی  روز یــه:وگفــت کـرد  نگــاه شـو  چــایی اسـتکان 

ــود ــو روز یــه ب ــم چی ــارو...بفهم ــامی و خــوردیم بیــرون ناه ــا بچــه از س ــف ه  و ارش...میکــرد تعری
ــیم و رســوندم ــه رفت ــد...خون ــتم ناهــار بع ــاب حســاب ســر رف ــا و شــرکت هــاي کت ــار غــرق شــب ت  ک

ــدن درس و کــردن کــار...شــدم ــزاحم افکــار چــون داشــتم دوســت و خون  نمیذاشــت و میــزد پــس و م
 ...کنم فکر بهشون

 
 خـط  یـه  رفـتم  هـم  عصـر ...کـردم  سـرگرم  خونـه  تـوي  خودمـو  و شـدم  رفـتن  دانشگاه خیال بی بعد روز

 کــه بـود  ایـن  بـه  خـوبیش  ولـی  نبـود  رنـد  ام قبلـی  خـط  مثـل  هرچنـد ...کـردم  افتتـاحش  و گـرفتم  جدیـد 
ــه ــتینا دیگ ــماره کریس ــو ش ــت م ــپ...نداش ــابمو ل ــت روي ت ــتم تخ ــکم روي و گذاش ــیدم دراز ش  و کش
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ــتم ــر...نــت تــوي رف ــال عکــس ب ــال عاشــق فوتب ــودم والیب ــار...ب ــدم و جدیــد اخب  هــم چــت اهــل...خون
 ...خوابیدم و کردم خاموشش و شدم خسته هم نت از بعد خرده یه...نبودم

 
*** 

 
ــر همــه ــتند نظــر زیــر منــو چشــمی زی ــراز...داش ــتند هــم گــاهی ه ــتینا بــه و برمیگش  نگــاه کریس

 تیکــه زدم بهــش مــن کــه ســیلی اون بــا...بــودم زده دانشــگاه تــوي و واعتبــار قیــدآبرو کــال...میکردنــد
ــداختن ــاي نمین ــب ج ــت تعج ــیاوش...داش ــام و س ــالم آروم آرس ــردن س ــب...ک ــونو زیرل  و دادم جوابش

 هــیچ تقریبــا..بــود جــدي و خشــک خیلــی کالسـش  و داشــتیم کــالس فاضــل اســتاد بــا...نشســتم بینشـون 
ــا مــنم...نمیــزد جیــک کــس  اســتاد خشــک صــداي...میکــردم بــرداري یادداشــت حرفــاش از جــدیت ب
 کجاست؟ حواستون میکائلیان خانم:شد بلند فاضل

 
 ...استاد همینجا..هـَ -
 
 ...کنین حل رو مسئله این بیاین لطفا پس...اینطور که -
 

 کنـه  حـل  رو مسـئله  میخواسـت  وقتـی  کـردم  حـس  ولـی  نمیـدونم ...اومـد  تختـه  پـاي  سسـت  هـاي  باقدم
 ...نیستم بلد استاد:گفت وباجدیت کرد صاف سرشو...میلرزید دستاش

 
 ...بیرون بفرمایید پس -
 
 !چشم -
 

 بـا  کـه  نبـود  کریسـتینایی  همـون  ایـن ...رفـت  بیـرون  کـالس  از و کـرد  جمـع  وسایلشـو  آرامـش  کمال در
ــه اشــکاش مــن اخــم یــه ــه گول ــایین گول ــروي...میریخــت پ  غــرور کــه بــود ایســتاده دختــري مــن روب

 ...میاورد در زانو به منو چشماش
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 پیــدا آرســام از تــر وحشــی یعنــی...کمــرم تــوي کوبونــد یکــی کــه بــودیم محوطــه تــوي کــالس از بعــد

ــردي ــتم...نمیک ــی:گف ــام؟ مریض ــا...آرس ــیاوش ب ــر زدن س ــده زی ــام و خن ــت آرس ــرا:گف ــیت چ  گوش
ــه؟فکر ــردم خاموش ــه ک ــاطر ب ــتینا خ ــه کریس ــی ی ــر بالی ــودت س ــورتمو...آوردي خ ــع ص ــردم جم  و ک

ــتم ــع:گف ــن جم ــن ک ــدیاتو ای ــو...چرن ــوض خطم ــردم ع ــط...ک ــت فق ــردم وق ــماره ک ــو ش ــه م  آرش ب
ــدم ــماره...ب ــو ش ــون م ــا و گفــتم بهش ــم اون ــوي ه ــون ت ــیو گوشیش ــردن س ــاره...ک ــه به  طرفمــون ب
 جـیم  کـه  بـود  خـدامون  از هـم  مـا  و نیومـد  اسـتاد  بعـد  سـاعت ...ورفـت  داد مـو  جزوه و کرد سالم...اومد

 تــوي رفتــیم بــاهم...میرســونی؟ جــایی یــه تــا مــنم نیــاوردم ماشــین مــن ساســان:گفــت ســیاوش...بشــیم
ــدم...هــا نعمتیــه هــم پولــدار بابــاي:گفــت و زد کشــداري ســوت ماشــینم دیــدن بــا کینــگ پــار  و خندی

ــزن زر:گفــتم ــنم و داد آدرس...شــو ســوار ن ــه م ــرفتم مســیرش طــرف ب  دوســتش:گفــت ســیاوش...می
 ارزششــــو آره،کریســــتینا میگفــــتم...نمیشــــد نــــه،باورش میگفتم؟میگفــــتم چــــی...ساســــان داري

 .بگیرم نشنیده حرفشو و بکنم اخم میشه مثل دادم ترجیح...نداشت
 
 بله؟ الو -
 
 ساسان؟ داش احوال -
 
 آرش؟ زدي حرف التی تو باز -
 
 ...بیمارستان بیا بلندشو -
 
 افتاده؟ اتفاقی آرش شده چی -
 
 ...زاییده پیمان آره -
 
 زاییده؟ چی؟پیمان -
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 ...بده سور بهمون بیمارستان تو کنیم شتکش قراره...زاییده زنش اینه منظورم...نه...ها -
 
 بیمارستانه؟ کدوم باشه -
 
 ...بیار هم آرسام..... بیمارستان -
 
 ...فعال...اُکی -
 

 بهـش  بـرن  بانسـرین  بعـدا  شـد  قـرار ...کـرده  زایمـان  پیمـان  همسـر  گفـتم  بهـش ...بـود  خونه احمد حاج
ــر ــزنن س ــاج...ب ــد ح ــی ارادت احم ــه خاص ــتاي ب ــگاهیم دوس ــت پرورش ــه دم...داش ــام خون ــا آرس  این

 شــدن آمــاده بــراي مــرد یــه داره دلیلــی چــه...بــود آرســام بــدتر آرش از...بــوق روي گذاشــتم دســتمو
ــاعت ــتش دوس ــده لف ــاالخره...ب ــد ب ــب اوه...اوم ــی عج ــم تیپ ــود زده ه ــتم...ب ــش خواس ــدم فحش ــه ب  ک

 رفتـــیم  و خریـــدیم  قشـــنگی  گـــل  دســـته  راه ســـر...کـــرد  خـــواهی  معـــذرت  خـــودش  قـــبلش
ــتان ــرو...بیمارس ــچ ب ــوي ب ــه ت ــودن محوط ــان و ب ــه و پیم ــارون تیک ــرده ب ــودن ک ــم...ب ــد اون  و میخندی

 اونــم و گذاشــتیم پیمــان ســر ســربه یکــم...بــودن مــچ هــم بــا حســین و آرســام...میشــد ســرخ صــورتش
ــده و بــودیم نشســته هــم کنــار هــا نیمکــت روي داد ســفارش ســاندویچ برامــون  رو هــا ســاندویچ باخن

ــوردیم ــان از...میخ ــار پیم ــادي انتظ ــتیم زی ــوي...نداش ــالم ت ــت ع ــم رفاق ــن ه ــا ای ــود حرف ــه نب ــوي ک  ت
 پــر ســاکی بــود دختـر  کــه پیمــان ي بچـه  بــراي آرش....بــده بهمــون آنچنـانی  غــذاي آنچنــانی رسـتوران 

 لبــاس دسـت  یـه  حسـین  و بـودیم  اورده گــل دسـته  کـه  هـم  آرسـام  منــو و بـود  خریـده  بـازي  اسـباب  از
 ازش...نمیـــدادن راهمـــون اصـــال کـــنم فکـــر یعنـــی...نـــرفتیم زنـــش عیـــادت...بـــود خریـــده نـــوزاد

ــا دیــدم کــه بــودم آرســام منتظــر ماشــین تــوي...اومــدیم بیــرون بیمارســتان از و کــردیم خــداحافظی  ب
ــرف مشــغول آرش ــود زدن ح ــد...ب ــه بع ــه ب ــین شیش ــت و زد ماش ــان:گف ــکالی ساس ــداره اش ــن ن ــا م  ب
 هـــم بـــا صـــنمی کـــردن احـــوال و حـــال غیـــر دوتـــا ایـــن...کـــردم نگـــاش موشـــکافانه...بـــرم آرش

 بــه تــوراه...رفــتم و زدم بــوق یــه...رفــت و زد بــوق و شــد اش بــک هــاچ پرایــد ســوار حســین...نداشــتن
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 کاسـه  یـه  واقعـا  یـا  بـودم  بـدبین  زیـادي  مـن  یـا ...داشـتن  چکـار  بـاهم  آرسـام  و آرش میکـردم  فکـر  این
 ....بود کاسه نیم زیر اي
 

*** 
 

 یــه و بـود  داخلــش عکـس  چنــدتا کـردم  بــازش...شـدم  نامــه پاکـت  یــه متوجـه  کــه کـردم  بــاز رو جـزوه 
 چنــد بــراي کنــه نگــاه داره دوســت کــه رو کســی عکــس اگــه عاشــق ساســان،آدم:کوچیــک یادداشــت

 ...بهاره...میکنه فراموش و نبودنش دقیقه
 

ــدتا ــس چن ــت عک ــی دس ــوي جمع ــونی ت ــب اون مهم ــی ش ــود لعنت ــه ب ــتینا ک ــم کریس ــوي ه ــس ت  عک
ــود ــورتش...ب ــدون ص ــود خن ــی...ب ــاش ول ــون...چش ــمایی هم ــود چش ــه ب ــر ک ــاکی از پ ــودن پ ــر...ب  باس

 زنــــدگیم تــــوي بزرگـــی  دوراهــــی...گرفـــت  دلــــم...کــــردم نـــوازش  و صــــورتش روي انگشـــتم 
 ...گذاشتم دفترخاطراتم الي عکسارو...بود

 
*** 

 
 و میخونــد قــرآن احمــد حــاج...بــودیم نشســته بــود عســلی روي کــه کــوچیکی ســین هفــت ســفره دور

 بــا و میرفــت ور شــده رنــگ هــاي مــرغ تخــم بــه هــم ســامی...میرفــت اونــور اینــورو عجلــه بــا نســرین
ــو مغــز ســواالش ــاالخره...میخــورد من ــه و افتــادن تکــاپو از همــه ب ــودن شــده خیــره وي تــی ب  ســال...ب

 آبــداري مــاچ مــنم و بغلــم پریــد ســامی اول...کــردیم روبوســی بــاهم دعــا ازخونــدن بعــد و شــد تحویــل
 دســت نســرین بــه...کــنم مــاچ رو کســی نداشــتم عــادت آخــه...کــرد ذوق کلــی ســامی...گــرفتم ازش
 فکـر  خـودم  بـا ...میدونسـتم  دلیلشـو ...بـود  اشـک  پـراز  چشـماش  تـو ...کـردم  نگـاه  احمـد  حـاج  به و دادم

 صــورت پشــت محبــتش چــرا...چروکــه پــراز صــورتش چــرا...شــده پیــر هــم احمــد حــاج چــرا کــردم
 و کـرد  بـاز  دستاشـو ...بـودم  خلفـی  نـا  پسـر  چـرا ...میکنـه  نگـام  باحسـرت  چـرا ...میشـه  مخفـی  اش جدي
ــن ــد م ــه چن ــث ثانی ــردم مک ــن...ک ــون م ــانی هم ــدم ساس ــه ش ــگاه در دم ک ــوش در پرورش ــدري آغ  پ
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 بــه خودمــو....کــنم بچگــی...بشــم بچــه دوبــاره میخواســتم...نداشــت پسرشــو دوري طاقــت کــه پریــدم
ــش ــوندم آغوشـ ــر بـــوي...رسـ ــامه اش محمـــدي گـــل عطـ ــرد نـــوازش را ام شـ  چشـــمامو....میکـ

 ســال همــه ایــن...بــود بــس دیگــه....صــورتم روي خــورد ســر اشــکش ي قطــره و بوســید ســرمو...بســتم
 وقـت  خیلـی  دلـم ...بـود  دیـر  خیلـی  فـردا  شـاید ...بـودم  شکسـته  اونـو  دل هـم  و دادم عـذاب  خودمـو  هم

 طبــی هــاي عینــک قــاب پشــت از و برداشــتم پهــنش ي ســینه روي از ســرمو...بــود بخشــیده اونــو بــود
ــش اش ــره به ــدم خی ــرد اون...ش ــا م ــینه ب ــراز اي س ــت پ ــام...محب ــود باب ــم... ب ــن طلس ــه ای ــال هم  و س

ــتم،دلم ــراي شکس ــان ب ــو ساس ــه کوچول ــوي ک ــگاه ت ــبا آسایش ــا ش ــدرش ت ــراش پ ــی ب ــد الالی  نمیخون
 پــدر هـم  بـود  مـادر  هـم  بـرام  سـال  همـه  ایـن  کــه پـدري  بـراي  دلـم ... بـود  شـده  تنـگ  نمیبـرد  خـوابش 

ــن ــه وم ــاطر ب ــه خ ــاوت ی ــه قض ــه عجوالن ــا دیگ ــداش باب ــرده ص ــودم نک ــگ ب ــده تن ــود ش ــدام...ب  ص
 تنمـــو هـــاش شـــونه لـــرزش...زد پلـــک بـــار چنـــد...کـــرد نگـــام نابـــاوري بـــا....بابـــا:میلرزیـــد،گفتم

 و زدم کنـــار اشکاشـــو انگشـــتم باســـر...میکـــرد ریـــش ریـــش دلمـــو اش گریـــه صـــداي...میلرزونـــد
 بــاالخره:گفــت دارش بغــض صــداي بــا گــرفتیم آغــوش در محکــم رو همدیگــه...بابــا منــوببخش:گفــتم

 ...پسرم بخشیدي
 

 شـــده گـــم هــا  ثانیـــه...نبـــودم پســرخوبی  اگـــه بـــبخش منــو  بابـــا:گفـــتم...بــودم  بخشـــیده مــن  آره
ــودن ــوي....ب ــا ت ــدر دنی ــري پ ــوش وپس ــم درآغ ــودن ه ــه ب ــالها ک ــارهم س ــودن کن ــاهم و ب ــه ب  غریب

 ...بودن کرده پیدا دوباره رو همدیگه انگار حاال...بودن
 

ــرین ــه نس ــتمال جعب ــذي دس ــو رو کاغ ــت جلومن ــماي...گرف ــم چش ــیس اون ــک خ ــود اش ــامی و ب ــا س  ب
 بــه و...بابــا گفتــی احمــد بــه شــنیدم مــن کــه بــاره اولــین ایــن:گفــت نســرین...میکــرد نگــامون حیــرت
 عمــرم تحویــل ســال بهتــرین ایــن...ببینــیم اشکاشــو نمیخواســت...رفــت آشــپزخونه ســمت بــه ســرعت

 "نگرفت ام گریه" ولی بودم کرده بغض...بود
 

 ...شده خشک من اشک چشمه که میشه باورم وقتا بعضی
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 ساســان :گفــت بهــم وقتــی افتــادم کریســمس شــب یــاد ...بــود شــده شــروع عیــد وبازدیــد دیــد
 دلــم حــاال...داشــت مــا بــه ربطــی چــه اینــا عیــد کــه بــودم خندیــده دلــم تــو مــنم...مبــارك کریسمســت
ــت ــداي میخواس ــرمش ص ــه ن ــوي بپیچ ــم ت ــه و گوش ــان،عیدت:بگ ــارك ساس ــه....مب ــدم اون اگ  بود،عی

 کجــا  االن...بــودم  رونــده اونــو  خــودم ...نباشــه کــه  خواســتم  خــودم امــا ...بــود  تــر قشــنگ  خیلــی
 بــا خــوردي مغزخودتــو ساســان بســه...دارن؟اَه وبازدیــد میندازن؟دیــد ســین هفــت ســفره بود؟اونــاهم

 دوســـتاي یـــا...بـــودن بابـــا دوســـتاي از یـــا میومـــدن خونمـــون کـــه کســـایی اکثـــر...ســـواالت ایـــن
 از مــن باشــه هرچــی...اومــدن هــم مــن دوســتاي کــه بــود بعــدظهر...نداشــتیم زیــادي فامیــل...نســرین

ــون ــر همش ــودم بزرگت ــی...ب ــان آرش،آرسام،سیاوش،حس ــت...،پیم ــتاده در پش ــودن ایس ــر اول...ب  فک
 آرش میدونســتم...توخونــه ریخــتن همشــون کــردم بــاز درو وقتــی امــا دیــدنم اومــده تنهــا آرش کــردم

ــا کــرده جمــع همشــونو  بااومدنشــون...گفــتم تبریــک عیــدو و دادم دســت باهمشــون...اورده خــودش ب
ــه ــدا رو خونـ ــته صـ ــود برداشـ ــامی...بـ ــه سـ ــازه کـ ــواب از تـ ــده خـ ــود بیدارشـ ــات بـ ــون مـ  نگاهشـ
 اونــم و میکــرد پــذیرایی نســرین...چــل و خــل واقعــی معنــاي بــه...دیگــه بــودن مــن دوســتاي...میکــرد
ــا وقتــی کــنم پنهــان نمیتونســتم...میخندیــدن هرهــر و میگفــتن پــرت و چــرت  خیلــی بــودم دوســتام ب
ــوش ــت خ ــحال و میگذش ــودم خوش ــا....ب ــید راه از باب ــرا و رس ــه پس ــرامش ب ــد احت ــدن بلن ــالم و ش  س

ــردن ــا...کـ ــت بابـ ــتات از:گفـ ــوب دوسـ ــذیرایی خـ ــن پـ ــتم...کـ ــم:گفـ ــا چشـ ــه آرش...بابـ ــرفه بـ  سـ
 داد دســتش آبــی لیــوان ســیاوش...بــود پریــده گلــوش تــوي پشــته و بــود شــده قرمــز صــورتش...افتــاد

ــده زیــر زدن هــا بچــه...نمیشــه تمــوم آرش بخــور تــر یــواش:وگفــت  آرش میدونســتم مــن فقــط...خن
ــراي ــی ب ــه چ ــرفه ب ــاد س ــه...افت ــد ی ــه بخن ــبش ي گوش ــت ل ــمکی و نشس ــنم...زد چش ــد م ــی لبخن  کج

 .برم هاشون خونه گرفتن قول ازم و کردن رفتن عزم بعد ساعتی...زدم
 

 و آرش...منـه  ماشـینه  تـوي  آرسـام ...درکـه  بـریم  گذاشـتیم  قـرار  هـا  بچـه  بـا ....سـال  فـروردین 13امروز
ــوي حســین ــین ت ــیاوش و آرش ماش ــه س ــاد بعــدا گفت ــی جــاي...می ــدا دنج ــردیم پی ــن و بســاط و ک  په
 ســربه و خــوردیم تخمــه یکــم...نــرفتم دوســتام بخــاطر مــن...فشــم بــود رفتــه بادوســتاش بابــا...کــردیم

 غیبــت و نشســتن پیرزنـا  مثــل...توروخـدا  کــن نگاشـون :گفــت و اومــد هـم  ســیاوش...گذاشـتیم  هــم سـر 
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 کاري؟اونــا کجــاي!بــه:ســیاوش...میشــکنن؟ هــم تخمــه شــما شــهر پیرزنــا اونوقــت:گفــت آرش...میکــنن
ــا...کــرد چــاق قلیــون ســیاوش...خنــده زیــر زدیــم پقــی...میــرن هــم دیســکو  حــس زدم کــه پــک دوت
ــی ــم خفگ ــت به ــاد...داد دس ــون زی ــم قلی ــاخت به ــیگارو...نمیس ــرجیح س ــدادم ت ــدتا...می ــر چن  از دخت

ــمون ــدن رد پیش ــد و ش ــد بلن ــدن بلن ــیاوش...میخندی ــت س ــا:گف ــایین خانوم ــون بفرم ــاهم...قلی ــه اون  ن
ــتن ــه گذاش ــتن ن ــررو برداش ــررو پ ــدن پ ــمون اوم ــی...پیش ــه هرچ ــیاوش ب ــپ س ــپ چ ــاه چ ــردم نگ  ک
ــو ــه خودش ــزد راه اون ب ــام،آرش...می ــین و ارس ــل حس ــن اه ــارا ای ــودن ک ــاد نب ــرا زی ــل رو دخت  تحوی
 هـم  یکیشـون ...رفـتن  خودشـون  دقیقـه  چنـد  بعـد  کـه  میکـردم  نگاهشـون  میرغضـب  مثـل  مـنم  نگرفتن

 رو قرمــــزه شــــال اون شــــماره چــــرا ســــیاوش:گفــــت آرســــام...داد ســــیاوش بــــه شــــو شــــماره
ــود تـــر نگرفتی؟خوشـــگل ــیاوش...بـ  تـــر قشـــنگ هـــیکلش یکـــی ایـــن خـــوب:وگفـــت خندیـــد سـ

 قســم میتــونم...بــودن مثبــت بچــه حســین و آرســام...انــداخت پــایین سرشــو و شــد ســرخ آرســام...بــود
 کـارا  ایـن  اهـل  ولـی  بـود  شـیطون  هـم  آرش...بـود  گرفتـه  چشمشـو  کـه  بـود  دختـري  اولـین  همـا  بخورم

 خــودش کســی تــا...نیســتم عوضــی میکنــین؟من نگــاه چــپ چــپ همتــون چتونــه:گفــت ســیاوش...نبــود
 جــو اینکــه بــراي بعــد...نیــار جــوش خــوب خیلــی:گفــت و خنــده زیــر زد آرش...نمیخــوام مــنم نخــواد
 dancerدنسري؟ تو آرش راستی:گفت شه عوض

 
 ...دارم قرارداد باخردادیان...آره -
 
 :وگفت خندید آرش...بابا نه -
 
 ...سرگرمیه بیشتر...نیست م اصلی کار ولی میرم بریک اي حرفه -
 
 ...بود کرده تعریف برام ساسان -
 
 ...کرد م کش فحش پارتی بردمش بار دوسه...کرد تعریف من از این عجب چه -
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 ...منوببري میشم خوشحال -
 
 ...میکنم خبرت حتما -
 

ــله ــررفته ام حوص ــود س ــراغ...ب ــینم س ــتم ماش ــتمو و رف ــن سیس ــردم روش ــداي...ک ــس ص ــس دوپ  دوپ
ــالمو ــر حـ ــرد بهتـ ــون دود آرش...کـ ــرون و قلیـ ــداد بیـ ــو و میـ ــون سرشـ ــداد تکـ ــاد...میـ ــت زیـ  طاقـ

 خــانواده چنــدتا دیـدم  چرخونــدم ســرمو...میکـرد  همراهــی لـوپز  جنفیــر آهنــگ بـا  و وســط نیاورد،اومـد 
 آبرومــون رســما...بـود  دستشــون هاشــون دوربـین  نفــرهم دوسـه ...میکــنن نگــاه آرش بـه  و شــدن جمـع 

 فـــیلم ازت دارن:گفــتم  آرش بــه ...شــد  بلنــد  اعتـــراض صــداي  و کــردم  خــاموش  سیســتمو ...رفــت 
ــوب:گفــت و خنــده زیــر زد...میگیــرن ــت خــودش...بگیــرن خ ــل از آهنــگ یــه رف  جکســون مایک
 ...نمیشد آدم...وسط رفت دوباره و گذاشت

 
ــاالخره ــایت ب ــین روي و داد رض ــو زم ــد ول ــاعت...ش ــر 1س ــم ظه ــه ه ــاب جوج ــوردیم کب ــدش خ  بع
ــود چیــپس و پفــک و تخمــه پوســت پــر دورمــون...شــدیم پهــن درخــت ســایه زیــر هممــون  ســیخ...ب

ــاب ــا کب ــه ه ــرف ی ــه...ط ــت خالص ــه میکــردي وحش ــرت ب ــی نگــاه دوروب ــد...کن ــه بع ــرت ی ــاه چ  کوت
 بزرگـــا ننـــه عـــین:میگفــتن  و میـــزدن نـــق هــم  اونـــا...کـــنن تمیــز  دوربرشـــونو کـــردم مجبورشــون 

ــزنم ــی...غرمی ــئله ول ــا مس ــود اینج ــن ب ــف از م ــودن کثی ــزار ب ــودم بی ــاعت...ب ــر5س ــادیم راه عص  افت
ــراي و داشــتم نگــه فروشــی بســتنی جلــوي راه تــوي...بــریم  آرش...گــرفتم بســتنی هــویج آب همــه ب
ــا.... پــارك بــریم گفــت  ســوزن جــاي....اونجــا رفتــیم و کــردیم قبــول ولــی بــودم شــده خســته اینکــه ب

ــداختن ــود ان ــتم...نب ــدا آرش:گف ــی خ ــه وکیل ــارك دیگ ــود پ ــدیم نب ــا؟خیلی اوم ــلوغه اینج ــتمو...ش  دس
 چشــماش سـیاوش ...میگیـري؟  فاصـله  شـلوغ  جاهـاي  از چـی  یعنـی ...نـزن  حـرف  بتمـرگ :وگفـت  کشـید 
 نســبتا گوشـه  یــه...میـزد  پرسـه  دختــر اونجـا  میخواسـت  دلــت تـا  داشــت حـق ...بـود  شــده بـارون  سـتاره 

 همــون...شــد جــیم خــوردن آب ي بهونــه بــه ســیاوش...نشســتیم اونجــا هممــون و کــردم پیــدا خلــوت
 اینکــه حـدس ...شــد سـیاوش  مثـل  چشــماش اونـم  شــماره دیـدن  بـا ...خــورد زنـگ  آرســام گوشـی  وقـت 
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 بــا هــم آرش...درختــا پشــت رفــت و گرفــت فاصــله ازمـون  و گفــت الــو...نبــود ســخت خطــه پشــت کـی 
ــین ــرف حس ــزد ح ــه...می ــین ب ــتم حس ــر:گف ــان دخت ــزرگ پیم ــده؟ ب ــد...ش ــت خندی ــه:وگف ــی ن  خیل

 ...کوچولوئه
 
 حسین؟ نمیزنی باال آستین تو چرا -
 
 ...اولویتن در بزرگترا -
 
 ...نیستم اهلش من میدونی که تو -
 
 ...میگه دیگه چیز یه آرسام -
 

 چـی :گفـتم  و کشـیدم  هـم  تـو  اخمـامو ...بـود؟  گفتـه  چـی  آرسـام  ولـی  شـده  صـمیمی  آرسام با میدونستم
 عصــبانی قیافــه دیــدن بــا...نشســت اومــد ارســام...داده آتــو فهمیــد...کــرد گــم و پــاش و دســت...میگــه؟

 اینــا...بــود درســت حدســم....نــزن حــرف یعنــی داد بــاال ابروشــو تــاي یــک آرش...شــده؟ چــی:گفــت ام
 کســی نمیومــد خوشــم...نگــم بهشــون هیچــی کــردم ســعی...میدونســتن رو کریســتینا جریــان همشــون

ــیاوش بعــد دقیقــه ده...کنــه دخالــت خصوصــیم مســائل تــو  کاســب چنــدتا:گفــت آرش...اومــد س
 شکستنشــون تخمــه صــداي دوبــاره و انــداخت گــل شــون بحــث...داد تکــون سرشــو و خندیــد...شــدي؟

 کـه  بـودم  نکـرده  بـو  و دسـتم  کـف ...نبـود  همـراهم  هـامم  قـرص ...بـود  شـده  شـروع  سردردم...شد بلند
ــالم آرش...ماشــین تــوي رفــتم و گفــتم ببخشــیدي...ســراغم میــاد لعنتــی میگــرن  بهــش کــه اومــد دنب
ــتم ــزي گفـ ــت چیـ ــاال نیسـ ــام حـ ــایت...میـ ــت و داد رضـ ــدنی آب...رفـ ــدم معـ ــه و خریـ ــر الجرعـ  سـ

ــود خنــک...کشــیدم ــه...نب ــتم هــم ش بقی ــوي ریخ ــورتم ت ــه...ص ــم یق ــیس لباس  خنکــی نســیم...شــد خ
 صــندلی پشــتی بــه هــم ســرم...کشــیدم عمیــق نفــس چنــدتا و بســتم چشــمامو...میــداد قلقلکــم و میومــد

 ســکوت دیــدنم بــا...هــا بچــه پــیش رفــتم و شــدم پیــاده ماشــین از...شــد بهتــر حــالم...بــودم داده تکیــه
 لــوس:وگفـت  کشـید  دسـتمو  سـیاوش ...بـرم  چیـه؟ناراحتین :گفـتم ...بـودن  مشـکوك  امـروز  اینـا ...کـردن 
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ــاه ولــی...حرفیــه چــه ایــن بشــین ــران آرش و آرســام نگ ــود نگ ــام...ب ــاش آرس  تکــون عصــبی و پ
 دیـدم  کـه  چیـزي  بادیـدن  و گردونـدم  بـر  و سـرم ...میکـرد  تـرش  دسـتپاچه  هـم  مـن  خیـره  نگاه...میداد

ــدم حالــت همــون در ــزدم هــم پلــک حتــی...مون ــدم و ســرم...نمی ــا و چرخون ــون کــه چشــمایی ب  ریزش
 مونــده دســتش تــوي هــاش تخمــه ســیاوش...کــردم نگــاه ارســام بــه بعــد و آرش بــه اول بــودم کــرده

 تصــادفی احیانــا کــه اینــا:گفــتم و بــردم بــاال ابروهــامو...میرفــت ور موبــایلش بنــد بــا هــم حســین...بــود
ــا ــتن؟ اینجــ ــتم...نیســ ــاره و برگشــ ــون دوبــ ــاه بهشــ ــردم نگــ ــتینا...کــ ــم کریســ ــر ازم چشــ  بــ

 تــرم  جــري کارشــون ایــن...نگفــتن هیچــی هــم  بــاز...پرســیدم ســوال تــون از:گفــتم...نمیداشــت
 بلنــدي صــداي بــا قلــبم...بــزنیم حــرف بایــد:گفــت و کــرد ســالم...اومــد طــرفم بــه کریســتینا...میکــرد
ــاالپ ــاالپ ت ــار...میکــرد ت ــود کــرده عــرق هــام شــقیقه کن ــا رقصــیدنش ي صــحنه...ب  پســراي نصــف ب
 هــیچ هــم بــا مــا:گفــتم...نداشــتیم هــم بــا حرفــی میزدیم؟مــا حــرف بایــد...بــود چشــمم جلــوي کــالس
 ...برید میکائلیان،بفرمایید خانم نداریم حرفی

 
 ...ولی -
 
 ...برید میکنم خواهش...نداریم اما و ولی -
 

 حرفــا ایــن خــاطر بــه رفــتن بــاهم کــه روز اون...کــردم نگــاه آرش و آرســام بــه خشــم بــا و شــدم بلنــد
 بــه و انگشــتم...دیگــه بــود شــده هنــدي فــیلم!هــه...بشــیم روبــرو بــاهم مــا میکشــیدن نقشــه حــاال...بــود

 حــق کنــین فکــر نــداره برتــون ،دور میخنــدم روتــون تــو وقتــی:گفــتم و دادم تکــون تهدیــد ي نشــونه
 ...کنین دخالت من زندگی توي دارین

 
 نمیخواسـت  دلـم  مـن ...گرفـت  منـو  نحسـیش  کـه  بـدر 13 بـزنن  گنـدش ...شـدم  دور اونجـا  از سرعت به
ــا بــودن کــرده فکــر هــم اینــا...بشــم روبــرو اون بــا ــا...کــردن لطــف مــن بــه کارشــون ایــن ب  اعصــاب ب

 مشــت یــه...بــود بریــده و امــونم ســردرد...میمــونن اونجــا و شــب بــود گفتــه بابــا...خونــه رفــتم داغــون
ــرص ــوردم آب بـــدون و قـ ــردن گیـــر...خـ  هـــم آب لیـــوان یـــه شـــدم مجبـــور...گلـــوم تـــو کـ
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 چشــــمامو و کشــــیدم دراز مبـــل  روي...کــــردم پــــرت مبـــل  روي و دراوردم لباســــامو...سربکشـــم 
ــودن کشــیده رو هــا پــرده...بســتم ــه فضــاي و ب  گــرم چشــمام کــی نفهمیــدم...بــود تاریــک خیلــی خون

... ســوخته ي ســینه بــا اي بچــه پســر وتاریــک نمــور اتــاق یــه...اومــد ســراغم دوبــاره کــابوس ولــی...شــد
ــا وحشــی ســبز چشــماي...بچــه پســر اون ترســناك هــاي خنــده بعــد...زن یــک ســوخته نــیم صــورت  ب
ــار هــزار کــه اي صــحنه بایــد آدم چــرا...پریــدم خــواب از باشــدت همیشــه مثــل و...فریــادش صــداي  ب
ــده ــاز ترســیده و دی ــا ب ــدنش ب ــه اش پیشــونی و بترســه دی  خســته...بشــه عــرق درشــت هــاي پرازدون

 !!!خسته...پایان بی تکرار این از...بودم شده
 

 مـو  رنـگ  اي قهـوه  لنزهـاي ...زدم صـورتم  بـه  آبـی  و شـدم  بلنـد  خـواب  از بـاکرختی ...بـود  شـب 9ساعت
 پخــش صــورتم تــوي آشــفته موهــام...شــدم خیــره خــودم بــه آیینــه تــوي...زدم چشــمام وبــه برداشــتم

 از و وضـوگرفتم ...بـود  کجـی  پوزخنـد  لـبم  گوشـه ... بـود  رفتـه  گـود  کمـی  هـم  چشـمام  زیـر ... بـود  شده
ــا کــه تســبیحی نمــاز بعــداز...اومــدم بیــرون شــویی دســت ــرام کــربال از باب  دســتم تــوي و بــود اورده ب
 کـردم  دراز دسـتمو ...افتـاد  صـورتم  تـوي  قطـره  یـه ...میومـد  نـم  نـم  بـارون ...تـراس  تـوي  رفتم و گرفتم

 ...اللّه الّا اله ال:کردم زمزمه زیرلب بود شده بهتر حالم...کرد پر دستمو بارون ریز هاي قطره و
 

ــتم ــوي رف ــپزخونه ت ــام...آش ــر پ ــرد گی ــه ک ــه ب ــندلی پای ــکندري و ص ــوردم س ــوفی...خ ــردم پ  در و ک
 و نشســتم صــندلی روي...گذاشــتم مــایکروفر تــوي و برداشــتم رو الزانیــا ظــرف...کــردم بــاز و یخچــال

 ي مــزه...گذاشــتم دهــنم تــوي لقمــه یــه...بــود شــده گــرم غــذا...گــرفتم ضــرب میــز روي انگشــتم بــا
 سـیر  خـوردم  کـه  لقمـه  چنـدتا ...بـود  شـده  بهتـر  حـاال ...خـوردم  و ریخـتم  آب لیـوان  یـه ...بـود  تلخ دهنم
ــاال طبقــه رفــتم و برداشــتم مبــل روي از لباســامو گذاشــتم ســینک تــوي و ظــرف...شــدم ــاق تــوي...ب  ات
 دستشـو  سـامی ...بـود  شـده  نصـب  دیـوار  بـاالي  وسـامی  مـن  بـزرگ  عکـس  قـاب ...کشـیدم  سـرك  سامی

 بیـرون  زبـونش  هـم  معمـول  طبـق ...بـود  چسـبونده  مـن  سـر  بـه  و سـرش  و بـود  کـرده  حلقه گردنم دور
 و بـود  گرفتـه  ازمـون  نسـرین  پـیش  وقـت  چنـد  و عکـس  ایـن ...بـود  شـیطنت  پـراز  چشـماش  توي و بود
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 راســت کــریس...بــود قشــنگی عکــس کــل در و بــود کــرده فتوشــاپ هــم زمینــه کــه عکاســی بــود داده
 ....بود شده نصف وسط از که بودیم سیبی عین سامی و من میگفت

 
ــه روي ــتم کاناپـ ــت و نشسـ ــیگارم پاکـ ــلی روي از و سـ ــتم عسـ ــه...برداشـ ــخ یـ ــدك دراوردم نـ  وبافنـ

ــردم روشــنش ــوت دودشــو...ک ــردم ف ــه و ک ــر ب ــرو فک ــتم ف ــختی روزاي...رف ــدم رو س ــین...میگذرون  ب
ــودم بزرگــی دوراهــی ــی...داشــتم عالقــه کریســتینا بــه داشــتم قبــول مــن...نخواســتن و خواســتن...ب  ول
ــار...بـــود کـــرده خـــراب ــازي لـــج روي از کـــامال شـــبش اون رفتـ  بـــازي بچـــه بیشـــتر ولـــی بـــود بـ

ــا چشــماش معصــومیت...بــود  مــیگن دروغ هــم چشــما کــه داشــتم قبــول...نمیومــد جــوردر رفتــارش ب
 اون و مــن...داشــت هــم دیگــه دوراهــی یــه اون عشــق...نمیگفــت دروغ اون چشــماي نــه...کــی؟ تــا ولــی

 فکــر یکــی ایــن بــه نداشــتم دوســت چــرا نمیــدونم...بــودیم مختلــف دیــن دو از متفــاوت فرهنــگ دو از
ــنم ــد...ک ــوي از و شــدم بلن ــه ت ــوچیکم ي کتابخون ــر ک ــدا و خــاطراتم دفت ــد روي دســتی...کــردم پی  جل

ــیاهش ــیدم ســ ــردم بــــازش و کشــ ــاي عکــــس...کــ ــتم و کــــریس هــ  دراز تخــــت روي و برداشــ
ــدنش...کشــیدم ــد دی ــوي هرچن ــس ت ــم عک ــش به ــداد آرام ــم...می ــرد آروم ــه...میک ــلی چشــماي ب  عس
 و ایــش غنچــه لبــاي کــه بــود رنگــی صــورتی رژمــات همیشــه صــورتش آرایشــش...کــردم نگــاه رنگــش
ــنگ ــر قش ــی موهــاي...میکــرد ت ــت ســاده هــم رنگــش طالی ــا...میبس ــپ خــوش ام ــود تی ــا ســاده...ب  ام

 روي لبـــامو و بســـتم چشـــمامو...بـــردم صـــورتم نزدیـــک و عکـــس...مـــن رویاهـــاي زن عـــین...زیبـــا
 ....خوابیدم و شد سنگین پلکام کم کم...کردم قفل صورتش

 
ــام ــاز آروم و پلک ــردم ب ــور...ک ــید ن ــمامو خورش ــامو...زد چش ــم روي پلک ــار ه ــرمو و دادم فش ــردم س  ب

 داداشــی:گفــت و تخــت روي پریــد اومــد در ســامی صــداي...کشــیده رو هــا پــرده کــی:غریــدم پتــو زیــر
ــم ــرات دل ــود شــده تنــگ ب ــاش و نشســتم...ب ــتی...کــردم نگ ــوي دس ــکی موهــاي ت ــیدم اش مش  و کش

ــد ــی لبخن ــد...زدم کج ــوي پری ــم ت ــه...بغل ــودم از زور ب ــداش خ ــردم ج ــابی و ک ــو رک ــین روي از م  زم
ــتم ــتم...پوشــیدمش و برداش ــامو بادس ــتم و زدم عقــب موه ــی رف ــه آب ــواك...زدم صــورتم ب  مــو مس
ــتم ــغول و برداش ــواك مش ــدم زدن مس ــامی...ش ــاز س ــرد دروب ــو و ک ــل سرش ــادهنی...اورد داخ ــراز ب  پ
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ــه ــدون مای ــالی خمیردن ــه درح ــواك ک ــوي مس ــنم ت ــپ ده ــت و چ ــت راس ــرمو میرف ــون س  و دادم تک
 دهــنم تــوي رفــت دنــدون خمیــر...خنــده زیــر زدم...صــبحونه بیــا عزیــزم:وگفــت خندیــد...چیــه؟:گفــتم

 صــورتم بــه ابــی و شســتم دهنمــو...دیگــه بــود ســامی...کــنم تــف ســرهم پشــت چنــدبار شــدم مجبــور
ــا...زدم ــتاي ب ــیس دس ــتی خ ــه دس ــام ب ــیدم موه ــله...کش ــرس ي حوص ــونو ب ــتم کشیدنش ــالم....نداش  س

ــردم ــرمیز و ک ــتم س ــا...نشس ــه باب ــو روزنام ــا ش ــرد ت ــه و ک ــز ي گوش ــت می ــوان...گذاش ــایی لی ــو چ  ش
ــوت و برداشــت ــرد ف ــد ک ــت بع ــروز:گف ــوش دی ــوي گذشــت؟لقمه خ ــنم ت ــود ده ــد ب ــدمش تن  و جوی

 مــرغ تخــم نســرین...میگــرفتم سانســور آخرشــو قســمت اگــه البتــه...بــود خــوب خیلــی اوهــوم:گفــتم
 لقمــه دوتــا بــودم شــده ســیر اینکــه بــا...میــزدن چشــمک بهــم بــدجور...گذاشــت جلــوم رو عســلی هــاي

 میــرفتم  بایــد  فــردا ...نمیخــوام  اونــو  میخــوام  اینــو  میــزد  نــق  همیشــه  مثــل  هــم  ســامی ...خــوردم
ــگاه ــروز...دانش ــم ام ــرجیح ه ــدادم ت ــرم می ــرکت ب ــا...ش ــا ام ــت باب ــره گف ــرم بهت ــعبه ب ــا و 2ش  اونج
 ...کنم سرکشی

 
 قبـول  رو موضـوع  ایـن  بـدجور ...میرفـت  مـن  جیـب  تـوي  کـه  بـود  پـولی  میگفـتن  کـه  مجانی و مفت پول

 از و بــودن مســتقل بایــد...بــزنم شــرکت خــودم بــراي میخواســتم درســم شــدن تمــوم از بعــد...داشــتم
 شــاکی ازش...بــود آرســام...اومــد موبــایلم صــداي کــه بــودم ماشــین تــوي...میکــردم شــروع جــایی یــه

 :دادم جواب حال بااین ولی بودم
 
 بله؟ الو -
 
 ...ساسان سالم -
 
 ...سالم -
 
 ناراحــت کــارمون از نمیکــردیم فکــر کــن بــاور ولــی نــاراحتی آرش و مــن دســت از میــدونم ساســان -

 ...که اینه ماجرا حقیقت بشی
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 ...نزن حرف دربارش دیگه نگیرم نظر در رو ات احمقانه کار میخواي اگه -
 

 اونــم داشــتم دوســت...بــودم ناراحــت همــه از بیشــتر آرش از...مــون پــاتوق رفــتم و کــردم خــداحافظی
 دادم تـرجیح  مـنم ...بـده  توضـیح  بـود  اومـده  دنبـالم  نـه ...بـود  ننداختـه  هـم  مـیس  یـه  نـامرد  ولی ببخشم

 حلقــه داغــم فنجــون دور دســتمو و نشســتم ام همیشــگی جــاي ســر....نیومــده خــودش تــا نــرم طــرفش
 اونــم...بــودیم شــده بچــه...بــودیم قهــر کــه بــود بــاري اولــین...بــود روم روبــه آرش خــالی جــاي...کـردم 

 ...بود دردسر هم لطیف جنس..."زن"یک سر...موضوعی؟ چه سر
 

*** 
 

ــیاوش ــه زد سـ ــونه بـ ــت ام شـ ــدات:وگفـ ــود پیـ ــدرس نبـ ــک مـ ــردي رم روز اون...کوچـ ــی کـ  رفتـ
 حــــال ســــر زیــــاد...میــــزد فــــک خیلــــی...میکــــردم نگــــاش و میجویــــدم و ســــرخودکارم...هــــا

ــودم ــتینا...نب ــده کریس ــود نیوم ــا...ب ــم هم ــل ه ــمر مث ــن ذي ش ــام الجوش ــرد نگ ــط...میک ــنم غل ــه نک  ی
 اون بــه نــه:میکــردن؟میگفتن فکــر چــی...بگیــرم ازش خبــري نمیــداد اجــاه هــم غــرورم...بــود خبرایــی

 شـور  بـراش  دلـم  کـه  حـاال  نـه  میگـرفتم  شـو  پاچـه  کـه  وقتـی  بـه  نه...نمکی بی این به نه و شوري شوري
 هــم بعــد...گفــت تبریــک رو نــو ســال و کــرد ســالم بهــاره...چنــدم؟ چنــد خــودم بــا نبــود معلــوم...میــزد

ــویی ردیــف ــت جل ــوك کــیفش...نشس ــود ک ــون...ب ــنم گم ــنم نک ــه ای ــون چــون!...بللل ــت هم ــتاد وق  اس
 سـیاوش ...کنـار  بـود  گذاشـته  رو بـازي  لـج  و لـج  کـه  هـم  بهـاره ...بـود  بشـاش  اش چهـره  و اومد حسینی
 بـود  چسـبیده  بللللللـه  اونـم  دیـدم ...نبـود  کنـارم  آرسـام ...داد اخطـار  اسـتاد  کـه  بـود  گوشـیش  تـو  سرش

ــاال دســتمو دوتــا و انــداختم ام بینــی بــه چینــی...همــا بــه  تکــون برســرت خــاك ي نشــونه بــه و اوردم ب
ــر کــالس لحظــه همــون...دادم ــه...شــد منفج ــحنه ایــن هم ــده رو ص ــودن دی ــدن و ب  ي چهــره...میخندی
 خــوبی از نمیــدونم...بــود عــادي چیــزا ایــن...انــداخت پــایین سرشــو هــم آرســام...شــد برافروختــه همــا

 خودتــون حــال شــامل حرکــات ایــن مــدرس آقــاي:گفــت اردالن...اش بــدي یــا بــود آزاد دانشــگاه هــاي
ــه ــرف...نمیش ــق ح ــواب ح ــت ج ــا...نداش ــا ام ــم ب ــاش خش ــردم نگ ــه ک ــو ک ــع خودش ــرد جم ــه و ک  خف
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ــو نمیتونســتم...شــد ــه خودم ــاطر ب ــاحقی ســیلی خ ــوي کــه ن ــورت ت ــفید ص ــازك س  زدم فرشــته اون ون
 تغییــر اون فهمیــدم عکســا بادیــدن....بخــونم کــریس صــورت تــو از چیــو همــه میتونســتم مــن...ببخشــم
 خــودم بــه و حــق هنــوز حــال ایــن بــا ولــی...بــودم کــرده اي عجوالنــه قضــاوت...مونــده فرشــته...نکــرده

ــدادم ــی نداشــتم دوســت...می ــا کس ــه کــریس ب ــی نداشــتم دوســت...برقص ــا کس ــم انگشــتش ســر ب  ه
ــش ــه لمس ــا...کن ــه اون ام ــاطر ب ــازي خ ــا لجب ــن ب ــن م ــازه ای ــه رو اج ــال ب ــی امث ــل یک  داده اردالن مث

 فقـــط بـــود مـــن کـــریس اون...بـــودم مقصـــر بیشـــتر مـــن هرچنـــد...ببخشـــمش بـــود ســـخت...بـــود
 مثــل دیگــه...قــدم یــه فقــط...میداشــت بــر مــن ســمت بــه دیگــه قــدم یــه اگــه...کریســتینا نــه...کــریس
ــه وقتــا بعضــی...نمیکــردم خــرابش بــدر ســیزده ــا و چیــز همــه هــامون خودخــواهی خــاطر ب  دســتاي ب

ــون ــردیم خــراب خودم ــد و میک ــه ي کاســه بع ــنم چ ــنم ،چــه ک ــو ک ــد...میگــرفتیم دســتمون ت  زده گن
 !میدونستم...بودم

 
ــد ــته روز چن ــود گذش ــري...ب ــریس از خب ــود ک ــور...نب ــم همینط ــه...آرش ه ــودم کالف ــیط...ب ــه مح  خون

 کســی و بــود عصــر...دانشــگاه بــرم نداشــتم دوســت حتــی...جــا خونه،همــه نــه...بــود شــده بــار خفقــان
ــه ــود خون ــاي...نب ــی پ ــتند وي ت ــاه مس ــردم نگ ــی و میک ــم هیچ ــدم ازش ه ــط...نمیفهمی ــیري فق  رو ش

 اینکــه بــدون و شــدم بلنــد حوصــله بــی...اومــد اف اف صــداي...میدویــد اش طعمــه دنبــال کــه میدیــدم
ــاز درو کیــه کــنم نگــاه ــاخودش کلیــد کــه بــود نســرین البــد...باشــه میتونســت کــی...کــردم ب  نبــرده ب
ــه مبــل پشــتی روي و ســرم...بــود ــم و دادم تکی  مــنم...نمیــاد صــدایی دیــدم دقیــه چنــد از بعــد...دادم ل

 ببیــنم پریــدم جــام از...باشــه تــوهم نکنــه...زد؟ و آیفــون کســی اصــال...بــود دزد نکنــه...آ بــودم احمــق
ــی ــود ک ــه ب ــدم ک ــل روي ارش دی ــه مب ــی روب ــته م روی ــاش و نشس ــاش اون روي و پ ــه پ ــود انداخت  و ب

 خشــم از پــر نگــاهش...شــدم هــم مــرگ ذوق امــا...خــوردم جــا...میکــرد نگــام و میجویــد و انگشــتش
 جـور  یـه ...خبـر؟  بـی  چـه  سـالم :گفـتم  و کـردم  قـالب  هـم  تـوي  دسـتامو ...دیگـه  بـود  ناراحت حتما...بود

ــام ــرد نگ ــه ک ــی ک ــه یعن ــو خف ــون...ش ــکوت هردوم ــرده س ــودیم ک ــم و ب ــو چش ــم ت ــم چش ــره به  خی
ــودیم ــه...ب ــرف اون ن ــزد ح ــه می ــن ن ــتم...م ــرا:گف ــدي؟ چــی ب ــد...اوم ــردم عصــبانیش بای ــا میک ــل ت  قف
 اینکـه  بـا ...میشـد  اگـه  ولـی  میشـد  عصـبانی  نـدرت  بـه ...بـود  کـرده  ثابـت  اینـو  تجربـه ...بشـه  بـاز  زبونش
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 اون ي دربــاره اومــدم:گفــت...میبــردم حســاب ازش میکــنم اقــرار ولــی بــود کــوچیکتر مــن از اش جثــه
 ...میشنوم:گفتم و انداختم باال ابروهامو...بزنیم حرف باهم روز

 
 یادته؟ کرد زایمان پیمان زن که روز اون -
 
 !اوهوم -
 
 ازش کریســتینا بــا ات رابطــه از بــود نگــران االغ ئــه تــو بــراي کــه دوســتت تــرین نزدیــک عنــوان بــه -

ــه حرفـــی نمیخواســـت اول...پرســـیدم ــه گفـــت ولـــی بزنـ  غلطـــی چـــه مهمـــونی تـــوي شـــب اون کـ
 ایـــن بابـــت نکشـــیدي ساســـان؟خجالت مـــرده اســـمت...بخـــوري کتـــک داري جـــا تـــا کردي؟حقتـــه

 آدمــی چــه نفهمیــدم هنــوز رفــیقم باهــات ســاله20کنــی؟ خــورد رو یکــی شخصــیت جمــع کــارت؟توي
ــتی ــام از...هس ــتم آرس ــه خواس ــماره ک ــتینا ي ش ــم رو کریس ــده به ــانم از...ب ــان خ ــم پوی ــیتون ه  کالس
 ...داد بهم و گرفت

 
 زدي؟ زنگ بهش تو نکنه...کن ترمز وایسااااا -
 
 ...میزنم حرف دارم شو خفه -
 

 خودمــون شــاپ کــافی مــنم...ببینــه و مــن بایــد گفــت کــردم معرفــی و خــودم و زدم زنــگ بهــش وقتــی
 خــوبی احســاس صــندلی ایــن روي فقــط میگفــت تــو صــندلی روي نشســت!هــه...گذاشــتم قــرار باهــاش

ــد...دارم ــتم بع ــت مــن گف ــار باب ــان دوراز رفت ــون ساســان ش ــذر ازت ــوام ع ــا میخ ــل ام ــی کــارش دلی  چ
ــود؟ ــت...ب ــان:گف ــت ازم ساس ــه خواس ــی هم ــه احساس ــش ک ــوش و دارم به ــنم فرام ــن...ک ــرف ای  و ح
 میخــواي اگــه گفــت همــا تــا کــردم گریــه تاصــبح گفــت و حــرف ایــن کــه شــب اون...گفــت بهــم جــدي

ــاد ــی بهــش طرفــت بی ــی ب ــرام...کــن محل ــوار ب ــود دش ــو ب ــی زندگیمــه همــه کــه پســري جل ــاوت ب  تف
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 دیگـه  یکـی  بـا  تـا  بـود  همـین  منتظـر  انگـار  ساسـان  چـون ...باطـل  خیـال  زهـی  ولی کردم کارو این...باشم
 ...بگیره گرم کالس دخترا از
 

ــدیم کــه روز اون:آرش ــافی اوم ــه شــاپ ک ــه کریســتینا ساســان؟دیدي یادت ــه کالف ــار خــاطر بود؟ب  رفت
 ...بود تو
 

 از یکــی...کــنم محلــی بــی بهــش بــازم خواســت ازم زدم حــرف باهمــا:گفــت کریســتینا میگفــتم داشــتم
 میخواســتم...نمیدیــد منــو اصــال اون ولــی....رفــتم میــاد ساســان شــنیدم مــنم...کــرد دعوتمــون هــا بچــه
 اون کـه  شـاهده  مقـدس  مـریم  ولـی ...رقصـیدم  هـا  بچـه  از تـا  دوسـه  بـا  میـده  نشـون  واکنشـی  بهـم  ببینم

 ساســان وقتــی...میکــنم روي زیــاده دارم خــوردن تــو نمیفهمیــدم و بــود خــراب اعصــابم مــنم...ســنگه از
 نیسـتم  هـرزه  مـن  کـه  قسـم  مسـیح  بـه ...کـردم  داغ...رفـت  بهـاره  سـرش  پشـت  و بیـرون  رفـت  اونجا از

 بهــم میکــردم فکــر بــاخودم همــش...کــنم خــالی دلیمــو دق بــود ایــن بــراي رقصــیدم کســی هــر بــا ،اگـه 
 حقـم  سـیلی  اون...رفـت  و زد سـیلی  هـم  بعـد ...میکنـه  نگـام  ساسـان  دیـدم  اومـدم  خـودم  بـه ...میگن چی
 مــن رقصــیدن بـه  نســبت ساسـان  کــه همـین ...میکــنن نگــاهمون جـور  چــه بقیـه  نیســت مهـم  بــرام...بـود 

 ساســان...بیــاد طــرفم بــه اون تـا  باشــم مغــرور دختــرا بقیــه مثـل  نمیتــونم مــن!کافیــه داد نشــون واکـنش 
 بیــاین خواســتم ازتــون اگـه  حــاال...بگیــرم فاصـله  ازش دشــواره بــرام...میکشــونه خـودش  طــرف بــه منـو 

 آرســام از...بــدم توضــیح بــراش...کــنم توجیــه رفتــارامو تــا ببیــنمش کنــین کمکــم اینــه خــاطر بــه اینجــا
 ...هستین دوستش بهترین شما شنیدم

 
 تـو  ولـی ...بـودیم  اونجـا  مـا  کـه  پـارکی  بیـاد  گفـتم  کـه؟بهش  یادتـه  بـدر  سـیزده ...کـردم  قبول منم:آرش

ــار ــوردش چیک ــردي کردي؟خ ــی...ک ــبال یعن ــم ق ــارو ه ــرده اینک ــودي ک ــی...ب ــربه ول ــرو ض ــد آخ  ب
 هــا  بچــه  مثــل اس،پاکــه،دلش  فرشــته  اون....نــداري اونــو  لیاقــت  ساســان؟تو چیــه  میــدونی...زدي

 هــم خــودت ولــی...بازیــه لــوس کــارا ایــن تــو نظــر بــه شــاید...میگیــره اش گریــه تــو اخــم بــا...میمونــه
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ــدونی خــوب ــرد می ــت م ــو جماع ــش ت ــین دل ــی همچ ــه ســتایش رو دخترای ــدونی...میکن ــون می  چرا؟چ
 ...نمیشه پیدا...نیست مثلشون

 
 کالفـه ...ایسـتادم ...بـود  چشـمام  جلـو  کـریس  معصـوم  ي قیافـه  هـا  لحظـه  تمـوم  مـن  و میزد حرف آرش

 ...تو مال اومده آرش؟خوشت چیه برا ها ولز جلز این:گفتم و زدم عقب موهامو
 

 عمــق تـا  کـه  ســیلی...بـودم  خـورده  عمــرم تـوي  کـه  بـود  ســیلی تـرین  محکـم ...زد گوشــم بـه  کـه  سـیلی 
 هــیچ میشــه بــاورم تــازه ساســان:بــود شــده کبــود عصــبانیت فــرط از آرش صــورت...ســوزوند و وجــودم

 ...نشناختم وقت
 

 ...نمیتونم من آرش:نالیدم میرفت خروجی در سمت به آرش...افتادم مبل روي و شد شل پاهام
 

 ...دلیلش:کرد زمزمه...نشست مبل روي کنارم...کرد مکث لحظه چند...ایستاد
 

 و کـرد  خشـک  کـودکی  از منـو  احساسـات  کـه  مـادري  دلیلش؟دلـیلش :بـزنم  فریـاد  بـود  مـن  نوبـت  حاال
ــگاهی سرپرســـت...ســـوزوند  تنبیـــه میزد،منـــو کتـــک منـــو بچـــه همـــه اون تـــوي کـــه پرورشـ

ــري...میکــرد ــو کــه دخت ــد احساســاتم و جــوونی اوج ت ــازي باهــام اوم ــخره ب ــوده ام کرد،مس  ام کرد،آل
 بــودي آرش؟هــااااان؟تو افتــادم عقــب زنــدگیم از اینــا خــاطر بــه و زنــدگیم از چندســال...رفــت و کــرد

 ببینی؟بــودییییییییی؟د و روزش و حــال میشــه بســتري روانــی آسایشــگاه تــوي ســاله8،9بچــه یــه وقتــی
 ...لعنتی نبودي

 
 اینـــا!هیشششـــش هیییییییییـــیش:گفـــت و گذاشـــت اش بینـــی روي انگشتشـــو و مبـــل روي داد هلـــم

 اگــه...نداشــتم مــادر و پــدر اصــال مــن...رفــت و کــرد ولــت مــادرت اگــه تــو...بگــو بــرام تــو دلیلــه؟حاال
ــون...کجــان نمیدونســتم هــم داشــتم ــه چ ــودم حــروم بچــه ی ــه میفهمی؟همــه...ب ــا بچ  پرورشــگاه ي ه

ــتن ــه میدونس ــون نن ــو...مــرده باباهاش ــردن ولــت و داشــتی میدونســتی ت ــروم مــن ولــی...ک  زاده ح
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ــودم ــته...ب ــه ناخواس ــن ب ــا ای ــده دنی ــودم اوم ــو...ب ــه ت ــادرت از اگ ــري م ــن...متنف ــدر از م ــادرم و پ  م
 نگــاه بهــم نامشــروع بچــه چشــم بــه کــه دنیــایی...کــردن دنیــا ایــن وارد ناخواســته منــو چــون...متنفــرم
ــه ــانی و بابــا شــاید...میکن ــه مام ــن تونســتن دارم االن ک ــگ ای ــا...بپوشــونن و نن  همیشــه داغ ایــن ام
 نگــه کســی امــا کــنم تحمــل رو شــدي کبــري طــرف تــواز کــه تنبیهــی همــه ایــن بــودم حاضــر...باهامــه
 پـاکی  عشـق  اینکـه ...کـرد  بازیچـه  دنیـا  و مـن  ولـی ...گفتـی  زن یـه  توسـط  شـدن  بازیچـه  از تـو !...حرومم

ــت از رو ــتر دردش بــدي دس ــه اینــه از بیش ــدگی بــا مــن ولــی...بشــه تمــوم هــوس یــه ک  قهــر زن
ــودم ــرایط زود...نبـ ــذیرفتم و شـ ــدگی و پـ ــردم زنـ ــر...کـ ــردي فکـ ــو کـ ــدگیت تـ ــی زنـ ــختی خیلـ  سـ

ــرین و میگــردي راســت کشیدي؟راســت ــزا بهت ــرات چی ــت فراهمــه ب ــختی...مجــانی و مف ــیدي س  نکش
 ...ساسان

 
 اینکــــارو نخواســـتی ...کنـــی  جبـــران  موندي؟میتونســـتی  عقـــب  زنـــدگیت  از ســـال  چنـــد  میگـــی 
 بیــــا خــــودت بــــه...میدونســــتی دردات بــــانی و باعــــث و دیگــــران و نشســــتی همــــش...بکنــــی
 ...خداحافظ...ساسان

 
 و کــردم پیــدا و ســیگارم پاکــت...میلرزیــد دســتام...بــود ســرم روي پتکــی مثــل در شــدن بســته صــداي

 بــه...بــود تلنگــر آرش هــاي حــرف...کــریس پــاك عشــق...آرش هــاي حــرف...کــردم روشــن ســیگاري
 حالــت...میترکیــد ســرم ســردرد شــدت از...بــود شــده تمــوم ســیگارهایم...کــردم نگــاه ام ســیگاري زیــر

 جلـوي ...میشـد  بیشـتر  و بیشـتر  لحظـه  هـر  سـردردم ...بـود  شـده  تمـوم  هـام  قـرص  لعنتـی ...داشتم تهوع
 هیچـــی دیگـــه...میشـــد بزرگتـــر و بزرگتـــر لحظـــه هـــر و گرفـــت فـــرا تاریـــک اي پـــرده چشـــمامو
 محکــم...میـزد  چشـمامو  نـور ...کـردم  بـاز  زور بــه را هـایم  چشـم  دسـتم  در خفیـف  باسوزشـی ...نفهمیـدم 

 هــم ســرم...بــودم خــودم تخــت روي...کــردم بــاز چشــم دوبــاره و دادم فشــار هــم روي رو هــایم پلــک
ــود دســتم تــوي ــا...ب ــاالي باب ــارم هــم ســامی...بــود ایســتاده ســرم ب ــده کن ــا هــم نســرین...بــود خوابی  ب

 باصــداي....بابــا؟ شــدي بیــدار:گفــت آلــود اشــک چشــمهاي بــا بابــا...میگفــت ذکــر دســتش تــوي تسـبیح 
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 گریــه:گفــتم...بابـا  بــودي رفتــه حـال  از:شــد بلنـد  هقــش هــق صـداي ...شــد؟ چــم مـن :گفــتم داري خـش 
 ...بود شده تموم هام قرص...بابا نکن

 
 ...میومد سرت بالیی اگه -
 
 ...خوبم من برین شما...نشده طوري که حاال -
 

ــرم ــتم رو سـ ــیدم ازدسـ ــتمال و کشـ ــذي دسـ ــاي روي کاغـ ــوزن جـ ــتم سـ ــرم از...گذاشـ ــر سـ  متنفـ
ــه ولــی میکــرد درد هنــوز ســرم...بــودم ــود قبــل شــدت ب ــدم و نمــازم...بــود شــب10ســاعت...نب  و خون

 ...کن کمک...گرفتم رو تصمیم من خدایا:گفتم درسجده
 
 آرسام؟ الو -
 
 ....ساسان سالم -
 
 یونی؟ نیومد چرا کریستینا -
 
 مهمه؟ برات -
 
 ...نمیزدم زنگ نبود مهم -
 
 ...نیست خوب حالش...مریضه -
 
 ...دیدنش بریم کن هماهنگ هما با -
 
 ساسان؟ خوبه حالت -
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 ...نمیشم این از بهتر -
 

 اخــم  بــا ...بســت محکــم  و در و گرفــت  جــا عقــب  صــندلی  اخــم بــا  همــا  و نشســت جلــو  آرســام
 ...سالم:گفت

 
ــن ــتم م ــام نمیدونس ــه آرس ــوري چ ــو ط ــل این ــه تحم ــد و آدرس...میکن ــودم بل ــه...ب ــاهم هم ــاده ب  پی

 میام؟ من نگفتین بهش:گفتم بود ایستاده آرسام پیش هما...شدیم آسانسور سوار...شدیم
 
 !نه -
 
 ...خوبه -
 

ــتینا ــون درو جاس ــاز برام ــرد ب ــدن...ک ــن بادی ــاش م ــو اخم ــم ت ــت ه ــه...رف ــواب زور ب ــالمم ج  رو س
ــا...داد ــت هم ــتینا:گف ــتینا جاس ــوش؟ جون،کریس ــتینا...ک ــه جاس ــت زور ب ــه:گف ــا...خواب ــک وب ــاي ی  ت

 ...نموند دور من چشم از که کرد اشاره من به ابروش
 

 بــا کــریس میخواســت ظــاهرا...کــرد صــدا و آرســام هــم بعــد دقیقــه چنــد...رفــت کــریس اتــاق بــه همــا
ــا بلندشــدم...نگفــت منــو اســم کــه ش پریــز ســو دیــدنم ــاق بــه ت  جاســتینا صــداي کــه بــرم کــریس ات

 و گرفــت دســت در را موهــایش از تکــه یــک...نشســتم باالجبــار...مــدرس آقــاي بشــین:کــرد میخکــوبم
 ...دادین عذابش کافی اندازه به...برین کنین لطف اومدین خواهرم کردن اذیت براي اگه:گفت

 
 ...نیومدم این براي -
 
 قلــبش وســالش ســن بــرعکس چــون...میشــد عاشــق نبایــد اون!نکــن اذیــتش میکــنم خــواهش ازت -

 و بــرادرت عکــس...بــودي گزینــه بــدترین تــو ولــی شــد عاشــق...میشــکنه زود...ضــعیفه...اس بچــه یــه
 بــی بــبخش منــو...شــده بــزرگ فقــط شــکلیه همــین داره دوســتش کــه کســی:گفــت و داد نشــون بهــم
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 تــو امــا...اومــدم کنــار باهــاش....نشــد وقتــی...بشــم مــانعش کــردم ســعی خیلــی...میــزنم حــرف پــرده
 نـه ...میشـدي  غیرتـی  سـرش  کـه  وقتـی  بـه  نـه ...نبـود  مشـخص  هـم  خـودت  بـا  تکلیفت...میدادي عذابش

 بــرام همــا رو چیــزا ایــن...بــزنم بهــت رو ســیلی اون حقتــه....زدي ســیلی صــورتش بــه کــه وقــت اون بــه
ــزي تــو از خــوبی جــز کریســتینا...کــرد تعریــف ــه فقــط اومــدم کنــار باهــات اگــه...نگفتــه چی  خــاطر ب

ــه ــه...اون ــدا وگرن ــه از ج ــا ي هم ــما این ــلمون ش ــتین مس ــا...هس ــه پاپ ــدونم...نمیدون ــه نمی ــس بفهم  عک
 بـیش  و کـم  کریسـتینا ...مـن  همینطـور ...هسـت  متعصـبی  کاتولیـک  پاپـا  بـدون  اینـو  فقـط ...چیـه  العملش

 دیـنش  بـا ...بشـه  مسـلمون  نکـن  مجبـورش  داشـتنش  دوسـت  خـاطر  بـه  کـه  اینـه  مهمـه  که چیزي ولی...
 از کـه  طـور  ایـن ...گفـتم  مـن  کـه  شـرایطی  قبـول  بـا  گذاشـتی  اتـاقش  تـوي  کـه  تو پا...باش نداشته کاري

ــوهم خــانوادهی پیــداس ظــاهرت ــاي مســلمون ت ــوض رو کریســتینا نکــن ســعی...هســتن مقیــدي ه  ع
 وقتـی  ولـی  رومیـدونم  اینـا  همـه  مـن ...میکنـه  طـردش  پاپـا  باشـه  بـاتو  اگـه ...مـیگم؟  چـی  میفهمـی ...کنـی 
 ...میکردي دوري ازش کاش...کنم؟ چکار نیست ساخته ازم کاري

 
 بــود مهــم بــرام کــه چیــزي حــاال امــا...نمیخواســتن بقیــه میخواســتیم مــا کــه میبینی؟حــاال رو دنیــا کــار

 بــه کــه بــود ایــن مهــم و...بــود پــاکش عشــق مهــم...بــود شــده مــریض مــن خــاطر بــه کــه بــود دختــري
 ...میجنگیدم خاطرش

 
 کنــار هــم آرســام...میکــرد گریــه و بــود همــا بغــل تــو ســرش...شــدم اتــاقش وارد و زدم در بــه اي تقــه

 قـاب  پـراز  هـم  دیـوار  روي...بـود  عروسـک  پـراز  اتـاقش ...بـود  صـورتی  و سـفید  اتـاق  سـت ...بود پنجره
 ازم شـاپ  کـافی  تـوي  کـه  بـود  عکسـی  همـون ...سـامی  عکـس ...شـد  خیـره  قـابی  روي نگـام ...بود عکس

 مبهــوت و مــات و اورد بیــرون همــا بغــل تــوي از سرشــو...کــرده کــارو ایــن نمیشــد بــاورم...بــود گرفتــه
 و همـا ...بـود  گرفتـه  صـداش ...سـالم ..ســَ :گفـت  و کـرد  پـاك  اشکاشـو  دسـت  باپشـت ...شـد  خیـره  من به

 دقیــق صــورتش تــوي...داري جــالبی اتــاق:گفــتم و نشســتم صــندلی روي...کــردن تــرك و اتــاق آرســام
 سـرخ  هـاش  لـب ...بـود  ملتهـب  صـورتش ...بـود  رفتـه  گـود  انگشـتی  بنـد  انـدازه  چشـماش  زیر...شدم تر

ــود شــده ــودن آشــفته صــورتش دور هــم موهــاش...ب ــایقی...شــده الغــر چقــدر کــردم حــس...ب  در دق
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 خیــره اش کشــیده و ظریــف دســتاي بــه و نشســتم تخــت ي لبــه...شــدم تــر نزدیــک...گذشــت ســکوت
 صورتشــو اشــکاش...کــریس خــوبی:گفــتم...میکــرد بــازي بــود تخــت روي کــه اي ملحفــه بــا کــه شــدم

ــت ــم...شس ــش دل ــش ری ــد ری ــت میش ــو باسرانگش ــاك اشکاش ــردم پ ــورتش...ک ــل ص ــوره مث  داغ ک
 نکـــن گریـــه:گفــتم ...میســـوخت تــب  من،تـــوي خــداي ...گذاشـــتم اش پیشــونی  روي دســـتمو...بــود 

ــر بــریم داغی؟بلندشــو چقــدر ببــین...کــریس ــام روي سرشــو...دکت  و هقــش هــق صــداي و گذاشــت پ
 روي سرشــونو کــه بــود کــوچیکی هــاي بچــه مثــل...کشــیدم نــرمش موهــاي تــوي و دســتم...کــرد خفــه

 دســـتش بـــه کاغـــذي دســـتمال و نشـــوندمش زور بــه ...میکـــنن گریـــه و میـــذارن مامانشـــون پاهــاي 
 تــرین قشــنگ...خندیــد...کوچولــو؟ خــانوم شــد تمــوم:گفــتم و زدم لبخنــدي...میکــرد فــین فیــنن...دادم

 صــورتش از موهاشــو...ورفــت شســت و هــام غصــه ي همــه انگــاري...بــودم دیــده عمــرم تــوي اي خنــده
ــار ــتم و زدم کنـ ــو:گفـ ــی منـ ــدونم میبخشـ ــی کریس؟میـ ــد خیلـ ــودم بـ ــودش...بـ ــوي و خـ ــم تـ  بغلـ

ــداخت ــبم روي سرشــو...ان ــربان...گذاشــت قل ــبم ض ــدتر و تــر تنــد قل ــاال کشــید سرشــو...میشــد تن  و ب
 ...باشی خودت بعد به ازاین میخوام فقط...ساسان دارم دوستت:گفت

 
 ...بگیر دستامو اینبار دیگه،فقط بار یک...میکنم ریسک من خدایا...کرد آرومم عطرموهاش

 
 کنم زندگی)زن(او با نمیتوانم من گفت خدا به آدم«
 
 »کنی زندگی او بی نمیتوانی:گفت خدا و
 

ــه ــلی ی ــوي فص ــدگیت ت ــروع زن ــه ش ــه...میش ــه ک ــرآغاز ن ــه س ــه کودکی،ن ــري جوونی،ن ــرآغازه...پی  س
 خــوب  حــس  یــه  میشــی  بیــدار  خــواب  از وقتــی  مــثال ...میکنــه  تــازه  و چیــز  همــه  عشــق ...عشــقه 
 فکــر بــا شــبا اگـه ...اس دیگــه جــور یـه  هــات دقیقــه تــک تـک  دیگــه...میشــه عـوض  چیــز همــه...باهاتـه 
 واسـت  مربوطـه  اون بـه  چیـزي  هـر  اگـه ...میشـه  تیـز  گوشـات  میـاد  اسـمش  وقتـی  اگـه ...میخـوابی  کسی
 ...عشقه ي نشونه میگم من...میشه تندتر قلبت ضربان میبینیش وقتی اگه...میشه مهم
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ــاقم از...باشــم خــودم خواســت ازم کــریس  دیــواري کاغــذ جــون بــه افتــادم بادســت...کــردم شــروع ات
 انتخـاب  کـرم  و سـوخته  اي قهـوه  و اتـاق  سـت ...میرسـید  نظـر  بـه  بزرگتـر  و بـود  شـده  روشـن  اتاقم...ها

 ...قبله از تر تحمل قابل اتاقم میکردم احساس کار این از بعد...کردم
 

 ...کرد ذوق کلی اتاقم دیدن با سامی
 

 !...اینههههه:گفتم و زدم بشکنی...کشیدم صورتم هاي ریش به دستی...ایستادم آیینه جلوي
 
 ...باشه مبارکت -
 
 نـو  کنارشـو  و بـود  زده عقـب  هـم  سـرم  موهـاي ....بـودم  پرفسـوري  ریـش  عاشـق ...کـردم  نگـاه  خودم به

 ...افتاد دستم توي لنزها و دادم فشار و هام پلک پشت...بود کرده خالی
 

ــا ــامی ب ــتم س ــد رف ــد...خری ــت چن ــاس دس ــپرت لب ــه و اس ــدم مردون ــامی و خری ــم س ــال ه ــودم دنب  خ
 خیلـی  کـه  ام خونـواده  العمـل  عکـس ...خونـه  رفتـیم  بـاهم  و خریـد  لبـاس  دسـت  چنـد  اونـم ...میکشوندم

 بابـــا کـــردي آشـــتی چشـــمات بـــا بـــاالخره:گفـــت و کشـــید صـــورتم بـــه دســـتی بابـــا...بـــود جالـــب
 چکــار مــن مامــان:میگفــت همــش ســامی...بابــا کــردم آشــتی دنیــا بــا مــن:گفــتم و زدم لبخنــدي...جــان؟
ــنم ــگ ک ــمام رن ــل چش ــه داداش مث ــاس...باش ــردم احس ــا میک ــتم رو لنزه ــر برداش ــنم بهت ــت...میبی  پش

ــا ــا لنزه ــدر دنی ــه و ک ــود گرفت ــه...ب ــگ دیگ ــمام رن ــتم چش ــرد اذی ــن...نمیک ــه م ــریس ب ــول ک  داده ق
 ...باشم خودم میخواستم...بودم

 
 روي و کـیفم ...مشـکی  قـاب  هـاي  عینـک  و سـفید  اسـپرت  هـاي  کفـش ...سـفید  جـین  و ابـی  جـین  شلوار

ــداختم دوشــم ــهavril-lavigneهــاي اهنــگ فلــش تــوي...شــدم ماشــین ســوار و ان ــودم ریخت  حــاال و ب
 ...بود اون شبیه اول نگاه توي کریس اینکه خاطر به فقط...میدادم گوششون بلند باصداي
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 فکشـو  بادسـتم ...نداشـتم  هـم  ایـن  غیـر  انتظـاري ...بـود  مونـده  بـاز  دهـنش  همیشـه  مثـل  بادیـدنم  آرسام
 از یکـی  همـراه  سـیاوش  بعـد  دقیقـه  چنـد ...گذاشـتی؟  بـاز  رو مونـده  صـاب  ایـن  تـو  بـاز :گفـتم  و باال زدم

 عکـس  منتظـر  صـبرانه  بـی  مـن  ولـی ...بـود  شـده  خیـره  بهـم  فاصـله  همـون  از...کـالس  تـو  امـد  دوستاش
 و هــام عینــک کردي؟بعــد چــه:گفــت و زد ســوتی و کــرد ســالم ســیاوش...بــودم کــریس العمــل

 رنگشــون:گفــت و کــرد نگــام ارســام...زدم پوزخنــدي...چیــه؟ بــراي دیگــه لنزهــا ایــن:گفــت و برداشـت 
 پیشــونیش بــه چینــی ســیاوش...دیگــه طبیعیــه:گفــتم....بهتــره باشــه طبیعــی هرچیــزیش ولــی...قشــنگه
 جدا؟:گفت و انداخت

 
 فشــار پلکــام پشـت  و انگشــتش...دادم تکـون  ســرمو و انـداختم  ام پیشــونی بـه  چینــی خـودش  مثــل مـنم 
 ...باشه؟ کی از میخواستی...نه پس:گفتم خودته؟ چشماي:گفت باتعجب...داد

 
 بود؟ لنز اي قهوه رنگ اون یعنی -
 
 ...آره -
 
 کــش دختــر گذاشــتی؟تریپ قشــنگی ایــن بــه ســبز ایــن جــاي رو معمــولی رنــگ یــه بــودي مــریض -

 ...شدي
 
 !بودم -
 
 ...نفس به اعتماد جونم -
 

 همـا ...میکـرد  نگـام  لبخنـد  بـا  کـریس ...کـردم  حـس  رو نگـاهی  سـنگینی  کـه  زیرخنـده  زدیـم  تـامون  سه
ــم ــور ه ــس...همینط ــن پ ــانم ای ــان خ ــم پوی ــش ه ــس آت ــالم ب ــردن اع ــریس...ک ــندلی ک ــاریم ص  کن

ــت ــل...نشس ــتش بغ ــا دس ــار و هم ــام کن ــیاوش...هما،آرس ــم س ــمت ه ــپ س ــن چ ــت م ــده و نشس  باخن
 حــاال...سـالم :گفــت کـریس ...گرفـت  مــون خنـده ...بیــام در ازتنهـایی  کـنم  پیــدا رو یکـی  بــرم مـنم :گفـت 
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ــک از ــام نزدی ــرد نگ ــرخالف...میک ــورم ب ــاش تص ــت اخم ــو رف ــم ت ــت و ه ــه:گف ــد خوب ــودت قرارش  خ
 ...کردي؟ گریمور رفتی...باشی

 
 اصـله  رنگـش :گفـت  و کـرد  کـج  و سـرش  آرسـام ...اومـدم  و شـدم  خـودم  مـنم :گفـتم  و زدم کجی لبخند

 کــریس...چیــه جریــان بفهمــن بــودن کــرده کــج سرشــونو دانشــجوها از دیگــه چنــدتا...خــانم کریســتینا
 بهـاره ...شـدم  گـیج  مـن  بـدي  توضـیح  بـرام  بایـد ...مسـیح  بـر  پنـاه :گفـت  و کشـید  اش سـینه  روي صلیبی
 ردیـــف همیشـــه مثـــل رفـــت کـــه دادم و جـــوابش باخوشـــرویی...کـــرد ســـالمی لبخنـــد بـــا و اومـــد

 ...حسوووود:گفتم و زدم چشمکی...نگیر گرم باهاش:گفت و کرد اخم دوباره کریس...جلو
 

ــریس روز اون ــین کــ ــاورده ماشــ ــود نیــ ــتم ازش...بــ ــا خواســ ــن بــ ــاد مــ ــتارت...بیــ  راه و زدم اســ
 آوریله؟:گفت کریس...میشد پخش استار بلک آهنگ...افتادم

 
 ...اوهوم -
 
 ...داري دوستش -
 
 ...تقریبا -
 
 صداشو؟ یا و خودش -
 
 هردوش؟ -
 
 داري؟ دوست و چراخودش -
 
 داري؟ دوستش تو -
 
 ...آره -
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 چرا؟ -
 
 ...پرسیدم ازتو من -
 
 بگو تو اول -
 
 .دارم شباهت بهش من میگی جاستینا مثل توهم نکنه -
 
 ...میگه آرش نمیگم من -
 
 چیه؟ نظرتو -
 
ــه نظــرمن - ــه شــبیه خــانم کــریس کــه این ــه خودش ــبیه همیشــه دارم دوســت...دیگــه کــس هــیچ ن  ش

 ...باشی خودت
 

 ...دارم دوست بیشتر روrihanna من ولی:گفت و خندید
 
 و؟ صداش یا و خودش -
 
 ...خاصه...هردو -
 
 میخوري؟ بستنی...حرفا این و خواننده خیال بی خوب -
 
 پرسش؟ و نیکی -
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 شــو بســتنی هــا بچــه عــین...زعفرونــی خــودم بــراي و تــوت شــاه کــریس بــراي...خریــدم بســتنی دوتــا
ــامن و میــزد لــیس  تــوي خودتــو کــریس:گفــتم...بــود شــده بــنفش دوردهــنش...میکــرد بحــث جــرو ب
 ...زیرخنده زد پقی آیینه ي تو اش قیافه دیدن با...ببین آیینه

 
ــتمال ــذي دس ــتم از رو کاغ ــت دس ــاك و دهــانش دور و گرف ــد...کــرد پ ــی بع ــرد اهم ــت:گفــت و ک  وق

 ...مهندس جناب است مواخذه
 

 ...میشنوم:گفتم و دادم باال ابرومو تاي یک
 
 ...خوابم میکنم فکر ساسان،هنوز -
 
 چرا؟ -
 
 ازم...مینـداختی  مـن  بـه  زور بـه  نگـاهم  نـیم  یـه ...بـودي  وخشـک  سـرد  پـیش  وقـت  چنـد  همـین  تـا  تو -

ــازي باهــات نداشــتم طاقــت مــن...کــنم فرامــوش احساســمو میخواســتی ــون کــه حــاال...کــنم لجب  مهرب
 بختــی خـوش  همـه  ایـن  و مـن :بـزنم  داد میخـواد  دلــم و خـوابم  میکـنم  حـس ...میخنـدي  کـه  حـاال  شـدي 
 ...ساسان محاله

 
 
 اس؟ مواخذه اینا -
 
 میگیري؟ گرم بهاره با چی واسه: اول سوال...مواخذه به میرسیم حاال نه...آها -
 
 ...بیشتر نه همکالسی درحد اون...آ نمیاد بهت...حسود -
 
 کنم؟ باور -
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 داري؟ شک -
 
 کیه؟ مال چشما این:دوم سوال...باشم مطمئن میخواستم فقط...نه که البته -
 
 ...گرفتم قرض ازش...همسایمون -
 
 ...بود اي قهوه چشمات تو دیروز تا....پرسیدم جدي ساسان -
 
 کامـــل و جریـــان همـــه کـــریس نمیخواســـت دلـــم...دادم مختصـــري توضـــیح...ســـبزه دیگـــه حـــاال -

 همــه و بقیــه و خــودم ذهــن از ام گذشــته میخــواد دلـم  گــاهی...بــود بهتــر هردومــون بــراي ایــن...بدونـه 
ــا...بشــه پــاك  ایــن و احســاس ایــن و...زندگیــه حــس پــراز...شــیرینه کــریس...کــنم زنــدگی دوبــاره ت

 ...میکنه منتقل من به و شیرینی
 
 ساسان؟ میري کجا - -
 
 ....کن نگاه و بشین -
 

 اعتمـــاد...نبـــود تــرس  کـــریس چشــماي  تـــوي...رفــتم  شـــهر از خــارج  خـــاکی ي جــاده  ســـمت بــه 
ــه پــیش...داشــت اعتمــاد مــن بــه اون امــا...نبــود درســت شــاید...بــود  از و داشــتم نگــه همیشــگی ي تپ

 کــریس بــه...شــد خــاکی شــلوارم پاچــه بــازهم لــی و رفــتم بــاال تپــه از احتیــاط بــا...شــدم پیــاده ماشــین
 خیلـی  دلـم  وقتـی ...آرامشـه  محـل  اینجـا :گفـتم  و کشـیدم  عمیقـی  نفـس ...بیـاد  بـاال  تپـه  از تا کردم کمک

 ...اینجا میام میگیره
 

 گرفته؟ دلت االن:گفت کریس
 
 ...اینجا بیاي...گرفت دلت اگه تا...بدم نشون تو به هم اینجا میخواستم...نه که معلومه -
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 ...نمیگیره من دل باشی تو تا -
 

 تعریــف واســت کــه اتفاقــاتی اون ي همــه بعــد....مــامی بعــد:گفــت...کــردم نگــاه بهــش و زدم لبخنــدي
 بــه میخواســتم گفــتم و زنــدگیم ي همــه تــو ي واســه شــب اون اگــه...ساســان شــدم تنهــا خیلــی کــردم

ــو وقتــی از کــه برســم نتیجــه ایــن  مــن نکــن فکــر ساســان...رفــت هــا تنهــایی اون ي همــه دیــدم رو ت
 اراده هــیچ مــن تــو مقابــل در...نــه...نیســت مغــرور پســري هــیچ مقابــل در کــه ام الوصــولی ســهل دختــر

 ...نکنه جدا هم از وقت هیچ مارو میخوام مسیح و خدا از فقط...ندارم اي
 

ــردو ــکوت در ه ــروب س ــابی غ ــاه را آفت ــردیم نگ ــه ک ــقانه ک ــر اي بوســه عاش ــر ب ــمان س ــم و زد اس  گ
 ...مطلق سیاهی میان در...شد

 
ــی موزیـــک ــوش مالیمـ ــدادم گـ ــه و میـ ــریس بـ ــدادم پیامـــک کـ ــرین...میـ ــراي نسـ ــام بـ ــدام شـ  صـ

ــرد ــدزفري...ک ــتم میــز روي رو گوشــی و دراوردم گوشــم از و هن ــه روي از رو ســامی...گذاش  هــا پل
 بـــاجیغ کـــه پـــازدنش و دســـت بـــه توجـــه بـــدون...رفـــتم آشـــپزخونه بـــه بـــاخودم و کـــردم بلنـــد

 ...زمیییین رو بذارم داداش:میگفت
 

 ...بیاد نتونست کشیده طول کارش گفت نسرین..بود نیومده خونه به بابا
 

 فنجــون...گرفــت جلــوم و کریســتال ســینی نســرین...شـدیم  دیــدن فــیلم مشــغول ســامی بــا شــام از بعـد 
 ســام...فــیلم عمــق تــوي بــودم رفتــه مــنم و بــود اکشــن فــیلم...کــردم تشــکر و برداشــتم و رنگــم ســفید

ــرده خــوابش مــن پاهــاي رو ــال و فــیلم حوصــله بــی نســرین و بــود ب  فــیلم دیــدن از بعــد...میکــرد دنب
 میبریــد و امــونم ســرفه میکشــیدم ســیگار وقتــی هــا تــازگی...زدم آتــیش ســیگاري و تــراس تــوي رفــتم

 ســالم و رفــتم پیشــوازش...شــد بــاز در و زد و ریمــوت بابــا...بکشــم کمتــر میکــردم ســعی ومــنم
 ســراغم ســردرد بــاز....اتــاقم تــوي رفــتم و گفــتم بخیــر شــب...میباریــد چشــماش از خســتگی...کــردم

 ...برد خوابم کی نفهمیدم و خوردم و نگارنگر هاي قرص از چندتا...اومد
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... 
 

 و شـدم  بلنـد  گیجـی  بـا ...نمیشـد  بـاز  چشـمام ...کنـار  کـردم  پـرت  رو پتـو  و دادم بـدنم  بـه  قوسـی  و کش
 و ســرم و کــردم آب پــراز و وان...میکشــید تیــر هــام شــقیقه و بــود ســنگین ســرم...حمــوم تــوي رفــتم

 ســردي آب دوش...کشــیدم عمیقــی نفــس و اوردم بیــرون ســرمو...ســه...دو...یــک...کــردم آب داخــل
ــرفتم ــرون و گــ ــدم بیــ ــوي از...اومــ ــز کشــ ــرص میــ ــاي قــ ــکن هــ ــتم و مســ ــدتا و برداشــ  چنــ

 و کشــیدم ســر و پرتغــالم آب زور بــه...نمیرفــت پــایین گلــوم از هیچــی...بــود ظهــر11ســاعت...خــوردم
ــتم میـــز روي ســـرمو ــداي...گذاشـ ــدارو...اومـــد اف اف صـ ــکر خـ ــیچ شـ ــه هـــم کـــس هیییییییـ  خونـ

ــود ــود آرش...نب ــرش...ب ــایین و س ــداخت پ ــالم و ان ــرد س ــب...ک ــوابش زیرل ــه و دادم و ج ــل ب ــا مب  ه
 هـم  تـوي  دستاشـو ...کنـارش  هـم  کـارد  و دسـتی  پـیش  و گذاشـتم  جلـوش  رو میـوه  سـبد ...کـردم  اشاره
 ...کنم خواهی معذرت ازت اومدم ساسان:گفت من من با و بود کرده قالب

 
 روبـروش  و پاشـدم  و نگفـتم  هیچـی ...داشـتم  دوسـت  و بشـر  ایـن  چقـدر  مـن  خـدایا ....شـد  گشـاد  نیشم

ــتادم ــم...ایس ــه اون ــت ب ــن از تبعی ــتاد م ــم...ایس ــاش یک ــردم نگ ــی...ک ــه کس ــوي ک ــن جل ــتاده م  ایس
 کـه  بـود  اي بچـه  پسـر ...بـود  کـرده  تـر  جـذاب  رو صـورتش  ریشـش  تـه  کـه  نبـود  اي سـاله 26مرد...بود

 همدیگـه ...میکـرد  خـواهی  معـذرت  مـن  از لطفـش  خـاطر  بـه  و بـود  زده زل مـن  بـه  مشـکی  هـاي  تیله با
ــیدیم آغــوش در رو ــه:گفــت آرش...کش ــا دیگــه ســالمتی ب ــدیم چشــماتو رنــگ م ــر....دی  کــردي تغیی

 ....مهندسا عینهو شدي....ساسان
 
 نبودم؟ مهندس مگه حاال -
 
 ....بود عبوس و خشک هاي دانشگاه استاد عین قیافت بابا نه -
 
 ....داره کالس اونم -
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 میکنی؟ چکار...نزن مفت حرف حاال -
 
 ...کردم گوش حرفات به فقط...نمیکنم خاصی کار -
 
 ...میدونم -
 
 داد؟ خبر بهت بود؟کی چی براي خواهیت معذرت پس -
 
ــی - ــه هرچ ــو باش ــن از ت ــري م ــم...بزرگت ــام بعدش ــم آرس ــت به ــا...گف ــان ام ــدونی...ساس ــی...می  یعن

 بگم؟ چطور...چیزه
 
 ...باش راحت بگو -
 
ــود ایــن خــاطر بــه داري رفتــارو ایــن چی؟چــرا کــه زدم تشــر بهــت مــن روز اون اگــه - ــه ب  خــودت ب

 یــه شخصــیت تــو چــون بــود ایــن هــدفم مــن...بــود بــد خیلــی برخــوردت طــرز و رفتــارت چــون...بیــاي
ــرده ســوال زیــر و دختــر ــودي ب ــا...ب ــو حــاال ام ــااونی ت  طــرح کــه نیســتی پســري جــور اون میــدونم...ب

 خــانوادتو...مســیحیه دختــره ایــن...ساســان؟ هســت حواســت...بزنــی بهــم هــم شبعــد و بریــزي رفاقــت
ــی ــته اون از میشناس ــره گذش ــره دخت ــلمون حاض ــه؟ مس ــی...بش ــام وقت ــت آرس ــاهمین گف ــه ب ــه ی  لحظ

 ...میخورین ضربه دوتاتون ساسان؟اونوقت چی نشه اگه کردم لعنت خودمو
 

 بــا امـا  کـردي  قبـولش  یعنـی  گذاشـتی  اکریسـتین  اتـاق  تــوي پـاتو  اگـه :بـود  گوشـم  تـوي  جاسـتینا  صـداي 
 ...نیست هم برگشتی راه...خودش دین

 
 ...آرش عاشقشم من اما -
 
 !داداشت عین...دارم هواتو من نباش نگران...باش چاره فکر به پس -
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 بیرون؟ بریم اي پایه...احترام مرسی -
 
 ...نه که چرا -
 

ــوي آرش ــابون ت ــاه و خی ــرد نگ ــوي و میک ــر ت ــود فک ــنم....ب ــک م ــام دودي عین ــودم وزده ه ــا ب ــور ت  ن
 ...آرش خبرا چه:گفتم...بودیم مونده ترافیک توي...نزنه چشمامو آفتاب

 
 ...باهام کرد آشتی هستی -
 
 دیگه؟...خوبه...اوهوم -
 
 ...عمومه بابام -
 

 میگـــی چـــی:گفـــتم و کشـــیدم تـــوهم اخمـــامو...شکســـت گـــردنم پشـــت هـــاي مهـــره کـــنم فکـــر
 ...بزن حرف آرش؟درست

 
 میگیري؟ بابام نه عمومه بابام -
 
 یعنی؟ -
 
 نه؟ جالبه...عمومه زن مامانم...عمومه دختر آرمیتا یعنی -
 
 ...شدم گیج من -
 
 ...میارم درت گیجی از بذاربرسیم -
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ــود داده آدرس آرش کــه رســتورانی بــه رســیدیم ــاهم...کــردم پــارك رســتوران پشــت و زدم دور...ب  ب
ــتوران وارد ــدیم رسـ ــر و شـ ــی سـ ــا از یکـ ــتیم میزهـ ــون...نشسـ ــفارش گارسـ ــا سـ ــت رو هـ  و گرفـ

ــو رفــت آرش...رفــت ــاد و بشــوره دستاش ــود کــرده هنــگ مغــزم...بی ــون...ب ــع هم ــگ کــریس موق  زن
 ...زد
 
 بله؟ الو -
 
 خوبی؟ ساسان سالم -
 
 کجایی؟ خوبی تو مرسی سالم -
 
 ...دیانا عمه ي خونه -
 
 اینا؟ ادوارد خونه -
 
 ...آره...آ -
 
 ...کریس نمیاد خوشم ازش -
 
 ...سریشه اون نمیدم محل بهش کن باور ولی...منم -
 
 ...دارم اعتماد بهت -
 
 ...میشنوم اینو خوشحالم -
 
 ...میکنم اعتماد بار یه آدمی هر به زندگیم تو من نره یادت ولی -
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 ...نمیکنم سوءاستفاده کسی اعتماد از من نره یادت هم تو -
 
 ...بقیه پیش برو -
 
 ...دیگه کن قطع میگی یعنی -
 
 ...جورایی یه -
 
 ...مااااااااچ.صداقتتم عاشق -
 

 آوردم بـاال  سـرمو ...بـودم  هـا  بچـه  عاشـق  مـنم ...میمونـد  سـامی  مثـل  کـریس ...کـرد  قطـع  و نداد فرصت
ــدم و ــش آرش دیـ ــازه نیشـ ــه زده زل و بـ ــن بـ ــو...مـ ــون سرشـ ــت داد تکـ ــحالم:وگفـ ــنم خوشـ  میبیـ

 ...داري هنوز و مردونگیت
 

 خلــوت رسـتوران  شــکر خـدارو ...شـد  بلنــد آخـش  صــداي کـه  پـاش  بــه زدم لگـد  بــا...گـرفتم  منظورشـو 
ــع بــا آرش...نبــود برمــون و دور کســی و بــود  بــودم منتظــر مــن انگــار نــه انگــار و میخــورد غذاشــو ول

 ...شد سرد غذاتو چیه؟بخور:گفت و کرد پاك دهنشو دور دستمال با...بزنه حرف
 

 مــدیون نبایــد شــرایطی هــیچ تحــت...شــدم خــوردن مشــغول و کــردم نگــاه شــده ســرخ هــاي میگــو بــه
 ...من نظر به باشی شکم

 
ــریم کــردم پیشــنهاد...بــود پــارك رســتوران روبــروي...بیــرون اومــدیم و کــردیم حســاب و میــز ــو ب  ت

 بـازي  وسرسـره  تـوپ  بـا  کـه  بچـه  تـا  دوسـه  بـه  و نشسـت  هـا  چمـن  روي آرش ولـی ...بـزنیم  قدم پارك
ــره میکــردن  دادم تشــخیص و مــوقعیتم وقتــی از:گفــت کــردو گــره زانوهــاش دور دستاشــو...شــد خی

 هوامــو و بــودي مــن بــاالیی تخــت روي تــو...سرپرســت و مربــی چنــدتا و بــودم بچــه عالمــه یــه میــون
 یادته؟ داشتی
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 بهــت بخیــر یــادش:کــردم نگــاه آرش حالــت خــوش موهــاي بــه و دادم تکــون آره ي نشــونه بــه ســرمو
 پیمــان و حســین هــم مــون بغلــی تخــت...دادي مــن بــه جــاتو تــو و بخــوابم بــاال دارم دوســت مــن گفــتم
 سـپر  خودتـو  تـو  بزنـه  لگـد  بهـم  خواسـت  کبـري  کـه  بـار  یـه  و داشـتم  ادراري شـب  ها موقع اون...بودن

 زیــادي ســنی فاصــله...کــردم تکیــه بهــت کــه بــود روزا ازهمــون....گرفــت ازت نیشــگون دوتــا و کــردي
 وقتــی...نمیخــوردم غــذا نبــودي تــو تــا...داداش هــم مامـان  هــم بــودي بابــا بــرام هــم ولــی نداشــتی بـامن 
ــه ــا بچ ــتم ه ــردن اذی ــتن و میک ــداقل میگف ــه ح ــون نن ــردن باباهاش ــی م ــن ول ــروم م ــذاب ام زاده ح  ع

 قصــه بــرام و پاهــات روي میذاشــتی و ســرم تــو...میکــردم گریــه و گوشــه یــه میکــردم کــز و میکشــیدم
 خیلــی رو تــو کبــري...بــود مــن بــه حواســت بیشــتر ولــی داشــتی هــم پیمــان و حســین هــواي...میگفتــی

ــه چشــم از دور...میکــرد اذیــت ــا هــا کــارکن بقی  اعتــراض جــرات کــی ولــی میــداد زجــرت اونج
ــت ــو...داش ــل ت ــردي تحم ــر و میک ــرهم س ــورتش آخ ــوزوندي و ص ــه؟...س ــه روز اون از...یادت ــد ب  بع
ــوض  خــودت تــو...نمیکــردي گریــه مــن همپــاي میکــردم گریــه وقتــی دیگــه...ساســان شــدي ع
ــایی یــه...بــودي  بــزرگم داداش مواظــب کــه بــود مــن نوبــت حــاال و میکشــیدي عربــده خــواب تــو وقت

 مـن  بـود  اونجـا  خیـر  کـه  آرمنـد  اسـم  بـه  مـردي  و کـردن  فـرار  اونجـا  از پیمـان  و حسین اینکه تا...باشم
ــه و ــوان ب ــدش عن ــول فرزن ــرد قب ــرام...ک ــخت ب ــود س ــه...ب ــا بااینک ــتم اون ــودن پش ــم ب ــار به  دادن اعتب

 سـرراهی  هـم  مـا  بچـه  کـاش  بـده  شـانس  خـدا  کـه  میـزدن  نـیش  بعضـیا  گـاهی  ولی...چی همه و سرمایه
 خـوش  ظـاهر  تـوي  و کـردم  زنـدگی  بـودنم  حـروم  ایـن  بـودنم  سـرراهی  ایـن  ننـگ  بـا  عمـر  یه من...بود

ــار شــبا بعضــی هنــوزم کــه میفهمیــد کــی ولــی...بــودم ــه و میشــه وا بغضــم و میکــنم کــز اتــاقم کن  گری
 دلـم ...میکـرد  گریـه  هـم  سـودي  مامـان ...پیشـش  بـرم  گفـت  بهـم  بابـا  پـیش  روز چنـد  اینکـه  تـا ...میکنم

 ...بشینم گفت بابا...شده؟ چیزي:گفتم افتاد شور
 
 شـریک  دختـر  بـا  خـانوادش  اجبـار  بـا  اول بـار  مـن  واقعـی  بابـاي :گفـت  و چیـز  همـه  و زد حـرف  اینکه تا

ــه ازدواج پــدرش ــر عاشــق...میکن ــود اي دیگــه دخت ــاالخره و ب ــا پنهــونی ب ــه ازدواج اون ب  وقتــی و میکن
ــا و میشــه آشــکار چیــز همــه میشــه حاملــه مــادرم  زا ســر مامــانم...میکــنن زنــدگی بــاهم هــا هــوو دوت
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 کســی بــه...پرورشــگاه دم میــذاره میبـره  منــو بابــام زن و میکنــه تصـادف  بابــام بعــدهم چنــدوقت...میـره 
 کــه هــم خــودش و اورده مــن ســر بالیــی یــه میکــنن فکــر همــه...میــره ایــران از و نمیــده اطالعــی هــم
ــا...زمــین تــوي بــود رفتــه بــود شــده آب  و عمــوم...میگــه عمــوم بــه و میگیــره وجــدان عــذاب اینکــه ت

 آرمیتــا بهشـون  خـدا  چندسـال  بعـد  امـا ...میکـنن  قبـول  میــل کمـال  بـا  منـو  و نمیشـن  دار بچـه  هـم  زنـش 
 م پیشـــونی روي دیگـــه کوفـــت صـــدتا و حـــروم و نامشـــروع انـــگ دیگـــه...راحـــتم حـــاال...میـــده رو

 دیگــه...مــردن امــا داشــتم ومــادر پــدر مــنم بگــم هســتی بــه میتــونم کــه راحتــه خیــالم دیگــه...نیســت
 هــم هنــوز اوصــاف ایــن بــا ولــی...ام خونــده خــواهر نــه بــودم عمــوم دختــر عاشــق قــبال اینکــه از راحــتم
 بهــم  میترســیدن  اونــا ...دارم دوستشــون  ازقبــل  بیشــتر...هســتن  مــادرم  و پــدر  عمــوم  زن و عمــوم

 تــازه...شــدم ناراحــت نــه رفــتم نــه مــن ولــی...بــرم بــذارم...بشــم بــد باهاشــون مــن و بگــن و واقعیــت
ــونم ــیدم دستاش ــه حــاال...بوس ــالم دیگ ــه خی ــولی راحت ــه پ ــنم خــرج ک ــدقه میک ــري ص ــت س  ارث...نیس

ــه ــه...پدرم ــاال...حقم ــام آزادم ح ــدش...،ره ــن بع ــردن و م ــر ب ــر س ــدر قب ــادرم و پ ــی...م ــا از وقت  اونج
 ...باشم هوا رو اینکه مثل...بودم سبک اومدم بیرون

 
ــام روي سرشــو ــت پاه ــت و گذاش ــون واســم:گف ــی هم ــان؟دلم میخــونی رو الالی ــواد ساس ــه میخ ــار ی  ب

 .باشم بچه دیگه بار یه فقط
 

ــیاوش ــه س ــب برگ ــرت و تقل ــرد پ ــرفم ک ــاد و ط ــر افت ــز زی ــتاد...می ــاه اس ــز نگ ــو تی ــین بینیش ــن ب  و م
ــا...میجویــدم و ســرخودکارم و گذاشــتم تقلــب ي برگــه روي و پــام...کــرد بــدل و رد ســیاوش  روشــو ت
 ام بینـــی روي و انگشــتم ...خندیـــد ریــز  کــریس ...برداشـــتم رو برگــه  و شــدم  خـــم و کــرد  انطــرف 
 !شیش:گفتم و گذاشتم

 
ــه اســتاد بعــد دقــایقی ــرد جمــع رو هــا برگ  تکیــه صــندلی بــه ســرمو و کــردم فــوت و نفســم...ک

ــمام...دادم ــم چش ــار یک ــد ت ــان...میدی ــدك و امتح ــداده ب ــودم ن ــل در...ب ــادت ک ــتم ع ــان نداش ــرم می  ت
 کولــه...گذاشــت کالســورش تــوي و کــرد جمــع هاشــو برگــه کــریس...تــرم آخــر فقــط...بخــونم درس
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 دختـرا  از تـا  دوسـه ...بـرم  کـرد  اشـاره  مـنم  بـه ...بیـرون  رفـت  همـا  بـا  و انـداخت  دوشش روي شو پشتی
ــا...نمیــداد نمــره اصــال اســتاد ایــن خــداییش...نمــره بــراي اســتاد بــه بــودن داده گیــر ــیم آرســام ب  رفت

 چطـور  دختـرا :گفـتم  و خـوردم  مـو  قهـوه  از جرعـه  یـه ....نشسـتیم  همـا  و کـریس  روبـروي ...بوفـه  سمت
 ...امتحانتون؟ بود

 
 ...دادیم عالی بود خوب -
 

 چــرا اینــا بــودم مونــده فقــط...همــا مخصوصــا...خرخــون و بــودن دختــر...نداشــتم ایــن از غیــر انتظــاري
 ...شدن قبول آزاد دانشگاه

 
 کـالس ...بهـاره  بـه  بـود  زده زل اونـم  و کـرد  ازش سـوالی  بهـاره ...داشـتیم  حسـینی  اسـتاد  بـا  بعـد  ساعت
 !...بله هم حسینی استاد میگفتن همه و بود شده منفجر

 
 ...شد عنق دوباره و پیچید درهم هاشو سگرمه استاد

 
 ...بود شده عادي ها انداختن تیکه این دیگه...شد بهاره نثار که بود متلک و شوت کالس از بعد

 
 ....بود شده خوب بهاره با اش رابطه هم کریس

 
*** 

 
 میـدون  گذاشـتیم  قـرار  دانشـگاه  هـاي  بابچـه ...گـرم  کمـی  و بهـاري  نسـبتا  روز یـه ....اسـت  جمعـه  امروز

 خورد زنگ گوشیم...کوه بریم باهم همگی تا تجریش
 
 الوبله؟ -
 
 کجایی؟ ساسان سالم -
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 ...کریس میرسم دیگه مین5 -
 
 !منتظریم -
 

 تکیـه  خـودش  ماشـین  بـه  کـریس ...بـودن  اومـده  هـا  بچـه  اکثـر ...رسـیدم ...گذاشـتم  داشـبورد  تو گوشیو
 چــپش پــاي بــه و بــود کــرده مــانتوش جیــب تــوي دستاشــو...بــودن کنــارش همــا و آرســام و بــود داده
 تیـره  طالیـی  موهـاي ...بـود  شـده  بـامزه  کـریس  قیافـه ...پیششـون  رفـتم ...بـود  گرفتـه  ضـرب  زمین روي
 خندیـدم ...بـود  کـرده  پـف  روشـنش  عسـلی  چشـمهاي  و بـود  ریختـه  صـورتش  تـوي  کـج  صـورت  به اش

 ...نمیشه باز دختر؟چشمات بیاي بودي مجبور:گفتم و
 

 بــا اي اشــاره چشــم گوشــه بــا!...کــه میــدونی گذاشــت تنهــا نمیشــه رو تــو:گفــت و کــرد ریــز چشماشــو
 کــریس...میشناســی خــوب خودتــو جنســاي هــم میــاد خوشــم:گفــتم...کــرد کــالس دختــراي از چنــدتا

 هـم  آرسـام ...ازخنـده  منفجرشـد  همـا ...میشناسـم  خـوب  تـورو ...نـه :گفـت  و انـداخت  اش بینـی  بـه  چینی
 داشـتیم :گفـتم  و انـداختم  بـاال  ابرومـو  تـاي  یـک  همیشـه  مثـل ...بگیـره  و اش خنـده  جلـوي  میکـرد  سـعی 

 کریس؟
 

 ...خریدیم نه:گفت
 
 ...بودي تر مظلوم قبال...آ شدي شیطون -
 

ــداي ــیاوش ص ــد س ــرو:اوم ــچ ب ــه ب ــرین اگ ــریم حاض ــه...ب ــه هم ــرف ب ــون ط ــتن ماشیناش ــریس...رف  ک
 ...میام ساسان با من برین من ماشین با شما:وگفت داد هما به ماشینشو سوئیچ

 
 مـن  موقـع  اون اگـه  خـوب ...جـواب  امـا  و:گفـت ...چرخیـد  مـن  طـرف  بـه  و کـرد  بغـل  شـو  کولـه  کـریس 

 ...باشی داشته دوستم نمیشدي خر که نمیاوردم در بازي مظلوم
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 ...نیستی مظلومی دختر و کنی خر منو خواستی فقط داري قبول هم خودت پس -
 
 بــه و نیســتم مظلــومی دختــر مــن متاســفانه...میزنــی چــرا...بــاریکتره مــو از مــن گــردن مــدرس آقــاي -

 ...میکنم شیطونی کلی موقعش
 
 ...نمیکردم انتخابت میگفتی اول از رو اینا اگه -
 
 نداشتی؟ دوستم وقت هیچ نبود من اصرار اگه...ساسان -
 
 ...میداد هل یکی باید و من میدونی...نمیومدم طرفت شاید ولی...داشتم دوستت -
 
 داد؟ هلت آرش -
 
 ....دلم هم...معصومت چشماي هم...آرش هم -
 
 خوبی؟ خیلی تو گفته بهت حاال تا کسی -
 
 میکنی؟ خرم دوباره داري -
 

ــد ــري:وگفــت خندی ــه دخت ــرش ک ــوده رنگارنــگ پرازپســراي دوروب ــه کــه ب ــی هــر ب ــتن دلیل  میخواس
ــاش ــن باه ــره باش ــراي حاض ــه ب ــت ب ــري آوردن دس ــه پس ــال ک ــیش دنب ــت،محکمه،مغروره هیچ  نیس

 ...بده و زندگیش همه
 
 ...کنه استفاده سوء ازش پسر اون شاید -
 
 ...نخوره گول که باشه زیرك و باهوش قدري به باید...دختره خود به برمیگرده دیگه این -
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 میکردي؟ توقبول باشم داشته انتظاراتی ازت تو ي عالقه کردن قبول با من اینکه فرض به -
 
 بخوابونــه هــم دار آب ســیلی دوتــا بــره و بــذاره شــد بهــش پیشــنهادي همچــین وقتــی بایــد دختــر یــه -

ــو ــوش ت ــره گ ــاکر و پس ــه ش ــر باش ــناختش زودت ــراي...ش ــروز دخت ــاهی ام ــون گ ــه چشماش ــاطر ب  خ
 ...گذشته کار از کار دیگه که میان خودشون به وقتی و میشه کور احساسشون

 
 ...نبودم مستثنی منم باشه احمق میتونه هرکسی چون...نداره پسر و دختر:گفتم لب زیر

 
 زیاده؟ چیزا این نیست زیادي محدودیت که شما فرهنگ توي -
 
ــان - ــن ساس ــن دی ــر و م ــی ه ــه دین ــه اي دیگ ــدا ک ــول رو خ ــته قب ــه داش ــه باش ــرز ب ــودن ه ــوت ب  دع

 یهـودي  و مسـیحی  و مسـلمون  دینـی  کتـاب  کجـاي ...چیـز  همـه  بـه  میـزنیم  گنـد  کـه  مـاییم  این....نکرده
 نــامحرم بــا و حــریمش نبایــد مســلمون یــه مگــه...مســلمونی خــودت نــداره؟تو اشــکال کــارا ایــن نوشــته
ــظ ــه حف ــس...کن ــرا پ ــه چ ــوادث روزنام ــراز ح ــاوز پ ــن و تج ــاس؟ ای ــت...حرف ــی آدمی ــه ربط ــن ب  و دی
 ...نداره دیانت

 
ــول - ــن...دارم قب ــودم م ــم خ ــلمون ه ــاملی مس ــتم ک ــاال...نیس ــون ح ــاز چ ــونم نم ــرم روزه و میخ  میگی

 ...کاملم که نمیشه دلیل
 
ــنم - ــیحی م ــاملی مس ــر...نیســتم ک ــت ه ــم وق ــره دل ــرم میگی ــان...کلیســا می ــو ساس ــادین کــه ت ــن ب  م

 نداري؟ مشکلی
 

ــی ــودم مــن...بگــم؟ میتونســتم چ ــاش خ ــتم...چــی؟ ام خــانواده ولــی نداشــتم مشــکلی باه  میدونس
ــومیتی ــه معص ــریس ک ــیچ رو داره ک ــا ه ــه ج ــدا نمیش ــرد پی ــدا...ک ــرین خ ــیب و بهت ــن نص ــرده م  ک

 ...نه:گفتم و زدم محزونی لبخند...بود
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 ...کن کمکم خودت خدایا:گفتم دلم توي
 
ــا4 ــروه تـ ــدیم گـ ــوه از و شـ ــاال کـ ــیم بـ ــواي...رفتـ ــز هـ ــراز و تمیـ ــیژن پـ ــوه اکسـ ــالمو کـ ــر حـ  بهتـ

 در کــه روسـتایی  و افتـادم  گــیالن یـاد ...میفرسـتادم  هـام  ریــه داخـل  وجـود  تمــوم بـا  و اکسـیژن ...میکـرد 
 همــه هــم بــارون نــم نــم و خــورده خــیس خــاك بــوي البتــه و بــود اینجــا مثــل هــواش اونجــا...بــودم اون

 و رنـگ  یـک  مردمـان ...آلـودش  مـه  هـواي  بـراي ...بـود  شـده  تنـگ  اونجـا  بـراي  دلـم ...میکـرد  پـر  جارو
 کولــه...بشــینیم همینجــا شــدم خســته مــن هــا بچــه واي:اومــدم خــودم بــه کــریس باصــداي...ریــاش بــی
 هـم  بقیـه  بـه  کـریس :گفـت  همـا ...بـود  گـردو  و پنیـر  و نـون ...داد مـن  بـه  بزرگـی  ي لقمـه  و کرد باز شو

 ...نیستآ بد کنی تعارف
 

 بــود اونجــا کــه هــایی تخــت طــرف بــه بــاهم همگــی....افتــادیم راه دوبــاره کوتــاهی اســتراحت از بعــد
ــاه ــردیم پن ــام و ب ــد و آرس ــر چن ــتن نف ــایی رف ــفارش چ ــینی اردالن...دادن س ــاي س ــه رو چ ــرفم ب  ط

 ...بفرما:گفت و گرفت
 

 اســتکان دوتــا کــریس...نمیخــوام مرســی:گفــتم و کشــیدم هــم تــو اخمــامو...نبــودم خــور چــایی کــه مــن
ــایی ــت چ ــت و برداش ــتتون:گف ــه درد دس ــا نکن ــد اردالن...اردالن آق ــی لبخن ــینی و زد کج ــوي رو س  جل

ــوز مهمــونی شــب...رفــتم کــریس بــه اي غــره چشــم...گرفــت بقیــه ــا شــب همــون از...بــود یــادم هن  ب
 چــایی مــنم...بخــور مــن خــاطر بــه بــار1:وگفــت زد مهربــونی لبخنــد کــریس...نشــدم کــالم هــم اردالن

 همــا...خــوردم جرعــه وجرعــه برداشــتم رو چــایی ناچــار بــه...نــداره ضــرر کــه امتحــانش ولــی نمیخــورم
 ...نمیخورم:وگفتم دادم تکون سرمو...آقاساسان،قند؟:گفت

 
 مـن  بـا  آرسـام  و خـودش  ماشـین  تـوي  رفـت  کـریس ....برگشـتیم  اکثریـت  توافـق  بـه  بنـا  بعـد  ربـع  یک
 ...کوه نمیومدي قبل هاي دفعه:گفت آرسام تا نمیزدیم حرفی هیچ راه توي...اومد

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 302 

ــن - ــار ای ــه ب ــرار ب ــریس اص ــدم ک ــدونی...اوم ــه می ــله ک ــلوغی حوص ــدارم رو ش ــا ن ــافا ام ــوش انص  خ
 ...گذشت

 
ــون دم ــه خونش ــتم نگ ــارف و داش ــرد تع ــرم ک ــون ب ــی...خونش ــی ول ــوابم خیل ــد خ ــو و میوم  رد دعوتش

 ...خونه رفتم و کردم
 

 ...اومده حنانه داداااااااااش:گفت و رسوند من به و خودش فشنگ مثل سامی ورودي در جلوي
 

 کنم؟ چکار من خوب:گفتم و انداختم ام پیشونی به چینی
 

 میکـــرد فکـــر نمیدونســـت هرکـــی....کجاســـت داداشـــت پیشـــش؟میگه نمیـــاي:گفـــت و شـــد دمـــغ
 رونــاك هــم بــاز!حنانــه...نــه هــم هیشــکی...سالشــم و ســن هــم مــن و داره ســن اي خــورده و 20حنانــه

 ...بود بهتر داشتنی دوست و کوچولو بچه دختر اون
 

ــتم ــوي رف ــذیرایی ت ــه و پ ــه ب ــالم هم ــرین خــواهر...کــردم س ــا هــم نس ــود اونج ــا ب ــم نین ــراهش ه  هم
 پــذیرایی دیگــر ســمت هــم نســرین خــواهر شــوهر صــبوري آقــاي و حنانــه پــدر شــوکت آقــاي...بــود

 صــبوري و شــوکت آقــاي بــه و کــردم ســالم...بــودن بــش و خــوش مشــغول و بــودن نشســته بابــا پــیش
ــت ــا و دادم دس ــل روي تقریب ــو مب ــدم ول ــمام...ش ــه چش ــاز زور ب ــد ب ــاس...میش ــردم احس ــی میک  یک
ــدم خمــارمو چشــماي میکشــه مــو پیــرهن ــه دیــدم و چرخون ــود زده هــم تیپــی چــه...خانمــه حنانــه!ب  ب

 بســته موشــی دم هــم موهــاش... لــی شــلوارك بــا بــود پوشــیده رنگــی صــورتی تــاپ...وروجــک
 ...کوچولو حنانه بله:گفتم...بود

 
 داریــن چکــارم خــب:بــود گرفتــه ام خنــده...نیســتم کوچولــو مــن:گفــت و رفــت هــم تــو هــاش ســگرمه

 ....مادمازل؟
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 کشـیدم  خرمـاییش  موهـاي  تـوي  دسـتی  اومـد  بنـد  زبـونم ...افتـاد  فکـم ....عمـو؟  نـداري  دوست منو تو -
 پـیش  دویـد  و خندیـد ...بیـاد  بـدم  ازش چرابایـد  خوشـگلی  ایـن  بـه  دختـر ...حرفیـه  چـه ...عمـو  نه:گفتم و

 ...کنه بازي باهاش تا سامی
 

 هــم هــا زن....میکشــیدن ســیخ بــه رو هــا جوجــه و بــودن حیــاط تــوي مــردا...بــود کبــاب جوجــه ناهــار
 حــس خــودم روي رو نگــاهی ســنگینی کــه میــزدم بــاد رو هــا زغــال...بــودن مشــغول آشــپزخونه تــوي

 مــن روي روبــه ناهــار میــز ســر...دزدیــد نگاهشــو کــردم نگــاش تــا....مــن بــه بــود زده زل نینــا...کــردم
 و کــرد دســتی پــیش کــه بــردارم و ســاالد ظــرف بــردم دســت...بــود اون جلــوي ســاالد ظــرف...نشســت

ــا کــه خــورد دســتم بــه دســتش موقــع همــون....دادش بهــم  هــیچ اون ولــی...کــردم نگــاه بهــش اخــم ب
ــس ــی عک ــون العمل ــداد نش ــد...ن ــار از بع ــرین ناه ــغول نس ــذیرایی مش ــد پ ــه ش ــنم ک ــش م ــک به  کم

 گفـتم  ببخشـیدي  مـنم ...رفـتن  شـوکت  خـانواده  بعـد  سـاعت  نـیم ....نداشـتم  نـا  خسـتگی  از دیگـه ...کردم
ــتم و ــاقم تـــوي رفـ ــرك لبـــاس ســـبد تـــوي لباســـامو...اتـ ــا چـ ــداختم هـ  ســـردي آب دوش و انـ

 ...خوابیدم و پوشیدم و رنگم اي سورمه ربدوشامبر...گرفتم
 

ــواب از عصـــر7ســـاعت ــدار خـ ــتام...شـــدم بیـ ــمامو بادسـ ــدم چشـ ــی و کـــش و مالیـ ــه قوسـ ــدنم بـ  بـ
ــدن...دادم ــاعت بادی ــوفی س ــردم پ ــتمو و ک ــام الي دس ــردم موه ــی...ک ــی وnike شلوارورزش ــرت ت  ش
 رفتــه کجــا...نمیومــد هــم صــدایی هــیچ و نبــود ســالن تــوي کســی...پــایین رفــتم و پوشــیدم رنگــی آبــی

 درخــت پــیش و کــردم انتخــاب و بــاغ ي گوشــه...حیــاط تــوي رفــتم و انــداختم بــاال اي شــونه...بــودن؟
ــا...نشســتم مجنــون بیــد  و دادم تکیــه درخــت تنــه بــه...زیــاده خیلــی عمــرش درخــت ایــن میگفــت باب

 کــریس بــه و دراوردم جیــبم تــوي از مــو گوشــی...فرســتادم هــام ریــه تــوي و خــیس هــاي چمــن بــوي
 ...زدم زنگ

 
 کجایی؟ کریس سالم -
 
 کجایی؟ تو ام خونه...سالم -
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 ...سررفت ام میکردي؟حوصله چکار...مون خونه باغ تو -
 
 بیرون؟ بریم میاي...بودم روم چت توي -
 
 ...دیدیم رو همدیگه صبح ما -
 
 آقااااا نیستم صبور تو مثل من -
 

 ....اونجام دیگه ساعت نیم تا باشه
 

 و سـرم ...شـد  سـوار  شـوق  و باشـور  بعـد  دقیقـه 5...کـردم  پـارك  خونشـون  نزدیـک  رفـتم  و شـدم  آماده
 بانو؟ برم کجا:گفتم و کردم کج

 
 ...داري دوست هرجا -
 

 ...شیشه به زد یکی که بودیم قرمز چراغ پشت...برم کجا نمیدونستم
 
 ...بخر خانومت قشنگیه؟واسه هاي گل چه ببین...بخر گل آقا -
 

 نگـام  مهربـونی  بـا  کـریس ...میخـرم  شـو  همـه :گفـتم  بچـه  پسـر  بـه ...نشسـت  صـورتم  روي محوي لبخند
 پسر؟ اقا شده چی صورتت:گفت و کرد نگاه بچه پسر به...کرد

 
 ...زمین خوردم خاله هیچی -
 
 وضع؟ این با -
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 حرکـــت مـــا و بـــود شـــده ســـبز چـــراغ...شـــد بلنـــد ســـرمون پشـــت هـــاي ماشـــین بـــوق صـــداي
 و یادمـه  کـریس  جیـغ  صـداي  فقـط ...شـد  رد کنـارمون  از سـرعت  بـا  موتـوري  دفعـه  یـه  کـه ...نمیکردیم

 ماشــین از فــوري...کــرد فــرار صــحنه از ســوار موتــور...کوچولــو پســر اون شــدن پــرت تــاالپ صــداي
 میگشــت بـر  نگرانــی بـا  کــریس...بیمارسـتان  رفــتم و گذاشـتم  عقــب صـندلی  رو پســربچه و شـدم  پیـاده 

ــت و ــرش پش ــاه و س ــرد نگ ــد و میک ــد تن ــکاش تن ــماش اش ــورتش روي ازچش ــت ص ــیدم...میریخ  رس
 .....بیمارستان

 
ــرك ــارد روي و پس ــدن برانک ــردنش و خوابون ــس ب ــراي....اورژان ــري ب ــه افس ــا ک ــود اونج ــان ب  و جری

ــتم ــا و گف ــی ب ــندلی روي نگران ــتم ص ــریس...نشس ــاخن ک ــو ن ــد هاش ــم میجوی ــرد نگــاه وبه ــه...میک  تای
 راســتش پــاي و شکســته ســرش فقــط اومــده هــوش بــه خوبــه حــالش بیمــارتون:گفــت اومــدو پرســتار
 رفتــیم بــاهم و کشــید اش ســینه روي صــلیبی کــریس...کشــیدم آســودگی ســر از نفســی...شــده کوفتــه
ــیش ــر پ ــه پس ــه اي بچ ــی ک ــمش حت ــتیم و اس ــورتش...نمیدونس ــگ ص ــده رن ــود پری ــداژي و ب  دور بان
 ...عمو سالم:گفتم بهش...بودن پیچیده سرش

 
 ...سالم...سـَ:گفت سختی به
 
 خوبی؟ -
 
 ...میکنه درد سرم فقط...بهترم -
 
 چیه؟ اسمت -
 
 وریا -
 
 ...میشی مرخص فردا گفتن دکترا جان وریا -
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 خـــواهش...منتظرمـــه مـــادرم...خونـــه بـــرم امشـــب بایـــد مـــن...کنـــین کمکـــم آقاتوروخـــدا...نـــه -
 ...میکرد نگاه آلودبهم اشک بانگاهی...میکنم

 
 ...میریم شد تموم سرمت باشه:گفتم

 
 محلــه از یکــی...خواســتم و شــون خونــه آدرس وریــا از...بـره  راه بتــون تــا کــرد کمــک وریــا بــه کـریس 

 خـودم  از لحظـه  یـه ....بـود  بلـد  کـریس  امـا ...بـودم  نرفتـه  اونجـا  عمـرم  تـوي  مـن ...بـود  شـهر  پایین هاي
 خیــابون وســط هــا اب جــوي...خرابــه نیمــه هــاي خونــه بــا بــود پــرت جــاي یــه...رســیدیم....اومــد بــدم
 پســر چنــدتا و بــود کوچــه تــه هــم شکســته بــرق تیــر یــه...بــود برداشــته جــارو همــه تعفــن بــوي...بــود

 مــواد دارن:گفــت کــریس کــه کــردم نگــاه بهشــون کنجکــاوي بــا...بــودن نشســته دورهــم هــم جــوون
 ...تو بریم بیا...میکشن

 
 تـوي  رفتـیم  وریـا  سـر  پشـت ...کـردم  نگـاه  کـریس  بـه  تعجـب  بـا ...شـد  بـاز  در کـه  زد در به لگدي وریا

 پتـو  در بـه  پـرده  جـاي  بـه  و بـود  شکسـته  هـاش  شیشـه  کـه  داغـون  و درب اتـاق  یـه ...نبـود  خونه...خونه
 یـه  هـم  اسـتکان  چنـدتا  و سـماور ...بـود  اتـاق  وسـط  هـم  کهنـه  و رورفتـه  و رنـگ  فرش یه...بودن دوخته
 پتــو زیــر از سرشــو قیــژدر باصــداي...بــود خوابیــده پتــو زیــر کســی هــم دیگــه طــرف یــه...اتــاق گوشــه
 بـود  نحیـف  زنـی ....شـد  خیـره  بهمـون  و نشسـت  صـاف  مـا  دیـدن  بـا ...مـادر  اومـدي :گفـت  و اورد بیرون

 کــرده تصــادف مــن مامـان :گفــت وریــا...بــود رفتـه  گــود چشــماش زیــر و میـزد  زردي بــه صــورتش کـه 
 بــه بغــض بــا و کشــید پســرش ســر بــه دســتی زن...بیمارســتان بــردن منــو آقــا و خــانم ایــن کــه بــودم

 ...ببینین خیر...نکنه درد دستتون:ماگفت
 

 بعــد ...داد وبهــش دراورد و مــادرش هــاي قــرص و برداشــت نــایلونی کیســه طاقچــه روي از وریــا
 کوش؟...هاي قرص پس مامان:گفت وریا...گذاشت جلومون و ریخت چایی مادوتا براي

 
 ...مادر شدن تموم -
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 ...زیاده خیلی پولشون اونا واي -
 

 ...بده مادرتو نسخه وریا:گفتم و شدم بلند کرد اشاره بهم کریس
 
 ...آخه ولی -
 
 ...من به بده هییششششش -
 

ــخه ــرفتم ازش رو نس ــتم و گ ــرون رف ــوار...بی ــین س ــدم ماش ــتم و ش ــه رف ــخه داروخون ــو نس  و دادم ش
 فروشــگاه کنــار....افتــادم زندگیشــون خونــه اوضــاع و وضــع یــاد برگشــت راه تــوي...گــرفتم داروهاشــو

ــی ــارك بزرگ ــردم پ ــداري و ک ــد مق ــردم خری ــد...ک ــیم بع ــاعت ن ــیدم س ــوي رس ــه اون ت ــگ گوش  و تن
 ...باریک

 
 و انــداختم  پــایین و ســرم هــا اون تشــکر مقابــل در و گذاشــتم طاقچــه روي رو داروهــا و خریــدها

 هـم  بـه  نسـبت  کـه  بـودم  دردي بـی  مرفـه  چـه  مـن ...داشـتم  خـودم  بـه  نسـبت  بـدي  حس...نگفتم هیچی
 کـی  خـدامون ...بـودیم  آسـمون  یـه  زیـر ...بـودن  خـودم  شـهر  مردمـون  اینـا ...بـودم  غافـل  خودم هاي نوع

ــود ــرا...بـ ــ چـ ــه و درد نبایـــد مـــن مثـــل ییکـ ــدبختی تـــوي یکـــی و بفهمـ ــا و دســـت فالکـــت و بـ  پـ
ــه؟ ــام عصــبی...چــرا؟...بزن  نگــاه بهــم و گذاشــت دســتم تــوي دستشــو کــریس کــه میــدادم تکــون و پ
 خـــداحافظی و شـــدیم بلنـــد...شـــدم اروم...بـــود آرامـــش دنیـــا یـــه چشـــما ایـــن تـــوي خـــدایا...کـــرد

 بیــرون و طاقچــه روي گذاشــتم پــول چــک چنــدتا و کــردم بــاز و پــولم کیــف آخــر ي لحظــه...کــردیم
 ...اومدیم

 
ــوي ــین ت ــریس ماش ــت ک ــدونی:گف ــرا می ــقت چ ــدم عاش ــان؟میدونی ش ــرا ساس ــا چ ــاوت ب ــی تف  و دین

 مـن  جـاي  هـم  هرکسـی  کـه  پاکـه  و بزرگـه  قـدري  بـه  روحـت  طرفـت؟چون  اومـدم  بـازم  مـون  فرهنگی
 ...اي فرشته تو ساسان...میشد عاشقت بود
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 دوباره؟ میکنی خرم داري:گفتم و زدم تلخی لبخند

 
 فقیــر  دیدي؟چقــدر:گفــت هــق هــق بــا...میشســت صورتشــو اشــکاش و میخندیــد بلنــد...خندیــد

 باشــه مشــقش و درس پــاي مدرســه تــوي اینکــه جــاي بــه بچــه پســر یــه چــرا...کــار؟ و کــس بــودن؟بی
 آزاد دانشـگاه  تـوي  هـا  مـا  بیاره؟اونوقـت  در مریضشـو  مـادر  خـرج  کـه  میفروشـه  گـل  هـا  راه چهـار  سر

 وریــا ولــی پاهامونــه زیــر ماشــین بهتــرین...میــدیم پــول میلیــون یــک حــداقل ترمــی و میخــونیم درس
ــه آرزوي ــه ی ــه دون ــوره رو دوچرخ ــا...میخ ــافه ماه ــذاهامونو ي اض ــزیم غ ــی دور میری ــا ول ــاید این  ش
 اگــه میکـرد  زنــدگی اینجـا  جاسـتینا  وقتــی...ساسـان  نیســت عـدالت  ایـن ...بخــورن گوشـت  بــار یـه  سـالی 

 نبـود  معلـوم  کنـه  اجـاره  کوچیـک  ي خونـه  یـه  باهـاش  کـه  نداشـت  حسـابش  تـوي  و پـول  مقـدار  همـون 
 خــوب...بمونــه پــاك میتونــه ســخت جامعــه تــوي دختــر یــه زمونــه و دور ایــن تــو...انتظارشــه در چــی

 ...بمونه
 

ــریس:گفــتم ــوي کــه داشــتم شــک اي ذره چیه؟اگــه میــدونی ک ــه حــاال کــردم اشــتباه انتخابــت ت  دیگ
 ...دارم خودم کنار تورو که خوشحالم...زندگیمی توي من انتخاب بهترین تو که مطمئنم

 
 فقـط  هـا  خنـده  ایـن  آینـده  روزهـاي  نمیدونسـتم ...خندیـدم  مـنم ...خندیـد  و کـرد  پـاك  اشکاشـو  کریس

 ...میشود خاطره یک
 
 ...خوشحالم دل ته از چون گفت؟ چرا گفتم میترسم خیلی گفت«
 

  …است ترسناك خوشحالی جور این
 

 است آماده سرنوشت باشد خوشحال جور این آدم وقتی داد جواب او و …چرا آخر پرسیدم
 »بگیرد آدم از را چیزي
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*** 
 

 و چراگوشــیت...شــبه نیمــه1ساسان؟ســاعت بــودي کجــا:پرســید تشــویش بــا بابــا خونــه رســیدم وقتــی
 نمیدادي؟ جواب

 
ــاهم بــودو ســایلنت روي...گوشــیم پــی رفــت حواســم تــازه  خــانواده...بــودن زده زنــگ بــار چنــدین اون

 افتضـاح  وضـعش  نینـا ...هتـل  میـرن  میکـردم  فکـر  ولـی  نبـودن  تهـران  سـاکن ...بـودن  اونجـا  هـم  اینـا  نینا
ــاره میترســیدم...بــود ثابــت مــن روي اش دریــده نگــاه و بــود  رخ اخیــر اتفاقــات و کنــه ام عصــبانی دوب
 بیمارســتان دوســتم:گفــتم...نبــودن قیــاس قابــل...نــه...کــردم اش مقایســه کــریس بــا ناخودآگــاه...بــده

ــا...بــودم نگفتــه دروغ...بــودم پیشــش بــود بســتري ــی بــود کوچیــک گرچــه وری  دوســت مــن بــراي ول
 ...اتاقم توي رفتم و گفتم بخیري شب...میشد حساب کوچک

 
ــاژور ــه روي و کــردم روشــن آب ــم کاناپ ــه و دراوردم و ســیگارم پاکــت...دادم ل ــخ ی ــاره...کشــیدم ن  دوب

ــه ــرفه ب ــادم س ــت...افت ــدادم اهمی ــخ و ن ــیدم و دوم ن ــرم...کش ــر فک ــود درگی ــاق...ب ــته دود و ات  برداش
 تـر  پرنـگ  امشـب  هـا  سـتاره ...بـود  ابـر  پشـت  مـاه ...شـدم  خیـره  آسـمون  بـه  و کردم باز رو پنجره...بود

ــودن ــه...ب ــه بچ ــودم ک ــا ب ــان و آرش ب ــین و پیم ــرفتیم حس ــت می ــره پش ــدوم و پنج ــه هرک ــتاره ی  س
ــه مــال اون...منــه مــال ایــن میگفتــیم و میکــردیم انتخــاب  کنــیم دراز دســت اگــه میکــردیم فکــر...توئ
 :افتادم آرش و خودم یاد...بگیریم هارو ستاره میتونیم

 
ــه ساســان،خاله -  خودشــون هــا ســتاره باشــین خــواب وقتــی باشــین خــوبی پســرهاي اگــه میگــه مهدی

 ...آسمون توي میرن شد که صبح و خوابتون تخت توي میان
 
 هستیم؟ بدي پسراي ما یعنی -
 
 ...نمیذاشتن اینجا مارو که نبودیم اگه...اوهوم -
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 پــی تــوهم و نمیکـنم  اذیــت رو کبـري  خالــه دیگــه مـن ...باشــیم خـوبی  هــاي بچــه امشـب  از بیــا خـوب  -
 ...خواب توي نکن پی
 

ــوي اشــک ــت و شــد جمــع چشــماش ت ــی کــنم اینکــارو نــدارم دوســت مــن:گف  خــودم دســت ول
 ...میکنن ام مسخره ها بچه...نیست

 
 ...میزنمشون خودم...کنن اذیت داداشمو مردم من مگه -
 
 دیدي؟ مامانتو تو ساسان...میکنه اوخت کبري خاله...ساسان نکنی دعواشون نه -
 
 ...آره -
 
 بود؟ شکلی چه -
 
 ...اونه مثل منم چشماي...بود خوشگل خیلی -
 
 چی؟ بابات -
 
 ...میگفت خودش بابام...بابامم شکل من -
 
 نداشتن؟ دوست -
 
 ...نداشتن دوستم کردم شیطونی چون شاید...نه -
 
 داري؟ دوستشون تو -
 
 ...نمیدونم و بابام ولی...نه رو گیسو -
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 ...بودم بدي بچه اومدم دنیا به وقتی از من نیست؟نکنه یادم بابام و مامان من چرا -
 
 ...نمیدونم -
 
ــه اگــه - ــتاره شــب ی ــد س ــوي اوم ــوابم تخــت ت ــوارش...خ ــم س ــیگم میش ــن م ــره و م ــیش بب ــان پ  مام

 میگی؟ چی بهش تو...بابام
 
 ...میدم تکون دست و میکنم نگاه همه به باال اون از...باال باالي...آسمون توي منوببره میگم -
 
 ها؟ فرشته پیش بري داري دوست یعنی -
 
 ...آره -
 
 میبري؟ منم -
 
 دیگــه ســتاره یــه بــا بایــد...جانمیشــیم ســتاره یــه روي کــه دوتــامون...میبرمــت باشــی پســرخوبی اگــه -

 ...میرم من اول اما...بیاي
 
 ساسان؟ کنم چیکار تنهایی من -
 
 ...هست بهت حواسم همیشه من...نترس -
 

ــا ــادآوري بـ ــته یـ ــدي گذشـ ــه لبخنـ ــبم گوشـ ــادش...نشســـت لـ ــه بخیـــر یـ ــر چـ ــال فکـ ــایی وخیـ  هـ
 ساسان؟ بودي خواب:دادم جواب خسته باصدایی خورد زنگ گوشیم...داشتیم

 
 ...نمیبره خوابم نه -
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 میکنی؟ چیکار...همینطور منم -
 
 ...میکنم نگاه و آسمون پنجره پاي -
 
 ...بگو خوب آها...صبرکن لحظه یه -
 
 کردي؟ چیکار -
 
 ...ترم نزدیک آسمون به من تازه...کنم نگاه آسمون به تا پنجره پاي رفتم منم -
 
 چرا؟ -
 
 ...ام برج17طبقه من چون -
 
 ...میرسه آسمون به دستت حتما پس...آهان -
 
 چی؟ -
 
ــن - ــی آرش و م ــودیم بچــه وقت ــرو از ب ــم کــول س ــاال ه ــرفتیم ب ــا می ــیم ت ــه کــدوممون ببین ــمون ب  آس

ــریم نزدیــک  بزرگــه زمــین بیــان آســمون از هــا ســتاره اگــه میکــردیم فکــر همیشــه بخیــر یــادش...ت
 ...میبرن میکنن سوار مارو بعد و بزرگن

 
 ...میشه مهم منم براي باشه مهم تو براي که هرچیزي...ساسان میدونی...قشنگی رویاي چه -
 
 چرا؟ -
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ــدونم - ــثال....نمی ــو میکــنم حــس وقتــی آســمون همــین م ــی نگــاه بهــش هــم ت ــق بهــش میکن ــر دقی  ت
 ...ها ستاره همین یا...کنم نگاهش هی دارم دوست...میشم

 
 ...کریس اتفاق اون بعد شدم حالی یه امشب -
 
ــه حــس چــه کــریس میکنــی صــدام اینجــوري وقتــی نمیــدونی -  روحــت چــون شــدي حــال یــه...خوبی

 ...میکنه مسئولیت احساس...پاکه
 
 ...کنم تکیه بهش تا دارم احتیاج یکی به میکنم احساس -
 
 ...بشم طرد شاید تو خاطر به که میدونی...تویی خدا بعد من گاه تکیه اما -
 
 داره؟ ارزششو -
 
 و خــدا کـه  هسـتی  نعمتـی  بهتـرین  تـو ...داره ارزششـو  کــه مطمئـنم  شـبه  حـاال  کـه  مطمئـنم  کـه  اینقـدر  -

 ...دادن بهم مسیح
 
 ...قشنگه عشق میفهمم تازه -
 
 ...قشنگه همیشه بمونه پاك که عشقی -
 
 ...بخیر شب...کریس دارم دوستت -
 

ــداحافظی منتظــر ــدم اون خ ــع و نش ــردم قط ــتم...ک ــوي رف ــویی دســت ت ــی و ش ــه آب ــورتم ب  از...زدم ص
 عجیبــی بــرق چشــمام تــوي...میخندیــد چشــمام...کــردم نگــاه آیینــه تــوي خــودم بــه...نشــد کــم التهــابم

 ...نبودن خالی دیگه چون...دارم دوست خودم خاطر به و چشمام بار یک میکنم حس حاال...بود
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ــد ــرق کلی ــش و زدم و ب ــردم خاموش ــو و ک ــت روي خودم ــرت تخ ــردم پ ــایین و ک ــاال پ ــتم ب ــر...رف  س
 ...شد گرم چشمام کم کم و خندیدم خوش

 
ــبح ــا ص ــیم آالرم ب ــدم گوش ــولکی هــول و بیدارش ــوردم صــبحونه ه ــگاه رفــتم و خ  سرجلســه...دانش

ــان ــک امتح ــود نزدی ــوابم ب ــره خ ــا...بب ــه ام ــمامو زور ب ــاز چش ــه ب ــتم نگ ــان و داش ــدم و دادم امتح  اوم
 هـا  تقلـب  لطـف  وبـه  بـودم  نـداده  بـدك  هرچنـد ...آ بـودن  دردسـر  هـم  تـرم  میـان  هـاي  امتحان...بیرون

 شـو  برگـه  مـن  از زودتـر ...نکـردم  پیـداش  امـا  بـودم  کـریس  دنبـال  چشـمام  بـا ...بـودم  کـرده  شون پاس
 چــرا:گفــت...پیشــم اومــد تــا وایســتادم...زد صــدام دور از ســیاوش کــه میــزدم همینطورقــدم...بــود داده
 ندادي؟ جواب پرسیدم ازت که و سوال اون

 
 ...دادم جواب چی خودم نفهمیدم اصال من سیاوش -
 

 کــی بــه مــن کــه جریانیــد در بهتــر خودتــون اردالن آقــا ببینیــد:بــود کــریس صــداي...شــد تیــز گوشــام
ــه ــه از و دارم عالق ــرف ی ــال ط ــم اص ــاد خوش ــرم و دور نمی ــه...بپلکــی ب ــري دفع ــت آخ ــه هس ــار ک  اخط

 ...میدم
 

 بــردم یــورش ســمتش بــه...کــردم نگــاه اردالن بــه خشــم بــا...شــدن میخکــوب دوتاشــون مــن دیــدن بــا
 ...شد مانع سیاوش دستاي که
 
 ...میبرتونا میاد حراست...کن کنترل خودتو ساسان -
 

 اردالن طـرف  بـه  دوبـاره ...شـد  شـل  کـم  کـم  سـیاوش  دسـتاي ...کشـیدم  عمیقـی  نفـس  و بسـتم  چشمامو
 ...ندارم کار و آشغال این کن ولم:گفتم شد مانع سیاوش که رفتم

 
ــاش ــردم نگ ــاغیظ و ک ــتم ب ــه:گف ــه ي دفع ــر دورو دیگ ــانم ب ــان خ ــی میکائیلی ــابت بپلک ــا حس ــرام ب  ک

 ...الکاتبینه
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ــار ایــن...کــرد ام جــري بیشــتر کــه زد تمســخرآمیزي پوزخنــد ــانع نتونســت هــم ســیاوش دســتاي ب  م

 ...آخ:دیوار خوردتوي سرش که دادم هل محکم رو اردالن و بشه
 

 هــاي رگ و بــود شــده ســرخ صــورتش....میکنــی مسـخره  منــو:دادم فشــارش محکــم و گــرفتم شــو یقـه 
 ....نه ساسان:موند هوا توي مشتم...بود زده بیرون اش پیشونی

 
 ســرفه صـداي  و شـد  زمـین  پخـش  همونجـا  کـه  کـردم  رهـاش  و اردالن...بـود  کـریس  مسـتلمس  صـداي 
 گلــوش اردالن...نشــد جلــب کســی توجــه و بــودیم درختــا پشــت بــود ایــن بــه خــوبیش...بلندشــد هــاش

 ...میگیرم حالتو موقعش به!مدرس قلدري نکن فکر:وگفت مالید و
 

 نگـام  نگرانـی  بـا  و داده تکیـه  دیـوار  بـه  کـه  کـردم  نگـاه  کـریس  بـه  آیینـه  تـوي  از و زدم صورتم به آبی
 کریس؟ چیه:گفتم مهربونی با...میکرد

 
 ...دارم وحشت دعوا از من...ساسان دعوانکن خدا رو تو -
 
 …گل خانوم باشه -
 

ــزوه ــوي م جـ ــتم تـ ــود دسـ ــنم و بـ ــول مـ ــرض و طـ ــاق عـ ــی و اتـ ــردم طـ ــا و میکـ ــداي بـ ــد صـ  بلنـ
 درس اینجــوري باشــم نداشــته اســترس اینکــه بــراي داشــتم مهمــی امتحــان وقتــی همیشــه...میخونــدم
ــدم ــی...میخون ــود کنکــور شــب وقتــی حت ــده درســامو ي همــه و ب ــودم خون ــدم شــب نصــفه ب  و بیدارش

 چــون...میخونــدم باچشــم فقــط عــادي درحالــت...میکــردم مــرور جــوري ایــن رو هــا یادداشــت بعضــی
ــاد و درس زودتــر ــا وقتــی...میگــرفتم ی ــوي مســتقیما بخــونی درس چشــم ب ــره فــرو مغــزت ت ــا...می  ام

 مــو مطالعــه هــاي عینــک...بــدي تــاب دورســرت رو لقمــه کــه اینــه مثــل بخــونی دهــان و باچشــم وقتــی
 و آب بطــري و یخچــال ســر رفــتم...بــود شــده خشــک دهــنم...مالیــدم چشــمامو و عســلی روي گذاشــتم

ــتم ــپ....برداش ــپ قل ــوردم اب قل ــمام میخ ــته وچش ــودم بس ــداي...ب ــم ص ــرین اه ــد نس ــان:بلندش  ساس
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 بــردم خــودم بــا و آب بطــري...افتــادم ســرفه بــه و گلــوم تــو جســت آب...میخــوري آب بــابطري داري
 ...نسرین شرمنده:گفتم و
 

ــده ــرد اي خنـ ــون و ســـرش و کـ ــل روي...داد تکـ ــم مبـ ــودم داده لـ ــا و بـ ــامی بـ ــارتون سـ ــا کـ  تماشـ
 بـــزن:میگفـــت و میـــداد هواتکـــون تـــوي شـــو پالســـتیکی شمشـــیر گـــاهی هـــراز ســـامی...میکـــردم

 ...رفت سرم سامی بشین:میگفت اینارو و میپرید پایین و باال مبل روي!...ایول...بترکون
 
 !بترکونشون نمیزنه...داداشی کن نگاه آخه -
 

 ...برقص هم تو ببینیم چیزي شویی یه بزن:گفتم و دادم تکون و سرم
 

 !جوووون آخ:گفت و بازشد نیشش
 

ــم تــوي ــه فحــش صــدتا دل ــود کــرده رقــاص هــم ســامی کــه دادم آرش ب ــاق تــوي رفــت فــوري...ب  ات
ــرین ــال و نس ــکی ش ــی مش ــت رنگ ــردنش دور و برداش ــداخت گ ــی و ان ــوي فلش ــی ت ــت وي ت  و گذاش
 کــه میــزد بشــکن حــال بــا خیلــی عــوض در استعدادنداشــت رقصــیدن بابــاکرم تــوي...گذاشــت بابــاکرم

 گوشــه هــم نســرین...میخندیــدم و بــودم گرفتــه و شـیکمم  آخــرش...بــودم شــده بــر روده خنــده از مـن 
 ...نیار در ادا پدرسوخته:گفتم و طرفش کردم پرت و کوسن...میخندید و بود وایستاده پذیرایی

 
 ...ببینه بابا اگه سامی:گفتم...نشست زمین روي خستگی از و داد رضایت سامی باالخره

 
 میشه؟ چی -
 
 ...میکنه و پوستت -
 
 ...بیا قر یه میگه هرشب همین براي -
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 مـو  روفرشـی  هـاي  دمپـایی ...بابـامون  از ایـنم ...شـد  سـرخ  خجالـت  از بیچـاره  کـردم  نسـرین  بـه  نگـاه  یه
 ...حیاااااا بی برو:گفتم و کردم پرت طرفش به
 

 تــو...بــود داده اس ام اس کــریس...کــردم چــک مــو گوشــی...نشســتم تخــت روي و اتــاقم تــوي رفــتم
 :دادم اس ام اس بهش و کردم ذوق دلم

 
- Salam keris sms dade bodi 
 
- Salam are az bas dars khondam khaste shodam chikar mikardi? 
 
- Sami miraghsid manam negash mikardam 
 
- Vaaaaaaay oun vourojak raghs ham balade? 
 
- Are.hamash taghsir in Arash kor shode oun yadesh mide…ki pishete? 
 
- Elena 
 
- Pas mozahem nasham… 
 
- Na maghzamo khord bap or harfiash…2khat dars mikhondam 3khat harf 

mizad hala ham khabe… 
 
- Edward ke ounja nist? 
 
- Na hasoud khan…baba ke nist Justina ham emshab nemitounest biad ino 

ferestadan pisham… 
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- Chera to nemiri? 
 
- Midoni ke joz khone khodemon jayi rahat nistam…Elena bidar shod 

farad mibinamet… 
 
- Ta farad…movazeb khodet bash… 
 

ــود خــوبی آنتــراك ــه...ب ــا داره دوســت رو زنــی کــرد حــس وقتــی مــرد ی ــودنش ب  آرامــش احســاس ب
ــالش...میکنــه ــره راحــت خی ــا مــن...ت ــه و اســترس کــریس ب  دوســت!عشــق یعنــی ایــن...نکــردم تجرب
 ...داشتن

 
 ...شد تموم سالمتی به هم ترم این و دادیم هم امتحان آخرین امروز

 
ــوي ــرو ت ــدتا راه ــجوها از چن ــع دانش ــده جم ــودن ش ــرف ب ــزدن وح ــرك...می ــیدم س ــه کش ــتاد ک  اس

 و رفــتم باخنــده....ســالمتی بــه ایـنم  پــس...میگفــتن تبریــک بهشـون  داشــتن...دیــدم رو بهــاره و حسـینی 
 لبخنـــد و بـــود ایســـتاده همـــا پــیش  هـــم کـــریس...گفـــتم تبریــک  بهـــش و دادم دســـت اســـتاد بــه 

 ...مدرس اقاي خودت عروسی ایشاال:گفت استاد...میزد
 
 ...میکشه طول برسه ما به تا...استاد شماست نوبت که فعال -
 

 ...دعاییم محتاج مابیشتر...دعاکنین ما واسه استاد:گفت آرسام
 

ــام ــه آرسـ ــود رفتـ ــتگاري بـ ــا خواسـ ــر و همـ ــواب منتظـ ــواده جـ ــا خونـ ــود همـ ــد...بـ ــکلی هرچنـ  مشـ
 ...میخوردن هم به لحاظ هر از چون...وجودنداشت

 
 کنجکــاو نگــاه فاصـله  همــون از...خـورد  زنــگ گوشـیم  کــه میـزدم  حــرف بـاالیی  تــرم پسـرا  از چنــدتا بـا 

 بله؟ الو:گرفتم فاصله جمع از...میدیدم و کریس
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 ...خان ساسان سالم -
 
 شما؟ سالم -
 
 نشناختین؟ -
 
 ...متاسفانه نه -
 
 !نینام -
 
 خوب؟ -
 
 شما؟ خوبین خوب -
 
 امرتون؟ -
 
 !مهمیه موضوع ببینمت باید -
 
 بیاد پیش مهمی موضوع که نداریم باهم حرفی ما خانوم نینا -
 
 سامیه ي درباره میکنم خواهش -
 
 شده؟ چی سامی؟سامی -
 
 ...میدم توضیح دیدمتون که گفتم -
 
 آدرس؟ -
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 چشــم...بــودم شــاپ کــافی تــوي ســاعت راس...نکــردم توجــه اطــرافم بــه کــه بــودیم شــده هــول انقــدر

 میخوري؟ چی:گفت و کرد نگام خونسردي با...دیدم رو نینا که چرخوندم
 
 ...نیومدم اینجا خوردن براي -
 
 ...زد حرف نمیشه که خشک دهن با -
 
 ...قهوه فنجون یه -
 

ــا ــفارش قهــوه فنجــون دوت ــره بهــم و اش چونــه زیــر گذاشــت دستشــو و داد س  عصــبی...شــد خی
 ...آ میره سر داره ام حوصله!بزنین حرف میشه:گفتم

 
 ...خشن چه...آرومتر خوب خیلی -
 
 ...میشنوم -
 
 کــه میشــد اولــی بــار مونــدم خالــه خونــه و اومــدم خوابگــاه از کــه بــار اولــین!بگــم جــور چــه راســتش -

 اون...هـا  مهمـونی  تـوي  نـه  جمـع  تـوي  نـه ...نبـودین  وقـت  هـیچ  شـما  کـه  میـدونی ...میدیـدمتون  مستقیما
ــه روز ــورد اون ک ــون و برخ ــدم ازت ــرز و دی ــارتون ط ــا رفت ــه ب ــرین خال ــما نس ــدم ازش ــون...متنفرش  چ

 میکــردن تعریــف همــه کــه نزاکتــی بــا پســر اون...داشــتین فــرق بــودم شــنیده کــه چیــزي اون بــا خیلــی
 بــودین چیــزي همــون عــین...داشــت فــرق رفتــارتون بــاردوم اینکــه تــا...کجــا گســتاخ پســر ایــن و کجــا

 ...بودم شنیده که
 
 داره؟ سامی به ربطی چه اینا -
 
 ...بشه تموم حرفام بذارین میکنم خواهش -
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 عالقــه شـما  بـه  اومـدم  خـودم  بـه  وقتـی ....هیچـی  دیگــه هـم  بـودم  خونتـون  کـه  پـیش  مـاه  یـک  همـین  -

 ...بودم کرده پیدا
 

ــون ــوه فنج ــم رو قه ــز روي محک ــدم می ــوه...کوبون ــز روي قه ــت می ــا...ریخ ــا ام ــان نین ــرد همچن  خونس
ــه اینجــام اگــه مــن محتــرم خــانوم:بــود ــود ســامی خــاطر ب ــاده اتفــاقی کــردم فکــر...ب  نســرین کــه افت

 چشـمی  گوشـه  بـودین  اونجـا  کـه  روزي چنـد  میومـد  خوشـم  شـما  از اگـه  مـن ...بگیـد  بهـم  شـما  خواسته
 ...بکش خجالت...نشدم کالم هم شما با اصال من...میدادم نشون

 
 ...ساسا -
 

 تمــوم هــم تــون مســخره عالقــه ایــن...بشــنوم نمیخــوام دیگــه!هیششششــش:گفــتم و بــردم بــاال دســتمو
 !لطفا کنید

 
 !کنی له رو بقیه میاد خوشت مغروري؟چرا انقدر چیه؟چرا -
 
 !حقشونه بقیه اون چون -
 

 میکنه؟ چیکار بشه لگدکوب دختري احساس اگه میدونی:گفت رفتن قبل اما شدم بلند
 
 خجالــت...بشــه لگــدکوب احساســت حــاال کــه نمیکــنم هــم نگــاه نــیم تــو بــه مــن...احســاس!ه ه ه اوه -

 میکنی؟ فکر ساله14دختراي اندازه نمیکشی
 
 ...ببین حاال...ساسان میدم نشونت -
 

ــل ــدادم مح ــافی از و ن ــاپ ک ــدم ش ــرون اوم ــا...بی ــا ام ــوب همونج ــدم میخک ــه30...ش ــات ثانی ــاش م  نگ
 صــورت بــه دستاشــو و بــود داده تکیــه ماشــین در بــه کــریس...نداشــت حرکــت یــاراي پاهــام...میکــردم
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ــربدري ــوي ض ــش ت ــه بغل ــود گرفت ــا...ب ــدنم ب ــد دی ــودم مانن ــک خ ــاي ی ــو ت ــاال ابروش ــد دادو ب  پوزخن
 زنــگ بهــم دانشــگاه تــوي وقتــی واي...بــود کــرده تعقیــب منــو جــوري چــه حــاال...شــانس بخشــکه...زد
 میشـنید  حرفـامونو  کـاش  ولـی ....منـه  بـه  حواسـش  تمـوم  کـریس  رفـت  یـادم  کـه  شـدم  هل قدري به زد

 و اورد بــاال دستشــو....شــدم تــر نزدیــک...بعــدي قــدم...برداشــتم قــدم یــک...میگرفــت تصــمیم بعــد و
 ...نیا جلوتر....نه:گفت

 
 ماشــین ســوار و کــردم پــوفی...بــود برســرم پتکــی مثــل زمــین روي هــا الســتیک خــراش گــوش صــداي

 ...افتادم راه و زدم ماشین کاپوت روي بامشت....بودم مستاصل...شدم
 

 :خورد زنگ گوشیم که بودم شلوغ نسبتا بزرگراه یه توي
 
 ساسان سالم -
 
 چطوري؟ آرش سالم -
 
 ...اینجا بیا....خوب -
 
 شده؟ چیزي -
 
 ...میفهمی بیا -
 

 ...گرفتم دلشوره آگاه خود نا چرا نمیدونم
 

ــه ســمت رفــتم ــه و ســرم و شــدم آسانســور ســوار...کــردم پــارك مجتمعشــون جلــوي و الهی  ي بدنــه ب
 ...بودم خسته....بستم چشامو و دادم تکیه آسانسور فلزي
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 غمگینــی لبخنــد دیــدنم بــا....منــه منتظــر و داده تکیــه در بــه کــه دیــدم آرش و شــد بــاز آسانســور درب
 دســتامو....دادیـم  دسـت  دیگـه  بهـم  و کـردم  سـالم ...بـود  پکـر  آرش....دلـم  تـوي  ریخـت  عـالم  غـم ...زد

 بــوي و بــود برداشــته دود رو خونــه فضــاي...افتــادم ســرفه بــه اش خونــه بــه ورودم بــا...فشــرد حــال بــی
 سـر  الجرعـه  و آب....گرفـت  جلـوم  آبـی  لیـوان  کـه  افتـادم  خـس  خـس  بـه ...میرسـید  مشـامم  بـه  سیگار

 چـــه:گفـــتم گرفتـــه صـــدایی بـــا و کشـــیدم موهـــام تـــوي دســـتی...شـــدم ولـــو مبـــل روي و کشـــیدم
 پسر؟ کنی خودکشی میخواي...خبرته

 
ــا ــا و دراورد پاکــت از ســیگاري تفــاوتی بــی ب ــدك ب ــک...گذاشــت لــبش گوشــه و کــرد روشــنش فن  پ

 ...ها مایه همین تو چیزي یه:گفت و زد عمیقی
 
 شده؟ چی -
 

 از بــود پــر....بــود خــودم پــیش چنــدوقت مثــل...ترســیدم نگــاش از...زد ریشــخندي و کــرد بهــم نگــاهی
 داد هــل میــز روي از رو پــاکتی راســتش دســت بــا و روم کــرد زوم ایشــو شیشــه چشــماي...بــودن خــالی
 گـردن  بـدور  هسـتی  عکـس ...داشـتم  بـرش  و شـدم  خـم ...افتـاد  پـام  جلـوي  و خـورد  سـر  پاکـت ...طرفم
 خیــره عکــس بــه لحظــه چنــد بهــت بــا...بــود شــده حلقــه داشــت رنگــی ســبز چشــماي کــه جــوونی مـرد 
 ...ها نوشته روي چرخید نگام....شدم

 
 فرجاد سپند و شایسته هستی

 
 ....!عروسی جشن

 
 پـک  سـیگارش  بـه  خیـالی  بـی  بـا  کـه  آرش بـه  دوخـتم  مـو  مگـین  نگـاه ...لـبم  گوشـه  نشست تلخی لبخد

 هفتــه آخــر:گرفــت بــاال و ســرش و کــرد حــس و نگــام ســنگینی...بــاال میکــرد فــوت و دودش و میــزد
 بریم؟ هم با میاي...عروسیه
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 ...بري میخواي -
 
 ؟!نرم چرا -
 
 ...دختر اون -
 
 کسـی  دسـت  تـوي  رو آرمیتـا  دسـت  نمیخواسـتم  مگـه ...وجودشـه  تـوي  مـن  آرمیتـاي  قلـب  دختر اون -

 ...میکنم همینکارو االنم خوب...بذارم داره دوستش که
 
 کرد؟ اینکارو چرا -
 
 ...داشتم دوستش آرمیتا خاطر به اونو من و میگه درست اون شاید -
 
 ...نبود اینطور که میدونی -
 
 ...بود طور همین دقیقا میدونی؟شاید چه -
 
 بودین کرده آشتی هم با که شما -
 
 ...من برادر بود طوفان از قبل آرامش اون -
 
 ...نداري شانس -
 
 ...نبودم پرورشگاه تو میکردم باز چشم وقتی از داشتم اگه -
 
 ...داغونی -
 
 چرا؟ میدونی....نیستم -
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 میدونم -
 
 چرا؟ -
 
 ...نیست مهم برات هیچی دیگه چون -
 
 نه؟ همینه میگن که آخر سیم -
 
 ...کردي رد هم آخر سیم از -
 
 نه؟ نداري مردونگی میگفتم من و بودي توش تو روزي یه که اي نقطه همون به رسیدم -
 

 !!!دقیقا:گفتم و زدم تلخی لبخند
 

*** 
 

ــراي ــار ب ــدم ب ــه ص ــیش ب ــگ گوش ــه...زدم زن ــون دم روزه س ــت خونش ــتم بس ــی نشس ــري ازش ول  خب
 ولـی  برداشـت  و گوشـیش  عجـب  چـه ...زدم زنـگ  دیگـه  بـار  یـه ...نمیـده  جـواب  هـم  گوشـیش ....نیست
 ...میرسید گوشم به منظمش نا هاي نفس صداي...نمیزد حرف

 
 ...کریس -
 
 سکوت -
 
 ...خانومی....کریس -
 
 ...سکوت -
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 ...میکنی اشتباه کن باور -
 
 ...سکوت -
 
ــاعت - ــافی 6س ــاپ ک ــرتم ش ــدي...منتظ ــی نیوم ــم یعن ــاد به ــداري اعتم ــر....ن ــه ه ــه اي رابط ــوش ک  ت

 !خداحافظ...نمیخوره درد به نباشه اعتماد
 

 آیینـــه  روبـــروي  و روشـــویی  رفـــتم ....پـــاتختی  روي کـــردم  پـــرت  رو گوشـــی  و کـــردم  پـــوفی 
 کــنم تیغـه  سـه  نداشـتم  عــادت....بـود  شـده  بلنـد  هــامم ریـش ...بـود  افتـاده  گــود چشـام  زیـر ....ایسـتادم 

 گـیج  سـرم  کـه  بـودم  هـا  رویپلـه ....پـایین  رفـتم  و زدم صـورتم  بـه  آبـی ...داشـتم  ریـش  تـه  یکـم  همیشه
ــت ــه....رف ــاي میل ــتیل ه ــوي و اس ــتم ت ــه دس ــتم نگ ــه روي و داش ــتم پل ــقیقه...نشس ــام ش ــدم و ه  و مالی

 اونجـا  چـرا ...وا:گفـت  و کـرد  نگـام  هـا  پلـه  پـایین  از نسـرین ...کـردم  بسـته  و بـاز  محکـم  بار چند چشامو
 ساسان؟ نشستی

 
 ...قرصام نسرین:نالیدم و دادم فشار و گذاشتم هام شقیقه دور و دستم

 
ــوردن از بعــد ــام خ ــودم قرص ــه و خ ــاقم ب ــوندم ات ــاق و رس ــاز ط ــیدم دراز تخــت روي ب ــم...کش ــم ک  ک

 ...نفهمیدم هیچی و شد گرم چشام
 

*** 
 

 ام مچـــی ســـاعت بـــه نگـــاهی کالفـــه...بـــودم خیـــره میـــز بـــه و بـــودم نشســـته شـــاپ کـــافی تـــوي
ــردم ــاعت:ک ــه 10 و 6س ــود دقیق ــا ب ــوز ام ــده هن ــود نیوم ــوفی...ب ــردم پ ــم و ک ــا و نفس ــدا ب ــرون ص  بی

 جلــب تــو توجــه چــوبی میــز ایــن تــوي چــی:اومــدم خــودم بــه مهربــونش صــداي بــا بــاالخره...فرســتادم
 کرده؟
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ــا ــد ب ــرم لبخن ــاال و س ــرفتم ب ــه و گ ــریس ب ــره ک ــدم خی ــه از اول....ش ــام هم ــت نگ ــمت رف ــماي س  چش

 و دوخـت  بهـم  شـو  غمگـین  چشـماي ....بـود  رفتـه  گـود  انگشـت  بنـد  انـدازه  چشـماش  زیـر  کـه  عسلیش
 ...سالم:گذاشت اش چونه زیر دستشو و نشست بعد...کرد سالم

 
 ...بود شده قفل زبونم که بودم شده هول انقدر

 
 دلــم بـودمش  ندیـده  کـه  هـایی  ثانیـه  تـک  تـک  بــراي....شـدیم  خیـره  هـم  بـه  دوبـاره  و دادیـم  سـفارش 

 ...بود شده تنگ
 

 برده چیه؟ماتت:گفت خنده با و خورد شو قهوه از قلپ یه و کرد اهمی
 
 ...بود شده تنگ دلم -
 

 صــاف...بــودم نکــرده عالقــه ابــراز بهــش صــریح انقــدر وقــت هــیچ...بــاال رفــت تعجــب از هــاش ابــرو
 ...بدم توضیح واست تا اینجا اومدي:گفتم و نشستم

 
 ....میشنوم:گفت و کرد نگاه اش قهوه فنجون به
 

 تــو  زد زل و اورد بــاال و ســرش  حرفــام شــدن  ازتمــوم بعــد...کــردم  تعریــف بــراش  و چیــز همــه
 ...بگی دروغ بهم روز یه اگه حتی....کنم باورت میخوام:چشام

 
 ...نمیگم دروغ من -
 
 ...شدم عاشقت همین واسه شاید -
 
 هستی؟ حاال -
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 !کشکه نیست عشق بره ازبین ها آسونی این به بخواد که عشقی -
 
 آشتی؟ -
 
 ...کنم فکر میخواستم...نبودم قهر هم اولش از -
 
 بریم بزن پس -
 
 کجا؟ -
 

 ...میفهمی بیا:گفتم و کشیدم دستشو
 

ــوار ــین س ــدیم ماش ــگ و ش ــی آهن ــتم مالیم ــریس....گذاش ــرش ک ــه و س ــتی ب ــندلی پش ــه ص  و داد تکی
 ... میکنم سبکی احساس:گفت و بست چشماشو

 
 ....شدم راحت منم -
 

*** 
 

 یــه....کــردم دراز طــرفش بــه دســتمو...کــردم پــارك مــو ماشــین پارکینــگ تــوي و خریــد مرکــز رفتــیم
 و نــرم دســتاي....گذاشــت دســتم تــوي و اورد جلــو دستشــو آروم بعــد خندیــد و کــرد دســتم بــه نگــاه

 مثــل  حســی یــه ....داشــتم خــوب حــس  یــه....زدم عمیقــی  لبخنــد و فشــردم محکــم  شــو کشــیده
ــرواز ــوي...پ ــاژ ورودي جل ــتم و ایســتادم پاس ــوام:گف ــروز میخ ــه ام ــلیقه ب ــودم س ــرات خ ــر ب ــزي ه  چی

 ...بخرم خواستم
 

 !جووووون آخ:گفت و باال پرید ذوق از ها بچه مثل
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 ...خندیدم منم اون ي خنده از
 

 خیــره بــود مــانکن تــن کــه جینــی هــاي شــلوار بــه و ایســتادم میشــدیم رد کــه اي مغــازه دومــین جلــوي
ــدم ــل...ش ــتم داخ ــالم و رف ــردم س ــنده....ک ــر اش فروش ــوونی پس ــود ج ــه ب ــو ک ــاح موهاش ــن افتض  فش
ــرده ــود ک ــا و ب ــودگی ب ــرف ل ــزد ح ــا...می ــی جــین شــلوار دوت ــم یکــی کــه آب ــر رنــگ ک ــري از ت  دیگ

 ...اي سورمه تیره جین شلوار یه و داشت زیبایی و ظریف کمربند که سفید جین شلوار یه....بود
 

ــانتو و کــردم رو و زیــر هــم دیگــه پاســاژ چنــدتا  از و داشــت کــاله کــه کــردم انتخــاب بلنــدي ســفید م
ــدي چــاك و میشــد تنــگ کمــر ــک...داشــت بلن ــانتو ی ــاهی نســبتا مشــکی م ــپرت و شــیک کــه کوت  اس
ــدم هــم رنگــی آبــی مــانتو...بــود ــوفی هــاي آســتین کــه خری ــه...میخــورد زیــپ کنــار از و داشــت پ  یق

 ولــی خریــدم هــم یشــمی ســبز رنــگ مــدل همــون از...داشــت شــیکی واقعــا خــور تــن...داشــت شــکاري
 ...میخورد بزرگی هاي دکمه زیپ جاي به یکی این

 
ــت هیچــی کــریس ــا میکــردم انتخــاب هرچــی و نمیگف ــه ذوق ب ــاق ب ــروو ات ــوي و میرفــت پ ــه جل  آیین

 !عالیه:میگفت و میچرخید
 

 زیبــا و معصــوم و صــورتش واقعــا رنــگ کــم آبــی شــال کــه خریــدم هــم مــانتوش رنــگ هــم هــاي شــال
 ...میکرد

 
 کفـش  جفـت  یـک  و بـود pumaمـارك  کـه  رنـگ  سـفید  اسـپرت  کفـش  جفـت  یـک ...بود کم کفش فقط

 انتخـــاب بـــود ســانتی 5 پاشـــنه کــه  زیبـــایی بســـیار مجلســی  کفـــش آخــرهم  در...مشـــکی اســتار  ال
ــروي فروشــی بســتنی تــوي...بــود شــده تمــوم هــا خریــد...کــردم  هــویج آب مــن و نشســتیم هــم روب

ــتنی ــفارش بسـ ــق...دادم سـ ــر و دســـتش عـــادتش طبـ  مرســـی:گفـــت و گذاشـــت اش چونـــه زیـ
 ...کردي خوشحالم خیلی...ساسان
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 ...میشم ورشکست نکنی قهر باهام دیگه باشه یادم ولی نداشت رو تو قابل -
 

 میــزدم هــم مــو بســتنی هــویج آب کــه حــالی در...کــن جمــع و حواســت پــس:گفــت و خنــده زیــر زد
 ...خریدم خودم سلیقه به اگه که ببخش فقط...جمعه جمع:گفتم

 
 ...عالیه ات سلیقه...میکردم اعتراض بود بد ات سلیقه اگه باش مطمئن -
 
 ...نمیشی ناراحت -
 
 ...وجه هیچ به -
 

ــزو خــوردن از بعــد  آرزو و بســتم چشــامو...گــرفتیم رو همدیگــه دســتاي دوبــاره و کــردیم حســاب می
ــردم ــدا ک ــیچ خ ــت ه ــن وق ــش ای ــره ازم و آرام ــاد...نگی ــادم آرش ی ــدایا...افت ــه خ ــم آرش ب ــک ه  کم

 ...ساسان شدي پکر چیه:اومدم خودم به کریس صداي با...داره حالی چه االن میدونستم....کن
 
 آرش خاطر به -
 
 شده؟ چی چرا -
 
 ...میکنه ازدواج آخرهفته داره دوستش که دختري -
 

 ...وحشتناك چه....نه خدا وااي:گفت و گرفت صورتش جلوي دستاشو
 

 ...بریم بیا...خیاااال بی:گفتم و زدم محزونی لبخند
 
 کجا؟ دیگه -
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 ...خوب جاي یه -
 
... 
 

 ...خریدیم چی همه که اینجا؟ما اومدیم چرا
 
 ...مونده کاري اصل....نه -
 

 پرسـی  احـوال  کـه  طـور  همـون  کـرد  سـالم  و شـد  بلنـد  بـود  میـز  پشـت  کـه  خـانمی ....شـدیم  مزون وارد
 شاگرداشــو از یکــی...البتــه:گفــت و زد لبخنــدي....ســلیمی؟ خــانم شــد آمــاده مــا ســفارش:گفــتم میکــرد

 خـانم  و منـو  بـین  شـو  گنـگ  نگـاه  کـریس ...رفـتن  و گذاشـتن  میـز  روي رو اي جعبـه  هـم  اونـا  و زد صدا
ــد ســلیمی ــانم....چرخون ــا ســلیمی خ ــونی ب ــت مهرب ــون ایشــون:گف ــاس کــه هســتن اي فرشــته هم  و لب

 راهنمــایی اونــو و داد کــریس بــه رو جعبــه...میــان شــما بــه لبــاس ایــن دادین؟واقعــا ســفارش براشــون
 نگـاهم  دیـدنش  بـا ...اومـد  کـریس  کـه  بـودم  هـا  ژورنـال  دیـدن  مشـغول ....بپوشـه  لباسشـو  کجـا  که کرد

 نگــاه زیـر  کــریس....میرسـید  گوشــم بـه  قلــبم ضـربان  صــداي...پـایین  ریخــت هـري  دلــم....مونـد  ثابـت 
ــو و شــد معــذب مــن ــا سرش ــایین خجالــت ب ــداخت پ ــی...ان ــت ول ــود خــودم دس  نگــاش نمیتونســتم نب
 کـرده  بـاز  شـو  طالیـی  موهـاي ...بـود  کـرده  هـا  عروسـک  مثـل  و کـریس  صـورتی  پفـی  لبـاس  اون....کنم
 زیبــایی ولــی بــود خوشــگل کــه خــودش...میمانســت واقعــی هــاي عروســک بــه نمیــزد پلــک اگــه و بــود

 متوجــه تــازه کــه مــن و کــرد کوتــاه اي ســرفه ســلیمی خــانم...بــود کــرده محشــرش لبــاس گیــر چشــم
 داریـن  زیبـایی  واقعـا  نـامزد ...میـاد  بهتـون  واقعـا :انـداختم  پـایین  و سـرم  خجالـت  بـا  بـودم  شده موقعیتم

 ...مدرس آقاي
 

 پــول چــک چنــدتا...نگفــت هیچــی امــا گرفــت اش خنــده ســلیمی خــانم...میــدونم:گفــتم و زدم لبخنــدي
 ماشــین ســوار و کــردیم خــداحافظی...کــردم حســاب بفهمــه و قیمــت کــریس اینکــه بــدون و اوردم در

 گونــه روي کــریس نــرم هــاي لــب موقــع همــون شــد روشــن ماشــین و زدم و اســتارت دکمــه....شــدیم
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 مرســـی:گفــت  زیرگوشــم  آروم و مونــد  حالــت  همـــون تــوي  لحظــه  چنــد ....شــدم  داغ...چســبید  ام
 ....زندگیمه شباي بهترین از یکی امشب....ساسان

 
 ...شبا این از باشه تا:گفتم و کردم نگاش شیطنت با
 

 ...شیطووون:گفت و گرفت بازوم از نیشگونی
 
 بـود  دنجـی  رسـتوران ....نشسـتیم  هـم  روبـروي  و رفـتم  خونمـون  نزدیـک  شـیک  رسـتوران  یـه  سـمت  به
 اونجــا کمــی افــراد و بــودن ســفید همــه هــا وصــندلی میــز....میشــد پخــش هــم پیــانو مالیــم موزیــک و

ــودن ــاي....ب ــوت جاه ــرجیح و خل ــدادم ت ــو...می ــتم رو من ــه و برداش ــریس ب ــتم ک ــانو:گف ــما ب ــی ش  چ
 میخورین؟

 
ــري ــه قـ ــر بـ ــردنش و سـ ــه و داد گـ ــدي نیمچـ ــا و زد لبخنـ ــوه بـ ــو عشـ ــتم از رو منـ ــت دسـ  و گرفـ

 چی؟ تو....میخوام استیک من....اوووووم:گفت
 
 ...بخورن مادمازل هرچی -
 

 ...ساسان اي دونه یه:گفت و زد لبخندي
 
 ...نکن تعریف آقایون از گفته بهت کسی حاال تا -
 
 ...میشن پررو چرا؟چون -
 

 ...میکنی اعتراف میاد خوشم:گفت و خندید
 
 هست؟ هم رازي یه ولی -
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 چی؟ -
 
ــاید - ــی ش ــه از وقت ــردي ی ــف م ــردي تعری ــی ک ــون واکنش ــده نش ــی ن ــوي ول ــش ت ــه دل ــد کل  آب قن

 ...باال میبره و توقع زیادي تعریف....کنی تعریف متعادل همیشه باشه یادت ولی...میشه
 

ــذامون ــغول و اوردن و غ ــوردن مش ــدیم خ ــریس...ش ــی ک ــز خیل ــذا تمی ــورد غ ــف و آروم....میخ  ظری
 نیستی؟ بلد:گفت و کرد نگام که بودم شده خوردنش غذا محو...خودش مثل

 
 چی؟ -
 
 بخوري؟ استیک نیستی بلد -
 
 ...ادب بی -
 

 و زدم چشــمکی ....اورد دهــنم  نزدیــک و برداشــت  چنگــال  بــا شــو  اســتیک  از تیکــه یــه  و خندیــد
 ...خوردم دستش از و استیک

 
 بود؟ بود؟خوشمزه چطور -
 
 ...میداد لب رژ مزه ولی آره -
 

 بــدجور قشــنگش و ریــز هــاي دنــدون ردیــف...خنــده زیــر زد پقــی و نشــد ناراحــت انتظــارم بــرخالف
 اورد پـایین  و بـاال  چشـمم  جلـوي  دستشـو  کـه  بـودم  حالـت  اون تـوي  چقـدر  نمیـدونم ....بـود  چشـم  توي

 ...من؟ به میشی میخ امشب چرا تو:گفت و
 
 ...کریس نازي خیلی تو -
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ــایین و ســرش و شــد ســرخ صــورتش ــداخت پ ــذا مشــغول و نگفــتم هیچــی دیگــه مــنم...ان  خــوردن غ
 ...شدم

 
 ساسان؟:گفت لحظه چند بعد نداشت عادت سکوت به کریس که جایی اون از ولی

 
 بله؟ -
 
 راحتی؟ انقدر چرا تو -
 
 چیه؟ منظورت -
 
ــورم - ــه منظـ ــی اینـ ــاکی خیلـ ــتی خـ ــت...هسـ ــذا راحـ ــولی غـ ــاس...میخوري،معمـ ــاي لبـ ــانی هـ  آنچنـ

ــی ــی....نمیپوش ــارك یعن ــودن دار م ــودنش و ب ــرات نب ــم ب ــت مه ــو...نیس ــري خودت ــرور اون...نمیگی  مغ
 پیلـه  شـیله  بـی ....خـودتی  اینکـه ....نـدارم  کـار  و نمیـدونم  دلیلشـو  هنـوزم  مـن  کـه  خانومـا  جلـوي  بودنت

 هسـتی  خوشـکلی  العـاده  فـوق  پسـر  یـه  میگـه  نشناسـت  کسـی  اگـه  شـاید  و میگیـري  گـرم  بقیـه  بـا ....اي
 ...معمولی خونواده یه از
 
 ...نکن تعریف ازم انقدر -
 
ــاور - ــدي کــن ب ــیگم ج ــان م ــه ماشــینی...ساس ــر ک ــاي زی ــو پ ــت ت ــش کــم هس ــون 400 کم ــی میلی  م

 اگــه کــه بخــورم قســم مســیح بــه حاضــرم ولــی...هــاس نشــین اعیــون ي محلــه تــوي تــون خونــه...ارزه
 خـودت  دسـتاي  پـایین  بـه ...رحمـی  دل تـو ...نـداره  فرقـی  واسـت  پرایـد  سـوار  یـا  باشـی  ات پروشه سوار

 ثــروت و مــال غــرور ذره یــه حتــی چــرا...مهربــونی...هســتن اي طبقــه هــر از دوســتات...میکنــی کمــک
 آخـرش ...سـراغم  میـاد  بـودن  پولـدار  غـرور  جـایی  یـه  آخـرش  کـن  بـاور ...مـن  خـود  همـین ....نداري تو

 ...دارم چشمی هم و چشم یکم
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 بـی  و سـاده ...بـودن  خودشـون  کـه  کـردم  زنـدگی  آدمـایی  میـون  روسـتا  تـوي  کـه  اینـه  خـاطر  به شاید -
 ...آالیش

 
 جــاي یــه....روســتاي تــوي رفــتم گذاشــتم و داشــتم مشــکل بابــام بــا مــدتی یــه مــن:میکــرد نگــام گنــگ

 ...بود کریم آقا اسمش میکردم زندگی تنها و مهربون پیرمرد یه پیش...گیالن توي افتاده دور
 
 ...طور این که -
 
 ...بودم پرورشگاه توي هم سالی چند -
 

 میکنی؟ شوخی:گفت و شد گرد تعجب از چشماش
 
 داد زنــش بــه و مــن و نبــود مســاعدي روحــی شــرایط تــوي بابــا و شــد جــدا ســابقش زن از پــدرم...نــه -

 تـوي  گذاشـت  منـو  هـم  زنـش ...مینـدازه  زنـش  یـاد  اونـو  چشـمام  میگفـت  ببینـه  منـو  ریخـت  نمیخواست
ــودن هــم پیمــان و حســین...داشــتم و آرش...شــدم اذیــت خیلــی اونجــا...پرورشــگاه  بعــد چندســال...ب

 ...سراغم اومد بابا هم
 
 ...کشیدي سختی خیلی تو ساسان -
 
ــد - ــاه چن ــم م ــوي ه ــگاه ت ــی آسایش ــتري روان ــودم بس ــاورت....ب ــه؟یه ب ــر میش ــه پس ــاله8،9 ي بچ  س

 ...بودم
 

 مـنم ....رفـت  شـویی  دسـت  طـرف  بـه  و شـد  بلنـد  جـاش  از....ببخشـید :گفـت  و شـد  اشـک  پراز چشماش
 چشــماي بــا...شــدم کــریس منتظــر و کــردم حســاب و رفــتم پیشــخوان ســمت...نداشــتم غــذا بــه میلــی

 گریـــه دیگـــه مـــن چـــرا ولـــی...بـــود نـــازکی دل دختـــر چـــه...اومـــد بیـــرون کـــرده پـــف و ســـرخ
 مخـــالفتی....چســـبوند مـــن بـــه و خـــودش و کـــرد حلقـــه بـــازوم دور دستاشـــو کـــریس...نمیکـــردم
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 تنهــا و بــود خلــوت هــا خیــابون...میــزدیم قــدم بــاهم و بــود و داده تکیــه ام شــونه بــه و ســرش...نکــردم
 بخشیدیش؟ مرد اینکه بعد:گفت کریس...میرسید گوش به ما هاي قدم صداي

 
 مرد؟ کی:گفتم تعجب با
 
 مادرت؟ -
 
 !نمرده گیسو؟گیسو -
 
 ...گفتی خودت -
 
 ...حالن و عشق حال در شوهرش با سوئد توي هم االن....ها مرده واقعا...مرده من براي اون -
 
ــه - ــرد توی ــاخته م ــوي و محکــم....اي خودس ــونی...ق ــن کــه هم ــونم م ــش میت ــه به ــی....کــنم تکی  مرس

 ...امشب از....هستی اینکه از مرسی....ساسان
 
 ...کردي عوض و زندگیم اینکه از...کردي دورم نفرت از که ممنونم تو از من -
 
 ...میمیرم تو بدون.زندگیم ي همه از بیشتر....ساسان دارم دوستت -
 
 ...هم من -
 

 ...رفتم خونه سمت به خودم و رسوندم و کریس
 

 بابــا...بــود شــب نــیم و12ســاعت...بــودن بیــدار خونــه اهــل یعنــی ایــن...بــودن روشــن خونــه لوســترهاي
ــه ــود خون ــرین...نب ــون نس ــاه تلویزی ــرد نگ ــامی و میک ــو س ــاي روي سرش ــرین پاه ــته نس ــود گذاش  و ب

 در شــدن بــاز صــداي بــا کــه بــود ســامی موهــاي کــردن نــوازش حــال در نســرین....بــود بــرده خــوابش
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ــرش ــد و س ــن و چرخون ــد و م ــالم آروم...دی ــردم س ــا ک ــامی ت ــدار س ــه بی ــابال....نش ــوابم متق  و داد و ج
 میخوري؟ قهوه:گفت

 
 پرسش؟ و نیکی -
 
 ...بشه حاضر قهوه تا کن عوض هم لباسات و اتاقش توي ببیر رو سامی پس -
 

ــردمش و کــردم بغــل رو ســامی ــوي ب ــاقش ت ــر تخــتش روي....ات ــود پ ــا...تفنــگ و اســلحه از ب  هــزار ب
ــاظ تخـــتش بـــود خـــواب بـــد بـــس از...تخـــت روي گذاشـــتم رو ســـامی و کنـــار زدمشـــون زور  حفـ

 و مشــکی راحتــی شــلوار...خــودم اتــاق تــوي رفــتم و کمــدش تــوي گذاشــتم بازیاشــو اســباب...داشــت
 لبخنــدي...بــود عســلی روي رنگــم ســفید ي قهــوه فنجــون....پــایین رفــتم و پوشــیدم بنفشــی شــرت تــی
 تعــویض تــازه کــه رنگــی اي قهــوه راحتــی روي و برداشــتم و فنجــون....کــردم تشــکر نســرین از و زدم
 یـک  مـاه 6نسـرین ...کـردم  نگـاه  خونـه  دکوراسـیون  بـه  و انـداختم  هـم  روي پاهـامو  و نشسـتم  بـود  شده

 ...میداد مدل و رنگ تغییر کال بار
 
 چطوره؟ -
 
 چطوره؟ چی -
 
 ...جدید دکوراسیون -
 
 ...آ بود یکی این از تر قشنگ خیلی بود طرف اون که سلطنتی مبل اون ولی....خوبه -
 
 ...بود شده قدیمی دیگه -
 
 ...دانند خسروان مملکت صالح -
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 ...بزنم حرف باهات داري حوصله -
 
 مورده؟ در -
 
 !نیـــنا -
 

 ...میشنوم:کردم نگاه بهش اخم با و گذاشتم میز روي امو قهوه فنجون
 
 زد؟ حرف باهات روز اون -
 
 میدونی؟ هم تو پس -
 
 ...شه تموم حرفم بذار -
 
 ...گفت پرت و چرت سري یه....آره -
 
 ...نده محلش...پولته دنبال نینا -
 
 ...میکنه محکوم شو زاده خواهر خاله -
 
 ...ساسان پسرمی....تو....تو....باشه ام زاده خواهر اون که این قبل -
 

 ثـروت  قشـر  از مـن  خـانواده  میـدونی  خـودت  کـه  طـور  همـون :نگفـتم  هیچـی  و دزدیـم  مـو  غمگین نگاه
ــد ــه من ــتن جامع ــا....نیس ــه روزي از نین ــو ک ــا پاش ــت اینج ــال گذاش ــول دنب ــو پ ــود ت ــت...ب ــودش دس  خ

 ...بود دلم توي چرکی زخم یه بودن فقیر ي عقده روزي یه منم....داره عقده نیست
 
 ...شدي زنش بابام پول خاطر به میکنی اغراق پس -
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 مــرد و مهربـون  اونقـدر  احمــد...نیسـت  چیـز  همــه پـول  فهمیـدم  بعــدش امـا ...آره اولـش ....چـرا  دروغ -
 تــرکش پســرش کــه گفــت بهــم کــردم ازدواج باهــاش وقتــی...نیســت مهــم واســم پــول دیگــه کــه بــود

ــاد ســرکار از وقتــی....باشــم همــدمش میخواســت...کــرده خیانــت بهــش زنــش و کــرده ــه می  چــراغ ی
ــو میدونســتی...باشــه منتظــرش یکــی و باشــه روشــن عمــارت ایــن تــوي  دوســت ســامی از بیشــتر رو ت
 ...داره

 
 ...نمیذاره فرق ولی....میدونم -
 
ــه خیلــی ولــی....درســته - ــو ب ــیم و ســال یــک اون وقتــی...اس وابســته ت ــدازه نبــودي ن  پیــر ســال ده ان

 ...نمیکرد رو اینکارا باهات مادرت اگه هستی خوبی العاده فوق پسر هم تو...شد
 
 ....نیست من مادر اون -
 
 چی؟ من -
 
 ...خوبی و مهربون باباي زن یه....ولی....نباشی مامانم شاید -
 
 ...باشم بابات زن ندارم دوست:گفت و کرد زمزمه رو کلمه این چندبار...بابا زن -
 
 ...من واسه غریبیه واژه میدونی؟مادر....دارم قبول مادر بیشتر رو بابا زن من -
 
 ...بودن بد همیشه ها بابا زن اما -
 
 ...باش خوب تو -
 
 ...عزیزي واسم سامی اندازه نیستم؟بخدا -
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 340 

 ...میدونم -
 

ــه چنــد ــاکت دقیق ــدیم س ــاره کــه مون ــا:گفــت دوب ــا میگفــت نین ــه ب ــر ی ــی و جــوون دخت  خوشــگل خیل
 ...نیست اهلش ساسان...کرده اشتباه گفتم بهش...دیدت

 
 چی؟ اهل -
 
 ...باشه مردم دختر با اینکه -
 
 عیبه؟ باشه ازدواج قصدش اگه -
 
 خبریه؟ -
 
 کنم؟ حساب کمکت روي خوب باباي زن یه عنوان به میتونم -
 
 کیه؟ طرف خب...بدم انجام برات بیاد بر دستم از هرکاري میدم قول -
 
 ...فرشته یه -
 
 اس؟ فرشته اسمش -
 
ــه - ــودش ن ــته خ ــه...اس فرش ــارمش روز ی ــه می ــیش خون ــط...ببین ــا....فق ــه باب ــوام...نباش ــم میخ ــم ک  ک

 ...بشه راضی تا بگم بهش
 
 چرا؟ -
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ــتم ــه نمیخواس ــین ب ــه زودي هم ــرین ب ــم نس ــریس بگ ــیحیه ک ــر...مس ــود بهت ــاش اول ب ــورد باه  برخ
ــدن و داشــتن ــه میفهمی ــور چ ــه ج ــا...آدمی ــل باب ــن مث ــود م ــلما....ب ــل یکــی از مس ــش کــریس مث  خوش

 ....باشه نداشته دوستش و بشناسه و کریس که میشد پیدا کسی اصال....میومد
 
 ...بماند -
 

*** 
 

ــی روي ــم راحت ــودم داده ل ــیگار و ب ــردم دود س ــه...میک ــتم ی ــه و دس ــاه تکی ــرده گ ــودم ک ــرم و ب  و س
 ...میکردم نگاه آرش به و بودم داده تکیه بهش

 
 دنبالت میام شب من پس عزیزم آره -
 
- .... 
 
 )بود لبش گوشه هم پوزخندي...(ماهی تو عزیزم حرفیه چه این نه واي -
 
 ...خدانگهدار فعال پس گلم باشه -
 

ــتی ــوي دس ــام ت ــیدم موه ــمام و کش ــز و چش ــردم ری ــه زدم زل و ک ــه:آرش ب ــرا چی ــوري چ ــام اینج  نگ
 میکنی؟

 
 آرش؟ میکنی چیکار خودت با داري -
 
 ببینی؟ منو خوشی نداري چشم چیه -
 
 خوشی؟ میگی الواطی به تو -
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 ...جورم چه آره -
 
 ...اشتباهه کارت آرش -
 
ــاي - ــا کج ــته دنی ــدن نوش ــا خوابی ــرزه ب ــایی ه ــه ه ــا ک ــال ب ــل کم ــونو می ــت خودتوش ــنن آویزون  میک

 ...دارم نیازا سري یه مردم من حال هر به!اشتباهه
 
 نداشتی؟ ها نیاز این از پیش چندوقت تا چطور -
 
 ...میکردم کنترل و خودم ولی....داشتم چرا -
 
 چرا؟ -
 
 ...دادي گیري چه خیال بی....میکردم فکر چون -
 
 ...رو کارا این خودت با نکن -
 
 میخــوام مــن کــردي اختیــار عزلــت گوشــه تــو اینــه فــرقش....تــوام گذشــته عــین مــنم...ساســانی بســه -

 ...ببرم لذت
 
 ...داد فرشته یه بهم خدا الاقل بودم طور این اگه -
 
 ....آ گیري من داداش کن ول....نمیاد شیطان من گیر ها فرشته این از -
 
 شیطانی؟ تو که -
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ــیچ خـــدا و آره - ــته وقـــت هـ ــیطون نصـــیب هاشـــو فرشـ ــه شـ ــوام مـــنم....نمیکنـ  فرشـــته نمیخـ
 ...بشم گم دنیا آشغالی سطل میون که باشم آشغال یه میخوام....باشم

 
 هستی؟ خاطر کی؟به خاطر به -
 
 هــم بــار یــه بــذار ساســان....بــود ایــن جــوابم و باشــم آدم کــردم ســعی همیشــه اینکــه خــاطر بــه....نــه -

 ....نباشم آدم شده
 

ــاز لباسیشــو کمــد در و تخــت روي داد هلــم....اتــاقش تــوي رفتــیم و کشــید و دســتم  تــوي از....کــرد ب
 چطوره؟:گفت و زد کجی لبخند....گرفت خودش جلوي و اورد در شلواري و کت کاور

 
 ...خوبه -
 
ــت - ــین جف ــراي و هم ــو ب ــرفتم ت ــین...گ ــط....بب ــگ فق ــروات رن ــامون ک ــرق ه ــوام...داره ف ــوي میخ  ت

 ....باشیم ها دوقلو مثل هستی عروسی
 
 بري؟ میخواي واقعا -
 
 ...نه که چرا -
 

 ...منتظرمه آرزو...شد دیرم:گفت و کرد ساعتش به نگاهی
 
 تـر  شـق  کلـه ....میکـرد  خفـه  خودشـو  داشـت ...رنگارنـگ  دختـراي  از بـود  شـده  پـر  برش دورو...رفت و
ــن از ــا ای ــود حرف ــه ب ــرفم ک ــوش و ح ــده گ ــی...ب ــون ول ــدر هم ــتم ق ــه میدونس ــی ک ــود عوض  روي...نب

 چتــه:بـود  آرسـام ...شـد  بلنـد  موبـایلم  صـداي  بعـد  دقیقـه  چنـد ...بسـتم  و چشـمام  و کشـیدم  دراز تخـتش 
 مزاحم؟
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 کردنته؟ سالم عوض -
 
 خوبی؟ سالم حاال...نذاشتی میکپیدم داشتم تازه خوب -
 
 ...خدااااا قتم عاش....خوب -
 
 ...کردي کر و گوشم چته -
 
 ...مه نامزدي دیگه دوهفته که کن جور و جمع خودتو داداش -
 
 مرغا؟ قاطی رفتی -
 
 میشه؟ حسودیت چیه -
 
 ...بابا میگی من؟چی -
 
 ســاقدوش کــنم دعوتــت دوســتم بهتــرین عنــوان بــه زدم زنــگ....میپکــی داري نمیــدن رات بگــو آره -

 ...باشی من
 
 ...زنته ساقدوش هم کریس البد -
 
 ...اومد در هما صداي برم من....شین آماده و کنین جمع خودتونو چی؟یاال پس -
 
 ...آ ذلیلی زن االن همین از -
 
 ...میبینیم هم خودت -
 
 ...میبینیم -
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ــتم....زدم زنــگ کــریس بــه شــدم بیــدار بعــد و زدم کوتــاهی چــرت  و زدیــم گشــتی یــه و دنبــالش رف

 بحــث آرســام و همــا نــامزدي ي دربــاره و خــوردیم رســتوران تــوي و شــام....خندیــدیم و گفتــیم کلــی
ــردیم ــریس....ک ــی ک ــده زده ذوق خیل ــود ش ــنم و ب ــی از م ــامزدي و عروس ــون ن ــتم خودم ــم...میگف  دل

ــاس میخواســت ــراي عروســی لب ــرم کــریس ب ــه انگشــت همــه کــه بگی ــه از بعــد...بمــونن دهــن ب  اینک
ــوندم و کــریس ــتم رس ــه رف ــه ســاعت...خون ــود شــب ن ــی و ب ــه کس ــود خون ــدم...نب ــوي چپی ــوم ت  و حم

 و کــردم خــالی ســرم روي رو شــامپو...میکــردم فکــر و مونــدم دوش زیــر حرکــت بــی ربــع یــک حــدود
 کـرده  چیکـار  مـن  بـا  بشـر  ایـن  خـدایا ....میکـردم  فکـر  کـریس  بـه  میـدادم  مالش موهامو که طور همین

 خیلــی و نمیکــردم هــا نــاپرهیزي ایــن از کــریس جلــوي البتــه....بــود مــن بــا فکــرش جــا همــه کــه بــود
 رفتــار عاشــقونه،یه عبــارت یــه و ولــت 220 روي میرفــت آمپــرم اینکــه مگــه میکــردم برخــورد عــادي

 دوســتش بــدم نشــون بهــش کــارام بــا رفتــارم بــا میــدادم تــرجیح....میــدادم نشــون خــودم از رمانتیــک
 ....بگم بهش زبون با اینکه تا دارم

 
ــرمکن ــی گ ــگ توس ــی و رن ــرت ت ــفید ش ــیدم رنگــی س ــام و پوش ــیدم سشــوار و موه ــادم...کش ــد ی  اوم

 و کــردم بــاز و مفــاتیح نمــاز از بعــد...کــردم پهــن مــو ســجاده و گــرفتم وضــو فــوري....نخونــدم و نمــازم
 ...داشتم دوستش خیلی من و بود قشنگی خیلی دعاي...خوندم رو ثمالی ابوحمزه دعاي

 
 خیـرت  خـود  بـراي  کجـا  از...ات حیلـه  بـا  مـن  بـا  مکـن  مکـر  و...مکـن  ادب خـود  عقوبـت  بـه  مـرا  خدایا«

ــا پروردگــار اي آرم دســت بــه ــزد در جــز نشــود یافــت چیــزي اینکــه ب ــو ن ــرایم نجــاتی کجــا واز....ت  ب
 یـاري  از اسـت  نیـاز  بـی  کنـد  نیکـی  کـه  آنکـس  نـه ...تـو  کمـک  بـه  جـز  یافـت  نتـوان  نجاتی اینکه با باشد

ــو ــت و ت ــو رحم ــه و...ت ــس ن ــه آنک ــد ک ــد ب ــري و کن ــارت و دلی ــه جس ــو ب ــنودي و ورزد ت ــو خوش  را ت
 را تــو شــناختم تــو وســیله بــه...پروردگــار اي...پروردگــار اي رود بیــرون تــو قــدرت تحــت از نخواهــد

 تـو  کـه  ندانسـتم  مـن  نبـودي  تـو  اگـر  و خوانـدي  خـود  سـوي  بـه  و خـودت  بـر  کـردي  راهنمایی مرا تو و
 کیستی؟
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ــه مــن اگــر و دهــد پاســخم و میخــوانمش کــه خــدایی ســتایش ــدي ب ــن در خــوانمش کن ــه هنگــام ای  ب
ــاهش ــدم درگ ــتایش و فراخوان ــدایی س ــه را خ ــوانم ک ــایم را او میخ ــد عط ــر و کن ــه اگ ــل چ  ورزم بخ

 را او خـواهم  حـاجتی  بـراي  گـاه  هـر  کـه  را خـدایی  وسـپاس ....خواهـد  قـرض  چیـزي  مـن  از کـه  هنگامی
ــان هــر و کــنم نــدا ــواهم زم ــدون نیــاز و راز بــراي بخ ــطه ب ــا واس ــنم خلــوت او ب  را حــاجتم او و ک

ــرآورد ــپاس...ب ــراي س ــدایی ب ــه خ ــز ک ــی او ج ــوانم را کس ــر و نخ ــري اگ ــر را دیگ ــدم او از غی  میخوان
 او غیــر بــه امیــدي اگــر و نــدارم امیــد را او غیــر کــه خــدایی بــاري ســتایش....نمیکــرد مســتجاب دعــایم

 ».....و...میکرد امیدم نا میداشتم
 

*** 
 

 ...داداشــــــی داداش:اومد سامی صداي که بود شب هاي نیمه
 
 هوم؟:گفتم آلود خواب صداي و باز نیمه هاي پلک با
 

 ...داداش پاشو:گفت و داد تکونم
 

ــه ــواب دیگ ــرم از خ ــده س ــود پری ــازه....ب ــیدم اي خمی ــت روي و کش ــتم تخ ــاژور....نشس ــن رو آب  روش
 سامی؟ شده چت:کردم نگاه اش پریده رنگ صورت به و کردم

 
 و کــردم موهــاش تــوي دســتمو...میلرزیــد بیــد مثــل....گریــه زیــر زد و بغلــم تــوي انــداخت و خــودش

 دیدي؟ بد خواب...نکن گریه....سامی هیش:گفتم
 

 ...اوهوم:گفت و داد تکون و سرش
 
 ...من پیش بخواب نترسی اینکه براي خوب -
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 اش بینــی  نــوك بــه مــو  بینــی....زد اي معصــومانه لبخنــد  و کــرد پــاك اشکاشــو  دســت پشــت بــا
 نه؟ مگه نمیترسه که مرد:گفتم و چسبوندم

 
 ...تو مثل بشم بزرگ مرد یه تا بشم گنده من که مونده خیلی داداش -
 
 ...نه مگه باشی میتونی که کوچولو مرد یه -
 
 ...میکنم سعی -
 
 ...بخواب حاال....سامی آفرین -
 

 کــه رنگــش مشــکی و مخملــی موهــاي....بــرد خــوابش آروم کــردم نوازشــش مــن و خوابیــد بغلــم تــوي
 ...بوسیدم و بلندش پیشونی و زدم کنار و بود چسبیده اش پیشونی به کردنش عرق بخاطر

 
*** 

 
 دل دو هــم هنــوز بابــا...بــودم آلمــان تــوي شــرکتی بــا بابــا قــرارداد بررســی مشــغول بابــا شــرکت تــوي
ــود ــا ب ــودم کــرده اش راضــی ام ــرار...ب ــود ق ــراي مــن ب ــرارداد ب ــایی ق ــه نه ــاي ب ــا ج ــرم باب ــان ب  و آلم
ــام ــه و الزم هــاي ســفارش...بی ــا منشــی ب ــه و کــردم باب ــدها ســري ی ــاد بهــش رو تاکی ــردم آوري ی  و ک
 ...مد سالن نه کاره محیط اینجا:گفتم و کردم شکایت وضعش و سر از معمول طبق

 
 قبــل...بـود  بخــش لـذت  خیلـی  میشــد پخـش  کـه  مالیمــی موزیـک ...زدم رو پـی  و شــدم آسانسـور  سـوار 
 ...کرد جلب مو توجه کن پاك برف زیر جریمه برگه بشم ماشین سوار اینکه

 
 ...بودم کرده پارك جا بد
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ــه و کاغــذ ــداختم صــندلی روي و کــردم مچال ــتم...ان ــاز درو...آرش ي خونــه رف ــنم نکــرد ب ــا م  خــودم ب
 هــم مشــروب بطــري چنــدتا...میزنــه بــرق تمیــزي از اش خونــه دیــدم کــه کــردم بــاز درو داشــتم کلیــد
 خـواب  موقـع  چـه  ولـی ....بـود  خـواب  و بـود  درسـت  حدسـم ....نبـود  آرش از خبـري  ولـی  بـود  اپـن  روي

 بـود  کـرده  مشـت  دستاشـو ....بـود  مونـده  بـاز  یکـم  هـم  دهـنش  و بـود  خوابیـده  دمـر ...بود 3بود؟ساعت
ــداي و ــس ص ــاي نف ــنظمش ه ــه م ــوش ب ــید گ ــو....میرس ــواب ت ــین خ ــربچه ع ــاي پس ــاله 6 ، 5 ه  س

 روي....کـنم  بیـدارش  نیومـد  دلـم ...میرسـید  هـاش  شـونه  سـر  تـا  تقریبـا  و بـود  شـده  بلنـد  مـوهش ...بود
ــه ــتم کاناپ ــی و نشس ــو گوش ــاتختی از ش ــتم پ ــوي...برداش ــاطبینش ت ــتر مخ ــا20از بیش ــم ت ــر اس  دخت

 نمیکرد؟ قاطی بشر این نمیدونم من...بود
 

 مثــل:گفــت و کــرد یســته و بــاز چشماشــو محکــم چنــدبار مــن دیــدن بــا و شــد بیــدار بعــد ســاعت نــیم
 ...عزراییله کردم سرم؟فکر باال نشستی معلق اجل

 
 ...گشنگی از مردم کن درست چیز یه نکردم؟پاشو بیدارت کردم بد...شو گم -
 
 ...ابریشمی گفتی قزوین پا سنگ به....دیگه پررویی -
 

ــیم ــوي رفت ــوطی یخچــال از آرش و آشــپزخونه ت ــا کنســرو ق ــرون رو لوبی ــاز درشــو و اورد بی ــرد ب  و ک
 ...توش ریخت و کرد باز هم ماهی کنسرو قوطی...تابه ماهی توي ریخت

 
 بعضــی چــون بجوشــه بــذار دقیقــه بیســت تابــه مــاهی تــوي بریــزي و مــاهی کنســرو اینکــه قبــل آرش -

 ...میکنه پات کله نجوشونی اگه هست سمی یه وقتاتوش
 

 ...د ببیند...خودت قول به:گفت و کرد بهم سفیهانه اندر نگاه و باال داد ابروشو تاي یک
 

 ...شد حرفش ي ادامه مانع اف اف صداي
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 کیه؟ یعنی:گفتم من و کردیم بهم نگاهی دوتامون
 
 ...باشه میخواد هرکی کن ول...ندارم رو کسی که من نمیدونم -
 

 دختــري ماننــد جیــغ صــداي...شــد خونــه وارد یکــی و اومــد در قفــل شــدن بــاز صــداي بعــد دقیقــه چنــد
 !آرررررش:کرد کر و گوشم

 
 ...وااي:گفت اي خفه صداي با و خودش پیشونی توي کوبوند یکی آرش

 
ــوونی ــود دخترج ــه ب ــوش ک ــه روپ ــنش مدرس ــود ت ــال17...ب ــتر س ــزد بیش ــورش...نمی ــتش کالس  دس

 و خــودش کمــی مــن دیــدن بــا دختــر...بــود بانمــک کــل در...بــود رو ســبزه و داشــت قدبلنــدي...بــود
 خـانوم  آرزو سـالم :گفـت  و شـد  بـاز  گـوش  بنـا  تـا  نیشـش  آرش....کـرد  سـالم  آروم و کـرد  جـور  و جمع

 ...داداشمه ساسان....نکن غریبی....تو خانومی؟بیا خوبی
 

 ...کردي تعریفشو که خودمونه ساسان داداش همون آهاااان:گفت کرشمه با آرزو
 

ــین ــت همچـ ــان داداش گفـ ــه ساسـ ــی کـ ــت هرکـ ــر نمیدونسـ ــرد فکـ ــالی میکـ ــت چندسـ ــو هسـ  منـ
 دهــنش تــوي گذاشــت و برداشـت  نــون تیکــه یـه  میــز روي از و ســتنش مـن  روبــروي اومــد...میشناسـه 

ــه زد زل و ــن ب ــت...م ــیدم خجال ــرم و کش ــداختم و س ــایین ان ــداي....پ ــده ص ــد اش خن ــد بلن  آرش:ش
 پیـدا  یخچالـت  تـوي  هیچـی  کـه  هـم  تـو :گفـت  و کـرد  بـاز  و یخچـال  در...هـس  کـه  هم خجالتی داداشت
ــد نگــاهش...آرش نمیشــه ــت مشــروب هــاي بطــري روي و چرخی ــد ثاب ــوي از...مون ــه کابینــت ت ــا س  ت

ــام ــت ج ــز روي و برداش ــت می ــت....گذاش ــم آرش دس ــت ه ــش و گرف ــندلی روي نشوندش ــیش ص  پ
 تـــوي مبــل  روي کــرد  شــوت  و دراورد هـــم اش مقنــه  و کــرد  خــاموش  هـــم گــاز  زیــر ....خــودش 

 انگــار....بهــش بــود زده زل خونســرد خیلــی آرش امــا...میکــردم نگــاه کــاراش بــه تعجــب بــا مــن...هــال
ــارا ایــن ــراش ک ــازگی ب ــاز و مــانتوش هــاي دکمــه آرزو...نداشــت ت ــم و کــرد ب ــرت دراورد اون  کــرد پ
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ــه تــاپ...طــرف همــون ــیده رنگــی صــورتی دکلت ــود پوش ــاپ...ب ــود تنــگ نهایــت بــی ت ــت از....ب  خجال
ــی بــی دختــر...شــد ســرخ صــورتم ــود پروای ــید آرزو عریــون هــاي شــونه روي دســتی آرش....ب  و کش

  من به و کرد پر نیمه تا و جام تا سه آرزو...نشوند پاهاش روي اونو
 

 ...سالمتی به ساسان آقا:کرد اشاره
 

ــا نکــردم نگــاش حتــی  بلنــد آرزو قهقــه صــداي...عزیــزم نمیخــوره ساســان:گفــت آرش بــدم جــواب ت
 بـا ... ببخشـید :گفـت  و ماسـید  لـبش  رو خنـده ....داره؟ خنـده  چـیش :گفـتم  و کـردم  نگـاش  اخـم  بـا ...شد

ــم ــه چش ــاره آرش ب ــردم اش ــه ردش ک ــره کن ــا آرش...ب ــت ب ــب حرک ــم ل ــد به ــته فهمون ــت...زش  پاک
ــیگارو ــت از س ــرفتم آرش دس ــی و گ ــن یک ــردم روش ــک و ک ــی پ ــس...زدم عمیق ــردم ح ــه دارم میک  ب
 بــه نـخ  یــه:گفـت  آرزو کــه بـودم  تلنگــر یـه  منتظـر  و بــود شـده  خــورد اعصـابم ...میکــنم خیانـت  کـریس 

 میدي؟ من
 

 آرزو؟ سالته چند تو:گفتم و زدم پوزخندي
 

 ...سال16:گفت و شد گرد تعجب از چشماش
 

 و دادم قــــورت و دهــــنم آب....بشــــه گــــرد تعجــــب از کــــه بــــود مــــن چشــــماي نوبــــت حــــاال
 میـده؟میخواي  معنـی  چـه  نرسـیده  قـانونی  سـن  بـه  حتـی  کـه  دختـري  یـه  واسـه  مشـروب ....سیگار:گفتم
 ...شدي؟ بزرگ بگی

 
 عادیه؟ چیزا این ما ي خونواده داره؟تو ربطی چه:گفت و نشست پیشونیش روي اخمی

 
ــه؟میخواي - ــی عادی ــی بگ ــن خیل ــرین؟مثال روش ــه مامانــت فک ــو اآلن میدون ــه ت ــر ي خون ــردي پس  مج

 میخـورم  قسـم !شـود  چـه ...نوجـوون  دختـر  یـه  و جـوون  پسـر  دوتـا ...اونجـاس؟  هـم  داداشـش  که هستی
 ...اینجا اومدي و پیچوندي تو تابستونی کالساي
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 اومــدي باشــه جمــع مشــقت و درس بــه ســرت اینکــه جــاي بــه:نداشــت فایــده آرش هــاي غــره چشــم

ــه ــرت دوســــت ي خونــ ــدونی....پســ ــد مــــن میــ ــالمه؟ چنــ ــالمه 27،28ســ ــال 12!ســ ــن از ســ  مــ
 ...غریبه پسر خونه اومدي کردي اعتماد چطور...فاجعه یعنی این...کوچیکتري

 
 ...نمیترسم چیزا این از من:گفت و زد اي مسخره پوزخند

 
ــدونم - ــدونم...می ــین آرش می ــري اول ــت پس ــه نیس ــت ک ــت دس ــرده مالی ــلما و ک ــریش مس ــم آخ  ه

ــی...نیســت ــوزرد یکــی کــن فکــر فقــط ول ــاد در آب از ت ــین و بی ــده خــودت ع ــه داشــته عق  ازت و باش
ــی ــی فیلم ــره عکس ــاید...بگی ــه ش ــویی واس ــه ت ــرت از آب ک ــته س ــم گذش ــه مه ــی نباش ــط ول ــه فق  ی

 تــو دختــرم میگــه آشــنا و دوســت پــیش ذوق بــا کــه بــاش مــادرت آبــروي فکــر بــه) تاکیــد بــا(کوچولــو
ــا صــبح کــه ات بیچــاره بابــاي....کــالس اون کــالس ایــن میــره تابســتون تیــغ  کــار ماشــین عــین شــب ت

ــه ــه میکن ــه ک ــه ی ــاره لقم ــه بی ــه خون ــد ب ــه امی ــرش اینک ــردا دخت ــري ف ــو س ــرها ت ــاره س ــه....دربی  مای
 میدي؟ و جوابش جوري این....هاش بچه واسه میذاره مایه خودش از...باشه افتخارش

 
ــتش آرزو ــوي و دس ــوا ت ــون ه ــت و داد تک ــرو:گف ــا ب ــت باب ــاي از نفس ــرم ج ــاد در گ ــا...می ــونت ب  خش

ــرون آرش آغــوش تــوي از و خــودش ــالی دســت اگــه:گفــت و کشــید بی ــردا...کــرده م م  باهــام کــه ف
 و خوشـکل  پسـر  چـه  ببـین  بگـم  و باشـم  بابـام  افتخـار  مایـه  میتـونم  اونوقـت ...میشـه  جبـران  کرد ازدواج

 ...کرده ازدواج باهام پولداري
 

ــتم ــوي نتونس ــده جل ــرم و ام خن ــی و بگی ــر زدم پق ــده زی ــم آرش...خن ــده ه ــه اش خن ــود گرفت ــی ب  ول
ــک ــزد جی ــدامو...نمی ــاف ص ــردم ص ــتم و ک ــه:گف ــط اگ ــه فق ــر ذره ی ــده بزرگت ــودي ش ــودت ب ــم خ  ه

ــدي ــات میفهمی ــدر حرف ــه چق ــیچ...اس احمقان ــردي ه ــا م ــه ب ــتن رابط ــا داش ــه ب ــش زن ی ــد به  متعه
 ازدواج بــراي تـا  بخـواد  هـم  روحـت  بایـد  جسـمت  بـر  عـالوه  مـرد  یـه ...باشـه  قلبـی  بایـد  تعهـد ....نمیشـه 

 ...میفهمی و حرفام معنی شدي که بزرگ...کنه فکر تازه....فکرکنه بهت
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ــی - ــزرگ آقــا بزرگی؟باشــه خــودت بگــی میخــواي خیل ــداي بــا...ب ــاق ص ــدن بســته ت  آرش در ش

ــت ــل نتونس ــه تحم ــر زد و کن ــده زی ــده زور از....خن ــک خن ــه از اش ــماش گوش ــد چش ــال در....میوم  ح
 ...بخندي آب رو....کوفت:گفتم و کردم اخمی خنده

 
 تــو چــی...مــار زهــر:گفـتم ...میخندیــد قــاه قــاه و بــود گرفتـه  و شــکمش و شــد ولــو زمــین روي خنـده  از

ــدار و خوشــگل شــوهر یــه میگــه راســت راســت کــه خونــدي گوشــش  افتخــار مایــه و میکــنم پیــدا پول
 ...میشم بابام

 
ــاره ــه:گفــت خندیــدن حــین ودر خنــده زیــر زد پقــی دوب ــا دختــرا بعضــی ســیاوش قــول ب ــو ت ــه رو ت  ب

 بعــد هــم هســتی همــون بــه مــن کــن بــاور...آرزو از ایــنم حــاال...نیســتن بــردار دســت نبنــدن خودشــون
 ...رفیقه من با نیست هم دوهفته که این دادم ازدواج پیشنهاد ماه چند

 
ــا نمیکشــی خجالــت - ــا اي مدرســه دختــر ب ــه ســالت 30 دیگــه روز دو برســرت میپري؟خــاك ه  میش
 ...بکش خجالت سالت و سن از
 
 کارشــون کــه دخترایــی کــه بــود زده تریــپ یــه...نبــود مدرســه فــرم بــا کــردم ســوارش کــه روز اون -

 16 ایــن بفهمــم کــه بــودم کــرده بــو کجــامو مــن نکــردن کشــفش هنــوز مــنن ســال و ســن هــم و اینــه
 )خندیدیم دوتامون دوباره بودم کرده بو و کجام من(جمله گفتن از...سالشه

 
 پسـر  یـه  تـا  سـال  و سـن  ایـن  تـو  دختـرا  اکثـر  میـدونی  بهتـر  کـه  تـو  میشـدي  خیـال  بـی  فهمیدي وقتی -

 دخترایــی واســه....آرش میســوزه دلــم....میکــنن انتخــاب هــم عروسشــون ماشــین کــرد ســالم بهشــون
ــه گــول کــه ــا بعــدش و میکــنن ازشــون رو اســتفاده نهایــت کــه میخــورن رو آشــغاالیی ی ــا رو اون ــه ب  ی

 ...میکنن رها باطل خیال
 
 ...نمیمونه حرفی بشه استفاده ازشون که میخوان خودشون وقتی -
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 ...میگیرن تصمیم احساسی دخترا که میشه شروع اونجایی از بدبختی...نزن و حرف این -
 
 همزمــان میکــردي ولــش....بــوده دوســت نفــر 60بــا ببنــدم شــرط حاضــرم آرزو همــین ساســان ببــین -
 ...میخوابید دوتامون با
 
 ...دهنتو ببند -
 
ــدم باشــه - ــی میبن ــی ول ــل یکــی وقت ــه رفــت و کــرد اســتفاده ســوء ازش یکــی آرزو مث ــاي ب ــه ج  اینک

 چیکـــار باشـــه خـــوبی دختـــر و کنـــه تـــالش و اش آینـــده بـــه بچســـبه و بشـــه آدم و بگیـــره عبـــرت
 دامــی ایــن نمیدونــه ولــی بگیــره چی؟انتقــام اینکــه خیــال بــه میشــه دوســت دیگــه یکــی بــا میکنــه؟میاد

 ...میخواد خودش پس...میکنه اسیر خودشو همه از اول کرده پهن که
 
 فکــر...بــده انجــام خـودت  ســاالي و ســن هــم بـا  کاریــاتو کثافــت بعــد بـه  ایــن از حــداقل....آرش بسـه  -

 ...آ بود سن همین تو میشدي؟اونم حالی چه میکرد کارو این آرمیتا با یکی اگه کن
 

ــین چشــماش ــک ي حلقــه و شــد غمگ ــد پدیــدار چشــماش تــوي اش  تــه تــا و جــام محتویــات...ش
 قیافــه بــودم یکــی بــا کــه اول روزاي...ساســان نیســتم آشــغال مــن:گفــت لرزونــی صــداي بــا و سرکشــید

ــی....هســتی بعــدش...چشــمم جلــوي میومــد آرمیتــا ي  کــرد چیکــار باهــام هســتی میفهمیــدم وقتــی ول
 تخــت روي کــه اینهــایی ي همــه کــن بــاور....میــدادم ادامــه کــارم بــه و میگرفــت چشــمامو جلــوي خــون

 مجبورشــون نــه کــردم اي اشــاره نــه مــن....بــوده خودشــون ي خواســته و میــل بــا خوابیــدن مــن خــواب
 ...خواستن خودشون....خواستم ازشون نه کردم

 
 اون بـا  فرقـی  داري؟چـه  نوجـوون  دختـر  یـه  از انتظـاري  چـه  میگیـري  انتقـام  خـودت  خیـال  بـه  هـم  تو -

 داري؟
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 ایــن....میشـه  عالقــه روي از مـدت  یـه  بعــد اون کـاراي  ولـی  هوســه روي از مـن  کـاراي  اینــه مـن  فـرق  -
 ...پسره و دختر یه فرق

 
 کنی؟ چیکار آرزو با میخواي حاال -
 
ــه دنبــال نداشــتم و حوصــلش دیگــه خــودمم...داداش کــن ولــش -  و گذاشــت خــودش کــه بــودم بهون

 ...رفت
 
ــردا پــس کــن عــوض و درت قفــل ایــن راســتی - ــوي رفتگــر ف ــدا و ات خونــه کلیــد هــم خیــابون ت  پی

 ...ها میکنه
 

 کــردم بـاز  تختشــو کنـار  کشــوي....بـود  گرفتـه  درد ســرم... بکشـم  دراز یکــم تـا  آرش اتــاق تـوي  رفـتم 
 گردونـدم  بـرش ...گذاشـته  بـرعکس  رو و عکسـی  قـاب  دیـدم  کـه  میکـنم  پیـدا  مسـکنی  قرصـی  ببیـنم  تا

 شـده  مچالـه  کاغـذ  یـه  کنـارش ....بـود  آرمیتـا  اتـاق  تـوي  کـه  همـونی  آرمیتاسـت  و خـودش  عکس دیدم
 ...آرمیتا ببخش منو:مضمون با بود

 
*** 

 
ــا ــدار محکــم هــاي تکــون ب ــاالي ســیاوش...شــدم بی ــود نشســته ســرم ب  مشــت دســتامو...میخندیــد و ب

ــردم ــمامو و ک ــدم چش ــه....مالی ــه طــرف ب ــدم اي دیگ ــاره و چرخی ــدم دوب ــون...خوابی ــاي ازتک ــت ه  تخ
 حــبس نفسـم  ثانیـه  چنــد بـراي ...کـردم  هنـگ  کــه میشـد  گـرم  داشـت  چشــمام...رفتـه  سـیاوش  فهمیـدم 

 تخــت رو...مــار زهــر:گفــتم داد بــا...شــد بلنــد ســیاوش و آرش هرهــر صــداي مــن ي باعربــده کــه شــد
ــدین مردشــور ــخ آب االغــی کــدوم بخن ــالی و ی ــن؟ روي کــرد خ ــارچ....م ــوي آب پ  ســیاوش دســت ت

 دوش یـه  پاشـو :گفـت  آرش...بـود  چسـبیده  تـنم  بـه  لباسـام ...رفـت  در کـه  بـردم  یـورش  طـرفش  به بود
 ...عروسی بریم باید کم کم بگیر
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 داري؟ جدا تراش ریش -
 
 چطور؟ آره -
 
 ...باشی نداشته چیزي ایدز وقت یه کنم استفاده اون از میخواستم -
 

 ...میکنم رعایت رو اساسی اصول من نترس...ساسان بزن نیش هی:گفت و کرد نگام رنجیده
 
 ...بابا نه -
 

 ...آرش بمیري:سرم توي خورد محکم که طرفم کرد پرت و بالشت
 
 ....استرلیزه پاستوریزه نکنی پرت و زرت باشی تو تا -
 

ــري دوش ــرفتم مختص ــه و گ ــه اي حول ــرام آرش ک ــدا ب ــته ج ــود گذاش ــرم دور و ب ــدم کم ــا و پیچی  ب
ــه ــر ي حول ــغول دیگ ــک مش ــردن خش ــام ک ــدم موه ــت...ش ــلوار و ک ــوي از رو ش ــاور ت ــتم ک  و برداش

 پوشــیده ام مشــکی شــلوار و کــت زیــر رنگــی ســفید پیــرهن....بــود شــده خــوب خیلــی تیــپم....پوشــیدم
 و مـن  فـرق ....داشـت  سـفید  هـاي  خـط  و بـود  مشـکی  کـرواتم ...بـودم  کـرده  شـل  و کـرواتم  گره و بودم

ــا هــم آرش ــوي دقیق ــروات ت ــود ک ــن....ب ــروات م ــودم زده ک ــاپیون اون و ب ــام...پ ــا و موه ــزار ب  زور ه
 زدم ســوتی خــودم بــراي آیینــه تــوي...کــردم خــالی خــودم روي مــو گــوچی ادکلــن و دادم بــاال مرتــب

 و اومـد  دربزنـی  تـا  گذاشـتن  درو االغ آخـه :گفـتم  تشـر  بـا  تـو  اومـد  گـاو  عـین  سـیاوش  و شـد  باز در که
 ...بودم لخت من

 
 ...هام صحنه اینجور عاشق من....به به -
 
 ...منحرفت سر بر خاك یعنی -
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 ...پسر زدي تیپی عجب:گفت و خندید
 
 ...شدي خوشتیپ توهم -
 
 ...بودممم -
 
 ...کشته منو سقفت به اعتماد....خودت واسه کن باز نوشابه -
 

ــون ــع هم ــد آرش موق ــو اوم ــه....ت ــاه ی ــم نگ ــه به ــردیم دیگ ــم و ک ــر زدی ــده زی ــی...خن ــم کپ ــده ه  ش
ــودیم قلوهــا دو عــین دور از...بــودیم ــا موهاشــو آرش...ب ــود بســته کــش ب ــاز صــورتش و ب ــر ب  شــده ت

 ...کرد خالی خودش روي و گرفت دستم از و ادکلن...بود
 
- ا ا آرش نکن ا... 
 
 ... بگیرن اشتباهمون هم با تا باشه هم مثل هم ادکالنامون بوي بذار ساسان -
 

 مرتــب و کوتـاه  مـن  موهـاي ....موهـامون  ي عـالوه  بــه اون پـاپیون  و بـود  مـن  کـروات  آرش و مـن  فـرق 
 ...بود شده بلند آرش موهاي و بود

 
ــی ــوار همگ ــین س ــن ماش ــدیم م ــیاوش و ش ــو س ــت جل ــتی...نشس ــه دس ــش ب ــندلی روک ــید ص  و کش

 ...من به بده تو ماشین این میکنه پارو پول بابات که تو ساسان:گفت
 
 ...ها پولداره خودتم بابا خوبه -
 
ــل بــه جــون اون المصــب خــب - ــده عزرایی ــول پســرش بــه کــه نمی ــده پ  اون تــوي چــی مثــل بایــد...ب

 ...چی و چی که میزنه غر صدتا بعدشم بده چندرغاز تا کنم کار اش کارخونه
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 ...رفت سرم نزن فک انقدر -
 

ــدم مــنم و میگفــتن پــرت و چــرت آرش و ســیاوش ــه...میخندی ــا بــود غــم ي هالــه آرش چشــماي ت  ام
 کــردیم خوشـتیپ  گفـتم  لحظـه  یـه ...داشـت  تحمـل  خیلـی  آرش...بـده  نشـون  شـاد  و خـودش  بـود  مصـر 

 بـــا  مـــاجرا جزییـــات  از مـــن هرچنـــد...فروخـــت  و آرش کـــه کســـی عروســـی ...کجـــا؟ بـــریم
 بــره تنهــایی خــودش داشــت اصــرار...دارم نگــه یــاس گلفروشــی کنــار خواســت ازم آرش...خبرنبــودم

 ...کنه تهیه و گل دسته و
 

 ایــن عروســی میــریم داریــم هســت حواســت نگــرانم مــن ســیاوش:گفــتم ســیاوش بــه فاصــله ایــن تــوي
 ...دختره

 
 مــا حــاال...میرفــت تنهــایی خــودش نمیومــدیم باهــاش میشناســی کــه و آرش...بکنــیم نمیتــونیم کــاري -

 خیلــی....نکنــه بیـابون  گــرگ نصـیب  خــدا کــه میبینـه  رو اي صــحنه بـره  کــه اونجــا بهتـره  باشــیم باهـاش 
ــو ساســان ســخته ــه مــن....طاهــا و روژان عروســی.... پــیش ســال چنــد بــه رفــت ذهــنم...میفهمــی؟ ت  ب
 یـه ...بـود  محـو  خـاطره  یـه  روژان دیگـه  حـاال  ولـی ...عروسیشـون  بـرم  کـه  نبـودم  شـجاع  آرش ي اندازه

 ...اومد آرش بدم و جوابش خواستم تا...شده تموم ي قصه
 

 ...خوشگلم مامان سالم:خورد زنگ آرش گوشی تاالر ورودي میشددم برگزار باغ توي عروسی
 
 
 

 شـــده منتشـــر و ســـاخته) wWw.98iA.Com( نودهشـــتیا مجـــازي ي کتابخانـــه توســـط کتـــاب ایـــن
 است

 
 
 
 چی؟ ي غصه بشم فدات نه -
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- ... 
 
ــواي - ــما میخ ــم ش ــتی ه ــل هــم بیاین؟هس ــا مث ــه...آرمیت ــدم اگ ــاطر بــه اوم ــا خ ــود آرمیت  مگــه....ب

ــا عروســی نمیخواســتم ــه ایــن نبود؟حــاال مــن خوشــبختی اون خوشــبختی ببینم؟مگــه رو آرمیت  رو وظیف
 ...آرمیتا بخاطر...میدم انجام

 
- ... 
 
ــان - ــم مام ــه گل ــاطر ب ــن خ ــه م ــن گری ــن....نک ــوب م ــوبم خ ــد....(خ ــی لبخن ــاش روي تلخ ــش لب  نق

 ...)بست
 
- ... 
 
 ...خدانگهدار باشه -
 

 قـدري  بـه ...میسـوخت  غـم  تـوي  سـیاهش  چشـماي ...کـرد  نگـاه  سـیاوش  و مـن  بـه  و کـرد  قطع و گوشی
ــتی از ــر هس ــدم متنف ــه ش ــرل ک ــودم کنت ــت از و خ ــتم و دادم دس ــاین:گف ــردیم بی ــا....برگ ــماي ام  چش

 نزدیـــک مـــن بـــه هـــم جـــون از آرش کـــه انـــداخت یـــادم چشـــماش تـــوي التمـــاس...آرش تبـــدار
 هــا مهمــون اکثــرا... افتــادم راه سرشــون پشــت...تــو بــریم:گفــتم و زدم بخشــی اطمینــان لبخنــد....تــره

ــودن اومــده ــا ب ــه چشــممون هنــوز کــه شــوهرش و هســتی از خبــري ام ــود نشــده روشــن جمــالش ب  ب
 کشـیدن  کـل  میـون  و شـد  قـاطی  کـف  و جیـغ  و سـوت  صـداي  بعـد  دقیقـه  بیسـت  حـدود ...بـودن  نیومده
 چــه نمیــدونم چــون کــنم وصــف و آرش حــال نمیتــونم....شــدن وارد دومــاد و عــروس خانومــا از بعضــی
ــت حــالی ــزي نمیشــد داش ــوي از رو چی ــه چشــماي اون ت ــرد و اي شیش ــد ش س ــط....فهمی ــتقیم فق  مس

ــود زده زل ــه ب ــتی ب ــی....هس ــک حت ــم پل ــزد ه ــتی...نمی ــم هس ــون ه ــت می ــط جمعی ــال فق  آرش دنب
ــود ســختی کــار آرش کــردن پیــدا...میگشــت  و ســرش و زد کجــی لبخنــد آرش دیــدن بــا هســتی....نب
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 اینطـور  مـن  هـم  شـاید ....بـود  بـدتر  ناسـزا  و فحـش  تـا  هـزار  از لبخنـدش ...داد تکـون  سـالم  ي نشونه به
ــازوي دور دستشــو هســتی...میکــردم فکــر ــه همســرش ب ــود کــرده حلق ــرفتن میزهــا ســر و ب ــه و می  ب

 اورد جلـو  دستشـو  دامـاد  آقـاي ....مـا  میـز  سـر  رسـیدن  تـا ...میگفـتن  آمـد  خـوش  بـودن  اونجا که افرادي
ــه و ــا ب ــه م ــر س ــت نف ــاه....داد دس ــت نگ ــزي محب ــه آمی ــتی ب ــداخت هس ــت و ان ــزم:گف ــی عزی  معرف

 نمیکنی؟
 

ــتی ــدي هس ــت و زد لبخن ــون:گف ــرادر ایش ــون ب ــر هم ــانمی دخت ــتن خ ــه هس ــو ک ــه قلبش ــن ب ــد م  پیون
ــون....زدن ــردم دعوتش ــون ک ــل چ ــه مث ــتم و برادرم ــون میخواس ــه ایش ــق اگ ــدونن الی ــن ب ــل و م  مث

ــدونن خواهرشــون ــه مــن ي ســینه تــوي خواهرشــون قلــب حــال هــر بــه ب ــه؟ مگــه...میطپ  پوزخنــد...ن
ــد دور چشــمم از آرش ــد و ســرش آرش....نمون ــت و خارون ــتی...صــدالبته:گف ــه اي اشــاره هس  و مــن ب

 خــواهر چــه ماشــاال:گفــت ســیاوش...هســتن آرش دوســتان هــم آقــا دوتــا ایــن:گفــت و کــرد ســیاوش
 نبــودم اش صــمیمی دوســت مــن آخــه....میشناســین هــم آرش دوســتان کــه بــودین هــم صــمیمی بــرادر

 مـن  هسـتی  شـد  شـکاك  هسـتی  شـوهر  نگـاه ...میشناسـین  مـنم  کـردم  تعجـب  میبیـنمش  دیـر  بـه  دیر و
 اون از آهـــان:گفـــت و زد اي خصـــمانه لبخنـــد ســـیاوش....زدم حـــدس فقـــط:گفـــت و کـــرد منـــی و

 کشـید  و شـوهرش  دسـت ...بفرماییـد  اومدیـدن  خـوش  حـال  هـر  بـه :گفـت  هـولکی  هـول  هسـتی ...لحاظ
 ریــز و کــرد کــج و ســرش...ریختــی؟ خودتــو زهــر:گفــتم ســیاوش بــه و نشســتیم...بــرد خــودش بــا و

 دهــات تــوي احیانــا آرش:گفــت ســیاوش...نخنــدین کوفــت:گفــت آرش...گرفــت ام خنــده مــنم خندیــد
 بگــه چــی میخــواد فهمیــدم...دارن؟ و بغــل و چ مــا و بــوس از اعــم عاشــقونه روابــط بــرادرا خــواهر شــما

ــر زدم و بگیــرم و خــودم جلــوي نتونســتم و ــده زی ــی کــرد نگــام چــپ چــپ آرش....خن  نمیتونســتم ول
 هــا برنامــه ایــن از خــانوم هســتی خــواهرت بــا تــو آخــه:داد ادامــه ســیاوش....بگیــرم امــو خنــده جلــوي

 هــا بــرادري خــواهر ایــن از چــی همــه میــدونی خــوب ولــی خــوبی بــرادر خــواهر چــه...دیگــه داشــتین
 میــز ســر اومــدن دختــر دوتــا حــین همــون...گرفــت اش خنــده هــم آرش بــار ایــن...هــاااا میشــه شــروع

 دقــت اگــه و داشــت حریــر جــنس اش پارچــه کــه بــود پوشــیده رنــگ ارغــوانی لبــاس یکیشــون....مــا
 جــور همــین نکــردم نگــاه کــه حساســش جاهــاي ندیــدن تــا حــداقل...بــود پیــدا بــدنش همــه میکــردي
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 پوشــیده کــاهویی ســبز دامــن و تــاپ هــم شــون یکــی....میــداد قــورتش نگــاهش بــا ســیاوش امــا...بــود
 ...بود

 
 ...میاد طرف اون تا تون خنده صداي مشربی خوش آقایون چه واي:گفت یکیشون

 
 و کـــرد خودشـــون میـــز بـــه اي اشـــاره دختـــر....طـــرف کـــدوم تـــا دقیقـــا:گفـــت شـــیطنت بـــا آرش
 بـا  مواقـع  اکثـر  مـن  آخـه  کـردم  تعجـب ....کـرد  اشـاره  مـن  بـه ...ایشـون  ي خنـده  صداي مخصوصا:گفت

 بــه کــه بــود بــاال اونقــدر موزیــک صــداي بــودم خندیــده هــم بلنــد مــثال حــاال میخندیــدم آرومــی صــداي
ــا گــوش  هــاي گــوش از المصــب داریــن تیــزي هــاي گــوش چــه ماشــاال خانومــا:گفــت آرش نرســه اون
ــا و ســگ...تــره قــوي هــم ســگ ــایین انــداختم و ســرم مــن کــه گفــت شــدت ب ــا پ  مــو خنــده کســی ت
ــه ــااین:آرش...نبین ــله ب ــداي و فاص ــتم آروم ص ــک و دوس ــا موزی ــوم ب ــاال ول ــا ب ــهاي واقع ــزي گوش  تی

 بــراي خلــوتی جــاي رفــتم تــا....شــدم دور میــز از و گفــتم ببخشــیدي...خــورد زنــگ گوشــیم....آ داریــن
 ...خودم طالیی مو به سالم:زد زنگ دوباره ولی شد قطع کنم پیدا کردن صحبت

 
 کجایی؟ ساسان سالم -
 
 .عروسی -
 
 عروسی؟؟ -
 
 ...هستی عروسی...اوهوم -
 
 عروسیش؟ رفتین -
 
 ...عزیزم آره -
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 نیست؟ ناراحت آرش -
 
 بکنه میتونه چیکار ولی نباشه میتونه مگه چرا -
 
 دختره اون عروسی رفت چرا -
 
 ...مرده کنه ثابت تا رفت -
 
 سرتره خیلی ازش اون نبود آرش آقا شأن در دختره اون خدا به آرش آقا حیفه -
 
 دیدي؟ کجا از رو هستی تو -
 
 یکــم نداشــت کــه انچنــانی ي قیافــه...بــود هســتی بــا زدیــم حــرف تــو ي دربــاره کــه اي دفعــه همــون -

 پـر  نیسـت  حیـا  و شـرم  پـر  گـرفتم  بعـد  ولـی  حیـایی  و شـرم  پـر  دختـر  چـه  گفـتم  مـن  کـه  بـود  خجالتی
 اییییییییش...اس افاده

 
 کریس؟ میخوري حرص چرا -
 
 نداره؟ خوردن حرص -
 
 ...عزیزم بده پوستت واسه -
 
 ...بگه آقامون هرچی...چشم -
 
 کجایی؟ حاال آفرین -
 
 ...النا ي خونه -
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 میاد؟ بدم پسره اون از نگفتم -
 
 میگی؟ رو ادوارد -
 
 هست؟ هم پسري اون از غیر -
 
 ...ندارم ادوارد با کاري من ولی...نه -
 
 ...میریزه کرم اون ولی عزیزم میدونم -
 
 ...باشم خوبی دختر میدم قول -
 
 .باش خودت مواظب...نبودم عاشقت من که نبودي اگه!هستی -
 
 ...بخیر شبت!چشم -
 
 !نازم بخیر شبت -
 

ــتم ــر رف ــز س ــه می ــدم ک ــیچ دی ــدوم ه ــرا از ک ــتن پس ــم نیس ــدم چش ــدم چرخون ــه دی ــون!بههههه  آقی
 لبـاس  بـا  هـم  سـیاوش  و بـود  رقصـیدن  حـال  در رنـگ  کـاهویی  لبـاس  دختـر  همـون  بـا  آرش...مشـغولن 
 ســیاوش....اومــدن بعــد دقیقــه چنــد...میکشــید دســت لباســش روي واضــح کــامال و میرقصــید ارغــوانی

 میرقصیدي؟ مثال سیاوش:گفتم بود کرده عرق
 

 ...مثالااا:گفت و شد باز نیشش
 

ــون و نوشــیدنی ســینی خــدمتکار ــیاوش...گرفــت جلوم ــیاوش....برداشــتن آرش و س ــردار:س ــان ب  ساس
 ...بخور بار یه
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 ...خورده بار یه:آرش

 
 جدي؟کی؟ -
 

 ...بودنشه مفید از بیشتر درداش زهرماري این اینا از جدا...جاهلیت دوران:گفتم
 
 ...نمیشه شب هزار شب یه بابا بخور -
 
 ...میشی نجس چون نیست قبول نمازت روز چهل تا بخوري -
 
 ...خنده زیر زد...میخونی؟ نماز -
 
 ...مار زهر -
 
ــاورت - ــه ب ــان میش ــرین ساس ــاري آخ ــه ب ــاز ک ــدم نم ــتان دوران خون ــود دبیرس ــه و ب ــار ب ــاظم اجب  ن

ــو مردشــور:گفــت و حرفمــون وســط پریــد آرش...مدرســه ــا کــه ببــرن من ــا ب ــدم خــودم بــدتر دوت  اوم
 بــا اینجــا میــاوردي تــو ســجاده ساســان...میــزنین؟ حــرف روزه و نمــاز از بــزم مجلــس وســط....عروســی

 میشه؟ خوشبخت هستی میدیدي استخاره کتاب
 
 داري؟ اون بدبختی و خوشبختی به چیکار -
 
ــه - ــوام ن ــنم میخ ــن ببی ــدایی ای ــه خ ــیگن ک ــت م ــذاره هس ــی می ــه کس ــت ب ــدبختی قیم ــی ب ــه یک  دیگ

 باشه؟ خوشبخت
 
 میشدي؟ خوشبخت دختره این با میدونی کجا از...پسر نگو کفر -
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 نمیشدم؟ میدونی کجا از -
 
 ....هست حکمتی یه البد -
 
 ...بود چی مصلحتش نفهمیدم کشیدم بدبختی عمر یه...و صالح و حکمت بازار کن جمع -
 
 ...میفهمی روز یه -
 
 مردم؟ وقتی حتما -
 
 ...زودتر نه -
 
ــه - ــه روز ی ــه بفهمم؟دیگ ــده چ ــه روزي داره؟اون اي فای ــد ک ــدم بای ــدم میفهمی ــه نفهمی ــدش دیگ  بع

 داره؟ فایده چه
 
 ...آرش کن بس -
 
ــو - ــم بگـ ــرا اوردم کـ ــی داد چـ ــو...داااداش میزنـ ــید حرفاشـ ــوردن...میکشـ ــاده توخـ ــرده روي زیـ  کـ

 ...کردي خفه خودتو بسه:گفتم و کشیدم دستش از و جام...بود
 

 مـیخ  هـا  چشـم ...بـود  تـانگو  رقـص ...شـد  تاریـک  نیمـه  فضـا ...رقـص  پیسـت  وسـط  رفتن دوماد و عروس
ــده ــود ش ــمی...بهشــون ب ــه زیرچش ــردم نگــاه آرش ب ــماش...ک ــود غمگــین چش ــدم...ب ــاال میفهمی  ح

ــا ــت راســت آرش....میکنــه تصــور هــم آرمیت ــل غیــر حقیقــت یــه آرمیتــا میگف  اون و انکــاربود قاب
ــه ــوي همیش ــبش ت ــد قل ــام...میمون ــوي ج ــتاش ت ــک دس ــده خش ــود ش ــود زده زل و ب ــه ب ــتی ب  و هس

 براشــون همــه...همســرش ي ســینه روي گذاشــت و ســرش هســتی و شــد تمــوم موزیــک...شــوهرش
 نگــام التمــاس بــا...بشــینه هــم دیگــه ي دقیقـه  چنــد کــردم مجبــورش....نیــاورد طاقــت آرش...زدن کـف 
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 خــواهش ....نــه  حــاال آرش:گفــتم  کــرد  ریــش دلمــو  چشــماش  ي گوشــه اشــک  ي قطــره ....کــرد
 ...باشه:گفت و کرد فوت نفسشو...گرفت باال سرشو و کرد بسته و باز و چشماشو...میکنم

 
ــراي ــداحافظی ب ــیش خ ــروس پ ــاد و ع ــیم دوم ــه آرش...رفت ــتی ب ــت هس ــواهري:گف ــرات خ  آرزوي ب

 امـــا...ممنــون :گفــت  باالجبــار  هســـتی...گفــت  رو جملــه  ایــن  خونســـرد خیلــی ...میکــنم  خوشــبختی 
 کـرده  انتخـابش  همسـر  عنـوان  بـه  کـه  اینـی  نمیدونسـت  بیچـاره ....کـرد  برخـورد  گـرم  خیلـی  شـوهرش 

!......... 
 

 و داد تکیـــه صـــندلی پشـــتی بـــه و ســـرش...جلونشســـت آرش بـــار ایـــن و نشســـتم فرمـــون پشـــت
ــود داغــون...بســت چشماشــو  ي قضــیه بــا تــر راحــت خیلــی مــن....کــردم مقایســه باهــاش و خــودم...ب

 منــو طاهــا خیانــت فقــط...هــا خــاطره تــوي رفــت روژان مــدت یــه بعــد...کــردم برخــورد روژان
 تـا  بـود  بسـته  چشماشـو  آرش امـا  نکـردم  گریـه  مـن ...بخشـیدم  هـم  رو طاهـا  کـه  هـم  بعـدش ...سوزوند

 کــرد بــاز نیمــه چشماشـو  آرش...اتوبــان ســمت رفـتم  بعــد و رســوندم و سـیاوش ....نریــزه فــرو اشـکاش 
 !!!آرامش ي تپه به رسیدم....خاکی ي جاده توي رفتم...میري؟ کجا:گفت و
 

 بعضـی  زنـدگیم،  تـو  بیـاد  کـریس  اینکـه  قبـل :گفـتم ....تپـه  پـیش  بـردم  خـودم  بـا  و گرفتم و آرش دست
 میشــه گــم صــدات بزنــی داد هرچــی اینجــا....میکــردم خــالی و خــودم و میــزدم داد اینجــا میومــدم شــبا

 بـودي  داغـون  خیلـی  امـا  اینجـا  اوردمـت  کـرد  فـوت  آرمیتـا  وقتـی ....میشـی  خـالی  نیسـت  کسی چون اما
 ...بود شده خم کمرت....بایستی پاهات روي نمیتونستی که طوري

 
ــتم ــونه دور و دس ــه آرش ي ش ــردم حلق ــا: ک ــب ام ــاي روي امش ــودتی پاه ــتی...خ ــرت تونس ــاال و س  ب
 فراموشـش  میتـونی  بکنـی  اینکـارو  نسـتی .تـو  اگـه ...بشـی  خوشـبخت  بگـی  هسـتی  بـه  غـرور  بـا  و بگیري
 بــی  کنــه  اســتفاده ســوء  احساســت از کــه  کســی !...آرش نداشــت لیاقــت ...بشــی بیخیــالش ...کنــی
 احســاس از هـم  زنــدگیش تـو  فـردا  بــاش مطمـئن ....دیگــه کـس  هـیچ  نــه داره تـورو  لیاقــت نـه ....لیاقتـه 
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 داداش آرش...میشـــه اســـتفاده ســـوء خـــودش از هـــم روز یـــه و میکنـــه اســـتفاده ســـوء همســـرش
 ...بده ادامه هم تو پس...داره ادامه من،زندگی کوچولوي

 
 ...بده من به هم قولی یه
 

 قولی؟ چه:گفت و برگردوند و روش
 
 هرکسـی  کـه  کـن  گریـه  چیـزي  خـاطر  بـه  کنـی  گریـه  خواسـتی  روزي یـه  اگـه  امـا ...آرش نکـن  گریه -

 ...کنه گریه موضوع اون خاطر به بود تو جاي
 
 نمیکنی؟ گریه وقت هیچ تو کردي دقت -
 
 هست شدیامیدي کسیتمام براي نکناگر خیال«
 

 »)یداالهی افشین دکتر(کند نمی کندطلوع می غروب که آنجا خورشیداز
 

*** 
 

 کورمــال مــال کــور و کــردم بــاز زور بــه و آلــودم خــواب خمــارو چشــماي گوشــیم اس ام اس صــداي بــا
 و امـروز  قـرار  کـریس ...کشـیدم  خمیـازه  بلنـد  صـداي  بـا  و دادم بـدنم  بـه  قوسـی  و کـش ...کـردم  پیداش

 ...بود کرده آوري یاد
 

ــه ــونه روي رو حول ــداختم ام ش ــتم و ان ــوم رف ــر...حم ــوابم آب دوش زی ــت خ ــیم...گرف ــاعت ن ــد س  بع
 ام صــبحونه...پــایین رفــتم هــا پلــه از و بســتم کمــرم دور رو حولــه....نبــود خونــه کســی....بیــرون اومــدم

ــز روي ــود می ــدتا...ب ــه چن ــوردم لقم ــوان و خ ــالمو آب لی ــه پرتغ ــیدم الجرع ــوان...سرکش ــو لی ــوي م  ت
ــاال هــا پلــه از و گذاشــتم ســینک ــا مــو رنــگ توســی چهارخونــه پیــرهن...رفــتم ب  توســی جــین شــلوار ب
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 دســتم تــوي و ســوئیچ...زدم هــامو دودي عینــک و کــردم شــونه طــرف یــه موهــامو...کــردم ســت رنگــم
ــوت و چرخونـــدم ــتم زدن باسـ ــوي رفـ ــاط تـ ــاغبونی...حیـ ــوي بـ ــه تـ ــغول باغچـ ــرس مشـ ــردن حـ  کـ

 رفـــتم و دادم فشــار  گــاز  پــدال  روي و پــام ...شــد  بــاز  در و زدم و ریمــوت  و کــردم  ســالمی ....بــود 
 کــردم کــج و ســرم...کــرد بیخــود خــودم از منــو لبــاش روي لبخنــد...نشســت و کــرد بــاز درو...فرمانیــه

 ...من طالیی مو سالم:گفتم و
 

 !خودم مشکی مو به سالم:گفت و خندید ریز
 
 ...تره قشنگ تو موهاي -
 
 !میدونم -
 
 ...خانومی شدي خوشگل -
 
 !بودم -
 
 ...زدي که هم تیپ -
 
 !میزدم -
 
 !عالیه بوش که هم عطرت -
 
 ...بود -
 
 ...میاد بهت که هم موهات چتري -
 
 !میومد -
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 !بسته العمر مادم قرارداد پا سنگ کارخونه با که هم ت پررویی -
 
 !بود بسته -
 

 نمیشــه باعــث کــدوم هــیچ اینــا:گفــت خنــده حــال در...خنــده زیــر زدیــم و کــردیم نگــاه بهــم همزمــان
 ...ا کنم تعریف ازت منم

 
 چرا؟ -
 
 ...میشم پررو گفتی خودت -
 
 بانو؟ بریم کجا...نیست تدبیر را کرده خود -
 
 وســایلی همچــین خــوراك اینجــا:گفــتم و داشــتم نگــه....پاســاژ جلــوي...دارم خریــد یکــم مــن بــریم -

 ...میخوان بانو که هس
 
 ...آ داري تجربه -
 
 ...خانومی دارم دقت نه -
 

ــاده هــم بــا ــیم گشــتن یکــم بعــد و شــدیم پی  ورود کــه شــرمنده:گفــتم فروشــنده بــه مغــازه تــوي رفت
ــان ــوع آقای ــدم و ممن ــه فروشــنده...ندی ــر ک ــود جــوونی دخت ــد ب ــوال:گفــت و خندی ــیچ اص  آقــایی ه

 ....نمیبینش
 

 مــن ولـی ....بـود  حسـودي  العـاده  فـوق  دختـر ...کـرد  اشــاره بهـم  ابـرو  و چشـم  بـا  و کـرد  اخمـی  کـریس 
ــا مــن کــردن بــش و خــوش از....داشــتم دوســت هــم حســادتش ــد خوشــش زنــی هــیچ ب  جــز...نمیوم
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 لــوازم همــه....آرایشــی لــوازم ســراغ رفتــیم اول...داشــت کامــل اعتمــاد طــرف بــه کــه مخصــوص مــوارد
ــل آرایشــش ــه...و چشــم خــط و ریمــل و رژلــب مث ــاب ب ــد مــن انتخ ــردرنمیاوردم مــن....خری  فقــط س

 بیــرون و کــردم حســاب خــودم و کنــه حســاب پولشــو نذاشــتم....میکــردم انتخــاب هاشــون مــارك بنابــه
 فروشــنده:گفـت  و زد چشـمکی ....بـود  لـبش  روي لبخنـدي  نیمچـه  اومـد  وقتـی ...بیـاد  تـا  ایسـتادم  منتظـر 
 ...آ اینجوریم ازدواج قبل البته:گفتم و خندیدم...داري حیایی و شرم پر شوهر چه میگفت

 
 !شیطوووون اي -
 

ــار ــوي رو نه ــتوران ت ــک رس ــون نزدی ــاژخوردیم هم ــدش و پاس ــریس بع ــوندم و ک ــه رس ــی....خون  ول
 گوشــه و کــردم کـج  و فرمــون...کـنم  تصــادف بــود نزدیـک  کشــید تیـر  هــام شــقیقه دفعـه  یــه راه وسـط 

 و هــــام قــــرص و کــــردم بــــاز رو داشــــبورت در مچالــــه باصــــورتی....کــــردم پــــارك خیـــابون  ي
 خونــه بــه تـا  کــردم راننـدگی  افتضــاحی باوضــع...بشـه  تمــوم عصـبی  میگــرن ایــن میشـد  کــی....برداشـتم 
ــیدم ــوت....رس ــاز در و زدم و ریم ــد ب ــین....ش ــارك و ماش ــردم پ ــاده و ک ــدم پی ــالنه....ش ــالنه س  راه س

ــتم ــیش و رف ــت پ ــدمجنون درخ ــیدم دراز بی ــاعدم....کش ــورتم روي و س ــتم ص ــا گذاش ــور ت ــاب ن  آفت
 ...ربود خواب و چشمام کم کم...نزنه و چشمام

 
 خوابیدي؟ اینجا چرا ساسان وا -
 

 دســت بــا... شــده خشــک بــدنم کــردم احســاس....دادم بــدنم بــه قوســی و کــش و کشــیدم اي خمیــازه
ــدم و گــردنم راســتم ــردم ســعی کــه حــالی در و مالی  ســالم بگیــرم کشــیدنمو خمیــازه جلــوي میک

 ...کردم
 

ــرین ــزي و کــرد نگــام متعجــب نس ــت چی ــتم اتــاقم تــوي....نگف ــرت حمــوم تــوي و خــودم و رف  پ
 امــا نداشــتم دوســت اصــال و وان.....بــودم خوابیــده وان تــوي و بــودم حمــوم تــوي ســاعت یــک....کــردم
ــه تــن خســتگی شــدن برطــرف بــراي ــود راه بهتــرین ام کوفت ــا و موهــام...ب  میکــردم خشــک سشــوار ب
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ــه ــامی ک ــرك در الي از س ــید س ــوي از کش ــه ت ــاهی آیین ــش نگ ــردم به ــدم ک ــا...خندی ــادمانی ب  وارد ش
 !داداشــــــــــــــی سالم:زد خودش دور چرخی و شد اتاقم

 
 ...شنگولی چیه!سامی سالم -
 
 آخــه:گفــتم زد راه اون بــه و خــودش کــه کــردم نگــاش چــپ چــپ....گــرفتم یــاد جدیــد رقــص آخــه -

ــان کــالس مهــدکودك میــرن تــو ســال و ســن هــم هــاي بچــه پســر ــا زب ــاد کلمــه دوت  ذوق میگیــرن ی
ــنن ــت....میک ــو اونوق ــص ت ــد رق ــاد جدی ــري ی ــی؟ ذوق میگی ــاش....میکن ــت اخم ــوي رف ــم ت ــغ و ه  ب

ــرد ــم....ک ــوخت دل ــراي و س ــتم دلجــویی ب ــی حــاال:گف ــاد چ ــی ی ــا...گرفت ــد ذوق ب ــوي پری ــم ت  از و بغل
 ام خنــده شــلیک بعــد و کــردم نگــاش مــات ثانیــه چنــد بــراي....کــرم بابــا:گفــت و شــد آیــزون گــردنم

ــوي رفــت ــوا ت ــت...ه ــه و تخــت روي رف ــم ی ــري و بســت و چش ــه ق ــرش ب ــت و داد کم ــا:گف ــرم باب  ک
ـــت ــــــــــــ ــی...دارم دوسـ ــودش دور چرخش ــام خ ــن و داد انج ــرط از م ــده ف ــیکمم خن ــه و ش  گرفت

ــودم مواظــب و بــود ــتم صــندلی از ب ــا برداشــتم رو بــرس...نیف ــه ت  واز دویــد کــه کــنم پــرت طــرفش ب
 بـه  تـاپم  لـب  بـا  اتـاق  تـوي  نکـردن  صـدام  شـام  بـراي  وقتـی  تـا  و دادم تکـون  و سـرم ...رفت بیرون اتاقم

 ســر پشــت اون و فرســتادم دار خنــده جــوك چنــدتا بــراش...میــزدیم حــرف و میــزدم ایمیــل کــریس
ــا داشــتم قبــول....میکــردم ذوق هــا بچــه مثــل مــنم و میفرســتاد رو دي: آیکــون هــم  دلمــون مردهــا م
 !!!!میداد دست بهم غرور احساس میکردم خوشحال و کریس اینکه از...هاست بچه مثل

 
 بابــا:گفـتم  نگرانـی  بـا  شکســت و افتـاد  دسـتش  از لیـوان  حتــی و نبـود  حواسـش  اصـال  بابــا شـام  میـز  سـر 

 خوبه؟ حالتون
 
 ...نه یعنی....آره -
 
 نه؟ یا خوبین آخرش بابا چی یعنی -
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 371 

 !نمیدونم -
 
 افتاده؟ اتفاقی شرکت توي -
 
 ....بخوابم رفتم من نسرین نکنه درد دستت...نه -
 

 اتـاقش  بـه  هـل  و چـاي  لیـوان  یـک  خـوردن  از قبـل  یعنـی  نمیخوابیـد  خـوردن  غـذا  از بعـد  وقت هیچ بابا
 ساسان راستی:گفت و برگشت راه ي نیمه....بود حالی یه امشب اما نمیرفت

 
 بابا؟ بله -
 
 آلمان؟ بري زودتر نمیخواي -
 
 برم؟ زودتر چی واسه دارم بلیط دیگه ي هفته براي من پدر نه -
 
 !بخیر شب....هیچی -
 

ــه نگــاهی موشــکافانه ــا کــردم نســرین ب ــار اون ام ــه....کــرد اطالعــی بــی اظه ــاقی ی ــاده اتف ــود افت ــا ب  ام
 بعــد...کـنم  نگـاه  تلویزیـون  تنهـایی  دادم تـرجیح  و اتـاقم  تــوي بـردم  مـو  قهـوه  فنجـون ....نـدادم  اهمیـت 

 ایــن تــوي چــی...کــردم نگــاه تهــران ي گرفتــه دود آســمون بــه و بــالکن تــوي رفــتم قهــوه خــوردن از
 کـریس  بـه  افتـاد  یـادم  تـازه ....کشـیدم  عمیـق  نفـس  چنـدتا ...میکـرد؟  آروم اینقـدر  منـو  کـه  بود آسمون
ــتم ــوام نگف ــرم میخ ــه واي....آلمــان ب ــد اگ ــه...میفهمی ــت لطیفــی روحی ــاال همــین از میتونســتم و داش  ح

 بــروز میـدادم  تـرجیح  امــا میشـد  تنـگ  خیلــی بـراش  دلـم  مــنم چـرا  دروغ...کـنم  تصــور شـو  روز و حـال 
 ....ندم

 
*** 
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 بــا و دســتم کــف ریخــتم و رنگارنــگ هــاي قــرص مشــت یــه...شــدم بیــدار ســردرد شــدت از فرداصــبح
 خیسـم  موهـاي  تـوي  دسـتی ...بـود  پوشـونده  عـرق  درشـت  هـاي  دونـه  مـو  پیشـونی ...خـوردم  آبـی  لیوان

 پیشــونی و خونــدم و نمــازم آفتــاب طلــوع قبــل...بــود مــیش و هــواگرگ...پنجــره پــاي رفــتم و کشــیدم
 ...میشدم آروم و میکرد تحریک رو ام شامه مشک بوي....چسبوندم مهر به مو
 

 لقمــه مشــغول و گذاشــت جلـوم  و پرتغــال آب نســرین...شـدم  حاضــر صــبحانه میـز  ســر همــه از زودتـر 
 روي رو عســل و کــره کــه همینطــور...بــود پــرت حواســش دیشــب مثــل بابــا...شــد ســامی بــراي گــرفتن

 ...شرکت میام امروز بابا:گفتم مالیدم می نون
 

 ...میکردم نگاش مات...بیاي نکرده الزم....نه:گفت و گرفت و دستم ناگهانی بابا
 
 ...بابا بگین منم به شده چیزي اگه -
 
 ...نیست چیزي -
 
 شرکت میام پس -
 
 !نه گفتم -
 
 روز اون... بــودم بیکــار...شــدم بلنــد جــام از و کشــیدم عقــب رو صــندلی...خــوردم جــا صــداش تحکــم از

 ...شد تموم خاصی اتفاق هیچ بدون
 

*** 
 

 چـه  کـه  بـودم  متعجـب  مـن  و بـود  مخـتلط  شـون  مهمـونی ...بـود  همـا  و آرسـام  نامزدي جشن روز امروز
 !شده راضی خانوم حاج جور
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 رگـه  تـوش  کـه  بـود  مـدادي  نـوك  هـم  کـروات ...توسـی  بلـوز  یـه  بـا ...پوشـیدم  مدادي نوك وشلوار کت
ــده توســی هــاي ــام...میشــد دی ــدون و موه ــوي ژل ب  انکــر جدیــد ادکلــن و کــردم پریشــون صــورتم ت
 ...بودم شده خوب...کردم خالی خودم روي رو بود خریده واسم بابا که اللیک د نویر

 
 سـکوت  کـدوم  وهـیچ  بـودیم  شـده  خیـره  دیگـه  بهـم  حـرف  بـدون  دقیقـه 1 شـاید ....رفـتم  کریس دنبال

ــاه کــه داشــتنی دوســت موجــود ایــن و آرامــش داشــتم،این دوســت و ســکوت ایــن...نمیشکســتیم و  م
 همــین امــا...جوریــه چــه لباســش ببیــنم نمیذاشــت بــود پوشــیده کــه بلنــدي مــانتوي البتــه...بــود شــده

ــود کــرده کــه مالیمــی آرایــش  فردرشــت و موهــاش...بــود کــرده خواســتنی نهایــت بــی و صــورتش ب
 ...بود ریخته بلندش پیشونی روي رنگش طالیی موهاي از اي طره و بود کرده

 
 ...)نمیپسنده و غلیظ آرایش مردي هیچ(
 

ــه ــاالر ب ــیدیم ت ــین در....رس ــاز و ماش ــردم ب ــا ک ــریس ت ــاده ک ــه پی ــت...ش ــمی پش ــازك چش ــرد ن  و ک
 !اوه:گفت

 
 حلقــه بــازوم دور دستشــو....زد لبخنــدي و کــرد نگــام...بــردم جلــو دســتمو....خنــده زیــر زدیــم دوتــایی

 ایـن ... شـدم  مـات ....ایسـتاد  جلـوم  کـریس  لبـاس،  تعـویض  بعـد ...شـدیم  اصـلی  سـالن  وارد بـاهم  و کرد
 خریـــده بـــراش مـــن کـــه بـــود پوشـــیده رو لباســـی همـــون....نداشـــت نقصـــی و عیـــب هـــیچ بشـــر
 گلگــون صــورتش....نشســت پیشــم و خندیــد...کــریس شــدي مــاه:گفــتم و کــردم کــج و ســرم....بــودم
 ...ها بکشه خجالت خانومم نبینم:گفتم و کشیدم لپشو....بود شده

 
 ...زدیم بهم و خلوتتون ببخشین...اینجاس کی ببینین!به به -
 
 آرسام؟ نمیکنی بس -
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 شــما زودي بـه  میـاد  بــوش کـه  اینجـور ....متاسـفانه  نــه:گفـت  و شـد  نزدیکمــون و گرفـت  رو همـا  دسـت 
 !بله هم

 
 میشه؟ حسودیت چیه:گفتم و خندیدم

 
 ...دارم بهترشو خودم....من؟؟؟عمرا ؟ کی -
 
 ...داره خبر دلت از خدا -
 

 ...ساسان آقا نکنه درد دستتون:شد بلند هما معترض صداي
 
 ...زیادین هم آرسام سر از...کردم شوخی خدا به -
 
 ...گفتم بله بهش تا کشت و خودش....میدونم خودم که اینو -
 

 هما؟ مطمئنی:آرسام
 
 !آرسام -
 
 ...میکنم تالفی ساسان؟عروسیت هستی شورشی چه ببین...کردم شوخی....جانم -
 

 ...جمعه جمعتون:اومد نحسش صداي که میکردیم بش و خوش داشتیم
 

 ...کمه مزاحممون فقط....آره:گفتم...بود اردالن...کردم نگاش چپ چپ و کشیدم توهم و اخمام
 
 !اومدم شد خوب پس -
 
 ...باشه خوشحال اومدنت از نمبینم رو کسی من واال -
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 زد کجــی لبخنــد کــریس...کــریس روي کــرد زوم هیزشــو نگــاه...چــرا هــا بعضــی ولــی...شــمانه شــاید -
ــت و ــن:گف ــه م ــی ک ــنم رو کس ــد...نمبی ــم بع ــو ه ــن سرش ــور و ور ای ــرد اون ــثال ب ــال داره م ــی دنب  کس

 از...بـودي  تـر  مهربـون  قـبال  ولـی ...نـه  میپـري  بهتـرون  مـا  بـا  کـه  اآلن:گفـت  پوزخنـد  بـا  اردالن...میگرده
ــا و کــردم مشــت و دســتم....بــود زده بیــرون پیشــونیم رگ عصــبانیت شــدت  خیــره اردالن بــه خشــم ب

 !باش خونسرد....ساسان میخواد و همین اون:گفت گوشم دم کریس...شدم
 

 بــی زبــون بــا....هــا؟ بچــه پــیش بــري نمیخــواي اردالن:گفــت اردالن بــه خرابــه اوضــاع دیــد کــه آرســام
 کردي؟ دعوت چی واسه و االغ این:گفتم آرسام به...رفت اونم....شه گم میگفت بهش زبونی

 
 ...نمیگفتم اینو بود زشت....کردم دعوت و کالس هاي بچه ي همه من -
 
 کو؟ سیاوش پس -
 
 ...زشته برسم ها مهمون بقیه به برم من...پیشمون میاد داره زاده حالل -
 

 توهمه؟ اخمات چیه:گفت خنده با کرد پرسی احوال و اومد سیاوش
 
 !اینجاس سیاه مورچه اون آخه -
 
 ...خندید قاه قاه...میگی و کی؟اردالن -
 
 میخندي؟ چرا مار زهر -
 
 ...میدي لقب یه هرکسی به تو آخه -
 
 ...آ شدي همه فابریک رفیق خوب سیاوش -
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 ...میشم طرف صمیمی دوست اهدافم بر بنا...کنیم چه -
 
 شدي؟ جیک تو جیک آرش با جوري چه تو -
 
 ...شدیم صمیمی هم با بازیم دختر هردومون دیدیم....عزیزم هدف -
 
 ...اهدافتون این با برسرتون خاك -
 
 ...بودي بدتر ما از میومد گیرت ابلیس مادربزرگ فرشته جاي به اگه هم تو -
 
 ابلیس؟ بزرگ مادر چرا حاال -
 
 مـا  گیـر  کـه  هـم  آشـغالی  اون....میـدن  درس هاشـون  نـوه  هاشـونو  بچـه  بـه  بزرگـا  مـادر  همیشه چون -

 ...بود اینطوریا اومد
 

 ...نمیشه دلیل اینا سیاوش اما:گفت بود ساکت موقع اون تا که کریس
 
 کـه  راهـی  و بپـوش  منـو  کفشـاي  نمیشـه  یـا  میشـه  دلیـل  بفهمـی  خواسـتی  وقـت  هـر  عزیز کریستیناي -

 ...نمیشه یا میشه دلیل میفهمی اونوقت....برو و رفتم من
 
 فساد؟ منجالب تو بري باید مقابلت طرف زدن نارو و نامردي خاطر به تو یعنی -
 
 کـه  هـاي  کـاري  کثافـت  تمـوم  ي واسـه  توجیـه  یـه  و بـوده  بهونـه  یـه  فقـط  طـرف  اون شاید....نمیدونم -
 ...کردم اآلن تا
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 و میزمــون ســر اومــد....شــدم خوشــحال خیلــی دیــدنش از....دیــدم هــم حســین کــه چرخونــدم چشــم
 ...بود زیري به سر و افتاده پسر....رفت بعد و نشست پیشمون یکم

 
ــروس ــط رفــتن دومــاد ع ــره و رقــص پیســت وس ــو همــه....رقصــیدن دونف ــا اون رقصــیدن مح  دوت

 ...برقصیم اینا از تر قشنگ ما دارم دوست:گفت گوشم زیر کریس...بودن
 
 کریس؟ بلدي تو -
 
 !نه -
 
 ...بریم پاشو بلدم من ولی -
 
 ...ساسان اما -
 
 تــا پیــر از....دادن قــري یــه و اومــدن همــه کــه بــود شــاد آهنــگ یــه اول...کــن اعتمــاد مــن بــه!هــیش -

ــود خــانوم حــاج فقــط...جــوون ــی موزیــک بعــديtrack...میخــورد حــرص کــه ب ــود الیت  هــا زوج کــه ب
 بلــد دیگـه  مـن  رو مـدلی  ایـن :گفـت  کـریس ...کــردن رقصـیدن  بـه  شـروع  و رقـص  پیسـت  تـوي  اومـدن 
 ...نیستم

 
 ...کریسم کن اعتماد من به!هیش -
 

ــریس ــو ک ــت چشماش ــو و بس ــونه روي سرش ــام ش ــت ه ــریس...گذاش ــد و ک ــردم بلن ــام روي و ک  پاه
 نگـــاه:گفـــت زیرگوشـــم...میرقصـــیدیم تـــانگو دوتـــامون انگـــار و میکـــردم حرکـــت مـــن...گذاشـــتم

 ...میکنم حس ساسان روي رو ها خیلی بار حسرت
 
 ...میخوام رو یکی فقط من باشه هم بار حسرت نگاه هزارتا...کریس ببند چشماتو -
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ــام شــونه روي از و سرشــو ــت ه ــره و برداش ــه شــد خی ــمام ب ــه...چش ــک ب ــاي مردم ــاه چشــماش ه  نگ
 هــر کـه  بـود  چیـزي  همـون  عسـلیش  چشـماي  تـوي ....بـودن  شـده  تـر  درشـت  کـم  نـور  زیـر  کـه  کـردم 
 بلــوغ....بــود عشــق!....ببینــه میکنــه نگــاه دوســتش کــه کســی چشــماي تــوي وقتــی داره دوســت کســی

 اشــک قطــره یــه...میشــدم ذوب دارش تــب نگــاه تــوي....میشــدم کامــل کــریس بــا مــن...تکامــل....بــود
 و اش چونــه...انــداخت پــایین و ســرش....افتــاد پــایین صــورتش از و خــورد ســر چشــمش ي گوشــه از

 کن؟ نگاه من به:گفتم و گرفتم
 

 نکــن گریــه ام زنـده  مــن وقتــی تـا :گفــتم و بوســیدم شـو  پیشــونی...شــد خیـره  بهــم و اورد بــاال و سـرش 
 ....کریسم

 
 ...میترسم...ساسان میترسم -
 
 خانومم؟ زندگیم؟ازچی چی از -
 
 ...آرامش این از....خوشبختی این از -
 
 داره؟ ترس اینا -
 
 ...کنه نابود رو چی همه و بیفته اتفاقی یه میترسم...آره -
 
 ...نترس هستم تامن -
 

ــه و بوســیدم شــو پیشــونی  حــل خــودم تــوي و کــریس میخواســتم....کــردم تــر تنــگ و دســتم ي حلق
 ...کنم

 
 ؟ چرا گفتم میترسم خیلی گفت«
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 ...خوشحالم دل ته از چون گفت
 

  …است ترسناك خوشحالی جور این
 

 است هآماد سرنوشت باشد خوشحال جور این آدم وقتی داد جواب او و …چرا آخر پرسیدم
 »بگیرد آدم از را چیزي

 
 شــاهانه و شــام میــز و بــودن گذاشــته تمــوم ســنگ نگــذریم حــق از...کــردن ســرو شــام میــز 11 ســاعت

 ...بودن چیده
 

 هما؟:گفت هما به کریس...کردن رفتن عزم ها مهمون کم کم
 
 جونم؟ -
 
 موند؟ اضافه غذا قدر چه -
 
 چیکار؟ میخواي...میدونم چه من!ها سوال چه...وا -
 
 نمیگی؟ نه بخوام ازت چیز یه -
 
 ...بخواه جون عزیزم نه -
 
 ...ببرم من بده اس نخورده دست و مونده اضافه غذا هرچی -
 
 نمیشه؟ پیدا غذا خونتون تو -
 
 !نه -
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 ...میشه چی ببین برو آرسام با باشه -
 
  ساسان؟ آقا:گفت هما رفت کریس تا
 
 بله؟ -
 
 دارین؟ اي برنامه چه کریس تولد واسه -
 
 هست؟ کی -
 
 عاشقشین؟ اینجوري....نباشین خسته -
 
 متولـــد میــدونم  شــده  پـــرت خیلــی  حواســم  ببخشـــین منــو  کوتــاهی  خـــوب امــا ....نــداره  ربطــی  -

 ...بود چندم و بیست نمیدونم فقط...تیرماهه
 
 چیه؟ تون برنامه!تیر 27 -
 
 ...کنم سوپریزش تا نگین چیزي کریس به فقط....میگم بهتون موقعش به....اینطور که -
 
 ...باشه -
 

 کیســه چنــدتا تــوي کــریس...کــردم خــداحافظی همــا از...گرفــت ازم و ســوئیچ و شــد نزدیــک کــریس
 خــودم ماشـین  بروتــو کـریس :گفـتم  بــود شـلوغ  تــاالر ورودي دم....بـود  گذاشـته  غــذا بـزرگ  پالسـتیکی 

 پـرس  همـه  ایـن ....بـودم  کـریس  کـار  از متعجـب ....رفـت  و گفـت  اي باشـه ....ماشـین  تـو  میـذارم  رو اینا
 ... نبود سختی کار زدنش حدس هرچند....کنه چیکار میخواست رو غذا

 
 بانو؟ کریس برم کجا -
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  نمیدونی؟ تو یعنی:گفت و کرد قشنگی اخم

 
 وریا؟ خونه -
 
 ...فرستاد برام هم هوایی ماچ یه...چیزفهم آدم قربون -
 
 ...میچسبید بهتر بود عملی ماچت اگه -
 
 ...که نمیشه!نوچ -
 
 چرا؟ -
 
 ...داره خرج -
 
 چقدر؟ -
 
 داد نشون و بزرگ چیز یه بادستاش بعد...گنده قول یه اندازه -
 
 ...قبوله باشه هرچی -
 
 ...شرایطی هیچ تحت....نذار تنهام وقت هیچ -
 

 ... باشه مدلی همین گرفتنات قول همه کنه خدا:گفتم...زدم آن به اي بوسه و بردم باال دستشو
 

 نگرانــی بــا....کنــار زدم و شــدم هــول...شســت و صــورتش اشــکاش دفعــه یــه امــا....بلنــد بلنــد...خندیــد
ــش ــردم بغل ــتم و ک ــر ا ا:گف ــوب دخت ــه خ ــراي گری ــه ب ــه؟ چی ــو....آخ ــتر خودش ــم بیش ــبوند به  و چس

 روي نـــرم اي بوســـه....میکـــرد ام دیونـــه موهـــاش عطـــر.....کـــرد پنهـــون ام ســـینه میـــون و ســـرش
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ــایش ــاندم موه ــتم و نش ــالی گذاش ــه خ ــد...بش ــد از بع ــه چن ــم از دقیق ــرون آغوش ــد بی ــرمگین و اوم  ش
ــرش ــایین و س ــداخت پ ــاهش...ان ــه نگ ــوزم ب ــت بل ــد ثاب ــش و مون ــاره به ــرد اش ــکاش رد...ک  روي اش
 دنیـــا تـــوي کـــه لباســـی ارزشـــمندترین لبـــاس ایـــن:گفـــتم و زدم لبخنـــدي...بـــود جامونـــده لباســـم

 ... نمیشورمش هیچوقت....دارم
 
 !مونده روش هام ریمل جاي اما -
 
 ...لباسمه روي چشمات قشنگ هاي الماس....بود تو ریمل که اینه مهم....نداره اشکالی -
 

ــه و کــرد نگــام ــاال گرفــت و ســرش لرزیــد اش چون ــی نمیخــوام ازت هیچــی خــدایا:گفــت و ب  هــیچ ول
 ... باشم ساسان بدون که نیار و روزي ولی بگیر و عمرم خدایا.....نگیر من از و ساسان وقت

 
ــت ــاثیر تح ــاس ت ــاك احس ــریس پ ــرار ک ــه ق ــودم گرفت ــارم....ب ــت از و اختی ــرتاپاش و دادم دس  و س

 یـه  بـار  اولـین  بـراي ....میکـردم  پـاك  و اشـکاش  هـام  بوسـه  بـا  مـن  و میکـرد  گریـه  کـریس  اما...بوسیدم
 حـاال ....بـود  گلـوم  تـو  بـودم  بچـه  وقتـی  فقـط  گـردو  ایـن ...بـود  کـرده  گیـر  گلـوم  تـو  گردو اندازه چیزي
 ! پایین رفت گلوم از گردو...کشیدم عمیقی نفس و بستم و میکرد؟چشمام چیکار

 
 !... خودمونه"بغض" همون گردو این کنم باور نمیخواستم

 
 ... بشم مسلمون میخوام ساسان:گفت و کرد پاك و اشکاش کریس

 
 تصــادف بــود نزدیــک....ساســان کجاســت حواســت:اومــدم خــودم بــه کــریس صــداي بــا....کــردم هنــگ

 .... کنار زدم دوباره و چرخوندم راست سمت به و فرمون...کنم
 
 کریس؟ گفتی چی تو....تو -
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 ...بشم مسلمون میخوام -
 
 چرا؟ -
 
 ...تو خاطر به -
 
 ...اشتباهه کارت این -
 
 هســتن متعصــبی کاتولیــک جاســتینا و بابــام اینکــه بــا....کلیســا میــرم ســال بــه ســال مــن....ساســان نــه -

 و همـا  دیـدم  وقتـی  امشـب ...نکـردم  عمـل  دیـنم  بـه  امـا ....دارم دوسـت  و مسـیح ....بـودم  قیـد  بـی  من اما
 دوســت....باشــم خوشــبخت اونــا مثــل دارم دوســت مــنم....شــدم تــر مصــمم خوشــبختن چقــدر آرســام

 عقــدي زن دارم دوســت...بشــم ات صــیغه نــدارم دوســت مــن....باشــه م شناســنامه تــوي تــو اســم دارم
ــانونی و ــم ات قـ ــم...باشـ ــا ازدواجـ ــو بـ ــو تـ ــواده از منـ ــرد ام خونـ ــه طـ ــی...میکنـ ــه حتـ ــلمون اگـ  مسـ

 نمــا مســلمون چنــدتا وقتــی امــا.....دینــه تــرین کامــل اســالم میــدونیم هــا مســیحی مــا ي همــه...نمیشــدم
 اونجــوري  و باشــه اینجــوري اســالم نکنــه  میگــیم و میترســیم میکــنن غلطــی  همــه کــه دیــدیم رو

 اونوقتــا نکـن  خیـال ....ساسـان  بــودي مردونگـی  مظهـر  تـو ....شــدم دوسـت  تـو  بـا  مــن ببـین  مـثال ...نباشـه 
ــه نمــاز میرفتــی دانشــگاه تــو کــه ــایمکی میخونــدي نمــاز خون ــال....نمیــزدم دیــدت ق  حواســم نکــن خی

ــدم و نبــود بهــت ــه حتــی توهیچوقــت....سرســنگینی کــه ندی  خــارج خــودت حــد از...نمیزنــی زل مــن ب
 حــاال تــا اگــه نکــن خیــال...میبخشــه و مهربونــه خیلــی خــدا هــم اونــا کــه اســتثنا مــوارد در جــز...نمیشــی

 تـو  میـدونم  مـنم  نـه ....باشـی  دوسـت  بـامن  میخـواي  فقـط  کـردم  فکـر  مـن  نکـردي  خواستگاري به اقدام
ــال ــت دنب ــبی فرص ــال...مناس ــن خی ــیفهمم نک ــت نم ــداري دوس ــا ن ــی ت ــت وقت ــالل به ــدم ح ــم ش  لمس

 میکــرد درازي دســت بمــن اآلن تــا بــود تــو جــاي هرکــی...کیــه خــوب مــرد مــیفهمم مــن ساســان...کنــی
 مســـلمون نمیخـــوام هـــم اطـــالع بـــی همچـــین... نکـــردي اینکـــارو و داشـــتی شـــو موقعیـــت تـــو امـــا

ــاره خیلــی...بشــم  کــارم شــاید....بشناســمش بعــد بشــم مســلمون اول میخــوام...کــردم مطالعــه اش درب



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 384 

 مـن  ساسـان ....میـدم  انجـام  و کـارم !تقـم  سـر  مـن  ولـی ...توئـه  خـاطر  بـه  عشـقم  خاطر به شاید....اشتباهه
 ...تو یا خوبه من دین نفهمه بشه گیج مون بچه فردا نمیخوام

 
ــی بشــم مســلمون میخــوام  وقــت هــیچ میــدونم فقــط....نیســت میــدونم کــه اشــتباهه اینکــارم اگــه حت
 ... نمیشم پشیمون

 
 بزرگــی مــرد چــون...شــناختن)ع( علــی حضــرت طریـق  از و اســالم و خــدا همــه کــه خونــدم کتــاب تـوي 
ــود ــن...ب ــون از م ــام هم ــون ام ــتم عزیزت ــاال خواس ــه ح ــن ک ــق از م ــان طری ــرد ساس ــدگیم م ــه زن  گوش

 و اســالم )ع(علــی امــام  همــون واســطه  بــه تــا کنــه  کمکــم دیــدم  و قشــنگ دیــن  ایــن از چشــمی
 ... دارم خوبی حس چرا نمیدونم ساسان...بشناسم

 
 خوشــحال خیلــی....بــود غوغــایی دلــم تــوي....بگــم داشــتم چــی...میگفــتم؟ چــی بــود شــده قفــل زبــونم
 کـــریس ببـــین:گفـــتم و کـــردم صـــاف و صـــدام شـــد کـــم هیجـــانم از بعـــد دقـــایقی....خیلـــی بـــودم

ــزم ــحالم....عزی ــا بشــی مســلمون میخــواي کــه خوش ــی از ام ــواده بابــت هســتم هــم نگرانــت طرف  خون
 مـن ....نبـودم  خـوبی  مبلـغ  چنـد  هـر  شـد  مسـلمون  مـن  خـاطر  بـه  نفـر  یـه  کـه  ممنـونم  خیلی خدا از...ات

 امــا بــود شــده منــع دیــنم تــوي کــه دادم انجــام کارهــا خیلــی...عزیــزم کــریس نیســتم کــاملی مســلمون
 !... خودته با انتخاب....بگم چی نمیدونم من...باشم خوبی آدم کردم سعی همیشه

 
ــان - ــن ساس ــان م ــن دارم ایم ــق ای ــه عش ــه و پاک ــاکی ب ــن پ ــق ای ــوام عش ــلمون میخ ــم مس ــد و بش  بع

 ...کنم عمل دنیا تموم برعکس بار یه بذار....بشناسمش
 

 *** 
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 کــریس بــزرگ روح دلــم تــوي....بــود بهتــر مــادرش حــال....داد وریــا بــه رو غــذاها از مقــداري کــریس
ــین و  پخــش هاشــون همســایه بــین فــردا تــا ســپرد وریــا بــه هــم رو غــذاها بقیــه....کــردم تحس

 ...خونه رفتم و رسوندم و کریس و افتادیم راه سریعتر بود دیروقت چون....کنه
 
 ...شرکت بیام نمیذارین چرا میده معنی چه کارا این بابا -
 
 ...میگم خودت خاطر به -
 
ــه - ــین آخ ــی بگ ــده چ ــنم ش ــدونم م ــن....ب ــوش ای ــه و م ــازي گرب ــا ب ــه؟چرا ه ــه چی ــاین آس ــه می  آس

 ...میرین
 
 ...نیست الزامی شرکت توي وجودت اصال...پسرم نپرس میکنم خواهش -
 
 تـوي  کـه  اونـوقتی  بـه  نـه ....میـدم؟  مـانور  اونجـا  میـام  فقـط  میگـین  مسـتقیم  غیـر !...پـدر  نباشـید  خسته -

 الاقــل....کــنم کــاري نمیــذارین بیکــاري اوج تــوي کــه حــاال بــه نــه شــرکت میکشــونین منــو درســها اوج
 ...بزنم سر شرکت دیگه شعبه دوتا و کارخونه به بذارین

 
 !مهمتره آلمان.... با قراردادمون....بقیه به میسپارم رو کارا من....پسر نه -
 
 ...شرکت میام من ولی -
 
 ...نکن کل کل من با!پسر این از اله اهللا اله ال -
 

 کی؟ به سپردین... پاساژ اداره:گفتم و کردم پوفی
 
 !مصطفی حاج پسر به -
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 ...نداره اي تجربه اون من پدر آخه -
 
 ...الیقیه پسر -
 
 !بیکاري از شدم خسته....چغندرم اینجا منم -
 
 ...بکش خط....و کارخونه و شرکت دور و نیا بیرون خونه از زیاد فقط بکن میخواي کاري هر -
 
 ...خونه تو بشین بست بگین -
 
 !چیزي همچین یه -
 
 چرا؟ -
 
 ...خودته خاطر به باورکن....میفهمی موقعش به!نپرس -
 
 ...ام سالگی سی مرز نزدیک سرم خیر...نیست سالم 10 من بابا -
 
 ...میمونی سامی مثل من واسه -
 
 ...میکنین رفتار من با اون عین...نیست شکی اینکه در -
 

ــا دوســاعت تقریبــا ــا حــاج ب ــده....میکــردم بحــث باب ــرغ نداشــت فای ــه دوتــامون م ــا ی ــی....داشــت پ  ول
 کنتــرل هــم هــام آمــد و رفــت روزا ایــن....میــزد شــور دلــم جــورایی یــه....بیــام کوتــاه گــرفتم تصــمیم

 ...میدیدم و کریس قبل از کمتر و میشد
 
... 
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 شــد قــرار:گفــتم و زدم لبخنــدي زور بــه و گــرفتم دستاشــو....پیچیــد گوشــم تــوي هقــش هــق صــداي
 نکنی قراري بی
 

ــا و کــرد فینــی فــین کریســتینا  واســم چقــدر نبینمــت روز یــه میــدونی کــه تــو...نمیتــونم:گفــت گریــه ب
 ...بري بذارم جوري چه حاال سخته

 
 برم الزمه برمیگردم زود....نمیرم که قندهار سفر -
 
 بره که نبود تو جز هیچکس یعنی -
 
 ...باشی خوبی دختر بده قول....سپرده من به بابا -
 

ــاش ــد لب ــه و لرزی ــک قطــره ی ــرازیر چشــماش گوشــه از اش ــرش...شــد س ــرفتم آغــوش در رو س  و گ
 ...زدم نرمش موهاي به اي بوسه

 
*** 

 
 بـود  نشسـته  صـندلی  روي مضـطرب  بابـا ...کـنن  اعـالم  و پـرواز  ي شـماره  تـا  بـودم  منتظـر  فرودگـاه  توي

 و شــد نزدیــک بهــم آرش...میکــرد نگــاه بهمــون سـکوت  در نســرین...بــود ایســتاده مــن پــیش سـامی  و
 پســرت نــاراحتی خیلــی احمــد حــاج:گفــت شــوخی بــه آرش...نشــد اومــدنش متوجــه بابــا....کــرد ســالم

ــا...میــره داره ــا...کــردیم نگــاه بهــم متعجــب آرش و مــن پریــد جــاش از وضــوح بــه باب  بــی لبخنــد باب
 یکــی یکــی...بابــاجون بــري زودتــر بهتــره:گفــت و کــرد اطــرافش بــه نگــاهی...نــداد جــواب و زد جــونی

 ...نکن عجله اومدن واسه:گفت گوشم زیر بابا کردم خداحافظی همه از
 

 ...فشردم دستشو و کردم مشکوکی نگاه
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 فشــار چشــمامو تلــخ لبخنــدي بــا و برداشــتم عقــب بــه قــدم یــک...ســخته خــداحافظی ي لحظــه
ــاال دستشــو آرش....دادم ــرد ب ــود غمگــین چشــماش...ب ــاره کــرد مجبــورم حســی چــه نمیــدونم....ب  دوب

 زده زل مـــن بـــه و بـــود ایســـتاده اي گوشـــه گرفتـــه و مغمـــوم...کـــنم نگـــاه و عقـــب و کـــنم پـــاگرد
ــیش موهــاي...بــود ــود آشــفته طالی ــا....ب ــدنم ب ــه دستشــو دی ــا...داد تکــون خــداحافظی عالمــت ب ــه ام  ی

ــه لحظــه ــه شــبح ی ــو و شــد رد ســیاهی ی ــه نگاهش ــدونم....دوخــت مــن ب ــبیه چــرا نمی ــابوس ش  مــن ک
 .....نکنم نگاه و سرم پشت دیگه بود بهتر...میکردم اشتباه من شاید....بود

 
... 
 

 خــودت زبــون بــه همــه کــه جــایی...خــودم مــردم بــین....بــودم خــودم خــاك در هواپیمــا دیگــر دقــایقی
 ....بودم نداده خبر و اومدنم کسی به...میکنند صحبت

 
 ...دادم قرار ماشین توي هارو ساك و گرفتم تاکسی

 
 آقا؟ برم کجا -
 
 ....زعفرانیه -
 

 زنــگ نداشــتم دوســت....شــدم پیــاده و کــردم پرداخــت رو کرایــه...میکــردم نگــاه اطــرافم بــه لــذت بــا
 نــم خــاك عطـر  بــراي چقــدردلم کـه  آخ...شــد بـاز  پاشــنه روي در....چرخونــدم در تـوي  و کلیــد....بـزنم 
 ســکوت....کشــیدم ســرك و کــردم بــاز آروم رو در...بــود شــده تنــگ باغچــه و بــاغ ایــن خونــه اي نــاك
 ...بود گرفته فرا جارو همه

 
ــه ــورایی ی ــم ج ــت دل ــه....گرف ــال خون ــی ح ــت عجیب ــداي...داش ــعیفی ص ــالن از ض ــار س ــذیرایی کن  پ

 ...شدم تر نزدیک...میومد
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 .بردار زندگیمون سر از دست نداري اون به نسبت حقی هیچ تو و منه پسر اون -
 

 ....نداشتن هم با مشکلی که میکرد؟اونا دعوا نسرین با یعنی....بود بابا صداي
 

 ...شدم تر نزدیک
 
 !!!!!!مادرشم من....هست منم پسر ساسان اما -
 

ــه متحیــر....شــدم ســالن وارد ــره روبــروم ي صــحنه ب ــه ازم تکلــم قــدرت....شــدم خی  پاهــام شــد گرفت
 ...بودن شده میخکوب

 
 اذیـــت و آزار...کبــري ...متروکـــه پرورشــگاه  تــوي  مـــن کــردن  رهــا ...بابـــام بــه  خیــانتش ....زن اون

 ...آسایشگاه هاي بخش آرام...هاش
 

 !گمشـــــــــــــــو:شد خالصه جمله یه توي فقط...زن اون ولی
 

 ...میزدن هام شقیقه توي چکش با رو بزرگ میخ یه انگاري....میکشید تیر سرم
 

 تــار تصــاویر...نیــا جلــوتر:گفــتم ســختی بــه اومــد ســمتم بــه و بلندشــد زن...زدم زانــو و شــد شــل پاهــام
 .....چرخید سرم دور دنیا و شد

 
*** 

 
 ولـی  بـودم  مـرد  کـه  بـود  اومـده  بـدم  خـودم  از....بـود  بابـا  دیـدم  کـه  کسـی  اولـین  و کـردم  باز و چشمام

ــده رنجــور و ضــعیف ــودم ش ــا...ب ــد باب ــی لبخن ــاجی زد محزون ــه احتی ــود زدن حــرف ب ــازه....نب ــل ت  دلی
 تـا  بسـتم  و چشـمام  مـن ...چکیـد  بابـا  چشـم  گوشـه  از اشـک  قطـره  یـه ...بـودم  فهمیـده  رو بابـا  حساسیت

 ....!نبینم و مرد یه اشک



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 390 

 
 ...کنم باز و چشمام شد باعث آرش شاد صداي

 
 ...بیمارستان تخت رو افتادي نرسیده!عامو پاشو پاشو -
 

 مــن خــداي...کــریس...مــن تــاریکی ي فرشــته بعــد و...شــدن اتــاق وارد همــا و آرســام ســرش پشــت
ــدر ــر چق ــده الغ ــود ش ــر....ب ــماي زی ــنگش چش ــود قش ــاده گ ــودن افت ــد...ب ــنگی لبخن ــه زد قش ــه ک  هم

 ...رفت یادم دردهام
 

ــه چشـــمک آرش ــد زد اي موذیانـ ــه چنـــد از بعـ ــه دقیقـ ــرون همـ ــن و رفـــتن بیـ ــریس و مـ ــا کـ  تنهـ
 نگفتـه  چـرا :گفـت  نـاراحتی  بـا ...کـنم  نگـاه  بهـش  فقـط  داشـتم  دوسـت  بگـم  نمیتونسـتم  هیچـی ...موندیم

 میاي؟ امروز بودي
 
 ...سالم -
 
 بگو؟...سالم -
 
 ...کنم گیرت غافل میخواستم -
 
 ...روز و حال این اینجوري؟با -
 
 ...ببخشید....نکن دعوام -
 
 ...بود شده تنگ واست دلم....بدي خیلی -
 
 ...همینطور منم -
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 ...نشو دور ازم ساسان نرو هیچوقت دیگه -
 
 ...عزیزم باشه -
 

ــاز در ــد ب ــرین و ش ــل نس ــاق داخ ــد ات ــریس...ش ــد ک ــد بلن ــالم و ش ــرد س ــاه....ک ــرین نگ ــیطون نس  ش
ــرو بــا و کــرد اهمــی نســرین...بــود هــم دســت تــو مــا هــاي دســت....شــد  اشــاره هــامون دســت بــه اب
 ...کشید بیرون دستم توي از دستاشو فورا کریس....کرد

 
 خاله؟:گفت سامی

 
 خاله؟ جان:گفت کریس

 
 داداشی؟ زن تو -
 
 میپرسی؟ و سوال این چرا -
 
 ...بود دستش تو دستت چون -
 
 ...نمیشه دلیل که این عزیزم خوب -
 
 ...میگیرن رو همدیگه دست اینجوري شوهرا و زن فقط میگه بابا چون خاله میشه چرا -
 

 ســفید و ســرخ کــریس امــا....نخنــده کــه میکــرد کنتــرل و خــودش هــم نســرین....بــود گرفتــه ام خنــده
ــد ــرش...میش ــم آخ ــتم ه ــودم نتونس ــرل و خ ــنم کنت ــر زدم و ک ــده زی ــریس...خن ــرش ک ــایین و س  پ

ــداخت ــرین....انـ ــال در نسـ ــه حـ ــردن توجیـ ــامی کـ ــود سـ ــت ازش و بـ ــه میخواسـ ــی بـ ــزي کسـ  چیـ
 ...میگیرم تماس باهاش حتما که گفتم من و کرد خداحافظی کریس...نگه
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 ...بود قشنگی خیلی دختر:گفت نسرین رفتنش از بعد
 
 ...نداره حرف ام سلیقه دیگه بله -
 
 ....شیفته خود چه -
 
 ازدســت....زد حــرف باهــاش کلمــه دو نشــد کشــید خجالــت انقــدر بیچــاره بــود چــی اســمش خــوب -

 ...سامی این
 
 ...کریستینا -
 
 مسلمونه؟ -
 
 ...بشه مسلمون میخواد نه -
 
 بشه؟ راضی بابات مشکله خورده یه نمیکنی فکر -
 
 !نه یا کنه قبول که نمیشه بابام زن میشه من زن بعدشم خوبیه خیلی دختر....میکنم حلش -
 
 ساسان؟...بگم چی نمیدونم -
 
 بله؟ -
 
ــه رو تــو کــه داره اصــرار خیلــی مــادرت - ــه جنجــالی چــه پــذیرش جلــوي نمیــدونی....ببین ــا ب  کــرده پ

 ..بود
 
 ....ببینه منو داره اصرار بیخخودي....مرده من ي واسه گیسو -
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 ...مادرته اون اما -
 
 ...نداري قبولش هم خودت که نزن رو حرفی نسرین -
 

 نسـرین ....کشـیدم  هـم  تـوي  و اخمـام ....کـرد  پـرت  اتـاق  تـوي  و خـودش  گیسـو  و شـد  بـاز  شـدت  با در
 اخـم  بـا  و کشـیدم  دسـتم  از و سـرم ...داشـت  نظـر  زیـر  رو گیسـو  نگـاه  یـک  بـا  و بـود  مـن  به نگاهش یه

 ....ببینه رو تو باشه نداشته دوست طرف بزنی؟شاید در ندادن یادت بهت:گفتم
 

 ....بذار تنها و پسرم و من...بیرون برو پیر مار:گفت نسرین روبه و نداد و جوابم
 

 ...برد خودش با هم سامی و رفت بیرون نسرین
 

 ....میکردم نگاه دیوار به سینه به دست
 

 یــه میدونســتم...میشــی خوشــگل خیلــی بشــی بــزرگ میدونســتم بچگــی از:کــرد زدن حــرف بــه شــروع
 ...میشی خودت واسه چیزي

 
 بشه؟ شکوفا هام استعداد تا گذاشتی پرورشگاه توي منو همین واسه:گفتم و زدم پوزخندي

 
 ...کردم اشتباه منم....میکنه اشتباه زندگیش توي هرکس.... باشی ناراحت داري حق -
 
 ...نره یادت وقت هیچ اینو....نیست بخشش قابل اشتباهات بعضی -
 
 ...مادرتم من -
 
 خـوابش  تخـت  تـوي  روز یـه ...مـرد  بـودم  بچـه  وقتـی  مـن  مـادر ....نیسـتی  مـادرم  تـو ....نکـن  اشـتباه  نه -

 ....مرده دیدم که بود
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 ...نیار یادم مو بودن کثافت -
 
ــن - ــزي م ــادم چی ــاد ی ــط...نمی ــه فق ــردي یادم ــی...م ــو یک ــرد من ــرت و ب ــرد پ ــه ک ــه ی  از دور گوش

 ....ببین اینه یکیش گذاشت باقی برام قشنگی هاي خاطره و یادگاري اونجا....خانوادم
 

 ....کردم ام سینه روي زخم به اي اشاره و دادم جر مو پیرهن یقه
 
ــه - ــام روز ی ــی....ســراغم اومــد باب ــو وقت ــه و نشســت دیــد من ــو بعــد....کــرد گری ــرد من ــه ب ــا....خون  ام

 ایــن....داشــت روانــی بیمــاري ســاله 9، 8 ي بچــه یــه...کنــه بســتري آسایشــگاه تــوي منــو شــد مجبــور
 ...شد اتفاقات این بانی و باعث که اونی به لعنت یعنی....فاجعه یعنی

 
 ...اما -
 
 رو مــردي تــوش تــو کــه اتــاقی اون در بابــا خونــه تــوي رفــتم وقتــی...خــانم گیســو بــده گــوش!هــیس -

 و بیــاد در اونجــا از روحــت میترســه نکــرده بــاز و اتــاق اون در ســال همــه ایــن بعــد هنــوز....کــرد قفــل
ــاره ــدگیمونو دوب ــم زن ــزه به ــا...بری ــیاه باب ــوش س ــش پ ــود زن ــام...ب ــو تم ــه داد وسایلش ــه ب ــه و خیری  ی

ــونمقدا ــم رشـ ــوزوند هـ ــاال....سـ ــال بیســـت بعـــد حـ ــدي و سـ ــبختی اومـــدي انـ ــا خوشـ ــم رو بابـ  بهـ
 ....نداره قبر فقط مرده من خانوم؟مامان مادر منی؟کدوم مادر میگی بزنی؟اومدي

 
 ...ساسان ببخش منو -
 
 چـرا  نمیکـردي  رو کـارا  ایـن  وقـت  هـیچ  وقـت  هـیچ  و وقـت  هـیچ  بـود  مهـم  واسـت  مـن  بخشیدن اگه -

 ســاله 20 از بیشــتر کــردیم؟من کــارایی چــه زدم گنــدهایی چــه میــاد یــادمون بــازي هــر آخــر همیشــه
ــن....میبیــــنم رو تــــو کــــابوس  شــــماس هــــاي میبینی؟یادگــــاري رو لعنتــــی ســــردردهاي ایــ

 ...نزنین بهم مارو زندگی آرامش و برید میکنم خواهش....خانوم



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 395 

 
 خوابتــو هــا شــب اکثــر....بــودي فکــرم تــوي همیشــه تــو ولــی شــدم هــرزه....کــردم اشــتباه زمــونی یــه -

 ...میام دوباره اما میرم من...ساسان پسرمی....میدیدم
 

ــا ــد حــالم....گــرفتم دســتام تــوي و ســرم و نشســتم تخــت روي پریشــون حــالی ب ــود ب ــر....ب  وارد دکت
ــاق ــا و شــد ات ــاره پیــرهن دیــدن ب ــده ســرم و پ ــه...خــورده جــا شــده کن ــاي:گفــت و کــرد ام معاین  آق

 سوال؟ یه اما ندارین خاصی مشکل مدرس
 
 .بفرمایید -
 
 دارین؟ سردرد همیشه -
 
 ...دارم میگرن االن البته....میشه سالی چند...بله -
 
 ....بدین انجام و مینویسم براتون که چندتاآزمایشی بهتره اما...اینطور که -
 
 ...باشه -
 

 ...مرخصه نداره مشکلی ظاهرا پسرتون بزرگ مدرس جناب:گفت و کرد بابا به نگاهی
 
 .دکتر آقاي ن ممنو -
 

.... 
 
 ...خانوم هما سالم -
 
 شده؟ چیزي...داشتین کاري من با گفت آرسام...ساسان آقا سالم -
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 ...داشتم براتون زحمت یه فقط....نه -
 
 ...کنم کمکتون میشم خوشحال حرفیه چه این -
 
 دعــوتش و میــزنین زنــگ کریســتینا بــه شــما...میــدم بهتــون دوســتامو از یکــی رســتوران آدرس مــن -

 مــن بــه اي اشــاره...دانشــگاه هــاي بچــه از ســري یــه و هســتن خودتــون دوســتاي فقــط میگــین میکنــین
 میگم؟ چی که میدونین نکنین

 
 ...کنین سوپریزش میخواي!بعلــــــــــــــه -
 
 ...کنین کمکم اگه مرسی....بله -
 
 خـط  پشـت  از آرسـام  صـداي ...داشـت  هـا  خالقیـت  ایـن  از هـم  آرسـام  کـاش  اي میکـنم  اینکـارو  حتما -

 .کردم و الزم سفارشات و خندیدم...بود کردن اعتراض حال در اومد
 

*** 
 

 .....سال ماه تیر 27
 
 بابـا  دوسـت  پسـر  آشـناهاي  از یکـی  بـه  متعلـق  کـه ....  رسـتوران  امشـب ....بـودم  تکـاپو  حـال  در صبح از

 ... بودم کرده رزرو و بود
 

 بــودم نکــرده تولــدش بــه اي اشــاره اینکــه خــاطر بــه کــریس...میــام مــن بــود نگفتــه کــریس بــه کســی
 .... نمیداد بروز اما بود ناراحت بابت این از و رفته یادم من میکرد فکر

 
 دســته...رســیدم خــودم بــه کلــی و کــردم ســت رنگــش هــم لــی شــلوار بــا رو رنگــی آبــی زیبــاي پیــرهن

 ) شدم هم شاعر زیاد عشق علت به(شدم یار کوي رهسپار و گرفتم هم زیبایی گل
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 ... بودن اونجا بودن شده دعوت که کسانی همه رسیدم وقتی

 
ــه رو تفــاوتی بــی ماســک...نشــدم خوشــحال اصــال ادوارد دیــدن از امــا  احــوال باهــاش و زدم صــورتم ب

 خــوش والبتــه)...خــواهري چشــم بــه(بــود قشــنگی العــاده فــوق دختــر النــا خــواهرش....کــردم پرســی
ــرب ــا!...مش ــه از الن ــین ي عالق ــا ب ــر م ــاه دونف ــود آگ ــا ب ــدونم ام ــت ادوارد نمی ــا میدونس ــه ی ــی...ن  وقت
 بــراش بــچ و بــر....میکــرد نگــام و بــود ایســتاده مــات...کــرد حیــرت دیــدنم بــا اومــد قشــنگم کــریس

 گــل کــه گفــت چیــزي گوشــش دم و رفــت همــا...میخونــدن و مبــارك تولــدت اهنــگ و میــزدن دســت
 ... شکفت گلش از
 

ــه....بــود خــوبی خیلــی شــب ــرواز ابرهــا روي خوشــحالی از کــریس بگــم میتــونم جــرات ب  و میکــرد پ
ــن ــافی مــن بــراي ای ــدیر...بــود ک ــرد اشــاره ســمتی بــه رســتوران م ــداي و ک ــه پیــانو ص  گــوش ب
 بهـش  کـریس  دوسـتاي  از چنـدتا ....رسـید  هـا  شـمع  کـردن  فـوت  بـه  نوبـت ...بـود  مالیمـی  اهنگ...رسید

ــتن ــن آرزو:گف ــتینا ک ــب کریس ــدت ش ــرآورده آرزوت تول ــه ب ــریس...میش ــاهی ک ــه نگ ــن ب ــرد م  و ک
ــت ــا؟؟؟؟:گف ــمکی....واقع ــتم و زدم چش ــه:گف ــدا مگ ــه خ ــته آرزوي میتون ــه اي فرش ــن ب ــوبی ای  رو خ

 .... نکنه؟ برآورده
 

 خصــمانه ادوارد نگــاه فقــط میــان ایــن در...زدن دســت برامــون و شــد بلنــد همــه شــوت و دســت صـداي 
 .... حسادت با دخترا از چندتا نگاه و بود

 
  چیه؟؟؟ نه:گفت بلند صداي با هما....چیه من آرزوي میدونن همه:گفت کریس

 
 .... باشه من با همیشه اینه آرزوم:کرد نگاه من به و خندید

 
 ولـی  میکـرد  نگـاه  کـریس  بـه  خشـم  بـا  و بـود  کـرده  مشـت  دستاشـو  ادوارد...شـد  بلنـد  زدن کف صداي

 ... نبود نگاهش متوجه کریس
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 فـوت  رو هـا  شـمع  هـم  بـا  دارم دوسـت :گفـت  و بـرد  میـز  پشـت  خـودش  بـا  و کشـید  منـو  دست کریس
ــیم ــوي.....کن ــماي ت ــنگش چش ــرق قش ــدم غ ــه ش ــیاوش ک ــلقمه س ــم اي س ــه و زد به ــع ب ــاره جم  اش
ــو....کــرد ــودیم زده زل بهــم کــریس من ــودیم مــون موقعیــت متوجــه و ب ــره همــه نگــاه و نب ــه خی ــا ب  م

 و بریـدیم  رو کیـک  هـم  بـا  بعـد ....کـردیم  فـوت  رو هـا  شـمع  و کـردیم  قفـل  هـم  تـوي  دسـتامونو ....بود
 .... شدند کیک پخش مشغول ها گارسون

 
 .... بود کادوها کردن باز نوبت آخر در....
 

 .... بود سفید طالي از ظریفی بند دست که بودم حساس ادوارد کادو روي من
 

 و کــرد بــاز و سـفید  ي جعبــه در...ببیـنم  العملشــو عکـس  داشــتم دوســت....میشـد  بــاز مـن  کــادوي حـاال 
 ! ساساااان:گفت داشت کنترلش در سعی که فریادي وبا گرفت دهنش جلوي دستاشو

 
 ... بودم خریده قلبم ي فرشته تک براي آلمان توي که بود زمردي سرویس من ي هدیه

 
 .... میگم جرات به اینو....بود هیچ کریس وجودي ارزش پیش زمردها این

 
 میرســـونمت:گفـــت و کـــرد صـــدا و کـــریس ادوارد...رفـــتن همـــه و شـــد متفـــرق جمـــع کـــم کـــم

 ... میرم ساسان با مرسی: گفت و رفت هم توي هاش اخم کریس.....خانومی
 
 ...نمیذاره ات زنده بگم دایی کریستینا،به میگی چی بفهم -
 
 ...نمیترسم هیچی از اونم با تا من....نترسون منو -
 
 کردي؟ خریت میفهمی؟چرا و مذهبی و فرهنگی میفهمی؟تفاوت مسلمونه اون احمق -
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 ...عزیز ادوارد زندگیمه خریت بهترین این -
 
 ....میکنم گزارش هاتو هرزگی حتما اومد ایتالیا از دایی که آخرهفته -
 
  االغ مرتیکه بفهم و دهنت حرف:گفتم داد با و زدم ادوارد ي سینه تخت به دست کف با
 

 ... نکن کثیف خودتو خون نداره ارزششو ساسان نه:گفت و کرد ادوارد سپر دستشو کریس
 

ــده کــه آره دایی؟نگــو دختــر داره خبــر کاریــات گنــده از جاســتینا:گفــت و زد پوزخنــدي ادوارد  ام خن
 .... میشی گرفتار همون به هم یادته؟تو که و کیوان ي تجربه...میگیره

 
 *** 

 
 ... نکن ناراحت خودتو ساسان:گفت و چرخوند و سرش کریس...بودیم کرده سکوت هردو

 
ــدي ــتم و زدم لبخن ــت:گف ــتم ناراح ــزم نیس ــوام....عزی ــت میخ ــه ببرم ــاي ی ــوب ج ــی خ ــبلش ول ــد ق  بای

 ... بدم کادوتو
 
 ! دادي مو کادو که تو ولی:گفت تعجب با
 
 ...اینجاس اصلی کادوي -
 
 بـــا...گذاشـــتم کـــریس پاهـــاي روي و برداشـــتم را بزرگـــی تقریبـــا ي بســـته عقـــب صـــندلی روي از

ــاط ــته احتی ــاز رو بس ــرد ب ــه و ک ــایی ثانی ــد ه ــره بع ــکی ي قط ــورتش روي از اش ــر ص ــورد س  روي و خ
 .... افتاد بود کرده بغل که نمازي چادر

 
 ... کرد لمسش احتیاط با و برداشت رو ظریف تسبیح
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 میگشــتیم بــر شــمال از وقتــی آرش پــیش ســال چنــد...کــردم توقــف شــهر خــارج اي امــامزاده جلــوي
 کــه بــود اونجــا هــم مهربــون پیرمــرد یــه...بــود دنجــی مکــان در امــامزاده...کــرد معرفــی بهــم رو اینجــا

 ... داشت نورانی صورت
 

  ساسان؟ کجاست اینجا:پرسید کریس
 
 ...میفهمی پایین بیا -
 

 خنکــی نســیم....ایســتادیم حــوض دم...برداشــت قــدم امــامزاده ســمت بــه اروم و کوتــاه هــاي قــدم بــا
 ... بود غنیمتی شدیدش گرماي و تابستون توي این و اومد می

 
 حتـی ...اومـد  مـی  سـمتمون  بـه  لبخنـد  بـا  مهربـون  پیرمـرد ...کـردم  پـاگرد  عقـب  بـه  هـایی  قـدم  صداي با

 ... نمیدونستم هم اسمش
 
 !اومدین خوش -
 

ــوتر ــتم جل ــالم و رف ــردم س ــا....ک ــرویی ب ــو خوش ــتم...داد جوابم ــاج:گف ــا ح ــتون آق ــه واس ــی ی  زحمت
 ... داشتم

 
 ...پسرم بگو -
 
 ....کنم مسلمون و مهربون ي فرشته این تا اینجا اومدم -
 
  دخترم؟ بشی مسلمون میخواي قلبا:گفت و رفت کریس طرف به
 

 ... داد تکون سرشو ارامی به کریس



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 401 

 
  اهللا اال اله ال اشهدان«
 

  اهللا رسول محمد ان اشهد
 

 »اهللا ولی علی ان اشهد
 

 ... بود شده قبل از زیباتر خیلی چادر زیباي پوشش در کریس....بودم شده زده هیجان
 

  شدم؟ مسلمون االن من یعنی ساسان:کریس
 
 ...عزیزم البته -
 
 ...هیجانه پراز درونم....دارم خاصی حس یه -
 
 ...عزیزمی -
 
ــونم ازت ساســان - ــو کــه ممن ــدم روز ت ــن...دادي بهــم رو هدیــه بهتــرین تول  رو لحظــه ایــن و شــب ای

 ...نمیکنم فراموش وقت هیچ
 
 ...طور همین منم -
 
 میذارن؟ براش جدید اسم میشه مسلمون که کسی نیست رسم جور یه مگه ساسان -
 
 ...عزیزم قشنگه اسمت تو ولی خب چرا!اوم -
 
 داري؟ دوست رو دختري اسم چه تو -
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 ...باشه شینا دخترم اسم داشتم دوست همیشه من -
 
 شینا؟ -
 
 باشـه  اراده بـا  باشـه  قـوي  کـه  باشـم  داشـته  دختـري  یـه  داشـتم  دوسـت  همیشـه !قدرتمنـد  یعنی!اوهوم -

 !باشی تو مامانش اما
 
 باشم؟ مامیش من که رسیدي نتیجه این به کی تو بعد اهان -
 
 !اي فرشته تو فهمیدم که وقتی همون از -
 
 ؟!ساسان -
 
 دلم جان -
 
 ...باشم تو هاي بچه مامی آرزومه من -
 
 من؟ کریسِ.... شیطون اي -
 
 بله؟ -
 
 ....اونوقت شدي مسلمون تو میفهمن روز یه خانوادت -
 
 بــا شــدن روبــرو امــادگی مــن...میگیــرم تصــمیم بــرام نمیتونــه کســی و خودمــه زنــدگی ایــن ساســان -

 .باشی کنارم تو اگه البته....دارم رو مشکلی هر
 
 ....موال به عاشقتم -
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 ... نشستم پیشش و رفتم بابا پیش عصر هنگام در اونروز فرداي
 
 ....نباشی خسته بابا سالم -
 
ــاالي از ــاال را ابروهــایش و کــرد بهــم نگــاهی عینــک ب ــا رو روزنامــه....انــداخت ب  عســلی روي و کــرد ت

 ... ساسان نمیشی بزرگ وقت هیچ:گفت و کرد کج و سرش....گذاشت
 
 چرا؟ -
 
 ...میکردي کارو این میخواستی رو مهمی خیلی چیز وقتی بودي که هم کوچیک چون -
 

 شــده اونهــا باعــث گیســو کــه تلخــی خــاطرات یــاد...انــداختم پیشــونیم بــه چینــی گذشــته اوري یــاد بــا
 حـاال :گفـت  و داشـت  بحـث  کـردن  عـوض  در سـعی  چـون  شـد  متوجـه  خـودش  گـویی  بابـا ....افتـادم  بود

 ... میخواد چی ازم رشیدم پسر
 
 ...آخه بگم جور چه...من بابا -
 
 ...پسرم باش راحت -
 
 ....خیره امر یه -
 
 ....سالمتی به! به به -
 
 خواستگاري؟ واسم میرید اومده خوشم خانومی دختر یه از من -
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 نشـده  تکـرار  کـه  بـود  هـا  مـاه  دلـش  تـه  ي خنـده  ایـن  شـاید ....خنـده  زیـر  زد و شـد  سـرخ  صورتش بابا
 .... انداختم پایین و سرم خجالت از....بود شده گلگون صورتم...بود

 
 ... ساسان شدي بزرگ:گفت و گذاشت ام شونه روي و دستش

 
 بودم؟ بچه من یعنی جان پدر ممنون خیلی -
 
ــو - ــامی و ت ــر س ــم پی ــین ه ــه بش ــراي همیش ــن ب ــون م ــر هم ــه پس ــاي بچ ــس ه ــیطون و تخ ــاقی ش  ب

 کرده؟ مشغول و فکرت که کیه آسمونی دختر این بگو حاال...میمونین
 
 آسمونیه؟ میدونین کجا از شما -
 
 ....پسرم اي گزیده مار من مثل هم تو...بیاد خوشت ازش حتی تو بود محال نبود اگه چون -
 
 ...بابا خوبیه خیلی دختر -
 
 داره؟ اصیلی ي چیه؟خانواده اسمش -
 
ــتینا - ــا....کریس ــه باب ــم الزم ــانواده بگ ــیحی اش خ ــتن مس ــدرش....هس ــرد پ ــه م ــودش....ثروتمندی  خ

 حرفـــی خواســـتگاریش نـــریم مـــا تـــا یعنـــی....نمیـــدونن چیـــزي اش خـــانواده امـــا شـــده مســـلمون
 ...بابا خوبیه دختر....نمیزنه

 
 مــنم نمیگــه هیچــی دیــدم وقتــی....بــود مونــده بــاز دهــنش و میکــرد نگــاه مــن بــه مبهــوت و مــات بابــا

ــاکت ــدم سـ ــه شـ ــودش بـ ــد خـ ــت و اومـ ــر:گفـ ــه پسـ ــی معلومـ ــه داري چـ ــه ازدواج میگی؟مگـ  قصـ
 ... محاله شما اس؟فیلمه؟ازدواج

 
 ...کنه کور و چشمام عشق نیستم هم ساله 20 پسر...مطمئنم کریس پاکی به من...بابا نه -
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 اینــا...شــونه ریشــه اصــلش نیســت مهــم زیــاد پــدرش ثــروت مــن واســه....بنــداز کــار بــه عقلتــو پســر -

 روز دو...نیســت هــم مثــل هــم فکراتــون طــرز شــما....چیــز همــه تــوي تضــاد یعنــی ایــن...ان فرنگــی
ــه ــه دیگ ــه ک ــدین دار بچ ــواین ش ــارش میخ ــو چیک ــی کنین؟ت ــو میگ ــم بگ ــرحمن اهللا بس ــرحیم ال  و ال

 مــادرش بخـون  نمــاز میگـی  تـو !...القــدوس روح پسـر  پــدر نـام  بـه  بگــو میگـه  مــادرش بفرسـت  صـلوات 
 ....دیگه چیزاي خیلی و...کن اعتراف دعاکن کلیسا بریم بیا میگه

 
 ...شده مسلمون اون اما پدر -
 
ــان - ــرم ساس ــم حاض ــورم قس ــه بخ ــدش 90 ک ــه درص ــاطر ب ــه خ ــه....توئ ــدر اون مگ ــن از چق ــو دی  ت

 !میدونه
 
 میدونن؟ خودشون دین از هستن برمن و دور که مسلمونی دختراي از چقدر بابا -
 
 ...نمیشه دلیل این -
 
 هــا امــام...قــرآن درمــورده....خونــده اســالم درمــورد خیلــی کــریس....توجیــه خــودش ایــن...بابــا چــرا -
 خــودش قلبــی خواســته ولــی شــد مســلمون مــن خــاطر بــه شــاید.....بکنیــد و فکــرش کــه هرچیــزي و

 ...تره کامل اسالم دین فهمیده کرده تحقیق و خونده وقتی...بود
 
 هاشــون خـانواده  پیونــد....نیسـت  پسـر  و دختــر بـین  پیونــد چـی؟ازدواج  اش خـانواده  امــا!درسـت  اینـا  -

 ....میشه چی عروسیتون کن فکر....هست هم
 
 ...اش خانواده نه کنم ازدواج کریس با یخوامم من -
 
 میشن؟ راضی خودش ي خانواده اصال -
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 ....میشن راضی!بله کنیم پافشاري ما اگه -
 
 ...کنن طردش اش خانواده که داره وجود امکان این و -
 
 کـنن  طـردش  اگـه  حتـی ....کـنم  پـر  و اش خـانواده  جـاي  کـه  کـنم  محبـت  بهـش  اونقدر میدم قول من -

 ....میشن تنگش دل...تنشونه ي پاره دخترشونه باشه هرچی میان کوتاه مدتی بعد
 

 : بود آرش....خورد زنگ گوشیم...رفت فرو فکر در شدت به و نگفت چیزي دیگه بابا
 
 ...ها زنده یا مردم من ببینی نیاي -
 
 ...جان آرش سالم -
 
 ...مار زهر و سالم -
 
 ...ممنون خیلی -
 
 ست؟نی پیدات چرا خبرت -
 
 ! خلوته برتون و دور که نیست:گفتم و رفتم تراس به
 
 ...نمیگیرن تورو جاي که اونا -
 
 !برسرت خاك -
 
- چرا؟ ا 
 
 !دخترم من انگاري میزنی حرف جور یه -
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 ...زدم دیدت نداري هم کمی دست -
 
 !آرش برسرت خاك -
 
 ...اینجا بیا...سرمن تو ریختی که بود خاك هرچی تو -
 
 ...میام باشه -
 
 ....منتظرتم -
 

ــو:گفــت آرش...نوشــیدم اي جرعــه و برداشــتم ســینی ازتــوي رو قهــوه فنجــون ــوز ت  رو قهــوه هــم هن
  میخوري؟ تلخ

 
 چطور؟ آره -
 
 !شده شروع عسلت همچو روزگار میگردي کریستینا با شاید گفتم -
 
 !آرش ببرن و زدنت حرف طرز مردشور -
 
 ...میپسندن اینجوري دخترامون دوست کنیم چیکار -
 
 آرش؟ میشه چی میگی تو -
 
 میشه؟ چی چی -
 
 ...کریس منو ازدواج -
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 ...کنه فکر بهتر تا نباشی بابات چشم جلو تا خونه نرو امشب...روتونه پیش سختی راه -
 
 ...میاد کوتاه باشه هم مخالف اگه میگی راست آره -
 
 قضـیه  طـرف  یـه  تـو  پـدر  بعدشـم ...میشـه  درسـت  چیـزي  کـردن  قهـر  بـا  میکنی فکر که اي بچه واقعا -

 ....قضیه طرف یک اون پدر و اس
 

 ! آرش دخترته دوست که نگو:شد بلند اف اف صداي
 
 ...بود نزده رو خونه این در یکی هفته یه میاي؟بخدا تو میکشن بو اونا که کنم چیکار -
 
 ...کردي غلط -
 
ــازه اینکــه ا...کیــه ببیــنم بــذار حــاال بگــم دروغ اگــه خــودم جــون بــه!ادب بــی -  دیــروز بــود قــرار!مهن

 ....بیاد
 

 دختــر....شــد روشــن آرش جنــاب دختــراي دوســت از دیگــه یکــی جمــال بــه چشــممون و شــد بــاز در
 ... نیومد خوشم اصال ریختش از....بود زده ضد تیپ که برنزه خیلی و قدکوتاه

 
ــاق تــوي رفــتن مــن متحیــر چشــماي مقابــل در...خــوردم مــو قهــوه و برگردونــدم و روم اعتنــا بــی  و ات
 .شد بسته در!....تق
 
 ...حاضره شام....ساسان شو بلند -
 
 رفت؟ -
 
 کی؟ -
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 !من ي عمه -
 

 ...رفت آره نخور حرص:گفت و خندید
 
 !آرش بیاد روت به تف -
 
 ...نیار روم به رفیقمی که تو ولی شدم کثافت میدونم -
 
 بیاي؟ خودت به تا بگه بهت کی نگم بهت من -
 
 خـواب  بـه  و خـودش  کـه  کسـی  امـا  کـرد  بیـدار  میشـه  رو خوابیـده  کـه  کسـی  میگه هست اي جمله یه -

 ...نمیام بیرون منجالب این از نخوام خودم تا و خواب به زدم و خودم منم....نه رو زده
 
 میدن؟ بهت چی -
 
ــی فقــط....هیچــی - ــه مــن میکــنم فکــر وقت  اون و پاکــه میکــردم فکــر چــون نمیــزدم دســت هســتی ب

 دختــر انقــدر بــذار مــیگم کــرد بــدبخت یــه آویــزوون خودشــو آخــرش و میخوابیــد یکــی زیــر هرشــب
 ...بشم مساوي هستی با تا بخوابه زیرم

 
 !خوششه....میکنه خودشو زندگی داره اون بدبخت آخه -
 
ــم!خوشــمه مــنم - ــنم وقتــی ساســان میســوزه دل ــزم آرمیتــاي قلــب میبی ــو عزی  اي هــرزه چــه وجــود ت

 ....منه آرمیتاي قلب خاطر به بود آدم ذره یه فقط اگه....هست
 
 چی؟ که آخرش -
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ــرش - ــه آخ ــی ک ــا هیچ ــن آق ــردم م ــه م ــري ی ــا س ــی...دارم نیازه ــم کس ــنم زور ه ــون نمیک  خودش
 ...کن تموم و بحث پس زدم رو حرفا این بهت هم قبال....میخوان

 
 !بودي پاك تو آرش -
 
 !کافیه من خوشی دل ي واسه پاکه رفیقم بهترین که همین -
 

 یــه بـه  اونــو کـه  راهـی  از برگــرده آرش کـه  بشــه پیـدا  راهـی  یــه کـاش  کــردم آرزو دل تـه  از شـب  اون
 بــه نمیــدن محلــش زیــاد دیگــه هــم اش خــانواده کــه میگفــت خــودش....میکــرد تبــدیل منفــور موجــود

 ســنگه حیفــه....نــرفتم هــم آرمیتــا قبــر ســر دیگـه  شــدم آشــغال وقتــی از میگفــت....کــاراش ایــن خـاطر 
 ....میکشم خجالت روش از میگفت....بشه کثیف من نجس دستاي با قبرش

 
 همــراهم هــام قــرص مــن خــداي.....شــدم بیــدار خــواب از شــدید ســردرد بــا کــه بــود بامــداد 1 ســاعت

 ....نبود
 

 ....دکتر بریم پاشو:گفت هراسون آرش
 

ــت ــت راس ــتم میگف ــه میدونس ــرص اگ ــام ق ــورم و ه ــردرد نخ ــونم س ــره و ام ــیم....میب ــتان رفت  بیمارس
ــک ــون نزدی ــا هم ــول آرش......ج ــت ه ــان:گف ــی از ساس ــون داره ات بین ــاد خ ــتی....می ــه دس ــی ب  ام بین

 ....کردم تعجب و کشیدم
 

 ....بدین انجامش حتما مینویسم براتون آزمایش سري یه من:گفت ام معاینه از بعد دکتر
 

 چنــد....نیســت چیــزیم مــن دکتــر:گفــتم....بــود تکــراري عمومــا ســواالش....پرســید هــم ســوال چنــدتا
 ممنــون بگیــرم و هــام قــرص مــن بنویســین نســخه اگــه شــده شــدیدتر اواخــر ایــن دارم میگــرن ســاله
 ....میشم
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 ....بیارین واسم حتما آزمایشاتونو جواب:گفت و انداخت بهم مشکوکی نگاه دکتر

 
*** 

 
 ...بانو سالم:بلندشد گوشیم صداي...رفتیم آزمایشگاه به آرش اصرار به بعد روز صبح

 
 کجایی؟ ساسان سالم -
 
 ...داشتم آزمایش سري یه -
 
 چرا؟ واااااي -
 
 آزمــایش واســه میــایم زودي بــه ایشــاال....کــردن شــلوغش الکــی ســردردامه ایــن مــال میــدونم چــه -

 ...کردم صحبت پدرم با ازدواجمون قبل هاي
 
 واقعا؟ -
 
 !بعلـــــــــه -
 
 چیه؟ نظرش -
 
 !راضیه اما باشه موافق صد در صد نخواه -
 
 ....ساسان خوشحالم -
 
 دم شــیرینی  و گــل  بــا  روزا همــین کــه  کــن  آمــاده تــو  پــدر  هــم  تــو....عزیــزم  همینطــور  مــنم -

 ....خونتونیم
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 !نیست هم مثل رسوماتمون و رسم که ما ساسان -
 
 ....عروسکم میشه درست انشاال نباش اونجاهاش فکر تو -
 
 ...ساسان باش خودت مواظب -
 
 !خداحافظ فعال....خانومی همینطور هم تو -
 

..... 
 

 آرامـش  ایـن  نمیدونسـتم  امـا ....میرفـت  پـیش  خـوب  چـی  همـه  ظـاهر  بـه ....بـودن  موافـق  من ي خانواده
 ....کنم صحبت کریس پدر با خودم گرفتم تصمیم....طوفانه از قبل

 
 چـه  خـودم  از....کـردم  حرکـت  میکائیلیـان  مـارتین  آقـاي  بـزرگ  شـرکت  طـرف  بـه  شـنبه  سه روز صبح

 !نمیومدم کوتاه ولی داشتم رو برخورد گونه هر آمادگی اما داشتم استرس کلی که پنهون
 

 !بفرمایید:گفت و کرد بلند و سرش منشی
 
 .ببینم رو میکائیلیان آقاي میخواستم -
 
 داشتین؟ قبلی وقت -
 
 !میدونن خودشون اومده مدرس بگید شما.خیر -
 
 .کنید صبر چندلحظه -
 
 ببینن شمارو میخوان مدرس آقاي اسم به شخصی میکائیلیان آقاي الو -
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- .... 
 
 !بله -
 

ــا و شــد بلنــد و گذاشــت رو گوشــی  آقــاي بفرماییــد:گفــت و کــرد مــدیرعامل اتــاق بــه اشــاره دســت ب
 .مدرس

 
 اول ي وهلـــه در....شـــدم وارد و چرخونـــدم رو در دســـتگیره....زدم در بـــه اي تقـــه و کـــردم تشـــکر

 ....میخورد چشم به کریس پدر مدرن و شیک اتاق
 

 خـوب ...کنـه  سـالم  بهـم  نشـد  بلنـد  حتـی ....بـود  دسـتش  در پیـپش  و بـود  نشسـته  چرخـدار  صندلی روي
 !شروعش از این

 
 و نشســتم چــرم صــندلی روي مطیــع....بشــینم کــه کــرد اشــاره...ایســتادم و کــردم ســالم مودبانــه خیلــی

 ....انداختم پایین و سرم
 

 ....کرد ورانداز منو خوب میکائیلیان آقاي و گذشت سکوت در دقیقه چند
 

 درسته؟ دیدم کریسمس جشن توي رو تو قبل ي دفعه:گفت و خاروند رو اش چونه
 

 !بله:گفتم آروم
 
 )طعنه با....(خودمونی کیش هم کردم فکر روز اون -
 
 !کردن دعوت شما جشن به منو و کردن لطف من به خانم کریستینا روز اون....خیر -
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 !....نکرد خوبی کار -
 
 چرا؟ -
 
 !میکنم برقرار کاري ي رابطه فقط مسلمون افراد با من میدونه خوب اون -
 
 !داریم جزام ها مسلمون ما انگاري میزنین حرف جوري -
 
 ....خورده ضربه مسلمون افراد از من ي خانواده!پسرجان نداشتم منظوري همچین من -
 
 مسـلمون  همـه  گفـت  مطلـق  طـور  بـه  نمیشـه ....نیسـت  هـم  مثـل  هـا  آدم همـه !نیسـت  خـوبی  دلیل این -

 ...بدن ها مسیحی ي همه یا بدن ها
 
 !میدونم -
 
 ...پس -
 
 !باز با باز کبوتر با کبوتر که بود این من منظور -
 
 !شده تموم ها المثل ضرب ي دوره -
 
 ....داره صحت اي زمونه هر در حرفاشون از بعضی!همشون نه -
 
 ...دارم عالقه شما دختر به من ولی -
 
 !میدونم -
 
 !کنم خوشبختش میتونم چیه؟من مخالفتتون دلیل پس -
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 نمیتونی؟ -
 
 چرا؟ -
 
 نگیرم؟ رو اشتباه ازدواج یه جلوي چرا!....میفهمی زندگیتون در بعدها اینو -
 
 ؟؟؟!اشتباهه ما ازدواج که میدین تضمینی چه -
 
ــا نمیتــونی!مســلمونی پســر یــه تــو!مســیحیه مــن دختــر کــن بــاز چشــماتو!پســرجان -  ازدواج دختــرم ب

 !بشه صیغه دخترم ندارم دوست من!کنی اش صیغه کنی،باید
 
 .....ولی -
 
 داره آرزوتــو دختــري هــر کــه هســتی مــردي....هســتی خــوبی پســر تــو....کــنم تمــوم و حــرفم بــذار -

 هـا  عشـق  بعضـی  ولـی .....بشـه  عاشـقت  میـدم  حـق  دختـرم  بـه  مـن !...نـداري  کـم  چیـزي  ظـاهر  بـه  چون
 مــن دختــر بــا اگــه....بــود خواهــد راهــت ســر زیــادي مشــکالت چــون نکــن نقــض و قــانون!....ممنوعــه

ــی ــو اون و باش ــاب رو ت ــه انتخ ــه کن ــیح ب ــم مس ــورم قس ــه از میخ ــودم و خون ــردش خ ــنم ط  اون....میک
 میــاره پنــاه اش خونــواده بــه و کنــه تحمــل نمیتونــه بشــی ســرد ازش تــو روز یــه اگــه احساســاتیه دختــر

ــه مــن حــرف کــه اونجــایی از امــا ــو دختــر اگــه....نمیکــنم قبــولش برنمیگــردم حــرفم از مــن و یکی  من
 تـو  نمـیگم ....باشـم  داشـته  قبـولش  مـن  کـه  کنـه  ازدواج کسـی  بـا  بـذار  بکـش  دسـت  ازش داري دوست

 عاشــق بــزرگ مــدرس پســر شــنیدم وقتــی....تجارتــه تــوي بزرگــی مــرد تــو پــدر!....نــه نــدارم قبــول رو
 و قشــر از.....بــودي خودمــون دیــن از کــاش اي امــا....کــردم تعجــب خیلــی کــن بــاور شــده مــن دختــر
 روز یـه  کـه  نبـاش  خیـال  ایـن  بـه ...کنـار  بـرو  پـس !....نیسـتی  کـه  اینـه  تقـدیر  اما....بودي خودمون جنس

 خــانواده بــا همیشــگی خــداحافظی یعنــی تــو انتخــاب میدونــه هــم خــودش اون میبخشــم و دختــرم مــن
 !بشه طرد که نکن هستم،کاري دخترم عاشق من....اش
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 ...اما -
 

 و خوشــحالی جــز چیــزي باشــی مــن دختــر عاشــق واقعــا اگــه...کــن فکــر حرفــام روي هفتــه آخــر تــا
ــبختی ــو خوش ــواي اون ــن....نمیخ ــه روز م ــر جمع ــت منتظ ــتم تماس ــاب....هس ــا انتخ ــت ب ــدرس توس  م

 کوچک
 
ــرون کــه شــرکت از ــی نفــس اومــدم بی ــا شــد شــروع ســردردم....کشــیدم عمیق  و خــوردم قــرص دوت

ــرم ــد تــار چشــمام....گذاشــتم فرمــون روي و س  راه مقصــد بــی و زدم رو ام طبــی عینکهــاي....میدی
 وسـط  خورشـید ....ایسـتادم  خـاکی  ي تپـه  روي....رفـتم  شـهر  اطـراف  خـاکی  ي جـاده  طـرف  بـه ....افتادم

ــمون ــود آس ــد...ب ــی لبخن ــه روي و زدم محزون ــتم تپ ــام روي و ســرم....نشس ــتم زانوه ــه و گذاش ــر ب  فک
 دســـت از رو اش خـــانواده نمیخواســـتم طـــرف یـــه از امـــا بـــودم کـــریس عاشـــق مـــن...رفـــتم فـــرو

 !...ردتماس...زد زنگ دوباره تماس رد...زد زنگ بهم کریس موقع همون...بده
 

 اگــه حتــی تــویی آخــرمن و اول انتخــاب بــدون فقــط گفــت چــی بهــت پاپــا نمیــدونم:فرســتاد اس ام اس
 .بدم دست از و چیز همه خاطرت به
 

 شـــماره دیـــدم کـــه کـــنم قطـــع خواســـتم کـــریس اینکـــه خیـــال بـــه خـــورد زنـــگ دوبـــاره گوشـــی
 بفرمایید؟:ناشناسه

 
 مدرس؟ ساسان آقاي -
 
 ...هستم خودم بله -
 
 ....حاضره آزمایشتون جواب -
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 !...ممنون -
 

*** 
 

 دیــدنم بـا  حجتـی  آقـاي ....رفـتم  داخــل و شـدم  بلنـد ....خونـد  و اسـممو  منشــی...بـودم  دکتـر  مطـب  تـوي 
 .... طرفا این از جان ساسان:گفت و زد لبخند

 
ــا خــانوادگی پزشــک کــه بــود ســال چنــدین حجتــی آقــاي ــتم و زدم لبخنــدي....بــود م ــدتا ایــن:گف  چن

 .... بدونم و خودم وضعیت میخوام حاال....دادم انجام من و بود نوشته واسم دکتر که آزمایشه
 

 او بــه کنجکاوانــه مــن کشــیدو هــم در هاشــو اخــم....شــد بررســی مشــغول و گرفــت دســتم از رو پوشــه
 .... بگه چیزي بودم منتظر و بودم شده خیره

 
 *** 

 
 خیلــی خونــه.....بــود تاریــک خیلــی تهــران....داشــتم حســی چــه نمیــدونم...افتــادم راه خونــه طــرف بــه

 .... رفتم اتاقم توي و کردم سالم لب زیر.....بودن خوشحال ظاهر به همه اما....بود گرفته
 

 چقــدر....کــردم لخــتش موهــاي تــوي و ســرم و گــرفتم آغوشــش در....اومــد طــرفم بــه شــوق بــا ســامی
 بــا...بوســید محکــم و لــپم و گذاشــت صــورتم طــرف دو و تــپلش و کوچیــک دســتاي....داشــتم دوســتش

  داداش؟:گفت ذوق
 
 داداش؟ جان -
 
 برقصم؟....گرفتم یاد جدید رقص یه -
 
 !برقص -



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 418 

 
 .بذار مشتی آهنگ یه برام پس -
 

ــزون ــدم مح ــگ و خندی ــادي آهن ــی رو ش ــردم پل ــرخوش....ک ــید س ــی میخندید،میرقص ــن ول ــی م  هیچ
ــت ام ســینه ي قفســه فقــط....نمیفهمیــدم ــرام کشــیدن نفــس گرف ــوار ب ــده حــبس نفــس....شــد دش  ش

 بـا  و بـودم  بچـه  کـه  همونـایی  از....بـزرگ  گـردو  یـه  ي انـدازه ...شـد  بـزرگ  و کـرد  بـاد ...اومد گلوم توي
 و رفـــتم بـــالکن بـــه....میکـــرد درد گلـــوم....میخـــوردم و اوردم مـــی در و سبزشـــون پوســـت دســـت

 .... بود تاریک جا همه انگاري ولی...بود روشن ها خونه چراغ....کردم روشن سیگاري
 

 کــه بــود کــی بچــه پســر بــودم؟این کجــا بــود؟من کجــا اینجــا....اومــد مــی موزیــک صــداي اتــاقم تــوي
 زنــی...اومـد  در شـدن  بـاز  صـداي ....میکـردم  دنبـال  حرکاتشـو  ام خـالی  نگـاه  بـا  مـن  و میرقصـید  باخنـده 

 ... حاضره شام ها بچه:گفت لبخند با و شد وارد
 

 .... دوماد آقا بخوري غذا خوب باید:گفت و کرد نگام...بود؟ کی زن این
 
  بود؟ من با
 

 ... بشم؟ دوماد من بود قرار مگه
 

 و کــردم نگــاهش لبخنــد بــا....زد لبخنـد  دیــدنم بــا....بــود نشســته مهربـونی  و مســن مــرد شــام میــز سـر 
 لـــذت مجردیـــت روزاي آخـــرین از:گفـــت و گذاشـــت ام شـــونه روي و دســـتش....نشســـتم پیشـــش

 .... ببر
 

 ... بود بخش آرامش صداش چقدر
 

  خوشگله؟ دادش زن بابا:گفت شوق با بچه پسر
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 ! میمونه چهارده شب ماه مثل پسرم آره:گفت مهربونی با مرد
 

 خـوب  کـه  هـم  ظـاهرش ....داشـتم  دوسـت  خیلـی  رو غـذا  بـوي ....بـودم  زده زل بشـقاب  بـه ....بـودم  گیج
  بخورم؟ ازش نمیتونستم چرا ولی...بود

 
ــال آســمون تــوي مــن و میخــورد تکــون تــاب....نشســتم تــاب روي و حیــاط تــوي رفــتم  مــاه دنب

 .... بود صاف صاف آسمون....بودم
 

  بود؟ کرده گم شو ماه آسمون....نبود هم ماه
 

 مــن از ولــی دیــدم و آرش ي ســتاره چــرا!...نبــود آرش و مــن ي ســتاره.....بــودن کــم خیلــی هــا ســتاره
 ... افتاد آسمون از و خورد سر...بود جون بود،بی رنگ بی....بود شده رنگ کم خیلی

 
ــا....بــود اینجــا مــن مــاه....کــردم نگــاه گوشــیم ي زمینــه تصــویر بــه  مثــل کــه صــورتی لبــاس همــون ب

 تــوي همــا و عکــس ایــن....بــودم مــن آره...بــودم؟ مــن بــود بغلــش کــه اون....میکــرد هــاش پرنســس
ــاالر ــون ت ــت ازم ــیش....گرف ــم پ ــته ه ــودیم نشس ــریس و ب ــرش ک ــه و س ــینه ب ــن ي س ــه م  داده تکی

 بچــه دختــر مثـل  اش چتــري موهــاي بـا ...میدرخشــید اش مرواریـدي  و ریــز هــاي دنـدون  ردیــف....بـود 
 ... خوشحال خیلی....بودم خوشحال م من...بود شده ها
 

ــبزم چشــماي ــر س ــور از پ ــود ن ــمام....ب ــد چش ــت....میخندی ــریس و مــن هــاي دس ــوي ک ــم دســت ت  ه
 .... بود

 
 ... زدم زنگ بهش....من ي فرشته

 
  الو؟...سو بوق دوم ق بو اول بوق
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 کریسم؟ -
 
 نمیدادي؟ جواب و گوشیت ساسان؟چرا -
 
 خوبی؟...بود بند دستم ببخشید -
 
 نباشم؟ خوب و بشنوم و ساسانم صداي میشه مگه -
 
 .کریس دارم دوستت خیلی -
 
 .دارم دوستت منم -
 
 .میبینمت فردا -
 
 کجا؟ -
 
 دنبالت؟ میام -
 
 باشه؟ وایمسم پارك دم -
 
 !بهتره اینجوري.باشه -
 
 !ساسان باش خودت مواظب -
 
 ....هم تو -
 

 .... کردم فکر و شمردم هارو ستاره....کردم فکر و کردم فکر....نخوابیدم شب اون
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 .... کریس دنبال رفتم و خوردم رو صبحانه....نبودم هم خسته....نبرد خوابم صبح
 

 ... شدي خوشگل خیلی امروز:گفتم....کرد سالم و زد لبخندي
 
 !میدونم -
 
 !شدي هم تر خوشتیپ -
 
 !همینطور هم تو بگم نمیشه باعث اینا ولی....میدونم -
 
 ....نداره اشکالی -
 
 ایم؟ چکاره امروز خوب -
 
 .....منی مال کامل امروز -
 
 زدي؟ حرف پاپا با....توام مال همیشه من -
 
 ...بله -
 
 نتیجه؟ -
 
 خونه؟ بریم...سوپریزه!اوم -
 
 خونه؟ -
 
 !کنیم زندگی باهات روز یه میخوام -
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 ...ساسان کنیم زندگی همیشه قراره ما! وا -
 
 !جوریه چه ببینیم کنیم زندگی مون مجردي قبل روز یه حاال -
 
 بگه آقامون هرچی باشه -
 
 !بره قربونتون آقاتون -
 
 دانشکده؟ میري سر یه اول -
 
 چی؟ واسه -
 
 ...شده تنگ محیطش براي دلم -
 

 آلمــان بــه رفتــنم قبــل هفتــه یــه تقریبــا دانشــگاه رفــتم کــه بــاري آخــرین....نبــودم میــل بــی خــودمم
 دانشــگاه...بــود شــده ذکــرم و فکــر کــریس یعنــی....دادم طــور چــه نفهمیــدم اصــال کــه رو امتحانــا...بــود

 .... داد قرار من راه سر و کریس چون بود مقدس
 

 .... میشد اهمیت بی برام چیز همه بودم کریس با وقتی از ولی
 

ــم ــه دل ــود گرفت ــین....ب ــل و ماش ــگ داخ ــردم پارکین ــرون و نب ــارك بی ــردم پ ــوي....ک ــه ت ــی محوط  خیل
 هــا گــل....داشـت  آوري خفقــان فضـاي  دانشــگاه....سـراغم  اومــد مـبهم  حــس اون دوبـاره ....بــود خلـوت 
 .... بودن پاشیده مرگ خاك جا همه چرا....نبود؟ تابستون االن مگه!بودن پژمرده

 
 چرخیـدم  مـی  طـرف  هـر ....میـزدم  حـرف  کـریس  بـا  کـه  محوطـه  ي گوشـه  اون....دیـدم  و سـبز  نیمکت

 جــا همــه....بــود کــرده اخــم کــریس....میخندیــد ،کــریس میکــرد گریــه کــریس....کــریس و بــودم مــن
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ــراز ــریس پ ــود ک ــی....ب ــونم یک ــه داد تک ــودم ب ــدم،کریس خ ــا اوم ــی ب ــام نگران ــرد نگ ــی:میک ــده چ  ش
  ساسان؟

 
 ....بریم بیا هیچی....هیــ -
 

ــو ــیدم دستش ــریع و کش ــوار س ــین س ــدیم ماش ــد....ش ــه چن ــول دقیق ــید ط ــا کش ــه ت ــت ب ــی حال  طبیع
ــتم و کــردم خریــد کلــی راه ســر....برگشــتم ــه.....لواســون طــرف رف ــدیمی ویــالي ی ــا و ق  تــوي صــفا ب

 .... فشم بره بیشتر میداد ترجیح بابا ولی میرفتیم اونجا گاهی اینا بابا با که داشتیم لواسون
 

 بهشـت  مثـل  جاییـه  عجـب :گفـت  و کـرد  نگـاه  بـاغ  تـوي  هـاي  درخـت  بـه  و شـد  پیـاده  ماشین از کریس
 ... میمونه

 
 ....هستی بهشتی حوریه هم تو -
 
 چی؟ تو -
 
 تو؟ بریم!هستم تو نگهبان منم -
 
 ....بریم -
 

 خــاك گــردو رو جــا همــه و بــود ســفید هــاي ملحفــه هــا مبــل روي....شــد بــاز قیــژ صــداي بــا ســالن در
 ... بکنیم حسابی گردگیري یه باید:گفت و خندید کریس....بود گرفته

 
 خیــره اون حرکــات بــه مــدام مــن ولــی کــردیم ریــس و راســت رو اونجــا تــا کشــید طــول ســاعت یــک

ــودم ــري....ب ــو روس ــرش دور ش ــود زده گــره س ــا و ب ــک اون ب ــنفش تونی ــین و ب ــی ج ــش آب ــل رنگ  مث
 آشــپزخونه بـه ....بــود افتـاده  صـورتش  تــوي هـم  طالیــیش موهـاي  از طـره  چنــد....بـود  شــده هـا  کـدبانو 
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 و بــودم نشســته مبــل روي....بــردم کــریس بــراي و ریخــتم بزرگــی لیــوان تــوي و پرتغــال آب و رفــتم
 . بفرمایید:بود بسته چشماشو

 
ــا ــداي ب ــن ص ــو م ــاز چشماش ــرد ب ــا و ک ــاه اون ب ــلیش نگ ــم زد زل عس ــه....به ــریس!ن ــور ک ــام اینط  نگ

 ســر اشـو  میـوه  آب الجرعـه  و کــرد تشـکر ....دادم دسـتش  بـه  و لیــوان و انـداختم  پـایین  و سـرم ....نکـن 
 ! میچسبه بهم بیشتر آ،اینجوري خوردم اینطوري ببخشید:گفت و کشید

 
 و ســـرم فـــوري... شـــده بـــزرگ دوبـــاره گردوئـــه اون کـــردم حـــس فقـــط....بگـــم نتونســـتم هیچـــی

 .... بیام و بگیرم دوش یه میرم من کریس:گفتم همونجا از....آشپزخونه توي رفتم و برگردوندم
 
 ....بگیرم دوش منم تا بیا زود فقط باشه -
 

  میکردم فکر فقط سرد آب دوش زیر
 

 حـس  شـده  کـه  هـم  روز یـه  واسـه  بـذار  فقـط  خـدایا .....هـم  بـا  تنهـایی .....اینجـا ....کـریس  و من....امروز
 اسـتفاده  نهایـت  بایـد  امـروز  از....کـنم  فکـر  چیـزا  ایـن  بـه  نبایـد  نـه  نـه ....سـقفم  یـه  زیـر  کـریس  بـا  کنم

 .... بکنم رو
 

 رو کــارا ظریــف انقــدر....یکتــاس کــدبانویی در کــریس....شــدیم ناهــار تــدارك مشــغول ظهــر 2ســاعت
 اش چونــه زیــر دستشــو و نشســت کنــارم اومــد.....کــنم نگــاش و بشــینم دارم دوســت کــه میــده انجــام

 چتــري موهــاي....میکــنم درســت کبــاب جوجــه جــور چــه کــه مــن دســتاي بــه بــود زده زل....گذاشــت
 .... بود شده ملوس دخترکوچولوهاي عین اش قیافه و بود ختهری صورتش توي و اش

 
 .... میخورمت که کریس نکن نگام اینجوري:گفتم

 
 .... دالم دوش:گفت گونه بچه باصداي و کرد جمع لباشو
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 کــن پیــدام میتــونی اگــه:گفــت و زد داد...شــد قــایم درختــا پشــت و دویــد...افتــادم دنبــالش بــزن بــاد بــا

 ... گرگه آقا
 
 ....میرسم حسابت به بعدا نسوزه ها کبابا بیا فعال -
 
 جــا همــین نظــرت بــه....بیــارم رو ســفره بــرم مــن.....باشــه:گفــت و اومــد بیــرون چنــار درخــت پشــت از

 ... ها داره خوبه؟صفا بخوریم غذا
 

 .... دادم تکون تایید عالمت به و سرم
 

ــریس ــاله ک ــیري ک ــرش روي حص ــت س ــفره و گذاش ــوي روي رو س ــی زیل ــن بزرگ ــرد په ــی...ک  هرچ
 دهــانش تــوي و نــان از اي تکــه و نشســت پاهــاش روي....گذاشــت ســفره تــوي تونســت هــم مخلفــات
 !  گشنمه من:گفت و گذاشت

 
 کــریس روبــروي و گذاشــتم سـینی  تــوي و کبــاب هـاي  ســیخ....گرفــت ام خنـده  زدنــش حــرف لحـن  از

 ... خوبه خیلی که بوش و رنگ اوم:گفت و برد باال و ابروهاش....نشستم
 
 ....میزنه و اول حرف ها مدرس خاندان کردن درست کباب توي کال -
 
ــخص االن - ــه مش ــه.....میش ــاب از اي تک ــوي و کب ــنش ت ــت ده ــد آروم آروم و گذاش ــرش...جوی  و س

 ....گفتی راست رو بار این:گفت و داد تکون
 
 میگفتم؟ دروغ بنده یعنی خانم کریستینا ممنون خیلی -
 
 ...کردم شوخی -
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 بـه  حرکـاتش  چقـدر ....کـرد  گـره  هـم  تـوي  دستاشـو  و بـود  بسـته  و چشـماش ...شـد  کـردن  دعا مشغول
 ........... مینشست دلم

 
 رســوماته بــه هــام عــادت بعضــی ولــی آ شــدم مســلمون درســته ساســان:گفــت و کــرد بــاز و چشــماش

  باشه؟ بده یادم و اسالم رسوم و آداب....هاس مسیحی
 

 قبــل میگــین چــی شــما:گفـت  و خندیــد....گفــتم اي باشــه و دادم تکـون  و ســرم.....بگــم؟ میتونســتم چـی 
  خوردن؟ غذا

 
ــا - ــرحمن اهللا بســم:میگــیم م ــرحیم ال ــذا بعــد....ال ــان شــکرت رو خــدا میگــیم هــم غ ــتت مام  درد دس

 !نکنه
 
 .... میخندید قاه قاه و بود گرفته شو شکم خنده شدت از کریس....خنده زیر زدیم دیگه هم با
 

 ..... میخندیدم منم
 

  خدا؟چراااااااااا؟ چرا....بگیري ازمون رو ها خنده این میاد دلت چطور خدایا....میخندیدم؟ واقعا
 
 ساسان؟ -
 
 ... شد پرت حواسم ببخشید آخ: اومدم خودم به
 
 ساسان؟ شده چیزي -
 
 ....بابا نه -
 
 ....آ بودي خودت تو خیلی -
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 خوبم من بانو نباش نگران -
 
 هاتم گفتن بانو این عاچگ -
 
 عاچگ؟ -
 
 !خودمون عاشق همون -
 
 میباشد؟ خانوم سرکار هاي کشف از جمله -
 
 !حاال -
 
 هات گفتن حاال ژست این با مخصوصا.....کریس خوشگلی خیلی تو میگم -
 
 .شد سرد بخور. بخوریم مونو کباب گذاشتی اگه -
 

 یــه میــرم:گفــتم کــریس بــه بــود شــده شــروع ســردردم....کــردیم جمــع رو ســفره کــریس کمــک بــه
 ....شدم خسته خیلی بزنم کوتاه چرت

 
 ...میرم حاال بگیرم دوش برم نکردم وقت منم باشه -
 
 ...!عزیزم برو -
 

ــداختم تخــت روي و خــودم  زدم زل و گذاشــتم ســرم زیــر و دســتام...اومــد در تخــت فنــر صــداي....ان
 ....سقف به
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.... هـا  میشـه  چـی  میـدونی  تـو ....انتظـاره؟  در چـی  میـدونی .....ساسـان  هسـت  حواسـت ...بـودم؟  کجـا  من
 همــه توکــه....بگیــري؟ ازم و بــار یــه همــین.....بــاره یــه همــین.....امــروزه همــین....لعنتــی کــن بــس اه

 روي چیـزي  کـردم  احسـاس  اینکـه  تـا  شـد  سـنگین  هـام  پلـک  کـم  کـم .....گرفتـی  یکـی  یکـی  ازم و چیز
 چشــمام....میکــرد مســتم نــرمش موهــاي عطــر.... کــردم نگــاه پلــک الي از.....میکنــه ســنگینی ام ســینه

 ....باره یه همین....گرفتم آغوشش در تر محکم و بستم و
 

 مردمـــک تـــوي و کـــردم بـــاز و چشـــمام....اورد صـــورتم جلـــوي و ســـرش و کشـــید بـــاال و خـــودش
 ....شدم غرق چشماش

 
 ســینه روي و ســرش....بوســیدم شــو پیشــونی و بــردم گوشــش پشــت و موهــاش...زد رنگــی کــم لبخنــد

ــت ام ــت و گذاش ــه:گف ــایی ي ساسان،واس ــه روزه ــاهم ک ــر ب ــه زی ــقف ی ــدگی س ــیم زن ــال میکن ــال ب  ب
 ....میزنیم

 
 و خندیـــد....فشـــردم و اش بینـــی انگشـــتم بـــا...کشـــیدمش بـــاالتر و بـــردم کمـــرش زیـــر و دســـتام

 داري؟ دوستم:گفت
 
 !اوهوم -
 
 چندتا؟ -
 
 شدي؟ بچه -
 
 چندتا؟ بگو -
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 کــه رو هــا ســتاره موقــع اون...بشــمارم 7 تــا بــودم گرفتــه یــادم پرورشــگاه تــوي بــود ســالم 4 وقتــی -
ــمردم ــه میشـ ــه 7بـ ــیدم کـ ــس میرسـ ــردم حـ ــی میکـ ــی....ان خیلـ ــاد خیلـ ــی زیـ ــر یعنـ  همـــه آخـ

 ....هام بچگی هاي هفت همون اندازه دوستدارم.....عددها
 
 !بشمارم نبودم بلد اصال بودم بچه من ولی -
 
 !تنبلی بس از -
 

 !محشره چشمات رنگ ساسان:گفت کریس دوباره تا کردیم سکوت ثانیه چند
 
 !داشتم تو چشماي درباره نظرو همین منم اتفاقا -
 
 نتونسـتی  هـم  لنـز  پشـت  حتـی  و هسـت  چشـمات  تـوي  کـه  برقـی ....اس دیگـه  چیـز  یه تو چشماي اما -

 !جنگل عین نخورده دست بکر وحشی سبز....یشمیه چشمات رنگ اما....کنی پنهون
 
 !میکنی توصیف باحال خیلی -
 
 ...میبینم بد خواب شبه چند ساسان....عاشقتم چون -
 
 عزیزم؟ خوابی چه -
 
 تــو ولــی طرفـت  میــام میبیــنم رو تـو  اینکــه تــا نیسـت  اونجــا کســی بیابونـه  مثــل جــا یـه  میبیــنم خـواب  -

ــی ول ــري میکنـ ــغ....میـ ــزنم جیـ ــرار میـ ــنم اصـ ــار میکـ ــنوي انگـ ــان.....نمیشـ ــم ساسـ ــن از میترسـ  ایـ
ــده قــول ساســان....باشــم تــو بــی روز یــه اینکــه از.....کــابوس  تنهــام هیچوقــت هردومــون جــون کــه ب
 ....نمیذاري

 
 !نباشم من روز یه اگه حتی کنی زندگی باید تو و داره جریان زندگی!کریسم حرفیه چه این -
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 ....منی با همیشه بگو میمونی بگو....نمیخوام رو تو بدون زندگی ساسان نه -
 
 .....کریس توام با همیشه -
 

ــو روز اون: گفــت کــردو صــورتم نزدیــک و ســرش ــی باشــه شــینا دخترمــون اســم گفتــی ت  نگفتــی ول
 ها؟ چیه پسرمون اسم

 
 !کن انتخاب تو اونو -
 
 !باباش کپی....باشه تو عین پسرم دارم دوست -
 
 باشه؟ چی اسمش -
 
 ....میگم بهت بعد اونو -
 

 و دسـتم ...بـود  مـا  ي بوسـه  اولـین  ایـن .....نکـردم  امتنـاع  ولـی ...کـردم  هنـگ ....لبـام  روي شـد  قفل لباش
 شــده مشــکل بــرام کشــیدن نفــس....کــردم نــزدیکش خــودم بــه بیشــتر و بــردم نــرمش موهــاي داخــل
 ....بودي سنگین خیلی آخیش:گفتم و خندیدم....چرخید و خورد غلت کریس.....بودیم

 
 !ساســـان:گفت و کرد خمار و چشماش

 
ــم ــعف دل ــت ض ــراش رف ــو....ب ــدمش بوسیدمش ــش....بویی ــه پرستش ــودش ي کردم،هم ــت وج  میتونس

ــرق....پیــرهنش دکمــه طــرف رفــت دســتش....بــود دونفــر مــا قلبــی آرزوي ایــن....باشــه مــن بــراي  ب
 .....بیرون زدم اتاق از و مالیدم و هام شقیقه....کشید تیر سرم.....نشستم صاف.....گرفتم
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ــتم ــوي رفـ ــپزخونه تـ ــی و آشـ ــتم دم هرچـ ــد دسـ ــکوندم اومـ ــره....شـ ــزدم نعـ ــرف و میـ ــا ظـ  رو هـ
 ....میشکستم

 
 ام ســینه ي قفســه دیــدنش بــا....میکــرد نگــاه مــن بــه تــرس بــا و بــود کــرده کــز مبــل گوشــه کــریس
 پریـده  رنگـی  بـا  و بـود  کـرده  مچالـه  مبـل  ي گوشـه  و خـودش  زخمـی  ي پرنـده  یـه  مثـل ....شـد  سنگین

 بــه نگــاهم و میــزدم نفــس نفــس....بــود دســتم تــوي شکســته لیــوان از اي تکــه....مینگریســت مــن بــه
ــود کــریس ــه....ب ــه ي شیش ــوخت،اهمیت دســتم کــف.....دادم فشــار رو شــده تک ــدادم،مهم س ــک ن  اش

 ....کنه خفه شو هق هق میکرد سعی و میچکید چشمش ي گوشه از که بود کریس هاي
 
 ...کریس نکن گریه:گفتم لرزونی صداي با
 

 ....شد بلندتر هقش هق صداي
 

 ....نکن گریه میگم:زدم داد
 

 .....نشنوم هقشو هق صداي تا بود گرفته دهنش جلوي دستشو....میکرد گریه و میلرزید
 

 ....نکن گریه گفتم بهت:زدم داد و کردم پرت و برداشتم اپن روي از رو اي شیشه پارچ
 

 .....شکست مهیبی صداي با پارچ
 

 نــزار حــالی بــا....شــد قــایم مبــل پشــت رفــتم طــرفش بــه.....پــی در پــی هــاي جیــغ.....زد جیــغ کــریس
 میکنی؟ گریه چرا:گفتم

 
ــام ــل پاه ــد ش ــو دو روي و ش ــادم زان ــا آروم....افت ــدم ب ــایی ق ــرزون ه ــت از ل ــل پش ــرون مب ــد بی  و اوم
 ساسان؟ شد چت:گفت
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 هان؟ میکنی گریه چرا -
 
 ....ترسیدم -
 
 من؟ از چی از -
 
 ببین؟ کارات از -
 
 ....بود شده شکسته چیز همه....کرد اشاره وبرش دور به بغض با
 
 !کریس بدم چقدر من ببین -
 
 ....ساسان خوبی توخیلی -
 

 ....افتاد زانوهاش روي خودم جلوي و گفت اینو
 
 کریس؟ نه مگه بدبختیم خیلی ما:گفتم لرزونم صداي با
 
 ....داریم رو همدیگه ما گفته کی -
 
 !عاشقتم قسم مقدسات همه به موال به....کریس دارم دوستت....دارم دوست -
 
 ....دارم دوستت منم....میدونم -
 
 ....نمیفهمی که پاکی انقدر هنوز تو کریس نامرده خیلی دنیا -
 
 ...بفهمم رو چیزي نمیبینم دلیلی دارم رو تو تا من ولی -
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 ولــی....نــداره خبــر خــودش فــرداي از کــس هــیچ میگیــره ازت و چیــز همــه!پســته کــریس، بــده دنیــا -
 ....عمرم آخر تا همیشه دوستدارم همیشه من

 
 و گــرفتم و اش چونــه....کــرد تــر و پیــرهنم اشــکاش.....فشــردمش خــودم بــه و کــردم بغلــش محکــم

 تـوي  اشـکاش  شـوري  طعـم ....کـردم  حـل  قشـنگش  هـاي  لـب  تـوي  لبـامو  و بسـتم  چشـمامو ....اوردم باال
 !ساسان جون کریس، نکن گریه هیچوقت:گفتم و کشیدم عقب و سرم رفت دهنم

 
 ....تو خاطر به فقط:گفت و کرد پاك و اشکاش دستش پشت با و کشید عمیقی نفس

 
 ....بود بریده عمیق که کردم دستم کف به نگاهی.....بود شده خونی صورتش نصف

 
 ...دستت ساسان واي:گفت هول با کریس....کردم احساس شو درد تازه

 
 ...شده خونی بشور خودتو صورت تو نیست چیزي -
 

 ....عشقه ي نشونه ها خون این:گفت و کشید صورتش به دستی
 
 ، تو هاي دست ، تو هاي نفس یعنی گرما«
 

 «! ندارم ایمان خورشید به من. . . !  تو آغوش
 

 ....الهیه سمت رفتم کریس رسوندن از بعد
 

 ....آرش ي خونه
 

 داداش؟ چیشده:گفت و کرد اخمی م شده پانسمان دست دیدن با آرش
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 داري؟ نگهم در دم صبح تا میخواي یا تو بیام میذاري کوچیکه خراش یه نیس چیزي -
 
 ....دورش پیچوندي پانسمان دومتر و کوچیکه خراش اگه نداشتت ي عمه ارواح -
 
 ....تو هستی پیچی سه گیر عجب بابا اي -
 
 نگراتنم؟ بده -
 
 !نباشی میخوام -
 

 و شـاپ  کـافی  حوصـله :گفـتم  و کشـیدم  موهـام  تـوي  دسـتی ....شـدم  ولـو  مبـل  اولـین  روي و داخـل  رفتم
 ...کن درست رو ها تلخ قهوه اون از یکی....آرش ندارم

 
 ساسان؟ چیشده -
 
 .....!داغون.....آرش داغونم -
 

*** 
 

ــاعت ــداد 1 س ــه روز بام ــت جمع ــاهم....س ــه نگ ــاعت ب ــواري س ــزرگ دی ــوي ب ــه ت ــربه...پذیرایی  ي ض
ــاعت ــکوت سـ ــکنه و سـ ــتامو....میشـ ــوي دسـ ــاي تـ ــده موهـ ــنم م ژولیـ ــرم و میکـ ــین و سـ ــتام بـ  دسـ
ــدي ســردرد....میگیــرم ــایی صــداي....دارم ب ــاد ســر پشــت از پ ــا!بابامــه...می ــنفش ربدوشــامبر اون ب  و ب

ــد ــبتا ق ــاهش نس ــی کوت ــت خیل ــتنی دوس ــده داش ــازه....ش ــه اي خمی ــا میکش ــدایی وب ــواب ص ــود خ  آل
 نشستی؟ اینجا چرا جان ،بابا ساسان:میگه من به خطاب

 
 ...نمیبره خوابم -
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 ...پسرم چرا -
 

 بگم؟ بهش چی....پیداس مهربونش چشماي هم تاریکی اون توي
 
 ...بمونم اونجا روزي چند شمال میرم صبح م ریخته بهم یکم باباجون هیچی -
 
 باباجان؟ برمیاد من از کمکی -
 
 .بیارم دست به و آرامشم و برم میخوام فقط خوبم من پدر نه -
 
 ...بخوابم برم من...کرد خراب دوباره تو زندگی گیسو داري حق -
 
 ...بخیر شبتون....پدر برین -
 

*** 
 

 طبقــه بابـا  کـار  و سـامی  و مــن اتـاق  و بـود  دوم طبقـه  اینـا  بابــا اتـاق ....رفـتم  بـاال  هــا پلـه  از بابـا  دنبـال  بـه 
 ....سوم

 
 اتـــاقم دوروبـــر بـــه نگـــاهی و کـــردم بـــاز و چشـــمام آروم...زد و چشـــمام نـــور....زدم و بـــرق کلیـــد

ــردم ــادش....ک ــر ی ــا بخی ــه ب ــوقی و ذوق چ ــن ش ــاق ای ــزیین اول از و ات ــردم ت ــه....ک ــوقی چ ــراي ش  ب
ــودم عاشــق...داشــتم زنــدگی ــه وقتــی....کریســم عاشــق همیشــه مــن ؟؟؟چــرا....نیســتم االن مگــه...ب  ب

ــورش ــوي حض ــدگیم ت ــر زن ــنم فک ــنم میک ــدر میبی ــدگیم روي چق ــاثیر زن ــته ت ــی از....داش ــریس وقت  ک
 نشــون مــن بــه هــم ســکه روي اون دنیــا ولــی...بــود بهشــت دنیــا....شــد تمــوم مــن هــاي کــابوس اومــد

 از کــاري....برقصــم دنیــا ســاز بــا بــودم مجبــور مــن و...غوغاییــه چــه آرامــش ایــن پشــت فهمیــدم....داد
ــن ــد م ــود ســاخته کــاري کســی از...برنمیوم ــب...نب ــاپ ل ــوي و کــردم روشــن و ت ــدر ت ــی فول  ام شخص
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 عکســا دیـدن  بـا ....کــریس و مـن  عکسـاي  از بــود پـر ....مـن  عشــق:مضـمون  بـا  داشــتم پوشـه  یـه ...رفـتم 
 و ســرم و کــردم کلیــک آهنــگ یــه روي...شــد شــروع ســردردم....نشســت لــبم ي گوشــه زهرخنــدي

 ....گذاشتم میز روي
 

 دیــدنم بـا  حجتـی  آقـاي ....رفـتم  داخــل و شـدم  بلنـد ....خونـد  و اسـممو  منشــی...بـودم  دکتـر  مطـب  تـوي 
 ....طرفا این از جان ساسان:گفت و زد لبخند

 
ــا خــانوادگی پزشــک کــه بــود ســال چنــدین حجتــی آقــاي ــتم و زدم لبخنــدي....بــود م ــدتا ایــن:گف  چن

 ....بدونم و خودم وضعیت میخوام حاال....دادم انجام من و بود نوشته واسم دکتر که آزمایشه
 

 او بــه کنجکاوانــه مــن کشــیدو هــم در هاشــو اخــم....شــد بررســی مشــغول و گرفــت دســتم از رو پوشــه
 ....بگه چیزي بودم منتظر و بودم شده خیره

 
 لبخنــد....گذاشــت ام شــونه روي دستشــو....اومــد ســمتم بــه و شــد بلنــد و گذاشــت میــز روي رو پوشــه

 ...پسرم نداره تعریفی حالت:گفت و زد محزونی
 
 چیه؟ آزمایشام و اMRI دکتر؟نتیجه شده چی -
 
 ...نشدم عالئمت متوجه زودتر چرا -
 
 چیشده؟ میگید منم به -
 
 ...باشه اشتباه نتایج کنه خدا -
 
 ...میکنین نگرانم دارین دکتر....نیست اشتباه نه -
 

 :نشست اون پشت و رفت میز طرف به و شد بلند دوباره....مالید چشماشو و اورد در عینکاشو
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ــا داره صــبح اویــل در مخصوصــا ســردرد مثــل عالئمــی شخصــی وقتــی  پیــدا ســرگیجه و تهــوع حالــت ی

ــه ــل اگــه میکن ــو مث ــه ت ــره سرســري و باش ــیم اوضــاع بگی ــر وخ ــه ت ــو ساســان....میش ــدین ت ــاله چن  س
 وقتـی  چـرا  تـو  امـا ....شـد  عصـبی  میگـرن  اواخـر  ایـن  کـه  بـوده  سـاده  میگـرن  فقـط  امـا  همراهته سردرد

 چنــدتا بایــد باشــه؟ داشــته میتونــه دلیلــی چــه نمیکــردي فکــر میگرفتــی ســرگیجه یــا میشــدي بیهــوش
 ....بیفتی صرافت به تا حرفا این از و بدهMRI آزمایش حتما بگن دکتر

 
 ...میکنین نگرانم دارین حجتی آقاي -
 
 ...داشتم دوستت ام نداشته پسر جاي همیشه -
 
 ....دارین لطف ممنون -
 
 تـــوي از اورد مـــن پـــیش رو تـــو پـــدرت و اومـــدي پرورشـــگاه از وقتـــی....ساســـان مـــیگم جـــدي -

 ...میومد بدت دارو و دکتر از بچگی همون از....هستی قوي پسر خوندم چشمات
 
 ....میترسیدم دکترا از و گذاشت روم بدي تاثیر بودم آسایشگاه توي چندماه چون -
 
 بهــت مجبــورم بــاالس طاقتــت میــدونم کــه اونجــایی از امــا بگــم بهــت جــوري چــه نمیــدونم....ساســان -

 بــزرگ اونقــدر تومــور...بــدخیم نــوع از اونــم....داري مغــزي تومــور...بگــم جــور چــه...تــو پســرم:بگــم
 ....پسرم کن توکل خدا به فقط...برنمیاد کسی از کاري دیگه که شده

 
 تومــور...تمومــه؟ کــارم مــن یعنــی....شــد؟ گفــت؟چی چــی...رفــتم وا صــندلی روي و شــد شــل دســتام
 بگــم کــی بــه بــرم.....شــده اشــتباه دروغــه نــه...بــود؟ ایــن دردهــام ســر دلیــل....کــرده؟ رشــد اینقــدر

 بـود  قـرار  مـن  دختـر  اسـم  بگـم  کـی  بـه  بـرم ....کـنم؟  م خونـه  خـانم  مـو  عشـق  بشم؟قراره دوماد قراره
 .... بگم کی به برم...باشه شینا
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 دارم؟ وقت چقدر دکتر:گفتم....زدم پوزخندي

 
 ...ماه 3 حدود چیزي -
 
 ...میشم ممنونتون...نگین چیزي ام خانواده بکنم؟به خواهشی یه ازتون میشه -
 
- ... 
 
 میکایلیان؟ آقاي الو -
 
 بله؟ -
 
 ...هستم مدرس ساسان -
 
 ...کردي فکر حرفام روي چیشد...کوچک مدرس شما احوال آه -
 
 ....بود شما با بله،حق -
 
 ...هستی عاقلی پسر که خوشحالم -
 
 خداحافظ -
 

 تــوي گــردو دوبــاره!کــریس و بــودم مــن....شــدم خیــره گرانــد بــک ه و برداشــتم میــز روي از و ســرم
 بچـه  وقتـی  کـه  بغضـی  همـون ....خودمونـه  بغضـه  همـون  گـردو  ایـن  میـدونم  میـدونم، ....کرد رشد گلوم

ــودم ــراغم ب ــد س ــی....اوم ــار ب ــتم کاغــذي اختی ــارم و برداش ــتام تــوي رو خودک ــاردادم دس  بایــد فش
 .....مینوشتم
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 ... کریسم سالم«
 

 عــین....اســم تــرین خــاص و تــرین نــرم...شــنیدم زنــدگیم تــوي کــه عبــارتی کریس،قشــنگترین
 کــه قســم خــدا همــون بــه...یکیــه مــا خــداي ، کــریس...مــاهش صــورت عــین پــاکش روح خــودش،عین

 ... دارم و داشتم دوستت همیشه
 

 تــا ابروهــاي و چشــم اســتاد خشــک کــالس ســر کــه روزي همــون....دیــدمت کــه روزي همــون از شــاید
 اخـالق  بـا ...نشسـتی  مـن  جـاي  سـر  جسـارت  بـا  کـه  روزي اون از شـاید ....نـه  هـم  شـاید  یـا  کشیدي تا به

 روز همـه  خونـه  تـوي  همیشـه ....شـدي  نزدیـک  مـن  بـه  تـو  امـا  نمیشـد  نزدیـک  مـن  به کسی من خشک
 اون بوفـه  تـوي  و اومـدي  صـدا  و سـر  بـی ...یادتـه؟ ...دادي کـادو  مـن  بـه  تـو  امـا  میرفت یادشون تولدمنو
ــه ــی ي جعب ــز روي رو مخمل ــتی می ــط و گذاش ــی فق ــدت گفت ــارك تول ــاال....مب ــیفهمم ح ــدر م ــرام چق  ب
 .... بودم مهم تو براي که بود شیرین

 
ــداختم،هیچوقت دور کــادوتو گفــتم بهــت یادمــه ــارو ایــن ان  همیشــه پالکــارد و زنجیــر اون...نکــردم ک

 ! نکوست رسد دوست از هرچه...منه با
 

 اونقــدر تــو امــا کنــی عالقــه ابــراز مــن بــه بــود ســخت بــرات چقــدر میــدونم....شکســتم و دلــت خیلــی
 غـنج  دلـم  تـوي  چـرا  دروغ....دارم دوسـتت  گفتـی  مـن  بـه  ابـایی  هـیچ  بـدون  کـه  بودي پروا بی و جسور
ــی رفــت ــات ول ــد باه ــاري ب ــردم رفت ــوردت....ک ــردم خ ــت ک ــردم کوچیک ــا....ک ــاور ام ــن ب ــودمم ک  خ
 کـه  فهمیـدم  وقتـی  اینـو ...بـود  ولـی ...نیسـت  مهـم  بـرام  اصـال  کـه  میـزدم  گـول  و خـودم ...میشـدم  داغون
 ... کرد بستنی هوس زمستون وسط تو مثل سامی

 
 مـنم ...کـردي  اسـیرم  تبـدارت  چشـماي  اون بـا ...دیـدمت  اتاقـت  تـوي  کـه  فهمیـدم  وقتـی ....نـه  شـایدم  یا

 .... اسیرم عشقت به دارم عمر تا که فهمیدم
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 ... بود خواب یه عین...  شد تموم زود خیلی خوبمون روزاي
 

 بــه و کــن فرامــوش و عشــق ایــن...مجبــورم کــه نخــواه دلیــل ازم....همیشــه بــراي.....میــرم مــن کــریس
 همیشــه مــن.....میمــونم باهــات نــدادم قــول ولــی باشــم باهــات همیشــه دادم قــول...بــده ادامــه زنــدگیت

 ... باهاتم
 

 امــروزي عشــقاي تمــوم عــین...مــا عشــق ي قصــه ایــنم....شــو دیگــه یکــی عاشــق....کــن فراموشــم امــا
 نمیتــونم مــن نمیخــوریم هــم درد بــه مــا امــا دارم دوســتت مــن درســته....میشــد تمــوم روزي یــه بایــد

ــبختت ــنم خوش ــت.....ک ــدارم و لیاقت ــریس ن ــو....ک ــق ت ــر داري ح ــري ه ــواي فک ــورد در میخ ــن م  م
 .... داري حق...بکنی

 
 .م.ساسان....باش خودت مواظب....میسپارم خدا به اول رو تو
 

*** 
 

ــت ــتن از دس ــیدم نوش ــرم و کش ــاال و س ــردم ب ــاس ب ــردم احس ــورتم ک ــه ص ــف....خیس ــتم ک ــه و دس  ب
  گریه؟ و من...محاله نه........یعنی...خیسه صورتم واقعا نه دیدم و کشیدم صورتم

 
ــریس آره ــود تــو....ک ــو غــرور نازکــت دل و پاکــت وج ــت من  آره.....کــرد باطــل و طلســم.....شکس

 کــرد گریــه مــردي یــه اگــه میــدونم مــنم...کــردي تــر منــو چشــماي کــه بــودي کســی تنهــا تــو کــریس
 ......... گذشته کار از کار:دیگه یعنی

 
 از بعــد مــن....کــردم تجربــه و چیــز همــه مــن تــو بــا ولــی....نمیکــردم درك و کــردن گریــه حتــی مــن

 خـاطر  بـه  اشـکا  ایـن ...کـردم  مـزین  گریـه  اسـم  بـه  ناخونـده  مهمـون  یـه  بـا  و چشمام اندي و سال بیست
  ؟ نذاشتی چرا....بشیم خوشبخت نذاشتی چرا خدایا....کریس توست
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  خدا؟ چرا
 

 .... خواستم زندگی ازت فقط من
 

 : پیچید گوشم توي خواننده صداي
 

**** 
 

  بشه سر بغض یه با امشبم نذار
 

  بشه تر چشات گریه زیر بزن
 

  هم رو آروم خیلی چشماتو بذار
 

  یکم شی سبک گریه زیر بزن
 

  کنار بذارش و غرور امشب یه
 

  ببار لذت با هستی ابري اگه
 

  که هستی عاشقش اگه هنوزم
 

  دیگه قلبت تو هاتو غصه نریز
 

  کنه ات خسته دیگه نذار غرورت
 

  کنه ات شکسته دل باید نیست اگه
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  داغونی کنی پنهون نمیتونی
 

  نباشــــی یادش نمیتونی
 
  آسونی این به
 

  تو داري دوستش و عاشقی هنوز
 

  تو جاري اشکاي بده نشونش
 

  داغونی کنی پنهون نمیتونی
 

  نباشی، یادش نمیتونی
 
 .... آسونی این به
 
 ) گریه زیر بزن/شیري رضا(
 
 
 

 ......اول بخش پایان
 

 ....دارد ادامه داستان این
 

 شیاسی هنگامه
 

 1392 مهر 18
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