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 ی عصمتهینوشته هان|رمان عشق دوم 

 
telegram.me/caffetakroman 

 دور هم جمع شده بودن؛ مارستانی همه خانواده تو بدنشی که به شوق دیی اومدن دختر کوچولوای شده بود؛ وقت به دنوقتش
 .  بودی خالیلیفقط مامان و بابا نبودن؛ جاشون خ

 
 ری به صورت سمیگاه.  زدی تو وجودم موج مجانیاحساس ترس و ه. می کوچولو بودهی پشت در اتاق عمل منتظر هدهمه

.  اومدیچقدر پدر شدن به چهره مردونه ش م.  نگران بودی شد، ولی مدهی به وضوح دي کردم؛ تو چشماش برق شادینگاه م
 . دی رسیبه نظر م خوشحال یلیصداش کنه خ» عمو« ین زبونیری دختر ناز با شهی قراره نکهی هم از ااریسام
 
 و من نتونم برادرزاده خوشگلم ادی بشی پي بازم کاردمی ترسیم.  شدی داشت تموم مگهی کالفه ام کرده بود، صبرم دیتابیب

 ی بمی و نگرانیتابی انگار بیول.  نباشهانی سرهنگ شاکردمیخدا خدا م. ختی که بلند شد، دلم رلمی زنگ موبايصدا. نمیرو بب
 . دادم  بود؛ جوابانیسرهنگ شا.  نبودلیدل
 
 .سالم جناب سرهنگ -
 
   ؟یسالم سرمه جان، تهران -
 
 .بله تهرانم -
 
 . دمی که بهت می آدرسنی خودت رو برسون به اعیپس سر.  خبیلیخ -
 
 ! اومده؟شی پیمشکل -
 
 .دهی محی رو برات توضزیهمه چ. مهرداد اونجاست! هی فوراتی عملهی -
 
 از طرف بی دوباره سرگرد مهرداد اددنی طرف، و فکر دهی از نمی رو ببری سمۀ تونستم بچی نمي فوراتی عملنی ا بخاطرنکهیا
 ی خداحافظهی گرفتم و بعد از انیآدرس رو از سرهنگ شا.  نداشتمي چاره ایول.  بشمی آشفته و عصبی باعث شد حسابگهید

 . افتادم  راهار،ی با داداشام و رها زن ساميسرسر
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به مقصد .  خارج بودي بود و از محدوده شهرلومتری کی حدود سيزی که سرهنگ بهم داده بود چی تا نشونمارستانی بۀفاصل
 رو دورتر از خونه پارك کردم و از نمیماش.  توش ساکن نبودی مواجه شدم که ظاهراً کسیمی خونه بزرگ و قدهی با دم،یکه رس

 .  خونهاطی داخل حدمی پرواری ديرو
 

 به اطی آروم و با احتیلیخ.  کردمداشی پاطی شدم و با چشم دنبال مهرداد گشتم که اون طرف حمی درخت قاهی پشت عیسر
 با دمیبهش که رس.  لبش نشوندي روی که متوجه من شد، دست و پاش رو گم کرد و لبخند پت و پهننیهم. سمتش رفتم

 .  سالم کردتیمی و صماقیاشت
 
 خواست باور کنه من ازدواج ی دونم چرا نمی بودم؛ نمی از دستش شاکیلیخ. سالمش رو دادم جواب ینی اخم و سرسنگبا

.  خواست درك کنه که من دوستش ندارمی دونم چرا نمینم!  تونه من رو مال خودش کنهی وجه نمچی به هگهیکردم و د
 . ادی از قبل ازش بدم بشتری ب هربارشدی باعث منی و ات گرفی نمي منو جدي های ها و بداخالقتیاون اصال عصبان

 
 هی. می کرددای و فروش مواد مخدر رو پدی اون باند خرسیرئ:  که گفتدمی رو ازش پرساتی عملانی جری اخم و کج خلقبا

 جهیدر نت. نجاستی ذاره و معموال ای منجای که قرارهاش رو امیمتوجه شد. می در آوردنجای که سر از امی کردبشیمدت تعق
 . هستی مشکلهی یول.  جاستنی کرد همری دستگرو  دردسر اون و آدم هاشی بشهی که مییتنها جا

 
 !؟یچه مشکل -
 
 و متاسفانه همشونم ادهی زیلی بانده، آدماش هم هستن که تعدادشون خسی که رئی اون خونه عالوه بر شهرام شاهيتو -

 .مسلح هستن
 
 
 . اون هاستيری هم دستگي فوراتی عملنی الی خونه هستن و دلنی االن شهرام و دار و دستش تو ایعنیپس  -
 
 ! دختر باهوشنیآفر -
 

 ! کجان؟روهایخب پس ن:  بهش رفتم و گفتمي غره اچشم
 
 ! توة رو گذاشته به عهداتی عملنی ای فرماندهانیسرهنگ شا -
 
 !من؟ -
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 خودت نجای ايدی تو رسیقرار شد وقت.  ندارمیه فرماندتی صالحشونیمنم که از نظر ا.  در دسترس نبودنهیآره، چون بق -
 .ی خبر کنروهاروین

 
 خودم ي کردم به روی سعی کردم ولفی دلم خنک شد و کی سرهنگ با وجود مهرداد من رو فرمانده کرده حسابنکهی ااز
 .ارمین

 
 . رو بده به مننی خب حاال؛ اون دوربیلیخ -
 

 هی. دی داخل رو دشدی می بود به سختفیچون پنجره کث. ساختمون نگاه کردم رو از مهرداد گرفتم و باهاش به داخل نیدورب
 زد؛ انگار داشت ی شد و حرف می پنجره رد مي هم مدام از جلوگهی مرد دهی.  بودستادهی اواریمرد اسلحه به دست کنار د

 حدس ی شد ولی خارج مدمی چون مدام از منطقه دنمی صورتش رو ببونستم تینم.  دادی محی رو توضيزی نفر چهی يبرا
 صورتش شهیچون هم.  بوددهی ندچکسی هیعنی بودم؛ دهی شهرام رو ندة هم تا حاال چهریاز طرف.  باشهی شهرام شاهزدمیم

 . می هم ازش نداشتی عکسیحت.  کردی شال گردن پنهون مای نکیرو با کاله لبه دار و ع
 

 ي پنجره و در منطقه ي درست جلوستاد؛ی دفعه اکی که شدمی داشتم کالفه مگهی شد؛ دی پنجره رد مي مرد مدام از جلواون
 همون فرزام ی شهرام شاهیعنی! شوهر من؟! فرزام؟. اون مرد فرزام بود.  به صورتش نگاه کردم؛ ماتم برده بودقیدق.  مندید

انقدر افکارم آشفته شده بود که .  موضوع رو هضم کنمنی اتونستمینم!  بود؟ته مدت به من دروغ گفنیبود و اون تموم ا
 . رمی بگمی تصمتونستمینم
 

.  نگاه کردمقی چشمام گرفتم و دقي رو جلونیدورب!  دختر اومد سمت فرزامهی.  از پنجره به داخل خونه نگاه کردمدوباره
 . ه بوداون دختر، سار. زبونم بند اومده بود و نفس هام نا منظم شده بود. کردمی رو باور نمدمیدی که ميزیچ
 

 و ری سمۀ بچدنی دي امروز هم برایحت.  اومدی کجا همراهمون نمجی روزها به بهونه کنکور هنی که اکمی خواهر کوچساره
 .  ظاهرا درس خوندنش بهونه بودیول!  به بهونه درس خوندنمارستان؛ی بومدیالهه ن

 
 باند بزرگ مواد مخدر باشه و ساره هم هی سی باور کنم فرزام رئتونستمینم!  رنگ داد به سارهدی و سفکی کوچۀ بستهی فرزام

 ي با دستادی بایعنی کنم؟ کی با شوهر و خواهرم روبرو بشم و به سمتشون شلدی من االن بایعنی: گفتمیبا خودم م!  معتادهی
 ه؟ی اما چاره چرم؟ی رو بگون جونشی حتای بزنم بیخودم بهشون آس
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 سر من تونهی فرزام فکر کنه مخواستمینم.  باتالق فرو برننی تو اشتری اجازه بدم بتونستمی نم خودم رو گرفته بودم؛میتصم
 و سمی پلکیمن . گذرهی ماه مکی سقف نرفتم از زمان عقدمون فقط هی ری هنوز باهاش زنکهیخوشحال بودم از ا. کاله بذاره

 .  عمل کنمفمی به وظدیبا
 

 ازش خواستی وجه دلم نمچی به مهرداد نگفتم چون به هيزیدرمورد فرزام و ساره چ.  رو اعزام کننروهای گرفتم که نتماس
 هم نشده بود که اون دختر ساره نی و متوجه اشناخت؛ی بود و اون رو نمدهیمهرداد فرزام رو ند. طعنه و زخم زبون بشنوم

 .هست
*** 

 ضد گلوله ۀقیجل. کردنی می و خودشون رو پشت درخت ها مخفدنشی ماطی وارد حواری دي از باالیکی یکی آروم و روهاین
 و رفتمی جلوتر مهیمن از بق. شدنی مکی آروم آروم به ساختمون نزدروهای من نةبا اشار. تنم کردم و اسلحم رو دستم گرفتم

 ... شروع شديباز. ومدی به پام ما ازم فاصله داشت، اما پنکهیمهرداد هم با ا
 

 پشت واری متوجه ساره شدم که از ديری درگنیتو ا. میکردی مکی گلوله ها بلند شد و هر دو طرف به سمت هم شليصدا
 هفت هی تنها سالحش دمش؛یدیم.  راحت شد اما هنوز نگران فرزام بودمالمیاز بابت ساره خ. ساختمون باال رفت و فرار کرد

 . کردمیک می اون بود و رو هوا شلشیتمام فکرم پ.  بودریت
 

 ۀ گلولهی امیتا خواستم به خودم ب.  خورده بودریپام ت. دیچی تو ساق پام پيدی درد شدکدفعهی حواسم به خودم نبود که اصال
 يصدا. رفتی ازم ميادیخون ز.  افتادمنی زميرو.  افتهی دست راستم نشست و باعث شد اسلحه از دستم بي بازوي روگهید

 ! رمهس: زدی مادی که فردیرسیفرزام به گوشم م
 ... سکوتدمیشنی که ميزی بود و تنها چیاهی سدمیدی که ميزیبعد از اون تنها چ. دیدوی به سمتم مو

*** 
 :مهرداد
 مثل ییزهای به شهرام انداختم و چینگاه. شدی مکی افتاد و شهرام اسمش رو صدا زد و بهش نزدنی زمي روهوشی بسرمه

 نیا... شی رنگ، ته ري قهوه اي پرپشت و فر، چشم هاي قد متوسط، موهاه،دونیاسم سرمه رو م:  برق از ذهنم گذشت
 !مشخصات فرزامه

 
انگار .  راستشي چپش و ساق پاي کردم؛ کتف سمت راستش، رون پاکیاسلحم رو به سمتش گرفتم و سه تا گلوله شل 
 . که حق من بود و اون با دروغ و  کلک از چنگم درش آورده بودي دختررم؛ی انتقام سرمه رو ازش بگخواستمیم
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 یهمشون زخم.  همون فرزام تموم شده بودای شهرام ۀ دار و دستیۀ بعد، کار بققهیچند دق!  کنار سرمهقای افتاد؛ دقنی زميرو 
 فرزام و سرمه شدن؛ی منتقل مانمارستی به بدی شده بودن و باهوشی که بییتنها کسا.  زنده بودنی افتاده بودن؛ ولنی زميرو

 .  و بگه که دو تا آمبوالنس بفرستنرهیبا اورژانس تماس بگ  گفتم کهروهای از نیکیبه . بودن
 

 و بالفاصله بردن اتاق عمل تا گلوله هارو از بدنشون مارستانی و سرمه و فرزام رو منتقل کردن به بدنی ها رسآمبوالنس
 ي تو بدنش بود اما زخمايشتری فرزام گلوله بنکهیبا ا.  وضع سرمه بدتر از فرزام بود،گفتی که دکتر مياونجور. خارج کنن
 . بودته ازش رفيشتری تر بود و خون بقیسرمه عم

 
 یلیخ. زدمی ضرب منی زمي دستام گرفته بودم و با پاهام رونیسرم رو ب.  نشسته بودمی صندلهی يپشت در اتاق عمل، رو 

 !؟ی چومدی نمرونیاگه زنده از اتاق ب.  ازش رفته بوديادیخون ز. نگران سرمه بودم
 
بغض داشت .  رسوندمارستانی هم خودش رو به بانی مدت سرهنگ شانیتو ا.  پشت در اتاق عمل منتظر بودمی ساعت،دویکی

رهنگ  سکردی که حالم رو درك میتنها کس.  چشمام حلقه زده بودياشک تو. دادمی اجازه شکستن بهش نمی ولکردیخفم م
اما سرمه گوشش .  من صحبت کرده بودة هم با سرمه دربارچندبار یاون از عالقه من به سرمه خبر داشت؛ حت.  بودانیشا

 .  حرفا نبودنیبدهکار ا
 

 به مهیسراس.  بودهوشی شده بود و همچنان بدی مثل گچ سفی خونیصورتش از ب. رونی سرمه رو از اتاق آوردن بباألخره
.  و پانسمان شدههیزخمشم بخ. میگلوله هارو از بدنش خارج کرد:  که گفتدمی سرمه پرستیسمت دکتر رفتم و از وضع

 .مین بهش خون بزدیحالش خوبه فقط چون خون از دست داده با
 
 رهی به من خنینگاهم به سرهنگ افتاد که با لبخند و تحس.  لبم نشستي روي راحت شد، لبخندالمیاز بابت سرمه که خ 

عمل فرزام هم تموم شده بود و منتقلش کرده بودن .  شدم و سراغ فرزام رو گرفتمدهی کشرشی اراده به سمت پذیب. شده بود
 . ششی و رفتم پدمی اتاقش رو پرسةشمار.  به بخش

 
وارد . ر سرمه بود پدیمی کرد؛ سرهنگ دوست قدقی هم تصدانی رو سرهنگ شانیا.  آدم فرزامهنی مطمئن بودم اگهی دحاال

 ۀمتوجه حلق.  سرباز هم کنارش بودهیدستش با دستبند به تخت بسته شد بود و .  نگاهش کردمرونیاتاق نشدم، فقط از ب
 نی که مجبور بشه بيکردی نمي وقت کارچی هی رو دوست داشتسرمه اگه تو واقعا.  دست چپش که شدم، خندم گرفتيتو

 کمتر دارم که ی خالفکار چة پسرنیمگه سرمه هنوزم عاشق فرزامه؟ مگه من از ا! عشق؟.  رو انتخاب کنهیکیکار و عشقش 
 نه؟یبی پس چرا منو نمستم؟ی مگه من عاشقش ننه؟یبیسرمه منو نم
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 ی از زندگشهی همي و برارهی کنم تا بمي رو دستکارژنشی برم تو اتاق و کپسول اکسخواستی بودم که دلم می عصبانقدر
 ...شدی نمف؛ی حیول. رونیسرمه بره ب

 
 سرهنگ از اتاق خارج شد و بهم گفت که سرمه به دم،یبه در اتاقش که رس. نمشی دکتر سرمه اجازه گرفتم که برم بباز

 . کنار تختش نشستمی صندليآروم بهش سالم کردم و رو. وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. هوش اومده
 
 ؟يبهتر -
 
 . درد ندارمگهیآره، د -
 
 .چون بهت آرام بخش زدن -
 
 فرزام بود که ری انقدر فکرش درگدیشا.  آروم بودزد؛ی مثل قبل باهام بداخالق و خشن حرف نمگهی دیول.  تو خودش بودیلیخ
 .  کنارش نشستهی کدونستینم
 
 . باور کنمتونستمینم.  ناراحت شدمیلی همون فرزامه خ،ی شهرام شاهدمی فهمیوقت -
 

:  بلند کردم و گفتمیصدام رو کم.  نگفتيزیچ. خوردی گونه هاش سر مي رو به سقف گره زده بود و اشک از رونگاهش
 انقدر راحت اعتماد نکن؟ سرمه مگه بهی آدم غرهی سرمه؟ بهت نگفتم ازدواجت با فرزام اشتباهه؟ چقدر بهت گفتم به يدید

 ... کمتر داشتم؟ مگه منی چیمن از اون عوض
 

 من ازت بدم ی باور کنيخوایچرا نم.  بشنوميزی چخوامینم! بس کن مهرداد:  بلند گفتي و صداهی رو قطع کرد و با گرحرفم
 ...رونیبرو ب. نمتی ببخوامی نمگهید.  کنم؟ برو، دست از سرم برداری روز راحت زندگهی يذاری چرا نم؟یکنی چرا ولم نماد؟یم
 

 که سرمه ياز اتاق خارج شدم؛ همونجور. رفتی بود که به قلبم فرو ميزی آورد، مثل خنجر تی که به زبون مي کلمه اهر
 . باشهدهی حرفامون رو شنۀ که همزدمی بود؛ حدس مستادهیسرهنگ پشت در اتاق ا. خواستیم
 
 هم سوخت؛یدلم م .کردمی مهیخودمو انداختم تو بغل سرهنگ و بلند بلند گر.  در برابر بغضم مقاومت کنمتونستمی نمگهید 

 با حرف کردی می سرهنگ سعست؟ی که مال من نی رو تو دلم کاشتی چرا عشق کسایخدا.  سرمهي خودم و هم برايبرا
 . دمی کلمه از حرفاش رو نفهمکی ی سرمه بود که حتغول من انقدر فکرم مشی بده ولمیهاش آرومم کنه و دلدار
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 دادم و چشمام رو هی پشتم تکواریسرم رو به د. زدمی نفس نفس مهیشدت گراز .  نشوندی صندلي رو گرفت و من رو روبازوم
همون لحظه .  ذره بهتر شدهیآب رو خوردم؛ حالم .  آب آوردوانی لهیسرهنگ برام .  فکر نکنميزی کردم به چیبستم؛ سع

.  برادر بزرگتر سرمه پشت خطهر،ی متوجه شدم که سملی موباۀبه صفح ی چشمری نگاه زهیبا .  سرهنگ زنگ خوردلیموبا
 : روبه وضوح بشنومری سمي من صداشدی باعث منی غرق در سکوت بود امارستانیب

 
 . جانریسالم سم! الو -
 
 حالتون خوبه؟. انی شايسالم آقا -
 
  افتاده؟یاتفاق. ممنون پسرم -
 
 ن؟ی ازش نداريخبر. دهی جواب نمزنمی سرمه زنگ می به گوشیراستش هرچ -
 
 ... جانریراستش سم -
 
 ان؟ی شاي شده آقايزیچ -
 
 ...دهی دبی آسکمی ات،یتو عمل... سرمه -
 
 االن کجاست؟ حالش خوبه؟! ؟یچ:  وسط حرف سرهنگ و داد زددیپر
 
 ! االن حالش خوبهمارستان؛ی بمیمنتقلش کرد! آروم باش پسرم -
 
 مارستان؟یکدوم ب -
 
 ...مارستانِیب -
 
 . اونجارسونمیمن االن خودم رو م -
 
 !جاده ها شلوغه؛ خطرناکه! فقط عجله نکن. باشه پسرم -
 
 . فعالان؛ی شايچشم آقا -



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 10 

 
 ری سمیحاال به نظرت وقت:  گفتیحی توضچی شدم؛ بدون ههی بود که من متوجه قضدهی که از حالت صورتم فهمسرهنگ

 شه؟ی میبفهمه فرزام خالفکاره، چ
 
من مطمئنم کار .  حساسهیلی رو سرمه خریسم.  به طالقکنهی وادارش مری اگه سرمه نخواد از فرزام جدا شه؛ سمیحت -

 .شهی مدهیسرمه و فرزام به طالق کش
 

 هم گذاشتم به يدوباره چشمام رو رو.  کجادمی تأسف تکون داد و بعد از جاش بلند شد و رفت؛ نفهمۀ به نشوني سرسرهنگ
 هی امکان داره یعنی که اسمش بره تو شناسنامم؟ رسهی روز میعنی من به سرمه برسم؟ شهی میعنی! ایاخد. فکر فرو رفتم

 ...هشی میعنی که سرمه هم عاشق من بشه؟ ادی بيروز
*** 

چشمام رو که باز .  به خودم اومدم؛ انقدر به سرمه فکر کرده بودم که خوابم برده بودزدی که اسمم رو صدا مری سمي صدابا
 مهرداد، سرمه کجاست؟ تو کدوم اتاقه؟:  گفتری سم؛یبعد از سالم و احوال پرس. دمی سرم دي رو باالاری و سامریکردم؛ سم

 
 .اونجاست:  دست به اتاق سرمه اشاره کردم وگفتمبا
 

پرستار از قبل؛ پشت . کردمی بهشون نگاه میواشکی و ستادمیمن هم پشت در اتاق ا.  رفتن و وارد شدن به طرف اتاقییدوتا
 ریسرمه هم دستاشو محکم دور سم.  به سمت سرمه رفت و بغلش کردریسم. نهیتخت رو باال آورده بود تا سرمه بتونه بش

 . کردی مهیحلقه کرده بود وگر
 

 یلیخ:  با حرفاش آرومش کنهکردی می سعریسم. شدی کردنش بلندتر مهی گري و صداکردی دستشو تنگ تر مۀ لحظه، حلقهر
 قربونت بره که ی داداش؟یکنی میتابی بی چي براگهیمن کنارتم د.  نکنهی گرگهی کوچولو؟ تورو خدا دی آبجيدیترس
 ...شهینگران نباش حالت خوب م! يدیترس

 
 که سرمه با تمام وجود ی که فرزام، کسدونستیاون نم. ستی حال بدش ن سرمه از سر ترس ویۀ گردونستی نمری سمچارهیب

 ...دونستی نمیچیاون ه. ادی بال سرش بنیعاشقش بود، باعث شده ا
 

 خواهر و برادر نیا.  تخت نشستۀ خودشو از بغل سرمه جدا کرد و با دستش اشک رو از گونه هاش پاك کرد و بعد گوشریسم
 شروع کرد به شهی شوخ طبع مثل همارِیسام. شدی ممی حسودری به سمی که گاهي از اندازه به هم وابسته بودن؛ در حدشیب

 از قهیبعد از چند دق. دیخندی بود که سرمه به خنده افتاد و بلند بلند مهرانقدر تو کارش ما.  کردنفیحرف زدن و جوك تعر
 . در اتاق اومدن به سمت اری و سامری کردن و سمیهم خداحافظ
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 ه؟ی خواهرت چي هاهی گرلی دلیدونیم:  مقدمه گفتمی از اتاق خارج شدن، بنکهی محض ابه
 

 !؟یچ:  با تعجب بهم نگاه کرد و گفتریسم
 
 !ایدنبالم ب -
 
 !برو تو:  گفتمری رو به سممیدیبه اتاق که رس. ومدنی هم پشت سرم ماری و سامری و سمرفتمی سمت اتاق فرزام مبه
 
 نجایفرزام ا: دی سرش رو به سمتم برگردوند و با تعجب پرسکدفعهی.  به داخل اتاق کرد اما نرفت داخلی نگاهدی شک و تردبا
 !کنه؟ی مکاریچ
 

.  خون و صورتش قرمز شده بودۀچشماش شده بود کاس.  کردمفی فرزام رو براش تعرنی دروغتی و هواتی عملانی جرتموم
 جلوش رو اری مشت شده بلند شد که بره داخل اتاق؛ اما من و ساميبا دستا. د کرده بود رگ گردنش باتیاز شدت عصبان

 . ارهی سر فرزام بییچون ممکن بود بال. میگرفت
 

 که حاال با بغض و لرزش صدا همراه شده ی محاصره شده بود، با همون خشماری من و سامي دستانی که بي همونجورر،یسم
 ...کشمشیمثل سگ م. ذارمی آدم رو زنده نمنیمن ا. دیرفم باششما دو نفر شاهد ح: بود، گفت

 
چقدر .  رفتری کرد و دنبال سمی از من خداحافظعی هم سراریسام.  محکم، خودش رو از ما جدا کرد و رفتۀ ضربهی بعد با و

 راهم ي از جلوشهی همي راحت شد که فرزام براالمی خگهید.  ساختموالی ههی از فرزام ر،ی سمشی پنکهیخوشحال بودم از ا
 . کمیقبل به سرمه نزد  ازشتری هر لحظه بکردمیاحساس م. کنار رفت

 
 گفته که ریدکتر به سم:  مقدمه گفتی بدیبهم که رس.  اومدی شدم که به طرفم مانی بعد متوجه سرهنگ شاۀ لحظچند

 .رنی سرمه رو ببره خونه؛ دارن متونهیم
 
 سرمه رو دور ي از دستایکی هر کدوم ار،ی و سامریسم. سرمه از جاش بلند شده بود .می بعد باهم به سمت اتاق سرمه رفتو

 برم کمکش کنم اما خواستمی مزد؛یسرمه لنگ م. بردنی ممارستانی بیگردنشون انداخته بودن و اون رو به سمت در خروج
 از هی گرفتم و جلوتر از بقاری رو از سامنی ماشچیدر عوض سوئ.  شدمف منصرممی از تصمشهی می عصبری سمدونستمیچون م

 . خارج شدممارستانیب
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 هم پشت فرمون اری عقب سوار شدن و سامریسرمه و سم.  و در عقب رو باز کردممارستانی بي آوردم جلوقای رو دقنیماش 

زه بده منتقلش سرهنگ با دکتر فرزام صحبت کرد که اجا. می برگشتمارستانیمن و سرهنگ هم به داخل ب. نشست و رفتن
 برگشتم به خونه م،ی منتقل کردمارستانی فرزام رو به بنکهیبعد از ا. ستی نیدکتر هم گفت مشکل.  زندانمارستانی به بمیکن

 ... خودميمجرد
*** 
 :»سرمه«تی رمان به رواادامه

 الهه و ری که فکرش درگزدمی نداشتم؛ چون حدس مي انتظارریاز سم.  کلمهکی از غی درزد؛ی حرف نمچکسی هنی ماشتو
 .نهی آروم بشتونهی هم نمقهی دقکی یاون حت! هی عادری غیلی سکوت اون خار؛ی سامیول.  باشههیدخترش هد

 
 سکوت نی گرفتم امی مهرداد بهشون گفته؟ تصمیعنی که انقدر تو خودشونن؟ دنی فرزام رو فهمیۀ قضیعنی: با خودم گفتم 

  اومد؟ای به دنهیهد: فتم گریرو به سم. کسل کننده رو بشکنم
 
 ...آره:  جوابمو دادی حوصلگی ببا
 
 !ي خان داداش؛ بابا شدگمی مکیپس تبر -
 
 !؟ی که خوشحالیکنیچرا تظاهر م -
 
 ...سکوت کردم.  کنمی با فرزام زندگتونمیمن که نم! گهی ددنیفهمی مدی با؟یآخرش که چ.  بودندهیپس فهم.  خوردمجا
 
  بال رو سرت آورده؟نیفرزام ا -
 
 ! خوردم، اومد سمتمری من تدی دی وقتیاون حت! نه نه -
 
 ؟یکنی ازش دفاع ميدار -
 
 .کنمینه من ازش دفاع نم -
 

 !یکنی ازش دفاع ميچرا دار:  رو بلند کرد و گفتصداش
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  شد؟یبعدش چ:  و گفتنیی صداش رو آورد پادوباره
 
 .ادی نمادمی يزیچ. دونمیمن نم -
 
 ... خوردهریفرزام هم ت -
 
 ! ؟یچ -
 
 ؟ي ناراحت شد؟ي نگرانش شده؟یهان چ -
 

 ...تورو خدا داد نزن. ریداد نزن سم:  و گفتمدی ترکبغضم
 
. ی کنرونی فکر فرزام رو از سرت بدی بایول. من رو ببخش سرمه:  گفتیدستم رو گرفت و با لحن آروم.  خودش اومدبه

 . رو مطمئن باشنیا! شهی نمی زندگس،ی پلهی خالفکار و هی یزندگ
 
 ... نزدی حرفچی هچکسی به خونه، هدنی بعد تا زمان رسو

*** 
 سالن راه ي رو تو بغلش گرفته بود و توهی بود و رها هم هددهی سالن خوابۀ گوشۀالهه رو کاناپ.  وارد خونه شدمری کمک سمبا
 . خودشونۀرده بود خون الهه و بچه رو نبر،ی سمنکهیچقدر خوشحال شدم از ا. رفتیم
 
 نیرها هم. میکردی می کار رفته بودن خارج، فقط من و ساره توش زندگي چون اونا برایول.  مامان و باباستۀ خونه، خوننیا 

 ! سرمه؟ي شدیچ: دی نگران پرسیکه متوجه ما شد، با عجله به سمتم اومد و با لحن
 
 .خوبم نگران نباش.  رهاستی نمیزیچ:  لبخند جواب دادمبا
 
 صورتش رو نوازش کردم و کمی.  بودیچقدر خوشگل و تپل.  بوددهی کردم که تو بغل رها آروم خوابهی به هدی بعد نگاهو

.  اصرار داشت که کمکم کنه اما اجازه ندادمریسم.  گرفتم و به سمت اتاقم رفتمواریقربون صدقش رفتم و بعد دستم رو به د
 .  در رو بستمبه اتاقم رفتم و

 
نگاهم افتاد به . دمی پوشی دست لباس راحتهیبه جاش .  اتاقۀ رو از تنم در آوردم و انداختم گوشمی پاره و خوني هالباس

 .می که من و فرزام روز عقدمون گرفته بودی تختم؛ عکسيعکس بزرگ باال
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از .  تخت انداختميخودم رو رو.  اتاقۀ برداشتم و پرتش کردم گوشواری ديبا حرص عکس رو از رو. بغض راه گلوم رو بست 

 همشون من بودم و فرزام؛ يتو.  تخت پخششون کردمي دسته عکس در آوردم و روهی کنار تخت بود، قای که دقزمی ميکشو
 ... برام مثل همهي تو هم شد؟ی کار رو با من بکننی ايداد  به خودت اجازهيچجور! ازت متنفرم! یفرزام لعنت

*** 
 .دمی در از خواب پري صدابا
 
 ه؟یک -
 

 !منم سرمه: ریسم
 

 هی ریسم:  کردم و گفتمیمکث. نهی اونارو ببری سمخواستمینم.  فرزامي تخت پر بود از عکسايرو.  به دور و برم انداختمینگاه
 !لحظه صبر کن، لباس ناجور تنمه

 
 . توایداداش ب: م و گفتم کشو گذاشتي عکسارو جمع کردم و توعی سرو
 
 . شام آمادستنیی پاایب:  گفتی و باز کرد و با مهربوندر
 
 مگه ساعت چنده؟! شام؟ -
 
 ! مني خانم خوابالوی آبجمهیساعت نه و ن -
 
 .امیباشه تو برو من االن م -
 
 .میریباهم م -
 

 ریسم!  الهه و سارهار،ی نشسته بودن؛ رها، سامزیهمه دور م.  تخت بلند شميدستم رو گرفت و کمکم کرد از رو.  سمتماومد
 . من و الهه نشستنیخودشم ب. نمی ها بشی از صندلیکی يکمکم کرد تا رو

 
 ده؟ی کشی فسنجون رو کنیزحمت ا! به به:  گفتمدم،یکشی خودم غذا مي که داشتم برایدر حال 
 

 !کار رها خانمه:  با دهن پر گفتاریسام
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 !  گلۀ دستناهاش؛یا.  کم پز زنت رو بده، به خدا منم زن دارماریسام: ریسم
 
 .يمامان شد! گمی مکیزن داداش تبر:  به الهه گفتمرو
 

 . سرمه جونیمرس: الهه
 
  خانم کوچولو؟نیکجاست ا -
 
 !دهیخواب -
 
 ! رفتهی بفهمم به کنم؛ی خانم رو ببهی هدنی ايآخر من نتونستم چشما!  بابايا -
 

 !هیمثل عموش چشم عسل: اریسام
 

 . به عموشدهیبچه کش! هی باباش آبيآهان نه که چشما: من
 

 ... حالل زادهۀ گفتن بچمی از قدر؛ینخ: اریسام
 

 ! نه عموشرهی مشییبا دا: ریسم
 

ها رو  رکدفعهی ها، دنی گفتن و خندنی انیب. کنهی غم و غصه هاشو فراموش مۀ باشه؛ هماری کنار سامیآدم وقت. دنی خندهمه
 ؟یکنی مکاریسرمه با فرزام چ: به من گفت

 
 رو از يزی چهی تونهی دهن لق نماریسام.  نگهيزی که چکنهی شدم که به رها اشاره ماریمتوجه سام.  رو لبم خشک شدلبخند

 ...شمیازش جدا م:  کنه؟ آروم گفتمیزنش مخف
 

 ... خالفکارهی با تونهیآدم که نم. یکنی میکار خوب: رها
 
 

 ...رها جان ممنون بابت شام.  استراحت کنمکمی رمیم. کنهی من سرم درد مدیببخش:  رو قطع کردم و گفتمحرفش
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 . کمکتامی بستایسرمه وا:  گفتری که سمرفتمی به طرف اتاقم مداشتم
 
 . رمینه داداش خودم م -
 

  رم؟ی وقتت رو بگقهی چند دقشهیساره جان م:  کردم و ادامه دادمیمکث
 

: گفتم.  بودنیی بود و سرش پاستادهی اون همونطور ای تختم نشستم ولۀگوش.  بلند شد و با من اومد تو اتاقزی از پشت مساره
 ؟يامروز کجا بود

 
 ...من -
 
 .دمی که من امروز تورو با فرزام ديفکر کنم تا االن متوجه شد -
 
 . اگه بفهمنذارنیزندم نم.  نگويزی چاری و سامریسرمه تورو خدا به سم:  افتاد و گفتهی گربه
 
 ؟یکنیچند وقته مواد مصرف م -
 
 . نکشمگهی ددمی قول مشه؛ی ماهم نمکیبه خدا  -
 
 .نی کنارم بشنجای اایب -
 

 . شرط دارهیول. گمی نميزی چیمن به کس:  دستام گرفتم و گفتميدوتا دستاش رو تو.  تخت نشستي کنارم رواومد
 
 ! باشه قبولهی هرچ؟یچه شرط -
 
 .رانی ايگردی و دوباره برمیکنی رو ترك مادتیاعت.  مامان و باباشی پيری مدت مهی -
 
 .فهمنی رو مزی که مامان و بابا همه چينجوری ایول -
 
 . بفهمناری و سامری که سمنهیبهتر از ا!  کهکشنتینم. خب بفهمن -
 

 شه؟ی میپس کنکور و دانشگاهم چ:  کرد و گفتیمکث
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 سال هم به هی. ياوردی دلخواهت رو نۀ رتبیگی مهیبعدشم به بق. یکنی ممی قایی جاهیروز کنکور خودت رو ! يدیکنکور نم -

 .يدی دوباره کنکور ميگردی و برمیکنیاونجا ترك م.  مامان و باباشی پيری استراحت مۀبهون
 

 . نگویچیه اری و سامریفقط تورو خدا به سم.  قبوله،یباشه آبج:  فکر کرد و گفتي لحظه اچند
 

 . شام رو جمع کنهزی به رها کمک کن منییحاال هم برو پا.  بفهمهی کسذارمینم! نگران نباش:  کردم و گفتمبغلش
 

 و دمی تخت دراز کشيرو. شدی ساره حل می فرزام هم به راحتیۀبا خودم گفتم کاش قض.  گفت و از اتاق خارج شدیچشم
 ... که خوابم برددی نکشیطول.  هم گذاشتميچشمام رو رو

*** 
 ... ماه بعدکی

تو .  ازش نداشتمي خبرچی بودمش و هدهی شدکه ندی می ماهکی.  فرزام بودۀ محاکمۀ جلسنی چهار بعد از ظهر اولساعت
 و بهش بگم که همه نمشی ماه ببکی خواستم بعد از یم.  طالقم رو ازش گرفتمي حضورری غر،ی ماه با کمک سمکی نیا

 ... شده ما تمومنی بزیچ
 
 از اتاقم خارج شم؛ از نکهیقبل از ا.  رفتن شدمة تنم کردم و آمادی رنگریمانتو ساده و ت.  بودمی ساعت نگاه کردم؛ سه و نبه
 محاکمه ي به سمت محل برگزارییاز خونه خارج شدم و تنها.  ازدواجم رو در آوردم و دستم کردمۀ حلقز،ی مي کشويتو

 . رفتم
 

مهرداد . کم کم سالن پر شد.  نباشمدی نشستن انتخاب کردم که تو دي رو برای صندلنی و وارد سالن شدم؛ دورتردمی رسیوقت
 . منم سمتشون نرفتم.  هم اومده بودن اما متوجه حضور من نشدنانیو سرهنگ شا

 
به دستاش دستبند زده  . مقدمات دادگاه؛ فرزام رو آوردن داخلي مخصوصش نشست و بعد از اجراگاهی اومد و تو جایقاض

.  آن سرش رو آورد باال و نگاهامون بهم گره خوردکی. رمی تونستم نگاهم رو ازش بگینم. نییسرش رو انداخته بود پا. بودن
چند لحظه که گذشت؛ . نمشیبی که مهی بارنی آخرنی که اکردمی احساس مدیشا. می کدوممون نگاهمون رو از هم نگرفتچیه

 ...فرزام نشست و جلسه دوباره برقرار شد. نییهمون موقع سرش رو انداخت پا. دمیتو چشماش دبرق اشک رو به وضوح 
 
 فرزام رستگار: نام -

 یشهرام شاه:  بهملقب
  و فروش مواد مخدردیخر: جرم
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.... 
 
 ومد؟ی ممی به سر زندگی کنم؟ چی مواد فروش کله گنده زندگهی با خواستمی من میعنی.  بودریفکرم درگ. دمی نشنیچی هگهید

 ...يری بگي من رو به بازیچقدر راحت تونست! آخ فرزام
 
 !د؟ی از خودتون دفاع کننیخواینم!  رستگاريخب آقا -
 

 که شما دنبالش یاون. گمی موضوع رو گفتم و بازم منیمن تا حاال چندبار ا:  از جاش بلند شد و شروع کرد به حرف زدنفرزام
 منه که عالوه بر سی اون رئستم؛ی هم من نیشهرام شاه.  ندارميمن فرزام رستگارم و اسم مستعار. ستمی من ندیگردیم

 ،  و فروش مواد مخدردیخر
 . ها و شهرام بودمي مشترنیمن فقط رابط ب. کنهی هم مدیتول
 
 جمله نی نبوده؟ تو ذهنم مدام اي آدم بدکردمی اونقدرها هم که من فکر میعنی رابط بوده؟ هی گفت؟ فقط یفرزام چ! ؟یچ

 ... رابط بودهکیفقط ...  رابط بودهکیفقط : شدیتکرار م
 

  کجاست؟یپس شهرام شاه: یقاض
 
 . رو بلدمکنهی مدی که مواد تولیی آدرس جایول.  کردداشی پشهی ها هم نمی راحتنیبه ا!  ندارهی ثابتياون جا -
 
 ؟يدی شهرام رو دةتو تا حاال چهر-
 
 . کوتاهیلیاونم خ.  دوباریکیط آره، فق -
 
 ؟ی نگفتزاروی چنیپس چرا تا حاال ا -
 
 .گرفتی نمي اصال جدشونی ای گفتم ولکردی میی که ازم بازجوی به کسناروی اۀ من همدیباور کن -
 
  کرد؟یی ازت بازجویک -
 
 !بیسرگرد اد -
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 هیاون تموم تالشش رو کرد که از فرزام .  بگهدمیالبته نبا!  رابطه؟هیچرا بهم نگفت که فرزام فقط ! ؟ی مهرداد لعنتنی ابازم
 که من برگردم سمت فرزام و کردی مي کاردی من رو بهم بزنه؛ حاال چرا بای بسازه و زندگاری و سامری سمشیغول دو سر پ

حالم ازت بهم . نفر بشم ازت متشتری که بیکنی مي کاريهر لحظه دار! ی تو پستقدرتموم رشته هاش پنبه بشه؟ مهرداد چ
 ...خورهیم
 
 ه؟یشغلت چ -
 

 . دارمي معماری من مهندسکنم؛ی کار می شرکت نقشه کشهی يتو: فرزام
 
 چرا؟. یپس با وجود داشتن شغل سمت خالف رفت -
 

.  شدمونی پشی به سمت عقب برگردوند که به من نگاه کنه؛ ولیسرش رو کم.  و سکوت کردنیی سرش رو انداخت پافرزام
 رو يزیهمسر من تو ناز و نعمت بزرگ شده و تا حاال حسرت چ. می سقف نرفته بودهی ریمن و زنم هنوز ز:  گفتیرو به قاض

 ی زندگهی براش خواستمیم.  از خواسته هاش دست بکشهیلیبشه از خ  من شد مجبوری وارد زندگی وقتخواستمینم. نخورده
شهرام به من قول داد که بابت انجام .  من پول الزم داشتیافتی از حقوق درشتری بیلی کارا خنی ایول.  آل درست کنمدهیا
 ... بهم بده و من هم قبول کردمی کار پول خوبنیا

 
 !؟ي آل بسازدهی ای زندگهی زنت، با پول حروم ي برایخواستیم: یقاض

 
 ...دمیمن جونم رو براش م. ستی نيزیکار خالف که چ:  زد گفتيپوزخند

 
 تا صورتم دمی جلو کشیشالم رو کم. هر لحظه ممکن بود بغضم بشکنه و داد و هوار راه بندازم.  تحمل کنمتونستمی نمگهید

 . و به سرعت از اونجا خارج شدمدمی سالن دوی دهنم گرفتم و به سمت در خروجيدستم رو جلو. رو بپوشونه
 
 شکستن ة دهنم برداشتم و به بغضم اجازيم رو از جلودست.  اونجا نبودیکس.  و در رو بستمییبه سرعت رفتم داخل دستشو 

 ی هام گاههی گرنیب. رسهی نمی شلوغ بود که مطمئن بودم صدام به گوش کسرونیانقدر ب. زدمی بلند زجه ميبا صدا. دادم
 ...یتو فرزام من رو ازم گرفت...تفرمازت م...ازت متنفرم مهرداد: زدمیبلند داد م

*** 
 :آرتا
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 ادی نشستم و منتظر موندم تا جلسه تموم بشه و بابا بشونیکی يرو.  بودی سالن محاکمه؛ چندتا صندلي در وروديروبرو
 سال طول کی ة برام به اندازقهیهر دق.  رفتن من آماده بودي برازیهمه چ. ذاشتمی رو پشت سر می سختيلحظه ها. رونیب
 ... رفتنیم  چشمم رژهي اون روز مدام جلويصحنه ها. دیکشیم
 

 ازدواج دی باای! یشی پسر مری پي و هفت سالت شده؛ دارستیب:  گوشه و با طعنه بهم گفتهی که؛ بابا من رو برد ي روزاون
 ...يری خونه منی از اشهی همي و برایکنی رو جمع ملتیوسا! یستی پسر من نگهی دای ،یکن
 
بعد از طالق خواهرم آرزو از اون آدم ! نی بدبیلیخ بودم؛ نیبه ازدواج بدب.  چرا انقدر اصرار به ازدواج من داشتدونمینم

 بود یبی غرةواژ! عشق؟! انت؟ی پر شه از دروغ و نفرت و خمی انجام بدم که زندگي چرا کارگفتمی همش با خودم م؛یوحش
 رو ي دادم که دورحی که جلوم بود؛ ترجی دو راهنی انیب. گرفتمی نمشید وقت جچی نبودم و هرشی وقت درگچیه. برام

 ... تباه بشهمی اگه زندگی ولشهی روز تموم مهی و انتظار يدور. انتخاب کنم
 

 سخت یلی از خانواده م برام خي دورنکهی کنم؛ با ای از کشور خارج شم و مستقل زندگخواستمیم.  رو گرفته بودمممیتصم
 ... یلیبود؛خ

 
.  رو بهش بگمزی و همه چرونی بادیودم که بابا از جلسه بمنتظر ب.  رو بسته بودم تا پروازم فقط سه ساعت وقت داشتمچمدونم

 .کنمیبگم که ازدواج نم.  برمخوامیبگم که م
 

 ... به غربت،یی روم بود، به تنهاشی که پیی های نامعلومم، به سختةندیبه آ. کردمی هم گذاشته بودم و فکر مي رو روچشمام
 
منتظر بودم .  مرد قد بلند متصل شده بود؛ از سالن خارج شدهی که دستش با دستبند به ی سرباز در حالهی سالن باز شد و در

 !ستایفرزام وا:  از ته راهرو داد زدی آن کسکی که رونی بادیکه بابا هم ب
 
 مرد هی دختر با نی ایعنی. کنجکاو شدم.  لباس هاش و سر و وضعش ساده بودیول.  بودبایصورتش ز.  دختر نگاه کردمبه
 .  بودمبی اتفاق عجهی و منتظر کردمی نگاهشون می حرفچی داره؟ بدون هکاریالفکار چخ
 

 ي دستش بازي توۀ و با حلقنییسرش رو انداخته بود پا. ستادی اون مرد که اسمش فرزام بود اي جلو اومد و روبرودختر
 ؟ینی شکستن غرورم من رو ببنجای اياومد: برخالف انتظارم اول فرزام شروع کرد به حرف زدن. کردیم
 

 ؟ياری بال رو سر من بنی ای تونستيچجور:  فرزام و گفتي زل زد تو چشمای اشکي سرش رو آورد باال و با چشمادختره
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 . خوشبخت کردن تو بودي کردم فقط برايمن هرکار -
 

 با پول حروم؟ با کار خالف؟ با بدبخت کردن مردم؟:  صداش با بغض و لرزش همراه شده بودگهی دحاال
 

 بخاطر تو دست ینیبی چقدر دوستت دارم؟ مینیبی سرمه؟ مینیبیم:  گفتی اشک شد و با لبخند تلخسی فرزام هم خيچشما
  زدم؟يبه چه کار

 
 !ی بدبختة ته دروفتمی که من بي کرديتو کار! ؟ی من رو خوشبخت کنیخواستیتو م -
 

 کرد تا اشکاش رو پاك کیفرزام دست آزادش رو به صورت سرمه نزد.  اسم اون دختر سرمه هستدمی بود که فهمنجای اتازه
 ...میما نامحرم! بهم دست نزن فرزام:  و گفتدیاما سرمه خودش رو عقب کش. کنه
 
 !؟یچ -
 
 . فقط اومدم که حلقت رو بهت پس بدمنجامیاالنم اگه ا.  ازت طالق گرفتمي حضورریمن غ -
 
 حلقه نگه داشت و سرمه هم ری مکث دستش رو زیفرزام با کم.  فرزام گرفتي بعد حلقه رو از دستش خارج کرد و جلوو

 . دستشيحلقه رو انداخت تو
 
 ... من هنوزیول -
 
 وقت چی هسی پلهی!  باشیمنطق .ي پشت سرت رو خراب کردي پل هاۀ تو همیول. منم دوستت داشتم.  نگو فرزاميزیچ -
 ...ادی آدم سابقه دار کنار بهی با تونهینم
 
 .  کردم بخاطر تو بودي من هرکاریول -
 

 ...بخاطر تو! یبفهم لعنت:  باال برد و ادامه دادی رو کمصداش
 

 ؟ي کرداتی کثافت کاریاگه بخاطر من بود پس چرا ساره رو قاط:  هم صداشو برد باال و گفتسرمه
 
 .کردمی کارو نمنیاگه به اصرار خودش نبود ا.  باهاش حرف و زدمیمن کل. ون خودش اصرار داشتا -
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 !ي کار رو کردنی ایول:  بلند تر از قبل داد زدسرمه
 
 وسط باشه نی ای من و تو تموم شده؛ چه عشقنی بزی همه چ؛ي چه نخوايچه تو بخوا:  و ادامه دادنیی بعد صداشو آورد پاو

 ...خداحافظ! چه نباشه
 
 دمی بابا رو از پشت سرم شنيصدا.  دنبالش به راه افتادماری اختیب. رفتی میبه سمت در خروج.  رو گفت از فرزام دور شدنیا

 ؟يری کجا ميآرتا دار: گفتیکه م
 

 . بابامیکنیبعدا باهم صحبت م:  سمتش و گفتمبرگشتم
 
 ... دنبال سرمهدمی دوو
 
. دمی فهمی رفتارم رو نمنی علت اکردم؛ی مبشی شدم تعقنمیمنم سوار ماش.  شدنشی خارج شد و سوار ماشیون اصل ساختماز

 یمن! شم؟ی مدهی به سمتش کشينجوری بده؟ چرا اریی من رو تغی زندگتونهی اسم منی ایعنی... سرمه: کردمیبا خودم زمزمه م
 ...دونمینم!  دروغ بزرگ شدم؟نی گرفتار االن ایعنی دونستم،ی دروغ بزرگ مهیکه عشق رو 

 
.  و وارد خونه شددی پر از حسرت کشیآه.  شدادهی خونه پارك کرد و پهی در ي ربع ساعت گذشت که سرمه، جلوکی بایتقر

 آدم تو شهی مگه مدمش؟ی که دقهی چند دقنی عشق؟ تو همه؟ی چه حسنی اایخدا. دست و پاهام جون نداشتن. ماتم برده بود
 دروغ و یعنیعشق :  بودنی که تمام باورش ایکس.  بودزاری که از عشق بیکس! انیآرتا شا! ؟ی عاشق شه؟ اونم کقهی دقچند

 ...انتیخ
 
 موقع از روز نی انداختم؛ ایبه ساعتم نگاه.  کردمادداشتی سرمه رو ۀ کاغذ و خودکار در آوردم و آدرس خوننی داشبورد ماشاز

 اگه به ازدواج ختم ی موضوع حتنی اکردمی خودم فکر مشیپ.  گرفته بودم که مسئله سرمه رو بهش بگممیتصم. بابا سرکاره
 . باباشی رو روشن کردم و رفتم پنیماش... ایدلم رو زدم به در. وفتهیعقب ب  که زمان رفتنمشهینشه، الاقل باعث م

*** 
 ؟ی رو گرفتمتیتصم! خب آرتا جان -
 
 . هم پرواز دارمگهی ساعت دکی.  رفتنم رو انجام دادميارا کۀمن هم... راستش بابا -
 
 !؟ي بريخوایپس م:  محزون گفتی لحنبا
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 ... آرهشی ساعت پکیتا  -
 

 ! آرتا؟هیمنظورت چ: دی پرسمتعجب
 
 !دمی نفر رو دهیمن امروز تو دادسرا ... راستش -
 
  بود؟یاون ک -
 
 ... دخترهی -
 

 خب؟:  ذوق زده شد و گفتلحنش
 
 . کردمدایآدرس خونه ش رو پ.  کردمبشیتعق -
 

 !فکر کنم سفرم کنسل شد:  و ادامه دادمنیی رو انداختم پاسرم
 
  شد؟یپس چ. کنمی ازدواج نمی ولدمی تن به مرگ میگفتی مشهیتو که هم! ؟ییتو واقعا آرتا -
 
 ایشقه؟ عالقست؟ جلب شدن توجهه؟  عنی ادونمینم. کردی اون من رو به طرف خودش جذب میول.  بابادونمیخودمم نم -

 سر و وضع ساده ی ولشییبایبا تموم ز.  جذب خودش کردهينجوری دختر من رو اهی که هی بارنی اولنی ای ولدونمیهوسه؟ نم
 ... بودیچقدر هم مهربون و احساس!  بوده دفن نکردظی غلي هاشی آراریصورتش رو ز.  داشتيا

 
 آدرس خونشون کجاست؟! خب حاال بسه لوس نشو -
 

بابا چند لحظه به کاغذ نگاه .  آوردم و دادم به بابارونی شلوارم ببی سرمه رو نوشته بودم، از جۀ که روش آدرس خونيکاغذ
  آرتا؟يدیتو ساره رو د! هیانی دکتر کۀ که آدرس خوننیا:  گرد شده بهم نگاه کرد و گفتي آن با چشماکیکرد و 

 
 ! یانی دکتر کشیساره که رفته خارج پ. زنمی که من مهی چه حرفنینه بابا ا:  بزنم که خودش ادامه دادی حرفخواستم

 
 !سرمه؟:  کرد و متعجب تر از قبل گفتیمکث
 
 ه؟یانیسرمه دختر دکتر ک. اسمش سرمه بود. آره بابا -
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 !؟يدی رو تو دادسرا د اونیتو گفت! تازه، سرگرد مبارزه با مواد مخدر هم هست. آره -
 
 .نی که شما توش بودی در همون سالنيجلو. بله -
 
 دمش؟یمگه سرمه اومده بود؟ پس چرا من ند -
 

 االن يدادی اگه حرف گوش من؟ی رو ببیانی دکتر کنی دختر امی برای بگفتمی چقدر بهت مادتهی:  کرد و رو به من گفتیمکث
 . شدی نمينجوریا

 
 مجبور شد یول.  دوست داشتیلیشوهرش فرزام رو خ!  دختر مطلقستهیسرمه االن :  و ادامه داددی حسرت کشي از رویآه

 ...چون فرزام. ازش جدا شه
 

 یکی و هفت سال به ستیحاال که بعد از ب. ستی من اصال مهم ني سرمه براۀ گذشتیول!  بابادونمیم:  رو قطع کردمحرفش
 . بدم از دستشی راحتنی به اخوامیدلبسته شدم، نم

 
 ؟یدونی سرمه رو می زندگانیتو از کجا جر -
 
 نشونی بزیبهش گفت که همه چ.  سرمه اومد سمتش و باهاش صحبت کردرون،ی فرزام رو از سالن دادگاه آوردن بیوقت -

 .تموم شده
 
 .ی صبر کنکمی دیبا.  ندارهی مناسبی روحطیسرمه االن شرا -
 
 . تر بهترعی سریهرچ.  سرمه رو از دست بدمخوامینم. کنمیخواهش م! نه -
 

. ي نه به االن که انقدر عجله دار،يکردی اومد تب مینه به اون موقع ها که اسم ازدواج م! از دست تو:  زد و گفتيلبخند
 .امی وقت از پس تو بر نمچیمن که ه! باشه

 
 .ياری دونستم نه نمیم:  زدم و گفتميلبخند

 
 ... مجبور؟ی فهمیم. مجبورم -
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 : بلندگوي رو گذاشت روی رو گرفت و گوشیانی دکتر کة برداشت و شمارزشی مي رو از رولشی بعد موباو
 
 ! معرفت منی بقیسالم رف! به به -
 
 احوال شما؟.  دکتريسالم آقا -
 
 !می مکرر شما ماهم خوبي هایاز احوال پرس -
 
 .خداروشکر -
 
  دختر من که هست؟نیاحمد جان حواست به ا -
 
 . مني دختر شما هم مثل آرزو؟ي داداش مهدهی چه حرفنیا -
 

 ! سرمه باهات صحبت کنمة دربارخواستمیاتفاقا م:  به من انداخت و ادامه دادیطونی شنگاه
  شده احمد؟يزیچ -
 
 ...راستش! ؟یشینه بابا چرا نگران م -
 
 .دِ بگو احمد جون به لب شدم -
 
 ي خواستگارهی ما رانی اایپاشو ب.  دل نه صد دل عاشقش شدههی نگاه هیتو . دهی پسر من دختر شما رو دنی ايآقا مهد -
 .میایب

 ! ما؟شی پادی بنکهی حتما قبل از اده؟ی ساره رو دیک.  نشون دادي خودهی آرتا نیا! چه عجب -
 
 !دهیآرتا سرمه خانم رو د. ينه آقا مهد -
 
 !سرمه؟ -
 
 . داداش سرمهگهیآره د -
 
 ... اون االن حالشیول -
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 به هم؛ سرمه دنی دوتا رسنی برگزار شه بلکه هم اي خواستگارهی نجای اایپاشو ب. زای جور چنیاه بابا ول کن حال بد و از ا -

 .ادی حال و هوا در منیهم از ا
 
از االن دارم بهت ! ها نداره ی بده به من ربطی سرمه هر جوابیول. ي خواستگاري برارانی امیای مگهی دۀباشه احمد ما هفت -
 .ی نگفتی بعدا نگگمیم
 
 . مني جواب مثبت از سرمه گرفتن پاران،ی اایشما ب -
 
 .باشه پس فعال -
 
 .خداحافظ -
 

 . حوصله ت رو ندارمگهیحاال پاشو برو که د.  سرمه خانمتنمی اایب:  مکالمه بابا رو کرد به من و گفتنی از ابعد
 

 شه؟ی جور میعنیبابا :  و گفتمدمیخند
 .رفتار اون عکس العمل رفتار خودته.  داره آرتای به خودت بستگزیهمه چ -
 
 . کارا کردم، نه بلدمنیآخه من نه تا حاال از ا -
 

 .يری گی مادینترس زود :  و گفتدیخند
 
 !من؟:  تعجب گفتمبا
 
 . کار نشد ندارهیول.  عاشقي بشه به آرتالی مغرور تبدي کشه که آرتای طول میلی دونم خیم -
 
  تونم؟ی من میعنی -
 
 ! کنهیاون تو رو عاشق م!  تونهیتو نه، سرمه م -
 
 ست؟ی که نزنی ری می که عشوه خرکیی دخترانیاز ا: دمی پرسدی تردبا
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 هی نی تو ا؛یشی داشتنش مي تشنه شتری و با وقاره که هر لحظه بنیاتفاقا انقدر سنگ!  بچه؟هی چیعشوه خرک:  و گفتدیخند
 .مورد شک ندارم

 
 ن؟ی گردی برمیشما ک.  رم خونهیمن م:  تکون دادم و گفتمسر
 
 .احتماال ساعت پنج -
 
 .فعال. منتظرتون هستم:  رفتم، گفتمی که به سمت در می جام بلند شدم و در حالاز
 
 .خداحافظ پسرم -
 :  شدی سرم تکرار مي بابا، مدام تويجمله ها.  از اتاق خارج شدمو
 ... کنهیاون تو رو عاشق م -
 ...یشی داشتنش مي تشنه شتری و با وقاره که هر لحظه بنیانقدر سنگ -
 ... عاشقي بشه به آرتالی مغرور تبديآرتا -

*** 
 سفرم نکهیچقدر خوشحال بودم از ا.  سفرم آماده کرده بودم؛ سر جاشون گذاشتمي که برایلی رو باز کردم و وساچمدونم

 . کنسل شده
 
 یعنی: گفتمیبا خودم م. کردمی فکر مندمی درباره آدادم،ی آروم گوش مکی موزهی که به ی بودم و درحالدهی تختم دراز کشيرو

 که من عاشق بودن رو ی درحالم؟یشی با من ازدواج کنه؟ ما کنار هم خوشبخت مکنهی که داره قبول میطی شرانیسرمه با ا
 ...گهی دیکی و اون تو فکر ستمیبلد ن

 
 و کم کم به کنهی رو فراموش مشیمی اون هم عشق قد،ی کنیاگه تو خوب براش عاشق! ستینه آرتا انقدرها هم سخت ن 

آرتا تو فقط .  که به طرفت جذب شهشهی اگه سرمه نتونه فرزام رو فراموش کنه، رفتار تو باعث میحت! شهی مدهیطرف تو کش
 ...ی اگه عشق دومش باشی گذشتش رو فراموش کنه؛ حتيها ی تا سختي عاشقانه بسازی زندگهی سرمه ي برادیبا
 

جواب .  نگاه کردم؛ شماره ناشناس بودلی موباۀبه صفح.  من رو به خودم آوردلی زنگ موباي در افکارم بودم که صداغرق
 !دییبله بفرما: دادم

 
 ان؟ی شايآقا! سالم -
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 شما؟. بله خودم هستم -
 
 .من سرمه هستم -

 کردم خودم رو آروم نشون بدم، و موفق هم ی به من زنگ زده؟ سعی چي من رو از کجا آورده؟ براة شمارنیا!  شدمهل
 .بودم

 
 .سالم سرمه خانم -
 
 زنگ زدم بهتون بگم یول! دمی بار هم شما رو ندکی ی چون من حتدیدی شما من رو کجا ددونمیمن نم! انی شاي آقادینیبب -

 رو دوست گهی نفر دهیمن .  تونم فراموشش کنم و با شما ازدواج کنمی دارم که نميمن گذشته ا! دی نباشدواری امادیکه ز
 صرفا ي خواستگارنی ادی خواستم بدونیول. گنی رو مي خواستگارخی و تاررنیگی مسپدرم احتماال امروز با پدرتون تما! دارم

 ...خداحافظ! نیهم. انهیبخاطر احترام پدر من به سرهنگ شا
 
 یجا خوردم ول!  کلمه حرف بزنمکی اجازه نداد من یسرمه حت. دیچیپی بوق تو گوشم ميصدا. طع کرد رو قی بعد گوشو

 !ستمی کم ندارم؛ تازه خالفکار هم نيزیمن از فرزام که چ!  و نظرش عوض شهنهی سرمه من و ببدیشا.  نکردمأسیاحساس 
 
 بهم زنگ ي االن مهدنیآرتا هم:  و شوق گفتجانیبا ه.  در اتاقم باز شد و بابا اومد داخلکدفعهی فکر ها بودم که نیتو هم 

 .ي خواستگارمی که بررانی اانی آخر هفته بيقرار شد برا. زد و گفت که با سرمه حرف زده
 

  هفته؟نیآخر هم:  گفتملکسی و رآروم
 

.  چند روز خوب به خودت برسنیتو ا.  هفتهنیبابا جان همآره :  تو صداش نبودجانی از هي اثرگهی ذوقش کور شد؛ دانگار
 .ای کني سرمه دلبري برای حسابخوامیم. می دست کت و شلوار خوب بخرهی تا برات رونی بمیری روز هم مهی

 
 .ستمی کارا بلد ننیبابا من از ا:  نشوندم و گفتممیشونی پي رویاخم
 

 !ی سرمه شالیخی بدیپس با:  گفتطلبکارانه
 

 . که هستم قبول کنهي جورنی من رو همدیاون با:  گفتميجد
 
 . کنهریخدا آخر و عاقب شما دو تا رو بخ!  هم طلبکارهيزی چهیآقا  -
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 ... بعد از اتاق خارج شد و در رو بستو

*** 
 . شدری بابا دگهی درونی بایب! آرتا -
 
 .دی لحظه صبر کنهیاومدم بابا  -
 

 ي خواستگاري که برایراهنیبه اتاق خودم رفتم و کت و شلوار و پ.  از حموم خارج شدم ودمیچی حوله رو دور خودم پعیسر
بعد . موهام رو خشک کردم و با سشوار و ژل بهشون حالت دادم.  تخت گذاشتمي بودم رو از تو کمد در آوردم و رودهیخر
 . شدمنی و بابا و آرزو و سوار ماشامان مشی پنیی و رفتم پادمی لباس هام رو پوشعیسر
 
 به خودم انداختم ی نگاهنهی شم؛ تو آادهی پنی از ماشنکهیقبل از ا. میدی رسقهیبعد ده دق.  نبوديادی راه زیانی دکتر کۀتا خون 

 .  شدمادهی پنی بود که مثل قبل درستش کردم و بعد از ماشختهی بهم رکمیموهام .  نهای سر و وضعم مرتبه نمیتا بب
 

 با دکترکرد و بعد با ی گرمیبابا احوال پرس.  و خانمش خودشون به استقبال ما اومدنیانیدکتر ک.  زنگ در خونه رو زدمامان
 .می و وارد خونه شدمی گذشتاطیهم از ح

 
 و شروع می مبل ها نشستيبا تعارف دکتر و همسرش رو. همه بودن به جز سرمه.  بودیتی پر جمعة خانواد،یانیخانواده ک 

 م؛یکردی و شرط و شروط دکتر و سرمه صحبت مهیدرباره ازدواج و مهر.  به صحبت کردن؛ البته من فقط شنونده بودممیکرد
.  بودمدهی رو از بابا شنری و سماری سامفیقبال تعر. وفتنی جمع به خنده بکل شدی که باعث مگفتی مییزهای چاری هم سامیگاه

 قی شوخ و خوش خنده و رفیکی و ی حال دوستداشتننی و خشک و در عي جدیکی.  کامال متفاوتي هاهیدوتا برادر با روح
 . باز
 

 هیسرمه با . ارهی بیی سرمه رو صدا زد که چایانی دکتر کم،یدی به توافق رسزهای چهی و شرط و شروط و بقهی سر مهریوقت
 تنش بود و شال ی رنگدیلباس نسبتا بلند و سف. کردمی نگاهش مرهیخ.  شدییرای دستش وارد سالن پذي تویی چاینیس

 ینی گفت و سی لب سالمریز.  شو چند برابر کرده بودییبایز  داشت کهیمی مالشیصورتش آرا.  سرشي هم رويقرمز
 گذاشت و زی مي رو روینی کار سنیبعد از ا.  بردارمیی رو جلوم گرفت تا چاینی بودم که سي نفرنیمن آخر.  رو چرخوندییچا
 . من بود نشستي که جلوی خالی تنها صندلي رور،ی به زسر
 
 گوشه حرفاشون هی دوتا هم برن نی انیاجازه بد:  مامان گفتقهی شدن و بعد از چند دقي اشهی کليدوباره همه مشغول حرفا 

 .رو بزنن
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در اتاقش رو باز کرد و من با تعارف سرمه وارد . سرمه بلند شد و جلو افتاد و من هم پشت سرش.  کردندیی حرفش رو تأهمه

 چندتا واری ديرو.  به اتاقش انداختمي سرسرینگاه. بعد از من سرمه هم وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست. اتاق شدم
 ... کوتاه بودی خوشحالنیاما عمر ا. وشحال شدم تو اتاقش نبود خم از فرزای عکسنکهیاز ا. عکس از خودش بود

 
 زشی مي کشویبدون معطل.  بود رو برداشتم و روبروش نشستمزشی که پشت می تخت نشست و من هم صندلي روسرمه

 .  منهی فراموش نشدنۀ تموم گذشتنیا:  من گرفت و گفتياونارو روبرو.  آوردرونی دسته عکس بکی و رونیرو ب
 

 آقا همسر سابق نیا: حرفش رو ادامه داد.  خودش و فرزام بوديعکسا.  بهشون انداختمی گرفتم و نگاه هارو از دستشعکس
 . فراموشش کنمتونمی نمیدرسته ازش جدا شدم ول. منه، فرزام

 .ستی نحی سرمه، الزم به توضدونمیم:  صورتش گرفتم و گفتمي رو به نشونه سکوت جلودستم
 
  بهت گفته نه؟انیسرهنگ شا -
 
 .دونمی ماجرا رو مۀ همبایتقر.  من اونجا بودميکردی با فرزام صحبت می داشتیاون روز تو دادسرا، وقت! نه -
 
  عاشقش شد؟ی کسدنی بار دهی به شهی مگه میول. يدیپس اونجا من رو د -
 

 !يتو فقط توجهم رو جلب کرد.  گفته من عاشقت شدمیک:  گفتمطلبکارانه
 
 !؟ی چيخوایکه تو م نباشم یاما اگه من اون -
 
 ! من بسهي برانیهم. وفتهی عقب میحداقل سفرم کم -
 
 !سفر؟ -
 
اول .  سختهیلی از خانوادم برام خيدور.  ترکشون کنمشهی همي برانکهی اای ازدواج کنم دی باایگفت . بابا شرط گذاشت -

 !هی ازدواج آسون تر از دوردمی تو فهمدنی با دی داشتم برم ولمیتصم
 

 ! به هدف خودت؟دنی رسي برای کنلهی من رو وسيخوایپس م:  زد و گفتيپوزخند
 
 ! باشهیگی که تو مينجوری ادمیشا -
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 ...يچقدر تو پست و مغرور -
ازدواج با !  عوض شدممی تصمی ولکنم؛یبهت گفتم که باهات ازدواج نم!  دارمی منم اهدافیول: خودش ادامه داد.  نگفتميزیچ

 ی پرهیاون اگه بفهمه من ازدواج کردم، م.  فراموش کنهشهی همي فرزام، من رو براخوامیمن م. رسونهیتو من رو به هدف م
 .شمی راحت مداد مهري خودش و من هم از مزاحمت هایزندگ

 
 !ه؟ی کگهیمهرداد د -
 
 !يدی بعدا فهمدیشا. ستی مهم نیلیخ -
 

 رانی تو ای و بتونی کندای که تو دختر مورد عالقت رو پیتا وقت. میکنیپس ما باهم ازدواج م:  کرد و ادامه دادی کوتاهمکث
 ...می به کار هم داشته باشي کاردی نبایول.  من هم به هدفم برسم،یکنار خانوادت بمون

 
 نیبنابر.  که عاشقم شهکنمی مي خودم فکر کردم که بعد از ازدواجمون کارشیپ.  از غرورمشتری نه بی داشتم ولدوستش

 انقدر عاشقش ي عالقه باشه؛ اما مطمئنم روزهی حسم به سرمه االن فقط دیشا: گفتمیبا خودم م. رو قبول کردم شنهادشیپ
 ...شمی می که سر عشقش به مرگ خودم هم راضشمیم

*** 
:  و خجالت رو به همه گفتيریسرمه با سر به ز.  نگفتيزی چی کسینگاه همه به طرفمون برگشت ول. می اتاق خارج شداز

 .میما حرفامون رو زد
 

 ! نه؟ای نیدی هم رسجهی به نتزنن،یحرف رو که همه م:  گفتشیشگی با لحن شوخ هماریسام
 

 به ابروهاش انداخت و چپ چپ به ي بود، گره اومدهی خوشش ناری حرکت سامنی که انگار از اریاما سم.  به خنده افتادجمع
 .میدی هم رسجهیبه نت:  خنده ها تموم شد، سرمه گفتنکهیز ابعد ا.  نگاه کرداریسام
 

  شد؟یخب چ:  گفتی با نگرانبابا
 

 .می باهم ازدواج کنمیخوایما م:  خجالت گفتي از روي کرد و با لبخندی مکثسرمه
 
 ازدواج نی گذشت هم باور کردم که تو به ای تو اون اتاق چدونستمی که میمن!  تو سرمهی هستيگری دلم گفتم چه بازتو
 !یلیما
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 !؟یچ: دی با تعجب پرسیانی کدکتر

 
 .می باهم ازدواج کنمیخوایبابا من و آقا آرتا م: سرمه

 
 ... تو کهیول: دکتر

 
 .آقا مبارکه!  و اما و اگر نداره کهی ولگهید:  رو قطع کرد و گفتیانی حرف دکتر کاریسام

 جمالت نیدوباره ا.  اگه دوستم نداشته باشهی مال منه حتگهیسرمه د. خوشحال بودم.  همه شروع کردن به دست زدنو
 ... اگه عشق دومش باشمی حتکنم؛یسرمه رو عاشق خودم م:  ذهنم رژه رفتنيرو
 
همه در ! خب: د به صحبت شروع کریانیدکتر ک.  همي درست روبروم؛ی خودمون نشستي تعارف مامان سرمه، دوباره سر جابا

 .میاری دوتا رو به عقد هم در بنی تر اعی سرمیپس مجبور.  بمونمرانی اتونمی که من نمدی هستانیجر
 

 ؟یحاال مثال ک! خب چه بهتر: بابا
 

 .گهی چهار روز دایمثال تا سه : دکتر
 

 !فقط سه چهار روز؟: دی با تعجب پرسسرمه
 ؟یانیتو که در جر. می بمونرانی تو امیتونی نمنی از اشتریما ب: دکتر

 
 !  به ساره دارهی چه ربطهی قضنی دونستم اینم.  به ساره کردی نگاهسرمه

 
 !می از هم نداریآخه ما شناخت. رانی انی دوباره برگردگهی ماه دهی نیتونیخب م:  ادامه دادسرمه

 
 کردن دای شناخت پي براهی مدت کافنیا. ی عروسي برارانی امیگردی دو ماه بعد ما برمیکی.  بهترهنیعقد کن. نه دخترم: دکتر

 گه؟ید
 

 .رنی مرانی راحت از االیمامان و بابا هم با خ.  بهترهیلی خينجوریآره ا:  از دکتر گفتيروی به پریسم
 

 . کنهی داشت که سرمه نتونه مخالفتاستی انقدر جذبه و سریآخه سم.  نگفتيزی چگهی دسرمه
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 .میدی عقد رو انجام ميطوره؟ تا اون موقع هم کارا سه شنبه چنیا:  گفتبابا
 

  سرمه؟ي نداریتو که مشکل! هی عالیلیآره خ: دکتر
 

 . بابانی شما بگیهرچ! نه: سرمه
 

 ؟یآرتا جان شما چ: دکتر
 

 . ندارمینه منم مشکل: من
 

 ! مبارکهگهیپس د: اریسام
اون هم داشت به . نگاهم رو به طرف سرمه چرخوندم.  دست زدناری از ساميروی هم به پهی شروع کرد به دست زدن و بقو

خودم رو نباختم و مغرورانه . دمیدی رو به وضوح منهیاما، نگاه من کجا و نگاه اون کجا؟ تو چشماش نفرت و ک. کردیمن نگاه م
 ... شدماری و سامرینگاهم رو ازش گرفتم و مشغول صحبت با سم

 
 . میکنیخب ما رفع زحمت م:  بلند شد و گفت ساعت بعد، بابا از جاشمی نحدود

 
 .می از بابا، مامان هم از جاش بلند شد و بعد از اون، من و آرزو هم بلند شديروی پبه

 .نی خوش اومدیلیخ:  گفتیانی کدکتر
 

  عقد و حلقه؟دی خري برامی بریپس ک: بابا
 

 .می نداري کارکشنبهی خوبه؟ ما کشنبهی:  با همسرش کرد و گفتی مشورتدکتر
 

 ؟ي نداری که تو شرکت کار واجبکشنبهی:  رو به من گفتبابا
 
 .وقتم آزاده. نه بابا -
 

 خوبه؟. دی خرمیری از صبح مکشنبهیپس : بابا
 

 کردم و در آخر بهش ی بود که ازش خداحافظي نفرنیسرمه آخر. می کردیبعد از اون، از همه خداحافظ.  کردندیی تأهمه
 !مراقب خودت باش: گفتم
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 ره؟یگیمن نگران حالشم و اون احساس من رو به مسخره م. غرورم شکست.  نگفتيزی از سر تمسخر زد و چي پوزخندبهم

آره آقا آرتا، بدست . ی و دم نزنی هاش رو تحمل کنی محلی بدی به بعد بانیاز ا!  تازه اول راهته آقا آرتانیا: با خودم گفتم
 به ؟يدواری امی آرتا؟ به چی اما تو چن؛یری بود به عشق شدواریفرهاد ام! تره سختآوردن دل سرمه از کوه کندن فرهاد هم 

 ...یتونیتو م. ي رو از دست بددتی امدیتو نبا! ستی نرممکنی غی سرمه؟ آرتا کارت سخته؛ ولۀعشق نداشت
 
 ... اتفاقات خوب و بدش گذشتۀاون شب هم با هم. می و به خونه برگشتمی خونه دکتر خارج شداز

*** 
 . با سرمه تماس گرفتمد،ی خرمی برنکهی قبل از اکشنبه؛ی روز صبح

 
 .دیبفرمائ! الو -
 
 .آرتام.سالم سرمه -
 
 امرتون؟. سالم:  گفتي لحن تند زننده ابا
 
 . چته؟ آروم ترياو -
 
  قطع کنم؟ای یگیم -
 
 .رونی بيایخواستم بگم امشب شام باهام ب -
 
 به چه مناسبت؟ -
 
 . باهات صحبت کنمخوامیم -
 
 . دارمیمن با شما حرف -
 

 . من باهات حرف دارمیول: صدام رو بردم باال و گفتم.  رو از دست دادمکنترلم
رو . دوباره شمارش رو گرفتم.  تند رفتمیلیمتوجه شدم که خ.  رو قطع کرده بودیسرمه گوش. دیچی بوق تو گوشم پيصدا

  هان؟يخوای میچ: بوق دوم جواب داد
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 . لحظههیسرمه قطع نکن  -
 
 .حرفت رو بزن -
 
 . باهات دارمی چون کار مهميایبهت گفتم باهام ب -
 

 ؟يداری دست از سرم برمامیب:  و گفتدی کشی از سر کالفگیپوف
 
 . زدمی وقت بهت زنگ نمچی شدم، هیاگه مجبور نم -
 
 !خداحافظ.  خب بابایلیخ -
 
 کردم؟ گناه کاری مگه من باهاش چکنه؟ی مينجوری دختر چرا با من انی اایخدا. دیچی گوشم پي بوق توي بعد دوباره صداو

 آرتا؟ عاشق؟ تو بهش یگی مي داریچ:  رو لبم اومد و دوباره با خودم گفتمي افکار پوزخندنیکردم که عاشقش شدم؟ با ا
 گهی باهات خوب باشه؟ تو دياون وقت انتظار دار!  به هدفتدنی رسيبرا ي کردلهی و فقط اون رو وسیستی عاشقش نیگفت

 ...ی هستیک
  

 . به در اتاقم زدیکس
 
 بله؟ -
 
 .دی خرمیآرتا جان آماده شو بر -
 
 .شمیاالن حاضر م. باشه بابا -
 
.  بودمشدهی دوبار هم نپوشدیسر جمع شا.  بودمدهی که تازه خری روشنی آبراهنیچشمم خورد به پ.  سمت کمد لباسم رفتمبه
 همرنگ یشال.  رو تا آرنج باال زدمراهنمی پنیآست.  رنگ، تنم کردمي شلوار سرمه اهی آوردم و با رونی رو از کمد براهنیپ

 . هماهنگ بودیلی کم پشتم خلیبی و سشی مدل مو با رنیا.  رو به سمت باال بردممتمام موها. شلوارم هم دور گردنم بستم
 
 سرمه من رو یدوست داشتم وقت.  دل بکنمنهی تونستم از آی بودم، اما نمیاز ظاهرم راض. انداختم به خودم نهی تو آینگاه 
 . دکتر منتظرهمی برایبابا ب! ؟ی عروسي بريخوایآرتا مگه م:  بابا دوباره بلند شديصدا.  نتونه چشم ازم بردارهنه،یبیم
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 سرمه به م،یدی رسیوقت. می رفتیانی دکتر کۀ و به سمت خونمی شدنیهمراه مامان و بابا سوار ماش.  عجله از اتاق خارج شدمبا
 .می کردی و با هم سالم و احوالپرسمی شدادهی پنیاز ماش.  در خونه منتظر ما بودنيهمراه دکتر و همسرش جلو

 
 شیار آرا سرش بود، در کني که روی قرمز رنگيروسر.  بوددهی و قرمز پوشی مشکي به رنگ هاي نسبتا بلنديسرمه مانتو 

نظرتون :  بابا من رو به خودش آوردي سرمه بودم که صدايغرق تماشا.  رو چند برابر کرده بودتشی که داشت، جذابیمیمال
 گه؟ی دنی ماشهیهم با  هی برن و بقنی ماشهی آرتا و سرمه جان با هیچ
 

 دکتر نیمامان و بابا به همراه دکتر و همسرش، سوار ماش.  نگفت سرمه بوديزی که چیتنها کس.  کردندیی حرفش رو تأهمه
 بابا نیخودم هم پشت فرمون نشستم و دنبال ماش. نهی سرمه باز کردم تا بشي رو برانیدر ماش. شدن و جلوتر از ما راه افتادن

 ... به راه افتادمنایا
 
 ضبط رو ي صدای عادت، کمياز رو.  ضبط بودي صداست،شکی سکوت رو منی که ايزیتنها چ.  سکوت مطلق بودنمونیب

 .کمش کن:  گفتي با لحن طلبکارانه اکرد،ی نگاه مرونی که از پنجره به بیسرمه در حال. بلند کردم
 
 . ادامه دادممی نکردم و به رانندگیتوجه.  من از اون لجباز تر بودمیول.  لج کنهخواستیم
  کمش کن؟گمی بهت ميشنوینم! ؟يمگه کر:  به طرفم برگشت و داد زدتی با عصبانکدفعهی

 
 . ضبطش بلند باشهي خودمه، دوست دارم صدانیماش!  ندارهی ربطچیبه تو ه:  خودش صدام رو بردم باال و گفتمة اندازبه
 
 .شمی مادهی شماست؟ پس نگهدار من پنیعه ماش -
 

 ! شوادهی پیتونیحاال اگه م:  گفتمزی تمسخر آمیرو به سرمه با لحن. ردم کشتری گاز فشار دادم و سرعتم رو بي رو روپام
 

: با خودم گفتم.  لبم نقش بستي روي اروزمندانهیلبخند پ.  بهم رفت و صورتش رو به سمت پنجره چرخوندي غره اچشم
 ! به نفع من سرمه خانمچی هکی

 
 شدم و داد یعصب. رونی سمت خودش پرت کرد بة پنجرفلش رو از ضبط جدا کرد و از.  سرمه به سمت ضبط خم شدکدفعهی

 !؟ی رواني کردنیچرا همچ: زدم
 
 !پس مراقب حرکاتت باش.  من از تو لجبازترمياگه تو لجباز! میمن روان. يدرست حدس زد:  سمتم خم شد و گفتبه
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 . پشت پنجره گره زدة عقب و دوباره نگاهش رو به منظردی رو کشخودش
 حکم فرما بود تا نمونی سکوت بقهیچند دق.  ادامه دادممی به رانندگیظیبا اخم غل.  نداشتم که بگميزی چیعنی.  نگفتميزیچ
 پشت ی کردم تا بفهمم کزیگوشام رو ت.  در آورد و جواب دادفشی رو از تو کلیموبا.  سرمه بلند شدلی زنگ موباي صدانکهیا

 .خطه
 
 !يسالم مهرداد -
 

 !؟یخوب. سالم سرمه:  گفتیجب که پشت خط بود با لحن متعیکس
 
 .شمی بهتر نمنیاز ا! میعال -
 
 ...آره مشخصه -
 
 !؟ی داشتيکار -
 
 !هان؟ -
 
 !؟ی داشتي کارگمی م؟یجیچرا گ -
 
 .نمتی ببخوامیم. آهان، آره -
 
 !نمتی ببامیفردا م. باشه -
 
 !جداً؟ -
 
 !آره چرا که نه؟ -
 
 .پس فعال خداحافظ -
 .خداحافظ -
 

  بود؟یک: دمیکالفه پرس.  رو قطع کردیگوش
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  بدم؟حی توضدیبا:  گفتطلبکارانه
 

از . دی خودش رو عقب کشیسرمه هم کم. کمربندم رو باز کردم و خودم رو کامال روش خم کردم.  رو زدم کنارنیماش
 بشم اون یعصبچون اگه ! ی نکن با من لج کنی سرمه سعنیبب:  ندادم و گفتمیتیاهم! دهیصورتش مشخص بود که ترس

 . ی کن مثل آدم رفتار کنی سعسپ. ارمی سرت بییممکنه بال. ستی دست خودم نگهیوقت کنترلم د
 

 به مقصد، دنیتا رس. کمربندم رو بستم و دوباره به راه افتادم.  منتظر عکس العمل سرمه بمونم، برگشتم سر جامنکهی ابدون
 ...می نگفتيزی کدوممون چچی هگهید

*** 
فکرم مشغول . می نداشتن، من و سرمه بوددی از خری که ذوقییتنها کسا. میدیچرخی تو پاساژها ممی که داشتشدی می ساعتکی

 ... آشنا بودیلیمهرداد، اسمش خ! ه؟ی مهرداد کزد؟ی داشت حرف می سرمه با کنکهیبود؛ مشغولِ ا
 

خودم .  از ما دور شدی کرد و کمیاز جمع عذرخواه.  سرمه زنگ خوردلی که دوباره موبامیکردی حلقه هارو انتخاب ممیداشت
 . سرمه بودشی گوشم پقتی اما در حقدادمیرو مشغول نگاه کردن حلقه ها نشون م

 
 ؟ي دوباره بهم زنگ زدی چيبرا -
 
-...  
 
 .امیمعلومه که فردا نم -
-...  
 
 ؟يمن غلط کردم گفتم، تو چرا باور کرد -
 
-...  
 
 .گهی دست از سرم بردار داد؟ی من ازت بدم میفهمیمهرداد چرا نم -
 
بهت : ... اومدادمی يزی آن چکی!  اسم برام آشناستنی چقدر اای بود؟ خدایمهرداد ک! مهرداد؟.  رو قطع کردی بعد گوشو

 ي فرزام، من رو براخوامیمن م. رسونهیازدواج با تو من رو به هدف م!  عوض شدممی تصمی ولکنم؛یگفتم که باهات ازدواج نم
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 مهرداد راحت ي خودش و من هم از مزاحمت های زندگی پرهی کردم، مدواجاون اگه بفهمه من از.  فراموش کنهشهیهم
 ....شمیم
 

! ارهی که حرص من رو در بکرد،ی مي داشت نقش بازنیپس تو ماش. شهی که سرمه گفت مزاحمم میمهرداد همون!  خودشهآره،
 ...منتظر باش. نمیشی منم ساکت نمیول.  مني رو نقطه ضعفاي دست بذاري خوب بلدسرمه خانم

 
 نیدکتر و همسرش، به همراه مامان سوار ماش. می گذاشتنی هارو داخل ماشلهیوس.  تموم شددمونی غروب بود که خربایتقر

 ! خونهمیگردیبابا من و سرمه فعال برنم:  گوشه و بهش گفتمهی بابا هم بره و به اونا ملحق شه، بردمش نکهیقبل از ا. شدن
 
 !چرا؟ -
 . خورمی مرونیشام رو با سرمه ب:  گفتمتی جدبا
 

 .نی شما دوتا خوش باشمیری خب پس ما میلیخ! یستی کارا بلد ننی از ایخوبه گفت! طونی شيا:  زد و گفتيلبخند
 یلیتا شام که خ: سوار شدم و رو به سرمه گفتم.  نشسته بودنیه تو ماش رفتم، سرمنمی کردم و به سمت ماشی بابا خداحافظاز

 م؟یکجا بر. مونده
 

  پارك؟میبر: ادامه دادم.  بهم انداختي رو به طرفم برگردوند و نگاه معنادارصورتش
 

 .  بهم رفت و سرش رو به طرف پنجره چرخوندي غره اچشم
 

  نه؟ای آره یعنی نیاالن ا:  گفتمیعصب
 
 ! بروي بريخوای که میرستونهر قب -
 

وارد پارك که . می شدادهی پارك بزرگ نگه داشتم و پهی بعد کنار قهیچند دق.  و به راه افتادمدمی کشی از سر کالفگیپوف
 رو با انگشتم مکتین.  کردمدای پی خالمکتی نهی به دور تا دور پارك انداختم و ینگاه.  شدمی فروشی بستنهی متوجه م،یشد

 .امی منم االن من،یاونجا بش تو برو: نشون دادم و رو به سرمه گفتم
 
از دور .  از مغازه خارج شدمیی در بهشت آلبالوخی وانی بعد با دو لقهیچند دق.  رفتمی فروشی سرمه جدا شدم و به سمت بستناز

 سرمه کامال مشخص بود که ی عصبةاما از چهر. زدی بود و داشت باهاش حرف مستادهی سرمه اي شدم که جلويمتوجه پسر
 .اون پسر مزاحمه
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 شدم، نگاه کی کامال بهشون نزدیوقت.  بودستادهی سرمه و پشت به من اي روبروقایپسره دق. با عجله به سمتشون رفتم 

 تو تنها ی به خوشگلی خانمستی نفیح: زدیپسره همچنان داشت حرف م. بهش اشاره کردم که ساکت باشه. سرمه افتاد بهم
 ....نشسته تو پارك؟ منم که تنهام

 
 ! وقت شاه پسرهی خانم برات کم نباشه نیا:  رو قطع کنم و گفتمحرفش

 
 ؟يخوای میچ! به تو چه:  طرفم برگشت و گفتبه
 ! خانممنیمن با اجازتون شوهر ا:  گفتمدادمی در بهشت رو به سرمه مخی ي هاوانی که لی حالدر
 

 . برو مزاحم نشوگهیحاال د.  بودي بامزه ایشوخ: و گفت زد يپوزخند
 
 با ي که به طرفم برگشت،جورنیهم. زدم رو شونش.  بعد پشت کرد به من و دوباره مشغول صحبت کردن با سرمه شدو

 ؟ي کردکاریآرتا چ: سرمه از جاش بلند شد و داد زد.  تو صورتش که عقب رفتمیمشت کوب
 
 . ادب شدگهیفکر کنم د. ستی نيزیچ:  گفتملکسی آروم ریلیخ
 
 سرمه به گوشم يصدا.  منیکی زدی اون میکی. می شدریبه سمتم حمله ور شد و باهم درگ.  شدی حرفم پسره عصبنی ابا
 . روگهی همدنی تورو خدا ول کنادیآرتا االن مأمور م! شیآرتا ولش کن، کشت: گفتی مغی که با جدیرسیم

 ب
 که قهی دو دقیکی. زدمی و محکم تر ضربه مشدی مشتری قدرت مشت هام بشد،ی که از دهن سرمه خارج مي هر کلمه اا

 شدم و خواستم دوباره برم یعصب. بعد شروع کرد به فحش دادن. گذشت، چند نفر به سمتمون اومدن و مارو از هم جدا کردن
 !دیصلوات بفرست:  داد زدیکی تی جمعنی بزا. طرفش که چند نفر دستام رو گرفتن و مانع من شدن

 
:  نشستم و گفتممکتی نيکنار سرمه رو.  تموم شد و پسره رفت رد کارشزی صلوات فرستادن جمع همه چي بعد با صداو

 . چقدرم سمج بودرتی غی بةپسر
 
 .  آرتاگهیبسه د -
 

 .برو کنار حوض صورتت رو بشور. ادی داره خون متینیاز ب:  به صورتم کرد و گفتینگاه



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 41 

به .  وسط پارك بودیحوض بزرگ.  شده بودی بلکه لباسمم پاره و خونومد،ی خون ممینینه تنها از ب.  متوجه خودم شدمتازه
 یخوب: دی پرسیبا لحن نگران. دمی سرم ديسرم رو که باال آوردم، سرمه رو باال. خم شدم و صورتم رو شستم. سمتش رفتم

 !آرتا؟
 
 .آره خوبم نگران نباش -
 

 .تینی بي جلوری رو بگنی اایب:  که تو دستش بود بهم داد و گفتي کاغذدستمال
 

 . ادی باال تا خونش بند بری سرت رو بگمکتی ني رونی بشایب: سرمه دوباره گفت.  گرفتممینی بي رو ازش گرفتم و جلودستمال
 
 بار نگران حالم نی اوليسرمه برا.  داشتمیاحساس خوب.  نشستم و همونطور که سرمه گفت، سرم رو باال گرفتممکتی نيرو

 ... فرمون برو جلونیبا هم!  بود آقا آرتایقدم اولت عال:  بمونه؟ با خودم گفتمينجوری همشهی همشدی میچ. شده بود
 

 ! رستوران؟يای بيخوای منیبا ا.  که پاره شدهراهنتمیپ:  به لباسم کرد و گفتی نگاهسرمه
 
  کنم؟کارشی چیگیراست م -
 
 م؟ی بخرگهی دراهنی پهی می قبل از شام بريخوایم -
 
 .هیاوهوم فکر خوب -
 

 .من برم دوباره بخرم! نی رو زمختی در بهشتا هم که رخی:  کردم و گفتمیمکث
 

 !ومدهی هنوز بند نتینیخون ب. نی بشای بخوادینم:  رو گرفت و گفتراهنمی که گوشه پی فروشی شدم که برم سمت بستنبلند
 ؟یکنی نگام مينجوریچرا ا:  شدم که گفترهی جام نشستم و به صورتش خسر
 
 !ادی میلی به تو خیبرعکس من مهربون -
 

 !وونهید:  زد و گفتيلبخند
 

 نذاشت می غرور لعنتنیاما بازم ا! ي خودت کردۀوونیتو من رو د. وونمی من دیگیراست م:  داشتم داد بزنم و بگمدوست
 . بگميزیچ
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عمو فال :  به سمتمون اومد و مظلومانه گفتیکی پسر کوچنکهیتا ا.  حکمفرما بودینی سکوت سنگنمونی به،قیتا چند دق 
 ؟يخریم
 

 .نمی ببنجای اایب. آره عمو جون:  و با لبخند گفتمنیی رو آوردم پاسرم
 
 از پاکت هارو برداشتم و پولش یکی.  کردمتیچشمام رو بستم و ن.  فال رو جلوم نگه داشتي لبخند جلو اومد و پاکت هابا

 .  کرد و ازمون دور شدي تشکر،یپسر بچه با خوشحال. رو دادم
 

 : فال رو باز کردمپاکت
 

  خوشياری و طبع شعر و دی بي آب و پاکنار
  خوشي گلعذاری و ساقنیری شي دلبرمعاشر

 یدانی طالع که قدر وقت می دولتي ااال
  خوشي روزگاري عشرت که دارنی بادت اگوارا

 ستی باري آن کس را که در خاطر ز عشق دلبرهر
  خوشي گو بر آتش نه که دارد کار و باريسپند

.... 
به شرط آن که از . يشوی بگذار و بدان که موفق مشی قدم پ،ی انجام دهیخواهی مي و کاري داریتیاگر ن:  صاحب فاليا

 داشته ری ختیدلت را پاك کن و ن! رودی نمشی کارها پ،ی و غفلت کني دست بگذارياگر دست رو. ي نشودی ناامماتشینامال
 !یتو موفق هست. همت کن. بلند شو. باش

 
 فالم درست در شهی میعنی. خواستمی نميزیمن که جز سرمه چ.  لبم نقش بستي روي از خوندن فال، ناخود آگاه لبخندبعد

  شم؟ی من موفق میعنی! اد؟یب
 
 !م؟ی برستیبهتر ن. شهی مکی تاري دارهگیهوا د:  سرمه به خودم اومدمي صدابا
 
 .می بلند شو برگهیآره د -
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 و بعد پشت فرمون نشستم و به راه نهی سرمه باز کردم تا بشيدوباره در رو برا. می رفتنی و به طرف ماشمی جامون بلند شداز
 که سرمه با تعجب شدمی مادهی پنیداشتم از ماش. می بخرراهنی پمی پاساژ نگه داشتم تا برهی ي بعد جلوقهیچند دق. میافتاد
 ! تو پاساژ؟يای بيخوایم ی لباس پاره و خوننیبا ا: دیپرس

 
 !امی بتونمی کنم؟ لخت که نمکاریخب چ -
 
 .خرمی ميزی چهی برات رمی خودم منی تو ماشنیتو بش -
 
 شی چند ساعت پۀ سرمه، همون سرمنی که اشدیباورم نم.  شد و رفت داخل پاساژادهی پنی از ماشی حرفچی بعد بدون هو

 رو به طرف راهنی پکیسوار شد و پالست.  اومدنی بعد، سرمه از پاساژ خارج شد و به طرف ماشقهی دقستیحدود ب. باشه
 ! قبل از نُه خونه باشمگفته ریسم.  رستورانمی بپوشش زودتر برریبگ: گرفت وگفت

 
 !ده؟ی مری مگه ازدواج نکرده؟ بازم به تو گریسم -

 !واری سرم رو بکوبم به دخوامی وقتا از دستش میبعض. شمی از دستش راحت مرهیگی زن مکردمیفکر م:  و گفتدی کشیپوف
 

 راهنیپ. در جعبه رو باز کردم. راهنی پۀ جعبهی بود و دی سفشرتی تهی.  رو نگاه کردمکی کردم و داخل پالستی کوتاهةخند
 یمعطل چ:  گفتکدفعهی!  خوشم اومدقشیاز سل.  از شلوارم روشن تر بودی داخل جعبه بود که رنگش کمی رنگيسرمه ا

 . شدری دگهی بپوش د؟یهست
 
 .تو اونور رو نگاه کن تا من بپوشم -
 

 !زود باش فقط:  گفتدی کشیپوف
 
 !گهیاِ خب اونور رو نگاه کن د: با اخم گفتم 
 

 یراهنی هم پشرتی تيرو. دمی رو پوشدی سفشرتی رو از تنم در آوردم و به جاش، تهنمرایپ.  رو به طرف پنجره چرخوندسرش
: کارم که تموم شد، گفتم.  رو تا آرنج باال زدم و دکمه هاش رو باز گذاشتمنشیآست. دمی بود رو پوشدهیکه سرمه برام خر

 چطور شدم؟
 

 .ادیمبهت ! خوبه:  بهم انداخت و بعد گفتی به طرفم برگشت و نگاهسرمه
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 نیاز ماش.  در رستوران پارك کردميجلو. میدی رسقهیبعد از ده دق.  رو روشن کردم و به طرف رستوران به راه افتادمنیماش
 ي رو روفشیسرمه ک. به سمتش رفتم و پشتش نشستم.  رستوران بودۀ گوشی خالزی مهی.  داخل رستورانمی و رفتمی شدادهیپ
 .م دستام رو بشوررمیمن م:  گذاشت و گفتزیم
 
به هر حال از . رمی بگی براش چدمی افتاد که از سرمه نپرسادمیتازه . رهیگارسون اومد طرفم تا سفارش بگ.  بعد ازم دور شدو

 یتمام حواسم رفت پ. گارسون سفارش رو گرفت و رفت.  سرمه هم سفارش دادمي بخورم، براخواستمی که خودم مییغذا
 :شدیان پخش م که تو رستوریمیآهنگ مال

 
 یکنی عذاب رها نمنی از امنُ

 یکنی به من نگاه نمیکنارم
 رسهی قلب تو به من نمتمام
 ... من بسهي برای که فکرمنیهم
 

 نیهم. يدی خرراهنی و برام پي برام بسه که به فکر آبروم بودنیهم. ي قدر که امروز نگران حالم شدنی بسه برام همآره،
آره سرمه، . ی برام بسه که کنارمنی اما همکشم؛ی عذاب متی توجهیاز ب. یکنی هر چند که بهم نگاه نم،یبرام بسه که کنارم

  ي برای که فکرمنیهم
 ... بسهمن
 

 ؟ی بگیخواستی میچ! خب:  نشست و گفتزی اومد و پشت مسرمه
 
 . تو هم سفارش دارمي براخواستمی که خودم میهرچ. ي دوست داری تو چدونستمی من نمدیسرمه ببخش -
 
 .فقط زودتر حرفت رو بزن. ستیمهم ن -
 
 ...ی ولي به من نداري عالقه اچی تو هدونمیمن م! سرمه -
 

بازم شد همون .  خوردرهیابروهاش به هم گ.  صورتش محو شدي حرف بزنم، لبخندش از روی چة دربارخوامی مدی فهمیوقت
 ... چند ساعت قبلۀسرم

 
 !؟ی چیول -
 ...یول. می به اهدافمون باهم ازدواج کندنی رسي برامیخوایدرسته که من و تو م!  سرمهنیبب -
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 ؟یزنی آرتا؟ چرا حرفت رو نمی چیول -
 
 .شهی برامون مثل جهنم می که زندگمی کني باهم لجبازينجوری همشهی اگه قرار باشه همیول -
 

 ضبط رو کم کن لج ي گفتم صدای بود که وقتی تو؟ کای کردم يمن لجباز! گهی می داره به کی کنیبب:  زد و گفتيپوزخند
 ! کرد؟ هان؟شتری رو بنی گفتم بزن کنار سرعت ماشی بود که وقتیکرد؟ ک

 
 ادتهی ادته؟ی شام رو ي بهت زنگ زدم که دعوتت کنم برای وقت؟ی خودت چیول. قبول دارم سرمه منم اشتباه کردم -

 ؟يپس چرا انقدر خوب باهاش حرف زد!  مزاحمتهیتو که گفت. نیداد تو ماش تماس مهرای باهام؟ ي صحبت کرديچجور
 گه؟ی دی کنی من رو عصبیخواستیم
 
 بهت بفهمونم که خواستمیم. ستمی نیفی بهت بفهمونم که من آدم ضعخواستمیفقط م.  کنمی تورو عصبخواستمیمن نم -
 .  کنمی منم خوب بلدم تالف،ياری و لجم رو در بي مدام آزارم بدیتونینم
 
 فقط بخاطر خالص شدن از ی که بهم گفتیی تو؟یکنی مکاری پس تو چارمی آزارت دادم؟ اگه من لج تورو در میمن ک -

 .ی با من ازدواج کنيخوایدست مهرداد و فرزام م
 
 فقط بخاطر یعنی.  عقبفتهوی نداشته باشه حداقل سفرت مي ادهی فاچی اگه ازدواجمون هی تو هم گفت؟ی گفتیمگه تو چ -

 . مني خواستگاريدور نشدن از خانوادت اومد
 . بار ازدواج کردههی که قبال ی کسي اونم خواستگار؟ي خواستگارامی که فقط بخاطر عقب افتادن سفرم بوونمیمن مگه د -
 

   سرم؟يذاری منت مينجوری اي مجبورت کرده بود که االن داریمگه کس: با بغض گفت. دمیدی اشک رو تو چشماش مبرق
 
  منت گذاشتم سرت؟یمن ک -
 
به اون عقل ناقصت . تو خودت بگو!  هان؟فهمم؟ی و من نمدهی و تمجفی نکنه تعرقا؟ی دقهی چی که االن گفتیینایپس ا -

 ده؟ی و تمجفی تعری که تو گفتیینای انیرجوع کن بب
 
 . به امشبیزنی گند ميدار. ادی از دهنت در میحواست باشه چ -
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 . تون رو خراب نکنمییای که شب رورمیپس من م! زنم؟یاِ من دارم گند م -
 

 !من هنوز حرفم تموم نشده:  و گفتمدمی کوبزی ميمشتم رو محکم رو. کنترلم رو از دست دادم.  شد که برهبلند
 

 هیبرام مهم نبود که بق .کردنیهمه با تعجب داشتن به ما نگاه م.  تو رستوران بودن انداختیی به کسای با ترس نگاهسرمه
 . من نشستيسرمه از ترس آبروش دوباره روبرو. کننی من مة درباريچه فکر

 
 .می رفتشی تند پیلی ما تا االن خيهر دوتا!  سرمهنیبب:  و گفتمدمی کشی پوفی سر کالفگاز
 
 .هر دو نه فقط تو -
 

 . وسط حرفم نپرزنم،ی دارم حرف میوقت:  صدام رو بردم باال و گفتمیکم
دست .  مقدار از غذارو با ولع خوردمهی تی رفت، از سر عصباننکهیبعد از ا.  موقع گارسون غذا رو آورد و جلومون گذاشتهمون

 تند یلیحق داشت، من خ. ترسهیاحساس کردم ازم م.  نگفتیچی مدت سرمه هنیتو ا.  داشتمی عصبيخودم نبود، پرخور
 .در خشونت وارد شم  مجبورم ازدهینم به حرفم گوش ی وقتیول. رفتم

 
 چی هم،یری بگشی روش رو پنی هممیاگه بخوا. می تند باهم برخورد کردیلی ما تا االن خيهر دو: حرفم رو ادامه دادم 

 و من هم ی با من ازدواج کنيخوایدرسته تو بخاطر خالص شدن از دست مهرداد و فرزام م. میرسیکدوممون به هدفمون نم
 .میسازی می آدم عصبهی بلکه از خودمون م،یرسی نمیی به جاا نه تنهينجوریاما ا. نشدن از خانوادمبخاطر دور 

 
 عمرمون ي سال هانی که بهترمی کني کارنکهینه ا. می ازدواج سود ببرنی از امیخوایما م:  و ادامه دادمدمی کشیقی عمنفس

 .می داشته باشزی مسالمت آمی زندگهی دیما با.  خراب شهيرو با لج و لجباز
 

 نکهی از اخورهی من حالم بهم میدونیم.  خودتهي بخاطر کاراکنمی متتیاگه اذ:  سرمه سکوتش رو شکست و گفتباالخره
از اولشم . یکنی بهت زنگ زد و تو کارام دخالت می کیپرسی منکهی از اادیبدم م.  تو ام و تو مالک منی زندانکنمیاحساس م
 . به کارم نداشته باش تا من هم آزارت ندميپس کار. می به کار هم نداشته باشي که کارمیقرار گذاشت

 
 که ي که دلش خواست در ارتباط باشه؟ هر جوری بکنه؟ با هرکخوادی مي بذارم هرکارنکهی اخواست؟ی از من می چسرمه

 کنه؟ی مکاری زنش چستی که براش مهم نرتی غی آدم بهی بشم به لی تبدخواستیدلش خواست لباس بپوشه؟ اون ازم م
 ... شکست منیعنی نی و اشهی وقت باهام خوب نمچیسرمه ه  اگه قبول نکنمیول.  اجازه رو به خودم بدمنی اتونستمینم
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  گفتم؟ی من چيدی شنانی شايآقا: دی کشرونی سرمه من رو از افکارم بيصدا
 
 . باهات ندارمي کارگهیمن د. کنمیقبول م. دمیآره شن -
 .رمیپس با اجازت من م:  طعنه گفتبا
 

 !يهنوز غذات رو نخورد: مچ دستش رو گرفتم و گفتم.  شد که برهبلند
 

 . دارمتی حساسرونی بيمن به غذا. ممنون از لطفتون:  با طعنه گفتدوباره
 
سرمه .  پول رستوران رو حساب کردم و از رستوران خارج شدمعیسر.  و رفتدی کشرونی بعد مچ دستش رو محکم از دستم بو

 . بودنی منتظر ماشابونیکنار خ
 
 .رسونمتی خودم ممی برای خونه؟ بي بريخوای وقت شب تنها منیا: به طرفش رفتم و طلبکارانه گفتم 
 
 عی سریول. » دخالت نکن کارامتو«دمی نگاه رو فهمنیمنظورش از ا.  شدرهی به صورتم ختی طرفم برگشت و با عصبانبه

 چرا آرتا به خودش زحمت نداد تورو برسونه خونه؟ شک گهی نمنه،ی اگه تورو تنها ببریسم: حرفم رو جمع کردم و گفتم
 کنه؟ینم
 
سوار :  سرمه نگه داشتم و گفتمي پايجلو.  رفتم و سوار شدمنیفورا به سمت ماش.  نگفت؛ فقط نگاهش رو ازم گرفتيزیچ

 . تا ساعت نه نشدهمیشو بر
 

 باهام کرد و خواست ي سردیسرمه خداحافظ.  دکترۀ در خوني جلومیدی بعد رسقهی دقستیب. می شد و راه افتادنی ماشسوار
 .مراقب خودت باش:  رو دادم و گفتمشیجواب خداحافظ.  شهادهیکه پ

 
 رو روشن نیم که سرمه وارد خونه شده، ماش مطمئن شدنکهیبعد از ا.  زد و رفتی قبل، لبخند مهربونۀ بار برعکس دفعنیا

 .کردم و به طرف خونه به راه افتادم
*** 
 ...ای از سر ذوق بود ی خوابی بنی ادونمینم. ومدیخواب به چشمام نم.  دوخته بودم به سقف اتاقچشم

 
 موفق نکهی از ادمیترسیم. دمیترسیخوشحال بودم اما م. ی و قانونی شرعشه،یفردا سرمه مال من م. کردمی به فردا فکر ممدام
  فرزام رو فراموش کنه؟تونهی کنم که سرمه گذشتش رو فراموش کنه؟ سرمه مي کارتونمی میعنی. نشم
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 !؟يداریهنوز ب:  گفتدی دداری من رو بیبابا اومد تو و وقت.  باز شدی اتاق به آرومدر
 
 .برهیخوابم نم -
 

 بابا؟:  کردم و گفتمیمکث
 
 جان بابا؟ -
 
  که عاشق شده؟فهمهی آدم از کجا مهی -
 

 !یفهمی کنارته، نمیتا وقت:  زد و گفتيلبخند
 
 ...یفهمی کنارته، نمیتا وقت: کردمیبا خودم تکرار م.  رفترونی گفت و از اتاق بيری بعد شب بخو
 

 . خوابم بردنکهی به سرمه و مراسم فردا فکر کردم تا اانقدر
*** 
 :سرمه

اون روز فقط دوست داشتم کار !  نداشتم، برخالف چند ماه قبلی ذوقچیه.  بودمشگری دست آراری که زشدی می ساعتکی
 ... االنیول!  که عروسش چقدر خوشگل شدهنهی تموم شه و فرزام ببعتری سرشگریآرا
 

نسبت  ی حسچی کنم که هی زندگی با کسشهی با دست خودم، خودم رو بدبخت کنم؟ مگه مخوامیم! کنم؟ی مکاری دارم چمن
 ... زنده بمونمتونمیمن بدون فرزامم نم! بهش ندارم؟

 
 !مبارکت باشه عروس خانم. تموم شد:  به خودم اومدمشگری آراي صدابا
 

 لبم ي روی خودم لبخند تلخدنیبا د.  به خودم انداختمی نگاهنهی رو که تا اون لحظه بسته بود، باز کردم و تو آچشمام
 ؛یفرزامم رو که ازم گرفت.  توي ام به رضای راضیول.  مال آرتا باشهییبای زنی اخوامی نممن! ایخدا: دمی لب غرریز. نشست

 ... کنم که آرتا برام ساختهی زندگیم نکن که تا آخر عمرم تو جهنيالاقل کار
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لباس .  به خودم انداختمی بار، نگاهنی آخريبرا.  آرتا بودنی نگاه کردم؛ ماشرونیاز پنجره به ب.  بلند شدنی بوق ماشيصدا
با کمک .  نداشتیتی من جذابي برایبه تنم نشسته بود ول.  بودمدهی رو پوشمی بوددهی خرشی که دو روز پی رنگیاسیبلند 

 .  شدمارج خشگاهی و از آرادمیساره شنلم رو پوش
 

 که از ته دلم نبود جواب سالمش یونبا مهرب.  روز ازدواجمون براش تلخ شهخواستمینم.  کردی به سمتم اومد و سالم گرمآرتا
 . نمی درست ببتونستمی بودم، نمدهی سرم کشيچون شنل رو رو.  جذابتر شده بودشهی و صورتش از همپیت. رو دادم

 
 رو روشن کرد و به طرف نیضبط ماش.  شدنیآرتا در طرف من رو بست و سوار ماش.  شمنی کمکم کرد تا سوار ماشساره
 آهنگ عالم رو نی ترزی من حکم غم انگي برایول.  بودي آهنگ شادشد،ی پخش منی که تو ماشیآهنگ.  ما به راه افتادۀخون

 .داشت
 از خواستمی میوقت.  من باز کردي شد و در رو براادهی پنیاول آرتا از ماش.  در خونهي جلومیدی رسقه،ی دقستیبعد از حدود ب 

خوشحال به نظر . زدی بودن برق می که از شدت مشکی جذابيبه چشماش؛ چشما شدم رهی آن خکی شم، ادهی پنیماش
 .  ازدواج خوشحالهنیاز ا  نفرکی ما دوتا الاقل نیخداروشکر که ب. دیرسیم
 
 سوت دن،یکشی کل مزدن،یدست م. همه به استقبالمون اومدن. رفتمی آرتا، به سمت خونه مي شدم و پا به پاادهی پنی ماشاز
 ...زدنیم
 

 کل د؟ی که سرمه به عشقش نرسنی سرمه؟ خوشحالاهیبه بخت س! ن؟یخندی میبه چ. دنیخندی خوشحال بودن و مهمه
   مرگ احساس سرمه؟ي برانیکشیم
 
عاقد اومده بود و با عجله .  مبل دو نفره نشستمهی يکنار آرتا رو. گرفتمی مشی از درون داشتم آتی ظاهر خوشحال بودم ولبه

 ...یانیسرکار خانم سرمه ک: ن خطبهشروع کرد به خوند
 
تا . ارنی از فرزام مری غیدوست نداشتم بشنوم که اسم من رو کنار اسم کس.  دوست نداشتم که بشنومیعنی. دمیشنی نميزیچ
 تورو ي داره جاگهی نفر دهیببخش که ! فرزامم. نهی اشکام رو نبی بودم تا کسدهی صورتم کشي شنلم رو روتونستمی که مییجا

 !مه؟ی تو زندگی داره کی چه فرقيری تو قلب من نَمیتو تا وقت. تو قلبم نداره یی مطمئن باش جایول. رهیگی ممیتو زندگ
 
 ...یانیسرکار خانم سرمه ک. پرسمی بار سوم ميبرا -
 

 يادآوریاصل  که هر کدوم حی اشکيقطره ها. ختیری که جلوم باز بود می قرآنۀ صفحي اشک دونه به دونه روي هاقطره
 یکی ریدل من گ. ستی بله، که از دلم نهی. کنهی و رو مری من رو زی جواب که زندگهی جوابن، هیهمه منتظر .  خاطره بودهی
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 من رو ینه؛ زندگ!  مگه من خواستم که از عشقم جدا شم؟ه؟ی من چری تقصیول. شمی دلم مة بله، شرمندنی و من با اگستید
 ...از عشق من راحت جدا کرد

 ! بله:  گفتمی بغض و گرفتگبا
 

 به قلبم فرو يزی که مثل خنجر تیی جمع بلند شد؛ صداهاي شادۀ دست و هلهليصدا. رمی بگی از کسي اجازه انکهی ابدون
 ...ستی من نی تو زندگی فرزامگهیحاال د.  تموم شدگهید. رفتیم

*** 
 کردم تا با تی خودم و آرتا رو اذیلیخ.  با خودم کلنجار رفتمیلی هفته خهی نی ايتو. ه بود هفته از روز عقدمون گذشتکی

 و ریآرتا رو نه به عنوان شوهرم، بلکه مثل برادرم قبول کرده بودم؛ باهاش مثل سم. رمی رو بپذدمی جدی و زندگامیخودم کنار ب
 . کردمی برخورد ماریسام
 

 .مینی بود رو ببدهی که خودش از قبل خري خونه امی دنبالم و برادی برم سرکار، آرتا بنکهی بود قبل از اقرار
 

 .سالم آرتا: آرتا بود، جواب دادم.  بلند شدلمی زنگ موباي که صداشدمی حاضر مداشتم
 
 ؟یخوب. سالم سرمه -
 
 .خوبم ممنون -
 
 .می زودتر برحاضر شو که.  شمامۀ در خوني جلوگهی دقهیسرمه جان من تا پنج دق -
 
 .من حاضرم -
 
 .فعال. باشه -
 

.  داشتی تضاد قشنگمی بودم که با شال و شلوار مشکدهی پوشی رنگدی بلند و سفيمانتو.  به خودم انداختمنهی تو آینگاه
 .  رو برداشتم و از خونه خارج شدمفمی مطمئن شدم که ظاهرم مرتبه، کیوقت
 

 یسالم گرم.  شدمنیبه سرعت سوار ماش.  پام نگه داشتي و جلودی آرتا هم رسرون،ی گذاشتم باطی که پام رو از در حنیهم
 .  کردادی ضبط رو تا ته زي صداوفتهی راه بنکهیقبل از ا. کرد و من هم جوابش رو دادم
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 . رونی ايتو گوشات مشکل داره من گوشام سالمه کم کن صدا:  شدم و داد زدمیعصب
 
  ضبط رو کم کنم؟ي صدای تا بگی بزنهی و کناشیواقعا الزمه انقدر ن:  گفتي لبخندبا

 من همچنان دی دیچند لحظه گذشت، وقت.  ضبط رو کم کرديصدا.  بهش رفتم و سرم رو به طرف چرخوندمي غره اچشم
 !سرمه؟: سرم طرف پنجره هست گفت

 
 . رو ندادمجوابش

 
 !سرمه خانم؟ -
 
 .ای قهر کنادی خوشم نمچیه:  گفتي دستم و با لحن طلبکارانه ايش رو گذاشت رو دستکدفعهی.  نگفتميزی چباز
 

 !به من دست نزن:  و داد زدمدمی دستش کشری رو از زدستم
 
 .دیببخش! باشه باشه:  گفتدهی نشون بده مثال ترسخواستی که می لحنبا
 

 .گهیقهر نکن د! دمی رو پوشيدی که تو برام خری من که دوستت دارم؛ همون لباسنیبب:  لوس کرد و ادامه دادی رو کملحنش
 هیخب حاال من :  گفتتی متوجه لبخندم شد، با جدنکهیبه محض ا.  لبم نشستي روي گفت دوستت دارم لبخندنکهیاز ا 
 !پررو نشو. ی کنی گفتم آشتيزیچ
 

 .يچقدر لجباز و مغرور! از دست تو:  و گفتمدمیخند
 
  تو؟ایمن لجباز و مغرورم  -
 
 تو -
 
 ! تورمینخ -
 
 تو -
 
 !تو تو تو -
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! می که من و آرتا انقدر باهم خوب رفتار کرده باششدیباورم نم! می و به خنده افتادمی که جفتمون خسته شدمی ادامه دادانقدر
 باهاش لج کردم گفت نهمهی که ایبه من!  مغروريآرتا. شهیباورم نم! آرتا به من گفت دوستم داره! م؟ی واقعا ما بودنی ایعنی

 ... آدم انقدر غرور داشت کهنیا! بهی باشه، بازهم عجی شوخم اگه واقعا هیحت! دوستم داره
 

 هی با ییالی وۀ خونهی.  داخلمی آرتا در خونه رو باز کرد و رفتمی شدادهی پنیاز ماش.  در خونهي جلومی بعد، رسدقهی دقچند
چشمات رو ببند تا در خونه :  گفتطنتیآرتا با ش. میدی رسیه ساختمون اصل و بمی رد شداطیاز ح.  و خوشگلکی کوچاطیح

 .رو باز کنم
 
 .خودت رو لوس نکن. آرتا وقت ندارم زود باش -
 

 . رو حرفم حرف بزنهی کسادیخوشم نم:  گفتيجد
 . چشمام رو بستمایب! باشه:  و گفتمدمی کشیپوف
 
دستم رو ول کرد و چند قدم رفت عقب و بعد . میستادی و وسط خونه امیوارد خونه شد.  خونه رو باز کرد و دستم رو گرفتدر

 .حاال چشمات رو باز کن: گفت
 

آرتا اصرار .  بودي خونه، کرم و قهوه اونیست مبل ها و دکوراس. دمی دییرای رو که باز کردم، خودم رو وسط سالن پذچشمام
رنگ .  شکل انجام داده بودنی کار رو به بهترنی و واقعا هم انهی خونه بچي خودش توۀقی من رو خودش با سلیۀزیداشت جه

 آرتا يوا:  زدمغی به کل خونه انداختم و بعد جي نگاه سرسرهی.  داشتی قشنگینگ ها هماهنتی و کابيواری با کاغذ دلیوسا
 .هیعال
 
آرتا با .  عکس بزرگ از من و آرتا، کنار همهی.  که ذوقم کور شددمی ديزیا چاما پشت سر آرت.  همزمان به طرفش برگشتمو

 کنه؟یناراحتت م: بعد به طرفم برگشت و گفت.  به عکسدیتعجب رد نگاهم رو دنبال کرد و رس
 
 . تعجب کردمدنشیفقط از د.  قشنگهیلیخ! نه نه -
 
 .نی اتاق هارو ببمی برایب: دستم رو گرفت و گفت.  خنده به طرفم اومدبا
 
 ة و دو نفری تکي اتاق هم پر بود از عکسايوارهای ديرو. کی چوب شسی سروهی با کی اتاق کوچهی.  اتاق اول رو باز کرددر

 اتاقمون قشنگه؟: چند لحظه که گذشت، آرتا گفت. من و آرتا
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 ! قشنگه آرتایلیخ:  شده بودم، با بغض گفتمرهی خواری دي روي که به عکسایدرحال
 
 دستش رو باال آورد و خوردن،ی گونه هام سر مي که رویی اشکادنیبا د.  طرفم اومد و من رو به سمت خودش چرخوندبه
 !ی کنهی گرنکهی نه ای که خوشحال بشنجایآوردمت ا:  موند و بعد گفترهیچند لحظه به صورتم خ. دی صورتم کشيرو
 

 .کنمی نمهیگر! یباشه داداش:  زدم و گفتميلبخند
 

 .می بخورارمی بيزی چهی تا من برم نجای همنیبش:  داد و گفتلمی تحوی تلخلبخند
 

 ی مدت هر غمنیتو ا.  صبور بودیلی داشت، اما خی غرور خاصنکهیآرتا با ا. شدی انقدر مهربون بود که دل سنگ آب ملحنش
 رو نداشته ی کسدنی چشم دنکهی انه؛ی همای حس دننیبدتر. شدی وقت خسته نمچی اون هی گذاشتم ولونیداشتم با آرتا در م

 ! فقط همون آدم بتونه آرومت کنهی ول،یباش
 

*** 
 :آرتا

منِ مغرور، ! نه؟ی حقم ازنم،ی مشی همه خودم رو بخاطرش به آب و آتنی که ایمن!  داداشگهیبه من م. رونی اتاق اومدم باز
 . کنهی نمهینه، مرد که گر! من؟! ه؟یگر.  شدسیبعد از سال ها احساس کردم چشمام خ

 
سرمه داشت به .  و به سمت اتاق رفتمختمی ري صورتم بود رو پاك کردم و دو تا چاي که روی چندتا قطره اشکعیسر

 . کردی نگاه مواری دي رويعکسا
 
 سرمه؟ -
 
 . طرفم برگشتبه
 
 .مینی بشییرای تو پذمی برایب -

:  که گذشت، سرمه گفتقهیچند دق. می شدي و چاکی و مشغول خوردن کمیهم نشست مبل سه نفره کنار هی يرو.  اومددنبالم
 .نمی خودم رو ببۀ خونامی که بکردمی رو مي روزنی تصور همچشهیهم
 

 !البته کنار فرزام:  گفتی کرد و با لحن محزونیمکث
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 سرمه؟:  زدم و گفتمی تلخلبخند
 
  فرزام رو گرفتم؟ي من جایکنیتو فکر م -
 
 !ي نداری فرقچی هاری و سامریتو برام با سم. نه آرتا -
 

 ... دارهی رفتنهی هم یهر مهمون. می مهمون ناخونده اهی هم مثل يمن و تو برا:  کرد و گفتیمکث
 
 کردم؟ به تتی مدت اذنی که ایبخشیمن رو م! یداداش:  کرد و گفتکی خودش رو بهم نزدد،یسکوتم رو که د.  نگفتميزیچ

 ...یلیمن اون موقع خ. ودم نبودخدا دست خ
 

 ! های حرفا نزننی از اگهید:  صورتش گرفتم و گفتمي رو به نشونه سکوت جلودستم
 !شهی ناراحت میداداش:  گفتمیبا گرفتگ. واری دي رو ازش گرفتم و دوختم به عکس بزرگ رونگاهم

 
 ؟یآرتا؟ خوب:  گفتی شد و با نگرانمی ناراحتمتوجه

 
 . شدرتی که دمیپاشو بر. آره خوبم:  گفتمي دادم و با شادریی رو تغلحنم

 به می شدنیسوار ماش. میبا هم از خونه خارج شد. دست سرمه رو گرفتم و کمکش کردم بلند شه.  بعد از جام بلند شدمو
 سیپل«:شته بود نگه داشتم که سر درش نوی ساختمون بزرگي بعد، جلوقهیچند دق. میطرف محل کار بابا و سرمه به راه افتاد

 !»مبارزه با مواد مخدر
 
 یمرس.  جاستنیاتاق من هم:  که سرمه گفتمیچند طبقه باال رفت. می هم، وارد ساختمون شدۀ و شونه به شونمی شدادهیپ

 . بروگهیآرتا، تو د
 
 !مواظب خودت باش.  سر بهش بزنمهی اتاق بابا رمیمن قبل رفتنم م. باشه -
 
 .برو به سالمت -
 
 یسالم و احوالپرس. در زدم و بعد رفتم داخل. به سمت اتاق بابا رفتم.  رفت و وارد شدیسرمه به سمت اتاق. می هم جدا شداز

 ؟يخونه رو به عروس خانم نشون داد! خب آرتا جان: بابا با خنده گفت.  باهاش کردم و روبروش نشستمیگرم
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 .ادم بردم نشونش دنجا،ی امیای بنکهیآره بابا قبل از ا -
 
 خوشش اومد؟ -
 
 ! ذوق کردیلیآره خ -
 
 سرمه حکم ي جهان هم باشه، براۀ خوننی و گرون ترنی اگه بهتریاون خونه حت!  آرتایگیتو که راست م:  خودم گفتمبا

 !جهنم رو داره
 
  شد؟ی چی عروسي برامتونیتصم -
 
 .آخر مهر ماه -
 !گه؟ی سه هفته دیعنی -
 
 . نداشتیبه سرمه گفتم مخالفت. آره -
 
 .شهی داره جور میخب پس خداروشکر همه چ -
 

 بابا سرمه حالش خوبه؟:  کرد و آروم گفتیمکث
 
 !؟ی چیعنی. فهممینم -
 
 ... افسردهگهی دیعنی -
 

 .فقط ناراحت بود. سرمه از اولم افسرده نبود:  رو قطع کردم و گفتمحرفش
 
 .حاال چرا بهت بر خورد. باشه بابا -
 
. میوفتی گذشته بادی نه خودم و نه اون گهی دخوامینم.  لذت ببرهشی که سرمه از زندگکنمیبابا من دارم تموم تالشم رو م -

 . حرفش رو وسط نکشگهیلطفا شما هم د
 
 !حق با توئه. چشم بابا جان -
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داشتم از راهرو رد .  راهرو بودهی ياتاق بابا و سرمه تو.  کردم و از اتاقش خارج شدمی با بابا حرف زدم و بعد، خداحافظیکم
 ...ادی میی که متوجه شدم از اتاق سرمه، صداشدمیم
 
 . کردمکی سمت اتاق رفتم و گوشم رو به در نزدبه
 
  کرد؟ی رو دوست نداشت و باهاش زندگی کسشهیسرمه مگه م -

 !شهیخوبم م. شهیآره م:  گفتتی با عصبانسرمه
 
 .ی کنی زندگی عوضة با اون پسریتونی که تو نممیدونیجفتمون م.  نکنيلجباز -

 از ی چیفهمی که نمیی تویعوض! حرف دهنت رو بفهم مهرداد:  بلند شد و بعد سرمه داد زدزی شدن مشت به مدهی کوبيصدا
 . مثل تویرتی غی آرتا ارزش داره به صد تا آدم بي تار موهی.  نه آرتاادیدهنت در م

 
  دونه؟ی حد سرمه رو آزار داده که من رو از اون بهتر منی اون در ایعنی! مهرداد؟

 
 مطمئن یتو حت. هیوونگی دي بهش نداری که حسی با کسی زندگ؟ی بفهميخوایسرمه چرا نم:  داد زدتی با عصبانمهرداد

 !ی رو بفهمنی ايخوای تو نمی تو جونم رو بدم ولي من حاضرم برایول!  نهای که اون دوستت داره یستین
 
بفهم مهرداد، من ! ي که ازش متنفری باشی کسی که تو زندگنهی بهتر از ایلی خي بهش نداری حسچی که هی با کسیزندگ -

 !دوست ندارم سر به تنت باشه. زنهی کورکورانت حالم رو بهم ميابراز عالقه ها! ازت متنفرم
 
 کشمی رو می عوضيشده اون آرتا. کنهی مي بدست آوردن عشقش هرکاريآدم برا.  من که دوستت دارمياگه تو ازم متنفر -
 .ی کنی تو باهاش زندگذارمی نمیول
 

 نشسته بود و مهرداد هم دستاش رو دو طرف زیسرمه پشت م.  در رو باز کردم و رفتم توتیبا عصبان.  رو از دست دادمکنترلم
 از جاش بلند شد و مهرداد هم به طرفم یبا ورود من سرمه با نگران. ف سرمه خم شده بود به طری گذاشته بود و کمزیم

 . برگشت
 
دستم رو مشت کردم و بردم باال . دمشی کوبواری اش رو گرفتم و محکم به دقهی.  دو قدم بلند خودم رو به مهرداد رسوندمبا

 .نشآرتا تورو خدا نز:  سرمه مانعم شديکه بزنم تو صورتش که صدا
 .مهرداد رو ول کردم و به طرف سرمه رفتم.  متوجه سرمه شده بودمتازه
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 کنه؟ی مکاری چنجای پسره انیا -
 
 اعصابت خورده سر گهی دییشاه دوماد از جا:  مهرداد به خودم اومدميبا صدا.  منم دست خودم نبودی افتاده بود ولهی گربه

 . نکنیسرمه خال
 

 راه ی که تا آخر عمرت نتونزنمتی مي جورياری اسم سرمه رو بگهی بار دهیاگه :  لباسش و گفتمۀقی به طرفش رفتم و دوباره
 .يبر
 

 !يجرئتش رو ندار:  زد گفتيپوزخند
 

 . ولش کن آرتاگمیبهت م:  گفتهیاما سرمه دستم رو از پشت سر گرفت و با گر.  رو بردم باال که بزنمشدستم
 
اگه خدا هم .  مهردادرونی من بکش بیپات رو از زندگ:  مهرداد قرار گرفت و گفتي و خودش روبرودی بعد من رو عقب کشو

 . کنمی کار رو نمنی زن تو شم، من ادی و بگه بانی زمادیاز آسمون ب
 
 . پسره کم دارم؟ هاننی از ایآخه سرمه من چ -
 
 پسره اسم نیا! بیا کن جناب ادخوب گوشات رو و:  سرمه مانع من شد و رو به مهرداد گفتی برداشتم ولزی طرفش خبه

 . رو دوست دارمی زندگنیچون من ا. ی کنمونی نکن من رو از ازدواجم پشیسع. االن هم شوهر منه. داره، اسمش آرتاست
 
 ! هوس بازهة پسرنی هماقتتیل -
 
 ! نه آرتاییاون که هوس بازه تو:  گوش مهرداد گفتری سرمه زد ز،ي کمال ناباوردر
 
با تمسخر .  زدم و به سمت مهرداد که از حرکت سرمه شوکه شده بود، رفتمي اروزمندانهیلبخند پ.  بعد از اتاق خارج شدو

 .رونی من و سرمه بکش بی شاه پسر؟ پات رو از زندگيدیشن: گفتم
 
 !؟ی کیزندگ:  تعجب گفتبا
 

 ! سرمه...و... منیزندگ:  گفتمدهی بردهی شدم و برکی نزدبهش
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 ! روی زندگنی اینیبیتو خواب م:  زد و گفتيپوزخند
 

 ؟ی قبول کنيخوایچرا نم! گهی دیباخت:  زدم و گفتميلبخند
 
 !کنمیحاال هم شر تورو از سرش کم م.  راهش برداشتمي بار فرزام رو از جلوکی! سرمه مال منه -
 
 سرمه که شر تورو از سرش یمن اومدم تو زندگ: با خشم گفتم. دمشی کوبواری لباسش رو گرفتم و محکم تر از قبل به دۀقی

 !ي سرمه رو به گور ببردنی لحظه دکی ی حتي آرزوکنمی مي کارای آدم سرت تو کار خودت باشه؛ ۀ مثل بچایپس . کم کنم
 

 ی من چستیمهم ن : از اتاق خارج شم، همونطور که پشتم به مهرداد بود، گفتمنکهیقبل از ا.  کردم و به طرف در رفتمولش
 .خوادی می سرمه چینی ببنکهی ایعنیعشق . يخوای می تو چای خوامیم
 

 .پس آزارش نده. خوادیاون هم تورو نم:  رو به طرفش چرخوندم و ادامه دادمسرم
 نشسته بود و سرش رو تو دستاش ی صندلهی يسرمه رو.  نبودی از سرمه کسری راهرو به غيتو.  بعد از اتاق خارج شدمو
 .رفته بودگ
 
 .میپاشو بر:  گفتمیبه طرفش رفتم و با کالفگ 
 

 .من هنوز کارم تموم نشده:  رو بلند کرد و گفتسرش
 

 .می پاشو برگمیبهت م:  زدمداد
 
 سرمه باز کردم و يدر رو برا. می رفتنی و به سمت ماشمیاز ساختمون خارج شد.  ترس از جاش بلند شد و دنبالم راه افتادبا

 .برو تو:  گفتمیعصب
 
 آرتا تو چِت شده؟:  طرفم اومد و گفتبه
 
 . سوار شوگمیسرمه رو اعصاب من راه نرو، م -
 

چند .  خودمون به راه افتادمۀ به سمت خونيادیخودم هم سوار شدم و با سرعت ز.  شد و من هم در رو محکم بستمسوار
 کرد؟ی مکاری پسره تو اتاق تو چنیا:  گذشت، با حرص گفتمقهیدق
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 .میکنی اتاق کار مهی تو گهیمن و اون با دو نفر د -
 
 ! اتاقاتون رو از هم جدا کنهیچرا به بابا نگفت:  داد گفتمبا
 

 که همه بفهمن ارن؟ی که همه پشت سرمون حرف در بکردی آرتا؟ اتاقامون رو جدا می چیعنی:  رو بلند کرد و گفتصداش
 ه؟ی من و اون چنیب

 ؟ی اتاقتون رو جدا نکنهی بخاطر حرف بقی دوست داشت بهت بگه ولی آدم هرچنی اي تو حاضریعنی -
 

 . انداخت و تماس رو رد کردلی موباۀ به صفحینگاه.  بلند شدلشی زنگ موباي جوابم رو بده که صدااومد
 
  بود؟یک -
 
 ! من دخالت نکنيآرتا تو کارا -
 
سرگرد :  اسم مهرداد، از کوره در رفتم و داد زدمدنیبا د. رفتم و به قسمت تماس ها دمی رو از دستش کشی گوشتی عصبانبا
  تورو از کجا آورده؟ةاون شمار! ب؟یاد
 

 . مثالمی ما همکار؟ي شدوونهیآرتا د:  زدداد
 
 !ي که با مهرداد همکاريتو غلط کرد -
 

 که ي جوررون،یت کردم ب طرف سرمه پرة رو از پنجریگوش.  بار هم مهرداد بودنیا.  بلند شدی زنگ گوشي صدادوباره
 ؟ي کردکاری چیروان: با ترس گفت.  بود بخوره تو صورتشکینزد
 
 .کردمی مدی که بايکار -
 
 !ي اوونهیبخدا تو د:  گفتهی گربا
 
 می عصبيدار.  نکنهی گرگهیبسه د:  گفتمیبا کالفگ. کردی مهی سرمه همچنان داشت گری گذشت ولقهیچند دق.  نگفتميزیچ
 !یکنیم

 .گهیببر صدات رو د: داد زدم.  نشون ندادی العملعکس
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 . شمادهی پخوامیبزن کنار م. خورهیحالم ازت بهم م:  طرفم برگشت و داد زدبه
 
 !نیی پاکنمی خودم رو پرت مای کنار یزنی مای: صداش رو بلند تر کرد و گفت.  نگفتميزیچ
 
 . برو رو مخ منشتری تو بگمی بهت نمیچی من هیه! گهیبس کن د -
 
 ؟یکنی مفی تکلنیی من تعي که برای هستیتو ک.  برمخوامیولم کن م! ي دارکارمیچ -
 
من، ! ؟يدیفهم. ی نکنکاری چی بکنکاری چکنمی منییمن تع. ي کجا نري کجا برگمیمن م. ارتمیصاحب اخت. من شوهرتم -

 !شوهرت
 

 . شوادهیپ: گفتم رو نگه داشتم و نیماش.  در خونهي جلومیدی موقع رسهمون
 
 نجا؟ی اي من رو آوردی چيبرا:  به خونه انداخت و گفتینگاه 
 

 ! شوادهیپ. دمی کنترلم رو از دست متیبهت گفته بودم که تو عصبان.  بشمی که عصبی کني نکن کاریسرمه سع:  گفتمآروم
 

 رو باز کردم و رو یدر ساختمون اصل. می گذشتاطی و از حمیوارد خونه شد.  شد و دنبالم راه افتادادهی پنیاز ماش.  نکردیمخالفت
 !برو تو: به سرمه گفتم

 
 در ي رو هم از رودیکل. بعد از سرمه، من هم وارد خونه شدم و در رو قفل کردم.  بهم انداخت و وارد خونه شدی پر از ترسنگاه

 .وم به سمتش رفتمآر.  شده بود بهمرهیبا ترس خ. برگشتم به طرف سرمه.  گذاشتمبمی جيبرداشتم و تو
 به دنیی ازش نداشتم که شروع کرد به دوی چندانۀفاصل. رفتی قدم به عقب مکی داشتم؛ی که به طرفش برمی هر قدمبا

 واریسرش به د.  افتادنی زمي و روچهی قالۀ کرد به گوشری آن، پاش گکی که دمییدویمن هم دنبالش م. طرف اتاق خواب
 . شدهوشیخورد و ب

 
 که چه دمیتازه فهم.  چشمم رد شدي از جلوهی چند ثاني امروز تويتموم صحنه ها.  شده بودمخکوبیاز ترس، سر جام م 

 سرش یی معلوم نبود چه بالوفتاد،ی نمنی زمياگه سرمه رو.  شده بودم و کنترلم دست خودم نبودوونهیواقعا د.  کردمیغلط
 تو صورتش و اسمش رو صدا زدمیسرش رو بلند کردم و با دستم م. ستادمیا  زانوهاميبا عجله به سمتش رفتم و رو. ارمیب
 .  نداشتي ادهیفا. کردمیم
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آب رو .  مقدار آب برداشتم و دوباره اومدم کنار سرمههی. دمی گذاشتم و به طرف آشپزخونه دونی زمي رواطی رو با احتسرش
 .  نداشتي اهدی بازم فایول.  و همزمان اسمش رو صدا زدمختمی صورتش ريرو
 
 نیسرمه رو از رو زم. برگشتم داخل خونه.  رو باز کردمنیبا عجله بلند شدم در خونه رو و بعد هم در ماش.  بودمدهی ترسیلیخ

بعد از .  گذاشتمش و برگشتم تا در خونه رو ببندمنی عقب ماشي های صندليرو. بلند کردم و با سرعت از خونه خارج شدم
 .  به راه افتادممارستانی بسمت  شدم و بهنی کار، خودمم سوار ماشنیا

 
 به يپرستار.  بغلم گرفتم و به سرعت وارد بخش اورژانس شدميسرمه رو تو.  نگه داشتممارستانی بهی ي بعد، جلوقهی دقچند

  شده آقا؟یچ: دی پرسیسمتم اومد و با نگران
 
 .واریسرش خورده به د -
 
 .گردمی االن برمدیصبر کن. تهچقدرم خون ازش رف -
 

 ی اتاق ولهی يبه سرعت بردنش تو.  تخت گذاشتميسرمه رو رو.  تخت اومدهی چندتا پرستار و هی بعد با قهی و چند دقرفت
 .  من رو گرفتن و نذاشتن برم تو اتاقيجلو
 
 مدام ت،یاز رو عصبان. الفه بودم کیلیخ. زدمی ضرب منی زمي دستام گرفتم و با پام رونیسرم رو ب.  نشستمی صندلهی يرو

 چوقتی کاش هزم؟ی تو سرم بری من چه خاکادی سر سرمه بییاگه بال: زدمی و با خودم حرف مفرستادمیبه خودم لعنت م
مگه سرمه چه .  جنون خودم کردمیلعنت به من که سرمه رو قربان. شدمیم نریکاش با مهرداد درگ.  سمت اتاق سرمهرفتمینم

 یی برخورد کردم؟ اگه بالينجوری باهاش ایپس چرا من لعنت!  مهرداد بوده نه سرمهری بوده تقصی کرده بود؟ هرچیگناه
 !کشمی خودم رو ماد،یسرش ب

 
 یب.  خون غرق شده بوديصورتش تو. کردمیاز پنجره بهش نگاه م.  بلند شدم و به سمت اتاق سرمه رفتمی صندلي رواز

 ی هموندمیقول م.  بهت چپ نگاه کنهی نذارم کسدمیقول م. تورو خدا بلند شو. غلط کردم!  منۀسرم. ختمیریصدا اشک م
سرمه .  باشمی خوبی داداشگهی ددمیقول م.  سرت داد نزنمگهی ددمیم قول. تورو خدا چشمات رو باز کن. يخوایبشم که تو م

 ... شوداریب
 

  شد؟یدکتر چ:  به طرفش رفتم و گفتمیبا نگران. رونی از اتاق اومد بدکتر
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االنم ! ادی سرش میی وگرنه معلوم نبود چه بالش؛ی که زود رسونديشانس آورد.  سرش خوردهیجگاهیضربه به قسمت گ -
 .نگران نباش. ادیکم کم به هوش م. هوشهی از دست داده بيادیچون خون ز

 
  بمونه؟نجای ادی بایتا ک -
 
 .لش داره به حایبستگ. ستیمعلوم ن -
 
  برم تو اتاقش؟تونمیمن م -

 ؟ي باهاش داریچه نسبت:  بهم انداخت و گفتی مشکوکنگاه
 
 .من شوهرشم -
 
 .ششی پي بریتونیم!  خباریبس -
 

.  بهش انداختمینگاه. می رفتن و من و سرمه، دوباره باهم تنها شدرونیپرستارها از اتاق ب.  کردم و وارد اتاقش شدميتشکر
معلوم نبود چندبار سوزن . دستش پر خون شده بود.  خون بودۀسی دست راستش هم سوزن کيتو.  بوددهیرنگ از صورتش پر

 .  شدهیزخم رو تو دستش فرو کردن و در آوردن که انقدر
 
با بغض .  دستم گرفتمي کنار تختش نشستم و دست چپش رو توی صندليرو. دمیدی حالت نمنی و تورو تو امردمی من میاله

 .کردمی مکاری داشتم چدمیفهمی شده بودم، نموونهید. بخدا دست خودم نبود! غلط کردم سرمه: شروع کردم به صحبت کردن
 
 ی چشم کسنمیبی می وقتشمی میعصب.  جز من کنارتهی کسنمی ببتونمینم! باور کن من دوستت دارم:  افتادم و گفتمهی گربه

 ... من دوستت دارم،ي ترزی عزیسرمه به جون خودت که برام از هرکس. یمال من باش دیتو فقط با. دنبالته
 
 من کجام؟: با ناله گفت. ومدیداشت به هوش م. به صورتش نگاه کردم.  آن دستش، دستم رو فشردکی

 
 .من کنارتم. نترس سرمه:  رو محکم تر از قبل فشار دادم و گفتمدستش

 
من رو کجا :  و با ترس گفتدی کشرونی دستش رو از دستم بکدفعهیچند لحظه بعد، .  شدرهی رو باز کرد و بهم خچشماش

 !؟يآورد
 



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 63 

 !مارستانهی بنجایا. سرمه جان آروم باش -
 
 مارستان؟ی بي من رو آوردی چيبرا -
 
 ! تخت دراز بکشهياما درد سرش باعث شد دوباره رو.  بعد خواست که از جاش بلند شهو
 
 اد؟ی نمادتی. ي شدهوشی و بنی زميو خوردت:  گفتمی مهربونبا
 

 .ستی نادمی يزی چرا چن؟یخوردم زم:  رو بست و گفتچشماش
 

 !کنهی درد میلیآخ آرتا سرم خ:  کرد و گفتیمکث
 
 .ی کن بخوابیسع. یشیخوب م. استراحت کن -
 

 ادمی يزی سر من اومده؟ من چییآرتا چه بال: اما سرمه مچ دستم رو گرفت و گفت. رونی بلند شم که از اتاق برم بخواستم
 !ستین

 
 ...يکردی لحظه هم من رو تحمل نمکی ی که حتومدی مادتیاگه ! ستی نادتیخداروشکر که :  خودم گفتمبا
 

 .ی کن بخوابیاالن فقط سع. ی فکر کنيزی به چخوادینم:  رو گرفتم و گفتمدستش
 افتاده و به من یاتفاق. ادی نمادشی يزیدکتر خانمم چ:  گفتمیبه سمت دکتر رفتم و با نگران.  بعد از اتاق خارج شدمو

 ن؟یگینم
 
 مگه به هوش اومد؟ -
 
 .شی پقهی دو سه دقنیبله هم -
 شمارو نشناخت؟ -
 
 .دهی دبی و آسنی که خورده زمستی نادشی گهی میول. چرا من رو شناخت -
 
 . ادی مادشیکم کم . ستی نی نگرانيجا -
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 مطمئن باشم؟ -
 

 .خوش به حالش! ای دوستش داریلیمعلومه خ. نگران نباش. آره پسرم:  زد و گفتيلبخند
 

 !دمیجونمم براش م:  زدم و آروم گفتمی تلخلبخند
 
من به .  لبم نشستي روي لبخندشی پقهیاز فکر چند دق.  اتاق سرمه نشستمي جلوی صندلي دکتر جدا شدم و دوباره رواز

حالش، روابطش، لباس .  واقعا برام مهمهفهممیحاال م.  کردمیقدر احساس آرامش مچ. سرمه اعتراف کردم که دوستش دارم
 ...چقدر دوستش داشتم.  خودش، عشقش، احساسش، همشون برام مهمندنش،یپوش

 
 به اتاق سرمه ی خوابم برده بود؟ از جام بلند شدم و نگاهیعنی. دادی به ساعت انداختم؛ پنج بعدازظهر رو نشون مینگاه

 يآقا: دمیبه سمت دکتر رفتم و پرس.  بعد، از اتاق خارج شدنقهیچند دق.  سرش بودني دکتر و چندتا پرستار باالهی. انداختم
 دکتر حالش چطوره؟

 
 .شهی داره که با استراحت رفع مجهی سرگکمی. دهی ندي جدبیخداروشکر آس -
 
  ببرمش؟تونمیمن م -
 
 . جا بمونهنی همدیحداقل تا فردا با.  تحت مراقبت باشهدینه متاسفانه با -

   بابا نگاه کنم؟ي تو چشماي بده؟ چجورخوادی می رو کریجواب سم.  شدهی چفهمنی تا شب برنگرده خونه که همه ماگه
 
 .اونجا راحت تره.  من ببرمش خونهنی استراحت کنه؟ خب پس اجازه بددی فقط بانیگیمگه شما نم:  به دکتر گفتمرو
 
 . که از جاش بلند شهستی محترم فعال درست نينه آقا -
 

 . بمونهنجای اذارمینم.  زنم رو ببرم خونهخوامی من م؟ی چیعنی:  زدمداد
 
 .دمی رو نمي کارنی همچيمن اجازه  -
 
 ؟يری من رو بگي جلويخوایتو م -
 
 .کنمی قبول نمیتی من مسئولاد،ی سرش بیی اگه بالیول. شی خودت ببرتی با مسئولیتونیم. میریگی رو نمی کسيما جلو -
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 . با خودمتشیمسئول -
 
 . خونهيبری رو ممارتی خودت بتی که با مسئولیکنی و امضاء میسینویپس م.  خباریبس -
  امضاء کنم؟دیکجارو با -
 
 .رو بهتون بدم تا برگه ي پرستارستگاهی ادیاری بفیتشر:  از پرستارها گفتیکی

 
. به سمت اتاق سرمه رفتم و وارد شدم.  من گذاشت و من هم بعد از خوندن، امضاء کردمي جلويبرگه ا.  رفتمدنبالش

 ؟يداریسرمه جان ب:  گفتمی آروميبا صدا. چشماش بسته بود
 
 . بمونمنجای اخوامینم. آرتا من رو ببر خونه:  ناله گفتبا
 
 .منم اومدم ببرمت خونه -
 
.  تخت بلند شهيشالش رو مرتب کردم و دستش رو گرفتم تا از رو. نهی تخت بشيکمکش کردم تا رو.  به سمتش رفتمو

 اتفاق نیاما من بازوش رو گرفتم و نذاشتم ا. نی بود بخوره زمکی رفت و نزدجی سرش و گستاد،ی پاهاش اي که رونیهم
 . وفتهیب

 
 نجای ادیامشب با. ستی محترم حال خانمتون خوب نيآقا:  که دکتر گفتمیشدیداشتم از راهرو رد م. می از اتاق خارج شدباهم
 .بمونه

 
.  خودمون راحت ترهي بمونه، خونه نجایدوست نداره ا.  رو قبول کردمتشیمن که مسئول:  رو به طرفش چرخوندم و گفتمسرم

 . شهتی اذخوامیمنم نم
 
 !وونستی مرده دنیا:  گفتیکی که دمیفقط شن. بمونم، به راهم ادامه دادم منتظر جواب نکهی بعد، بدون او
 
.  خودمون به راه افتادمي کردم و بعد هم خودم سوار شدم و به سمت خونه نیسرمه رو سوار ماش. می خارج شدمارستانی باز

 ؟يبریمن رو کجا م:  گفتیفی ضعي که گذشت، سرمه با صداقهیچند دق
 
   .گهی خودمون دي خونه میریخب معلومه م -
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 .نه آرتا، من رو اونجا نبر -
 
 پس کجا ببرمت؟ -
 
 . ماي خونه میبر -
 
 ر؟یپس سم -
 
 ...ریسم. ستی خونه نچکسیه -
 

 میریم. ي بدحی توضستیباشه الزم ن: حرفش رو قطع کردم و گفتم. زدی جون بود که موقع حرف زدن، نفس نفس می بانقدر
 . شمايخونه 

 
رو به سرمه .  کردم و بردمش دم در خونهادهی پنی سرمه رو از ماشاطیبا احت. یانی دکتر کي به خونه میدیعد، رس ساعت بمین

 . خونه کجاستدیکل: گفتم
 
 .فمهیتو ک:  گفتیفی ضعي صدابا
 

در خونه رو باز کردم .  کردمدای خونه رو پدی رو باز کردم و کلفشی کپیز.  خودمون آورده بودمي رو از خونه فشی کخداروشکر
 تخت دراز يبعد کمکش کردم تا رو. مانتوش رو از تنش در آوردم و شالش رو از سرش برداشتم. و سرمه رو به اتاقش بردم

 .بکشه
 
 ؟يسرمه جان بهتر -
 
 .رهی میاهیچشمام س -
 
 اد؟ی مادتی يزیچ -
 
 . سرم اومدهی چادی نمادمی. يدییدوی که دنبالم مادمهیفقط :  شد بهم و گفترهیخ

 . من بودریهمش تقص. نی زميخورد:  گفتمی و با ناراحتنیی رو انداختم پاسرم
 

 ...به خدا دست خودم نبود سرمه:  رو آوردم باال و گفتمسرم
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 .کنهی درد می نگو که سرم به اندازه کافیچیه! سیه -
 
 ؟یازم ناراحت -
 

 . تو آرتاییچقدر پررو.  بشهمارستانی بی راهي که باعث شدکنهی نه حتما ازت تشکر هم م؟یپرسی که مهی چه سؤالنی اآخه
 
 . منم بودریتقص. ستمینه ناراحت ن -
 
 !شدی وقت انقدر روم حساس نمچیفرزام ه: چشماش رو دوخت به سقف و با ناله گفت.  نگفتميزیچ
 
 دارم دونمی دارم؟ نمتی انقدر روش حساسنکهیاله از ا خوشحای دوست نداره روش حساس باشم؟ یعنی ؟ی چیعنی حرف نیا

 ... نهای رمیراه رو درست م
 
: جواب دادم.  بابا روبرو شدمي انداختم و با اسم و شماره ی نگاهلی موبايبه صفحه .  به خودم اومدمل،ی زنگ موباي صدابا

 .سالم بابا
 
  توئه؟شیسالم، سرمه پ: دی پرسی نگرانبا
 
 .ارمی اومد، مجبور شدم سرمه رو هم با خودم بشی برام پي کارهی.  منهشیآره پ. نگران نباش بابا -
 

 ؟ي خبر بدهی یتونستینم.  خاموشهزنمی زنگ مشی هم به گوشیهرچ. من که نصف جون شدم بچه:  و گفتدی کشیپوف
 . رفتادمیشرمنده بابا  -
 
 . رو بده بهش کارش دارمیگوش -
 

 ؟ی صحبت کنیتونیم:  گذاشتم تا بابا صدام رو نشنوه و رو به سرمه گفتمی گوشي رو جلودستم
 

 . بلندگو گذاشتم و دادمش به سرمهي رو رویگوش.  و باال بردنیی رو به نشونه آره پاسرش
 
 .انیسالم سرهنگ شا -
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 . بابای بهم بگدی باگهی ده؟یسالم دخترم، سرهنگ چ -
 

 ن؟ی داشتيکار. چشم بابا جون:  کرد و گفتی جونی بي خنده
 

 .يای بي بخوادیخواستم بهت خبر بدم شا.  فرزامهي محاکمه ي جلسه نیفردا دوم:  شد و گفتي آن جدکی شوخ بابا لحن
 
 .نیممنون که خبر داد:  گفتی و ناراحتی جونی ببا
 
  دخترم؟ي نداريکار. کنمیخواهش م -
 
 .نه، بازم ممنونم -
 
 . فعال خداحافظ. قربانت -
 
 ؟ي بريخوایفردا م:  گفتمگرفتم،ی رو ازش میهمونطور که گوش.  رو به طرف گرفتیگووش.  بوق بلند شدي بعد صداو
 
 ؟يایآره، تو هم باهام م -
 
  ام؟یمنم باهات ب:  تعجب گفتمبا
 
 . و کم کم فراموشم کنهنهی فرزام من رو با تو ببخوامیآره، م -
 

 . امیحتما باهات م:  زدم و گفتميلبخند
 

 ؟يخوری ميزی چست؟یسرمه گرسنت ن:  کردم و گفتمیمکث
 
 .ستینه گرسنم ن -
 
 .پس استراحت کن -
 

 سالن ي از مبل هایکی يدر رو بستم و رو. رونیبرق اتاق رو خاموش کردم و اومدم ب.  تکون داد و چشماش رو بستيسر
 ... موندمداریتموم شب رو تا صبح ب.  نشستمییرایپذ
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*** 
 .در رو آروم باز کردم و وارد اتاق شدم.  رو برداشتم و به سمت اتاق سرمه رفتممی سیتلفن ب.  زنگ تلفن خونه بلند شديصدا

 
 ؟ی شداری بيخوایسرمه جان نم -
 

 . نگفتيزی به خودش داد اما چیتکون
 
 .هی کنیجواب بده بب.  خورهی تلفن داره زنگ مایب -
 
. رمی خنده ام رو بگي کردم جلوی سعی خنده دار شده بود ولیلی خافشیق.  تخت نشستي بلند شد و روخته،ی ر بهمي موهابا

 !الو:  به شماره نگاه کنه جواب دادنکهیبدون ا.  تخت، کنارش نشستم و تلفن رو بهش دادميبه سمتش رفتم و رو
 

 . که پشت خط بود رو بشنومی کسي حرف هاتونستمی تلفن بلند بود و من ميصدا
 
 ؟ي جواب دادریچرا انقدر د. سالم -
 
 .دیخواب بودم ببخش. سالم داداش -
 
 ؟يدی ساعت چند خوابشبیچه خبرته مگه د -
 
 .گهی نده دریاِ داداش گ -
 
 . خودم برسونمتخوامی مگه؟ی سرکار ديری امروز م؟یزنیباشه چرا داد م -
 

 . دنبالمادی آرتا مخوادینم:  گفتیطونی بهم انداخت و با لبخند شینگاه
 
 . شوهرت رو بدهنیکم به ا!  مرگيا -
 
 دادم؟ی مری من بهت گنیمگه اون موقع که تو و الهه عقد بسته بود! به تو چه -
 
 !گهی دنمیبیمن بعدا تورو م -
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 . آخهیکنی مي حسوديخب دار -
 . کنمي حسوددی دراز باي پسره نی اهی من؟ من به چیک -
 

 !گهی دنمیبیمن بعدا تورو م:  کنه و گفتدی و تقلری سمي کرد صدایسع
 

 ؟یکنی من رو مسخره مگهیجوجه حاال د:  گفتتی با عصبانریسم
 
 .شهی خشک مرتیحرص نخور ش -
 
 .سرمه قبر خودت رو بکن که خونت حالل شد -
 
 . صبحونه بخورمخوامی مزاحم نشو مگهیخب د -
 
 ...ه وگرنه فقط دعا کن دستم بهت نرسيوا -
 

تا اون لحظه هم به .  خندهری تماس قطع شد، بلند زدم زنکهیبه محض ا.  شد و تلفن رو قطع کردری مانع حرف زدن سمسرمه
 خودت رو جمع گهیبسه د:  سرمه زد تو سرم و گفتکدفعه،ی که دمیخندیهمچنان داشتم م. زور خودم رو کنترل کرده بودم

 .کن
 
 !بله چشم چشم:  گفتمي لحن مسخره ابا
 
 . خندهری سرمه زد زکدفعهیاحساس کردم از شدت خنده سرخ شدم که . چند لحظه گذشت.  خندم رو خوردمو
 
  بچه؟يخندی میبه چ -
 
 !يشد...لبو...هیشب:  گفتدهی بردهیبر
بعدا از خجالتت در ! گهی لبو شدم دهیمن شب: بالش رو برداشتم و به طرفش پرت کردم و گفتم.  شدشتری شدت خنده اش بو
 .امیم
 

 .می صبحونه بخورمیپاشو بر:  لحظه که گذشت، گفتمچند
 
 ره؟ی نمجیسرت که گ:  گفتمیبا مهربون. از جاش بلند شد.  تخت بلند شدم و دستش رو گرفتمي رواز
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 . نه بابا خوبم -
 
 . نه شاممی که نه ناهار خوردروزید. می بخوريزی چهی می برایخب پس ب -
 
 ؟ي تحمل کردي شکمو چجور؟يهم نخوردتو  -
 
 ! بشم بخورمتیمن االن گشنمه ممکنه عصبان. سرمه سر به سرم نذارا -
 
 ؟ي من رو نخورشهیحاال م:  گفتي لحن مظلومانه ابا
 

 .اری در بي بچه کم مسخره بازمی برایب:  و گفتمدمیخند
 
 .امیتو برو منم م -
 
 بلندش رو پشت سرش جمع يموها.  نشستم، سرمه هم اومدزی که پشت منیهم. دمی صبحونه رو چزی آشپزخونه رفتم و مبه

 ... البته سرمه آروم و من با ولعم؛یمشغول خوردن شد.  داشتیمی مالشیکرده بود و صورتش آرا
 
 .یشی آروم تر االن خفه م؟ي اومدیمگه از قحط:  گفتکدفعهی اشتها مشغول خوردن بودم که با
 

 !نیی من بره پاي گلونی لقمه راحت از اهی یاگه گذاشت:  با دهن پر گفتم ودمی از خوردن کشدست
 

 .اه اه ببند دهنت رو حالم بهم خورد:  چرخوند و گفتي اگهی رو به طرف دصورتش
 
 . که هستنهیهم! حقته -
 

 !آرتا:  شد و گفتي جدلحنش
 
  شده؟ی چگهید:  غرغر گفتمبا
 
  دادسرا؟می بردیساعت چند با -
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 .گهی دمیپرسی از بابا ممیریحاال م. دونمینم:  شدم و گفتمي خودش جدمثل
 

اگه حالت : رو به سرمه گفتم. می رو جمع کردزی و ممیدی بعد، دست از خوردن کشقهیچند دق.  نگفتيزی تکون داد و چيسر
 . سرکاريری به بابا بگم امروز نمستیخوب ن

 
 . ذره سردرد دارمهیفقط . نه خوبم -
 
 سرمه؟ -
 
 جانم؟ -
 

 ! کنری سرمه بخنی آخر عاقبت مارو از دست اایبا من بود االن؟ خدا! جان؟
 
 ...یگی نمیتو که به کس -
 
 گم؟ی نمی رو به کسیچ -
 
 . افتادی چه اتفاقروزیکه د -
 
 ! چهیبه کس -
 

 بعد سرمه از هم از آشپزخونه قهیچند دق.  مبل نشستمهی ي روییرای سالن پذيتو.  زدم و از آشپزخونه خارج شدميلبخند
 . لباس بپوشمرمیمن م: خارج شد و گفت

 
 .ستاینه وا -
 
 !چرا؟ -
 
 . پانسمان سرت رو عوض کنمامیبذار ب -
 

وارد اتاق شدم، لباس هاش رو .  بعد، صدام کرد که برم پانسمانش رو عوض کنمقهیچند دق.  تکون داد و وارد اتاق شديسر
 . شسته بود تخت نيعوض کرده بود و رو
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 ؟يباند دار -
 
 .زیآره گذاشتمش رو م -
 
 یخداروشکر پانسمانش م. خونش بند اومده بود.  رو باز کردمی پانسمان قبلاطیبا احت.  رفتم و باند رو برداشتمزی سمت مبه

معلوم  ی آخ هم نگفت ولی مدت حتنی ايتو. شروع کردم به پانسمان کردن زخمش. شدی معلوم نميزی شال و چریرفت ز
 . دمیی دوی دنبالش نمي و اونجورشکستیپام م کاش. بود درد داره؛ چون چشماش پر اشک شده بود

 
 .تموم شد -
 
 .یمرس -
 
تا .  سرش گذاشت و مشغول مرتب کردن مانتو و موهاش شديشالش رو رو. ستادی انهی آي تخت بلند شد و روبروي رواز

 . که کارش تموم بشه، چشم ازش برنداشتميلحظه ا
 
  بهت نگفت؟يزی سرهنگ چي موندنجای که اشبید -
 
 . شک نکردی هم کسنیواسه هم. خوابمی خودمون مۀ معموال شب ها تو خونم،ی ازدواج کردیمن از وقت -
 

 ؟یخوابی اونجا ميری می چيبرا:  و گفتدیخند
 
 !از بس ذوق دارم:  گفتمی لحن شوخبا
 
من واقعا ذوق داشتم و سرمه فکر ! زننی می که آدما حرف دلشون رو با شوخدمیتازه فهم. وفتهی حرفم باعث شد به خنده بنیا
 ... من دوستت دارمی بفهميخوای میپس ک. هی کرد که حرف هام شوخیم
 
 م؟یبر. خب من آمادم -
 
  من لباسام رو عوض کنم؟می قبلش برشهیفقط م. میآره بر -
 
 ما؟ شيخونه  -
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 . خودمونينه خونه  -
 

 . ندارهیبی عمیبر:  تکون داد و گفتيسر
 

داشتم .  در خونه نگه داشتمي بعد، جلوقهیچند دق. می خودمون به راه افتادي و به سمت خونه می از خونه خارج شدباهم
 . تو برو و زود برگردمونم،ی منیمن تو ماش:  که سرمه گفتکردمیکمربندم رو باز م

 
 تو ي پاش رو تو خونه ستی که سرمه حاضر ني کردکاری چنیآرتا بب: با خودم گفتم.  شدمادهی پنی تکون دادم و از ماشيسر

 .بذاره
 
 لباس هام رو نکهیقبل از ا.  سالن بودي که به چشمم اومد، خون گوشه يزی چنیاول.  خونه رو باز کردم و داخل شدمدر

 .بعد به سمت کمد لباس ها رفتم و مشغول انتخاب شدم.  کردمزی رو تمنی زميعوض کنم، خون رو
 
 درست مثل سرمه که دم؛ی برداشتم و پوشدی سفشرتی تهی و يکت تک سرمه ا.  کردم لباسم رو با سرمه هماهنگ کنمیسع 

 مطمئن شدم لباسم مرتبه، از خونه خارج شدم و به سمت نکهیبعد از ا. دیمانتوش همرنگ کت من بود و شالش هم سف
 .  رفتمنیماش
 

 به سمت محل اوردمی خودم نيبه رو.  لبش نشست؛ انگار متوجه ست لباس هامون شده بودي روي من لبخنددنی با دسرمه
 .کار بابا و سرمه به راه افتادم

*** 
چون .  نهای سرمه باشه ی برام مهم نبود که مهرداد هم اتاقگهید. می و به سمت اتاق سرمه رفتمی هم وارد ساختمون شدبا

 . ستادمی در اتاق ايجلو.  ببرهشی از پي کارتونهیمطمئنم نم
 

 ؟يستادی وای چيبرا: دی با تعجب پرسسرمه
 
  نبود؟نجایمگه اتاقت ا -
 
  اتاقم رو عوض کنم؟نی نفرمودیمگه جنابعال -
 

 .ستی مهم نگهی دیچرا گفتم، ول:  زدم و گفتميلبخند
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 . اتاقم رو عوض کنهمی به بابا بگمی برایب.  من مهمهيبرا -
 
 .میباشه بر -
 
 !دییبفرما:  بابا بلند شديصدا. می و در زدمی سمت اتاق بابا رفتبه
 
 باهامون ی گرمی ما، از جاش بلند شد و سالم و احوالپرسدنیبابا با د.  رو باز کردم و اجازه دادم اول سرمه وارد اتاق شهدر

 . سکته کردمروزی چرا خاموشه؟ من که دتیدخترم گوش:  بابا رو به سرمه گفتم،ی دور هم نشستنکهیبعد از ا. کرد
 
 . دستم شدمي توۀ با حلقي و مشغول بازنییسرم رو انداختم پا.  بهم انداختی لبخند نگاهبا
 
 . کجا گذاشتمشدای نمادمی کنم ی فکر میهرچ.  گم شدهروزی از دلمیبابا جون موبا -
 
 دختر تو حواست کجاست؟ -

 نجا؟ی انی اومده که اومدشی پیمشکل: باز هم بابا سکوت رو شکست و گفت.  نگفتيزی چی ولدیخند
 
 ...راستش -
 
 . بگو، خجالت نکشي خوای ميزیدخترم اگه چ -
 
 د؟یعوض کن...اتاق من رو...شهیم:  و من من کنان گفتدهی بردهیبر
 

 رفت، ی بلند شد و همونطور که به طرف در مزیاز پشت م.  اومده بودادشی يزی چنکهی بابا عوض شد، مثل اي چهره حالت
 . گردمی االن برمدینیبش: گفت

 
 !نره سراغ مهرداد:  گفتیسرمه با نگران.  بعد از اتاق خارج شد و در رو بستو
 
 .نه بابا، نگران نباش -
 

 .مهآخ سرمه من گشن:  مکث کردم و گفتمیکم
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 !؟یچ -
 
  گشنمه، تعجب داره؟گمیم -
 
 .ي صبحونه خوردشی ساعت پکیآرتا  -
 
  کنم مگه دست منه؟کاریاِ خب چ -
 

  کنم برات؟کاری من االن چیگیم:  و گفتدی کشیپوف
 .می ناهار بخوررونی بمیبر -
 
 . دارمتی حساسرونی بين به غذا بار بهت گفتم مهیدوما، فکر کنم . ستی صبحه و وقت ناهار نازدهیاوال االن ساعت  -
 
 ! باباياَ:  گفتمي بلندي صدابا
 

 . موقع در باز شد و بابا اومد توهمون
 
 جانم بابا جان؟ -
 
 !هان؟:  گفتمیجی گبا
 

 .از شدت خنده سرخ شده بود.  خندهری زد زسرمه
 
 ؟يخندی میاِ زهرمار به چ -
 

  چه طرز صحبت کردنه؟نیآرتا ا:  گفتتی با عصبانبابا
 
 ! شده آخهی چنیخب به منم بگ -
 

 .رسهیتو االن گرسنته خون به مغزت نم.  آرتا جانياری به خودت فشار بخوادینم:  خنده اش رو خورد و گفتسرمه
 
 . اتاقت رو بهت نشون بدممی برایسرمه جان ب: بابا گفت. کردمی حرص نگاهش مبا
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 .ممنون بابا جون -
دو تا پسر و دوتا دختر تو اتاق بودن که با ورود ما، از .  اتاق رو باز کردهیبابا در . می و دنبال بابا به راه افتادمی شد جامون بلنداز

 . اتاقنی تو انیای مي سروان احمديسرمه جان شما به جا:  کرد و بعد گفتیبابا دونه دونه بچه هارو معرف. جاشون بلند شدن
 

 .جناب سروان من واقعا شرمندم: سرمه گفت.  بودری چهار ساله و سر به زستی پسر حدود بهی ،ي احمدسروان
 

 .هی چه حرفنی اکنمینه خواهش م:  با خجالت گفتي احمدسروان
 

 ؟ی هستیخب سرمه جان راض: بابا
 
 .انی سرهنگ شایمرس -
 

 .دی و جا به جا شدی االن جمع کننی رو هملتونی وساگهیخب د:  زد و گفتي لبخندبابا
 .چشم:  و سرمه، همزمان گفتني احمدانسرو

 
 .بابا جلوتر از ما به سمت اتاقش رفت. می اتاق خارج شداز
 
 آرتا؟ -
 
 جانم؟ -
 
  رو جمع کنم؟لمی تو اتاق تا وسايایباهام م -
 

 .میآره بر:  زدم و گفتميلبخند
 

مهرداد با .  تو اتاق نبودیجز مهرداد کس. میسرمه در و زد بعد، باهم وارد اتاق شد. می رو به طرف اتاق سرمه کج کردراهمون
 . می کدوممون جوابش رو ندادچی هیول. ترس از جاش بلند شد و سالم کرد

 
 .بذار کمکت کنم: به سمتش رفتم و گفتم.  شدلشی رفت مشغول جمع کردن وسازشی به سرعت به سمت مسرمه
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درسته سرمه باهام .  آزار دادن مهرداد بودي لبخند برانی ادونستمیم.  موافقتش رو اعالم کردق،ی طرنی زد و از ای زورکلبخند
 ... دوستم ندارهی ولکنه،یخوب رفتار م

 
سروان . می سرمه رفتدی و به سمت اتاق جدمی به مهرداد از اتاق خارج شدی توجهچی کارمون تموم شد، بدون هنکهی از ابعد

 رو سر جاش گذاشت و بعد مشغول کار لشیه با کمک من، وساسرم.  رو جمع کرد و از اتاق خارج شدلشی هم وساياحمد
 . شد
 
 . در زدم و بعد رفتم داخل.  اتاق خارج شدم و به سمت اتاق بابا رفتماز
 
 جانم بابا جان؟ -
 
 ...ي محاکمه يبابا جلسه  -
 

 : آب دهنم رو به زور فرو بردم و ادامه دادم.  کردم؛ دوست نداشتم اسمش رو ببرممکث
 

 شه؟ی فرزام ساعت چند شروع مي محاکمه
 
 ؟ي بريخوایمگه تو هم م. چهار بعدازظهر -
 
 . کنار سرمه باشمخوامیآره م -
  موقع؟هیناراحت نشه  -
 
 .نه بابا خودش ازم خواست که باهاش برم -
 

به سمت اتاق سرمه . شدمی تلف می داشتم از گرسنگگهی بود، دکیساعت .  کردم و از اتاق خارج شدميتشکر.  کردسکوت
 .رونی بادیرفتم و ازش خواستم ب

 
  شده آرتا؟یچ: دی پرسی نگرانبا
 
 .ی از گرسنگرمی میمن دارم م -
 ! منم بخورایب. کمتی شنیکارد بخوره تو ا:  به شکمم زد و گفتی آرومي مشت ضربه با
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  پس؟ي خوری می چنجایبابا سرمه تو هرروز ا -
 

 . نشد من غذا درست کنم،ي دست گل به آب دادی جنابعالروزید. اوردمیودم غذا مهرروز با خ:  گفتطلبکارانه
 
 . تورو خدامی بخوريزی چهی رونی بمی برایب. من غلط کردم -
 
 ؟ي دارکاری به من چگهی بخور ديزی چهی رو دستت؟ خب برو خودت وفتمی هم بگهی هفته دهیکه  -
 
 ؟یعنی ستیتو گشنت ن -
 
 شن؟یمگه همه مثل تو شکمو م -
 

 .پس من رفتم:  گفتممظلومانه
 .ي برنگردگهی که ديبر -
 
 !اِ سرمه -
 

 !گهیبرو د. زهرمار:  و گفتدیخند
 
 .رمیباشه تو من رو نزن، من م -
 
 ... بعد ازش دور شدمو

*** 
 :سرمه
 کردم ذهنم رو به یسع.  نشستمزیبعد از رفتنش، به اتاق برگشتم و پشت م.  و رفتنش رو تماشا کردمستادمی انهی به سدست

 .   شدنی چشمم رد مي مدام از جلوروزی شد؟ اتفاقات دی مگه میکارم مشغول کنم، ول
 

 نی باهام همچیآرتا به چه حق: شدنی سرم تکرار مي مدام توییجمله ها. چشمام رو بستم. دیچی سرم پي تویبی عجدرد
 که ی منم بود؟ اصال چرا انقدر خوب باهاش رفتار کردم؟ منری نکرده بودم؛ پس چرا گفتم تقصي کرد؟ من که کاريرفتار

 موضوع رو بهونه نکردم که از دستش نی سرم اومده؟ چرا اییچه بال ازش متنفر بودم، چرا سرش داد نزدم و به همه نگفتم
 خالص شم؟ چرا من انقدر ساده ام؟
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 یک!  دارهرتی تو غي آرتا رویول:  خونهی تو گوشم میهمزمان با باز شدن چشمام، احساس کردم کس.  رو باز کردمچشمام

 و با یکنی مکاری که تو چبراش مهمه. ی براش مهمنکهی ایعنی شد ی شه؟ اگه آرتا عصبقی حرکاتت دقي فرزام انقدر رويدید
 ... رو بهت بگهنی ادهیاما غرورش اجازه نم ، اون دوستت دارهوونهید. ي رفت و آمد داریک
 

 دستاش گرفته بود و بخاطر ي آرتا، دستم رو تویوقت.  افتادممارستانی بي و اتفاقات توروزی دادی.  لبم نشستي رويلبخند
 یوقت. نمی جز خودم رو کنارت ببی گفت تحمل ندارم که کسیوقت!  بهم اعتراف کرد که دوستم دارهیوقت. ختیریمن اشک م
 ...ی مال من باشدیگفت فقط با

 
 يآرتا.  حرف دلش رويهمه . دمیاما من همه رو شن. هوشمی کرد من بی زد، فکر می حرف هارو منی که ای تمام مدتتو

 ...مغرور باالخره غرورش رو کنار گذاشت
 

 ؟يدوستش دار:  گفتي لحظه، وجدانم اومد سراغم و با لحن محکوم کننده انیهم
 
 ...نه -
 
 .يچرا دوستش دار -
 
 !نه -
 
 ...ي تو دوستش دار،ی خودت رو گول بزنی تونینم -
 

 !نه:  رو از دست دادم و داد زدمکنترلم
 
 يسرم رو رو. دوباره اون درد اومد سراغم. کردمی خودم حس مي رو رودمی جدي های نگاه هم اتاقینیسنگ.  افتادمهی به گرو
دستش رو پشتم گذاشت و .  بود، به سمتم اومددای از اون دوتا دختر که اسمش شیکی.  کردمهی گرری دل سهی گذاشتم و زیم

 .دمی فهمی گفت که نمی هم مییهازیچ.  داد تا آرومم کنهیکمرم رو ماساژ م
 

 پس زدم و با سرعت از اتاق دارویدست ش!  حاضر نبود رو در رو بهم بگه دوستم دارهی که حتیکس.  و ذکرم شده بود آرتافکر
 کار نیا. دمی کشی مقی عمي زدم و همزمان، نفس هایبه صورتم آب سرد م.  شدم و در رو بستمییوارد دستشو. خارج شدم
 .  دردم شد و نسبتا آرومم کردنیباعث تسک
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 اما من سرم ومد،یبا خنده به طرفم م.  راهرو با آرتا برخورد کردميتو.  گرفتمشی و راه اتاق رو در پرونی اومدم بییدستشو از

 !سالم بر سرمه بانو:  با خنده گفتم،یدیبهم که رس. نهی قرمزم رو نبي تا چشمانییرو انداخته بودم پا
 

 .سالم:  بود گفتمنیی که سرم پاهمونطور
 
  شده سرمه؟یچ: بازوم رو گرفت و گفت.  گرفتمشی رو در پ راه اتاقو
 

 ؟ي کردهیگر: دی پرسیبا نگران.  چونه ام گذاشت و سرم رو باال گرفتریدستش رو ز.  کردمسکوت
 

 هی پشتم تکواریسرم رو به د. نمی بشی صندليتعادلم رو از دست دادم؛ بازوم رو گرفت و کمکم کرد تا رو.  رفتیاهی سچشمام
 یلی داشت که خی دستش احساس آرامشيگرما.  دستاش گرفتي پام زانو زد و دستام رو تويجلو. دادم و چشمام رو بستم

 .  گشتمیوقت بود دنبالش م
 
  ببرمت خونه؟يخوایسرمه جان سرت درد داره؟ م -
 

 ...خونه نه! نه:  رو تکون دادم و گفتمسرم
 
  کنم برات؟کاریپس چ:  گفتی گرفتگبا
 
 .می برنجای از افقط -
 .میبر:  من از اتاق خارج شد و گفتفیچند لحظه بعد، به ک. دیی عجله از جاش بلند شد و به سمت اتاق دوبا
 

 يتو. می آرتا شدنی هم، از ساختمون خارج و بعد سوار ماشيشونه به شونه .  بلند شمی صندلي رو گرفت تا از رودستم
 . ی من از شدت درد و آرتا از سر کالفگم؛ی زدی نمی حرفچی کدوممون هچی هنیماش
 
 کالفه به یلیخ.  گاه سرش کرده بودهی پنجره گذاشته بود و تکي دست راستش فرمون رو گرفته بود و دست چپش رو روبا

 : صداش رو باال نبردگهیضبط رو روشن کرد اما د. دی رسینظر م
 

 ستی نی درد مبهمچی ها،ی درد من تو دنمثل
 ستی نی عذاب درد کمنی دارم و ندارم، اتورو
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 که غرورش از عشقش براش مهم تره ی آدميسزا! انیحقته جناب شا: با خودم گفتم.  که دلم خون شددی کشیی بلند و باالآه
 ... ها و حسرت خوردن هادنی آه کشنی همنه؛یهم
 

 : شدیخش م پنی که تو ماشیمی هم گذاشتم؛ گوشم رو سپردم به آهنگ مالي رو روچشمام
 

  شدي سپري قراری مدار بي رومیزندگ
  شدي در به دري قصه اهوی هی طواف بنیا

  کارمدهی برگشتن ندارم به جنون رسراه
 ... همه دار و ندارميا

 
.  زبونم رو قفل کرددمی که ديزی چی چشمام رو باز کردم که اعتراض کنم؛ ولتیبا عصبان.   آهنگ قطع شدي صداکدفعهی

 اون دنید.  رو بسته بوددنشیانگار بغض راه نفس کش.  دادی آرتا سرخ سرخ شده بود و مدام گردنش رو ماساژ ميچشما
 دی که گفت مرد نبایلعنت به اون:  لب گفتمریپشت پنجره گره زدم و ز ينگاهم رو به منظره . اوردیصحنه قلبم رو به درد م

 ! کنههیگر
 

 سکوت و دست تو دست هم قدم يتو.  داخل پاركمی و رفتمی شدادهیپ. وقف کرد پارك تهی ي جلونی بعد، ماشقهی دقچند
 ی کسي هواری درگی تو باد، وقتدنِی زرد و نفس کشي برگايقدم زدن رو.  شدی ميزیی کم کم داشت پاگهیهوا د. می زدیم

 ...دهی مت دردهات نجاتي دوستت داره، از همه یدونی که میهست
 

 سرمه؟:  رو شکستنمونی سکوت بآرتا
 
 جانم؟ -
 
 . داشته باشهی راحتی تا فرزام فراموشت کنه و زندگی بزني دست به هرکاريتو حاضر شد -

 فراموشش يخوای ميپس خودت چجور:  گره خورده بود، به چشمام گره زد و ادامه دادنی که تا اون لحظه به زمنگاهش
 ؟یکن
 

 .کنم فراموشش تونمیمن نم:  زدم و گفتمی تلخلبخند
 

 تو ذهنت تموم نشده به زور ی کسیوقت: با همون لبخند تلخ حرفم رو ادامه دادم.  گره زدمنی رو ازش گرفتم و به زمنگاهم
 . تمومش کردشهینم
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  رو شروع کرد؟گهی دیکی شهینم -
 
 ... باشهی نفر کهیتا اون  -
 

 ! نفر من باشمهیشما فکر کن اون :  شوخ شد و با خنده گفتلحنش
 ...شهی ازت کم می مگه چ؟ي که دوستم داریگی و نميذاری چرا غرورت رو کنار نم؟یزنی میچرا حرف دلت رو با شوخ! یلعنت
 

 ی خودمیتو که داداش:  و خنده گفتمیمثل خودش با شوخ.  کردمکی رو محکم تر فشردم و خودم رو بهش نزددستش
 !لویبیس
 

 ایدوست داشتن .  برادر بهش نگاه کنمهی تونستم به چشم ی نمگهیچرا دروغ بگم؟ خودمم د. شهی تلخ تر از همد،یخند
 ...کردمی بار داشتم تجربه اش منی اولي که برای حسهی نسبت بهش داشتم، ی حس خاصهی ی دونم، ولینداشتن رو نم

 
 .شهی فرزام شروع مي محاکمه گهی ساعت دمین:  گفتی به ساعتش انداخت و با نگرانینگاه

 
 ! حاال؟می کنکاری چي وايا -
 

 ! نگو، فقط بدویچیه:  رو محکم فشرد و گفتدستم
 
 ندادم و همراه آرتا سوار یتیاما اهم.  کردی متمیبه نفس نفس افتاده بودم و درد سرم داشت اذ. میدیی دونی به ماشدنی رستا

 نیاز ماش.  در دادسرايلو جمیدی رسقهی که در عرض ده دقي کرد، جوری می رانندگيآرتا با سرعت سرسام آور.  شدمنیماش
 ...ن داخل ساختمومی و باهم رفتمی شدادهیپ

 
 بار برعکس نیا.  نبودانی از سرهنگ شايمهرداد هم اومده بود اما خبر. می کرددای محاکمه رو پي پرس و جو، سالن برگزاربا

 از پاهاش رو یکی فرزام باشه، آرتا هم کنارم نشست و دی دي نشستن انتخاب کردم که کامال توي رو برایی قبل، جايدفعه 
 . اش انداختگهی دي پايرو
 
 مقدمات دادگاه، يبعد از برگزار.  مخصوصش نشستگاهی جاي اومد و توی قاضنکهی تا انی باهم صحبت کردي اقهیده دق 

 شده رهی خیظیبا اخم غل. تم به آرتابه محض ورودشون به سالن، نگاهم رو دوخ.  رو آوردن داخل سالنگهی دي آقاهیفرزام و 
 .  فشردیبود به فرزام و دستم رو محکم م



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 84 

 
 فرزام رستگار: نام -

  و فروش مواد مخدردیخر: جرم
 

 . یستی نی که شهرام شاهي شما ادعا کردشی پيتو جلسه ! خب جناب رستگار:  شروع کرد به حرف زدنیقاض
 
 ؟ی شناسی آقا رو منیا: فت بعد اشاره کرد به اون مرد و رو به فرزام گو
 

 !هی آقا همون شهرام شاهنیبله، ا:  به اون مرد انداخت و گفتی نگاهفرزام
 

 !ی ملقب به شهرام شاهی قاسمریام: یقاض
 

 و ي کردي همکارسی شده بود، اما چون با پلدهی شما سه سال حبس بريبرا!  رستگاريآقا:  کرد و با لبخند ادامه دادیمکث
 . خوردهفی تخفمی سال و نکی شد، بهت ری دستگیبا کمک تو، شهرام شاه

 
 . دی رسی به نظر میاما آرتا عصب.  لبم نشستي رويلبخند

 
 ...ی قاسمریخب جناب ام -
 

 رون؟ی بمیآرتا بر: رو به آرتا گفتم.  شدی مشتریسردردم هر لحظه از قبل ب.  روشن شده بودگهی فرزام دفیتکل
 ي های صندليرو. می بلند شدم و باهم از سالن خارج شدی صندليمن هم از رو.  داد و از جاش بلند شد رو تکونسرش
 .  تا جلسه تموم شهمی و منتظر شدمی سالن نشستيروبرو

 
 . نشسته بودمی صندلنی همي درست رودمت،ی که دي بارنیاول -
 

 . کردمسکوت
 
 ؟ي تو واقعا متوجه من نشدیعنی -
 

 .دمی دی رو نمیمن جز فرزام کس:  زدم و گفتمی تلخلبخند
 
 ؟ي چرا ازش جدا شدی انقدر دوستش داشتیوقت:  گفتي دلخوربا



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 85 

 
 !انقدر زود قضاوت نکن.  آرتاي خبری هست که تو ازش بییزای چهی -
 
 .خب بگو تا بدونم -
 

 ... زنمی قولم نمریده؟ نه من ز گفتم فرزام خواهرم رو معتاد کری گفتم بهش؟ می میچ.  چشممي ساره اومد جلوریتصو
 
 . رازههی موضوع نی تونم آرتا، اینم -
 
 .مثال من شوهرتم، زن و شوهر محرم راز همن:  گفتی کالفگبا
 
 . به قلبه، نه به شناسنامهتیمحرم:  گفتمي پوزخندبا
 

 .یمونیانگار از ازدواجمون پش:  گفتیچند لحظه که گذشت، با لحن محزون. نیی کرد و سرش رو انداخت پاسکوت
 

 درسته سرمه؟: با شک حرفش رو ادامه داد.  گرفت و به چشمام دوختنی رو از زمنگاهش
 
 ؟ی پرسی مروزی دي هی قضيبرا -
 
 .هم آره، هم نه -
 
 !ست؟ی با خودتم معلوم نفتی تکل؟ی چیعنی -
 
  نه؟ای یمونیش کالم بگو از ازدواجت با من پکی.  جواب سؤال من نبودنیا -
 

 ...نه:  گفتمي رو ازش گرفتم و با سردنگاهم
 
 . زنم به من نگاه کنی باهات حرف میوقت -
 

 . نکردمیتوجه
 
 . زنمایدارم با تو حرف م -
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 قدرت راشی براق و گيچشما.  شدی وجبم نمکی صورتم با صورتش يفاصله .  برگشتم و زل زدم تو چشماشتی عصبانبا

 ... زدمی که مال من بودن و منِ لجباز پسِشون مییحرف زدن رو ازم گرفته بود؛ چشما
 
 ! زدنت تموم شد جواب سؤالم رو بدهدیاگه د -
 کردم که در سالن باز شد و یهمچنان داشتم به چشماش نگاه م.  لبم نشستياز لحن شوخش لبخند رو.  نبودی عصبگهید

 .  بود، هم هل شدم و هم خوشحال بودمدهی دتی وضعنی من رو کنار آرتا و اون هم تو انکهیاز ا. رونیفرزام رو آوردن ب
 
 سرمه؟:  تعجب صدام کردبا
 

 نشسته بود ی صندلي آرتا همچنان رویاز جام بلند شدم و به سمت فرزام رفتم ول.  رو از آرتا گرفتم و لبخندم رو خوردمنگاهم
 . ما بودي شاهد گفت و گويو با پوزخند

 
  سرمه؟ همکارته؟هی کنیا -
 

 . از سر تمسخر کردی کوتاهي خنده آرتا
 
 . آرتاستنینه، ا -
 
 . شناسمیآرتا نم -
 
 !شوهرمه...شـ -
 
 ؟یچ -
 

 . گفت؟ گفت شوهرمهی چيدینشن: آرتا
 
 ؟يتو ازدواج کرد...تو:  من من گفتبا
 

 ... بهترهیلی خينجوری ای مقدمه بهش گفتم که ازدواج کردم، ولی بیلیخ.  حرف زدنش رو بسته بودي جلوبغض
 .متاسفم فرزام -
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  نه؟ی کنی میشوخ:  جنون کرد و گفتي از روي اخنده
 

  کنن؟ی می که دارن شوخهیی من مثل آدماافهیق:  رو بردم باالصدام
 

   و پر از نفرتش روی اشکيچشما.  شدلی محو و کم کم به اخم تبدخندش
 و هی کی دونی نمی به  کسی سرعت من رو فروختنی بودم که به اتی اهمی من انقدر برات بیعنی: چشمام و گفت به دوخت

  بود؟یاز کجا اومده؟ پس اون همه دوستت دارم گفتن هات الک
 

  حرفاتون تموم نشد؟گه،یبسه د: سرباز
 

 . که هنوز تموم نشدهینی بیم: من
 

 تا ي فهمم باهام ازدواج کردی من نمي نبود؟ فکر کردی تو الکي دوستت دارم گفتنا؟یتو چ:  زدم رو به فرزام گفتميلبخند
 ات؟یسرپوش بذارم رو گند کار

 
  مهم تره؟ي اگهی دزی شغلش از هر چس،ی پلهی ي برای دونستیتو نم:  رو بردم باال و ادامه دادمصدام

 
 . بعدي برادیدعواهاتون رو بذار: سرباز

 
 ی حسابدمی می حرف بزنگهی کلمه دکیاگه :  گفتمتیکارتم رو بهش نشون دادم و با عصبان.  تا ببرهدی فرزام رو کشدست

 .ادبت کنن
 
 .  و احترام گذاشتدی ترس، پاهاش رو بهم کوببا
 ... سرمهیپست  یلیخ -
 

 . رذليحرف دهنت رو بفهم پسره :  داد زدتی از جاش بلند شد و با عصبانآرتا
 
 .ي سرمه رو گول زدیی با چه حرفاستیه معلوم ن کیی توایمن رذلم  -
 
 .ی زنی ور مي داریلی خگهید:  برداشت و گفتزی سمتش خبه
 

 ...آرتا دوباره نه:  گفتمی رو گرفتم و با لحن ملتمسبازوش
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 و بعد از ما دی موهاش کشي توی دستیاز سر کالفگ. دی کشرونی از دستم بتی بهم انداخت و بعد، بازوش رو با عصبانینگاه

 . کردمی خودم حس مي نگاه فرزام رو روینیسنگ. دور شد
 
 . تونستم تا آخر عمرم مجرد بمونمی نگام نکن فرزام، من که نمياونجور -
 
 . مهر طالقت خشک شهي کردیالاقل صبر م -
 
  کرد؟ی به حال تو میچه فرق -
 
 ...ی رحم و سنگدلی دونستم انقدر بینم -
 

 ام که یمن آدم پست.  خودم بستمي ندهی آي چشمام رو رو،ی داشته باشی راحتی تو زندگنکهی من سنگدلم که بخاطر اآره،
 عوض نم،ی من همیول. ی بکشی خوام تو سختی رحمم که نمیمن ب.  رو بخاطر تو خراب کردمچارهی بي خودم و آرتایزندگ

 ...شمینم
 
 . رو دوست دارممی گردم، چون شوهرم و زندگی برنمگهی رو از ذهنت پاك کن، من دیفرزام همه چ -
 ؟ي دوستش داریگی که ميدی پسره رو دنی دستت ايتو به تعداد انگشتا -
 
 . سرم بهش فکر کردمي موهاي به اندازه ینه، ول -
 
  من رو گرفت؟ي انقدر راحت جایعنی -
 
 ...زهی من نري دل تو هم براگهی که دادی مي روزهی.  شدیراحت نبود ول -
 
 ... خداحافظشه،ی هميبرا:  شدم به چشماش و گفتمرهیخ
 
 ... سرمهیول -
 

 .میبازوش رو گرفتم و با هم از ساختمون دادسرا خارج شد.  توجه ازش دور شدم و به سمت آرتا رفتمبدون
*** 

 :مهرداد
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 ... هفته بعدسه
.  در خونشون منتظر بودمياز صبح جلو.  کردم دومادش منمی تصور مشهی که همي دختری بود؛ عروسشی عروسشب
.  شدنی و سوار ماشرونیبا آرتا از خونه اومد ب.  دکتر پارك کردم و چشم دوختم به در خونهي دورتر از خونه ی رو کمنمیماش

 ...خداروشکر خوشبخته.  پس خوشحال بودد،ی خندیم
 

 یبا خنده، دست.  شدادهی و سرمه پستادی انی ماششگاهی آراهی در يجلو. م کردی مبشی آرتا به راه افتاد و من هم تعقنیماش
 .  شدشگاهی آرتا تکون داد و وارد آرايبرا
 

 منتظر موند تا سرمه با لباس قهیچند دق.  اومد دنبال سرمهي گل زده و کت و شلوار دامادنی ساعت بعد، آرتا با ماشچند
 . رونی اومد بشگاهیعروس از آرا

 هیشب.  کاله شنل رو از سر سرمه برداشت و نگاهش کردست،ی اونجا نی مطمئن شد کسی به اطراف کرد و وقتی نگاهآرتا
 سرخش، حاال ي و لب هادی پوست سف،ي و قهوه ای دو رنگ عسلي و روشنش، موهادهی کشيچشما. فرشته ها شده بود

 .  نداشتمی و من ازش سهمود آرتا بي من تو دستای زندگيحاال همه .  مال آرتا بودگهید
 
 باشه، منم ؟یکنارش خوشبخت.  منهی تو خوشحالی کنم، خوشحالی نمیخودخواه.  کردی و با عشق به آرتا نگاه مدی خندیم

 ...فهممیتازه م.  گذشتننهیری چقدر ش،ي خندیم.  آره، از چشمات معلومه؟يدوستش دار. ی تو به هر سختی کنم بیتحمل م
 

 :آرتـــــــــــــا
 ي برادی کشیدلم پر م. دی خندی شده بود به چشمام و مرهی مست کننده اش خيبا چشما.  بودستادهی روبروم امی زندگي همه

 ...فی حیول.  و ببوسمشرمشی تو بغلم بگنکهیا
 

بعد خودم هم سوار . نهی رو براش باز کردم و کمکش کردم تا بشنیدر ماش.  و دستش رو گرفتمدمی سرش کشي رو روشنل
 ما بودن و بوق نی من و سرمه هم پشت ماشي و چندتا از دوستااری و سامری سمنیماش. شدم و به سمت تاالر به راه افتادم

 .  زدنیم
 

رو به سرمه .  آهنگ شاد گذاشتمهی رو روشن کردم و نیضبط ماش. دی خندی و مدام مدی رسی خوشحال به نظر میلی خسرمه
 ... امشبهیفقط :  گفتمیبا لحن مظلوم

 
 .  به خداي اوونهید:  و گفتدی خندبلند

 
 !گهیاجازه بده د -
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 باشه بابا -
 
 پشتمون شروع کردن به بوق ي هانی ماشيهمه . میهمون لحظه وارد تونل شد.  کردمادی ضبط رو زي صدا،ی خوشحالبا

 .  و سوت و آهنگ تو تونل پخش شده بودغی جيصدا. زدن
 

 از اون طرف ریسم.  زدی و داد مدی رقصیم.  بودنی که فقط پاهاش داخل ماشي نشسته بود، جورنی ماشي رو پنجره اریسام
 !يریمی میوفتی برو تو االن موونهید:  زدیداد م

 
خاك : بازش کردم. اری از طرف سامامی پهی بلند شد، می گوشيصدا.  بزنمغی جهی خواست منم مثل بقیدلم م.  بودی باحالجو

 . بزن بابا اهغیپاشو دوتا ج. ي انرژیآخه دامادم انقدر خشک و ب! تو سرت
 
 !تهی موقعنی بهترنیا. ی حرف دلت رو بزندی باگهید. وقتشه آرتا:  خودم گفتمبا
 

:  و داد زدمدمی کشیقینفس عم.  و سوت بچه ها بلندتر شدغی جيصدا. رونی و سرم رو بردم بنیی رو تا آخر آوردم پاپنجره
 !سرمه، عاشقتم

 
 !آرتا، دوستت دارم:  توجهم رو جلب کردیی آن صداکی.  کردمی جمله رو تکرار منی و مدام ازدمی مداد
 
 جمله رو تکرار کرد، من هم نی چندبار انکهیبعد از ا.  زدی مغی تعجب برگشتم طرف سرمه، سرش رو از پنجره برده بود و جبا

 !سرمه، عاشقتم:  و دوباره داد زدمرونیسرم رو از پنجره بردم ب
 

 دوستت دارم گفتن ها نیاگه ا!  دونمینم...  من احساسم رو و اونم،ی زدیهردو داد م.  شده بودی باهم قاطصداهامون
 !دروغه، من عاشق دروغ گفتنم

 
 :سرمــــــــه

جواب لبخندش رو با .  کردی نگاهم متی رضاي از روي انداختم، با لبخندری به سمینگاه.  جفتمون گرفته بودي صداگهید
 .  زدی نشسته بود و نفس نفس منیآرتا هم تو ماش. لبخند دادم و برگشتم تو

 
 !؟ي کارا هم بلد بودنیتو از ا:  و رو به آرتا گفترونی سرش رو از پنجره آورد باری اومد بغلمون؛ ساماری سامنیماش
 



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 91 

 ؟ي فقط خودت بلديفکر کرد -
 
  کارا؟نی رو چه به اانیآخه پسر سرهنگ شا -
 
 .برو بچه، برو تا حالت رو نگرفتم -
 

 نیاز ماش.  شد و در رو برام باز کردادهی پنیآرتا از ماش.  تاالري جلومیدی بعد رسقهیچند دق. نی و برگشت تو ماشدی خنداریسام
 عروس و داماد گاهی و تو جامیبعد وارد تاالر شد. می و خوش آمد گفتمی و دونه دونه به مهمون ها سالم کردمی شدادهیپ

 . مینشست
 

 و ازش خواست ری رفت سمت سماری که گذشت، سامقهیچند دق. دنی و دوستاش افتادن وسط و شروع کردن به رقصاریسام
 از ریانقدر اصرار کرد که سم.  حرف ها بودنی سرسخت تر از ااری کرد اما سامی مخالفت مریسم. که بره و باهاش برقصه

 خودش هم ی روز عروسی حتریسم. دمی دیبود که رقصش رو م  بارنی اوليبرا. دنیجاش بلند شد و شروع کرد به رقص
آرتا هم شروع .  و برد وسطدیدست آرتا رو کش.  اومد سمتموناری کردم که سامیبا تعجب و ذوق داشتم نگاهش م. دینرقص

 !  شوخ طبعاری بد اخالق به اجبار سامری مغرور و سميرقص آرتا.  شده بودی جالبيواقعا صحنه . دنیکرد به رقص
 

مهرداد رو : ساره با عجله اومد کنارم نشست و بدون مقدمه گفت.  مردها از سالن خارج شدني که گذشت، همه قهی دقچند
 .دمید
 !؟یچ -
 
 . نشستهنی تاالر تو ماشرونیب -
 
نگران .  منهی متوجه زندگي کردم از طرف مهرداد، خطریاحساس م.  دونمی نم؟یترس از چ. د سراغم آن ترس اومکی

بعد از . می تو اتاق عقدِ تاالر تا شام بخورمیمن و آرتا رفت.  گذشت و وقت شام شدیدو ساعت. خودم که نه، نگران آرتا بودم
 . آرتا با اشتها مشغول خوردن شد. رونی غذامون رو آوردن، همه از اتاق رفتن بنکهیا

 
 آرتا؟: آروم صداش کردم

 
 هوم؟:  بهم نگاه کنه گفتنکهیبا دهن پر و بدون ا

 
 . تاالرهرونیمهرداد ب -
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 .  تا سرفه اش قطع شددی نفس سر کشهیآب رو .  و دادم بهشختمی آب روانی لهی.  تو گلوش و به سرفه افتاددی پرغذا
 

  بهت گفت؟ی چنجا؟ی اومده ای چيبرا: دی پرستی با عصبانبعد
 
 . نشستهنشی تاالر تو ماشرونیساره اومد بهم گفت که ب. دمشیمن اصال ند -
 
 ی از سر کالفگی انداخت و پوفرونی به بینگاه.  از ابروهاش رو داد باال و از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفتیکی

 . ترسمیآرتا، من م:  گفتمی و با نگراندمستایپشت سرش ا. بلند شدم و به سمتش رفتم. دیکش
 

 :آرتــــــــــــا
 مثل مهرداد بترسه؟ ی آدمهی از دی سرگرد که شجاعتش زبون زد همه هست، چرا باهیآخه .  زنهی که سرمه مهی چه حرفنیا

 ! کنه تا مغرور شمی مهی ام؛ بهم تکي دونه من آدم مغروریسرمه م
 
 ؟ی ترسیاز مهرداد م:  گفتميزی لحن تمسخر آمبا
 

 ! نترسیچی من کنارتم از هیتا وقت: به سمتش رفتم و مغرورانه گفتم.  تکون داددیی تأي به نشونه سرش
 

بعد از شام، جشن تا . می و دوباره مشغول خوردن شدمی ها نشستی صندليرو.  بودموونشونی که دیی از همون خنده هاد،یخند
 می شدنی سوار ماشم،ی کردی مهمون ها و خانواده هامون خداحافظي از همه نکهی، بعد از اآخر شب.  ساعت ادامه داشتکی

 قراره گهی من، حاال دی زندگي من، همه يسرمه .  آوردمی بال در ماشتمد. می خودمون به راه افتاديو به سمت خونه 
 .  کنارم باشهشهیهم
 
 آرتا؟:  رو شکستنمونی سرمه سکوت بن،ی ماشيتو
 
 جان آرتا؟ -
 
 ؟یگی سؤال بپرسم راستشو مهی:  ناز گفتبا
 

 .آره بپرس:  و گفتمدمیخند
 

 ...امروز تو تونل: با من من گفت.  دستش شدي توي با حلقه ي و مشغول بازنیی رو انداخت پاسرش
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 ؟یتو تونل چ -
 گه؟ی دیراست گفت -
 
  گفتم؟یتو تونل من چ -
 
 .ي بلند داد زدي که با صدایهمون -
 

 ؟ي که دوستم داری راست گفت ؟یتو چ:  خنده و گفتمری زدم زبلند
 
 .  دونمیدوست داشتن؟ نم:  گفتتی پشت پنجره و با جدي شد به منظره رهیخ
 

 ازت مونیی آشنالیاوا.  کنمیی کمتر احساس تنهاي و باعث شدي اومدمی زندگطی شرانی بدتريتو تو:  کرد و ادامه دادیمکث
 ...مامان و بابا هم که.  خودشون بودنی که سرگرم زندگاری و سامریسم.  رو ندارمی جز تو کسدمی کم کم فهمی ولومد؛یبدم م

 
 . کس رو ندارمچیآرتا من جز تو ه: با بغض حرفش رو ادامه داد.  و سرش رو به طرفم چرخونددی کشیی بلند و باالآه
 

 واقعا یعنیاگه امروز داد زدم عاشقتم، .  دروغ نگفتم سرمهمنم:  گفتمی دست لرزونش گذاشتم و با مهربوني رو رودستم
 . دمی فهمی عشق رو نمیمن قبل از تو معن. عاشقتم

 
 ی بود که نمنی بهت نگفتم، بخاطر انارویاگه تا االن ا  : بهش نگاه کنم حرفم رو ادامه دادمنکهی و بدون ادمی کشیقی عمنفس

 .  خوام احساسم رو سرکوب کنمی نمگهید.  از شکستن غرورم بترسموامخی نمگهی دیول.  غرورميتونستم پا بذارم رو
 

 از خوامی من؛ نمی آرامش کل زندگيتو شد. سرمه من عاشقتم:  پر از اشکش و گفتمي طرفش و زل زدم تو چشمابرگشتم
 .دستت بدم

 ی فکر کنم دارم عشق مه،ی مسریلی احساست خنیا:  و گفتدیخند.  چشماش و اشکاش رو پاك کردي رودی رو کشدستش
 !رمیگ
 
 .هی باشم برام کافتی تو زندگي که اجازه بدنیهم -
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 دوست دارم لباس بپوشم، با ي داد هرجوری ذاشت، اجازه میاون من رو آزاد م. ي فرق داریلی آرتا؟ تو با فرزام خیدونیم -
 . دلم خواست رفت و آمد کنمیهرک

 
 من و فرزام بود، نی که بيزی کنم اون چی وقتا فکر میبعض.  بوديم روشن فکربه قول خودش آد:  زد و ادامه داديپوزخند

  تونم فراموشش کنم؟ی پس چرا نمه،ینجوری اگه ایول. می کنم ما فقط به هم وابسته شده بودیاحساس م. عشق نبود
 
 اد؟ی شم بدت می مقی و رفت و آمد هات دقدنی رو لباس پوشنکهیاز ا -
 
 . مهم باشهیکی ي خواد حرکاتش برای وقتا آدم دلش میبعض! نه نه -
 
 که نهیبخاطر هم.  دنبالتهي اگهی چشم کس دنمی تونم ببی که نمیتو انقدر برام مهم. یی من مهمه خود توي که برايزیچ -
 از ری غی دوست ندارم کس،ی رفت و آمد نکن؛ چون دوست دارم تو فقط مال من باشی خوب لباس بپوش و با هر کسگمیم

 . نگاه ازت سهم داشته باشهکی ي به اندازه یمن حت
 

. ي بهم فرصت بددی بای دونم برات سخته، ولیم:  مکث کرد و با بغض گفتیکم.  و دوباره به طرف پنجره برگشتدیخند
 ي اما منم همه ،ی تو عذاب بکششهی از فرزام باعث مي دونم هر رد و نشونه ایم.  بتونم فرزام رو فراموش کنمدیشا

 . شده چهارتا عکس و خاطره از فرزاممیدلخوش
 

 . کمربندم رو باز کردم و برگشتم طرف سرمه.  در خونهي جلومیدی موقع رسهمون
 که فرزام رمی گیمن بهت سخت نم.  کنهی کنه تا عشقش تو آرامش زندگی مي عاشق هرکارهی:  آروم گفتمی لبخند و لحنبا

. نمی مونم تا ذره ذره آب شدن تورو ببی ساکت هم نمیول. ی کار رو بکننی خودت الیخوام با م ی چون م،یرو فراموش کن
 . روز من شدم عشق دومتهی دیا ش؟يدیخدارو چه د.  تمام تالشم رو بکنمخوامیم
 
 !يچقدر تو صبور.  برام سختهیلی تو خی همه از خود گذشتگنیهضم ا -
 
 .فهمهی مرد مکی فقط ای رو تو دنییزای چهی.  شدنشونهدهی مرد آفرنی از مردا، همیگناه بعض -
 

 درد ی کافيسرمه به اندازه . دونهی من مي های سختياحساس کردم خودش رو مقصر همه . نیی رو انداخت پاسرش
 . خوام از طرف من ضربه بخورهی نمگهی دده،یکش
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خودم هم وارد .  رو باز کردم و اجازه دادم اول سرمه بره داخلیدر ساختمون اصل.  داخل خونهمی و رفتمی شدادهی پنی ماشاز
 به دور تا دور ی نگاه نش،یریبا همون لبخند ش.  مبل انداختيشنلش رو درآورد و رو. خونه شدم و در رو پشت سرم بستم

 .واری دي روبزرگ  شد به عکسرهیخونه انداخت و در آخر، خ
 
 سرمه؟: ذاشتم شونه اش گيبه سمتش رفتم و دستم رو رو 
 
 . طرفم برگشتبه
 
  ازت بکنم؟ی خواهشهی شهیم -
 
 .آره بگو -
 
 ؟یداداش... ی به من نگگهید... شهیم:  گفتمدهی بردهی من من و بربا

 . نیی با تعجب بهم نگاه کرد و بعد سرش رو انداخت پااول
 
 .ی بهت نگم داداشگهی ددمیقول م. باشه -
 

 کنه هیدوست ندارم عشقم گر:  پر از اشکش و گفتمي شدم تو چشمارهیخ.  چونش گذاشتم و سرش رو آوردم باالری رو زدستم
 ! مني بده که بشه صداش کنم خونه ی خونه بهم حسنیبخند، بذار ا  .ها
 

 . ماي تو نه، خونه يخونه ! سی خسيا:  و گفتدیخند
 
 .  من مال توئهی زندگي همه ست،ی نيزیخونه که چ -
 

  کردم؟ی مکاری من چيتو اگه نبود:  ام گذاشت و گفتنهی سي رو روسرش
 

 گهیحاال د. شهی میکی لحظه که احساس من و سرمه نی لحظه بودم، همنیچقدر منتظر ا.  قلبم نامنظم شده بودضربان
 سرمه گهیحاال د.  کردی مقی بود که احساس آرامش رو به وجودم تزرییتو هر نفسش گرما.  مني تو خونه نجاست،یسرمه ا

 . منهي سرمه   من، فقطي
*** 

 ... هفته بعدکی
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 .  کرده بودميزی کادو و جشن دو نفره برنامه ري براشی وقت پیلیاز خ.  آبان، روز تولدش بودهفتم

 
بهم  ی نگاهنهی آياز تو.  کردمی نگاهش متی رضاي از رويبا لبخند.  و مشغول مرتب کردن چادرش شدستادی انهی آيجلو

 ؟ی کنی نگام مينجوریچرا ا! وا: انداخت و با تعجب گفت
 
 ؟ی کنی چادر سر نمشهیچرا هم! ادیچقدر بهت م -

 . گهی دشهی منی پدر شوهرت باشه همستی رئیوقت:  زد و گفتيلبخند
 
 ؟ي بازیپارت! ثی خبيا -
 

 ن؟ی داریشما مشکل. انی شاي که هست آقانهیهم:  و گفتدی خندبلند
 
 ؟يحاال چرا امروز چادر سرت کرد. نه خب -
 
 . کننی مکارمی بارم اگه چادر سرم نکنم از کار بنیتا حاال دو بار اخطار گرفتم، ا.  ادارهادیامروز بازرس م -
 

 .ي کردی سرت مشهیکاش هم. ادی بهت میلی خیول:  و گفتمدمیخند
 
 .يزی خواد انقدر زبون بریحاال نم -
 

تو هم زودتر :  رفت، گفتیهمونطور که به سمت در خونه م.  رو برداشتنشی ماشچی و سوئفی و کی عسلزی سمت مرفت
 . نشدهرتیحاضر شو تا باز د

 
 گه؟یامر د. چشم -
 

 .خداحافظ:  و گفتدیخند
 
طبق معمول رو بوق اول جواب .  احسان، همکارم رو گرفتمي رو برداشتم و شماره لمیبا عجله موبا.  بعد از خونه خارج شدو

  آرتا؟یباز چته سر صبح: داد
 
 ؟ی روانی زنیچرا داد م -
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  باز کجا خراب شده؟هی تو، چيکچلم کرد -
 
 !دمت گرم.  نشهی به مهندس بگو که عصباني جورهیخودت . امی امروز من نمنیبب -
 
  باز؟ي بريخوای آرتا کجا ميوا -
 
 ...سرمه هست امروزتولد  -
 

 ! آخهیلیاوف، تو چقدر زن ذل:  رو قطع کرد و گفتحرفم
 
 . آقا احسانمینی بیحاال زن گرفتن شمارو هم م -
 
 .من مغز خر نخوردم که خودم رو بدبخت کنم -
 
 . دنیبگو بهم زن نم -
 
 .ری بگیاصال به من چه؟ خودت زنگ بزن مرخص -
 
 .نه غلط کردم احسان -
 
 .برو خوش بگذره بهت. خب حاال -
 
 .عاشقتم من که -
 

 . خداحافظگهیبرو د:  و گفتدیخند
 

 ي قنادهیاول به . لباس هام رو عوض کردم و از خونه خارج شدم.  کردم و بعد به سمت اتاق خواب رفتمی هم خداحافظمن
 .  رو سفارش دادم و بعد رفتم سراغ کادوکیک
 
 دای خواستم رو پی که ميزیسه تا مغازه رو گشتم تا چ -دو.  معطل نشدمیلی خنی همي برا براش بخرم،دی بای دونستم چیم

 .  گرفتملی و سفارشم رو تحويبعد دوباره رفتم قناد. کردم
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 . گذاشتمخچالی ي رو توکی خونه برگشتم و کبه
 
 نیموهام رو خشک کردم و بهتر. کارم که تموم شد، رفتم حموم و دوش گرفتم.  کردن خونه شدمزی و تمنییبعد مشغول تز 

 . روز تولدشنی که کنار منه، براش بشه بهتري روز تولدنی خواست اولیدلم م. دمیلباسم رو پوش
 

 عیسر.  دی به گوشم رس سرمهنی و ماشاطی باز شدن در حيصدا.  دادی به ساعت انداختم، چهار بعدازظهر رو نشون مینگاه
 کادو دنیالمپ هارو روشن کرد و با د. سرمه در رو باز کرد و اومد داخل.  شدممیالمپ هارو خاموش کردم و پشت ستون قا

 . شدخکوبی سر جاش م،ی عسلزی مي روکیو ک
 
 .یتولدت مبارك خانوم:  گوشش گفتميبه طرفش خم شدم و آروم تو. ستادمیآروم به سمتش رفتم و پشت سرش ا 
 
 . نبودادمی آرتا من اصال يوا:  گفتی طرفم برگشت و ذوق زدگبه
 

 .نی بشایحاال ب:  و گفتمدمیخند
 
  لباسا؟نیبا ا -
 
 .خب برو عوضشون کن -

 و دامن کوتاه دی بند سفهیتاپ .  بعد، سرمه هم اومد و کنارم نشستقهیچند دق.  مبل نشستميرو.  زد و رفت تو اتاقیچشمک
صورتش .  بلند و خوش رنگشي موها ي رفت برایآخ که دلم ضعف م. موهاش رو هم باز گذاشته بود.  بوددهی پوشیمشک

 .  داشت و جذاب ترش کرده بودیمی مالشیآرا
 
  کنم؟کاریخب آرتا حاال چ -
 
 !هان؟ -
 
  کنم؟کاریتو حواست کجاست آخه؟ گفتم چ  -
 

 .ای خوشگل شدیلیخ:  و آروم گفتم رو پشت گوشش گذاشتمموهاش
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خب شمع هارو فوت کن بعدشم :  بحث رو عوض کردم و گفتمعیسر. احساس کردم از حرفم ناراحت شده.  محو شدلبخندش
  سؤال داره آخه؟نیا. گهی رو ببر دکیک
 

 . مباركتی و چهار سالگستیب: براش دست زدم و گفتم.  زد و شمع هارو فوت کردی زورکلبخند
 

 !چقدر زود گذشت:  زد گفتی تلخلبخند
 
 . چشم بچم چپ شدگهی رو دکی ببر اون ک سرمه:  گفتمی حال و هواش عوض شه، با لحن شوخنکهی ايبرا
 

 . حواست باشهرونا؛ی کنم بی از خونه پرتت می ذره چاق شهیشکمو خان اگه :  و گفتدی خندبلند
 
 . خودت رو نخوردمومدمیببر تا ن -
 
 ! بخور گامبالایب:  اش رو جلوم گذاشت و گفتکهی تهی و دی رو برکی کینیش لبخند دلنبا
 

 چونه اش گذاشته بود و ریسرمه دستش رو ز. دمی بعد، دست از خوردن کشقهیچند دق.  مشغول خوردن شدمی حرفچی هبدون
 . کردینگاهم م

 
 ه؟یچ -
 
 تموم شد خوردنت؟ -
 
 ؟ي خوای میآره، چ -
 

 . رفتادمیآخ کادو :  و گفتممیشونیزدم رو پ.  اومدادمی يزی آن چکی.  نگاهم کردطلبکارانه
 

 .ناقابله.  سرمه بانوي کادونمیا:  سرمه گرفتمش و گفتميروبرو.  کادو رو برداشتمکی کوچي جعبه ز،ی مری شدم و از زخم
 
 !ی آرتا مرسيوا:  ذوق کادو رو از دستم گرفت و گفتبا
 

 نی که از ماشلتی جبران اون موبانمیا:  بگه، خودم گفتميزی چنکهیقبل از ا.  رو که باز کرد، چشماش از تعجب گرد شدجعبه
 .رونیپرتش کردم ب
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 ! گرون ترهیکی از اون یلی خنکهی ایول -
 
 . بابت اون روزدیببخش. یقابل شمارو نداره خانوم -

 !یاوه چه عکس:  با تعجب گفتد،ی صفحه اش ديو عکس دو نفره مون رو ری رو روشن کرد و وقتیگوش
 
 بده؟ -
 
 ...فقط.  هم خوبهیلینه خ -
 
 ؟یفقط چ -
 
 ؟یشی بگم ناراحت نميزی چهیآرتا  -
 
 .نه بگو:  گفتمی نگرانبا
 
 . ناجورهیلی تا کجاتم، خنیبب.  بلندهيادی زگهیقدت د -
 
 .ی بگي خوای میگفتم حاال چ. میاوف بچه ترسوند -
 

 ! درازي مغرور شکمويآرتا:  و گفتدی خندبلند
 
 !طونی لجباز خوشگل شيسرمه :  لحن خودش گفتمبا
 
  تو؟ایمن لجبازم  -
 
 تو -
 
 خودت -
 
 سرمه بازم؟ -
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 . الیخی بگهینه د:  و گفتدیخند
 

  برم بخوابم؟شهی خستم، میلیآرتا من خ:  کرد و آروم گفتیمکث
 
 .ای کار کردیلیآره برو، معلومه امروز خ -
 

 .وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.  و بعد، از جاش بلند شد و به سمت اتاق رفتدیخند
 
 يزیچ.  تر شدمکیهنوز خواب بود، بهش نزد. به سمت اتاق رفتم و در رو آروم باز کردم.  شد که خواب بودی می ساعتکی

 ی خواد از زندگی می آدم کنیبازم فرزام؟ ا! نه.  از عکس هارو برداشتمیکی.  تخت توجهم رو جلب کرد؛ چندتا عکسيرو
 رون؟یمن بره ب

 
 »!یستی نشمیتولدمه، اما تو پ« :  نوشته شده بوديزیپشتش چ. ناخودآگاه عکس رو برگردوندم 
 

 فرزام رو يم که جا زنی مشی من دارم خودم رو به آب و آتاد؟ی کدوم از کارهام به چشم سرمه نمچیچرا ه.  شده بودمداغ
 .  کنهی از قبل به فرزام فکر مشتری سرمه هر لحظه بی ولرمیبگ
 
 ،ی کردم؟ با خودخواهکاریدست و پام رو گم کردم، من چ.  عکس هارو پاره کردمي دونه به دونه دمی خودم که اومدم، دبه

 .  برهنی هم که بهم داره از بی ذره توجههی نی کردم که سرمه ازم متنفر شه و هميکار.  سرمه رو ازش گرفتمیتموم دلخوش
 
اصال خوب :  زدمی با خودم حرف میاز سر کالفگ.  دستام گرفتمنیسرم رو ب.  مبل نشستمي دلهره از اتاق خارج شدم و روبا

 من ؛ شمیاالن منم که تو زندگ.  که بوده تموم شدهی سرمه هرچيگذشته .  رو پاره کردمی اون عوضيکردم که عکس ها
 ... قدم اول بودنمی ارون،ی بره بی زندگنی از ادیبا گهیفرزام د. ي اگهی براش مهم باشم نه کس ددیبا
 

 یبا نگران.  مبل بلند شدم و به سرعت رفتم سمت اتاق و در رو باز کردمياز رو. امی سرمه باعث شد به خودم بغی جيصدا
  شده سرمه؟یچ: دمیپرس

 
 صورتم گذاشتم و يدستم رو رو.  آن احساس کردم طرف چپ صورتم داغ شدکی.  سه قدم بلند خودش رو بهم رسوندبا
 ی دستت مي که با عشق تویچقدر درد داره، دست.  زدی پر از اشک سرمه که حاال نفرت توش موج مي شدم به چشمارهیخ

 .  جواب محبت هات رو بدهينجوری اش،یگرفت
 



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 102 

 یول.  رو ازم داشتي کارنیو بست و منتظر موند، انگار انتظار همچچشماش ر.  رو بردم باال تا جواب ضربه اش رو بدمدستم
احساس . نیی عشقم بلند کنم؟ دستم رو مشت کردم و آوردم پاي تونستم به خودم اجازه بدم که دست روی ميمن چجور

 رو برداشتم و از نمی ماشچی و سوئلیکت، موبا.  از اتاق خارج شدمنیهم يبرا. می داراجی احتیی تنهاکمیکردم جفتمون به 
 .رونیخونه زدم ب

 
 :سرمـــــــه

 
 .ي برنگردگهی که ديبر: دمی لب غرریبا حرص ز.  بسته شدن در به خودم اومدمي صدابا
 

 عذاب ممکن نی برام بزرگ تردنیتو اون لحظه، نفس کش.   شکستن دادمي تخت انداختم و به بغضم اجازه ي رو روخودم
 . بود
 
تو .  توی حتست،ی کس مهم نچی هي حالم براگهید.  رو ندارمي دردچی تحمل هگهید!  کشم خدای نمهگی هق هق افتادم، دبه

 ؟يری گی و دستم رو نمینی بی ذره ذره آب شدنم رو مي دار؟ی کنی نمي کارچی پس چرا هینی بی اگه م؟ینی بیواقعا م
 . خوامی رو نمی زندگنی اگهی دا، زنده باشم؟ خالصم کن خديدی به چه امگهیپس من د

 
 دنی انقدر زجر کشي خودت خسته نشد؟يستادیپس چرا وا: با هق هق داد زدم. ستادمی تخت بلند شدم و وسط اتاق اي رواز

 ؟ی کنی و همه رو راحت نميریگی چرا جونم رو نم ؟ي و دم نزديمن رو تماشا کرد
 

  ؟ي شنویبا تو ام، اصال م:  رو بلندتر کردمصدام
 

 زیرفتم سمت م.   کنمی رو تموم می بدبختنی خودم ا،ی کنی نميباشه، حاال که تو کار:  رو پاك کردم و با حرص گفتماشکام
 یزندگ. برداشتمش و با لبخند بهش نگاه کردم! غی خواستم، تی که ميزی چينگاهم ثابت شد رو. دمی کشرونیو کشو رو ب

 . غهی تنی هميمن و آرتا مثل راه رفتن رو لبه 
 
 ی عشق، نمی احساسم رو انکار کنم؛ دوستش داشتم ولنی تونستم اینم. ادی به سر آرتا می دونستم بعد من چینم.  بودمرددم

 !دونم
 

 خواد تورو به زور عاشق ی کنه و می که احساست رو سرکوب می آدمهی رو؟ یک! ؟يدوستش دار: دیچی سرم پي توییصدا
 ي رو ازت گرفت و توتی بود قول دادنش؟ تموم دلخوشنی اره؛ی که قول داد بهت سخت نگهیخودش کنه؟ آرتا همون آدم

  ؟ي دوستش داریگیساده م
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 !رمی گی عشقت رو ازت م،یعشقم رو ازم گرفت:  لب گفتمریز.  دستم نگاه کردمي توغی به تدوباره
 

 ی از قبل احساس آرامش مشتریحظه، ب کردم و هر لی تر مکی رو به دستم نزدغیلحظه به لحظه ت.  تختي لبه نشستم
 ! مرگ،ي رسم؛ آرامش ابدیدارم به آرزوم م. کردم

چشمام رو بستم و .  دستميتموم قدرتم رو جمع کردم تو.  فشار و بعد، سکوت مطلقهیحاال فقط مونده .  دستم بودي روغیت
 ... دوک،ی: شروع کردم به شمردن.  رفتن شدميآماده 

 
 یمگه مهمه ک: با خودم گفتم.  دستمي توغی شدم به ترهیچشمام رو باز کردم و با بهت خ.  زنگ در خونه بلند شديصدا

 .رمی میپشت دره؟ من که دارم م
 

 که پشت ی کردم کسیاحساس م.  شدی ام جدا منهیقلبم داشت از س.  ناخودآگاه از جام بلند شدم.  زنگ بلند شدي صدادوباره
 . فرستاده از طرف خداهی! هی ناجهیدره، 

 
 و دمی کشیقینفس عم.  زدی قلبم همچنان تند مستادم؛یپشت در ا.  تخت انداختم و با سرعت به سمت در رفتمي رو روغیت

 ! تونم باور کنمی بود؟ نه، نمی کیاون ناج.  آن احساس کردم قلبم از کار افتادکی. در رو باز کردم
 

 !سالم سرمه جان:  گفتیخند و لحن مهربون به سر تا پام انداخت و با لبینگاه
 

: دمی شنیصداش رو از پشت در م.  فکر کنميزی تونستم به چیتنم سست شده بود و نم.  بگم، در رو بستميزی چنکهی ابدون
 انجام ی که تو گفتي دم بعدش هر کاری بهم وقت بده، قول مقهیفقط ده دق.  باهات حرف بزنمخوامیسرمه در رو باز کن م

 .سرمه  تورو خدا در رو باز کن. بدم
 
 !خوب شد در رو بستم.  به خودم انداختم، همون تاپ و دامن تنم بودینگاه.  کنمکاری چدی دونستم باینم
 
 . ی تا در رو باز کننمیشی منجایسرمه من انقدر ا -
 
 ! نموننجای برو فرزام، انجا؟ی اي اومدی چيبرا -
 
 .تو فقط در رو باز کن. رمیبه خدا حرفام که تموم شد م. اومدم باهات حرف بزنم -
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 چرا نجا،ی خودش اومده اي فرزام کنارت باشه؟ مگه دلت براش تنگ نشده بود؟ حاال که با پای خواستیمگه نم:  خودم گفتمبا
 ؟ی زنیپسش م

 
 عوض کردم و تموم موهام نی مانتو و شلوار سنگهیم رو با لباس ها.  و به سمت اتاق رفتمدمی کشنی زمي سستم رو رويپاها
سرم . ستادی بلند شد و روبروم انی زميبا باز شدن در، فرزام از رو. به سمت در رفتم و بازش کردم.  کردمی شال مخفریرو ز

 .  کار رو کردنی تو، اون هم همادی که ب  بهش اشاره کردمگم، بيزی چنکهیبدون ا. نییرو انداختم پا
 
 . و به دور تا دور خونه نگاه کردستادیوسط سالن ا.  بود، خوش پوش و آرومشهیمثل هم.  رو بستم و نگاهم رو دوختم بهشدر
 
 !ي داری قشنگيخونه  -
 

 !نیایچقدرم به هم م:  زد و گفتيپوزخند. واری دي رو دوخت به عکس رونگاهش
 
 ؟ی گرفتی رو از کنجای آدرس ارون؟ی بي اومديچجور -
 
با هزار . دمشی ندشهی میامروز تولد عشقمه، چند ماه:  نشست، گفتی مبل مي که روی همون لحن آرومش، در حالبا

 . نمشی کردم که امروز برم ببدای سند پهی یبدبخت
 

 خودش کجاست؟.  بودهادشیپس تولدت :  انداخت و گفتزی مي و کاغذ کادو روکی به کینگاه
 
 ؟یگرفت ی رو از کنجای آدرس ادمیپرس -
 
 .  دوستهیاز  -
 

 ؟ینی شیچرا نم:  کرد و گفتیمکث
 
 . کردی گفت، فقط نگاهم می نمیچیه.  فرزام نشستمي به سمت مبل رفتم و روبرودی تردبا
 
 ؟ی زنیپس چرا حرف نم -
 
 ؟يدی محی من ترجدنی رو به دچهی قالي که گل هاي انقدر ازم متنفر شدیعنی -
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 . دی لرزی کردم، دلم می که هربار بهشون نگاه مییچشما. راشی و گدهی کشي شدم به چشمارهی رو باال گرفتم و خسرم
 
 .حرفت رو بزن -
 

 باهام ينجوری اون وقت تو انمتی ببامی سند بذاره و من بادی بیکی التماس کردم تا  یمن بخاطر تو کل:  و گفتدی کشیپوف
 ؟ی زنیحرف م

 
 م؟ی با هم داری مگه ما نسبت؟ینی من رو ببي اومدی چيبرا! ي کردجای بیلیتو خ:  رو بردم باالصدام

 
 خودت دستم ادته،ی ؟ینی بی حلقه رو منیا: صداش رو برد باال و گفت.  صورتم گرفتي چپش رو آورد باال و روبرودست
 . ی من هنوز هموني تو برای تو تموم شدم ولي من برادیشا. شیکرد

 
 و ی که ازت بخوام از شوهرت دست بکشنجای اومدمین:  و گفتنییسرش رو انداخت پا.  و دوباره آروم شددی کشیقی عمنفس
 .ي خوام صادقانه جوابم رو بدی پرسم و ازت می سؤال مهیفقط . يبرگرد

 
 بره؛ همون طور که من نتونستم از نی و سرعت از بی سادگنی که به استی نيزیسرمه عشق چ:  شد بهم و گفترهی خدوباره

 . عشقت دست بکشم
 

 !حق با توئه. یگیراست م:  و گفتمدمی خندتلخ
 
 ی راحتنی دونستم تو به ای نه؟ میپس تو هم هنوز عاشقم:  گفتيبا لحن ذوق زده ا.  جاش بلند شد و اومد کنارم نشستاز

 .ی کشیازم دست نم
 
من . می خونه کنار هم جمع شدهی به عقده شده؛ حاال تو لی عشق که تبدهی و نهی کهیمن، فرزام، .  آن ترس اومد سراغمکی

لعنت به تو که .  بودواری دي شدم به عکس آرتا که رورهیازش فاصله گرفتم و خ.  دفاع و اون، پر از عشق و عقدهی و بفیضع
 ! یستی دارم ناجیهر وقت بهت احت

 
 ؟ي مگه دوستم ندار؟ی ترسی می چيبرا: گفت ی تر کرد و با لحن ترسناککی رو بهم نزدخودش

 



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 106 

.  داشتماجیچقدر به حضورش احت.  چشماش رو گرفتهي گرگ که هوس جلوهی ي کرده تو دستاری عشقت گ؟یی آرتا کجاآخ
 به حضورت ي اگهی از هر وقت دشتری حاال که ب؟یستیچرا ن!  گاهم، همه کسم، سنگ صبورم، شوهرم، عشقمهیتنها تک

 ؟ی دارم، چرا تنهام گذاشتاجیاحت
 

 ؟ی عاشقمیگی چرا نم؟یپس چرا ساکت:  که انگار مست بود، گفتیبا لحن.  کردی داد و داشت خفم می مگاری سي بوتنش
 .آره، هنوز نتونستم فراموشت کنم:  لب گفتمریز.  پشتم بهش بودهمچنان

 
 !فقط با من باش. ی بگيزی چی نه به کس،یا شنه الزمه از آرتا جد.  من بسهي برانیهم:  و گفتدی وار خندوانهید
 

 یدلم چشماش رو م!  منی زندگي ادعایمرد مغرور اما ب.  چشممي خواست؟ آرتا اومد جلوی از من می گفت؟ چی می چاون
 مغرور يآرتا.  فهمم چقدر بهش وابسته امی مستیحاال که کنارم ن. خواستی دست و عشق پاکش رو ميدلم گرما. خواست
 !ی البته اگه هنوزم عاشقش باش؛یقش که عاشي عشق دوم دختريشد. يدی به آرزوت رسگهیمن، د

 
 ؟يدیپس چرا جوابم رو نم -
 
تمام توانم رو .  بهش بگم که عشق من آرتاست نه اونخواستمیم.  جوابش رو بدمخواستمیم.  به طرف برگشتمتی عصبانبا

 ! از شد داد بزنم که در بخواستمیم.  حنجره اميجمع کردم تو
 

.  آن ترس اومد سراغمکی تونستم بهش پناه ببرم، اما یم.  اومد توریآرتا سر به ز. می از جامون بلند شدی با نگرانجفتمون
 !  پسم بزنهنکهیترس از ا

 
تعجبش کم کم به خشم . می بودستادهی کنار هم ای کمي شد به من و فرزام که با فاصله رهی رو آورد باال و با تعجب، خسرش

 ! به جون فرزاموفتهیبا خودم گفتم االنه که ب. دستاش رو مشت کرده بود و چشماش سرخ شده بود.  شدلیتبد
 
 !به سالم، آقا آرتا -
 
 .  تونستم کلمات رو به هم ربط بدم و جمله بسازمیقدرت تکلم نداشتم، نم.  نه من نه آرتام،ی نگفتيزیچ
 

 ! تو منزل خودتونهدیی بفرمان؟یستادیجناب چرا دم در وا:  با طعنه گفتفرزام
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. نگاه پر از خشم آرتا به چشمام گره خورد.  تونستم حرف بزنم، نه از جام تکون بخورمی نه میول.  خواست خفش کنمی مدلم
 !  چشماشر،ی تصوهی ذهنم پر شده بود از.  تونستم واکنش آرتا رو حدس بزنمی نمیحت. نییسرم رو انداختم پا

 
دو تا . برگشتم به طرف فرزام و نگاهش کردم. رفت تو اتاق و در رو بست.  سرم رو آوردم باالدم،ی قدم هاش رو که شنيصدا

 .  افتادهی کرد؛ انگار نه انگار که اتفاقی نگاهم مي شلوارش کرده بود و با لبخند مسخره ابی جيدستاش رو تو
 

تموم توانم رو جمع کردم .  رفتي و به سرعت به سمت در ورودرونی از اتاق اومد بکی چمدون کوچهی بعد، آرتا با قهی دقچند
 کنه، از خونه خارج و وارد ی بهم توجهنکهی اون بدون ایول.  زدمی و همزمان اسمش رو صدا مدمیتو پاهام و به سمتش دو

 . اط جلوش رو گرفتمی حي و تودنییشروع کردم به دو.  شداطیح
 
 .ستای لحظه واهیآرتا  -
 

  بشه؟ی که چستمیوا:  گفتآروم
 
 . دم براتی محیتوض:  بغض گفتمبا
 
 دم؟ی خودم دي که با چشمايزی چ،ي بدحی توضيخوای رو میچ:  بغض داد زدبا
 

 نی ما قرارمون ا؟ی گذشته رو فراموش کنیخواستی مينجوریا:  و با همون بغض حرفش رو ادامه دادنیی رو آورد پاصداش
  بود؟

 
 .نیی رو انداختم پاسرم

 !ي سرمه، بد کرديبد کرد -
 
! رفت؟.  شدمرهی خاطی حي زانوهام افتادم و با بهت به در بسته ي برام نمونده بود؛ روی جونگهید.  دستش پسم زد و رفتبا

 ... سرانجامی بغض بهیحاال من موندم و .  از وجودم رو با خودش بردکهی تهیآره رفت، رفت و 
 
 ! که رفتنیا -
 

 . گردهیبرم  : لب گفتمری شده بودم، زرهی طور که به در خهمون
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 ! گردهیآره حتما برم:  و گفتدی وار خندوانهید
 
 چرا گهی خب برو د؟يری و می زنی حرفات رو میمگه نگفت:  داد زدمتیبا عصبان. ستادمی بلند شدم و روبروش انی زمي رواز
 ؟يستادیوا
 
 ؟ی زنی چرا داد مرمیباشه م -
 
 !به سالمت:  حرص گفتمبا
 

 ؟يایتو باهام نم:  زد و گفتي مرموزلبخند
 

 !یببند دهنتو عوض:  زدمداد
 

 تر کرد کی شلوارش بود، خودش رو بهم نزدبیهمون طور که دستاش تو ج.  دادی آروم بودنش بود که آزارم منیهم! دیخند
 خودش  ي جور،یی جاهی ي روزهی عقده، هی بشه به لی که تبدی باشه عشقادتی ی ولرم،یمن م: و با همون لبخند مرموز گفت

 .رهی تونه جلوش رو بگی کس نمچی که هدهیرو نشون م
 ! یانی امانتتون خانم کنمیا:  گفت با طعنه. حلقه اش رو از دستش درآورد و روبروم گرفت.  آوردرونی ببشی رو از جدستاش

 
 !ی خوشبخت باشدوارمیام: و گفت زد يپوزخند.  رو ازش گرفتمحلقه

 
 ي روزهی عقده، هی بشه به لی که تبدیعشق:  شدی سرم تکرار ميجمله هاش مدام تو.  رفترونی باطی ازم دور شد و از حو
 .رهی تونه جلوش رو بگی کس نمچی که هدهی خودش رو نشون م ي جور،یی جاهی
 ... کسچیه
 

 خونه برام يوارهای دی حتگهید.  رفتم داخل خونه و در رو قفل کردم با سرعت.  آن ترس اومد سراغمکی بود؟ ی چمنظورش
 . دمیتموم پنجره هارو بستم و پرده هارو کش. ترسناك بود

 
حلقه ! زارمی بارهی بادمی که تورو یمن از هرچ. مشتم رو باز کردم و با حرص بهش نگاه کردم.  حلقه اش تو دستم بودهنوز

 . مبل نشستمي سالن و رويت کردم گوشه پر
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 چی بودم؟ کاش هری تقصی بهش بگم که بي خودم؟ چجورشی آرتا رو برگردونم پدی بايچجور.  کنمکاری چدی دونستم باینم 
 . تو خونهادی ذاشتم فرزام بیوقت نم

 
با .  تونستم صداش رو به وضوح بشنومی زد که می تند ميقلبم به حد. دمی زنگ تلفن خونه که بلند شد، از جام پريصدا

 بله؟: ترس به طرف تلفن رفتم و جواب دادم
 

 سالم: دیچی پی تو گوشی و ترسناکبی عجيصدا
 
 شما؟. سالم -
 
 !لیعزرائ -
 کردم با یسع.  و در رو پشت سرم بستمدمییبه طرف اتاق دو.  زدنغی و شروع کردم به جنی ترس تلفن رو انداختم رو زماز

 .  خودم رو آروم و ذهنم رو متمرکز کنمقی عمينفس ها
 

 تلفن مسخره هی از دی بای چي برا،یسی پلهیتو ! آروم باش سرمه:  و شروع کردم به حرف زدن با خودمستادمی انهی آيروبرو
 . راه رو انتخاب کننی بهتر،ی کن فکرت رو متمرکز کنی آروم باش و سع؟یبترس

 
 که یشدم همون.  ام صاف شددهی ام نشست و کمر خمیشونی پي رویاخم.  شدلی چهره ام به غرور تبدي کم ترس توکم

 .  اندازه به تن خالفکارهای که اسمش لرزه مي و سرگردارهی وقت کم نمچی که هي خواستم؛ دختریم
 
 که باهام ي برداشتم و شماره انی زميتلفن رو از رو.  استوار از اتاق خارج شدمي زدم و با قدم هاي به خودم لبخندنهی آيتو

 .  جنوب تهرانهي توی تلفن عمومهی متوجه شدم که اون شماره مال يریگیبعد از پ. تماس گرفته بود رو برداشتم
 
 هی قضریگی پگهی وجود داره، خودم رو آروم کردم و دیی هادی موارد و تهدنی ها همچسی پلي همه ی زندگي تونکهی فکر ابا

 . نشدم
 
 ! دارم، آرتايفعال کار مهم تر:  خودم گفتمبا
 
با عجله به سمت .  بوددهی که خودش برام خریلی افتادم، موبايزی چادی آن کی.  رو هم حفظ نبودملشی موباي شماره یحت

طب  مخاهیدرست حدس زده بودم، فقط . نیقفلش رو باز کردم و رفتم تو مخاطب.  برداشتمزی مي رو از رولیاتاق رفتم و موبا
 !»عشق دوم«داشت به اسم 
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 ... زدم و شماره اش رو گرفتمي اسم و عکس آرتا، لبخندنی ادنی دبا
 

 :آرتـــــــــــا
 

 ی مگه آروم میول  . خودم رو آروم کنمينجوری داشتم ای سعدی دونم، شاینم.  کردمی مشتری رو بنی لحظه سرعت ماشهر
 .  تونست آرومم کنهی بلند آهنگ هم نمي صدای حتگهی رفت؟ دی مادمی دمی که ديزیشدم؟ مگه چ

 
 عشق ي و هفت سال در قلبم رو روستیب! ارهی همون رو سرت م،ی بترسيزی چهی از هی داره؟ کافای که دنهی چه رسم تلخنیا

 یکاش پام م.  و به سرم اومدانتی از خدمی ترسیم! انتی سرانجام احساسم بشه خنکهی از ادمی ترسیچرا؟ چون م. بستم
 . رفتم دادسرایکست اون روز نمش
 
نفس .  دارهانی سرمه توش جري که نفس هاییبرم و دور شم از هوا.  خواستم برمی فقط مرم،ی دونستم دارم کجا مینم
 . کردمی خورد،  احساس آرامش می گرماشون به تنم می که وقتییها
 
اما برخالف انتظارم، با اسم و .  رو برداشتملمی رو کم کردم و موبانی ضبط ماشيصدا.  به خودم اومدملی زنگ موباي صدابا

 .  که فقط من داشتمشي سرمه مواجه شدم؛ شماره ايشماره 
 خواد به ی نمکار؟ی چي خوای من رو م؟یستی مگه االن کنارش ن؟ی خواستی مگه فرزام رو نم؟ی زنی چرا بهم زنگ مگهید

 ! برستی به زندگ،یفکر من باش
 

 قه،یبعد از چند دق.  کردم و به راهم ادامه دادمادی ضبط رو زيدوباره صدا.  انداختمی صندلي رو خاموش کردم و رولیموبا
 نهی گزنی که من داشتم بهتریطی شرانی اي کرد، پس برای میاحسان تنها زندگ. دمی احسان دي در خونه يخودم رو جلو

 . بود
 
 . احسان رو زدميبه سمت در مجتمع رفتم و زنگ خونه .  شدم و چمدونم رو برداشتمادهی پنی ماشاز
 
  وقت شب؟نی ای کنی مکاری چنجایآرتا ا -
 
 .در رو باز کن:  گفتمی گرفتگبا
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. رونی و من اومدم بستادی آسانسور اقه،ی دقکیبعد . رفتم داخل و سوار آسانسور شدم.  در مجتمع رو باز کردی حرفچی هبدون
 . کردی بود و با تعجب نگاهم مستادهیاحسان تو چهارچوب در ا

 
 ؟ی کنی مکاری چنجای چمدون اهی وقت شب با نیا -
 
  تو؟امی بي ذاریم -
 
 . چِت شده از صبح تا حاالنمی تو ببایب:  چهارچوب در کنار رفت و گفتاز
 

.  کردمیم و فکر م دستام گرفته بودنیسرم رو ب.  مبل نشستمي سالن گذاشتم و بعد رويچمدونم رو گوشه .  داخلرفتم
 .  شونه امياحسان اومد کنارم نشست و دستش رو گذاشت رو

 
 . باالریسرت رو بگ.  ناراحته هاقمی رفنمینب -
 

 .  رو آوردم باال و بهش لبخند زدمسرم
 
 . کنی شده آرتا؟ بگو خودت رو خالیچ -
 

 ؟ی کنی مکاری چ،ینی روز عشقت رو با عشق اولش ببهیاگه :  کردم و با بغض گفتمیمکث.  نیی سرم رو انداختم پادوباره
 
 عشق اولش؟: دی تعجب پرسبا

 .  تکون دادمدیی تأي رو به نشونه سرم
 
 ... زنتیعنی. یگی مي داری فهمم چیمن نم -
 
 . کنمی مفی رو تعرزیخودم برات همه چ! سیه -
 

 احساس کردم تموم دم،ی امروز که رسيبه ماجرا.  کردمفی و ازدواجم با سرمه رو، مو به مو براش تعریی آشناي ماجراتموم
 . بدنم سست شده
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.  و کادو گرفتمکی کدم،ی لباسم رو پوشنی کردم، بهترزی گرفتم، خونه رو تمی مرخصیبا چه ذوق:  کردنفی کردم به تعرشروع
 برگشتم، یوقت. دو ساعت تو خونه تنهاش گذاشتم، فقط دو ساعت.  به همختی دعوا رهیتموم برنامه هام با چهارتا عکس و 

 !  زنمکنار،  منيتو خونه .  فرزام تو خونه هستدمید
 

سرمه باعث شد غرورم بشکنه، ! گهی هم داره دهی گر  کردم؟ خبهی من گریعنی.  رو جلوم گرفتي دستمال کاغذي جعبه
 !شه؟ی نکنم؟ مگه مهیگر.  ام نابود شهندهیآ

 
 ؟ی کنکاری چي خوایحاال م -
 
     کنم؟تشی خوشبخته، چرا بمونم و اذگهی دیکی کنار ی وقتخواد،ی من رو نمی وقت؟ي کردی مکاری چي من بوديتو جا -
 
 . که ازش متنفر بودميزی چ،يترحم و دلسوز.  کردی نگفت و با ترحم نگاهم ميزیچ
 

  کنه؟ی مکاری داره چه؟ی وقت شب کجاست؟ با کنی االن، ایعنی:  سکوت رو شکستمخودم
 ! دونمینم:  کردم و با بغض گفتمیمکث
 
 .ی آروم شکمی دیشا. حاال فعال برو تو اتاق استراحت کن -
 

 دست لباس هیچمدون رو باز کردم و .  بزنم، چمدونم رو برداشتم و رفتم تو اتاقی حرفنکهی تکون دادم و بعد، بدون ايسر
 . دمی تخت دراز کشيلباس هام رو عوض کردم و رو. راحت برداشتم

 
 و دونه يرفتم تو گالر.  بخونم همه رو حذف کردمنکهیبدون ا!  از طرف سرمه داشتمامیهشت تا پ.  رو روشن کردممیگوش

 . عکس دو نفره مون، چقدر دوستش داشتمنی به آخردمیرس.  که ازش داشتم رو نگاه کردمییدونه عکسا
 

 نَمیدستت رو س/  تو چشماتچشمام
 از ما کنار هم/  عکسهنی آخرنیا

 
 .  رو خاموش کردمیتماس رو رد و گوش.  سرمهي زنگ خورد و باز هم اسم و شماره می گوشدوباره

 
 رون؟ی بامی لحظه از فکرش بکی تونستم ی مگه مومد؟ی مگه خواب به چشمام میول.  کردم بخوابمی رو بستم و سعچشمام
 گفت، اما ی مری بهم شب بخی کرد و با مهربونی که موهاش رو باز می هر شبي هاش تنگ شده بود؛ براي لجبازيدلم برا
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 ی کرد، می موهاش رو با کش خفه مي از سر لجبازی وقتودم؛ مون بی الکيدلتنگ دعواها.  ذاشت کنارش بخوابمینم
 که من دوستت دارم، فرزام دوستت داره؟ ي انقدر؟ی باش سهم مندیآخه چرا تو نبا!  شمی موونهی موهاش بازه دیدونست وقت

 !شهی کس مثل من عاشقت نمچینه، ه
 
 . شدمداری در از خواب بيساعت شش صبح، با صدا.  سحر بود که خوابم برددم
 
 .میبلند شو صبحونه بخور! آرتا -

 ؟يدی خوابنجای اشبیتو د:  کاناپه، رو به احسان گفتمي پتو رودنیبا د.   رفتمرونی شدم و از اتاق ببلند
 

 شما که تخت بنده رو اشغال کرده دم؟ی خوابیپس کجا م. بله جناب:  کرد، گفتی صبحونه رو آماده مزی که داشت میدرحال
 !يبود
 
 .دمی خوابي کجا و چجوردمی اصال نفهمشبیمن د.  احساندیآخ ببخش -
 
 ات به هم افهی به اون موها و صورتت بکش که حالم داره از قی دستهیحاال برو .  کنم؟ مجبورم تحملت کنمکاری چگهید -
 . خورهیم
 

.  نشستمزیبه سمت آشپزخونه رفتم و پشت م. صورتم رو شستم و موهام رو مرتب کردم.  رفتمیی و به سمت دستشودمیخند
 صبحونه آماده ي برايزی منی همچهیاونم هر روز صبح، .  سرمه افتادمادی که احسان آماده کرده بود، ی رنگارنگزی مدنیبا د

 . خوردمی با ولع م،یاز شدت کالفگ. کردیم
 
 !یشی آروم تر بخور االن خفه م؟ی برگشتیمگه از قحط -
 

 . فراموشت کنمدی باي چجوریگفتیکاش الاقل بهم م! سرمه.  جمله رو سرمه بهم گفته بودنی انی عدرست
 
 . شمینترس خفه نم -
 
 !ی اگه خفه ششمیاتفاقا خوشحالم م.  ترسمینم -
 
 .رمی می تورو نخورم نميمن تا حلوا -

 آرتا؟:  احسان به حرف اومدنکهی تا امی کردي سکوت سپري رو توي اقهیچند دق.  و مثل من، مشغول خوردن شددیخند
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 هوم؟ -
 
  سرمه خانم جلوت رو نگرفت؟رون،ی بيومدی از خونه می داشتی وقتگمیم -
 

 .چرا گرفت:  و گفتمدمی از خوردن کشدست
 

 . دمی محی برات توضستایگفت وا:  حرفم رو ادامه دادمز،ی تمسخر آمی زدم و با لحنيپوزخند
 
 گه؟ی می چینی ببيصبر نکرد -
 
 . منهي فرزام تو خونه دمی خودم دي خواست بگه؟ خودم با چشمای میچ -
 
 . داشتي قانع کننده الی دلدیشا -
 
 ! داشتي قانع کننده الیآره حتما دل:  و گفتمدمی وار خندوانهید
 

 .يچون تا حاال عاشق نبود.   احسانی کنیتو مشکل من رو درك نم:  محزون شد و آروم گفتملحنم
 
 حرف نی خانم تر از ایلی خدم،ی تون دی که من شب عروسياون دختر.  ماجرا رو باور کنمنی تونم ایبه هر حال، من نم -

 ! کردی کس نگاه نمچیجز تو به ه. ها بود
 

 . منتظر جوابم بمونه، بلند شد و به سمت اتاق رفتنکهی ابدون
 . شرکتمی نرسریتو هم زودتر بخور تا د.  حاضر شمرمیمن م -
 

 پر از ي چشمم رد شدن؛ چشماي به سرعت از جلوشبی ديصحنه ها.  کارها نبودنجوریسرمه آدمِ ا.  گفتی راست ماحسان
 وقت چی هخواست،ی اگه من رو میول.  زدی مادی رو فری گناهی که بی کردن ترکش نکنم و صورتیاشکش که التماس م

 . دادیفرزام رو به خونه راه نم
 
 رو جمع زیتا من م: همزمان با ورودم به اتاق، احسان از اتاق خارج شد و گفت.   بلند شدم و به سمت اتاق رفتمزی پشت ماز
 . حاضر شو کنمیم
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 . رونی و از اتاق اومدم بدمی رو پوشروزی ديهمون لباس ها.   تکون دادم و به سمت چمدون رفتميسر
 
 . ندارمی حوصله رانندگام؛ی تو منیاحسان من با ماش -
 
 .باشه -
 

 ! هم کالممبهی غرهی کردم با یاحساس م.  اون احسان شوخ و پر حرف قبل نبودگهید.  کردی سرد برخورد مچقدر
 
 .  مون سکوت مطلق بودنی به شرکت، بدنیتا رس. می احسان شدنی مجتمع خارج و سوار ماشاز
 

 نیبخاطر هم. می کارمون، مدام با هم در ارتباط بوديمن و احسان به واسطه . می و به سمت اتاقمون رفتمی شرکت شدوارد
 . اول من رفتم تو اتاق و بعد، احسان اومد تو و در رو پشت سرش بست. اتاقمون مشترك بود

مردد .  بودمممی تصمری بود؛ درگگهی دي فکرم جاقتیاما در حق.  نشستم و خودم رو مشغول به کار نشون دادمزمی مپشت
 ...دیشا.  فرزامشیواست برگرده پ خی هم مدیشا.  بودری تقصی گفت و سرمه واقعا بی احسان راست مدیبودم، شا

 
   ! گفت؛ بروی مزی چهیاما دلم فقط .  مختلفي هادی پر شده بود از شاذهنم

 
 بعد، خودم رو قهیچند دق.  داشتمیپاهام سست شده بودن و به زور قدم برم.  بلند شدم و به سمت در اتاق رفتمزی پشت ماز

 . در زدم و رفتم داخل دم؛ی در اتاق مهندس ديجلو
 
 !سالم مهندس -
 
 . کارت دارمنی بشای ب؛يخوب شد اومد. انیسالم جناب شا! به به -
 

 پرونده مربوط نیآرتا جان ا:  جلوم گذاشت و گفتيپرونده ا.  نشستمزشی کنار مي های از صندلیکی ي جلوتر و رورفتم
 ... با شرکتِدی شراکت جدهی به شهیم
 

  من اول حرفم رو بزنم؟شهیم:  رو قطع کردم و آروم گفتمحرفش
 
  اومده؟شی پیمشکل: دی پرسی نگرانبا
 

 .شهی همي برم، برارانی خوام از ایمن م:  مکث، گفتمی و با کمنیی رو انداختم پاسرم
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 ؟ی راحتنی به هم؟ي بررانی از اي خوای آرتا؟ میگی مي داریچ: دی تعجب پرسبا
 
 . مجبورمی ولستیراحت ن -
 
  مجبورت کرده؟یک -

 .  کردمسکوت
 
 . کهي بری ول کنينجوری همشهی نمشه؛ی شرکت بدون تو فلج منیآرتا ا -
 
 .گهی دیکیمن نباشم، . هی مشاور حقوقادهی که زيزیچ -
 
 که کار بلد باشه و وجدان یکی کنم؟ دای مثل تورو پیکی کشه تا من ی چقدر طول می دونی میول. ادهی زیآره مشاور حقوق -

 . داشته باشهيکار
 
 . حسابهیاالن هم فقط اومدم واسه تسو.  بمونمرانی تونم ای من نمیول.  مهندسنیشما لطف دار -
 
 دن؟ی مشتری اون طرف بهت باده؟ی حقوقت کمه؟ کارت ز؟ي بري خوایچرا م -
 
 .ستی نيمشکل من کار -
 
 .ادی از دستم بر بی کمکدی مشکلت؟ بگو شاهیخب چ -
 
 . تونه حل کنهی نمیمشکل من رو کس -
 
 ! برگشتمي روزهی دیشا:  شد که گفتمی دونم چینم.  و سکوت کرددی کشی پوفی سر کالفگاز
 

 . به روت بازهنجای در ا،يتو هر وقت برگرد:  زد و گفتی مهربونلبخند
 

  . شرکت بودی مالری احسان؛ اون مدشی رفتم پی مدی حساب، باهی تسويبرا.  کردم و از اتاق خارج شدميتشکر
همون .  احسان نشستمزی کنار می صندلي رفتم رومیدر رو باز کردم و مستق. دمی کشیقی و نفس عمستادمی در اتاق اپشت

 . آرتا؟ بگو سرم شلوغهيخوای میچ: طور که سرش تو پرونده ها بود، گفت
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 ... اومدم واسه:  من من گفتمبا
 
 .گهیاه بگو د -
 
 . حسابهیتسو -
 

 ؟یچ:  رو آورد باال و با تعجب گفتسرش
 
 . برمرانی خوام از ایم -
 
 .يری جا نمچیتو ه. حرف مفت نزن آرتا -
 
 ؟يری گی ممی من تصميتو برا -
 
 .  کنمی نمهیمن باهات تسو -
 

 .  اتاق مهندس رو گرفتمي برداشتم و شماره زشی ميتلفن رو از رو.  و مشغول کار شدنیی سرش رو انداخت پادوباره
 
 .دیبله بفرمائ -
 
 . کنهی نمهی آقا احسان با بنده تسونیا.  مهندسدیببخش -
 
 .نمی رو بده بهش ببی کرده، گوشخودیب:  گفتی شوخبا
 

 .ومدی نرونیاز دهن احسان ب» چشم«و » بله« به جز يزی مکالمه، چنیتو تمام مدت ا.  رو دادم دست احسانیگوش
 

 کاغذ جلوم کهی تهی بعد، قهیچند دق.  و مشغول حساب و کتاب شدنییرو انداخت پا که تموم شد، احسان با اخم سرش تماس
 .اری اسم منم نگهی دری رو بگنیا: گرفت و گفت

 
 !احسان؟:  گفتمي دلخوربا
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 .اریزهرمار، گفتم اسم منو ن -
 

 . تو هم منو درك نکن. باشه، تو هم پسم بزن:  زدم و گفتمی تلخلبخند
 

 هی از شرکت خارج شدم و با ه،یبعد از تسو.  رفتمي منتظر جواب بمونم، از اتاق خارج شدم و به سمت حسابدارنکهی ابدون
 .  احساني خودم رو رسوندم به خونه ،یتاکس

 
 باهام تماس گرفت ي مدت هم سرمه چند بارنی ايتو.  اقامتم بودمي و کارهاطی بلریگی خودم شدم و تا شب پنی ماشسوار

 کنه و میی هوانکهیاز ا. دمی ترسی خواستم صداش رو بشنوم؛ چون می نمیول.  صداشي برادی کشیدلم پر م. م رد کردیول
 . اوليبازم برگردم سر خونه 

 
 .زنگ رو زدم و منتظر موندم.  احساني خونه ي که شد، رفتم جلوشب

 
 بله؟ -
 

 .نیی پااریچمدونم رو ب:  گفتمي مقدمه اچی هبدون
 .رونی بعد، در مجتمع باز شد و احسان اومد بقهی دقچند

 
 ؟ي بري خوایکجا م -
 
 ؟يچمدونم رو آورد -
 
 ؟ي بري خوای کجا مدمیپرس -
 
 مگه برات مهمه؟ -
 
 . باالمی برایلوس نکن خودتو ب -
 

 ی که کسیی جاهی رمیم.  کنهرمی نباشه تحقی که کسیی جاهی رمی مارم؟ی اسمتو نگهی دیمگه نگفت:  رو بردم باال و گفتمصدام
 .چمدونم رو بده.  نباشه تا از پشت بهم خنجر بزنهقیبه اسم رف

 
 .  حرص چمدونم رو از پشت در برداشت و جلوم گذاشتبا
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 .انیبه سالمت جناب شا -
 
 . گرفتمشی هتل رو در پهی گذاشتم و راه نیچمدون رو پشت ماش.  بعد، رفت داخل مجتمع و در رو محکم بستو
 

 خبر ی که ازش بشدی ميسه روز.  گفتمی بهش مدی کار؛ باهیفقط مونده بود .  رفتنم رو انجام داده بودمي کارهاي همه
 .  شدی روشن مفشی تکلدیپس با.  بودمی و قانونی هنوز زن شرعی نداشت، ولی من نقشی تو زندگگهی سرمه ددیشا. بودم

 پس معطل نکن و ؟ي دوباره صداش رو بشنوي خوایفتم تو که نمبا خودم گ. ری گغامی خونه رو گرفتم، رفت رو پي شماره
 . بذارغامیبراش پ

 
 يفقط زنگ زدم که بهت بگم، من برگشتم سر خونه .  نشدم که زنم رو ول کنم به امون خدا و برمرتی غیاون قدر ب -

 . رمی مرانیاولم؛ دارم از ا
 
 ی کردم میفکر م.  ازش بهتر باشمی فرزام رو برات پر کنم و حتي تونم جای کردم میمن فکر م:  کردم و ادامه دادمیمکث 

 تا نه خودم رو رمیمن م.  مني ست، مثل تو براگهی دزی چهیعشق اول .  فکرم اشتباه بودیتونم تورو عاشق خودم کنم؛ ول
 .  خودشیبخت بدی پرهی می هرکم؛یشی از هم جدا مي حضورری جا هم غوناز هم.  کنم، نه حضورم تورو آزار بدهتیاذ
 

 !شهی هميخداحافظ، برا. یانی خانم کی خوشبخت بشدوارمیام:  کردم و بعد، با طعنه گفتمی مکثدوباره
 
 . لحظه قطع نکنهی! آرتا -
 
. وفتهی از دستم بی جون و سست شده بود که هر لحظه امکان داشت گوشیدستم اونقدر ب.  صداش شوکه شده بودمدنی شن از
 .اشتم قدرت تکلم هم ندیحت
 
 ... سؤال دارم ازتهی.  حاال قطع نکن تا منم حرفام رو بزنم؟يحرفات رو زد -
 

 ی کنار؟تو خودت اشتباه نمشی بذاردی اشتباه کرد بایتو منطق تو آدما حق ندارن اشتباه کنن؟ هرک:  کرد و ادامه دادبغض
 ؟ي اشتباه من بگذرهی از یستی حاضر ن؟ی تو چی من در برابر بارها اشتباه تو سکوت کردم، ول؟یکن
 

 که اگه مرتکبش یاشتباه.  که باعث شد بفهمم چقدر دوستت دارمیاون هم اشتباه:  گفتی آرومي کرد و بعد، با صدامکث
 ! االن مرده بودمدی شدم، شاینم
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  بود؟یمنظورش چ! مرده بودم؟.  پر شده بود از عالمت سؤالذهنم
 
.  فشار که فرزام در خونه رو زدهی رو دستم بود، فقط مونده بود غی کنم؟ تیخودکش خواستمی می که رفتنی بعد از ایدونیم -

 . بود من االن مرده بودمدهیاگه اون لحظه نرس
 
 دمی هوس جلو چشماش رو گرفته بود، تازه فهمی اومد تو خونه و باهام حرف زد، وقتیوقت:  افتاد و با هق هق گفتهی گربه

 یول. ي و نجاتم بدی کردم که تو برسیاون لحظه فقط خدا خدا م. یی ادعای عشقت بي تو کهییچقدر تورو دوست دارم؛ تو
 .  مردمی من م،ي زدی پسم مهی چون اگه تو هم مثل بقچرا؟ یدونیم.  بهت پناه ببرمدمی ترس،ي اومدیوقت
 

 ومدم؟ی رو نداره؟ چرا پسش زدم؟ چرا نموندم و پشتش در نی کرده بودم؟ مگه سرمه نگفته بود جز من کسکاری من چایخدا
 ...باز اشتباه کردم

 
 یعنی ،ی برگشتگهیاگه تا دو ساعت د. ی دونم تهرانیم:  گفتدشی صداش رو صاف کرد و با لحن پر از تهد،ي تک سرفه ابا

 که دوستت دمی رسجهی نتنی ا بهگهی مونم، چون دی عمرم کنارت مي لحظه نیاون وقت منم تا آخر. يهنوز دوستم دار
 آدم نی ترزی تحمل ندارم عزگهی کشم، دی نمگهیچون د.  کنمی مش رو تمومی زندگنی منم ا،ي و بريای اگه نیول. دارم
 ... با خودتهمی تصمگهیحاال د.  رو از دست بدممیزندگ

 
 شده رهی خقه،یتا چند دق.  از دستم افتادلیدست و پام سست شده بود و موبا. دیچی پی گوشم مي بوق اشغال تلفن تويصدا

 : شدنی سرم تکرار مي سرمه مدام تويجمله ها.  تونستم افکار پراکنده ام رو جمع و جور کنمینم.  نقطههیبودم به 
 
 ... کنارشی بذاردی اشتباه کرد بایهر ک -
 ... که باعث شد بفهمم چقدر دوستت دارمیاشتباه -
 ... مردمی من م،يزدی پسم مهیاگه تو هم مثل بق -
 ... مونمی عمرم کنارت مي لحظه نیتا آخر -
 ... رو از دست بدممی آدم زندگنی ترزیتحمل ندارم عز -
 
به سرعت از اتاق خارج شدم و به .  خون خودش غرق شده، بغض گلوم رو گرفتيبا تصور سرمه که تو. دمی آن از جام پرکی

 ... گرفتمشی شدم و با سرعت، راه خونه رو در پنیسوار ماش.  هتل رفتمیسمت در خروج
 

 اطی شدم و به سمت در حادهی پنیبا عجله از ماش.  در خونهي جلودمی به اتمام اون دو ساعت مونده بود که رسقهی پنج دقفقط
 .ستادمی شدم و پشت در خونه ااطیوارد ح.  در باز بودشهیرفتم؛ مثل هم
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 شدم به چشماش؛ رهیخ.  چهارچوب در قرار گرفتي بلند کردم، در باز شد و سرمه تو در زدني دستم رو برانکهیبه محض ا 

 .  نگاهم بود، درست مثل منيانگار اون هم تشنه . می زدی نمی حرفچی کدوممون هچیه! چقدر دلتنگشون بودم
 
 يوا.  افتادنی زميرمه رو بود که از دست سغیت.  دوختمنی نگاهم رو ازش گرفتم و به زم،يزی افتادن چنی زمي روي صدابا

 ...دمی رسی مرتری دقهیاگه چند دق
 
چرا :  گفتی زد و می ام مشت منهی جونش، به سی بيبا دستا.  سرمه تو بغلمه و به هق هق افتادهدمی خودم که اومدم، دبه

  رو ندارم؟ی مگه نگفتم جز تو کس؟ی مگه بهت نگفته بودم همه کسم؟ی و رفتيولم کرد
 

سرش . دی ام کشنهیکم کم آروم شد و دست از ضربه زدنِ به س.  کردمی سرش گذاشتم و موهاش رو نوازش مي رو رودستم
 . نرمیی بدون تو جاگهی ددمیقول م. ی خانومدیببخش:  گفتمی ام گذاشتم و با لحن آرومنهی سيرو رو

 
 .  گفتی نميزی کرد اما چی مهی هق هق گربا
 
 ! من برگشتمنیبب. گهی نکن دهیگر:  گفتمیبون خودم جداش کردم و با لبخند مهراز
 
 ؟ي تنهام نذارگهی ديدیقول م:  بغض گفتبا
 

 . عمرا تورو از خودم جدا کنمگهیآره همه کس من، د:  تر کردم و گفتمکی رو به صورتش نزدصورتم
 

 . و دوباره تو بغلم گرفتمشدمی اش رو بوسیشونیپ.  شدمی زد که باعث دلگرمي محولبخند
 

 :سرمــــــــــــــــه
 
 »نهیشی متیشونی پي لب هات روي که واقعا دوستت داره، لب هاش به جايپسر«
 
دارم عشق . شمی از قبل عاشقت مشتری آرتا؟ دارم هر لحظه بی کنی مکاریچ.  خوندی تو گوشم مری سمشهی جمله رو همنیا

 ... رسمی میوشبختدارم به خ.  ازش متنفر بودمي روزهی کنم که ی حس میرو کنار کس
 

 قلبش که کم کم داشت فالش و نامنظم یقی موستمیگوشم رو سپردم به ر.  اش گذاشتم و چشمام رو بستمنهی سي رو روسرم
 .  گرفتی موهام، خوابم مي رفت الیدستش که م.  شدیم
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 داشتم؛ آرتا مال من شده بود و من یچقدر حس خوب.   کردمی هام مهی و عطر تنش رو وارد ردمی کشی مقی عمي هانفس

 به دست آوردنش ي که برای عشق؛ی عشق واقعهیمن بودم و اون و . ستی ني فاصله اچی هگهی ما دو تا دنیب. مال اون
 ،ی لحظه به بعد، سهم ما دو تا از زندگنیاز ا. می دستش بداز  راحتمی که بخوامیاوردیراحت به دستش ن. میدی کشیسخت

 ...یو دل خوش هیفقط خوشبخت
 

*** 
 :آرتـــــــــــــا

 
 زدم و به تی از سر رضايبعد از چند لحظه، لبخند.  مرتبهزی رنگارنگ صبحانه انداختم تا مطمئن شم همه چزی به مینگاه

 گذاشتم، سرمه در اتاق خواب رو باز کرد و شتاب رونی که پام رو از آشپزخونه بنیهم.  کنمداریسمت اتاق رفتم تا سرمه رو ب
 .رونیزده اومد ب

 
 . شدرمی بازم ديوا -
 
 . خانمریصبح بخ -
 

 ؟ي نکردداری و منو از خواب بيداریتو ب:  و داد زددیی دفعه به سمتم دوکی.  متوجه من شده بودتازه
 
 . گرفتم براتیص مرخ بابا جوش نزن:  سرعت برگشتم داخل آشپزخونه و با خنده گفتمبه
 
 .ي کردجای بیلیتو خ -
 
 خواستم سرکار خانم رو ببرم یمنو بگو م. نچ نچ نچ:  تأسف تکون دادم و گفتمي از رويسر.  تا دستام رو به کمرم زدمدو

 .شمال
 
 !شمال؟:  تعجب چشماش گرد شد و داد زداز
 
 ه؟یمشکل. آره شمال -
 
 .هی شمال باروني که؛ هواستیآخه االن؟ آرتا تابستون ن -
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 . خوب باشه:  باال انداختم و گفتمي اشونه
 م؟ی کنکاریخب تو بارون ما چ -
 
 .يای باهام بدی خوام برم شمال تو هم بای من م؟ی کنی مچیاصال تو چرا انقدر منو سؤال پ -
 

 .می صبحونه مون رو بخورنی بشایب.  حرف نباشهگهید! سیه:  بزنه که گفتمی حرفاومد
 

 ؟ي کارا هم بلد بودنیتو از ا:  نشست و گفتزی گرد شده پشت ميبا چشما.  و بعد، وارد آشپزخونه شددی کشیپوف
 
 ؟ی انتظار نداشتهیچ -
 
 ... و تنبل و غر غرو وی آدم شلخته و دست و پا چلفتهی کردم شوهرم ی فکر مشهیهم. نه خب -
 
 .می برو ما هم برساواشی!  خانمياو -
 

 !اواش؟ی:  و گفتدیخند
 
 . از منی ساختیچه غول! اواشیآره   -
 

 ؟یستیمگه ن:  و گفتدی بلند خندبلند
 
 . تا نشونت بدمستای وايجرأت دار -
 
 .مگه دستم بهت نرسه سرمه:  زدمی و داد مدمی دویدنبالش م. دنی بلند شد و شروع کرد به دوزی پشت ماز
 که فکر يبه سمتش رفتم و درست لحظه ا. ستادی و پشت به من ااطی حيرفت گوشه .  شداطی خونه رو باز کرد و وارد حدر
 .  کردسی که دستش بود، سر تا پام رو خی انداختم، برگشت طرفم و با شلنگ آبرشی کردم گیم
 
بدنم از شدت سرما .  داخل خونه و در رو بستدییسرمه هم از فرصت استفاده کرد و دو.  آب شوکه شده بودمي شدت سرداز
 .رفتم پشت در و شروع کردم به در زدن. دی لرزیم
 
 . کردمخیسرمه در رو باز کن  -
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 . کنمینچ، باز نم -
 
 . شوهرت سرما بخورهيدوست دار. گهیاِ لج نکن د -
 
 شرط داره؟ -
 

 ؟یچه شرط:  و گفتمدمی کشیپوف
 
 .بگو دوستت دارم تا در رو باز کنم -
 
 .باشه بابا دوستت دارم در رو باز کن -
 
 . کنمیاز نمنچ، ب -
 

 . چرا؟ من که گفتم دوستت دارم:  کردم و گفتمي اعطسه
 
 !داد بزن -
 
 !؟یچ -
 
 . داد بزنگمیم -
 
 . سرمونزنیری ها مهیهمسا.  سرمهاری در نيبابا مسخره باز -
 
 !گفتم...  کهنیهم:  گفتدهی بردهیبر
 

 !دوستت دارم سرمه:  شدم به آسمون و داد زدمرهیخ.  و پشتم رو کردم به دردمی کشیی بلند و باالپوف
 

 !دوستت دارم سرمه:  و دوباره داد زدمدمی کشیقینفس عم. دی باز شدن در که به گوشم رسيصدا
 
 ؟یزنی داد می سر صبحي مگه مرض داروانهید -
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 .اون هم چشماش از تعجب گرد شده بود.   برگشتم طرف سرمهیجی گبا
 
 اد؟ی ها در مهی داد همسانگفتم. بفرما سرمه خانوم -
 

 .دیخب ببخش:  و مظلومانه گفتنیی رو انداخت پاسرش
 
 .   خندهری زمیسرش رو آورد باال و همزمان، جفتمون زد.  نگفتم؛ دوست داشتم فقط نگاهش کنميزیچ
 
  تو؟امی بيدیحاال اجازه م -
 

 .منم رفتم داخل و در رو پشت سرم بستم.  زد و رفت داخلیچشمک
 

 . تو هم چمدون رو ببندرم،ی دوش بگهی رمیتا من م:  بلند شدم و رو به سرمه گفتمزیخوردن صبحانه، از پشت م از بعد
 
 واسه چند روز؟ -
 
 . گرفتم براتیسه روز مرخص -
 
  پس؟یخودت چ -
 

 . شدمکاریبابا من که از کار ب:  و گفتمدمیخند
 
 اخراجت کردن؟: دی پرسی نگرانبا
 
 . زدم و بعد به سقف نگاه کردمی آرومي ام ضربه یشونی کف دست به پبا
 
  زن من چرا انقدر خنگه؟نی آخه اایخدا -
 
 . شدهی چگمی آرتا، ماری در نيمسخره باز -
 
 .گهی حساب کردم دهی خواستم برم؟ خب تسویبابا مگه من نم -
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.  دستش شدي با فنجونِ توي باز و مشغولنییسرش رو انداخت پا.   شدلی چهره اش عوض شد و لبخندش به اخم تبدحالت
 .  کنهيادآوری قبلش رو ي که دوست نداره رفتن من و ماجراهادمیفهم

 
 ؟یخوب! سرمه؟ -
 

 .گهیآره خوبم، برو د:  رو آورد باال و گفتسرش
 
اونا .   تونم دوباره برگردم شرکتی ها؛ من میناراحت کارم نباش:  گفتمی ولست،ی کارم ني براشی دونستم ناراحتی منکهی ابا

 . دارناجیهنوز به من احت
 

 .ایبرو زود ب. ستمینه نگران ن:  زد و گفتی زورکلبخند
 

 بلندش ي نشسته بود و موهانهی آيسرمه جلو. بعد از دوش گرفتن، به اتاق خواب رفتم.  زدم و به سمت حموم رفتميلبخند
.  گفتی ميزی لب چریمتوجه حضور من نبود و ز.  کردمی نگاهش منه،یس کردم و دست به هی تکواریبه د.  بافتیرو م

 :گهی می کردم که بشنوم چزیگوشام رو ت
 
 شتهی دلم هر نفس پي جورهی

  کنم تو تنمی گرماتو حس مکه
  اگه خونه مونی تو حتبدون

  زنمی مخی استوا باشه، يتو
 

  و به جاشری بگموی زندگهمه
  نرویی چشمام جاشی از پتو

  ازم بهترهيری رو بگهوا
  تو رونمی ببي نذارنکهی ااز
 
. دمی که حاال بهش رسییای روهی بود؛ نیتموم آرزوم ا. دیچی تو وجودم پیبی مخاطب شعرش منم، آرامش عجنکهی تصور ابا
 . وقف کنم تونستم زمان رو تو همون لحظه متیکاش م.  سرمه از نبودن من بترسه و بودنم باعث آرامشش باشهنکهی ايایرو
 رون؟ی بي اومدیاِ تو ک -
 
 . االننیهم -
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 ؟يدی پوشهی چنیا:  به سر تا پام انداخت و گفتینگاه

 
 مگه چِشه؟:  انداختم و گفتمی نگاهاهمی و شلوار سشرتی تبه
 
 ؟يدی پوشاهیمگه زنت مرده سر تا پا س -
 
 .ریاه سرمه تو هم همش حال منو بگ:  رفتم، گفتمی که به سمت تخت می حالدر
 
 .  چرخوندمي اگهی تخت نشستم و سرم رو به طرف ديرو
 
 !ی بابا آرتا چقدر تو لوسيا -
 

 .  اومد و کنارم نشستد،یسکوتم رو که د.  زدمی ضرب منی زمي ندادم و با پام رویجواب
 
 ؟يآرتا؟ ناراحت شد -
 

 . جمعش کردم و خودم رو دلخور نشون دادمعیاما سر.  لبم نشستي رويلبخند
 
 ؟ی کنیبهم نگاه نم:  بغض گفتبا
 

 اد؟ی که انقدر راحت اشکش در مهیسی چه پلنیا: با خودم گفتم.  صداشي ضعف رفت برادلم
 
 حرکتت نی ترکیچون دوستت داره و کوچ.  کنهیسرمه فقط بخاطر تو انقدر راحت بغض م:  از ته قلبم بهم گفتی حسهی

 . مهمهبراش
 
 باعث شده رو هر دهی که کشیی هایسخت.  عوض شدهیلیسرمه عوض شده، خ.  حس رو باور داشتمنی تموم وجودم ابا

 وقت چی ذاره، که انگار هی کنارش مي غرورش رو بشکنه؛ جوری که کسي از روزي وایول.  حساس بشهیکیموضوع کوچ
 ! نبوده؛ درست مثل فرزامشیاون آدم تو زندگ

 
 !ایری نگاهت رو ازم بگيحق ندار:  گفتي دستش، سرم رو به طرف خودش چرخوند و با لحن بامزه ابا
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 .  مال منهگهی چشما دنیا:  شد تو چشمام و گفترهیخ
 

 .دمی جونمم برات موفتهیپاش ب:  زدم و گفتملبخند
 

 .میپاشو لباسات رو عوض کن زودتر بر:  و گفتدیخند
 

  بپوشم؟یفقط من چ! باناطاعت قر:  شدم و گفتمبلند
 
 شرتی تهی با نارویا:  و گفترونی آورد بی و شلوار لي کت تک خاکسترهی قه،ی سمت کمد لباس هام رفت و بعد از چند دقبه
 . بپوشدیسف
 

 . زدم و لباس هارو از دستش گرفتميلبخند
 

 . می شدنی و سوار ماشرونی بمی از خونه اومدم،ی جفتمون حاضر شدنکهی از ابعد
 کنم؛ پس ضبط رو تشی اذکمی خواست یدلم م.  کردمی نگاهش می چشمری تمام حواسم به سرمه بود و زن،ی ماشيتو

 : کردمدای خواستم رو پی که ميزیروشن کردم و بعد از عوض کردن چندتا آهنگ، چ
 
 » مردم بودمنیسرد و خسته ب/  قبل تو با من بد بودیزندگ«
 
 . کردی پشت پنجره نگاه مي به منظره ت،ی رضاي از روي لبخندبا
 
 » عشق دوم بودمشهیمن هم  / غم داشتدمی رسی به هر کسمن«
 
 نکردم و به راهم ادامه یتوجه. لبخندش محو شد؛ انگار تو ذوقش خورده بود.  نگاهش کردمی چشمری ز،ي لبخند مرموزبا

 .دادم
 
 »دمی از اون درتری دیکمی گناه من نبوده که تورو نیا/ دمی بوده که من از خاطره هاش ترسنجای نفر قبل من اهی«
 

 آرتا؟:  گفتيبه طرفم برگشت و با دلخور. اوردی طاقت نگهی دانگار
 
 زم؟یجانم عز -
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 ؟يری حالمو بگنکهی اای حی تفري منو ببري خوایم -
 
  شده مگه؟یچ: دمی تعجب پرسبا
 
 !؟ی دونی تو نمیعنی -
 
 ...نه به جانِ -
  به جون من؟ي قسم دروغ بخوریتون ی نمه؟یچ -
 

 .عوضش کن. میآقا تسل:  و گفتمدمیخند
 
 . ای کنی متیبار آخرت باشه منو اذ -
 
 .  لبم نشستي روي اول آهنگ، لبخندتمی ردنیبا شن.  منتظر جوابم بمونه، خم شد و آهنگ رو عوض کردنکهی بعد، بدون او
 
  حالو دوست دارمنیا/ ستی دست خودم نعاشقتم«

 »دست از تو بردارم/  اون قدر که محالهعاشقم
 

. می هم و بدون فکر هم نفس بکشی لحظه بکی ممکنه ریغ. می به دستش آوردی که با سختی از عشقمی دست بکشمحاله
 . و دو روزهی آبکي عشق هانی نه از اه؛یعشق ما عشق واقع

 
 » نباشموونهیکه د ذارهی باره نمنیمثل اول/  صدات، حسِ آرومِ نفساتهی ثانهیثان«
 
 .ي و نه تکراریشی نه تکرار م؛یهنوزم برام همون.  چشمات شدمي و غم توی و محو سادگدمتی که دي بارنیاول
 
 »اشمیوونگی و دیشونی عشق و پرنی اقرارِیب/  رسم از تو به خودم، شکلِ لبخندِ تو شدمیم«
 
 نی رو، ای زندگنیمن ا. مهی زندگي که لبخندت آرامش لحظه لحظه ییتو. یاهامی روری و تعبيدی می زندگدی به من امتو

 ... دوست دارم  هاشیشونی ها و پریعشق رو با تموم سخت
 

 آرتا هوا يوا:  سرمه با ذوق گفتم،یدی رسالی به ونکهیبه محض ا. می کردهی کراای کنار دريالی وهی شمال، میدی رسیوقت
 ا؟ی لب درمی برمی خوبه؛ لباسامون رو عوض کنیلیخ
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 .يای بی خواستیخوبه نم! میحاال بذار برس -
 
 .گهی دمیاِ آرتا بر -
 

  بعد؟ي برامشیبذار.  خسته امیلیسرمه جان من خ:  و گفتمدمیخند
 
 .باشه:  گفتی ناراحتبا
 
 باشه؟. رونی بمیری ذره بخوابم، بعدش مهی رمیمن م -
 

 .  برو استراحت کن،ییباشه آقا:  و گفتدیخند
 

 رو جام استخدام نکنن و بعد، کم کم چشمام ی تماس با شرکت گرفتم تا کسهیاول . دمی تخت دراز کشيو اتاق و رو ترفتم
 .گرم شد و خوابم برد

 
 . شرکته جواب دادمي هاي از مشتریکی نکهیشماره ناشناس بود؛ با فکر ا. دمی از خواب پرلی زنگ موباي صدابا
 
 بله؟ -
 

 !مراقب زنت باش؛ جونش در خطره:  از پشت خط گفتیبی عجيصدا
 
   داره؟ی که با من و سرمه دشمنهی بود؟ کی کي صدا، صدانیا. دیچی گوشم پي بوق بوق توي بعد، صداو
 

 هی شده بود به رهی اپن آشپزخونه نشسته بود و با ترس، خيرو. رونیبا ترس از اتاق اومدم ب. دی سرمه به گوشم رسغی جيصدا
 .رونی بادی ام منهی کردم داره از سی زد و احساس می هزار ميضربان قلبم رو. نی زميونقطه ر

 
  شده؟یسرمه چ:  به سمتش رفتم و گفتمیبا نگران 
 
 !سوسک...آرتا:  گفتدهی بردهیبر
 
 !؟یچ: دمی تعجب پرسبا
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 !سوسک:  آشپزخونه رو نشون داد و گفتي انگشتش، گوشه با
 

 دستت ری آدم زی کل؛یسیآخه سوسک ترس داره؟ خجالت بکش مثال تو پل. من که سکته کردم سرمه:  و گفتمدمی کشیپوف
 .  کننیکار م

 
 .  سوسکه رو بکشنی اای ب،ي درس اخالق بدیستی اونجا وانکهی ايبه جا -
 

 . تو آشپزخونه و اون سوسک رو کشتمرفتم
 
 اکه؟ کجاش ترسني آزاری بنی فهمم موجود به ایمن نم -
 
  دارم؛ مگه دست خودمه؟ای کنم؟ نسبت به سوسک فوبکاریخب چ -
 

 .نیی پاایباشه حاال ب:  و گفتمدمیخند
 
 ؟ي شدداری من بيبا صدا:  و گفتنیی اپن اومد پااز
 
 . زنگ خوردلمینه بابا، موبا -
 
  بود؟یک -
 
 .می حرف بزندی بان؛ی بشایب -
 

 . می مبل نشستي داخل سالن و رومیرفت
 
  بهت زنگ زد؟یخب، ک -
 
 . شناختمشینم -
 

  بهت گفت؟یچ:  کرد و گفتیاخم
 
 !زنت باش... مراقب... گفت:  گفتمدهی بردهیبر
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 آرتا؟:  گفتیچند لحظه بعد، با لحن محزون.  دستش شدي با انگشت هاي نگفت و مشغول بازيزیچ
 

 . رو آوردم باال و پرسش گرانه نگاهش کردمسرم
 
 !ستیکوك فقط مال تو ن مشي تلفن هانیا -
 
  به تو هم زنگ زدن؟یعنی.  فهممیمنظورت رو نم -
 

 . زنگ زدنيسه بار - دو،ي که نبودياون سه روز:  تکون داد و گفتيسر
 
  گفت؟ی بهت میچ -
 ... بارم گفتهی بار گفت عمرت کوتاهه، هی لم،ی بار گفت من عزرائهی.  گفتی ميزی چهیهر بار  -
 
  گفت؟یچ -
 
 .ولش کن آرتا؛ حوصله ندارم -
 
  بهت گفت؟ی چگمیم -
 

 ! کشمیم... یم...  خودتي چشمايجلو... شوهرت رو... گفت:  گفتدهی بردهی و برنیی رو انداخت پاسرش
 

  ه؟ی آدما با من و سرمه چنی ای دشمنلی مرگ؟ قتل؟ دلل؟یعزرائ
 
 . ترسمیآرتا؟ من کم کم دارم م -
 
 .می مراقب باششتری بدیفقط با. نن بکنن توی نمينترس بابا، کار -
 

 . دنبالتامی برمت، عصر هم خودم میسرکار هم خودم صبح م. میری به بعد همه جا با هم منیاز ا:  کردم و گفتمیمکث
 
 .آرتا من نگران تو ام -
 

 .ی خودت رو ناراحت کنی الکيزای چنی بخاطر استیمگه من بچه ام؟ الزم ن:  و گفتمدمیخند
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 !من کنارتم:  کردم و گفتمکیو به صورتش نزد رصورتم

 !گهی پاشو دا؟ی درمی بری خواستیمگه نم:  از جام بلند شدم و گفتمبعد،
 
 ...میآخ جون، بر:  گفتی جاش بلند شد و با خوشحالاز
 

*** 
 .خب آرتا، حاال چشمات رو ببند  -
 
  کارا زشته؟نی اتی همه جمعنی اي جلوی کنیسرمه فکر نم -
 
 .بدو چشمات رو ببند. ستی زشت نچمی هرینخ -
 

 .حاال چشمات رو باز کن: بعد از چند لحظه، سرمه گفت.   و چشمام رو بستمدمیخند
 

 . بودزی مي که رویی و کادوکی شدم به کرهی رو باز کردم و با تعجب، خچشمام
 
 !تولدت مبارك عشقم -
 

 !ال گذشت سیچقدر زود س   : کردم و گفتمکی کي روي به شمع هاینگاه
 
 .انی جناب شاگهی دي شدریپ! آخ آخ:  گفتی شوخبا
 
 .  قشنگهشمی مری که دارم کنار تو پنیاصال هم -
 

 .حاال آرزو کن بعد شمع هارو فوت کن:  زد و گفتيلبخند
 

 ؟ي کردییچه آرزو  :دی پرسطنتیسرمه برام دست زد و با ش. آرزو کردم و بعد، شمع هارو فوت کردم.  رو بستمچشمام
 . گنی نمیاِ آرزو رو که به کس -
 
 .یاصال نخواستم بگ -
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 . گمیباشه حاال قهر نکن؛ بهت م -
 
 . کردی نگاهم ماقی اشتبا
 
 ... سه تا، بعد چهارتامیآرزو کردم که زودِ زود بش -
 

 . لپ و خجالت دادی شل شد و کم کم جاش رو به سرخلبخندش
 
 ! ؟یشی مدی چرا سرخ و سفهیچ -
 
 ؟ي انقدر بچه دوست داریعنی -
 
 ه؟یبی عجزیخب آره، چ -
 
 ؟ي خوری مکیک. نه خب -
 
 ! خوام شامی بابا؟ شام مهی چکیک -
 

 .ادی به گارسون اشاره کردم که ببعد
 
 ...يتزایدو تا پ -
 
 . آرتاری بگیکی -
 ؟یکیچرا  -
 
 . دارمتی رفته؟ من به فست فود حساسادتیمگه  -
 
 .رهی می نمی خوردن کستزای بار پهی با ال،یخیبابا ب -
 

 . خوردی نميزیبا اشتها مشغول خوردن شدم، اما سرمه چ.  بعد، سفارشمون رو آوردنقهیچند دق.  سفارش دادمتزای پدوتا
 
 ؟ي خوریپس چرا نم -
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 .شهیآرتا حالم بد م -
 
 .نمیلوس نکن خودتو بخور ببب -
 
 . خورمیباشه تو بخور، منم م -
 
 . خورمی بعد من مي خوری اول تو مشه،ی نمرینخ -
 
 .  رفتیی که گاز اول رو بهش زد، حالش بد شد و بدو بدو به سمت دستشونیاما هم.  رو برداشتتزای از پکهی تهی د،ی تردبا
 

 . بوددهیرنگ از صورتش پر.  و دوباره روبروم نشسترونی اومد بیی بعد، از دستشوقهی دقچند
 ؟یسرمه خوب -
 

 !نگران نباش. ستی نمیزیچ:  زد و گفتی جونی بلبخند
 
 . کهرهی نمنیی من پاي از گلوتزای پنی اگهیخب د -
 
 . خورمیبخور بابا، منم م -
 
 .پس آروم آروم بخور که حالت بد نشه -
 

 . دی اش رو خورد و بعد، کنار کشکهیبه زور سه ت.  تکون داد و مثل من، مشغول خوردن شديسر
 
 .ی داشتشرفتیپ .ي خوردکهیسه ت! نیآفر -
 
 . خوردمتزایآره، بعد هفده سال پ -
 
 ؟ي نخوردتزای تو هفده ساله پیعنی -
 

 قسم خوردم گهی گرفتم و انقدر باال آوردم که ددیبعدش دل درد شد.  خوردم ده سالم بودتزای که پي بارنیآخر:  و گفتدیخند
 . و فست فود نزنمتزایلب به پ
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 . کنهریخدا امشب رو بخ -
 
 !اگه مردم خونم گردن توئه -
 
 .وونهیخدا نکنه د -
 
 .هی جورهیآرتا حالم  -
 
 .ي بخورتزای کردم گفتم پی بابا، عجب غلطيا -
 !ی نه، حال روحمیحال جسم -
 

  شده؟يزیچ: دمی پرسی و با نگراندمی از خوردن کشدست
 
 .وفتهی اتفاق بد بهی کنم قراره ی همش فکر می نشده؛ وليزینه چ -
 
  مثال؟ی اتفاقیچ -
 
 . دلشوره دارمیلی خدونم،ینم -
 

 !شماره ناشناسه آرتا:  انداخت و گفتلشی موباي به صفحه یبا تعجب نگاه.  زنگ خوردلشی بگم که موبايزی چخواستم
 
 ... بازم همون مزاحمادیشا -
 

 . زنگ نزدنلمیموباتا حاال به .  زدنینه آرتا، اونا فقط به تلفن خونه زنگ م:  رو قطع کرد و گفتحرفم
 
 .هی کنیخب جواب بده بب -
 

 . بلندگو گذاشتي رو رولی داد و موباجواب
 
 د؟ییالو، بفرما -
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 ...گمی بهت می چنیگوش کن بب  !الو سرمه -
 

 مهرداد از پشت خط، ناخواسته حالت صورت عوض شد و ي صدادنیبا شن.  مانع حرف زدنش شد و ارتباط رو قطع کردسرمه
 . ام نقش بستیشونی پي رویاخم
 
 ! دونم شماره م رو از کجا آوردهیآرتا به خدا قسم نم:  گفتی ترس و نگرانبا
 

 .زمی نگفتم عزيزیمن که چ:  زدم و گفتمی زورکلبخند
 
 ...آخه -
 
 .نذار شب تولدم خراب شه! سیه -
 

حدس . می گفتی نميزی کدوممون چچیه ه رايتو. می و به سمت خونه به راه افتادمی از خوردن شام، از رستوران خارج شدبعد
 بعد سه سال ی چي که مهرداد شماره اش رو از کجا آورده؟ برانی اریدرگ. رهی زدم که سرمه هم مثل من فکرش درگیم

  خواست بگه؟ی میبهش زنگ زده؟ چ
 
کتم رو در آوردم و روبروش .  دستاش گرفتنی مبل نشست و سرش رو بي به خونه، سرمه رومیدی رسنکهی محض ابه

 . نشستم
 
 سرمه؟ -
 
 . نگفتيزیچ
 
  ارزشش رو داره؟گه؛ی دالیخیبابا ب -
 

 ریغ. وفتهی نی ممکنه اتفاقری غشمی مينجورینگفتم دلشوره دارم؟ آرتا من هر وقت ا:  گفتی رو آورد باال و با کالفگسرش
 !ممکنه

 . نکنخودی تماس بهی ریس انقدر فکرت رو درگپ.  می ما کنار هموفتهی بیهر اتفاق -
 

 . ری بخوابم آرتا؛ شب بخرمیمن م:  گفتی تکون داد و با لحن آروميسر
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 گهی گرفت و دست دواری دستش رو به دکی د،یبه در اتاق که رس.  کردمی گفتم و رفتنش رو تماشا ميری لب شب بخریز
به .  نشستنی زمي داد و آروم آروم، روهی تکواریبه د. از جام بلند شدم اما سمتش نرفتم.  اش گذاشتقهی شقياش رو، رو

 . زانو هام نشستميسمتش رفتم و رو
 
 سرمه چِت شد؟ -
 

 گونه هاش سر يچند قطره اشک رو.  هم گذاشته بودي داده بود و پلک هاش رو روهی پشت سرش تکواری رو به دسرش
 . آرتاستیحالم خوب ن: دیل لب ناریخورد و ز

 
 دهنش گرفت و ي دستش رو جلوهی که فاصله مون کم شد، نهیاما هم. رمی به طرفش خم شدم که دستاش رو بگشتری بیکم

 . دی دویی اش، من رو پس زد و به سمت دستشوگهیبا دست د
 

 به طرف یمش گذاشته بود و کم شکيدستاش رو رو.  مبل نشستي و دوباره رورونی اومد بیی بعد، از دستشوقهی دقچند
! پاشو:  گفتمیبه سمتش رفتم و با مهربون.  گفتیم» آخ« لب ری زی کرد و گاهی مهی صدا گریآروم و ب. جلو خم شده بود

 . کار خودشو کردتزای پنی دکتر که امیپاشو بر
 

 راه يتو. می شدنیباهم از خونه خارج و سوار ماش.  نداشتی؛ انگار مخالفت  دستم گذاشت و از جاش بلند شدي رو تودستش
 . دستش رو شکمش بودهی شده بود و دیتمام حواسم بهش بود؛ رنگ صورتش مثل گچ سف

 
 ؟یسرمه خوب -
 

 . نبودينجوریاگه خوب بود که حال و روزش ا! ؟یخوب. دمی بود که پرسی چه سؤالنی دونم ای نمخودمم
 
 .   کنهیمعده م درد م -
 
 .می رسی ذره تحمل کن االن مهی -
 
 ؟ي خندی مينجوریحرفم خنده دار بود که ا: دمی شدم و پرسیعصب.  خندهرهی ززد
 
 .نه خنده دار نبود -
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-  ؟یچ» پس«ها پ 
 
 !یشی جذاب تر میلی خی نگرانیآرتا وقت -
 
  اتی دست از مسخره بازطمی شرانیتو ا:  به بازوش زدم و گفتمی آرومي مشتم، ضربه با

 ؟ي داریبرنم
 
 .ستیآخ نزن آرتا حالم خوب ن -
 
به سمت . می شدادهی نگه داشتم و پمارستانی بهی در ي بعد، جلوقهیچند دق.   بار، با آرامش به راهم ادامه دادمنی و ادمیخند 

 .می رفتی به سمت اتاق پزشک عمومت،یزی و بعد از پرداخت ومی رفترشیپذ
 

 .می ها نشستی صندلي داخل و رومیرفت
 ه؟یخب مشکل چ -
 
 . ذره فست فود خورد افتاد رو دستمونهی خانوم ما نی دکتر ايآقا:  گفتمی شوخبا
 

 ه؟یدخترم مشکلت چ:  بود، با خنده رو به سرمه گفتی نسبتا مسن و خوش اخالقرمردی که پدکتر
 
 .  دارمدی دکتر معده درد شديآقا -
 

 . شست و شو شهدیپس احتماال معده تون با:  و گفتدی کشی پوفدکتر
 

 ...آخه. ستی نيزی که تو معده ش چنی دکتر اينه آقا: گفتم
 
 د؟ی کنیدفترچه رو لطف م.  خب، متوجه شدمیلیخ -
 

 .برش داشت و مشغول نوشتن شد.  گذاشتمزی مي سرمه رو روي مهی بدفترچه
 
 ...ی نمکي قند سرمهی برات با سمی نوی آمپول ضد تهوع مهی -
 

 . رو آورد باال و به سرمه نگاه کردسرش
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 . اگه معده دردت خوب نشد اون رو بخورسمی نوی شربت هم مهی.  زردت درست شهي رنگ و رونیکه ا -
 
انقدر . می به خونه برگشتمارستان،ی و تموم شدن کارمون تو ب بعد از گرفتن نسخه. می و از اتاق خارج شدمی دکتر تشکر کرداز

 . خوابمون بردعی سریلی که خمیخسته بود
 

*** 
 هی و به هم خوردن ی کالفه بودم؛ بخاطر خستگیحساب. یشگی به خونه، رأس ساعت همدمی پنج بعدازظهر بود که رسساعت
 . پر سود يمعامله 

 
 کی يوابم تا حداقل برا خواستم برم خونه و بخیفقط م.   رو نداشتمي کارچی کس و هچی هي کرد و حوصله یسرم درد م 

 . ساعت ذهنم آروم باشه
 
!  به دور تا دور خونه انداختم؛ سرمه نبودینگاه.  رفتم و در رو باز کردمی باز بود؛ به سمت ساختمون اصلشهی مثل هماطی حدر

 .صداش زدم
 
 ؟ییسرمه؟ کجا -
 

 ! خونهومدی مدیتا االن با. دوباره به ساعتم نگاه کردم. دمی نشنییصدا
 

 ...به سمتش رفتم و برداشتمش.  توجهم رو جلب کردزی مي روی به سمت اتاق خواب برم که پاکتاستمخو
 

 :سرمــــــــــــــــــه
 
 زد و مدام یقلبم تند تند م.  بازم استرس داشتمی تونستم واکنشش رو حدس بزنم ولیم.   کردمی در اتاق نگاهش مي الاز

 .دمی جویناخن انگشتم رو م
 
 و دی دفعه، پرکی. کم کم، اخمش باز شد و جاش رو به تعجب داد.  پاکت رو باز کرد و مشغول خوندنش شد،یظی اخم غلبا

 . زديداد بلند
 
  تو؟ی کجا رفتنمی ببایسرمه؟ سرمه ب -
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 .سالم:  و آروم گفتمنییسرم رو انداختم پا.  در رو باز کردم و از اتاق خارج شدمآروم
 

  آره؟گه؟ی مال توئه دنیا: دی رو نشونم داد و با شوق پرسشی آزماي بده، برگه  جوابم رونکهی ابدون
 

 .تکون دادم» آره« ي زدم و سرم رو به نشونه يلبخند
 

 ...   منیعنی ،يوا:  به برگه انداخت و گفتی نگاهدوباره
 
 ! بداخالقییبابا. يدی به آرزوت رسنکهی ایعنی -
 
 حاال چرا بداخالق؟:  و گفتدی وار خندوانهید
 
   تو بود، بداخالق که چه عرض کنم؟یشونی که رو پی اون اخم،ي خونه و صدام زدي که تو اومدياون جور -
 

 .آهان:  لب گفتری شل شد و زلبخندش
 

 . مبل نشستيرو.  افتاد که ذوقش کور شديزی چادی انگار
 
  شده آرتا؟يزیچ -
 

 .گهی شرکته دیشگی مشکالت همست؛ی نيزیچ:  زد و گفتی کمرنگلبخند
 

 .نی بشایحاال ب:  کرد گفتیمکث
 

 . و رو به روش نشستمرفتم
 ؟ي دادشی آزمای شد که رفتیچ. نمی کن ببفیخب تعر -
 
 .  سرکار نرفتم تا استراحت کنمنیبخاطر هم.  شدمداری از خواب بجهیصبح با سرگ:  کردنفی شوق شروع کردم به تعربا
 

 . صدام، جاش رو به خجالت دادي توشوق
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زنگ زدم به الهه و با . هی زدم علتش چیخودم حدس م.  دل درد نداشتمگهی دی شد؛ ولی خورد حالم بد می بهم مییهر بو  -
 .شگاهی آزمامیهم رفت

 
 ! پدر و مادرمیفکر کن، من و تو، بش. شهی من اصال باورم نميوا:  و گفتدیخند

 
 .دی بار از سر تمسخر خندنیا

 
 !لی سالته ها، گوری سشه؟ی که باورت نمي و پنج ساله استی بي کجاش خنده داره؟ مگه بچه شتو،یببند ن -
 
 .  دمی نشونت می مثل پنگوئن راه رفتگهی دو ماه دیوقت! ل؟ی گوریگیبه من م -
 

 .  و از جام بلند شدمدمیخند
 
 .ارمی بییمن برم چا -
 

 ! نگاه اون پر از عشق بود و نگاه من متعجب.  شدرهی دستم رو گرفت و به چشمام خمچ
 ؛ی آرامش ببخشی زندگنی به ای تونی که مییفقط تو!  منيفرشته کوچولو:  شکمم و آروم گفتي رو گذاشت روگوشش

 !ایپس زودتر ب
 
 . هایشی قائل مضی تبعي االن دارنیاز هم!  آقاههياو -
 

 !ي حسودیاناوه اوه چه مام:  رو از شکمم جدا کرد و گفتسرش
 
 .ارمی چشماتو در می از من دوست داشته باششتری رو بی فسقلنی اي اگه بخوا؟یپس چ -
 

 !دمی چقدر ترس،ي وايوا:  گفتي قلبش گذاشت و با لحن بامزه اي رو رودستش
 
 ...    نثارش کردم و به سمت آشپزخونه رفتميا »وونهید« لب ریز
 

*** 
 :مهـــــــــــــــرداد
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 گذشت، استرسم یهر لحظه که م. ساعت دو باهاش قرار داشتم.   دادی بعدازظهر رو نشون مکیساعت انداختم؛  به ینگاه
 .  نداشتی من معني نه، ترس برادم؟ی ترسیم. شهی می بکنم چخواستمی که مي کاري جهی دونستم نتینم.  شدی مشتریب

 
 هم برام مونده بود؟ ی عشقگهیمگه د! عشق؟.  عشق و انتقامی بزرگ قرار گرفته بودم؛ دو راهی دو راههی داشتم؛ سر دیترد

 متحرك، ي مرده هی رحم، ی آدم بهیشدم .  شهلی سنگ تبدهی شکست باعث شد تا قلبم به نیمن شکستم؛ شکستم و ا
 .   کردی مهی و نه گردی خندی که نه میکس
 

 ها برام مهم نبود؛ نی کدوم از اچیه.  کردنی و ندونسته قضاوتم مدهی منه؟ همه ندي نهی تو سی چه غمدی فهمی چه میکس
 خواست خودم خردش کنم؛ همونطور که یدلم م!  بود که اون هم بشکنه، مثل مننی داشت، اتی که برام اهميزیتنها چ

 ! نه که التماسم ککنمی مي کارهی.  کنمی خودم خردش مياآره، با دست ه. اون غرورم رو، احساسم رو خرد کرد
 
 .خودش بود؛ جواب دادم.   به خودم اومدملی زنگ موباي صدابا
 
 بله؟ -
 
 .آماده باش.  مجتمع منتظرمنییساعت دو پا -
 
 . اومد ی کوتاه و مختصر بود و از طفره رفتن خوشش نمشهیعادتش بود، حرف هاش هم.  قطع کردو
 
 .  به خودم انداختمی نگاهنهی آيتو.  کم نباشهيزی رو چک کردم تا چلمی بار هزارم وسايبرا
 

 .  پا بذارهری رو زتشی خواد انسانی بوده، حاال متی قانون و انسانروی عمر پکی که ی کسب،ی سرگرد مهرداد ادمن،
 
 .پشت فرمون نشستم و از مجتمع خارج شدم.   رفتمنگی و به سمت پارکرونی خونه زدم باز

 ي دوشش بود و دستاش رو توي هم رنگ لباس هاش روی کوله پشتهی.  بودی افتاد بهش؛ لباس هاش سر تا پا مشکنگاهم
 .   شلوارش فرو برده بودي هابیج
 

 که سکوت میاواسط راه بود.  سالم به راه افتادمهی ی حت،ی حرفچیبدون ه.  اومد و سوار شدنی بوق زدم، به سمت ماشبراش
 م؟ی کنکاری چمی خوایانگار هنوز باورت نشده ما م: رو شکست

 
 ؟یگی مي داری فهمم چینم:  گفتمی تفاوتی نگاهش کنم، با بنکهی ابدون
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  شبمی ساعت نه و نش،یدو شب پ -
 
 خب؟ -
 .لشی به موبا؛يبهش زنگ زد -
 
.  کنمی حرکاتت رو کنترل ميبهت گفته بودم همه :  زد و گفتيپوزخند.   تعجب، به سمتش برگشتم و نگاهش کردمبا

 نگفته بودم؟
 

 . تکون دادمسر
 
 ی همون خونه چال ميخوب گوشاتو باز کن جناب سرگرد، اگه فکر دور زدن من به سرت بخوره، تو رو هم تو باغچه   -

 .کنم
 

  نه؟ای يدیفهم!  بزنه و بهش عمل نکنهی که؟ فرزام محاله حرفی دونیم:  کرد و با طعنه گفتیمکث
 

 .می نزدی کدوممون حرفچی هگهید. م تکون داددیی تأي و سرم رو به نشونه دمی کشیپوف
 .نگه دار:  کوتاه گفتم،یدی سر کوچه که رسبه
 

 . شوادهیپ:  گفتست،ی اون اطراف نی مطمئن شد کسی به کوچه انداخت و وقتینگاه.  رو متوقف کردمنیماش
 
 .  باز بود؛ اول فرزام رفت داخل بعد هم مناطیدر ح. می و به سمت خونه رفتمی شدادهی پنی ماشاز

.  کار رو کردنی و با اشاره، بهم فهموند که دستکش هام رو دستم کنم؛ خودش هم همستادی ای در ساختمون اصلپشت
 ! باالخره  آوردنفیچه عجب آقا تشر:  سرمه از داخل خونه بلند شديصدا.  لبش نشوند و در زدي رويپوزخند

 
 قرار داشت، ي در ورودي پشت دره، برگشت و به طرف آشپزخونه که درست رو به روی کنهی ببنکهی رو باز کرد و بدون ادر

 . رفت
 . مردمی من که از نگران؟يایمثال امروز قرار بود زودتر ب -
 

 . شاهد ماجرا بودمنه،ی کردم و دست به سهی تکواریمن هم به د. ستادی رفت داخل و درست پشت سرش افرزام
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 . برسهدیا بگهیاالن د! نگران نباش -
 

با . فرزام به سمتش حمله ور شد.  کردهی زد و به اپن تکیفی خفغی که نگاهش به فرزام افتاد، جنیهم.  برگشتدی با تردسرمه
 . گونه اش گذاشتيبا دست راستش هم چاقو رو رو. دی به عقب کشیدست چپش، موهاش رو گرفت و سرش رو کم

 
 .  دارمیسرت برنم بهت گفته بودم دست از ؟ي تعجب کرده؟یچ  -
 

  هان؟يدی نکنه ترس؟يچرا الل شد:  و داد زددی به عقب کششتریسرش رو ب.  نگفتيزی چسرمه
 

 .يدی فرزام رو نديهنوز اون رو. تازه اولشهنیا:  زد و ادامه داديپوزخند
 

فرزام .  گفتیم» آخ آخ« کرد و ی لب ناله مریسرمه ز.  سالني و محکم پرتش کرد گوشه دیچی رو دور دستش پموهاش
 ! تواری خانم کوچولو در اختنیا:  و رو به من گفتدی وار خندوانهید
 
 سیچشماش خ.  چونه اش گذاشتم و سرش رو بلند کردمریدستم رو ز.  نشستمنی زمي سمتش رفتم و رو به روش، روبه

 .  چشم ها نداشتمنی به ای احساسگهیاشک بود و من، د
 

 ! میدیباالخره به هم رس: م نشوندم و گفتم لبي رويپوزخند
 
 . خورهیحالم ازت به هم م: دی لب غرریز
 
 !شهی تر هم منی سنگياری در بي چموش بازي اگه بخوانه؛ی جرمت سنگی جا هم به اندازه کافنیتا هم! گهیدِ نشد د -
 
بازش کردم و طناب .   فرزام که رو مبل بود، رفتمیاز جام بلند شدم و به سمت کوله پشت.  کردی خشم و نفرت نگاهم مبا

به سمت سرمه رفتم؛ بازوش رو .  گذاشتواری دي رو آورد و گوشه ي نهارخورزی مي های از صندلیکیفرزام هم . برداشتم
 .دمی بستم و کنار کشی رو به صندلپاهاش با طناب دست و. ی صندليگرفتم و پرتش کردم رو

 
 :مفــــــــــــــــــــرزا

 
 . کردی بود و بهم نگاه نمنییسرش پا. ستادمی سمتش رفتم و روبروش ابه
 
 زم؟ی خوشت اومده عزشی نماينجایتا ا -
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  چقدر دوستت داشتم؟ادتهی:  لب گفتری زد و زي بود، پوزخندنیی طور که سرش پاهمون

 
 . نشستم و به چشماش نگاه کردمنی زميرو
 
 .ادمهیآره، خوب  -
 
 . ازت متنفرماالن همون قدر -
 

 ! دختراي مثل همه ی هستی کثافتهیتو هم . مشکل از منه که تو رو آدم حساب کردم. ستیمشکل از تو ن:  و گفتمدمیخند
.  رو در آوردمگاری پاکت سبم،ی جياز تو.  عکس دو نفره شون ثابت موندينگاهم رو. ستادمی جام بلند شدم و پشت بهش ااز
 .  دادمرونی عکس بي بهش زدم و دودش رو تویپک محکم.  لب هام گذاشتم و با فندکم روشنش کردمنی بگاری سهی

 
 ن؟ی خوای از جون من میچ -
 
 . طرفش برگشتمبه
 
 .يدی پرسی خوبیلیسؤال خ -
 

 .  جلوش خم شدمدوباره
 
 ! خوامیمن از تو، جونت رو م -
 

 تر کردم و کیصورتم رو به صورتش نزد. به سرفه افتاد.  دادمرونی صورتش بي زدم و دودش رو، توگارمی به سي اگهی دپک
 چیه!  خاكری زدی خونه، کنار هم برنی همي و تو باغچه دیریتو و آرتا با هم بم! شهی مي عاشقانه ايچه صحنه : آروم گفتم

 . سرتون اومدهیی چه بالفهمهیکس هم نم
 
 !یلی فرزام، خی پستیلیخ -
 

 .يری بدون درد بمي نداراقتی لنکهیمثل ا:  زدم و گفتمی کمرنگلبخند
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 هق ي صدانی ضجه زدن ها، انیا.  و به هق هق افتاددی کشي بلندغیج.  برهنه اش خاموش کردمي بازوي رو روگارمی سو
 !ت مرگ دردناك و سخهیمرگ، اون هم !  که به فرزام لطمه بزنه مرگهی کسي سزانه،یهم.  کردیهق، روحم رو نوازش م

 
 فرزام؟ -
 
 . بود، نگاه کردمستادهی مهرداد که لب پنجره ابه
 
 !آرتا اومد -
 

  کنه؟ی مکاری چنهی ببينجوری آرتا تورو ای کنیفکر م:  لب گفتمری دهن سرمه گذاشتم و زي رو رودستم
 
 .  شده بودرهی سرخ و پر از نفرتش به چشمام خي چشمابا
 
  کشمش؟ی چشمات ميگفته بودم جلو -
 
 !اما هنوز زود بود.  شدمی از قبل به خونش تشنه مشتری بردم و هر لحظه، بی چشماش لذت مي برق اشکِ تودنی داز
 

 :ســــــــــــــــــــرمه
 
.  باشهشی فرزام، همون فرزام سه سال پنی شد ایباورم نم.  کردمی خورد، احساس گناه می دستش بهم منکهی از ایحت

 !رهی رفت، حاال اومده تا جونم رو بگی هم در مي که جونمون برایهمون فرزام
 

 هی.  رفتی تکون داد و به سمت کوله پشتيمهرداد هم سر.  دهنم بود، به مهرداد اشاره کردي طور که دستش روهمون
 .  کردي اسپردی دستمال سفهی ي آورد و رورونی بکی کوچياسپر

 
 نگاهش به چشمام گره خورد، نکهیاما هم.  چهارچوب قرار گرفتيدر باز شد و آرتا تو  . و منتظر موندستادی اي در ورودکنار

 .  شدهوشی آرتا به،ی و دهنش گذاشت و در عرض چند ثانینی بيمهرداد دستمال رو از پشت رو
 

 .هوار کردن زدن و داد و غیشروع کردم به ج.  دهنم برداشت و به سمت آرتا رفتي دستش رو از روفرزام
 
  وسط؟نی کشی اون رو مي چرا پان؛یری از من بگنیای بنی خوای می هر چن؟ی دارکاری با آرتا چایعوض -
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دست ! شدی من مي گذشته یآرتا داشت قربان.  کردی تصور مرگ آرتا هم حالم رو بد میحت.  کردمی مهی هق هق گربا
 که سر عشقش به مرگ خودم ییآرتا. آرتا تموم دار و ندار من بود...  از آرتادنی از جونم برام سخت نبود؛ اما دست کشدنیکش
   تونستم ازش دست بکشم؟ی ميچجور  شکمم بود؛ي که بچه اش تویی بودم، آرتایراض

 
 .ستادیمهرداد اومد سمتم و روبروم ا.  مبل پرتش کردني آرتا رو بستن و روي کمک هم، دست و پابه
 
  ؟ی داره؟ له شدن غرورت چيخرد شدن احساست چه مزه ا -
 

 . طرف صورتم داغ شدکی و دیچی تو فضا پیلی سيصدا
 
 .رونی بکشم بتی پامو از زندگی بهم گفتاد؟ی که مادتی. ي بهم زدشی بود که سه سال پیلی جبران اون سنیا -
 

 . شدمرهی رو آوردم باال و به چشماش خسرم
 
  ولت کنم؟ي جورنی همیداشت نکنه انتظار  ؟ی کنی نگاه مينجوری چرا اهیچ -
 

 . دارمی کاغذ باطله مچاله ت نکنم دست از سرت برنمهیتا مثل . ستی خبرا ننی از ار،ینخ:  زد و ادامه داديپوزخند
 
 .  خواست فکر کنه کم آوردمیدلم نم.  گفتمی نميزی چیدرد داشتم ول! یلی سي دوباره صداو
 
 ی می که مهرداد هر شب با چه حالی فکر کننی بار به اهی شد ،يدی خوابی می عوضي آرتانی هر شب راحت کنار ایوقت -

  پول؟ن؟ی داشت که من نداشتم؟ خونه؟ ماشی کم داشتم از آرتا؟ اون چیخوابه؟ سرمه من چ
 

 انگار یول. ی کشیفقط پولت رو به رخم م.  پولهی همه چی کنی که فکر منهیمشکل تو ا:  شدم و با حرص گفتمرهی خبهش
 .ی با پول برام جبرانش کني رو نداشتم که تو بخوايزی چچیمن حسرت ه.  بزرگ شدمیرفته من تو چه ناز و نعمت ادتی

 
 يزیهر چ.  رو بخورهيزی وقت نذاشت سرمه حسرت چچی هیانیدکتر ک!  مهردادگهیراست م:  به طرفمون اومد و گفتفرزام
 ! خواستم؛ پول باباشی منیمنم سرمه رو بخاطر هم.  کردی خواست فورا براش فراهم میکه م

 
 همش دروغ یعنی من، ی خوشبختي دادگاه، خالف براي تويپس اون همه دوستت دارم گفتن ها، اون حرف ها!  بابام؟پول
 !بود؟
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 عاشق يه فکر کرد نکن؟ي بشنوناروی ای انتظار نداشته؟یچ:  زد و گفتيپوزخند.  کردمی گرد شده به فرزام نگاه مي چشمابا
 چشم و ابروت شدم؟

 
 امروز ستیمرد مغرور من، معلوم ن. نگاهم افتاد به آرتا.  بوددهی امونم رو برجهی ها و سرگیلی درد س،ی بودم و از طرفجی گجِیگ

 ! ادی سر غرورش مییچه بال
 

 خواستم خرد ینم.  که به صورتش زد، نگاهم رو ازش گرفتمیلی سنیبا اول.  مبل نشوندشي به سمت آرتا رفت و روفرزام
دوباره .  از آرتا بودیفی ضعي فرزام و باالخره، ناله ی در پی پي هایلی سي صدادم،ی شنی که ميزیتنها چ. نمیشدنش رو بب

 . کردی به فرزام نگاه مشم باز بود و با خمهیبهش نگاه کردم؛ چشماش ن
 
 !انیاب شا جني ما خوش اومدیبه مهمون -
 
 ؟ی کنی می چه غلطنجایتو ا -
 

 ! کنمیاما من رامتون م. دی جفتتون لجباز و چموشنکهینه، مثل ا:  زد و گفتي پوزخندفرزام
 . برگشت به طرف مندوباره

 
 .ي گفتم؟ آهان، خواستگاری میخب داشتم چ -
 

 و عطر گاری سي کم بود و مخلوط بویلیفاصله مون از هم خ.  پشت سرم گذاشت و جلوم خم شدواری دي چپش رو رودست
 . زدیتلخش داشت حالم رو بهم م

 
 ی کنم و وقتی منه؛ دخترا رو عاشق خودم میشگی همي برنامه نیا.  بودی هم نخواهي آخر،ي من نبودي طعمه نیتو اول -
 ! اندازمشون دوری آشغال مهی کردم، مثل ی رو خالبشونیج
 

 !نی رو داري اسباب بازهیهمه تون واسه من حکم : دی لب غرریز. ستادی دور شد و پشت به من اازم
 
 ... که اون اتفاقومدیکم کم داشت ازت خوشم م  !ی با همه فرق داشتی لعنتياما تو:  بار، به طرفم برگشت و داد زدنیا

 
 که سر ییمسبب هر بال. افتاد ی اتفاق نمنی االن ايومدیاگه باهام راه م:  و ادامه داددی کشیپوف.  موهاش بردي رو تودستش

 . ی خودتاد،یتو و آرتا م
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 رون؟ی بادی می کوله پشتنی از ای بار چنی زد؛ ایقلبم تند تند م.  رفتی دوباره به سمت کوله پشتو
 
 ! شوکرگنی بهش م ان؟ی جناب شاینی بی رو منیا -
 
 ! گفتن» آخ« کی از غی بود؛ اما در و صورتش از درد مچاله شدهدی لرزیآرتا م.  بالفاصله، شوکر رو بهش وصل کردو
 

 مو هی ی حتنمی ببخواستمینم!  درد بدن خودمم برام مهم نبود؛ فقط آرتای اون لحظه حتيتو.  رو نداشتمدنشی زجر کشتحمل
 .شهیاز سرش کم م

 
 پس   اتفاق ها منم؟نی مسبب ایگیمگه نم.  نکنتشینکن فرزام؛ تورو خدا اذ:  هق هق افتادم و با نفس نفس زدن گفتمبه

 .رمی بمدیمن اول با
 

 ؟یگی مي داری چی فهمی مچیه! سرمه ببند دهنتو: آرتا
 

 .  خوامی رو منیمنم هم. آره، التماسم کن: فرزام
 
 .  نداشته باشي کنم با آرتا کاریالتماست م -
 

 !سرمه:  با خشم داد زدآرتا
با هق هق داد .  نتونستم تحمل کنمگهی ددم،ی لبش رو که دي خونِ گوشه.  مانع حرف زدنش شدی محکمیلی فرزام با سکه

 .ری انتقامت رو از من بگای ولش کن؟ بگمی مگه نمیعوض: زدم
 
 .شهینوبت تو هم م! زمیآروم باش عز -
 

دوباره چاقوش .  بود؛ موهام رو از پشت گرفت و سرم رو آورد باالنییسرم پا.  رو داد به مهرداد و خودش اومد سمت منشوکر
 . گونه ام گذاشتيرو رو

 
 . شهی قراره خط خطبای صورت زنی که افی حیول! ی خوشگلیلیتو خ -
 
 . گفتمی لب آخریچشمام رو بستم و ز. دی کشی خط افقهی صورتم حرکت داد و ي آروم چاقو رو روو
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 درد داره نه؟ -
 
 ! راحت ترهیلیتحمل درد چاقو از تحمل کردن تو خ -
 
 ام احساس ینی لب و بي خون رو رويسرد.  تر از مهرداد بودنی سنگیلیدستش خ.  صورتمی و داغیلی سي هم صداباز
 . کردمیم
 

 .ی که دوستش داشتهی سرمه هموننیبه خدا ا.  شرفینزن ب: آرتا
 

 برام يزی حس تنفر چهیدوستش داشتم؛ اما االن به جز . ي زدیف خوبآهان، حر:  به طرفش برگشت و آروم گفتفرزام
 . ازم دل بکنهی راحتنی نبود که به ای من آدمي وگرنه سرمه ؛يمطمئنم که تو با حرفات گولش زد. نمونده

 
  قضاوت کنه؟ری درباره شدهی به خودش جرأت مي گرگ چجورهی:  زد و گفتي پوزخندآرتا
 
 .  گلوش فشار دادری حرف، فرزام به سمتش حمله ور شد و چاقو رو زنی ابا
 
 .شترهی فقط دردش ب،يری کنم زودتر بمي کارهی تونم ی آره؟ م،ي شدری از جونت سنکهیمثل ا -
 

 ! شدی مشی قلبستی باعث انی از اشتریب... هی ده ثانه،یپنج ثان.  شوکر رو به آرتا وصل کردمهرداد
 

 ؟ی حرف بزنی تونی نمه؟ی آرتا؟ چيچرا الل شد: فرزام
 
 !شیفرزام بس کن؛ کشت -
 

 .هیکاف:  رو به مهرداد گفتفرزام
 
 . دی پری چشمش مي هم گوشه ی زد؛ گاهی باز بود و نفس نفس ممهیآرتا چشماش ن.  مهرداد، شوکر رو از آرتا جدا کردو
 

 . کشمتی مثل سگ می کنی بعد بلبل زبونيدفعه : فرزام
 

 .  به سمت من برگشتدوباره
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 .ی مرگ بشي آماده دی کم کم باگهید! و اما تو -
 

 موهام احساس نی خون رو بي خورد و سردواریسرم به د.  سالنيبازوم رو گرفت و پرتم کرد گوشه .  و پام رو باز کرددست
 . چشمام رو بستمومد،یم م فرزام که کمربند به دست، به سمتدنیبا د.  داشتمجهی رفت و سرگی میاهیچشمام س.  کردمیم
 
 زجر انی بود با پاي من مساويمرگ برا. ادی نفس هام باال نگهی دنکهی اي کردم برای مي  مرگ آماده بودم؛ لحظه شماريبرا
 .  های ها و نگراندنیکش
 
 لب ری ام داشتم کجا؟ زنهی که تو سي درد کجا و دردنیاما ا.  هم درد داشتیلیدرد داشت؛ خ.  بازوم نشستي ضربه رونیاول

 . دادی به ضربه زدن ادامه می رحمی کردم و فرزام، با بیناله م
 
  ؟ي چرا الل شد؟ی کنیپس چرا التماسم نم -
 
 التماس ی چيبرا.  کردم؛ اما التماس نهی مهی زدم و گری مغیج.  شدی ناله مرهم دردم نمگهید.  ضربه هاش محکم تر شدو
 چرا جلوش رو اد،ی ارزش تر بود؟ حاال که مرگ خودش به استقبالم می بيزی برام از هر چ کهی حفظ جوني کردم؟ برایم

   خواستم؟ی رو نمنی مگه همرم؟یبگ
 

اون بچه چه .  بارداره، نفهم سرمه باردارهشی زنی مينجوری اي که داریاون! نزن نامرد: دی جون آرتا به گوشم رسی بيصدا
  کرده؟یگناه

 
 ی هر چیول.  بخاطر بچهای اش بخاطر من بود هی دونم گرینم.  کردی مهی بلند گري بار، با صدانی اوليبرا.  افتادهی به گرو

 !آخه اون همه کس من بود. دوست نداشتم غرورش بشکنه و خرد شه.  کنههیکه بود، دوست نداشتم گر
 
 هی تعجب چند ثاننی شده بود به آرتا؛ اما اهریبا تعجب خ.  دهی فرزام چرا دست از زدن کشنمی چشمام رو باز کردم تا ببی سختبه
 .دی طول نکششتریب

 .می داری دو نفر، سه تا قربانيپس امروز به جا! چه بهتر:  سر داد و گفتیکیستری هي خنده
 . بچه ستنی هم همی قرباننیاول: دی لب غرری شد بهم و با حرص، زرهیخ
 

» آخ« مهلت یاما فرزام حت.صورتم پر از اشک و خون شده بودتمام .  به شکمم زد که شدت درد، مچاله شدمی محکملگد
 .  رو محکم تر زديگفتن هم بهم نداد و لگد بعد
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:  گفتمیفی ضعي شکمم گذاشتم و با صداي سوم رو بزنه که دستام رو روياومد ضربه . اوردمی شدت ضربه، خون باال ماز
 .تورو خدا بچم نه. فرزام نزن

 
 ! ندارهی حق زندگی عوضنی ايبچه :  آرتا اشاره کرد و گفتبه
 
 . کنم؛ فقط نزنی می که بگي کرده؟ هر کاری بچه چه گناهنیا:  بار با هق هق گفتمنیا.  دوباره پاش رو آورد باال که بزنهو
 
 ؟يهر کار: دی پرسدی تردبا
 
 .يهر کار -
 
 .يبگو دوستم دار -
 
 م؟ بگیچ: دمی گرد شده پرسي چشمابا
 
  بزنم؟ای ي دوستم داریگیم -
 
 .گمیم! نه نه -
 
 .منتظرم -
 !دوستت دارم:  جون نگاه کردم و گفتمی بي به آرتای چشمریز
 
 ! کار، در واقع آرتا رو مخاطب حرفم قرار دادمنی با او
 

 چشمام ي جلوادتهی: با طعنه گفت.  چونه ش گذاشت و سرش رو بلند کردریدستش رو ز.  و به سمت آرتا رفتدی خندکوتاه
  ؟یسرمه رو ازم گرفت

 
 . کردی باز نگاهش ممهی ني با چشماآرتا
 
عشقت . دمی که من زجر کشيدرست همون جور. ی زجر بکشدی تو بار؛ی نخ؟يری بمی راحتنی ذارم به همی ميفکر کرد -

 ! کنمی چشمات مال خودم ميرو جلو
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کمرش رو خم کرد تا !  آروم و محترمانهیلی خنم؛ی بشی صندليبازوم رو گرفت و کمکم کرد تا رو.  دوباره به سمت من اومدو
 .  پشت سرم گذاشت و با دست راستش، سرم رو بلند کردواری ديدست چپش رو رو. رهی صورتم قرار بگيصورتش رو به رو

 
 !خب منم دوستت دارم:  لب گفتریز
 
نفس .  برهی که سرش رو به سمت گردنم مدمی فهمی نفس هاش مي منم بسته بود؛ اما از گرمايچشما. بست چشماش رو و

 اد؛ی سرم مییمهم نبود چه بال.  کردم پوست تنم در حال سوختنهی حرارت داشت که هر لحظه احساس ميهاش به حد
 .  برام بس بوددی کشی که آرتا درد نمنیهم
 

 :مهــــــــــــــــرداد
 

 گهی دزیقرار ما فقط مرگ سرمه و آرتا بود، نه چ.  گرفتمی مشیاما اون لحظه داشتم آت. ستی کردم سرمه برام مهم نی مفکر
 بشه، ی اگه سرمه قرار بود سهم کسیحت.  رکب بخورمی نبودم که از کسی خواست من رو دور بزنه و من، آدمیفرزام م. يا
 ! حق من بود نه فرزامنیا

 
 کارم شوکه شده بود؛ نیاز ا.  زدممهیروش خ.  پرتش کردمنی زميلباسش رو از پشت گرفتم و رو. ور شدم سمتش حمله به

 حرکت، کیچند لحظه که گذشت، به خودش اومد و با .  زدمیمن هم از فرصت استفاده کردم و با مشت به صورتش ضربه م
 .  ده بود زمهی روم خن، بودم و اونی زميحاال من رو. جاش رو با من عوض کرد

 
 جا بشه آخر نی ایخودت خواست.  رفتادتی انگار حرفام ؟ی منو بکشی خواستیم:  رو دور گردنم حلقه کرد و گفتدستاش

 !اتیدن
 
 چرخوندم تا یدستم رو به اطراف م. دی دینفس هام به شماره افتاده بود و چشمام تار م.  دستش رو تنگ تر کردي حلقه و

 نی زميبرش داشتم و رو. ي گلدون بلورهیدستم خورد به .    کنم و خودم رو از دست فرزام خالص کنمدای پيزیبلکه چ
 دستش شل شد؛ هلش دادم و از يحلقه .  گردن فرزام فرو بردميتو،  ش رو برداشتم و به سرعتکهی تهی.  خردش کردم

 .  بلند شدمرشیز
 

 پشت واریبه د.   ش رو گرفتمقهی بلندش کردم و ی صندلياز رو.  تم برداشزیبه طرفش خ.  کردی مهی زد و گری مغی جسرمه
 !خفه شو تا خودم خفه ت نکردم:  و داد زدمدمشیسرش کوب

 
 . کردی مهی صدا گری نشست و بنی زميآروم آروم رو.  ولش کردمو
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 . زدی مفی گلوش گذاشتم؛ نبضش ضعریانگشتم رو ز.  افتاده بودنی زمي باز روي؛ با چشما  سمت فرزام رفتمبه
 
 .سرش رو آوردم باال. دمی دی چشمش رو مي بود اما پرش پا و گوشه نییسرش پا.  سمت آرتا رفتمبه
 
 . هی راحتنی آدم کشتن به هم؟ینی بیم -
 

 . مونهی می باقی کار رو کرده، نه اثر انگشتنی ای فهمه کی مینه کس:  رو نشونش دادم و گفتمدستکشم
 
 ش؟یچرا کشت:  گفتیفی ضعيدا صبا
 

 !چون سرمه حق منه:  زدم و گفتميپوزخند
 

 :ـــــــــــــریسم
 

 کنم و به دی سرمه خري قرار شد من براره؛ی بگیآرتا نتونست مرخص. می سرمه و آرتا دعوت بودي شب همه خونه اون
 .دستش برسونم

 
.  رفتمی شدم و به سمت ساختمون اصلاطیوارد ح.  شدمادهی پنی هارو برداشتم و از ماشدیخر.  در خونه توقف کردميجلو

 . توجهم رو جلب کرد،یی آشنايخواستم در بزنم که صدا
 
 .  کشمیکارم که تموم شه جفتتون رو م -
 

  چه خبره؟نجای عربده، اي صدا،یلی سي صدادم؛ی شنی آرتا رو مي سرمه و ناله هاي هی گري در؛ صداي رو گذاشتم روگوشم
 
 اطی افتادم؛ از حيزی چادی آن کی.  کنمي تونستم کاری که نمییتنها.  نهایکردم؟ معلوم نبود چند نفرن، مسلحن  ی مکاریچ

 .رو بوق اول جواب داد.  تماس گرفتمانیخارج شدم و با سرهنگ شا
 
  پسرم؟یخوب.  جانریسالم سم -
 
 ن؟یی کجاانی شايآقا. سالم -
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 ؟ی شده؟ چرا انقدر نگرانيزیچ -
 
 . االننی آرتا؛ همي خونه نیای بروهاتونیفقط با چندتا از ن. دی نپرسیچیه -
 
 .یگی مي داری فهمم چیمن که نم -
 

 . رو بکنگمی که ميکار:  زدمداد
 
 . اونجامگهی دقهیتا ده دق! باشه آروم باش -
 

 آشنا که با سرمه ي صداهی بود؟ ی کياون صدا، صدا.  چشمام گذاشتمي دادم و دستم رو روهی تکنیبه ماش.  قطع شدتماس
 ! شهری سرشون آورده؟ نکنه دیی چه بالیعنی.  داشتیو آرتا دشمن

 
از . جونم به جونش بسته بود.  سرمه خواهرم بودی آرتا برام مهم نباشه؛ نه، ولنکهینه ا!  و ذکرم شده بود سرمه و بچه شفکر
 ی داشت، من تب می برمکی خراش کوچهیو زانوش  نی خورد زمیاگه اون م.  اومد، همه جا مراقبش بودمای به دنیوقت

    !کردم
 
 که به اتاق خواب راه ی و از در پشتاطیرفتم تو ح.  تحمل نداشتمگهی زد؛ دی مغیبد ج.  سرمه به خودم اومدمغی جي صدابا

 يآرتا هم با دست و پا.  زدی سالن افتاده بود و ضجه مي در به سالن نگاه کردم؛ سرمه گوشه ياز ال. داشت، وارد خونه شدم
 بود و طناب رو از پشت ستادهی نفر هم پشت سرش اهی.  هم دور گردنش بودناب مثل طيزی مبل نشسته بود؛ چيبسته رو

 .هی عوضنی سر اری زیپس همه چ! مهرداد.  که دقت کردم، شناختمشیکم  .دی کشیم
 

از اتاق خارج و به سمت مهرداد . دی لرزیافتاده بود و پاهاش م شد؛ به خِر خِر یآرتا داشت خفه م.  فکر کردن نداشتممهلت
 سرمه هر ي هی گريصدا.  خورد زدمشیخودمم افتادم روش و تا م. نی زميهلش دادم و پرتش کردم رو. حمله ور شدم

 . شدی مشتریلحظه بلندتر و شدت ضربه زدن من لحظه به لحظه ب
 
 انیسرهنگ شا.  چند نفر اومدن سمت ما و از هم جدامون کردن.  توختنی رانی مسلحِ شايروهای خونه با شدت باز شد و ندر

 . به سمت آرتا رفت و من، به طرف سرمه
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 گردنش  ریدستم رو ز.  زانو زدمنی زميکنارش رو. صورتش غرقِ خون و بدنش کبود شده بود.  افتاده بودنی زمي حال رویب
 که به ناله شباهت داشت، یفی ضعيبا صدا. دی کشی نفس می به سختچشماش بسته بود و. گذاشتم و سرش رو بلند کردم

 !ریداداش سم: گفت
 

 ومد؟ی بال سرش منی ادی بایسرمه من به چه جرم.  کردی داشت خفه ام مبغض
 
 ر؟یجانِ داداش سم -
 

 کمر ریدستم رو ز.  زدی مرونیبا هر سرفه خون از دهنش ب.  بگه که به سرفه افتاديزیخواست چ.  چشماش رو باز کردیکم
دستش رو به طرفم گرفت؛ .  مبل سه نفره گذاشتمش تا بتونه دراز بکشهيرو.   بلندش کردمنی زميو پاهاش گذاشتم و از رو

 .  دستش گذاشتميدستم رو تو
 
 .یدرد دارم داداش -
 
 . بشکنه دستشیاله -
 

 !رمی میدارم م:  گفتهی شکمش فشار داد و با گري ش رو روگهی ددست
 
 . حرفا نزن، من کنارتمنیاز ا -
 

 ي نشست و با صدانی زميکنار من رو.  زد، به سمت ما اومدی از پاهاش لنگ میکی که ی مبل بلند شد و در حالي از روآرتا
 .سرمه، به من نگاه کن:  گفتيخفه ا

 
 .ومدیخون م لبش هم ياز گوشه . به طرفش برگشتم؛ رد طناب گردنش رو کبود کرده بود.  به سرفه افتادو
 

 .  مبل نشستي و رودی کشرونی دستش رو از دستم بسرمه
 
 ؟یآرتا خوب -
 

 !من خوبم؛ نگران نباش:  خفه گفتي زد و با همون صدای جونی لبخند بآرتا
 
 . کشتی داشت آرتامو م؟يدی دیداداش:  هق هق افتاد و گفتبه
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 .  رسمیخودم حسابش رو م:  ام گذاشتم و گفتمنهی سيسرش رو رو.   شدم و کنارش نشستمبلند

 
هزار بار به خودم لعنت فرستادم .  کردیم» آخ آخ« لب ری هم زیگاه.  شدی سرمه قطع نمي هی کرد و گری مدام سرفه مآرتا

 .دمیکه چرا زودتر نرس
.  گوشه از خونه، دور هم حلقه زده بودنهیبه جز دو سه نفر که .  از خونه خارج شدنروهای و کم کم، نرونی رو بردن بمهرداد

 مبل دراز بکشه و بعد، به سمت يکمک کردم تا سرمه رو. کنجکاو شدم.  شدی مدهی پاهاشون، خون به وضوح دنیاز ب
 . رفتمروهاین

 
 !ته بود افتاده بود و خون اطرافش رو گرفنی زمي باز رويفرزام با چشما.  زبونم رو بند آورددمی که ديزیکنارشون زدم؛ چ 
 
 ش؟ی شناسیم -
 
 . سر تکون دادم» آره« ي نشونه به
 
 . شاهرگش پاره شده -
 
 تموم کرده؟  -
 

 .مشی ببرنیبلندش کن:  گفتروهای ني هی تکون داد و رو به بقسر
 

آدم چقدر  هی مگه رن؟ی کرده بودن که از سرمه و آرتا انتقام بگیکی فرزام و مهرداد با هم دست به یعنی.  فاصله گرفتمازشون
   صفت باشه؟طانی رحم و شی تونه بیم
 
 ش رو تو دستاش گهیآرتا دست د. دی کشی شکمش مي کرد و دستش رو روی مهیسرمه گر.  طرف سرمه و آرتا برگشتمبه

 . کرد با حرف هاش آرومش کنهی میگرفته بود و سع
 .  سمتشون رفتمبه
 
 .اری سرمه لباس بيآرتا برو برا -
 
 ؟ی چيبرا:  گفتیفی ضعي صدابا
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 .مارستانی خوام ببرمتون بی م؟ی چيبرا:  زدمداد
 

چندتا .  مبل بلند کردم و کنارش نشستميسرمه رو از رو.  لنگش به سمت اتاق خواب رفتي تکون داد و با همون پايسر
قطره . رد کی لب ناله مریچشماش بسته بود و ز.  صورتش شدمي برداشتم و مشغول پاك کردن خونِ رويدستمال کاغذ

 . اومدن ی خوردن و بند نمی صورتش سر مي اشک رويها
 
  زنه؟ی لنگ می چي آرتا برايپا -
 

 . بهش شوکر وصل کرده؛یکار فرزام عوض: دی لب غرری رو باز کرد و زچشماش
 
 ؟يهنوز درد دار -
 
 .رهی مجیسرم گ -
 

 . رو بهش دادمنمی ماشچیلباس هارو ازش گرفتم و سوئ.  موقع آرتا اومدهمون
 
 .در عقبم باز کن. امی تا من بنی تو ماشنیبرو بش -
 

 .از جام بلند شدم اما مچ دستم رو گرفت. لباس هاش رو تنش کردم.  تکون داد و رفتسر
 
  شده؟يزیچ -
 
 !امی نممارستانیمن ب -
 
  مگه دست خودته؟؟ی چيبرا -
 

 . ترسمیم:  شکمش گذاشت و با بغض گفتي ش رو روگهی ددست
 

 ... سر بچم اومده باشهییاگه بال:  گفتی رو آورد باال و با نگرانسرش
 

  بچه؟نی اایجون خودت مهم تره :  رو قطع کردم و داد زدمحرفش
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 ! دوستش دارهیلیآخه آرتا خ:  و با بغض گفتنیی رو انداخت پاسرش
 
 ي شدم به چشمارهی دستام گرفتم و خي رو تودو تا دستاش.  پاش زانو زدميجلو.  شدممونی سرش داد زدم پشنکهی ااز

 . دمی از اشکم کشسی خي به چشمای و دستدمیتلخ خند.  تار شددمیکم کم د. سرخش
 
 . که آرتا منتظرهمیپاشو بر -
 

 ! و مامانش برمیمن قربون اون فسقل:  گوشش گفتمریبغلش کردم و آروم ز. دی خودم خندمثل
 

 بلندش کردم و به سمت در نی زمي حرکت از روهی کمر و پاهاش گذاشتم و با ریدستام رو ز.  بهم چسبوندشتری رو بخودش
 .  رفتمیخروج

 
 ؟یداداش -
 
 ؟یجونِ داداش -
 
  تو بغلت بخوابم؟شهی ماد؛یخوابم م -
 
 .  ام گذاشتنهی سيچشماش رو بست و سرش رو رو.  رو اعالم کردمتمی لبخند و باز و بسته کردن چشمام، رضاهی با
 

 عقب گذاشتمش و ي های صندليرو.  رفتمنی به سمت ماشده،ی مطمئن شدم سرمه خوابی قدم زدم و وقتاطی تو حیکم
  شده؟هوشیب: دی خفه پرسي به سرمه انداخت و با همون صدای نگاهیآرتا با نگران. خودم پشت فرمون نشستم

 
 .دهیخواب! نه بابا:  و گفتمدمیخند

 
 .  و به سمت پنجره برگشتدی کشی از سر آسودگیقی عمنفس

 
 . که طاقتم تموم شدمیاواسط راه بود.   کرده بودری سؤال ذهنم رو درگهی

 
 آرتا؟ -
 
 هوم؟ -
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 ؟یگی سؤال بپرسم راستشو مهی -
 
  شده؟يزیچ: دی خفه پرسي و صدای نگرانبا
 
 !نه نه -
 
 ؟یها پ چ -
 
 .هی کنجکاوهیفقط  -
 
 ...اگه بچه تون مرده باشه: آب دهنم رو فرو بردم و گفتم.  نگفتيزیچ
 
 .   جون خودمی حتست؛ی برام مهم نیچی االن هریسم:  گفتتی جدبا
 

 .رمیمی تار مو از سرش کم شه من مهیاگه .  داره، خود سرمه ستتی که برام اهميزیتنها چ:  کرد و با بغض ادامه دادیمکث
 

 !امروز هزار بار مردم:  برگشت طرف پنجره و گفتدوباره
 

 .شهی مدای مثل آرتا کم پیخدا رو شکر که سرمه بعدِ فرزام تونست عشق رو تجربه کنه؛ آدم. دمی کشی از سر آسودگیپوف
 

 . شدم و در عقب رو باز کردمادهی پنیاز ماش.  توقف کردممارستانی بهی يجلو
 
 سرمه؟ -
 

 . ندادجواب
 
  ؟یسرمه جان، آبج -
 
 شد به سرفه ی کار، باعث منی زد و ایمدام صداش م.  سرشيآرتا اومد باال.  بوددهی فایتکونش دادم ب.  هم جواب ندادباز

 ي هایلی و مدام به صورت سرمه سستادیآرتا روبروم ا.  خارجش کردمنی پاها و کمرش گذاشتم و از ماشریدستم رو ز. وفتهیب
 . مید زیون هم زمان صداش مجفتم.  زدیآروم م
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 ...سرمه چشماتو باز کن، منم آرتا -
 ...ستای نیسرمه جان؟ االن وقت شوخ -
 ؟ی خوابی چقدر مگهیبسه د -
 
 بود اما دهیسرفه امونش رو بر.  شده بود سیگردنش سرخ و چشماش خ.  کردمی گفتم؛ فقط به آرتا نگاه می نميزی چگهید

 ! مثل آرتا رو بهش دادهیخدا چقدر سرمه رو دوست داشته که آدم. دی کشیدست از تالش نم
 
 .  ختی لباس خودش و آرتا ري از دهنش خارج شد و رويادیخون ز.  دفعه، سرمه به سرفه افتادکی

 
 . چشماتو باز کن؟یسرمه جان؟ خوب: آرتا
 

 !شمیدارم خفه م:  گفتیفی ضعي با صداسرمه
 
پرستار ها به سمتم اومدن و . دمیآرتا رو پس زدم و به سمت بخش اورژانس دو. دی کشی و صدادار مقی عمي نفس هاو

 . از اتاق ها بردنشیکی تخت گذاشتن و به سمت يسرمه رو رو
 
سرمه .  زدی مشمی تصورش هم آتیحت... ادی سرش بییاگه بال.  دستام گرفتمنی ها نشستم و سرم رو بی از صندلیکی يرو
 شد،ی کردنش مهی که باعث گری هر کي داد؛ جلوی اشکش آزارم مدنی دشهیهم.  فرق داشتیلی و ساره خاری من با ساميبرا
 !  مامان و بابای حت،ی هر کستادم؛ی ایم
 
. ستی نمارستانی تو جات که رو تخت بیعشق داداش. دمی دی حال و روزت رو نمنی مردم ایکاش م!  مني کوچولوی آبجآخ

 .  کنمی کن، عصبانتمی کن، اذطنتی شتایبلند شو و بازم مثل بچگ
 
 ایخدا.  کردمی شده بود و هق هق مدهی بردهینفس هام بر.  کردمی مهی بلند گريبا صدا.  کنترل اشکام دست خودم نبودگهید

 ! کنم بهتی پشت مشهی همي تار مو از سر خواهرم کم شه، براکیاگه .  خوامیجون سرمه رو از تو م
 

 :آرتـــــــــــــــــــــــا
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.  دستاش گرفته بودنی نشسته و سرش رو بی صندلي که رودمی رو ته راهرو دریسم.  خودم رو به اورژانس رسوندمباالخره
 یعنی.  گرفتمواریپاهام سست شدن؛ دستم رو به د.  بلندي کرد، اون هم با هق هق و صدای مهی تر شدم؛ گرکیبهش نزد

 !نه... سرمه
 

 .  رفتمری و به سمت سمدمی کشنی زمي سستم رو رويپاها
 
 ر؟یسم -
 

 . خونيچشماش شده بود کاسه .  رو آورد باالسرش
 
 ...سرمه -
 
 . با عجله به سمت دکتر رفت؛ من هم پشت سرش رفتمریسم. رونی اتاق باز شد و دکتر اومد بدر
 
  شده؟یدکتر چ -
 

 . رو بسته بودشی خون راه تنفسیول. داشته که البته بند اومده ی داخليزیخونر:  تکون داد و گفتي سردکتر
 

 د؟ی باهاشون داریشما چه نسبت:  انداخت و گفتری به سمینگاه
 .من برادرشم -
 
 !شدی خواهرتون دراز بکشه؛ داشت خفه منیذاشتی مدینبا -
 

  بال رو سرش آورده؟ کار شوهرشه نه؟نی ایک:  کرد و گفتیمکث
 

 به زنش چپ نگاه کنه؛ چه برسه به ی ذاشت کسیآره کار شوهرشه؛ اگه شوهرش عرضه داشت، نم. نیی رو انداختم پاسرم
 ...نکهیا

 
 نمش؟ی تونم ببی دکتر ميآقا -
 
 . قهی فقط چند دقیآره، ول -
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  رو گردنت؟هی ردِ چنی اه؟ی چرا سر و صورتت خونگهیتو د:  به من انداخت و گفتی نگاهدکتر
 

 ! رفته بود آرتا؛ شرمندهادمیتورو :  و گفتدی کوتاه خندریسم
 

 نمش؟ی منم برم ببشهیم:  و گفتمدمیخند
 
 . صدات چرا انقدر خفه ست.  چتهنمی ببای بعدش بیول. آره برو -
 

 . ستادی کنارم اری کنار تخت نشستم و سمی صندلي من روم؛یبه سمت تخت رفت.  و به سمت اتاق برددی دستم رو کشریسم
 

 ؟ي شنوی من آرتام، صدامو م؟يداریسرمه ب:  گفتمومد،ی مرونی که از ته چاه بیی دستم گرفتم و با صداي سرمه رو تودست
 .تشنمه:  صورتش برداشت و گفتي رو از روژنیماسک اکس.  چشماش رو باز کرد و سرش رو به طرفم چرخوندیکم
 

 .ارمی براش آب مرمیم:  رو به من گفتریسم
 
 ؟يبهتر:  فشردم و گفتمشتریدست سرمه رو ب. ارج شد از اتاق خو
 
  درد ندارم؟گهیچرا د -
 
 .بهت آرامبخش زدن -
 

 . و چشماش رو بستدی کشیقی عمنفس
 
 سرمه جان؟ -
 

 .چشماش رو باز کرد و دوباره به طرفم برگشت.  چشمش سر خوردي از گوشه ی اشکقطره
 
 ؟ییای زن دننی تو مهم تری دونستیم -
 

 چرا؟:  گرانه نگاهم کرد و گفتپرسش
 

 . کردمکی و صورتم رو بهش نزددمیخند
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 !عاشقتم» من«چون  -
 

 . زدمیشونی به پی آرومي و ضربه دی کشرونیدستش رو از دستم ب. دیخند
 
 ! مغروري آقاره؛ی گی ملیچقدر هم خودشو تحو -
 
 ! مغرورِ عاشقي آقای بگدیبا.  غلطهگهینه د -
 
 ؟یشق کعا: دی پرسطنتی شبا
 
  ام من؟یبه نظرت عاشق ک.  دونمینم -
 

 . اصال باهات قهرمرون،یبرو ب:  چرخوند و گفتي اگهی رو به طرف دسرش
 

 ؟ی دونی نمیعنی! وونهی دگهیعاشق تو ام د:  گوشش گفتمری زآروم
 
 آرتا؟ -
 
 جانم؟ -
 
 .  دارممریفکر کن من آلزا -
 
 خب؟ -
 
 !ی کن که عاشقميادآوریمدام بهم  -
 

 . اومد توریهمون موقع، در اتاق باز شد و سم. دمیخند
 
  شما دو تا؟نیگی میچ -
 

 !ی خصوصيحرفا: من
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 . باشه آقا آرتاه؟یاِ خصوص -
 

 ؟ینی بشی تونی میآبج:  منتظر جواب بمونه، اومد سمت تخت و رو به سرمه گفتنکهی ابدون
 

 .دمی رو خودم بهش ميبده من اون بطر: من
 

 . رو به طرفم پرت کردي نشوند و بطرشیشونی پي رویاخم
 
 !لی زن ذلری بگایب -
 

 ؟ي کارا هم بلد بودنیاز ا! نه بابا:  سوت زد و گفتریسم.  هوا گرفتمي رو رويبطر
 
 .  اون، من هم خنده م گرفتيسرمه به خنده افتاد و از خنده .  بعد شروع کرد به دست زدنو
 

 . شوهرم ورزشکاره ها؟یپس چ: سرمه
 

 .حالم به هم خورد!  بابادیکم واسه هم نوشابه وا کن: ریسم
 

 .حاال خودش بدتره ها: سرمه
 

 !بزن قدش.  سرمهولیا: من
 

 خواهر نی به اي آب بدی خواستیمثال م:  و  گفتدی کشی پوفریسم. دمی رو آورد باال؛ کف دستم رو به دستش کوبدستش
 . مردی که از تشنگنی من؛ بابا اي چارهیب

 
 !تو حرص نخور. باشه باشه -
 

 .  بهش آب دادماطی لب هاش گذاشتم و با احتي آب رو رويبطر.  گردن سرمه گذاشتم و سرش رو بلند کردمری رو زدستم
 
 . من با خواهرم تنها باشمرونیحاال اگه کارت تموم شد برو ب -
 

 .خواستم از جام بلند شم که سرمه مچ دستم رو گرفت. دمیخند
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 . نرونه آرتا -
 

 . دکترشی بره پدی زنه؟ بای لنگ مینی بی مگه نمهینرو چ: ریسم
 
 . کردی نگاه مری به سمنشی غمگي چشمابا
 
 ... نترس بابا مهرداد رو که گرفتن، فرزامم؟ی ترسی نکنه م؟ی کنی نگاه ميچرا اونجور -
 

 ! ناراحت شد؟یعنی.  چرخوندي اگهیسرمه دستم رو ول کرد و سرش رو به طرف د.  رو خوردحرفش
 

 . شرط دارهی مونم، ولی مشتیپ:  گفتمیبا لحن آروم.  نشستمی صندلي رودوباره
 

 . رو به طرفم چرخوندسرش
 
 ؟یچه شرط -
 
 !ی و بخوابي چشمات رو ببنددیبا -
 ؟يبخوابم که تو بر -
 
 .ی که خوب شیبخواب -
 
 . نگفتيزیچ
 
 !گهیچشماتو ببند د -
 

.  خوردنی چشمش سر مي اشک از گوشه ي بود و قطره هاسیپلک هاش خ.  رو محکم گرفت و چشماش رو بستدستم
 ! دونمی درد؟ مرگ فرزام؟ اتفاقات امروز؟ حالِ من؟ نمه؟ی بغض بخاطر چنی دونم اینم. چقدر کم طاقت شده بود

 
 و کم کم؛ دستش از دور دستم شل دی کشیقینفس عم.  صورتش گذاشتمي رو روژنی ماسک اکسد؛ی کشی نفس می سختبه

 . شد
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 !ونیآقا:  داد زدتی اومد تو اتاق با عصبانپرستار
 
.  باشهقهیقرار بود مالقاتتون فقط چند دق:  و گفتنییصداش رو آورد پا.  دست بهش اشاره کردم که آروم تر حرف بزنهبا

 . لطفارونی بدییبفرما
 

 .خودش خواسته کنارش بمونم: من
 
 .رونی بدیی بفرما  محترم؛يا آقشهینم -
 
 و با هم، به سمت اتاق دکتر میاز اتاق خارج شد.  بلند شدمی صندلي و از رودمی کشرونی آروم، دستم رو از دستش بیلیخ

 .در زدم. میرفت
 
 .دییبفرما -
 

 . میا نشست هی صندلي تو و رومیرفت.  کردتمیدستش رو پشت کمرم گذاشت و به سمت داخل هدا.  در رو باز کردریسم
 
 ؟يدیخب خواهرتو د -
 

 .ستیخواهرم ن: من
 

 !آخ خواهر شما بودن:  انداخت و گفتری به سمینگاه
 

 ن؟ی باهاشون داریپس شما چه نسبت:  به من انداخت و گفتی نگاهدوباره
 
 .من شوهرشم -
 
 ؟ي خندی میزهرمار، به چ: زدم پشت گردنش و طلبکارانه گفتم.  خندهری زد زری سمهوی.  کردی گرد شده نگاهم مي چشمابا
 

   سرتون اومده؟یی چه بالنم،ی ببدی لحظه صبر کنهی: دکتر
 

 . شده دکتريریگروگان گ:  گفتي خنده ش رو خورد و جدریسم
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 ن؟ی خبر دادسیبه پل:  گفتی نگرانبا
 
 . شهداری سرمه بدی شارون؛ی برمیمن م: سر تکون داد و رو به من گفت» آره« ي نشونه به
 . بلند شد و رفتو
 
  زنه؟ی پات چرا لنگ مینگفت -
 
 .اثر شوکره -
 
 ردِ طنابه؟:  و گفتدی گردنم کشيِ کبودي رویدست.  بلند شد و اومد سمتمزی پشت ماز
 . چشمام رو باز و بسته کردمد،یی تأي نشونه به
 
  باهاتون داشتن؟یمگه چه دشمن -
 

 ! به عقده شدهلی که تبدی عشق؛یمی قدي نهی کهی:  زدم و گفتميپوزخند
 
 ؟یچ -
 
 . گذشتری که بود به خی دکتر؛ هر چالیخیب -
 
 ! گذشتریآره به خ:  سر تا پام اشاره کرد و گفتبه

 . نشستزشی و پشت مرفت
 
  درسته؟،ياریموقع حرف زدن نفس کم م -
 
 . دکتريبله آقا -
 
 ست؟یدفترچه که همراهت ن -
 

  باشه؟دیبا:  و گفتمدمیخند
 
 .نه خب -
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 . کاغذ برداشت و مشغول نوشتن شدکهی تهی
 
  دکتر؟يآقا -
 

 جانم؟:  بود، گفتنیی طور که سرش پاهمون
 

 حال بچه م چطوره؟:  کردم و آروم گفتمیمکث
 

 بچه؟:  رو آورد باال و با تعجب گفتسرش
 

 !زنت بارداره؟: دی پرسیخودکار از دستش افتاد و با نگران.  تکون دادمسر
 
 .بله  -
 
 ؟ی بهم بگنوی ادیاون وقت تو االن با:  داد زددی دویهمون طور که به سمت در م.  جاش بلند شداز
 
 به سمتم ریسم. با عجله وارد اتاق سرمه شد و در رو بست. من هم از جام بلند شدم و دنبالش به راه افتادم.  اتاق خارج شداز
 هو؟ی شد یچ:  و گفتدیدو
 
 . دونست سرمه حامله ستینم:  گفتمي خفه اي صدابا
 
 به سمت آب سرد کن رفت و ریسم.  ومدیسرفه م بند نم. نمی بشی صندليبازوم رو گرفت و کمکم کرد رو.  به سرفه افتادمو

 .آب رو که خوردم، سرفه م قطع شد. برام آب آورد
 . نشستکنارم

 
 . سرت آوردهیی چه بالنینامرد بب -

 ! مرده بودميدی رسیتو نم:  و گفتممدیخند
 
  ام؟کارهی وگرنه من چدم؛یکار خدا بود که به موقع رس -
 
 . زنگ خورد؛ جواب دادلشیموبا.  لبخند اکتفا کردمهی جوابش، به در
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 جانم الهه جان؟ -
 
-... 
 
  کنسلهینه امشب مهمون -
 
-... 
 
 .مارستانمی االن بدم؛ی محیبعدا برات توض -
 
-... 
 
 . من خوبمه؟ینه الهه تصادف چ -
 
-... 
 
 !ی نگران نباش خانومگه؛ی خوبم دگمیم -
 

 . رونی موقع دکتر از اتاق اومد بهمون
 
 . زنم؛ فعالیالهه من بعدا بهت زنگ م -
 . ستی حالت خوب ننیتو بش:  بلند شم که گفتی صندليمنم خواستم از رو.  بعد از جاش بلند شدو
 
 . خودش به سمت دکتر رفتو
 

 پشتش به ریسم.  اما ناراحت نهد؛ی رسی به نظر میدکتر عصب.  نظر داشتمریاما حرکاتشون رو  ز. دمی شنی هاشون رو نمحرف
 . دادی می بهم دلگرمنی اما حرکات دستش محکم بود؛ ادم،ی دیصورتش رو نم. من بود

 
 .ستادیباال سرم ا.  اومد از دکتر جدا شد و به سمت منری بعد، سمقهی دقچند

 
  گفت؟ی میچ -
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  که خدا انقدر دوستت داره؟ي کردکاریچ:  زد و آروم گفتي محولبخند
 
  گفت؟ی دکتر چگمی حالت خوبه؟ مریسم -
 
 . معجزه ستهی نی ا  سرمه،طی شرانیتو ا. گفت بچه ت سالمه -
 

 ی پاداش تموم سختنیا!  شکرتایچشمام رو بستم؛ خدا.  دادمهی پشت سرم تکواری و سرم رو به ددمی کشی از سر آسودگیپوف
 . صبرمهي جهی دخترم نتیسالمت. دمی بدست آوردن سرمه کشي که براهییها
 

 ! من دختره؟ اون که هنوز سه ماهش هم نشدهي گفته بچه یک! دخترم؟
 
 هم دیشا. ی و اخالقياشه؛ ظاهر دوست داشتم که بچه م مثل سرمه بدیحاال چرا دختر؟ شا.  تصوراتم خنده م گرفتاز

 .  خودمم عاشق دختر بچه ها بودمم،ی ها بگذرنی اياما از همه .  کردی حس رو بهم القا منیناخودآگاهم ا
 
 !  و رو کنهری باورم رو زی سالگی که بتونه تو اوج سيزی تنها چدی شا؛یی بلندِ طالي دختر، با موهاهی

 
 ... پدرشي مادرش و به صبورییبای دختر از جنس عشق؛ به زهی

 
 ؟یی آرتا کجايهو -
 
  شده؟یهان؟ چ -
 
 ؟ی عاشقای يصدبار صدات زدم؛ کر -
 

 !یعاشقم حاج:  رو پاش و گفتمزدم
 
 !یآخ آخ بسوزه پدر عاشق -
 

  شده؟یحاال چ:  و گفتمدمیخند
 
 . تحت نظر باشهدیدکتر گفت سرمه با -
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 خب؟ -
 
 . تونه بمونهی تو اورژانس که نمگه؛ی به بخش دمیتقلش کن مندیبا! خب به جمالت برادر من -
 . شهيمگه چند روز قراره بستر -
 
 . بره بخشدی شدن باي بستريبرا.  ندارهی ماه فرقهی ای روز هی -
 
 خب؟ -
 
 .گهی دمی انتقالش رو بکني کارامیچت شده تو؟ بلند شو بر! جی گيا -
 
 .آهان، باشه -
 

 .می انتقال سرمه رو انجام دادي و کارهامی رفترشیبه سمت پذ.  بلندم کردی صندلي رو گرفت و از رودستم
 

*** 
 ... ماه بعددو
 

 . شدمادهی پنی رو برداشتم و از ماشدی خري هاکیپالست.  در خونه توقف کردميجلو
 . ستی وقت باز نچی هگهی داط؛یمثال درِ ح.  عوض شدزهای چیلی از اون اتفاق، خبعد

 .  و زنگ زدمدمستای در اپشت
 
 ه؟یک -
 
 . در رو باز کنایسرمه ب -
 
 ؟ي نداردی مگه کل؟ییآرتا تو -
 
 . زدمخی در رو باز کن که من اینه ندارم؛ ب -
 . اومدمستایوا -
 

 . چهارچوب قرار گرفتي بعد، در باز شد و سرمه توقهیدو سه دق.  لبم نشست؛ نقشه م گرفتي رویطانی شيلبخند



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 174 

 
 .یسالم خانوم -
 

 .یخسته نباش. سالم:  زد و آروم گفتي محولبخند
 
  تو؟امیاجازه هست ب -
 
 . در کنار رفتي جلواز
 
 .دییبفرما -
 

 . اول من وارد خونه شدم و بعد هم سرمه.  از برف انداختم و با سرمه هم قدم شدمدهی پوشاطی به حینگاه.   داخلرفتم
 
 ؟يچرا انقدر زود اومد -
 
 . برگردمیاگه ناراحت:  ذاشتم، گفتمی اپن مي ها رو روکی که پالستی حالدر
 
 !ی کنارم باششهیمن که از خدامه هم -
 

 .به سمت مبل رفتم و نشستم. کتم رو در آوردم و دادم بهش.  سمتماومد
 
 آرتا؟ -
 جونم؟ -
 

 گه؟ی دی نداشتدیتو کل:  رو جلوم گرفت و گفتدی کلدسته
 

 ! چپی علي رو زدم به کوچه خودم
 
  کتم بود؟بیون تو جا -
 

 .بله:  گفتطلبکارانه
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  نکردم؟داشیپس چرا من پ -
 

 .اومد و روبروم نشست.  گذاشتی چوب لباسي رو روکت
 
 .رونی سرما بکشونم بنی خواستم تو رو تو ایبگو م -
 
 ...خب -
 
 ؟یخب چ -
 

 !یخب دوست داشتم تو در رو برام باز کن:  تر کردم و آروم گفتمکی رو بهش نزدسرم
 

 .دیخند
 
  چطوره؟یحال فسقل -
 

 ...یخوبه؛ ول:  شکمش گذاشت و گفتي رو رودستش
 . شدمنگران

 
 ؟ی چیول -
 
 ! کنهی متی مامانش رو اذیلیخ -
 

 .  کنار شکمش بودقایسرم دق. دمی مبل دراز کشي پاش گذاشتم و رويسرم رو رو.  کنارشرفتم
 
 .ارمایدر م چشماتو ی کنتی زن منو اذيبخوا! ی وجبمی نیهِ -
 

 !وونهید:  و گفتدی خندبلند
 

 .می زنی مي پدر فرزندي حرفامیدار! سیه:  گفتميجد
 
 . کردی نگاهم ماقی اشتبا
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 . از انتظارمی ما که مرد؟يای می پس ک؟ییبابا -

 ...مکث
 
 ؟يای زودتر بشهیحاال نم! گه؟ی چهار ماه د؟یچ -
 

 اد؟ی بای بچه مون ناقص به دني خوای آرتا؟ میگی میچ: سرمه
 
 . کن فدات شمسیشما ه -
 
 .بله، چشم -

 . شکمش گذاشتمي گوشم رو رودوباره
 
 ؟یچ -
 

 ...مکث
 
 . به سرمه نگاه کردمتی عصبانبا
 
  سرمه؟گهی می چنیا -
 
  گفت؟یمگه چ:  گفتی ترسِ ساختگبا
 
 . ور اون ورنی ای رفتي باز بلند شدگهیم -
 

 . گرد شدچشماش
 
 !آرتا؟ -
 
 .گهیپس بچه م راست م -
 

 .دی کشی موهام مي از دستاش رو تویکی کرد و ی نگاهم ممهربون
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  بمونم؟نجایچقدر ا.  تو خونهرهیخب حوصله م سر م - 
 

 نی زمنی کردم روحم بیاون لحظه، انقدر آروم بودم که احساس م.  کردی نوازشش رو موهام، من رو به خواب دعوت مدست
 . کردهریو آسمون گ

 
 .شمی کنم قربونت برم؟ خب نگرانت مکاریمن چ:  همون لحن آروم گفتمبا
 
 .  کارم و همکارام تنگ شدهيدلم برا -
 
 . شدم به چشماشرهیخ
 
 .ی استراحت مطلق باشدی دکتر گفته با؟ی خانومهی من چریتقص -
 

 . دونمیم:  و گفتدی خندمحو
 

 .که همه رو پشت سرش جمع کرده بودتازه متوجه موهاش شدم .  بهش انداختمینگاه
 
 .ي موهات رو ببندیعادت نداشت -
 
 !  خونهيای انقدر زود بیتو هم عادت نداشت -
 

 .؛ قند تو دلم آب شد  با خودم فکر کردمهی ثانچند
 
 ؟ي کردی تو موهات رو بخاطر من باز میعنی -
 

 .باز و بسته کرد» آره« ي رو به نشونه چشماش
 
 !ی آخه من عاشقتم که تو انقدر خوبوونهید -
 

 . کردی صورتم؛ عطرش مستم مي روختی خوش رنگش ريموها. دستش رو به سمت موهاش برد و بازشون کرد. دیخند
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  شربت؟ای ي خوری مییچا -
 

 ! تلخيقهوه :  و گفتمدمی کشییآه بلند و باال.   رو بستمچشمام
 
 . داره برامی هم برمیقهوه م کجا بود بابا؟ چه فاز با کالس:  و گفتمیشونی رو پزد
 
 .ی ضدحال زدني خدایعنی:  پاهاش بلند شدم و گفتمي رواز
 
 .حقته -
 
 . کردی رو بازرسدی خري هاکیدونه به دونه، پالست.  مبل بلند شد و به سمت آشپزخونه رفتي از روی سختبه
 
 ؟يدی گفتم خریآرتا هرچ -
 
 .همه رو مو به مو -
 
 ؟یگی دروغ می چيبرا -
 
  کمه؟يزیچرا چ:  تعجب به طرفش برگشتم و گفتمبا
 
 ! کهيدی نخرپسیچ:  گفتی بغض ساختگهی با
 
 دم؟یاِ نخر -
 
 .نه:  همون حالت گفتبا
 
 . کنهی چاق مپسی نداره؛ چبیخب ع -
 
 . نداره هایچشم بچه ت چپ شد به من ربط -
 
 . خرمی برات مرونی بمیریخب امروز م -
 



            رمان عشق دوم                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 179 

 رون؟ی بمیری م؟یگیراست م:  زده گفتذوق
 

 ؟يدی به ما میی چاهیحاال ! آره خوشگل خانوم:  و گفتمدمیخند
 
 . عشقمدمیمعلومه که م -
 
 .دوباره روبروم نشست.  و اومد تو سالنختی ریی تا چادو
 
 ؟ی چگهی د؛یی چانمیا -
 
 .دستت درد نکنه -
 

  حالِ خوبش خراب نشه؟نی موضوع رو بهش بگم که اي کردم؛ چجوری مي رو برداشتم و باهاش بازیی چافنجون
 
 م؟ی برمی خوایآرتا امروز کجا م -
 

 .  قدم اول رو خودش برداشتخوبه؛
 
 ...بابا تماس گرفت -
 
 خب؟ -
 
 . دادسرامی بردیبا -
 

 ؟یدادسرا واسه چ:  شد و گفتي جدلحنش
 
 !مهرداد... ي محاکمه يبرا -
 

 .آهان:  لب گفتری فکر کرد و زیکم
 

 آرتا جان؟:  گفتي کرد و با لحن پر از نازیمکث
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 جونم؟ -
 
 م؟ی زودتر برشهی مگم،یم -
 

 طون؟ی شي بري خوایکجا م:  زدم و با لبخند گفتمیچشمک
 
 ه؟ی بچه مون چی بفهميتو دوست ندار -
 
  کنه؟ی میمگه فرق -
 
 .گهی پسر دای دختره می بفهمدی بالشی وسادی خريباالخره برا -
 
  باشه؟ی چيتو دوست دار -
 
 !پسر -

 چرا پسر؟:  و گفتمدمیخند
 
 !ي آدم مغرور و جدهیچون دوست دارم مثل تو بشه؛  -
 

  مثل من باشه؟یگی اخالقم؛ اون وقت تو منی از اادیهمه بدشون م:  و گفتمدمی خندبلند
 
 . اخالق رو دوس دارمنیهمه به من چه؟ مهم منم که ا -
 

 ؟ي دوست داریحاال تو چ:  کرد و گفتیمکث
 
 . کنهی نمیبرام فرق -
 
 . بودامرزمی خدا بيآره اونم که توهم زده بود بچه دختره من نبودم که؛ عمه ! ی دروغ گفتم مثلِ چیعنی

 
 ؟ی بزنی تونی حدسم نمیعنی -
 
 !چرا، به نظر من دختره... حدس که -
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 چطور؟ -
 
 !شهی سر دختر، مادر زشت مگنیمآخه  -
 
  من زشت شدم؟یعنی گه؛یدستت درد نکنه د:  گفتي دلخوربا
 
  گفت؟یک... نه... اِ -
 
 .ی االن خودت گفتنیهم -
 
  گفتم؟یمن؟ نه من ک -
 
 .گهی دي نکن آقا آرتا؛ حرفتو زدیماست مال -
 
 . بلند شد و رفتو
 
 ؟يری ميحاال کجا دار!  بابايا -
 
 . اگه خدا بخوادرمی بمرمیم -
 
  بخوابم؟رمی می بگی تونی مثل آدم نمیعنی -
 
 دختر ی گفتی مثل آدم م؟ی مزه نپرونقهی دو دقی تونی نمیعنی! خاك تو سرت آرتا.  شدن در اتاق خوابدهی کوبي صداو

 . گهیدوست دارم د
 
 .ذاشتمفنجون هارو شستم و سر جاشون گ.  مبل بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتمي رواز
 

موهاش رو از .  بوددهی به پهلو و پشت به من خوابدم؛ی تخت دراز کشيرو  . در رو آروم باز کردمستادم؛ی و پشت در اتاق ارفتم
 ؟ياالن باهام قهر:  گوشش آروم گفتمریز.  صورتش کنار زدم و پشت گوشش گذاشتميرو
 
 . بخواب زشت نباشهیکی شیبرو پ -
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  ؟  کنمدایآخه من از تو خوشگل تر از کجا پ:  کردم، گفتمی طور که موهاش رو نوازش مهمون

 
 !بسه خر شدم:  طور که چشماش بسته بود، به طرفم برگشت و گفتهمون

 
آخ آخ اگه . تو خواب مثل فرشته ها بود.  لبش شده بودميمحو لبخندِ رو.  نگفتيزی چگهی بازوم گذاشت و دي رو روسرش

 ... بشهی شکلنی ادخترمونم
 

 ی خواب لبخند مي کردم؛ توی انگشت، صورتش رو نوازش مهیبا .  بازوم بودي شدم، سرِ سرمه هنوز روداری از خواب بیوقت
 .   کردمیدستم رفت سمت موهاش؛ پوست سرش رو نوازش م.  کنمدارشی بومدیدلم نم. زد
 
 سرمه جان؟ -
 
 هوم؟ -
 
 .د شرمونیپاشو قربونت برم؛ پاشو د -
 

 فکر، چشمام رو نیبا ا. گفتم االنه که دستش بره تو موهام.   م به سمت باال حرکت دادنهی سي آروم از رویلی رو خدستش
 !ساکت باش بذار بخوابم:  لب گفتری بهم زد و زی آرومیلیس.  صورتم متوقف شديدستش رو!  باطلالی خی زهیبستم؛ ول

 
 .  از حرکتش تو شوك بودمه،ی سه ثاندو
 
 . ذره احساس خرجت کنههی آدم ي جنبه نداریعنی -
 
 . حاال بذار بخوابم. آره  ندارم -
 ... پاشو؟ی چیعنیدِ :  ذره صدام رو بردم باالهی

 
 . قهیفقط پنج دق! سیه: همون طور که چشماش بسته بود، گفت.  رو گذاشت رو دهنم و مانع حرف زدنم شددستش

 
 تخت بلند ي که گذشت، خودش چشماش رو باز کرد و از روقهیچند دق. و سکوت کرد دی کشیقینفس عم.  اصرار نکردمگهید

 اقی سرم زدم و با اشتری بودم، دستم رو زدهیهمون طور که دراز کش.  نشست و مشغول بافتن موهاش شدنهی آيجلو. شد
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 هم ی شد؛ گاهیول بررس تر کرد و با دقت، مشغکی نزدنهی آهکارِ موهاش که تموم شد، صورتش رو ب.  کردمینگاهش م
 .دی کشی پوست صورتش ميدستش رو رو

 
 .ستادمی سرش اي تخت بلند شدم و باالي رواز
 
  سرمه؟ی کنی مکاریچ -
 
 آرتا؟:  شد و گفترهی چشمام خبه
 
 جانِ آرتا؟ -
 
 من زشت شدم؟ -
 
 . از دهنم در رفتايزی چهیبابا سرمه حاال من  -
 
 .ستای پاش وای زنی حرف مخود؛یب -
 
 !اصال خاك بر سر من -
 
 .ی گفتیقسم بخور که الک -
 
 . گفتمیباشه بابا، به جون خودم الک -
 

 . از اتاق خارج شم که مچ دستم رو گرفتخواستم
 
 !جون من رو قسم بخور -
 
 ! گل کردشی لجبازنیباز ا:  لب گفتمری سقف اتاق نگاه کردم و زبه
 

 آرتا؟:  زدداد
 

 .می پاشو حاضر شو برگه؛ی بابا بسه ديا:  و گفتمدمی کشرونی دستم رو از دستش بمچ
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 . امیخودت برو من نم:  و گفتدی چرخي اگهی طرف دبه
 
 . نشستم و سرش رو به طرف خودم چرخوندمنی زميرو
 
 .ییای زن دننی هم بپاشن، باز واسه من خوشگل تردی رو صورت تو اگه اسوونه،یآخه د -
 

 !ای بازم خرم کرددمی فکر نکن نفهمیباشه، ول:  و گفتدیخند
 
 .مای رسی به کارامون نمشهی مرید. پاشو خودتو لوس نکن -
 

 .رونی بمی از خونه زدم،ی هردو مون حاضر شدنکهیبعد از ا.   و از جاش بلند شددیخند
 

 . توقف کردممارستانی بهی ي ربع که گذشت، جلوکی. می و به راه افتادمی شدنی ماشسوار
 ن؟یی پايریمپس چرا ن -
 
 .استرس دارم آرتا:  طرفم برگشت و گفتبه
 
 . توئهنانی اطمي فقط براشمی آزمانی بابا معلومه که بچه م دختره؛ ا؟یاسترسِ چ -
 
 ؟ي بندیشرط م -
 
 !دخترم. میشرط ببند -
 
 !پسرم -
 
 !دخترم -
 
 !ای بازیم -
 
 . من دخترهي بچه  شما خودتو باخته فرض کن؛ -
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 .نمای پارك و سي بریپس اگه بچه پسر بود، تو منو م -
 
 و اگه دختر بود؟ -
 
 .ی بگدی تو باگهیاونو د -
 

 . زدمیطانیلبخند ش.  منتظرشي شدم به چشمارهی لحظه فکر کردم و خچند
 
 .گهیدِ بگو د -
 !سقوط آزاد -
 
 .اصال حرفشم نزن -
 
 !ای زنی جر مي دارنیبب -
 
 .ی دور سقوط آزاد رو خط بکشدی من بای تو زندگيآرتا قبال بهت گفتم؛ اومد -
 
 ! بلند آهنگ، ارتفاع، سرعت، سقوطيعاشق صدا. جانمیبابا سرمه من عاشق ه -
 
 .ی کني با جونت بازنکهی نه ای خوبه ولجانیآره، ه -
 
 .کارشون رو حساب کتابه.  هستیمنی ازاتی تجهی اونجا کله؟ی چی کنيبا جونت باز -
 
 . نگفتيزیچ
 
  شد؟یپس چ.  بچه پسرهيتو که مطمئن بود -
 
 ! خواد بکنی دلت میهر غلط:  حرص گفتبا
 
 .می شو برادهیپس پ -
 
 .نه آرتا -
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 ه؟یباز چ! اوف -
 
 .بذار من تنها برم -

 . مراقب باشیبرو ول:  و گفتمدمیخند
 
 .هستم -
 
 . رفتمارستانیسمت ب شد و به ادهی پنی ماشاز
 
 : کردمادیسرمه که نبود؛ صدا رو تا آخر ز.  رو روشن کردمنی حوصله م سر نره، ضبط ماشنکهی ايبرا
 

  ام ی زندگنی اری تو من فاتح تقدکنار
 ام ی فهمم که کی عمر تازه دارم با تو مهی از بعد
 
 » شناسمی عمر تازه دارم خودم رو مکی انقدر عاشق بشه؟ بعد از ي روزهی مغرور ي کرد؛ آرتای فکرش رو میک«
 
 یکنی هم حالمو بهتر مطی شرانی بهترتو

 یکنی مسری بهشت رو واسم مي تجربه
 
 »ی که تو کنارم باشهیی من همون جاي بهشت رو تو آغوش تو تجربه کردم؛ بهشت برامن«
 

  شعر فاخرههی نگاه مثل هی تو هر کنار
  مشاعرهنی من نگاه تو چه خوبه انگاه
 کنهی متی تو انگار جهان منو رعاکنار
 کنهی متی حضور کفانی ارامشم ايبرا
 
من .  چرخهی انگشت من ميکنار تو، جهان انگار رو.  چشم ازت بردارمستمی نگاهت اون قدر برام ارزش داره که حاضر نهر«

 »آرامش رو کنار تو تجربه کردم
 

 ... مشاعرهنی خوبه ا من نگاه تو چهنگاه
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 ي گشاديمانتو.  نظر داشتمریاز همون لحظه، تموم حرکاتش رو ز.  خارج شدمارستانی سه ربع گذشته بود که سرمه از ببایتقر
 . دادیکه تنش بود، شکم برآمده اش رو نشون نم

 
 شد و نیسوار ماش.  تو چهره ش بودی از ناراحتي و نه نشونه ادی خندی نه مدم؛ی تر شد، صورتش رو دکی که نزدنی ماشبه

 . هم بهم ننداختی نگاهمی نیحت.  دیدر رو محکم به هم کوب
 
  شد؟یچ -
 
  شد؟ی چیچ -
 
 .گهی دگمی بچه رو متیحالت خوبه؟ جنس -
 

 . نگاه کردبهم
 
 . ندارهی برات فرقیتو که گفت -
 
  نه؟ای هی بفهمم بچه م چدیباالخره با -
 

 . شدرهی رو چرخوند و به روبرو خسرش
 
  کجا هست؟یگی که مي سقوط آزادنیحاال ا -

 .  کنملی و تحلهی جمله رو تجزنی کردم تا امکث
 
 !دختر؟ -
 

 .تکون داد» آره« ي زد و سرش رو به نشونه ینیلبخند دلنش.  رو به طرفم چرخوندسرش
 ... پدرشي مادرش و به صبورییبای به ز،یی بلندِ طالي دختر، با موهاهی.  شدمرهی رو ازش گرفتم و به روبرو خنگاهم

 
 !وونهیسکته کردم د:  قلبش گذاشت و گفتيسرمه دستش رو رو. دمی خندی و بعد، بلند بلند مدمی کشي بلندغی جناخودآگاه

 
 ! بچه م دخترهيدی د؟يدید: با خنده گفتم.  رو روشن کردم و راه افتادمنیماش
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 .می کنی االن تصادف مواشی ؟يریحاال چرا انقدر تند م:  و گفتدیخند
 
 .می پرواز کنمی خوای که منیسفت بش! گهیدِ نه د -
 

 ...غی و جرون،یسرم رو بردم ب.  نیی رو آوردم پاشهی شم؛یتو اتوبان که افتاد.  کردمشتری رو بنیسرعت ماش.  رو بستکمربندش
 

 ی مادی و فردمی خندیم.  بودمای حس دننی بهترریحالم دست خودم نبود؛ درگ. دمی شنی بلند سرمه رو مي خنده هايصدا
 ...اهامی به لمسِ تموم روشمی تر مکیحال من خوبه و هر لحظه، نزد. زدم

 
 .  می و وارد ساختمون شدادهی پنیباهم از ماش.   ساختمون دادسرا نگه داشتميروبرو

 
 . حالمو بد کردهی اتفاقهی نجا،یهر وقت پامو گذاشتم ا -

 .دمی به تو رسنجای حال منو خوب کرده؛ از اشهی همنجایدر عوض ا:  زدم و گفتملبخند
 
. در رو باز کردم و اجازه دادم اول سرمه بره داخل.  به سالن دادگاهمیدیرس.  نگفتيزی چگهی بهم انداخت و دی لبخند نگاهبا

 . باهامون کردی گرمیبابا به سمت مون اومد و احوالپرس
 
 .نجای خواست شما رو بکشونم ایاصال دلم نم -
 

 . ستفهی بابا جون؟ وظهی چه حرفنیا: سرمه
 
 . بودی حضورتون الزامن؛یمتأسفانه شما شاهد قتل بود -
 

 .نهی کردم که بشتشیدستم رو پشت کمرش گذاشتم و هدا.  انداختنیی و سرش رو پادی تلخ خندسرمه
 

 .امی مگهی دقهیچند دق. رونی برمیمن م: بابا
 

 .می تکون دادم؛ از سالن خارج شد و من و سرمه تنها شدسر
 
 . سالن متنفرمنیاز ا -
 

   .دمی نگاه کردم و تلخ خندبهش
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 سرمه؟ -
 
 هوم؟ -
 
 ؟ی بگی چی به قاضي خوایم -
 . کردی تعجب نگاهم مبا
 
 . رودمی که ديزیچ -
 
  مهرداد قاتل فرزامه؟ی بگي خوای میعنی -
 
 ست؟یمگه ن:  و گفتدی کشي بلندآه
 
 ... شدی نمری اگه مهرداد با فرزام درگیول -
 
 خب؟ -
 
 !خب مهرداد نذاشت فرزام به خواسته ش برسه -
 

 . بود؛ به دست آوردن مننی خودش هم همي خواسته یول:  زد و گفتيپوزخند
 
 . وقت برآورده نشدچی خواسته ش هیول -
 

 ه؟ی حرفا چنیآرتا منظورت از ا:  گفترانهطلبکا
 
 کارش، ازش نی ايحداقل برا.   کردی خواست می که میاگه مهرداد نبود، فرزام هر غلط. می نکنی که حق کشنهیمنظورم ا -

 . میدفاع کن
 
 . کردی تعجب نگاهم مبا
 
 ! باشمی کسونی مددهیغرورم اجازه نم.  نگاهم نکن سرمهي جورنیا -
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  آرتا؟یبینقدر عجتو چرا ا -
 

 بود؛ قبل از نییسرش پا. پشت سر اون ها مهرداد رو هم آوردن.  و بابا اومدن داخلیهمون موقع در باز شد و قاض. دمیخند
 . دستم گرفتمي دست سرمه رو تونه،ی ما رو ببنکهیا

 
 :مهــــــــــــــــــرداد

 
   ها انداختم؛ی به صندلی چشم، نگاهریاز ز.  کردمیعطر نفس هاش رو احساس م.  سالن که شدم، ضربان قلبم رفت باالوارد

 من به ی که با اومدنش زندگیی روزا شده بود تموم فکر و ذکرم، و آرتانیخودشونن؛ سرمه که ا. دو تا دستِ به هم گره خورده
 . شددهی کشیتباه

 
 مدت شده بود نی که تو اي شعري کلمه به کلمه   کرد،ی سرمه که با لبخند و عشق به آرتا نگاه مدنی د رو آوردم باال؛ باسرم

 : شدي ذهنم جاري هام، توییهمدم تنها
 

 ی تو به هر سختی کنم بی متحمل
 ی که بدونم شاد و خوشبختی شرطبه
  آرومهاتی بشنوم دنی شرطبه
  از چشمات معلومهي دوستش دارکه

 وونهی دهی من، هی شب اونجاستیکی
  دونهی از خودم قدرِ تو مشتری بکه
 

 :سرمـــــــــــــــــــه
 

 نی عشق بنی و عذاب بکش؛ ببنی آره؟ حاال بب،ي من رو زجر بدی خواستیتو م.  دستم فشردمي آرتا رو محکم تر تودست
 .   انتهاستیمن و آرتا ب

 
 بیمهرداد اد: اسم -

 يریقتل و گروگان گ: جرم
 ! خردمندنیشاه: مقتول
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 با ،ی دفعه، در باز شد و دختر کم سن و سالکی. با تعجب به طرف آرتا برگشتم؛ نگاه اون هم متعجب بود!  خردمند؟نیشاه
 . وارد سالن شداه،ی سر تا پا سي شکسته و لباس هايظاهر
 .یمی داخل خانم کردییبفرما: یقاض

 
 . ها نشستی از صندلیکی ي تو و رواومد

 
 ه؟ی چهی دختر؟ قضنی ان؟یشاه.  شده بودمجی گجِیگ
 
 چشم دوخته بود به ش،یشگی ش انداخته بود و با ژست خاص و اخم همگهی دي پاي از پاهاش رو رویکی.  آرتا نگاه کردمبه

 .یقاض
 
  افتاد؟ی چه اتفاقانی شاي آقاي خونه ي اون روز تونی بگگهی بار دکی! بی اديآقا -
 
 . اکراه از جاش بلند شدبا
 
 .بی ادي آقامیمنتظر -
 
 ... با هدفِ قتلِنیمن و شاه:  کردنفی شروع کرد به تعری سرشار از ترس و آرومي صدابا
 

 ...مکث
 
 . تو اون خونهمی و همسرش، رفتانیآرتا شا -
 
 ! ارهی جرأت نداره اسم من رو به زبون بگهی دیحت

  و همسرش؟انی بود با شای تون چیچرا؟ دشمن: یقاض
 
 . گذشته افتادهي که توی مسائل و اتفاقاتي سرهی -
 
 ؟ي بدحی واضح تر توضي خواینم -
 
 . داشته باشهيری کنم تو اصل ماجرا تأثیفکر نم -
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 ه؟ی قضي خب؛ ادامه اریبس -
 
 ...  فقط قتلِ سرنیقرار من و شاه -
 

 ...مکث
 
 . زدی اون داشت من رو دور میول.  و همسرش بودانی شايآقا -
 
 . بدهحیواضح تر توض -
 
 دفاع از خودم مجبور ي کرد و من، برای داشت خفه م ميری درگنیتو ا.  شدمری داشت؛ من باهاش درگي قصد بدنیشاه -

 .به قتل شدم
 

 . کارا نبودنی من آدمِ انِی شاه؟یگی چرا دروغ میعوض:  اون دختر بلند شد و داد زدي هی گريصدا
 

 . لطفادی نظم جلسه رو به هم نزنیمیخانم کر: یقاض
 
 د؟ی کنی مدیی مجرم رو تأيحرف ها. نیشما و همسرتون شاهدِ قتل بود! یانیخانم ک:  بعد، رو کرد به من و گفتو
 

 مخصوص گاهی جايرسم و رسوم دادگاه رو کامال بلد بودم؛ رفتم و تو.  دادی با آرتا انداختم؛ با لبخندش بهم دلگرمینگاه
 . قرآنيم رو گذاشتم رودست. ستادمیا

 
 .ارمی به زبون نيزی چقتی خورم جز حقیقسم م -
 

 خب؟: یقاض
 

 ي بود؛ اما آقای دونم علتش چینم.  به سمت من اومديفرزام با قصد بد:  کردنفی و شروع کردم به تعردمی کشیقی عمنفس
 .  شدن و جلوش رو گرفتنری باهاشون درگبیاد
 

 گه؟ی دنهی شاهمنظورتون از فرزام، همون: یقاض
 
 .ستمی نانی طوره؛ من در جرنیظاهرا که هم -
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 . لو نرفتشی واقعتی افتاد، اما هوسی پلری آدم انقدر مرموز بود که گنیبله، ا -
 
  خردمند بود؟نی شاهش،ی اسم اصلیعنی -
 
 ...ی جامی علری ام،ی خردمند همون فرزام رستگار، عماد خالقنیبله، شاه -
 
 . شمیمتوجه منظورتون نم -
 
 ن؟ی با هم داشتي چه ربط و رابطه انیشما و شاه -
 
 .من همسر سابقش هستم -
 

 !گهی دي طعمه هی:  لب گفتری زد و زي پوزخندیقاض
 
  ماجرا؟يخب؟ ادامه :  دوباره، رو کرد به من و گفتو
 
 خالص شدن از ي هم براشونیا. ه ش کنه داشت خفی حلقه کرده بود و سعبی اديفرزام دستاش رو دور گردن آقا -

 . به گردنش فرو کنهشهی شکهی تهیدستش، مجبور شد 
 
 .دی کنی مدیی رو تأشونی ايپس شما ادعاها -
 
 !کامال -
 

 .  کردم؛ مطمئن بودم که انتظار نداشت به نفعش شهادت بدمی خودم احساس مي نگاه مهرداد رو روینیسنگ
 

 .  کرددیی من و مهرداد رو تأي از من، آرتا هم شهادت داد و حرف هابعد
 

 وقت بود یلی خسی آلوده شده که پلی دستت به خون کس؛ي بودی آدمِ خوب،ي بد کارتیتو در نها! بیسرگرد اد: یقاض
 .  گشتیدنبالش م

 
 . اما قتل، قتله؛ خوب و بد نداره:  و ادامه داددی کشیقی عمنفس
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 !ستمیه کردم وام کي کاريپا -
 
 .ي بدهی ددیقتلِ عمد نبوده؛ اما با -
 

  د؟ی جون شوهر من رو با پول طاق بزننی خوای م؟ی چیعنی:  اون دختر بلند شديصدا
 

  من؟ی سراغ زندگي و باز اومدیزن داشت! ی فرزام تو چقدر پستشوهر؟
 

 . داشتيشوهر شما به عمد کشته نشد؛ خودش هم قصد بد! یمیخانم کر: یقاض
 
 . کنمیمن باور نم -
 
 .میما دو تا شاهد دار -
 

 .دی شی با احترام از جلسه اخراج مد،یخانم اگه بس نکن:  گفتی جوابش رو بده که قاضخواست
 

 .  شد و سر جاش نشستساکت
 

 ...يریو اما گروگان گ: یقاض
 

 ؟ی قاضيآقا: آرتا
 
 ان؟ی شايبله آقا -
 
 .میری گی مون رو پس متیما شکا -
 
 . به جفت مون نگاه کرددی تردبا
 
 د؟یمطمئن -
 

 .می مطمئنمی تصمنی هم من و هم همسرم، از ا،ی قاضيبله آقا:  زد و گفتي لبخندآرتا
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 . مهربون بودن، خشک و مغرورهنیآرتا در ع.  ارهی  خواست حرص مهرداد رو در بی گفت؛ میظیرو با لحن غل »همسرم«
 

 .یچی هيری خب؛ پس گروگان گاریبس: یقاض
 
 .دی شی سرگرد نبود؛ متأسفانه خلع درجه مکیکار شما در شأن ! بی اديآقا:  کرد به مهرداد و ادامه دادرو
 

 .  نگفتيزی و چنیی سرش رو انداخت پامهرداد
 

 !ختم جلسه: یقاض
 

 به سمت در هی که با گرمدیته راهرو، زن فرزام رو د.  با آرتا و بابا هم قدم و از سالن خارج شدم.  شدهی کم، سالن تخلکم
 .از بابا و آرتا جدا شدم و به سمتش رفتم.  رفتی میخروج

 
 ؟یمیخانم کر -
 
   راهرو رو نشون دادم وي گوشه ي هایصندل.  اشک بودسی طرفم برگشت؛ صورتش خبه

 م؟ی حرف بزنشهیم: گفتم
 
 . شونه ش گذاشتميدستم رو رو.  کردی مهی صدا گری بود و بنییسرش پا. می و نشستمی ها رفتی سمت صندلبه
 
 ؟ی کنی مهی گری چيبرا -
 
 . نکنمهیگر!  مرده؟ی فهمیشوهرم مرده؛ م -
 
 چند سالته؟ -
 

 . رو آورد باال و بهم نگاه کردسرش
 
 . و پنجستیب -
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 نگاهت کیزش  اری نکن که حتی گم؛ اشکات رو حروم آدمی رو بهت منی خواهر بزرگ تر اهیبه عنوان :  زدم و گفتملبخند
 . رو نداره

 
 .من، دوستش داشتم -
 

 .تی اومده خواستگارشی اصلتیاونم حتما دوستت داشته که با هو:  زدم و گفتميپوزخند
 
  فراموشش کنم؟دی بايچجور.  باشهی آدمنی کردم همچیاصال فکر نم -
 
 .دوباره ازدواج کن. تی و برو دنبال زندگری بگهی از مهرداد دی تونیفقط تا م. بهش فکر نکن -
 
  کنم؟ی زندگگهی دیکی با ي هنوز دوستش دارم، چجوریوقت -
 

 که دو روزه ستی نیچون عشق دوم، عشق.   با عشق اولهی تر از زندگداری پایلی با عشق دوم، خیزندگ:  زدم و گفتميلبخند
 .  برهنی که بخواد آسون از بشهی نمجادی شه؛ آسون اجادیا

 ...ما وقت عملحرف زدن آسونه، ا -
 
 .  زنم رو خودم تجربه کردمی که بهت میی حرف هانیا -
 . اون آرتاست، شوهرم؟ینی بیاون آقا رو م:  انداختم و گفتمی زد، نگاهی بود و با بابا گپ مستادهی آرتا که ته سالن ابه
 
 . م کنی تونم زندگی لحظه بدون اون نمکیعشق دوممه، اما :  طرفش برگشتم و ادامه دادمبه
 .ادی مای به دنگهی بچه مونه، چهار ماه دنمیا:  شکمم اشاره کردم و گفتمبه
 

 . مبارك باشه:  و گفتدی خندتلخ
 
 ست؟ی نتی و خوشگلی جوونفیح. دوباره ازدواج کن؛ عاشق شو.  رو تلخ نکنتیزندگ -
 
 ام؟ی دونم؛ از پسش بر مینم -
 
 .ارزه ی بعدش مینیریسخته، اما به ش -
 

 . ری بگهی از مهرداد دی تونیفقط تا م: اشکاش رو پاك کردم و گفتم. دی خندتلخ
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 سرمه جان؟: آرتا
 
 جانم؟ -
 
 .زمی عزگهی دمی برایب -
 

 . امیاالن م:  و گفتمدمیخند
 

 .  برم؛ حرفام رو فراموش نکندی باگهیمن د:  به طرفش برگشتمدوباره
 
 . آرومم کردیلی حرف هاتون خان؛ی خانم شایمرس -

 .  خودم بوديهمش تجربه :  و گفتمدمیخند
 
 .می شدنیبا هم از دادسرا خارج و سوار ماش.  ازش جدا شدم و به سمت آرتا رفتم،ی بعد از خداحافظو
 

 :آرتـــــــــــــــــــــــــــا
 

 .  رو روشن کردم و به راه افتادمنیماش
 
  دختره؟نی به ای گفتی میچ -
 
 .می نزدیحرف خاص -
 

 .   مون رو شکستنیخودش سکوت ب.  بدهحیدم که برام توض نکرياصرار
 
 آرتا؟ -
 
 بله؟ -
 
 م؟یری ممیکجا دار -
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 !سقوط آزاد:  گفتمطنتی طرفش برگشتم و با شبه
 
 م؟ی نرشهیحاال نم:  گفتي لحن پر از نازبا
 
 !زمی جوره راه نداره عزچیه -
 

 . شدي جدلحنش
 
 . اصالری بموفتیبرو ب -
 
 .رمی مینترس من حاال حاال ها نم:  و گفتمدمی وار خندوانهید
 

 آرتا؟:  با ناز گفتدوباره
 
  نه؟،ی منو بکشيامروز قصد دار -
 
  شده؟یمگه چ:  تعجب گفتبا
 
 .بابا کم ناز کن واسه ما -
 

 . به صورتم زدی آرومي و ضربه دی خندکمرنگ
 
 !وونهید -
 
 .گهی تو شدم دي وونهید -
 

 .ي شدوونهی واقعا دنکهینه مثل ا:  گفتيجد
 

 ! شو دوست دارهیوونگی که دوونمی دهیآره سرمه خانم؛ من :  و گفتمدمیخند
 
 .زپلشک! اوهوع -
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 ؟ی بگی خواستی میحاال چ -
 ! کهيدی نخرپسیچ:  گفتی بغضِ ساختگهی با
 

 .  رفتادمیآخ، :  زدم و گفتممیشونی به پی آرومي ضربه
 
 ! آرتاي بدیلیخ:  گفتي بغض و لحن کودکانه ابا
 
 . قهر نکنایحاال ب -
 
 .با من حرف نزن -
 

 . سوپر مارکتهی افتاد به نگاهم
 
 . خرم براتی االن م؛ي سوپرنمیآها ا -
 

 گهی دی بزرگ و چند نوع خوراکپسیدو تا سوپر چ.  شدمادهی پی حرفچی پارك کردم و بدون هي سوپري رو روبرونیماش
 . سفارشتنمی اایب:  جلوش گرفتم و گفتمپسی چ بستههی.  نی و برگشتم داخل ماشدمیخر
 
 . انداخت و از دستم گرفتشپسی چي به بسته ی مشتاقش نگاهي چشمابا
 
 . آرتایمرس!  آخ جونيوا -
 
 . با ولع و اشتها مشغول خوردن شدشه،ی بسته رو باز کرد و برعکس همو
 
 .ستای بد نی تعارف به منم بکنهی -
 
 !ی کنی همه رو تموم معی سریینه تو شکمو -
 .دستت درد نکنه:  گفتمي دلخوربا
 
 .  قهر نکنایحاال ب:  لحن خودم گفتبا
 
 . رو جلوم گرفتپسی چي بسته و
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  بخورم؟يمن که دستم بنده چجور -
 

 . هم گذاشت و جلوم گرفتي روپسی کرد و بعد، دو تا چیمکث.  عقبدی رو کشبسته
 
 .آها حاال شد -
 

 . رو تو دهنم گذاشت و دوباره مشغول خوردن شدپسی چ رو باز کردم؛دهنم
 
  سرمه؟گمیم:  دهن پر گفتمبا
 
 بله؟ -
 
  ما چرا اسم نداره؟ي بچه نیا -
 
 .میچون هنوز اسم انتخاب نکرد -
 

 !يهنر کرد:  بهش انداختم و گفتمي معنا دارنگاه
 
  گفتم مگه؟یچ -
 
 !ارمی هوشت دارم شاخ در مزانی منی فقط از ایچیه -

  مدِ نظرته؟يزیحاال مگه تو چ:  کرد و گفتیمکث
 
 ؟یخودت چ -
 
 .ینه، دوست دارم تو انتخاب کن -
 

 .  شدمرهی رو ازش گرفتم و به جاده خنگاهم
 
 !»ایدر« بلند و مواج، مثل ي دختر با موهاهی
 !»عسل« نافذ و به رنگ ي دختر با چشماهی
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 !»ترانه« مثل ن،ی دلنشیی دختر با صداهی
 
 دِی نوم،ی نسنی پوش بود، اما ادی سفنی هنوز زمنکهیبا ا.  کردی صورتم رو نوازش ممی نسي آوردم؛ خنکانیی پای رو کمشهیش

 ... ترانهم،ی بهار، نسا،ی کلمه ها؛ درنی دارن ای خوبیچه حس. دادیاومدن بهار رو م
 

 !رهیارون بگ تو آسمون؛ االنه که باهِی سي شدم به ابرهارهیخ.  رعد و برق بلند شديصدا
 به ن،ی باز ماشمهی ني شهی هم از شیگاه.  کردنی برخورد منی ماشي شهی بارون، دونه به دونه و آروم به شي هاقطره

 .  شعر عاشقانه، پر از احساس و پر از آرامشههیهر قطره ش مثل   ! باروننی داره ای خوبیچه حس.  خوردنیصورتم م
 

 !آخ من عاشق بارونم: سرمه
 
 . هم گذاشته بودي برده بود و پلک هاش رو رورونیسرش رو ب.  بوددهی کشنیی رو تا ته پاشهیش.  طرفش برگشتمبه
 
 . دارهی حس خوبیلیآره، خ -
 . بارون خالصه کردهيبه نظر من، خدا تموم احساسش رو تو -
 

   ! احساسات خداصیبارون، تلخ! یچه طرز فکر قشنگ.  زدملبخند
 
 سرمه؟ -
 

 جانم؟:  و گفتنیخل ماش دابرگشن
 
 . هم انتخاب کردهي ما رو دوست داشته که من و تو رو برایلیخدا خ -
 

 . بچهنی حس دوست داشتن، شده انی ايو خالصه :  کردم و با لبخند ادامه دادممکث
 

 . کردی شکمش گذاشت و با لبخند بهش نگاه مي رو رودستش
 
 اسم دخترمون بارانه، درسته؟ -
 
 ؟يدوستش دار -
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 . دوستش دارمیلیآره، خ:  شد به چشمام و گفترهیخ
 
 ! هم دارهي اهی عجب قافان؛یبارانِ شا -
 
 ...نهیری چه شي خندی تو مد؛ی خندیم
 

 ! به مکان مورد نظر؛ سقوط آزادمیدی ساعت، رسکی از حدود بعد
  اون باال؟می بردیما با:  به برجِ بلند سقوط آزاد انداخت و گفتیسرمه نگاه. می شدادهی پنی ماشاز
 .آره -
 

 . شده بود، دستش رو دور بازوم حلقه کردرهی برج خي فرو برد و همون طور که به باالی دهنش رو به سختآب
 
 ؟ی ترسی نکنه مهیچ -
 
 .نه اصال -
 

 م نهی سيتو که سرمه، نگاهش رو از اون آدم گرفت و سرش رو دی نکشهیبه ثان. نیی پادی برج پري نفر از باالهی لحظه، همون
 .فرو کرد

 
 !ی ترسیقشنگ معلومه نم -
 

 . شدرهی به صورتم ختی م جدا کرد و با عصباننهی رو از سسرش
 
 گم؟ی مگه دروغ مهیچ -
 
  ترسم؟یمن م -
 
 . ترسمینه پ من م -
 

 . رو از بازوم جدا کرد و جلوتر از من، به طرف برج رفتدستش
 
 . ترسهی می کنمی ببمی برایب -
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 .يدی پری خودت میاگه جرأت داشت -
 ی نبود، شک نکن مينجوری اتمیاگه وضع: انگشت اشاره ش رو به طرفم گرفت و گفت.  و به طرفم برگشتستادی حرکت ااز
 . دمیپر
 
 ؟ي بپري خوای مي چجورنمی ببارمت؛یپس بعدا دوباره م -
 

 . صداش رو پنهان کنه؛ اما موفق نبودي کرد ترسِ توی میسع
 
 . پرمیلومه که ممع -
 
 !نیی بپره پابهی همه مردِ غرنی زنم جلو ادمیآره منم برگ چغندر، اجازه م -
 
 !ی زنی زرِ اضافه می کنی غلط ميدیتو که اجازه نم -
 

 چپ به زنم نگاه ی ذارم کسیبده نم:  گفتمیدستم رو پشت شونه ش گذاشتم و با مهربون.  و به سمتش رفتمدمی خندبلند
 کنه؟

 
 . نکنتمی اذینه ول -
 
 ؟ي شدیخوبه؟ راض. من غلط کردم -
 

  باال؟می همه پله برنی از ادیما با:  به پله ها انداخت و گفتیبا بهت، نگاه.  پله هاي پامیدیرس. دی خندفقط
 
 .گهیآره د -
 

 . تونمیآرتا من نم:  بهم انداخت و گفتی مظلومنگاه
 
 .وفتی تونم، بدو راه بیانقدر نگو نم -
 
 اد؛ی آرتا نفسم باال نميوا:  از پله ها نشست و با نفس نفس زدن، گفتیکی ي که رومیاواسط راه بود.   اجبار همراهم اومدبه
 . تونمی نمگهید
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 .میوفتی دوباره راه من،ی جا بشنی ذره همهی -
 
 ن؟یی پای باال، بعد خودتو پرت کني همه راه برنیاصال ارزش داره ا -
 
 ! دارهی چه لذتیآخ اگه بدون -
 
 . خوام بدونمیعمرا نم -
 
 .ی ترسیاز بس م -
 

 .  ندارهیترس اصال برام معن!  امیانیمن سرگرد ک.  امی رفته من کادتیبرو بابا انگار :  زد و گفتيپوزخند
 
 ! من بودمدی ترسی از سوسک می هم که مثل چیآره اون -
 
 . کنهیاون فرق م -
 
 .دی لرزی مي دستت چجوری دونی نم،ي کردی به برج نگاه می داشتنیی اون پایوقت. یچی هنیحاال ا -
 
 کنم قراره از اون باال ی تصور میمن ترسم بخاطر تو بود؛ وقت. دمی پری االن منی رو داشتم، همطشیباور کن اگه شرا -

 ...يبپر
 !يوا:  گفتي ادهی رو بست و با لحن کشچشماش

 
 رم؟ی بموفتمی بی ترسی مه؟یچ -
 
 . هاي ذارم بری نمی حرفا بزننیاِ آرتا از ا -
 

 . میحاال اگه حالت جا اومد، پاشو بر!  نگرانشهیچشم خانمِ هم:  و گفتمدمیخند
 . شناسنی رفت و آمد کردم که همه من رو منجایقبل از ازدواجم، انقدر ا. می برج رفتي جاش بلند شد و باهم به باالاز
 
  طرفا؟نیاچه عجب، از ! انی شايبه آقا -
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 .بود، رفتم» آرش«خودم هم به سمت مسئولِ برج که اسمش .  رو به سرمه نشون دادم؛ رفت و نشستی صندلهی
 
 .سالم آرش خان -
 
 .می هم دست دادبا
 
 شه؟ی ما دلمون برات تنگ میگی معرفت، نمیب.  سالمکیعل -
 

 . خوام بپرمیببند اون طناب هارو که م. حاال که اومدم:  و گفتمدمیخند
 
 !باز گفت طناب -
 
 . زده امجانی هیفقط زودتر که حساب.  یحاال هر چ -
 
 .می ندارشتری آقا آرتا که بهی به چشم؛ يا -
 

 که ي لب و آروم، جورریز.  کرد که نپرمی نگرانش، التماسم ميبا چشم ها.  به سرمه انداختمی حاضر شدم، نگاهنکهی از ابعد
 .چشمات رو ببند:  کنه گفتمیبتونه لب خون

 
 ...  ودمی کشیقینفس عم.  من هم چشمام رو بستم.  هم گذاشتي زد و چشماش رو رولبخند

 
واسه چند .  کنده شدهنی کردم، روحم از زمی و هوا بودم و احساس منی زمنیب.  زدمی مادیاز ته دلم فر.  شدی پاهام خالریز

 کردم تموم جهان تحت فرمان یاحساس م.  تموم وجودم رو پر کرده بودي آزاد احساسهی.  و از زماننی از زمدمیلحظه بر
 ...با غرورمه که زنده ام ، بود و مندهیاحساس غرورم به اوج رس. منه
 

*** 
 ... سال بعدچهار

 
 :سرمـــــــــــــــــــــــه

 
 . زنگ خوردلمیهمون لحظه موبا.  پارك متوقف کردمهی ي رو جلونیماش
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 ؟ی مامانهیک -
 
 !باباست:  زدم و گفتميلبخند.  طرفش برگشتمبه
 

 .  دادمجواب
 
 .  سالم آرتا جان -
 
 ؟ییکجا. سالم -
 
  شده؟يزیچ. رونیباران رو آوردم ب -
 
 .  سر کارینه آخه بابا زنگ زد گفت نرفت -
 
 .  پاركارمشیآره بهش قول داده بودم ب -
 

 . رو بده به منی گوشیمامان: باران
 
 . دستت باشهی خواد باهات حرف بزنه؛ گوشیآرتا باران م -
 

 . سالم بابا آرتا:  گفتی زبوننیریبا ش.  رو گذاشتم رو بلندگو و دادمش به بارانیگوش
 
 ؟یی بابایخوب. آخ من قربون اون بابا آرتا گفتنت برم -
 
 . منو آورده پاركیمامان. اوهوم -
 
 ؟یبدون بابا رفت:  گفتی ناراحتبا
 
 . گهی سرِ کار دیخب تو رفت -
 

 . برو بهت خوش بگذره؛یی کردم بابایشوخ:  و گفتدیخند
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 .خداحافظ. باشه بابا جون -
 
 .ییخداحافظ بابا -

 . رو ازش گرفتمیگوش
 
  خونه؟يای میآرتا ک -
 
 .امروز ممکنه کارم طول بکشه -
 
 .مراقب خودت باش.  بابا، باشهيا -
 
 ؟ي نداريکار.  طورنیتو هم هم -
 
 . فعالگه،ینه د -
 
 .خداحافظ -
 
 .  ارتباط قطع شدو
 
 .گهی دمی بریمامان -
 
 .زمی عزمیبر -
 
 .دی و به طرفشون دودی کشرونینگاه باران که به تاب و سرسره افتاد، دستش رو از دستم ب. می و وارد پارك شدادهی پنی ماشاز
 
 . نی زميباران مواظب باش نخور -
 
 ؟ي هولم بديای میمامان:  تاب نشست و گفتيرو
.  کردی رو دو برابر مشییبای و زشیی بلند و طالي موهاي تودیچی پیباد م.  دادمی هولش ماطیآروم و با احت.  طرفش رفتمبه

 . توجهم رو جلب کردیی آشنايمحو خنده هاش بودم که صدا
 
 .نی زمي خوریسرمه؟ سرمه جان بابا ندو م -
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 یبا  دقت نگاهش م.  سه ساله بودبای تقري دختر بچه هیحواسش به من نبود و سرگرم !  طرف صدا برگشتم؛ مهرداد بودبه

 .  شدی مدهی ددی سفي موهاش، چند تار مونیکردم؛ چهره ش شکسته شده بود و ب
 

اما بعد، .  تو شوك بودهیچند ثان.  برگشت که هولش بده، نگاهش بهم افتادیوقت.  تابِ کنار باران نشوندي دختر رو رواون
 !انیسالم خانمِ شا:  زد و گفتيلبخند

 
 .ستادیاومد و کنارم ا. سر تکون دادم» سالم« ي نشونه به
 
 . تا هولت بدمنیبابا جون محکم بش -
 
 !ازدواج کرده؟.  کردمی تعجب نگاهش مبا
 

 ؟ي دیمامان چرا هولم نم: باران
 
 ! خودم اومدم و شروع کردم به هول دادنش؛ درست مثل مهردادبه
 
 .  خودتههی شبیلیدخترت خ -
 

 . زدملبخند
 
  درسته؟گه،ی چهار سالش باشه ددیاالن با -
 
 .آره چهار سالشه -
 
 .خدا حفظش کنه براتون -
 
 .ممنون -
 

 .  کنمي خوام سرسره بازی من میمامان: باران
 
 .   خوامیبابا مهرداد منم سرسره م -
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 .می با فاصله کنار هم نشست،ی صندلهی يما هم رو.  به سمت سرسره رفتنییدو تا. می کردادهی ها رو از تاب پبچه

 
 .ی برگشتم اداره، بهم گفتن رفتیوقت: من
 
 ؟یمگه سراغم رو گرفت -
 
 .  نزدهیانگار خودش متوجه شد حرف درست.  نگفتميزیچ
 
 . گرفتمی بود؛ انتقالنی اونجا برام سنگيفضا -
 
 ؟ی نگرفتعیترف -
 
 !بیچرا، دوباره شدم سرگرد اد -
 
 . هم به من ننداختی نگاهمی نی تمام مدت حرف زدنش، نگاهش به بچه ها بود و حتتو
 
 ؟يازدواج کرد -
 
 . سؤال به طرفم برگشتنی ابا
 
 . فرزام رو دادمي هی دنکهی بعد از اقایآره، دق -
 
 ؟يدوستش دار: دمی پرسدی تردبا
 

 !عاشقشم:  زد و گفتيلبخند محو. نیی رو انداخت پاسرش
 
 ! وقت ازت متنفر نبودمچیمهرداد من ه:  گفتمیفی ضعي و با صدانییسرم رو انداختم پا.  ته قلبم براش خوشحال بودماز
 

 .اوردمیاما سرم رو باال ن.  کردمی خودم احساس مي نگاه متعجبش رو روینیسنگ
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 و من، تو رو به عنوان برادرم می با هم بودشهی کارمون هميما به واسطه . ي کردی نمی فرقچی هاری من با ساميتو برا -
 . قبول کرده بودم

 
 ...   مکث

 
 . تمام باورهام نقشِ بر آب شد،ي کردي ازم خواستگاریوقت -
 

 . رو آوردم باالسرم
 
 گم؟ی می که چی فهمیم -
 . شد به بچه هارهیسر تکون داد و دوباره، خ» آره« ي نشونه به
 
 .  رو، زن و بچه م رو دوست دارممی خوام بهش فکر کنم؛ چون زندگی هم نمگهید. من گذشته رو فراموش کردم سرمه -
 

 ...مکث
 
 ه؟ی چي وجه مشترك من و تو توی دونیم -
 
 .به طرفم برگشت.  نگفتميزیچ
 
 !میری راه مغی تکیهردومون با هم لب . می کنی می با عشق دوم خودمون زندگمی هردومون دارنکهیا -
 
  با عشق دوم بده؟یزندگ -
 
 . بهتر از عشق اولی هم خوبه، حتیلیخ! نه نه -
 

 ...مکث
 
 ...ستی ننی عشق اول بهترشهی هم؟ی دونیم -
 

 من يآرتا برا!  تونه باشهیا بهتر که م رو قبول دارم؛ امشهی کس مثل عشق اول نمچی هگنی که مینیا.  گفتی مراست
 مرد مغرور که غرورش فقط در برابر من هی خوام؛ ی که من مهیزیچون اون چ.  بهتر و مناسب تر از فرزام بودیلی خیلیخ
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 ی مرد با ابهت، که اشکش رو کسهی.  شکستنش رو بشنوهي صدای کسره ذای شکنه، اما نمی که مي آدم قوهی نداره یارزش
 . نهی بینم

 ...ستی ننی عشق اول بهترشهی بهم ثابت کرد، که همیزندگ
 
 !ییسرمه، به خاك دست نزن بابا -
 
 ...بهی آدم عجنیچقدر ا!  دخترشياسم من رو گذاشته رو! سرمه؟.  بلند شد و به سمتش رفتو
 

 :ــــــــــــــــرداد مهــ
 
 ریاز ز.  کردنشون شدمزی آوردم و مشغول تمرونیدست هاش رو از خاك ب.  نشستمنی زمي سمت دخترم رفتم و کنارش روبه

 .  کردی به آسمون نگاه م،یی نشسته بود و با لبخند دلربای صندلي به سرمه انداختم؛ همچنان رویچشم، نگاه
 

 خاکه و ذهنت ریعشق اول تو ز!  تفاوت بزرگهی اما با م،ی درد مشترك دارهیهردومون :  زدم و با خودم گفتميپوزخند
 قی پاشم رو زخم عمی خورم و نمک می اسمت، هزاران بار حسرت مدنی تو و شندنیاما من، با هر بار د. شهی نمرشیدرگ
 ...يکاش تو نبود. دلم
 
 »انیپا«

 ی عصمتهیهان
1395/5/12 

 18:57: ساعت
 
 

 !نیندرو از دست  »ی عصبکیت« می رمان، با ننی دوم اجلد
 
 

telegram.me/caffetakroman  


