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 :مقدمه

 

 ها چکیپ چشیپ يچون نوا هم

 یخوشبخت يرد پا يچون صدا هم

 یمن هست یانداز زندگ نیطن

 یوحش ياز جنس پونه ها يشعر میسرا یم

 آهنگ و از شور از

 یناهماهنگ زندگ تمیر نیا از

 يهر راز ،يهر ساز از

 میگویم تیقلبم برا يملود از

 آواز نیا يپرآوازه  نیطن از

 ازین يدست ها نیا

 نگاه تو کی يتمنا در

 کران یآسمان ب نیا يسو به

 باال رفته اند یکران زندگ در

 بارانم يانتظار قطره ها به

 .روحم را همصدا بخوانند يملود تا

 

 ...نــام او  به

 

 

 : شدم داریب نایمل يبا صدا صبح

  ؟يره؛ مگه امروز دانشگاه ندارلنگ ظه گهیپاشو د...  يملود...  يملود -

 لنگ ظهره؟ مگه ساعت چنده؟  ویچ یهوم؟ چ -

 . میده و ن: نایمل

 . دمیفشنگ از جام پر مثل

 و بدعنق خالص بشم؟  یاستاد چشم لوچ نیاز شر ا يدفعه چجور نیحاال چکار کنم؟ ا! ؟ينکرد دارمیچرا زودتر ب ؟یچ -
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 . تنم کردم عیشتم و سرسر لباسام و از پشت در مانتومو بردا رفتم

 ...  يکنم؟ ا یخدا حاال چه غلط يا -

 : حرفمو نصفه قطع کرد و گفت نایکردم که مل یکردم غرغر م یکه داشتم مقنعه رو سرم م همونطور

 ... اووو  -

 ! خندهیداره م دمید. طرفش برگشتم

 گفتم؟  يدار زخندهیچ! ؟يخندیچرا م. زهرمار -

 . اون مقنعه درست کن اول. برم یو از کالفه بودنت لذت م خندمیتو م يدارم به حرفا. آره :نایمل

 . ستادمیاز حرکت ا نایاز حرص مقنعه رو از سرم برداشتم تا دوباره بذارم سرم که با حرف مل. کج رو سرم بود مقنعه

 . امروز جمعه ست. کردم یبگم شوخ يکه مهلت نداد يانقدر حرف زد: نایمل

 . کرد دنیه خندبعد دوباره شروع ب و

 : و پرت کردم طرفش و بلند با حرص گفتم مقنعه

  ؟يمگه مرض دار...  یتو روحت مل يا -

 : رو به سقف اتاق گرفتم و گفتم سرمو

 ! ولوله عذاب بکشم؟ نیانقدر از دست ا دیکردم که با یخدا جون مگه من چه گناه يا -

تو  ه؟یکنم، چهارما عذاب چ تتیذره اذ هیدت، سوما من مرض ندارم گفتم اوال درست حرف بزن، دوما تو روح خو...  يهو: نایمل

خواهر مهربون و  هیو آرزو  یتنها نباش نکهیا يبه تو کرده برا میتقد یرو دو دست یبهشت ي هیاز خدات باشه که منه حور دیبا

 ... خوشگل به دلت نمونه و 

 : وسط حرفش و گفتم دمیپر

 یمن، داشتم سکته م زیآخه عز. حاال تو ببخش. یبهشت ي هیحور دمیفهم! ؟یکن یتخاره ماس يمگه دار گهیبسه د. اوف -

 . دمینخواب یکه درست و حساب شبمید. که قلبم اومد تو دهنم یگفت نیهمچ. کردم

 اونوقت چرا؟ : نایمل

نه  تونستمیمنم که نم. میکارت جشن تولدشو پخش کن میغروب زنگ زد و گفت بر روزید. نِیتولد روژ گهیچون دو روز د -

صبح  میتا برسم خونه ساعت سه و ن. میکرد یکارت تولدش رو پخش م میشب داشت میو ن کیتا ساعت . بگم، قبول کردم

 . گرفته بود نویروژ نیرامبد ماش. رونیب میمن رفت نیبا ماش روزیآخه د. شد

 . دلم برات سوخت. بخواب ریخب پس بگ... آها : نایمل

 . دمیخواب یم میگفت ینم. بسوزه خودت يدلت برا -
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عقب افتاده  يو کارا نیانقدر به تولد روژ. بود دهیو چشمامو بستم اما خواب از سرم پر دمیرو تخت دراز کش. رونیرفت ب نایمل

 . فکر کردم که خوابم برد

 

**** 

 

. اوه...  قهیساعت ده و چهل دق .نگاه کردم یپاتخت يبه ساعت رو. شدم داریو تق و توق ظرفا ب ونیزیبلند تلو يصدا با

 ! نکرد؟ دارمیب یچرا کس! دمیچقدرخواب

قار و قور  يصدا. بود دهیچیغذا تو هال پ يبو. تو آشپزخونه نییرفتم پا. اتاقم رفتم و دست وصورتمو شستم w. cطرف  به

امان مشغول شستن ظرف و م. خودش شروع مرد به طبل زدن يرفت و برا یچیحرکت مارپ هیشکمم در اومد و دل و روده م 

 . بود نتیتو کاب شییجابجا

 . ایمامان ِدن نیو مهربون تر نیباتریسالم بر ز -

 : دمیرو پشت سرم شن نایمل يمامان جواب سالممو بده صدا نکهیاز ا قبل

 . زیکمتر زبون بر. نیریخودش يدختره . خوبه خوبه -

 . بخور يزیچ هی نیبش ایجان ب يسالم ملود! نایشد مثال بزرگ. گهیبسه د! ن؟یباز شروع کرد. ااا: مامان

 . خورهیم یداره روده بزرگه رو دولپ کهیمطمئنم روده کوچ گهید. مامان یآخ گفت -

 : با خنده گفت مامان

  ؟يدیخوب خواب. انقدر حرف نزن. دختر نیبش -

 دارمیچرا ب یراست. کمبود خواب داشتم یاببود؛ حس یآره خواب خوب! انقدر؟ یگ یمامان ِمن، مگه چقدر حرف زدم که م! وا -

  ؟ينکرد

و اخمو  یکه باز کالفه نباش یبخواب يریبه کارت نداشته باشه تا راحت بگ يمنم گفتم کار يدیگفت خوب نخواب نایمل: مامان

 . ياریما ن يتخمتو برا

 ریجور مواقع غ نیا. و بد اخالق شدمیهمش اخمالو م دمیخواب یبد م یوقت گفت؛یراست م. و فقط سرمو تکون دادم دمیخند

 ! قابل تحمل بودم

 . شکمت کل خونه رو برداشته مبلیدمبل و د يصدا. بخور غذا سرد شد ریبگ: نایمل

 : خنده گفتم با

 مامان، بابا کجاست؟  یراست. برو بابا -

 . مارستانیب: مامان
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  گرده؟یامروز که جمعه ست زود برنم. آها حواسم نبود -

 ! ایپرسیم ییسواال هی. گهید ادیهر وقت کارش تموم بشه م. داشت صبح زود رفت یاورژانس ماریب بابات: مامان

 ! ها هیچه شغل پردردسر. خب دوست داشتم حداقل امروز بابا تو خونه باشه -

 . درست کردم یکه دوست داشت ییغذا. میخورد نایمن و مل. غذاتو بخور که از دهن افتاد ایحاال ب: مامان

 . یاومـــم، مرس! هیبوش معلومه چاز  -

 

**** 

 

 شتریکه بابا نبود ب یموقع. راست رفتم تو اتاقم هیمورد عالقمه، از مامان تشکر کردم و  يکه غذا ياز خوردن کوکوسبز بعد

 ! برعکسِ من. دوست داره ینیزم بیو کوکوس ادیخوشش نم ياخه بابا از کوکوسبز. کرد یدرست م

 : افتادم نایحرف مل ادیلحظه  هی. به خودم نگاه کردم نهیو تو آ نشستم شمیآرا زیم يجلو

 "یبهشت ي هیحور" -

قلوه  يو لبا یقلم ینینسبتا بلند، ب يِقهوه ا يآبرو و موها ،یپوست گندم ،یعسل يخوشگله با اون چشما یلیخ گفت؛یم راست

 هیگم خواهرم مثل حور یم نیبه خاطر هم دمیها رو د هیحور کیحاال نه که من از نزد...  یِبهشت يها هیحور نیع قایدق...  يا

 ! یاونم از نوع بهشت! هاست

خاصِ و به رنگ  یلیمن خ يروشن داره رفته اما رنگ چشما يقهوه ا يبه بابام که چشما ییجورا هی نایمل يچشما رنگ

 ستین یچشم آب چکسیه يو مادر يتو خانواده پدر! گفتم یچ! به به! ایدر یخوشرنگ به زالل یآب. ستین هیشب یکس يچشما

 ! جالبه یلیخ نیو ا

که با  یپوست گندم ،یکمرم، آبرو خوش حالت و پر ِمشک يتا گود یمشک يموها ،یآب يچشما. زدم دید نهیخودمو تو آ دوباره

 . يقلوه ا يو لبا یقلم ینیرنگ موهام در تضاده، ب

 یبه تجرب يعالقه ا چیبر عکس من ه نایعالقه داشتم اما مل یبه تجرب یلیمن خ. میدار یچهار سال اختالف سن نایو مل من

دو . پزشکن تیاکثر میتو خانواده پدر. خونده کیکه گراف مهیو پدر ينفر تو دو خانواده مادر نیاول نایمل. خوند کینداشت و گراف

 . هیوممدرس دانشگاه و عمه م پزشک عم الیو خاله سه نترپلیا سیپل نایس ییتا عمو هام جراح و دا

 ییرایهال و پذ. میکرد يو باغبانمون آقا ماشاال گل کار نایداره که با مل یدرندشت اطیکه ح میبزرگ دار ییالیو يخونه  هی

طبق فنگ  نریزایو خونه رو به کمک د میعالقه و اعتقاد دار ییمن و مامان به مسائل فنگ شو. خونه با دو پله از هم مجزان

 ...  میدرست کرد ییشو

 . ور رفتم لمیو با موبا دمیتختم دراز کش يدل کندم و رو نهیاز آ گهید
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**** 

 

  ؟يملود... پاشو ...  يملود: نایمل

 . دمیرو سرم کش پتو

 ها؟  -

  ؟يملود: نایمل

  ه؟یبابا چ يا -

 . میگفت صدات کنم باهم شام بخور. رهیگ یبابا اومده سراغتو م! ؟یخواب یپاشو دختر چقدر م: نایمل

 : گفتم ریو از همون ز دمیلو دراز کشپه به

 . امیمنم م نییتو برو پا ؟يا؟ جد -

 . شد دهیمحکم از روم کش پتو

 . يدیخرس خواب نیع. نمیپاشو بب: نایمل

  ؟يدار کاریتو به من چ -

 . زشته بابا اومده نییپا ایمامان گفت ب. خسته شدم از بس صدات کردم: نایمل

 . شم کمک کن بلند. خب لهیخ. پوف -

چشمام قرمز . گرد گوشه اتاقم خودمو نگاه کردم ي نهیتو آ. شدم دهیتو دست دراز شده ش گذاشتم و سمت جلو کش دستمو

 . شده بود

 . کنم یاحساس سردرد م دمیاز بس خواب. خوابم برد یک دمینفهم -

 ! يدیخواب یچ نیع. معلومه: نایمل

 . سمتشو بهش و اخم کردم برگشتم

 . نییپا برو. خب توام -

 . راست رفتم تو هال هیو صورتمو شستم و  دست

 . سالم بابا جون خودم -

  ؟یخوب! ساعت خواب. سالم. به به: بابا

 . بابا نشستم کنار

 نه؟  يتو فشار بود یحساب. یخوبم، خسته نباش یمرس -

 . خون تو مغزش لخته کرده بود. بود یعمل سخت. آره بابا:بابا
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 :و گفتم دمیگز لبمو

 ! بود؟ یحالش چطوره؟ عمل خوب. چه بد يوا -

 .دارم يچقدر پدر قدرتمند. دلم براش سوخت. دیباریاز سر و روش م یخستگ. دیکش یقینفس عم بابا

 . دیبابا دستامو فشرد و بوس. و دستامو دور گردنش حلقه کردم و سرم و رو شونش گذاشتم ستادمیپشت مبل ا 

 یلیاون لحظه خ. کردن که دخترشونو نجات بدم يو زار هیگر یبه پام افتاده بودن و کل خانواده ش. بود یعمل سخت. یه: بابا

خدا رو . گذشت ریاما خداروشکر که بخ رهیبود بم کینزد. دست خداست ست،یمرگ که دست ما ن. ناراحت شدم، دلم گرفت

 . بار تو رو شکر هزاران ایخدا. به من داده یسالم يشاکرم که بچه ها

ازت ممنونم که  ایخدا. رفت یدارم؛ دلم براش غنج م یچه پدر خوب و مهربون... خدا بهش رحم کرد . یر شد؛ الهمور مو تنم

 ...ازت ممنونم . يتنِ سالم داد ؛يپدر و مادر خوب و سالم به من داد

 . کرد جو رو عوض کنه یبابا سع 

 . ستیمهم ن زایچ نیاالن ا: بابا

 .دادم لبخند نگاهش کردم و سرمو تکون با

 ! مهمه؟ یپس چ -

 . نیا: بابا

 ... از بس سرش شلوغه وقت سر خاروندن نداره چه برسه به خوردن غذا . بابام چارهیمنظورشو گرفتم؛ ب. شکمش اشاره کرد به

 : داد ادامه

 ! خانوم غذا غذا نیمیس! غذا غذا گهیم یه. زنهیم ياالن فقط دلم داره بندر -

 . میدیه خندهر س... مامانم بود  منظورش

 . دیگذاشت و سرشو بوس نایدستشو دور شونه مل بابا

 ! نا؟یمل یساکت -

 : و گفت دیگونه بابا رو بوس نایمل

 . ندارم بگم بابا جون يزیچ -

 ! رو سرتون نیچه خبره؟ خونه رو گذاشت: از آشپزخونه داد زد نیمیس مامان

 : بلند گفت يهم مثل مامان با صدا بابا

 ... بزنه  یگم ترک یم ياگر دوست دار. تپهیم يبه صورت بندر. ستین کنواختیالبته . تپهیدلم داره برات م. خانوم ریخبرخ -

 . رخندهیز میهرسه زد باز

 ! نمک بودا یب یلیبابا حرفت خ: نایمل
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 . کم کرد ونویزیتلو يو صدا دیخند بابا

 : خنده گفتم نیب

 ... دلم نه قلبم  ؟یگ یچرا م یکن یزبون نیریش یو به قول مل يزیزبون بر یتونیبابا خب نم -

 ...  نایمن و مل زیر زیر يخنده ها دوباره

داره  یچ دونهیو نم کنهیمغزش کار نم گهیخب آدم گرسنه د! ن؟یکن یو منو مسخره م نیکن یم یکیدست به . وروجکا يا: بابا

 ! گهید گهیم

 ... ما  يمع سه نفره خونه به ج يهرسه و اضافه شدن فرشته  يدوباره خنده ها و

 

**** 

 

 . زیمامان و بابا، سرم شیپ نییساعت هفت آماده شدم که برم دانشگاه؛  رفتم پا صبح

 . خونه یسالم به اهال -

 . دو سرشونو بلند کردن و جواب سالممو دادن هر

 . زمیبر يبرات چا نیبش ایب. سالم خوشگلم: مامان

 . دمینشستم و آب پرتقالو سر کش یصندل رو

  ومده؟ین) خدمتکار خونمون(مامان چرا امروز زهرا خانم . خورمینم یمرس -

 . کرمانشاه ارشیبره د خوادیم. ادینم گهید: مامان

 کنم؟  یازش خداحافظ ادینم گهید. چه خوب ؟يجد -

 . نه: مامان

 . بود یخانوم خوب. شهیدلم براش تنگ م. ا چه بد -

 . دا پشت و پناهش باشهخ. بود یزن زحمت کش یلیخ. آره :مامان

 . شاالیا -

 . رو هم سر راهت برسون نایمل: مامان

 . باشه قربونت برم -

 : بلند شد نایمل يصدا

  ؟يکرد ینیریباز در نبود من خودش... دختر  يهوو -

 : طرفش و گفتم برگشتم
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 ! کلمه رو تکرار نکن؟ نیچند بار گفتم ا. پررو  يدختره  -

 : به خودش گرفت و گفت يچونه ش گذاشت و حالت متفکرانه ا ریز کانتر و يدستشو رو نایمل

 . آمارش از دستم در رفته. ستین ادمی قایآمـــم، دق -

 . دیخند زیر زیر بعد

 . بارش کنم بابا به حرف اومد يزیچ هیخواستم  تا

 ! ن؟یریرو نگ گریهمد يمثل سگ و گربه پاچه  نینگرفت ادیهنوز ! بچه هـــا: بابا

 : میهم زمان گفت نایلو م من

  م؟یما االن سگ و گربه ا یعنی. واقعا که ؟یچـــ -

 ! شدن؟ يجور نیچرا ا نایا! اوا...  دنیخند هیرو با تعجب نگاه کردن و بعد از چند ثان گهیو بابا همد مامان

 ! سگ و گربه بودن ما کجاش خنده داشت؟ هیتشب نیا... واا  -

 : با لبخند گفت مامان

 . زدیاصال مو نم ن؛یجمله رو گفت کی قایهر دو دق. ا مزه بودب یلیخ -

 : بابا در ادامه صحبت مامان گفت و

 . البته همزمان -

 کدوم سگه و کدوم گربه؟  نیبگ شهیحاال م -

 ...  میشد یطوط نیع. میجمله رو با هم گفت کیهر دو دوباره . میکرد شونیهم همراه نایدفعه من و مل نیا. دنیهر دو خند باز

 : گفتم ومدمیم رونیکه از آشپزخونه ب نطوریهم

 ... خداحافظ همه . شهیم رمیداره د گهید. خب، خب -

 . پله نشستم و بند کفشامو بستم رو

 . شــهیاالن کالسم شروع م ایبدو ب! نــــایمل -

 . از پشت سرم بلند شد نایمل يصدا

 ! ماستادیمن کنارت ا ؟یزنیچرا داد م. اومدم بابا: نایمل

 . درست کنارم بود نایکه مل یدر صورت دمیکشیداشتم هوار م. خنده م گرفته بود واقعا

 . رفتم نییرو زانوهام فشردم و بلند شدم و از پله ها پا دستامو

 . ایب يدیتوام کفشتو پوش. روشن کنم نویماش رمیمن م -

 . باشه: نایمل

 . فقط زودتر -
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 : گفتم نایکه به مل میراه بود تو

 . لباس بخرم نیتولد روژ يخوام برا یم. رونیب میسر بر هی ایب يندار يامروز عصر اگه کار -

 ! دنه؟یبه خر يازیچه ن گهید! يخروار لباس دار هیتو که . ندارم ينه امروز کار: نایمل

 . بخرم دیخوام جد یم -

 . شمیم دهایجا نگه دار پ نیهم. امیباشه م! هیمینه که تو لباسات قد! بــــله: نایمل

 . خدا به همراهت. زمیباشه عز -

 . خداحافظ -

 

**** 

 

 ... دانشگاه

در اوردم و از تخته عکس گرفتم تا بعدا  لمویموبا. جزوه رو کامل نکرده بودم. دمیکش قینفس عم هیاستاد  دیگفتن خسته نباش با

 . رونیگذاشتم و از کالس زدم ب فمیتو ک لمویوسا. وارد کنم

 : دمیسولماز پشت سرم شن يبستم که صدا یم در کالسو داشتم

 . يسالم ملود -

 . سمتش برگشتم و با لبخند بهش دست دادم به

 خوبه؟  اوشیس زم؟یعز یخوب. سالم سولماز -

  ؟یتو خوب. اونم خوبه. شمینم نیبهتر از ا. یعال م،یعال ستمیخوب ن. یمرس: سولماز

 ! یتو آسمون یستین نیرو زم. یخوشحال يادیامروز ز ؟یکن یم یعال یعال یشده ه یچ. منم خوبم یمرس -

  ؟یتو آسمون ویچ یچ. ستادمیا نیمن که رو زم! وا: سولماز

 : گفتم باخنده

 . پرواز پرنده تو آسمون افتادم ادیاز بال بال زدنت . یهست یعال یگ یو م یزنیبال بال م يدار یبود که ه نیمنظورم ا ویکیآ -

 : و گفت دیخند سولماز

 . هفته ست نیچون مراسم عقدمون آخر هم میعال. هاتت بشم هیاون تشب يفدا -

 . يدیباالخره به آرزوت رس. يروز بود نیاومدن ا يچقدر در آرزو. گمیم کیتبر ؟یگ یم يجد يوا -

 : نازك کرد و گفت یپشت چشم سولماز

 ! چه حرفا! بله بله؟ من در آرزو بودم؟ -
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 . نه تو بگو ره؟یگیرو م يا تهیل یدختر ترش ادیم یک زمیخب عز -

 : به کمر شدم و ادامه دادم دست

 دهیترش ياونوقت اومده دختر عمو! خودم شیکی. ختهیهمه دختر، فراوون ر نیخان عقل نداشت؟ ا اوشیس نیا دونمیمن نم -

 ...  يخرش کرد يبا عشوه گر ای يبهش خوروند يزیفکرکنم چ. رهیش رو بگ

 . رفتمیعقب عقب م زدمیولماز حرف مکه داشتم با س نطوریهم

 

**** 

 

 ...و سولماز   يملود ییزمان آشنا 

 نیرو زم لشیجزوه و وسا يدختر دمیثبت نام رفته بودم، د يکه برا یموقع. تو دانشگاه آشنا شدم شیبا سولماز دو سال پ من

 . کنه یو داره تند تند جمعشون م ختهیر

 : جلو و گفتم رفتم

  ن؟یخوا یکمک م -

 : بلند کرد و گفت سرشو

 . نه ممنون -

 . شهیزودترم جمع م. میکن یاالن باهم جمعش م! ه؟ینه چ -

 . شهیآخه زحمتت م -

 . و زودتر جمع کن لتیوسا ایتعارف کردن ب يبجا ؟یچه زحمت -

 . باشه -

 : بلند شدم و گفتم نیاز رو زم لیاز جمع کردن وسا بعد

 ؟ چه زود جمع شد يدید. نیاز ا نمیا -

 . یمرس. آره -

 : زدم و گفتم لبخند

 رو دارم؟  یبا ک ییافتخار آشنا. کنم یخواهش م -

 . هستم ینیسولماز ام -

 : به طرفش دراز کردم و گفتم دستمو

 . خوشوقتم. هستم یتهران یهاشم يمنم ملود -
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 : و در دستم فشرد و گفت دستش

 . طور نیمنم هم -

 . میبه راه افتاد یحرف چیه بدون

 . و سه سالمه ستیچند سالته؟ من ب يملود: لمازسو

 . یپس بزرگتر از من ؟يا جد. کیو  ستیب -

 . یسولماز صدام کن یتونیم. با من راحت باش. آره:سولماز

 . راحت ترم ينطوریمن ا. يسولماز به منم بگو ملود. باشه -

 تو چطور؟ . خونمیم یشناس اهیمن گ. باشه: سولماز

 . کیژنت -

 . نشده رمونیتا د میبر ایحاال ب! چه جالب: سولماز

 

 **** 

 

 یلیموضوع خ نیبه ا. گم یبهش م یحرفا رو هم از سر شوخ نیا. هیدوست دارم؛ دختر شاد و سرحال نایسولماز و مثل مل من

 . دهیگم ترش یبهش م ارمیلجشو در ب نکهیمنم بخاطر ا. حساسه

 . اگه دستم بهت نرسه يملود. سایوا: سولماز

برخورد کردم  یسفت و سخت زیچ هیبه طرف راه خروج رفتم اما احساس کردم به  یحرف رو زد فلنگو بستم و عقب عقب نیا تا

 . نیزم يو ولو شدم رو

 . ومدیکه داشت با سرعت به طرفم م دمیسولماز از دور شن يصدا

 دختر؟ حالت خوبه؟  يشد یچ: سولماز

 : نداشت گذاشتم رو دست راستم که آه از نهادم بلند شد يادیدرد ز دست چپم رو که. درد تو دستام حس کردم تازه

 . يآ... آخ ... آخ  -

 خانوم حالتون خوبه؟  -

خم شده ش نشسته بود و دستاشو رو پاهاش  يرو پاها. دمیجلو روم د ویپسر هیکه  هیک يصدا نمیرو بلند کردم تا بب سرم

چشماش  ياز رو نکشویانگار خودش متوجه شد، چون ع. زده بود یآفتاب نکیچون ع نمیچشماشو بب تونستمینم. گذاشته بود

 . برداشت

 : گفت دوباره
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 خانم حاتون خوبه؟  -

 ! داره ییچه چشما ه؟یک گهید نیا! خــــدا ــای

 . صورتم به خودم اومدم يمحو چشماش شده بودم که با تکون دستش جلو نطوریهم

 که نشد؟  تونیزیخانوم چ -

 . دمیکارم خجالت کش نیاهل خجالت مجالت نبودم اما به خاطر ا نکهیبا ا. در آوردم ير تابلو بازکه من چقد يوا

 . ستین ینه مشکل... اخ ... نه  -

  ن؟یمطمئن -

 . بلند شدم نیزم يکمک سولماز از رو به

  .انداختم یاز سولماز گرفتم و به پسر نگاه کوتاه فمویک. دمیمانتوم دست کش يدست سالمم رو با

 . دیببخش. بله -

 : که گفت دمیآرومشو شن يصدا

 . خدا ببخشه! گفتم؟ یم دیمن نبا -

 ! صاف زل زده بودم تو چشماش. از خودم بدم اومده بود. به زحمت تونستم راه برم. اوردمیخودم ن يم گرفت اما به رو خنده

 . سولمازم با خنده دنبالم اومد. رونیدانشگاه زدم ب از

 دختر؟ شده  یچ: سولماز

  ؟يخندیچرا م. کوفت! شده یچیپ چیپ -

 ! گفت؟ یچ يدیمگه نشن: سولماز

 . کر که نبودم. چرا -

 کنه؟  یدرد نم تییچته؟ حالت خوبه؟ جا! چه خشن. اوه: سولماز

 ! داشت ییسولماز عجب چشما يوا. دردش رفت. نه -

 : کرد و گفت یپوف سولماز

  ؟یگیم ویک! گهیم یچ نیا گمیم یمن چ -

 بود؟  یچشماش چه رنگ يدقت کرد. همون پسرِ که بهش خوردم -

 بود؟  یحاال چه رنگ. تو بود شیحواسم پ. نه دقت نکردم ؟یگ یاونو م. آها: سولماز

 . بودم دهیند کیاز نزد ویرنگ نیکه از خدا گرفتم همچ يو سه سال عمر ستیب نیا يتو. رنگ بود يچشماش خاکستر -

 . خوش رنگ باشه دیباحتما . دمیمنم ند: سولماز

 . من که محو چشماش بودم. فوق العاده بود -
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 : خنده ادامه دادم با

 ! بود یچه شکل نمیاصال وقت نکردم بب -

غولک  نیا يبه پا اوشیس. بود گریج یلیخ يراستشو بخوا. توجه کردم یکی نیبرعکس من به ا. بــله معلوم بود: سولماز

 . یکی نیعوض شد برم سراغ ا اوشینظرم در مورد س دیشا نمش،یبب گهیدبار  هیقسمت بشه  شاالیا. رسهینم

 . کرد خنده م گرفت هشیبه غول تشب یوقت

 ! یـــیوا: سولماز

 شد؟  یچ -

 . داشتا یکلیعجب ه: سولماز

 ...  زیه يدختره . گمشو -

 . تیوحش يبا اون چشما ؛يدادیمدرسته قورتش  یتو چشماش و داشت يکه زل زده بود ییتو زیه ز؟یه یگیبه من م: سولماز

 : تمسخر ادامه داد با

 . زیه گهیبه من م گردهیبعد بر م -

 . يدرست مثل خودش شد. يوراج شد يگردیم اوشیس نیانقدر با ا. خب حاال -

 . کرد و با دست به من اشاره کرد ینچ

 . روز انداخته نیمنو به ا یدوستان نیبا چن ینیهمنش. نچ: سولماز

 . يداررو  یلیخ -

 ! از اثرات رفت و امد با توهه نمیا: سولماز

 . پررو -

 : زدم و گفتم تیبه مظلوم خودمو

  خوره؟یم یآخه به من وراج -

 ! به خدا یذاشتن آرام؛ انقدر که آروم و ساکت یاسم تو رو م دیاصال با. اصـــال. نه: سولماز

 . فهم زیقربون آدم چ -

 . نشوپررو . ریحاال به خودت نگ: سولماز

  خوره؟یخب مگه بهم م -

 : کرد و گفت زیچشماشو ر سولماز

 ! کم نه -

 . و ازم فاصله گرفت دیکش غیقدم به طرفش برداشتم که ج هی
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 : و گفتم دمیخند

 . ترسو. نمیبب نجایا ایب -

 . هم خنده کنان اومدم کنارم سولماز

  ؟يبود دهیدبودم تو  دهیپسر تاحاال تو دانشگاه ند نیسولماز من ا یراست -

 . تازه اومده  دیشا. نه: سولماز

  ؟يایبا ما م. نیتولد روژ يلباس برا دیخوام برم خر یمن امروز م. دیشا -

 ما؟  یگ یکه م يبر يخوا یم یبا ما؟ مگه با ک: سولماز

  ؟يایحاال م. نایبا مل -

  ن؟یفتیراه م یچه ساعت. امیآره م:سولماز

 . باشآماده  میچهار و ن -ساعت چهار -

 ! گه؟یدنبالم د يایم. باشه: سولماز

  ؟يندار يکار. امیآره م-

 . زمینه عز: سولماز

 برسونمت؟  يایبا من نم -

 . رمیم یبا تاکس. کنم دیمامان خر يبرم بازار برا دیبا. نه: سولماز

 . يبا. سالم برسون. باشه -

 . خداحافظ: سولماز

 

**** 

 

 . رونیو سرمو کج اوردم ب نییپا دمیکش شهیش

 . پاهام خشک شد نیسه ساعته نشستم تو ماش. گهیبدو د نایمل -

 . شد کمیآروم نزد يبا قدما لکسیر یلیخ

 .  یکه نشست ستین شتریب قهیخوبه حاال ده دق! ؟یزنیچقدر غر م. دهه: نایمل

 . میدنبال سولمازم بر دیباال االن با ایب. ست قهیهم ده دق قهیمن ده دق زیعز -

 : شد و گفت نیماش سوار

 . من آماده م . میبر -
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 . میپس بزن بر -

 . صبر کن، صبر کن: نایمل

 شده؟  یباز چ -

 ! امروز طرح زوجه ها. نرفته ادتیطرح زوج و فرد که : نایمل

 . حواسم بود. ادمهی -

 . ومدمیهمراهتون م ادهیو پ خوردمیتکون م نیاگه نبود من عمرا از ماش. یاوک: نایمل

 ! تنبل خب حاال، -

 . مامان سولماز روندم يبردم و سمت خونه  رونیاز خونه ب نویماش

 : گفت نایسکوت مل قهیاز پنج دق بعد

 تو کدوم فولدره؟ کهیانر tonightآهنگ  يملود -

 . ترك هفت -فولدر چهار -

  ؟یشینم تیکنم اذ ادیصداشو ز. نهیهم. آهان: نایمل

 . کن ادیهرچقدر که جا داره ز. نه -

 . دمت گرم: انیمل

 . میهست کهیما مخلص شما خواهر کوچ -

 . خواهر گنده هه میما چاکرت: نایمل

 ! نگفتم زبونت راه افتاده هـــا يزیبازچ. بد دهن يا -

 . با شما منو بد دهن و زبون دار کرده ینیبا ادب، همنش يخواهر گنده : نایمل

  ؟يحاضر. میکن یذره همخون هیکن  ادیآهنگو ز يصدا کهیخواهر کوچ! کنه کارتیبگم خدا چ يا -

 . آره: نایمل

 : میهم گفت با

 ... سه ... دو ...  کی -

 

I know you want me 

I made it obvious that I want you too  

So put it on me  

Let's remove the space between me and you  

Now rock your body  
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Damn I like the way that you move  

So give it to me  

Cause I already know what you wanna do  

Here's the situation  

Been to every nation  

Nobody’s ever made me feel the way that you do  

You know my motivation  

Give in my reputation  

Please excuse I don't mean to be rude  

But tonight I'm loving you  

  ...Oh you know  

 

 . میدیکش یقیتموم شد نفس عم یوقت

 و من خبر نداشتم؟  يخوندیتاحاال انقدر روون م یاز ک. نفسم گرفت يوا: نایمل

 : غرور گفتم با

 . خودم يپا خواننده م برا هیمن . يبود دهیچون خوندنمو ند -

 ! چه زود خودشم گرفت. نداشته باش دیبه خودت ام ادیز. خوبه حاال: نایمل

 : مو گفت دمیخند

 کردم؟  یم کاریمن چ ياگه تو نبود نایمل. از دست تو -

 : و گفت دیخند نایمل

 ! يزدیم زاریسر به شال -

 : و گفتم دمیخند

 خوب بود؟ ! چطور بود؟ یحاال نگفت! کوفت -

 . باش دواریبه خودت ام. يدار شرفتیپ يجا ياما جد. محشر بود: نایمل

 . و سر تکون دادم دمیخند

 : داد ادامه

 . دمیشنیم يخوندیبا خودت م رلبیالبته تو خونه ز -

 ! چه خوب -

 من برونم؟  میسولماز گرفت یوقت يملود: نایمل



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ١٩ 

 . عمرا وار؟یتو دل د يبر میکه مستق یحاال من بدم برون. دهیمن خر ادیرو هم با اصرار ز مایماکس نیبابا هم. نه تو رو خدا -

 : دیلب غز ریز نایمل

 ! برد تو گاراژ میتت مستقبه دوس ينه که داد -

 . دمیو لپشو کش دمیخند بلند

 : به خودش گرفت و گفت يغنچه کرد و حالت مظلومانه ا لباشو

 ... جونم  يجونم خواهش، ملود يملود: نایمل

 : کرد به خوندن شروع

 

 ملودي بگو عشق من بگو عشق من آره *

 بگو عشق من دنیام تو رو کم داره  ملودي

 ملودي یه یه یه ملودي ملودي یه یه یه ملودي یه یه یه یه  ملودي

 شیطون با هم بریم کجا؟ هر چیزي که تو بخواي آي آي آي  دختر

 شیطون رئیس کل شرا با توام گوش آهاي  دختر

 بگو عشق من بگو عشق من آره  ملودي

 بگو عشق من بگو عشق من آره  ملودي

 بگو عشق من دنیام تو رو کم داره  ملودي

 *بگوآره آره ... نم بگوآره جو يملود

 

 . حاال تو گوش کن. میمن تسل. باشه باشه. نیریخودش گهیبعد به من م. بشم اتینیریاون خود ش يمن فدا یاله -

 !)دیبخون یخاص تمیبا ر(

 

 مخلصتم ...  يکه تو بخوا يزیهرچ...  نایمل... ا ا ا  نایمل... ا ا ا  نایمل*

 چـاکرتم ...  ياکه تو بخو يزیهرچ نایمل

  یمرس...  گرمیبگو ج...  زمیبگو عز...  نایمل

 ! *یمـرس...  زمیعز بگو

 

 ادیتک بوق زدم تا ب هی. میدیرس نایهمون موقعم دم خونه سولماز ا. میدیهردومون خند میو ساختگ یالیاز خوندن شعر خ بعد

 . میسالم کرد. اومد و سوار شد قهیبعد از دو سه دق.  رونیب
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 . سالم بر دختران گلم: ازسولم

 . دخترانم گهیبچه به دلش مونده حاال به ما م هیشده، آرزو داشتن  دهیدختره ترش گمید م گم؟یمن راست نم نیبب نایمل! ایب -

 . از رو تاسف تکون دادم يسر

 : گفت دیخندیکه م نطوریسولماز هم هم. از خنده سرخ شده بود نایمل

  ده؟یچند بار گفتم بهم نگو ترش. کشمتیبه خدا م. تو دختر يرینم -

 ... وقـ  چیو ه يقصد کشتن منو دار شهیتو که هم -

 : گفت نایجوابشو کامل بدم مل نکهیاز ا قبل

 . گهیانقدر سربه سر سولماز نذار د يملود. نیتورو خدا دوباره شروع نکن -

 : و ادامه داد دیخند

 میو بزنه به س رهیخودشو بگ ينتونه جلو يدیوقت د هی ره؟یخودشو بگ يجلو نهتویمامانم آمپرش بزنه باال نم یوقت یدونینم -

 . طونیاونم از نوع شر و ش شمیخواهر م یاونوقت ب. آخر و تو رو بکشه

 . نمیبب ریبعدشم زبونت وگاز بگ. یالحق که خواهر خودم. ولیا -

 : زبون گاز گرفتن رو در آورد و گفت يادا نایمل

 . خدا نکنه -

 ! کشمیمن از دست شما ولوله ها چه م نهیبب ستین یکیآخه . باشه دارم براتون ن؟یکنیم یکیبا هم دست به  گهیحاال د: زسولما

  ؟یمگه نه مل. يمثل ما دار یطونیگل و ش يدوستا نیاز خداتم باشه که همچ -

 . قایدق: نایمل

 . به خدا هینعمت هیمثل خود آدم  یطونیداشتن خواهر ش. جون يا -

 . قبول کن گهیهم م یهر چ. قدرشو بدون یلیپس خ: نایلم

 . مردم خواهر دارن، منم خواهر دارم ؟ینیب یسولماز م. سو استفاده گر يا -

 . به اون در نیحقته، ا: سولماز

  ران؟یالماس ا ای راژهیت ،يمولَو میبچه ها بر. نیخب حاال ولش کن. دست گلتون درد نکنه -

 . هر سه تا خوبن: نایمل

 . هر سه خوبن. دونمیمن نم: سولماز

  ن؟یچطوره؟ موافق. راژهیت گمیمن که م -

 . میآره موافق-

 . ادیحال ب گرتونیج ذارمیمورد عالقم م يآهنگ از خواننده  هیاالن . خوب يدخترا نیآفر -
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 : تو سرم زدن و گفتن یو به شوخ دنیدو خند هر

 ! وونهید -

 

 نتابم م یباور کن واسه توئه که ب*

 خوابم من یکن واسه چشماته ب باور

 بالم من یکن که به داشتنت م باور

 باور کن... کن  باور

 یعمرم ،یجونم

 ینفس ،یقلبم

 یکس یب نیو تنهام نذار تو ا بمون

  یدونیم دونمیم

 چشماتم عاشق

 غرق نگاتم يکن بدجور باور

 وونمیعشقت د از

 دونمیرو م قدرت

 مونم یتو م شیپ

 خونم یرو م حست

 یشمیپ نکهیا زا

 خدا ممنونم از

 کن عشق من باور

 *مونم  یتو م با

 

 ...  ــــوهــــــوووی. راژهیبه سمت ت میپرواز کن میخوا یکه م نینیمحکم بش -

 

**** 

 

 . برام نموند یدست گهیکه د ریاز دستم بگ لویوسا نیا ایب يملود. دستم شکست! خدا يوا: نایمل
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 یشیزود خسته م یدونست یخب تو که م... پام  يکمرم، آ يوا یگ یم یه يکه اومد یز موقعا. انقدر غر نزن. بده به من -

 هان؟  ؟يایکه ب يچرا قبول کرد

 خوندمیانقدر تو خونه نشسته بودم و درس م. ذره استراحت کنه هی دیجان آدم با يشده؟ خب ملود یحاال مگه چ... اوو : نایمل

 . و سرم هوا بخوره رونیب امیوبه ببرام خ. شدمیم وونهیداشتم د گهیکه د

 . و در حال خوندن ؛ واقعا برات خوبه يو چهار ساعته خونه ا ستینه که تو ب! یالــه -

 . قایدق: نایمل

 ! زنهیتعجب داره که اصال حرف نم يالبته جا. چقدر ساکته نیبب ریبگ ادیذره از سولماز  هی. رو تو برم -

 : نگاه کردم و گفتم بهش

 ! خواهر؟ يل شدنکنه ال -

 : و گفت دیخند سولماز

 . بده ریگ یبارم که حرف نزدم تو ه هی. کوفت -

 . میدوباره برگرد نیتو ماش میبارا رو بذار میبر نیایخب بچه ها ب! نه موش زبونتو خورده ،ینه الل. خب خداروشکر -

 ! ؟يدار دیچرا؟ مگه بازم خر گهید. نه يوا: نایمل

  ن؟یموافق جانیذره ه هیبا . میکن حیتفر میبر. که تموم شد دیخر. نه -

  ست؟یکه ن اتیدلقک باز جانیمنظورت از ه. نه تو رو خدا ،يوا: سولماز

 ! نه؟ ایآره  نیگینه بابا، حاال م -

 . آره -

 ...  جانیه يبه سو شیپ. میپس بزن بر -

 

**** 

 

 ...  ــــدهـیم یچه حال...  یــــیوا...  ـــوهـــوی -

 يصدا. دمیشنیبود که صداشو نم ادیز کیموز ياز حرکت لباش متوجه شدم اما انقدر صدا. گفت یبهم م يزیچ هیداشت  نایمل

 ... وار بلند بود و کرکننده  وانهید کیموز

 : گفتم بلند

 . شنومیتو؟ صداتو نم یگیم یچ -

 : بلند تر جواب داد نایمل
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 ! نیزم یفتیبا سر ن. مواظب باش يملود -

 : فتمگ بلندتر

 ...  وهـــوی... خدا  يوا... مواظبــم ... نــــه  -

 . دمیشنیاما نم زدیداشت با من حرف م سولمازم

 : از قبل گفتم بلندتر

 . دور آخره گهیاالنا د. ــادیصدات نم ؟یگ یم یچ گهیتو د -

 لهیکه دور م يادیز تیجمع. ست بدهنتونست منو شک شیتا اخرش رفتم و گاوم. نییاومدم پا شیگاوم ياز رو قهیاز پنج دق بعد

 . از حرکتشون خنده م گرفت. کردن قمیو تشو دنیکش يبلند غیکردن ج یبودن و تماشام م ستادهیا

 : با حرص گفت نایمل

 خوش گذشت؟  -

 : و گفتم دمیخند

 . یــلیخ -

  ؟یزنیحرف م يجور نیچرا ا ؟یخوب يملود: سولماز

 : مو گفت دمیکه تار شده بود مال چشمامو

  ؟يچجور -

 تو؟  یخوب ؟يملود! لحنت کش داره: نایمل

 . دنیبه دادم رس نایکه سولماز و مل فتمیم نیزم ياحساس کردم دارم رو. یاهیو چشمام س رفتیم جیداشت گ سرم

 : و گفت دیکش غیج نایمل

 ! يملود -

 . اون سمت مشیببر ایب نایمل: سولماز

دستش طال . رحمت کنه کجایو پدر و مادرش و ) 1852مخترع آسانسور ( سیخدا اوت. همکف بردن يبا آسانسور به طبقه  منو

 . چند طبقه رو راه برم و دور خودم بچرخم نیا دیبا يوگرنه معلوم نبود چه جور

 . نشوندن یشاپ و منو رو صندل یشدن از آسانسور، منو بردن تو کاف ادهیاز پ بعد

 . بستم و دستمو گذاشتم رو سرم چشمامو

 : دمیرو شن ناینگران مل ياصد

 ! دهیپر یرنگش حساب. بخوره اریآب قند درست کن و ب هیسولماز بدو برو براش ! ؟يملود ؟یخوب يملود -

 . میستیکه ما االن خونه ن ستیخواهرم از بس نگرانمه حواسش ن! یاله
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 . بخوره رمیگ یبراش م نیریش زیچ هی رمیمگه خونه ست که آب قند درست کنم؟ االن م! ؟یزنیم ییچه حرفا! وا: سولماز

 . ایفقط زود ب. باشه برو. دونمیچه م: نایمل

 . رفت شخوانیبلند به سمت پ يبا قدما سولماز

 ... دحرف بزن دختر  ؟یخوب يملود: نایمل

 : گفتم ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 . رفت جیذره سرم گ هیفقط . نگران نباش یآره مل-

هر . ستین یکه کار هر کس شیاون گاو م يرو دنینشستن و چرخ. رهیم جیمعلومه که سرت گ ؟یهست یک گهیبابا تو د: نایمل

 ! ؟يو مقاومت کرد یلحظه نشست نیچرا تا آخر یتونستیتو که نم. سرعت اون گاو و تحمل کنه تونهیم يحد هیتا  یکس

 . گذشت مامان بزرگ ریو شکر بخداره؟ حاالم که خدا ر یبیع. میکن حیذره تفر هی میاومد... خب بابا  -

 . شد دایسولماز پ يبزنه سر و کله  یخواست حرف نایمل تا

 ! ؟يچرا سوار شد یو نداشت تشیظرف. یدختر تو که ما رو کشت: سولماز

 . کردم خودم و سرحال نشون بدم یسع

 : خنده گفتم با

 . ادیرد کن ب کویفک زدن اون ک يبه جا! نیزنیشما دو تا چقدر حرف م... خب  لهیخ! يتو که زنده ا -

 و تشکرته؟  یعذر خواه يجا. زهیریزبونت زهر خودشو م نیا یاگه رو به موتم باش یحت. بزنه شیمار زبونتو ن يا: سولماز

 : زدم و گفتم يکم جو لبخند

 خوب شد؟ . نیو مخ بنده رو خورد نیکه انقدر فک زد یمرس. ــدیببخش زمیخب عز -

 ! یستین تو درست بشو: سولماز

 . باال ادیذره فشارت ب هیبخور  وهیو آبم کیک يملود. ستیحرفا ن نیحاال وقت ا: نایمل

 . باشه -

 . از اونا خوردم یو کم دمیو به طرف خودم کش ینیس

 . نگیسمت پارک رونیب میحالم سر جاش اومد به کمک بچه ها رفت نکهیاز ا بعد

 : دادم و گفتم نایدست مل چویسوئ

 . کنم تو برون یرانندگ نمتویمن نم -

 ! دیخند نایحرفم مل نیاز ا بعد

  ؟يخندیم یبه چ -

 ...  دیحق به حق دار رس نکهیفقط ا. یچیه: نایمل



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٢٥ 

 : گفتم یجیگ با

  ه؟یمنظورت چ -

 پشت رول؟  نیتو بش میسولماز رو گرفت نکهیبعد از ا ینگفت رونیب میاز خونه اومد یوقت: نایمل

  ؟یکه چخب . آره ...اومــم  -

 ! یچیپ چیپ: نایمل

 . یگیم یدرست حرف بزن بفهمم چ -

 یتو رانندگ یکه برونم اما حاال خودت بهم گفت يکه تو اولش اجازه نداد نهیخب منظورم ا! يالحمد اهللا خنگم که شد: نایمل

 . کن

 : خنده اضافه کرد با

 . یکن يگاو باز نجایا ارمتیم شهیشد هم نطوریحاال که ا -

  ؟ياریچرا م...  شِیگاوم ستویگاو ن -

. مثل پشت رول نشستن. یکنیقبول م ،يکه ازت خواسته بودم و قبول نکرده بود یچون مثل االن هر چ! گهیگاو گاوه د: نایمل

  ؟یگرفت

و خدا نگاه تو ر. از اونا نداشتم یالبته ناگفته نماند که خودم دست کم. خنده ریزدن ز یاز اتمام حرفش خودش و سولماز پق بعد

 ! گمیمن، از خودمم دارم بد م يوا یه! گهیخب خواهر خودمه د! ارهیبال ها رو سرم ب نیخواد ا یخواهر خودم م

 . دارم براتون ن؛ینه، انگار منو دست کم گرفت. کوفت -

 : گفتن هردو

 . یبکن یتونینم يچکاریه -

  ن؟یفکر کرد ییتنها! ا؟ تورو خدا -

 . میدیرس جهینت نیبه ا گهیورت همدبا مش. زینه دوست عز: سولماز

 . اوهوم گفت هیهم پشت سرش  نایمل

 ! نیپس خسته نباش -

 . سپاس: سولماز

 . انجام بدم تونمیکارا م یلیمن خ. یهنوز منو نشناخت رینخ -

 مثال؟ : سولماز

 . رمیگ یحالتو م. دمیبعدا نشونت م...  گهید گهید -

 . حتما منتظر اون روز هستم: سولماز
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 ! سولماز خـانــوم رسهیباالخره اون رو روزم م -

 . میدیسولماز رس يبعد به خونه  یقیدقا

 . خوش گذشت یلیخ یبچه ها مرس: سولماز

 . نداشت یقابل -

 . به ما هم: نایمل

عه دف هی. دارم يکردم که چه کار یتو راه داشتم به فردا فکر م. میخودمون حرکت کرد يو به سمت خونه  میکرد یخداحافظ

 ! چقدر من خوش شانسم. میکالس دار یفردا با استاد چشم لوچ! یــیوا... اومد که  ادمی

گفتم و در حال  ریبه بابا و مامان شب بخ يحرف زدن نداشتم و سرسر يِحال بودم که نا یخونه، انقدر خسته و ب میدیرس یوقت

 . دمیپتو خز ریرفتن به اتاقم روپوش و شالمو در آوردم و بدون عوض کردن لباسام ز

 

**** 

 

 نگیر نگیر نگیر نگیر! نگیریریریریرید...  نـــگیرید نگیرید نگیرید نگیرید نگیرید...  نگیرید...  نگیرید

 ! نــگیریریریرید

 ... اَه ! کنه یم نگیرید نگیریچقدر د یــیوا -

آدمو . عوض کنم دیبا مویآالرم گوش یتآهنگ پلنگ صور نیا. آالرم موبمو خفه کردم يو صدا دمیتوالت کش زیم يرو دستمو

 ! اونم سر صبح ذاره؟یآهنگو م نیا یآالرم گوش يبرا یبگه آدم عاقل ک ستین یکیآخه . ندازهیم ییجنا يلمایف ادی

 یبا کتون یمانتو و مقنعه مشک هیمثل فنر از جام بلند شدم و دست و صورتمو شستم و  یدانشگاه و استادك چشم لوچ ادی با

مثل  موتیو با زدن ر نیتو ماش دمیو پر اطیرفتم تو ح عیرنگم ست کردم و سر یورن یمشک فیو با ک دمیپوش یکمش -دیسف

 . بود مارستانیناخواب بودن و بابا هم که طبق معمول بیمامان و مل. رونیفرفره گاز دادم و رفتم ب

 یبچه ها همه م. من پارك کرده بود يورد که جاخ ییآلبالو سیجنس هیچشمم به  نگیو رفتم تو پارک دمیبه دانشگاه رس یوقت

پارك کرده  نجایا تونهیم یک! کرد یمنو غضب نم يکس جا چیه نیبه خاطر هم. کنم یپارك م نجایا شهیدونستن که من هم

  ارم؟یب ریباشه؟ حاال من جاپارك از کجا گ

 ادمیکه  ییتاجا! ا. برسه نیط دستم به صاحب ماشفق! پارك کرده نجایکه ا یلعنت به کس. اَه... مشت به فرمون ضربه زدم  با

 ! گهید پرسمیم هیاز بق رمیم دونمیچم! تازه وارد اومده؟ ای ده؟یخر نیتازه ماش یکس یعنی! نداشت سیجنس یکس ادیم

خدا بهش . ومدیم رونیپارك ب يخورد که داشت از جا نیماش هیکه چشمم به  گشتمیم یخال يجا هیچشم داشتم دنبال  با

 . کردم یخَفش م دیرسیکردم و اگه دستم بهش م یم یخط خط نشویماش... شد وگرنه  دایپ یخال يانس داد که جاش
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پسر  نیانقدر ا. زوم کرده رو من ریحق گ دمیدر باز کردم و وارد کالس شدم د یوقت. محکم بستم و رفتم تو سالن نویماش در

 . و اعصاب خوردکنه که نگو لهیپ

 . یسالم خانم هاشم دیآخ ببخش. غم آخرتون باشه... ااا : ریگ حق

 . دارم برات! ؟يندازیم کهیت...  ي پسره

 : طرفش و گفتم برگشتم

  ن؟یخوب! ریکفگ يا سالم آقا -

 . نندازه کهیو به من ت فتهیباشه که با من در ن نیتا ا. خب حقشه. قرمزشد تیکه صورتش از عصبان دمید

 : خودشو حفظ کرد و گفت آرامش

 ! و خوب نباشم نیباش نجایشما ا شهیبله مگه م -

 . ارهیکه چقدر حرص منو درم يوا

 . خب خدا رو شکر -

 . شدم هیاخر، کنار پنجره نشستم و منتظر عط فیتوجه بهش از کنارش رد شدم و رد بدون

. خرمیدست بند م هیعمو رضا  یاز طال فروش رمیم... آها ! پـــوف. در نظر نگرفتم يا هیهد چیو من هنوز ه نهیتولد روژ فردا

 ... خورد  يدرد هیعمو به  يمغازه  نیباالخره ا

. بود ومدهیهنوز ن هیتا شروع کالس مونده بود اما عط قهیبود و فقط پنج دق قهیهفت و پنجاه و پنج دق. ساعتم نگاه کردم به

 . سر ساعت تو کالس بود شهیآخه هم. کرده رید هیاالنم که عط. سر زمان حساسه یلیو خ مهیاستاد ما آنتا

و  دیکش قینفس عم هی ستاد،یصاف ا ومدهیاستاد ن دید یوقت. بود هیدر آورد داخل؛ عط هیسرشو از ال یکیتقه به در خورد و  هی

 . اومد سمت من

  ؟يکرد ریکه د يکجا بود. سالم -

 . دیشکر که استاد نرسخدارو. کردم ریموندم و د کیتو تراف نیتصادف شده بود به خاطر هم. سالم: هیعط

 . حرفو زد استاد وارد کالس شد نیا تا

 ! چه حالل زاده. دیحاال که رس -

 ! واقعا: هیعط

 . ریصبحتون بخ. سالم بچه ها: استاد

 ! اوهو، خودم! خودمه هیالحق که چشم لوچ! بچه گهینشستن بعد م نجایا یگندگ نیبه ا يخرسا... و  ییتو بچه

 . دل گشاد يسالم آقا -
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 پیاک یخب دست خودم نبود، آخه وقت! دفعه از دهنم در رفت هیخاك عالم؛ . دهنمو گرفتم يجلو! دفعه کالس رفت رو هوا هی

 . گفتم دلگشاد یو به دلشاد م اوردمیدر م يمن مسخره باز میشدیجمع م

 : اخم کرد و گفت استاد

 . دل شاد هستم ؟یچند بار بهت تذکر بدم خانم هاشم -

 . استاد دلشاد دیببخش... شدم استاد دل گشـ  بله متوجه -

کنم؛  تشیدوست دارم اذ یلیاما خ هیچه حس نیا دونمینم! هزار بار بهم گفت اما کو گوش شنوا. خورهیچقدر حرص م چارهیب

متوسط  مرد قد هی. هیاستاد خوب! تا دلشاد چرخهیچون دلگشاد همش تو دهنم م رهیاز دهنم در م شهیکال هم. البته نه سرکالس

 ! چارهیکه از دست من خسته شده بدبخت ب هسه سال -حدود پنجاه و دو يپروفسور شیر

 یچیزد و ه يلبخند محو هیخندشو جمعو جور کرد و  شهیاما االن مثل هم رهیگ یکارام خندهش م نیاز دست ا خودش

 . ننداخته رونیرو از کجا آورده که تا االن منو تحمل کرده و ب يهمه صبور نیا دونمینم. نگفت

 . میکن یبا نام خدا درسو آغاز م: شاد دل

 : خودمونه گفت ریکه همون کفگ ریگ حق

 . میمهمون دار هیامروز . دیاستاد ببخش -

 . شد دهیچرخ ریسرا طرف حق گ ي همه

 ! که ناآشنا باشه؟ دمیند ویاومدم تو کس یپس چرا من وقت مهمون؟

 م؟ پس مهمون ناخوندمون کجاست پسر: شاد دل

 . کنار من نجایا: ریگ حق

 . نگاه کرد شیجابجا کرد و به بغل دست نکشویع استاد

  ؟یکنیم یخودتو معرف. پسرم يخوش اومد... آها : دلشاد

 ...  شونیا. بله: ریگ حق

 . حرف بزنن توننیخود مهمونمون زبون دارن م رخانیکفگ... اهه : من

 : اشارهمو به دهنم چسبوندم و گفتم انگشت

 ... ندارن و  دیاوپس شا -

 . دیکن یخودتونو معرف دییبفرما. نیکن تیلطفا رعا. ستین یدخترم االن وقت شوخ: شاد دل

 : گفت یمحکم يبود از جاش بلند شد و با صدا ریکه کنار کفگ يپسر هی

 . نجامیبه عنوان مهمان ا میچند روز. هستم يمن زند. سالم -

 ! روز نه و چند روز؟ هی. روز خوبه هیتو؟ حاال  ادیم ندازهیسرشو م یمگه خونه خاله ست که هرک...  اوهو
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 . ینیبش یتونیم. يخوش اومد: شاد دل

 . برد يرو چشماش گذاشت و شروع کرد به نوشتن رو نکشیاستاد ع... کرد  یدر گوش دوستش پچ پچ م یکس هر

 : خشک گفت دلشاد

 . ساکت -

 . میگوش داداستاد  حاتیو همه به توض دیو صدا خواب سر

 . نیو به درس توجه کن نیپس خوب گوش کن. میپرسش دار يمونولوژیا شگاهیبعد از اتمام درس آزما: دلشاد

 : میجواب داد همه

 . چشم استاد -

 : آروم گفت هیعط

 ! میکم داشت نویهم -

 ! خدا به داد برسه -

 . کردم يدارنت بر شتریفهم ب ياز گفته ها رو برا یبعض. مطالب تو جزوه بود اکثر

که مربوط  دیسوال پرس هیاز منم . دیکه درس داده بود از چند نفر پرس ییتموم شد استاد از اول جزوه تا هرجا حاتیتوض یوقت

 . پرسش و پاسخ تموم شد بچه ها شروع به حرف زدن کردن یوقت. به درس امروز بود

 : گفت هیعط

 ! هیگریبابا عجب ج -

  ؟یک -

 ! واردههمون پسر تازه : هیعط

  ؟ياونوقت از کجا متوجه شد دیببخش -

 ! ش؟ینیب ینم يوا، مگه کور: هیعط

 هی. دو فیو اون رد میپنجم فینه؟ مخصوصا ما که رد ایداد که خوشگله  صیتشخ مرخیاز ن شهیمگه م ایثان ؛ییاوال کور تو -

 ! ایزنیم ییحرفا

 ! کنم؟ کاریمن چ نهیب یتو چشمات مشکل داره و نم: هیعط

 ...  ـــهیعط -

 . غلط کردم. باشه بابا: هیعط

 . يزیچ هیشد  نیا -

 ! رو تو برم باو: هیعط
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 . انقدرم نگو باو درست تلفظش کن. که هست نهیهم -

 . خوامینم: هیعط

 ! به درك -

 . قهر نکن... خب باو  یلیخ: هیعط

 بعدشم مگه بچهم که قهر کنم؟ ! باو یباز که گفت -

 .  دیشا دونمینم: هیعط

 : زدم پس سرش که گفت یکی

 . یستیخب نه ن. وونهیآخ د -

  ن؟یگیم یشماها، به هم چ: استاد

 . دیاستاد ببخش یچیه -

 . نیبر نیتونیبعد م دمیم حیمطلب کوتاهو توض نیا. بچه ها ساکت: استاد

 . دانشجوا بلند شد يغرغرا يصدا

 . گهیبعد د يجلسه  ياستاد باشه برا: نینازن

 . میکن یخواهش م. استاد گنیراست م: ینیام

 . نیدرس داد یلیامروز خ. استاد دلشاد لطفا: دهیسپ

 . دیاستاد خسته نباش. گنیبچه ها راست م: ریگ حق

 . ریجناب حق گ ستمیمن خسته ن: استاد

 ! کرده ها شرفتیاستادم پ. شد عیخوب ضا یلیخ. میدیخند زیو ر نییپا میسرامونو انداخت همه

 . تو محوطه میو رفت میجمع کرد لمونویبار و بند! کنه لیشد کالس و تعط یفراوون راض يگشاد ما بعد از اصرارااستاد دل باالخره

 . گذشت ریچقدر امروز د. که چقدر خسته شدم يوا -

 . قایاوف دق: هیعط

 . مینشست مونیشگیهم زیتو سلف و سرم میرفت هیعط با

 ! کنم که هم سن ما باشه ینماومده؟ فکر  یچ يبرا نیبه نظرت ا يملود: هیعط

 . به منم بگو ياگه باخبر شد. دونمیچه م -

 . شودیخوشگله وارد م! اوه اوه: هیعط

 تو؟  یگیم یچ -

 . آقا مهمونه اومد گمیم: هیعط
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 مهمون؟ کو؟  ؟یک -

 . تو ادیاوناهاش داره م! يا، تو که خنگ نبود: هیعط

 ! رو چشمشه نکیکه ع نیا اباب يا. يکه کنجکاو، برگشتم سمت در ورود منم

 . رو چشمشه و هم ازمون دوره  نکیچون هم ع نمشیبب تونمیمن که نم هیبابا، عط يا -

 . مشینیبب کیتا از نزد ششیپ میریم. نداره  يکه کار نیخب ا: هیعط

  ن؟یسته یچه شکل مینیبب میخوا یم نیاز چشتون بردار نکتونویلطفا ع شهیم میبگ ؟یکه چ ششیپ میبر ویک يآ -

 . آره : هیعط

  ؟يشد وونهید -

 . آره :هیعط

 ! حواست به من هست؟ یعط -

 ! نه: هیعط

 : حرص گفتم با

 ! ـــهیعط -

 : سرشو برگردوند طرفم و گفت عیتازه به خودش اومد که سر انگار

  ؟یگیم یها؟ چ -

 حواست کجاست؟  هیعط! خدا يوا -

 ! یو کنم که گفت يهمون کار خوامیمن که م! اَه .میاسمشم نگفت بدون. آقا خوشگله  شیپ: هیعط

 . ينه انگار کامال عقلتو از دست داد -

 .  میبر ایب. حرفا رو نیولش کن ا: هیعط

 ! عمرا -

 . میبر ایجون من ب. رمیمیدارم م يمن از کنجکاو! برمتا یبه زور م يایاگه ن: هیعط

 . شهینم -

 ! کرده یدختره پاك قاط نیا. شمیکنده م یدارم از صندل دمید کدفعهی

 . دستمو ول کن م؟یبر یکجا م يدار ؟یکنیم نیچرا همچ هیعط -

 . گهیخوشگله د شیپ میریم میدار. برمت یبه زور م يایگفتم که اگه ن: هیعط

 ! خوشگله گهیم یها، ه دهیش رو هم ند افهیاصال ق نیا حاال

 ... اما من نــ  ستین يخودت برو مسئله ا. خره دستمو ول کن -
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 . کار خودشو کرد یعط نیباالخره ا! یـــیوا. میستادیپسرا که اون پسره جزوشون بود ا زیم يجلو دمید امیبه خودم ب تا

 چیکنن؛ چون من تا حاال به ه یخب معلومه تعجب م! نه؟. میستادیاز حدقه در اومده پسرا ا يچشما يجلو قایاالن دق ما

 ! که اومدم طرفشون چه برسه به اونا شهیباورم نم... نرفتم اما االن  زشونیطرف م روزیکدومشون محل ندادم و تا د

 : منو به خودم آورد ریکفگ يصدا

  ؟یخانم هاشم نیخواست یم يزیچ -

 من؟  ؟یچ -

 . گهیآره د: ریگ حق

 بله؟  -

 . ما زیسر م نیبوده که شما اومد یحتما کار مهم ن؟یداشت يگم کار یحواستون به منه؟ م: ریگ حق

 . گفتم یچ دمیانقدر هول شدم که نفهم. کردم يزیکه چه آبرو ر دمیحرفش تازه فهم نیا با

 ... خب . بله -

قرار داده و خودش  طیشرا نیمن و تو ا. ینکنه عط کارتیبگم خدا چ يا! گهیکن د يکار هی ایبگم؟ خدا یخدا حاال من چ يا

 ...  يا! گرفته یالل مون

 ! البته تو ذهنما. کنم شیفحش مال نیااز  شترینذاشت ب هیعط يصدا

 ... خواستم بگم که  یبله م: هیعط

وقت  هی يوا. جرم کرد کیشده منو با خودش شر لیذل نینکردم که لو برم اما ا يخب من کار. میریاالن لو م. خدا يوا

 ! شهکار هرروز ياخه خل مشنگ باز! میشیم عیتا پسر ضا 4 ينکنه؟ جلو مشونیتقد یو دو دست قتیحق

 ... بگم که ... که : هیعط

 ادمیآخ جون ! آهان. میبگم که لو نر يزیچ هی دیخودم با رینخ. کنه یم يخرابکار شتریمن من کردنش ب نیدختره با ا نیا

 نیبه ا. ادم نبودم نیگفت به زور گرفت چون من جزوه بده به ا شهیم شتریب. جزوهمو ازم گرفته بود شیدو روز پ ریکفگ. اومد

 ...  یمنطق لیدل هی گنیم

 : اعتماد به نفسم و جمع کردم و گفتم ي همه

خواستم بگم که کارتون با جزوهم تموم شد؟ من جزوهمو  یبله م! سرم داغون شد. انقدر رو مغز من ضربه نزن ریکفگ يآقا -

 . الزم دارم

 یلیخ. هم به کار بردم يا هیچه تشب! بارش کنم کهیت تونستمینم نیگفتما، مسخره تر از ا يزیعجب چ. حقشه...  خــــخ

 . بود عیضا

 ! من کال مسئول حرص دادن آدمام. شد یدوباره عصب! اوه اوه
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که  دونهیم! هیا دهیعجب پسره فهم. بهش نیآفر! گهینم يزیاما چ شهیصورتش قرمز م تیاز عصبان ریگم کفگ یبهش م یوقت

 . دوننیم امیسهمکال يبگم که همه  نمیالبته ا. با من کل کل کنه دینبا

 : گفت یعصب يبا صدا ریگ حق

 . ارمیفردا براتون م. بله کارم تموم شد -

 . نره ادتونی -

دست . عقب گرد کردم و قصد خروج کردم. ما بودن نیرد و بدل شده ب يتا االن ساکت بودن و با تعجب شاهد مکالمه ها پسرا

 . مانع از حرکتم شد ییکه صدا یونیستم برگردم برم سمت محوطه خوا. کرد و گرفتم یکه با تعجب داشت به من نگاه م هیعط

  ؟یکن یمعرف يخوایونداد نم -

دوباره به قدمام جون دادم و حرکت . پسر خوشگله باشه هیهمون مهمونِ به قول عط دیپس با. بود بهیغر هیخشک  يصدا نیا

 . کردم

 نیاز رفتار ا نمیا س،یاون از جنس! که تازه اومده نیا! شدن؟ یمیصم تا حاال انقدر با هم یاز ک! وا. خودمونه ریهمون کفگ ونداد

 . کنم یم یمهمون ناخونده؛ کم کم دارم قاط

 : گفت يبه زند ونداد

 . گمیچرا االن م -

 : گفت میرفتیم میبعد به ما که داشت و

  ن؟یایب قهیدق هی شهیم یخانم هاشم -

 . سمتشون میبرگشت

  ن؟یداشت يبا ما کار دییبفرما -

 ... مهمون ما هستن و  يآقا چند روز نیا. بله: ونداد

 داره؟  یبه من چه ربط. یخب به سالمت -

 . کنم یبهش معرف امویخوام همکالس یم. گمیم نیاگه مهلت بد: ونداد

  ن؟یگ یرو به من م زایچ نیبه من چه؟ چرا ا. نیکن یمعرف دیخب بر -

 : و گفت دییدندوناشو بهم سا ونداد

از شما و  ریکردم غ یمن همه رو معرف. گهید نیشیمن محسوب م يایخب شما هم جز همکالس. گمیاالن م نیکنصبر  -

 . دوستتون

 ! کنم؟ کاریچ دیخب االن من با -

 ! نیشما که انقدر حواس پرت نبود: ونداد
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گفت میرمستقیالبته غ! خنگ گهیم ستادهیمن ا يصاف جلو. بچه پررو! ااا . 

 . میچون ما کار دار نیزودتر بگ نیدار یاگه حرف. ستمیبله نبودم و ن -

 .باشه: ونداد

 : سمت پسرِ کرد و با خنده گفت روشو

 . يآقا خوشگله ما اسمش آرامه، آرام زند نیا -

 پسرا نیبابا چقدر ا! آقا خوشگله... ذاشتن؟ اوه  یبراش م يتر نیاسم سنگ هیمامان و باباش  شدیحاال نم! یآرام؟ چه اسم ها؟

 ! دن؟یچرا خند یراست. فتنیخودش

 ! ونـــداد -

 یم. به مهمونمون دمیو در آخر رس هیکه اونم پسر آروم یقاسم ه،یکه پسر آروم يمرتضو یکینگاه به سه تا پسرا انداختم؛  هی

جز همون نبود  یپس کس. و حواسشون به ما نبود زدنیاون دو تا که داشتن باهم حرف م. کدومشون بود يصدا نمیخواستم بب

 . صداش کرده بود یخشونت خاص اب! صداش کرد؟ يجور نیحاال چرا ا. يزند

 صدام نکن؟  هیبق يجلو ينطوریونداد چند دفعه بگم ا: يزند

 ! صدام نکن؟ يجور نیا گهیحالش بده؟ مگه اسمش چشه که م. با پرخاش گفت نویا

به  میو نور، مستق هیدر ورود کینزد زشونیحق داره چون م البته داره؟یاز رو چشماش بر نم نکشویپسره چرا ع نیا! بابا يا

 . خورهیچشمش م

 . دمیترس یکن یصدا م يجور نیخب بابا، چرا ا: ونداد

  ؟يزند يچه طرز صدا کردنه آقا نیا. گنیراست م -

 : با پوزخند گفت يزند

 ! صدا زدن انقدر ترس داره هیدونستم  ینم -

 . ختمشدم و آبرو باال اندا نهیبه س دست

 : زدم و گفتم يخودش پوزخند مثل

 . نیحاال بدون -

 : حرف زد هیعط باالخره

 . میهزار تا کار دار میبر ایب يملود -

 . میبر -

 . نگیتو پارک میو رفت دیدستمو کش هیعط

  رم؟یحالش رو بگ یچرا نذاشت هیعط -
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 ! اَه! يکرد یرش که نمبا یدونست چ یو گرنه خدا م رونیکشوندمت ب نیخب منم به خاطر هم: هیعط

 چته؟  -

 . نمیبب قیو چشمش نذاشت صورتشو دق نکیع نیاما ا ششونیپ میرفت دنشید يما مثال برا: هیعط

 . هم نبود يتحفه ا نیهمچ. ما نه و خودت -

  ؟يدیو ساعتشو د نکیع: هیعط

 ! يدینه، فقط تو د -

 ! مارك بودنا، ساعتشم رولکس بود. نکن تیا اذ: هیعط

 . میپوشیانگار ما مارکدار نم یگیم نیهمچ. لباسشم مارکدار بودآره -

 .ست و مامانم کارمند آموزش و پرورش رکارخونهیو بابام مد میپولدار که ندارم؛ از قشر متوسط يچرا اما من مثل تو بابا: هیعط

 هیرو برات ته نایو بهتر کشنیم و زحمت کننیداره؟ بابا و مامانت که دارن کار م یچه ربط ه؛یانقدر بچگونه فکر نکن عط -

 .که همه ندارن هیسالمت زیچ نیمهمتر. يدار یکه پدر و مادر خوب و سالم یخداروشکر کن دیبا. کننیم

 :و گفت دیکش یپوف هیعط

- واقعا من ممنونشونم. یگیراست م... خدا  یه. 

 .نیآفر -

 : و گفت دیخند هیعط

 . دارا باشه هیاز اون ما دیبا یول -

 ! از حرف خودشو زدب نیا

 .مبارك صاحبش؛ به ما چه؟ باطنِ آدما مهمه، نه ظاهر. خب باشه -

  ؟يدیخر يزیچ نیروژ يبرا يملود. اصال ولش کن ؛يریگ یتوام که فقط حال آدمو م. برو بابا: هیعط

  ؟یتو چ. خرمیدستبند م هیمغازه عموم براش  رمیاالن م. ینه، خوب شد گفت -

 . آخه عاشق شعره دم؛یاشعار خرمن براش کتاب : هیعط

 : گفتم رفتمیم نمیکه داشتم به طرف ماش نطوریهم

 . برم تا مغازه شو نبست گهیمن د یعط. دوست داره یلیآره خ-

 : برام دست تکون داد و گفت هیعط

 . خداحافظ. باشه -

 :خنده گفتم با

 . يخدا سعد -
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 . شدم و سمت مغازه عمو رضا روندم نیماش سوار

خب خداروشکر . شدم و سمت بازار طال فروشا رفتم که سرِ بازار مغازه عموم بود ادهیپ نیاز ماش. دمیرس قهیدق ستیب از بعد

گوناگون  يعمو مشغول نشون دادن طرحا. رفتم تو. کنه یکه فقط صبح و عصر کار م نهیروال کار عموم ا. مغازش هنوز بازه

 . بود يطال به مشتر

 : جلو و سالم کردم رفتم

 . سالم عمو -

 : زد و گفت يلبخند هی دیسرش رو بلند کرد و تا منو د عمو

 طرفا؟  نیاز ا ؟یخوب. سالم دخترم -

 . چرا اومدم گمیبعدا م نیرو انجام بد تونیشما کار مشتر. خوبم یمرس -

 . باشه: رضا عمو

 : و گفت کمیاومد نزد زیخانومه رفت و عمو از اون سر م مت،یچونه زدن سر ق قهیاز ده دق بعد

عمت  یدونیم ؟يکه عمو و عمه دار ادیم ادتی يخوریبرم یتا به مشکل! نیطرفا؟ قدم رنجه کرد نیاز ا. خانوم يسالم ملود -

 چقدر دلتنگته؟ 

 . خب من دانشگاه دارم و وقت سر خاروندن هم ندارم. هستم ادتونیبه  شهیعمو؟ من هم هیحرفا چ نیا -

 ! جون خودم آره

  :دادم ادامه

 . نیکن یاز طرف من از عمه عذرخواه. وضع و داره، نداره؟ شرمندم به خدا نیگلنوشم هم. نیدونیخودتون که م -

خودت . يکه دار یروز وقت خال کی. ستین يقانع کننده ا لیدل نیاما ا میروزا رو گذروند نیما هم ا. کنمیدرکت م: عمورضا

 . و گلنوش اریات تنگ شده، هم کامخونمون که هم عمت دلش بر ایب يکاریروز که ب هی

 . منم دلم براشون تنگ شده. امیچشم، حتما م -

  ؟ياومد یچ يبرا یخب نگفت: رضا عمو

 . براش خوب باشه رمیدستبند بگ هیفکر کنم . ستیتو ذهنم ن میخاص زیاز دوستامه، چ یکیفردا تولد  -

 : خنده گفتم با

 ! خواما یم تونیسفارش ياز اون خوشگال -

 : گفت رفتیکه داشت به طرف طالها م نطوریرضا هم وعم

 . ذارهیتار مو هم برام نم هیخانممو قبول نکنم؟ وگرنه عمت  نِینازن يحرف برادرزاده  شهیمگه م. چشم حتما -

 : گفتم طنتیو با ش دمیخند
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 ! یینه که شما پر مو -

بگه  ستین یکیآخه ! هیباز یکارا قرت نینه ا گهیو بکار مبرو م میگ یم یهرچ. و کاشت مو رو قبول نداره ختهیموهاش ر شتریب

 ! ه؟یباز یکاشتن مو کجاش قرت

 ! مگه موهام چشه؟ کچل بودن مد شده ؟یکنیم تیمنو اذ. طونیش يا -

و  رهیگ یکاراش حرصش م نیاز دست ا شهیعمه هم. دوستش دارم یلیعمو رضا شوخه و من خ. میدیدو از حرفش خند هر

 . رهیگ یو اخمو خندمون م يشوخ و عمه جد يعمو يکارا نیا هم از دست ام. زنهیغر م یه

 يپسر بچه  کی. سالشه  یدختر اول گلناز که س. خانواده ست يپسر که ته تغار هیدو دختر و . شراره سه تا بچه داره عمه

و پنج  ستیوم گلنوش بدختر د. و پنج سالشه یس وانیبه اسم کوروش داره که پنج سالشه و همسرش ک یخوشگل و مامان

و  هیپسر جوك و باحال یلیخ. و چهار سالشه ستیب ارینمکدون بنده، کام يسالشه و دو سال ازمن بزرگتره و در آخر پسرعمه 

 . من به عنوان برادر نداشته دوستش دارم 

 خوبه؟  نیا نیبب ایعمو ب ،يملود: رضا عمو

 هیدستبندا سفارش نیا. ناز، نگاه کردم یلیز دستبندا که طال زرد بود و خدسته ا هیبلند شدم و رفتم جلو و به  یصندل يرو از

 . قشنگ بودن یلیخ! کینزد يها لیدوست و فام يبرا

 . خوام یسنجاقک داره رو م زیآو هیدستبنده که ساده ست و  نیا. کدومو انتخاب کنه دونهیخوشگلن آدم نم یلیعمو خ يوا -

 . زمیباشه عز: عمورضا

 . گذاشت شدیاز روش رد م دیربان سف هیرنگ که  يسورمه ا کیجعبه مخمل کوچ هیاز جاش در آورد و داخل دستبند  عمو

 : به طرفم گرفت و گفت جعبه

 . ازت گله داره یلیسر به عمت هم بزن که خ هی. هتیهد نمیعمو جون ا ایب -

 . نیبا بابا حساب کن شه؟یچقدر م. بابت دستبند یمرس. چشم -

 : گفتبا اخم  عمو

  ره؟یگ یاز دخترش پول م یمگه کس. یدختر من يتو جا ا؛یحرف رو نزن نیا گهید -

 . خداحافظ . خونَتون امیسرم خلوت شد حتما م. نیبه عمه و بچه ها سالم برسون. برم گهیمن د. عمو رضا یمرس -

 . به سالمت. تو هم سالم برسون. باشه دخترم: عمو

 . شدم و سمت خونه رفتم نیشاومدم و سوار ما رونیمغازه ب از

. تو گاراژ گذاشتم و پله ها رو گذروندم و وارد خونه شدم نویشدم و ماش اطیزدم و وارد ح موتویر. خونه دمیبعد رس قهیدق چهل

 ! چقدر خونه ساکته

 : بلند گفتم يصدا با
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 ! سـالم -

 ! ده؟یجواب نم یچکیه چرا

  نــا؟یمامــان، مل -

که خبر  شهیاما هم رونیکه مامان کار داشته و رفته ب میکن یحاال فرض م! ده؟یجواب نم یچرا کس! نخونه بود شهیکه هم نایا

رفتم و  میس یافتاده؟ مثل جت به سمت تلفن ب یاتفاق یکس ينکنه برا. نگران شدم! بهیعج یـــلیخ! ست؟یچرا ن نایمل. دادیم

 . مامان زنگ زدم لیبه موبا

 ... بوق و  3بوق،  2بوق،  1

 : دیچیتو گوشم پ یزن يداص

 ...  باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م -

زنگ زدم؛ در  نایبه مل. شارژش تموم شده دینگرانم شا یچرا الک! کردیخاموش نم لشویوقت موبا چیخدا مامان که ه يوا

 ! لنگهیکار م يجا هی. بابا يا! ستیدسترس ن

وقت  دیپس االن با. خورد که جواب داد یبوق 5، 4... کنه  یم ریاتاق عمل س زدم به بابا که االن حتما سرش شلوغه و تو زنگ

 . نداره که جواب داده يماریاستراحتش باشه و ب

 ... الو بابا جون سالم خوبـ  -

 يبرا يو زار هیگر نیا! چند نفره ي هیگر يزنه؛ نه صدا هی يها هیگر يصدا. ستیبابا ن يصدا نیاما ا! کنه؟یم هیداره گر چرا

  ه؟یچ

  ؟ییالو بابا کجا -

 : گفت يبغض مانند يبا صدا بابا

 ...  يملود -

  ه؟یک ي هیگر يصدا. رمیمیم یحرف بزن بابا دارم از نگران. ستنیهم ن نایمامان و مل ؟ییبابا کجا -

 . زود خودتو برسون. میمارستانیما ب يملود: بابا

 ... افتاده؟ بابـ  یاتفاق نایمل ایمامان  يبرا ؟یچ يبرا مارستان؟یب ؟یچـــ -

 . که خودم هستم( ... )  مارستانیب ایب. انقدر حرف نزن. ایگم ب یم يملود: بابا باعث شد دهنم بسته شه يصدا

 . امیباشه باشه االن م -

با  اطویدر حو  نیخودمو انداختم تو ماش عیو سر نییاومدم پا ونیدر م یکیو از پله ها  رونیقطع کردم و از خونه اومدم ب تلفنو

 . کرد رفتم یکه بابا کار م یمارستانیباز کردم و به سمت ب موتیر
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 تونمیکه نم یالل شم اله يافتاده باشه؟ ا یاتفاق نایمل ایمامان  يبود؟ نکنه برا یچ يها برا هیگر يشده؟ صدا یچ یعنی ایخدا

 . حرف درست درمون بزنم هی

و سمت اتاق  مارستانیبدو رفتم تو ب. شدم ادهیپ نیوصش پارك کردم و از ماشمخص نگیتو پارک نویو ماش دمیرس مارستانیب به

 ! نبود یبدون در زدن وارد اتاق شدم اما کس. بابا رفتم

 : و نفس نفس زنان گفتم مارستانیسمت پرسنل ب رفتم

 بابا کجاست؟ . یوسفیسالم خانم ... سلـ  -

 . بودند 213طبقه سوم اتاق  فکر کنم پدرتون ن؟یخوب. یا سالم خانم هاشم: یوسفی

 . یمرس -

 . بس هول شدم جوابش رو ندادم از

در باز شد و من . زدم 3سوار آسانسور شدم و دکمه . رسمیبرم وگرنه تا فردا صبح هم نم تونمینم ادهیپ...  213، اتاق213 اتاق

 يشماره درا يطرف و زوجا روبرو هیرد ف يشماره ها یعنی. بود یزاک کیشماره درا ز. خوندمیشماره اتاقا رو م یهول هولک

 . و خودمو پرت کردم تو اتاق دمیباالخره رس... ، 213، 211، 209اتاق . فرد بود

 : در باز کردم گفتم تا

 ... چـ  نجایبابا ا -

 . چشماش کبود و لبش پاره شده بود ریو ز یچیشده؟ سرش باند پ یشکل نیمهبد خودمونه؟ چرا ا نیا! مامان يوا

 سرت اومده؟  یید؟ چه بالمهب -

 : جواب داد یو با لبخند کم جون آروم

 . ستین يزیچ... آخ دهنم ...  يسالم ملود -

 . اریمهبد، پسرم به خودت فشار ن: بابا

اونورِِ تخت زن عمو . خداروشکر که سالمن. ختنیرینشسته بودن و اشک م یو مامان رو صندل نایمل. متوجه اطرافم شدم تازه

 . بود يرید و در حال آب غوره گنشسته بو

 ! حال و روز افتاده؟ نیچه خبره؟ مهبد چرا به ا نجایبابا ا -

 : گرفته گفت يبا صدا بابا

و  شهیم ادهیپ نیاز ماش. کنه یپسر جرو بحث م هیکه داره با  نهیب یرو م ادهیرو تو پ نایمهبد تو راه رفتن به شرکت بود؛ مل -

با سرش به سر  نکهیو ا کشهیم يو کار به کتک کار فتهیمهبدم باهاش در م. شده بود نایحم ملمزا نکهیمثل ا. سمتشون رهیم

به پشت سرش هم ضربه  شهیکه باعث م خورهیو به درخت پشت سرش م دهیاز دست م ومهبدم تعادلش. زنهیمهبد ضربه م

 . راحت کنهاست يچند روز دیفقط با. االن که خدا رو شکر حالش بهتره. میبگذر... بخوره و 



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 . تخت شدم و دستشو گرفتم کینزد

نگاه تو رو خدا،  ؟یفتیروز ب نیکه آخرسر به ا نیچرا دعوا کرد. يزدیخب باهاش حرف م ؟يو کرد نکاریچرا ا ؟یمهبد خوب -

 . همه کبود! چشماشو يپا

 : و گفتم دمیسمتش چرخ. زن عمو شدت گرفت ي هیگر

که  فتادهین میعمو کجاست؟ خبر داره؟ اتفاق خاص. نیخودتون رو ناراحت نکن. که ادهفتین یاتفاق. يزیریزن عمو چقدر اشک م -

 . نگران بشه یالک

 : کنان گفت نیف نیف

 . آره خداروشکر. تیرفته مامور ست؛ین نجاینه، ا -

 . میهست ششیپ نایمن و مل. خونه نیخب حاال بر -

 . انداختم ین کردم و از کار و زندگکه نگرانتو دیببخش. نیشما بر. نه من خودم هستم: عمو زن

 . پسرمونه يمهبد جا. ست فهیوظ ه؟یحرفا چ نیا: مامان

 . مونمیم ششیمن پ. نیشما بر. جان نیمیس یمرس: عمو زن

 : کردم و گفتم اخم

 . مایا زن عمو تعارف معارف نداشت -

 : جو رو عوض کنم گفتم نکهیا يبرا

 . یبراش غذا درست کن دیبا ادیاالن شوشوت م. يدار پاشو پاشو، برو خونه که هزار تا کار -

 : به خنده افتاد و گفت هیگر ونیم

 . ستیاز دست تو دختر؛ عموت که خونه ن -

 : دست راستم سرمو خاروندم و گفتم با

 . پاشو برو ؛یچونینکن منو با حرفات بپ یزن عمو سع. ایگیراست م -

 : خنده گفت با

 . تازه سردردش تموم شده. ایخ پسرمو نخورم ياما ملود. باشه من رفتم -

 : به کمر شدم و گفتم دست

 . نیاصال خودتون ازش مراقبت کن. حاال من شدم وراج؟ واقعا که. دست شما درد نکنه -

 : و گفت دیخند. دیاومد و لپمو کش کمینزد

 . یستیحرفت وا يِپا دیحاال با. برو یخودت گفت گهینه د. کردم یشوخ طونیش -

 داده؟  ادتونیحرفا رو  نیا یک. نایکرد شرفتیزن عمو پ...  کالیبار -
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 : و لبخند به لب داشت گفت شدیعمو که داشت همراه مامان و بابا از اتاق خارج م زن

 ... از خودت  -

 . در رو بست و

 گرفتن؟  ادیاز من  گنیچرا همه م! عجب

 . کرد یم هیگرمهبد نشسته بود و داشت  شیکه کنار تخت پ نایکنار مل رفتم

 به استراحت داره مگه نه مهبد؟  ازیفقط ن. که افتاده هیاتفاق ؟یکنیم هیبابا چرا انقدر گر يا -

 . دیبس کن سرم ترک نایمل. آره :مهبد

 . چارهیگفت که مخ پسرمو نخور نه به منه ب یبه تو م دیزن عمو با. تو رو جمع کنه ادیب دیبا یکی. گهید گهیراست م -

و  رهیم نیاز ب ایکبود يجا گهیتا چند روز د. که فتادهین یآخه اتفاق. کردم یم یو شوخ حتیکرد و منم نص یم هیگر یه نایمل

 . شهیخوب م

 . نکن هیگر! ندارما ختنتویمن طاقت اشک ر یمل: مهبد

 . دمیحتما من بد شن ؟يرفتن رو کانال هند نایچرا ا! جانم؟

  .گهیگم بس کن د یم! با تواما یمل: مهبد

مهبد و ! شده بود؟ یرتیجــــون؟ غ! دنیاز ناز کش نمیشدن، ا یرتیغ انیاون از جر! زننایمشکوك م. دمیانگار درست شن نه

 . طونایش يا... نکنه ! مهبد و دوست داشتن؟ رت؟یغ

 : گفتم بلند

 . افتمی نگ؛یجیج یجیج -

 . دو متعجب به من نگاه کردن هر

 : که آروم شده بود گفت نایمل

 ! کاشف؟ یافتی ویچ ؟یزنیه تو؟ چرا داد مچت -

 : کردم و گفتم زیر چشمامو

 . نیکن یکه پنهون م يزیهمون چ -

  م؟یکن یپنهون م ویچ ؟يملود یگیم یچ: مهبد

 : همون حالت گفتم با

  ؟یدونـیتو نم یعنی -

  و؟یچ: مهبد

 ! یخودتو به اون راه نزن مه ،يآ يآ! وینخودچ -
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 : گفت یجیبا حالت گ مهبد

  ه؟یواضح بگو، منظورت چ. یزنیحرف م یچ يدرباره  يدار دونمیمن نم يملود -

 . یگیم یچ میدرست حرف بزن بفهم گه،ید گهیراست م: نایمل

 : گفتم یثیهامو چند بار انداختم باال و با لبخند خب ابرو

 . نیرو دوست دار گهیشما همد نکهیا...  نکهیا -

 . شدن دیسف واریده بودن مثل گچ دانگار که هردو تا جا خور کدفعهی

  ن؟یشد یرنگ نیچرا ا! وا -

 : خنده اضافه کردم با

 آدم حق داره که عاشق بشه مگه نه؟ . ترس نداره نکهیبابا ا ن؟یفتیپس ن ارمیبرم آب قند ب -

 : با تته پته گفت نایمل

 ... خب ...  زهیچ...  يملود... ام ...  زهیچ -

 ! ن؟یواقعا به من اعتماد ندار! یگ یم زهیم زهیر چبابا چرا انقد... اَه  -

 ... خب چرا اما : نایمل

 نیخوا ینم ن؟یکن کاریچ نیخوا یحاال م نمیبب نیخب بگ. واقعا که ؟يبه خواهر بزرگترت اعتماد ندار گهید. دستت درد نکنه -

  ن؟یبه بابا و مامان بگ

  .صبر کن، به موقعش ؟یهول نقدریتو چرا ا يملود: مهبد

  ه؟یاونوقت موقعش کـِ -

 . یکه تو خونه بخت رفت یتا موقع! دونمیخب، چه م: مهبد

 : و گفتم دمیخند

 ! ها شهیم دیتا اونموقع موهاتون سف. کو تا اونموقع... اوو  -

 . گهینکن د تیاذ ياملود: نایمل

 ریکه پ نیمنتظر اون موقع باش نیواشما تا بخ. من حاال حاال قصد ازدواج ندارم. گفتم يمن جد ؟یمل هینکن چ تیاذ -

 . نیشیم

 . جون نیمیرو دست عمو و س یفتیم یترشیتو تا اون موقع که م ؟یچ یعنی: مهبد

 . من اگه بترشم بازم خواستگار دارم. تو نگران اون نباش... نچ  -

 ! اعتماد به نفست درسته تو حلقم! به: مهبد
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 نیبه تو نداده آخه؟ ا یعقل مچهین هیخدا  دونمیمن نم. يو پروند یکه داشت ییخواستگارا نیهم ؟یگینه بابا، راست م: نایمل

 . بودن یاز همه نظر هم عال. یهمه خواستگار داشت

 : و ادامه داد دیخند زیر زیر

 . ونداد نیهم -

 .نه خودم خواستنیاونا منو به خاطر ثروت م -

  ه؟یونداد ک: مهبد

 . مهیونداد همکالس ار؟یو ن ریگچند بار گفتم اسم اون کف ،یمل ياَ -

چه برسه که سنت بره  سن،یوا تیتو ده قدم ترسنیم گهیهمه د يکه با پسرا دار يبا رفتار. گهیراست م یخب مل. اها: مهبد

 . یمونیگفتم رو دست عمو جونم م يدیخانم د يملود گمیاون موقع ست که م! یباال و بد اخالق تر بش

 . خودم دست به کار بشم دیمن با. شهینم ينطوریا. اشتو نگران من نب. برو بابا -

 : بلند شدم و بلند گفتم یرو صندل از

 . اتیانجام عمل يبه سو شیپ -

 : گفتن نایو مل مهبد

 ! ؟یبهشون بگ يبر یوقت خر نش هی يملود -

  ن؟یبه بزرگترتون احترام بذار نینگرفت ادیشما ! به به -

 : ردن و رو به من گفتنرو نگاه ک گهیدو با لبخند همد هر

 . ادبان یاز ب یگفتن ادب از که آموخت میاز قد -

 . جمله با دست، سر تا پامو نشون دادن نیگفتن ا نیح در

-  نیدر مورد من بد قضاوت نکن یالک. یبا ادب نیمن به ا! واقعا که... ا . 

  ؟یتو با ادب یعنی: مهبد

 . اوهوم -

 ! عجب: مهبد

 تا بابا کارش تموم بشه؟  یهست نایمل. رمب دیبا گهیخب من د -

 . خونه امیکارش که تموم شد باهاش م. آره نگران نباش: نایمل

 ...  یراست. باشه -

  ه؟یباز چ: مهبد

 . با بزرگترت درست حرف بزن -
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 . نیبگ نییچشـم، بفرما: مهبد

 . گمیاالن م. آها، حاال شد -

 : چشمک زدم و گفتم هی بهش

 . گفتم يجوساز يابر اتمیاون عمل -

 . رونیبعد رفتم ب و

 : که گفت دمیشن صداشو

 ! طونیش -

از کنارم رد شد و وارد  ییآلبالو سیجنس هی ومدمیم رونیب نگیداشتم از پارک یوقت. شدم نیخارج شدم و سوار ماش مارستانیب از

بوق  یک يپس برا! وا. کس نبود چیختم هنگاه به دور و ورش اندا هی. زد یتک بوق هیرد شدن  نیدر ح. شد مارستانیمحوطه ب

 . من زده يفکر کردم برا یمن اشتباه دیشا...  هللابسم ا شناسه؟یمن و از کجا م! زد؟

 ! وللش بابا دونم،یچه م! من پارك کرده بود؟ نیماش ينبود که جا هییآلبالو سیهمون جنس نیا...  اا

بودم از  دهیخر نایکه با سولماز و مل يدیجد يلباسا. م سمت کمد لباسامرفت. و خداروشکر امروز کالس ندارم نهیتولد روژ امروز

 . در آوردم و انداختم رو تختم رهیگ

 هیزانو،  ریکوتاه قرمز رنگ تا ز راهنیپ هیبود،  يحلقه ا نیرنگ که آست یبلند مشک راهنیپ هیحاال کدوم رو بپوشم؟  خب

 ... رنگ و  یدکلته مشک راهنیپ

تولدشو تو  نیروژ. نکنم خینشه و  دهیکه سر شونه هام د پوشمیبلند هم روش م نیتنه آست مین هی. بهتره فکر کنم دکلته اوم

پسر دارن و من با لباس باز جلوشون سختم  الشونیتو فام شتریچون ب. اونجا هست يادیز يباغ برگزار کرده و حتما پسرا

 . شهیم

 . دمیاضافه سر جاشون گذاشتم و دکلته پوش يلباسا

برم تو  شدیهم نم یاما خشک و خال ستمین شیاهل آرا ادیز. شدم شینشستم و مشغول آرا یتوالتم؛ رو صندل زیم يجلو فتمر

 يبه مژه ها ملمیر. قرمز زدم کیو مات دمیرنگمو به گونه هام مال یپشت چشمم زدم و رژگونه صورت ویآسمون یآب هیسا! مجلس

 . بلند و فردارم زدم

 . ومدیم یلیپشت چشمم به رنگ چشمام خ یآب ي هیسا له؛یتکم زیهمه چ. يقد نهیآ يرفتم جلوجام بلند شدم و  از

و  دمیتنه پوش مین. بپوشم یکفش عروسک شدینم. دمیکنم اما پوش یو استفاده نم ادیخوشم م یلیاز کفش پاشنه بلند خ نکهیا با

فکر کنم صدامو . جواب نداد. رو صدا زدم نایمل. اومدم رونیبرداشتم و از اتاق ب مویاسمون یگرفتم و شال آب مویمانتو مشک

 . دهنم باز موند دمیکه د يزیاز چ. ردمتو اتاقش رفتم و در باز ک. دینشن

 ! ستاده؟یعروسک جلوم ا ای ؟یخودت یمل يوا -
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 خوب شدم؟ : نایمل

 . يمحشر شد -

 . خجالتم نده: نایمل

 . يماه شد کهیت هی زم،یعز تهیواقع -

  ؟یگیت مراس: نایمل

 . دور بچرخ هی ه؛یدروغم چ -

 يتنه شتر میبود و روشم مثل من ن دهیرنگ پوش دیدکلته سف هیموهاشو فر کرده بود، . ستادیو دوباره روبروم ا دیچرخ نایمل

که  رسمیتازه دارم به حرفش م. رنگ زده بود يخوشگلش و برق لب قهوه ا يبه رنگ چشما یعسل هیسا. بود دهیرنگ پوش

 ! جون يا. شده رشیحق داره که اس چارهیپس مهبد ب! نطورهیواقعا هم. میبهشت هیبود من حورگفته 

 . خورده شم دیمن خودم صاحب دارم نبا. يدیدرسته قورتم م يدار. کن شیچشماتو درو ،يهو: نایمل

 ! هیزیمن ماله مهبدم؛ خجالتم خوب چ گهیزل زده به من و م! ایوقت خجالت نکش هی. بچه پررو -

 . شد ریکه د میبر. خب مادربزرگ لهیخ: نایمل

 . میبدو بر. یگیاوخ اوخ راست م -

و به  میمامان شد دیسف ویدبل. ام. یو سوار ب میکرد یازمامان و بابا خداحافظ. میاومد نییو از پله ها پا رونیب میاتاق اومد از

 . میطرف باغ حرکت کرد

 ! داره واسه خودش یانیهم جر مایبه من؛ ماکس دهیم نشویماش ادیخوشم نم مایاز ماکس دونهیچون م مامان

 ! هیعروس نجایکنه ا یندونه فکر م یهر ک! تولد گرفته هـا، کل شهر خبر کرده هی. بودن دهیصف کش نایباغ ماش یدر اصل يجلو

 . گوشه کنار درختا پارك کردم هیباغو رد کردم و  یطوالن ریرفتم تو و مس نایماش پشت

 تولد؟  ای هیعروس نجایا! رهچه خب: نایمل

 : و گفتم دمیخند

 . تو هوا سوز داره میبر ایب. کردم یفکر م نیمنم داشتم به هم -

 . میبر: نایمل

 کنم؟  دایاز کجا پ نویمن روژ! اوه اوه چه خبره؟. میشده بود رفت دهیاز باغ که چادر کش یو سمت قسمت میهمو گرفت دست

  ست؟ین نیاون روژ يملود: نایمل

 تیجمع نیا نیبچرخونم تا ب یچشم بدبختمو ه نیا ستین ازین گهید شیآخ. اشاره کرده بود نایکه مل یچرخوندم به طرف سرمو

 . کنم داشیپ

 . ششیپ میبر ایب. آره خودشه-
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  ؟يکادو رو آورد يملود. میبر: نایمل

 . فمهیآره تو ک-

 . و با لبخند به طرفمون اومد دیما رو د نیروژ

 . نیسالم خانوم خوشگال، خوش اومد! هبه ب: نیروژ

 . جعبه درآوردم و بهش دادم فمیاز ک. میگفت کیو بهش تبر میکرد یروبوس

 . گفتن و سالم رسوندن کیمامان و بابا تبر. نایاز طرف من و مل. زمیتولدت مبارك عز -

 . ادهیز یالخ زیاون طرف سالن، م نیبر نیایب. سالمت باشن ،یمرس. به زحمت نبودم یراض: نیروژ

 . تو برو به کارت برس میریما خودمون م. یباشه مرس -

 . باشه: نیروژ

 . خداروشکر هنوز آهنگ نذاشته بودن. میو نشست میکرد دایپ یخال زیم

بلند بوم بوم آهنگ  يدفعه صدا هی. طرفه رو شونهم گذاشتم هیلختمو  يموها. میموقع ورود به سالن در آورده بود مانتومونو

 . جفت بودن شترشونیب. کردن دنیوسط سالن رفتن و شروع به رقص تیاکثر. شدبلند 

 . داره یباحال تمیر یلیخ. دوستش دارم یلیخ! آهنگ نیا يوا

 

 گذره؟  یخوش م*

 بله

 شمیتو پ ایب

 آره

 شمیعاشقت م دارم

 آره

 دلم داره یدونیم

 آره  زنهیتو م واسه

 یخوام بلرزون یبغلم م ایب

 یخونبغلم کمرو بچر ایب

 يخوام قرش بد یبغلم م ایب

 *بغلم  ایبغلم ب ایب
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 . میدیرو کشوندم وسط و رقص نایکه اهل رقص؛ مل منم

 . میبرقص میبر ایب یمل -

 . میبر یاوک: نایمل

 . میسر جامون نشست میرفت. بودم نفسم بند اومده بود دهیاز بس پر. دمیکش قینفس عم هیآهنگ تموم شد  یوقت

 . حال داد یلیخ شییاما خدا فتمیدارم از نفس ممن که  یمل يوا -

 : مثل من بود گفت طشیهم که شرا نایمل

 ! وسط مجلسو گرم کنه؟ مثال تولدشه ها ادیخواد ب ینم نیروژ. آره -

 . بعد ننیاول بذار همه از راه برسن و بش. چرا -

همه . بلند شد یکس غیدفعه از ته سالن ج هیکه  زدمیکادو حرف م دنیداشتم در مورد خر. میباهم حرف زد يا قهیدق چند

 ". شهیباورم نم" گهیم یو با خوشحال پرهیم نییو داره باال و پا ستادهیکنار رامبد ا نیروژ دمید. متعجب به ته سالن نگاه کردن

 ! شه؟یباورش نم ویچ

تا  نیروژ. ت هم وارد شدنپسر و دختر دست تو دس هیهمون موقع . چادر رفت يهمون ورود ای یبدو سمت در خروج نیروژ

 . تو بغل دختره و ماچ بارونش کرد دیبهشون پر دیرس

 : اومد رو به پسره گفت رونیاز بغلش ب یوقت

 . دلم براتون تنگ شده بود یلیخ ؟ياومد یک. ولیبابا ا ؟ییآرشام تو. شهیباورم نم -

 دن؛یخندیشباهت به بچه ها نبود م یداده بود که برفت استقبالشون و اون حرکاتو انجام  نیکه روژ یو پسره از موقع دختره

 . دیخندیلبخند اکتفا کرده بود اما دختره هنوز داشت م هیالبته پسره فقط به 

گفت بره  نیکه به روژ دیو د یپسره انگار وسط راه کس. بود آورد یخال زیسمت سالن که م نیدستشونو گرفت و ا نیروژ

 . ادیخودش بعدا م

 . از کار خودم خنده م گرفت! دمـــایفهم یرو با لبخونحرفا  نیهمه ا من

 : ما و گفت شیبا لبخند ژکوند اومد پ. ما نشوند يکنار زیدختره رو آورد م نیروژ

 ! انقدر خوشحالم که نگو و نپرس يملود یــیوا -

 : خنده گفتم با

  ؟يبودن که انقدر ذوق کرد یاونا ک. بپرسم خوامیاما من م -

 . ه رو نشون دادمبا ابرو دختر و

 . کنه زیما رو سورپرا خواستیفکر کنم م! يخبر چیتازه از کانادا اومده؛ بدون ه مییدا: نیروژ

 . خب پس چشمت روشن. آها -
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 . یمرس: نیروژ

  ومد؟ین هیعط نیروژ. کنمیخواهش م -

 . برسه دیبا گهیچرا تو راهه؛ االنا د. یخوب شد گفت: نیروژ

 . ات برستو برو به مهمون. یاوک -

 . باشه: نیروژ

 دیکشیدست تو موهاش م یاز طرز صدا زدن و رفتاراش که ه. از دور صداش کرد شهیم شییموقع پسره که پسردا همون

 . معلوم بود که کالفه ست

 . گردمیمن برم برم دیببخش: نیروژ

 . برو راحت باش -

  ـــن؟یروژ: پسر

 . جانم؟ اومدم: نیروژ

 . صداش کرد یداشت که بلند و کش دار با حالت عصب یفکر کنم کار مهم .شییپسردا شیرفت پ نیروژ

دختر چشم  نیا شیخوام برم پ یم. من حوصلم سر رفت از بس نشستم. ومدنیکه هنوز ن هیسولماز و عط يملود: نایمل

 . هیخاکستر

 کدوم دختر؟  -

 . انقدر ذوق کرده بود نیکه روژ هیک نیا نمیم ببخوا یم. رمیمیم یدارم از فضول. ماست يِکنار زیهمون دخترِ که م: نایمل

 . باشه برو ؛یالحق که فضول -

 ! فضول نباشم؟ یخواست یم يخواهر نیخب با داشتن همچ: نایمل

 . کنمیم يموقعا کنجکاو یفقط بعض ستمیمن فضول ن. برو بچه پررو -

 . رسوننیهدف م هیبه هر حال هر دو تا ما رو به . معلومه: نایمل

 . انقدر حرف نزن برو -

 . من رفتم: نایمل

 . یبغل زیجاش بلند شد و رفت کنار م از

  نم؟یبش شهیم: نایمل

 : زد و گفت ینیلبخند دلنش دختر

 ! البته -

  ن؟یجون هست نیشما از دوستان روژ. یمرس: نایمل
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 . لشمینه، فام: دختر

 و شما؟  نامیمن مل. آها: نایمل

 : لبخند زنان گفت دختر

 . خوشوقتم ،سیآرام -

 : دستشو فشرد و با لبخند گفت نایدستشو جلو برد و مل سیآرام

 جون چند سالته؟  سیآرام. نطوریمنم هم -

 . کیو  ستیب -

 . ستیتو ب رمیم گهیچند روز د. من نوزده سالمه: نایمل

 . سال کیو  ستیچون من تازه رفتم تو ب. میدار یاختالف سن کسالیخب، پس حدودا : سیآرام

 ... آره :نایمل

 : گوشم گفت ریز یکیکه  دادمیبه حرف هاشون گوش م داشتم

 . ســــالم -

 . گوشمو گرفتم و رومو برگردوندم عیسر

 ! یاله یالل ش یهست یگوشم؛ هرک يآ -

 . دنیندخیبودن که داشتن هرهر م هیسولماز و عط. بوده یکه داد زد ک يا وونهیاون د نمیو سرمو بلند کردم تا بب دمیمال گوشمو

 . زهیریدندوناتون م ن؛یو نخند نیانقدر دهنتونو باز نکن! نیالل ش شاالیکه ا یاله -

 : نشستن و گفتن یرو صندل هیو عط سولماز

 شد جواب سالم؟  نمیا -

 ! نیچه هماهنگ ن؟یزنیشنگول م ه؟یچ -

 سالمت کو؟ ! گهیخب د: سولماز

 . خب سالم -

  ؟یخوب. نیآفر: سولماز

 : گفتم دمیمالیوشمو مکه گ همونطور

 ! ؟یخوب نیگیحاال م. رفت نیکَرم کرد شم؛ینم نیآره، بهتر از ا-

 : و گفت دیخند هیعط

 : فقط سولماز گفت یتازه من نگفتم خوب. حقته -

  ن؟یرکردیشد د یچ. برو بابا توام -
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 : رو نشون داد و گفت هیبا سر عط سولماز

 . ن کرده بودنساعت منو معطل خودشو کیخانم  هیعط. یچیه -

 هیعط"شدم که  داریداد مامان خانومم ب يبا صدا. دمیبعدش گرفتم خواب. امروز کالس بسکت داشتم کارکنم؟یخب چ: هیعط

 نیا. دیخواستم آماده شم سولماز از راه رس یبعدشم که تا م. اصال حواسم نبود که امروز تولدشه "!نایو ا یستیمگه تولد دعوت ن

 . میکرد ریشد که د

 ! يچه ناز شد يملود: سولماز

 . يچه خوشگل شد. آره: هیعط

 . اما من ناز و خوشگل بودم؛ خوشگل تر شدم یمرس -

 : با هم گفتن هیو عط سولماز

 ...  فتــهیبابا خود ش -

 : ابرو باال انداختم و گفتم شخندیبار با ن چند

 . نیشمام خوشگل شد. قتهیحق -

 : دو گفتن هر

 . یمرس -

زانو  يتا باال ینفت یآب راهنیهم پ هیعط. کرده بود ونینیبلندشو هم ش يموها. بود دهیبلند پوش یمشک یماکس راهنیپ سولماز

 . فر کرده بود دیرسیموهاش که تا سر شونهش م. بود دهیپوش

سط بزرگ و کیک هیرامبد با . بود و همه نشسته بودن کیک دنیوقت بر گهیاالن د. دنیرقصیگذشت و همه م یساعت کی

 . گذاشته بودن نیروژ ياون وسط برا یصندل هیو  زیم هی. زنیهمه دست م. سالن ظاهر شد

 لیمستط کیک کیچاقو گرفت و نزد نیروژ. میو تولدت مبارك خوند میهمه دورش حلقه بست. نشست یپشت صندل نیروژ

گفتن ارزو تو دلش بست وبعدش  يچشماشو برا هیچند ثان. برد "جان تولدت مبارك نیروژ"شکل ساده که روش نوشته بود 

نظافت آورده  يخونشون که برا يچند تا از خدمتکارا بعد. و تولد مبارك خوندن دنیکش غیج کدستیهمه . برش زد کویک

 . کنن میرو بردن تا تقس کیبودن، ک

 هیبود و بق دهیطال براش خرسولمازم گردنبند . میبود دهیکه دستبند براش خر نایمن و مل. شروع به باز کردن کادوها کرد نیروژ

 ! هم بمــاند

 . دوباره پخش شد کیرو پخش کردن و موز کایک. از همه تشکر کرد؛ همه سر جاشون نشستن نیروژ

 : بودم که سولماز گفت کیخوردن ک مشغول

 ! ست؟یاون پسره که اون طرف سالنه چقدر آشناست، ن يملود -
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 کدوم؟  -

 هیو  دهیدکلته قرمز پوش ده،یو دختره که بهش چسب دهیپوش یمشک نیسپرت و شلوار جکت ا نه،ییهمون که سرش پا: سولماز

 . کرده شیعالمه آرا

 شده؟  یچ. دمید. آهان -

 . برام آشناست گمیم: سولماز

 . ستیمن که ن يبرا. خب باشه -

 ! کجا دونمیاما نم مشیدیمن مطمئنم با هم د م؟یدیند ییجا نویمن و تو ا. گهینکن د تیا، اذ: سولماز

 . و بچسب ییگردو کیک. ولش کن. دونمیچه م -

 ! یگیم یتو چ گمیم یمن چ: سولماز

 . دیکش یقیزد و نفس عم يلبخند. اومد و کنارمون نشست نیموقع روژ همون

 چه خبر؟  -

 شما چه خبر؟ . فعال خبرا دست شماست -

  .دهیدختره مثل کَنه بهش چسب نیا. آرشام چارهیب. خبر بد: نیروژ

  ه؟یآرشام؟ آرشام ک -

 . گمیم موییپسر دا: نیروژ

 . آها -

 زنشه؟  ستادهیا هیکه کنارِ پسره کت و شلوار مشک ياون دختر نیروژ: سولماز

 ! کدوم و گفته ستیمعلوم ن! میندار یماشاال کم پسرِ کت و شلوار مشک. نگاه به اونور انداختم هی من

 . اومد ادمیخوب شد  یــیوا. آره: نیروژ

 شده؟  یچ -

 : شل شد و گفت ششین نیروژ

 . گمیو م امیاالن م یچیه -

گفت  یبهش م ییزایچ هیداشت . و اسمش آرشامه شهیم شییهمون پسره که پسر دا شیرفت اونطرف سالن رفت؛ پ نیروژ

. سمت ما ادیه مدست پسره رو گرفته دار نیروژ دمید. شد و رفت طرف دخترا یعصب شهیکه انگار اون دختره که همون زنش م

 . ما زیم کیاومدن نزد

 ! آرشام بچه ها، بچه ها آرشام. که تازه از کانادا برگشته مهییپسر دا شونیا يبچه ها، ملود: نیروژ
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بشنوم  یو حرف نمیبب ویکه تا پسر ستمین دنیمن اهل خجالت کش. خودمو گرفتم يلحن حرف زدنش خنده م گرفت اما جلو از

 . بشم دیسرخ و سف

 . هستم يشبختم، ملودخو -

 : تکون داد و گفت يسر آرشام

 . کرد آرشام هستم یکه منو جلو جلو معرف نمیروژ ن؛یهمچن -

 : خودشو کج کرد و کنار گوشم وز وز کرد سولماز

 . دمشیجا د هیمطمئنم  گهید يملود يوا -

 تو؟  یگیم یچ -

 . بلند شو يملود: نیروژ

 . تعجب نگاهش کردم با

 را؟ بلند بشم؟ چ -

 . یخوام امشب بترکون یم: نیروژ

 : آبم خوردم و گفتم وانیاز ل یکم

  ؟یواضح تر حرف بزن شهیم -

 . یخوام برامون سالسا برقص یگم پاشو م یم: نیروژ

 برقصم؟  یسالسا برقصم؟ اونم روز تولدش؟ من؟ با ک ؟یچ. از تعجب گرد شد چشمام

 ارمیاز کجا ب گهینفر د هیبرقصم؟  یبعدشم من با ک. نه من یو برقص یگرم کن مجلسو دیمن؟ امشب مثال تولد توِهه و تو با -

 برات؟ 

 ! با آرشام: نیروژ

 اریبا کام ایبا آرمان  شهیمن هم! برقصم؟ نیمن با ا. رونیاز زور تعجب فکر کنم چشمام از حدقه زده بود ب ،یگیو م من

 . دمیرقصیم

 ...  گــهید ایها، ب رهیاالن م. کردم شیزور بلند کردم و راضمن آرشامو هم به ...  گهیبلند شو د: نیروژ

 ! بگه باهام برقص ومدیانگار زورش م. بود ریآرشام با خودش درگ. زد که از چشمم دور نموند يآرشام ضربه ا يبه پهلو نیروژ

 . دیلب غر ریز نیروژ

 ... بگذر از غـ ! امشب، به خاطر من هی -

 : خم شد و گفت یکم. دیکش یتو موهاش دست آرشام

 ! ن؟یدیافتخار م -
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با محرم و نامحرم بودن نداشتم اما  یمشکل. نکنم ایقبول کنم ! بگم یمن مونده بودم چ. موقع چراغا خاموش شد همون

 . و آرمان بودن اریمثل کام يحرفه ا يرقاصا شهیمن هم يهمپا

و  غیج. رقص رفتم ستیم بلند شدم و همراهش وسط پدستمو تو دستش گذاشتم و از جا. دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 . بچه ها فضا رو پر کرده بود؛ همه دورمون حلقه زدن يدست و هورا

 :گفتن یم یه شناختنیکه منو م ییمن و کسا يدوستا

 ...  يملود ،يملود ،يملود -

 . شده بود یجو باحال دن؛یکشیم غیو ج کردنیاسم آرشام و تکرار م هیبق و

 یمارمولک داره آهنگ انتخاب م نیروژ نیحتما ا. پخش نشد یگذشت اما آهنگ قهیچند دق. من و آرشام افتاد يرو ينور تک

 .ومدیم گشتیم ییایاسپان ياهنگا يد یغرغر کردنش که دنبال س يصدا. کنه

  ن؟یسالسا بلد: آرشام

 ! از خودش بپرسه دیبا یکی !ومدمیاگر بلد نبودم که همراهت نم. پسر باهوشه نیچقدر ا. ين پ فقط تو بلد پ

 : غرور سرم و بلند کردم و تو چشماش زل زدم با

 ! دادمیاگه بلد نبودم بهتون افتخار نم. بله -

 . دهیحال م یـــلیخ. کنم تیانقدر دوست دارم همه رو اذ. حقشه. آرشام سرخ شد صورت

 . یکنمواظب باش پامو لگد ن. آهنگ شروع شد. آماده باش خانوم کوچولو: آرشام

 . پسرخاله شد عیچه سر. رهیاز رو نم! پررو ي پسره

 : دمیلب غر ریز

 ! یکوچولو خودت -

 . پخش شد يکرکننده ا يبا صدا DJ آهنگ

 

 خونه ها يتو*

 ها سرکوچه

 ها هیهمسا ایب برو

 وکنار  گوشه

  اریب دلبرو

 * اریاخت یبرقص ب بزن
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 . دمیچند بار چرخ .به حرکت کردن میتو دستش گذاشتم و شروع کرد دستمو

 ! خانومتون ناراحت نشن؟ -

 : آبروش رو انداخت باال و گفت هیزد و  يلبخند مرموز آرشام

 چرا ناراحت بشه؟ . خانومم؟ نه اصال -

 ! رقصهیم گهید یکیزن داره بعد داره با . پررو يپسره ! هیعجب زن شه؟یناراحت نم ؟یچ

 . گفتم ينطوریهم. یچیه -

 

 تهرون يشبا*

 غ شمرونبا تو

 اورونیتا ن هیدیمج از

 بارون ریتو ز -برقص  برقص

 پشت بوم يرو

 *ابونیخ يتو

 

 . میشدم و از هم فاصله گرفت دهیمنم همراه دستش که باز کرده بود به عقب کش. بعد دستشو باز کرد. میو عقب رفت جلو

 

 پاشو بامن برقص زمیعز*

 من پاشو بامن برقص گل

 نه پاشو بامن برقص نگو

 *قته رقصهو که

 

 . شدم و افتادم تو بغلش دهیمنم به سمتش کش. سمت خودش دیباز شدشو کش دست

 

 پاشو بامن برقص زمیعز*

 من پاشوبرقص جون

 *  هی هی هی هی هی -وقته رقصه  شهیهم
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رو دستش دستشو پشتم گذاشت و منو  هیدست چپش گذاشت و  يِپامو گرفت و ال هیبعد که آهنگ رو به اتمام بود،  قهیدق ده

 . منم دستمو پشت گردنش گذاشتم. خم کرد

 . و دست بچه ها دوباره فضا رو پر کرد غیسوت و ج يصدا

 . ستادمیدستشو از پشت کمرم برداشت و منم صاف ا. باال دمیکه دستم پشت گردنش بود خودمو کش همونطور

دست منو از پشت . بود يف نداشت و حرفه احر دنشیبگم رقص دیبا. کرد یقشنگ حرکات رو اجرا م یلیخ. العاده بود فوق

 ! بسته

 . بچه ها رفتم شیازش جدا شدم و پ یبهش انداختم و بدون حرف ینگاه اجمال سه

 : دستاشو بهم زد و گفت جانیو با ه دیکش یغیج نایمل

 . نیدیقشنگ رقص یلیخ. معرکه بود -

 . قایدق: هیعط

 : گفت یطانیبا لبخند ش سولماز

 ! نایایبهم م یلیخ. نیدواقعا محشر بو -

 ! کنه یتکرار م یه ادا،یحرفا بدم م نیمن چقدر از ا دونهیم سولماز

 . نکن تیسولماز اذ -

 . نیایبهم م یلیگم خ یم يجد ه؟یچ تیاذ: سولماز

  ؟یکن یتالف يخوا یحتما م. بس کن! سولمـــاز -

 : و گفت دیخند سولماز

 ! ایشدم به جان س يعقده ا! دهیترش یفتاز بس که بهم گ. مگه بچه م؟ خبآره . نه -

 . خنده ریبلند زدن ز نایو مل هیعط

 . پهیخوشت یلیخ: نایمل

  ؟یک -

 . وسط نیرفت عیچون سر نمشینتونستم بب قیاما دق. خوشگله میلیخ. گهیخب پسره د! من: هیعط

 . میدیجا د هی نویگم ا یمن هنوز م يملود: سولماز

 . بود یم چه شکلبگ نیبچه ها بذار. ولش کن -

 : ها ذوق زده گفتن بچه

 . بدو بگو -

 ! یـــیوو. یمشک يپرپشت و موها يخوش فرم و آبرو ها ینیب. داشت يبرجسته ا يلبا. ظاهرش که خوب بود -
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 : ها گفتن بچه

 ! شد؟ یچ -

 . بود یبود و دور چشمشم مشک يخاکستر! داشت المصب یخوش رنگ يِچه چشما -

 . زدم میشونیبه پ گفتم و با دست ینیه

 اوه، سولماز؟  -

 ! بابا دمیترس ـه؟یچ: سولماز

 . دمشیجا د هیمطمئنم منم . یراست گفت -

 . مشیدیکجا د دونمیگفتم اما نم يدید: سولماز

 . دمشیکه کجا د دیرسیکردم به ذهنم نم یفکر م یبرام آشنا بود اما هر چ یلیخ

 . .. ــدمیفهم. دیبه ذهنم رس يزیچ هیدفعه  هی

 . ياومد ملود ادمیاهــا : سولماز

 خودشه؟  یعنیسولماز . نطوریمنم هم -

 . خود خودشه يملود. آره :سولماز

 : زده گفتم شرم

 ... کـ  هیاون همون یعنی...  یعنیسولماز . پس آبروم رفت يوا -

 : گفتن نایو مل هیعط

 شده؟  یچ -

 . هکه نخند دیتکون داد و لبشو گز نیسرشو به طرف سولماز

 ! بــــله: سولماز

 ! همون پسره که تو دانشگاه بهش خوردم؟ -

  ؟يحاال چرا هول شد! دشیورز کلیمخصوصا ه. برام آشناست یلیمن از اول گفتم خ. آره: سولماز

 . کارم بدم اومد نیاز خودم به خاطر ا. نگاش کردم عیضا یلیآخه اون موقع خ -

  .ولش کن بابا! شده یحاال گفتم چ: سولماز

 : گفتن هیو عط نایمل

  ه؟یچ هیقض -

 ! بود؟ یپسره، اسمش چ نیتو دانشگاه به ا -

 . آرشام: نایمل
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ندادم و فقط  یاما جواب نیخوب دیپرسیاون م یه. مسخ چشماش شدم دمشید یوقت. نیآها، همون آرشام خوردم و افتادم زم -

کارم خجالت  نیاز ا. ورتم تکون داد و منو به خودم اوردآخر سر انگار کالفه شده بود دکه ستشو جلو ص. محو چشماش بودم

 . دمیکش

 . شده يکارا هم کردن که براش عاد نیمطمئنا دخترا بدتر از ا. حاال غصه نخور... اووو : سولماز

 : باال انداختم و گفتم شونه

 . گهیتولده د يخونه؟ آخرا میبچه ها بر! دونمیچه م -

 . اوهوم: هیعط

 . شهینگران م اوشیس .میآره بر:سولماز

 . میجونت؛ بر اوشیس نیما رو با ا یکشت -

 . کرد یم یکه داشت از مهمونا خداحافظ نیروژ شیپ میو رفت میدیپوش روپوشمونو

 : جلو، بوسش کردم و گفتم رفتم

 . تیسالگ ستیجشن صد و ب شاالیا. خوش گذشت یلیجان خ نیروژ -

 ! بود یعال دنت؛یبا اون رقص یگل کاشت. يملود یمرس: نیروژ

  ؟يایفردا دانشگاه م. یمرس -

 . خداحافظ بچه ها. امیم: نیروژ

 . خداحافظ -

چرا گفت . حرف آرشام بود ریتو جاده ذهنم درگ. میرفت رونیو از باغ ب میشد نیبا هم رفتن و ما هم سوار ماش هیو عط سولماز

 ! باشه یلیاسم اص دیبا! شد؟یم یچ شیمعن! آرشام! شه؟یمگه م! شه؟یخانمش ناراحت نم

 . رفتم تو خونه نایتو گاراژ پارك کردم و با مل نویزدم و ماش موتویر. میدیبه خونه رس نکهیراه فکرم مشغول بود تا ا تموم

 . مامان و بابا خواب بودن. خاموش بود چراغا

 . کنم یم یاحساس خستگ یلیاما االن خ. بود یشب خوب: نایمل

 ! همه پله باال بره؟ نیخواد از ا یم یحاال ک. نطوریمنم هم -

 . میجا رو کاناپه بخواب نیهم ایب. یگ یراست م يوا: نایمل

 ساعت چنده؟  یمل. عوض کنم دیبخوابم؟ با يلباسا چجور نیمن با ا -

 : و گفت دیکش يا ازهیخم نایمل

  .خوابمیجا م نیهمه پله برو باال اما من هم نیاز ا ياگه دوست دار. ربع به دو کی -
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رو باز کردم و رفتم  نایدر اتاق مامان ا واشی. رفتم طرف پله ها اما منصرف شدم. لباس تنگ بخوابم نیبا ا تونستمیمن نم خب

 . رونیاز کمد دو تا پتو برداشتم و اومدم ب

 ! بخوابم شیریلباس تنگ و ت نیخونه اسانسوردار بشه مجبور نبودم با ا ذاشتیکرد و م یاگه مامان به حرف بابا گوش م -

 : بسته گفت يخودشو رو کاناپه انداخت و با چشما نایمل

 ! واال به خدا -

پهلو شدم  نیپهلو به ا نیگذشت؛ از ا یساعت مین. و پتو روم انداختم دمیکاناپه دراز کش یکیو خودم رو اون  نایپتو دادم به مل هی

 . دیپریخواب از سرم م گذشتیشب م مهیاز ن یوقت شهیهم. اما خوابم نبرد

 . خوردم هیآب از تصف وانیل هی. بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. نگاه کردم که تو خواب غرق بود نایمل به

مودمو روشن . از رو اپن برش داشتم. کنم؟ چشمم به لب تاب مامان خورد که رو اپن بود کاریحاال چ. دیکه از سرم پر خواب

 . دادم و لب تابو رو شکمم گذاشتم هیکو سرمو به دسته کاناپه ت دمیکردم و دراز کش

 . که ذهنمو به خودش مشغول کرده بود يزیچ. دنبال اسم آرشام گشتم. گوگل فرهنگ لغت نامه سرچ کردم تو

 ! آرشام... الف : اساس حروف الفبا بر

 ... کردم  داشیجون پ آخ

 ". رومندین اریبس ر،یپدر بزرگ کوروش کب: آرشام "

 . کشهیو طرف خودش م کنهیاون چشماش آدمو مثل اهنربا جذب م! رومندهین واقعا رومند؛ین اریبس

 . باالخره خواب اومد سراغم. دمیکش يا ازهیو خم دمیچشمامو مال...  لمیاص يمن عاشق اسما! داشت میلیاسم قشنگ و اص چه

 . دمیگذاشتم و پتو رو سرم کش یعسل زیم يتابو رو لب

 

**** 

 

 . رو کاناپه نشستم و کمرمو مالش دادم. شدمبلند  دیبا کمردرد شد صبح

 . دمایخواب نجایکردم ا یعجب غلط! مامان کمرم يآ -

  ؟يمگه اتاق ندار ؟يدیخواب نجایخب دختر چرا ا: مامان

 . بود ستادهیسرم ا يمامان بود که باال يصدا

 . نشه ریدانشگاهت د. ر و لباساتو عوض کنپاشو برو دست و صورتتو بشو. پاشو ؟يتو هنوز لباساتو عوض نکرد! يوا يا: مامان

 ! يپاشو برو تا سرما نخورد گهیمن فکر کردم االن م. به فکر دانشگاه منه. ما رو نگاه مامان

 . باالرفتن از پله ها رو نداشتم يِنا. خسته بودم یلیخ شبید. سالم -
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 . حتما آماده شده رفته دانشگاه. خورد نایمل یخال يچشمم به جا. دمیتو هم قفل کردم و جلو کش انگشتامو

 رفت دانشگاه؟  نایمل. وضع منو داشت نامیمل -

 . صبحانتو بخور ایبلند شو ب. آره، با بابات رفت: مامان

 ! اول برم لباسام رو عوض کنم، بعد. باشه -

 . تکون داد و رفت تو آشپزخونه يسر مامان

 : و گفت رونیاز آشپزخونه اومد ب عیکه مامان سرگفتم  يآخ بلند هی. دیکش ریخواستم بلند شم کمرم ت تا

 شد؟  یچ -

 . شما برو به کارت برس. نشد یچیه -

 . خب لهیخ: مامان

و رفتم  دمیآروم آروم به طرف پله ها رفتم و نرده سفت چسب. مبل رو گرفتم و بلند شدم يدسته . بتهیمص دنمیکاناپه خواب رو

 . باال برمتا پله  یس -ستیب نیمردم تا از ا. باال

خواب با  سیست کامل سرو. کننده افتاب که رو تختم افتاده بود نگاه کردم رهیبه اتاق و نور خ. پا در به داخل هل دادم با

و دو طرف سبز و وسطش  شدیم میکه به سه قسمت تقس ریحر يروشن، پرده  يِقهوه ا -درخت ِ کرم يروکش مشابه تنه 

! کنه یآدم احساس آرامش م گهیتو اتاقم م ادیم یهر ک. دوست دارم یلیگ سبز و زرد خرن بیو ترک لممیعاشق وسا. زرد بود

 . حسو دارم نیخودمم هم

 . تو آشپزخونه نییمقنعه تو دستم گرفتم و رفتم پا. دمیپوش نیو شلوار ج يعوض کردم و مانتو سورمه ا لباسمو

  ؟يملود. نیبش ایب ؟ياومد: مامان

 . ستمو روش نش دمیعقب کش ویصندل

  ؟یجونم مامان -

 . مینرفت ششیپ شهیم یچند ماه. عمت شیپ میامروز بر ایب: مامان

 . درست کردم و خوردم مرویلقمه ن هی

 ! با توام يملود: مامان

 ! شهیم یته دلم خال ياریتا اسم عمه م! بکش شینباشه بعد حرف عمه پ یبره شکمم خال نییلقمه از گلوم پا هیمادرِ من بذار  -

 . دیخنده کنان اومد کنارم و دست تو موهام کش مانما

 ! ارهیاگه عمه ت بشنوه پدرتو در م! من طونیش -

 : کردم و گفتم ینینمک اخم

 ! گهید نیبابام بردار يدست از سر ِ پرمو ؟يردادیمن گ يا مامان باز به بابا -
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 : و گفت دیخند مامان

 . نشده رتیاز دست تو؛ بخور تا د -

 : تمو گف دمیخند

 ! نده ریمن گ ي چارهیپ يبه بابا گهیفقط د. چشم -

 . نزد یو حرف دیفقط خند مامان

از خونه ! حتما کار بابا بود. اما نبود ارمیدرب نویکردم و بدو رفتم تو گاراژ تا ماش یکامل خوردم و از مامان خداحافظ صبحانه

هزار  ایخستم  ایکه کار دارم  یموقع شهیدستش درد نکنه؛ هم. ودبــله، کار خود بابا ب. دمیرو دم در د نیاومدم و ماش رونیب

 . کنه یبرام آماده م نویبابام ماش گهید لیدل

 ! من پارك نکرده باشه یشگیهم يجا نیاون ماش دوارمیام

باشه که  دهیبه گوشش رس دیتا االن با. قصد رفتن نداره نهیصاحب ماش نیانگار ا ر،ینخ. نگیرفتم تو پارک دم؛یربع بعد رس هی

 . مسائل حساسم نیمن به ا

 . کردم دایمناسب پ يجا هی ادیبا زحمت ز! حاال من کجا پارك کنم؟! اوف

 . بلند رفتم تو يبا قدما. کردم یخال نیشدم و حرصمو سر در ماش ادهیپ! حرصم گرفته بود شدبد

 : صدام کرد یکیسر کالس که  رفتمیم داشتم

  ؟یخانم هاشم -

  شناخت؟یمنو از کجا م نیا. که اشنا نبود پیپسر قد بلند و خوشت هی .طرف صدا برگشتم

  د؟ییبفرما -

 باهاتون صحبت کنم؟  شهیم: پسر

 امرتون؟  -

 ! دانشگاه؟ کیشاپ نزد یکاف نیهم میبر شهیم. بگم شهینم نجایا: پسر

 . بود و من ساعت نه کالس داشتم قهیساعت هشت و چهل و پنج دق. ساعتم نگاه کردم به

 : بلند کردم و گفتم سرمو

 . کالس دارم تونم،ینم دیببخش -

  ؟یبعد از کالستون چ... خب : پسر

 ! داشت؟ کاریبا من چ! بود؟ یکارش چ. بگم یدونستم چ ینم

 کارتون واجبه؟  -

 : زد و گفت يلبخند پسر
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 . گفت بله شهیم -

 . باشه -

  شه؟یتموم م یکالستون ک. ممنون: پسر

 . ازدهیساعت  -

 . شاپ منتظرتون هستم یو ربع تو کاف ازدهیخب من ساعت : سرپ

 اسمتون؟  یبرم؟ راست تونمیمن م -

 . هستم يدیسپهر حم. البته: پسر

 . خدانگهدار. يدیحم يباشه آقا -

 . خداحافظ: پسر

 : از ته کالس بلند شد هیو عط نیکرکننده و معترض روژ يهمون موقع صدا. باز کردم و رفتم تو کالس در

  ؟يکرد ریاالن وقت اومدنه؟ چرا د يملود -

 : گوشم گذاشتم و گفتم يرو دستمو

  ن؟یزنیچرا داد م. دوتا گوش شنوا دارم. تر واشیبابا  -

 . شیمخصوصا نگاهش خشک و جد. خورد که برام آشنا بود يکه چشمم به فرد شدمیاول رد م فیاز رد داشتم

 : سرشو به طرفم چرخوند و گفت. نداد رد نگاهشو گرفتو. زدیداشت با ونداد حرف م. خشکم زد سرجام

  ن؟یاومد ریچقدر د! یبه به، خانم هاشم -

 ! زد يدفعه پوزخند نیدوباره نگام کرد و ا. بود شیاما حواسم به بغل دست دمیشنیم

چرا اومده ! داره؟ ینسبتاصال با ونداد چه ! بود؟ ومدهیمگه تازه از مسافرت ن! کنه؟ یم کاریچ نجایا! شد؟ داشیاز کجا پ نیا

 ! نجا؟یا

 چرا خشکت زده؟  يملود: نیروژ

اومد کنارم و اونو  یاما وقت هیمنظورم چ دیاولش نفهم. با چشم به آرشام اشاره کردم. بود ستادهیکه کنارم ا نیطرف روژ برگشتم

 : گوشم گفت ریز دید

 . دیرسیعقب موندش م يداشت به کارا. نگفته بود یبه کساما  رانیهفته ست اومده ا کی ؟ینیب یمارمولکمو م ییپسردا نیا -

 کنه؟  یم کاریچ نجایا. رو ول کن نایا -

 خب کجا بودم؟ . وسط حرفم يدیپر. بگم که يذاریا نم: نیروژ

 : کردم و گفتم نگاهش

 . ادیکه االن دلگشاد م مینیبش میبر! فردا صبحه يسوالو بد هیجواب  يتا تو بخوا. یخواد بگ ینم -
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 : و گفت دیخند نیروژ

 ! دل شاد؟ ایدلگشاد  -

 : گفتم نمیسرجام بش رفتمیجلو دهنم گذاشتم و همونطور که م مشتمو

 ! شد؟ باز دهنم باز شد یچ يدیاخ اخ، د -

 . و بهم چشمک زدن دنیخند نیو روژ هیعط

 ! گهید یشیادم نم: هیعط

 ! شهیناراحت نم زایچ نیمن با ا یچشم لوچ: و گفتم دمیخند

 ! خورهیچقدر از گفتن دل گشاد گفتنت حرص م چارهیب: نیروژ

 . ریکنه؛ صبح بخ یم میچه من من! اوه اوه: هیعط

 . گهیمال خودمه د! بگم مال عممه؟. خب مال خودمه. سالم -

 . دنیها خند بچه

 چه خبره؟ ! اخرِ کالس: شاد دل

 ! اه باز گفتم که !گشاد جون اومد ؛یعل ای. میچرخوند يرو به طرف در ورود سرمون

 : آروم گفت هیعط

 شد؟  داشیازکجا پ نیا -

 : آروم تر گفت نیروژ

 ! عجل معلق اومد تو نهویع! پدر سوخته هیعجب حالل زاده ا -

 . خندمو خوردم عیحرفش خنده م گرفت اما سر از

 : جام بلند شدم و گفتم از

 . تو کالس نیحواسمون نبود که اومد دیببخش ن؟یاومد یک. ا سالم استاد -

 . جوابمو نگرفتم. معلومه که حواستون نبود: استاد

 استاد؟  یجواب چه سوال -

 گفتم اون ته چه خبره؟ : استاد

 . کالس برگشتند طرفم يبچه ها کل

 ! شما چه خبر؟. یسالمت. خبر استاد چیه -

مخصوا که استاد به حالت خشک و  حرفو زدم نیجرات کردم ا يچجور دمیخودم نفهم. که زدم خندشون گرفت یاز حرف همه

به خاطر ! چوب خشک هیمثل  شهیم! ترسمیم ینداره و من ازش مثل چ یشوخ یبا کس شهیم يجد یوقت. برگشته بود شیجد
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 نییپا دمیدستش مانتومو گرفت و کش هیبا . دهنشو گرفته بود يجلو نیروژ. گم یجور مواقع چرت و پرت نم نیاصال ا نیهم

 . نمیتا بش

 . يملود ـــنیبش: نیروژ

 : خنده آروم گفت نیکه سمت چپم نشسته بود ب هیعط

 . اشهدتو بخون يملود -

 : لب آروم گفتم ریز. دمیگز لبمو

 ! خونمینگران نباش دارم م -

قلبمو دارم  يصدا! شهیحبس م نهینفس همه تو س شهیم يجد یاخماش بد تو هم بود؛ وقت. اون لحظه هول کرده بودم خودم

 ! هیکل رونینندازه ب پایت هیمنو با ! خدا ای! فتمیترم ب نیفکر کنم ا! رونیخواد بزنه ب یکه م شنومیم

 هوی! سابقه نداشت که بخنده، اونم بلند. میهمه با تعجب بهش نگاه کرد. قهقهه استاد بلند شد يافکارم غرق بودم که صدا تو

 ! شد؟ یجن! چش شد؟

 . دونهیخواد بعد از من تحملت کنه خدا م یم یککنم دختر؟  کاریاز دست تو من چ: استاد

 . ومدنیم رونیو مثل قطار از داخل تونلِ دهنم ب بستنیپشت سر هم صف م نطوریحرفا هم. گرفتم نییخجالت سرم و پا از

 : گفتم تیکردن حرفش با تعجب سرمو باال گرفتم و با جد یاز حالج بعد

 ! ن؟یاستاد؟ مگه قراره بر یچ یعنی -

 : ون داد و گفتتک سرشو

 . ازم گذشته و توان ندارم یسن گهید. آره دخترم-

منو  نکهیا ای فتمیدارم م دیکه با استاد جد یاون ترم ای! خواد منو تحمل کنه؟ یم یبعد از شما ک. تو رو خدا استاد نینر يوا -

 ! رونیب ندازهیم

 : لبخند زد و گفت دلشاد

شاد و سرزنده  دیجوون با. تعجب نداره يکه اونم جا یطونیذره ش هیفقط ! رون؟یببندازن  ویخوب نیدانشجو به ا شهیمگه م -

 . باشه مثل شما

 . حرف قشنگ زد هیباالخره ! کالیآبار

 : زدم و گفتم لبخند

 . نیشما لطف دار. یمرس -

 . یو گفتم خانوم هاشم قتیحق: دلشاد

 : کرد و گفت يسرفه ا تک
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 . سر درسمون میریخب حاال م -

اوخ، منظورم دلشاد ! الحق که دلگشاد خودمه، از بس دلش بزرگ و گشاده. باشه دهیچقدر خوبه آدم انقدر فهم. نشستم سرجام

 ... مثل استاد دلشاد باشه البته تو برخوردش  دوارمیباشه؟ ام تونهیم یحاال استادمون ک. بود

 . نیجلسه بعد امتحان دار: استاد

  ن؟یبر نجایاز ا نیخوا یم یکه ک نهیمنظورم ا ن؟یهست تو دانشگاه یاستاد شما تا ک: ونداد

  ن؟یازم خالص ش نیخوا یو م نیانقدر از رفتن من خوشحال: استاد

 . ادیجاتون م یک نیایبعد نم يخواستم بدونم اگه شما جلسه  یمن فقط م! ه؟یچه حرف نیدلشاد ا يآقا: ونداد

 . مهیمیقد ياز شاگردا یکی: استاد

 : فتکرد به من و گ رو

 ! که پا به فرار بذاره ینکن تیوقت اذ هیرو  چارهیاون ب -

 : گرفتم و گفتم نییرو پا سرم

 . گهید نیاستاد خجالتم ند -

 : و گفت دیخند دلشاد

به خاطر ! مثل خود شما. من بود يشاگردا نیاز بهتر یکی. کهیژنت سیتدر يبرا سیک نیچون اون بهتر. از من گفتن بود -

 ! ادینم رتونیخوب گ ياستادا نیاز ا گهیکه د شینَپرون بهت گفتم نیهم

 . کنم ینم یشوخ گهیچشم د. نیشما لطف دار -

 : لبخند زد و گفت دلشاد

منظورم به کل . نیو شلوغ کن نیزیجو کالسو به هم بر دینبا. هیجد یلیکه خ هییچون از اون استادا. کن اما به جاش یشوخ -

 . کالسه يبچه ها

 : دلم گفتم تو

 ای! میطرف یبا ک نیپس بب هیجد گهیم یوقت. هیحال جد نیدلگشاد که آدم شوخ و در ع. نه بابا ن؟یستین ينه که شما جد -

صبور بود که منو از کالسش ننداخت  یلیبود اما واقعا خ يکه سر کالس بد اخالق و جد نیاستاد با ا. خدا به دادم برسه! یعل

 ! بگذرونه ریخدا بخ! گند اخالق باشه یلیخ دیپس با زنهیحرف م شداون شاگر تیاز جد یحاال وقت. رونیب

 : خودم تشر زدم به

اونم  دیشا. کرد یم میکه اخمالو بود سر کالسش شوخ نیاخمالوهه؟ دلشاد با ا یدونیاز کجا م. انقدر چرت و پرت نگو يملود -

 ! باشه نطوریهم
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و ربع شده اما هنوز  ازدهی. به ساعت نگاه کردم. میکرد یگشاد نگاه مو به تخته و به دهن دل میساعت تو کالس نشسته بود دو

 . کالس تموم نشده

 ! کنه قالش گذاشتم یاالن فکر م! خاك بر سرم. شاپ قرار داشتم یرفت با پسره تو کاف ادمی. آخ آخ

 . خسته شدم کیزیف ویمباحث ب نیاز دست ا گهید

 : جام بلند شدم و گفتم از

 . ربع از زمان کالس گذشته کی. دیرحم کن استاد تو رو خدا -

 . دیبچه ها خسته نباش. یباشه خانوم هاشم: دلشاد

 ! گهید نهیقبول کرد؛ دانشجو نمونه هم عیچه سر. دادیادامه م گهیساعت د کیگفتم تا  یاگه نم ،یآخ

 نیهمچ دوارمیام. ادیخوشم نم یقولمن اصال از بد . شاپ یبلند رفتم سمت کاف يبا قدما اده،یکردم و پ یبچه ها خداحافظ از

 . میبه ذهنش نرسه که دختر بدقول يفکر

حتما منتظرمه چون  شهینه بابا مگه م! نکنه رفته باشه؟. رفتم داخل. ستینه ن دمیکنم، د داشیبه داخل نگاه کردم تا پ رونیب از

داشته  یکه حاال بخواد کار مهم شناختیاصال منو از کجا م! اهللا علم هیحاال کارش چ. هیخودش گفته بود که کارش ضرور

 ! باشه؟

  ؟یخانم هاشم -

 . شاپ یدنج، ته کاف يجا هیبود؛  ستادهیکه ا يزیرفتم سر م. خودش بود. به سمت صدا چرخوندم سرمو

 : و گفتم ستادمیا روبروش

 . دیکالسم طول کش. شد رید دیسالم، ببخش -

 . نمیزد و با دست تعارف کرد که بش لبخند

 . نینیبش دیینداره، بفرما یکالاش -

 . ممنون -

 . گذاشتم زیم ریدستامو تو هم قالب کردم و ز. رو پام گذاشتم فموینشستم و ک آروم

 امرتون؟ ... خب  -

 ! بعد نیسفارش بد يزیچ هی نیبذار! ن؟یچقدر هول: پسر

 . ستین یباشه مشکل -

 : جواب دادم لکسیر یلیخ! خواستا خودش

 . خوام یم یشکالت کیبا کمن کافه گالسه  -
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. هاشو آماده کنه ینیتا مقدمه چ خورمیخب به من چه؟ من م. نداشت ویحرف نیحتما انتظار چن. بخت چشاش چهار تا شد بد

کرد خودشو  یسع! پاره کردم جان عمم يکامل دارم، چند تا شلوار کرد ییروند اشنا نیبا ا گهید! گهید رهیمنم حوصلم سر نم

 . مثل من سفارش داد دشخو يبرا. گارسونو صدا زد .نشون بده يعاد

 ! ن؟یاز خودتون بگ شهیم ن؟یشناسیشما منو از کجا م. شناسمیمن شما رو نم -

 : زد و گفت يلبخند

 . دمیچند بارم شما رو خونشون و تو دانشگاهتون د. من پسرخاله سولمازم -

 ! دمش؟یچطور من ند! بیعج چه

 ! داشتا یمثال کار مهم! انگار بار اولشه زنه؛ی حرف نمکه اصال نمیا. آوردن سفارشارو

 : و گفتم دمیکافه گالسه مک یکم از ن هی

  ن؟یبگ يزیچ نیخوا ینم -

 . به خودش گرفته بود و از حالت مهربونش در اومده بود يجد افهیق

 . کنم یم سیسالمه، تو دانشگاه تدر یهستم و س يدیسپهر حم. چرا: پسر

 ! خواد؟ یم یکنه که منم بفهمم چ یچرا درست صحبت نم! خب به من چه که چند سالشه و چکاره س؟. شدم جیحرفاش گ از

 خب به من چه؟  -

 : و گفت دیخند سپهر

 . نیو شوخ طونیش یلیگفت خ یسولماز م -

رنگ عوض کرد عیچه سر ا ! 

 . گفتم يندارم، جد یمن با شما شوخ دیچه جالب اما ببخش -

 : کرد و گفت يرفه اتک س. شد يجد سپهر

 . سر اصل مطلب رمیم میخب مستق ن،یانگار که اصال حوصله ندار -

 ! سه ساعت منو معطل خودش کرده و وقت گرانبهامو گرفته گه،ید یگفت یم نویخب از اول هم! یجون بکن يا

 . خواستم یآدرس و شماره خونتونو م. منزل امیب ریامر خ يخواستم برا یم: سپهر

 . آب برگشت وانیل هیرفت و با  يسپهر هول شد و تند. تو گلوم دیپر کیحرفش ک نین بودم که با احال خورد در

 . ادیحالتون جا ب نیشد؟ بخور یچ: سپهر

 . برگردم يتا به حالت عاد دمیکش یقینفس عم. از دستش گرفتم و چند قلب خوردم وانویل

 : تشکر کردم و گفتم ازش

 . ن حالم خوبهم نینیبش. ترسوندمتون دیببخش -
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 : سر جاش نشست و گفت دوباره

  هو؟یشد  یچ ن؟یبهتر -

 . تو گلوم دیپر کیک. یچیه -

 : و گفت رونینفسشو داد ب سپهر

 . نیمواظب باش شتریب -

 ...  نیکه گفت يزیخب در مورد چ. حتما -

 : صدامو صاف کردم و گفتم. نگاهم کرد منتظر

 ! چطور به شما نگفته؟. دونهیسولمازم م یحت نویا. گهیما نه با کس دنه با ش. راستش من قصد ازدواج ندارم -

  ن؟یشعار ادامه بد نیبه ا نیخوا یشما م یتا ک یعنی. چرا گفت، اما من اصال قانع نشدم: سپهر

 : کردم و گفتم یاخم

 . منه هینظر شخص نیجناب؛ ا ستیشعار ن -

  ه؟یعلتش چ ؟یچ يبپرسم برا شهیاما م نیگ یخب بله درست م: سپهر

  ؟یچ يبرا یچ -

 ؟ ! نیازدواج کن نیخوا ینم نکهیا: سپهر

من فقط به . کنه ریبذاره و ذهنمو درگ يریتاث تمیخوام رو موقع یچون من تا درسام تموم نشه قصد ازدواج ندارم و اصال نم -

 . کنم یفکر م التمیدر تحص تیهدفم، موفق

  ن؟یهم: سپهر

! و نه شما منو دمینه من شما رو د. نیریحرفتونو پس بگ نیناراحت یلیاگه خ. شهیم مربوط مبه خود گهیشم د هیبق! نیهم -

 ! نیبا من ازدواج کن ينگفت زور یکس

 : از جام بلند شدم و گفتم. بزنه که با حرکتم مانعش شدم یحرف خواست

  ؟یراست. برم دیعجله دارم با. من برم نیندار ياگه کار -

 . و نگاهش کردم برگشتم

و به نظراتشون احترام  نیارزش قائل ش گرانید يبرا شهیهم. نیصحبت نکن نطوریا يا گهیبا کس د گهیباشه د ادتونی -

 . خدا نگهدار. نیبذار

 يفکر یکرد و بلند شدم؟ چقدر ب یفاز و نولم قاط هویچرا . ارمیب رونیب نویاومدم و رفتم تو دانشگاه تا ماش رونیشاپ ب یکاف از

 ! رهیم نایسولماز ا شیآبروم پ! بهش مهلت حرف زدن ندارم یحت. به ذهنم اومد بهش گفتم یهرچ یکردم و الک
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. اگه دستم به سولماز نرسه! پسره حواس واسم نذاشت که نیا! کجا گذاشتم؟ نگاه تو رو خدا چوییسو. کردم بمیتو ج دست

 ! کشمشیم

 ! ؟یشینم دایچرا پ! یلعنت ياَ. گشتم چییبال سوبازار شام دن نیگذاشتم و با حس المسه تو ا فمیتو ک دستمو

 !موش کوچولو دمتیآها د. نگاه کردم فمویبرسم سرمو خم کردم و داخل ک نیتا به ماش رفتمیکه راه م نطوریهم

از کجا  هوی وارید نیاوف ا. درد گرفت وارید یدماغم از سفت. بود خوردم واریکه احتماال د یسفت زیبه چ رمشیتا خواستم بگ 

 . دمیو دماغمو با دست مال دمیعقب کش یسرمو کم! شد؟ داشیپ

 ! شد اخه؟ داتیتو از کجا پ! شاالیا یاسفالت ش. مزاحم واریتو روحت د يا. دماغ خوشگلم شکست. آخ آخ! مامان يآ -

 يوارید نیس چرا اباشه؟ پ دیسف دینبا واریمگه د. و سفت روبروم شدم یسنگ واریبسته شد و مات د هویدهنم . بلند کردم سرمو

 ! که جلومه قرمزه؟

 داشیاز کجا پ نیا! یعل ای. برداشت نکشویع. سرخ روبروم زل زدم واریکردم که دماغم از درد جمع شد و دوباره به د عطسه

 ! فحش بود بارش کردم که یهر چ! شد؟

 : شدم و گفتم هول

 . دمتونیند ،يزند يآقا دیببخش... بـ  -

 : زد و گفت يپوزخند. کردرو موهاش جابجا  نکشویع

  ن؟ینیبب نینخواست ای نیدیند -

 . خب حواسم نبود. ادب یب يکنه؟ پسره  یم يجور نیچرا ا وا؟

 . کردم زیسمتش چرخوندم و چشمامو ر هیلبمو سمت چپ دادم باال و گوش چپمو  گوشه

 متوجه منظورتون نشدم؟  دیببخش -

 . شده بودما، اما خودمو زدم به اون راه متوجه

 . شما متوجه منظورم شده یبه باهوش يمطمئنا دختر: آرشام

! پسرا نیاعتماد به نفسن ا يخدا! ؟یخیکوه  نیداره که بخوام خودمو بندازم تو بغل ا یمگه چ! االغِ مغرور يپسره ...  ي پسره

حتما ونداد مارمولکم . بود دهیباهوشم سر کالس از دلگشاد شن نیبگه؟ ا دیببخش هی رهیمیم. کردم یمن که ازش معذرت خواه

 ! برترم انشجوخب واقعا د. بهش گفته ییزایچ هی

 . بخورم واریبه د نیکه نذاشت یمرس. کنم یبه بعد جلومو نگاه م نیاز ا. بله بله، متوجه شدم -

 . جمع کردم و حرکتش دادم رونیآبرو پشتشو نشون دادم و لبامو به ب با

 ! خودشو به کوچه عمه چپ بزنه ها چقدر خوبه آدم. حالشو گرفتم! هه هه

 کنار؟  نیبر شهیحاال م دیببخش -
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 . یاگه توجه کن یشما جلو راه من: آرشام

 . اخمام رفت تو هم. کردم يکنار نینگاه به ماش هینگاه به خودش،  هی

 کنار؟  نیبر نیخوا ینم: آرشام

 : قفل شدم گفتم يدندونا نیب آروم

  ن؟ینیماش نیشما صاحب ا -

  ه؟یمشکل: آرشام

 ! ادیبهش م ییبهش دادم اما خدا ییاوه چه نسبتا! زرافه ِ غرغرو کرِیغول پ ه؛یخب معلومه که مشکل! هیخوشگل

  ؟یکشیشما خجالت نم -

 : و گفت دیتو هم کش اخماشو

  ه؟یمنظورتون چ د؟یببخش -

 : گفتم تیعصبان با

 . یکن یمن پارك م ياره؟ چند روزه که شما جاجا هر کس جا پارك خودشو د نیآقا ونداد بهتون نگفت ا نیا -

 . هیمکان عموم ،يدیرو که نخر نجایا: آرشام

 . کنهیم یمن هم جواب يکه پا به پا هیکس نیاول. شمیم وونهیدارم از دستش د يوا

 . نیبر نیتونیخب، م لهیخ -

 من از شما اجازه گرفتم؟ : آرشام

 . ابمرو اعص رهیداره م گهید. خدا به دادم برس يوا

 : و گفت رونیدر و ببنده سرشو آورد ب نکهیقبل از ا. شد و روشنش کرد نشیماش سوار

فقط به اصرار . نداشتم دنیبه رقص یلیمن اصال تما. نیاون شب دچار سوء تفاهم نشده باش نیدیبا گفتن افتخار م دوارمیام -

 . قبول کردم؛ چون دل نازکه نیروژ

مهلت  یحت! مغرور یلیخ ایپررو ان  یلیخ ای. میافتاد ییچه آدما ریگ! نگاه تو رو خدا. رونیزد بو بست و از دانشگاه با سرعت  در

 ! رهیگیچقدرم به خودش م. خودخواه يپسره . جواب دادن بهم نداد

 . رفتم خونه عمه شراره مینشستم و مستق نیماش تو

 . ننینب فونیکنار تا منو از تو آ دمیخودمو کش. خونه و زدم زنگ

 : اومد فونیعمه از پشت آ ياصد

 بله؟  -
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کردن  تیاذ يدلم برا. دیبه ذهنم رس یطانیفکر ش هوی يوا! بود و نرفت مطب کاریروز ب هیچه عجب . جون عمه خونست آخ

 ! تنگ شده یعمه حساب

 : نازك کردم و گفتم صدامو

 ! نیکمکم کن. گُشنَم، خونه ندارم نوام،یمن ب. نیسالم خانوم، لطفا کمکم کن -

 . اما خندمو کنترل کردم مردمیداشتم از خنده م. اومد فونیبرخورد دست عمه به صورتش از پشت آ يصدا

 . زمیتو عز ایب رم،یبم یاله: عمه

 : به حالت بغض درآوردم و گفتم صدامو

 . مونمیجا م نیمن هم. ینه، مرس -

 : اومد گفت رونیکه صداش ب يآروم با خودش طور عمه

 ! اینر ییجا. دخترم امیکنم؟ من االن م کاریچ حاال. بابا يا -

 . چشم -

 لیتو فام. عاشق حرص خودن عمه بودم. خنده ریزدم ز یو پق نیدادم و نشستم رو زم هیبه در تک. و گذاشت سرجاش فونیآ

 ! کننیو صدام م شناسنیم يمنو به اسم ملو آزار

 . خانوم يآزار يخوش اومد! طرفا؟ نیاز ا! به به -

 ؟يآزار گنینگفتم بهم م. پسرعمه م بود اریند کردم؛ کامبل سرمو

 : خنده گفتم نیب

  ؟یخوب...  یسالم کام -

  ؟ییوسط ولو نیچرا ا. خوبم: اریکام

 : دستمو به طرفش گرفتم و گفتم. رسهیاوخ االن عمه م اوخ

 . قرمزه تیبلندم کن که وضع ریدستمو بگ -

 . کت بلند شدمحر هیبا . به سمتم دراز کرد و گرفت دستشو

 : و گفت دیخند اریکام

  ؟ینکنه دوباره سر به سر مامانم گذاشت ؟يکرد کاریباز چ -

 : و گفتم دمیخند

 . نهیتا منو نب واریمن برم کنار د! ياونم چه سر به سر. آره -

 . شد میقا یبه راحت شدیداشت که م یبرآمدگ واریکنار د. عمه اومد يپا يصدا

  ؟میدر خدمت بود: اریکام
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 : دماغم گذاشتم و آروم گفتم يو جلو دستم

 . ساکت باش. ـــسیه -

 : در و باز کرد و گفت عمه

  ؟ياومد یک ؟ییتو اریا کام -

  ؟يگردیم یدنبال کس ؟یکنیو اونور نگاه م نوریشده چرا ا یچ. االن نیهم: اریکام

 . ستیاما االن ن امیت در منتظر باشه تا ببهش گفتم پش. خواست یدختر بچه زنگ زده بود کمک م هی. آره  مادر:عمه

 : از گوشه چشم نگاهم کرد و گفت اریکام

 ! بود يعجب مردم آزار -

 . دستمو براش تکون دادم و لبامو رو هم فشردم و ابروهامو باال انداختم هی

 : لب گفتم ریز

 . دارم برات -

 . تو میبر د،یبه دادش رس گهید یکی دیشا. داخل میبر. دونمیچه م: عمه

 . عمه هول شد. در ببندن بدو رفتم داخل و از پشت عمه بغل کردم نکهیقبل از ا. اریاول عمه رفت بعدش کام. داخل رفتن

 ! بکش کنار خرس گنده. دمیترس هیچه کار نیا اریکام: عمه

 : و گفتم دمیخند

 شده باشه؟  میقا واریشت داز خجالت پ نوایب ياون دختر کوچولو دیشا یگ ینم. خودم يسالم بر عمه غرغرو -

 . مرده لیذل يا ؟ییتو يملود: عمه

 : و گفتم دمشیمنم بوس. دیطرفم و صورتمو بوس برگشت

 احوال عمه خانوم؟  -

  ؟يپریپشتم م نطوریکنم ا یمن سکته م یگیمرده نم لیذل! عمه به قربونت: عمه

 . نیکارام عادت دار نیچون به ا شهینم تونیچیدونستم ه یم -

 . تکون داد يو با تاسف سر دیخند عمه

 . برم برات اسپند دود کنم! يبود یرفت چه شکل ادمی يومدیاز بس ن! يچقدر ناز و خانوم شد يملود: عمه

 ! ایکرد يبند یدر حد فضا خال گهیعمه د -

 . نمیبب ایحرف نباشه، ب: عمه

 . تو باغچشون گل کاشتم اریبا کام عت؛یه عاشق طبمنم ک. دارن یبزرگ اطیما ح يمثل خونه . گرفت و کشوند تو خونه دستمو

 ! خواد خانوم و آدم بشه یم یک دونمیکجاش بزرگ و خانوم شده؟ من نم يآزار نیمامان ا: اریکام
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 : برگشتم سمتش و گفتم معترض

 . دوما من خانومم. یخودت ياوال آزار -

 . نیتو رو خدا شروع نکن: عمه

خم شدم و بسته تو ! يآخ جون نوشابه ا. بود ينوشابه ا لیپاست زیرو م. بل دو نفره نشستمرو م. شراره رفت تو آشپزخونه عمه

در  یکردم وقت یکال حال م. خوردمیدرسته م شویکندم و بعد بق یرو م الیسر پاست یکی یکی. دستم گرفتم و بازش کردم

 . مکند یو م دمیکشیبا دندون م وینوشابه فرض

  ارم؟یات ببر يخوریم یجان چ يملود: عمه

 . معدمو پر کرده بود کیاون کاغه گالسه و ک. بودم ریکه س من

 : کردم گفتم یرو مزه مزه اش م لیکه پاست همونطور

 . نمتونیمن فقط اومدم بب نیبش ایب. عمه، زحمت نکش یچیه -

 : از اشپزخونه گفت عمه

 ! شه؟یکه نم يجور نیا -

 ! رمایعمه جون وگرنه م ایب. ردمخو يزیچ هی امیب نکهیمن قبل از ا ایعمه ب -

 . امیباشه، االم م: عمه

 . و دو تا فرو کرد تو دهنش دیدستم کش ياز ال لویبسته پاست. اومد و کنارم نشست رونیاز تو اتاقش ب اریکام

 چه خبر؟ از درس و دانشگاه؟ : اریکام

 . گذاشتم تو دهنم یکیبه زور ازش گرفتم و  بسته

 هست؟  ادتیکه ازش برات گفته بودم و  یاون استاد چشم لوچ یکام. وار شد رو سرمونعالمه درس آ هی. یچیه -

 : و گفت دیخند اریکام

 همون استاد دلگشاد؟  -

 : و گفتم دمیخند

 . ادیم گهید یکیخواد بره، به جاش  یم. آره -

 میاوردیدر م يما تو کالس شر باز حاال اگه! چطور تو رو تحمل کرد؟ دونمیمن نم. شهیپس باالخره از شرت خالص م: اریکام

 ! که میشانس ندار. رونیب نداختنمونیم پایبا ت

 : و گفتم میخند

 . گهید مینیما ا -

 . اَه اَه، خر شانس: اریکام
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 : نشست و گفت يرو مبل کنار عمه

 خوبه؟ بابا و مامانت خوبن؟  نایمل ؟ياز ما کرد يادیچه عجب، . خانوم يملود يخوش اومد -

 عمه اسپندت کو؟ . وبن، سالم دارنآره  خ-

 . کنم یدود م رمیاالن م. رفت ادمیآخ : عمه

 . از جات تکون نخور نیمامان بش. رهیگیچه به خودش م: اریکام

 : و گفتم دمیخند

 . پررو -

 : رو بهش گفتم. نصفه رو هوا بلند شده بود عمه

 . نیکردم بش یعمه شوخ -

 . دوباره سر جاش نشست عمه

 ! نجا؟یا ياومد یچ يبرا ینگفت يلو آزارم: اریکام

 شهیاسم من تکه نم. ناستیمخفف اسم مل. ستیمخفف اسم من ن یدوما مل. یخودت ياوال آزار! يهو يهو. يجور نیهم -

 ! داد رشییتغ

 ! که ینگفتم مل! شهیباهوش من گفتم ملو، اونم مثل هم: اریکام

 : کج و کوله کردم و گفتم لبامو

 ! ایگیا راست م -

 . به خنده افتادم نشیماب. ادیو با دست از لبم فاصله دادم تا کش ب دمیو با دندونم کش لیپاست هی بعد

 . دمیخندیکردم م یقورت دادم و همونطور که سرفه م لویپاست. زد پس کلم که سرم به جلو خم شد اریکام

 ! خنگول: اریکام

 : و گفت دیخند عمه

 کنه؟  یم کاریچ نایمل. از دست شماها -

 ! سرش تو کتاباشه مثل خواهرش. یچیه -

 . آره  معلومه:اریکام

  ه؟یمنظورت چ -

 . یدونیخودت م: اریکام

 دمیشا! مهبد خبر داره؟ انیاز جر نمینکنه ا! نــه! ده؟یانجام م يا گهیاز درس خوندن کار د ریغ نایمگه مل ن؟یا گهیم یچ ها؟

 ! کرد یداشت منو مسخره م
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 ! ؟یدوم ایبود  یمنظورش به اول. شدم از حرکتش جیگ. ونیزیتلو يو رفت پا زد یچشمک اریکام

 ! خواست بگه یم یچ رهیم ادشیآدم ! از دست شماها! خواستم بگم؟ یم یچ: عمه

 ! به ما داره؟ یشما چه ربط یعمه جون فراموش! وا؟ -

  ن؟یریگ یبراش م یچ ن؟یکن کاریچ نیخوا یم نایتولد مل يبرا. اومد ادمی: عمه

 : و گفتم میشونیبا دست زدم رو پ. رفت ادمیتولد؟ آخ آخ  نا؟یمل

 . رفته بود ادمیعمه ! تولدش يوا -

 : سرش و تکون داد و گفت عمه

 ! ره؟یم ادتونیچرا  نیندار یو مشغله ذهن نیشماها که جوون. رهیم ادمونیزود  یو همه چ میشد ریما پ -

 . دارن شونیگهمه دغدغه تو زند! گفتا زیچ هیباز  عمه

  ؟يریبراش بگ يخوا یم یچ. اومد ادتیحاال که : عمه

 : خاروندم و گفتم سرمو

 . میریداره که براش بگ اجیاحت یبه چ نمیبب دیبا. دونمینم... اومـــم  -

 : که مشغول تخمه خوردن بود گفت اریکام

 . نیماش -

. خب پس مشکل حل شد اما االن براش زوده. دادم ادیبهش که  میرانندگ ده،یکه رس یبه سن قانون! ها گهیراست م! ن؟یماش

 ! ست؟ین

 . خوبه اما براش زوده ها نیماش. گهیراست م اریعمه کام -

 . مجزا داشته باشه نیکنه و ماش یکه بخواد رانندگ دهیرس یبه سن: عمه

 . به بابا و مامان بگم و نظر اونارم بدونم و باهاشون مشورت کنم دیبا

 مامانت کجان؟ بابا و : عمه

 . شونیشگیهم يجا گه؛یمامانم تو آموزشگاه زبان د. کنه یم ریتو اتاق عمل س شهیبابا که مثل هم -

 زبان؟  سیمامانت خسته نشد از تدر: عمه

 ... خودشَـ . تو خونه که بهتره يکاریاز ب. عالقه داره سیبه تدر یلیمامان خ. هینیریزبان ش سیتدر. نه -

 . کردم و رفتم تو اتاق گلنوش یاز عمه عذرخواه. مامان بود. برش داشتم فمیاز تو ک. و حرفم نصفه موندزنگ خورد  لمیموبا

 . الو سالم مامان -

 عمت؟  شیپ یرفت ؟یسالم خوب: مامان

 هفته ست؟  نیهم نایتولد مل یمامان چرا به من نگفت. االن خونشونم. آره-
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 ! شهیمثل هم ته،ادیفکر کردم . حواسم نبود بهت بگم: مامان

  ؟یداشت کارمیخب مامان جان چ. قبل يدفعه حواسم نبود برعکس ساال نینه ا -

که دخترات چرا  فتادیحتما به جون بابات م یرفتیاگه نم! نه ایعمه غرغروت  شیپ یخواستم بدونم رفت یفقط م. یچیه: مامان

 ! دارن يانگار نه انگار که عمه ا. شمیپ انینم

 . ندم گرفتحرص خوردنش خ از

  اد؟یبابا امشب خونه م یراست. عمه هم نباش ينگران غرغرا! ستیحرص نخور برات خوب ن -

 چطور؟ . دیشا: مامان

 . باهاش صحبت کنم نایخوام در مورد تولد مل یم -

  ؟يندار يکار! رمیمیم یمن دارم از خستگ. باشه: مامان

 باشه؟ . رف نزندست به ظرف م. خونه امیمن االن م. نه مامان جونم -

 . خداحافظ. باشه: مامان

 . خداحافظ -

 فمیتو ک لمویموبا. رونیاز اتاق اومدم ب! میشین تیدارم، همش نگران من بود که عمه سرم غر نزنه تا اذ یمامان مهربون چقدر

 . از مبل برداشتم فویگذاشتم و ک

 : به عمه گفتم رو

 . برم گهیعمه من د -

  ؟يدکجا؟ تو که تازه اوم: عمه

 . و برم نمتونیعمه من فقط اومده بودم بب -

 : اخم کرد و گفت عمه

 . يبر ذارمیخب اما دفعه بعد نم لهیخ -

 : و گفتم دمیعمه شراره بوس گونه

 ! هوم؟. شمیو مستقر م نجایا ارمیاصال دفعه بعد ساك لباسامو با خودم م. چشم -

رو سرمون زلزله  زهیریخونه م نجایا يایتو که ب میما خودمون جا ندار. شهر کس خونه خود. ستیخبرا ن نینه بابا از ا: اریکام

 . خانم

 . کردم یرفتم و دهن کج يغره ا چشم

 ! دمیهرهر، خند -

 . برو عمه، به سالمت! بسه: عمه



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٧٦ 

 . خداحافظ نمکدون. خداحافظ -

شدم و حرکت  نیسوار ماش. بود دهیچیگل رز همه جا پ يبو. دمیکش یقینفس عم. اطیدر و پشت سرم بستم و رفتم تو ح عیسر

شمارشم ندارم ! کردما يعجب کار. زدمیاونطور باهاش حرف م دینبا. سپهر پسرخاله سولماز بود ریتو راه همش ذهنم درگ. کردم

ه اگ. از طرف من ازش عذر بخواد ایبه سولماز بگم شمارشو بهم بده  دیبا. نداشت يریکه تقص چارهیآخه اون ب. ازش عذر بخوام

 یچیکه ه چارهیگم؟ اون پسرِ ب یچرا چرت و پرت م! گهیالبته پسرخالش هم بد صحبت کرد د! من دستم بهت نرسه سولماز

 ! من نذاشتم یعنینگفت؛ 

 ! چقدر زود اومد د،یمامان که گفت شا! ا بابا اومد. برم داخل بنز بابا رفت تو نکهیقبل از ا. در باز بود. خونه دمیرس

 . دیباریم یاز چهره ش خستگ. بابا شیشدم و رفتم پ ادهیپ نیمنم از ماش. زد موتویشد و ر ادهیپ نیا از ماشباب. داخل رفتم

 : تو بغلش و گفتم رفتم

 . یخسته نباش ؟یخوب. سالم بابا جونم -

 : و گفت دیسرم رو بوس بابا

  ؟يچه خبر؟ کجا بود. یمرس. خوبم بابا. سالم دختر گلم -

 . بودم بعدشم رفتم خونه عمهدانشگاه . خبر چیه -

به ! رفته یبه ک دونمینم. غرغرو بودا نطوریهم یاز بچگ. به خدا حوصله سر و کله زدن باهاشو ندارم. يکرد يخوب کار: بابا

 نیریازش بگ يخبر هی ستیشما دخترا که سرتون شلوغ ن میخب ما کار دار. انینم شمیکه چرا بچه هات پ دهیم ریمامانتم گ

 ... بره  شیپ نطوریهم اگه. گهید

 : و ادامه داد دیخند بابا

 ... من که اونموقع . ندارم یالک يو منم حوصله بحثا شهیکشون م سیو گ سیگ -

 : سمت خونه و گفت دیدو

 . د فرار -

 : و بلند گفتم دمیخند

 . صبر کن بابا منم بهت برسم! حوصله یهم ب نیزن و شوهر ع -

 . داخل میبهش برسم و باهم بر بابا صبر کرد تا. سمتش دمیدو

 . پشت کمرمو گرفت و هول داد تو خونه بابا

 : دستشو گذاشت رو شکمش و گفت بابا

 ...  يچه عطر ،ییچه بو! به به -

 : و گفت رونیاز تو اتاقش اومد ب مامان
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 . مینکن چون غذا ندار فیتعر یالک. خوبه خوبه -

 ! دست شما درد نکنه. سالم خانم: بابا

 ! سر شما درد نکنه. سالم: مامان

از همه جهت به  نایمل. بودنم به مامان يبه بابا رفته، جد طنتامیش. میو همه شوخ میدار یخانواده گرم. مردمیخنده داشتم م از

 . عمه رفته

 . دیسمت مامان رفت و تو آغوشش کش بابا

 ! کار؟یخوام چ یمن تا تو رو دارم غذا م: بابا

خودش  ریمنو اس اهشیس يچشما نیگفت ا یبابا م. بابا عاشق مامان بود و هست. من برم تو اتاق .حساس شد هیقض! اوه اوه

 ! باشن نطوریآدما ا يچقدر خوبه همه . منو تو دام عشق انداخت شیشرق يکرد، چهره 

 . نیزشته برو کنار شاه: مامان

 . شنیعاشق م يروز هیخودشون کردم؟ بچه هامونم بزرگ شدن و  يمگه کار بد ،یزشته؟ زنم ویچ یچ: بابا

و از پنجره به آسمون  دمیرو تخت دراز کش. داخل ادیتا نور ب دمیپرده رو کش! راحت ترن ينطوریا. زدم و رفتم تو اتاقم لبخند

 ! يرنگ کرد یکه رنگ چشمامو آب یمرس. خدا جونم عاشقتم. عاشق رنگ آسمونم. خدا نگاه کردم یآب

 . هزیآم نیبابا و مامان تحس عشق

 

 : گفتیم بابا

 ! گوش کن. خوندمیدم خونشون براش آهنگ م رفتمیم تارمیغروب پنج شنبه ها با گ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يآر يکریگل پ ،يبر نیمیس*

 يآر يتر بایماه و گل ز از

 يآر ياَفسونگر يپـَر همچون

 دگر از من یمنم، چه خواه تیرو وانهءید

 خبر از من يمنم، ندار ـتیکـو سرگشته

 شب که مه در آسمان هر

 دامن کشان انیع گردد
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 به او راز نهان میگو

 يبا من چه ها کرد که

 ! *يجانم چه ها کرد به

 

. مهربون ،يجد ت،یبا متانت، با شخص. بود نیرنگ نیخانوم و سنگ یلیخ. ددایکرده اما بروز نم دایدونستم بهم عالقه پ یم: بابا

 . اخالق و رفتارش خوشم اومد و منو جذب خودش کرد نیاز هم

 : گفتیبهم م شهیهم بابا

خانوم و باوقار و  ،يبامزه و خوشگل، جد ؛یمادرت نیع. فتمیمامانت م يایجوون ادی نمیب یو نجابتتو م یخانوم نیا یوقت -

 .رفتمیراست باال م واریبچه بودم از د یمن وقت. به من رفته طنتاتیربون اما شمه

 . فکرش خنده م گرفت از

 ! دارن یو سرسخته اما به وقتش شوخم هست؛ چه عشق پاك و مقدس يجد مامان

بابا گفته بود که . میرندا يادیهفته؛ پس وقت ز نیآخر هم شهیم... برداشتم  مویتقو یپاتخت ياز رو شه؟یم يچه روز نایمل تولد

که  گفتیم نیروژ ؛یراست. تولدش بگم يبرگزار يبعدا برم ازش بپرسم و بهش در مورد جا. خوب سراغ داره نیماش شگاهینما

 . نشده ریبرم بهش زنگ بزنم تا د. میریاز اونجا بگ میتونیم داره؛ نیماش شگاهینما الشونیاز فام یکی

 . ماتاقم شمارشو گرفت میس یتلفن ب با

 بله؟ : نیروژ

  ؟یطال، خوب گریسالم ج -

 ! به من؟ يرجوع کرد يشده؟ باز به مشکل خورد یچ. خانوم يبه، سالم ملود: نیروژ

 : و گفتم دمیخند

  ؟يدیا تو از کجا فهم -

 ! تهیشگیکار هم! داره؟ دنیپرس گهید نیا: نیروژ

 ! خوبه خوبه -

  اد؟یاز دست من بر م يشده؟ چه کار یباز چ: نیروژ

 ! يا دهیقربونت برم که انقدر فهم -

 ! هینکن بگو دردت چ یچرب زبون: نیروژ

 . خواستم یم لتونویفام نیماش شگاهیآدرس نما -

  ؟يناکار کرد نتویخودت ماش نکهیا ای واریرفت تو د میدست دوستت مستق يداد نتویباز ماش ؟یچ يبرا: نیروژ
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 نموینازن جیکرده بودم اسپورت یعجب غلط. کردم یقراضه عوض م يمایماکس و شدیم یگفت یکه م نطوریکاش ا ؛یگفت يآ -

م کرد و  مهیداغون شد جر نمیماش نکهیبه خاطر ا زمیعز يبابا! تحمل کنم ویکشت نیماش نیا دیاالن با. وایدادم دست ش

 ! یگرفت هینیچه ماش نیبگه ا ستین یکیآخه . دیخر مایماکس

مامانت  نکهیو ا يدوست ندار مایگفت که ماکس یم! خوردیبرات غصه م چارهیب. انت گفته بودمام! ـدونمیم ـدونم،یم: نیروژ

 . رونیب يبهت تا بر دهیخودشو م نیماش

 بهت گفت؟  یمامان ک. کلک يا -

 . کمک تو جشن تولدم يهمون موقع که مامانت اومده بود خونمون برا: نیروژ

 من انموقع کجا بودم؟ ! نطوریکه ا -

 . تو بازار دنبال لباس :نیروژ

  ؟یدونیتو از کجا م -

 ! مامانت: نیروژ

  گه؟یبهت م فتهیم یهر اتفاق! دارم من یعجب مامان -

 : و گفت دیخند

 . دمیمامانم و مامانت شن يصحبتا نیب. نه بابا -

 لیخودم وسا يم و براخودم دست به کار بشم و کار کنم تا خودم خرج و مخارج خودمو بد دیمن با شهینم ينطوریا. آها -

 . بخرم ازمویمورد ن

 ! یکنیم یکار خوب: نیروژ

  ؟يآدرسو بد يخوا یخب نم -

 . سیچرا بنو: نیروژ

 . چسبوندم میدادم و به گوش هیگرفتم و تلفنو به شونه راستم تک رمیتحر زیم يو کاغذ از رو خودکار

 . بگو -

 ... جردن : نیروژ

 . یمرس -

 . امیمنم باهات م ؟يبر يخوا یم یک: نیروژ

 . با بابام صحبت کنم دیفردا؛ اول با دیشا. دونمینم -

 . پس تا فردا خبرشو بده. باشه: نیروژ

 ! ؟يبار يکار. باشه -
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 . يبا يندارم، با ينه کار! گفتمیم دیمن با: نیروژ

 . قربونت، خداحافظ -

 . ن غذا بودمامان تو آشپزخونه مشغول پخت. تو هال نییقطع کردم و رفتم پا تماسو

 . و روشن کردم يو یو ت دمیرو کاناپه و دراز کش دمیپر

  ؟یبه بابات گفت يملود: مامان

  و؟یچ -

  نا؟یدر مورد تولد مل: مامان

 بابا کجاست؟ . گمینه بهش م -

 . رهیرفته دوش بگ: مامان

 . گمیاومد بهش م یپس وقت -

 . کمکم کن غذا رو بکشم ایحاال ب. باشه: مامان

 . دم رفتم تو آشپزخونهش بلند

 . اومدم -

 . زیکرد و گذاشت رو م یو پر از ماکاران سیدرست کرده بود؛ د یمامان ماکاران. دمیچ زیم يرو رو ظرفا

 : تعجب رو به مامان گفتم با

 ! خونه کمه ها نیتو ا يزیچ هی گمیکجاس؟ م نایمامان مل -

 : ربدوشامبر به تن اومد تو آشپزخونه و گفت بابا

 حاال کجا هست؟ . وروجک از خونه کم شده و خونه ساکت شده هی گه،یله دب -

 . مارستانیب: مامان

  ؟یچ يبرا مارستان؟یب ؟یچـ -

 . مهبد مرخص شده. رفته کمک زن عموت مارستانیب! ا توام: مامان

 ... چـ  نایبه مل -

 . دادم سکوت کنم حیترج! عشقناومد اون دوتا مرغ  ادمیداره که  یچه ربط نایخواستم بگم خب به مل یم

 ! ؟یچ نایبه مل: بابا

 : شدم و گفتم هول

موافقن اما براش  نیبا ماش اریعمه و کام ن؟یریبگ نیخوا یم یچ نایتولد مل يخواستم بگم برا یم یچیبابا، ه يها؟ نه بله؟ ا -

 . زوده ها



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٨١ 

 ! گهینم يزیخواد اما چ یم نیآره اما اونم مثل تو دلش ماش: مامان

 : و گفت دیخند بابا

 خانومم؟  ياونوقت شما از کجا متوجه شد -

 . شون یاز همه چ م،یما مادرا از دل بچه هامون با خبر! نیشاه: مامان

 . که از دهن افتاد میبخور. رسهیبه ناهار نم نایخب پس مل. عجب: بابا

 . زمیریبابا جون بشقابتو بده من برات م -

 . بهش دادم کردم و یبابا رو پر ماکارون ظرف

 ! لَم؟یچه خبره؟ مگه من ف: بابا

 . یتا جون داشته باش يبخور دیبا ،یکن یبخور بابا جون ضرر نم. بال نسبت -

 . میریبگ نیماش نایمل يبرا ن؛یگفت یم نیخب داشت. دخترم یمرس: بابا

 . کردم زیقورت دادم و با دستمال دور دهنمو تم ویماکارون

 درسته؟  يخوب سراغ دار گاهشینما هی يگفته بود. آره -

 : سرشو تکون داد و گفت بابا

 . گردونهیجاش اومده و مغازه رو م گهید یکیاالنم . دوستم بود اما به رحمت خدا رفت شگاهیآره نما -

  م؟ینیبب میفردا بر. خدا رحمتشون کنه -

 . باشه: بابا

  م؟ینیاونجارم بب میبر. دارن شگاهینما نایا نیروژ لیفام -

 خب، حاال کجا هست؟  لهیخ! داره کجا باشه؟ یچه فرق نهیماش نیماش: اباب

 . جردن -

 : و گفت دیدست از غذا کش بابا

  ؟یگیراست م -

 شده؟  یمگه چ ه؟یآره ، دروغم چ-

 . دوستته نیروژ انیاز آشنا يپس حتما زند. که گفتم اونجاست یشگاهیآخه نما: بابا

  ه؟یک يزند ؟يزند -

 . امرزمیبدوست خدا: بابا

 . آها -

 . بود نایمل. رفتم در و باز کردم. خونه به صدا در اومد زنگ
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 . ومدیتو خونه؛ به نظر خوشحال م اومد

 ؟ ! خونهیکبکت خروس م ه؟یچ -

 بابا اومد؟ . گم یتو اتاق بهت م میبر ــش،یه: نایمل

 . غذاتو بخور نیبش ایب. خورنیآره دارن غذا م-

 . گرفتم خوردم دایه هاغذا خوردم؛ تو را: نایمل

  ؟يخورد دامیکه ها ياومد یبا ک -

 . با مهبد: نایمل

 : کنم گفتم تشیاذ نکهیا يبرا

 ! ددر و حال و هول صفا؟ تنها تنها؟ یبا مهبد رفت. چشمم روشن -

 : و گفت دیخند

 ! ستیکه ن بهیپسر عمومه، غر ه؟یخب چ! رونیب يباهاش بر دیس و نبا بهیغر یگیم يفکر کردم دار. گمشو -

 ! رمیمیم یدارم از فضول. باال بگو چه خبره میبر ایحاال ب. پررو -

 . کردم یتعجب م یگفتینم نویاگه ا. معلومه: نایمل

 . باال تو اتاقش میو با هم رفت دیو دستمو کش رونیاومد ب. تو آشپزخونه و سالم کرد رفت

 : تختش نشستم و گفتم رو

 . بگو که مردم -

 :و گفت دیکش یفیخف غیج

 . ازدواج داد شنهادیپ -

 :تعجب گفتم با

  ؟یک -

 . شهیباورم نم یــیوا. گمیخنگول مهبد و م: نایمل

 . دیپریم نییباال و پا یه یاز خوشحال. کردم نگاهش

 ! دروغ -

 !هیدروغم چ: نایمل

 شد؟ یخب بعدش؟ چ -

 . باز کرد و دست به کمر شد ششوین نایمل

 ! رفت تو فرغون یاساس یکیفقط مخ  فتادین یفاق خاصجونم برات بگه، ات: نایمل
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 . گرد شد چشمام

 ! مارمولک منظورت به منه؟ -

 . داشت یخال يپشت تختش که فضا دیو پر دیخند

 ! ؟یکن یفکر م یتو چ -

. رونیخواستم برم طرفش که مثل فرفره از کنارم رد شد و رفت ب. رو تخت دیو پر دیکش یغیقدم به سمتش برداشتم که ج هی

 . بود شیشگیکار هم! بود که اگه احساس خطر کرد فرار کنه ستادهیدنبالش رفتم؛ کنار نرده ا. از کارش خنده م گرفت

 . کردم و دست به کمر شدم اخم

 ! بود؟ برو مخ عمتو بذار تو فرغون بچه پررو یمزخرف هیچه شوخ نیا وونهید -

 : و گفت دیلباشو ورچ نایمل

 ! خب هیس العملت چعک نمیخواستم بب یم -

 . صبر کن تا به حسابت برسم. گهید یخل -

 ! شده بود گیم گیم هیفوق العاده شب. اتاق ما بود يخودشو انداخت تو اتاق کار بابا که روبرو غیکه با ج دمیطرفش دو به

 : و بلند گفتم دمیخند

 ! ندارم يکار سا،یوا -

 : بلند گفت نایمل

 ! آره جون عمت-

 . دادم هیبهش تک نهیو دست به س ستادمینار در اخنده رفتم ک با

 مهبد چطور بود؟  -

 . از من و توام سرحال تره. یضیخرس گنده خودشو زده به مر: نایمل

 . دیکرد و صدمه د يبه خاطر تو کتک کار چارهیب. نایانصاف نباش مل یب -

 : و گفت دیکش یآه نایمل

 از دستم ناراحت نشه؟ زن عمو . دمیخجالت کش یلیخ. ينگو ملود يوا -

 چرا ناراحت بشه؟  ؟يشد وونهید -

 . دهید بیکه به خاطر من پسرش اس: نایمل

 ایمطمئن باش اگه آرمان ! بود فشمیمحافظت کرد؛ وظ یناراحت بشه؟ خب مهبد از دختر عموش که تو باش یچ يبرا! وا -

 . دادنیکه مهبد کرد و انجام م يجاش بودن همون کار ارمیکام

  ؟ییبابا؟ کجا ؟يملود :بابا
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 . سمت راه پله چرخوندم و بلند جواب دادم سرمو

 . اومدم نام،یمل شیپ -

 . دیچرخیچرخدار بابا نشسته بود و مثل بچه ها با ذوق م یکه رو صندل نایسمت مل رفتم

 . دمیخم شدم و گونشو بوس سمتش

 مزخرف نکن، باشه؟  يفکرا نیاز ا گهید -

 . باشه: نایمل

 . دختر گل نیآفر -

 . نشسته بود زمیپشت م یرو صندل. تو اتاقم رهیتو اتاقم؛ چون بابا هر وقت کارم داره م رونیب رفتم

 جانم بابا؟  -

  ن؟یبر نیخوا یفردا م يملود: بابا

  ؟يایشما مگه با ما نم. پس فردا تولدشه. گهیآره د-

 ! باشه؟ یحاال مدلش چ. چرا: بابا

 . دادم هیار تخت تکتخت نشستم و به شوفاژ کن رو

 ! بهتره نه؟ 206نه  ایچطوره؟  3مزدا . جمع و جور باشه نیماش هی. هنوز بهش فکر نکردم -

 ! ستیخوبه، بد ن... اومـــم : بابا

 . بابا و شروع کردم به ماساژ دادن شونه و گردنش کینزد رفتم

 . محکم تر شونه هامو فشار بده. دستت درد نکنه. یآخ: بابا

 . باشه -

 خانوم خانوما؟  يخوا یم یباز چ: بابا

 . خوام یم یگفتم چ یو نرم نرم بهش م رفتمیبابا م شیخواستم پ یم يزیچ یوقت. بود نیعادتم ا یاز بچگ شهیهم

 . ادیخوشم نم یمن از اون کشت ؟يم بگذر مهیجر ریاز خ شهیم ؟ییبابا! اهم -

 : و گفت دیخند بابا

  نته؟یمنظورت ماش ؟یکشت -

 باشه؟ ! شو مهیجر الیخ یو ب ایب. وایدادم به ش نمویکردم ماش یاشتباه هیمن ! ستیبزرگه، اسپورت ن یلی، خ آره-

 . دیبرگشت طرفم و سرمو بوس بابا

 ،یمراقبت کن یبه خوب لتیاز وسا دیخواستم بهت بفهمونم که با یمن فقط م. ت نکرده بودم مهیدختر گلم، ذمن جر: بابا

 ! نیهم
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 : متعجب گفت با

  ن؟یهم -

. نیمنظم و با برنامه باش ن،یمراقبت کن یبه خوب لتونیاز وسا ن،یخواستم شما موظف به کاراتون باش یم شهیمن هم. آره :بابا

. يکرد یمحافظت م تهیشخص ي لهیمثل مسواکت که وس نتیاز ماش دیبا. هفته هم نگذشته بود کی ینو بود؛ حت نتیماش

 نامه داشت؟  یهوم؟ اصال اون دوستت گواه. شد یدرس عبرت اتگذشته اما بر نداره، گذشته ها یحاال اشکال

 وایش. يخواست خسارتم بده اما قبول نکرد یکه م ادتونهی. شرمنده شده بود یلیخودش که خ. نامشو گرفته بود یتازه گواه -

 ... و  وارید به زنهیخواست دور بزنه م یکه بن بست بود و وقت کیکوچه بار هیگفت رفته بود تو  یم

 : و گفت دیخند بابا

 . رهیگ یخنده م م فتمیفلک زده م نیاون ماش ادی یوقت. ننداز ادمیتو رو خدا ! بسه بسه -

 : و گفتم دمیخند

 ! ؟یکن یعوض م نمویماش شهیحاال بابا جونم م. باشه -

 بانو؟  نیندار يا گهیامر د. باشه بابا جان، به وقتش: بابا

 : و گفتم دمیبوس لپشو

 بابا اقامتم تو کانادا درست نشد؟  گه؟ید زیچ هی. بابا جونم یمرس -

 : و گفت دیکش یقینفس عم بابا

 . کارا رو سپردم به عموت. کنم برم یمن که به خاطر کارم وقت نم. کار اقامتت هست انینه، عموت االن اونجاست؛ در جر -

 . خدا کنه زود تر درست بشه -

 . و بلند شد دست رو پاهاش گذاشت بابا

 . رمیمیم یخب من برم بخوابم که دارم از خستگ -

 . باشه برو تا نظرت عوض نشده ،یمرس -

گرانبهاتو به  يکه نعمتا یمرس ایخدا. برامون کم نذاشتن یچیه. دارم یخوشحالم که پدر ومادر مهربون. رونیو رفت ب دیخند بابا

 ! یمرس ،يما داد

 ! کنه دایانحراف پ يبا پو شدم تا ذهن مشغولم به باز يم و مشغول بازو روشن کرد پدیپتو و آ ریز رفتم

! نایاز تولد مل نمیآرشام مغرور و ا یاون از استاد دلشاد و سپهر و از طرف. که برام افتاده بود خسته شدم یبیو عج ادیاتفاقات ز از

 . کردم و خسته شدم دایپ يریبا خودم درگ یواقعا از نظر ذهن

 ! گرفتیچقدر برخورد آرشام باهام بد بود؛ چقدر به خودش م. خوش گذشت و هم حرص خوردم هم بهم امروز

 : در آوردم اداشو
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کوه  نیش چطور ا چارهیزن ب. یاز خود راض يپسره ! باشه ومدهین شیسو تفاهم براتون پ نمیدیبا گفتن افتخار م دوارمیام -

. نه نظرم عوض شد! به خدا فتَن،یپسرا خودش نیچقدر ا ؟ینیبب ینخواست ای يدیند گهیم گردهیکنه؟ ااا، برم یرو تحمل م یخی

 ! ستنایمغرورم ن ستن،یفته نیخودش نطوریاصال ا لمونیفام يپسرا

 ... فرو رفتم  یقیگذاشتم و به خواب عم یو رو پا تخت پدیآ. کم چشمام گرم شد کم

 

 

**** 

 

 يزیچ هیتو آشپزخونه  نییرفتم پا. دمیاومدم و لباسامو پوش رونیب. و صورتمو شستم ییرفتم تو روشو. دمیاز خواب پر هوی

 . نشدم و شام نخوردم داریب ادیز یشام صدام کرده بود اما از خستگ يبرا نایمل شبید. بخورم

عسل  و کره و ختمیر يخودم چا يصبحانه آماده بود؛ برا زیم. رفته بود دانشگاه نامیسر کار بودن، مل شهیو بابا مثل هم مامان

 . خوردم يبا سوخار

چرا . بود نگاه کردم یآرشام که خال يوارد کالس شدم و ناخوداگاه به جا. سمت دانشگاه رون،یاز خوردن صبحانه زدم ب بعد

 ! گهیچند روز مهمون بود خب رفت د يبرا! نبود؟

 ! چرا؟! بودن ومدهیامروز ن هیو عط نیروژ. بچه ها سالم کردم با

 . اومد کنارم شستیاستاد م زیم يجلواول،  فیکه رد ترانه

  طون؟یش يخانوم، چطور يسالم ملود: ترانه

 ! عقب؟ يشد اومد یچ ؟يتو چطور یمرس. سالم ترانه -

که  یفیبا اون تعار م؟یتحمل کن يو چجور دیاستاد جد نیحاال ا. میدیترسیبود که همه ازش م ياستاد دلشاد اونقدر جد: ترانه

 ! کنم سیجلوشم ممکنه از ترس شلوارمو خ قایعقب چون من دق امیگفتم ب. ن گند اخالقاستاستاد کرد معلومه از او

 : و گفتم دمیخند

  ا؟یترانه توام راه افتاد -

 . دیبه منم رس اتیطونیش گه،یآره د-

احترامش بلند به . در باز شد و استاد اومد داخل. میاخمالو شد دیتا وقت بگذره و منتظر استاد جد میحرف زد يا قهیدق چند

از رو چشماش  شویآفتاب نکیگذاشت و سرشو آورد باال و ع زیم يرو لشویوسا. با تکون دادن سرش اجازه نشستن داد. میشد

 ! کنه؟ یچکار م نجایا نیا! امام رضا ای. برداشت

 . کرد یکرد و خودشو معرف سالم
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 تونویبرگه نام و نام خانوادگ هیداخل  شتریب ییآشنا يبرا. هستم دتونیاستاد جد ک،یدکترا ژنت ،يدیسپهر حم. سالم: سپهر

 . نیسیبنو

 . نییکردم و سرمو انداختم پا یلب سالم ریشرم زده ز. همونطور نگاهم کرد هیچند ثان. به من افتاد نگاهش

 چارهیب! شه؟یسرش نم یداره و شوخ ینیو اخمالومونه که تو کالسش قوان يپسر استاد جد نیا یعنیشد؟  داشیاز کجا پ نیا

 يالبته من که کار! که زدم تو روش نگاه کنم؟ يبا اون گند يخدا حاال من چجور يا. نکردم میهنوز ازش معذرت خواه. شدم

 ! دهینکردم اما وجدانم ناراحته و عذابم م

 حواستون هست؟  یتهران یخانم هاشم: سپهر

ما  دوننیها نم چارهیب. کردن یب و با تعجب به من نگاه مبچه ها همه برگشته بودن عق. پسوندم بود؛ سرمو بلند کردم یتهران

 . میقبال با هم آشنا شده بود

 ! باشه؟ یبه چ حواسم

 . بله استاد -

  ن؟یمطمئن: سپهر

 بله چطور؟  -

 . که دستشون خشک شد نیریاز دست دوستتون بگ ویلطفا اون برگه اسام! معلومه: سپهر

 ! یکرد، لعنت عمیچه بد ضا! پر کردن؟برگه ها رو  یبچه ها ک. آبروم رفت يوا

 : آروم گفت ترانه

 . رشیحواست کجاست؟ بگ -

 . پرش کردم عیو از دست ترانه گرفتم وسر کاغذ

 . استاد حواسم نبود دیببخش -

 جایب یحواستون سر درس و کالس باشه، شوخ ن،یکن تیرعا دیوجود داره که با ینیتو کالس من قوان. تکرار نشه گهید: سپهر

 ! بشه تا بعد تیرعا دیبا نایهم. نینکن انیرو تو کالس ب هودهیب لیو مسا نیکنن

 : میگفت ییابتدا يمثل بچه ها همه

 . چشـم -

 . نزدم و به درس گوش دادم یکه من تا آخر کالس ساکت نشستم و حرف زدیحرف م تیانقدر با جد. بد اخالق ي پسره

 . ساعت بعد کالس تموم شد دو

 . و قبل که استاد دلشاد بهتون گفته بود دیمباحث جد نیاز هم. نیعد امتحان دارب يجلسه : سپهر
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 يایکردن و بعض یم فیازش تعر ایو بعض زدنیهمه در موردش حرف م. به پا شد يتو کالس غلغله ا. کالس خارج شد از

 . کردن یغرغر م گهید

 ! شروع شد ومدهیاوف، ن: شبنم

 ! بچه ها؟ ستین نطوریهم. واال به خدا: کمند

 . کردن دییحرفشو تا تیها هم به تبع بچه

 . بود دیکردم و دنبال سپهر راه افتادم؛ تو راهرو در حال رفتن به اتاق اسات یترانه خدحافظ از

  ؟يدیحم يآقا -

 . طرفم برگشت

 . دییبفرما -

 . زدمیحرف م ياونطور دینبا. خوام یبابت اون روز عذر م -

 . بود تموم شد یهر چ. نیبهش فکر نکن گهید: سپهر

 . دیببخش... بله به هر حال  -

 : تکون داد و گفت سرشو

من  نیندار يحاال اگه کار. ذارمیمنم بهش احترام م نیکرد انیشما نظر خودتونو ب. که بخوام ببخشمتون نینکرد يشما کار -

 . مرخص شم

 . خدا نگهدار ،يدیجناب حم یمرس. دیینه بفرما -

 . خدانگهدار: سپهر

و البته  هیو با شعور دهیپسر فهم یلیخ! بود دیواقعا اون رفتار از من بع. عذاب وجدان ندارم گهیاالن د! پسر آقاست نیا چقدر

بچه ها باور نداشتن چه ! بود که تو کالس ساکت باشم نه؟ دیواقعا از من بع. ادیخوشم م تشیاز جد! هیو سرسخت يجد ياستاد

 . به لبام زد ویبود که مهر خاموش يدجپسر  نیانقدر ا! برسه به خودم

 . در آوردم و به بابا زنگ زدم فمیاز ک لمویموبا. شگاهینما میتا با هم بر نیشدم و رفتم دم خونه روژ نمیماش سوار

 . زنمیبعدا زنگ م يملود: گفت عیسر بابا

  ؟يایبابا نم -

 ". اومدم اومدم. امیاالن م"گفت  یکیبه  بابا

 . کشمیچک م رمیبرو انتخاب کن من غروب م. امیب تونمینم. اق عملبرم ات دیبا: بابا

 . برو خداحافظ. باشه باشه -

 . خوب بشه شااهللایا. مهیوخ مارشیعجله داشت؛ حتما وضع ب یلیخ! از بابا نمیا ایب
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که داده بود  یآدرس سوار شد و منم سمت. بعد اومد ي قهیچند دق. رونیب ادیو بهش زنگ زدم تا ب ستادمیا نیدر خونه روژ دم

 . حرکت کردم

  ؟يومدیچرا امروز ن. سالم -

 . تا صبح خوابم نبرد مردم؛یاز سردرد داشتم م ک،یعل: نیروژ

  ؟ياالن بهتر -

 . شهینم دایکنار پارك کن جلو تر جا پارك پ نیهم. بهتر از قبلم. آره :نیروژ

 ! ا؟یوارد -

 . میکن یرفت و آمد م ادیچون ز: نیروژ

 .  "يزند لیاتومب شگاهینما "تابلو رو خوندم. ستادمیا شگاهینما جلو

 : گفتم یزدم و به شوخ یسوت

 نه؟  شگاههینما نیداخل ا نیمدل ماش نیآخر! بابا چقدر با کالسن -

 . کنه یو اداره ش م شگاههیصاحب نما مییآره ، پسر دا:نیروژ

 ! شییدستم در رفت خدا آمارش از ؟ییو چند تا پسر دا يدار ییتو چند تا دا نیروژ -

 : و گفت دیخند نیروژ

 . ییهفت تا پسر دا ،ییپنج تا دا -

 : کردم و گفتم يخنده ا تک

 ! ماشااهللا؛ خدا بده برکت -

 : و گفت دیخند

 . داخل میبر وونه؛یگمشو د -

 یبودم چون وارد نم دهیو ندر نایماش نیکه رفته بودم ا ینیماش يها شگاهیکدوم از نما چیدهنم باز موند؛ من تو ه. تو میرفت

کوپه گرفته تا پورشه،  وندا،یه و،یام دبل یاز بنز، ب. مدل موجود بود نیبا خر نیانواع ماش. بود مایمدل ماکس نیتر نییپا. کردن

 . مختلف؛ فوق العاده ست يبا رنگا... و  يئودآ ،يلکسوز، فرار ،یبوگات

 : گفتم نیبه روژ آروم

 کو؟  تییپسردا نیروژ -

 . ننشسته بود یکس یاصل زیپشت م. نشسته بودن سالم کرد يزیکه دور م ونیبا چند تا از آقا نیژرو

 : کنه گفت یاونجا کار م ومدیجوون که به نظر م يبه پسر نیروژ

  ومدن؟ین يزند يآقا. دیسالم آقا حم -
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 . اومد شیبراشون پ يسالم خانوم، نه کار فور: دیحم

 . بکن ینگاه هیبرو  ؟يپسندیم یچ نیبب يملود. نطوریکه ا: نیروژ

 . کهیخاص و ش یلیرنگش خ نیا ه؛یگریچه ج. يجوونم پورشه سورمه ا يا. زدم یچرخ هیو دور سالن  نایسمت ماش رفتم

 : و گفتم دیهمون آقا حم شیپ رفتم

  ن؟یتر ندار نییپا يشما مدال دیببخش -

 . و با دست اشاره کرد که برم باال کرد یم دایدوم راه پ يرفت سمت پله ها که به طبقه  پسر

 مد نظرتونه؟  یچه مدل. باال هست يچرا، طبقه : دیحم

 . 206خوام،  یم يجمع و جور نیاومــم، ماش -

 . نداشت يادیکاربرد ز یعنیبودم؛  دهیند ییرنگ ها نیمن تا حاال همچ! دارن یمتفاوت يچقدر رنگا! واو. باال رفتم

  ن؟یزنیم یسفارش رو نایشما رنگ ماش دیببخش -

 . دنیآقا خودمشون رنگا رو سفارش م. تنوع رنگ رو دوست دارن يزند يبله، آقا: دیحم

 . تکون دادم دییبه نشونه تا يسر

 . از اطالعتون یمتوجه شدم، مرس -

 . تره کیش شینوك مداد 206بود؛  206و مگان و  3از مزدا  یمختلف يرنگا. کردم ناینگاه به ماش هی

  ن؟یم رو انتخاب کردکدو: دیحم

 . کنن یم هیتسو انیغروب پدرم م. 206نیهم -

 . ستین یباشه، مشکل: دیحم

 . در پورشه رو باز کرد و توش نشست. بود نایماش دنیدر حال د نیروژ. نییبه نشونه تشکر زدم و رفتم پا يلبخند

 : و گفتم ششیپ رفتم

 ! ایدار يا قهیخوش سل ییعجب پسردا -

 : گفتم طنتیم و با شکرد يخنده ا تک

 ! تورش کردم دیشا نمش،یخوام بب یآقا من م -

 تو؟  ؟یتور کن: نیروژ

 : کردم و گفتم یکیکوچ اخم

 آره مگه چمه؟ -

 : کرد و گفت يبه سرش اشاره ا نیروژ

 ! حرفا؟جور  نیکنم و از ا یمن قصد ازدواج ندارم، تا درسام تموم نشه بهش فکر نم یگفت یم روزیتو که تا د ؟یخوب -
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 . باز کردم و شونه باال انداختم شموین

 ! بود نه امروز روزیاون مال د -

 : دندوناشو رو هم گذاشت و با حرص دستشو شل کرد و تکون داد و گفت نیروژ

 ...  نیهمچن گهیم طونهیش -

 ! بگو بره یبسم الله ،یصلوات هی! لعنت طونیبر ش -

 : رو کاپوت گذاشتم و گفتم دستمو

 ! با تو زنهیحرف م يادیاخه ز! گهید طونیش -

 : گفت بستیکه در و م یاومد و درحال رونیب نیروژ

 ! گهینه؛ به تختت کمه د یگ یم يا وونهیگم د یم -

 . که اشتباه کردم نمیب یکنم م یکوفت؛ االن که فکر م -

 ! در مورده؟: نیروژ

 ! خوام یو م تییمن پسر دا نیکه قصد ازدواج ندارم؛ روژ -

 : و مشتشو جلو دهنش گرفت و گفت دیلبشو گز. دیخند نیروژ

 ! هیزیخجالتم خوب چ. خوام یمن م یگ یکه م ینگاه تو رو خدا، انگار اومده بقال -

 : زدم و گفتم یقیعم لبخند

 ! ندارم متاسفانه یینداشتم و اشنا يتا حاال باهاش برخورد -

 . بعد میبر نجایکنم، بذار از ا یآشناتم م: نیروژ

 : و گفتم دمیندخ

 آره ؟ .گهیهست د پمیپولدار که هست، خوشت ه؟یخب مگه چ -

دلم ضعف  نمشیب یمن که خودم م. بهش دهیدختر خاله ش؛ مثل کنه چسب نیهم. شکوننیهمه براش سر و دست م: نیروژ

 . اما من اونو به عنوان برادر دوسش دارم هیچه برسه به بق رهیم

 . کنم يزیبرنامه ر دیفردا با يمنم برم خونه برا م،یبر. نمشیبب دیپس حتما با -

 . و روشن کردم و سمت خونشون رفتم نیماش. میرفت نیو قدم زنان سمت ماش میتشکر کرد دیآقا حم از

 بود؟  یک دمونیاستاد جد یاگه گفت نیروژ -

 . رفت ازت بپرسم، بدو بدو بگو  ادمی: نیروژ

  ادته؟یشاپ قرار داشتم و  یه باهاش تو کافهمون پسره ک نیروژ يوا ؟یباشه چرا هول -

  ؟يبود مونیو از رفتارت پش يباهاش تند صحبت کرد یبود که گفت یهمون. آره :نیروژ
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 . آره همون-

 شد؟  یخب چ: نیروژ

 .  دمونهیاون استاد جد -

  ؟یگ یراست م! نـــه: نیروژ

  ه؟یدروغم چ -

 : گفت جانیبرگشت سمتم و با ه نیروژ

 شد؟ اخمالو بود؟  یچخب بعدش  -

انقدر خوش اخالق و مهربون بود که  میشاپ که بود یتو کاف. هیکار جد طیبا جذبه ؛ البته فقط تو مح ياوه از اون بد اخالقا -

 ! نگو

 . جذبشو عشقه. بابا ولیا: نیروژ

 . میدیخونشون رس دم

 . شو که هزار تا کار دارم ادهیبدو بدو، پ -

 عوض تشکره؟ ! برو؟ یگ یحاال م یانداخت یو از کار و زندگ يندتو منو کشو. پررو: نیروژ

 خوب شد؟ . يدستت درد نکنه که اومد -

 . يبرو با. آره :نیروژ

 . کمکم؟ دست تنهام يایفردا م. يبا -

  ن؟یریگ یتولدش و کجا م. باشه: نیروژ

 . دمیمشخص شد بهت اس م. میهنوز بهش فکر نکرد -

 : زدم و گفتم یبوق تک

 . الفع -

بابا بخواد استراحت کنه؛ بعدشم تولدش فقط دوستامون و  دیبهتره؟ تو خونه؟ نه شا میریکجا جشن بگ. راه افتادم سمت خونه و

! کنن یو درك م دوننیالبته اونا م م؛یکه دعوتشون نکرد شنیناراحت م هیعمه و عمو و بق! شهیبهتره؛ نه زشت م میدعوت کن

 . نمورت کبهتره با مامان مش دونم،یچه م

 . شدم و رفتم تو خونه ادهیپ. و تو گاراژ پارك کردم اطیو زدم و رفتم داخل ح موتیر

 . بود؛ سالم کردم يو یت يدر حال تماشا مامان

 : نگاهم کرد و گفت مامان

 . یخسته نباش ؟یسالم خوب -
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 : گفتم رفتمیکه از پله ها باال م همونطور

 چه خبر؟  مامان از بابا. نطوریشمام هم ،یمرس -

دعا کن  يملود. مهیداره؛ بد خ يگفت تومور مغز یم. شدیعمل م دیداره، با یاورژانس ماریگفت ب شیساعت پ کی: مامان

 . تموم بشه یعملش به خوب

 . بلند جواب مامان و دادم يو با صدا ستادمیراه ا وسط

 . بخوبم رمیم خورمیحمام ناهارم نم رمیمن م. رگهخدا بز ن؛یبابا تو کارش وارده نگران نباش. شهیکه خوب تموم م شاالیا -

 . باشه برو شاال،یا: مامان

 . اومدم و رفتم تو حمام رونیحوله مو گرفتم و از اتاق ب. تو اتاقم؛ مانتوم و در آوردم رفتم

 . خونه نمونیکه چند روز م ییمهمونا يهم برا م،یراحت تر يجور نیهم ما ا. نییطبقه باال حمام داره هم طبقه پا هم

 شهیم يا قهیفکر کنم چهل دق. گهیدردسرا رو داره د نیبلند هم يموها. بار موهامو شستم؛ نرم کننده زدم و دوباره شستم سه

 . توام نیکه ا

و چشمامو  دمیرو تخت دراز کش. به موهام زدم يباسشوار باد دم؛یلباس خونه مو پوش. و رفتم تو اتاقم دمیچیام و دورم پ حوله

 ... شم  لکسیپاك کنم و ر يزیکردم ذهنمو از هر چ یسعبستم و 

 

**** 

 

وقت خوابم  چیکنم وگرنه بعد از ظهرا ه یم دایپ یکم خواب شمیخسته م يادیز یوقت. دمیاز خواب پر فونیزنگ آ يصدا با

 . رهینم

 ! خسته نباشم واقعا! میسه ساعت و ن! دمیچقدر خواب يوا. ربع به پنج بود کینگاه کردم؛ ساعت  میپاتخت يساعت رو به

 دوارمیام ن؛ییداشت رفتم پا یاز صورت دخترك مو خرگوش یرنگم که روش طرح یآب شرتیو ت دیهمون شلوار برمودا سف با

 . بابا باشه

 ! خنده؟یم یچ يبرا. دمیبابا رو شن يخنده  يکه صدا ومدمیم نییاز پله ها پا داشتم

 ! ایخنگ شد خنده؛یکه م دهید ای دهیشن يخنده دار زیخب حتما چ ؟یخل يملود

پسر  هیبابا اومد تو سالم کرد؛ پشت سرشم . تو ادیکرد که ب یتعارف م یبابا داشت به کس. رفت سمت در و و بازش کرد مامان

 ! وارد شد یجوون

گفت  یبهم مو  بودیم نجایا دیبا اریاالن کام. فندق يچشمام شد اندازه . پله که چشمم بهش خورد نیگذاشتم رو آخر پامو

 ! کنه؟ یم کاریچ نجایا نیا! يچشم گاو
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برم باال که از شانس خوشگلم سرشو باال آورد و  نهیمن و بب نکهیخواستم قبل از ا. گرد کردم و از پله ها آروم رفتم باال عقب

 . دیمنو د

  ؟ییتنها ستن؟یسالم خانوم، بچه ها ن: بابا

  پسرم؟ یشما خوب. هست يسالم، چرا ملود: مامان

 . مودبانه سالم کرد و دوباره نگاهشو سمت من سر داد یلیخ

 . تو خونه ادیبابا بهش تعارف کرد ب! پس زشته برم باال دهیکه منو د نیا

 ! زشته میمهمون دار نییپا ادیصداش کن ب گهیکم داشتم االن بابا م نویبدبخت شدم؛ هم يوا

 ! زشیاستقبال مهمون عز يبرا ن،ییپا امیکرد ب قمیو تشو دیکه خوش شانس؛ خود بابا منو د منم

 . میمهمون دار نییپا ایسالم دخترم، ب: بابا

 . نییپا امیشدم اون چند تا پله رو که باال رفته بودم بگذروم و ب مجبور

 . یخسته نباش ؟یخوب. سالم بابا: گفتم

 . شناسمشیزدم به اون راه که مثال من نم خودمو

 : فتمکردم و رو به بابا گ ینگاه بهش

  ؟یکن ینم یبابا معرف -

 . هستن يآقا پسر گل دکتر آرشام زند نیچرا، ا: بابا

 ! دکتر شد؟ یدکتر؟ ک جونــم؟

 : خوشگلش نگاه کردم و گفتم یطوس يچشما به

 . نیخوش اومد. يزند يسالم، خوشوقتم آقا -

 . ممنون ،یسالم خانوم هاشم: آرشام

 . کن شونییراهنما نیشاه. داخل دییبفرما ن؟یستادیا نجایچرا ا: مامان

 . بفرما پسرم: بابا

 . مامان تو آشپزخونه شیرفتم پ. ییرایآرشام و برد تو پذ بابا

 کنه؟  یم کاریچ نجایا ه؟یک نیمامان ا -

 ! نـــــه شناسم؟یم! هیک شناسمیکه اصال نم منم

 . میفقط بابات گفت مهمون دار دونم،ینم: مامان

 ! سر و وضع رفتم جلوش؟ نیمن با ا ياو. نگاه به خودم کردم هی

 ! تا من لباس مناسب پبوشم؟ ادیکه مهمون داره م يندا بد هی یتونستیمامان جان نم -
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 . سر تا پام و نگاه کرد مامان

 . یستیمسائل حساس ن نیتو که به ا. نداره یحاال اشکال! رسن؟یدونستم االن م یچه م -

و به قول  ستین یمن مسئله مهم يبرا! دهینداره چون منو با اون لباس دکلته د یرقف گهینداشت؛ االن د يادیز تیاهم برام

 .تنم بود سختم بود یچون لباس راحت! ها ایآزاد بودم اما نه از اون آزاد نطوریهم یاز بچگ. ستمیمامان حساس ن

 : کردم و گفتم یپوف

  ؟يساز و روشن کرد ییمامان چا. آره خب -

 . گذاشتم زیرو م ز،یبرو تو فنجونا بر. س آماده يچا. آره: مامان

 . باشه -

 . گذاشتمشون ینیو تو س ختمیتو فنجونا ر يچا

 . ارمیب وهیتعارف کن تا من م ینیریو ش يبرو چا يملود: مامان

 . باشه -

اما آرشام به  دیخندیبابا م. مشغول حرف زدن بودن. کرد باال رفتم یمتصل م ییرایکه به پذ يکردم و از دو پله ا یو ط هال

 ! لبخند اکتفا کرده بود؛ چقدر بابا خوشحاله کی

 . دست گذاشته بود و کارم آسون تر شده بود شیپ بابا

 ینیاز موهام مثل آبشار رو س يهم زمان با جلو اومدن دستش چند تار. تعارف کردم يآرشام و خم شدم و بهش چا يجلو رفتم

به گردنم دادم تا موهام بره  يتر آوردم تا راحت تر برش داره و قر نییو پا ینیس. شد ریرو دست آرشام سراز یپخش شد و کم

 ! شد یچه افتضاح. عقب

 . آروم تشکر کرد و منم آروم جوابشو دادم آرشام

تو اشپزخونه که  رفتمیبعد از تعارف کردن داشتم م. تعارف کردم ینیریگذاشتم و ش زیم يو رو ینیس. بابا هم تعارف کردم به

 . بشن زیبحثشون نظرمو جلب کرد و باعث شد گوشام ت موضوع

جونشو از دست بده بر  ماریبود ب ادیبود و امکانش ز میفکر نکنم من از پس اون تومور که بدخ. بود یآرشام جان کارت عال: بابا

 . ومدمیم

 . نیخجالتم ند ن،یکن یم یشکسته نفس! هیچه حرف نیا: آرشام

وگرنه تو اتاق  گهیآره د.من چقدر خنگ شدم يوا! ؟ با بابا؟ مگه آرشامم جراح مغز و اعصابه؟شد؟ آرشام رفت تو اتاق عمل یچ

 ! واقعا جراحه؟ نـــه! کرد؟ یم کاریدست بابا چ ریعمل ز

 . دمیرو د نایکه مل دمیچرخ. بکشم ینیرو شونه م قرار گرفت و باعث شد ه یکه دست دادمیبه حرفاشون گوش م داشتم

 دختر؟  يرت نکنه؛ مرض دارکا یخدا بگم چ -
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 : بلند گفت ییرایاز تو پذ بابا

  ؟يشد ملود یچ -

 . تو آشپزخونه میرو گرفتم و رفت نایمل دست

 : گفتم بلند

 . دمیسوسک از کنار پام رد شد ترس هی. یچیه -

عادت کرده بود؛  نایو ملمن  يها هیو کنا شیو ن يبه مسخره باز گهید. با آرشام ادامه داد دشینزد و به بحث جد یحرف بابا

 ! ناسیمنظورم به مل دیحتما فهم

 ! کنم یمن اگه نفهمم دق م! یکه؛ لعنت گنیم ینذاشت بفهمم چ نایمل اَه

 ! سوسک؟ یگیادب؛ به من م یب یخودت سوسک: نایمل

 . دارك چاکلت و درآوردم یو باز کردم و بستن زریفر در

  ؟یستیره مگه نآ! خوبه خوبه؛ مثل بچه دوساله ها حرف نزن -

 ؟ ! ایخودت خواست: نایمل

  و؟یچ -

 . نویا: نایمل

 . دست رو نقطه ضعف من گذاشته بود نایمل نیباز ا. دفعه احساس قلقلک کردم کیو بستم  زریدر فر تا

 : شکمم برداشتم و گفتم ياز رو دستاشو

 . مهمون شیپ رهیاونوقت آبروم م ره؛یم ییرایخندم تا پذ ياالن صدا نا؛ینکن مل يوا -

 : دستاشو برداشت و گفت نایمل

  ه؟یمهمون؟ ک -

 . و باز کردم یبستن کینشستم و پالست یصندل رو

 ! اومده دهیدکترِ تازه به دوران رس ياوهوم، آقا -

 : روبروم نشست و گفت نایمل

  ؟یگ یم ویک -

 . زدم یگاز از بستن هیحرص  با

 : گفتم يلحن کش دار با

 ! يکله قند يپسره  ،يم زنددکـتــر آرشا يآقا -

 : و گفت دیخند نایمل
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 ! ؟يکله قند يآقا نیهست ا یحاالک ؟يخوریچرا حرص م -

 . یاز خودراض يپسره  دم؛یباهاش رقص نیکه تو تولد روژ یهمون -

 : گفت جانیبا ه نایمل

 . نمشیخوام برم بب یم ؟یگ یراست م -

 . رهیتر حرف بزن صدات م واشی ــس؛یه -

 . زدمیحرف م سینبودم داشتم با آرام شتونیاون موقع من پ نمش؛یبب کیدوست دارم از نزد یلیخ: نایمل

 . نداره دنید میلیحاال خ. شینیبب يبردن بر وهیم يبه بهانه  یتونیم. خب لهیخ -

 . و با خشونت کندم و خوردم یبستن يرو يشکالتا

 ! اا؟ -

 شده؟  یباز چ! حرص نخور برات سمه: نایمل

 حرص نخورد؟  شهیمغرور مگه م نیست ااز د -

 . تمسخر اداشو در اوردم و لب و لوچمو کج و کوله کردم با

 ! نیپامو لگد نکن نیمواظب باش ن؟یسالسا بلد گهیبرگشته بهم م میدیرقصیم میاون موقع که داشت -

 . کوبوندم زیمشت رو م با

 ! ؟یمن بش يهمپا يداگه من بلد نبودم چرا اوم یبگه اخه گالب ستین یکیپررو،  -

 : با تعجب و خنده گفت نایمل

 گفت؟  نویواقعا ا -

 . چپ نگاهش کردم چپ

 گشتمیم چییدنبال سو نگیخونه تو پارک ومدمیبار که از دانشگاه داشتم م هی. گوش کن نویحاال ا! پ ن پ، از خودم در اوردم -

 ستیرو که ن ،یعوض ن؟ینیبب نینخواست ای نیدیند گهیم گردهیبرم دمتون؛یکردم و گفتم ند یازش عذر خواه. که بهش خوردم

 ! نهیسنگ پا قزو

 : و گفت دیخند نایمل

 ! چند وقت نه؟ نیحال کردم، پنچرت کرد تو ا. نمیچقدر دوست داشتم حرص خوردنت و بب. دلم يوا -

 . جواب نذاشتم یمنم کاراشو ب ـریمــرض، نخ -

 : باز و خنده رو گفت شیبا ن نایمل

 رفتار کنه؛ نه؟  ينطوریباهات ا یاال نشده بود کستا ح -

 . کنم یپرروهه؛ رو شو کم م یلیخ! ببند شتوین -
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 . بندازش دور ؛يو داغون کرد یاون چوب بستن. انقدر غر نزن، حرصم نخور: نایمل

 ! دم رفتنگاه کردم؛ لهش کر دادمیکه همه رو خورده بودم و از حرص با دندونام چوبشو فشارش م یچوبِ بستن به

  ششه؟یپ یک! چه خبره نمیبرم بب: نایمل

 . ومدهیمامان در ن يببر تا صدا وهیحاال برو م. گفتن یبهم بگو چ ياومد یوقت. مامان و بابا -

 : داد و گفت هیبه کانتر تک مامان

  ؟يکو ملود وهیپس م -

 ! میعادت کرده بود مامان يرفتارا نیبه ا گهید. میدیو خند میرو نگاه کرد گهیهم د نایو مل من

 گفتم؟  يخنده دار زیچ: مامان

 . گهیبرو د نایمل. نه مامان جان -

خب ! آدم روز تولدش رو فراموش کنه؟ شهیمگه م. ادشهینه؟ معلومه که  ایهست  ادشی. رفتنشون نگاه کردم؛ فردا تولدشه به

 ! از دست ادم در بره خیروز و تار دیآره ، شا

چه ! ستین ادشیاصال  دیشا ای میکن زشیسورپرا میخوا یکنه م یچون فکر م گهینم يزیچ دیشا اد؛یکه در نم نایمل يصدا

 ! کنمایفکر م ییزایبه چه چ دونم؛یم

 ! هیفکر خوب م؛یشیها نم هیبهتر باشه؛ هم فضا بازه، هم مزاحم همسا میریلواسون براش تولد بگ يالیبه نظرم تو و اومــم،

 . ستادمیکنار پله ها ا. شهیبکنم وگرنه زشت م یخداحافظ هیحداقل برم جلو . رهیآرشام داره م دمیشدم برم تو اتاقم که د بلند

 : شونه آرشام گذاشت و گفت يدست رو بابا

 . يو نجات داد مارمیممنون پسرم؛ تو جون ب. بود یآرشام جان کار امروزت عال -

 . نیکه منو قابل دونست یمرس. ه بودم که کمکتون کنماومد اریمن به عنوان دست. یهاشم يآقا نیشما لطف دار: آرشام

 . یخسته نباش. و گفتم قتیحق: بابا

 . خم کرد و لبخند زد یسرشو کم آرشام

 . مزاحم شدم دیببخش ن؛یدیزحمت کش یلیخ یخانم هاشم. ممنون -

 . میشیخوشحال م ایبازم ب. پسرم یمراحم: مامان

 لیانگار مامانم ازش خوشش اومده که انقدر تحو ادیجور که بوش م نیب بابا، ااومــم خ! اخه مامان من؟ شهیخوشحال م یک

 ! زنهیو لبخند م رهیگیم

 . عمل سخت و انجام بدم نیامروز به کمک تو تونستم ا: بابا

 ! بذار بره شَرش کم شه! ؟یکن یو تکرار م زیچ هیجان چقدر  بابا

 : و گفت دیخند بابا
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 ! از مقام جراح مغز و اعصاب استفاء بدم دیبا گهیفکر کنم د .منه يریاز اثرات پ یکی نیا -

 : انداخت و گفت نییسرشو پا آرشام

 . مزاحمتون شدم دیبرم؛ ببخش دیبا گهیمن د. یهاشم ياقا نیخجالتم ند -

 . اومد کنارم نایمل

 : گفت آروم

 ! واسه خودش هیلعبت گره؛یج یلیخ! هیا کهیعجب ت -

 . دمبه بازوش و بهش تشر ز زدم

 . کن شیخفه، از اون فکرا نکن چون خودش زن داره؛ در ضمن، چشماتم درو -

 : نگام کرد و گفت نایمل

  ؟یگیراست م! ساکت شــو -

 ... نه پــَ  -

 . خانوم نایخانوم، خداحافظ مل يخداحافظ ملود: آرشام

 . میکرد یباهاش خداحافظ هردو

 . خدانگهدار ن،یخوش اومد: نایمل

 ! چرب زبونه برعکس من یلیخ نایمل شییخدا

 . کرد شیتا دم در همراه بابا

 : سمتم و گفت نابرگشتیمل

 واقعا زن داره؟  ،یگفتیم یخب داشت -

 ها؟  گرونه؟یچرا چشمت دنبال د ؛يبه قول خودت تو صاحب دار ؟یوجب میاصال به تو چه ن. هیدروغم چ -

  ؟يدید کلشویه. خوشگله یلیمن خ جانِ يملود! زدم يکردم و زِر یغلط هیحاال من : نایمل

 . شدم و چپ چپ نگاهش کردم نهیبه س دست

 ! يدیپ ن پ فقط تو د -

 ! انقدر تکرارش نکن. گهیاَه، بس کن د: نایمل

 . باال انداختم ابرو

  و؟یچ -

 : کرد و گفت یدهن کج نایمل

 ! پ ن پ -
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 : و گفتم دمیخند

 ! یا تو خودت گفت -

  .مامان اومد يخنده  يصدا

 . گناه داره بچه م ؟يذاریچرا سر به سرش م يملود. از دست شماها: مامان

 : و گفتم دمیخند

 ! حقشه -

 . اومد داخل خونه بابا

 : به من گفت رو

  ؟يبود زد یاون چه حرف يملود -

 : تعجب گفتم با

 کدوم حرف؟  -

 ! ده؟یرو شن نایمنو و مل ينکنه حرف ها. دمیلحظه ترس هی

 : فتو گ دیخند بابا

 ! وروجک یانداخت نایبود که به مل يا کهیمنظورم همون ت. هول نکن -

 . و دستشو دور شونه ش انداخت و به خودش فشرد ستادیا نایکنار مل بابا

 ! نکن دختر کوچولومو تیاذ -

 : و گفت دیخند مامان

 . طونهیشر و ش اتیمثل جوون ن،یخودته شاه نیع يملود. گفتم یم نویمنم داشتم هم -

 . شدم و خودمو سمت راستش جا دادم کشینزد. بهم اشاره کرد برم بغلش بابا

 : رو چپوند تو بغلش و گفت ما

 . گهیخودمن د يدخترا -

 : بغل بابا در اومدم و با افتخار گفتم از

 . معلومه -

 . جمع کردن يبرا ییرایکانتر گذاشت و دوباره رفت تو پذ يدستا رو رو شیپ. اومد رونیب ییرایدست پر از پذ مامان

 ! یکنیکارا لوسشون م نیبا ا ؛یکنیبچه ها بزرگ شدن اما هنوز مثل بچه کوچولوا باهاشون رفتار م نیشاه: مامان

 . و ندارم یدوتا کس نیاز ا ریمن که غ. گهینده د ریگ: بابا

 . اومد رونیو گذاشت تو آشپزخونه و ب ینیریظرف ش مامان
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 : شد و گفت یشاک

 ! ندرم؟پس بنده چغ -

 : مامان و گفت شیرفت پ بابا

 . یخانومم، شما تاج سرم هیچه حرف نیا -

 . نگاهمون کرد تیسرشو برگردوند و با مظلوم. سمت اتاقش که بابا از پشت بغلش کرد رفتیداشت م مامان

 :که نهیا شیمعن

 ". ناز بکشم دیاز دست شماها من االن با نیبب "  -

 ...  میدیخند زیر زیر نایو مل من

 : رو به بابا گفت نایمل

 ! بکش بابا جان یداره، پس حســاب دارینازش خر -

 . خم کرد یصورتشو جمع کرد و سرشو کم بابا

 . زبون باز کرده واسه من! پدرسوخته -

 . مینشست يو یت يتو هال و پا میکنان رفت خنده

 ! بود نه؟ کلیالمصب چقدر خوش ه: نایمل

وخوش  گریخوشگله، چشماش ج کله،یخوش ه. گهیانقدر در موردش نگو، ول کن د! ه دراداز کاس زتیه ياون چشا يا -

 . به ما چه؟ مبارك صاحبش باشه. رنگه خب باشه

 : زد و گفت يشخندین نایمل

 . مچتو گرفتم -

  ؟یمچ دستمو گرفت يچجور یکو دستت؟ تو که رو اون مبل نشست -

 : رفت و گفت يچشم غره ا نایمل

 . زیمتر نمک برخوش مزه ک -

  ؟یگفتیم یداشت. الیخیب -

  گره؟یگفتم چشماش ج یمن ک. اها: نایمل

 ! دییگاوم دوقلو زا اوخ؛

 . گهید یحتما گفت دونم؛یچه م -

 ! داره ییعجب چشما ایگ ینچ، من اصال در مورد چشماش نگفتم اما راست م: نایمل

 . یگفتم؟ منظورم به تو بود که گفت یمن ک -
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 . یگ ی، تو که راست مباشه: نایمل

 : و گفتم دمیخند

 . درصد 20 -

 : و گفت دیخند نایمل

 . يدونه ا هی -

 : بغلش کردم و گفتم رفتم

 . ستیتو ن یانقدر چشماش به خوش رنگ یچکیه! قربون شوما -

 ! ــــمیخر شد: نایمل

 : زدم تو سرش و گفتم یکردم و از پشت به شوخ بوسش

 . يخر که بود -

 . رش رد شدم و رفتم تو اتاقماز کنا عیسر

 : که گفت دمیشن صداشو

 که؟  يایم رونیاز تو اتاق ب يملود -

 ! خوابه ینداره حداقل شب خوب م یکردم؛ اشکال یم تیرو اذ نایمل یاز بچگ شهیهم. از خنده به سرفه افتادم د؛ینفسم بر يوا

 . بشن زیتم دیده؛ باپر از برگ درخت ش اطیح. و نگاه کردم رونیو ب ستادمیپنجره ا دم

 ! باشه یدنید دیگفت با شییاز پسردا نیجور که روژ نیا. داشت یمتنوع يبود؛ رنگا یشگاهینما عجب

 . شهیاالن طلسمش شکسته م ومدم؛ین نیینرده پا يوقت بود که از رو یلیخ. ستادمیو کنار پله ا رونیب رفتم

 . تو هوا معلق بود گمینرده و دست د دستم به کی ن؛یینرده نشستم و سر خوردم به سمت پا يرو

 .  وهـــــوی -

 . زد تو صورتش دیمنو که د. رونیبدو از اتاقش اومد ب مامان

  ه؟یچه کار نیخدا مرگم بده؛ ا -

 . ستادمیو صاف ا نییپا دمیپر دم،یکه رس یلبه نرده چوب به

 . يکار؛ سرسره باز چیه. خدا نکنه -

 : اشم باال بردسرشو به آسمون گرفت و دست مامان

 . دنیپدر و دختر آخر منو دق م. نجات بده نایمنو از دست ا ایخدا -

 . و مامان و بغل کردم دمیخند

 ! فدات بشم، من غلط بکنم یاله -
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نبود  یکار کس. فتمیکردم که تعادلمو حفط کنم تا رو مامان ن یرو کولم که باعث شد مامان خم بشه اما سع دیاز پشت پر یکی

 ! فکر یب نایجز مل

 باغ وحش؟  ایخونه س  نجایبه دادم برس، ا ایخدا: مامان

 . ازم نداشت یدست کم نامیمل دم؛یو غش غش خند نینشستم رو زم. نتونستم خودمو کنترل کنم گهید

  ن؟یخندیم یمرده ها به چ لیزهرمار، ذل: مامان

 : نایو مل من

 . دیبخش... بـ . یچیه -

 . تکون داد و رفت سمت اتاقش يمامان سر. میدیخند دوباره

 : خودش آروم گفت با

 . شوهر يخوان بزرگ شن؛ همون بهتر که نرفت خونه  یم یک دونمیمن نم! يسرسره باز -

 : شدم و گفتم یشاک

 ا مامان؟  -

 . امانی: مامان

 . تو اتاقش و در و بست رفت

 : خنده گفت نیب نایمل

 ! خدا يبا تو بود؟ وا يملود -

 . زنیریانقدر نخند دندونات م! يب شمال بخندقط خیرو  -

 . زبونشو برام در اورد و دستشو تو هوا تکون داد نایمل

 . برو بابا -

 : گفتم یکردم و عصب اخم

  ن؟یزم خوردینکرده مامان م ییوقت خدا هی ینگفت ؟يبود کرد يچه کار نیا -

 . به اون در نیا! رونیب يمداز اتاق او يدینشد؛ د شیزیخداروشکر که چ. حواسم نبود: نایمل

 : کردم و گفتم یکج دهن

 . پاشو برو درستو بخون. دمیهرهر خند -

 . ــشیا: نایمل

 ! برو انقدر غر نرن گربه! ـشیک -

 . منم رفتم تو اتاق مشترك بابا و مامان و در زدم. دمق رفت باال نایمل
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 . تو ایب: مامان

تعجب نداره چون روز و شب نداره؛ هر هشت  يجا. ت مشغول زدن کرم آفتاب بودتوال زیپشت م نهیمامان جلو آ. داخل رفتم

 ! بابا تو اتاق نبود. به پوست زده بشه دیساعت با

 بابا کجاست مامان؟ تو اتاق کارشه؟  -

 . شگاهینه رفت نما: مامان

 : گفتم یرو هم فشار دادم و با ناراحت لبامو

 خبر رفت؟  یبابا، چرا ب يا -

 شده؟  یال چحا: مامان

 . بشه یمشک نیخواستم بگم رنگ ماش یم -

 . خب زنگ بزن بگو! شــده یگفتم چ: مامان

 . ایگ یا راست م -

 . رفتم تو هال بدو

 . دمیو با چشم دنبال تلفن گشتم اما ند دمیچرخ نطوریخودم هم دور

 : گفتم بلند

 کجاس؟  میس یمامان تلفن ب -

 . رو کانتره: مامان

 . دمید -

 . بابا رو گرفتم؛ بعد از سه بوق جواب داد رهشما

  ؟ییالو بابا؟ سالم، کجا -

 شده؟  یچ. شگاهیسالم، تو راه نما: بابا

خوام  یبگو رنگشو م. هیتسو يبرا ادیانتخاب کردم و سفارش کردم که بابام م 206گفته بودم  دیبه نام حم ییآقا هیبابا به  -

 . یگرنه همون رنگ قبلو ریداشت بگ یاگه اماده مشک. عوض کنم

 . فردا يباشه برا ارن؛یبگم ب تونمیامشب که نم نیهم! یباشه، چقدر هول: بابا

 . باشه خداحافظ -

  رم؟یبگ نیخوا ینم يزیچ. خداحافظ: بابا

 . بخر يتوز موتور یلطفا چند تا چ يایم يدار م؛یدار ینه همه چ... اومــم  -

 . باشه: بابا
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 . زدم من و تو! کوفت نداشت. و رو کردم ریو روشن کردم و کاناال رو ز يو یناپه نشستم و تکا يرو. و قطع کردم تماس

 . باشه: بابا

 يداشتن ادا! من و تو يبچه ها هیرو صفحه پخش شد و بعد بق امیچهره ت کدفعهی. من و تو؛ برنامه من و تو پالس بود زدم

 . اوردنیرو در م "لیگانگام استا"آهنگ  پیکل

 ! نیو مهربون یدوست داشتن يبچه ها اد،یازشون خوشم م یلیخ! جوکن انیا چقدر

خنده م کله خونه رو  يصدا. نییاومد پا نیدورب کدفعهیکه  خوردیاومد که ژست گرفته بود و باد به موهاش م سایپر ریتصو

 ! هزنیکرد؛ من فکر کردم پنکه ست که داره موهاش و باد م یداشت تند تند فوتش م اوشیس. برداشت

 . کرد اومد یداشت فوتش م اوشیهمون لحظه که س قایدق. نییاومد پا دیو شن يو یت ادیز يصدا یوقت نامیمل

 ... پشت سرشم مامان اومد و . دیصحنه خند نیا دنیبا د نامیمل

 . دوست دارم یلیداره و من برنامه هاشو خ يآموزنده ا يکه برنامه ها نهیا شیقشنگ اجرا کردن، خوب یلیخ

هر کانال  شدینداشت؛ اهنگم پخش نم يسرگرم کننده ا زیکردم اما چ نییپا -نگاه کردم و کانا باال ونیزیتلو گهیذره د هی

 . زدمیم

 . آوردم و خودم شستم رونیب ییظرف شو نیام سر رفته بود؛ رفتم تو اشپزخونه ظرفا رو از تو ماش حوصله

  .دمید لمیف ندفعهینشستم و ا ونیزیتلو يپا دوباره

در مورد جا و نحوه . سالم کردم و همراهش رفتم تو اتاق کارش. سرمو سمت در برگردوندم؛ بابا بود. اومد دیکل دنیچرخ يصدا

حرف ندارن؛  کاشیک. سفارش بده "یب یب"سرا  ینیریاز ش یمعمول کیقرار شد بابا فردا ک. میحرف زد نایتولد مل يبرگزار

 . مرداومـــم، هوس ک. شیشکالت کیمخصوصا ک

 . بود ازیصدام کرد که برم کمکش کنم؛ مشغول تفت دادن پ مامان

  ؟یدرست کن يخوایم یمامان چ -

 . نیسبک بخور دیشام با. کشک بادمجون: مامان

  ؟يبادمجونا رو آماده کرد. باشه، بذار من کمکت کنم -

 . گذاشتم زیآره رو م:مامان

 . میبود تو آشپزخونه مشغول درست کردن شام یساعت مین هی

  ان؟یب یگفت ایبه ک يملود: مامان

 کجا؟  -

 . نایتولد مل: مامان
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و  نیالبته با روژ. نیهم دختر و پسر عمه و عمو؛ هم هیبق! هنوز خبر ندادم زنم؛یاالن زنگ م شیمیصم يآها، به دوستا -

 . سولماز

 . يدادیخبر م شیاز چند روز پ دیاالن چه وقت گفتنه؟ با: مامان

 . میریکجا بگ ستیمشخص ن یتولدشه؛ تازه حت دمیفهم روزیخودم د. کنم، وقت نشد کاریخب چ -

 وا؟ : مامان

 . میریلواسون بگ الیبا بابا در موردش حرف زدم؛ قراره تو و! واال -

 . نشده ریاالن برو زنگ بزن تا د. خوبه: مامان

 . اول بذار شام و درست کنم بعد. باشه -

 . الزم نکرده، برو: مامان

 . رفتم. باشه باشه -

 . دمیشن کردیآروم مامان و که با خودش زمزمه م يصدا

 ! يکرد یم زیاول اتاق خودتو تم يکارکن بود یلیحاال واسه من کار کن شده، خ -

مواقعم  یخونه کمک کنم اما بعض يبه مامان تو کارا رسمیموقعا انقدر سرم شلوغه که نم یخب بعض. و رفتم تو اتاقم دمیخند

 ! دهیم ریگ یالک گه؛یکنم اما مامان منه د یم زیاتاقمو خودم تم. کنم یم یو تنبل ادیکمک کردن نمحس 

کنم اما چه کنم  یم زیو تم شمیفرداش اتاقم از لباس و کتاب منفجره اما بعد خودم دست به کار م ادیاگه کارگر هم ب یحت اخه

 ! شمیمبتال م یوقتا به تنبل یکه بعض

به تک تکشون زنگ زدم و بهشون . گروه گذاشته بودم نیتو ا نارمیمل ياسم دوستا. م و رفتم تو گروه دوستامو باز کرد کانتکت

خداروشکر همه جواب دادن و . نگن کیوقت جلو جلو بهش تبر هیتا  میکن زشیسورپرا میخوا یخبر نداره و م نایگفتم که مل

 . خبردار شدن

 . گفتم نمیدادم؛ به روژ و گلنوش و گلنار و شوهرشم خبر اریکام به

 . زنگ زدم که بعد از چند تا بوق برداشت ارهیدو. و برنداشت یسولماز زنگ زدم اما گوش به

 بله؟ : سولماز

 . دهیسالم ترش -

 ... و عمـ  یخودت! تو يرینم يا: سولماز

 شد؟  یچ -

 ! گفت کس نداشته ت شهینم يماشاال همه کسو دار: سولماز

 : و گفتم دمیخند
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 ! وونهید يسخره م -

 : و گفت دیوخند سولمازم

 ! ؟ییدایکم پ ؟ییچه خبرا؟ کجا ؟یخوب -

 ! دمتیچند روز ند نیتو؟ تو ا ای دامیتو چه خبر؟ من کم پ ،یخوبم، سالمت یمرس. بپرس یکی یکیاوو، بابا  -

  ؟يدینگشد که ز یحاال چ. آره ، از کالسام عقب افتادم؛ سرم شلوغه.ستین یخبر خاص چ،یه: سولماز

 . يایزنگ زدم بگم فردا ب. ناسیفردا تولد مل -

  ؟يملود. به به، مبارکش باشه: سولماز

 هوم؟  -

  ؟يایب يخوا یرفت؟ نم ادتی: سولماز

  ام؟یرفت؟ کجا ب ادمیو  یچ -

  ؟يایفردا مراسم عقد کنونمه مثال؛ نم: سولماز

 ! رفت؟ ادمیچطور . میشونیبه پ زدم

 . سولماز گمیم کیتبر شیشاپیپ. رفت ادمیبه جان خودم . آخ آخ -

 : زدم و گفتم يلبخند

 نخورده؟  یسرش به تخته سنگ ای انایاح ستین وونهیشما د اوشیواقعا آفا س. و گرفت تهیل یترش يشد و تو دایپ یکیباالخره  -

 : با حرص گفت سولماز

 . اگه دستم بهت نرسه کشمت؛یم يملود -

 ! زنده باشم دیبا ناسیحفظ کن و منو نکش فردا تولد مل تویحاال تو خونسرد !رسهیکه نم شاالینه بابا، ا -

  ؟يایپس نم! نمکدون: سولماز

 . کنم یجبران م تیتو عروس شاالیا. امیب تونمیاما واقعا نم زمیعز دیببخش -

 : گفت يبا دلخور سولماز

 ! به حالت يوا ؛ياین ینداره اما اگه عروس یباشه، اشکال -

  ام؟یدوستم ن نیبهتر یعروس شهیمگه م. امیانوم گل، گفتم که حتما مسولماز خ -

 . بگو کیتبر نامیبه مل: سولماز

 . حتما -

  ؟يندار يکار: سولماز

 ! ؟یراست. نه -
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 بله؟ : سولماز

 . يدار ازیکتک جانانه ن هیبه . بکشم دیسولماز من تو با -

 شده مگه؟  یچ: سولماز

  ؟یرد پسرخاله ت نگفتنشده؛ چرا بهم در مو یبگو چ -

 . نداشتم یکه وقت قبل دیرفت بگم؛ ببخش ادمی. من يوا یه: سولماز

 استاد دانشگاهمونه؟  یدونست یم. کوفت نخند -

 . آره :سولماز

 . حرص دندونامو رو هم فشردم با

 من؟  زیعز یخب چرا نگفت... که  یاله -

 . بشه زیخواستم سورپرا یم: سولماز

 . در اوردم اداشو

 . شد حرف؟ اصال قانع نشدم نمیا! بشه زیسورپرا خواستمیم -

 . از پشت تلفن بلند شد اوشیس يصدا

 . یزنیچقدر حرف م م،یوسائل و ببر نیا دیبا ایسولماز ب: اوشیس

 . زنمیوراج سر و کله م هیکنم دارم با  کاریخب چ ام،یاالن م: سولماز

 : و گفت دیخند اوشیس

  ؟يملود -

 . آره : سولماز

 . منقبض شد فکم

 ! استغفراهللا... نرسه، بهش بگو وراج خودشه و  اوشیاگه دستم به س! کشمتونیم -

 . گفتم یاخر و به شوخ جمله

 . با توا دونمیتار مو از سر شوهرم کم بشه من م هی ،يهو: سولماز

 . راه انداخته؛ هنوز که شوهرت نشده یاوهو، چه شوهرم شوهرم -

 . میدار یا کار و زندگقطع کن م يملود: اوشیس

 : گفتم غیج با

  فون؟یرو آ یسولماز گذاشت -

 : و گفت دیخند سولماز
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 . خودشو چسبونده به تلفن اینه به خدا، س -

 . نگفتم يزیو چ دمیخند

 . سولماز برو؛ سالم برسون -

 : و گفت دیخند سولماز

 . توام سالم برسون خداحافظ ر،یبه دل نگ -

 . خداحافظ رم؛یگنشد که به دل ب يزیچ -

 . رمیکه م هینداره مهم عروس یاما اشکال. نبود فردا مراسم عقدشونه؛ بد شد ادمی اصال

 . تو آشپزخونه نییپا میو باهم رفت رونیهمزمان اومد ب نامیمل. اومدم رونیاز اتاق ب. شام صدامون زد يبرا مامان

که معده ام پر بشه خوردم و از  يبه اندازه ا. میول خوردن شدو مشغ مینشست زیمام سر م. دنیخودشون کش يو مامان برا بابا

 . دهیتشکر کردم و رفتم تو هال؛ االن خانم مارپل م. بلند شدم زیسر م

و کاراگاه  ییجنا يلمایگذشت و خانوم مارپلم تموم شد؛ عاشق ف يساعت تند هی. و روشن کردم و زدم کانال من و تو يو یت

 . و اکشنم يباز

 . گفتم و رفتم تو اتاقم ریشب بخ نینداشت که توجهمو جلب کنه بخاطر هم یخاص زیکه چ يو یت

و  رمیبادکنک و تنقالت بگ دیفقط با. میخروار دار هیکمد  يمونده و باال یالبته از قبل باق رم؛یبگ ینیوسائل تزئ دیفردا با يبرا

 ...  گهیخرت و پرت د

 . دادیبهم م یبیشب آرامش عج یاهیس. ا اسمون پر ستاره رو تماشا کنمکنار زدم ت یو پرده و کم دمیتخت دراز کش يرو

 

**** 

 

 ...  الوی – لواسان

. میکردن نیمشغول درست کردن تزئ نیبا روژ. و در آوردم و شروع کردم به فوت کردن یرنگ يبازم بادکنکا کیتو پالست از

 . کنه یداره با دستگاه بادشون م لکسیر یلیخانوم که خ نیروژ. نفسم بند اومد از بس فوت کردم تو بادکنکا

  ؟یخوب نیروژ -

 : بود جواب داد نییهمونطور که سرش پا نیروژ

  ؟يآره ، تو چطور-

 . بستن سر بادکنک شدم مشغول

 ! موقع هی یخسته نش -
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 . زد که از چشمم دور نموند یثیلبخند خب نیروژ

 . نه، نگران نباش -

 . بده به من اون دستگاه و. بازدم کردمحالم بد شد از بس دم و ! پررو -

 ! نچ: نیروژ

بده به من؛ حاال تو با نفست ! که یستیتا بادکنک ن 50ساعت مشغول باد کردن  میمثل من بدبخت ن ؛یمعلومه که خوب -

 . بادشون کن

 . گرفت افهیسرشو باال آورد و برام ق نیروژ

 . شده بود یصحنه جالب. رنگارنگ بود يعالمه بادکنکا هیون دورم م؛یپخش شده بود نیبا بادکنکا رو زم نیو روژ من

 . ریبگ ایخب بابا، ب: نیروژ

 . بود به صورتم بخوره که تو هوا گرفتمش کینزد. و پرت کرد طرفم دستگاه

 : تشر گفتم با

  شکنه؟یتو صورتم، دماغم م خورهیم یگینم وونهید -

 ! بادمجون بم آفت نداره دونمینه، چون م: نیروژ

 . اون نخ و بده نیروژ. ستیرو که ن -

که همه  نیاز جام بلند شدم و رو زم. و گره محکم زدم چوندمیدور سر چند تا بادکنک پ. قلش داد و گرفتمش نیو رو زم نخ

 . دادیبهم م یرنگ بادکنکا رو دوست داشتم؛ حس خوب بیترک. پخش و پال شده بود نگاه کردم زیچ

 177قدم بلنده؛ ! رسهیخدا رو شکر که قدم به سقف م. ستادمیو وسط سالن گذاشتم و روش ا از پشت کانتر گرفتم یصندل هی

 ! از اوناس یکی نمیروژ. خورنیدوستام حسرت قد بلندمو م يهمه . سانتم

ما برم ا یلذت نم دنشونیو از پوش ستمیمنم باهاشون راحت ن نکهیا گهیبخاطر قدمه و د پوشمیکه کفش پاشنه بلند نم یلیدل هی

اسپرت و  يکه من از کفشا نهیا يدومشم برا لیدل. کنه و دوست دارم یکه درست م یتق و توق يچرا؛ فقط صدا دنشیاز د

 . ادیخوشم م یعروسک

 . چسب و پونز بده نیروژ -

 . رشیبگ! انگار رفته تو اتاق عمل گهیم نیهمچ: نیروژ

 . نز و گرفتم و چسبو از حلقه ش تو انگشتم گرفتمو دستمو سمتش دراز کردم و جعبه پو نییسرمو اوردم پا آروم

 . کنم زونشونیبرو بادکنکا رو فوت کن؛ بعد بده من آو ياریمنو درب يو ادا یغر بزن نکهیا يبه جا -

 . البته با دستگاه هوا کنمیمن بادشون م. و انجام بده ناتیپس تو تزئ: نیروژ

 . باشه تنبل -
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 کجاس؟  نایمل: نیروژ

 . داشت یگاهه؛ کالس جبراندانش نایمل -

  نجا؟یا نشیاریب يخوا یم يحاال با چه ترفند: نیروژ

  ؟يچجور ،یفکر نکرده بودم، خوب شد گفت نشیبه ا -

 . گفتم يجد: نیروژ

 . گفتم يخب منم جد -

 : دستشو سمت باال چرخوند و گفت نیروژ

  ؟ياصال بهش فکر نکرد یعنی -

 ! نه جان تو -

 ! جان خودت: نیروژ

 . میبکن يکار هی میتونیآها م... اما  يچطور دونمیخب؛ نم لهیخ -

  ؟يچه کار: نیروژ

 . ارتشیب گمیبه مهبد م -

 : کرد و گفت یپوف نیروژ

  ن؟یاریب نیخوا یم یلیچه دل یعنی نش؟یاریب يبود که چجور نیمنظورم ا ارهیب یمن نگفتم ک. یخسته نباش -

 ! باال نیبادکنکارو بده من بچسبونم، خشک شدم ا یکی یکی. که يدیخب تو مهلت حرف زدن نم -

 . داد بهم یکیشد و چندتا بادکنک تو دستش گرفت و  خم

 ! بگو: نیروژ

 . ارهیب یخوب لیبهش بگه که شک نکنه، هم دل يجور هی تونهیخواستم بگم مهبد م یم -

 بهش بگه؟  یمثال چ: نیروژ

 . گهید گهیکنه م یسرهم م یدروغ هیخودش  دونم؛ینم -

 ! کرد شهیهم م يداشت که فکر بهتر یتکون داد؛ حالت نیسرشو به طرف نیروژ

 . بچسبونم واریاونطرف رو د رمیمن م. ریبگ نارمیا ایهــوم خوبه، ب: نیروژ

 . زیبر یرنگ يتو چند تاشون کاغذا نیروژ. باشه -

چسب و باز . رده بود و بادکنکا روش بود گذاشتماو نیکنارم که روژ یصندل يپام گذاشتم و جعبه پونز و رو يو ال بادکنک

 . کردم و به کارم ادامه دادم زونیکردم و به ته نخ چسبوندم و بادکنک و از سقف آو

 : به دهن گفتم چسب
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  ؟یگرفت ،يآماده ست بخر يکه داخل اون لوله ها یبهت گفته بودم کاغذ رنگ یراست -

 . چسبوند واریبادکنکا رو به د ادیباال رفت و تو ارتفاع ز یاز صندل نیروژ

 . نهیآره تو ماش: نیروژ

 . نره ادتیباال  ارشیبعدا ب -

 . ادیب رونیتا چسب ب دمیبه لبه چسب که تو دهنم بود گرفتم و به جلو کش دستمو

 . تازه س د،یخر شبیبابا د. میبخور اریپفک در ب نتیبرو از تو کاب نیروژ -

 . روش گذاشت لویبجا کرد و کنار مبل گذاشت و وساو جا یو صندل دیپر نییپا یصندل از

 . باشه -

کرد و اومد  یو پفک و تنقالت بود خال پسیچ نیکه مخصوص هم ادیپفکا رو تو کاسه بزرگ با عمق ز. رفت تو آشپزخونه و

 " لمیف. وشن کردو ر ونیزیبرداشت و تلو یعسل زیخم شد و کنترل و از رو م. و کاسه و گذاشت رو پاش دیمبل پر يرو. رونیب

 . مشغول خوردن شد لمیف دنیبا د انهمزم. دادیداشت نشون م "از ما دو نفر یکی

 . اومدم نییو پا دمیپر یصندل يرو از

 . خوبه يوارید ونیزیچقدر تلو ،یآخ: نیروژ

 ! ممنوع يتک خور. بخور ارینگفتم ب م،یبخور اریگفتم ب! يهو -

 . شده بود لمیمحو ف نیروژ

 . گهید میکه بخور ختمیر. بخور ایب -

 . مشتشو تو کاسه برد و سه چهار تا فرو کرد تو دهنش هوی

 . کنهیدنبالت نم یکس ــواش،ی -

 . حساسه نجاشیا. ـــسیه: نیروژ

 ! گهیم یچ نیا گمیم یمن چ -

و به  دمیدراز کشبعد بلند شدم و رو مبل سه نفره روبروش . نشستم و هر دو مشتمو تو کاسه بردم و پر پفک کردم کنارش

 . روبروم نگاه کردم يو یصفحه ت

 . سرشو تو کاسه گرفت و بعد به من نگاه کرد نیروژ

 ! ؟یبرداشت ادیچرا انقدر ز ،یه یه -

 : گفتم کردمیکه پفکو با دندونام له م همونطور

 . انیدنبال منم ب ترسمیآخه م -

  ا؟یک: نیروژ
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 . متو دهنم گذاشت گهید یکیو قورت دادم و  پفک

 ! که دنبالت کردن ییهمون کسا -

 . و پرت کرد طرفم شیمتوجه شد و کوسن کنار هیگفتم؛ بعد از ده ثان یاولش نگرفت چ نیروژ

  ؟یکنیمنو مسخره م: نیروژ

سرم رد شد و افتاد پشت  يبه هدف نخورد و از باال رشیکوسن و انداخت اما ت یاخه ناگهان. جمع کردم و چشمامو بستم خودمو

  .مبل

 . و نگاهش کردم دمیخند

 ! نه -

 نه؟ : نیروژ

 . چرا -

 ! چرا؟ ویچ: نیروژ

 آره ؟ -

 : و گفتم دمیخند

 ! نه -

 . برداشت و نگاهم کرد يو یو کالفه چشم از ت جیگ نیروژ

 ! یگفت؛ لعنت یبابک چ نمیبب یاه نذاشت! نمیمنو، درست حرف بزن ب يخل کرد! يبخند يرو بخار آب کتر -

 . کنهیم يو قشنگ باز هیدختر ناز اد؛یآباد خوشم م روزیاز السا ف. بهرام رادان بودهمون  بابک

 : دادم و گفتم هیمبل تک به

 ! داد یمغزت اتصال يمایس کدفعهیتو . به من چه اصال! به درك -

 . گرفت و چشماشو برام در اورد يو یبا حرص نگاهشو از ت نیروژ

 . نمیبذار جان عمه ت بب. من غلط کردم -

 ! یاز زندگ یوقت عقب نمون هی نمیخب بب لهیخ -

 که چشم درد  میزل زده بود يو یانقدر به صفحه ت. میدید یمختلف يلمایو ف میمختف و دوره کرد يکاناال یساعت چند

آالرم  30: 4 ساعت ياز اتاق خوابا؛ برا یکیباال تو  میرفت. میکرده بود فیهمه کارا رو رد م؛ینداشت يا گهیکار د. میبود گرفته

 دمیکنم که احتمال م یتو بدنم م یو کوفتگ یانقدر احساس خستگ. میساعتم و فعال کردم تا اگه من خوابم برد، خواب نمون

 ... خوابم ببره 
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**** 

 

از رو تخت بلند شدم و دست به موهام  عیفکر کردم شب شده؛ سر هوی. تو ذهنم ومدیم يا قهیپنج دق يخوابا نیاز ا یه

 . از خواب بپره يبه حالت سکته ا نیبلند شدنم باعث شد روژ یجهش .دمیکش

 ! رو ببرن يا قهیدق 5 يخوابا نیمرده شور ا! پس چرا فکر کردم خواب موندم؟! یلعنت. ساعت نگاه کردم به

 ! ادم پاشو نیچته؟ ع يوا: نیروژ

 ! میشده و من خواب موند 7فکر کردم ساعت  -

 : تچشمشو باز کرد و گف هی نیروژ

 ! م؟یحاال خواب موند ؟يفکر کرد -

 ! شده 4نه بابا تازه ساعت  -

 : چشماشو باز کرد و بلند گفت نیروژ

 . طرز بلند شدنت؛ مردم و زنده شدم نیمرده شورتو ببرن با ا! تازه؟ -

 . و سرشو تو بالشت فرو کرد دیغر دراز کش با

 . میبلند شو هزار تا کار دار -

 . گهید میکارا رو انجام دادهزار تا؟ تمام : نیروژ

 . تخت خم شدم و با انگشت به پهلوش فشار اوردم رو

 . میاماده ش دیبا. نیبلند شو روژ -

 : گرفته گفت يبا صدا نیروژ

 . اوف، بذار من بِکَپم -

 . و تو موهام چنگ انداختم و تکون دادم ستادمیا صاف

 . ها شهیم رید ،یبلند شو خرس قطب -

 : گفت یبسته عصب يرو تخت و با چشما نشست هوی نیروژ

 بلند شدم، خوب شد حاال؟ . يمخمو خورد یـــیوا -

 : بود گفت هیگر هیشب شتریکه ب يناله و زار با

 . شمیسه سوته حاضر م. شمیبذار من خبر مرگم سر بذارم رو بالشت و بخوابم بعد اماده م يملود -

کار کرد  یلیامروزم که خ. از خوابش بزنه تونهینم نیز ظهرا بخوابه بخاطر همعادت داره بعد ا شهیهم چارهیب. براش سوخت دلم

 ! نداشتم دنشیبا خواب یپس مشکل
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 . و جمع کنم میکه کرد یو پاش ختیر رمیبخواب، من م ریباشه بگ -

 : رو تخت ولو شد و گفت نیروژ

 . یآ قربون دستت، مرس -

بودن  یگوشیو باز طنتیمظلوم که خسته از ش يبچه ها هیبالودش که شببه صورت خوا يلبخند. کودکانه بود یلیخ رفتاراش

 . زدم

و  یافتاب يهوا. نیو بردم تو ماش ختمیر کیو جمع کردم و تو پالست زهیم زهیر لیوسا هیاضافه و بق يو بادکنکا نییتز لیوسا

 . بود یباحال

 . کردم داریو ب نیلش رفتم تو اتاق خواب و روژقب. میگذاشته بود ییطبقه باال؛ ساك لباسامونو تو اتاق روبرو رفتم

 . ستادمیا نیو تو دستم گرفتم و باال سر روژ یپاتخت يآب نصفه رو وانیل

 . ساعت پنج شد گهیپاشو د ن؟یروژ -

 . زد و چشماشو آروم آروم باز کرد یغلت

 : زد و گفت يلبخند

 ! االن -

 . نییپابه بدنش داد و آروم نشست رو تخت و اومد  یو قوس کش

 . دمیبردم و چند قطره آب تو صورتش پاش وانیتو ل دست

 : سرشو تکون داد و گفت نیروژ

 ! نکن -

 ! ییایبه نظر هنوز تو رو. کار و کردم که خواب از سرت بپره نیا -

دوباره چند قلپ خورد و . آب و دادم دستش که بخوره وانیل. فتهیخنده ش گرفت و باعث شد به سرفه ب دنیکش ازهیخم وسط

 . دیخند

 چته تو؟  -

 . از تخت پاشد و درجا زد نیروژ

 . رسمیکردم بهش نم یم يطرفش اما هرکار رفتمیم ينطوریمنم داشتم ا. دمید دیخواب شاهزاده سوار بر اسب سف: نیروژ

 . دیو تو سرش زدم که سرش به جلو خم شد و خودشم خند دمیخند بلند

 . باهــوش گهید يدیرسیکه بهش نم يزدیدرجا مبراش  یبه خدا؛ خب داشت يا وونهید -

 . به خودش گرفت و انگشت اشاره شو جلوم تکون داد يمتفکر افهیو ق دیخند

 ! ياشاره کرد یهـــوم، به نکته خوب: نیروژ



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ١١٦ 

 : از تاسف تکون دادم و گفتم يسر

 ! مسخره، برو دست و صورتتو بشور خواب کال از سرت بپره؛ چون اثرش هنوز هست -

 . نشستم و ساك لباسمو باز کردم نیرو زم. منم پشتش رفتم و وارد اتاق روبرو شدم. رونیو رفت ب دیخند نیژرو

 . اومد تو و رو تخت نشست نیروژ

 . ارمیساك منو بهم بده منم لباسامو در ب: نیروژ

 . نیصاف نشستم و دادمش به روژ. سمت خودم دمیزانو شدم و ساك کنار آباژور و کش چهار

 راهنیمن پ. دیکه هم رنگ چشماش بود پوش یمشک يحلقه ا راهنیپ نیروژ. میتخت انداخت يرو میو که در آورد سامونلبا

رنگم و  یمشک یکفش عروسک. رنگشو بستم یمشک یو کمربند پهن ورن دمیزانوم بود و پوش يکه تا باال دمیسف یپشت گردن

 . دمیپوش

 ! نداشت یموهاش کم بود مشکلچون . دیسشوار کش عیسر شویمصر يموها نیروژ

 . موهاتو سشوار و اتو بکشم نیبش ایب: نیروژ

بلندمو سشوار  يمامان موها یموهامو سشوار بکشم؛ از بچگ تونستمینم ییخودم به تنها. تخت نشستم ينکردم و رو یمخالفت

 . دیکشیو اتو م

 . بست زیش رکرد و از پشت به هم رسوند و با ک سیهامو گ قهیشق يطرف موهام، رو دو

 . ومدیبهم م سیقشنگ شده بودم و گ. منم به خودم نگاه کردم. نگاهم کرد نهیاز تو آ نیروژ

 : زد و گفت يلبخند نیروژ

 . يماه شد -

 : لبخندشو دادم و گفتم جواب

 . يتوام ناز شد ،یمرس -

 . زمیعز یمرس: نیروژ

 . نییپا میبدو رفت. دیچیتو خونه پ فونیآ يصدا

 . اومدن تو؛ رفتم جلو و ازشون استقبال کردم. داخل؛ همه با هم هماهنگ کرده بودن ختنیر پیاک. بودن انیمل يدوستا

 .مارستانیکه باباش بدحال بود و بردنش ب هیاز عط ریغ دن؛یهم کم کم از راه رس هیبق

 . میشد نایشد و همه منتظر م 7ساعت  

 . رسنیم گهید قهیدق 5زنگ زد و گفت تا  شیپ قهیده دق مهبد

 . چراغا رو خاموش کردم. خونه به صدا در اومد زنگ

 . میبگ کیبهش تبر یکه اومد دسته جمع نیجمع بش نجایا نیایبچه ها ب -
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 . دور هم جمع شدن و مثل من منتظر باز شدن در شدن عیسر همه

 . ومدیقدم هاشون م يصدا

 ! هیچ تیاصل لیدل یاخر نگفت! سوت و کوره؟ نقدریمهبد چرا ا: نایمل

 . گمیداخل م میبر: مهبد

 . قدم گذاشت داخل هی نایباز شد؛ مل در

 ...  " happy birthday"به گفتن میبود چراغ و روشن کرد و همه همزمان شروع کرد واریکه کنار د نایدوست مل سو،یگ

 نیا سه قدم فاصله رو از بب. کرد یبا دهن باز داشت نگاهمون م نایمل. دنیپر نییشروع کردن به دست زدن و باال و پا همه

 . بردم؛ جلو رفتم و بغلش کردم

 . تولدت مبارك خواهرِگلم -

 . دمیعقب بردم و به صورت بهت زده ش خند سرمو

 چرا دهنت ده متر بازه؟  یمل -

 : چند بار پلک زد و گفت نایمل

 . یمرس ،يملود یمرس -

 : و گفتم دمشیبوس

 . دلم زیکنم عز یخواهش م -

 : تیجمع

 ! نــایتولدت مبـــارك مل -

 : و بلند گفت ستادیزد و جلوشون ا یلبخند گرم نایمل

 . نیلطف کرد یلیمهربونم، خ يدوستا یمرس -

 ! دادن؛ خدا بده شانس لشیماچ و بوسه تحو یبچه ها و گلناز و گلنوش تو اغوشش جا گرفتن و کل هیبق

 : به اطرافش نگاه کرد و گفت نایمل

 چقدر خوشگل شده؟ کار توئه نه؟ جا  نیخدا، ا يوا -

 : شدم و گفتم نهیبه س دست

 خوب شده؟ . س گهیباهمد نیالبته کار من و روژ. آره-

 : گفت جانینگاهم کرد و با ه نایمل

 ! زمیخواهر عز یمرس. یفراتر از عال ه،یعال -

 . دیبغلم کرد و لپمو بوس محکم
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 . زور از خودم جدا کردم به

 ! یـــیکرد رو من، اَ یهمه تفشو خال! يبلَمبوم کردبرو کنار آ. اَه اَه -

 : به صورتش داد و گفت ینیچ نایمل

 . يندار اقتیل -

 . و دستمو رو شونش گذاشتم دمیخند

 . من يکردم خواهر کوچولو یشوخ -

 . و سرشو تکون داد دیخند نامیمل

 : اومد جلو و گفت مهبد

 ! يرو ندار نایمل يبوسه ها اقتیکه واقعا ل يکنار ملود ایب -

  ؟یوسط باقال نیا یگیم یتو چ -

 . دیسرخوش خند نایچشماش گرد شد و مل مهبد

 ! کشونیقابل توجه خواهر کوچ ا،یکن یپسرفت م يروز به زور تو ادب دار ؟یچ گهید: مهبد

 . کرد ینیبه پهلوش ضربه زد و اخم نمک نایمل

 . دیشو دستشو دراز کرد و منو عقب ک نایمل ياومد جلو مهبد

 : کج کرد و گفت صورتشو

 . ادیداره جات ب اقتیکه ل یبرو کنار ملو، بذار کس -

 . دیخند نایمل

 . کردم یکیم گرفت اما بجاش اخم کوچ خنده

 وقت؟  هی یخجالت نکش -

 . نداره اقتیمنو ببوس، واقعا ل ایجان ب نایچرا خجالت؟ مل: مهبد

 : گفتم یبه شوخ و دمیمردونه چهارخونشو از پشت کش راهنیپ قهی

 . بهش دست نده یحت نایمل. نیشما نامحرم نم؛یبرو بب ؟یچ گهید -

 ! گفتم نویا تیو من با جد مینداشت یمسائل مشکل نیما با ا خوبه

 . فتهیخودشو کنترل کرد که ن مهبد

 ؟ ! مثال من پسرعموشَما. هیبق يزشته جلو فتادم؛یداشتم م وونهید -

 : تعجب گفتم با

 داره؟  یچه ربطخب باش،  -
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 ! دهیم نایتو دستشه و داره به مل يزیکه انگار چ يدستاشو جلو برد طور مهبد

 بدم مادربزرگ؟  تونمیدست که م: مهبد

 . کردم و دست به کمر شدم اخم

 . حتاتیبا اون نص یاگه من مادربزرگم، تو پدرِ پدر بزرگم -

 . خنده ریزدن ز ید و بدل شده ما بودن پقر يو گلنوش که کنارمون نشسته بودن و شاهد صحبتا گلناز

 : زدم و گفتم يشخندین

 ! يدست بد یتونینداره و م یکه اشکال نمیب یکنم م یحاال که فکر م! و در مورد دست دادن -

 : صورتشو جمع کرد و گفت مهبد

  ؟ياز بس فکر کرد يخسته نشد ،یآخ -

 : خنده کنان گفت گلناز

  ن؟یپلکیبهم م یخروس جنگ نیع نیاونوقت شما دار ناسیتولد مل یتناسالم. بابا، زشته دیبس کن -

 : و گفت دیخند گلنوشم

 . کنه یداره همه کارا رو م نیروژ نیبب يملود. گهید گهیراست م -

 ! ن؟یشیهمه خفه م قهیبه دق: نایمل

 . رو نگاه کردن و دوباره شروع کردن به خنده گهیو گلنوش همد گلناز

 : گفت یبا کالفگ و بعد دیخند نامیمل

 . ششونیپ رمیمن م ؟يتو بچه ها رو دعوت کرد يملود ن؛یش الیخیرو ب نایا -

 . تکون دادم يسر

 . اصال حواسم بهشون نبود. آره برو -

 ! تو بغل دوستاش؛ همه دورش جمع شدن و رو سرش اوار شدن دیپر یاز سر خوشحال غیبا ج نایمل

بچه که . زمیپسرا رو بهم بر يانقدر دوست دارم موها. دیپرپشتش دست کش يموها دست تو هیشو صاف کرد و با  قشهی مهبد

 . بود ییچه روزا ،یه. شدیو بابامم اعصابش خورد م ختمیریبابامو بهم م يبودم موها

 ! شدیهم قد مهبد بودم اما در هر صورت اون بلندتر محسوب م حدودا

 . ختمیو موهاشو بهم ر ستادمیپنجه پام ا رو

 : برگشت و گفتم یعصب

  ؟یکنیم نید نکن، چرا همچ -

 ! ؟يموضع داد رییتغ هویاوهــو، چه  -
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 ! ها کنهیخودش داره شروع م نیگلناز بب: مهبد

 : و گفتم دمیخند

  ؟يبه بابا زنگ زد ؟یکن یچرا مثل بچه ها رفتار م -

 . ارهیعمو ب گهیساعت د کیفکر کنم تا  یگیو م کیاگه ک ؟یچ يبرا: مهبد

 . کنیپس نزد گم؛یو م کیه کآر-

 . اریکام شیپ رمیمن م: مهبد

 . باشه -

 . کنم یتعارف م ینیریو ش وهیمجلس گرم بشه بعد م کمی. گلنوش و گلناز شینشستم پ منم

 . میو تعارف کرد میختیبار مصرف ر هی وانیها رو تو ل وهیآبم نیبه کمک روژ. براشون آوردم وهیو م ینیریش

 یزنده بشه؛ م اشونیکنن که خاطره کودک يباز یداد صندل شنهادیپ نایساغر دوست مل. دمیبا بچه ها رقصوسط  یساعت مین هی

 ! نه گنیگم بچه ن م

 کیکنترل و تو دستم نگه داشتم تا استپ بزنم؛ . گذاشتم و صداشو بلند کردم کیتمیبردم وسط سالن و آهنگ ر یتا صندل چند

 . میو دست زد میکرد قشیرد و همه تشوکردن و در اخر خود ساغر ب يباز یربع

 . "اریشهر - نیریاحساس ش "آهنگم  نیعاشــق ا. کردم ادیگذاشتم و صدا رو تا ته ز يقر دار آهنگ

 . دسشو گرفتم و کشوندمش وسط. زدیکجاس؛ داشت با دوستاش حرف م نایمل نمیدور و برم نگاه کردم تا بب به

 : با تعجب دنبالم اومد و گفت نایمل

 چته؟  -

 داره؟  یبیخوام با خواهر کوچولوم برقصم، ع یم -

 : لبخند زد و گفت نایمل

 . مینه، بزن بر -

مثل شمع آب  شدیقردار م تمشیکه ر ییجاها. دستشو باال گرفتم و چرخوندمش. و هم زمان با آهنگ خوندم دمیچرخ دورش

 ! نییپا رفتمیو م شدمیم

و خواهر عروس داره باهاش  شهیعروس نایلحظه فکر کردم مل هیرکاتشون ح نیاز ا. دنیکشیم غیو ج زدنیدست م همه

 ! رفتم شیاوه تا کجا پ. خواد خاله بشم یجون انقدر دلم م يا رقصه؛یم

 . در و باز کرد نیاومد؛ روژ فونیآ يبودم که صدا دنیرقص مشغول

 . بابا اومد يکه صدا دادمیداشتم قر م. آهنگ بود يآخرا گهید

  ؟ییکجا نا؟یمل. طبقه گرفتمآره دو: بابا



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ١٢١ 

بابا  شیرو گرفتم و دم در پ نایدست مل. و کم کنه کیموز يو با دست به گلنوش اشاره کردم که صدا دمیاز رقص کش دست

 . میرفت

 . زمیسالم دختر بابا، تولدت مبارك عز: بابا

 : بابا و بغل کرد و گفت نایمل

 . بابا جونم یسالم، مرس -

 . برات دارم زیسورپرا هی نایمل یراست. ش بگذرونقربونت برم خو: بابا

 : با ذوق گفت نایمل

  ه؟یچ -

 : لبخند زد و گفت بابا

 . گمیاالن م -

 . و از جلو در رفت کنار دیخودشو کنار کش بابا

هوو  خاك وچوك نکنه بابام سر مادرم ه؟یک گهید نیا. اومد از کنار بابا رد شد و اومد تو يدختر خوشگل چشم خاکستر هی

 ! ذهنم منحرف شده ها یلیامروز خ! آورده؟

پسر  هیپشت سرش . آشنا بود یلیخ یلیچهره ش برام آشنا بود، خ! ؟یگیم هیمزخرفات چ نیا ياخه ملود"خودم تشر زدم  به

 . بود؛ دستش سبد گل بود نییاومد داخل که سرش پا پیقد بلند و خوشت

 : و گفت دیکش غیج نایمل

  ؟یخودت س،یآرام يوا -

  ه؟یک سیآرام س؟یآرام

 : زد و گفت يلبخند سیآرام

 . آره خودمم زم،یسالم عز -

 ! بود يو باوقار نیسنگ دختر

 . کرد خکوبمیخورد و درجا م شیطوس يسرشو آورد باال، چشمام به چشما نایمل غیج ياز صدا پسر

 ! نکنه ؟ بــله؛ کار، کار بابا بود اد؟یبهش گفت ب یچرا اومد؟ ک گهید نیا

 ! بهم نگفت؟ يزیدر موردش چ نایپس چرا مل شناستش؟یهست؟ از کجا م یدختر ک نیا س؟یگفت آرام نایمل. نمیکن بب صبر

 : زد و گفت يلبخند سیآرام

 . خودمم زم،آرهیسالم عز -

 . کرد خکوبمیخورد و درجا م شیخاکستر يسرشو آورد باال؛ چشمام به چشما نایمل غیج ياز صدا پسر
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 ! نکنه ؟ بــله؛ کار، کار بابا بود اد؟یبهش گفت ب یاومد؟ ک چرا گهید نیا

 . ستادیکنارم ا نیروژ

 ! ن؟یکن یم کاریچ نجایا سالم، شما ا: نیروژ

 . ما رو دعوت کردن یهاشم يآقا: سیآرام

 ! نگفتم؟

 . کن شونیهمراه يملود: بابا

 . من؟ آه، بله چشم -

 : کردم و گفتم لیراستمو سمت سالن متما دستم

 . نیداخل، خوش اومد دییبفرما -

 . یمرس: سیآرام

 . کنه که جلوشو گرفتم شیخواست همراه نایمل. تو اومد

 . کنم یم یجونو همراه سیمهمونا برس من آرام هیتو برو به بق نایمل -

 . باشه: نایمل

 . نگاه کردم و دستمو سمت پله گرفتم سیصورت بامزه آرام به

 . طرف نیاز ا -

 . کرد يزد و تشکر ید آروملبخن سیآرام

 . رمیمن جلوتر م دیببخش -

 . کنم یخواهش م: سیآرام

 : مهمونا اماده کرده بودم باز کردم و گفتم يدر رو که برا نیاول

 . اریلباستو در ب نجایجان ا سیآرام -

 : زد و گفت ینیدلنش لبخند

 درسته؟  نیباش يملود دیباشه، شما با -

 در مورد من بهش گفته؟  یک

 : زدم و گفتم لبخند

 . یشما راحت باش رونیب رمیبله، من م -

 . پر شده بود نگاه کردم تیبه وسط سالن که از جمع ومدمیم نییهمونطور که از پله ها پا و

 . پارچ شربت و از دستش گرفتم . شربت بود ختنیمشغول ر نیتو آشپزخونه؛ روژ رفتم
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 . رسمیمن به کارا م نیو بشبر ؛ییمثال تو مهمون ما. بده به من نیروژ -

 ... آخه : نیروژ

 . تییو دختر دا ییپسردا شیپ نیبرو بش. آخه یآخه ب -

 . باشه: نیروژ

 . صداش کردم رونیاز آشپزخونه بره ب نکهیاز ا قبل

 . لحظه صبر کن هی نیروژ -

 . سمتم برگشت

 شد؟  یچ: نیروژ

 . شیاسشنیمعلوم بود که م ه؟یک سهیاون دختره که اسمش آرام -

 : زد و گفت يلبخند

 ! خودمو نشناسم؟ ییدختر دا شهیمگه م! وا -

 . تعجب نگاهش کردم با

  ت؟ییدختر دا ؟یچ -

 . آره: نیروژ

 .هم چهره ش، هم رنگ چشماش. بگو چقدر برام آشنا بود پس

 . آشنات کنم سیخوام با آرام یم ایزودتر ب. من رفتم: نیروژ

 . تکون دادم يسر

 . باشه -

سرم . بود لشیآرشام کنار رامبد نشسته بود و سرش تو موبا. گذاشتم و رفتم تو سالن ینیرو پر ا زشربت کردم؛ داخل س وانایل و

 . کنم اما نبود دایو چرخوندم تا بابا رو پ

 . و جلوش گرفتم ینیجلو و س رفتم

 . دییبفرما -

 . رهیره آدم دلش ضَعف مکه دا يآورد باال؛ اوف انقدر چشماش خوش رنگه، با اون خمار سرشو

 . آب پرتقال برداشت وانیل هی

 . ممنون: آرشام

 . کنم یخواهش م -

 . و سمت رامبد گرفتم ینیقدم سمت راست رفتم و س کی
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  ؟ياومد یسالم، تو ک -

 : برداشت و گفت یوانیل رامبد

 . ام بودمچون پشت آرش يدیباال؛ منو ند نیرفت سیهمون موقع که با آرام! بایسالم خانوم ز -

 . يپس تو بود دم؛یجفت کفش کنار در د هیا آره ،  -

 . گذاشتم و کنارش رو دسته مبل نشستم زیو رو م ینیس

 ! تهیقد کوتاه ریتقص ستیتو ن ریرامبد جان تقص -

 : معترض گفت رامبد

 ! يملود -

 . نگاه کردم دنیپریم نییو باال و پا رفتنیو دوستاش که وسط رژه م نایزدم و به مل یپررنگ لبخند

 هوم؟  -

 نه؟  شهینم ینکن عمیحاال تو ضا: رامبد

 . که نداره یقدت متوسطه اشکال. تهیکنم؟ خب واقع عتیوا چرا ضا -

 : که آرشام نشنوه گفتم يخم شدم و آروم طور سمتش

 . ينشد دهیاز بس درازه تو اون پشت د. من قصدم مسخره کردنت نبود؛ منظورم قد دراز آقا آرشامتون بود -

 . دیخند رامبد

 چند متره؟ . فتهیزرافه م ادیآدم . گهیگم د یخب راست م ؟يخندیچرا م -

 از خودش بپرسم؟  يخوا یم! ، فکر کنم190اتفاقا قدشم خوبه؛ حدودا ! وونهید: رامبد

 :و گرد کردم و گفتم چشمام

 ! کار و ها نیا ینکن -

 : و گفت دیخند

 . کردم یشوخ -

 ! اما کم از نردبون نداره ستیدراز ن نمیهمچ یگیراست م -

 ! مـــرض. خنده ریزد ز یپق رامبد

 : بود گفت يبراق و لبخند زنان که از سر کنجکاو يبا چشما نیروژ

 ! بگو منم بخندم دلم باز شه ن؟یخندیم یبه چ -

 ! بست چشویدر شهیانوقت نم شهیبگم دلت گشاد م نویباز شد؛ ا یدلت به اندازه کاف يدیتو همون خوابو د. الزم نکرده -

 . خنده ش شدت گرفت رامبد
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 گل کرد نه؟  تیباز شوخ طبع. اها، پس بگو: نیروژ

 : تکون داد و گفت گهیسمت د سرشو

 . سیآرام شیپ میپاشو بر -

 . خنده رامبد منم خنده م گرفت از

 . میبر -

 . کرد نخنده و بجاش لبخند بزنه یسع رامبد

 ! از دست تو: رامبد

باز بهش نگاه کردم و با ابرو آرشام و که با اخم به  شیازش دور بشم با ن نکهیقبل ا. و گرفتم و از جام بلند شدم نیروژ دست

 . اشاره کردم کردینگاه م لشیصفحه موبا

 مجلسو گرم کنه و همه رو بکشونه وسط دیانگار نه انگار تولدشه و با. نشست و شروع به گپ و گفت کرد سیکنار آرم نایمل

 ! لکسهیمواقع انقدر خواهر بنده ر یرقص؛ بعض يبرا

. دهیبرجسته و کش يبرادرش، با لبا يهمرنگ چشما يخاکستر يچشما ،یفر مشک يموها ه؛یدختر ناز و خوشگل سیآرام

 . ومدینازش م يبه رنگ چشما یلیبود که خ دهیپوش میخوش دوخت يخاکستر یماکس راهنیپ

 م؛یو کنارش نشست میشد سیآرام کیدوستاش و ما نزد شیکرد و رفت پ یعذرخواه سیآراماز  نایمل. رو صدا زد نایمل ساغر

 . سمت چپش نیمن سمت راست و روژ

 ! بود یعال دید هیزاو. بهش داشتم یکامل دیدور بودم و د یکاف يبه اندازه . و رامبدم سمت چپِ مبل روبرو نشسته بودن آرشام

 . جان سیآرام يخوش اومد یلیخ -

 . لبخند زد و بهم نگاه کرد سیآرام

 . يدار یخوشرنگ يچه چشما ،یمرس -

 : زدم و گفتم لبخند

 .يلطف دار -

 باهاتون راحت باشم؟  تونمیم: سیآرام

 : گفتم ییگشاده رو با

 . البته -

 ؛یباش یو خاککردم انقدر تو دل برو  یگفت اما فکر نم یم تییبایو ز یکرد و از مهربون یم فیازت تعر یلیخ نیروژ: سیآرام

 ! یمونیمثل فرشته ها م

 : زدم و گفتم یپررنگ لبخند
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 . محبتشو رسوند نمیروژ نه؛یب یچشمات قشنگ م زم،یعز -

 . گفتم يجد: سیآرام

 ! يخواستگار رفتمیخوشگل و جذابه؛ اگه من پسر بودم حتما م يملود: نیروژ

 . میدیخند

 . دادمیمطمئن باش جواب رد م -

 ! هست؛ قبول نکرد که میا کهیالمصب چه ت يادونستم؛  یم: نیروژ

 : به بازوش ضربه زدم و گفتم. لحن صحبتش خنده م گرفت از

 ! وونهیگمشو، د -

  ؟یک: سیآرام

 . گمیو م يملود: نیروژ

 . نگاهمون کرد جیگ سیآرام

 : گفتم سیو به آرام دمیخند

 . بهش فکر نکن ادیز. زمیعز یکن یعادت م -

 : نگاه کردم و گفتم سیرامو بعد به آ نیروژ به

 .ستمیاما واقعا من خوشگل ن نیندار ییبایکم از ز سمیتو و آرام. نهیب یچشماتون قشنگ م. ستین نیگیکه م نطورامیا -

 : نازك کرد و گفت یپشت چشم نیروژ

 ! ؟ینه واال خودت قشنگ میبگ يخوا یاالن حتما م -

 . و بهش تنه زدم دمیخند

 ! احمق -

 . يجون اما واقعا ناز يملود یمرس: سیآرام

 . نثارش کردم یسمتش چرخوندم و چشمک سرمو

 . قربونت -

 . قشنگ و خمارش جذابش کرده يهم صورتش قشنگه، هم چشما سیاما آرام میمعمول ستم،یمن خوشگل ن: نیروژ

 . نگاه کردم و چپ چپ نگاهش کردم نیروژ به

 ! کم چرت بگو -

 . ر رفتو راهنشیباال انداخت و با پ شونه

 . دوست داشتم صورت شماها رو منم داشتم یلیخ شییخدا. گمیم يجد -
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از  یچرخوندم؛ اونم دست کم سیسرمو سمت آرام. بود و حواسش بهم نبود نییسرش پا. گرد شده نگاهش کردم يچشما با

 . نظاره گرش بود یفندق يو چشما رتیمن نداشت و با ح

 . دست چونشو باال آوردمضربه زدم و با  نیآروم به سر روژ یلیخ

  نمت؟یبب -

 . نکردم دایپ یخاص زیچشماش زل زدم؛ چ یاهیتو س. باال آورد سرشو

و  شدنیمثل هم باشن وگرنه از هم خسته م دیهمه که نبا ه؟یغصه ت چ ،يدار یماه نیصورت به ا ن؟یروژ يا وونهید -

 یخاص ییبایو ز میکنم من واقعا معمول یول ندارم و فکر ممن اصال قب. یاما جذاب یستیخوشگل ن گنیبه من م ایلیخ! يتکرار

آره من  یبگ عیزد سر یحرف هی یهرک دیتو که نبا. گهیم زیچ هیو هر کس  اوتهنظرا متف. هیطرف مقابلت ک ینیبب دیبا. ندارم

  گم؟یم یچ یشیمتوجه م! اونم

 . داشت طنتیق شتکون داد؛ مارمولک چشماش بر دیینگاهم کرد و سرشو به عالمت تا نیروژ

 : کج کردم و گفتم سیبه سمت آرام یکم سرمو

  س؟یمگه نه آرام -

 : تند تند سرشو تکون داد و گفت سیآرام

نظر و نداره و  نیا گهید یکی ؛یقشنگ گهیبهم م یکی. نظر و در مورد خودم دارم نیمنم هم. گهیراست م ياوهوم، ملود -

 . هیمعمول گهیم

 . هینطوریهم قایدق -

 ! شناسمیمارموز و م نیخنده؛ من ا ریزد ز یپق هوی. زدیچشمک م طنتیچشماش بدجور از ش تکثاف

 : گفت رتیبا ح سیآرام

  ؟يخندیم یچرا الک ؟یشفت ن؟یروژ یخوب -

 . گذاشتم و چشم رو هم گذاشتم سیرو شونه آرام دست

 ! نیکنه، هم لمیخواست ما رو ف یم. اوردهیدر م يشفت بوده و خل باز شهیهم -

 . که پسرا با تعجب برگشتن نگاهمون کردن يطور دیغش غش خند نیروژ

 : از بازوش گرفتم و گفتم یشگونین

 ! ببند اون غار و -

 : خنده گفت نیب نیروژ

 ! مثبت گذاشت ریروم تاث. يملود يقشنگ حرف زد یلیخ شییخدا -

 : با تعجب گفت سیآرام
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 ! ـــوانهید -

 : گفتم نگاه کردم و خونسرد سیآرام به

 ! ریفرار کرده؛ به دل نگ مارستانیاز ت شیچند وقت پ شهیشمام م لیدوست ما که فام نیا. تو خودتو ناراحت نکن زمیعز -

 . فاصله گرفتم يو ازشون چند متر دمیو با خنده از جام پر فیخف غیج هیبا  عیشد که سر کمینزد یبه حالت تهاجم نیروژ

 : شدم و گفتم کشونینزد جلوم نگه داشتم و با خنده دستامو

 ! یقول بده کرم نکش نیروژ -

 : اشاره کرد و گفت میخال يجمع کرد و با سر کج شده به جا صورتشو

 . ستیبه من ن يازین میکرم کش و دار يتا تو! سر جــات نیبش -

 . دادیاز تاسف تکون م يو سر دیخندیم امونیفقط به مسخره باز سیآرام

 : گفت سیم خم شد و به آرامرو یکم نینشستم روژ یوقت

 ! ادیدر م شیدگیترش يداداشت تاسف بخور که داره بو يبرا -

 . وسط خنده به سرفه افتاد هوی سیآرام

 . آب آلبالو بهش دادم بخوره وانیل هیشدم و سرمو سمت کانتر برگردوندم و  هول

 . گرم صحبت بود ارید که با رامبد و کامو با لبخند به اون سمت سالن، به آرشام نگاه کر دیکش یقینفس عم سیآرام

 . کنن یسال ازدواج م یس يهمه باال يامروز يپسرا شه؛یداداشم تازه اول جوون: سیآرام

 . مبل تکبه دادم و پا رو پا گذاشتم به

 . گهید گهیراست م -

 . قر تو کمرم خشک شد م؛یبرقص میبر ایب. خب بابا: نیروژ

که بچه ها دورش حلقه زده بودن  نایو همراه خودمون بردمش وسط و سمت مل دمیکش سمیجام بلند شدم و دست آرام از

 . برقصه نایهولش دادم و انداختمش وسط حلقه که با مل

با دوستاش و گلنوش و گلناز  ییچند تا. رمیصدام کرد که ازشون عکس بگ نایمل. میسرجامون نشست دنیربع رقص کیاز  بعد

 . ن آروم گرفتنعکس انداختن و در اخر سرجاشو

خودم و  يافتادم؛ عکسا میگرفته بود نیکه تو تولد روژ ییعکسا ادی هوی. نشستم میقبل يو سرجا سیو آرام نیروژ شیپ رفتم

 . خواستم یرو م نایمل

  ؟يو چاپ کرد میتولدت که باهم نداخته بود يعکسا. اومد ادمیتازه  نیروژ -

 : و رو به من گفت دیاز صحبت دست کش نیروژ
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برم ازش  یانداخت ادمیخوب شد . داره هیداده بودم برام چاپ کنه؛ دوستش آتل. دست آرشام بود نیدورب. ینه، خوب شد گفت -

 . نه ایبپرسم آماده شد 

 . آرشام شیبلند شد و رفت پ نیروژ

 . شهیشربتت و بخور گرم م زمیعز -

 . باشه: سیآرام

 ! درسته تو حلقم پشیت یعنی. يخاکستر یپررنگ با شلوارل يخاکستر رتشیبا ت یگلبه یکت ورن. دیسمت آرشام چرخ نگاهم

 . بود دهیپوش يسورمه ا - یمردونه چهارخونه آب راهنیو پ نیقبل که اومده بود خونمون کت مخمل با شلوار ج دفعه

کنم که هر  یه مکتش نگا ياما من االن فقط دارم به خطوط رو ادیلباس بهش م نیست؛ انقدر ا قهیخوش سل یلیخ شییخدا

 . پاره بشه ناشیآن ممکنه آست

 . ور رفتم راهنمیو با کمربند پ نییسرم و آوردم پا عیسر. میلحظه سرشو بلند کرد و چشم تو چشم شد هی

 ! نگاهمو حس کرد ینیچه بد شد؛ حتما سنگ يوا

 هیشب شتریتو دلش؟ نه، چون ب هخندینکنه داره به من م. رو لبش يبود و لبخند نییگوشه چشمم نگاهش کردم؛ سرش پا از

 ! پوزخند بود تا لبخند

 . زدنش برداشتم دیکه به بازوم خورد دست از د يضربه ا با

 : خودشو بهم چسبوند و در گوشم گفت سیآرام

 ! يخوشگله پسر مردمو خورد يهو -

 . شدم هول

 ها؟  -

 . ت یوحش يداداشمو با اون چشما يدرسته خورد گمیم: سیآرام

 : سرمو سمتش چرخوندم و گفتم. یالیخ یدم به بز خودمو

 من؟  -

 . نه پس من: سیآرام

 : باال انداختم و گفتم شونه

 . دیشا -

 : و گفت دیخند سیآرام

 بگم؟  زیچ هی. حاال ولش کن. یکن یانکار م ينگاه، دار -

 . دو تا بگو -
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 ! کرده ینیرو دلم سنگ یم، حساببگ یکیدوست دارم به  یلیبه تو نداشته باشه اما خ یاصال ربط دیشا -

 : و گفتم دمیخند

 . خب بگو -

 : گفت جانیخوشرنگش برق زد و با ه يچشما

 . دمیاتاقش د واریرو د ییزایچ هیکه  شدمیداشتم از کنار اتاق آرشام، برادرم رد م شیچند روز پ -

  ؟يدید یچ -

  ؟یچرا انقدر هول: سیآرام

 . گرفته بود عقب زدم دمویرو که جلو داز مو  يکردم و چند تار يخنده ا تک

 . دارم جانیه ستم،یهول ن -

 . آهـا: سیآرام

 . گهیبگو د رم؛یمیم یمن دارم از فضول -

 : و گفت دیخند

. خوشرنگ بود یجفت چشم آب هیتا عکس از  5 - 4مقابل تختش  وارید يرو. بازشو باز کردم؛ دهنم باز موند مهیدر ن. باشه -

 . کارا بکنه نیآرشام از اتاحاال نشده بود 

 . هیا يکه کار عاد نیا وارش؟ید يکه عکس چشم بچسبونه رو نیا ؟يچه کار -

 . دختر بود يتعجب داشت که عکس چشما ينه، برام جا: سیآرام

 . شد دهینگاهم سمت آرشام کش اریاخت یگرد شد و ب چشمام

 که دختره؟  يدختر؟ تو از کجا متوجه شد -

 . بود ختهیچشمشش ر ياون چند تار مو که رو يرو باهوش، از: سیآرام

 : گفتم کهیت کهیت

 واقعا؟  ؟یگـ...  ـــیم...  یچـــ -

 . اون عکسا افتادم ادی دمیتو رو که د ه،یدروغم چ: سیآرام

 من مثل اون خوشرنگه؟  يجدا؟ چشما -

 . آره : سیآرام

 . کرد یتعجب نم سیاگه زنش بود که آرام! زن داره؟ کهیچطور عکس دختر تو اتاقشه در حال. لحظه به فکر فرو رفتم هی

 دختر بوده؟  هیکه عکس مال  یدونیاصال از کجا م -

 . بود دهیداشت و خط چشم کش هیمعلوم بود؛ پشت چشماش سا. گهیخب د: سیآرام
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 . دارم یسوال فن هی سیآرام -

 . بگو: سیآرام

 عکس دختر تو اتاقش بودآره ؟  یگیتو م -

 . ب آره خ: سیآرام

  ن؟یکن یم یبا خانومش تو خونه خودتون زندگ گه؟ینم یچیبعد زنش ه -

 . که اشک تو چشماش جمع شد دیانقدر خند د؛یخند سیآرام

 ! کنه؟ کجاش خنده داشت؟ یم نیوا چرا همچ. بودن با تعجب نگاهش کردن کمونیکه نزد دخترا

 ! کردم به خنده افتاد فینشده براش جک تعر یچیکردم و گفتم ه یعذر خواه هیبق از

  ؟يخندیچرا م -

 : با خنده گفت سیآرام

 بهت گفت؟  نویا یک يملود -

 . نیروژ -

 . آرشام و زن گرفتن؟ محاله. گفت يزیچ هیخودش  يبرا نیروژ: سیآرام

 : و گفت شمونیاومد پ نیروژ

 چه خبرته؟  سیآرام -

  ؟یدروغ گفت يچرا به ملود نیروژ: سیآرام

 : ب گفتبا تعج نیروژ

  ؟يملود ؟یمن؟ من دروغ گفتم؟ اونم به ک -

 . آرشام زن داره یگفت تو بهش گفت يملود: سیآرام

 . چشماش گشاد شد و با دست به خودش اشاره کرد نیروژ

 من؟  -

 آرشام زن داره؟  یمگه نگفت نیروژ ن؟یکن یم يجور نیچرا ا -

 . من غلط بکنم: نیروژ

 : شتممشت کردم و جلو دهنم گذا دستمو

 ! ؟ینگفت. زنشه یکنار پسره تو گفت هیاون دختره ک میدیکه من و سولماز ازت پرس یاا، اون موقع تو تولدت موقع -

 : و گقت دیخند نیروژ

 . وونهیمنظورم پسر عموم پدرام بود د -
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 . خم کردم نییبه پا یکم سرمو

 واقعا؟  -

بود که بهش  یک ظیغل شیپس اون دختره با آرا. ن دارهز میکرد یفکر م هیمن و سولماز و عط ؟یگیم يجد. گمشو -

 بود؟  دهیچسب

 . چسبونهیخودشو به آرشام م یه. بود ایکنه م وان يدخترخاله . اَه اَه: سیآرام

 . نطوریکه ا -

 . دیکش یصورتشو جمع کرد و به بازوهاش دست نیروژ

 . ادیازش بدم م ره؛یگ یتنم خارش م اریاسمشو ن ياَ: نیروژ

 : کرد و گفت یاخم سیآرام

 . ادیراستش منم ازش خوشم نم -

 . و گرفتم و بردم وسط نیو روژ سیدست آرام. باعث شد صحبتمون قطع بشه کیموز يصدا

 ! زد و گفت که نه چرا ناراحت بشه يا انهیبه آرشام گفتم خانومتون ناراحت نشن لبخند موز یبگو وقت پس

 ...  کیک دنیبود و وقت بر 9 ساعت

 رهیگ یبزرگ قرار م کیک يکه باال کهیکوچ کیک يرو. مختلف بود يها زیبا سا یشکالت کیرو باز کردم؛ دو تا ک چالخی در

 .  "جان تولدت مبارك نایمل "نوشته بود 

 هم يرو رو کایکمکم تا ک ادیمهبد رو صدا زدم که ب. آشپزخونه گذاشتم زیو بستم و رو م خچالیآوردم؛ با پا در  رونیرو ب کایک

. بزرگ گذاشت کیک يچفت کرد و آروم رو کیکوچ کیظرف ک ریها رو ز هیبدو اومد داخل و پا. به صورت دو طبقه بذاره

 . دمیچ کیفشفشه دور ک اگذاشتم و چند ت کیک يو رو یسالگ 19شمع 

و گذاشت  کیهبد کو جلوش گذاشتم؛ م یعسل زیم. مبل سه نفره يرو نهیگفتم بش نایبه مل. تو هال میو برد کیو مهبد ک من

 . روش

 . به همه گفتم تولد مبارك بخونن. دیتابیزرد م فیفقط چند نور ضع. رو خاموش کردم چراغا

 : گفتم عیخواست شمعا رو فوت کنه که سر نایمل

 . اول آرزو کن نا،یصبر کن مل -

 ...  میبراش دست زد. دیو بر کیکوتاه چشماش و باز کرد و شمعا رو فوت کرد و ک یبعد از مکث. و بست چشماش

 . مهمونا ببرم يکنم و برا میو بردم آشپزخونه تا به تعداد تقس کیک

 . کادو ها رو باز کرد و از تک تکشون تشکر کرد یکی یکی نایمل. دورش جمع شده بودن و منتظر باز کردن کادوها بودن همه

 تو کو؟  يکادو يملود: ساغر
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 . به وقتش -

 ! چه سرخوشن. ز کارشون خنده م گرفتا. اووو گفتن و دست زدن همه

 . و گلنوش اومدن کمکم نیروژ. دورش جمع شدن و با هم عکس گرفتن دوستاش

 ! یبه بخش اتاق عکاس زیعز ییدختردا: گلنوش

 : و گفتم دمیخند

 . رو آماده کنم بعد کایک نیاول ا. رمیباشه م -

 . به کمر شد ندستیروژ

 . ریتولد خواهرته برو باهاش عکس بگ یناسالمت. رونیبرو ب تو م،یدیمن و گلنوش انجام م: نیروژ

 . نایمل شیبرو پ. میذاریرو تو ظرف م کایما ک. آره :گلنوش

 . کردم زیتم مویکیمصرف گذاشتم و رو دستم بلند شدم و با دستمال دست ک کباری يظرفا يها رو رو کارد

 . ندهسه چهار تا ظرف مو نیهم. آخراشه گهید ستیالزم ن ،یمرس -

 . آورد رونیاز پشت هولم داد به طرف سالن و از آشپزخونه ب نیروژ

 . گهیبرو د یعنیگم برو  یم. دهه: نیروژ

 . سمتش چرخوندم سرمو

 . رمیخودم م ؟يدیچرا هول م. میباشه من تسل -

 : ولم کرد و گفت نیروژ

 . باشه برو -

آرشام از اول تا اخر سرجاش . و از جام بلند شدم دمشیگرفتم؛ بوسمختلف  ينشستم و باهاش چند تا عکس با ژستا نایمل کنار

 ! نشسته بود و تماشاگر بود

 . صداش کردم؛ برگشت طرفم. رونیب رهیکه داره م دمیو د مهبد

 بله؟ : مهبد

  ؟يریکجا م -

 . و آوردن نیعمو زنگ زد گفت ماش: مهبد

 االن کجان؟  ؟یگ یراست م -

 . تو ارنیب نویتا ماش نیرو گرم کن نایسر مل. برداشتم زیم يو از رو موتیر. پشت در منتظرن: مهبد

 . باشه برو -
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نوشابه و  يایبعدش منم رفتم قوط. میرو تعارف کرد کایبچه ها؛ با هم ک شیرفتم تو آشپزخونه پ. داشتم جانیه یلیخ

 . که مامان خودش درست کرده بود رو جمع کردم هیالو چیساندو کیپالست

 . اطیرو ببرم تو ح نایعد مهبد آروم گفت که ملب قهیدق ده

 . بودن ستادهیهم پشت سرمون ا هیبق. بهش گفتم چشماش و ببنده. اطیتو ح میو گرفتم و با بچه ها رفت دستش

 . ادیاشاره کرد که صداشون در ن هیمهبد به بق. روکش گذاشته بودن نیماش يرو

 . میستادیا نیماش کنار

 . اتو باز کنتا گفتم سه چشم نایمل -

  ه؟یچ نیشده؟ ا یچ رون؟یب میچرا اومد: نایمل

 . تکرار کردم دوباره

 . تا گفتم باز نکن -

 : گفت یبا کالفگ نایمل

 . باشه -

 . باال بردم و سرمو تکون دادم دستمو

 ...  میدو و ن... دو ...  کی -

 : تو جاش تکون خورد و گفت نایمل

 . یضولزودتر بِشمر؛ مردم از ف. بابا يا -

 . و دست زدن دنیبلند خند هیبق

 نه؟  یترکیم يدار ادیز جانیاز ه: پونه

 . صبر داشته باش غرغرو: الله

 . طرفشون برگشتم و بهشون لبخند زدم به

 . ســه... دو و هفتاد و پنج ...  میباشه، دو و ن -

 . بچه ها بلند شد يکرکننده  غیج يشد و صدا دهیکش نیماش يروکش از رو نایمل يزمان با باز شدن چشما هم

 . نگاه کرد نیمات به ماش هیلحظه کپ کرد و چند ثان هی نایمل. شده بود نیتزئ دیرز سف يبا گال نیماش يرو

 . زدم يو به پشتش ضربه ا دمیخند

 ! چرا دهنت مثل غار باز مونده؟ یمل -

 ! دنهیکش غیتو فاز ج ـــبیعج گوشم پاره شد؛ امروز يکه پرده ها دیکش غیج نیهمچ نایمل. دنیخند همه

 . بغلم و بوسم کرد دیپر نایمل
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 . یعاشـــقتم، مرس: نایمل

 : و گفتم دمشیجواب بوس در

 . نبودم يمن کاره ا ،یاز بابا و مامان تشکر بکن دیخواهش اما با -

 . دست هرسه تاتون درد نکنه: نایمل

بود خرذوق  دهیخر 3بار، بابا برام مزدا نیاول يکه برا یم زمانخب من! چقدر ذوق کرد. و باز کرد و داخلش نشست نیماش در

 ! شده بودم

 . میدیو رقص میباال و تا ساعت دوازده کوبوند میرفت نایماچ و بوسه از طرف مل یاز کل بعد

 . میباهاشون رفت اطیتا دم در ح نایهم زمان با هم رفتن؛ من و مل نایمل يدوستا. کم مهمونا قصد رفتن کردن کم

 . و بهشون دادم ختمیو ر کیک یقبل از رفتن تو دو تا ظرف در بسته باق. رفتن ارمیو گلناز و کام گلنوش

 . کوروش یتپل يسالم برسون و از طرف من لپ ها وانیبه آقا ک. يکه اومد یمرس. توهه يبرا کیظرف ک نیگلناز ا -

  .سالم برسون ییو زن دا ییبه دا. يدیزحمت کش یلیحتما، خ: گلناز

 . چشم -

 . و دادم گهیظرف د ارمیگلنوش و کام به

 . بابت کادو یمرس ن؛یبچه ها به عمه سالم برسون -

 . ينداشت ملو آزار یقابل: اریکام

 ...  میآزار! یملو خودت -

 . ریتو هم سالم برسون، شب بخ يملود یمرس ن؟یستیول کن ن مینصف شب. بابا يا: گلنوش

 : مدست تکون دادم و گفت براشون

 . خداحافظ ر،یشب شمام بخ -

 . نفر بودن نیو آرشام و مهبد آخر سیو آرام نیروژ

 . بعدم منو د؛یرو بوس نایمل سیآرام

 . میو بخور تیسالگ120تولد  کیک شاالیجان ا نایمل: سیآرام

 : لبخند زد و گفت نایمل

 . يو بهم داد هیهد نیبا اومدنت بهتر. یمرس -

 . دشیبغلش کرد و بوس سیآرام

 .میشیبزن، خوشحال م يبه ما سر زم؛یقربونت عز: سیآرام

 !بود نه؟ هیطریخونتون ق شاال؛یا: نایمل
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 :چشم رو هم گذاشت و گفت سیآرام

 !آره -

 !میستیاز هم دور ن یلیپس خ: نایمل

 : گفتم سیبه آرشام و آرام رو

 . نیخوشحالمون کرد ن؛یممنون که اومد -

 . تشکر کنم که ما رو قابل دونستن و دعوت کردن دیبا یهاشم يکنم، از آقا یخواهش م: آرشام

 . برن خونشون دیها خستن با چارهیب میبر ن؟یکن یبسه، چقدر تعارف م: نیروژ

 ! نه بابا -

 . میکرد یهم روبوس با

 . یمرس ،يکمکم کرد یلیامروز خ نیروژ -

 . کنم یجبران م تیعروس شاالیا: نایمل

 : تصورتشو جمع کرد و گف نیروژ

 . من حاال حاالها قصد ازدواج ندارم! گمشو، بچه پررو -

 : و گفت دیخند نایمل

 ! یتو رقابت يپس با ملود -

 . اندخت نایو دستشو دور گردن مل دیخند نیروژ

 : و گفتم دمیخند

 . در هر حال ممنونم ازت -

و خطرناکه  کیخونه؛ جاده تار نیاال زودتر برح. بود يتولدم کرد يکه برا ییجبران کمکا. بود فمیکنم، وظ یخواهش م: نیروژ

 . خداحافظ ن،یمواظب باش

 . به سالمت. هست شمونیراحت، مهبد پ التیخ -

 . تکون داد يکرد و سر یکوتاه یمختصر خداحافظ یلیخ آرشام

 . میشد الیو وارد و میکرد یخداحافظ باهاشون

بار مصرف  کی يخوب شد ظرفا. میها رو جابجا کرد یلو صند زیو مهبد م نایبا مل. خوش گذشت یلیبود؛ خ یخوب شب

 . میگرفت

شب بود؛ . کنه اما نذاشتم یخواست رانندگ یم نایمل. میو سمت خونه رفت میشد نایمل نیکارمون تموم شد سوار ماش یوقت

 . کرد یپشت ما حرکت م نشیمهبد با ماش. کار دستمون بده میدیترسیم
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آوردم و با دست بهش گفتم بره و با حرکات لبام بهش گفتم  رونیو سرم و ب دمیکش نییو پا شهیش. سر کوچه دنبالمون اومد تا

 .فاصله داشت یلیبلند حرف بزنم چون ازم خ تونستمینصف شب بود و همه خواب بودن؛ نم. یمرس

 ! دارن؟یچراغ اتاق مامان و بابا روشن بود؛ هنوز ب. داخل خونه میو بردم تو گاراژ و رفت نیماش

 . در زد و رفت داخل نایمل

 ! مامان گوش بدم يدادم برم باال تا به قربون صدقه ها حیترج مردم؛یم یاز خستگ داشتم

کنه تا من؛ فکر کنم  یتوجه م نایبه مل شتریکردم مامان ب یبود که احساس م نیا ومدیکه خوشم نم يزیچ هیکه بودم از  بچه

 ...هه ! کردپسر بشه که خدا وسط راه دخترش  خواستیم نایمل

 ... بهتر  ییفردا دیبه ام. دمیپتو خز ریز دم؛یو عوض کردم و لباس خوابم و پوش لباسام

 

 

**** 

 

 ... ماه بعد  سه

و  تیباشخص يو مثل دخترا ارمیدر نم يمثل قبل سر کالس شلوغ باز گهید. امتحانات دانشگاهم و پاس کردم. ماه گذشت سه

 . دمیحال مهربون گوش م نیر عاستاد اخمالو د حاتیباوقار به توض

 ! پروندمیم کهیت هیشده  یوقت سر کالس آروم نبودم و حت چیاز آروم بودنم تعجب کرده بودن؛ چون ه همه

 ! چرا دونمیبرم؛ نم یسپهر حساب م از

 . هیشوخ و مهربون ياز محل کار، فرد ریغ ییو تو فضا يجد يکه متوجه شدم موقع کار، فرد ییاونجا تا

 ادیچرا اما اصال ازش خوشم نم دونمینم. رمیکنم ازش فاصله بگ یم یبهش ندارم؛ سع يکنم و کار یونداد کل کل نم با گهید

 . بهش ندارم یو حس خوب

از کانادا برگشتن و اومدن  یعمو و زن عمو وقت. گرفته زایخوشحالم؛ چون کار اقامتم تو کانادا درست شده و عمو و یلیخ

 . هم دادنخبر خوب و ب نیخونمون ا

به  ایدور هم جمع شدن  يشمال برا میبر نایو گلنوش ا اریو کام سیو آرام نیدر حال بستن چمدونم؛ چون قراره با روژ االن

 ! ادیب یک ستیخواد برگرده و معلوم ن یآرشام م گفتیم سیآرام. آرشام يمن، هم برا يهم برا! یپارت يگودبا نیقول روژ

 . مداو نییبلند مامان از پا يصدا

  ؟يآماده شد يملود: مامان

 . چمدون و بستم پیز

 : گفتم بلند
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 . نییپا امیآره مامان، االن م-

 . بود دهیلباساشو پوش. اومد تو اتاق نایمل

 . تعجب نگاهم کرد نابایمل

 ! ؟يدیا تو که هنوز لباستو نپوش -

 . جام بلند شدم و سمت کمد لباسام رفتم از

 . امیتا من ب نییچمدون و ببر پا ایب .کشهیهم طول نم قهیدق هی -

 توش؟  یختیر یچ نه؛یچقدر سنگ يوا. باشه: نایمل

 . از تو رگال برداشتم و انداختم رو تخت ییمانتو

 . گهیاون تو؟ لباسامه د ذارنیم یخب چ! ياسباب باز -

 . داد هیقران بدست اومد دم اتاق و بهش تک مامان

 . ه منتظرتونهوقت یلیمهبد خ ؟ياومد يملود: مامان

 . مامان میاومد -

رو  مویکاربون یبستم و شال آب پسیموهام و با کل. دمیپوش نیبا شلوار ج دیمانتو سف. دمیو پوش میدو بنده چسبون صورت تاپ

 ! میوِرن فیبرداشتم؛ من کال عاشق لباس و ک مویسورمه ا یورن فیک. شونه م انداختم

 نایمهبد ساکم و از دست مل. شال و رو سرم مرتب کردم و به خودم عطر زدم ومدمیم نییکه با عجله از پله ها پا همونطور

 . نیگرفت و برد تو ماش

 : مامان پشتمو نوازش کرد و گفت. و بغل کردم مامان

 ! يکه آماده شد ينفر بود نیآخر شهیمثل هم -

 . و سفت بغلش کردم دمیخند

 باشه؟  ینفر نباشم ک نیمن اگه آخر -

 . دیو منو بوس دیخند مامان

 ... به بابا سالم برسون  شه،یمامان جون دلم برات تنگ م -

 فرودگاه؛ باشه؟  میایبعد از برگشتت از شمال م. شهیمنم دلم تنگ م زم،یحتما عز: مامان

 . مامان جدا شدم و سمت در رفتم از

 . باشه، خداحافظ مامان -

 . دیشد و صورتمو بوس کمینزد مامان

 . نی، مواظب باشخدا به همراهت -
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 : پله ها پشت سرم اومد و بلند رو به مهبد گفت يپا تا

 ! سفارش نکنم؟ گهیمهبد جان د: مامان

 : آورد و گفت رونیسرشو از پنجره ب مهبد

 . زن عمو نگران نباش، چشم مواظبم -

عمو به مناسبت دانشگاه . ادیشم مخو یکروک ينایاز ماش یلیخ م؛یمهبد شد یسوار بنز کروک. کرد یهم خداحافظ نایبا مل مامان

 ! ینشد، اله بشینس يمن که پسر يبابا دن؛یحال م يادیباباها به پسراشون ز. دیقبول شدنش خر

زنگ در و زدم و . دمیو دنبال خودم کش دمیکش رونیچمدون و از پشت صندوق در آوردم و دسته شو ب. میدیرس نیروژ ي خونه

 . ناید؛ برگشتم سمت مهبد و ملباز ش یکیت يصدا هیبعد از چند ثان

با هم  میتا هماهنگ کن نیبهمون زنگ بزن نیکرد دیخر نکهیبعد از ا. امیم نیدنبالم، من با روژ نیایخواد ب ینم گهیبچه ها د -

 . میبر

 . خداحافظ. باشه، برو تو: مهبد

 . خداحافظ -

خدا . ندازهیمادربزرگم م يخونه  ادیشون منو خون. خونشون و دوست دارم یلیخ. دست تکون دادم و رفتم داخل براشون

 ! رحمتش کنه

 . نارنج داخل باغچه يقرمز و درختا يایبا ماه اطیخوشگل وسط ح یمیقد کیحوض کوچ هینسبتا بزرگ،  اطیح هی

 يونه هاخ ادیخونه آدم و  رونیب. خونه رو دوست داره نیجون ا هیحان نیمامان روژ. کنم یم دایپ یحال هیخونشون  امیم یوقت

 . کهیاما داخلش مدرن و ش ندازهیم یسنت

 . اومد نییاز پله ها پا نیروژ

  ؟یسالم، خوب: نیروژ

 . مزاحمتون شدم دیببخش ؟یتو خوب یسالم، مرس -

 : دستشو سمت در برد و گفت نیروژ

 . تو ایب ،یمراحم -

  ستن؟یجون و عمو بابک ن هیحان. یباشه، مرس -

 . خواست آب و هواش عوض بشه یمامان م. شیتن کنه، سفر ده روزه رف: نیروژ

  ست؟یرامبد ن. خوب کردن -

 . داخل میبر اینه، ب: نیروژ

 . تا دکمه از مانتو رو باز کردم چند
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  ؟يو جمع کرد لتیوسا. ارمیلباسام و در م نجایهم. گرم تر باشه دیگرم هست؛ تو خونه با ینه، هوا به اندازه کاف -

 . سکو ينشست رو پله  نیروژ

  ؟يخورینم يزیچ. کردم یداشتم جمع م -

 : دست خودمو باد زدم و گفتم با

 . شمیهالك م یکه دارم از تشنگ اریآب خنک ب وانیل هینه، فقط قربون دستت  -

 : از جاش بلند شد و گفت نیروژ

 . باشه، مانتو تو بده ببرم داخل -

 . خنک شدم شیو در آوردم و دستش دادم؛ آخ مانتوم

 . ایب -

چونه گذاشتم و به  رینشستم، دست ز شدیکه به سکو وصل م يپله ا يخونه باال رفتم و رو یصل ياز پله ها. رفت تو نیروژ

 اسیگل  يبو دم؛یکش یقینفس عم! یقشنگ و آرامش بخش يبلبال گوش کردم؛ چه صدا يبه صدا. نگاه کردم اطشونیح

 . دهیچیهمه جا پ

 . شدرشته افکارم پاره  نیروژ يصدا با

 . بفرما: نیروژ

 . و از دستش گرفتم وانیبود؛ ل ستادهیسرم ا يباال

  ست؟یتو گرمت ن ،یمرس -

 . رمیگ یم شیچرا، دارم آت: نیروژ

 داشت؛یداشت کفشاشو برم نیروژ. چند قلپ از آب خوردم. اومدم نیاز جام بلند شدم و از پله پائ. به سرم زد یطانیفکر ش هوی

 . روش دمیو پاش وانیلحظه کل آب داخل ل کیدر . تمچند قدم ازش فاصله گرف

 . بود خِی خیشکه شده بود، آخه آبش  ستاد؛یا خیس نیروژ

 : از هم باز شده گفت يدهن باز از سرما برگشت طرفم و با دستا با

 . ــکشمتیم يملود ،یهست یروان هیتو  -

درست شده بود نیزم و پشت خونشون رفتم؛ خونشون وسط دمیدو غیبا ج. میبرو که رفت د . 

 : بلند گفت نیروژ

 . يملود سایوا -

 . سرمو چرخوندم طرفش دمیدویکه م نطوریهم

 شدم؟  ریمگه از جونم س -
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 ! تا منو بزنه ارهیآخ آخ حتما رفته بامبو ب. يسمت انبار رهیداره م دمیبرگشتم د ومد؛یازش در ن ییصدا

. جلو اطیرفتم ح دمیدو يمنم تند. سمتم دیو دو دیمنو د. رو شکر قطور نبودخدا. کرد یاومد؛ به چوب نگاه رونیب يانبار از

 ! جز رامبد نبود یکس. برخوردم یکینه که به  ایاومده  نمیبرگشتم بب

نفسم بند اومده  گهید دم؛یو دوباره دو "رامبد  دیببخش "لحظه سرمو به طرفش چرخوندم و گفتم هی. ومدیم نیروژ يپا يصدا

 . سرم و چوب و تو دستش تکون داد ياومد باال نیروژ. نشستم و تند تند دم و بازدم کردم کنار حوض. بود

 : براقش نگاهم کرد و گفت اهیس يبا چشما نیروژ

 . يشد میخانوم باالخره تسل يخب ملود -

 . برو لباساتو عوض کن. دمینه فقط نفسم گرفت از بس دو -

 . روم شکه شدم یختیو ر خیآب  ؟یچ تادفیاگه قلبم از حرکت م وونهیباشه، د: نیروژ

 . چشمام گذاشتم و بهش نگاه کردم يبون باال هیبود؛ دستمو مثل سا يکور کننده ا آفتاب

 . کنم یخواستم شوخ یم. دیببخش -

 : و گفت دیکش یپوف نیروژ

 . عادت دارم اتینداره؛ من به خل مشنگ باز یبیع -

 ! ا، نه بابا -

 : برگشت سمتم و گفتکامل بره تو  نکهیا قبل

 ! زن بابا -

 . ادیذره قدم زدم تا نفسم سر جاش ب هیبلند شدم و . رفت تو و

 . ختمیخودم آب ر يبرا خچالی يتو و از دسته  رفتم

 ییگذاشتم و راه افتادم سمت اتاق رامبد؛ صدا نکیس يو تو وانیل. کنم و بترسونمش تشیذره اذ هیبرم تو اتاق رامبد  گفتم

 . ومدینم

  ؟يستادیا نجایچرا ا: نیروژ

 . ترس برگشتم سمتش با

 . ادینم ییرامبد اما صدا شیخوام برم پ یم. زهره ترك شدم واش؛یدختر،  يوا -

 : ابرو باال انداخت و با تعجب گفت نیروژ

 . رونیبا دوستاش رفته ب ست،یاما رامبد خونه ن -

 . گرد شد چشمام

 . ستیجز بابات که اونم ن ادیب تونهیکه نم يا گهیاز رامبدم کس د ریغ. ردمبهش خو اطیاما من خودم تو ح ؟یمطمئن -
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 . دست به کمر شد نیروژ

 . جا گذاشته که برگشت يزیچ دیشا به؛یعج -

 . بلند شد و رفت تو اتاقش تا جواب بده نیروژ لیموبا يصدا

اومده و  رونینه بابا، خودش تازه از ب! کنه یمداره لباس عوض  دیشا. ادینم یینه، آخه صدا ایبودم که برم  یسر دو راه من

 . لباس تنشه حتما

 . تو اتاق دمیو پر نییپا دمیکش يرو فور رهیگرفتم برم داخل؛ دستگ میتصم

 . پـــــــخ  -

 . شد يدهنم باز موند و چشمام باباقور دمیکه د يزیچ از

نشسته داره بر و بر  نجایچرا ا نیاصال؟ ا نجامی؟ چرا امن کجام ه؟یشکل نیچرا ا نیشد؟ پس رامبد کو؟ ا داشیاز کجا پ نیا

 کنه؟ چرا تعجب کرده؟  ینگاهم م

از تعجب چشماش در . کرد یکه دور گردنش انداخته بود سرش و خشک م یکیتخت نشسته بود و داشت با حوله کوچ يرو

 . کرد و اخم صورتشو پوشوند رییان ظاهرش تغ کیاومده بود و در 

ش و سر  نهیرو س دیقطره آب از موهاش چک. زدیبرجسته ش برق م يها نهیبود؛ باال تنه ش لخت بود و س هدیپوش نیج شلوار

 . خورد سمت نافش

من با تعجب و شک زده . چون شکه شده بودم سر جام خشکم زده بود. بزنم یحرف تونستمیتکون بخورم، نه م تونستمیم نه

 ... به من  یظیکردم و اون با اخم غل یبهش نگاه م

 : اومد که گفت نیروژ يصدا

 . دمیباشه خبر م. دمیرامبد اومده خونه اما من آرشام و ند. فکر نکنم -

 . شهیمشخص بود که داره از کنارم رد م نیروژ يصدا

 تو چرا خشکت زده؟  يملود: نیروژ

 . انگار دهن و پاهام و چسب اوهو زده بودن. نداشتم که بدم یجواب

تق  يکفش پاشنه دارش که صدا يصدا ياز رو. که رفته بود و برگشت یادم و تکون نخوردم راهجواب ند دیکه د نیروژ

 . متوجه شدم شدیم دهیپارکت کش يتقش رو

  ؟یکن یکجا رو نگاه م ؟يدیحالت خوبه؟ چرا جواب نم يملود: نیروژ

 . قدم اومد جلوتر و داخل اتاق و نگاه کرد هی. بود ستادهیکنارم ا نیروژ حاال

 : با تعجب گفت نیروژ

  ؟یکن یم کاریچ نجایآرشام؟ تو ا -
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 . نییو سرم و انداختم پا دمیبازمو بستم و نگاهمو ازش دزد مهین دهن

 . دیببخش -

 . اطیاومدم؛ رفتم تو ح رونیو از اتاق ب دمیرو پاشنه پا چرخ. رو بگم نیتونستم هم فقط

 داشیدرآوردم و در نزدم؟ اصال از کجا پ يبود کردم؟ چرا خنگ باز يچه کار نیا. رونیبستم و نفسم و محکم دادم ب چشمامو

  م؟یاومد که ما متوجه نشد یک! شد؟

از جلو چشمام کنار  یلعنت ریتصو نیشدم؟ چرا هول شدم؟ چرا ا يجور نیاه چرا ا. ومدیاون لحظه جلو چشمام م ریتصو همش

 ! لعنت به خودم... وقت لباس نداشت  هیمن احمق چرا در نزدم؟ اگه ! ره؟ینم

 . رو صورتم دمیمشت آب پاش هی! خب انتظار نداشتم باهاش روبرو بشم... آب و باز کردم  ریحوض نشستم و ش کنار

 . شلوارم در آوردم؛ مهبد بود بیو از تو ج لمیموبا. بلند شد لمیزنگ اس ام اس موبا يصدا

 : بود نوشته

  ". نیآماده ش م،یخونه ا کیما نزد " -

 . اومد نیروژ يصدا

 . کنم یسه ساعته دارم صدات م ؟یینجایتو ا: نیروژ

 . کردم زیرو زانوهام گذاشتم و از جام بلند شدم و پشت شلوارم و تم دست

  اد؟یرامبد کجاست؟ نم. میبر دیآماده شو با نجام؛یکه ا ینیب یم -

 . بشه داشیپ دیبا گهیچرا، د: نیروژ

 . رامبد بود فعهندیباز شدن در اومد؛ ا يموقع صدا همون

 . سالم -

 . زد يسرشو بلند کرد و لبخند رامبد

 . سالم: رامبد

 . دیبه سرش مال لشویموبا نیروژ

  ؟يکجا بود -

 . و باز و بسته کرد شیپاشو لب پله گذاشت و بند کتون رامبد

  رون؟یب يساك لباسم و آورد نیروژ. دوستام شیپ -

 . رونیب اریتو هاله؛ ب لیوسا يآره ، همه :نیروژ

 . خونه ن کینزد نایمهبد و مل. حرف زدن برو آماده شو يبجا نیروژ -

 . باشه: نیروژ
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 . بلند رفت تو يو با قدما برگشت

 . ارهیو مانتومو ب فیخواستم ک نیاز روژ! پسره برخورد داشته باشم نیبا ا دیبا یه. برم تو خونه و باهاش روبرو بشم شدینم روم

تو اتاق تاپم رفته  دمیکه پر یموقع! بودم؟ ستادهیوضع جلوش ا نیمن با ا! هوار تو سرم یبه قول کام. منگاه انداخت هیخودم  به

چرا  دونمینم. من داد لیتحو میکرد و اخم وحشتناک ینگاه م یکرد؛ پس بگو داشت به چ یم ییخودنما سنگمیبود باال و پر

 ! فکر و کرده نیدش همحتما اونم با خو ه؛یباز یقرت زایچ نیکنن ا یفکر م ایبعض

 . خانوم خجول ایب: نیروژ

 . دمیبا حرض از دستش کش. بود و به طرفم گرفته بود زونیمانتو تو دستش آو. بلند کردم سرمو

  ؟یساکت ش شهیم -

 : با تعجب دستاشو باال برد و گفت نیروژ

  ؟يچرا خشن شد. باشه باشه -

 . که وارد کوچه شد دمیمهبد و د نیماش. و رفتم دم در دمیو پوش مانتوم

 . جلو؛ باهاشون سالم کردم اریپشت نشسته بودن و کام سیو آرام نایگلنوش و مل. ستادیجلو پام ا نیماش

  ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا سیآرام. انیسالم، بچه ها آماده ن؛ االن م -

 : از رو چشماش برداشت و گفت نکشویع سیآرام

. دست من بود دشمیآرشام اومده بود خونه اما نبودم و کل. و باهاشون اومدم دمیه ها رو دکه تو راه بچ ومدمیسالم؛ داشتم م -

 . نجاستیزنگ زدم گفت ا نیبهش زنگ زدم اما جواب نداد؛ بعد که به روژ

 . نیبه منم جا بد ام؟یب یحاال من با ک. یاوک -

 . نیکنار من بش ایب: اریکام

 : شونه باال انداختم و گفتم لکسیر یلیبود اما خ یشوخکنار راننده نشسته بود و حرفش به  جلو،

 . باشه -

 ! خرس ماده گنده ؟یشیجا م یکن یکردم؛ فکر م یشوخ: اریکام

 . جمع کردم و سرمو تکون دادم صورتمو

 . میشیجا م ییدوتا يالغر نیمن به ا. خرس عمته! کلمه نیاز ا ادیانقدر بدم م -

  :دستشو رو شونم گذاشت و گفت نیروژ

 . ایولشون کن؛ با ما ب -

 : به طرفش چرخوندم و گفتم یسرمو کم. بود ستادهیحاال کنارم ا نیروژ

 . باشه -
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شروع  حتاشیو نص شدیشدن مامان م یباعث عصبان نیهم! کنه یگل م میبچه باز یمواقع هیزبونم و درآوردم؛  اریکام يبرا

خونه شوهر و از  يبر يخوا یخودت، م يبرا يخانوم شد ،یستین بچه که ،يبزرگ شد گهیتو د ه؟یچه کار نیدختر ا " شدیم

 . " يتکرار يجور حرفا نیا

 . اومد سمتم نیتا در و بازکنن؛ روژ ستادمیا نیروژ نیماش کنار

  ؟يستادیا تو چرا اونجا ا: نیروژ

 ! ایزنیحرفا م. نمیتا بش یخب منتظرم در و باز کن -

 . میریآرشام م نیبا ماش: نیروژ

 ! عمرا نم؛یبش نشیکم گند زدم، حاال برم تو ماش! مونده برم ور دلش نمینه؛ هم يوا

 : چشمام سر دادم و گفتم يسرم به رو ياز باال مویآفتاب نکیع

 . رمیمن با مهبد م ه؟یچه کار -

 . اما نبودن؛ سر ِجام خشک شدم ششونیکردم که برم پ حرکت

 کجا رفتن؟  نایا -

 : چشمش و بست و گفت کی زد،یافتاب چشمشو م نکهیاطر ادست به کمر شد و بخ نیروژ

 . میسوار شو تا بهشون برس ایب. باهوش گهیرفته باشن؟ خب زودتر از ما راه افتادن د توننیبه نظرت کجا م -

 . رفتم شینقره ا یکروک يسرمو تکون دادم و سمت آئود. نداشتم يا گهیقبول نکنم؛ چون راه د تونستمینم گهید

افتادم؛  شگاهینما ادی. شهینم دایاصال پ رانیتو ا! زنهیبا آدم حرف م گه؛یم یچ ياوف آئود! سوارن یمه امروز کروکجون ه يا

 . اون ور آب و وارد کرده بود ينایچون ماش. گرفته لشونیحتما از فام

 ،يخوب که نداد نیشما ایخدا. نمیپشت سرش بش دیمنِ بدبخت با. راننده نشسته بود یپشت صندل نیروژ! شانس یخشک به

 ! واال به خدا ؛يکرد یم بمیشانس خوشگل نص هیحداقل  ؛يخوبم که نداد ياستادا ،يخواستگار خوب که نداد

 . آرشامم سوار شد و رامبدم پشت سرش. کردم و سوار شدم یپوف

 . از قابش در آورد و گذاشت رو چشماش نکشویع آرشام

 ! ژستش تو لوزالمعده م اوه،

 ! شمـــال يبه سو شیاومد و سمت اتوبان رفت؛ پ رونیکرد و با سرعت از کوچه ب و روشن نیماش

 

**** 

 

 ...  دیطول کش نیبخاطر هم م؛یکرده بود ریگ يبد کیتو تراف. میجاده چالوس م؛یحدودا پنج ساعته که تو راه االن
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 یو بعض فتمیالك پشت م ادیکه  رهیآروم م مواقع انقدر یبعض! روندنِ آرشام بود ومدیکه حرصم در م يزیراه از تنها چ تموم

 ! فتمیجت م ادیکه  رهیمواقع انقدر تند م

  ن؟یذره تند تر بر هی شهیآقا آرشام م -

  ؟يدیکه برام سر تکون م یحرف بزن یتونیو نم یسرشو تکون داد؛ مگه الل آرشام

 چه طرز سرعت گرفته؟  نیا! وونهید يپسره . دفعه به عقب پرت شدم هی

 ای ونیمام ونیتو دل کام میریم ایکنه  یچپ م نیو ماش دهیگفتم االن ما رو به کشتن م شد؛یم شتریب نطوریهم نیماش سرعت

 ! کنه؟ یم يجور نیپسره خله؟ چرا ا! ینیماش

 ! در ساعت لومتریک 165امام رضا؛  ای. راست خم شدم و به سرعت شمار نگاه کردم سمت

 : تند گفتم تند

 . نظرم عوض شد بهتره؛ نیآروم بر -

 ! نه نگاه کن یگیخواد منو حرص بده؛ م یم نیا. دوباره تکون داد سرشو

 . طرفه شد هیجاده خلوت بود؛ خدا رو شکر جاده . شهیم شترمیداره ب چ،یه شهیسرعتش که کم نم ر؛ینـــه خ دمید

 . هش فهموندمو اشاره ب مایبا ا. بگه تا سرعتشو کم کنه يزیچ هینگاه کردم بلکه اون  نیروژ به

 : تکون داد و رو به آرشام گفت يبرام سر نیروژ

 آرشام سرعتتو کم کن، چه خبره؟  -

 : صاف سرجاش نشست و گفت رامبد

 . دست ما امانته يمن به جهنم؛ ملود. مسافر همراهته خطرناکه ،يومدیکه ن یمسابقه رال. آره آرشام-

 : پهن و مردونه ش گفت يبا صدا آرشام

 . باشه -

 دنیمزاحم د نکشیع. آبروشم باال بود يتا هیکرد؛  یکنج لبش داشت نگاهم م یهمراه لبخند کج. بهش نگاه کردم نهیآ از

 . چشماش شده بود

 . رو پوشونده بود ایاز درخت در ینشستم و با اخم رومو برگردوندم سمت چپم که انبوه نهیبه س دست

 . کم تر شد؛ خداروشکر سرعتش

خودم عاشق صدا و آهنگاشم اما حالم بد شد . دهیگوش م "دعوت" يمرتضو ژنیداره آهنگ ب یشمال ه میدیکه رس یموقع از

 . از بس گوش دادم

 نکاریهم نمیا دن؛یاون کارو نکن بده، بدتر انجام م یگیبهشون م یوقت. کنه یدادم سکوت کنم؛ چون مثل بچه ها لج م حیترج

 ! لجباز يکنه؛ پسره  یو م
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 یهست بذار باور کنم* 

 برگردم ازکابوس بذار

 کنم ماهو دایپ بذار

 همه فانوس نیا ونیم

 تو بسپارم يبه دستا امویدن يفردا بذار

 دستا رو کم دارم نیکردن من ا یپروانگ واسه

 عسل واکن يبه کندو امویامشب کام دن هی

 ایخوام برگردم از دن یم

 رو به من بغل واکن تو

 يکرد یدر من زندگ تو

 یفهمیو مر ایرو نیا تو

 یطوفان ریدرگ خودت

  یفهمیرو م ایدر نیا تو

 يرو به قلبم داد ایدر

 يآزاد یعنیبندت بودن  تو

 * يرو به قلبم داد ایدر

 

 ! آهنگو گوش بده نیهوس کرده ا ایلب در میچون اومد دیشا! ــایدر

  ده؟یگوش م یکه ه شعر نظرشو جلب کرده نیا زیچه چ. آهنگ و گوش کردم نیخدا سرم درد گرفت از بس ا به

 : اهنگ و با خودم زمزمه کردم دوباره

  "! يبه قلبم داد...  يرو به قلبم داد ایدر "

داره گوش  ادشیبه  ایسمت در میو االنم که اومد استیاسم اون دختر در دیشا ده؟یاون عکسا گوش م ادینکنه به  ؟یک اخه

 ! دونمیچه م! دهیم

 رو به قلبش داد؟  ایدر یک -

 ! متاسفانه دمیسوال و بلند پرس نینبود که ا حواسم

 . دنیخند نیو روژ رامبد
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 : به سمتشون برگردوندم و گفتم سرمو

 ! ن؟یخندیم یبه چ -

 : لبخندشو جمع کرد و گفت نیروژ

 ! یچیه -

 : چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 ! خندهینم یچیآدم که به ه -

 : و گفت دیخند نیروژ

 ! يذهنت دنبال جواب سوال بودنگو تو  ،یچقدر ساکت گمیم -

 . رفتم يکردم و چشم غره ا یکج دهن

 . واقعا سرم درد گرفت ن؟یآهنگو عوض کن شهیآرشام خان م! دمیهه هه، خند -

 : رامبد چسبوند و گفت یخودشو به پشت صندل نیروژ

 ! دیمخم سوت کش ،یگذاشت میکه سوار شد یاز موقع. گهیراست م يآره ، ملود-

 . آهنگ نیرو ا زدیدوباره م میکرد یگفت نبود اما تا چند تا آهنگ گوش م یم نیکه روژ اونجور حاال

 . نیجاتون و عوض کن نیتونیاگه سختتونه م: آرشام

 . کنم یعوض م سیجامو با آرام! ستین يمسئله ا شم؛یم ادهیباشه، پ. "شو ادهیپ"گفت  میمستق ریغ! احمق

 ! نداره یتیسکوت کردم که بفهمه حرفش برام اهم. شمینه ناراحت م ارم،یکم م زایچ نیندادم؛ من نه با ا یجواب

 : معترض گفت نیروژ

 ا آرشام؟  -

 : گفت لکسیر یلیخ آرشام

 بله؟  -

 . زشته آرشام: رامبد

 : لب گفتم ریگذاشتم و ز نیدستمو رو دست روژ. کرد که ساکت شه یبا چشم و آبرو بهش اشاره م یه نیروژ

 . ستیمهم ن -

 . پشت سرِ ما بودن نایمهبد ا. سرمو چرخوندم و به عقب نگاه کردم. دیبه ذهنم رس يفکر هی

 : اس دادم اریکام به

 ! ما يکنار نیال نیایب -

 : جواب داد اریکام
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 شده؟  یچ -

 : نوشتم

اون پشت جمع تر به دخترا بگو . نیحرکت کن یاما با فاصله چند سانت نیکنار ماش قایو دق کینزد نیایب. که گفتم نیهم -

 . ننیبش

 چرا؟ : اریکام

 خب؟ . خواد بره و مقصد کجاس یاز آرشام بپرس کجا م نیاومد یفقط وقت. گم ینپرس، بعدا م -

 . امیخب؛ االن م لهیخ: اریکام

 . آرشام نیکرد و اومد کنار ماش ادیمهبد سرعتشو ز. پشت سرم نگاه کردم به

 آرشام؟ : اریکام

 ! میخانوادتا خونگرم. آرشام ازش بزرگتره نکهیشدن؛ با ا یمیشنا شده بودن و با هم دوست صمبا هم آ نایتولد مل تو

 : برگشت سمتش و گفت آرشام

 شده؟  یبله؟ چ -

و تو دستم فشردم و از  فمیک. کنم یکه نقشهمو عمل دمیمنم وقت و مناسب د. دیپرس ییازش در مورد مکان و مقصد نها اریکام

 ! از تو يدیبه ام ایخدا. جام بلند شدم

 . نیتو اون ماش دمیپر هیوحشت زده و متعجبِ آرشام و بق يمقابل نگاها در

 : دنیفرابنفش کش غیج دخترا

 ... مواظب باش  يملود -

 : من سرش و چرخوند و داد زد دنیهمزمان با پر ارمیکام

 ! يملـود -

 : تاز حدقه در اومده گف يو با چشما دیگردنش سمت من چرخ عیسر مهبد

 ! ابوالفضل ای -

 ! بودن دهیبهم چسب نایاوف؛ خوب شد ماش. خودمو چپوندم سیآرام کنار

 : تو جام جابجا کردم و گفتم خودمو

 ! بادمجون بم آفت نداره ن؛ینترس -

 : و مهبد گفتن اریکام

 . به خدا يا وونهید -

 . دمبراق نشه و متوجه نشن بغض کر میاشک يرو چشمام گذاشتم تا چشما نکمویع
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  م؟یرسیم یک. مهبد گازشو بده برو؛ االن اصال حوصله ندارم. نیانقدر حرف نزن -

 . میرسیم گهیساعت د میحدودا ن. الیو میریآرشام گفت م: اریکام

 . خوبه -

ا من واقع دنیبچه ها که فهم. گوش کردم "قرمز" دیام يبایو ز میدادم و چشمام و بستم؛ به آهنگ مال هیتک یو به صندل سرم

 . نزدن یحرف میبرس الیندارم تا به و يحال و حوصله ا

 

 خواستم برم رفتم ینم* 

 اگه رفتم  مونمیپش

 از عشقت رمیمیم دارم

 از عشق تو سر رفتم من

 که برگردم تونمینم

 احساس تو بد کردم به

 اومد شیپ یچ دمینفهم

 *قرمز بود و رد کردم  که

 

 . کرد سیو صورتمو خ دیگونه هام لغز يکرد؛ نم نم بارون رو ندیبارون شروع به چک. رعد و برق اومد يصدا

 

 ستیهوا هروقت که بارون*

  ستیفکر من چراغون تو

 از خاطرات تو پرم

 * یدونیکه م ستییهمونا

 

 . نم بارون و حس کنم ينتونستم بو گهید. بسته شد نیشد و سقف ماش یاهیبه س لیتبد رهیت یآب آسمون

 

 دم کی رهیم ادمیمگه *

 که من زندم یهر وقت ات

 يغزل شعر یبان تو

 ندمیاالن هم در آ هم
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 شتیپ امیخواد ب یم دلم

 دوشت يسر رو بذارم

 از عشقت رمیمیم بگم

 گم شم تو آغوشت برم

 بارون بود ریو تو ز من

 میجون هم قسم خورد به

 میچشم هم نگاه کرد تو

 * میاز عشق مرد میکرد نگاه

 

 . شد  دهیچشمام د یکیتارتو  یرنگ يبراق خاکستر لهیت دو

دو  د،یباریکه غرور ازش م يخاکستر لهیدو تا ت. رنگ جلو چشمام اومد يخاکستر لهیو باز و بسته کردم؛ دوباره دو تا ت چشمام

 . کنه یو ذوب م سوزونهیکه آدم و م لهیدو تا ت اره،یکنه و از پا درم یکه آدم و جذب خودش م يخاکستر لهیتات

ضبط و خاموش کرد و دستاشو  اریکام. و من چشمام و آروم باز کردم ستادیاز حرکت ا نیماش. ه گوشم خوردب ایامواج در يصدا

 . میدیو از رو چشمام برداشتم؛ فکر کنم رس نکیع. دیبه سمت جلو کش

گل  رونشیکه دورش حصار داشت و ب یو بزرگ کیش يالیآرشام طرف و. و نگاه کردم رونیبرداشتم و ب یمو از صندل هیتک

 . خودشه الیشده بود رفت؛ احتماال و يکار

 ! ادیانگار نه انگار که داره بارون م ره؛یراه م لکسیر چقدر

 يکرده بودم که اونجور کاریکردم انقدر بد رفتار کنه؛ مگه من چ یفکر نم. شدت گرفته بود؛ بارونم مثل من دلش گرفته بارون

 ! کرد؟ تمیحرف زد و اذ

 . کرد یم ییخودنما خوردیبا امواجش که با خشونت به تخته سنگا م یآب يایدر. و نگاه کردم نرویپنجره سمت چپم ب از

بلند  يبرداشتن و با گاما نیاز پشت ماش لویشدن و وسا ادهیپسرا پ. الیشدن و بدو بدو رفتن تو و ادهیپ نیاز ماش عیسر دخترا

 . رفتن تو ساختمون

 ! خدا یهــ ؛يبر گهیخونه د هی یتونیم گهیحتما م! باشه که اون یینداشتم برم داخل؛ اونم جا دوست

 . و ها کرد دینشست و دستاشو بهم مال نیداخل ماش. بود اریسرمو برگردوندم؛ کام. خورد نیماش شهیبه ش يزیچ

 : سمت من برگردوند و با لبخند گفت سرشو

 ! آزار بشه یما ب يملو آزار نمینب -

 : زدم و گفتم یتصنع لبخند
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 . کنه یسرم درد م یخان؛ فقط کم یشمام کام يابا، من همون ملو آزارنه ب -

 : و گفت دیکش سشیخ يبه موها یدست اریکام

  ؟یمطمئن -

 یعنیگفتم،  یراز دلمو بهش م شهیهم م؛یمونیم یمثل خواهر و برادر واقع. میو بزرگ شد میباهم بود یاز بچگ اریو کام من

 یلیکه خ ياز موارد ریغ مونهیتو دلم نم يزیکه چ مییون خودم از اون دسته ادماو ازش پنهون کنم؛ چ يزیچ تونستمینم

و با  ادیم شیکه در طول روز پ ییحرفا! خودم و دلم نیب یشخص لیمسا همون یعنیبزنم،  یناراحتم کنه و جاش نباشه حرف

 . میکن یهم رد و بدل م

اما به وقتش مثل  میکن یو کل کل م یشوخ یلیبا هم خ. مهپشت شهیهم یحام هیکنه؛ مثل  یحرف زدناش آرومم م رفتاراش،

 شیکه برام پ یلیراحت تمام حرف دلم و مسا یلیکه خ يالبته نه طور م؛یکن یو درد و دل م میزنیدوتا آدم بالغ با هم حرف م

 ! و بگم، نه ادیم

 ! پسر خودخواه ناراحت شدم؟ هیبهش بگم؛ بگم از  یدونستم چ ینم االن

 : ون چشم دوختم و گفتمشرشر بار به

 ! آره ، مطمئن مطمئنم-

 . داخل میحاال بلند شو بر. مشکلتو بهم بگو یاگه دوست داشت. یکنم بهم بگ یخب، اصرار نم لهیخ: اریکام

 . باشه ؛یکن یکه درکم م یمرس -

 . به صورتم خورد یگرم و مطبوع يهوا. داخل میو بدو رفت میشد ادهیپ نیماش از

 : فم و گفتاومد طر سیآرام

  ؟یحال یحالت بده؟ چرا ب ؟يملود یخوب -

 : زدم و گفتم لبخند

 . شهیکنه که با استراحت خوب م یسرم درد م یکم. خوبم زمیآره عز-

 . میشد یدستم و گرفت و منو سمت پله ها برد؛ وارد اتاق مربع شکل بزرگ سیآرام

  نجا؟یا میاومد یچ يبرا. کنم یآروم تر، فرار نم سیآرام -

 . رو شونه هام گذاشت و نشوندم رو تخت دستشو

 . کم دراز بکش تا سردردت بهتر بشه هی: سیآرام

 . نجامیزشته من ا نن،ییاالن همه پا. ستین يازین -

 . ادیبخواب حالت جا ب ؛یگم خواب یمن به بچه ها م: سیآرام

 : و گفتم دمیکش یقیعم نفس
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 . یمرس -

 : لبخند زد و گفت سیآرام

 . کنم یمخواهش  -

 . مانتو و شالم و در آوردم. و در و بست رونیب رفت

با  يو روکشش سورمه ا دیخوابش سف سیپوشونده شده بود، سرو يسورمه ا يواریبا کاغذ د وارشید. به اتاق انداختم ینگاه

 . بود دیخطوط پراکنده سف

 . معلوم بود نجایاز هم ایدروسعت . نما بود شهیسره و ش هیاتاقش  يپنجره . دمیپهلو راست دراز کش به

خود دختره  ایرو داده و  ایکه به آرشام در يدختر یآب يو برده؛ چشما يو رنگش دل پسر مغرور ایدر نیهم. شدم رهیخ ایدر به

 ! آرشام يایروبروم، چه در یآب يایدر نیدلباخته داره؛ چه ا هیکه  ایخوش به حال در! رو به قلبش داده ایدر است،یکه اسمش در

 . شدم که چشمام سوخت و مجبور شدم چشمامو از درد ببندم تا آروم بشه رهیبه روبروم خ انقدر

 

**** 

 

خودم و کشوندم باال و به تخت . شب گم شده بود نگاه کردم؛ شب شده بود یاهیکه تو س ییایبه در. کم چشمام باز شد کم

 . کمرم بلندشد يشکسته شدن ستون مهره ها يدم؛ صدابه بدنم دا یچشمام و باز و بسته کردم و کش و قوس. دادم هیتک

 . و در آورد و تو دستش گرفت شیاز تو کمد لباس ورزش. دمیکردم و سمت چپ چرخوندم که آرشام و د نییو باال و پا سرم

 : تعجب گفتم با

  ن؟یکن یم کاریچ نجایا -

 : گفت يسمتم و با لحن سرد برگشت

  رم؟یاجازه بگ اومدن به اتاقم ازتون يبرا دیبا -

 ! . سیکنه آرام کارتیمن؛ خدا بگم چ يوا یه

 :جواب دادم ياخم از جام بلند شدم و مثل خودش به سرد با

 . نجایمنو آورد ا سیدونستم اتاق شماس؛ آرام ینم دیببخش -

 . اومد داخل نیبه در اتاق زده شد و روژ يبزنه که ضربه ا یکرد و خواست حرف ياخم بد آرشام

 کنه؟  یم يجور نیوا، دختره خل شده؟ چرا ا. نگاهمون کرد ثیتعجب و بعد با لبخند خب با اولش

 . میرفت نییدستمو گرفت و با هم پا نیروژ. رونیمانتو و شالمو برداشتم و رفتم ب. جام بلند شدم از

 : مبل و گفت ينشوند رو منو
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 چه خبر؟  -

 . دهنمو گرفتم يو جلو دمیکش يا ازهیخم

 شما چه خبر؟ . یسالمتخبر،  چیه -

 : با آبرو به راه پله اشاره کرد و گفت نیروژ

  ؟یبگ يخوا یکلک نم -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 بگم؟  ویچ -

 . لبخند زد و موشکافانه نگاهم کرد نیروژ

 ! گهیبگو د ،یخودت: نیروژ

 بگم؟  ویچ ؟يشد وونهید -

 : گفت شخندیچند بار آبرو باال انداخت و با ن نیروژ

  ن؟یکرد یم کاریبا آرشام تو اتاق چ -

 بود االن؟  یمنظورش چ نیها؟ ا. گرد شد چشمام

کنار کمد  دمید توییشدم که پسردا داریمن خواب بودم و تازه ب. اشتباه برداشت نکن ؟یگ یم هیمزخرفات چ نیا نیروژ -

 ! انبوه لباساش نیب گردهیو دنبال لباسش م ستادهیا

  ؟يجد: نیروژ

 : رفتم و گفتم يغره ا چشم

 ...  يِکارا نیمن اهل ا ؟یواقعا منو بعد ده سال نشناخت یعنی نیروژ -

 ! کنه یرو ماسمال هیکرد قض یتند گفت و سع نیروژ

 . ناراحت نشو. گفتم یفکرا رو بکنم؟ اونم درمورد تو؟ فقط محض شوخ نیمن ا شهیمگه م. نه نه: نیروژ

 . شدم رهیخ روبروم زیبرگردوندم و به م رومو

 . کردم یگفتم که شوخ ،يملود دیببخش: نیروژ

 . ندادم جوابشو

 . پهلومو قلقلک داد نیروژ

 : گفتم یحال یکردم و با ب یآروم ي خنده

 . نکن نیروژ -

 : با بغض گفت نیروژ
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  ؟يشد ينطوریچرا ا ؛يتو که باجنبه بود. منو ببخش يملود -

اما از دستش ناراحت شدم چون فکر کردم منو باور داره؛  دمینم تیاهم هودهیب يزایچ نیو به ا میکه من دختر باجنبه ا درسته

 . بکنه يدوست نداشتم در موردم فکر بد

 : کردم و گفتم نگاهش

 . و نداشتم یحرف نیمن همون دختر باجنبه م اما واقعا ازت انتظار چن نیروژ -

 : شدم و با لبخند اضافه کردم بلند

 . شمال ومدمیوقته ن یلیخ. ایلب در میبر ایب ال،یخ یب -

 : بغلم کرد و گفت نیروژ

 . شهیتکرار نم گهیناراحتت کردم؛ د دیببخش يملود -

 . میرفت ایو سمت در رونیب میاز خونه زد نیو برداشتم و با روژ شرتمییبود؛ از داخلش سو نهیکنار شوم چمدونامون

 : خنده گفتم با

 ! تو برم نه تو رو خدا بازم تکرار کن؛ رو -

 . و بوسم کرد دیخند نیروژ

 بچه ها کجان؟  -

رو از  ایتاز تونستم در. میاومد نییپا اطیبزرگ با احت يو از سنگا میصخره شد کینزد. با دست ساحل و نشون داد نیروژ

 . حلقه زده بودن یشیچند نفر دور آت. نمیبب کینزد

 . اوناهاش، اونجان: نیروژ

کنده  يرو م؛یشد کشونینزد. زدیم يشدم و با دست خودمو مالش دادم؛ باد سرد نهیو دست به س دمیپر نییسنگ پا نیاخر از

 . کنار خودش برام جا باز کرد؛ کنارش نشستم اریکام. ها نشسته بودن

 . کنار رامبد، روبرومون نشست نیروژ

 . پاشو يملود م؛یو برقص میو بزن میحال کن میخوا یامشب م. وسط انینوازنده ها و خواننده ها ب. خب خب: رامبد

 . جمع کردم و دستمو ها کردم خودمو

 به من چه؟  ،يملود یگ یم خورهیم یبه توق یتق -

 . گهیبرامون بخون د: رامبد

 . آروم کنم دنیلرز یکردم دندونامو که از شدت سرما م یحلقه دستامو تنگ تر کردم و سع. شده بود سردم

 . ادینه؛ حسش نم -

 . صدا و ساز زدنت تنگ شده يدلم برا یلیخ. برامون بخون ایآرشام ب. م اومدا آرشا: رامبد
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 . ما شد يهمه  يحرفا رو زد که باعث خنده  نیناز ا با

 . من نشست يکنار رامبد، درست روبرو تاریهمراه گ آرشام

 . دستاشو باال آورد و تو هوا تکون داد رامبد

 . آرشام، آرشام، آرشام نیهمه بگ: رامبد

 . زشته ؟یزنیحرف م ينطوریکه ا يمگه تو دختر. گهیلوس، بسه د: نیژرو

 ! دهن برامون رپ بخون هیآرشام جون . رپ تنگ شده يآهنگا يمن دلم برا: رامبد

 ! ریهمون کفگ يخوراکت فقط ونداده؛ به قول ملود. ستیجور آهنگا ن نیآرشام اهل ا ؛یرامبد جان اشتباه گرفت: نیروژ

باور کردنش سخت باشه اما سه هفته  دیشا. گفتم ینم ریبهش نداشتم و بهش کفگ يوقت بود که کار یلیخ. م گرفت خنده

 داره؛ پدر و مادرش خسته نشدن از بس رفتن و اومدن؟  یآبن چه جون دونمیمن نم. میبار اومد خواستگار نیپنجم يبرا شیپ

  ؟یهست یمنتظر چ گه،ید آرشام بزن. خونمیآرشام بزنه، من م م؛یکن یم يکار هیخب : رامبد

 : به آرشام نگاه کرد و گفت نیروژ

 ! بزن دادا ست؛یول کنت ن یآرشام تا نزن -

 بزنم؟  یچ: آرشام

 . آرش و بزن و همراهش بخون "يملود "آها آهنگ ... اومـــم ... صبر کن ... خب : رامبد

 . خونهیآهنگا نم پیت نیآرشام از ا ؟یخل: نیروژ

 . خواد بزنه و بخونه یدلش م یاصال هر چ. رشام خودش زبون دارهخواهر من، آ: رامبد

و  یکل کل و سرگرم يمنم برادر داشتم، حداقل برا یکاشک دن؛یپریمثل بچه ها به هم م. نگاه کردم و لبخند زدم بهشون

 ! خوردیم يدرد هینبودن به  کاریب

 . بزنه تارینداره که بخواد باهاش گ یتمیر چیخواد بزنه؟ آخه اون آهنگ ه یم يجد يآرشام نگاه کردم؛ جد به

دستاش  زنه؛یچقدر قشنگ و ماهرانه م. برام آشنا بود یلیِ آهنگ خ يملود. توجه به جر و بحثشون شروع کرد به زدن یب آرشام

 . دیرقصیم تاریگ يمایس يرو

 : باز کرد و شروع به خوندن کرد لب

 

 کرد رییتغ یزندگ نیمن به ا دیو د دمیتو رو د* 

 *کرد  ریمن و با عشق درگ نتیریلبخند ش نیهم

 

 . راسش بودم نگاه کرد ریبلند کرد و تو چشمام که تو ت سرشو
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 واسه من از نفس افتاده هیشروع تازه ا* 

 *همه نداشته هام بهم داده  يتورو جا خدا

 

 يصاف تو چشما نکهیاز ا. نگاه کردمکرد  یجلز و ولز م شیکه تو آت ییو به چوب خشکا نییسرم و انداختم پا. شدم ریغافلگ

 . و سختم بود ومدیزل بزنم بدم م يپسر

 

 دهیتو بهم م يتماشا یچه آرامش دلچسب* 

 * دهیمن د يداریکه ب یخواب نیآل تر دهیا تو

 

 . خوندیو م زدیکرد و با قدرت م یسرم و بلند کردم؛ هنوز داشت نگاهم م آروم

 

 شه یخال لحظه از تو هیکه فردا  زارمینه نم* 

 * شهیواسم عوض م يبد يمعنا یبد هم بش تو

 

 . بشم دیسرخ وسف نمیبب ينبودم که تا پسر يا یخجالت دختر

 

  رهیتو م یحواسم پ یلحظه هم اگه دور ش هی* 

 * رهیمن نفسگ يبدون عطر تو برا هوا

 

 . راشیخوشرنگ و گ يمنم زل زدم تو چشما پس

 

 کرد  ایدلمو عفو دن ییایعشق در نیا نیبب* 

 *دل جا کرد  يتو ایدر هی شهیکه م يثابت کرد تو

 

 . اون خشم و نفرت تو چشماش نبود گهیچشماش سرد نبود، د گهید

 

  دهیتو بهم م يتماشا یچه آرامش دلچسب* 

 *دهیمن د يداریکه ب یخواب نیآل تر دهیا تو
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 . گرمم کرد نگاهش

 

 شه یلحظه از تو خال هیکه فردا  زارمینه نم* 

 *شهیواسم عوض م يبد يمعنا ید هم بشب تو

 

 ! منو تو خلسه فرو برد راشیمردونه و گ يصدا

 

 شه یلحظه از تو خال هیکه فردا  زارمینه نم* 

 *شهیواسم عوض م يبد يمعنا یبد هم بش تو

 

 . به خودم اومدم و نگاهمو از چشماش گرفتم انمیدست زدن اطراف يصدا با

 ! هیدحاال نوبت ملو. بود یعال: نیروژ

 . من؟ من بخونم؟ اصال. سرم و چرخوندم طرفش عیسر

 . يبخون ملود: نیروژ

 ! نه، خب تو خودت بخون -

 : صورتشو جمع کرد و گفت رامبد

 . بخون یخارج ایآهنگ شاد  هیحداقل تو ! میگفت یبه تو نم میاگه صدا داشت. گهیناز نکن د -

 . ادتکون د دییدستشو به سمت رامبد به نشونه تا نیروژ

 ! خونهیمثل آرشام فوق العاده م. محشره يملود يبچه ها، صدا. یخوب شد گفت: نیروژ

 . تکون داد نییسرشو به باال و پا دییلباشو رو هم فشار داد و به نشونه تا رامبد

 ! خونهیبچه ها انقدر قشنگ م. بخون یخارج يملود گه؛یراست م -

 . خونهیکنه و م یصحبت م ظیغل سته؛یب یخارج يآره ، تو خوندن آهنگا:نایمل

 : گفت جانیبا ه سیآرام

 خانوم؟  يدیافتخار م. کردن وسوسه شدم صداتو بشنوم فیانقدر تعر. يبخون ملود -

 ! بیجمله آشنا بود و غر نیچقدر ا! دم؟یم افتخار

 ! ناسعمرتون برف نیکه اگه صداشو نشنو نیمامانش مدرس زبانم هست؛ پس بدون یراست. آره بخون: نیروژ

 ! مایکرد يریبابا؛ چه گ يا

 : گرفتم و گفتم شیآت يجلو دستامو
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 . میباشه، من تسل -

 . آرشام دست زدن و هورا گفتن ریها غ بچه

 ... آهنگ آرش و . دمت گرم: نیروژ

 ! داشت یارادت خاص " broken angel "به آهنگ  گه؛یدونستم کدوم آهنگ و م یم

 . یگ یکدوم آهنگ و م دمیباشه، فهم -

 ! مامانت چه کرد ،يشد دهیالحق که ذاتا باهوش زائ: نیروژ

 . و گرد کردم و با گوشه چشم پسرا رو نشون دادم چشمام

 : گفتم یلب خون با

 ! خفه شو -

 . پسرا رو نگاه کرد یحیبا لبخند مل یجلو دهنشو گرفت و بعد از مکث نیروژ

 . دنیخند زیر زیجلو دهنشو گرفتن و ر سیو آرام نایمل

 : لبخندشو جمع و جور کرد و گفت سیآرام

 ! يصبر کن ملود یبخون نکهیلحظه قبل ا هی -

تا  دمیبه لبام دست کش. بود و صورتشون قرمز، نگاه کردم برهیلرزونشون رو و يبود و شونه ها نییپسرا که سرشون پا به

 ! بده یسوت دیبا شهیهم ذاره؛یمق آبرو واسه آدم نماح يدختره . زده بود نیکه روژ یخنده دار بود، هم حرف ناینخندم؛ هم وضع ا

 : که کنار آرشام نشسته بود نگاه کردم و گفتم سیآرام به

 شده؟  یچ -

 : آروم از پسرا چشم برداشت و گفت يبا خنده  سیآرام

 هوم؟  شو؛یبخون آرشام فارس یسیتو انگل -

 ! گهیدونست کدوم آهنگ و م یم سمیآرام پس

 : مان دستاشونو بهم زدن و گفتنهمز نایو مل نیروژ

 پسرا؟  هینظرتون چ ه؛یعال -

 : و گفت دیکش یبه صورت قرمزش دست اریکام

 . هیمتفاوت؛ عــال يدو صدا -

 : ضربه زد و گفت اریکام يکه هنوز در حال خنده بود به پا مهبد

 ! شروع کن يآره خوبه، ملود-

 ... اَه ! کنم؟ یهمخون نیبا ا من
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 : فتمکردم و گ یاخم

 ! نیانقدر نخند گه؛یبسه د -

 : وارد کرد و گفت يصداش به سر مهبد ضربه ا یب يبا خنده  اریکام

 ! بچه گهینخند د -

 . کارش خنده م گرفت از

 : مهبد و دادم جواب

 . دوست نداشته باشه همراه من بخونه دیشا ن؟ینظر آرشام و بدون نیخوا یباشه اما نم -

 ! چون سختم بود صحبت کنم یرسم تونستمینم

به  يو کم کم خنده شو قطع کرد و چهره جد دیآروم خند نیحرف روژ هیهمون موقع سر قض. بود ینیو مت نیپسر سنگ آرشام

 . خودش گرفت

 : سردش نگاهم کرد و گفت يچشما با

 . نیشروع کن ست،ین یمشکل -

 ! ه؟یمگه من گفتم مشکل ست؟ین یمشکل هه،

  ". ستین یکلمش": دلم اداشو در اوردم تو

 ! شهیبارم نگاهش مهربون م هی شه؛یبار رنگ نگاه و رفتاراش سرد م هیچرا  دونمینم من

 ! و آتشفشان یخیچهره متضاد؛ کوه  دو

 . منتظر نگاهم کردن همه

 . محکم دور خودم حلقه کردم و لبامو تر کردم دستامو

 

I’m so lonely, broken angel  

I’m so lonely, listen to myheart 

 خیلی تنهام، یه فرشته ي شکسته من

 خیلی تنهام، به قلبم گوش کن من

 

 : پاش گذاشت و شروع به زدن کرد و خوند يرو تارشویگ آرشام

 

 من، دوست دارم* 

 نده هیچشمِ من، گر به
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 تونمینم نه

 *تو، حالم بده  بدونِ

 

 : تو هم قفل کردم و نگاهش کردم دستامو

 

I’m so lonely, broken angel 

I’m so lonely, listen to myheart 

 خیلی تنهام، یه فرشته ي شکسته من

 خیلی تنهام، به قلبم گوش کن من

One n’ only, broken angel 

Come n’ save me, before I fallapart 

 یه نفرم، فرشته ي شکسته فقط

 نجاتم بده، قبل از اینکه به هم بریزم بیا

 

 . کردنگاهشو تو نگاهم قفل  آرشام

 

 کنارتم ،یتو هر جا که باش* 

 وونتمیآخرش، د تا

 یدونیتو نم تو،

 * شمیبرگرد پ ،یجونم که

 

 . بود ریچشماش واقعا نفوذ ناپذ. داشتمیزل زده بودم بهش و ازش چشم برنم نطوریهم من

 

I’m so lonely, broken angel 

I’m so lonely, listen to myheart 

One n’ only, broken angel 

Come n’ save, before I fallapart 

 

 . شد رهیخ شیسرشو خم کرد و به آت آرشام
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 یلیالال ل* 

 یلیل الال

 *الالال  الال،

 

 . پشتش نگاه کردم يایازش گرفتم و به در نگاهمو

 

I’m so lonely, broken angel 

I’m so lonely, listen to myheart 

One n’ only, broken angel 

Come n’ save, before I fallapart  

 

 . ها دست زدن و مهبد دستاشو به دهن گرفت و سوت زد بچه

 : با شوق دست زد و گفت نایمل

 . بود، آقا آرشام صدات محشره یعال -

 : محکم دست زد و گفت سمیآرام

 . نیخوند بایبگم کم گفتم، واقعا ز یهر چ -

 ! ساکت شد؟ هوینشو خورد که موش زبو. فقط دست زد و با لبخند نگاهمون کرد رامبد

 ! جور نگاها رو دوست داشتم نیا. دیباریم نیاز نگاهشون تحس. با لبخند نگاهم کردن اریو کام مهبد

 : پاهاش بود گفت يچونه هاش و آرنجش رو ریهمونطور که دستاش ز نیروژ

 ! بود یقشنگ بیمن فقط محو صداتون بودم، ترک. فوق العاده بود -

 : خنده گفتم با

 ! رو افهیق. اینجات بده؛ باز رفت تو رو نویا یکی -

 . برداشت و طرفم انداخت نیاز زم يزیخم شد و سنگ ر. و از اون حالت بامزه ش در اومد دیخند نمیروژ. دنیخند دخترا

 . نوك کفشم خورد؛ با پا سمت خودش پاس دادم به

 . کردن فیو مهبدم از آرشام تعر اریکام

 : بم و قشنگش گفت يو با صدا سرشو تکون داد آرشام

 . بچه ها یمرس -

 . فشار وارد کرد یدستمو تو دستش گرفت و بهش کم اریکام
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 . بودم دهیقشنگتو نشن يوقت بود صدا یلیخ: اریکام

 ! کنم دختر عمو یبهت افتخار م نطور؛یمنم هم: مهبد

 : زدم و گفتم لبخند

 . یمرس -

 . وزدار شده بودسرد شده بود؛ سرد که بود اما هوا س هوا

  ن؟یایداخل، نم رمیمن م ست؟یبچه ها شما سردتون ن -

 : گفتن دخترا

 . میچرا مام سردمون شده؛ اومد -

دستمو جلو بردم و گذاشتم گرماش تو بدنم . میتا گرم بش مینشست نهیکنار شوم. الیتو و میو قدم زنان رفت میجامون بلند شد از

 . بشه قیتزر

 . گرفت نهیشوم يمن نشست و مثل من دستشو جلو يچرم خنک و نرم کنار یلصند يکنارم رو سیآرام

 : سرشو سمتم چرخوند و گفت سیآرام

 ! يدار ییدختر تو چه صدا -

 . رخش نگاه کردم میکج کردم و به ن سرمو

 . يلطف دار -

 ا؟ باحال شدا نه بچه ه یلیبا آرشامم که خوند خ ه،یصداش عال. داره یباز و صاف يصدا: نایمل

 . کرد دیینشسته بود نگاه کرد و با سر حرفشو تا نهیکه سمت راستم رو کوسن بزرگ کنار شوم نایبه مل سیآرام

 . بود یجالب يصدا بیاوهوم، ترک: سیآرام

 . کن فیخوبه خوبه، کم از خواهرت تعر: نیروژ

 . دیمال یود و مگرفته ب شیکون نشسته بود و دستشو جلو آت يو دور از من رو نایسمت چپ مل نیروژ

 . اما جدا صدات حرف نداره: نیروژ

 . چسبوندم نهیگاه شوم هیدراز کردم و به تک پاهامو

 . یمرس ،یمرس ،یمرس -

 ! خواهش خانوم: سیآرام

 : و گفتم دمیکش يا ازهیخم

 ! بزنم تا کالفه نشم یچرت هیخوام برم  یم. بچه ها من خسته م -

 : فتمگ سیجام بلند شدم و رو به آرام از
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 چند تا اتاق داره؟  نجایا سیآرام -

 . پنج تا: سیآرام

 چطوره؟  م؛یاتاق باش هیگم ما دخترا تو  یم. میو بذار لمونیو نشونمون بده که وسا یکی -

 : بلند شد و گفت نمیروژ

 . میموافقم، بر -

 : بلند شد و گفت نهیاز کنار شوم سیآرام

 . میبر. باشه -

 دهیپوش ییمویل يواریداخلش با کاغذ د. اتاق آرشام بود يکه انتخاب کرده بود روبرو یاتاق. بقه باالبه ط میراه افتاد دنبالش

 . گذاشتم یرو همون تخت نشستم و چمدونم و کنار پاتخت. از تختا کنار پنجره بود یکینفره داشت؛  کیشده بود و سه تا تخت 

 : سرشو خاروند و گفت یبا ناراحت سیآرام

  م؟یدرست کن یام چش يحاال برا -

 . گذاشتم یپاتخت ياز دستم در آوردم و رو ساعتمو

 ساعت چنده؟  -

 . مینه و ن: نیروژ

 : اومد تو اتاق و گفت نایمل

 . شهیحالمون بد م میتنقالت خورد یلیتو راه خ م؛یشام سبک بخور -

 . دمیبردم باال و حلقه کردمشون و کش دستامو

 . گهیراست م یآره ، مل-

  م؟یدرست کن یماکاران: نیروژ

 . تخت چهار زانو نشستم و بهشون نگاه کردم رو

 . هینیسنگ يخودش غذا یماکاران ؟یماکاران یگیبعد م میشام سبک بخور گهیم: سیآرام

 . ستین نیبراشونم سنگ! ندارن یرمونیپسرا که س نه،یما سنگ يدرسته اما برا -

 . میخوردیم یکه ه میما بود. نخوردن میادیز زیآره، پسرا که چ:نایمل

 . نگاهش کرد يدست به کمر شد و با حالت طلبکارانه ا نیروژ

 . يخوردیم یپفکا رو دولپ یداشت دمیبــله، د -

 . باز بود نگاه کردم ششیکه ن نایو به مل دمیخند

  ؟یآره مل-
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 : پرت کرد طرفمون و گفت یکوسن نایمل

  م؟یدرست کن میحاال بر. کوفت، خب گرسنم بود -

 : و گفتم نییپا دمیرو تخت پر زا

 . میبر -

رشته ها رو نصف کردم و تو  م،یمواد و آماده کرد. تا خرخره پر بود خچالی شد؛یم دایتوش پ یهمه چ. تو آشپزخونه نییپا میرفت

جه گوشت و همراهش تفت داد و بعد توش رب گو نایو مل ختیر تابهیرو خورد کرد و تو ماه ازایپ نیروژ. ختمیآب جوش ر

 . و هم زد ختیر

 . کنه ینره، خوش طعم م ادتونی يفلفل دلمه ا -

 ! سرمون تو قابلمه بود سیبود و من و آرام يکردن فلفل دلمه ا زیمشغول ر نایمل. سر گوشت بود يباال نیروژ

  ن؟یدار یترش سیآرام -

 . و دستاشو شست نکیرفت سمت س سیآرام

  ته؟یل یترش م؛یداشته باش دیبا: سیآرام

 . میدیهر سه خند هوی. کردن یبرگردوندم؛ اونام داشتن منو نگاه م نیو روژ نایسمت مل سرمو

 : با تعجب سمتمون برگشت و گفت سیآرام

  ن؟یخندیم یچرا الک ن؟یچتونه؟ خل شد -

 : خنده گفتم نیب

 . سولماز دوستم افتادم ادی -

 : گفت جیگ سیآرام

 داره؟  یبه ترش یدوستتون چه ربط -

 : و گفتم دمیباال کش ودماغم

 . گهیبعدا بهت م نیداستان داره، روژ -

 : و گفت دیخند نیروژ

 . گمیآره م-

 : و گفت ختیو تو کاسه ها ر یترش سیآرام

 . باشه -

 . و خودم نشستم زیو بردم سر م یماکاران. دنیرو چ زیو پچه ها م دمیکش سیساعت بعد پسرا اومدن؛ شام و تو دوتا د مین

 . زیشون و شستن و اومدن سرمدستا پسرا
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 . هینگو از ماکاران ادیم یخوب يگم چه بو یم. به به: مهبد

 . و نشست دیو عقب کش یصندل. دیکش ییبه غدا نگاه کرد و بو ز؛یتازه اومده بود سر م اریکام

 نه؟  ه،یحتما کار ملود: اریکام

 : فتو از دهنش فاصله داد و با تعجب گ یچنگال پر از ماکارون سیآرام

  ن؟یآره، از کجا متوجه شد -

 : شد و در همون حال گفت دنیمشغول کش مهبد

  ؟یتو ماکاران زهیبر يعادت داره فلفل دلمه ا یمعلومه، ک -

 : همزمان گفتن نایو مل اریکام

 ! يملود -

 : و بخوره گفت یماکاران نکهیچنگال و تو ظرفش چرخوند و قبل ا رامبد

 . شهیوش مزه مخ یلیکنه؛ خ یم یکار خوب -

 . و بردارم یخم شدم که ترش زیجام بلند شدم و رو م از

 . که از دهن افتاد نیبخور -

 . میجام نشستم؛ همه مشغول شد سر

 ! و آروم کیش خورد؛یم ایمثل سلطنت. شد دهیآگاه نگاهم سمت آرشام کش ناخود

 

**** 

 

 . دمیبود و پوش یمشک يازرد رنگ که روش خط کیو کفش اسپرت نا داسیزرد آد یورزش لباس

 ! دادم کاله بذارم تا شال حیترج. دیوزیم یاتاق و باز کردم؛ باد گرم ي پنجره

 يبرداشتم و رو نکمویدستمال گردنم و دور گردنم انداختم؛ ع. بستم و داخل کاله لبه دار زرد رنگم چپوندم يگوجه ا موهامو

 . کالهم گذاشتم

 ... بود و همه خواب بودن  6 ساعت

 ! یبود و هوا شرج ادیهوا نه گرم بود، نه سرد؛ رطوبت ز. رفتم رونیاومدم و ب نییاز پله ها پا رومآ

 . دهیدوست دارم؛ بهم آرامش م یلیرو خ ایدر يصدا. آروم بود ایرفتم؛ در ایزنان لب در قدم
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 يواریکردم و به د یرو ط ایعرض در دنیدو قهیدق ستیبعد از ب. دنیشروع کردم به دو ایکنار در دن؛یدو يبرا دهیحال م االن

 يبرا یمناسب يجا. داشت يادیز يفاصله  الیقسمت سوت و کور بود و تا و نیا. دمیشده بود رس دهیکه تا لبِ ساحل کش

 ! کنم یفکر م لبتهکنه؛ ا یرفت و آمد نم یخلوت کردنه چون کس

 . شدیا کم کم داشت سرد مهو. کرده بودم یکه ط يریو قدم زنان برگشتم به مس دمیکش یقیعم نفس

 يدستام داخل شن ها. دادم هیشن و ماسه نشستم؛ پاهامو دراز کردم و دستامو کنار خودم و به پشت گذاشتم و بهشون تک يرو

 . چشمم گذاشتم يو رو نکمیع. کرد یم تمیو نورش اذ خوردیبهم م میآفتاب مستق. گرم فرو رفت

 : نگاه کردم و خوندم زدیبرق م تیفکه از شفا ایبه در. خوندن آهنگ کردم هوس

 

 آسمونو نگاه کن* 

 تابه به ما یداره م دیخورش

 *برقص، برقص  برقص،

 

 . شد یقاط ایامواج در يبا صدا صدام

 

 آسمونو نگاه کن، * 

 تابه به ما یداره م دیخورش

 برقص، برقص برقص،

 ... * سردش، پوسـ  نگاه

 

 . دمیشن یمزاحم يکردم که صدا یشعر و کامل م داشتم

  ن؟یدانشگاه، خوب يبایخانوم ز. نجاستیا یک نینیبه به، بچه ها بب -

 ! روز آروم داشته باشم؟ هی تونمیچرا من نم ایاز کجا نازل شد؟ خدا گهید نیا ؛یلعنت. سمت صدا برگشتم

. سر و پا و جزو اوباش بودن یت و باز اون دوتا متنفر بودم؛ ال. با دو تا از دوستاش اومده بود؛ حتما آرشام دعوتشون کرده ونداد

 . شده بودن ایموهاشون و داده بودن باال و مثل جوجه فکل

 . الیجام بلند شدم؛ دستامو بهم زدم تا شن پاك بشه و راه افتادم سمت و از

 : گفتم يکنارش رد شدم و به سرد از

 . ستمیبا وجود تو نه، خوب ن -

 . کرد و صورتش کبود شدکه ونداد دستاشو مشت  دمیگوشه چشم د با
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 : بگن که ونداد گفت يزیخواستن چ پسرا

 . ساکت -

 . سمت اون دوتا برگشتم

  ن؟یدست به برق زد -

 : تعجب گفتن با

 ! نه -

 ! ایبرق نره، جوجه فکل زیبعد دستتون تو پر يدفعه  نیمواظب باش. شده خیآخه موهاتون س ن؟یمطمئن -

 : ونداد گفت یسمت چپ پسر

 ! تو دهنتا زنمیست حرف بزن، مدر ،يهو -

 ! یبکن یتونینم یغلط چیه -

 ! شد؟ داریب یبود؛ ک اریکام يصدا

 . و دستشو براش تکون داد ستادیا کنارم

 . یغیجوجه ت یدرست حرف بزن دیتو با: اریکام

 . زدیموج م تیصداش خشم و عصبان تو

 : ش و گرفت و گفت قهیرفت جلو و  اریکام

 . یعوض ییتو خورهیم یکه تو دهن یاون -

 ! بودمش دهیند يجور نیخدا به دادمون برسه؛ تا حاال ا... هاشم  یقمر بن ای

من  ارن؟یسرش ن ییبال وونایح نیوقت ا هی. وحشت زده بودم گهیطرف د هیطرف خوشحال بودم که ازم دفاع کرد و از  هی از

 ! ستمیجلوشون با تونمیکه نم

 . ش گذاشتم و روش خم شدمو دستمو رو شونه  اریپشت کام رفتم

 : گوشش گفتم کنار

 . میبر ایولشون کن؛ ب اریکام -

 . دیشنیمنو نم ياصال صدا. کردم یبود که فکرشو م يزیتر از اون چ یعصبان اریکام

 . پسر و محکمتر گرفت و تکونش داد قهی

 : دیقفل شده ش غر يدندونا نیب اریکام

 . یتکرار کن عوض گهیبار د هی -

 : ته گفتمتته پ با
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 . میبر ایب. تو رو خدا ولش کن؛ اصال غلط کرد اریکام -

 ! یچه سعادت نه؛یا اریپس کام: ونداد

باز . آورده ریگ یعجب وقت ریکفگ نیا. کرد یبود و ما رو تماشا م ستادهیا نهیدست به س لکسیو ر کیش یلیسمتش؛ خ برگشتم

 . کنه یال مداره حال و احو يریب يریه نیداره؟ وسط ا يچه نقشه ا

 . حواسش به ما نبود اریکام

دوستش . شه نیصورتش کرد و باعث شد پسره پخش زم يمشت حواله  هی اریبهش گفت که کام يزیآروم چ شحندیبا ن پسره

 . رفت کمکش

 . و دستشو به طرفش دراز کرد ستادیصاف ا ونداد

  وونه؟ید یکن یم کاریچ: ونداد

 ! و خشونت؟ محاله اریکام. کنم کاریچ دیادونستم ب یبودم و نم دهیترس واقعا

 : و گرفتم و گفتم اریکام دست

 . میبر ایجون عمه ب. میبر ایب -

 . صورتش قرمز خون شده بود. نکرد یاصال به حرفم توجه اریکام

 : داد گفت با

 ... آشغال کثافت  -

 . کرد یش و پاك مشده  یبود و با دستمال داشت دهن خون نیبرد سمت پسره که هنوز پخش زم هجوم

 ! اما زور من کجا و زور اون کجا. و از پشت گرفتمش دمیکش یفیخف غیج

 . نکن؛ تو رو خدا نکن ار،ینه کام -

 : گفت ادیدستامو از خودش جدا کرد و با فر اریکام

 . و بذارم کف دستش، ولم کن زیهمه چ یب يپسره  نیحساب ا دیتو برو؛ من با. ولم کن يملود -

 : گفتم يدیپشت گرفتمش و با نا ام از دوباره

 . بس کن يکنم؛ جان ملود یولت نم -

 : اومد يمردونه ا يصدا

 چه خبره؟  نجایا -

کرد و  یجنجال به پا م شتریوندا که ب نیا. ماجرا رو تموم کنه نیشد که ا دایپ یکیشکرت؛ باالخره  ایخدا. آرشام بود يصدا

 . کرد یتر م يو جر اریکام
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چشم به هم زدن رفت سمت پسره که تازه به کمک دوستش و ونداد بلند شده بود؛ افتاد رو پسره و شروع کرد  کیدر  اریکام

 . به زدنش

 : با ناله و التماس گفتم بلند

 . ولش کن اریبسه، بس کن، کام اریکام ار،یکام -

 . نشستم نیسست و زانوهام خم شد و رو زم پاهام

 . بسه...  اریبسه کام -

 . دیرسینم یآنچنان يو به دعوا يجور نیافتاده بود اما نه ا ادیاتفاقا ز نیاز ا. مام جمع شده بودتو چش اشک

 ! داغ کرد و هجوم برد سمتش؟ اریبهش گفت که کام یپسره چ نیا

 ! بود خواستگارِ عاشق و دلخسته من؟ نیا. کرد یبود و تماشا م ستادهیمثل ماست ا ونداد

 : م گفتسمتشون و با تحک دیدو آرشام

 . دوستاتو جمع کن و ببرشون همونجا که بودن! ؟یکن ینگاه م يستادیونداد تو چرا ا. ولش کن اریکام -

 . فرزاد ولش کن: ونداد

 . بود يدر حال کتک کار اریکام با

 :ادامه داد ونداد

 . کمک کن بلند شه دمیبه وح -

 . شده بود یخون دیصورت وح. زدشیپسره افتاده بود و م يهنوز رو اریکام

 : گلنوش اومد يصدا

 ... نشس  نجایشده؟ چرا ا یچ يملود -

 : و گفت دیکش غیج

  ؟یکن یم کاریچ يدار اریکام ار؟یکام -

 : گفت ادیسمتش و از پشت گرفتش و بهش با فر دیدو

 . شیولش کن؛ کشت -

 :داد زد اریکام

 ...  آشغال يپسره ... رو آدم کنم  یعوض نیا دیمن با. گلنوش ولم کن -

 . نثارش کرد گهیمشت د هی و

 :گفت تیمحکم تر گرفتش و با عصبان گلنوش

 . بلند شو ؟یکن یم کاریچ ياحمق دار -
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 :برگشت سمتش و گفت اریکام

 ... گمشو  ؟یفهم ینم. گفتم ولم کن -

 :بود گفت ستادهیسرش ا يولش کرد و به آرشام که باال گلنوش

 ... تو رو خدا  کشتشیبرادر احمق من االن م نیا. نیاز هم جداشون کن. دیبکن يکار هیکنم شما  یآقا آرشام خواهش م -

 ... کنار حتما  نیاگه بر: آرشام

 . رفت کنار گلنوش

 :بلند گفت آرشام

 ... ولش کن ! گفتم؟ یچ يدیمگه نشن اریکام -

  .آروم گرفت اریبهش گفت که کام يزیآرشام در گوشش چ. محکم گرفت و بلندش کرد بازوشو

 . میبچه ها بر: ونداد

 : ونداد برگشت سمت آرشام و گفت رفتنیهمونطور که داشتن م. تو راه رفتن کمک کردن دیوح به

 .باشه آرشام خان، باشه -

 حرفو زد؟  نیبود؟ چون بهشون گفت که برن ا یچ منظورش

 . آروم بلند شدم. بغلمو گرفت تا بلند شم ریاومد کنارم و ز گلنوش

  ؟یخوب: گلنوش

 . ستمینه خوب ن -

 کردن؟  یم يو اون پسره داشتن کتک کار اریچرا کام: گلنوش

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 . دونمینم -

 :با تعجب گفت گلنوش

  ؟یدونینم -

 . به خاطر من دعوا کرد -

 شد؟  یمگه چ: گلنوش

  .پروندم کهیموقع گل کرد و به اون دوتا پسر که همراه ونداد بودن ت یب میطونیش -

 :گفت جانیبا ه گلنوش

 خب؟  -

  ؟يکنم؟ چرا انقدر ذوق زده شد یم فیمگه من دارم داستان تعر. خب و درد -
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 شد؟  یولش کن بگو چ! دنشیچه برسه به د جهیگوش دادنش مه. ارهیدر م جانیتو آدمو به ه يخب کارا. ادب یب: گلنوش

  ن؟یگفتم دست به برق زد. گهید یچیه -

 ! نه: دو تا گفتن اون

 :بهشون گفتم من

 ! ایجوجه فکل. برق نره زیبعد دستتون تو پر يدفعه  نیمواظب باش. شده خیآخه موهاتون س ن؟یمطمئن -

 . گلنوش بلند شد يخنده  يصدا

 :دهنشو گرفتم و گفتم يجلو

  دنه؟یچه طرز خند نیا. زشته دختر؛ آروم تر -

 :دستمو از رو دهنش برداشت و با خنده گفت گلنوش

 يچقدر تو رو دار. يملود يوا -

 بگم؟  شویمن بق يذاریحاال م... برو  -

 . با خنده سرشو به عالمت مثبت تکون داد گلنوش

 :گفت خوردیهمون پسره که داشت کتک م بعد

 . تو دهنتا زنمیم. درست حرف بزن -

 . شد و دعوا سر گرفت دایپ اریکام يموقع سرو کله  همون

 . شد یتو وروجک داداش گلم زخم پس به خاطر. نطوریکه ا: گلنوش

 : و با بغض گفتم نییو انداختم پا سرم

 . شرمندم -

 . میدستم و گرفت و به سمت پسرا رفت گلنوش

 . خانوم ينبود یتو که خجالت. زمیدشمنت شرمنده عز: گلنوش

 . زد و برگشتن طرف ما اریپشت کام یگفت و بعد دست يزیچ اریبه کام آرشام

 :و گفت دیبه سر و صورتش کش یدست. بود چشماش قرمز اریکام

 . هوا سرد شده. خونه میبچه ها بر -

 . میبر: آرشام

 . دمیشن يا دهیکش يدخترونه  يخنده  يوارد شدم صدا یوقت. زده نشد يا گهیحرف د الیبه و دنیرس تا

 ! اومد و رفت تو بغل آرشام نییاز پله ها پا يدختر

 . سالم آرشام جان: دختر
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 شد؟  داشیاز کجا پ ه؟یک گهید نیم جان؟ اآرشا بله؟

 . دیباال و گونه آرشام و بوس دیخودشو کش دختر

 . ذره شده بود هیدلم برات  ؟یخوب: دختر

 . میو دوباره به اونا نگاه کرد میو گلنوش با تعجب به هم نگاه کرد من

 :عقب و گفت دیسرشو کش آرشام

 . خوبم -

بهش گفت که دختر اخم  يزیچ هیگوشش  کشینزد ن؛ییو با اخم درهم سرشو آورد پا نییتن صداشو آورد پا. به ما بود پشتش

 . گفت یشیسرشو سمت ما چرخوند و نگاهمون کرد و ا. کرد

 : و گفت دیکش رونیدستکش و از دستاش ب. رونیاز آشپزخونه اومد ب سیآرام

  ن؟یکجا بود ن؟یا اومد -

 . ایلب در -

 : داد و گفت هیتککنار کانتر  واریبه د سیآرام

 . ستمین زیمن مثل تو سحر خ. خوش به حالت -

  ؟یکن ینم یمعرف سیآرام: دختر

 : و گفت ستادیصاف ا سیآرام

 . چرا -

 : لبخند به ما نگاه کرد و گفت با

 . زمیعز يو گلنوش دوستا يملود -

 . دختر خالم ایوان: با دست دختره رو نشون داد و گفت و

 :ردم و با لبخند گفتمبه سمتش دراز ک دستمو

 . خوشوقتم م؛یمن ملود -

 :غره رفت و گفت چشم

 . نطوریمنم هم. ایوان -

گفت ازش خوششون  یم سیو آرام نیکه روژ ستیهمون دختر خالشون ن نیا ا. دختر خالشه نیکرد؟ پس ا نیچرا همچ ش؛یا

 . همون باشه دیبا! ده؟یو به آرشام چسب ادینم

 دهیدرشت و کش يو چشما يزرد و قهوه ا تیالیها يپوست برنزه و موها. زدیتوش موج م يدیداشت اما پل یبانمک صورت

 . رفتیسوال م ریز تشیکرد و شخص یم کیحرکاتش خودشو کوچ نیبود اما با ا یداشت؛ در کل دختر قشنگ یسبز رنگ
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خل تر از  یکی. یکن یها آشنا م یک ما رو با ایبود؟ خدا یچشم غره رفتنش چ نیا لیکنه؟ دل یم يطور نیا ایچرا وان.  يأ

 ! گهید یکی

 :اومد کنارم و گفت سیآرام

 کالفه ست؟  اریچرا کام -

 . گمیبعدا م. مفصله انشیجر -

سکوت بچه ها  يرو از رو نیا. تو فکر میو رفت مینشست یهر مبل يسمت مبل ها و هر کدوم رو میگلنوش و پسرا رفت همراه

 . داد صیتشخ شهیم

شدن  يونداد و جر يو صبور دیوح شخندین لیبهش گفت؟ دل یچ دیشد؟ مگه وح یکرد و عصب یدفعه قاط کی اریکام چرا

 . درك کنم تونمیبود؟ اصال نم یچ اریکام

 . شکسته شد ایوان يپر عشوه  يفضا با صدا سکوت

گذاشت و خودشو  زیم يرو رو ینیآرشام رفت و س شیفنجون توش بود پ کیبه دست که  ینیس يبا لبخند کشدار ایوان

 !خودشو پرت کرد تا انداختن قایدق. انداخت بغل آرشام

 . خم شد و فنجون داد به آرشام  ایوان

 . قهوه بدون شکره. آرشام جان ریبگ: ایوان

 . دیآرشام و بوس گونه

 . عقب و همراه با اخم فنجونو از دستش گرفت دیسرشو کش آرشام

 . یمرس: آرشام

 :کرد و گفت شتریآرشام لبخندشو بتوجه به اخم  یب ایوان

 . زمینوش جون عز -

 ایاون لبخنده  دونمیمن نم! که آرشام آدم حسابش نکرد اوردیمبارك ن يکال به رو. من حالم بد شد چه برسه به آرشام ش؛یا

 !کشِ تنبون

 نجایشما هم ا. به به: زد و گفت یرفلبخند مزخ دیتا منو د. با اخم اومد داخل. ونداد بود. اومد يباز و بسته شدن در ورود يصدا

  ن؟یدار فیتشر

 . راست انداختم يپا يچپمو رو يمگه نرفته بود؟ پا. کم داشتم نویهم

 :کردم و گفتم یاخم

 . نداره یاگه اشکال. بله -

 خوش گذشت؟  ایلب در. معلومه که نداره: ونداد
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 :شد و گفتم شتریب اخمم

 . یلیبله خ -

 . میاز جامون بلند شد. باال میبا سر بهش اشاره کردم که برمو کردم طرف گلنوش و  رو

 . حسو تو اون لحظه داشتم و دارم نیمن که ا! انگار قصد داشت خرخرشو بجوه. کرد یصورت قرمز بهش نگاه م اریکام

 :گرفتم و گفتم دستشو

  ارم؟یب ییبرات چا. جان برو باال استراحت کن اریکام -

 . ادیوارد کردم تا به خودش ب يبه دستش فشار. کرد یاه مبا غضب به ونداد نگ اریکام

 :از جاش بلند شد و گفت اریکام

 . میبر خورم؛ینه نم -

 نکهیقبل از ا. در آوردم اریدستمو از دست کام. گلنوش رفت تو اتاق. اتاقشون بعد از اتاق ما بود. باال میگرفت و باهم رفت دستمو

 . کار بودم نیعاشق ا. کردم ختهیو موهاش و به هم ر دمیموهاش کش تو یدست. دمیبرم تو اتاق گونشو بوس

 :زدم و گفتم لبخند

 . من يدادش کوچولو رتتیقربون غ -

 :زد و گفت یکیلبخند کوچ اریکام

 . یرو دستم بمون یفتیپس ب ترسمیم يسوزوند ياز بس انرژ. یبرو بخواب خرس قطب -

 :کردم و گفتم ینینمک اخم

  ؟یآدم بش يخوا یم یتو ک. کنار یگذاشت تویو بچه باز ير کردم سر عقل اومدمن فک. بدجنس يا -

 . شمیکنار منم آدم م یگذاشت تویو بچه باز يهر وقت تو آدم شد: اریکام

 . بلند از کنارم رد شد يقدما با

 :و گفتم دمیخند

 . به خدا يا وونهید -

بعدش برم بخوابم تا  دیبا سوزونمیم يو انرژ دمیانجام م يادیکار ز تا. رفتم دانشگاه خوابالو شدم یمن از وقت. تو اتاق رفتم

 . یگفت خرس قطب یکام نیبه خاطر هم. رمیبگ يانرژ

 . رو تخت ولو شدم و به سقف زل زدم. بود دهیرو تخت دراز کش گلنوش

 . و نزد اریخدا رو شکر اون پسره کام: گلنوش

 ! بودا هیحرفت با کنا نمیر کن ببصب... اما . مهلت زدن بهش نداد اریاصال کام -

 :و گفت دیخند گلنوش
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 . ذره کبود بود هیفقط سمت راست صورتش . گفتم ينه جد -

 . نشد شیزیخدا رو شکر که چ. اوهوم -

 . چشمامو بستم. اومد داخل سیآرام

 . سینکنه آرام رتکایخدا بگم چ يا. چشممو باز کردم هی هیال. متر رفتم تو هوا و برگشتم رو تخت کیکردم  احساس

 :و بستم و گفتم چشمام

  ؟یکنیم ییخودنما يجور نیاما چرا ا يخودت رو فاش کرد تیهو زمیعز -

 :گفت یعصب سیآرام

 م؟یبود که من وحش نیمنظورت ا. ادب یب -

 :و گفت دیخند گلنوش

خودت رو فاش  تیکه تو هم هو. کنه یم دایفرد رو پ یاصل تیو هو تیترفند شخص نیکال با ا. نداشت ياصال منظور. نه -

 . يکرد

 . دیبعد قاه قاه خند و

 حتما از اثرات اون دوستت سمانه ست نه؟  دنه؟یچه طرز خند نیا. مرض يا. درد يا -

  ؟يدیاز کجا فهم. آره: گلنوش

  ؟يبخند يخوا یم يجور نیبعد ا. سرت ریخ یمملکت بش نیدکتر ا يخوا یمثال؛ فردا م يخرس گنده ا. تابلو بود -

 . نمیبا بزرگترت درست صحبت کن بب: گلنوش

 . باز کردم و آبرو باال دادم یکم دهنمو

 و رامبد کجان؟  نیروژ سیآرام. يریبگ يجد پیخواد تر ینم -

 . کنن دیخر رونیرفتن ب: سیآرام

 . نینکن دارمینهار ب يبرا. خوام بخوابم یمن م -

 . بخور بعد بخواب. شهیناهار آماده م گهیساعت د میا تا ن: سیآرام

 . پهلو شدم هی

 . اشتهام کور شده. ندارم یلیم. نه -

 :کرد و گفت یپوف گلنوش

 . من شیپ ایولش کن ب سیآرام. باشه بخواب -
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آهنگ مورد عالقه ام رو . رو داخل گوشام گذاشتم يهندزفر. برداشتم یاز رو پاتخت مویو هندزفر لیموبا. باز کردم چشمامو

گره خورده  يبا اخما يخاکستر لهیچشمام دو ت رهیو تو اسمون ت دمیجز آهنگ نشن ییصدا گهید. بستم گذاشتم و چشمامو

 . دمید

 

 تنهاس یلیتو اوج عشق و احساس دلم که خ* 

 نهیب یچشام تو رو م نجاسیا ادتیکه  یوقت

 نهیب یچشام تو رو م رمیطرف که م هر

 نهیعاشق شدن م دمیدلم شن از

 رمیمیتو مبدون  یاگه نباش يوا

 * رمیخوام که از تو جون بگ یدوباره م من

 

**** 

 

 . پاشو يملود ؟يملود ؟يملود -

 . نگاه کردم زدیکه داشت صدام م نیوحشت زده به روژ. رو تخت نشستم خیو س دمیخواب پر از

 :گفت یبا نگران نیروژ

 . تو رو خدا نکن. نه. نه یگفتیم یآخه ه ؟يدیدیکابوس م یداشت. ينشد داریصدات زدم ب یهر چ ؟یخوب -

 ! کابوس گنیکه بهش م یخواب وحشتناک دم،یخواب د. عرق بودم سیخ دم؛یکش میشونیبه پ یدست. دمیکش یقیعم نفس

 . آب برگشت وانیل کیبعد با  قهیو دو دق نییرفت پا نیروژ

 . رهیخ شاالیا ؟يدید یخواب چ. ادیبخور نفست باال ب ریبگ: نیروژ

 :و گفتم دمیسر کش پر از آب رو وانیل

. شده بود يکتک کار کنه؛یدوست آرشام داره با آرشام دعوا م نیونداد هم نیا دمید. خواب نبود؛ همون کابوس بود. شاالیا -

 . اما انگار دعوا سر من بود ادینم ادمی

  ؟یچ گهیخب د. همه راهو؟ دعوا سر من بود نیا رهیم یک. اوه اوه: نیروژ

 ساعت چنده؟  ؟ياومد یتازه سالمت کو؟ ک. گم یم يجد. گهینکن د تیاذ. بابا يا -

 . 5االن ساعت . که اومدم شهیم یچند ساعت. سالم خانوم. بپرس یکی یکی: نیروژ

  دم؟یساعت خواب 4من  یعنیواقعا؟  -

 . دختره حرف برات درست نکرده نیتا ا نییپا میبر ایپاشو ب. پاشو. گهیحتما د: نیروژ



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

 کدوم دختر؟  -

 . رهیگیتنم خارش م ارمیهمون که اسمشو ب: نیروژ

 . وونهید -

. يایگفت صدات کنم تو هم ب اریکام. بکنن یدست جمع يخواستن باز یبچه ها م میبر. مونهیم رونیامشب ب: نیروژ

 ! ایدار ادیخاطرخواه ز

 . گمشو -

 . ولو بودن ونیزیهمه دور تلو. نییپا میرفت

 . سالم  -

 ! کنهیچرا با من انقدر بد رفتار م دونمیمن نم. کردنسالم  ایوان ریها غ بچه

 . نیبد يباز شنهادیاومد؛ حاال پ میبچه ها ملود. خب لهیخ: رامبد

 . لیاسم فام: سیآرام

 . دهیاما االن حال نم ستیبد ن: رامبد

 پاسور؟ : نیروژ

 دبنا؟ : اریکام

 چشمک چطوره؟ : ونداد

 . نه: رامبد

 :و گفت دیخند گلنوش

 طوره؟ دوز چ -

 . نیجذاب بگ يباز هی ه؟یچ ایباز نیا. بابا يا: نیروژ

 :اریو کام سیآرام

 چطوره؟  قتیحق ایجرات  -

 ! هماهنگ چه

 :زد و گفت یسوت رامبد

 . بذار من اون لباتو ببوسم. قربون دهنت. دمتون گرم ول،یا -

 :زد تو صورتش و گفت اریکام

  ؟یگیمنو م. خدا مرگم بده -

 . میدیگفت که همه از خنده ترک نویدختروونه و با ناز ابامزه و  انقدر
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 . خجالت بکش رامبد: سیآرام

 ! ها کشهیاالن خجالت تو رو م. خجالتو نکش گهیبسه د: اریکام

 . الله ای ستیتو باغ ن ایآرشام کال  م؛یدیخند همه

 . نیروژ اریب ریماشع شهیش هی. مینیبش نییپا نیایبچه ها ب: رامبد

 . رگشتیشده  یخال ریماشع يبطر کیبا  رفت و نیروژ

 . آرشام بودم يمن روبرو یشگیهم یِاز بدشانس. مینشست نیرو زم همه

 . کنه یو انتهاش سمت هرکس افتاد سوال م دهیطرف هر کس افتاد اون جواب م يسر بطر. خب لهیخ: رامبد

 :و گفت دیدستاشو بهم مال اریکام

 . چرخونمیمن اول م. شروع کن -

 . ستادیا سیسرش سمت آرام. رو چرخوند يطرب یکام

  قت؟یحق ایجرات : اریکام

 . قتیحق: سیآرام

  ؟يتا حاال عاشق شد: اریکام

 . آره :سرشو بلند کرد و گفت هیبعد از چند ثان. نییسرشو انداخت پا سیآرام

 . ستادیسرش سمت آرشام ا. بود سیآرام نوبت

  قت؟یحق ایجرات : سیآرام

 . قتیحق: آرشام

 :زد و گفت یثیلبخند خب سیرامآ

 خوشت اومده؟  يتا االن از دختر -

 :کرد و گفت یاخم آرشام

 . نه -

 . داشته باشه تیکنم واقع یاما فکر نم. قتیحق یخودت گفت ؟یمطمئن: سیآرام

 . نگاه کرد سیتو هم رفت و غضبناك به آرام شتریاخماش ب آرشام

 ... به استثنا  اد؛یم نماصال ازشون خوش. همن نیهمه دخترا ع: آرشام

 منم شدم همه؟ . دست گلت درد نکنه: سیآرام

  ؟یبه استثنا ک. صبر کن حرفشو بزنه سیآرام. اه: ایوان

 . نفر کیبه استثنا : آرشام
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 . دنیسوت کش ییسه تا نیو رامبد و روژ سیآرام

 . و چرخوند يفرصت حرف زدن بهشون نداد و بطر آرشام

 . ستادیونداد ا سمت

  قت؟یحق ایجرات : مآرشا

 . جرات: ونداد

 . سیبنو هیبلند شو با پشتت قستنطن میتنوع که همه بخند يبرا. خب: آرشام

 . شیشونیبه پ دیکوب ونداد

 . رسمیبه حسابت م. نامرد: ونداد

 ! گهید زیچ هی ه؛یتکرار: سیآرام

 . گهیم نویچون لج کرده بدتر از ا شناسمیم نویمن ا. خوبه نینه هم: ونداد

 : زد و آروم گفت يپوزخند نیروژ

 ! کنه یو روشو کم نم دونهیخوبه م -

 . بلند شو: آرشام

. بود يریجور حالگ هینبود و انگار  یاز سر شوخ نکهیکردم آرشام شوخ طبع باشه؛ البته ا یاصال فکر نم! آرشامم آره ؟ بابا

 ! دونهیبا هم دارن خدا م يا یپدرکشتگ چه. نبود نطوریسرد و خشکه اما االن اصال ا زنهیحرف م یوقت شهیهم

 ! میدیبلند شد و پشت کرد به ما و شروع کرد به حرکت دادن باسنش؛ از خنده پوک ونداد

 ! شانس یبه خشک يا. من ثابت شد يسرش رو. رو چرخوند يتموم شد نشست و با خشونت بطر یوقت

 :زد و گفت يشخندین ونداد

  قت؟یحق ایجرئت  بایخانوم ز -

 . برم تو صورتش گفتیم نهطویش

 :کردم و گفتم اخم

 . جرات -

 مطمئن؟ : ونداد

 . مطمئنِ مطمئن -

 . منو ببوس: ونداد

 ! کردم یعجب غلط! يببوسم؟ اَ نویمن ا...  یعل ای

 . شد؟ من منتظرم یچ: ونداد
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 . دیسمت آرشام که روبروم بود چرخ اریاخت یب سرم

 ! نیدیدیو م نیبودیم دیکرده بود با یاخم چنان

بهش نگفتم دم  يزیباز چ. نفهم ریپسره کفگ. کردم یم سیونداد بودم شلوارمو خ يکرده بود که من اگه جا یظیغل اخم

 یمن ببوسمش؟ اونم چ. اه. انجام بدم دیخودم گفتم جرئت و با. شهیو هم نکنم که نم نکاریکنم؟ اگه ا کاریحاال چ. درآورد

 ... ر بده آه خدا صب... اونم لبش ! جنس مخالفم

 . نزد یفکش منقبض بود اما حرف. نگاه کردم اریکام به

 .يفکر هیآها . نه يبرم ببوسمش؟ وا دیواقعا با. قبول کنم نکهیندارم جز ا يا گهید ي چاره

 : گفتم عیسر 

 . باشه -

 :زد و گفت شخندین ونداد

 . منتظرم -

 . نبود دنتیگفتم باشه اما منظورم بوس -

 ! برداره دنیبگم تا دست از بوس اول بهش دروغ دیبا

 . دارم تیحساس دنیمن به بوس -

  ؟یکنیم یشوخ. که نشد حرف نیا: ونداد

 . ریکفگ يندارم آقا یمن باهاتون شوخ -

 . خنده ریزدن ز یو گلنوش پق نیو روژ سیآرام

 . میبکن میتونیم گهیکار د هیاما  -

  ؟یچ: ونداد

 . ستین يا گهیکنم؛ چاره د سکیر دیبا. خدا رو شکر انگار قانع شد خب

 . بوسمتیدارم م تیحساس نکهیبا ا ياگه تو برد چیاگه من بردم که ه. میکن یم يریمچ گ -

 :زد و گفت يا انهیلبخند موز ونداد

 . باشه،  قبول -

به و رفت؟  نییبود مثل خر سرشو گذاشت پا یک. سمت در دیهمه سر ها چرخ. اومد گهیشدن در به همد دهیکوب يصدا

 ... به درك ! کرد؟ نیچرا همچ! ا؟ آرشام بود که. جمعمون نگاه کردم

 . میکن یم يباز مینیشیاونجا م. شطرنج هم داره زیم. باز داره يفضا. الیپشت و میبر: ونداد

 . نیبچه ها بلندش. میبر. باشه -
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 :اومدن کنارم و هر سه باهم گفتن دخترا

 . يکرد یبزرگ سکیر -

 . دونمیم -

 :گفت تیبا عصبان نیروژ

 . اون پسره و زورش چند برابر توهه ینیب ینم يکور ؟يمگه مغز خر خورد ؟يبود؟ خر شد یچه حرف نیا ؟یدونیم -

 . نه یگ یم يگم خر یم: گلنوش

 . تند تر برداشتم و پشت ونداد حرکت کردم قدمامو

 . هنوز سرجاش بود اریکام

 . بچه ها دورمون جمع شدن. میهم نشست يروبرو زیپشت م یصندل يرو. الیو پشت و رونیب میرفت

 :دستشو رو شونه ونداد گذاشت و گفت ایوان

 . ریحالشو بگ. یتونیتو م -

 ... شک نکن : ونداد

 :و گفت دیخند ایوان

 ...  گهید یداداش خودم -

 ! پالسه رهیام مپس بگو چرا هرجا آرش. خدا يونداد پسرخاله آرشامه؟ وا یعنیونداد برادرشه؟  یعنیداداش؟  ها؟

 . 1. 2. 3. آماده: ایوان

 . به دادم برس... خدااا  يآ... دستم شکست . مامان به دادم برس يآ! داره يچه زور یلعنت يا. میتو هم قفل کرد دستامونو

 ... آره؛ االن وقتشه . کردم یاجرا م مویطانینقشه ش دیبا االن

 ... از تو  يدیبه ام ایخدا

 یخوردن یلیخ یزنیو لبخند خوشگلتو م یکن یچشماتو خمار م یوقت گنیهمه م. شمامو خمار کردمزدم و چ یحیمل لبخند

 ! یشیم

جلوتر  دیخودشو کش... دستاش شل شد ... جلو  دمیمنم خودمو کش. ادیآخ جون داره م. جلو ادیدست آزادم بهش اشاره کردم ب با

 ... 

 :زد و آروم گفت يلبخند ونداد

 ...  يشد میباالخره تسل -

 :دلم گفتم تو

 ... باش  الیخ نیبه هم -



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ١٨٣ 

داشت  نطوریزده شده؛ هم جانیه ومدیبه نظر م! که تونستم خرش کنم خوردیم افشینزدم و لبامو غنچه کردم؛ به ق یحرف

 . جلوتر ومدیم

 . زیشمردمو دستش و کوبوندم رو م متیغن فرصتو

 . و رفت نیوند زماه گفت و پاشو کوب ایوان. دنیکش غیج ياز سر شاد دخترا

 . دارم برات: ونداد

 . و آبرو دادم باال دمیخند

 ... آش کشک خالته : گفتم

 . دیکوب زیم يدستش رو مشت کرد و رو ونداد

 :قفل شده گفت يدندونا نیب

 .ینیب یحاال م -

 .شدم و ابروهامو باال انداختم نهیبه س دست

 :زدم و گفتم يپوزخند 

 ...  نمتیب یم زیر -

 . رفت نشیجواب بده روشو برگردوند و از محوطه خارج شد و به سمت ماش نکهیدون اب ونداد

 . بغلشون دمیپر غیسمت دخترا و با ج برگشتم

 . رسما چلونده شدم. محکم بغلم کرد سیآرام

 :گفت یبا خوشحال سیآرام

 . یاساس شیچزوند. بود یکارت عال -

 . حال کردم. ولیا: نیروژ

 :و گفت دیخند گلنوش

 . یدمت گرم مِِل -

 . ابرومو دادم باال يتا هینشستم و پا رو پا گذاشتم و  زیم يرو. اومدم رونیو از بغلشون ب دمیخند! نبودم؛ خنگول یکه مل من

  ؟یجذبه رو داشت -

 . دنیسه خند هر

 . يملود یباحال یلیخ: سیآرام

 :شدم و گفتم نهیبه س دست

 .دونمیم -
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 .يدونه ا هی: نیروژ

 .دونمیم -

 . يخر یلیخ: گلنوش

 . دونمیم -

 ! دادم یچه سوت دمیتازه فهم دن؛یو غش غش خند نیولو شدن رو زم دخترا

 :گفتم یتو صورتم و به شوخ زدم

 . لو رفتم...  يددم وا...  يوا يا -

و  نیو زمر دیکوبیبا مشت م نیروژ. بودن دهیچمن دراز کش يکه رو نمیگلنوش و روژ. بود دهیکه از خنده ترک سیآرام

 . دیخندیگلنوشم دستاشو رو شکمش گرفته بود و م د،یخندیم

 کجاست؟  نایمل ؛یمل یگلنوش گفت. بسه، بسه -

 :دست از خنده برداشت و گفت گلنوش

 . دوستاش شیبعد مهبد رسوندش پ. يرو ادهیصبح با مهبد رفتن پ -

  دمش؟یدوستاش؟ پس چرا به من نگفت؟ چرا ند -

 . به من گفت تا بهت بگم. شیدیند نیبه خاطر هم ؛يبود ایخب تو لب در: گلنوش

 . ستنیآها، دوستاش که شمال ن -

 . دنبالش رهیغروب م اریکام. ششونیرفت پ نامیمل. دنیرس شبیچرا د: گلنوش

 . شهیهوا داره سرد م. خونه میباشه، بر -

 . میبر: سیآرام

 کرد و رفت؟  یدفعه قاط کیچرا برادرت  سیآرام یراست -

 . واال خودم تو کارش موندم: سیرامآ

 . کرد شهیچه م گهیآرشامه د: نیروژ

 . سیآرام دیش؛ البته ببخش ندهیبه حال همسر آ يپس وا -

 . گهیم نویهم شهیمامان منم هم. خدا ببخشه: سیآرام

 . نمیبب نجایا ایب نیروژ. گهید زیچ هی -

 . کنارم اومد

 هوم؟ : نیروژ

  سه؟یآرام ونداد پسرخاله یچرا نگفت -
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 . مهم نبود: نیروژ

 . یگفتیم دیدرسته اما به هر حال با -

 . يدیحاال که فهم: نیروژ

 . به جر و بحث کردن نیداخل بعد شروع کن نیبر. خب لهیخ: گلنوش

. دکر یاصال بهم نگاه نم. نطوریبرگشته بود؛ آرشامم هم نایشب شده بود و مل. میحرف زد یدوساعت یکیتو اتاقمون و  میرفت

 ! یاز خودراض یخیکوه 

 یکیپاستا،  گفتیم یکی ،يقرمه سبز گفتیم یکی. میدادیشام نظر م يتو آشپزخونه و هر کدوم برا میدخترا جمع شد همه

 ... و  تزایپ گفتیم

 . در آوردم و مشغول شدم یو چهار تا ماه زریخودم رفتم سر فر آخر

 

**** 

 

 ...ست  12 کینزد ساعت

گرفتم برم  میتصم. زد به سرم یخواب یب. بره یظهر االن خوابم نم یبه خاطر پرخواب. دنیزود خواب یاز فرط خستگ هیبق 

نور . روشن نکردم یچراغ. رو تو گوشام گذاشتم يشلوارم گذاشتم و هندزفر بیرو تو ج لمیموبا. نشسته شام و بشورم يظرفا

 . دیتابیمهتاب از پشت پرده به داخل آشپزخونه م

 . خوندمیلب با آهنگ شعر و م ریشستن ظرفا بودم و ز مشغول یربع هی

 . واریو من چسبونده شدم به د نکیاز دستم افتاد تو س یبشقاب کف. شدم دهیدفعه احساس کردم به عقب کش هی

. دهنم گرفته شد يبزنم و کمک بخوام که جلو غیخواستم ج یم! ؟یبود نصفه شب یک گهید نیا. دنیشروع کرد به تند تپ قلبم

 . دمیاما االن واقعا ترس ستمین ییختر ترسود

 . دهنمو گرفته بود نگاه کردم؛ نور مهتاب به چهره ش خورد يکه جلو یکس به

 . یعوض يا! من، ونداد؟ يخدا

 : نره گفتم رونیکه صدا ب يدستم دستشو از رو دهنم برداشتم و آروم طور با

 . احمق؟ دستتو بکش یکنیم کاریچ يدار -

 . دادیگند الکل م ياووف؛ بو. دیخند ونداد

 . ندارم تیمن که کار ؟یترسیخانوم کوچولو چرا م: ونداد

 ! کرده تو خوردن يرو ادهیفکر کنم ز. که مسته دیفهم شهیم دنشیطرز حرف زدنش که کشدار بود و حالت خند از
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 . نداشت يادیدستاشو دو طرفم گذاشت؛ تعادل ز ونداد

فکر  نیخسته نباشم با ا! يچجور دونمیفقط نم. بود که از دستش در برم نیا دیذهنم رس که به يکنم؟ تنها فکر کاریچ حاال

 ! کردنم

 یم. و خم شدم تا از دستش در برم نییپا دمیدستاش کش نیخودمو از ب عیسر. ذره باهام فاصله داشت هیدستاش  خداروشکر

 ... خدا کمرم شکست  يوا وار؛یو منو کوبوند به د دیکه دستمو از پشت کش رونیخواستم بدوم و برم ب

 :کرد و گفت کیبهم نزد خودشو

 ... اما من از تو زرنگ ترم  یخوشگله، زرنگ هست -

 . خم شد؛ به لبام نگاه کرد یو سرشو آورد جلو و کم دیخند

 ! چقدر لبات سرخن عسلم. خوش طعم باشه یلیخ دیبا. هــوم: ونداد

 . حالم بهم خورد! ياَ

از جام  تونستمیاصال نم. فشردیم واریبازوهام رو محکم گرفته بود و منو به د! بود یسرسخت فیا اون حرتکون دادم ام خودمو

 . تکون بخورم

 . ولم کن. ومدیاز اولم ازت بدم م. دستتو بردار -

 :گفت ینیخشمگ يبا صدا ونداد

اما االن . يدیو منو نبوس یدر رفت رشیاما از ز یامروز قرار بود منو ببوس. یشیتو باالخره مال من م. گفته بودم با من لج نکن -

 ... 

 . دمیشنیشکستن استخون هامو م يصدا گهید. محکمتر فشار داد بازوهامو

 . خوردیحالم داشت بهم م. تنم مور مور شد. تند الکل به صورتم خورد يبو. کرد کتریبه صورتم نزد سرشو

 : گفتم تیست اما با عصبان دهیفا یبگم ب یو هرچ ستیدونستم تو حال خودش ن یکه م نیا با

 . گمشو کنار تا کار دستت ندادم. نداشته باش يبه من کار. آشغال ولم کن -

 . زنهیبرق م تیعسل يلبا نیهم ا یکیتو تار. جونم يا...  یکن ینم یغلط چیه: ونداد

 . دمیکنم؟ نشونت م ینم یغلط چیمن ه -

 . ه وسط پاش ضربه زدمزانوم رو خم کردم و ب. شده بودم یعصب بدجور

 . ازم فاصله گرفت و خم شد یجمع شد و کم صورتش

 :گفت بلند

 . یوحش. کثافت يدختره  -

 . جد و آبادته یوحش -
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 . کنم اما دست خودم نبود شونیکه مستن لج کنم و عصب ییبا کسا دیدونستم نبا یم

 . آورد کتریو نزد کیسرشو نزد. گذاشت یقبل يسرجاخواستم از کنارش رد بشم و برم اما به بازوم چنگ انداخت و منو  یم

 . کمکم کن ایخدا. داشتم ازین یبیاالن به امداد غ. به دادم برس ایخدا

 . چرخوندم سمت چپ سرمو

 : با همون لحن کشدارش گفت ونداد

 . وول نخور عسلم -

 .خفه شو -

 . دستش چونمو محکم گرفت و سمت خودش چرخوند با

 . خواد یهمه حرف نم نیبوس دادن که ا هی -

 . سانت با صورتم فاصله داشت 5صورتش فقط . کرد کیحد نزد نیشتریرو تا ب سرش

 . بدم یبه سرم حرکت تونستمیچونمو محکم گرفته بود که نم انقدر

 . نداشت يادیلباش با لبام فاصله ز گهید

 ! ؟يشنویصدامو م ایخدا... کمکم کن ... کنم  یازت خواهش م ایخدا

 . طرف صورت خودش دیش چونمو کشدست با

 . شد دهیبه عقب کش رهیلباش رو لبام قرار بگ نکهیاز ا قبل

 . دیرس یبیامداد غ. شکرت ایخدا

 . و با پاش در آشپزخونه رو بست واریونداد رو کوبوند به د آرشام

 :گفت یعصب يبا صدا آرشام

 ! ونداد؟ یکن یم یچه غلط -

 :زد و گفت شخندین ونداد

 . میکرد یدر مورد دانشگاه صحبت م میخانوم داشت يدبا ملو -

 اریانقدر ادم هش! گه؟یمسته دروغ م یوقت یو گرنه ک ستیهم نخورده و کامال مست ن يادیانگار ز نیا... نفهم  يپسره  يا

 شه؟یم

 :و گفت رونیپرتش کرد ب آرشام

 . رونیبمن گمشو  ياز خونه . همون ارازل و اوباش شیبرو پ. برو گمشو ونداد -

رفتم و پشت آرشام  يبه سمت در ورود واشی. خوردیو تلوتلو م رفتیو اونور م نوریا یتو راه رفتن نداشت و ه یتعادل چیه ونداد

 . قرار گرفتم
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 . خارج شد و رفت الیاز و ونداد

 . قدم برم عقب هیدفعه برگشت طرفم که باعث شد  کی. موند یحرکت باق یب هیچند ثان آرشام

 ! دمیترس یکن یم کاریچ -

 ! ت؟یعصبان ایبود  یبه خاطر کم خواب. چشماش قرمز بود. نگاه کردم بهش

 ! ؟يدیحرکت از خودم نشون دادم ترس هیبهت اما از من که  دیچسب یوقت يدینترس بهیاز اون پسره غر: آرشام

 ! یستین بهیکه تو غر نه

 . بحث کردن نداشتم يحوصله  اصال

 ! ؟ینزن خودیحرف ب شهیم -

  ن؟یکرد یم نیداشت یچه غلط: آرشام

 . بارش کنم اما نذاشت حرف بزنم زیچ هیخواستم  یم

 :به خون نشسته نگاهم کرد و گفت يبا چشما آرشام

  ؟یبا پسرا الس بزن يعادت دار شهیتو هم -

 . از تحمل من خارج بود نیکرد و ا یم يرو ادهیداشت ز گهید

 . خفه شو -

 :تزد تو صورتم و گف آرشام

 نکنم؟  ایکنم  کاریچ یگ یبه من م یکن یچطور جرئت م -

 . يباالخره اون روتو نشون داد. یپرت شد سمت راست؛ دستت بشکنه، وحش صورتم

 : گفتم تینفرتمو جمع کردم تو چشمامو و با عصبان همه

  ؟يمنو زد یتو به چه حق -

مگه . شده بود مونیانگار پش. ومدیکالفه به نظر م. دتو موهاش ز یروش؛ دست دیدو دستشو گذاشت رو صورتش و کش آرشام

 ! هم نشه؟ مونیپش شهیم

 :گفت یبا لحن نسبتا آروم آرشام

 . کارو بکنم نیخواستم ا ینم -

 ! ؟یبگ دیببخش هی يریمیم یخی يپسره  آخه

 . اصال به حرفش گوش ندادم. تو حال خودم نبودم اصال

 . رمیگ یچون بدجور پاچه م. ادیمن نم کینزد یجور مواقع کس نیا. نفرت زل زدم بهش با

 . پدرم تا االن دست روم بلند نکرده یحت. منو نزده بود یتا حاال کس -
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 ... خواستم  یگفتم که نم: دستاشو تو موهاش فرو کرد و گفت آرشام

 . به حرفش ادامه بده نذاشتم

 . خواستن و نخواستنت مال خودت -

. رفتم اینکردم وسمت در یتوجه "... صبرکن  "گفت یبه حرفاش که م. رونیشدم و زدم ب بلند وتند از کنارش رد يقدما با

 . دیرسیم وارید هیبار رفته بودم که انتهاش به  نیکه اول یرفتم همون قسمت

 ! چطور؟ ؟یزنیحرفو بزنه؟ چطور به خودش اجازه داد به من بگه تو با پسرا الس م نیتونست ا چطور

. اشک تو چشمام حلقه زده! چرا احساس ضعف کردم دونمیاما االن نم. بودم يا يدختر قو. بود یشرجهوا . دمیرس ایدر لب

 . کنم هیخوام مثل بچه ها گر ینم

 : خودم گفتم شیپ. دمیکش یقیعم نفس

 . فکر نکن ایامواج در يجز صدا زیچ چیآروم باش و به ه. افتاده یانگار نه انگار که اتفاق. آروم باش يملود -

 . پرواز دارم 3ساعت  يعازم کانادا هستم و برا دافر

تاپ حلقه  رشیز. رو از تنم در آوردم وریپل. تنم بود وریو پول یشلوار ورزش. تمام تنم داغ بود. احساس گرما کردم. سرد نبود هوا

 . با بلوز بلند بخوابم تونمیچون شبا نم. تنم بود يا

 . ه پوستم خورد تنم مورمور شدکه ب میباد مال. کردم یاحساس سرما نم اصال

آروم بود اما هرلحظه ممکن بود  ایدر. ایآروم رفتم تو آب در يهامو در آوردم و با قدما ییدمپا. پرت کردم رو شن ها ورمویپل

 ! دو دل بود ایانگار در. بشه یطوفان

 . مردمیداشتم از گرما م. خنک شدم شیآخ. دیآب تا شونه هام رس نکهیرفتم جلو تا ا نطوریهم

 . دوباره صدام کرد. بار به اسم صدام کرد نیاول يبرا. کرد یکه صدام م شدیم دهیآرشام شن يصدا

  ؟ییکجا يملود: آرشام

 . هه.! گردهیکنه و دنبالم م یحاال االن داره صدام م. زدیبا من به زور حرف م یاون حت. بود بیعج یلیخ

 ! زده یتهمت نیمچکه ه کشهیوجدانش درد گرفته و داره عذاب م حتما

ندادم  یتیاهم. شهیم کیداره نزد. نگاهش کردم یچشم ریچرخوندمو ز یسرمو کم. شدیم کیصداش هم نزد. دیکنم منو د فکر

 . و به راه خودم ادامه دادم

 ... شد  یپام خال ریلحظه احساس کردم ز هیجلو که  رفتمیداشتم م نطوریهم

. کردم خودمو باال بکشم یسع. آب رفتم ریهجوم آورد سمتم و ز ایم کمک که آب درخواستم بلند بگ یم. دمیترس. کرد خی بدنم

دستامو آوردم . اومدم رونیدوباره از آب ب. آب ریخواستم بگم کمک که دوباره رفتم ز. ومدیکه آرشام داشت م یبرگشتم سمت

 . چشمام تار شده بود. دیدیمچشمام درست ن گهید. باال و تکون دادم
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 .دمیند یچیه گهیروم تار شد و د شیپ ایدن. ایسمت در دیدر آورد و دو شرتشویبود که آرشام ت نیا دمیه دک يزیچ تنها

 

 **** 

 

 حالش خوبه؟  -

 افتاده؟  یچه اتفاق -

 ...  شدیم دهیهمه جا تار د. باز شد مهیکردم چشمامو باز کنم؛ ن یسع. دمیدور و برم شن ییصداها

 . ادیداره به هوش م -

 . کردم و آروم آروم چشمامو باز کردم یدوباره سع. باز و بسته کردم چشمامو

 . بچه ها چشماشو باز کرد -

 . ادیب نیصداش کن نیآرشام کجاست؟ بر -

 . دخترا دورم جمع شده بودن. نمیتونستم اطرافمو بب تازه

 : سرم و گفت ينگران اومد باال نایمل

  ؟یخوب -

 چت شد؟ . يب کردتو که ما رو جون به ل يملود: نیروژ

دعوا ... آرشام ... بوسه ... ونداد  یمست... ونداد تو آشپزخونه ... شستن ظرف . که افتاد برام مرور شد یحرفش اتفاقات نیا با

 ... آرشام و  يصدا...  یطوفان يایدر... شنا ...  ایلب در... آرشام  یلیس... کردنشون 

 نجایمگه من غرق نشده بودم؟ پس ا. برام افتاد یکه چه اتفاق وحشتناک دمیتازه فهم. رفتیحوادث جلو چشمام رژه م همه

 ! است؟یتو رو نهاینکنه همه ا ام؟یکنم؟ نکنه تو اون دن یم کاریچ

 . م بلند شد نهیکه خس خس س دمیکش یقینفس عم. کرد يدیشد سرفه

 . دیبوس مویشونیکنارم نشست و پ یبا صورت اشک گلنوش

  ؟یزنیرا حرف نمچ طونک؟یش یخوب: گلنوش

 ! نم؟یب یها همه توهمه؟ نکنه دارم خواب م نیا

 ! ن؟یشکل نیچرا ا. چشماش قرمز بود. که دستمو گرفته بود سیکردم به آرام رو

 : وحشتناکم که گرفته بود گفتم يصدا با

 . داریب ایخوابم  نمیدونه بزن تو گوشم بب هی سیآرام -

 : ش شدت گرفت و گفت هیگر سیآرام
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  ؟يسرخودت آورد ییچه بال. مرگم بده خدا -

 . کردم ینفس م یتا هوا رو ببلعم؛ احساس تنگ دمیکش یقینفس عم باز

 . گم بزن تو صورتم یم! ؟یزنیم هیحرفا چ نیا سیآرام -

 : باال و گفت دیدماغشو کش سیآرام

  ؟يشد وونهید -

 : کنان گفت نیف نیف نایمل

  ؟يدیصدمه که ند ؟يملود یخوب -

 من مردم؟  دار؟یب ایکنن؟ من االن خوابم  یم یخوب یچرا انقدر خوب. کردن یم میاشتن عصباند گهید

 .کردم تا صدام صاف بشه سرفه

 خودم بزنم؟  ای یزنیم سیآرام -

 ! چرا بزنم؟ مگه مشکل دارم که بزنمت؟. یکن یمونده خودزن نمیهم. خدا مرگم بده: سیآرام

 . بزن انقدر حرف نزن -

 . زد تو صورتم که دادم رفت هوا نیهمچ. رِگوشمیلب بسم اهللا گفت و شتلق زد ز ریز سیآرام

 :ش گذاشتم و گفتم یلیس يدستمو رو جا. بستم چشمامو

 . يآ. دستت بشکنه. يآ يچه طرز زدنه؟ آ نیا. فکم از جاش دراومد. مامان يآ -

 :خنده کرد و بلند گفت هیگر نیب نیروژ

 ! از منم سالم تره که نیبچه ها ا. یمونیم یدار باقزهر يتو همون ملود. نه بابا -

 :نگاش کردم و گفتم نیخشمگ

 . کجاش خنده داشت؟ صورتم ناقص شد. کوفت -

 :کرد و گفت هیگر سیآرام

 . يملود دیببخش. غلط کردم -

 .دمیزدم و به گونه م دست کش يلبخند

 .يفکمو کج کرد -

 :و گفت دیخند گلنوش

 . حرفاست نیپوست کلفت تر از ا يملود. کردن نداره هیه گرک نیا سیآرام... اووو  -

 : کرد و گفت یبا دستمال دماغشو خال نایمل

 . يفکر کردم مرد ؛يموند يکه همون ملود هیشکرش باق يتشکرته؟ جا يجا يملود -
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  .کشمیدست نم ایدن نیشماها رو نخورم از ا يمن تا حلوا. دختر ریزبونتو گاز بگ شاال،یا یالل ش -

 . بزن یصورتت درد گرفت؟ خب به من چه؛ خودت گفت ؟یخوب: سیآرام

 .محکم تو دستم فشردم و لبخند زدم دستشو

 . نکن هیگر گهید. یبکن نکارویمن خودم ازت خوستم ا. زمینداره عز یاشکال -

 : و گفت ختیدوباره اشک ر سیآرام

 خروس شده؟  هیصدات چرا شب -

 وستهیپ يو سرفه ها نهیمنم همراه خس خس س دن؛یبلند خند يهمه با صدا. ها شده بود بچه نیحرکتش خنده م گرفت؛ ع از

 . دمیخند

 شد؟  یچ نمیکن بب فیخب تعر: نایمل

  شد؟یچ یچ -

 . کرد داتیو آرشام پ يکه تو آب غرق شد نیهم: نیروژ

اتاق خودمون نبود،  نجایبه اطرافم نگاه کردم؛ ا. ادیمن ادمیافتاد آرشام اومده بود کمکم اما از اونجا به بعد اصال  ادمیتازه به . اوه

 ! کنم؟ یم کاریچ نجایمن ا! آرشام؟. اتاق آرشام بود

 کنم؟  یم کاریچ نجایمن ا. همون اتفاق برام افتاد ن؟یدونیم یشما چ. نشد یچیه -

 . نجایآرشام آوردتت ا: سیآرام

 خودش کجاست؟  -

 . دارو بخره رونیرفته بود ب اریمفکر کنم با مهبد و کا. دونمینم: سیآرام

  ؟یچ يدارو برا -

 . نیسرما نخور ترسنیتو آب آقا م نیافتاد ینه که سرکار تلپ. یجناب عال يبرا: نیروژ

 ...  يچجور ؟یگ یچرت و پرت چرا م -

 . که به در خورد باعث شد حرفمو نصفه قطع کنم يضربه ا يصدا

 . دییبفرما -

 ! شد انیدر نما يدر آستانه  یخیکوه  يو رعنا دیرش قامت

 . نگاه کردم ایکردم و سرمو برگردوندم سمت پنجره و به در یاخم

 . اریآب ب وانیل هیبرو  سیآرام: آرشام

 . رفت رونیگفت و ب يباشه ا سیآرام

 . تنش داغه. بهوش اومد يملود. يخدا رو شکر که اومد: نیروژ
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 . شمیم ضیفکر کنم دارم مر. کنه یچقدر گلو و تنم درد م يوا. تخت صاف نشستم رو

 . ستیسالم کردنم بلد ن. بزرگ کرده کلیفقط ه کریغول پ ي پسره

 : وارد اتاق شد و رو به دخترا گفت آرشام

  ن؟یاتاق و خلوت کن شهیبچه ها م -

 . مونمیخودخواه تنها نم نیخواد برن؟ من با ا یم یچ يبرا

 . هستن نجایهم رینخ -

 . وقته رفتنه. نیاده شآم نیبر نیروژ: آرشام

 . دخترا میبر. باشه: نیروژ

 : گفتم یعصب

 . نیگفتم نر -

 . دوست ندارم فضا شلوغ باشه. کنم نتیخوام معا یم: آرشام

 . يبه جهنم که دوست ندار! ؟یکن نمیازت خواست معا یک

 : اخم گفتم با

  ؟یممگه دکتر. هم به کمکتون ندارم يازین. اما من دوست دارم شلوغ باشه -

 : کرد و گفت زیسرزنش آم ياز اون نگاها نیروژ

 . میوسائلمونو جمع کن دیبا. میکار دار یلیکه خ میبر نیبلند ش نایگلنوش، مل. لج نکن دختر -

 . اشاره کردم که نره نایآبرو به مل با

 ". نه" یعنی. حرکت منو تکرار کرد و آبرو انداخت باال یمثل طوط نایمل

 توشه؟  یچ. بود کیت آرشام پالستدس. رفتن رونیب همه

 . ستادیو دور زد و باال سرم ا تخت

چقدرم ! چرا دقت نکرده بودم؟. تنم بود یرنگ یمشک شرتییسو. تو خودم جمع کردم و دستامو دور پاهام حلقه کردم پاهامو

 ! گشاده

 . سرمو بلند کردم و نگاهش کردم. بود ستادهیحرکت ا یب نطوریهم آرشام

  ن؟یدار يبرن؟ کار نیچرا گفت شده؟ يزیچ -

 . جذاب تر شده ينطوریا. بود شونیو پر ختهیپرپشتش بهم ر يموها. چشماش خمار شده بود. ناز شده بود چقدر

 : کرد و گفت زیچشماشو ر آرشام

 . يرو دار یلیخ -
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 :تکون دادم و گفتم سرمو

 . نظر لطفتونه -

 . دمیاما من شن. گفت که من نشنوم يزیلب چ ریز آرشام

 ! وروجک تخس -

 . آب اومد داخل وانیل هیبا  سیآرام. سرمو برگردوندم سمت در. به در خورد يا تقه

 . رونیو دست آرشام داد و رفت ب وانیل

 . و داد دستم وانیل. جلو و کنار تخت و روش نشست دیرو کش شیکنار پاتخت یصندل آرشام

 . يقرص بخور دیبا. ریبگ: آرشام

 . م خوبهچرا من که حال -

 . جلو ایب. معلومه: آرشام

  ؟یچ -

 . جلو ایب: آرشام

 چرا؟  -

 . نه ای يتب دار نمیخوام بب یم. خوام بخورمت ینم: آرشام

 :لب گفتم ریو ز آروم

 . بخور اینه تو رو خدا ب -

 . با تعجب نگاهش کردم د؛یخند زیر آرشام

 شده؟  يزیچ -

 . نگرفتهقرصتو بخور تا سرمات شدت  ایب. نه: آرشام

 . از داخل بسته ها قرص رو درآورد و داد دستم. چند بسته قرص درآورد کیداخل پالست از

 . رو بخور نایا: آرشام

 . جون گرفتم؛ چقدر دهنم خشک بود ش،یآخ. دمیآبو سر کش وانیرو خوردم و ل قرصا

 . میشونیخم شد و دستشو گذاشت رو پ آرشام

 : عقب و گفتم دمیکش سرمو

  ؟یکن یم کاریچ -

 : و گفت میشونیبدون توجه به حرف من دستشو گذاشت رو پ آرشام

  ؟يمگه امروز پرواز ندار. یآماده ش يو بر یبهتره زودتر بلند ش. اومده نییتبِت پا -
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 . رمیچرا، االن م -

دو  یکینم تا نوك که چه عرض ک د؛یرسیتا نوك انگشتام م شرتییسو ينایآست. اومدم نییجلو و از تخت پا دمیکش خودمو

 . تر بود نییوجب پا

 یخوب يبو. زدیشونه هاش افتاده بود و از هر جهت برام گشاد بود و تو تنم زار م. و به خودم نگاه کردم ستادمیا نهیآ يروبرو

 . ادکلن سرد مردونه يبو داد؛یم

رد  نهیاز کنار آ. کرد ینگاهم م نهینشته بود و داشت مثل من از تو آ نهیدست به س. نگاهش کردم نهیاز آ. مال آرشامه حتما

در و باز . پس دادنش دم و راه افتادم سمت در الیخ یب. هیتاپ حلقه ا رمیز دمیبهش بدم اما د شرتشوییخواستم سو یم. شدم

 . رونیکردم و اومدم ب

 : که گفت دمیآرشام و شن يجد يدر و ببندم صدا نکهیاز ا قبل

  ؟یگفتیم دینبا يزیچ -

 ! پررو. زد یلیکه زد و بهم س یخواد ازش تشکر هم بکنم با اون تهمت یهه، حتما م. ستادمیاکردم و  یمکق

 . و بستم و رفتم تو اتاق خودمون در

 : گفت یکیکه  بستمیدر و م داشتم

 ... پــــخ  -

 بود؟  یک گهید نیا. و دستمو رو قلبم گذاشتم دمیکش یغیج

 . گهیخب دختر خالشونه د! گفتما يزیچ هی! نجاست؟یر هنوز ادخت نیا. بود ایوان. پشت سرم نگاه کردم به

 : با پوزخند گفت ایوان

 کوچولو؟  يدیترس -

 : کردم و گفتم اخم

 . اما لطفا القاب خودت و به من نسبت نده. نه اصال -

 . اومد کنارم و دستشو رو شونم گذاشت نیروژ

 :گفت تیبا عصبان نیروژ

 .یزنیحرف م یبا ک يبدون دار. و بدون و با بزرگترت درست صحبت کندرست صحبت کن و حد خودت ایوان -

 باشن؟  یک شونیواقعا؟ ا: ایوان

 : گفت تیبا لبخند حرص درار و با جد سیآرام

 . زن داداشم -
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من اشتباه  ایگفت؟ اشتباه گفت  یاالن چ نیا. برخورد کردم ياما مقاومت کردم و عاد شدیحد گشاد م نیداشت تا آخر چشمام

  دم؟یشن

 . رو نگاه کرد ایوان شخندیدستشو دور کمرم حلقه کرد و با ن سیآرام

 . دستاشو مشت کرد. صورتش قرمز شده بود ایوان

 حاال شد زن داداشت؟ . دوستت بود روزیتاحاال؟ چطور تا د یاز ک: ایوان

 گفت؟  یچ يآرشام سر باز روزید ادتهی. حاال نیاز هم: سیآرام

  ؟یخب که چ: ایوان

 : نگاهش کرد و گفت يبا لبخند حرص درار نیوژر

باشه؟ معلومه جوابش  تونستیم یپس ک. نبوده سیآرام نایقی. استثناست و دوستش داره یکیآرشام گفت . زمیخب نداره عز -

 . خانوم گل يملود. ستادهیروبروت ا

 :قفل شده گفت يدندونا نیغضبناك نگاهم کرد و ب ایوان

 آره ؟  -

 . ارمیدر ن يباز عیدست به کار بشم و ضا دیدارن؛ پس منم با ينقشه ا هیمعلوم بود که . رفتار کنم یعیکردم طب یسع

 . نمیعروس شدن تو رو بب شاالیا. زمیآره عز:گفتم ییبه کمر زدم وبا لبخند دندون نما دست

 نمیب یرفتاراشو م یوقت. چرا دونمینم داد؛یبهم دست م يحس بد دیچسبیو مثل کنه بهش م شدیم کیکه به آرشام نزد نیا از

 . شهیحالم بد م

 . قدم به سمتش رفتم و مقابلش قرار گرفتم کی

 :گفتم لکسیباال انداختم و ر ابروهامو

 . دور و بر آرشام پرسه نزن گهیپس د -

 : گفتم يراستمو رو شونه ش گذاشتم و با لبخند کشدار دست

 . یمرس -

. دمیلباسشونو با خودم کش قهی. کردن یبا تعجب داشتن نگاهم م نیو روژ سیرامآ. و رفتم داخل دمیرو پاشنه پا چرخ بعد

 . که به من چه باال انداختم نیآبروهامو به عالمت ا

 : اومد که گفت ایوان يصدا

 . باالخره از دستم در رفت. یاَه لعنت -

 . و نشستم دمیدخترا رو ول کردم و رو تخت پر. سرم با پا در و بستم پشت

 . کنه یچقدر سرم درد م يوا! کردم یتیچطور تونستم دروغ بگم؟ چه خر. کردم نکارویا يرچجو من
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 . هامو فشار دادم قهیدستام گرفتم و شق نیب سرمو

 . دو طرفم نشستن سیو آرام نیروژ

  ست؟یحالت خوب ن ؟يشده ملود یچ: نیروژ

 . کنه یفقط سرم درد م. چرا خوبم -

 . يا رو زدتو اون حرف شهیباورم نم: نیروژ

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 . آرشام دوستش داشته دیشا. نیکردم روژ یم نکارویا دینبا. کنم یخودمم باور نم -

 : زد به بازوم و گفت سیآرام

 شده؟  ریدختر؟ مگه از جونش س يشد وونهید -

 . دهیستش داره اما بروز نمداداشت واقعا دو دیاز کجا معلوم شا. انداختم ییجدا نشونیکار ب نیمن با ا سیآرام -

 :و گفت دیو خند دیگونمو بوس سیآرام

 . خودتو ناراحت نکن. قربون زن داداش مهربونم -

 :گفتم یخودم جداش کردم وعصب از

 . وونهید -

 . زل زدم رونیسبز ب يو به فضا ستادمیجام بلند شدم و کنار پنجره ا از

 . کردم شتریکار نفرت برادرتو نسبت به خودم ب نیبا ا -

 :بلند گفت نیروژ

 !ادیبدشم نم ادیدونستم؟ خوششم ن یو من نم ومدیاز تو بدش م یآرشام ک ؟یگ یچرا چرت و پرت م -

 ! ؟يدوزیو م يبر یخودت م يبرا یچرا الک. گهیراست م: سیآرام

 . نیولم کن. اه -

 :و گفت دیخند نیروژ

 . میکه حاال ولت کن میما که بهت دست نزد -

 شیشوخ. شناسهینم تیهم که موقع نیروژ نیا. خورمیسرما م یفکر کنم دارم حساب. رمیمیدارم از سردرد م. دیکشیم ریت سرم

 . يریو يریه نیگرفته تو ا

 . برگشتم سمتشون تیبا عصبان. دستمو رو سرم گذاشتم هی

 . نیبابا دست از سرم بردار. نیبردار یکنم دست از شوخ یخواهش م -

 ! ؟يتو که پرخاشگر نبود ؟يچته ملود: سیآرام
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 . اومد تو نایباز شد و مل در

لباساتونو . نیتو ماش میبرد اریوسائل و من و مهبد با کام. مایوقت ندار شتریساعت ب 7. نیعجله کن ن؟یبچه ها چرا نشست: نایمل

 . میبر نیبپوش

 :و گفت نایاومد کنار مل مهبد

  ؟یخوب. يسالم ملود -

 . میایم میشیما هم االن حاضر م نییپا نیشما بر. یسالم، مرس -

 . فرودگاه میبر دیبا میبعدش هم که مستق. میساعت تو راه 4چون . نیفقط بجنب. باشه: مهبد

 :اومد و گفت ارمیکام

 . شهیم ریو آرشام پروازشون د يملود نیحاظر ش عیسر. نیچرا آماده نشد. إ -

 :میهر سه گفت نیو روژ سیو آرام من

 . گهید نیبر. باشه باشه -

 . میایاالن م نیبر. نیگیچقدر م -

  نا؟یاومد: اریکام

 . بــاشـــه -

 . میمنتظرِ ما بود تا آماده ش. بود دهیلباسشو پوش نایمل

 . میایتا ب نییجان تو برو پا نایمل -

 . من رفتم. خب یلیخ: نایمل

 . امروز آرشام پرواز داره. گنیراست م: سیآرام

 به کجا؟  -

 . دوستش دنید يبرا سیخواد بره انگل یبود م گفته: سیآرام

 . آها -

 . رژگونه و رژ قرمزمو زدم. ستادمیا نهیآ يجلو. و سرم گذاشتم دمیشال سف. دمیو پوش دیسف نیو شلوارج يسورمه ا مانتو

 . من آمادم: نیروژ

  م؟یبر. نطوریمنم هم -

 . میبر. دمیمنم پوش: سیآرام

 یپیاوه چه ت. دیچیادکلنش تو فضا پ يبو. اومد رونیاز تو اتاقش ب شیع آرشام همراه کوله پشتهمون موق. میاومد رونیاتاق ب از

 دیسف نیو شلوار ج يچسبون سورمه ا شرتیت! میکنه ست کرد یندونه فکر م یهر ک. منه يلباساش همرنگ لباسا. زده
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. ایکوفتت بشه وان یاله ا،یوان يرو از دست داد يا کهیچه ت. سرش بود يباال نکشمیع. موهاش و هم داده بود باال. بود دهیپوش

 ! فرم گرفتش تو حلق دوست دخترش ياون بازوها يا

  ؟يملود يبر يخوا ینم: نیروژ

  ن؟یستادیچرا ا. میها؟ چرا بر -

 :گفت سیآروم در گوش آرام نیروژ

 . سیآرام يدار يزیچه زن داداش ه -

 یدارن منو مسخره م نایاون وقت ا رمیمیمن دارم از عذاب وجدان م. مرض يدرد، ا يکوفت، ا يا. دیغش غش خند سیآرام

 . کنن

 . زشته دختر س؟یچه خبرته آرام: آرشام

 . رونیکنارمون رد شد و رفت ب از

 . واال! یگفت یم یاوهوم یاهم هیحداقل . پررو

 . شد نیکرد؛ بعد سوار ماشو در رو قفل  الیگذاشت و برگشت سمت و نیآرشام وسائلشو داخل ماش. الیو رونیب میرفت

 کجاست؟  ایاز آرشام بپرس وان سیآرام: نیروژ

 . فکر کنم ونداد اومد دنبالش و برگشتن تهران. باشه: سیآرام

 . میبر ایب يملود. نطورهیحتما هم: نیروژ

 کجا؟  -

 . خونه عمو شجاع: نیروژ

 . رسمیبه پروازم نم. امینه نم -

 :صورتشو جمع کرد و گفت نیروژ

 . آرشام منتظره. يزیرینمکدون، چقدر نمک م ياو -

 . عمرا ؟یچ -

 . آها اومد چه حالل زاده ست. ادیاالن رامبدم م. میبر: نیروژ

 رامبد تا االن کجا بود؟ . مهبدشون شیپ رمیم. امینم -

 . گهید میبر. دوستاش شیپ: نیروژ

 کو؟  سیامآر یراست. خواهرم باشم شیپ خوامیمن م. بگو بره سیبه آرام. نچ -

 . تا غرزدنش شروع نشده میفک زدن بدو سوار ش يبه جا. خواهر جونت شیپ: نیروژ
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 یبهش گفته؟ نگفته؟ خدا کنه دهن لق ایوان یعنی. باشم نیماش هیخوام با اون تو  ینم. کنم کاریمن از دست شما دخترا چ. اوف

 . نکرده باشه

 . آرشام برد نیو سمت ماش دیدستمو کش نیروژ

 . وق زدب مهبد

 .رشداید ن؟یشیچرا سوارنم: مهبد

 .يبا. گهید میسوار شد -

 . حرکت داد به سمت تهران نویماش یحرف چیآرشامم بدون ه. میشد نیماش سوار

 . و برن فرودگاه میدیبه تهران به مامان خبر بدم که رس میشد کینزد یباشه وقت ادمی

رامبد هم . میحال حرف زدن نداشت نینه من و نه روژ. شدینم دهیشن يزیآهنگ چ يجز صدا. زده نشد یحرف چیه نیماش تو

خواد  یم دیشا. کنه یکنم منو نگاه م یاما همش احساس م. بود شیحواسش به رانندگ. به آرشام نگاه کردم. بود دهیکه خواب

 يوا. چه بهتر. میستیهمسفر نپس . سیخواد بره انگل یم... حرف نداره  شیرانندگ! ارهیخواد بروم ب ینه اما نم ایبهترم  نهیبب

 . دهینفهم يزیخدارو شکر فکرکنم که چ ده؟ینشون م یاگه بفهمه چه عکس العمل

 يبایز عتینا نداره از بس به طب گهیچشمام د. به تهران استراحت کنم دنیدادم تا رس حیترج. دنیرکشیسرم شروع کرد به ت باز

 . کرد سهیرو با تهران مقا نجایا شهیصال نما. سخته یلیخ طیمح نیدل کندن از ا. زل زدم نجایا

 . چشمام و بستم و به آهنگ گوش دادم. خونده بود ایکه آرشام لب در یهمون. مورد عالقه ام پخش شد آهنگ
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 ... امام  فرودگاه

. میدینبود که زود رس کیو خداروشکر تراف روندیتهران؛ مهبد مثل جت م میدیساعت و ربع تو راه بودن رس 4بعد از  الخرهبا

 . میخورد يحاضر چیو ساندو میستادیا دایها يسرراه جلو

 هی. سالن غلغله بودتو . دمیچمدونم و گرفتم و دنبال خودم کش يدسته . میهست هیو منتظر مامان و بق میوارد فرودگاه شد االن

ازشون  يهنوز خبر. به دور و برم نگاه کردم. شهیاز رو باند بلند م مایهواپ گهید قهیدق 50... کردم و نشستم  دایپ یخال یصندل

 هیکاف! هم نه دیشا دنیکردن که هنوز نرس ریگ کیتو تراف دیشا. میکیبابا گفت که نزد. بابا زنگ زد هب شیربع پ کی نایمل. نبود

 . شهیم جادیا نیسنگ کیتراف کیاون موقع . بخوره گهید نیبه ماش نیماش کی

 :کنارم نشست و با آه و ناله گفت نایمل

که اونجا هستن رو  یقیوقت آدرس دق چیدرك کنم چرا بابا ه تونمیمن نم. زل زدم ياوف خسته شدم از بس به در ورود -

 . میکینزد گهیکجا؟ م یعنی میکیگم پدر من نزد یبهش م. میکیاالن دوباره بهش زنگ زدم بازم گفت نزد! دهینم

 ! داره؟ يچه فلسفه ا دونمیمن نم. گهیراست م. حرص خوردنش خندم گرفت از

 :و گفت دیخند گلنوش

 . ایو مامانم لنگه ندارن تو دن ییدا. گهیبرادر مامانمه د -

 :و گفتم دمیخند

 ... عبوسه و . ستیشوخ ن. بر عکس عمو شادمهر و بابامه. ستیبابام ن هیاما عمو شاهرخ اصال رفتارش شب. واقعا -

 . درست صحبت کن مییدر مورد دا يهو: گلنوش

 . تهیخب واقع. ما هم هست يعمو یجناب عال ییدا. سرجات نیبش: نایمل

 . اومدن. نیبلندش: اومدن و گفتند شمونیبلند پ يو مهبد با قدما اریکام

عمو شاهرخ و ). پدر و مادر آرمان(عمو شادمهر و زن عمو شهره . مامان و بابا. يدر ورودجام بلندشدم و حرکت کردم سمت  از

همه اومده . چشمام ظاهر شدن يو عمه و عمو رضا و گلناز و شوهرش و کوروش کوچولو جلو) پدر و مادر مهبد(زن عمو الدن 

جانب (پدر و مادربزرگم . کنن یم یزندگ شیکه اتر) يجانب مادر(پدر و مادربزرگم  وو خالم  نایس ییاز دا ریالبته غ. بودن

 . تو سانحه تصادف فوت شدن) يپدر

 . تو چشمام جمع شد اشک

 . چمدونتو بده به من. کن یتو برو باهاشون خداحافظ يملود: مهبد

 . همشون تنگ شده يدلم برا. اشکامو گرفتم رشدنیسراز يبغضم و قورت دادم و جلو. دمیکش یقیعم نفس

 . یرسباشه م -

 . کنم یاسممو عوض م يایدست مامانم در ب ریاز ز یاگه تونست: اریکام
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اما عمه  ستین امیجور نیالبته ا. گوشمه کمیکوچ کهیکردم که نخندم چون اگه عمه بفهمه ت یمن سع. دنیها خند بچه

 . میبکن ایشوخ نیاز ا ادیخوشش نم

 . کردم یجلو و باهاشون روبوس رفتم

 : هام گفتن عمو

 جان يراقب خودت باش ملوم -

 . کردن دیمساله تاک نیعمو هام هم رو ا زن

 . چشم مواظب خودم هستم -

 . عمه قربونت بره خوب درس بخون و زود برگرد: عمه

 . دنیحرف عمه خند نیاز ا همه

 زدم؟  يحرف خنده دار ن؟یخندیچرا م: عمه

 . حرفت کامل درسته. نه خواهرم: بابا

 ! کردن نکارویهم تیعمو ها هم به تبع. خندهیمعلوم بود که داره م دنیلرز یاز شونه هاش که م .پشتشو بهمون کرد بابا

 . خم شدم و بوسش کردم یکم. قدش از من کوتاه تر بود عمه

 :زدم و گفتم لبخند

 . نیزنیحرفا رو م نیا ستمیعمه بچه که ن -

 .و بغلم کرد دمیبوس عمه

 . یخودم يکوچولو يبازم همون ملود یتو هرچقدر بزرگ ش اما. دونمیم. یگل خودم يبرادرزاده  -

 . دمیبار بوس نیچند عمه

 . بلندشد اریمعترض گلنوش و کام يصدا

 . بدبخت و يمادر من چلوند: اریکام

 . کنه یهم خداحافظ هیبا بق دیبا. ها شهیم ریپروازش د يمامان جان االن ملود: گلنوش

 :چه ها گفتو رو به ب دمیبار بوس نیآخر يبرا عمه

 ! ها دهیورپر. نمیبب نیساکت ش -

محکم  شویتپل يکوروش کوچولو رو بغل کردم و لپا. با کاوه دست دادم. خنده بغل زن عمو ها و عمو هام و گلناز رفتم با

 . دمیبوس

 . خاله فدات شه -

 . دارن ازیها به وجودت ن یفعال زنده باش بعض. یالزم نکرده فداش: گلنوش
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  ؟يندازیم کهیحاال واسه من ت. کنم یخفت م گلنوش

 : دیکنجکاو شد و پرس عمه

  ؟یچ -

 . ینه مامان جان بگو ک یچ: گلنوش

 . از بازوش گرفتم شگونین هیبغلش کردم و . گلنوش رفتم شیو دادم به کاوه و پ کوروش

 . ایداد نزن. سیه -

 . دستم شکست. يریبم: گلنوش

  ؟یبود االن گفت یاون چرت و پرتا چ. حقتهدوما . ادب یب ریاوال زبونتو گاز بگ -

 . یخیهمون کوه . منظورم آرشام خان بود: دم گوشم گفت. دیمنو بوس گلنش

 . ازش فاصله گرفتم و با تعجب نگاهش کردم یکم

  ؟یدونیتو از کجا م -

  ؟یخیکوه  یگ یبهش م نکهیا ای ادیآرشام ازت خوشش م نکهیا و؟یچ: گلنوش

دخترا براش بال . کنه یدونه دختر نگاه چپ نم هیبه  یاون حت. من و آرشام و دوست داشتن؟ محاله. حرف مفت نزن گلنوش -

 یخیمنظورم کوه . اریاسمشم ن یاومد و از من خوشش اومد؟ حت یحاال زرت. کنه یکدومو آدم حساب نم چیاما ه زننیبال م

 . بود

 . ایبر دیبا ایحرفت تموم شد؟ ب يملود: مامان

 . ناالن اال -

 . شهیمنم دلت برات تنگ م: گلنوش

 :گفت آروم

کل کل کردنامون تنگ  يدلم برا يجد. شهیم رتیحاال برو د. یخیکوه  يپسره  یگفت یو م يزدیغرم یتو خواب ه. آها -

 . مراقب خودت باش. شهیم

 . باشه هستم. شتریمن ب -

 . کردن یمامان و بابا که منتظر به من نگاه م شیپ رفتم

 . کرد حتینص یو ه دیمامان منو بوس. دمشیامانم رفتم و بوسبغل م تو

 دیمغزت با. يریسالم بخور ا جون بگ يغذا. ایآشغال پاشغال نخور. بهمون زنگ بزن یداشت يزیبه چ ازین يپس ملود: مامان

 . درس خوندن يکار کنه برا

 . باشه قربونت برم. باشه مامانم -
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 . مامانم از اشک پرشده بود يچشما تو

 :بغلش کردم و گفتم سفت

 . گرمیو برم رمیم يخوام برم سفر قندهار؟ زود یمگه م ؟یکن یم هیفدات بشم چرا گر -

 . اشک از گونه مامان سرخورد کهیچ هی

 :لبخند زد و گفت مامان

 وروجک؟  یکن یبچه خر م -

 .دمیگاز گرفتم و خند لبمو

 . اداکان نیایاصال شما هم ب ه؟یحرفا چ نیا. دور از جون -

 . که دانشگاه داره نامیمل. میمن و بابات کار دار. که شهینم: مامان

 . نیریبگ یخب مرخص -

با آرمان برو هرجا . اینر رونیتنها ب. مواظب خودت باش. دخترم شهیدلم برات تنگ م. ستیکه ن یالک شه؛یم یچ نمیبب: مامان

 . يبر یکه خواست

مامان جان بچه . همه گفتن. دوما چشم چشم چشم. اشکاتو ندارم دنیکه طاقت داول اشکاتو پاك کن . خانوم نیمیباشه س -

خارج  ییبارمه که تنها نیاول يسوما مگه برا. برطرف کنم ازهامویمراقب خودم باشم و ن ییبه تنها تونمیم. سالمه 23 ستم؛یکه ن

 . رمیکه تنها دارم م هبار نیچندم يبرا نیا رم؟یاز کشور م

 :تو گف دیخند مامان

 . دونمینم -

 :و گفتم دمیبوس گونشو

 باشه؟ . بخند شهیهم. نمتیطاقت ندارم ناراحت بب. قربون خنده هات. آمارش از دستت درد رفت يدید -

 . یباش مایتو هواپ دیبا گهید قهیدق 30برو . زمیباشه عز: مامان

 . باشه -

 . دیبوس مویشونیبابا پ. تو آغوش گرمش فرو رفتم. بابام رفتم شیپ

اونجا  یفقط هرچ. کنم حتتیبهت تذکر بدم و نص ستین ازین گهید. يشد یخودت خانوم يبرا. يبزرگ شد گهیدخترم د: بابا

. فتیآدرسشو نوشتم و گذاشتم تو ک. کنه یم یکه آرمان زندگ هیکه برات گرفتم تو همون برج يخونه ا. به آرمان بگو یخواست

 . بهش بگو ببرتت يرب یهرجا خواست. پسرعموته باهاش راحت باش

 :و گفتم دمیبابا رو بوس ي گونه

 . چشم -
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  ؟يملود: نایمل

 . سمتش و سفت تو بغلم فشردمش برگشتم

 ! ؟یوقت فراموشم نکن هینامرد . شهیذره م هیدلم برات  نایمل -

 :زد پشتم و گفت نایمل

و  يدیو دکترا امتحان م یکن یتموم مارشدتو  يریتو فقط م! خواهرمو فراموش کنم؟ شهیمگه م ؟يملود يشد وونهید -

  نه؟یاز ا ریغ. بخون نجایهم ایدکتراتو ب. يگردیبرم

 :و گفتم دمیبوس لپشو

تموم شد  یوقت. و بخونم رمیخوام دکترامو همونجا بگ یم. رمیتموم کردن ارشدم نم ياما من فقط برا. نه فدات شم -

 . زنمیسرم خلوت شد بهتون سر م. گردمیبرم

 . بره دیبا يملود انیمل: مهبد

 . مینفس راحت بکش هی. گهیبرو د يملود. نیاشکمو درآورد ه؟یهند لمیف. بابا يا: اریکام

 . اریکام: عمه

 گم؟  یا مگه دروغ م: اریکام

 . و بهش دست دادم ستادمیا اریکام يروبرو. مهبد دست دادم با

 انقدر من جاتو تنگ کرده بودم؟ . ينامرد یلیخ -

 . جا کم ندارم. من که خوبه و آزادم يکجا؟ جاها؟ : اریکام

 . شهینمکدون دلم برات تنگ م -

 : دستمو فشرد و گفت اریکام

 . يملو آزار شتریمن ب -

 تو؟  یستیول کم ن. کلمه رو گفت نیباز ا -

 . نمونده یبرو وقت: اریکام

 . باشه -

 یخانوم قد بلند و خوشگل هی نشونیب. کردن یم یاحافظاون سمت سالن بودن و داشتن با آرشام خد سیو رامبد و آرام نیروژ

کردم  یبا همه دوباره خداحافظ. شمیپ انیهم انگار گفت که ب هیبه بق. دیمنو د نیروژ. کرد یم یداشت باهاش روبوس دم؛ید

 . بار نیآخر يبرا

  ؟يملود: نیروژ
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که بهم زنگ بزن و مراقب خودت  يتکرار يبازم حرفا. با رامبد هم دست دادم. دمشیبغلش کردم و بوس. برگشتم سمتش

 . باش گفتن

. زدیهم سن مامان م. بود انسالیزن م هی. به خانومه نگاه کردم. زدیبه آرشام خورد که داشت با بابا و مامان حرف م چشمم

 . دهیو به خودش رس دهیلباس پوش نیو سنگ کیچقدر ش

 : رو به خانوم گفت سیآرام

 ! يکه گفتم؛ ملود هیطونیهمون دختر خوشگل و ش نیا -

 . ستادیزد و اومد جلوم ا ینیلبخند دلنش. نگاهم کرد خانومه

 دخترم؟  ییشما يملود: خانوم

 . میگفت من ملود سیاالن آرام نیخوبه هم! فروشم تیپس دختر کبر نه

 : زدم و گفتم لبخند

 . بله -

 : کرد و گفت بغلم

 . خوشحالم دخترم تدنیاز د. یرو گرفت ایکه حال وان يپس تو بود -

 ! دونست؟ یم انویبود؟ از کجا جر یک نیا. گرد شد چشمام

 :و گفت دیخند سیآرام

 . چشمات مثلِ گاو شده يملود -

 ! کنه یدختر رك صحبت م نیچقدر ا. خدا يوا

 :برگشت سمتش و گفت خانومه

 چه طرز حرف زدنه دختر؟  نیا. سیدرست صحبت کن آرام -

  ه؟یخانوم ک نیکردم که ا اشاره سیچشم به آرام با

 . گهیخودتو د ينکرد یخب معرف. یهست یکنه که تو ک یاشاره م یه يمامان جان ملود: سیآرام

 ! دختر جوونه هیکنه  یتو نگاه اول آدم فکر م. شهیباورم نم! سه؟یخانومه مامان آرشام و آرام نیا! مامان؟

 ! شد یمیچه زود صم! ه؟کن یبغلم م یچرا ه! وا. برگشت طرفمو بغلم کرد خانوم

 :سیآرام مامانِ

 . و آرشامم سیعروس خوشگلم من افسانه مامان آرام -

 :تعجب ازش فاصله گرفتم و گفتم با

 عروس؟  -
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 :و گفت دیخانوم خند افسانه

 . يگفته بود ایخودت به وان. گهیآره د-

 . سینکنه آرام کارتیخدا بگم چ. خدا يوا

 :زدم و گفتم یزورک لبخند

 . بود یشوخ هیفقط . بلهآه  -

طاقتش  گهیآرشام هم که د. دهیبه پسرم چسب یلیخ. ادیخواهرزادمه اما ازش خوشم نم نکهیراستش با ا. دخترم دونمیم: افسانه

 . نشده رتیحاال برو دخترم تا د. يو کار و تموم کرد يکه تو امد. تموم شده بود

 . آرشام رفتکرد و سمت  یحرف زدن بهم نداد و ازم خداحافظ مهلت

بعد به  قهیدق 5. دادم لیپاسپورت و مدارك الزم رو دادم؛ چمدون رو هم تحو. همه دست تکون دادم و ازشون جدا شدم يبرا

 ! بود اریدفعه شانس باهام  نیا. سرجام نشستم؛ جام کنار پنجره بود خداروشکر. حرکت کردم مایسمت باند هواپ

 . گذاشتم flight modeرو  لمویموبا

 . بو ام نیمن عاشق ا شیبه مشامم خورد؛ آخ ییاودکلن سرد خوشبو يبو. دادم هیتک یو بستم و سرمو به صندل مامچش

 . میایرو باند فرود م میو دار میاز مرز خارج شد دمیکه چشمامو باز کردم، د یوقت و

 . به حالت اول برگردوندم لمویموبا. حرکت کردم یگرفتم و به سمت خروج چمدونمو

 . که بابا برام نوشته بود رو به راننده گفتم یگرفتمو و آدرس یاکست هی

 

**** 

 

خونه  دیبابا قبال پول رو برام چِنج کرده بود و همراه کل. شدم ادهیرو حساب کردم و پ یپول تاکس. دمیساعت رس میاز ن بعد

. وارد شدم. بود کیش یلیخ یسنگ ينما با یبرج. سرمو بلند کردم. به فکرم بوده شهیهم. فداش بشم. فمیگذاشته بود تو ک

 . ازش تشکر کردم یسیگلمنم به ان. نگهبان به من خوش آمد گفت

 . گهیکامال مستقل شده د! کرد و خبر نداشتم یم یزندگ یکیش يآرمان چه جا. عبور کردم یالب از

خوام  یم گهیک نگرفت و گفت داز عمو کم گهیکه دکترا قبول شد و مطب زد د یکرد اما از زمان یم یبهش کمک مال عمو

 . هستن کمیبا دوستش مطب زدن و شر! بچرخونم مویخودم باشه و خودم زندگ بیدستم تو ج. مستقل باشم

 . پخش شد تیال کیوارد آسانسور شدم موز دمیرو با خودم کش چمدون

به هم  يکنه و کار یدخالت نم يگریتو کار د یکه کس نهیدوست دارم ا یلیتو خارج داره و من خ یکه زندگ يا یژگیو کی

 . خودشو داره یهر کس زندگ. ندارن
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 دیکم نشه با آسانسور کار کرد من با یلیوقت، به احتمال خ هیاگه . خدا به دادم برسه. 20برم طبقه  دیتو برگه نوشته بود با بابا

 ! که مونهینم ییبرام پا گهیکنم؛ د یطبقه رو ط 20 نیا

. روش نوشته بود 19عدد . که بابا بهم داده بود نگاه کردم يدیبه دست کل. هم بود يو واحد روبرود. اومدم رونیباز شد و ب در

 . رو تو جاش قرار دادم و در رو باز کردم دیکل

بنفش و  يواریکاغذ د. تمام مبله بود ه؛یو خوشگل کیچه خونه ش! واو. رو مبل گذاشتم و به اطرافم نگاه کردم فمیو ک چمدون

 . اونور سالن بود دیرنگ قرار داشت و چند دست مبل چرم سف دیدست مبل ال سف کی. ه بودکار شد دیسف

دو تا اتاق داشت؛ . اف و کف خونه با پارکت پوشونده شده بود يهمه ام د نتایکاب. داشت یآشپزخونه بزرگ. آشپزخونه شدم وارد

 . شده بود دهیچ قهیاتاقاش هم با سل

من  دیآرمانم که فهم. رو داده بود بهش دشینداشت و کل یاجیخونه دوست آرمانه که بهش احت نیابابا گفته بود . هیبزرگ خونه

خوام و اگه  یالبته از قبل به دوستش گفته بود که من خونه م. خونه رو داد به عمو و عمو هم داد به بابا دیخوام کل یخونه م

 ! داره یچه دل بزرگ یآخ. قرار داد ارمیاونم خونه خودش رو در اخت هکنه ک دایخوب پ يخونه  تونهیم

هنوز به . موندیمحل کار م هیکه شب یبرعکس اتاق دوم. اتاق تختش دونفره بود نیا. دمیاتاق خواب رفتم و دراز کش نیاول تو

برادر خودم  اریآرمان رو هم مثل کام. دلم براش تنگ شده. کنم زشیخواستم سورپرا یم. امیآرمان خبر ندادم که دارم م

 . دمشیند شهیم یچندسال. دونمیم

 

**** 

 

که آب دماغ  يهوا فوق العاده سرده؛ طور. گرمم رو آوردم يخوب شد لباسا. سر چمدون و لباسام و داخل کمد گذاشتم رفتم

 ! بندهیم لیادم قند

 یموهامو دم اسب .دمیچرکم رو درآوردم و پوش یصورت یو شلوار لوله تفنگ دیسف وریلباس هام پل نیکمد و گشتم و ب داخل

 . کردم یمیمال شیبستم و آرا

رو قطع  یآدرس محل کار آرمان و گرفتم گوش نکهیصحبت کردم و بعد از ا یباهاشون کم. زنگ خورد؛ مامان بود لمیموبا

 . کردم

 هیحاش يها قدم زدم و مغازه رونیب یاما کم رمیدونستم دارم کچجا م ینم نکهیبا ا. رونیگرفتم و رفتم ب کمویکوچ یدست فیک

 . کنه یبرام جور م نیآشنا داره که ماش هیبابا گفته بود . گرفتم و سمت مطب آرمان رفتم یتاکس هیبعدش . زدم دیرو د ابونایخ

 . بود 3مطبش طبقه . طبقه شدم 4 کیو حساب کردم و وارد ساختمون ش یتاکس پول
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مدرن  یلیخ. نشسته بود زیدختر مو بلوند خوشگل پشت م هی. قرار داشت یکار منش زیروبروم م. در رو زدم؛ در باز شد زنگ

 . دو تا اتاق کنار هم قرار داشت. شده بود دهیوسائل چ

 : گفت شیسرشو بلند کرد و به انگل. زشیم کینزد رفتم

  ن؟یکار دار یبا ک. سالم خانوم -

 ! ن؟یکار دار یبا ک گهیکنه که م یکار م نجایچند نفر ا مگه

 . دادم جوابشو یسیانگل به

 هستن؟ . کار دارم یآرمان هاشم يمن با آقا. سالم -

  ن؟یداشت یوقت قبل. بله هستن -

 که ندارن؟  یضیمر. برم داخل شهیم. من از اقوامش هستم. زمینه عز -

 . نیبر دیتونیبله م. نیخوش اومد. آه -

 :جواب بده گفتم نکهیقبل از ا. زنگ خورد تلفن

 کدوم اتاق هستن؟  -

به کدوم  دمینفهم. دوتا در بود نینشون دستشو با چشم دنبال کردم؛ ب ریمس. رفت و دستشو به سمت دو تا در گرفتو گ تلفن

 . اتاق یکیداخل اون  رمیاگه تو اون نبود م. داخل هرکدوم از اتاقا رمیحاال م. اتاق اشاره کرد

 .یمرس -

وارد اتاق شدم و در رو . کنم زشیخواد سورپرا یدلم م. دمیکش نییرو آروم پا رهیدستگ. طرف اتاق سمت راست حرکت کردم به

 . رو به پنجره نشسته بود؛ خودش بود زیپشت م يپسر. آروم پشت سرم بستم

کال ! یچه اندام ،یکلیچه ه. داد صیتشخ شدیبود م دهیچیکه تو اتاق پ ییاز بو. دستش فنجون قهوه بود هی. به من بود پشتش

 ! بودن يا عضله رانیتو ا يامروز يپسرا

 . پرپشتشم باال داده بود يکرد؛ موها یم ییعضله هاش خودنما دیروپوش سف تو

آروم آروم دستامو از . ستادمیپشتش ا. نمیجلو و چهره اش رو بب تونستمینم! نبود ایدن نیانگار تو ا. به طرفش حرکت کردم واشی

 . چشماش گذاشتم يپشت بردم سمت صورتش و رو

  .پیخوشت يسالم آقا -

 . زیکج کرد و فنجونو گذاشت رو م دستشو

 :و گفتم دمیخند

  ن؟یدیم تمیزیو يوقت برا هی -

 . نییپا دیرو دستام گذاشت و آروم کش دستاشو
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  م؟یک یاگه گفت -

 . دیدهنم ده متر باز موند و لبخند رو لبام ماس دمیکه د يزیاز چ. سمتم برگشت

 ! تو؟ -

 کنه؟  یم کاریچ نجایاومد؟ اصال ا یککرد؟  یم کاریچ نجایا نیا. شدم هول

 ! ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا... تو : و با تته پته گفتم دمیکش رونیدستاش ب نیدستمو از ب عیسر. شدم تمونیمتوجه موقع تازه

 . گذاشت و تو هم مشت کرد زیم يو چرخوند و دستاش و رو یصندل

 :خونسرد جواب داد یلیخ

 . سرکارم هستم -

 :کرد و سرد گفت چشمام نگاه تو

  گرفتم؟یاجازه م دیبازم با -

! باشه؟ پس چرا تو کاناداست؟ سیانگل دیمگه االن نبا. هنوز دعوا سرجا پارك رو فراموش نکرده. زبونش از من زهردارتره نیا

 یمنطق لیدل نمیا. گهیچقدر خنگم خب دکتره د يوا! روپوش تنشه؟ نیچرا ا! آرمان نشسته؟ يچرا جا! اونم تو مطب آرمان؟

 . شدم جیگ يوا! کنه؟ یکار م نجایا یعنی! گفت سرکارشه. ندارهبه دکتر بودنش  یآخه اصال ربط. شهینم

 . دمیکش یقینفس عم. ازش فاصله گرفتم یبرداشتم و کم زیم يو از رو فمیک

  ست؟یمطب آرمان ن نجایپس آرمان کجاست؟ مگه ا -

 :و گفتگرم کرد  زشیم يرو يسرشو با پرونده ها آرشام

 . ادیاالن م نیبش -

اصال وقت نشد بپرسم . اوردینزد و بروم ن شیپ قهیاز چند دق یخدا رو شکر حرف! زنه؟یحرف م یتاحاال خودمون یاز ک! اوهو

! کردن؟ زیمن و چه به سورپرا! کردما يعجب کار. که االن سالم و سالمتم نهیمهم ا. الیخیب! نجات داد؟ ایمنو از در يچجور

 ! داره یآخه به اون چه ربط. ایگ یم زیچ هی يملود! دارم کاریکنم و با آرمان چ یم کاریچ نجایا دیازم نپرس یآرشام حت

 ! یکردم به سالمت دایهم پ يریدرگ خود

 :گفت یاومد که به زبان فارس يمردونه ا يصدا

 . نهار ایپسر؟ ب ییآرشام؟ کجا -

 يبرا یکلیچه ه! کرد رییچقدر تغ. وارد اتاق شد؛ آرمان بود پیلند و خوشتقد ب يدر باز شد و پسر. آرمانه گهید نیا مطمئنم

 ! خوش ساخته

 :آرمان از تعجب گرد شد و گفت يچشما

  ؟يملود -
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 . ستادمیبلند خودمو بهش رسوندم و جلوش ا يقدم ها با

 :زدم و گفتم لبخند

 . سالم آرمان خان -

 . دستشو تو دستم فشرد. به سمتش دراز کردم دستمو

 شهیباورم نم! نجایا... تو  ؟یخودت يملود: آرمان

 :و گفتم دمیبوس گونشو

  ؟یکن یباور م ؟یحاال چ -

 . بعد منو از خودش دور کرد و لبخند زد. بغلم کرد آرمان

  ؟يچرا خبر نداد ؟ياومد یک ؟یخوب. حاال باورم شد. يملود يوا: آرمان

 . کنم زتیخواستم سورپرا یم. دمیرس شیچند ساعت پ -

 . دلم برات تنگ شده بود یلیخ. تو عمرم بود زیسورپرا نیبهتر: آرمان

 . توش بود اومد تیاز عصبان ییآرشام که رگه ها يصدا

 . شد رید میبر م؟یآرمان مگه قرار نبود ناهار بخور: آرشام

 . بلند رد شد يو گفت و از کنارمون با قدما نیا

 ! چلخل و  يپسره ! کرد؟ يجور نیچشه؟ چرا ا! وا

 ماراشویب نکهیبود و بعد از ا منیکه نش یالبته منو فرستاده بود تو اتاق. از خورن ناهار و گپ و گفت با آرمان عزم رفتن کردم بعد

 . میکرد یو با هم صحبت م شمیپ ومدیکرد م یم تیزیو

 . نداشت؛ رفتم تو اتاق کارش يماریآرمان ب. بود و وقت رفتن 6حدود  ساعت

 :و با لبخند گفت جاش بلند شد از

  ؟يبر يخوایم -

 . امروز وقتتو گرفتم دیببخش. آره-

 . يخوشحال شدم که اومد یلیخ ه؟یچه حرف نیا: آرمان

 . شدم و باهاش دست دادم کشینزد

 . یمرس -

 خونه؟  يریم ؟يریکجا م: آرمان

 . بزنم یچرخ هی رونیب رمینه م -

 . ومدمیوگرنه همراهت م شهیکه االن نم فیح: آرمان
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 . ادهیوقت ز. بعد يباشه برا -

 . رو نشونت بدم یدنید يجاها رونیب میشب بر يخوا یاگه م. درسته: آرمان

 . برم گهیمن د. گهیوقت د يباشه برا. امروزم که وقت آزاد برات نذاشتم. يتو خسته ا. نه -

 . دستشو پشتم گذاشت آرمان

 . مراقب خودت باش. باشه برو: آرمان

 . جمله رو همه بهم گفتن نیا .هیباشه همسا -

  ا؟یک: آرمان

 . گهیهمه د -

 . يدادن ندار حیمثل قبل عادت به توض. ينکرد یفرق چیه: آرمان

 : زدم و گفتم لبخند

 ... منظور از همه مامان و بابا و عمه و  یدونیخودت که م. ندارم یاضاف حیآره اما عادت به توض -

 : و گفت دیخند آرمان

 . ياضافه نداد حیچه قدرم که توض. دمیباشه فهماوووو، باشه  -

بهم  يآزار یپشتم بود که مبادا کس یاز بچگ. مونهیآرمان مثل برادر نداشته م م. دلم براش تنگ شده بود یلیخ. دمیخند

 . برسونه

 . بود دیجد ضینشون از مر. اتاقش زنگ خورد تلفن

 . برو به کارت برس. من رفتم -

 . رمیشما برو بعد من م. باشه مادمازل: آرمان

 . يدار ضیبرو مر. گهینه د -

با عجله  یآرشام بلند شد که به منش يهمون موقع صدا. کرد میهمراه یدستشو پشت کمرم گذاشت و تا دم در خروج آرمان

 "رو بده به آرمان  دیخونه و هر وقت کارش تموم شد کل رهیم"گفت  یم

 . گهیآرمان برو د. یمرس -

 . ینومباشه خا: آرمان

 :گفت یاومد کنارمون و رو به آرمان به فارس آرشام

 . مارستانیبرم ب دیبا. برم دیآرمان من با -

  ؟يدار یاورژانس ضیمر: آرمان

 :تند گفت آرشام
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 . خدافظ. کرده يآره، سکته مغز -

باهاش  یتو چه نسبت يملود! تنگرف لیبودم؟ اصال تحو یببو گالب نجایمن ا. تیشخص یب. بلند و تند از کنارم رد شد يقدما با

 تونهیباشه اما م بهیباهام رفتار کنه؛ هرچند غر نطوریا یکس ادیبدم م. کنم کاریخب چ. اوف ره؟یبگ لتیتحو ادیکه حاال ب يدار

 ! بکنه که؟ یمعمول یخداحافظ هی

 . منتظر نذار؛ بده ضاتویآرمان جان برو مر -

 . رونیب میدنبالت بر امیشب م. اصال حواسم نبود. یخوب شد گفت: آرمان

 .يبا ،یاوک -

 . يبا: آرمان

 ومدمیکه کانادا ن شهیم یچند سال. منم از ساختمون خارج شدم و قدم زنان از کنار فروشگاه ها رد شدم. و بست و رفت داخل در

وقت مناسب  هی دیبا ست؛یدن نکر دیخر يبرا یاالن وقت مناسب! دارم البته نه تو مونترال ادیو مغازه ها رو به  ابونایاما هنوز خ

 . امیب

 . گرفتم و رفتم خونه یدور زدم و بعد تاکس گهیکم د هی

 

**** 

 

 سازهیآب و هواش بهم نم. خوندمیو م زدمیحوصله ورق م یو ب کیو ژنت یشناس ستیز يصبح تو خونه نشسته بودم و کتابا از

 . سرد عادت کنم يهوا نیبه ا دیکنه اما با یو کسلم م

 . رونیب امیتا ب زنهیم یآرمان گفته بود بهم تک زنگ. و من و دور بده رونیراره با آرمان برم بق امشب

طال  کیکردم، دستبند چرممو که روش دو قطعه کوچ یمیمال شیموهامو سشوار کردم و کج کنارم باز گذاشتم، آرا. رفتم حمام

. حساسم جاتیچون به بدل کنمیاز طال استفاده م شهیهم. با خطوط مختلف روش بود دور دستم بستم یبه شکل برف و مربع

تو به  گفتنیو م نداختنیدستم م یبچه ها هم ه! طالفروش باشه درشوهرتپ شاالیا گفتیم شهیزهرا خانوم هم ر؛یبخ ادشی

 ! خودمون اریبه کام ای یرسیحسام که باباش طالفروش بود م

و  دمیبلند پوش نیسوخته آست يقهوه ا یاسک قهیبلوز  دم؛یپوش یغالذ یموهام گذاشتم، شلوار لوله تفنگ يو رو يقهوه ا هد

 . پام کردم و منتظر زنگش شدم يبلند قهوه ا يچکمه ها. و تنم کردم یروش کاپشن چرم مشک

 کوه نیباز ا! بابا يا. کنم داشیسرمو بلند کردم تا پ. به موبم تک انداخت. منتظرش نشستم یو تو الب نییآسانسور رفتم پا با

 کنه؟  یم کاریچ نجایا! همراهش اومد که یخی

 . به روش لبخند زدم و سالم کردم. و به طرفم اومد دیآرمان منو د. جام بلند شدم و آروم به سمتشون قدم برداشتم از
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  ؟یخوب. ندهیبه به سالم خانوم دکتر آ: آرمان

 . یخسته نباش ؟یتو خوب. یمرس -

 . میرب ایب. یمنم خوبم، سالمت باش: آرمان

 . میبر -

زده  بشیاز جام بلند شدم غ یچون وقت. دمشیاصال حواسم به آرشام نبود و ند. میرفت رونیتو دستش گرفت و باهم ب دستمو

 ! بود

 . ادیصبر کن تا آرشام ب: آرمان

  رون؟یب يبر یتو منو م یچرا؟ مگه نگفت -

 . سهشنایرو م نجایاون بهتر از من ا. ادیآرشامم همراهمون م: آرمان

 . دمشیکنارت د ياومده بود یحاال کجا رفته؟ چون وقت -

 . اومده مارستانیتازه از ب. ادیرفت لباسشو عوض کنه و ب: آرمان

  کنه؟یم یزندگ نجایآرشام ا. نمیصبر کن بب! اد؟ین شهیحاال نم. اوف

  کنه؟یم یزندگ نجایآرشام ا ؟یچ -

 شده؟  يزیچ. آره: آرمان

 . نشده یچیها؟ نه ه -

 ! که من دارم آخه؟ هیچه شانس گند نیا. خدا ياو

 . داره کاریباهاش داره و تو مطبش چ یاالن موقعشه که ازش بپرسم آرشام چه نسبت. اومد ادمیشد  خوب

 کنه؟  یم یزندگ نجایکنه؟ ا یکار م شتیتو مطب پ ه؟یآرمان آرشام ک -

البته . کنه که دست تنها نباشم یتو مطب بهم کمک م. کمیشرکه گفته بودم باهاش  هیهمون. دوست منه نیآرشام بهتر: آرمان

 . کنه یم یزندگ نجایبگم کهآره ا دیدر جواب سوال سومت هم با. مطب ادیکه سرش خلوته م یمواقع

خدا  ای! شناسه؟ینگفته بود؟ آرشام چرا نگفت آرمان رو م يزیپس چرا چ! آرشام دوست آرمانه؟. اوردمیتعجب داشتم شاخ درم از

از شانس خوبم ! هم برم رونیکه گفتم تو روش نگاه کنم چه برسه که باهاش ب یبا اون دروغ تونمیمن نم! بخت شدم بد

 ! کنه یبخش م عیاخبار رو سر ویمثل راد سیچون آرام دهیرو فهم ایو وان نبحث م يمطمئنا ماجرا! میهم که هست هیهمسا

 :آرشام اومد که گفت يصدا

 . هوا سرده نینیبش. میبر -

 . نیو باز کرد و منو نشوند تو ماش یبوگات نیدر ماش. شدم دهیو منم همراهش کش دیدستمو کش آرمان

 . یمرس -
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 :گفت. جلو و کنار آرشام نشست آرمان

 . کنمیخواهش م -

 یداره؛ هر ک نیپسر ماش نیچقدر ا. ذاشتیآرشام باشه، چون اگه نبود تا اونموقع آرمان منو تو سرما نگه نم نیماش دیبا یبوگات

 ! داره يساز نیکارخونه ماش کنهیندونه فکر م

از  یلیخ. بود دهیپوش یمشک یبا شلوارل ومدیبه چشماش م یلیکه خ یطوس شرتیو ت یآرشام نگاه کردم؛ کت اسپرت مشک به

 . بود تو صورتش ختهیر شمیشونیپ يکوتاه جلو يموها اد؛یخوشم م پشیت

 کجا برم؟ : آرشام

 :و گفت برگشت سمتم آرمان

  م؟یکجا بر خوادیدلت م يملود -

 . دمیمونترال و ند یدنید يمن تاحاال جاها... اووم  -

 :برگشت و رو آرشام گفت آرمان

 . تا کفش ببره میشهر مونترال و نشونش بد يایدنید میبر -

 ! اکتفا کرد کیلبخند کوچ هیآرشام فقط به . حرفش خنده م گرفت از

 میدیرس یوقت. مختلفه يموزه که شامل بخشا هیبرمتون به  یاالن م. نینیتو روز بب دیو با عتیبمثل ط یدنید يجاها: آرشام

 . دمیم حیبراتون توض شتریب

 . کردیداشت نگاهم م نهیتو آ از

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 . باشه -

 یآخه ک. اوف. رونیب امیبتونم ب و خم کرد تا یشد؛ صندل ادهیآرمان پ. ستادیا یمیجلو ساختمون عظ. میدیرس نیم 20از  بعد

کله آدم  یسوارش يآخه تا بخوا. به خدا بتبهیشدن ازش مص ادهیکوتاه دو در درست کنن؟ سوار و پ یشاس ينایماش يگفته برا

 نیالبته مشکل از ماش! وقت سرت به سقف نخوره هی یتا مواظب باش یو کج کن دنتگر دیانقدرم با. به سقف شهیم دهیکوب

بودم، چون قدم بلند بود و خم شدن برام سخت  ریباهاش درگ یاز بچگ! توش ستمیمشکل ازمنه؛ من راحت ن ت،سیبدبخت ن

بود و من  نییآرشام پا نیماش سقفشمال  میرفتیم میاون موقعم که داشت. شدمیبابا نم نیسوار ماش ادیز نیبه خاطر هم. بود

 ! نیتو ماش دمیپریم

 :دستشو جلوم تکون داد و گفت آرمان

 به ساختمون؟  يو زل زد يستادیا نجایتو؟ چرا ا ییکجا -

 :زدم و گفتم لبخند
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 کجا باشم؟  یخواستیم. جام نیهم -

 . يفکر کردم تو افکارت غرق شد. خب خداروشکر: آرمان

نه  بلند باشه یشاس دیدو دره با نیبه نظر من ماش. کردم یدو دره فکر م يها نیشدن از ماش ادهیداشتم به مشکالت پ -

 . چون سقفش بلند تره. کوتاه

 . با نظرت موافقم. نطورهیآها، آره هم: آرمان

 . اما نبود نیسمت ماش برگشتم

 آرشام کو؟  -

 . هیسرسبز طیچقدر مح نیدور و برت و نگاه کن؛ بب. پارك کنه نویرفت ماش: آرمان

 . شده بود دهیشبا چمن سبز پو نیزم. چقدر خوشگله نجایا. خدا يوا. اطرافم نگاه کردم به

 . ینیجلوتر تا بهتر بب میبر: آرمان

 . يرو ادهیتماشا کردن و پ يبود برا یخاک نیبود که دور تا دورش زم يا اچهیوسط محوطه در. خدا يوا. جلو میرفت

 . موزه میانگار نه انگار که اومد. قشنگه نجایچقدر ا يوا -

 . مینیب یم میریم هست که بعدا باهم میآره اما منظره قشنگ تر: آرمان

 . باشه -

 .عتمیمن عاشق طب گرفتم؛یعکس م هی اوردمیو م نیخدا دلم ضعف رفت، کاش دورب يوا. شده بود يجا هم درختکار همه

 . داخل ساختمون؛ آرشام اومد میبر: آرمان

 . میبر -

 . کردینگاهمون م شیشگیبا اخم هم. میبود رفت ستادهیآرشام که دم ساختمون منتظر ا شیپ

 ! تو هم؟ رهیاخماش م نهیب یهروقت منو م چرا

 "Musee de la Civilisation de Quebec": ندادم و سرمو بلند کردم و به اسم موزه نگاه کردم یتیاهم بهش

 :زد و گفت يبا دست به پشتم ضربه ا آرمان

  م؟یبر -

 . میبر -

 خانوم ها مقدمن؟  دهیهنوز نفهم! تیشخص یب يا. جلوتر از ما حرکت کرد و وارد ساختمون شد یحرف چیبدون ه آرشام

 . در رو باز کرد و خم شد آرمان

  ؟یکنیم کاریچ -

 . lady's first. داخل مادمازل دییبفرما: آرمان
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 . دارم یتیباشخص يچقدر پسرعمو تت؛یادب و شخص يفدا

 . زدم و ازش تشکر کردم و وارد شدم لبخند

 . یمرس -

 . یقابلتو نداشت خانوم: آرمان

 . صدام نکرده ينطوریا یتاحاال کس! مور مورم شد یلفظ گفتن خانوم از

 . دایببخش: آرمان

 :تعجب برگشتم سمتش و گفتم با

  ؟یچ يبرا -

 . لحظه بد و اخمالو هی, لحظه خوب و خندونه هی. چش شده دونمینم. رفتار آرشام يبرا: آرمان

 : گفتم زدمیم دیکه داشتم اطرافم رو د همونطور

 . ستیتازه اصال برام مهم ن. کنه اونه نه تو یعذرخواه دیکه با یاون ؟یکن یعذرخواه یچ يو برات -

االن هم  یحت. دهیرو بروز نم يزیمغرور و خودداره و چ یلیاون خ. بخاطر رفتاراش یناراحت نش دوارمیام. درسته: آرمان

 يزیچ شمیمیبه من که دوست صم یحت. دهیبروز نمرو  يزیچون همونطور که گفتم چ. چشه که اخماش تو هم رفت دونمینم

 ! گهینم

 ! نیاز ا نمیتو دانشگاه و شمال و ا ياون از ماجرا. رفتاراش معلومه که مغروره از

 . بارهیکه غرور از سرتا پاش م ینیب یم ینگاهش هم کن یحت! نه چرا ناراحت بشم؟ -

 ... و به جلو هولم داد  دیخند آرمان

 . شهیشروع م نجایاز ا. سمت چپ میبر. طونیشاز دست تو : آرمان

 . شده يهمه جا قسمت بند! شگاهه؟ینما نجایا. تعجب به اطرافم نگاه کردم با

 ! موزه؟ ای شگاههینما نجایآرمان ا -

گفت  شهیاما م. گذاشتن یخیرو تو بخش تار یخیاثر تار هیمثال . کردن يموزه که هست اما آثار رو بخش بند: آرمان

 . دهیم حیبرات توض ادیبذار آرشام ب. ههشگاینما

 . نمشیب یکه نم نجایچون ا. حتما رفته آخر سالن. بزرگه یلیفضا هم که خ. و رفت نییاون که سرشو گذاشت پا -

 . نقطه اون ور سالن اشاره کرد هیسرشو چرخوند و به  آرمان

 . اوناهاش، آرشامه: آرمان

 . شد کمونینزد. میآروم به طرفش رفت آروم

  ؟یخبر کجا رفت یب: آرمان
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 . میطرف بر نیاز ا. دوستم شیپ: آرشام

 . دادیم حیآرشام بهم توض میشدیمختلف رد م يکه از کنار غرفه ها نطوریهم. میسرش راه افتاد پشت

 . شگاههینما نجایگفت ا شهیپس م -

 : کرد و ادامه داد بشیدستاشو تو ج آرشام

 دیبازد. موزه تو جهان مورد توجه قرار نگرفته نیا يبه اندازه  يموزه ا چیه. کردن جادیا که داخل موزه شگاههینما. آره: آرشام

 . کنه یرو جذب م يادیکننده ز

 داره؟  شگاهینما هیفقط  نجایا. آها -

 . نیداره که دوتاشون ثابت و دائم یمختلف يشگاهاینه نما: آرشام

  ؟يبود دهاورین نجایچرا منو تاحاال ا. معرفت یب يهو: آرمان

 ! ؟يومدیتا حاال ن -

 . نه: آرمان

 :کرد گفت یکه به غرفه ها نگاه م نطوریهم آرشام

  ؟يبود دهیرو ند نجایاصال ا یعنی -

 . نه: آرمان

 بود؟  یمنظورش چ. آرمان دوپهلو بود حرف

 . آرمـــان: آرشام

 جونم عشقم؟ . قربون آرمان گفتنت: آرمان

کنترلش از دستم خارج شد و بلند  گهیکردم آروم بخندم اما د یاولش سع. شمیم نیش زمکه االن پخ رهیمنو بگ یکی! يوا

 . دمیخند

آرمان خنده شو خورد و رفت کنارش؛ دستشو تو دستش حلقه ! دمیلرزونش فهم ياز شونه ها نویا. خندش گرفته بود آرشامم

 . کرد

  ؟یجون دلم؟ کارم داشت: آرمان

 :و گفت دیخند آرشام

 . يتو که اومده بود. خواستم بگم انقدر دروغ نگو یم. بال؛ آره یجونت ب -

 ! آرشام هم بله؟! لَلَ او

 :و گفت دیخند ندفعهیا آرمان

 . شهیحرف نزن چندشم م ينطوریا. شیا -



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٢١٩ 

 . قدم هامو بلند کردم و پشتشون راه افتادم. که ازشون عقب افتادم داشتنیبلند قدم برم انقدر

 :نگاهش کرد و گفت آرشام

  ؟يچجور -

 . ترسمینگام نکن م ينطوریا. ستمایچشات چرا خمار شد؟ من دختر ن. ها شهیم تیزیچ هیپسرم . آرشام: آرمان

 . براش تکون داد يتاسف سر يروش و برگردوند به جلو و از رو یحرف چیو بدون ه دیخند آرشام

 :زد پس سرش و گفت آرمان

 . خودت متاسف باش يبرا. ادب یب -

 . حتما صورتم از خنده قرمز شده بود. ز خنده روده بور شده بودما گهید من

 ...  يزشته جلو. بس کن آرمان: آرشام

 . پوف! لتون؟یفام دونمیچم ای ؟يملود یبگ يریمیم ؟یپسرجون تو الل. آبرو منو نشون داد با

 :و گفت دیخند آرمان

 !هیخود يملود -

 :داد و گفت ادامه

 . ــــشیا! خشک نچسب يپسره  ؟یدرست رفتار کن یتونینم. نجایتازه اومده ا چارهیب. ردمو ک نکاریاتفاقا از قصد ا -

 : و با خنده گفت یآخر و به شوخ ي جمله

 ! ؟يومدین یپس چرا گفت. نجایا يتو که اومده بود ینگفت -

 :برگشت سمتم و گفت آرمان

 . کنه یبحث رو عوض م عیچه سر. يملود نیبب -

 ! نمکدون خانواده ست اریکام! بدتر گهید یکیاز  یکی. شوخه رایهم مثل کام آرمان

 :شد و گفت يجد آرمان

  ؟يبد حیو برام توض نجایا ياریقرار بود تو منو ب ادتهی. يبود ومدهیچرا اومده بودم اما تو با من ن -

 . خب اونموقع کار داشتم. آره: آرشام

 ! که نیداشت فیا؟ اونموقع شما خونه تشر: آرمان

  ؟یبدون يخوا یم یبگو چ. رو کشدار نکن هیقض! کار داشت؟ شهیخب تو خونه نم: شامآر

 :زد و گفت یثیلبخند خب آرمان

خوام با  یو گفتم م یهم برگشت یوقت. یداشت یاورژانس ضیمخصوصا که مر. اما االن کارت مهم تر بود که. شهیچرا م -

 . يبا سر اومد رونیب میبر يملود
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 :ش کرد و گفتبا اخم نگاه آرشام

 . کم چرت بگو -

 :آبرو انداخت باال و گفت آرمان

 يموزه و جاها میبر میخوا یاما تا گفتم م يو خسته بود ياومده بود مارستانیتو تازه از ب. گهید گمیراست م. خب به من چه -

 . يو کاردار يخسته ا یو نگفت ياومد نمیرو بب گهید

 :دش گرفت و گفتشو خاروند و حالت متفکرانه به خو چونه

 . بهیعج نشیا -

 ساکتت کنم؟  ای یشیآرمان ساکت م: آرشام

 . بود یعصب صداش

 :باال آورد و گفت میدستاشو به حالت تسل آرمان

 . آه، نگاه. شمیاالن ساکت م نیاز هم. غلط کردم -

 . دیکش یدستش رو لبش خط فرض با

  ؟یچ یعنی: آرشام

 . ما خالف جهتکار و تکرار کرد ا نیدوباره ا آرمان

 . دهنمو بستم پیز یعنی: آرمان

 . وونهید: آرشام

 :برگشت طرفم و گفت آرشام

 کجا بودم؟ . آرمان نیاز دست ا -

 :تعجب گفتم با

  ؟يکجا بود -

 :لب گفت ریکرد و ز دیخندینگاه به آرمان که داشت م هی آرشام

 . لنگه ندارن -

 ! بود؟ یگفت؟ منظورش چ یچ ها؟

و موضوعات  هیمختلف يها شگاهینما يدارا نجایا نیدیهمونطور که د گفتمیخب داشتم م. ادامه جمله م بودمنظورم : آرشام

. یفرهنگ. یخیتار. یشامل موضوعات مربوط به ورزش. مخصوص به خودشون رو دارن يداره که هر کدوم غرفه ها یمختلف

 . علم و دانشه

 :سالن دوباره نگاه کردم و گفتم به
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 بوده؟  یک نجایطراح ا. جالبه یلیخ دم،یآره د -

و  یو اسباب سرگرم. کرده یآتاوا رو هم طراح یمل يبوده که گالر  Safdie Mosheموزه معمار مشهور  نیطراح ا: آرشام

 . رو فراهم کرده دکنندگانیبازد يریادگی

 . بابت اطالعاتتون یمرس. آهان -

 . زنگ خورد لشیباوسط راه مو. سرشو تکون داد و به راهش ادامه داد فقط

 . گوشه رفت و جواب داد هی

 . زدیم دیداشت غرفه ها رو د آرمان

 :اومد کنارمون و گفت آرشام

  م؟یبر. دارم ماریب. برم دیآرمان با -

  م؟یبر يملود: آرمان

 . دمیمن همه جا رو د. میآره بر-

 . میشد نیو سوار ماش میگرفت شیخروج رو در پ راه

  ؟يخوریم یشام چ يملود: آرمان

 . یچیه -

 . استخون. گهید يالغر موند يخوریاز بس غذا نم. شهیکه نم یچیه: آرمان

 :حالت اعتراض گونه گفتم با

 یسع یعنی.خوبه کلمیبه خاطر استخون درشت بودنم اما ه ستمیالغر و شکننده ن ستم؛یمن استخون ن. يبد یلیا آرمان خ -

 !ییاروپا به قول مامان دختر. شدم یشکل نیکردم تا ا

 :نگاهم کرد و گفت نهیاز آ آرمان

 .پررو -

 وا چرا پررو؟  -

 .یپررو نه، از خودراض: آرمان

  ؟یخب چرا از خودراض -

 . ایبه خودت گرفت یلیخ: آرمان

 :باز کردم و گفتم شموین

 !بگه نویکه ا دمیبه مامان حق م گهید يزایاما به خاطر قد بلندم و چ. گهید مینیما ا -

 .زدم یینگاهم کرد؛ منم براش لبخند دندون نما رهیروهاش و باال داد و خاب آرمان
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 :کرد و گفت يتک سرفه ا آرشام

 خونه؟  نیریآرمان م -

 ! قد و قواره نینخوده با ا هیچقدرم شب! گهید هیخب نخود. اصال حواسم بهش نبود! اوخ

 :نگاهم کرد و گفت آرمان

  م؟یبخور نرویب میباهم شام بر ایخونه؟  میملو بر -

 ...  میبر -

 :و گفت دیوسط حرفم پر آرشام

 . خونه بهتره؛ همه جا بسته شده نیبر -

 ! نخــــود؟ دیاز تو پرس یاصال ک! وقت شب کجاش بسته س آخه؟ نیا! ؟يبسته شده پس چرا سوال کرد اگه

 . خواد بره خونه استراحت کنه یم يملود دینه باز که هست اما شا: آرمان

 . که دوستتون کار نداشتن گهیوقت د هی يباشه برا. رهآره بهت -

 ! پروندم يا کهیچه ت. جون حال کردم يا

 . که آخم رفت هوا دیکش نیهمچ. دیبرگشت و لپمو کش آرمان

 چته؟ ! آخ آخ -

 :و گفت دیخند

 . انداختناتم کهیت نیمن عاشق هم -

  ؟یمثل آدم بگ یتونستیبود؟ نم يچه کار نیا وونهید -

 . دهنمو گرفتم يت جلودس با

 شد؟  یچ: آرمان

 :جلو خم شدم و آروم دم گوشش گفتم به

  ؟يزدیحرفو نم نیا يمردیم -

 :با تعجب گفت آرمان

 چرا؟  -

 . ام بشه کهیخواستم متوجه ت ینم وونهیخب د -

 :و گفت دیخند آرمان

 . حرفاست نینه بابا آرشام زرنگتر از ا -

 . زنهیگند م گهیهم م یوقت گهینم یچیه. هم مثل آرمانِ نایمل. حرفشو بلند گفت نیا. اوف
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دستش هم  یکیبا اون . دیکشیبود که کالفه به سرش م شهیش يدستش رو هی. بود نگاه کردم یآرشام که درحال رانندگ به

 ! ارمیفرمون رو گرفته بود؛ من که از رفتاراش سردر نم

رو لبام  یلبخند پهن! خوشم اومد. فکر کنم حالش گرفته شد. درو عوض کر يدستشو برد سمت ضبط و آهنگ فرانسو آرشام

 . برم یلذت م گرانیچرا از حرص خوردن د دونمینم. نشست

 . برگشت شیبه حالت قبل آرشام

 . خواننده شروع به خوندن کرد! مشخصه شیو ملود تمیاز ر. باشه یرانیا دیآهنگش با نیا

 

 يرو به قلبم داد ایدر*

 يآزاد یعنیبندت بودن  تو

 ... * يرو به قلبم داد ایدر

 

به دختر مورد عالقه  شتریشد و ب میهمه عشقش حسود نیبه ا داره؟یآهنگ برنم نیپسره دست از سر ا نیا. شد شتریب لبخندم

 ! دختره ست شیداره؟ حتما دلش پ یآهنگ چه مفهوم نیخب گوش دادن به ا! ش

 پس چرا عوضش کرد؟  ومدیآهنگ خوشش م نیرد؟ از اک نیاا چرا همچ. خم شد و آهنگ رو عوض کرد آرشام

 ! بهیهمه کاراش و رفتاراش عج. بهیآرشام عج هیهمه چ! یباز رفته بود تو ژست قبل. اخماش تو هم بود. کردم نگاهش

 . خنده م گرفت اما قورتش دادم اشیخل باز نیدست ا از

 

 کرد رییتغ یزندگ نیمن به ا دیو د دمیتو رو د*

 *کرد ریمن و با عشق درگ نتیریلبخند ش نیهم

 

با اخم . ناخودآگاه بهش نگاه کردم. شمال افتادم يروزا ادیصورتمو پوشوند؛  یضیلبخند عر! دهیگوش م یرانیا شتریکه ب جالبه

 . کنه یاخم م لیدل یب! گهیخله د. نه نیگ یگم خله م یم. کرد یداشت نگاهم م

 

 واسه من از نفس افتاده هیشروع تازه ا*

 *همه نداشته هام بهم داده يتورو جا خدا

 

 . جلو نگاهش کردم نهیاز تو آ لکسیر یلیخ منم
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 دهیتو بهم م يتماشا یچه آرامش دلچسب*

 *دهیمن د يداریکه ب یخواب نیآل تر دهیا تو

 

 ! نگاهم نکرد گهیکم آورد چون سرشو برگردوند و د انگار

 

 شه یلحظه از تو خال هیکه فردا  زارمینه نم*

 *شهیواسم عوض م يبد يمعنا یبد هم بش تو

 

 . داده بود و چشمام رو بسته بود هیتک یسرشو به صندل. آرمان نگاه کردم به

 

 رهیتو م یحواسم پ یلحظه هم اگه دور ش هی*

 *رهیمن نفسگ يبدون عطر تو برا هوا

 

رو  يلبخند. دوباره به آرمان نگاه کردم .کرد اما بدون اخم یبلند کردم و دوباره به آرشام نگاه کردم؛ داشت نگاهم م سرمو

 . رد نگاهم و گرفت و به آرمان نگاه کرد. لباش بود

 

 کرد ایدلمو عفو دن ییایعشق در نیا نیبب*

 *دل جا کرد يتو ایدر هی شهیکه م يثابت کرد تو

 

 یمن و آرمان رو باهم م یباره که وقت نیچندم نیا! دونمیبا من و آرمان داره نم یچه پدرکشتگ. رفت توهم یحساب اخماش

 ! یچ يبرا دونمینم. تو هم رهیاخماش م نهیب

 

 دهیتو بهم م يتماشا یچه آرامش دلچسب*

 *دهیمن د يداریکه ب یخواب نیآل تر دهیا تو

 

 . کرد یم یپدال خال يرو تشویانگار عصبان. چسبوندم رهیدستمو به دستگ. شد شتریب نیماش سرعت

 

 شه یه از تو خاللحظ هیکه فردا  زارمینه نم*

 *شهیواسم عوض م يبد يمعنا یبد هم بش تو
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 . کار دستمون بده دمیترسیم. اخماش همونطور تو هم بود. نگاهش کردم باوحشت

 

 رهیتو م یحواسم پ یلحظه هم اگه دور ش هی*

 *رهیمن نفسگ يبدون عطر تو برا هوا

 

 : د گفتکر یآرشام همونطور که به جلو نگاه م. ستادیاز حرکت ا نیماش

 . میدیرس -

 . نشست خیاز ترس تو جاش س چارهیکه آرمان ب يبد ترمز کرد طور یلیخ

 چه وضعه ترمزگرفتنه؟  نیچته تو؟ ا: آرمان

 . شده رمید ن؟یشینم ادهیپ: آرشام

 . میبر يملود. اوردمیتو در ن يمن که سراز کارا: آرمان

 . شم ادهیدستمو گرفت تا راحت پ آرمان

 غیج يصدا. تشکر کنم اما اصال مهلت نداد و گازشو گرفت و رفت حاتشیا ازش بابت بردنم به موزه و توضخم کردم ت سرمو

 . بلند شد نشیماش يکایالست

 . شب شده بود تماشا کردم یاهینقطه تو س هیبه  لیتبد گهیدهن باز دور شدنش و که د با

 . ست ــــوانهید نیاصال ا: آرمان

 . آسانسور و زد نِییداخل؛ دکمه پا میرفت. لحنش خنده م گرفت از

 کرد؟  يجور نیچرا ا. نطورهیهم نایقی -

 . کنه یم یدفعه فاز و نولش قاط هی. دونمیچه م: آرمان

 . رو زد 16آرمان بعد از من طبقه . و زدم 20شماره . میوارد شد. دمیکش یپوف

 . شام مهمون من ایب: آرمان

 . که سرحال بودم گهیوقت د هی باشه. ستینه جون تو االن اصال حسش ن -

 . باشه: آرمان

 . اومدم رونیآسانسور ب از

 :لبخند زد و گفت آرمان

 . آرشام بازم شرمنده يبه هر حال بابت رفتارا -

 . فراموشش کن. ستیمهم ن -
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 . یگل یلیخ: آرمان

 . دونستم یم -

 :و گفت دیخند آرمان

 . شب خوش طون،یش -

 . ریشبت بخ -

 شیهمش فکرم پ. دمیخز رپتویراست رفتم تو تخت و ز هیلباسام و درآوردم و . دادم و وارد خونه شدمدست تکون  براش

 یحت. کنم ینه فکر نم است؟یوان هیبه خاطر همون قض یعنیو اخم کنه؟  نهیخواد منو بب یم یآخه تا ک. آرشام بود يرفتارا

 . یــــلیخ! بهیعج یلیرفتاراش خ نیا. کنه یاخم م نهیب یهروقت منو با آرمان م

 داره؟  يا یکاراش چه معن نیا

 

**** 

 

 رونیپتو رو کنار زدم و از اتاق ب. صبح بود 3ساعت . نگاه کردم یبه ساعت رو پاتخت. شدم داریاز خواب ب یاحساس گرسنگ با

طول آشپزخونه راه همونطور که تو . درآوردم و شروع کردم به خوردن گویظرف ژ هی خچالیرفتم تو آشپزخونه و از . اومدم

 . رمیاز آرمان آدرس دانشگاه و بگ دیفکرکردم که با نیبه ا خوردمیبرش خورده رو م يها کهیو ت رفتمیم

برداشتم و به  گویاز ژ گهیبرش د هی. برداشتم و چند قلپ خوردم خچالیاز  یپپس یقوط. شدیدلم داشت سوراخ م. ــشیآخ

زنگ در واحد  يصدا. ستادمیپشت در ا. نظرمو جلب کرد ییکه صدا شدمیرد م يورودداشتم از کنار در . طرف اتاقم راه افتادم

  ؟ساعت نیباشه تو ا تونهیم یک. بود ییروبرو

 : گفت یم یسیبلند شد که خواب آلود به انگل يپسر يصدا. باز شده یعنیدر اومد که  يصدا

 پسرجان؟  يوقت صبح؟ مرض دار نیا هیک. یآه، لعنت -

که در و باز کرده بود حالت  يپسر. شنینم دهیخوب د یلیاوف خ. نگاه کردم ییبه واحد روبرو یاز چشم. گل کرد میفضول

چشماش هم . داده بود هیدستش به در بود و خودشو بهش تک هی. پسرکوچولوها شده بود هیشب. به خودش گرفته بود یبانمک

چشم  هیچشمشو باز کرد و  هی هیپسر همسا. زنگ زده بود همون که. هم روبروش بود گهیپسر د هی. ومدیباز به نظر م مهین

 ! زدیانگار نور چشماشو م. بسته گشید

 . حد باز شدن نیچشماش تا آخر دیاون پسر مقابلشو د تا

  ن؟یدیآ -

 :و گفت دیخند پسر
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  ه؟یچه طرز مهمون نوار نیا. مرض -

 :گفت یبه فارس هیهمسا پسر

  ؟یکن یم کاریچ نجایا ؟یخودت -

 .جبران من اومدم يبجاش برا يومدیبرم؟ تو ن يخوا یم ه؟یمشکل. نه پس عمه منه: نیدیآ

 :هیهمسا پسر

  ؟ياومد یک. هیچه حرف نینه ا -

 . االن نیهم: نیدیآ

 :هیهمسا پسر

  ؟يدیرس یک گمیم. مسخره -

 . االن نیخب هم: نیدیآ

 نیبود ه کینزد. دمیمتر از جام پر هی. ه در خونه منب دیعقب و چسب دیقدم به جلو برداشت که اون پسر پر هی هیهمسا پسر

 . با دست مانع شدم عیبگم که سر يبلند

 :و گفت نییصداشو آورد پا هیهمسا پسر

 بود؟  يچه کار نیا. خوابه وونهید -

 خوابه؟  یک نمیصبرکن بب! گهیسمتم منم عکس العمل نشون دادم د ياوردیهجوم م یخب داشت: نیدیآ

 : هیهمسا پسرِ

 ! يدرست کرد یچه بساط ینصف شب. تو بعد حرف بزن میبر ایب. عمه م -

. حال و هوام عوض شه کمی امیگفتم حداقل من ب. نامرد يومدیکردم؟ بده اومدم بهت سر زدم؟ تو که ن کاریمگه من چ: نیدیآ

 . صبر کن

 . زدم دشونید یو دوباره از چشمچشم چپمو باز کردم . درد گرفت نمشونیراستم از بس باز کرده بودم تا خوب بب چشم

 :تو دوباره برگشت سمتش و گفت رفتیکه داشت م هیهمسا پسر

  ه؟یباز چ -

  نجاست؟یا یک يجد: نیدیآ

 :هیهمسا پسر

 کجا؟  -

 . تو خونت: نیدیآ

 . یچکیه -
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 خوابه؟  یپس چرا گفت ؟یچکیه: نیدیآ

 . منظورم به اون خونه بود. آها -

 خب؟ : نیدیآ

 . خب که خب -

  ؟یحرف بزن یتونیمثل آدم نم. اه: نیدیآ

 . داد و ابروهاشو انداخت باال هیبه در تک نهیدست به س پسر

 !نچ -

 خونه ت خوابه؟  نیتو ا یک. یشیعوض نم ،يکه بود یهست یهمون: نیدیآ

 ! نگفت؟ یچیپس چرا آرمان موزمار ه! ه؟ییپسر واحد روبرو نیخونه ا خونش؟

 . يملود -

 . گهیآها حتما آرمان بهش گفته د دونه؟یو از کجا ماسم من نیا ها؟

 باشن؟  یخانوم ک يملود. به موضوع جالب شد: نیدیآ

 . ایب. وونهیهمه خوابن د. رهیتو االن صدامون م میبر ایب. بنده خدا هی -

 . و برد سمت خونه دیکش دستشو

اونم خونه . عمرا نکارا؟یتو و ا. کنم یکه باور نم نگو که دوست دخترته: گفت رفتیهمونطور که داشت به سمت داخل م نیدیآ

 خودت؟ 

  ه؟یپسره ک نیگفت؟ ا یم یچ نیا. دهنم باز مونده بود من

 

**** 

 

 . امیکنم و سرحال ب يرو ادهیپ یبرم دانشگاه اول صبح نکهیخواستم قبل از ا یم. دمیپوش مویزود بلند شدم و لباس ورزش صبح

 ".است کشنبهیامروز "نوشته بود . د؛ آرمان بودبلند ش لمیاس ام اس موبا يصدا

 . بوده نطوریهم یاز بچگ. که به فکرمه ادیداره؟ خوشم م بیپسر علم غ نیا

 . رونیخوردم و رفتم ب ریو ش تییسکویب کهیتا ت چند

 يکناره ها. بود دهیپوش دیخوشگل سف یلباس ورزش. نگاهش کردم. اومد رونیاز واحد روبرو ب يکه پسر بستمیدر و م داشتم

االن  يآ. هم رو چشماش نکشیموهاشم باال داده بود و ع. دور گردنش بسته بود میگرمکن مشک. داشت یشلوارش خط مشک

 . بپرونم بهش کهیت هیخواست  یدلم م
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 آفتاب بدم خدمتتون؟  -

 ! دیباالخره از دهنم پر. آخ

 .آبروم رفت. گند زدم ست؟ آخ باز هینکنه پسر همسا. سرشو بلند کرد و نگاهم کرد پسر

 :از رو چشماش برداشت و گفت نکشویع

 . نور هست ینه به اندازه کاف -

 ! کنه؟ یم کاریچ نجایا نیا...  نیا. من يخدا. بزنم اما حرفمو فراموش کردم و ماتش شدم یخواستم حرف یم

 . سالم... امـــم  -

 : سرش گذاشت و گفت يباال نکشویع

 . سالم کیعل -

کردم مثل قبل  یفکر م. از جوابش هول شدم! چه عجب! االن جواب منو داد؟ نیا. چشام از تعجب در اومد. بود آروم نگاهش

 ! در جواب سالم و سوالم سرتکون بده

 . ریصبح بخ... آمـــم ... خب  -

 : و گفت دیکش یچشمش دست يگوشه  به

 . ریصبح تو هم بخ -

 ! زنهیحرف م یم خودمونو ه دهیهم جواب منو م! امروز چش شده؟! اوهو

  گه؟ید لهیمطب تعط ست؟یآرمان کدوم واحده؟ امروز که سرکار ن -

 . سرد شد نگاهش

 اومده؟  شیپ یمشکل. 15واحد : آرشام

 : زدم و گفتم يلبخند

 ریکه مس ادیبنداره باهام  ياگه کار. ندارم ییآشنا نجایا يو راه ها ابونیبا کوچه و خ. يرو ادهیخوام برم پ ینه م...  یمرس -

 . خونه رو تو راه برگشت گم نکنم

 . آورد و بهش نگاه کرد رونیب شیشلوار ورزش بیاز ج لشویموبا آرشام

 . ایبا من ب يخوا یم ؛يرو ادهیخوام برم پ یمنم م. االن خوابه: آرشام

 ! همون آرشامه؟ نیا. ادیکه چشمام از کاسه در ب االنه

 : به خودش داد و گفت یتکون آرشام

  ؟يایم -

 ! حرفو زده نیآرشام باشه که ا نیا شدیباورم نم. نگاهش کردم یحرف چیه بدون
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 : دستشو آورد باال و تکون داد آرشام

  ؟يایم... الو  -

  نم؟یب یدارم خواب م ایخدا! گفت؟ گفت الـــو؟ یچ! حد گشاد شدن نیتا آخر چشمام

 نه؟  ای يایخانوم م يملود: آرشام

 ! زده یچه حرف دیانگارخودش تازه فهم. بود يلحنش خشک و جد نیچون ا. مدیپس اشتباه شن نه

 : حالت بهت بودن خارج شدم و گفتم از

 . امیآره م -

 . میپس بر: آرشام

 . میباشه بر -

 طبقه رو با 20 دیکه با دمیتازه فهم. ستادمیا میرفت نییطبقه پا کی یاولش پشت سرش راه افتادم اما وقت. سمت پله ها رفت

 . برم نییکنم و پا یپله ها ط

 : برگشت طرفم و گفت آرشام

  ؟يستادیچرا ا -

 ! ن؟ییپا میبر دیبا ادهیطبقه رو پ 20 یعنی -

 آره، مگه چشه؟ : آرشام

 ! مونهیبرام نم یجون گهیکنم که د یهمه پله رو ط نیمن اگه بخوام ا. ستیبگو چِش ن -

 : و گفت دیخند آرشام

 . کنه یطلوع ماالن آفتاب  میبر ایب -

 : پله نشستم و گفتم رو

 . مونهیپا برام نم يجور نیا. عمرا -

 . کوچولو انقدر غر نزن ایب: آرشام

 : کردم و گفتم اخم

 . یکوچولو خودت -

 : با دست خودشو نشون داد و گفت آرشام

 کوچولو باشم؟  خورهیبهم م -

 !هیشبیبا پسر د ینیز اثرات هم نشفکر کنم ا!  دهیرفتارا ازش بع نیا! ها زنهیشنگول م امروز
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جلو دهنمو گرفتم  عیسر. از فکرش خنده م گرفت! از کوچولو ریغ خوردیبهش م يزیهرچ. خوردینگاه کردم؛ نه اصال نم بهش

 . تا صدام تو راهرو پخش نشه

 . اصال -

 .کرد دایتو فضا انعکاس پ شیمحکم و جد يصدا

 . میخب حاال بر -

 : دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم. سانسور رفتمجام بلند شدم و سمت آ از

 ! رشدم؟یمگه از جونم س. خودت برو. اَبدا -

 . شدم دهیکش رونیخواستم وارد آسانسور بشم که به سمت ب یم

 . با من کلکل نکن. ایب یعنی ایگم ب یم یخانوم کوچولو وقت: آرشام

 . شدمیم دهیمنم دنبالش کش. رفت نییدستمو گرفت و از پله ها پا مچ

 دارم؟  کاریبه تو چ. امیخوام با آسانسور ب یباهات کل کل کرد؟ خب من م یک. آخ ول کن دستمو -

 . يایتو هم م رمیپس هرجا م يایبا من م یگفت: آرشام

 . چقدر رو داره! ه؟یک گهید نیا

 . دستمو ول کن -

زورم بهش . بکشم رونیدستش ب يستمو از الکردم نتونستم د يهرکار. توجه به من به راه خودش ادامه داد یب آرشام

 . ببرنشون ییخوان جا یو مادرشون به زور م رنیکه دنبال مادرشون م ییشده بودم مثل بچه ها. دیرسینم

  ه؟یکاراش چ نیا یمعن! داره ضیرفتاراش ضد و نق. میاومد نییخود همکف از پله ها پا تا

. دنیو شروع کردم به دو رونیبدون توجه بهش رفتم ب. و ماساژ دادم دمیکش رونیکه شد دستمو از دستش ب یهر بدبخت با

 . يرو ادهیپ يبرا دهیصبح زود حال م. دمیکش یقینفس عم

 . آرشام اومد يصدا

 . یشناسیرو نم نجاهایتو که ا. صبر کن -

 ! انگار با بچه طرفه. ندادم؛ حرص منو در آورد جوابشو

نگفت؟ چرا نگفت  يزیپس چرا آرمان چ! داده بود؟ هیکه به در تک يهمون پسر ه؟یبشید هیآرشام واقعا همون پسر همسا یعنی

 که خونشو بهم داده آرشام بود؟  یاون دوست

 . اومد يبازوم فشار به

 . خانوم کوچولو با تواَم: آرشام

 : برگشتم طرفش و گفتم تیعصبان با
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 !بعد زور بگو ریبگ ادیو  خانوم متشخص هیاول برو طرز صحبت کردن با . ستمیمن کوچولو ن -

 . یکن یچون مثل بچه ها رفتار م یخب هست: آرشام

 :حرص گفتم با

 . و تو دونمیکوچولو من م یبه من بگ گهیبار د کی -

 :زد و گفت یطونیش کیلبخند کوچ آرشام

 . کوچولو -

 . کنه یمدرجه فرق  180 یآرشام با اون آرشام قبل نیا! کنم؟ هیگر ایاز کاراش بخندم  دونمینم

 . قدم زنان به راهم ادامه دادم. دمیکش رونیبازومو از دستش ب تیکردم و با عصبان اخم

 . ستایوا: آرشام

 . رمیخودم م -

 .یشیگم م ؛یشناسیرو نم نجایتو ا: آرشام

 . رمیگفتم خودم م -

 :به همون حالت خشکش برگشت و گفت آرشام

 . نه ای یکن دایراه خونه رو پ یتونیم ییخودت به تنها نمیبب. بکن يخوا یم يهرکار -

 : و گفتم ستادمیطرفش و دست به کمر ا برگشتم

 . ینیب یحاال م -

 . دمیدویدونستم مقصدم کجاست اما فقط م ینم. دنیکردم به دو شروع

 . آرشام از کنارم رد شد قهیاز چند دق بعد

 . کردم یرفتار م ينطوریباهاش ا دینبامن . خودم بود ریخب تقص... لحظه بد  هیلحظه خوبه و  هی! وونهید

 . کردم یباهاش نرم رفتار م دیبا. که موفق هم شد ارهیخواست کمکم کنه و حرص منو در ب یفقط م. نکرده بود يکه کار اون

 ... بودنش در اومده بود  یخیاز حالت مغرور بودنش و کوه ! دمشیدیو مهربون م طونیشاد و ش نقدریبود که ا يبار نیاول

 . تفاوت از کنارم رد بشه یب نکهیرفتار و با من بکنه و ا نیخودم باعث شده بودم که ا ماا

 !نیا ياونم جلو دیرزیشدنش نم عیبه ضا. شدم الیح یاما بعدش ب شدمیباشم چون گم م کشیکردم نزد یسع اولش

 30بعد از . دمیقدمامو تند کردم و دو واشی واشیبلند رفتم اما  يقدم زنان و با گاما لیو انتخاب کردم و اوا يریمس خودم

 ستین ادمی یحاال چطور برگردم؟ حت. جاش آشنا نبود چیبه دور و برم نگاه کردم؛ ه. نفس کم آوردم و اهسته راه رفتم قهیدق

در حال تردد  ينایکه رفته بودم و برگشتم و به مردم و ماش يریو سرگردون مس جیگ! که ازش اومدم کجاست یابونیاسم خ
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برم اما  تونمیهمراهش م ن؟یبهتر از ا یچ. گشتیو برم دیدویداشت م ابونیچشمم به آرشام خورد؛ اون ورِ خ هوی. اه کردمنگ

 !و دور از چشم یدزدک

 . دمیرسیانقدر قدماش بلند بود که بهش نم یو پشت سرش حرکت کردم ول دورادور

بشر خسته  نیا يوا... شدم و دستامو به پهلوهام فشردم  خم! میبود يرو ادهیگذشته بود و هنوز مشغول پ میساعت و ن کی

 نشد؟ 

از چهار  یکیکه سر  دمیفهم ییخونه؛ از اونجا ریبه مس گردهیسرعتشو کم و راهشو کج کرده و داره برم دمید قهیاز ده دق بعد

 رید گهیاما د نهیکه منو نبشم  میجا قا هیبه پشتش؛ خواستم  گردهیاحساس کردم داره برم. بود یراه ها مغازه شکالت فروش

 ! بود دهیاون منو د. شده بود

 !خونه بود ریاز قصد راه اشتباه اومده بود؛ اون سمت چهار راه مس یلعنت. زد و از کنارم به سرعت رد شد يلبخند محو هی

 : که گفت دمیشن صداشو

 . يمغرور یلیخ -

به حرفش گوش نکردم  نکهیچرا مغرورم؟ حتما به خاطر ا! گهیم یبه ک یمغرور؟ ک گهیبه من م! گیته د گهیم گیبه د گید

 ! پشت سرش حرکت کردم یواشکیشدم و  مونیاما آخرش پش

 

**** 

 

 ... ماه بعد  نه

بابا مدارك الزمو به عمو داده . "دانشگاه هاروارد" ه؛یدانشگاه معتبر. یسیاسم نو يبرا میروز دانشگاه با آرمان رفته بود نیاول

مدارك و هم داده بود به . نشگاه و درست کنه و منو ثبت نام کنه اما عمو فقط تونسته بود کار اقامت منو جور کنهبود که کار دا

 . آرمان

قبال . و معروفه نهیدانشگاه بهتر نیهمه دانشگاه ا نیا نیب نکهیازش برام گفت؛ از ا  یلیآرمان خ. بود یخوب و بزرگ دانشگاه

 . دادن رییسال ها به اسم هاروارد تغبوده که بعد از  "لیمک گ"اسمش 

 یرانیا نشونیتک و توك ب. تنیبا ادب و باشخص یلیمن هستن خ یکه همکالس ییدخترا و پسرا. کردم دایپ يادیز يدوستا

و برعکس  هیدختر مهربون یلیخ. ست "زهیال"منه اسمش یمیمن هم که درحال حاضر دوست صم ياز دوستا یکی. شهیم دایپ

 ! مونهیسولماز م مثل. من آرومه
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فرودگاه و خبرم  امیب یکرد؛ که چرا بهم نگفت تیبار بعد از دوهفته مستقر شدن بهم زنگ زد و گله و شکا هیسولماز . آها

 زنهیبهم زنگ م مهیکاریکه روز ب کشنبهیهر  نامیمل. باهاش در ارتباطم پیو اسکا بریبوك و وا سیف قیاما از طر... . و  ينکرد

 . کار درست و انجام بدن دوارمیشده؛ ام يمهبد جد يخواستگار هیانگار قض. زنهیو باهام حرف م

 ! در ارتباطه شتریب نایاما با مل پرسهیو حالمو م زنهیزنگ م یگهگاه سمیآرام

 زمینه منظورم استاد عز! شهیکس مثل دلگشاد جون خودم نم چیعادت کرده بودم اما ه دیدانشگاه و بچه ها و اسات طیمح به

خب . طونمیحال ش نیدر ع یول میدرسته من دختر مغرور. کرد یبا من مدارا م شهیهم. کردم تشیدلگشا بود؛ چقد اذ ياآق

 .مثل من هستن ایلیخ. ستیدست خودم ن

مجبور شدم دوباره برگردم به ترم  نجایاما چون دانشگاه رو نصفه ول کردم و اومدم ا. چند ترم جلوترم نجایا ياز بچه ها من

 ! قبل

 گهیمنم گفتم شرکت کنم چون د. آرمان بهم خبرداد یعنی. بودم دهیفهم شیاز دوهفته پ. امتحان دکترا برگزار شده بود روزید

ترم آخر بودم اما چون همونطور که گفتم درس هامو نصفه ول کردم مجبور شدم همون  رانیتو ا. شهیدرسم هم داره تموم م

 . ترم رو دوباره بخونم

 یاسام ستیمطمئنم اگه اسممو تو ل يوا. که قبول بشم دوارمیام. به نظر خودم خوب دادم. ادیم یجوابش ک تسیمعلوم ن هنوز

 ! شمیذوق مرگ م نمیدکترا بب یقبول

و  رونیب زنهیصبح زود از خونه م شهیهم! ستیوقت خونه ن چیه. دمیافتاد آرشام رو ند يرو ادهیکه اون روز تو پ یازاتفاق بعد

چند بار . آرشامه یمیو قد یمیبود دوست صم نیدیاون پسره که اسمش آ! سوزهیدلم براش م چارهیب. خونه ادیوقت م ریشبا د

 ! طونهیمثل خودم ش. هیشوخ وپسر خوب  یلیخ. باهاش برخورد داشتم

 . رو روشن کردم وخودمو پرت کردم رو کاناپه يو یت. از جام بلند شدم و رفتم تو هال. شده نیچقدر ذهنم سنگ يوا

 . مشغول کردم لمیف دنیآوردم و خودمو با خوردن و د ریو ماست موس پسیخودم پفک و چ يبرا

 . اومد يزنونه ا يصدا. راهرو بود ياز تو. اومد ییبود که صداها لمیف يآخرا

 خونه ست؟  یمطمئن نجاست؟یهم -

 : اومد يمردونه ا يصدا

 . آره -

 . شدمخسته  ریوسائلو از دستم بگ نیا ایاوف ب: زن

 که؟  یدونیم. ادیرفتارا خوشش نم نیاصال از ا. ایکارا کن نیجلوش از ا نمینب. انقدر غر نزن: مرد

 . کنم کیخودمو کم کم بهش نزد دیبا. دونمیاوهوم م: زن

 . به طرف در رفتم نیپاورچ نیاز جام بلند شدم و پاورچ. دونمیبود نم یک يبرام آشنا بود اما برا صداها
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لقمه  نیمراقب ا دیبا. مونهیم یبراش مثل تک تومن ياردیلیپول م. یتحملش کن دیبا. ایکن یقاط یوقت خر نش هی. نیآفر: مرد

 . که از دستت در نره یچرب و نرم باش

 :و گفت دیخند زن

 . من کار خودمو خوب بلدم. نگران نباش -

 . زنگو بزن. خونه ست نیهم. خوبه: مرد

صداشون آشنا  یلیخ. بودن و پشتشون به من بود ستادهیپشت در خونه آرشام ا. ن کردمنگاهشو یو از چشم ستادمیدر ا پشت

 ! یلیبود، خ

 . پشت سرش آرشام اومد. در و باز کرد نیدیزنگ زدن در خونه باز شد و آ قهیاز دودق بعد

 :متعجب گفت يبا صدا آرشام

  ن؟یکن یم کاریچ نجایشما ا -

 . زیسالم بر آقا داماد عز: مرد

 . آرشام شد و بهش دست داد کیزدن زن

  ؟یخوب. زمیسالم عز: زن

  ن؟یاومد یک ایوان: آرشام

 ...  یـــیاون پسره ونداده؟ وا یعنیبود؟  ایوان زدیحرف م دشیپل يدختر که داشت از نقشه ها نیبود؟ ا ایوان نیا ا؟یوان

دلم  يونداد رو کجا م؟یمن و آرشام با هم نامزدبهش نشون بدم که  يکنم؟ چه جور یحاال چه غلط. دستم کوبوندم رو سرم با

 ! خــدا ایبذارم؟ 

بود؟  یآخه دخترخوب نونت کم بود آبت کم بود دروغ گفتنت چ...  زدمیو با خودم غر م دمیچرخیدور خودم م یسالن ه تو

و کردم تا  نکاریاحت بشه؟ نه اآرشام از دستش ر نکهیا يبرا... شوهرمه ... بود از دروغ گفتن؟ چرا گفتم اون نامزدمه  یهدفم چ

 ! ثمر موند یدروغ ب نیاما آخرش ا...  ومدیخوشم نم زشآخه چرا؟ چون ا...  ارمیحرصشو در ب

 یخودم و رسوندم پشت در و از چشم عیسر. زنگ در منو از جا پروند يکه صدا زدمیجور داشتم به خودم سرکوفت م نیهم

 و آروم در و باز  دمیکش یقیخواد؟ نفس عم یم یچ یعنی. بود نیدیآ...  هیک نمینگاه کردم که بب

 . کردم

 :گفتم عیسر

  ن؟یدیشد آ یچ -

 . منم خوبم یمرس ؟یسالم چه خبر؟ خانواده خوبن؟ درسا خوبن؟ تو خوب: نیدیآ
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بهش . نداشتم یو حوصله شوخ دادیآزارم م يمسئله نامزد نیعادت کرده بودم اما االن واقعا ا اشیماه به شوخ طبع 9 نیا

اما ! ندونه دمیبدونه و شا دیشا. بزنم یگفته بودم اما هنوز جرات نکردم به آرشام حرف نیدروغ يشمال و نامزد انیدرمورد جر

 ... شدم  جیگ دونمیاوف نم... مامانش بهش گفته  ای سیحتما آرام

 :نگاهش کردم و گفتم يجد

 د؟ینشون داد؟ فهم یرو گفت؟ آرشام چه عکس العمل یه چهم ایشد؟ وان یچ. ستین یاالن وقت شوخ. تورو خدا نیدیآ -

  د؟ینفهم

 :زد و گفت یلبخند آرامش بخش نیدیآ

 بدم؟  حیتو برات توض امیب يدیاجازه م. شده دیرنگتم که مثل گچ سف ؛یدختر تو چقدر هول -

ظرف  زیم يو از رو ینشست رو راحت لکسیر یلیخ. اومد داخل. از جلو در کنار رفتم. تو ادیاصال حواسم نبود تعارف کنم ب آخ

 . پفک و گرفت بغلش و شروع کرد به خوردن

 ! راحت مشغول خوردنه یلیآروم کردن من خ ياونوقت آقا به جا خورمیو حرص م زدمیمن دارم جوش م ه؟یچه بشر نیا ایخدا

 نیدیآ: حرص گفتم با

 :به دهن به سمتم برگشت و گفت انگشت

 شده؟  یهان؟ چ -

 . زیو گذاشتم رو م رونیب دمیظرف و از دستش کش سمتش و رفتم

 :به کمر شدم و گفتم دست

 نه؟  ایشده  یچ یگ یم نیدیآ -

 . بد صداش کردم یلیحق داشت؛ خ چارهیب. هنوز تو شک بود نیدیآ

 ! چه طرز صداکردنه؟ ته؟ییخوش آمد گو يچته تو؟ جا: نیدیآ

 :گفتم یکالفگ با

 . شد یحاال بگو چ. دیببخش -

 طرفا؟  نیچه عجب از ا. يخوش اومد. ریسفربخ یبگ يخوا ینم: نیدیآ

 ! اومد کانادا؟ یاصال ک. گهیراست م. آخ

  ؟ياومد یتو ک. ایگ یراست م -

 . خورد یشد و ظرف و دوباره برداشت و دوتا پفک گذاشت تو دهنش و دولپ خم

 :و گفتم دمیخند

 . یشیخفه م. وونهینکن د -
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 :گفت خوردیکه داشت م نطوریهم نیدیآ

 . دمیرس شبید -

 . همه مال تو. مواظب باش نپره تو گلوت -

 . برداشت و فرو کرد تو دهنش گهید دوتا

 . میمن و تو ندار. اون که معلومه: نیدیآ

شغلش  گهیاما نامرد نم. کنه یم یاونجا زندگ. سیآرشام و بعدش برگشت انگل شیدو هفته مونده بود پ... پسر پررو ِ  نیا چقدر

 . هیچ

 :زدم و گفتم یطونیش لبخند

 جان؟  نیدیآ -

 هوم؟ : نیدیآ

 يبد یکربال برگشته که هرچ ينگاهش کن؛ انگار از صحرا. از خنده دمیصحنه ترک نیا دنیاز د. تو ظرف پفک بود سرش

 پفکم شد غذا؟ . خورهیدستش م

 :بلند کرد و گفت سرشو

  ه؟یچ -

 . گمیتو بخور من م: و گفتم دمیخند

 . اشهب: نیدیآ

 درسته؟ . میمن و تو ندار یتو خودت گفت گم،یم -

 . اوهوم: نیدیآ

  ه؟یبگو شغلت چ میخب حاال که من و تو ندار -

 . باالخره کار دست خودش داد. شروع کرد به سرفه کردن نیدیآ

 . دیکش یقیو نفس عم دینفس سر کش هی. آب براش بردم وانیل هیسمت آشپزخونه و  دمیدو

 . شدمیاشتم خفه ماوه، د: نیدیآ

  ؟ينخورد يزیدنبالت کرده؟ چ یمگه کس ؟يبخور ينطویا يمجبور -

 . نخوردم یدرست و حساب يچند وقته غذا. بودم دهیمنم تا اونموقع خواب. آرشام که ظهر برگشت خونه. نه -

 . به شکمشو نداشت دنیبود که وقت رس ختهیکار سرش ر یلیحتما خ. گناه داشت یآخ

 خوبه؟ . کنم یشام خوشمزه درست م هیشب برات  -

 . باشه ها یرونیا يغدا. هیآره عال.به به: نیدیآ
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 .کردم یفیظر اخم

  گه؟یامر د -

 :باز کرد و گفت ششوین نیدیآ

 . نیفعال هم -

 . برگردوندم تا ذهنمو منحرف نکنه یقبل يموضوع و به جا عیسر... پررو  بچه

 :زدم و گفتم ییدندون نما لبخند

  ؟یتخب نگف -

 . چشاش گرد شد و زد تو سرش نیدیآ

 چش شد؟ . وا

 :تعجب گفتم با

 مگه؟ سوالم انقدر تعجب داشت؟  يدیشد؟جن د یچ -

 . میبدو بر. جوهیاوه االن آرشام خرخرمو م: نیدیآ

 : برگشت سمتم و گفت. جاش بلند شد و سمت در رفت از

 . میحاضر شو بر يجِلد -

 ياز بس مسخره باز. ذارهیپسر واسه آدم حواس نم نیا نیبب. گفت آرشام يوا م؟یکجا بر منم برم باهاش؟. شد شتریب تعجبم

 ! بپرسم و بگم یخواستم ازش چ یرفت م ادمیدرآورد 

 :و کالفه گفتم نیزم دمیکوب پامو

 شد؟  یبگو چ. يسه ساعته وقتمو تلف کرد نیبب. نیدیآ يوا -

 داره؟  یمن؟ به من بدبخت چه ربط: نیدیآ

 :نگاهش کردم و گفتم خشم با

 اومدن؟  یچ يو ونداد برا ایبگو اونجا چه خبره؟ وان. ستین یاالن وقت شوخ نیدیآ -

 : گفت یدستاشو برد باال و باحالت مظلوم نیدیآ

بدو حاضر . نیکن یم ينقش باز نیاالنه که بفهمن دار میینجایوقته ا یلیخ. گم یاونور شب بهت م میاالن بر ایب. غلط کردم -

 . شو

 . ام شرمنده شدم ییخاطر تند خو به

 :گفتم آروم

 . امیباشه االن م -
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 . بود ستادهیدم در منتظرم ا نیدیآ. رونیو رفتم ب دمیلباس مناسب پوش هیو مثل جت رفتم  نییو انداختم پا سرم

 :و بستم و گفتم در

  م؟یبر. من اومدم -

رفتم داخل چه  یوقت دونمینم. ناخودآگاه بدنم به لرزه افتاده بود. دیرزل یدستام م. کرده بود خیبدنم . مردمیاسترس داشتم م از

چاره . کار و بکنم نیهم دیآرشام باشم؟ آره با ندهیدر نقش نامزد و همسر آ دیبکنم؟ با دیچه کار با... نشون بدم  یعکس العمل

 . من بود کار تیحکا نمیا...  نهیشیلرزشم م يپا خورهیخربزه م یکهر... ندارم  يا گهید ي

 . دستم و گرفت و لبخند زد نیدیآ

 ! ؟یکن یم يجور نیکه ا تیمگه اومدن خواستگار ؟يجان چته؟ چرا استرس دار يملود: نیدیآ

 . انقدر سربه سرم نذار. کشمتیم نیدیآ -

 : و گفت دیآروم خند نیدیآ

 . ایدیم یسوت ایوگرنه جلو وان يخودتو نگهدار دیاالن با. حرص نخور. باشه -

 هی. دوسش دارم. هیپسر خوب یلیخ. زل زدم نیآد يآروم چشمام و باز کردم و تو چشما. دمیکش یقیو بستم و نفس عم چشمام

 . به حالت قبل برش گردوند شهینم گهید شهیم يموقع که جد هیاما  ارهیدرم يموقع شرباز

 : به روم لبخند زد و گفت نیدیآ

 یداخل تظاهر م یاالن هم رفت. من پشتتم فتهیب یهر اتفاق. نباش يزینگران چ اصال. دوست دارم یلیخ. یتو مثل خواهرم -

 . یتونیکه م دونمیم. نیوارد شتریشما خانوما ب. زایجورچ نیو از ا یکن یو بهش آبراز عالقه م يکه با آرشام نامزد یکن

 :زدم و گفتم یکم جون لبخند

 . امیبتونم از پسش برب دوارمیام. نکردم نکارایتاحاال از ا من. يکه بهم دار يو اعتماد تیبابت حما یمرس. یمرس -

 . ترکهیاالن آرشام مثل بمب م. شد رید یلیتو که خ میحاال بر. یتونیمطمئنم م: نیدیآ

 . دلقک نیدیآ... نمکدون  اریکام! که اضافه شد میدلقک نداشت نجایا. گفت؛ چقدر من دوسش دارم طنتیو ش یبا شوخ نویا

 . حبس کردم نهیچشمام و بستم و نفسمو تو س. فرستادمیصلوات م یلب ه ریز. و زد زنگ در نیدیآ

 . باز شدن در و بلند شدن صداها اومد يصدا

 . آرشام اومد يباالخره خانوم کوچولو. به به: ایوان

اشت حرص دستش مشت شده بود؛ انگار د هی. آرشام و صورت جمع شده ش بود دمیکه د يزیچ نیاول. و باز کردم چشمام

 نکنه تازه از ماجرا خبر دار شده؟ ! چرا دونمیاما نم. بود یعصب. خوردیم

 ! لبخند برادرش نیزد؛ ع يشد و لبخند چندش آور کینزد ایوان

 :و گفت دیخند ایوان
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 . منزل خودتونه. بفرما تو دم در بده -

 . شدیمنفجر م تیر عصبانمطمئنا االن از زو. فکش منقبض شده بود. شدم رهیلحظه به آرشام خ هی يبرا

 . یصحبت کن ينطوریا يبا ملود يحق ندار. ایحد خودتو بدون وان: آرشام

 :زد و گفت تیخودشو به مظلوم ایوان

 . بود یشوخ هیفقط . نگفتم يزیمن که چ -

 :برگشت سمتش و گفت آرشام

  ؟يدیفهم. یبکن ایشوخ نیاز ا يحق ندار -

 ... خواستــ  یمن فقط م: ایوان

 :صداشو بلند کرد و گفت مآرشا

  ؟يدیفهم -

 :و گفت نییسرش و انداخت پا ایوان

 . آره  -

با من حرف  ينطوریاصال حق نداره ا دم؛یحق و به آرشام م! کرد؟ انقدر حرفش بد بود؟ نیآرشام چرا همچ. گرد شد چشمامم

 !باور کردم عیاوه چه سر. البته در ظاهر! مخصوصا با من که همسر آرشامم. بزنه

 : زدم و رو به آرشام گفتم لبخند

 . نداره یاشکال. نکن تیآرشام جان خودت و اذ -

 ! دادیچشماش عالمت تعجب م. سرشو بلند کرد آرشام

 . ادیآوردم که به خودش ب يبه دستش فشار. سردم گرفتم يسمتش و دستشو با دستا رفتم

 :گفت آروم

 . باشه -

 . سبز شد پام علف ریز. داخل میبر. بابا يا: نیدیآ

 . چشم غره که نثارم کرد رفت داخل هیبا  ایاما وان میدیاز حرفش آروم خند همه

 . و مدرن ِ کیفضاش کالس! با اون واحد فرق داره نجایچقدر ا يوا. داخل خونه میرفت

 . خونش متفاوته يچقدر فضا يغلبه کردم و همراه با آرشام رفتم تو سالن؛ وا میحس کنجکاو بر

کاله اسپرت رو سرش بود و  هی. تابلو بزرگ از عکس آرشام تو سالن بود هیکنه؟  یم کاریوسط چ نیس آقا آرشام اعک! اوه اوه

با حالت . بود دیسف اهیعکسش س. رفتیگرفته بود که آدم دلش براش ضعف م یژست خاص هی. کاله بود يدستش رو لبه  هی

 گه؛یم یعضله ها چ. شد یم دهیاُبهتش قشنگ تو عکس د. دیاربیخوشگلش م يغرور از چشما. زل زده بود نیبه دورب یخاص
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 رمیعکساش بگ نیدونه از ا هیباشه  ادمی يوا! يریآرشام و بگ ياگه بخوا ایحرومت بشه وان يا. چقدر جذابه المصب. دیکفم بر

 بمیمثل آرشام نص یکینه خدا ک! شهیمکه هالك  هیعط. رو بگو هیاوه عط. کنه یغش م نهیمطمئنا اگه بب. به سولماز نشون بدم

 ! دارم يا گهیبه کس د ازیحاال که در نقش همسرمه چه ن! بشه؛ البته نه با اخالق گندش

 :خودم تشر زدم به

 ! دختر یبه قول مامان از دست رفت. نطورهیآره هم... ایکرد یانگار استرس به مغزت زده قاط يملود يهو -

 . فشار دست آرشام به خودم اومدم با

 یسرمون با شوخ. کرد یم یو شوخ دیکشیم شیپ یهمش بحث نیدیآ. میمشغول حرف زدن شد. خوش آمد گفتم بهشون

البته نه مثل آرشام که . و مغرور يحال جد نیدر ع. طونهیمثل اون شوخ و ش. ندازهیم اریکام ادیمنو . هاش گرم شده بود

 ! خودشو تو غرور غرق کرده

 یونداد زبونشو موش خورده و من نم. دادیونداد هم فقط به حرف هامون گوش م. ودکه همش درحال چشم غره رفتن ب ایوان

 . زنهیمشکوك م. ستین ياما االن اصال خبر نداختیبهم م کهیت هی شهیهم. دونستم؟ چقدر آروم شده

 : بهش زدم و گفتم ثیلبخند خب هی

 اومده؟  شیپ یمشکل. نیآقا ونداد چقدر کم حرف شد -

 . ..من . نه: ونداد

 :کرد و گفت یآرشام نگاه به

 . ساکت بودم شهیمن هم -

 . حرفشو عوض کرد دیبگه اما تا آرشام و د گهید زیچ هیخواست  یم انگار

 . بله معلومه -

 چشه؟  نیوا ا. شد که ساکت شد یچ دونمیبگه اما نم زیچ هیخواست  ونداد

 یحس خوب. ادیچرا ازش خوشم نم دونمینم. گفت یلب م ریزو نوش گفتناش که  شیمخصوصا با ا. نداشتم بزنم یحرف ایوان با

 . هم آزاردهنده ن نیخواهر و برادر ع. حسو دارم نیبلکه نسبت به ونداد هم هم اینه فقط به وان. بهش ندارم

 . هم نگفت یمرس هیپررو  يدختره . بردم و تعارف کردم وهیقهوه و م براشون

  ؟يچرا اونور بود يملود: ایوان

 . زنهیحرف م یونخودم چه

 . رفتم اونور نیبه خاطر هم. درس داشتم -

 :آبروشو انداخت باال و گفت ایوان

 . يخوندیدرس هاتو م نجایخب هم -
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من . یهنوز منو نشناخت. خانوم ایباش وان الیخ نیکنه؟ هه به هم يریخواست مچ گ یاالن م! آخه به توچه؟ ؟یتو فضول مگه

 . زرنگ تر از توام

 . نیکرد؛ به خاطر هم یصداش حواسمو پرت م. جان مشغول زدن ساز بودن نیدیبا آ چون آرشام -

 اممیبند یخال! زرنگم یلیباورشون نشده من خ ينه انگار. چشماش گرد شد و با تعجب نگاهم کرد. روبروم نشسته بود نیدیآ

 ! توخونه داره؟... و  تاریو گ انویاصال آرشام پ. از خودم درآوردم نمیا. ستهیب

 ! اوردهیو همراه خودش ن تاریگ دیشا... اما نه . زدیبود و م تاریدستش گ ایلب در میرفته بود یچون وقت. داره مطمئنا

 ! شهیسال م یتو خونه نباشه سوت يساز چیاوه اگه ه. نگاه کردم نیدیترس به آ با

 . هست یعنیپس  ش،یزد؛ آخ یاز حالت متعجب در اومد و چشمک نیدیآ

 . گفتن ندارم يبرا یو جواب ارمیحتما فکر کرد کم م. نزد یرفح گهید ایوان

 . رو اعصاب بود یلیکه خ رفتیدندون قروچه م یهم نگاهش رو دستامون بود و ه ایوان. هنوز تو دست آرشام بود دستم

 . ونداد بلند شد يصدا

  ؟یبس کن شهیم ا،یوان يوا -

 . داد نشون یباالخره در مقابل خواهرش عکس العمل. عجب چه

 . بخوابم رمیم. من خستم: ایوان

کنه  یرفتار م يطور! يزیچ ،يدیببخش ،ياجازه ا هی. چه سرخود حرکت کرد و رفت... جاش بلند شد و رفت سمت راهرو  از

 . نکنه اومده؟ اصال به من چه. اومده نجایکه انگار قبال ا

 . نداره ییآشنا نجایا اب ایوان. اتاقشو نشون بده ایبلند شو برو به وان زمیعز: آرشام

کردنمون از  يباز لمیحداقل با ف. نشسته نجایو ونداد ا میکن یم ينقش باز میاومد که دار ادمیخواستم بگم به من چه اما  یم

 . ایو هم آرشام از دست وان شمیهم من از دست ونداد خالص م. شهیدو نشون زده م ریت هیبا . شمیدست ونداد هم راحت م

 . باشه -

 . ومدمین نجایتا حاال ا شدیکه تابلو م دمیپرسینه اگه م. حواسم نبود بپرسم کدوم اتاقو بهش نشون بدم يوا. رفتم الشدنب

 . خوام بخوابم یم. بدو اتاقو نشونم بده: ایوان

 . کنم یبا ناخونام صورتشو خط خط گهیم طونهیش. زنهیانگار داره با نوکرش حرف م. پررو

 دیبا يکنم آخر یاما فکر م. دونمیرو نم یدوم. اتاق کار آرشام ِ یاول گهیحسم م. دم؟ سه تا اتاق بودکدوم اتاق و بهش ب حاال

. خواد تنها باشه یم. چطور بگم دونمینم. تو جمع باشه یلیآرشام معلومه که دوست نداره خ ياز رفتارا. آرشام باشه یاتاق شخص

 . کنم کاریچ نمدویاوف نم. آرشام هه يابر هیاتاق آخر نیبه نظرم ا

 . پام درد گرفت گهیبگو د ؟یچرا معطل: ایوان
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 . حس شن یتا پاهات ب ستایانقدر وا. بهتر

 . ندم یباشه و سوت اریشانس باهام  دوارمیام

 . دمیدستامو بهم مال. باشه نیهم دیآخ جون با. نفره داخلش بود هیدو تا تخت . رفتم داخل. و باز کردم یاتاق دوم در

 . دیتخت دراز کش يشد و رو وارد ایوان

  ؟يکه انقدر ذوق کرد يدید یچ: ایوان

. تو آسمون معلوم بود دیخورش يها غهیشده بود و ت دهیپرده ها کش. بگم؟ به اتاق نگاه کردم یحاال چ. نبود ایحواسم به وان يوا

 . به آسمون داده بود یرنگ قشنگ. کرد یداشت غروب م دیخورش

 . پشت سرتو نگاه کن -

 : گفت یتفاوت یبرگشت سمتم و با ب. کرد یبه پشتش نگاه اینوا

 . ستیاصال قشنگ ن. کجاش ذوق داشت -

 . یقشنگ نیست؛ آسمون به ا قهیذوق، چقدر بد سل یب يا

 . کنم یشام صدات م يبرا رونیب میبر میخواست. تو استراحت بکن. خب لهیخ -

 .یاوک: ایوان

آرشام  دمیبرگشتم د. شمیفشرده م يزیاحساس کردم دارم به چ. زوم کرده بود رو من ونداد. آرشام نشستم شیو پ رونیب رفتم

چه ! خوام فرار کنم؟ یکنه؟ مگه م یم يجور نیچرا ا. شروع شد اشیباز خل باز. دهیدستشو دورم انداخته و سفت من و چسب

 !متعصب

 . رونیب میریشب م. ونداد تو هم برو استراحت کن: آرشام

 . خونه ارنیسفارش بده ب. خستم. رو ندارم رونیحوصله ب نه اصال: ونداد

 . دنیاَرد م یه. خواهر و برادر لنگه ندارن گه؟یامر د. چشم

 . از جاش بلند شد ونداد

 . بهم نشون بده ایب ستین یخانوم اگه زحمت يخواد بهم اتاق و نشون بده؟ ملود ینم یکس: ونداد

. شهیم یچه زود عصب. شد یرتیاوه اوه بچه م غ. نگاهش کردم. نمیآرشام و بب کرد که یبا چشم و آبرو اشاره م یه نیدیآ

 . اخماش وحشتناك تو هم بود

 . برو بهش نشون بده نیدیآ. الزم نکرده: آرشام

 . باشه: نیدیآ

 . بچه م رفته تو توهم یآخ! فکر کرده من نامزدشم؟ يجد ينکنه جد. بود یعصب يتو صداش رگه ها. يوا

 . ستادمیو بلند شدم و روبروش ا رونیب دمیخودمو از بغل آرشام کش. دور و برم کردم؛ خب همه رفتننگاه به  هی
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 :کردم و گفتم اخم

 کیانقدر بهم نزد ادیخوشم نم ؟یکن یم هییچه رفتارا نیا م؟یباورت شده که من و تو با هم نامزد يانگار جد. آقا آرشام -

 . یبش

 . زد باال شیباز رگ عصب. ش و مشت کرددست. شد ینگاهش سرد و طوفان آرشام

 :زد و گفت يپوزخند

به خاطر دروغ و مزخرفات  رم؟یقرار بگ طیشرا نیخواد تو ا یدلم م یلیمن خ یکن یفکر م. میکن ينقش باز دیفعال که با -

 . میکن یو تظاهر م میینجایاالن ا یجناب عال

 . گرون برام تموم شد یلیحرفش خ نیا

 . میفتیخواستم تو دردسر ب یمن که نم. نکردم نکارویمن که از قصد ا. خواد بگه یدلش م یبذارم هرچ تونمینم

 : زدم تو چشماش و گفتم زل

 رمیقرار بگ طیشرا نیخواد تو ا یمنم دلم نم. من نبود رینکردم؛ تقص نکارویدوما من از قصد ا. اوال با من درست صحبت کن -

 . نمو تحمل ک طیشرا نیا دیاما به ناچار با

 : و قطع کرد و گفت حرفم

 بود؟ ها؟  یک ریکرد؟ تقص نکارویبود که ا یک ؟یپس ک -

 . کرد یم میداشت عصب گهید

 . و آوردم باال و جلو صورتش گذاشتم دستم

 به نفع تو تموم بشه؟ چرا؟  زیهمه چ يمن به حرفم ادامه بدم؟ چرا انقدر دوست دار يذاریچرا نم. صبرکن صبر کن -

 ... من . ش کنگو: آرشام

 ریتازه اصال تقص. دمینکش شیرو پ يگفتم من از قصد انجام ندادم وحرف نامزد. نکردم نکارویمن نگفتم ا. نه تو گوش کن -

 آخه به من چه؟ . و گفت من زنتم دیکش شیبحث و پ نیا سیآرام. بود یخواهر جناب عال ریتقص. من نبود

 . اخل سالناومد د عیسر نیدیآ. آخرم و بلند گفتم جمله

 شده؟  یباز چ. چه خبرتونه؟ آروم تر: نیدیآ

 ... چطور با آرشام آشنا شدم و  نکهیاز ا. بهش گفتم ویهمه چ. شمال خبر داشت اناتیاز تمام جر نیدیآ

 . ادامه بدم يباز نیبه ا تونمیمن نم میبره و از االن بجنگ شیپ يجور نیاگه بخواد ا. میرو بهشون بگ یهمه چ ایب نیدیآ -

 . ومدیرفتم؛ صداشون م یو گفتم و سمت در خروج نیا

  ؟يریم يکجا دار وونهید ؟يدار کارشیچ. ولش کن: نیدیآ

 : قدم شد و گفت شیپ نیدیبزنه که آ یخواست حرف آرشام



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٢٤٥ 

 . اونور رهیصدا م. آرشام بس کن: نیدیآ

 :بلند گفت آرشام

 . گم ولم کن یم. رهیصدا نم. نیدیولم کن آ -

 :خفه گفت يدابا ص نیدیآ

 .رونیب انیاالن م وونه،یآروم د -

 .به درك: آرشام

 . فاصله داشت یلیرو شکر صداهامون تو اتاق نرفت؛ سالن با اتاق خ خدا

 : گفتیاومد که رو به من م نیدیآ يصدا

 . کنه یخفت م ادیاالن م رسهیزورم بهش نم. زودتر برو يملود -

 . دهیگفته بود که نشون بده ترس يالبته طور. ضافه کرده بودخنده هم بهش ا هی. دادیم یشوخ يبو حرفش

 . بودم دهیخنده م گرفته بود و هم ترس هم

. کرد یجدا م نیدیاوه، آرشام صورتش قرمز بود و به زور داشت خودشو از آ. شدم و نگاهشون کردم میو پشت ستون قا برگشتم

 . و خفه م کنه شمیپ ادیخواست ب یفکر کنم آرشام م. هیاوضاع خطر دمید

 . تو در انداختم و رفتم تو اتاقم دیو کل رونیاز در خونه رفتم ب عیسر

حاال که . فرق داره هیبا بق یکی نیالبته ا. باهاش دعوا کنم دیبا کیمسائل کوچ يبرا شهیهم. خودخواه يپسره . آوردم شانس

 سیوقته نرفتم تو ف یلیخ. لپ تاپ و باز کردم و دمیبه شکم دراز کش. رو تخت دمیو پر دمیپوش یلباس راحت. گذشت ریبخ

 !عضو شده یاز مد افتاده و خز شده؛ هر کس گهیبوکم د سیف. بوك و چِکش نکردم

حاال . گفتناش تنگ شده نیریخودش يدلم برا. که باهاش حرف نزدم شهیم یچند وقت. ذره شده هیدلم براش . نبود on نایمل

 !چه خواهر، چه برادر. به خدا هیشتن خواهر نعمتدا. کنم یکه ازش دورم بودنش رو حس م

 یفکر م يجور نینبود و من ا نطوریاما ا. دنیرس یبهش م یلیمامان و بابا خ. کردم یم يبهش حسود شهیبچه که بودم هم 

 ".میاندازه دوست دار کیهردوتاتون رو به . نیندار یکدومتون با هم فرق چیه"گفتنیبهم م شهیهم. کردم

کل  يچقدر دلم برا يوا. که دانشگاه داشت نامیمل. نجایا ومدنین نیبا کار داشتن و سرشون شلوغ بود به خاطر هممامان و با 

 ... همشون تنگ شده  يدلم برا. دنیپرسیوحالم و م زدنیمدت تک و توك زنگ م نیتو ا. تنگ شده اریکل کردن با کام

بچه  یلیخ. اونام تنگ شده يانقدر ذوق زده شدم؛ دلم برا. دنهستن؛ شروع کردم به چن کر onدانشگاه  يبچه ها. جون آخ

. دادیکردنش حال م تیاذ یلیو اون دنبالم کنه؛ خ دهیخواست بهش بگم ترش یانقدر دلم م. و سولماز نبودن هیعط. نیخوب يها

 ! کردنیدوستام منو کرم صدا م
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ازهم  یبود که مدت طوالن ومدهین شیتاحاال پ. هشیسال اقامت من پرم کی گهیتا سه ماه د. گذرهیچقدر زمان زود م یه

 . تهران گردمیهروقت اومد برم. آزمون دکترا ام جیفقط منتظر نتا. میدورباش

کنم  یخب االن سرچ م... هم نباشه  دیاز کجا معلوم شا. عضو باشه دیآره آرشام با... آرشام . به ذهنم زد يدفعه جرقه ا هی

 . ستین ایهست  نمیبب

چرا انقدر خوشگل  ؟يدیآفر هیک گهید نیا ایخدا. قلبم يوا! به دادم برسه یکیمامان  يوا...  يآرشام زند. شد دایپ آهـان،

 ... ات کوفتش بشه  ندهیهمسر آ يا. کوفتت بشه آرشام يا! ؟يدیمگه دختره که انقدر بهش رس ؟يدرستش کرد

 :زدم تشر

 . ایکرد یباز قاط يملود يآ يآ -

تا آرنج داده  ناشویآست. ومدیبود که به پوست برنزه اش م دهیرنگ پوش يمردونه نخود رهنیپ هی! بشر نیِا جواهر کهیت هی اوه،

 دهیورز کلیه! زدیچشمک م يباز بود؛ اندامش بدجور نهیش هم تا قفسه س قهی. کم پست دستش معلوم شد يبود باال و موها

از بس اخم کرده . شده بود شتریلوم شده بود و جذبه اش بمع شیشونیپ يها نیچکرده بود که  یفیاخم ظر هی. داره يا

 . باال دادش بود يموها يمعروفش هم باال نکیع! ببرمش بوتاکس کنه دیبا. افتاد نیچ شیشونیپ

 ت،یبا جذبه، پر ابهت، خوشگل، با شخص ،يداره؛ اندام ورزشکار یهمه چ. و هم جذاب پیچقدر خوشت. کشهیپسر آخر منو م نیا

من در نقش نامزدشم باهاش  یتا وقت. کنم ینداره خودم درستش م یاشکال! مورد کم داره اونم اخالقِ هینه فقط . ..پرغرور 

 .بشه مونیخودش پش ارکنم که از اخالق و رفت یرفتار م يجور

 دهیدچشمام  يجلو یطوس لهیدسکتاپ گذاشتم؛ دو تا ت يعکسشو رو. کردم ویعکسشو س. رفت save asدستم رو  ناخودآگاه

 . شد

و به طرف  زیمونه که همه چ یم ییمثل آهنربا! انقدر جذاب باشه؟ انقدر با جذبه باشه؟ دیچرا با ش؟یدیآفر یشکل نیچرا ا ایخدا

 ... شکرت  ایخدا! چسبهیانقدر بهش م ایوان ستیخود ن یب. کنه یم دایآدم به طرفش کشش پ. کشهیخودش م

 . تو راهرو با ونداد افتادم مکالمه ظهر ادیاوه  ا؟یوان. ایوان گفتم

که از دستت  یلقمه چرب و نرم باش نیمراقب ا دیبا. مونهیم یبراش مثل تک تومن ياردیلیپول م. یتحملش کن دیبا: ونداد "

 . در نره

 ". من کار خودمو خوب بلدم. نگران نباش: ایوان

با  دیبا. کنه یاون که حرف منو باور نم ؟ياما چجور. برم به آرشام بگم دیکنم؟ با کاریحاال چ. من؛ اصال حواسم نبود يخدا

 . صحبت کنم نیدیآ

. بود نیدیآ شیآخ. در بازشد قهیو زنگ خونه رو زدم؛ بعد از چند دق رونیرفتم ب. لباسمو عوض کردم. تاب و خاموش کردم لب

 . خواستم االن با آرشام روبرو بشم ینم
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 . باهات صحبت کنم یراجب موضوع مهم دیبا نیدیآ -

 . تو ایب. باشه: نیدیآ

 . خونه من میبر ایب. متوجه بشن ایخوام ونداد و وان ینه نم -

 . داخل ایب. نگران نباش خوابن: نیدیآ

 . باشه -

 . تو اتاقم میبر ایب: نیدیآ

 . نشست یصندل يروبروم رو. نهیرو تختش نشستم و بهش اشاره کردم که بش. به اتاقش رفتم دنبالش

 شده؟  یچ. سراپا گوشم .خب بگو: نیدیآ

 . آرشام و باال بکشن يکه پول ها دنیدوتا با هم نقشه کش نیا. و ونداده ایدر مورد وان -

 :و گفت دیخند نیدیآ

  ؟یکنیم یواقعا؟ شوخ -

 :کردم و گفتم اخم

  ت؟یموقع نیدارم؟ اونم تو ا یمن باتو شوخ -

 . شد يصاف سرجاش نشست و جد نیدیآ

 :اخم کرد و گفت نیدیآ

 . یگفتیخب م -

 :زدم و گفتم لبخند

 . بهتره یباش يعاد. يبردار يجد پیخواد تر یحاال نم -

 :لبخند زد و گفت نیدیآ

  ؟یدونیتو از کجا م. باشه -

ونداد . کنه کیخواد خودشو به آرشام نزد یم ایوان. زدنیبودن و داشتن حرف م ستادهیامروز تو راهرو پشت در ا. دمیخودم شن -

 . آرشامه يکردن پوال یهدفشون هاپول. خواد با ازدواج با آرشام به پول برسه یم. قش دارههم توش ن

 .اخماش رفت تو هم نیدیآ

کردم دخترخاله و پسرخاله آدم  یفکر م شهیهم. دنیبراش کش يا ثانهیچه نقشه خب دونهینم. آرشام چارهیب. چقدر وحشتناك -

 بود؟  دهیونداد چقدر ترس يدید. زنهیگم چقدر رفتاراشون مشکوك م یم. شنومیم نویباره ا نیاول. موننیدوست هم م نیبهتر

  ؟یاز چ -
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ساکت شد و حرفشو  دیبهت بپرونه اما تا آرشام و د زیچ هیخواست  یم نیچه ساکت شد یکه گفت یموقع. از آرشام: نیدیآ

 . بره یاز آرشام حساب م. عوض کرد

 . واقعا؟ پس بگو -

 . آره ننه: نیدیآ

 . جمله رو بامزه گفت که خنده م گرفت نیا درانق

 . یشیم يجور هی. حرف نزن يجور نیتورو خدا ا نیدیآ يوا -

 ... زن داداشَم بِ  یهرچ. چشم قربان: نیدیآ

 چشه؟ . لیحضرت ف ای. باز شد و آرشام با اخم اومد داخل در

 چه خبره؟  نجایا: آرشام

چه . نه يوا...  نیدیحتما فکر کرده من و آ. کردیبد نگاهمون م یلیآرشام خ. امنگاه کردم؛ بعدشم به آرش نیدیوحشت به آ با

 !خودش نکرده شیکه پ ییفکرا

 :لبخند زد و گفت نیدیآ

 من؟  يشده داداش اخمالو يزیچ. یخبر سالمت چیه -

 . کرد یکوچولو اخماش باز شد اما هنوز داشت با خشم نگاهمون م هی آرشام

  ؟یکنیم کاریچ نجایو اگفتم چه خبره؟ ت: آرشام

 ... و ونداد  ایخب اومدم که جلو وان -

  ؟یکن یم کاریچ نیدیتو اتاق آ: آرشام

 ! هیزیچ نیدیمن و آ نیکنه ب یفکر م. درست حدس زدم. يوا

 یدر موردم؟ مگه کار اشتباه کنهیفکر م یازش بترسم و نگران باشم که چ دیبا یچ يبرا... لحظه با خودم فکر کردم  هی

 بهش جواب پس بدم؟  دیکه با هیک. ستیخواد بکنه؛ برام مهم ن یم يردم؟ هر فکرک

 : شدم و گفتم بلند

  ه؟یمشکل. نجایداره؟ دوست داشتم اومدم ا یبه شما چه ربط -

 : گفتم نیدیبه آ رو

 ! هـه. میواقعا باورش شده که زن و شوهر. ها شهیم شیزیچ هیدوستت  نیدیآ -

 . ش رد شدمزدم و از کنار يپوزخند

 . صبر کن: آرشام

 . ستادمیقدم اومدم عقب و روبروش ا هی
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 . میوضع نبود نیتو نبود االن تو ا ياگه به خاطر حرف ها. میشیزن و شوهر محسوب م نجانیکه اون ها ا یتا زمان -

اما . فتادیاتفاق نم نیگل نکرده بود ا مینزده بودم و شجاع باز یاگه من اون لحظه حرف. گهیبگم؛ راست م یدونستم چ ینم

. کنم یکار و نم نیوقت ا چیه. دیتونم غرورم و بذارم کنار و بهش بگم ببخش ینم. بهش بگم شرمنده م میمستق تونستمینم

 . ومدیصداشون م. رونیبگم رفتم ب يزیچ نکهیبدون ا... وقت  چیه

 . يناراحتش کرد! جواب رفت؟ یب يدید ؟يبود زد یچه حرف نیپسر ا: نیدیآ

 . حرف حساب جواب نداره: شامآر

 ! یکردم انقدر غد باش یپسر؟ فکر نم یآرشام خودت: نیدیآ

خوب بلده آدم رو برنجونه و  یلیخ. آره حرف حساب جواب نداره.یه... وارد سالن شدم . خواستم به حرفاشون گوش بدم ینم

و به  رونیبه پنجره تمام قد که منظره برو . رنگ گوشه سالن افتاد یمشک انویچشمم به پ. کنه یاعصاب آدم رو خط خط

 .وقته که نزدم یلیداشت؛ خ رشده بود قرا دهیو سراسر سالن کش ذاشتیم شینما

شده بود سمتش نرفته  نیکه درس هام سنگ یاز موقع. دمیها کش هیکالو يآروم دستم و رو. نشستم انویپشت پ یصندل رو

. دوست دارم بزنم یلیخ. ها قرار دادم هیدستم و با فاصله از کالو. زدمیم تاریگ گرفتیدلم م ایبودم  کاریمواقع که ب یبعض. بودم

 . اومد نیدیآ يبه زدن کنم که صدا شروعخواستم  یم. صداش تنگ شده يدلم برا

  ؟يبلد: نیدیآ

 .نگاه به پشتم کردم هی

 . زدمیم یاز بچگ. آره -

 . شنیم داریاالن نزن که ب. نیآفر: نیدیآ

 . ذاشتم و از جام بلند شدمکنارم گ دستامو

 . حواسم نبود. یگ یراست م يوا -

 . و بشنوم نمینواختنت رو بب دیحتما با. گهیروز د هی يخب باشه برا: نیدیآ

 . باشه -

 شهیهم. آرشام ناراحت شده بودم ياز حرف ها. االن دلم گرفته بود. خواست بزنم یدلم م یلیخ. نگاه کردم انویحسرت به پ با

 یها خال هیکالو يرو رو تمیبودم عصبان یکه عصبان یموقع ای. زدمیو م رفتمیم انویسراغ پ گرفتیدلم م یبود که وقت نیعادتم ا

 ... کردم  یم

 . خب بزن ؟يشد مونیشده؟ پش یچ: نیدیآ

 . بعد بهتره يباشه برا. نه ولش کن -

 . بزن. اومد با من شیپ یاگه مشکل. نگران نباش: نیدیآ
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 . کنم مطمئنا یموضوع بحث م نیو با آرشام سر ا شنیم داریو اونا ب شهیه بزنم صدا پخش ماگ. دل بودم دو

 . زدم یکردم و لبخند زورک نگاهش

 . یفتیخوام تو هم تو دردسر ب ینم. نه -

 . حاال بزن رم؛یگ یاومد خودم گردن م شیپ یاگه مشکل. گفتم که نگران نباش. نهیپس دردت ا: نیدیآ

 : نم که گفتمخالفت ک خواستم

 خوبه؟  خونمیمنم باهات م. ارینه ن -

 . دوست دارم صدات رو بشنوم یلیخ. هیعال يوا -

 :کرد و گفت يتک خنده ا نیدیآ

  ؟يدیشنیمگه تا االن صدامو نم -

 :و گفتم دمیخند

 . منظورم خوندنت بود. نکن تیا اذ -

  ؟یبزن يخوا یم یچ. شروع کن. باشه: نیدیآ

 . یتو بگ یهر چ -

 سون بند چطوره؟  رمیمیخب آهنگ واست م. دونمینم. اووم: نیدیآ

 . هیعال -

 آکوردش؟ ؟يقطعه رو بلد: نیدیآ

 . تمام آهنگاش و از برم. من عاشق گروه سونَم. آره فولم-

 . نه ایهست  یفینواختنت تعر نمیبزن بب. کالیبار: نیدیآ

 . کفت ببره زنمیم نیهمچ. ینیب یحاال م -

 . نمیباشه بزن بب. اوه: نیدیآ

 . بلند شد نیدیآ يصدا. تمرکز کردم و شروع کردم به زدن. چشمام رو باز و بسته کردم. نشستم یرو صندل صاف

 

 ستیما ن ينگاهو بشکن فاصله سزا يسرد*

 ستیحق ما ن ییجدا نیا شهیواسه هم توبمون

 لحظه هی يواسه  یتو آرزومه حت بودن

 تو یب رمیم یم

 سرود عاشقانست هیبهانست  هیمن  خوندن
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 که باهاتم یگم تا بدون یبرات ترانه م من

 شهیتو شب سحر نم یبودنم ب لیخود دل تو

 *تو  یب رمیم یم

 

 . دادمیها فشار م هیکالو يدستامو با مهارت رو. گرفتیم يتند تمیقسمت آهنگ ر نیا

 

 دمینم ایمن عشقت رو به همه دن* 

 دمینم ایرو به کوه و در ادتی یحت

 * شهیمونم واسه هم یتو م با

 

 . که چشماش رو بسته بود نگاه کردم نیدیو بلند کردم و به آ سرم

 

 میبخواد منو تو تنها بمون ایاگه دن*

 دمیرو م ایجواب دن رمیم یم واست

 * شهیمونم واسه هم یتو م با

 

 ! دمشیطرف مقابلش و عشقش بودم مطمئنا رام م يمن اگه جا. خوندیبا احساس م یلیخ

 

 دمینم ایمن عشقت رو به همه دن*

 دمینم ایرو به کوه و در ادتی یحت

 *شهیمونم واسه هم یتو م با

 

 . محشر بود، معرکه بود صداش

 

 کنم یخاطرات تو رو چه خوب چه بد حک م*

 کنم یفقط به تو فکر م امییتنها يتو

 *شهیمونم واسه هم یتو م با

 

 . برام آشنا بود یلیصداش خ. مدیشن ییکنم صداشو جا یمن احساس م فقط
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 کنم یخاطرات تو رو چه خوب چه بد حک م*

 کنم یفقط به تو فکر م امییتنها يتو

 * شهیمونم واسه هم یتو م با

 

 . نواختم یمنم آکورد و به آروم. آهنگ کند شد تمیر

 

 میبخواد منو تو تنها بمون ایاگه دن... بخواد  ایاگه دن*

 دمیو مر ایجواب دن رمیم یم واست

 شهیمونم واسه هم یتو م با

 کنم یتو رو چه خوب چه بد حک م خاطرات

 کنم یفقط به تو فکر م امییتنها يتو

 * شــــهیمونم واسه هم یتو م با

 

 نیدیکامل برگشتم سمت آ. نُت رو زدم نیها پنجه هامو فرود آوردم و آخر هیکالو يرو یبا حالت خاص. رو به اتمام بود آهنگ

 . دست زدن اومد يصداکه همزمان 

کنار در  زد؛یآرشامم بود اما دست نم. زدنیبودن و دست م ستادهیوسط سالن ا ایونداد و وان. سمت صدا میبرگشت نیدیو آ من

 . کرد ینگاهم م یبا حالت خاص نهیداده بود بهش و دست به س هیتنه ش رو تک میبود و ن ستادهیا

  .يبود؛ کارت حرف نداشت ملود یعال: ونداد

 . ممنون -

 . بد نبود: ایوان

 ! به قول مامان حسادت دخترونه ست ن؟یهم فقط

 کردم؟  دارتونیاز خواب ب دیببخش. یمرس -

 . میبود دارینه اتفاقا ب: ونداد

 . بد نبود يکرد یذره مراعات م هی. گفته؟ من خواب بودم یک: ایوان

 . خب، حاال شما ببخش لهیخ: نیدیآ

 . صداتون فوق العاده ست نیدیآقا آ. باشه: ایوان

 !دست زده بود نیدیآ يدر اصل برا! کرد و حرف حساب زد فیتعر یکیباالخره از . عجب چه
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 . نهیشیصدات قشنگه؛ به دل م یلیآره، خ: ونداد

 . نیلطف دار: نیدیآ

رو  نیگاهش تحستو ن تونستمیاما م. کردم یتو نگاهش بود که درك نم يزیچ هی. کرد یحرف داشت نگاهمون م یب آرشام

 نمیبب

  ؟يآرشام سفارش داد. گشنمه یلیمن خ. میشام بخور میبر: نیدیآ

 :نگاهش کرد و گفت آرشام

 . برسه دیبا گهیآره، د -

  ؟یبگ يزیبه خانومت چ يخوا یآرشام خان شما نم: ونداد

  ؟يزدیحرف رو م نیا دیاالن با. یش الل

 . لم سرگرم کردممقاب يو خودم رو با قطعه ها انویسمت پ برگشتم

 . ندارم یحرف: آرشام

 . شهیمگه م: ایوان

 . نذاشت یبرام باق یحرف يچرا نشه؟ انقدر قشنگ زد که جا: آرشام

 ! حرفا هم بلد بود؟ نیاز ا. آرشام کالیبار. اوه

 :آروم گفت نیدیآ

 !استغفراهللا... حاال االن  ردخویداشت تو رو م شیپ قهیآرشام؟ تا چند دق نیبه نظرت ا يملود. داره ولیبابا ا. هوم -

 . دمیخند آروم

 . بلند شد فونیزنگ آ يصدا

 . آوردن: آرشام

 . هم پشت سرش حرکت کردند ایونداد و وان. رونیب رفت

 دیاما بعدا حتما با. امشب قسمت نشد دست پختت رو بخورم. رمیمیم یمن که دارم از گرسنگ. میجان بلند شو بر يملود: نیدیآ

 . یبرام درست کن

 :زدم و گفتم لبخند

 . يخوندیکلمه به کلمه با حس م. رفت بهت بگم صدات واقعا محشره ادمیانقدر بچه ها حرف زدن که  نیدیآ یراست. باشه -

 . رسهیشما نم ياما به صدا. یمرس: نیدیآ

 :تعجب گفتم با

  ؟يدیمگه تو خوندن من رو شن -
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 . دینه اما خبرش بهم رس: نیدیآ

 :و گفتم کردم زیر چشمامو

  س؟یآرام -

 :و گفت دیخند نیدیآ

 . یچقدر تو باهوش يوا -

 .تکون دادم نییکردم و سرمو به پا زیر چشمامو

  ؟یکن یمسخره م -

 . یحدس بزن یکردم بتون یفکر نم. نه به خدا: نیدیآ

 . مونه ینم سیکه آلو تو دهنش خ دمیکه باهاش بودم فهم یمدت نیتو ا. آها -

 :تو گف دیخند نیدیآ

 . زهیر یتو خودش م شهیهم. ارهیرو به زبون نم يزیوقت چ چیآرشام ه. برعکس آرشام قایآره، دق -

 ! ته؟یپسر دوشخص نیا. آرشام یگفت -

 :شونه باال انداخت و گفت نیدیآ

 . واال خودمم توش موندم -

 . آرشام بلند شد يصدا دم؛یحرفش خند از

 . شام نیایب ن؟ییکجا ن؟یدیآ ؟يملود -

 :بلند گفت نیدیآ

 . بلند شو يملود...  میایم میدار -

  ن؟یدیآ. باشه، اما صبر کن -

 . قدم برداشته بود رونیآروم به سمت ب نیدیآ

 بله؟ : دنیآ

  ؟يدیجواب م. دو تا سوال دارم -

 . آره: نیدیآ

 قول؟  -

 . باشه یتا چ: نیدیآ

 . رشیز یزنیقول بده وگرنه حتما م. گهینشد د -

 . سخت نباشن نکهیکنم که جواب سواالت و بدم؛ به شرط ا یخودمو م یاما سع. قول نهنه، : نیدیآ
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  ه؟یکه شغلت چ نهیسوال دوم ا ؟يخوند ییجا. برام آشنا بود یلیصدات خ. آسونه میلینه خ -

 . ادیآرشام در م يکه االن صدا میبر يملود. نه نخوندم: نیدیآ

 حواست هست؟  ا،یریطفره م يدار -

 شد؟  یچ يدیآخ آخ د: نیدیآ

 :تعجب گفتم با

 شد؟  یچ -

 . روده بزرگه رو خورد کهیروده کوچ: نیدیآ

 ! گه؟یکنه که نم یم یمگه کار خالف گه؟یچرا نم. در رفت رشیو تند کرد و رفت تو هال؛ باز از ز قدماش

 :زدم تشر

 ؟ياریاز خودت حرف در م یچرا الک يا ملود -

 ! خل شدمزده به سرم  میفکر کنم گرسنگ 

کنار ونداد  نیدیآ. و آرشام ایو ونداد و طرف مقابلش وان دنیطرف آ کی. مبل نشسته بودن يدو طرف مقابل رو. رونیب رفتم

 . نفره نشستم کیمبل  يرو! نم؟یخب من کجا بش. نشست

کرد و با سر  يزیاخم ر نیدیآ. "نه" يآبرو باال دادم به نشونه . نمیآرشام بش شیکرد که پ یبا چشم و آبرو اشاره م نیدیآ

 ". کنارش نیبرو بش"گفت 

که  ادیآرشام حتما خوشش م ه؟یکرم از ک نیبب. خودشو چسبونده بود بهش ایوان. کشیاجبار رفتم از جام بلند شدم و رفتم نزد به

 ! میتظاهر کن دیبا گهیبعد م. گهید زنهینم یحرف

 . نمیآرشام بش شیخوام پ یمن م ؟یبلند بش شهیجان م ایوان -

 . نیبش گهید يجا هی. همه جا نیخوام بخورمش؛ ا یمن که نم: نایوا

! بدم یرو چ ایدونستم جواب وان ینم. کردم یکم کم داشتم بغض م گهید. نگاه کردم نیدیبرگشتم و به آ. شدم عیضا رسما

 . هـه م؟یر کنتظاه دیگفت تا هستن با یبود که م یک. نزد یحرف چیآرشام انگار اون لحظه الل شده بود؛ ه

 . همون مبل نشستم يبرداشتم و رو زیم يرو از رو تزایپ جعبه

مطمئن شده که  گهیحتما د. بهم کرد و به آرشام نگاه کرد و بعدش به من نگاه کرد و پوزخند زد يا روزمندانهینگاه پ کی ایوان

 !خوب به درك، بفهمه. ستیما ن نیب ینسبت چیه

 : از جام بلند شدم و گفتم. رو نصفه رها کردم تزایپ. کور شده شده بود اشتهام

 . بخوابم رمیم. من خسته م -

 . وارد اتاق آرشام شدم دیبا گفتن ببخش و
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اونها؟آره  يخواست منو خوار کنه جلو یرو ثابت کنه؟ م یخواست چ یکرد؟ م نکارویپست و دورو باشه؟ چرا ا تونهیچقدر م آدم

 . و پوچ شدمخوار  ایبود و من جلو وان نیقصدش هم

 . واقعا خسته شده بودم و خوابم گرفته بود. تو اتاق نشستم يا قهیدق ستیب

 . در رو بست و تو چشمام نگاه کرد. که در اتاق باز شد و آرشام اومد داخل رونیبرم ب خواستم

 . نفرت نگاهش کردم با

 . خوام برم یبرو کنار م -

 . دنگاهم کر نهیداد و دست به س هیبه در تک آرشام

 کجا؟ : آرشام

 . خوام برم خونه یبرو کنار م. یکه تو نباش ییجا -

  ؟يفراموش کرد. نجاستیخونه تو هم: آرشام

 :کردم و گفتم اخم

 . ستیخونه من ن نجایا. من خودم خونه دارم. رینخ -

 . فعال که هست: آرشام

 . خستم. خوام برم خونه یبرو کنار م. حوصله بحث کردن ندارم -

 . يتو خانوم خونه ا یناسالمت. یمون یم نجاینرفتن تو ا نجایاز ا یا وقتت: آرشام

 !برو خودتو مسخره کن ،یعوض

 . دمیادامه نم يباز نیبه ا گهیمن د. ينه جناب کور خوند -

 . کردم یم یخودمو خال دیبا. تحمل نداشتم گهید

مطمئنا . ستیما ن نیب يرابطه ا چیه يثابت کرد یداشت که تو يبا اون رفتار. جلو اونها يکرد کاریرفته چ ادتیانگار . هه -

چرا منو به  ومدیخوشت م ایتو که از وان. ومدیبدت ن نیتو هم همچ. ستیکردن ن يبه نقش باز يازین گهیپس د. متوجه شدن

 . يعالقه دار ایوانبه  یگفت یاز اول م ؟يکشوند يباز نیا

 مزخرفات رو گفته؟  نیا یک: آرشام

 . از رفتارات معلومه .نگفته یکس -

 . زده به سرت یخستگ. یبهتره بخواب: آرشام

جوابم رو اونجور داد الل شده  ایو وان نمیبش شتیپ امیخوام ب یگفتم م یچرا وقت. نه من ییکه زده به سرش تو یاون. رینخ -

  ؟يبود

 :اخم کرد و گفت آرشام
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 . درست صحبت کن؛ من حواسم نبود -

 به نقشت؟  ایحواست به من نبود  ن؟یحواست نبود؟ هم. زنمیدلم بخواد حرف مکه هست؛ هرجور  نهیهم -

 . دعوا کنم یوجب میحوصله ندارم با تو ن. بس کن: آرشام

 :اشاره م و جلوش تکون دادم و گفتم انگشت

 . حاال برو کنار. ذارمیجواب م یفکر نکن کارت رو ب. یکن یم نیتوه يدار گهید -

 :گفت لکسیر یلیخ آرشام

 . تو برو دنیهر وقت خواب. باشه -

 من که از . برو گهیحاال م ،یبمون دیبا نجایو ا يخانوم خونه ا گفتیم شیپ قهیتا دو دق. خواست خرخرشو بجوم یم دلم

 . ارمیسر در نم کاراش

 ! رهیخوابشون نم. شدن داریکه تازه ب نایا -

 :  انداخت و گفتباال يشونه ا. از کنارم رد شد و سمت کمد لباساش رفت آرشام

 . مشکل توهه نیا -

 : گفتم تیدر رو ببندم با عصبان نکهیقبل از ا. اومدم رونیاز اتاق ب ست؛ین الشیخ نیع اصال

 . يازت متنفرم جناب زند -

 . پس رفتن تو اتاقشون. نبود و چراغ ها خاموش بود یکس. دمیرفتم تو سالن و سرك کش آروم

 . اومد ییو برم خونه خودم که صداخواستم در و پشت سرم ببندم  یم

 کجا؟  -

 . دمیو پشت سرم د نیدیو آ برگشتم

 . و گذاشتم رو قلبم دستم

 . زهر ترك شدم ن،یدیآ يوا -

  ؟يریکجا م يحاال دار. دیببخش: نیدیآ

 . خونه خودم رمیم -

 ... اونا  یول: نیدیآ

 . به حرفش ادامه بده نذاشتم

 . بهیپسر غر هیاونم تو اتاق . باشم جانیتونم شب ا یجان من نم نیدیآ -

 . از طرف من ببخش. یاز دست آرشام کله شق ناراحت دونمیم. باشه برو. متوجه ام: تکون داد و گفت يسر نیدیآ

 . ریشبت بخ. کنه نه تو یعذرخواه دیاونه که با. یکن یعذرخواه ستین ازیتو ن -
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 . ریعاقبتت بخ: نیدیآ

 . فرو رفتم قیعم یهم گذاشتم و به خواب يچشم رو ندهیمشغول به آ يب گرم گرفتم و با فکردوش آ هیدرآوردم و  لباسامو

 

**** 

 

و  ایهم وان یوقت. رفتم ینشستم و م یذره م هیبه اون خونه نرفتم و فقط  یلیمدت خ نیتو ا. گذرهیروز از اقامتشون م چهار

کرد  یبا خشم نگاهمون م شدیم کیونداد بهم نزد یبود اما وقت تفاوت یآرشام هم ب. گفتم مشغله دارم دنیونداد علتش رو پرس

 ! شدیو فکش منقبض م

 . با اونا ندارم یارتباط چینداره، چون ه یو گفت که امشب با اونا باشم اما من گفتم لزوم شمیاومده بود پ نیدیآ امروز

متوجه شده باشن که  دوارمیام. خونه ومدمیم دنیخواب یم یو شبا وقت رفتمیم دنشونیچند روز فقط تک و توك به د نیا تو

و  شخندین نهیب یونداد منو م یو وقت زنهیپوزخند م نهیب یمن رو م ایوان یچون وقت. البته مطلع هستن ست؛یما ن نیب يزیچ چیه

نقش از دست ونداد راحت بشم قبول کردم که در  نکهیا يمن فقط برا. کشم کنار یمخودمو دارم  گهید. زنهیچشماش برق م

تو شمال هم ناخود . گفتم اشتباه کردم یکردم و م یقبول م دیکه از همون اول نبا دمیرس جهینت نیکننم اما حاال به ا يباز

که خودشو  دمشید یاونطور م یبود و وقت اومدهبدم  ایوان يچون از رفتارا. آگاه اون حرف و به زبون آوردم و دست خودم نبود

 . رمیخودم رو بگ يکرد نتونستم جلو یم نیهگرفت و به من تو یسطح باال م

 نیاونم گفت که ا! ست؟ین داتیپ گهیکه چرا د دمیو ازش پرس ششیرفتم پ روزید. دمیهفته ست که ند کیرو هم حدود  آرمان

 . کرد یعذرخواه یشلوغه و کل یلیروزا سرش خ

کرد که چرا  یم تیازش گله و شکا یه نیزن عمو هم بخاطر هم. انقدر سرش شلوغه که وقت سر خاروندن نداره چارهیب

 . کرد یتا آرمان و درك م دید یبود و م یم نجایا دیبا. یزن یو بهمون زنگ نم رانیا يگرد یبرنم

دفعه  کی. نخورده بودم یرانیا يوقت بود غذا یلیخ. خودم املت درست کردم و مشغول خوردن شدم يتو آشپزخونه و برا رفتم

درست کنم و  گهید زیچ هیاما بهتره . نیبهتر از ا یگفتم چ. درست کنم یرانیا يواسته بود که براش غذاازم خ. افتادم نیدیآ ادی

 . براش ببرم

 . اپن برش داشتم و جواب دادم ياز رو. زنگ خورد لمیموبا

 بله؟  -

  ؟یخوب. من يسالم خواهرکوچولو: نیدیآ

 . اریاون کلمه رو به زبون ن گهید نیدیآ -

 :گفت و دیخند نیدیآ
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  گه؟یچرا؟ چون آرشام بهت م -

 :حرص گفتم با

 قطع کنم؟  يندار ياگه کار. آره -

  ؟یاعصاب یحاال چرا انقدر ب. اوه: نیدیآ

  ؟یتو خوب یمرس. دارما تیکلمه حساس نیگفتم به ا. پوف؛ از دست تو -

 . يایب دیخواستم بگم امشب حتما با یم. ممنون: نیدیآ

  ام؟یکه ب داره لیچه دل...  امینم -

 . انقدر لج نکن؛ به خاطر من ایب: نیدیآ

 . حرفشم نزن -

 :مظلومانه گفت نیدیآ

 خواهرِگلم؟  -

 . خب لهیخ -

 . گذاشتم فتیخونه هم تو ک دیکل. پس منتظرتم. دختر خوب نیآفر: نیدیآ

  ؟یک -

 . قبل رفتنت شبید: نیدیآ

 یمرس. باشه -

 . پس تا بعد. خواهش: نیدیآ

 . ر کننه صب. يبا -

  رش؟یز یبزن يخوا یشده؟ م یچ: نیدیآ

 . میدار یرونیا يخواستم بگم غذا یم! ومدهین یاصن به تو مهربون. نـــه -

 . که منتظرم نوریا ایپس زودتر ب. به به: نیدیآ

 . غذا آماده ست. خونه من ایب. رینخ -

 هست؟  یچ: نیدیآ

- شرمنده اما املت . 

 . من عاشق املتم. به به: نیدیآ

 . منتظرم نجا،یا ایب -

 . اینه تو ب: نیدیآ
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 . امیتا اونا اونجا هستن نم -

 :و گفت دیکش یپوف نیدیآ

 . گهید ایب. ستنین -

 . گرده یازبس با آرشام م! رفتارش عوض شده ایتازگ. قطع شد تماس

 . برم اونور تونمیراحت م الیپس با خ ستن؛یکه ن خداروشکر

و رفتم  ختمیداخل ظرف در بسته ر. زدم هیردم، دوباره گوجه تفت دادم و تخم مرغ شکوندم و ادوغذامو کامل خو نکهیاز ا بعد

 . اونجاست یک نمیسرم رو چسبودم به در تا بب. ومدیآهنگ م يصدا. رونیب

 :که در حال خنده بود اومد نیدیآ يصدا

 . قر برو هیآرشام  -

 . زهرِمار: آرشام

  ن؟یدور با من برقص هی نیدیسرورم افتخار م. گهید ایب: نیدیآ

 :و گفت دیخند آرشام

 . وونهید -

 ! ایا هیپا. بابا دمت گرم: نیدیآ

  ؟يفکر کرد یپس چ: آرشام

 ! یمزخرف يادم عصا قورت داده  کیکنن تو  یها فکر م ینکردم اما بعض يفکر چیمن ه -

 کنه؟  یم يفکر نیهمچ هی یاونوقت ک: آرشام

 . یکن یکر مبهش ف يهمون که االن دار -

 . حد چسبوندم به در نیکنه؟ گوشمو تا آخر یداره فکر م یبه ک یعنی

 . مزخرف نگو: آرشام

 . سرورم میبه رقصمون ادامه بد ایب. باشه بابا؛ اصال ولش کن: نیدیآ

 نمیل و ببخواست برم داخ یدلم م یلیخ. زدیبار بود که قهقهه م نیخنده آرشام با آهنگ در حال پخش مخلوط شد؛ اول يصدا

 . کنن یم کاریدارن چ

 بگم؟  زیچ هیآرشام : نیدیآ

 . بگو زیدو چ: آرشام

 . یکه تو ذهنته اشتباه گرفت یمنو با اون کس. ستمایآرشام فکرکنم زده به سرت؛ من معشوقت ن: نیدیآ

 . واریبه د کنمیم خکوبتینگو وگرنه م يزیچ گهید نیدیآ. خفه: آرشام
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 !اون کجا و تو کجا. مثل تو انقدر خشن نبود چارهیاون ب البته ؛یبابا بروسل: نیدیآ

 .بلند شد نیدیآ يخنده  يشد که صدا یچ دونمینم

 ؟یشیم یباشه باشه؛ حاال چرا عصب: نیدیآ

 !کردیکنم آرشام داشت بهش حمله م فکر

هم به  یزنیم بیه خودت آسب يهم دار. فکر کن کمی ؛يدار یتونم بفهمم چه حس یم. مردم هیبدون که منم  نویاما ا: نیدیآ

 . اون

  ؟یبگ یخواست یم یچ: آرشام

 !موضوع داد رییتغ عیسر چه

 ! یزک یگ یبهش م يریقرار بگ یجون من اگه کنار سام. یرقص یقشنگ م یلیخ: نیدیآ

 . گهید مینیما ا: آرشام

 . و مردونه نیسنگ ؛یرقص یچطور م نهیبب ادیبذار ب: نیدیآ

 . بس کن اد؟یب یک. رو اعصابم يریم يدار نیدیآ يوا: آرشام

رفت  ادمی يوا يا. به خودم نگاه کردم. داده دیاومد بهم کل ادمیخواستم زنگ در رو بزنم که . مردم یم یداشتم از فضول يوا

 . ارمیرو ب فمیک

 . شدیم دهیآهنگ به وضوح شن يصدا. لبخند به لب داشت؛ نگاهم کرد. موقع در باز شد و آرشام ظاهر شد همون

 

 ... جونم  يا*

 خونم شو یو مهمونم شو گرم ایرو چشام ب قدمات

 *جونم يآرومم کن ا ایدلم ب شونهیپر نیبب

 

 . سالم -

 

 توخونم چهیخوام عطر تنت بپ یم*

 *ونمیسرگردونه د هی یستیکه ن تو

 

 . شد شتریلبخندش ب آرشام

 

 که داغونم ایجونم ب يا*
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 چه خوشحالم تو رو دارم ياهمه کسم و ییجونم عمرم نفسم عشقم تو يا

 *جونم يچه خوشحالم تو رو دارم ا يبودنم عشقم مثل خون تو تنم وا لیجونم دل يا

 

 . دمید یم طنتیو باال آوردم و نگاهش کردم؛ تو چشماش برق ش سرم

 

 تو آبره پره بارونم یجونم خزونم ب يا*

 *دونم یکه قدر بودنتو م ایجونم ب ایب

 

 . کرد یو جذابش نگاهم م طونیزد و فقط با لبخند ش ینم یحرف چیه. نگاهش کردم منتظر

 

 یرسونیم يخوا یم یمنو به هرچ یمون یکه م یاگه بگ یدون یم*

 *یمون یبگو که م ایب یکه جون تو

 

 . يچه عجب؛ خوش اومد: آرشام

 

 چه خوشحالم تو رو دارم يهمه کسم وا ییجونم عمرم نفسم عشقم تو يا*

 *جونم يچه خوشحالم تو رو دارم ا يعشقم مثل خون تو تنم وابودنم  لیجونم دل يا

 

 پسر چش شده؟  نیا. نگاهش کردم مات

 

 ونمیحس قشنگو به تو مد نیجونم من ا يا*

 مونم یباشه عاشق تو م ایدونم تا دن یم

 *مونم یدونم م یم

 

 . شدیم کیاومد که داشت بهمون نزد نیدیآ يصدا

 آرشام؟  هیک: نیدیآ

 

 چه خوشحالم تو رو دارم يهمه کسم وا ییمرم نفسم عشقم توجونم ع يا*

 *جونم يچه خوشحالم تو رو دارم ا يبودنم عشقم مثل خون تو تنم وا لیجونم دل يا
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 . چشماش و هم لباش خندون بودن نیدیآ! کرد؟ نیوا؟ چرا همچ. نگاهشو ازم گرفت و با اخم رفت داخل عیسر آرشام

 : شد تکون دادم و گفتم دیناپد دمیکه از دتعجب سرم و به سمت آرشام  با

 کرد؟  يجور نیچرا ا -

 :و گفت دیخند نیدیآ

 . داخل ایب -

 ! اخم و تخمش نینه به اون لبخندش و نه به ا. هنگ کرده بودم هنوز

 . به خودم اومدم نیدیآ يتو شک رفتار آرشام بودم که با صدا هنوز

 :خنده کنان گفت نیدیآ

 چته؟  -

 . تاق آرشام گرفتم و بهش نگاه کردماز ا نگاهمو

 ها؟  -

  ؟یزنیم جیچرا گ ؟یخوب: نیدیآ

 چش بود؟ . شدم جیمتناقض آرشام گ يبه خاطر رفتارا. ستمینه خوب ن -

 . شربت برگشت وانیل هیبه آشپزخونه رفت و با  نیدیآ

 . گم یبهت م. ادیبخور حالت جا ب نویا: نیدیآ

با ابرو بهش اشاره کردم که  دمیمکیمانند بود م یسوراخ داشت و ن یو از سرِ قاشق ک زدمیکه داشتم با قاشق همش م همونطور

 . بگه

 . عاشق شده ره؛یگ یکی شیپسر ما دلش پ: نیدیآ

 . کنارم اومد و چند ضربه به پشتم زد عیسر نیدیآ. تو گلوم و به سرفه افتادم دیدفعه شربت پر کی

 :کنان گفتم سرفه

  ؟یچ... چ  -

 :و گفت دیندخ نیدیآ

  ؟يو به سرفه افتاد يهول شد نیبه خاطر ا -

 . بود شیپ قهیاما بهتر از چند دق ومدیاما سرفه ام بند نم دمیکش یقیعم نفس

 . ادیآرشام و عشق؟ بهش نم. نه هول نشدم؛ تعجب کردم -

 مگه اون دل نداره؟ اد؟یکه نم یچ یعنی! وا: نیدیآ



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٢٦٤ 

 . ادیوردم تا سرفه م بند بقلوپ از شربت خ هی. کردم يسرفه ا تک

 .داشته باشه هم از سنگه. نچ، دل نداره -

 ؟ ...اونوقت شما : نیدیآ

 !با رنگ تعجب بود ینبود؛ سوال یادب لحنش

  ؟یمن چ -

  ؟يدیرس جهینت نیبه ا يچجور: نیدیآ

 . دادم هیگذاشتم و به مبل تک زیم يو رو وانیل

 يچرا با دل دختر مردم باز. ندازتشون دور یدستمال م کهیت هیمثل . شهیرشون رد ماز کنا. دهیاز اونجا که به دخترا محل نم -

و  زنهیداره براش له له م. ایوان نیهم م؟ینشون ند یعکس العمل چیرفتاراش ه نیکنه؟ مگه ما دخترا دلمون از سنگه که با ا یم

 . که دوسش داره بفهمونهتا  دهینشون م يخودشو هرطور

 . آورد و کف دستشو به عالمت سکوت جلوم قرار داددستشو باال  نیدیآ

آرشام . بود دیحرفا از تو بع نیا! گه؟ید يدوز یو م يبر یخودت م يتو؟ برا یگ یم یچ. میصبرکن با هم بر. تند نرو: نیدیآ

تا به  یحت. دهندا يرو باز یوقت کس چیآرشام ه. افراد خودخواه و پست و خرابِ يکارا برا نیا. کار رو نکرده نیوقت ا چیه

کنند،  یم کیبهش نزد یو خودشون رو به هر روش ختهیر نجایرنگارنگ ا يکه دخترا نیبا ا. دوست دخترم نداشته کیحال 

و نخواهد  ستینبوده و ن ایکار فیکث نیو ا ياصال اهل دخترباز. خورهیو براشون تاسف م شهیازکنارشون رد م تیاهم یآرشام ب

اول از همه  یکن یم حتیو نص یکس یقتدرسته؟ و يحرف و به آرشام زد نیتو هم. قضاوت نکنوقت زود  چیه ؟یفهمیم. بود

زود قضاوت نکن  یبه آرشام بگ يپس تو هم حق ندار. یو خودت بهش عمل کن یاون حرفا رو قبول داشته باش دیخودت با

. یو تهمت بزن یدر موردش بد بگ دمینم پس بهت اجازه. خودم ياز برادرا شتریب یمن آرشام رو مثل برادرم دوست دارم؛ حت

  ؟يدیفهم

 . دمیلحظه ازش ترس هیکرد که  انیو خشونت ب تیجمالت رو با عصبان نیا انقدر

 :گفتم آهسته

 . نشه کتیجور مواقع نزد نیباشه به زنت بگم ا ادمی. یشیترسناك م یلیخ یشیم یعصب یوقت نیدیآ. دمیفهم. باشه -

 . دیکش به موهاش یکالفه دست نیدیآ

حرف رو  نیازت ناراحت شدم چون توقع نداشتم ا. منو ببخش زود از کوره در رفتم. خواستم بترسونمت یجان نم يملود: نیدیآ

 . یتند رفت یلیخ. یتند رفت. یبزن

 . من تند رفتم گهیشدم؛ راست م مونیکه زدم پش یاز حرف. کردم یجلوش احساس شرم م. انداختم نییو پا سرم

 . ادیاصال بهت نم. يریخجالت بگ پیخواد تر ینم. خب حاال هلیخ: نیدیآ
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 . دادیکه بهم آرامش م يلبخند کرد؛یبا لبخند داشت نگاهم م. و بلند کردم سرم

بود و بهم  یم نجایا دیحاال اون با. آره من بودم که بهش گفتم زود قضاوت نکن. گفتم یاونطور درموردش م دیمن نبا... من  -

 . گفتیو م نیا

 یاما خوب شد به خودم گفت. يحرف دلت رو زد ؛ينکرد يتو کار بد ؟یکش یچرا خجالت م. من و نگاه کن يملود: نیدیآ

 یجانانه ازش م یلیس هی ای رونیب نداختتیم پایت هیو با  يداد به حرفت ادامه بد یچون مطمئن باش که آرشام اجازه نم

 !کردیمکار رو ن نیالبته در مورد تو، اووم نه ا. يخورد

  ه؟یمنظورش چ زد؟یمنو نم یعنی کرد؟یکار و نم نیبا من ا. تعجب نگاهش کردم با

  ه؟یمنظورت چ -

 ناهار من کو؟  نمیبگو بب. ولش کن؛ اشتب شد ،یچیه: نیدیآ

 . ضرب گرفت زیم يرو

 . االی االی االی اال،ی میخوا یما ناهار م اال؛ی میخوا یما ناهار م: نیدیآ

 . شدم که مچ دستمو گرفت یداشتم از کنارش رد م. ند شدمخنده از جام بل با

با معرفت و چشم پاك . مرده یلیآرشام خ. ذارهیم رپاشیز يروز هیرو بدون که آرشام مغروره اما غرورش و  نیا. يملود: نیدیآ

 ! پاك تر ازمن یحت. پاکه یلیخ. دمهید ایکه تو دن يپسر نیتر تیو با شخص

 :دلم گفتم تو

 . کوه غروره ،یخیآرشامِ  -

 شیاما پ ره؟یعشقش؟ آرشام عاشق شده؟ دلش گ يبرا یعنی ذاره؟یم رپاشیز يروز هی. کرد یکیکردم تنم لرزش کوچ احساس

  ؟یک

پوست کندم و داخل کاسه  ازیو پ اریخ. ختمیشکل ر یضیب سیظرف غذا رو بردم تو آشپزخونه و داخل د. دستمو ول کرد نیدیآ

 . اپن گذاشتم يکه رو

غرورش  يشده و به زود یکیآرشام عاشق  نکهیا دنیشدم؟ چرا تنم به لرزه افتاده؟ چرا با شن يجور نیچرا ا...  دیلرز یم دستم

ممکنه  یعنی...  هیدردم چ فهممیم... که خودم رو گول بزنم  ستمیبچه ن گهیبهم دست داد؟ من د يحس بد ذارهیپاش م ریو ز

 ... من 

 . مدمبه خودم او نیدیآ يصدا با

 . یرونیا يبا دست پخت کدبانو یروونیا يجونم غذا... به : نیدیآ

 . نیدیو قاشق دادم به آ یدست شیپ دوتا

 . غذا بخوره ادیبرو آرشام و صدا بزن ب. نوش جون -
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 . تازه از مطب برگشته. باشه دهیخواب دیشا: نیدیآ

 . خورده باشه یکنم صبحانه درست و حساب یفکر نم. حاال برو -

 . ذره به فکر داداشت باش هی ؛یچقدر به فکر اون. نخوردم نامرد یمنم صبحانه درست و حساب. باشه: نیدیآ

 . جمله رو گفت که خنده م گرفت نیا يلحن بچگانه ا با

 . یهمه رو خورده باش امیتا ب ترسمیم. کنه یبوش داره مستم م ؟یزرنگ: نیدیآ

 . ست کردمشما دوتا در يبرا. من خوردم. نگران نباش -

 . ادیاگه بخواد م. دهیچیبوش تو خونه پ. ابیمنو در. ولش کن بابا: نیدیآ

 . خودمو با موهام مشغول کردم و باهاشون ور رفتم. پشت اپن نشستم یباال انداختم و رو صندل شونه

 ! شروع کرد به به به و چه چه گفتن. ختیر یدست شیخودش تو پ يبرا نیدیآ

 . غذا سیتو د رفتیبود با سر م انجیاگه آرشام ا: نیدیآ

 . کرد یظرفش برده بود و بو م کیسرش و نزد. و بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 . دفعه آرشام پشتش ظاهر شد کی

 . چه کرده نیبب. به به: نیدیآ

 . با سر بره تو ظرف املتش نیدیزد تو سرش که باعث شد آ آرشام

 ود؟ ب يچه کار نیا. با دهن باز نگاهش کردم من

 . بود دهیشده بود و تخم مرغ و گوجه به صورتش چسب یصورتش املت! اوخ. سرش و باال آورد نیدیآ

 ! برم اما جاش نبود سهیخواست اون لحظه از خنده ر یم دلم

 :کرد گفت یکه سرش رو به سمت آرشام کج کرده بود و نگاهش م همونطور

 بود؟  يچه کار نیا -

 . تو ظرف غذا یفعال که تو با سر رفت. ینکن منو مسخره یتا تو باش: آرشام

 . فکر کنم از زور تعجب و خنده قرمز شده باشم. دهنمو گرفتم يجلو

برد و  شیدست شیدستشو داخل پ. دیصورتش کش يدستشو باال آورد و انگشت شصت و اشاره ش رو از هم باز کرد و رو نیدیآ

 . دیحرکت رو سر آرشام مال هیدستشو مشت کرد و با 

 :گفت تیبا عصبان آرشام

  ؟یکنیم کاریچ -

 . یموهات و خوشگل نکن یتا تو باش: نیدیآ

 کنم؟  یچرب چه غلط يموها نیاالن با ا. من تازه دوش گرفته بودم وونهید: آرشام
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 :گفت لکسیر یلیخ نیدیآ

 !یبکن یخواست یکه م یهمون غلط -

 . مونهیساله م 6 يهم حرف ها و رفتاراشون مثل بچه هاو  افهیهم ق. خنده دار بود يآور عیشون به طرز فج افهیق

 . خوردیبه جلو و عقب تکون م یبه خودش گرفت و ه یحالت تدافع نیدیآ. قدم به سمتش رفت هی آرشام

 . بودم دهیرسما از خنده ترک یعنی

 :گفتم بلند

 .نیبس کن -

 . همون موقع زنگ در به صدا در اومد 

 . دست تکون داد و زبونش و در آورد يره اآرشام با حالت مسخ يبرا نیدیآ

 : گفت یکرد و عصب يتک خنده ا آرشام

 . کنم یخفه ت م -

 :و بلند گفت ییرفت سمت روشو نیدیآ

 . تو برو در و باز کن. یستیحرفا ن نیمال ا -

 ینیبه دماغش چ. گاه کردو به خودش و موهاش ن ستادیا واریشکل نصب به د رهیدا نهیدر و باز کنه جلو آ نکهیقبل از ا آرشام

 . داد و با فاصله به موهاش دست زد

 :با حرص گفت آرشام

 . نیدیگندت بزنن آ -

 . م گرفته بود اما خودم و کنترل کردم خنده

وارد خونه  ایآرشام دکمه رو زد و ونداد و وان. بوده یک نمیشدم که بب رهیخ فونیو از اپن خم شدم و به آ دمیجلو کش خودمو

 . دیبود؛ پس رفته بودن خر کیشون پر از پالستدست. شدن

 . زد بشیرفت طرف راهرو و غ عیسر آرشام

 :آورد و گفت رونیدر ب يباز سرشو آروم از ال شیبا ن نیدیآ

 رفتش؟  -

 . از همونجا باهاشون سالم کردم. خنده سرم و تکون دادم با

 . کمک ایدستمون پره؟ ب ینیب ینم: ایوان

 : م و گفتماخم کرد. برخورد بهم

 . اریخودت بارتو ب. يمگه من کلفتم؟ خودت دست دار. اهینوکر بابات غالم س -
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 . و بهشون نگاه کرد ستادیصاف ا نیدیآ

 . رانیا يبا خودت ببر یتون یرو نم لهیهمه وس نیچه خبره؟ ا نجا؟یا يبازار و آورد یونداد رفت: نیدیآ

 . میچپون یتو ساك م يجور هی. نگران نباش: ونداد

 . میما ناهار ندار گه؟ید نیناهار خورد: نیدیآ

 :زد و گفت يپوزخند ایوان

 . نمیب یبله م -

 . اپن کوبوندم يدستمو مشت کردم و رو. تو اتاقشون رفتن

 . میتحملشون کن دیتا اون موقع با. رنیم گهیآروم باش؛ چند روز د: نیدیآ

  ؟یو نقشه شون گفت ایبه آرشام در مورد وان -

 . آره :نیدیآ

 گفت؟  یخب چ -

 . سکوت کرد: نیدیآ

 : تعجب گفتم با

 نگفت؟  یچیه ن؟یهم -

 . نیهم: نیدیآ

توش  دیبا. آرشام مرموزه، پر رمز و رازه. طور بوده نیکاراش هم شهیگفته؛ البته هم یچیتعجب داشت که آرشام ه يجا

 ! کنکاش کرد

 ریدستمو ز. و روشن کرد ونیزیکاناپه لم داد و تلو يونداد رو. شستکنار آرشام ن ایوان. بعد هرسه اومدن تو هال قهیدق چند

منم پررو؛ . زل زده بود تو چشمام. اصال هم ول کن نبود. آرشام سرشو چرخوند و بهم نگاه کرد. چونه گذاشتم و نگاهشون کردم

 . بخونم يزیزچشماش چکردم ا یسع. طور نیگرده؛ منم هم یم يزیاحساس کردم تو چشمام دنبال چ. نگاهش کردم رهیخ

دست چپشو پشت آرشام گذاشت و خودشو بهش  ایوان. آرشام نگاهشو ازم گرفت و اخم کرد. دیآرشام کش يدستشو رو پا ایوان

 ! رفت تو دهن آرشام یقشنگ داشت م. کرد و چسبوند کینزد

چون دفعه قبل . از چشمام بخونه يزیخواست چ یدفعه م نیحتما ا. فقط دوباره زل زد تو چشمام. نکرد یحرکت چیه آرشام

 .ارمیخودم ن يکردم به رو یسع. موفق نشد

کار و  نیا دیاصال چرا من با! ادیزدم تا حساب کار دستش ب یجانانه بهش م یلیس هی. رو خفه کنم ایخواست وان یدلم م االن

 بشه؟  کیبهش نزد ایخواد وان یبکنم؟ چرا دلم نم

 :گفت دلم
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 ".حسادت" -

 . ادیو رفتاراش خوشم نم ایچون از وان تسیحسادت ن نه

 :گفت دلم

مطمئن باش . شهیم کیبه آرشام نزد ایوان ینیب یم یوقت يدار یچه حس یدون یخودت م. یزن یخودتو گول م يدار" -

 ".گرده یم يکه بهش دار یداره دنبال حس. گرده یم یکیداره تو چشمات دنبال عالمت کوچ. دهیآرشام هم فهم

 . کنه یدختر مورد عالقه اش تنگ شده که داره به من نگاه م يآرشام حتما دلش برا. ستیطور ن نیا نه

 :گفت دلم

 ".بهت زل زده يچجور نیبب. یشیم يکه بهش دار ياحساس و عالقه ا نیمانع ا يخودت دار. يشد وونهیتو د" -

دختر  يرنگ چشما نکهیگفتم که به خاطر ا. کنه یچشمام داره نگاهم م یآرشام به خاطر آب. بهش ندارم يعالقه ا چیمن ه نه

 !هیمورد عالقه ش آب

 :گفت دلم

نه به آرشام  یرسون یم بیکار فقط به خودت آس نیبا ا. خودتو نزن به اون راه. یزنیمنطق حرف م یب يدار. يا وونهیتو د" -

 ".و امثال اون

 . آروم تکون دادم تا افکار مزاحم از ذهنم خارج بشه سرمو

 . شد چشم برداشتم يو کفر دیبادش خواب ایگفت و وان زیچ هیآروم  ایکه در گوش وانآرشام  از

که به  يزیهر چ ده؛ینشون م یکه آرشام چه عکس العمل ستیکنه، به من مربوط ن یم کاریچ ایکه وان ستیمن مربوط ن به

 . شهیبه من مربوط نم شهیآرشام ختم م

کرد که باعث خنده همه ما  یم یو از قصد جرزن اوردیدر م يمسخره باز نیدیآ يوسط باز. میکرد يونداد ورق باز شنهادیپ به

کردن، مجذوب کردن، خوندن،  يکفر ،یرانندگ دن،یرقص! داره یمهارت خاص نهیکال انگار در همه زم. رو برد يآرشام باز. شد

 ... مختلف و  يها يساز زدن، باز

اما با وجود ونداد و  رفتمیبا دوستان خودم م دیشا. رفتن نداشتم رونیه باما من اصال حوصل رونیب میونداد گفت بر. شد شب

 . رمینم ییاصال جا ایوان

 . ادین يخب ملود. رونیخوام برم ب یا اما من م: ایوان

 . من هستم نیشما بر. منم خسته م. مونم یپس منم خونه م: ونداد

 . الزم نکرده: آرشام

 :خودش و لوس کرد و گفت ایوان

-  میپس بر. ستین یمشکل گهید. هم تنها نباشه يخب ونداد هست که ملود. رونیب میبر یآرشامم خودت گفتا . 
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 :اخم کرد و گفت آرشام

 . پس کنسله ادینم ينه، اگه ملود -

 . و دستشو دور کمر آرشام انداخت دیلباشو ورچ ایوان

 ...  یاما آرشام: ایوان

 !کنه يتره دخ کنهیم یچه آرشام آرشام ؛یآرشام کوفت

 :دستشو پس زد و رفت سمت تلفن و بلند گفت آرشام

 . حرفم و دوباره تکرار کنم ادیخوشم نم. که گفتم نینداره؛ هم یاما و ول -

 . ادینم شیپ یمشکل امیخب من که ن! کنن؟یم يجور نیا چرا

 . دمیام معقب افتاده رو انج ياون خونه و کارا رمیم. مونم؛ نگران نباش یآرشام من تنها نم -

 . رو کردم به ونداد و بهش چشم غره رفتم بعد

 . به مراقب داشته باشم ازیکه ن ستمیمن بچه ن. يخواد خودتو تو زحمت بنداز یشمام نم -

 . دمیو سفارش م زنمیاالن زنگ م. گفتم که نه: آرشام

 . و تو اتاقش رفت دیکوب نیگفت و پاش و رو زم یشیا. کردیبا غضب نگاهم م ایوان

 یدونستم چ یاصال نم. کردم نییو روشن کردم و کاناال رو باال پا يو یت. زدیکس حرف نم چیبرقرار شده بود؛ ه ینیسنگ جو

 ! نمیخوام بب یم

. نبود یخیمتعلق به آرشام کوه  دمید شیپ قهیکه تا چند دق ییرفتارا نیا. آرشام فکر کردم، به رفتاراش؛ انگار زده به سرش به

 ! یمغرور و خشن و ازخودراض گهیو بعد د فیبعد مهربون و شوخ و روح لط هی. برم یم یبودن آرشام پ يوبعدتازه دارم به د

 ایمن و وان نیهم کنار من نشستن؛ آرشام ب ایآرشام و وان. جا نشست؛ رو مبل سه نفره نشستم هیهر کس . دیرس سفارشا

 . نشست

 . مینیبب ییاکشن و جنا لمیف نیبزن ن؟ینیب یم نیدار يِچه برنامه ا نیا: ایوان

 . کانال رو عوض کرد ونداد

 . داره یباحال يبرنامه ها. کانال باشه نیآها، هم: ایوان

 . مشغول خوردن شدم. با سس مخصوص بود کیاست شام

 . آخ جون، شروع شد: ایوان

کرد اما خوب  یو جذب نمآدم یلیخ لمشیف. ساعت گذشت مین. ومدیم یلیتخ لمشینگاه کردم؛ به نظر ف يو یصفحه ت به

 . متنفر بودم دنیرو داخلش گذاشتم؛ از سر کش ینوشابه رو گرفتم و ن یقوط. شده بودم ریس گهید. بود
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 قهیکرد که تا چند دق یخودش تصور م شیپسر پ تیشخص. شدم رهیچپ انداختم و به صفحه روبروم خ يراستم و رو پا يپا

 ! جانیبود و پر ه یلیتخ لمشیف زدمیهمونطور که حدس م. هریگ یم شیخونه آت ای رهیم یدختره م گهید

دختره هم مشغول مصاحبه بود که همون موقع اون  هی. فرود اومد نییرنگ از آسمون به سمت پا یمشک يزیچ هیدفعه  هی

 !شکل به سرش خورد و سرش از تنش جدا شد و خون فواره زد يا رهیدا یش

تو بغل  دمیسرم و تند سمت چپ برگردوندم و پر. کردم؛ از خون متنفر بودم یم از ترس داشتم سکته. دمیکش یفیخف غیج 

 ! اراده و بدون فکر یب. ش فرو کردم نهیآرشام و سرم و تو س

جلو  یاون صحنه ه. تو حلقم ومدیقلبم داشت م. آرشام دور کمرم حلقه شد يچنگ انداختم؛ دستا شرتشیدست راست به ت با

رو  يبوسه ا. آرشام حلقه دستاشو دور کمرم تنگ کرد. و تو دست مشت شده م گرفتم شرتشیت محکمتر. رفتیچشمام رژه م

 . کردیمورمور م تنمونفساش  یگرم. موهام نشوند وسرش و آورد کنار گوشم

 :گفت آروم

 . نترس زم،یآروم باش عز -

 :دهن خشک شده م آروم تر گفتم با

 . ادیمن از خون بدم م... من  -

 . بلند شو برو دست و صورتتو آب بزن. یانومباشه خ: آرشام

 . مهربون شده تیموقع نیلحظه فکرکردم که چقدر آرشام تو ا هی

 . نگاه کنم به طرف راهرو حرکت کردم يو یبه ت نکهیو از آرشام جدا کردم و بدون ا خودم

 . بلند شد ایوان يصدا

 :گفت يحالت مسخره ا با

  ؟يدیترس. کوچولو یآخ -

 . ساکت شو. ایوان: آرشام

  ؟یکنیچرا نگاه م يخب تو که جنبه ندار: ایوان

 :بلند گفت آرشام

 . گم بس کن یم -

 . فمیجوابش و بدم که فکرنکنه ضع دیبا. رفت یداشت رو اعصابم راه م. بودم دهیبر گهیو مشت کردم؛ د دستم

 : بلند گفتم ایوارد اتاق آرشام بشم برگشتم سمتشون و رو به وان نکهیاز ا قبل

 !يدیوا م عیپسر سر هی يکه جلو يتو جنبه ندار. شهیمن از خون چندشم م. جنبه دارم، خوبشم دارم -
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دستمو رو . سرم و رو تخت گذاشتم. نشستم نیکنار تخت رو زم. دیلرز یاتاق رفتم و در و محکم پشت سرم بستم؛ تنم م تو

 . بسته ام گذاشتم يچشما

بهش اجازه بدم  دینبا. دادم یجوابش رو م دیپس با. ن منو مورد تمسخر قرار داده بوداو. جلوشون احساس ضعف کنم دینبا من

 ! ذاشتم یبه الالش م یلیل دینبا. کردم یمثل خودش رفتار م دیاز همون روز اول با. کنه نیبهم توه

 . داخل تخت فرو بردم شتریسرم و ب. دمیباز و بسته شدن در و شن يصدا

 . کرد يرو ادهیز. رو ببخش ایوان: آرشام

 . نگفتم یچیه! ؟يرو ادهیببخشمش؟ ز. هه

. يجوابشو بد يجور نیا کردیفکر نم. بسته شد، رفت تو اتاقش ایدهن وان يکه داد یبا جواب. يجوابشو داد يخوب کرد: آرشام

  ؟یخوب. يکرد جوابشو بد یاصال فکر نم

 . دیقطره اشک از گوشه چشمم رو صورتم چک هی

 نکارشیکنه؟ ا یم يچرا آرشام مهربون شده؟ چرا از من طرفدار. نبودم مونیخودم کارم درست بود و پشبه نظر . بود حقش

 . کالفه م کرده بود

 . بازوم حس کردم يآرشام و رو يدستا یگرم. سرم و تکون دادم آروم

مثل قبل برام  دیبا نم؛یبیم نبود که نیدنده ا هیغد و  يملود نمت؛یبب فیوقت ضع چیدوست ندارم ه. ریسرتو باال بگ: آرشام

 خب؟ . بلند شو برو دست و صورتت و بشور. یو حرف واسه گفتن داشته باش یکن يزبون دراز

 ییبهش نگاه کنم رفتم وارد دستشو نکهیآروم سرم و تکون دادم و بدون ا. با دستم اشکمو پاك کردم. سرم و باال آوردم آهسته

 .اتاقش شدم

مقاوم  شهیهم ،ينبود ينطوریتو که ا ،يشد فیچقدر ضع ينگاه کردم؛ ملود نهیبه خودم تو آ. دمیمشت آپ رو صورتم پاش هی

 ایمثل وان يدختر دهینسنج يمشت حرفا هیچرا با  ؟یاما حاال چرا شکست یشکست یمردم نم يوقت دربرابر حرفا چیه ،يبود

  ؟یختیر شکو ا يکه فقط قصد آزار تو رو داره ناراحت شد

 ...بود؛ ضعف کلمه  کی جوابش

حرف هاشو  دنیطاقت شن گهید. خواست یرو م نیچند وقت با رفتار و حرف هاش منو رنجوند؛ البته خودشم هم نیتو ا ایوان 

. ومدیدادم حساب کار دستش م یو جوابش رو کوبنده م کردمیاگه باهاش مراعات نم. نداشتم؛ در برابرش ضعف نشون دادم

 . سابق بشم يملود ندوباره همو دیبا. دادم یانقدر بهش رو م دینبا

داد؛  یحرفاش بهم دلگرم. دیآرشام تو اتاق نبود؛ حرفاش تو ذهنم چرخ. رونیدستگاه خشک کن بردم و اومدم ب ریز دستمو

 ! تونم درك کنم ینم. داره ضیرفتار و حرکاتش ضد و نق
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 چکدومیخوام با ه یاالن نم. ست ونداد راحت بشماز د نکهیفقط به خاطر ا. بمونم نجایا دارنیکه ب یتا موقع دیهم با امشب

 . روبرو بشم

دوباره اون صحنه جلو چشمام . آروم بشم کمیچشمام و بستم تا . و پاهامو تو شکمم جمع کردم دمیتخت به پهلو دراز کش رو

با فکرکردن . کنمخوب منحرف  يزهایکردم ذهنمو به چ یسع. رفت یجلو چشمام رژه م یه. چشمام و باز و بسته کردم. اومد

 !آزمون، آرشام جیتان ران،یخانواده م، بازگشتم به ا ران،یبه ا

 

**** 

 

 . درش آوردم و جواب دادم بمیاز ج. دمیاز خواب پر لمیموبا يصدا با

 بله؟  -

 . مادام يها -

 . دییبفرما -

  ؟یشناسیمنو م -

 ! هن ای یشناس یزنگ زده بگه منو م ینصف شب. دمیبه چشمام مال دستمو

 . نیآقا مزاحم نش -

 . دیکش یم ریبلند شده بودم سرم ت کدفعهیچون . دست هام گرفتم نیسرمو ب. رو قطع کردم تماس

چشمم به کاناپه افتاد؛ . نمیداخل اتاق و بب يچند بار پلک زدم تا فضا. من هنوز تو اتاق آرشام بودم. دور و برم نگاه کردم به

 .و هم حلقه کرده بود؛ حتما سردش شدهدستاشو ت. بود دهیآرشام روش خواب

کنارش نشستم .دمیآروم پتو روش کش. تا شده بود برداشتم و سمتش رفتم گهیپتو د هیپتو خودم که  ریاز جام بلند شدم و از ز 

 . شدم رهیو به صورتش خ

دستمو آروم جلو . بود ختهیر شیشونیموهاش رو پ. دمید یجلو چشمام چهره مظلوم م. نبود يچهره خشک و سردش خبر از

 .کنه یانقدر خسته ست که حس نم. نه ؟یبشه چ داریاما اگه ب. بردم تا موهاشو کنار بزنم

 .لبخند رو لبام نشست شه؛یبه صورت معصومش نگاه کردم؛ چقدر موقع خواب با نمک م. با دستم موهاشو آروم کنار زدم 

به . با پشت دست آروم گونه ش رو نوازش کردم. ردک یبود که جذاب ترش م نیحسنش ا. داشت شیته ر شهیمثل هم 

 یبه تهش م یمن جلوش پر بود و وقت يابروها هیشب. داشت يا دهیخوش حالت و کش يابروها. پرپشتش نگاه کردم يابروها

 .فرم ابروهام و دوست داشتم شد؛ینازك م دیرس
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دونه که هر شب تو خواب دوتا  ینم. دش کردهخو ریچشم هاش منو اس نیدونه که هم ینم. شدم رهیش خ دهیکش يبه چشما 

 .که از همون روز اول منو جذب خودش کرد، منو تو خودش غرق کرد لهیدو تا ت نم؛یب یم يخاکستر لهیت

 ! برجسته ست ونیآقا يبرجسته ش؛ برام جالب بود که لبا يخوش فرمش نگاه کردم و بعد به لبا ینیبه ب 

کامل  زشیکم نداشت؛ همه چ یچیه یاخالق، وضع مال کل،یاز لحاظ چهره، ه. شدیتو چهره اش حس نم یکم و کاست چیه

بهم  دمیکه ازش د ییاخالقش بده و خودخواهه اما حاال با رفتارا گفتمیهمش م. کردمیاون موقع فقط داشتم خودمو آروم م. بود

تونم بگم  یبه شخصه م. وجود دارهپاك و مهربون  یو مغرورش باطن خشنپشت ظاهر ! ستهیثابت شد که رفتار و اخالقش ب

از نظر من . ش ندهیخوش به حال خانوم آ. خودم هم جزوشونم. داشتنش رو دارن يکه همه دنبالشن و آرزو یپسر کس نیا

 ! تمومه یهمه چ

 

**** 

 

که دخترعموش  انگار نه انگار. ستیآرمان هم که اصال حواسش به من ن. بود مارستانیآرشام ب. کردم يرو ادهیپ نیدیبا آ صبح

. دو جا کار کنه دیآرشام که با چارهیب. مثل آرشام. کنم، سرش شلوغه یالبته درکش م. داره یبه همدم و حام ازیو ن نجایاومده ا

 ! چه دل سوز شدم

بعد باهم  .چشم تو چشم نشم ایونداد نشسته بودم که با وان يو روبرو نیدیکنار آ. ییایتالیرستوران ا میرفت ایبا ونداد و وان ظهر

 . اقوام بود يبرا یسوغات دنیخر يبرا یزمان خوب. میزد دیمختلف رو د يپاساژها میرفت

 واریاز پسرا که گوشه د یبعض میزدیدور م ابونایتو خ یوقت. میو گشت میدیو تو پاساژ چرخ میجدا شد ایاز ونداد و وان نیدیو آ من

 گهید يو تمام شهر و کشورا نجایکردن؛ البته ا دایانگار طعمه پ. خوردیکردن و من حالم بهم م یکردن با لذت نگاهم م یکز م

 ! بودن ثیخب نطوریکه ته مرزن و خرابن ا ییدارن اما اون پسرا يشعور بامردم با فرهنگ و منظبط و 

مغازه ها  جلوتر بودم و به نیدیچون من از آ. شد یمن م يکه باعث خنده  کردینثارشون م یرانیلب فحش آبدار ا ریز نیدیآ

بامن  نیدیآ نیمن تنهام؛ به خاطرِ هم کردنیاون دو تا پسر فکر م رفت،یپشت من آهسته راه م نیدیو آ دمیکش یسرك م

 . من بشه ينکنم و باعث شاد ییکه احساس تنها کنارمهدر  اریمثل کام یکیچقدر خوبه که . همگام شد

 :با حرص گفت نیدیآ

 . واال خوردنت؛یدرسته داشتن م. تنها گذاشت قهیدق هیدختر جوون و خوشگل و  هی شهینم -

 . دمیخند آروم

 دادم؟  یجواب آرشام و م یچ دیموند من با ینم یازت باق يزیخوردنت و چ یخنده داره؟ اگه م: نیدیآ

 . آبروم باال رفت يتا هی
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 داره؟  یآرشام؟ به آرشام چه ربط -

 . تکون دادمجلوش و انگشت اشاره ام رو جلوش  دمیقدم پر هی با

 :گفتم شخندین با

 . يداد یجواب آرمان رو م دیتو با -

 . میو کنار خودش گذاشتم تا دوباره همگام بش دیدستم و کش نیدیآ

 ! دنیکنارم تا آخر تو رو نقاپ ایب! ستادمیانگار نه انگار که من کنارت ا. ببند شتوین: نیدیآ

 . کردن یباز نگاهش م شیکردن و با ن ینگاه م نیدیدخترا به آ. دور و برم نگاه کردم به

 :گفتم یشوخ به

 . خورنت یدارن درسته م. مراقب تو باشه که تو رو از دستم نقاپن دیبا یکی! اوه -

 :به غبغبش انداخت و گفت يباد

 . پس مراقب باش همراهتو درسته نخورن. و جذابم پیمن خوشت ؟يفکر کرد یپس چ -

 : بازوش زدم و گفتم به

 ! یخودراض پررو از -

 : ش و گفت نهیزد به س یبه شوخ نیدیآ

 ! ندونن از کجا خوردن نیبا مغز بخورن زم. چشاشون از کاسه درآد. نهینتونه مادوتا رو بب یکور بشه هرک یاله -

 . شدن یمتوجه نم یها فارس چارهیآخه ب. کردن یبا تعجب نگاهمون م مردم

من با دهن ! نییدختر از پله ها قل خورد افتاد پا هی. یبه پله برق میشم دوختچ نیدیمن و آ. بلند شد یغیج يموقع صدا همون

با تعجب به هم  نیدیمن و آ. سمتش و بلندش کردن دنیخواستم با دو برم سمتش که چند تا پسر دو. کردم یباز داشتم نگاه م

 . خنده ریز میبعد زد. مینگاه کرد

 : خنده گفتم نیب

 . يدار یعلومه دل پاکم. چه زود دعات مستجاب شد -

از . رنگ خورد یدفعه چشمم به بوت طوس کیکردم که  یمغازه ها نگاه م نیتریبا دقت به و. میبه طبقه دوم رفت نیدیآ با

 . خواستم با بوتم ست بشه یم. ها نگاه کردم فیبه ک. ارهیاز فروشنده خواستم برام بوت رو ب. میبش کیخواستم وارد بوت نیدیآ

 :که گفت دمیشن و نیدیآ يصدا

 . نجایا ایب يملود -

 . آورد رونیب یطوس یورن فیاز قفسه ک. ستادمیا کنارش

 چطوره؟  نیا: نیدیآ



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٢٧٦ 

 . ام یو کفش ورن فیمن عاشق ک. ت خوبه ها قهیسل. هیعال يوا -

 . گهید مینیما ا: نیدیآ

 و  فیک. شدم نیدیقد آ تازه هم. داشت يزانوهام بود و پاشنه بلند ریتا ز. بوت و برام آورد فروشنده

 . ستادمیا نهیدوشم گذاشتم و جلو آ يرو

 . قشنگه: نیدیآ

 . یلیآره خ-

 . رفت؛ از جام بلند شدم و مانعش شدم شخوانیطرف پ نیدیآ. و کفش و به فروشنده دادم فیو ک دمیپوش داسمویآد

 . کنم یخودم حساب م. نیدینه آ -

بابا  ؟یپوالتو به رخم بکش يخوا یم ؟یکن بتیدست تو ج دینبا رونیب يایم مرد کیبا  یوقت یادنگرفتیتو هنوز : نیدیآ

 . يپول دار دمیفهم

 . اخم کردم و سمت در رفتم. حرفش ناراحت شدم از

 . يبد یلیخ -

 . گهید اینه؟ ب. صرفه جو باشم دیبا. خودت حساب کن ایاصال ب. کردم یشوخ: نیدیآ

 . رفتم رونیگفتم و ب ینچ شخندیسمتش و با ن برگشتم

 . ازش تشکر کردم. و دستم داد کیپالست نیدیآ

  م؟یحاال کجا بر. مبارك باشه: نیدیآ

  یسوغات دیخانواده م با ياما برا. خوام ینم يزیخودم چ. لباس دارم یمن که به اندازه کاف -

 خوبه؟  رمیادکلن بگ ونیآقا يبه نظرت برا نیدیآ. رمیبگ

 . داره یر فروشاون سمت که عط میبر. آره: نیدیآ

و  ياسپر يچون از بو. زدمیبودم از ادکلن بابام م کیکوچ یوقت ادمهی. سرد مردونه م يمن خودم عاشق بو. داخل مغازه میرفت

 ! کنم یدر هر صورت من با ادکلن مردونه حال م. ومدیادکلن مردونه خوشم م

که لباس  دونمیرو نم زشونیچون سا. ها عطر بخرم بهترهخانوم  يفکر کنم برا. و مهبد و عمو ها گرفتم اریبابا و کام يبرا

بابا  يو برا یمشک -دیسف یکوله و کتون نایمل يبرا. میرفت یتام کیداخل بوت. گرفتم میمال نیریش يبراشون عطر با بو. رمیبگ

 فیبنتون کاز . و کفش دوست داره فیمامان ک! خواست همه رو بخرم یدلم م. ودنب کیش یلیساعت هاش خ. ساعت گرفتم

 .خوب باشه نایفکر کنم هم دم؛یخر يو کفش اسپرت قهوه ا يکج چرم شتر

بهش گفتم  یهرچ. کرد یتمام بارها رو خودش حمل م. ومدیبه خاطر من صداش در نم نیدیآ. میهالك شده بود یاز خستگ 

 . دمیخریبراش م يزیچ هی دیاب دهیکه تا به امروز برام کش یجبران زحمات يبرا. حرف گوش نکرد یشیبده به من خسته م
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 که نداره؟  یاشکال. خونه میریبعد م. جاست نیآخر نیجان ا نیدیآ -

 . در بست در خدمتتم. تو بگو تا فردا. ستین یمشکل. نه: نیدیآ

از پسر کمک . گشتمیم کیخاص و ش نکیهاش قشنگ بودن اما دنبال ع نکیع. شدم یفروش نکیزدم و وارد ع لبخند

کم نذاشت؛  یچیبرام ه نیدیآ. خواستم یرو م نشیهمه مارك دار بودن اما من بهتر. کنه یرو معرف نشیبهتر خواستم که بهم

 . داره یدوست نیخوش به حال آرشام که همچ. پشتم بود یبرادر واقع نیع

 یزبان صحبت مدو هی نجایمردم ا! زدمیحرف م يمن و بگو که سه ساعت داشتم باهاش فرانسو. زبان بود یپسر فارس فروشنده

بلدم؛ به لطف  يو فرانسو یسیانگل ،یارمن ،یدر کل چهار زبان آلمان. مسلط شدم يسال به زبان فرانسو کی نیمنم تو ا. کنن

 !و مامانم رونیب يکالسا

 .دادیتکون م نیبود و گردنش رو به طرف ستادهیا رونیب نیدیآ

 :تو دلم گفتم 

 ".امیاالن م. صبرکن گهید کمی " -

 :سر گفتمبه پ رو

 . نیرو بد یقسمت باال از سمت راست اول یمشک نکیاون ع -

 . دییبفرما ن؟یهم: پسر

 . و قشنگه کیش. به خودم نگاه کردم نهیو رو چشام گذاشتم و تو آ نکیع

 . رفتم رونیکه پسر بهم داد گذاشتم و ب ییقابش رو داخل پاکت کوچولو. رو هم گرفتم نکیع

 ه؟ ن يمعطل شد دیببخش. میبر -

 :لبخند زد و گفت نیدیآ

  ؟يدیخر يزیچ. نه -

  م؟یبر. دمیبعدا بهت نشون م. آره -

 . دنبالمون ادیزنگ زدم ب. میبر: نیدیآ

  ؟یک -

 ! یها؟ تاکس: نیدیآ

 و ونداد کجان؟  ایوان. یاوک -

 . زدیغر م یه ایوان. خونه رنیونداد زنگ زد گفت م: نیدیآ

 . ودب ینچسب و از خودراض يدختر ایوان
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جلومون  یرنگ یمشک نیموزیبعد ل قهیچند دق. میشد یو منتظر تاکس میستادیا ابونیو اون سمت خ میاومد رونیپاساژ ب از

 . ستادیا

 . سوار شو: نیدیآ

 :تعجب گفتم با

  ؟یخوب. ستین یکه تاکس نیا -

 . سوار شو. شهیبهتر از هم: نیدیآ

 ای نهیب یمن چشمام بد م ای شهیسوار م یداره اشتباه ست؛ین یتاکس نکهیا! شدم و خودم خبر ندارم؟ يمن فرد مشهور نکنه

 ! دنبال ما؟ ادیب نیموزیخواد با ل یم یآخه ک. شهیم نیموزیپسره خل شده داره سوار ل! نیدیآ

 :سرشو کج کرد و گفت نیدیآ

 . گهیتو د ایب -

 . دحرکت کر نیحرف سوار شدم و ماش یب. بگم یدونستم چ یشده بودم؛ نم جیگ

 :و گفت دیخند نیدیآ

 شده؟  یچ ه؟یا افهیچه ق نیا -

 دنبالمون؟  ادیم یتاکس یمگه نگقت. شدم جیمن گ نیدیآ -

 . ها؟ آها آره  -

 . ستین یتاکس نکهیخب ا -

 . یکه به مقصد برس نهیکنه؟ مهم ا یم یتو چه فرق يبرا: نیدیآ

 . فهممیه مباالخر! لنگهیکار م يجا هیکنه اما  ینم یفرق گه،یم راست

 :گرفتم و گفتم نیدیو جلو آ پاکت

 . به برادر گلم میتقد. بفرما -

 :از دستم گرفت و گفت. با تعجب نگاهم کرد نیدیآ

  ؟يدیچرا زحمت کش ه؟یچ نیا -

 و مثل برادر  يکه برام انجام داد ییبابت کارها یمرس. يدیرو تو کش یزحمت واقع. نبود یزحمت -

 . يکنارم بود یواقع

 :شد و گفت طونیش نیدیآ

  ام؟یبرادر به حساب نم گهید یعنی -

 . دمیکردم و خند اخم
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 . گل کرد طنتشیش باز

 . از خداتم باشه من مثل برادرت نباشم. ــشیا: نیدیآ

 :و گفتم دمیخند

 . خب از خدامه -

 . خونتون امیم ینیریبا گل و ش گهیدروغ؟ پس هفته د: نیدیآ

 : از گفتمب شیباال انداختم و با ن شونه

 . قدمتون رو چشم. باشه -

 . رو باز کرد نکیتکون داد و قاب ع يبا خنده سر نیدیآ

 . تیخواستگار امیب ادیانگار بدت نم. نه: نیدیآ

 . شدم طونیخودش ش مثل

  اد؟یبدش م یک -

 . باز نگاهم کرد شیو ن طونیش يبا چشما نیدیآ

 . و بگو نیهم: نیدیآ

 . ادیبهش م یلیخ. و گذاشت رو چشماش نکیع

 . م ندهیبه زحمت نبودم خانوم آ یراض. یمرس. کهیش یلیخ. هوم: نیدیآ

 :باروش زدم و خنده کنان گفتم به

 . گمشو -

 . ستادیا نیموزیل

دستشو دراز کرد تا از  نیدیآ. دهنم باز مونده بود. شد ادهیپ یبا ژست خاص نیدیآ. و باز کرد نیدیشد و در طرف آ ادهیپ راننده

 . نقش داره یمارمولک حتما تو کار مهم نیا. شم ادهیپ نیماش

 : آروم گفتم. در و بست راننده

 ! یمغس -

 : گفت نیدیخواستم وسائل رو بردارم که آ یم

 . ارهیخودش م. کنار ایب -

 . کردم یتشکر و خداحافظ نیدیاز آ. کرد و رفت یکوتاه میتعظ. وسائل و برداشت و همراه ما تا دم آسانسور اومد راننده

ش در مورد  مهینصفه و ن ياون از حرفا. ارمیدر ب نیدیآ يسر از کارا تونمیواقعا نم. دمیدراز کش يو یت ریگرفتم و ز دوش

 ! ذارهیجواب م یو سوالمو ب رهیدر م رشیناقصش در مورد کارش که همش از ز يهم از حرفا نیآرشام و ا
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اما . هیدختر بامزه و خون گرم یلیخ. بودم زهیال شیتا عصر پ. م خونه شونزنگ زده بود و دعوتم کرده بود که بر شبید زهیال

 ! ساده ست يادیز

بلند شد و من رو از جا  یآهنگ يصدا کدفعهیدر آوردم که  فمیخونه رو از ک دیاومدم و کل رونیو شنگول از آسانسور ب شاد

 . ارمیطاقت ب تونستمینم گهیبلند شد؛ د نیدیآ يصدا. خودمو سمت در کج کردم. چه خبره نمیباز کنجکاو شدم بب. پروند

 واشی. شدیم دهیصدا به وضوح شن. تو خونه دمیپر. در آوردم و تو سوراخ قفل انداختم فمیخونه رو که بهم داده بود از ک دیکل

. زدیش غر مخود شیپ. نمشیسرمو کج کردم تا بب. تو سالن نبود نیدیجز آ یکس. ستادمیپشت ستون ا. وارد راهرو شدم واشی

 . و تو دستش گرفت کیما. خانواده رفت و آهنگ رو از نو گذاشت نمایسمت س

 

 یمال ِ منه حاال که تو کنارم ایدن يهمه *

 شبها نیا هیتو

 *یستارم نیآسمون روشن تر تو

 

 . ضرب گرفت نیزم يپا رو با

 

 ناز نگات اهیچشم س ادیم ادمیخاطره هامون *

 رمیمیم برات

 *کرد رنگ چشات وونمید یدونینم

 

 :و دستاشو از هم باز کرد و گفت دنیپر نییکرد به باال و پا شروع

 ... هووو ... آهــــا  -

 

 رمیمیمن اگه با تو نباشم م*

 رمیمیم

 رمیمیم

 رمیگ یتورو م يکه دستا یوقت

 رمیگ یم

 رمیگ یم

 ییایتو حس رو رمیم باتو
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 ییایرو

 ییایرو

 *یینجایبگو ا يزاریتنهام نم بگو

 

 . شصتشو سمت شونه ش گرفت يمشت کرد و به جلو و عقب پرت کرد و انگشتا تاشودس

 

 شونه هام بزار يسر رو*

 من باش با

 من باش با

 من باش با

 وار وونهید عاشقتم

 من باش با

 من باش با

 *من باش با

 

 . قلبش گذاشت و با دست راست مشتشو به جلو و عقب پرت کرد يچپشو رو دست

 

 بزار يکه غم دار یهرچ*

 قلبم تو

 قلبم تو

 قلبم تو

 شمیم وونهیتو من د بدون

 *کم کم

 

 . و دوباره حرکات حرکات قبل رو انجام داد دیپر نییتکون داد و باال و پا نیبه طرف سرشو

 

 ! ــنیدیآ*

 که دستات تو دستمه حاال
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 رو به رومه آرزوهام

 که عشقت تو قلبمه حاال

 . بودن آرزومه باتو

 غمام يرو یکشیم لبخند خط هیبا تو

 خوام یم تورو

 یستین یوقت کشمیم یچ یدونینم تو

 تنهام یلیخ

 ... * هـــــووو

 

 . آخم رفت هوا. تموم شد کالهش و از سرش برداشت و تو هوا پرت کرد؛ درست به صورت من خورد یوقت

 . و نگاهم کرد ستادیا خیس نیدیآ

  ؟ياومد یتو ک... تو : نیدیآ

 . مبل پرت کردم و همراه خودم رو کاله

 . به خوندن يکه شروع کرد یاز موقع. ستیوقت ن یلیخ -

 خب؟ : نیدیآ

 . خب که خب -

  ؟یکن یم کاریچ نجایخب تو ا: نیدیآ

 بده؟ بچه ها کجان؟ . بهتون بزنم يسر هیاومدم  -

 . ومدیخونه ن روزیآرشام هم از د. رونیب شهیمثل هم: نیدیآ

 خب؟  -

 . خب که خب: نیدیآ

 . منتظرم ؟يدیچرا حرف خودمو به خودم پس م. خان یطوط -

 منتظره؟ : نیدیآ

 یاون از طفره رفتنت و اون از تاکس. یزنیاما مشکوك م زنمیحرف و م نیا دیببخش ه؟یشغلت چ. جواب سوالم. منتظر جوابت -

 . کارت نیازآب در اومد و در آخر ا نیموزیکه ل

 . گم ینم بهیبه غر. گم یمن فقط به اقوامم م. نچ نچ نچ: نیدیآ

 . گرفتم يا گهیکردم و سرمو طرف د اخم
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  به؟یحاال شدم غر. دستت درد نکنه -

 از دوستام رو انجام  یکیمنم داشتم حرکات . بگم؛ جزو اسراره تونمیخب نم. بد گفتم دینه، ببخش: نیدیآ

 . دنمیمن عاشق رقص. دادمیم

 جزو اسرار بود؟  دنتیرقص. متوجه شدم. خب یلیخ -

 . خب آره : نیدیآ

 . یاوک -

 :با لبخند اومد سمتم و دستشو طرفم گرفت و گفت نیدیآ

  ؟يدیافتخار م -

وسط  میرفت. کاله و از رو مبل برداشتم و رو سرش گذاشتم. دستشو گرفتم. بودم دهیوقت بود نرقص یلیخ. برق زد چشمام

 . دستمو باال گرفت و منو چرخوند. سالن

 

**** 

 

 .خوش گذشت یلیخ یلیخ م؛یکرد یم یو شوخ میزدیبا هم گپ م. بودم نیدیعصر با آ تا

گرفتم برم تو اتاق آرشام و سرك  میتصم! ومدنین ایو شب شد اما آرشام و ونداد و وان کیکم کم غروب کرد و هوا تار دیخورش 

 . و برم اتاقشبهتره از فرصت استفاده کنم  ستین یحاال که کس. بزنم دیاصال وقت نشد تو اتاقش د. بکشم

 . ذره استراحت کنم هیتو اتاق  رمیمن م نیدیآ -

 :کرد و گفت زیچشماشو ر نیدیآ

  ؟یمطمئن -

  ؟یکنینگام م يجور نیچرا ا. آره -

  ؟يچجور: نیدیآ

 ! یانگار مجرم گرفت یکنینگاه م يطور -

 :و گفت دیخند نیدیآ

  ؟یکن يخرابکار يخوا یم. بارهیم طنتیت برق شاخه تو چشما. رمیگیبعد م قهیمجرم نگرفتم اما تا چند دق -

 :غره رفتم و گفتم چشم

 . برگرده نکهیخب کنجکاو شدم که برم اتاقش و بگردم قبل از ا ر،ینخ! کوفت -

 . باشه برو من مراقبم... هوم : نیدیآ
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 :زدم و گفتم یپررنگ لبخند

 ! ها يا هیپا -

 :زد و گفت یچشمک نیدیآ

 . رسنیم گهیارضا کن که د تویحس کنجکاو حاال زودتر برو! یپس چ -

 . نثارش کردم یدست تکون دادم و چشمک نیدیآ يبرا. از جام بلند شدم و عقب عقب سمت اتاق آرشام رفتم عیسر

 ... فعال  -

 کشو سمت راست و باز. نشستم نیو رو زم دمیدستامو بهم مال. کمد ریز يخب االن وقتشه برم سمت کشوها. وارد اتاق شدم و

 ! کردم؛ خاك وچوك

اصال به ! يملود يگاو یلیخ. بود رشیو با دستم جلو چشمامو گرفتم و کشو رو با پا به داخل هل دادم؛ لباس ز دمیکش ینیه

 !بود نه بابام بهیپسر غر یشخص ينبود اما لباسا یخاص زیخب چ. موضوع فکر نکرده بودم نیا

 !بود شرتیو چند تا ت رپوشیکشو چپ و باز کردم؛ ز 

. و شلواراش اونجاست راهنیدونستم پ یکمد و باز نکردم چون م. همه ش لباس، لباس، لباس...  شهینم دایپ یچیه! یلعنت يا

 . دمیند نشونیب یاسپرتش بود؛ من که اصال کت وشلوار رسم يکت و شلوارا يکمد دو دهنه برا

کشو رو باز  نیخم شدم و اخر. و مدارك و پرونده بود باز کردم؛ پر از اسناد یکی یکیکشوها رو . دراور رفتم يکشوها سمت

 . مختلف بود ينت و دفتر اکورد سازا يپر از برگه ها. کردم

 "arsham's note ":  روش نوشته بود. اوردم و رو تخت نشستم رونینت و ب دفتر

 ... شهیم یبرگ زدم و قطعه ها رو با خودم مرور کردم؛ اکورد جالب چند

چند تا . دوباره ورق زدم و چند صفحه قبل و اوردم. افتاد یرنگ کیچششم به چند برگه کوچ کدفعهیکه  چند بار ورق زدم 

 ! شد دایلباس و اسناد پ ریغ زیچ هیباالخره . کنجکاو شدم. نوشته بود يزیعکس بود که پشتش چ

و  یکی. نوشته شده بود مصرع شعر کیپشت هر کدوم از عکسا . و عکس ها رو پخش کردم دمیتخت به شکم دراز کش رو

 : انتخاب کردم و شروع کردم به خوندن

 

 "... بد عادت به تو  شمیدارم م"

 

 . شده بود ختهیبود که موهاش کج تو چشمش ر یبا دو چشم آب يعکس دختر. و برگردوندم عکس

 : و خوندم يعکس بعد پشت

 

  "...  ادیم ادمیتو  يکه چشما یوقت"
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  ه؟یعکس ک نیا...  ختیلختم رو شونه راستم ر يموها. ره مو به دندون گرفتمو کج کردم و انگشت اشا سرم

 

  "...نرو  يجور نیا": يبعد عکس

 

 . زده وارشیرو به د يگفته بود عکس دختر سیبودم آرام رانیا یوقت! تو فکر رفتم

 : و جلوم گرفتم و پشتشو خوندم يبعد عکس

 

 "! لعنت به تو"

 

 ! ه؟یجمالت چ نیظورش از اهان؟ من ؟یچ. گرد شد چشمام

 

. خوشرنگ بود یجفت چشم آب هیعالمه عکس از  هیمقابل تختش  وارید يرو. دهنم ده متر باز موند. رفتم تو اتاقش: سیآرام"

 "کارا بکنه نیتا حاال نشده بود آرشام از ا

 

 ! ه؟یمفهمومش چ... د و نکرده بو نکاریا...  وارینصب به د... اتاق آرشام ... عکس هاش ...  یچشم آب دختر

 ! هیداد ک صیتنه هم گرفته نشده بود که بشه تشخ میاز ن یحت... هم بود  هیعکسا شب همه

 !يوا يوا يوا! نکنه آرشام اومده؟. ادیم ییکه احساس کردم صدا دمیچیخودم مرور و م شیجمالت نوشته شده رو پ داشتم

 . گذاشتمرو تخت نشستم و پوشه ها و اسناد و داخل کشو  عیسر 

موهامو پشت گوشم . دوباره به حالت قبل برگشتم دم؛یگذاشته بود نشن نیدیکه آ یجز اهنگ ییصدا گهیکردم اما د زیو ت گوشم

قصدش از نوشتن ! هیدرك کنم و بفهمم منظور آرشام چ تونمیاصال نم. زدم و دوباره مشغول جفت کردن جمالت کنار هم شدم

 ! بوده؟ یجمله ها چ نیا

 ... شروع کردم به خوندم جمله ها  لب ریز

 

 "... لعنت به تو ...  ادیم ادمیتو  يکه چشما یوقت... بد عادت به تو  شمیدارم م"

 

 . لب شروع کردم به خوندن ریدوباره عکس ها رو جلوم گرفتم و ز...  ادیکنم جور در نم یهرکار م. نوچ

 . شد دهیچشمم همزمان با پرواز عکسا به سمت باال کش. کردن و پرواز رونیب دنیلحظه احساس کردم عکسا از دستم پر هی
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... از اضطراب ... از ترس ...  ادیلحظه احساس کردم چشمام داره از کاسه در م کیدر ... الل شدم ... کرد  خیتنم ...  دیلرز بدنم

 !از دلهره

 . کرد خکوبیمن و سرجام م ادشیفر

 ! ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 . دمیبرگشتم و خودمو آروم آروم باال کش به پشت عیسر

 ... کردم  سکوت

  ستم؟یمگه با تو ن: آرشام

 . سکوت

 هان؟ : آرشام

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 ... من ... من اومده بودم ... من  -

 :زد ادیفر

  ؟يزد لمیو دست به وسا ياجازه وارد اتاقم شد یچرا ب نجا؟یا يچرا اومد... درست حرف بزن ... انقدر من من نکن  -

 ! چرا دست به وسائلش زدم؟ نجا؟یچرا من اومدم ا. نداشتم که بدم یجواب. ترس زبونم بند اومده بود از

 ! با تواَم: آرشام

 ... به دادم برس  ایکجاست؟ خدا نیدیآ پس

 :با داد گفت آرشام

 . تو چشام نگاه کن و حرف بزن -

 . و چشام حلقه زداشک ت...  گهید ادیزد؟ ب بتیکجا غ پس

 . پخش شده و از کنارم برداشتم و تو مشتم گرفتم يعکسا عیسر

 هــا؟  ستم؟یمگه با تو ن: آرشام

 ! شدم؟ ينطوریچرا ا! شدم کیلحظه احساس کردم چقدر خوار و کوچ نیا تو

  ...از خودم بدم اومد  نکهیکه کردم به خاطر ا یینه به خاطر خطا د؛یقطره اشک از گونه م چک هی

 ... بپوشونه  مویو صورت اشک زهیکه باعث شد موهام تو صورتم بر نییانداختم پا سرمو

 نیا ؟ییتو کجا نیدیآ. شد ریاما دوباره اشکم سراز نهیبا دست اشکمو پاك کردم که نب. اومدم نییاز سمت چپ تخت پا آروم

 .دمیباره که جلوش ضعف نشون م نیچندم
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موهام . نتونستم تعادل خودمو حفظ کنم و افتادم رو تخت. دست به شونه م ضربه زد کی خواستم از کنارش رد بشم که با یم

 . شد رهیاز جلو صورتم کنار رفت و آرشام بهم خ

 . انداختم نییپا سرمو

 کجا؟ : آرشام

 :گفتم آروم

 . برو کنار -

  ؟یچ گهیا؟ د: آرشام

 . یچیه -

 . پررو: آرشام

...  نهیبا دست اشکمو پاك کردم تا نب عیسر. دیبه موهاش کش یکالفه دست. ش کردمنگاه یچشم ریز. اورد نییو پا صداش

 ! البته کار از کار گذشته بود

  ؟يکردیم کاریچ نجایتو ا: آرشام

 ! شدم؟ دل نازك و زود رنج يجور نیچرا من ا ایخدا. ضعفمو نشون بدم دینبا

 ... چون کنجکا ... چون  نجایمن اومده بودم ا... من  -

 :کرد و گفت يزیخنده ر رشامآ

 . پس فضول اورده بودم خونه -

 . از حرفش حرصم گرفت! لحظه خندون هیو  نیلحظه خشمگ هیکرد؛  یفاز و نولش قاط باز

 . خشم سرمو باال اوردم و با اخم تو چشماش زل زدم با

 ! فضول عمته -

 . زد یابروشو باال انداخت و لبخند کج يتا هی آرشام

 ! هنوز درازه؛ فکر کردم اقا موشه خوردهنه، زبونت  -

 . تو هوا تکون دادم و با نوك انگشت باز و بسته کردم دستمو

 . دمیخند یلیهه هه هه، خ -

 . يمنم گفتم که بخند: آرشام

 ! بشر پررو ِ نیا چقدر

 . رخش نگاه کردم میسرمو سمت راست چرخوندم و به ن. ستادمیرو تخت بلند شدم و کنارش ا از

 : زدم و گفتم يندپوزخ
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 . يدکتر اعصاب و روان بر شیسر پ هیبهتره  -

پس . رفتیکه داشت سمت اتاق خودش م دمیرو د ایلحظه اخر وان. برم اما مچ دستمو گرفت و مانع شد رونیو باز کردم که ب در

 . نجانیا نامیا

 . بسته شد يبد يپاش به در ضربه زد و در با صدا با

 ! دستم له شده يانقدر به دستم فشار اورده بود که احساس کردم استخونا. خت انداختو منو رو ت چوندیپ دستمو

 ...  میافتاده بود و فراموش کرده بود شیپ قهیکه چند دق یاتفاقات نیا انگار

 . فکش منقبض شد آرشام

 : و روهم فشرد و گفت دندوناش

  ؟یگفت یچ -

 . دمیو مال دمیکش رونیاز دستش ب دستمو

 ! يدیشن که نیهم -

 . دوباره تکرار کن دمینشن يزیچ: آرشام

 : گفتم يحالت مسخره ا با

 گفتم؟  يزیمن چ يدیا؟ پس از کجا فهم -

 . و دوباره بهم زل زد دیکش یپوف. با دست صورتشو پوشوند آرشام

 ! ارین. يملود اریسگ منو باال ن ياون رو: آرشام

 . و عقب رفتم دمیرو تخت کش شتریبلند گفت که از ترس خودمو ب يو با صدا "ارین"

 . به تو نداشتم يمن برم وگرنه من که کار یدارم؟ تو نذاشت کاریتو چ يمن به اون رو -

 . شیشونیبا دست زد به پ آرشام

 . لبامو تو هم جمع کردم تا نخندم. حرکتش خنده م گرفت نیا از

 :کرد و گفت زیر چشماشو

  ؟یکن مثل خنگا رفتار يچرا انقدر دوست دار -

 :کردم و گفتم اخم

 . ادب یب یخنگ خودت -

 :لب گفتم ریز آروم

 . ادیم شتریالبته به خواهرت ب -

 . دستاشو پشت گردنش فرستاد و تو هم قفل کرد. بهم پشت کرد و سرشو خم کرد آرشام
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کنه  یم کاریست من چد نایاصال ا. چپم از بس عکس و نگه داشته بودم عرق کرده بود؛ عکسا رو تو دست چپم گذاشتم دست

 .دهیبذارم سرجاشون تا ند دیبا... 

. بود دهیدستاش رو تخت بود و خودشو سمت من کش. با شتاب به سمت تخت اومد و روم خم شد. آرشام برگشت سمتم کدفعهی

 . دمیخودم و با پا باال کش عیسر

  ؟یکجا گذاشت. عکسا رو بده به من: آرشام

 . ستیدست من ن ؛یخودت عکسا رو از دستم گرفت -

 :نگاه نافذشو بهم دوخت و گفت آرشام

 . شو بده هیبق -

 ! مورمورم شد یکیهمه نزد نیا از

 : سمت چپ چرخوندم و گفتم سرمو

 . نچ -

 . چونه م گذاشت و سرمو سمت خودش چرخوند ریز دستشو

 . بده: آرشام

 نچ -

 . يدیم: آرشام

 . دمینم -

  خوره؟یون چه به درد تو مآخه ا. بده گمیبا زبون خوش م: آرشام

 دست بندازمش؛ نه؟ رزهیخب م خورد؟یم يبه چه درد گفت؛یم راست

 :غنچه کردم و گفتم لبامو

 . یلیخ... اووم  -

 . فرستاد رونیبست و نفسشو ب چشماشو

 . بده: آرشام

 . دمینم -

 :باز کرد و گفت چشماشو

  رم؟یبگ ای يدیم...  يدیم -

 :زدم و گفتم شخندین

 . کدوم چیسه ه نهیگز -
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 . ییپررو یلیخ: آرشام

 . نظر لطفته -

 نه؟  يدینم: آرشام

 . الزمش دارم. نچ -

 در چه مورد؟: آرشام

 ! هیخواد بدونه دختر مورد عالقت ک یم سیآرام...  گهید گهید -

 :پوزخند زد و گفت آرشام

 . دختر مورد عالقه؟ کدوم دختر؟ گفتم اون عکسا رو بده به من -

 . نه نه، نه، -

 . بده گمیبا زبون خوش بهت م: آرشام

 ! درست انجام بدم تمویمامور دیمن با. دمینم دم،ینم دم،ینم -

 ... هه ! بستم یخوب خال چقدر

 . یخودت خواست: آرشام

 ... چـ  يخوا یمثال م -

 . دو دستشو دو طرف بدنم گذاشت. رو تخت و روم افتاد و خم شد دیپر رانهیغافلگ یحرکت با

 ...  دمیکش جانیاز ترس و ه یغیج

 . شدیباعث مورمورشدن بدنم م خوردیکه نفساش  به گلو و صورتم م يصورتم آورد؛ طور کینزد صورتشو

 : همراه با اخمش زد و گفت یطنتیلبخند پر ش آرشام

 نه؟  ای يدیم ؟یحاال چ -

برام جالب بود که اخماشو همراه . کردمنگاه  زدیموج م یو بدجنس طنتیخندونش که ش يبه چشما. حبس شد نهیتو س نفسم

 . داشت طونشیبراق ش يلبخند مرموزش با چشما

ضربان قلبم باال . چشمام و بستم و سرم و چرخوندم سمت راست. کردیحالم و دگرگون م خوردینفسش که به صورتم م يگرما 

 . رفته بود

 :لرزون گفتم يو با صدا آروم

 . بلند شو -

 :دادگفت و ادامه  ینچ آرشام

 . بلند شدم دیتو عکس و بده؛ بعد شا -
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 ! کنه؟یچرا انقدر داره فاصلشو کم م... خدا  يوا. حرص سرمو چرخوندم سمتش که دماغم به دماغش خورد با

 :تو تخت فرو کردم و با اخم گفتم شتریو ب سرم

 . نیبلند ش نیشینم تیجناب اگه اذ -

 :نگام کرد و گفت لکسیر یلیخ. به خودش گرفت يمتفکر افهیق آرشام

 . نه من جام خوبه -

 :دادم و با خشم گفتم لشیاون نگاه ترسناکام و تحو از

 . بلند شو -

 :خمارش و بهم دوخت و گفت يچشما

 ! چرا؟ -

 !نکنه منو خر فرض کرده؟! پسر زده به سرش نیا...  ایخدا

 ! بود شیون از خونسردنش نیبود و ا ينفساش عاد تمیر. کرد یفیکه بهم خورد بدنم لرزش خف نفسش

فکر کرده من از اون  ترسم؟یم ای شمیم میتسل عیفکر کرده؟ که سر یخودش چ شیاالن واقعا پ. کردیم يرو ادهیداشت ز گهید

 ... دمینشونش م! دخترام؟

با  ستبرش گذاشتم و نهیس يدوباره دست رو. هم تکون نخورد يمتر یلیش گذاشتم و هولش دادم اما م نهیدستم و رو س دو

 ! بلند کنه تونهیو فقط رضازاده م نیا... نه . تمام وجود زور زدم

. استرس تمام تنم و در بر گرفت! نشده بود؛ اونم جنس مخالف کیبهم نزد نطوریا یتا حاال انقدر کس. خودم نبود دست

 ... کردم  یعجب غلط ایخدا! بکنه؟ ینکنه بخواد غلط. ترسوندیخمار و حالت حرف زدنش من و م يچشما

 :لرزون گفتم يهمون صدا با

 . کنهیم يفکربد ادیب یو اگه کس ستیاصال خوب ن تیموقع نیا. بلند شو تا عکس و بهت بدم! رایچون که ز -

 ! خب بکنه: آرشام

خمار  يو داغش، ادکلن سردش، چشما یدر پ یپ يتنش، نفسا يگرما. رفتیم نییهاش باال و پا نهیتند شده بود؛ س تنفسش

 . کردیم وونهیداشت من و دخوشرنگش 

 ... بلند شو ...  یکنیم تمیاذ يدار... بلند شو آرشام ... بلند شو ... آرشام  -

تو  ومدیرسما داشت م گهید.کرد کیاز چشمام به لبام سر خورد؛ صورتشو نزد زدیخمارِ خوشرنگش که حاال برق م يچشما

 ! یدرون جانیاز ترس و ه داد؛یدست ماز  شویشگیهم تمیو نفسام ر دیکشیسرم داشت سوت م! حلقم

 ! از ترس درونم دیبستم؛ شا لیدل یو ب چشمام

 . و دوست نداشتم یکینزد نیا کرد؛یداغش کالفه م م ينفسا
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 . پوزخندش باعث شد چشمامو باز کنم يصدا

 . شد رهیشمام خو بعد نگاهش از لبام به باال سر خورد و دوباره به چ کردیدر همون فاصله داشت بهم نگاه م آرشام

 ! نیهم نیهمتون ع: آرشام

 ! ه؟یمنظورش چ. تعجب نگاهش کردم با

 . کرد کیو کج کرد و گوشش و به لبم نزد صورتش

  ؟يگفته بود یچ: آرشام

 ! گفتم؟ یها؟ من؟ چ -

آره ... دمیمگفته بودم عکس و بهش ... گفته بودم؟ آها  یچ... شده بودم  جیاز حرکاتش گ... زود هول خودم و باختم  چه

 ! که از روم بلند بشه یبه شرط... بود  نیمنظورش هم

 ! کرد یمثل قبل تاالپ و تاالپ نم گهیقلبم د! کم شد میدرون جانیقلبم کند و ه ضربان

 . کنن یبار اعالم م هیاخبار و  -

 . دمینشن: آرشام

 ! میدیو در اصل بهم چسب میکینزد بهم نطوریهم نداره که ا یشکل درست. و کل کل نبود يوقت لج و لج باز االن

 . یبلند ش دیاما با دمیگفتم عکس و بهت م...  گمیم. باشه باشه -

 ! فاصله گرفت اما از جاش تکون نخورد ازم

 .عکس و بده: آرشام

 .ریبگ -

 . چپمو باال اوردم و جلوش گرفتم دست

 :و گفت دیرو از دستم قاپ عکسا

 . حاال شد -

 :در اوردم اداشو

 ! خب؛ حاال بلند شو خون اشام لهیخ! شد حاال -

 :ابروشو باال انداخت و گفت يتا هی

 ! خون اشام؟ -

 . يدیپل یلیخ! کردیسوءاستفاده م هیبه خاطر خودش از بق. کردیاستفاده م هیخون اشام از بق. آره -

 دینبا. کرد نکارویه خاطر ترسوندن من اب... نکرد اما  ییبود که کار خطا یکارشم نشونه خوب نیا! نداشتم مانیبه حرفم ا البته

 ... بدجنس ... شدم  عیکارش بدجور هم ضا نیبا ا... نقطه ضعف دستش بدم 
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و متعجب به خودش گرفته  زیشکل تمسخر ام. حد باز کرد و ابروهاشو باال انداخت و سرشو تکون داد نیچشماشو تا اخر آرشام

 ! بود

 . یزنیم دیجد يحرفا. يزبون باز کرد کال،یبار. هــوم: آرشام

 : شجاعت بهش زل زدم و گفتم با

 . يدیم شونیو باز ینیب یم يشب باز مهیتو دخترا رو به چشم عروسک خ. و گفتم تیواقع -

 : گفت یثیکرد و با لبخند خب زیچشماشو ر. صورتم اورد کیکرد و دوباره روم خم شد و صورتشو نزد زیر چشماشو

 ! ؟یش عیاشده؟ بد ض یچ ؟يا جد: آرشام

 : کردم و گفتم اخم

 ! گرانیکردنم تا د عیمشغول ضا شهیاصوال من هم! کنه عیمنو ضا یاز مادرزاده نشده کس. رینخ -

 ... هه ! وار حرف زدم یلوت چه

 . چسبوند و تو چشمام نگاه کرد میشونیو به پ شیشونیپ

 : لبخند رو لبش گفت مچهیو ن فیاخم ظر با

 . ولونکن کچ يباز ریبا دم ش -

 . در باز شد کدفعهی

 . شد دهیسر من و آرشام به سمت در کش همزمان

 . از حدقه در اومده نگاهمون کرد يبا دهن باز و چشما ایوان

 :و گفت دیکش یغیج

 ... آرشام  -

 . ظاهر شدن نیدیآ هیدنبالش ونداد و بعد چند ثان به

 :گفت غیدستشو رو دهنش گذاشت و با ج ایوان

 ! خدا يوا -

 ! ... ببره؟ شیپست باشه که با نقشه کاراشو پ تونهیآدم چقدر م هی! کنه یداره خدا رو صدا م یک نیبب! هه

 :اخم کرد و گفت ونداد

  ن؟یکن یم نیدار کاریچ -

 ! ... ر؟یبگه آخه به تو چه کفگ ستین یکی...  دنید تیوضع نیباالخره ما رو تو ا! خاك بر سرم! يوا

 ریبخ ایخدا! خورنیدارن درسته ما رو م رغضبیدو تا م! اوه اوه. نگاه رو به آرشام نیرد و ونداد با همک یبا خشم نگاهم م ایوان

 ! بگذرون
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به اجبار دستشو گرفتم . حرکت از روم بلند شد و دستشو به سمتم دراز کرد هیبخوام از جام تکون بخورم آرشام با  نکهیاز ا قبل

 . ذارمینم نجایپامو ا گهینداد راحت بشم، دفقط از شر و! میتابلو نش نایا يکه جلو

فقط خدا ... زد  یچشمک دیتا نگاهم و رو خودش د. کرد یو خندونش نگاهمون م طونیش يخورد که با چشما نیدیبه آ چشمم

 ... خبر گذاشته بود ازش دلخور بودم  یچون منو ب...  نیدیخدا کن دستم بهت نرسه آ

باال برد و آب دهنشو به حالت  میگار متوجه مفهوم نگاهم شد که دستاشو به حالت تسلان. کردم و با حرص نگاهش کردم اخم

 ! کنم هیگر ایدونستم بخندم  ینم... به خودش گرفت  یمظلوم افهیو چند بار پلک زد و ق دیلباشو ورچ. قورت داد یشینما

هر  يدستاشو باال اورد و برا. کرد یگاهمون مباز داشت ن شیبا ن. نداشتن يدید نیدیبود که به آ ستادهیپشت اونها ا نیدیآ

 يلبامو تو دهنم فرو بردم و دستمو جلو. دفعه خنده م گرفت کیاول بهش چشم غره رفتم اما . کدوم با دستش شاخ گذاشت

 . خنده م بلند نشه يدهنم گذاشتم که صدا

و بعد دستاشو  دیستم و به سمت خودش کشد. سرم و بلند کردم و بهش نگاه کردم. آرشام باعث شد حواسم و جمع کنم يصدا

 ! کردم تعجب و از صورتم محو کنم یسع. دور کمرم حلقه کرد

 :گفت شیبم و جد يبا صدا آرشام

 بدم؟  حیتوض دیبه توام با. کنم یم کاریبه خودم مربوطه دارم چ م؟یکن یم کاریو چ یچ -

 ! بره یاز آرشام چه حساب م. دهو حالش گرفته ش دهیمعلوم بود ترس. دیبه وضوح رنگش پر ونداد

 :گفت يکر کننده ا غیبا ج ایوان

 ... آرشام تو  -

 :محکم گفت آرشام

  ؟یمن چ -

! خواد نشون بده که براش مهمه یاالن م. کنه یم يباز لمیچه قشنگ ف! ه؟یک گهید نیخدا ا يوا. تو چشماش جمع شد اشک

 ... هه 

 :و گفت گوشه چشمش و پاك کرد یشیبه حالت نما ایوان

تو من . ياریکم ب نیمثل ا يو در مقابل دختر يکردم خودت و بباز یفکر نم. داشتم يشتریازت انتظار ب. يبد یلیتو خ... تو  -

 . يداد يو باز

 ! گه؟یچرا چرت و پرت م جون؟

 . بدم که آرشام با فشار دستش مانع شد نشویبرم طرفش و جواب توه خواستم

 :گوشم گفت دم

 ! آروم باش...  ـــسیه -
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 ! سکوت کنم و آروم باشم؟ کنهیکه م یینایدر برابر توه تونمیچطور م! باشم؟ آروم

 :با داد گفت آرشام

من دو  یعنیخودمو باختم؟  یمن ک ؟يذاریکردم که دور از انتظار بود؟ چرا حرف تو دهنم م کاریبه تو کردم؟ چ يمن چه بد -

 ! باشم؟تو اتاقم راحت و بدون مزاحم  تونمینم قهیدق

 ! انداخت کهیاز حرف اخرش خوشم اومد؛ چه خوب ت. گفتم نیتو دلم بهش افر. حرفش آروم شدم نیا با

دست راستشو باال اورد و انگشت اشاره شو جلوش گرفت و تو هوا تکون . ستادیمن و از خودش جدا کرد و روبروشون ا آرشام

 . داد

 :و بلند گفت یعصب

بهش  يحق ندار. ِ ياسمشم ملود. دختر اسم داره نیا! دختر نیا یگیم ير اخرت باشه که به ملودبا... بار اخرت باشه  ایوان -

 . يشد؟ حق ندار رفهمیش ؛یبد بگ يحق ندار ،یکن نیتوه

 . رفت تو اتاقش دیکه اوضاع و مناسب ند نیدیآ. نمیرو بب ایوان یصورت اشک تونستمیهمون فاصله م از

 . ش و گرفت قهیقدم به سمت آرشام برداشت و  کی. مشت کردصورتش قرمز شد؛ دستاشو  ونداد

 ! شهیبه پا م يزیخون و خون ر نجایا گهید قهیفکر کنم تا چند دق. خدا به داد برسه. اومد تو دهنم قلبم

اجازه رو  نیبهت ا ؟یسر خواهرم داد بزن يچطور جرات کرد ؟یهست یک يفکر کرد. یخودتو گرفت یلیخ! پسره يهو: ونداد

 یخوب تیاالن موقع. کنمیو نگات نم نمیشینم يجور نیاحترامت سر جاش اما من هم. یکن یاحترام یکه به خواهرم ب دمیمن

 . مطمئن باش دم؛یو م رتحرف و کا نیروز جواب ا هیاما مطمئن باش  ستین

 :زد و گفت يپوزخند آرشام

 حرفات تموم شد؟ . خب لهیخ -

 . جدا کرد ش قهیونداد و از  يدو دست، دستا با

نکنه؟  کاریکنه و چ کاریچ یو بهش بگ یداد بزن ایسر وان يتو واقعا چطور به خودت اجازه داد. نه، نه هنوز تموم نشده: ونداد

 ...  يدختره  نیبه خاطر ا! جلف و سبک يدختره  نیبه خاطر ا ؟یاونم به خاطر ک

 . ونداد تموم نشده بود که مشت آرشام تو صورتش فرود اومد حرف

سرتا پام و  صشیو با نگاه حر دیخندیم يبه حالت چندش اور. دیخندیزد، ونداد م یم غیج ایوان. افتاد نیمحکم رو زم ونداد

 . کرد یبرانداز م

 ! یستیتحفه هم ن نیهمچ... نه : ونداد

سکوت  ناتیتوه نیادر مقابل  تونمینم. تحمل کنم تونستمینم گهید گهینگم اما االن د يزیخودم و کنترل کردم که چ یلیخ

 . شدم کشونینزد. کنم
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و شونه هاش و گرفت و به داخل اتاق و به طرف تخت  دیجلوش پر عیو سر دیرس نیدیرفت طرفش تا بلندش کنه که آ آرشام

 رهیجلوم و بگ نیدیو آ ادیونداد به خودش ب نکهیقبل از ا. رفتم زدیمنم به سمت ونداد که از جاش بلند شده بود و پوزخند م. برد

 . سوختکه دست خودم  يبهش زدم طور یلیس هی

 . به در خورد ونداد

 :نفرت نگاهش کردم و بلند گفتم با

 ! یـلیخ ،یبدذات یلیخ ،یفیکث یلیخ -

 !چقدر کم طاقت شدم.دستامو مشت کردم و کنار بدنم انداختم. به لرزه افتاد تنم

 :داد زد آرشام

 . نیدیآ گهیم یچ نمیولم کن بب -

 :گفت یند با کالفگبل نیدیآ

 ! زود رون؛یونداد و ببر ب ایوان. نیبس کن گه،یبسه د -

 :گفت غیکنان با خشم به سمتم هجوم اورد و با ج نیف نیف ایوان

  ؟يکرد یچه غلط یعوض -

 . نگرانش و به سمتم گرفت يچشما. و نگه داره یک دیدونست با ینم چارهیب نیدیآ

 ... مقاومت نداشتم  ییاصال توانا. دستشو به سمت گردنم دراز کردبود؛  ستادهیمن ا یقدم کیدر  ایوان

که گردنم  ایدست وان هیرو گرفت و خواست اون و از من دور کنه و سمت در ببره اما  ایوان يجلوم و شونه ها دیپر عیسر نیدیآ

 . برد نیاز ب مادربزرگم و يادگاریو بندش پاره شد؛ تنها  دیو ول نکرده بود گردنبندمو همراه خودش کش

 :داد زدم بلند

  ؟يکرد کاریچ. وونهید -

 :کرد و گفت یخنده عصب ایوان

 ! يدیکه د نیهم! خانوم ِ ننر ِ نچسب پکیجد و آبادته ت وونهید -

 . خودت هم برو رونیداداشتو ببر ب ستم؟یمگه با تو ن: نیدیآ

 :گفت غیو با ج دادیخودشو تکون م ایوان

 ! ه؟یچ یدختره لوس و مامان نیحرف حساب ا نمیخوام بب یم. ولم کن -

 :محکمتر گرفتش و گفت نیدیآ

 . ستیحرفا ن نیاالن وقت ا. رونیبرو ب -

 . نداشتم دنیطاقت د. سراغ ونداد رفت و با پا به پهلوش ضربه زد آرشام
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 : و بستم و عاجزانه گفتم چشمام

 . ولش کن بذار بره. آرشام بس کن -

 ...  دیشنیرو نم ییرشام صداکو گوش شنوا؟ انگار آ اما

 :و بلند گفتم دمیگز لبامو

 ...به خاطر من ... آرشام نزن  -

 !حرفا بدهکار نبود نیگوشش به ا نه،

 . قهقهه ش فضا رو پر کرد هیلباش تکون خورد و بعد چند ثان. داده بود شیشونیبه پ ینیچشماشو از درد بسته بود و چ ونداد

 :زد ادیفر آرشام

 . افت، ببند دهنتوخفه شو کث -

 . آرشام به صورت ونداد بود یدر پ یپ يضربه ها دمیدیم میاشک يکه پشت چشما يزیتنها چ من

دوست  يزمزمه ها... و دوست ونداد  اریکام يکتک کار... صحنه ها باعث هجوم خاطرات گذشته شد  نیا. زانو زدم نیزم رو

...  اریداد کام... به صورتش  اریکام يفرود اومدن مشتا... ها  یلیس... ه ها ضرب...  دادیکه سر م يمسخره ا يخنده ها... ونداد 

 ! فتهیمن م ياتفاقات برا نیچرا من؟ چرا ا ایخدا. همه و همه جلو چشمام ظاهر شدن

 نیا دنیاز د... ها ضربه  نیاز ا... مشتا  نیاز ا... خنده ها  نیاز ا... دعواها  نیاز ا... زمزمه ها  نیخسته شدم از ا... شدم  خسته

 یدلم خنده م... خواد  یم نایدلم مل... خسته ... خسته شدم ...  یناتوان نیاز ا... ها  هیگر نیاز ا...  نایتوه نیاز ا... صحنه ها 

 . خواد یم طنتیدلم ش... خواد  یم طونیدلم لبخند ش... خواد 

 طنتیش يبرا...  نیروژ... . سولماز ...  نایمل... بابا ... مامان  يبرا.. .خانواده م  يبرا دهیدلم پر کش...  رانیا يتنگ شده برا دلم

... انداختن  کهیت... استاد مهربونم ... دانشگاه ...  یدسته جمع نمایس... دوستانه  دیخر...  نمیماش يبرا... ها  یشوخ يبرا... ها 

 طونیش...  اریاز زبون کام يکلمه ملو آزار دنیشن...  يملو آزار. .. اریکام... رقص ... تولد ...  غایج... کنسرت ... ازار  و تیاذ

 ...  يملود...  نایمل... و بازم خواهرم ...  ایپاچه خوار. خواهرم... شر خانواده ... خانواده 

دکتر  دختر ،يمامان؟ ملود يبابا؟ ملود يملود ؟یشر خوانواده هاشم يزلزله؟ ملود يملود م؟یمن همون ملود م؟یواقعا ک من

  ن؟یبابا شاه زیدختر باهوش بابا؟ عز ؟یافتخار خانواده هاشم هیدانشگاه؟ ما طونیشر مدرسه؟ ش ؟یتهران یهاشم

گفتن داره؟ زلزله خونه؟  يحرف برا شهیهم اره؟یوقت کم نم چیدختر پررو که ه ن؟یبا اراده؟ دخترِ با اراده اهن م؟یمن ک واقعا

عمه؟  يغرغرو ار؟یکام يملو آزار ؟ينفس بابا؟ ملو آزار ن؟یمیدختر لجباز مامان س ؟یشمدختر شر تهران؟ دختر مغرور دکتر ها

 ! خونه يایرخونه؟ د يایبخش جمع؟ در يشاد

 يایدر... بابا  زدردونهیدختر عز... خونه  يایدر... شلوغ خونه ... روح خونه ...  یتهران یهاشم يملود...  میمن ملود... من ...  آره

 ... خونه 



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٢٩٨ 

 ... خوردن  زیاز گونه هام سر خوردن و کف پارکت اتاق ل يقطره اشک مزاحم با لجباز دو

...  ستمین گهیبودم اما د... آورنده جمع بودم  يشاد... زلزله خونه بودم ... آروم خونه بودم  يایدر... خونه بودم  يایمن در...  نه

کجاست اون  ؟یشگیهم طنتیکجاست اون شور و ش...  ستمیبق نسا يملود گهیمن د...  ستمین...  ستمین گهید... بودم اما 

که با  ياون دختر کنه؟یوقت در برابر مشکالت سر خم نم چیکه ه يکجاست اون دختر مند؟دختر مقاوم؟ اون دختر توان

و  يکه صاف در برابر گرفتار ياون دختر اره؟یوقت کم نم چیه کنه؟یکه مقاومت م ياون دختر کنه؟یمشکالت مقابله م

 نم؟یب یچرا من نم ؟يدار برکجاست؟ تو از اون دختر خ ایکجاست؟ خدا کنه؟یو اسون م یهر سخت سته؟یا یمشکالت م

شده؟ فقط  بیشده؟ روحش غ بیو رفته؟ چرا اون دختر غ دهیکجا رفته؟ چرا روح اون دختر پر کش ش؟ینیب یخداجون تو م

اون  شناختنش؟یکه همه م يحش کجا رفته؟ کجاست اون دختررو یدونیکجاست خدا؟ م... مونده  یجسم اون دختر باق

 نم؟یبب تونمیو جلو دخترا آزاد بود؟ کوش؟ چرا من نم گرفتیجلو پسرا گارد م شهیبود؟ هم هو سرزند طونیکه شر و ش يدختر

 ... بگو ... ن بگو خدا جو ه؟یمعما سخت چ نیخدا جون جواب ا... جواب بده ... اون رفته؟ جواب بده خدا  ایمن کور شدم 

 چیلجباز ه ياشکا...  ختمیصدا اشک ر یب... کردم  هیصدا گر یب... خدا رو صدا زدم ... داد زدم ... از ته دل زار زدم ... زدم  زار

 یاشکا رو حس م يشور...  دنیرسیو به مقصدشون م شدنیم ریو مثل آبشار پرخروش از چشمام سراز دادنینشون نم یمقاومت

 ... کردم 

اما آرومم  دمیشنیزمزمه هاش و م... زمزمه هاش ... کردم  یدست نوازششو رو سرم حس م... رو حس کردم  یبدن کس ياگرم

 ...  کردیاما آرومم نم دمیشنیمهربون و نگرانش و م يصدا...  شهیدردش آروم نم یکه هر کار بکن یمثل دندون... کرد  ینم

گرم و نجوا گونه ش  يصدا...  کردیداغش کمرم و ذوب م يدستا! شدهبه آغوش سوزان  لیکردم آغوش گرمش تبد احساس

درونم اعماق وجودم و  شیآت يشعله ها... بدنم در حال ذوب شدن بودن  يتک تک سلول ها...  کردیحالم و دگرگون م

مثل  زشیر يبوسه ها...  زدیم شیحرارت بدنم من و ات...  شدیپوست حس م ریوجودم از ز شیآت يشعله ها...  سوزوندیم

 راشیگرم و گ يصدا... تمام وجودم با زمزمه هاش آروم شد ... و دربرگرفت  میشونیپ یسوزش... زده شد  میشونیرو پ يمهر

نمناکم با بوسه  يچشما... کردم  یم ریس ایتو رو...  ستمین ایدن نیاحساس کردم تو ا... غرقم کرد ... مستم کرد ... آرومم کرد 

سبک مثل ... سبک شدم ... همه و همه آروم شد ... جسمم ... وجودم ... روحم ... آروم شدم ... ه شد بست... هاش خشک شد 

 ... رها  يرها... آزاد آزاد ... تو اسمونم  ياحساس کردم پرنده ا... پر کاه 

 

**** 

 

ر زدم اما باز کار خودشو کرد و با دست مگس و کنا. شدم اما چشمامو باز نکردم داریوزوز ب يرو صورتم و صدا يزیاحساس چ با

 دمیبا دست صورتمو مال. کردم یبود مخصوصا که احساس سردرد م ختهیاعصاب بهم ر. کرد زیزویصورتم نشست و و يرو اجزا
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 نیدوباره با دست پروندمش اما اون مگس مزاحم پرروتر از ا. شد و رو لبم نشست دبلن زشیزویو يدوباره صدا. که مگس ِ بره

 ! دفعه دست راستمو باال اوردم و محکم به گوشه لبم که نشسته بود زدم تا حداقل بزنم ناکارش کنم نیا .حرفا بود

 ! ـــــزیو -

 !زدم تو دهن خودم. از نهادم بلند شد اه

 ...  دمیکشدار مگس و شن زیزویجور و نینمردم و ا! بسم اهللا. گفت به گوشم خورد یقیعم ـزیمگس که و يهمون موقع صدا 

از . نه ایمگس مزاحم مرده  نیا نمیچشمامو باز کردم تا بب. داشتم و خودم خبر نداشتم ینیچه دست سنگ. درد رفته بود نمده

 ! اخرش بوده و جون داده يکه گفت معلومه نفسا يزیاون و

 . دمیکش یفرابنفش غیج دمیکه د يزیچ از

 ! نیدیآ -

 . داد و شکمشو با دو دست گرفت هیتک واریبه د. دیو غش غش خند نییپا دیرو تخت پر از

  وونه؟ید يخندیم یبه چ! درد -

 ! ـــزیو: نیدیآ

 . دیمحکم بست و از ته دل خند چشماشو

 : گفتم یکنارم و به طرفش پرت کردم و عصب کوسن

 ! خرفت رِیمرده شورتو ببرن، مگسِ پ! مردك يرو آب بخند -

 : خنده تته پته کنان گفت با

 ! زیو زیو زیو زیو زیو! زیو زیو زیو! زیو زیو -

 . با تعجب نگاهش کردم. رفت و به لب و چشم خندونش چشم دوختم ادمی تیعصبان

 : و گفتم دمیخند

 ! تو وِزوِزو؟ یگیم یچ -

 :آبرو باال انداخت و گفت نیدیآ

 ! زیو زیزویویو زیو زیو! زیزویویو -

 . تکون دادم تیبستم و دستمو روچشمام نگه داشتم و سرم و به طرف چشمامو

 ! تو اتاقم؟ ينازل کرد یبود اول صبح یک وونهید نیخدا ا -

 ! ـــزیو! زیزویویو زیو زیو! زیو يهو: نیدیآ

لبامو . و خندونش زل زده بود به من طونیش يبا چشما! دیباریاز سر و روش م طنتیش. باز کردم و نگاهش کردم چشمامو

 . به خودم گرفتم يو حالت زار دمیورچ
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  ؟یگیم یچ زویزویو -

 :تا بناگوش باز کرد و گفت ششوین نیدیآ

 ! زیزویویو زیزویزویویو! ــــزیو! زیو زیو! ــزیو -

 ...که شروع کرد به انجامش  یاز خنده روده بر شدم مخصوصا از حرکت. انداخت نیماش کافیت ادیکشدارش منو  زیو اون

. انداخت و وسط اتاق شروع کرد به تکون دادن شونه هاش بشکن زنان رفت سمت کمد و دستمال گردن و دور گردنش 

 . مرده بودم از خنده! کرد یم زیزویو و نداختیباال م یدر پ یابروهاش و پ

 ! زیزویزویزویویو! زیو زیو! زیو زیو: نیدیآ

 . کرد یم زیزویانجام داد و همچنان و یخم شد و حرکات بابا کرم یپاهاش کم رو

 ! زیویویویویویویویو! ـزیزویویزویزویزویویو! زیزویزویزویویویو! زیزویویو! زیو زیو! زیو: نیدیآ

به خاطر خنده . دل درد گرفته بودم ادیاز خنده ز. شکمم گرفتم و بهش چنگ زدم و روش خم شدم يو رو پام و جلو بالشت

 ! یخال نایمل يبود؛ جا يا یدنیصحنه د. نفس کم اورده بودم

 . و محکم به طرفش پرت کردمو از رو پام برداشتم  بالشت

 :خنده گفتم با

 ...  يوا... خدا نجاتم بده ... مامان ... دلم  يوا... دلم ... توروخدا بس کن ... تو ...  نیدیآ -

 . کرد میها تو هوا تکون داد و تعظ یدستمال گردن و محکم مثل لوت یشینما یبا حرکت نیدیآ. رفتم سهیخنده ر از

 ! نهووید ،يا وونهیتو د -

 ! مثال بهش برخورد. به سمت کج کرد یاخم کرد و سرشو با حالت خاص. لباشو غنچه کرد نیدیآ

 ! رونهینصف دمت ب -

 . مو قورت دادم و با لبخند مهربون نگاهش کردم خنده

 ! وونه؟یبهت برخورد مگس د ه؟یچ -

که به عقب پرت  يحکم به صورتم خورد طورم. برداشت و انداخت طرفم نیبالشت و از زم یو ناگهان عیبا حرکت سر نیدیآ

 . شدم

چونه مو . دادم و زانو هامو خم و پاهامو تو شکمم جمع کردم هیبه تخت تک. نیدیو گذاشتم سرجاش و برگشتم سمت آ بالشت

. .. هیمثل خودم پرانرژ! و خشنش يجد يبرعکس چهره  طونهیپسر شر و ش نیچقدر ا. رو زانوهام گذاشتم و بهش نگاه کردم

 ! رهیراست باال م واریکه از د يهنوز وجود داره؛ همون ملود يکه ملود نمک یو در کنارش احساس م نیدیحداقل با وجود آ

 .تخت نشست يو برادرانه نگاهم کرد و روبروم رو یو مهربون ياز دلسوز یو مخلوط طونیبا لبخند ش نیدیآ

 : گرفت و گفت يرنگ دلسوز طونشیلبخند ش 
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  ؟یخوب! خوابالوسالم خانوم  -

جلو  زیهمه چ. اتفاقات شب گذشته افتادم ادی. زدیموج م يبجاش تو صداش دلسوز. نداشت طنتیش يصداشم رگه ها گهید

 . تو ذهنم نقش بست لمیشد و مثل ف فیچشمام رد

چه خوب که . بوده لمیف هیچه خوب که فکر کردم همش . نبودم ایدن نیچشمام اشک جمع شد؛ چه خوب که اون لحظه تو ا تو

 ! شدیاگه م شدیچه خوب م. ایخالص شدم و رفتم اون دن ایدن نیکردم از ا یفکر م

 . دستاش رو دستم منو به خودم اورد فشار

 ... کاش . يشدیماجرا نم نیوارد ا یکاشک يملود: نیدیآ

 . من خوبم -

 . ارمیاز اون خانواده ب یسمخواستم ا یاصال نم. بشنوم يزیخواستم چ ینم. شد نیدیجمله باعث سکوت آ نیهم

  ؟يخونه منو دار دیمگه کل ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا: دادم و گفتم لشیخسته مو تحو لبخند

 . .! میمن اضاف. ستیخونه من ن دمیاجاره هم نم یکه حت يخونه ا! ؟يچه خونه ا! من خونه

 . نه اتاق توهه، نه خونه تو نجایا ؟يبه دور و برت نگاه کرد: نیدیآ

 . نگاهش کردم جیگ

  ه؟یمنظورت چ -

 هست؟  ادتیو  شبید: نیدیآ

 . سمتش کشونهیمنو بدتر م یکنم ه يدور انیاز اون جر خوامیم یمن ه. بابا يا

 چطور؟ . آره-

 . جا خوابوندتت نیآرشام هم. اون خونه متینبود ببر یخوب تیموقع گهید. یاز حال رفت شبید: نیدیآ

 منو خوابوند؟! د؟یو به دادم رس دیبود چطور منو د قهیدست به آرشام که با ونداد ! آرشام؟

 آرشام؟  -

 . دید شدیو به وضوح م طنتیبرق ش. چشماش براق شد نیدیآ

 . اوهوم: نیدیآ

 خب؟  -

 . خب که خب: نیدیآ

 . باش يبردار و جد یدست از شوخ يدوست دار یجون هرک نیدیآ -

 . به خودش گرفت یمظلوم افهیقجمع کرد و لباشو جلو اورد و  ششوین نیدیآ

 کنم؟  کاریچ دیو دوست ندارم با یخب من کس: نیدیآ
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 . دیو خند دیپر نییاز تخت پا نیدیدادم که آ یخودم تکون به

 . دمیهمراهش خند منم

 ! بچه پررو -

 . يلطف دار: نیدیآ

ها و دو تا فنجون در اورد؛ همونجا  نتیرفت سمت کاب. رفت تو اشپزخونه و قهوه ساز و روشن کرد نیدیآ. تو هال میرفت

پشتش  نیپاورچ نیآروم از جام بلند شدم و پاورچ. زل زده و رفته تو فکر رونیاز پنجره به ب دمید. و مکث کرد ستادیسرجاش ا

 : گفتمدستمو رو شونه هاش گذاشتم و . ستادمیا

 شتابان؟ نیبه کجا چن. پــــخ -

 . کرد برگشتم سمتم و با بهت نگاهم عیسر نیدیآ

 بود؟  يچه کار نیا -

 . مردم ازار ینکن داریب نیریمنو از خواب ش یتا تو باش. حقت بود -

 تو؟  ایم  وونهیحاال من د: نیدیآ

 . مبل رفتم و خودمو انداختم روش طرف

 ! خب معلومه تو -

 ! ممنون یلیخ: نیدیآ

 . نداشت یقابل -

 . مانند يگهواره ا یگذاشت و نشست رو صندل زیو رو م ینیس. شمیمد پاو کیقهوه و ک ینیاومد و با س رونیآشپزخونه ب از

از پشت ادم  يجور نیا يمرض دار ایاخه پالنار! کنه یم ییمنو وادار به زدن چه حرفا نیبب ایخدا. پررو گهیبعد به من م: نیدیآ

  ؟يکرد یم کاریچ ؟یچ یقلب ستیکردم؟ ا یاگه سکته م ؟یکن یم ریو غافلگ

 . کردم یبِر و بِر نگات م شستمیمکار،  چیه -

  ؟ياورد ریمظلوم گ! یظالم یلیجون دادن منو؟ خ و؟یچ: نیدیآ

 . کردم و دستمو تو هوا تکون دادم يخنده ا تک

 من پهنِ؟  يکجا. یهم خودت ایپالنار! ؟یزنیحرف از مردن م نجایا یسر و مر و گنده نشست. خب حاال -

 :سرشو خاروند و گفت نیدیآ

 ! يکه الغرِه؟ اها کرم لوله ا میدار یچه کرم گهیخب د! ایگیراست م -

 . برداشتم و همراه قهوه خوردم کیبرش ک هیاز تاسف تکون دادم و  يسر

 شد؟  یچ ینگفت -
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 . شد یچیپ چیپ: نیدیآ

 .یدونیخودت بهتر از من م. ندارم یاصال حوصله شوخ. باش يذره جد هیخدا  يمحض رضا نیدیآ. دمیهه هه، خند -

 . و نیکه زانو زدم رو زم ادیم ادمیفقط . شد یچ ادینم ادمیاز حال رفتم؟ اصال  يچجور

 :بغض ادامه دادم با

 . کردم یفکر م امیبه بدبخت -

 : و گفت دیدست از خوردن کش نیدیآ

 . نیزم يدختر رو نیخوشبخت تر ،یتو خوشبخت ؟یکدوم بدبخت! ؟یگیم هیمزخرفات چ نیا، ا -

 : خودم زدم و گفتم به حال يپوزخند

 . یلیآره خ. هه -

 :بهم نگاه کرد و گفت میمستق نیدیآ

پر شور و . يمثبت بود يمنبع انرژ. يبود يتو دختر مقاوم و با اراده ا ادمهیکه  ییمن تاجا ؟یکن یفکرم نطوریچرا ا. يملود -

 چته؟  ؟یجنگیچرا با خودت م. نمیب یرو نم ياما االن اون ملود. يشوق بود

حالم از خودم  گهید... خسته شدم، خسته  نیدیآ. هیزندگ يبه خاطر فشارا. عوض شدم ستم؛ین یقبل يملود گهیآره من د. آره-

مسائل آرشام و  ریخودمو درگ دیاز اول نبا ؛یتو درست گفت. شهیم ریکه داره افسرده و گوشه گ يملود نیاز ا. خورهیبهم م

 ... نبود . نبود نیبودم االن حال و زورم ا اوردهیدر ن يه اون موقع من شجاع بازاگ. کردم یدخالت م دینبا. کردم یم سیآرام

 . دستام گرفتم نیارنجمو رو پاهام گذاشتم و سرم و ب. مزاحم از چشمم سر خورد و رو لبم فرود اومد یاشک قطره

قشنگ و نگاه  يه بودم، تو چشماکاش اون روز تو دانشگاه به آرشام نخورد يا شدم،یوقت با آرشام روبرو نم چیه یکاشک -

کردم، تو  یباهاش بحث نم نگیکردم، تو پارک یرقصشو قبول نم شنهادیپ دمش،یدینم نیغرق نشده بودم، تو تولد روژ راشیگ

کردم، تو  یسفر شمال و قبول نم رفتم،ینم نیخونه روژ یکاشک. ومدیکرد، خونَمون نم یبه بابا کمک نم دمش،یدینم مارستانیب

گفتم سرعت و کم و  یتو راه بهش نم شدم،یمهبد م نیو زودتر سوار ماش رفتمیاون نم نیکاش با ماش. دمشیدینم نیژاتاق رو

ونداد نقشه  يکردم، برا ینم يازکردم، با بچه ها ب ینگاهش نم نهیتو ا یکاشک. زدمیاهنگ و عوض کنه، باهاش حرف نم

 یکاشک. شستمیسراغ ظرف ها و نم رفتمیبه سرم نزده بودم، نم یبخوا یکاش ب. شدمیونداد م صیمتوجه نگاه حر دم،یکشینم

 یکاشک شدم،یاز کنارش رد نم تیاهم یکردم و ب ینم یتوجه یکاش به حرف ونداد ب. ومدنیهمراه ما شمال نم ایونداد با وان

خوش ادکلنشو  يکاش بو .و آرشام با من همسفر نبود دمیدیمامان آرشام و نم یکاشک. رفتمیفرودگاه نم رفتم،ینم ایسمت در

نزده بود به سرم و اون حرف و به آرشام که فکر کردم ارمانِ  یکاشک. کردم یکردم و حضورشو احساس نم یحس نم

 میخواست، کاش اون شب فضول یارمان نم یکاشک. ح بدهیخواستم بهم توض یازش نم رفتم،ینم رونیباهاش ب یزدم،کاشکینم

آرشام صاحب خونه و دوست  دمیفهمیوقت نم چیه رفتم،ینم يرو ادهیاون روز پ دم،یدینم یو تو و آرشام و از چشم کردیگل نم
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گفتم آرشام  یبودم و نم دهینکش شیبا خبر نشده بودم، اون حرف و پ ایاز نقشه شوم ونداد و وان یکاشک. ارمان بوده یمیصم

 ... کاش  يا. دمشیدیوقت نم چیه یکاشک. ه بودمکاش حرفتون و گوش نکرده بودم و پام و تو خونه آرشام نذاشت. نامزد منه

 . و تجربه کردم نیدیدوباره اغوش آ. دیچیاشکام سرباز کردن و هق هقم تو فضا پ. دیترک بغضم

 . زیتو خودت نر. یکن تا سبک ش هیگر. کن هیآروم باش؛ گر! دختر یه: نیدیآ

فقط من بودم و ...  نیدیبرادرانه آ يها حتیط من بودم و نصفق...  انیپا یب يفقط من بودم و هق هقا. نیدیمن بودم و آ فقط

 نیدیآ یلیفقط من بودم و س... خودم  يفقط من بودم و خدا...  کیتار يایفقط من بودم و دن... فقط من بودم و من ... اشکام 

اشنا از نوع ... هم اشنا  دیشا...  بهیغر کی "شده یچ" ادیفر يفقط من بودم و صدا...  نیدیفقط من بودم و خداخدا گفتن آ... 

 ...  بهیغر

 يِاز ال. توان باز کردم نیبهش وصل کرده بودن با کمتر نیکه به صورتم خورد چشمام و که وزنه سنگ يضربه ا نیسوم با

 ... حس کردم  گرفتیدستشو رو دستم که ضربان م... تونستم بوش و حس کنم ...  نمشیچشمم تونستم بب

 تو صورتش؟  يچرا زد! احمق: آرشام

 . برنگرده شیمجبور بودم بزنمش که به حالت قبل. گفتیم ونیو هذ ومدیبهوش نم! کنم؟ کاریخب چ... خب : نیدیآ

 . از حال رفت نیبه خاطر هم. نییبه خاطر ضعفش فشارش افتاده پا! ومد؟یمگه به هوش م يجور نیا. به خدا يا وونهید: آرشام

 ! یکن میقدردان دیکه زدمش با نیهم. ومدیرنماز دستم ب يا گهیخب کار د: نیدیآ

  ؟یبزن یحرف درست و حساب کباری یتاحاال تونست نیدیآ: آرشام

 . کرد دمییزدم که تا ینفر حرف هیبه . آره معلومه: نیدیآ

 :کرد و گفت يتک خنده ا آرشام

 ! رند تو گوش داد؟چ يتو فرغون و به حرفا يبود که مخشو گذاشته بود یحاال اون بدبخت ک ؟يا؟ جد -

 . هیپسر آقا و مودب یلیوگرنه آرمان که خ يوضع افتاد نیبه ا یاز بس با ونداد گشت! ایادب شد یب یلیخ: نیدیآ

 . ادیبخوره حالش جا ب اریبدو برو آب قند ب. ستیحرفا ن نیاالن وقت ا: آرشام

  اد؟یکدوم جا ب: نیدیآ

 ! ببند: آرشام

 ! که از تو خوشش اومده يدار یتو چ دونمیممن ن. تیترب یب! ــشیا: نیدیآ

  ؟یگیرو م یک ؟یچ: آرشام

 . خب معلومه: نیدیآ

 . نمیبگو بب. من نامعلومه يبرا: آرشام

 :زد و گفت يپوزخند نیدیآ
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 مهمه؟  -

 . بگو. داره یخب بستگ... آره  یعنی! نه: آرشام

 . اگه مهمِ انقدر آزارش نده: نیدیآ

 ! نصف زده بشه یحرف ادیکه بدم م یدونیم. وحرفتو بزن بعد بر: آرشام

دست تو  یکالفه بود و ه. حواسش به من نبود! به مرد مغرورم. خمارم زل زدم به آرشام يبا چشما. دمینشن نیدیاز آ یجواب

با . بر شداز احساسم نسبت به آرشام با خ نیدیخوشبختانه آ ایمتاسفانه ! باالخره رازم برمال شد. زدیو چنگ م دیکشیموهاش م

 . هیو باهوش زیپسر ت د؛یاز عالقه م به آرشام نگفتم اما فهم يزیصحبت کردم و چ میمستق ریغ نکهیا

 . باعث شد چشمام و ببندم نیدیآ يشدن قدما کینزد يصدا

  ومده؟یهنوز به هوش ن: نیدیآ

 . و بده به من وانیل. شده بدنش مقاومتش و از دست داده فیاز بس ضع. نه: آرشام

 . آب قند و قورت دادم و به ادامه صحبتشون گوش کردم. تو گلوم و حس کردم خوردنیقند و که از لبام سر م ینیریش

 ! یتوِ لعنت ریهمش تقص: نیدیآ

 . صداش رنگ تعجب گرفت آرشام

  ؟یبگ يخوا یم یمن؟ به من چه؟ تو چت شده؟ چ: آرشام

 . گذرهیم یچ تیبگو تو اون دل سنگ! گتهبگو چه مر. نشده اما تو چرا میزیآره تو؛ من چ: نیدیآ

  ه؟یمنظورت چ: آرشام

سوزنده عشق باز  شیبا آت یاون دل گل گرفته و قفل اهن یدونیخودت م. هیدردت چ یدونیخودت م. یدونیخودت م: نیدیآ

برادر گل و ! ام جانآرش. اجازه ورود عشق و به خودش داده. کنه و جوونه بزنه دایشده و اجازه داده محبت و عالقه بهش راه پ

نکن ! نکاروینکن ا. یزنیبه اون صدمه م يو هم دار يدیکارا خودتو آزار م نیبا ا يتو، هم دار. نکن تیانقدر خودت و اذ! خلم

 ... 

 . بودم شدیرد و بدل م نشونیکه ب ییحرفا يو به کار گرفته بودم و شنونده  زیلحظه فقط دو گوشم و ت اون

 . خونه رو پر کرد يقهقهه ش فضا يصدا کدفعهی. نزد یحرف آرشام

 . بود تشینشون از خشم و عصبان کشیستریه يخنده ها. دمیلرز دیب مثل

! تو يا وونهید! مارستانیت يبر دینخورده؟ فکر کنم با ییاحتماال سرت به جا. نیدیآ ییبه تمام معنا ي وونهید هیتو : آرشام

 ! وونهید

 :و گفت دیبهش توپ نیدیآ
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 يچرا دار یروان! خل مشنگ؟ یکنیچرا انکار م ؟یگیتو روز روشن دروغ م ستیزشت ن. نمیصدرو ببند ب یغارعلاون . بسه -

دونم خودتم خوب  یمن م ؟یکنیرو م نکارایچرا ا ؟يریگیم يروح و روانش و به باز يچرا دار ؟يزیریش و بهم م هیروح

 ! گاگول روز افتاده نیاون به خاطر تو به ا ؛يچقدر دوستش دار یدونیم

 . ساکت شد نیدیآرشام آ ادیفر با

با روح و روان  ؟یزنیحرف م یو ک یدر مورد چ ؟یزنیچرا حرف مفت م ؟یگیچرا چرت و پرت م! بسه، بسه بسه بسه: آرشام

 شده؟ ها؟  تیبه خاطر من اذ یکردم؟ ک يباز یک

 ! پ بن بستچ یپسر برگرد کوچه عل. به او راه ياما خودتو زد یدونیخودت خوب م: نیدیآ

 . یگیم ونیهذ يتو واقعا سرت ضربه خورده؛ دار نیدیآ: آرشام

 . يبد میمزخرفتو تحو يهمه فک نزدم که آخرش حرفا نیا. آرشام ساکت شو: نیدیآ

 و دوست ندارم دروغه؟ آره؟ دروغه؟  یکه من کس نیکدوم دروغ؟ ا: آرشام

 ! همه و همه دروغ محضه. دروغه. آره آره: نیدیآ

 . یکنیم میعصب يدار گهیپرت و پال نگو؛ د نیدیآ :آرشام

و  اقتشیتو ل. يریهمون بهتر که طرفش نم. هم به خودت دروغ بگو هم به دلت. يباشه، انکار کن که دوسش ندار: نیدیآ

از انقدر دست دست کن تا  ؟یخودت و گول بزن اما تا به ک یه. هیادیو از سرت ز يعشق پاك اون و ندار اقتیتو ل. يندار

و به خودت لعنت  يخوریاون وقت افسوس م. شهیم یدنیت د افهیقاو روز . خودش یدستت بپره و بره سر خونه زندگ

 .از من گفتن بود ؛یرسیروز به حرفم م هی. نیحاال بب ؛یفرستیم

 . بس کن: آرشام

 مینیریاز ش قتیحق نیما اتلخ هست ا قتیحق. شمیکنم؛ ساکت نم یبس نم يتا تو تا اخرش گوش ند! نه برادر من: نیدیآ

 . تره نیریش

به  يفکر هیتو . خودت يهم باشه برا هودهیب يحرفا. دمیم يو باز یو دوست دارم نه کس یمن نه کس! د نفهم، بفهم: آرشام

 . حال خودت بکن نه من

و ازش وارد  یرهاش واریاز د يخوا یچرا م! آخه االغ. اما در تو شک دارم امیخودم از پس خودم برم. تو نگران من نباش: نیدیآ

پس از ! يندار یسنگ واریخروج از د يبرا ینزن چون راه واریخودتو به د وار؟یدر هست چرا د یوقت. از درش وارد شو ؟یبش

 . درش وارد شو

 :ادامه داد یبعد از مکث نیدیآ

از حالت و . من و تو پنهون بمونه نیب يقرار نبود راز ؟يتو منو احمق فرض کرد. زنمیحرف م یدارم راجب ک یدونیآرشام م -

 . هیرفتارت مشخصِ دردت چ
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 ...آ : آرشام

 یآزرده ش م ياما با رفتار و حرکاتت دار یکنینم تیو اذ یآره تو کس.حرف نزن؛ آرشام انقدر زجرش نده! ـــسیه: نیدیآ

کدوم از شما  چیه. نیهر دو مغرور چرا؟ چون یگیم. نیهردوتونه؛ جفتتون مقصر ریتقص ه؟یچ یدونیاما م. نکاروینکن ا ؛یکن

عالقه  تونمیاما من م. نیرسینم یچیو به ه نیزنینم یحرف چیاما اخرش ه نیا گهیمدحرف از ه هیمنتظر . بذاره شیپاپ خوادینم

 . نمیرو تو چشماتون بب

کس ندارم و  چیبه ه يعالقه ا چیمن ه! اما روانشناس نه یمشاور بش يبر کنمیم شنهادیپ. تمومش کن گهیتوروخدا د: آرشام

 ! نخواهم داشت

کردم رو من مثل  یفکر م. نبود یرسم دوست نیآرشام ا. مسخره ست ؟یتا اخر عمر مجرد بمون يخوا یم ؟یچ یعنی: نیدیآ

خودمو زدم اما  يمن حرفا. بکن يخوا یم یهر غلط ست؛یبرام مهم ن گهید. یگیو دردت و بهم م یکن یبرادرت حساب م

به خاطرش خودت و . نشو، بهش محبت نکن کشینزد گهید يدارعالقه ن ياگه به ملود. خوندم نیاسی انگار تو گوش خر

 . دور و برش نباش ؟يدیفهم. مسائل نکن و وسط دعوا ننداز یقاط

 : و گفت دیخند یعصب

به اون دختر من اصال ! وونهید ؟يزدیحرف م يراجب ملود یسه ساعت داشت. برو بابا دلت خوشه ؟يملود ؟یگفت یچ ؟یچ -

 . عکس العمل نشون ندم تونمیخب من نم... هه . کنم چه برسه به عالقه یفکر نم

 .نداشتم یتیمن براش اهم! برام گرون تموم شد یلیحرفش خ نیا

 شتریرفتارا و نگاهاش من و ب نیکاراش، با ا نیاون با ا. حس کردم...  دمیترك برداشتن قلبم، غرورم و احساساتم و شن يصدا

 آخه چرا؟ ! کرد؟یرو م نکاراینداشت و ا ياون بهم عالقه ا. خودش کرده بود جذب

 :پوزخند زد و گفت نیدیآ

 ه؟یبپرسم علتش چ شهیا؟ اونوقت م -

 . بهش ندارم اما من موظفم مراقبش باشم یحس چیخب من ه: آرشام

 و به تو سپرده؟  يمواظبت از ملود تیئولمس یمگه کس. به مراقب داشته باشه ازیکه ن ستیبچه ن يچرا موظف؟ ملود: نیدیآ

رفت  یخارج از شهر م دیآرمانم چون سرش شلوغ بود و به خاطر کارش با. باباش گفته بود مواظب دخترش باشم. آره: آرشام

 . منظور بود یکارا رو برادرانه انجام دادم وگرنه همه اون رفتارا ب نیمن فقط ا. و دست من سپرد يملود

 :آروم گفت نیدیآ

 ! آره جان عمه ت -

تا ارمان بود الزم ! گفته بود؟ نیبود که بابا به ا یو بهش سفارش کرد مراقب من باشه؟ مگه آرشام ک دیاون و د یبابام ک بابام؟

 ! به عشق ممنوعه... به حال خراب خودم ... تو دلم به آرشام زدم  يپوزخند... مراقب من باشه  ینبود کس
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 : بلند ادامه داد بعد

آرشام حماقت  نه؛یحرف اخر من ا. و زدم زدمیم دیکه با ییمن حرفا. خودت نگه دار يحرفات و برا. آرشام حاال تو بس کن -

 !نکن

خواستم من و بازنده  ینم. خواستم به حرفاشون گوش بدم ینم گهید. بود؛ مطمئنا کنار من نشسته کینزد یلیخ نیدیآ يصدا

که  فیح. به آرشام ثابت بشه نیدیدوست نداشتم حرف آ. ن به خودش با خبر بشهخواستم آرشام از احساس م ینم. بدونه

 ...  فیح! نکنه نتونست خودشو کنترل کنه و راز من و برمال نیدیآ

خداروشکر فشارم باال اومده بود و . و چشمام و کم کم باز کردم دمینال. چندبار پشت سر هم سرفه کردم یشیصورت نما به

 . نمیطرافم و ببخوب تونستم ا یلیخ

 . نهیخوام تو رو بب یاالغ جون برو تو اتاقت نم. بهوش اومد. شکرت ایخدا! اوه: نیدیآ

 :اعتراض کرد و گفت آرشام

 . خورمیاز جام تکون نم رم؛یو نم رمیراحت باشم؟ هر جا بخوام م تونمیتو خونه خودمم نم! بابا يا -

 . بـاشــه. باشه آرشام خان نطور؛یکه ا: نیدیآ

 . آرشام سکوت خونه رو شکست يها زمزمه

 

 تنهام یلیخوام بگم که خ یتو هر نفس که م*

 نهیب یاشکام چشام تو رو م يقطره ها تو

 تنهاس یلیاوج عشق و احساس دلم که خ تو

 نهیب یچشام تو رو م نجاسیا ادتیکه  یوقت

 نهیب یچشام تو رو م رمیطرف که م هر

 نهیعاشق شدن م دمیدلم شن از

 رمیمیبدون تو م یگه نباشا يوا

 *رمیخوام که از تو جون بگ یدوباره م من

 

 . رونیب میریم يعصر نیآماده ش یراست. کمکش کن بلندشه نیدیآ: آرشام

 :گفت زدیبعد انگار که با خودش حرف م و

 . کنم کسرهیکار و  دیبا -

 . زد بشیخاطر اصال متوجه نشدم کجا غ نیکردم به هم ینم نگاهش
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. ستیو دوستم نداره؛ خب مهم ن کنهیپس آرشام بهم فکر نم. دستش و گرفتم و بلند شدم. ش و به طرفم دراز کرددست نیدیآ

همرنگ  شهیم کیکه بهم نزد یلیاز دال یکی دیشا. کنهیو دوست داره؛ معلومه که به من فکر نم یاون دختر خوشگله ِ چشم آب

 ! بودن چشمام با دختر مورد عالقه شه

 ... حس زودگذر  هیتنها . ودگذر بود که در من بوجود اومده بودحس ز هی نمیا

 . رونیب میریشب م. یببرمت خونه خوب استراحت کن ایجان؟ ب يملود یخوب: نیدیآ

 ! پنهان کنم یتفاوت یکردم حال خراب و به رخ نکشم و پشت نقاب ب یسع

 : دادم و گفتم لشیتحو يخسته ا لبخند

  ؟يبر يخوا یکجا م نکهیفقط ا. یکنیطف مل. ستمیآره مهربون، بدك ن -

 . گذرهیپوك آرشام م يتو کله  یباز چ دونمینم! میریم رم،ینم: نیدیآ

 : گفتم ومدیکه از ته چاه م ییو ترکردم و با صدا لبام

 دوستت اومده خونه؟  -

 . کرد تیخونه رو باز کرد و من و به داخل هدا در

 ! نره غول اومد يریکبیآره ا: نیدیآ

 از اون دو تا چه خبر؟  گمیم -

 ! اگه خدا بخواد راننیا یتا فردا پس فردا راه ؟يریگیاز اونا سراغ م يکاریتواَم ب. اه: نیدیآ

 . نمیب یم يو یت نمیشیم نجایهم. بره یخوابم نم گهید -

 . دراز بکش نجایپس حداقل ا ،یاوک: نیدیآ

 . تاشو رو باز کرد تا مثل تشک بشه مبل

 . زحماتت و جبران کنم دیچطور با دونمینم. نیدیممنون آ -

 . دست رو شونه هام گذاشت و من و خوابوند روش نیدیآ

 . تونمینکن خودم م نیدیآ -

به  گهیکه د نِیا یبکن یتونیکه م يتنها کار. ستیجبران الزم ن! یشیولو م نیو رو زم یفتیاگه ولت کنم باز پس م. آره: نیدیآ

خواد  یفکر کنم آرشام م رونیب میبر میخوا یغروب هم که م. يباش ملود تیبه فکر سالمت. ياریو فشار ن ینزن بیخودت اس

 . بشر موندم به خدا نیتو کار ا. کنه ينقش باز خواد یباز م دیشا ایرو بهشون بگه  هیقض

 ! هر چه بادا باد. کنه کاریخواد حرف بزنه و چ یم یبرام مهم نبود راجب چ اصال

 . زده بود بشیاومد ازش بپرسم کجا غ ادمی کدفعهیرد که قصد رفتن ک نیدیآ

 . نیدیصبر کن آ -
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 . در و پشت سرش ببنده سرش و آورد داخل و پرسشگرانه نگاهم کرد نکهیاز ا قبل

 هوم؟ : نیدیآ

 . داخل تا بگم ایب -

 . هزارتا کار دارم. حرفت و بزن: نیدیآ

 ! يکارتریتو از منم ب! آره جون عمه ت-

 . و زبونشو گاز گرفت گفت ینیه

 ! نکن نیبه عمه من توه! دور از جون: نیدیآ

 : و گفتم دمیخند

 ! یرقاص بش نکهینه ا ركیس یرفتیم دیبا ؛یدلقک یلیخ نیدیآ. باشه بابا -

 . شنومیخب بگو م ؛يلطف دار: نیدیآ

 . داد و منتظر نگاهم کرد هیسالن به ستون تک تو

 ! ؟یبه من نگفت يزیپس چطور آرشام اومد داخل و چ اد؟یخونه ن یتا کس یمراقب يمگه تو نگفته بود -

 ...  زهیچ...  یدونیم... خب . هوار تو سرم: نیدیآ

 . خرابکار شده بود يدرست مثل بچه ها. اورد رونیپشت ستون قائم شد و سرش و ب. نگاهم کرد مظلومانه

 اون پشت؟  یچرا رفت زه؟یچ -

 : گفت یلحن با نمک با

 ! دیترسآخه من  -

 : و گفتم دمیخند

 . وونهید گفتیحق داشت بهت م. يا وونهیواقعا که د -

 . خودم شدم و خندم و خوردم یدفعه متوجه سوت کی

 . شد و ناباورانه نگاهم کرد طونیش نیدیآ

 ! که يمن و دق داد ومد؟یو صدات در ن يبود داریمارمولک تو ب: نیدیآ

 . کارت بد بود. ياوردیاسم من و م دینبا ستم؛یوز از احساساتم مطمئن نمن هن. یگفتیم يزیبه آرشام چ دینبا -

وقت  چیاگه به اون باشه که ه. برد یم یموضوع پ نیبه ا دیروز آرشام با هیقصد ناراحت کردنت و نداشتم اما  دیببخش: نیدیآ

 ! که نگو هیمغرور کی. ادیبه حرف نم

 ! و غروره یخیملقب به کوه . دونمیبله م -

 : زد و گفت خندشین
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 . تا حاال بهش فکر نکرده بودم! چه باحال ؟یچ -

 . بود یچ بتتیغ لیبگو دل عیسر ؛يدر بر رشیاز ز یتونیفکر نکن م... حاال فکر کن  -

 : ادامه داد یدر همون حالت قبل نیدیآ

 ! ایمنو نزن -

 . راحت بگو یلیخ ؟یکنیچرا مثل بچه ها رفتار م نیدیآ -

 ! از تو دیسآخه من تر: نیدیآ

 . گهیمگه لولوخرخرَم؟ بگو د! مسخره -

 ! رفته بودم دست به آب: نیدیآ

 . گرد شده نگاهش کردم يچشما با

  ؟یگفت یچ -

 . کنن یبار اعالم م هیاخبار و : نیدیآ

افتاد  ییسرش و پشت ستون برد و دمپا عیسر نیدیآ. حرکت به طرفش پرت کردم هیو از پام دراوردم و با  یروفرش ییدمپا

 . نیزم

 : گفتم غیج با

 ! يخر یـلیخ نیدیآ -

 . نظر لطفته: نیدیآ

 ! اعتماد کردم یمن و باش به ک -

 : اومد و گفت رونیپشت سنگرش ب از

 ! دلم بود نه من ریخب تقص -

 . انگشت اشاره به در اشاره کردم با

 . دمنش یعصبان نیاز ا شتریبرو تا ب. نمتیخوام بب ینم ن؛یدیآ رونیبرو ب -

 ! یآروم باش مامان ؟یزنیچرا م. خب لهیخ: نیدیآ

معلق در  ییپا به فرار گذاشت و باز دمپا دیبه سمت خودش د ییتا پرواز دمپا. و به طرفش پرت کردم ییلنگ دمپا یکی اون

 . هدف سقوط کرد یهوا موند و ب

 وگایکالس  نجایا دیبا. انجام ندادم شنیلکسیروقت بود  یلیخ... فکرکنم  زیچ چیدوست ندارم به ه گهیکنم؟ د کاریچ ایخدا

 ... شرکت کنم 
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آروم باش و به ... بکش  یقیچشمات و ببند و نفس عم. يآره ملود...زانو رو پارکت نشستم و دستامو رو پاهام گذاشتم  چهار

 يشمام و باز کردم و به در ورودچ... بازدم ... دم ... بازدم ... دم ... باش و خودت و کنترل کن  لکسیر... خوب فکر کن  يزایچ

آروم ...  دمیکش قیعم يدوباره چشمام و بستم و نفسا... خدا  يا...  نیدیبزنم آ ابونیسر به ب دیبااز دست تو من ... نگاه کردم 

 . سبک شدم! ـشیآخ. کم کم چشمامو باز کردم... بازدم ... دم ... بازدم ... دم ...  يباش ملود

لحظه آب سرد و باز  نیآخر... از بدنم خارج بشه  یمنف يو انرژ امیآب گرم گرفتم که تمام خستگ حمام رفتم و دوش سمت

 . و خنک شم رونیاز سرم بره ب یکردم تا افکار منف

انگار جون  ش؛یاخ. چوندمیافشونِ معلقمو خشک کردم و دورش پ يخم شدم و با حوله آب موها. دمیدکلته مانندمو پوش حوله

 . تازه گرفتم

ها دنبال  رهیگ يدر کمد و باز کردم و البه ال! بپوشم خوبه؟ یچ. عصر فکر کردم يتخت نشستم و به لباس مناسب برا رو

متناسب با هوا  دیبا. برداشتم و انداختم رو تخت یاسمون یبه آب لیمتما یبا تاپ سبز آب دیشلوار برمودا سف. لباس ساده گشتم

 . لباس انتخاب کنم

. بود يهوا ابر. خداروشکر امروز هوا به نسبت سرد نبود. هوا رو بسنجم تیبردم تا وضع رونیم و دستم و برو باز کرد پنجره

 ! بود اریشانس باهام  کباریباالخره ! دمیو تو اسمون د دیچه عجب خورش. نمیو از پشت ابرا بب دیخورش ياشعه ها تونستمیم

 . نداشت یبرنامه جالب یکانال چیه! اه. دمش يو یت دنیرو بستم و رفتم تو هال و مشغول د پنجره

از طرف سولماز، . رو خوندم امایو باز کردم و پ جیپ! امیپ 58... چه خبره  يوا. بوك سیبرداشتم و رفتم تو ف زیو از روم پدیآ

 ییدایبه خاطر کم پاز جا و مکان و احوالم سراغ گرفته بودن و ! میاز دوستان دانشگاه یبود و بعض نایو مل اریمهبد، گلنوش، کام

تو  یو گهگاه زدمیبوك سر م سیحالشون بودم و به ف يایجو شهیخب من هم. حق داشتن. بودن دهو خبرنگرفتن ازم گله کر

 یبهم زنگ نزده؛  چه ب یوقته که کس یلیخ. زنگ بزنم نایتو وقت مناسب به مل دیبا. کردم یچک م المویمیو ا رفتمیم اهوی

 . کنه يریگیبه آرمان بگم پ دیبا بعدا. کنهیقطع م یو بدون حرف زنهیمزاحم زنگ م شبا یاما بعض! معرفت شدن

 . اوه، چه زود گذشت؛ گذر زمان و حس نکردم. ساعت نگاه کردم به

گردنبندم به  یخال يجا. دمیبه گردنم دست کش. دستبند چرم طال و ساعت رادو دستم کردم. دمیتو اتاق و لباس پوش رفتم

 . بپرسم نیدیباشه وقت مناسب از آ ادمی. رفت بپرسم گردنبندم کجاست ادمی! ای؛ لعنت به تو وانشد یحس م یراحت

دسته از  هیبافتم و  جگاهمیگ يگوش و رو يسمت چپ سرم، باال ییقایآفر سیسه تا گ. دمیو سشوار کردم و اتو کش موهام

که خوب بسته  دمیبستم و سفت کش یهامو دم اسبمو هیبق. لختم بودم يعاشق موها. ختمیموهام و کج سمت راست صورتم ر

 یم شتریصورتم و ب تیو جذاب رهیگ یم يو چشمام شکل خمار شهیم دهیگوشه چشمام کش کشمیموهامو م یبشه چون وقت

 . کنه
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نداشت  ملیبه ر ازیمژه هام ن. دمیرژگونه زدم و تو چشمام سرمه کش. برق لب زدم کمیو  دمیلبام کش يرو یرژ صورت یکم

 ... بود  ییچه روزا یه. زدم؛ مخصوصا تو دوران مدرسه ملیر کردیفکر م دیدیون مژه هام پر و بلند بودن و هرکس مچ

 يلبخند نهیتو آ تیاز سر رضا. شده بودنم ینگاه کردم؛ عال نهیبه خودم تو آ. به پشت چشمام زدم دیسف -یاز آب یمخلوط هیسا

با  گفتیم شهیکه هم یمامان خال يجا. زدم؛ دو سه پاف هم به موهام زدم هوگو نیریبه بناگوش و مچ دستم عطر ش. زدم

 ! ریعطر دوش نگ

رو تخت نشستم و پام . و در اوردم دیبنددار سف کیبار یسانت 10کفش پاشنه . کفش و باز کردم به طبقات نگاه کردم کمد

بند ها رو با دقت . و بنددار بودم و هستم کیبرپاشنه نازك و  يپاشنه پهن متنفر بودم و برعکس عاشق کفشا ياز کفشا. کردم

 .تمبس دیرسیکه تا ساق پا م يبه صورت ضربدر

تق تق  یبا همراه. رو موهام گذاشتم نکمویو برداشتم و ع لمیو موبا یپول تام فیک. رفتن يکم نداشتم؛ آماده بودم برا يزیچ 

 .ت اضافه داشتمشدم؛ هنوز وق يمشغول باز پدیپاشنه صندلم رفتم تو هال و با آ

به هر . بود اما از دستش ناراحت بودم دهیخواب تمیعصبان. بود نیدیبه صفحه نگاه کردم؛ آ. زنگ خورد لمیموبا نیم 25بعد از  

 ادیوار ز وونهیاهنگ و د يکرد و صدا یدنگ به در جمع م شیحواسش و ش دیاما با ومدیم شیاتفاق پ نیا یهرک يحال برا

 ! ودو آبرو من وسط باعتماد  يپا. کرد ینم

 . رو لمس کردم و جواب دادم صفحه

 بله؟  -

 .  گهیجونم ناراحت نباش د يملود: نیدیآ

 ! داره؟ بیپسر علم غ نیا

 :داد ادامه

 . میمنتظرت یتو الب نییپا ایب -

 : کوتاه گفتم یاز مکث بعد

 . یاوک -

 ! یخانوم یلیاشتب شد؛ خ دیآخ ببخش...  ـیآقا یلیخ: نیدیآ

 . گرفتیخنده م م دمیشنیم یکه وقت يلحن حرف زدنش و دوست داشتم؛ طور. بزنم یقیکردم نخندم و بجاش لبخند عم یسع

 . فعال -

. دمیبه همکف رس هیاسانسور و فشردم و در عرض چند ثان یشاس. رونیرفتم ب نهیگذرا تو آ یو قطع کردم و با نگاه تماس

مشغول صحبت بودن و متوجه حضور من  نیدیآرشام و آ. مورد نظر رفتم یبمحکم برداشتم و با اقتدار به طرف ال يقدما

 . نشدن
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 .سالم -

 ! اثر کرده نمیدیبوده که رو آ يمسر یزبون یانگار حرکات ب. سرشون و بلند کردن و با سر جواب سالم دادن هردو

 . با دست رو پاهاش ضربه زد و از جاش بلند شد آرشام

 . شد ریکه د میخب بر: آرشام

 :نگاهم کرد و گفت نیدیآ

 . میبر -

همون بهتر که به . افتاده یانگار نه انگار که اتفاق. کرد یم یرانندگ يآرشام در کمال خونسرد. میآرشام شد نیآستون مارت سوار

 . ارهیو به زبون نم ستیفکرش ن

 

 . اهنگ من و به فکر فرو برد يصدا

 

 گرفته حالم یوقت ینوازشم کن شهیم* 

 بالمو آخه شکسته بالم يببند شهیم

 مویخستگ ینیب یبهت م گمیم یچ یفهمیم

 *مو یزندگ يتو چند روز شیبزارم پ شهیم

 

 یاغوش حس خوب نیاول. دو نفر بودم نیاز ا یکیکه تو آغوش گرم  یاهنگ وصف حال من بود؛ مخصوصا قسمت نیا چقدر

 ! دو دوست بودم؟ نیاز ا کیتو اغوش کدوم  یعنی. ودب ریاغوش برام دلپذ نیآرومم نکرده بود اما دوم. بهم نداده بود

 

 یشعر برام بخون هی شمویپ ینیبش شهیم* 

 *یبمون شمیپ شهیتنها شدم م کمی امشب

 

 ! دهیگوش نم یخارج ياهنگ ها ادیچرا اصال ز دونمینم

 

 شهیتو گلوم داره شکسته م یبغض هیانگار *

 شهیبازو بسته م یتو ه يکه پلکا يجور نیا

 گرفته حالم یوقت یوازشم کنن شهیم

 *بالمو آخه شکسته بالم يببند شهیم
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 شیارا یسبز و زرد و نارنج يفضا پر بود از درختان رنگارنگ که با برگا. بود بایبه اطرافم نگاه کردم؛ چه ز. توقف کرد نیماش

خورد که با  ایچشمم به وان.. . یپاک يچه هوا. دمیکش یقیشدم و نفس عم ادهیپ. بود اچهیدرختان در يشده بودن و روبرو

 ! کرد؟ یم کاریچ نجایا نیا. کردیغضب و حرص نگاهم م

 : و گفت ستادیکنارم ا نیدیآ

  ه؟یخبر. کلک يزد پیت -

 . فراموش نکردم شویچشم غره رفتم که بدونه هنوز خرابکار بهش

 . زنمیم پیت شهیمن هم ر،ینخ. دمیهرهر خند -

  ؟ینکیشده؟ کجا رو نگاه م یچ: نیدیآ

  کنه؟یم کاریچ نجایاون ا. ایبه وان -

 . و با آرشام داشته باشن دارید نیقرار بود آخر. ایحواست پرت شد ؟یخوب: نیدیآ

 . سمتش و با تعجب نگاهش کردم برگشتم

 چرا؟  دار؟ید نیآخر ؟یچ -

 . دونست یخودش از اول م. حرفاست نیدونستم آرشام زبل تر از ا یم: نیدیآ

 . شدم به خدا جیبگو گ به منم و؟یچ -

 . اردریلیت یمولت يپول آقا دنیباالکش هیقض: نیدیآ

 دونست؟  یشد؟ اون م یچ! اها -

 ! از من شتریب یو باهوشه، حت زیت یلیخ ؛یتو هنوز آرشام و نشناخت. آره:نیدیآ

 . کردم یفکر و درمورد تو م نیهم قایمن دق -

 . میبر ایب: نیدیآ

 يا یمسافرت یصندل يبه ما ملحق شدن و رو ایآرشام و ونداد و وان. مینشست يفلز مکتین يو رو میرفت اچهیطرف در نیدیآ با

 . که آورده بودن نشستن

 !فتمیم ریو کفگ یلیوان یبست ادی شنومیو اسمشون و م نمیبیدوتا خواهر و بردار و که م یچرا وقت دونمینم

  م؟یجان اجازه هست جامون و عوض کن نیدیآ: ایوان

 . با شک نگاهش کرد نیدیآ! شدیاز لحن حرف زدنش متنفر بودم؛ چندشم م .شیا

 چرا؟  -

 : زد و گفت يلبخند مرموز ایوان
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 داره؟  یبیع. نمیخانوم پسرخالم بش شیخوام پ یم -

 : لب گفت ریز نیدیآ

  ته؟یتو اون مغز نخود يباز چه نقشه ا -

 : بعد از جاش بلند شد و گفت و

 . طرف و خانوما اون طرف نیا ونیااق. نیبش ایباشه، ب -

 يبچه ها يسر و صدا. نییو صورت قرمز سرش و انداخت پا یوندادم با شرمندگ. مشغول صحبت با ونداد شد تیبا جد آرشام

 ... حرفاشون و بهم نداد  دنیاجازه شن یوجب مین

 یکاشک... سکوت بود و سکوت  ایمن و وان نیب نیم 15. کردم ینگاه م دنیدر حال دو طونیش يو بچه ها اچهیدر به

 !به ونداد گفت یآرشام چ دمیفهمیم

 :بهم نگاه کرد و گفت. به حرف اومد ایوان باالخره

 درسته؟ . یخانوم؛ پس تو نامزد آرشام يخب ملود -

 . خواد یاز جونم م یدفعه چ نیدونستم ا ینم! منظورم در ظاهر بود. جو منو گرفت عیچه سر! ن پ پ

 . خب آره  -

 نه؟  ادیبه نظر م یآرشام مرد خوب: ایانو

 ! یلیآره خ -

 ! شیداریتا االن که فقط تو خواب خوب بود تا ب! کمیجون عمه کوچ اره

پسر . کردم یم داینسبت به آرشام پ يشتریعالقه ب شدمیبزرگ و بزرگ تر که م. ومدیازش خوشم م یمن از بچگ! یدونیم: ایوان

کرد و  ینم يباهاشون باز. زد ینم هیو کنا شیجز ن یهم با دخترا حرف یتو عالم بچگ یحت. بود يخودخواه و خودساخته ا

توجه به  ینگاهشون کنه از کنارشون ب نکهیبدون ا یبشه اما اون حت شونیمبازکه ه زدنیدخترا زار م. دادیبهشون محل نم

 يبرا. بودنش منو جذب خودش کردسنگدل  ش،یتفاوت یب نیهم. ومدیرفتارش خوشم م نیاز هم. شدیخواهش هاشون رد م

بهش  ينطوریگفتم ا. برم کردیم لیکه آرشام تحص یدانشگاه نیتا به بهتر خوندمیبه آرشام شبانه روز، فشرده درس م یکینزد

براش . کرد یم عیجلو دوستاش منو ضا یحت. حرفا بود نیاما اون زرنگ تر از ا. دل سنگشو نرم کنم تونمیو م شمیم کینزد

! خنده داره. نگشته و رابطه نداشت يدختر چیتا به امروز با ه یاز بچگ. نداشت؛ با تمام دخترا سر لج بوده ینا فرقدوست و اش

بهش نخ  میتونیتو م قیاز طر گفتنیم. هم عاشق آرشام بودن امیهمکالس. نداشت يدوست دختر چیه تیموقع نیبا ا يپسر

روز  هی... نکنند اما کو گوش شنوا  کیکوچ یگفتم خودشون و الک. ر نکردناما باو ستیحرفا ن نیبهشون گفتم اون اهل ا. میبد

جز نقشه شون  نکاریا. برسونتش ییو ازش خواست تاجا کشینزد تدوستم شهره رف شدیکه آرشام داشت از دانشگاه خارج م

رشام گفت خودم براتون آژانس آ. شهینم دایپ نیشهره زار زد و گفت ماش. بهش جواب رد داد يآرشام قبول نکرد و با سرد. بود
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 یلیگفتم که خ. نشدآرشام قانع  ینداشتن ول نیکه نقشه ش خراب بشه گفت من خودم زنگ زدم و ماش دیشهره ترس. رمیگیم

دستشو گذاشت رو بازوش و دوباره ازش . شد کشیشهره خودش و لوس کرد و نزد...  خونهیو باهوشه؛ انگار ذهنتو م زیت

و من و هلن که شاهد  نیش زد و انقدر بد هولش داد و از خودش دور کرد که شهره پرت شد رو زمآرشام پس. خواهش کرد

جز  ترسهینم زیچ چیاز ه. بکنه تونهیکار و م نیاگه بخواد هم! کنه رشیآرشام بخواد ز دمیترسیم. میدیلرز دیمثل ب میماجرا بود

 . خدا

فکر کردم که چقدر مهربون و خوش اخالقه که با اغوش باز  نیبه ا اما هیخودم فکر کردم که چقدر آرشام بدجنس و وحش شیپ

 . داره ضیچقدر رفتاراش ضد و نق. رو با سکوت داد ایوان نیو جواب توه رفتیمنو پذ

و کمکش  میشد کشینزد. رونیکرده بود گازش و گرفت و از دانشگاه زد ب یپدال گاز خال يکه رو یتیآرشام با عصبان: ایوان

شهره ضدحال خورده بود و . شد و رفت نشیسوار ماش یگفت که آخر کم اورد و بدون خداحافظ راهیشه؛ انقدر بد و ببلند  میکرد

بهش . جلوش مقاومت کنه يپسر کردیفکر نم رفت؛یآرشامم نم يمتر 10تو  یحت رسو دلخور بود؛ از ت یموضوع عصب نیاز ا

 !ستین نکارایتو خط ا ست؛ین زایجورچ نیو ا ي اهل دختر بازاصال. شهیخر نم زایچ نیاخطار داده بودم که آرشام با ا

 . نهیهم ییدخترا نیکار همچ يگفتم؛ سزا نیدلم به آرشام افر تو

 يچقدر برا دمیو فهم کنهیرفتار م نطوریبهم ثابت کرد با همه هم نکارشیاما با ا دهیکردم فقط به من محل نم یفکر م: ایوان

ِ خودخواه و  يپسر خودرا هیخالصه وار بگم آرشام . کنه ینم کیله و خودش و کوچخودش، غرورش و آبروش ارزش قائ

 رهیگیگرم م شهیخودش هم يبا دوستا. کنه یرفتار م نطوریالبته با جنس مخالف ا. باهاش تا کرد شهیسخت م یلیخ ه؛یمغرور

آرشام و دوستش متوجه شدم که آرشام  يمکالمه ها نیب شدمیکه داشتم از کنار اتاقش رد م یبار موقع هی. کنهیم یو شوخ

چشم طمع به مال آرشام دارن  ختراد شتریراستش ب. کنن یو سوء استفاده م شنیبه دخترا رو داد چون پررو م دیداره نبا دهیعق

 . ال و جذاب بودنش دهیتا ا شنیم کیبه خاطر ثروتش بهش نزد شتریو ب

 يزیناخوداگاه چ. خودش افتادم ادی دیقسمت از حرفش که رس نیبه ا. زنهیحرفا رو به من م نیداره ا ایبود که وان بیعج برام

 . که تو ذهنم بود و با پوزخند به زبون آوردم

 ! ؟ينشد کیتو به خاطر ثروت به آرشام نزد یبگ يخوا یم یعنی -

 : و گفت دیخند ایوان

و  تیمن عاشق شخص. و رفتاراش مجذوب کرداون من و با حرکات . من عاشق خود آرشام بودم و هستم. نه، معلومه که نه -

 یوقت فکر نم چیه. گذرهیتو ذهن و دلش م یخواست بدونم چ یدلم م. دوست داشتم درونش و کنکاش کنم. غرورش بودم

وصله ها به آرشام  نینگاه و قبول دارم اما ا کیعشق در . مثل تو بشه یبیدختر دل فر ریاس يزود نیکردم آرشام به هم

نکرد و سرد از کنارشون رد  دایعالقه پ يکدوم ذره ا چیاما به ه دیدیصدتا دختر خوشگل و جذاب م يشام روزآر. چسبهینم

آرشام و دوست دارم و  اقعامن و یخواستم تو بدون یاما من م زنمیحرفا رو به تو م نیخنده دار باشه که من دارم ا دیشا. شدیم
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کنم و تا اخر  یولش نم ارمیتا بدستش ن ادیخوشم ب زیچ هیمن از  یوقت یدونیم. کنم یوقت فراموشش نم چیه. خواهم داشت

 . چسبمیبهش م یعمر دو دست

 ! بود؟ یمنظورش چ. دادیخطرم يحرفاش بو نیا

. من همون آرشام ِ يآرشام برا ن،یبر یسقف زندگ کی ریو ز یاگه با آرشام ازدواج کن یتو حت. خوب گوش کن يملود: ایوان

که تو  ستیبرام مهم ن. نکنم کاریکنم و چ کاریچ یبهم بگ يندار یتو حق. زنمیبهش سر م شهین همو م مونهیعشق من م

تو آرشام و از . رمیمن بم نکهیکنم مگر ا یآرشام هم تا اخر عمر ول نم. کنم یولش نم ارمیو بدست ن يزیگفتم که تا چ. یزنش

نه  یبه فکر ثروت آرشام هیتو هم مثل بق. گذرهیهن تو متو ذ یچ دونمیمن که م. يداد بشیو فر يدلش و برد ،يدیمن دزد

 . و بدون نیا. بره نییآب خوش از گلوت پا ذارمینم. خودش

حرفا رو بشنون؟ خدا به داد زن  نیو آرشام کجان که ا نیدیآ! واسه خودش؟ گهیم یچ. رهیدختره رو بگ نیا يجلو ادیب یکی

 . آرشام برسه یواقع

 : گفتم یعصب. مرو نگاه کرد ایبهت وان با

 شن؟یم زونیو آو رنیهمه مثل تو هرزه ن؟ مثل تو از سر و کول پسرا باال م ياحمق؟ فکر کرد يتو دختره  یگیم یچ -

 دیو آلوده ست؛ با فیذهن تو کث. نباشم گرانیپول د ازمندیپدرم اونقدر مال داره که ن. مزخرف نکن يفکرا نیاز ا. خانوم رینخ

به . یبش کیبهش نزد يندار یو تو حق شهیمتاهل م گهیآرشام د. یکن نیتوه منبه  يندار یو حقت. ذهنت و شست و شو داد

 ياز خدا ه؛ییخدا خوب خدا. مواظب حرف زدنت باش. نداره یخوش انیشما دوتا خواهر و برادر پا یزندگ. باش تیفکر زندگ

 . چوب خدا صدا نداره. سرت بترس يباال

دختر  نیا. کجان نایکجا رفته بودن؟ خوبه خودم گفتم ا نایا ا. برداشتم و به طرفش برگشتمدست از حرف زدن  نیدیآ يصدا با

 ! صدا رفته بودن یخبر و ب یچه ب. حواس نذاشته برام

و تعارف  ستادیکنارم ا یپر از خوراک کیبا پالست نیدیآ. و ونداد سرجاشون نشستن؛ پس رفته بودن با هم صحبت کنن آرشام

 : ر گوشم گفتخم شد و د. کرد

 زده؟  یربط یحرف ب ایشده؟ باز وان يزیچ -

سرم و خم کردم . تکون دادم "نه"سکوت کردم و سرمو به نشونه  نیبه خاطر هم. و نگران و ناراحت کنم نیدیخواستم آ ینم

 لیتحل يتا انرژخوردم  یچند قلپ. دمیسرکش یردبول گرفتم و بدون ن. بود دهیخنک با تنقالت خر یدنینوش. دهیخر یچ نمیبب

 .ندادم یتیاما اهم کردطعم تلخش حالمو بد  ارم؛یرفته مو بدست ب

 . نگاه نکردم و به بحث ادامه ندادم ایاصال به وان 

 : آروم گفت ایوان

 . مونهیجواب نم یمطمئن باش حرفات ب -
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 . ردبول شدم دنیتوجه به حرفش مشغول نوش یب

 :بلند گفت ایوان

 پس حلقه تون کجا رفته؟  نیامزدآرشام اگه شما باهم ن -

به  چارهیب. و به سرفه افتاد نیشد به طرف دهیپاش اتشیو تمام محتو رونیبود و تف کرد ب ختهیردبول تو دهنش ر یهرچ نیدیآ

 . جواب بدم یما هول کرد؛ موندم چ يجا

 . و بذارم رمیرفت حلقه رو بگ ادمی رمیرفتم دوش بگ: آرشام

 : برده بود نگاهم کرد و گفت یو پ تیکه انگار واقع يطور روزمندانهیپ ایوان

  ؟یخب تو چ -

حواسم نبود به دستام کرم زده بودم و دستم و تو آب . نمیرو بب اگارایبا آرشام رفته بودم آبشار ن شیمن خب چند وقت پ... من  -

 . خورد و متاسفانه افتاد تو آب زیبردم که حلقه از دستم ل

 : د و گفتخندون نگاهمون کر ایوان

 . نیافتاد گهیحلقه د هیخب پس . شد فیا ح -

 . آره -

 نظر بدم؟ امیمنم ب ن؟یریامروز بگ نیچطوره هم: ایوان

 ! ينظر بد يایمونده تو ب نمیهم

 . ارهیدر م يباز عیچقدر ضا! تو يرینم يا. سرفه کرد يشتریبا شدت ب نیدیآ

 : جواب داد تیمحکم و با جد آرشام

 . دخالت نکن شهیکه به تو مربوط نم ییهزار بار گفتم تو کارا. رهیحلقه بگ رانیخواد از ا یم ينه، ملود -

 . کرد یجذاب ترش م ومد؛یبهش م يجد افهیچقدر ق. آرشام نگاه کردم به

 : آورد و گفت نییصداش و پا ایوان

دل سنگش  یچطور تونست. کرده دایپ جالبه که آرشام به تو عالقه یلیخواستم بگم برام خ یم. اخر نشد برم سر اصل مطلب -

آرشام مثل ظاهرش مغرور و دوست . ياون ورود عشق دخترا به قلبش ممنوع کرده بود اما تو تو قلبش نفوذ کرد ؟یو نرم کن

 نه؟  ایهست  یداشتن

ب قانع کننده خواستم جواب بدم اما جوا یم. ندونستم زیسکوت و جا دمیرو د نیدینگاه پرسشگر آ یسکوت کردم اما وقت اولش

از موارد  ریغ مینداشت یحرف چیبا هم ه یاما ما حت میکرد من و آرشام با هم یفکر م ایگفتم؟ وان یم یچ. نداشتم که بدم يا

 . شدیم هکه باعث رد و بدل شدن مکالم یتصادف
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 رابیشت رفتم و شبرگ دستمال گرفتم و سمت درخت پشت سرم که سه متر ازم فاصله دا هی نیدیجام بلند شدم و از آ از

 . بود جواب دادم نییهونطور که سرم پا. مو بشورم ینوچ لواشک يکنارش و باز کردم تا دستا

باشه اما در باطن  یدوست داشتن دیدر ظاهر شا! کوه غرورِ. غرور داره يادیز نیالبته مرد و غرورش اما ا! مغروره یلیآرشام خ -

تو خواب مثل بچه معصوم و ! اما تو خواب چرا. ستین یاونقدر دوست داشتن دمیهمف میمدت که باهم بود نیاونجور که من تو ا

 مانهیاما اونقدر ارتباط صم یتعجب کن دیشا. در کل بگم نچسب و مغروره! هیخودخواه و غد بازِپسر لج. شهیدل نازك و آروم م

 . میخوریکه به درد هم نم میدیرس جهینت نیبه ا. میبا هم ندار یکیو نزد

خاك بر ! چرا اون حرفا رو زدم؟. گند زدم. که زدم نبود یی؟ حواسم به حرفا! گفتم یمن چ! يوا. موقع شستن ثابت موند مدستا

 . خوبه آرشام مشغول گپ و گفت بود و متوجه حرفام نشد! ؟یچ یعنی میندار مانهیارتباط صم يملود. سرم شد

ابروهاش وحشتناك تو هم گره . دمیبه خون نشسته د لهیدم دو تا تسرمو که بلند کر. تکوندم و با دستمال خشک کردم دستامو

 .خورده بود

قدم  کیبا ترس بهش نگاه کردم؛ . آرشام از جاش بلند شد کدفعهی. رفتم مکتیآب دهنمو به زور قورت دادم و آروم به طرف ن 

 نهیشیم رهیگفتم االن م. رار داشته باشمف يبرا یکاف يدادم فضا حیترج. نمیکنم و برم سرجام بش سکیر تونستمینم. اومد جلو

 کیجلوتر و من  ومدیقدم م کیآرشام  یه. قدم به عقب برداشتم کیناخوداگاه . داشتبه سمتم بر گهیقدم د کیاما برعکس 

که با دست چپ جلو دهنشو گرفته بود دست  یو درحال دیخندیم زیزریر. نگاه کردم نیدیبا التماس به آ. عقب تر رفتمیقدم م

 ".خدا به دادت برسه" یعنی. دادیتکون م نیاستشو تو هوا تکون به طرفر

 میمن و آرشام به جون هم افتاد نهیبب یوقت گهیآره د. کردن یصحنه رو تماشا م نیباز داشتن ا شیبا ن ایبا اخم و وان ونداد

نموند و من خوردم  یباق يا گهیدم دبرداشتن ق يبرا یانقدر من رفتم عقب و اون اومد جلو که راه. شهیمعلومه که خوشحال م

اگه من فرار . میقدم باهم فاصله داشت کینداشتم چون من و آرشام تنها  يراه فرار. محکم خودمو بهش چسبوندم. به درخت

اگه . بکنه کاریخواد چ یو م گهیم یچ نمیبهتره ترس و فراموش کنم و بب. بد بود یلیخ نیو ا کردیقطعا آرشام دنبالم م کردمیم

 ... وقت  چیه. ارمیاسمشو نم گهیبخواد روم دست بلند کنه د

داشت  بیدست تو ج. بودم لشیعاشق استا. بود دهیپوش رهیت یآب یو شلوارل یجذب مشک شرتیت. شدم قیبه آرشام دق تازه

با ژست  يخونسرد نیو سردش در ع نیخشمگ يگره خوده و چشما يابروها. و نگاهش کردم اوردمیمنم کم ن کرد؛ینگاهم م

 . ازم سر بزنه زنده م نذاره یحرکت هیاگه  دمیترسیم. کرد یحرکت یخاصش منو وادار به ب

منتظراحساس درد تو صورت . چشمامو محکم بستم و لبم و که خشک شده بود تر کردم. برد نیاومد جلو و فاصله رو از ب آرشام

 .پدرشه هیکه منتظر تنب يخرابکار يمثل بچه شده بودم . حس نکردم يزیو بازوم هام شدم اما برخالف انتظار چ

برخالف . و سرد چشماشو گرفته بود یطوفان يهوا يجا طنتیشدم؛ برق ش رهیچشم راستمو آروم باز کردم و به چشماش خ 

 . بود ياما چهره ش کلمال جد دیخندیصورتش چشماش م ياجزا
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و گوشه چشماش خط افتاده بود رو تخته چوپ  دیخندیباش مکه ل ینگاه کردم که چشماشو بسته بود و درحال نیدیبه آ دوباره

جلو جلو داشت . کنم هیگر ایحرکتش بخندم  نیدونستم از ا ینم ". فاتحه ت خوندست"یعنی. زدیکوتاه م يکنار پاش ضربه ها

 !خل يپسره  خوندیبرام فاتحه م

دفعه چشمامو محکم تر و با  نیستشو آورد باال؛ اد هی. خورد شدیمن عسلم نم هیروبروم نگاه کردم که با  يبه چهره اخمالو 

دست  یکیدست صورتمو نگه داشته تا با اون  نیبا ا. چونم گذاشت؛ اشهدمو خوندم ریدستشو ز. هم گذاشتم يرو ادیفشار ز

ودت کمکم خ ایخدا. خانواده م شیورم کرده برم پ يصورت داغونِ کبود شده و چشما باآخر  يروزا نیخوام ا ینم ایخدا. بزنَتم

 .بشم خیو ونداد سنگ رو  ایوان يبار جلو نیخوام اخر ینم. توروخدا نذار منو بزنه. کن

خون به  انیهجوم جر. حبس شد نهینفسم تو س. ساکت شدم کدفعهیگفتم اما  یم راهیجور داشتم تو دلم به خودم بد و ب نیهم 

از ... گر گرفتم ... کردم  يدیشد ياحساس گرما... دن بهم وصل کر یولت 220 انیانگار جر. حس کردم یصورتم و به راحت

... نتونستم مقاومت کنم ... قرار شدم  یب... مسخ شدم ... و زمان کنده شدم  نیاز زم... لبام سوخت ... سرم دود بلند شد 

بود و تنها  ستادهیحرکت ا انگار زمان از... زد  شیوجومو ات... بوسه هاش حالم و دگرگون کرد ... بردارم  ینتونستم قدم از قدم

 ... بود  ختهیفضا رو بهم ر وتبود که سک ایمکرر وان يها غیج يتنها صدا... اما ... و ما  میما بود

نفس حبس شده مو . تو چشماش نگاه کنم تونستمینم. چشمام همچنان بسته بود. دیو کنار کش دیکم آوردم؛ خودش فهم نفس

تند  ينفسا. رفتیم نییباال و پا جانیش که از ه نهیمانع شدن گذاشتم رو س يدستم و برا .دمیتازه بلع يفرستادم و هوا رونیب

ازادم و حرکت  يدستا. بزنم که لباش مهر سکوت رو لبام نشوند یخواستم حرف. شدیم دهیصدا و گرمش به صورتم پاش یو ب

با حرارت دستاش گرم شدم، . مرم قرار گرفتدستش پشت ک کی. دادم و تو بغلش دست و پا زدم بلکه رهام کنه اما ولم نکرد

 .ستادیجلوم ا يمتر یلیم ياورد و با فاصله  يبه کمرم فشار. شهیتر م کیو نزد کیاحساس کردم داره بهم نزد

کردم اما اون  ینم شیمن همراه. بکنه يکار نیکردم همچ یخراب؛ فکر نم یلیخ... حالم خراب بود . شدمیم وونهیداشتم د 

کف  فشیصورت نرم و لط. دستامو که شل کنارم افتاد بود باال اوردم و رو صورتش گذاشتم. دادیادامه م دنشیوسهمچنان به ب

دستامو پشت ... نکرد  يخم کردم و ناخونامو به صورتش فشار دادم تا ولم کنه اما کار یانگشتامو کم... کرد  یدستمو نوازش م

از قبل  شتریآرشام هرلحظه ب... نرم و پرپشتش فرو کردم  يدست راستمو تو موها. ..ناخواسته ...  اریاخت یب... گردنش فرستادم 

 ... منو رام کنه  تونهیحتما فکر کرده م. هه...  نبود الیخیکه ولم کنه اما ب دمیکش یموهاش و کم...  فشردیمنو به خودش م

کوتاه از جلو چشمم دور شد اما دوباره اون  یز مکثصورتش بعد ا...  زدیقلبم تاالپ تاالپ م... وجودم و سوزوند  یدرون جانیه

 !یوحش يکنار لبم حس کردم؛ پسره  يدفعه درد کی. دیاما کوتاه منو بوس گهیبه سراغم اومد و آرشام بار د یکینزد

 . حس کردم یالله گوشم و به خوب ینمناک. داغش به گوش و گردنم خورد يهرم گرم نفسا 

 : لب آروم کنار گوشم گفت ریز

 شدم؟ دلچسب شدم؟  یدوست داشتن گهید م؟یدار مانهیارتباط صم ؟یحاال چ -
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 ختهیآرشامم پررو، گردنمو که موهام بخاطر کج کردن ر. کرد ینفسش مورمورم م يبه سمت راست کج کردم چون گرما سرمو

 . دیبود اونطرف صورتم بوس

 : گفت آروم

امروز  هی نمیبب. من لجبازتر از تواَم یکن يلجباز ياگه بخوا. د و نچسببه من نگو غ گهید. يبر یتونیخانوم کوچولو حاال م -

 ؟يو آبرومو ببر یبه همه چ یگند بزن یتونیم

مزخرفو کش نده  يِباز نیا خواستیبه جهنم که آبروش رفت؛ م. دادیما گوش م يتمام مدت حواسش به ما بود و به حرفا پس

 .گفتیو م قتیو حق

 : اب دادمخودش آروم با نفرت جو مثل

 . ولم کن! احمق ،يپسر هوس باز هیتو  -

 . هم تکون نخورد یلیش فشار وارد کردم و هولش دادم به عقب اما چند م نهیبا دست به س. ازم جدا نشد اما

 . خاره خانوم کوچولو یانگار تنت م: آرشام

 کنار بزنمت؟  ایکنار  يریم -

چطور به . حس نفرت درونم و پر کرد. ک تو چشمام جمع شده بود؛ بغض کردماش گهید. و هول دادم اما باز تکون نخورد آرشام

 و داده بود؟  يکار نیخودش اجازه همچ

 . برو کنار تا آبروتو جلو دوستت نبردم. زنمیبرو کنار وگرنه داد م یلعنت -

 : با خشم نگاهش کردم و گفتم. کردیپوزخند نگاهم م با

حالم ازت بهم  گهید. يخودت بود شیاز قبل شده و بدون باعث و بان شتریخودت بحس تنفرم به . یلیخ ،یپست یلیتو خ -

 . وقت چیه نمت؛یخوام بب ینم گهید. خورهیم

 . دوباره بلند شد ایمانند وان غیج يصدا

 . يشعوریب یلیخ! نیواقعا مال هم دمیاما حاال فهم یگیدروغ م يفکر کردم دار. یاقتیل یب یلیواقعا که، آرشام خ -

 . حرفاش و ادا کرد و با دو از ما دور شد هیگر با

 . دور شد ایبعد حرکت کرد و با وان يا هیبا خشم و فک منقبض نگاهمون کرد و ثان وندادم

 ! يددم وا يوا يوا. بشه+ 18 يادیز ترسمیم. عاقا من رفتم: نیدیآ

بار خودش عقب  نیآرشام ا. ومدیخند رو لبام ننشد و لب دهیلبم با حرفش کش یحت. از خشمم کم نکرد يذره ا یحرفش حت نیا

 .رفت

که تونستم به قدمام بدم ازش  یپولم و برداشتم و با تمام سرعت فیو ک لیموبا. ازش جدا شدم و بهش تنه زدم یبدون حرف 

 . ستادمیا نیدیآ شیپ نیفاصله گرفتم و کنار ماش
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 خوش گذشت؟ : نیدیآ

 . کس و ندارم چیحوصله ه. و ت دونمیمن م یبزن یاومد حرف شیپکه  یانیدر مورد جر گهید کباری نیدیآ -

  ؟يشده ملود يزیچ: نیدیآ

 . نزنم یدادم حرف حیترج! غم و غصه مو بهش بگم و ناراحتش کنم؟ دیچرا من همش با. نگاهش کردم یاشک يچشما با

 . يبا. کنه یداره حالمو بد م نجایا يفضا. خوام برم هوا بخورم یم نیدیآ -

 . رفتم یمتر ازش دور شدم و به سمت راه خروج چند

 :بلند گفت نیدیآ

 . یشناسیو نم ییتو که جا ؟يریکجا م -

 . پاك کردم و بغضمو خوردم؛ برگشتم سمتش اشکامو

 . کامل دارم یینگران نباش با همه جا آشنا. جا رو نشناسم جینکردم که ه یزندگ نجایا کسالی یالک -

 متیرسونیما م يبر يخوا ینه هرجا م ای ام؟یمن باهات ب: نیدیآ

که کرد  يبهش بگو بخاطر کار. کرد نیبهم توه نکارشیبا ا. اون من و خورد کرد نیدیآ. نیتو رو خدا راحتم بذار -

 ... برو . دوستت اومد. برو. نمشیخوام بب ینم گهید. بخشمشینم

 نکاریخواست با ا یم... شکستم ... ن از درون خورد شدم م. ختمیخودم اشک ر يصدا برا یب. و به راه خودم ادامه دادم برگشتم

 ! هوس باز یعوض يبکنه؟ پسره  تونهیبخواد م يرو نشون بده؟ که قدرتمنده و هرکار یچ

اشکامو  دیمثل اون نبا یارزش یکس ب يبرا... کنم  هیگر دینبا گهیمن د... محکم  يشد به قدم ها لیلرزونم تبد يها قدم

از  ایونداد و وان ستیمهم ن... نداره  یتیبرام اهم گهید. بهم ضربه زد یعذاب من بود و از لحاظ روح هیقط مااون ف... کنم  فیح

. چرا انقدر ساکت شده بود دونمیفقط نم. شهیبرداشته م میاز زندگ يروز هینحس ونداد  هیسابه هر حال . با خبر بشن تیواقع

م  ندهیفقط به درس و شغل آ... عوض کنم  مویزندگ ریمس دیبا...  ستیم نبرام مه زیچ چیه گهید... اما ...  زدیمشکوك م

همه ... خانواده منه  میکس تو زندگ نیبا ارزش تر...  ستیخانواده م مهم ن يسربلند يبرا تمیجز موفق زیچ چیه... فکرکنم 

... بذارم  دیجد يریقدم در مس دیبا پس... نگه داشتن خانوادمه  یو راض یخوشحال میکار تو زندگ نیمهم تر... کس من هستن 

سابق و  يبه ملود دنیرس يقدم برا نیاول... برداشتم  یقدم محکم...  دارمیقدم و برم نیاول... کنم  یحاال شروع م نیاز هم

 ...  تیموفق

 

**** 

 

 . زل زدم توریدوباره به مان يناباور با
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  ؟ينگاه کرد؟ ملود یدو ساعت به چ: زهیال

 . و نوشته چشم دوختم تورینگاه کردم و باز به مان زهیده و دهن باز به الگردش يچشما با

 .دیترس زهیال! مرده؟ ایتو خوب بود؟ چرا حرف نزد؟ تو زنده هست  يملود! مرم مقدس ای: زهیال

 . زهیتو بغل ال دمیو پر دمیکش یغیج

 ) نهیخودشه؛ هم! (تیدتس ا -

 .تگوشش درد گرف زهیال د؟یکش غیچرا ج: زهیال

 : در اتاق و با شدت باز کرد و با وحشت گفت زهیال مامان

 )ه؟یشده؛ مشکل چ یچ(واتس رانگ؟  -

 :و گفتم دمیخند

 !)يبر یتونیشما م ،یچیه! (کَن گو وی نگ؛یناس -

 . شد  یبگو چ) زود باش! (کامآن: زهیال

 . تکونش دادم نیبغلش کردم و همراه خودم به طرف سفت

 !شده است جیگ زهیکرد؟ ال ينطوریچرا احالت خوب است؟ : زهیال

 . زاغش نگاه کردم يخودم دورش کردم و به چمشما از

 : گفتم یخوشحال غیبه هم زدم و با ج دستامو

 بگم؟  يفرانسو ای يمتوجه شد. شد یرتبه م عال زه؛یمن قبول شدم ال -

 کرد؟  کاریحاال چ) دمینه نه، فهم! (تیگات ا يآ. نُه، نُه: زهیال

 . اومدم نییو از تخت پا دمیلپش و بوس یحالخوش با

 . رمیبگ طیرفتن آماده کنم و بل يخودم و برا رمیم -

 : نگاهم کرد و گفت یبا ناراحت زهیال

 . دلش برات تنگ شد زهیال. نرو زیپِل! اوه -

غل کردم و پشتشو نوازش رو ب زهیال. قرار دادم و کنار تخت گذاشتم فشیرو دوشم جابجا کردم و لپ تاپ و تو ک مویپشت کوله

 . کردم

 .شهیارتباطمون که قطع نم ؛یحاال هنوز نرفتم که غمباد گرفت. شهیدل منم برات تنگ م یهان -

 . دیمحکم بغلم کرد و گونمو بوس زهیال

. و کردآرز نیبرات بهتر. بود زهیدوست ال نیو گود است؛ تو بهتر سیدختر نا یلیتو خ. دوست داشت یلیتو رو خ زهیال يملود -

 غمباد به چه معناست؟  ؛يملود يزیچ هیفقط 
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 : و با خنده گفتم دمیو کش لپش

 . یبش شونیو پر یکز کن ینیگوشه بش هی یعنیغمباد . یخوب و مهربون یلیتو هم خ -

 : خاروند و گفت سرشو

 . گفت یتو چ دینفهم زهیال -

. ذره شده هیمامان و بابام  يدلم برا. رفتن و درست کنم يزودتر کارا خوامیم. برم گهیمن د ؛يهمون بهتر که متوجه نشد -

  ؟يندار يکار

  س؟یِدوباره برگشت؛ . رپورتیبا پدر توانست آمد ا دوارهیام زهیال. نه: زهیال

. کنم یمن به تو افتخار م. یو صحبت کن يریادبگیو  یفارس یخوب تونست یلیخ کسالی نیتو ا زهیال. گردمیبرم زمیآره عز-

 . يبا رم،یم گهیمن د

 ...  يکردم تا فرانسو یصحبت م یفارس شتریب زهیال با

 . دمشیبار بوس نیآخر يبرا

 .)شهیدلم برات تنگ م. یموفق باش! (وی سیم لیو يآ. گودالك: زهیال

 . نطوریمنم هم -

تو حسابم  شیماه پ کیا باب. عروسکم شدم دیکردم و سوار آلفآرومئو سف یخداحافظ ایاز خاله مار. از اتاق خارج شدم همراهش

رفت و امد از  يبخرم چون برا نیگرفته بودم ماش میتصم نیبه خاطر هم. نداشتم اجیاحت ادیبود اما بهش ز ختهیر یپول هنگفت

به . مشیگرفت A.Z لیاتومب شگاهیو در اخر از نما میمختلف سر زد يها شگاهیبا آرمان به نما. کردم یاتوبوس استفاده م

 ! که تو انتخاب مونده بودم بودن بایز يقدر

همه اتفاقات مربوط به آرشامو تو ... دختر شاد و شنگول قبل ... سابق  يشدم ملود... رو خودم کار کردم  یلیسه ماه خ نیا تو

 . کرد رییتغ زایچ یلیسه ماه خ نیتو ا... ذهنم خاك کردم 

مختلف همراه  يسازها يصدا...  ومدیشب ها خونه مو فقط  ومدیآرشام مثل قبل روزا خونه نم...  سیبرگشت انگل نیدیآ

روز بعد از  ایونداد و وان...  یلیخ... برام آشنا بود  یلیمتن آهنگش خ...  دیرس یشب ها به گوش م مهیقشنگش بعد از ن يصدا

و عمو  هیاستگارش کنگفته بود خو... بابا و مامان شوکه شده بودن ... رفت  نایمل يرمهبد خواستگا...  رانیمشاجره برگشتن ا

 نیبابا و مامان مخالف ازدواجشون نبودن اما هنوز ا... بهم گفته بود  اناتیجر نیدر مورد ا نایمل... کنه  ریخواست غافلگ یهم م

 دیقرار داره که فقط با یاالن تو سن... گفتند  یبود و درست م نطوریواقعا هم هم... دونستند  یزود م نایمل يها رو برا يریدرگ

دوست نداشت ...  دیکشیازم خجالت م... بهم زنگ زد و اجازه گرفت  نایقبل محرم شدن مل... ش باشه  ندهیه فکر درس و اب

 دیمثل دندوناش سف هاشکردم که اگه بخواد منتظر من بمونه مو دیاما من باز بهش تاک...  شیقبل من بره سر خونه و زندگ

 ... و قصد ازدواج نداره  شهیپسر م ریآرمان هم داره پ... کرده  دایورد عالقه ش و پفرد م نایخوشحال شدم که مل یلیخ...  شهیم
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تعجب داشت که چرا اون موقع  يخودم جا يبرا! ارینبود جز کام یکس... بوده  یبه کمک آرمان متوجه شدم مزاحم ک باالخره

دوستت داره اما باور نکردم  اریکام گفتیان مآرم...  کردیکرد و بعد قطع م یپشت تلفن سکوت م یو بدون حرف زدیشب زنگ م

ازم  اریگفت کام یم...  کردنیکه راجب من صحبت م دیو شن اریگلنوش و کام نیبروز مکالمه  هیبهم گفته بود  نایمل... 

در بزرگتر و فقط به عنوان برا اریمن کام... هضمش برام اسون نبود ... در کار نبود  يحس و عالقه برادرانه ا... خوشش اومده 

باهاش حرف ! زنگ بزنه؟ یخواست قائمک یم یتا ک... موندم تا ازش حرف بکشم  داریشب ب کی...  گهیقبول داشتم نه کس د

و به چشم برادر  میخوریبهش گفتم که ما به درد هم نم... کرد  یکه اون فقط در سکوت به حرفام گوش م یزدم در صورت

 !مسئله با خبر بشن نیابا و مامان از ادوست نداشتم عمه و ب... دوستش دارم 

کردم که زود به خونه برسم و  ادیسرعتم و ز! چراغ سبز شد؟ یک! يوا. پشت سرم به خودم اومدم نیبوق مکرر ماش يصدا با

به چشمم . دیشنیچند بار بوق زدم اما انگار نم. روندیآروم م ییجلو نیماش. شد ینیال کیو  کیبار ابونیخ. به آرمان خبر بدم

کوچه داشت که  نیبود چون چند ابونیخ هیشب شتریب. شدیم یمنته ابونیخ نیسمت هم هکوچه چندمتر جلوتر خورد که دوباره ب

کردم و  ادیسرعتمو ز. شدم یوارد شدم و از کوچه سمت چپ خارج شدم و وارد چهار راه اصل. کرد یم دایراه پ یاصل ابونیبه خ

که امکان داشت جلو  ییجا نیبودم و تا اخر ستادهیالبته پشت چراغ قرمر ا. و راهشو بستم ادمستیفرد ناشنوا ا رایهو یجلو پاگان

. خواست رد بشه اما چراغ سمت من قرمز بود یچراغ سبز شده بود و م. به راهش ادامه بده میرفته بودم که نتونه مستق

 از. بود و چهره راننده مشخص نبود يدود نشیماش شهیش. اون سمت خلوت بود ابونینبود و خ ینیخداروشکر پشت سرش ماش

. و انگشت وسط و اشاره مو باال اوردم نییرو دادم پا شهیش! د؟یشنیبوق و نم يمگه کر بود که صدا. دستش حرصم گرفته بود

 "!دراز گوش" یعنی

و  دیچیراست پ سمت يبهم بزنه اما با سرعت و به صورت حرفه ا دمیترس. دنده عقب گرفت و با سرعت جلو اومد نیماش

خندون . و از رو چشماش برداشت نکشیاورد و ع نییرو پا شهیاز کنارم رد بشه ش نکهیقبل از ا. من روند نیمخالف جهت ماش

 .از تاسف تکون داد ينگاهم کرد و سر

که  یهمون کس... بود  يآرشام زند... خودش بود  دن؛یخودش بود؟ آره چشمام درست د. تماشا کردم نهیبا بهت رفتنش و از آ 

 . دیباریاز سر و روش م یکه خستگ یآرشام... بودمش  دهیکه سه ماه ند یآرشام...  نمشیبب خوامینم گهیگفتم د

 .ها به سمت خونه حرکت کردم نیبوق اعتراض ماش يصدا با

باره خاطرات زنده بشن خواستم دو ینم... سرمو با شدت تکون دادم ... اه حالم گرفته شد  شدم؟یباهاش روبرو م دیاالن با چرا

 .با ارمان در مورد رفتنم مشورت کنم دیتو خونه جا مونده بود؛ با لمیموبا. شدم ادهیپ نیو از ماش دمیو کش یدست... 

 . بعد از سه بوق برداشت... و برداشتم و به ارمان زنگ زدم  میس یب... و وارد خونه شدم  ادهیاز اسانسور پ 

 . سالم -

  ؟یخوب. يسالم ملود: آرمان
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 باهات صحبت کنم؟  يکاریب. دکتر یخسته نباش ؟یتو خوب یمرس -

 ! یلحظه گوش هی: آرمان

 . رد و بدل شد اما صدا واضح نبود یآرمان و منش نیب يفرانسو يها مکالمه

 ! جانم بگو. ندارم يماریب. خب لهیخ: آرمان

 : و گفتم دمیکش یغیج

 . قبول شدم. آزمون اومد جیآرمان نتا -

 . به به مبارك باشه خانوم دکتر! اخ گوشم، کر شدم رفت: مانآر

 ! ؟يتو تعجب نکرد. یمرسـ -

 : و گفت دیخند

به عمو . يتو درس موفق بود شهیتو هم. کردمیشک م يشدینم. یشیچرا تعجب کنم؟ خب معلوم بود قبول م ؟يا وونهید -

  ؟يخبر داد

 . بهشون بگم رانیبرگشتم ا یخوام وقت ینه م -

  ؟يبرگرد يخوا یم یحاال ک. باشه: انآرم

 گهیدو روز د یکی يبرا دوارمیام. بره یوقت م یجمع کنم کل لمویمن تا وسا ؟یجور کن طیبرام بل شهیم. هرچه زودتر بهتر -

 . پرواز داشته باشه

  ومد؟یاز مونترال خوشت ن! یچقدر هول: آرمان

از خانواده چقدر سخته مخصوصا  يکه دور یدونیخودت م اد؟یم نخوش ییو باصفا یقشنگ نیاز شهر به ا شهیمگه م. چرا -

 نیبهشون ندارم اما چون تو ا یخودم اونقدر وابستگ. یشیو کمتر دلتنگ م يایکنار م طیزودتر با شرا يباز تو پسر. من يبرا

 . دنشونید برمذوق هرچه زودتر  یلیخ دنمید ومدنین کسالی

  شم؟یگفته من دلتنگ نم یا؟ ک: آرمان

زن  يدق دار. يزدیهم که شده بهشون سرم کباری یسال يذره به فکرشون بود هیخب معلومه اگه . نگفتم اصال گفتم کمتر -

 ! يبرگرد گهید ذارهیزن عمو نم رانیا يمطمئن باش اگه پاتو بذار. دهیشغلت اجازه نم دونمیالبته م! مو چارهیب يعمو

 :و گفت دیخند آرمان

. برنگردم کانادا گهیکه برم و د ترسمیم ينه که نتونم برم اما از روز. برم تونمیو نم رمیم واقعا اسبه خاطر شغل! یگفت يآ -

 . ستمیاونقدر که مامان که به من وابسته ست من بهش وابسته ن. برگردم ذارهیو نم دارهیمامان منو نگه م یخودت که گفت

. باال بزنم نیبرات است دیخودم با شهینم ينطوریا. اما باز نگرانته یشیم ریپ يکه دار نیبا ا. يتک بچه خانواده ا. هیعیخب طب -

 . یمونیو رو دست زن عمو م یترشیم یبجنب رید
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هم بشم خاطرخواه  ریپ. اراده کنم هیکاف. ختهیمن ر يدختر برا. بچه پررو! باال بزن نیخودت است يتو اول برا. ا؟ نه بابا: آرمان

 دیجون با نیمیو س رتتیگ ینم یاخر کس یخواستگارا رو رد کن یسنت باال بره و ه یوقت. شتو به فکر خودت با. دارم ادیز

 ! بندازتت یترش

 . دیاز اتمام گفته ش قاه قاه خند بعد

 : و گفتم دمیخند

 . ببند شتوین. کوفت -

 بازه؟  یدونیاز کج م: آرمان

 ! بازه شهیکه هم ییاز اونجا -

 . تو خونه یبپوس ره،یتو رو نگ یکس يجد يجد ترسمیم! ایزبون دار یلیخ: آرمان

  نم؟یو بب یک دیمن اصال نخوام شوهر کنم با. ازدواج زوده يسالمه؛ برا 24خوبه تازه . خب حاال -

بعد . کنم برن یهوم؟ تو به تمام خواستگارات جواب رد بده منم خواستگارام و دك م. تیخواستگار امیاصال خودم م! منو: آرمان

بعد چون هردو . کنم یاما به خاطر تو ازدواج نم رنیگ یالبته همه من و م. رهیگ یمارو نم یچکیکه ه میمونیم دهیشما دو تا تر

 . میکن یم ازدواجبا هم  میو همدرد میا دهیترش

 . خنده ش شدت گرفت آرمان

  ؟يبود دهیخواب تو آب نمک ای يخورد ادیز ارشوریخ شبید. يچه بانمک شد فتهیخودش! صدر یببند اون غار عل -

 . اریکام ياما نه به شور. بانم بودم شهیخب من هم. اوم: آرمان

  ؟یکن یصحبت م ينطوریپشتش ا يدیچشمشو دور د -

 ! نگفتم که يبد زیچ. گم یو م نیجلو خودشم هم: آرمان

  ؟يریگیم طیحاال بگو بل. خب لهیخ -

 . کارمیتموم شده و تا چند ساعت ب میچون االن وقت کار یف کنخواد تعار ینم. کرد شهیچه م نمیبب رمیآره االن م: آرمان

 ! يکه به لطف من پرکار شد -

 ! هیچه حرف نیا: آرمان

 . پس خبرشو بهم بده. یمرس. باشه -

 . خوام یم ینیریمن ش. يسور بد دیبا! زیچ هیفقط . یاوک: آرمان

 . کنم یشام دعوتت م يبرا رونیب رانیا ایب. نکن تیآرمان اذ -

 رهیبگ یپارت خوادیفردا م يبرا. دوستم شیپ میرینه اصال م ه؟ینظرت با کالب چ. امیب تونمینم یدونیخودت م. شهینچ نم: آرمان

 هوم؟ . شهیم لیتکم یهمه چ شمیمنم که با تو جفت م. تو خونه ش
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 ! یتو بگ یهر چ. ندارم يخب من نظر... خب  ؟یپارت -

 . دنبالت امیپس من فرداشب م: آرمان

 . شهینم یکن البته اگه زحمت یدگیمن رس يتو فعال برو به کارا. باشه -

 . قطع کن من برم یباشه خانوم. ستین یزحمت. يباز که تعارف کرد: آرمان

 . يبا. باشه -

و چمدونم و از تو کمد در اوردم و تک تک لباسا ر. رونیب دمیکمد و کشو رو باز کردم و همه لباسام و کش. و قطع کردم تماس

 . بدون نگاه کردن به صفحه جواب دادم. بلند شد لمیزنگ موبا يصدا. دمیتا کردم و داخلش چ

 بله؟  -

 . رمیگیم امیپاسپورت و اماده کن ب يملود: آرمان

 .بهت که امانت دستت باشه تا من باز برگردم دمیم نمیماش چییسو یباشه؛ راست -

 قربان؟ نیندار يا گهیچشــم؛ امر د: آرمان

 :و گفتم دمیخند

 . نه، فعال -

مامان،  يسرزنشا نا،یدعوا با مل يدلم برا. خانواده م شیپ رانیا گردمیبرم کسالیخوشحال بودم که باالخره بعد از  یلیخ

 ! بابا لک زده يایکردن مامان، سرکار گذاشتن بابا و شوخ تیبابا و مامان، اذ يخنده ها امون،یمسخره باز

 .کنمیم یو االنم دارم عمل رانیاگه دکترا قبول شدم برم اخودم عهد بسته بودم که  با

 

**** 

 

 ریمدل چروك دار تا ز یچکمه ورن د،یرسیرون م ریکه تا ز يا روزهیف یکوتاه پشت گردن راهنیپ. به خودم نگاه کردم نهیآ تو

 ... خندون  يو چهره ا میمال شیزانو، آرا

 . به پسر جذاب و شاداب روبروم نگاه کردم. خودم و به در رسوندم عیپالتو به دست، سر. خونه به صدا در اومد زنگ

 . پیسالم پرنس خوشت. به به -

 . شد دهیکه چال گونه هاش د يزد طور یلبخند قشنگ آرمان

  ؟ياماده ا. بایسالم پرنسس ز: آرمان

 ! بله شاهزاده ام -

 . به سمتم گرفت بازوشو
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 . میپس بر: آرمان

 . دمدور بازوش حلقه کر دستمو

 . میبر -

سوار . میرفت نگیبه سمت پارک یو از در پشت میشد ادهیپ. میگوش کرد تیال کیو در سکوت به موز میآسانسور شد سوار

 . میدیبه خونه دوستش رس نیم 20و بعد از  میشد يا. اف. لکسوس ال

 . میدیشو، رس ادهیپ: آرمان

 اطیبه سمتم دراز کرده بود گرفتم و همراهش از در بزرگ باز شده و ح دستشو که. شد و در و برام باز کرد ادهیزودتر پ آرمان

 . دنیرقصیوسط بودن و م تیاکثر. میو وارد خونه شد میعبور کرد

 . اونجاست رضایاون سمت عل میبر ایب: آرمان

 . دست به گوشه سالن اشاره کرد با

 . میبر -

که جلب توجه  يزیچ نیاول. پسر به سمتمون برگشت. سالم کرد گذاشت و يارمان دست رو شونه پسر. میسالن رفت يانتها به

! رنگش خاصه مثل صاحبش دمیتازه فهم. سرد مرد مغرور انداخت يچشما ادیمنو . خوشرنگش بود يخاکستر يکرد چشما

 . بود یپیپسر جوون خوشگل و خوشت

 : با ارمان دست داد و گفت رضایعل

 . برات کشتمیگوسفند م يایم یگفت یم. منزل مارو نیمنور کرد. کجا نجایشما کجا ا. سالم ارمان خان. به به -

 : و گفت دیخند آرمان

 . ها یمهمون ای شتیپ امیخب وقت نداشتم ب. زهرمار -

  ؟یکن ینم یمعرف. گرم بود هید يسرت جا. گهیمعلومه د: رضایعل

 : کرد و گفت يتک سرفه ا آرمان

 . از مونترال داشته باشه یقبل رفتن خاطره خوب نجایاوردمش ا. کنه یم یزندگ جانیا شهیم یکسالی زمیعز يدخترعمو يملود -

 : دستشو جلو اورد و گفت رضایعل

 . خرمگسم نیدوست ا رضایمن هم عل. نیخوش اومد. بایخوشوقتم خانوم ز -

 . کردم یتو دستش فشردم و ابراز خوشوقت دستمو

 : کردم و گفتم يخنده ا تک

 ! د؟یکن نیگس توهبه خرم ادیدلتون م -

 : و گفت دیخند رضایعل
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 . نه به خدا -

 : رفت و گفت رضایبه عل يچشم غره ا آرمان

 . میبرگرد ایب يباشه پس ملود ن؟یکن یمن و مسخره م اس؟ینطوریا؟ ا -

 : دست رو شونه ش گذاشت و گفت رضایعل

نداشته  يمن برم به مهمونا برسم کم و کسر. دینک ییرایاز خودتون پذ نییبفرما. نیکجا؟ تازه اومد. کردم داداش یشوخ -

 . باشن

 : لبخند زد و گفت آرمان

 . برو راحت باش. کردم یمنم شوخ -

 : زد و گفت يلبخند رضایعل

 . فعال -

 . مینشست یکیدر همون نزد یو ارمان رو مبل من

 . ادیبه نظر م یپسر جالب. يدار یدوست شوخ -

 . مثل خودم شوخ و مهربونه و دلش صافه. شنا شده بودمتو دانشگاه باهاش ا. آره: آرمان

 . کمتر از خودت بگو فتهیخودش. اوه اوه -

  م؟یوسط گرم بش میبر. گهیو گفتم د قتیحق: آرمان

 . میبر -

 گمویدستمو رو شونه و دست د هی. در حال پخش بود یمیمال کیموز. رقص رفتم ستیگرفتم و همراهش به سمت پ دستشو

 . شتمتو دستش گذا

 

 

Escaping nights without you with shadows on the wall 

 کنم یفرار م وارید يرو ییها هیتو در کنارم از سا یب

My mind is running wild tryin hard not to fall 

 امیکنم که از پا در ن یم مویو دارم سع شمیم وونهید دارم

You told me that you love me but say I’m just a friend 

 دوستم هیکه فقط برات  یگ یم یول یکه عاشقم یگفت بهم

my heart is broken up into pieces 

 خورد شده قلبم



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٣٣٢ 

Cos i know i’ll never free my soul 

 روحم آزاد نخواهد بود گهید چوقتیکه ه دونمیم چون

it’s trapped between true love and being alone 

 افتاده ریو تنها موندن گ یواقع یعشق نیب چون

When my eyes are closed the greatest story told 

 شهیداستان خونده م نیچشمام بستست بزرگ تر یوقت

I woke and my dreams are shattered here on the floor 

  زنیر یم نیو به زم شنیو آرزوهام خورد م شمیم داریخواب ب از

 

 . .. میحرکت کرد نیبه طرف نرم

 

 

Why oh why tell me why not me 

 آه، چرا، بهم بگو چرا من نه چرا،

Why oh why we were meant to be 

 میبود یم نطوریا دیآه، چرا، ما که با چرا،

Baby i know i could be all you need 

 يخوا یبشم که تو م يزیتمام اون چ تونستمیکه م دونمیم زمیعز

Why oh why oh why 

 ه، چرا، آه، چراآ چرا،

 

 . و دوباره به حالت قبل برگشتم دمیدوبار آروم چرخ. دستشو با دستم باال اورد و منو چرخوند آرمان

 

 

I wanna love you 

 خوام عاشقت باشم یم

if you only knew how much i love you 

 که چقدر عاشقتم یدونست یم کاش

So why not me 

 چرا من نه پس
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 . آرمان هردو دستشو دور کمرم حلقه کرد. دادم هیستمو باال آوردم و دور گردنش حلقه کردم و بهش تکدفعه هردو د نیا

 

 

The day after tomorrow I’ll still be around 

 فردا بازم در کنارت خواهم بود پس

To catch you when you fall and ever let you down 

 يبخور نیبه زم چوقتیونذارم ه رم،یدستت رو بگ يخورد نیبه زم یوقت تا

you say that we’re forever our love will never end 

  رهینم نیو عشقمون هرگز از ب میبا هم شهیهم يکه برا یگ یم

 

 : آروم گفت آرمان

 . پاهاتو رو پام بذار یشیم تیاذ يملود -

 : سرمو بلند کنم گفتم نکهیا بدون

 ! م؟یا چلفتدست و پ ای وونهیمگه د. نه بابا -

 

 

I’ve tried to come up but it’s drowning me to know 

 شیدارم غرق م دنشیفهم يبرا یول ام،یکنار ب هیقض نیکردم با ا یسع

you’ll never feel my soul 

 کرد یروحم رو احساس نخواه یحت چوقتیه و

it’s trapped between true love and being alone 

 افتاده ریو تنها موندن گ یواقع یعشق نیب چون

When my eyes are closed the greatest story told 

 شهیداشتان خونده م نیچشمام بستست بزرگ تر یوقت

I woke and my dreams are shattered here on the floor 

 زنیر یم نیو به زم شنیو آرزوهام خورد م شمیم داریخواب ب از

Tell me baby why oh why tell me why not me 

 که چرا، آه، چرا، بهم بگو چرا من نه  زمیبهمن بگو عز پس
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دستمو رو شونه ... کرد  هیداشته باشه که بشه بهش تک یگاه هیآدم تک هیچه حس خوب. سال تجربه کردم 6و بعد از  آغوشش

 . کردم و دست ازادمو تو دستش حلقه کردم جادیفاصله ا یکم. ش گذاشتم

 

 

Why oh why we were meant to be 

 میبود یم نطوریا دیآه، چرا، ما که با چرا،

Baby i know i could be all you need 

  يخوا یبشم که تو م يزیتمام اون چ تونستمیکه م دونمیم زمیعز

 

 . خورد یقرمز و عصب يبا چشم ها يچشمم به پسر. بار منو چرخوند نیاخر يآرمان برا. رو به اتمام بود آهنگ

 

 

Why oh why oh why 

 آه، چرا، آه، چرا  چرا،

I wanna love you 

 خوام عاشقت باشم یم

if you only knew how much i love you 

 که چقدر عاشقتم یدونست یم کاش

So why not me 

 چرا من نه پس

 

 .و آرمان دستمو رها کرد دستم تو هوا موند دمیدور آخر که چرخ. تموم شد آهنگ

در لونه  ادیمار از پونه بدش م گنیم نجا؟یا ومدیشب، م نیهم دیکنه؟ حتما با یم کاریچ نجایا نیا. شده بودم قیتازه بهش دق 

 ! وصف حال منه شهیش سبز م

 شده؟  یچ: آرمان

 . بهش نگاه کردم یجمع و جور کردم و با نگران خودمو

 آره ؟ . نجاستیهم ا يزند يدوستت آقا گمیم. نه -

 . جوابم و داد رفتیکوتاه همونطور که به طرف آرشام م یبعد از مکث. ه کرددور و برش نگا آرمان
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از بس  ادیجورجاها نم نیاخه اونم مثل من ا. ادیدر ب ییکارش تموم شده بود گفتم با ما باشه از تنها دمیآره آخه د: آرمان

 . سرمون شلوغه

 نیبه قول خودش ا. ادیکه ب کردیخب بهش اصرار نم. اباب يا اد؟یاون گفت ب. رفتنش و تماشا کردم يبا ناباور. زد خشکم

گم  یاخه؟ اه م یکن یبا من م نکارویچرا ا ایخدا! فتاد؟یم یاتفاق ومدیاگه نم! ومد؟یم دیحاال حتما امشب با رفتیجورجاها نم

 ! گهید نهیبدشانسم هم

 یخال السیخودمو با گ. دمیسر کش کسرهیبرداشتم و  اهیشربت انگورس ینیگردون کنار کانتر نشستم و از داخل س یصندل رو

 . آرمان نگاه کردم یشیم يسرمو برگردوندم و به چشما. رو شونه م حس کردم یدست. سرگرم کردم تا آرمان برگرده

  ؟ياومد -

 ! ایدیاز اون سواال پرس. رمیپ ن پ دارم م: آرمان

 ! که قر تو کمر فراوونه میوسط برقص میبر. خب حاال -

 . موافقم دیشد: آرمان

 . رقص مردونه ش تنگ شده بود يبرا دلم

 . پخش شد شدیم یباحال که قشنگ قر کمر خال یرانیاهنگ ا باالخره

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 روبروم یبازم نشست* 

 یکن یم وونهید منو

 کنار قلبمو گوشه

 یکن یاز نشونه م پر

 یکه عاشقم کن يخوا یم

 یکن یم یمنو عاص يدار

 با حس من يدار بازم

 * یکن یم يباز ییجورا هی

 

 . دستامو باال بردم و تکون دادم. کوبوند و با خشم نگاهم کرد زیو رو م السیبه آرشام نگاه کردم که گ ناخوداگاه
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 کارات نیا اب یکشیمنو م یشیتو مال من م*

 رفتارات وونهیشده د چارهیدل ب نیا

 دوننیم نویهمه ا آرهیشیمال من م تو

 *از من  مونهینم يزیچ گهید رمیمیم ینباش

 

خودمونو حرکت  نیدستمو دور گردنش انداختم و با اهنگ با حالت تند به طرف. دستمو گرفت و چرخوند و افتادم تو بغلش ارمان

 . میداد

 

 ون چشاتبا ا يبازم دار* 

 یکن یبدتر م حالمو

 فاصله رو نیو ا يایم

 * یکن یو کمتر م کمتر

 

 ! بچشه دیپس با. نمیخواد حرص خوردنشو بب یدلم م. توجه به آرشام به رقصم ادامه دادم یب

 . لبخند به ارمان نگاه کردم و بهش چشمک زدم با

 

 لب ریز يبا خنده ها*

 یکن یمن اشاره م به

 کارات قلب منو نیا با

 * یکن یو پاره م کهیت

 

 . دست راستمو جلوش دراز کردم و تکون دادم. میدیهم رقص يو دوباره روبرو میهم فاصله گرفت از

 

 کارات نیبا ا یکشیمنو م یشیتو مال من م* 

 رفتارات  وونهیشده د چارهیدل ب نیا

 دوننیم نویهمه ا آرهیشیمال من م تو

 *از من مونهینم يزیچ گهید رمیمیم ینباش
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تو دستش هرلحظه ممکن بود بشکنه نگاه کردم  السیکه گ یبه آرشام یبا خوشحال. میزدیاهنگ تموم شد نفس نفس م یوقت

 . کنم دیتجد شممویبهتر بود برم ارا. صورتم عرق کرده بود. شونه و آبرو باال انداختم الیخیو ب

 کجاست؟  wcیدونیآرمان م -

 خیس کدفعهی. شد رهیو دراورد و به صفحه خ لشیموبا. خودش هم خشک کرد صورت. کتش دستمال دراورد و بهم داد از

 : و گفت ستادیا

 . شدم چارهیب. دکتر جکسون اومده يملود! اوه اوه: آرمان

 شده مگه؟  یچ -

 . برم دیبا. و اس هم ازش دارم سیچند تا م. پاك فراموش کردم. باهاش امشب قرار داشتم: آرمان

 . امیپس منم م -

 . ارتتیکنم برگشتن ب یبه آرشام سفارش م. خوام شبت به خاطر من خراب بشه ینم. نه تو بمون: آرمان

 : گفتم عیسر

 . گردمیخودم برم. خواد ینه نم -

 . ستین يها هم که اعتماد یبه راننده تاکس. شب خلوته. خطرناکه يملود: آرمان

  ؟ينر شهیحاال نم -

 . خوش بگذره. برگشت با آرشام برو خونه. رفتمیوگرنه نم هیبه خدا ضرور: آرمان

آرشام پشت سر ارمان به حالت دو از سالن . کرد و رفت  یعذرخواه رضایگفت و از عل يزیبه آرشام چ. از کنارم رد شد يتند

 . خارج شد

 !پــوف. نمشیبب دیرفتن هم با يروزا نیاخر. بگذره یشب نشد به خوب هی. شانس یبه خشک اه،

 ییآخر ارمان نگفت دستشو! دوستش یمن موندم و پارت. و گرفت و رفت چشیخودش کار داره چون سوئ البته معلوم بود 

 .نکردم داشیگشتم اما پ رضایبا چشم دنبال عل! کجاست

 : دیپرس يشد و به فرانسو کمینزد يپسر 

 . اومده شیپ یمشکل -

  ن؟یدیرو ند رضایشما عل. رینخ -

 . من همکارش هستم. کجاست ونمدینم. یحتما دوست دخترش. اها: پسر

 ! ؟یکارشیمگه من گفتم چ! به من چه خب

 کدوم سمته؟  ییدستشو دیدونیم. دیببخش -

 : گوشه سالن اشاره کرد و گفت يبه پله ها. سرتاپام و برانداز کرد صیبا لبخند چندش اور و نگاه حر پسر
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 . از اون طرف -

 ! ادیاوضاع قمر در عقرب به نظر م. رو ترك کنم نجایا عیسر دیبا. رفتماز کنارش رد شدم و از پله ها باال  یمکث بدون

 . خودش باشه دیپس با. در اونجا بود هیفقط . سرمو بلند کردم دمیپله که رس نیاخر به

وغ چرا در. کنم یداخل اتاق استفاده م یبهداشت سیاز سرو رمیخب م... اه ! که اتاق خوابه نجایا. و باز کردم و وارد شدم در

 ... باشه  تونستیهم نم نیاز ا ریغ. داره نجایدونست ا یفقط م دیشا ایدونست  یخب حتما نم! گفت؟

 نهیپهلوم به لبه تخت خورد که باعث شد نفسم تو س. دمیبلند کش ینیاز ترس و وحشت ه. به سمت جلو پرت شدم کدفعهی

 . حبس بشه

آب دهنم و قورت دادم و با وحشت . وده که با همون پسر روبرو شدمب یفرهنگ یب یکار کدوم وحش نمیبلند کردم که بب سرمو

 : گفتم یسیبه انگل. ستادمیو ا دمیدست چپمو رو پهلوم گذاشتم و به زور خودمو باال کش. بهش نگاه کردم

  ؟يخوا یم یچ -

  ؟ياز اسمون اومد ؟يتو فرشته ا. زمیعز ییبایچقدر تو ز: پسر

درد پهلوم و فراموش کردم و . م عقب که پام به لبه تخت خورد و بدون تعادل افتادم رو تختخواستم بر یم. قدم اومد جلو هی

 . از جام بلند شدم و تند از کنارش رد شدم که بازومو گرفت عیسر

 عروسک؟  يریکجا م: پسر

 . خوام برم یم وونهیدستمو ول کن د -

 : زد و گفت قهقهه

 . باهات کار دارم! حاال یکجا؟ هست -

که با  دمیهمونطور که به درازا افتاده بودم خودمو باال کش. فتمیبه سمت تخت هول داد که باعث شد رو تخت پرت بشم و ب منو

و بازوهاش چنگ زدم و به  نهیبه س. خودشو رو من انداخته بود یعوض د؛ینفسم بر. انداختن خودش رو تخت مانع حرکتم شد

 . شد شتریترسم ب اد؛نشون ند یعقب هولش دادم اما عکس العمل

 ! من دوست دارم تو هم منو دوست داشته باش. يایخانوم خوشگل بهتره با من راه ب نیبب: پسر

کمرم گذاشت  ریش و ز گهیسرم نگه داشت و دست د يدستش دستامو باال کیبا . و دست و پا زدم اما ولم نکرد دمیکش غیج

با تمام قدرت . و چندشم شد دیبه شونه م زد؛ تنم لرز يد و بوسه اکرد و لمسم کر کیخودشو بهم نزد. دیمنو باال کش یو کم

پاهاش گرفت و  يباز کرد و هردوپامو ال یپاهاش و کم. ازاد کنم اما نتونستم ودست و پاهامو تکون دادم بلکه بتونم دستام

 ...کرد و  کیسرشو نزد و اوردیکم ن. صورتم و کج کردم عیصورتم اورد که سر کیسرشو نزد. سفت فشار داد که تکون ندم

 . در برم یعوض نیو از دست ا نجاینتونم از ا دمیترسیداشتم و م يحس بد. از ترس بهم خورد دندونام

 ! عسل ییبایتو چقدر ز! عشقم يدیگل م ياوم بو: پسر
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 . و دستشو به سمت پاهام برد دیکش رونیکمرم ب ریاز ز دستشو

 : گفتم غیج با

 . ل کثافتبه من دست نزن آشغا. نـه -

لباسم رد کرد؛ به خودم  ریدستشو از ز عیحرکت سر هیو با  دیکش یو رو پاهام با انگشت اشاره خط فرض دیخند حانهیوق پسر

 . تکون دادم و داد زدم نیخودم و به طرف یه! تونستم؟یکردم خودمو جمع کنم اما چطور م یسع. دمیلرز

 ! خـــدا. ـدیکمک کنلطفا ! کمــک. دست نجستو بهم نزن. وونینکن ح -

 . از رو بدنم برداره فشویو خودمو تکون دادم که دست کث دمیکش غیدفعه با تمام وجود ج نیا

 . وول نخور: پسر

 . وونیبرو کنار ح -

 يکرکننده  ياما فقط صدا دمیکشیم غیو ج زدمیم ادیفر تونستمیهرچقدر که م. بود دنیجوش يدر اومده بود و اماده  اشکم

 . دستشو رو دهنم گذاشت. که اه از نهادم بلند شد دیاز موهام و کش يدسته ا. شدیم دهیشن کیموز

 ! ست؟یصدا و حنجره خوشگلت ن فیح. رهیگینازت خراش م ينکش گلو غیانقدر ج: پسر

 . دمیکش غیبا تمام وجود خودمو تکون دادم و ج... بشم  میتسل دینبا من

 ! فقط من و تو فرشته م؛یاشته باشد یبذار باهم شب خوب. اه تکون نخور: پسر

. شدمیم دیناام گهید. نداختمیبرام نمونده بود وگرنه تو صورتش تف م یزده بودم دهنم خشک شده بود و آب دهن ادیبس فر از

کرد و خواست منو  کیصورتش و به صورتم نزد. کردیو ولم نم شدیازم دور نم فشیدست کث! و بس میواقعا فقط من و اون بود

. درشت پسر روم بود کلیاومده داخل چون ه یک نمیبب تونستمینم. من وارد شد انکه در با شدت تمام باز شد و قهرم ببوسه

که فقط پنج  يکرد طور کتریو نزد کیامشبش بود و صورتش و نزد یپسر اصال حواسش به در نبود و فقط به فکر خوشگذرون

 . ورهبهم نخ فشیکث يت تکون دادم که لباچشمامو بستم و سرمو به شد. سانت باهام فاصله داشت

 ...رحم  یب یخارج کیاونم از ... شکست بخورم ... ضربه بخورم  خواستمینم گهید

از  یاشک يبا چشما. باد مشت و لگد گرفته شد ریپسر از روم برداشته شد و پسر به عقب پرت شد و ز ینیلحظه سنگ کی در

 . دمیکش یقیلباسم و صاف کردم و به زور نفس عم. پاشدم عیبرگردوندم و سر يصحنه رو دنید

 رونیکشون کشون منو از خونه ب. دیکش نیینجاتم اومد سمتم و مچ دستمو محکم گرفت و همراه خودش به سمت پا فرشته

 نکارشیاز ا. پرت شدم نیکه به سمت جلو هول داده شدم و رو زم يطور دیو دست منو به سمت جلو کش ستادیخودش ا. برد

 . داضافه ش نمیخودم کم مشکل داشتم، ا. شدم یعصب یحساب

 : داد زدم یعصب

  ؟یکن یم یچه غلط -
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 تو؟  ایمن : آرشام

مخصوصا که با  کردیدستام به شدت درد و زوق زوق م. ها روش افتاده بودم چشم دوختم زهیکف دستام که رد سنگ ر به

 . تش رو دستم مونده باددس يمچ دستمو مالش دادم؛ رد انگشتا. افتادم نیدست رو زم

  ؟ياومد یتو ک! یوحش يتو پسره  -

 . نیو ارمان خان تو اغوش هم بود یاز همون موقع که جنابعال: آرشام

 . نبود نیمنظورم ا -

. ستادمیبلند کردم و صاف ا یخودمو به سخت. بارون و رو شونه و صورتم حس کردم يشدن قطره ها ریسراز. نم بلند شد يبو

 . شدیم دهیشب د یکیتو تار تیبرق خشم و عصبان! دیباریاز چشماش خون م. ردمبهش نگاه ک

 : گفت بلند

  ن؟یکرد یم یچه غلط نیداشت -

 : خشم بهش نگاه کردم و گفتم با

 . کرده بود ریاون منو اس. نکردم يمن کار -

 : گفت یزد و عصب يپوزخند

 بود؟  یچ يپس داد و هوارت برا يدادینشون نم یعملتو که جات خوب بود عکس ال! کرده بود رتیاس. هه، آره  -

 ! خفه شو -

 : زد و گفت یقیعم پوزخند

 . تلخه خانوم کوچولو قتیهه، خب حق گم؟یو م قتیچرا خفه شم؟ چون دارم حق ه؟یچ -

 ! کرد؟یفکر م نطوریواقعا در مورد من ا. نگاهش کردم یاشک يچشما با

 . نزن دخویحرف ب ينبود یوقت. چرت و پرت نگو -

 .زد که حالم بد شد یپوزخند تلخ. دیخند کیستریه

 تونیحداقل خارج خونه به خوشگذرون! حتما من مزاحمتون بودم نه؟. یانکار نکن یبهتره الک. واضح بود زیهمه چ: آرشام

 . میآبرو دار رضایعل شیمن و ارمان پ. نیدیرسیم

 : د گفتمدستمو رو گوشام گذاشتم و بلن. بستم تیاز عصبان چشمامو

 . تو رو خدا حرف نزن! خفه شو، خفه شو، خفه شو -

 : گفت بلند

 ! نه؟ يخودتو تو بغل پسرا بنداز يعادت دار شهیانگار هم. شمینه نم -

 . لرزونم محکم زدم تو صورتش يشدم و با دستا کشینزد... شد  زیصبرم لبر. حرفاش از تحمل من خارج بود نیا گهید



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٣٤١ 

  !حرف دهنتو بفهم احمق -

 . غرش اسمون مانع حرفمون شد يشدت گرفت؛ صدا بارون

 . نگاهم کرد رهیخ د؛یدست رو صورتش گذاشت و مال آرشام

 . مونه یجواب نم یکارت ب -

 ...  "مونهیجواب نم یحرفات ب". تو اون روز نحس افتادم ایحرف وان ادی

 : داد زدم اریاخت یسرمو تکون دادم و ب 

و دستت بهم  رمیمن دارم م. مونهینم یجبران کارم باق يجا گهید. يازت متنفرم جناب زند. از همتون متنفرم. خفه شو -

و  یکن یحرف درست م هیبق يبرا یمثل دخترخالت؛ که الک یشیروانپر ضیمر هیتو . نمتیبب خوامیوقت نم چیه گهید. رسهینم

فقط دخترا ! ؟یکنیهم جنس خودت شک نمچرا به . يدخترا شک دار مهبه ه! یشکاک! نه؟ تهیشگیکار هم. یزنیتهمت م

 . جواب بده یبدکاره ن؟ ها؟ د لعنت

 . بس داد زدم گلوم خراش برداشت از

 ! ردرندهیش... شده بودم  یآروم شده اما برعکس من وحش ومدیبه نظر م. تو چشمام زل زده بود یبدون حرف آرشام

  ؟يبر یخواستیخبر م یب ؟ینگفت يزیچرا چ ؟يریم یک: آرشام

 : زدم و گفتم يپوزخند

 رمیداره؟ م یبه تو چه ربط رم؛یخبر م یب خوادیآره دلم م.رمیم يزود نیبه هم. خوشحال باش! کنه؟ یهم م یمگه برات فرق -

 ! تنفر م؛یوجه اشتراك دار زیچ هیحس تنفر دو طرفه ست نه؟ حداقل تو . که هم من از دست تو راحت بشم و هم تو از من

 . و صورتش تکون دادماشاره مو جل انگشت

از دانشگاه، ...  یشیظاهر م ریچون هرجا هستم با تاخ. و صدات و بشنوم نمتیخوام بب ینم گهید ؛يگوش کن جناب زند -

روز به قضاوت  هی دوارمیام. يزود قضاوت کرد ،یتند رفت یلیخ! یکوفت یهم از پارت نیو ا یگیخونمون گرفته تا کانادا و همسا

 . يببر یپ نادرست و اشتباهت

 . کردم؛ پالتوم اونجا جا مونده بود یم خی شتریو من ب شدیم دتریبارون هرلحظه شد. شد يچشماش آبر يکردم هوا احساس

 : گفت خونسرد

 . هوا سرده. نیتو ماش نیبش -

 . رمیخوام خودم م ینم -

 : و گفت دیتو موهاش کش یدست

 . شهینم دایپ یوقته تاکس ریدندارم؛  دنیحوصله اصرار و ناز کش. سوار شو گمیم -

 ! ستیکه ن کریدر و پ یب نجایا. شهیم دایپ. تو برو. یخواد نگران من باش ینم -
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و رو دست  يخوریسرما م ؟یستین رانیا یمگه راه. خونه يحاال بهتره بر يحرفاتو که زد. یکن یم م وونهید يدار: آرشام

 . یمون یارمان م

 . گفتم برو -

 : ؛ بهم نگاه کرد و گفتو باز کرد نیماش در

 . سوار شو -

 ! هیشیریپسر لجباز و س عجب

 : گفتم بلند

 . امیبرو من نم گمیم ،یفهمیمگه نم -

 : و گفت دیدر و محکم کوب آرشام

 . جهنم -

به موهاش چنگ انداخت و چند ضربه  یبا نوك کفشش محکم به جلو پرت کرد و عصب زهیو چند سنگ ر ستادیبه من ا پشت

 . دمیزد که ترس نیماشبه سقف 

مراقبت باشم دست از پا خطا  دیبا شهیهم. یعذاب هیفقط ما ؟یینجایتو ا شمیمن خوشحال م یکنیفکرم. برو به درك: آرشام

 گهیبرو د. يریبرو؛ همون بهترکه م. بردم میخانواده مادر شیکردم و آبرومو پ يبه خاطر تو نقش باز. چون مسئولم ینکن

 ! یلعنت. رسهیبه دادت م ینم کیت تنها برگرد خونه ببخود. برنگرد، برنگرد

و  رونیدستاشو از هم باز کرد؛ رگ گردنش زد ب. کرد سشیو خ دیبه صورتش کوب انهیبارون وحش. سمت آسمون گرفت سرشو

 :داد زد

 ! خـــدا -

 يصدا. عت از جا کنده شدشد و با سر نشیسوار ماش. زد و دوباره دست تو موهاش فرو کرد یلگد محکم نشیماش کیالست به

 . شرشر بارون مخلوط شد يبا صدا نشیماش غیج

 . شد تماشا کردم لینقطه تبد هیکه به  ییزانو زدم و رفتنش و تا جا نیرو زم. لرزونم اجازه خم شدن دادم يپاها به

تاوان  دیکردم که با یاهمن چه گن. کرد یبارون صورتمو نوازش م ياشک همراه قطره ها. شدن دادم ریاشکام اجازه سراز به

جلوم سبز بشه و مشاجره از سرگرفته  دیبا يبس نبود؟ چرا دم اخر دمیچند ماه به خاطرش عذاب کش نیبدم و زجر بکشم؟ تو ا

 گهیمن د! نه. کنم اما تمام تالشم به هدر رفت و خاطرات گذشته زنده شد موششسه ماه تالش کرده بودم فرا نیبشه؟ تو ا

 .که فراموشش کنم رمیم نمش،ینب گهیکه د رمیم رم،یپس فردا م. کنم رونشیاز ذهنم ب دیدوباره با. مبهش فکرکن دینبا

هق . انگار اسمونم بدجور دلش گرفته بود شد؛یم دتریبارون هم هرلحظه شد. شدن يرو گونه هام جار يشتریاشکام با شدت ب 

 ... هقم تو فضا پخش شد 
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 ! شد؟ داشیاز کجا پ نیا. بود یسرمو بلند کردم؛ تاکس .منو از جا پروند لیبوق اتومب يصدا

بارون تصادف شده بود به خاطر  دیبه خاطر بارش شد. کشوندم یلرزونم و همراه خودم به داخل تاکس يجام بلند شدم و پاها از

 يشدم و با دستا وارد اسانسور انیو حساب کردم و بدون توجه به اطراف یپول تاکس. دمیبه خونه رس ریتاخ نیم10با  نیهم

 ! گرم و گوشنواز آرشام يو بعد صدا دمیشن انویپ يشدم صدا ادهیاز اسانسور که پ. و فشار دادم یلرزونم شاس

 

 ادیداره کم کم از خودم بدم م*

 ادیم ادمیتو  يکه چشما یوقت

 ادیم ادتی يکردم که نر هیگر

 نرو يجور نیا گفتم

 خواد یاخه دلم م یگفت

 به توبد عادت  شمیم دارم

 به من، لعنت به تو لعنت

 اسمتو گهید ارمینم

 *به من، لعنت به تو  لعنت

 

 ... خاطرات به ذهنم هجوم اوردن . اون روز تو اتاق آرشام افتادم ادی کدفعهی. حرکت شدن یخشک و ب پاهام

 !پشت عکس يشعرا...  یدختر چشم آب يعکسا

 

 دنبالم نگرد گهید یرفت یوقت* 

 کرد یظمن با تو خداحاف دل

 شهیخوب نم گهیکه شکست د یدل

 *برنگرد  ا،یدنبالم ن گهید

 

 ...  یشده بود به آهنگ کامل و پرمعن لیحاال تبد یمعن یکار و ب مهین يشعرها

 

 بدعادت به تو شمیدارم م* 

 به من، لعنت به تو لعنت

 اسمتو گهید ارمینم
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 *به من، لعنت به تو  لعنت

 

 ... نـــه ...  یدختر چشم آب... اون دختر  یعنی

 ...  نییاز دستم سرخورد و افتاد پا دیشل شد و کل دستام

 . آرشام بلند شد ادیهمراه با فر يزیشکستن چ يصدا. اورد رونیها منو از هپروت ب هیکالو غیج يصدا

 ! اریلعنت به من، لعنت به تو کام -

 چرا؟! ما بود؟ اریمنظورش کام !گفت؟ یداشت م یچ. واحدش شدم و گوشمو به در خونه ش چسبوندم کینزد

! کنهیخودشو نابود م نکارشیآرشام با ا کشه؟یم گاریداره س! من يخدا. و تونستم از پشت در بسته حس کنم گاریس طیغل يبو

 . گوشم و به در چسبوندم شتریب. بم و مردونه ش بودم يخاصش بلند شد؛ عاشق صدا يدوباره صدا

 

 نگهچقدر دلم واسه تو ت یدون یتو نم*

 سنگه کهیت هیدونم چرا دلت  ینم من

 ویرسیبه من نم یبا کس یتو رفت تو،

 مویکسیهمه ب نیکنم ا کاریبگو چ من،

 رمیببخش که بهونه گ منو

 *ـرمیم یهنوز واست م اگه

 

. نشهپخش  میو زار هیدادم و جلو دهنم و با دو دستم گرفتم که صدا گر هیبه در تک. اشکام رو گونه هام سرخوردن دوباره

 ...  زدیم شیات گرمویج دشیبغض الود و ناام يصدا

 

 خوام بت برسم یمنو ببخش، اگه هنوز م*

 هنوز واست دلواپسم اگه

 کمیگم به فکرم باش  یم اگه

 خوام بت برسم یببخش، اگه هنوز م منو

 هنوز واست دلواپسم اگه

 کمیگم به فکرم باش  یم اگه

 *تنــهــام من
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. دهنمو گرفتم ياز قبل جلو شتریب. نشستم نیبه در روش سر خوردم و رو زم هیشدم و با تک دهیکش نییبه سمت پا ناخواگاه

 . بغض داشتم ایدن هیبغض داشتم؛ اندازه . اه و ناله و بغضمو تو خودم خفه کردم يصدا

 

 سیگه ه یبهم م یکیگم دوست دارم  یتا م*

 سیبه فکر درد من ن یچکسیگمونم ه من

  ویرسیبه من نم یبا کس یتو رفت تو

 مویکسیهمه ب نیکنم ا کاریبگو چ من

 رمیببخش که بونه گ منو

 رمیم یهنوز واست م اگه

 خوام بت برسم یببخش اگه هنوز م منو

 هنوز واست دلواپسم  اگه

  کمیگم به فکرم باش  یم اگه

 *تنــهـام من

 

به  تونمینم... اما من دوستش دارم ...  دونمینم.. .اون هم ... من دوستش داشتم . سر باز کرد کبارهیبغض داشتم به  یچ هر

عذاب بکشه؟  دیعذاب بکشم؟ چرا با دیچرا با! باشه؟ يجور نیسرنوشت ما ا دیچرا با ایخدا... من عاشقشم ... خودم دروغ بگم 

 آخه چـرا؟ چـرا ما؟

 ! غرور... کلمه بود  کی جوابش

 

**** 

 

 . جواب دادم برداشتم و توریچشم از مان لمیموبا يصدا با

 ! ها شهیم ریپروازت د ؟يتو؟ حرکت کرد ییکجا: آرمان

  ؟یفرودگاه ام؛یآره دارم م. بپرس یکی یکی... اووو  -

 . منتظرتم ا؛یزود ب. آره:آرمان

 . يبا. یاوک -

دسته . مگذاشتم و تو چمدون فرو کرد فشیلب تاب و تو ک. دستکتاپ چشم دوختم يرو يخاکستر لهیبار به دو ت نیاخر يبرا

 .رفتم یبردم و به طرف راهرو و در خروج رونیو همراه خودم از اتاق ب دمیکش رونیچمدون و ب



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٣٤٦ 

 ... انداختم  یبار به خونه نگاه سطح نیاخر ياز در خونه خارج بشم برا نکهیقبل از ا 

به ...  دمیو عالقه و نفرت و چش مزه عشق... خونه دل باختم  نیبار تو ا نیاول. خونه گذرونده بودم نیسال از عمرمو تو ا کی

خونه، دوست  نیعاشق مالک ا... اجازه ورود عشق و بهش دادم ... قبلم و باز کردم  یآهن ریخونه دل بستم و زنج نیصاحب ا

 ...عذاب من بوده و بس  هیه مرد مغرور و خودخواه که فقط مایعاشق ... م شدم  هیآرمان و همسا

 دواریام یتونینه، هنوز م گهیدلم م... کرده  دایگمشده ش و پ مهیدلم تازه ن! محاله وونهیددل  نیفراموش کردن عشق ا گهید

حس  هی... نشه گفت عشق  دیشا... عشق ممنوعه بود  هی نیاز اولَم ا...  یباش دواریام یتونینه، نم گهیاما عقلم م... اما ...  یباش

م  دهیفراموش کردن دل عاشقم، خود ضربه د... نبود  شیب یتلخ که برام مثل زهر ینیریو ش ندیحس خوشا هی... زودگذر 

 ... سخت  یلیخ... نه، برعکسش سخته ... آسونه اما فراموش کردن اون برام سخته 

دلم و ... با کارا و رفتاراش دلمو شکوند ... گرفت و سوزوند  دهیدل عاشقمو ناد...  دیکش شیقلبمو، تمام وجودمو به ات دلمو،

ضربه  میا شهیبه دل ش شیبا دل سنگ...  شهیدل اون از سنگ بود و دل من از ش...  دیخٌردم کرد و کنار کش... ت شکست و رف

با غرور و  مویا شهیدل ش... از کنارش گذشت  تیاهم یگذاشت و ب رپاشیدلم و ز... کرد  کهیت کهیت... زد و دلمو شکوند 

با ... خودش و عشقش قلبمو ترك کرد ... قلبمو ربود ... عشقشو از دلم ربود ... لهم کرد ... لهش کرد ... خورد کرد  شیخودخواه

 ... و سوخت  دیوجودم پرکش شیتو ات مبا ترك عشقش دل... بود  نیخواسته منم هم... رفتنش دلم شکست 

اما اون ... کردم  هیم و بهش هدعاشقونه قلب... چون قلبم و بهش داده بودم ... نه ... کردم  رونشیاز قلبم ب نکهینه ا...  شکستم

معشوقه ش ... کس شد  یب... دلم تنها شد ... دلمو سوزوند و تنها گذاشت ... نکرد  يا گهیجز پس زدن قلبم کار د! چه کرد؟

و  دیعشق جد ذارمینم گهید... شدن قلبم از سر گرفته شد  يریزنج. دیچیزدن و دور قلبم پ نهدلم جوو يرهایزنج... رفت 

تنها  یاهن ریزنج نیفقط ا...  دمینم یکس چیاجازه سوزونده شدن و تنها شدن دلمو به ه گهید... قلبم و تصاحب کنه  یمزاحم

 ! ورود عشق ممنوع مونه؛یم یقلبم باق يتصاحب کننده 

 ... دم من هم شهیدلم برات تنگ م. و رو قلبم گذاشتم دیدسته کل. چشم از خونه برداشتم و در بستم و قفل کردم یناراحت با

دلم برات  روزمید یمرد مغرور زندگ... کردم  یتو دلم ازش خداحافظ. خونه آرشام و از نظر گذروندم نمینگاه خسته و غمگ با

 ... فراموشم کن تا فراموشت کنم . گذاشتم و دفن کردم نجایخاطراتمو هم. شهیتنگ م

. و فشردم و منتظر باز شدن در شدم؛ در باز شد یشاس چمدون و تو دستام فشردم و به سمت آسانسور حرکتت کردم و دسته

لحظه از تپش  هی يقلبم برا. ستادمیقدم به جلو برداشتم که وارد اسانسور شم که ناگهان از حرکت ا کیسرمو بلند کردم و 

 ... افتاد 

من و چمدونم  نیش بنگاه. کردیبود و به من نگاه م ستادهیمن ا يمن بود که درست روبرو یخیمرد کوه ... بود  خودش

 يو تو چشما میموند یحرکت به همون حالت باق یب هیچندثان. شد رهیتو چشمام خ قیسرشو باال اورد و عم کدفعهی. دیچرخیم

 ... چشماش حرف داشت . میهم زل زد
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چشمام به . دآرشام مانع ش يدر اسانسور در حال بسته شدن بود که دستا. میچشم برداشت گهیاسانسور از همد نگید يصدا با

اون شب دستش  لیمطمئن بودم به خاطر شکستن وسا. شده ش توجه مو جلب کرد یچیباندپ يدستا. سمت دستاش سرخورد

 .دهید بیاس

 ...آه خدا ! روز انداخته بود؟ نیبخاطر من خودشو به ا یعنی

د اسانسور شدم که باعث شد با شتاب وار یبا اخم ساختگ. خودمو جمع و جور کردم و نگاهمو از دستش برداشتم عیسر 

 ! بوده يضربه عمد کنهیحتما فکر م. اتفاق افتاد نیمتاسفانه اونم در حال خارج شدن بود که ا. ناخواسته به آرشام تنه بزنم

بار حداقل از پشت  نیاخر يبرا خواستمیم. دکمه استاپ و زدم که در بسته نشه. سست و خسته از اسانسور خارج شد يقدما با

 ! ؟يروز افتاد نیچرا به ا! آرشام مغرور من شهیدلم برات تنگ م. نمشیخوب بب

 شیشونیبود و نامرتب رو پ دهیژول شیپرپشت مشک يموها... مرتب و اصالح کرده نبود ... مثل قبل قدماش محکم نبود  گهید

با تمام وجود ... ور و پر کرده بود اسانس کیکوچ يعطر سردش فضا... بود  زیو تم کیمثل سابق ش... اما لباساش ... بود  ختهیر

 ... دمیبو کش

 یفکر نم. نگاهمو رو خودش حس کرد ینیحتما سنگ. هنوز دو قدم برنداشته بود بود که برگشت سمتم؛ از حرکتش جا خوردم 

  ...خواد رو گونه هام بچکه  یو مثل بارون م ادیاشکام داره در م کردمیهر لحظه احساس م. نهیکردم بخواد منو بب

... قلبم فشرده شد ... دلم گرفت ... بود  ينگاهش ابر يهوا... شده بود  یو بارون نیبه نگاه غمگ لیحالش تبد یخسته و ب نگاه

آرشام  نیاون آرشام مغرور و خودخواه کجا و ا... شده بود  مونیملتمس و پش يبه چشما لیتفاوتش حاال تبد ینگاه سرد و ب

خواستم با  یم...  نمیبب یشکل نیدوست نداشتم آرشام مغرور و ا! با خودت مرد من؟ يردک چه... قرار کجا  یسرشکسته و ب

 ... برم  نجایکه ازش داشتم از ا یهمون خاطرات

مغرور و استوار  شهیآرشام من هم...  نمیآرشام افتاده و شکست خورده رو نب نیبستم و سرمو با شدت تکون دادم که ا چشمامو

 ... کنم  یمن همون آرشام خودمو تو ذهنم حک م...  ستیاون آرشام من ن نیا...  روزیبوده و پ

مشت شده ش باعث  يدستا. بار بهش نگاه کردم نیاخر ياسانسور دوباره بلند شد و من چشمامو باز کردم و برا نگید يصدا

قبل ...  زدیار با خودش حرف مانگ...  نمیحرکت لباشو بب یبه خوب تونستمیم...  کردیلباش حرکت م... جمع شدن صورتش شد 

وجودمو شعله ور کرد و اشکام با غرش از چشمام  شیجمله دوباره ات کی نیهم...  دمیآروم و گرمشو شن يبسته شدن صدا

 ... و صورتمو پر کرد  دیجوش

 ! يملود... مراقب خودت باش؛ خداحافظ : آرشام

 

 هم يتو چشما مینیب یدلمون گرفته، غمو م*

 از هم میدزدینگامونو م مونه،ینم یحرف گهید
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 هم يروبرو میباره که نشست نیآخر نیا دیشا

 به هم گنیهمون لحظهست که آدما م نیا يانگار

 زمیعز یخداحافظ ،یخداحافظ

 یخداحافظ: یبه سادگ میگ یم پس

 شهیهم يبرا شه،یهم يبرا یخداحافظ

 هم ادیاز  میریانگار نم ره،یگ یبازم دلمون م یول

 بهونه واسه برگشتن ِ به هم هیبازم  د،یبازم ترد ،یتابیب بازم

 هم يروبرو میبازم نشست ا،یحرف و بازم رو بازم

 گفتن ِ به هم یجنگ و بازم دعوا، بازم لحظه بازم

 زمیعز یخداحافظ ،یخداحافظ

 * یخداحافظ یبه سادگ میگ یم پس

 

**** 

 

 عاشقتم هنــوز یاز تو نفرت دارم ول*

 هر روز من و يصدا يشنویم دونمیم

 یمیصم يحرفا ،یمیقد يعکسا

 مونده برات نایا همه

 باشم و برم میدنبال زندگ دیبا گهید اما

 بــاشـم میزندگ دنبـال

 گهید گهید

 در بسته شد نیا

 يایب ذارمینم گهید گهید

 گهید گهید

 يدوسم دار نگو

 *رفتـــم من
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از  یکی یکیمسافران . م در اوردم و چشمامو باز کردمو از گوش يهندزفر. نشست نیرو زم يدیبا تکون نسبتا شد مایهواپ

 .جاشون بلند شدن و به طرف در باز شده رفتن

که ما رو به طرف  میسوار اتوبوس شد. وطنم و حس کردم يآشنا يو بو دمیکش یقینفس عم ستادمیرو پله ها ا یوقت

خواست از منم استقبال بشه اما  یدلم م دم؛ید شهیشاستقبال کننده پشت  يادیوارد شدم تعداد ز یوقت. ساختمون فرودگاه ببرن

 . گرفتم یسالن خارج شدم و تاکس گهیدر د از. از برگشتم با خبر نشه یخودم خواسته بودم کس

 برم؟  دیخانوم کجا با دیببخش: راننده

 ...فرشته  -

 يدستا يدلم برا. دارم يادیز جانین هاز درو. بعد از ظهر بود 2به ساعت نگاه کردم؛ ساعت . به حرکت دراورد نیماش راننده

 کسالیالبته . دمشونیکه ند شهیم یانگار چند سال. تنگ شده نایکردن مل تیبابا و اذ ينوازشگر مامان، آغوش گرم و پدرانه 

 !قرن گذشت نیدمن مثل چن يبرا. نبود یهم زمان کم

 رمیکه م یو موقع افشونیانقدر دوست دارم ق يوا. نممویخونه باشه وگرنه پشت در م یکس دوارمیام! ندارم دیدست کل. آخ آخ

 ! نمیخونه بب

 . خانوم میدیرس د،ییبفرما: راننده

 . دیرنگ ببر یدر مشک نیچمدون و تا دم ا ستین یاگه زحمت. ممنون -

 . بله حتما: راننده

رو لبام  يلبخند. تش نگاه کردمو به عظم ستادمیرو حساب کردم و با چمدون پشت در ا هیپول به تومن داشتم؛ کرا خداروشکر

 . رو کرده بود نجایا يآخ که چقدر دلم هوا. نشست

 . بلند شد فونیاز پشت آ یخانوم يصدا هیبعد از چند ثان. و فشردم زنگ

 بله؟ : زن

 . نیسالم، لطفا در و باز کن -

 شما؟ . سالم دخترم: زن

 ! اول شما -

 . خنده ش بلند شد يصدا

 جواب بدم؟  دیمن با يددخترجان شما زنگ ز: زن

 در و باز کنه؟  یجواب بده؟ ک یک نیاگه جواب ند. بله -

 ! هست؟ یاصال ک! چه خوش خنده. خوشحال شد عیچه سر! اوه. شد شتریخنده ش ب يصدا

 امرتون؟ ! از دست شما جوونا: زن
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 ! شمیممنون م. دیدر و باز کن دیاگه دوست دار. هستم یهاشم يمن دختر آقا -

 . نیاشتباه گرفت. خارج بود یکیاون . آه! دختر دارن کیکه فقط  آقا: زن

که پاهام  نینداره در و باز کن یاگه اشکال. هستم و تازه از سفر برگشتم یهاشم نیدختر دکتر شاه یهاشم يخانوم من ملود -

 . حس شدن یب

 . دییبفرما د،ییبفرما! خاك بر سرم: زن

 قیعم يقدم زنان نفس ها. شدم مونیشگیهم يدرندرشت و با صفا اطیدست وارد ح باز شد و من چمدون به یتق يبا صدا در

 . دمیم کردم و با تمام وجود بو کش ینیعطر گل ها رو وارد ب. دمیکش یدر پ یپ

و  دیلبشو گز. به سمتم اومد یخانوم چاق و قد کوتاه. چشمامو باز کردم نیزم يرو سنگفرش ها ییشدن دمپا دهیکش يصدا با

 . خودش رو بهم رسوند و شرمنده نگاهم کرد با دو

 . نیخوش اومد! شرمنده. نشناختمتون دیببخش. سالم دخترم: زن

 ! اگه اون فرد خدمتکار خونه باشه یاحترام بزرگا واجب بود حت. نگاهش کردم یزدم و با مهربون یگرم لبخند

 . یمرس. نیده بودشما که با من رو در رو نش. نداره یاشکال. دشمنتون شرمنده. سالم -

 . یکردم انقدر با محبت باش یبودم اما فکر نم دهیشن یلیو خ فتیتعر. زمیقربونت دل مهربونت برم عز: زن

 . نیشما لطف دار -

 . که اجازه ندادم و ازش دور کردم رهیخواست چمدون و از دستم بگ یم

 : زدم و گفتم لبخند

 . ارمیخودم م -

 . باهاش صحبت کردم میرفتیکه به سمت خونه راه م همونطور

  ه؟یاسمتون چ ن؟یشما تازه اومد دیببخش -

 ! نرگسم. که استخدام شدم شهیم یخانوم جان چند ماه: زن

 . دیو با اسم صدام بزن نیلطفا با من راحت باش. میمن هم ملود. یچه اسم قشنگ -

 ... آخه خانوم : نرگس

 ! میملود ستمینمن خانوم . شهیمن سختم م ينطوریا! آخه یآخه ب -

 . کرد دییزد و حرفمو با سر تا يلبخند

 . شنیخوشحال م دنتونیخانوم حتما با د نایمل. داخل میهوا گرمه بر. جان يملود: نرگس

 ! خونه ست؟ نایمگه مل -

 . باال تو اتاقشِ. آره دخترم: نرگس
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 ! مامان و بابا سرکارن؟ -

 . بله خانوم جان: نرگس

 . نه خانوم جان میملود. مبابا، من اسم دار يا -

 : و گفت دیخند

 . جان يباشه ملود -

 ! داشت یو کنار پله ها رها کردم و با دو از پله ها باال رفتم؛ حاال مگه پله ها تموم چمدون

برم  کدفعهیاوم، . ستادمیا نایبا ذوق پشت در اتاق مل. دمیپله رو هم رد کردم و بالخره به طبقه باال رس نینفس زنان اخر نفس

 یدلم م! شترهیب جانشمیه! شه زیتو اتاق که سورپرا پرمیم کدفعهیخب ! نرگس خانوم جا بزنم و برم تو؟ يخودمو جا ایداخل 

گفتناش و خودش تنگ شده بود  نیریخودش يدلم برا! ببوسمش ریدل س هیبغلش کنم و  تخواد از پشت بپرم رو کولش و سف

 ! کرد یم تمیهر چند که اذ

 دم؛یلبم و گز.  در و بستم عیکه سر دینکش هیباز در و باز کردم اما به ثان شیو کم کردم و با ن میدرون جانیه قینفس عم با

خاك ! نگفت؟ يزیچرا نرگس خانوم در مورد مهبد چ! خدا يوا. بدنم از خجالت داغ شد و احساس کردم گونه هام سرخ شدن

 ! هم بودن يبد تیوچوك تو چه وضع

با صورت قرمز شده و سر به  نایمل. دمیاز در فاصله گرفتم و به طرف در چرخ عیدر با شتاب باز شد و من سر هیاز چند ثان بعد

لب به دندون گرفتم و لبامو  دنشیاولش از د. نمیخم کردم که بتونم صورت گلگونشو بب یسرمو کم. بود ستادهیکنار در ا ریز

رنگش کامال  یرژ تمشک. خنده ریونستم خودمو کنترل کنم و بلند زدم زنت گهیاما د نخندمجمع کردم و تو دهنم فرو بردم که 

و بهم نگاه کرد؛ با  دیدست تو موهاش کش. اومد رونیاز اتاق ب یدر همون لحظه مهبد با آشفتگ. دور لبش پخش شده بود

 . گرد شده از تعجب نگاهم کرد يچشما

از . دردناك شده بود گرفتم ادیدلمو که از خنده ز. دمیخند يرشتیبا شدت ب! شم نیمونده بود از خنده بترکم و پخش زم کم

 . و با دهن باز منو نگاه کرد دیمنو د نایمل یبود؛ مخصوصا وقت یدنیواقعا د افشونیخنده روده بر شدم؛ ق

ردن حتما فکر ک. کردنیو مبهوت نگاهم م جیهر دو گ. بود دهیبه لبش مال یانگار مهبد رژ تمشک. تو چشمام جمع شد اشک

 ...  رانیا امیموقع ب نیحتما درك وجود من تو خونه براشون سخت بود چون قرار نبود ا! یآخ. نرگس خانوم بوده

هول دادم  نهیسرشونو از پشت به سمت ا. نگهشون داشتم نایمل نهیسردشونو گرفتم و جلو آ يبه زور جمع کردم و دستا خندمو

 ! مثل لبو سرخ شده بودن یلت و شرمندگهردو از خجا نایمهبد و مل. ننیکه صورتشو بب

 رونیاز اتاق هول داد و منو ب رونیدفعه منو به پشت برگردوند و به ب هی. دیحرکت منو تو بغلش گرفت و گونمو بوس هیبا  نایمل

 ! رونیمنو از اتاق شوت کرد ب! پررو يانداخت؛ دختره 

 . اومد ییاشنا يصدا نییاز پا. دمیاون صحنه غش غش خند ياداوریبا  دوباره
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 تو اتاقشه؟  نایمل ه؟یک ينرگس جان صدا -

و دوست  خوردیاز دست من حرص م شهیکه هم یکس! که با وجودش من به وجود اومدم يفرد يصدا! نفسم بود يصدا

 ! بزنه ابونیداشت سر به ب

رو  میخواست مثل قد یدلم م .رفتم نییشکل پا یچیمارپ ياز پله ها نیپاورچ نیپاورچ. خنده مو خوردم و ساکت شدم عیسر

 ... حرکات بچه گانه ازم گله کنه  نیخواد بازم به خاطر ا یدلم م. و سر بخورم و مامان منو دعوا کنه نمینرده بش

 . مانتو و مقنعه ش و در اورد و رو اپن گذاشت رهیرفتن به اشپزخونه که سراغ نرگس خانوم و بگ نیدر ح مامان

. بشنوم تونستمیمامان و م یرلبیز يغرغرا يصدا. شدم میاشپزخونه قا يوندم و کنار ستون ورودپله رس نیخودمو به اخر تند

به خاطر سوزوندن  شهیاصوال مامان هم... کم داشت  هیحتما غذا ادو! غرزدناش معنا داشت نیا... قربونت نغ زدناش برم  یاله

. برنج رو گازه رفتیم ادمیو  شدمیم گهیدن سرگرم کار دموقع غذا درست کر شهیهم خها. زدیسرم غر م يتو اشپز یدقت یو ب

 ! و فرز شدم يحرفه ا. شده یعال میانداخت و غر زد که اشپز کهیالبته انقدر مامان بهم ت! سوختیم نیبه خاطر هم

راه رفتم و با رو انگشت پاهام . اومد و سمت اتاقش رفت رونیمانتو به دست از اشپزخونه ب. روبرو افتاد واریمامان رو د هیسا

دستشو . ستادیمامان از حرکت ا. جلو صورتش بردم و رو چشماش گذاشتم نیدستمو از طرف. بلند خودمو پشتش رسوندم يقدما

 . رو دستام گذاشت و لمس کرد

 ! ؟یکن یم نیچته؟ چرا همچ نا؟یمل: مامان

 . هبد صیبود نتونست تشخ فیچون دستامون مثل هم ظر. رو لبام نشست یقیعم لبخند

 : گوشش گفتم ریخم کردم و ز یکم سرمو

 خواد؟  یم لیکردنم دل زیسورپرا -

 ! شده يملود نیصدات ع! ؟یگرفت يکرده؟ نکنه انفلونزا ملود رییچرا صدات تغ نا؟یمل: مامان

 ! میدار فیشوخ تشر یکال خانوادگ. تو هم جمع کردم و خنده مو خوردم لبامو

 ! نمیصبر کن بب: مامان

سرشو سمت . دادم و خودمو سمت چپش خم کردم یجا خال. رو چشماش برداشت و سرشو به سمت راست چرخونداز  دستامو

 . دوباره خالف جهتش خم شدم و سرمو سمت راستش کج کردم. چپ چرخوند

 ! تو؟ ییکجا. نمیبب ریدختر آروم بگ! بابا يا: مامان

و سرشو خم کرد و  دیبه پشت چرخ عیسر ندفعهیمامان ا. دمیخنشستم و تند به پشتش چر نیرو زم عیمنم سر. دیطرفم چرخ به

از حدقه  يچونه گذاشته بودم با چشما رینشسته بودم و دستمو ز نیکردم و چهارزانو رو زم ینگاهش م شخندیمنو که با ن

 . دیدراومده د

  ؟يملود: مامان
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 . باز و بسته کردم و سرمو تکون دادم و با لبخند جوابشو دادم چشمامو

 جانم مامانم؟  -

حرکت خودمو تو بغلش  هیبلند شدم و با  نیاز رو زم یبه حالت پرش. دیرو پاهاش خم شد و دستمو به طرف خودش کش مامان

 . جا دادم

 . ذره شده بود ـــهیدلم برات ! مامان، مامان، مامان! مامان يوا -

 . دیدستاشو دورم سفت کرد و گونمو بوس مامان

 . مامان فدات شه؛ منم دلم برات تنگ شده بود ؟ياومد یمن ک يِملود: مامان

تو چشماش حلقه اشک معلوم . سرمو از رو شونه ش جدا کردم و به صورت قشنگش نگاه کردم. مامان بغض دار بود يصدا

 . بود

 : زدم و گفتم ینیغمگ لبخند

 ! ه؟ییو خوش امد گو یخوشحال يجا ؟یکن یم هیچرا گر! اشکاتو نمینب -

 . برات تنگ شده بود یل من که اندازه تک سلولد: نایمل

 . گرم و مردونه بابا اومد يباز و بسته شدن در و پشت سرش صدا يصدا

دلت تنگ  گهیکه د ومدمیکردم م یول م یو وسط جراح ماریب. دخترم یگفت یمن تنگ شده بود؟ خب زودتر م يدلت برا: بابا

 . کنن یبرات گشاد م یاطیببر خ. حاال غصه نداره. نشه

 . پله گذاشت و به طرف ما اومد نیغرغر کنان پا رو اخر نایمل

 ! بابا: نایمل

 : و گفت دیخند بابا

 جانم؟  -

چون مامان مثل من قدش بلند بود . در بودم يمنم تو بغلش و روبرو. مامان پشت به در بود. میبود يو مامان جلو در ورود من

 اشیبابا و شوخ يدلم داشت از دور مردم؛یاز خنده داشتم م. و جمع کردم دمیکش نییخودمو پا یکم! نداشتم دید یلیخ

 ! دیپوسیم

 ... من داشتم با ملو ! یکن یم تیاذ یه رسهیبه من که م یخوب شهیهم يبا ملود! يبد یلیخ: نایمل

 : قفل شده گفتم يو با دندونا آروم

 ! یخفه شو مل -

 ؟يارتباط دار یتلپات يمگه با ملود. نمیصبر کن بب! إ! ه؟ی؟ اها منظورت ملودملو ؟يزدیحرف م یبا ک ؟يچرا حرفتو خورد: بابا

 ! تا حاال؟ یاز ک



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٣٥٤ 

 : و گفت دیپا کوب نیمثل بچه ها رو زم نایمل

 ! بابا -

 : و گفت دیدوباره خند بابا

 . شمیغذا تا اون موقع اماده باشه که دارم هالك م. رمیدوش بگ رمیم. میباشه باشه؛ من تسل -

 . دمینتونستم خودمو کنترل کنم و با شدت خند. دیچیپیبابا تو گوشم م يحرفا هنوز

 بود؟  یچ يصدا: بابا

 ! نشم دهیکه د دیبه طرف بابا چرخ عیجدا کرد و سر شرتشیدستامو از ت مامان

 ! آقــا دارهیخرج برم: مامان

 : بابا گفتزد و رو به  یبهم چشمک. دیمن و د. نییدوتا از پله ها اومد پا یکی مهبد

 ! یبود نه چ یک يبگو صدا. نیسالم عمو، خسته نباش -

  ه؟یمنظورتون چ! چه خبره؟ نجایا: بابا

 . متعجب و خسته بابا نگاه کردم يبردم و به چهره  رونیاز پشت مامان سرمو ب. وقتش بود؛ آروم بلند شدم گهید

 ! ییسالم بابا -

دستاشو از هم باز کرد و اجازه تجربه . قدم جلو اومد کیرها کرد و  نیرو زم فشویک! ومدیبابا داشت از حدقه درم زیر يچشما

 . داد کسالیاغوشش و بعد از 

 ! يملود: بابا

 . موهامو نوازش کرد. تو اغوش پهن و گرم بابا پناه بردم یاشک ياومدم و با لبخند و چشما رونیسنگرم ب از

 . ادمدیبابا گوش م يکه تو اغوشش بودم به حرفا همونطور

 یلیکرد؟ بدون تو خ یم کاریمدت چ نیبابا تو ا یخودت نگفت شیپ. ذره شده بود هیدلم برات ! تو؟ يدختر بابا کجا بود: بابا

 . اونور يبر ذارمینم گهیاصال د م؟یدیکش یبدون تو چ کسالی یدونیم. زمیخونه سوت و کور بود عز

 . نمناك از ذوقش نگاه کردم خوشگل يبه چشما یفیاومدم و با اخم ظر رونیبغلش ب از

 : گفتم يحالت گله مند با

 ! ا بابا -

 : و گفت دیبوس مویشونیپ بابا

  ؟ينذارم بر شهیمگه م. خوام یتو رو م تیمن موفق. زمیکردم عز یجون بابا؟ شوخ -

 . دمیزدم و گونه بابا رو بوس لبخند
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 جهیاما با خودم عهد بسته بودم که تا نت. ذره شده بود هی تک تکتون يدلم برا. بابا منم دلم برات تنگ شده بود. یمرس -

 ! به من چه؟. نیو به دخترتون سر نزد نیکرد يشما نامرد. برنگردم ومدهیازمون ن

 ! که مینبود کاریب. میما هم کار داشت! خب حاال: مامان

ما . میبهش سر بزن میو بر میه بهش برسکه با دو قدم را کردهیم یانگار دوتا کوچه باالتر زندگ گهیم نیهمچ! واال: نایمل

 . سرمون شلوغ بود م؛یخودمون کار داشت

 ! ندازیهروقت گفتم خاك انداز خودت وسط ب! اصال از تو نظر خواست؟ یک. باز جو گرفتت که! خب بابا تواَم -

 . باال انداخته نگاهش کردم يبا ابروها نهیبراش باز کردم و دست به س شموین

. جونم يا. خنده بابا و مامان بلند شد يصدا. ییرایپا به فرار گذاشتم و رفتم سمت پذ عیهجوم اورد که من سربه سمتم  نایمل

 . دمیکشیم غیج جانیاز ترس و ه دمیدویهمونطور که م. تنگ شده بود نشونیریش يخنده ها يدلم برا

 ! چنار نمیبب سایوا: نایمل

شدم و و موفق شده چون به حرفش  مشیفکر کرد من تسل. نگاهم کرد يروزیبا پ نایمل. و برگشتم سمتش ستادمیحرکت ا از

 ! گوش دادم

 : و گفت ستادیجلوم ا نهیبا حالت طلبکارانه دست به س نایمل

 ! خاك انداز؟ یگفت یبه ک! خانوم حرف گوش دادن. چه عجب -

 . کردم نشییبرداشتم و تو دستم باال پا بیس وه،یظرف م از

 ار؟ چن یگفت یتو به ک -

 . دفعه به سمتش هجوم بردم و دنبالش کردم هی

 . و سمت مهبد رفت دیکش یغیج. و ازم نداشت یحرکت نیانتظار همچ. هول شد نایمل

 . پررو يدختره  سایوا -

 : و گفت دیکش یغیج نایمل

 ! بابا؟ مهبد کمک! کمک! نــــه -

 . پشت مهبد سنگر گرفت نایمل

 ! برقته ریچنار نامزد ت -

 . اورد و زبونشو برام درآورد رونیسرشو از پشت مهبد ب انیمل

 ! برقه نه شوهر من رِیجونت ت یآرش -

 . و به طرفش پرت کنم که دستم تو هوا موند بیس خواستم

 !؟...  سِیکار دوست فضولش آرام یعنی! ده؟یاز کجا فهم! دونه؟یدر موردش م نامیمل یعنی! گفت؟ یچ
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ببرن؛  ییبو هیدوست نداشتم از قض. هراس داشتم نایحرف مل دنیحضور بابا و مامان و شناز . دور و برم نگاه کردم به

 ! سر و صدا کجا رفته بودن؟ یب یعنی. خداروشکر بابا و مامان نبودن

 رفت؟  ادتی نا؟یمل. ـــسیه: مهبد

 :و گفت دیکش ینیه نایمل

 !خاك بر سرم -

. ختنیر نییچشمام پر از اشک شد و آروم شرشر از گوشه چشام پا. کرد چونه م شروع به لرزش. اومد رونیاز پشت مهبد ب و

 ! شروع شد ومدهین

 . بغلم کرد و پشتمو نوازش کرد نایمل

 : و ناراحت گفت نیغمگ يبا صدا نایمل

 ...خواستـَ  ینم. يمنو ببخش ملود -

 . بشنوم يزیخوام چ یبسه، نم -

بهش نگاه کردم؛ سرشو . نگام کرد مونیپاك کرد و با حالت زار و پش کشیکوچ ياشکام و با دستا. ازم فاصله گرفت یکم

 . نییانداخت پا

 . چونه ش گذاشتم و سرشو باال اوردم ریزدم و دستمو ز يخسته ا لبخند

 . سرتو بلند کن کوچولو -

 ... اه ! اد؟یب ادمیحرفاش، خودش، اسمش به  دیچرا همش با! جمع شد؛ کوچولو لبخندم

 . ناباورانه نگاهش کردم. از اشک شده بودپر  نایمل صورت

  ؟یکن یم هیچرا گر نا؟یمل -

 : تو بغلم و گفت دیپر. شدت گرفت نایمل هیگر

بشم؛  تیخواستم باعث ناراحت ینم. يدیکش یچقدر سخت دونمیم. ازش بزنم یخواستم حرف ینم. دیخواهرِگلم ببخش ،يملود -

 . تورو خدا منو ببخش

و  يدیخودت بر يبرا یگفت من ناراحت شدم؟ الک یاصال ک. بود تموم شد و رفت یهر چ ه؟یحرفچه  نیا. قربونت برم -

 ! ایدوخت

 . خودم جداش کردم از

  ؟يدیپس منو ببخش: نایمل

 :دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم دستمو

 . کردنش نیف نیون فحالم و بهم زد با ا. جمع کن ریمهبد زنت و بگ. اه اه. که حاال بخوام ببخشمت ينکرد يتو کار -
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 . ش؛ برگشتم سمت مهبد نهیو از اشپزخونه پرت کرد تو س يمهبد جعبه دستمال کاغذ. خنده ش گرفت هیگر نیب نایمل

 ! ستایباغ وحش ن نجایحواست کجاست؟ ا پ،یخوشت يهو -

 . کنم مشیبرگ براش کم باشه گفتم بسته رو تقد هی دیخب گفتم شا: مهبد

 ن؟ کن یم میتقد ينجوریا -

 ! آره: مهبد

 . کن مشیتقد تویرو فرش ییدمپا نیتو هم ا شهیجان اگه م نایمل هیجور نیا؟ پس اگه ا -

 بود؟  یاومدنت چ. میاز دستت راحت بود ينبود! شد؟ داتیباز تو عامل انحراف پ. کنه یو نم نکاریا نایمل: مهبد

 برم؟  ایتو کارش  يریم نا؟یمل -

مهبد فرصت  نکهیقبل از ا. و در اورد و به سمتش پرتاب کرد ییخم شد و از پاش دمپا عیسر. دیکنان خند نیف نیف نایمل

 . به شونه ش خورد ییکنه دمپا دایدادن پ یجاخال

 ! یدستت نشکنه مل! مامان يآخــــخ، آ: مهبد

 : گفتم دیخندیکه غش غش م نایو رو به مل دمیخند

 . تراحت کنمبدو برو به داد شوهر ناقصت برس؛ منم برم اس -

 : و خنده کنان گفت دیگونه م و بوس نایمل

 . باشه -

 . پله ها باال رفتم از

 : ناله کنان گفت مهبد

 وهیخودتو رسما ب نکارتیبا ا. بود مونیتازه اول زندگ. که شوهرت از دست رفت ییکجا نایمل! به دادم برسه؛ مردم یکی! يآ -

 ! مــردم! يکرد

 . شد خنده هر دو تا بلند يصدا

 : بلند گفتم. سرمو خم کردم و به سمت اشپرخونه نگاه کردم. ستادمیپله از حرکت ا يوسطا

! ختهیر رونیتا دلت بخواد ب! شوهر ادهیکه ز يزیچ. کرد يخوب کار. حقته! يایخواهرم ن يبرا مایجور تقد نیاز ا یتا تو باش -

 . تو مالجت زنمیخودم م گهیدفعه د

 رونیمامان و بابا از اتاق ب. نگاه کردم نییبه پا يبا کنجکاو. هم بلند شد گهیخنده چند نفر د يصدا. ادمبه راهم ادامه د دوباره

ادم  شهیچقدر خوبه هم... خنده نرگس و بچه ها هم بلند شده بود  يصدا. دنیخندیکردن و م یاومده بودن و به رفتنم نگاه م

 ! ارنیو بدم که بال در م میگه خبر قبولا... رو لباش باشه  خندلب... شاد باشه ... بخنده 
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**** 

 

 ... ماه از برگشتم گذشته  سه

 . رو از ذهنم پاك کنم يسابق بشم و بتونم خاطرات گذشته کانادا و آرشام زند يرو خودم کار کردم که ملود یلیخ

 . کنم یم سیتدر انویپ یقیموس در کنارش تو اموزشگاه. رمیو از سر گرفتم و هر روز کالس م شنیتیو مد وگایکالس  دوباره

 میمیدوست صم یناسالمت. نمونده و من هنوز خودم و اماده نکردم شتریب گهیچهار روز د! ست دهیسولماز ترش یهفته عروس اخر

 ! شهیم

! چرا نمدوینم اد؛یدنبالم م رمیو هرجا م دهیمثل کَنه از اونموقع بهم چسب. دمیو دم در د اریکه کام رونیخواستم برم ب یم صبح

 ! ارهیخودش نم يچرا اصال به رو دونمیاما نم ادیچهره ش نگران به نظر م. دیخر میباهم رفته بود شمیپ قهیتا چند دق

 . بلند شد لشیزنگ موبا يصدا

 . امیتا من ب نیو بذار تو ماش لیتو برو وسا: اریکام

 ! زنهیمشکوك م بیعج امروز

 . باشه -

 کایپالست يها رو هم از ال به ال یخوراک. رو داخل صندوق عقب گذاشتم لیوسا .رفتم نیبه دست سمت ماش کیپالست

 . نمیو بش نیدر صندوق و بستم و در کمک راننده رو باز کردم که خرت و پرتا رو بذارم کف ماش. برداشتم

 . اومد ییصدا

 ! احمق گهید زیبر -

 . دوباره صداش اومد! زدیادبانه حرف م یچه ب. دختر بود يصدا

  ؟يدیچرا لفتش م. یلعنت گهید زید بر -

 . مواجه شدم اریکام ادیبلند کردم که با فر سرمو

 ! زود. يملود نیبخواب رو زم: اریکام

 . رفتیم شدیم نمیماش کیکه داشت نزد يا يبا سرعت تمام به سمت موتور. وحشت نگاهش کردم با

 : با داد گفت اریکام

 ! بخواب گمیم -

 . انداختم نیوحشت خودمو رو زم با

 . نیزم فتنیزد و باعث شد ظرف تو دست مرد و خودش ب يبه پشت موتور یبا ضربه محکم اریکام

 . شد دهیدختر باز شن يصدا
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 ! عرضه یاحمقِ ب يپسره  -

 . بلند شد ینیماش يکایالست غیج يصدا

 ! چه خبره؟ نجایا ایخدا. زدیقلبم تاالپ تاالپ م. شدیپلکام تند باز و بسته م. شد جادیتنم رعشه ا تو

 ! یآشغال ِ عوض: اریکام

 . بلند شد يآخ مرد موتور يصدا

  ؟یزنینکردم چرا م يمن که کار! يآ -

 تو دستت بود هان؟  یچ ؟ينکرد يکار: اریکام

نو زده زا نیرو زم ابونیرفتم که وسط خ اریسمت کام. کرد یرد اسفالت رو دستام مونده بود و درد م. از جام بلند شدم یسخت به

از پشت، . دمیبه سمتش دو. زدیتو شکم و صورتش مشت م یدر پ یپ. کرد یم يکتک کار نیبود و داشت با مرد پخش زم

 . کردم مانع بشم یروش خم شدم و دست رو شونه هاش گذاشتم و سع

  ؟یکن یم کاریچ يدار. ولش کن اریکام -

 . با خشونت شونه هاش و تکون داد و آزاد کرد اریکام

... آب دهنم خشک شد ...  دمیترس... شدم  قیمرد دق يو جواب ها اریکام يبه حرف ها. و ظرف پرت شده نگاه کردم نیمز به

وحشت زده به صحنه ... دستامو رو گونه هام گذاشتم و صورتمو لمس کردم ...  دمیبه صورتم دست کش... قلبم تند تند زد 

من تنها تو افکار خودم ... اما من ... داشتن از هم جداشون کنند  یدن و سعبو همردم دورشون جمع شد... روبروم نگاه کردم 

به ...  اریبه کام...  ادیب شیممکن بود برام پ شیپ قهیکه تا چند دق یبه اتفاقات... فکر کردم ... تصور کردم ... غرق بودم 

مکرر به  يزنگ ها... بود  زاریب... نفرت داشت  دیرکه از خ ياریبا کام...  اریکام یبا همراه دیخر... موردش  یب ياصرارها

 اریکام يهمه و همه کار ها و رفتارا لیدل...  اریکام ينگران و آشفته  يچهره ... مشکوك و مرموزانه  يجواب ها...  لشیموبا

 ... برام روشن شد 

 ... اومدم  رونیاز هپروت ب ینیبوق ماش يصدا با

 دمیچرخ اریبه سمت کام. هنوز تو شک بودم. شدم نیآروم سوار ماش يرداشتم و با قدماب اریکام یاز صورت قرمز و عصبان چشم

 . نگاهمو حس کرد و نگاهم کرد ینیسنگ. و ب بهت بهش نگاه کردم

 . فرستاد و چشماشو باز و بسته کرد رونیب ینیبه سنگ نفسشو

 در چهاره؟  شیت ش افهیچرا ق ه؟یچ: اریکام

 . قدرت حرف زدن نداشتم. باز کنم و تکون بدم لبامو از هم تونستمینم اصال

 . تکون داد و به روبروش نگاه کرد يسر اریکام

 . دمیخودم جواب سوال چشماتو م. اتفاق بهت شک وارد کرده نیا دونمیم: اریکام
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که  يزینها چت. به زور تونستم خودمو وادار به حرف زدن کنم. فرستادم و لبام و با زبون تر کردم رونیحبس شده مو ب نفس

 ! کلمه بود کیتونستم بگم 

  ؟یک -

 : عوض کرد و گفت دنده

 خب؟ . و به حرفام گوش کن و وسط حرفم نپر نیآروم سرجات بش. صبر داشته باش -

 . کردم دییسر حرفشو تا با

. ومدیاز اتاقش م ایوان يصدا. دهیمکالمه شن يرفته بود خونه خاله ش صدا یبهم زنگ زد و گفت وقت سیآرام روزید: اریکام

 یکرد و م یم یداشت به شخص پشت خط تلفن امر و نه ایوان. ستادیپشت در اتاقش فالگوش ا يهم از سر کنجکاو سیآرام

. بپاشه دیاومد رو صورتت اس شیپ یخوب تیموقع یوقت. نظر داشته باشه تتو باشه و تو رو تح یعنی يگفت که مراقب ملود

صداش ! نداشت نانیجز من اطم یچون به کس. گذاشت انیبا خبر شد و منو در جر ایوان دانهیاز نقشه پل سیآرام نکهیخالصه ا

امروز در حال  نیشدم تا هم برکه با خ روزیاز د. منم بهش گفتم که مراقبت هستم. کرد یم هیو همش گر ومدیاز ترس در نم

. ينرفته بود رونیب روزیخدا رو شکر که د. غتسرا ادیاز تو بود تا ب یمنتظر حرکت یهم ه ياون موتور! دادن بودم کیکش

 ... گذشت  ریاوفـــف؛ به خ

 ... وگرنه  دیفهم سیخوب شد که آرام! بهش خبر داد؟ شماره شو از کجا آورد؟ سیآرام... داد  يشتریسرعت ب نیماش به

چرا . هیگر ریو زدم ز دماوریطاقت ن. ختمیخودم اشک ر يصدا برا یلرزونم پوشوندم و ب ياز اشکمو با دستا سیخ صورت

 رانیمن که ولش کردم و برگشتم ا... کردم  يعذاب بکشم؟ من که ازش دور دیچرا با داره؟یدست از سرم بر نم يخانواده زند

 نطوریا دیکردم که با کاریکنه؟ چ یباهام م نکارویداره ا ایپس چرا وان...  کردممن که ازش دل کندم و عشقشو تو قلبم هک ... 

 ! بدم خدا؟ چرا من؟ چرا؟ تقاص پس

با . در و آروم هول دادم که بسته بشه. و تو قفل انداختم دیشدم و کل ادهیپ نیاز ماش یبدون حرف. ستادیاز حرکت ا نیماش

 .تو ساختمون نبود یبه نظر کس. پخش شد یمیبود؛ اهنگ مال ادیز ونیزیتلو يصدا. بلند خودمو انداختم تو خونه يقدما

اشکامو . که پخش شد توجهمو جلب کرد یکیرو خاموش کنم اما موز يو یبرداشتم که ت زین کنترل و از رو ملرزو يبا دستا 

 . در حال پخش بود یمیقد پیکل. ستادمیبا پشت دست پاك کردم و صاف ا

 

 چشماي من میل به گریه داره می خواد بباره*

 نمی دونی که چه حالی داره چه حالی داره دل

 دوا نداره خدا ندارهبه جز گریه  غصه
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 چی تو دنیا غمه مال منه  هر

 *هزار بار دل می شکنه روزي

 

 ! اهنگ وصف حال من بود نیا چقدر

 

 دل دیگه اون طاقتارو نداره خدا نداره*

 سر هم داره بد می یاره خدا می یاره پشت

 *در و دیوار واسه دل می باره خدا می باره از

 

 . دنیدوباره سر باز کردن و جوش اشکام

 

 زندگی آي زندگی خسته ام خسته ام*

 *زندون غم دست و پا بسته ام گوشه

 

هق هقم تو . گهیدر مورد سرنوشتم م...  خونهیانگار داره در مورد حال من م. دهیو حال و روز من رو داره شرح م یزندگ کامال

 . و راست خودمو تکون دادم به سمت چپ ستادهیاهنگ، حرکاتمو مچ کردم و ا تمیآروم با ر...  دیچیسالن پ

 

 هر چی تو دنیا غمه مال منه *

 هزار بار دل می شکنه روزي

 دیگه اون طاقتارو نداره خدا نداره دل

 سر هم داره بد می یاره خدا می یاره پشت

 *در و دیوار واسه دل می باره خدا می باره از

 

اشکامو پاك کردم و دستامو رو دستاش . باشه نایمل دیدم بافکر کر. خورد یفیبدنم از ترس تکون خف. دور کمرم حلقه شد یدست

 نیا. دستام دستاشو لمس کرد. اهنگ رو به اتمام بود. میبدنمونو تکون داد نیدار، نرم به طرف تمیگذاشتم و دوباره با حاالت ر

 ! بود اریکام! يوا. مبا وحشت سرمو به سمت شخص پشت سرم چرخوند! باشه؟ تونهیم یک یعنی! ستین نایمل فیظر يکه دستا

 . رو خاموش کردم يو یت. اومدم و ازش فاصله گرفتم رونیاز بغلش ب عیسر

 تو؟  ياومد يچطور ؟يمگه نرفته بود ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا... تو  -
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 . هاش باال اورد و کف دستاش و به سمتم گرفت نهیدستاشو مقابل س اریکام

 . نیهم ،ياریسرت خودت ب ییبال دمیترسیم. تو درر بازه اومدم دمید. آروم باش: اریکام

 . رونیبرو ب... برو ... اما ... باشه  -

 . جوابمو داد یچشم رو هم گذاشت و با لبخند ارامش بخش اریکام

 . واست نپختم یاش هیاگه به عمو نگفتم ! رونایب یباشه منو از خونه انداخت ادتیاما . رمیم. باشه دختر عمو: اریکام

 ! دلقک اریباز شده بود کام. نگاهش کردم یاشک يچشما پشت

 . باشه برو بگو -

 ! گما یم: اریکام

 . برو بگو ؟یترسونیبچه م -

 ! دارم برات. باشه. باشه: اریکام

 مثال؟  -

 . ینیکوروش و بب ذارمیخب نم... اومـــم : اریکام

 . ذره شده بود هیخانواده  یپسر فسقل يدلم برا. برق زد چشمام

 . نکن ينامرد. گهیدنه  -

 . میشیم يمساو کی کی ينطوریخب ا: اریکام

 . یتا خسته ش نجایاصال انقدر بمون ا! خب بابا -

 . خداحافظ. به همه سالم برسون. انقدر اصرار نکن چون کار دارم. نه ممنون: اریکام

 . از در خارج بشه صداش کردم نکهیاز ا قبل

 ! اریکام -

 بله؟ : اریکام

 . ندارم یخوب طیاالن شرا. رفتارام ببخش منو بابت -

 . زد یلبخند گرم اریکام

 . یو آروم بش یکه با خودت خلوت کن رمیم. کنم یدرکت م. نداره یاشکال: اریکام

 . به سالمت -

ره خاطرات گذشته دوبا. چشمامو بستم. دمیوان رو پر کردم و داخل آب گرم دراز کش. راست سمت اتاقم رفتم هیاز رفتنش  بعد

 یدلم نم... برام نبود  یکه جز عذاب و ناراحت یخاطرات... فراموش کرده بودم  یکه به سخت یخاطرات. به ذهنم هجوم آورد

 ! تا راحت فراموش کنم ارمیب ادیبه  دیبا دیاما شا. امابشه  یخواست خاطرات برام مرور و تداع
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 با عشق بخشمتیم*

 با اشک بخشمتیم

 دست سپارمتیم

 برگشت یراه ب نیا

 یوقت بخشمتیم

 یشیگم م هیگر تو

 شمیم یکیتو  با

 که شب برگشت یوقت

 بود نیما ا ریتقد

 همدم نیاخر يا

 عمر، دور از هم کیروزم شده  کی

 میجیو گ وونهیدو هم سلول د مثل

 میگنجیتو حصار هم هرگز نم ما

 تا شب بخشمتیم

 بغض و طوفان عشق هم

 گانهیب هیاما مثل  بخشمتیم

 ریتقد نیا زیپائ

 همدم نیاخر يا

 *عمر، دور از هم کیروزم شده  کی

 

**** 

 

 . خداحافظ -

 . رو با کف دست پوشوندم فونیا یچشم يجلو. شدم و زنگ رو فشردم ادهیپ نیماش از

 . به بابات زنگ بزن یداشت يکار: مامان

 . نیبر. باشه -

 . باز شد یتق يبا صدا در
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 . مراقب خودت باش دخترم: بابا

 . سمتشون برگشتم

 ! میستیبچه که ن. نیچشــم، نگران نباش -

 . سالم برسون. زمیباشه عز: مامان

 . زد و با سرعت دور شد یتک بوق بابا

بود و خودشو بغل کرده بود و  رهیبه اسمون خ. دمیکه سولماز کنار استخر د شدمیرد م اطیداشتم از ح. شدم و در رو بستم وارد

 . گذاشتم و آروم از پشت بغلش کردم نیرو زم مویپشت کوله. سمتش رفتم. تو فکر بود

 ! ادینکن قلقلکم م: سولماز

 ! يزیکرم ر يخوب برا تیموقع هیاخ جون ! اوشمیحتما فکر کرد من س. یاخ

 . دمیخم کردم و گونشو بوس سرمو

 ! حوصله ندارم اوشیولم کن س. اه: سولماز

 ! طنتیمن برق ش يگرفت و چشما يدچشماش برق شا. همزمان با گفتن حرفش برگشت سمتم و

 . بهش نگاه کردم ثانهیو خب طونیبا لبخند ش. گرد شد و با تعجب نگاهم کرد چشماش

 ! دهیسالم ترش -

 یبه عقب هولش دادم که باعث شد تلپ بایش ضربه زدم و تقر نهیاز سولماز، با دو دست به س یبدون فرصت به انجام حرکت و

 ! تو آب فتهیب

 . لند شدب غشیج يصدا

 ...  رونیب...  امیبذار ب...  کشمتیم...  کشـیم يملود... ملو : سولماز

 . خوب حرف بزنه تونستیو نم رفتیم نییباال و پا یاستخر تو آب معلق بود و ه ادیخاطر عمق ز به

 : بلند گفتم. و دلمو گرفتم دمیخند سرخوش

. واسه شنا دهیجون م ،ینه؟ هوا هم که افتاب! یصوصا تکمخ چسبهیم یلیه یقبل عروس یآب تن ده؟یعروس ترش يچطور -

 ! تیموقع نیببر از ا ضیقشنگ ف

 . دمیدوباره خند و

 . يرو آب بخند! درد: سولماز

 . ومدیاصال از شنا کردن اون هم با لباس خوشش نم. به لبه استخر کشوند و از پله هاش باال اومد یبه سخت خودشو

دستاشو از هم باز کرد و به خودش . کرد به سمتم اومد یم ینیبا لباس که حاال رو بدنش سنگ ،یالک يو غرغرا يناله و زار با

 . نگاه کرد
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 برم وسط مجلس؟  دیکنان با نیف نیف. مهیفردا عروس یناسالمت. يکرد کاریچ نیبب! یدختره وحش: سولماز

 . بلند کرد و غضبناك نگاهم کرد سرشو

 . ژکوند و تند تند پلک زدم لبخند

 ! خودت و خر کن: سولماز

 ! عروس خس خسو! سوژه سال یشینداره م یاشکال! یآروم نیمن به ا ؟یوحش یبهم بگ ادیدلت م -

. بود دهینفسم بر گهید! من بدو اون بدو. دمیو دور استخر دو دمیکش یفیخف غیج. سولماز بِدو اومد دنبالم. دمیسرش خند پشت

 . و خودمو انداختم تو دمیکه داشتم سمت خونه دو یتوان نیبا اخر

 ! خس خسو عمته زرافه. نمیبب ستایوا: سولماز

 . و دستامو باال بردم دمیرو کاناپه دراز کش. خنده به سرفه افتادم نیب

عروس قاتل در  شهیروزنامه ها م تریاونوقت ت. خوام جوون مرگ بشم ینداشته باش نم يبهم کار ایجان س! ممیمن تسل -

 ! شهر

 . نشست و کوسن پرت کرد طرفم زیاون سمت م ییو رو مبل روبرو دیخند سولماز

 . وونهید! گمشو: سولماز

 . سر گذاشتم و بهش نگاه کردم ریو دست ز دمیبه پهلو دراز کش. هوا کوسن گرفتم تو

 ... که  دمیبهت نشون م يروز هیو من گفتم  راژهیت میکه رفته بود ادتهی. کردنم بود تیجبران اذ -

 ! تو يدار يچه حافظه ا. اومد ادمیآره ! وه اوها: سولماز

 ! گهید مینیما ا -

 ! فتهیخودش: سولماز

 ! ؟یجا گذاشت اطیسالمتو تو ح یاست ؟یافتاده؟ خوب یاتفاق ؟يگذشته چرا حوصله ندار یاز شوخ -

 ...  ینه اتفاق. زمیسالم عز: سولماز

 . دادم جلو نموییو براش زبون در اوردم و لب پا دمیحرفش پر وسط

 ! یزرافه هم خودت -

 . تکون داد يو سر دیخند سولماز

 . کنترل کن خودتو دخترم! يریگ یم یحالت تهاجم کدفعهی. ایدار یقاط! منو بزن ایب. باشه بابا: سولماز

 ! رهیم نیعقده ت از ب یشیبچه دار م گهیماه د3 شاالیا! دخترم که یباز گفت. کوفت -

 ! و کمرم ناقص شد نیافتادم زم هویو خودمو جمع کردم که  دمیکش یغیج. متم پرت کردهمزمان دو کوسن به س سولماز

 . خودشو بهم رسوند و کمکم کرد بلند شم عیسولماز سر. ناخود اگاه اخم کردم دیچیکه تو بدنم پ يدرد از
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 ...  يا... خدا  يا -

 ! یشیتو ادم نم: سولماز

 . مو بازوهامو با دست فشردم و ماشاژ داد زانو

 ! دهینظر لطفته عروس ترش -

 . و به بازوم نگاه کردم دمیسمت سولماز چرخ. دیچیتو بازوم پ يدرد

 : گفتم بلند

 ! مـامـــان... خدا دستم  يتو؟ ا ایمنم  یوحش! هیسوزن گاو ستیکه ن شگونین ؟یکن یم ينطوریخره چرا ا! يآ -

 . دیکرد و گونمو بوس يتک خنده ا سولماز

 ! خب معلومه تو. خودم نبودشرمنده دست  -

 . و رفت تو اشپزخونه دیدادم که مثل فنر از جاش پر یتکون خودمو

 قهوه؟  ای يچا: سولماز

 . قهوه اسپرسو بدون شکر -

  گه؟یامرِ د: سولماز

 . نیفعال هم -

 : گفت آروم

 ! پررو -

 . یگفت یچ دمیشن ستما؛یعروس خانوم من کر ن يهو -

 . دردسر و با ارامش بگذره یامروز ب هیجان من بذار : سولماز

 : و گفتم دمیگز یشیبه حالت نما لبمو

 . باشه بذار راجبش فکر کنم! يزد يچه حرف بد يوا -

 . گذاشت و نشست زیم يرو يکنجد تییسکویقهوه و ب اتیبا محتو ینیس

 ! به خدا يرو دار یلیخ: سولماز

 ! یپس چ -

 : گفتم یحرکت دادم و با خنده و شوخباال دادم و به جلو  یتو دستمو کم قهوه

 کنن؟  یتحمل م تویدگیترش يمردم چطور بو یگما تا اخر عروس یم! يا تهیل یعروس ترش یبه سالمت -

 : گذاشت و گفت زیم يبا حرص قهوه رو سولماز

 ! سرکار امیدر م یدگیکنم و از ترش یخداروشکر که دارم ازدواج م: سولماز
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 : گفتم خوردمیو م ذاشتمیهنم متو د تییسکویکه ب همونطور

 ! اوشیبه لطف س -

 ...سولماز از سر گرفته شد  يکوسن و گله و غر زدنا کیباز شل و

 

**** 

 

 : از تو اتاقش داد زد نایمل

 . کنمینم داشیپ ؟يدیبابک جهانبخش و ند دیالبوم جد يد یس يملود -

 رشیتحر زیپشت م. بلند خودمو به اتاقش رسوندم يبا قدما. شدمجزومو محکم بستم و از تخت پا! شهیدختر ادم نم نیا. ریخ نه

 . بلند ياونم با صدا دادیو همراهش اهنگ گوش م زدیحوصله ورق م ینشسته بود و کتابشو ب

 : لب تابشو بستم و گفتم تیعصبان با

 هان؟  ؟یبزن ادیکه فر یکن ادیتا اخر ولوم ز يمجبور خونه؟یادم با اهنگ درس م -

 : رفت و گفت يغره ا چشم

 . دیپریکردم حسم م یخب اگه کم م. بهش انداختم ینگاه هیفقط  خوندم،یبعدشم من درس نم. تونمیآره من م -

 . کردم یشدم و دهن کج نهیبه س دست

 يجور نیهم کسالی نیتو ا ای يشد يجور نیمن اومدم ا. ایدرستو بخون سر به هوا شد نیبش! چه حرفا! دیپریحسم م! یآخ -

 ! به خاطر مهبده؟ دمیشا ای يکرد یم یلتنب

 ! میو دانشجو نمونه ا خونمیم شهیمن درسامو مثل هم. رمینخ: نایمل

 : زدم و گفتم يپرغرور لبخند

 ! گهید یخواهر من -

 ...  نایبه خودم به مل. خنده ریزدم ز یتا رفتم تو اتاق پق. دمیرو شن نایکشدار مل شیا يصدا. سمت اتاق خودم رفتم و

خودمو انداختم رو تخت . اوردم؛ کاورشو در اوردم و روشنش کردم رونیتوالتم ب زیو از کشو م نیدورب. حس خوندن نداشتم گهید

 . لبخند رو لبام نشست دنشونیبا د. عکسا شدم دنیو مشغول د

حال خنده ازمون  طرفش و در میمامان برگشت يبود که با صدا يدر حال برف باز نایو مل هیعکس از من، سولماز، عط کی

سر  کیخل و چل موقع درست کردن ک نیدیآ. کانادا شدم يعکسا ستیوارد ل یخانوادگ يبعد از عکسا. عکس گرفته بود

آروم . مشغول درست کردن بودم عکس گرفته بود تیو با جد بود یاز من که سر و صورتم شکالت نشیبود و با دورب دهیرس

 ...  طنتاشیو ش یمهربون يبرا. دلم براش تنگ شد یاخ. دمیخند
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به دندون  نموییلب پا... اشک تو چشام جمع شد ... بغض راه گلومو بست ... عکسا رو جلو زدم لبخند از رو لبام محو شد  یوقت

... چشماش ... و خوش فرمش  يصورت جد... کرد  یم ییآرشام تو صفحه خودنما يعکس ها! گرفتم که بغضم نترکه

 . زدیبرق منافذش از تو عکس  يچشما

... عاشق لبخند پرغرور و مهربونش ... بودم  لشیعاشق استا...  زدیتو چشماش غر ور موج م... داشت  یبیبرق عج چشماش

 يدلم برا... اغوش گرمش  يپهنا...  نشیریش يخنده ها... گرم و مردونه ش  يصدا... خوش حالت و خوشرنگش  يچشما

 ! صوصا خودشمخ... عصا قورت داده ش تنگ شده  افهیق

رو عکسش دست . شدم رهیجذابش خ يبه چهره  یاشک يچشما ای... فشرده شد  ادشیبا اوردن اسمش تو ذهنم و  قلبم

 . به سولماز نشون بدم يکه تو خونه ش بود و قرار بود روز یهمون عکس. دمیکش

 

 تو هدر کردم يکه پا یدلم سوخت واسه احساس* 

 *سر کردم ییهاو اما با تن يسوخت که تو بود دلم

 

و  ادشیخاطرات گذشته کردم اما هنوز که هنوزه نتونستم اسمش،  یدر فراموش یمدت ازش دور بودم و سع نیتو ا نکهیا با

 ! که تو قلبم کاشتم فراموش کنم و از عالقه ام نسبت بهش کم کنم یباهاش سر کردم و عشق یحضورش که مدت

 

 دادم  که عاشقونه دست تو یدلم سوخت واسه قلب* 

 *ادمیاز  یباز نرفت یول میکه سوزوند يعمر واسه

 

 . که بهش داشتم رو از ذهنم، قلبم پاك کنم يبا خودم عهد بستم که بهش فکر نکنم و عالقه ا حداقل

 

 ... دلم سوخت *

 *سوخت  دلـــــَم،

 

 ! من شیحداقل پ... نداره  دنیشن يبرا یقلب من گوش! کو گوش شنوا اما

 

 تنها باش و بسوز  گهیدل د يا* 

 چشمو به در ندوز  گهید

 * ادی ینم شتیپ گهیاون د آخه
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 ...  یحال منه؟ وصف حال و روز منه؟ ه هیروزا شب نیانقدر اهنگ ا چرا

 ... کردن  سیو صورتمو خ دنیو اشکام از چشمام جوش دیاومد بغضم ترک رونیکه از ب یاهنگ يصدا با

 

 فکر چشاش نباش  گهیرفتش د* 

 خنده هاش نباش  دنبال

 *خواد  یتورو نم گهیدلش د اون

 

با مشت . اما باز نشد دمیکش نییرو پا رهیاشکامو پاك کردم و دستگ. نایدر و با شدت باز کردم و رفتم سمت اتاق مل تیعصبان با

 ...  رهیگ یم شیاحساس کردم بدنم داره ات. دمیبه در کوب

 

  رمیگ یهنو دستاتو م المیخواب و خ يتو* 

 *رمیم یمن برات م یول ،يای یکه نم دونمیم

 

 . مزاحم صورتمو پوشوند يدوباره اشکا... در و باز کرد و با بهت بهم نگاه کرد  نایمل

 

 رهیتو گ يهمه احساس و قلبم، تو دستا*

  رهیخوام رهاشم از تو، عشقت از دلم نم یم

 *رهیاز دلم نم عشقت

 

 .نداشتم که بدم یشده اما جواب یگفت چ یم یه نایمل. دست خودم نبود حرکاتم

 

 که عاشقونه دست تو دادم یدلم سوخت واسه قلب* 

 ادمیاز  ینرفت یول م،یکه سوزوند يعمر واسه

 سوخت  دلم

 سوخت  دلم

 *سوخت  دلم

 

 . رو کنار زدم و وارد اتاقش شدم نایمل
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 تنها باش و بسوز  گهیدل د يا* 

 چشمو به در ندوز  گهید

 ادی ینم شتیپ گهیاون د آخه

 فکر چشاش نباش  گهید رفتش،

 خواد یتورو نم گهیخنده هاش نباش، اون دلش د دنبال

 تنهات گذاشت و رفت  يدیدل د يا

 غم هات گذاشت و رفت يتو

 دوست نداشت و رفت آره

 اما عکساش کنارمه  رفتش

 *صدام غمه يتو نیبب ارمه،ی ییتنها فقط

 

جلو دهنمو گرفتم و بدو به سمت اتاقم هجوم بردم و در رو از پشت . در اوردم و قطع کردم و فلش و بدون کات کردن کیموز

اهنگش ... نکردم  یبه حرفاش و التماس کردناش که در و باز کنم توجه... گوش نکردم  نایمل ياصال به صدا... قفل کردم 

 ...  ردحال خرابمو بدتر ک... حالمو دگرگون کرد 

بابا و ... خوبه که مامان نبود ... انداختم  نیحرکت به زم هیبا  زمویرو م لیو وسا دمیکش زیمخشم و بدون کنترل دستامو رو  با

 دیچرا حاال با... نخواستم بشنوم  یعنی... توجه نکردم  نایو به زار زدن مل خوردیکه به در م ییبه ضربه ها... نرگس خانوم نبودن 

سال  25از جلو چشمام بگذرن؟ چرا خدا؟ چرا بعد از  لمیو خاطرات مثل فبشه  یتداع زیهمه چ دیحاال با ازنده بشه؟ چر ادشی

 رو بکشم؟ چرا حاال؟  یزندگ يها یطعم سخت دیبا

... با تمام وجود زار زدم ...  ادیب رونیاجازه دادم بغضم از گلوم رها بشه و ب... زانو زدم و نشستم  نیرو زم... نداشتن  یتوان پاهام

خواستم که ... نذاره بهش فکر کنم  گهیخواستم که د... خواستم که فراموشش کنم ... کمک خواستم از خدا ... کردم  هیگر

پاهامو تو شکمم فرو بردم و سرمو رو زانوهام گذاشتم . داشته باشه ادیخواستم که منو به ! يملود بشه يکمک کنه دوباره ملود

 !اکمکم کن خد... کردم  یخال هیهامو با گر نهیو همه بغض و ک

 

**** 

 

 ! گهیو بکش باال د پیز -

 . کرده ریا، صبر کن؛ گ: نایمل

 ! انقدر سخته؟ دنیباال کش پیز هی -
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 ! رهیباال نم پیز یبس که چاق! حرف نزن قهیدق هی: نایمل

 . دمیسمتش و دماغشو کش برگشتم

 : کرد و گفت یاخم

 . دمیکشیداشتم باال م! گهیتکون نخور د. بابا يا -

 : حرص گفتم با

 ! اومده جلو وینوکیبس که دروغت شاخدار بود دماغت مثل پ -

 ! رسهیها که نم یبه دماغ بعض: نایمل

 . و پرسشگرانه نگاهش کردم یجیگ با

  ه؟یک ایمنظورت از بعض -

 . چپ زد یبه دار و درخت نگاه کرد و خودشو به کوچه عل نایمل

حداقل برو  ؛یساق دوش بش يقبول نکرد. ادیسولماز در م غیج ين صدااال. برگرد لباستو درست کنم! یچیه... اومــم : نایمل

 ! کن و کنارش باش یوسط قر خال

 . ختمیو موهامو رو دوش سمت راستم ر نییسرمو خم کردم به پا. پشت کردم بهش

 . بدو ببند! کجا کیدرجه  لیمن کجا و فام! شدمیخب زشت بود اگه من ساق دوش م. یاخ راست گفت -

 . بستم! هیحرف نمیا: نایمل

 : سمت جلو هولم داد و گفت به

 ! يملود. حاال برو -

 . سمتش برگشتم

 ! کن و شاد باش یخال میخودتو مثل قد. فکر نکن یجز عروس زیچ چیلطفا امشب به ه: نایمل

رقص  ستیپبلند خودمو به سمت  يو با قدما دمیکش یقینفس عم. ازش دور شدم یمقابل حرفش لبخند زدم و بدون حرف در

 . رفتم زدنیحرف م یرکیرزیکه سرجاشون نشسته بودن و ز اوشیسمت سولماز و س. رسوندم

  ؟یگ یم ایدر گوشِ س يدار یچ! مارمولک يهو -

 . حلقه کرد اوشیس يبه گردنش داد و دستشو دور بازو يقر سولماز

 . بود یبه تو چه؟ خصوص: سولماز

 . دیخند زیصدا ر یب اوشیس

 ! به خواهر خودت بخند ؟يتو مگه خواهر ندار اوشیس! کوفت -

 . دیدفعه با ذوق از جاش پر هیسولماز . تکون داد دییبه نشونه تا يسر. کرد نخنده یلباشو تو هم جمع کرد و سع اوشیس
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  ؟يشد یجن کدفعهیشده؟ چرا  یچ -

 . زد ياخم کرد و به بازوم ضربه ا سولماز

 ! اومده یک نیبه بببه ! که یشیتو ادم نم. شعوریب: سولماز

 ! بنده یمیاستاد قد! سپهر پسرخاله ش بود. سولماز و دنبال کردم نگاه

 ! شده بود پیبه تن داشت و خوشت یکت و شلوار رسم. شد کمونیبه نزد بیزنان، دست به ج لبخند

. کرد و بهم نگاه کرد زیمتوجه من شد چشماشو ر یوقت. و بغل کرد و بهش سالم کرد؛ به سولماز هم دست داد اوشیس سپهر

 . بعد دستشو جلو اورد و من دستمو تو دستش فشردم

 درسته؟ ! يملود: سپهر

 : خم کردم و گفتم یکم سرمو

 . بله! سالم -

 . ساکت بود و بچه ها ناراحت بودن یلیشما خ یکالس ب! نیشد که رفت فیح ن؟یخوب: سپهر

 ! شدمیشنج کردن جو کالس نمباعث دردسر و مت! شما که خوب بود يعوضش برا. ممنون -

 ... هم  یلیخ! هیچه حرف نیا: سپهر

 ! نیریگ یو قلوه م نیدیاگه ولتون کنم که تا صبح دل م! اووو: سولماز

 . گرفتم یشگونیاز بازوش ن. گرد کردم و بهش نگاه کردم چشمامو

 : و گفت دیمال بازوشو

 حساسه؟ پوستم  یدونینم! شهیو کبود م مونهیاالن جاش م! وانهید -

 : ازش فاصله گرفتم و گفتم شخندین با

 ! کن ياورد ادیحتما بهش . دونهیکه نم اوشیاما س دونمیچرا م -

 . بود بهم نگاه کرد تیاز خجالت و عصبان یگرد شده و صورت سرخ که مخلوط يبا چشما سولماز

 . اومد ستیو سپهر همراه من به وسط پ دیو خند نییسرشو انداخت پا اوشیس

 : و گفت دیخند سپهر

  ن؟یدست برنداشت طنتیهنوز از ش! عجب -

 . دمیشنینم یچیکر کننده نبود وگرنه ه کیموز يحاال صدا خوبه

 ! تو ذات و خونمه طنتتیو ش یشوخ طبع! نه -

 :که صدا به صدا برسه گفتم يازش فاصله داشتم، بلند طور چون

 شه؟یم "س"کال خانواده شماها همه بچه ها اسمشون با  -
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 .دینگاهم کرد و خند سپهر

 !نطورهیهم -

 :کوتاه گفت یاز مکق بعد

 ! ن؟یدیدور رقص رو م هیافتخار  -

 ! البته -

 ... و شاد بود  کیتمیاهنگش ر! ترکمیخدا االن از خنده م يوا! یتمیشروع شد اونم با چه ر يبعد کیموقع هم موز همون

 :و گفت دیخند سپهر

 ... پسره  نکهیمگر ا! اهنگا برقصن که نیبا ا ستنیپسرا بلد ن! اهنگا برقصم نیبا ا ستمیمن اصال بلد ن! اوه اوه -

 . محو شد کیبلند موز يصداش تو صدا. دمیصداشو نشن گهید

 :دلم گفتم تو

 "! برقصه یبا همه جور اهنگ تونهیهست که م ایتو دن یکیاما  " -

 دیرو خودم کار کرده بودم که نبا رستانیبودم اما از دوره دب یتبودن و پسر هم بود خجال بهیکه غر یتو جمع یاز بچگ اصوال

عاشق ... کردم و قر دادم و با ناز حرکات و انجام دادم  دنیشروع به رقص شهیمثل هم... نداره  ییخجالت بکشم و خجالت معنا

 . بودم دنیرقص

 

 بشه خسته شم  ریبرگرد نزار د ایب*

 وابسته شم  ییقلبم بره جا نزار

 من  شهیپ این تنگ شده باز بم دله

 *بزن یحرف هیبازم تو گوشم  ایب

 

 .به جلو حرکت دادم زیر زیکنار پام نگه داشتم و شونه راستمو ر یبا فاصله کم دستمو

 

 من که دوست دارم  يبگو دوستم دار*

 برم  ییتو جا یبرگرد نزار ب ایب

 برگرد دله من برات پر زده  ایب

 *چه بده  يتنها نرو وا ایب

 



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٣٧٤ 

تکون دادم و شونه هامو همراهش تکون دادم و موقع چپ و راست شدن و  یپا و اون پا، به سمت چپ و راست خودمو کم نیا

 .رو زانوهام خم شدم یتکون دادن شونه هام، کم

 

 زل بزن تو چشم  يبگو دوستم دار*

 حرفه دلم رو دوباره بگم  بزار

  یتو هنوز عشقم ایخوام ب یرو م تو

 * یکمیت واسه من تنگه دل بگو

 

 . اونور شونه هامو تکون دادم یکی نور،یا یکی

 

 برگرد هنوزم دلم خونته  ایب*

 گوش به حرفم بده  باریبرگرد  ایب

  یتو هنوز عشقم ایخوام ب یرو م تو

 * یکمیتنگه دلت واسه من  بگو

 

 نیاهنگه، ا یچرا هرچ دونمینم... نده خوندم چپمو کنار پام گذاشتم و دست راستمو باال بردم و تکون دادم و همراه خوان دست

 ! روزا وصف حال منه

 

  ایدل ببازم ب ایبازم ب ایب*

  ایو با تو بسازم ب امیدن ایب

 تو  يشده باز تماشا امیدن ایب

 *تو  يمن تنگ شده واسه چشما دله

 

برگشتم سمت سولماز  ندفعهیا. دکر یپرسشگرانه نگاهش م زیر يو با چشما چرخوندیسپهر سرشو به سمت سولماز م یگهگاه

سپهر با لبخند ... برگردوند  اوشیرو به روم لبخند زد و سرشو به طرف س عیکه سولماز سر کشنیم يدارن چه نقشه ا نمیکه بب

 رمیحلقه باز شده دستاش باعث شده بود من داخلش قرار بگ. زدیبود و بشکن م دهدستاشو از هم باز کر. کرد یکمرنگ نگاهم م

 . تر بهش باشم کیدو نر
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 دنباله تو  رهیم يدلم هر جا بر*

 احساسه من قلبه من ماله تو  ایب

  ایبرگرد ب گهیتنهام نزار د ایب

 *همه قلبه ما شهیپ یدونیکه م تو

 

 . شدم دهیدستم باال رفت و من چرخ یحرکت ناگهان کی تو

 

 زل بزن تو چشم  يبگو دوستم دار*

 حرفه دلم رو دوباره بگم  بزار

  یتو هنوز عشقم ایخوام ب یرو م تو

 *یکمیتنگه دلت واسه من  بگو

 

 . شد کیچراغ ها کم و فضا تار نور

 

 برگرد هنوزم دلم خونته  ایب*

 گوش به حرفم بده  باریبرگرد  ایب

  یتو هنوز عشقم ایخوام ب یرو م تو

 * یکمیتنگه دلت واسه من  بگو

 

... روم نشد سرمو بلند کنم و نگاهش کنم ... اهنگ هم تموم شد ... تادم تو بغلش اف دنیاز رها کردن دستم و چند بار چرخ بعد

پخش شد و عروس و داماد هم به وسط  یمیاهنگ مال. خداروشکر که چراغا خاموش شد! منتظره بود ریغ یلیحرکتش خ

 ! دعوت شدن

 

 دمیکش یتو بودم و سخت یخدا ب*

 دمیکه صداتو شن یوقت اما

 دمیارون تورو دنم نم ب ریز اومدم

 شکسته يخواب دال يتو

 آدم خسته هینگاهه  تو
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 دل به تو بستم دموید تورو

 *خدا عاشقت هستم يا آه

 

چشم ازش بردارم تو  نکهیبدون ا... داشت  یبیبرق عج...  زدیچشماش برق م... سرمو بلند کردم و نگاهش کردم  آروم

 . چشماش زل زدم

 

 تو نگاهت هست  ایدر هی*

  اشمیرو ریمن درگ که

 نگاهم کن  يجور نیهم

 *تو باشم  ریخوام درگ یم

 

 ! نمیخوب بب دیبار و پشت سرهم، چشمامو باز و بسته کردم تا شا نیچند یکیتو اون تار. گرد شد چشمام

 

 تو نگاهت هست  ایدر هی*

 اشمیرو ریمن درگ که

 نگاهم کن  يجور نیهم

 *تو باشم ـــریخوام درگ یم

 

... خودش بود ...  دمینه اشتباه ند... سر خورد  نییهاش به پا نهیدستام از رو س... حس شدن  یتام سرد و بدس... کرد  خی تنم

م  نهیخودشو با قدرت به س...  دنیقلبم شروع کرد به تپ... کرد  کیمنو به خودش نزد... دستاش دورم حلقه و فشرده شد 

 ...  ادیم از دهنم داره در مکردم قلب یهرآن احساس م. دیکوبیم

 : گوشم گفت ریخم کرد و ز سرشو

 ! سالم خانوم کوچولو -

 ... کرد  ریوسط گلوم گ یبیدوباره بغضم گرفت و مثل س... بستم  چشمامو

 بشه؟  بمیمجلس نص يبایز يبا بانو دنیافتخار رقص شهیبار م نیدوم يبرا: آرشام

 ! لبامو از هم جدا کنم و بگم نه تونستمینم. شتمگفتن ندا يبرا یحرف! اون لحظه الل شده بودم...  دیلرز تنم

 متیاز من بشنوه خودشو با مال یجواب نکهیبدون ا... و رو پاش گذاشت  دیباال کش یبدنمو حس کرد و منو کم زیر لرزش

 ! ضد آب بود ملیخوبه که ر... قطره اشک از چشمم رو گونه سر خورد  کی... اشک تو چشمام جمع شد ... تکون داد 
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... مستم کرد ...  دیچیسرد ادکلنش تو مشامم پ يبو... ش فشرد  نهیانگشت شصت اشکمو پاك کرد و سرمو با دست به س با

 يرو ادهیو اصرار به پ طنتاشیش... تمسخر و پوزخنداش  ادیبه ... تو خاطرات گذشته م ... فرو رفتم  اهامیتو رو... غرقم کرد 

 نیآب شد و از ب یبغضم مثل شمع... اومد  ادمیهمه و همه به ... کردناش  تیحما...  اشیمهربون... اخم کردناش ... باهاش 

کرد به سلول  لیذهنم با خودش کنار اومد و خاطرات گذشته رو تبد. ضربان قلبم کند شد و قلبم تو جاش آروم گرفت... رفت 

 !يخاکستر

باهاش  دنیرقص تیحرکت بودن و به تبع یجز ب يکار. تنومندش مانع شدن يو برم که دستا رمیازش فاصله بگ خواستم

و هزار چشم زوم کرده رو  بمیتو بغل پسر غر نکهیبه ا... نکردم  یکس توجه چیبه ه! نه من دیرقصیاما اون بود که م... نداشتم 

! بود نایر شدن؛ کار ملما با خب انیکه از جر دونمیم... به حضور بابا و مامان ! ... تنهس یکه چه زوج مناسب... نکردم  یما توجه

جز  يکردم آغوشش و دوباره تجربه کنم چون کار یفکر نکردم و سع يزیچ چیکس و ه چیبه ه... وجود نداره  یپس ترس

کلنجار با خودش بهم  یبا غرور و کل يپسر مغرور خانواده زند.. ... افتادم دارید نیرقص سالسا تو اول ادی... ازش نداشتم  تیتبع

 ... از اون شب لبخند رو لبام نشست  يریبا گذشتن تصو. اده بوددرخواست رقص د

باالخره . سرد ادکلنش رو حس کردم يبار با تمام وجود بو نیا. دست نوازشگونه ش آرومم کرد. آرشام دورم حلقه شد يدستا

 .دادم هیتک نشیدستمو دور گردنش انداختم و سرمو به س.و لمسش کنم  نمشیتونستم بب

و موقر بود که  دهیاتو کش يپسر دمیکه د يزیچ نیشدن فضا چشمامو باز کردم و اول یهنگ تموم شد اما با نورانا یک دمینفهم

 ... بود  نیدیآ! واو، خودش بود... کرد  یبه اطرافش نگاه م یدرون يبا کنجکاو

 نیدیصد حرکت به سمت آبه صورتش نگاه کنم ازش جدا شدم و ق نکهیو بدون ا دمیکش رونیدستامو از دور گردنش ب عیسر

 . آرشام مچ دستمو گرفت و خودشو کنارم رسوند. کردم

 . خوام باهات حرف بزنم یم! سایوا: آرشام

 . دمیکش رونیبه طرفش برگردم و نگاهش کنم، مچ دستمو چرخوندم و از دستش ب نکهیا بدون

 : نگاه کردم و گفتم نیدیآ به

 . ندارم یمن با شما حرف -

 . وارد کردم یکیصدامو صاف کردم و به شونه ش ضربه کوچ. ستادمیرسوندم؛ پشتش ا نیدیودمو به آبلند خ يقدما با

 ! سالم عرض شد جناب -

 . میدستشو سمتم گرفت و با هم دست داد. جوابمو داد نیسنگ یلیچشماش برق زد اما خ. برگشت طرفم نیدیآ

 ! ن؟یخوب. خانوم يسالم ملود! به به: نیدیآ

 ! نِ؟یدیهمون آ نیا. شده از تعجب نگاهش کردمگرد  يچشما با

  ؟یخوب ن؟یدیآ -
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 چطور؟ . بله که خوبم: نیدیآ

 : کردم و گفتم براندازش

 ! رفتار نیلباس، هم با ا نیهم با ا! يعوض شد یلیخ -

 : لبخند زد و گفت نیدیآ

 ! نظر لطفتونه -

دست تکون  ينگاهش کرد و براش به حالت بامزه ا شخندیا نسولماز ب. سولماز زوم کرد يدوباره به اطرافش نگاه کرد و رو و

 ییخبرا هی نا؛یا زننیچه مشکوك م. نثارم کرد و سرجاش نشست ینگاه سولماز به من که افتاد چشمک. داد و آبرو باال انداخت

 ...!هست 

 دمیخودم غذا کش يبرا. کردنصرف شام صدا  يمهمونا رو برا ینیام يوقت شام بود و خانوم و اقا. ازش بپرسم چه خبره نشد

بهش  یاز کجا خبردار شد؟ ک! اصال چطور اومد؟! زده بشیمعلوم نبود آرشام کجا غ. نشستم زشیبرگشتم و سر م نیدیآ شیو پ

کننده به ذهنم  جیسواالت گ نیخدا باز ا يوا! شد که رفتم تو بغلش؟ يچطور اصال! نجام؟یو من ا هیگفته بود امشب عروس

 ! دیرس

 . دیکش ینصفه شام خورد و آه نیدیآ

 : بهش زدم و گفتم یچشمک. و نگاهش کردم دمیاز خوردن کش دست

  ؟يرمق شد یب! چته؟ -

 : گره کرواتشو شل کرد و گفت نیدیآ

 ! ومدین یلعنت -

  ومد؟ین یها؟ ک -

 ! يناز: نیدیآ

 . رو لبام نشست لبخند

 ! طون؟یش هیک يناز -

 : بهم نگاه کرد و گفت تیعصبان با

 ! ااا، من و باش که چه ساده حرفشو گوش کردم. از اون دوست مارمولکت بپرس -

 : و گفتم دمیخند

 بهت گفت؟  یچ! شده؟ یچ -

 ! شد که منو خر کنه دایپ گهید یکیکردم، حاال  یمن همه رو خر م شهیهم: نیدیآ

 ! ؟يناز ه؟یمنظورت ک وونه؟یشده د یچ -
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بودم که دود شد  دهیهم کش ییچه نقشه ها. رمیمثال باج بگ دمیکه انجام م يبود در برابر کاربابا، قرار  یچیه. ياره ناز: نیدیآ

 ! رفت هوا

 ! یگ یم یچ نمیدرست حرف زن بب -

در قبالش  دیمنم شرط گذاشتم که با. نهیو تو رو بب یعروس ادیسولماز بهم زنگ زد و گفت به آرشام بگم ب! پـــوف: نیدیآ

و  ستادهینه، سولماز کامال رو حرفش ا دمیبعد د. گفته بودما یالبته از سر شوخ! بکنه یختر خوب بهم معرفد هی. برام بکنه يکار

بگه  یدروغ نکهیتمام و بدون ا تیبکنم قبول کردم و سولماز با جد یخواد کار انجام بشه منم که خواستم ثواب یم يجد يجد

اما از شانس من . کنه یو بهام اشناش م یکنه تو عروس یم که دعوتش شهیقیمعلم موس. يهست به اسم ناز يگفت دختر

 ! بود که اصرار داشت آرشام بشه ساقدوشِ داماد نجایجالب ا يوا! دختر ادهیاون چه که ز. ستیمهم ن! حاال به درك... اه ! ومدین

 . بهم چشم دوخت یبا نگران .نگاهش که به من افتاد خنده ش رو قورت داد و لبخند از رو لباش محو شد. خنده ریزد ز نیدیآ

ساقدوش شدن که با آرشام همراه بشم؟ اون حرکات ضد و  ياصرار برا! سر سولماز بوده؟ ریکارا ز نیتمام ا یعنی! دمیشنیم یچ

 نینقشه بود؟ به خاطر هم نایهمه ا یعنی! دار سپهر و سولماز سر رقص و چرخوندن من، بخاطر روبرو شدن با آرشام بود؟ ضینق

 .تحمل کنم تونمینم گهیاوف، د...   ره؟ینقشه ش نگ دیز حوصله نداشت که شااون رو

 : دنبالم اومد و گفت نیدیآ. سبز باغ رفتم يجام بلند شدم و تو فضا از

من . اصرار کرد و قسمم داد یلیخ. نداشتم يریبه خدا من تقص. کنم ازت؛ منو ببخش یخواهش م! صبر کن يملود! يملود -

 ... 

 . پشتم بهش بود دستمو باال آوردم و حرفشو قطع کردم که همونطور

 . فقط برو؛ برو تنهام بذار. يمقصر نبود دونمیبرو تو خوش باش؛ م. نیدیبرو آ! بسه -

 ! نمونده بود یبرام باق یاشک گهید! همه خشک شده بودن ومد؛ین یچیشدن دادم اما ه ياشکام اجازه جار به

 . کرد یبود و کالفه و ملتمسانه نگاهم م ستادهیآرشام درست جلو ا. رمو بلند کردمها، س زهیرو سنگر ییقدما يصدا با

 . خوام باهات حرف بزنم یم. بهم وقت بده: آرشام

بود  يهنوز هم لحنش دستور! کنم و یبگه لطفا، خواهش م...  ارهیخواهش کنه و به زبون ب تونستینم! عوض نشده بود هنوزم

 ! برم و راز چشماشو بخونم شیعمق چشماش پ تا تونستمیاما من م! و محکم

 . نگاهش کردم يسرد با

 . ندارم یگفتم که من باهات حرف کباری -

 : قدم به طرفم برداشت و گفت هی بیدست به ج آرشام

 شیحرف زدن صحبت پ يبرا یباالخره که وقت ؟يدر بر رشیاز ز يخوا یم ینگفتم؟ تا ک. منم گفتم که باهات حرف دارم -

  !ادیم
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 : اشاره مو جلوش گرفتم و گفتم انگشت

 . ستیدر کار ن يبعد داریدر ضمن، د. ندارم یحرف گهیکس د چیمن نه با تو و نا با ه -

... وقت دعوا و کشمکش و غصه نبود ... امشب وقتش نبود . رسوندم ستیخودمو به پ عیگرفتم و سر شیرو در پ یقبل راه

 ... دم فکر کنم و خوش بگذرونم خو یو خوشحال یبه عروس دیامشب فقط با

 : اومد کنارم و گفت نایمل

 هیبق. و بکنم نکاریا دیبا يچجور ستمیمن که بلد ن. عروس و دوماده دنیمراسم بوس. مجلس و گرم کن ایتو؟ ب يکجا بود -

 ... من . دخترا هم منتظر تو بودن

 . وسط انیهم بگو ب هیبه بق. که من شروع کنم برو عروس و دوماد و بلند کن. دمیانقدر حرف نزن فهم. خوب لهیخ -

 ! کدفعه؟ی ياعصاب شد یچه ب! وا: نایمل

 : شده نگاهش کردم و گفتم زیر يچشما با

 ! شده؟ یچ یدونیتو نم یبگ يخوا یم یعنی -

 !از خواهرِ من نمیا. ستیرو آورد وسط پ اوشیازم دور شد؛ رفت سولماز و س يکرد و تند سکوت

 ! زیو ذهنمو آزاد کردم از هر چ دمیکش یقیعم نفس

دسته  هویبودن که  یهمه انگار منتظر حرکت. وسط و دور عروس و داماد حلقه بزنن انیبلند از همه دعوت کردم که ب يصدا با

 ! وسط ختنیمثل مور و ملخ ر ،یجمع

 . باشم کینزد اوشیتا به سولماز و س ستادمیاول حلقه ا فیرد تو

 ...  االیعروس دوماد و ببوس ... بچه ها همه با هم  -

ناز کردن و آبرو باال انداختن و نچ نچ کردن که  یباالخره سولماز بعد از کل. میتکرار کرد یج يچند بار همراه د همه

 ... بود  اوشیحاال نوبت س. دیو بوس اوشیس بوسمت،ینم

 . باال بردم و انگشتامو همراهش تکون دادم دستامو

  .دیحلقه رو تنگ ترش کن -

 یرفت جلو اما سولماز جاخال! حرفا نبود نیبود که ناز کنه اما اهل ا اوشیحاال نوبت س. میبه جلو حرکت کرد یچند سانت همه

 . میدیهمه از حرکتش خند. داد و سرشو عقب برد

 : گفتم بلند

 . دیتنگ تر و تنگ ترش کن. دیحلقه رو تنگ ترش کن -

 . میقدم برداشتنمون تنگ تر کرد یه رو با سانتحلق یهمراه من تکرار کردن و ه کصدای همه

 : میبا هم گفت همه
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 ...  االی االی االی...  االیدوماد عروس و ببوس  -

 . دیتنگ تر و تنگ ترش کن. دیحلقه رو تنگ ترش کن: من

باالخره سولماز  !میقدم باهاشون فاصله داشت کیکه فقط  يطور. میکرد کیو حلقه رو کامال کوچ میباز با هم تکرار کرد همه

 ! خان ببوستشون اوشیدادن که س تیخانوم رضا

بگم که  کیبار بهش تبر نیاخر يسولماز و برا شیخواستم برم پ. رفت نیحلقه کم کم از ب. میو دست زد میدیکش غیج همه

 . شدم دهیدور کمرم حلقه شد و به عقب کش یدست هوی

 ! آرشام بود. برگردوندم دیکش رونیکه منو از وسط حلقه ب یتعجب سرمو به طرف شخص با

 ! دیرسیتر از من بود و زورم بهش نم ياون قو. کردم دستاشو از خودم جدا کنم اما نتونستم یرو دستاش گذاشتم و سع دستامو

 ! حواسش به ما نبود و مامان و بابا مشغول گپ و گفت با پدر و مادر سولماز بودن یخدا رو شکر کس. اطرافم نگاه کردم به

 ! شیباز رفته بود تو جلد مغرور و جد! محکمش قدرت حرف زدن و ازم گرفت ــسیاعتراض کنم اما با گفتن ه واستمخ

 ! کرد؛ در واقع منو به زور هول داد تیو زد و منو به سمت داخل هدا یمازرات ریدزدگ. همراه خودش به سمت باغ برد منو

 ! کردن یبچگ شهیبکنم م نکارویاگه ا. کردم ادیداغشو ز ازیپ یافبه اندازه ک شه؛یاما گفتم بد م رونیبرم ب خواستم

 . شدم رهیزدم و به درخت نارنج روبروم خ نهیبه س دست

 ! ؟يخوا یاز جونم م یچ -

 ! به من نگاه کن: آرشام

 ! ؟يدار کاریبه من چ. تو حرفتو بزن -

 ! شام نگاه نکنهتو چ زنمیحرف م یدارم با کس یوقت ادیقبال هم گفتم من بدم م: آرشام

بگم که  دیسراغم با يکل کل کردن و دعوا اومد ياگه فقط برا! نخواه يخوا یبخواه نم يخوا یم. ستیبه من مربوط ن -

گوش دادن به  يهم برا ییبا تو ندارم و گوش شنوا میحرف. اشتباه به عرضتون رسوندن؛ من حوصله کل کل و بحث ندارم

 . تو ندارم يحرفا

  ؟يرو اعصاب ادم راه بر یتونیخوب م یلیخ یدونیم: آرشام

 . زدم ينگاه کردم و پوزخند بهش

 برم؟  ؟یبگ یخواست یو م نیهم. دونمیآره م-

 . حفظ کنه شویکرد خونسرد یفرستاد و سع رونینفسشو محکم به ب. خوشرنگش زل زد تو چشام يبا چشما آرشام

 يحاال باز حرفا! سیتو ف سیف. چون الزم بود باهات حرف بزنم نجایمنم حوصله کل کل ندارم و اومدم ا ؛يملود: آرشام

ازت  نیبه خاطر هم. ستین یاالن وقت مناسب دونمیم! زایجور چ نیخوام به حرفات گوش بدم و از ا ینزن که من نم يتکرار

 ! فردا نیمه. میخوام که تو وقت مناسب با هم صحبت کن یم
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 ! انقدر مهمه؟ ؟یچه حرف -

 . نگاه کرد رونیو کالفه به ب دیخوش حالتش کش يموهابه  یدست آرشام

 . آره : آرشام

 در مورد؟  -

 . گفتم یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ یحرف. بزنم دیهست که با یناتموم ییحرفا! در مورد خودمون؛ من و تو: آرشام

 .مونده یباق یو حرف ستیمن و تو ن نیب يزیچ -

 "!يخفه شو ملود" یعنی د؛یینگاهم کرد و دندوناشو رو هم سا غضبناك

 ! ؟یچه حرف! بود؟ یچ شیوقت پ یلیمنظورش از خ! خواست بگه؟ یم یچ یعنی. برگردوند و منم ساکت شدم صورتشو

بار  نیاول يبودمش اما امشب برا دهیلباس اسپرت د شهیهم! صورتش تنگ شده بود دنید يدلم برا. رخش نگاه کردم مین به

تا زده بود و تا ارنج باال اورده بود؛ نا  راهنشمیپ ينایآست. به تن داشت یو کراوات مشک دیسف نراهیپ. دمشید یتو لباس رسم

 . جمعش کردم درو لبام نشست اما زو يخوداگاه لبخند

 . بهت خبر بده گمیم نیدیبه آ. راجبش فکر کنم دیاما با! باشه -

با عروس و داماد و  یهمه در حال خداحافظ! موم شدت یا چه زود عروس. شدم و سمت سالن حرکت کردم ادهیپ نیماش از

 کیهوس خوردن ک یآخه از شروع عروس! نزدم کیآخر من لب به ک! رو هم که ترکونده بودن کیک. خانواده هاشون بودن

 ! نه من تدلم خواس! خب به من چه، دست خودم که نبود! کرده بودم

 . نایمامان و مل شیپ رفتم

  م؟یجان بر يملود: مامان

 یپس فردا حرکت م ایخودم فردا . هم که دارم نیماش. مونمیم هیدوستم عط شیپ. امیمن امشب نم... خب من ... مامان  -

 . تهران امیکنم م

 چرا؟ : مامان

. ترجمه کمک خواسته يو از من برا نِیدانشگاهش هم مقاله داره که سنگ يبرا. کار دارم هیخب من با عط! يجور نیهم -

 باشه؟ . امیکه نم نیبه بابا هم بگ. نینگران نباش. امیمن خودم م

 . راحت تره المیمن خ ينطوریا. باشه شتیهم پ نایخب مل: مامان

 ! هم راحت باشه يجور نیبگو هم التیبه خ. مامانِ من -

 . دیتکون داد و خند يسر مامان

 . میریم گهیما د. مراقب خودت باش. خب لهیخ! از دست تو: مامان

 . خداحافظ. مهست. چشم -
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 : دم گوشم گفت نایمل

  ؟يبا آرشام قرار دار دونمیمن نم يفکر کرد. کلک يا -

 ! نثارم کرد طنتیاز سر ش یازم دور شد و لحظه اخر چشمک عیاعتراض کنم و سرش غر بزنم که سر خواستم

 . کردم یشکر و خداحافظاز خانواده هردو ت. بودن رفتم ستادهیکه دم در باغ ا هیگرفتم و سمت بق فمویو ک پالتو

 : کردم و گفتم یسولماز روبوس با

 ! مادر نیش ریهم پ يو به پا نیخوش بخت بش شاالیا. خوش گذشت یلیخ -

 . اخر و به حالت طنز گفتم جمله

 : و با مشت به بازوم زد و گفت دیخند

 ! گه؟یامرِ د. چشم مادربزرگ وونه؛ید -

 : لبخند ژکوند نگاهش کردم و گفتم با

 ! امشب مراقب خودت باش؛ خوش بگذره نکهیفقط ا! گهید یچیه -

 . سولماز بخواد دستشو به سمتم دراز کنه، چند قدم به عقب برداشتم و ابرو باال انداختم نکهیاز ا قبل

ش من از فرصت استفاده کردم و از راه دور برا نیحرکت کنه به خاطر هم عیسر تونستینم نشیبا لباس پف دار و سنگ سولماز

 . شکلک در اوردم

 : با حرص گفت سولماز

 . نمتیب یبعدا که م. اگه دستم بهت نرسه -

 . کشهیمنو م اوشیوگرنه س دهیبهت نگم ترش گهیکنم که د نیبا خودم تمر دیبا! دهیگفتم ترش يوا! دهیبرو بابا ترش -

 . از پشت سر اومد ییصدا

 . بشه کیمن نزد يکه بخواد به ملود یاون کس کنهیغلط م: نیدیآ

 ا؟: سولماز

 .صورتشو جمع کرد و کف دستشو روبروش گرفت نیدیآ

 !توپم پره از دست تو یلیحرف نزن که خ یکیخواهشا تو  -

 : و گفت دیخند سولماز

 !برو بابا -

 :داد ادامه

 شده مال تو؟  يتاحاال ملود یاز ک -

 :و گفت دیبا لبخند دست تو موهاس پرپشتش کش نیدیآ
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. میو آرشام ندار يچون ملود. مال خودم شهیخب داداش من مال خودمه پس زنداداش هم م! ه، مال داداش منمال من که ن -

 . آرشام یعنی میملود ،يملود یعنیآرشام 

 . بود نگاه کردم ستادهیکه کنارم ا نیدیاز حدقه در اومده به آ يچشما با

  ؟یگفت یچ -

 . بودن برد باال میبه نشونه تسل زد تو دهنش و دستاشو یبه شوخ. نگاهم کرد نیدیآ

 ! نیخوبشم دار. نیتو و آرشام دار! من غلط کردم زن داداش: نیدیآ

 ! زن داداش؟ ؟یچـــ -

 : و گفت دیلبشو گز نیدیآ

 مگه نه سولماز؟  ه؟یزن داداش خره ک! من غلط کنم بگم زن داداش -

 ! لبو سولماز از خنده شده بود رنگ. و مبهوت به هردو نگاه کردم جیگ

 . که اومد رشته افکار مبهمم پاره شد و به سمت صدا برگشتم يا گهید يصدا با

 چه خبره؟ : آرشام

 ! دوستت و جمع کن ببر نیا شهیفقط اگه م...  یچیه -

آدما دنبال مکمل خودشونن  شهیهم. بر عکس سولماز ه؛یدر کل آدم کم حرف و آروم اوشیس. دیهمون موقع سر رس اوشیس

 !گهید

 . میبرس مونیعروس خوش خنده ت رو ببر ما به کار و زندگ نیا ایب! يچه خوب شد اومد اوشیا س -

 . ییپررو یلیخ: سولماز

 . زمیعز يلطف دار -

 . که در حال رفتن بودن برد ییو سولماز و با خودش به طرف مهمون ها دیخند اوشیس

 ! اون کانال؟ يباز زد يتازه ادم شده بود نیدیآ: آرشام

 : و گفت دیخند نیدیآ

 ! تو همآره ؟ -

 ... و لحن حرف زدنش تنگ شده بود  نیدیآ يدلم برا. دمیجلوشو گرفتم و تو دلم خند عیحرفاشون خنده م گرفت اما سر از

 : رو جلو صورتم گرفت و گفت يدیکل آرشام

 . ایب: آرشام

 . نگاهش کردم گنگ

  ه؟یچ نیا -



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٣٨٥ 

 ! دهیسمش کلمن بگم؟ ا شهیم! اجازه خانوم؟: نیدیآ

 : حرص نگاهش کردم و گفتم با

 . شدمیمن متوجه نم یگفت یاگه نم. دانش اموز نمونه کالیبار! نه بابا -

 : خم شد و گفت یکم نیدیآ

 . کنم یخواهش م -

 : برگشت سمتش و گفت آرشام

 ! ؟یبس کن شهیم نیدیآ -

 ! بله قربان: نیدیآ

 . نگفتم يزیو چ دمیخند آروم

 . و مقابلم نگه داشت دیت من برگشت و دسته کلدوباره سم آرشام

 . امشب اونجا بمون الست؛یو دیکل نیا. رشیبگ: آرشام

 : رو نگه داشته بود زدم و گفتم دیپشت دست به دستش که کل با

 . خونه دوستم رمیمن م. ستیالزم ن -

 ! بگذرونم دیشب رو کجا با دونمیال نماص! کنه اما نه تو چالوس یم یشمال زندگ هیعط! گنیم نیدروغ شاخ دار به ا یعنی

 : تخس گفت يصداشو نازك کرد و مثل بچه ها نیدیآ

 ! دماغت دراز شده. نیبب نهیبرو خودتو تو آ. وینوکیپ يشد ؟یگ یدروغگو؛ چرا دروغ م. دروغگو -

 . اما لبخند از رو لبام نرفت رمیتا جلو خنده م رو بگ دمیگز لبمو

 : فتبه پشت آرشام زد و گ نیدیآ

 ! نه ایواقعا صحت داره  نمیخواستم بب یبودم اما م دهیالبته از کالغا شن. مچشو گرفتم؟ واقعا دروغ گفت يدید -

 : کردم و گفتم زیر چشمامو

  نا؟یمل -

 به رنی؟ با خودشونم درگ! به حرفم ای خندنیبه من م نایا ستیمعلوم ن. دنیرو نگاه کردن و آروم خند گهیهمد نیدیو آ آرشام

 ! خدا

 . میامشب اونجا بمون که فردا باهم صحبت کن. ریرو بگ دیکل نیا: آرشام

 . قبول کنم تونمینه نم -

 : و انداخت بغلم و گفت دیکل. و اومد سمتم دیو از دست آرشام قاپ دیدست کل نیدیآ

 ! ادیانقدر ناز نکن که ناز کردن بهت نم ریبگ! بابا میبر نیبش -
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 . رفت نشیه سمت ماشتکون داد و ب يسر آرشام

 یآرشام م. یپس بهتره همونجا بمون يموندن که ندار يبرا ییجا. خواد تو رو بخوره یآرشام که نم! باز خر نشو يملود: نیدیآ

 خب؟ . ایشو و پشت سر ما ب نتیاالن هم مثل بچه خوب برو سوار ماش. احتماال خودش گفته. خواد باهات صحبت کنه

به قرار گذاشتن  ازین گهید. قبول کنم و باهاشون برم دیکه نداشتم برم پس با ییجا. گفت یراست م. گفتن نداشتم يبرا یحرف

 ...  میزنیبا هم حرف م میو همونجا مستق ستیهم ن

 تونستمیم... کرد  یبهم نگاه م نهیآرشام بود که تو جاده از آ نیب زیحواسم به دو چشم ت. شدم و به راه افتادم نیماش سوار

 . دوباره تو دلم غوغا به پا شد. متفاوتش رو خودم حس کنم يو نگاه ها ینگران

 

 دلم زیبا تو عز یچقد قشنگه عاشق*

 دلم زیجاتو عز گهید رهیگ ینم یچکیه

 نیریخواب ش هیقشنگه اون نگات مثه  چقد

 * نینگاهم عشق و بب يباال تو نیهم ایب

 

 

 تونستمیم... کرد  یبهم نگاه م نهیآرشام بود که تو جاده از آ نیب زیتحواسم به دو چشم . شدم و به راه افتادم نیماش سوار

 .دوباره تو دلم غوغا به پا شد. متفاوتش رو خودم حس کنم يو نگاه ها ینگران

 

 يقرار یواسم چه ب هیمیچقد نگات صم* 

 يزاریمن م يوقتتو فقط برا تموم

 یاز بس که با ارزش يشد میزندگ تموم

 *یکشینفس م يدار من يکه تو هوا ممنون

 

 ییمثل الال...  دیرس یبه گوش م ایامواج در يصدا. شدم ادهیپارك کردم و پ الیجلو و. میدیرس الیساعت به و کیاز  بعد

 . شبانه نوازشگر بود

 . ایکردم برم لب در یکه جرات نم زدیم يانقدر هوا سرد بود و باد تند. میشد الیو آرشام وارد و نیدیآ همراه

 : رد آشپزخونه شد و گفتوا آرشام

 ! کنه یگرمت م. بخور ایب یکنم خواست یقهوه هم حاظر م. یبخواب یتونیم یتو هر کدوم از اتاق ها خواست. راحت باش -

 ! چه مهربون شده اوه،
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 . لب گفتم ریز يتکون دادم و باشه ا يسر

 . چقدر خسته م دمیتازه فهم! خوابم یم رمیعاقا من م: نیدیآ

 . دیکش يا ازهیم باز کرد و خماز ه دستاشو

 . ریشبت بخ. باشه: آرشام

 . یخوب بخواب. جان يملود ریشب بخ: نیدیآ

 :گفتم ریزدم و شب بخ يروش لبخند به

 . شبت خوش ،یمرس -

با به  .شدم که با دخترا خاطره داشتم یاز پله ها باال رفتم و وارد اتاق. داخل خونه سرد بود يفضا. دور خودم حلقه کردم دستامو

 . لبخند رو لبام نشست میکه با هم داشت یاوردن لحظات خوش ادی

 یوقت. بود و حس آوردنش و نداشتم نیپر از لباسم تو ماش یمتاسفانه کوله پشت. دمیپتو خز ریو با پالتو ز دمیتخت دراز کش رو

 ... فرو رفتم  یقیشد و آروم به خواب نه چندان عم نیکردم و بدنم داغ شد، چشمام سنگ یاحساس گرم

 

**** 

 

داشتم خفه  ادیز ياز گرما. پالتو رو باز کردم يپتو رو کنار زدم و دکمه ها. دمیتنم از خواب پر یسیعرق و خ زشیاحساس ر با

 . نداشت يا دهیخودمو فوت کردم اما فا. کردم یم یاحساس خفگ شدم؛یم

 ... بود و سرد  شیهوا گرگ و م. بهم بخوره یتا باد خنکشده بود؛ پنجره رو باز کردم  سیسرم از عرق خ يو موها رِگلویز

فضا سرد  کدفعهیچه  شدم؛یداشتم خفه م يوا. دمیاز تو لرز یدکلته تنم بود اما اصال سرما رو حس نکردم اما بعد از مدت نکهیا با

نشسته و سرشو  زیرو م یکس مدیبا دقت که نگاه کردم د. افتاد نیرو زم يبلند هیخواستم پنجره رو ببندم که چشمم به سا! شد

 ! دارم زیهم با اون م يشطرنج گذاشته؛ اه چه خاطره بد زیرو م

. کردم چشمامو ببندم و بخوابم اما نتونستم یپهلو به اون پهلو شدم و سع نیاز ا. دمیرو بستم و دوباره سرجام دراز کش پنجره

و آروم از اتاق  دمیبلند شدم و پالتو پوش. بود دهیب از سرم پرخوا. شده بود دنمیبهم غلبه کرده بود و مانع خواب يحس کنجکاو

 . شدم جخار الیاومدم و از و رونیب

هم انگار به  ایدر! ارامش بخش بود یصداش مثل قرص. فتادیآروم روهم م یلیکم شده بود؛ امواج خ یلیخ ایامواج در يصدا

 ! برد یخواب فرو رفته بود و در ارامش به سر م

با دقت که . کرد یاز چهره فرد رو مشخص م یماه کم فینور ضع. شدم زیم کیپشت ساختمون رفتم و نزد ن،یچپاور نیپاورچ

. شدم کیآروم بهش نزد یلیخ. نشسته بود یحرکت چیرو دستاش گذاشته بود و بدون ه شیشونیپ! آرشام دمینگاه کردم د
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دستمو رو شونه ش ! دهیاومده تو سرما نشسته و خواب !شده؟ وونهیدپسرِ ! منظم و آرومش نشون از خواب بود ينفسا يصدا

 . بار زمزمه وار اسمشو به زبون آوردم نیدوباره تکونش دادم و ا. نکرد یحرکت چیه. نرم تکونش دادم یلیگذاشتم و خ

 ! شو داریآرشام؟ آرشام؟ آرشام ب -

 . ستادمیتکون شونه هاش، دستمو برداشتم و صاف ا با

 : خواب آلود و گرفته گفت يبا صدا. باز نگاهم کرد مهین يمابلند کرد و با چش سرشو

 شده؟  یچ -

 ! ؟يدیخواب نجایچرا ا. بلند شو برو تو -

 . و از جاش بلند شد دیو مال چشماش

 . که فکرم آزاد بشه رونیبودم، اومده بودم ب دهینخواب: آرشام

 . نگاه کردم ينرگس تو باغچه فانتر ينزدم و به گل ها یحرف

 ! يچه زود بلند شد. زده دهیتازه سپ ؟یکن یم کاریچ نجایا تو ا: مآرشا

 : نگاه کردم و گفتم بهش

 ! مگه ساعت چنده؟ -

 ! پنج و ربع: آرشام

 . بخورم ییهوا هی رونیب امیخوابم نبرد گفتم ب گهیبعدش د. دمیاز خواب پر -

 : سر تا پام و نگاه کرد و گفت آرشام

  ؟یشکل نیا -

 ! چشه؟. آره-

 : بهم انداخت و گفت یهینگاه عاقل اندر سف آرشام

 ! ستیبگو چش ن -

 ! نداشتم که بدم؛ راستش اصال حوصله کل و کول انداختن نداشتم یجواب

 . و ها کرد دیدستاشو بهم مال آرشام

 ! م؟یراه بنداز جانیه یکم يحاضر. دیمنم خواب از سرم پر... اوم : آرشام

 : تعجب گفتم با

 ! ؟میراه بنداز -

 : باال انداخت و گفت ابرو

 . آره  -
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 ! یگیم یچ شمیمتوجه نم -

 . هوا هم که روشن شده. تهران میگردیبرم! کورس انداختن يبرا دهیاالن حال م: آرشام

 ! مسابقه؟ یعنی -

 : تکون داد و گفت نیسرشو به طرف آرشام

 ! گفت شهیم نمیا. هوم -

وقت بود  یلیمنم که خ. ت داده بود و روشن شده بود اما ماه هنوز تو اسمون بودو از دس شیکیهوا تار. آسمون نگاه کردم به

 . دادم قبول کنم حیمدت نداشتم پس ترج نیتو ا یمثل رانندگ یجانیه

 . باشه -

 ! راز دلشو به طرف مقابل بگه دیباخت با یهر ک! یشرط: آرشام

حرف نداشت پس  میمن رانندگ! باختمیالبته اگه م! م؟خواست که بگم دوستش دار یاز من م یعنی. بهت نگاهش کردم با

 ! ستین یبودنش شک يپس تو حرفه ا ادیبرم یاز دست آرشام همه چ! يراننده حرفه ا کینداشتم اما اون پسر بود و  ینگران

 ! خودم و دلمه نیو ب هیچون راز دلم خصوص ؟يبذار گهیشرط د هی شهیحاال نم -

 ! منم هست يبرا هینطوریتو ا ياگه برا ؛ینبز رشیز دینبا! د نشد: آرشام

 ! قبول. خب لهیخ -

 ! مطمئن؟: آرشام

 . آره -

 ! ستادهیا ینداشته باش چون روبروت قهرمان رال نانیبه خودت اطم ادیز: آرشام

 :زدم و گفتم يپوزخند

 . ا؟ تو نگران من نباش -

بردارم تو چشماش با  یبترسم و قدم نکهیبدون ا. شد کیقدم بهم نزد کیخوشرنگش بهم نگاه کرد و  يبا چشما آرشام

 . دیباریاز چشماش غرور م. شجاعت زل زدم

 ! کوچولو شمیچرا ناخود اگاه نگرانت م دونمیاما نم: آرشام

 ! نکردن یچرا لبام حرکت دونمیاما نم یخواستم بگم کوچولو خودت. رو روشن کرد نشیبلند از کنارم رد شد و ماش يبا قدما و

 . و به حرکت در اوردم نیسوار شدم و ماش عیسر. دمیتازه سرما رو حس کردم و لرز. اوردم رونیو ب چییبردم و سو بمیج تو دست

بلند شد؛  لمیموبا يصدا. که آروم پشت سر آرشام حرکت کرد دمیرو د یمشکوک نیماش شدمیداشتم از محوطه خارج م یوقت

 ... از تو کانتکت حذفش کرده بودم  نکهیدارم با ا ادیه هنوزه به شماره ش و هنوز ک. اس ام اس از طرف آرشام بود

 : نوشته بود آرشام
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 "! میکن یشروع م شهیطرفه م کیاز جاده به طرف تهران که  " -

 ! ستین نیکه بهتر دادمیبردم و بهش نشون م یم دیمن با. پرت کردم یو رو صندل لیموبا

 . روندم یآرشام جلو زدم و به طرف جاده اصل نیا سرعت از ماشب. قدرت به پدال فشار اوردم و گاز دادم با

که تا چند لحظه  يدود يها شهیبا ش یمشک يکمر. میتا هم زمان حرکت کن میستادیا يکنار میدیرس یبه جاده اصل یوقت

 . رفت شیکرد با سرعت به طرف جاده پ یم بمونیداشت تعق شیپ

 .بود میمال شدیپخش م ستمشیکه از س یگآهن يصدا. دیکش نییرو پا نیماش شهیش آرشام

 

 استیفکرم رفتن در يهمه  رمیدلگ یوقت* 

 استیدن يهمه  ایخوشحالم واسه من در یوقت

 با تو همدردم يریدلگ یوقت یدلتنگ یوقت

 *کردم یروزا رو من با عشق تو زندگ یلیخ

 

 .از رو چشماش برداشت شویفتابآ نکیاز من ع تیاونم به تبع. سرم گذاشتم و بهش نگاه کردم يباال نکمویع

 شده؟ يزیچ: آرشام

 تابلوهه؟ افمیانقدر ق! بهش بگم؟ يزیچ هی خوامیم دیکجا فهم از

 تهران؟ میریم میدار يبهش خبر داد ؟یچ نیدیآ -

 :رو چشماش گذاشت و گفت نکویع آرشام

 .بهش زنگ زدم و گفتم -

 .ذاشتم و به آرشام نگاه کردمو رو چشمام گ نکیع. تکون دادم و به جلو نگاه کردم سرمو

 !آماده؟: آرشام

 ! میاز کارش خنده م گرفت؛ مثل بچه ها شده بود. تا سه شمرد بلند،

که درونم  يادیز جانیاز ه. وجود نداشت یطرفه بود و مشکل هیخداروشکر جاده . گفتن سه با تمام قدرت پا رو پدال فشردم با

 . دیو ترس عقب افتادن و باختن از آرشام تنم لرز ادیز جانیاز ه. زدیتند تند م رو پر کرده بود تپش قلب گرفته بودم؛ قلبم

آرشام از . بغل به پشت نگاه کردم نهیاز ا. اضافه کردم نیحفظ کردم و با ارامش دنده عوض کردم و به سرعت ماش مویخونسرد

بود چون جاده فوق العاده خلوت بود  اریباهام  دفعه شانس نیا. گاز دادم يشتریزدم و با سرعت پ يلبخند. من عقب افتاده بود

 . کرد ینم دیما رو تهد يو خطر
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همون موقع آرشام مثل جت . و از پشت فرمون برداشتم و به چشم زدم نکیع. زدیبود و نور چشمامو م دهیکش غهیت افتاب

 . باالخره ازم جلو زد...  یلعنت! محکم رو فرمون زدم. ازکنارم گذشت

حرف نداشت و  میاز خودم مطمئن بودم چون رانندگ. جاده بودم يها چیکردم اما مراقب پ یم رو پدال گاز خالزور داشت یچ هر

 ! عالقه به روندن داشتم یاز بچگ. داشتم یمهارت خاص

 جاده خلوت و از نیتو ا دمیترس ییطرف از تنها هیاز ! شدیمحو م ریاز قبل تو مس شتریآرشام ب نیماش رفتمیجلوتر م یچ هر

 ... ندادم و به راهم ادامه دادم  تیباال رفته بود اما اهم یلیسرعتم خ...  دادیفکر باختن ازارم م نکهیا گهیطرف د

! گهیت کنه د مهیخواد جر یفوقش م. حفظ کن تویخونسرد يملود! بدبخت شدم يوا. خورد سیپل نیدور چشمم به ماش از

بخوام  نکهیاز آرشام عقب افتادم چه برسه به ا ينطوریهم. من بگذره همیجر ریبشه و از خ یفرج دیسرعتمو کم کردم که شا

 ! فتمیتوقف کنم و بعد از مشاجره راه ب

هم از دماغم در  یذره خوش شانس هیاون . شانس که ندارم. توقف برام دست تکون داد که کنار بزنم کیبا تابلو کوچ سیپل

 ! نبودم که نجایاگه شانس داشتم ا. اومد

 ...  یلعنت! طرفه هیجاده  نیاونم تو ا! بود؟ سیحاال االن چه وقت ظاهر شدن پل. فرستادم و کنار زدم ونریب نفسمو

نامه  یخم شدم و از تو داشبورت گواه. رونیب امیمرد جوون اشاره کرد که ب. چرخوندم رونیسرمو به ب شهیضربه به ش يصدا با

فکر کردم که مگه آرشام از من جلو نزده بود؟ پس چطور  نیشم به ا ادهیپ نیاز ماش نکهیقبل از ا. و در اوردم نیو مدارك ماش

 يجا هی. ندارم یحس خوب...  دونمینم! شد و گذاشت که بره مهیازم جلو زده بود زودتر جر یوقت دیشا! جلو آرشام رو نگرفت؟

 ! لنگه یکار م

 . شدم ادهیضربه مکرر به پنجره پ با

 ! ه؟یگچه طرز رانند نیا. سالم: سیپل

 چطور؟ . سالم جناب -

رو به خطر  گهیجون مسافران د دیشا نیگ ینم ن؟یانداخت یشمارتون نگاه لومتریبه ک. سرعتتون سرسام آور بود: سیپل

 ! ن؟یبنداز

 . باال زدم و رو موهام گذاشتم نکمویع

 ! شم؟یم مهیحاال چقدر جر. اومده بود شیبرام پ يکار ضرور. آخه من عجله داشتم -

 . بود نگاه کرد و بعد به من نمینگاهشو از مدارك برداشت و به پشت من که ماش سیپل

 . گم یاالن بهتون م: سیپل

 ایلحظه دن کیبو باعث سوزش چشمام شد و در  يتند. دیکش ریو سرم ت دیبه مغزم رس شیبه مشامم خورد که سرد يتند يبو

 . و تار شد رهیروم ت شیپ
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**** 

 

خواستم . سر و گردنمو صاف کردم. بود اهپوشیمرد س کی دمیکه د يزیچ نیاول. خورد چشم باز کردمکه بهم  يدینور شد با

منو نشونده بودن و دستامو از پشت بسته  یرو صندل. به دستام نگاه کردم. گردنمو ماساژ بدم که متوجه شدم دستام رو بستن

 ! کجام؟ من افتاد؟ من يبرا یقچه اتفا! شد؟ داشونیاز کجا پ نایا. بودن

 : لب باز کردم و گفتم یحال یب با

  ؟يدار کارمیچ ؟یهست یتو ک -

 . قفل شدن در بلند شد يرفت و پشت سرش صدا رونیاز اتاق ب یبدون حرف مرد

  نجا؟یاومدم ا يچطور! کجاست؟ گهید نجایا ایخدا

. خالف چرخوندم و چشمامو بستمسرمو سمت م. و تحملش ازار دهنده بود خوردیاز پنجره اتاقک به داخل م يدیشد نور

کجا بود که منو آورده بودن و  نجایدونستم ا ینم. از ترس و دلهره بود یاحساس حالت تهوع که ناش. داشتم ياحساس بد

بود؟  دهیبه تهران رس یعنی! چرا منو گرفته بودن؟ آرشام کجا بود؟! فتهبود که منو گروگان گر یدونستم ک ینم! بود یچ لشیدل

 ... نداشتم  یخدا؟ من که دشمن ومدیسر من م دیبود که با ییالچه ب نیا

 ! ینبود جز دوتا صندل یچیداخل اتاق ه. تو قفل در چشم باز کردم دیکل دنیچرخ يصدا با

 ! و چندش اور بود دانهیپل. لبخندش اصال دوستانه نبود. زد يشد و لبخند کمینزد نکیبا کاله لبه دار و ع يمرد

 پدر خوبن؟ ! داریمشتاق د ن؟یخوب. یخانوم هاشم سالم. به به: مرد

 ! شناسه؟یبود؟ من و از کجا م یک نیا. نگاهش کردم یجیگ با

  ؟یهست یتو ک -

 ! حاال یفهمیم. ادهیوقت ز: مرد

 : گفتم یعصب

  نجا؟یا يچرا منو آورد ؟یهست یبگو ک! حاال بفهمم نیخوام هم یم -

 . ستو رو زانو خم شد و نش ستادیمن ا يروبرو

 . یفهمیبه وقتش م. صبر داشته باش خانوم کوچولو: مرد

 . تو جام تکون خوردم. درد گرفته بود دستام

  ؟يخوا یاز من م یچ. دستامو باز کن یلعنت! کوچولو عمته -

 . دمیدستشو جلو آورد که صورتمو نوازش کنه اما سرمو برگردوندم و عقب کش مرد
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 . به من نزن فتویدست کث -

 . دیخند کیرستیه مرد

 ! م؟یمن ک یبدون يخوا یم. فمیآره من کث: مرد

 . کردم سکوت

 شدمیرد م تیاز صد متر یوقت. يبنداز کهیو ت یهمه رو مسخره کن یعادت داشت شهیهم. بودن فیهمه پسرا از نظر تو کث: مرد

 ضیبا هم ضد و نق. جالب بود رفتارات برام. ومدیازت خوشم م. يکرد یرو انتخاب م يا گهید ریو مس يکرد یراهتو کج م

 کیداشتم بهت نزد یسع شهیهم. يو شوخ طبع بود یگرفتیگرم م عیسر تاتاما با دوس یداشت يو مغرور يچهره جد! داشت

 يبرام جالب بود. ومدیو زبون دراز بودنت خوشم م ییاز پررو... بشم 

 یاما وقت یگرفتیخاطر شهرت و ثروت بابات خودتو مکردم به  یفکر م! گهید يبرعکس دخترا. یگرفتیازم فاصله م شهیهم اما

 یقیعاشق موس. يخوش گذرون بود. نداشت یتیثروت برات اهم! که کال تو ذات و خونته دمیکم کم فهم زدمیباهات حرف م

ساز . يکرد یو از برنامه روزانه ت حذف نم يکرد یرو فراموش نم تمورد عالقه  يوقت کنسرت خواننده ها چیه. يبود

عاشق . انویپ سیبه تدر يکه شروع کرد هیو چند ماه یگرفت سیبه تدر میباالخره بعد از سال ها تصم. بود انوید عالقه ت پمور

 يمجنون تو شد دنید ااما امروز ب يشور و شوق گذشته رو ندار میمثل قد گهید. يدیوبا عشق بهشون درس م ییبچه ها

 ! طونیمغرور و ش يملود يشد! میقد یلیل

 ! اطالعات و از کجا اورد؟ نیا. ه طرفش برگردوندم و با دهن باز نگاهش کردمب سرمو

 : داد گفتم با

 ... هان؟ د بگو  ؟یلعنت یهست یتو ک -

 . از جاش بلند شد و بدون توجه به من به حرفش ادامه داد مرد

 ! من ؛یمال من باش دیبا ،یمال مجنون باش دیتو نبا. ذارمیاما من نم: مرد

من با  یکه از مسائل شخص هیمرد ک نیا ه؟یک نیا! من يخدا. دیکوبیام م نهیوار به س وانهیقلبم د. بم باال رفتقل ضربان

صداش برام اشنا بود اما با ذهن قفل شده من . نشه دهیکه گذاشته بود پوشونده بود تا د یو کاله نکیچهره ش رو با ع! خبره؟

 . برام اشنا نبود زیچ چیه

! فکر کرده من جا زدم دیراجب من بکنه، شا يآرشام فکر بد دیهمراهم نبود؛ شا لمیموبا. امان و آرشام بودمفقط نگران م االن

من . مرد نجات بده نیمنو از دست ا. خدا لطفا کمکم کن فته؟یم یاالن اگه مامان زنگ بزنه و در دسترس نباشم چه اتفاق

 ! ترسمیم

  ؟یدونیرو از کجا م نایتو ا... تو  -

 . در اورد نکشویلحظه به سمتم برگشت و کاله و ع کیر د مرد
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 ! امکان نداره نیا! نـــه. بهت و وحشت بهش نگاه کردم با

 : نگاهم کرد و گفت ثانهیخب

  ؟یحاال شناخت! خانوم يسالم عرض شد ملود -

 ! شهیباورم نم. باره بدون حرف نگاهش کردم نیبار پلک زدم و چند چند

 : و گفت دیخند

 به من؟  يزل زد تیگاو يچشما نیچرا با ا ه؟یچ -

 . کردم و نگاهش کردم زیچشمامو ر. دهنمو قورت دادم اب

 ! ياون خواهرت بس نبود، حاال تو هم اضافه شد ؟يخوا یاز جونم م یچ ؟یشد عوض داتیتو از کجا پ -

 : کرد و گفت اخم

- یه یکن یم يرو ادهیز يدار! یه . 

 : گفتم یعصب

 ؟  ؟آرهیبه خاطر پول منو گرفت... ه ه ؟يرو يادیز -

 . نباشم گرانیمال دارم که محتاج پول د ياونقدر! خفه شو: ونداد

 : زدم و گفتم يپوزخند

 نه؟ . يریکه باج بگ یمنو گرفت نیبخاطر هم. که بابام داره يمال ندار يپس اون قدر -

 . وردا نییدست مشت شده شو باال اورد اما تو هوا موند و آروم پا ونداد

 : شده گفت دیکل يدندونا نیب از

 . یدست روت بلند کنم چون برام باارزش تونمیکه نم يشانس اورد: ونداد

 با ارزشم؟  یاز لحاظ مال -

 : اورد و گفت جوش

 ! خفه شو -

 . از دستم ساخته نبود يدستام درد گرفته بود و کار. نزدم و با پوزخند و نفرت نگاهش کردم یحرف

  ؟يدار کاریبه من چ نجا؟یا يردچرا منو او -

 . کشمیدست نم رمیتا حقمو نگ! ریحقگ گنیکه نرفته به من م ادتی! ییاصل مطلب تو: ونداد

 . شده نگاهش کردم زیر يچشما با

  ه؟یمنظورت چ -

 ...  يملود يو باهوش بود یگرفتیقبال زود م. يدیکه شن نیهم: ونداد
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 : زدم و گفتم يپوزخند

 . رخانیکفگ رکمیز يهمون ملود من. نگران نباش -

 . و با صورت قرمز شده نگاهم کرد دییرو هم سا دندوناشو

 ! فیح. به خودم اجازه بدم روت دست بلند کنم تونمیکه دوستت دارم و نم فیح... که  فیح: ونداد

 . آبرومو باال انداختم يتا هیخم کردم و  یکم سرمو

 . دست بلند کن ایب! ا؟ نه بابا -

 :دامه دادما بلند

 ها؟  ؟یروم دست بلند کن يکه بخوا یهست یتو ک -

  ؟يدیفهم. شهینه چندان دور صاحب تو م يا ندهیکه در ا یکس. رمیمن ونداد حقگ: ونداد

 : خودش داد زدم مثل

 ! تو خواب. که من زن تو بشم ینیتو خواب بب. دمینه نفهم -

 . کرد و دوباره بهم نگاه دیکالفه دست به صورتش کش ونداد

 . یمن خاص يمن دوستت دارم؛ تو برا یفهمید المصب چرا نم: ونداد

 . دمیو با تمسخر خند یعصب

 دوست دخترات؟  هیمثل بق ؟يخاص؟ جد -

 . يریرو اعصابم م يدار گهید: ونداد

 . شمیم تیدستمو باز کن دارم اذ. ریکفگ یکن یم یاعصاب منو خط خط يفعال که تو دار -

پس . ذارمیجواب نم یهاتو ب هیو کنا شین میمثل قد گهید. کنم یدارم داغ م واشی واشی گهیه کوچولو، دجوج نیبب: ونداد

 . خانوم کوچولو ینیب یچون بد م ینکن نیبهتره توه

 دینبا. سکوت کردم و فقط با نفرت نگاهش کردم. دادیم لمیو تحو پروندیکه آرشام بهم م یکالم کهیاحمق؛ همش ت ي پسره

 . ادیبر م یهمه چ نیاز دست ا! شدیم يکردم چون همونطور که خودش گفت خطر یباهاش بحث م نیااز  شتریب

 . اومد رونیاز ب یکلفت و گوش خراش يصدا

 . اومده شیپ یمشکل هی! ایب سییر -

 . اومدم: ونداد

 : و گفت دیخارج بشه به سمتم چرخ نکهیاز ا قبل

 یدفعه جواب منف نیو ا هیجوابت همون اول دونمیم نکهیبا ا. ینیب یباباجونتو نم گهید ای یمونیبا من م ای. خوب فکراتو بکن -

 ! یکن ینم دمیمطمئنم که نا ام. يدیبه من نم
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 . بخوام سرش داد بکشم و اعتراض کنم، با خنده چندش اورش اتاق رو ترك کرد نکهیاز ا قبل

اون داره منو تو ! کنه یم دیکه اون منو تهد دهیبه کجا رسکرد؟ کار  دیاون منو تهد! دم؟یشنیم یچ. تو چشمام جمع شد اشک

من ! اما نه! ... قبول کنم باهاش ازدواج کنم نکهینداشتم جز ا یپس راه. بزنه یبیبه بابام اس دمیبهش اجازه نم...  ذارهیمنگنه م

! نه يوا. به بابا بیاس يام کرده برارو استخد یادم ایحتما مثل وان! گهیهم راست م دینه شا. گهیداره دروغ م دیشا. تونستمینم

لبامو تو هم جمع کردم تا . رفتیم کدفعهیو  ومدیبه ذهنم م زیهمه چ. درست فکر کنم تونستمینم. سرمو با شدت تکون دادم

 . م سر خورد ونهو آروم رو گ دیقطره اشک از چشمم چک کی. نکنم اما نشد هیگر

اشک رو گونه م هم رو ... کردم  یم یاحساس خفگ. حس شده بود یو ب کرد یحرکت بودن درد م یو پاهام از بس ب دست

 ! شدیصورتم جا خشک کرده بود و باعث ازار پوستم م

 ! یدست و پامو باز کن لعنت ایب -

. اعصابمو خورد کرده بود يسردرد بدجور. بودم خراش گرفته بود دهیکش غیگلوم از بس ج. جواب نداد یداد زدم کس یچ هر

 . ببرم ادیچشمامو بستم تا درد و از . ردم و رو شونه م گذاشتمسرمو کج ک

غذا اومد داخل؛ جلو پام گذاشت و  ینینبود با س گاردیشباهت به باد یکه ب یساعت بعد مرد گردن کلفت کیکنم حدود  فکر

 . شده بوداز بس طناب و محکم بسته بود، رو مچ دستم ردش موند و کبود . شروع کرد به باز کردن دست و پاهام

. چوندیپامو تو هوا گرفت و پ. حرفا بود نیفرصت استفاده کردم و پامو بلند کردم که به شکمش بزنم اما اون زرنگتر از ا از

! دنیزانو و آرنج هام ترک! اوف. گرومپ افتادنم بلند شد يشدم و صدا نیو انجام داد که پخش زم نکاریوقفه ا یانقدر ب یعوض

 ! شانس یبه خشک. اه

 : اومد داخل و گفت ندادو

 بود؟  یچ يچه خبره؟ صدا -

 : زمختش گفت يبا صدا مرد

 ! خواست در بره یم -

 . زانوهامو ماساژ دادم تا دردش کم بشه. دادم هیکشوندم و بهش تک واریخودم و کنار د آروم

 : سرمو بلند کردم و گفتم تیعصبان با

 . رو ازم دور کن یمردك وحش نیا -

 . رونیهش اشاره کرد که بره ببا سر ب ونداد

 . شده نگاهم کرد زیر يبا چشما ونداد

 ! يتازه اومد ؟يبر یخواست یکجا م. يدر بر یخواست یکه م: ونداد

 . کن يباز سیبرو با دوستات دزد و پل. ستمین کاریمثل تو ب. شهیمامانم نگران م. بذار من برم -
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 : انگشت اشاره ش رو به طرفم گرفت و گفت ونداد

کردم  داتیتازه پ. دمیاجازه رو نم نیبهت ا گهیاما د يکرد رمیتو دانشگاه تحق یبه اندازه کاف. اریسگ منو باال ن ياون رو -

 ! ؟يبر ذارمیمگه م

 :زدم و گفتم پوزخند

 ! دمیتو رو هم د ياون رو -

 : توجه به حرفم به طرف در برگشت و گفت یب ونداد

 . خوام ینم یمن زن استخون. يخوریناهارتو م. بندمیو پاتو م اگه فکر فرار به سرت بزنه دست -

 . رونیبعد قهقهه زد و رفت ب و

نگاه  ینیبه س. ارمیحرصشو در ب تونمیهنوز که هنوزه م ادیخوشم م. دستام خفه ش کنم نیخواد با هم یدلم م! اشغال ي پسره

ضربه زدم که باعث شد آب تو ظرف  ینیبه س تیاز شدت عصبان. بادمجون با آب توش بود مهیبرنج و خورشت ق. کردم

 . زدم واریچشمامو بستم و سرمو چند بار به د. زهیتو برنج بر یخورشت و کم

 ! یلعنت ،یلعنت ،یلعنت -

 

**** 

 

 . دمیونداد و جلو چشمام د ياخمالو يچهره . که بهم وارد شد چشم باز کردم يدیشد يتکونا با

 هوم؟  -

 . شام بخور ایب ؟يچرا غذاتو نخورد: ونداد

 . دست و پامو دوباره بستن دمیساعت چنده که د نمیچشمامو ماساژ بدم و بب خواستم

 : به ونداد نگاه کردم و گفتم یعصب

 ! بازم کن ؟یدست و پامو بست ياز فرصت استفاده کرد -

 : باال انداخت و گفت ابرو

 ! هوونید يریمیم. مثل بچه ادم حرف گوش کن و شامتو بخور. نچ -

 . برم يبهتره بذار. نداره یکارت عاقبت خوش نیا. تو نگران خودت باش -

 . از جاش بلند شد و به طرف در رفت ونداد

 . يخوریشامتو تا ته م. شهینم تینه انگار حرف حساب حال: ونداد

 . .! رم... خو ...  یم... نِ  ؟یفهمینم. خورمینم -
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 : که گفت دمیشن صداشو. محکم بست ت،یدر و با عصبان ونداد

 ! به جهنم -

خدا صدامو . بسته شدمو رو زانوهام و سرمو روش گذاشتم يدستا. که دراز کرده بودم جمع کردم و تو شکمم فرو بردم پاهامو

بابا حتما در به در دنبال ! بهش قول داده بودم که تا غروب خونه باشم! کنه یسکته م یمامان از نگران. کمکم کن ؟يشنویم

 ...  داشمیخواد که هر چه زودتر پ یاز خدا کمک م هیبا بغض و گر مامانو  زنهیزنگ م لمیبه موبا نایلمنِ و م

 

**** 

 

 ! ؟یاز گشنگ ينمرد! يباز که تو غذاتو نخورد: ونداد

 . خوردیحرص م شتریو اون هم ب اوردمیمن فکمو درد نم ينطوریا. دادم اصال جوابشو ندم حیترج

  ؟ییانقدر کم غذا شهیهم. ينطوریا يریمیدختر م. يبخور يخوا یمصبحانه هم که ن: ونداد

 . به طرف پنجره برگردوندم سرمو

 ! با تواَم: ونداد

 . چشمام برق زد دمیکه د يزیچ از

 نه؟  یحرف بزن يخوا ینم: ونداد

 . برگردوندم سمت ونداد سرمو

 : مشکوك نگاهم کرد و گفت ونداد

  ؟يتو ذهنت دار يچه نقشه ا ه؟یچ -

 : شونه باال انداختم و گفتم. شک نکنه جوابشو دادم نیاز ا شتریب نکهیا يبرا

 ! گشنم شد کدفعهی. خوام صبحانه بخورم یدستامو باز کن م ایب. یچیه -

 : و گفت دیخند

 . يخوردیم دیهمون موقع که گفتم با. ریا؟ نخ -

 : بره گفت رونیب نکهیاز ابرد و قبل  رونیرو با خودش ب ینیس. برداشت واریش و از د هیتک

نداره فکر فرار به سرت  ریپنجره دزدگ يدیافتاد و تا د رونیچشمت به ب دمیمن نفهم يفکر کرد ؟يمنو خنگ فرض کرد -

 زد؟ 

 . و بست و قفل کرد در

 . افتاد نیبهش زدم که رو زم یکردم و با پا ضربه محکم یخال یرو صندل حرصمو
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  د؟یچطور فهم. اه -

اما به هر حال  اوردین خورمیدونست من نم یحتما چون م! اوردیبرام ناهار ن یفکر حت یب يپسره . ومدیظهر سراغم نبعد از  تا

 ! خوردمیهر چند که نم اوردیو غذا رو م دادیذره شعور به خرج م هی دیبا

انقدر ناراحت . ادیم شیپ یتم چدونس ینم. نگران مامان و بابا بودم. کرد یسرم به شدت درد م. حالم بد بود. نا نداشتم گهید

کردن هم بدم اومده بود و خسته شده بودم اما با  هیاز گر گهید. کنم یخال دیبا يدونستم چجور یبودم و بغض داشتم که نم

 ! که بغضمو کنترل کنم دمیلبامو گز. دادم و چشمامو بستم هیتک واریبه د موسر. وجود اشک تو چشمام جمع شد نیا

 : لب گفتم ریز

 . امیمن باالخره م. نیمامان، بابا جون نگران من نباش -

از همه طرف دارم ضربه . ختمیهمه تو خودم ر نیبس بود ا. توان نداشتم گهید. گوله گوله از چشمام خارج شدن اشکام

 ! بس بود يخودخور گهید. خورمیم

 ! نبود یپنجره پشت سرم نگاه کردم اما کس سرمو برگردوندم و به. اتاقک، با وحشت چشمامو باز کردم شهیشکستن ش يصدا با

. کرد یخم شده بود و داشت اطرافشو نگاه م رونیبه ب. به پشت نگاه کردم. دیبه سرعت وارد اتاق شد و سمت پنجره دو ونداد

 . نگاهمو ازش گرفتم و به کفشام نگاه کردم. دفعه برگشت سمتم؛ زل زد تو چشمام هی

! به پنجره ضربه زده بود؟ یک! چه خبره؟ نجایا... تو قفل در  دیکل دنیچرخ يشد و بعد صدا ناهنجار بسته شدن در بلند يصدا

رقم بخوره؟ من چقدر بدبختم که  يجور نیا دیچرا سرنوشت من با! اکشن لمیشده مثل ف! بود؟ یمنظور اون مرد از مشکل چ

 چیه. مامان اشک تو چشمام جمع شد ادیحرفاش و  ياداوردیبا ... برام بود  يحرفاش زنگ خطر نیا! دمیرسیم نجایبه ا دیبا

 . کنم از خودم بدم اومد و حرصم گرفت کاریچ دیدونستم با ینم نکهیاز ا. نداشتم يراه فرار

 . حبس شد نهیصدا نفسم تو س دنیشن با

 . بشه یبارون اتینذار اسمون در -

نگران  يِخاکستر لهیدو ت دمیکه د يزیچ نیاول. دوختم به عقب برگشتم و به پنجره چشم یو شوك زده اما به آروم جانیه با

 . بود

جا رو  نیا يچجور! شد؟ داشیاز کجا پ نیا. تو اتاق دیحرکت پر هیباال و با  دیآرشام خودشو کش دمیتو شک بودم که د هنوز

 ! کرد؟ دایپ

 يانقدر ذوق کرده بودم که اشکام جار. يدیبه دادم رس تیموقع نیتو بدتر. واقعا ازت ممنونم ایخدا. نگاهش کردم یخوشحال با

 ! صدا یآروم و ب. شد و به خنده افتادم

 : دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و گفت آرشام

  ؟یخوب -
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 . زدم و سرمو تکون دادم یجون یب لبخند

 . بعد از شر طناب راحت شدم و مچ دستامو ماساژ دادم يا هیثان. مشغول باز کردن دست و پاهام شد عیسر آرشام

 : آروم گفت آرشام

 . نییزود باش برو پا. دنیتا ما رو ند میبر نجایاز ا دیزود با -

 . ارتفاع منصرف شدم دنیپامو هم بذارم که با د یکیخواستم اون . انداختم رونیپامو ب کی. آروم به طرف پنجره هول داد منو

 . کنم یمن کمکت م نییشده؟ برو پا یچ: آرشام

 . ادهیش زارتفاع تونم،یمن نم -

 . نداره یکه ارتفاع نیا: آرشام

 ! تونمینه نم -

 . برو من مراقبت هستم. متره5فوقش ست؛ین ياالن وقت لجباز! يملود: آرشام

 !هر چه بادا باد گه؛ید مردمیفوقش م. مکث کردم هیدهنمو قورت دادم؛ چند ثان اب

 . باشه -

با . به طرفش برگشتم. و من خشکم زد دیچیونداد تو اتاق پ ادیفر يکه صدا نییپام رو رد کنم و بپرم پا یکیاون  خواستم

 . کرد یداشت نگاهمون م یشیات يصورت قرمز و چشما

  ؟يرو نجات بد یلیل ياومد! طرفا نیاز ا. اقا آرشام! به: ونداد

 ! يبد کرد. يکرد یم نکارویا دینبا. ونداد کارت اشتباه بود: آرشام

 ! نرو يملود. برو کنار. شیریازم بگ ذارمیکه به دستش اوردم و نم زهیچ نیمهم تر يدمن ملو يبرا. ستیمهم ن: ونداد

 ! دادمیلفتش م دیلعنت به من؛ نبا. ترس دوباره اومدم تو اتاق از

 . ستادیکه آرشام مانع شد و جلو ا رهیاومد سمتم که منو بگ ونداد

 . نشو کیبهش نزد: آرشام

 . برو کنار: ونداد

 . نارتو برو ک: آرشام

 . ش و گرفت قهیبهش نگاه کرد و  تیبا عصبان ونداد

 . گهیکس د چینه تو نه ه. يریرو ازم بگ يملود ذارمینم گهید: ونداد

 . دستاشو از لباسش جدا کرد و دستمو گرفت آرشام

 گوشه زندان؟  یفتیم ییبه جرم ادم ربا رنتیاگه بگ يفکر کرد جیه! احمق: آرشام

 . کنار يحاال بهتره بر. کنم یم يهرکار يبه خاطر ملود. چشامو کور کردهعشق  یدونیم! نه: ونداد
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دور  میگفت داشت شدیم. قدم به عقب برداشت و کم کم به سمت عقب حرکت کرد و منم مجبور بودم حرکت کنم کی آرشام

 ... کرد  یم دیو تهد ومدیو ونداد قدم به قدم به طرف آرشام م میدیچرخیاتاق م

 ! بشر زرنگه نیکنه که فرار کنم؛ چقدر ا یم کینزد ینو به طرف در خروجداره م! دمیفهم

 : بلند گفت ونداد

 . شهیکنار به ضررت تموم م ياگه نر! ینیب یآرشام بد م -

 ! یبکن یتونینم یغلط چیه: آرشام

 . يبرو با خودت ب يملود یتونینم. چون قدرت دست منه يدفعه برعکس حدس زد نیا. ا؟ چرا اتفاقا: ونداد

 . خب؛ باشه تو آروم باش لهیخ: آرشام

 ! شمیپ ادیب يملود يآرومم اما اگه بذار: ونداد

از سرت . خورنیبه درد تو نم يمثل ملود ییدخترا. ونداد خورنیبه دردت م یابونیخ يهمون دخترا! بهش فکرم نکن: آرشام

 . نیادیز

 جدا؟ : ونداد

 . آره: آرشام

 ! و راه فرار درست روبرومون بود میبود ستادهیکنار در ا قایدق

 ! برو نکهیا یعنیدستامو محکم فشرد و بعد دستاشو جدا کرد؛  آرشام

دوتا به جون  نیمنه که ا ریهمش تقص! فتهیم یدونستم چه اتفاق ینم! دمیترسیم. ازشون فاصله گرفتم و وارد هال شدم یکم

 . تنهاش بذارم تونمینه نم! کنه؟ یم کاریاگه من برم آرشام چ! هم افتادن

 . کنم؛ سمت چپ کنار پله که به طبقه باالتر راه داشت بود دایپشتم نگاه کردم که راه خروج و پ به

 :زد ادیفر ونداد

 . يبد يو فرار يملود ذارمینم. در برو کنار تا نزدمت ياز جلو -

. بود و آرشام رو نشونه گرفته بود دست ونداد تفنگ. اومده بودن رونیونداد و آرشام هم ب. وحشت به سمتشون برگشتم با

 ! احساس کردم قلبم اومد تو دهنم

 :گفتم بلند

 ! وونه؟ید یکن یم کاریچ -

 : با اخم نگاهم کرد و گفت ونداد

 ! یکن یبا عشقت خداحافظ دیو گرنه با ستایکنارم وا ایساکت شو و ب -

 : نگام کنه بلند گفت نکهیبدون ا آرشام
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 ! برو. به حرفش گوش نده: آرشام

 . چرخوند و تفنگ و به طرف من گرفت دستاشو

 فدا کنه؟ ها؟  یکیاون  يحاظره جونشو برا یک: ونداد

 : دستاشو باال اورد و گفت آرشام

 ! باشه؟. میزنیبا هم راجبش حرف م. نیاسلحه رو بذار زم! ونداد -

 : دوباره تفنگ و به طرفش گرفت و گفت ونداد

 . نمونده یحرف گهید -

 : رشو به طرفم برگردوند و گفتس آرشام

 ! يبرو ملود! ستم؟یمگه با تو ن -

 . نگاهشون کردم؛ واقعا هول شده بودم یحرف و حرکت چیه بدون

 ! برو گمیم: آرشام

لحظه  کیدر . کردم چند قدم بلند به عقب برداشتم یهمونطور که نگاهشون م. صداش منو به حرکت وادار کرد تیقاطع

مثل ادم . ستادمیکه بلند شد از حرکت ا ییبرگشتم و با دو خودمو به در رسوندم اما با صدا. رونیبرم بگرفتم بدوم و  میتصم

کرد و لرزه  خیتنم ... کند زد  یلیو از دست داد و خ شیشگیهم تمیقلبم ر د؛یرنفسم ب. و به اون دو نگاه کردم دمیچرخ یاهن

 ... تو بدنم موج زد  يا

 : و گفتم دمیکش غیکه داشتم ج یتوان نیاخر با

 ! آرشام -

 . افتاده بود رسوندم نیخودم اومدم و با سرعت خودمو به آرشام که رو زم به

 . کنم یخواهش م. بلند شو! آرشام نه -

با دست راست دستشو . دستشو به طرفم دراز کرد. بهم زد ینگاهشو بهم دوخت و با مکث لبخند کم جون. باز کرد چشماشو

ونداد  يآرشام بلند شد و توانشو چمع کرد و روبرو. ت چپ پشتشو نگه داشتم و کمک کردم بلند بشهمحکم گرفتم و با دس

 . ستادیا

 . شدیانگار از جونم ذره ذره کم م دمیآرشامو د نهیشده از س يخون جار یوقت

 : گفت یگرفته و کم جون يبا صدا آرشام

 ! راحت شد پسرخاله؟ التیخ -

 . شده نگاه کرد ياخت و با وحشت به بدن آرشام و خون جاراند نیاسلحه رو رو زم ونداد

 . آرشام بود که مزاحم سکوت فضا شده بود نهیتند و خس خس س يفقط نفسا. تو فضا بوجود اومده بود يبد سکوت
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 : و گفت دیبه صورتش کش یدست ونداد

 ... آرشام من : ونداد

 . د جواب دادمنگاهش کردم و تن ظیبا اخم غل. تمام وجودمو پر کرد خشم

 ها؟  ؟یعوض یتو چ -

همون . سرمو به سمتش برگردوندم. از پشت مانعم شد و محکم دستامو پشتم نگه داشت یکیبلند سمتش رفتم که  يقدما با

 ! بود یابونیغول ب

 . بغلش دست و پا زدم و داد زدم تو

 . ولم کن گمیم. کریولم کن غول پ -

 . به صورت ونداد نگاه کردم تیعصبان با

 . نینیب یبهش بگو ولم کنه وگرنه هردوتون بد م وونیح -

 ! فهممینم يزیچ گهیبشم د یعصب یوقت

 . با دست بهش اشاره کرد که ولم کنه ونداد

فشار داد که احساس کردم استخونام داره خورد  شیپهن و قو يقفل شده از پشتمو محکم تو دستا ياون غول تشن دستا اما

 . شهیم

 . هم تکون نخورد یلیم کیکه داشت  يگنده ا کلیبهش تنه زدم اما با اون ه کمر و باسنم با

بود و چوب  اریدفعه خدا باهام  نینه که ا ایکنم  شیهست که باهاش ضربه فن يزیچ نمیچشم دور و برمو نگاه کردم؛ بب با

 . دمید واریکنار د یمیضخ

 : دمیکش غیج

 گم ولم کن؟  یاشغال مگه نم -

 : رو به ونداد گفت یحالیبا ب آرشام

 . احمق؛ به اون هرکول بگو ولش کنه يتو که کار خودتو کرد -

 : سرشو باال اورد و رو به مردك نفهم با داد گفت ونداد

 . نمیولش کن بب یاس -

از فرصت استفاده کردم و تا دستاش از دورم برداشته شد با سرعت تمام طرف چوب رفتم و  عیشل شد و من سر یاس يدستا

 . کرد رفتم و به پشت گردنش ضربه زدم یکه داشت اسلحشو چک م یبا دو خودمو به اس. ش داشتمبر

 ! هرکول پوست کلفته نیچقدر ا! من بد زدم؟ ایروش اثر نکرد ! يوا. دیسمتم چرخ يتند
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 نیو زمر نشیو درست پشت گردنش زدم که وزن سنگ دمیچوب و از دستم بکشه که نذاشتم و بدو دورش چرخ ادیب خواست

 . پخش شد

 : داد زد ونداد

  ؟يکرد کارشیچ شعوریدختره ب! یاســـ -

 ! کنه؟ کاریخواست چ یباز م. سمتم؛ وحشت کردم دیدو

 : گفتم غیبشه که با ج کمیلرزونش خواست نزد يجدا کرد و با قدما واریجونشو از د یجسم ب آرشام

 ! یفتیآرشام تکون نخور م -

با  ،یلب ریمنم خشم و نفرتمو تو دستام جمع کردم و با گفتن بسم اهللا ز. م شد و نبضشو گرفتخ یتصورم ونداد رو اس برعکس

 . چوب به پشت گردنش زدم

راهرو  يخودشو به پله ها واید يش گذاشت و کشون کشون رو نهیآرشامم دستشو رو س. افتاد یاس يرو هوشیلَخت و ب ونداد

 . پله نشست نیباال رسوند و رو سوم

 : گفتم هیهش رسوندم و با گرب خودمو

 . مارستانیب میبر دیبا. بلند شو ؟یآرشام خوب -

 . زد و بعد چشماشو بست یبزنه آروم پلک یحرف نکهیا بدون

 : زدم داد

 ! آرشام تورو خد االن نه! نـــه -

رو  شتریب نشیوزن سنگ خوشو بلند کرد اما. بود اریهنوز هوش. کردم بلندش کنم یبغلش دست انداختم و سع ریشونه و ز دور

 . بردمش یبه زور به طرف خروج. من بود

کجا  نمیو زدم تا بب ریاز دستش گرفتم و دزدگ. و در اورد چییکتش که رو دستش انداخته بود کرد و سو بیدست تو ج آرشام

 . پشت چند تا درخت و بوته پارك شده بود نیماش. پارك کرده

و  یخودشو انداخت رو صندل. در عقب و باز کردم و کمکش کردم که سوار بشه .میرسوند نیکشون خودمونو به ماش کشون

 . خودشو جمع کرد تا راحت جا بشه

 ...  زدیبه قلبم چنگ م یقلبم فشرده شد؛ انگار کس دنشید با

به طرف  سرعت نیکردم و با اخر یپدال خال يو ترسم و رو ینگران ت،یتمام نفرت، عصبان. سوار شدم و به راه افتادم عیسر

 . روندم مارستانیب

 ! اریآرشام، طاقت ب اریطاقت ب -
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 خواد بگم دوست دارم یوقته دلم م یلیخ*

 دوست دارم بگم

 من بخون که من تورو دارم يتو چشما از

 تو رو دارم فقط

 ارمیتو کم م یب

 غم و اشک تو چشمات بنمین

 لرزه دستات یداره م نمینب

 نفسهات يترسو تو نمینب

 دارمدوست  نیبب

 مثله تو با خودم تنهام منم

 امیخستم از تموم دن منم

 گذره همه شبهام یسخت م منم

 *دوست دارم ـــنیبب

 

...  زدیعرق برق م کیکوچ يقطره ها شیشونیرو پ. نزد یو حرف دیاز درد لبشو گز. به آرشام نگاه کردم؛ اخم کرده بود نهیآ از

 . سرعت دادم نیجمع کردم و به ماش یدوباره حواسمو به رانندگ

 

 يبند یکه چشماتو م یدوست دارم وقت*

 يخند یم ایدن نیا يمن به دردا با

 ياز غمات دل کند یشم بگ یم آروم

 دوست دارم میبه هم بگ ایب

 قشنگتو يدارم من اون چشما دوست

 آهنگتو نیخونم ا یواست م دارم

 بگو از دل تنگتو يخوا یم یچ هر

 ... دوست دارم  میبه هم بگ ایب

 *دوست دارم آره

 

 !االن چه وقت آهنگ بود؟...  زدیاهنگ هم حرف دلمو م نیا. غرق اشک شد صورتم
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 . دمیکش رونیقطع کردم و فلش و ب تیضبط و با عصبان يصدا

 ... شده بود  هوشیدستش رو قلبش بود و چشماش بسته؛ آرشام ب. و به آرشام نگاه کردم برگشتم

 ... کردم  هیبلند گر يصدابا  ه؛یگر ریو زدم ز دیترک بغضم

 ! رهیکنم نذار بم یخواهش م. کمکش کن ایخدا -

به جلو در  یوقت. رو نشون داده بود مارستانیب ریافتاد که روش با عالمت مس ییوارد مرکز شهر شدم چشمم به تابلو یوقت

 . بوق بزدم تا اجازه ورود بدن ینگهبان يبرا دمیرس

 : اومد و گفت رونیاز اتاقک ب مرد

  ن؟یخوا یم یچ. مارستانِیب نجایخانوم چه خبره؟ ا -

 : التماس بهش گفتم با

 . دارم یاورژانس ضیمر. دیآقا لطفا در و باز کن -

که  يشدم و به پرستار ادهیپ عیدر پارك کردم و سر يو جلو نیماش. انداخت و وارد اتاقک شد تا درو باز کنه یپشت نگاه به

 : تمگف شدیتازه داشت وارد سالن م

 ! رهیمیداره م. کمک انیب نیخانوم لطفا بگ -

 . رونینفر با عجله اومدن ب نیچند هیبا دو وارد سالن شد و بعد از چند ثان دیحالمو د یبهم نگاه کرد و وقت زن

 . و آرشام و بلند کردن و روش گذاشتن نیچند مرد با برانکارد اومدن کنار ماش. پاك کردم و در پشت و باز کردم اشکامو

 يبرا یگهگاه نکهیاز ا رینشده بودم غ طیمح نیوقت بود وارد ا یلیخ. جور واجور قدم گذاشتم يراهرو شلوغ و پر از ادما تو

منم کنار تخت . رفتن گهیتخت گذاشتن و با عجله به سمت راهرو د يآرشام و از رو برانکارد رو. رفتمیم مارستانیبابا به ب دنید

که آرشام مغرور و  نمیبب تونستمینم. نگاه کنم ينطوریآرشام و ا تونستمینم. شد جمعام اشک تو چشم. همراهشون رفتم

 . حال و روز افتاده نیخودخواه به ا

 : لب گفتم ریز

 . کنم چشماتو باز کن یآرشام، آرشام خواهش م -

 دیبا. دید بیبه خاطر من اساون . کردم یتحمل م دیو نداشتم اما با دنشیطاقت د. و چشمامو باز و بسته کردم دمیگز لبمو

 . رنگش حالمو خراب کرد یبسته و صورت ب يو چشما یلباس خون دنید. مراقبش باشم و جبران کنم

 :دلم گفتم تو

 ".کنم یخواهش م. آرشام چشماتو باز کن" -

 یازش خون رفته که بانقدر . هوشهیمعلومه که ب! من چقدر خنگم يوا. چشماشو باز کنه اما اون انگار از حال رفته دوارمیام

 . جون شده
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روح شده بود  یلحظه هم از کنارش جدا نشدم و به صورت جذابش که االن ب کی. که پام درد گرفت دنیدویبا سرعت م انقدر

 . چشم دوختم و از ته دلم دعا کردم حالش خوب بشه و به حالت اول برگرده

 ! شکرت ایخدا يوا. تو دلم رشد کرد دیاز ام يآرشام پلکاش تکون خورد؛ جوونه ا دمیدفعه د هی

 ...قطره اشک از گونه ام سرخورد  کی

 . نیوارد بش نیتونیکنار؛ نم نیخانوم بر: مرد

 ! امیمنم م -

 . نیوارد اتاق عمل بش نیتونیخانوم حواستون کجاست؛ نم: زن

 ... حواس برام نمونده  گهید! به اتاق عمل؟ میدیرس یک

که داشت منو با لبخند کم  دمیباز آرشام و د مهین يلحظه چشما نیتو اخر. به اتاق عمل میرسمونده بود تا ب يچند متر هوز

 . کرد ینگاه م یجون

 : گفت ومدیگرفته که از ته چاه م يصدا با

 ! فردا تو راهه زم،یبخند عز -

  .دیکرد؛ دستام لرز ریبغضم گرفت و تو گلوم گ. قلبم فشرده شد. بعد آروم پلکاش و هم افتاد و

دهنمو محکم گرفتم تا هق هقم  يدادم و جلو هیتک واریبه د. به حالت دو وارد اتاق عمل شد و چند پرستار پشت سرش دکتر

 . تو فضا پخش نشه

. خسته شدم گهیخواد ساز بزنه و من به سازش برقصم؟ د یم ینه؟ تا ک ای ادیباالخره سرنوشت با من کنار م شه؟یم یچ یعنی

که سرنوشت به ساز ما به رقصِ؟  میکن يکار میتونیچرا ما ادما نم... بسه . دمیعذاب کش یبسه هرچ. نمتحمل ک تونمینم گهید

شد  میکه وارد زندگ یاما طوفان ساختمیم رو م ندهیپس کوش؟ من که داشتم ا سازه؟یخودشو م ندهیادم خودش آ گنیمگه نم

همه بالها  دیچرا با. نه نبودم! بودم؟. که افتاد نبودم یفاقاتات نیمن مسبب ا! که دست من نبود؟ نیا. با خودش برد ویهمه چ

به خاطر من جونشو از  دینفر با کیچرا  خت؟یبکدفعه بهم ر زیشد که همه چ یچ. داشتم یآروم یمن که زندگ اد؟یسر من ب

خواد  یدلم م. رها باشمخواد پرواز کنم و  یدلم م. دمیبر گهید! ه؟یچه وضع نیا ایخدا! که دوستش دارم یدست بده؟ اونم کس

 . تجربه نکنم گهیروزا رو د نیو ا میبر

رو تو بدنم حس  یبیدرد عج هوی. دوباره به سراغم اومد دیسردرد شد. مرتبه ذهنم قفل کرد کیبا خودم کلنجار رفتم که  انقدر

 . دمینفهم یچیه گهیچشمام تار شد و پلکام رو هم افتاد و د. کردم

 

 ههبخند عزیزم فردا تو را*

 اي از نور تو دست ماهه حلقه
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 عزیزم شب غرق رازه بخند

 هاي خوشبختی بازه پنجره

 خوام تو چشمات اشکی نلغزه می

 بیام که برگی نلرزه جوري

 که قلبم پیشت بمونه بزار

 دنیا شکل رویاهامونه تا

 فکر اینم که غم بمیره به

 نگم که دلت بگیره چیزي

 تو رو آبرا قدم گذاشتم با

 *جز تو نداشتمآرزویی  من

 

**** 

 

 ! ؟يداریب ؟یخانوم -

تو دستم  یکه به چشمام خورد دستمو باال اوردم و خواستم رو چشمم بذارم که سوزش يدیچشمامو باز کردم اما با نور شد آروم

 . حس کردم

 . واشی ؟یکن یم کاریچ -

 . کردیهم منگا یحیپرستار با لبخند مل. آروم چند بار پلک زدم و چشمامو باز کردم آروم

  ؟یخوب: زن

 یشده بود و باعث شد دستم زخم دهیسوزن رو دستم کش. کرد نگاه کردم یم یدستم که تو دستش بود و با پنبه ضدعفون به

 . بشه و خون پخش بشه

 آرشام کجاست؟ . ستمیبد ن -

 . نگاهم کرد يبلند کرد و با دلسوز سرشو

  ؟يدار دنیطاقت شن: زن

 . "آره"ینعیرو هم گذاشتم که  چشم

 . نشد دایو از بدنش خارج کنند چون پ ریمتاسفانه نتونستن ت. همسرت هنوز تو اتاق عمله: زن

 . دیقطره اشک از گوشه چشمم چک کی
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 يبجا. کنه یش اما دکتر تمام تالش خودش و م نهیرفته تو س ریت. که به قلبش نخورده یخداروشکر کن دیبا. نکن هیگر: زن

 . به خدا توکل کن و ازش بخواه کمکش کنه. تو فکر دعا کن يو بر یبش رهیخ واریبه د نکهیا

 ... کرد و از حال رفتم  دنیکش ریسرم شروع به ت. کردم دایاحساس حالت تهوع پ. حالم بد شد دوباره

 

**** 

 

سرمم . جام بلند شدم آرشام از ادیبا . داخل نبود یفرو رفته بود و کس یکیاتاق تو تار. گوشنواز اذان چشم باز کردم يصدا با

 . تموم شده بود

 : دمیکه اون پشت نشسته بود پرس ياز پرستار. رفتم شخوانیو آروم باز کردم و وارد سالن شدم و سمت پ در

 هنوز اتاق عمله؟  ایمنتقل شده  یبه بخش "يآرشام زند"به نام يماریب دیببخش. سالم -

 . انداخت و مشغول چک کردن شد نییسرشو پا پرستار

 . شهیم یسالم، بله چند ساعت -

 . بود يپرفسور شیسال ر انیم يکه از پشت سرم اومد برگشتم؛ مرد ییسمت صدا به

 . يهستم؛ دکتر جناب زند یمن دکتر بهرام. سالم: مرد

  ن؟یاش بردار نهیو از س ریت نیحالش چطوره؟ تونست -

 : زد و گفت يلبخند آرامش دهنده ا مرد

 . بله خداروشکر -

 . شده یچ نیجاست؟ بهم بگک -

 ... جوون گذشت اما  نیگوش ا خیخطر از ب. نیآرامش خودتون و حفظ کن: مرد

 . نگاهش کردم ینگران با

 دکتر؟  یاما چ -

 . نیایهمراه من ب. نینیبب نیبهتره خودتون بر: مرد

سرمو که . منم پشت سرش رفتم تو. وارد شد یو بعد از مکث ستادیا یاتاق يجلو. شدم ژهیو يوارد بخش مراقب ها همراهش

نفسم . کرده بودن یش رو باندپچ نهیدور س. به آرشام من نداشت یشباهت چیکه ه دمیروح و رو تخت د یجسم ب هیبلند کردم 

 . مرده نداشت آرشام بود کیشباهت به  یحرکت که ب یجسم ب نیقبول کنم که ا تونستمینم. آرشام باشه تونهینم نیا. بند اومد

 یهر اتفاق يپس خودتون رو برا. ادیطول بکشه که بهوش ب يادیمدت ز دیشا. نیصبر داشته باش دیبا. اما رفته تو کما: مرد

 . دیاماده کن
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 . روش نشست يکرد و عرق سرد خیکمرم . دفعه احساس لرز کردم هی

 . ادیم شیصالح باشه پ یخدا عالمه؛ هر چ. توکل کن به خدا دخترم. نیرو از دست ند دتونیام: مرد

شدم اما  نیکردم و پخش زم یاحساس سبک. یاهیرفت و چشمام س جیسرم گ. دمیپدرانه دکتر رو نشن يحتاینص يصدا گهید

 . منو گرفت و مانع از افتادنم شد یکی فتمیب نکهیقبل از ا

 ! کمک ؟ییپرستار؟ رضا: دکتر

 . اومد یوحشت زده زن يصدا

 بله دکتر؟ : زن

  ره؟یباره از حال م نیچندم نیا. ریبگدختر رو  نیا ایب: دکتر

 باز چش شد؟ . خاك بر سرم! ا: زن

 . نهیشده؛ بخاطر هم فیضع. تو اتاقش مشیکمک ببر ادیمدانلو رو صدا کن ب: دکتر

 ...  دمینشن دیچیپ یکه تو گوشم م یجز سوت ییصدا گهید و

 

**** 

 

دستمو باال اوردم تا رو چشمم بذارم که . به چشمم خورد يدیشد نور. چشم باز کردم دیچیپیکه تو اتاق م ییزمزمه ها يصدا با

 . تو دستم حس کردم يسوزش بد

 . زن همراه با اعتراض بلند شد يصدا

 ! دختر يکرد کاریبا دستت چ نیبب ؛يبِهوش اومد جناب خسرو -

 . کردمداخل اتاق عادت کنم؛ آروم چشمامو باز  ییبار چشمامو باز و بسته کردم تا به روشنا چند

 یشونیبرداشت و پ یاز جاش بلند شد و دستمال. بود میآغشته به خون دهیکردن دست خراش یدر حال ضدعفون متیبا مال پرستار

 . کرد زیاز عرقم و تم سیخ

 : به روم زد و گفت يلبخند پرستار

 ! ساعت خواب -

 برام افتاده؟ آرشام کجاست؟  یمن کجام؟ چه اتفاق -

 شهیم ينصف روز بایاالنم تقر. يو از حال رفته بود يافتاده بود نیکنار اتاق عمل رو زم شبید. زمیبپرس عز یکی یکی: زن

 ! يبود هوشیکه ب

 آرشام کجاست؟ ! بودم؟ هوشینگاهش کردم؛ من نصف روز ب رتیح با
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و مرد  یا لباس نظامب يسرمو که بلند کردم مرد. و از جام بلند شدم دمیکفشمو پوش. تو جام نشستم عیفکر به آرشام سر با

 . دمیجلوم د یبا لباس شخص يا گهید

 . قدم به سمتم برداشت کیاز جاش بلند شد و  یبا لباس شخص مرد

 ! ییجنا رهیهستم؛ از دا يسروان خسرو. نیخداروشکر که بهوش اومد ن؟یخوب. سالم خانوم: مرد

 . و رو سرم مرتب کردم و بهش نگاه کردم شال

  د؟ییبفرما. ممنون -

 . نیبد حیاومده توض شیکه پ يدر مورد مسئله ا دیبا د؟ینیبش شهیم: ردم

 در مورد؟  -

 . اومد شیکه قبلش پ یخورده و اتفاقات ریکه بهش ت يفرد: مرد

 . تکون دادم و رو تخت نشستم سرمو

 . دیبر دیتونیخانوم شما م: مرد

 . خشک و محکمش تو تنم رعشه انداخت لحن

 . يبر یتونیتو م يدریح: مرد

 . رفت رونیاحترام کرد و ب يجوون ادا پسر

 . بزنم یشده بود تا حرف رهیبه لبام خ تیبا جد. نداشت شتریسال ب37، 38گفت  شهیم. ومدیبه نظر م یجوون مرد

 : سکوت کردم که آخر گفت انقدر

 ! شنومیم -

 : نگاه کردم و گفتم بهش

 بگم؟  یچ -

 . نگاهش کردم جیگ

 . دکه افتا یهر اتفاق: مرد

 خب از کجا شروع کنم؟  -

 . نگاهم کرد رهیکرد و خ یپوف

 . افتاد؟ از اول بگو مارستانیب نشیکه اورد يپسر يبرا یچه اتفاق: مرد

خواست باهام  یم. دمشیکه د یرفته بودم عروس شیدو شب پ. ياسمش آرشامِ، آرشام زند. مفصله انشیخب جر... خب  -

شب شمال موندم و به . هیحرف حسابش چ نمیگرفتم به حرفش گوش بدم و بب میتصماما بعد . حرف بزنه اما قبول نکردم

 بیکه ما رو تعق دمیو د یمشکوک نیگم که ماش یم ییاز جا شم؛ینم اتیئوارد جز. تهران و کار دارم امیخانواده ام گفتم بعدا م
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دفعه  هی. تو جاده سبقت گرفت و ازم جلو زد. میبا هم کورس بنداز میگرفت میمن و آرشام تصم. کرد و دنبالمون تو جاده بود یم

 يکه چطور جلو دیلنگیم هیقض يجا هیو  زدیمشکوك م یلیبه نظرم خ. و سرعتمو کم کردم دمیو تو جاده د یسیپل نیماش

 دمیچشم باز کردم د یکردن و وقت هوشیشدم که مدارك و نشونش بدم که همون موقع منو ب ادهیپ نیاز ماش. آرشام و نگرفتن

و  شدیمن نم الیخیخواستگار سمجم بود که ب. که منو گرفته بود پسرخاله آرشام بود يمرد. میزندان یدست و پا بسته تو اتاق

و  ومدیوقت ازش خوشم نم چیه! من باخبر بود یزندگ اتیالبته به گفته خودش چون از تمام جزئ. نظر داشت ریز ومن شهیهم

اون منو ! که آخرش حسم درست گفته بود. کردم یاحساس خطر م شدیم مکینزد یوقت. نسبت بهش نداشتم یحس خوب

اما . کرد دایروز آرشام منو پ کیبعد از ! ازدواج کنم باهاشبه خاطر خودم که  ایبه خاطر پول  دونمیگروگان گرفته بود اما نم

. کنم اما نرفتم؛ از ترس ونداد نرفتمو فرار  رونیآرشام بهم گفت برم ب. با هم مشاجره کردن. من کجام دیفهم يچطور دونمینم

. داشت قانع و آرومش کنه یعاما س دادینم تیکرد اما آرشام به حرفاش اهم یم دیونداد تهد. به آرشام بزنه یبیاس دمیترسیم

م که آرشام سرم زد از خونه زد يلحظه با داد نیاخر. کنه یم کاریدونست داره چ یانگار به ونداد جنون دست داده بود و نم

اون . ونداد بود... ونداد . دیچیپیافتاده بود و به خودش م نیآرشام رو زم. خارج شدن گلوله برگشتم تو دنیشن ياما با صدا رونیب

 ... اون . اون مقصر بود. که آرشام و زد بود

 . نتونستم به حرفم ادامه بدم گهیراه گلومو بست و د بغض

دوست . با دست صورتمو پوشوندم. کردم و اشکامو پاك کردم يلب تشکر ریز. رو جلوم گرفت يجعبه دستمال کاغذ مرد

 . نهیبب هیمنو در حال گر ینداشتم کس

 با شما دارن؟  یچه نسبت يزند يآقا. بود دیمف حاتتونیممنون، توص: مرد

 : کنان گفتم نیف نیف

 ! خب اونم خواستگارم بود... خب  -

 ! شدیم يریگیهم پ هیقض نیبگم و گرنه ا تونستمینم نیاز ا ریغ

 : از جام بلند شدم و گفتم يخسرو همراه

  شه؟یم یونداد چ -

. طبق نقشه قبلبشون جا بزنن سیتا در نقش پل نیو دزد نیما هجوم برده بودن و ماش ياون و همدست هاش به همکارا: مرد

چه  مینیو بب میپرونده رو دنبال کن دیباحاال بعدا . تر شد نیهم که کرده بود جرمش سنگ يو قتله؛ با کار ییمتهم به آدم ربا

  ن؟یدار ادیمکان حادثه رو به . شهیبراش صادر م یحکم

 : مالش دادم و گفتم جگاهمویگ

 ! به طرف جاده نور بود الیکردم اما فکر کنم و یفقط به آرشام فکر م. نبود ریچون اصال حواسم به مس. ادینه ز -

 . نیحتما اصالع بد نیآورد ادیهم اگه به  يا گهید زیچ. باشه، ممنون بابت اطالعاتتون: مرد
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 : زدم و گفتم یلبخند کم جون. تکون دادم سرمو

 . چشم، حتما -

مسئله  نینکردم چون با وجود ا یتعجب دنشونیبا د. بودن ستادهیکنار در ا سیچند مامور پل. سرش از اتاق خارج شدم پشت

داشت ازش سوال  سیکه پل يکنار مرد يخسرو. دادنیبهشون خبر م جانیو دکتر و مسئول ا شدیوارد عمل م سیحتما پل

 . دمیدکه تو خواب  هیهمون مرد نیا...  نیا. رفت دیپرسیم

 . کردم يرفتم و تک سرفه ا سمتشون

 جنابِ ؟ . کنم یصحبتتون رو قطع م دیببخش -

 : نگاهم کرد و گفت دکتر

 . هستم یبهرام -

 ! هیبود؛ باورنکردن ستادهیجلوم ا یلیو فام همون فرد با همون اسم قایدق! اوه

  ن؟یآرشام رو انجام داد یشما جراح یجناب بهرام. بله -

 خورده ست؟  ریآرشام؟ منظورتون همون پسر ت: یبهرام

 : گذاشتم و با استرس گفتم میشونیرو پ دست

 حالش چطوره؟ کجاست؟ . بله -

 : از رو چشماش برداشت و گفت نکشویع

االن . میگلوله رو از بدنش خارج کن میساعت تونست نیبعد از چند. ش اصابت کرده بود نهیگلوله به س. داشت ینیسنگ یجراح -

 . ست ژهیو يهم تو بخش مراقب ها

 . نمشیبب دیمن با -

 . ما کارمون با شما تموم نشده خانوم محترم: يخسرو

 : نگاه کردم و گفتم بهش

 . نمشیبرم بب نیکنم بذار یم خواهش. من که به سواالتتون جواب دادم -

 . تکون داد و جلوتر از من حرکت کرد يدکتر سر. رد و بدل کردن یو دکتر نگاه يخسرو

 . نیایهمراه من ب: دکتر

 : و گفتم ستادمیراه ا وسط

 . به پدر و مادرم خبر بدم دیمن با. دیلطفا چند لحظه صبر کن -

ازش . گفت و تلفن و به سمتم گرفت يزیآروم به پرستار چ. ستادیا نشخوایبرگشت و به طرف اطالعات رفت و پشت پ دکتر

 . بعد از چند بوق جواب داد. کردم و شماره بابا رو گرفتم يتشکر
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 بله؟ : بابا

 ! میبابا؟ بابا ملود -

 تو دختر؟ هان؟  ییکجا ؟ییتو ؟يملود: بابا

 ... من . مارستانمیمن ب. بابا آروم باش -

 برات افتاده؟  یاتفاق ؟یچ يبرا مارستان؟یب ؟یچ: بابا

 . بابا، بابا بذار من حرفتمو تموم کنم بعد بگو -

 دختر؟  یمارستانیکدوم ب: بابا

بگو . نگران نشه ینگو الک يزیخب؟ به مامان چ. که من خوبم نیبدون نویفقط ا. ش مفصله هیبابا؛ قض دونمینم دونم،ینم -

 باشه؟ . خونه دوستش مونده

 : رب گفتکالفه و مضط بابا

 مارستانیب یگ یکنم حاال م داتیپام گذاشتم تا پ ریتمام تهران و ز. يشده جون به لبم کرد یچ نمیبگو بب. شهیم یچ نمیبب -

  ؟يمحمود آباد

 . دمیگز لبمو

 .کمکت کرد یکه تو جراح یهمون کس يآرشام زند... آرشام . افتاده ياتفاق بد. کنم بهم مهلت بده یبابا ازت خواهش م -

 ... اون 

 براش افتاده؟  یاتفاق. حرف بزن ؟يشده ملود یچ: بابا

 . دمیچشمام پر اشک شد و همه جا رو تار د. دهنمو گرفتم جلو

 . منتقلش کردن ژهیو يبه بخش مراقبت ها گنیاما م هیتیتو چه وضع دونمیاالن هم نم. خورده ریت. آره بابا -

 خب باباجون؟ . نگران نباش شتیپ امیو م رسونمیزودتر خودمو م یمن هرچشد؟  ينطوریچرا ا يملود! امام رضا ای: بابا

به خانواده ش  يازش دار يزیچ یفقط اگه ادرس. شهینم يخودت کار دار يایخواد ب ینم. بابا دمیم حیبعدا برات توض. باشه -

 . هیمحمود آباد بستر تانمارسیبگو که تو ب. و داشته باشه سیشماره خواهرش آرام دیبا نایمل...  نایمل. خبر بده

  ه؟یچ مارستانیاسم ب. باشه دخترم: بابا

 . دستت باشه یچند لحظه گوش. دونمینم -

 . کرد برگشتم یطرف دکتر که منتظر نگاهم م به

  ن؟یبگ دیو لطف کن قیآدرس دق شهیم ه؟یچ مارستانیاسم ب دیببخش -

 . البته: دکتر

 . لحظه هی دیببخش -
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 : اشتم و بابا گفتمرو کنار گوشم گذ یگوش

 .تهران؟ اونجا بهتره میبابا آرشام و ببر ،یراست. نه ایحالش خوبه  نمیبب رمیبابا من م -

 .االن نییکجا نمیو بده به دکتر باهاش حرف بزنم بب یحاال گوش مارستانه؛یب مارستانیدخترم ب: بابا

 .دست دکتر دمیو م یباشه؛ گوش -

 . شباشه دختر نازم، مراقب خودت با -

 : تکون دادم و گفتم سرمو

 . هستم، خداحافظ -

 . خداحافظ دختر بابا: بابا

کنار سالن نشستم و  یمشخصات و وارد کردم و رو صندل. جلوم گذاشت و گفت پر کنم یپرستار فرم. و دست دکتر دادم یگوش

 . منتظر دکتر شدم

 . تموم شد سمتم اومد صحبتش یوقت. به من انداخت یچهره ش باز شد و با لبخند نگاه دکتر

 . بلند شو دخترم: دکتر

 . میبر -

 . تمیرف ICUهم طرف با

 تهران؟ مشیشد دکتر؟ ببر یچ -

 .و کاراش و سپرد به من ستین يازیپدرتون گفتن ن: دکتر

 ! بد یخوبه، چ یچ دونستیخب بابا بهتر م. کردم یمکث

 . یهاشم يملود. يبابات بود يکوچولو يپس شما ملود: دکتر

چقدر خنگم خودم به بابا گفتم و فرم و پر کردم اما منظورش  يدونست؟ وا یاز کجا اسم منو م نیا. تعجب بهش نگاه کردم با

 بود؟  یحرف چ نیاز ا

  ن؟یشده؟ تعجب کرد یچ: دکتر

 . بله نیراستشو بخوا -

و  رفتیقربون صدقت م یلیخ يده بوداوم ایتو به دن یوقت. دمشیساله که ند یلیخ. میبود یمیقد یمن و بابات همکالس: دکتر

 يگفت ملود یکرد و م یم فیازت تعر شهیهم ادمهی. که پدر شده بود خوشحال بود نیاز ا. گفت یهمه از تو م شیپ

االن که با بابات حرف زدم و . دمتید يبود یفقط همون موقع که فسقل... بابا اونه  يکوچولو يملود نه،یبابا ا يکوچولو

خودت  يماشاال برا. نمیباباتو بب يباالخر نازپرورده . دمتیخوشحال شدم د. د شناختمش و به جا آوردمتونکر یخودش و معرف

 . يشد یخانوم
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 : زدم و گفتم يلبخند

 . نیشما لطف دار. یمرس -

 یوقت. دنبال آرشامم گشتم شهیمنم پشت سرش رفتم و از پشت ش. زد و وارد بخش شد یدر جواب لبخند آرامش بخش دکتر

فکر  یتصور کنم؛ حت یشکل نیخواد آرشام و ا یدلم نم. اشکم در اومد دمیو دستگاه وصل بودن د میرو که به س يادیز يادما

 .نمشبب ينطوریکه بخوام ا نیبهش سخته چه برسه به ا

 :کردم خودمو آروم کنم یسع

 "!دختر خوب نینکن، آفر هیگر یبه استراحت داره؛ الک ازیآرشام حالش خوبه فقط ن! ينه ملود" -

 . و دستمو از رو صورتم برداشتم دمیکش یقینفس عم. چشمامو پاك کردم یسیرو چشمام گذاشتم و خ دست

 کلیو ه میو زرد آرشام بود و بعد س دهیصورت رنگ پر دمیکه د يزیچ نیاول. شد و منم پشتش وارد شدم یوارد اتاق دکتر

 . شده بود یچیش که باندپ دهیورز

 . فتهیحال و روز ب نیبه ا يکردم آرشام روز یاصال فکرشو نم. لو دهنمو گرفتمو ج دمیکش ینیه

 ... متاسفانه . نداره یخوب یلیخ یجسم طیشرا: دکتر

 . نیتورو خدا بگ ؟یمتاسفانه چ -

خودت  پس. ادیطول بکشه که بهوش ب يادیمدت ز دیشا. یصبر داشته باش دیمتاسفانه رفته تو کما؛ با. آروم باش دخترم: دکتر

 . اماده کن یهر اتفاق يو برا

برام قابل درك نبود . روز افتاده نیباور کنم آرشام به ا تونستمینم. کردن سیو صورتمو خ دنیاشک ناخواگاه جوش يها قطره

 . ستیاومدنش معلوم ن رونیکه رفته تو کما و زمان ب

 . بهش زل زدم دادم و هیتک واریخودمو به د. نداشتم ستادنیتوان ا دن؛یلرز زانوهام

محکم و . ذارهیم ریتاث ضیرو مر يدیکه از خودت نشون م یحاالت نیو بدون که ا نیا. حفظ کن تویدخترم خونسرد: دکتر

 . ادیم رونیهر چه زودتر ب شاالیا. به خدا باشه دتیام. مقاوم باش

خش دارم از  يکردم که صدا يک سرفه ات. تا راه تنفسم باز بشه دمیکش یقیعم ينفسا. ستادمیزدم و صاف ا واریبه د دستمو

 . بره نیب

خودمو  تونمیمن نم. روز افتاده نیاون به خاطر من به ا. و تحمل کنم تیوضع نیا تونمینم ؛یبهرام يآقا ستیدست خودم ن -

 ... اگه ... ببخشم مخصوصا اگه 

 . اشکم بشه زشیو چشمامو بستم تا مانع ر دمیانداختم و لبمو گز ریز سرمو

 . دییبفرما رون؛یب نیبهتره بر: دکتر

 . رفتم رونیبا نگاه به آرشام ب یتکون دادم و بدون حرف سرمو
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 با شما داره؟  یبپرسم چه نسبت شهیم: دکتر

 بهش بگم؟  یحاال چ. فرستادم رونیچشمامو باز و بسته کردم و نفس حبس شدمو ب. بود نشستم کمیکه نزد یصندل نیاول رو

 . نیخواستم خودتون بهم بگ یالبته پدرتون بهم گفتن اما م. فقط کنجکاو شدم. تحت فشار بذارمتونخوام  یراستش نم: دکتر

 . تعجب سرمو بلند کردم و به چهره خونسردش نگاه کردم با

 بهتون گفت؟  یپدرم؟ چ -

 . گفتم؟ خب گفتش که خواستگارتونه یبیعج زیچ: دکتر

 ! ؟یچ یعنی! بابا بهش گفته آرشام خواستگارِ منِ؟بود؟  یمنظورش چ. گردشده نگاهش کردم يچشما با

 : زد و گفت لبخند

 یم دیفکر کنم نبا. مواجه شد متاسفانه یآقا پسر جنتلمن بهتون بگه که با بدشانس نیقرار بود خود ا. دیدونیالبته گفت که نم -

 . کنه زتونیکرد سورپرا دایبهوش اومد و بهبود پ یگفتم تا خودش وقت

 . زد یو لبخند عمق تکون داد يسر

 . از دست شما جوونا: دکتر

 . دادمیکردم و بهش گوش م یمات و مبهوت نگاهش م نطوریهم من

 . سرشو بلند کرد و نگاهم کرد دکتر

 ییهوا هی رونیب نیحاال بهتره بر. ادیبه نظر م یقیخدا هر چه زودتر شفاش بده؛ جوون ال. نیایم یبه نظرم زوج مناسب: دکتر

 . میکنه؛ البته ما عادت کرد یادم و کسل م نجایا يافض. نیبخور

 . خودش گفت و خودشم جواب داد يبرا. برگرده يکردم تا به حالت عاد تهیبازمو آروم بستم و چشمامو باز و ب دهن

 . رونیب رمیبله م. ممنون -

. امکان نداشت نیا. دهنم گذاشتمدست رو . اومدم و قدم زدم و با خودم کلنجار رفتم نییساختمون به سرعت پا يپله ها از

از قبل ازش اجازه گرفته بود و اون شب خواست که باهاش  یعنیکرده بود؟ به بابا گفته بود؟  يآرشام؟ آرشام از من خواستگار

 نیندادم؟ چرا نذاشتم همون شب حرفشو بزنه؟ مسبب همه ا یتیچرا به حرفش اهم... من  يداخ! ... بهم بگه؟ نویقرار بذارم تا ا

... نه  ؟یشانس و ازم گرفت نیچرا خدا؟ باز ا. من بود يجایاتفاقات به خاطر رفتار و حرکات ب نیهمه و همه ا. اتفاقا خودم بودم

وقت  چیخوام ه یخوام باهاش حرف بزنم، خودم بهش گفتم نم یخودم گفتم نم. شانس و از خودم گرفتم نیخودم بودم که ا

داره با . اون به خاطر من رفت تو کما. شدم دنشیث به خطر افتادن جون آرشام و صدمه دکردم و باع يبهش بگم، خودم لجباز

عذاب  ربه خاطر من چقد. شدمیو باعث رنجشش نم زدمیکاش اون حرفا رو اون شب نم يا... کنه  یمرگ دست و پنجه نرم م

 ادیسرش ب ییاگه بال... اگه خوب نشه ... کت قابل در ریو غ بیرفتار و حرکات عج نیچه کنم با ا... از دست تو آرشام . دیکش

 ! لعنت... لعنت به من ... آخ خدا ...  بخشمیو خودمو نم مونمیتا اخر عمر تو عذاب وجدان م
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موندمو از چشمه جوشان چشمام  یباق يدستام گرفتم و اشکا نیب دیکشیم ریسرمو که از درد ت. دادم هیدرخت پشت سرم تک به

 .خارج کردم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا این کتاب

 

 بگه یکی*

 بوده یبگه که ماه من ک یکی

 بوده یگناه من ک مسبب

 بود نیمن از نگاه تو هم سهمِ

 ... *بود  نیقسمت بهتر نیتو بدتر عشق

 

**** 

 

 ... هفته بعد  کی

فقط منم که احساس . نکرده يرییآرشام تغ تیوضع. فتهینم یاتفاق خاص چیو ه رهیم شیپ يبا روال عاد شهیوز مثل همر هر

و  سیآرام يمهابا یب ياشک ها یوقت. که گذشت برام مثل قرن ها بود يهفته ا کی نیا. شمیکنم دارم ذره ذره آب م یم

 يکه با بغض همراه بود و پشت صدا نیدیآ يها یو شوخ يباز همسخر یوقت دم،یدیمادرش و م يزجه زدنا یوقت دم،یدیم

 یرو تخت شوخ یحرکت یبا جسم ب شهیو مثل هم زدیشب و روز کنارش بود و باهاش حرف م یپنهان بود، وقت یگرمش غم

شد  مارستانیب دمادرش تا وار. شدیم شیر شیرو آرشام داشته باشه دلم ر يریگفت بلکه تاث یم شونیکرد و از دوران جوون یم

آن به خودم اومدم که تو آغوشش  کیچشمامو بستم اما . بخواد منو بزنه نکهیاز ا دمیترس. سمتم اومد میمستق دیو منو د

که سر پسرش اومده منم، نگفت دور و برشون نباشم و  یینگفت که مقصر منم، نگفت که من مسبب بالها. سردش جا گرفتم

و  نشستیکنارم م. کردیاندازه ش منو آروم م یفقط با محبت ب... نکرد  نمینفر... نگفت  ...نگفت  رون،یپسرش برم ب یاز زندگ

کرد  یم یو سع زدیمن باهاش صحبت کنم اون باهام حرف م نکهیا يبجا. ما دو نفر عوض شده بود يانگار جا. دادیم میدلدار

 يو از دست ندم و برا دمیبود که ام نیکه ازم خواست ا يزیچتنها . اندازه م، از استرسم کم کنه یب یاز عذاب وجدانم، از نگران

 ...  ارتشیب رونینکردم و از ته دل از خدا خواستم که نجاتش بده، از برزخ ب یمنم کم لطف. آرشام دعا کنم
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عد ب یوقت. هل نماز باشه خوردیاصال بهش نم. تو نمازخونه رفتیکه م دمیفهم. زدیم بشیوقت غ یکه مامانش وقت و ب دمیدیم

. گفتم ینم یچیو ه ریز نداختمیسرمو م. شدیقلبم فشرده م " ؟ینماز بخون يخوا ینم"گفت  یو م شمیپ ومدیاز خوندن نماز م

 . رفتیم ICUکرد و سمت  یذاشت و با لبخند نگاهم م یشونه م م وکه دست ر گذرهیتو دلم م یچ دیفهم دیشا

رفته  ادمی گفتمیم گفتم؟یبهش م دیبا یچ. بودم دهیو از نماز دست کشنکرده بودم  ازیخودم راز و ن يوقت بود با خدا یلیخ

 یکیهمه نزد نیاز ا. و ندارم شییدارم اما و توانا ادیکه همه و همه رو به  دونمیخودمم خوب م! تشهد خوند؟ شهیچطور م یحت

که خدا اونقدر بخشنده و مهربونِ که  نمدویم نویم بزنه و منو قبول نکنه اما ا نهیخدا دست رد به س ترسمیم. با خدا هراس دارم

. کشمیازش خجالت م! ستیشدم و من حواسم ن دمیشا. نشدم یچه برسه به من که مرتکب گناه بخشهیگناهکار و هم م یحت

صدا  شهیسراغم؟  خدا رو هم يو اومد يدار ییاومده خدا ادتی يدیحاال که به بن بست رس"بهم بگه  نکهیوحشت دارم از ا

مامان تو  يزمزمه ها. نمازخونه رفتنیاقامه نماز م يکه برا دمیرو هم همراه مادرش د سیآرام. شدمینم کشینزد اما زدمیم

 حتینص یلیو خ "هیهر مشکل يخدا راهگشا ،یدختر گلم نمازمو سروقت بخون تا تو همه کارام موفق باش"گوشم خونده شد 

نخوام و مسخره کنم،  نکهینه ا. کردم یم یو تنبل گرفتمیم دهیو نادمن بودم که حرفاش. حرفاش بغضم گرفت ادی ای. گهید يها

 ...بخونم  دیتو فرصت مناسب حتما با! یبود و تنبل یفقط تنبل! نه

 ياز پشت پرده چشما. مامان آرشام باعث شد سرمو بلند کنم يصدا. رو زانوهام گذاشتم و صورتمو با دست پوشوندم آرنجمو

 . نگاهش کردم یاشک

  جانم؟ -

صدا و  یب يها هیاتاق آرشام بود و گر شهیپشت ش ستادنیشبانه روز کارش ا. زد و کنارم نشست یگرم اما پراضطراب لبخند

 !آرومِ شبونه ش بود که روز آروم و تودار بود

 : دست گوشه چشمامو پاك کرد و گفت کی ای. گرفت و رو پاش گذاشت دستامو

  ؟یکنیم هیقربونت برم چرا گر -

 يرفتارا. کردیواقعا برام مثل مامان خودم بود و بهم محبت م. رفتمیچون و چرا پذ یمنم ب. ه بود منو مامان صدام کنگفت بهم

 . نداختیمامان م ادیمنو  نشیدلنش

 . زدم یکم جون لبخند

 نگفت؟  يزیآرشام چطوره؟ دکتر چ. یچیه -

 : وارد کرد و گفت يدستم فشار به

 ! ر، نه بهترنه بدت. هنوز مثل قبله گهیم -

مردم و . کشهینم ایدن نیدست از ا دمیکه من د يآرشام لجباز. شهیهر چه زودتر حالش خوب م شاالیخدانکنه بدتر بشه؛ ا -

 . ادیبهوش م يمطمئنم که باالخره به زود. دارن ازیکشورش بهش ن



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٤٢٠ 

لبخند مهربونش بهم  نیهم. گاهم کردبود و کنار زد و با لبخند ن ختهیکه تو چشم ر ییو موها دیدستشو رو سرم کش مامان

 !دیام یعنیبود اما آرامش خودشو داشت؛  نیلبخندش غمگ. دهیآرامش و اعتماد به نفس م

 ... تا به هدفش نرسه . دهیهنوز به آرزوش نرس. شهیمعلومه که خوب م. جانم يا: مامان

 شما دوتا؟  نیگ یم یچ: سیآرام

 ختر؟ د يوسط حرف نپر ینگرفت ادیهنوز : مامان

 ! ا مامان: سیآرام

 ! امانی: مامان

 . دادیجوابمو م ينطوریهم قایدق. مامان افتادم ادی باز

 . نهیلبخند زدم و با چشم بهش اشاره کردم کنارم بش سیآرام يرو به

 نجایا تسیدرست ن. پدر و مادرت نگرانتن. میزحمتت داد یلیچند وقت هم خ نیتو ا. يبر گهیبهتره تو د! جان يملود: مامان

 . زمیبرو عز. یباش

 ... من  فتهیبراش ب یاگه من نباشم، اگه اتفاق. برم و تنهاش بذارم تونمینم. تونمینه نم -

 ! میبرو خونتون هزار تا کار دار! يتو فاز هند يریبابا توهم که همش م يا: سیآرام

 . چشماشو گرد کرد و سرزنشگرانه نگاهش کرد مامان

 ! کردما یشوخ: سیآرام

 : و گفتم دمیبوس ونشوگ

 . زمیعز دونمیم -

 . نیمنو بب يملود: مامان

 . شدم رهیخ کشیو تار اهیس يبه سمتش چرخوندم و تو چشما سرمو

 شویسالمت يو از خدا کمک بخوا ینش دیکه نا ام نِیا یبکن یتونیکه م يتنها کار. ادیاز دست تو برنم يکار زم،یعز: مامان

اگه . از گوشت و خونِ منه. من مادرشم. از تو شتریب یحت. منم به اندازه تو ناراحتم، بغض دارم .براش دعا کن. بهش برگردونه

و جون  کشمیبا هرنفسِ بچه هام نفس م. ارزش داره ایدن هیپسرِ منه، نفسِ منه، برام . رمیمیم ،يملود رمیمیبشه من م شیزیچ

برسه تالش  ییبه جا نکهیا يبرا یلیارزشمنده، خ یلیآرشام خ یدگزن! یدونیم. ستمیمنم ن چم،یاگه اونا نباشن من ه. رمیگ یم

مرحومش  يبابا نیپسرم ع. به تو برسه چقدر تالش کرد نکهیا يآرشام برا دونمیم. يگم چطور و چجور یحاال بهت م. کرد

 يبا خودش لجباز. دکر یکدندگیداشتن تو  يبدست آوردن تو، برا يمدت ها هم برا نیا. شهیدنده و لجباز م کیمواقع  یبعض

 ونپسرم به مرز جن. هر چقدرم ازم دور باشه بازم از تک تک کاراش خبر دارم. بهش سخت گذشت یلیمدت خ نیتو ا. کرد
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ازدواج  يخوا یکرد تو با پسر عمت م یچرا؟ فکر م یدونیم. زدیم يواریو به هر در و د زدیو زمان چنگ م نیبود، به زم دهیرس

 ...  يصدا. یکن

  ؟يآب بخر يبطر هیبرام  شهیم سیآرام: مامان

 . از جاش بلند شد و رفت "اوهوم"با گفتن عیکه سر اهیبره دنبال نخود س دیبا دیانگار فهم سیآرام

 بیعج يبهم زنگ زده بود که باهاش حرف بزنم اما با رفتارا نیدیآ. دمیشنیو ناله هاش و پشت تلفن م ادیفر يصدا: مامان

به  ادشینداشت بلکه فر یتموم ادشیبلند صداش کرد که بس کنه اما نه تنها فر يبا صدا. بهش بدهآرشام نتونست تلفن و 

و تو  زدیوقت دم نم چیه. زدیرفتارا ازش سر نم نیوقت ا چیه. بود يمن قو پسر. دیصداش تنم لرز دنیبا شن. شد لینعره تبد

داشتم، حس  یچه حال یدرك کن یتونینم... ما اون لحظه ا. ومدیو صداش در نم ختیریو تو خودش م زیهمه چ طیشرا نیبدتر

 ادشی نیدیچون آ دمیو شن اشونتمام مکالمه ه. زدیکرد و اسمتو صدا م یکه خداخدا م دمیشنیصداشو م یداشتم وقت يبد

تو و باهات  ِ شیپ ادیو ب رانیاون بود که تو گوشش خوند برگرده ا. دیبود که به دادش رس نیدیآ. رفته بود تماس و قطع کنه

که آرشام  یباالخره بعد از مدت. نکنه يو انقدر خودخور هیازش خواست که حرف دلشو بزنه، بگه دردش چ نیدیآ. حرف بزنه

بهش بزنه تا به خودش  يخواست تلنگر یفقط م نیدیآ. و گفت تیبهش واقع نیدیخودشو گرفت آ میکرد و تصم دایخودشو پ

 یم نیدیآ. هم باهم راه انداختن یحساب يدعوا. دیعذاب کش یلیآرشام خ. در کار نبوده يمراسم خواستگار چیگفت که ه. ادیب

 یهم تو وجودم حس م ادیاز همون فاصله ز دیکشیکه م یرنج ودرد . گفت ارزششو داشت که حداقل آرشام سر عقل اومد

 ... بذار بهت بگم ! دونهیاز کجا م نیدیآ یگ یحتما م. کردم

 . شو تر کرد و ادامه دادلبا. دیکش یقیعم نفس

مکالمه تو و پسرعمت رو  یانگار اتفاق. کرد فیبرام تعر ویهمه چ. و منم مثل پسرم دونهیمنو مثل مادرش م نیدیآ: مامان

. گهینم یچیاما ه شهیم یکنه و عصب یم یآرشام هم قاط. کف دست آرشام ذارهیکنه و م یاون هم مسئله رو بزرگ م. دهیشن

که از هر  یشبش آرشام من، آرشام قایدق. نیبا هم دعوا کرده بود نیبر نکهیاگفت قبل از  یم. کنه یم يخودخور شهیمثل هم

دلم، من بچه خودمو خوب  زیقشنگم، عز يملود. کنه یآروم م یدنیو خودشو با نوش خورهیمتنفر بود، تا خرخره م یدنینوش یچ

ببخش اگه تو . هست کنترل کنه انشکه امک یینه خودش و تا جاک یم یسع شهیهم. کنه یرو نم نکارایا یاون الک. شناسمیم

با  نیدیآ. چشماتو به راه انداخت دیببخش اگه مردوار. کرد و تو رو رنجوند تتیاذ يکرد یکه باهاش رفت و امد م یمدت

هو با . دهیدست م باور کنه که داره دختر مورد عالقه شو از تونستینم. بهش خورده بود يضربه بد. حرفاش داغونش کرده بود

اون . کرد یوقت ذهنشو با فکر به دخترا مشغول نم چیه. رهیگ یو فرسنگ ها ازش فاصله م شهیازش دور م یکیاون همه نزد

با . ذاشت ینم یسر به سر کس سیاز آرام ریغ. مهمتر بود زیبود و شغلش براش از همه چ یبه درجات عال دنیفقط به فکر رس

کله شق و مغرور . رفتار و حرکاتش به پدرش رفته نیخب تمام ا. دادیکرد و بهشون محل نم یرد مبرخو يدخترا با سرد هیبق

 ! درسته؟. کرده یکل کل م شهیبا تو هم ادیاما به نظر م. حال خوش قلب و مهربون نیدر ع



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٤٢٢ 

 ! اشکم در اومد؟ یک. از اشک رو صورتم روانه کرده بود یلیس. دمیصورتم دست کش به

بهم  دمیکه تو چشم و صورتش د یآرامش. شدم رهیبا لبخند قشنگش پوشونده شده بود خ نیم و به چهره غمگبلند کرد سرمو

 .شده بود دهیشفاف اشک روش پوش هیداشت که با ال یمنتقل شد و لبخند رو لبم نشست اما چشماش غم و درد بزرگ

انگار . کنه یتا اسمون فرق م نیش با ظاهرش زمدونستم که باطن یو م نیاما ا. میدیپریبهم م یدرسته، مثل خروس جنگ -

 . کرد یگفت و عکسشو عمل م یکه تو دلش بود و نم يزیاون چ

 . کرد لبخند بزنه یبهش دادم اشکاشو پاك کرد و سع بمیکه از تو ج یو با دستمال دیباال کش شوینیب مامان

 . ستادیو روبرومون اشد  کمونیپر از تنقالت نزد کیقدم زنان تو راهرو، با پالست سیآرام

 ! سفارشتون آماده شده مامان خانوم. دییبفرما: سیآرام

 . رو به من داد یکیاورد و  رونیآب ب يزد و دوتا بطر يلبخند مامانش

 . دخترم یگلوم تازه شد؛ مرس ش،یآخ: مامان

حال آرامش  نید به نفس در عپر از غرور و اعتما يلبخند مادرش زد و با همون چشما یبه قشنگ ییبایبا لبخند ز سیآرام

چهره، رنگ چشم، . هم هستن هیدو نفر شب نیچقدر ا. حبس کرد نهیرنگ چشماش نفسمو تو س دنید. دهنده ش بهم نگاه کرد

 ! زننیخواهر و برادر مو نم. ست گهید هم نیلبخنداشون، طرز نگاه کردناشون، همه و همه ع

 . آرشام شِیپ رمیمن م: سیآرام

 . میو دور شدنشو تماشا کرد میتکون داد يسر

  ؟يادامه حرفام دار دنیبه شن یلیتما ؟يخسته شد: مامان

 . دونستم یازش نم یچیمن ه. تنها خسته نشده بودم بلکه کنجکاو شده بودم در مورد آرشام بدونم نه

 : زدم و گفتم يلبخند

 ! البته. معلومه که نه -

 : و گفت دیکش یقینفس عم. چشم رو هم گذاشت تا تمرکز کنه مامان

وقت نگاه چپ به دخترا  چیپدرش هم ه! بود و مغرور يجد. بود یشکل نینبود اما کال ذاتا ا یاحساس یآرشام آدم خشک و ب -

 . خاصش هم مثل باباشه يخنده ها. ندازهیپدرش م ادیآرشام از هر نظر منو . کرد ینم

 : و گفت دیخند تلخ

. شدنیم کیبهش نزد یکه داشت از هر روش يا یعال تیموقع ایبه خاطر ظاهر  دیشا .دخترا پاشنه در و از جا کنده بودن -

وقت خواسته و  چیه. کرد ینگاه م نطوریباباش هم منو هم. نگاه متفاوتشو شناختم. دمینگاهش رو تو د. بذار خالصه بگم

تو رو  یوقت. کرد دایتو نگاهشون پ شهیو عشق و م تیجد طنت،یخنده، ش! يدادیم صیتشخ دیخودت با. دادیاحساسشو بروز نم

که سال ها منتظرش بودم  یبار اون برق نیاول يبرا. يعاشقت نبود اما به دلش نشسته بود. که از تو خوشش اومده دمیفهم دید
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از همون . یاول به دلم نشست خوردتو همون بر. دمتیمنظورم اون روز تو فرودگاهه که د. دمیخواستم رو تو چشماش د یو م

بهم دست  یمثبت گرفتم و احساس خوب يانرژ دم،یدر موردت گفت و بهت اشاره کرد و چهره کنجکاوتو د سیآرام یوقتدور 

 ! من مادرشم، نه؟ يمتوجه نشد هیتو هم حتما مثل بق. داد

 . کردم و سرمو به چپ و راست تکون دادم يخنده ا تک

 . با اونا داره یخانوم جوون چه نسبت کردم که اون یفکر م نیداشتم به ا دمتونیتا د. راستش نه -

 : نوازش کرد و گفت گونمو

 فیاز تو تعر شهیهم سیآرام. مثل تو عروس من بشه يآرزو داشتم دختر. اون موقع که گفتم عروس گلم از دهنم در رفت -

 نهیا تشیواقع. کرد یدت مبهت حسا دهیند ایوان. شدمیکردن از خنده روده بور م یسر تو دعوا م سیو آرام ایوان یوقت. کرد یم

 یدختر خوب ایگم وان ینم. بهم گفته بود دیرو از خودتون دور کن ایتا ونداد و وان نیودب دهیکه کش يدر مورد نقشه ا سیکه آرام

کرد توجهشو  یم یکرد و سع یم کیخودشو بهش نزد یه ایکه وان دمیدیم. سازهیآرشام نم هیکه با روح دونمیاما م ستین

. کنه یو برعکس از خودش دور م کنهرامش  تونهیدونست آرشام با کاراش نم یو نم نیاما ا. دش جلب کنهنسبت به خو

دوست داشتم اگه قراره عروس خانواده ما . یگفت که ونداد تو رو دوست داره اما اصال دوست نداشتم تو عروسش بش سیآرام

. بود و هست نیشما بهتر اقتیل. شما دو تا رو نداشتن اقتیل ایاما ونداد و وان میندار یدشمن. نه خواهرم یعروس من بش یبش

 . دو تا وروجک نیاز دست ا دیعذاب کش یلیخواهرم خ. خودخواهانه شون به پدرشون رفته يارارفت

از دست . فکر کنه نطوریکردم در مورد من ا یفکر نم. دمیاز حرفاش خجالت کش. انداختم و به کفشام نگاه کردم نییپا سرمو

! فیح... ونداد به آرشام صدمه زده  دونهیکه مامانش هنوز نم فیح! مونهینم سیالو تو دهنش خ! کنم؟ کاریمن چ سیآرام نیا

 . کرد تنزد و سکو یمورد حرف کی نیحداقل در ا

 ! ؟يشدیم یگفت چه رنگ یاگه آرشام بهت م. صورتت چه گل انداخته! ؟يدیخجالت کش زمیعز: مامان

 . زدم و بهش نگاه کردم ینیلبخند غمگ همراهش

 . دونهیم سیمنو مثل آرام دیمنو دوست نداره و شا دیشا. نیزود قضاوت نکن -

 . زد يرو هم گذاشت و لبخند چشم

 یکال چون مادرا صالح فرزندشون و م. فقط به عنوان مادرش از طرفش نظر دادم. من که از درونش خبر ندارم. درسته: مامان

 . دوست داشت سیاز آرام شتریخواست تو رو ب یدلم م. گنیم نطوریخوان ا

که کرد  يا یبرادر بزرگ تر بدونمش و االن هم به خاطر از خودگذشتگ هیبه عنوان  تونمیخب منم م. نیگ یم یمتوجه م چ -

 . نجامیا

 . و سکوت کرد دیکش یقیعم نفس



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٤٢٤ 

اون خودساخته . ستیرور داره درسته اما خودخواه نغ. اما من باور ندارم! خودخواهه و تو غرورش غرقه گنیبهش م ایبعض: مامان

 زیچ نیبا ارزش تر. شده البته هنوز مونده تا خودشو نشون بده یو دکتر خوش نام دیرس نجایخودش بود که به ا! هست، درسته

به  دنیرس يابر یلیخ. کنه یفرق م هیآرشام با بق یگم که بدون یرو بهت م نایدارم ا. آرشام ِ یو خوشبخت تیموفق ایتو دن

 یپدرش وقت. ستادیخودش ا يخودش رو پا. از صفر شروع کرد. دیبراش زحمت کش. دیکش یهدفش تالش کرد و سخت

اگه بخاطر وجود بچه ها . داد ستجونشو از د يبه خاطر ضربه مغز مانیپ! نداشت از دست داد، تو اوج بالغ شدن شتریسال ب14

 یم تشیو حما ییو راهنما بودیکنارش م دیپدرش با طیتو اون شرا. دمیپرستیونه مو عاشق مانیمن پ. باختمینبود من خودمو م

 . فرزند باشه يبرا یگاه خوب هیتک تونهیکس مثل پدر نم چیه. کرد

 . دیپاك کرد و تلخ خند اشکاشو

پدرش به بحث با  دیمسائل با نیا. منم هاج و واج نگاهش کردم. دیصداش دورگه شد علتشو پرس یوقت. ریبخ ادشی: مامان

مثل دختر که با مادرش در مورد . مورد صحبت کنه تا مادر نیبا پسرش در ا تونهیپدر راحت تر م! نه مادرش شدیگذاشته م

زود . فتادیو تحمل کرد اما از پا ن یگم آرشام واقعا درد بزرگ یبازم م. ارمینمسرتو درد ... کنه  یمسائل دوران بلوغ صحبت م

خواست کار باباش  ینم. رفت دانشگاه در کنار درس کار پدرش و ادامه داد یوقت. وفق داد طیو با شراخودشو جمع و جور کرد 

. زنده نگه داشته بشه مانیشد اسم پ باعث. چرخهیرو زبون همه م مانیهنوز که هنوزه اسم پ نکارشیبا ا. و نصفه رها کنه

خودش و با ! مانیطبق خواسته پ. کرد یم زیبه حساب آرشام وارو درآمدش و  دادیو انجام م مانیپ يپژمان، برادر شوهرم کارا

 رفح نیبا ا. "! رنیمیروز همه م هیباالخره . دهیکه به آخر نرس ایدن"به قول خودش. کرد یمشغول م یقیکار و درس و موس

باهاش داشت و  يدایو خاطرات ز گذروندیبا پدرش م شتریخب اون دوران رو ب. فکر نکنه مانیکرد تا به پ یخودشو قانع م

تو گوشش  شهیپدرش هم. بود یعاشق پزشک. آرشام در کنار درس و دانشگاهش، کارش رو هم داشت. بهش وابسته بود

و  یسع. شد نطوریالحمداهللا که هم. "یجامعه بش يبرا یموفق کو پزش یزبون زد همه بش دیبا يبزرگ شد یوقت" خوندیم

خودش . نداشتم یمنم که حرف. مغز و اعصاب بخونه یخواست جراح یدلش م .گرفت PHDداد و  جهینت شیتالش شبانه روز

رفتن هنوز  يبرا. چند ترم بگذرونه بعد بره اونجا رانیخواستم تو ا یم. فرستادمش کانادا یسالگ20از . خودش بود ندهیمسئول آ

 یکه دورادور ساپورتش م میداشت ادیقوام زو کانادا ا کایتو امر. نمیپسرمو بب تیخواست موفق یدلم م! من يحداقل برا. بچه بود

که با  يخونه ا تونستمینم. گذرونده بودم رانیتو ا مانیبا پ مویچون خاطرات خوش زندگ کایبرنگشتم امر گهیخودم د. کردن

 میرو تو لس انجلس گذروند مونیسال اول مشترك زندگ9به خاطر من تا  مانیپ. شده بود و ترك کنم رستد مانیپ یطراح

تو کارش مثل . به پدرش رفته تینها یآرشام ب. اونجا بزرگ شد یسالگ7آرشام هم تا . رانیا میبرگشت مانیبعد به خاطر پ اما

 یحرکت م رتریکرد و د یتو جاده غفلت نم مانیاگه پ. شهیهم موفق و خوشبخت م شیمطمئنم تو زندگ. موفق بوده مانیپ

 . میدادیه مادام مونیو به زندگ دیکشیکرد االن داشت نفس م



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٤٢٥ 

انقدر خوب خودشو باال  تونستیم یکمتر کس. گفتم نیتو دلم بهش آفر. آرشام سوخت يدلم برا. اومد میحس کنجکاو باز

 . که داشت یطیبکشه با شرا

 همسرتون افتاد؟  يبرا یبپرسم چه اتفاق شهیم... اومــم ... خب  -

 . گذاشت و ماساژ داد شیشونیرو پ دست

 : و گفت دیکش یآه

. زودتر برسه خونه تونهیحالش بد شده بود منم بهش گفتم که اگه م سیآرام. روندیم ادیتو جاده با سرعت ز... آره دخترم  -

و  چرخونهیاما چون هول شد فرمون م دید ونیلحظه خودشو تو دل کام هیکه  روندیمتاسفانه انقدر هول شده بود و با سرعت م

 ... ته دره  رهیم... و  شهیبه سمت دره منحرف م رشیمس

و افسانه  مانیحتما به عشق پ یعشق واقع... زن مقاوم بود  نیچقدر ا! یاله. هق هقش حواسمو به خودش جمع کرد يصدا

 ! گفتن یم

 . دیباال کش شوینیآروم خوشو ازم جدا کرد و ب. کردم و پشتشو نوازش کردم بغلش

 . خوام یببخش که ناراحتت کردم؛ معذرت م: مامان

 . هیه حرفچ نیا -

. لبخند رو لب دارم اما از درون داغونم شهیهم. غممو نگفتم یبه کس. کرد یم ینیحرفا رو دلم سنگ نیوقت بود ا یلیخ: مامان

 . پدرش انداخت ادیمنو  رشیاخ يپدرشه و با مرور رفتارا هیشب یلیآرشام خ يرفتارا. عشق ما مقدس و پاك بود

 . جام بلند شدم و جلو پاش زانو زدم از

من واقعا به عشق شما و همسر مرحومتون غبطه . نیش یتا خال نیکنه رو بگ یم تتونیکه اذ يزیهرچ. نیشما به من بگ -

 ! خورمیم

 : زد و گفت یلبخند گرم مامان

 . رهیم ادمی یهمه چ نمیب یتورو م یوقت. یتو خودت منبع آرامش زم،یعز یمرس -

چند سال رو دوشش  نیتو ا ینیسنگ تیچه مسئول. زن با محبت و خوش قلبه نیاچقدر . وارد کردم یگرفتم و فشار کم دستشو

 !بود

 . بعد يباشه برا هیبق. بهتره برم به آرشام سر بزنم: مامان

 . نیممنون که به من اعتماد کرد یراست. امیمنم م -

 . قشنگش دوباره رو لباش اومد لبخند

بهش زد برگشت  نیدیکه آ يآرشام به خاطر تلنگر یدونیم. نمونه یحرف هگیصحبتمم بگم که د نیبذار اخر. باشه گلم: مامان

بهش  نیدیآ. خواست اشتباه قبلشو تکرار کنه که باعث بشه تو رو از دست بده ینم گهید. و خواست که باهات حرف بزنه رانیا
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بود  رانیکه ا یرشام تو مدتآ. خواد آرشام ساق دوش بشه اما قبول نکرد یدعوتشون کرده و م شیگفت که سولماز تو عروس

و منتظر بودن  دیکه از خر یآرشام. باور کردنش سخت بود. دیخر رونیرفت ب سیرو به اون رو شده بود؛ با آرام نیرفتاراش از ا

که فقط شونه باال انداختن و  نیدیخر یچ دمیبرگشتن ازشون پرس یوقت. کرد یو همراه سیخودش آرام يمتنفر بود با پا

خودش و  يشده بود برا یاون روز بلبل. کرد یبود و آرشام داشت خودشو آماده م دهیرس یشب عروس.  دادنجواب سر باال

با موهاش ور  یبود و ه ستادهیا نهیجلو آ. دیرسیرو خودش حساس شده بود و به خودش م یلیخ! خوندیکبکش خروس م

ما هم . داد لمونیتحو ینگاهمون کرد و لبخند پهن نهیکه از تو آ میمشغول تماشاش بود سیو آرام من. زدیو ژل م رفتیم

واقعا اون  يملود.  "ن؟یدیآدم ند هیچ"از کاراش که آرشام اخم کرد و تو همون حالت بهمون گفت  میدیخندمون گرفت و خند

صدا  یچه خبره که انقدر ب نمیکنجکاو شدم برم بب. ومدیازش در ن ییصدا گهیرفت تو اتاقش د یوقت. داشت دنیشب آرشام د

 يگرفتن تو حالتا گوریدر حال ژست و ف یمخمل کیبود و با جعبه کوچ ستادهیا نهیکه جلو آ دمشیدر اتاق د ياز ال. شده

. جالب بود امبر یلیحرکت اون شبش خ. سر شوق اومده بودم دمیدیانقدر پسرمو بعد از مدتها خوشحال م نکهیاز ا. مختلف بود

 ! مامان فداش شه یاله. رهیگ یخندم م ادیکه به خودش گرفته بود جلو چشمام م یتاون حال ریتصو یهنوز که هنوزه وقت

 . پاك کرد شویفرستاد و صورت اشک رونیب بازدمشو

 ... خوب فکراتو بکن دخترم . رو بهت بگم نایهم نبود که بخوام ا يا گهیحرفا نبود اما وقت د نیا يبرا یخوب تیموقع: مامان

 . داد و رفت تو بخش لمیوتح نشویخسته و غمگ لبخند

 ... لعنت به من احمق ! خواست؟ یآرشام اون شب م یعنی. و مبهوت رفتنشو تماشا کردم مات

 . آروم و لرزونم سمت بخش رفتم يبا قدما. محکم رو هم فشار دادم تا از لرزششون کم بشه دندونامو

 ... صورت زردش حالمو خراب کرد ! خدا اخ

 ! شو داریآرشام؛ ب ایبهوش ب. دمیرو صورتش دست کش یدور با خط فرض گذاشتم و از شهیرو ش دست

و با  دیدو یبه سمت خروج یبدون گفتن حرف سیآرام. اومدن رونیاز اشک ب سیخ یبا صورت سیمامان و آرام قهیاز ده دق بعد

 . دیلرزیمامان م يزانو و شونه ها. مامان صورتشو پوشوند. کرد هیصدا گر

 حالتون خوبه؟  -

بغلشو گرفتم و  ریز عیبود که سر نیبر داره اما نتونست و در حال افتادن رو زم یکرد قدم یتکون داد و سع يفقط سر امانم

 . بخوره یدستش دادم بلکه کم یآب معدن يبطر. نهیبش یکمکش کردم رو صندل

 : لرزون و گرفته گفت يبا صدا. خورد یقلپ چند

 . نگران منم نباش. برو شینیبب يخوا یاگه م. شهیوقت مالقات داره تموم م -

 مطمئن؟  -
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. اشک تو چشمام حلقه زد. ادیجلو دهنشو گرفت که صداش در ن. داد هیتک واریچشم رو هم گذاشت و سرشو به د دیینشونه تا به

 . ذاشتمیو رو سرم م مارستانیاگه من جاش بودم حتما ب. کنهیچقدر خوب خودشو کنترل م! هیچقدر زنِ خوددار

. به صورتش نگاه کردم. شدم و کنارش رو تخت نشستم کیبهش نزد کمیکوچ يبا قدما. در اتاق و باز کردم و وارد شدم آروم

. کردم کیلرزونم و به صورتش نزد يدستا. چشماش گود برداشته بود و موهاش آشفته بود ریز! چقدر صورتش آب رفته بود

 . مهم خودش بود و خودش... کرد اما مهم نبود  یم تیکف دستمو اذو  ددراورده بو شیته ر. دمیآروم رو صورت الغرش کش

  ؟یمعرفت یب یلیخ یدونست یآرشام؟ م -

 . دیقطره اشک از رو گونه م چک کی

 . یبهم در مورد مسئله مهمت بگ دیتو برزخ؟ االن با یمعرفت چرا االن رفت ید آخه ب! ینگو نه چون هست -

 . دیاز گونه ام چک ياشک بعد قطره

 هوم؟  ؟یحرفتو بهم بگ دیبا یمگه نگفت ؟یحرف دلتو بزن یخواست یآرشام؟ مگه نم يایچرا بهوش نم -

 . شدن ریاشک از چشمام سراز گوله

 خب؟ . یدارشیب دیبود اخه؟ با دنیاالن چه وقت خواب -

 . نداشتن یاشک تموم يها گوله

  ؟يدار یمشکل یو بگ یبهم نگاه کنگره زده  يبا اخما شهیمثل هم! دیبا. یچشماتو باز کن دیبا -

 . گرفتنیم دمویجلو د یه یلعنت ياشکا نیا

 . که باهات حرف بزنم یو بهم اصرار کن یچشماتو باز کن دیبا -

 . کرده بودن دایتازه راه خودشونو پ اشکام

به خاطر . چشماتو باز کن به خاطر من نه، به خاطر خواهرت ؟يحرفام ندار دنیبه شن یلیتما ؟یچرا ساکت ؟یزنیچرا حرف نم -

 . زهیریکنه اما داره تو خودش م یمادرت که داره از غصه دق م

و دوباره  دمیکش یقیبه زور نفس عم. دستمو از رو صورتش برداشتم و جلو دهنمو محکم گرفتم. م بلند شد هیگر يصدا

 ... حرف زدن با جسم ساکن سخت تر بود ... سخت بود  دنشید. نگاهش کردم

اما از درون داره  ادیمامانت صداش در نم. ختمیو همش تو خودم ر دمیچون خودم عذاب کش. فهممیم حال مادرتو مآرشا -

 . رسونهیم بیداره به خودش اس ينطوریچقدر بده؟ ا یدونیم. کنه یم يخودخور

 . مزاحمو پاك کردم يپشت دست اشکا با

 باشه؟ . کن يلجباز یستچشماتو باز کن بعد هرچقدر خوا. ستین ياالن وقت لجباز -

. دماغ و صورتمو پاك کنم شرتمیسوئ نیمجبور شدم با است. شدینم دایهم پ یدستمال. تمام صورتمو در بر گرفته بود اشک

 ... و نظافت شدم  يزبازیتم الیخیب
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 : رو دست سردش گذاشتم و گفتم دستمو

جور  نیاگه تو هم. خوام یاز خدا نم یچ چیه گهید یز کناگه چشماتو با. یچشماتو باز کن دیتو با... آرشام؟ تو  یفهمیم -

 ... باز کن . توروخدا چشماتو باز کن. رمیگ یمن عذاب وجدان م یبخواب

 .دمینفس کش دهیبر دهیبر

 افتادم؟  یچ ادیاالن  یدونیم! قول مردونه...  دمیقول م. بهت حرف دلمو بگم دمیقول م یدارشیاگه ب -

 : گفتم دمویخندتلخ  یچاشن یبا کم نیغمگ

 یمن بودم که نم. فرو رفته بودم یقیتو خواب عم دنتیخفته ام که تا قبل از د يبایمن همون ز! خفته يبایداستان ز ادی -

. شدم داریاز خواب ب دمیشاهزاده رو د يتو یاما من، دختر شهر قصه، وقت. روبرو بشم تیبشم و با واقع داریخواستم از خواب ب

اما . کردم اما باز خودمو به خواب زدم ینگاهت م یرچشمیخواب نبودم فقط داشتم ز ،يدرد شهر قصه من شاون موقع که تو وا

 ... که شاهزاده جذاب و مغرور قصه منو مجذوب خودش کرده  دمیبعد از مدت ها فهم

...  یه. دمیش نداز دست و بدن یحرکت چیشدم اما ه قیدق. دستمو از رو دستش برداشتم. خورد یکردم دستم تکون احساس

 . منم توهم زدم

 : و گفتم دمیباال کش دماغمو

دختر بود  کینزد. خودش کرد و ترکش کرد فتهیشد؟ پسر لجباز و مغرور قصه دختر شهر قصه رو ش یاخر قصه چ یدونیم -

خفته قصه رو باز  يبایز يحاال که شاهزاده تالش کرد چشما... فرو رفت  یقیشاهزاده مهربون قصه تو خواب عم... اما دور 

داره  ایخفته شهر پر يبایحاال ز... اون دوتا عوض شد  يجا...  قیعم ابو نشون بده خودش رفت تو خو تیکنه و بهش واقع

 یبوده و م يو لجباز کدندهیخواد که به شاهزاده بگه چشماشو باز کنه چون شاهزاده قصه پسر  یم ایپر يالتماس از خدا

 يبایداره ز نکارشیکه با ا ونستد ینم نویاما ا...  شهیم دایه لجبازتر از اون هم تو شهرقصه پخواست به دخترك نشون بده ک

 ...  کشهیم...  کشـیم شیبره و وجودشو به ات یم نیخفته رو از ب

زه تا ياشکا. داشت انگشتاشو تکون بده یسع. خوردیداغ من بود نگاه کردم؛ داشت تکون م يدستا ریکه ز یبه دست يناباور با

 یعنی ایخدا. به دستگاه نگاه کردم؛ ضربان قلبش رفته بود باال. کرد و با خروش از چشمام خارج شدن داینم گرفته م شدت پ

 ! شه؟یم

 : گفتم یو خوشحال رتیبهت بهش نگاه کردم و با خنده مخلوط از ح با

 نه؟  يداریآرشام؟ ب -

 . اومدن طرفم سیچند پرستار و مادر و آرام. رستار صدا کردمبردم و پ رونیبا دو سرمو از اتاق ب. کردمیمکث م دینبا

 سر پسرم اومده؟  ییبال! خدا ای: مامان

 : و گفتم دمیاسترس خند با
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  اد؟یانگار داره بهوش م. نه -

 : از پرستارا گفت یکی

 شده؟  یچه خبره؟ چ -

 . ضربانش باال رفته بود ... دمیقلبشو د انیضر...  دمید... دستشو تکون داد ... دستشو ... اون  -

خدا خدا  ینکشه، مادرشم ه غیجلو دهنشو گرفت که ج سیآرام. وارد اتاق شدن و چکش کردن عیحرفم سر دنیبا شن پرستارا

 . خوندیکرد و دعا م یم

 : گفت یاول پرستار

 ! نکرده، مثل قبله يرییتغ چیکه ه نیا -

 : درهم و با تعجب گفت ياخمابرگشت سمتم و با . هم دوباره چکاپ کرد یدوم پرستار

  د؟یمطمئن. مثل قبله یجسم طیشرا. آره-

 که من توهم زدم؟  نهیمنظورشون ا ؟یچ یعنیبهت نگاهشون کردم؛  با

 . کرده بود دایتو دستگاه هم قلبش تپش پ. دادیانگشتاشو آروم داشت حرکت م. معلومه -

 ! شدم؟ وونهینکنه فکر کردن من د. رد و بدل کردن و دوباره به من نگاه کردن ینگاه پرستارا

 . خودم دستشو لمس کردم، تکون دستشو احساس کردم. گمیدارم راست م -

 . ختیاشک ر یبغلم کرد و بدون حرف سیآرام

 . قرمزش به آرشام نگاه کرد يو چشما یهم با نگران مامان

 : گفت یاول پرستار

 . وقت مالقات هم تموم شده. رونیب دیلطفا بر -

من . نخورم ینگه داشتم تا تکون نیاما من خودمو محکم رو زم رونیدستمو گرفتن و تالش کردن منو ببرن ب سیو آرام مامان

 . دستش تکون خورد کردمیثابت م دیبا

 . ادیب نیبه دکتر بگ نیبر. نیگیدروغ م ن؛یکن یاشتباه م نیدار. دمیخودم د يبا چشما دم،یمن د -

 . رهیجلو دهنمو بگداشت  یو سع کردیم هیگر سیآرام

 ... توروخدا  يملود! ـــشیه: سیآرام

 . فقط آروم باش ؛یگیتو راست م میدونیم زمیعز: مامان

 : گفتم بلند

 . دمیگم خودم د یم. رمیگ یتا نگن آرشام بهوش اومده آروم نم! نـــه -

 . رونیو مامان منو به زور از بخش کشوندن ب سیو آرام پرستار
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رو زانوهام خم . ستادمیوسط محوطه ا. و با دو از ساختمون خارج شدم دمیکش رونیب نشونیم خودمو از بنداشتم؛ محک یتعادل

منو درك کرد مگه نه خدا؟آره  يحرفا. دیمنو شن ياون حرفا. خواست ازش جدابشم یدلم نم. دمیکش یقیشدم و نفس عم

. شو و ثابت کن که من توهم نزدم داریب! ؟يداد چرا دستاتو تکون يدیاگه نشن. يدیبگو که شن. يدیآرشام تو شن. دیشن

 . کمکم کن. شمیم وونهیدارم د ایخدا... چشماتو باز کن آرشام 

 . ستادمیبه طرفش حرکت بدم اما به همون حالت قبل ا یکه از پشت اومد باعث شد سرمو کم ییصدا

  ؟يملود: نیدیآ

 . نزدم یکردم و حرف سکوت

 . نگاهش کردم یبا ناراحت. دیمنو باال کش شونه هامو گرفت و. ستادیا جلوم

 م؟  وونهیمن د -

  ؟یچـ: نیدیآ

 من عقلمو از دست دادم؟  -

  ؟يشده ملود یچ: نیدیآ

 من توهم زدم؟ خل شدم؟  -

 . کرد یرو نگاه و پوف گهید سمت

 . یگیم یدرست حرف بزن بفهمم چ: نیدیآ

 . قلبش ضربان گرفت دمید. دمیمن، من د -

 . و تکون دادشونه هام یکم

 نه؟  ایشده  یچ یگیم: نیدیآ

 . انداختم نییتو دهنم فرو بردم و چشمامو بستم و سرمو پا لبامو

 . صدام کرد میآروم و مال يصدا با

  ؟يملود: نیدیآ

 هوم؟  -

 ! ؟یکنیم هیگر يمن دار يخواهر کوچولو: نیدیآ

 ! دست خودم نبود ختن،یریناخواگاه م. ختمیصدا اشک ر یسرمو رو شونه ش گذاشتم و ب یبدون حرف. کردم سکوت

 ...  نیدیآ -

 . يجونم؟ بگو جون به لبم کرد: نیدیآ
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به . ضربان قلبش رفته بود باال زدمیباهاش حرف م یوقت. حسش کردم. آرشام دستاشو تکون داد دمیمن د... من  ن،یدیآ -

شدم، توهم  وونهیکه من د نیا یعنی ؟یچ یعنی یدونیم. هنداشت یعالئم چیگفتن ه. گفتم اما باور نکردن نیدیآ. پرستارا گفتم

 ! خواستن بگن نه؟ یو م نیهم. زدم

 . نوازش کرد پشتمو

 . شهینم داریست اون آرشام که خودشو زده به خواب و تا ما رو دق نده ب وونهیکه د یاون. یتو سالمِ سالم ه؟یچه حرف نیا: نیدیآ

 . وارد کردم یاش گذاشتم و بهش فشار کمرد کردم و رو شونه ه ربغلشیاز ز دستامو

همه عذاب  نیتا کجا؟ ا گهیکه داغونم کرده؟ د نهیب یمنو داغون کنه؟ چرا نم دیخواد بخوابه؟ حتما با یم یتا ک. خسته شدم -

 . اون پسرك مغرور وونه،یمدت بسم نبود؟ اخه اون د نیتو ا

که رو دوشمه،  ینیبار سنگ نیخسته شدم از ا. ال انقدر فشار رو دوشم نبودپر شده بود؛ تاحا تمیتا خرخره ظرف. بودم دهیبر گهید

 . یلعنت! بشه؟ داریب خوادیم یپس ک. نمیتو خواب آرشامو بب دیخسته شدم از بس با

 . داره يکه عوارض بد یدونیم يزیاگه تو خودت بر. یکن تا سبک بش هیآروم باش؛ گر: نیدیآ

چرا شکستم، . در ظاهر افسرده نشدم، کسل نشدم، نشکستم اما از درون. ر گذاشتماون عوارض بد رو هم پشت س یحت من

 . خورد شدم

 . پشت سرم اومد نمیدیآ. رفتم و صورتمو آب زدم ياومدم و سمت آبخور رونیاز آغوشش ب قهیاز چند دق بعد

 ! بد دیخوب و شا دیدارم؛ شا ییخبرا هی: نیدیآ

 . نگاه کردمخشک کردم و بهش  شرتمیبا سوئ صورتمو

  ؟يچه خبر -

 . یرفته بودم اداره آگاه: نیدیآ

 . نگاهش کردم يکنجکاو با

 خب؟  -

 . زدیموج م یدستش و تو موهاش فرو کرد؛ تو حرکات و چهره ش کالفگ دو

 . ارنیب رینتونستن ونداد و گ. شد دهیبه کجا کش نمیکنم بب يریگیرفته بودم پ! که یدونیم. پرونده هنوز بسته نشده: نیدیآ

 ! نه ،يوا -

 ! فرار کرد ایبا وان. از کشور خارج شده یقاچاق: نیدیآ

 ! گفت؟ یچ. نگاهش کردم شوکه

 ! ؟یچـــــ -

 ! دختر؛ پرده گوشم پاره شد واشی: نیدیآ
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  ه؟یماجرا چ. نیدیبگو آ -

 . آوردم نتویماش. کردن دایکه گروگان گرفته بودنت رو پ ییجا نکهیاول ا: نیدیآ

  ش؟یخب؟ دوم ،یمرس -

 ینیونداد هم که کال اوضاعش خراب بود و جرم سنگ. رو تو داشت دیاس دنیقصد پاش ایخانوم کالغه بهم گفته بود وان: نیدیآ

 . از کشور خارج شدن ییدوتا نیبخاطر هم. بهش برسه سیکه بره زندان و دست پل دیترسیم. داشت

 داره؟  یچه ربط ایخب به وان... خب ! سیبله آرام -

 ! ذاشتش؟یکه کرد آرشام زنده م يبا اون کار یکنیفکر م: نیدیآ

 . "نه  " یعنیتکون دادم  نینگاهش کردم و فقط سرمو به طرف یحرف چیه بدون

 ! پدر و مادرش چارهیب سوزه؛یمادر و پدرشون م يدلم برا شتریب یدونیم: نیدیآ

شدن  یشکل نیا نیبه خاطر هم. تو ذات هر دو تاشون بود يدیجور بار اومدن البته پل نیدرست نبوده که ا تشونیمسلما ترب -

 ! روز افتادن که بخوان از کشور خودشون فرار کنند نیو به ا

 ...  یه: نیدیآ

 . مطبوع يهوا نیتازه گرفتن از ا ژنیاز تاسف تکون دادم و شروع کردم به قدم زدن و اکس يسر

  ؟يملود: نیدیآ

 . بود نگاه کردم ستادهینارم ابهش که ک. پشتم حلقه کردم دستامو

 بله؟  -

درست و  يو نه غذا یینجایهفته ست ا کی قایتو دق. خواد یکس نم چیه یعنی. نمیحال و روز بب نیتو رو تو ا تونمینم: نیدیآ

 کالس. سر درس و دانشگاهت يبر دیبا گهیتا چند وقت د. يهم افتاد تیاز کار و زندگ. يدیو نه به خودت رس يخورد یحساب

از خودت دور  يحواست هست دار. يجور عذاب بد نیتو خودتو ا ستین یآرشام راض ابه خد! ؟يفکر اونا رو نکرد ؟یچ رونتیب

 ! ایستیاصال به فکر خودت ن! ؟یشیم

 ! محض بود قتیگفت حق یم یچون هر چ. نداشتم که بدم یجواب. نزدم و اجازه دادم حرفشو تا اخر بزنه یحرف

 ! گفته باشم. يحق رد کردن هم ندار دم،یم هادشنیپ هیبهت : نیدیآ

 . دمیبه سمتش چرخ یبا پاشنه لژدار کتون. ستادمیحرکت ا از

 ! بگو -

 ! کوتاه و مختصر یلیخ

چون اگه بهت بگم برو خونه . یکن یاونجا چند روز استراحت م يریم. دارم ایخارج از شهر کنار در ییالیخونه و هیمن : نیدیآ

 هوم؟ . تهران يگردیبرم يبعد که سرحال شد! قبل يل روزامث. یکن یقبول نم
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 . رمیتهران نه، نم! نه -

 . طلبکارانه نگاهم کرد ب،یفرستاد و دست به ج رونیبازدمشو محکم ب نیدیآ

 . يریم: نیدیآ

 ! رم...  یم... نِ  -

 .صورتشو جمع و اخم کرد نیدیآ

 ! اه اه؛ هر دو مثل هم کله شق. يلجباز یلیخ -

 :و گفت دیتو موهاش کش یدست

...  مونهینم گهید یحرف. گذاشتم نتیرو هم تو ماش الیو یکروک. نجایبرگرد ا. اما برنگرد تهران يریرفتن و که م. خب لهیخ -

 تموم؟ 

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 . تموم -

 ! بوس بده عمو هی ایحاال ب. نیآفر: نیدیآ

باالخره بعد از مدت . اورده بود و از هم، با فاصله باز کرده بود رونیب بشیاز جدستاشو . کردیبهم نگاه م شیهمون چهره جد با

 . ارهیبه لبم ب یقیو عم یها تونست لبخند واقع

 . وونهید -

 ! رونهینصف دمت ب: نیدیآ

 !شدم نهوویمن د... با صدا  يخنده ... از ته دل  يخنده ا... باز  يخنده ا...  ینه خنده مصنوع. نه خنده تلخ. دمیخند

تو دستم نگاه  دیبه دسته کل. از پله ها باال رفت و وارد ساختمون شد بیو تو دستم گذاشت و با ژست خاص و دست به ج دیکل

از آرشام و فکر بهش  یداشتم تا کم ازیکنم، ن دایداشتم تا خودمو پ ازیداشتم، ن ازیاستراحت ن نیمن به ا. رفتمیم دیمن با. کردم

 یتا خودتو دوست نداشته باش گنیکه م مونهیم نیمثل ا شه؛یتا خودم خوب نباشم اونم خوب نم. مخودم باشدور باشم و به فکر 

 ...  يو هم دوست ندار یکس

و آشفته م بدم تا  ریبه افکار درگ یبرم استراحت دیبا. خودم از خودم خسته شدم. برگردم یشگیهم يکه با ملود رمیم...  رمیم

 . بشماز درون آروم . آروم بشم

...  رمیبرم و م دیبا رفتم،یم دیبا... بود چشم دوختم  یآفتاب گهید يکه برعکس روزا یو تو مشتم گرفتم و به آسمون دیکل دسته

 . پس من رفتم... پس 

 

**** 
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 دیتر بامتر جلو200. بود نگاه کردم دهیکه برام کش نیدیآ الیو یدوباره به کروک. رد شدم و وارد کوچه پهن شدم یجاده خاک از

در هنوز کامل . که تو داشبورد گذاشته بود در و باز کردم یموتیبا ر. فرمون و سمت راست چرخوندم و جلو در ترمز زدم. رفتمیم

کردم وارد  یو ط ریمس یوقت. کردم تا به خونه برسم یم یط دیرو با یو طوالن کیبار ریمس. مباز نشده بود که من وارد شد

 ! داشت و من خبر نداشتم نیچقدر ماش نیدیآ. پارك بود اطیوسط ح ییمدل باال ينایماش. شدم یمیعظ اطیح

. پارك شده خورد يها نیدر و که بستم و سرمو بلند کردم چشمم به ماش. شدم ادهیپ نیپارك کردم و از ماش يگوشه ا نیماش

حتما اشتباه ! کنن؟ یم کاریچ نجایا نایماش نیا! نم؟یب یدرست م. و پالك نگاه کردم؛ سرجام خشکم زد نیبا دقت به مدل ماش

همه مال اقوامِ من بود اما . کاوه، بنز ِ مهبد ویام دبل یبلند بابا، سونوتا عمو رضا، ب یاسلکسوس ش! گرفتم اما نه؛ امـکان نداره

 ! شدم حتما يجور نیمفرط ا یواقعا توهم زدم؟ به خستگ یعنی! چطور ممکنه؟

و در  ستین یپس چطور کس! که همون بود نایاما ماش دمیحتما من پالکارو بد د. شده رو باز کردم پله ها باال رفتم و در ِ قفل از

 ... اوف ! بهم نگفتن؟ يزیچرا مامان و بابا چ! نزد؟ یحرف نیدیچرا آ! نجا؟یاما اصال چرا اومدن ا. ایرفتن لب در دیشا! قفله؟

 کدفعهی. در و بستم و چند قدم جلو رفتم. دمیدیم کیتار شتریه بودم باومد رونیبود، منم که از ب کیتار یبه اندازه کاف خونه

 ! چه خبره؟ نجایا. چشام از حدقه در اومد. جلو روم بلند شد تیجمع يو دست زدنا غیچراغا روشن شد و ج

 . براقش اومد جلو و بغلم کرد یاشک يبا چشما مامان

  رم؟یمیم یمن از نگران یگینم. معرفت یب يدختره . ذره شده بود هیدلم برات ! يملود: مامان

 : زده گفتم شک

 مامان؟  هیچ هیقض -

 . شروع به دست زدن کرد هیو مثل بق ستادیجدا شد و کنار بابا ا ازم

 . تولد، تولد، تولدت مبارك -

از  یهمه چ يوا! از روز تولدم که گذشته بود م؟یبود یتولدم؟ امروز چندم بود؟ تو چه ماه ؟یچ. تعجب بهشون نگاه کردم با

 ! امروز چند شنبه ست دونمینم یدستم در رفت؛ حت

 . دیسفت بغلم کرد و گونه هامو بوس نایمل. ستادنیو مهبد کنارم ا نایمل

 . خواهرِگلم تولدت مبارك: نایمل

 ! چلوندنیم و فشردنیمنو تو اغوششون م یو نوبت یکی یکیهمه . گلنوش، گلناز و کاوه شد ار،یعمه، عمو، زن عمو، کام نوبت

 . یسال زنده باش ستیصد و ب شاالیا زم؛یتولدت مبارك باشه عز. فدات بشم دختر نازم: عمه

 . عمه یمرس -

 . اضافه کرد طنتیبا ش گلنوش
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تموم  یو پولدار و اصال همه چ پیشوهر خوشت هی هوی میشانسا ندار نیما که مثل تو از ا. بشه بتیشوهر نس شاالیا: گلنوش

 . بشه دیمثل دندوناش سف نایمل يتا موها یصبر کن یخواست یخوبه م! خدا شانس بده .ادیب رمونیگ

 ! دهن لقِ به تمام معنا. بوده نایکار، کاره مل. همه خبر داشتن پس

 انمویدوست نداشتم اطراف. بهش انداخت که گلنوش ساکت شد و با لبخند نگاهم کرد؛ به روش لبخند زدم ينگاه بد اریکام

 . خوب باشم و نشون بدم که خوشحالم دیپس با ناراحت کنم

 ! يکرد یم دایخودت پ يبرا یکی یتو اگه عرضه داشت! گهید مینیخب ما ا -

 . میشانسا ندار نیما که از ا. یکرد از بس خرشانس متیتقد یخدا دو دست! يکرد داینه که تو پ: گلنوش

 . نزدم یو حرف دمیخند

 ؟ گلناز؟ کاوه جان؟ فسقلِ من کجاست -

 . کنه تهران باشه بهتره یم تیگفتم تو راه اذ. کوروش خونه مادرشوهرمه: گلناز

 . تنگ شده بود طنتاشیو ش یبلبل زبون يدلم برا. ناراحت شدم ومدین نکهیا از

 : دستشو دور شونه م گذاشت و گفت بابا

 دختر خوشگلِ من چطوه؟  -

 . و بغلش کردم دمیچرخ سمتش

 . نبود يازین. نیکه برام جشن گرفت یمرس! اباب شمینم نیبهتر از ا -

فکر نکن . کنهیحال ادمو بد م مارستانیب. يبود مارستانیهفته که گذشت همش تو ب کی نیتو ا. الزم بود میلیاتفاقا خ: مامان

 يدارکه دوستش  یفقط به خاطر تو و بابات و کس! یهفته اس و پاس اونجا بمون کیو  يبر دادمیبهت اجازه م يجور نیهم

 . اونم بدون پدر و مادرت یتک و تنها بمون طیوگرنه محال بود بذارم تو اون مح یگذاشتم بمون

 . هیبق شیجان برو پ يملود. ستیحرفا ن نیاالن وقت ا! نیمیس: بابا

 . باشه -

خاطر  نانیر بابا اطماما انگا شناختنشیکه نم یکس يمن بمونم اونجا اونم برا دهیدونستم که اجازه نم یم. با مامان بود حق

خودش  دادیاگه به آرشام اعتماد نداشت اجازه نم! گهیپدرش دوست بابا بود د. شناسهیداده بود و بهش گفته بود که آرشام و م

کارا رو  نیدونستم که همه ا یم. ششیکه براش افتاد بمونم پ یکنه و منم بعد از اتفاق يتگارازم خواس ادیدست به کار بشه و ب

 ! تونستیجز بابا نم یچون کس. ام دادهبابا انج

و اصرار داشتن برم  دنیکشیم غیج یه. که من جاشون خسته شدم دنیکردن و وسط رقص غیج غیانقدر ج نایو مل گلنوش

و حداقل تو  ریو اتفاقات اخ یکردم خستگ یسع! نیمن توان داشتم و سر حال بودم، به خاطر هم یلینه که خ. براشون برقصم

رقص دو  اریدر اخر جشن با کام شهیمثل هم! پکر يِملود نیسرزنده نه ا وشاد  يببرم و بشم همون ملود ادیعت از چند سا نیا
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 یو حسش رو هم نداشتم اما به اجبار دخترا رفتم وسط؛ از نظر روح طیواقعا شرا. میدیدفعه تانگو رقص نیا. مینفره اجرا کرد

 . خورد شده روحمو جمع کنن و به حالت اول برش گردونن يها کهیت نستنتویکاراشون هم نم نیضربه خورده بودم و با ا

 ! و کادو گرفتنه دنیبر کیوقت ک: شاهرخ عمو

 ! نه؟ نیباز کردن کادو دار يبرا اقیذوق و اشت شتریعموجون انگار شما ب: نایمل

 . عمو نگاهم کرد و لبخند زد. دنیخند همه

  ؟يچطوره ملود. میکن یکادو ها رو نصف نصف م. گهید میهم ندار يمن و ملود! چرا که نه: عمو

 . دهن باز کنم گلنوش جواب داد نکهیاز ا قبل

و بتونم باهاش  ادیب رمیگ يزیبلکه چ شمیم کیشر يمن جوونم، کار ندارم، پول ندارم حداقل من با ملود ن؟یا زرنگ: گلنوش

 . انجام بدم يدیمف يکارا

 : زد پس کلش و گفت اریکام

 . و دم به ساعت نطقتو باز نکن نجایا نیتو فقط ساکت بش. نکردهالزم  -

اصال ! رنگ عوض کرد و آروم شد عیچقدر سر. دنیشدن اما بعد خند یهمه از کارش شاک. خنده م گرفت اریکار و لحن کام از

 : بهش زدم و گفتم یتا چشمش بهم افتاد چشمک. کنارم نشسته بود. قبلش و نداشت طنتیو ش جانیه

  ؟یچته؟ امروز آروم ه؟یچ -

 . جواب داد آروم

 . کشمیمنم درد م یتو درد بکش. منم ناراحتم یتو ناراحت باش! کنم بانو یمراعات حالتو م: اریکام

 . گهیم یمطمئن بودم داره الک. بهش نگاه کردم مشکوك

 . شناسمیرو که خوب م یکیرو نشناسم تو  یمن هرک. به من دروغ نگو پسرِ خوب -

 ! وا چش شد؟! یحرف چیبدون ه. رونیاز جاش بلند شد و رفت ب رایکام

  ؟يریکجا م ار؟یکام: عمه

 : در و ببنده گفت نکهیاز ا قبل

 ! ارمیب رمیو جا گذاشتم؛ م نیفکر کنم دورب -

 . نجاستیکه ا نیدورب: گلنوش

 :با حرص گفت اریکام

 . بود لمیمنظورم موبا -
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نه ! به خاطر رد درخواستش ازم ناراحت شده بود؟ ارینکنه کام. دمق شده بود نگاه کردم به گلنوش که. رونیو بست و رفت ب در

 يزیچ هیازم  اریانگار کام...  گفتیم گهید زیچ هیو متاسف گلنوش  نیبود اما نگاه غمگ شیوقت پ یلیکه مال خ هیقض نیبابا ا

 !گلنوش قیاز طر دیرد عمل بشه؛ شاوا خواستیم میمستق ریبهم بگه و غ ورو در ر تونستیاما نم خواستیم

 . از چهره ش محو کنه شویخوب تونست ناراحت یلیخ! ناراحته دمیمثال من نفهم. لبخند به لب اورد و کنارم نشست گلنوش

  م؟یچند ساعته منتظرت یدونیم. یاز گشنگ میبِبر مرد کتویبدو ک: گلنوش

  ؟یاز ک -

 . میینجایا روزیاز د. ستیوقت ن یلیخ: گلنوش

 رو داد؟  نجایبهتون ادرس ا یک -

و  يچهره جد. و جذابه پیخوشت یلیخ نیدیآ یراست. خان نیدیآ گهیمعلومه د. یدونیخوبه خودت جواب سوالتو م: گلنوش

 . زدیموج م اهشیس يتو چشما طنتیبرق ش. دادیرو نشون م گهید زیچ هیداره اما چشماش  یخشن

 ! رو که چارهیب يپسره  يخوردپس  ؛يکرد زشیچقدر خوب انال! اوه اوه -

 . خوردمشیشد که رفت وگرنه درسته م فیح: گلنوش

 . درشته يادیوقت؟ مواظب باش اخه ز هینکنه  ریوسط گلوت گ. نه بابا -

 . خودم به اونشم فکر کردم. نگران نباش: گلنوش

 : داده بودم به سرش زدم و گفتم هیمبل تک یِکه به پشت دستمو

 . ستیبد ن یکن ایح کمی. خجالت بکش -

فکر همه جارو کرده بود و همه رو دعوت . نجایا امیپس بگو چرا انقدر اصرار داشت ب! نیدیآ نیاز دست ا. نزد یو حرف دیخند

 ! من يساز هیروح يکرده بود برا

 نهیو تو انگار داشتم خودم. ناز شده بود کشیچقدر ک. که عکسم روش افتاده بود رفتم یکیسمت ک تیاعتراض جمع يصدا با

بود و من به هر  يو بلند یکه پر از پست یدو سال. فوت کردم؛ چه زود دو سال گذشت مویسالگ24و شمع  دمیبر کیک! دمیدیم

پا گذاشتن رو غرورمونم زمان  يبرا! نبود یزمان کم! دو سال گذشت؛یم رشاممن و آ ییازش گذشتم، دو سال از آشنا یزحمت

که هر  یقیزمانش کمه و به دقا میکرد نییکه تع میاما ما بود! نبود یخودمون هم زمان کمکنار اومدن با  يبرا! نبود یکم

. آرشام هیخال نجایبود؛ جات ا نجایااونم  یکاشک... نه زمانه ! میمقصر ما بود. مینکرد یگذشت توجه یم مونیلحظه از زندگ

 ! یــــلیخ

 يو دست از لجباز يکرد یآرشام، اگه چشماتو باز م. بره نیاز ب چهره زردش جلو چشمام اومد؛ محکم چشمامو بستم تا دوباره

 ! يخودت کرد ریکه بعد از دو سال اس ینیرو بب يتولد دختر یتونستیم یداشتیبرم
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نوبت به کادو مامان و بابا بود که همه اصرار داشتن . بود يکنارشون نشستم و عکس گرفتم؛ کادو همه پول نقد یلیم یب با

 . هیبدونن چ

  ه؟یعمو؟ عمو جون بگو کادوتون چ: نوشگل

 :و گفت دیخند بابا

  م؟یگرفتیکادو هم م دیمگه با -

 ! گهید نیگرفتیم دیا عمو با: گلناز

 . میکنجکاو شد یلیما خ ادیکادو رو بده ب. نینکن شاه تیاذ: شاهرخ عمو

 . میبراش کادو نگرفت: مامان

ِطال که  يبه استثنا دستبند فانتز ؛ياز نقد ریغ دادنیاما کادو نم گرفتنیبراش تولد م شهیهم. گهید گنیخب راست م: گلنوش

 ! دوست داره یلیخ يملود

 : تو دهنش گذاشت و گفت یبیس بابا

 ! گهیکادو تولدش د یعنی میتولد براش گرفت. آره عمو:بابا

 . دمشونیو بابا رو سفت بغل کردم و بوس مامان

 . خوامینم یچیه نیاز ا ریمن غ ن؛یباشفقط شما . نییتولدم شما هیهد نیبهتر -

هم  هیبق. گرفتنیبرام م یکوچک زیچ هی شهیخواستم؛ فقط وجودشون برام مهم بود اما هم یازشون نم يزیوقت هم چ چیه

 ! شدیو بابا و مامان هم زحمت به پا کردن جشن تولد؛ به عنوان کادو تولد هم محسوب م دنیکشیزحمت کادو رو م شهیهم

 . خوامیشما رو م یفقط سالمت. خوام یازتون نم یچیو من ه نییخدا به من شما هیده نیبهتر -

 . و دست و هورا باال گرفت غیج يصدا دوباره

 . قربونِ دختر گلم: مامان

 . خدا نکنه -

 : گوشم گفت ریبغلم کرد و ز نایمل

درسته . يایب رونیب یکه هست یحالت نیره از اذ هیبود که  اریگرفتن تولد نظر کام. ناراحت ای يخوشحال شد دونمینم يملود -

اصال  يدید ؟يبه خودت نگاه کرد نهیتو آ. نگران خودت هم باش کمیاما  یو تو نگرانش هیو تو وضع بد دهیکه آرشام صدمه د

اما  هم متاثر شدن و ناراحتن یلیو خ انندیاومده در جر شیکه پ يا هیقض نیاز ا مهه ؟يقبل ندار يِبه ملود یشباهت چیه

خواستم  یم. تو یِبه خاطر خوشحال. کنند یم يو به خاطر تو دارن نقش باز هیکه همه لبخنداشون مصنوع یدونیخودت هم م

اما تو برامون  ستیگرفتن تولد ن يبرا یت خوبیکه موقع میدونست یما م. اما انگار اصال روت اثر نداشت. بدن بهت هیروح رییتغ

 !ساله25به فکر خودت باش؛ تولدت مبارك خانومِ  کمی. میخودت انجام داد يکار و برا نیا. ینذاشت يچاره ا
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 ! من چقدر زود بزرگ شد يمنو فشرد و بعد ازم جدا شد و کنارِ مهبد نشست؛ خواهرکوچولو یاغوشش کم تو

ل برش و و مشغو دمیکش یقیخودمو کنترل کردم و نفس عم. به روشون زدم ينگاه کردم و لبخند هیپرده اشک به بق پشت

 . شدم کیک میتقس

کارشون، با گرفتن تولد خوشحالم کنند و حال و هوامو عوض کنند اما چه  نیخواستن با ا یم. اشک تو چشمام جمع شد دوباره

 ... در برگرفت و تو خودش حل کرد  مویغم پنهان وجودم خوشحال يکه زحماتشون به باد رفت و پرده  فیح

 

**** 

 

 نیبا لبخند غمگ. زدیماه بود که بهم چشمک م کیستاره نزد هیفقط . شدم رهیدلِ شب خ یِاهیسبه . ستادمیپنجره ا پشت

چشم و . چشماش حرف داشت کرد؛یبا لبخند داشت بهم نگاه م. ماه قلبم فشرده شد ریچشمگ ییبایاز ز. جواب چشمکشو دادم

چشم رو هم گذاشتم و دوباره نگاهش  دیینشونه تابه . و به مخلوقش بسپرمیباشم و همه چ دواریکه ام گفتیلباش داشت بهم م

 . کردم

 يکردم؛ بو کینزد مینیانگشتامو دور فنجون حلقه کردم و به ب. سرد حال دگرگونمو عوض کنه يرو باز کردم تا هوا پنجره

 . زبونمو تلخ تر کرد شیتلخش تا مغزم هجوم برد و تلخ

 . کردنیمنو به زور تحمل مچند روز زبونم و حرفام تلخ شده بود و همه  نیا تو

 ! دهیچقدر نماز به ادم آرامش م. کنمیم یسر نماز نشستم و با خدا درد و دل کردم؛ االن احساس سبک باالخره

 ییمتوجه بشن من به تنها خواستنیچرا نم. موندن و تنهام نذاشتن شمیو مهبد پ نایو بابا به خاطر کارشون رفتن اما مل مامان

 . داشته باشم نیجز ا يانتظار دیونا نگرانم بودن و من نبااما ا! داشتم؟ ازین

نه اما اونا فقط به به تکون دادن  ایحالش خوبه  دمیازشون پرس. چرا دونمیپنج روز نذاشتن برم به آرشام سر بزنم و نم نیا تو

کردم و  ینگاهشون م جواب دادن يو من فقط با تعجب و ملتمس برا دادنینم یو درست یکردن و جواب منطق یسر اکتفا م

 . نشستمیدر انتظار م

 یکنم و اتفاق یمن دارم اشتباه م دیشا. شده بیافتاده که رفتارشون انقدر عج یچه اتفاق دونمینم. آرشام نگرانم يبرا نگرانم؛

 . رهیجلومو بگ ونهتینم یو کس رمیمن فردا م. و ازش دور بمونم ارمیطاقت ب نیاز ا شتریب تونمیاما نم هیو رفتارشون عاد فتادهین

کردم اما آرامش  یبود که فکرشو م يزیتلخ تر از چ. از محتواشو خوردم یدستامو دور فنجون تنگ تر کردم و چند قلپ حلقه

 . بهم دست داد یگرمم کرد و حس خوب شیبه دلم نشست؛ داغ شیتلخ. بخش بود

خوام انجام بدم اشتباهه که ماه  یکه م يکار یعنی. ه بودخم شد نییچشماشو بسته بود و لباش به پا. به ماه نگاه کردم دوباره

غبار ماه اونقدر . روبرو چشم برداشتم و دوباره به ماه نگاه کردم اهیس يایدر میاز وسعت عظ! چشم به روم بسته و ناراحت شده؟
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 یعنیچشمم جمع شد؛  اشک تو. هنوز در حال چشمک زدن بود. به ستاره نگاه کردم. رفت نیاز ب شیبود که صورت فرض ادیز

 ! من؟ رهیمگه نه ستاره چشمک زنِ آسمون شب ت. هست يدیام يهنوز جا

به ساحل گوش سپردم و قهوه رو تو دهنم مزه مزه  ایآرامش بخش ِخوردن امواج در يرو هم گذاشتم و با لذت به صدا چشم

 !روشن ییفردا دیبه ام. کردم

 

**** 

 

مهبد و  يبعد از ظهر بدون توجه به حرفا. بلند خودمو به داخل ساختمون رسوندم يهاترمز زدم و با گام  مارستانیدر ب جلو

کم کم داشتم نگران  گهید. تعجب داشت يجا نیاز رفتنم نکردن و ا يریجلوگ ياصرار برا یلیرفتن شدم اما خ ياماده  نایمل

بمونن و روز دوم برگشتن تهران و  تونستنیکه نمبابا و مامان هم ! اما حاال نه؟ بودنمخالف  شیچطور تا دو سه روز پ. شدمیم

. هم نشده بود نیدیو آ سیاز آرام يخبر. دادنیکردن و به من اجازه رفتن نم یبا مهبد اطالعات رد و بدل م یتلفن قیاز طر

 . فتادیافتاد و ن یروز چه اتفاقات دچن نیبفهمم تو ا دیمن با! دادیخطر م يو بو زدیرفتاراشون مشکوك م یلیخ

 نیا! نه. ستادمیا شهیاتاق آرشام شدم و پشت ش کینزد. شدم ICUوارد . گذروندم و وارد طبقه دوم شدم یکیها رو دو تا  پله

نه خودش بود اما چرا ؟ . دوباره به شماره در اتاق نگاه کردم! نکنه من اشتباه اومدم؟! چرا جاشون عوض شده؟. ستیکه آرشام ن

 ... نه  ایخدا! نکنه؟

از کنارم رد بشه بهش نگاه کردم و دستمو باال  نکهیقبل از ا. رفت یاومد و سمت خروج رونیب یاز اتاق يع پرستارموق همون

 . بردم و به سمت در دراز کردم

 ! ست؟یاتاق چرا تو اتاقش ن نیا یقبل ماریب د،یببخش -

 : انداخت و گفت ینگاه يفلز یشاس يبه برگه ها پرستار

  ؟یقبل ماریب -

 . بله -

 :سرشو بلند کرد و گفت پرستار

 . متاسفانه فوت شدن شونیا -

  ؟یچــ -

 :شد و گفت یشاک پرستار

 . مارستانهیب نجایخانوم، ا واشی -

  ؟یمرده؟ مطمئن... م  -
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 . خدا رحمتشون کنه. آروم خواهشا؛ متاسفانه بله: پرستار

کردم  یسع. رفت جیو احساس ضعف کردم؛ سرم گ نییاپ ختیر يدلم هور کدفعهی. زدیمشت م وارهیقلبم به د. دنیلرز پاهام

 . دمیلرز یدست خودم نبود؛ از درون م. قدم بردارم اما توان راه رفتن نداشتم

 حالتون خوبه؟ : پرستار

 . فقط دستمو به نشونه آره باال بردم یگفتن حرف بدون

 . بود ياسمش آرشام زند ن؟یکن یاشتباه نم -

 ... گفتم که : پرستار

 . ادیکه تحت نظرش بود بگو ب يبرو به دکتر. یگیدروغ منه  -

 . گمیخانومم من که دروغ نم: پرستار

 :دندونامو رو هم فشار دادم و گفتم یعصب

 !ادیبگو ب-

 . امرزتشیخودم شاهد بودم و متاسفم؛ خدا ب. گوش کن به من زمیعز ست؛یدکتر تو بخش ن: پرستار

 رممکنیغ نیا. چند قدم جلو رفتم و وارد سالن شدم. زدیم نهیقفسه س وارهیشو به دوار خود وانهیو د زدیخودشو چنگ م قلبم

 . بود؛ امکان نداشت

امکان ! دادم؟یآرشام و از دست م دیبا يزود نیمن به هم شه؛یباورم نم. هم برداشتم و به طرف راه پله رفتم گهیقدم د چند

 .نداشت

 یحتما اشتباه. بردارم یقدم از قدم تونستمیتمام وجودمو در برگرفته بود و نملرز . دمیکشینم گهیبرداشتم اما د گهیقدم د چند

 . آروم سرمو به پشت چرخوندم! و مامانش کجا بودن؟ نیدیو آ سیپس آرام. شده

بود  یمصنوع دیکه شا يکنارش بود و با لبخند نمیدیآ. شدیم کیبهم داشت بهم نزد یکه با صورت اشک دمیو از دور د سیآرام

از جوابش ! کرد؟ یم هیچرا گر. نگاهشو متوجه بشم يمعنا تونستمینم کردم؛ینم دایپ يزیچ سیتو صورت آرام. رفم اومدبه ط

 ! شده بود؛ اخه چطور ممکن بود؟ یمطمئنا اشتباه. کردمیکنم، باور نم لخواستم قبو ینم! چرا دونمینم دم؛یترسیم

 . شدیم دهیکش نیچند جفت کفش که رو زم يد و بعد صدابلند ش ینیه يکه صدا فتمیاحساس کردم دارم م کدفعهی

با خشونت دستشونو پس زدم و . ستمیبغلم و گرفتن و کمکم کردن تا رو پاهام با ریمانع از افتادنم شدن و ز نیدیو آ سیآرام

تن من دارم از دونس یچطور به من خبر ندادن؟ م. یلیخ. بودم یعصب یلیاز دستشون خ. فتمیکردم خودمو نگه دارم تا ن یسع

داره اما چرا نگفتن  تیدونستن آرشام برام اهم یم. دادن يازم گرفتن و نه خبر يرمدت نه خب نیکنم و تو ا یدق م ینگران

 ... که حالش بدتر شده و 
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چند قدم به جلو . به سمت صورتم هجوم اوردن و با خروش از چشمام خارج شدن. مهلت ندادن چشمام تر بشه یحت اشکام

 . مانع از حرکتم شد نیدیآ يصدا. تمبرداش

 ! چت شده؟. يملود سایوا: نیدیآ

 :با بغض گفت سیآرام

 . میبد حیبذار بهت توض ؟یخوب يملود -

 . ادیدهنمو گرفتم تا صدام در ن جلو

 ! چند روز؟ االن وقته گفتنه؟ نیبعد از ا یبگ يخوایم یچ گهید -

 . سایوا ،ينرو ملود: سیآرام

و  نیدیآ. رسوندم نمیرفتم و خودمو به ماش نییگرفتم و بدون توجه به صدا کردن اسمم، با دو از پله ها پا دهینشن حرفاشونو

 گهیکه گذروندم احساس کردم د ابونیچند خ. روشن کردم و حرکت کردم نویماش. ومدنیم نمیبا دو داشتن سمت ماش سیآرام

 . دادم هیتک یسرمو به صندل و ستادمیا يکنار. روندن ندارم يبرا یجون

االن وقت . نامرد یگیبهم  یمهم زیچطور به خودش اجازه داد منو ترك کنه؟ قرار بود چ...  رمیمیم...  رمیمیبدون آرشام م من

 . هیاخرِ نامرد نیا. ستمین وونهیکه من د يثابت نکرد هیبه بق. يو نگاهمم نکرد يچشماتو باز نکرد یرفتن بود؟ حت

اشکام  نطوریبهشون مجوز خروج داده بود که هم تیمانعشون نبود و چشمام با رضا گهید ير سدپاك کردم اما انگا اشکامو

 . شدنیم يجار

 . کف دست محکم به فرمون چند ضربه زدم با

 : زدم داد

 ...  یلیآرشام، تو خ ينامرد یلیخ ،یمعرفت یب یلیخ -

با تمام وجود زار . بهش چسبوندم مویشونیگذاشتم و پهم، رو فرمون  يدستامو رو. دمینفس کش دهیبر دهیبر. کم آوردم نفس

 . زنیبر رونیدفعه خودم اجازه دادم اشکام ب نیزدم و ا

من  رفت؛یم شمیاز پ دیاون نبا. باور کنم آرشام رفته تونمینم. سخت بود يزیکردنش سخت بود؛ مرگ از دست دادن عز باور

 ـرا؟ بره؟ اخه چــ يچرا اجازه داد. داشتم خدا اجیبهش احت

بود  نیمهم ا! وونهیو بگه د نهیحالت بب نیمنو تو ا یمهم نبود که کس. کردم یتمام حرفامو بلند بلند گفتم و خودمو خال. زدم داد

 . در حقم کرده يو بفهمه چقدر نامرد نهیکه آرشام منو بب

 !دینبا... آرشام  یذاشتیتنهام م دینبا ؟يوسط راه ولم کرد يحاال که منو عاشقِ خودت کرد -

 ریدونستم مس ینم. کردم و با سرعت روندم یپدال خال يرو تمویدرد و رنج و عصبان. روشن کردم نویو ماش دمیباال کش دماغمو

 ...  شدمیدور م نجایاز ا دیبا. رفتمیم دیکجاست اما با یینها
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 تو بخوام بمونم یتو نرو، تلخه ب*

 تو بخونم یبخوام ب سخته

 *تونـــمینم رمیمیم نرو

 

خواد االن مثل  یدلم م. نباشم نجایبود که ا نیفقط مهم ا. خواستم برم یبرام مهم نبود کجا م. روندمیهدف تو جاده م یب

 . کنم یبرم که خودمو خال ییخواد جا یخواد؛ دلم م یم ییدلم رها. تو هوا پرواز کنم زیپرنده ازاد و رها از هر چ

 

 برم یتو گفتاومدم هرجا که  زمیعز دمیتازه از سفر رس*

 * کنم واسه جبران خطاهام حاضر یبد رو پاك م يها خاطره

 

 . خواست یکه دلم م ییبه همونجا دمیرس! روندم؟یساعت داشتم م چند

 

 تو سردم ینرو ب یاون شب تلخ رو گفت ادتهی*

 *کردم یمن باتو خداحافظ یول يکرد یم هیگر

 

 . برام آشنا بودکه  يریو بعد اسفالت شدم؛ مس یجاده خاک ریمس وارد

 

 خوب و قشنگه  یهمه چ یکردم تو نباش یفکر م*

 *لنگه یعشقم م يپا هی یستیتو ن دمیفهم تازه

 

 . رو حس کردم ایدر ينم خاك و شور يو بو دمیکش نییرو پا شهیش

 

 یمیادرس قد هیکردم با  دایخونه اتون رو پ*

 *ینیمنو نب گهیتو د امیمن ب نهیا ترسم

 

 . دیسرفه م گرفت و بغضم ترک دمیکشیم قیمکه نفس ع همونطور

 

 و خسته اس غصه داره ریگیکجا تو پ*
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 *تو دستام از خجالت پاره پاره گل

 

 . شدم ادهیو لب ساحل نگه داشتم و پ نیماش

 

 دمیناله شن ياز سکوت چه صدا*

 *دمیرو د یعشق يپارچه  وارید يرو

 

 . کردم یخال نیشو بغضمو سر ما نهیو محکم پشت سرم بستم و تمام ک در

 

 مونده نجایخاطره ات ا یتو رفت*

 *سوزنده مویغفلت زندگ نیا

 

 رفتم؟  ششیچرا غفلت کردم و از پ! احمق، من ِ ساده، منِ گاو منِ

 

 یکن یالتماس م یبمونم گفت یتو ازم خواست*

 *یکن یخودتو خالص م ير یبرم تو م اگه

 

 ! کردم؟ نکارویکه ا مگه من بچه بودم! م؟یقبول کردم کورس بنداز چرا

 

 به تو عادت کرده ام زمیکه نرو عز یگفت*

 *احساس به دلت بد کردم ینامرد ب من

 

 ! يمسبب مرگ عشقِ خودت شد! يریبم! يملود يریبم یبه خودم؛ اله لعنت

 

 مونده نجایخاطره ات ا یتو رفت*

 *سوزنده مویغفلت زندگ نیا

 

اما  ایاز سنگ ها رد بشم و برم لب در یبه راحت تونستمینبود و م ادیز یلیاعش خارتف. نگاه کردم نییبه پا ستادم؛یساحل ا لب

 . نمیرو بب ایدر تونستمیباال هم م نیاز هم. به رفتن نداشتم یلیتما چیه
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 :بستمو داد زدم چشمامو

 ! خــــدا -

 یعنیشده بود؟  یرده بود و افتابچرا حاال که من حالم بد بود آسمون رنگ عوض ک. باز کردم و به آسمون نگاه کردم چشمامو

 ! شش؟یرفت پ نکهیمن آرشامو از دست دادم؟ از ا نکهیاز ا ؟یخوشحال بود؟ از چ

 

 کشه یاز چشات منو آخر م يغم دور*

 *دلم خوشه يخود یب يایگم م یخودم م به

 

 ؟يکرد هیمنو تنب نکهیا ؟يشون بدرو ن یچ ؟یرو ثابت کن یچ نکارتیبا ا یخواست یم ؟يو کرد نکاریچرا ا! چرا حاال خــدا؟ -

گفتم  یکه درست م یبگ ؟يو به خودم پس بد یکه زده بودمو به رخم بکش یحرف یخواست یآخه چرا؟ چرا من؟ چرا حاال؟ م

رو ندارم؟  یعاشق اقتیل ای شمیوقت عاشق نم چیمن ه یبگ يخوایکنم؟ م یاصال ازدواج نم نکهیا ایو عشق وجود نداره؟ 

نداشتم؟  اقتیمن ل ش؟یگرفتیازم م دیعاشق بشم با تونمیعشق وجود داره و م دمیحاال که فهم! ش؟یازم گرفتچـرا؟ بگو چرا 

 ! ندارم؟ هــــا؟

 

 یرس یروز از راه م هیکنم  یفکر م يخود یب*

 *یکس یاوج ب يتو نمتیب یم دورباره

 

 ! رفت؟یم دیداشتم با ازیکن بود؟ حاال که بهش نچطور مم ومد؛یاشکم داشت در م. از بس داد زده بودمم درد گرفته بود گلوم

 

 نمیش یمنتظرت لب جاده م يخود یب*

 *نمیب یتورو از دور م هیهر ثان يخود یب

 

لحظه تعادلم بهم خورد و  هی. پرت کردم ایبرداشتم و با تمام قدرت به سمت در یبه خاك چنگ زدم و سنگ. زانو زدم نیزم رو

 یکاشک. شدم مونیبه تخته سنگ بزرگ کنارم چنگ زدم و محکم گرفتمش اما بعد پش عیکه سر نییپا فتمیبود ب کینزد

 ! ؟یلعنت يرینم رونیچرا از ذهنم ب...  مردمیو م خوردمیپام قل م ریز يو از سنگا گرفتمینم

 

 دنتیدلم خوشه به دوباره د يخود یب*

 *دنتیرس يکنم لحظه  یکوك م ساعتو
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همدرد من بودن اما  شهیو اسمون آروم بودن؟ اونا که هم ایچرا امروز در. روبروم نگاه کردم يایرکردم و به د هیبلند زدم گر بلند

 ! کنم؟ کاریحاال بدون اون چ ؟یمن آرومشون کرده؟ من تنها شدم اما اونا چ دنیانقدر زجرکش یعنی... حاال 

 

 تو يلحظه هام به پا شنیحروم م يخود یب*

 *رومن ب الیاز خ يکه دوستم ندار تو

 

 :زدم ادیفر

منو  گم،یکفر م دونمیم. ندارم منم ببر اون باال یخوب یزندگ اقتیندارم، اگه من ل یچــــرا؟ چرا من؟ اگه من حق عاشق -

 نینبود، حقش مردن نبود، حق مادرش از ا نیقسمت آرشام ا. باور ندارم نویبه قسمت اعتقاد داشتم اما ا روزیمن تا د. ببخش

خوام چون اگه  ینم یچیپس من ه یتو آرشام و از من گرفت. نبود. نبود خدا. نبود نیپسرش ا تیترب يهمه سال زحمت برا

 یو ازدواج نم شمیحاال حاال عاشق نم گفتمیدرسته من م. گمیم نویکه ا شناسمیخودمو م. شمینم میمثل قد گهیزنده بمونم د

آرشام و با خودت  رم؟یبگ میخودش تصم يبرا تونمیمگه نم مگه من حق انتخاب ندارم؟. کنم اما بعد از دوسال نظرم عوض شد

حاال به ... آره ،آره .یبگ نویهم یخواست یآره حتما م!من اشتباه کردم؟ یبگ نکهیا ای! زوده؟ یعاشق يهنوز برا یکه بگ يبرد

 یم، حرفمو پس ممن غلط کرد! ؟یگرفتیجونشو م دیبا دمیرو چش یحاال که طعم عاشق. که اشتباه کردم دمیرس جهینت نیا

 دینبا! ؟يکرد نکارویچرا ا. شیدادیاز همون اول سر راهم قرار نم شیریازم بگ یخواست یاگه م. تو رو خدا برش گردون. رمیگ

سرنوشتم به اون  ينبود اما با آوردنش وسط باز يمن و سرنوشتم بود و آرشام کاره ا نیب يباز. يدادیراه م يباز نیاونو به ا

 يآرشام و سرنوشت نقطه مقابل من قرار گرفتن و باز. نبود يعادالنه ا يباز. حقم نبود. موند يتا اخر تو باز گره خورد و اونم

اونا دو نفر بودن و . يکرد یماجرا م یآرشام و قاط دینبا. سرنوشت برد. در اخر من بودم که شکست خوردم. رو از سر گرفتن

 . و جا نزدم ستادمیاما تا آخرش ا خورمیبود من شکست ممعلوم . قدر داشتن سخته فینفر؛ دو تا حر کیمن 

 

 لرزونه یاز چشات دلمو م يغم دور*

 *دونه ینم یچکسیستاره شدمو ه یب

 

دست  هیهنوز ! رون؟یب شیانداخت يو از باز ياخرش اخراجش کرد شیکرد يوارد باز یچرا وقت. ــستیانصاف ن! نــــه -

 ! گهیچـــرا؟ جواب بده د. حق من نبود نیا! نه ایخدا. سرنوشت شد به نفع چ،یه کی. مونده بود گهید يباز

 

 دونه ینم یچکسیستاره شدمو ه یب*

 *دونه ینم یچکسیه
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عالمه سوال اما سکوت کرده  هیگله داشتم از خدا و . پر یــلیدلم پر بود، خ. کردم یو خودمو خال هیگر ریتر از قبل زدم ز بلند

 . از قبل شدم دترینا ام داد؛یبود و جوابمو نم

که هر لحظه  ییایو در يدادم و به آسمون آبر هیدستامو به پشت تک. کردم زونیپاك کردم و پاهامو از لبه پرتگاه آو اشکامو

 زدنیرو پس م گهیکه همد ییایو امواج در ییایدر يمرغا يچشمامو بستم و به صدا. چشم دوختم شدیپرخروش تر از قبل م

 . انکار کرد شدیو نم دادیبه آدم دست م یبیآرامش عج وبود  بایز یلیدا خص نیا بیترک. گوش سپردم

چقدر زود . رو بدست اوردم ییباالخره سکوت و تنها. کنن سیو اجازه دادم اشکام صورتمو خ دمیکش یقینفس عم دهیبر دهیبر

 دایمن باهاش شروع شد و خاتمه پ ییاکه آشن ییجا ا،یدن يجا نیبهتر. نجایخوشحالم که اومدم ا! چه زود. دمیبه خواسته م رس

 . کرد

 : بسته بلند گفتم يچشما با

 . يدم به دم مرا تو آزرد ـــــایدن...  يعشق مرا برد نیاول ـــــا،یدر -

 ! شدیخالصه م تیدو ب نیمن تو ا یزندگ

دوست داشتم باد هم منو با . کرد دایپ انیموهام جر يشالم از سرم افتاد و باد ال. دیوز یم يشده بود و باد تند یطوفان ایدر

 ! نشم دایکه پ ییخودش ببره؛ ببره جا

برگ مچاله شده بود که تو چند  هی دمیکه د يزیتنها چ. چشمامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. اومد یخش خش برگ يصدا

خم شدم و قبل از  عیسر. نییپا هفتیمن از صخره ب يپا کیو باعث شد کاغد مچاله شده نزد دیوز يدوباره باد. من بود يمتر

 . تو هوا معلق بشه گرفتم نکهیا

 فتهین نکهیبلکه به خاطر ا نکاریکرد اما من نه تنها به خاطر ا یزباله ها رو جمع م ایلب در میومدیمامان افتادم که هر وقت م ادی

و  گرفتیدن پاك کن روش، دردش نمش دهیبود؛ اگه زنده نبود با کش ياونم موجود زنده ا. گرفتمش رهیو دردش نگ نییپا

 . شدینم لهکرد و مچا یخودشو از درد جمع نم

 ! دیکاغذ عذاب کش نیتا صاف بشه؛ بس بود انقدر ا دمیروش دست کش یمچاله شده رو باز کردم و به نرم کاغذ

کرد و ناراحت شده بود  یم يبرده بود و اونم احساس همدرد یبه درد من پ ایانگار تازه در. دیچیباد تو گوشم پ يهوهو يصدا

 . زدیکه با شدت به ساحل ضربه م

لبِ رژلب  يکه جا رشیتازه متوجه نوشته داخلش شدم و شکل ز. دمیرونِ پام گذاشتم و دوباره روش دست کش يو رو کاغذ

 . قرمز زده مونده بود توجهمو جلب کرد

 

 زدم ایساحل به در هیبه عشقِ * 
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 نشم دایزدم تا که پ ایدر به

 زنهیساحل که دائم پسم م هی

 *وونشمیچون که د زنهیم پسم

 

 رهیروبروم خ یآب يایبه در. درد ِ خودم افتادم ادیدوباره . با احساس نوشته شده بود یلیو پر محتوا بود؛ خ بایشعرش ز چقدر

 خوندیکه آرشام م ییآهنگا ادی. ختمیزل زده بودم اشکم در اومد و آروم اشک ر ایدر یِانقدر به آب نکهیهم از غم و هم از ا. شدم

باعث شد  ایدر نیهم ا،یدر نیهم. اسم برده بود یآب يتو همه اهنگاش از چشما... ه م شدت گرفت یافتادم؛ گر دادیو گوش م

 . رهیاون بم

 . ختمیصدا به حال خودم اشک ر یتو دهنم فرو بردم و بغضمو خفه کردم و ب لبامو

خواستم . رو لباسم حرکت کنه وحشت کردم يجونور ایحشره  نکهیاز ا. م نشستمسر جا خیلغزش رو کمرم کردم؛ س احساس

 یکنم و حرف یخواستم حرکت. دمیترس دم؛یخودم د يجفت پا دو طرف پاها هی کدفعهیرومو برگردونم و به پشتم نگاه کنم که 

 . دیچیتو مشامم پ يسرد يمانع شد و بو ییبزنم که صدا

 

 خونهیگنجشکه داره م*

 هیآب آسمونم

 *هیکه آفتاب هوام

 

 . شدم؛ مبهوت فقط به صدا گوش کردم رهیروبروش خ یآروم و آسمونِ آفتاب يایبه در مات

 

 شتیپ امیمنم خسته م*

 بدجور داغونه میروح

 یآرومم نکن اگه

 *وونهید شمیم يبدجور

 

 . بود نیکه تونستم از دهنم خارج کنم ا يکلمه ا تنها

 ! آرشام -

 . آورد کید و سرشو نزدلختمو کنار ز يموها

 ! ــــسیه -
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 يمنو دار یوقت*

 يتو بغلم لمو داد ای

 يدار یبگو چه احساس تو

 *يدار یبه من حس خاص اگه،

 

خدا  دیجد يباز نیا! به زحمت پلک زدم و دهنمو که از زور تعجب باز مونده بود بستم؛ امکان نداشت. نفساش گرمم کرد هرم

 ! و سرنوشته؟

 

 امیدن هیتو ياه ییبایتموم ز*

 تو تو شهیم خالصه

 ایکنم با کل دن یعوض نم من

 *تار موتو هی ،یحت

 

 ! من که خوشحال بودم! بودن؟ یچرا عصب. خوردنیشده بود و ابرا با خروش بهم م يجلو چشمم ابر آسمون

زد؛  يو بوسه ا دیکش بود بو دهیکه کنار گلوم چسب يموهام برد و چند تار يدستشو ال. ختیزد و موهامو بهم ر يتند باد

 .دمیقلقلکم گرفت و تو دلم خند

 

 کیدوس دارم من و تو تو اتاق تار*

 اود و نور شمع يبو با

 رو که ییایرو ياز اون شبا میبساز

 *رو مودشم يبدجور

 

 :گفت آروم

 ! ستمیفکر بد نکن، من اصال بلد ن -

 ! یاما نه از سر غم، از سر خوشحال دمیآروم خند دم؛یخند

خودمو بهش چسبوندم و دستمو پشت گردنش بردم و انگشتامو . ختیر نیدونه دونه و نم نم رو زم یاسمون از خوشحال ياشکا

 . بلند و نرمش فرو بردم يتو موها
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 بارون زهیریماها م يرو*

 تو بغلم آروم يایم تو

 سفت به من یچسبیم

 کم شهیفاصلمون م گهید

 و تو با هم من

 *هـــم با

 

 ! خودش بود؛ آرشامِ من بود. ر کردم، حسش کردموجودشو باو تازه

 ... خوشِ مدهوش کننده ش  يهمون بو ،يهمون تنِ صدا، همون آرشام جد. نمرده بود؛ اون کنارم بود اون

 

 يمنو دار یوقت*

 يتو بغلم لمو داد ای

 يدار یچه احساس بگو

 *يدار یبه من حس خاص اگه،

 

 . کرد سینشد و قطرات بارون با اشکام مخلوط شد و صورتمو خ دهیرون دبا ریکه ز ختمیسر شوق چند قطره اشک ر از

سرمو خم کردم و به . رو گردنم حس کردم یلغزنده و خنک زیو دستاشو جلو اورد؛ چ ختیموهامو کج رو شونه چپم ر آرشام

درست  رشویته بودم؛ زنجکه تو خونه ش جا گذاش یگردنبند مادربزگم بود، همون. گردنم نگاه کردم؛ اشک تو چشمام جمع شد

 .کرده بود

 ! نبود و من خواب بودم؛ نه؟ یآرشام واقع نیا. براق خوشرنگش نگاه کردم يبه سمتش چرخوندم و با لبخند تو چشما سرمو

 ! سالم ساحلِ من: آرشام

 . آرشام بود برگه کار يشدن؛ اون شعرِ رو يبارون پنهون شده بود رو صورتم جار ياشکا ریو اشکام که ز دنیلرز لبام

 :بغض گفتم با

 ! آرشام -

 . جوابمو داد ییزد و با خوشرو یلبخند قشنگ آرشام

 جونم؟  -

 . قابل باور بود ریکردنش سخت بود؛ داشتنش در کنارم غ باور
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 ونهویمن توهم نزدم و د! یواقع یِبود، واقع یکردم و رو صورتش گذاشتم؛ نه واقع کیراستمو باال بردم و به صورتش نزد دست

 ! گفت؟یم ینشدم؛ پس پرستارِ بخش چ

ردش کردم و باال اوردم تا  ریزنج ریاز ز. داشت یبود که حروف فارس رشیهم ز گهیگردنبند د هی. به گردنم نگاه کردم دوباره

 . نمشیخوب بب

 ! "من یِزندگ يِملود": نوشته بود روش

 : آروم گفت آرشام

 ! به عنوان کادو تولدت -

 یشوکه شده بودم و حرف. بگم دیبا یدونستم چ یمهربون بود؛ نم شهیشماش و صورتش برعکس همچ. نگاه کردم بهش

 . نداشتم که بزنم

باالخره جواب منو داد؛ . به گردنبند نگاه کردم و لمسش کردم و تو دلم از خدا، با تمام وجود و از ته قلبم تشکر کردم دوباره

 . آرشاممو بهم پس داد

 ! کادو تولد تو عمرم بود نیارزشتر و با نیبهتر ،یمرسـ -

که  دیانقدر با قدرت دستمو کش. بلند شم و طرفش برگردم که اون زودتر از من اقدام کرد و دستمو گرفت تا بلند شم خواستم

 . کوتاه داشت نگاه کردم شیته ر هیبه صورت جذابش که فقط . پرت شدم تو بغلش

 ... آرشام  -

 جون دلم؟: آرشام

 :گفتم زونیش زدم و با اخم و لب و لوچه آو نهیمشت به س با

 . کنمیم یبیباهات احساس غر اد؛یانقدر مهربون نباش بهت نم -

 :و گفت دیخند

 و خجالت؟  -

 :آروم بلند کردم و صاف تو چشماش نگاه کردم و گفتم سرمو

 ! چنده؟ لویخجالت ک! نه -

 :دورم حلقه کرد و گفت دستاشو

 . اتمیحاضرجواب نیمن عاشق هم -

 . اخم کردم شیفکر به چند ساعت پ با

 شده؟ یچ: آرشام

 ! ينامرد یلیتو خ -
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 : تعجب نگاهم کرد و گفت با

 ! چرا؟ -

 . يپرستار گفت تو مرد! ؟يچطور زنده شد ؛يتو مرده بود... تو  -

 :و گفت دیخند

 ! یگیآها، اونو م -

 . آره همون.کوفت -

 . بگو يخوایم یراحت باش هر چ ست؛یاصال خجالت تو کارت ن لحن حرف زدنت معلومه که نیاز هم: آرشام

 . نگاهش کردم فیظر یبا اخم عینزدم؛ بجاش سر یو حرف دمیخند آروم

 . منتظرم -

 . نگاه کرد و بعد دوباره به من رهیو ت یبلند کرد و به آسمون بارون سرشو

 ! ست؟یسردت ن: آرشام

 گمیم گم؛یم میمستق ریحداقل االن غ. زنمیاده بودم اگه چشم باز کنه حرف دلمو مقول د. قول داده بودم. زدمیحرف دلمو م دیبا

 !چمیدارم و بدون اون من ه ازیکه بهش ن

اصال احساس سرما . دیرو گونه هاش لغز شیشونیبراقش سر خورد و از پ یمشک يبارون از موها يقطره ها. نگاه کردم بهش

 . بود نطوریکردم؛ واقعا هم ینم

 : چشمام و بستم و گفتم. ش گذاشتم نهیرو س سرمو

 . کنمیبا وجود تو من احساس سرما نم -

 : و گفت دیموهامو بوس يرو

 نیکار هم نیکنم بهتر یبشه اما فکر م نطوریخواستم ا ینم. به خاطر من يدیعذاب کش یلیخ دونمیم. منو ببخش! يملود -

تو رو هم تو اون چند  يدور یِسخت. زنده بمونم تونمیکه بدون تو نم دمیمن فهم. میایبه خودمون ب ؛يایکه به خودت ب نیا. بود

روز  ،یکه تو رفت یموقع. ونمیو به اون مد زینبودم و همه چ نجاینبود من ا نیدیاگه آ. دمیکش یکه از کانادا رفت ییماه کذا

بود و  نیدیکه تو سرِ من و آ يگرفتم نقشه ا میحالم خوب شد تصم یوقت. شدمیم يکاوریبعدش من بهوش اومدم و داشتم ر

و  سیخب آرام. نگفت اما بخش دومو چرا وغپرستار اون قسمت و در. که بودم منتقل شد یتو اتاق گهید ضیمر هی. کنم یعمل

 ،يملود. کردم یاونکارو م دینبا! کردم یکه چه غلط دمیبگه؛ بعدش فهم یدروغ مصلحت هیازش خواهش کردن که  نیدیآ

منتظرت بودم؛  رونیمن ب. يشده اما تو مهلت نداد یبهت بگن چ خواستنیم دنیتو رو با اون حال د یوقت سیو آرام نیدیآ

اصال . نجایا يایب کردمیفکر نم. دنبالت کردم نجایکردم و پشت سرت تا هم بتیتعق. يشد نیخرابت سوار ماش حالبا  دمید

 ... من . کردم یبهش فکر نم
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 : انگشت اشاره مو رو لباش گذاشتم و گفتم. زل زدم مونشیبلند کردم و به چهره پش سرمو

 . ارمیب ادیخوام اون صحنه ها و اتفاقات و به  ینم گهید. بود تموم شد یهر چ. نگو یچیه ـــس،یه -

نم بارون و قطراتش رو  يبو یسرخوشانه دستامو از هم باز کردم و با خوشحال. لبخند منو از جا کند و چند دور تو هوا چرخوند با

 . حس کردم

. ختیر یمن خوشحال بود و از ذوق اشک م یاز خوشحال. همش اشک شوق بود نایا! خوشحال بود؛ مگه نه آسمون؟ آسمونم

 ! و اسمون داشته باشه ایمثل در يچقدر خوبه ادم همدرد

 .منو چرخوند و چرخوند نطوریآرشام هم. بارون صورتمو نوازش کرد يها قطره

 : م و بلند گفتمهمون حالت، چشمامو بست تو

 . يازت ممنونم؛ تو عشق منو بهت برگردوند ـــا،یدر -

بلند  يداشت با قدما. چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم! دومیاحساس کردم تو هوا دارم م. ستادیآرشام از حرکت ا کدفعهی

 . صورتم آورد کینشوند و سرشو خم کرد و نزد نیمنو رو کاپوت ماش. رفتیم نیسمت ماش

 ! ؟یگفت یچ: شامآر

 ! یچیه -

 . یبلندم گفت ؛یگفت زیچ هی دمیچرا شن: آرشام

 . گفتیم دیاول اون با رون؛یخواستم از زبونم بکشه ب ینم! باال انداختم و خودمو به ندونستن زدم شونه

 . نزدم ینه من حرف -

 . شد طونیش چشماش

 ! بگو: آرشام

 ! و؟یآخه چ -

 . یو گفت يداد زد شیپ هیکه چند ثان يزیهمون چ: آرشام

 . ازت ممنونم ایخب گفتم در -

 :ابرو باال انداخت و گفت آرشام

 . ینچ، کامل نگفت -

 !ها هیکنه و لجباز عجب

 . گفتم نویهم گهیچرا د -

 :و گفت دیبوس گونمو

 ! داره يحد میدروغگو، لجباز -



  

 

نودهشتیاکتابخانه  کاربر انجمن نودهشتیا .ARAM.   –من  یزندگ يملود                      

wWw.98iA.Com ٤٥٤ 

 : و گفتم دمیخند

 . یبگ دیاما اول تو با گمیباشه م -

 . ستادیصاف ا عقب برد و سرشو

 ! درصد هی یفکر کن، حت: آرشام

 . کنمیمن صد در صد فکر م -

 :دماغشو به دماغم زد و گفت آرشام

 ! وونهیلجبازِ د ياز دست تو دختره  -

 . ختمیبهم ر سشویدراز کردم و موهاشو خ دستمو

 ! تواَم ي وونهید! ؟یدونست یم، نم وونهیآره من د -

 . شدیم شتریفضا هم معلوم بود ودرخشش ب یکیتار برقش تو. چشماش برق زد آرشام

 :دورم حلقه کرد و گفت دستشو

 . شتریمن ب -

 . اضافه کردم طنتیش با

 ! ؟یچ شتریتو ب -

 .به روم زد يباز و بسته کرد و لبخند چشماشو

 :گوشم گفت ریز 

 . وونَتمید -

 ! تَمیلیل -

 . ختیو موهامو با دست بهم ر دیخند

 ! مجنونتم: آرشام

 . دستامو دور گردنش حلقه کردم و تو موهاش فرو کردم. میخواستم چشم تو چشم بش یبستم؛ نم چشمامو

 : اشک بارون درهم رفت گفتم يها کهیچ يکه صدام با صدا يطور آروم،

 ! دوست دارم -

 . آروم چشمام باز کردم و به صورت خندونش نگاه کردم ومد؛یاز آرشام در ن ییصدا

بردم  یسمت راست گونش پ کیبودم و تازه به وجود چال گونه کوچ دهیو با لبخند قشنگش که تاحاال ند دیدماغمو کش آرشام

 :گفت

 . خانوم کوچولو ياعتراف کرد -
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 : و گفتم دمیورچ لبامو

 . وقته اعتراف کردم؛ نوبت توهه متقلب یلیمن خ -

 . و صورتشو جلو آورد دیخند آرشام

 :آروم، زمزمه وار گفتچسبوند و  میشونیبه پ شویشونیپ

 . عاشـقتم -

 . چشمام نگاه کرد يایدر یچشماش نگاه کردم؛ به آب يابر يبه هوا. چشماش نگاه کردم؛ تو چشمام نگاه کرد به

 ... وقت  چیه. یلحظه هم از جلو چشمام دور بش هی ذارمینم گهید! خوامت یوار م وانهید! يملود پرستمتیم: آرشام

 . کردم کیبهش نزد شتریپاهامو تو شکمم جمع کردم و خودمو ب. نگاهش کردم تیاز سر رضا يلبخند با

 ! آقا بزرگه ياعتراف کرد -

 . مینگاه کرد ختیر یهمزمان به آسمون که آروم اشک م. میو بهم زل زد دمیدیدو خند هر

 ! آرشام؟ -

 ! هوم؟: آرشام

 ! بود؟ یرژ لب چ يپس اون جا ؟يانداخته بود نیاون برگه و تو رو زم -

 . کرد و با ابرو بهش اشاره کرد يتک خنده ا. در اورد یبرد و رژ لب بشیتو ج دست

 ! که نکرده؛ مجبور شدم رژ بزنم و کاغذ و ببوسم ییعشق تو منو وادار به چه کارا نیبب. بود سیکار آرام: آرشام

 .ز خنده دار بودخنده؛ تصور آرشام با لب قرم ریدفعه زدم ز هی. گرد شده نگاهش کردم يچشما با

 : آروم به سرش زدم و گفتم 

 ! وونهید -

 . نزد یو حرف دیخند

 سِیکرد؛ صورتش خ کیروم خم شد و صورتشو بهم نزد. منو رو کاپوت خوابوند ایپشت گردنم گذاشت و مثل بچه قنداق دستشو

 . آب بود

 :قشنگش گفت يصدا با

 

 هیچ یعاشق گفتمیم يروز هی*

 هیک گهید عاشق

 نکردم  هم فکرشو

 *منم عاشق شم دیشا
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 . "!ا؟ نه بابا" یعنیتکون دادم؛  نییابرو باال انداختم و سرمو سمت پا. دادیبهم م یبارون رو بدنم حس خوب زشیر

 . "آره" یعنیمنظور حرکتمو گرفت و چشم رو هم گذاشت؛  آرشام

 

 نه  ای دمیعشقو د دنیپرس یهمه م*

 گفتم نه  یم یوقت

 ردنک ینگام م يجور هی

 *شم یگفتن عاشق م یم

 

 .دستم فرو کرد يانگشتا يدستاشو ال. زد یلبخندم صورتش بشاش شد و لبخند گرم دنیزدم؛ با د یقیعم لبخند

 

 حاال که عکس چشات تو چشامه *

 *گذشت شهیتو دستامه از تو نم دستات

 

 .زد یبوسه کوتاهلبام کرد و به لبام  کیکوتاه سرشو نزد یبعد از مکث. رو لبام سر خورد نگاهش

 

 حاال که داغِ لبات رو لبهامه *

 *گذشت شهیتو باهامه، از تو نم قلبه

 

 .آخرِ شعرشو خوند کهیبرداشت ت دنمیتا دست از بوس وونهید يپسره . دمیو خند دمیعقب کش سرمو

 .م و گوششو به قلبم چسبوند نهیهمونطور که روم خم بود سرشو گذاشت رو س آرشام

با وجود . برگشته میو آرامش به زندگ یچون تو کنارم! شب خاص با تو هیکه دارم؛  هییشبا نیاز بهتر یکیشب ام يملود: آرشام

من  يبود گهید یکیاگه تو مال ...  رمیگیتپش قلبت من جون م يبا صدا. خارج شد يدار شد و از روند عاد تمیمن ر یتو زندگ

 ! من دوست دارم، دوست دارم عشقِ. مردمیم

 .فرو کردم و با دست راستم کمرش و نوازش کردم سشیخ يموها تو دستمو

چشمات  يخاکستر لهیو دو تا ت هیسا شهیهم دم؟یکش یتو نبودت چقدر سخت یدونیمنم دوست دارم؛ م. نطوریمنم هم يبرا -

خبر مرگت برام  دنِیشن. رو خودم کار کردم تا فراموشت کنم اما نشد یلیخ. دادیاز تو عذابم م يهمه جا همراهم بود و دور

 ...من . بود یشوك بزرگ
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 :انگشت شصتشو رو لبام گذاشت و گفت. نمیآروم ازم جدا شد و دستمو گرفت تا بش آرشام

مرور خاطرات و اتفاقات گذشته مثل دنبال کردن باده که رفته و . بود گذشت یهرچ. يبه گذشته برگرد خوامینم ــس؛یه -

و به االن،  میاستفاده کن یاز تمام لحظه هامون به خوب ه،یبه ثان هیاز ثان ایب. یکنیم تیاذ فقط خودتو ينطوریا گرده؛یبرنم گهید

 . میفکر کن ندهیبه آ

 !چقدر حرفش قشنگ بود. حرفش رو هم گذاشتم دییو به نشونه تا چشمام

 :و گفت دیبه بازوهام دست کش آرشام

 بارون؟ ریز ینش ضیمر ست؟یکلک؟ سردت ن يخندیم یبه چ -

 .شد شتریب ندملبخ

. گرم ندارم يبه خونه و جا ازین ینه تا تو هست. باهات موافقم ؛يقشنگ صحبت کرد یلیخ. کردمیتو داشتم فکر م يبه حرفا -

 .برام یگاه امن هیو تک ییتو خودت منبع گرما

 :و گفت دیبوس مویشونیپ

 !خوامتیم یلیخ -

 :و گفتم دمیبشه؛ گونشو بوس کیکه باعث شد بهم نزد دمیدست آرشام و کش. نخورم زیتو شکم جمع کردم تا ل پاهامو

 .رمیمیوقت تنهام نذار؛ من بدون تو م چیه -

 .دیموهام و بوس يسفت بغلم کرد و رو آرشام

 .زدلمیفدات بشم؛ چشم عز -

 ... ساده گرفت تا درکش آسون بشه  ویهمه چ دیبا شهیهم. مینکرد یبارون توجه دیکدوم به بارش شد چیه

 :گفت رِگوشمیآرشام ز قهیچند دق از بعد

 من بهت گفته؛ آره؟ يو درباره  زیمامان انگار همه چ يملود -

 .محکمتر دورش حلقه کردم و سرمو رو شونه ش گذاشتم دستامو

 . شغل دومت نگفت ياوهوم اما درباره  -

من  شگاهیاز نما يدیخر یانادا با آرمان رفتکه از ک ینیو ماش یگرفت نایمل يکه برا ینیماش. چرخونمیبابا رو م شگاهینما: آرشام

 . بود

 . نگاهش کردم رتیاومدم و با ح رونیاز اغوشش ب يتند

 ! تو؟ شگاهینما ؟یچــ -

 :صورتم زل زد و گفت تو

 ! ؟يبرد بود؛ دقت نکرد ياسمم رو. من شگاهیآره نما -
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 . تکون دادم و جوابشو دادم نیبه طرف سرمو

. سوال هست که مجهول مونده یلیآرشام خ. بدونم گهید يزایخوام راجب چ یحاال م. شته بودآخه همش مخفف شده نو. نه -

 ! چرا ونداد تو دانشگاه بهت گفت آرام؟. ادیم ادمیتازه همه داره 

 . نشست شیشونیرو پ یاخم

 ! ؟يونداد خبر دار هیاز قض: آرشام

 :و گفتم دمیکش یاه

 !آره متاسفانه؛ از دستمون در رفت -

 .موضوع و عوض کرد و جواب سوالمو داد آرشام

 دادمیو اجازه م زدمیحرف نم یلیاما خ! چوب باشما؛ نه کهیت هیمثل  نکهیحاال نه ا. تو جمع ساکت بودم شهیخب من هم -

 ! ؟يخب سوال بعد. ادیاخالق و رفتارشون دستم م شناسم؛یآدما رو هم م ينطوریا. طرف مقابلم حرف بزنه

 من اونجام؟ یدونستیاز کجا م ؟يکرد دایو پ يریگروگانگ يجا يچطور -

 :داد و گفت هیشو به سرم تک چونه

 دم؛یو د کردیم بمیکه تعق یمشکوک نیتو راه ماش. به جز من از اونجا خبر نداشت یدوستاش اونجا بود و کس یشگیپاتوق هم -

اومد که با ونداد  ادمیبودمش و  دهیقبال د. گمیو م یهمون کله گنده، اس. برام آشنا بود یلیکه خ دمیمهمتر از همه راننده رو د

گفتم حتما  يدیجواب نم تویو گوش يدیبهم نرس دمید میوقت. کاسه ست مین ریز يکاسه ا هی دمیاز همونجا فهم. بودمش دهید

 .بود الیبود همون و کیکه سراغ داشتم و بهم نزد ییتنها جا. ونداد تو رو گرفته

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 !عجب -

 ؟يبعد: آرشام

 ! نیدیشغل آ ادیم ادمیکه  يزیراستش تنها چ... اومـــم  -

 : و گفت دیخند. از رو سرم برداشت سرشو

 شغلش؟ ن؟یدیآ -

 . تعجب نگاهش کردم با

 ! خنده داره؟. آره خب -

 . بلند شد لشیموبا يبزنه که صدا یحرف خواست

 شدیکه رد و بدل م ییسرمو تکون دادم و به صحبت ها. و منتظر بمونماشاره شو باال اورد که چند لحظه صبر کنم  انگشت

 . گوش کردم
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 . زدیم یو لبخند پررنگ دادیپشت خط گوش م يفقط بدون حرف به صدا آرشام

 :لب گفتم ریتو هوا چرخوندم و ز دستمو

 ! ه؟یک -

 . گذاشت فونیرو دستم داد و رو آ یو گوش دیبلند خند آرشام

 هیهمش داره گر يکه تو اومد یاز موقع. ياریاشک خواهرمو درب یخوب تونست یلیخ. حرف نزن. آرشام خان گهیباشه د: نایمل

 یچیمن ه. هیگر ریدم به ساعت بزنه ز ياما تو باعث شد دمیبارم اشکاشو ند هی یحت ينبود شیتو تو زندگ یوقت. کنه یم

تو شد و اتاق و رو سرش گذاشت دلم کباب  ياداوریم باعث که گذاشته بود ینگاه یوقت. شدمیاما از درون داغون م گفتمینم

تار مو هم برات  هی ياگه بفهمم اشکشو دراورد. ایمراقبش باش! ؟يخواهرمو کجا برد. اگه دستم بهت نرسه بدجنس. شد

 . ذارمینم

 یلیخ فهمه،یاز من هم م ترشیب یحت نایمل. گذرهیچقدر زمان زود م. خواهر گلم بشم که انقدر به فکر منه يفدا. دمیدلم خند تو

 . گرفتیو خنده م م شدیلحظه آرشام و کچل تصور کردم؛ از فکرشم حالم بد م هی يبرا! از سنش شتریب

شاداب جذاب و دوست  يچهره  نیچقدر من ا. کردیآرشامم با خنده داشت منو نگاه م. خنده ریزدم ز یو پق اوردمین طاقت

 . کردیم یداشت وراج زیر زیهنوز ر نایمل. کردیان مدو چند تشویصورتش، جذاب يِداشتم؛ شاد

 :گفتم بلند

 ! چقدر صداش قشنگه نیبب! ابیشرشر بارون و در يصدا! یزنیچقدر فک م. بسه دختر نــا؟یمل -

 ! ؟يمن گوش داد يتو به حرفا ؟يملود: نایمل

 : و گفتم دمیخند

 . پ ن پ -

 :با حرص گفت نایمل

 . گهیخونمون د يایآرشام م -

 : با خنده گفت رشامآ

 ! خونه پدرخانومم رمیخونه تو و مهبد نه؛ م -

 . لبخند به آرشام نگاه کردم؛ لفظ گفتن پدرخانوم از زبونش به دلم نشست با

 ! بشر پررو شده ها نیچقدر ا. لحظه تماسو قطع کرد کینگاهم کرد و در  طونیش آرشام

 ! ؟يچرا قطع کرد وونهید -

 . دارم یخب پشت خط ؟یکن یا چرا دعوا م: آرشام

 ! تخس و شر يشده بود مثل بچه ها. جمله رو گفت که خندم گرفت تیبا مظلوم انقدر
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 . دیچیتو فضا پ نیدیآ يصدا

 ! ددر؟ يریبدون اجازه من م. دیاگه دستم بهت نرسه؛ چشم سف! تو دختر؟ ییکجا دهیورپر يالو؟ ملود: نیدیآ

 . زدیحرف م ایخاله قز نیع. گرفته بود شیاز شوخلحن گفتنش به شدت خنده م گرفت؛ ب از

 :آرشام نگاه کردم و گفتم به

 ! با من نمیدیبا تو کار داره، آ نایمل! مایکرد يریچه گ -

 ! درست صحبت کن با زنم! پسره يهو: آرشام

 :و گفت دیخند نیدیآ

 هست آرشام؟  یوبحاال نقش خ! کمیتو روده کوچ رتتیغ! يرفت تو جلد شوهر ملود عیچه سر! اوهو -

 :و گفت دیخند آرشام

 ! زهر مار -

 ! بنال کار دارم: نیدیآ

 ! چه طرز حرف زدنه؟ شعور،یب: آرشام

 : و گفتم دمیخند

 . و بده به من یشما دو تا رو از تلفن جدا کنه و دعوا رو کات کنه؛ آرشام گوش دیبا یکیحاال . بسه بابا -

 دمیآرشام باالتر کش نیخودمو رو کاپوت ماش. رتم جدا کردم و پشت گوشم انداختماز گلو و صو سمویخ يموها. و گرفتم یگوش

 .کج روش گذاشتم یو پاهامو کم

  ن؟یدیآ -

 ! جونم زنداداش؟: نیدیآ

 :و گفت دیلبشو گز آرشام

 ! هیعجب مارمولک -

 . نزدم یو حرف دمیخند

 ! هیبهم بگو شغلت چ نیدیآ -

 . نزد یکرد و حرف یمکث نیدیآ

 ؟يمرد ای ؟يزنده ا! ؟الو -

 بشه؟  یبگم که چ. نمیبب ریزبونتو گاز بگ: نیدیآ

 . که بدونم یگیبشه؟ م یکه چ یگیم -

 . گمینم يزیها در مورد شغلم چ بهیمن به غر. نچ: نیدیآ
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 :حالت قهر گفتم به

 ! به؟یحاال من شدم غر. دستت درد نکنه -

 ! يندار یتو باهام نسبت يآرشام نشد که زن یتا موقع! یسرت درد نکنه؛ بله پس چ: نیدیآ

 ! ممنون واقعا -

 :و گفت دیخند نیدیآ

 . نداشت یقابل -

 . بهش بگو زیچ هیآرشام تو . گهیلوس نشو بگو د -

 . و شونه باال انداخت دیفقط خند بیدست به ج آرشام

 . گهیخودش م: آرشام

 . گهیبگو د ن،یدیآ -

 . گمینم یتا با آرشام مزدوج نش. شهینچ نم: نیدیآ

 . میکن یم میبعدا عروس. میکه ما کنار هم نهیخب مهم ا -

 ! ؟يو نر ياز کجا معلوم بعدا قالش نذار: نیدیآ

 . نشون نداد و باز با خنده شونه باال انداخت یعکس العمل چیو التماس به آرشام نگاه کردم اما ه يو با زار دمیکش یپوف

 . ياریحرصمو در م يدار نیدیآ -

 . گمیبهت نم ياوردیمن برادرزاده ن يکه برا یشد تا موقع نطوریخب حاال که ا :نیدیآ

 : گفتم غیج با

 ! نیدیآ -

 . قهقهه ش بلند شد يپشت تلفن صدا از

به عنوان  گم؛یبهت م يآورد ایبه دن یپسر خوشگل و مامان هیهمون موقعه که . اگه قبوله که حله نه؛یشرط من هم: نیدیآ

 ! کادو

  !نه بابا -

 : و گفت دیخند

 ! گمیم گهیماه د9من  نیکن کسرهیکار و با هم  ایامشب ب نیاصال هم. گمیراست م! زن بابا -

 ! پررو يکه آرشامم از خنده روده بر شد؛ پسره  دمیکش یفرابنفش غیج

 . خجالت بکش ن،یدیآ -

 : و گفت دیغش غش خند نیدیآ
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 ! خجالت و زنش دادم رفت -

 . زدم میونشیمحکم به پ یکالفگ از

 . نیدیآ ينامرد یلیخ -

 ! خورد؟یبهش م یچ...  يپسره . حرص نوشته قطع تماس رو لمس کردم با

 . یبه درك که نگفت -

 . چشم دوختم کردیخونسرد داشت نگاهم م یلیبه آرشام که خ. حرف آخرش خنده م گرفت از

 . گهیتو بگو د د؛یکش رونیب شهینم يزیکه چ نیزبون ا ریاز ز -

 : شد و گفت طونیش مآرشا

 . هیشغلش چ یکه تو زودتر بفهم میکن کسرهیبه قولش کار و امشب  ایب یمشتاق یلیاگه خ -

 . و با کف پاها و مشتام به کاپوت ضربه وارد کردم دمیورچ لبامو

 ! لوس -

 ... نیدیخودمون بمونه آ نیب: آرشام

رو لبش نشست و سرشو  يلبخند. دراورد و به صفحه نگاه کرد بشیو از تو ج یآرشام گوش. آرشام بلند شد لیزنگ موبا يصدا

 !زنگهیداره م یک نمیبب گهیکه م دمیبا اشاره ابرو فهم رم؛یو از دستش بگ یدستشو دراز کرد تا گوش. باال آورد

 .بود نیگرفتم و سمت خودم چرخوندم؛ روژ لشویموبا

 !هیعکس العملش چ نهیبب خواستیم دیکرد که جواب بدم؛ شا قمیبا لبخند تشو آرشام

 .صفحه رو لمس کردم و جواب دادم یِدکمه سبز لمس 

 بله؟ -

 :با بهت جواب داد نیروژ

 ؟يملود -

 !رو لبم اومد؛ انتظارش و نداشت من باشم لبخند

 !جونم؟ خودمم بگو -

 .و از گوشم فاصله دادم لیگرد شده موبا يبا چشما د؛یکش یبنفش غیج نیروژ

 چه خبرته؟ -

 :گفت جانیه با نیروژ

 آره؟ ؟یاالن با آرشام ؟یخود خودت ،يملود يوا -

 .شده بود دهیژستش خنده دار بود؛ موش اب کش. چشم دوختم کردیداشت نگاه م قشیبا لبخند عم بیآرشام که دست به ج به
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 :و داد زد دیکش يکرکننده ا غیج نیروژ

 ؟ییمامان؟ زندا -

 !کردیبا من صحبت نم انگار

 :گفت يبا شاد نیروژ

 .خداحافظ؛ خوش بگذره. من برم خبر بدم يشکرت؛ ملود ایخدا يوا -

 :تماس و قطع کنه رو به اونورِ خط گفت نکهیو قبل از ا دیکش یفرا بنفش غیبعد ج و

 .که خبر ناب دارم براتون نیایب ن؟ییکجا ؟ییزندا س؟یآرام -

 ...بوق ممتد  يبعد تنها صدا و

 .نگاه کردم لیموبا به

 !وونهید يدختره  ــش،یچ -

 شد؟ یچ: آرشام

 .نگاه کردم لکسشیر يبلند کردم و به چهره  سرمو

 :باال انداختم و گفتم شونه

 !میفضول رفت همه جا جار بزنه که با هم يدختره  گه،ید یچیه -

 .آرشام باز شد صورت

 ! دنیفهمیم دینداره؛ باالخره که با یاشکال -

 !تو خانواده تون وجود داره سمیمزبل تر از آرا دمیآره خب؛ تازه فهم -

 .و سرشو تکون داد دیخند آرشام

 :کردم و گفتم زیر چشمامو

 ه؟یارث-

 ؟یچ: آرشام

 دخترا؟ نیب یفضول -

 :و گفت دیخند

 !فکر کنم -

 :و گفتم دمیخند

 !نطورهیهم نایقیفکر نکن؛  -

 .لبخند اکتفا کرد و بهم زل زد هیبه  آرشام
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 !میسرم بخواب ریز دیو با میمارستانیب یفکر کنم فردا هردو راه -

 .نگاه کرد کردیو غرش م دیباریبه آسمون که م آرشام

 !قایدق: آرشام

 !یگفتیم یداشت ،یراست -

 راجبه؟: آرشام

 !نیدیآ -

 :تکون داد و گفت نییسرشو به باال و پا آرشام

 .خونهیم نیدیآها، خب آ -

 ! خونه؟یم -

 . تکون داد يسر

 . ناز دادن نداشتهمه  نیا نکهیخب ا -

 . زدیبه قول تو همه جا جار م دیفهمیم سیچون اگه مثال آرام میدونیفقط من و خودش م. بشناستش یدوست نداره کس: آرشام

 ! خان افشا شد نیدیتکون دادم؛ باالخره راز آ دنیبه نشونه فهم يو سر دمیخند

 . بهم نگاه کرد تیو با جددفعه خنده ش قطع شد  هی. شد کمیو آروم آروم نزد دیخند همراهم

 ! شده؟ يزیچ -

که تو کف دستش بود  ویرنگ یمخمل مشک کیجلو پام زانو زد و جعبه کوچ رانهیغافلگ یبا حرکت هوی. ستادیجلوم ا یحرف بدون

 . بهم نشون داد

برات  یگاه خوب هیمطمئن باش تک. یباش کمیشر هامیو تو غم و شاد یدر کنارم باش شهیخوام که هم یازت م ؟يملود: آرشام

 ! ؟یکنیانتخاب م تیشگیگاه هم هیمنو به عنوان تک...  يملود. ذارمیبرات کم نم یچیو ه شمیم

روز عاشق بشم و  هیکردم  یوقت فکر نم چیه. کردم لیتحل هینگاه و تجز ییایرو ییصحنه رو با فضا نیپشت پرده اشک ا از

برسم و مرد مورد عالقه م  نجایبه ا میو پردردسر تو زندگ بیفراز و نشهمه اتفاقات مختلف و پر  نیخاص با هم يفضا نیتو ا

 !بارون، نعمت خدا ریاونم ز ه؛کن يبه من ابراز عالقه کنه و خواستگار

 . و دستم کنه یساده قشنگ نیدستمو جلو بردم و بهش اجازه دادم حلقه تک نگ. تکون دادم نییآروم به باال و پا سرمو

 ... آرشام ِ من  مونمیمرگ باهات م ياتا پ! لیبا کمال م -

امن و گرم و  یگاه هیخواستم؛ تگ یگاهو م هیتک نیمن هم. رو کاپوت سر خوردم و تو آغوش گرم و پر حرارتش فرو رفتم از

 !یشگیهم

 ... شدت گرفت  بارون
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. دمیقه کردم و گونشو بوسدستامو محکم دور گردنش حل. بلند کرد و دور خودش چرخوند نیمنو همراه خودش از رو زم آرشام

 . و من فقط عاشقانه بهش نگاه کردم و با تمام وجود لبخند زدم دیچشامو بوس يرو

 یخوش؛ با عشق یانیو مجنون بود اما با پا یلیاز جنس ل. نبود، مثل قصه ها نبود یما از هوا و هوس نبود؛ عشق ما کشک عشق

 !مانیو پافسانه  ن،یو شاه نیمیپاك و مقدس، از جنسِ عشق س

 :در همون حالت گردون، بلند گفت آرشام

 ! من یزندگ يِدر کنارم باش ملود شهیدوستت دارم، هم! من یزندگ يایعاشقتم در -

 

 آروم آروم*

 میخون یبارون من و تو با هم م ریز به

 آروم آروم

 میبا هم بمون مید یآغوش هم قول م يتو

 آروم آروم

 مینخو یبارون من و تو با هم م ریز به

 آروم آروم

 ...* ـمیبا هم بمون میدیآغوش هم قول م يتو

 

 

 ـــانیپـــا

 1392/11/3: خیتار

 صبح قهیدق 10: 1: ساعت

 

 "! پرنده است تیخواهد، مثل پرواز که خاص ینم لیدوست داشتن دل"

 

  الف. آرام

  

  92 بهمن  : یینها انیپا

  93فروردین : انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member202475.html: نویسنده 

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html: طراح جلد 

  http://www.forum.98ia.com/member18393.html:     ینناظر  

  http://www.forum.98ia.com/member101619.html        و 
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