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 :نویسنده

 ۰۸۰۸انید

 

 



 ...مقدمه

 ...سکوت و شکوه تو و من با خدا

 ...زده بارون حرف از پر سکوتی

 ...ما اغاز و سرانجام تمام

 ...بده میگه کی خوبه حس همین

 ...ساخت چی ما از عشق ی سایه ببین

 ...عاشقیم و خوبه حالمون ببین

 ...دریاییا شهر دیدن واسه

 ...تو و من با خدا

 ...قایقیم یک تو

 ...عجینی من با تو تا من با خدا

 ...زمینی پاک عشق بده میگه کی



 ...عجینی من با تو تا من با خدا

 ...زمینی پاک عشق بده میگه کی

 

        

 رایب مناسبی لباس دنبال بوتیک های رگال میان در

 اپ و دست درهمم افکاره در.گشتم می میترا تولد

 با که کرد جلب را توجهم مهسا صدای که میزدم

 :گفت اعتراض

 خالصمون بردار چیزی یه خدا تورو نقره وااااای -

 نوزه تو ولی گذاشتیم پا زیر خریدو مرکز کل کن

 !نکردی انتخاب هیچی



 با حالیکه در و کردم نثارش ابداری غره چشم

 جوانی پسره که بوتیک فروشنده به به ابرو و چشم

 :گفتم و زدم لبخندی حرص با میکردم اشاره بود

 !نکردم پیدا بیاد خوشم که چیزی هنوز عزیززم -

 دممیکر نزدیک او به را سرم درحالیکه اهسته بعد

 :گفتم نرسد فروشنده گوش به صدایم تا

 ...جیرجیرک کن جیغ جیغ کم -

 خندید مهسا

 !زودباش بابا خب خیلی  -

 ارشلو و کت گرفتم او از را نگاهم اینکه محض به

 معطلی بی کرد جلب را نظرم توسی دوخت خوش

 فروشنده سمت به و کردم جدا رگال از را همان

 :گفتم و رفتم



 ...میخوام رو همین -

 همتوج وقتی شدم فروشنده ی خیره نگاهه متوجه

 :گفت تعجب با شد پرسشگرم نگاهه

 ??کنین پروش خواین نمی یعنی -

 دستی کیف از را پولم کیف درحالیکه تفاوتی بی با

 :گفتم میکردم خارج ام

 !نیست پرو به نیازی پس اندازمه میدونم نه -

 ...ولی -

 حرفش ادامه گفتن از دید را سردم نگاهه وقتی

 در ار لباس درحالیکه چاپلوسی با و شد پشیمان

 :گفت میداد قرار خرید ساک

 تن شما برای لباس این دارین حق هرچند -

  !العادس فوق خورش



 یزه نگاهه از مخصوصا شدم عصبی اش گستاخی از

 روی بر را پول و نیاوردم خودم روی به ولی اخرش

 با همراه حرفی کوچکترین بدون و گذاشتم میزش

 .شدیم خارج بوتیک از مهسا

 متوجه که بودیم خرید مرکز از خروج حاله در

 مراهه که شدم دبیرستانم همکالسی و دوست میترا

 فاصله همان از و امدند می سمتمان به دوستش با

 یرهخ نگاهه و شل نیش متوجه میتوانستم  هم زیاد

 در کنارش از که پسری هر به میترا های دادن نخ و

 .شوم میشد

 ترامی.رفتم سمتشان به و کشیدم عمیقی نفس

 مانچش و سبزه پوستی ، تپل صورتی چاق، دختری

 لبی و گوشتی نسبتا و پهن بینی و متوسط ای قهوه



 شلوار و شال و مشکی مانتویی و داشت کشیده

 .بود کرده تن به سفید

 من و کرد باز اغوش او هم به شدنمان نزدیک با

 یبو درحالیکه و فشردم خود به را او کوتاه هرچند

 :گفتم بود کرده ناراحتم اش زننده و تند عطر

 ??عزیزم خوبی جون میترا سالم -

 را ایمپ تا سر درحالیکه و کرد بلندی ی خنده میترا

 :گفت میگذراند نظر از

 کجایی معلومه هیچ جونم نقره سالم -

 !بیشعووووور

 دوست هم و من هم که کشید را بیشعور انچنان

 ...افتادیم خنده به مهسا و میترا



 و نزهبر پوستی..افتاد میترا همراهه دختر به نگاهم

 داشت،لبان ای قهوه موهای و چشمان و رنگ خوش

 ستمیتوان سادگی به انگیزش وسوسه و فرم خوش

 ..کند جلب را مخالفی جنس هر نظر

 و او. داشت الغر به رو متوسط اندامی و بلند قدی

 رد که بودند ناجور وصله بنظرم هم کنار در میترا

 میزد ذوق توی شان الغری و چاقی اول نگاه همان

 :گفتم میترا به رو و زدم لبخندی

 نمیکنی؟ معرفی رو همراهت -

 :گفت و انداخت دوستش به گذرایی نگاهه او

 !عزیزم دوست عطرین -

 :گفتم صمیمی لبخندی با و بردم جلو را دستم

 !خوشبختم آشناییتون از قشنگی اسم چه -



 وقف لحنی با و پاشید صورتش به گرمی لبخند او

 می گرمی به را دستم حالیکه در مهربان العاده

 :گفت فشرد

 خاص خیلی شمام اسم...جان نقره طور همین منم -

 ...زیباست و

 و بود خورده گره هم در دستانمان چنان هم

 التیح با میترا که بود ثابت هم چشمان در نگاهمان

 جدا هم از حرص با را دستمان آلود طنز ظاهر به

 نمایش به را دندانش نگین حالیکه در و کرد

 :گفت میگذاشت

 ...همو کنین ول حاال خب خیلی -

 سپ و کرد پرسی احوال میترا و عطرین با هم مهسا

 .کردیم خداحافظی هم از گو و گفت کمی از



 :گفتم و کردم مهسا به رو شدنمان جدا محض به

 دل تو و خوشگل دختر خیلی عطرین بنظرم -

 !اومد برویی

 :گفت حرفم تایید در هم مهسا

 جذب آدمو چشماش مخصوصا طوره همین آره -

 !میکنه

 بر آرام لبخندی عطرین مهربان چشمان تصور از

 :گفتم و نشست لبانم

 ینسنگ دختر اون جلفه و سر سبک میترا چقد هر -

 ..شدن دوست هم با چطوری موندم من وقاره با و

 رد را آخر نگاه و کردم تمدید را مالیمم صورتی رژ

 قبل روز که توسی شلوار کت.انداختم خودم به آینه

 در حریصانه را موزونم اندام بودم خریده مهسا با



 شمانچ با عجیبی همخوانی رنگش و بود گرفته بر

 بر کج را ام مشکی موهای.داشت رنگم ای نقره

 مزد خودم به آینه در لبخندی ریختم صورتم روی

 تی جلوی که مادرم سمت به.شدم خارج اتاقم از و

 در و کرد نگاهم تحسین با. رفتم بود نشسته وی

 تادایس می روبرویم و میشد بلند جایش از حالیکه

 :گفت و نشاند ام گونه بر آرامی ی بوسه

 !دلم عزیزه شدی خوشگل چقدر -

 رآبدا ماچ دو حالیکه در و کردم نمکینی ی خنده -

 :گفتم میدادم تحویلش

 ؟؟...بکنه کی نکنی تعریف من از تو مامان آخه -

 !برم من خب



 اکیدت با و کرد باز هم از را لبانش شیرینی لبخند

 :گفت

 روب...نمیگم اینو من فقط که میدونی خوب خودت -

 !عزیزم باش خودت مراقب

 اش گونه روی بر آمیز محبت ای بوسه دوباره

 :گفتم و کاشتم

 ...گلم مامان چشم -

 ...فعال -

 شدم خارج در از ماشینم سویچ برداشتن از پس

 که یترام منزل به طوالنی نسبتا مسافتی طی از بعد

 مانه در.رسیدم داشت قرار طبقه شش آپاتمانی در

 هیچ ساختمان این معمار فهمید میشد اول نگاهه

 .نداده خرج به اش طراحی در ای سلیقه و ذوق



 دمکن دل باالخره ساختمان تحلیل و تجزیه از پس

 احدو دکمه روی بر را دستم رفتم آیفون سمت به و

 هم زا تیکی صدای با در حرفی هیچ بدون.فشردم او

 .شد باز

 هب معطلی بی بستم، سرم پشت را در و شدم وارد

 ی جمله دیدن با ولی رفتم آسانسور سمت

 درش به ای برگه با که است خراب آسانسور

 رصیح پر و عمیق نفس و ایستادم بودند چسبانده

 یدنکوب با را ها پله حالیکه در کنان غرغر و کشیدم

 :تمگف میکردم طی ام سانتی ده پاشنه های کفش

 رهب باال ها پله این از میخواد کی آخر طبقه تا حاال -

 ...میترا کنه چیکارت بگم خدا



 خود اب دل در و کردم پوفی ششم طبقه به رسیدن با

 :گفتم

 یچه برم باال پله همه این از قراره میدونستم اگه -

 !نمیکردم پام سانتی ده پاشنه کفش وقت

 یشد،م شنیده آپارتمان از موسیقی کننده کر صدای

 در مبزن لبخند کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ...زدم در میکردم مرتب را لباسم حالیکه

 به که میانسالی خانم کوتاهی زمان مدت از پس

 عدب کرد، باز رویم به را در بود خدمات مسؤل نظرم

 شپی تا کرد ام راهنمایی گویی آمد خوش و سالم از

 .بروم میترا

 راحتی برای نبودظاهرا خبری میترا مادر و پدر از

 .بودند کرده ترک را آنجا ها جوان



 عطر انواع و دود از پر و تاریک نیمه خانه محیط

 ودب آمیخته هم در سیگار بوی و زنانه و مردانه های

 .بود کرده دگرگون را حالم کمی و

 مدید دختران و پسران از جمعی در را میترا باالخره

 ادهس ی دکلته و کوتاه پیراهن رفتم، سمتش به و

 یشدم گشاد سینه زیر از درست که داشت تن به ای

 ،بود پوشانده را تپلش پاهای روی وجب یک تا و

 شپر و چاق های شانه سر و بود ای زننده لباس کال

 .میزد ذوق توی حسابی هم

 لبخندی میترا نفس به اعتماد همه این از ای لحظه

 .نشست لبم بر آمیز تمسخر



 زهسب صورت کمی چشمانش مشکی غلیظ ی سایه

 قرمز رژ هم آخر در و بود کرده تیره را اش

 .میکرد کامل را آرایشش

 و کرد ای خنده معمول طبق آمد سمتم به دیدنم با

 :گفت لودگی با و فشرد آغوش در مرا

 ...بودم منتظرت خیلی اومدی باالخره عزیزم نقره -

 از حالیکه در و زدم رویش به مهربان لبخندی

 با و انداختم جمع به نگاهی میشدم جدا آغوشش

 :گفتم شیطنت

 اطرافت دورو آدم همه این وجود با نکنم فکر -

 ...خانم باشی من معتل

 ظاهرا که او کردم نثارش چشمکی و گفتم را این

 .بود آمده خوشش



 پاکت حالیکه در دوباره.زد نمایی دندان لبخند

 اب میگرفتم جلویش را اش هدیه صورتی توسی

 :گفتم مهربانی و محبت

 ...عزیزم مبارک تولدت راستی -

 لحنی اب میگرفت دستم از را پاکت حالیکه در میترا

 :گفت زده ذوق

 من اتاق تو برو...کردی لطف جون نقره ممنون -

 سابیح بیای باید بعدش که بزار رو کیفت و شنل

 !برامون بدی قر

 کهحالی در و کردم بسنده کوچکی لبخند به تنها

 حس خودم روی بر را پسرها نگاهه سنگینی

 .رفتم میترا خواب اتاق سمت به میکردم



 شخص حضور متوجه اتاق به ورودم محض به

 و کنم خواهی عذر خواستم و شدم آنجا در دیگری

 کرد مجبورم آشنایی صدای که بروم بیرون

 ...بایستم

 یمیصم و شاد لبخندی عطرین دیدن با و برگشتم

 را وا سالهاست انگار که طوری بست نقش لبانم بر

 میتصمی این مطمعنا گرفتم، آغوشش در میشناسم

 لحظه همان از من بود، نیامده بوجود آن یک در

 سح را دوستی و نزدیکی این عطرین با مالقات اول

 و بود نشسته دلم بر سخت او و بودم کرده

 ...نه یا دارد را حس همین هم عطرین نمیدانستم

 خیال عالم از مرا عطرین مشتاق و محبت پر صدای

 :کشید بیرون



 ...خوشحالم دوبارت دیدن از خیلی -

 می را دستانش حالیکه در خودش لحن با هم من

 :گفتم فشردم

 !جون عطرین طور همین منم -

 :گفت و انداخت پایم تا سر به نگاهی عطرین -

 مه تو تا میمونم منتظر کردم عوض رو لباسم من -

 ...بیای

 و شنل تنها و زدم رویش به آمیزی تشکر لبخند 

 خارج اتاق از هم با همراه و کردم آویزان را کیفم

 به زیبایی رنگ عنابی شلوار کت هم عطرین.شدیم

 در ازینکه آمد، می او به حسابی که داشت تن

 لبخند بودیم فکر هم ناخودآگاه لباس انتخاب

 .نشست لبم بر محوی



 مالیمی آجری رژگونه و رژ و کرده مالیمی آرایش

 خوش و  برنزه پوست به نهایت بی که بود زده

 مانند درست اش ای قهوه موهای و آمد می رنگش

 .داشت امتداد کمرش انتهای تا من

 نفره ود مبل اولین دیدن با و برگشتیم پذیرایی به

 .نشستیم آن روی بر خالی ی

 یدند با و شد کشیده میترا سمت به نگاهمان دو هر

 از و بود ایستاده پسران از جمعی میان در که او

 هم به نگاهی خندید می عشوه با هایشان حرف

 امالک دادیم،عطرین تکان سر تاسف با و انداختیم

 :تگف مهربانی و متانت با و گشت بر سمتم به

 ...بگو خودت از نقره خب -



 منوال همین در که بود نشده تمام حرفش هنوز

 سینی بود آماده پیشوازم به در جلوی که خانمی

 .کرد تعارف و گرفت جلویمان را شربت

 لیوان نزنا لبخند برداشتیم، لیوانی تشکر با دو هر

 :فتمگ و گذاشتم روبرویم عسلی روی بر را شربت

 تا بپرس داری دوست چی هر عزیزم بگم چی -

 !بدم رو جوابت

  :گفت شیطنت با و کرد نمکی با خنده عطرین

 یه خودت تو فضولی میشه بپرسم من اگه -

 مکن شروع خودم از اول بزار اصال...بده بیوگرافی

 ...بهتره جوری این



 روی را لیوان و خورد را شربتش از کمی عطرین

 ردک صاف را صدایش مزه با حالتی با و گذاشت میز

 :گفت و

 لیسانس ساله، دو و بیست راد عطرین من -

 .دارم فوق امتحان هم دیگه ماه دو و معماری

 بزرگتر برادر یه و مهربون مادر و پدر جفت یه

 مرکز یه مطب بر عالوه روانشناس مادرم...دارم

 صنایع ی کارخونه پدرم داره، هم کوچولو مشاوره

 ...تهران از خارج داره آالت ماشین

 و وخیش با میکشید عمیقی نفس حالیکه در سپس

 :گفت خنده

 ...افتادم نفس از سخته دادن بیو چقد -



 رت عمیق هایش حرف شنیدن از ناخودآگاه لبخندم

 مثل بودن ثروتمند بر عالوه میدیدم اینکه شد

 صمیمیت احساس ریاست بی و خاکی خودم

 .میکردم او با بیشتری

 حالیکه در و زدم بازویش به ای ضربه خنده با

 :گفتم میدادم تحویلش چشمکی

 نقره من...بگم برات خودم از منم بزار حاال خب -

 حسب بر منم سالمه دو و بیست هستم رادمهر

 باید رو معماری ارشد امتحان دیگه ماه دو اتفاق

 رئیس و عمومی جراح مادرم...بزارم سر پشت

 شرکت تا دو و معماره مهندس پدرم و بیمارستان

 و ارهد دبی یکی و تهران تو یکی بزرگ سازی برج

 .فرزندم تک متاسفانه



 مهربانش چشمان ی حواله را آمیزم محبت نگاهه

 :گفتم دوباره و کردم

 دلم به دیدمت که  اولی ی لحظه از چرا نمیدونم -

 که تهس وجودت تو صداقتی و مهربونی یه نشستی

 جوشی دیر آدم کامال من چون...میکنه جذب منو

 خابانت دوستی برای رو کسی سخت خیلی و هستم

 ...میکنم

 و ظریف دست حالیکه در کردو تبسمی عطرین

 زل چشمانم به و گرفت می دست در را سفیدم

 :گفت میزد

 رو احساس همین منم بگم اگه میشه باورت -

 نگفتم؟ چیزی میترا حضور بخاطر اما داشتم



 لحظه همون بود من به اگه و ام عجولی آدم وگرنه

 و میگرفتم یقتو خرید مرکز تو دیدمت که اول

 ...شی دوست باهام میکردم مجبورت

 را خودم جلوی نتوانستم دیگر گفت را این وقتی

 یمفشرد می را یکدیگر دست حالیکه در و بگیرم

 بودیم خودمان هوای و حال در خندیدیم، دل ته از

 به رتشصو برگشتیم سمتش به میترا صدای با که

 اش عصبی و حرص پر لبخند اما بود آرام ظاهر

 دوباره میترا است، ناراحت چیزی از میداد نشان

 ؟...میگذره خوش: گفت و کرد تکرار را حرفش

 :گفت و کرد دستی پیش من از قبل عطرین

 شده؟ طوری میترا؟ خبره چه -

 :گفت و زد اجباری لبخندی میترا



 کل خندتون صدای گرفتین گرم هم با خوب -

 ...کرده پر رو خونه

 : گفتم من بار این

 ؟...میخندیم ما شده حسودیت عزیزم چته تو حاال -

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت میترا -

 خصلتی هر من که میدونین خوب عطرین و تو -

 !نیستم حسود باشم داشته

: گفتیم خنده با همزمان دو هر عطرین و من

 ....بللللللللله

 روی به اما کرد اش عصبی بیشتر کشدار بله این

 همه جشن پایان از بعد باالخره ، نیاورد خودش

 .کردند رفتن عزم ها مهمان



 مخواستی و کردیم تشکر میترا از هم عطرین و من

 خشکمان جا در میترا حرف که کنیم خداحافظی

 ...کرد

 و نم نزدیکی از بود مشخص کامال حالیکه در میترا

 :گفت کنایه با و خندید آید نمی خوشش عطرین

 همچین نداشتم انتظار ازتون اصال ها بچه -

 ...بیارین واسم کوچیکی کادوهای

 که عطرین و خندید،من خودش تنها و گفت را این

 ینا به باز نیمه دهانی با بودیم او حرف گیج هنوز

 زمان مدت از پس اما ماندیم خیره او پرویی همه

 دست حالیکه ودر آمدم خودم به زودتر من اندکی

 خودش لحن با فشردم می دست در را عطرین

 :دادم را جوابش



 اگه...عزیزم بود زیاد سرت از نقره ساعت همون -

 می باش مطمعن بوده شوخی حرفات دونسم نمی

 ...ترامی تری عقل بی هم ساله پنج بچه یه از گفتم

 در و کردیم اجمالی خداحافظی معطلی بی سپس

 زا کشیدم می سرم پشت را عطرین دست حالیکه

 از میک رسیدیم که دوم طبقه به رفتیم پایین ها پله

. مداشتی بر قدم تر آهسته و کردیم کم سرعتمان

 هنوز که را عطرین و کنم عوض را جو اینکه برای

 با بیاورم در حال آن از بود عصبی و ناراحت

 :گفتم مصنوعی آرامشی و خیال بی لبخندی

 خرمآ حرفای که کلفته پوستش قدر این مطمعنم-

 ...درازش گوشای پشت میندازه رو



 نگاهه حالیکه در و زد کوچکی لبخند عطرین

 :گفت آهسته میدوخت چشمانم به را معصومش

 میگفت؟ راست میترا بنظرت نقره -

 انمهرب و دلدارانه لحنی با و کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم

 نهگر و زیاده اشتهاش میترا...دختر بعیده تو از -

 دقت اگه ضمن در نبود ناقابل اصال تو مارک عطر

 قطف حرفاش پس  گرفت ایراد منم ی هدیه از کنی

 رو اخمات حاال...نگیر دل به بوده حسادت روی از

 ...کن باز

 شناخته رو مارمولک این خوب باید دیگه که تو

 ...باشی



 و انداخت صورتم به ای شناسانه حق نگاهه عطرین

 :گفت آمیزی تشکر لحن با

 یبجا و کردی دفاع حقم از اینکه بخاطر...ممنونم -

 ...گرفتی رو میترا حال حسابی من

 من... نداشت رو قابلت عزیزم میکنم خواهش -

 ...دیدی رو کجاش دارم زبون گز چهل

 دمکر باز را ساختمان خروجی در خندیدیم، صدا بی

 :گفتم مهربانی وبا

 ..جان عطرین برسونمت بیا نداری ماشین اگه -

 :گفت و رفت سفیدی زانتیای سمت به او

 ...میکشه جورمو که دارم لگن یه منم ممنون -



 خواستم و زدم لبخندی اش فروتنی و متانت از

 ارهدوب چیزی آوردن یاد به با که شوم ماشینم سوار

 :گفتم سرعت به و برگرداندم سر

 ...ندادی بهم شمارتو عطرین راستی -

 :گفتم دوباره و کردم ریزی ی خنده

 ...بگیرم نمیتونم میترا از بعدا مطمعنم -

 :گفت اشتیاق با هم او

 ...بود یادت شد خوب عزیزم البته -

 در را همدیگر ها شماره کردن بدل و رد از پس

 سوار کدام هر خداحافظی از پس و گرفتیم آغوش

 به بوقی تک زدن از پس و شدیم هایمان ماشین

 در مسیر طی در. کردیم حرکت خانمان سمت

 ...شدیم متوجه ناباوری کمال



 دو هر شدیم متوجه ناباوری کمال در مسیر طی در

 و هیجان با داریم، سکونت خیابان یک در

  دمکر کم را سرعتم عطرین ماشین کنار خوشحالی

 :گفتم خندیدم می خوشی سر با حالیکه در و

 نخیابو این تو خونت توام نمیشه باورم عطرین -

 ؟...!!!باشه

 :گفت و شد زده ذوق هم عطرین

 نزدیک بهم چقدر تو و من نمیشه باورم منم -

 ور ویالیی خونه این...نداشتیم خبر خودمون بودیم

 ...ماست خونه برو

 اختماند نگاهی بود کرده اشاره عطرین که سمتی به

 :گفتم خنده و شوخی با و



 چه مهمونی خونتون میام فردا از آخجون -

 ...شوووووووووود

 ونهخ راستی...دلم عزیزه میکنی خوشحالم خیلی -

 ؟...کجاست شما

 قهطب بیست برج حالیکه در و کردم دراز را دستم

 نشانش بود ای شیشه نمایش ی همه که روبرویم

 :گفتم میدادم

 یه عطرین میگم!! عزیزم بیستم طبقه آمین برج -

 نم بفهمه وقتی صورتم جلوی اومد میترا قیافه آن

 آخه...میشه حالی چه هستیم همسایه هم با تو و

 کنه جدا هم از مارو میکنه سعی همش خدا بنده

 ...شیممی نزدیک هم به بیشتر تو منو اینکه از غافل

 :گفت حرفم تایید در هم عطرین



 دوی هر میدونست اون مطمعنم من ولی خب آره -

 چیزی هم کلمه یک ولی است الهیه تو خونمون ما

 .نگفت

 و دادم تکان حرفش تایید در تاسف با را سرم

 :گفتم

 ...حیف کرده کور رو چشماش حسادت آتیش -

 .کندیم دل هم از طوالنی خداحافظی از پس باالخره

 عطرین و من رابطه و میگذشت هم پی از روزها

 میصمی هم با آنقدر میشد، قبل از بهتر روز به روز

 رخب با هم احوال از ساعت به ساعت که بودیم شده

 خرید و گردش برای بار یک روزی حداقل و بودیم

 آشنایی از پس روز چند عطرین. میرفتیم بیرون

 آشنا او با هم مادرم و پدر و آمد منزلمان به مان



 اج دلشان در زود خیلی عطرین میدانستم شدند،

 دوستی در مرا انها و شد هم همینطور و میکند باز

 هدف چون و میکردند تشویق او با صمیمیت و

 برای ربیشت و بهتر میخواستند داشتیم مشترکی

 .کنیم تالش ارشد امتحان

 مبودی گرفته تصمیم قبل از هم عطرین و من چون

 بیشتر. شویم پذیرفته دانشگاه یک در دو هر

 که اوقات بعضی و میخواندیم درس را روز ساعات

 در و میرفتیم خانه نزدیک پارک به میشدیم خسته

 پیش خوب چیز همه و میکردیم مطالعه آنجا

 .میرفت

 تاپم لب میز روی های کتاب کردن جمع مشغول

 نارک میز روی بر که موبایلم زنگ صدای با که بودم

 طرینع عکس دیدن با و رفتم سمتش به بود تختم



 لمس را پاسخ و گشود هم از را لبانم شاد لبخندی

 :گفتم و کردم

 ؟...بللله -

 :تگف که پیچید گوشم در خوشش سر شادو صدای

 ...!!!جون دختر کو سالمت بال و بله -

 صبحی؟ اول چته...سالم خب -

 مزد زنگ نیست چیزیم خانم نقره سالم علیک -

 ...صبحانه صرف برای کنم دعوت رو تو

 :کرد اضافه ذوق با سپس

 آن و پا این کمی ... بخوریم صبحانه هم با بیا زود -

 میل بی اما بودم معذب و دل دو رفتن در کردم پا

 ام دلی دو متوجه ظاهرا که هم عطرین ، نبودم هم

 :گفت مهربان اما ناراحت لحنی با بود شده



 ...میکنی ناراحتم که نمیای نگو -

 شتپی یکم میام نه، صبحانه برای ولی میام نه نه -

 ...برمیگردم زود و میمونم

 !منتظرم بیا زود!! نقره کنار بزار و تعارف -

 !میام دارم پا، سنگ خب خیلی -

 :گفت و خندید حرفم از هم او

 !...فعال منتظرتم -

 و پریدم پایین تخت روی از ارتباط قطع محض به

 که مادرم و پدر. رفتم دستشویی سمت به عجله با

 یدند با بودند صبحانه صرف مشغول آشپزخانه در

 مادرم و زدنند لبخندی بودنم هول و عجله همه این

 :پرسید بلندی نسبتا صدای با



 انقد چرا خبره چه خیز سحر خانم به به -

 ؟؟؟...هولی

 از بلندم موهای حالیکه در و بردم بیرون را سرم

 :گفتم خنده با بود شده آویزان طرف یک

 دعوتم صبحانه واسه عطرین خونه برم میخوام -

 ...مامان کرده

 را مصورت حالیکه در صورتم و دست شستن از پس

 و مرفت آشپزخانه سمت به میکردم خشک حوله با

 اآنه و بوسیدم همیشه مثل را دویشان هر ی گونه

 .کردند تالفی را ام بوسه محبت با هم

 کنم خطاب نیما استاد را او داشتم عادت که پدرم

 و لب داشت، شده اصالح همیشه و مهربان صورتی

 اهکوت گندومی جو موهای و مردانه و متناسب بینی



 رنگ ای نقره درشت چشمان البته و حالت خوش و

 کمتر و بودم برده ارث به او از را چشمانم من که

 الس پنج و چهل پدرم بزند حدس میتوانست کسی

 .دارد

 صورت و مشکی ابرو و چشم و زیبا زنی مادرم

 اشتد سفید پوستی و نقص بی بینی و لب و جذاب

 بود، داده ارث من به را حدش از بیش سفیدی که

 کمتر خیلی میشد باعث اش مشکی موهای خرمن

 .برسد نظر به سنش از

 میکشیدم سر را شیرم لیوان جرعه ال حالیکه در

 زور به مرا و گرفت را دستم و زد لبخندی پدرم

 :گفت خنده با و نشاند خود کنار



 عجله قدر این چرا حاال...کوچولو نشی خفه بپا -

 ...نمیکنه فرار که عطرین میکنی

 زیاد نمیخوام منتظرمه ولی نیما استاد میدونم -

 !کنم معتلش

 :گفت مادرم و زدند حرفم به لبخندی دو هر

 !برو زودتر دخترم میکنی خوبی کاره -

 هب میگفتم کشداری و باال بلند چشم حالیکه در

 یاسب دم را موهایم شوم، حاضر تا رفتم اتاقم سمت

 یمانتوی کردن تن به از پس و بستم سرم باالی

 و یتوس شلوار و شال همراه به مشکی کتی و کوتاه

 فکی ام مشکی بلند پاشنه های کفش پوشیدن

 بدون و برداشتم را همرنگش و ست دستی

 دمخو روی بر را محبوبم عطر آرایشی کوچکترین



 و مادرم پدرو از خداحافظی از بعد و کردم خالی

 به و شدم خارج خانه از ماشین سویچ برداشتن

 .کردم حرکت عطرین منزل سمت

 ایتالیایی رز شاخه چند و شکالت ای جعبه راه سر

 .کردم تهیه هم

 ارکپ زیبایشان چوبی بزرگ درب جلوی را ماشینم

 .کردم

 به نهطمانی با ها گل و شکالت جعبه برداشتن از بعد

 .فشردم را آیفون دکمه و برداشتم قدم آن سمت

 اب لحن با عطرین خوش سر و شاد صدای بالفاصله

 :گفت و رسید گوشم به نمکی

 ؟....کییییییییه -



 در یشبرا شکلکی حالیکه در و زدم شیطونی لبخند

 :گفتم آوردم می

 .بدم قورتت درسته اومدم گرگه آقا منم -

 از تیکی صدای با در و خندید دل ته از تنها عطرین

 .شد باز هم

 هجوم روبرویم بزرگ حیاط به ورودم محض به

 .خورد مشامم به رز و مریم و یاس های گل عطر

 می را چشمانم حالیکه در و کشیدم عمیقی نفس

 .کشیدم ریه به را ها آن عطر وجود تمام با بستم

 راه هیجان و شور با روبرویم ی صحنه دیدن با

 .افتادم



 نگس با تماما که بود رویم پیش شکوهی با عمارت

 ریقص به شباهت بی و بود شده مزین سفید مرمر

 .نبود شکوه با و مجلل

 بود شنی و باریک راه عمارت تا باغ ورودی در از

 حبابی الوان های چراغ با آن طرف دو که

 .بود شده سفیدتزیین

 درخت از بود پر هم بلندش دیوارهای طرف دو

 روس هر بین درست کشیده فلک به سر سرو های

 دسفی و سرخ رزهای کننده، خیره و زیبا های بوته

 شده کوتاه یکدست های چمن میخورد، چشم به

 .بودند پراکنده فضا در را خوبی بوی خیس

 هب تمییزی و آب پر استخر عمارت شرقی ضلع در

 ی فاصله با و کنارش در درست و میخورد چشم



 نمای اب بزرگی بسیار پوشیده سر آالچیق معینی

 .بود گرفته قرار چوبی

 ایزانتی آن در که بود پارکینگ هم غربی ضلع در

 یسجنس یک و لنکروز یک اضافه به عطرین سفید

 سه هر که بود این جالب و بود شده پارک کوپه

 .بودند سفید ماشین

 بیرون عمارت در از عطرین که بودم ها پله نزدیک

 ...آمد

 شصورت که بود بسته خرگوشی را بلندش موهای

 ست شلوارک و تاب. میداد نشان تر نمک با را

 رنزهب پوست به نهایت بی که داشت تن به لیمویی

 به بیشتر را ظریفش و موزون اندام و آمد می اش



 خرگوشی های دمپایی طور همین. میکشید رخ

 .آمد می موهایش مدل و تیپ به لیمویی

 :گفت جیغ با و داشت لبش بر عمیقی لبخنده

 ؟؟؟؟...اومددددیییییییییییییی باالخره -

 لمو داد فشارم آغوشش در حسابی حالیکه در بعد

 :گفت و کرد

 ...عزیزم بودم منتظرت خیلی -

 : گفتم و خندیدم

 نیمیک رفتار یجوری خبرته چه دیوونه چلوندیم -

 ...ندیدیم  همو وقته خیلی انگار

 مرا و  خندید تنها بگوید چیزی اینکه بدون عطرین

 .کرد راهنمایی عمارت داخل به



 طرح بر توجهم عمارت داخل به ورودم محض به

 .شد جلب بفردش منحصر العاده فوق معماری

 بزرگی العاده فوق پذیرایی و حال شامل اول طبقه

 ، داشت قرار آن در سلطنتی های مبل ست که بود

 ست ها مبل با که نباتی و رنگ شیری های پرده

 حرو محیط و کرده بیشتر را خانه نور بودند شده

 .بودند آورده بوجود را نوازی

 و ها گلدان و فرش تابلو هم خانه کنار گوشه در

 .میخورد چشم به عتیقه های جام و مجسمه

 منظمنا بطور سقف سرتاسر در که بود جالب برایم

 بود دهش استفاده بلند و کوتاه کریستال های لوستر

 .میکرد خیره خود به را چشم که



 نصب دیوار دل در دی ای ال هم سالن انتهای در

 رارق پذیرایی از کمی فاصله با که نشیمن و شده

 یک و کرم چرم راحتی مبل دست دو با داشت

 .بود شده تزیین شیک و مجهز ی خانواده سینما

 نآ از و میشد جدا نشیمن از پله چند با آشپزخانه

 زمی و خوری ناهار سالن میتوانستم تنها فاصله

 .ببینم را اش نفره چهار و بیست طویل

 ی هطبق از پیچی در پیچ پلکان با هم دوم ی طبقه

 ها خواب اتاق تمام میدادم احتمال و میشد جدا اول

 .باشد دوم ی طبقه در

 و مهربان العاده فوق زوج که عطرین مادر و پدر با

 عشق متوجه اول ی لحظه همان از و بودند فروتنی

 شدم، آشنا بودم شده هم به حدشان بی محبت و



 یها زیبایی از تلفیقی عطرین فهمیدم همچنین

 و لتپ نسبتا زنی مادرش عطیه .است مادرش پدرو

 ،بود برخورد خوش العاده فوق البته و پوش خوش

 کوچک و فرم خوش بینی و ای قهوه ابروی و چشم

 .داشت سرخ و ای غنچه لبانی و

 می او به نهایت بی اش شده کوتاه مصری موهای

 .آمد

 چشم بود، شانه چهار و بلند قد مردی عطرین پدر

 و تداش عطرین مثل برنزه پوستی و مشکی ابرو و

 میدادو نشان جذاب را او صورتش روی ریش ته

 ترسفید هایش شقیقه قسمت که گندمی جو موهای

 .بود ها قسمت باقی از



 و میکرد رفتار مهربانی و احترام نهایت با نیز او

 .آمد خوب و  دلنشین بنظرم رفتارشان چقدر

 کامال و صمیمی محیطی در صبحانه صرف از پس

 ریکدیگ دست در دست و عطرین با همراه دوستانه

 داشت قرار دوم ی طبقه در که او اتاق سمت به

 .رفتیم

 یآب کامل ست اول ی طبقه عکس بر دوم ی طبقه

 ود که داشت بزرگ و طویل راهرویی و بود سفید و

 خوابی اتاق در هر پشت و بود در ده راهرو طرف

 .داشت قرار مستقل

 که کردم تعجب خواب اتاق همه آن دیدن از آنقدر

 :رسیدمپ تعجب با و بگیرم را خودم جلوی نتوانستم



 بگی میشه ولی میکنم فضولی که ببخش عطرین -

 !!!!!!!!!!؟...چیه برای خواب اتاق همه این

 :گفت و کرد ای خنده تک عطرین

 پدر قرهن ببین میپرسی، رو این باالخره میدونستم -

 از خارج ما اقوام همه تقریبا و فامیل بزرگ من

 ایتالیا،امریکا، هند،...میکنن زندگی کشور

 خونه شمال تو که هام خاله از یکی جز ب..اتریش

 .داره

 اینجا و ایران میان وقت چند هر هام اون خب

 این  مهمونامون از پذیرایی برای هم ما میمونن

 راحت اونا تا گرفتیم نظر در رو خواب اتاق تعداد

 .دادم تکان حرفش تایید در را سرم...باشن



 تصمیم عطرین با زدن گپ ساعت چند از بعد

 ای موسسه در  درس خواندن بهتر برای گرفتیم

 زنی تست برای هفته هر پایان در تا کرده نام ثبت

 .دهیم امتحان و برویم آنجا به دروس

 بیرون موسسه از خوشحال و شاد نام ثبت از پس

 یصدای با که رفتیم می ماشین سمت به و آمدیم

 ای لحظه میترا دیدن با. برگرداندیم سر آشنا

 حفظ را خود اول حال زود خیلی اما کردیم تعجب

 او .کنیم برخورد عادی کامال کردیم سعی و کردیم

 اننگاهم توزانه کینه حالیکه در آشکار حرصی با

 :گفت میکرد

 ؟...میکنین چیکار اینجا باهم تا دو شما

 :فتگ کنایه با بود شده عصبی حسابی که عطرین



 جواب وت به باید ما کردی فکر نکنه میترا ببینم -

 !بدیم پس

 :فتگ و کرد عصبی و هیستیریک ای خنده میترا -

 آخه پرسیدم جوری همین عزیزم نه که البته -

 !شدم کنجکاو

 و آرام ظاهری با بودم ساکت لحظه آن تا که من

 :گفتم خونسرد

 تو ماومدی میگم، شه ارضا کنجکاویت اینکه برای -

 .کنیم نام ثبت فوق واسه موسسه این

 عصبی لحنی با و کرد نازک چشمی پشت میترا

 :گفت

 ؟... بیام باهاتون تا نگفتین من به چرا پس -



 در و داد را پاسخش عطرین من جای به بار این

 :گفت میزد خندی نیش حالیکه

 اب خاطر همین به بود یکی مسیرمون نقره و من -

 !اومدیم هم

 لوممع حالیکه در شد گرد چشمانش تعجب از میترا

 :گفت نداشته را حرف این انتظار اصال بود

 ؟..چطور -

 اب حالیکه در و زدم میترا به درآری حرص چشمک

 :گفتم میکردم نگاه عطرین به محبت

 مگه خیابون یه تو خونمون دوستم و من آخه -

 ؟...نمیدونستی

 بود شده کالفه و عصبی حرفم از حسابی که میترا

 :گفت



 !نداشت اهمیتی ولی میدونستم چرا -

 :گفت و گرفت را دستم عطرین منوال همین در

 ارک دیگه جای چند آخه میریم دیگه ما میترا خب -

 .خداحافظ داریم،

 دستم  کنم خداحافظی او با هم من نگذاشت حتی

 محض به شدیم ماشین سوار هم همراه و کشید را

 اصد خنده عطرین شدیم دور میترا از کمی اینکه

 :گفت و کرد داری

 نمیکرد فکرشم اصال دیدی رو قیافش خدا وای -

 و نزدیک هم به حد این تا شب اون از بعد ما

 .باشیم شده صمیمی

 :گفتم و خندیدم حرفش تکمیل در هم من



 یتالف این خب ولی کنم ناراحتش نمیخواست دلم

 !بود تولدش شب زشت حرف

 و کشی رستورانی به ناهار صرف برای هم توافق با

 خرید کمی ناهار خوردن از پس و رفتیم دنج

 .کردیم

 خانه درب جلوی را ماشین که بود شده تاریک هوا

 .داشتم نگه عطرین

 او کنار در العاده فوق روز یک گذراندن از پس

 .نمیکردم خستگی احساس اصال

 گوشم پشت را شالم حالیکه در زدم لبخندی

 خیره عطرین حالت خوش چشمان به میگذاشتم

 :گفتم و شدم



 هک استراحتی و تعطیلی از اینم خانما خانم خب -

 این از دیگه، ماه دو تا  دادیم خودمون به امروز

 !نداریم تعطیالت

 و گذاشت چشمش روی بر را دستش یک عطرین

 :گفت

 اگه میشه باورت عزیزم، بگی تو چی هر چشم -

 !بخونم درس مشتاقم بیشتر خیلی االن بگم

 اب و گرفت سمتم به را اش اشاره انگشت سپس

 :گفت خوشحالی

 ...توا با بودن اونم کردم پیدا هدف یه آخه -

 بخاطر را خدا و بودم خوشحال دل ته از حالیکه در

 :گفتم میکردم شکر او حضور

 ...من مثل دقیقا -



 درس ساعت دوازده روزی هفته طول در ان از بعد

 تبادل را اطالعاتمان روز هر پایان در و خواندیم می

 یانم در هم با داشتیم مشکل جایی اگر و میکردیم

 فتهه هر جمعه و میکردیم اشکال رفع و میگذاشتیم

 نام ثبت ان در که ای موسسه در را ها درس تست

 و مبرمیگشتی خانه به هم با و میزدیم بودیم کرده

 یزن تست از بعد که نتایجی از عطرین هم و من هم

 .بودیم راضی کامال میگرفتیم

 تابک انواع و نشسته بزرگم نفره دو تخت روی بر

 خواندن مشغوله سخت و بود جلویم جزوات و ها

 .بودم

 و بردم دست همراهم تلفن زنگ صدای شنیدن با

 هک عطرین عکس دیدن با.برداشتم سرعت به را ان

 کهاین از پس شاد و انرژی پر میزد لبخند رویم به



 دادن سالم در کردم لمس را ارتباط وصل دکمه

 : گفتم و کردم دستی پیش

 دوست تری خون درس و ترین خوشکل به سالم -

 ما غروبه ۶ تازه نزدی؟ساعت زنگ زود یکمی!دنیا

 ...!داشتیم قرار هم با ۹

 اکتس یکباره عطرین ارام ی گریه صدای شنیدن با

 ویر بر پریشانی و اضطراب با و پرید رنگم.شدم

 نگرانی از صدایم حالیکه در و ایستادم تخت

 : گفتم میلرزید

 میکنی؟ گریه شده؟چرا چی عزیزم!عطرین -

 اش گریه صدای تنها و نمیزد حرفی عطرین ولی

 و دش بیشتر برابر صد ام دلواپسی.میشد شنیده

 :گفتم دوباره



 نگرانی از دارم من بگو چیزی یه میکنم خواهش -

 ...!دختر میکنم سکته

 قه میان در زحمت به که رسید گوشم به صدایش

 :گفت گریه هق

 ...!بیااا نقره -

 :گفتم دلهره با و پریدم پایین تخت روی از

 ؟کجایی؟خونه؟..بیام بیام؟کجا -

 :گفت بود بریده را امانش گریه درحالیکه او

 !بیرون بریم میشم اماده من نه -

 :گفتم بالفاصله

 کنن گریه فقط...اونجام دیگه ربع یک تا من باشه -

 باشه؟ میرسونم خودمو االن



 !باشه -

 رتپ تخت روی بر را موبایلم ارتباط قطع محض به

 بدون.بردم هجوم هایم لباس کمد سمت به و کردم

 وجب یک تا که مشکی کتی و تنگ پالتوی وسواس

 ای لوله جین همراهه به را بود کمرم از تر پایین

 پا به را ام مشکی بلند های پوتین و پوشیدم ذغالی

 از پس و نهادم سر بر را ام مشکی شال و کردم

 .زدم بیرون اتاق از کیفم برداشتن

 ادمد اطالع مادرم به و نوشتم یادداشتی سرعت به

 راننگ تا برمیگردم خانه به دیر کمی شب احتماال

 دیواری اینه روی بر ان چسباندن از پس و نشود

 .زدم بیرون خانه از پذیرایی درون



 اب داشتم یقین اما افتاده اتفاقی چه نمیدانستم

 در بدی سوزش عطرین ارام هق هق صدای شنیدن

 صورت تصوره از حتی کرد پیدا جریان قلبم

 .میشد ریش قلبم گریانش

 ریس با عطرین گذر دیر دقیقه چند از پس باالخره

 ماشین داخل و شد خارج عمارت در از افتاده زیر به

 .نشست

 خون به چشمان و پریده رنگه دیدن با که من

 :فتمگ بود افتاده جانم به نگرانی و دلهره او نشسته

 دق حاال تا من خدا به ؟عطرین....چته بگو عزیزم -

 !بگو چیزی یه دختر خیلیه نکردم

 وجم التماس و تمنا چشمانش در حالیکه در عطرین

 ...کرد نگاهم میزد



 حالیکه در و کرد نگاهم التماس و تمنا با عطرین

 :گفت غلتید می اش گونه بر اشکی قطره

 تواس بعد تا بشینیم جایی یه بریم اول میشه -

 کنم؟ تعریف

 او ریختن اشک دیدن با بخواهم آنکه بدون

 ودآل بغض و لرزان صدایی با بود شده پر چشمانم

 :گفتم و دادم تکان را سرم سرعت به

 رامآ شاپی کافی سمت به نمیشه؟ چرا عزیزم آره -

 و بودیم کرده سکوت مسیر طول در راندم دنج و

 هب را سرش و میریخت اشک آرامی به عطرین تنها

 .بود هبست چشمانش و داده تکیه ماشین نرم صندلی

 ردمک پارک مناسبی جای در را ماشین اینکه از بعد

 .رفتیم کافه سمت به و شدیم پیاده



 شاپ کافی اسم روی بر که عطرین نگاه متوجه

 :پرسیدم و شدم ماند خیره

 ؟ دوستم شده چی -

 نغمگی شدت به صدایی با و شد خیره چشمانم در

 :گفت افسرده و

 .!!!تلخ کافه جالب، چه -

 .میاد من تلخ حرفای به هم چقدر

 بازویم و رفتم سمتش به بگویم چیزی اینکه بدون

 مارپیچ های پله از دو هر و کردم قفل بازویش در را

 .رفتیم باال شاپ کافی

 به را آرامش کافه خلوت و تاریک نیمه محیط

 با عطرین بودم امیدوار و میکرد تزریق وجودم

 دو میز روی بر.شود آرام کمی آنجا به ورودمان



 ایبر جوانی پسر بعد کمی و نشستیم، ای نفره

 طرینع از اینکه بدون آمد پیشمان سفارش گرفتن

 شکالتی کیک و قهوه فنجان دو بپرسم چیزی

 وا دستان خدمت پیش رفتن از پس دادم سفارش

 و مهربانی از مملو صدایی با و گرفتم دست در را

 :گفتم آرام محبت

 شده؟ چش بگه نمیخواد گلم دوست -

 چشمای تو بیاره اشک کرده جرات کی بگو بهم

 خوشگلت؟

 برای که کردم بیان طنزآلود کمی را آخر ی جمله

 تنشس لبانش بر محو چند هر لبخندی ثانیه چند

 .شد ناپدید سرعت به ولی



 بلند را سرش باالخره گذر دیر لحظه چند از پس

 بغض با میشد خیره چشمانم در حالیکه در و کرد

 :گفت

 .دارم دوست خیلی نقره -

 حس شدم آشنا باهات که ماهه چند مدت این تو

 همدمم تا داده بهم خواهر یه باالخره خدا کردم

 .اشمب صبورش سنگ تا باشه صبورم سنگ تا باشه

 اشتباه انتخابم تو فهمیدم کم مدت این تو من

 به درست و دارم اعتماد خانوادم قده تو به نکردم

 میخوام حاال که حدی به دارم دوست اونا ی اندازه

 جز هیچکی که بزنم حرف باهات چیزی درباره

 ساله یک که دردی از اون جز هیچکی نمیدونه، خدا

 ...نداره خبر جونم به افتاده



 را بغضش میکرد سعی. کرد سکوت ای لحظه

 .دهد قورت

 بر عطرین های حرف شنیدن از که اشکی قطره 

 حالیکه در و زدودم را بود چکیده ام گونه روی

 فشردم می گرمم دستان در را او سرد دستان

 :گفتم صادقانه

 هب بده گوش خوب اول بگی چیزی اینکه از قبل -

 فتادها برات که اتفاقی هر بگی که چی هر تو! حرفام

 تتمپش من بدون رو این حاال چه گذشته تو چه باشه

 نقره بیفته اتفاقی هر باش مطمعن نمیزارم تنهات و

 ...کنارته



 هایش اشک شدت بر هایم حرف شنیدن با که او

 پاک را آنها تند تند که حالی در بود شده افزوده

 :گفت زحمت به میکرد

 ...ممنونم -

 هب حالیکه در تعجب با خدمت پیش منوال همین در

 انمیزم روی بر را سفارشات بود شده خیره عطرین

 دیدنم با او که کردم وحشتناکی اخم گذاشت،

 ترک را آنجا و برداشت عطرین زدن دید از دست

 .کرد

 مزه کمی را اش قهوه و زد لبخندی حمایتم به او

 تا خورده را آن از کمی کردم احساس کرد، مزه

 از کیی حالیکه در بفرستد پایین را بغضش بتواند



 دهش قفل ام کشیده و سفید دستان در  دستانش

 :کرد زمزمه آرامی به. بود

 السک از تازه میترا و من بود پیش سال یک دقیقا -

 ویت نیمکت روی و بودیم شده فارغ تقوی استاد

 ولمعم طبق میترا بودیم، نشسته دانشگاه حیاط

 خیلی هم پهلوم تو زد یهو که بود دادن نخ مشغول

 خاطرب بودم شده عصبانی خیلی هم بود گرفته دردم

 :زدم داد سرش همین

 !کردی سوراخ پهلومو دیوونه چته -

 ورک کاش ای! میکنه اشاره جلو به سر با هی دیدم

 .نمیدیدم رو اشکان وقت هیچ و میشدم



 و بود دانشگامون وارد تازه و جوون استاد اشکان

 داشتهبر واحد تا دو باهاش خوشبختانه یا بدبختانه

 .بودم

 هب اونو های کالس بدبختی چه با میدونه خدا فقط

 بودو جذابی العاده فوق پسر اون.میرسوندم آخر

 همین و مغرور و اخالق بد شدت به هاش کالس سر

 .میداد جلوه تر جذاب پیشم اونو مساله

 میزد نهیب بهم احساسی یه همش چرا نمیدونم اما

 !نیست درست وسط این چیزی یه

 دلمو دیدمش که اول بار همون میدونستم خوب

 یه دخترا بقیه یا من به اون نگاهه اما سپردم، بهش

 مثل احمق من و نداشت پاکی نگاهه بود، طوری



 اون که بگم دروغ خودم به میخواستم ها دیوونه

 !منه ماله نگاهش که...منه مال

 عدب اینکه تا بودم، هم موفق حماقت کمال در البته

 خودش و بود آورده کم درس یه تو میترا ماه سه از

 از و برم خواست من از و دانشگاه بیاد نمیتونست

 .بگیرم واسش رو پاسی نمره اشکان

 تهالب و داد دوستی پیشنهاد بهم اشکان روز همون

 ناآش کمی میخواد فعال و خیره قصدش میکرد ادعا

 هیچ بدون کردم قبول بود خدام از که منم شیم

 !مقاومتی

 با هک بود نگذشته آشناییمون از روز بیست هنوز

 شتیممیگ خالی کالس یک دنبال دانشگاه تو میترا

 آماده آخرمون امتحان برای و بخونیم درس تا



 بخاطر بودن پر دوم و اول طبقه های کالس...شیم

 آمد و رفت اونجا کمتر که سوم طبقه رفتیم همین

 هطبق میشه که اونجا تا میکردن سعی همه میشد،

 .بود کور و سوت و خالی خیلی چون نرن سوم

 کشوند منو تقدیر دست میبینم میکنم فکر که االن

 !اونجا

 لیمعط بدون همین بخاطر بودم شده خسته حسابی

 رومروب صحنه دیدن با و کردم باز و کالس اولین در

 ...شد خارج بدنم از روح انگار

 خوب که مریم هام کالسی هم از یکی  اشکان

 انهوحشی و بود چسبونده دیوار به رو میشناختمش

 .میبوسید اونو



 واردی به بدی صدای با شدنش باز شدت بخاطر در،

 .کرد ما حضور متوجه رو اونا و خورد

 اب انگار نداشت رو به رنگ دید منو وقتی اشکان

 حالیکه در لحظه چند از بعد.بود شده یکی دیوار

 خواست وقاحت کمال در اون بودم شک تو هنوز

 اشکان و اونجا از چطوری نفهمیدم که طرفم بیاد

 !نیفته بهش چشمم دیگه تا کردم فرار لعنتی

 همش نبود، بردار دست بگم نمیشه باورت ولی

 من کن باور عطرین که اس ام اس همش زنگ

 واسه رو تو من برات، میمیرم من دارم دوست

 ...!میخوام آیندم و ازدواج

 تنوع حس و سرگرمی بخاطر رو بقیه حتما هه

 ...لعنتی میخواست طلبیش



 اقلحد فهمیدم شد، رو واسم بیشتر دستش بعدها

 و هداد پیشنهاد دانشگاه دخترای از تا بیست به

 .بودن کرده قبول موقعیتش بخاطر همشون

 تا تمنداش خبری ازش دیگه التحصیلیم فارغ از بعد

 :داده پیام بهم دیدم صبح امروز

 .عزیزم بیرون اومدم فکرت از نکن فکر -

 یزدم خندی نیش حالیکه در و کشید عمیقی نفس

 :گفت کنایه با

 کم عوضی و پست آدم چی هر روی واقعا -

 افتکث وجود با من میکنه فکر چرا نمیدونم...کرده

 .میکنم قبولش کاریاش



 ستد لعنتی اون اما میکردم فراموشش داشتم تازه

 لک پیام یا زنگ یه با وقت چند هر نیست بردار

 ...نقره شدم خسته هم به میریزه زندگیمو

 طمعنمم متنفره ازش لعنتیم دل! نمیتونم دیگه بخدا

 دهنادی اونو ناپاکی و پستی که نیستم آدمی من

 زندگیمو کل خاطرش یادو چرا نمیدونم اما بگیرم

 قتمحما یاد منو اون اینکه بخاطر شاید...میریزه بهم

 !نمیدونم اینطوره میندازه

 گوش هایش حرف به خوب سکوت در که من

 اشاره گریانش صورت به آرامش با بودم سپرده

 :گفتم دلداری با و کردم



 کن پاک اشکاتو تو اول جان عطرین خب خیلی -

 گوش امحرف به که شرطی به البته کنم کمکت من تا

 !بدی

 چشمات بخاطرش تو نداره لیاقت اشکان کن باور

 ...کنی بارونی رو

 :تگف مهربانانه و فشرد بیشتر را دستم عطرین

! دادی گوش حرفام به که ممنونم نقره، ممنون -

 زنهو یه میکنم احساس شدم سبک خیلی کن باور

 ترزود کاش... شده برداشته شونم روی از سنگین

 !میزدم حرف باهات

 بخشی آسایش و آرام صدای با و زدم لبخندی

 :گفتم



  تینگف زودتر بهم که خودتی مقصرش دیگه اون -

 تم،پشت جوره همه و میکنم کمکت باش مطمعن ولی

 !وظیفه بکنم واست کاری هر جون دوست

 از میک اشتها با و بود شده بهتر خیلی حالش بنظرم

 .میکردم نگاهش لبخند با من و خورد را کیکش

 ببینم را العملش عکس اینکه بخاطر آرامش با 

 :گفتم

 بود؟ چی اشکان فامیلی عطرین -

 دهش ناراحت و عصبی او اسم شنیدن با انگار او ولی

 :گفت و کرد زمزمه اهسته لب زیر بود

 !رضایی -

 :گفتم و زدم رویش به محبتی پر لبخند



 نکن آویزون لوچه و لب من واسه حاال خب خیلی -

 !یمبر زودتر بخور کیکتو نارنجی، نازک ی دختره

 :پرسید خنده و تعجب با عطرین

 !!!!!!؟...بریم بریم؟؟؟کجا -

 میخندیدم حالیکه در و کردم صورتش به ای اشاره

 :گفتم

 رانتظا زدی بهم خودت برای که ای قیافه این با -

 ؟...ها عروسی ببرمت که نداری

 :گفت و خندید حرفم از حسابی عطرین

 رارهق میگی حاال بریز زبون کمتر بابا خب خیلی -

 ؟...نه یا بریم کجا

 همز با لحن با و زدم رویش به شیطونی چشمک -

 :گفتم ای



 و بزنی جیغ حسابی تا بازی شهر میبرمت اول -

 شام یه میریم هم با بعدش کنی خالی خودتو

 از بعد و میخوریم خوشمزه رومانتیک و عاشقونه

 تخت رو  خوابیدن واسه شما ی خونه من هم شام

 چیه؟ برنامم به راجع نظرت! دعوتم نرمت و گرم

 جانهی با و شد بلند جایش از ای خفه جیغ با عطرین

 برایم ای بوسه وصفی قابل غیر شوق و شور و

 تسرای هم صدایش به هیجان حالیکه در و فرستاد

 :گفت بود کرده

 ریزی برنامه عاشق من...عاااالیه...عالیه واااای -

 ! برنامت آخر قسمت مخصوصا! هاتم

 :گفتم و خندیدم دل ته از



 مجبوری چون نمیشدم خوشحال زیاد بودم تو جای

 !کنی تحمل منو پرچونگی صبح تا

 :گفت و گرفت دست در را کیفش

 !بریم بزن...نکن قضاوت من جای تو -

 برامون که ای فشرده برنامه این با هشت ساعت

 !برسیم همشون به تا بجنبیم باید چیدی

 آنجا از خروج از پس و کردیم حساب را میز پول

 و رفتیم مان همیشگی پاتوق به شام صرف برای

 و شوخی با و دادیم سفارش جوجه همیشه مثل

 .خوردیم اشتها با را غذایمان خنده

 به که بازی وسیله هر و رفتیم پارک به آن از بعد

 تفریح حسابی و میشدیم سوار میخورد چشممان

 .کردیم می



 و جذاب و بود خوب چیز همه عطرین کنار در

 و نمیکردم حس را زمان گذر اصال و بود دار خنده

 های اشک و اشکان تا میکردم را تالشم تمام

 خانه به گشت بر راه در.کند فراموش را امروزش

 مادرم با میداد نشان را شب دوازده ساعت بودیم،

 ار شب که گذاشتم جریان در را او و گرفتم تماس

 جریان در مادرم چون مانم می عطرین پیش

 مقاومتی هیچ بدون بود حدمان از بیش صمیمیت

 مکرد متوقف را ماشین عمارت در پشت.پذیرفت

 ازب رویمان به را در عمارت باغبان زدم بوقی تک و

 در را ماشین و کردم طی را شنی راه آهسته.کرد

 نعطری و شدیم پیاده دو هر کردم، پارک پارکینگ

 نشیمن ی پنجره روشن های چراغ به نگاهی

 :گفت و انداخت



 !جون دوست بریم بیا! بیدارن مامان و بابا -

 اه پله از یکدیگر دست در دست و آمد سمتم به

 ادرم پدرو عمارت به ورودمان محض به و رفتیم باال

 رارق فهمیدند وقتی.آمدند استقبالمان به عطرین

 ندخواست او از بگذرانم عطرین کنار در را شب است

 الکم با هم او کند پذیرایی من از نحو بهترین به

 به دو هر اندکی زمان مدت از کرد،پس اطاعت میل

 .بردیم پناه عطرین اتاق و باال ی طبقه

 اب و کردم رها تختش روی بر خستگی با را خودم

 :گفتم خنده

 رمب نذاشتی چرا!بپوشم چی من حاال خانم عطرین -

 آخه؟ بردارم لباس دست یه خونه



 روی بر را خودش کنارم در من از تبعیت به هم او

 :گفت نمکی با لحن با و انداخت تخت

 یاین دیگه و شی پشیمون باال بری ترسیدم آخه -

 ارمد لباس دست یه جون دختر نترس حاال پایین،

 !بخوابی راحت رو شب بدم بهت

 اسلب کشوی سمت به زد را حرف این اینکه از بعد

 بند دو که ای ساده توسی تاپ و لی شورتک و رفت

 هم خودش.سپرد دستم به و کرد جدا داشت پهن

 بعد.پوشید و برداشت مشکی شلوارک و سبز تاپ

 وهایم نوبتی تا دادم پیشنهاد هایم لباس تعویض از

 .ببافیم را همدیگر

 حالیکه در شد، موهایم بافتن مشغول عطرین اول

 :پرسید مقدمه بی بود او به پشتم



 ....نداشتی؟ عالقه مردی هیچ به حاال تا تو نقره -

 :گفتم ای گرفته و محزون صدای با

 !نه -

 :پرسید آرامی به و شد کالمم اندوه متوجه 

 شد باعث من سوال...ناراحتی چیزی از انگار -

 رو آزارت قصد اصال ببخش دوستم؟ شی اذیت

 !نداشتم

 :گفتم بالفاصله

 کنممی فکرشو که حاال نکردی ناراحتم عطرین نه -

 چه پس میگم بهت رو مساله این زود یا دیر میبینم

 درد و غم با منم بفهمی تا بگم حاال همین که بهتر

 ...میکشی عذاب که نیستی تو فقط این و آشنام



 دهش تمام پشتم پر و بلند موهای بافتن کار ظاهرا

 باریک کش با را آن انتهای عطرین که چرا بود

 اب و نشست کنارم درست و بست رنگی توسی

 :پرسید تعجب

 دوست رو کسی قبال توام یعنی چیه؟ منظورت -

 داشتی؟

 یرو بر اجازه بی اشکی قطره بخواهم اینکه بدون

 :گفتم آلود بغض و غلتید ام گونه

 و نبودم مردی هیچ عاشق وقت هیچ من نه -

 فرصت همشون اونا بیزارم مذکر جنس نیستم،از

 دیدن از که عطرین  ..!گرن سوءاستفاده و طلب

 به را سرم حالیکه در. بود شده متاثر هایم اشک



 و گرفت دست در را دستانم میداد تکیه اش شانه

 :گفت غمگین و آهسته

 اذیت تورو چرا؟چی بگی بهم داری دوست -

 فمخال جنس به نسبت رو احساس این میکنه؟چرا

 داری؟

 صدایی با و فشردم ظریفش شانه روی بر را سرم

 :گفتم گریه و بغض تاثیر از دار خش و گرفته

 زن منو خدا کاش میگم خودم با گاهی عطرین -

 تا داشتم انتخاب حق من کاش!نمیکرد خلق

 ...کنم فرار بدم تقدیر از میتونستم

 ونزمست و بود غروب نزدیک پیش سال دو تقریبا

 دندی برم میخواستم و بود شده تموم کالسم تازه

 هاخ بدم نشون بهش رو جدیدم های نقشه تا پدرم



 رمب هام نقشه دیدن برای داشت اصرار همیشه بابام

 اهر بگیرم تماس باهاش اینکه بدون منم شرکت

 نگهبانی از رسیدم وقتی شرکت، سمت افتادم

 گفت نگهبانم که رفتن؟ رادمهر آقای پرسیدم

 وت رسیدم وقتی.شه خارج ساختمون از اون ندیده

 مهه میدادم احتمال و نیست هیچکس دیدم شرکت

 نمیموند کاری اضافه واسه که اونایی حتی رفتن

 ایوسط به.بود باز شرکت در چرا کردم تعجب ولی

 ودمب شده غرق خیال فکرو تو و بودم رسیده سالن

 مپروند جا از شرکت در شدن بسته صدای یهو که

 ...کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم وقتی

 پروندم جا از شرکت در شدن بسته صدای یهو

 یانک کردم نگاه سرم پشت به و گشتم بر وقتی

 یه اب دیدم، رو پدرم شرکت مهندسین از یکی ملکی



 نگاه وپام تا سر کثیف و هیز نگاهه و خبیث لبخند

 اونقدر. اومد می سمتم به آروم آروم و میکرد

 اون حال نمیتونه ای کلمه هیچ که بودم ترسیده

 هب بدنم و بود پریده رنگم.کنه توصیف رو زمانم

 و.میریخت پایین تند تند اشکام میلرزید شدت

 میخواست خال و خط خوش ماره اون باالخره

 خواستگارام ترین سمج از یکی بریزه، رو زهرش

 بود ادهد دوستی پیشنهاد بهم بار چندین حتی و بود

 .نمیدادم نشونش خوش روی من اما

 ازدواج قصد نه و اومد می خوشم ازش نه چون

 .داشتم

 خاصی هوس یه با میدید منو بار هر میکنم حس

 زشا بیشتر و میخورد بهم حالم که میشد خیره بهم

 رشخی نگاهه لحظه یک برای حتی ...!میشدم متنفر



 اومد می جلو اون که قدمی هر با و نمیگرفت ازم رو

 که رفتم عقب اونقدر میرفتم، عقب قدم یه من

 .دیوار به خوردم

 ونا به و کنم راضی خودمو جوری هیچ نمیتونستم

 شتممیک خودمو اگه حتی کنم التماس فطرت پست

 .تممیریخ اشک صدا بی فقط...نمیکردم التماس هم

 و ارهد کثیفی پلیدو نیت چه میدونستم خوب چون

 بیشتر بدنم برسه خواستش به بتونه اینکه فکر از

 .میلرزید قبل از

 ملهح سمتم به و تمام رو مونده باقی قدم چند کیان

 عریفت زیباییم از و میبوسید، منو خشونت با و کرد

 .میکرد



 شده خسته جنگیدن و زدن پا و دست از که من

 باالخره اون میکردم فکر آخر های لحظه توی بودم

 .برسه خواستش به تونست

 با و بود کرده پاره مانتومو ی دکمه درحالیکه

 همون میبوسید بازوهامو و گردن ولع و حرص

 .شد باز شرکت در موقع

 یگهد وقفم بی های جیغ بخاطر دیدم رو بابام وقتی

 دارم خش صدای با یادمه فقط اومد نمی در صدام

 :گفتم

 ...بابا کن کمک -

 ورنابا و  عصبانی شدت به صورت آخر ی لحظه تو

 هدیگ و دیدم کرد حمله کیان سمت به که رو بابا

 .نفهمیدم هیچی



 ور کیان اونقدر بابا فهمیدم اومدم هوش به وقتی

 یب های فریاد صدای از نگهبانی اگه که زده کتک

 ردهم پاش و دست زیر حتما نمیرسید سر اون وقفه

 .بود

 ماا کرد محکوم اونو دادگاه و شکایت کیان از پدرم

 میشد تموم منم برای طور همین موضوع کاش ای

 .نشد اما

 تدس شبانم های کابوس لعنتی جریان اون از بعد

 .نمیداشت بر سرم از

 لحا و وضعیت بخاطر مادرم و پدر میدیدم چشام با

 کنم یکار نمیتونستم ولی میشن آب شمع مثل بدم

 زا داشتم، وحشت رفتن بیرون از.نبود خودم دست

 هر سایه از بودم، بیزار مخالف جنس با زدن حرف



 از مضخرف شب اون خاطرات میترسیدم مردی

 .نمیشد پاک ذهنم

 که مادرم همکارای از یکی درمان تحت اینکه تا

 .مگرفت قرار بود ای کارکشته و مجرب روانشناس

 اینی شده روزم و حال تا بودم درمان تحت ماه سه

 .میبینی که

 جاش سر چیرو همه تونست حمیدی دکتر

 ماندر نتونست رو مردها از من تنفر ولی برگردونه

 !کنه

 باهاشون زدن حرف از نمیترسم، ازشون دیگه من

 بشه که اونجایی تا میکنم سعی اما ندارم اکراه

 همن اعتماد مورد که مردی تنها بگیرم، نادیدشون

 ...پدرمه



 در را سرم میریخت اشک پایم به پا که عطرین

 .کنم خالی گریه با را خود تا گرفت آغوش

 چقدر میکرد آرامم مهربانش و گرم آغوش چقدر

 .است کنارم در او اینکه از بودم خوشحال

 زا باالخره طوالنی نسبتا زمان مدت گذشن از پس

 رفتگ سمتم به دستمالی او و آمدم بیرون آغوشش

 :گفت دلدارانه و

 سگذشت به متعلق بوده چی هر نقره بسه دیگه -

 یدونمم چون نه، باش تفاوت بی بهش نسبت نمیگم

 تو رو شده تموم ماجرای این نباید تو اما نمیشه

 و یکن مختل رو زندگیت کل بدی دخالت زندگیت

 رفامح شاید !بشه تلخ برات اطرافت شیرین دنیای

 جای من چون باشه شعار مشت یه همش بنظرت



 رمبزا تو جای خودمو نمیتونم هم اصال نیستم تو

 ودب افتاده من برای اتفاق این اگه که مطمعنم ولی

 .بودم شده نابود حاال تا

 ظرافت حین در تو داری، فرق خیلی من با تو ولی

 درق اون محکمی و قوی خیلی العادت فوق زیبایی و

 وقتی که داری انرژی و نفس به اعتماد خودت تو

 میکردم احساس گفتم می برات اشکان از امروز

 رهگ دستام تو که دستات با حتی نگاهت با حتی

 حامی و پشتیبان یه و میشم حمایت بود خورده

 !دارم

 مرک زود ولی شو خم...بشکنی نباید وقت هیچ تو

 ...نقره کن راست

 !نیست ما برنامه تو شکستن 



 گهدی ضمن در میتونی تو اما سخته خیلی میدونم

 !باش مطمعن همراهتم همیشه من نیستی تنها

 مچش که داری نظیری بی و العاده خارق زیبایی تو

 میکنی خیره خودت به رو مرد جنس مخصوصا همه

 سسپ.باشی خودت مراقب بیشتر کن سعی پس

 به مشت با میکرد صاف سینه که حالی در خندیدو

 :گفت و کوبید آن

 مغ داری که منو ضعیفه کن پاک اشکاتو دیگه -

 !نداری

 :گفتم آرامی به و زدم جانی کم لبخند

 !شنیدی حرفامو که ممنون دوستم ممنون -



 مگرفتی تصمیم بود، گذشته دو از ربعی ساعت

 خوانیمب درس و شویم بیدار زودتر صبح تا بخوابیم

 !بکنیم را گذشته روز جبران و

 نشستم تخت روی بر و پریدم خواب از وحشت با

 لمس را صورتم روی بر عرق درشت های دانه

 دیده که خوابی و ترس شدت از هم هنوز کردم،

 یتداع بخاطر میدانستم میزدم، نفس نفس بودم

 کابوس همان دوباره ام شده نفرین خاطرات

 .ام دیده را همیشگی

 معصومانه و آرام که انداختم عطرین به نگاهی

 ایموه چقدر بود خوابیده کوچکی بچه دختر مانند

 .آمد می او به بافته



 یم و شده خشک شدت به گلویم میکردم احساس

 ندیدم آب چرخاندم چشم اتاق در چه هر سوزد

 هچ هر اما بخوابم دوباره گرفتم تصمیم ای لحظه

 .نمیداد مجالم تشنگی میکردم سعی

 برهم را عطرین آرام خواب آمد نمی هم دلم

 در و بروم پایین طبقه به گرفتم تصمیم.بزنم

 این خاذات با برگردم، و بنوشم آب لیوانی آشپزخانه

 پاورچین و کردم باز را اتاق در آرامی به تصمیم

 .شدم آشپزخانه وارد و سرازیر ها پله از پاورچین

 و بود روشن راهرو و آشپزخانه چراغ خوشبختانه

 با و برداشتم کردم،لیوانی طی راحتی به را مسیر

 هب را لیوان خواستم و کردم پرش آب شیر دیدن

 که عمارت اصلی در صدای با که ببرم لبهایم سمت

 .شد خشک راه میان در دستم شد بسته و باز



 خودبی فکر گونه هر سعی،کردم و کردم فکر کمی

 خیاالتی حتما کنم بیرون سرم از را وحشتناک و

 اشتهد یقین که نبود واضح ها آنقدر صدا بودم، شده

 را وانلی بودم تشنه چقدر آوردم یاد به دوباره.باشم

 هک میخوردم آب آرامی به و بردم لبهایم سمت به

 لویج که افتاد متحرکی جسم به لیوان ته از نگاهم

 مدرشت چشمان حالیکه در ایستاد آشپزخانه درب

 معمول حد برابر دو به دلهره و ترس هیجان، از

 صیشخ دیدن با و آوردم پایین را لیوان بود رسیده

 بقال بود نمانده چیزی بود ایستاده روبرویم که

 .....کنم تهی

 فوق اندام که هیکلی و بلند،چارشانه قد مردی

 نگر خوش و برنزه پوستی.داشت نقصی بی العاده

 انسبت های چشم و مردانه حالت خوش بینی و لب و



 کوتاه یکدست موهای و ابروها و مشکی درشت

 .آمد می او به نهایت بی که مشکی ی شده

 پیراهن همراه به سیاه دوخت خوش شلوار کت

 تن به ای سرمه ی شده شل کروات و سفید

 دستش در نیز رنگی ای قهوه سامسونت.داشت

 تمصور روی بر شگفتی و تعجب با نگاهش بودو

 هم تکان حتی کدام هیچ.بود مانده خیره

 .نمیخوردیم

 یجگ نگاهی آمدم، بخود ثانیه چند از پس باالخره 

 .انداختم سرتاپایم به منگ و

 ارهیکب بود، تنم عطرین شورتک و تاب همان هنوز

 خودم از که بعیدی سرعت با و داد فرمان مغزم

 از که هنگامی.دویدم را ها پله به نداشتم توقع



 خوش و مالیم عطر بوی میکردم عبور کنارش

 فیتوق هیچ بدون اما کرد نوازش را ام بینی  بویش

 اتاق به را خود و کردم طی یکی تا دو را ها پله

 .رساندم عطرین

 پرت داخل به را خودم و کردم باز را در آهسته

 .کردم

 و قعمی نفس و زدم تکیه آن به بستم را در وقتی

 تتخ کنار عسلی روی بر را لیوان.کشیدم راحتی

 و کردم رها تخت روی بر را خودم و گذاشتم

 .بستم را چشمانم

 در بودم دیده آشپزخانه در که مردی تصویر

 .گرفت جان ذهنم سیاهی



 اتجر به میتوانستم و بود نقص بی و زیبا واقعا

 جذاب چشمان مغلوب اول نگاهه همان در بگویم

 .بودم شده نفوذش با و

 یرهچ سادگی به چیزی هر بر او مشکی نگاهه انگار

 رمس وسواسانه حالتی با میکرد، غلبه آن به و میشد

 بیرون سرم از او فکر تا دادم تکان طرفین به را

 .بودم شده خیاالتی حتما برود

 پوش شلوار کت مردی صبح سه بود ممکن چطور

 باشد، عمارت در و آشپزخانه درب جلوی شیک و

 .دیدم که بود کابوسی توهمات حتما

 تا کردم فکر آشپزخانه درون شبهه به آنقدر

 .شد ام خسته چشمان مهمان خواب باالخره



 کانت با که بود گذشته هشت از ربعی ساعت صبح

 کردن باز محض به شدم بیدار عطرین های

 آشپزخانه در دیشب که پسری یاد به چشمانم

 ماا بپرسم عطرین از خواستم و افتادم بودم دیده

 ها صحنه آن تمام میترسیدم.کردم نظر تجدید

 .باشد ذهنم توهمات

 سکوت پس نبودم مطمعن بودم دیده آنچه از

 فراموش را چیز همه کردم تالش و بود کار بهترین

 .کنم

 و عطرین کنار در صبحانه صرف از پس روز آن

 .برگشتم خانه به اش خانواده

 روی و بزنم کنار را مزاحم فکرهای کردم سعی

 مدآ می زبانم نوک تا بار هر.کنم تمرکز هایم درس



 ماا بپرسم بودم دیده که مردی درباره عطرین از تا

 مبود دیده آنچه از چون میشدم پشیمان زود خیلی

 .بگویم چیزی نمیدیدم صالح نبودم مطمعن

 و برق سرعت به هم ارشد امتحان تا مانده هفته دو

 مدنبال عطرین.رسید فرا امتحان روز و گذشت باد

 .کردیم حرکت حوزه سمت به هم با و آمد

 و بودیم حال سر و انرژی پر دو هر مسیر طول در

 .میگیریم خوبی نتیجه بودیم مطمعن

 همه آن ی ثمره کمترین و بودیم کرده تالش خیلی

 یک در بودن هم با مطمعنا روزی شبانه تالش

 .باشد میتوانست دانشگاه

 اعالم امتحانات نتیجه ماه چند گذشت از پس

 یک در دو هر داشتم انتظار که جور همان...شد



 شهری همان در درست و بودیم شده قبول دانشگاه

 انم داشتنی دوست هدف به باالخره میخواستیم که

 .رسیدیم

 را ارشد گرفتیم تصمیم مادرمان و پدر مشورت با

 ات بگذرانیم، شمال معتبر های دانشگاه از یکی در

 یممیخواست که همانطور و باشیم دور تهران از مدتی

 .ودیمب شده پذیرفته هم شمال دانشگاه بهترین در

 در م،کنی سوپرایز را همه تا گذاشتم قرار عطرین با

 یرسیدم مشکلی کار بنظر هیجانمان کنترل که حالی

 برج جلوی عطرین و کردیم حرکت خانه سمت به

 نم به رو ناشدنی وصف خوشحالی با و کرد ترمز

 شش ساعت خب -:گفت داشتم مشابه حالی  که

 !نقره میبینمت پاتوق هشت ساعت غروبه،



 تایید در را سرم حالیکه در و کردم شادی ی خنده

 :گفتم میدادم تکان پایین و باال به حرفش

 تا کن جمع رو حواست فقط جون دوست باشه -

 مشغله انقدر ها اون خبره، چه نفهمن لحظه آخرین

 اعالم رو ها نتیجه امروز نمیدونن مطمعنم که دارن

 هقرار و دیدیم براشون خوابی چه نمیدونن و کردن

 .. کنیم برو رو هم با رو اونا

 مسمت به حالیکه در و زد شیطونی چشمک عطرین

 :گفت میبوسید را ام گونه و برمیداشت خیز

 باهات جوره همه من میدونی که تو چشم باشه -

 !موافقم



 هر به و شدم جدا او از کوتاهی خداحافظی از پس

 های تلفن و مکرر اصرارهای از پس بود زحمتی

 .مبیاور خانه به را مادرم و پدر توانستم همم پشت

 هر به هم او فهمیدم عطرین با تماس آخرین طی

 خانه به را مادرش و پدر توانسته بوده سختی

 .کند آماده را آنها و برگرداند

 شدت به ام سابقه بی حرکت این از مادرم پدرو

 جواب در تنها من و بودند زده شگفت و متعجب

 ودز خیلی میگفتم و میخندیدم سواالتشان تمام

 ...میفهمید خودتان

 کیعروس مدل پالتویی رفتم، هایم لباس کمد سمت

 انتخاب ای قهوه شلوار و شال همراه به را رنگم کرم

 بلند های پوتین پوشیدنشان از پس و کردم



 برداشتن از پس و کردم پا به را شلوارم همرنگ

 و مانداخت خود به نگاهی آینه در کرمم دستی کیف

 رهنق به و ریختم ام پیشانی روی بر کج را موهایم

 ...شدم خارج اتاقم از و زدم لبخند آینه درون

 ی آستانه در آماده حاضرو دو هر هم مادر و پدر

 .بودند ایستاده خوابشان اتاق درب

 پیراهن همراه به تیره ای سرمه شلوار کت پدرم

 و داشت تن به ای سرمه دار پف کراوات و آبی

 مشکی دمپای شلوار و ای سورمه کتی مانتو مادرم

 هم هایشان کفش داشت، سر به همرنگش شال و

 ودمب کردنشان انالیز مشغول هنوز.بود مشکی چرم

 و اعتراض با که درآمد پدرم صدای باالخره که

 :گفت خنده



 شد تموم مامانت و من کردن اسکن اگه وروجک -

 !بیفتیم راه

 اینطوری که دیدی خوابی چه برامون نیست معلوم

 یا بهخو وضعمون و سر ببینی میکنی بررسی داری

 !میخوریم کارت درد به چیه نظرت حاال! نه

 خنده میان در و خندیدیم سه هر حرفش این با

 : گفتم

 حاال.ماش مخصوصا نیما استاد میاین کارم به خیلی -

 !نشده دیر تا بیفتیم راه

 سمت به پدرم و ام بی بر سوار همگی شد قرار

 و زدم حرف قدر آن مسیر طول در.برویم پاتوق

 .بودند شده بر روده خنده از انها که پراندم مزه



 تماح انداختم ساعتم به نگاهی و رسیدیم پاتوق به

 ما اس بودیم که راه در میکند، را پوستم عطرین

 و دب و فحش کلی و اند رسیده بود گفته و داد اس

 تنها من که بود کرده اضافه آخرش به هم بیراه

 .راهم در بدهم پیام و بخندم توانستم

 هب و شدیم پیاده آن از سه هر ماشین پارک از پس

 هب رسیدن با.کردیم حرکت گردان رستوران سمت

 تمییزی فرم لباس که جوان مردی رستوران داخل

 المتقاب هم من و گفت، آمد خوش ما به داشت تن به

 عطرین با قبل از که میزی شماره و زدم لبخندی

 رویی خوش با هم او و گفتم را بودیم کرده رزو

 به متعجبی نگاهه مادرم و پدر.کرد مان راهنمایی

 متما بودند شده متوجه تازه. انداختند یکدیگر

 .است شده ریزی برنامه قبل از کارهایم



 از هک داشتیم فاصله نظر مورد میز با قدم چند تنها

 هیجان با شدم، مادرش و پدر و عطرین متوجه دور

 همتوج که هم عطرین و دادم تکان برایشان دستی

 .دآم سمتمان به ذوق و شوق با بود، شده حضورمان

 مشکی شلواری و شال و آسمانی آبی پالتویی

 .آمد می اش برنزه پوست به العاده فوق که پوشیده

 آغوش در را یکدیگر سخت هم به رسیدنمان با

 .بوسیدیم را هم گونه و گرفتیم

 :مگفت و کردم کلفت را صدایم ای مزه با حالت با

 !...قربان شد انجام موفقیت با ماموریت -

 خندیدند می شدت به حرفم این از همه حالیکه در

 پدرم و گرفت آغوش در گرم را عطرین مادرم

 .کرد پرسی احوال و داد دست او با صمیمانه



 که میزی سمت به همگی معمول تعارفات از پس

 آنجا عطرین مادر و پدر و بودیم کرده رزرو

 .رفتیم بودند منتظرمان

 مه دیگری شخص متوجه میز به شدنمان نزدیک با

 تهنشس راد خانم و آقا روبروی ما به پشت که شدم

 خصش آن حضور ی درباره بتوانم اینکه از قبل بود

 رتحی کمال در و رسیدیم آنها به بپرسم عطرین از

 دیدن از درشتم چشمان که حالی در و ناباوری و

 دو به و بود زدن بیرون شرف در روبرویم شخص

 دیدم را مردی همان بود رسیده معمول حد برابر

 و بودم دیده عمارت آشپزخانه درب روبروی که

 کابوس توهمات میکردم خیال مدت این تمام در

 هک عطرین شیطون و شوخ صدای بوده، وحشتناکم



 شک از مرا کرد زمزمه آرامی به گوشم کناره

 :آورد بیرون

 بخدا...بیچارمو داداش دادی قورت دختر بسه -

 ندارم بیشتر داداشو یه همین من داره، گناه

 !توروخدا نخورش

 حالیکه در و کردم نثارش آبداری ی غره چشم

 برادر ی کننده مجذوب و خیره نگاهه از را نگاهم

 و گرفتم  نمیدانستم هم را اسمش هنوز که عطرین

 :گفتم

 !نشناختمتون که میخوام عذر راد آقای سالم -

 ار اش خیره و مغرور نگاهه ای لحظه اینکه بدون او

 هحالیک در و آورد جلو را دستش کند پایین و باال



 لبخندی میفشرد دستش در نرمی به را دستم

 :گفت و کرد اش مشکی نگاهه چاشنی

 ...!دیدنتون از خوشحالم خیلی خانم سالم

 رزی: بود گرم و صالبت پر اش مردانه صدای چقدر

 :گفتم جوابش در آرامی به و لب

 تا مزد خود به نهیبی سپس ! همینطور منم ممنون -

 .بگیرم فاصله او از بتوانم

 رمگ هم با که گشتم بر هایمان مادر و پدر سمت به

 به نهایشا لب بر را رضایت لبخند و بودند صحبت

 ...دید میشد خوبی

 رونبی را بود عطرین کنار در که خالی صندلی تنها

 ورحض کردم سعی و نشستم آن روی بر و کشدیم

 معذب مقابلش در بگیرم، نادیده را عطرین برادر



 بش آن بخاطر حالتم و حس این میدانستم و بودم

 :گفتم و کردم نزدیک عطرین به را سرم.است

 داری؟  برادر که نگفتی بهم چرا دیوونه هی -

 ناراحتم صورت به متعجبی و خندان نگاهه او

 :گفت و انداخت

 ترامی تولد شب همون درست گفتم بهت من ولی -

 یادت میدادم، بیو بهت خودم از داشتم وقتی

 نیست؟

 هکاران طلب و دادم تحویلش وحشتناکی غره چشم

 :گفتم

 االح کردم کوفت چی شام دیشب نیست یادم من -

 بلغور چی پیش ماهه هشت جنابعالی میاد یادم

 خودت؟ واسه کردی



 ساله اهپنج ی حافظه نیستم گوسفند تو مثل که من

 نجاهپ تا شنیدم یا دیدم رو چیزی یه و باشم داشته

 !بمونه یادم بعد سال

 گوشم زیر آرامی به و کرد ریزی خنده عطرین

 :گفت

 ؟..مرگته چه حاال

 ندارم؟ یا دارم داداش من میکرد فرقی چه تو واسه

 بگم بهت که بود نیومده پیش مسیح از حرفی دیگه

 بین یا کشوره از خارج همش یا چون خل آخه

 !کردن دالی حال در شمال و تهران

 :گفت و خندید شیطنت و خباثت با سپس

 ؟!داداش زن کرده گیر مسیح پیش گلوت نکنه -



 نیشگون حرص با حالیکه در و خوردم ای یکه

 :گفتم میگرفتم پایش از محکمی

 کنم؟ خفت یا میشی خفه -

 جای حالیکه در و کشید ای خفه جیغ عطرین

 یپردرد ظاهر به صدای با میداد ماساژ را نیشگونم

 :گفت

 دنب اینجوری که گچ تو بری کمر تا الهی نقره آخ -

 !سفید چشم ی دختره نکنی کبود منو نازنین

 بخواد دلت خیلیم روانی میگیری پاچه چرا حاال

 ی هدیوون توی بیاد ماهی این به گلی این به داداشم

 !بگیره رو پریش روان

 حالیکه در.زدم پایش به محکمی لگد میز زیر از

 :گفتم بود شده فشرده درد از صورتش



 تو منمیدون من بردی آبرومونو پایین بیار صداتو -

 من میخوای و گرفتی دستت سنجاق یه همش چرا

 !کنی وصل بهم برادرتو و

 :گفت بود داده بیرون را نفسش تازه که او

 دختر آخه بزنی منو داری ای عالقه چه امشب تو -

 رستوران این از عضو نقص با من امشب تهه جون،

 !میرم بیرون

 :گفتم آرامی به و کردم ای خنده تک

 از وقتی چرا! ندی من تحویل چرند باشی تو تا

 نجو به افتادی قلو دو چسب با نداری خبر هیچی

 داداشت؟ و من

 قطع اش خنده تشبیهاتم از ای لحظه که عطرین

 :گفت نمیشد



 ...بدونم من تا بگو شما -

 مسعود شود، خارج دهانم از ای کلمه اینکه از قبل

 و من به رو خوشی سر و خنده با عطرین پدر خان

 :گفت عطرین

 با بش تا صبح همیشه خوبه...دخترا خبرتونه چه -

 موه ساله چند انگار میکنین پچ پچ همچین همین

 ! ندیدین

 هب نامحسوسی چشمک خباثت و شیطنت با عطرین

 :گفت پدرش به رو خوشحالی با و زد من

 ...مورد در داشتیم نقره و من -

 او میترسیدم و بودم کرده خطر احساس که من

 یرز از محکمی لگد نباید،دوباره که بزند را حرفی

 درهم درد از صورتش که کردم پایش حواله میز



 ی ادامه در و نیامد در صدایش اما شد فشرده

 :گفت خان مسعود به حرفش

 میزدیم حرف هم با من پای درد مورد در داشتیم -

! 

 عطرین به رو نگرانی با خانم عطیه و خان مسعود

 :پرسیدند

 ؟ میکنه درد پات مگه...! چرا

 نگاهش چپ چپ و کشیدم حرص از عمیقی نفس

 کند ماسمالی را زده که گندی خودش تا کردم

 در و نگذاشت پاسخ بی را ام غره چشم هم عطرین

 پدرو به رو میداشت بر من از را نگاهش حالیکه

 :گفت مادرش



 مدتی یه که گذشته مورد در داشتم من.. نه..نه -

 حرف شده خوب خود به خود اما میکرد درد پاهام

 ...!میزدم

 یاتچرند به که بودیم مسیح و من تنها میان این در

 و نامحسوس البته میخندیدیم ریز ریز عطرین

 .کنیم توجه جلب اینکه بدون

 آشنای نگاهه در نگاهم ای لحظه منوال همین در

 به و بود زیبا خیلی اسمش بنظرم.خورد گره مسیح

 چشمان سیاهی در ثانیه چند برای گویا.آمد می او

 زحمتی هر به اما بودم شده غرق گیرایش و نافذ

 ...دزدیدم را چشمانم بود

 حرصی پر و عمیق نفس عطرین منوال همین در

 بازویم از محکمی نیشگون حالیکه در و کشید



 رصح لبخند کنم اعتراض اینکه از قبل میگرفت

 :گفت و زد دراری

 تازه محترم خانم نداره گله داره عوض چی هر -

 !طلبت دیگه تا دو زدی تا سه

 دمز رویش به مهربان لبخندی تصورش عکس بر

 :گفتم اعتراض با و

 اینجا کنیم؟اومدیم چیکار بود قرار ما عطرین -

 کردن آشنا که اول ؟مرحله..کنیم کاری کتک

 قسمت اما .شد انجام بود هم با هامون خانواده

 به کارمون دوباره تا پاشو عزیزم مونده دومش

 !یمبد انجام رو قرارمون نکشیده علنی کاری کتک

 ندچ با و شدیم بلند جایمان از دو هر او تایید از پس

. مکردی جلب خودمان به را نظرشان کوتاه ی سرفه



 با بودم معذب مسیح ی خیره نگاهه از که من

 :گفتم متانت و خوشحالی

 مارو خوب میدونم گل مامانای...باباها خب -

 ارهاک این تمام فهمیدید حاال تا حتما میشناسیدو

 ..بوده عطرین و من نقشه

 :گفت خنده با حرفم ی ادامه در هم عطرین

 تا کشیدم بدبختی کلی بود سخت خیلی چند هر

 !بیاین اینجا و شین آماده

 به را همه او ی بامزه صدای و شیطون و شوخ لحن

 :گفتم خورده فرو  ای خنده با من و انداخت قهقهه

 خانواده دو هم تا اینجا کردیم دعوت رو شما ما -

 خوش خبر یه هم و کنیم آشنا و معرفی بهم رو

 !بدیم بهتون



 از منگاه با پس بگذارم منتظرشان زیاد نیامد دلم

 ماا . بدهد آنها به او را خبر این تا خواستم عطرین

 فشار با و فشرد دستش در را دستم دو عطرین

 من از لحظه چند برای هم روی بر پلکهایش

 نهاآ به رو دو هر پس بکنیم را اینکار هم با خواست

 :گفتیم یکصدا هم با

 !شدیم قبول شمال فوق، ما -

 مبهوت و مات نگاهه مقابل در و گفتیم را این

 آغوش در را یکدیگر سخت هایمان خانواده

 .خندیدیم دل ته از و گرفتیم

 از حالیکه در و آمد خودش به زودتر همه از مسیح

 فشرد می آغوش در را عطرین و میشد بلند جایش



 یخوشحال ابراز و گفت تبریک خواهرش یگانه به

 .کرد

 از که من کردی ولخرجی همه این چرا بگو پس -

 ات کاسه نیم زیر ای کاسه یه میدونستم اول

 ! میگم تبریک بهت...هست

 به آمد بیرون آغوشش از عطرین اینکه از پس

 دمبو ایستاده عطرین کنار در درست که من سمت

 در اش مردانه و جذاب صدای همان با و برگشت

 خیره صورتم روی بر مغرورش چشمان حالیکه

 :گفت بود مانده

 !باشین موفق امیدوارم میگم تبریک -

 لب زیر و آرامی به تنها تبریکش جواب در هم من

 جایش در مسیح اینکه از بعد گفتم، ممنونی



 از تازه گویا راد خانم و آقا و پدرم مادرو نشست،

 ترتیب به کدام هر که چرا بودند شده خارج شوک

 گرمشان آغوش در سخت را ما و آمدند سمتمان به

 .گرفتند

 برسر بحث صمیمی جمعی در شام صرف از پس

 بلق از که انتخابی طبق.شد شروع دانشگاه و درس

 هپذیرفت شمال دانشگاه بهترین در بودیم کرده

 رد بودنمان برای را ای خانه باید حال و بودیم شده

 ودنب چگونه سر بر بحث و میکردیم تهیه شهر آن

 اب مسیح که بود داغ شرایطش و مکان و جا و خانه

 به ار اش تکیه حالیکه در و محکم صدایی و صالبت

 ....گفت و شد سینه به دست میداد صندلی

 من اما میکنم قطع حرفاتونو که میخوام معذرت -

 دارم؛ بهتری پیشنهاد



 او و برگشت سمتش به ها نگاه همه حرفش این با

 :داد ادامه

 نبش ساکن من ویالی تو بهتره دخترا نظرم به -

 و امن جای هم و نزدیکتره دانشگاه به هم چون

 هم خودم من ضمن در دختره، تا دو واسه مناسبی

 بزنم رس بهشون کمتره کار فشاره که گاهی میتونم

 ...!تره مطمعن و کامل امنیت لحاظ از ویالم و

 :تگف محبت با و انداخت من به مرددی نگاهه پدرم

 دوست اگه دخترم؟ چیه نظرت بابا جان نقره -

 در یمبکن ای دیگه فکر یه تا بگو ناراحتی و نداری

 مادرت و من برای تو آرامش و راحتی صورت هر

 ...داره قرار اولویت تو لحاظ هر از



 چون نداره مشکل موضوع این با عطرین مطمعنا

 بره قراره که هم اونجایی و برادرشه خان مسیح

 چیه؟ نظرت حاال!خودشه ویالی

 اب و زد رویم به ای کننده دلگرم لبخند هم مادرم

 :گفت بخشی آسایش و آرام لحن

 موضوع این با پدرت و من بدونی باید جان نقره -

 تره راحت خیالمون طوری این چون موافقیم

 به و نیستین تنها زیاد اونجا عطرین و تو اینجوری

 کن فکر خوب...نمیگذره سخت زیاد هم خودتون

 مهمون سال دو صورت هر در قراره چون دخترم

 درس محیط اون تو و باشی شهر اون و ویال اون

 !بخونی



 یمهربان و گرمی به را دستم حالیکه در خانم عطیه

 :گفت میفشرد

 هیچ واسم دیدمت وقتی از جان نقره کن باور -

 ویالی باش مطمعن و نداشتی عطرین با فرقی

 با ضمن در...راحتی اونجا و خودته ویالی مسیح

 هک چند هر راحته ما خیال نزدیکتون مسیح بودن

 دو اون حال هر به باشه باهاتون نمیتونه همیشه اون

 مکان و جا دو تو باید و میگردونه رو کارخونه تا

 یکنهم دلگرم مارو مسیح بودن بازم اما باشه مختلف

 نکرده دور خودمون از رو شما هیچوقت ما چون

 برای ماون شمال بفرستیمتون باید یهو حاال و بودیم

 اطرخ بمونید مسیح ویالی تو اگه اینجوری. سال دو

 .تره آسوده ما



 ی چهره به نگاهی عطرین پدر منوال همین در

 :گفت و کرد مرددم

 !نداره لولو اونجا جان بابا نترس -

 زمان آن تا حالیکه در خندیدند همه اون حرف با

 نعطری منتظر و ملتمس نگاهه دیدن با بودم دل دو

 در و زدم رویش به کننده امیدوار و عمیق لبخند

 اههنگ به رو میگرفتم دستم در را او دست حالیکه

 ...گفتم بودند مانده من به خیره که جمع منتظر

 و عطرین با بودن فقط برام ندارم حرفی من -

 ...نیست مالک مکانش و جا مهمه هدفمون

 ربخاط عطرین و کردند نگاهمان تحسین با همگی

 ما گونه وصدا سر با و آویخت گردنم به حرفم این

 هیجان با قدر آن. بوسید را



 من و انداخت خنده به را همه که کرد را کار این

 .کردم تالفی را اش بوسه هم

 دش مشخص مکانمان و جا تکلیف اینکه محض به

 کردند را مفصلی جشن ریزی برنامه مادرها و پدر

 یکدیگر با حدمان از بیش صمیمیت خاطر به و

 مشترک صورت به را جشن این گرفتند تصمیم

 باقی عطرین و من موافقت اعالم از پس.بگیرند

 .گرفت قرار پدرها ی عهده به ها ریزی برنامه

 هم با تا بودم عطرین منتظر و نشسته هتل البی در

 مرکز به جشن برای مناسبی لباس خرید برای

 هب بادمجانی کتی و کوتاه پالتویی.  برویم خرید

 بودم کرده تن به ای سورمه شلوار و شال همراهه

 ستش کیف بادمجانی بلند پاشنه های کفش البته و

 .بودم پوشیده نیز  را



 رژ که بودم نشانده صورت به هم مالیمی آرایش

 ینپای سرم.بود کرده زیباترش ام بادمجانی مالیم

 دایص شنیدن با که میکردم چک را هایم پیام و بود

 ردمک بلند سر میشد نزدیکم که شخصی های قدم

 روبرویم شخص به ناباوری و وحشت بهت، با و

 و  برخواستم جایم از حیرت با ای لحظه.شدم خیره

 :کردم زمزمه خود با لب زیر

 آرمااان؟....نداره امکان این -

 و میکوبید ام سینه ی قفسه به وار دیوانه قلبم

 تنها آرمان بود شده منجمد عروقم در خون گردش

 را قدم چند همان که داشت فاصله من با قدم چند

 یم ام سینه به سینه حالیکه در و برد بین از هم

 وحشت صدای با و زد داری نیش لبخند ایستاد

 :گفت کنایه با انگیزش



 !خاله دختر سالم علیک -

 و انداخت سرتاپایم به آلودی هوس نگاهه سپس

 آلودش تب و گرم های نفس حالیکه در وار زمزمه

 میزد بهم را حالم و میشد پخش صورتم روی بر

 :گفت

 و میشی تر خانم و تر خوشکل روز به روز نقره -

 !دیدم هک هستی دختری زیباترین کنم اعتراف باید

 با بودم آمده خودم به حرفش این با تازه که من

 را ایمه دندان توصیف قابل غیر خشمی و عصبانیت

 :گفتم و فشردم هم روی بر

 میکنی؟ غلطی چه اینجا تو -

 شلوارش جیب در را دستش یک آرامش با آرمان

 اههنگ حالیکه در و قبلی لحن همان با و کرد پنهان



 بر صورتم از ای لحظه برای حتی را هیزش و خیره

 :گفت نمیداشت

 ؟... خاله دختر باال بریم نمیکنی تعارفم -

 به و کردم مشت را هایم دست قبل از تر عصبی

 :گفتم و رفتم برج خروجی درب سمت

 ...نیستم تو ی خاله دختر من جهنم به برو -

 بازویم آرمان که بودم نشده دور هم قدم چند هنوز

 را حرکت این انتظار که من و کشید سر پشت از را

 در ناخواسته و دادم دست از را تعادلم نداشتم

 .افتادم آغوشش

 خوردن تکان قدرت و بودم شده گیج ای لحظه

 و انزجار با و بخود نیشخندش دیدن با اما نداشتم

 .آمدم بیرون آغوشش از نفرت



 سیلی تا کردم بلند را دستم نفرت و خشم نهایت با

 هوا در را ظریفم دست که بزنم گوشش به محکمی

 روی بر مضحکی لبخند حالیکه در و کرد مهار

 یهکنا و آرام صدایی با میکرد نمایی خود صورتش

 :گفت آلود

 !کنی نازم میخوای نکنه -

 رام و مغرور نقره نمیشه باورم اصال که آره نگو

 ...!کرده تغییر قدر این دفعه یک نشدنی

 وردآ پایین را دستم و خندید عصبی و گفت را این

 ارانگ میفشرد را دستم مچ آنچنان نکرد رهایش اما

 ام ناتوانی و ضعف از.کند خوردش داشت قصد

 چشمانم در اجازه بی اشکی قطره و گرفت حرصم

 از را ام بیچاره دست کردم سعی.کرد جاخوش



 هر اما کنم خارج اش مردانه و قوی دست حصار

 او و میشدم موفق کمتر میکردم تالش بیشتر چه

 منوال همین در. میبرد لذت ضعفم از حسابی هم

 هب تعجب با او و زد آرمان ی شانه به پشت از کسی

 ناجی به بغض با هم من و کرد نگاه سرش پشت

 تر بزرگ چشمانم در اشک حلقه و شدم خیره خود

 ...چکید ملتهبم های گونه روی بر و شد

 برای حتی حالیکه در وحشتناکی اخم با عطرین

 صورت از را خشمگینش و عصبی نگاهه ای لحظه

 :غرید نمیداشت بر آرمان

 ؟...آقا میکنه غلطی چه داری بپرسم میشه -

 قل نکردم خورد چونتو تا کن ول و دوستم دست

 رسید؟ دختر یه به زورت چماق



 صدای با بود آمده خود به یکباره انگار که آرمان

 ایسرتاپ آمیز تحقیر نگاهی با و زد ای قهقه بلند

 :گفت ای مسخره لحن با و گذراند نظر از را عطرین

 کنه؟تو؟ خورد چونمو میخواد کی -

 اب و آمد سمتم به آرمان حرف به توجه بی عطرین

 ودر کرد جدا او دست از را دستم محکمی فشار

 دمیکر حلقه لرزانم ی شانه دور را دستش حالیکه

 برج خروجی سمت به تا کرد کمکم سکوت در

 .برویم

 چیزی که بود شده خرابم حال متوجه خودش گویا

 .نمیپرسید

 شتابان و بلند های قدم با آرمان منوال همین در

 قرار جلویمان یکباره و رساند ما به را خودش



 در که بگیرد را بازویم دوباره خواست و گرفت

 ار مشتش تعلل ای لحظه بدون عطرین حین همین

 این انتظار که هم او و کرد آرمان صورت ی حواله

 صورتش روی را دستش نداشت را محکم مشت

 دز زانو زمین روی میکرد ناله حالیکه در و گرفت

 و کرد استفاده طالیی فرصت این از هم عطرین و

 روی بر که آرمان به حیرت و بهت با که را دستم

 ودمب شده خیره میپیچید بخود و بود افتاده زمین

 شدیم عطرین ماشین سوار و خارج برج از و گرفت

 سمت به و گرفت فاصله برج از سرعت به هم او و

 .راند عمارت

 دنده حالیکه ودر شد خیره صورتم به ای لحظه

 :گفت دلواپسی با میکرد عوض

 پریده؟ رنگت ؟چرا نقره خوبی -



 قطره و دادم تکیه ماشین نرم صندلی به را سرم

 خورد سر پایین به چشمم گوشه از گرم اشکی

 :گفتم تشکرآمیز و زدم جانی کم لبخند

 زما ممنونم...زدم هیجان یکم فقط نیست چیزیم -

 !میشد چی نبودی تو اگه نمیدونم کردی حمایت

 جمع وضعیتم بابته از خاطرش هنوز انگار که او

 :گفت تشویش و  دلهره با دوباره بود نشده

 ؟...نقره خوبی مطمعنی -

 و دادم تکان حرفش تایید نشانه به سری تنها

 که یدرس گوشم به سختی به عطرین نامفهوم صدای

 :گفت

 !عمارت میرسیم االن بیار طاقت -



 به را چشمانم خانم عطیه ی زده وحشت صدای با

 هم مسیح او بر عالوه کردم باز هم از سختی

 و الود اخم و مغرور نگاهه و بود ایستاده روبرویم

 منوال همین در بود شده قفل بررویم متعصبش

 ماشین در هنوز که مرا حالیکه در خانم عطیه

 :گفت مادرانه میگرفت آغوش در بودم نشسته

 نقره اومده سرت بالیی چه من خدای -

 چگ مثل شی؟رنگت پیاده ماشین از جان؟میتونی

 کردی؟ ضعف شده سفید

 دونب مسیح یکباره که دهم تکان را خودم خواستم 

 دز کنار را مادرش بزند حرف ای کلمه حتی اینکه

 ردهک بلند کاهی پر انگار نرمی به و آمد سمتم به و

 زیر را دستش یک کرد، بلندم دست دو روی بر



 هایم شانه دور را دیگرش دست و انداخت زانویم

 .کرد حلقه

 .فشرد اش مردانه و عضالنی ی سینه به را سرم و

 قدر آن اما شد گلگون حرکتش این از ام گونه

 نمی خود در هم را اعتراض قدرت که داشتم ضعف

 نگاه جذابش و آلود اخم صورت به ای لحظه.دیدم

 و برمیداشت قدم سکوت در تنها او اما کردم

 ازب برایش را عمارت در گریان چشمانی  با عطرین

 ...شدیم وارد و کرد

 در و رفت باال ها پله از سوالی هیچ بدون مسیح

 را رد میرفت خوابش اتاق سمت به عطرین حالیکه

 هب و آهسته مرا هم مسیح.شویم وارد ما تا کرد باز

 سوزانی نگاهه.گذاشت عطرین تخت روی بر نرمی



 کهاین بدون و انداخت ام خسته و حال بی چشمان به

 :گفت کند جابجا را نگاهش

 ؟...افتاده اتفاقی چه عطرین -

 کهحالی در و نشست تخت روی بر کنارم در عطرین

 :گفت میکرد پاک را چشمش ی گوشه اشک

 هم اب تا نقره دنبال بودم رفته من داداش نمیدونم -

 هیکلی و بلند قد پسر یه دیدم که خرید بریم

 ونستمت زور به میکنه تهدیدش و گرفته رو دستش

 .نبود کن ول کنم آزاد چنگش از رو نقره

 هک را مسیح عصبی و متعصب نگاهه چرا نمیدانم

 دمترسی کمی و شد برابر هزار قلبم ضربان دیدم

 نگاهه دهم پس جواب باید میکردم احساس

 نتظرم میداد نشان مسیح کننده توبیخ و پرسشگر



 عطیه منوال همین در.دهم توضیح برایش است

 مهربان خدمتکار خانم مهری همراه به خانم

 و بود قند آب لیوانی دستش در حالیکه در عمارت

 هعطی و شدند وارد میزد هم را آن کوچک  قاشقی با

 :گفت بالفاصله خانم

 رو به رنگ بخور رو قند آب این جان نقره بیا -

 ! نداری

 جرعه چند و گرفتم خانم مهری دست از را لیوان

 بهتر خیلی حالم میکردم احساس.نوشیدم آن از

 .است

 شده آسوده بابتم از خاطرش کمی که خانم عطیه

 بیرون عطرین اتاق از خانم مهری با همراه بود



 تماح هم مسیح آنها رفتن با میکردم فکر رفتند

 .کردم خیال اشتباه ظاهرا اما میکند ترک را آنجا

 یکوچک تکان حتی اینکه بدون هنوز مسیح زیرا

 های اخم با منتظر و بود ایستاده روبرویم بخورد

 .میکرد نگاهم خورده گره

 مجذوبش مرا که بود نگاهش در چیزی چه نمیدانم

 :گفتم و کردم ای سرفه تک میکرد

 انگیزه غم و طوالنی خیلی آرمان و من داستان -

 ...باشین داشته رو شنیدنش حوصله نکنم فکر

 عصبیت با و کرد تغییر نگاهش رنگ دیدم وضوح به

 ار عطرین تاپ لب میز صندلی حالیکه در علنی

 :گفت مینشست رویش بر و میکشید بیرون

 ...بشنوم منتظرم من اتفاقا -



 پس در اما بود صالبت پر و گرم صدایش چقدر

 تعصب،غرور های رگه میشد آرامش ظاهر به لحن

 .کرد حس را غیرت و

 و بگذارم منتظرش این از بیشتر نمیخواست دلم

 تصمیم دیدم هم را عطرین منتظر نگاهه وقتی

 نم،پسک بازگو دیگر بار را تلخم ی گذشته گرفتم

 ...گفتم آهسته صدایی با

 به خیالم ی پرنده حالیکه در آهسته صدایی با

 تاندس در عطرین گرم دستان و کشیده پر گذشته

 :گفتم بود خورده گره سردم

 عمو نه من شدیم بزرگ باهم پرند و آرمان و من -

 که دارم خاله تا دو فقط. دارم دایی نه و عمه نه

 الهخ دخترای پگاه پرندو و بزرگم خاله پسر آرمان



 شیرین خاطرات از بزرگی بخش.هستن کوچیکم

 .بود پدربزرگم باغ خونه تو و ها اون با کودکیم

 می راحت خیلی بچگیم تموم با موقع همون از

 رو اون العاده فوق و آرمان عاشق پرند فهمیدم

 .میپرسته و داره دوست

 و عالقه از انگار میکرد اذیت اونو همیشه آرمان اما

 با و داشت خبر خودش به نسبت پرند شیفتگی

 .بده عذاب اونو میخواست رفتارهاش

 لبق تو هم آرمان عشق انگار شدیم بزرگتر وقتی

 اون ولی میشد بزرگتر روز به روز پرند کوچک

 گرفت می نادیده رو پرند وظلم قصاوت با همیشه

 رندپ سر شدم عصبانی روز یه.میشکست رو دلش و



 اشک و میکرد گله پیشم آرمان سردی از که

 : زدم داد میریخت

 یب ی پسره این بخاطر میشینی دختر؟چرا چته -

 میکنی؟ حروم اشکاتو لیاقت

 نگاهم معصومش اشکی چشمای همون با پرندم

 :گفت جمله یه فقط و کرد

 !بدونی حالمو که نشدی عاشق هنوز نقره -

 بغلش که بود این بکنم میتونستم که کاری تنها-

 من آغوش اما نکشه عذاب این از بیشتر تا کنم

 بکنه؟ براش میتونست چیکار

 نه بود آرمان گرم آغوش و محبت اون درد دوای

 ...من



 میسوخت ای طرفه یک عشق آتیش تو داشت اون

 شمع مثل میکنه، ذوبش ذره ذره داره میدیدم که

 !نمیزنه دم و میسوزه

 رسید خبر روز یه تا داشت ادامه وضع این

 تا کرده دعوت باغ خونه به رو همه پدربزرگ

 ...نهک تقسیم زندس وقتی تا ورثه بین رو اموالش

 وندهخ پدربزرگ نامه وصیت وقتی لعنتی شب اون

 یا شنیدم درست نمیدونستم بودم شده گیج شد

 ...نه

 شیرینم خاطرات یادگار که و باغ خونه پدربزرگ

 هم با که بود داده آرمان و من به شرطی به بود

 تو بود سخت برام هم باورش حتی...کنیم ازدواج

 هکشید پرند سمت به ناخودآگاه نگاهم لحظه اون



 هب اونقدر دلم بود شده خیس اشک از صورتش.شد

 اما اومد در هم خودم اشک که سوخت حالش

 چه این نمیدونم.بود خوشحال خیلی انگار آرمان

 ودب کرده شروع باهام سرنوشت که بود بدی بازی

 رمبگی رو اتفاق این جلوی باید میدونستم فقط

 اههنگ مقابل کنم شک لحظه یه حتی اینکه بدون

 :گفتم و شدم بلند بقیه مات

 اغب خونه این من...افته نمی اتفاق این هیچوقت -

 !نمیخوام رو لعنتی

 شدم خارج اتاق اون و اونجا از و گفتم را این

 آزار و مسموم داخلش هوای میکردم احساس

 ...اس دهنده



 که ودب گذشته دقیقه چند نمیدونم پشت رو رفتم

 برگشتم وقتی سرمه پشت یکی کردم احساس

 ایستاده اشکیش و معصوم چشمای با پرند دیدم

 :گفتم و کردم بغلش اطمینان با میکنه نگام

 و باش مطمعن!...تو مال آرمان پرند باش آروم -

 ...اومد نمی خوشم اون از هیچوقت من کن باور

 !همین...خالمه پسر فقط اون

 واقعا نمیره یادم آمیزش تشکر نگاهه هیچوقت

 تا که بود اومده خوشش آرمان چی از نمیفهمیدم

 که بودیم هوا و حال همون تو.بود دیوونش حد این

 زده وحشت آرمان داد صدای با دفعه یه

 ...برگشتیم



 و عصبی انقدر وقت هیچ زمان اون تا رو آرمان

 رو پرند به من های حرف ظاهرا بودم ندیده دیوانه

 و قشهعاش پرند میدونست علنی دیگه و بود شنیده

 و ودب شده مال بر باالخره پرند ی ساله بیست راز

 من طرف از باغ خونه کردن رد علت بود فهمیده

 ...بوده اون به نسبت پرند عشق

 کرد نگاه پرند چشمای تو قصاوت کمال در آرمان

 :زد داد و

 متنفرم ازت من پرند میخوره بهم ازت حالم

 بچگی از میفهمییی؟من...احمق ی دختره میفهمی

 هن ام نقره ی دیوونه من...تووو نه بودم نقره عاشق

 ...توو



 هی میومد بیرون لعنتی اون دهن از که ای کلمه هر

 و هاج و گیج هنوز سرم، تو میخورد و میشد پتک

 در پرند دیدم که بودم آرمان های حرف واج

 ی بهل سمت به میکرد گریه بلند صدای با حالیکه

 تعلل لحظه یک حتی بدون و دوید بوم پشت

 ...!پایین کرد پرت و خودش

 عیتواق دیدم که چیزی نمیدونستم بودم شده شکه

 هب پایین از که هایی جیغ صدای ولی...نه یا داشت

 تو دمیکوبی سیلی مثل رو حقیقت رسید می گوشم

 خورد سر گونم روی از سرد اشک قطره یه صورتم

 دپرن داشت واقعیت این اما نمیشد باورم...پایین

 خاکستر طرفش یک عشق آتیش تو باالخره

 اب نگاهم.بود کرده پرپر اونو حرفاش با آرمان.شد



 زمین روی که شد کشیده آرمان سمت به نفرت

 .دمیکر نگاه مات پرند خالی جای به و بود زده زانو

 و سمتش رفتم افته، می اتفاقی چه نبود مهم برام

 دپرن به رحمی بی با اون که حرفایی همون دقیقا

 میاد بدم ازش گفتم بهش.زدم بهش و بود زده

 زتا گفتم و زدم زل چشماش تو بیزارم ازش گفتم

 دهش دوخته بهم ناباور که چشماش از حالم ، متنفرم

 .میخورد بهم بود

 و پرند تو گفتم بهش یادمه فقط آخر ی لحظه

 چیزی دیگه و شدم بیهوش بعدش و کشتی

 هی مثل منم پرند مرگ بعد ماه یک تا...نفهمیدم

 چشمای یاده وقت هر بودم متحرک ی مرده

 دلم و میشدم دیوانه افتادم می عاشقش و معصوم

 ..بزنم زار دل ته از میخواست



 رجاجاد و نکشید هم بیمارستان به کارش حتی اون

 .کرد فوت شد پرت اینکه محض به

 لمث عوضی آدم عاشق اینکه جز نداشت گناهی اون

 نمیزد حرف وصیت از کسی دیگه.بود شده آرمان

 ...دنبالم بود افتاده زخمی گرگ مثل آرمان اما

 ماا نمیزد حرفی بزرگ پدر وصیت از کسی دیگه

 جا هر دنبالم بود افتاده زخمی گرگ مثل آرمان

 و دمیوم باهام هم دانشگاه کالس سر حتی میرفتم

 ...میدیدم اونو میرفتم جا هر میکردو دنبالم

 که هم باغ خونه بخاطر میگفت و نبود بردار دست

 !میارم بدستت شده طور هر شده

 ختهسا برام آرمان که جهنمی بود شده زندگیم تمام

 اب چیرو همه و نیاوردم طاقت دیگه اینکه تا.بود



 سرعت به اونها و  گذاشتم میون در مادرم پدرو

 باهاش رو آرمان موضوع و بزرگم پدر دیدن رفتن

 ربخاط میکرد فکر بزرگ پدر...گذاشتن میون در

 و شده هار اینجور آرمان که باغ خونه به رسیدن

 چهب بین دعوای مانع اینکه خاطر به دنبالم افتاده

 باغ خونه به که ای عالقه تموم وجود با بشه هاش

 شفرو از که توجهی قابل پول و فروخت اونو داشت

 یمتقس آرمان و من بین بودو رسیده بدستش اون

 .کرد

 و میشه آروم آرمان این از بعد میکردن فکر همه

 از بعد انگار اما برمیداره من اذیت و آزار از دست

 یتماذ بیشتر بودو بدترشده اون باغ خونه فروش

 اونو دبو که مصیبتی هر با پدرش اینکه تا میکرد



 از دست هم و بخونه درس هم تا پاریس فرستاد

 !برداره من سر

 تمنداش خبری هیچ ازش و رفته که میشد سالی دو

 دوباره فهمیدم دیدمش البی تو وقتی امروز اما

 شروع اون های اذیت و آزار و من های بدبختی

 ...شده

 مصورت بود شده باعث تلخم خاطرات کردن بازگو

 بغض و ناراحتی با عطرین.شود خیس اشک از

 دور ار دستش حالیکه در و سپرد دستم به دستمالی

 :گفت غمگین صدایی با میکرد حلقه ام شانه

 پسره اون نمیزارم من...جون دوست نکن گریه -

 هر بخواد که مردم من مگه کنه اذیتت احمق ی

 !رندپ بیچاره...روانی ی بکنه؟پسره خواست غلطی



 و رفته فرو سکوت در که مسیح منوال همین در

 نگاهی بود خورده گره هم در ابروهایش همچنان

 و انداخت آلودم اشک چشمان به ملتمس و سوزان

 :گفت نوازشگر و صالبت پر صدایی با

 !بود حل راه فکر به باید! نداره ای فایده گریه -

 در اما نگفتم چیزی و بردم زیر به سر تنها من

 :گفت عطرین عوض

 من امروز که آدمی این ؟ مسیح حلی راه چه آخه -

 تدس نیاره دوستم و خودش سر بالیی یه تا دیدم

 هک شرمه بی و وقیح حد این تا وقتی.نیست بردار

 داده آزار رو نقره رفتارش با و ها اون برج تو اومده

 !نیست مهم براش هیچی معلومه



 اشاره من به نامحسوس که حالی در و کرد اخمی او

 :گفت عطرین به رو میکرد

 رگبز و کوچیک مشکل این شما میشه خب خیلی -

 !  ندی جلوه

 و کرد ام غمگین و گرفته صورت به رو سپس

 :پرسید

 شاید نمیشه وارد قانون دره از راد آقای چرا -

 کردن اذیت از دست و بترسه مردک اینجوری

 .برداره

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 هفرانس بره آرمان اینکه از قبل موقع همون بابا -

 با بار هر اما بکنه کارو این خواست بار چندین

 !شد منصرف فامیل بزرگای و آقاجون وساطت



 میان گیچن کالفگی با حالیکه در و کرد پوفی مسیح

 بلند جایش از میزد اش مشکی حالت خوش موهای

 ...شد خارج عطرین اتاق از و شد

 به واج و هاج عطرین و من مسیح رفتن از پس

 :تگف عطرین میان این در و کردیم نگاه یکدیگر

 شده عصبی خیلی بود معلوم مسیح بیچاره -

 رایب  حرفی ، نگفتم چیزی و کردم سکوت! داداشم

 به  جرهپن از نگاهش یکدفعه عطرین. نداشتم گفتن

 در بحص از که سنگینی برف دیدن با و افتاد بیرون

 :گفت هیجان با بود ریزش حال

 هم تو هوای و حال اینجوری ؟..بازی برف بریم -

 !میشه عوض

 :گفتم و کردم نگاهش پکر



 دممیاور ماشین تو از کیفمو کاش ندارم حوصله نه

 !بزنم زنگ مادرم و پدر به باید

 محبت با و زد رویم به ای دهنده اطمینان لبخند او

 کرده کارو این حاال تا مادرم باش مطمعن: گفت

 خودتو پاشو حاال!گذاشت تنها مارو همینم واسه

 گذشته و آرمان به نمیخواددیگه دلم نکن لوس

 ...!بچسب رو بازی برف فقط حاال کنی فکر

 ودمب کرده عادت اش دیوانگی به دیگر بود عطرین

 از پس داشتم دوست را هایش دیوانگی چقدر و

 سرازیر پلکان از و خارج اتاق از هم با من تایید

 .شدیم

 در شدیم مسیح متوجه نشیمن به ورودمان با

 هب خیره و بود نشسته تلوزیون روبروی حالیکه



 حواسش اصال بود مشخص و بود مانده آن صفحه

 .نیست تلویزیون برنامه به

 بود ما هب پشتش که مسیح به خبیثانه نگاهی عطرین

 هزمزم و برداشت قدم سمتش به آرامی به. انداخت

 :گفت وار

 ...!نمیده مزه تایی دو ولی بازی برف میریم -

 ادقیق و رفت مسیح سمت به پاورچین پاورچین

 زا پس و ایستاده کمی ی فاصله با سرش پشت

 شتماشای هیجان با که انداخت من به نگاهی اینکه

 یرز یکباره و داد تحویلم ای بامزه چشمک میکردم

 :گفت بلند صدای با مسیح گوش

 ...مسیــــــــــــح -



 حالیکه ودر پرید جایش از حشت و با مسیح

 و نعطری به بود گذاشته قلبش روی بر را دستش

 وقتی و کرد نگاه خندیدیم می ریز ریز که من

 جانب از زشت شوخی یک ها این تمام فهمید

 هداشت فرار فرصت او اینکه از قبل بوده خواهرش

 عصبانیت با و گرفت را بازویش پشت از باشد

 :گفت ظاهری

 من ی بیچاره گوش ؟فکر...عجله این با کجا -

 میزدی؟ جیغ داشتی وقتی نبودی

 یرگ مسیح آهنین و ستبر بازوان میان که عطرین

 توضعی آن از خالصی برای راه بهترین بود افتاده

 ناراحت ظاهر به صدایی با که چرا و دید التماس را

 :گفت



 به من کن باور...زد گولم شیطون خدا به داداش -

 دو تگف اون اما بازی برف بیرون بریم گفتم نقره

 وت به و کنم کارو اون خواست ازم نمیده مزه تایی

 این از چشمانم حالیکه در. بیای باهامون بگم هم

 هب لب خواستم بود رسیده خود برار دو به موضوع

 کرد دستی پیش دوباره عطرین که کنم باز اعتراض

 :گفت و

 !نشکن منو دوست دل باهامون بیا داداش حاال -

 نگاهم خیره و شد پرت من به حواسش همه مسیح

 بازوان و کرد استفاده او غفلت از عطرین که کرد

 ایدبی خودش به او اینکه از قبل و زد کنار را مسیح

 ...گریخت ها پله سمت به

 



 شیطنت با بود شده راحت خیالش که عطرین

 :گفت و خندید

 واسه بودم مجبور خب ولی داداشی ببخشید -

 !بگم دروغ بهت خودم جون نجات

 فکر این به من و کرد ای مردانه ی خنده مسیح

 :گفت و خندد می زیبا شیکـو چقدر میکردم

 با ظاهرا چون خرید ببرمتون شین آماده برید -

 ...نداشتید خرید فرصت امروز اتفاق

 از هم خودش حتی که کشید بنفشی جیغ عطرین

 با مخان عطیه...بقیه به برسد چه ترسید آن صدای

 از بود پریده رنگش حالیکه در ترس و وحشت

 که ما سه هر دیدن با و آمد بیرون آشپزخانه

 را شا شده حبس نفس بودیم روبرویش،اییستاده



 خنده هب را ما که لحنی و اعتراض با و فرستاد بیرون

 :گفت بود انداخته

 شدی؟ دیوونه عطرین چته -

 در عطرین...کردی لبم به جون میکشی جیغ چرا

 وا تپل صورت و میرفت مادرش سمت به که حالی

 :گفت زایدالوصفی خوشحالی با میبوسید را

 مسیح خوشحالم چقدر بدونی اگه جونم مامان -

 !بیرون ببره مارو میخواد قرن یه بعده

 یاد از کلی به را جیغ جریان انگار که خانم عطیه

 با که مسیح به رو تردید و شک با و بود برده

 :گفت میکرد نگاهش گیرا و جذاب لبخندی

 عجـــب؟ چه ؟...مادر آره -



 انشاخم حالیکه در و ایستاد سینه به دست مسیح

 :گفت بود خورده گره هم در دوباره

 رو ها حرف این انقدر حاال من مادر خب خیلی -

 باسل خانم دوتا این دیدم من شم پشیمون تا بزنید

 نیست صالح طرفی از و نخریدن فردا جشن برای

 !ببرمشون من گفتم برن تنها

 گانهی به ای قدرشناسانه و مهربان لبخند خانم عطیه

 ...گفت و زد پسرش

 و من خیال اینجوری عزیزم نکنه درد دستت -

 !راحته هم نرگس

 : گفت مهربانی با و کرد من به رو سپس

 زدم حرف مادرت با نباش نگران اصال جان نقره -

 ...گذاشتم جریان در اونو و



 که بود نرسیده اتمام به خانم عطیه حرف هنوز

 چشم.کرد خود متوجه مرا ام گوشی زنگ صدای

 در و نشیمن مبل روی بر کیفم دیدن با و چرخاندم

 ان از را ام گوشی و رفتم سمتش به مسیح کنار

 خپاس بالفاصله مادرم عکس دیدم با و کردم خارج

 :دادم

 !مامان جانم -

 هک رسید گوشم به مادرم نگران و دلواپس صدای

 :گفت

 مامان؟ خوبه حالت عزیزم نقره -

 :گفتم بخشی ارامش لحن با

 !نباش نگران خوبم مامانم اره -



 شده اسوده خاطرش صدایم شنیدن با ظاهرا که او

 :گفت بود

 نمیفهمم میکنه؟من چیکار اینجا پسره این اخه -

 پاریس؟ بود نرفته اون مگه

 شانیپی روی بر را دستم درحالیکه ناراحت و عصبی

 :گفتم میگذاشتم داغم

 لیو برنمیگرده دیگه میکردم فکر منم نمیدونم -

 ...دیدمش برج البی تو امروز وقتی

 خوب که مادرم و دهم ادامه را حرفم نتوانستم

 :گفت بود هایم حرف و حاالت تغییر متوجه

 تپدر گفته واسم چیرو همه عطیه عزیزم میدونم -

 یدونمنم.پدربزرگت پیش بریم تا دنبالم میاد داره

 جریانو بهش وقتی کنم اروم رو پدرت باید چطور



 وت نقره.بود شده ناراحت و عصبانی خیلی گفتم

 زیزمع دنبالت بیایم ما تا بمون عطرین پیش اونجا

 ..!نرو بیرون اونجا از تنها وجه هیچ به

 خداحافظی با لحظه چند از پس و گفتم چشمی

 .کردم قطع را ارتباط کوتاهی

 در مسیح و من شدم متوجه اوردم باال که را سرم

 مجذوب و خیره چشمان با او و هستیم تنها نشیمن

 .میکند نگاه من به اش کننده

 و نیاوردم خودم روی به ولی شدم دسپاچه کمی

 :گفتم

 رفت؟ کجا عطرین -

 مب صدای با دهد تکان کمی را نگاهش اینکه بدون

 :گفت زیبایش ی مردانه و



 !برمیگرده زود شه اماده رفت -

 ردمب دست و دادم تکان حرفش تایید در سری تنها

 ستد ناگهان که بردارم بود کنارش در که را کیفم

 ....خورد گره دستم در مسیح قوی و بزرگ

 یرو بر نگاهم و بود شده حبس ام سینه در نفس

 رنگش خوش و برنزه پوست.ماند ثابت دستش

 درآنق اما.داشت سفیدم پوست با زیبایی تضاد

 یگرد چیزهایی به توانستم نمی که بودم ترسیده

 یدرس گوشم به نوازشگر و آرام صدایش.کنم فکر

 اش کننده مغلوب و درشت چشمان در شد باعث و

 ...شوم خیره

 ..شده کبود دستت مچ -



 که فشاری خاطر به دستم مچ میگفت، راست او

 کردم سعی بود، شده کبود آورده آن به آرمان

 ظاهری خیالی بی با پس کنم حفظ را خودم موضع

 :گفتم

 ...میشه خوب زود نیست مهمی چیزه -

 خارج اش مردانه دستان حصار از را دستم خواستم

 .نداد اجازه و فشرد بیشتر را دستم که کنم

 نگارا کوبید می ام سینه قفسه به وار دیوانه قلبم

 بیرون و بشکافد را ام سینه پوسته میخواست

 هم سملبا روی از حتی اش تابانه بی های تپش.بپرد

 .بود مشخص بخوبی

 ..کنم فرار مسیح و مکان آن از میخواست دلم



 سیاهش و جادریی چشمان به را ملتمسم نگاهه

 اخمی با نگاهش او شدم متوجه که انداختم

 تدس با و مانده خیره کبود جای روی بر وحشتناک

 با.میکند نوازش را آن جای نرمی به دیگرش

 :گفتم آمده در چاه ته از انگار که صدایی

 ...میکنم خواهش -

 و شاد صدای با که بود نشده تمام حرفم هنوز

 سیحم و افتاد پلکان سمت به نگاهم عطرین بشاش

 نکشیده خجالت خواهرش حضور از انگار که هم

 در را دستم و کرده حفظ را موضعش همچنان بود

 زا قبل من اما میکرد نوازش و داشته نگه دستش

 را مان خورده گره هم در دستان عطرین اینکه

 مسیح ندستا از به قدرت تمام با را انگشتانم ببیند

 ...شدم بلند جایم از و کردم خارج



 هب هم شیرینش و تلخ اتفاقات ی همه با شب آن

 .رسید پایان

 عطرین و من برد، خرید مرکز چند به را ما مسیح

 اب و برداریم شکل یک پیراهن دو دادیم ترجیح

 یزرشک دکلته، عروسکی مدل کوتاه پیراهن دیدن

 ...کردیم قبول را همان دو هر

 او و آمدند دنبالم مسیح با عطرین روز آن فردای

 گفت و رساند آرایشگاه به را ما

 متما در حالیکه در و آید می  دنبالمان خودش شب

 حواله آینه از را جذابش و خیره نگاهه مدت

 نجاا کردنمان پیاده از پس میکرد ام کالفه چشمان

 ...کرد ترک را



 مشابه را دویمان هر آرایشگر خواستمان در به

 و ساده آرایشمان مدل.بود کرده درست یکدیگر

 هزار را صورتمان زیبایی سادگی عین در و الیت

 یا لحظه شاگردانش و آرایشگر و بود کرده برابر

 و من نمیدادند دست از ما از تعریف برای را

 واضعت با جوابشان در میتوانستیم تنها هم عطرین

 .بزنیم لبخند خجالت و

 شده تمام هایمان ناخم روی بر الک زدن کاره تازه

 به وا و شد بلند عطرین موبایل زنگ صدای که بود

 خندلب مسیح عکس و نام دیدن با برد هجوم سمتش

 :داد پاسخ و بست نقش لبانش بر آمیزی شیطنت

 ؟ مسیح جان -

 ...... ـ



 چــــــــــــــــــــــــــی؟ -

 و مشتریان همه نظر زد عطرین که جیغی با

 .شد جلب او به آرایشگاه کارکنان

 دست در را او دستان حالیکه در و رفتم کنارش

 :پرسیدم آرامی به و کردم نگاهش میگرفتم

 ؟...شده چی -

 شدت به حالیکه در سوالم به توجه بی عطرین

 :گفت بود عصبانی

 فقط بکن میکنی کاری هر نمیدونم من مسیح -

 ینا با نمیتونیم که ما دنبالمون بفرست یکیو

 ...آخه جشن بریم و بگیریم آژانس وضعیت

 .......ـ-



 نمیدونم من بهتره حداقل جوری این!عجب چه -

 ..دیوونه ی پسره کنم چیکار تو دست از باید

 ........ ـ

 ...مواظبم بابا باشه -

 ........ ـ

 کارت به برو کردی دیوونم مســـــــــــــــیح -

 !کنممی پوستتو نبینمت سالن تو شب اگه برس

 روی بر حرص با را اش گوشی مکالمه قطع از پس

 دیدن با و کشید عمیقی نغس و انداخت کیفش

 رد و نشاند لب بر اجباری لبخند منتظرم نگاهه

 :گفت باشد آرام میکرد سعی حالیکه

 ...دنبالمون نمیاد مسیح -



 اب شدم نگران ناخودآگاه و دلیل بی چرا نمیدانم

 :گفتم دلواپسی

 ؟...عطرین افتاده ؟اتفاقی....؟چرا...چی -

 و پاشید صورتش به بخشی آرامش لبخند او

 :گفت مهربان

 تو مشکل یه ظاهرا نباش نگران عزیزم نه -

 !هبمون شده مجبور که اومده پیش واسش کارخونه

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس شد آسوده خاطرم

 سالن؟ بریم چطور وضع سرو این با حاال -

 :گفت خنده با و زد رویم به چشمکی عطرین

 حاج به نیست خنگ قدرام اون مسیح نترس -

 حاال تا دیگه کرده سفارش عمارت باغبون حسن

 ...آورده رو ماشین



 ؟...بریم پس -

 و مانتو پوشیدن از پس عطرین موافقت از بعد

 ودیمب گذاشته موهایمان روی بر بند نیم که شالمان

 خارج آرایشگاه از ندهد دست از را خود فرم تا

 .شدیم

 سویمان به سرما از موجی آنجا از خروج محض به

 رد را بدنم خفیف لرزشی شد باعث که آورد هجوم

 .بگیرد بر

 عرض از عبور حال در یکدیگر دست در دست

 کیمش و  ام بی راه میان در درست که بودیم خیابان

 سمتمان به آوری سرسام سرعت و جنون با رنگی

 ...آمد



 نگارا بودیم شده خیره ماشین به زده وحشت و گیج

 تکان قدرت بودو زده خشکش من مثل هم عطرین

 .نداشت خوردن

 حرکتی با و آمدم خود به لحظه آخرین در من اما

 و دادم هل خیابان طرف آن به را عطرین سریع

 انتظار و بود شده خارج شک از انگار که عطرین

 دلخراشی صدای و جیغ با نداشت را حرکت این

 :زد فریاد

 .....نقــــــــــــــــــــــــره

 هرلحظه و بسته ترس و وحشت با را چشمانم

 که بودم هایم استخوان شدن خرد صدای منتظر

 ندب یک تنها درحالیکه هولناکی صدای با ماشین

 ...زد ترمز داشت فاصله من با انگشت



 یناباور با هایش الستیک جیغ صدای شنیدن با

 .کردم باز چشم

 پر چشمان برق میتوانستم هم تاریکی همان در

 .دهم تشخیص را ارمان جنون و نفرت

 از که ماشینی ممتد بوق صدای منوال همین در

 تمام با عطرین و کرد جلب را نظرم امد می روبرو

 :کشید جیغ توان

 !مسیـــــــــــــــــــح -

 زد دور سرعت به مزاحم حضوره تشخیص با ارمان

 بود امده که سرعتی همان با و گریخت صحنه از و

 .کرد فرار نیز سرعت همان با

 مبدن حمل توان و شده سست پاهایم کردم احساس

 .ندارد را



 هدور اهنی و ستبر بازویی که بودم سقوط حال در

 !شد حلقه نهیفم کمره

 صورت به را حالم بی چشمان و کردم بلند سر

 ...دوختم مسیح عصبی و خشمگین

 پشت صدای حتی که بودم نزدیک مسیح به قدر ان

 .نمک حس خوبی به توانستم می را قلبش مکرر های

 زیره به عجیبی ارامش اش مردانه و تلخ عطر بوی

 گویا میفشرد خود به مرا طوری.میدواند پوستم

 میترسد و است اغوشش در وحشی ای پرنده

 .بزند پر قفس از هرلحظه

 امیار به که لرزاند را دلم دلواپسش و نگران صدای

 :گفت و کرد زمزمه گوشم زیره

 خوبه؟ حالت -



 رزانل صدایی با عطرین بدهم پاسخی اینکه از قبل

 روی بر پیوسته هایش اشک حالیکه در الود بغض و

 :گفت ریختند می صورتش

 اب میخواست عوضی اون...نیست خوب داداش نه -

 !بکشه رو نقره میخواست اون کنه لهش ماشین

 خشونتی و حرص با و کرد جدا خود از مرا مسیح

 :گفت هایش دندان الی از علنی

 !نقره بزن بود؟اره؟حرف ارمان -

 طوفانی چشمان شب به را ناراحتم و مغموم چشمان

 :گفتم و دوختم او خشمگین و

 !نبود اون...اون...نه -

 نعطری سمت به بگویم چیزی دیگر اینکه بدون

 یحمس به توجه بی و کنم ارامش کردم سعی و رفتم



 نگاهم خیره و بود نخورده تکان جایش از هنوز که

 رینعط تا رفتیم ارایشگاه سمت به دوباره میکرد

 .کند تجدید را ارایشش

 دست زیره از ارایشش تجدیده از پس عطرین

 به رو بود کرده اخم حالیکه در و برخاست ارایشگر

 :گفت و کرد من

 بریم؟ امادم من -

 :گفتم و کردم تعجب رفتارش از

 ؟!عطرین شده چت -

 :گفت و داد را پاسخم سردی با او

 این از بیشتر مسیح نمیخوام بریم نشده چیزی -

 !بشه معتل



 آرایشگاه از حالیکه در نبودم بردار دست که من

 یدیگر قدم عطرین اینکه از قبل بودیم شده خارج

 :گفتم و گرفتم پشت از را بازویش بردارد

 واسه سردی و اخم این دختر؟ چته ببینم بگو -

 چیه؟

 صدای با و کرد باز بازویش از خشم با را دستم او

 :گفت عصبی و بلند

 کردی کردی؟فکر خیال چی تو...نقره کن بس -

 فریب دروغات با رو مسیح تونستی خرم؟اگه من

 !نمیتونی منو بدی

 و فطرت پست عوضی اون خودم چشمای با چون

 ...دیدم



 دروغ چرا بود شده خیره بهت جنون با چطور دیدم

 گفتی؟

 بوده؟ آرمان اون بغهمه کسی نمیخوای چی برای

 ؟!بدی فریب رو همه میخوای چی برای

 هب همه از بیشتر کارت این با کردی فکر اصال

 میزنی؟ ضربه خودت

 ندب یه تا رو مرگ و رسونده اینجا به حاال تا که اون

 اشب مطمعن بعد دفعه کرده نزدیک بهت انگشت

 کشتت می

 مادرت موقع اون میشه؟ چی میدونی مردی وقتی

 ...میمیره عطرین...میمیره پدرت...میمیره

 بیان لرزان صدایی و بغض با را آخر جمالت

 و بود کرده خوش جا چشمانم در اشکی حلقه.کرد



 به و میکشیدم آغوش در را او سختی به حالیکه در

 :گفتم آلود بغض صدایی با میفشردم خود

 ور شما نمیخوام من بخدا ببخش...عزیزم ببخش -

 به روانی یه آرمان...کنم خودم مشکالت درگیر

 کی تا و مرگ تو قول به دیدم وقتی معناست تمام

 ربخاط خودم، جون بخاطر نه ترسیدم رسوند قدمیم

 درکم عطرین مادرم...پدرم... تو...عزیزام جون

 ...!کن

 اب و فشرد خودش به مرا پیش از بیش هم عطرین

 :گفت عصبانیت

 تنهات شرایطی هیچ تحت و عنوان هیچ به -

 !کنار بزار و بیخود فکرای پس...نمیزارم

 :گفتم و کردم جدا خودم از را او زحمت به



 ...هنکرد شک مسیح تا بریم بهتره بسه دیگه -

 سمت به هم دست در دست دو هر و گفتم را این

 .رفتیم مسیح مشکی فراری

 ویدبگ چیزی اینکه بدون او شدنمان سوار محض به

 ...کرد حرکت سالن سمت به

  دهکنن کر سوت و دست صدای تاالر به ورودمان با

 .داد آزار را گوشم

 به که بودند کسانی اولین مادرم و خانم عطیه

 بود حالی در این و گفتند تبریک و آمدند سمتمان

 نمایی خود مهربانشان چشمان در اشک برق که

 باالخره.بود پدرانمان نوبت آنها از پس و میکرد

 عادی روال چیز همه اندکی مدت گذشت از پس

 سر از پایکوبی و رقص و آورد دست به را اش



 جوانان اصرار به هم عطرین و من و شد گرفته

 ارقر آنان جمع در بنشینیم ای لحظه اینکه بدون

 .شدیم رقص مشغول و گرفته

 ویر بر بودم شده خسته که من اندکی مدت از پس

 اب که عطرین به و نشستم خالی صندلی اولین

 شیخو از و شدم خیره میرقصید دختری با شیطنت

 نهگو چاله و بست نقش لبانم روی بر لبخندی او

 ...ساخت نمایان را هایم

 داری؟ دوسش خیلی -

 هب مسیح صالبت پر و سنگین صدای شنیدن با

 یرو بر درست شدم متوجه که برگشتم سمتش

 در. دمیکن نگاهم اخم با و نشسته ام کناری صندلی

 خیره نگاهه از اما کردم اعتراف جذابیتش به دل



 کنم آرام را خودم کردم سعی شدم دسپاچه اش

 اش کننده مجذوب چشمان از را نگاهم اینکه بدون

 :گفتم بردارم

 !دارم دوسش بیشتر جونم از -

 :گفت عصبی نیمه لحنی با

 گفتی؟ دروغ همین بخاطر -

 صدمه نمیخوای و داری دوست رو عطرین چون

 ببینه؟

 لد در و بودم شده منظورش متوجه کامال اینکه با 

 نآ به را خود میگفتم احسنت ذکاوتش و هوش به

 :گفتم و و زدم راه

 دروغ؟ کدوم نمیشم منظورت متوجه -



 در را خون و لرزاند را دلم مسیح خشمگین غرش

 دهش کنترل عصبانیتی با که کرد منجمد عروقم

 :گفت

 مناسبی آدم خوردن فریب برای نمیکنی فکر -

 ور جونت قصد که کسی اون میدونم نیستم؟من

 مانکت برای تو اصرار دلیل اما بوده آرمان بود کرده

 ...!نمیکنم درک رو ماجرا این

 تادمفرس بیرون سختی به را ام شده محبوس نفس

 مانند و بگذارم کنار را بودن معذب کردم سعی و

 تصمیم حال هر در چون بدهم را پاسخش خودش

 عطرین کردن داخل با نمیخواست دلم و گرفته را

 به بیندازم خطر به را ها آن ماجرا این به مسیح و

 و مسیح به رو عصبانیت با و کردم اخم خاطر همین



 بردارم او چشمان از را نگاهم ای لحظه اینکه بدون

 :گفتم

 سالهم ضمن در و بگم دروغ بهتون نمیبینم دلیلی -

 نمیخواد دلم من و میشه مربوط خودم به آرمان

 !...عطرین حتی..کنه دخالت جریان این تو کسی

 دمیشو ناراحت میکردم خیال که تصورم خالف بر

 ارهز عصبانیت و خشم با او میکند ترک را آنجا و

 داختان تپش به را قلبم که قبل از بیشتر برابر

 :...گفت

 جونت خودسریت و غرور با میزارم کردی فکر -

 سرته تو فکری همچین اگه... بندازی خطر به رو

 ...اشتباهی در بگم باید



 محر حالیکه در و کرد نزدیکم را صورتش سپس

 می ملتهبم های گونه روی بر گرمش های نفس

 :گفت اطمینان با و خواهانه خود نشست

 های ثانیه تک تک تو منو حضوره باید حاال از -

 ازت مچش گرفتم تصمیم چون کنی تحمل زندگیت

 ...باشم مراقبت و برندارم

 لندب بدهد من به اعتراضی فرصت اینکه از قبل و

 گیج مرا و رفت تاالر خروجی درب سمت به و شد

 به رفتنش از بعد.کرد رها خود حال به مبهوت و

 عصبی و ناراحت او حرف از چرا میکردم فکر این

 .نشدم

 ما برده لذت حمایتش حس از چرا نمیدانستم حتی

 ..آمده خوشم شیرینش تهدید از چرا و



 متعال تنها و نمیدانستم را ها این از هیچکدام دلیل

 پاسخ بی که داشت وجود ذهنم در بزرگی سوال

 .بود مانده

 پا و دست ام ریخته هم در و مشوش افکار در

 بر و برگشت نگاهم عطرین صدای با که میزدم

 مسخ چشمان جلوی را دستش او.ماند ثابت رویش

 :گفت و داد تکان ام شده

 زیچی...هپروت تو رفتی که باز...جونم نقره چته -

 شده؟

 :گفتم حالی بی با و زدم ای خسته لبخند

 ...بود گیر در فکرم یکم عزیزم نه -

 کهحالی در لبخند با و کشید عمیقی نفس عطرین

 :گفت میکرد بلندم و میکشید را دستم



 من اب کردن فکر بیخودی و نشستن جای به پاشو -

 درستش واسم شده ناجور لباسم پرو بریم بیا

 میکنی؟

 :گفتم و زدم مندی رضایت لبخنده میل کمال با

 !خواهری میکنم درستش که معلومه چشم -

 سمت به دوباره وضعمان و سر کردن مرتب از پس

 با منوال همین در کردیم حرکت جایگاهمان

 میخواند نام به را عطرین که مردانه صدای شنیدن

 ...گشتیم بر عقب به تعجب با

 به شده گرد چشمانی با عطرین و تعجب با من

 ...میکرد نگاه روبرویمان شخص



 اب که بودم روبرویم شخص آنالیز مشغول همچنان

 که آمدم بخودم عطرین عصبی صدای شنیدن

 :گفت

 میکنی؟ چیکار اینجا.... تو -

 شیدک حالتش خوش موهای به دستی کالفگی با او

 :گفت و

 مبه دیگه فرصت یه میکنم خواهش ازت عطرین -

 !زمعزی نیستی عالقه بی من به هم تو میدونم بده

 فهمیده عطرین تعریفات و او های حرف از تقریبا

 .است اشکان مقابلم شخص زیاد احتمال به بودم

 نگاهه و گرفتم دست در را عطرین لرزان دستان

 لرزان مردمک به را گرم حمایت و مهربان

 رد و کردم نثارش آرامی لبخند و دوختم چشمانش



 و غلیظ اخم میگرفتم عطرین از را رویم حالیکه

 عطرین ی شانه دور را دستم و کردم وحشتناکی

 :گفتم اشکان به رو و کردم حلقه

 درسته؟ رضایی  اشکان -

 دمیدی اینکه هم و خشمگینم لحن از  هم که اشکان

 کش با و بود کرده تعجب شناسمش می خوبی به

 :گفت

 میشناسیم؟ همدیگرو ما...بله -

 :گفتم عصبانیت با و زدم خندی نیش

 طلب برای کنی نمی فکر...عطرینم دوست من -

 شده؟ دیر فرصت

 اب  بود زده زل خشمگینم چشمان به همچنان که او

 :گفت شده کنترل اما عصبی لحنی



 ربطی ماش به ما بین خصوصی مسائل نمیکنم فکر -

 !خانم باشه داشته

 با بودم آماده حمله برای ببری ماده مثل که من

 و فحر این اطمینان با بودم شما جای: گفتم کنایه

 زیباتون ی گذشته به نگاه یه با چون نمیزدم

 ههمیش و نداشتین خصوصی چیزه هیچ میفهمین

 ...بوده میون در مخالف جنس یه پای

 تمسخره و کنایه از هیچ بود مشخص که اشکان

 اب را هایش دندان حالیکه در نیامده خوشش کالمم

 :گفت فشرد می هم روی بر حرص

 چون انمخ دختر کنار بزاری رو زبونی بلبل نفعته به

 ...ستنی حالیم چیزی دیگه بشم عصبانی وقتی من



 یک و گرفت ام خنده اش خالی تو تهدیدهای از

 از ار دستم و انداختم باال تمسخر با را ابرویم تای

 لهفاص در حالیکه در و کردم باز عطرین ی شانه دور

 مشد چشمش در چشم ایستادم می او از نزدیکی ی

 هب و آوردم باال تهدید ی نشانه به را انگشتم و

 ودب ایستاده همانجا ناراحت و گیج هنوز که عطرین

 :گفتم و کردم اشاره

 و اولین کن گوش حرفام به خوب رضایی آقای -

 اون میزنم حرف مالیمت با دارم که باریه آخرین

 من زندگیمه ی همه و دوستم من خواهره دختر

 هستین آدمایی چطور تو قماش و تو میدونم خوب

 و تو از عطرین که روزی از کن باز رو گوشات پس

 یروز همچین شماری لحظه گفته برام هات پستی

 ...میکردم رو



 :گفتم و گذاشتم ام سینه روی بر را دستم

 فکثی دستای نزارم هیچوقت میدم قول بهت من -

 و خراب فکر پس بخوره خواهرم به آلودت و

 گول که نیست کسی اینجا دور بریز رو پوچت

 یدیوونگ وقتی تا پس...بخوره رو قشنگت حرفای

 ...ونگ خودت عصبانیت از ندیدی منو عصبانیت و

 عصبی و زده شگفت جراتم و دل همه این از که او

 شانهن به را دستم بگویدکه چیزی بودخواست شده

 و ارامش با و گذاشتم هایم لب روی بر سکوت ی

 :گفتم کنایه

 جشن این به شمارو کی میدونم خوب ضمن در -

 میرسم خدمتش به بعدا و کرده دعوت خصوصی

 هنادید رو شما دعوت بی حضور میکنه حکم ادب اما



 جشن زا و بمونید میتونید پس کنم تحمل و بگیرم

 چشام جلوی دیگه که شرطی به اما ببرید لذت

 ...!نباشین

 هب چشمان از را نگاهم خونسردی با و گفتم را این

 با هک عطرین با همراه و گرفتم اشکان نشسته خون

 ...شدیم دور او از میکرد نگاهم دانی قدر و تشکر

 مورد وسایل ی همه ی تهیه و خرید از پس باالخره

 یحمس و عطرین با شد قرار چمدانم بستن و نیازمان

 لقب از که طور همان و کنیم حرکت شمال سمت به

 .بمانیم مسیح ویالی در بود شده تعیین

 گرفتن از پس و شدم بیدار خواب از زود صبح

 مبود قبل از تر حال سر حالیکه در گرمی آب دوش

 کخش حوله با را ام مشکی پشت پر و بلند موهای



 مالیمی آرایش کردنشان سشوار از پس و کردم

 ردمک انتخاب رنگی ای سرمه کوتاه مانتوی و کردم

 کفش و پوشیدم مشکی شلوار و شال با همراه و

 .کردم پا به نیز را ام ای سرمه کالج های

 نقره چشمان انداختم خود به آینه در را آخر نگاهه

 .میزد برق خوشحالی از رنگم ای

 چمدان که حالی در و زدم خود به آینه در لبخندی

 .شدم خارج اتاق از میکشیدم خود با را

 از پس و مادرم و پدر سفارشات شنیدن از پس

 ارجخ خانه از نیایند پایین اینکه بر مبنی اصرارم

 .رفتم برج البی به و شده آسانسور سوار شدم



 خارج آسانسور از زحمت به را چمدانم میخواستم

 رفتگ قرار ام شانه روی بر پشت از دستی که کنم

 .کشید کنار مرا و

 ینکها بدون او کرد پیدا ضربان قلبم مسیح دیدن با

 در و کرد بلند راحتی به را چمدانم کند نگاهم

 صدای با میرفت برج خروجی در سمت به حالیکه

 :گفت اش مردانه و گرم

 ...منتظره ماشین تو عطرین بیا -

 قرار کنارش در حالیکه در و دویدم سرش پشت

 :گفتم و کردم نگاهش میگرفتم

 دلخورین؟ من از شما -

 و چرخید سمتم به و ایستاد حرفم پایان محض به

 :گفت زیبا لبخندی با



 ؟ باشم دلخور باید چرا عزیزم نه -

 رس حالیکه در و گرفت رنگ هایم گونه حرفش از

 :گفتم میبردم زیر به

 ...جشن شب از آخه -

 روی بر را چمدان که بود نشده تمام حرفم هنوز

 را مهای شانه حالیکه در مهربانی با و گذاشت زمین

 :گفت میگرفت دست در

 بهت دلمو حرفای جشن شب من نقره کن گوش -

 از هم اصال...میکنم عمل بهشون صد در صد و زدم

 م؟باش ناراحت ازت میتونم مگه نیستم ناراحت تو

 ...که آدم

 چیزی دهد ادامه حرفش،را ماندم منتظر چه هر

 مهای شانه روی بر که دستانش طرفی از و نگفت



 تیسخ به پس میکرد، معذبم قبل از بیشتر بود

 :گفتم

 ...منتظره عطرین بریم زودتر بهتره -

 دلبخن بود شده خجالتم متوجه خوب که هم مسیح

 هب شانه و کرد بلند را چمدانم دوباره و زد جذابی

 ...شدیم خارج برج از هم ی شانه

 اش العاده خارق زیبایی محو ویال به ورودمان با

 و گل بزرگش حیاط در میکرد کار چشم تا.شدم

 نوازی روح محیط خاطر همین به و بود درخت

 اننش را وامد رفت مسیر باریکی شنی راهه.داشت

 ساختمان.داشت ادامه ساختمان ورودی تا و میداد

 شکل سه ان بیرونی نمای و بود زیبا العاده فوق ویال



 می نمایش به را مستطیل و دایره،مربع هندسی

 .بود شده مزین انتیک سنگ با تماما و گذاشت

 ارقر زیبایی و بزرگ ی ابنما شنی راه ی میانه در 

 نا وسط از درست اب و بود گل شکل به که داشت

 روی بر و میشد پخش اطراف به و میزد بیرون

 .میریخت هایش گلبرگ

 سمت در و االچیق و استخر هم ویال راست سمت در

 اهر دریا به احتماال که بود کوچکی درب هم چپش

 .میکرد پیدا

 یباز مکان این در سال دو است قرار اینکه تصوره از

 روی بر دلنشین لبخندی بخوانم درس العاده فوق و

 .کرد خوش جا لبهایم



 مرا همراهم تلفن صدای که بودم افکارم در غرق

 که بودم خوشحال و شاد انقدر.کرد خود متوجه

 ...دادم پاسخ ان شماره به کردن نگاه بدون

 الو؟ -

 !خاله دختر سالم -

 رایب و افتاد اندامم بر رعشه ارمان صدای شنیدن با

 به را ام تکیه باشم مسلط خود به کمی بتوانم اینکه

 تا میزد دودو چشمانم چرا نمیدانم و دادم ماشین

 دممیکر نگاه بیشتر هرچه اما کنم پیدا را مسیح

 .یافتم می کمتر

 حرف به دوباره ارمان شد باعث ام طوالنی سکوت

 : گفت و زد فریاد عصبی شدت به صدایی با و بیاید



 داداشه پسره اون با افتادی راه حقی چه به تو -

 هااااااا؟ شمال اومدی درازت زبون دوست

 وامت اره؟با کردی فراموش پدربزرگو وصیت نقره

 اره؟

 اب خودش مثل بگیرم نادیده را ضعفم کردم سعی

 : گفتم بلند صدای

 فهمیدی؟کدوم بردار سرم از دست ارمان -

 رو پرند جونه بخاطرش تو که وصیت؟وصیتی

 دهش پیدات دوباره سال دو بعده و گرفتی؟رفتی

 منو زندگی مضخرف وصیت اون بخاطره میخوای

 هدیگ شده تموم چی همه نمیفهمی بریزی؟چرا بهم

 ودمنب تو عاشق من ای نقره نه و کاره در وصیتی نه



 و ستیندون بود عاشقت که رو کسی قدره تو نیستم

 ...ارمان کشتی اونو

 که گفتم لرزان صدایی و بغض با را اخر جمالت

 اش نعره صدای با.کرد جاری چشمانم از را اشک

 و خشم با.شد پاره گوشم ی پرده کردم حس

 :گفت و زد فریاد وصف قابل غیر خشونتی

 یک میکنم؟تا ولت راحتی همین به کردی فکر -

 نمنمیک بدونی؟ولت پرند مرگ مسئول منو میخوای

 ...شده جوری هر

 گوش تهدیداتش به و میریختم اشک سکوت در

 اب شد کشیده دستم از گوشی ناگهان که میدادم

 ایزیب صورت به و کردم سربلند ام اشکی چشمان

 ام گوشی.شدم خیره میکرد نگاهم اخم با که مسیح



 در و کرد نزدیک گوشش به لحظه چند برای را

 دچن از پس میشد تر غلیظ اخمش هرلحظه حالیکه

 کرد خاموش را ام گوشی و اورد پایین را ان لحظه

 در لحظه چند.گذاشت کیفم روی بر را ان و

 که دید چه نگاهم در نمیدانم ماند خیره چشمانم

 ....ناگهان

 ناگهان که دید چه الودم اشک چشمان در نمیدانم

 هب دیوانه و عاصی ام بیچاره قلب.کشید اغوشم در

 بود فتهگر رنگ هایم گونه و میکوبید ام سینه قفسه

 است کنارم در مسیح مانند حامی اینکه حس از اما

 بود حالی در این و بود شده شادی از ماالمال قلبم

 اغوش در بودم کودکی مانند او اغوش در من که

 ...پدر



 شا مردانه و پهن سینه روی بر را سرم درحالیکه او

 مگوش به زیبایش و طنین خوش صدای میفشرد

 : گفت وار زمزمه که  رسید

 ندم اجازه میدم قول بهت میشه درست چی همه -

 !عزیزم میدم قول برسه بهت ارمان دست هیچوقت

 وجود به  را ارامش قوی مسکنی مانند هایش حرف

 و ارام قلب های تپش صدای.کرد تزریق ملتهبم

 دنیا اهنگ ترین طنین خوش بنظرم منظمش

 چیست خوب حس همه این دلیل نمیدانستم.امد

 رد برایم کیان که هولناکی اتفاق از بعد که من

 بیزار مخالف جنس از بود زده رقم پدرم شرکت

 این تا مسیح اغوش در حاال چرا نمیدانستم بودم

 ...ارامم اندازه



 قطع ام گریه متدرجا تا شد باعث ارامش حس این

 با و کرد نگاهم و کرد جدا خود از مرا مسیح.شود

 روی اشک درحالیکه جذاب و دلنشین لبخندی

 : گفت میکرد پاک دستانش با را صورتم

 خوشکلتو ای نقره چشمای...مرواریدارو این نریز -

 ....ببینم بارونی دیگه نمیخوام

 ملهج بود اورده زبان به که کلماتی تک تک پشت

 .بودم فراری ان از شدت به من که بود نهفته ای

 انضرب حالیکه در بگویم چیزی اینکه بدون پس

 ینتحس چشمان مقابل در بود شده برابر هزار قلبم

 ....دویدم ویال سمت به اش کننده مجذوب و امیز

 و مدرن دکوراسیون متوجه ویال داخل به ورودم با

 راست سمت در ورودی پس.شدم اش خالقانه



 رمهس و سفید کامل ست با که داشت قرار نشیمن

 اشپزخانه نیز چپ سمت در و بود شده اراسته ای

 کامل ست و گرفته جای شیک و مجهز،مدرن ای

 ولا طبقه ان از پس.بود صورتی و توسی وسایلش

 .میشد جدا دوم طبقه از ای دایره پاگرد چند با

 تداش قرار شکلی دایره پذیرایی راستش سمت در

 شده محاصره طالیی های نرده با تماما که

 با هک شد کشیده پذیرایی چپ سمت به نگاهم.بود

 هیجان با و زدم رویش به لبخندی عطرین دیدن

 : گفتم

 عاشق من العادس فوق اینجا عطرین وای -

 ...!شدم معمارش

 : تگف امیز شیطنت لحنی با و کرد ای خنده تک او



 هم داشتنی دوست خیلی ادم معمارش اتفاقا -

 ! هست

 دوار تازه که مسیح حضوره گرفتن نظر در بدون

 : گفتم خوشحالی با بود شده ویال

 میشناسی؟ و معمارش تو مگه -

 سیحم عطرین جای به و خندید بلند صدای با تنها او

 ای خورده فرو لبخنده حالیکه در و داد را پاسخم

 : فتگ بود بسته نقش اش خواستنی لبان روی بر

 !منم معمارش -

 : گفت او از بعد بالفاصله هم عطرین

 االب استین واست وقتشه دیگه کنم فکر داداش -

 !بزنم



 میخواست دلم.گرفت اتش خجالت از هایم گونه

 فرو ان در و شوم ای قطره من و کند باز دهن زمین

 .بروم

 بیاورم تاب را مسیح شیفته نگاهه نتوانستم دیگر

 ذوب حال در نگاهش شالق زیره میکردم احساس.

 متس به بیاورم باال را نگاهم اینکه بدون و شدنم

 بخوا اتاق میزدم حدس که انجایی از و رفتم ها پله

 به مستقیم دارند قرار پذیرایی چپ سمت در ها

 ...رفتم سمت همان

 هگرفت قرار خواب اتاق چهار پذیرایی چپ سمت در

 .بود شده داده اختصاص من به اتاق دومین و



 ان دکوراسیون و پرنور و روشن بسیار ان محیط

 بر را تعجبم بیشتر مساله همین و بود ای نقره تماما

 .انگیخت می

  جابجایی و هایم لباس چمدان کردن مرتب از پس

 هب طوسی ست وشلوار سیوشرت ام شخصی لوازم

 االیب اسبی دم را بلندم موهای درحالیکه و کردم تن

 از سفیدم هدفون برداشتن از پس میبستم سرم

 .شدم خارج اتاقم

 اب و رفتم بود اتاقم کناره در که عطرین اتاق به

 و نشسته لباسهایش انبوه میان در که دیدنش

 : گفتم و کردم ای خنده بود شده گم تقریبا

 میخوای؟ کمک خورده؟ بمب اینجا نکنه شده چی -



 صورتش روی بر شده ریخته موهای کالفگی با او

 : تگف میزد لبخند اجبار به درحالیکه و زد کنار را

 مرتب هارو اینجا نمیتونه خودم جز هیچکی نه -

 !کنه

 یمهربان و محبت با و برداشتم اتاق داخل به قدمی

 : گفتم

 کمک اگه خواهری نداریم تعارف هم با که ما -

 !بگو میخوای

 خودم جز کسی کن باور نقره میگم جدی نه -

 !کنه مرتب لباسارو این نمیتونه

 هدور را هدفونم است فایده بی اصرارم دیدم وقتی

 : گفتم و انداختم گردنم



 میک اطراف همین میرم شده تموم کارام من باشه -

  نمیای؟ تو!بزنم قدم

 : گفت و زد مهربانی لبخند عطرین

 خوش برو تو و وضعیتم که میبینی عزیزم نه -

 ...بگذره

 اتاق از و دادم تکان برایش دستی خوشحالی با

 را ها پله.رفتم ویال خروجی سمت به و شدم خارج

 بدر که بودم ابنما نزدیک و کردم طی یکی تا دو

 جلب خودش به را نظرم حیاط ی گوشه کوچک

 دگشو هم از را لبانم شاد و پرهیجان لبخندی.کرد

 کموزی حالیکه در و گذاشتم گوشم در را هدفونم و

 چوبی کوچک در سمت به میکردم پلی را شادی

 .کردم باز ارامی به را ان و رفتم



 و ازشگفتی دهانم روبرویم ی منظره دیدن با

 .بود مانده باز تعجب

 نتری رویایی و زیباترین بنظرم روبرو ی صحنه

 .بودم دیده کنون تا که بود ای صحنه

 خروشانش امواج تمامتر هرچه شدت با ابی دریای

 که بود حالی در این و کوبید می ساحل به را

 .بود غروب حال در نیز خورشید

 ستهاه هایی قدم با و بیاورم طاقت نتوانستم دیگر

 یبج در را دستانم و رفتم دریا سمت به مشتاق اما

 .بردم فرو سیوشرتم

 و سکوت و ارامش این به چقدر اخیر سال دو در

 .داشتم احتیاج زیبا ی منظره این



 انقدر.شود تمام لحظات ان هرگز نمیخواست دلم

 لنگریت کوچکترین با میدانستم که بود گرفته دلم

 .میشود سرازیر اشکانم

 و اوردم در پاهایم از را استارم ال کتانی های کفش

 .تمرف اب سمت به برهنه پاهای با و نهادم ای گوشه

 کردم حس پاهایم به کوچک موج اولین خوردن با

 .ام شده تر سبک و رفته بین از بغضم

 دبن بند در را دریا اب خنکای و بستم را چشمانم

 .کردم حس وجودم

 ایمپاه میکردم احساس طوالنی نسبتا زمان از پس

 ات برگشتم شده حس بی اب حد از بیش سرمای از

 با هک بازگردم ویال به هایم کتانی پوشیدن از پس

 ام پیشانی حالیکه در و کردم برخورد سفتی جسم



 با و کردم سربلند میکرد ذوق ذوق درد شدت از

 هیت قالب بود نمانده چیزی روبرویم شخص دیدن

 ....کنم

 می ما سینه قفسه به وار دیوانه قلبم ارمان دیدن با

 .بود پریده رنگم شک بی و کوبید

 با که کرد منجمد عروقم در را خون صدایش

 : گفت طوفانی عصبانیتی

 اتپید دریا کناره میگشتم دنبالت اسمونا تو -

 ! عشقم کردم

:  گفتم لکنت با بودم شکه هنوز که من

 اومدی میکنی؟چطوری چیکار اینجا...تو...تو

 لعنتی؟ کردی پیدام اینجا؟چطور



 صورت به را اش نشسته خون به چشمان ارمان

 دستش حالیکه در و کرد نزدیک روحم بی و سرد

 هایش دندان الی از میگذاشت گردنم پشت را

 : گفت و غرید

 نمیشی خالص من شره از هیچوقت گفتم بهت -

 یرونب سرت از و بودن من بی فکره نگفتم؟گفتم

 نگفتم؟هـــــــــــــــــــا؟ کن

 ار قلبم ضربان و کرد پاره را دلم بنده فریادش

 ردمک جمع را جراتم تمام.قبل از بیشتر برابر هزار

 دستش فشار میکردم احساس حالیکه در و

 چشمان میشود بیشتر گردنم روی بر هرلحظه

 و دوختم روشنش چشمان به را تفاوتم بی و مغرور

 : گفتم



 اینو هنوز نداره واسم اهمیتی هیچ حرفات -

 نفهمیدی؟

 و دکر بیشتر گردنم  روی بر را دستش فشاره او

 گردنم استخوان میکردم احساس درحالیکه

 جلوتر را سرم است شدن خورد حال در هرلحظه

 چه هر.ماند ثابت هایم لب روی بر نگاهش و برد

 هار چنگالش از را خود نمیتوانستم میکردم تقال

 ددی را تقالیم و وقفه بی های تکان که هم او.کنم

 مرا و کرد حلقه کمرم دوره را ازادش دست

 .چسباند بخودش

 هرچه اما میخورد بهم نزدیکی همه ان از حالم

 دستانش حصاره از را خودم میکردم تالش بیشتر

 .میشدم موفق کمتر کنم خالص



 و انداخت جانم به را وحشت و رعب صدایش

 صورتم روی بر گرمش های نفس حرم که همانطور

 : گفت نشست می

 از تدیدم که هربار بعد به این از گرفتم تصمیم -

 بعد به این از تا بزارم یادگاری یه واست خودم

 !عزیزم بگیری جدی حرفامو

 من به را العملی عکس هر فرصت اینکه از قبل

 ار پوستم و برد گردنم زیره را سرش ناگهان بدهد

 .مکید

 من که بود طبیعی کامال این و بود برابرم دو ارمان

 ردوا او به کوچکم دستان با که کمی فشارهای با

 .ببرم پیش از کاری نتوانم میکردم



 افتاده جانم به که دردی از و ام ناتوانی و ضعف از

 ...میبارید وقفه بی اشکانم بود

 هک بود این دهم انجام میتوانستم که کاری تنها

 سیک بودم امید نا البته بخواهم کمک و بزنم فریاد

 کمکم به و بشنود را صدایم خلوت ساحل ان در

 دل در درحالیکه و کردم جمع را توانم تمام اما بیاید

 : زدم فریاد میزدم صدا را خدا

 !مسیــــــــــــــــــــــــــــح -

 دهرسی ذهنم به که ای کلمه اولین چرا نمیدانستم

 هاتن عصفناک شرایط ان در او انگار اما بود مسیح

 .بود ام حامی و امید

 دهش تر وحشی مسیح نام شنیدن با انگار که ارمان

 ملهح هایم لب سمت به خواست و کرد بلند سر بود



 رهگ مسیح بلند فریاد صدای شنیدن با که کند

 کم کم و شد شل گردنم و کمر دوره از دستانش

 .کرد رهایم

 ویال حیاط در ظاهرا شنیدم را مسیح صدای دوباره

 مدام و هستم کجا من نمیدانست دقیقا و بود

 حنجره ان هر است ممکن میکردم فکر درحالیکه

 ....میکرد صدایم شود پاره اش

 کجایی؟ نقـــــــــــــره...نقـــــــــــــــره -

 ارمان به را العملی عکس هر فرصت اینکه از قبل

 : زدم جیغ دل تهه از بدهم

 !مسیــــــــــــــــــــح -

 ینگاه درحالیکه دید مساعد نا را وضعیت که ارمان

 : گفت خشونت با میکرد ام حواله امیز تهدید



 ینا به دفعه این میبینیم همو بازم باش مطمئن -

 امروزو حرکات تالفی و نمیگذرم ازت سادگی

 !نقره میارم در سرت

 .شد دور و دوید ویال مخالف جهت در و گفت را این

 شن روی بر دیدم نمی خود در توانی دیگر که من

 ی ورزیده و زیبا قامت منوال همین در.زدم زانو ها

 ......اید می سمتم به سراسیمه که دیدم را مسیح

 دز زانو ها شن روی بر روبرویم رسیدنش محض به

 و قوی دستان با را دردم پر و الود اشک صورت و

 .گرفت قاب اش مردانه

 دودو صورتم روی بر نگران و پراسترس چشمانش

 .گشت می کردنم گریه دلیل دنبال گویا میزد

 : گفت مهربانی با و نیاورد تاب دیگر اما



 شده؟ چی بگو عزیزم نقره؟بگو شده چی -

 یباز این وارد را او نمیخواست دلم چرا نمیدانستم

 .بکنم

 نقشه و ارمان از من مانند هم او نمیخواست دلم

 از حالیکه در و بخورد ضربه پلیدش و شوم های

 هب سر اهسته بودم افتاده هق هق به گریه شدت

 : گفتم ای مسخره دروغ و بردم زیر

 اخه ترسیدم یکم شد یهویی چون زمین خوردم -

 ....خلوته ساحلم

 به یپ چشمانم دیدن با او و کنم بلند سر میترسیدم

 .ببرم دروغم

 ام چانه زیر را دستش او که نپایید دیری اما

 اشکان میکرد بلند را سرم درحالیکه و گذاشت



 امیزی محبت لبخند با و کرد لمس را صورتم روی

 :گفت

 .........تنها چرا -

 .ماسید دهانش در حرف گردنم دیدن با

 باالتر را سرم ناباوری و بهت و خشم با

 صدای دیدم گردنم متوجه که را نگاهش.گرفت

 به مرنگ و بود شده کننده کر برایم قلبم ضربان

 .بود پریده شدت

 نهکودکا دروغ متوجه و دید میدید نباید که را انچه

 .شد ام

 و درد از کرد لمس ارامی به را گردنم روی زخم

 .شد مچاله هم در صورتم سوزشش



 دلم هبند وارش دیوانه و عصبی فریاد صدای یکباره

 : تگف توصیف غیرقابل خشمی با که کرد پاره را

 ارررررره؟ بود اینجا افتادی؟ارمان گفتی که -

 ویر بر پیش از بیش اشکانم بخواهم اینکه بدون

 .میداد شو و شست را ان و میریخت صورتم

 : فتگ تابی بی با که شد بلند دوباره مسیح صدای

 اره؟ بده جواب نکن دیوونم نقره -

 ابجذ چشمان به را ام درمانده نگاهه توانستم تنها

 یزچ همه سادگی به او میدانستم.بدوزم زیبایش و

 طور همین و خواند می چشمانم از را چیز همه را

 نتخشو با و سختی به دید را نگاهم وقتی و شد هم

 .فشرد بخود مرا و گرفت اغوشم در خاصی



 خجالت کارش این از لحظه ان چرا نمیدانستم

 در برایم اش مردانه و گرم اغوش تمام و نکشیدم

 ...ارامش و امنیت بود شده خالصه کلمه دو

 خوش و تلخ عطر وجود تمام با و بستم را چشمانم

 .کشیدم ریه به را بویش

 ودب شده قطع ام گریه متدرجا که دقیقه چند از پس

 و عصبانیت با و کرد جدا نودش از مرا کمی

 دهش قبل از بدتر ابروهایش کوره گره درحالیکه

 : گفت بود

 اقای با من پلیس پیش بریم امروز همین باید -

 !میکنم صحبتت رادمهر

 روی بر نکردم جرات و کنم ممانعت میترسیدم

 .بزنم حرفی حرفش



 ما شانه دوره را دستش و شد بلند جایش از مسیح

 یشاسا صدای و مالیمت با و کرد بلندم و کرد حلقه

 : گفت بخشی

 این میدونی که ساحل؟تو کناره اومدی تنها چرا -

 !خلوته خیلی و خصوصیه قسمت

 : نالیدم بغض با

 دنبالم اینجا تا روانی اون میدونستم کجا از من -

 اومده؟

 به و گرفت قرار روبرویم و ایستاد حرکت از مسیح

 : گفت دلجویانه و ارامی

 یچ باشه؟همه نکن بغض دیگه عزیزم خب خیلی -

 !باشه بهت حواسم بیشتر باید...میشه حل زود خیلی



 اش پیشانی روی بر اخم دوباره و گفت را این

 : گفت و نشست

 !نفهمیدم رو دروغت دلیل فقط -

 : گفتم صادقانه و زدم گره هم در را دستانم کالفه

 ماجرا این درگیره عطرین و تو نمیخوام من -

 !بشین

 درحالیکه و داد تحویلم وحشتناکی و غلیظ اخم

 ی شانه دوره را اش قوی و عضالنی بازوی دوباره

 : گفت میکرد حلقه نهیفم

 اولی لحظه همون از من نخوای چه و بخوای چه تو -

 اخرین پس شدم ماجرا این درگیره دیدمت که

 !گفتی دروغ بهگ که باشه بارت



 اما نشد دستگیرم هایش حرف از زیادی چیزه

 تنها که بود حرفش در تعصب و جذبه انقدر

 ی نشانه به را سرم مقاومتی هیچ بدون توانستم

 ........دهم تکان پایین و باال به حرفش تایید

 ماست پدرم با بالفاصله مسیح روز آن اتفاق از پس

 کسب از پس و گذاشت جریان در را او و گرفت

 .فتر پلیس اداره به شکایت تنظیم برای او از اجازه

 ادتع ویال محیط و شرایط به تقریبا روز چند از بعد

 .بودم کرده

 و مرتضی آقا ویال مهربان سرایدار روز هر

 از شان نداشته فرزندان مثل خانم مژده همسرش

 .میکردند مواظبت عطرین و من



 پس و میکرد صرف ما با را صبحانه روز هر مسیح

 ار ویال شرکتش و کارخانه به زدن سر برای آن از

 .گشت می باز شام موقع شب و میکرد ترک

 شروع منتظره تنها و کرده عادت روال این به 

 .بودم دانشگاه های کالس

 یاطح وسط زیبای آبنمای به و نشسته آالچیق در

 سمتش به عطرین صدای با که بودم شده خیره

 :برگشتم

 !هپروتی تو نقره خبره چه -

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 ...درگیره فکرم یکم -

 چی؟ گیره در -



 را فکرم چیزی چه دقیقا نمیدانستم هم خودم

 یکنمم فکر چه هر به میدانستم تنها اما کرده درگیر

 ره میکند، جلوه تر رنگ پر آن در مسیح تصویر

 ناموفق بار هر اما کنم فرار او از میکردم سعی چند

 .میشدم قبل دفعه از تر

 تکان ام شده مسخ صورت جلوی را دستش عطرین

 :گفت و داد

 جونم؟ نقره -

 عطرین به میتوانستم چطور زدم لبخندی زور به

 گیر در را ذهنم برادرت جادویی تصویر بگویم

 ای سرفه تک نمیدارد، بر سرم از دست و کرده

 :گفتم و کردم



 هی بیرون بریم میشه عطرین میگم عزیزم جانم -

 !رفته سر حوصلم خیلی من بزنیم؟ دوری

 در و شد بلند صندلی روی از بالفاصله عطرین

 یدکوب می هم به خوشحالی با را دستانش حالیکه

 :گفت

 ...شیم آماده بریم موافقم عالیه -

 :فتمگ و پاشیدم صورتش به ای شناسانه قدر نگاهه

 ...!بریم -

 کمد در.رفتیم اتاقمان و ویال داخل به سرعت به

 و تنگ العاده فوق مانتوی و کردم باز را هایم لباس

 شلوار با همراه کردم خارج آن از را قرمز کوتاه

 انپوشیدنش از بعد همرنگش، شال و مشکی دمپای

 ایستادم اتاقم درون ای نقره و قدی آینه جلوی



 و هگرفت آغوش در را بدنم حریصانه تنگم مانتوی

 .بود کرده ترم زیبا نهایت بی

 مزد ریمل هم سر پشت بار چند بلندم های مژه به

 هیچ بدون و شوند تر مشکی و تر پشت پر تا

 به را رنگم خوش و قرمز رژ تنها دیگری آرایش

 هآین در رضایت با و کشیدم ام جسته بر های لب

 ایه کفش پوشیدن از پس و زدم خود به لبخندی

 .شدم خارج اتاق از ام مشکی کالج

 آمد، بیرون اتاقش از هم عطرین من با همزمان

 شکیم شلوار و مانتو انداختم هایش لباس به نگاهی

 کفش و کیف و کرده سر به بنفشی شال و پوشیده

 ایشآر هم بنفش بود،رژ برداشته نیز را بنفشش

 .میکرد تکمیل را مالیمش



 طرفم به حالیکه در شیطنت با و زد سوتی دیدنم با

 :گفت آمد می

 خوردن حاال...نقره شدی هلویی چه وااااای -

 ...داریا

 و زدم سرش به آرامی ی ضربه و گرفت ام خنده

 :گفتم

 ...پررو میگه، کی به کی ببین -

 مه دست در دست و خندیدیم بلند صدای با دو هر

 تیمگرف تصمیم شدیم پارکینگ وارد و خارج ویال از

 ام یقبول خاطر به پدرم تازگی به که من ماشین با

 .ویمبر بیرون بود گرفته هدیه برایم دانشگاه در



 هآنک از پس سفیدم سوناتای بر سوار دو هر پس

 ارجخ آنجا از کرد باز برایمان را ویال در مرتضی آقا

 ...شدیم

 عطرین ها خیابان در گزار و گشت کمی از پس

 :گفت و کرد کم را موزیک صدای

 ...مسیح پیش بریم بیا نقره میگم -

 رفت االب قلبم ضربان ناخودآگاه مسیح نام شنیدن با

 در و کنم حفظ را آرامم صورت کردم سعی اما

 ساعت به نگاهی میکردم عوض دنده حالیکه

 :گفتم و انداختم

 ؟..شده تموم کارش نظرت به غروبه پنج ساعت -

 :گفت و انداخت باال ای شانه خیالی بی با او

 ..ونجاا بریم بیا شرکته االن مطمعنم ولی نمیدونم -



 بلدی؟ رو شرکتش مگه-

 تگرف ام خنده که کرد ام حواله جانبی به حق نگاهه

 :فتمگ و آوردم باال تسلیم نشانه به را دستم یک و

 ...بده آدرس! بلدی فهمیدم خوب خیلی -

 .داد را شرکت آدرس و کرد ای خنده

 چندانی آشنایی آنجا های خیابان با که آنجایی از

 .کردیم پیدا را شرکت پرسان،پرسان نداشتیم

 و وهشک پر ی طبقه سی برج یک در مسیح شرکت

 هشیش تماما اش بیرونی نمای که داشت قرار زیبا

 دهبینن هر چشم اش کننده خیره زیبایی و بود ای

 .میکرد معطوف خود به را ای

 با همراه و کردم پارک مناسبی جای در را ماشین

 در مسیح شرکت.شدیم ساختمان وارد عطرین



 آسانسور سوار داشت قرار برج بیستم ی طبقه

 هچ هر فشردم را بیستم ی طبقه ی دکمه و شدیم

 من تشویش و استرس میرفت باالتر طبقات شماره

 .میشد بیشتر نیز

 کردمی اعالم را بیست ی طبقه که ای زنانه صدای با

 پیاده آسانسور از عطرین با و آمدم خودم به

 ...شدیم

 کرد توقف چوبی درب جلوی من از جلوتر عطرین

 هک شده نصب شرکت در کنار در کوچکی تابلوی

 شده هنوشت رنگی طالیی و برجسته خط با رویش بر

 : بود

 مسیح مدیریت با راد معماری و طراحی شرکت

 ...راد



 در و کرد پیدا ضربان قلبم اسمش کردن زمزمه با

 را شرکت در تقه چند از پس عطرین حالیکه

 سنف و گذاشتم قلبم روی بر را دستم میگشود

 .کنم آرام را خود بتوانم تا کشیدم عمیق

 شرکت وارد در گشودن از پس بالفاصله عطرین

 .شدم وارد سرش پشت نیز من و شد

 به سرها ی همه شرکت داخل به ورودمان با

 نگاههای به توجه بی عطرین.برگشت سمتمان

 احتمال که ورودی در روبروی میز سمت به خیره

 شیمن که آنجایی از و رفت باشد منشی میز میدادم

 .ماندیم منتظر و ایستادیم همانجا نداشت حضور

 اج همه و داشت شیکی و مدرن دکوراسیون شرکت

 .میزد برق تمییزی از



 تاقا  چهار بودیم آن در ما که بزرگی سالن بر عالوه

 کاری چه برای نمیدانستم دقیقا که داشت مجزا

 .اند شده منظور

 ود که بود دیگر میز سه و منشی میز هم سالن در

 .بودند نشسته آن پشت زن یک و جوان مرد

 دفتر در که بودم اطرافم آنالیز مشغول هم هنوز

 تردخ و شد باز بود مسیح اتاق مطمئنا که ریاست

 خارج اتاق از زده ذوق و گلگون صورتی با جوانی

 محبوس نفس و بست سرش پشت را در و شده

 .فرستاد بیرون سینه از شدت با را اش شدت

 خورد گره هم در ابروهایم دیدنش با چرا نمیدانم

 ...نداشتم خوبی احساس و



 خورد گره هم در ابروهایم دیدنش با چرا نمیدانم

 .نداشتم خوبی احساس و

 بنظرم هنوز حالیکه ودر آمد سمتمان به منشی

 بود زده هیجان

 .انداخت پایم سرتا به نگاهی

 و نشست میزش پشت و برویمان رو و کرد اخمی

 :گفت نازکش صدای و عشوه با

 ???....داشتید امری -

 :گفت بالفاصله عطرین -

 وت مسیح اومدم برادرم دیدن برای من خانم سالم-

 اتاقشه؟



 جایش از سرعت به حرف این شنیدن با دخترک

 رینعط با حالیکه در و زد اجباری لبخند و  شد بلند

 :گفت میداد دست

... نهست بله عزیزم نشناختمتون که ببخشید -

 ...ولی

 من به کوچکی اخم با را نگاهش دوباره اینجا در

 :گفت و دوخت

 ...شلوغه خیلی سرشون ولی -

 .میزد موج اضطراب و حسادت،ترس نگاهش در

 :گفت جانبی به حق لحن با عطرین

 هباش نداشته وقت خواهرش برای نمیکنم فکر -

 ...اومدیم ما بدین اطالع لطفا

  ادد تکان تایید ی نشانه به سری زور به منشی



 که تقه چند از پس و رفت مسیح اتاق در سمت به و

 :گفت و برد داخل را سرش زد در به

 ...اومدن خواهرتون راد آقای ببخشید -

 و ورزیده قامت که بود نشده تمام حرفش هنوز

 دیدنش با شد نمایان در چارچوب در مسیح زیبای

 با او ماا میکوبید ام سینه ی قفسه به وار دیوانه قلبم

 لب روی بر اول ی لحظه از که لبخندی دیدنم

 .گرفت را جایش غلیظی اخم و شد محو بود هایش

 مثل که من و گرفت را دستم بالفاصله عطرین

 سمت به را میکردم نگاهش و ایستاده مجسمه

 .شدیم اتاقش وارد هم با و کشید مسیح



 تلخ و مردانه عطر هجوم اتاق به ورودمان از پس

 عمیقی نفس ناخودآگاه و کرد پر مشامم مسیح

 .کشیدم

 .میکرد آرامم عجیبی طرز به عطرش بوی

 ورن پر و زیبا و شیک العاده فوق مسیح کار دفتر

 و بود ای شیشه تماما آن چپ سمت دیوار و.بود

 ساختمان جلوی نمای میزدم حدس

 ودب سفید و مشکی تمانا اتاق دکوراسیون.باشد

 .میخورد چشم به آن در معماری تجهیزات تمام و

 هب بود کرده حفظ را غلیظش اخم هنوز که مسیح

 اش صندلی روی بر آن پشت و رفت میزش سمت

 .نشست



 چرم مشکی های مبل روی بر هم عطرین و من

 .نشستیم اتاق درون

 حالیکه در و کرد گره هم در را دستانش مسیح

 :گفت بود عصبی کمی بنظرم

 میکنین؟ چیکار اینجا عطرین شده خبر چه -

 و شدم دلخور اش عصبی و سرد لحن و حرفش از

 و گرفتم متعصبش و ناراحت چشمان از را نگاهم

 :گفت تعجب با عطرین

 اومدنمون؟ از شدی ناراحت -

 هک ای تقه از پس که بود نزده حرفی مسیح هنوز

 چند حالیکه در و شد اتاق وارد منشی خورد در به

 ینا و رفت مسیح سمت به بود دستش در پرونده



 نثارم ای غره چشم راه ی میانه در که بود حالی در

 ...میکرد

 میکرد سعی حالیکه در و زد دور را مسیح میز

 صبیع که عشوه و لوندی با بچسباند او به را خودش

 و داد قرار مسیح جلوی را ها پرونده بود کرده ام

 :گفت

 ...راد آقای پویان شرکت های نقشه این -

 و انداخت ها پرونده به سرسری نگاهه مسیح

 با و سپرد منشی دست به را آنها ی همه دوباره

 ودب کرده زیباتر برابر هزار را صورتش که لبخند

 :گفت

 ...مریم بده رو ترتیبش خودت -

 .شدم عصبانی و ناراحت حد این تا چرا نمیدانم



 بود دهکر النه گلویم در که درشتی بغض دلیل حتی

 .نمیدانستم هم را

 نام به را اش منشی باید مسیح چرا نمیدانستم

 .ودندب صمیمی هم با حد این تا یعنی بخواند کوچک

 تاررف این از باید چرا داشت ارتباطی چه من به اصال

 جنس از اینکه نه مگر میشدم دلخور و ناراحت او

 ...مردها بقیه مانند هم مسیح بودم بیزار مخالف

 وت برای مسیح میکشید فریاد درونم در چیزی اما

 .نیست مردها بقیه مثل

 انتک طرفین به وسواس با را سرم و شدم عصبی

 .کنم خفه را درونم صدای تا دادم

 ممری که بودم تشویشم پر و آلود وهم افکار غرق

 .زد را خالص تیر حرفش با



 بیارم؟ چای واست میخوای جان مسیح -

 یا پیروزمندانه و آمیز تحقیر نگاهه و گفت را این

 .کرد بدتر را حالم که انداخت جانبم به

 .بود شده روشن برایم چیز همه

 زا قبل آمد می ممکنی غیر کار بنظر بغضم مهار

 ینعطر به سرعت به شود سرازیر هایم اشک اینکه

 :گفتم

 تو میشه اگه اومده پیش واسم کاری عطرین -

 اینکه از قبل..برم باید من ویال برگرد خودت

 دمش بلند جایم از بدهم عطرین به اعتراض فرصت

 و اتاق از بیندازم مسیح به نگاهی نیم اینکه بدون و

 .شدم خارج شرکت



 و فشردم را کف هم ی دکمه آسانسور به ورودم با

 خودم بود زحمتی هر به آن از شدن پیاده از پس

 در ننشست از پس بالفاصله و رساندم ماشین به را

 روی بر درشتم های اشک و کردم رها را بغضم آن

 .خوردند سر هایم گونه

 .آورد هجوم سمتم به دهنده آزار و مسموم افکار

 ردمیک برخورد راحتی همین به همه با مسیح یعنی

 ودب صمیمی و مهربان حد این تا اش منشی با فقط یا

 .میخواند کوچکش اسم به را او و

 نبود آدمی بودم شناخته که متعصبی و مغرور مسیح

 ..ندبز لبخند و بخواند نام به را همه سادگی به که

 تراح حد این تا که داشت او به احساسی حتما پس

 .میکرد برخورد صمیمی و



 یشپ از بیش هایم اشک چسباندم فرمان به را سرم

 .بارید می بیشتری سرعت با و

 نزدیکی از باید چرا بودم شده گم سردر و گیج

 افسرده و عصبی حد این تا اش منشی با مسیح

 .میرفت باال قلبم ضربان او دیدن با چرا.شوم

 چشمان زیبای تصویر ای لحظه برای حتی چرا

 چرا تر مهم همه از و نمیشد پاک ذهنم از مغرورش

 مردهای از جدا و داشت اهمیت برایم حد این تا

 ...بود دیگر

 بود ها چرا این ی همه جلوی بزرگی سوال عالمت

 .نداشتم برایش جوابی هیچ که

 بر را پایم و کردم روشن را ماشین و کردم سربلند

 ...شدم دور آنجا از و فشردم گاز پدال روی



 قطع ای لحظه برای حتی هایم اشک حالیکه در

 و بردم دست میراندم خیابان در هدف بی نمیشد

 .کردم روشن را ماشین پخش

 .انداخت طنین گوشم در پاشایی مرتضی صدای

 .بود خرابم حال وصف دردش پر و غمگین آهنگ

 متوجه که چرخیدم ها خیابان در هدف بی قدر آن

 .نشدم زمان گذر

 .بود شده تار و میسوخت گریه شدت از چشمانم

 به رفتمگ تصمیم که بود گذشته صبح یک از ساعت

 رفتهگ تصمیم که بود حالی در این و گردم باز ویال

 را حضورش و کنم دوری مسیح از شدت به بودم

 یردرگ را خودم نمیخواست دلم دیگر بگیرم نادیده

 .کنم کارهایش و رفتارها و او



 تفرص مردها باقی مثل هم را او میکردم سعی باید

 ...ببینم جو سود و طلب

 ماشین و شدم وارد و کردم باز ریموت با را ویال در

 .کردم پارک پارکینگ در را

 و شدم ویال وارد صدایی و سر ترین کوچک بدون

 .رفتم اتاقم سمت به

 آن گیکالف با بود آورده بند را نفسم تنگم مانتوی

 و کردم پرتش تخت روی بر و آوردم در را

 .ایستادم اتاقم قدی آینه جلوی

 و داشت پوستم با زیبایی همخوانی سفیدم تاب

 .میکشید رخ به بیشتر را اش سفیدی

 مزقر گریه شدت از چشمانم آمد باال کم کم نگاهم

 و زدمی تیرگی به روشنش ای نقره رنگ و بود شده



 .بود کرده احاطه را چشمانم غم از ای حاله

 زمهزم و گذاشتم داغم و ملتهب ی گونه بر را دستم

 :کردم

 ...برمیام آره...میام بر پسش از من -

 .شد باز اتاق در ناگهان منوال همین در

 به صورت و ورزیده اندام اتاق مالیم نور پناه در

 را در.دیدم را مسیح خشمگین و عصبانی شدت

 به ار خودش بلند گام چند با و بست سرش پشت

 .رساند من

 یماتمتصم تمام انگار بود آمده بند دیدنش از نفسم

 کردم سعی اما رفت هوا به و شد دود دیدنش با

 ناخودآگاه چشمانم. کنم فشاری پا ام برخواسته



 چشمان به تفاوتی بی با و شد سرد و سخت

 .شدم خیره اش طوفانی و خشمگین

 .خواند را ذهنم چشمانم دیدن با انگار او اما

 سینه هب سینه و برد بین از را بینمان فاصله قدم یک

 .ایستاد ام

 همین به میرسید هایش شانه تا زحمت به قدم

 .کنم بلند را سرم شدم مجبور خاطر

 اش عصبی و خشمگین و تفاوت بی صدای

 :کرد شدیدتر را ام دیوانه تپش،قلب

 بودی؟ کجا حاال تا -

 رویم کهحالی در و گرفتم فاصله قدمی تفاوتی بی با

 حنیل با میرفتم پنجره سمت به و برمیگرداندم را

 :گفتم سرد و سخت



 تو به من...باشه داشته ارتباطی تو به نکنم فکر -

 ...بدم پس جواب نباید

 مبازوهای آمد سمتم به کرد ترش عصبی حرف این

 در و گرفت اش مردانه و قوی های دست در را

 نوازش را صورتم گرمش های نفس حرم حالیکه

 :گفت میکرد

 قرمز چشمات بودی؟چرا کجا نقره نکن دیوونم -

 رفتی؟ گذاشتی یهو چرا اصال

 آهنگ زیباترین بنظرم اش عصبی و آرام صدای

 قلبم به را آرامش متعصبش و نگران لحن و بود دنیا

 .میکرد سرازیر

 او رفتار و مریم و شرکت یاد به ناخودآگاه اما

 سعی حالیکه در و کردم غلیظی اخم و افتادم



 که فتمگ:گفتم کنم باز بازویم از را دستش میکردم

 !بیرون برو اتاقم از...نداره ربطی تو به

 و بود شده نقیضم و ضد های حالت متوجه انگار

 به را هایم شانه بخورد کوچکی تکان اینکه بدون

 و برد تر نزدیک را صورتم و کشید خودش سمت

 :گفت آمرانه

 نقره؟ شده چت -

 گلویم به را درشتی بغض مهرباتش و آرام لحن

 های اشک ریزش جلوی نتوانستم و داد هدیه

 .بگیرم را مزاحمم

 اثیرت از دورگه صدایی با و کردم نگاهش ملتمسانه 

 :گفتم بغض

 ...بردار سرم از دست -



 ثابت گریانم چشمان روی بر ناباوری با نگاهش

 قاب دستانش با را صورتم حالیکه در و ماند

 :گفت میگرفت

 ....منم؟ ها اشک این دلیل -

 ار دستانش حالیکه در و شدم دیوانه حرفش این با

 با ودب رفته باال صدایم و میزدم پس صورتم روی از

 :گفتم جنون و عصبانیت

 روب...اشکام دلیل تویـــــی آره...لعنتــــــی آره -

 ...ببینمت نمیخوام بردار سرم از دست

 ...نالیدم دل ته از و زدم زانو زمین روی بر

 ازم دیگه نمیخوام...برو میکنم خواهش...بــــرو -

 نگرانم نمیخوام...کنی حمایت

 ...نمیـــــــخوام..باشی



 را هایم اشک حالیکه در و کرد بلندم دوباره مسیح

 آسایش لحن با میکرد پاک مهربانی و مالیمت با

 :گفت بخشی

 هم خودت شده چت نمیفهمم من نزنی حرف اگه -

 ممکنی غیر کار من دست از خالصی فهمیدی خوب

 ...بزن حرف پس..نقره

 اب و دوختم چشمانش به را ام افسرده و سرد نگاهه

 :گفتم ظلم و قصاوت

 ....متنفــــــ تاز -

 اچشمانش،ر حالیکه در و شود تمام حرفم نگذاشت

 هرم و گذاشت هایم لب روی بر را دستش میبست

 .زد آن به سکوت



 اتاق در اش عصبی و بلند های نفس صدای تنها 

 .پخش،میشد

 .کرد باز را چشمانش گذر دیر لحظه چند پس،از

 هشد پاک اش مشکی چشمان از مالیمت و مهربانی

 .بود داده خشونت و غرور به دوباره را جایش و بود

 دندان الی از و فشرد هایش پنجه در را بازویم

 :گفت هایش

 چرا و شده چت نمیدونم من نقره کن گوش خوب-

 ...میزنی حرفارو این و شدی اینجوری یهو

 فشار حالیکه در و آورد تر نزدیک را صورتش

 حرم و بود شده بیشتر بازویم روی بر هایش پنجه

 اب نشست می هایم گونه روی بر گرمش های نفس

 :گفت آمیز تهدید لحنی



 خوایب بچگانه بندی جمله یه با اینکه فکر ولی -

 ههمیش تا حاال از. کن بیرون سرت از و کنی رد منو

 تحمل لحظاتت تک تک تو منو حضور باید

 رونبی بنداز رو میگذره کلت تو چی هر پس...کنی

 ...کوچولو

 ترف اتاق در سمت به و کرد رها را بازوهایم یکباره

 تبرگش سمتم به دوباره آن از شدن خارج از قبل و

 تعصب و غرور حالیکه در سرد و جدی و محکم و

 :گفت میکرد بیداد صدایش در

 و موندی بیرون موقع این تا که بود باری آخرین -

 مهای لب سمت به را اش اشاره انگشت حالیکه در

 :گفت میکرد دراز



 دیگه دفعه زدی و رژ این باشه بارت آخرین و -

 ...میکنم پاکش خودم باشیم جا هر

 واج و هاج من و رفت بیرون اتاق از و گفت را این

 .میکردم نگاه اش خالی جای به

 یا باشم خوشحال تهدیدش از باید نمیدانستم

 ...ناراحت

 .مدوخت سقف به چشم و کشیدم دراز تخت روی بر

 رفتارهای از...است کدام درست راهه نمیدانستم

 و گیج و آوردم نمی سردر مسیح نقیض و ضد

 .بودم درمانده

 .میگرفتم درستی تصمیم باید



 یداپ ادامه این از بیشتر مان رابطه بدهم اجازه نباید

 نای ی ادامه من مطمئنا.شوم درگیر بیشتر و کند

 .نمیخواستم را مبهم رابطه

 شتپ هر با قلبم چند هر بود همین درست تصمیم

 را او رفتارهای نمیتوانستم اما بود او حضور ی تشنه

 ماحساس جلوی باید پس بگیرم نادیده شرکت در

 ردمیک پیشرفت قبل روز از بیشتر روز هر که را

 .میکردم سرکوبش و میگرفتم

 و دش بسته ام خسته چشمان کم کم تصمیم این با

 .رفتم خواب به

 در و شدم بیدار خواب از عطرین های تکان با صبح

 ودب دوخته صورتم به را اش عصبانی نگاهه حالیکه

 .میداد تکان را بازویم



 و گرفته صدایی با و کردم بغل را نرمم بالشت

 :گفتم آلود خواب

 ...بخوابم بزار عطرین چته -

 :گفت و شد بلند ناراحتش و عصبی صدای

 ی هدختر بودی گوری کدوم دیشب ببینم پاشو -

 گذشت؟ من به چی میدونی...فکر بی

 چه رفتی؟ها؟تو شرکت از یهو چی واسه اصال

 می سپ نگرانی از داشت مسیح نقره؟دیشب مرگته

 دب خیلی حالش گشت دنبالت و شهر کل افتاد

 ..اونـ از بدتر بود،من

 را بلندم موهای حالیکه در و شدم بلند جایم از

 :گفتم سردی به میگذاشتم گوشم پشت



 حاالم باشم تنها میخواست دلم و داشتم کار -

 یخیالب پس نشستم جلوت سالم و صحیح میبینی

 نگو،باشه؟ هیچی دیگه و شو

 :گفت تعجب با عطرین

 تهسک داشتم من میگم حرفا؟بهت این چی یعنی-

 ...شم؟ بیخیال میگی تو میکردم

 

 سمت به بدهم سوالش به پاسخی اینکه بدون

 رد صورتم و دست شستن از پس و رفتم روشویی

 :گفتم میکردم خشک را صورتم حوله با حالیکه

 یارهب صبحانمو بگی خانم مژده به میشه عطرین -

 ؟...اتاقم تو

 :گفت زده بهت عطرین



 شده چت اتـــــــاقت؟چرا؟؟؟تو تو بیاره -

 صبحانه هم با منتظره وقته خیلی نقره؟مسیح

 !!!بخوریم

 و نشستم اتاقم مبل روی بر و کردم پوفی کالفه

 :گفتم

 نیست چیزیم من بخدا عطرین میکنم خواهش -

 ظرتبن بخورم اتاقم تو صبحانمو امروز میخوام فقط

 جرمه؟ این

 طلب را او حضور و مسیح شدت به روحم و قلب

 نای جلوی باید و بودم کرده عهد خودم با اما میکرد

 ...میگرفتم را مرموز احساس

 حالیکه در آورد بیرون فکر از مرا عطرین صدای

 و گرفت دست در را سردم دستان مینشست کنارم



 من هب هیچوقت نمیتونی ولی نیست جرم نه :گفت

 وقتی از هم ،مسیح چته نمیدونم من بگی دروغ

 میپره همه به و عصبی صبحانه میز سر اومده

 کرف اگه نخوابیده صبح تا معلومه قرمزه چشماش

 ...بزن حرف باهام کنم کمکت میتونم میکنی

 مهربانش چشمان به را غمگینم و افسرده نگاهه

 :گفتم و دوختم

 ...میکنم خواهش نپرس چیزی -

 اب عطرین که بود غمگین و آلود بغض لحنم آنقدر

 :گفت و کشید آغوشم در ناراحتی

 من نگو اینجوری خدا رو تو باشه خواهری باشه -

 چتون تا دو شما آخه...ندارم رو غمت دیدن طاقت

 ...نمیفهمم ریخت بهم چی همه یهو شد شده؟چی



 بود هایم اشک تنها او سواالت تمام به من جواب

 او های شانه روی بر ام گونه روی از آرامی به که

 .میچکید

 ها کالس و گذشت هم کذایی هفته یک باالخره

 به گذشت که ای هفته یک طول در شد شروع

 در میکردم میکردم،سعی دوری مسیح از شدت

 با ات نیایم بیرون اتاقم از است خانه در او که مدتی

 طی و بودم هم موفق و باشم نداشته برخوردی او

 پر برایش دلم حالیکه در گذشته ی هفته یک

 ....ندیدمش اصال میکشید

 و نپرسید سوالی دیگر روز آن از بعد هم عطرین

 .کند عوض را حالم میکرد سعی تنها

 .میگذشت دانشگاه به رفتنمان از روزی چند



 رگیرد ذهنی با و خسته صبوری استاد کالس از پس

 بزرگ حیاط درون نیمکت روی بر عطرین با همراه

 و کردم بغل را کیفم کالفگی با نشستیم دانشگاه

 :گفتم

 زودی همین به...داستانیه چه دیگه این خدایا -

 پیدا معتبر معماری شرکت کجا از حاال آخه؟؟؟

 به مشغول مشغول توش و شهر این تو کنیم

 کارشیم؟

 :گفت تعجب با و زده شگفت عطرین

 یحمس شرکت نیست گشتن به چی؟الزم یعنی -

 ...دیگه هست

 .کردم متعجبش چشمان حواله را غمگینم نگاهه



 میمانهص رفتار باید مدام شرکت در اینکه فکر حتی

 .میداد آزارم نمیزدیم دم و میدیدم را مریم و مسیح

 روبرویم لحظه هر نگاهش و مسیح نمیخواست دلم

 .دهد عذابم و باشد

 روی بر را کیفم حالیکه در و کشیدم عمیقی نفس

 دمش بلند نیمکت روی از میکردم جا به جا ام شانه

 دهش خیره من به منتظر نگاهی با که عطرین به رو و

 :گفتم بود

 گردمب میرم مسیح، شرکت تو بیام  نمیتونم من -

 !کنم پیدا رو جایی بتونم شاید

 :گفت عصبانیت با و زد جیغ تقریبا عطرین



 و تو بین چته؟چی معلومه نقره دیگه کن بس -

 سره آخه کردین لج تاتون دو هر گذشته مسیح

 چی؟

 نخوام من اگه کن بس میکنم خواهش عطرین-

 گناه بشم مشغول برادرت شرکت تو و بیام

 کردم؟...نکردم

 یک حالیکه در و کشید حرص از عمیقی نفس او

 نه : تگف میکوبید زمین به عصبانیت با را پایش

  نمیکنم همراهیت حماقت این تو من ولی نکردی

 بین بفهمم باید امروز . مسیح پیش میرم االنم همین

 ...گذشته چی تا دو شما

 خروجی سمت به تامل لحظه بدون و گفت را این

 .رفت دانشگاه



 متس به افتاده زیر به سری با افسرده و غمگین

 اشینمم سوار اینکه از پس و رفتم دانشگاه پارکینگ

 حرکت مناسبی شرکت کردن پیدا برای شدم

 .کردم

 ویال به که بود شب هشت به نزدیک ساعت

 برای ام ساعته هشت و گیر نفس تالش و برگشتم

 مانده جهنتی بی کار برای مناسبی شرکت کردن پیدا

 .بود

 .بودند شده سفارش قبل از آنها ی همه انگار

 هب میکردم معرفی را خودم اینکه از بعد بالفاصله

 .میکردند رد را پیشنهادم سرعت

 ودب درگیر شدیدا فکرم حالیکه در خسته و امید نا

 یسفت جسم با ناگهان که میرفتم باال ها پله از



 و نبود حواسم اصال که آنجا از و کردم برخورد

 دست از را تعادلم بود آمده پیش ناگهانی خیلی

 ستید کند اصابت پله با سرم اینکه از قبل اما دادم

 البا قدرت با مرا و شد حلقه باریکم کمر دور قوی

 .کشید

 احساس با بودم بسته را چشمانم ترس از که من

 و کردم باز هم از را هایم پلک آرامی به خطر رفع

 و اخم با که مسیح دیدن با شدم خیره ان ناجی به

 مقلب تپش بود شده خیره من به جذابش چشمان

 را دستش حرفی ترین کوچک بدون او اما رفت باال

 از و کرد باز هم از بود شده حلقه کمرم دور که

 .گذشت کنارم



 یط یکی تا دو را ها پله سرعت به وقت فوت بدون

 سرم پشت را در اتاقم به ورودم از پس و کردم

 .دادم تکیه آن به و بستم

 مامت میکردم احساس بود آمده بند هیجان از نفسم

 میدممیفه تازه.گرفته را بویش خوش عطر بوی تنم

 وجودش به چقدر و شده تنگ برایش دلم چقدر

 ...محتاجم

 قفهو بی تالش میکردم خستگی احساس شدت به

 رحاض معماری شرکت هیچ و بود ماند نتیجه بی ام

 شدت به مساله همین و نبود کردنم قبول به

 .میکرد متعجبم

 شرکت یک بزرگ شهر این در داشت امکان مگر

 کند؟ استخدامم نشود حاضر هم



 یچیز گذاشتم فرمان روی بر درماندگی با را سرم

 و بود نمانده صبوری استاد کالس شروع زمان تا

 رایب چیزی من اما میکردم اعالم او به را نتیجه باید

 ...نداشتم دادن ارائه

 بلند سر کرد مجبورم همراهم تلفن زنگ صدای

 ...دهم پاسخ حالی بی با و کنم

 ...الو -

 گفت که کرد هوشیارم عطرین جیغوی جیغ صدای

: 

 صبوری استاد کالس تا کجایی؟چیزی نقره -

 ...نمونده

 :گفتم خستگی با و زدم محوی لبخند

 ..دانشگام نزدیک جان عطرین حاال میام -



 ...بیا زود منتظرتم من باشه -

 .کرد قطع را ارتباط دیگری حرف بدون

 .انداختم کیفم روی بر دوباره را ام گوشی

 میکردم فکر این به ماشین کردن روشن از پس

 مسیح با مالقاتش و روز آن از پس عطرین چطور

 .شد آرام

 او شرکت در شدنم مشغول به اصراری دیگر و

 با.بود شده مبهم و عجیب برایم رفتارش.نداشت

 در را ماشینم معمول طبق دانشگاه به رسیدنم

 استاد کالس سمت به و کردم پارک پارکینگ

 .رفتم صبوری

 .بود گذشته صبح ده از ربعی ساعت



 یدهرس سرکالس استاد مطمئنا میکردم عجله باید

 .بود

 ودز خیلی و افزودم هایم قدم سرعت بر فکر این با 

 .رساندم کالس به را خود

 .شدم کالس وارد کوچک ی تقه چند از پس

 بد و ساله پنجاه حدودا مردی که صبوری استاد

 .بود نشسته میزش پشت بود اخالق

 و جدی لحنی با و برداشت را عینکش دیدنم با

 :گفت خشک

 ...داشتی تاخیر ربع یک رادمهر خانم -

 :گفتم مودبانه و کشیدم عمیقی نفس

 اومده پیش واسم کاری استاد میخوام معذرت -

 !برسونم وقت سر خودمو نتونستم که بود



 .بنشینم میتوانم که کرد اشاره دست با استاد

 ازب نیشش که عطرین سمت به آرامش و طمانینه با

 :دمش میخکوب جا در استاد صدای با که میرفتم بود

 آوردی؟ ارائه واسه رو مدارکت رادمهر خانم -

 االح میشد؟، هم بدتر این از شانسی بد یعنی خدایا

 بدهم؟ میتواستم جوابی چه

 و صبوری استاد بین واجم و هاج و درمانده نگاهه

 از باره یک عطرین که بود گردش در عطرین

 کهحالی در خورده فرو لبخندی با و شد بلند جایش

 :گفت میرفت صبوری استاد سمت به که

 !!....منه دست مدارکشون استاد بله -



 و شاد صورت روی بر متعجم و زده شگفت نگاهه

 آرامش با او اما بود مانده ثابت عطرین خندان

 :گفت و داد تحویل صبوری استاد به را مدارک

 ...استاد رادمهر خانم مدارک اینم -

 و دز لبخندی که دید چه ها برگه در استاد نمیدانم

 :گفت میکرد نگاهم تحسین با حالیکه در

 یکرد انتخاب رو خوبی خیلی جای دخترم آفرین -

 آگاهناخود بودم گیج هنوز که من...بشینی میتونی

 از و منشست عطرین کنار و رفتم ام صندلی سمت به

 زرنگ العاده فوق مردی صبوری استاد که آنجایی

 عطرین از چیزی نتوانستم بود حساس البته و

 .میکردم صبر کالس پایان تا باید و بپرسم



 فرمان استاد ساعت دو گذشت از پس باالخره

 .داد مرخصی

 در من و شدند خارج کالس از یکی یکی ها بچه

 یدادمم  قرار کیفم درون را کتابم سرعت به حالیکه

 دختر از یکی با خوشحالی با که عطرین روبروی

 :گفتم و ایستادم میزد حرف کالس های

 اصال کردن، قبول شرکت کدوم تو منو عطرین -

 میکرد؟ چیکار تو دست من مدارک

 روی از را وسایلش من از تبعیت به هم عطرین

 ویر بر را کیفش حالیکه در و کرد جمع اش صندلی

 :فتگ و خندید بیخیالی با میکرد جا به جا اش شانه



 یخواهر کنی پیدا رو جایی نمیتونی میدونستم-

 آماده رو مدارکت خواستم مسیح از همین واسه

 !کنه

 را کیفم باشم داشته رفتارم بر کنترلی ااینکه بدون

 :زدم فریاد تقریبا و کوبیدم میز روی بر

 کردی؟ چیکار چـــــــــــــــــــــی؟تو -

 دکر هل بود ندیده را رویم این بحال تا که عطرین

 :گفت لکنت با و

 قدر این نمیدونستم من خدا به..به... نقــره -

 یه میخواستی کجا از آخه ولی میشی ناراحت

 کنی؟ پیدا خوب معماری شرکت

 ودمب مجبور حاال و گذشته کار از کار اینکه فکر از

 مببین را مریم و مسیح  صمیمانه رفتارهای روز هر



 دست هم مدارک.بودم رسیده دیوانگی مرز به

 .شوم منکر نمیتوانستم دیگر و بود صبوری استاد

 اینکه برای و بودم دلخور و ناراحت عطرین از

 زا سرعت به نکنم خالی او روی بر را عصبانیتم

 .شدم خارج کالس

 روز سه آن طی در و میگذشت اتفاق آن از روز سه

 .میشدم خارج اتاقم از نه و میرفتم دانشگاه نه

 اتاقم به چیزی ی بهانه به ساعت چند هر عطرین

 بیرون زود میدید را سردم رفتار وقتی اما آمد می

 .میرفت

 دوستش بیشتر خواهر از که او با نمیخواست دلم

 به دبای هم او اما باشم داشته رفتاری همچین داشتم

 .باشم ناراحت و عصبی کارش از که میداد حق من



 همچین به دست من با هماهنگی بدون نباید او

 ...میزد کاری

 اصرارهای با و روز پنج گذشت از پس باالخره

 پروژه ارائه و انجام برای کردم قبول عطرین

 .برویم مسیح شرکت به جدیدمان

 گرفتن از پس و شدم بیدار خواب از زود صبح

 و اجبار احساس حالیکه در گرم آب دوش

 .تمرف هایم لباس کمد سمت به داشتم سرخوردگی

 ار همرنگش شلوار همراهه به مشکی کتی مانتو

 ار همرنگش کفش و کیف و شال و کردم انتخاب

 .برداشتم نیز

 یراحت به را این و بودم عزادار کلمه واقعی معنای به

 .فهمید میشد هم لباسم رنگ انتخاب از



 و میدیدم را رفتارهایشان باید چطور نمیدانستم

 .میکردم تفاوتی بی به تظاهر

 رنگ صورت به آینه درون را ام درمانده نگاهه

 .دوختم ام پریده

 .شود تمام عذاب این است قرار کی نمیدانستم

 الغرترم و ضعیف مدت این در ام روحی کشمکش

 .بود کرده

 و بودم دلباخته مسیح به میکردم اعتراف باید

 به لحداق و کنم کتمان را حقیقت این نمیتوانستم

 .بگویم دروغ خودم

 من ی طرفه یک عشق بود مریم عاشق مسیح اما

 ای فایده برایم عذاب جز و نداشت فرجامی

 .نداشت



 ی میانه در اما رفت آرایشم وسایل سمت به دستم

 بر را اسپرتم و مشکی ی کوله و شدم پشیمان راه

 آرایشی کوچکترین بدون و انداختم دوشم روی

 از و ریختم ام پیشانی روی بر را هایم چتری تنها

 .شدم خارج اتاقم

 ادهایست منتظرم آماده و حاضر ها پله پایین عطرین

 .بود

 : گفت زده حیرت و تعجب با دیدنم با

 عزاداری؟ میریم داریم مگه نقره لباسیه چه این

 اه مرده مثل صورتت میکردی آرایش یکم حداقل

 ...خوشگلی خیلی آرایشم بی چند هر شده سفید

 به هحالیک در و انداختم باال ای شانه تفاوتی بی با

 :گفتم میرفتم ویال خروجی سمت



 ...بریم زودتر بهتره ندارم رو کارا این حوصله -

 حرکت مسیح شرکت سمت به عطرین با همراه

 در پشت ساعت نیم گذشت از پس و کردیم

 .بودیم شرکت

 .شدیم وارد و زد در به ای تقه عطرین

 وعشر قلبم تپش آسانسور به ورودمان ی لحظه از

 .بود کرده ام کالفه و شده

 آرام را خودم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 .کنم

 در ماخ با و بود نشسته میزش پشت مریم بار این

 .میکرد تایپ چیزی کامپیوترش

 .انداختم اش چهره به نگاهی



 تپلی نسبتا و پر اندام و معمولی و ساده صورت

 .داشت

 لیظغ اش پیشانی روی بر اخم حالیکه در دیدنمان با

 دست عطرین با و شد بلند جایش از بود شده تر

 اجبار به سری تنها کوتاهم سالم جواب در و داد

 .داد تکان

 هک چرا بود کرده هماهنگ او با مسیح قبل از ظاهرا

 راهنمایی او اتاق سمت به را ما حرفی هیچ بدون

 برمیداشتم او اتاق سمت به که قدمی هر با.کرد

 تریبیش شدت با و میشد تر عاصی ام بیچاره قلب

 .میکوبید

 تقه چند از پس عطرین زودگذر لحظه چند از پس

 ...شدیم وارد هم با و کرد باز را آن در به



 و تلخ عطر بوی هم باز اتاق داخل به ورودمان با

 .آورد هجوم سمتم به مسیح بوی خوش

 رمت کالفه تنها و نبود کار در آرامشی بار این اما

 .بود کرده

 .نداشتم را او با نزدیکی همه این طاقت

 ام به پشتش حالیکه در او چرخاندم چشم اتاق در

 در و بود ایستاده اتاقش ای شیشه دیوار کنار بود

 پنهان شلوارش جیب در را دستش یک حالیکه

 .بود شده خیره بیرون ی منظره به بود کرده

 رب نگاهش و چرخید سمتمان به لحظه چند از پس

 .ماند ثابت رویم

 لمد که کرد نگاهم محبت و شیفتگی با آنچنان

 .بروم فرو زمین در و شوم ای قطره میخواست



 به هم او و کردم سالن آهسته و بردم زیر به سر

 .داد را پاسخم آرامی همان

 مشخص حالیکه در و کرد ای سرفه تک عطرین

 :تگف است گرفته را اش خنده جلوی زحمت به بود

 ...راد آقای سالم علیک -

 :گفت و کرد نگاهش مهربان لبخندی با مسیح

 ...جان عطرین سالم -

 :داد ادامه عطرین

 نن؟بشی شرکت جدید مهندسای نمیکنی تعارف -

 متس به را دستش یک زیبا العاده فوق حالتی با او

 و سنگین صدای با و کرد دراز اتاق درون های مبل

 :گفت صالبش پر

 ...بشین -



 کنم حفظ را سردم خون و آرام ظاهر کردم سعی

 یپ درونم آشوب به که میکردم رفتار طوری نباید

 تاقا درون چرم مشکی مبل سمت به آرامی به ببرد

 .نشستیم و رفتیم

 محکم و جدی و نشست روبرویمان هم مسیح

 :گفت

 چرا میدونم چون کنم شروع خودم بهتره خب -

 ..هستین اینجا

 .نداریم بازی پارتی اینجا بگم اول همین بزارین

 شروع اینجا که امروز از عطرین، توام با مخصوصا

 که اریک و وظایفتون به نسبت یعنی کنین کار به

 میخوام من و مسولین میشه سپرده بهتون

 وشفرام و بدین انجام احسنت نحو به رو وظایفتون



 خوب خودتون و ام جدی خیلی کارم تو من نکنین

 کوچک و نیست بردار شوخی ما کاره میدونین

 بهم رو چیز همه محاسبات تو اشتباهی ترین

 ـ..کنین دقت پس میریزه

 ایدب حتما که این میخوام ازتون که چیزی مهمترین

 یچه به و بدین ارائه و انجام رو کارهاتون شرکت تو

 یالخ یا و نمیکشونین ویال به رو کاری هیچ عنوان

 ور کارهاتون ی همه و نکنین کار شرکت تو اینکه

 ونچ کنین بیرون سرتون از رو بدین انجام ویال تو

 ...نمیدم اجازشو

 روی انگار دوخت من به را اش جدی نگاه اینجا در

 را رمفک چطور یعنی عطرین نه بود من با صحبتش

 جامان ویال در را کارهایم داشتم قصد که بود خوانده

 ...کنم آمد و رفت شرکت به کمتر و دهم



 .شد وارد مریم که بود یافته پایان مسیح حرف تازه

 نیسی حالیکه در و زد مصنوعی لبخند دیدنمان با

 رب را سینی و آمد سمتمان به داشت دست در چای

 میزآ محبت لحنی با مسیح به رو و گذاشت میز روی

 :گفت گرانه عشوه و

 اینجاس خواهرتون و دارین ویژه مهمون دیدم -

 !بیارم چای براتون خودم گفتم

 اگوی میکرد صحبت طوری شدم ناراحت حرفش از

 .ندارم حضور اتاق در من

 یرز به سر تفاوت بی و کردم کوچکی و ظریف اخم

 عثبا مسیح صالبت پر و سنگین صدای اما.بردم

 محکم و جدی مریم به رو که کنم بلند سر شد

 :گفت



 خانم نشدی نقره حضور متوجه ظاهرا -

 !هستن من عزیز مهمان هم ایشون...توکلی

 یخوش از ماالمال قلبم زیبایش و غریبانه حمایت از

 از برخوردی همچین انتظار ظاهرا که مریم.شد

 یدتای ی نشانه به سری تنها نداشت مسیح جانب

 نگاهه کند توجه جلب اینکه بدون و داد تکان

 خارج اتاق از سرعت به و انداخت من به ای خصمانه

 .شد

 .کردم بدرقه شد خارج اتاق از که را مریم نگاهم با

 رهخی نگاهه متوجه سربرگرداندم دوباره وقتی اما

 اندهم ثابت صورتم روی بر که شدم مسیح مهربان و

 .بود

 .بردم زیر به سر سرعت به و شدم دسپاچه



 مبود معذب مقابلش در حد این تا چرا نمیدانستم

 بودم کرده اعتراف که بود خاطر این به شاید

 .ام شده عاشقش

 :تگف و شد بلند جایش از مسیح چای صرف از پس

 !بدم نشون رو کارتون اتاق بریم -

 شانه روی بر را ام کوله عطرین با همراه سکوت در

 .شدیم خارج اتاق از هم با و گذاشتم ام

 آن در در، چهار که رفتیم شرکت راهروی سمت به

 یتمسول و شرکت افراد تک تک مسیح داشت قرار

 .داد توضیح و معرفی را هایشان

 و معمار مهندس چندین از متشکل مسیح شرکت

 یستمس. داشت نیز بایگانی اتاق یک و بود حسابدار

 ختس به میشد راحتی به و داشت منظمی اما پیچیده



 اقات به.برد پی کار در مسیح بودن جدی و گیری

 .رسیدیم راهرو آخر

 .شدیم وارد و زد در به ای تقه مسیح

 ی پنجره که بود روبرویم روشنی و بزرگ اتاق

 دتش به و داشت رنگ چند و سنتی نمای با بزرگ

 جلب را نظرم اول ی لحظه همان از و بود زیبا بنظرم

 .کرد

 در هم دیگر جوان مرد یک عطرین و من بر عالوه

 .داشت حضور اتاق

 رب را دستش حالیکه در و رفت سمتش به مسیح

 مردانه و جذاب لبخند میگذاشت او ی شانه روی

 :گفت و زد ای



 سپهر عزیزم دوست میکنم معرفی -

 دوست و عطرین خواهرم جان سپهر...مهدوی

 !خانم نقره شون

 لبخند داشت ای ساده و مهربان صورت که سپهر

 :گفت و زد ای صمیمانه

 !اومدین خوش! ها خانم خوشبختم آشناییتون از -

 :گفتم آهسته و زدم لبخندی تواضع با

 هم عطرین...!مهدوی آقای طور همین منم -

 را هرسپ آمدگویی خوش پاسخ من از بعد بالفاصله

 ...داد

 و برگشت سمتمان به مسیح معارفه مراسم از پس

 :گفت بود شده خیره چشمانم در حالیکه در



 ااینج بعد به این از و اتاقتون اینجا ها بچه خب -

 داشتین مشکلی هر و میدین انجام و کارهاتون

 !بزارین درمیون سپهر یا من با میتونین

 نظر در عطرین و من برای احتماال که خالی میز دو

 :گفت و داد نشانمان را بود شده گرفته

 هب برم من ندارین سوالی اگر کارتون میز اینم -

 !برسم کارم

 :گفت خوشحالی با عطرین

 مگه عــــالی! عالیه چی همه داداش مرسی وای -

 نقره؟ نه

 ما سرگشته نگاهه حالیکه در و زدم محوی لبخند

 وار زمزمه میگرفتم مسیح منتظر چشمان از را

 :گفتم



 ...راد آقای ممنونم ازتون عالیه چی همه آره -

 را پاسخم اینکه بدون و کرد غلیظی اخم مسیح

 وننیشگ عطرین  او رفتن با.شد خارج اتاق از بدهد

 نامحسوس و آهسته و گرفت بازویم از آرامی

 :گفت

 مسیح مگه نقره؟ اومد در کجات از راد آقای -

 غریبس؟

 هک میزی سمت به بدهم او به پاسخی اینکه بدون

 ام کوله و نشستم پشتش و رفتم بود پنجره کنار در

 .گذاشتم میز روی بر را

 خوشم شدت به محیطش مخصوصا و کارمان اتاق از

 .بود آمده



 یک.میدواند پوستم زیر به خاصی آرامش انجا

 میگذشت شرکت به ورودمان از ساعتی

 وارد مریم که بودم کتابم ی مطالعه مشغول من و

 نازک چشمی پشت برایم حالیکه در و شد اتاق

 :گفت ای زننده لحن با میکرد

 گفتن دارن کارتون مهندس آقای رادمهر خانم -

 ...اتاقشون برین

 :گفتم سردی به بیندازم او به نگاهی نیم اینکه بدون

 !یامم دیگه ی دقیقه چند خودم برید میتونید شما -

 خارج اتاق از و کرد نثارم ای غره چشم هم مریم

 .شد



 را نآ دستی که بردم فرو کتابم در دوباره را سرم

 خندان صورت به تعجب با برداشت جلویم از

 :گفتم و شدم خیره عطرین

 !بده کتابمو دیوونه میکنی همچین چرا وا -

 شهنق مشغول سخت که سپهر به ابرو و چشم با او

 :گفت و کرد اشاره بود کشی

 دختره تو نمیدونه بیچاره پسر این تر یواش -

 !بهتره خیلی هم نفهمه اگه بنظرم هستی بیتربیتی

 را مکتاب میکردم سعی حالیکه در و گرفت ام خنده

 :گفتم بیارم بیرون دستش از

 !بده کتابمو خب عطرین چته  -



 دیدیم رو تو ی خنده ما عجب چه -

 مسیح نگفت توکلی خانم مگه دیوونه...عزیزم

 !دیگه برو پاشو داره کارت

 :گفتم تفاوت بی و مصنوعی آرامشی با

 ...کتابمو بده!حاال میرم -

 یرو از حالیکه در و کشید را دستم زور به عطرین

 اییراهنم اتاق در سمت به مرا میکرد بلندم صندلی

 ...کرد

 در نای و رفتم مسیح اتاق سمت به عطرین اجبار به

 ممری میز کنار از باید او اتاق از قبل که بود حالی

 .میگذشتم

 .میکرد ناراحتم مساله همین و



 و بود چه مسیح سوی از احضارم دلیل نمیدانستم

 .ودب گرفته بر در را وجودم تمام تشویش استرس

 نهات اتاق یک در او با دیگر کذایی شب آن از بعد

 امند اضطرابم بر بیشتر مساله همین و بودم نشده

 .میزد

 گذرمب کنارش از مریم به توجه بی گرفتم تصمیم

 دور او از قدم چند تنها اما کردم هم را کار همین و

 به و بایستم شد باعث صدایش که بودم شده

 .برگردم سمتش

 رد زننده و آمیز تحقیر لحنی با و آمد سمتم به

 :فتگ آهسته میگذراند نظر از را سرتاپایم حالیکه

 اما رادمهر خانم کردی پهن تور نیومده خوب -

 ..هم با ما و منه ماله اون بدونی بهتره



 کهحالی در بالفاصله و شود تمام حرفش نگذاشتم

 :گفتم میکردم حس قلبم در را عمیقی سوزش

 من توکلی خانم بدونین رو خودتون حد بهتره -

 و هستم اینجا درسم و آموزی کار برای فقط و فقط

 !ندارم خطری هیچ شما برای باشین مطمعن

 :گفتم تمسخر با و زدم خندی نیش

 خانم؟ هستین چی نگران -

 رد و اینجوری من با باشه بارتون آخرین ضمن در

 !زدین حرف مساله این مورد

 جانبم از برخوردی همچین انتظار اصال که مریم

 .بود زده خشکش درجا نداشت

 مطمعن او های حرف با داشتم شک حال به تا اگر

 .دارند رابطه باهم انها شدم



 دنبای اما بود کرده النه ام حنجره در درشتی بغض

 .میدادم نشان ضعف

 .ببرم فرو را بغضم کردم سعی

 حتی که زدم مسیح اتاق در به آرام ی ضربه چند

 !شنیدم را صدایش زحمت به هم خودم

 و کردم باز را در آهسته و شنیدم خفیفی صدای

 همان از و گذاشتم باز نیمه را در و شدم اتاق وارد

 نقره ساعت با و داشتم زیر به سر حالیکه در فاصله

 :گفتم میکردم بازی ام ای

 راد؟ آقای داشتید کاری من با -

 لحظه هر که میرسید گوشم به هایش قدم صدای

 .میشد تر نزدیک

 .ایستاد روبرویم ای لحظه



 رخاط همین به نداشتم را نگاهش سنگینی تاب

 .نکنم نگاهش دادم ترجیح

 سمت به و زد دور مرا گذر دیر لحظه چند از پس

 .بست را آن و رفت اتاقش در

 و میکوبید ام سینه ی قفسه به وار دیوانه قلبم

 .پریده شدت به هم رنگم بودم مطمعن

 در و کرد حلقه ام شانه دور آرام را دستش مسیح

 ...کرد هدایتم مبل سمت به سکوت

 در و حلقه ام شانه دور آرام را دستش مسیح

 از هنوز که من.کرد هدایتم مبل سمت به سکوت

 بودم عصبی و خشمگین مریم های حرف شنیدن

 پس ام شانه از را او دست و ایستادم راه ی میانه در



 نمک پنهان را بغضم میکردم سعی حالیکه در و زدم

 :گفتم سردی به

 !میکنم خواهش راد آقای -

 ینهس به سینه حالیکه در و کرد غلیظی اخم مسیح

 انپنه شلوارش جیب در را دستانش ایستاد می ام

 :گفت صالبت با و محکم و کرد

 نقره؟ چیه رفتارت این دلیل -

 مشکلی اگه...شده چت نمیفهمم من نزنی حرف تا

 رفتار باهام ها غریبه مثل چرا...بگو من به داری

 میکنی؟

 راد؟ آقای شدم من حاال تا کی از

 چته؟ میکنی فرار ازم داری ماهه یک



 اشک ریزش جلوی نتوانستم کردم تالش چه هر

 بر چماق مانند مسیح های حرف بگیرم را هایم

 .میشد کوبیده سرم

 .میداد ام بازی چرا نمیفهمیدم

 .داشت رابطه مریم با خودش که حالی در

 .بودم سرگرمی فقط برایش من شاید

 ویمبگ مریم با اش رابطه از و کنم باز دهان خواستم

 .میشد مانع درونم در چیزی اما

 .شوم خورد آن از بیشتر نمیخواست دلم

 اشک سرعت به و بردم صورتم سمت به را دستم

 شدت از صدایم حالیکه در و کردم پاک را هایم

 :گفتم میلرزید بغض

 !مسیح بردار سرم از دست -



 ..نیست هیچیم من

 !همین ببینمت نمیخوام دیگه فقط

 فحر مسیح و نیستم خوبی دروغگوی میدانستم

 به یکباره منوال همین در نکرده باور را آخرم های

 آغوشم در آرامی به حالیکه در و آمد سمتم

 ستبرش و پهن ی سینه به را سرم میگرفت

 .چسباند

 که را آرامش هجوم ناراحتی و غم پریشانی، اوج در

 .کردم حس بود شده سرازیر قلبم به

 باترزی موسیقی هر از برایم قلبش های تپش صدای

 .بود تر بخش آرامش و

 گیردب آغوشم در میدادم اجازه او به نباید میدانستم

 شده صلب من از العملی عکس هر قدرت انگار اما



 شنیدم گوشم کناره را زیبایش و آرام صدای.بود

 :گفت وار زمزمه که

 دیگه بسه نقره ندارم و اشکات دیدن طاقت من -

 میدی؟چرا عذابم داری چرا!کردی دیوونم

 ازمب من بزنی پسم بارم هزار اگه بفهمی نمیخوای

 بکشم دست ازت نمیتونم من میمونم کنارت

 !بزارم تنهات نمیتونم

 نقره تویی چیزمه،زندگیم همه ایت نقره چشمای

 !بفهم

  اردیو و در به را خودش اسیر کبوتری مانند قلبم

 .کوبید می ام سینه

 یکردم بیان را احساسش مستقیم غیر داشت مسیح

 رفح شنیدن ی تشنه قلبم که بود حالی در این و



 دیگری فرمان عقلم اما بود آمیزش محبت های

 .نداشت باور را هایش حرف و میکرد صادر

 شگو عقلم فرمان به گرفتم تصمیم لحظه آن در

 آغوشش از سرعت به خاطر همین به و بدهم

 آنجا از و رفتم اتاقش در سمت به و آمدم بیرون

 ...شدم خارج

 روز آن از بعد و میگذشت اتفاق آن از ماه یک

 ندچ عادت طبق و نداشتم مسیح با برخوردی دیگر

 سعی و میکردم فرار دیدنش و او از مدام اخیر ماه

 ردل میانمان هایی حرف چه کنم فراموش میکردم

 .شده بدل و

 .بودم ناموفق چند هر



 داربی خواب از آیفونم گوشی زنگ صدای با صبح

 .شدم

 به پتو زیر از را گوشی عطرین عکس دیدن با

 ودآل خواب و گرفته صدایی با و چسباندم گوشم

 :گفتم

 خواهری؟ جانم -

 :گفت نگران صدایی با عطرین

 چقدر...تنبل دیگه پاشو کجایی نقره -

 استاد های نقشه هنوز شرکت بیا میخوابی؟زود

 یجگ نمیتونم تنهایی من نکردیم آماده رو صبوری

 ...شدم



 سمت  به نگاهم و شدم بلند جایم از سرعت به

 هیازد که شد کشیده تختم کنار میزی رو ساعت

 .میداد نشان را صبح

 .بودم خوابیده چقدر خدایا

 ممیپرید پایین تخت روی از حالیکه در تندی به

 :گفتم

 یم؟بر هم با تا نکردی بیدارم صبح چرا میام االن -

 :گفت جانبی ب حق لحن با

 خان مسیح ولی کنم بیدارت میخواستم من -

 !نذاشت

 .نداشتم گفتن برای حرفی کردم سکوت

 و مسیح دریغ بی های محبت و بودم من هم باز

 ...دلم و عقل درگیری و دوگانه احساس



 اب که درآمد عطرین صدای شد طوالنی که سکوتم

 :گفت شک

 شد؟ قطع.... الـــــــو..نقره الو -

 :گفتم بالفاصله

 گهدی ساعت نیم تا حداکثر عطرین میام دارم...نه -

 !اونجام

 به و کردم قطع را ارتباط کوتاهی خداحافظی از پس

 نآ صورتم، شستن از پس و رفتم روشویی سمت

 که ام طوسی شال و مانتو.کردم خشک حوله با را

 و برداشتم داشت چشمانم با زیبایی همخوانی

 پس و کردم پا به نیز را تنگم و تفنگی لوله شلوار

 برداشتن و نایکم طوسی های کتانی پوشیدن از



  کوچکترین بدون رفتم اتاق در سمت به ام کوله

 .شدم خارج ویال از آرایشی

 متوجه که بودم شرکت به ویال مسیر طی حال در

 .میکند تعقیبم رنگی مشکی 3 مزدا شدم

 معنمط تا رفتم فرعی مسیرهای از بار چندین حتی

 .شوم

 .است تعقیبم حال در کسی چه نمیدانستم

 در خون و بود افتاده جانم به اضطراب و دلشوره

 .بود شده وارانه قلبم ضربان و منجمد عروقم

 یحمس با خواستم و رفت ام گوشی سمت به دستم

 ودمخ آوردم یاد به و شدم پشیمان اما بگیرم تماس

 پس بکشد حمایتم از دست خواستم او از

 ...بخواهم را کمکش نمیتوانستم



 .فشردم گاز پدال روی را پایم

 .ممیرساند شرکت به را خودم تر سریع چه هر باید

 سرعتی با نمیکرد تهدیدم خطری آنجا در مطمعنا

 وجهت بی را ماشینم و رسیدم شرکت به وار دیوانه

 یادهپ ماشین از پارک از بعد بالفاصله.کردم پارک

 خیابان عرض از خواستم و زدم را گیر دزد و شدم

 از آرامی به مشکی 3مزدا شدم متوجه که شوم رد

 .است عبور حال در کنارم

 نگاهم وحشتناک پوزخندی با که آرمان دیدن با

 .شد خارج بدنم از روح میکرد

 هر سرعت با بود شده خارج دستم از رفتارم کنترل

 آسانسور و شرکت ورودی سمت به تر تمام چه

 .دویدم



 بقهط ی دکمه لرزید می شدت به دستانم حالیکه در

 .فشردم را بیست ی

 آسمان و زمین و بودم گرفته بدی ی سرگیجه

 .بود شده تار و تیره برایم

 هر به و شد باز آسانسور در لحظه چند از پس

 بدون و رساندم شرکت در به را خودم بود زحمتی

 در و شدم شرکت وارد کنم فکر ای لحظه اینکه

 سمتم به سرها تمام شرکت به ورودم با حالیکه

 کارمندان متعجب نگاهه مقابل در بود برگشته

 در هآنک بدون و رفتم مسیح اتاق سمت به شرکت

 هک مریم معترض صدای به  حتی و شدم وارد بزنم

 نشوم وارد هماهنگی بدون میخواست بدی لحن با

 .نکردم اعتنایی



 با مگذاشت مسیح اتاق درون را پایم اینکه محض به

 .شدم آرام دیدنش

 با مدیدن با بود نشسته میزش پشت حالیکه در او

 مدآ سمتم به و شد بلند جایش از سرعت به دلهره

 :گفت نگران و دلواپس العاده فوق صدایی با و

 پریده؟ انقد رنگت عزیزم؟چرا شده چی -

 بی بود شده اتاق وارد مریم که منوال همین در

 حمسی آغوش در را خودم او حضور به نسبت تفاوت

 میخواست دلم فقط لحظه آن در. کردم پنهان

 .کنم امنیت احساس

 من و بود نشده خبری آرمان از که بود ماهی چند

 دست پلیس اداره به شکایتمان از پس میکردم فکر



 هرگز او که واهی،چرا خیال چه اما برداشته سرم از

 .کند کوتاه ام زندگی از را دستش نداشت قصد

 حتی اما رسید گوشم به مریم ی خفه جیغ صدای

 تکان مسیح امن و گرم آغوش از هم میلیمتر یک

 برایم کس هیچ و چیز هیچ لحظه آن در نخوردم

 صدای...هایش حرف و مریم حتی نبود مهم

 رد و رسید گوشم به مسیح جدی و محکم،عصبی

 :گفت مریم به رو فشرد می خودش به مرا حالیکه

 وتو؟بر  میای و پایین میندازی و سرت چی برای-

 !ببند هم درو توکلی خانم بیرون

 رد شدن بسته صدای اما نمیدیدم را مریم ی قیافه

 .شنیدم لحظه چند از پس را اتاق



 ودب شده بدنم لرزش متوجه تازه انگار که مسیح

 عصبی بنظر حالیکه در و کرد جدا خود از مرا کمی

 :گفت میرسید نگران و

 شده؟ چی عزیزم میلرزی اینقدر چرا-

 ...کردی لب به جون منو که تو بزن حرف

 تیخشون با یکباره باشد آورده یاد به چیزی انگار

 :گفت علنی

 ...آرمان نکنه -

 ذهنم در او نیشخند آرمان منحوس اسم آوردن با

 به دوباره اضطراب و ترس شدت از و گرفت جان

 ...بردم پناه آغوشش

 لحن با و فشرد خودش به قبل از بیشتر مرا او

 :گفت وار زمزمه گوشم در بخشی آرامش



 بهت کسی نمیدم اجازه من دلم عزیزه باش آروم -

 ...میدم قول!بزنه صدمه

 تبرس ی سینه در را سرم حالیکه در گریه و بغض با

 :نالیدم بودم کرده پنهان اش عضالنی و

 حمسی میترسم لعنتی آرمان از من میترسم من -

 اون چی؟از بیاره سرم بالیی بخواد اون اگه...اگه

 ...میاد بر چی همه روانی

 غلطی هر اون که مردم من مگه باش آروم -

 نداری؟ باور منو بکنه؟تو خواست

 دوختم اش جدی صورت به را آلودم اشک چشمان

 :گفتم اطمینان با و

 ...دارم -



 حالیکه در و زد رویم به زیبایی و جذاب لبخند

 :گفت میکرد پاک را چشمانم اشک

 فحی...نکن گریه من جلوی گفتم بهت بار هزار -

 حرومشون اینجوری نیست مرواریدها این

 شرم از هایم گونه حالیکه در خجالت میکنی؟با

 هک کنم جدا او از را خودم خواستم بود گرفته رنگ

 خودش به مرا پیش از بیش حالیکه در و نداد اجازه

 :تگف صالبتش پر و سنگین صدای با میفشرد

 ماهه چند میدونی کنی فرار میخوای که بازم -

 ه؟نقر رحمی بی خیلی نکردی؟میدونستی نگامم

 درآنق بود شده شروع ام دیوانه قلب تپش دوباره

 لحظه هر میترسیدم که تپید می دار صدا و تند

 .کند رسوایم



 بیاورم بیرون مسیح آغوش از را خودم کردم سعی

 ودمب دستپاچه شدت به حالیکه در و شدم موفق و

 العاده فوق و جذاب صورت به را ام رمیده نگاهه

 :گفتم ناراحتی با و دوختم زیبایش

 ...مریم کاش -

 اندست حالیکه در برسد اتمام به حرفم نگذاشت

 جدی و محکم میفشرد گرمش دستان در را سردم

 :گفت

 !یباش چیزی نگران نیست الزم نیست مهم اصال -

 ستمه او با تو ی رابطه نگران بگویم میخواست دلم

 نهات و بزنم حرفی نتوانستم کردم سعی چه هر اما

 جذاب،مهربان لبخند نیز مسیح...زدم محوی لبخند

 ...داد تحویلم گرمی و



 شکر ام زندگی در او حضور بخاطر را خدا دل در

 .کردم

 هطرف یک او به نسبت من عشق و عالقه که چند هر

 بود همراه من با بودنش حس که همین اما بود

 ...کافیست برایم

 فرار مسیح از کمتر میکردم سعی روز ان از بعد

 شام و صبحانه صرف برای میز سر حداقل و کنم

 در که کاری شوم حاضر داشت حضور او که زمانی

 .میزدم باز سر انجامش از اخیر ماهه چند

 برای شرکت در کارمان اتمام از پس عطرین و من

 ارگذ و گشت از پس و رفتیم شهر مرکز به خرید

 دادمی نشان را شب نه ساعت درحالیکه ساعته چند

 .برگشتیم ویال به



 رکتش از بازگشتش مسیح سفید لنکروز دیدن با

 .شدیم

 اب که و شد بلند او ماشین دیدن با عطرین صدای

 : گفت تعجب

 ...!زود چقدر اومده مسیح -

 بش یازده همیشه مسیح که چرا میگفت راست او

 .بازمیگشت شرکت یا و کارخانه از

 ان از اش همیشگی جای در ماشین پارک از پس

 .شدیم پیاده

 وارد خرید بزرگ های نایلون برداشتن از بعد و

 .شدیم ویال



 خانم مژده دست به را ها بسته اینکه از پس

 لباس تعویض برای عطرین از زودتر من سپردیم

 .رفتم اتاقم و باال ی طبقه سمت به هایم

 صدای شنیدن با که میرفتم باال یکی یکی ها پله از

 .زد خشکم درجا زنی ی مستانه قهقهه

 اتاق از صدا فهمیدم که شد بدتر حالم زمانی و

 .میرسد گوش به مسیح

 .نمانده بدنم در جانی هیچ میکردم احساس

 به اتوانین با را دستانم و بستم بیحالی با را چشمانم

 ریجلوگی نابهنگامم سقوط از تا دادم تکیه ها نرده

 .کنم

 می طنین در بارها و بارها زن ان ی خنده صدای

 .میشد تکرار برایم و انداخت



 برای توانی دیگر میکردم حس که منوال همین در

 اب من و شد حلقه کمرم دوره دستی ندارم ایستادن

 خیره ان صاحب به و برگشتم عقب به پریده رنگی

 ......شدم

 

 تهانداخ چین اش پیشانی به اخم درحالیکه عطرین

 : گفت میکرد نگاهم خیره و بود

 شده؟ پریده؟چی رنگت نقره؟چرا -

 !من کذایی سکوت و بود عطرین سواالت هم باز

 بگویم؟ میتوانستم چه

 برادرت به نسبت ام طرفه یک عشق از میگفتم باید

 عذابم؟ در



 دوستش و میپرستم را مسیح عاشقانه میگفتم باید

 دارم؟

 یزیچ میخواستم هم اگر بزنم حرفی نمیتوانستم!نه

 !میشد مانعم درونم در

 دوباره که میکرد نگاهم منتظر همچنان عطرین

 .شد شنیده مسیح اتاق از زن ان ی قهقهه صدای

 یدهکش اتاق در سمت به ناباوری با نگاهش عطرین

 اخم درحالیکه گذر دیر لحظه چند از پس.شد

 : گفت میکرد غلیظی

 !اتاقت تو بری میکنم کمکت بریم بیا -

 به کردم سعی نمیدیدم خود در توانی که انجا از

 .دادم او به را ام تکیه و بدهم گوش حرفش



 ان ره که بود بسته را تنفسم راهه درشتی بغض

 .بودم شکستنش منتظره

 متنفر داشتم مسیح به که احساسی از و خودم از

 .بودم

 کشیده خود دور که سنگی و سخت دیوار نباید

 راه ام تنهایی حریم به را مسیح و میشکستم را بودم

 .میدادم

 مقلب به هایش حمایت از بعد او میدادم اجازه نباید

 .کند تسخیر را ان راحتی به و کند پیدا راه

 اش جادویی و کننده مجذوب نگاهه طلسم نباید

 .میشدم



 و هدلباخت او به سادگی به که بودم متنفر خودم از

 دادممی پس را عشقم و ام دلباختگی تاوان باید حاال

 .میکشیدم عذاب و

 در مهربانی با و کرد ام همراهی اتاق تا عطرین

 :گفت برمیداشت سرم از را شالم حالیکه

 معجون یه واست میگم خانم مژده به االن -

 !بخوری بیاره و کنه درست خوشمزه

 : گفت دودلی و تردید با سپس 

 کیلو مسیح؟مثال دیدن بیاد بود قرار کسی نقره -

 ....شاید یا

 اییصد با بالفاصله و شود تمام حرفش نگذاشتم

 : گفتم الود بغض و لرزان

 !میکنم خواهش بزاری تنهام میشه...نمیدونم نه -



 ترین کوچک بدون میشناخت مرا کامال که او

 .شد خارج اتاق از حرفی

 و مبرد فرو بالشت در را سرم عطرین رفتن از بعد

 .زدم زار دل تهه از

 ردد و غم از ماالمال وجودم تمام و بود شکسته قلبم

 .بود

 خراب حال از فارغ که بود مسیح دردم مرحم تنها

 .بود کرده خلوت اتاق در اش معشوقه با من

 و بینمب میتوانستم کی تا میسوخت خودم برای دلم

 ار چیز همه عطرین از میتوانستم کی تا نزنم دم

 کنم؟ پنهان

 یک عالقه متوجه تابحال او میزدم حدس که هرچند

 .شده برادرش به من ی طرفه



 اش گذشته روز چند های حرف و رفتارها از را این

 !فهمید میشد

 !بودم تنها چقدر

 پدرم مهربان و گر حمایت نگاهه و مادرم برای دلم

 .بود شده تنگ

 .بود کرده را هوایشان دلم چقدر

 !کنم لمسشان لحظه همان در میتوانستم کاش

 .بروم فرو شان امن و گرم اغوش در و

 یرونب بالشت از را سرم ناگهانی تصمیمی اتخاذ با

 ......رفتم هایم لباس کمد سمت به و اوردم

 ساک در لباس دست چند تر تمام هرچه سرعت با

 روی رب را شالم تندی به و کردم فرو کوچکم دستی

 .شدم خارج اتاق از و انداختم سرم



 .دش کشیده مسیح اتاق سمت به ای لحظه نگاهم

 ومنامفه میزد حرف عصبانیت با که عطرین صدای

 .میرسید گوشم به

 .نبود مهم برایم چیزی دیگر اما

 : زدم صدا را خانم مژده و شدم سرازیر پله راه از

 خانم؟ مژده -

 اب درحالیکه و امد سمتم به سراسیمه بیچاره زن

  :گفت بود شده خیره دستم در ساک به تعجب

 خانم؟ جانم -

 !بیار ماشینمو سوییچ لطفا -

 و دوید اشپزخانه سمت به سرعت به خانم مژده

 دستش در سوییچ با گذر دیر لحظه چند از پس



 اب میسپرد دستم به را ان درحالیکه و برگشت

 :گفت نگرانی

 اکج پرسیدن راد اقای اگه خانم نقره ببخشید -

 بهشون؟ بگم چی رفتین

 پراسترسش صورت به را ام زده یخ و سرد نگاهه

 : گفتم و دوختم

 !گوب بهش همینو!میرم کجا من نداره ربطی اون به -

 سوالپر صورت گرفتن نظر در بدون و گفتم را این

 وقت فوت بدون و شدم خارج ویال از متعجبش و

 .رفتم بیرون ویال از و شدم ماشینم سوار

 روی بر هایم اشک دوباره ویال از خروجم محض به

 .شد سرازیر هایم گونه



 یصدای،عصب با و کوبیدم فرمان به محکم دست با

 : زدم فریاد پربغض و

 !بســــــــــــــه!لعنتــــــــی دیگه بسه -

 ذوق فرمان با برخوردش شدت و درد از دستم

 رد که سوزشی صدم یک دستم درد اما میکرد ذوق

 .نبود میکردم حس قلبم

 خیمو حالم انقدر و نداشتم رفتارم روی بر کنترلی

 میان در یکی را حرکت حال در های ماشین که بود

 .میدیدم

 نزد و تهران به بودم گرفته تصمیم که انجایی از و

 دمقص به سالم نمیدانستم بازگردم مادرم و پدر

 !نه یا میرسم



 ودب نگذشته ویال از شدنم خارج از دقیقه چند هنوز

 .کرد خود متوجه مرا موبایلم صدای که

 .دش پر اشک از چشمانم دوباره مسیح نام دیدن با

 تممیدانس صدایش شنیدن برای میکشید پر دلم

 البتشپرص و سنگین صدای شنیدن از پس بالفاصله

 شپی ساعت یک اتفاقات یاداوری با اما.میشوم ارام

 زنگ گوشم در مدام که زن ان های قهقهه صدای و

 درون و خاموش را گوشی و شدم پشیمان میزد

 .گذاشتم کیفم

 یرانندگ استراحتی کوچکترین بدون را ساعت دو

 .بودم گریسته وقفه بی و کرده

 میدادم ادامه هم مقصد تا اگر که بود پر دلم انقدر

 .نمیشد ارام



 .کردم بیشتر را پخش حال در موزیک صدای

 حال وصف گویا اهنگش و چاووشی محسن صدای

 )چاووشی محسن شهرزاد اهنگ( بود خرابم

 های گونه روی بر بیشتری سرعت با هایم اشک

 .میچکیدند ملتهبم

 و متداول های زدن چراغ که بودم خودم حال در

 .کردم جلب را نظرم ماشینی پیوسته

 در خون است سرم پشت ارمان اینکه تصوره از

 کرد لرزش به شروع دستانم و شد منجمد عروقم

 درتق تمام با را پایم.نشست بدنم بر سردی عرق و

 نجات را خودم باید فشردم گاز پدال روی بر

 ....میدادم



 ماشین میان از را راهم وار دیوانه سرعتی و جنون با

 هک ماشینی و میکردم عبور و کرده پیدا دیگر های

 بمتعقی همچنان است ارمان به متعلق میکردم فکر

 کنار میخواست ممتد بوق و چراغ با مدام و میکرد

 .دارم نگه و زده

 سرعتم بر هرلحظه وحشت و ترس شدت از من اما

 .افزودم می

 حتمالا هرلحظه که بود رفته باال انچنان قلبم ضربان

 .میدادم را نابهنگامم سکته

 خورد فرعی جاده تابلوی به چشمم منوال همین در

 انفرم جهت و گرفتم تصمیم ثانیه هزارم یک در و

 .شدم ان وارد و کرده عوض را ماشین



 ترسناک العاده فوق و تاریک جاده دیدن با

 راهی اما شدم پشیمان کارم از شدت به روبرویم

 .نداشتم ان ادامه جز ایی چاره و بودم امده که بود

 مدام که سرم پشت ماشین های چراغ نور دوباره

 .کرد جلب را نظرم بود نوسان حال در

 .شد بلند نهادم از اه

 این در پیچیدن با میکردم تصور احمقانه چقدر

 .کنم سر به دست را او میتوانم فرعی ی جاده

 از ارفر برای ایی چاره راه دنبال و رفته فرو فکر در

 باد لمث ماشین همان ناگهان که میگشتم معرکه این

 را فرمان کمی ی فاصله با و کرد عبور کنارم از

 کر صدای درحالیکه و پیچید جلویم و چرخاند



 راهم سد بود امده در هایش الستیک جیغ کننده

 .شد

 بودم گرفته قرار شده انجام عمل مقابل در که من

 .فشردم ترمز پدال روی بر را پایم ناخوداگاه

 دش باعث ام ناگهانی ترمز بود زیاد سرعتم چون و

 ترس از حالیکه در و شدم پرتاب جلو به شدت با

 ورتمص حائل را دستم توانستم تنها میکشیدم جیغ

 ربض شدت به دستم اما.نبیند اسیب تا دهم قرار

 .میکرد درد و دیده

 صورت با دیگر ی لحظه چند تا اینکه فکره از

 به شروع بدنم تمام میشوم روبرو ارمان منحوس

 هب افکار بدترین که منوال همین در و کرد لرزیدن



 دستی و شد باز ماشین درب بود امده سراغم

 .گرفت قرار لرزانم ی شانه روی بر مردانه

 ار رویم نمیکردم جرات و ایستاد حرکت از قلبم

 و پوشاندم دردم پر دستان با را برگردانم،صورتم

 : نالیدم وحشت و بغض با

 سرم از دست توروخدا....ارمان -

 !میکنم خواهــــــش....بردار

 صورتم روی از را دستانم مردانه و قوی دستانی

 .کشید پس

 حمسی دلواپس و پریشان اما زیبا صورت بادیدن

 .گرفت بر در را وجودم سرتاسر ارامش

 ینگران با را صورتم اعضای تک تک حالیکه در او

 اب ماشین از مرا و فشرد را دستم میگذراند نظر از



 اغوشم در خشونت با و کشید بیرون حرکت یک

 .گرفت

 منتظره ان هر که میفشرد خودش به مرا انچنان

 .بودم هایم استخوان شدن خورد صدای شنیدن

 و شد بلند پرخشمش و عصبی نهایت بی صدای

 ردمیفش ستبرش سینه روی بر را سرم درحالیکه

 :گفت

 بس بازیارو دیوونه این...نقره کن بس -

 خودت؟ و من با میکنی چیکار داری....کن

 میرفتی؟ کجا چته؟داشتی نمیگی چرا

 .شدم دیوانه هایش حرف شنیدن از

 .کنم سکوت نمیتوانستم دیگر

 .باشم ارام و خوددار نمیتوانستم دیگر



 میکرد ذوق ذوق درد از شدت به دستم حالیکه در

 اب انگشت بند یک تنها درحالیکه و زدم پس را او

 دهکنن مجذوب و سیاه چشمان در داشتیم فاصله هم

 هتاثیر از لرزانی و بلند صدای با و شدم خیره اش

 :گفتم ناراحتی و بغض

 ایدب یکی با روز تو؟هر یا میکنم چیکار دارم من -

 ی معشوقه یه جدید داستان یه روز هر ببینمت

 !جدید

 میاد بدم تو از میاد بدم خودم از

 میفهمی؟میفهمــــــــــــــــی؟

 خودم حال تو نمیزاری چرا بردار سرم از دست

 باشم؟

 هـــــــــا؟ دنبالم افتادی چی واسه



 تنهام برو مسیــــح جونم از میخوای چی

 و بود شده خارج دستم از رفتارم کنترل!بزار

 میریختم اشک و میلرزیدم شدت به درحالیکه

 نهسی به شدت با و کرده مشت را دردم پر دستان

 !میکوبیدم او پهن و برجسته ی

 شا قوی ی پنجه در را دستانم مچ ناباوری با مسیح

 با و شد خیره الودم اشک چشمان در و گرفت

 : گفت اشتیاق

 بیخبرم؟ من و داری دوستم انقدر تو یعنی -

 هب رنگم شده درونم سره متوجه او اینکه تصوره از

 : مگفت و بردم زیر به سر سرعت به و پرید وضوح



 مبود متنفر مخالف جنس از همیشه من!نخیر...ن -

 کارارو این چشمام جلوی تو میبینم وقتی حاال و

 !کنم تحمل نمیتونم میکنی

 و گذاشت ام چانه زیر ارامی به را دستش او

 انهعاشق نگاهه اورد می باال اهسته را سرم درحالیکه

 و زیبا العاده فوق لحن با و انداخت چشمانم به ای

 :گفت لرزاند را قلبم که گیرایی

 نمیشی خوبی دروغگوی هیچوقت تو -

 !هیچوقت...عزیزم

 بود هبست ام رسوایی بر همت کمره که قلبم ضربانه

 قوی حصاره از را دستم پس.بود کرده ام کالفه

 ان در که شدیدی درد از اما کردم خارج دستانش

 .کردم ای ناله ناخوداگاه پیچید



 در و گرفت دستش در را دستانم دلواپسی با مسیح

 غیر تیعصبانی با بود شده خیره ان به دقت با حالیکه

 :گفت توصیف قابل

 قرمزن؟ انقدر دستات شده؟چرا چی -

 همه این طاقت کنم فرار او و انجا از میخواست دلم

 .نداشتم را او جانب از توجه و محبت و نزدیکی

 .مرفت ماشین سمت به سکوت در سبب همین به

 شدرشت و ورزیده اندام و بلند قد ان با دوباره او که

 .شد راهم سد

 کمرم دوره را دستش یک درحالیکه خشونت با و

 و کشید خودش ماشین سمت به مرا میکرد حلقه

 : گفت میکردم اجتناب رفتن از من که حال همان در



 خواست دلت هرچقدر!امشب برای بسه دیگه -

 بهت این از بیشتر کردی یکدندگی و خودسری

 کردم سعی!بزنی صدمه خودت به نمیدم اجازه

 باز کمرم دور از را اش فوالدی و عضالنی بازوی

 قموف کمتر میکردم تالش بیشتر هرچه اما کنم

 تدرحالیک و برگشتم سمتش به حرص با.میشدم

 :گفتم میکردم اخم

 !کن ولم ویال برنمیگردم من -

 زا که انداخت جانبم به وحشتناکی نگاهه مسیح

 ای لحظه حتی درحالیکه و امد بند زبانم ترس

 با برنمیداشت چشمانم از را متعصبش نگاهه

 :گفت عصبانیت

 ویال؟ برنمیگردی -



 چی؟ یعنی

 شب؟ موقع این میرفتی کجا داشتی تو اصال راستی

 از دیروقت نداری حق دیگه بودم نگفته بهت مگه

 بری؟ بیرون ویال

 قهحل عصبانیتش رسیدن اوج به با میکردم حس

 تنگ دبو شده پیچیده کمرم دوره به که نیز دستش

 .تاس خشمگین شدت به بود مشخص و میشود تر

 فاوتت بی لحنی با و کنم حفظ را ارامشم کردم سعی

 :گفتم سرد و

 من هب که هستی کی کردی فکر راد اقای کن بس -

 میکنی؟ نهی و امر

 هروقت و میرم بیرون بخواد دلم هروقت من

 !برمیگردم خواستم



 خونمون میرم دارم میگم داری اصرار چون حاالم

 !شده تنگ مادرم و پدر واسه دلم چون

 ...تحمل دیگه چون

 نمی دلم.شدم پشیمان حرفم ی ادامه گفتن از

 انمنمیتو دیگر بگویم و بشکنم را غرورم خواست

 .کنم تحمل مختلف دختران با امدهایش و رفت

 ماشینم سمت به دوباره هایم حرف به توجه بی او

 :گفت اش جدی و محکم لحن با و کشید

 !هکافی کردی شقی کله هرچی امشب که گفتم -

 مبری بیا حاال عزیرم ام کی من میفهمی زودی به و

 !میگردونم برت خودم و تهران میبرمت

 حرصم اش خودخواهی و زورگویی همه این از

 .بود گرفته



 جرات که میزد حرف محکم و جدی انقدر اما

 .نداشتم نافرمانی

 هب و بست را در خودش ماشین در نشاندنم از پس

 جای در و جاده کنار را ان و رفت ماشینم سمت

 .تنشس کنارم در و برگشت و کرد پارک مناسبی

 همین در و انداخت پشت صندلی روی بر را ساکم

 ارامش با او و درامد همراهش تلفن صدای منوال

 :داد پاسخ

 عطرین؟ جانم -

 برو نباش نگران!اینجاس کردم پیداش اره -

 !بخواب

 پدر پیش ببرم رو نقره میخوام برنمیگردیم ما نه -

 !مادرش و



 نگران نکن سوال قدر این کردی دیوونم عطرین -

 طفق!میگردونم برش خودمم میبرمش خودم نباش

 !باشه بهش حواست و کن پذیرایی خوب اتوسا از

 !خداحافظ باشه -

 غیر تصور به را پرسوالم نگاهه اتوسا نام شنیدن با

 دانمب میخواست دلم خیلی دوختم تفسیرش قابل

 ...دارد او با ارتباطی چه و کیست اتوسا

 !میشناخت را او هم عطرین حتی و

 دهشنی مسیح اتاق از که هایی قهقهه صدای احتماال

 .بود اتوسا به متعلق بودم

 مپرتعجب و خیره نگاهه وقتی و زد استارت مسیح

 :گفت دید را



 رصتف اولین تو گفت بود نگرانت خیلی عطرین -

 !عزیرم بگیری تماس باهاش

 به را دلم و بگیرم را خودم جلوی نمیتوانستم دیگر

 ی جاده و روبرو به را نگاهم درحالیکه و زدم دریا

 :گفتم میدوختم تاریک

 .........کیه؟ اتوسا

 نم،اماک بیان را سوالم تفاوت بی کردم را تالشم تمام

 یحمس ی خیره نگاهه سنگینی و نبودم موفق ظاهرا

 .برگردانم سمتش به را رویم شد باعث

 از را فکرم میخواست گویا میکرد نگاهم طوری

 سرعت به مساله این ترس از من و بخواند چشمانم

 :مگفت بودم شده هل حالیکه در و بردم زیر به سر

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا -



 مرموزی لحن با و زد آمیزی شیطنت لبخند او

 :گفت

 شدت از !میفهمی خودت ویال برگشتیم وقتی -

 با دمبو نرسیده سوالم جواب به اینکه و عصبانیت

 به دوباره و انداختم پایم روی بر را کیفم حرص

 زیر را حرکاتم ی همه که او و...زدم زل روبرویم

 :گفت بود گرفته بین ذره

 گردیمبر میتونیم کیه بدونی مشتاقی خیلی اگه -

 !ویال

 :مگفت سردی به و کنم حفظ را ارامشم کردم سعی

 ! خونمون برم میخوام نه -

 و دکر عوض دنده زیبا و فریب دل حالتی با مسیح

 :گفت صالبتش با و سنگین صدای با



 ویدروغگ تو که گفتم ولی عزیزم میبرمت باشه -

 !نیستی خوبی

 یشترب و میکرد توجه حرکاتم به حد این تا اینکه از

 اما بودم کرده تعجب میشناخت مرا کسی هر از

 ...نداشتم تفاوتی بی جز ای چاره

 تصمیم و خواباندم کمی را ماشین نرم صندلی

 ...نمک استراحت کمی مقصد به رسیدن تا گرفتم

 از سر میخواست دلم و بود درگیر شدت به ذهنم

 زا نمیتوانستم اما بیاورم در مسیح مبهم کارهای

 !بپرسم چیزی و کنم سوال کسی

 ...میداد عذابم بیشتر مساله وهمین

 رگشتمب تا باید بود آتوسا ذهنم سوال بزرگترین و

 !برسم سوالم جواب به تا میکردم صبر ویال به



 اب مشکوکشان ی رابطه و آتوسا،مریم به قدر آن

 ما خسته چشمان مهمان خواب که کردم فکر مسیح

 .شد

 یشدم کشیده سرم روی بر که دستی نوازش حس با

 مهربانش صورت و مادرم دیدن با و کردم باز چشم

 با و منشست جایم در یکباره و کشیدم خفیفی جیغ

 ...گرفتم آغوشش در وجود تمام

 به مرا حالیکه در و کرد داری ی،صدا خنده مادرم

 :گفت محبت با فشرد می خود

 ذره یه واست دلم خوشکلم دختر...دلم عزیزه -

 !بود شده

 یهمیشگ و مالیم عطر حالیکه در دلتنگی با هم من

 :گفتم میکشیدم ریه به را اش



 ...خوشکلم مامان همینطور منم -

 ام گونه حالیکه ودر کرد دور خودش از مرا کمی او

 :گفت شوخی و خنده با میبوسید را

 ...بکنه؟ کی نکنیم تعریف هم از تو و من -

 زدیم حرف هم با زیادی زمان مدت اینکه از پس

 :گفت میرفت اتاقم در سمت به حالیکه در مادرم

 هب آبی یه و کن عوض رو لباسات عزیزم پاشو -

 !میکنم آماده رو صبحانت من بزن صورتت

 اول ی لحظه از که سوالی اتاق از خروجش از قبل

 .پرسیدم را بود کرده درگیر را ذهنم

 باال؟ آورد منو کی مامان -

 :گفت و برگرداند سمتم به را رویش دوباره او



 استم پدرت با بعد و اینجا رسوند رو تو راد آقای -

 پدرت عزیزم بود صبح شش ساعت حدود گرفت

 دکر تعجب اولش ماشین تو خوابی تو دید که هم

 برای دلت ظاهرا گفت راد آقای ولی شد نگران و

 وقتی و خونه تا آورده رو تو و بوده شده تنگ ما

 همین به کنه بیدارت نیومده دلش خوابی دیده

 رو تو و بیاد خواسته و زده زنگ پدرت به خاطر

 فکر هب حد این تا مسیح میدیدم اینکه از...باال بیاره

 کند بیدارم خواب از نشده حاضر حتی و بوده من

 .افتاد تپش به زیاد خوشی از قلبم

 وبارهد که بودم چشمانش زیبای تصویر و او فکر در

 لحنی با که آورد بیرون فکر از مرا مادرم صدای

 :گفت آمیز تحسین

 ...مهربونیه و خوب خیلی پسره واقعا -



 و شخصیت با مرد لحاظ هر از اون من بنظره

 ...کاملیه

 تایید را مادرم های حرف شوق و شور و اشتیاق با

 اب پریدم می پایین تخت روی از حالیکه در و کردم

 :گفتم خوشحالی

 خوبیه پسر خیلی مامان آره -

 ...خیـــــــــــــــــــــــلی

 ندهخ به شدت به مادرم که کشیدم را حرفم آنچنان

 :گفت مرموزی لحن با و افتاد

 نقره اومده خوشت مسیح از خیلی اینکه مثل -

 خبریه؟



 و دبو گرفته رنگ از،حرفش هایم گونه حالیکه در

 دبو رسیده معمول حد برابر دو به درشتم چشمان

 !گفتم جیغ با

 !مـــــــــــامــــــــــــان -

 ارجخ اتاق از و میخندید بلند صدای با حالیکه در او

 :گفت میشد

 ات بخوریم صبحانه هم با منتظره پدرت بیا زود -

 !خونه مونده تو بخاطر حاال

 ثارن بلد،بودم ناسزا و فحش چه هر او رفتن از پس

 .کردم خودم

 متوجه را همه هایم حرف و رفتار با آخر میدانستم

 نعنوا هیچ به و میکنم مسیح به شدیدم ی عالقه

 ...نمیخواستم را این



 به من و میگذشت خانه به بازگشتم از روز سه

 و مکافات هر با اما بودم مسیح دلتنگ شدت

 زنگ او به تا میگرفتم را خودم جلوی بود بدبختی

 ...نزنم

 شده متوجه داشتم عطرین با که هایی تماس طی

 ویال به هم مسیح تهران به من آمدن از بعد بودم

 آنجا به هم با بود منتظر احتماال و برنگشته

 ...بازگردیم

 چک را هایم ایمیل تاپم لب در و بودم اتاقم در

 مادرم آن از بعد و خورد در به تقه چند که میکردم

 .شد وارد

 .داشت تن به بیرون لباس بود پریده رنگش



 دست حالیکه در و رفتم سمتش به سرعت به

 یدلواپس نهایت با میگرفتم دست در رت سردش

 قدچ بیمارستان نرفتی مامان؟مگه شده چی: گفتم

 رد و فشرد دستش در را دستم برگشتی؟او زود

 تزحم به میرفت اتاق درون مبل سمت به حالیکه

 :گفت

 !نقره بده من به آب لیوان یه -

 سرعت به نشاندم مبل روی بر را  ا اینکه از پس

 پر را لیوان و برداشتم را میز روی بر آب پارچ

 !سپردم دستش به و کردم

 نگرانی با و داد فرو زحمت به را آن از ای جرعه

 در ناراحتی و تشویش حالیکه در و کرد نگاهم

 :گفت میکرد بیداد صدایش



 زود... دخترم باشی اینجا تو نمیخوام من نقره -

 !ویال برگردی باید کن جمع هاتو وسیله

 :گفتم سرعت به تعجب و ناباوری با

 شده؟ چی مامان؟مگه چرا -

 :گفت و گرفت دستش در را دستانم دوباره او

 اب دیگه ساعت یک تا قراره زد زنگ بزرگت پدر

 ...اینجا بیان آرمان و خالت و پرویز عمو

 :زدم فریاد تقریبا

 چـــــــــــــــــــــــــــی؟ -

 :گفت و کند آرامم کرد سعی مادرم

 خودتو نیست الزم تو نباش ناراحت عزیزم -

 پسشون از پدرت و من کنی مساله این درگیر

 رو بزرگت پدر پای چرا نمیدونم من برمیایم



 منمیزاری هیچوقت ما باش مطمعن اما وسط کشیدن

 !برسه تو به آسیبی

 :گفتم ناباوری و تردید با

 ...میان؟نکنه دارن چی برای مامان -

 و یناراحت با بالفاصله و شود تمام حرفم نگذاشت

 :گفت اضطراب

 ...میان تو از خواستگاری برای -

 و بودم انفجار حال در عصبانیت و خشم از،شدت

 و بلند صدای با میشدم بلند از،جایم حالیکه در

 :گفتم عصبی

 چی هک مثال کنن چیکار میخوان ببینم بیان  بزا -

 هدع بشه؟مگه چی که وسط کشیدن و آقاجون پای

 ...کنن؟ آرمان عقد منو بخوان زور به که بوق



 در و آمد سمتم به تشویش و استرس با مادرم

 میگذاشت هایم شانه روی را دستش حالیکه

 وادهخان و بزرگت پدر با تو نمیخوام من نقره:گفت

 زارب آرمان با مخصوصا عزیزم بشی درگیر خالت ی

 !کنیم حل رو مشکل این پدرت و من

 :گفتم وصف قابل غیر عصبانیتی و حرص با

 مامان نمیشه حل من حضور بدون مساله این نه -

 سعی دارین و نه میگین دارین ساله سه االن شما

 اما کنین حل من بدون رو موضوع این میکنین

 ...نمیتونین

 سیک ببینم تا باشم میخوام امروز بسه فرار دیگه

 !نه یا بزنه حرفی میتونه



 ساله سه االن من اما میزنین درگیری از حرف شما

 زندگیم تو وقتش بی و وقت حضور و آرمان با

 ...درگیرم

 یکنهم تعقیبم سایه مثل لحظه هر اون نمیدونین شما

 جرات لعنتی آرمان ترس از من میکنه دیوونم داره

 ...برم بیرون تنها نمیکنم

 سکوت و کنم تحمل و وضعیت این باید کی تا

 کی؟ کنم؟تا

 معصبانیت شدت متوجه و دید را وضعیتم که مادرم

 :گفت و کند آرامم کرد سعی شد

 ...میفهمم میگی چی میدونم باشه...عزیزم باشه -

 تنهات پدرت و من میکنه حل چیزو همه زمان

 !من ی نقره کنارتیم ما نمیزاریم



 وجودم به را آرامش نمیتوانست مادرم های حرف

 هر که بود گلویم در ای ساله سه بغض گرداند باز

 .بودم شکستنش منتظر لحظه

 !نه اما

 اجازه ردیگ باشم،نباید شکننده و ضعیف نباید من

 .برسد زشتش و پلید های خواسته به آرمان دهم

 .نبودم ضعیف پرند مانند من

 .میزدم کنار ام زندگی از را او منحوس سایه باید 

 .نمیرسیدم مقصودم به نمیکردم جلوه قوی اگر و

 هک میگذشت اتاقم از مادرم رفتن از ای دقیقه چند

 .گرفت تماس پدرم

 و بازگردم ویال به زودتر چه هر میخواست هم او

 دمانن هم پدر و کردم امتناع رفتن از سرتقانه من



 یلیخ گفت و شد تسلیم تصمیمم مقابل در مادرم

 از پس را ارتباط و میرساند خانه به را خودش زود

 .کرد قطع کوتاهی خداحافظی

 دوش،چند گرفتن از پس و رفتم حمام سمت به

 .شدم خارج آن از کوتاهی و ای دقیقه

 لهلو شلوار همراهه به ام آبی لی جذب و مردانه بلوز

 خشک از پس و کردم خارج کمدم از را ستش ای

 به مالیمی آرایش صافم و بلند موهای کردن

 خوش صورتی رژ زدن از پس و نشاندم صورت

 آبی های صندل و پوشیدم را هایم لباس رنگم

 ...کردم پا به نیز را ای پارچه

 داشته نگران و شکسته ظاهری نمیخواست دلم

 وآمدند می خواستگاری برای آنها بود چه هر باشم



 منفی جواب قدرت تمام با میخواستم هم من

 ...بدهم

 ی چند،تقه از پس که داشتم را اتاقم از خروج قصد

 غلیظی اخم با مسیح حیرت و ناباوری کمال در آرام

 ...شد وارد

 ی تقه چند از پس که داشتم را اتاقم از خروج قصد

 غلیظی اخم با مسیح حیرت و ناباوری کمال در آرام

 .شد وارد

 بر صورتم از را اش خیره نگاهه حالیکه در و

 .بست سرش پشت را در نمیداشت

 .وبیدمیک ام سینه ی قفسه به دیوانه و عاصی قلبم

 ودهب دلتنگش حد چه تا میفهمیدم تازه دیدنش با

 هر با.ام شده وابسته حضورش و او چقدربه و ام



 رت تاب بی قلبم برمیداشت سمتم به که قدمی

 .میشد

 تا سر هب متعصبی اما آمیز تحسین نگاهه حالیکه در

 که اش مردانه و گرم صدای با انداخت می پایم

 :گفت بود زیباتر آهنگی هر از برایم

 !معرفت بی خانم سالم -

 اشتند خبر تابم بی قلب از او گرفت دلم حرفش از

 با نم و میکرد طلب را او تنها دلتنگی با روز هر که

 ودمخ جلوی بودم توانسته مکافات و بدبختی هزار

 او اب تماسی حتی یا و نروم دیدنش به و بگیرم را

 .باشم نداشته



 رد و کنم آرام را خود بود سختی هر به کردم سعی

 ممیگرفت اش شیفته چشمان از را نگاهم حالیکه

 :گفتم

 میکنی؟ چیکار اینجا تو سالم -

 که چرا افتاد چیزی یاده حرف این زدن با انگار 

 دیکترنز حالیکه در و کرد وحشتناکی اخم بالفاصله

 :گفت شده کنترل عصبانیتی با آمد می

 !حاال همین ویال برمیگردیم شو آماده زود -

 زمانی درست و حساس شرایط این در او اینکه از

 اینجا در آمد می ام خواستگاری برای آرمان که

 تعجب بود شده پیدایش یکباره و داشت حضور

 میدادم احتمال و میزدم هایی حدس اما بودم کرده



 بوده مادرم و پدر فکر باید او ی ناخوانده حضور

 ...باشد

 فتنر به مرا نمیتوانند دیدند که زمانی آنها احتماال

 و سر از و شدند مسیح دامن به دست کنند راضی

 چرا آمده شرکت از بود مشخص هم مسیح وضع

 همراهه دوختی خوش ای سورمه شلوار کت که

 و عضالنی اندام که داشت تن به آبی پیراهن

 تهگرف قاب تر تمام چه هر زیبایی به را اش ورزیده

 .بود

 بی اب حالیکه در و کنم متمرکز را فکرم کردم سعی

 :گفتم میرفتم اتاقم در سمت به خیالی

 !ویال برگردم فعال نمیتونم من -



 تگرف محکم را بازویم که عبور کنارش از خواستم

 خودش سمت به را رویم حالیکه در و شد مانع و

 :فتگ طوفانی عصبانیتی و خشم با برمیگرداند

 میاد داره آرمان؟چون چرا؟بخاطر -

 خواستگاریت؟

 اش قوی ی پنجه چنگ از را بازویم کردم سعی

 :گفتم غرور و حرص با حال همان در و کنم آزاد

 من مبگ باید دیگه بار چند..طوره این کن فکر تو -

 !....کن نمیدم؟ولم پس جواب تو به

 حالیکه در و گرفت دست در را هایم شانه مسیح

 مهربانی و آرام لحن با میشد خیره چشمانم در

 :گفت



 رایب میدونم خوب اینم شقی کله خیلی تو میدونم

 ...بکنی کاری هر حاضری غرورت نشکستن

 درست کردی انتخاب که راهی این عزیزم ولی

 این ولی متنفری آرمان از تو میدونم من نیست

 و توپ با نقره موقته کردی انتخاب که حلی راهه

 خسته خودتو فقط نمیرسی جایی به زدن تشر

 و جذاب ی چهره به را ام درمانده نگاهه...میکنی

 :فتمگ ناراحت و غمگین لحنی با و دوختم دلنشینش

 کنم؟ ازدواج کنم؟باهاش چیکار میگی تو -

 متنفرم؟ ازش که کسی با

 حرفاش با رو بیچاره پرند هام بچگی دوست اون

 ...کشت

 ...که بسپارم کسی به خودمو میتونم چطور من



 به میکردم احساس شود تمام حرفم نگذاشت

 های نفس صدای و شده عصبی و خشمگین شدت

 .میزد دامن باور این بر تندش و کشدار

 نگاهم در و کرد باز را چشمانش ثانیه چند از پس

 :گفت و ماند خیره

 آرمان به رو خودت نیست قرار تو -

 اگه حتی هیچوقت من باش مطمعن...بسپاری

 .نمیدم بهت رو اجازه این بخوای هم خودت

 به هایش حرف و بود ام دلگرمی باعث او حضور

 روغد خودم به نمیتوانستم و مینشست وجودم عمق

 لذت اش متعصبانه های حرف از بگویم

 :گفتم و زدم دریا به را دلم...میبردم

 ؟ بمونی پیشم اینجا و نری تو میشه -



 و زیبا لبخند دید، چه چشمانم عمق در نمیدانم

 و کرد زیباتر برابر هزار را صورتش که زد جذابی

 :گفت وار زمزمه

 نهات قصد من نمیگفتی هم تو اگه باش مطمعن -

 همب پدرت که موقع همون و نداشتم رو گذاشتنت

 یالو برگردونم خودم با رو تو و بیام گفت و زد زنگ

 کرد تعریف برام رو آرمان خواستگاری ماجرای و

 نگرانت چون ولی...برنمیگردی تو گفتم بهش

 ...باشم کنارت حداقل تا اومدم بودن

 رسیده اوج به قلبم ضربان هایش حرف با دوباره

 قدر لحن میبردم زیر به سر حالیکه در و بود

 :گفتم ای شناسانه



 حمایت و ها مراقبت ی همه بخاطر ازت ممنونم -

 ...میکنی ازم که هایی

 چشمان در دوباره و زد ام چانه زیر را دستش

 :گفت و ماند خیره ام زده خجالت

 میکنم مراقبت خودم از دارم واقع در من وظیفمه -

 حمسی و خورد در به تقه چند...نباشی تو اگه چون

 این از من و بود مانده ناتمام حرفش حالیکه در

 از میک طمانینه و آرامش با بودم شده عصبی مساله

 .گرفت فاصله من

 :گفت پریشان و دلواپس لحن با و شد وارد مادرم

 ...باال میان دارن...اومدن ها بچه -

 زنگ صدای که بود شده تمام حرفش تازه

 .آمد در صدا به آپارتمان



 رمانآ با باید دیگر ی لحظه چند تا اینکه تصور از

 ملتهبم وجود مهمان خشم و اضطراب شوم روبرو

 .شد

 در رسید سر پدرم که بروم بیرون اتاق از خواستم

 :تگف میکرد نگاهم عطوفت و بارمهربانی حالیکه

 من با تو جان عزیزم،مسیح اتاقت تو بمون فعال تو -

 ...!بیا

 رمیدلگ تمام بگذارد تنهایم مسیح نمیخواست دلم

 تمخالف نمیتوانستم و نداشتم ای چاره اما بود او ام

 ...کنم

 مجانب به گری حمایت و آمیز محبت نگاهه مسیح

 گوش به صدایش تنها که طوری آهسته و انداخت

 :گفت برسد خودم



 ...نمیزارم تنهات!اینجام من...نباش نگران -

 اقات از مادرم با و رفت پدرم طرف به و گفت را این

 و خیال و فکر هزاران و ماندم من و شدند خارج

 ...تشویش

 و استرس و بود زده یخ شدت به هایم دست

 .بود گرفته بر در را وجودم تمام نگرانی

 و طول تنها من و میگذشت آنها آمدن از ربع یک

 ار دستانم و میکردم طی دلواپسی با را اتاق عرض

 ...پیچیدم می هم در

 و شد وارد پدرم و شد باز اتاق در منوال همین در

 حنل با میکرد دراز سمتم به را دستش حالیکه در

 :گفت آمیزی محبت و آمرانه

 !دخترم بیا نقره -



 انرژی و نیرو تمام حالیکه در و کشیدم عمیقی نفس

 زدم پدرم روی به محوی لبخند.میکردم جمع را ام

 .شدم خارج اتاق از و

 لقهح نهیفم های شانه دور را دستش مهربانانه پدرم

 :گفت وار زمزمه و آرامی به و کرد

 نم بگیری تصمیمی هر تو...بابا نترس هیچی از -

 ...پشتتم

 هب رسیدنمان با و کرد دلگرمم بیشتر پدرم حرف

 وعم همراهه به بزرگم پدر چرخاندم چشم پذیرایی

 سلطنتی های مبل روی بر آرمان و خاله و پرویز

 .بودند نشسته سمت یک در پذیرایی درون

 .دیگر سمت در مادرم و مسیح و



 پیراهن و مشکی شلوار کت آن در آرمان دیدن با

 .نشست لبم بر آمیزی تمسخر لبخند سفید

 خواستگاری برای بود کرده باور هم خودش انگار

 !امده

 و دکر دراز طرفم به را دستش دیدنم با بزرگ پدر

 :گفت عطوفت با

 هی برات دلم!ببینم اینجا بیا من عروسک سالم -

 ...بود شده ذره

 تممیگرف آغوشش در حالیکه در و رفتم سمتش به

 :گفتم مهربانی با

 !بود شده تنگ واستون دلم منم آقاجون سالم -

 کشیدم بیرون آغوشش از را خودم و گفتم را این

 کردم پرسی احوال و سالم پرویز عمو و خاله با و



 و خیره نگاهه و آرمان به توجهی کوچکترین اما

 پر نگاه سنگینی متوجه اما نکردم اش عصبی

 .بودم خشمش

 در پرسی احوال مراسم رسیدن پایان به از پس

 ای نفره یک مبل روی بر مادرم و مسیح میان

 آن های دسته روی بر را دستانم و نشستم

 ...گذاشتم

 نفرت و خشمگین نگاهه در نگاهم منوال همین در

 .خورد گره آرمان انگیز

 خوشی دل مسیح حضوره از بود مشخص کامال

 میخواست دلش نبود ها بزرگتر حضور اگر و ندارد

 .کند جدا تنم از سر



 و شدم خیره چشمانش در ترس بدون هم من

 را حرصش بیشتر که زدم رویش به پوزخندی

 ...دراورد

 رشته بزرگم پدر شیرینی و چای تعارف از پس

 :گفت پدرم به رو و گرفت دست در را کالم

 ما هن یا گفته بهت نرگس نمیدونم جان نیما خب -

 !اومدیم خیر امر برای

 و اینجا بیام تا دادن قرار واسطه منو ندا و پرویز

 !کنم خواستگاری آرمان برای رو نقره ازتون

 ...کردم مشت حرص از را دستانم

 فک در بلندم های ناخن که میفشردم را انها آنقدر

 ...میسوخت و رفته فرو دستم



 ممیدانست بخوبی زد ای پیروزمندانه لبخند آرمان

 رارق واسطه با میکرد خیال او چیست لبخندش دلیل

 من و بسته را پایم و دست بزرگمان پدر دادن

 .بدهم رد جواب او به نمیتوانم

 در را وجودم سرتاسر خشم فکرش طرز از

 .بود برگرفته

 :گفت جدی و محکم لحنی با پدرم منوال همین در

 همیشه و واجبه من برای احترامتون حسین حاج -

 وشگ حرفتون به میتونم که اونجایی تا کردم سعی

 ...نکنم نافرمانی و بدم

 در دوباره پدرم که بود نشسته همه لب بر لبخند

 :تگف بود مانده ثابت من روی بر نگاهش حالیکه



 اون و میگیره تصمیم نقره فقط مورد این در اما -

 ونا تصمیم تابع مادرش و من باشه داشته نظری هر

 ...هستیم

 کسی از که زد را حرفش جدی و محکم قدر آن

 آرمان سمت به را رویم.آمد نمی در صدایی

 .شدم آمیزش تهدید نگاهه متوجه که برگرداندم

 بی و سردی کمال در جمع به رو و زدم خندی نیش

 :گفتم تفاوتی

 رطو این میدونین منو جواب همتون میکنم فکر -

 نیست؟

 مسانهملت و کرد باز اعتراض به لب ام خاله بالفاصله

 ثابت آرمان روی بر نگرانش نگاهه حالیکه در

 :گفت بود مانده



 کن باور کن فکر بیشتر یکم جون خاله چرا -

 !عاشقته آرمان

 :گفتم و کردم او ی حواله را ام زده یخ نگاهه

 ...ندا خاله میخوام معذرت

 کرف بیشتر باره این در نمیخوام و نمیتونم من ولی

 ...کنم

 ...بهم ریخته رو زندگیم ی همه ساله سه آرمان

 ...ندارم اون به نسبت تنفر جز احساسی هیچ من

 شدت به حالیکه در و شد دیوانه حرفم از آرمان

 :گفت هایش دندان الی از بود خشمگین

 ...کن تکرار گفتی؟دوباره چی تو -

 عصبانی و قرمز چشمان به وحشت بدون را نگاهم

 :گفتم شمرده و دوختم اش



 !آرمان بفهم...متنفـــــــرم ازت -

 رهیکبا بردارد خیز سمتم به آرمان اینکه از قبل

 تصمیم ثانیه هزارم در و رسید ذهنم به فکری

 اندستش روی بر را پاکی اب اینکه برای گرفتم

 یحمس به حالیکه در کنم ناامیدشان کامال و بریزم

 ودب مشخص و شده خیره آرمان به عصبانیت با که

 نکند مداخله تا گرفته را خودش جلوی زحمت به

 ار دستم قاطعانه و برخاستم جایم از و کردم نگاه

 :گفتم و کردم دراز مسیح سمت به

 آخر و اول انتخاب و آینده همسر راد مسیح -

 !........منه

 .داشت رنگی آنها از یک هر ناباور و متعجب نگاهه



 چرخاندم مسیح سمت به را ام درمانده چشمان

 .باشد شده ام نقشه متوجه بودم امیدوار

 فسن آمیزش محبت و کننده تایید نگاهه دیدن با

 ردمک بسته و باز آهسته را چشمانم و کشیدم راحتی

 ...انداختم جانبش به آمیزی تشکر نگاهه و

 و برداشت خیز سمتم به آرمان منوال همین در

 .ندک نثارم ای جانانه سیلی تا کرد بلند را دستش

 کهحالی در و شد بلند جایش از بالفاصله مسیح اما

 کرد مهار هوا در را آرمان دست ایستاد می جلویم

 :گفت وار زمزمه توصیف قابل غیر خشونتی با و

 ات بخوره بهش انگشتات نوک فقط میخواد دلم-

 !میارم سرت بالیی چه ببینی



 هب پرویز عمو و پدرم که بود متشنج شدت به جو

 و محکم صدای و آمدند آرمان و مسیح سمت

 دهش خیره آرمان به خشم با حالیکه در پدرم عصبی

 :گفت و شد بلند بود

 !کن ولش پسرم مسیح -

 یرو بر وحشتناکی و غلیظ اخم حالیکه در مسیح

 اما کرد رها را آرمان دست بود اش پیشانی

 رسنگ پشتش من و بود ایستاده جلویم همچنان

 .بودم گرفته

 اب و کرد اعالم را مجلس ختم حرفش با پرویز عمو

 :گفت طلبانه پوزش و عذرخواه لحنی



 باش مطمعن میخوام معذرت ازت من جان نیما -

 هنمیکن درست دخترت برای مشکلی دیگه آرمان

 ...االن اون باشه چی هر

 :تگف و دوخت مسیح به را ناراحتش نگاهه اینجا در

 !هکن ازدواج راد آقای با قراره و کرده رو انتخابش -

 مادرم سمت به میریخت اشک حالیکه در ندا خاله

 :گفت بغض با و رفت

 ات میگفتی حداقل کاش نبود رسمش این نرگس -

 !اومدیم نمی اینجا ما

 گیجی با است شکه هنوز بود مشخص که مادرم

 :گفت

 !بگم چی نمیدونم -

 :گفت دوباره خاله



 جشن واسه حتما ولی نگو هیچی دیگه االن -

 !کن دعوتم خواهرزادم

 میزآ تهدید حالیکه در طوفانی عصبانیتی با آرمان

 :گفت میکرد نگاهم

 بازی رو هممون داره نقره جشن کدوم -

 پاسخ کردین؟خواستم باور رو حرفش چرا...میده

 رپ و سنگین صدای که بدهم او به شکنی دندان

 :گفت محکم و جدی که شد بلند مسیح صالبت

 رتباو تا میکنیم دعوتت نامزدی جشن برای حتما

 !بشه

 های سرامیک روی بر عصا با بار چند بزرگم پدر

 :گفت عصبانیت با و کوبید پذیرایی کف



 موندنت دیگه پس گرفتی رو جوابت آرمان -

 !...بری میتونی نداره دلیلی

 آمیز تهدید و کرد ام حواله را آخرش نگاهه آرمان

 :گفت

 هیاشتبا کار امیدوارم میبینیم همدیگرو دوباره -

 !نکنی

 و ودب مسیح با ازدواج اشتباه از منظورش میدانستم

 بدون هم او زدم رویش به پوزخندی خاطر همین به

 آپارتمان از مادرش و پدر همراهه به خداحافظی

 .شدند خارج

 رب را خودم ام برگشته جنگ از انگار حالی بی با

 ممیبست را چشمانم حالیکه در و انداختم مبل روی

 ...کشیدم عمیقی نفس



 ...بود کرده درگیر را ذهنم آرمان آخر تهدید

 شد باعث بزرگم پدر صدای منوال همین در

 هب مهربانی نگاهه حالیکه در او کنم باز را چشمانم

 :گفت انداخت می جانبم

 تاوان داره آرمان جان نقره کردی خوبی کاره -

 توام نمیخواد دلم من میده پس رو زشتش کارهای

 !بشی پرپر پرند مثل

 آبتون شما اما دارم دوست هم رو آرمان چند هر

 !نمیره جوی یه تو

 ...باشین جدا هم از باید

 پا وقت هیچ نبود  ندا و پرویز اصرارهای اگه

 !نمیومدم باهاشون و نمیکردم درمیونی



 آهنگ حالیکه در و شد بلند جایش از سختی به

 :گفت و شد خیره مسیح و من به میزد رفتن

 تا کنین پا بر رو نامزدی مراسم زودتر چه هر -

 کنار موضوع این با بتونه و بشه مطمعن آرمان

 ...بیاد

 سکوت بزرگ پدر های حرف مقابل در همگی

 .بودیم کرده

 اش همراهی او از بدرقه برای پدرم میان این در

 هب دوباره رفتنش از بعد لحظه چند از پس و کرد

 عصبانیتی با حال همان در و آمد پذیرایی سمت

 :گفت من به رو شده کنترل

 حرفی چه میکنی؟این چیکار داری معلومه نقره -

 زدی؟ که بود



 چرا شد خارج شوک از مادرم گویا پدر حرف این با

 :گفت بالفاصله که

 حرفی چه این آخه عزیزم میگه راست پدرت -

 بود؟

 !کردی فکر عواقبش به

 تظرمن همه و میگه فامیل کل پیش و میره خالت حاال

 رس خورده بهم بگیم اگرم و هستن نامزدیت جشن

 ...میشه پیدا آرمان کله و

 داریم و بساط همین و درگیری و دعوا همین دوباره

 ...میکردی فکر بیشتر یکم کاش دلم عزیز

 !میذاشتی درمیون ما با حداقل یا

 هب بگویم چه هایشان اعتراض جواب در نمیدانستم

 .نداشتم کارم توجیه برای حرفی و میدادم حق آنها



 کنارم در که دوختم مسیح به را ام درمانده نگاهه

 .بود ایستاده

 :گفت و شد خیره چشمانم در او

 این نقره و من ولی رادمهر آقای میخوام معذرت -

 ور مناسبی زمان میدونم گرفتیم هم با رو تصمیم

 بی این ها بزرگتر حضور بدون و نکردم انتخاب

 ازتون رو نقره میخوام من ولی احترامیه

 !...کنم خواستگاری

 حدقه از چشمانم بود مانده کم حرفش شنیدن با

 .بزند بیرون

 از پس یکی تندی به و سرعت با اتفاقات آنقدر

 انکردنش حالجی قدرت که افتاد می اتفاق دیگری

 .بود شده صلب من از



 رنگی یک هر مادرم و پدر ناباور و متعجب نگاهه

 در مسیح و من روی بر نگاهشان دو هر و داشت

 ...بود آمد و رفت حال

 زنمب حرفی مسیح حرف تایید در باید میکردم فکر

 :گفتم بالفاصله خاطر همین به و

 ..!.نشد خب اما بگم بهتون زودتر میخواستم من -

 .میکردم همکاری مسیح با چرا نمیدانستم

 و تاس مریم با قلبش او میدانستم خوبی به که من

 کردم سعی شرایط آن در اما ندارد من به ای عالقه

 .بدهم گوش قلبم ندای به و کنم خاموش را عقلم

 بودم افکارم با جدال حال در من که منوال همین در

 :گفت مهربانی و مالیمت با پدرم



 و مراسم خواستگاری میدونی خوب تو پسرم -

 ...داره رو خودش خاص تشریفات

 متانت لکما در صالبت با و سنگین بالفاصله مسیح

 :گفت

 شب فردا خانوادم و رادمهر آقای ام متوجه بله -

 !میرسن خدمت خواستگاری برای

 تپیدن به شروع  وار دیوانه قلبم مسیح حرف از

 .کرد

 .چیست عجله همه این دلیل نمیدانستم

 .میزدم حرف هم با باید ما

 هنشست مادرم و پدر صورت روی بر رضایت لبخند

 تایید مورد لحاظ هر از مسیح میدانستم بود



 بازی این وارد را آنها نمیخواست دلم اما آنهاست

 .کنم

 تاقما سمت به سرعت به که زد رفتن آهنگ مسیح

 :گفتم حال همان در و دویدم

 ...میام باهات منم کن صبر -

 انبج از پاسخی منتظر اینکه بدون و گفتم را این

 ار کشم کمر لی مانتوی شدم اتاقم وارد باشم او

 پس و نهادم سرم روی را ام مشکی شال و برداشتم

 و یفک برداشتن و ام مشکی های کتانی پوشیدن از

 .شدم خارج اتاق از گوشیم

 .بود ایستاده منتظرم در ی آستانه در مسیح

 او همراه و کردم کوتاهی خداحافظی مادرم و پدر با

 .شدیم خارج آپارتمان از



 شدنمان سوار و آسانسور آمدن تا کردم سعی

 داخل به ورودمان محض به اما کنم سکوت

 گوش به صدایم شدم مطمعن هنگامیکه آسانسور

 ندانخ صورت به رو جیغ با تقریبا نمیرسد کسی

 :گفتم مسیح

 چـــــــیـــکار داری معلومه هیـــــــــــچ -

 میکنی؟

 دیوونه؟ زدی که بود هایی حرف چه این

 !....هــــــــــــا؟

 میکرد حفظ را لبخندش همچنان حالیکه در او

 دراز را دستش و انداخت صورتم به گرمی نگاهه

 را صورتم روی بر شده ریخته موهای طره و کرد

 :گفت و کرد هدایت هایم گوش پشت به



 کردم؟ بدی کار بنظرت -

 ...!هم و میشی خالص آرمان شر از هم اینجوری

 خیال انگار او اما دهد ادامه را حرفش بودم منتظر

 .بیاورد زبان به حرفی دیگر نداشت

 زمین روی بر را پایم حالیکه در و گرفت حرصم

 :گفتم میکوبیدم

 کردی؟ رو عواقبش فکر -

 هب تن باید چرا نداریم هم به ای عالقه هیچ تو و من

 بدیم؟ نامزدی و عقد این

 !مهمه خیلی من برای اما نباشه مهم تو برای شاید

 ره و رسید پارکینگ به آسانسور منوال همین در

 و رفتیم او ماشین سمت به و شدیم پیاده آن از دو

 :گفت حال همان در مسیح



 بشی خالص آرمان شر از میخوای بگو من به تو -

 نه؟ یا

 حرف از بعد لحنش میکردم احساس چرا نمیدانم

 :گفتم پاسخش در اما شده دلگیر و ناراحت هایم

 بلند های قدم ؟او داره ربطی چه این ولی آره، -

 هک میدویدم سرش پشت تقریبا من و برمیداشت

 و ایستاد حرکت از حرف این زدن از بعد یکباره

  او با شدت به نداشتم را کار این انتظار که من

 .کردم برخورد

 هب دست یک با میکرد ذوق ذوق درد از ام پیشانی

 نگران و دلواپس صدای که میمالیدم را آن آرامی

 و یاهس چشمان به و کند بلند سر شد باعث مسیح

 .شوم خیره جذابش



 شده؟ چیزیت -

 سرتقانه و برداشتم ام پیشانی روی از را دستم

 :گفتم

 نازک دختر میکنی فکر که قدرام اون نخیر -

 !نیستم نارنجی

 و فرم خوش های لب محبتی پر و مهربان لبخند

 :گفت و گشود هم از را اش خواستنی

 !عزیزم میدونم -

 مشر و خجالت غرق گرمش نگاهه و شیفته لحن از

 !گرفته رنگ هایم گونه بودم مطمعن و شدم

 و بردم زیر به سر کنم عوض را جو اینکه برای

 :گفتم



 به ربطی چه آرمان دست از خالصیم نگفتی -

 !داره نامزدیمون

 به نوازشگر اما محکم و جدی دوباره صدایش

 :گفت که رسید گوشم

 رو رمانآ نامزدی جشن گرفتن با میتونیم ما ببین -

 تو همگ شده تموم چیز همه که برسونیم باور این به

 دارم منم خب برداره، سرت از دست اون نمیخوای

 من به داری وسط این توام البته میکنم کمکت

 ...میکنی کمک

 یه شاید البته نمیگم بهت چون نپرس رو دلیلش

 ...گفتم بهت روزی

 !نه االن اما



 ممیکنی خانوادهامون واسه فکری یه نامزدی از بعد

 باید اول و آرمان که داریم بزرگتری مشکل االن

 موافقی؟!کنیم حل اونو

 مدت آمد نمی بدم و بود کرده قانعم هایش حرف

 عاشقش که باشم مردی همسر کوتاهی چند هر

 ستهواب و عاشق حاال از بیشتر میترسیدم اما هستم

 او و رسید اتمام به قراردادمان که روزی و شوم اش

 !شوم نابود کرد ترکم

 !یرمبپذ را پیشنهادش اینکه جز نداشتم راهی ولی

 بر و میکردم باز را ماشین درب حالیکه در پس

 :گفتم میرفتم فرو نرمش صندلی روی

 !...دارم شرط تا چند من قبوله،اما باشه -



 نشست راننده صندلی روی بر کنارم در هم مسیح

 میگرداند بر سمتم به را رویش حالیکه در و

 :پرسید پرسشگرانه

 شرطی؟ چه -

 :گفتم اطمینان با و کردم فکر کمی

 زدنام هم با صورتی در فقط و دارم شرط تا سه من -

 ...کنی قبول رو شرطام تو که میشیم

 :گفتم دیدم را منتظرش نگاهه وقتی

 هب زدن دست حق عقدیم یا صیغه که مدتی تو.1 -

 .نداری منو

 من طور همین و شد حل مشکلت اینکه از بعد.2 -

 .شیم جدا هم از باید شدم خالص آرمان شر از



 و نداری رو کارام تو دخالت حق عنوان هیچ به.3 -

 .کنی نهی و امر واسم نمیتونی

 قدرت در از شروط این گذاشتن با میخواست دلم

 خدا از نکند خیال خودش با مسیح که شوم وارد

 .کند خواستگاری من از تا بودم خواسته

 کنم حفظ شرایطی هر تحت را غرورم بودم حاضر

 ...او دادن دست از قیمت به حتی

 آوردم نمی در مریم و او مبهم رابطه از سر وقتی تا

 .بفهمد احساسم از چیزی نمیدادم اجازه

 اوقات بعضی و بودم عاشقش وار دیوانه چند هر

 من اما میشد مشکل برایم احساسم کنترل

 ...میتوانستم



 شده خورد غرور جز و میباختم صورت این غیر در

 .ماند نمی باقی چیزی برایم شکسته قلب و

 مهربان اما مرموز لبخند شروطم شنیدن با مسیح

 :گفت و زد

 ای دیگه حرف خانم قبوله هات شرط ی همه -

 مونده؟

 :گفتم آرامی به و دادم را لبخندش پاسخ

 نفس که چرا شد راحت خیالش کردم احساس...نه

 رس با میزد استارت حالیکه در و کشید عمیقی

 :گفت شیطنت پر لحنی و خوشی

 اجد جفتمون تن از سر بفهمه عطرین کن فکر -

 ...میکنه



 یچ هر بیاریم اونو ویال بریم هم با بیا میگم من

 دوستش بهترین واسه میخواد شب فردا باشه

 !بیاد خواستگار

 از انتظاری چه بودم نکرده باور خودم هنوز وقتی

 داشتم؟ عطرین

 در و کردم خارج ام دستی کیف از را ام گوشی

 :فتمگ مسیح به رو میگرفتم تماس مادرم با حالیکه

 برن یدونش یکی برادر واسه قراره نمیگی چرا -

 خواستگاری؟

 لوص ارتباط حرفم پایان محض به و منوال همین در

 رسید گوشم به مادرم مهربان و گرم صدای و شد

 :گفت که

 دخترم؟ جانم -



 نعطری دنبال میریم داریم مسیح منو مامان سالم -

 ...یننش نگران بدم اطالع گفتم برگردم دیر شاید

 :گفت آرامش و رویی خوش با مادرم

 مسیح تا باشین خودتون مواظب عزیزم برین -

 !راحته خیالمون پدرت و من پیشته

 خداحافظی هایش حرف شنیدن از خوشحال

 جبتع با و منتظر که مسیح به رو و کردم کوتاهی

 :گفتم میکرد نگاهم

 !...بریم بزن

 رو آسمان و برسیم مقصد به بود مانده ساعتی یک

 .میرفت تاریکی به

 وقفت جاده کنار راهی بین رستوران دیدن با مسیح

 :گفت میکرد نگاهم مهربانی با حالیکه در و کرد



 و استرس از امروز من بخوریم چیزی یه بریم بیا -

 !بخورم نتونستم هیچی نگرانی

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 چی؟ برای نگرانی و استرس -

 و انداخت جانبم به داری معنی نگاهه سکوت در او

 .شد پیاده ماشین از

 رد که بفهمم را آخرش نگاهه معنی میکردم سعی

 :فتگ متواضعانه و لبخند با و کرد باز را من سمت

 ای؟ نقره چشم شی پیاده نمیخوای -

 .دمش پیاده ماشین از و گرفت ام خنده توصیفش از

 و آورد در صدا به را دزدگیر و بست را در هم او

 تسم به هم ی شانه به شانه و آمد کنارم آن از پس

 .رفتیم رستوران



 روح و آرام محیط و بود دنجی و شیک رستوران

 .داشت نوازی

 مسیح از جلوتر من مختصری غذای صرف از پس

 .شدم خارج رستوران از

 مرا همراهم تلفن زنگ صدای منوال همین در

 روف کیفم در را دستم سرعت به کرد خود متوجه

 ندا خاله شماره دیدن با کردم خارج را آن و بردم

 میلی بی با و نشست ام پیشانی روی بر غلیظی اخم

 :دادم پاسخ

 خوبین؟ خاله سالم -

 هب آرمان ی وقفه بی های فریاد و وحشتناک صدای

 و بغض پر صدای لحظه چند از پس و رسید گوشم

 :گفت نگرانی با که خاله گریان



 خودشو داره آرمان کن یکاری خدا رو تو نقره -

 !میکشه

 داغون میزنه دستشه دم چی هر و اتاقش تو رفته

 !بیاره خودش سر بالیی یه میترسم میکنه

 به واضح آرمان صدای که کرد سکوت ای لحظه

 عربده بلند صدای با که حالی در رسید گوشم

 :میکشید

 !نقـــــره میـــــــکنم نابــــــودت -

 کسی میکنم نابودت قســـــــــــم بخــــــدا

 ...بزنه پس منو نداره جرات

 !هیچکس یا میشی من مال یا

 !میکنم نابودت



 تهدیدهای و هایش حرف شنیدن از قلبم ضربان

 .بود رفته باال وحشتناکش

 گسست هم از را افکارم ی رشته دوباره خاله صدای

 هل آرمان های حرف از بود مشخص حالیکه در

 :گفت لکنت با کرده

 خطی؟ پشت عزیزم جان نقره -

 هم خودم گوش به حتی که صدایی با و آرامی به

 :گفتم نرسیده

 ...آره -

 اینجا بیا نگیر جدی رو آرمان های حرف عزیزم -

 ...کنی آرومش فقط میتونی تو

 حال انهم در و دادم تکیه مسیح ماشین به ناتوانی با

 :گفتم ضعیفی صدای با



 بزارین خودم حال به و من میکنم خواهش خاله -

 هر بزارین کرده جهنم رو زندگیم ساله سه آرمان

 اب که کاری جواب داره اون بکنه داره دوست کاری

 نمک کاری واسش نمیتونم من میده پس و کرد پرند

 !نیست ما بین تنفر جز احساسی هیچ چون

 ...!بکشه عذاب اونه نوبت حاال

 ...ولی -

 و تعجب با شد کشیده دستم گوشی،از ناگهان

 یرهخ مسیح عصبی و خشمگین صورت به ناباوری

 چسبانده گوشش به را ام گوشی حالیکه در شدم

 ...میشد بیشتر لحظه هر خشمش بود

 بدون را ارتباط اندکی زمان مدت گذشت از پس

 کتش جیب در را ام گوشی و کرد قطع حرفی هیچ



 مالیمت با.کرد باز برایم را ماشین در و گذاشت

 و منشاند ماشین صندلی روی بر و گرفت را دستم

 ممیداد تکیه صندلی به را سرم من که حال همان در

 :گفت نوازشگر و آرام صدای با

 بدی رو هات فامیل جواب نمیخواد دلم دیگه -

 رو نامزدی مراسم تا خالت ی خانواده مخصوصا

 عزیزم؟ باشه بگیریم

 خیره مهربانش و مقتدر چشمان در درماندگی با

 :گفتم وار زمزمه و شدم

 ...بخواد اون اگه! میترسم آرمان تهدیدهای از من -

 را شا اشاره انگشت برسد پایان به حرفم نگذاشت

 :گفت جدی و محکم و گذاشت هایم لب روی بر



 رسیبت چیزی از نمیخواد دلم کنارتم من وقتی تا -

 دلت آرمان ی سایه حتی نمیدم اجازه باش مطمعن

 باشه؟!خودش به برسه چه بلرزونه رو

 در اش مهربانی و حمایت همه این از شوق اشک

 و خوشی از لبریز قلبم و کرد خوش جا چشمانم

 کارهایش و ها حرف با لحظه هر مسیح.شد آرامش

 رفشح تایید در.میکرد خودش شیفته مرا بیشتر

 و همد تکان تایید ی نشانه به سری توانستم تنها

 :گفتم آهسته

 ...باشه -

 و تبس را من سمت در و کشید عمیقی نفس مسیح

 نشست راننده صندلی روی بر و جایش در دوباره

 و کرد روشن را پخش استارت زدن از پس و



 دش باعث و انداخت طنین گوشم در زیبایی آهنگ

 .ردبخو گره مسیح دار معنی و زیبا نگاهه در نگاهم

 )ماهه یه احمدوند،آهنگ مهدی(

 بود هنهفت ای جمله مسیح زیبای و شیفته نگاهه در

 .میکردم شماری لحظه شنیدنش برای من که

 گول را خودم هم شاید و نداشتم باور را آن اما

 دیگری طوره خود برای را اش ساده نگاهه و میزدم

 ...میکردم تعبیر

 ...نمیدانم

 دیگر اما داشتم دوست را نگاهش بود چه هر اما

 .بردم زیر به سر و نیاوردم تاب

 ...کرد حرکت و کشید صداداری نفس هم او



 یمرسید ویال به ساعت یک گذشت از پس باالخره

 .شد باز در و زد را ریموت آرامش با مسیح و

 و رفتیم ویال سمت به هم با ماشین پارک از پس

 :گفت میزد لبخند حالیکه در مسیح و شدیم وارد

 زا من بسپارم خدا به میتونم فقط رو خودم و تو -

 !برنمیام عطرین پس از بیام بر کسی هر پس

 !باش خودت مواظب

 را عطرین بلند صدای با و خندیدم حرفش از

 :فراخواندم

 !عـــــــــــــــطرین....عــــــــــــــطرین -

 و هسراسیم عطرین که بود گذشته لحظه چند تنها

 به حالیکه در و آمد بیرون اتاقش از ناباوری با

 :گفت جیغ با میدوید سمتمان



 !نقــــــــــــــــــــــره -

 هب محلی کوچیکترین اینکه بدون و گفت را این

 .گرفت آغوشم در شدت به بگذارد مسیح

 به چشمم که فشردم می خودم به را او خنده با

 و رمغرو نگاهی با پله راه باالی از که افتاد دختری

 ...میکرد تماشایمان متکبرانه

 نعطری که بود مانده ثابت دخترک روی بر نگاهم

 قابل غیر خوشحالی با و کرد جدا خودش از مرا

 :گفت وصفی

 نقره بود شده تنگ برات دلم چقدر خدا وای -

 !بیشعوری خیلی که واقعا

 رفتی؟ یهو گذاشتی کجا



 خواهی عذر لحن با و زدم رویش به مهربانی لبخند

 :گفتم

 ...عزیزم ببخش -

 :گفت بدجنسی لبخند با عطرین

 ...نمیبخشمت -

 یحمس آمد می سمتمان به آتوسا که منوال همین در

 :گفت خنده با

 تدوست فقط ها اینجام منم مثال جان عطرین سالم -

 !هاومد برادرتم انگار نه انگار میگیری تحویل رو

 با و کرد نثارش آبداری ی غره چشم عطرین

 :گفت دلخوری



 ببینمت ندارم چشم که نزن حرف من با اصال تو -

 و خواستگاری بریم واست قراره فرداشب مسیح

 بشم؟ متوجه حاال باید من

 !داد خبر بهم پیش ساعت یک تازه مامان

 .شد نزدیکمان آتوسا

 الاحو و داد دست او با محبت و خوشرویی با مسیح

. ادد را پاسخش مهربانی با هم آتوسا و کرد پرسی

 دراز میلی بی با را دستش آمد من سمت به او از بعد

 شلوار جیب در را دستش یک حالیکه در و کرد

 :گفت میبرد فرو تنگش جین

 !جون نقره خوشبختم باهاتون آشنایی از -

 نداشت حرفش با سنخیتی هیچ رفتارش



 با و فشردم گرمی به را دستش همه این با اما

 :گفتم خوشرویی

 ...طور همین منم -

 حدس که طور همان حرفم ی ادامه در عطرین

 :گفت میزدم

 ...نقره خالم دختر آتوسا -

 :گفتم حرفم تکمیل در

 !جان آتوسا -

 آن  خاطر همین به و مسیح خاله دختر آتوسا پس

 .بود او اتاق در شب

 یب با مان معارفه پایان از پس بالفاصله عطرین

 یکردم تماشایمان سکوت در که مسیح به رو طاقتی

 :گفت عصبانیت با



 مبش متوجه امروز باید من چرا راد آقای نگفتی -

 خواستگاری بریم جنابعالی برای شب فردا قراره

 ها؟

 دمش متوجه آتوسا عصبی و غمگین صورت دیدن با

 .دارد مسیح به احساسی او مطمعنا

 :بردارم او از را رویم شد باعث مسیح صدای

 نمیخوای حاال اومد پیش یهویی چی همه آخه -

 بشه؟ خوانواده عروس قراره کی بدونی

 و تانداخ باال ای شانه ظاهری تفاوتی بی با عطرین

 :گفت

 !نه -

 بمجذو نگاهه حالیکه در و زد جذابی لبخند مسیح

 :گفت میدوخت من به را زیبایش و کننده



 ...س؟ه نقر خانواده عروس بگم اگه حتی -

 کردن خوشحالی و داد و جیغ کلی از پس عطرین

 رفتن برای و برود اتاقش به داد رضایت باالخره

 .شود اماده

 قابال و زد نق مسیح و من سر بر حد چه تا که بماند

 .کرد نثارمان زیبا

 وعصبی ناراحت شدت به عطرین برعکس اتوسا

 والهح خصمانه نگاههای بیگاه و گاه و میرسید بنظر

 .میکرد ام

 روی بر وسایلم از کمی مقدار کردن جمع از پس

 در که مبهمی ی اینده به و نشستم اتاقم در تخت

 و وردخ در به تقه چند که اندیشیدم می بود انتظارم

 .شد وارد عصبی و ناراحت صورتی با عطرین



 امد می سمتم به و بست می را اتاق در درحالیکه

 :گفت غرغرکنان

 کجا داره نچسب ی دختره این نمیدونم من اه -

 روب پاشو بگه بهش نیست یکی دنبالمون میاد

 چهار االن روز دو روز یک مهمونی خب خونتون

 .....بختکـــــــ انداخته لنگر خورده کنگر روزه

 گرفته ام خنده هم هایش حرف از شدت به که من

 : گفتم بودم کرده تعجب هم و بود

 میگی؟ کیو -

 اورد یم پایین بانمکی حالت با را صدایش درحالیکه

 : گفت

 !کیو ای دیگه میگم رو اتی -

 : گفتم ناباوری با



 ناسالمتی میاد خوشت ازش تو میکردم فکر من -

 !دخترخالته

 : تگف و کرد مچاله را اش قیافه حرفم شنیدن با او

 همیمون که زیادی روز یه واسه فقط اما میاد خوشم -

 !همیکن عصبی خودشیرینیش و رفتاراش با ادمو

 میادن خوشم هیچ مسیح پیش حرکاتش از مخصوصا

 !بچسبونه بهش خودشو میخواد همش انگار

 و عصبی بخواهم انکه بی عطرین های حرف از

 : گفتم و شدم کالفه

 ؟میکنی فکر اینجوری تو که کرده چیکار مگه -

 اهسته و کرد نزدیکتر من به را خودش عطرین

 : گفت



 ویال از و زد سرت به یهو که شبی اون نمیدونی -

 و مسیح اتاق تو اومد سراسیمه خانم مژده رفتی

 و شدی ماشینت سوار دست به ساک تو گفت

 ...رفتی

 سدلواپ انقدر شد حالی چه نمیدونی داداشم بیچاره

 ور لباسش اینکه بدون حتی که بود مضطرب و

 اتوسام میون این ویال در سمت دویید کنه عوض

 هی و چسبیده بهش دوقلو چسب مثل

 خودش میری؟خب کجا مسیــــح...میگفت

 !احرف این از و ااومدم تو بخاطره من بیا برمیگرده

 مسیح اخرش که کرد تکرار رو حرفش انقدر

 لوچه و لب با اونم و زد داد سرش و شد کفری

 !ویال تو برگشت اویزون



 زنگ بهت مدام و میمردم نگرانی از داشتم من حاال

 خرمگس مثل اونم نمیدادی جواب تو و میزدم

 هی و میکرد پیچم سوال هی سوال هی معرکه

 :میگفت

 کیه؟ نقره این عطرین -

 دنبالش؟ میره داره مسیح چرا

 ....حرفا این از و داره دوسش مگه

 تسلیم افرین جان به جان حسادت از داشت

 ......میکرد

 به که میدادم گوش عطرین حرفهای به بادقت

 لحن با و شد وارد آتوسا و بازشد دراتاق یکباره

 نعطری به رو من حضوره گرفتن درنظر بدون بدی

 :گفت



 ...میکنم صدات دارم اینجایی؟دوساعته عطرین اه-

 :گفت و کرد اخمی عطرین

 اتاق این مگه ضمن نشنیدم؟در رو صدات من چرا-

 اومدی و انداختی پایین رو سرت همینجور نداره در

 الس هفت و بیست و بزرگتری من از که داخل؟تو

 !بدم تذکر بهت رو چیزا این نباید من سنته

 صورت و بود گرفته ام خنده عطرین حرفهای از

 .میکرد تحریکم بیشتر هم اتوسا خشم از قرمز

 با ک حالی در کنایه و نیش با او منوال همین در

 :گفت میکرد نگاهم توزانه کینه و حسادت

 همین واسه بودی داداشت زن با صحبت گرم-

 مسیح بیاین زودتر نشنیدی رو زدنم در صدای

 !منتظره



 سرش پشت را در و شد خارج اتاق از و گفت را این

 ...بست محکم

 با را سرش حالیکه در نمکی با لحن با عطرین

 :گفت میداد تکان تاسف

 بریم زودتر پاشو!رفت دست از بچه...آخ...آخ...آخ

 !نیورده در هم رو مسیح صدای تا

 رفتمگ پشت از را دستش که شد بلند تخت روی از

 :گفتم و

 شد؟ پیداش یهو چطوری آتوسا نگفتی-

 :گفت و نشست کنارم در دوباره عطرین

 شمال گفتم بهت که خالمه همون دختر آتوسا -

 شدیم لقبو اینجا دانشگاه ما شنیده تا!میکنه زندگی



 اومده کرده جمع چمدون باهامونه هم مسیح و

 ...اینجا

 به هم آتوسا بود کم مریم داشتم کم را همین فقط

 .بود شده اضافه او

 :فتمگ عطرین به رو و باشم تفاوت بی کردم سعی 

 !منتظره مسیح دیگه بریم حاال باشه خب آها -

 که چرا نبودم موفق ظاهرم حفظ در زیاد ظاهرا

 حلقه ام شانه دوره را دستش حالیکه در عطرین

 :گفت محبت و مهربانی با میکرد

 باش مطمئن شدی؟ ناراحت چرا نقره؟ شد چی -

 هک طور همون نمیاد چشش به تو جز هیچکی مسیح

 نیومده خوشش دختری هیچ از سال سی این تو

 .بود



 ...باخت بهت رو قلبش تو دیدن با اما 

 وت ب عاشقانش نگاههای میشناسم رو برادرم من

 ...محبته و حرف پر

 .کردم مشتاقش چشمان ی حواله را سردم نگاهه

 قرار عقد و مسیح و من ی نقشه از عطرین بیچاره

 مریم نمیدانست حتی و نداشت خبر مان دادی

 !من نه است برادرش ی معشوقه

 دیگری طوره خودش برای را او ی ساده نگاههای و

 !بود کرده تعبیر

 :گفتم پاسخش در تنها لب زیر وار زمزمه

 ...میدونم -



 ایلموس برداشتن از پس و شدم بلند جایم از سپس

 ویال حیاط وبه شدیم خارج اتاق از عطرین با همراه

 ...رفتیم

 با ودب ایستاده کنارش در آتوسا حالیکه در مسیح

 کوچکم ساک آمد سمتمان به عطرین و من دیدن

 .گرفت دستانم از پرمهری لبخند با همراه را

 :گفت و کرد باز اعتراض به لب خنده با عطرین 

 اون ندیدی؟ خواهرتو چمدون غوله آقا هووی -

 ستهخ گرفتی دستش از تندی رو زنت فسقلی ساک

 ...ذلیل زن مردای این از میاد بدم آنقد نشه؟

 رد حالیکه در زد رویم به ای عاشقانه لبخند مسیح

 :گفت میزد موج محبت صدایش



 مواظبش باید شکننده و ظریف خیلی من خانم -

 !باشم

 با دمیخندی بلند صدای با حرفش از بعد که عطرین

 تحسین و عمیق لبخند مسیح های حرف شنیدن

 از من اما کرد خوش جا لبانش روی بر آمیزی

 و بودم برده فرو گریبان در سر شرم و خجالت

 را مسیح چشمان به کردن نگاه جرات

 جزیی حرکاتش و او های حرف میدانستم...نداشتم

 ی کلمه هر چرا نمیدانستم اما است مان نقشه از

 وجودم عمق به آورد می زبان به که آمیزی محبت

 .یشدم بیتابش قبل از بیشتر قلبم و نشست می

 نسبتا ی فاصله در ک آتوسا منوال همین در

 : گفت عصبانیت با داشت قرار ما از نزدیکی



 !شد سبز علف پام زیر دیگه بیاین مسیح اه -

 لب زیر او حرف پایان از پس بالفاصله عطرین

 :گفت کنان غرغر

 نمیدونم من...انداز خاک وسط این میگی چی تو -

 !باهامون میاد داره کجا پا سنگ این

 هب رو آرامی به اش جذبه پر و جدی صدای با مسیح

 :گفت عطرین

 یناا دایی پیش رفته خاله زشته عطرین کن بس -

 ام پیش برگرده خاله تا و تنهاس آتوسا و کانادا

 !میمونه

 ماا شدم دلخور مسیح پشتیبانی از چرا نمیدانم

 ممیرفت ماشین سمت به حالیکه در و نزدم حرفی

 ...کشیدم خودم با هم را عطرین



 صندوق در هایمان ساک گذاشتن از پس مسیح

 و عقب صندلی در دادم ترجیح من.شد سوار عقب

 حمسی رفتار از هنوز چون. بنشینم عطرین پیش

 لدلی بی ام دلخوری میدانستم چند هر بودم دلخور

 .است

 جلوی درب سرعت به خواسته خدا از هم آتوسا

 رد دیدنم با مسیح. نشست و کرد باز را ماشین

 به رو خشک و جدی و کرد اخمی عقب صندلی

 :گفت آتوسا

 ...!جلو بیاد نقره بشین پشت برو آتی -

 یب صورت اما بودم شده زده ذوق حرفش از بااینکه

 حالیکه در سردی به و گرفتم خودم به تفاوتی



 هجذب پر نگاهه در ماشین جلوی ی آیینه از نگاهم

 :گفتم بود خورده گره او

 ..!.بشینم عطرین پیش میخوام من نداره لزومی -

 در و شد تر غلیظ اخمش حرفم شنیدن از مسیح

 ...شد پیاده آن از و کرده باز را ماشین

 متمالی با و سکوت در و کرد باز را پشت در مسیح

 درب.  کرد پیاده ماشین از مرا و گرفت را بازویم

 حالت با آتوسا به رو و کرد باز را خودرو جلوی

 :گفت دستوری

 !شو پیاده زود آتی -

 مسیح جانب ب ای مظلومانه نگاهه ناراحتی با او

 : گفت و انداخت



 نهبشی جلو خواد نمی خودش نقره خب مسیح ولی -

 داری؟ اصراری چه تو

 :گفت و انداخت او به آلودی غضب نگاهه مسیح

 هک نیست خودش دست نقره شو پیاده گفتم -

 ...بشینه کنارم باید اون بگیره تصمیم بخواد

 نامحسوس طور به حالیکه در میلی بی با آتوسا

 لوج صندلی از میکرد ام حواله را اش عصبانی نگاهه

 مه مسیح. گرفت جای عطرین کنار در و شد پیاده

 سنف حالیکه در و نشاند جلو صندلی روی بر را من

 رس دوباره و بست مرا سمت در کشید می عمیقی

 .برگشت جایش



 خوشحال و شاد او ی ساده حرکت همین از قدر آن

 فوص گر بیان نمیتوانست ای کلمه هیچ ک بودم

 .باشد خوشم حاله

 کیف از را آن شد بلند ام گوشی اس ام اس صدای

 و بود عطرین طرف از پیام. کردم خارج ام دستی

 :بود نوشته آن در

 از االن کنه جمع دختررو این بیاد یکی خدا رو تو -

 و یلیل شما از گفتن من از میکنه سکته ناراحتی

 !نشنیدن مجنون

 روی رب کنترلی اینکه بدون و بود گرفته ام خنده

 به شروع آرامی نسبتا صدای با باشم داشته خودم

 وجهمت افتاد مسیح به نگاهم وقتی. کردم خندیدن

 نگاهه از. میکند نگاه خندیدنم به لذت با شدم



 ارهیکب به ام خنده و شدم هل اش عاشقانه و شیفته

 آمد در سخن به عطرین منوال همین در... شد قطع

 :گفت مسیح به رو و

 یه کردی وقت خدا رضای محض جان داداش -

 آرزو هزارتا جوونم من بخدا بنداز هم جاده به نگاه

 نه؟هنوز مگه داری آرزو هزارتا خودتم تازه دارم

 ...نچشیدی رو وصل شیرین طعم

 سیحم شیطنت پر و زیبا لبخند. خندید خبیثانه و

 و دادم دلداری خودم به اما.داد فزونی را قلبم تپش

 مشکلی پس کرده قبول رو شرطام اون گفتم

 ...نیست

 رجب به را من ابتدا مسیح تهران به رسیدنمان با

 عمارت به عطرین و آتوسا و او آن بعداز و رساند



 ماا شوم جدا مسیح از نمیخواست دلم.بازگشتند

 برای را خودم کم کم باید و نداشتم چاره حیف

 ...میکردم آماده شب فردا مراسم

 ماشین در را ساکم شدم متوجه اتاق به ورودم با

 هدوبار. شد بلند نهادم از آه و ام گذاشته جا مسیح

 یم پذیرایی از حالیکه در کردم تن به را مانتویم

 حرف همراهش تلفن با که مادرم به رو گذشتم

 :گفتم دست اشاره با میزد

 .بیارم رو ساکم میرم من -

 بسته و باز را چشمانش حرفم تایید در هم او

 . رفتم پارکینگ به و شدم خارج برج از...کرد

 برج هب مرتضی آقا توسط مسیح دستور به ماشینم

 آوردم در صدا به را دزدگیر.بود شده گردانده بر



 ناگهان ک میرفتم سمتش به کردم پیدا را آن و

 با نم و شد کشیده پشت از شخصی توسط دستم

 بعق به تپید می شدت به قلبم حالیکه در جیغ

 بود نمانده چیزی روبرویم شخص دیدن با برگشتم

 ...کنم تهی قالب

 نشسته خون به چشمان و اشفته ظاهری با ارمان

 .میکرد نگاهم

 اردیو و در به را خودش اسیر کبوتری مانند قلبم

 .کوبید می ام سینه

 .داشتم وحشت او با شدن تنها از شدت به

 پرحرارتش و گرم دستان از را دستم خواستم

 نتخشو با درحالیکه و نداد اجازه که بکشم بیرون

 از را انها گرفت می را دستم هردو وصفی غیرقابل



 چانه حال همان در و کرد قفل کمرم روی بر پشت

 زیر و گذاشت ام شانه روی بر پشت از را اش

 زمزمه ترسناک و انگیز خوف صدایی با گوشم

 :کرد

 اره؟ متنفری من از که -

 من و هستی زرنگی دختره خیلی تو نقره میدونی

 ....بگم احسنت خودم انتخاب به باید

 با و اوردم وجود به سختی به من که شرایطی از تو

 پادرمیونی تا کردم راضی رو اقاجون بدبختی هزار

 و کردی استفاده علیهم بر خواستگاری واسه کنه

 !کردی تموم خودت نفع به چیزو همه

 خنده هب هیستیریک و بلند صدایی با و گفت را این

 .افتاد



 حصار از تا میکردم تقال امیدی نا با درحالیکه

 : گفتم عصبانیت با شوم ازاد دستانش

 جونم از روانی؟چی برنمیداری سرم از دست چرا -

 میخوای؟

 ودب شده تر جری هایم حرف شنیدن با انگار که او

 فسن درحالیکه و کشید بیشتر پشت از را دستم

 الی از میخورد گردنم به گرمش و دار تب های

 :گفت هایش دندان

 !کشوندی جنون به منو تو ولی ام روانی من اره -

 بدونی؟ پرند مرگه مقصر منو میخوای کی تا

 یک و بچگونه عشق چوب احمق ی دختره اون

 !خورد رو طرفش



 بر در را وجودم تمامه خشم مهمالتش شنیدن با

 پرند به ورچط ببینم و کنم تحمل نمیتوانستم گرفت

 .میکند توهین پاکش عشق و

 حتی و است دلی سنگ ادم چه او میفهمیدم تازه

 پشیمان و ناراحت بیچاره پرند مرگ از ای ذره

 .نیست

 موجود به مضاعفی نیروی حد از بیش عصبانیت

 .کرد منتقل

 لهبالفاص و کردم ازاد را دستم سریع حرکت یک با

 هب محکمی سیلی و برگرداندم سمتش به را رویم

 ادفری سرش بر خشم نهایت با و نواختم صورتش

 : زدم

 ...ارمان تو به لعنــــــت -



 قعاش میدونست کاش داشت دوست بیچاره پرند

 بعده حتی که شده ارزشی بی و پست ادم چه

 !میزنه حرف دربارش خودخواهانه اینطور مرگشم

 ییعن میدی پس کارتو تاوان تو باش مطمئن ولی

 بر ار دستش ارمان!بدی پس تاوان میکنم کاری من

 غضب و خشم با و بود گذاشته ام سیلی جای روی

 هدرحالیک و امد طرفم به یکباره که میکرد نگاهم

 وردا جلو را سرش میچسباند ماشین کاپوت به مرا

 در و گرفت قرار صورتم از نزدیکی فاصله در و

 :گفت و شد خیره چشمانم

 ریانج این تو نباید اما نقره میگی راست تو شاید -

 هب هم تو گناهکارم من اگه بدونی مقصر منو فقط

 لعنتیت چشمای این چون گناهکاری من اندازه

 !ببینم تو غیر رو کسی نمیداد اجازه



 و بودم تو عاشق کردم باز چشم که وقتی اون از

 .داشتم دوست

 چرا بودی کرده جادو منو ایت نقره چشمای با تو

 بفهمی؟ نمیخوای

 و رمغرو تو بود زیر به سر و اروم که پرند برعکس

 ...سرکشیت عاشق من و بودی سرکش

 !.....میکنم رامت روز یه باش مطمئن اما

 را ام زده یخ نگاهه و زدم امیزی تمسخر لبخنده

 :گفتم و کردم روشنش سبز چشمان حواله

 !ارمان نمیشم تو رام بمیرم اگه باش مطمئن -

 سایه پس نمونده ازدواجم تا چیزی نکن فراموش

 !بردار زندگیم از رو نحست ی

 : گفت و زد نیشخندی او



 نوم هنوز ولی گرمه راد مسیح به پشتت میدونم -

 کنی عوض رو نظرت میکنم پیشنهاد بهت نشناختی

 ندگیز سره از دست بگی خوشکلت بادیگارده به و

 بدجور اون هم و خودت هم وگرنه برداره من

 !میشین پشیمون

 ندارو و دار و کنم نابودت نمیخواد دلم من نقره

 کنی دیوانم اگه اما بگیرم ازت رو عزیزانت وهمه

 !میکنم کارو این

 قدرت و پرید شدت به رنگم تهدیدش و حرف از

 .نداشتم تکلم

 حفظ او پیش را غرورم تا میکردم را ام سعی تمام

 .نشود سرازیر اشکانم و کنم



 تعادل میدانستم و میشناختم خوبی به را ارمان

 ات بیفتد کسی با لج دنده سره اگر و ندارد روحی

 !نیست بردار دست نکند تالفی

 ملبان روی بر نگاهش ام پریده رنگ دیدن با ارمان

 کترنزدی را صورتش ارامی به درحالیکه و ماند ثابت

 :گفت بیمارگونه حالتی با و وار زمزمه اورد می

 کنی؟ درکم نمیخوای چرا -

 الهم باشه قرار اگه و بکشم دست ازت نمیتونم من

 بهت هم ای دیگه کسه دست نمیزارم نشی من

 !برسه

 داشت هفاصل لبانم با انگشت بند یک از کمتر تنها

 هزارم در و زدم پس خودم روی از را او قدرت با که

 و شدم سوار و کردم باز را ماشینم درب ثانیه



 ورود جلوی تا زدم را ان مرکزی قفل بالفاصله

 .بگیرم را ارمان

 اب و ارامی به بود شده غافلگیر حرکتم از که او

 امد یم سمتم به میکرد ام عصبی مرموزکه لبخندی

 پدال روی بر را پایم و زدم استارت سرعت به که

 جیغ خراش گوش صدای درحالیکه و فشردم گاز

 .شدم دور انجا از میداد ازار را گوشم ها الستیک

 دش سرازیر اشکانم پارکینگ از خروجم محض به

 .شکست بغضم و

 بار چندین توصیف قابل غیر خشمی و جنون با

 ریادف و کوبیدم ماشین ی پنجره شیشه به محکم

 :زدم



 ازت!لعنــــــت!تـــــــــو به لعنت -

 !متنفر....متنفـــــــرم

 بهم راا قشنگم های برنامه همه تهدیدش با او

 ان و ودب نگذاشته برایم بیشتر راه یک و بود ریخته

 !بود مسیح از جدایی هم

 محتاج  چقد و بود شده تنگ برایش دلم چقدر

 !بودم گرش حمایت و پرقدرت حضوره

 چند تنها و بدهم را عمرم از نصفی بودم حاضر

 !مکن تماشایش و باشم کنارش در بیشتر لحظه

 تربیش اشکانم زیبایش و جذاب صورت اوری یاد با

 !میریختند پایین قبل از

 عاشقانه که را مردی زندگی نمیتوانستم اما

 !بیندازم خطر به را داشتم دوستش



 به بودم حاضر که بودم اش دیوانه و عاشق انقدر

 فدا را ام زندگی و خودم اش اسودگی و او خاطره

 ...کنم ازدواج ارمان با و کنم

 مرگ با مساوی برایم ارمان با ازدواج هرچند

 .....بود

 نماشی در و عمارت در پشت که میشد ساعتی یک

 تممیریخ اشک ریز یک که همانطور و بودم نشسته

 اما.بودم مسیح از جدایی جز ای چاره راهه فکره به

 یرسیدمم نتیجه به کمتر میکردم فکر بیشتر هرچه

 شب نه از ربعی ساعت!میشدم نزدیکتر جدایی به و

 .دنباش عمارت در مسیح میکردم دعا و بود گذشته

 ستا صد در صد ام پشیمانی دیدنش با میدانستم

 .نمیخواستم را این من



 شیدممیک زمین روی بر را پایم درحالیکه سستی با

 .شدم پیاده ماشین از

 ی دکمه فشردن با رفتم عمارت درب سمت به

 این در را پایم که افتادم روزی اولین یاده به ایفون

 .گذاشتم عمارت

 فکر این به و میگذشت اتفاق ان از ماه ده حدود

 نااش او با و نمیدیدم را عطرین هرگز کاش میکردم

 .نمیشدم

 انهاشپزخ به ام تشنگی رفع برای شب ان کاش ای

 حمسی ی کننده مسخ و جادویی چشمان و نمیرفتم

 !نمیدیدم را



 مرا گرش حمایت و پرقدرت حضوره با او کاش ای

 وا جنس از همچنان من و نمیکرد خودش ی شیفته

 !ماندم می باقی متنفر

 .بود زده هم بر را ام زندگی معادالت تمام او اما

 با در که بودم دردم پر و انگیز غم افکاره غریق

 !دمش وارد ناتوانی با من و شد باز هم از تیکی صدای

 :گفتم و امدم خودم به ای لحظه

 که مباش قوی اونقدر باید باشم ضعیف نباید من -

 فراهم عالقم مورد مرد زندگی برای ارامش بتونم

 !ببینه صدمه نزارم و کنم

 .مکرد پاک را صورتم روی بر های اشک دستمال با

 لب رب لبخند همیشه مثل که افتاد عطرین به نگاهم

 .بود امده استقبالم به



 لشد میتوانستم چطور داشتم دوستش چقدر خدایا

 بشکنم؟ را

 و بود امده تهران به شمال از ارزو و امید کلی با او

 دوستش بهترین و برادرش یگانه ازدواج برای

 .بود کشیده ها نقشه

 هایش نقشه رحمی بی و قصاوت کمال در باید من و

 !میکردم براب نقش را

 پریده رنگ و حال بی صورت دیدن با که عطرین

 به سیدلواپ با بود خشکیده لبانش روی بر لبخند ام

 : گفت حال همان در و امد سمتم

 دوستم؟ شده چی -

 قرمزه؟ چرا پریده؟چشات رنگت چرا



 هرگ دو صدایی با و زدم رویش به جانی کم لبخند

 :گفتم بغض تاثیره از

 خونس؟ جون عطیه -

 کانت حرفم تایید ی نشانه به را سرش بالفاصله او

 گذاشت می کمرم پست را دستش حالیکه در و داد

 :گفت

 !کارشه اتاق تو خواهری اره -

 ندب تاب با شدم اتوسا متوجه سالن به ورودمان با

 درحالیکه همرنگش شورتک و ای قهوه نازک

 سوهان مشغول بود انداخته هم روی بر را پاهایش

 .بود هایش ناخن کشیدن

 و انداخت جانبم به کوتاهی نگاهه تنها دیدنم با

 .شد کارش مشغول دوباره



 مهه این با ندیده مرا اصال گویا میکرد رفتار طوری

 که عطرین با همراه و کردم زیرلب سالمی من

 هب بود مانده خیره اتوسا روی بر اش خصمانه نگاهه

 !رفتیم مادرش کار اتاق سمت

 هب ارام ی ضربه چند عطرین انجا به رسیدنمان با

 .شدیم وارد هم با و کرد باز را ان و زد در

 میز روی بر را دستش در کتاب دیدنم با خانم عطیه

 اغوشم در و امد سمتم به نگرانی با و گذاشت

 : گفت دلواپسی با و گرفت

 ......وضعیه؟ چه شده؟این چی!عزیزم سالم -

 ههنگا و نشستم مبل روی بر خانم عطیه کمک با

 پرسوالش و نگران صورت به را غمگینم و دردالود

 :گفتم و دوختم



 واقعا من حقیقتش جون عطیه میخوام معذرت -

 !بزنم حرفو این باید چطور نمیدونم

 و گرم دستان درحالیکه و نشست کنارم در او

 لحنی با میکرد حلقه ام شانه دوره را اش مادرانه

 : گفت صادقانه و بخش اسایش

 لمث منو پس عزیزی عطرین مثل برام تو دخترم -

 !باش راحت و بدون نرگس

 :منالید بغض با و زد حلقه چشمانم در دوباره اشک

 برای نیاین شب فردا بگم اومدم جون عطیه -

 !خواستگاری

 !کنم ازدواج نمیخوام من...من

 بلند نعطری ناباور جیغ حرفم پایان از پس بالفاصله

 : گفت عصبانیت با و



 چــــــــــــــی؟ -

 نقره؟ میگی چی میفهمی هیچ

 !دیوونه برداشته سنگ پاره مخت نکنه

 و میشد سرازیر چشمانم از اشک درشت قطرات

 گویم؟ب میتوانستم چه نداشتم گفتن برای حرفی

 بارم میخواست دلش چه هر داشت حق عطرین

 .کند

 در و کرد پاره را افکارم رشته خانم عطیه صدای

 :گفت کند صحبت منطقی میکرد سعی حالیکه

 !نگو چیزی لطفا جان عطرین -

 بدونم؟ رو دلیلت میشه عزیزم جان نقره

 ملتمسانه و دوختم او به را نگاهم درماندگی با

 : گفتم



 نمیتونم چون نپرسین میکنم خواهش -

 نای شما کنم خواهش ازتون تا اینجا اومدم من بگم

 !بگین مسیح به رو مساله

 و کرد نگاهم غلیظی اخم و عصبانیت با عطرین

 : گفت

 اومد که مسیح نپرسین چیزی شما مامان اره -

 !میفهمیم رو علتش

 : نالیدم و دوختم عطرین به را الودم اشک نگاهه

 مسیح دیگه نمیخوام من عطرین میکنم خواهش -

 !ببینم رو

 شپای روی بر را مشتش حرفم از خشمگین عطرین

 : زد فریاد تقریبا و کوبید

 نقره؟ کردی فکر چی -



 میشه؟ خیالت بی مسیح کردی خیال

 کشکه؟ اون عشق کردی فکر

 وت اینکه به برسه چه کنه نمی ولت دلیل با اون

 .......نداری کارت واسه هم دلیلی

 نبینیش؟ میخوای کی تا

 کنی؟ فرار میخوای کی تا

 احمق؟ داره دوست چقدر میدونی

 چه او شدم عصبی عطرین نادانی همه این از

 میدانست؟

 و تاب بی دل و برادرش عشق از خالی قلب از او

 خواندمی را مسیح تپش هر با که من تمنای از لبریز

 !نداشت خبر



 اتاق در سمت به حالیکه در و شدم بلند جایم از 

 :گفتم میرفتم

 میخوام رو برادرت صالح من باش مطمئن -

 !عطرین

 تماشایمان واج و هاج و گیج که خانم عطیه به رو

 .کردم کوتاهی خداحافظی میکرد

 در زا خواستم و کشیدم پایین به را در دستگیره

 ناکیوحشت اخم با که مسیح دیدن با که بروم بیرون

 ....شد خارج بدنم از روح بود ایستاده در پشت

 با هک قلبم وار دیوانه تپش گرفتن نظر در بدون

 هزد یخ و سرد نگاهه بود رسیده اوجش به او دیدن

 کنارش از اعتنا بی و دوختم صورتش به را ام

 ...گذشتم



 یکباره که میرفتم عمارت خروجی درب سمت به

 ...شدم معلق اسمان و زمین میان

 ردهک بلندم دست دو روی بر کاهی پر مانند مسیح

 مدو طبقه سمت به داشت غلیظی اخم درحالیکه و

 !میرفت

 شناراحت و عصبی صدای که کنم اعتراض خواستم

 :بست را دهانم

 و خودم دست کاری یه نمیخوام نگو هیچی -

 !بدم خودت

 شا عضالنی ی شانه روی بر را دستم عصبانیت با

 :گفتم و بزنم پسش کردم سعی و گذاشتم

 !پاییـــــــــــن بزارم دیوونه پایین بزارم -



 هادام راهش به بدهد گوش حرفم به اینکه بدون او

 که شدم عطرین پیروزمندانه نگاهه متوجه که میداد

 و بود ایستاده مادرش اتاق درب جلوی سکوت در

 .میکرد نگاهمان

 عطیه میکردم شکر را خدا شرایط ان در تنها من و

 دادممی احتمال البته و نیامده بیرون اتاقش از خانم

 .باشد مسیح و عطرین های نقشه جزو مساله این

 توساا میرفت باال ها پله از مسیح که منوال همین در 

 پله از و بود شده خارج اتاقش از تازه ظاهرا که هم

 ان در دیدنمان با امد می اول ی طبقه سمت به ها

 ویر بر را دستش و کشید خفیفی جیغ وضعیت

 ناباوری با و گذاشت دهانش

 عصبانیت با مسیح اما !مسیـــــــــــــح:گفت



 از و امد دستش کار حساب که کرد نگاهش طوری

 !دوید پایین پله

 توساا اینکه از اما بگویم دروغ خودم به نمیتوانستم

 !بودم خوشحال بود دیده حالت ان در را ما

 اتاقش در او که حال همان در و کردم تقال دوباره اما

 :گفتم میکرد باز را

 نمیشنوی؟ مسیح پایین بزارم گفتم -

 لمب روی بر مرا و بست سرمان پشت را اتاق در او

 کنارم در هم خودش و گذاشت پایین اتاق درون

 .نشست

 من کنم فرار انجا از و شوم بلند جایم از خواستم

 ممیدانست و نداشتم را او با نزدیکی همه این طاقت



 انماشک و میشکند بغضم بزنم حرف ای کلمه اگر

 ...میشوم پشیمان تصمیمم از و میشود سرازیر

 تمدس مچ او بالفاصله که شدم خیز نیم مبل روی از

 تیعصبانی با و نشاند جایم در مرا دوباره و گرفت را

 :گفت وصف غیرقابل

 بیرون اتاق این از نداری حق ندادم اجازه وقتی تا -

 !بری

 :فتمگ سردی به و گرفتم خود به تفاوت بی ظاهری

 !بدم گوش حرفات به نمیبینم لزومی -

 ؟بود کاری چه این رفت ابروم عطرین و اتوسا جلو

 تاقما تو بیای بگم خوش زبون با اگه میدونستم -

 داشتم؟ هم ای دیگه ی چاره بنظرت نمیای



 یکنده حد چه تا تو میدونم خوب من ندونه هرکی

 !لجبازی و

 مانده خیره چشمانم روی بر که جذابش نگاهه از

 ودب زحمتی هر به اما بودم شده لبریز هیجان از بود

 حرف به نسبت تفاوت بی و کردم جمع را خودم

 نای او که شوم بلند جایم از دوباره خواستم هایش

 پیچید کمرم دوره را اش عضالنی و قوی بازوی بار

 فاصله در و خودش کناره در مرا درحالیکه و

 :فتگ بلندی تقریبا صدای با مینشاند نزدیکی

 یجای نمیزارم نزدی حرف تا نقره بشین گفتم -

 !.....بری

 گرش عصیان حضور از چطور که بود عجیب برایم

 .میبردم لذت هم



 ودب نهفته مرد این وجوده در چیزی چه نمیدانستم

 .بودم اش شیفته اندازه این تا من که

 و خصمانه و شد عصبی ام خیره نگاهه دیدن با او

 :گفت امیز تهدید

 میکنی؟ فکر چی به -

 نه؟ بگی نمیخوای

 : گفتم و شدم هل عصبانیتش دیدن با

 !هیچی به -

 ...شده دیرم برم باید من

 بود پیچیده کمرم دوره به که را دستش حلقه مسیح

 :گفت و کرد قبل از تر تنگ

 من گفته و گرفته تماس مادرت با تاحاال عطرین -

 !میرسونمت



 راهی هیچ برایم او که چرا شد بلند نهادم از اه

 پس جواب باید صورت هر در من و بود نگذاشته

 بگویم؟ میتوانستم چه اما میدادم

 هم از را افکارم ی رشته جذابش و پرابهت صدای

 :گفت و گسست

 ارهچ هیچ چون نباشی فرار راهه دنبال بهتره نقره -

 !بدی توضیح باید و نداری ای

 بیایم فرداشب نمیخوای چرا شنیدم رو حرفات

 خواستگاری؟ واسه

 !میخوام ازت کننده قانع و درست جواب یه

 رداو می زبان به که ای کلمه هر با میکردم احساس

 یم فزونی عصبانیتش و میگیرد اوج هم صدایش

 .یابد



 و شدم وارد مالیمت دره از خاطر همین به

 بود خورده گره هم در که دستانم به درحالیکه

 :گفتم میشدم خیره

 هنقش هم با ما مبهمه واست حرفام کجای نمیفهمم -

 یباز نمیخوام و شدم پشیمون من حاال و کشیدیم

 !کنم

 و انداخت ام چانه زیره را ازادش دست مسیح

 هخیر چشمانم در و میکرد بلند را سرم درحالیکه

 :گفت میشد

 وبیخ دروغگوی بگم؟تو بهت باید دیگه چندبار -

 و روشن چشمای بخوای خودتم اگه نقره نیستی

 !میده لو چیرو همه شفافت



 رسیدممیت که بود رفته باال انچنان قلبم های تپش

 .کند رسوایم لحظه هر

 پافشاری حرفم روی بر و بردم زیر به سر دوباره

 :گفتم دوباره و کردم

 روغد بهت  اما نیستم خوبی دروغگوی من درسته -

 ...نمیگم

 رو ممادر و پدر نمیتونم میبینم میکنم فکر هرچی

 ...بدم بازی

 و بودم متنفر مذکر جنس از همیشه من درضمن و

 ...بدم ازارت رفتارام با بعدا نمیخوام

 صحبت جون عطیه با و اومدم خودم همین برای

 !نندازم دردسر تو هم تورو تا کردم



 و نیفتاده اتفاق بینمون چیزی هنوز حال هر در

 رو بعدی حوادث جلوی نشده دیر تا میتونیم

 !بگیریم

 خشمش هایم حرف شنیدن با لحظه هر مسیح

 دایشص به عصبانیت این درحالیکه و میشد بیشتر

 :گفت بود کرده سرایت نیز

 باور رو گانت بچه های دلیل من کردی فکر -

 شده؟ چت ؟تو میکنم

 .بستم را چشمانم

 الیلد این با و نمیکند قانعش هایم حرف میدانستم 

 .کنم راضیش نمیتوانم افتاده پا و پیش

 هب فکری یکباره که بودم ای چاره راهه دنبال به

 از دهانم درحالیکه و کشیدم اهی و رسید ذهنم



 و زدم را خالص تیر بود شده بدمزه حرفم تلخی

 :گفتم

 ...گفتم دروغ من میگی راست تو -

 ارمان با میخوام و گرفتم رو تصمیمم من...من اما

 !.....کنم ازدواج

 بمجان ب وحشتناکی نگاهه انچنان حرف این زدن با

 سپس شدم پشیمان ان اززدن شدت به که انداخت

 :گفت اش وپرجذبه خشمگین باصدای

 میگم چی هر حاال نقره نکن بازی من اعصاب با -

 میدی جوابمو نه و اره با فقط

 فهمیدی؟خودتخوبمیدونیاگهدروغبگیمیفهمم

 ...میگی پسفقطراستشرو



 جدی حدی به کالمش لحن و بودم ترسیده قدر ان

 تأیید ی نشانه به را سرم تنها که بود ومحکم

 ی ادامه در او و دادم تکان باال و پایین به حرفش

 و شد خیره چشمانم در الود غضب بانگاهی حرفش

 :گفت

 درسته؟ دیدی رو ارمان تو -

 هاینک از قبل دوباره ک بدهم را پاسخش خواستم

 مهای لب روی بر را اش اشاره انگشت کنم باز لب

 گفت؟ و گذاشت

 !میگی رو راستش فقط -

 مامت میدانستم درحالیکه ناراحتی وبا کردم نگاهش

 :گفتم شده اب بر نقش هایم نقشه

 اره -



 :گفت باعصبانیت دوباره مسیح

 اینجا؟ بیای اینکه از قبل -

 :گفتم بغض با حرفش تأیید در دوباره

 !اره -

 شعصبانیت و تر غلیظ لحظه هر اخمش حالیکه در او

 :گفت میشد بیشتر هم

 اره؟ کرد تهدیدت اون -

 درحالیکه و کنم مهار را بغضم نتوانستم دیگر

 میشد سرازیر چشمانم از اشک درشت قطرات

 و پهن ی درسینه ترس و درماندگی با را سرم

 لرزان صدایی با و کردم پنهان اش مردانه

 تو اب اگه کرد تهدیدم...کرد تهدیدم اره...اره:نالیدم

 میترسم من...میگیره ازم رو چیزم همه کنم ازدواج



 اطرافیانم نمیخوام من...میترسم ازش من مسیح

 ...نمیخوام...ببینن صدمه من بخاطره

 درحالیکه  و گرفت اغوشم در وجود باتمام مسیح

 گوشم زیر میکشید سرم روی بر ارام را دستش

 :گفت و کرد نجوا

 ما...باشی قوی باید تو اما میدونم...عزیزم میدونم -

 قول بهت...میزاریم سر پشت رو بحران این هم با

 !بزنه بهت اسیبی اون نزارم میدم

 من به!توخالیه و پوچ تهدیداش تمام کن باور

 !نقره اعتمادکن

 رتصو فقط ارمان با ازدواج با تو کنم کمکت بزار 

 !هتبا منو و خودت زندگی و میکنی روپاک مسأله



 حل چیز همه بریم پیش نقشمون طبق ما اگه اما

 !میشه

 ...بود کرده ارامم قوی مسکنی مانند هایش حرف

 رزی به را خوبی احساس اش مردانه و عطرتلخ بوی

 نیاد جای ترین امن برایم اغوشش و میدواند پوستم

 زا خیس چشمان و شدم جدا او از میلی بی با.....بود

 و دوختم اش جدی و جذاب صورت به را اشکم

 :گفتم

 هیچ دیگه واقعا من مسیح کنم چیکار میگی -

 !نمیرسه ذهنم به فکری

 را ماشکان محبت و ازمهر دنیایی و مالیمت با مسیح

 ابق دستانش با را صورتم حالیکه در و کرد پاک

 :گفت میگرفت



 و رنگ خوش چشمای این میخوای کی تا تو ـ

 کنی؟ بارونی رو قشنگت

 ندارم رو اشکات دیدن طاقت بگم زبونی چه به

 !نقره

 گونه بودم ومطمئن بودم شده خجالت و شرم غرق

 ...گرفته رنگ هایم

 تانمدس بود شده شرمگینم صورت متوجه ک مسیح

 و کرد عوض را صحبت مسیر و گرفت دست در را

 :گفت

 ...نقره کن گوش حرفام به خوب ـ

 هدفع اون بری جایی تنها نداری حق بعد به این از 

 ...نکردی گوش حرفم به اما گفتم بهت ساحل تو



 یمیمون منتظر هم تو و خونه میگردونم برت االنم

 ...بیایم خواستگاری برای شب فردا ما تا

 کنی فکر بدی چیز هیچ به شب فردا تا نمیخواد دلم

 عزیزم؟ فهمیدی

 ...بسپار من به چیرو همه

 باشه؟

 با و دادم تکان مسیح های حرف تأیید در را سرم

 :گفتم جانی کم لبخند و امیز شیطنت لحن

 اجازه؟ اقا ـ

 خونمون؟ برم میتونم حاال

 شدمی خیره چشمانم در عاشقانه نگاه با حالیکه در

 :گفت امیز محبت و مهربان صدایی و شیفته لحنی با

 !میبرمت ولی،خودم کوچولو اره ـ



 اینه میز سمت به و شد بلند جایش از و گفت را این

 .رفت اتاقش در

 اتاق...شوم دقیق اطرافم به توانستم او رفتن از پس

 ود تخت یک و بود ودلباز بزرگ العاده فوق مسیح

 تداش قرار ان وسط در نگار و نقش پر چوبی نفره

 هک دی ای ال یک و مجهز صوتی سیستم همراهه به

 .بود دیوار دل در

 چشم به اتاق دور تا دور زیبایش های عکس و

 ...میخورد

 هک ماند ثابت هایش عکس از یکی روی بر نگاهم

 هب را سرش درحالیکه برهنه ای تنه باال با ان در

 یندورب به را زیبایش چشمان بود داده تکیه دیوار

 ...بود دوخته عکاسی



 یقو عضالت روی بر و امد پایین اگاه ناخود نگاهم

 ...ماند ثابت اش تیکه شش شکم و بازوها

 هب شیطنتش پر صدای با ک بودم افکارم در غرق

 :امدم خودم

 یادگاری بهت عکسمو میتونم داری دوست اگه ـ

 !بدم

 .خندید مرموزانه و گفت را این

 هب بدجنسی با و کنم راحفظ ارامشم کردم سعی

 :وگفتم کردم اشاره عکسش

 دیوار از رو عکس این بودم تو جای من ـ

 !افتادی زشت توش خیلی چون برمیداشتم



 و ستادای ام سینه به سینه و خندید بلند صدای با او

 ودب مانده ثابت چشمانم روی بر نگاهش درحالیکه

 :گفت

 ...کوچولو؟ حسودی خیلی میدونستی ـ

 رتاس به ونگاهی ایستادم اتاقم در قدی اینه جلوی

 .انداختم پایم

 ردهک تن به بلندی استین و رنگ شیری پیراهن

 دامان و بود زیبا العاده فوق سادگی درعین ک بودم

 .بود گرفته بر در حریصانه را موزونم

 رنگ از کمربندش و ها دکمه و یقه درقسمت

 نگر با زیبایی تضاد و بود شده استفاده مشکی

 به نهایت بی و بود کرده ایجاد پیراهن شیری

 .امد می سفیدم و لطیف پوست



 اب همرنگ تلی بلندم و نرم موهای شسوار از پس

 روی بر را هایم چتری و گذاشتم سر بر لباسم

 .کردم مالیمی ارایش و ریختم ام پیشانی

 یریش سانتی ده پاشنه های کفش پوشیدن از پس

 ... رفتم بیرون اتاق از رنگم

 پذیرایی درون ایستاده ساعت سمت به نگاهم

 نشان را هشت به مانده ربع یک که شد کشیده

 هیجان شدت از که عطرین های گفته وطبق میداد

 هشت ساعت نبود بند پا روی بر شوق و شور و

 می ام خواستگاری برای اش خانواده با همراه

 .امدند

 قرار ام شانه روی بر دستی ک بودم افکارم غرق

 .گرفت



 لبخندی مادرم دیدن با و انداختم جانبم ب نگاهی

 :گفتم و پاشیدم صورتم به مهربان

 مامان؟ شدم خوب ـ

 پایم تا سر به پرشور و امیز تحسین نگاهی او

 :گفت امیز محبت لحنی با و انداخت

 ...گلم دختره شدی قشنگ العاده فوق ـ

 در اشک و بود کرده بغض حالیکه در سپس

 :گفت بود زده حلقه چشمانش

 سیک دست رو یکدونم یکی روز یه نمیکردم فکر ـ

 مورد و باشخصیت پسر مسیح چند هر بسپارم

 تأیید اونو لحاظ هر از پدرت و من و اعتمادیه

 !میکنیم

 .گرفتم دراغوشش مهربانانه



 .شد فشرده درد و غم از قلبم

 و نیست بیش ای نقشه همه ها این میدانستم چون

 زج کسی و هستم مسیح از جدایی ب محکوم روزی

 !دانست نمی را موضوع این خودم

 میرفت باد بر روزی که ارزوهایی و مادرم برای دلم

 ...میسوخت

 ...شویم جدا هم از شد باعث اپارتمان زنگ

 هم پدرم منوال همین در رفت در سمت به مادرم

 کنار در و شد خارج اتاقش از پوشیده شلوار کت

 ...کردند استقبال مهمانان از و ایستاد مادرم

 ...گذشت اش شیرینی و تلخی تمام با هم شب ان

 اش ای قهوه دوخت خوش شلوار و کت در مسیح

 هلحظ چند تا که طوری بود شده جذاب و زیبا واقعا



 شده باعث مساله همین و میکردم نگاهش مبهوت

 برایم خواستگاری مجلس انتهای تا عطرین بود

 .کند خنده و تفریح حسابی و بگیرد دست

 از ربیشت من و بود نیامده انها با اتوسا شکر را خدا

 ...بودم خوشحال نیامدنش از همه

 هر و شد انداخته بعد روزه دو برای صیغه قراره

 درک صیغه برای را مسیح عجله و اصرار من چند

 پرسیدم می را اش عجله دلیل وقتی و نمیکردم

 ...نمیشنیدم درستی جواب

 ما مهریه مبلغ برای ک راد اقای پیشنهاد مقابل در

 کمال در بود گرفته نظر در را باالیی العاده فوق رقم

 ابلمق در و کردم رد را پیشنهادش فروتنی و متانت



 تنها را ام مهریه  جمع زده شگفت و متعجب نگاه

 ...کردم بیان سکه یک و رز گل شاخه یک

 ی نشانه پدرم و مادر امیز تحسین و مهربان لبخند

 .بود حرفم از انها رضایت

 تگذش باد و برق مانند صیغه تا مانده باقی روز دو

 که دیدم محضر در را خود زدنی هم بر چشم در و

 در شیفتگی و عالقه با و نشسته کنارم در مسیح

 .بود مانده خیره صورتم

 قیقتح میبینم چشمانش در که عشقی نمیدانستم

 ...ام اشفته ذهن توهم یا است

 ...صیغه خواندن از پس



 ادهالع فوق ی حلقه فروشی و محبت کمال در مسیح

 در بودیم کرده خریداری قبل از ک قیمتی گران

 .نشاند انگشتم

 ایگرم از که قلبم وار دیوانه های تپش  لحظه ان در

 ردمیک منتقل وجودم به که زیبایی حس و نگاهش

 .بود کرده ام کالفه میگرفت نشأت

 که دبو افتاده هم سر پشت و سریع اتفاقات انقدر

 .بود سخت برایم باورش

 هب این و  بود شده جاری میانمان ساله یک صیغه

 ودمب مسیح همسر سال یک تا من که بود این معنی

 ملتهب و گرم را وجودم مسأله این به فکر حتی و

 .اندمیکش پوستم زیر به را مرموز احساسی و میکرد



 با که عطرین محضر از خروجمان محض به

 خنده به را همه هایش شیطنت و ها سروصدا

 ریدستو و مزه با لحن با و امد نزدیکم بود انداخته

 :گفت

 !بریم بدو زنداداش ـ

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 کجا؟ بریم؟ ـ

 :گفت و کرد تعجب بیشتر هم من از او

 !دیگه ما ی خونه معلومه خب....وا ـ

 در بودم شده مسیح همسر که حاال چرا نمیدانم

 با خاطر همین به بودم معذب عمارت به رفتن

 نکنم ناراحت را عطرین که طوری مهربان لبخندی

 :گفتم



 ... عزیزم تر مناسب فرصت یه باشه ـ

 کنم جمع رو وسایلم خونه برگردم باید االن من

 اهدانشگ روزه چندین و خونه برگشتیم ترم وسط

 که وت نمونده ترم پایان امتحانای تا چیزی نرفتیم

 !میدونی بهتر

 هب خانوم عطیه بزند حرفی عطرین اینکه از قبل

 :گفت مهربانی با و امد در حرف

 یکل مسیح خواست به امشب برای ما عزیزم ولی ـ

 عنوان به رو تو رسما میخوایم چون داریم مهمون

 به ناباور و زده شگفت...کنیم معرفی مسیح نامزد

 ان شدم خیره مسیح پرشیطنت و خندان صورت

 رس میخواست دلم که بودم عصبانی کارش از قدر

 ...کنم جدا تنش از



 و حمسی سفید المبورگینی در نشستن محض به

 زدمی استارت او حالیکه در شدیم تنها که هنگامی

 قریبات و کردم نگاهش عصبانیت با میکرد حرکت و

 :گفتم و زدم جیغ

 مسیح؟ بود کاری چه این ـ

 :فتگ شیطنت با و کرد نگاهم مهربان و لبخند با او

 عزیزم؟ کار کدوم ـ

 کی حالیکه در و گرفت حرصم بیشتر حرفش از

 :گفتم میکوبیدم ماشین کف روی بر را پایم

 ...چیه منظورم میدونی خوب خودت ـ

 داشتیم؟ نداشتیم قراری همچین ما

 انداختی؟ راه رو مسخره مهمونی این چرا



 چیکار میخوای شدیم جدا هم از که سال یک بعده 

 شود تمام حرفم نگذاشت...بگیری جشن کنی؟بازم

 در را مدست حالیکه در وصف قابل غیر عصبانیتی با

 :گفت میداد فشار و میگرفت دستش

 ...کن بس ـ

 ینمیکن فراموش هیچوقت میزنم االن که رو حرفی

 و الس یک این تو قول به قبل تا نمیخواد دلم نقره

 بشنوم ازت جدایی از حرفی صیغه شدن تموم

 فهمیدی؟

 میکردم احساس که میفشرد را دستم انچنان

 هایش حرف و است شدن خورد حال در انگشتانم

 جرأت که بود کرده بیان محکم و جدی انقدر را

 ...نداشتم کردن مخالفت



 ی نشانه به را سرم تنها که بودم ترسیده قدر ان

 که مه او و دادم تکان باال و پایین به حرفش تأیید

 مالیم دوباره ناخواگاه بود شده ترسم متوجه

 همان در و کرد کم را دستش فشار و شد ومهربان

 :گفت امیز محبت لحنی با حال

 ...نبود خودم دست کوچولو ببخش منو ـ

 من!داشتیم قرار هم با ما باشی نکرده فراموش اگه

 ی ترشیده دخترای شر نامزدیمون اعالم با میخوام

 ...کنم کم رو فامیل

 او به را حق من و بود منطقی کامال هایش حرف

 کنیم کمک بهم ما بود قرار صورت هر در میدادم

 ...برسیم مقاصدمان به و



 احتماال هم من و کند کم را ارمان شر او بود قرار

 یزت دندان مسیح برای که را شان فامیل دختران شر

 را کار این میل کمال با من چند هر. بودند کرده

 هب مطعلق تنها را مسیح چون میدادم انجام برایش

 را او نبودم حاضر وجهه هیچ به و میدانستم خودم

 ...کنم تقسیم کسی با

 رایب تا رفتیم خرید مرکز به مسیح درخواست به

 اصرارهای و کنیم تهیه مناسبی لباس جشن شب

 لیقهس به او و بود فایده بی لباس نخریدن برای من

 ایمبر کفشش ست با همراه زیبایی خودپیراهن ی

 به دل در حالیکه در من تأیید از پس و کرد انتخاب

 ار ان میگفتم احسنت اش العاده فوق ی سلیقه

 عمارت سمت به هم با ان از پس و کرد خریداری

 ...برگشتیم



 باغ به ناباوری با نگاهم عمارت به ورودمان با

 ستهب آذین تر تمام چه هر زیبایی به که شد دوخته

 .بود شده

 یبترت مسیح میکردم خیال که تصورم عکس بر 

 یصندل و میز و باغ دیدن با داده را کوچکی مهمانی

 استرس و است راه در بزرگی جشن شدم متوجه ها

 ... گرفت بر در را وجودم سرتاسر اضطراب و

 یکهحال در و کنم پنهان او از را اضطرابم نتوانستم 

 :فتمگ تشویش پر لحنی با میکردیم طی را شنی راه

 کردین؟ دعوت نفرو چند -

 گرمی به را دستم بود حاالتم متوجه کامال که او

 ی حواله را آرامش و آمیز محبت نگاهه و فشرد

 : گفت و کرد آرامم نا چشمان



 ؟ کوچولو هستی چی نگران نفر دویست حدود -

 و شد حبس ام سینه در نفس حرفش شنیدن با

 بیشتر نگرانی شدت از را دستش ناخودآگاه

 : کردم زمزمه ناراحتی با و فشردم

 من به عطرین خبره؟ چه آخه...  من خدای وای -

 ! کشورن از خارج شما ی خانواده ی همه بود گفته

 نماشی دارد بر من از را نگاهش اینکه بدون مسیح

 گرفت دستش دو هر در را دستم و کرد خاموش را

 به اونها ی همه: گفت بخشی آسایش لحن با و

 اضطراب میدونم... ! ایران اومدن من نامزدی خاطر

 باش مطمئن اینجام من اما میدم حق بهت و داری

 نیست  قرار هم بدی اتفاق هیچ و نمیزارم تنهات

 ! دلم عزیزه بیفته



 ... بود کرده آرامم معمول طبق حرفهایش

 ما زندگی در گرش حمایت حضوره اگر نمیدانستم 

 ...  میکردم چه نبود

 و کردم خارج اش مردانه و قوی دستان از را دستم

 : گفتم و کردم تالفی را مهربانش لبخند

 ... چیز همه بخاطره ازت ممنونم -

 گرمش و باصالبت صدای با و کرد بانمکی اخم

 : گفت

 شکرت باید من کنی تشکر بخوای که نکردم کاری -

 ....داری حضور زندگیم تو اینکه بخاطره کنم

 مهرش پر نگاهه حواله را ام شناسانه قدر نگاهه 

 ... ! شدم پیاده ماشین از و کردم



 عطیه که شدیم عمارت وارد یکدیگر  شادوش دو 

 دندآم استقبالمان به شوق و شور با عطرین و خانم

 در خندید می خوشی سر با حالیکه در عطرین

 : گفت شیطنت با و کشید آغوشم

 ! خونه به اومد عروس چونه نه زدیم چک نه -

 ی بوسه حالیکه در و گرفت ام خنده حرفش از

 : مگفت نشاندم می اش گونه روی بر آمیزی محبت

 !دختره نیاری کم زبون از وقت یه -

 را دستم حالیکه در و خندید بلند صدای با او

 هب رو شوم همراه او با میکرد مجبور مرا و میکشید

 :گفت مسیح

 اون بعد داداش بده قرض بهم شب تا رو خانمت -

 !.... تو مال دیگه



 عمارت دوم طبقه در اتاقش به عطرین با همراه

 .رفتیم

 شدم جوانی نسبتا خانم متوجه ورودمان محض به

 .بود نشسته منتظرمان اتاق در مبل روی بر که

 در هم او و دوختم عطرین به را سوالم پر نگاهه

 :گفت و زد لبخندی نگاهم جوابه

 نبهتری از یکی سحرجون میکنم معرفی خواهری -

 هم سحر منوال همین در!هستن اینجا ارایشگرهای

 رمیگ به را دستانم درحالیکه و شد بلند جایش از

 :گفت رویی خوش با میفشرد

 !دیدنت از خوشحالم خیلی عزیزم سالم -

 فوق کردن تعریف جون عطرین که همونجور

 !طناز و زیبا العاده



 :فتمگ و زدم مهربان لبخندی فروتنی با تعریفش از

 لطف عطرین!سحرجون همینطور منم...سالم -

 !داره

 ایشار میز صندلی روی بر و کشید را دستم عطرین

 و کند شروع را کارش خواست سحر از و نشاند

 :گفت

 !شما تحویل ما خوشکل عروس اینم سحر بیا -

 لباس بزرگ ی جعبه حال همان در و گفت را این

 بود دهکر تهیه و انتخاب برایم مسیح که را کفشم و

 خارج اتاق از خواست و گذاشت تختش روی بر

 :گفتم که شود

 عطرین؟ کجا -

 :گفت و کرد ام حواله مهربانی نگاهه او



 خواستگاری شب از بزنم اتوسا به سر یه میرم -

 ....کرده حبس اتاق تو خودشو مسیح

 !نه یا داره الزم چیزی ببینم برم

 که وت وگرنه پیشش میرم مامان اصراره به من البته

 !میشناسی منو

 !ندارم رو لوس دخترای ی حوصله و حال اصال

 ...بده انجام کارشو سحرجون تا بشین تو

 !بدرخشی لحاظ هر از امشب میخواد دلم

 هواس که دخترایی نبودن کم ما فامیل و اشنا تو

 !بودن کرده تیز دندون داداشم

 هی قراره و کرده اصرار جون نرگس به مامانم البته

 !بیان شمام های فامیل از سری

 :گفتم تعجب از شده گرد چشمان و ناباوری با



 چــــــی؟ -

 ی خنده من بد حال از فارغ و خیالی بی با عطرین

 :گفت و کرد داری صدا

 ادم دیوونه میکنی شکلی این چرا رو چشمات -

 !میترسه

 انبی امشب توام های فامیل از تا چند قراره گفتم

 عیس و کشیدم عمیقی ؟نفس.زدم بدی حرف اینجا

 اشوب به او که طوری و کنم حفظ را ارامشم کردم

 :گفتم و زدم اجباری لبخند نبرد پی درونم

 !میگفتی بهم زودتر کاش...باشه اها -

 :گفت زنان لبخند عطرین

 خواهری نشده عوض چیزی فهمیدی که حاالم -

 !فعال برم دیگه من



 و مشوش افکاره دریای در مرا و رفت او

 !گذاشت تنها پراضطرابم

 امد؟ می امشب جشن به هم ارمان یعنی

 زا حتی و بود افتاده جانم به خوره مانند سوال این

 ....میکشیدم عذاب ان تصور

 طور همان و کنم فراموش را چیز همه کردم سعی

 از ار دهنده آزار مسموم افکار بود گفته مسیح که

 ...کنم دور ذهنم

 لبخندی مسیح زیبای و جذاب صورت آوری یاد با

 والمن همین در که بست نقش لبانم بر دلنشین

 :گفت که آورد خود به مرا سحر صدای

 !شده تموم کارم عزیزم -

 !شدی العاده فوق داشتم انتظار که جور همون



 !کنندست خیره و گیر چشم واقعا زیباییت

 :کرد اضافه شیطنت با سپس

 !شوهرت حال به خوش -

 که داشت نوسان ذهنم در شوهر ی کلمه هنوز

 .افتاد آینه درون ی نقره به نگاهم

 اما کنم تعریف خودم از نداشتم عادت وقت هیچ

 ...کردم شکر ام زیبایی بخاطر را خدا لحظه آن در

 ندهنشا صورتم روی بر روشنی و الیت آرایش سحر

 .بود

 دودی و طالیی رنگ دو از چشمم پشت برای 

 ات دور نیز باریکی چشم خط و بود کرده استفاده

 چشمانم ای نقره رنگ که بود کشیده چشمم دور

 .میداد نشان تر جذاب و زیباتر برابر هزار را



 روی بر که رنگی خوش گلبهی ی رژگونه و رژ و

 ...بود کرده پیدا زیبابی نمای  سفیدم پوست

 آرایش بسته و باز مدل را ام مشکی و بلند موهای

 ...ودب کرده فر بابلیس با را نوکشان و بود کرده

 زا را هایم لب آمیزی تشکر و مند رضایت لبخند

 عزیزم لطفت از ممنونم واقعا:گفتم و گشود هم

 !العادست فوق کارت

 :گفت و داد پاسخ را لبخندم متواضعانه او

 تو اییزیب نکردم کاری من میبینی کنی دقت یکم -

 !عزیزم دادی خدا و بکر

 دمش بلند صندلی روی از و کردم تشکر او از دوباره

 .شد وارد زنان لبخند عطرین منوال همین در که



 را تشدس حالیکه در و کشید خفیفی جیغ دیدنم با

 :گفت ناباورانه میگذاشت دهانش روی بر

 ی نقره معصوم و ناز ی فرشته این خدایا -

 خودمونه؟

 شیطنت و شوخی با و خندیدم هایش حرف از

 :گفتم

 بونز از کی هر! نکن چاپلوسی انقدر عطرین بسه -

 !نمیاری تو بیاره کم

 چشمی پشت که چرا بود جدی کامال انگار ولی او

 :گفت و کرد نازک برایم

 دیوونه؟ دارم شوخی تو با من مگه-

 رهس بالیی چه کردی خوشگل همه این نکردی فکر

 میاری؟ ام بیچاره داداش



 العملش عکس میکنم شماری لحظه دارم حاال از من

 ...ببینم رو

 و شرم از موجی عطرین های حرف تصور از

 منوال همین در و آورد هجوم وجودم به خجالت

 :گفت بانمک حالتی با عطرین

 کشیدی؟ خجالت عزیزم اوخی -

 رفح ندهم دستش بهانه این از بیشتر اینکه برای

 :گفتم و کردم عوض را

 کن کمکم بیا ریختن زبون همه این بجای حاال -

 ...!بپوشم لباس

 چشم میزد آمیزی شیطنت چشمک حالیکه در او

 ...آمد سمتم به و گفت باالیی بلند



 دنشنی و مسیح اهدایی های لباس پوشیدن از پس

 نتظرم و نشستم مبل روی بر عطرین زیاد تعریفات

 .شود آماده هم عطرین تا ماندم

 که چرا بود کرده مشغول را فکرم او های حرف

 و ضرحا او دیده رفته آتوسا اتاق به وقتی میگفت

 بر کامال و بوده سشوارموهایش مشغول آماده

 زندانی اتاق در را خودش که پیش روز چند عکس

 خوشحال و حال سر کامال میریخته اشک و کرده

 رایمب آتوسا نقیض و ضد رفتارهای. میرسیده بنظر

 .بود عجیب

 صدای که میزدم پا و دست آلودم وهم افکار در

 ندید با بالفاصله و آورد خود به مرا همراهم تلفن

 :دادم پاسخ مادرم عکس



 ؟!مامان جانم -

 خوبی؟ عزیزم سالم -

 :گفتم مهربانی با

 دلت نشده هیچی هنوز جان مامان خوبم آره -

 شده؟ تنگ واسم

 جلوی اما است بغض پر صدایش میکردم احساس

 دباش نداشته لرزش صدایش تا میگیرد را خودش

 :گفت و

 یکدونش یکی دختره واسه دلش آدم میشه مگه-

 نداری ازنی چیزی ببینم میخواستم عزیزم نشه تنگ

 !بیارم برات

 ...نمیخوام چیزی! مرسی نه -

 !مامان سوال یه فقط



 !بگو عزیزم جانم -

 :گفتم و گذاشتم کنار را تردید و شک

 کردی؟ دعوت هم رو ندا خاله امشب برای مامان -

 مراسم تو میدونی که خودت دخترم آره -

 !بود خواسته ازم تو خواستگاری

 .شد بهترم اینجوری ضمن در

 یزچ همه ببینه هم با رو مسیح و تو بیاد که آرمان

 !میشه تموم براش

 ایبر دلم اما میشد میگفت او که همونطور کاش ای

 .بود باور خوش اندازه این تا که سوخت مادرم

 قطع ار ارتباط صحبت کمی بعد و نگفتم چیزی ولی

 .کردم



 و خورد اتاق در به تقه چند ارتباط قطع محض به

 .شد وارد آتوسا

 .دش گرد تعجب از چشمانم لباس آن در دیدنش با

 لتهدک تاب همراهه به داشت پا به کوتاهی شلوارک

 تلخ هایش سرشانه و شکم قسمت که تنه نیم و

 .بود

 مهمانی مناسب حداقل و بود ای زننده لباس واقعا 

 .نبود امشب

 دادن سالم در و زدم رویش به لبخندی همه این با

 .کردم دستی پیش

 میکرد نگاهم خیره و مات لحظه چند برای که او اما

 داد پاسخ را سالمم  وار زمزمه و کرد اخمی یکباره



 که عطرین به رو و گرفت من از را نگاهش و

 :گفت بود لباسش تعویض مشغول

 !داره کارت مسیح پایین بیا زود عطرین -

 ردمیک نثارم ای غره چشم حالیکه در و گفت را این

 .شد خارج اتاق از

 سحر  صدای حتی که بود مشهود رفتارش آنقدر

 روی بر را لوازمش کیف حالیکه در و آمد در هم

 عطرین و من به رو تعجب با میگذاشت دوشش

 :گفت

 بود؟ عصبانی و ناراحت انقدر چرا خانم این -

 :فتگ ناراحت و عصبی لحنی با پاسخش در عطرین

 !میشه منفجر حسادت از داره بیچاره -



 مکن عوض را بحث اینکه برای و گری میانجی با

 :گفتم

 قضاوت زود عطرین ناراحته مادرش نبود از شاید -

 !نکن

 :گفت و داد پاسخ حرص با عطرین

 !نیست طور این میدونی خوب خودتم -

 ار سوالش جواب گویا که سحر به رو و گفت را این

 :گفت بود گرفته

 همراهیت در جلوی تا عزیزم بیا جون سحر -

 ...لطفت از ممنونم میکنم

 از پس و زد رویش به لبخندی فروتنی با سحر

 خارج اتاق از عطرین با همراه من با خداحافظی

 .شدند



 چند که بود نگذشته رفتنشان از دقیقه چند هنوز

 :گفتم تردید با خورد در به تقه

 !بفرمایید -

 .شد وارد مسیح گذر دیر لحظه چند از پس

 گویا هک کوبید می ام سینه قفسه به آنچنان قلبم

 ...ردبپ بیرون و بشکافد را آن پوسته میخواست

 تیح و بود شده حبس ام سینه در نفس دیدنش با

 .نداشتم هم خوردن تکان قدرت

 .بود کرده ام کالفه قلبم ضربان بلند صدای

 ماا میدید ها لباس این در مرا او که نبود بار اولین

 ره از مسیح و بودم محرم او به که بود باری اولین

 .بود تر نزدیک من به دیگری زمان



 بوی که میگشتم وضعیت ان از فراری راهه دنبال به

 را ان و کرد نوازش را مشامم بویش خوش عطر

 .کردم احساس همیشه از تر نزدیک

 ام قدمی یک در که دیدنش با و کردم بلند سر

 صورتم روی بر شیدایش و واله نگاهه و ایستاده

 ....شدم دسپاچه قبل از بیشتر بود مانده خیره

 کنم عوض را امده وجود به جو اینکه برای و

 نمایش به را هایم گونه چال که زدم لبخندی

 :گفتم و گذاشت

 شده؟ چی...چی -

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا

 شدم؟ زشت خیلی



 در یکباره که بودم نکرده ادا را حرفم کامل هنوز

 !شدم گم اش مردانه و گرم اغوش

 تدوس و زیبا صدای و گرفت ارام یکباره به قلبم

 :گفت و کرد کرد نجوا گوشم کناره اش داشتنی

 به عروسک یا تابلو یه دنیا جای هیچ حاال تا -

 !ندیدم تو خوشکلی

 شدی؟ زشت میگی تو وقت اون

 دلم که شدی خواستنی و زیبا حدی به االن تو

 جز هیچکی که جایی ببرمت و بدزدمت میخواد

 !کنه نگات نتونه خودم

 لذت غرق اش خودخواهانه و شیرین های حرف از

 !شدم



 سال یک خوشحالی و خوشبختی این میدانستم

 و کنم ریسک میخواست دلم اما ندارد دوام بیشتر

 کسی هر از برایم که او تقدیم را وجودم تمام

 .بکنم است عزیزتر

 عمیقی نفس و زدم اراده بی لبخندی فکرم از

 مامت با را اش داشتنی دوست و تلخ عطر و کشیده

 !کشیدم ریه به توان

 بلق از بیشتر که چرا بود حرکاتم متوجه انگار او

 :گفت مهربانی با و فشرد خود به مرا

 به میاد هم ارمان امشب که فهمیدی میدونم -

 کنارم از نباید بگم بهت تا اومدم همین خاطره

 !بخوری تکون



 نجش به فقط. باشی چیزی نگران نمیخواد دلم و

 !بگذرون خوش و کن فکر نامزدیمون

 یباز چشمان در درحالیکه و گرفتم فاصله او از کمی

 میزد موجود اقتدار و تعصب ان در که جذابش و

 :گفتم و شدم خیره

 !بگی تو هرچی باشه -

 اوج در و کرد برداشتی چه حرفم از نمیدانم

 یقو و بزرگ دستان با را سرم حالیکه در ناباوری

 بر را اش خواستنی و داغ لبان میگرفت قاب اش

 .بوسید طوالنی را ان و گذاشت ام پیشانی روی

 جرات که بودم شده زده خجالت و شرمگین انقدر

 .نداشتم را چشمانش به کردن نگاه



 بوسه جای میکردم احساس که بود حالی در این و

 و میسوزد و گرفته اتش ام پیشانی روی بر اش

 ظاهرا که هم او...میکردم شدیدی گرمای احساس

 بدون و زد جذابی لبخند بود شده خجالتم متوجه

 ...شد خارج اتاق از حرفی هیچ

 رس با عطرین که میداد نشان را شب هشت ساعت

 یرز به سر و ارام که دیدنم با و شد اتاق وارد صدا و

 :گفت تعجب با بودم نشسته تخت لبه بر

 افتاده؟ نقره؟اتفاقی نشستی اونجا چرا -

 و اغوش سرمست هنوز بگویم میتوانستم چطور

 هستم؟ برادرت کننده دیوانه عطر

 و کوتاه پیراهن لب درحالیکه و شدم بلند جایم از

 :گفتم لبخند با میکردم مرتب را دوختم خوش



 !همینجوری هیچی -

 باید میرسیدی دیرتر یکم اگه بود رفته سر حوصلم

 !میکردی بیدارم خواب از

 :گفت محبت با عطرین

 و بود شده گرم سرم پایین خواهری ببخش منو -

 !شدم اونا مشغول اومدن مهمونا

 چطوره؟خوبه؟ لباسم راستی

 شهمرنگ شلوار و اسمانی ابی کوتاه کت به نگاهی

 .انداختم

 .بود زیبا و شیک سادگی عین در

 :گفتم و کردم صورتم ی زمیمه مهربان لبخندی

 !شدی عالی عزیزم اره -



 اشاره صورتش برنزه و مالیم ارایش به سپس و

 :گفتم دوباره و کردم

 تضاد شلوارت و کت رنگ با پوستت رنگ -

 ! بنظرم شده قشنگی

 یم اتاق درب طرف به مرا درحالیکه شیطنت با او

 :گفت کشید

 !شننمی برفی سفید شما مثل که همه دیگه بله -

 !میشدم ذغال میومدم دنیا دیرتر دقیقه دو اگه من

 :گفتم شمرده و شدم دلخور حرفش از

 !نبود این منظورم من ولی -

 دارم دوست خیلی برنزه رنگ من درضمن

 !رو مسیح پوست رنگ مخصوصا



 شدت به که زدم حرفی بخواهم اینکه بدون

 رایب خوبی ی بهانه میدانستم که چرا شدم پشیمان

 .ام داده عطرین به خنده و تفریح

 !نیست کن ول دیگر او و

 عطرین که چرا نبود ذهن از دور زیاد افکارم

 :گفت شیطنت و خنده با بالفاصله

 !باشه شیرین بزی دهن به باید علف دیگه اره -

 ! خانم بزی

 ....خندید بلند صدای با و گفت را این

 سر تا سر اضطراب حالیکه در عطرین همراه

 و شده سرازیر ها پله از بود گرفته بر در را وجودم

 .رفتیم پایین ی طبقه به



 مردان و زنان و جوانان از زیادی جمعیت دیدن با 

 ورودمان با و داشتند حضور پذیرایی سالن در که

 کردم سعی بود مانده ثابت رویم بر نگاهشان

 .بزنم لبخند و کنم حفظ را ارامشم

 مسیح گرم حضوره و حمایت سخت شرایط ان در

 .میخواستم را

 دستی ناگهان بودم او فکره در که منوال همین در

 .شد حلقه باریکم کمره دوره مردانه و قوی

 رس ان در مسیح بادیدن و انداختم جانبم به نگاهی

 .شد خوشی از ماالمال قلبم زیبا وضع و

 قدرت با کنارم در و خواند را افکارم زود چقدر

 .شد ظاهر



 و جذاب صدای که زدم رویش به زیبایی لبخند

 :گفت و شد بلند اش مردانه

 !عزیزم ببخش منو -

 !رسیدم دیر یکم که بود اومده پیش واسم کاری

 :گفتم و کردم اش حواله را امیزم محبت نگاهه

 !رسیدی موقع به درست نداره عیبی -

 نکهای بدون و زد رویم به جذابی لبخند تنها مسیح

 پرسی احوال برای کند باز کمرم دوره از را دستش

  مهمانان از

 .رفتیم

 نگاهه و بودیم شده اشنا اقوام ی همه با تقریبا

 لبتها بود ثابت رویمان بر همواره امیزشان تحسین



 نظر در را فامیل دختران خصمانه های نگاه اگر

 . نگیرم

 رایب که بختی دم دختران عطرین های گفته طبق 

 وبیبخ و نبودند کم بودند کرده تیز دندان مسیح

 دهمان ثابت رویمان بر که را بارشان حسرت نگاهه

 .میکردم احساس بود

 یدند با که بودیم رسیده سالن انتهای به تقریبا

 عمیقی نفس پدربزرگم  و پرویز ندا،عمو خاله

 .بزنم لبخند کردم سعی و کشیدم

  و رفتیم سمتشان به مسیح با همراه

 ار ترکشان قصد گرم پرسی احوال و سالم از پس

 خواندمی نام به مرا که صدایی شنیدن با که داشتیم

 ....شد حبس ام سینه در نفس



 و کنم حفظ را ام روحیه کردم سعی ارمان دیدن با

 تربیش کمرم روی بر مسیح دست فشار درحالیکه

 یخ و سرد نگاهه میگرفتم دلگرمی ان از و بود شده

 :گفتم و دوختم روشنش چشمان به را ام زده

 !ارمان اومدی خوش -

 و گفت امد خوش او به من از تبعیت به هم مسیح

 :گفت میفشرد مردانه را دستانش درحالیکه

 دعوتت نامزدی جشن برای حتما که بودم گفته -

 عاشقانه نگاهه سپس!اومدی که خوشحالم میکنم

 :گفت و انداخت جانبم به ای

 عزیزم؟ بریم -

 :گفتم و دادم پاسخ را نگاهش محبت با

 !بریم -



 انفجار حال در خشم و حرص از ارمان میدانستم

 خوبی به چشمانش و سکوت از را این و است

 .بخوانم میتوانستم

 توسط اندکی زمان مدت از پس مهمانان ی همه

 ی کننده کر صدای با و شدند دعوت باغ به خدمه

 .شد اغاز رسما جشن موزیک

 اب عطرین که بودیم نشسته مبل روی بر تازه

 :گفت و امد سمتمان به امیز شیطنت لبخندی

 با اول رقص پاشین زود تنبل دوماد و عروس -

 !شماس

 سکوت اما بودم معذب پیشامد این از شدت به

 .نگفتم چیزی و کردم



 گویا دوخت چشمانم به را نگاهش مسیح

 .بخواند چشمانم از را دلم حرف میخواست

 بدون که چرا بود گرفته را جوابش انگار 

 ار دستش و شد بلند جایش از حرفی کوچکترین

 نانز لبخند میل کمال با هم من و کرد دراز سمتم به

 روعش با و شدم بلند مبل روی از و گرفته را دستش

 هب شروع هم با بودم عاشقش که زیبایی موزیک

 تدس صدای که بود حالی در این و کردیم رقصیدن

 .میشد شنیده مهمانان جیغ و

 شدت به قلبم که بودم شده زده هیجان انقدر

 .میتپید

 .بود خرابم حال گویای اهنگ متن



 رقصمب نحو بهترین به تا میکردم را تالشم تمام اما

 !موفقم کارم در میدانستم بخوبی و

 و سنگین میزدم حدس که همانطور مسیح رقص

 .بود باوقار

 سیک کمتر بنظرم که میرقصید شیک و جذاب انقدر

 .نشود عاشقش و ببیند را او میتوانست

 بودیم همرقص هم با کامل اهنگ یک انکه از پس

 روی بر مسیح ی عاشقانه نگاهه مدت ان تمام در و

 هب بود شده باعث مساله همین بود خیره صورتم

 .کنم گرما احساس شدت

 در دوباره میکردم تشنگی احساس حالیکه در 

 که ودب نگذشته ثانیه چند هنوز و نشستیم جایمان



 هب شربت لیوان دو با و مرموز لبخندی با اتوسا

 .امد سمتمان

 هک انجا از اما بودم کرده تعجب کارش این از کمی

 وتاهیک تشکر با میکردم تشنگی احساس شدت به

 کردم مزه را محتوایش از کمی و گرفتم را لیوان

 ...شدم متعجب عجیبش ی مزه از ولی

 خوب من کرد یخ وجودم تمام ان اشنای ی مزه از

 ...میشناختم را طمع این

 یرهخ میکرد نگاهم ترس با که اتوسا به ناباوری با

 تمام کردم احساس بزنم حرفی خواستم تا شدم

 اورد می هجوم دهانم سمت به ام معده محتویات

 در میگذاشتم دهانم روی بر را دستم درحالیکه

 .دمدوی عمارت سمت به مسیح نگران نگاهه مقابله



 تاقا به توان اخرین با را خودم بود که سختی هر به

 بی و رساندم بود دوم ی طبقه اتاق اولین که مسیح

 .شدم دستشویی وارد معتلی

 نگران صدای که بود نیامده جا کامال حالم هنوز

 حد یب دلواپسی با که شنیدم در پشت از را مسیح

 :گفت مرزی و

 یهو؟ شدی چی عزیزم! نقره -

 خوبی؟ نقره

 حالم میکردم احساس که اندکی زمان مدت از پس

 .شدم خارج دستشویی از شده بهتر کمی

 در هم خانم عطیه و عطرین و مادرم مسیح بر عالوه

 اههنگ.بودند ایستاده منتظر  و داشته حضور اتاق

 .داشت رنگی هرکدام پریشانشان و اشفته



 هوعت حالت احساس دوباره که بزنم حرفی خواستم

 مانز مدت از پس بردم پناه دستشویی به و کردم

 میکردم شدیدی ضعف احساس درحالیکه طوالنی

 ....شدم خارج انجا از

 با حال همان در و امد سمتم به پریشانی با مادرم

 :گفت پریشانی

 خوبی؟ دخترم یهو شد چت اخه -

 .نبودم خوب اصال چون بود ای مسخره سوال بنظرم

 :گفتم ضعیفی صدای با

 !مامان خوبم -

 گاهمن دلواپسی با و بود ایستاده کنارم در که مسیح

 در و گذاشت ام شانه روی بر را دستش میکرد

 :تگف میچرخاند خودش سمت به را صورتم حالیکه



 عزیزم؟ مطمئنی -

 ردمک احساس بدهم را جوابش بتوانم اینکه از قبل

 دیگر پاهایم و میچرخد سرم دوره اسمان و زمین

 که بودم سقوط حال در ندارد را بدنم حمل قدرت

 در و پیچید بدنم دوره مسیح نیرومند و قوی بازوان

 فرا را عطرین که اش زده وحشت صدای حال همان

 و نفهمیدم چیزی دیگر و رسید گوشم به میخواند

 !رفتم هوش از

 اخم حالیکه در دستم در سوزشی احساس با

 .کردم باز ارامی به را چشمانم میکردم

 در شدم متوجه ناباوری کمال در و چرخاندم چشم

 رهنف دو و بزرگ تخت روی بر و هستم مسیح اتاق

 .ام کشیده دراز او ی



 را او عطر بوی شدت به جا همه میکردم احساس

 .میدهد

 بودم؟ امده انجا به چطور من اما

 که داشت نوسان ذهنم در هنوز سوال این

 متعجب عطرین و مادرم گریان چشمان دیدن با

 برای دلیلی اوردم می فشار مغزم به هرچه و شدم

 .نمیکردم پیدا گریستنشان

 کشیده با اما بخورم تکان جایم در کمی خواستم

 و شد بلند نهادم از اه دستم در سرم سوزن شدن

 :گفتم و کشیدم خفیفی جیغ

 !اااااخ -

 خبره؟ چه اینجا مامان

 میکنین؟ گریه دارین شما چرا



 تانمدس و مینشست تخت ی لبه بر حالیکه در مادرم

 :گفت میگرفت دستانش در مالیمت با را

 خوب که تو خورد بهم حالت یهو چرا بگو دخترم -

 !جشن قبل تا بودی

 اتفاقات تمام و اوردم خاطر به را چیز همه یکباره

 .کرد عبور ذهنم از سفید و سیاه فیلمی مانند

 شدید بوی و اورد برایمان اتوسا که شربتی از

 کرده احساس ان در که الپیدم ارامبخش داروی

 مسیح اغوش در که اخری ی لحظه تا گرفته بودم

 .فریادش صدای و رفتم هوش از

 سو دیدن با بدهم مادرم به پاسخی اینکه بدون

 ای ساده های لباس با دو هر که عطرین و او وضع

 :گفتم تردید با بودند روبرویم



  شد؟ چی جشن پس -

 کجاست؟ مسیح

 :گفت بغض از لرزان صدایی با عطرین

 !خورد بهم تو وضعیت با جشن -

 دیش بیهوش تو وقتی از اتوساس اتاقه تو مسیح

 ودب خوب حالش نقره میگه همش میشه دیوانه داره

 !دهب شربت بهش لعنتی ی اتوسا اینکه قبل تا

 همیپرس هی و کرده پیچ سوال رو اتوسا موقع اون از

 !نقره شربت تو ریختی چی

 !ننک ارومش نمیتونن میکنن کاری هر بابا و مامان

 چشمانم در اشک عطرین های حرف شنیدن با

 از حالیکه در و باشم قوی کردم سعی اما زد حلقه

 :گفتم او به رو میشدم بلند جایم



 پیش برم میخوام خواهری کن کمکم بیا -

 !....مسیح

 

 دست در را سرمم او درحالیکه عطرین کمک با

 بود کرده حلقه ام شانه دوره را دستش و بود گرفته

 .رفتیم اتوسا اتاق سمت به

 ی هوقف بی های فریاد صدای که بودیم اتاق نزدیک

 .رسید گوشم به مسیح

 .ایستاد تپش از هایش حرف شنیدن از قلبم

 اتوسا؟ کردی خیال چی -

 کنی؟ کاری همچین کردی جرات چطور

 اقیاتف اگه...اگه نیاد نقره سره بالیی کن دعا برو

 ...بیفته براش



 صدای تنها ان از بعد و نداد ادامه را حرفش دیگر

 .میشد شنیده اتوسا ی گریه

 در و شدم پشیمان انجا به رفتن از اما چرا نمیدانم 

 عطرین نگران صورت به رو و ایستادم راه ی میانه

 :گفتم مهربانی با

 واممیخ برگردیم میشه شدم پشیمون من عطرین -

 !برج برگردم مادرم با و کنم جمع وسایلمو

 :گفت و کرد نگاهم دلواپس و دلگیر عطرین

 چی؟ مسیح ولی -

 رو نامزدی موضوع این خاطر به میخوای تو نکنه

 بزنی؟ بهم

 ام دهپری رنگ صورت به ای ملتمسانه نگاهه سپس

 :گفت اضطراب و تشویش با و انداخت



 !خواهری نداشتیم خبر هیچی از ما بخدا -

 دست میخواد احمق ی دختره اون نمیدونستیم ما

 این تا حسادت و بزنه ای مسخره کاره همچین به

 !کرده کور چشماشو حد

 !نقره عاشقته اون میشه داغون مسیح بری اگه

 چی بودی بیهوش که روزی یه این تو نمیدونی

 !گذشت بهش

 باال همش نزاشت هم رو چشماشو لحظم یک حتی 

 !یکن نگاش و کنی باز چشماتو تو تا بود سرت

 خوردمیشه،دلش کردی ترکش بفهمه اگه 

 !میشکنه



 درحالیکه و برگشتیم برج به مادرم کمک با

 ازدر تختم روی بر میکردم شدیدی ضعف احساس

 ...کشیدم

 در شد راحت بابتم از خیالش انکه از پس مادرم

 :گفت میرفت بیرون اتاق از حالیکه

 سوپ یه برات االن عزیزم کن استراحت -

 !بیاره حالت سر تا میکنم درست خوشمزه

 و گذاشتم کنار را تردید اتاق از خروجش از قبل

 :گفتم وار زمزمه

 !مامان -

 و بتمح با بالفاصله و برگرداند سمتم به را رویش

 :داد را پاسخم اش مادرانه عشق

 مامان؟ جان -



 هم در را دستانم حالیکه در و بردم زیر به سر

 :گفتم میپیچیدم

 یدمالپ ارامبخش داروی شربتم تو اتوسا شب اون -

 !بود ریخته

 ودمب روحی بحران تو وقتی کیان موضوع سره یادته

 بهش بودی شده متوجه مصرف بار چند از بعد

 دارم؟ حساسیت

 !بود مونده خاطرم تو مزش و بو خاطر همین به منم

 کنارم در و تخت ی لبه و برگشت را رفته راهه او

 :گفت و نشست

 که عالئمی از قشنگم دختره بودم فهمیده من -

 کاری خب ولی! اول لحظه همون شدم متوجه داشتی



 از جو که بزنم حرفی نمیخواستم و بکنم نمیتونستم

 !بشه تر متشنج بود که اونی

 چیزایی یه و فهمید خودش انگار مسیح اما

 !ودب کافی پدرت و من برای همین و شد دستگیرش

 هب اش بردباری و صبر خاطر به مهربانی لبخند

 اش گونه روی بر ای بوسه حالیکه در و زدم رویش

 :گفتم مینشاندم

 !مبر قربونت ماهی انقدر که مرسی!مامانی مرسی -

 !نزنی حرفی تا بود سخت چقدر میدونم

 :گفت میکرد تالفی را ام بوسه درحالیکه او

 !نیست الزم تشکر -

 رو عطیه نگرانی و حال و حس خوب مادرم یه من

 !دخترم میکردم درک ها لحظه اون تو



 کارم با حساسه روت خیلی که هم پدرت حتی

 !نگفت چیزی اونم و بود موافق

 تهبس و باز حرفش تایید ی نشانه به را چشمانم

 .کردم

 زا پوشاند نرمم پتوی با را رویم انکه از پس مادرم

 که مکرد فکر اخیر اتفاقات به انقدر.شد خارج اتاقم

 .شد خواب گرم چشمانم کم کم

 ام گونه روی بر دستی نوازش گرمای حس با

 لبمق مسیح دیدن با و کردم باز ارامی به را چشمانم

 ....کرد تپیدن به شروع وار دیوانه

 رب را اش اشاره انگشت که بزنم حرفی خواستم

 ار چشمانش لحظه چند برای و گذاشت لبانم روی



 دوباره درحالیکه و کشید عمیقی نفس و بست

 :گفت مهربانی با میکرد باز را چشمانش

 نگر تو میتونم من و کردی باز چشماتو که همین -

 !کافیه واسم بشم غرق ایش نقره

 ونهنت کسی تا میبودم مراقبت بیشتر باید من

 !بیاره سرت بالیی همچین

 ...افتاد می برات اتفاقی اگه نمیدونم

 .بدهد ادامه را حرفش نتوانست هم باز

 مانشچش در خوبی به و بود بیتابش شدت به قلبم

 را خودش امده پیش اتفاق بخاطر او میخواندم

 ...میداند مسئول

 .دهد عذاب را خودش او میگذاشتم نباید

 !نداشتم وضعیت ان در را دیدنش طاقت من 



 نهایت با و کردم دراز سمتش به را دستم پس

 :گفتم و شدم خیره غمگینش چشمان در مهربانی

 !بشینم میکنی کمکم -

 انمتک ارامی به وسواسانه حرکاتی و میل کمال با او

 در هم خودش و کرد مرتب را پشتم بالشت و داد

 .نشست کنارم

 :گفتم صادقانه و گرفتم را دستانش

 بدونی ماجرا این مقصر خودتو نباید تو مسیح -

 ضمن در نداریم فکری همچین خانوادم و من چون

 وخودت شده تموم که موضوعی بخاطره نمیخواد دلم

 !بدی ازار

 :تگف مهربان کردو نگاهم شیفتگی و عشق با او



 رو وت میخواد دلم میشی نگرانم وقتی میدونستی -

 کوچولو؟ کنم حل خودم تو

 !حاال همین مثل درست

 دهرسی خود برابر دو به حرفش شنیدن از چشمانم

 قبل.یدمیکوب ام سینه قفسه به وار دیوانه قلبم و بود

 بل باشم داشته العملی عکس هر فرصت اینکه از

 و بوسید را ان و گذاشت ام گونه روی بر را هایش

 ...گرفت اغوشم در بالفاصله سپس

 پنهان اغوشش در را سرم که کشیده خجالت انقدر

 ...بودم کرده

 هب بیشتر مرا بود شده متوجه خوب که هم مسیح

 یدمیکش ارامی و عمیق نفس درحالیکه و فشرد خود

 :گفت گیرایش و جذاب صدای با



 انقدر که بشم خوشکلم خانم قربون من -

 !.....خجالتیه

 .میگذشت اتفاق ان از روز دو

 مه مسیح فشارهای با حتی و لحظه اخرین تا اتوسا

 اصرار به هم مسیح و نگرفت گردن به را گناهش

 .برداشت او سره از دست باالخره مادرش و من

 چرا بودم وسایلم کردن جمع مشغول تنها خانه در

 ویال به زودتر چه هر بودم خواسته مسیح از که

 .بازگردیم

 افتاده عقب دانشگاه و درس از هرچقدر حال به تا

 .بود کافی بودم



 چمدان درون و کرده تا یکی یکی را هایم لباس

 راهمهم تلفن زنگ صدای با که میگذاشتم کوچکم

 .کشیدم کار از دست

 بالفاصله عطرین زیبای و برنزه صورت دیدن با

 :دادم پاسخ

 خواهری؟ جونم -

 :گفت امیز شیطنت لحنی با او

 خوبی؟ گلم زنداداش سالم -

 خودش لحن با و گرفت ام خنده حرفش از

 :دادم را پاسخش

 !عزیزم شوهره خواهر خوبم -

 بانمل بر را لبخند دلش تهه از و بلند ی خنده صدای

 :گفتم دوباره و نشاند



 خوشحال انقدر کلمه یک این با میدونستم اگه -

 !لوس میکردم صدات شوهر خواهر همیشه میشی

 و جانب به حق لحن با و کرد صاف را صدایش او

 :گفت داری خنده

 شوورت خواهر به باشه حواست ورپریده اهای -

 !میگیا چی

 این که نبودی لوس اگه د!خودتی لوسم درضمن

 بیچاره من به راست و چپ هی ما ذلیل زن داداش

 کمی حالش تازه اون نقره کمک برو بیا نمیگفت

 !کنه جمع وسایلشو کن کمکش برو شده بهتر

 وصامخص بگیرم را خندیدنم جلوی نتوانستم دیگر

 ار مسیح ادای و بود کرده کلفت را صدایش وقتی

 .اورد می در



 :گفتم سختی به خنده میان در

 !عطرین کنه چیکارت بگم خدا -

 بچه؟ میخوای جونم از چی بگو حاال

 :گفت مهربانی با و خندید هم او

 بینمب بزنم زنگ گفتم پیشت اونجا میام دارم من -

 !نه یا هستی

 چمدان در را مانده باقی لباس اخرین حالیکه در

 :گفتم میگذاشتم

 عزیزم بیا اره -

 !رفته سر حوصلم تنهام خونه

 لمعمو طبق که بابام بیمارستان رفته که مامان

 !شرکته



 !اومدم من کنی دم چایی تو تا خواهری باشه -

 !منتظرتم بیا زود!چشم -

 اطارتب کوتاهی خداحافظی از پس خنده و شوخی با

 .کردم قطع را

 ادمد قرار اتاقم ی گوشه را ان چمدانم بستن از پس

 وارکشل و لیمویی سانت سه یقه تاب با را لباسم و

 باالی ای گوجه را موهایم و کردم تعویض مشکی

 ام پیشانی روی بر را هایم چتری و بستم سرم

 .رفتم اشپزخانه سمت به و ریختم

 در ها شیرینی چیدن مشغول و کردم اماده را چای

 .امد در صدا به اپارتمان در زنگ که بودم ظرف

 :مگفت میکردم باز را در درحالیکه هیجان و ذوق با

 ...رسی زود چه -



 ....ماسید دهانم در حرف روبرویم شخص دیدن با

 چون نبازم را خود روحیه کردم سعی ارمان دیدن با

 قطعا و میشدم محسوب مسیح نامزد دیگر من

 .کند کاری نمیتوانست ارمان

 از میدانستم که چرا کردم کجی دهن افکارم به

 مساله ترین اهمیت بی و میاید بر کاری هر ارمان

 .است مسیح و من نامزدی برایش

 ام زده یخ و سرد نگاهه و کردم اخمی وجود این با

 .دوختم نفرتش و کینه پر چشمان به را

 وارد او تا بودم ایستاده در جلوی هنوز حالیکه در 

 :گفتم نشود

 ارمان؟ میکنی چکار اینجا -



 دنیشخن درحالیکه حرفی کوچکترین بدون او اما

 اپارتمان داخل به ناگهانی حرکت یک با مرا میزد

 .کرد پرت هل

 صدای از که بست سرش پشت محکم را در و 

 .شد بیشتر وحشتم بلندش

 های پارکت روی بر ارمان ی ضربه شدت از که من

 و دمش بلند جایم از تندی به بودم افتاده حال درون

 :گفتم خشم پر و بلند صدای با

 میکنی؟ چیکار داری معلومه احمق -

 ...نزدم زنگ تا بیرون گمشو اینجا از حاال همین

 ارامی به درحالیکه و برسد پایان به حرفم نگذاشت

 و رعب که ارامی صدای با برمیداشت قدم سمتم به



 یدامیزتهد لحنی با و بود کرده بیشتر دلم را وحشت

 :گفت

 عشقم؟ بادیگاردت واسه بزنی زنگ میخوای -

 اره؟

 النا اون نمیدونی که نیست مهم واست زیاد معلومه

 ...کجاست

 بگم؟ بهت من میخوای

 دخترخاله؟ اره

 و شیک دفتره تو و کرج ی کارخونه تو االن اون

 !میخوره رو اش قهوه و داده لم خوشکلش

 وجوده روی بر سردی اب پارچ مانند هایش حرف

 .شد خالی ملتهبم

 .ایستاد تپش از قلبم



 جزیی حد این تا چیز همه از ارمان بود ممکن چطور

 .باشد خبر با

 و هستم تنها من میدانست او اینکه بدتر همه از و 

 .داشت پلیدی هدف قطعا و بود امده سراغم به

 دیوار به که بودم برداشته عقب به قدم انقدر

 .کردم برخورد پذیرایی

 .شد پاره دلم بنده

 .شد تداعی برایم ام لعنتی خاطرات و

 برایم کیان که افتادم شرکت در روز ان یاده به 

 .داشت تجاوز قصد و کرده تیز دندان

 دارد سر در خیالی همچین هم ارمان اینکه فکره از

 .شد منجمد عروقم در خون و کند قلبم ضربان



 نروش چشمان به سرد چشمانی اما پریده رنگی با

 دام می نزدیکتر هرلحظه که او نشسته خون به و

 :گفتم و شدم خیره

 لعنتی؟ کنی چیکار میخوای -

 و برد بین از هم را فاصله قدم چند همان او

 ادد قرار صورتم از نزدیکی ی فاصله در را صورتش

 و گذاشت دیوار روی بر و سرم باالی را دستش  و

 بر پرخشمش و گرم های نفس حرم حالیکه در

 :گفت نشست می سردم های گونه روی

 ور نامزدی گفتم بهت برج پارکینگ تو روز اون -

 !نقره بزن بهم

 !ممیگیر ازت عزیزاتو نکنی کارو این اگه گفتم

 !رو تکشون تک



 نه؟ یا گفتم

 .لرزاند را وجودم بند بند فریادش صدای

 در حالیکه در و باشم قوی میکردم سعی هنوز اما

 :گفتم میشدم خیره چشمانش

 رمس از دست گفتم بهت برج پارکینگ تو منم -

 !بردار

 اب بالفاصله اما زد امیزی تمسخر لبخند ای لحظه

 روی بر سرم کناره را مشتش خشونت و جنون

 : گفت  و کوبید دیوار

 برداری؟ غرورت از دست میخوای کی -

 ترس از داری نمیفهمم و نمیدونم میکنی فکر

 میلرزی؟

 ...کن گوش خوب حاال



 خاطر به خوب رو لرزش و ترس این میخوام

 رزل و ترس با سال یک قراره چون عزیزم بسپاری

 !کنی زندگی

 هی طعم بادیگاردتی ی صیغه که سال یک این تو

 رو حادثه پر البته و پرهیجان و جدید زندگی

 ! میچشی

 !واست عذابه روزش هر که زندگی

 هک بفرستی لعنت خودت به روز هر میکنم کاری

 میدونی خوب تو و نقره ندادی گوش حرفام به چرا

 !میکنم کارو این

 دست از را تکلمم قدرت وحشت و ترس شدت از

 .بودم داده



 انستممید که بود کرده النه گلویم در درشتی بغض 

 یرسراز اشکانم و میشکند حرفی کوچکترین با

 .میشود

 با و شد خیره لبهایم به دید را سکوتم وقتی ارمان

 :گفت ملتهب و داغ لحنی

 شروع هات لب از رو سال یک این چیه نظرت -

 کنم؟

 و خشم نهایت با و باشم دار خود نتوانستم دیگر

 :زدم فریاد و دادم هلش عقب به عصبانیت

 !ارمان بیرون گمشو -

 !روانی بکن میخوای که غلطی هر برو

 کردی؟ فکر چی



 تدل کاری هر تو تا میکنم تماشات و میشینم من

 بکنی؟ خواست

 روب و ندیدی منو روی اون هنوز تو نکن اشتباه نه

 !نبینی کن دعا

 هن عصبانیت و خشم شدت از اما میلرزیدم بار این

 ....او از وحشت و ترس

 دهش تر عصبی گویا هایم حرف شنیدن با که ارمان

 زنگ ایصد با ناگهان که بیاید سمتم به خواست بود

 ....ایستاد حرکت از تلفن

 راسپیک روی بر را ان و رفت تلفن سمت به ارمان

 .گذاشت

 پذیرایی سکوت در عطرین سرخوش و شاد صدای

 :گفت و پیچید



 برات؟ بگیرم نمیخوای چیزی داداش زن -

 !برجم نزدیک

 ار ارتباط حرف این شنیدن از پس بالفاصله ارمان

 خوردن بهم از بود مشخص درحالیکه و کرد قطع

 امد سمتم به است خشمگین و عصبی هایش نقشه

 ان و گذاشته گردنم روی بر را دستش حالیکه در و

 :گفت هایش دندان الی از فشرد می را

 حالیت نمیشد پیداش مزاحمت دوست این اگه -

 ماا بدی نشون من به روتو اون نمیتونی میکردم

 ...حیف

 ردمک سعی و بودم افتاده سرفه به فشارش شدت از

 اما کنم باز گردنم دوره از را دستش ی حلقه

 ...نتوانستم



 ردمیب لذت ام ناتوانی و ضعف از شدت به که ارمان

 :گفت جنون پر و بیمارگونه لحنی با

 نداره عیبی اما برامون میشد خوبی شب امشب -

 لبای طعم تا دارم وقت سال یک من زیاده فرصت

 ....بچشم خوشگلتو

 نفرت پر نگاهه و میخورد بهم هایش حرف از حالم

 رهایم یکباره که دوختم چشمانش به را بیزارم و

 اپارتمان از میگذاشت باز را در درحالیکه و کرد

 .شد خارج

 ادهد تکیه دیوار به درحالیکه ارام رفتنش از پس

 .نشستم ها پارکت روی بر و خوردم سر بودم



 همان در و گذاشتم دردم پر گردن روی را دستم

 هایم گونه روی بر سرد اشک قطره چند حال

 .چکید

 نمیداد؟ نشان من به را قشنگش روی زندگی چرا

 بود؟ فراری من از خوشبختی چرا

 اوج در میکنم فکر که ای لحظه همیشه چرا

 طسقو بدبختی قعر به باید هستم خوشبختی

 میکردم؟

 تهاشف افکاره میخواستم؟در چه زندگی این از مگر

 همچنان ذهنم سواالت و میزدم پا و دست مبهمم و

 عطرین هراسان ی چهره که بود مانده پاسخ بی

 .شد نمایان روبرویم

 .میدیدم تار اشک ی پرده پشت از را او 



 چشمانم از را اشک سرعت به دست پشت با

 .زدودم

 و باشم محکم و قوی بودم داده قول خودم به من

 ...میکردم شکنی عهد نباید

 رتصو به و کنم بلند سر شد باعث عطرین صدای

 ...شوم خیره پریشانش

 خواهری؟ شده چی -

 نشستی؟ اینجا چرا

 میکنی؟ گریه چرا

 شده طور هر و میکردم عوض را حرف مسیر باید

 کش چیزی به تا میکردم رجوع و رفع را هایم رفتار

 .نکند



 هب که حالی در و شدم بلند جایم از خاطر همین به

 :گفتم میرفتم اشپزخانه سمت

 ....افتادم نامزدی جشن یاد یهو...بابا هیچی -

 !خورد بهم اونجوری که سوخت دلم خیلی

 :کردم اضافه امیز شیطنت لحنی با سپس

 .....!برقصم باهات نتونستم موند دلم تو -

 به حالیکه در و شد راهم سد کنان اخم عطرین

 :گفت محکم و جدی میکرد اشاره صورتم

 نقره؟ کردی فرض خر منو تو باز -

 کردی؟ گریه جشن خوردن هم به خاطر به

 بود؟ باز اپارتمان دره جشن خوردن هم به خاطر به

 :فتگ ناباوری با و افتاد گردنم به نگاهش یکباره



 جای و قرمزه گردنت جشن خورن هم به بخاطره -

 مونده؟ روش انگشت

 هاین سمت به و شد بلند نهادم از اه حرفش این با

 .دویدم پذیرایی در

 روی بر خوبی به که ارمان ی پنجه جای دیدن با

 .مفرستاد لعنت او به بود نمایان سفیدم پوست

 برایم دیدار هر در بود داده قول که همانطور

 .میگذاشت جای به یادگاری

 :کرد صدایم عطرین که بودم ارمان فکره در

 !نقـــــــره -

 مسیح؟ به بزنم زنگ یا میزنی حرف

 :تمگف و شد باز نطقم ناخوداگاه مسیح نام اوردن با

 !ممیگ واست چیرو همه بعد بریزم چای بریم بیا -



 و کرد همراهیم اشپزخانه تا سکوت در عطرین

 ناهارخوری میز صندلی روی بر درحالیکه

 .بریزم چای برایش تا ماند منتظر مینشست

 در میز روی بر شیرینی و چای گذاشتن از پس

 .نشستم کنارش

 فکر این به میکردم بازی فنجانم با درحالیکه

 رد عطرین با را چیز همه است بهتر شاید میکردم

 ....را نامزدی بودن دادی قرار حتی بگذارم میان

 زا را افکارم ی رشته صدایش که بودم دل دو هنوز

 .گسست هم

 :گفت و  گرفت دست در را سردم دستان

 خواهری؟ بزنی حرف نمیخوای -



 میخواست دلم گذاشتم کنار را تردید و شک

 .باشد خبر با چیز همه از او حداقل

 ...نداشتم او جز دوستی که من

 ماجرا پیاز تا سیر و دادم گوش دلم حرف به پس

 .کردم تعریف برایش را

 .گفتم کاست و کم بی را چیز همه

 هگرفت عمارت اشپزخانه در مسیح با اولم دیداره از

 وا به نسبت مسیح های رفتار و مریم های حرف تا

 دادی قرار و دو ان ی رابطه به نسبت احساسم و

 انارم با پیشم دقیقه چند دیدار و نامزدیمان بودن

 ....هایش تهدید و

 متعجب عطرین چشمان میرفتم جلوتر من هرچه

 ......میشد تر عصبی و تر



 ی وزنه هایم حرف گفتن از پس میکردم احساس

 کسب و شده برداشته هایم شانه روی از سنگینی

 ...ام شده

 با و گرفت دست در میز روی بر را دستانم عطرین

 :گفت دلخوری

 ازم چیرو همه مدت این تمام تونستی چطور -

 کنی؟ پنهون

 !نقره نداشتم انتظار ازت

 ودب اش چاشنی عذرخواهی کمی که مهربان لحنی با

 :گفتم

 زا کسی نمیخواست دلم ولی خواهری ببخش منو -

 !بدونه مسیح به نسبت طرفم یک احساس

 :کردم اضافه و بردم زیر به سر



 ....میشم کوچیک گفتنش با میکردم فکر -

 :گفت شده کنترل عصبانیتی با عطرین

 احمقی؟ خیلی میدونستی -

 به ارمان ی واسطه به رو تو برادرم مطمئنم من

 ...بیاره بدستت بتونه تا کرده نزدیک خودش

 چشماش تو رو عالقه و عشق خواهرشم که من

 !نمیبینی تو اما میبینم راحت خیلی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس کالفگی با

 داشته دوستم شاید میکنم شک گاهی منم -

 ....باشه

 اورب نمیتونم اما میبینم چشماش تو و عشق گاهی

 ....گذاشتیم قرار هم با ما چون کنم



 قیهب تا میکنه کارارو این مسیح میکنم فکر همش

 !نکنن شک

 در درحالیکه و کرد مزه را چایش فنجان عطرین

 :گفت مصرانه بود رفته فرو فکر

 !اشتباست فکرت میکنم ثابت بهت من -

 !ویال برگردیم بزار

 باهامون هم اتوسا که نشد بدم همچین بنظرم

 !ویال برمیگرده

 :گفتم ناباوری و تعجب با حرف این شنیدن با

 چی؟ -

 ویال؟ برگرده میخواد اتوسا

 همان در و داد تکان را سرش حرفم تایید در او

 :گفت حال



 نمیشه سرش حیا و شرم ورپریده ی دختره اره -

 ممامان دامن به دست رفته رویی چه با نمیدونم من

 برم منم بگو مسیح به توروخدا خاله که شده

 !ویال باهاشون

 ...نمیشد راضی جوری هیچ مسیح اما

 انقدر زدن حرف باهاش بابا و مامان که دیشب تا

 این از و نیستن باباش ننه و امانت دختره گفتن

 ماا کرد قبول اونا خاطره به مسیح باالخره که حرفا

 شهن ظاهر چشمم جلو ویال تو بگن اتوسا به گفت

 !خودشه دست دیگه عواقبش وگرنه

 طرف از و بودم ناراحت اتوسا برگشت از طرفی از

 ...میبردم لذت مسیح رفتار از دیگر



 چه رینعط و بیفتد اتفاقی چه است قرار نمیدانستم

 ..دارد سر در ای نقشه

 و باشد میگفت او که همانطور بودم امیدوار فقط

 .اشدنب طرفه یک مسیح به نسبت من پاک احساس

 هک شب تا گفت و گرفت تماس مسیح با عطرین

 به و میماند کنارم بود شمال به حرکتمان زمان

 .نمیگردد بر عمارت

 ی لهک و سر دوباره رفتنش با میترسد میدانستم

 نهمی به و بیاورد سر بر بالیی و شود پیدا ارمان

 ارهیکب ارمان نام اوری یاد با.نمیگذارد تنهایم خاطر

 غضب او انگشتان جای دیدن با دویدم اینه سمت به

 مسیح دید از را ان میتوانستم چطور حاال کردم

 ...کنم پنهان



 روف فکر در و میکشیدم گردنم روی بر را دستم

 رجب نگهبانی با عطرین شدم متوجه که بودم رفته

 دکر قطع را ارتباط لحظه چند از پس و میزند حرف

 سرش روی بر بند نیم را شالش درحالیکه و

 .....رفت اپارتمان درب سمت به میگذاشت

 هجعب درحالیکه عطرین دقیقه چند گذشت از پس

 همان در و امد سمتم به بود دستش در کوچک ای

 :گفت حال

 ...دارم کارت اتاقت تو بریم بیا -

 .کردم اش همراهی سکوت در

 کرم و کرد باز را جعبه در اتاق به ورودمان با

 روی بر کرد اشاره و کرد خارج داخلش از کوچکی

 .بنشینم صندلی



 روبروی صندلی روی بر و دادم گوش حرفش به

 .نشستم اینه

 و گرفت انگشت روی بر را کرم از مقداری عطرین

 .مالید گردنم روی بر

 :گفتم تعجب با

 عطرین؟ چیه این -

 :گفت و کرد نثارم ای غره چشم او

 !ماست

 چیه؟ کردی فکر

 واسم گفتم سحر به زدم زنگ گریمه کرم خب

 زودی خدام بنده اون دادم رو برج ادرس و بفرسته

 ...فرستاد

 ی؟بر رژه مسیح جلوی قیافه این با میخوای نکنه



 بشه کم یکیش داره موهاتو تاره تار حساب اون

 !گردنت قرمزی به برسه چه دیگه میفهمه

 :گفتم و رفت باال قلبم ضربان هایش حرف از

 ازت واقعا ولی نیست میگی تو که اینجورام -

 فکر داشتم پیش لحظه چند همین چون ممنونم

 !کنم چیکار قرمزیش با باید میکردم

 :گفت ناراحتی با و کشید عمیقی نفس عطرین

 کنیم؟ چیکار ارمان این با باید باالخره -

 بده؟ ادامه رفتاراش این به میخواد کی تا اون

 !مریضه من بنظره و نداره نرمال حالت اون

 همیخواست و اومده دوباره بفهمه مسیح اگه میدونی

 میاره؟ سرش بالیی چه کنه درازی دست بهت

 ...نیست پیش ماه یک بحث



 ...زنشی تو االن ولی

 و متفکر صورت به را غمگینم و درمانده نگاهه

 .دوختم عطرین نگران

 شکی ندارد روانی و روحی سالمت ارمان اینکه در

 بود؟ چه چاره راهه اما نداشتم

 ارمان انگشتان جای کردن محو از پس عطرین

 هم من و برد اپاوتمان درب جلوی تا را چمدانم

 مانتوی پوشیدن و هایم لباس تعویض از پس

 های کتونی و شال و همرنگش شلوار و مشکی

 .شدم خارج اتاق از مالیمم صورتی

 و گرفت تماس عطرین با مسیح دقیقه چند از پس

 ینعطر با همراه بالفاصله.است برج نزدیک گفت

 .شدیم خارج خانه از چمدانم برداشتن از پس



 و درپ رسیدن از قبل احتماال میدانستم که انجایی از

 رهس به رفتنشان از قبل صبح میروم انجا از مادرم

 لمخیا بابت این از و بودم کرده را ام خداحافظی کار

 .بود راحت

 و ورزیده قامت اسانسور از خروجمان از پس

 .کرد خود متوجه مرا مسیح ی چارشانه

 ار او همیشه که افتادم ارمان حرف یاد به یکباره

 .میخواند بادیگارد اقای

 .بود بادیگاردها شبیهه واقعا او بنظرم

 ورزیده و درشت اندام و بلند قد ان با مخصوصا

 ...اش

 گاهمن سنگینی گویا که کردم نگاهش خیره انقدر

 با و برگرداند سمتم به را رویش و کرد حس را



 را قلبم که زد مهربانی و جذاب لبخند دیدنم

 ......لرزاند

 هب میکرد حفظ را جذابش لبخند درحالیکه مسیح

 در و گرفت دستم از را چمدان و امد سمتمان

 از.بوسید را ام گونه ارامی به عطرین حضوره

 همین در و شد درشت چشمانم اش ناگهانی حرکت

 :گفت و کرد ای سرفه تک عطرین حین

 کن رعایت یکم من برادره کاریه چه این واه واه -

 !زشته وایساده اینجا مجرد

 نی؟میک باز منو گوش و چشم کارات این با نمیگی

 شدم خجالت و شرم در غرق عطرین های حرف از

 .کردم احساس هایم گونه به را خون هجوم و



 کمرم دوره را دستش درحالیکه بیخیالی با مسیح اما

 :گفت میکرد همراه خودش با مرا و میپیچید

 ازب گوشت و چشم کم کم نیست بد توام واسه -

 ور میترسم میشم نگرانت دارم دیگه عطرین شه

 !بترشی و بمونی دستمون

 صورت مخصوصا گرفت ام خنده مسیح حرف از

 تشدید را ام خنده عطرین عصبی و گرفته گر

 .میکرد

 را چمدان او مسیح سفید لنکروز به رسیدنمان با

 ردک باز برایم را ماشین جلوی در و گذاشت پایین

 سمت به و بست را در دوباره شدنم سوار از پس و

 .رفت چمدانم



 گاهن حرکاتش به شیفتگی با ماشین بغل اینه از

 :دمشنی عقب صندلی از را اتوسا صدای که میکردم

 نه؟ داری دوسش خیلی -

 کردممی اخم درحالیکه و برگشتم عقب به تعجب با

 :گفتم

 بدم؟ جوابتو باید چرا -

 هب درحالیکه و انداخت باال ای شانه بیخیالی با او

 :گفت میکرد نگاه بیرون

 ماله مسیح صورت هر در چون نیست مهم واسم -

 !میشه من

 !ببینه منو نمیزاری تو ولی داره دوست منو اونم

 ...رفتی زندگیش از تو وقتی اما



 ملتح را تهش و سر بی های حرف نتوانستم دیگر

 :گفتم وصف قابل غیر عصبانیتی با و کنم

 !نبیرو بندازی سرت از رو احمقانه فکرای بهتره -

 رمب مسیح زندگی از هیچوقت نیست قرار من چون

 !بیرون

 ههمیش من باش زدنت حرف مواظبه بعدم به این از

 کتحر سره اگه باش مطمئن و نیستم صبور و خانم

 ارامبخش داروی کردن قاطی و جشن تو احمقانت

 در تمنگف چیزی کسی به و اومدم کوتاه شربتم تو

 چیزو همه مسیح به و نمیکنم سکوت مورد این

 چی بفهمه اون اگه میدونی خوب خودت و میگم

 !میشه



 شهای دندان تنها و نیامد در اتوسا از صدایی دیگر

 .میفشرد هم روی بر حرص با را

 .برگرداندم را رویم

 دهش کشدار و تند هایم نفس نفرت و عصبانیت از

 .بود

 مسیح و من کردن جدا برای همه میدیدم اینکه از

 کردهن شروع هنوز که زندگی برای و میکشند نقشه

 ........میشدم عصبی بودند کرده تیز دندان بودیم

 و عطرین بودم درگیر افکارم با که منوال همین در

 شمال سمت به و شدند ماشین سوار هم مسیح

 !........کردیم حرکت

 در و مرفت اتاقم به بالفاصله ویال به رسیدنمان با

 از و بود ریخته بهم و اشفته افکارم هنوز حالیکه



 تسم به بودم عصبی و خشمگین اتوسا های حرف

 می حالم سر گرم اب دوش شاید رفتم حمام

 احساس ای دقیقه چند دوش گرفتن از پس.اورد

 .است بهتر خیلی حالم میکردم

 پیچیدم خود دور به را کوتاهم و رنگ کرم ی حوله

 .شدم خارج حمام از و

 اتاقم وسط که مسیح دیدن با خروجم محض به

 قدرت خجالت و اضطراب و ترس از بود ایستاده

 .نداشتم هم خوردن تکان

 گرد او حضوره تعجب از چشمانم درحالیکه تنها

 اب رویم بر هم او نگاهه و میکردم نگاهش بود شده

 .بود مانده ثابت شیفتگی



 ناگهان که بودیم مانده حالت همان در ثانیه چند

 به هسین درحالیکه و برداشت قدم سمتم به مسیح

 دست در را ام برهنه های شانه ایستاد می ام سینه

 در و انداخت چشمانم به عمیقی نگاهه و گرفت

 محبت و عشق از دنیایی با و ارامی به حال همان

 :تگف ارامش و بم صدای با و بوسید را ام پیشانی

 !خوشکلم باشه عافیت -

 به بودم شده زده خجالت قبل از بیشتر که من

 :گفتم و دادم تکان را لبانم زحمت

 !مرسی -

 را اتاق ترک قصد و زد رویم به جذابی لبخند او

 برگشت عقب به اخر ی لحظه در درست که داشت



 به رهدوبا داشت پیشانی به غلیظی اخم درحالیکه و

 .امد سمتم

 هشد خیره حالش تغییر و حرکاتش به تعجب با

 :گفتم و بودم

 شده؟ چیزی -

 ار دستش ایستاد می نزدیکم دوباره حالیکه در او

 دبر باال ارامی به را سرم و گذاشت ام چانه روی بر

 روی بر وحشتناکی اخم و ناباوری با نگاهش و

 ....ماند ثابت گردنم

 ...شد پاره دلم بنده

 ...نداشتم یاد به را گردنم روی ی ها کبودی اصال

 اینکه بدون کرد بیشتر را ترسم خشمگینش صدای

 :گفت بردارد گردنم کبودی از را نگاهش ای لحظه



 کیه؟ دست رد این -

 ستر و لکنت با بودم شده هل شدت به درحالیکه

 :گفتم

 !هیچی....هیـــ -

 :کرد خارج بدنم از روح اش صبرانه بی فریاد

 !دختر نکن دیوونه منو -

 کیه؟ کاره بگو گفتم

 .بود انداخته چنگ گلویم بر هیوال مانند بغض

 از چرا که میفرستادم لعنت خود به دلم در مدام

 ...ام نکرده استفاده حمام داخل در پودر کرم

 و بودم مانده پریشان و درمانده که منوال همین در

 ارهیکب اتاق درب بدهم او به جوابی چه نمیدانستم

 دلواپس و پریده رنگی با عطرین و شد باز هم از



 و من وضعیت دیدن با حال همان در و شد وارد

 :گفت مسیح

 میزنی؟ داد داداش؟چرا خبره چه -

 سمت به را رویش لحظه چند برای که مسیح

 ی رمیده چشمان در دوباره بود برگردانده عطرین

 :گفت طوفانی عصبانیتی با و شد خیره من

 !عطرین بیرون برو تو -

 ام نهسی ی قفسه به تمامتر چه هر سرعت با ققلبم

 .بود کرده منقلب را حالم و میکوبید

 زا چشمانم با و دوختم عطرین به را ملتمسم نگاهه

 متوجه ظاهرا که هم او و کند کمکم خواستم او

 سرش پشت را در درحالیکه بود شده منظورم



 روی بر را دستش و امد مسیح سمت به میبست

 :گفت جدی و محکم و گذاشت او عضالنی بازوی

 !وضعیه چه این مسیح -

 رو؟ نقره روزه و حال نمیبینی

 !پریده رنگش

 شده؟ چی ببینم بگو

 !باش اروم یکم

 به شود جابجا جایش از ای ذره اینکه بدون او اما

 :گفت جنون و خشم با و کرد اشاره گردنم

 !اینه من مشکل -

 ...پرید من مانند هم عطرین رنگ کردم احساس



 ناباوری با دید را عطرین سکوت وقتی مسیح

 :گفت و کرد نگاهش

 !داری خبر چی همه از توام پس -

 اره؟ نمیدونم هیچی که منم فقط

 :دز فریاد و برگرداند من سمت به را رویش دوباره

 ارررره؟ -

 اخم حالیکه در و شد متشنج اعصابم اخرش فریاد با

 :گفتم عصبانیت با میکردم

 !اره -

 مسیح؟ چته

 رفته؟ یادت رو قرارامون نکنه



 هتب توضیحی هیچ میبینم میکنم فکر هرچی من

 !بفهم اینو نیستم بدهکار

 همه که نگذشته صیغمون از روزم دو هنوز خوبه

 !رفته یادت چی

 کرده؟ کارو این کی بدونی میخوای

 ...میگم بهت  من

 خیالت حاال اورده سرم رو بال این ارمان...ارمـــــان

 شد؟ راحت

 تمیشکس بغضم درحالیکه و نیاوردم طاقت دیگر

 و میشد سرازیر چشمانم از درشتی اشک قطره و

 :گفتم میلرزید صدایم

 ...بزار تنهام بیرون برو حاالم -



 نک فروکش عصبانیش از ای ضره اینکه بدون او

 :گفت میرفت اتاق درب سمت به درحالیکه

 متوا پس کردم فراموش رو قرارامون وقته خیلی -

 !کن فراموش

 ....ارمان مورد در و

 ......باش مطمئن میکشم رو لعنتی اون من

 خیره ساحل به و ایستاده اتاقم در پنجره کناره

 .بودم

 امواج و بود کرده پهن را سیاهش دامن شب

 امار نا و متالطم من قلب مانند درست دریا خروشان

 .بود

 درگیر را ذهنم مسیح شیرین و تلخ های حرف

 .بود کرده



 کرده؟ فراموش را هایمان قرار راستی به او یعنی

 رد مغزم که بودم کرده فکر موضوع این به انقدر

 دهش سنگین کیلو چند اندازه به سرم و انفجار حاله

 ...بود

 و برداشتم پنجره کناره دیوار از را ام تکیه

 موهای خرمن و میکردم باز را مویم گیره درحالیکه

 ریختم می هایم شانه روی بر را سیاهم و پرپشت

 خواب لباس و رفتم هایم لباس کشوی سمت به

 ....کردم تن به را ان و برداشتم رنگی ای قهوه

 ....ایستادم اینه جلوی

 ادتض سفیدم و لطیف پوست با اش تیره رنگ 

 ...بود کرده ایجاد زیبایی



 ناهپ تختم به و کشیدم کوتاهش دامن به دستی

 ...بردم

 گرم تازه چشمانم فراوان های مکش کش از پس

 ارکن رویم از پتو کردم احساس که بود شده خواب

 ...میکند نوازش نرمی به را ام گونه دستی و رفته

 شخص به و کردم باز را چشمانم ترس و بهت با

 ...دش حبس ام سینه در نفس و شدم خیره روبرویم

 رازد کنارم در تفسیر قابل غیر سیمایی با مسیح

 با میکرد نوازش را ام گونه درحالیکه و بود کشیده

 برابر هزار را قلبم ضربان که ارامش و بم صدای

 :گفت بود کرده

 !عزیزم کردم بیدارت ببخش -

 !شم اروم تا پیشت بیام گفتم نمیبرد خوابم ولی



 سینه در میزد موج کالمش در که دردی از قلبم

 .شد فشرده

 حال در ام گونه روی بر ارامی به که را دستش

 وار زمزمه و گرفتم دست در ارامی به بود حرکت

 :گفتم

 نمیبرد؟ خوابت چرا -

 درحالیکه و انداخت چشمانم به ژرفی نگاهه

 رمین به را ان و میگذاشت گردنم روی بر را دستش

 یا کننده دیوانه حد به که لحنی با میکرد لمس

 :گفت بود غمگین

 یلعنت اون از و پلیس پیش رفتم...این بخاطره -

 روما قلبم چرا نمیدونم ولی...کردم شکایت دوباره

 ....نگرفت



 هر به اما بود شده پر صدایش در غم از چشمانم

 :تمگف ارامش با و گرفتم را خودم جلوی بود زحمتی

 ...میگذره باالخره بدم روزای این -

 :گفت حسرت با و زد دردی پر لبخنده او

 ایروز این از بعد باشم امیدوار میتونم من یعنی -

 بشی؟ من ماله سخت

 .شد حبس ام سینه در نفس

 ینا به او که برسد روزی نمیکردم را فکرش حتی

 ...بزند را حرفش صراحت

 درحالیکه خجالت و شرم از دنیایی و ناباوری با

 :گفتم بود گرفته رنگ هایم گونه

 !مسیــــــــح -



 اغوش در مرا و پیچید دورم به را دستانش او

 وسهب درحالیکه شیفتگی و عشق نهایت با و گرفت

 و گرم صدای با مینشاند ام پیشانی بر ای

 :گفت اهسته پرصالبتش

 !مسیح دل جون -

 !خانمم بگو

 که بودم شده لذت در غرق هایش حرف از انقدر

 ....بزنم حرفی نمیخواست دلم

 باقی حال همان در عمر اخره تا داشتم دوست

 اسیر اش فوالدی بازوان حصار در من و بمانیم

 ...باشم



 و اورد باال را سرم مسیح که بودم افکارم در غرق

 ودب مانده ثابت لبانم روی بر نگاهش درحالیکه

 :گفت

 فکر هک حاال  نه؟ یا باشم امیدوار میتونم نگفتی -

 ار او که بود زیادی زمان من میشدم متوجه میکردم

 ...داشتم دوست

 دیدم عمارت اشپزخانه در را او که زمانی از درست 

 هبخاطر اما سپردم او به دل و تپید برایش قلبم

 غیر و سخت برایم باور این قبول تلخم ی گذشته

 ...بود ممکن

 ی همه از بود کرده ثابت من به بارها و بارها او

 ...دارد فرق انها با و است متمایز اطرافم مردهای

 ؟...باشد او از بهتر میتوانست من برای کسی چه



 القهع و عشق که چشمانش به و گرفتم را تصمیمم

 :گفتم و شدم خیره میکرد بیداد ان در

 !اره -

 لهبالفاص که چرا بود کلمه یک همین منتظره انگار

 شردف خود به مرا قبل از بیشتر حرفم پایان از پس

 وسهب و گذاشت لبانم روی بر نرمی به را لبانش و

 ..........زد ان بر عمیقی ی

 دموجو به را ها حس زیباترین و بهترین درحالیکه

 ام زنگی در او حضوره بخاطره من و میکرد منتقل

 ....کردم شکر را خداوند بار هزارمین برای

 انمچشم خورد در به که پی در پی های تقه صدای با

 ....کردم باز سستی با را



 گیجی با را چشمانم مسیح خالی جای دیدن با

 ...شدم خیز نیم تخت روی بر و مالیدم

 ات گوشم در که عاشقانه های زمزمه ان تمام یعنی

 وجود تمامه با را حضورش من و بود خوانده صبح

 ....بود؟ رویا و خواب بودم کرده حس

 کالفگی با و کرد خود متوجه مرا دوباره در صدای

 :گفتم

 و دش اتاق وارد سرعت با بالفاصله عطرین!تو بیا -

 ردمیک نگاه وضعم و سر به موشکافانه درحالیکه

 :گفت و امد نزدیکم

 خوبی؟ نقره -

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ...اره -



 باشم؟ بد بود قرار مگه

 ار صدایش درحالیکه و نشست تخت ی لبه بر او

 :گفت اورد می پایین

 االچیق تو رفتم نمیبرد خوابم دیشب من اخه -

 که مبخواب اتاقم تو برم اومدم بعد یکمی و نشستم

 ...تو امد و کرد باز اتاقتو دره اروم مسیح دیدم

 میخواد میکردم فک همش میکردم سکته داشتم

 ...کنه دعوات باز بیاد

 اهمکوت و لخت خواب لباس روی بر نگاهش یکباره

 خندلب نشست می جایش در صاف حالیکه در و افتاد

 :گفت و زد امیزی شیطنت

 هیچ وایسادم گوش چی هر چرا بگو پس اها -

 !نیومد صدایی



 این هب فرشته یه دیدن با داشت حق داداشم بیچاره

 ...بیاد بند زبونش لباسی خوش و خوشکلی

 ی ضربه بودم شده منظورش متوجه خوب که من

 ای غره چشم درحالیکه و زدم سرش به ارامی

 :گفتم میکردم نثارش

 اماده سری بر خاک حرفای این بجای برو پاشو -

 این درس از افتادیم عقب حسابی دانشگاه بریم شو

 .......!وقتی چند

 در و رفت اتاق در سمت به و خندید قهقهه به او

 :گفت حال همان

 یکن تعریف واسم باشه یادت ولی میرم دارم من -

 لتحال شیرمو وگرنه ها گذشته بهتون چیا دیشب

 ...بوخودا نمیکنم



 و بود گرفته ام خنده شدت به هم هایش حرف از

 .بودم کشیده خجالت هم

 طرینع که کنم پرت طرفش به را بالشتم خواستم

 و دش خارج اتاق از میکشید بلندی جیغ درحالیکه

 ...بست سرش پشت را در

 تخت روی بر دوباره را بالشت او رفتن از پس

 شتانگ در مسیح که زیبایی ی حلقه به و گذاشتم

 ای هعاشقان لبخنده و شدم خیره بود نشانده ظریفم

 ....گشود هم از را لبانم

 ایبر تا شدم بلند جایم از اندکی زمان مدت از پس

 .شوم اماده دانشگاه به رفتن

 به باید بعدازظهر که بودم خوشحال این از بیشتر

 ......نمببی را مسیح میتوانستم و میرفتیم شرکت



 یصندل ترین نزدیک روی بر کالس به ورودمان با

 چند از پس اما بودیم تقوی استاد منتظر و نشستیم

 .شد کالس وارد جوانی مرد دقیقه

 برازنده که داشت تن به مدادی نوک شلوار و کت

 .بود اش

 ...تیره سبز چشمان و داشت متوسطی قد و اندام

 با او اما گرفت باال هم همهمه صدای ورودش با

 یزیچ منتظره گویا نشست استاد میز پشت ارامش

 .بود

 اردو نبوی استاد دانشگاه رییس لحظه چند از پس 

 .شد



 و میرفت جوان مرد همان سمت به حالیکه در و 

 ندچ میکرد پرسی احوال او با لبخند با و صمیمانه

 :گفت و زد میز به ضربه

 ...ها بچه سالم -

 اومده پیش براشون مشکلی متاسفانه تقوی استاد

 به و کنن همراهی شمارو ترم پایان تا نمیتونن که

 جایگزین رو ریاحی عطا استاد ما خاطر همین

 ...کردیم ایشون

 از نبوی استاد های حرف پایان از پس ریاحی استاد

 هگون چال که جذابی لبخند با و شد بلند جایش

 :گفت میگذاشت نمایش به را هایش

 ....همگی به سالم -



 رو درس این تقوی استاد حد در بتونم امیدوارم

 ...ها بچه بدم اموزش بهتون

 از پس نبوی استاد اندکی زمان مدت از پس

 استاد و کرد ترک را کالس کوتاهی خداحافظی

 ...شد تدریس مشغول ریاحی

 پشتش و بود تدریس مشغول او که منوال همین در

 مسمت به را سرش عطرین بود تخته به رو و ما به

 :گفت شیطنت با و وار زمزمه و کرد کج

 !حلقم تو جفتتون لپ چال -

 اشه؟ب داشته لپ چال تو مثه باید پسرم این یعنی

 شقشعا ببینه رو ریاحی استاد اگه مسیح کنم فک

 !داره دوست چالت خاطره به فقط هم تورو اخه بشه

 .خندید من ی غره چشم مقابل در و گفت را این



 هب درحالیکه شد بلند ریاحی استاد صدای یکباره

 :گفت عصبی و بلند صدای با میکوبید تخته

 هم ام بگید میکنید تعریف داری خنده چیزه اگه -

 ....!خانما بخندیدم

 ...چرخاند سمتمان به را رویش و گفت را این

 سمتمان به سرشان کالس ی همه بلکه او تنها نه

 ...چرخید

 ...بود زده خشکمان جا در عطرین و من

 روی بر ریاحی استاد ناراحت و عصبی نگاهه اما

 .بود مانده ثابت عطرین

 با و داد قورت را دهانش اب سختی به عطرین

 :گفت میشد خیره او چشمان در حالیکه در لکنت

 ...ولی استاد ببخشید -



 :گفت و کرد قطع را حرفش عصبانیت با ریاحی

 خانم؟ چی ولی -

 بی جز میکنم تحمل کالسم تو رو چیزی هر من

 !نظمی

 خوادمی دلتون و باشید کالس تو ندارید دوست اگه

 کالسم وت اصال میتونید بخندید و بگید دوستتون با

 کنمنمی حذف رو درستون من باشین نداشته حضور

 !باشین مطمئن

 اما نمک پشتیبانی عطرین از و بزنم حرفی خواستم

 دهانم در حرف دیدم که را او الود بغش چشمان

 العملی عکس هر فرصت اینکه از قبل و ماسید

 زا پس و گرفت را اش کوله عطرین باشم داشته

 هب نگاهی دیگر اینکه بدون و کوتاهی عذرخواهی



 خارج کالس از سرعت به بیندازد ریاحی استاد

 ...شد

 کالس از اجازه کسب از پس او از تبعیت به هم من

 ...شدم خارج

 تنیمک از یکی روی بر نشسته را عطرین باالخره

 خودم سرعت با و کردم پیدا دانشگاه حیاط در ها

 ...نشستم کنارش در و رساندم او به را

 .امد درد به قلبم الودش اشک چشمان دیدن با

 ...نداشتم وضعیت این در را او دیدن طاقت من

 مهربانی با و کردم حلقه اش شانه دوره را دستم

 :گفتم

 عطرین میکنی گریه چرا برم قربونت من الهی -

 !نگفت چیزی که ریاحی استاد جونم



 ی گوشه از را اشک و کشید باال را اش بینی او

 :تگف ناراحتی و عصبانیت با و کرد پاک چشمش

 نگفت؟ چیزی -

 بگه؟ میخواست چی دیگه

 اومد در دهنش از هرچی بیشعوووور زشته پسره

 !کالس های بچه جلو برد ابرومو کرد بارم

 !جان عطرین بودی مقصر توام خب -

 شل رو کالس اولی روز همین از باشه قرار اگه اون

 !نهک کنترل هارو بچه نمیتونه دیگه که بگیره

 :گفت و کرد نگاهم شماتت با عطرین

 اچر بکشه حجله دم رو گربه میخواست اون اگه -

 بودم؟ کرده چیکار مگه کرد قربانی منو



 و بود گرفته ام خنده او های گالیه و ها حرف از

 ویر بر را ام کوله و میشدم بلند جایم از درحالیکه

 :گفتم میکردم جابجا شانه

  دخترجون خودتو کن جمع پاشو -

 !میگی باالش چیزی یه تو میگم هرچی من

 قلحدا بشینیم درمون و درست نشد که کالس تو

 ....برسیم زندگیمون کارو به شرکت بریم پاشو

 ندبل نیمکت روی از پیش لحظه چند حال از فارغ او

 نتشیط با و کرد پاک دستمال با را صورتش و شد

 :گفت خبیثانه و

 دیگه مسیحه زندگی و کار از منظورت دقیقا -

 درسته؟

 ...نگفتم چیزی و خندیدم حرفش از



 ......رسیدیم شرکت به دقیقه چند از پس

 گرفتن نظر در بدون میشدیم وارد درحالیکه

 نگاهمان ناباوری و تعجب با که مریم حضوره

 :گفتم عطرین به رو میکرد

 دو هواس هارو نقشه باید کنیم شروع زودتر بهتره -

 سر حرفم تایید در عطرین!کنیم اماده دیگه روز

 و میرفتیم اتاقمان سمت به درحالیکه و داد تکان

 بود مانده ثابت رویمان بر مریم ی خیره نگاهه

 :گفت و کرد نجوا گوشم زیره عطرین

 ی دختره نگرفتی تحویلش کردی کاری خوب -

 !زشت نچسب

 اتاق وارد و گرفتم را ام خنده جلوی زحمت به

 ...شدیم کارمان



 که وصفی قابل غیر خوشحالی با دیدنمان با سپهر

 :تگف و امد استقبالمان به بودم کرده تعجب ان از

 !اومدین خوش سالم -

 !نداشت لطفی شما بدون شرکت

 و کردم تشمر و سالم لب زیره

 دمش متوجه که دوختم عطرین به را متعجبم نگاهه

 ....دارد من با مشابه حالی او

 را رفتارهایی چ ها حرف همچین انتظار سپهر از

 زیری به سر و ارام پسر کال او که چرا نداشتیم

 ...بود

 جدید رفتاره درگیره فکرم که منوال همین در

 هب و کرد خود متوجه مرا موبایلم صدای بود سپهر



 پاسخ و کردم خارج ام کوله از را ان سرعت

 .....دادم

 :یچیدپ گوشم در مسیح باصالبت و سنگین صدای

 نقره؟ شرکت اومدی سالم -

 :گفتم و اوردم پایین را صدایم

 !رسیدم تازه اره سالم -

 :گفت و گرفت دلخوری رنگ صدایش

 پیشم؟ نیومدی چرا پس -

 و گرفت ام خنده

 بهانه دیدنم برای ها بچه مانند میدیدم اینکه از 

 ...میبردم لذت میگیرد



 خاطر همین به و کنم اذیتش کمی میخواست دلم

 :گفت

 اییه نقشه باید شلوغه سرم خیلی االن من عزیزم -

 ....کنــــ تموم رو دستم سپردی که

 تیناراح و عصبانیت با و شود تمام حرفم نگذاشت

 :گفت

 ...کنی اماده برام چیزی نمیخوام -

 ...منتظرم اینجا میای االن همین

 باشد من جانب از پاسخی منتظره اینکه بدون

 .کرد قطع را ارتباط

 پایین گوشم از را گوشی و زدم نمکینی لبخند

 سپهر و عطرین ی خیره نگاهه به رو و کشیدم

 :گفتم



 !دمبرمیگر دیگه دقیقه چند من ها بچه ببخشید -

 درحالیکه و زد امیزی شیطنت لبخند عطرین

 :گفت میکرد ام حواله چشکی

 !برگردیاااا زود ولی برو -

 و متعجب نگاهه مقابله در و کردم ارامی ی خنده

 هایمان حرف از چیزه بود مشخص که سپهر گنگ

  نیاورده در سر

 ...دمکر حرکت مسیح اتاق سمت به و گفتم چشمی

 و کردم مکثی رسیدم که مسیح اتاق دره پشت

 ممانع مریم صدای که بزنم در به ای تقه خواستم

 .شد

 به تمیگرف خود به ای طلبکارانه ی قیافه درحالیکه

 :گفت بدی لحن با و امد سمتم



 نکردی هماهنگ کی با بپرسم میشه رادمهر خانم -

 داخل؟ میبرین تشریف دارین که

 و رفت باال حرفش از ناخوداگاه ابرویم تای یک

 :گفتم و دادم را پاسخش خودش لحن با درست

 دارین؟ مشکلی شما کردم هماهنگ خودشون با -

 را رویم دیدم که را اش درمانده و متعجب نگاهه

 .شدم وارد در به تقه چند زدن از پس و برگرداندم

 دیوار کناره که مسیح دیدن با و چرخاندم چشم

 جذابی لبخند و اخم با و بود ایستاده ای شیشه

 و شوخی با و رفتم سمتش به میکرد تماشایم

 :گفتم شیطنت

 !راد جناب سالم -



 کهدرحالی و گرفت ای شیشه دیوار از را اش تکیه او

 نلح با میرساند من به را خودش بلند گام چند با

 :گفت گیرایی و ارام

 رحمی؟ بی خیلی میدونستی -

 اتاقم؟ نیومدی شرکت اومدی وقتی چرا

 :گفتم و شدم خیره اش تیره چشمان در

 گفتم عزیزم بشم کارت مزاحم نمیخواستم -

 ...شاید

 رد ارامی به که بود نرسیده پایان به حرفم هنوز

 حنل ترین مهربان و زیباترین با و کشید اغوشم

 :گفت و کرد نجوا گوشم زیره ممکن

 !هیچوقت خوشکلم نیستی مزاحمم هیچوقت تو -



 در و فشردم اغوشش در وجود تمام با را سرم

 :فتمگ میکشیدم ریه به را بویش خوش عطر حالیکه

 !میکنم اذیتت انقدر که ببخش -

 :گفت و کرد جدا خودش از مرا کمی او

 داشتنیه دوست و شیرین هم کردنات اذیت -

 !دلم عزیزه

 خدا که هستی ای هدیه بهترین و ترین قشنگ تو

 !داده بهم حاال تا

 رپ مسیح ی عالقه و عشق از وجودم تمام حالیکه در

 و کشیدم عقب را خودم کمی میلی بی با بود شده

 باز مه از یکباره اتاق درب بزنم حرفی اینکه از قبل

 ....شد وارد مریم و شد



 صورت به گذرایی نگاهه پرویی کمال با مریم

 :گفت مسیح به رو و انداخت عصبیم

 ...جان مسیح -

 رفح مسیح ی صبرانه بی و عصبی فریاد صدای با

 ...ماسید دهانش در

 همینجور که نداره در اتاق این مگه توکلی خانم -

 داخل؟ اومدی و پایین انداختی رو سرت

 حنل از کار محیط تو بدم تذکر بهت باید چندبار

 طابخ کوچیک اسم به منو و نکنی استفاده صمیمی

 نکنی؟

 .بود کرده تعجب شدت به اخرش حرف از

 ...نشدم منظورش متوجه



 را او شرکت محیط در میخواست مریم از او چرا

 .نکند خطاب صمیمانه

 مالقات یکدیگر با هم کار زمان از خارج انها مگر

 داشتند؟

 کرده احاطه را ذهنم ازاردهنده و مسموم افکاره

 زنمب پس را انها میکردم تالش بیشتر چه هر و بود

 ...میشدم موفق کمتر

 الود بغض و لرزان صدایی با مریم منوال همین در

 :گفت

 به باشی داشته مهمی کاره نمیکردم فکر من ولی -

 ...همین خاطره

 :گفت و کرد قطع را حرفش مسیح

 دفترم؟ تو اومد نقره ندیدی مگه -



 تو؟ ایبی بزنی در اینکه بدون داشت دلیلی چه پس

 رد و نداشتم را هایشان حرف شنیدن تحمل دیگر

 وروده با بار هر اینکه و مریم به دل در حالیکه

 را ارزوهایم خانه و میزد هم بر را رویایم بیجایش

 نکوچکتری بدون میفرستادم لعنت میکرد ویران

 در این و شدم خارج انجا از سکوت در و حرفی

 به نسبت مسیح حرکات تالفی برای که بود حالی

 ....میکشیدم نقشه ذهنم در مریم

 ردمسپ عطرین دست به را انها ها نقشه اتمام از پس

 ویلتح و ببرد مسیح دفتر به را انها خواستم او از و

 ....دهد

 عداب کردم اشاره سر با متعجبش نگاهه مقابله در و

 ...میدم توضیح را چیز همه



 تدس در را ها نقشه درحالیکه نارضایتی با عطرین

 کردن جمع مشغول....شد خارج اتاق از میگرفت

 کسی کردم احساس یکباره که بودم وسایلمان

 عقب به را سرم تعجب با ایستاده سرم پشت

 ظربن هل شدت به که سپهر دیدن با و برگرداندم

 :گفتم و کردم نگاهش گنگ میرسید

 افتاده؟ اتفاقی -

 درحالیکه و دوخت چشمانم به را اش کالفه نگاهه

 :گفت سختی به میکشید موهایش به دستی

 میخواستم من....  من خانم نقره ببخشید..بب -

 و دبدی افتخار اگه کنم دعوت شام صرف به شمارو

 !میشم خوشحال واقعا بیاین



 گاهشن پرسشگرانه و شدم متعجب قبل از بیشتر

 :گفتم و کردم

 سپهر؟ اقا مناسبت چه به -

 :گفت و فرستاد بیرون را بازدمش سختی به او

 نبهتو موقع همون بدین اجازه اگه رو مناسبتش -

 !بگم

 ...بدهم جوابی چه نمیدانستم واقعا

 هم بودیم شرکت در که مدتی تمامه در طرفی از

 بخواهم که بود نزده سر او از خطایی هیچ

 ....کنم رد را پیشنهادش

 منتظرش نگاهه مقابل در و رسید ذهنم به فکری

 :گفتم



 ممیار خودم با رو عطرین من میشه اگه ولی باشه -

 !ندارین مشکلی که شما

 حرفم از زیاد و نداشت ای چاره دیگر انگار که او

 :گفت اجبار به نبود راضی

 ....هستم منتظرتون شب پس نداره عیبی باشه -

 بالفاصله ان از پس و گفت هم را رستوران ادرس

 ...شد خارج اتاق از

 با ینعطر که بود پیشنهادش و سپهر درگیره فکرم

 :گفت و شد وارد صدا و سر

 چتونه؟ تا دو شما معلومه -

 دیدن ذوق از داشتی که پیش ساعت یک به نه

 ...ودب باز یسره نیشت و میکشتی خودتو مسیح



 ردتخو عسل من صد با تورو میشه نه که االن به نه 

 !منو بداخالق داداش اون نه

 ای میزارم بیابون به سر تهش شما دست از من

 ....!بابا

 رفح به توجه بی و سپردم دستش به را اش کوله

 :گفتم مسیح نقیض و ضد رفتارهای و هایش

 !دارم کارت بریم بیفت راه -

 رب دوباره درحالیکه و قاپید دستم از را اش کوله او

 و کشید عمیقی نفس مینشست اش صندلی روی

 :گفت

 ...عزیزم نمیشه -

 :پرسیدم و کردم نگاهش

 نمیشه؟چرا؟ -



 :گفت و کرد نثارم ای غره چشم او

 نماو وایسیم گفت عزیزت شوهره اینکه بخاطره -

 ...خانم ویال برگردیم هم با بیاد

 ماخ درحالیکه و انداختم ام شانه روی بر را ام کوله

 عصبی نیمه لحنی با و رفتم اتاق در سمت به میکردم

 :گفتم

 !نمیمونم کسی منتظره من -

 اصرارهای مقابل در....برگرد برادرت با بمون تو

 مسیح منتظر نشدم حاضر عطرین اندازه از بیش

 تنهایی به تهدیدهایش و او به توجه بی و بمانم

 ...افتادم راه ویال سمت به و کردم ترک را شرکت

 رفتمگ تصمیم که بود گذشته هفت از ربعی ساعت

 ردنب از کلی به و شوم اماده  شام قراره برای کم کم



 قصد و بودم شده پشیمان رستوران به عطرین

 ....بروم انجا به تنهایی به خود داشتم

 موهایم سشوار از پس و گرفتم ابگرمی دوش

 دتردی با اخر در و نشاندم صورت بر مالیمی ارایش

 ...گرفتم دست در را رنگم خوش  و قرمز رژ

 رژ این از که باری اخرین داشتم خاطر به خوب

 و خشمگین العاده فوق مسیح بودم کرده استفاده

 ...بود شده عصبی

 :گفتم وار زمزمه و کردم کجی دهن افکارم به

 ماا بکنه میتونه خواست دلش هرکاری اون چطور -

 ممنوعه؟ قرمز رژ زدن حتی من برای

 با مسیح مبهم ی رابطه هرکاری از منظورم دقیقا

 ...بود مریم



 و گرفت حرصم بیشتر روز ان اتفاقات تصوره از

 لبان روی بر بار چندین را رژ دودلی و شک بدون

 و کوتاه مانتوی و کشیدم فرمم خوش و برجسته

 تن هب مشکی شلوار و شال با همراه کاربنی ابی کتی

 و ومانت همرنگ سانتی ده پاشنه های کفش و کردم

 عطر کردن خالی از پس و پوشیدم نیز را کیفم

 ...شدم خارج اتاق از خودم روی بر محبوبم

 ...شدم خارج ویال از و شدم ماشینم سوار

 متوجه که بود نگذشته خروجم از ای لحظه چند

 دیوانه سرعتی با که شدم مسیح سفید المبورگینی

 ودب زیاد سرعتش انقدر و میراند ویال سمت به وار

 ...نشد من متوجه که

 .شدم دلواپس چرا نمیدانم



 استم عطرین با تا بردم کیفم سمت به را دستم

 ار اهنگ صدای درحالیکه و شدم منصرف اما بگیرم

 .راندم مقصد سمت به میکردم زیاد

 نظر مورد رستوران به ساعت نیم از پس باالخره

 .رسیدم

 خاموش را ماشین و چرخاندم قفل در را سوییچ

 .کردم

 به دلم بودم رسیده انجا به که حاال چرا نمیدانم

 ...بودم پشیمان امدنم از و میزد شور شدت

 و کنم دور ذهنم از را مزاحم افکاره کردم سعی

 شوم دهپیا ماشین از خواستم کیفم برداشتن از پس

  و ایستادم حرکت از موبایلم زنگ صدای با که

 .بردم کیف داخل را دستم



 و مسیح از رفته دست از تماس دو و سی من خدای

 ...داشتم عطرین از هم تایی ده

 تدس بودم شده نگران قبل از بیشتر درحالیکه

 ارهدوب که بگیرم تماس عطرین با خواستم و بردم

 ....گرفت تماس مسیح

 :دادم را پاسخش سرعت به

 ...الو -

 با که کرد خارج بدنم از روح فریادش صدای

 :گفت طوفانی عصبانیتی

 لعنتی؟ کجایی -

 برنمیداری؟ گوشیتو چرا



 انقدر و لحن این با مسیح که بود باری اولین

 ودمب ترسیده شدت به.میزد حرف من با خشمگین

 :گفتم و دادم قورت را دهانم اب زحمت به اما

 ...رستوران اومدم من...من -

 شده؟ چی مگه

 هب دارم قرار سپهر با بگویم اینکه از چرا نمیدانم

 ...داشتم وحشت شدت

 :کرد پاره را دلم بند اش صبرانه بی فریاده

 ها؟ بکنی غلطی چه رستوران رفتی -

 نقره؟ داری قرار کی با

 :گفتم و بستم را چشمانم

 !سپهر با...با -



 شده؟ چی مگه

 نه؟ک خواستگاری ازت لعنتی اون تا اونجا رفتی -

 اره؟

 یالو برنگردی دیگه ربع یک تا اگه نقره قسم بخدا

 ....میکنم خراب عوضی واون تو سره رو شهرو

 .کرد قطع را ارتباط گفت را این

 .افتاد پایین دستم از گوشی

 .امد می فرود سرم بر پتک مانند هایش حرف

 خواستگاری برای را امشب شام قراره سپهر یعنی

 بود؟ گذاشته من از

 بود؟ ممکن چطور اما



 هماهنگ مسیح با امدنم از قبل کاش ای خدایا

 ...اوردم می خود با را عطرین حداقل یا میکردم

 رد را سپهر پیشنهاد اول از کاش ای... نه...نه

 !میکردم

 نمبتوا تا دادم تکان طرفین به وسواسانه را سرم

 ...کنم متمرکز را ذهنم و بزنم پس را افکارم

 .زدم استارت دوباره سرعت به

 ...برمیگشتم ویال به زودتر هرچه باید

 ...رساندم ویال به را خود تمامتر چه هر سرعت با

 ...دویدم ساختمان سمت به ماشین پارک از پس

 و خانم مژده که بودم رسیده ورودی درب جلوی

 در نگران و پریده رنگ هایی صورت با عطرین

 .شدند ظاهر مقابلم



 نندهک سرزنش و مضطرب لحنی با بالفاصله عطرین

 :گفت

 اومدی؟ چی برای -

 :گفتم و کردم نگاهش نگران و تعجب با

 میرفتم؟ کجا پس....پس -

 میومدم؟ نباید چرا

 حال همان در و داد هلم بیرون سمت به دوباره او

 :گفت

 ...دیوونه شدی سیر جونت از مگه -

 !نقره ویال برگرد گفتم که وقت هر برو فعال

 !عصبانیه خیلی مسیح

 :گفت عطرین های حرف تایید در هم خانم مژده



 دنبای فعال تو دخترم میگه راست خانم عطرین -

 !باشی اینجا

 هایمان حرف شاهد ظاهرا که اتوسا منوال همین در

 و شنی با بود ایستاده پله پاگرد اخرین روی بر و

 :گفت کنایه

 میدین؟ فراریش دارین کجا -

 رو و مبرگشت را رفته راه عصبانیت با حرفش این با

 :گفتم عطرین به

 !نمیرم جایی من -

 ...بترسم که نکردم کاری ضمن در

 وجهت بی و افتادم راه اتاقم سمت به و گفتم را این

 ...گذشتم اتوسا کناره از



 و بستم سرم پشت را در اتاق به ورودم از پس

 مدک سمت به برمیداشتم سر از را شالم درحالیکه

 و دسفی تاب با را شلوارم مانتو و رفتم لباسهایم

 در و رفتم اینه سمت به و کردم عوض لی شورتک

 رها شانه روی بر را موهایم و باز را گیره حال همان

 ...کردم

 و شد اتاقم وارد شخصی ناگهان حین همین در

 ...کرد خاموش را چراغ بالفاصله

 و میکوبید ام سینه ی قفسه به وار دیوانه قلبم

 هیجان و اتاق تاریکی بخاطر چشمانم مردمک

 ......بود شده گشاد



 دهرسی سکته مرض به نگرانی و اضطراب شدت از

 دهان در را ام شده چوب زبان زحمت به و بودم

 :گفتم و چرخاندم

 ....کیه؟...ک -

 ...نشنیدم جوابی هیچ

 گوشم به عصبی و تند های نفس صدای تنها

 ...میکرد چندان صد را تشویشم که میرسید

 ....بودم داده گوش عطرین حرف به کاش ای

 متوانست و کرد عادت تاریکی به کم کم چشمانم

 دمق با که ببینم را مسیح ی ورزیده و بلند قامت

 ....اید می سمتم به اهسته های

 ...کنم حفظ را ارامم ظاهر کردم سعی



 مقابلش در و بترسم ان از که بودم نکرده خطایی

 ...باشم شرمنده

 :گفتم خاطر همین به

 شده؟ چی -

 مسیح؟ کردی خاموش چراغارو چرا

 را صدایم لرزش نتوانستم کردم تالش چه هر

 ...کنم کنترل

 و شد بیشتر اضطرابم مسیح سکوت دیدن با

 من برمیداشت سمتم به او که قدمی هر با ناخواسته

 ...میرفتم عقب قدمی

 ان از هک اتفاقی نهایتا که کردم نشینی عقب انقدر

 ...ردک برخورد دیوار به پشتم و افتاد بودم متنفر

 .ایستاد من به چسبیده و روبرویم دقیقا مسیح



 ...شد حبس ام سینه در نفس

 یتعصبان و خشم و بود تر تیره همیشه از چشمانش

 ان در میتوانستم خوبی به را مرزش و حد بی

 ...بخوانم

 موجی ارامش اما خشمگین صدای منوال همین در

 :کرد منتقل وجودم به را ترس و وحشت از

 نه؟ نیفتاده اتفاقی بنظرت -

 لعنتی؟ گذاشتی قرار سپهر با حقی چه به

 دیدنش؟ رفتی کی ی اجازه با

 زحمت به و فرستادم پایین زحمت به را دهانم اب

 :گفتم

 ....نداشتم خبر سپهر قصد از من کن باور مسیح -

 ...نزاشتم قرار باهاش من



 ...میخواد اون نمیدونستم.

 شانهن به را دستش بست می را چشمانش درحالیکه

 :گفت و گذاشت لبهایم روی بر سکوت ی

 !بشنوم هیچی نمیخوام هیـــــــس -

 ملبهای روی بر نگاهش درحالیکه لحظه چند از پس

 :گفت خشونت با بود مانده ثابت

 گفتم بهت زدی رژو این که باری اخرین یادته -

 کنی؟ استفاده ازش نداری حق دیگه

 همان در و بود شده بیشتر برابر هزار قلبم ضربان

 ایینپ و باال به حرفش ی نشانه به تنها را سرم حال

 :گفت حرفش ادامه در او و دادم تکان

 استفاده ازش بازم ببینم اگه گفتم یادته اینم حتما -

 ...میکنم پاکش خودم باشیم هرجا کردی



 رب هایش لب گذاشتن با که بزنم حرفی خواستم

 ....بست را دهانم هایم لب روی

 ...بود شده گرد غافلگیری و هیجان از چشمانم

 ...نکشید طول بیشتر ثانیه چند حالت این اما

 ...سپردم او به را خودم و بستم را چشمانم

 در و کشید اغوشم در وجود تمام با هم مسیح

 را هایم لب میبرد فرو موهایم در را دستش حالیکه

 و چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی و کرد رها

 عمیق های نفس درحالیکه عاشقانه و وار زمزمه

 :گفت میکشید

 !نقره نکن من با کارو این دیگه - 

 !نکن

 ...لعنتی اون و میدیدی سپهرو اگه



 ...نداد ادامه را حرفش

 ...بود سخت برایش حرف ان گفتن انگار

 و بوسید را ام پیشانی گذر دیر لحظه چند از پس

 :گفت

 ...ای نقره چشم بدم دستت از میترسم -

 ...بود افتاده تالطم به پاکش احساسات از قلبم

 ...میدادم اطمینان او به باید من

 :فتمگ و گرفتم قاب کوچکم دستان با را صورتش

 میکنی؟ فکری همچین چرا -

 نداری؟ اعتماد من به

 تو های گفته طبق اون و میدیدم سپهرو من اگر

 ....یفتهب بینمون اتفاقی نبود قرار میزد بهم حرفاشو



 اب و گرفتم چشمانش جلوی و اوردم باال را ام حلقه

 :گفتم اطمینان

 !حلقس این صاحب من قلب صاحب -

 و درخشید هایم حرف از چشمانش کردم احساس

 :گفت بوسید می نرمی به را دستم حالیکه در

 احساساتم کنترل میزنی حرف اینجوری وقتی -

 !..........نقره میشه سخت واسم

 را شدست درحالیکه بالفاصله دوباره و گفت را این

 مهای لب بوسیدن به شروع میپیچید کمرم دوره

 ...کردم همراهیش وجود تمام با هم من و کرد

 

 اصال اما بودم نشسته ریاحی استاد کالس سره

 ...نبود هایش حرف و درس به حواسم



 هکرد پر انگیز خیال شب ان و مسیح را ذهنم تمام

 .بود

 هایبوس و سپهر با مالقات سره بر بحثمان از پس

 لویج اگر که بود شده طاقت بی انقدر اش عاشقانه

 ...نمیگرفت را خودش

 ...گسست هم از عطرین صدای با افکارم ی رشته

 نقره؟ چته -

 کجاس؟ حواست

 بگیره؟ پاچمونو ریاحی این میخوای باز

 درحالیکه و برداشتم ام چانه زیره از را دستم

 :گفتم میکردم جمع را وسایلم

 اگه تو  میرم ندارم کالسو حوصله دیگه من -

 ....!بیا داشتی دوست



 نثارم ای غره چشم ریاحی چشم از دور عطرین

 :گفت و کرد

 داری کجا میشه شروع امتحانات دیگه هفته -

 میری؟

 !ببینم بشین

 ما شانه روی بر را جینم کوله حرفش به توجه بی

 میکردم اش حواله چشمکی درحالیکه و انداختم

 خارج کالس از ریاحی استاد از اجازه کسب از پس

 ...شدم

 با رفتمگ تصمیم یکباره که میرفتم ماشینم سمت به

 ام وشیگ سرعت به فکر این با بگیرم تماس مسیح

 و گرفتم را اش شماره و کردم خارج ام کوله از را

 چند زا پس چسباندم گوشم به لبخندزنان را گوشی



 و درسی گوشم به اش عصبی و گرفته صدای بوق

 :گفت

 عزیزم؟ جانم -

 :تمگف تردید با و گذاشتم قلبم روی بو را دستم

 خوبی؟...سالم -

 زدم؟ زنگ موقع بد

 :گفت حال همان در و بود شده هل کمی بنظرم

 !خانمم نه -

 عزیزم؟ بگو

 کجایی؟

 افتاده؟ اتفاقی

 خوبی؟



 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 کالس ی حوصله دیگه فقط نیفتاده اتفاقی خوبم -

 ...زنگ بهت گفتم همین واسه نداشتم رو

 دهانم در حرف زنی ی گریه صدای شنیدن با

 ...ماسید

 :گفت که اش صبرانه بی فریاد ان از پس و

 من با داری چرا مسیح داری دوست منو توام ولی -

 میکنی؟ کارو این خودت و

 ...داشتم اعتماد هایم گوش به

 :گفتم ناباوری و بهت با

 مسیـــــح؟ -

 برایم را خطر های زنگ نگرانش و دلواپس صدای

 :بود اورده در صدا به



 ...عزیزم نقره -

 ادمد دست از را رفتارم کنترل ناخواسته و ناگهان

 و بود شده مشخص برایم چیز همه دیگر که چرا

 متعلق ما شنیده که ای زنانه صدای میدانستم بخوبی

 .است مریم به

 بر اشک درحالیکه مکانم و جا گرفتن نظر در بدون

 :گفتم میریخت صورتم پهنای

 مسیح؟ دادی بازیم چرا -

 دوکر کورم عشقت ولی بودی مردا بقیه مثل توام

 ...ندیدم

 تربیش را هایم اشک سرعت اش صبرانه بی فریاد

 ..کرد

 ...نقـــــــره -



 را اطارتب باشم حرفهایش ادامه منتظره اینکه بدون

 ...کردم قطع

 ...بود شده تمام برایم چیز همه

 به را خودم من و شده تمام که بود زیادی زمان

 ...بودم زده حماقت

 ...میکشید تیر درد از قلبم

 ...دبو کرده ام عصبی مسیح ی وقفه بی های تماس

 ....انداختم ام کوله درون و کرده خاموش را گوشی

 زا پس و راندم ویال سمت به بخواهم اینکه بدون

 ...رفتم ساحل سمت به انجا به رسیدن

 ...میکردم تمام را چیز همه باید امروز

 و بودم داده نشان ضعف خودم از هرچقدر بود بس

 ...بودم کرده سرکوب را درونم مغرور ی نقره



 میریخت صورتم روی بر همچنان گرمم های اشک

 .میسوخت چشمانم و

 هب که باشد باری اخرین این کردم عهد خودم با اما 

 .......میدهم باریدن اجازه انها

 روف اب در کمر تا درحالیکه و رفتم دریا سمت به

 :زدم  فریاد الود بغض دل تهه از بودم رفته

 ...خدایــــــــــــا -

 چـــــــــــرا؟

 من؟ چرا

 دل ههت از و پوشاندم دست با اشفتگی با را صورتم

 :زدم زار

 !کن کمکم خودت -

 !بشم خورد این از بیشتر نزار



 !بشکنه غرورم این از بیشتر نزار

 فتادها هایی شانه با که میرفت تاریکی به رو اسمان

 ...بازگشتم ویال سمت به شکسته قلبی و

 متس به مستقیم شدم متوجه ویال به ورودم از پس

 ...رفتم اتاقم

 درب کردن قفل از پس و گرفتم گرمی اب دوش

 .........رفتم اینه سمت به اتاقم

 بود کرده اش احاطه غم از ای حاله که چشمانم به

 میزدم دردالوودی لبخند درحالیکه و شدم خیره

 :گفتم وار زمزمه

 ....وایبخ کافیه فقط باشی شاد میتونی بازم تو -

 برگشته پیش سال یک مغرور نقره همون دوباره

 ...برمیگرده لبخنداشم پس



 نپوشید از پس و رفتم هایم لباس کمد سمت به

 و ای لوله مشکی شلوار و سفید مردانه یقه بلوز

 رژ و کردم مالیمی ارایش موهایم کردن سشوار

 و کشیدم لبهایم روی بر بار چندین را ام صورتی

 ...شدم خارج اتای از و بزنم لبخند کردم سعی

 و المس از بعد و رفتم اشپزخانه سمت به مستقیم

 و زدم مهربانی لبخند خانم مژده با پرسی احوال

 :گفتم

 !...گشنمه حسابی من پختی چی شام جون مژده -

 :گفت و زد رویم به ای مادرانه لبخند او

 !دخترم سبزیه قرمه شام -

 غذاهای و مادرم هوای دلم حرف این شنیدن با

 ...کرد را اس خوشمزه



 ...بودم تلتنگش چقدر

 ...یرمبگ تماس او با ویال تلفن با گرفتم تصمیم

 خانم مژده از حال همان در و رفتم تلفن سمت به

 ...کردم تشکر

 لفنت کناره مبل روی بر و گرفتم شماره سرعت به

 ...نشستم

 ارامش و مهربان صدای دیرگذر لحظه چند از پس

 :کرد نوازش را گوشم

 جانم؟ -

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

 !مامان -

 اب که چرا نداشت اعتماد هایش گوش به انگار او

 :گفت ناباوری



 تویی؟ عزیزم نقره -

 ؟ خوبی جونم مامان سالم-

 !خودمم خوده اره

 نگیز یه وقت چند هر نباید دختر تو پس کجایی -

 بزنی؟ پدرت و من به

 و برمب فرو را بغضم کردم سعی و بستم را چشمانم

 :گفتم

 ....شلوغه امتحانات بخاطره سرم مامانم ببخش -

 :گفت شیطنت و شوخی با و کرد ای خنده او

 نامزدت؟ یا  امتحاناته گرمه سرت -

 ...خندید دل تهه از و گفت را این

 ....شد بیشتر بغضم



 ...بود درسام خاطره به مامان نه -

 با یکباره بود شده صدایم در غم متوجه انگار که او

 :گفت نگرانی صدای

 ...ناراحتی انگار مامان افتاده اتفاقی -

 :گفتم بالفاصله و گرفتم دندان به را لبم

 !اومدم دانشگاه از تازه خستم یکم فقط نه -

 !گلم دختره باشه -

 هتب شب میخواستم خودم بگم رفت یادم راستی

 !بهت بدم خوش خبره یه و بزنم زنگ

 شده؟ چی -

 خبری؟ چه



 ور سراغت اومد تا اتفاقا دخترم برگشته پویا -

 ....دیدنت اونجا میاد زود گفت و گرفت

 دهز شگفت و شد گرد چشمانم حرف این شنیدن از

 :گفتم

 پویااااا؟ -

 درب ناگهان که بود امدنش و پویا درگیره ذهنم

 و پریده رنگی با عطرین و شد باز سرعت به ویال

 :گفت بلند صدای با حال همان در و شد وارد نگران

 خانم؟ مژده....جون مژده -

 که چرا بود نشده من حضوره متوجه هنوز ظاهرا

 :تگف لب زیر و کرد پرت مبل روی بر را اش کوله

 !لعنتی -

 دنبالش؟ برم کجا حاال



 !اااااه مسیح کنه چیکارت بگم خدا

 متشس به تا میشدم بلند جایم از که منوال همین در

 خارج سراسیمه اشپزخانه از هم خانم مژده بروم

 :گفت و شد

 خانم؟ جانم -

 :گفت سرعت به عطرین

 ...نقره -

 کجاست؟ نقره

 !دنبالش برم باید بیار ماشینمو سوییچ

 ...نمیدانستم جایز را سکوت دیگر

 :گفتم و رفتم سمتش به

 عطرین؟ -



 بری؟ میخوای کجا اینجام من

 شده؟ چیزی

 روی بر را دستش درحالیکه و کرد هینی دیدنم با او

 نظر از را پایم تا سر دقت با میگذاشت قلبش

 :گفت و گذراند

 !هووووف -

 !دیوونه کردم سکته

 ....نمیاد در صدات چرا پس اینجایی تو

 انگار که کنم رفتار طوری و بزنم لبخند کردم سعی

 :گفتم و نخورده تکان اب از اب

 ...نبود حواسم ببخش -

 میگردی؟ بر دانشگاه از



 ...مسیح شرکت بودم رفته سر یه نه -

 با بودم شده کنجکاو شدت به اینکه برخالف

 :گفتم و انداختم باال ای شانه بیخیالی

 ...اها -

 دامص شام موقع بخونم درس یکم اتاقم تو میرم من

 ...کنین

 تعجب شدت به بود مشخص درحالیکه عطرین

 :گفت گیجی با کرده

 ...اشه..ب -

 شدممی اتاقم وارد درحالیکه و رفتم پله راه سمت به

 ...کردم قفل سرم پشت را در دوباره

 حرف و عطرین مشکوک رفتاره درگیره فکرم

 ...بود هایش



 و خارج ان از را ام گوشی و رفتم ام کوله سمت به

 ...کردم روشنش

 ...خورد زنگ شدن روشن محض به

 ...بود اشنا نا شماره

 را ارتباط وصل و گذاشته کنار را دودلی و شک

 :کردم لمس

 ؟..الو -

 :فتمگ تردید با دوباره و نرسید گوشم به صدایی

 ؟...الو -

 یارام لحن با که پیچید گوشم در ای مردانه صدای

 :گفت

 !زشت ای قورباغه چشم سالم -



 با و کردم بلندی ی خنده حرف این شنیدن با

 :گفتم ناباوری

 پویا نمیشه باورم خدا وای سوخته سیاه سالم -

 ....خودتی؟

 ی خانواده از بازمانده تنها و ام پسردایی تنها پویا

 .......بود جوانم و مرحوم دایی

 سال هفت  فقط پویا که زمانی ام دایی زن و دایی

 جانشان شان خانه مشکوک سوزی اتش در داشت

 علت هنوزه که هم هنوز و دادند دست از را

 ...مانده باقی مبهم و نشده مشخص مرگشان

 خوشبختانه و بود مدرسه سوزی اتش روز در پویا

 ...بود برده در به سالم جان



 بیست و داشت سن سال هفت و بیست که حاال و

 تنتوانست هم هنوز میگذشت تلخ اتفاق ان از سال

 همچنان و کند فراموش را مادرش و پدر مرگ بود

 ب مصرانه

 یلتحص از پس و میگشت سوزی اتش علت دنبال

 تهبازگش تهران به دوباره حاال افسری دانشکده در

 ...بود

 ....ردمک قطع را ارتباط طوالنی نسبتا مکالمه از پس

 در و بودم خوشحال العاده فوق بازگشتش از

 ...نمیگنجیدم خود پوست

 دو که بود این میکرد بیشتر را شادیم که چیزی

 ...امد می شمال به دیدنم برای دیگر روز



 صدای و خورد اتاق در به تقه چند حین همین در

 :گفت و رسید گوشم به عطرین

 ...اومده مسیح بیا نقره -

 !.....حاضره شام

 و فتهر باال قلبم تپش دوباره مسیح نام شنیدن با

 ...بود گرفته فرا غم از ای حاله را صورتم

 یاسب دم را موهایم درحالیکه و ایستادم اینه جلوی

 :گفتم و دادم دلداری خودم به میبستم

 ...نقره میتونی تو -

 !میتونی تو

 روی بر بار چند و گرفتم را ام صورتی رژ دوباره

 ...کشیدم لبهایم



 شکست و افسرده مقابلش در نمیخواست دلم

 ...برسم نظر به خورده

 یرونب شدت با را بازدمم و کشیدم لباسم به دستی

 ...شدم خارج اتاق از و فرستادم

 هب و شدم سرازیر پلکان از طمانینه با و ارامی به

 ...رفتم خوری ناهار میز و اشپزخانه سمت

 ...بودند نشسته میز دوره عطرین و مسیح،اتوسا

 ...بود فرما حکم بدی سکوت

 به که شد کشیده مسیح سمت به ناخواگاه نگاهم

 یعصب کمی بنظرم و میکرد بازی غذایش با ارامی

 ...بود

 رزی و گرفتم او از را نگاهم اشپزخانه به ورودم با

 سنگینی که بود حالی در این و کردم سالمی لب



.. .میکردم حس خود روی بر بخوبی را مسیح نگاهه

 زحمتی هر به و کشیدم خودم برای غذا کمی مقدار

 ...دادم فرو قاشق چند بود

 له حال در نگاهش شالق زیره میکردم احساس

 ...شدنم

 ...نداشتم را اش خیره نگاهه تاب دیگر

 شدم خارج اشپزخانه از خانم مژده از تشکر از پس

 ی میانه در اما بازگردم اتاقم به دوباره خواستم و

 ...شدم پشیمان راه

 امده پیش اتفاقات از کند فکر او نمیخواستم

 ....میکنم حبس اتاقم در را خودم و ناراحتم

 روبروی مبل روی بر و رفتم نشیمن سمت به

 عوض کانال چند هدف بی و نشستم تلویزیون



 مشغول که ای شبکه روی بر نگاهم و کردم

 ...ماند ثابت بود تبلیغات

 ام گوشی که میزدم پا و دست همم در افکاره در

 ...لرزید شلوارم جیب در

 ...کردم خارج را ان و بردم دست

 و دش باز بناگوش تا نیشم پویا ی شماره دیدن با

 ...شد خارج اشپزخانه از هم مسیح منوال همین در

 ...شوم دقیق لباسهایش به توانستم تازه

 فوق که داشت تن به ای سرمه شلوار و تیشرت

 ...بود کرده جذابش العاده

 هدرحالیک شود ام خیره نگاهه متوجه اینکه از قبل

 با و دادم پاسخ بود رسیده ذهنم به شیطانی فکره



 با دبرس مسیح گوش به که بلندی نسبتا صدای

 :گفتم مهربانی

 دلم؟ عزیزه جونم -

 دهش متعجب شدت به بود مشخص کامال که پویا

 :گفت

 غورباقه؟ چته -

 شدی؟ مهربون انقد حاال تا کی از

 ناز با دوباره و گرفتم را ام خنده جلوی زحمت به

 :گفتم

 ....گلم بود شده ذره یه واست دلم منم -

 !زدی زنگ شد خوب چه

 میزنی؟ گول داری کیو نقره -



 ...نمیدونم طرفتو شد دراز گوشام که من واال

 :گفتم اهسته و کردم مسیح به را پشتم

 شده؟ چی پویا بگو -

 :گفت و خندید قهقهه به او

 داری معلومه وروجک کنه چیکارت بگم خدا -

 میکنی؟ چیکار

 ازاده؟ وقتت فردا ببینم میخواستم

 ...افتاد جلو یکم اومدنم

 :گفتم و خندیدم عشوه پر شحالی خو با

 واقعا؟ -

 !نمیشه باورم من خدای

 عشقم؟ ببینمت میتونم باالخره یعنی



 :پیچید گوشی در پویا ای پرخنده و ناباور صدای

 جــــــــــان؟ -

 ....میاما میشم پا نقره

 ینهم به کنم کنترل را خودم نمیتوانستم دیگر

 :گفتم سرعت به خاطر

 !عزیزم بای فعال منتظرتم من پس باشه -

 را باطارت باشم پویا از پاسخی منتظره اینکه بدون

 ...کردم قطع

 ینهس به سر با برگرداندم را رویم اینکه محض به

 ...کردم برخورد مسیح ستبر ی

 زده یخ و سرد نگاهه بیاورم ابرو به خم اینکه بدون

 هب و کردم اش عصبی و متعصب چشمان حواله را ام

 :گفتم ارامی



 ...کنار برو -

 رکنا راهم سره از مقاومت بدون او تصورم برعکس

 هب خشمگینش صورت به توجه بی هم من و رفت

 مبل روی بر روبرویش و رفتم دی ای ال سمت

 ...نشستم

 همین در که میکردم عوض کانال هدف بی دوباره 

 :گفت یهکنا با و قاپید دستم از را کنترل اتوسا منوال

 ...کرد داغ وی تی بابا چته -

 چشمی پشت بود شده ملحق ما به که هم عطرین

 :گفت ای مزه با لحن با و کرد نازک اتوسا برای

 که اقاته ننه ارث میکنه فک ندونه هرکی -

 ...اتی میزنی جز اینجوری

 !ببینیم فیلم کانال یه بزن



 رب مینشت مبل روی بر روبرویم حالیکه در اتوسا

 ...زد استپ ای شبکه روی

 اعتراض با و کردم پخش حال در فیلم به نگاهی

 :گفتم

 !پوووووف -

 !نک عوضش میبینه خواب شب ادم دیگه چیه این

 :گفت و زد ای خبیثانه لبخند اتوسا اما

 !ترسناک فیلم دارم دوست من نه -

 هک انداخت مسیح به نگاهی عطرین او حرف این با

 :گفت شیطنت با و بود ایستاده همانجا هنوز

 هم با نقره کناره بشین توام بیا داداش -

 ........ببینیم



 خانم مژده و کرد خاموش را ها چراغ و گفت را این

 ...خواست تخمه او از و فراخواند را

 :گفتم و شدم بلند جایم از

 یفیلما از اصال اتاقم تو میرم من ببینین شما -

 ...!نمیاد خوشم خوناشامی

 اهرظ کنارم در مسیح که بودم برنداشته قدمی هنوز

 هب میپیچید کمرم دوره را دستش درحالیکه و شد

 :گفت عصبی و دستوری حالت

 ....میبینیم هم با بشین -

 وادارم اورد کمرم به که فشاری با و گفت را این

 ......بنشینم مبل روی بر کنارش در کرد

 هحلق که کنم باز کمرم دوره از را دستش خواستم

 و اتوسا درحالیکه و کرد تر محکم را دستش



 هیجان با و بودند فیلم تماشای مشغول عطرین

 زیره نبود ما به حواسشان و میشکستند تخمه

 :گفت و کرد زمزمه خشمگین اما ارامی به گوشم

 نقره؟ میزدی حرف کی با -

 میکنی؟ تالفی داری

 رفتارا؟ این جای شده چی نمیپرسی ازم چرا

 خشمش پر چشمان به را ام زده یخ و سرد چشمان

 :گفتم و دوختم

 ...ندارم سوالی من -

 ازت نداره دلیلی پس روشنه روز مثل برام چی همه

 ...راد اقای کنم سوال

 بود شده چندان صد خشمش هایم حرف از که او

 :گفت و سایید هم روی بر را هایش دندان



 اهمیته؟ بی واست انقدر یعنی -

 قشنگت؟ حرفای اون شد چی پس

 ...بستم درد با را چشمانم

 ....بود انداخته چنگ گلویم به بدی بغض

 مغرور این از بیستر میخواست دلش چرا نمیدانم

 ....کند خوردم و بشکند را

 دلیلی چه بود شده اشکار برایم چیز همه وقتی

 ...شوم کوچک مقابلش در و کنم سوال او از داشت

 و است نزدیکتر من به همیشه از کردم احساس

 های گونه روی بر اش عصبی و گرم های نفس حرم

 .....مینشست سردم

 ....بشنوم نه بپرسم چیزی میخوام نه کن بس -

 بپرسم؟ چی میخوای



 ... شنیدم خودم گوشای با چیرو همه خودم

 قطف بگذره لعنتی ساله یک این منتظرم فقط من

 ....همین

 و شد شل مسیح دست ی حلقه کردم احساس

 ...گرفت ناباوری و دلخوری رنگ نگاهش

 منداشت را او با نزدیکی همه ان و ماندن طاقت دیگر

 هب توجه جلب بدون و شدم بلند سرعت به جایم از

 .....بردم پناه اتاقم

 و سردرگم مسیح رفتارهای و ها حرف از قدر ان

 تمنتوانس صبح تا شب ان که بودم شده پریشان

 ....بگذارم هم روی بر چشم

 رایب حتی ناباورش و دلخور چشمان تصویر که چرا

 ...نمیشد دور ذهنم از ای لحظه



 و فتمر اتاقم در روشویی سمت به حالی بی با صبح

 کمی کردم احساس صورتم به سرد اب زدن از پس

 ...است بهتر حالم

 این زا شدت به و میرسید ویال به ناهار زمان تا پویا

 رد مسیح میدانستم که چرا بودم خوشحال مساله

 حضور ویال در و رفته شرکت به حتما زمان ان

 .....ندارد

 ...انداختم ای نقره دیواری ساعت به نگاهی

 ...میداد نشان را صبح ده

 ....داشتم زیادی زمان پویا امدن تا هنوز

 بعد و بخوانم درس کمی رسیدنش تا گرفتم تصمیم

 به را روزی چند و ببندم را کوچکم ساک ان از

 .... بروم پویا ویالی



 در دیگر امده پیش وضعیت با نمیخواست دلم

 ...بمانم مسیح ویالی

 طاقت و سخت شدت به او از دوری برایم هرچند

 ایدب باالخره و نداشتم این جز ای چاره اما بود فرسا

 یحمس از دوری تصوره با...میکردم عادت نبودش به

 ار تنفس و انداخت چنگ گلویم به بغض دوباره

 ...کرد سخت برایم

 ...ودش بهتر حالم کمی تا کشیدم عمیق نفس چند

 زری های گل و زرد ی زمینه که بهاره کوتاه پیراهن

 سپ و کردم انتخاب  داشت رویش بر زیبایی قرمز

 شانه روی بر کج را بلندم موهای پوشیدنش از

 ...بافتم و انداختم



 به دوباره و کردم پا به هم را زردم های صندل

 را مرنگ زیتونی و کوچک ساک و رفتم کمدم سمت

 ...کردم خارج ان از

 و برداشتم را ام شخصی لوازم و لباس کمی مقدار

 ...گذاشتم تختم روی بر اماده و بستم را ان

 پویا با و برداشته را ام گوشی و کشیدم عمیقی نفس

 اب گفتم و گذاشتم جریان در را او و گرفتم تماس

 ردک قبول میل کمال با هم او و میروم ویالیش به او

 ....میرسد انجا به دیگر ساعت نیم تا گفت و

 از پس و رفتم عطرین اتاق به ارتباط قطع از پس

 ...شدم وارد در به تقه چند

 ...بود خواب هنوز عطرین

 :گفتم کالفه و کردم اخمی



 ...پووووف -

 !عطــــــــرین

 خوابی؟ هنوز تو بکش خجالت ظهره لنگه

 و گذاشت گوشش روی بر را بالش حرص با او

 :گفت

 !دمخوابی دیر دیشب بخدا بخوابم بزار نقره برو -

 پس رویش از را پتو و نشستم تخت ی لبه بر

 :گفتم و کشیدم

 ...دارم کارت پاشو -

 !نقره توروخدا بخوابم دقیقه پنج فقط -

 ...سوخت برایش دلم

 :گفتم و کشیدم رویش بر دوباره را پتو



 من میاد خوابت خیلی معلومه خواهری خب خیله -

 ...میرم

 گمب بهت تا بزن زنگ بهم شدی بیدار وقت هر فقط

 ....کجام

 زا خواستم و گفتم را این...!میرم پویا با دارم چون

 رفتهگ برق مثل عطرین یکباره که شوم بلند جایم

 یغج تقریبا و.... نشست تخت روی بر و شد بلند ها

 :زد

 برررررری؟ -

 کــــــــــــــجا؟

 کیه؟ پویا

 :گفتم و گذاشتم هایم گوش روی بر را دستم

 دیوونه؟ خبرته چه -



 !شدم کر

 :گفت شوخی بی دوباره او اما

 بری؟ میخوای کجا ببینم بگو زود -

 و رپد که پسرداییته همون پویا از منظورت نکنه

 کردن؟ فوت سوزی اتیش تو مادرش

 کانت پایی و باال به حرفش تایید نشانه به را سرم

 :گفتم و دادم

 !همونه اره -

 جااین میاد داره و شده تموم افسریش دانشگاه دوره

 ....ببینتم تا

 ...بمونم پیشش برم رو روزی چند میخوام منم

 :گفت جیغ با دوباره عطرین



 چـــــــــــی؟ -

 میشه؟ مگه

 چی؟ مسیح پس

 و کردم اخم ناخوداگاه مسیح اسم شنیدن با

 :گفتم میرفتم اتاق درب سمت به درحالیکه

 کنی جیغ جیغ اینجوری بخوای که نگفتم بهت من -

 ...عطرین

 ...برسه پویا که االناس برم دیگه 

 عصبی و پرتعجب چشمان گرفتن نظر در بدون

 ...شدم خارج اتاق از عطرین

 رسید گوشم به خانم مژده صدای منوال همین در

 مصدای میکرد پرسی ال احو شخصی با درحالیکه

 :زد



 ...خانم نقره -

 !داری مهمون بیا دخترم

 ان در اپوی دیدن با و رفتم پایین ها پله از سرعت با

 مچشمان در شوق اشک خواستنی و زیبا وضع و سر

 ...نشست

 ...بود کرده تغییر چقدر خدایا

 شلوار همراهه به رنگ ای قهوه اسپرت پیراهن

 مدا می او به العاده فوق که داشت تن به همرنگش

 ...میداد نشان خوبی به را اش ورزیده اندام و

 سالی سه بودم دیده را او که باری اخرین از 

 ...میگذشت



 خندلب او درحالیکه و رفتم سمتش به دلتنگی با

 باز اغوش برایم و میزد رویم به ای مردانه و جذاب

 ...کردم بغلش بود کرده

 و مهربانی از دنیایی با و فشرد اغوشش در مرا 

 :گفت محبت

 غورباقه؟ چطوری -

 هایملب روی بر را لبخند اش مردانه و سنگین صدای

 :گفتم پربغض و نشاند

 پویا؟ شدی بزرگ چقدر -

 !سوخته سیاه بود شده ذره یه واست دلم

 هسوخت سیاه اش سبزه پوست بخاطر را او همیشه

 درشتم چشمان بخاطر مرا هم او و میزدم صدا

 ...قورباغه



 رام حالیکه در و گرفت دست در را هایم شانه پویا

 بینی روی بر ارامی ی ضربه میکرد جدا خودش از

 :گفت و زد ام

 !لوسی کوچولوی خانم همون هنوزم تو ولی -

 !نکردی تغییری هیچ

 :تمگف اعتراض با و کوبیدم اش سینه به را مشتم

 حرص از که ای سوخته سیاه همون هنوز توام -

 !نمیشه سیر من دادن

 :گفت و کرد ای مردانه ی خنده او

 عوض لباستو برو زیاده دادنت حرص واسه وقت -

 !بریم کن

 دختر مثل درست بافته موهای و پیراهن این با

 ...منیست کوچولو بگو هی حاال شدی ناز کوچولوهای



 نمایش به را هایم گونه چاله که زدم لبخندی

 :گفتم ای مزه با لحن با و....گذاشت

 ممستقی غیر نیست الزم خوشکلم میدونم خودم -

 !اقــــــــا نکنی پرو منو که بگی

 متس به پویا خندان نگاهه مقابل در و گفتم را این

 یتونیز کتی ی مانتو پوشیدن از پس و رفتم اتاقم

 هپاشن های کفش مشکی شلوار و شال همراهه به ام

 را مکوچک ساک و کردم پا به نیز را ام مشکی بلند

 الوی پویا همراهه به و شدم خارج اتاق از و برداشتم

 ...کردیم ترک را

 قدمهم بی یکباره پویا که بودیم مسیر طی حال در

 :گفت

 !نقره راستی -



 من؟ پیش میای داری میدونه نامزدت

 !ویال تو ندیدمش

 حواله را غمگینم نگاهه و کشیدم ارامی نفس

 :گفتم و کردم چشمانش

 !نمیدونه نه -

 ...باشه مهم واسش نکنم فکرم

 بیعص لحنی با و کرد نگاهم ناراحتی و تعجب با او

 :گفت متعصب و

 نقره؟ میگی چی -

 میکنه؟ اذیتت نکنه

 تسرع به و دادم تکان طرفین به را سرم بغض با

 :گفتم



 !نیست اینطور نه نه -

 !میدم توضیح واست چیرو همه بعد برسیم بزار

 :گفت و گرفت چشمانم از را نگاهش اخم با او

 ...باشه -

 زن که خانم مهری پویا ویالی به رسیدنمان با

 بالماناستق به ویال سرایدار و بود مهربانی و میانسال

 :گفت مهربانی با و گرفت دستم از را ساکم و امد

 ...اومدین خوش خیلی -

 ....میکنم اماده واستون رو ها اتاق از یکی میرم االن

 نشیمن درون مبل روی بر و کردم تشکر او از

 درحالیکه و نشست روبرویم هم پویا و نشستم

 :گفت انداخت می چشمانم به عمیقی نگاهه

 خبره؟ چه ببینم نقره بگو -



 چشمات؟ تو چیه غم این

 ...کردم تعریف برایش را چیز همه و کشیدم اهی

 ظغلی و بیشتر هم او اخم میرفتم جلوتر من چه هر

 به ارمان کارهای شنیدن با مخصوصا میشد تر

 .....ببینم چشمانش در را خشم میتوانستم راحتی

 بانیتعص با صبرانه بی پویا هایم حرف شدن تمام با

 :گفت

 ؟کردی بود کاری چه این نقره فکری بی خیلی -

 داشت؟ ای فایده چه صوری نامزدی

 و ربدت تازه هیچ نشد که بیخیالت ارمان که دیدی

 ...شده هم هارتر

 تخواس هرکاری اون تو که قانونه بی اینجا مگه اخه

 ...دختر بکنه



 و تمگذاش ام پیشانی روی بر را انگشتم ناراحتی با

 :گفتم

 هرکاری و نمیشه حالیش قانون اون که میبینی -

 ...میکنه میخواد دلش

 ...شدم خسته دیگه بخدا

 !پویا ندارم کشش

 بخشش حیات و گرم دستان در را سردم دستان او

 :گفت نرمی و مالیمت با و گرفت

 وزهن اون میکنم حل رو ارمان مشکل نباش نگران -

 ..........نشده طرف من با

 :گفت لحظه چند از پس و کرد مکثی اینجا در

 ....مسیح مورد در و -



 چند خودش با بفهمیم تا دارم حل راه اونم برای

 قطف بشیم نقیضش و ضد رفتارای متوجه و چنده

 باشه؟ کنی همکاری باهام باید

 :مگفت و انداختم جانبشم به امیزی تردید نگاهه

 ...باشه -

 بکنی؟ میخوای چیکار ولی

 :گفت و زد جذابی لبخند او

 ....میفهمی وقتش به اونو -

 نای موبایلم زنگ صدای که بزنم حرفی خواستم

 ....نداد را اجازه

 فسن مسیح نام دیدن با و کردم نگاه اش صفحه به

 برابر هزار قلبم ضربان و شد حبس ام سینه در

 ....شد



 به ار گوشی و باشم ارام کردم سعی پویا ی اشاره با

 :دادم پاسخ ارامی به و چسباندم گوشم

 الو؟ -

 حمسی عصبی و خشمگین العاده فوق اما ارام صدای

 :اورد بند را نفسم

 کجایی؟ -

 ...میباختم را خودم نباید

 :گفتم تفاوتی بی و سرد لحن با خاطر همین به

 !باشه مهم برات نمیکنم فکر -

 دورگه عصبانیت شدت از صدایش کردم احساس

 :گفت ارامی به هم باز اما شده

 نقره؟ کجایی بگو گفتم -



 :دادم پاسخ سرتقانه

 ؟...نگم اگه و -

 رهپا را دلم بند جنونش و خشم پر فریاد یکباره

 ...کرد

 ؟کجایی گفتم لعنتی نکن بازی من اعصاب با -

 :گفتم و دادم قورت سختی به را دهانم اب

 ...پویا پسرداییم ویالی اومدم -

 شا شده  بم صدای و وصف غیرقابل عصبانیت با

 :گفت

 ؟...ادرس -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ....پو پیش روز چند اومدم من مسیح ببین -



 لحن همان با دوباره و شود تمام حرفم نگذاشت

 :گفت

 ...!ادرس فقط بشنوم هیچی نمیخوام -

 هم او و دادم را پویا ویالی ادرس سردی لحن با

 ...کرد قطع را ارتباط ای کلمه گفتن بدون

 او و شد کشیده پویا سمت به ام درمانده نگاهه

 :گفت بالفاصله

 !...رفت پیش عالی ناخواسته اینجا تا خوبه -

 :گفتم و کردم اش حواله ناراحتی و دلخور نگاهه

 دقیقا؟ رفته پیش خوب کجاش بگی میشه -

 به ارامی ضربه درحالیکه و زد مرموزی لبخند او

 :گفت میزد ام بینی

 ...!ای غورباقه چشم میدم توضیح واست االن -



 که مبود رفته فرو فکر در پویا های حرف شنیدن از

 ...امدم خودم به ویال ایفون صدای با

 به خواست او از و فراخواند را خانم مهری پویا

 :گفت من به رو سپس و برود مسیح استقبال

 حرفایی همون طبق میخواد دلم نقره نباز خودتو -

 ....بریم پیش زدم بهت که

 :گفتم اهسته و کشیدم عمیقی نفس

 ...میکنم سعی باشه -

 در و مدا سمتم به حرفم پایان از پس بالفاصله پویا

 ...نشست نزدیکی فاصله در و کنارم

 زا یکباره ویال درب که میکردم نگاهش تعجب با

 ....شد وارد مسیح و شد باز هم



 و پیراهن و مشکی شلوار و کت ان در دیدنش از

 ...لرزید دلم همرنگش چرم کفش

 هنگاه بود زحمتی هر به و زدم خود به تلنگری اما

 ...برداشتم وا ام خیره

 من دیدن با و چرخاند را سرش او منوال همین در

 کرد غلیظی اخم بودیم نشسته هم کنار در که پویا و

 بود العمل عکس همین منتظره ظاهرا که هم پویا و

 متشس به درحالیکه و شد بلند جایش از لبخند با

 :گفت رویی خوش با میرفت

 حالل چه اومدی خوش جان مسیح سالم به به -

 ...زاده

 !میکرد تعریف شما از داشت نقره االن همین



 پویا نثاره بودم بلد ناسزا و فحش چه هر دل در

 یب با را پویا ی شده دراز دست مسیح که میکردم

 :گفت سردی لحن با و فشرد میلی

 ....ممنونم سالم  -

 :گفت و کرد من به نگاهی سپس

 ...اشمب داشته تعریفی قابل چیزه نمیکنم فکر -

 :گفت خنده با و زد مرموزی لبخنده پویا

 ... چرا اتفاقا -

 کمک بهش چطور که میکرد تعریف برام داشت

 ...کنه کم زندگیش از و ارمان شره تا کردین

 فسن مسیح وحشتناک اخم دیدن با و حرفش این با

 ....شد حبس ام سینه در

 ...نمیدانستم جایز را سکوت دیگر



 دو ان سمت به حالیکه در و شدم بلند جایم از

 :گفتم بودم شده هل شدت به و میرفتم

 ؟نمیشی....وایسادین چرا -

 هب عصبانیت با و شود تمام حرفم نگذاشت مسیح

 :گفت ارامی

 ....ویال برمیگردیم بردار وسایلتو عزیزم...نقره -

 ...نداشت کالمش با سنخیتی هیچ لحنش

 :گفتم ارامی به

 ...بمونم پویا پیش روز چند میخواستم من ولی -

 ردک برابر هزار را قلبم ضربان وحشتناکش نگاهه

 :گفت برمیداشت قدم سمتم به درحالیکه

 ...بریم بردار وسایلتو برو گفتم -



 که بودم شده جذابش و خشمگین چشمان مسخ

 .اورد بخودم مرا پویا صدای

 :گفت مهربانی لحن با

 .... مسیح با برو جان نقره -

 ...میزنم سر بهت اونجا میام من

 ...بدن راهم اگه البته

 .کرد ای خنده تک و گفت را این

 رو سردی لحن و خورده گره ابروهایی با اما مسیح

 :گفت پویا به

 ...!میکنین خوشحالمون -

 دیگر که بودم داده ناسزا و فحش پویا به انقدر

 ....نمیرسید ذهنم به چیزی



 مبرای خانم مهری که را کوچکم ساک میلم برخالف

 و مبرو پویا طرف به خواستم و برداشتم بود اورده

 و مدا کنارم بالفاصله مسیح که کنم خداحافظی او از

 را دستش میگرفت دستم از را ساک درحالیکه

 فشرد را ان سختی به و کرد حلقه کمرم دوره

 ...بود شده حبس ام سینه در نفس طوریکه

 هب رو من به توجه بی که کردم نگاهش تعجب با

 :گفت پویا

 ...!شدم خوشحال اشناییت از جان پویا -

 ...بود ثابت اش پیشانی روی بر اخم هنوز

 :گفت و زد لبخندی خوشرویی با پویا اما

 ...جان مسیح طور همین منم -



 ارامی ی ضربه جذابی لبخند با و امد سمتم به سپس

 دست در را دستم درحالیکه و زد ام بینی بر

 :گفت میگرفت

 هماهنگ باهات حتما میمونم اینجا هفته دو من -

 ...بریم بیرون باهم تا میکنم

 ار انگشتانش مسیح که زدم رویش به لبخندی

 امده ندب نفسم درحالیکه و برد فرو پهلوم در بیشتر

 :گفتم بود

 ....هستم تماست منتظره -

 به واقع در و کرد راهنماییم مسیح حرفم از پس

 زا پس و کشاند ویال خروجی در سمت به مرا اجبار

 دکر باز برایم را ماشینش درب اجمالی خداحافظی

 که طوری بست محکم را ان نشستنم از پس و



 کنده جا از کردم فکر و داد وحشتناکی صدای

 ...شده

 و زد استارت و شد ماشین وارد هم خودش سپس

 :گفت امیزی تهدید نگاهه و لحن با حال همان در

 اره؟ تماسشی منتظره که -

 ....!میدم نشون بهت

 سرد نگاهه نیاوردم خود روی به اما ترسیدم کمی

 :فتمگ و انداختم خشمش پر چشمان به تفاوتی بی و

 چیه؟ منظورت -

 رب شدت با را اش شده گره مشت عصبانیت با او

 :زد فریاد و کوبید فرمان روی

 ....نقره متنفرم نگاهت این از -

 ....خشکت و سرد نگاهه این از



 ...نمیشناسی منو انگار میکنی رفتار طوری یه

 و میکنی خلوت عزیزت پسردایی با خوب ولی

 ....میدی تحویلش قشنگ لبخندای

 رفتارهای و ساده ی رابطه به حد این تا اینکه از

 هب زدنم لبخند به حتی و است حساس ام معمولی

 ...بودم خوشحال میکند حسادت پویا روی

 با و گرفتم جبهه مقابلش در ذهنیاتم برعکس اما

 :گفتم بدی لحن

 ....مسیح کن بس -

 دادقرار این دیگه وقته چند تا نمیشناسمت من نه

 وت زندگیش پی میره هرکی و میشه تموم مسخره

 )...پویا(عشقم به منم) مریم(میرسی عشقت به



 افهلف در کردم سعی اما نبردم مریم و پویا از اسمی

 .....برسانم را منظورم

 شمخ نهایت با و انداخت جانبم به وحشتناکی نگاهه

 ...:غرید هایش دندان الی از عصبانیت و

 گهدی میکنم یکاری عشقت دله به میزارم داغتو -

 ........نخوادت من جز هیچکی

 پایش حرفش پایان از پس همزمان و گفت را این

 ...راند ویال جهت خالف و فشرد گاز پدال روی بر را

 ...بودم ترسیده دیگر

 درحالیکه و بردم فرو دستم در را هایم ناخن

 :گفتم میلرزید کمی صدایم

 مسیح؟ میبری کجا منو..من -

 شدی؟ دیوونه



 :گفت و کرد عوض دنده عصبانیت و حرص با او

 ...شدم دیوونه...اره -

 ...کردی دیوونم تو

 میفهمی؟

 با دارم رو روزش هر شدی زندگیم وارد وقتی از

 ...میکنم زندگی ترس

 ....جدید مشکل یه تازه داستان یه روز هر

 ...میکنم تموم چیرو همه امروز ولی

 ....کردی یکدندگی و خودسری هرچی بسه دیگه

 .....بود گرفته فرا را وجودم تمام وحشت

 ...بکنم نمیتوانستم هم کاری اما



 در سرعت با او که بزنم حرفی دوباره خواستم

 ود شیک اپارتمان جلوی و پیچید فرعی خیابان

 .....داشت نگه ای طبقه

 من هب را العملی عکس هرگونه فرصت اینکه از قبل

 ردک باز نیز مرا سمت در و شد پیاده ماشین از بدهد

 ادهپی کرد مجبورم میگرفت را بازویم درحالیکه و

 ....شوم

 ...میکوبید ام سینه قفسه به تندی به قلبم

 مسیح حال هر در کنم ارام را خودم کردم سعی اما

 ...نمیکرد تهدیدم خطری او کناره در و بود همسرم

 در این و شدیم اپارتمان وارد زدنی هم بر چشم در

 تربیش عصبانیتش لحظه هر مسیح که بود حالی

 ...میشد



 ...مشدی خواب اتاق وارد مستقیم و کشید را دستم

 پشت را اتاق درب و کرد رها را دستم ورودمان با

 ...بست سرش

 به ار ام رمیده نگاهه درحالیکه و گرفتم فاصله او از

 :گفتم میدوختم خشمگینش صورت

 ...باش اروم میکنم خواهش -

 حال همان در و برداشت قدم سمتم به ارامی به او

 هم از اهسته و یکی یکی را پیراهنش های دکمه که

 :گفت اهسته عصبی و خشن لحن با میکرد باز

 ...ارومم اینجایی که حاال -

 ...میشم ارومترم دیگه دقیقه چند تا

 تاریک نیمه محیط و بودم ترسیده هایش حرف از

 ...میزد دامن ترسم به بیشتر هم خواب اتاق



 قصد مسیح که کاری و انگیزم وحشت افکاره در

 .بودم غرق داشت را انجامش

 یدهورز ی تنه باال دیدن و پیراهنش اوردن در با که 

 جگی و شده مسخ.......شد پاره دلم بند اش برهنه و

 ایستاده ثابت جایم در هیجان و ترس شدت از

 .....و کرد تمام را فاصله او که بودم

 ترسیده و گیج که هم من و داد هلم تخت روی بر و

 ...افتادم ان روی بر نداشتم را انتظارش و بودم

 دره از خواستم و بودم شده خیز نیم جایم در

 زد خیمه رویم بر بالفاصله او که شوم وارد التماس

 تخشون با و گذاشت لبهایم روی بر را هایش لب و

 ...کرد بوسیدنم به شروع ارامی به اما



 کاش و بود کرده ام کالفه قلبم وار دیوانه ضربان

 گوشه از ارامی به و نشست چشمانم در ناخوداگاه

 ...چکید پایین چشمم

 پر نگاهه دیدن و چشمانش کردن باز با مسیح

 ...شد بلند جایش از یکباره اشکم

 اغوشم در یکباره که دید چه نگاهم در نمیدانم

 یشانیپ میکشید عمیق های نفس درحالیکه و کشید

 هک غمگینی لحن با و چسباند ام پیشانی به را اش

 گوشم در وار زمزمه بود کشیده اتش به را قلبم

 :گفت

 ...بسه -

 ....نقره ببینم اشکاتو نمیتونم من

 ...کن بس



 کردی؟ فکر چی دربارم

 ....!بزنی حرف تا بترسونمت میخواستم فقط

 ....ناراحتی چی از بگی

 نمیدونم؟ رفتاراتو دلیل کردی فکر

 ...میفهمی کالفم سردت نگاهه و سکوت این از من

 یمتمال با و فشرد اش پیشانی بر بیشتر را سرم

 :گفت

 نمیدونی؟ احساسمو یعنی -

 ....نمیکنی؟ درک نگاهمو

 کرده بیشتر را هایم اشک شدت هایش حرف

 ....بود

 ...میخورد بهم خودم از حالم



 ...مادماعت بی حد این تا او به نسبت چرا نمیدانستم

 حنل با و پیچید دورم به را نیرومندش و قوی بازوان

 :گفت بخشی ارامش

 ...کنم حل برات چیزو همه بزار عزیزم بپرس -

 ....بمونه جواب بی ذهنت سواالی نزار

 و محکم نگاهه وقتی اما کردم نگاهش تردید با

 کنار را دودلی کردم سعی دیدم را اش جدی

 :گفتم ناراحتی با وار زمزمه و اهسته بگذارم

 مسیح؟ میپرسی چرا چیه سوالم میدونی خودت -

 ام چانه زیره را دستش درحالیکه و کرد اخمی او

 در و اورد می باال را ام افتاده زیر به سره و میزد

 :گفت جدی میشد خیره ناراحتم چشمان



 خورد قصده من بفهمی تا ازم بپرسی میخوام -

 ...ندارم و نداشتم رو کردنت

 ....میدانست را چیز همه اول از او پس

 اهدبخو و شود عصبی حد این تا که میدادم حق او به

 ....دهد قرار شده انجام عمل در مرا

 اچر میگفتم احسنت ذکاوتش و هوش به دل در و

 ار رفتارهایم دلیل و خوانده را ذهنم سادگی به که

 ....بود فهمیده

 :گفتم و زدم گره هم در را دستانم

 ...مریم با تو رابطه -

 ...دارین دوست همدیگرو شما میدونم من

 راچ نمیفهمم تورو نقیض و ضد رفتارای دلیل فقط

 کنی؟ کتمان اونو با رابطتت میخوای



 قبل مریم باشه هرچی ندارم انتظاری ازت که من

 ...صور هم ما نامزدی و بوده زندگیت تو من

 روی بر را انگشتش و شود تمام حرفم نگذاشت

 سنف لحظه چند برای درحالیکه و گذاشت لبهایم

 ارامی به ندک کنترل را عصبانیتش تا میکشید عمیقی

 :گفت

 ؟نکنی تکرار رو لعنتی کلمه این انقدر میشه -

 رابطه؟ کدوم

 زده؟ حرفی همچین کی

 :گفتم و گرفتم دستم در را انگشتش

 شرکت تو اولی روزای همون گفت بهم مریم -

 ...بودیم شده مشغول



 مبکش زندگیت از پامو گفت و کشید کنار منو

 ...دارین دوست همو شما چون بیرون

 اوج هم مسیح عصبانیت میزدم حرف بیشتر چه هر 

 ...میگرفت

 و خشم با و فشرد دستش در را دستم که انقدر

 :گفت ناراحتی

 باور رو حرفش و شدی تسلیم راحت توام -

 کردی؟

 :گفتم عصبانیت با و کردم نگاهش طلبکارانه

 داص اسم به صمیمی همدیگرو شرکت تو وقتی - 

 نکنم؟ باور داری انتظار میکنین

 مریم شنیدم خودم پیش روز چند هیچی اینا اصال

 ....داری دوسش توام و داره دوست میگفت بهت



 خودم های شنیده ولی دروغه مریم حرفای بگم

 چی؟

 :گفت صبرانه بی مسیح

 ...میکنی اشتباه داری -

 ....برادرن خواهرو هم با سپهر و مریم

 ده من و بود دانشگاهم همکالسی و دوست سپهر

 ...........دارم امد و رفت خونش به که میشه سالی

 .... کنمن برخورد رسمی زیاد مریم با که طبیعیه پس

 واسه کرده سواستفاده مساله این از ظاهرا اون اما

 ...گمراهیت

 ...عاشقشم من کنی فکر که



 بی کامال من گذاشت قرار باهات سپهر که روزی

 همین به و بود خوشحال خیلی مریم اما بودم خبر

 ...گفت بهم چیرو همه دفترو تو اومد خاطر

 قرار ازت خواستگاری واسه تو با سپهر گفت

 ...گذاشته

 ...نیست گفتنی واقعا لحظم اون حال و حس

 ...کنم خراب همه سره رو شرکتو میخواست دلم

 علنی رو نامزدیمون چرا میفرستادم لعنت بخودم

 ....نکردم

 گها که حدی به بودم عصبانی واقعا سپهر دست از

 ـ...ممیشکست گردنشو شک بی بود کنارم لحظه اون

 ...بخواد تورو خودم جز کسی تحمل نمیتونستم



 خواستگاری ازت میخواست اون اینکه تصوره از و

 یدادب و داد دفتر تو قدر اون....بودم شده دیوانه کنه

 خوردن تکون جرات ترس از مریم که بودم کرده

 وننبودم زمان تو نمیکرد فکرشو اصال اون نداشت

 ....باشیم شده نامزد هم با

 سپهر بده حاله از و سراغم اومد روز اون فردای

 ...گفت

 رو تو منو رابطه جریان وقتی از و دیروز از میگفت

 هن میزنه حرف نه هیچکی با و شده شکه فهمیده

 ....میخوره غذا

 ده دوست خاطره به و بشم بیخیالت خواست ازم

 ....سالم



 میخواست دلم و بودم شده دیوونه حرفاش از

 رفوح این نکنه جرات دیگه تا کنم خورد دندوناشو

 ....بکشم دست تو از بخواد ازم و بزنه

 ....زدی زنگ تو اینکه تا

 اون میکردم احساس و بود شده تنگ واست دلم

 ....کنی ارومم میتونی خودت فقط لحظه

 حرفاش از من زد حرفو اون لعنتی مریم یهو اما

 با باتقری و بودم نگرانت طرفی از و بودم شده شکه

 ....باختی مسیح گفتم خودم با و......مردم حرفات

 کردی قطع که رو گوشی...رفت دستت از نقره

 مسیح های حرف از...کردم بیرون دفترم از مریمو

 هم را فکرش حتی بودم شده متعجب شدت به

 ...باشند برادر و خواهر مریم و سپهر نمیکردم



 :گفتم و اوردم زبان به را فکرم ناخوداگاه

 بودم؟ نفهمیده من چرا ولی -

 نمیدونست؟ چیزی عطرینم حتی

 :گفت و زد محوی لبخند مسیح

 ...بود خبر بی پیش روزه چند تا عطرینم نه -

 فحر تلفنی باهات من که فهمید شبی همون اونم

 ...زد بهت حرفارو اون مریم و میزدم

 کی من و بود گناه بی مسیح مدت این تمام در پس

 ....بودم رفته قاضی به تنه

 ردهک حقش در که قصاوتی و او به نسبت رفتارم از

 ...بودم ناراحت شدت به بودم

 ...بیاورم در دلش از باید چطور نمیدانستم



 اختماند جذابش نگاهه به پشیمانی نگاهه مظلومانه

 :گفتم ارامی به و

 منو باید مسیح میخوام معذرت ازت...من...ممم -

 جوری چیز همه اخه بده حق بهم یکم ولی ببخشی

 ...که بود

 و کشید اغوشم در که بود نشده تمام حرفم هنوز

 و گذاشت اش مردانه و ستبر سینه روی بر را سرم

 :گفت و کرد نجوا گوشم زیره

 ....بخوای معذرت ازم که نزدم حرفارو این من -

 تا کردم سکوت ولی مقصرم خودمم میدونم خوب

 .....بیای حرف به تو

 ومدیمی و داشتی اعتماد بیشتر بهم میخواست دلم

 ...میپرسیدی ازم و



 گفتن برای حرفی واقعا و میدادم او به را حق

 ...نداشتم

 دیگر و شد حالم متوجه دید را سکوتم که هم او

 ...نزد حرفی

 به روز به روز من و میگذشتند هم پی از روزها

 اییج تا میشدم تر وابسته هایش مهربانی و مسیح

 ...میشدم دلتنگش لحظه به لحظه که

 ...میرفتم شرکت به روز هر دیدنش برای و

 شرکت به دیگر اتفاقات ان از پس سپهر و مریم

 سپهر و اخراج مسیح توسط مریم البته نیامدند

 قبول اصراری هیچ بدون هم مسیح و داد استفا

 ...کرد



 عرف و مسیح بابته از خاطرش اینکه از پس پویا

 بازگشت تهران به شد راحت امده پیش سوتفاهم

 بود شده ظاهر العاده فوق کارش در که انجایی از و

 ...شد کار به مشغول جنایی دایره در بالفاصله

 نای و بود مانده باقی صیغه مهلت پایان تا روز ده

 برای زیادی اصرار مسیح که بود حالی در

 زمهزم گوشم در مدام و داشت تهران به بازگشتمان

 :میکرد

 مچش نمیشه راحت خیالم نکنم عقد تورو تا من -

 ...ای نقره

 از و میزدم لبخند حرفش جواب در تنها هم من

 ....میگرفت رنگ هایم گونه خجالت



 سپری هم را دوم ترم پایان امتحانات باالخره

 ودب امتحانات پایان منتظره که هم مسیح و کردیم

 ....داد بازگشت فرمان روز همان

 رد را او و گرفتم تماس مادرم با حرکتمان از قبل

 شدت به هم او و گذاشتم بازگشتمان جریان

 ....شد خوشحال

 داشت مسیح با که تماسی طی و مادرم اصرار به

 منزلمان به شام صرف برای هم او بود شده قرار

 ....بیاید

 تهران به طوالنی مسافت طی از پس باالخره

 اتوسا و عطرین کردن پیاده از پس و رسیدیم

 ...رفتیم برج سمت به عمارت درب جلوی



 و کرد پارک مناسبی جای در را لنکروزش مسیح

 درحالیکه و زد رویم به ای عاشقانه و جذاب لبخند

 ....شدیم برج وارد میشدیم هم،همقدم با

 ویاپ متوجه متوجه که میرفتیم اسانسور سمت به

 دهایستا اسانسور امدن پایین انتظار به که شدم

 ....بود

 :گفتم و کشیدم جیغی شادی با

 توووویی؟ پووووویا -

 میکنی؟ چیکار اینجا

 :گفت و زد شادی لبخنده دیدنمان با پویا

 کرده دعوتم شام اخه عمم خونه اومدم من -

 ....غورباقه

 ...کو سالمت



 احوال و داد دست مسیح با مردانه و گفت را این

 ...کرد پرسی

 :گفتم و زدم بازویش به ای ضربه خنده با

 ....پا سنگ سالم علیک -

 هبارت اولین انگار کرده دعوتم عمم میگی همچین

 وقتی از میدونم که من ندونه هرکی اینجا میای

 ....داری دعوت خونمون هرشب برگشتی

 همین در و افتادند خنده به دویشان هر حرفم با

 هیکل درشت مرد دو و شد باز اسانسور درب منوال

 ...شدند خارج ان از تیره پوستی با

 سمت به مسیح که میکردم نگاهشان تعجب با

 :گفت و کرد هدایتم اسانسور

 عزیزم؟ شده چی -



 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 ...هیچی -

 هداشت برج تو ادمایی همچین نمیکردم فکر فقط

 ...باشیم

 ...بودمشون ندیده حاال تا

 :گفت حرفم تکمیل در پویا

 ...ساله یک تقریبا نبودی زیادیه مدت تو خب -

 ...ببینی جدید ادمای طبیعیه

 :گفتم و دادم تکان سری حرفش تایید در

 ....اوهوم -



 ان از شادی با بیست طبقه در اسانسور ایستادن با

 گرم که پویا و  مسیح به توجه بی و پریدم بیرون

 ...رفتم اپارتمانمان در سمت به بودند صحبت

 ....شدم وارد متعجب اپارتمان باز در دیدن با

 :زدم صدا را مادرم بلند صدای با

 مـــــــــــــامــــــــــــــان؟ -

 کجایی؟ جونم مـــــــــــــــامــــــــــــــان

 ام میدونستی نکنه کلک گذاشتی باز درو چرا

 رسیدیم؟

 ....نیامد صدایی اما زدم صدایش هم دیگر بار چند

 ....گرفت فرا را وجودم نگرانی کم کم

 و شدند خانه وارد هم مسیح و پویا منوال همین در

 :گفت بالفاصله پویا



 نقره؟ شده چی -

 سرت؟ رو انداختی صداتو چرا

 دتش به رنگم درحالیکه تشویش و دلواپسی با

 :گفتم میلرزید صدایم و بود پریده

 نیست؟ مامان چرا -

 ...بود باز خونم دره

 وابخ اتاق سمت به و رسید ذهنم به فکری یکباره

 رایب شاید حتما که فکر این با دویدم پدرم و مادر

 دمز لبخندی مانده خواب و رفته انجا به استراحت

 ..............کردم باز را ان بزنم در اینکه بدون و

 در چیزی کردم احساس روبرویم صحنه دیدن با

 ...شد خالی درونم

 ....شد خارج بدنم از روح



 مادرم و پدر خون در غرق صورت به ناباوری با

 ....شدم خیره

 خون در غرق مظلومانه و ارام اتاق کف دو هر

 ....بودند

 :کردم زمزمه لب زیر

 ....مامانم -

 ....بابا

 :شنیدم را پویا ناباور فریاد صدای

 ...من خدای-

 احساس خودم دوره به را مسیح دست شدن حلقه و

 ...رفتم هوش از و نفهمیدم چیزی دیگر و کردم

 ...گذشت روز هفت



 ...بودنم مادر بی از روز هفت

 ....بودنم پدر بی از

 ...اشک قطره یک از دریغ اما

 ....نداشتم و میداشتم باید که باوری از دریغ اما

 ....کردم نگاه منگ و گنگ سیاهم لباسه به

 ....اطرافیانم به

 و میریخت اشک و بود کنارم مدام که عطرین به

 ....بریزم اشک میخواست ازم

 ...کردم نگاه خاکیم دستای به

 ....بودم نشسته میونشون که قبری دو به

 ....خوشگلم بابای عکس به

 ....نازم مامان عکس به



 ودنب گذاشته قبر دو بین که دونفرشون عکس به

 ....بود انداخته خط روش پهن مشکی روبان یه و

 ایه خنده و خوشکلشون عکس به اصال روبان این

 ...اومد نمی شیرینشون

 یرهخ لبخندشون به دستم تو گرفتم رو عکس قاب

 ....شدم

 ...روش کشیدم اروم دستمو

 مادرمو نرم ی گونه و پدرم صورت میخواست دلم

 ...کنم لمس

 ...نمیشد اما

 رو اجازه این بهم عکس قاب سرد ی شیشه

 ...نمیداد

 .........کشیدم روش انگشت سر با بار چند



 صورتشون رو از سردو جسم اون میخواستم انگار

 ...بزنم پس

 موفق کمتر میکردم تالش بیشتر چی هر اما

 ...میشدم

 ...شدم عصبی

 ...روش کوبیدم محکم دست کف با

 ...نشد بازم ولی

 عکس قاب شیشه رو و شد مشت ناخوداگاه دستم

 ...اومد فرود

 چیدپی سرم تو دیگه نفره چند و عطرین جیغ صدای

 ....نکردم اعتنایی اما

 ...کشیدم صورتشون رو الودم خون انگشتای با

 ...نمیگرفت اروم قلبم چرا اما



 کیممش لباس و میچکید پایین دستم از که خون به

 و مادرم الود خون بدن یاده و کردم نگاه میریخت

 ....افتادم پدرم خونی و کبود صورت

 ....دادم تکون طرفین به سرمو

 ....بود بد خوابه یه فقط اون نه

 ...کابوووس یه

 بد خواب فهمیده حتما میکنه بغلم مادرم االن

 ...دیدم

 جلوی مسیح محکم اما غمگین نگاهه اون جای ولی

 ....گرفت جون صورتم

 ...صورتش رو گذاشتم دستمو

 :گفتم اروم

 مسیح؟ کو مامانم پس -



 نیست؟ خواب اینا مگه

 نیست؟ کابووس مگه

 ه؟کن بغلم و بده دلداریم و کنه بیدارم نمیاد چرا

 اومدی؟ تو چرا

 اوج اطرافم ی ها گریه صدای هایم حرف با

 ....گرفت

 ...گرفت دستش در را الودم خون دست مسیح

 :گفت ارامی به

 ....نیک باور باید نقره نیستن دیگه مادرت و پدر -

 مشت و کشیدم پس دستش از شدت با را دستم

 و عصبانیت با و اوردم فرود اش سینه روی بر هایم

 :گفتم نهایت بی خشمی



 ...لعنتی میگی داری چی -

 ...خوابه یه فقط این

 ....بد خوابه یه

 ...کن بیدارم

 ...یلعنت کابووس این از کن بیدارم مسیح توروخدا

 .....بیااااد بگو خوشکلم بابای به مامانم به

 هک کوبیدم او ی سینه بر مشت و زدم حرف انقدر

 ....افتادم اغوشش در و کردم ضعف کم کم

 رهخی نامعلومی نقطه به و نشسته عطرین اتاق در

 ...بودم

 رفح پیوسته که میرسید گوشم به عطرین صدای

 ...نمیشدم متوجه چیزی اما میزد



 ...بود گذشته روز ده

 ...نداشت کردن فکر کشش حتی دیگر مغزم

 ...میپریدم خواب از کابوس با مدام ها شب

 اهرظ چشمانم مقابله در لعنتی روز ان تصویره مدام

 ...میشد

 تلفن صدای که بودم درد پر افکار دریای غریق

 ...رسید گوش به همراهم

 صدایش به تفاوت بی روز چند ان معمول طبق

 پاسخ عطرین شدم متوجه که بستم را چشمانم

 ...داده

 ار گوشی و امد سمتم به مکالمه لحظه چند از پس

 ....سپرد دستم به

 ..دوختم ناراحتش چشمان به را روحم بی نگاهه



 :گفت و شد منتظرم نگاهه متوجه

 ...پدرته وکیل بهرامی اقای -

 و چسباندم گوشم به را گوشی حرفش شنیدن با

 :امد بیرون عمیقی چاه تهه از انگار صدایم

 ...بهرامی اقای سالم -

 گوشم به بهرامی اقای ناراحت و دلسوز صدای

 :رسید

 ...دخترم سالم -

 بابا؟ خوبی

 ....افتاد سوزش به حرفش شنیدن از قلبم

 و غم از ماالمال را قلبم مهربانش لحن و پدرم یاده

 ...بود کرده درد



 :نالیدم بغض با

 افتاده؟ اتفاقی بهرامی اقای بگید -

 :گفت بود شده خرابم حاله متوجه که او

 ابی حاال همین مساعده حالت و میشه اگه دخترم -

 ...دفترم

 بهت فنتل پشت نمیتونم که اومده پیش واجبی کاره

 ...بگم

 :گفتم تردید با

 کاری؟ چه -

 :گفت بود شده کالفه انگار که بهرامی اقای

 حضوری باید نمیشه تلفن پشت که گفتم -

 ...ببینمت



 :گفتم ارامی به

 ...میام االن - 

 ...خداحافظ فعال منتظرتم پس باشه -

 ...شدم بلند جایم از و کردم کوتاهی خداحافظی

 رفتمگ مبل ی لبه به را دستم و رفت سیاهی سرم اما

 ...کنم جلوگیری سقوطم از تا

 :گفت و امد کنارم نگران عطرین

 نقره؟ شده چی -

 میری؟ کجا

 ...نیست خوب حالت...پریده رنگت

 ردمک باز را ام بسته چشمان و کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم و



 ...خوبم -

 بدی اتفاق بنظرم بهرامی اقای دیدن برم باید

 ...افتاده

 میکرد کمک درحالیکه و شد تر دلواپس عطرین

 :گفت بپوشم را ام مشکی کتی مانتوی

 شده؟ چی یعنی -

 :گفتم حال و حس بی

 ...نمیدونم -

 بر چشم در و رفت کمدش سمت به سرعت به او

 :گفت و شد اماده زدنی هم

 حالت این با میخوای چطور میام باهات منم -

 ....کنی رانندگی

 ...میپیچید سرم در مدام بهرامی اقای های حرف



 به پدرت اموال تمام میکنه ادعا و اومده شخصی

 ارائه قانونی و رسمی مدارک و شده زده اسمش

 ...داده

 در پدرت چون دروغه اونا تمام میدونم من ولی

 من ردمیک مشورت که نفری اولین با حقوقی ضمینه

 ...بودم

 ازش بخوام من که نیست کمی چیزه مساله این و

 ...باشم اطالع بی

 و دوختم نگرانش صورت به را ام زده بهت نگاهه

 :گفتم

 چی؟ یعنی -

 کیه؟ شخص اون



 اختیارم در را سندها و مدرک تمام بهرامی اقای

 :گفت و گذاشت

 ...شکوهی شایان اسمش -

 ...داره تهران تو بزرگی معماری شرکت خودش و

 رو اموالش همه پدرت واقعا کنه ثابت بتونه اون اگه

 ...نمیرسه تو به چیزی هیچ یعنی زده اون نام به

 ارهپ را افکارم رشته عطرین عصبی و کالفه صدای 

 ...کرد

 ...اخه بالیی چه این خدایا -

 نازل داره بدبختی روزه چند این فقط اسمون از

 ...سرمون رو میشه

 را ان و گذاشتم ام پیشانی روی بر را دستم

 ...فشردم



 ارهک این دلیل نمیتوانستم و بودم شده گیج واقعا

 ....کنم درک را پدرم

 ؟....نداشتم مکانی و جا هیچ من حاال یعنی

 تمبیف روز و حال این به روزی گنجید نمی باورم در

 ...شوم درمانده حد این تا و

 ...میکردم کاری باید

 و کردم خارج ام مشکی دستی کیف از را ام گوشی

 ...گرفتم تماس پویا با

 :گفتم عطرین به رو ارتباط قطع از پس

 ....پلیس اداره پویا پیش میرم بزن دور -

 :گفت اخم با و انداخت جانبم به نگاهی تنها او

 ....باشه -



 ...زد دور بالفاصله

 رفت پر و شلوغ محیط دیدن و انجا به ورودمان با

 او از و رفتم ها نگهبان از یکی سمت به امدش و

 ...ببرد پویا پیش را ما خواستم

 ...کرد اطاعت میل کمال با هم او

 پشت طوالنی و طویل راهرویی از گذشتن از پس

 و دهش زده تابلویی کنارش که ایستاد اتاقی درب

 ...بود شده حک برویش پویا نام

 ...رضایی پویا سروان

 تاهکو هرچند لبانم بر نامش دیدن با محوی لبخند

 ....نشست

 ورود فرمان او شد زده در به که تقه چند از پس و

 ...شدیم وارد عطرین و من و کرد صادر



 زشمی پشت از بالفاصله پویا اتاق، به ورودمان با

 با امد می طرفمان به درحالیکه و شد بلند

 :گفت خوشرویی

 ...اومدین خوش -

 از پس هم من و کرد تشکری سرعت به عطرین

 هب صندلی ترین نزدیک روی بر دستش فشردن

 ...نشستم او میز

 هدرحالیک و نشست میزش پشت و روبرویم پویا 

 :گفت ناراحتی لحن با میزد غمگینی لبخند

 قورباغه؟ خوبی -

 و دوختم چشمانش به را پربغضم و افسرده نگاهه

 :گفتم

 میکنی؟ فکر چی تو -



 ...کرد نگاهم جوابم در تنها او

 ....بود فرما حکم بدی سکوت

 تمد از پس و فشردم دستم در را صندلی ی دسته

 :گفتم اندکی زمان

 یه قبلش اما دارم حرف باهات چون اینجا اومدم -

 ....میخوام ازت چیزی

 :گفت و دوخت صورتم به را پرسگرش نگاهه او

 چی؟ -

 ...بگو نمیکنم کوتاهی بیاد بر ازم هرکاری

 و کردم چشمانش حواله را ام زده یخ و سرد نگاهه

 :گفتم

 ...قانونی پزشکی جواب -



 شتم میز روی بر را دستش عصبانیت و اخم با پویا

 یزن صدایش به نگاهش عصبانیت درحالیکه و کرد

 :گفت بود کرده سرایت

 ...بدم نشون بهت نمیتونم -

 و دوختم نگرانش چشمان به را محکمم نگاهه

 :گفتم بلرزد صدایم اینکه بدون

 گرفتن ازم مادرمو و پدر چطوری بدونم میخوام -

 ...پویا

 از نگیرم جوابمو تا باش مطمئن و...منه حقه این

 ...میشناسی خوب منو که تو نمیرم اینجا

 و برد فرو موهایش در را دستش کالفگی با او

 :گفت

 کنار، بزار رو یکدندگی -



 ...نقره شی داغون بیشتر این از نمیخوام من

 و نمک خفه گلو در را بغضم تا کشیدم عمیقی نفس

 :تمگف میشدم بلند جایم از درحالیکه و کردم اخمی

 کیی سراغ میرم نمیکنی کارو این تو اگه باشه -

 ...دیگه

 جوابمو تا میشه پیدا اداره این تو کسی باالخره

 ...بده

 :فتگ و کوبید میز روی بر را مشتش عصبی پویا

 ...شق کله ی دختره جات سره بشین -

 از و شد بلند جایش از که میکردم نگاهش منتظر

 ....شد خارج اتاق

 ...نشستم صندلی روی بر دوباره او رفتن از پس



 غمگینی العاده فوق و ناراحت لحن با عطرین

 میکرد حلقه ام شانه دوره را دستش درحالیکه

 :گفت

 خواهری؟ میکنی خودت با کارو این چرا -

 ...کنه حل چیرو همه پویا بزار

 ...میدی عذاب خودتو بیشتر فقط اینجوری

 لرزان و پربغض و دادم تکیه دیوار به را سرم

 :نالیدم

 ....عطرین کنی درک که نیستی من جای -

 :گفت ارامی به و کرد تر تنگ را دستش حلقه او

 ...میدونم -

 مثل خواهری پیشتم همیشه من نره یادت ولی

 ...همیشه



 اب پویا و شد باز اتاق در که بزنم حرفی خواستم

 در ای پرونده حالیکه در گرفته و درهم ای قیافه

 ....شد وارد بود دستش

 کخش گلویم ناخوداگاه دستش در پرونده دیدن با

 ...شده خالی درونم در چیزی کردم احساس و شد

 نشان قوی را خود تا میکردم را ام سعی تمام اما

 ...دهم

 جانبم زا حرکتی کوچکترین دیدن با پویا میدانستم

 و میکند محروم قانونی پزشکی جواب دیدن از مرا

 مفکر که منوال همین در...نمیخواستم را این اصال

 و تگرف سمتم به را پرونده او بود حرکاتم درگیره

 :گفت تفسیر قابل غیر سیمایی با

 ...جواب اینم...بگیر -



 نترلک را دستم لرزش نتوانستم کردم تالش چه هر

 ملیالع عکس هرگونه فرصت اینکه از قبل اما کنم

 ویر بر و قاپیدم دستش از را پرونده بدهم او به را

 ...گذاشتم پاهایم

 قدرت و شده حس بی انگشتانم میکردم احساس

 تمام بود زحمتی هر به ندارم را پرونده کردن باز

 ...کردم باز را ان و کردم جمع را نیرویم

 رادمهر نیما: نام

 ...جمجه به گلوله اصابت...شتم و ضرب: مرگ علت

  و شد کند ناخوداگاه قلبم ضربان

 ...کشید پنجه رویش بر کسی

 ...بعد ی صفحه و چرخید دستم

 رضایی نرگس: نام



 ...قلب به گلوله اصابت: مرگ علت

 ...چکید پایین چشمم ی گوشه از سردی اشک

 .....بعد ی صفحه هم باز و چرخید دستم

 اتاق در و قتل ی صحنه از که بزرگ نسبتا عکس دو

 ...بود شده گرفته

 بدن و عزیزم پدره کبوده و خون در غرق صورت

 و عزیز مادره معصوم ی چهره و الود خون

 ...مهربانم

 ...چرخید دستم

 ...شد بسته پرونده

 ...من چشمان همینطور و

 گنگ و امیخت هم در عطرین و پویا فریاد صدای

 ....نفهمیدم چیزی دیگر و رسید گوشم به



 ...بود مرگ ارزویم نهایت

 ....نکنم باز چشم هرگز دیگر بودم امیدوار و

 ...کردم باز چشم دستم در سوزشی احساس با

 ...زد را چشمم سفیدی نوره

 .....بستم را چشمانم دوباره و کردم اخمی

 ...کند عادت نور به چشمم تا زدم پلک ارامی به

 دنمب به را رنگی بی مایع که سرمی و اتاق دیدن با

 ...هستم بیمارستان در زدم حدس میداد انتقال

 ...ندیدم اتاق در را کسی اما چرخاندم سر

 زا یکباره در که شوم خیز نیم جایم در کردم سعی

 پریشان و دلواپس صورتی با مسیح و شد باز هم

 رابرصدب ریش ته با که صورتش دیدن با و شد وارد

 ...گرفت ارام قلبم بود شده زیباتر



 وجوده و او تنها و نداشتم او جز را کسی دیگر

 ...بود مانده باقی برایم گرش حمایت و محکم

 سفره و اش روزه ۴ غیبت بخاطر کمی هرچند

 دلخور شرایط ان در هم ان دبی به اش کاری

 ...بودم

 :کرد نوازش را گوشم دلواپسش صدای

 عزیزم؟ خوبی -

 چقد و نشست تخت ی لبه بر و گفت را این

 ...بود کرده ارامم نگرانش لحن و صدایش

 مدوخت جذابش و تیره نگاهه به را غمگینم چشمان

 :گفتم وار زمزمه و

 شده؟ چی -

 اینجام؟ چرا من



 :گفت و شد عصبی نگاهش ای لحظه مسیح

 ...هات شقی کله و یکدندگی بخاطره -

 ...میکردم بیرونت اداره از بودم پویا جای اگه من

 ...نقره عصبانیم ازت

 اونجا؟ رفتی پاشدی که کردی فکر چی

 ...میگرفت اوج لحظه هر صدایش

 :گفتم و انداختم پایین ناراحتی با را سرم

 یک بفهمم باید بگیرم سواالمو جواب باید من -

 ...مادرمو پدرو

 خشونتی و خشم با و شود تمام حرفم نگذاشت

 :گفت و زد زل چشمانم در علنی

 ...بری دنبالش نمیخوام دیگه -



 ...نیست تو کاره

 نقره؟ چیه برای قانون و پلیس پس

 تو ذاشتیگ پاتو ببینم دیگه باره یه فقط اگه خدا به

 ...تو و میدونم من پلیس اداره

 :نالیدم لرزان و بغض پر صدایی و ناراحتی با

 مسیح؟ شدم پدر بی نمیفهمی چرا -

 ...شدم مادر بی

 میفهمی؟ شدم یتیم

 ...ندارم پناهی و پشت دیگه

 حساب روش بخوام که ندارم پولی هیچ دیگه حتی

 ...کنم

 میفهمی؟ بدبختم



 ...انداختتم روز این به کی بفهمم میخوام

 هگری به شدت به و باشم قوی نتوانستم دیگر

 ....افتادم

 گوشم به مسیح ملتهب و تند های نفس صدای

 ...میرسید

 و کشید اغوشم در بالفاصله که کردم بلند سر

 در و گذاشت کمرم و سر روی بر را دستانش

 :کرد زمزمه بخشی ارام الالیی مانند گوشم

 ...پناهت و پشت میشم من -

 ...پدرت میشم

 ...مادرت

 ...دلم عزیزه نکن گریه دیگه فقط

 ...ای نقره چشم ندارم اشکاتو دیدن طاقت من



 ...باش داشته صبر یکم

 ....میکنه حل رو چی همه زمان گذر

 اصرار و فشار و میگذشت اتفاق ان از روزی چند

 بود دهش بیشتر صدایمان و سر بی عقد برای مسیح

 ...میزدم باز سر ان از نحوی به بار هر من اما

 اموال مساله پیگیر شدت به پویا و بهرامی اقای

 از رام میکرد سعی مسیح سفارش به پویا و بودند

 مسیح با همراه خودش و دارد نگه دور مشکل این

 ...کنند رسیدگی ان به

 ندب جایی به دستشان میدانستم خوبی به هرچند

 ...نیست

 را شکوهی شایان مسیح میکردم احساس

 ...میشناسد



 چگونه؟ و چطور اما

 ...نمیدانستم

 رد او نام شنیدن با که را تعجب و حیرت وقت هیچ

 ...نمیکنم فرامرش بود شده ظاهر چشمانش

 و بودم عطرین اتاق در روز چند ان معمول طبق

 ...میکردم نگاه دیوار به زده مات

 و پدر و ندارم را کسی دیگر نمیشد باورم هم هنوز

 ...ام داده دست از را عزیزم مادره

 :کرد پاره را افکارم رشته عطرین صدای

 بیارم؟ برات میخوری چای جونم دوست -

 منتظرش چشمام به را تفاوتم بی و سرد نگاهه

 :گفتم و دوختم



 اخمی درحالیکه سماجت با او اما...ممنون نه -

 :گفت میرفت اتاق درب سمت به و میکرد

 ...نمیخوری هیچی باشه تو به اگه -

 ...شدی الغر کلی االنم تا

 ...بیارم میرم من

 ...حلقت تو میکنم زور به نخوردیم

 انبمج از پاسخی منتظره اینکه بدون و گفت را این

 ...شد خارج اتاق از باشد

 دایص که بود نگذشته رفتنش از لحظه چند هنوز

 عطرین تخت سمت به را نگاهم همراهم تلفن

 ...کشید



 که بردارم ان از را نگاهم بیخیالی با دوباره خواستم

 به ندباش بهرامی اقای یا پویا شاید اینکه فکره با

 ...رفتم سمتش به سرعت

 ...دادم پاسخ بالفاصله و

 ...الو -

 مگوش به که ای مردانه و کلفت صدای شنیدن با

 ...کرد لرزش به شروع ناخوداگاه دستانم رسید

 ممتد، های بوق صدای شنیدن با

 زمین روی بر و خورد سر سردم دستان از گوشی 

 ...شد تکه هزار و افتاد

 گونه روی بر و خورد سر چشمانم از اشکی قطره

 ...چکید ام

 ...بود ممکن چطور



 ام زندگی ارزش با فرد تنها از میتوانستم چطور من

 بگذرم؟

 مرد ان انگیز هراس و وحشتناک صدای هنوز

 :بود گوشم در غریبه

 درپ که جایی میره اونم نشی جدا راد مسیح از اگه -

 ....رفتن مادرت و

 و نجنو با و تکان طرفین به عصبانیت با را سرم

 :زدم فریاد خشم

 ....خدایـــــــــــــــــــــا -

 مـــــــــــن؟ چرا

 چـــــــــــــرا؟

 چرا؟

 ...افتادم ها پارکت روی بر و شد سست زانوانم



 ...گذاشتم پاهایم روی بر و کردم مشت را دستانم

 حتی و بود شده ریخته صورتم روی بر موهایم

 .......نداشتم را زدنشان کنار قدرت

 جدا مسیح از بخواهم که گنجید نمی باورم در

 ...شوم

 ...میتوانستم چطور

 ....چطـــــــــــور؟

 اش پریده رنگ صورت دیدن و عطرین ورود با

 متس به و شدم بلند جایم از ها گرفته برق مانند

 ...رفتم کوچکم دستی ساک

 :رسید گوشم به او دلواپس و حیران صدای

 شده؟ چی -

 زدی؟ داد چرا



 شکسته؟ گوشیت چرا

 به و پوشیدم را مانتویم بدهم پاسخی اینکه بدون

 اب و کشید را بازویم  که میرفتم اتاق در سمت

 :گفت پریشانی

 شده؟ چی میگم دیوونه توام با -

 میری؟ داری کجا

 ...گذراندم نظر از را صورتش جای جای دلتنگی با

 ...ینم؟بب نمیتوانستم هم را عطرین حتی دیگر یعند

 بر تیپرمحب ی بوسه بود شده غافلگیر او درحالیکه

 انهملتمس و نالیدم بغض با و کاشتم اش گونه روی

 :گفتم

 ...میرم کجا نمیدونم خودمم -



 دار نگه دور من از رو مسیح عطرین میکنم خواهش

 ...نگو بهش چیزی ولی

 باشه؟

 :گفت و کرد نگاهم گنگ و گیج او

 نقره؟ میگی چی -

 ...میدونی خوب خودتم نمیاره دووم تو بدون مسیح

 دارم؟ نگه دور ازت اونو چطور

 چیه؟ دلیلش اصال

 ...بودم شده کالفه مکررش سواالت از

 :گفتم لرزان صدایی با سرعت به

 ...عطرین بگم چیزی نمیتونم -

 ...نپرس هیچی میکنم خواهش



 قاتا از متعجبش نگاهه مقابله در و گفتم را این

 و نکردم اعتنایی کرد صدایم چه هر و شدم خارج

 جخار عمارت از میریختم اشک شدت به حالیکه در

 ...شدم

 اشک و چرخاندم اصلی خیابان سمت به را فرمان

 ...کردم پاک  دست پشت با را هایم

 داده دست از ماه یک از کمتر ظرفه را چیزم همه

 ...بودم

 ...را چیزم همه

 ...نداشتم را درد و غم همه این گنجایش من خدایا

 ...کشیدم پدرم قبر سنگ روی بر را دستم

 :گفتم درد پر اما سرد لحنی با

 ...بابا کجایین االن نمیدونم -



 نه؟ یا پیشته مامان

 ...میبینین منو مطمئنم ولی

 ...کردم بلندت سر دیدی

 باشه چی هر ولی میگیره جون داره تازه شرکتم

 و کشیدم زحمت براش تنهایی چون راضیم

 ...برسونمش اینجا به تا کردم دوندگی

 تا یدهکش سختی چقدر پرودتون ناز دختر میبینین

 ...رسیده اینجا به

 ...بابا بود سخت

 و گذاشتم مادرم قبر سنگ روی بر را دستم یک

 :گفتم

 ...مامانم بود سخت -

 ...بستم را چشمانم



 ویمق هام تنهایی دلیل و قاتلتون از انتقام فکره اما

 ...میکرد

 مزخ ولی تنهاییم از رفتنتون از گذشته سال دو

 ...تازس اول روزای قده دلم تو هنوز نبودتون

 ...نمیتونم و کنم فراموش نمیخوام

 ....نبوده من واسه ولی سرده خاک میگن

 انقدر و کردم پر پر دانه دانه را سرخ رز های گل

 ...شدم سبک کم کم کردم احساس که زدم حرف

 راهمهم تلفن صدای که بودم شده بلند جایم از تازه

 و کردم خارجش کیفم از ارامی به شد بلند

 پاسخ میرفتم ام مشکی 2۸۶ سمت به درحالیکه

 :دادم

 پویا؟ جانم -



 گوشم به سرخوش و شاد معمول طبق صدایش

 :رسید

 رییس؟ خانم کجایی -

 ...نیستی میگه منشیت شرکتت اومدم

 ویر بر را کیفم درحالیکه و زدم را ماشین دزدگیر

 و نشستم فرمان پشت انداختم می کنارم صندلی

 :گفتم

 ...اونجام دیگه ربع یک راهم تو میام االن -

 :گفت پاسخم در او

 ...باش خودت مواظبه منتظرتم باشه -

 ...فعال اوکی -

 ....راندم شرکت سمت به و کردم قطع را ارتباط



 

 

 دوم فصل

 ...انداختم صورتم به ماشین اینه در نگاهی

 اما ودمب شده زیباتر پیش سال دو به نسبت شاید

 ...بود گرفته فرا غم از ای هاله را صورتم همیشه

 ...میخندیدم که زمانی حتی

 نماشی و چرخاندم را سوییچ و کندم دل تصویرم از

 ...شدم پیاد ان از و کردم خاموش را

 در و بزرگ برجی در که انداختم شرکتم به نگاهی

 ...داشت قرار تهران نقطه بهترین

 ....بست نقش هایم لب روی بر پوزخندی



 شهر از نقطه این در باید اهدافم به رسیدن برای

 و جا اصال برایم وگرنه میکردم برپا را شرکتم

 ...نبود مهم مکانش

 دوم و سی طبقه دکمه و شدم اسانسور و برج وارد

 ....زدم را

 شال و کشیدم رنگم مشکی کتی مانتوی به دستی

 ...کردم مرتب سرم روی بر بند نیم را ام مشکی

 خارج ان از و شد باز اسانسور درب حین همین در

 ...شدم

 دهسا دختر که ام منشی شرکت به ورودم محض به

 :فتگ و شد بلند جایش از بالفاصله بود مهربانی و

 ....اومدین خوش رادمهر خانم سالم -

 :گفتم و زدم رویش بخ ارامی لبخند



 ...ممنونم عزیزم سالم -

 کجاست؟ پویا

 :گفت و کرد اشاره دفترم به لبخندزنان او

 ...منتظرتونن دفتر تو -

 ....شدم دفترم وارد و کردم کوتاهی تشکر

 یتوس خودم خواست به اتاق و شرکت دکوراسیون

 ...بود شده دیزاین مشکی و

 ودب مخالف ان تیره رنگ با شدت به پویا هرچچند

 .....نشد اصرارهایم حریف اما

 خانه لپو همان که پسندازم با میشد ماه شش تقریبا

 دهش تقسیم ارمان و من بین و بود پدربزرگم باغ

 نام هب را بزرگ نسبتا شرکت این پویا کمک و بود

 ....بودم کرده دایر و ثبت خود



 زا دیدنم با بود داده لم طوسی مبل روی بر پویا

 :فتگ گرمش صدای و مهربانی با و شد بلند جایش

 ....قولم خوش عمه دختر به به -

 ...رسیدی زود چه

 بمقل میزد صدایم دخترعمه پویا هربار چرا نمیدانم

 ...میشد فشرده سینه در درد از

 حال همان در و نیاورم خودم روی به کردم سعی اما

 :گفتم میزدم محوی لبخند که

 ....اومدی خوش -

 ....بیرون نمیرفتم وگرنه میای نمیدونستم

 :گفت کنجکاوی با او

 ...برات دارم اول دست خبرای -



 بودی؟ کجا بگو قبلش ولی 

 درحالیکه و دزدیدم اش کاونده چشمان از را نگاهم

 هستها مینشستم ام مشکی بزرگ و پهن میز پشت

 :گفتم

 ...بماند -

 چیه؟ خبرت بگو

 بود شده چیز همه متوجه هایم حرف از ظاهرا که او

 هدرحالیک و نشست نفره یک مبل روی بر دوباره

 پایین سمت به و میزد گره هم در را دستانش

 :گفت بود شده متمایل

 ...رسیدی خواستت به -

 ...راهه تو بزرگ مناقصه یه

 ....کرده شرکت هم شکوهی شایان اتفاقا که



 ....زد برقی خوشحالی از چشمانم

 نبهتری این عذاب و رنج پر سال دو گذشت از بعد

 ...بشنوم پویا زبان از میتوانستم که بود خبری

 ...شدم وارد و کردم باز خستگی با را ام خانه درب

 ...زدم تکیه ان به و

 نهاییت پناهگاه سال دو که کوچکی و تاریک خانه به

 ...کردم نگاه بود دردهایم شاهد و ها

 ظهلح چند برای را چشمانم و کشیدم عمیقی نفس

 ...بستم کوتاه چند هر

 تداعی مقابلم در ام تنهایی اول روزهای خاطرات

 ...شد

 هاان پیش داشتند اصرار چقدر پدربزرگم و پویا

 ...نکردم قبول  اما کنم زندگی انها با و بروم



 اهدافم به رسیدن در تا خواستم انها از عوض در

 ...کنند یاریم

 کردم انبی را تقاضایم ملتمسانه و شکسته دل انقدر

 و گرفت اغوشم در چطور پویا نمیکنم فراموش که

 ...گریست مردانه پایم هم

 ام همراهی لحظه به لحظه تا خورد قسم همانجا و

 ... کند

 لمب روی بر و کشیدم سرم از حوصله بی را شالم

 ...کردم پرتش

 و دمز برق به را چایساز و رفتم اشپزخانه سمت به

 ......ماند خیره ان به نگاهم

 ایدب که اولی قدم و بود اینده اتفاقات درگیره ذهنم

 ....برمیداشتم قدرت با



 ایبر سال دو اما بود سختی العاده فوق کاره هرچند

 قلبم و جمع را ام انرژی و کرده ریزی برنامه امروز

 ....بودم کرده سنگ از را

 ...نداشتم ریختن برای اشکی دیگر

 و دبریزن اشک دشمنانم که بود رسیده زمانش حاال

 ...شوند محو ام زندگی صفحه از یکی یکی

 ..گسست هم از را افکارم رشته چایساز صدای

 ...کردم خاموشش و زدم را اش دکمه و بردم دست

 ذهنم انقدر نداشتم خوردن چای حال و حس دیگر

 ...بخوابم میدادم ترجیح که بود خسته و درگیر

 و مرفت بود ام خانه در که خوابی اتاق تنها سمت به

 مخورد ارامبخشی قرص هایم لباس تعویض از پس

 ....خزیدم تخت درون و



 قغر و بسته زود خیلی خستگی فرط از چشمانم

 ...شد خواب

 تسم به را دستم الود خواب همراهم تلفن صدای با

 و برداشتم را ان و کشیدم تخت کناره کوچک میز

 :دادم پاسخ الود خواب و گرفته صدایی با

 ؟...الو -

 :فتگ سرحالی با که پیچید گوشم در پویا صدای

 خوابی؟ هنوز ای نقره -

 ....بزرگیه روز امروز پاشو

 واسه کن اماده رو مدارک و ها طرح زودتر

 ....مناقصه

 ...بفرستیشون باید امروز

 ...پرید سرم از یکباره خواب او های حرف با



 ...برگشت ساعت سمت به نگاهم

 ....میداد نشان را هشت به مانده ربع یک

 ...شد بلند نهادم از اه

 ...بودم مانده خواب ارامبخش قرص لطف به

 :فتمگ میپریدم بیرون تخت از سرعت به درحالیکه

 ...شرکت میرم االن عزیزم باشه -

 ....امادس مدارک دیگه ساعت یک تا

 با دمیخوان راحتی به باز کتابی مانند مرا که پویا

 :گفت دلخور و عصبی لحنی

 نقره؟ اره بودی خورده ارامبخش بازم -

 ...میشناسمت من



 صبح ات نمیکردی استفاده لعنتی مسکن اون از اگه

 ....بمونی خواب بخوای برسه چه نمیبرد خوابت

 :گفتم و کردم پوفی کالفگی با

 بحث حوصله کن بس امروزو پویا توروخدا -

 ...ندارم رو همیشگیمون

 :گفت بلند صدای و عصبانیت با او

 کی پس نیس موقعش امروز اگه دیوونه د -

 موقعشه؟

 میزنی؟ خودت به ای صدمه چه داری میدونی

 ینگران طرفی از و بود فایده بی او با کردن بحث

 ....میکردم درک را اش

 :گفتم مطیعانه و تسلیم

 ...عزیزم چشـــــم -



 خوبه؟ نخورم دیگه میدم قول چشم

 ارو زمزمه و اهسته بود شده ارامتر کمی بنظر که او

 :گفت ناراحتی با

 خر ولی نقره کردی انتخاب رو خوبی راهه -

 ...خودتی

 ...میخوری بازم میدونی خوب خودتم

 ....شدی معتاد بهش چون

 ببره صالحی اقای بده کن اماده مدارکو زودتر

 ممنتظر مناقصه واسه بری نباید خودت نره یادت

 ...فعال

 قطع را ارتباط خداحافظی بدون و گفت را این

 ....کرد



 ازب جلو مانتوی و رفتم هایم لباس کمد سمت به

 بیرون را همرنگش شلوار و مشکی بلوز و دودی

 نگرفت از پس و انداختم تختم روی بر و کشیدم

 سرعت به بلندم موهای سشوار و کوتاهی دوش

 را ام دودی کفش و کیف پوشیدم را هایم لباس

 یرونب خانه از ارایشی کوچکترین بدون و برداشتم

 .....زدم

 ام منشی کمک به شرکت به رسیدنم محض به

 شرکت مهندسین از یکی که صالحی اقای و مهسا

 مناقصه برای را صالحی اقای و اماده را مدارک بود

 ....کردیم رهسپار

 ...بود مانده ثابت ساعت روی بر مضطربم نگاهه 



 حرکت کند و بودند شده تنبل ها عقربه بنظرم

 ...میکردند

 وزهن اما میگذشت صالحی اقای رفتن از ساعتی دو

 ...بود بازنگشته

 طی را اتاق عرض و طول تشویش و استرس با

 زا پس که میپیچیدم هم در را دستانم و میکردم

 صالحی اقای اجازه کسب و در به تقه چند خوردن

 ...شد اتاق وارد

 در جدی العاده فوق و میانسال نسبتا مردی او

 ...بود کارش

 :گفتم امرانه و رفتم سمتش به بیتابی با

 صالحی؟ اقای شد چی -

 ....بود مناقصه روز اخرین امروز



 درسته؟ کردن اعالم هارو جواب حتما پس

 ...داد تکان حرفم تایید نشانه به سری او

 نهمی و بزنم حدس چیزی نمیتوانستم اش چهره از

 ....بود کرده ام کالفه بیشتر

 با اشمب داشته رفتارم روی بر کنترلی اینکه بدون

 مشت را دستانم ای العاده فوق استرس و اضطراب

 :گفتم و کردم

 شد؟ چی خب -

 گرفتین؟ سکوت روزه چرا

 رگهب درحالیکه و زد لبخندی او حرفم این با ناگهان

 :گفت خوشحالی با میسپرد دستم به را ای

 از یکی هم شما رادمهر خانم میگم تبریک -

 ...هستین برنده های شرکت



 ....شد استقبال طرحاتون از و

 ...گنجیدم نمی خود پوست در خوشحالی از

 ...زدم کوچکی لبخند تنها اما

 و خواسته طبق برداشتم قدرت با را قدمم اولین

 ...هدفم

 به رو تعجب با و اوردم خاطر به چیزی یکباره اما

 بود شده خیره العملم عکس به که صالحی اقای

 :گفتم

 گفتین؟ چی شما -

 ها؟ شرکت از یکی

 :گفت حرفم تایید در او

 ...رادمهر خانم بله -



 دهش ریزی برنامه میلیاردی و سنگین پروژه چون

 ....شدن برنده مناقصه تو شرکت سه

 :گفتم و دوختم او به ناباوری و بهت را چشمانم

 ...نمیشم منظورتون متوجه من...من -

 شرکت؟ سه

 هستن؟ ای دیگه های شرکت چه ما از غیر به

 :گفت و زد لبخندی او

 ...راد مسیح شرکت و شکوهی شایان شرکت -

 اسمان و زمین کردم احساس مسیح نام شنیدن با

 قدرت و شده سست پاهایم و میچرخد سرم دوره

 ...ندارد را بدنم حمل

 ....افتادم مبل اولین روی بر اوار مانند



 افتاده اتفاقی همچین گنجید نمی هم باورم در

 ...باشد

 ...نبود هایم برنامه جزو این

 است؟ ممکن چطور

 افتاد؟ اتفاقی همچین چطور

 رسید گوشم به مبهم صالحی اقای نگران صدای

 :گفت بود شده خم سمتم به درحالیکه

 دخترم؟ خوبه حالت -

 شنگاه اینکه بدون و فشردم را دستم در ی برگه

 :گفتم روبرویم به خیره کنم

 ...خووبه حالم -

 ....کشیدن که زحمتی خاطر به ممنونم ازتون



 و ردک راست کمر بالفاصله و شد لحنم متوجه گویا

 :گفت

 ...بود وظیفم میکنم خواهش -

 داشتین کارم وقت هر نمیشم مزاحمتون میرم من

 ...کنین صدام

 زا هم او و دادم تکان حرفش تایید نشانه به سری

 ...شد خارج دفتر

 ینطرف به را سرم و پوشاندم دستانم با را صورتم

 ....دادم تکان

 و کردم مشت را دستانم خشمگین و عصبی

 الی از میکوبیدم پاهایم روی بر را ان درحالیکه

 :غریدم هایم دندان

 ...لعنتی -



 ....لعنتــــــــــــــــــی

 ...برمیام پسش از من

 ...برمیاااام

 و شده سنگین برایم اتاق هوای میکردم احساس

 ....ندارم تنفس قدرت

 رعتس به و رفتم میزم سمت به و شدم بلند جایم از

 ...مشد خارج دفتر از و برداشتم را ماشینم سوییچ

 انهخ به و نیست مساعد حالم دادم توضیح مهسا به

 شرکت از او واج و هاج نگاهه مقابل در و میروم

 ...رفتم بیرون

 ...چرخیدم ها خیابان در هدفم بی را ساعتی چند

 دهش گرفتارش که بود تقدیری چه این نمیدانستم

 ...بودم



 کنزدی هدفم به میکردم فکر که زمانی درست چرا

 ؟....افتاد می اتفاق این باید ام شده

 ....پر چشمانم ناخوداگاه

 ...شد تار چشمانم مقابل در جاده و

 خیابان گوشه و چرخاندم را فرمان و زدم راهنما

 ...داشتم نگه

 ....پرکشید گذشته به ذهنم

 در مسیح امیز جنون و وار دیوانه فریاد صدای

 :پیچید گوشم

 ....نقره عمارت برگرد حاال همین -

 ...نکـــــــــــن دیوونه منو

 به قلبم درحالیکه احساسم از خالی و سرد صدای با

 :گفتم بود افتاده سوزش



 ...ندارم برگشت برای دلیلی -

 :بود شده رگه دو اش انداره بی خشم از صدایش

 ...بسه -

 ....بســــــــــه

 ....نکن دیوونه منو

 گوشه از اشکی قطره درحالیکه قبل از سردتر

 ای هلحظ صدایم اینکه بدون میچکید پایین چشمم

 :گفتم بلرزد

 ...مسیح زدم حرفامو من -

 ...میکنی کوچیک خودتو فقط چون نیا دنبالم

 ...نمک تقدیم بهت بخوام که ندارم قلبی دیگه من



 منم شدن خاک مادرم و پدر که موقع همون

 ...شدم دفن باهاشون

 ...زندگیت پی برو

 ...نکن مرده ادم یه درگیر خودتو

 :دهش ضعیف و رفته تحلیل صدایش کردم احساس

 ...باشم پشتت بزار برگرد -

 ...شه تموم اینجوری رابطه این نزار

 ...لعنتی  دارم دوست من بفهمی نمیخوای چرا

 را خودم نباید اما کرد پیدا شدت قلبم ضربان

 ...میباختم

 :گفتم ام زده یخ صدای با

 ...ندارم بهت حسی هیچ من ولی -



 رسید؛ گوشم به خنثی و ارام صدایش

 اخرته؟ حرف -

 هایم اشک شدت و شد حبس ام سینه در نفس

 :گفتم سختی به بیشتر

 ...اره -

 :گفت و کشید دردی پر و عمیق نفس

 ...باشه -

 ....میکنم نگات غریبه یه چشم به حاال از

 هم ور رفتنت اصلی دلیل روزی یه اگه باش مطمئن

 .....نداره فرقی برام بشنوم

 ...متنفرم فرار و اعتمادی بی از چون



 قطع را ارتباط خداحافظی بدون و گفت را این

 ...کرد

 باز را چشمانم فرسا طاقت و شدید دردی سر با

 ...کردم

 ...مببین را جایی نمیتوانستم و بود تاریک جا همه

 اغچر و کشیدم باال را خودم کمی بود زحمتی هر به

 ......کردم روشن را خواب

 دیواری ساعت به نگاهی و نشستم جایم در

 ...انداختم تختم روبروی

 ...میداد نشان را صبح دقیقه پنج و چهل و سه

 ...است انفجار حال در درد از سرم میکردم احساس

 تتخ از و گذاشتم داغم پیشانی روی بر را دستم

 ...رفتم پایین



 دتش برمیداشتم اشپزخانه سمت به که قدمی هر با

 ...میشد بیشتر هم دردم

 لتیاما را دردم بتواند که مسکنی قرص گشتم هرچه

 ...نکردم پیدا دهد

 همیشگی ارامبخش قرص روی بر نگاهم امیدانه نا

 ... ماند ثابت بود شده ام  ساله دو رفیق که ام

 مقدار با و کردم خارج جلد از را یکی و بردم دست

 ..........دادم فرو اب کمی

 ....میچرخید امده پیش اتفاقات هول افکارم دوباره

 ...بگیرم تماس پویا با گرفتم تصمیم یکباره

 ...میگرفت ارام قلبم کمی شاید

 سرعت هب درحالیکه و رفتم سیم بی تلفن سمت به

 ....نشستتم مبل روی بر میگرفتم را اش ی شماره



 بودم شده امید نا پاسخش از که بوق چند از پس

 گوشم به خوابش از دورگه و ارام صدای یکباره

 :رسید

 نقره؟ جونم -

 دوست و مهربان لحن شنیدن از چرا نمیدانم

 ...بست را گلویم راهه درشتی بغض اش داشتنی

 :گفتم لرزان صدایی با و سختی به

 بودی؟ خواب پویا -

 بود شده لرزانم صدای و بغض متوجه انگار که او

 :گفت نگرانی با و شد هوشیار صدایش

 عزیزم؟ شده چی -

 ها؟

 افتاده؟ اتفاقی



 ختیس به میکردم گریه درحالیکه و ترکید بغضم

 :گفتم

 ....نیست...نی خوب حالم -

 ...میکنه درد خیلی سرم

 وشمگ به تشویش و اضطراب از دنیایی با صدایش

 ...رسید

 ....عزیزم نکن گریه -

 ...اونجام دیگه دقیقه ده

 انبمج از پاسخی منتظره اینکه بدون و گفت را این

 ...کرد قطع را گوشی باشد

 هدرحالیک و انداختم مبل روی بر کنارم در را تلفن

 دخو در میگذاشتم زانوهایم روی بر را ام پیشانی

 ...شدم مچاله



 ....نالیدم امیدی نا با هایم گریه هق هق میان در

 ...خدایـــــــــــا -

 ....کن کمکم خودت

 ایفون صدای با که بود گذشته مدت چه نمیدانم

 ...رفتم سمتش به ناتوان و اهسته

 ...کردم باز را در و

 باز نیز را خانه ورودی در و فشردم را دستگیره

 ...ایستادم پویا انتظاره به و کردم

 تندی به حالیکه در پویا و نکشید طول زیاد انتظارم

 ...امد سمتم به برمیداشتم قدم

 هایم لب روی بر محوی لبخند وضعش و سر از

 ...نشست



 حتی که داشته عجله انقدر امدن برای بود واضح

 ...نکرده عوض را هایش لباس

 که تداش تن به رنگی ابی راحتی شلوار و تیشرت 

 شهای قدم سرعت بر دیدنم با...امد می او به بسیار

 نگاهه میشد خانه وارد حالیکه در و افزود

 حالم بی و پریده رنگ صورت به ای موشکافانه

 :گفت نگرانی با و انداخت

 نقره؟ شده چت -

 نیست؟ خوب حالت

 ؟...دکتر ببرمت میخوای

 و بستم سرمان پشت را در ورودش از پس

 حواله را رمقم بی نگاهه میزدم تکیه ان به درحالیکه

 :گفتم ارامی به و کردم اش



 ...ندارم دکتر به احتیاجی ولی نیست خوب حالم -

 مبل روی بر درحالیکه و کرد اخمی تعجب با او

 :گفت مینشست

 چی؟ یعنی -

 ...دکتر ببرمت شو اماده برو

 ...نداری رو به رنگ

 ...نشستم مبل روی بر روبرویش

 :گفتم دوباره و

 ...نمیشه حل دکتر با من درده -

 ...دکر قفل حالم بی چشمان روی بر را نگاهش پویا

 کرد نگاهم خیره که اندکی زمان مدت از پس

 همان در و نشست کنارم در و کرد عوض را جایش



 دستان در را ام زده یخ و سرد دستان که حال

 :گفت میگرفت گرمش

 حالت شده این و ناراحتی مناقصه خاطره به -

 درسته؟

 از رت اهسته و فشردم انگشت سر با را ام پیشانی

 :گفتم قبل

 ...داری خبر چی همه از پس -

 :گفت و داد تکان حرفم تایید نشانه به سری او

 و زدم زنگ منشیت به فهمیدم صبح همون اره -

 ...پرسیدم ازش

 ای نقشه همچین ما اصال پویا کنم چیکار حاال -

 ؟....خورد هم به چیز همه یهو چرا نداشتیم

 :تگف دلدارانه و فشرد پیش از بیش را دستانم او



 ...نداریم ایی چاره ولی نبود این نقشمون میدونم -

 اقصهمن درباره بیشتر باید بود خودمون از اشتباه

 ....میکردیم تحقیق

 ناقصهم تو بردت با میخواستی تو نکرده فرقی حاالم

 کنزدی بهش و کنی جلب بخودت رو شکوهی نظره

 از سر میتونی بهتر و شدی همکار باهاش حاال شی

 ...بیاری در کاراش

 :گفتم عصبی نیمه لحنی با

 ...نیست شکوهی شایان مشکلم من -

 ردمک تکمیل را حرفم ضعیفی و الود بغض صدای با

 :گفتم و

 ...پروژس تو همکاریش و مسیح حضوره مشکلم -



 هب را اش جدی نگاهه و کشید عمیقی نفس پویا

 :گفت و دوخت غمگینم چشمان

 نقره کردی تالش هدفت خاطر به سال دو تو -

 زوچی همه احساساتت و مسیح حضوره بزاری نباید

 ....کنه خراب

 ربهت همون کنی شروع اینجوری اول از میخوای اگه

 ...ندی ادامه که

 ...گذشته جداییتون از سال دو

 ...نیست کمی مدت

 الس دو این تو بود عاشقت و داشت دوست اون اگه

 ...دنبالت میومد

 ...نیومد اما



 متمرکز هدفت رو و بکش احساست از دست پس

 ...شو

 امزدهن نه کن نگاه همکار یه چشم به فقط مسیح به

 ...سابقت

 همکار یه چشم به فقط تورو اونم مطمئنا چون

 ...میبینه

 ...بیشتر نه

 مقابل در احساسم کشتن از و زد حرف انقدر پویا

 ...پذیرفتم که گفت مسیح

 ...نداشتم هم ای چاره هرچند

 سمت به کرده قانعم میکرد فکر اینکه از پس

 :گفت سرحالی صدای با و رفت اشپزخانه



 دردتو سر تا میکنه درست چای واست االن -

 ...کنی فراموش

 حالیکه در و کشیدم دراز نفره سه مبل روی بر

 دوره را دستانم میکردم جمع شکمم در را پاهایم

 دیوار به را ام خیره نگاهه و کردم حلقه زانوانم

 :گفتم وار زمزمه و دوختم

 کنم، فراموش رو سرم درده -

 ؟...میکنی چیکار دلم زخم با 

 که اندیشیدم معلومم نا و مبهم اینده به انقدر

 بی و ملتهب چشمان مهمان خواب کی نفهمیدم

 ...شد حالم

 باز را چشمانم خانه درب شدن بسته و باز صدای با

 ...کردم



 رویم بر که نرمی پتوی و شدم خیز نیم مبل روی بر

 ...زدم کنار بود شده کشیده

 ...نبود پویا از اثری اما چرخاندم خانه در را نگاهم

 ...میداد نشان را صبح هشت ساعت

 ...کنم درست چای تا رفتم اشپزخانه سمت به

 لب روی بر ارامی لبخند صبحانه میز دیدن با اما

 ...نشست هایم

 ردهک اماده را صبحانه محبت و سلیقه کمال در پویا

 ...بود

 از ام معده و پیچید ام بینی در چای و تازه نان بوی

 ........رفت مالش گرسنگی

 بر و کشیده عقب را صندلی و رفتم میز سمت به

 ...نشستم رویش



 صبحانه باهم تا میماند هم خودش کاش

 ...میخوردیم

 ...شدم خوردن مشغول و کشیدم عمیقی نفس

 در که مهمی روزه به و کردم مزه را چایم از کمی

 ..........کردم فکر داشتم پیش

 هماهنگی و میرفتم شرکت به زودتر هرچه باید

 ...میدادم انجام را پروژه برای الزم های

 دفمه از نمیخواست دلم بود گفته پویا که همانطور

 ...شوم دور

 زده خی نگاهه و میبردیم سر را احساساتم باید پس

 ...میکردم حفظ را ام



 هک چرا گرفتم ای تازه نیروی گویا فکر این با

 هایم دندان الی از و شد مشت ناخوداگاه دستانم

 :غریدم

 ...شکوهی شایان دیدارتم مشتاق -

 یب و کوبیدم میز روی بر ارام را ام شده گره مشت

 فتمر خواب اتاق سمت به و شدم بلند جایم از تعلل

 ....شوم اماده شرکت به رفتن برای تا

 همراهه به را رنگم ای سرمه کوتاه و کتی مانتوی

 پس و انداختم تخت بروی بر ستش کفش و کیف

 و نهادم سر بر را ام مشکی شال پوشیدنشان از

 وییچس برداشتن از پس ارایشی کوچکترین بدون

 ....شدم خارج خانه از ام مشکی شش و دویست



 به دوان دوان مهسا شرکت به ورودم محض به

 یدمیرس بنظر هل درحالیکه سرعت به و امد سمتم

 :گفت

 ...رادمهر خانم اومدین شد خوب -

 ...ببخشید وای

 ...بخیر صبحتون...سالم

 ارامش این درحالیکه و زدم رویش به ارامی لبخند

 :گفتم بود کرده سرایت نیز صدایم به

 ...عزیزم سالم -

 ...بخیر توام صبح

 ؟...افتاده اتفاقی

 :گفت و کشید عمیقی نفس او



 برای گرفتن تماس راد و شکوهی شرکت از -

 ...اول جلسه تاریخ و پروژه هماهنگی

 ...بگم باید چی نمیدونستم من

 اومدنتون محض به و نیومدین هنوز شما گفتم

 .....میدم اطالع بهشون

 عمیق لبخندم مهسا  صداقت و سادگی همه این از

 :گفتم مهربان و شد تر

 ...کردی خوبی کاره -

 ...اتاقم تو کن جمع رو ها بچه همه

 ونیمیت بعد بکنیم هم با هماهنگی و بندی جمع یه

 ....بدی اطالع و بگیری تماس

 درحالیکه و فشرد را دستش در ی پرونده مهسا

 :گفت میکرد گرد عقب



 ....چشم -

 ...میکنم خبرشون االن

 ...مرفت دفترم سمت به و دادم تکان برایش سری

 در را او و گرفتم تماس پویا با و نشستم میزم پشت

 ...گذاشتم جریان

 سفارشات اینکه از پس و شد خوشحال العاده فوق

 وا از مفصلش صبحانه و صبح بابت کرد را الزم

 قطع را ارتباط خداحافظی از پس و کردم تشکر

 ....کردم

 و چای با شرکت ابدارچی حیدر اقا منوال همین در

 لبخندزنان و شد وارد در به تقه چند از پس کیک

 مهندسین با همراه مهسا که میکردم تشکر او از

 تانسب جلسه از پس شدند وارد حسابدار و شرکت



 کتشر دو هر با خواستم مهسا از داشتیم که طوالنی

 در مرا و دهد انجام را الزم قرارهای و بگیرد تماس

 ...بگذارد جریان

 و امد اتاقم به دوباره مهسا دقیقه چند از پس

 ای زهم با لحن با بود دستش در ای برگه درحالیکه

 :خواند رویش از

 قرار و کردم هماهنگ شکوهی شرکت با خانم -

 ...بیان پروژه هماهنگی برای همینجا فردا شد

 اطالع بهشون و کردم هماهنگ هم راد شرکت با

 ...دادم

 ...نبود مودب اصال بنظرم منشیش هرچند



 هدرحالیک بگیرم را خودم جلوی نتوانستم دیگر

 و کردم اشاره دستش در ی برگه به میخندیدم

 :گفتم

 کرده یادداشت برگت تو اخرم ی جمله این -

 بودی؟

 و دخندی بود شده حرکاتش متوجه تازه انگار که او

 :گفت صادقانه

 ...بود اعصاب بی منشیش خیلی اخه اره -

 :گفتم و زدم صداقتش همه این به لبخندی

 ...جان مهسا ازت ممنونم -

 ...کشیدی زحمت

 ...نباشی خسته



 رقب رو جلسه اتاق بگو حیدر اقا به و کن لطفی یه

 لیمشک شرکت دو این حضوره موقع فردا تا بندازه

 ...نباشه

 کم یچیز نمیخوام بکنه فکری یه هم پذیرایی برای

 ....باشه کسر و

 ...رفت بیرون دفتر از و گفت چشمی مهسا

 ...زدم تکیه صندلی به

 شوممی روبرو مسیح با فردا اینکه فکره از ای لحظه

 این اما گرفتم قلب تپش سال دو از پس هم ان

 انشای اسم که چرا نکشید طول بیشر لحظه حالت

 پوزخندی و کرد جلوه پررنگتر ذهنم در شکوهی

 ....کرد خوش جا هایم لب روی بر



 وارد همیشه معمول طبق درحالیکه بعد روز صبح

 میزدم را دوم و سی طبقه دکمه و میشدم اسانسور

 ...شدم خیره اسانسور قدی اینه در خود به

 کفش و شلوار و کتی جذب و مشکی مانتوی

 ...بودم پوشیده را همرنگش

 درست که گذاشتم سر بر هم رنگی ای نقره شال

 ...بود درشتم و کشیده چشمان همرنگ

 ربیشت برابر هزار را شان کننده خیره زیبایی و

 ...بود کرده

 ممالیم صورتی رژ که بودم کرده هم مالیمی ارایش

 ...بود کرده تکمیلش



 ودنب چشمانم پف و دیشب خوابی بی بخاطره اگر

 و بودم شده مجبور اما نمیرفت ارایش به دستم

 .....نبود ایی چاره

 هم ام همیشگی ارامبخش قرص حتی دیشب

 مروزا درگیر انقدر فکرم و کند ارامم بود نتوانسته

 ...امد نمی چشمانم به خوای که بود اتفاقاتش

 های چتری درحالیکه و کشیدم موهایم به دستی

 راسانسو درب میکردم مرتب را ام شده کوتاه تازه

 ...شد باز هم از طبقه اعالم با

 ...دیدم خالی را مهسا جای شرکت به ورودم با

 از او منوال همین در که میکردم نگاه اطراف به

 حیدر اقا به سفارش مشغول درحالیکه ابدارخانه



 و قطع را حرفش دیدنم با و امد بیرون بود

 :گفت و امد سمتم به سراسیمه

 ...سالم -

 میخواستم االن رادمهر خانم اومدین دیر چقدر وای

 ...بزنم زنگ بهتون

 :گفتم و کردم نگاهش کاونده

 عزیزم؟ چرا -

 با و فرستاد بیرون را اش شده حبس نفس او

 :گفت استرس

 مهندسینشون کادر همراه شکوهی و راد اقای -

 ...دارن حضور جلسه اتاق تو و اومدن

 ....نشست هایم لب روی بر کجی لبخنده

 ...شد میخواستم که همانطور



 :گفتم مهسا به رو ریلکس

 ...باشه -

 ...میرم االن

 ...بیار برام رو پروژه پرونده فقط

 روی بر را دستش و دوید میزش سمت به مهسا

 و گذاشت بود ان روی بر که ای پرونده تنها

 مدست به را ان و امد می سمتم به دوباره درحالیکه

 :گفت و گرفت دستم از را کیفم میسپرد

 ....پرونده اینم -

 ...برین بهتره

 ....هستن شما حضوره منتظره ساعته نیم االن

 به رو و کردم حرکت جلسه سالن سمت به ریلکس

 :گفتم مهسا



 ...نموندن منتظر زیادم -

 ....عزیزم باهام بیا توام

 در و انداخت جانبم به متعجبی و گیج نگاهه او

 :گفت میشد روان سرم پشت که حال همان

 .....چشم -

 زبا ارامی به را در جلسات سالن به رسیدنمان با

 ....شدم وارد و کردم

 هزنان های ادکلن هجوم درحالیکه سالن به ورودم با

 هایی قدم با بود اورده هجوم مشامم به مردانه و

 و رفتم جلسه طویل و بزرگ میز سمت به محکم

 احترام به سری مینشستم ان راس در درحالیکه

 ....دادم تکان حاضرین ی همه برای



 تحسین نگاهه دیدن و شکوهی شایان دیدن با

 ندلیص به خاص ژستی با که عمیقش لبخند امیزش

 خود روی به اما گرفت حرصم بود زده تکیه اش

 و دادم تکان برایش احترام به سری و نیاوردم

 احساس با...برداشتم او از را ام زده یخ چشمان

 دمبرگردان مخالف جهت به را رویم نگاهی سنگینی

 وانهدی و عاصی قلبم نافذ و مشکی چشم دو دیدن با

 ............میکوبید ام سینه قفسه به

 ....حاال اما بود ام هستی تمام روزی که چشمانی

 ...کرد یخ بدنم نگاهش سردی از

 :زد فریاااااد درونم در صدایی

 داشتی وانتظار میخواستی که چیزیه همون این -

 ........نبازززز خودتو پس



 ار ام زده یخ نگاهه و سپردم گوش درونم فریاد به

 ...کردم مسیح سرد و مغرور چشمان حواله

 ...همینطور هم او و دادم تکان سری هم او برای

 ار جلسه میخواستم و دوختم روبرویم به را نگاهم

 و غمگین نگاهه و عطرین دیدن با که کنم شروع

 ....شد غمگین نگاهم ناخوداگاه دلتنگش

 ....بود شده تنگ برایش دلم چقدر

 ....بود شده مشغول مسیح شرکت در هم او پس

 شماره درحالیکه فجیهی طرزه به سال دو این طی

 ترکش خبری هیچ بدون بودم کرده عوض را ام

 ...بودم شرمنده و پشیمان واقعا و بودم کرده

 ؟...بود چه چاره ولی



 تنهایی به محکوم عزیزانم از محافظت برای من 

 ...بودم دردناکم

 ودب کرده مسدود را تنفسم راهه که درشتی بغش

 نگاهه و عطرین از را نگاهم و خوردم فرو زحمت به

 ...گرفتم امیزش تحسین و مغموم

 :گفتم جمع به رو و

 ...همگی به سالم -

 ...اومدین خوش رادمهر موفق و جوان شرکت به

 ردمیک نگاهم خیره که شایان به را نگاهم اینجا در

 :گفتم  زیبایی لبخند با و دوختم

 ....باشیم داشته هم با خوبی همکاری امیدوارم -

 ...ودب کشیده طول ساعتی دو که جلسه پایان از پس

 ...بردم پناه دفترم به خسته و درگیر ذهنی با



 روی بر اوار مانند و انداختم میز روی بر را پرونده

 ...افتادم بزرگم مشکی و چرم صندلی

 و تفاوتی بی و شایان حریصانه و خیره نگاههای از

 ...بودم عصبی و کالفه مسیح سردی

 برایش دیگر و کرده عمل حرفش به میدانستم

 ....نیستم بیش ای غریبه و ندارم اهمیتی

 صراطی هیچ به که میکردم چه ارامم نا قلب با اما

 ...امدم نمی بر پسش از و نمیشد مستقیم

 روی بر را ان حالیکه در و کردم مشت را دستم

 :غریدم میگذاشتم ام سینه

 ...میکشم رو لعنتی حس این من -



 یردرگ نقیضم و ضد احساسات با که منوال همین در

 داخل را سرش مهسا و خورد در به ای تقه بودم

 :گفت امرانه و اورد

 شرکت مهندسین از یکی رادمهر خانم ببخشید -

 ندبل جایم از تعجب با...ببینن شمارو میخوان راد

 :گفتم میزدم دور را میزم که حال همان در و شدم

 ...جان مهسا داخل بیاد بگو -

 را سرش بود حرف همین منتظره ظاهرا که هم او

 ...برد بیرون

 :شنیدم را صدایش

 ...میکنم خواهش داخل بفرمایید -

 درحالیکه و شد وارد عطرین که نکشید طولی

 بر بغض و هیجان و شوق و تعجب از چشمانم



 هک بروم سمتش به خواستم بود شده قفل رویش

 کمال در و کرد ام حواله را الودش بغض نگاهه

 با و کرد راهم سد و اورد جلو را دستش ناباوری

 :گفت لرزان صدایی

 ...نیا جلو -

 ...برم و کنم گله اومدم فقط

 ...بزنم فریاد رو نبودت سال دو این عقده اومدم

 ...بدی خیلی بگم که

 ....نامردی خیلی

 ....نارفیقی خیلی

 ...ریب بعد و بگی ندونستی الیق که بدی قدر اون

 تیمیدونس اینکه با گذاشتی تنهام یهو که نامردی

 ...ندارم تو جز خواهری



 ...شکستی دلمو که نارفیقی

 بیشتر میشد خارج دهانش از که ای کلمه هر با

 ...میشکستم

 ...نداشتم گفتن برای حرفی و بود او با حق

 صدای با و برداشت را دستش عطرین ناگهان

 بر سرعت به هایش اشک درحالیکه ای رفته تحلیل

 :گفت میچکید اش گونه روی

 چرا؟ -

 نقره؟ کردی کارو این چرا

 گذاشتی؟ تنهام چرا

 چشمانش حواله را پردردم و افسرده نگاهه

 ...کردم

 ....چکید پایین هایم مژه از اشکی قطره



 ...کشید اغوشم در یکباره دید را اشکم که عطرین

 ...فشردم خود به را او وجود تمام با

 ...کشیدم ریه به را اش همیشگی و بو خوش عطر

 ...بودم دلتنگش چقدر خدایا

 تنگ هایش شیطنت و تن عطر برای دلم چقدر

 ...بود شده

 پنجه روحم و قلب بر ارامش هق هق صدای

 ...میکشید

 درحالیکه داشت بدم حال از نشان لرزانم صدای

 :گفتم سختی به میکردم نوازش را پشتش

 ...عطرییییین ببخش منو -

 ...خواهریییی ببخش منو



 ... میخوااااام معذرت

 ...ببخششششش

 تمرف کنار و کردم باز را خانه درب و انداخته کلید

 شاطراف به تعجب با که عطرین به زنانه لبخند و

 نگاهه...شود وارد تا کردم تعارف میکرد نگاه

 و گرفت اطراف از سختی به را گیجش و کاونده

 ...شد خانه وارد

 بغض با صدایش ام نقلی و کوچک خانه دیدن با

 :گفت و شد همراه

 ماون...میکردی زندگی اینجا سال دو این که نگو -

 ...تنها

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند



 ردممیک زندگی اینجا دوسال گفتی درست دقیقا -

 ...تنها و

 :گفت الود بغض حرفم شنیدن با عطرین

 کنی؟ تحمل تونستی چطور خدایا -

 ؟...نقره گذشت بهت چی

 ...باشم کنارت میزاشتی کاش

 را دملبخن درحالیکه و فشردم گرمی به را دستانش

 و کردم اش راهنمایی مبل سمت به میکردم حفظ

 :گفتم

 ...باهات دارم حرف کلی عطرین بشینی بهتره -

 ...خودمی مهمون حاالها حاال

 هدونفر مبل روی بر درحالیکه و زد محوی لبخند او

 :گفت مینشست



 ...کنی تعریف چیزو همه برام باید -

 ...رو نبودت سال دو این کل

 به ار چایساز درحالیکه و رفتم اشپزخانه سمت به

 :گفتم میزدم برق

 ...چشـــــــم -

 ...بگی تو هرچی

 خوشحال حضورش و عطرین امدن از نهایت بی

 ...بودم

 ام یزندگ اتفاق بهترین این تنهایی ها مدت از پس

 ...بود

 عویضت توسی شلوار و صورتی تاب با را هایم لباس

 ...کردم



 و انداختم تخت روی بر هم را ای سرمه ابی ست و

 :زدم صدایش

 ...کن عوض رو لباست بیا خواهری -

 ...امد خواب اتاق به حرفم شنیدن با عطرین

 بودم کرده اماده برایش که هایی لباس دیدن با

 :گفت غمگین و زد مهربانی لبخند

 ...ندارم فرصت زیاد من نقره بیا -

 ...عمارت برگردم باید دیگه ساعت دو یکی نهایت

 :گفتم و کردم نگاهش ناراحتی با

 ؟...چی -

 چرا؟ اخه

 ...میمونی پیشم شبو کردم فکر من



 میلرزد بغض و حرص از صدایش کردم احساس

 :گفت امد می سمتم به درحالیکه

 و مسیح عقد قراره تا بیان اینا خالم قراره امشب -

 ...بزارن اتوسارو

 سست پاهایم و خارج بدنم از روح کردم احساس

 ...شد

 کنزدی و شد تار و تیره چشمم جلوی دنیا ای لحظه

 را حالم ظاهرا که عطرین که شوم زمین نقش بود

 هحلق کمرم دوره را دستش سرعت به بود فهمیده

 :گفت میکرد گریه درحالیکه و کرد

 ....نقره توروخدا -

 خوبه؟ حالت

 ....کردم غلط



 ....بگو چیزی یه

 ...میرسید گوشم به مبهم صدایش

 :میگفت که بود بلندتر درونم صدای

 شدی؟ تر تنها و تر بدبخت دیدی -

 ...رفت مسیحت

 ...شد تموم چی همه

 ...دادم تکان را سرم سختی به

 و ملتهب ی گونه روی بر چشمم از سردی اشک

 ...چکید داغم

 جان گوشم در رفته رفته عطرین مبهم صدای

 :گرفت

 ...بگوووو چیزی یه توروخدا نقره -



 الود اشک چشمان حواله را احساسم از خالی نگاهه

 :میزنم لب ارامی به و میکنم غمگینش و

 ...شد تموم چی همه -

 ...بودم اتفاق این منتظر روز یه من

 زندگی ترس این با دقیقه هر و روز هر رو سال دو

 ...کردم

 ...میدیدم کابوس شب هر

 ...نیست من ماله دیگه که میدیدم و مسیح دستای

 ...نیست من ماله نگاهش

 ...قلبش

 ...روحش

 ...جسمش



 ...نیست من ماله

 ...میشم نابود من و

 زیاد عقدش خبره حاال و شدم نابود ساله دو من اره

 ...نکرد شوکم

 ...کرد خراب باورامو فقط

 مها کابوس دیدن بعده خودم به سال دو که باوری

 ...میکردم تلقین

 ...باورم شد که کردم تلقین قدر اون

 ...نمیزاره تنهام اینکه باوره

 ...داره دوسم هنوز که

 :کردم اضافه جانی بی و رفته تحلیل صدای با

 ...بود پوچ خیال یه همش ولی -



 ...شد تموم چی همه

 باید و خواستم خودم چون ندارم مسیح از ای گله

 ...وگرنه میزدم پسش

 به بود بریده را امانش گریه درحالیکه عطرین

 :گفت و گرفت اغوشم در سختی

 ...عزیزززززم چی وگرنه -

 ؟..نقره نمیزنی حرف چرا

 ونما کشیدی درد و تنهایی سکوتت با تموم سال دو

 ...شرایط بدترین تو

 ...بسه دیگه

 ...بزن حرف

 ...باشه امیدی هنوز شاید



 ...زدم اش سادگی به محوی لبخند

 :بود گوشم در هنوز مسیح صدای

 نترفت اصلی دلیل روز یه اگه حتی باش مطمئن -

 اعتمادی بی از چون نداره فرقی برام بفهمم هم رو

 ...متنفرم فرار و

 وار زمزمه و اهسته ناخوداگاه تصوراتم عکس بر

 :گفتم

 ؟...بدونی میخوای -

 ...میگم بهت باشه

 زنگ گوشیم بیرون رفتی اتاق از تو که روز اون

 ...خورد

 زنگ بهم که بهرامی اقای یا پویا میکردم فکر

 ...دادم جواب همین بخاطر میزنن



 ...نمیدادم کاش

 ...بود یکی

 ...مرد یه

 ...نمیشناختم صداشو

 نکنی ولش و نشی دور مسیح از اگه کرد تهدیدم

 ...مادرت و پدر پیش میخوابه اونم

 ...ترسیدم

 ...زدم جا

 ...کردم فرار

 ...نبینه صدمه تا مسیح زندگی از فکرش از

 :نالیدم بغض با

 ...مادرم پدرو پیش نره تا



 ...بدم دست از اونم نمیخواستم

 نتونم و نباشم پیشش من اگه حتی باشه میخواستم

 ....باشم داشته رو عشقش

 ...عمارت از رفتم

 ...گذاشتم جا قلبمو ولی

 ...شدم سرد و سنگ

 ...بینمب اونو نمیخواستم حتی نبود پویا اصرارای اگه

 میکردم حس بزرگ خطر یه وجودمو خودمو من

 ...اطرافیانم واسه

 ...تو واسه حتی

 ...کردم تنهاتر خودمو و گذاشتم تنهات پس

 ...بود سخت



 ...عذاب روزش هر

 دادم انتقال دانشگامو مدارک بدبختی هزار با

 ...تهران

 ...دادم ادامه همینجا

 ....داشتم هدف یه ولی سخت و بودم سرد

 اییمتنه و ها بدبختی تمام مسبب کردن پیدا اونم

 ...بود

 ...میکرد تالش پام به پا پویا

 ...بودن نکرده پیدا نخی سره هیچ

 ...بودن نزاشته خودشون از ردی هیچ قاتال

 ...بود تمیز تمیز چیز همه

 ...برامون بود مونده اسم یه فقط



 ...ندرسو هستم که اینجایی به منو که اسم یه فقط

 ...شکوهی شایان

 مپدر میکرد ادعا و شد پدرم اموال صاحب که کسی

 ...زده اون نام به رو اموالش بدهیش ازای در

 ...هدفم شد این

 حضم به بیارم در کارش از سر بتونم اینکه برای

 و پویا کمک با و شرکت درسم شدن تموم

 اب هب گدار بی نمیخواستم انداختم راه پدربزرگم

 ...بزنم

 رسیدم حاال و گذاشتم وقت سال دو همین خاطر به

 ...اینجا به

 ....شکوهی شایان شریک یجورایی و همکار



 زنگ صدای که بود رسیده پایان به هایم حرف

 ...رسید گوشم به اپارتمان

 اختهاند چنگ گلویم بر بغض درحالیکه سختی به

 رینعط که کنم باز را در تا و شدم بلند جایم از بود

 خارج خواب اتاق از درحالیکه من از زودتر

 :گفت و کشید باال را اش میشد،بینی

 ....میکنم باز من بشین تو -

 ...نشستم تخت ی لبه بر دوباره حرفش این با

 از اه و شدم خیره میلرزید شدت با که دستانم به

 ...شد بلند نهادم

 ...کنم باور را عطرین حرف نمیتوانستم هم هنوز

 ...بود فرسا طاقت و سخت برایم هم فکرش حتی



 که بودم غرق انگیزم غم و مشوش افکاره در

 ...شدند وارد پویا همراهه به عطرین

 کرده اخم شدت به عطرین که بود حالی در این و

 ...میرسید نظر به عصبی و

 یشههم مثل درحالیکه و امد سمتم به دیدنم با پویا

 :گفت میفشرد گرمی به را دستم

 ...ای نقره چطوری -

 ...امروز جلسه از خبر چه

 یکباره عطرین که بدهم را جوابس خواستم

 به ور میکرد پویا نثاره ابداری غره چشم درحالیکه

 :گفت کنایه با من

 زرا پسردایی با تورو برم دیگه من خواهری خب -

 ...میزارم تنها دارت



 :فتمگ گیجی با و کردم اش حواله را نگاهم تعجب با

 ...عزیزم باشه -

 :کردم اضافه بغض و ناراحتی با سپس

 ...نشده دیرت تا برو داری کار کلی میدونم -

 صدای با و کشید اغوشم در مهربانانه عطرین

 :کرد زمزمه گوشم در لرزانی

 ...دلم عزیزه نباش ناراحت -

 تنهات من بیفته که هم اتفاقی هر باش مطمئن

 ...بزاری تنهام نمیدم اجازه بهت دیگم وو نمیزارم

 پویا زا اینکه بدون و بوسید را ام گونه و گفت را این

 صورت به نگاهی نیم حتی و کند خداحافظی

 ....شد خارج خانه از بندازد متعجبش



 هک پویا به حال همان در و رفتم اشپزخانه سمت به

 :گفتم امد می سرم پشت

 شکلم تو با واقعا عطرین یا شدم خیاالتی من پویا -

 ...داره

 :گفت و زد لبخندی او

 ...منمیومد وگرنه اینجاست دوستت نمیدونستم -

 :مگفت و برگشتم عقب به تعحب با حرفش با

 چراااا؟ -

 و نشست مبل روی بر و کرد ای خنده خیالی بی با

 می دیگرش پای روی بر را پایش یک درحالیکه

 :گفت انداخت

 ...تشنس من خون به خانم این چون -



 ادرس فقط چون خبر بی کردی ولش که موقع اون

 بازجویی اداره میومد روز هر ماه شش تا داشت منو

 ...کجاست نقره بگو که من

 ...میکرد تهدیدمم تازه

 روبرویش بود شده گرد تعجب از که چشمانی با

 :گفتم و نشستم

 نگفتی؟ چیزی بهم چرا پس -

 تهدیدی؟ چه

 منمیگفت بهت چیزی:گفت ناراحت و طلبکارانه

 به نم بکشی عذاب این از بیشتر نمیخواستم چون

 برام همین و میدیدم رو شدنت اب ذره ذره چشم

 ...بود بس



 رد کوره از نمیگم بهش چیزی میدید وقتی هیچی

 یادب نقره سره بالیی اگه میگفت داد با و میرفت

 ...میکشم تورو اول خودم قبل باش مطمئن

 ...خندید و گفت را این

 بر عطرین مهربانی و تعصب همه این از لبخندی

 ...بست نقش لبانم

 :گفتم وار زمزمه

 ؟ماه شش بعده شد بیخیال باالخره که شد چی -

 :گفت و داد قورت را اش خنده پویا

 کرده کالفم خیلی اومد که روزی اخرین هیچی -

 و زدم داد سرش خودش مثل منم همین برای بود

 قدران و هستم دخترعمم مواظبه باش مطمئن گفتم

 ....نکن تهدید منو



 :گفت گریه با بیچارم اون

 ....توإ پیش نقره شد راحت خیالم پس خوبه -

 های حرف به...برنگشت دیگم و رفت اداره از و

 گیرمغافل سوالش با یکباره که میکردم فکر پویا

 :کرد

 ؟...داره نامزد یا کرده ازدواج عطرین راستی -

 دمکر اش حواله را گنگم نگاهه ناباوری و تعجب با

 :پرسیدم و

 مگه؟ چطور نه -

 :گفت و انداخت باال ای شانه تفاوتی بی با

 ...پرسیدم همینطوری هیچی -

 بود؟ کرده گریه چی برای



 یاده به و شد حبس ام سینه در نفس سوالش این با

 از درحالیکه و افتادم ام بیچاره قلب عمقیق درد

 ار تالشم تمام که صدایی با میشدم بلند جایم

 :گفتم نلرزد تا میکردم

 برای دلمون دیدیم همو سال دو بعده هیچی -

 ...بود شده تنگ همدیگه

 و میزد دور مرا درحالیکه و امد سمتم به پویا

 در ارامی به را ام چانه و ایستاد روبرویم درست

 به موشکافانه و اورد باال را سرم و گرفت دست

 :گفت و شد خیره چشمانم

 ...غورباقه نبودی خوبی درغگوی هیچوقت -

 ...میدن لوت زود خیلی صدات یا شفافت چشمای یا



 دوختم چشمانش به را ام افسرده و غمگین نگاهه

 :گفتم و

 ؟...پویا بشنوی چی میخواد دلت -

 غضب با و غلتید پایین ام گونه روی از اشکی قطره

 :نالیدم لرزان صدایی و

 ...پویا دادم دست از همیشه برای عشقمو -

 ....شد تموم چی همه دیگه

 پر اغوش به درماندگی اوج در و گفتم را این

 ...بردم پناه محبتش

 ...بزنم زار میخواست دلم

 ....کنم شکایت خدا به

 ما زندگی و نمیشود تمام سیاهم سرنوشت چرا که

 ...نمیگیرد ارامش رنگ



 ...ریختم اشک ارامی به و کردم سکوت تنها اما

 نمک حس را پویا ناراحت و درد پر نگاهه میتوانستم

 شاید...نداشت گفتن برای حرفی هم او اما

 یداپ التیام حرف با دیگر عمیقم های زخم میدانست

 ...نمیکند

 ولط کالفه بودم دفترم در درحالیکه بعد روز صبح

 ...میکردم طی را اتاق عرض و

 کم و افتاده اتفاقی چه دیشب بدانم میخواست دلم

 تقه چند از پس که میشد لبریز صبرم ی کاسه کم

 :شد وارد مهسا در به

 :گفت امرانه دیدنم با 

 ...رادمهر خانم افتاده اتفاقی -

 ...میاین کالفه بنظر



 :گفتم و زدم اجباری لبخند

 ...عزیزم نه -

 داشتی؟ کارم بگو

 ودب افتاده کارش یاده به تازه حرفم با انگار که او

 :گفت

 گفتن و گرفتن تماس راد شرکت از خانم - 

 از قراره شد مطرح جلسه تو دیروز که همونجور

 اقای و بگیره انجام اونجا کاراش و پروژه بعد به این

 ...کرده قبول هم شکوهی

 جمع اونجا پروژه مهندسین کادر شده قرار االنم

 ....شن

 :گفتم بود رفته باال قلبم ضربان درحالیکه

 ...عزیزم باشه -



 ات خودم من برن بگو توانا و مرادی صالحی، اقای به

 ...میکنم حرکت دیگه دقیقه چند

 هک شود خارج اتاق از خواست و گفت چشمی مهسا

 :گفت باعجله و سرعت به و ایستاد یکباره

 دیدن برای قراره فردا بگم رفت یادم راستی -

 ....شمال برین راد و شکوهی اقای با پروژه مکان

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 فردااا؟ -

 :گفت و داد تکان سری حرفم تایید در او

 ...فردا بله - 

 فراموش همش صبح از گفتم دیر یکم ببخشید

 ...میکردم

 :کردم نگاهش مهربانی با



 ...بری میتونی عزیزم نداره عیبی -

 بیرون بود حرف همین منتظره ظاهرا که هم او

 ...بست سرش پشت را در و رفت

 برای و کندم دل صندلی از رفتنش از پس بالفاصله

 حالی در این و شدم اماده مسیح شرکت به رفتن

 ...شوم روبرو او با باید چطور نمیدانستم که بود

 طرینع با گرفتم تصمیم که بودم مسیر طی حال در

 ...بدهم قرار امدنم جریان در را او و بگیرم تماس

 استقبال حرفم از الوصفی زاید خوشحالی با هم او

 ...کرد

 سمت به مناسبی جای در ماشینم پارک از پس

 مروبروی که شیکی العاده فوق و بزرگ ساختمان

 ...رفتم بود شده واقع ان در مسیح شرکت و بود



 وراسانس و ساختمان وارد نگهبانی از عبورم از پس

 را تبیس طبقه دکمه عطرین های گفته طبق و شدم

 ... فشردم

 بودن مرتب از تا انداختم خود به نگاهی اینه در و

 امند که کوتاه مانتوی...کنم حاصل اطمینان وضعم

 به نگیر کرم ربع سه استین و داشت کلوش نسبتا

 کیف و ای قهوه شلوار و شال همراهه به داشتم تن

 ...رنگ کرم ست کفش و

 هک بود کمرنگی صورتی لب رژ تنها هم ارایشم

 ...بودم کشیده هایم لب روی بر مالیم

 ازب اندکی زمان مدت گذشت از پس اسانسور درب

 ...شد



 با و انداختم اطراف به نگاهی و شدم خارج ان از 

 روبروی تقریبا که راست سمت درب دیدن

 ...رفتم سمتش به بود اسانسور

 ...شدم وارد در به تقه چند زدن از پس

 صحنه دیدن از لحظه چند شرکت به ورودم با

 ...زد خشکم روبرویم

 روی بر روبرویم درست غلیظی ارایش با اتوسا

 هنشست باشد منشی میز میدادم احتمال که میزی

 ...بود

 ...ردک ام عصبی شدت به که زد پوزخندی دیدنم با

 ...نشاندم چهره بر را ام سنگی و سرد نقاب دوباره



 و رفتم سمتش به محکم و استوار هایی قدم با

 ریزش چشمان در بخوبی را تعجب درحالیکه

 :گفتم خشکی و سرد لحن با میدیدم

 منشیم با ظاهرا اومدم راد اقای دیدن برای -

 ...کردن هماهنگ

 :کردم اضافه کنایه با سپس

 ...نکنم اشتباه اگه هستین منشی شمام -

 دندان بود شده حرفم کنایه متوجه کامال که او

 اجبار به و فشرد هم روی بر حرص با را هایش

 :گفت و زد لبخندی

 ...کردم هماهنگ منشیتون با من بله -

 ...هستم راد اقای همسر هم و منشی هم البته و

 ...زد پوزخند دوباره و گفت را این



 تانداخ چنگ گلویم بر بغض حرفش با ناخوداگاه

 ...نبازم او جلوی را خود تا کردم را تالشم تمام اما

 اش حواله را ام زده یخ نگاهه تفاوتی بی با پس

 :گفتم و کردم

 ...اها -

 ...اومدم من بدین اطالع بهشون لطفا

 شد بلند جایش از بزند دیگری حرف اینکه بدون او

 مسیح دفتر سمت به و کرد نثارم ای غره چشم و

 ....بست سرش پشت را در و رفت

 نفست قدرت و شده سنگین نفسم میکردم احساس

 ...ندارم

 لندب های نفس درحالیکه و انداختم چنگ گلویم بر

 کمی و گذاشتم میز روی بر را دستم یک میکشیدم



 نابهنگامم افتادن از تا شدم خم جلو سمت به

 ...کنم جلوگیری

 هک بود شده عالقمند اتوسا به انقدر مسیح یعنی

   اورده شرکت به را او و نداشت را اش دوری طاقت

 بود؟ به

 نفس سختی به اور عذاب و کشنده فکر این از

 ام هشان روی بر دستی منوال همین در که میکشیدم

 با اما برگرداندم را سرم زحمت به گرفت قرار

 بود دهش خیره صورتم به نگرانی با که شایان دیدن

 استر کمر سختی به و بایستم جایم در کردم سعی

 ........کردم

 :رسید گوشم به صدایش منوال همین در

 خوبه؟ حالتون -



 ....بود دلواپس و نگران شدت به لحنش

 مرتب را شالم درحالیکه و کردم نگاهش ارامی به

 :گفتم و خوردم فرو را بغضم میکردم

 ...ممنونم بله -

 انگار دوخت چشمانم به مستقیم را نگاهش

 ...بفهمد را بدم حال دلیل چشمانم از میخواست

 بودیم شده خیره هم چشمان به که لحظه همین در

 رشس پشت درست و اتوسا ابتدا شد باز دفتر درب

 ...شدند خارج ان از مسیح

 اخم اب مسیح درحالیکه عجوالنه تصمیمی و لحظه در

 که یزیبای و شیرین لبخند میکرد نگاه خیره ما به

 ایانش نثاره میگذاشت نمایش به را هایم گونه چاله

 مسیح سمت به را رویم و کردم متعجبش نگاهه و



 نگاهه قبلم لحظه چند حال از فارغ و برگرداندم

 :گفتم و انداختم جانبش به ای زده یخ و سرد

 معتل انقدر رو مراجعینتون همه شما راد اقای -

 ؟....میکنین

 نوزه درحالیکه تفاوتی بی لحن با جوابم در مسیح

 سمت به را دستش بود کرده حفظ را اخمش

 :گفت و کرد دراز دفترش

 ...لطفا داخل بفرمایید -

 بخندل با که شایان به رو کنم نگاهش اینکه بدون

 :گفتم میکرد نگاهم کجی

 ....شکوهی اقای میبینمتون -

 توجه بی و زدم مهربانی لبخند دوباره و گفتم را این

 او و شدم وارد بود ایستاده در کناره که مسیح به



 سرش پشت را در و شد وارد من از پس هم

 .....بست

 سیحم همیشگی و خوشبو عطر بوی اتاق به ورودم با

 ...کرد پر را مشامم

 قیعمی نفس بغض با بود او به پشتم درحالیکه

 ...فرستادم ام ریه به را تلخش عطر بوی و کشیدم

 ....کرد خوش جا اشکی حلقه چشمانم در

 وا با بودن لحظه به لحظه و بودم دلتنگش چقدر

 ...بود بخش ارامش برایم

 اه فرسخ هرچند بود کنارم در که حاال مثل درست

 های شانه و نابش عشق و او و داشتم فاصله او با

 ...نبود من به متعلق دیگر اش قوی



 اخم حالیکه در و کردم ارام زحمت به را خودم

 رویروب مبل روی بر تفاوتی بی و غرور با میکردم

 ...نشستم میزش

 میزش پشت نشستن جای به سکوت در مسیح

 انشدست درحالیکه و نشست مبل روی بر روبرویم

 پرصالبتش و سنگین صدای با میزد گره هم در را

 :گفت ارامی به و شد خیره چشمانم در

 چیه؟ نقشت -

 ...ایستاد حرکت از قلبم

 ...شد حبس ام سینه در نفس

 ؟...بود چه نقشه از منظورش

 ....اورد هجوم مغزم به همزمان فکر هزار



 رب سردی عرق برده پی ام نقشه به اینکه فکره از

 ...نشست بدنم

 ...نبازم را خودم کردم سعی اما

 :گفتم سردی لحن و تعجب با

 ؟...نقشه -

 نقشه؟ کدوم

 ؟...میزنین حرف چی از

 لوج کمی را سرش درحالیکه و کشید عمیقی نفس

 :گفت وار زمزمه اورد می

 ...نقره چیه منظورم میدونی خوب -

 ...نیستی خوبی دروغگوی هنوزم



 مانند درست هم من تمسخر با و زدم خندی نیش

 چشمانش در خیره و بردم جلو را سرم خودش

 :گفتم

 پیش سال دو نقره با روبروته االن که ای نقره -

 ....فرقشه اسمون تا زمین

 ...رادددد اقای

 هب منو بیاد خوشش خانمتون نکنم فکر درضمن

 ...کنین صدا اسمم

 ........میشم محسوب سابقتون نامزد چون

 همسرتون به نسبت و متاهل االن شما باشه هرچی

 ..متعهدین



 از قلبم که زد رویم به پوزخندی تصورم برعکس

 نبی نگاهش درحالیکه و شد فشرده سینه در درد

 :گفت بود امد و رفت در چشمم و لب

 ...نبود یادم اصال میگی راست اره -

 ...نیستی راضی وصلت این از زیاد انگار تو ولی

 :گفتم و کردم اش حواله را ام زده یخ نگاهه

 ...شدم خوشحال اتفاقا نه -

 ممن پروژه روزه اولین تو اونم وصلت این با شاید

 روز اخرین تو هرچند گرفتم سامونی و سر یه

 ...باشه پروژه

 خشمش از سرخ صورت به دراری حرص چشمک

 نرفت اهنگ و میشدم بلند جایم از درحالیکه و زدم

 :گفتم میزدم



 هباش شکوهی شایان ادم اون اینکه از بهتر چی و -

 ؟...نه مگه

 و شد هکشید بازویم یکباره که میرفتم در سمت به

 عصبانیت و خشم از چشمانش حالیکه در مسیح

 دندان الی از و شد خیره چشمانم در بود شده سرخ

 :غرید هایش

 ....نقره سرته تو چی بگو -

 ...نکن عصبیم

 ...شدم عوض خیلی پیش سال دو به نسبت منم

 ...نکن بازی اعصابم با پس...شدم تر دیوونه

 ...نشدم موفق که بزنم پی را دستش خواستم

 این و پدر اغوش در بودم کودکی او برابر در من

 ...نیایم بر پسش از که بود طبیعی کامال



 هدور را دستش یک بار این که کردم تقال دوباره

 مگوش کناره را سرش درحالیکه و کرد حلقه کمرم

 :گفت میبرد

 ...داشتی دوست اغوشمو زمانی یه -

 ربدت را حالم الودش تب و کشدار های نفس صدای

 ...بود کرده

 دو هر حالیکه در و کشیدم عقب را خودم کمی

 :گفتم هکنای با میگذاشتم دستانش روی بر را دستم

 ...رادد اقای بود پیش سال دو ماله اون -

 که چرا کردم مکث کلمه این روی بر قصد از

 ......است حساس ان به میدانستم

 ...شد بیشتر حرفم با دستش فشاره



 زا کمرم روی بر انگشتانش جای میکردم احساس

 صدای...ندادم اهمیتی اما میکند ذوق ذوق درد

 در درحالیکه شد بلند امیزش تهدید و عصبی

 :گفت میشد خیره چشمانم

 ....بچرخیم تا بچرخ پس -

 ...خواستی خودت

 ...کرد رهایم و گفت را این

 میشدم خارج اتاق از درحالیکه بالفاصله هم من

 حکمم و جدی و گرفتم نادیده را قلبم شدید ضربان

 :گفتم و دادم تکان هوا در را دستم

 ...راد اقای بچرخیم تا بچرخ -

 شمچ جفت یک با نگاهم بالفاصله اتاق از خروجم با

 ....کرد تالقی روشن



 در درحالیکه و زد ارامی لبخند دیدنم با شایان

 :گفت امد می سمتم به اتوسا خیره نگاهه مقابل

 چیرو همه و کردن شروع رو کارشون ها بچه -

 ...دادم توضیح براشون

 :گفتم و زدم تشکرامیز لبخندی

 ...ممنونم -

 ...شما گردن افتاد منم کارای زحمت ببخشید

 ...حرفیه چه این میکنم خواهش -

 ...برسونمتون میرم دارم من شده تموم کارتون اگه

 غیره پیشنهاد از خوشحال و زد برقی چشمانم

 :گفتم خونسردی با شایان العاده فوق و منتظره

 نیستم؟ مزاحمتون -



 :داد پاسخ بالفاصله

 ؟...حرفیه چه این اصال نه -

 ....افتخاره باعث

 ودب مانده باز تعجب از دهانش که اتوسا به نگاهی

 ...زدم تمسخرامیزی لبخند و انداختم

 ضبط را حرکاتم لحظه به لحظه میدانستم خوب

 ...بگوید مسیح به تا میکند

 قصد شایان با همراه حرفی کوچکترین بدون

 صدای شنیدن با که داشتیم را شرکت از خروج

 ...برگشتم عقب به و ایستادم حرکت از عطرین

 نقره؟ -

 :گفتم محبت با و زدم رویش به مهربانی لبخند

 ...جانم -



 ...پیشت بیام نبود حواسم اصال ببخش

 :کردم نجوا گوشش زیره

 گرفت ازم رو کردن فکر اجازه عزیزت داداش -

 ...سوپرایزش این با

 حرص با که اتوسا به محسوس نا سپس و

 ....کردم اشاره میکرد تماشایمان

 :گفت اهسته و زد کجی لبخند عطرین

 نمیدونستی؟ مگه -

 :گفتم تفاوتی بی با و انداختم باال ای شانه

 ...برام نیست مهمم نه -

 ...شده شروع تازه مسیح و من جنگ

 ...میبره کی دید باید



 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 جنگـــــــــــــــ؟ -

 چی؟ سره

 :گفتم و کردم اش حواله را ام زده یخ نگاهه

 ....هم احساسات با بازی سره -

 ....البته و

 :زدم لب ارامی به و اوردم تر پایین را صدایم

 ...شکوهی شایان -

 بود شده  عصبی هم و تر متعجب هم که عطرین

 :گفت و گرفت را دستم

 میگی؟ داری چی معلومه -

 ؟...شدین دیوونه تا دو شما



 اخه؟ کاریه چه این

 یخوادم مسیح:گفتم و زدم رویش به غمگینی لبخند

 جواب بی رفتاراشو نمیخوام من و کنه تالفی

 دش کشیده شایان سمت به ناخوداگاه نگاهم...بزارم

 ...بود ایستاده منتظرم که

 :گفتم و فشردم دستم در را عطرین دست

 ....خواهری برم باید دیگه من -

 جدی و چرخاند شایان و من بین را نگاهش عطرین

 :گفت محکم و

 ...نره یادت نقره منتظرتم پاتوق ۰ ساعت شب -

 شحرف تایید در و نشست لبانم بر کجی لبخند

 :گفتم

 ...عزیزم فعال...باشه -



 از شایان با همراه عطرین خداحافظی از پس

 ...شدیم خارج شرکت

 سمت به شایان و شدیم ساختمان پارکینگ وارد

 ازب برایم را در ابتدا.. رفت رنگش مشکی مازراتی

 ....کرد

 را در هم او و شدم سوار کوتاهی تشکر از پس

 .......نشست هم خودش و بست

 شحرکات و میکرد رفتار جنتلمن یک مانند درست

 ورمجب را مقابل طرف که انقدر....بود احترام با توام

 ...بگذارد احترام او به ناخوداگاه میکرد

 ...ودب ابهام پر و گنگ برایم العاده فوق شخصیتش

 :امدم بیرون فکر از صدایش با



 باهاتون که اومد پیش خوبی فرصت رادمهر خانم -

 ...بزنم حرف

 مغرورش و روشن چشمان به را سردم نگاهه

 :گفتم و دوختم

 حرفی؟ چه -

 ؟...پروژه مورد در

 :گفت و کرد قطع را حرفم

 ...نیست پروژه مورد در نه -

 ...شده من اسم به که پدرتون اموال مورد در

 که میرفت سمتی ان به حرف مسیر ناخواسته

 مبود خوشحال شزت به مساله این از و میخواستم

 :گفتم ممکن لحن سردترین خون با اما

 ...شد روشن پیش سال دو که مساله این خب -



 شینما کردن روشن با و کشید موهایش به دستی او

 :گفت

 ...میدونم بله -

 نناراحتی مساله این از شما بدونم میخواستم ولی

 ...یا

 فوق لحنی با و کردم قطع را حرفش من بار این

 :گفتم ارام مغرور و سرد العاده

 ...نیستم ناراحت ابدا-

 و شدهمی ادا باید که داشته بهتون قرضی پدرم حتما

 ...شده

 ...ندارم و نداشتم پدرم اموال به احتیاجی من

 ازمبراند امیز تحسین که چشمانش در خیره سپس

 :گفتم میکرد



 ....ننیست دیگه که داشتم احتیاج خودشون به من -

 اجازه اما میفشرد را گلویم هیوالیی مانند بغض

 ...نمیدادم را شکستنش

 خاصی ژست با درحالیکه بدم حال از فارغ شایان

 :گفت میکرد رانندگی

 رو امروزتون های موفقیت و داشتن حضور اگه -

 ...میشدن خوشحال خیلی حتما میدین

 ...تمیرف فرو قلبم در تیزی تیغ مانند هایش حرف

 پدر زا فراتری چیزه که نیما استاد زیبای لبخندهای

 مادرم ی عاشقانه لبخندهای همچنین و بود برایم

 ...شد تداعی ذهنم در

 و هستم شدن خفه حال در میکردم احساس هم باز

 ....ندارد وجود تنفس برای هوایی



 ....بیاورم پایین خودم سمت ی شیشه خواستم

 ...دنمیدا را اجازه این و میلرزید شدت به دستانم اما

 و گرفت قرار دستم روی بر شایان دست ناگهان

 ...دکشی پایین را شیشه میفشرد را ان درحالیکه

 ...کردم نگاهش

 غم و دردی هم چشمانش در کردم احساس

 ...دیدم

 ....بود کرده درک را بدم حال بخوبی گویا

 انهخ وارد اشفته و درگیر فکری و خسته تنی با

 ...شدم

 ار خودم اورم در تن از را مانتویم حتی اینکه بدون

 اما غمگین چشمان تصویر به و انداختم مبل روی بر

 ...کردم فکر شایان مغرور



 ...بود اشنا برایم نگاهش چقدر

 ...شد کشیده دیواری ساعت به ناخوداگاه نگاهم

 ...میدادـ نشان را هفت به مانده دقیقه ده

 هب درحالیکه و افتادم عطرین با قرارم یاده ناگهان

 ار مانتویم های دکمه میشدم بلند جایم از سرعت

 ...رفتم اتاقم در حمام سمت به  و کردم باز

 با را موهایم ای دقیقه چند دوش گرفتن از پس

 ...کردم خشک سشوار

 نجی و خاکستری مانتوی و کردم باز را کمدم درب

 کیمش کفش و کیف و شال و برداشتم را همرنگش

 ....اوردم بیرون نیز را ام

 مبست همیشه مثل را موهایم و کردم مالیمی ارایش

 بند منی را شالم کفشم و ها لباس پوشیدن از پس و



 نیز را ام دستی کیف و گذاشتم سرم روی بر

 ....شدم خارج خانه از و برداشتم

 رکتش پارکینگ در هنوز ماشینم اینکه اوری یاد با

 ...شد بلند نهادم از اه مانده مسیح

 ...بروم انجا به زودتر هرچه تا کردم تند قدم

 ...بگذارم منتظر را عطرین نمیخواست دلم

 مایستاد خیابان کناره اپارتمان از خروجم محض به

 دایص با و دادم تکان دستی تاکسی اولین برای و

 :گفتم بلندی نسبتا

 ....بست در -

 قصدم به رسیدن با و کردم حساب را تاکسی کرایه

 ...شدم پیاده ماشین از

 ...رفتم پارکینگ سمت به مستقیم



 از ار سوییچ ام مشکی شش و دویست به رسیدن با

 زنمب را دزدگیر اینکه از قبل اما اوردم بیرون کیفم

 ...رسید گوشم به زنی های قهقهه صدای

 پشت میکردم سعی درحالیکه و چرخاندم سر

 یرهخ روبرویم به نشوم دیده تا شوم پنهان ستون

 ...شدم

 شده اویزان مسیح ستبر بازوی از که اتوسا دیدن با

 میخندید قهقهه به و میکرد زمزمه گوشش در و

 گلویم بر بغض و شد مشت ناخوداگاه دستانم

 ...انداخت چنگ

 های زمزمه به پاسخش که مسیح لبخند دیدن با

 ....شستن لبانم بر بغضی پر و تلخ لبخند بود اتوسا

 ....داشتم دوست را خندیدنش عاشقانه هم هنوز



 ....میکرد زیباتر را صورتش بنظرم که چرا

 به توجه بی و زدم پس را چشمانم در اشک حلقه

 را ماشین دزدگیر وارم دیوانه قلب ضربان و انها

 ...زدم

 ماا میکردم حس بخوبی را مسیح نگاهه سنگینی

 سرعت با و شدم ماشینم سوار نگاهی نیم از دریغ

 را فرمان درحالیکه و گرفتم عقب دنده ماهرانه و

 گوشم به ها الستیک جیغ صدای و میچرخاندم

 .....شدم خارج پارکینگ از میرسید

 روی بر بار چندین را دستم خروجم محض به

 :غریدم عصبانیت با و کوبیدم فرمان

 ....لعنتی....لعنتی -

 ...عشقم خواستی خودت...باشه



 ...تو نفع به صفر ـ یک فعال

 ...میشم منم نوبت ولی

 امدگویی خوش از پس و شدم پیاده ماشین از

 اردو بود ایستاده رستوران درب کناره که گارسون

 ....شدم

 ...چرخاندم را نگاهم

 ...بود نشسته مان همیشگی میز روی بر عطرین

 ...داد تکان برایم دستی لبخند با دیدنم با

 ...رفتم سمتش به و زدم محوی لبخند

 اب لبخندزنان و کشیدم کنار را روبرویش صندلی

 :گفتم ارام و خسته صدایی

 ...شد دیر یکم ببخش ـ



 ...بردارم رو ماشینم بودم رفته

 دست درحالیکه و کرد نگاهم موشکافانه عطرین

 :گفت میگرفت دست در میز روی بر را سردم

 ...نیست خوب حالت انگار عزیزم چته -

 اش کاونده چشمان به را ام عصبی و درمانده نگاهه

 :گفتم و دوختم

 ....نیست مهمی چیزه -

 ...زد بهم اولو ضربه مسیح فقط

 :گفت ناراحتی و تعجب با او

 چیه؟ منظورت -

 ای؟ ضربه چه



 بلندم های ناخن درحالیکه و کردم مشت را دستم

 یال از بود رفته فرو دستم کف در فشار شدت از

 :گفتم هایم دندان

 ...نیست مهم -

 ...زود خیلی میکنم تالفی که اینه مهم

 :گفت نگران و عصبی عطرین

 ور رفتاراتون این دلیل تا اینجا بیای گفتم -

 ...بپرسم

 تا؟ دو شما چتونه

 کردین؟ لج هم با چرا

 :غریدم ارمی به عصبانیت با

 ...نکردم لج من -



 ...چنده چند خودش با نمیدونه که برادرته این

 یهو بزنم حرف پروژه درباره باهاش رفتم

 چیه؟ نقشت میگه برمیگرده

 چشمام تو خیره و کرده چماق ازدواجشو بعدشم

 ناراحتی؟ میگه

 ...دادم جوابشو منم

 ...نیومده خوشش ظاهرا ولی

 ...کنه تالفی رو کوفتی سال دو اون میخواد حاالم

 ...بمونم ساکت نمیبینم دلیلی منم

 :کردم اضافه لرزان صدایی و بغض با و

 ...عطرین بوده چی من گناهه مگه -

 ...بگو بهم تو



 ؟...ببینه صدمه مسیح نخواستم کردم بد

 من حال از بدتر بود گریستن اماده که عطرین

 :گفت

 ...عزیزم میدونم -

 ...خریت به زده خودشو مسیح چرا نمیدونم ولی

 دو چرا گفتم بهش رفتم خونت از که شب همون

 ...کردی ولش سال

 ...نبود خیالش عین اصال ولی

 ...متنفرم ترسو ادمای از گفت و زد پوزخند یه

 ...بیزارم نموند و نکرد اعتماد بهم اینکه از

 قراره میکردم فکر که تصورم برعکس شب اون

 نانداخت عقدو ولی نکرد اینکارو میزنه بهم رو عقد



 یرهدرگ فعال میگفت مسیح چون بعد ماهه سه برای

 ...نمیکنه وقت و جدیده پروژه

 ...کشید پنجه ضعیفم قلب بر عطرین های حرف

 همیتیا برایش هم بفهمد اگر حتی مسیح میدانستم

 .....حد این تا نه اما ندارد

 ار رستوران مفصل غذای از قاشق چند سختی به

 ...خوردم

 این به و بود عطرین های حرف درگیره فکرم

 فتهگ طبق راستی به مسیح بودم رسیده نتیجه

 ذهن در جایی کوچکترین من و کرده عمل هایش

 ...ندارم قلبش و



 با و زحمت به کردم خفگی احساس فکر این با

 جرعه چند و برداشتم را اب لیوان لرزان دستانی

 ...نوشیدم

 زا نگرانی با بود حاالتم متوجه کامال که عطرین

 یمبازو درحالیکه و امد سمتم به و شد بلند جایش

 :گفت میگرفت را

 ...بریم بلندشو -

 ...نیست خوب حالت اصال

 عطرین با همراه و کندم دل صندلی از سختی به

 خارج رستوران از حساب صورت پرداخت از پس

 ...شدیم

 ماشینم سمت به و کنم خداحافظی او با خواستم

 دست در را بازویم قبل از تر محکم او که بروم



 به اش جدی و الود اخم نگاهه درحالیکه و گرفت

 :گفت محکم بود روبرو

 ...من پیش میای امشب تو -

 ....خونت بری تنها حالت این با بزارم نمیتونم

 ...کنم ولت ندارم قصد دیگه ضمن در و

 قدرت که زد را حرفش جدی و محکم انقدر

 ...نداشتم مخالفت

 هم را اتوسا و مسیح با شدن روبرو قدرت اما

 ...نداشتم

 هاجاز عطرین که کنم باز اعتراض به لب خواستم

 را سفیدش زانتیای درب که حال همان در و نداد

 صندلی روی بر مرا اجبار به و میکرد باز برایم

 :گفت غضب و حرص با مینشاند



 ....تو نه من نه بگی کلمه یک فقط بخدا -

 خونه نمیاد امشب مسیح اطالعت محض درضمن

 ...شمال رفته چون

 ...جدید پروژه و اونجا شرکت کارای واسه

 ...المان عموم دیدن رفتن بابام و مامان

 ....نداری ای بهونه دیگه پس

 ....همیم با تو و من فقط خالیه خونه

 فرمان پشت خودش و بست را در و گفت را این

 ...نشست

 نگاه اینه در ام پریده رنگ صورت به درحالیکه

 :گفتم تردید با میکردم

 کجاست؟ اتوسا پس...پس -



 ...خورد جا کمی سوالم با عطرین

 :گفت و گرفت دلواپسی رنگ نگاهش و

 اب مادرش و پدر دیدن بره میخواست اتوسا...اون -

 ...شمال رفت مسیح

 کرد خوش جا هایم لب روی بر دردالودی پوزخند

 :زدم لب ارامی به تنها و

 ...اها -

 عمارت سمت به و داد تکان سری ناراحتی با او

 ....کرد حرکت

 هک بود حالی در این و رسیدیم عمارت به زود خیلی

 خاطرات از موجی عمارت ساختمان و باغ دیدن با

 ...اورد هجوم ذهنم به شیرین و تلخ



 به عطرین و بودم شده انجا وارد که اولی روزه از

 رد صمیمیانه صبحانه خوردن و بود امده استقبالم

 و تلخ نامزدی روز تا گرفته اش خانواده کناره

 .....شیرینمان

 ...بودم شاد و خوشحال روز ان چقدر

 ار مسیح انها بر عالوه و بودند کنارم در ام خانواده

 ...بودم اورده بدست هم

 ...حاال اما

 ...زدم پس را چشمانم در شده حلقه سمج اشک

 ...نکنم فکر چیزی به دیگر کردم سعی

 ی طبقه به مستقیم و شدیم عمارت وارد عطرین با

 ...رفتیم دوم



 هک بود مانده ثابت مسیح اتاق درب روی بر نگاهم

 ...امدم خودم به عطرین صدای با

 ...تو برو -

 مسیح اتاق از را نگاهم زحمت به و دادم تکان سری

 ...شدم وارد و گرفتم

 ...چرخاندم عطرین زیبای و شیک اتاق در را نگاهم

 و بود کرده تغییر کلی به اتاقش دکوراسیون

 ...بود بنفش و سفید از ترکیبی

 حال در که عطرین به رو و اوردم در را مانتویم

 :گفتم بود  لباسش تعویض

 نکیا از برات اینجا اومدم که شبی اولین یادته -

 اشکان؟ از تو قبلش و گفتم

 ...روزا اون بود خوب چقد



 ...کشیدم حسرتی پر اهه

 :گفت و زد تلخی لبخند عطرین

 ...بخیر یادش -

 ...گذشت زود چه

 سیتو تاب سرعت به باشد امده یادش چیزی انگار

 دستم به را همرنگش جین شورتک همراهه به

 :گفت و سپرد

 شب اون مثل بشینیم بعد کن عوض لباساتو زود -

 ...ببافیم همو موهای

 :گفتم محبت با و زدم رویش به مهربانی لبخند

 ...موافقم باشه -



 در و نشستم تخت ی لبه بر لباسم تعویض از پس

 ینعطر به میزدم ان تشک روی بر را دستم حالیکه

 :گفتم و کردم اشاره

 من هب پشت میل کمال با هم او...عزیزم بشین بیا -

 نسبتا موهای بافتن مشغول هم من و نشست

 ...شدم بلندش

 :گفت و شد بلند ناراحتی با عطرین صدای

 دنبرگردون واسه کوچولو تالش یه نمیخوای نقره -

 ....بکنی مسیح

 :گفتم الود درد لحنی با و وار زمزمه

 ...نه -

 ....منه ارزوی نهایت مسیح خوشبختی



 واسم خوشبخته اتوسا با اون میبینم که همین

 ...کافیه

 هنوزم خطر و نشده ثابت موقعیتم هنوزم من

 ...میکنه تهدید اطرافیانمو

 پدر اتلق دنبال باید کنم فکر مسیح به اینکه از قبل

 ....باشم مادرم و

 ....بگیرم اروم نمیتونم نکنم پیداش وقتی تا

 :گفت دلواپسی و نگرانی با پاسخم در عطرین

 کنی؟ پیداش میخوای چطور اخه -

 ...نقره دختری یه تو

 ...ضعیفی

 هاتن اونم مسوولیتی همچین پس از میخوای چطور

 بیای؟ بر



 مشکی موهای انتهای درحالیکه و زدم کجی لبخند

 میکردم تعویض او با را جایم و میبستم را اش

 :گفتم

 ...عطرین تنهام که ساله دو من -

 امانتق حس و نفرت و کینه دوسال این تو قدر اون

 ...میده قدرت بهم که شده انباشته قلبم تو

 ...نباش نگران

 هب اگه حتی میکنم پیدا رو فطرت پست اون من

 ...شه تموم جونم قیمت

 موهایم روی بر عطرین دست کردم احساس

 ...میلرزد و شده خشک



 سخی صورت دیدن با و برگرداندم عقب به را سرم

 در و کشیدم اغوشش در مهربانانه اشکش از

 :کردم نجوا ارامی به گوشش

 نباش نگران میشه روشن زود خیلی چی همه -

 ...عزیزم

 ار دستش درحالیکه شد تر شدید هقش هق صدای

 :گفت میفشرد کمرم دوره

 ....میترسم -

 ...نقره بیاد سرت بالیی یه میترسم

 ...باش خودت مواظب توروخدا

 ...توروخدا

 :گفتم تسکینش برای و کردم نوازش را سرش

 ...باشه -



 نمی بدی اتفاق هیچ...خواهری باش اروم...باشه

 ....افته

 لیتس برا اما نداشتم اعتقادی هایم حرف به هرچند

 دروغ و کنم بازی کلمات با بودم مجبور عطرین

 ...بگویم

 کذایی داستان این اخره میدانستم که حالی در

 ....میکشد را انتظارم هولناکی اتفاق

 یدنرس محض به میکردم خیال که تصورم عکس بر

 هنمذ میبرد خوابم خستگی فرط از بالشت به سرم

 چشمان به خواب که بود اشفته و درگیر انقدر

 ...امد نمی ملتهبم

 خواب در غرق صورت به و شدم خیز نیم جایم در

 ...شدم خیره عطرین



 ...رفتم پایین تخت از و زدم لبخندی ارامشش از

 سر ترین کوچک بدون و پاورچین پاورچین

 ...شدم خارج اتاق از وصدایی

 و هرفت بیرون ساختمان از و شدم سرازیر پلکان از

 ...شدم باغ وارد

 نروش بخوبی را باغ سرتاسر حبابی های چراغ نور

 ...بود کرده

 بزهس بوی و کشیدم عمیقی و پی در پی های نفس

 ریه به وجود تمام با را سفید و سرخ رز های گل و

 ......کشیدم

 تدق با و کشیدم ها گل از یکی سمت به را دستم

 ...کردم جدا ساقه از را ان



 حالیکه در و کردم پر بویش خوش عطر را نفسم

 فرو موهایم ی گوشه را گل میزدم قدم باغ در

 ...کردم

 بهتر حالم کردم احساس گذار و گشت کمی پس

 ...است

 ...گرفته ارام کمی ذهنم و

 و رفتم عمارت سمت به دوباره اهسته های قدم با

 وارد اش چوبی و سنگین درب کردن باز از پس

 ...شدم

 رب نگاهم که بودم اشپزخانه کناره از عبور حال در

 و العاده فوق دیدار اولین یاده ماند ثابت رویش

 بر خیتل اما عمیق لبخند و افتادم مسیح با شیرینم

 ...کرد جاخوش هایم لب روی



 پر اب لیوانی و شدم کشیده سمتش به ناخوداگاه

 .....خوردم ارامی به و کردم

 جسم هیچ کردم نگاه لیوان تهه از چه هر اما

 ...مسیح به برسد چه ندیدم متحرکی

 روی بر را لیوان و کرده بغض ام سادگی همه این از

 لهپ از و شدم خارج اشپزخانه از و گذاشتم سینک

 ...رفتم باال ها

 اهمنگ دوباره که بودم رسیده عطرین اتاق در پشت

 ...ماند ثابت مسیح اتاق درب بر

 ...شدند کشیده سمت ان به اختیار بی پاهایم

 وار نهدیوا تپش اما نیست اتاق در مسیح میدانستم

 .....نمیکردم درک را قلبم



 ار ان ارامی به و رفت دستگیره سمت به دستم

 ....کشیدم پایین

 طرع بوی هجوم مسیح تاریک نیمه اتاق به ورودم با

 ...داد نوازش را مشامم اش مردانه و تلخ

 عمیقی نفس و شد بسته ناخوداگاه چشمانم

 ...کشیدم

 ...انداختم اش خالی و مرتب تخت به نگاهی

 ابی و ای سرمه رنگ از تلفیقی اتاقش وسایل تمام

 ار نوازی روح محیط رنگ ترکیب این و بود روشن

 ...بود اورده بوجود

 ابق به و نشستم بزرگش و نفره دو تخت ی لبه

 رهخی بود میز روی بر و تخت کناره در که عکسش

 ...شدم



 عکس در

 رهخی نگاهه و میرفت سویی هر به اشفته موهایش

 ..بود شده دوخته دوربین به اخم با جذابش و

 ار عکسش قاب درحالیکه و زدم ای عاشقانه لبخند

 مچش روی بر ارامی به را دستم میگرفتم دست در

 روی بر حال همان در و کشیدم نافذش و تیره های

 ...کشید دراز تخت

 ردمک نگاه گیرایش چشمان و مسیح عکس به انقدر

 مهمان خواب و شد پر ارامش از وجودم کم کم که

 ...شد ملتهبم چشمان

 باز شمچ سختی به صورتم به خورشید نور تابیدن با

 ...کردم

 ...ودب شده قفل پایم و دست اما بزنم غلتی خواستم



 ورن به چشمانم تا زدم پلک بار چندین تعجب با

 ...کند عادت

 تعجب از بود مانده کم روبرویم صحنه دیدن با اما

 ........کنم تهی قالب ترس و

 روی بر سرم درحالیکه و بودم مسیح اغوش در

 اغوشش در را پایم و دست بود ستبرش ی سینه

 ....بود کرده قفل

 ....کنم فرار اغوشش از میترسید گویا

 حلقه که خوردم تکان جایم در کمی سختی به

 خواب و گرم صدای و کرد تر محکم را دستانش

 ارهکن بود زیباتر موسیقی هر از برایم که الودش

 :گفت و کرد نجوا گوشم



 وول چقدر خوشگلم بگیر اروم دقیقه دو -

 ...میخوری

 ...گرفت ام خنده حرفش از ای لحظه

 ...هستم خواب هنوز میکرد فکر احتماال

 طبق که چرا بودم کرده تعجب مسیح حضوره از

 ...بود رفته شمال به او عطرین های گفته

 و او از شدن جدا برای میلی هیچ که بود عجیب

 ...نداشتم بخشش ارامش و گرم اغوش

 کهحالی در و بردم فرو اش سینه در بیشتر را سرم

 ...میکشیدم عمیقی نفس

 که ودب گرفته خوابم و شده سنگین کم کم چشمانم

 حس ام پیشانی روی بر را مسیح عمیق ی بوسه

 امنیت و ارامش غرق وجودم تمام درحالیکه و کردم



 بدون و ارامی به سال دو گذشت از پس بود شده

 ...خوابیدم دغدغه

 نارمک در مسیح اینکه فکره با و ارامی به را چشمانم

 ...کردم باز است

 خالی جای دیدن با اما چرخاندم لبخند با را نگاهم

 ...شد محو لبخندم اش

 ستد در را ام پیشانی و شدم خیز نیم تخت روی بر

 دانهمر و گرم اغوش و اتفاقات تمامه یعنی...گرفتم

 ؟....بود ام اشفته و خسته ذهن توهم مسیح

 باز را اتاق درب تردید با و امدم پایین تخت از 

 ...کردم

 ...رفتم عطرین اتاق سمت به مستقیم

 ...نبود اتاقش در هم او اما



 از پس و رفتم هایم لباس سمت به سرعت به

 سرازیر پلکان از و خارج اتاق از پوشیدنشان

 ...شدم

 ...شدم اشپزخانه وارد ارامی به

 عطرین با همراه ارامی به که مسیح دیدن با 

 بل روی بر لبخندی بودند صبحانه صرف مشغول

 ...نشست هایم

 بودهن تخیالتم ی زاده صبح اتفاقات اینکه فکر از

 ...بودم خوشحال

 وزهن که چرا نیاورم خود روی به گرفتم تصمیم اما

 ...نبودم باخبر مسیح نیت و قصد از



 جای هنوز بودم مطمئن صبح اتفاقات با ولی

 هب متعلق ام داشتنی دوست مرد قلب در کوچکی

 ...است من

 و ارام صورتی با و کردم پاک لبانم از را لبخند

 :گفتم خونسرد

 ...بخیر صبح سالم -

 ...چرخاندند سر سمتم به دو هر

 به را مغرورش نگاهه درحالیکه ارامی به مسیح

 ...داد را پاسخم میدوخت صورتم

 :گفت انرژی با عطرین اما

 ...عزیزم بخیر صبح -

 ...امادست صبحونه بیا

 ...نرفته که یادت شمال بری باید بعدش



 دیگه دقیقه چند تا احتماال هم شکوهی مهندس

 ...میرسه

 ...برین هم با بعد و همینجا بیاد شد قرار

 فتارر بیشتر همه از و نبودم سفر قراره یاده به اصال

 ....بود کرده اشفته و درگیر را ذهنم مسیح سرد

 ...نبوده بیشتر توهمی اغوشش واقعا نکند

 هکنار در و کشیدم کنار را صندلی وار اتوماتیک

 مچای فنجان سمت به را دستم...نشستم عطرین

 ینگاه سنگینی حس با...شدم خیره ان به و بردم

 یحمس نافذ و خیره نگاهه دیدن با و کردم بلند سر

 ...بردم زیر به سر دوباره

 ...شده ام کالفگی متوجه میدانستم خوب



 و پدر از بعد او مانند کسی داشتم اعتقاد هم هنوز

 ....شناسد نمی مرا مادرم

 لحنی با صدایش که بودم درهمم افکاره غریق

 ...رسید گوشم به امیز کنایه

 شایان نمیخوای که تو شی اماده زودتر بهتره -

 ...بزاری منتظر رو شکوهی

 ...دهد ادامه جنگش به میخواست هم هنوز او پس

 وابیخ صبح اتفاقات که بودم شده مطمئن تقریبا

 ...نبوده بیش

 به ای زده یخ نگاهه انگیزم غم افکاره برعکس

 انداختم بود اشپزخانه از خروج حال در که او جانب

 :گفتم جدی و سردی به و

 ...نه که البته -



 ...نمیخواد دلم اصال

 شده منقبض حرص شدت از فکش کردم احساس

 رایمب سری تنها ای کلمه گفتن بدون سکوت در اما

 از و تایید ات بود تهدید نشانه به بیشتر که داد تکان

 ....شد خارج انجا

 :گفتم و کردم عطرین به رو رفتنش با

 برگشته؟ کی مسیح میدونی عطرین -

 برگشته؟ چرا اصال

 فعال و اتوسا با شمال رفته بودی نگفته مگه

 ...برنمیگرده

 :گفت ارامی به و شد خم میز روی بر کمی او

 ...اره -



 تو دیدم شدم بیدار که صبح ولی نمیدونم منم

 ...میخونه اهنگ لب زیر داره اشپزخونه

 ...بود خوشحال خیلی انگار

 ...کرده اماده اون هم رو صبحانه میز تازه

 با که میچرخید عطرین های حرف حول فکرم

 :شدم غافلگیر سوالش

 بودی؟ کجا تو راستی -

 مسیحم از...نکردم پیدات گشتم دنبالت چی هر

 رفته دهش بیدار زودتر شاید نمیدونم گفت پرسیدم

 ...باغ تو

 :گفتم شک و تردید با

 زد؟ حرفو این مسیح -

 :تگف اهسته و داد تکان را سرش حرفم تایید در او



 بودی؟ کجا حاال... اره -

 هبالفاصل بودم شده گیج هایش حرف از درحالیکه

 :گفتم

 ...بزنم قدم کم یه باغ بودم رفته -

 صبح هدربار عطرین به نشدم مطمئن تا نمیتوانستم

 ...بگویم

 ...بگویم دروغ بودم مجبور پس

 :گفتم حرفم پایان از بعد

 ریانج در اونو و کنی پیدا پویارو میتونی عطرین -

 ...بزاری رفتنم

 جواب باهاش میگیرم تماس هرچی دیشب از

 ....نمیده



 بینیمی دنبالش برم نمیتونم خودمم ولی نگرانشم

 ...که وضعیتو

 :فتگ میشد بلند جایش از درحالیکه و کرد اخمی او

 ...تو بخاطر فقط ولی باشه -

 رینعط دلخوری و گذشته اتفاقات از بخوبی که من

 زدم یشرو به مهربانی لبخند تنها بودم باخبر پویا و

 :گفتم و نشاندم اش گونه بر ای بوسه و

 ...دلم عزیزه مرسی -

 یترسمم بدی بهم لباس دست یه باال بری میشه حاال

 ...بشه احتیاجم اونجا

 اتاقش سمت به و گفت چشمی میل کمال با او

 ...رفت

 ...کشیدم عمیقی نفس و کردم نظاره را رفتنش



 ...بود مشغول اخیر اتفاقات بخاطره هم هنوز فکرم

 حمسی نقیض و ضد رفتارهای دلیل دانستم نمی

 ... چیست

 ...بروم باغ سمت به تا کردم تند پا

 برای را ذهنم و بهتر را حالم زدن قدم کمی شاید

 ...میکرد ازادتر اتفاقات تحلیل و تجزیه

 اشپزخانه درب چهارچوب به درحالیکه درست اما

 ...شدم سینه به سینه بامسیح بودم رسیده

 چشمان به پروا بی را سردم و تفاوت بی نگاهه

 :گفتم لب زیر و دوختم مغرورش و متعصب

 ...کنار برو -

 محکم را هایم شانه او حرفم پایان از پس ناگهان

 مجاور دیوار به درحالیکه و گرفت دست در



 هب و چسباند سرم کناره به را سرش میچسباندم

 :کرد زمزمه گوشم در خشم و تهدید با و ارامی

 ...نقره داری ای نقشه چه و سرته تو چی نمیدونم -

 نقطه از بخوای که روزو اون ببینم نمیخوام ولی

 هستن چی میدونی خوب که قدیمیم ضعفای

 ...کنی استفاده

 ...یمیبین ندیدی حاال تا که رومو اون بکنی اگه که

 عطر بوی از مست سر و عجیبش های حرف گیج

 متما کردم احساس یکباره که بودم بویش خوش

 ی هالل بر نامحسوسش و کمرنگ ی بوسه با وجودم

 ...لرزید گوشم

 یا العمل عکس گونه هر دادن نشان از قبل اما

 هشان یکباره مسیح عطرین صدای امدن با حرفی



 اشپزخانه تعلل ای لحظه بدون و کرد رهایم را هایم

 ...کرد ترک را

 ردمخو سر دیوار روی بر ناباوری با رفتنش از پس

 میکردم حلقه زانوهایم دوره را دستم درحالیکه و

 ...چکید پایین چشمم ی گوشه از شوق اشک

 ....بودم کرده درک را منظورش خوب حاال

 اش داشتنی دوست و شیرین تهدیدهای پس در

 ی تشنه من که بود شده پنهان زیبایی ی جمله

 ...بودم او زبان از شنیدنش دوباره

 و ردس نقاب این میخواهد کی مسیح نمیدانستم اما

 ...بردارد صورتش از را تفاوت بی ظاهر به

 قراره و اتوسا با اش صمیمانه ی رابطه دلیل

 ...فهمیدم نمی را عقدشان



 ....زدودم چشمانم ی گوشه از را اشک

 ...گرفت جان ذهنم در بزرگی سوال

 و  مسیح تالفی ی نقشه همه رفتارها این نکند

 ...باشد کذایی سال دو ان و من از انتقام قصدش

 بدنم بر سردی عرق و لرزید فکر این از پشتم

 ...نشست

 رهحضو متوجه تازه که شوم بلند جایم از خواستم 

 ...شدم عطرین

 :گفت دلواپس و کرد نگاهم نگرانی و تعجب با

 نقره؟ خوبه حالت -

 ...شده سفید دیوار گچ مثل رنگت

 ارامی به و زدم اجباری لبخند و شدم بلند کمکش با

 :گفتم



 ...نباش نگران خوبم -

 ....همیگ دیگه چیزه یه که خوبی؟مطمئنی؟رنگت -

 ؟...داشت عجله و بود کالفه انقدر چرا مسیح

 :زدم لب خشکی و سرد لحن با

 ...نمیدونم -

 برایم عطرین که را وسایلی ساک و گفتم را این

 خارج در از درحالیکه و برداشتم بود کرده اماده

 :مگفت بود شده روان سرم پشت عطرین و میشدم

 اومده؟ شایان -

 :گفت بالفاصله عطرین

 ...میشه دقیقه ده اره -

 ....کنه صدات اومده مسیح کردم فکر من



 گفت؟ چی اینجا اومد پس

 :گفتم بشنود او اینکه بدون و زدم پوزخندی

 ارمد خونده کور اما ببره جلو رو نقشش بود اومده -

 ......براش

 زا و کردم باز را خروج درب شنی مسیر طی از پس

 ...شدم خارج عمارت

 یشن مسیح امیز تهدید البته و خیره نگاهه دیدن با

 و زیبا تیپ با که شایان سمت به و زدم خندی

 خیره دبو زده تکیه اش مشکی مازراتی به دلفریبی

 ...شدم

 لهبالفاص که چرا کرد حس را نگاهم سنگینی گویا

 هب مهربانی لبخند با و چرخید سمتم به چشمانش

 :گفت و امد سمتم



 ... بخیر صبحتون سالم -

 از شبی خوشرویی با و دادم تحویلش جذابی لبخند

 نگاهه شالق زیره میکردم احساس درحالیکه حد

 :گفتم شدنم له حال در مسیح متعصب

 ...بخیر هم شما صبح سالم -

 ...دیدنتون از خوشحالم

 ایانش تفسیر قابل غیر نگاهه در را تعجب وضوح به

 ...میدیدم

 ...نبود ساخته دستم از هم کاری اما

 عصبی صدای که بودیم شده خیره هم نگاهه در

 :شنیدم ام نزدیکی در را مسیح

 بیفتیم؟ راه نیست بهتر -



 با و کردم اش حواله را ام زده یخ و سرد نگاهه

 :مگفت بود مانده ثابت لبم روی بر که پوزخندی

 حرکت زودتر بهتره میگن راست راد اقای -

 ...کنیم

 :گفتم متانت و لبخند با و کردم شایان به رو

 ...ندارم ماشین چون بیام شما با من میشه اگه -

 ...میشم مزاحمتون دیروز مثل که ببخشید

 ازب برایم را ماشین درب حالیکه در بالفاصله او

 :گفت و زد گیرایی و مردانه لبخند میکرد

 ...خانم مراحمید -

 حرفیه؟ چه این

 یصدا میرفتم ماشین سمت به که منوال همین در

 ...رسید گوش به همراهش تلفن زنگ



 تگرف فاصله ماشین از کمی کوتاهی عذرخواهی با

 ....داد پاسخ و

 هب بازویم که بروم ماشین طرف به دوباره خواستم

 با و برگرداندم عقب به را سرم شد کشیده شدت

 و سرد لحنی با مسیح خشمگین صورت دیدن

 :گفتم خشک

 ...کن ولم -

 رمح درحالیکه عصبی و شده منقبض فکی با او اما

 :گفت مینشست ام گونه بر گرمش های نفس

 ...نقره خواستی خودت -

 ...میبینی رومم اون حاال

 سمت به و کرد رهایم تعلل بی و گفت را این

 ار درش میشد سوارش درحالیکه و رفت ماشینش



 و فشرد گاز پدال روی بر را پایش و بست محکم

 ...رفت

 و گرم صدای که میکردم نظاره را رفتنش اخم با

 :شنیدم را شایان مهربان

 ....رسیدی خواستت به کنم فکر -

 ...انداختم جانبش به متعجبی نگاهه

 تاس ان از تر باهوش و تر زرنگ او میدانستم باید

 ...نشود میانمان جدال و جنگ متوجه بحال تا که

 روندش و پروژه مسائل درباره تنها مسیر طول در

 کردم تالش بود سختی هر به و میزدیم حرف

 مه موفق ظاهرا و نیاید پیش مسیح درباره حرفی

 ...بودم



 ینشماش شایان شیکی و مجهز هتل به رسیدنمان با

 ...شدیم وارد باهم و سپرد هتل راننده به را

 ودب قرار که ها کانکس شدن اماده تا بود شده قرار

 در را روز دو شود اماده پروژه محل و جنگل در

 ...بگذرانیم هتل

 اتاق رزرو و پذیرش برای اینکه از قبل شایان اما

 :گفت و برگشت سمتم به برود

 کنم؟ رزرو اتاق هم راد مهندس برای بنظرتون -

 :گفتم و کردم فکری

 یالو ایشون باشه داشته لزومی نمیکنم فکر نه -

 ...اینجا دارن

 ...هتل نمیان مسلما 



 لمهک گفتن بدون و زد رویم به داری معنی لبخند او

 ...گرفت فاصله من از ای

 طبقه سمت به کوتاهی زمان مدت از پس باالخره

 ...افتادیم راه دوم ی

 اتاق در پشت بود هم کنار در درست اتاقمان

 اب و دادم تکان برایش احترام به سری و ایستادم

 :گفتم لبخند

 ...فعال -

 درب درحالیکه و زد رویم به ارامی لبخند هم او

 :گفت میکرد باز را اتاقش

 همیم؟ با رو شام تایم -

 :گفتم خوشرویی با

 ...البته -



 جذاب لبخند بود حرفم همین منتظره ظاهرا که او

 به ورودم از پس و ایستاد منتظر و زد ای مردانه و

 ....شد خودش اتاق وارد اتاق

 سحب نفس و بستم را چشمانم و زدم تکیه در به

 ...فرستادم بیرون شدت با را ام شده

 نفره دو تخت روی بر را درستم در کوچک ساک

 ...انداختم

 ...کردم بازش مانتویم اوردن در از پس

 کوچکی لبخند ان در لباس دست چندین دیدن از

 ...نشست لبهایم بر

 ...بود کرده را جا همه فکر عطرین

 هم زیبا و شیک مجلسی لباس دست یک حتی

 ...بود گذاشته برایم



 و گرفتم گرمی اب دوش ها لباس جابجایی از پس

 ناهپ تخت به استراحت برای موهایم سشوار از پس

 ....امد نمی ملتهبم چشمان به خواب اما بردم

 که اتیاتفاق به و نشستم جایم در دوباره کالفگی با

 ...کردم فکر بود داده رخ اخیرا

 ...مسیح نقیض و ضد رفتارهای به

 های نگاه و شایان محبت با حرکات و اتوسا به

 ....اشنایش

 مهمان خواب کی نفهمیدم که کردم فکر انقدر

 ...شد چشمانم

 ...کردم باز هم از حالی بی با را چشمانم

 ...بود افتاده سوزش به شدت به گلویم



 یسخت به و کردم ای پی در پی و خشک های سرفه

 ...کردم روشن را خواب چراغ

 فتهر یخچال سمت به نامتعادل و سست هایی قدم با

 ...کشیدم سر یکباره و کردم پر اب لیوانی و

 از بیشتر و میکند درد بدنم تمام میکردم احساس

 ...بود بریده را امانم سرم درد همه

 ...چسباندم یخچال درب به را داغم پیشانی

 ...لرزید وجودم تمام ان سردی و خنکی از

 ...انداختم ام مچی ساعت به نگاهی

 ...میداد نشان را شب هشت

 انتویم سختی به و افتادم شایان با شام قرار یاد به

 جین شلوار همراهه به ابی جین گشاد سینه زیر

 رس بر را ام مشکی شال و پوشیدم همراهش مشکی



 اتاق از و خوردم دردی ضد و قوی مسکن و گذاشتم

 ...شدم خارج

 روبرویم طوالنی و طویل راهروی به نگاهی

 ...انداختم

 ...نداشتند حرکت توان پاهایم

 ار چشمانم و دادم دیوار به را ام تکیه درماندگی با

 ...بستم کوتاه هرچند لحظاتی برای

 را شایان دلواپس صدای یکباره منوال همین در

 :شنیدم

 خوبه؟ حالتون -

 و دوختم نگرانش چشمان به حالی بی با را نگاهم

 تکیه میکردم سعی درحالیکه و زدم بندی نیم لبخند



 ضعیفی صدای با بایستم و بردارم دیوار از را ام

 :گفتم

 ...فقط...خوبم -

 ودمب سقوط حال در و افتاد جانم به سرگیجه یکباره

 ...شد حلقه کمرم دوره به شایان گرم دست که

 :کرد نجوا گوشم زیره پریشانش و نگران صدای

 ...دختر شده چت -

 و دادم تکیه دیوار به را دستم بود زحمتی هر به

 و مگرفت فاصله او از ایستادم می جایم در درحالیکه

 :گفتم اهسته

 ...نیست مهمی چیزه میکنه درد سرم یکم -

 :گفت و کرد نگاهم تردید با شایان

 مطمئنی؟ -



 درب لحظه همین در که بدهم را پاسخش خواستم

 نا از مسیح ناباوری کمال در و شد باز روبرو اتاق

 ....شد خارج

 نگاهش که مسیح درهم صورت و اخم دیدن با

 نشایا و من به بخورد تکان ای لحظه اینکه بدون

 اب شایان به رو و کردم غلیظی اخم بود شده دوخته

 گفتم؛ بشنود هم او که بلندی نسبتا صدای

 بتونم نکنم فکر ولی مهندس میخوام معذرت -

 ....کنم همراهیتون شام برای

 انبج از پاسخی منتظره اینکه بدون و گفتم را این

 اتاقم به محکم هایی قدم با سختی به باشم او

 ...بازگشتم

 ...بستم سرم پشت را در ورودم محض به



 ...است انفجار حال در درد از سرم میکردم احساس

 ...پوشاندم را دارم تب صورت داغم دستان با

 به و نرفته ویالیش به مسیح تصورم برعکس چرا

 بود؟ امده هتل

 دو نا تالفی برای که بود متنفر من از انقدر یعنی

 میزد؟ هرکاری به دست سال

 پر را ام تنهایی و بود اینجا عطرین حداقل کاش

 ....میکرد

 ...میکردم دل و درد او با حداقل و بود کاش

 ....رفتم تخت سمت به لرزان و سست هایی قدم با

 به سفیدی تاب تنها درحالیکه و دراوردم را مانتویم

 ....کشیدم دراز داشتم تن

 ...میکرد بهتر را حالم استراحت کمی شاید



 ...کردم باز چشم درد سر شدت از

 ساعت به و چرخید زحمت به داارم تب چشمان

 ...شدم خیره

 ...میداد نشان را صبح دقیقه پنج و چهل و دو

 درتق پاهایم میکردم احساس درحالیکه ناتوانی با

 ...شدم بلند جایم از ندارد را بدنم حمل

 تب نای با میدانستم بخوبی که بود بد حالم انقدر

 هوش از دیگر دقیقه چند تا درد بدن و شدید

 ...میروم

 هدرحالیک و کردم تن به ای ساده نخی پانچ مانتو

 دونب و بند نیم را شالم میرفت گیج شدت به سرم

 ... گذاشتم سر بر وسواس



 رد توانی هیچ درحالیکه زحمت به را در دستگیره

 ...مشد خارج اتاقم از و کشیدم پایین نمیدیدم خود

 یریجلوگ نابهنگامم سقوط از تا زدم تکیه دیوار به

 ...کنم

 مسیح اتاق که روبرویم اتاق به ناخوداگاه نگاهم

 ...شد کشیده بود

 ....شایان یا بخواهم کمک او از نمیدانستم

 دمق با و گذاشتم کنار را تردید تامل کمی از پس

 را مدست...رفتم مسیح اتاق سمت به نامتعادل هایی

 شد ازب اتاق درب یکباره که بزنم در به تا اوردم باال

 ...شد ظاهر روبرویم برهنه ای باالتنه با مسیح و

 یکوبیدم ام سینه قفسه به وار دیوانه دیدنش با قلبم

 ...بود کرده بدتر را حالم و



 و دلواپس صورت به را داغم و دار تب نگاهه

 و برداشت سمتم به قدمی او که دوختم نگرانش

 :گفت

 ....نقره -

 خوبه؟ حالت

 ...پریده رنگت

 برمبرا در چیز همه یکباره که بزنم حرفی خواستم

 صدای و مسیح امن و گرم اغوش و شد تار و تیره

 هوش از و رسید گوشم به دلواپسش و شوکه

 ....رفتم

 زنی با که مسیح خشمگین و عصبی صدای شنیدن با

 ...کردم باز نیمه تا را چشمانم میکرد بحث

 ...دوختم روبرو به را نگاهم سختی به



 مبود ان در که نوری پر و سفید دست یک اتاق از

 ...هستیم بیمارستان در شدم متوجه

 هایش لب مدام غضب و خشم با که اتوسا دیدن با

 ...کردم اخمی ناخوداگاه میخورد تکان

 حرص با و کرد حلقه مسیح بازوی دوره را دستش

 :گفت

 این پیش و اینجا تو داره لزومی چه بریم بیا -

  بمونی؟ کار و کس بی دختره

 چشمم ی گوشه از غریبانه اشکی قطره حرفش از

 ....چکید پایین به

 کهدرحالی شد بلند مسیح بلند و خشمگین صدای

 بلند یصدا با میکشید پس دستش از را اتوسا دست

 :غرید هایش دندان الی از



 ...نیوردم سرت بالیی تا بیرون گمشو اتی -

 ....همن با مسوولیتش وضعه این تو نقره وقتی تا

 :گفت جیغ با میریخت اشک درحالیکه اتوسا

 چراااااااا؟ -

 داری؟ دوسش هنوز نکنه

 همین در که بودم مسیح پاسخ شنیدن ی تشنه

 ضبغ صورتی با پرستار و شد باز اتاق درب منوال

 گفت؛ دو ان به رو و شد وارد الود

 خبره؟ چه اینجا -

 داره یضمر نمیبینین مگه پایین بیارین رو صداتون

 میکنه؟ استراحت

 گذاشت دوشش روی بر حرص با را کیفش اتوسا

 :گفت پرستار به رو و



 ...ببره رو مریضتون شور مرده -

 درحالیکه پراند رویش از رنگ مسیح فریاد

 درب سمت به را او و میفشرد محکم را بازویش

 :گفت طوفانی عصبانیتی با میبرد اتاق

 گفتی؟ چی -

 ودندونات تا کن تکرار دیگه بار یه داری جراتشو

 ...بیرون گمشو احمق ی دختره کنم خورد

 ...لطفا کنین بیرونش پرستار خانم

 ااتوس بود حرف همین منتظره ظاهرا که هم  پرستا

 تهدید را مسیح و میزد غر لب زیر همچنان که را

 ....برد بیرون اتاق از میکرد

 حالتش خوش موهای میان دستی انها شدن خارج با

 ...امد سمتم به و کشید



 ....بستم را چشمانم دوباره شدنش نزدیک با

 ام گونه بر دارش تب و گرم های نفس حرم

 ...میکرد دگرگون را حالم و مینشست

 مچشم ی گوشه اشک درحالیکه مکث کمی از پس

 به ار سردش پیشانی میکرد لمس انگشت سر با را

 و خسته لحن با وار زمزمه و چشباند داغم پیشانی

 :زد لب ای رفته تحلیل

 ...میکنی دیوونم داری لعنتی کن باز چشماتو -

 ...ندارم وضع این تو دیدنتو طاقت من

 ...ای نقره چشم

 تمام که میکرد ادا را کلمات احساس با قدر ان

 ...بود کرده ملتهب و گرم را وجودم

 ...کشیدم عمیقی نفس



 فرو شیرین ای خلسه به مرا بویش خوش عطر

 ...بود برده

 ...بازگردیم قبل سال دو به میتوانستیم کاش

 را هم از دوری طاقت ای ثانیه حتی که لحظاتی

 ...نداشتیم

 راتقط و شد پر چشمانم دوباره گذشته به فکر با

 ...شدند جاری چشمانم از اجازه بی اشکم

 درحالیکه شنیدم را مسیح نگران و کالفه صدای

 :گفت میفشرد بیشتر را اش پیشانی

 عزیزم؟ چته -

 داری؟ درد

 ...نکن گریه

 ...عزیزم کن باز چشماتو



 ...میکنم خواهش نقره

 امیار به بیاورم تاب را ملتمسش لحن نتوانستم

 چشمان دیدن با  و کردم باز را خیسم های پلک

 سنگین هایم نفس کردم احساس مسیح غمگین

 ...شده

 نملرزا دست میکشیدم عمیق های نفس درحالیکه

 صدایی با اهسته و گذاشتم اش گونه روی بر را

 :گفتم دورگه و الود بغض

 ...مسیح -

 ملبان روی بر که دارش تب ی بوسه با حرفم ادامه

 ...ماسید دهانم در نشست

 انیهث چند از پس و شدم خیره اش بسته چشمان به

 درحالیکه و گذاشتم کنار را دودلی و تردید



 موهای درون را دستم بستم می او مانند را چشمانم

 همراهیش و بردم فرو اش مشکی و حالت خوش

 ....کردم

 گرا حتی بودم جانبش از عشق و محبت ی تشنه من

 ...باشد دروغ به

 ...باشد تالفی برای اگر حتی

 نسبت هک نهایتی بی عشق منکر نمیتوانستم هرگز

 ....نمیخواست مرا او اگر حتی شوم داشتم او به

 یکهدرحال مسیح باالخره طوالنی نسبتا مدت از پس

 ودب افتاده نفس نفس به و میکرد جدا را هایش لب

 و کشید موهایش میان دستی عصبی و کالفه

 تاقا از کند نگاهم ای لحظه اینکه بدون بالفاصله

 ...شد خارج



 نقیضش و ضد رفتارهای از خسته

 از ار سرم سوزن عصبانیت با و شد مشت دستانم

 :شد لندب ام صبرانه بی فریاد و کشیدم بیرون دستم

 ....لعنتی -

 ....لعنتیییییی

 یامب پایین تخت از خواستم و شدم خیز نیم جایم در

 ...نداد را اجازه این شدیدم سرگیجه که

 ...شد وارد پرستار منوال همین در

 یخفیف جیغ بود جاری دستم از که خونی دیدن با

 ....امد سمتم به سرعت با و کشید

 و گذاشتم دستم روی بر ای پنبه کنان غرغر

 :گفت عصبی لحنی با میفشرد را ان درحالیکه

 ؟....خودت با دختر کردی چیکار -



 وضعیه؟ چه این اخه

 سرش رو گذاشته بیمارستانو که شوهرت از اون

 هوش به زنم چرا میگه میره راست میره چپ هی

 نمیاد؟

 ...تو از اینم نمیکنین رسیدگی چرا

 کشیدی؟ دستت از و سرم چرا

 نگاهش درحالیکه و کردم تعجب هایش حرف از

 گفتم؛ تردید با ارامی به میکردم

 زنم؟ گفت واقعا -

 :گفت و کرد نگاهم متعجب چشمانی با او

 ...اره -

 :گفتم و کشیدم پرحرصی و عمیق نفس



 برم؟ میتونم من -

 :فتگ بود هایم حرف گیج هنوز نظر به که پرستار

 چون شده انجام ترخیصت کارای وقته خیلی اره -

 ....ببرتت میخواست شوهرت

 ...خانم اون اومدن با ولی

 ...نشدم حرفش ادامه منتظره دیگر

 ابلهمق در و امدم پایین تخت از احتیاط با و ارامی به

 ...شدم خارج اتاق از پرستار متعجب نگاهه

 و سرگیجه از دقیقه چند هر درحالیکه زحمت به

 درب جلوی به را خودم ایستادم می درجایم ضعف

 و انهش دوره دستی یکباره که رساندم بیمارستان

 معلق اسمان و زمین میان و شد حلقه زانوانم زیره

 ...گرفت قرار نرمی جای در سرم و شدم



 غلیظی اخم که مسیح دیدن با و چرخاندم را نگاهم

 :گفتم سردی به و کردم اخم هم من داشت

 ...پایین بزارم -

 در کاهی پر مانند درحالیکه حرفم به توجه بی او اما

 از سپ و رفت ماشینش سمت به بود گرفته اغوشم

 روی بر مرا احتیاط با و اهسته ان در کردن باز

 ار در کند نگاهم اینکه بدون و گذاشت صندلی

 حرکت و نشست فرمان پشت خودش و بست

 .....کرد

 تصور به را ام خسته نگاهه هتل به رسیدنمان با

 روی بر را دستم درحالیکه و دوختم الودش اخم

 های حس از پر و میفشردم ماشین در دستگیره

 :زدم لب ارامی به بودم متفاوت



 ...چی همه بخاطر ممنون -

 نچرخاند را سرش اما لرزید نگاهش کردم احساس

 ...ببیند را امیدم نا و دردالود چشمان تا

 ...بودم خسته

 ....رفتارهایش از خسته

 دهز یخ و سرد گاه و عاشقانه گاه های نگاه از خسته

 ...اش

 ...کنم درک را هایش حالت نمیتوانستم

 ...بودیم صبر و سکوت به محکوم ظاهرا ما دوی هر

 ...میداد زجرمان لحظه هر که سکوتی

 ...من بخاطره او سکوت و او بخاطره من سکوت



 و کالفگی متوجه که میشناختم را مسیحم انقدری

 ...شوم خشمش

 ...نمیدانستم را دلیلش که بود این مشکل تنها

 شیدمک پایین را دستگیره اش تفاوتی بی از رنجیده

 را خود بود زحمتی هر به...شدم پیاده ماشین از و

 هک فشردم را دوم طبقه دکمه و رساندم اسانسور به

 هبست از قبل و رساند را خود مسیح منوال همین در

 ...شد وارد اسانسور درب شدن

 اما بود مانده خیره کلید صفحه روی بر نگاهم

 سح صورتم روی بر را او نگاهه سنگینی بخوبی

 ...میکردم

 که بروم بیرون خواستم اسانسور درب شدن باز با

 ادهایست اتاقم درب جلوی درست که شایان دیدن با



 اما کردم مکث ای لحظه میرسید نگران بنظر و بود

 بی و هگرفت مضاعف نیرویی هدفم و نقشه به فکر با

 ...رفتم سمتش به مسیح حضوره به توجه

 و زد برقی دیدنم با شایان چشمان کردم احساس

 :گفت صبرانه بی حال همان در و امد سمتم به

 خوبی؟ -

 ....شدم نگرانت خیلی

 باز بل اینکه از قبل اما زدم رویش به زیبایی لبخند

 را مسیح عصبی صدای بدهم را پاسخش و کنم

 انهش دوره را دستش درحالیکه شنیدم سرم پشت

 :گفت میفشرد را ان شدت به و میکرد حلقه ام

 باید نیست مساعد زیاد حالش که میبینید -

 ...کنه استراحت



 ...کرد همراهی به مجبور مرا و گفت را این

 اساحس که هرگاه و میرفتم پیش وضع این با اگر

 مسیح ام شده نزدیک شایان به قدمی میکردم

 هدفم به هرگز نمیداد را اجازه این و میکرد مداخله

 ...نمیرسیدم

 وا مقابل در مسیح که نمیدیدم هم دلیلی درضمن

 ...کند رفتار صمیمانه اینطور

 ار خود کمی زده یخ نگاهی و اخم با و کردم فکری

 دممیکر باز را اتاقم درب درحالیکه و کشیدم کنار

 شا خیره نگاهه به توجه بی و گذاشتم داخل قدمی

 ...بستم سرم پشت را در و شدم وارد

 ....کشیدم حرصی پر و عمیق نفس

 ...میکردم وضعیت این برای فکری باید



 ی شماره سرعت به و رفتم همراهم تلفن سمت به

 ....گرفتم را پویا

 کرده ارامم معمول طبق پویا های حرف

 درحالیکه و چرخاندم دستم در را ام گوشی...بود

 رفتمگ تماس شایان با بودم گرفته را اخرم تصمیم

 تاخیر روز یک با را شاممان ی افتاده عقب قراره

 ...پذیرفت میل کمال با هم او و کردم تمدید

 گرفتم ابگرمی دوش و رفتم حمام سمت به

 ...است بهتر خیلی حالم میکردم احساس

 مشد خارج حمام از و کردم تن به را ام ابی پوش تن

 گوشم به میخورد در به که هایی تقه صدای که

 ...رسید

 ...انداختم بیرون به نگاهی چشمی از



 اتوسا ی شده ارایش و حرص پر صورت دیدن با

 ...نشست لبانم بر مضخکی لبخند

 ...کردم باز ارامی به را در و کشیده عمیقی نفس

 به و گذراندم نظر از خونسردانه را پایش تا سر

 :گفتم ارامش با و شدم خیره حرصش پر صورت

 داشتی؟ کاری -

 چرا بود کافی انفجارش برای کلمه یک همین انگار

 متمس به را تهدیدش انگشت درحالیکه جیغ با که

 :گفت میگرفت نشانه

 مردگی موش با که زرنگی خیلی کردی فکر -

 کنی؟ تصاحب شوهرمو بخوای

 ...نقره بیار در گوشت از رو پنبه این

 :گفت  و کشید ام گونه روی بر را انگشتش



 ...برسه مسیح به دستت نمیزارم -

 و گرفتم دست در را انگشتش ارامش کمال در

 :مگفت سردی به میپیچاندم را ان کمی درحالیکه

 ...مندار تهت و سر بی حرفای شنیدن به ای عالقه -

 مسیح و شد باز روبرو سوییت درب هین همین در

 اخم با معطلی بی اتوسا دیدن با امد بیرون ان از

 ....امد سمتمان به غلیظی

 انگشتش درحالیکه و زد لبخندی زور به هم اتوسا

 خود خوشرویی با میکرد ازاد دستانم حصاره از را

 با و بوسید را اش گونه و کرد نزدیک مسیح به را

 :گفت عشوه

 ....عزیززززم -

 ...پیشت میومدم داشتم



 هدیدت با و گرفت فاصله او از غلیظی اخم با مسیح

 :گفت عصبانیت و

 ینمت؟بب برم دورو نمیخوام دیگه فعال نگفتم مگه -

 به ای مظلومانه ظاهر به و ناراحت نگاهه اتوسا

 الود بغض و لرزان صدایی با و انداخت جانبش

 :گفت

 ؟....بیام نامزدم دیدن برای ندارم حق یعنی -

 و مضطرب چشمان حواله را سردم خون نگاهه

 ندلبخ درحالیکه طمانینه با و کردم مسیح نگران

 .....تمبس را در بود نشسته لبانم بر امیزی تمسخر

 رگال از را رنگ ای قهوه زیبای تور و شیک مانتو

 ستش کرم شلوار و شال با همراه و کرده خارج

 ....پوشیدم و کردم



 ... پیچاندم را نوکش و کشیده سشوار را موهایم

 شانه روی بر را موهایم ازادانه همیشه برعکس

 ...ریختم

 راحتی به و داشت ادامه کمرم انتهای تا امتدادشان

 ...میکرد خیره خود به را ای بیننده هر چشم

 ...نشست لبانم بر مضحکی لبخند

 هک شوم ظاهر نفسگیر امشب انقدر میخواست دلم

 ...کند مقاومت سواالتم برابر در نتواند شایان

 را رنگم خوش قرمز رژ و کردم غلیظی ارایش

 ....کشیدم ام برجسته های لب روی بر بار چندین

 المش گذاشتن از پس و زدم محوی لبخند رضایت با

 تیسان ده پاشنه چرم ای قهوه های کفش پوشیدن و



 ارجخ سوییت از و گرفتم بدست را ستش کیف ام

 ...شدم

 مسیح اتاق و روبرو به نگاهی نیم اینکه بدون

 ....شدم خارج هتل از و شده اسانسور سوار بیندازم

 صحنه دیدن از ای لحظه رستوران به ورودم با

 ...زد خشکم روبرویم

 حضور میز سره شایان بر عالوه هم مسیح و اتوسا

 ....داشتند

 ودخ کردم سعی و کشیدم پرحرصی و عمیق نفس

 ....کنم ارام را

 ...بود کرده اب بر نقش را ام نقشه مسیح هم باز

 انمیزش سمت به محکم هایی قدم با و کردم پوفی

 ...رفتم



 کنار در که مسیح و اتوسا برای احترام به سری تنها

 روییخوش با شایان با و دادم تکان بودند نشسته هم

 ...کردم پرسی احوال

 مدام که شایان مغرور چشمان و خیره های نگاه از

 خواسته به شدم متوجه میزد دودو صورتم روی بر

 ......ام رسیده ام

 ندهکن توبیخ نگاهه شالق زیره میکردم احساس اما

 ...شدنم له حاال در مسیح خشمگین و

 هرچند بود نشسته زیر به سر و ارام اما اتوسا

 ارامش ظاهر به صورت در بخوبی حسادت و حرص

 ...بود مشهود

 بجان از هم شاید میکرد متعجبم بیشتر همین  و 

 ....بود شده سفارش مسیح



 حاشیه و معمولی های صحبت و شام صرف از پس

 برای فردا بود شده قرار پروژه با رابطه در ای

 کانکس در را روزی دو و برویم پروژه مکان دیدن

 ....شویم مستقر ها

 یادز مسیح و بود شایان هم صحبتم هم بیشترین

 هک جایی تا اتوسا اما نمیکرد شرکت ها بحث در

 ...بود کرده کسب اطالعات میتوانست

 نشایا که کردیم رفتن عزم حرفمان پایان از پس

 برای و کرد ترک را جمع کوتاهی عذرخواهی با

 ....شد جدا ما از کاری انجام

 زوج ان مزاحم نداشتم قصد مطمئنا هم من

 از را ام دسای کیف درحالیکه پس شوم خوشبخت



 نرستورا از انها به توجه بی برمیداشتم میز روی

 ....شدم خارج

 کبارهی که کردم دراز تاکسی گرفتن برای را دستم

 ویمجل وحشتناکی ترمز با مسیح سفید لنکروز

 ...کرد توقف

 کانت قدرت و بود رفته باال شدت به قلبم ضربان

 و شد کشیده بازویم یکباره که نداشتم خوردن

 با میکرد باز را ماشین جلوی درب درحالیکه مسیح

 مپرت صندلی روی بر وصف قابل غیر خشونتی

 ....کرد

 هکند جا از کردم فکر که کوبید بهم طوری را در و

 ...شده



 از و کنم باز را در تا بردم دست نشستنش از پس

 دلم ندب اش صبرانه بی فریاد که شوم پیاده ماشین

 :کرد پاره را

 ....نقره جات سره بشین -

 قدرت حتی و بودم ترسیده شدت به فریادش از

 ....نداشتم هم خوردن تکان

 و کرده روشن را ماشین ثانیه چند از پس باالخره

 به شدم متوجه تعجب کمال در من و کرد حرکت

 اعتراض و مخالفت جرات اما و میرود ویال سمت

 ...نداشتم

 تگذش قرنی  برایم که دقیقه چند گذشت از پس

 ...رسیدیم ویال به



 شیدمیک عصبی و عمیق های نفس درحالیکه مسیح

 و برده داخل را ماشین و باز هم از ریموت با را در

 ...کرد پارکش

 و امد سمتم به و شد پیاده ماشین از سرعت به

 ...کشید بیرونم گرفت را بازویم

 بازویم و بزنم پس را ترسم کردم سعی ای لحظه

 موفق اما کنم خارج اش مردانه و قوی پنجه از را

 ....نشدم

 ....کجا مسیح قدرت و کجا من

 پیش سال دو که خوابی اتاق سمت به مستقیم

 را در ورودمان از بعد و رفت بود من به مطعلق

 ...بست سرمان پشت



 هسین درحالیکه دهد فرصت ای لحظه اینکه بدون

 کتش بود نوسان در شدت به ترس و هیجان از ام

 هب را خودش بلند قدم دو با و کرد خارج تنش از را

 را لبانم حرارتش پر و گرم های لب و رساند من

 ....گرفت بازی به خشم پر اما ارام و عاشقانه

 در مرا سفت و کرد حلقه کمرم دوره را دستانش

 تنفس برای هوایی که انقدر فشرد اغوشش

 ...نداشتم

 تبرس های سانه روی بر و امد باال ناخوداگاه دستانم

 بسته او مانند چشمانم و گرفت قرار اش مردانه و

 ...شد

 دل در بار هزارمین برای که بود حالی در این و

 ...بودم عشقش و محبت ی تشنه میکردم اعتراف



 جدا را خود کمی باالخره طوالنی نسبتا مدت از پس

 غمدا پیشانی به را اش پیشانی درحالیکه و کرد

 ادد قرار صورتم روی بر را دستش یک میچسباند

 :کشید پنجه قلبم بر غمگینش ی زمزمه و

 ...نقره -

 ...شده رنگی این تو عشقه به فقط اتاق این

 تو بی و هام تنهایی مامن شد سال دو اتاق این

 ...بودنام

 میدی؟ عذابم انقدر چرا

 ....من بفهمی نمیخوای چرا

 به و گذاشتم اش سینه روی بر درد با را دستم

 ...دادم باریدن اجازه اشکانم



 قاب را صورتم طاقت بی اشکانم دیدن با مسیح

 :گفت خشونت با و گرفت

 ....لعنتی نکن گریه -

 ....نکن نابودم

 و خورد کور گرهه هایم لب در هایش لب دوباره و

 نزد این از چقدر من

 سیرابم هرلحظه که سرشاری عشق از و یکی

 ....بودم خوشحال و شاد میکرد

 ...خوردم تکان جایم در کمی سستی با

 بسته چشمان و ارام صورت به نگاهم گیجی با

 خوابیده کنارم در ارامش کمال در که افتاد مسیح

 ...بود



 از یدسف و سیاه فیلمی مانند گذشته شب اتقاقات

 اخر در و خشنش و ارام های بوسه عبور ذهنم

 مانند گوشم در صبح تا که اش عاشقانه نجواهای

 و بود کرده زمزمه بخشی لذت وو شیرین الالیی

 هگرفت برم در سخاوتمندانه که امنش و گرم اغوش

 ...بود

 ....گشود هم از را هایم لب زیبایی لبخند

 سکوتی مهر که رسیده ان وقت میکردم احساس

 از و برداشته بودیم زده اجبار به لبانمان بر که

 ...بگوییم کذایی سال دو این ابهامات و ها دلتنگی

 و رمبگی قرار مسیح مقابل در نمیخواست دلم دیگر

 ...بجنگم هم او با



 دلرزی قلبم نخواهد مرا او اینکه فکره از ناگهان اما

 ..... شد درد و غم از ماالمال و

 از ار خود خواستم و کرده بدنم گاه تکیه را دستم

 ار دستانش گرهه که کنم ازاد مسیح بازوان حصاره

 ایصد با و کرد تر محکم بود پیچیده دورم به که

 :گفت لرزاند را دلم که اش مردانه بم و هشیار

 ...خوشکلم کردی قضاوت زود که باز -

 کشیدیم؟ که عذابی همه این نیست بس

 :تمگف ارامی بع و کردم نگاهش ناباوری و تعجب با

 ....نزدم حرفی که من...من -

 یمموها ارامی به و چسباند اش سینه روی بر را سرم

 :گفت و کرد نوازش را



 فکر چی به میفهمم هات نفس صدای از من -

 ... بزنی حرفی نیست الزم میکنی

 ینهس قفسه به وار دیوانه حرفهایش شنیدن از قلبم

 ار خودم به مسیح نزدیکی همه این و میکوبید ام

 ...نداشتم باور

 هدرحالیک کشید بیرون خیالم عالم از مرا صدایش

 :گفت طاقت بی و میکشید عمیقی نفس

 این نمیتونم دیگه بزنیم حرف هم با بهتره -

 ....کنم تحمل رو لعنتی وضعیت

 درحالیکه و کردم جابجا اش سینه روی بر را سرم

 ارامی به میکشیدم ریه به را بویش خوش عطر

 :گفتم

 ...اینکه با بزنم حرف میخواد دلم منم -



 نیمه را حرفم شد باعث همراهم تلفن زنگ صدای

 یجابجای کمترین بدون و بردم دست کنم رها کاره

 و زدم لبخندی پویا شماره دیدن با برداشتم را ان

 :دادم پاسخ

 پویا؟ جانم -

 را خطر های زنگ پویا پریشان و ناراحت صدای

 :اورد در صدا به برایم

 ؟...نقره کجایی -

 و مگرفت مسیح کنجکاو و تیره چشمان از را نگاهم

 :گفتم

 چطور؟ مسیح ویالی -

 :گفت و کشید اهی پویا



 قطف اینجام من نقره... منطقه پلیس اداره بیا زود -

 ...بیا زود

 به عجیبی دلشوره و شد خالی درونم در چیزی

 ...افتاد جانم

 :گفتم دلواپسی با

 ...پویا شده چی -

 ....بگو چیزی یه

 دش خیز نیم جایش در هایم حرف شنیدن با مسیح

 وشیگ طاقت بی یکباره که کرد نگاهم نگرانی با و

 ویاپ با کوتاهی مکالمه از پس و قاپید دستم از را

 را ارتباط میشد پررنگتر اخمش هرلحظه درحالیکه

 گاههن و سپرد دستم به دوباره را گوشی و کرد قطع

 :گفت و کرد مضطربم چشمان حواله را اش عاشقانه



 ...شو اماده عزیزم پاشو -

 ... بریم باید

 :فتمگ نگران و گرفتم دست در طاقت بی را دستش

 ....شده چی بگو توروخدا مسیح -

 ...نگرانی از دارم

 رب را اش اشاره انگشت شود تمام حرفم نگذاشت

 و جدی نگاهه درحالیکه و گذاشت لبانم روی

 محکمی لحن با میدوخت چشمانم به را مقتدرش

 :گفت

 ...نباش نگران -

 هیچ هب دیگه پیشتم من بیفته که هم اتفاقی هر

 ...نمیزارم تنهات لحظم یه حتی عنوان

 ...باشی کنارم تو تا میریزم بهم دنیارو همه شده



 و ارام اغوش مهمان مرا هم باز و گفت را این

 ...کرد گرمش

 وجودم اتش روی بر که بود ابی مانند هایش حرف

 ...شد ریخته

 اداره به دقیقه چند از کمتر عرض در و زود خیلی

 ....رسیدیم پلیس

 یوارد به ناراحتی با درحالیکه و فرم لباس با پویا

 ...امد سمتمان به ورودمان با بود زده تکیه

 :فتگ و گذاشت ام شانه روی بر را دستش دیدنم با

 اواقع دیگه من نقره شده پیچیده موضوع خیلی -

 ...موندم

 پویا به رو من از قبل مسیح که بزنم حرفی خواستم

 :گفت



 یعنی حتما بیاد شناسایی واسه باید نقرم گفتی -

 نداره؟ راهی

 به یدست پریشانی با و داد تکان سری تاسف با او

 :گفت و کشید موهایش

 و فرستاد بیرون را اش عصبی نفس مسیح...نه -

 :گفت میپیچید کمرم دوره را دستش درحالیکه

 ....بریم پس باشه -

 لوتخ سالن سمت به حرفی کوچکترین بدون پویا

 و من شد سرازیر ها پله از و رفت تاریکی نیمه و

 ...سرش پشت در هم مسیح

 ...شد وارد و کرد توقف اتاقی درب جلوی باالخره

 اتنه که روبرویم خالی و سرد اتاق به ورودمان با

 دراز رویش بر شخصی و داشت قرار ان در تختی



 شده کشیده رویش بر رنگی سفید مالفه و کشیده

 ...شد خارج بدنم از روح بود

 ...افتاد لرزش به نامحسوسی طور به بدنم

 هدرحالیک بود شده لرزیدن متوجه گویا که مسیح

 وشمگ زیر میکرد تر تنگ دورم به را دستش حلقه

 :کرد زمزمه بخشش ارامش و بم صدای با

 ...پیشتم من عزیزم باش اروم -

 نمیتوانستم اما بود کرده دلگرمم هایش حرف

 ...بردارم روبرویم تخت را نگاهم

 ودب ایستاده تخت نزدیک که پویا منوال همین در

 ...زد پس را مالفه یکباره

 سنف ارمان الود خون البته و جان بی جسم دیدن با

 ...شد مبحوس ام سینه در



 ...نداشتم خوردن تکان قدرت

 دو اش پریده رنگ و سرد صورت روی بر نگاهم

 ...میزد دو

 ...مرده او کنم باور نمیتوانستم

 اپوی پریشان و زده غم صورت به را ناباورم نگاهه

 کباری لحظه هرچند را دستش کالفگی با که دوختم

 :زدم فریاد تقریبا و میکشید صورتش به

 ...نه -

 ...نمیکنم باور من

 چرا؟ اخه

 بمیره؟ باید ارمان چرا

 گرانین با درحالیکه و برداشت سمتم به قدمی پویا

 :گفت میکرد نگاهم



 ...نقره نمیدونم بخدا -

 ...شاید

 :گفتم صبرانه بی ای کننده کر جیغ با

 چـــــــــــــی؟ شاید -

 و من میان را اش درمانده و پریشان نگاهه پویا

 :زد لب ارامی به و کرد بدل و رد مسیح

 سال دو مثل هشداره و تهدید یه بازم شاید -

 ...پیش

 اخم صورت به ناخوداگاه امیدم نا و افسرده نگاهه

 ...بود کشیده مسیح خواستنی و الود

 ...میگفت راست پویا

 ...بود هشدار ارمان شدن کشته و مرگ حتما



 ...مسیح و من دوباره جدایی برای بود هشدار

 ؟...چرا اما

 یتنهای به محکوم خوشبختی اوج در همیشه من چرا

 بودم؟

 ...میکشیدم دست مسیح از باید چرا

 مسیح زیبای چشمان حواله را امیدم نا نگاهه

 ...کردم

 بود خوانده راحتی به چشمانم از را دلم حرف گویا

 درب سمت به یکباره که بزند حرفی خواست

 عصبی و خشمگین صدای درحالیکه و دویدم خروج

 صدایم فریاد با که میشنیدم سرم پشت را اش

 ....کردم فرار انجا از میکرد



 محکومم من میشد تکرار مدام وجودم در صدایی

 ...تنهاییم به

 ...بمونم تنها باید

 ..نبینن صدمه اطرافیانم تا

 به درحالیکه و دادم تکان دست تاکسی اولین برای

 تهران به بالفاصله میریختم اشک سختی

 ...بازگشتم

 ....کردم باز را اپارتمانم درب سستی با

 ردد و غم از موجی هایم تنهایی پناهگاه به ورودم با

 ....کرد احاطه را ضعیفم قلب

 سر میزدم تکیه ان به درحالیکه و بستم را در

 ....زدم زانو ها پارکت روی بر و خوردم

 ...گرفت قرار زانوهایم روی بر و شد مشت دستانم



 ...کرد سد را تنفسم راهه درشتی بغض

 ....لرزید قلبم

 ...لرزید هایم شانه

 ...لغزید گونه روی بر هایم اشک و

 ....ام بیچارگی از

 دل تهه از بود پیچیده تنم در که عمیقی درد از

 ...زدم فریاد

 ...کردم گله

 ...خدا از

 ...ام شده نفرین سرنوشت از

 ...بود افتاده شماره به هایم نفس

 ...زدم زار دل تهه از و زدم زنگ چنگ گلویم به



 بی هک بود گذشته دقیقه چند و ساعت چند نمیدانم

 ...بودم ریخته اشک وقفه

 و مرفت تاریکم اتاق به لرزان و سست هایی قدم با

 و بردم دست...اوردم در را شالم و مانتو حالی بی با

 ام ساله دو های تنهایی رفیق که را ارامبخشم قرص

 ...خوردم اب کمی مقدار با و کرده خارج جلد از بود

 ناهپ تختم به خواستم میسوخت شدت به چشمانم

 ...شد مانعم اپارتمان زنگ صدای که ببرم

 کی انداختم دیوار روی ساعت به نگاهی تردید با

 ...میداد نشان را صبح

 را ان و رساندم در به را خود نامتعادل هایی قدم با

 ...کردم باز



 حبس ام سینه در نفس روبرویم شخص دیدن با

 ...شد

 ارهیکب مسیح خشمگین و ناراحت چشمان دیدن با

 و شد متوجه زودتر او که ببندم را در خواستم

 فشار با میگذاشت در الی را پایش درحالیکه

 پشت را ان و شد وارد و کرد باز را در کوچکی

 ...بست سرش

 و درماندگی از بدنم درحالیکه تامل ای لحظه بدون

 ام ترسیده و الود اشک نگاهه و میلرزید ضعف

 با بود اش عصبی و متعصب چشمان در خیره

 ویر بر را دستانم کف....کشید اغوشم در خشونت

 سشپ میکردم سعی درحالیکه و گذاشتم اش سینه

 و بغض تاثیره از دار خش و رگه دو صدایی با بزنم

 :نالیدم گریه



 ...مسیح برو -

 ...بروووو میکنم خواهش

 ...بزاررررر تنهام

 ...بدم دستت از نمیخوام من

 و پدر مثل هم تورو جنازه و بیام روز یه نمیخوام

 ...بگیرم تحویل مادرم

 ...نداررررم طاقت دیگه

 تنگ را دستانش ی حلقه هایم حرف برعکس او اما

 :گفت ارام اما عصبی و کرد تر

 ...نقره باش اروم -

 ...ترسیدی میدونم

 ...افته نمی اتفاقی همچین هیچوقت باش مطمئن



 ...نمیزارم تنهات دیگه

 ...نقره میکنم حل مشکلو این هم با

 ...تنهایی بسه دیگه....هم با

 ...میبینی حاال میکنه معجزه عشقمون

 ودب شده قطع متدرجا ام گریه حرفهایش شنیدن با

 ...گرفت ارام اش سینه روی بر سرم و

 ...کشیدم عمیقی نفس و بستم را چشمانم

 شود مبدل حقیقت به هایش حرف میخواست دلم

 ...برسیم ارامش به سال دو گذشت از پس و

 ...میرسید دوری و واهی خیال هرچند

 مهمان کم کم را خواب مسیح بخش ارامش وجود

 و شد متوجه او ظاهرا که میکرد ملتهبم چشمان

 انداخت می زانوانم زیره را دستش یک درحالیکه



 به و کرد بلندم دست دو روی بر پرکاهی مانند

 ....رفت خواب اتاق سمت

 لکپ درحالیکه قدرتمندم و مقتدر حامی به فکر با

 با دبو شده سنگین ارامبخش قرص تاثیره از هایم

 :زدم لب و کردم نگاهش ارامی به ناتوانی

 ....مسیـــــــــح دارم دوست -

 و محوش لبخند و دیدم را شیدایش و عاشق نگاهه

 و مب صدای و نشاند ام پیشانی بر که ارامی ی بوسه

 :گفت که صالبتش با

 ...پیشتم من عزیزم بخواب -

 از که ای اهسته های زمزمه صدای شنیدن با

 ازب را چشمانم اهسته میرسید گوشم به پذیرایی

 ....کردم



 مسیح خالی جای دیدن با

 تتخ روی بر و دادم قرار بدنم گاه تکیه را دستم

 ...شدم خیز نیم

 تاب اب همراه داشتم تن به تنگی ای لوله یخی شلوار

 ....ساده مشکی

 روی بر و اوردم در کمد از را ام مشکی و بلند شاله

 بیرون اتاق از اهسته و انداختم ام برهنه های شانه

 ...رفتم

 رب هم کنار در که مسیح و پویا و عطرین دیدن با

 هم اب اهسته پویا و مسیح و بودند نشسته مبل روی

 :گفتم اهسته و رفتم سمتشان به میزدند حرف

 ...سالم -

 ...چرخید سمتم به سرهایشان صدایم شنیدن با



 درحالیکه و امد سمتم به خوشحالی با عطرین

 :گفت میکرد حلقه ام شانه دوره را دستش

 ...خواهری سالم -

 خوابیدی؟ خوب

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 ....ارهـــ -

 باز با و انداختم پویا نگران چشمان به ارامی نگاهه

 یزچ همه دادم اطمینان او به چشمانم کردن بسته وو

 ...است مرتب

 روی رب او اما بنشینم مسیح کناره در میخواست دلم

 ...منداشت ای چاره پس بود نشسته نفره یک مبل

 را مدست مچ که بگیرم فاصله او از تا کردم کج قدم

 ...شد مانع و گرفت دست در نرم



 ...چرخاندم سمتش به را رویم

 از کند باز را ابروهایش کور گرهه اینکه بدون

 و نشست نفره دو مبل روی بر و شد بلند جایش

 رهکنا در نیز را من و میکشید را دستم درحالیکه

 وو جذاب صدای با و وار زمزمه مینشاند خود

 :گفت گیرایش

 ...خودم کناره بشین -

 ...کرد حلقه ام شانه دوره را دستش و گفت را این

 ...ودب برده پی درونم حال به رفتارم و نگاه از هم باز

 قول به که میکرد درک خوب را احساساتم چقدر

 اشوب و حاالت متوجه هایم نفس صدای از خودش

 ...میشد درونم



 دوسال این گذشت میفهمیدم سادگی به من و

 ...بیاورد وجود به عشقمان در ای وقفه نتوانسته

 اورده ارمغان به تنهایی و عذاب روزش هر چند هر

 ...بود

 ...اما

 :گسست هم از پویا صدای با افکارم رشته

 هم تو که گرفتیم تصمیمایی یه مسیح و من نقره -

 ...باشی جریان در باید

 به ار پرسشگرم نگاهه پویا های حرف پایان از پس

 :گفتم و دوختم صورتش

 میگیریم؟ جواب اینجوری بنظرت پویا -

 ...نکرده پیدا مدرکی هیچ پلیس وقتی



 و زد چانه زیره را دستش حرفم ادامه در پویا

 :گفت مصرانه

 هدفمون به میتونیم باشیم هماهنگ هم با اگه -

 ...برسیم

 نم نظره زیره بکنین قراره هرکاری نکن فراموش

 ...ادارس و

 ...نیست این جز ایی چاره

 ...هنقر شه تموم کشتار و کشت این یجایی باید

 به و دادم تکان حرفش تایید در ناراحتی با را سرم

 :گفتم ارامی

 ...مسیح ولی باشه -

 :گفت محکم و فشرد را ام شانه مسیح

 ...نباش نگران عزیزم برمیایم پسش از هم با -



 ...میگه راست پویا

 ...نمونده این جز ایی چاره

 دلگرمم همیشه مثل هایش حرف و مسیح وجود

 ظاهرا که هم پویا و کردم موافقت پس بود کرده

 خواست و شد بلند جایش از بود تاییدم منتظره

 و شد بلند جایش از هم عطرین که کند خداحافظی

 غوشما در درحالیکه و امد سمتم به پویا به توجه بی

 :کرد نجوا گوشم زیر میگرفت

 ...دیگه برم منم -

 ...باشین تنها باهم یکم بهتره دوری سال دو بعده

 هب ارامی ضربه و گرفت رنگ حرفش از هایم گونه

 :گفتم اعتراض با و زدم بازویش

 !عطــــــــرین -



 :گفت و داد را پاسخم خنده با او

 ...کوفت و عطرین -

 ...حیا بی میندازه گل لپاش من واسه چه

 ...وقت یه نکنین عمه منو عقد قبل تا

 عصبانیت با و شد درشت هایش حرف از چشمانم

 :گفتم حرص و

 ...برو نکردم لهت نزدم تا -

 ...رفت در سمت به و کرد بلندی ی خنده او

 :گفت و زد رویش به لبخندی پویا منوال همین در

 نمم یجایی تا نیست زحمتی و میشه اگه راد خانم -

 ....نیوردم ماشین برسونین



 و زد لبخندی اجبار روی از و میلی بی با عطرین

 :گفت

 ...نیست زحمتی میکنم خواهش -

 با همراه اجمالی خداحافظی از پس و گفت را این

 ....شدند خارج اپارتمان از پویا

 دوره مسیح دست که میکردم نگاه را رفتنشان

 ستب می را اپارتمان درب درحالیکه و پیچید کمرم

 به شیفتگی با و چرخاند خود سمت به را من

 :گفت و شد خیره چشمانم

 ای؟ نقره چشم چیه وقت االن گفتی اگه -

 شنمای به را هایم گونه چال که زدم زیبایی لبخند

 :گفتم زیبایش چشمان در غرق و گذاشت

 ....نمیدونم -



 :گفت عاشقانه و زد عمیقی لبخند

 ....کنم اعتراف بهت وقتشه -

 به و داده قرار سینی در مرتب را چای فنجان دو

 انهخریدار و امیز تحسین نگاهه با که مسیح سمت

 تعارفش زنان لبخند و رفتم میکرد براندازم ای

 ...کردم

 ...گرفت دست در را فنجانش سکوت در

 ....بود هایش حرف شنیدن تاب بی قلبم

 است قرار دیگر لحظه چند تا میدانستم که چرا

 مرا مساله همین و بردارد احساساتش از پرده

 .....بود کرده زده هیجان

 اههنگ و نشستم کنارش در مصنوعی ارامش با ولی

 مدستان گرمش دستان که دادم پاسخ را منتظرش



 با و گرفت دست در بود خورده گره هم در که را

 :کرد شروع اش مردانه بم و ارام لحن و ارامش

 تا همیشه مثل روزمره کارای از خسته شب اون -

 کرده کار مهم نقشه یه سره سپهر با صبح نزدیکای

 اینکه اب تهران برگردم گرفتم تصمیم یهو که بودیم

 ...بود کرده رو عمارت هوای دلم اما بود وقت دیر

 سفید 3مزدا یه پارکینگ تو که بودم رسیده تازه

 ...کرد جلب نظرمو

 یه پدرم حتما کردم فکر اما بودم کرده تعجب

 ...خریده جدید ماشین

 یقبل برنامه بی و یهویی کارای این از معموال چون

 ...میکرد



 دیدم که عمارت تو اومدم و شدم ماشین بیخیال

 ...روشنه اشپزخونه برق

 ...شدم خوشحال

 ...بیدارن عطرین یا مامان حتما کردم فکر

 ...کردم تند قدم پس

 که تهباف موهای با ناز کوچولو فرشته یه دیدن با اما

 ...ایستاد کار از لحظه یه قلبم میخورد اب داشت

 و اوردی پایین رو لیوان که شدم تر دیوونه وقتی

 ...دیدم رو خوشکلت و رنگ ای نقره چشمای

 حل چشمات رنگه تو دارم میکردم احساس

 ...میشم

 میخواست دلم...نداشتم خوردم تکون قدرت

 کوچولو دختر این شم مطمئن تا بشنوم صداتو



 یهو تو ولی نیست زدم خواب و خسته ذهن توهم

 ...کردی فرار و شدی متوجه انگار

 راحت خیلی بوت خوش عطر سرمست من و رفتی

 ....باختم قلبمو

 تادهایس همونجا دقیقه چند نمیدونم رفتنت از بعد

 ...میکردم نگاه خالیت جای به و بودم

 ....بیدار یا بودم خواب نمیدونستم هنوزم

 روم اینطوری دختر یه که بود این از تعجبم بیشتر

 ... گذاشته تاثیر

 ساحسا بی و سرد مخالف جنس به نسبت که منی

 ...اومد نمی چشمم به هیچکس و بودم

 ....بودم باخته قلبمو راحتم خیلی

 ...گرفتم تصمیم یهو



 ...میفهمیدم باید

 ...میرسیدم باور به باید

 ...شم اروم تا

 ...عطرین اتاق سمت شد کشیده پاهام ناخوداگاه

 ...میکنم پیدات اونجا میگفت بهم مبهمی حس

 ..بودم دل دو

 ...ایستادم دقیقه چند اتاق در پشت

 ...بود مونده در دستگیره رو دستم

 ...نه یا درسته کارم نمیدونستم

 این بار اولین برای احساس، و عقل تصمیم بین

 ...کرد غلبه که بود احساسم

  اتاق تو اومدم صدا و سر بی و اروم



 هفرشت مثل که دیدمت  رسیدم که تخت نزدیک 

 ...بودی خواب غرق عطرین کناره ها

 بس از کنم بغلت لحظه همون میخواست دلم

 ...برام بودی شده خواستنی

 تاقا از  تا زدم نهیب خودم به بود زحمتی هر به ولی

 ...بیرون بیام

 بارهدو میخواست دلم خیلی ولی خودم اتاق تو رفتم

 ...کنم نگات وو بشینم فقط و اونجا برگردم

 ...نمیشه میدونستم اما

 ...بود بعید من از قراری بی همه این

 ....بودم شده عصبی گانم بچه رفتار و خودم از

 زدم عمارت از موقع همون و نیاوردم طاقت دیگه

 ...بیرون



 مونمب اونجا دیگه دقیقه یه فقط اگه میدونستم چون

 ....میشم پشیمون ازش بعد که میکنم کاری

 هب و روندم هدف بی خیابون تو صبح تا شب اون

 ...کردم فکر ترسیدت و معصوم نگاهه و چشمات

 ...شدنم طاقت بی و خودم رفتارای به

 ...رسیدم نتیجه یه به اخرشم

 تدوس و معصوم فرشته یه به باختم دلمو که این

 ...داشتنی

 دبی برم رو روزی چند بودم مجبور روز اون فردای

 ...عربی شرکت یه با همکاری واسه

 ...دیدمت و اومدم بازم رفتنم قبل ولی

 نزدیک خونت شدم متوجه و رفتی عمارت از وقتی

 ...عمارته به



 ...کردمم بدرقت نگاهم با روز اون

 لیو بشنوم صداتو و بیام جلو میخواست دلم خیلی

 .....میکردم صبر باید و نمیشد

 رمجبو و کشید طول خیلی کارام تصورم برعکس

 هرانت و شمال شرکت طرفی از و بمونم بیشتر شدم

 ...بود هم

 مکاری شلوغی اوج تو و شد تموم طاقتم اینکه تا

 دور زا بازم و بیام حداقل و برگردم گرفتم تصمیم

 یخیل عطرین برگشتم وقتی ولی کنم تماشات

 شده نحوی هر به و حتما میخواست و بود خوشحال

 ...بیرون بکشه مارو



 یلدل نمیدونستم و بودم کرده تعجب رفتاراش از

 ای نقشه بودم مطمئن ولی چیه اصرارش همه این

 ...داره

 سوپرایز دیدم وقتی داشتم حالی چه نمیدونی

 ...بوده تو حضوره عطرین

 ارودنی هدیه بهترین ناخواسته و ندونسته خواهرم

 ...بود داده بهم

 رایب من قلب میشدی نزدیکتر بهم که قدمی هر با

 ...دمیش تر طاقت بی و تر تاب بی اوردنت بدست

 واقع در بودم شده خوشحال خیلی قبولیتون از

 یشترب تا بود اومده پیش برام ای العاده فوق فرصت

 .....باشم کنارت

 ...دادم رو ویال پیشنهاد پس



 ...کردی قبول تا شدم زنده و مردم بار هزار

 ...بودم شده خوشحال خیلی

 ...اومدنت واسه میکردم شماری لحظه

 ارتمانیاپ همون تو و نداشتم ویال به رقبتی هیچ قبال

 اپید هدف ولی میکردم زندگی بردمت بار یه که

 ...بودم کرده

 هک صمیمیم دوستای از یکی از و شدم کار به دست

 یکی خواستم داشت مهارت العاده فوق کارش تو

 دیزاین چشمات همرنگ درست ویالرو اتاقای از

 ...کنه

 ارمان روز اون وقتی شدم حالی چه میدونه خدا فقط

 عطرین ماشین تو حال بی و بود شده مزاحمت

 ...دیدمت



 و رد ی حواله مشتمو تا گرفتم خودمو جلوی خیلی

 یه مثل که دیدم رو ضعفت وقتی ولی...نکنم دیوار

 بودی شده درمونده معصوم و ناز کوچولو دختر

 بغلت و بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

 ....کردم

 یخیل لعنتی ارمان اون و گذشته مورد در حرفات از

 ودمخ با و افتادی بزرگی مخمصه تو فهمیدم راحت

 ...کنم خالصت شرش از شده هرطور بستم عهد

 تماس نفر چند با روز همون ولی ندونی شاید

 ...کنن تحقیق  ارمان درباره خواستم و گرفتم

 دمبو داده قول بودین ارایشگاه که شب اون یادته

 دوستم مبیفت راه که این قبل دقیقا اما دنبالتون بیام

 درباره مهمی اطالعات گفت و گرفت تماس باهام



 ینهم به پیشش برم خواست ازم و کرده پیدا ارمان

 ...نمیام گفتم و گرفتم تماس عطرین با خاطر

 دلم و بودم گرفته عجیبی دلشوره چرا نمیدونم ولی

 ...دنبالتون نیام نمیشد راضی جور هیچ

 هب که همونجور و گرفتم تماس دوباره دوستم با

 یحتوض برام خواستم ازش میروندم ارایشگاه سمت

 دو اون از ارمان گفت بهم ناباوری کمال در...بده

 از ییک تو رو اولش سال یک بوده پاریس که سالی

 زا پس و شده بستری اونجا روانی بیمارستانای

 ...شده مرخص درمانش طول گذشت

 تا ردمک بیشتر سرعتمو و ترسیدم خیلی حرفاش از

 ...برسونم بهتون خودم

 ...خطره در جونت میزد نهیب بهم بدی حس



 از ماشین یه دیدم وقتی شد خارج بدنم از روح

 هایستاد مات تو و طرفت میاد داره سرعت با روبرو

 ...بودی

 ...نمیزنه دیگه قلبم کردم احساس

 خدارو وجود تمام با دادمو گاز لحظه اخرین تو فقط

 ...زدم صدا

 .......نیاد سرت بالیی و نگیره ازم تورو تا

 تراح خیالم بغلم تو افتادی و کردم لمست وقتی

 ...شد

 ...هستی که

 ...دارمت هنوز که



 نکهای بخاطره میدونستم...میداد ازارم چیزی یه ولی

 گفتی دروغ به نکنی ماجرا قاطی رو عطرین و من

 ...نبوده ارمان ماشین اون صاحب

 ...نمیخواستی رو کمکم تو

 حاضر و بودم جدی و محکم تصمیمم تو من ولی

 ...بکشم عقب قیمتی هیچ به نبودم

 نخوای تا دادم هشدار بهت جشن شب همین بخاطر

 ...بزنی کنار منو

 احساس بی بهم نسبت میخوندم چشمات از

 ...نیستی

 ...بودی سرد باهام که وقتی حتی

 ...واسم بود رویا یه مثل حضورت و ویال به ورودت



 منو ارمان های مزاحمت خوشحالی اوج تو دقیقا ولی

 ....بود کشیده عصبانیت و جنون مرز به

 ...شدم کار به دست پس

 تیح و کردم تالش کردنش پیدا برای دفعه چندین

 رفاح این از تر زرنگ اون ولی رفتم قدمیش یک تا

 ...نمیداد من ی تله به دم و بود

 یادته؟ رو شب اون

 فتارر سوتفاهم بخاطر عصبالنیتت اوج تو که شبی

 و متنفری ازم بگی خواستی  مریم با من صمیمانه

 ...داری بهم احساسی چه خوندم چشمات از من

 ...داری دوستم توام فهمیدم

 خوشی از اما بودم ناراحت ازت اینکه با شب اون

 ...نبودم بند پا روی



 رو اتفاقاتش و صوری نامزدی جریانات دیگه

 ارک اون مخصوصا اتوسا رفتارای اما میدونی خودت

 ارانگ و بود ریخته دارو شربتت تو که احمقانش

 ارید حساسیت الپیدم به تو میدونست خوب خیلی

 ...بود کرده مشغول رو ذهنم

 ارشک این با ولی بودم کرده شک بهش اونم از قبل

 نم که میفته اتفاقایی داره شدم مطمئن تقریبا

 ...خبرم بی ازشون

 و هبگ چیزی تو به اینکه بدون خواستم عطرین از

 چیزه ببینه و اتوسا وسایل تو بگرده کنه نگرانت

 ...نه یا میبینه مشکوکی

 تا....نکرد پیدا چیزی اما گشت روز چند عطرین

 اتاقش کناره از اتفاقی خودم وقتی روز یه اینکه



 زنگ همراهش تلفن شدم متوجه میگذشتم

 ....اتاقش تو رفتم و شدم کنجکاو میخوره

 

 ودب کرده فرامرش اتوسا احتماال و نبود اونجا کسی

 ...ببره خودش با رو همراهش

 اهنگ میزد زنگ بهش مدام که ای شماره به شک با 

 مدوست به اونو اومد ذهنم به اتفاقی خیلی و کردم

 ...کیه ماله بفهمه و کنه پیگیری تا بدم

 کمال در و گرفت تماس باهام دوستم شب همون

 ...ارمان به مطعلق شماره گفت بهم ناباوری

 یبالی تا گرفتم رو خودم جلوی بود زحمتی هر به

 ....نیارم اتوسا سره



 یهویی و احمقانش و مشکوک رفتارای متوجه حاال

 ...میشدم شدناش غیب

 ....کنم رفتار عجوالنه نمیخواستم

 هدفشون مطمئنا و بودن همدست هم با ارمان و اون

 من که زمانی درست اونم...بود دوتا ما کردن جدا

 عقدمون به چیزی و بودم اورده دستت به کامل

 ...نمونده

 ...رفت پیش من تصور فرای چیز همه ولی

 ....مادرت و پدر شدن کشته

 و قعاش چشمان به درحالیکه و کشید عمیقی نفس

 به ربیشت را من بود شده خیره ام نشسته اشک به

 :گفت و فشرد خود

 ...بود شوک یه واسم مرگشون -



 جز بودم کرده اماده اتفاقی هر واسه خودم من

 ...این

 نمیخواست دلم و بود کرده کالفم تو وضعیت

 ...بزارم تنهات

 یزمان درست اونم اتوسا شدن غیب دوباره طرفی از

 ردرگی فکرمو بودن شده کشته مادرت و پدر که

 ...بود کرده

 انجری در اونو که پویا کمک به و بدبختی هزار با

 یفردا دقیقا اتوسا فهمیدیم بودم گذاشته ماجرا

 ...دبی رفته رادمهر خانم و اقا مرگ

 ...دبی بره نمیتونست شغلش خاطر به پویا

 ...میرفتم باید من پس



 بزارم تنهات شرایط اون تو نمیخواست دلم هیچ

 ....بودم مجبور ولی

 ....بیارم در ماجرا این از سر تا میرفتم باید

 و پویا کمک با راحت خیلی اونجا رسیدم وقتی

 های هتل بهترین از یکی تو رو اتوسا همکاراش

 ...کردم پیدا دبی

 سما تا دو فقط هتل اون های شده پذیرش لیست تو

 ....اتوسا ام یکی و ارمان یکی بود اشنا

 رقرا و دیدن برای باید چرا اونا بود این از تعجبم

 انبی و کنن طی رو مسافت همه این هم با گذاشتن

 ...دبی



 تماس باهام پویا که بودم سوال این جواب دنبال

 دعیم شکوهی شایان اسم به کسی گفت و گرفت

 ....شده زده اسمش به  پدرت اموال شده

 وبیخ حال موضوع این شنیدن با مطمئنا میدونستم

 ...میکنی پناهی بی احساس و نداری

 هاتتن و بمونم اونجا نمیتونستم این از بیشتر

 ...بزارم

 ....رسوندم بهت خودمو سریع همین برای

 نابودی به همت کمر کسی میفهمیدم خوب خیلی

 و کیه ادم اون نمیدونستم اما بسته خانوادت و تو

 ....چیه دلیلش

 ومش نقشه این های مهره فقط اتوسا و ارمان بنظرم

 ...بودن



 ...میشناختم رو شکوهی شایان

 محسوب تهران مهندسین ترین سرشناس از یکی

 ...میشد

 لیخی اینکه با و بود کرده تحصیل کشور از خارج

 ...داشت تهران تو موفقی شرکت بود جوون

 نهمی به و بود باخته من از مناقصه چندتا تو ولی

 ...نداشتیم هم با خوبی چندان ی میونه خاطر

 پدرت اموال صاحب شایان گفتی وقتی روز اون

 ....کردم تعجب خیلی شده

 رابطه هیچ پدرت میومد یادم که اونجایی تا چون

 ...نداشت اون با کاری

 ...دیگه نزدیک روابط به برسه چه



 هک باشه داشته اون به میتونست بدهی چه پس

 ...بزنه نامش به رو اموالش تمام بخواد

 ...بودم شده گیج حسابی

 هاضاف بهشون شایانم حاال ارمان و اتوسا بر عالوه

 ....بود شده

 لح دنبال بودیم افتاده پویا با که بود روزی چند

 داص و سر بی و زودتر میخواستم طرفی از و مشکل

 چی همه دوباره که کنیم عقد پدرت فوت بخاطره

 ...خورد بهم

 زندگیم روز بدترین رفتی عمارت از که روز اون

 ...بود

 ...دارهن برگشتی رفتن این میگفت بهم حسی یه

 ...چیه رفتارت دلیل نمیدونستم



 ...ترسیدی چیزی از بودم مطمئن ولی

 ...زدم زنگ بهت

 ...نزدیم حرف خوب

 ...نرفت پیش خوب

 ...میکرد خفم داشت دوریت

 ...کشید طول دقیقه دو فقط

 ...زدم بهت حرفارو اون اینکه از بعد دقیقه دو

 ...افتادم راه

 ولی بزارم پا زیره شهرو تمام شده میخواستم

 ...کنم پیدات

 ...خودم واسه دارم نگهت و کنم پیدات

 ...نشی تنهاتر این از تا



 ...کنم تحمل دوریتو نمیتونستم

 ...افتادم راه پس

 زنگ گوشیم که بخوام کمک پویا از میخواستم

 ...خورد

 و فتمبی راه تا بودم شده ماشینم سوار وقتی درست

 ...پیشت بیام

 ...شدم تهدید

 ...بردارم سرت از دست

 ...نشم نزدیکت که

 ...میکشنت بشم اگه که

 ...میدم دستت از همیشه واسه و

 ...زدم داد



 ....نه گفتم

 ...نمیزارم گفتم

 ...شد قطع ارتباط ولی

 ...دلم تو افتاد ترس

 هواس کردنت پیدا واسه نه ولی زدم زنگ پویا به

 ...مواظبتت

 ...باشه مراقبت که

 پیدا دهش هرطور اتفاقارو این مسبب گرفتم تصمیم

 ...کنم

 ثلم درست باشی شده تهدیده توام میدادم احتمال

 ...من

 ...کردم انتخاب تورو راهه پس



 ....باشیم دور هم از بودیم مجبور ما

 ....بودیم تنهایی به محکوم

 نم ولی کشید طول سال دو لعنتی محکومیت این

 ...ننشستم بیکار

 تهبس دره به مدام ولی کردیم تالش خیلی پویا با

 ...میخوردیم

 ...میگفت بدت حال از پویا

 ....عمیقت ی کینه و افسردگی و کالفگی از

 میدونستم...میکشه عذاب داره عشقم میدونستم

 هم تو میکشم عذاب دوریت از من که اندازه همون

 ....منی  مثل

 ...نداشتم ایی چاره ولی

 ...کنم حمایتت دور از اینکه جز



 منیست باهات میکردی فکر که وقتی درست من

 ...داشتم خبر ازت و بودم همرات لحظه به لحظه

 ...بگیری انتقام داری قصد میدونستم

 متوجه سردت های حالت و رفتارها از خوب

 ...میشدم

 راه رو شرکتت داری قصد داد خبر بهم پویا

 ....بندازی

 خودشم و بودی مشکل دچار مالی لحاظ از ولی

 ...کنه کمک بهت تا نداشت انچنانی پسنداز

 ...یبرس خواستت به میخواستم چون کردم کمکت

 ...بود خودم خواسته تو خواسته چون



 و دور از و نمیومدم روز هر اگه دوسال اون تو

 کرده گم چیزی یه روز اون نمیدیدمت نامحسوس

 ...بودم عصبی و داشتم

 تر ضعیف روز هر میدیدم وقتی میگرفت دلم

 ...میشی

 یگهد نمیتونستم و میشدی اب داشتی چشمام جلو

 ...بیارم دووم

 مبه پویا  و کردم شرکت مناقصه شروع محض به

 ات بود وقتش پس کنی شرکت قراره توام گفت

 ....کنیم عملی رو سالمون دو نقشه

 زا مشکوکی حرکت و مدرک نه دیگه سال دو بعده

 ....ارمان نه و بود زده سر اتوسا

 ....بود عجیب ارمان سکوت همه از بیشتر



 ...نیومده سراغت بارم یه حتی میدونستم خوب

 ...بود کرده درگیر ذهنمو شدید مساله این و

 دو هبعد شدم مجبور برسم هدفم به اینکه خاطر به

 ...باشم سرد باهات شدیم نزدیک بهم که سال

 گیردر تو هرچند کنم درگیر تورو نمیخواستم چون

 ...نداشت ای فایده کارام و بودی شدعه

 وت اتوسارو وقتی کشیدی زجری چه دیدم چشم به

 رو ازدواجمون و نامزدی خبره و دیدی شرکتم

 نیک حفظ غرورتو بازم میکردی سعی ولی شنیدی

 ...نشکنیش و

 اردو پویا و من ی نقشه با اتوسا نداشتی خبر تو

 برای من اصرار و نامزدی طرفی از و شده شرکت



 بهش شدن نزدیک برای نقشس یه اونم با ازدواج

 ...کاراش از اوردن در سر و

 شکوهی شایان اونم و داشتیم اسم یه فقط ما چون

 ...بود

 رمبخ زمان تا انداختم عقب اتوسارو با عقدم ماه سه

 ...برسم هدفم به و

 شمب نزدیک اون به بیشتر بتونم اینکه بخاطره

 زیاد هرچند کنم برخورد سرد باهات بودم مجبور

 بهم عطرین وقتی همین بخاطره و نبودم موفق

 بد حالت رستوران تو و نبوده خوب حالت گفت

 ینکها محض به و بگیرم خودمو جلوی نتونستم شده

 بارهدو و نکردم صبر ام دقیقه دو رسووندم رو اتوسا

 ...عمارت برگشتم



 .... عطرین اتاق به اومدم اول

 دیده که باری اولین و پیش چندسال خاطرات

 ....بود شده زنده برام بودمت

 خیلی اتاقه تو تنها عطرین دیدم وقتی ولی

 ...ترسیدم

 وونمدی داشت باشه اومده سرت بالیی اینکه فکره

 ...میکرد

 ...نبودی ولی گشتم عمارتو کل

 تو اومدم وقتی که بودم شده امید نا تقریبا دیگه

 ...دیدمت اتاقم

 تو و نزدیکی این به اونم ها مدت بعده حضورت

 ........بود رویا یه مثل اتاقم



 بودمت دیده که باری اولین مثل درست موهاتو

 زده کنارش هم کوچولو رز گل یه و بودی بافته

 ...بودی

 تلمس لحظه یه فقط اینکه واسه میکشید پر دلم

 ...کنم

 ...نمیبینم خواب کنم باور که

 ستمنتون ولی بگیرم خودمو جلوی کردم سعی خیلی

 ...و

 :گفتم و زدم لبخندی بغض میان در

 ...کردی بغلم و اومدی -

 میکردم فکر همش...رفتم کلنجار خودم با چقدر

 بودمت دیده و بودم شده بیدار چون...دیدم خواب



 شدم بلند دوباره وقتی و برد خوابم دوباره ولی

 ...نبودی دیگه

 :گفت و داد تحویلم جذابی لبخند

 و نمیرفتی شایان با و نمیکردی کارارو اون اگه -

 دست از اختیارمو راه تو شاید شمال میومدی باهام

 ...میکردم اعتراف بهت چیرو همه و میدادم

 :داد ادامه عصبی

 ...شایان با تو ولی -

 ...ببینم اون با تورو نمیتونم من

 ...میکنه عصبیم تو به نگاهاش

 میزنه زل بهت شیفتگی با اونجور وقتی میخواد دلم

 بخاطره اگه باش مطمئن و کنم خورد چونشو



 وقت خیلی نبودم سکوت به مجبور و نبود نقشمون

 ....بودم کرده کارو این پیش

 صادقانه اما شد خوشی از ماالمال قلبم حسادتش از

 :گفتم

 شم نزدیک بهش مجبورم میدونی که خودت -

 ...مسیح

 ورهد را دستانش درحالیکه علنی خشونتی و اخم با

 :گفت ارامش و بم صدای با میپیچید کمرم

 ....نداره وجود بایدی هیچ -

 :گفتم ناراحتی با چشمانش در خیره

 ...اما -

 با اما ارام یکباره و شود تمام حرفم نگذاشت

 ...کرد هایم لب بوسیدن به شروع خشونت



 روی بر را دستم یک و شد بسته ناخوداگاه چشمانم

 مگذاشت اش شانه روی بر را دیگرم دست و سینه

 و انداخت زانوانم زیر دستی که کردم همراهیش و

 وابخ اتاق سمت به کند جدا هایش لب اینکه بدون

 ...رفت

 رب درحالیکه و گذاشت تخت روی بر را من اهسته

 دیممیکشی نفس سختی به دو هر و میزد خیمه رویم

 تب نیلح با و چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی

 :گفت عاشقانه و دار

 ...نقره شی خانمم میخوام -

 میدی؟ اجازه بهم

 ....بستم را چشمانم

 اش عاشقانه اعترافات از پس



 ...میکردم طلب را وجودش عطر وجود تمام با

 دلم که بودم عاشقش و داشتم دوستش انقدر

 ...شوم حل او در میخواست

 به را سرم و گذاشتم صورتش روی بر را دستم

 ...دادم تکان حرفش تایید نشانه

 هعاشقان لبخند بود تاییدم منتظره ظاهرا که هم او

 و اورد در تن از را پیراهنش و برد دست و زد ای

... 

 ...بود کرده پر را اتاق الودمان تب های نفس صدای

 مینشست ام برهنه بدن روی بر مسیح داغ های لب

 ... میزد اتشم قبل از بیشتر لحظه هر و

 نگچ اش عضالنی و ستبر بازوی به تابی بی با

 هک زدم صدایش داغ و الود تب لحنی با و انداختم



 ردنمگ بیشتری خشونت با درحالیکه و شد تر جری

 ات سر اش عاشقانه های زمزمه با همراه میبوسید را

 ....کرد باران بوسه را پایم

 ...بود خورده گره هم در هایمان بدن

 پاکمان عشق...بودیم طاقت بی و تاب بی هردو

 تقدیمش را وجودم تمام که داشت ارزش انقدر

 ...کنم

 لقف پرنیازش و دار تب چشمان در را عاشقم نگاه

 انم فاصله شدن تمام منتظر لحظه هر و بودم کرده

 بودم

 تادهاف نفس نفس به درحالیکه مسیح ناگهان که 

 ........کشید دراز کنارم در بود



 فهمال درحالیکه و گذاشت اش سینه روی بر را سرم

 ی بوسه میکشید مان برهنه نیمه بدن روی بر را

 و رگهدو صدای با و نشاند ام پیشانی بر ای عاشقانه

 :کرد زمزمه گوشم در ارام

 ...عزیزم منو ببخش -

 ...شی خانم اینجوری که نیست تو حق این

 ...ای نقره چشم بکنم ظلمو این بهت نمیتونم

 منظم منظمه مان قلب و بود شده ارام هایمان نفس

 ...اخیر وقت چند برعکس میکوبید

 لبخند و فشردم ستبرش سینه روی بر را سرم

 درحالیکه و کرد باز هم از هایم لب ارامی و عاشقانه

 ود،ب شده لبریز اش زمینی فرا عشق از وجودم تمام



 فریاد را خواستن و عشق که چشمانش در خیره

 :گفتم اطمینان با میزد

 ...نداشتم این جز انتظاری ازت -

 ...ادمیه همچین من مسیح

 و ردفش اغوشم در پیش از بیشتر حرفم شنیدن با

 :گفت اش عاشقانه های زمزمه میان در

 ...ای خسته خیلی میدونم عزیزم بخواب -

 ماجراهای و فردا واسه کنیم جمع رو انرژیمون باید

 ....تازش

 :گفتم و زدم شیرینی لبخند

 ونهدفم به زود خیلی مطمئنم باشم که تو کناره -

 ...میرسیم



 یحمس ی عاشقانه نگاهه شالق زیره و گفتم را این

 کم کم هایم پلک امیزش محبت های زمزمه و

 ...افتاد هم روی بر و شد سنگین

 شمچ سختی به همراهم تلفن زنگ صدای شنیدن با

 ...کردم باز

 ...چرخاندم اتاق در را نگاهم

 ...بود خالی تخت روی بر مسیح جای

 ارکن صورتم روی از را بلندم موهای و شدم خیز نیم

 ...زدم

 هک شد کشیده دیوار روی ساعت سمت به نگاهم

 ...میداد نشان را صبح یازده



 کرده تعجب ام طوالنی و ارام خواب از درحالیکه

 تمبرداش تخت کنار عسلی روی از را ام گوشی بودم

 :دادم پاسخ سرعت به پویا نام دیدن با و

 پویا؟ جانم -

 یناباور و تعجب با الودم خواب صدای شنیدن با او

 :گفت

 ...غورباقه سالم علیک -

 بودی؟ خواب حاال تا که بگی نمیخوای

 :گفتم سرخوشی با و زدم شیرینی لبخند

 تهسوخ سیاه توی اگه و بودم خواب حاال تا اتفاقا -

 ...نمیشدم بیدار نمیشدی مزاحمم

 مشکوکی لحن با کرده تعجب بود مشخص که او

 :گفت



 اونجاست؟ مسیح-

 از هایم گونه درحالیکه و زدم عمیقی لبخند

 ستهاه بود گرفته رنگ قبل شب اتفاقات یاداوری

 :گفتم

 ؟....مگه چطور اره -

 :گفت مرموزانه و کرد ای خنده تک پویا

 منر و گرم جات بودی خواب حاال تا چرا بگو پس -

 ...بوده

 :تمگف حرص با و کشیدم خجالت بیشتر حرفش از

 ...پویــــــــــــــــا -

 ودمب گفته را سال جوک دارترین خنده برایش گویا

 از ی خنده صدای از شد شدیدتر اش خنده که چرا

 ...لرزید قلبم دلش تهه



 ...بود پایدار خوشی این کاش

 :کشید بیرونم خیال و فکر از پویا صدای

 ...نقره ببینمت باید -

 ...تنهاااا

 :گفتم دلواپسی و مشکوک لحن با

 پویا؟ افتاده اتفاقی ولی باشه -

 :گفت و کرد ارامم ناخوداگاه ارامش لحن

 اتفاقی؟ چه عزیزم نه -

 ...نباش نگران

 ببینمت؟ کجا

 :گفتم و کشیدم ای اسوده و عمیق نفس

 ...شرکت میام دیگه ساعت یک تا -



 گفت؛ حرفم از خوشحال او

 ...اشقع مرد به برسون سالم...میبینمت پس باشه -

 گرفتم را خودم جلوی زحمت به اما گرفت ام خنده

 :گفتم اعتراض با و

 ...پرو بچه برو -

 از پس و خندید بلند صدای با دوباره پویا

 ...کرد قطع را ارتباط کوتاهی خداحافظی

 حالیکه در و گذاشتم هایم لب روی بر را گوشی

 تر پررنگ هرلحظه پویا های حرف از لبخندم

 بیرون اتاق از و پیچیدم خود دور را مالفه میشد

 ...رفتم

 ...بیابم را مسیح تا چرخاندم چشم

 ...نبود اما



 فتمر هایم لباس کمد سمت به سرعت به تعجب با

 شدنش غیب یکباره و نبودش از که حال همان در و

 قهی تاب میزدم غر بند یک لب زیر و بودم عصبی

 مشکی تنگ شلوار همراهه به توسی سانت سه

 دهکر جمع سرم باالی دست با را موهایم و پوشیدم

 ...پیچید کمرم دور دستی یکباره که بودم

 تمبرگش عقب به گرد چشمانی و تعجب و ترس با

 لب و شد قفل چشمانم در مسیح جذاب نگاهه که

 ...خورد گره هایم لب در هایش

 حضورش ارامش و شیرینی از وجودم تمام هم باز

 ....شد ارام

 ...کردم همراهیش و بستم را چشمانم



 فسن درحالیکه طوالنی نسبتا مدت از پس باالخره

 .....شدیم جدا هم از بودم اورده کم

 گر صورت به را اش خواستنی و ارامش پر نگاهه

 :گفت وار زمزمه و دوخت ام گرفته

 ...بزارم تنهات دیگه محاله -

 ...خوشکلم کردی قضاوت زود که بازم

 چقدر میزنی غر لب زیر وقتی نمیدونی ولی

 ...میشی خواستنی

 و دش نمایان هایم گونه چاله که زدم زیبایی لبخند

 :گفتم

 ...ببخشید -

 ...نیستی دیدم خب

 :گفت و بوسید را ام گونه طوالنی و لذت با



 ندیدیم؟ بودم اشپزخونه تو -

 :گفتم زده شگفت و تعجب اما خجالت با

 نشدم؟ متوجه من چرا پس واقعا -

 از گیشیفت با را سرتاپایم درحالیکه و کرد ای خنده

 :گفت طنزالود میگذراند نظر

 ....منو میبینه ریز خانمم -

 مسیح که حال همان در و گرفت ام خنده حرفش از

 :گفتم میکرد راهنماییم اشپزخانه سمت به

 ....هیکلت و قد این با ریزی هم خیلی -

 ی اماده میز دیدن و اشپزخانه به ورودمان با

 ....ماند باز دهانم صبحانه

 و انداختم جانبش به تشکرامیزی و مهربان نگاهه

 :گفتم



 ...مرسی -

 کشیدی؟ زحمت چرا

 ....خودم میکردی صدام

 ار صندلی درحالیکه و شود تمام حرفم نگذاشت

 ار دلم که جذابی لبخند با میکشید عقب برایم

 :گفت شیفتگی با لرزاند

 ...نمک بیدارت خوابیدی اروم و ناز انقدر وقتی محاله

 ....نداره خوشکلمو و مهربون خانم قابل -

 

 

 

 



 سوم فصل

 وقف برایم که مسیح کنار در صبحانه صرف از پس

 ...بود باور غیرقابل و بخش لذت العاده

 شدم حاضر هم من میشد اماده او که فاصله این در

 و رنگم ای سرمه کتی مانتوی پوشیدن از پس و

 سر بر نیز را همرنگش شال و مشکی شلوار

 یفک و نشاندم صورتم بر مالیمی ارایش و گذاشتم

 به در ی استانه در و برداشتم را ام ای سرمه دستی

 ...ایستادم مسیح انتظاره

 ....نکشید طول زیاد انتظارم

 ای سرمه دوخت خوش شلوار و کت درحالیکه او

 هب داشت تن به مشکی پیراهن همراهه به ای تیره

 ...امد سمتم



 ...بود شده ست هم با هایمان لباس ناخواسته

 یفتگیش با را سرتاپایم درحالیکه و زد جذابی لبخند

 ما گونه شدنش نزدیک محض به میگذراند نظر از

 پرصالبتش و سنگین صدای با و بوسید نرم را

 بود کرده حلقه ام شانه دور را دستش درحالیکه

 :گفت

 خوشکلم؟ بریم -

 :گفتم و زدم رویش به امیزی محبت لبخند

 ...بریم -

 نگاهه شرکت درب جلوی رساندم از پس مسیح

 :گفت و کرد ام حواله را مهربانش

 ...عزیزم باش خودت مواظب -

 ...دنبالت میام غروب



 :گفتم سرعت به و کردم فکری

 ...اخه نیا نه -

 ...ببینن هم با مارو همه این نیست خوب خب

 ؟...چیه منظورم که میدونی

 نیلح با و انداخت چین اش پیشانی به غلیظی اخم

 :گفت محکم و جدی

 ...نیست مهم دیگه -

 ...تنبیف دام تو تا ببینن هم با مارو میخوام اتفاقا

 ردهک جهنم ساله دو رو زندگیم کی میفهمم باالخره

 .....میده پس کاراشو تقاص و

 ....وجه هیچ به بیام کوتاه نیستم حاضر دیگه

 :گفت و شد خیره چشمانم در تاکید با سپس



 ...عزیزم دنبالت میام خودم غروب -

 گهماهن شکوهی با و بزاریم جلسه یه باید درضمن

 ...کنیم

 ...افتاد عقب که پروژه محل دیدن

 ...کرد عبور ذهنم از برق مانند فکری دوباره

 :گفتم بیاورم خود روی به اینکه بدون ولی

 خوب خیلی برین هم با شکوهی و تو میشد اگه -

 ...مسیح بود

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک و تعجب با

 چرا؟ -

 میدانستم خوب که چرا شدم هل نگاهش از کمی

 ...میخواند چشمانم از را فکرم راحتی به



 :گفتم و بردم زیر به سر

 ...شمال بیام پاشم دوباره نمیگیره حوصلم خب -

 سرم درحالیکه و گذاشت ام چانه زیره را دستش

 ...شد خیره چشمانم در اورد می باال را

 دایشص و کوبید می صدا و سر پر تبل مانند قلبم

 ...بود کرده کر را گوشهایم

 اینکه برای و دادم قورت را دهانم اب سختی به

 اوردم در برایش داری خنده شکلک نفهمد چیزی

 :گفتم و

 ؟...چته خب -

 سعی ماا کرد بیشتر را قلبم ضربان بلندش ی خنده

 ...بزنم لبخند کردم

 :گفت و شد بلند سرخوشش صدای



 نشونم حاال تا رو شیطونت و شیرین روی این -

 ...نقره بودی نداده

 مزه با لحن با و شد تر رنگ پر ام خنده حرفش از

 :گفتم ای

 ...بشناسیم تا مونده حاال عزیزمممم دیگه خب -

 کنزدی را سرش درحالیکه حرفم شنیدن با مسیح

 گوشم در و کرد لمس را ام گونه چاله اورد می

 :گفت نجواگونه

 هوم؟ دیگه منه ماله ناز لپای چاله این -

 از هایم گونه درحالیکه و زدم ای عاشقانه لبخند

 میارا ی بوسه سرعت به بود گرفته رنگ حرفش

 کوتاهی خداحافظی از پس و کاشتم اش گونه بر



 یادهپ ماشین از باشم پاسخش منتظره اینکه بدون

 ....رفتم شرکت سمت به و شدم

 منحرف را ذهنش توانستم که کردم شکر را خدا

 ...کنم

 و شدم اسانسور وارد

 فکر داشتم سر در که ای نقشه به حال همان در

 ...کردم

 و مدا سمتم به سراسیمه مهسا شرکت به ورودم با

 :گفت هل

 ...رادمهر خانم سالم -

 ...اومدنتون از خوشحالم چقدر

 ...میگم تسلیت بهتون راستی



 تعجب با و انداختم جانبش به مهربانی نگاهه

 :پرسیدم

 ...عزیزم سالم -

 ....ممنونم

 میدونی؟ کجا از تو ولی

 :گفت و کرد جابجا را دستش در ی پرونده

 ...گرفتن تماس شکوهی اقای شرکت از -

 یا یدنتوند بیان تا شرکت هستین ببینن میخواستن

 ...نه

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 گفتی؟ چی بهشون تو -

 :تگف و زد جانبم به ای دهنده اطمینان لبخند مهسا



 ...میدم اطالع بهشون اومدین وقتی گفتم -

 :گفتم میکردم باز را دفترم درب درحالیکه

 ...کردی خوبی کاره عزیزم مرسی -

 اون رفتن محض به اینجا میاد داره راهه تو پویا

 فتگ چشمی مهسا...بگیری تماس باهاشون میتونی

 دفتره وارد هم من که میرفت میزش سمت به و

 ...بستم را در و شدم کارم

 و خورد در به ای تقه که بود ام نقشه درگیره ذهنم

 ....شد وارد پویا ان پی در

 در را دستش درحالیکه و رفتم سمتش به لبخند با

 :گفتم میفشردم دستانم

 ...سوخته سیاه اومدی خوش -

 :گفت و زد رویم به ای مردانه و جذاب لبخند



 ...واجبه کارم غورباقه نکن شیطونی بشین -

 ...اداره برگردم باید زودم

 ...که میبینی

 ...کرد اشاره فرمش لباس به سپس

 اب یلیوان و بنشیند مبل روی بر تا کردم تعارفش

 روبرویش درحالیکه و کردم پر برایش پرتقال

 :گفتم مینشستم

 ...گوشم پا سرتا من بگو -

 میزد چشمکی درحالیکه و زد نمکی با لبخند او

 :گفت

 خیر امر واسه بزاری پیش پا واسم میخوام -

 ...غورباقه



 تعجب و ناباوری با و کردم درشت را چشمانم

 :گفتم

 ؟...جـــــــــــــــــــــــــان -

 خنده ام شده گرد چشمان و کشدارم لحن از که او

 :گفت بود گرفته اش

 ...کوفت و جان -

 ...نبره رو ایت نقره چشمای اون شور مرده

 زن نیومده من به انگار میکنی رفتار یجوری

 ...بگیرم

 :گفتم و کردم اخمی

 ...پویا شدی ادب بی خیلی جدیدا -

 ...خورده کی تنه به تنت نیست معلوم



 یفتهش لحن با و خندید دل تهه از حرفم شنیدن با او

 :گفت ای

 ...عزیزم خورده دوستت تنه به تنم -

 :گفتم و شد برابر هزار تعجبم

 چیه؟ منظورت -

 :گفت و کرد خم جلو به کمی را سرش

 ...نقره واضحه خیلی منظورم -

 ...شدم عطرین عاشق من

 اونم میدونم چون کنم خواستگاری ازش میخوام

 ...نیست میل بی من به نسبت

 به اما کنم باور را هایش حرف نمیتوانستم هم هنوز

 بدون ذوق با بودم خوشحال مساله این از شدت



 را ستانمد باشم داشته رفتارم روی بر کنترلی اینکه

 :تمگف وصفی قابل غیر شادی با و کوبیدم هم به

 ....پویا عالیه این -

 ...عالیـــــــــــــــــه

 ...دوتاتون هر واسه خوشحالم

 دوره درحالیکه و شدم بلند جایم از هل سپس

 :گفتم گیجی با میچرخیدم خودم

 ؟...کنم چیکار من حاال وای -

 :گفتم و گذاشتم ام پیشانی روی بر را دستم

 ....جون عطیه به میزنم زنگ اول -

 میخواد دلم خیلی عطرین پیش میرم اول نه واااای

 ...ببینم رو العملش عکس



 امد متمس به لب بر لبخند ام خوشحالی دیدن با پویا

 :گفت میگرفت دست در را هایم شانه درحالیکه و

 ...گذاشته برام تو مثل خواهری که خدا از ممنونم -

 ...باشیم نداشته مادر و پدر ما شاید

 ...داریم همدیگرو ولی

 اب و گذاشتم اش سینه روی بر را سرم بغض با

 :گفتم لرزانی صدای

 ...داداش اره -

 زا پس و نبودم بند پا روی بر ذوق و خوشحالی از

 تصمیم و میرفتم راه دفترم در مدام پویا رفتن

 ...میگرفتم

 جریان در را او و کردم صحبت پدربزرگـ با

 ...گذاشتم



 داغ بودن تازه و ناراحتی و ارمان مرگ بخاطر او

 ...بود دل دو کمی اش خانواده

 جلو صدا سرو بی چیز همه دادم اطمینان او به اما

 راراص با هم پدربزرگ و نشود متوجه کسی و برود

 هماهنگی اما کند مان همراهی پذیرفت من های

 کمال با هم من و گذاشت من عهده به را اولیه های

 ...پذیرفتم میل

 رد را او و میررفتم عطرین پیش زودتر چه هر باید

 ...میگذاشتم جریان

 ...ببینم را العملش عکس تا میکردم شماری لحظه

 میزم یرو بر تلفن که بروم کیفم سمت به خواستم

 :گرفتم را گوشی سرعت به خورد، زنگ

 ؟...مهسا جانم -



 :گفت و پیچید گوشی در ارامش صدای

 ...اوردن تشریف شکوهی اقای رادمهر خانم -

 :گفتم اجبار به و شد بلند نهادم از اه عصبی

 ...داخل بفرستشون عزیزم باشه -

 حرص با حالیکه در هم من و گفت چشمی مهسا

 لندب جایم از میکوبیدم دستگاه روی بر را گوشی

 والمن همین در و کشیدم مانتویم به دستی و شدم

 خوش همیشه مثل شایان و خورد در به ای تقه

 ...شد وارد دلفریب ظاهری با و پوش

 ادمایست میزم پشت و زدم رویش به اجباری لبخند

 با میکردم اشاره مبل به حالیکه در دست با و

 :گفتم خوشرویی

 ...اومدین خوش سالم -



 نزدیک روی بر درحالیکه و زد لبخندی شایان

 :گفت مینشست میزم به مبل ترین

 ...ممنونم سالم -

 ندیدنتو برای رو مناسبی زمان میدونم ببخشید

 ...نکردم انتخاب

 دمش ناراحت پسرخالتون فوت خبر شنیدن با واقعا

 ........میگم تسلیت بهتون و

 :گفتم سرد و کردم نگاهش احساسی هر از خالی

 ...ممنونم -

 :گفت جدی و شد خیره چشمانم در شایان

 ...داشتم باهاتون مهمی کاره راستش -

 نم نام به که پدرتون اموال تمام میخوام بگم اومدم

 ...برگردونم بهتون شده زده



 مغرورش و جدی چشمان به را نافذم و سرد نگاهه

 نیز صدایم به نگاهم سردی درحالیکه و دوختم

 :گفتم بود کرده سرایت

 چرا؟ -

 چشمانم از را اش خیره نگاهه اینکه بدون شایان

 :گفت بردارد

 نممیک کارو این من هرحال در نپرسین رو دلیلش -

 دهمی انجام رو کارها تمام وکیلم دیگه روز چند تا و

 ...برمیگرده بهتون پدرتون اموال تمام و

 بی را توضیح برای اصرار که بود طوری لحنش

 ...میدیدم فایده

 دخونسر کامال و کنم پنهان را تعجبم کردم سعی

 :گفتم و زدم لبخندی پس کنم رفتار



 زود و راحت خیلی بود من جای هرکسی شاید -

 ...میکرد قبول و میشد خوشحال

 ...کنم قبول نمیتونم من ولی

 هتونب بدهی پدرم خودتون های گفته طبق و مطمئنا

 بدهی همون وصول بخاطره هم اموالش و داشته

 ...شده واگذار بهتون

 ...ندارم رو تصرفش دخل حق منم و

 ...بشین منصرف کار این از بهتر

 ایانش متحیر و مات نگاهه مقابله در و گفتم را این

 دست در را کیفم درحالیکه و شدم بلند جایم از

 :گفتم میگرفتم

 باید من ندارین ای دیگه امر اگه اما ببخشید -

 ...برم



 رسیدمی بنظر گیج و متعجب هنوز بنظرم که شایان

 فت؛گ کالفه و شد بلند جایش از ارامی به حرفم با

 میکنی؟ رد رو پیشنهادم یعنی -

 و نشست هایم لب روی بر ناخواسته خندی نیش

 :گفتم

 ...میکنم رد بله -

 ردممیک باز را دفترم درب درحالیکه و گفتم را این

 ...برود بیرون او اول تا ایستادم منتظرش

 و در استانه در درحالیکه و کرد تند پا هم او

 :گفت ایستاد می روبرویم

 میخوام و گرفتم رو تصمیمم من صورت هر در -

 ....برگردونم بهتون رو اموال

 ...کنه منصرفم نمیتونه هم کسی



 :گفتم و کردم نگاهش موشکافانه

 ...شکوهی اقای نمیشم شما اصرار همه این متوجه -

 ...شنومن ای کننده قانع دلیل تا کنم قبول نمیتونم

 ظهلح حتی اینکه بدون و کرد سکوت کمی شایان

 بل ارامی به بود خیره چشمانم در و بزند پلک ای

 :گفت و زد

 .....نه اینجا ولی میگم بهتون رو دلیلش -

 ونهخ بیاید شام برای فرداشب ندارین مشکلی اگه

 ...من ی

 و بود شده تحریک ام کنجکاوی حسابی که من

 میدیدم لمس قابل و نزدیک را هدفم به رسیدن

 تر را سردم لبان و بستم لحظه چند را چشمانم

 :گفت و کردم



 ...باشه -

 :گفت تاکید با و زد ای مندانه پیروز لبخند او

 ...منتظرتونم شام شب فردا -

 بی را شرکت خداحافظی از پس و گفت را این

 ...کرد ترک معتلی

 ودب شایان مرموز پیشنهاد درگیره ذهنم درحالیکه

 ...رسیدم عمارت به

 سمت به و شدم وارد عمارت درب شدن باز با

 بود ایستاده انتظارم به معمول طبق که عطرین

 ....رفتم

 ویر بر عمیقی لبخند عروسی لباس در تصورش از

 ...نشست هایم لب



 اغوشش در حرفی هیچ بی رسیدم که نزدیکش

 ...فشردم خود به را او سختی به و کشیدم

 به بود کرده تعجب حرکتم از ظاهرا که عطرین

 :گفت و کرد جدا خود از مرا سختی

 ...دیوونه چته -

 ی بوسه و کردم رهایش یکباره....کشتیمممممم

 :گفتم و کاشتم اش گونه روی بر ابداری

 ...باهات دارم حرف کلی بریم بیا -

 خونست؟ جون عطیه

 :گفت الود طنز و کرد نگاهم مرموزانه عطرین

 ....شدم عمه که نگو وای وای وای -

 به برسه چه نقره ندارمااا شنیدنشو امادگی من

 ....خوشحالی از میکنه سکته حتما اون مامانم



 بازویش از نیشگونی درحالیکه و کردم اخمی

 :گفتم میگرفتم

 ...منحرف بیتربیت ی دختره جونش از دور -

 هغر چشم کنان ناله و اه و مالید را بازویش عطرین

 :گفت و کرد ام حواله ای

 پای و دست جون به افتادی اوردی کم تو باز اه -

 ...دیوونه من

 ...مرکز رفته نیست خونه مامان

 مادرشوهرتم هولی؟میاد انقدر چته حاال

 رصح با اما گرفت رنگ حرفش از ام گونه...میبینی

 ممیشدی عمارت وارد درحالیکه و کشیدم را دستش

 گفتم؛



 تو با منو چرا پویا نمیدونم برسه دادم به خدا -

 ...کرده طرف

 از بارهیک حرفم شنیدن با میدوید دنبالم که عطرین

 ....کشید را دستم و ایستاد حرکت

 :گفتم و کردم گرد عقب تعجب با

 ؟...دیوونه چته -

 :گفت و کرد نگاهم

 گفتی؟ چی -

 ورهد را دستم و انداختم جانبش به مهربانی نگاهه

 :گفتم و پیچیدم اش شانه

 ....شده عاشقت پویا جونم عطرین -

 تورو و کنم صحبت مادرت و پدر با خواسته ازم

 ...کنم خواستگاری ازشون



 ...کرد روشن دلم در را امید نور نگاهش درخشش

 تصور این از و دارد دوست را پویا هم او میدانستم

 ...بود شده خوشی از لبریز وجودم

 شیرین ولی اشنا نا برایم اش زده خجالت صدای

 :گفت که بود

 ؟...گفت بهت خودش -

 ار احساساتم نتوانستم و گرفت ام خنده شکش از

 بغض و کشیدم اغوشش در سختی به و کنم کنترل

 :گفتم لرزان صدایی با و الود

 ...اره.... دلـــــــــــــم عزیزه اره -

 استم پویا با شدم مطمئن عطرین رضایت از وقتی

 ...دادم قرار جریان در را او و گرفتم



 خوشحال العاده فوق میکردم تصور که طور همان

 ...شد

 باغ رد قدمی خانم عطیه رسیدن تا گرفتیم تصمیم

 ...بزنیم

 هنقش جریان در را عطرین تا بود موقعیت بهترین

 ...بگذارم هایم

 نهات و داشتم احتیاج کسی کمک به حتما که چرا

 ینعطر بود اعتمادم مورد پویا و مسیح جز که کسی

 ...بود

 رب و رفتیم االچیق سمت به زدن قدم کمی از پس

 ...نشستیم اش چوبی های نیمکت روی

 به دودلی و شک با و کردم گره هم در را دستانم

 :گفتم و کردم نگاه عطرین خوشحال صورت



 کمکت به ولی گرفتم تصمیمی یه من خواهری -

 ...دارم احتیاج

 اینخو اگه و خطرناکیه و سخت خیلی کاره میدونی

 ...میدم حق بهت کنی قبول

 دستان درحالیکه و کرد نگاهم تعجب با عطرین

 :گفت میگرفت دست در را ام زده یخ و سرد

 نقره؟ چیه منظورت -

 تصمیمی؟ چه

 منتظرش چشمان به را ام جدی و مصمم نگاهه

 :گفتم و دوختم

 ...خونش کرده دعوت منو شکوهی شایان -

 ...شب فردا

 :گفت و کرد نگاهم عصبانیت و ناباوری با



 ...کرده غلط -

 ؟....بری نمیخوای که تو

 ؟..میدونه مسیح

 :گفتم و کردم نگاهش کالفه

 ...عطرین برم میخوام من -

 ...همینه بشم نزدیک بهش میتونم که راهی تنها

 ...کنم پیدا نخی سره یه باالخره اونجا شاید

 موالا تمام میخوام گفته برگشته و اومده یهو امروز

 ...برگردونم بهت رو پدرت

 ...هبگ چیزی بهم شرکت تو نمیتونه گفت ولی

 :گفت و کرد تمام را حرفم عصبانیت با عطرین

 .....خونم بیا بدونی میخوای اگه گفت و -



 ...نقره احمقی تو چقدر اخه د

 ...باشه دام یه حرفاش ی همه شاید

 :گفتم عصبی

 ؟...نمیدونم خودم میکنی فکر -

 ...مجبورم من ولی باشه تله یه شاید میدونم

 ...کنم صبر کی تا

 ...برم امیدم سو کور یه دنبال بده حق بهم

 ....خالیه دستم هنوز ولی گذشته سال دو

 ...میکنم کارو این تنها نمیکنی کمکم تو اگه

 ..نگو چیزی پویا و مسیح به فقط

 و فشرد را دستانم حرص با و کرد پوفی عطرین

 :گفت



 ...میدیم انجامش هم با بکنی میخوای کاری هر -

 ...محضه خریت میدونم هرچند

 هب خانم عطیه که بودم عطرین با هماهنگی مشغول

 ....بازگشت عمارت

 اب دیدنمان با پارکینگ در ماشینش پارک از پس

 اب رسیدنش محض به و امد سمتمان به شوق و شور

 :گفت هیجان و بغض با و کشید اغوشم در محبت

 از خوشحالم چقدر اومدی خوش دلم عزیزه -

 ...دیدنت

 ...میدهد را مادرم بوی شدت به او میکردم احساس

 لرزان صدایی با و کردم فرو اغوشش در را سرم

 :گفتم

 ...همینطور منم جون عطیه ممنون -



 و کرد جدا خود از کمی را من اندکی مدت از پس

 گفت؛ ناراحتی با

 ؟..خوبی -

 ؟...مرتبه چی همه

 ...رفتنت یهویی بخاطره دلخورم ازت خیلی

 ...کردی شوکه رو هممون تو

 :گفتم و زدم اش مهربانی به ارامی لبخند

 ...جون عطیه زیاده شکایت و گله واسه وقت -

 ...اینجا اومدم خیر امر یه برای امروز

 شا گونه که عطرین و من بین را متعجبش نگاهه او

 :گفت و کرد بدل و رد بود گرفته رنگ

 ؟...خیر امر -



 جریان در را او جدی و رسمی کامل لحن با

 تمگذاش فردش به منحصر شرایط و پویا درخواست

 خواستگاری او از احترام با را عطرین اخر در و

 ...کردم

 ی عالقه و نظر خانم عطیه حرفم پایان از پس

 ی عالقه دیدن با و داد قرار مالک را عطرین

 را خواستگاری مراسم ی اجازه پویا به عطرین

 ...کرد صادر

 ...نمیگنجیدم خود پوست در شوق و شور از

 ود برای عطرین مادر تایید و من خواست به قرار و

 ......شد گذاشته دیگر روز



 با که زدم رفتن اهنگ قرارها گذاشتن از پس

 پس و شدم روبرو مادرش و عطرین شدید مخالفت

 ...شدم منصرف رفتن از شان فراوان اصرارهای از

 رغبتی و باشم جمع در میدادم ترجیح هم خودم

 ....نداشتم هایم تنهایی ی خانه به رفتن برای

 بود شده خوشحال بودنم از العاده فوق که عطرین

 ...بیاورد چای برایمان تا رفت اشپزخانه به

 چگونگی مورد در خانم عطیه با زدن حرف مشغول

 یکباره که بودیم خواستگاری مراسم برگزاری

 وارد مسیح همراهه به اتوسا و شد باز عمارت درب

 ...شدند



 دوره که اتوسا دست روی بر ناخوداگاه نگاهم

 را مچشمان و ماند ثابت بود شده حلقه مسیح بازوی

 ... پوشاند غم از ای حاله

 با و بگیرم نادیده را قلبم سوزش کردم سعی

 جواب و شدم بلند جایم از احترامشان به سستی

 ...دادم را شان سالم

 به کردن نگاه از شدت به که بود درحالی این و

 ...میکردم اجتناب مسیح

 حس خودم بر را او سنگین نگاهه بخوبی اما

 ...میکردم

 با و گرفت اغوش در را اش خاله چاپلوسی با اتوسا

 :گفت عشوه

 ...جونم خاله بود شده ذره یه واستون دلم -



 :گفت و زد رویش به لبخندی خانم عطیه

 ...دخترم مرسی -

 ؟...بودن خوب بابا و مامان

 یا غره چشم درحالیکه و نشست کنارش در اتوسا

 راد خانم سمت به را رویش دوباره میکرد نثارم

 :گفت و چرخاند

 ....رسوندن سالم جون خاله بودن خوب -

 قدع کارای انجام برای حتما دیگه ی هفته دادن قول

 ...بیان

 ...نداشتم را هایش حرف شنیدن تاب دیگر

 حمسی سنگین نگاهه شالق زیره میکردم احساس

 ...شدنم له حال هر در



 به کوتاهی عذرخواهی با و شدم بلند جایم از

 توساا پوزخند که بود درحالی این و رفتم اشپزخانه

 ...بود کرده ام عصبی

 در که عطرین به رو اشپزخانه به ورودم محض به

 :گفتم و کردم بود ریختن چای حال

 ...عزیزم میرم دیگه من عطرین -

 و کشید کارش از دست و کرد نگاهم تعجب با او

 :گفت

 ؟...چی -

 ؟...بری کجا

 ...میارم چای دارم

 ...بود قرار که تو



 یا عجوالنه ی بوسه و شود تمام حرفش نگذاشتم

 :گفتم ناراحتی با و نشاندم اش گونه بر

 ...اومدن مسیح و اتوسا -

 ...برم من بهتره

 گفت؛ اخم با و شد عصبی حرفم شنیدن از

 ؟...چی یعنی -

 ؟...مسیح یا میکنی فرار اتوسا از داری

 با و دوختم چشمانش به را الودم بغض نگاهه

 :گفتم عصبانیت

 ...هیچکدوم از -

 ...من

 ...رمندا اونو به مسیح نزدیکی دیدن طاقت فقط من



 ...کنم کنترل خودمو نمیتونم

 ...نقشست اینا همه میدونم اینکه با

 اغوشم در محبت با ام ناراحتی دیدن با عطرین

 :گفت گرفت

 ...خواهری بیام تا اتاقم تو باال برو -

 ...میگی چی میفهمم

 ...میکنم درکت

 ...من بخاطره نرو اینجا از ولی

 ...شد بلند نهادم از اه

 رینبدت به و میدانست را ضعفم نقطه خوب عطرین

 ...بود کرده استفاده ان از شکل



 که است عزیز برایم انقدر وجودش میدانست

 ...هستم کاری هر انجام به حاضر بخاطرش

 ار سرم حرفش تایید در تنها و نزدم حرفی دیگر

 النهس سالنه و رفتم بیرون اشپزخانه از و دادم تکان

 نعطری اتاق سمت به خواستم و کردم طی را ها پله

 یدهکش مسیح اتاق درب به غمگینم نگاهه که بروم

 ...شد

 اشتهد را اختیارشان اینکه بدون و ناخواسته پاهایم

 ....برمیداشتند قدم سمت ان به باشم

 ...شدم وارد و فشردم ارامی به را در ی دستگیره

 مسیحم بوی اتاق این جای جای میکردم احساس

 ...میدهد را



 شبالشت روی بر را دستم و نشستم تخت روی بر

 ...گذاشتم

 که چرخاندم مرتبش و تمییز اتاق در را نگاهم

 اندم ثابت ای خشکیده رز گل شاخه روی بر چشمم

 عکس قاب کنار در و تخت کنار عسلی روی بر که

 ...بود کوچکش

 ....کرد باز هم از را هایم لب ارام لبخندی

 انگیز خاطره شب ان در که بود گلی همان این

 ...بودم نشانده ام بافته موهای ی گوشه

 لمس را اش خشکیده های گلبرگ ارامی به

 سمت به که هایی قدم صدای یکباره که میکردم

 سااتو بحث صدای ان پی در و میشد برداشته اتاق

 ...رسید گوشم به مسیح و



 یدرماندگ با و شدم بلند تخت ی لبه از سرعت به

 پنهان برای جایی دنبال و کردم نگاه اطرافم به

 ...گشتم شدن

 خوشحال مسیح اتاق در دیدنم با اتوسا مطمئنا

 ...میشد مان نقشه متوجه شاید حتی و نمیشد

 یجیگ با و کنم مرتب را نامنظمم افکاره کردم سعی

 روی بر نگاهم که چرخاندم چشم اتاق در دوباره

 ابتث میشد کشیده پایین به که در ی دستگیره

 ...ماند

 ...کشیدم راحتی و عمیق نفس

 ظهلح اخرین در درست توانستم که بودم خوشحال

 ...شوم پنهان اتاق ضخیم ی پرده پشت



 اتاق وارد اتوسا همراهه به مسیح لحظه همین در

 ...شدند

 نگاهشان و زدم کنار احتیاط با را پرده ی گوشه

 ...کردم

 حمسی ی شانه روی بر را دستش سماجت با اتوسا

 هب را سرش هرلحظه درحالیکه عشوه با و گذاشت

 :گفت میکرد نزدیکتر او

 ؟...عزیزم شدی بداخالق یهو چرا تو -

 :گفت و کرد نگاهش عصبانیت و اخم با مسیح

 ...اتی بسه -

 ...نمیاد خوشم رفتارات از میدونی خوب خودت

 ...نشدم تر عصبانی این از تا بیرون برو



 ناز با و نخورد تکان جایش از ای ضره اتوسا اما

 به مسیح ی گونه روی بر را بلندش های ناخن

 :گفت ارامی به و دراورد حرکت

 ؟...مسیح هستی مردی چجور تو واقعا -

 ؟...چرا نزدی دستم بهم حتی وقت چند این تو

 و گرفت دست در را دستش مچ خشونت با مسیح

 و خشم با میکشید خود سمت به را او درحالیکه

 :گفت وصفی غیرقابل عصبانیت

 سر واسم رو خوبی وقت اتی بردار سرم از دست -

 ...نکردی انتخاب گذاشتنم سر به

 ار مسیح ی گونه سرعت به وقاحت کمال در اتوسا

 اب میرفت اتاق در سمت به درحالیکه و بوسید

 :گفت پرویی



 ...عشقم سرسختیاتم همین عاشق -

 ...عطرین و خاله پیش میرم من

 :داد ادامه و زد اوری چندش چشمک

 ...بیا زودی و کن عوض رو لباست -

 باشد مسیح پاسخ منتظره اینکه بدون و گفت را این

 .......شد خارج اتاق از

 ...افتاد سوزش به قلبم

 سااتو ی بوسه و نزدیکی از وجودم میکردم احساس

 ...گرفته اتش

 ...خشم اتش

 ...نفرت اتش

 ...کینه اتش



 وانستمنمیت و میدانستم خود به متعلق تنها را مسیح

 ...کنم تحمل اش زندگی در را اتوسا حضور

 ...بود شده ملتهب و تند هایم نفس

 با هک مسیح به توجه بی و زدم کنار را پرده عصبی

 و رفتم اتاق در سمت به بود شده شوکه دیدنم

 از حمسی که کشیدم پایین سمت به را دستگیره

 ...گرفت اغوشم در پشت

 با هک مسیح به توجه بی و زدم کنار را پرده عصبی

 و رفتم اتاق در سمت به بود شده شوکه دیدنم

 شتپ از او که کشیدم پایین سمت به را دستگیره

 روی از را دستم درحالیکه و گرفت اغوشم در

 فلق سرعت به را اتاق در میکشید پس دستگیره

 ...کرد



 در لجوجانه اشکی قطره اغوشش گرمای از

 ...کرد خوش جا چشمانم

 ...دنشان گوشم ی الله بر ریزی ی بوسه سکوت در

 رمدو به که را بازوانش کردم تالش عصبانیت با

 را ان گره و نگذاشت که کنم باز هم از بود تنیده

 ...کرد قبل از کورتر

 را حالم گرمش های نفس حرم و ارامش ی زمزمه

 :گفت و کرد دگرگون

 ....نقـــره -

 :گفتم و کشیدم کنار را سرم عصبی

 ...مسیح کن ولم -

 ...بزنم حرفی هیچ نمیخوام االن

 ...برم بزار کن ولم میکنم خواهش



 سمت به را من خشونت با حرفم شنیدن با او اما

 ریتفسی قابل غیر عصبانیت با و بازگرداند خود

 :گفت

 ؟...بری بزارم -

 چرا؟

 کردی؟ فکر دربارم چی

 دمخو به اتوسا نزدیکی از من میکنی خیال نکنه

 ؟...خوشحالم

 حنل سردترین با و انداختم جانبش به تندی نگاهه

 :گفتم و گرفتم نادیده را درونم التهاب ممکن

 ...نیست مهم برام -

 گونه روی بر که اشکی قطره با سنخیتی هیچ حرفم

 ...نداشت چکید ام



 هنگاه در  را تفاوتم بی ظاهر به اما غمگین نگاهه

 و داور باال را دستش او که بودم دوخته پرغضبش

  درحالیکه و کرد لمس را ام گونه روی بر اشک

 :گفت بود شده منقبض عصبانیت از فکش

 ....لعنتی اشکارو این نریز -

 ...ندارم رو دیدنشون طاقت بگم زبونی چه به

 یکباره هک میتپید سینه در تابی بی با هیجان از قلبم

 نجوا گوشم در خشم با و کشید اغوشم در سفت

 :کرد

 ...ای نقره چشم نمیشه تو برام کس هیچ -

 ؟...باهام میکنی لج چرا

 هک اینه برای کارا این تمام بفهمی نمیخوای چرا

 ...بیارم بدستت زودتر



 طرف از و داشتم باور را هایش حرف طرفی از

 او به را اتوسا نزدیکی و حضور نمیتوانستم دیگر

 ...کنم قبول

 حلقه کمرش دوره را دستم سرتقانه و لجاجت با

 :گفتم و کردم

 ...باشی تنها اتاق یه تو باهاش دیگه نباید -

 ...بده قول

 اما بوده گانه بچه تقاضایم و لحن میدانستم خوب

 انجام به حاضر مسیح از اتوسا کردن دور برای من

 ...بودم کاری هر

 مضطرب چشمان حواله را اش عاشقانه نگاهه مسیح

 و کشید باال خود سمت به را من و کرد نگرانم و

 فاصله زمین از پاهایم حرکتش این با درحالیکه



 بل ی ناخوانده مهمان هم باز هایش لب بود گرفته

 ...شد هایم

 ....کردم همراهیش وجود تمام با هم من و

 و طول عطرین نگران چشمان مقابل در استرس با

 در را دستانم و میکردم طی را خوابم اتاق عرض

 :دش بلند اعتراض با عطرین صدای که میپیچدم هم

 ...نقره بسه -

 ...کردی دیوونم نرو راه انقدر

 دیر هنوزم رفتن از شو منصرف بیا توروخدا

 ...نشده

 ..کن کنسل رو قرار و شکوهی به بزن زنگ

 راراص با و دادم تکان طرفین به را سرم وسواس با

 :گفتم



 ...نداره امکان نه -

 و اسونی همین به رو شانسم بهترین نمیتونم

 ...بدم دست از مسخره ترس یه بخاطره

 اینه سمت به و زدم چنگ تخت روی از را شالم

 ......ایستادم روبرویش و رفتم

 و تر ملیح را صورتم که بودم کرده مالیمی ارایش

 ...بود کرده زیباتر

 نت به ذغالی جین شلوار همراهه به جیگری مانتو

 سر بر هم را ام جیگری شال و بودم کرده

 ...گذاشتم

 نعطری پریده رنگ صورت به را پراضطرابم نگاهه

 ...باشم محکم و قوی کردم سعی و دوختم

 ...امادم من بریم -



 دستش درحالیکه و شد بلند جایش از ارامی به او

 :گفت میگذاشت ام شانه روی بر را

 ؟...چی بیاره سرت بالیی بخواد اگه -

 ...وایسادم خونه بیرون وقتی بفهمم کجا از من اخه

 :تمگف اطمینان با و فشردم هم روی بر را هایم پلک

 ...نباش نگران -

 ...میدم پیام بهت ساعت یک بعده که گفتم

 تونیمی موقع اون و افتادم گیر یعنی ندادم پیام اگه

 ...بگیری تماس مسیح و پویا با

 :نالید پریشانی با عطرین

 ...شو بیخیال بیا نقره -

 ...دیوونه بریم راهش از بزار



 فشک درحالیکه و برداشتم را ام مشکی دستی کیف

 متس به میپوشیدم را ستش سانتی ده پاشنه های

 :گفتم و رفتم اتاق در

 ...این جز نمونده راهی دیگه -

 ...نشده دیر تا بیا زود

 که ایانش اپارتمان به زیادی نسبتا فاصله با عطرین

 العاده فوق و داشت قرار شهر نقطه بهترین در

 ...کرد توقف بود زیبا و شیک

 ما زده یخ دستان در را سردش دستان استرس با

 :گفت و زد گره

 ...بزنی اس دیگه ساعت یک باشه یادت -

 :فتمگ و دادم تکان حرفش تایید ی نشانه به را سرم

 ...هست حواسم باشه -



 ...برم دیگه من

 مخواست و بردم در ی دستگیره سمت به را دستم

 و دکشی را بازویم طاقت بی عطرین که شوم پیاده

 :تگف میچرخاندم سر سمتش به دوباره درحالیکه

 ...خواهری باش خودت مواظب -

 و تشویش کردم سعی و بوسیدم را اش گونه

 :گفتم و کنم پنهان را ام نگرانی

 ...نمیفته اتفاقی نباش نگران -

 از شصدای درحالیکه وصفی غیرقابل دلواپسی با او

 :گفت میلرزید بغض

 انارم و مادرت و پدر قاتل همون شایان اگه میفته -

 ...باشه

 ...کن جمع رو حواست



 اون از بیرون بیا کردی حس خطری کوچکترین

 ...شده خراب

 ...لرزید سینه در قلبم هایش حرف شنیدن از

 پیاده ماشین از و فشردم هم روی بر را هایم پلک

 ..شدم

 نفس چند و ایستادم اپارتمان اصلی درب پشت

 را دستم و گذاشتم کنار را تردید و کشیدم عمیق

 ...فشردم ایفون ی دکمه روی بر

 از تیکی صدای با در دهد پاسخ کسی اینکه بدون

 ...شد باز هم

 ...شدم وارد منظم و اهسته های قدم با



 ات بردم جلو را دستم و ایستادم اصلی درب پشت

 صورت و باز در ناگهان که بزنم در به ضربه چند

 ...شد نمایان شایان

 دستی پیش کردن سالم در و زدم محوی لبخند

 ...کردم

 و انداخت سرتاپایم به ای خریدارانه نگاهه شایان

 :گفت مرموزی لبخند و خوشرویی با

 ...خانم سالم -

 ....اومدین خوش

 ...بفرمایید

 ...کرد ام راهنمایی و دراز را دستش

 و هیجان از که بود درحالی این و شدم داخل

 ...بود کرده یخ بدنم استرس



 ...میچرخید خانه جای جای در ترس با چشمانم

 و دیوارها پشت از کسی ان هر بودم منتظر گویا

 ...اشدب داشته را کشتنم قصد و بپرد بیرون ها اتاق

 یا خفه جیغ نشست ام شانه روی بر که دستی با

 ...برگشتم عقب به و کشیدم

 :تگف پرسشگرانه و کرد نگاهم تعجب با شایان

 شده؟ چیزی -

 کردم اهنگ بود نشسته ام شانه روی بر که دستش به

 مباش ارام کردم سعی و کشیدم عقب را خود کمی و

 :گفتم و

 ...اتفاقی چه نه -

 :گفت و خندید حرفم از چشمانش

 ...ندادی جواب قهوه یا چای پرسیدم ازت اخه -



 خود به دل در حالیکه در و کشیدم عمیقی نفس

 پیشم لحظه چند حال از فارغ فرستادم می لعنت

 :گفتم کوتاه

 ...ممنون چای -

 به او درحالیکه و شد رنگتر پر حرفم از لبخندش

 روی بر هم من میرفت مجهزش اشپزخانه سمت

 ...نشستم شیکش و بزرگ سالن در مشکی مبل

 سینی اب شایان که نکشید طول بیشتر دقیقه چند

 داد قرار جلویم را ان و شد وارد مخلفاتش و چای

 ...کرد تعارف و

 هدرحالیک و داشتم بر را چای فنجان ارام و متانت با

 درونش محتوای به میکردم حلقه ان دور را دستم

 :گفتم و شدم خیره



 نوبت حاال اومدم دادم بهتون که قولی طبق من -

 ...نبگی بهم رو اموال برگردوندن دلیل که شماست

 مزه مزه را اش قهوه درحالیکه و زد مرموزی لبخند

 :گفت میکرد

 ...نکنین عجله -

 ...داریم فرصت خیلی هنوز

 و نیاوردم خود روی به ولی شدم عصبی حرفش از

 ...خوردم را چایم مصنوعی ارامش با

 برای ای نقشه دنبال ذهن در که منوال همین در

 لفنت میگشتم اپارتمانش در گشتن سازی زمینه

 ...امد در صدا به همراهم

 صورت دیدن با انداختم اش صفحه به نگاهی

 ...شد حبس ام سینه در نفس عطرین



 بلند جایم از درحالیکه و کردم قطع را زنگ صدای

 تفسیر غیرقابل و ارام صورت به نگاهی میشدم

 ...رفتم سالن دیگر سمت به و انداختم شایان

 بر سعک قاب چندین که افتاد بزرگی میز به نگاهم

 ...بود رویش

 هک بردارم را گوشی خواستم و رفتم سمت ان به

 ...شد قطع ارتباط

 تممیدانس و میکردم حس را شایان نگاهه سنگینی

 ...گرفته نظر زیره را حرکاتم

 با و گذاشتم گوشم روی بر را گوشی ظاهر به

 زدن حرف به شروع خط پشت خیالی عطرین

 ....کردم



 چشم میز روی بر های عکس قاب به حال همان در

 ...دوختم

 های مکان در تنها که بود شایان های عکس اکثرا

 ...بود انداخته مختلف

 قاب روی بر و گذشت انها از سرعت به نگاهم

 ...ماند ثابت قدیمی و کهنه عکس

 که میخوردند چشم به ان در میانسال مردی و زن

 ...باشند شایان مادر و پدر میدادم احتمال

 چهره ته و بود شبیهه پدرش به نهایت بی او که چرا

 ...داشت مادرش از ای

 اب شایان صدای با که بود خیره عکس به نگاهم

 عقب به و گذاشتم قلبم روی بر را دستم ترس

 ......برگشتم



 ...بود کرده پیدا اشنایی رنگ هم باز چشمانش

 :رسید گوشم به اشنا نا و غمگین صدایش

 ؟...دیدین رو مادرم و پدر -

 ...بود درست حدسم پس

 خیره عکس قاب به ای لحظه و برگرداندم را سرم

 :گفتم و کردم نگاه شایان به دوباره و شدم

 ...بله -

 ...هستین پدرتون شبیهه العاده فوق شما

 :پرسیدم اهسته تردید با

 ؟...نمیکنین زندگی مادرتون و پدر پیش شما -

 :زد لب ارامی به و بست درد با را چشمانش



 انشامک ولی باشم پیششون که بود ارزوم نهایت -

 ...نیست

 :گفتم و کردم نگاهش گنگ و گیج

 ؟...چرا -

 :گفت و شد سخت و سرد ناگهان نگاهش

 ...شدن خاک اسیر وقته خیلی چون -

 مدت این در هم ان حالتش تغییر از درحالیکه

 :گفتم ناراحتی و تاسف با بودم متعجب کوتاه

 ...کنه رحمتشون خدا -

 ...میشدم چشمانش اشنای رنگ متوجه حاال

 داده دست از را اش خانواده من مانند درست هم او

 ...دبو اشنا برایم چشمانش غم خاطر همین به و بود



 با که بود شایان اخر سرد نگاهه درگیره ذهنم

 ...امدم خود به حدش از بیش نزدیکی احساس

 را مالیمش عطر بوی که بود امده نزدیکم انقدر

 ...میکردم حس بخوبی

 خوبیب که طوری بود شده تند شدت به قلبم ضربان

 مشخص وارش دیوانه های تپش هم لباس روی از

 .......بود

 اب درحالیکه و گذاشتم ام سینه روی بر را دستم

 :گفتم برمیداشتم عقب به قدمی ترس

 ؟...افتاده اتفاقی -

 و شد قفل ام رمیده چشمان در پروایش بی نگاهه

 :گفت

 ....نقره هستی ای العاده فوق دختره تو -



 و مغرور نهایت بی بودنت اروم و متانت بر عالوه

 ...نترسی

 لذت بودم کنارت در که هایی لحظه تک تک از من

 ...بردم

 ...نمیبینم مطمئنم و ندیدم جا هیچ رو نظیرت چون

 ...شه همیشگی کنارم وجودت میخواد دلم

 ...برم پیش  رسوم طبق که ندارم هم مادری و پدر

 ...بگم مجبوورم خودم پس

 ...کرد سکوت اینجا در

 را نفسم حرفش ادامه که بودم هایش حرف گیج

 :اورد بند

 ؟...میکنی ازدواج من با -



 :گفتم و کردم بیشتر را ام فاصله ناباوری با

 ...پدرم اموال برگردوندن دلیل بگید نمیخواید -

 :گفت و کرد قطع را حرفم محکم و جدی

 ...همینطوره دقیقا -

 باشم ارام و خوددار تا کردم را تالشم نهایت

 بر غلیظی اخم و رفتم می کیفم سمت به درحالیکه

 :گفتم بود نشسته ام پیشانی

 ...برم باید دیگه من ولی میخوام معذرت -

 ایانش عصبی صورت به و گرفتم دست در را کیفم

 نگاه بود شده گره شلوارش جیب در دستش که

 :گفتم و کردم

 ...چای بابت ممنون-



 که برداشتم خروج درب سمت به قدم یک تنها

 :گفت و گرفت دست در نرمی به را بازویم

 ...ندادی رو پیشنهادم جواب -

 و مغرور نگاهه حواله را ام زده یخ و سرد نگاهه

 :گفتم اطمینان با و کردم خشنش

 جوابم چون نزنین ازش حرفی دیگه بهتره -

 ...منفیه

 و کردم خارج اش پنجه از را بازویم و گفتم را این

 ترک را اپارتمان کوتاهی خداحافظی از پس

 ...کردم

 از و شایان ی خانه به رفتن حماقت از درحالیکه

 و یعصب شدت به برگشتنم خالی دست مهمتر همه

 ...رفتم عطرین سمت به بودم ناراحت



 دبلن نهادم از اه و افتادم او تماس یاده به یکباره

 ...شد

 ...میداد نشان را شب دوازده ساعت

 دهافتا پس اضطراب و ترس شدت از بحال تا حتما

 ...بود

 برسانم او به را خود زودتر هرچه تا کردم تند قدم

 هکنار در که شدم پویا و مسیح ماشین متوجه که

 ...بود شده پارک عطرین ماشین

 تسس رفتن برای پاهایم مسیح ماشین دیدن با

 ...شد

 نزلم به رفتنم به نسبت العملش عکس از که چرا

 ........داشتم وحشت شدت به شایان



 و بودم مطلع تعصبش و حساسیت از خوبی به

 عصبی و خشمگین اندازه چه تا حاال میدانستم

 ...است

 زدیکن با که بودم پریشانم و مشوش افکاره غریقه

 ندشبل قامت و قد ان با مسیح یکباره انها به شدنم

 هب مشکی شلوار و مردانه سفید پیراهن درحالیکه

 ...شد پیاده ماشین از داشت تن

 ندبل گام چند با و کوبید بهم محکم را ماشین در

 خشک جایم در ترس از که رساند من به را خود

 ...نداشتم خوردن تکان قدرت و بودم شده

 و قرمز عصبانیت و خشم شدت از چشمانش

 ...بود شده بدرنگ



 ام سکوت اش عصبی و بلند های نفس صدای تنها

 ...میشکست را بینمان

 ناگهان و شد خیره ترسانم و رمیده چشمان در 

 به محکمی سیلی خواست و اورد باال را دستش

 که بزند صورتم

 هب اسیر کبوتری مانند قلبم درحالیکه ترس از

 و ستمب را چشمانم میکوبید ام سینه قفسه به شدت

 هیکبار که بودم صورتم سوختن منتظر هرلحظه

 اغوش در را لرزانم بدن سیلی زدن جای به مسیح

 ...کشید

 اب خشونت با و فشرد اش سینه روی بر را سرم

 :گفت بلندی نسبتا صدای

 ...نقره بسه -



 ...بسه

 ...لعنتی نکن بازی روانم و روح با انقدر

 کلمه پشت که دردی از و هایش حرف شنیدن از

 ...شدم غمگین بود ان ی کلمه به

 و کرد رهایم یکباره که بزنم حرفی خواستم

 و ویاپ به رو و میرفت ماشینش سمت به درحالیکه

 :گفت میکردند نگاهمان واج هاج که عطرین

 ...خونه ببرین رو نقره -

 و شد ماشینش سواز سرعت به و گفت را این

 از اورد می در را ها الستیک جیغ صدای درحالیکه

 ...شد دور انجا

 شده ازرده شایان نزد رفتنم از حد این تا یعنی

 ؟...بود



 ...نداشتم این جز ای چاره که من ولی

 پاک سرانگشت با را چشمم گوشه اشک قطره

 ...کردم

 را مسیح بوی وجودم تمام میکردم احساس

 ...میدهد

 هب توجه بی و زیر سربه و زدم بغل زیر را دستانم

 بدون و شدم عطرین ماشین سوار پویا و عطرین

 ...راندم ام تنهایی خانه سمت به توضیحی هیچ

 ...ردمک پرت تخت روی بر عصبانیت با را ام گوشی

 را اتاق سکوت ام عصبی و منقطع های نفس 

 ...میشکست

 ار جوابم میگرفتم تماس مسیح با هرچه صبح از

 ...نمیداد



  هل با هم او که زدم زنگ عطرین به و شدم نگران 

 یرونب تفریح برای اتوسا با صبح از مسیح گفت

 ...اند رفته

 ...کنم کنترل را عصبانیتم نمیتوانستم

 ...کوبیدم تخت روی بر را ام شده گره مشت

 ...رفتم اینه سمت به و شده بلند جایم از

 ودخ با لب زیر و ماند ثابت صورتم روی بر نگاهم

 :کردم زمزمه

 ...میکنی تالفی داری -

 ...باشــــــــــه

 ...راد مسیح برات دارم

 مراسم برای را خود تا رفتم حمام سمت به

 ...کنم اماده شب خواستگاری



 میکردم احساس گرم اب دوش گرفتن از پس

 ...ام شده تر سرحال

 ...کردم سشوار را بلندم موهای خوب اینکه از پس

 ...شود گرم  تا ماندم منتظر و زدم برق به را ویو

 ...شود لخت تا کردم اتو را موهایم بار چندین

 ...کردم شروع را صورتم ارایش موهایم از پس

 چشم خط و زدم پلکم پشت ای تیره ی سایه

 روی بر را ریملم بار چندین و کشیدم هم ظریفی

 ربراب چند را حجمش تا کشیدم پرپشتم های مژه

 ...کنم

 و روشن چشمان با زیبایی تضاد سایه تیره رنگ

 ....بود کرده ایجاد رنگم ای نقره



 غلیظم نسبتا ارایش هم اجری گونه رژ و رژ اخر در

 ...کرد تکمیل را

 ...انداختم خود به اینه در رضایتمندی نگاهه

 مسیح هک هست گیر نفس انقدر ام زیبایی میدانستم

 ...کند مقاومت مقابلم در نتواند

 ...رفتم هایم لباس کمد سمت به

 یکم و زیبا العاده فوق که را کرمم طالیی پیراهن

 بیرون ان از ستش کفش همراهه به را بود باز

 ...کشیدم

 گیرن کرم تور با تنها که بازش ی یقه به نگاهی

 رویش بر دستی و انداختم بود شده پوشانده

 ...کشید

 ....بپوشانم را جلویش میتوانستم شال با



 اشنهپ های کفش و کردم تن به را لباسم سرعت به

 ...پوشیدم نیز را بلندم

 دادم اجازه و ریختم صورتم روی بر کج را موهایم

 ....باشند رها و ازاد

 الش و پوشیدم را رنگم کرم کوتاه باز جلو مانتوی

 ....کردم سر را همرنگش

 یزنگ تک وضعیتم از کردن حاصل اطمینان از پس

 ...ام اماده دادم اطالع و زدم پویا به

 گپدربزر با همراه دیگر دقیقه پنج تا گفت هم او

 ...میرسد اپارتمانم جلوی

 به اپوی و پدربزرگم با پرسی احوال و سالم از پس

 که بود درحالی این و کردیم حرکت عمارت سمت



 رد خیابان و من میان مدام استرسش پر نگاهه پویا

 ...بود نوسان

 تسکو پدربزرگ حضوره بخاطره میدانستم خوب

 ...بگوید نمیتواند چیزی و کرده

 نگاهش در را تشویش و استرس بخوبی اما

 ...میخواندم

 مقصد به کوتاهی نسبتا زمان گذشت از پس

 ...رسیدم

 تند مسیح العمل عکس و هیجان شدت از قلبم

 ...میزد

 ...کنم حفظ را ارامشم تا کشیدم عمیقی نفس



 درحالیکه و امد کنار پدربزرگ منوال همین در

 نتری مهربان با میگذاشت اختیارم در را بازویش

 :گفت و کرد نگاهم تحسین با ممکن لحن

 ؟...بابا میای من با -

 الکم با و انداختم جانبش به امیزی محبت نگاهه

 :گفتم و کردم حلقه بازویش دوره را دستم میل

 ...افتخاره باعث -

 حرکت بود حرف همین منتظره ظاهرا که هم او

 ...کرد

 کهدرحالی و امد نزدیکمان هم پویا که نکشید طولی

 وانج استرس با گوشم زیره ایستاد می کنارم در

 :گفت و کرد

 ؟...نقره خوبم -



 ...کردم برانداز را پایش سرتا لبخند با

 اش توسی دوخت خوش شلوار و کت بر دستی

 :گفتم و گرفتم دستش  از را وشیرینی گل و کشیدم

 ...داداشی شدی عالی -

 دوباره اطمینان با و کردم بسته و باز را چشمانم

 :گفتم

 ...العاده فوق -

 :گفت مهربانی و عطوفت با پویا

 ...تره مناسب خواهرم از تعریف واسه العاده فوق -

 ...بردم زیر سربه خجالت با

 ...رسیدیم ها پله به شنی راهه طی از پس باالخره



 مدها استقبالمان به مسیح همینطور و راد خانم و اقا

 ...بودند

 سح خود روی بر را مسیح سنگین نگاهه خوبی به

 تفاوت بی تا کردم را تالشم تمام اما میکردم

 و نینداختم او به هم نگاهی نیم حتی و....باشم

 احوال و سالم از پس پویا و پدربزرگ با همراه

 عمارت وارد راد خانواده گرم استقبال و پرسی

 ....شدیم

 زده خجالت.. دیدم را عطرین سالن به ورودمان با

 ردهک تر بانمک را صورتش که سرخ هایی گونه با و

 ...ایستاده ای گوشه بود

 با هک اتوسا گرفتن نظر در بدون و شوق و شور با

 و غلیظ ارایش و باز و افتضاح العاده فوق لباسی



 برایش و رفتم سمتش به بود کنارش در زننده

  استرس و اشتیاق با هم عطرین و کردم باز اغوش

 :گفت پرتشویش و کرد بغلم

 ...استرس از میمیرم دارم نقره وای -

 کردم اش حواله را ام دهنده اطمینان و ارام نگاهه

 سرایت نیز چشمانم به نگاهم ارامش درحالیکه و

 :گفتم بود کرده

 عزیزه میره پیش عالی و خوب چی همه مطمئنم -

 ...دلم

 دهدب را پاسخم عطرین اینکه از قبل...نباش نگران

 اهینگ با را سرخ رز گل دسته و امد نزدیکمان پویا

 گریبان در سر خجالت از که عطرین به عاشقانه

 ....کرد تقدیم بود برده فرو



 و سنگین صدای که بودم شده تماشایشان محو

 :شنیدم سرم پشت درست را مسیح پرصالبت

 ...طرف این از بفرمایید -

 سالن سمت به بیندازم او به نگاهی نیم اینکه بدون

 ...رفتم پذیرایی

 مهری دست به و دراوردم را مانتویم ان قبل اما

 ...سپردم خانم

 در دونفره مبل روی بر و کردم مرتب را لباسم

 ...نشستم پویا کناره در و پذیرایی

 حمسی سنگین نگاهه شالق زیره میکردم احساس

 ...شدنم له حال در

 کتحری دیدنم با احساساتش میدانستم بخوبی

 ...میخواستم را همین هم من و شده



 خانم مهری توسط اولیه های پذیرایی انجام از پس

 تر رسمی حالت ها صحبت جون عطیه نظر زیره و

 ...میچرخید خواستگاری ی مساله حول و کرد پیدا

 زیر به سر همچنان که انداختم عطرین به نگاهی

 ...داشت

 ...نداشتم باور را اش شرمندگی و خجالت همه این

 ...نشست  هایم لب روی بر عمیقی لبخند

 پوزخندی  و شد سالن وارد اتوسا منوال همین در

 رد و رفت مسیح سمت به مستقیم و زد رویم به

 از ار نگاهم زحمت به...مبل نشست روی بر کنارش

 در را مسیح قوی و بزرگ دست که اتوسا دست

 ...برداشتم بود گرفته دست

 ...نیاوردم خود روی به و کشیدم عمیقی نفس



 .....بود شده سخت و سرد صورتم هم باز

 ادر اقای و پدربزرگ های صحبت به را حواسم تمام

 ...دادم

 در و رسیدند نتیجه به ساعت یک گذشت از پس

 ...کردند حجت اتمام مسائل تمام مورد

 رفح هم با و بروند باغ به پویا و عطرین شد قرار و

 ...بزنند

 معج نتوانستم دیگر هم من عطرین و پویا رفتن با

 مقابل در کوتاهی عذرخواهی با و کنم تحمل را

 از و کردم ترک را پذیرایی بقیه ی خیره نگاهه

 ...شدم خارج عمارت

 اریکت اسمان به و ایستادم پله پاگرد اولین روی بر

 ...دوختم چشم شب ستاره پر و



 حرکت باغ سمت به و فرستادم بیرون را بازدمم

 رز درشت و ریز های گل روی بر را دستم...کردم

 خیرا وقت چند اتفاقات به و میزدم قدم و میکشیدم

 ریز های گل به نگاهم یکباره که میکردم فکر

 بودند روییده عمارت دیوار روی بر که بنفشی

 ....افتاد

 ...بودم ندیده زیبایی این به ی ها گل تابحال

 از کوچکی گل و برداشتم قدم سمت ان به ارامی به

 نگاهش دقت با درحالیکه و کردم جدا ساقه از را ان

 :گفتم وار زمزمه میکردم

 ...کوچولو خوشکلی چقد تو -

 را المش دستی یکباره که میکردم سیر خود عالم در

 به شده گرد چشمانی و ترس با کشید پس سرم از



 خشمگین و عصبی چشمان با که برگشتم عقب

 ...شدم روبرو مسیح

 روی بر چشمانش و انداخت پایم سرتا به نگاهی

 ...ماند ثابت لباسم وسط بزرگ چاک

 :غرید اش شده منقبض فک با و کرد غلیظی اخم

 ؟...پوشیدی چیه این -

 با و گرفتم نادیده را خشمگینش نگاهه و لحن

 از را شالم میکردم سعی درحالیکه عصبانیت

 :گفتم بکشم بیرون دستش

 دخالت کارات تو من مگه...نداره ربطی تو به -

 ؟....میکنم

 ....ودب اتوسا با رفتنش بیرون کارها از منظورم دقیقا



 نمک تالش شالم گرفتن پس برای دوباره خواستم

 تدس از را تعادلم و کشید را شال مسیح ناگهان که

 اخرین در که بودم سقوطم منتظره هرلحظه و دادم

 حلقه کمرم دوره ستبرش و اهنین بازوی لحظه

 ...شد

 و کرد قفل چشمانم در را متعصبش و خیره نگاهه

 نفس حرم درحالیکه الود تب لحنی با و وار زمزمه

 مینشست ملتهبم های گونه روی بر گرمش های

 :گفت

 مثل چشمات میشی عصبی اینجوری وقتی -

 نفس زیباییت... میدرخشه گربه چشمای

 ...میکنه دیوونم داره چشمات...گیره

 ...افتاد تپش به اعترافش از قلبم



 بل روی بر و امد پایین چشمانم از کم کم نگاهش

 ...شد قفل هایم

 را او یکباره که امد می تر نزدیک هرلحظه سرش

 دستش از را شالم ثانیه از کسری در و زدم پس

 رتعما سمت به او متحیر نگاهه مقابل در و قاپیدم

 ...برگشتم

 گیزند در اتوسا تکلیف وقتی تا نمیخواست دلم

 ...شود نزدیک من به نشده مشخص اش

 نسبتا زمان گذشت و عمارت به ورودم از بعد

 نسال وارد مسیح انها از بعد و پویا و عطرین زیادی

 ...شدند



 هب اما بودم کرده تعجب مسیح طوالنی غیبت از

 ارهکن در اتوسا و او به توجه بی و نیاوردم خود روی

 ...نشستم پدربزرگ

 هفته برای عقد قرار عطرین رضایت اعالم از پس

 ...شد گذاشته اینده ی

 کیف از گنجیدم نمی خود پوست در خوشحالی از

 به و کردم خارج را پویا اهدایی ی حلقه ام دستی

 خانم و اقا از اجازه کسب با هم او و سپردم دستش

 ...نشاند عطرین ظریف انگشت در را ان راد

 ناخوداگاه که میزدیم دست افتخارشان به همگی

 ...شد کشیده مسیح سمت به اجازه بی نگاهم



 عمق در و بود ثابت من روی بر هم او نگاهه

 ار لحظات این حسرت میتوانستم سیاهش چشمان

 ...ببینم

 ...شد پر اشک از چشمانم ناخوداگاه

 را من قلبی ارزوی زیبا لحظات این در بودم امیدوار

 ...بخواند غمگینم چشمان از هم

 ...میرسید بنظر ذهن از دور و محال هرچند

 ....برگرداندم را صورتم بود سختی هر به

 به همگی و کرد رفتن قصد پدربزرگ کم کم

 پوشیدن از پس هم من و شدند بلند جا از احترامش

 سرعت به عطرین که میشدم رفتن اماده مانتویم

 :گفت گوشم در عجله با و امد کنارم

 ...نرو تو جونم نقره -



 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ؟....؟چرا...نرم -

 میان گیجش و هل نگاهه درحالیکه بریده عطرین

 :گفت بود امد و رفت در مسیح و من

 ...بمون پیشم امشب دیگه نرو خب -

 یدمفهم را چیز همه کنم نگاه مسیح به اینکه بدون

 از... میشناختم را عطرین خوبی به که چرا

 خواسته او از مسیح بود مشخص رفتارهایش

 ...شود رفتنم مانع و بزند حرفی همچین

 :گفتم کنایه با و زدم پوزخندی

 اتتفریح مزاحم این از بیشتر نمیخوام دیگه نه -

 فردا عطرین خداحافظ بشم داداشت زن و داداش

 .... میبینمت



 از حمسی سنگین نگاهه شالقه زیره و گفتم را این

 ....شدم خارج عمارت

 از لقب و کرد ترمز اپارتمانم اصلی درب جلوی پویا

 :گفت شدنم پیاده

 رد هم با تا میام بعد میرسونم رو اقاجون من نقره -

 ...بزنیم حرف مساله همون مورد

 شخواب خستگی شدت از که پدربزرگ به نگاهی

 و کشیدم عمیقی و راحت نفس و انداختم بود برده

 :زدم لب ارامی به حرفش تایید در

 ...عزیزم منتظرتم پس باشه -

 به و شدم پیاده ماشین از پویا با خداحافظی از پس

 .......رفتم اپارتمانم سمت

 ...کردم باز را در و انداختم قفل در را کلید



 ...خورد صورتم به گرما از موجی ورودم با

 ...بستم سرم پشت را در و شدم وارد

 مانه در و برداشتم میز روی از را اسپیلیت کنترل

 ...اوردم در هم را مانتویم میکردم روشنش که حال

 خانهاشپز سمت به و انداختم مبل روی بر را کنترل

 یاپو امدن از پس تا زدم برق به را چایساز و رفتم

 ...کنم پذیرایی او از

 مکمر انتهای تا شالقی و لخت که را بلندم موهای

 از و کردم هدایت گوشم پشت داشت امتداد

 تممیرف خوابم اتاق سمت به و شدم خارج اشپزخانه

 ...ایستادم حرکت از خانه زنگ شنیدن با که

 نیم و یازده که انداختم دیواری ساعت به نگاهی

 ...میداد نشان را شب



 و رسانده را پدربزرگ سرعت این به پویا یعنی

 ؟...بود برگشته

 رفتم رد سمت به و انداختم باال خیالی بی با ای شانه

 ....کردم باز را ان و

 افتاد شتپ به تندی به قلبم روبرویم شخص دیدن با

 خارج بدنم از روح خشمش از سرخ چشمان و

 ...کرد

 را حرکتی ترین کوچک ی اجازه اینکه بدون مسیح

 بالفاصله و اورد هجوم سمتم به بدهد من به

 ردمیک حلقه نهیفم کمره دوره را دستش درحالیکه

 ندازها بی خشونت و خشم با و افتاد هایم لب جان به

 ...میفشرد خود به را بدنم و میبوسید ای



 نفس کمرم دوره دستانش فشاره و هیجان شدت از

 ...بود شده محبوس ام سینه در

 و تمگذاش ستبرش و پهن ی سینه روی بر را دستم

 ....نخورد تکان ای ذره حتی اما دادم هلش عقب به

 ارهحص از را هایم لب و کشیدم عقب یکباره را سرم

 مرزی و حد بی عصبانیت با و کردم جدا هایش لب

 :گفتم و کوبیدم اش سینه بر مشتی

 میکنی؟ چیکار داری معلومه -

 گوشم در و کرد تر تنگ را دستش ی حلقه

 :گفت خشونت با و نجواگونه

 باید دفعه همون که میکنم رو کاری دارم -

 هب حسی من نمیفهمی ندم دستت کار تا...میکردم



 مزندگی که...تویی روزم و شب تمام و ندارم اتوسا

 ...دستات گرمای تو شده خالصه

 ...رفتارات و حرفات...چشمات زیبایی

 و بویید را ان عمیق و برد فرو موهایم در را سرش

 :کرد اضافه الود تب لحنی با

 ...موهات عطر تو -

 ...بود شده سنگین هایم نفس هایش حرف از

 را سردم نگاهه و گرفتم نادیده را درونم التهاب

 :تمگف و کردم اش خواستنی و نیاز پر چشمان حواله

 ؟...چیه حرفا این از منظورت -

 :گفت وار زمزمه و گذاشت گوشم کناره را سرش

 زهنو خوشکلم میکنه تر جری منو سردت نگاهه -

 نفهمیدی؟ اینو



 یپز و برد پیراهنم پشت را دستش و گفت را این

 ...کشید پایین کمرم تا حرکت یک با را ان

 تنشس ام برهنه پوست روی بر که گرمش دستان

 سینه روی بر و پایین سرم و شدم ارام ناخوداگاه

 ودب حاالتم متوجه خوبی به که مسیح...افتاد اش

 ریزی ی بوسه و فشرد اش سینه روی بر را سرم

 نندهک دیوانه و عاشقانه لحن با و زد گوشم ی الله بر

 :گفت اش

 ...دختر نکن دیوونم بیشتر این از -

 به را ام شده گره مشت و زدم الودی بغض لبخند

 :گفتم و کوبیدم اش سینه بر ارامی



 ؟چرا...مسیح میفته فاصله بینمون همش چرا -

 زنگامو جواب ؟چرا...میکنی اینکارو باهام

 ؟...اتوسا ؟بخاطره...نمیدادی

 نترلک عصبانیت با و فشرد کمرم روی بر را دستش

 :گفت ای شده

 همه تا بریزی اشک قطره یه فقط میخواد دلم -

 پلیس تحویل اتوسارو و بریزم بهم هارو نقشه

 چهی اتوسا بگم بهت چندبار من عزیزه اخه د...بدم

 بودمش برده صبح...نداره برام ارزشی و اهمیت

 بخو اون فهمیدم ولی...بکشم حرف ازش تا بیرون

 تمنمیتونس...نمیده پس نم و گرفته یاد درساشو

 ...میکرد شک چون بدم رو جوابت



 خاموش را درونم اتش و شد ابی هایش حرف

 ...کرد

 باال رهدوبا را لباسم زیپ و کشید پشتم به دستی

 ...کشید

 ...کردم تعجب حرکتش از

 بم صدای با مسیح که چرا نکشید طولی تعجبم اما

 :گفت و زد ام پیشانی بر بوسه اش مردانه و

 عالف عنصر کوچیکترین نفس خواهش بدون اینم -

 ...نقره توإ به من عشق تو

 ....کند مقاومت برابرش در نتوانستم دیگر

 و حقیر او پاک و خالص عشق برابر در را خود 

 ...میدیدم کوچک



 خواستنی های لب بوسیدن برای خود بار این پس

 ...شدم قدم پیش اش

 را دستانش درحالیکه عشق و اشتیاق با هم مسیح

 .... گرفت بازی به را هایم لب میکرد حلقه دورم به

 هم باز و بودم شده بویش خوش عطر سرمست

 که بود افتاده شماره به و نامنظم هایمان نفس

 فاصله از کرد مجبورمان اپارتمان زنگ صدای

 یحمس ی گونه روی بر ای بوسه عجله با...بگیریم

 میدویدم اتاقم سمت به که سرعت همان با و زدم

 :فتمگ هل و گرفتم نادیده را جذابش و عمیق لبخند

 ...پویاست حتما -

 و میکنم عوض رو لباسم منم کنی باز درو تو تا

 ...میام



 ولهل جذب شلوار و سفید تاب هایم لباس کشوی از

 ...کردم تن به و کشیدم بیرون را ای

 ...شدم خارج اتاق از و بستم اسبی دم هم را موهایم

 گپ هم با همیشه از تر صمیمانه پویا و مسیح

 ...میزدند

 ونبد و مسیح کناره در و دادم پویا به گرمی سالم

 ..........نشستم او از فاصله

 دلبخن با و پیچید کمرم دوره را دستش هم مسیح

 :گفت جذابی

 ...چیه نقشت بگو خانمم خب -

 :گفت مسیح حرف تایید در هم پویا

 پرسیدم ازت هرچی نره یادت درضمن بگو اره -

 ...ندادی جواب گذشت چی شایان ی خونه تو



 درحالیکه عصبی و گرفتم دندان به را هایم لب

 :گفتم کنم منحرف را ذهنشان میکردم سعی

 ...پویا نیست مهم اون -

 ...نزنیم گند تا کنیم کار نقشه این رو بهتره

 منحرف را پویا ذهن بتوانم اگر میدانستم خوب

 مرا خوبی به او که چرا برنمیایم مسیح پس از کنم

 ...میشناخت

 :گفت جدی و  امد حرف به دوباره پویا میان این در

 ...شکوهی واسه دیدی خوابی چه ببینم بگو خب -

 متعصب چشمان در و کردم تر زبان با را هایم لب

 :گفتم و شدم خیره مسیح منتظر و

 ...شرکتش بریم باید -

 ...کنیم پیدا سرنخ یه اونجا میتونیم مطمئنم



 خاصی و مهم چیزه ولی خونش رفتم شب اون من

 ...ندیدم

 ...شرکتشه تو هست هرچی مطمئنا پس

 :گفت و کرد نگاهم مسیح

 ؟....اونجا بره میخواد کی -

 :گفتم اهسته و احتیاط با

 ...دیگه من خب -

 اب و انداخت خط اش پیشانی به وحشتناکی اخم

 :گفت توصیفی غیرقابل عصبانیت

 ...بزارم محاله -

 یمیار تا دوختم پویا به را ملتمسم و ناامید نگاهه

 ...کند



 ...ممیشو مواجه مسیح شدید مخالفت با میدانستم

 هشد ان التماس و نگاهم حرف متوجه خوب که پویا

 :گفت قاطعیت با و کرد مسیح به رو بود

 اونجا بتونه شاید نقره داداش نیست ای چاره -

 ...ببینه اشنایی چیزه

 ...نمیدونه و نمیشناسه کسی که

 پس و نیامد کوتاه پویا...نکرد قبول هم باز مسیح اما

 توانست او با گو و گفت و بحث ساعت یک از

 هک پذیرفت شرطی به تنها مسیح اما کند قانعش

 هیچ تحت را رفتنم تنها و کند همراهیم هم خودش

 ....نپذیرفت شرایطی

 شرکت مقابل را ماشینش صدا و سر بی مسیح

 ...کرد خاموش را هایش چراغ و پارک شایان



 م؛گفت و انداختم جانبش به استرسی پر نگاهه

 ردهک هماهنگ ساختمون نگهبان با پویا گفتی -

 ؟...دیگه

 دبو شده اضطرابم و ترس متوجه راحتی به که او

 حیات و گرم دستان در ارامی به را سردم دستان

 و محکم میفشرد را ان درحالیکه و گرفت بخشش

 :گفت جدی

 دتتهدی خطری هیچ نمیزارم پیشتم من وقتی تا -

 ...عزیزم کنه

 ...نباش نگران

 اطراف و دور همین همکاراش و پویا ضمن در

 ...مراقبن

 ...شده هماهنگ هم نگهبانی با و



 و تشکرامیز نگاهه و کشیدم راحتی و عمیق نفس

 :گفتم و انداختم جانبش به ای عاشقانه

 ...مسیح پیشمی که مرسی -

 دوخت چشمانم به را گیرش نفس و جذاب نگاهه

 :فتگ میکرد بیشتر را دستانش فشار درحالیکه و

 ...خانمم وظیفمه -

 ....زندگیمی نفس و ارامش تو

 صدای که بود خورده گره هم در عاشقمان نگاهه

 ...کرد مان جدایی به مجبور مسیح همراه تلفن

 و هپیاد ماشین از کرد اعالم کوتاهی پیام طی پویا

 ...شویم شرکت وارد

 ماشین از صدایی و سر کوچکترین ایجاد بدون

 ...شدیم پیاده



 کهدرحالی و گرفت قرار کنارم در بالفاصله مسیح

 :گفت و زد لبخندی میگرفت دست در را دستم

 ؟...بریم -

 و فشردم را دستش و زدم رویش به محوی لبخند

 :گفتم

 ...بریم -

 بالفاصله بود حرفم همین منتظره ظاهرا که هم او

 پایش به پا هم من و کرد حرکت شرکت سمت به

 ...برداشتم قدم

 این و کرد باز برایمان را شرکت اصلی درب نگهبان

 اطراف به مدام را ترسانش نگاهه که بود درحالی

 ....میچرخاند



 هدرحالیک و کرد تشکری لب زیره و اهسته مسیح

 فهخ صدای با او به رو میگرفت دست در را بازویم

 :گفت ای

 ...برید میتونید دیگه شما -

 :فتگ اهسته و داد تکان سری باالفاصله هم نگهبان

 ...اقا چشم -

 راهرو حد از بیش تاریکی از چشمانم مردمک

 به مسیح شرکت، به ورودمان با که بود شده گشاد

 و دز را انها از یکی و کرد پیدا را برق کلید سرعت

 ...کرد روشن را شرکت کمی نوره

 انشای دفتر سمت به وقت فوت بدون و مستقیم

 ...نشد باز در که کشیدم پایین را دستگیره و رفتم



 هک مسیح سمت به را رویم ناامیدی و ناراحتی با

 :مگفت و چرخاندم بود ایستاده سرم پشت درست

 ....قفله -

 شلوارش جیب در را دستش و زد رویم به لبخندی

 قفل در را ان و کرد خارج ان از کلیدی و برد فرو

 ....چرخاند

 ...شد باز هم از تیکی صدای با در

 :گفتم زده ذوق و کردم نگاهش هیجان با

 ...مسیــــــــــــح اوردی کجا از رو کلیدش وای -

 و گرفت اش خنده که کشیدم را اسمش انچنان

 :گفت

 ...نداریم تعریف واسه وقت وروجک برو بیا -

 ....بود کرده جارو همه فکره پویا عزیزم



 و سرعت به و کردم نثارش ای عاشقانه لبخنده

 ....شدم  دفتر وارد او از جلوتر

 ارسیو مشغول و رفتم شایان میز سمت به مستقیم

 و بریزم بهم را چیزی اینکه بدون شدم وسایلش

 ...گشتم را دفترش جای همه کنم نامرتب

 ...نیافتم کند جلب خود به را نظرم که چیزی اما

 ...بود شده ها پرونده گشتن مشغول هم مسیح

 را مشتم ناراحت و عصبی و کردم نگاهش امیدانه نا

 :گفتم و کوبیدم میز روی بر

 ...نیست هیچی لعنتی -

 ...کوچولو چیز یه حتی

 قاب روی بر نگاهم حرفم پایان از پس بالفاصله

 ....ماند ثابت میز روی بر عکس



 که میزد دودو رویش بر چشمانم ناباوری با

 :گفتم مرتعش صدایی با ناخوداگاه

 ....شهنمی باورم....ببین اینو بیا...من خدای...مسیح -

 از را عکس قاب و امد کنارم سرعت به مسیح

 اختاند ان به دقیقی نگاهه  و گرفت لرزانم دستان

 :گفت و

 ...بقیه ولی پدرته که این -

 :دادم ادامه حرفش تکمیل در

 ...هستن پدرم قدیمی همکارای بقیه -

 و گرفتم نظرم مورد شخص روی بر را انگشتم

 :گفتم

 ...شایان پدره مرد این....این و -



 شایان ی خونه تو شب اون رو عکسش خودم

 ...دیدم

 کسع به درحالیکه پرسشگرانه و کرد اخمی مسیح

 :گفت بود خیره

 چی؟ یعنی -

 ؟...داشته شایان پدره به ربطی چه پدرت 

 :گفتم و کردم نگاهش اشفتگی با

 ...نمیدونمـــــــــــ -

 وشیگ سرعت رسید،به ذهنم به فکری یکباره ولی

 عکس،چندین قاب از و کردم خارج کیف از را ام

 گوشی دوباره که حال همان در و گرفتم عکس بار

 :گفتم میدادم قرار کیفم در را ام

 ...میفهمم ولی -



 و داد تکان حرفم تایید ی نشانه به سری مسیح

 :گفت

 ...نیومده کسی تا بریم بهتره -

 ...باشه -

 نجاا از بودیم شده شرکت وارد که سرعتی همان به

 ...رفتیم بیرون

 ...بازگشتیم اپارتمانم به مسیح و پویا همراه

 و کرد عقب و جلو را ها عکس بار چندین پویا

 :گفت متفکرانه

 عکس این ادمای تک تک درباره میتونم من -

 ...دربیارم رو امارشون و کنم تحقیق

 :گفتم حوصله بی



 که میبینی میبره زمان خیلی کار این ولی -

 ...نفره سی حداقل تعدادشون

 ...دارم بهتر فکره یه من

 ...کردند نگاهم منتظر هردو مسیح و پویا

 ...بپرسیم پدرم دوست احمدی اقای از بهتره -

 حتما و بوده دوست پدرم با سال چندین اون

 ...میشناسه اونو دوستای

 ...هست عکسم تو که میبینین

 ...کنه کمکمون بتونه شاید

 ستهنتوان مسیح نه و پویا نه قرارمان و قول برعکس

 ...برسانند احمدی اقای با قرار به را خود بودند



 مشکوک و جدید رفتارهای درگیره ظاهرا مسیح

 شدت به سرش اداره در هم پویا و بود شده اتوسا

 ...برساند را خود نمیتوانست و بود شلوغ

 عطرین دامان به دست هم باز شدم مجبور پس

 ...شوم

 میل کمال با همیشه معمول طبق هم عطرین

 ...کند ام همراهی تا پذیرفت

 ار ام کاربنی ابی ساده باز جلو مانتو سرعت به

 ردمک تن به نیز را ام ای لوله شلوار و شال و پوشیدم

 از ام شش و دویست سوییچ برداشتن از پس و

 ...راندم عمارت سمت به و شدم خارج اپارتمان

 ویاگ...بود افتاده جانم به بدی ی دلشوره صبح از

 را انتظارم خوبی اتفاقات و ها حرف میدانستم



 دست و فرمان روی بر را دستم یک...نمیکشد

 نفس چند و گذاشتم تابم بی قلب روی بر را دیگرم

 ...کنم ارام را خود تا کشیدم عمیق

 به زنگی تک و رسیدم عمارت به منوال همین در

 ...بیاید بیرون تا زدم عطرین گوشی

 حاضر در جلوی اماده و حاضر او که نکشید طولی

 با و شد سوار و کرد باز را در معتلی بی و شد

 :گفت اضطراب

 ...رفت راه هزار دلم کردی دیر چقدر -

 :گفتم و انداختم صورتش به را گیجم نگاهه

 ؟...چرا -

 ...اومدم موقع به که من

 :گفت و پیچید هم در را دستش تشویش با او



 وقتی از و دارم استرس بدجور صبح از نمیدونم -

 رو قرار و احمدی اقای ماجرای و زدی زنگ تو

 ...شدم بدتر گفتی

 هک بودم متحیر و متعجب احساساتمان تفاهم از

 :گفت و امد حرف به دوباره عطرین

 ...نقره کنی کنسل رو قرار میشد کاش -

 ...نیست راضی رفتن به دلم اصال

 حرکت به را ماشین حرفش گرفتن نظر در بدون

 میچرخاندم را فرمان ماهرانه درحالیکه و دراوردم

 :گفتم

 ای چاره ولی دارم تورو احساس صبح از منم -

 ...نیست

 ...شه تموم باید باالخره ماجرا این



 اقای دست حاضر حال در هم معما این حل کلید

 ...احمدی

 درحالی این و امدیم بیرون احمدی اقای اپارتمان از

 ...بودم شده تر گیج او های حرف شنیدن از که بود

 ...کشید بیرونم فکر از عطرین صدای

 ...وضعیه چه این اخه خدایا -

 ...نفهمیدم که من

 ...اشتمد سکوت به احتیاج میکردم فکر بیشتر باید

 هب بتوانم تا میدادم قرار هم درکنار را چیز همه باید

 ...برسم سواالتم جواب

 عطرین و شدم ماشین سوار وقت اتالف بدون پس

 با حال همان در و شد سوار من از تبعیت به هم

 :گفت اضطراب



 ؟...شد چی -

 :گفتم و کردم نگاهش کوتاه

 ...کنم فکر باید...خونه برم باید...هیچی -

 :گفت و شد جابجا صندلی روی بر عطرین

 ...میام باهات منم باشه -

 ...بزارم تنهات نمیخواد دلم

 که بود احمدی اقای های حرف درگیره فکرم انقدر

 ...نداشتم را او با مخالفت قدرت

 ...رفتم خانه سمت به تر تمام هرچه سرعت با پس

 در که عطرین به رو و چرخاندم قفل در را کلید

 :گفتم بود ایستاده کنارم



 نخودشو زودتر بگو بزن زنگ پویا و مسیح به -

 ...برسونن رو

 هدرحالیک و داد تکان سری حرفم تایید در عطرین

 :گفت میکشید بیرون کیفش از را گوشی

 ...میزنم االن باشه -

 ...شدیم خانه وارد باهم و گفت را این

 در سیگار تلخ بوی هجوم انجا به ورودمان با اما

 ...پیچید مشامم

 رتصو روی بر ناباوری با و چرخید تعجب با نگاهم

 ....ماند ثابت روبرویم شخص

 و داده لم مبل روی بر که شایان دیدن با عطرین

 ای خفه جیغ میکرد دود را رنگی ای قهوه سیگار

 ...کشید



 را مدست و گرفتم نادیده را قلبم وار دیوانه تپش

 بتوانم شاید تا کردم حلقه عطرین ی شانه دوره

 صورت به را ام زده ویخ سرد نگاهه و کنم ارامش

 و دوختم شایان نفرت و پرکینه اما خونسرد و ارام

 :غریدم عصبانیت با

 ؟....میکنین چیکار اینجا بدونم میشه -

 شپای یک درحالیکه و زد رویم به پوزخندی شایان

 هب محکمی پک انداخت می دیگرش پای روی بر را

 :گفت و زد سیگارش

 دیشب معشوقت و تو اگه نبودم اینجا من -

 ...نمیکردین سرکشی و شرکتم نمیرفتین

 به کمر و میکوبید ام سینه قفسه بر بلط مانند قلبم

 ...بود بسته ام رسوایی



 ...بود فهمیده را چیز همه او پس

 ای چاره راهه دنبال و میزدم پا و دست افکارم در

 مرد دو یکباره که بودم کارمان رجوع و رفع برای

 کیمش یکدست های لباس با بلند قد و هیکل قوی

 ...بستند سرشان پشت را در و شدند خانه وارد

 کمنزدی قبل از بیشتر را خود دیدنشان با عطرین

 وحشت و ترس شدت از که بود حالی در این و کرد

 ...میلرزید اغوشم در

 که راچ بکنم کاری کردنش ارام برای نمیتوانستم

 .....بود او از بدتر مراتب به حالم

 ...بود مانده ثابت نفر دو ان صورت روی بر نگاهم

 ....بود اشنا برایم شان چهره



 جایش از بود شده ام خیره نگاهه متوجه که شایان

 ندشچ لحن با و کرد نگاهم امیز تحسین و شد بلند

 :گفت اوری

 ...نقره افرین -

 از یشب زیبایی بر عالوه تو فهمیدم ساله چندین من

 فکر بیشتر یکم...باهوشی العاده فوق اندازت

 ....میشناسی رو دونفر این...کنی

 ...شد زده ذهنم در ای جرقه حرفش با

 غیرقابل صورت به را نفرتم و پرخشم نگاهه

 فشرده بهم های دندان الی از و دوختم تفسیرش

 :گفتم ام شده

 ...روانی قاتل بود تو کاره پس -



 اور خفقان سکوت امیزش جنون ی قهقهه صدای

 ...شکست را خانه

 ونهگ نوازش را انگشتش امد می نزدیکم درحالیکه 

 منزجر و کشدار لحن با و کشید ام گونه روی بر

 :گفت گوشم در ای کننده

 ...کوچولو خانم نخور حرص -

 پس رو کرد خانوادم و من با که کاری تاوان پدرت

 ...داد

 نگاهش هتوزان کینه و کشیدم کنار را صورتم تنفر با

 :گفتم و کردم

 به ربطی هیچ مادرت کردن دق و پدرت مرگ -

 ...احمق نداشت من پدره

 ...ی دیوانه یه تو



 شایان که بود نشده خارج دهانم از حرف ی ادامه

 رب درحالیکه و گرفت را بازویم خشونت و خشم با

 :گفت بلند صدای با میکرد پرتم زمین روی

 ...نقره نکن درازی زبون -

 بشنوی حرفامو اینکه از قبل نمیخواد دلم

 ...بکشمت

 خوب...ببین حاال...سواالتی جواب دنبال تو

 و سواالت همه جواب...شکوهی شایان...من...ببین

 ساکت پس...ایستادم جلوت...سال دو این ابهامات

 ...بمیری بعد و بگم تا باش

 به نامفهوم عطرین ی زده وحشت ی گریه صدای

 ...رسید گوشم



 خشمگین صورت روی بر نگاهم ناباوری و بهت با

 ...ماند ثابت اش پرکینه و

 ...میرسید اتمام به من مرگ با داستان این پس

 بعد و بدانم داشتم دوست او های گفته طبق اما

 ...بمیرم

 ایستاده رویم جلوی و قدمی یک در مرگ که حاال

 رجیحت نبود شکوهی شایان جز کسی باعثش و بود

 .......باشم خوبی ی شنونده و کنم سکوت میدادم

 زده یخ و سرد نگاهه و زدم زانو ها پارکت روی بر

 :گفتم و کردم اش حواله را ام

 ...میشنوم -

 به دقیقی نگاهه و کشید عمیقی نفس شایان 

 زا دیگری سیگار درحالیکه و انداخت سرتاپایم



 دکر ریز را چشمانش میزد اتش و اورد درمی پاکت

 :گفت و

 میکنه خودش مجذوب منو ارامشت این -

 و.....هستی ستودنی دختره واقعا تو بنظرم...نقره

 ءبها خیلی ارزشمند ادمای به من...ارزشمند البته

 هک کنی پیدا رو فرصت این تو شاید پس....میدم

 ...بمیری بعد و بشی زیرخوابم

 اما میلرزید حقارت و نفرت و خشم از وجودم تمام

 هنگاه و زدم مضحکی پوزخند نیشخندش جواب در

 :مگفت و دوختم چشمانش به را نفرتم و خشم پر

 ...شکوهی شایان خیالی خوش خیلی -

 و گرفت اش استخوانی پنجه در را بازویم عصبی

 حرم درحالیکه و کشید خود سمت به را صورتم



 المح و مینشست صورتم روی بر گرمش های نفس

 :گفت میکرد بدتر را

 بازی دشمنم اعصاب با بودم تو جای من -

 ...نمیکردم

 هرکاری دستم از فهمیدی خوب میکنم فکر

 ...برمیاد

 ...کرد پرتم مبل روی بر و گفت را این

 که را عطرین هم انها و کرد نفر دو ان به ای اشاره

 رب  اجبار به روبرویم میگریست قبل از شدیدتر

 ...نشاندند مبل روی

 ی استانه در که را شالم و شدم جابجا کمی جایم در

 ....کردم محکم سرم بر بود افتادن



 نفره یک مبل روی بر کوتاه قدم چند با شایان

 محکمی پک و نشست عطرین کنار در و روبرویم

 دمیش خم سمتم به درحالیکه   و زد سیگارش به

 :گفت و داد قرار زانوانش روی بر را هایش ارنج

 ...انگیزمونه غم قصه کردن تعریف وقته حاال خب -

 و محکم پک دوباره عجیبی ارامش و طمانینه با

 اپ زیر را ان درحالیکه و زد سیگارش به صداداری

 ندکف با و خارج پاکت از دیگری سیگار میکرد لهه

 چشمانم در خیره و زد اتش را ان رنگش برنزی

 :گفت

 با کوچیک ی خانواده یه پدرم و مادرم من، -

 لپو...بودیم ضعیف به رو متوسط مالی وضعیت

 زندگی شاد و بود خوش دلمون اما نداشتیم زیادی



 زیر و بود خوبی و مهربون مرد پدرم...میکردیم

 کار تاسیسش تازه شرکت تو و پدرت دست

 ...میکرد

 براش که ساختمونی سخت کارهای برعکس اما

 گیرش وقت و دقیق های نظارت وو میداد انجام

 ...میگرفت ناچیزی خیلی حقوق

 ای ساده مرد العاده فوق پدرم که اونجایی از ولی

 ....نمیکرد اعتراضی بود

 زیره انقدر و نبود قانعی ادم پدرم مثل مادرم ولی

 رو حقش و بزنه حرف پدرت با تا خوند گوشش

 ...کنه مطالبه

 اما رفت خونه از روز اون و شد راضی باالخره پدرم

 ...برنگشت دیگه



 شهمی درگیر و میزنه حرف پدرت با ساختمون سره

 و همیر در کوره از پدرت و میگیره باال بحثشون و

 طبقه ده ساختمون از قصاوت کمال در رو پدرم

 ....پایین میکنه پرت

 ات میخره پول با رو صحنه شاهد کارگرای تمام ولی

 ....نزنن حرفی

 متظال پدره خاطره به که بود سالم سیزده فقط من

 ...شدم یتیم

 ...شد شروع بعد به اون از ها بدبختی تازه

 ...میدونست پدرم مرگ مقصر رو خودش مادرم

 ....اشک و ناله و اه بود شده روزمون هر



 ایپ و دست به مادرم که دیدم چشم به بار چندین

 فتضاحا شرایط اون تو و کنه کمکمون تا افتاد پدرت

 ...بگیره رو دستمون مالی

 ...میگذشت کنارمون از اهمیت بی اون ولی

 گره مشتم پدرت کارهای و ها حرف از موقع اون

 شستمین قلبم وسط عمیق کینه و بغض یه و میشد

 تالفی میدادم قول خودم به بچگیم تموم با من و

 ...کنم

 رمپد داغ از مادرم که شد تر عمیق کینه این وقتی

 ...نیورد طاقت بدبختیمون و

 داشص هرچی رفتم کردنش بیدار برای که صبح یه

 سرمای وجود تمام با من و نکرد باز چشماشو زدم

 ...زدم یخ و کردم حس رو دستش



 ...بود کرده دق مادرم

 ...عقده شد مظلومانش مرگ

 ...کینه شد

 ...خشم

 ...بود چی همه از بدتر میدونی

 عزیزات دادن دست از بعد که اینه همه از بدتر

 یب ی کلمه و نکنه قبول رو سرپرستیت کسی

 ...اسمت رو شه مهر سرپرست

 .....بود خوبی محیط برام پرورشگاه ولی

 ور داشتم پدرت از که نفرتی و کینه روز هر چون

 نهکی ی شعله نمیزاشتم و میدادم پرورش خودم تو

 ...بشه خاموش دلم تو

 ...نبیرو اومدم اونجا از رسیدم قانونی سن به وقتی



 ...خوندم معماری عالقم برخالف

 نقشه و میخوندم درس و میکردم کار روز هر

 ...انتقام برای میکشیدم

 بزرگ باهام هامم نقشه میشدم بزرگتر هرچی

 دمش بورسیه اینکه تا کردم تالش قدر اون...میشدن

 ...پاریس رفتم تحصیل ادامه برای و

 نمبتو تا کردم برابر دو رو تالشم و سختی اونجا

 ...بمونم

 امد و رفت و نمیزدم حرف کسی با دانشگاه تو

 ...نداشتم

 خودش درگیر فکرمو سخت که بود پسر یه اما

 ...بود کرده

 ...برام بود مرموز رفتاراش



 و بدونم ازش بیشتر تا میداد هلم عجیبی حس

 ...کنم برقرار ارتباط باهاش

 لحن با و زد رویم به اوری چندش لبخند اینجا در

 :گفت بدی

 بود؟ کی اون میدونی -

 و دوختم چشمانش به را احساسم بی و سرد نگاهه

 :گفتم کوتاه

 ...نه -

 :گفت و شد تر پررنگ پوزخندش

 ...پسرخالت ارمان -

 بود شده گرد ناباوری و تعجب شدت از چشمانم

 :گفت حرفش ادامه در که



 زا بیشتر نه اما بود مرموزی و زرنگ پسره ارمان -

 ...من

 دلش ی سفره اونم و شدم صمیمی زود خیلی باهام

 ...کرد باز پیشم رو

 یا نقره چشم دختر یه به شدیدش عالقه از وقتی

 عکسات دیدن با و ببینمت شدم کنجکاو گفت

 ...بخوادد وار دیوانه و حد این تا دادم حق بهش

 هدوبار اورد رو پدرت اسم و رفت جلوتر وقتی ولی

 تازه من و کرد ور شعله قلبمو خاکستره زیره اتیش

 بهم رو ارمان با نزدیکی فرمان حسم چرا فهمیدم

 ...میداد

 نقشه انجام برای بود خوبی ی طعمه بنظرم ارمان

 روانی روحی مشکالت سابقه که اونجایی از و هام



 تحریکش به شروع نامحسوس خیلی داشت

 ...کردم

 کس با تو ارتباط اونم داشت ضعف نقطه یه اون

 ...بود دیگه

 تمگرف جواب زود خیلی که کردم تحریکش اونقدر

 برگشت دوباره درسش کردن تموم قبل اون و

 ...ایران

 دونهیک یکی دختره زندگی بود خوبی فکر بنظرم

 چون بریزم بهم رو بزرگ رادمهر مهندس ی

 عذاب هم پدرت تو کشیدن عذاب با اینجوری

 ........میکشید

 خواسته طبق ارمان و میرفت پیش خوب چی همه

 میکرد باهات که هرکاری و میرفت پیش من های



 مانجا و میشنید من از مو به مو رو تهدیداش تمام و

 ...میبردم لذت منم و میداد

 ....شد پیدا مزاحم یه ی کله و سر اینکه تا

 ...راد مسیح

 برای من و بود ریخته بهم رو هام نقشه تموم اون

 ونچ میکردم فکری یه باید خودم پوشوندن و مهار

 مورد در رو چیز همه و بود کرده پیشروی خیلی

 اشتد که سرعتی با میترسیدم و بود فهمیده ارمان

 ...برسه من به زود خیلی میرفت پیش

 ذینفو یه خواستم ارمان از و کردم اساسی فکره یه

 کارای دقیقه به دقیقه تا کنه پیدا مسیح ی خونه تو

 هب دست زود خیلی اونم و بده گزارش بهمون اونو

 ...کرد پیدا رو مسیح ی دخترخاله اتوسا و شد کار



 ات کنه راضی رو پدربزرگش که بود این دوم قدم

 احتر بتونم من و کنه عقد همیشه واسه تورو بتونه

 ...بریزم رو ضهرم بیشتری تسلط با و تر

 رو معشوقت و تو زرنگی من که اونجایی از اما

 فعن به و برعکس چیز همه بودم گرفته کم دست

 ...رفت پیش مسیح

 بدون و بود شده دیوانه ارمان شما ی صیغه بعده

 نقشه اون اتوسا همکاری با و من با هماهنگی

 تو بیهوشی داروی و کردن ریزی پی رو احمقانه

 ...ریختن شربتت

 هارم برای و هام نقشه همه به بکشن گند ترسیدم

 میرسوندم خودمو باید کردنش اروم و ارمان

 ...ایران



 معج سال چند این تو که زیادی پول با و برگشتم

 ...انداختم راه رو شرکتم بودم کرده

 رمگ بهش مربوط مسائل و شرکت با رو ارمان سره

 هب رو اصلیم ضربه و کنم امادش بتونم تا کردم

 .....بزنم رادمهر

 راهه سد ولی کردم پیشرفت کارم تو زود خیلی

 رظاه العاده فوق کارش تو چون بود مسیح اصلیم

 نمیتونستم میشدم وارد راهی هر از من و بود شده

 ...برسم بهش

 رسیده واقعی جنون به شما ی رابطه از دیگه ارمان

 من که بود کرده پیدا رو حالی همون دقیقا و بود

 ...بود هدفم و میخواستم



 هک دادم بهش شمارو عقد خبره موقع به خیلی پس

 رس عقد این تا میکنه هرکاری گفت و شد دیوانه

 مخواست ازش و زدم رو اصلیم ی ضربه منم و نگیره

 ور پدرت قبلش ولی بده رو مادرت و پدر ترتیب

 ...بزنه نامم به رو اموالش ی همه تا کنه مجبور

 نبرگشت خبر که بعد ولی داشت تردید یکم اول

 وجدان عذاب ذره یه همون شنید شمال از شمارو

 .... و گذاشت کنار رو

 :داد ادامه هرخندیز با

 نحو به رو کردم محول بهش که ای وظیفه -

 از مادرت و پدر کشتن قبل و داد انجام احسنت

 ...گرفت امضا کتک زور به پدرت



 به امیزم جنون های اشک هایش حرف تصوره از

 ...میچکید ام گونه روی بر سرعت

 خشم و عصبانیت با و باشم خوددار نتوانستم دیگر

 هک برداشتم خیز سمتش به تفسیری قابل غیر

 ...کردند مهارم بالفاصله افرادش

 بودند روان صورتم روی بر هایم اشک درحالیکه

 :گفتم و زدم فریاد امیز جنون

 ...بهت لعنت -

 ...عوضی قاتل

 فک بزارم رو حسابت تا کنن ولم بگو داری جرات

 ...فطرت پست دستت

 داختان جانبم به عصبی و امیز تحقیر نگاهه شایان

 :گفت و



 حرفام هنوز چون نقره ببندی رو دهنت بهتره -

 ...نشده تموم

 رتماد و پدر پیش میری هم تو دیگه دقیقه چند تا

 ...نباش نگران میرسی ارامش به و

 از یکی سمت به درحالیکه و شد بلند جایش از

 هب و گرفت دست در را اش اصلحه میرفت افرادش

 لوص ان به را کن خفه صدا ی لوله حوصله با و ارامی

 در را ان و بود اصلحه به نگاهش درحالیکه و کرد

 :گفت میداد تکان دستش

 خودش با ارمان مادرت و پدر کشتن از بعد -

 ...شد درگیر

 تو رو وجدان عذاب نتونست و بود ضعیفی ادم

 ....بکشه خودش



 لوشج تونستم بدبختی هزار با هم رو سال چند این

 ...نگه چیزی بهت و نیاد تا بگیرم رو

 زیره ظاهرا شمال تو مالقاتمون قرار اون بعده ولی

 روت العاده فوق که اونجایی از و داشته نظرممون

 تو به من دار منظور های نگاه متوجه بوده حساس

 ...میشه

 شدم جدا جمعتون از یهو باشه یادت اگه شب اون

 داد جنون با و بود گرفته تماس باهام ارمان چون

 همیدهف و بیاد تو سره بالیی نمیزاره میگفت و میزد

 ازدواج پیشنهاد و بشم نزدیک بهت میخوام من

 ...بدم

 خط ماون پس بود رفته در دستم از کنترلش دیگه

 ...خورد



 :گفتم وار زمزمه لب زیره

 ...کنه لعنتت خدا -

 من به را خود بلند گام چند با و شنید را صدایم

 ...رساند

 ...نخوردم تکان و ماندم ثابت جایم در حرکت بی

 با و انداخت ام شقیقه روی بر را اصلحه سره

 :گفت پوزخند

 الزم و میدونی خودت ماجرارو باقی میکنم فکر -

 ...نیست توضیح به

 :زدم لب و دوختم چشمانش به را سردم نگاهه

 یزاییچ یه باید ولی نیست توضیح به الزم درسته -

 ...کنم روشن برات رو

 ...تهنداش پدرت شدن کشته تو نقشی هیچ من پدره



 زدن از بعد و رفته در کوره از خودش ظاهرا اون

 ساختمون از و میکنه گرد عقب پدرم به حرفاش

 ...میکنن تایید همه رو این و پایین میشه پرت

 ولقب رو واقعیت این نتونست تو بیمار ذهن ولی

 ...کنه

 ...ندارین باهم فرقی هیچ ارمان و تو من نظره از

 ...و پریش روان هردوتاتون

 منتوانست که فشرد ام پیشانی روی بر را اصلحه

 ....دهم ادامه

 :گفتم و بستم را چشمانم ها این تمام با ولی

 ...برسی عملت سزای به امیدوارم -



 دنش متالشی منتظره لحظه هر و بسته را چشمانم

 مچش شد باعث عطرین فریاد صدای که بودم مغزم

 .....کنم باز

 و عجز با میزد زانو ها پارکت روی بر درحالیکه او

 :گفت و شد خیره شایان سرد صورت به التماس

 ...میکنم خواهش -

 ...نکن کارو این میکنم التماس

 کرد بدل و رد عطرین و من میان را نگاهش شایان

 :گفت سنگدلی و خباثت با و

 ؟...داری دوسش خیلی -

 درحالیکه و کرد نگاهش امیدواری با عطرین

 لمس لرزانش دستان با را اشکش از خیس صورت

 :گفت میکرد



 ...خیلی...اره..اااا -

 لحن با من به رو و خندید قهقهه به شایان

 :گفت وحشتناکی

 ...خوبه خیلی -

 :داد ادامه و خورد یکباره را اش خنده

 بجاش بخوای که داری دوسش قدری اون -

 ؟...بمیری

 ...گرفت فرا را وجودم سرتاسر وحشت حرفش از

 ....بود اور عذاب برایم هم تصورش حتی

 ...کردم نگاه عطرین ی پریده رنگ صورت به

 هب سری با و گذاشت زانوانش روی بر را دستانش

 :گفت افتاده زیر



 ....حاضرم اره -

 متس به درحالیکه و شد بلند ام صبرانه بی فریاد

 :گفتم برمیداشتم خیز شایان

 ...کسافت میکشمت -

 از ملیالع عکس بتواند اینکه از قبل و گفتم را این

 تالش و کردم حمله طرفش به دهد نشان خود

 ....بیاورم در چنگش از را اصلحه کردم

 موفق کمتر میکردم تالش بیشتر هرچه اما

 ...میشدم

 اب بخورد تکان جایش از ای ذره اینکه بدون شایان

 به خشونت با و کشید را دستش سریع حرکت یک

 دهکوبی دیوار به محکم سرم که کرد پرتم طرفی

 ....افتاد جانم به فرسایی طاقت درد و  شد



 رس دیوار روی بر و گذاشتم سرم روی بر را دستم

 ها پارکت روی بر خفیفی ی ناله با ناتوان و خوردم

 ....افتادم

 ...کردم حس گردنم روی بر را خون گرمی

 ... بود شده تار و تیره چشمانم 

 رینعط ی پیوسته و بلند های جیغ صدای درحالیکه

 یدمد را اشنا مردی ی سایه میرسید گوشم به مبهم

 ...شد بسته چشمانم و

 یسخت به بود پیچیده سرم در که عمیقی درد با

 ...کردم باز چشم

 جان ذهنم در سفید و سیاه فیلم مانند اتفاقات

 مدها عطرین سره بر بالیی اینکه ترس از و گرفت

 ...شد سرازیر چشمانم ی گوشه از اشک باشد



 چرخاندم دهان در را ام شده چوب زبان زحمت به

 :گفتم نامفهومی صدای با و

 ...عطرین -

 که عطرین دیدن با و برگرداندم سر کنان ناله

 دبو خوابیده و گذاشته تخت ی لبه بر را سرش

 ...کشیدم ای اسوده و عمیق نفس

 ....چرخاندم را چشمم

 حس بدنم های سلول تک تک در را ارامش

 ...میکردم

 که دبو کلماتی زیباترین اسایش و امنیت احساس

 ...بود کرده پیدا معنی برایم لحظات ان در

 ازب ارامی به اتاق درب که بستم دوباره را چشمانم

 ...شد



 و بو خوش عطر بوی میتوانستم هم بسته چشمان با

 ...دهم تشخیص را مسیح تلخ

 ...کردم حس هایم پلک زیره را اشک گرمی

 را ام خوشبختی لمس و چشمانم کردن باز جرات

 ...نداشتم

 بعذا و شده تمام چیز همه کنم باور نمیتوانستم

 ...رسیده پایان به ام چندساله

 مصورت ام گونه روی بر مسیح گرم دستان حس با

 و غمگین صورت به  و کردم باز درد با را چشمانم

 ...شدم خیره ناباورش

 قاب را صورتم زده هیجان بازم چشمان دیدن با

 :گفت و گرفت

 ...شکرت خدایا -



 و خورد تکانی تخت روی بر هم عطرین صدایش با

 فیخفی جیغ دیدنم با شد بیدار خواب از گیجی با

 دهانش روی بر راا دستش درحالیکه و کشید

 یرونب اتاق از و افتاد گریه به شدت به میگذاشت

 ...رفت

 نگاه مسیح افسرده صورت به متعجب کارش از

 هب و کردم تر زبان با را ام خشکیده لبان و کردم

 :گفتم سختی

 ؟...مسیح شده چی -

 اغوش در را سرم احتیاط با حرفی هیچ بدون او اما

 نوازش را ام گونه نرمی به درحالیکه و گرفت

 :گفت و زد ام پیشانی بر ای بوسه میکرد

 ...نقره کردم دق -



 ...اومدی هوش به تا کردی بیچارم

 ...بیهوشی هفتس یک االن

 ...ندارم خوراک وو خواب هفتس یک

 :بودم کرده تعجب هایش حرف از

 ؟....هفته یک -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 ...خوشکلم اره -

 ....شد تموم چی همه دیگه خداروشکر ولی

 هستها و کشیدم عمیقی نفس او از تبعیت به هم من

 :گفتم تردید با و

 ؟...اومد چی شایان سره -

 ؟...اتوسا



 ...دونفر اون

 نیمه لحنی با و کرد حلقه دورم را دستش مسیح

 :گفت عصبی

 ...زندان افتادن همشون -

 یادب سرت بال این اینکه قبل یکم دقیقا روز اون

 تعقیب نامحسوس رو شکوهی که پویا همکارای

 و میشن اپارتمانت به اومدنش متوجه میکردن

 نفهمیدم داد خبر بهم وقتی پویا...میدن گزارش

 خوشی حال خودشم رسوندم چطور رو خودم

 ...نداشت

 و تو میدونستم اینکه از میشدم دیوانه داشتم

 ...تنهایین خونه تو جانی قاتل یه با عطرین



 صبرم کاسه وقتی درست هماهنگی کلی از بعد

 ...دادن رو خونه به حمله دستور بود شده لبریز

 ...نقره دیدمت خونی صورت و سر با وقتی

 ...کرد رها کاره نیمه را حرفش

 ...بوده سخت برایش چقدر میدانستم

 :گفتم اهسته و فشردم دستم در را دستش

 ...مسیح شده تموم چی همه -

 هزار را صورتش که زد عمیقی لبخنده حرفم با

 :گفت و کرد زیباتر برابر

 ...ای نقره چشم شده تمام زندگیمون بد فصل -

 ...راهه تو خوبش فصل

 :تمگف شیطنت با و زدم رویش به زیبایی لبخند



 ؟.برام داری چی خوبش فصل تو -

 :گفت و بوسید را ام گونه چاله عاشقانه

 ...عشق -

 ...تعهد

 ...ازدواج

 ...شدن یکی

 ...بردم زیر به سر شرم از شده قرمز های گونه با

 تشنهای بی عشق با و گذاشت ام چانه زیر را دستش

 :گفت و ماند خیره چشمانم در

 ...خانمم میشی باالخره -

 زا بعد مسیح ی وسواسانه های مراقبت نظره زیره

 ...بود شده خوب کامال حالم هفته دو



 همه حاال مان زندگی هولناک فصل گذشت از پس

 ...بودند مان عروسی جشن برگزاری تکاپوی در

 هک بود شده ان بر تصمیم عطرین و من خواست به

 ...شود برگزار هم با و روز یک در مان عروسی

 ...پذیرفتند میل کمال با هم پویا و مسیح

 جشن برگزاری برای باشکوهی و بزرگ تاالر

 ...شد گرفته نظر در مسیح توسط مان عروسی

 ینندهب هر چشم راحتی به اش العاده فوق زیبایی که

 ........میکرد خیره خود به را ای

 ...رسید فرا عروسی روز باالخره

 رختخواب از عطرین با همراه پویا زور به زود صبح

 ارایشگاه به را نفرمان دو هر پویا و کندیم دل

 ...رفت کارها باقی انجام برای خودش و رساند



 خودش با و بود مشخص عطرین عروس لباس

 باسل مسیح که چرا نداشتم لباسی من اما بود اورده

 اصرار مقابل در و بود خریده و انتخاب را عروسم

 دهد نشانم را ان بود نشده حاضر ام اندازه بی های

 اسبمن زمان در را ان ام غافلگیری برای بود گفته و

 ...میفرستد ارایشگاه به

 اوردن در درحال که عطرین به طاقت بی و تاب بی

 خنده و استرس با و کردم نگاه بود هایش لباس

 :گفتم

 دیده خوابی چه برام دیوونت برادره نمیدونی -

 عطرین؟

 ؟...پس نفرستاد رو عروس لباس چرا

 :گفت و خندید دل تهه از عطرین



 بدسلیقه مسیح مطمئنم خواهری نباش نگران -

 ...نیست

 ...نمیکرد انتخاب تو مثل خوشکلی عروس وگرنه

 ینتحس نگاهی و خنده با هم شاگردانش و ارایشگر

 ...کردند تایید را عطرین حرف امیز

 اینه در نگاهی مویم و صورت ارایش پایان از پس

 ...انداختم خود به

 رباو میزد لبخند رویم به که را اینه درون ی نقره

 ...نداشتم

 :گفت خنده با و کشید خفیفی جیغ دیدنم با عطرین

 ...شدی ماه چقدر نقره خدا وای -

 ...داداشم بیچاره

 ...برسه دادش به خدا



 ...بگیره شب تا خودشو جلوی بتونه نکنم فکر

 ...زد ای خبیثانه لبخند و گفت را این

 با که تمبرداش خیز سمتش به ساختگی عصبانیت با

 ...گذاشت فرار به پا  زیبایش و سفید لباس ان

 عروسش لباس با رنگش خوش و برنزه پوست

 و مو ارایش ان با و بود کرده ایجاد زیبایی تضاد

 ازیب العاده فوق و نداشت من از کمی دست صورت

 ...بود شده خواستنی و

 اورده پیک توسط عروسم لباس منوال همین در

 هجعب و گرفت تحویل را ان شاگردان از یکی و شد

 :تگف خوشحالی با و گرفت سمتم به را بزرگ ی

 ...فرستاده شوهرتون رو این -

 :تگف زده هیجان و امد سمتم به بالفاصله عطرین



 ...دیگه کن بازش نقره هستی چی منتظره پس -

 عبهج درب و گرفتم نادیده را قلبم وار دیوانه تپش

 ...کردم باز ارامی به را

 ینهس در نفس جعبه درون العاده فوق لباس دیدن با

 ...شد حبس ام

 

 العاده فوق عروس لباس دخترها از یکی کمک با

 ...کردم تن به را مسیح اهدایی زیبای

 تنسب ام عالقه و عشق و بودم شده غافلگیر واقعا

 ...بود شده پیش از بیش برابر هزار مسیح به

 بی وجود که بودم شاکر بار هزاران را خدا دل در

 ...کرده هدیه ام زندگی به را نظیرش



 عکس چه دیدنم با بدانم داشتم دوست خیلی

 ...میدهد نشان العملی

 پویا و مسیح طوالنی گذشت از پس باالخره

 ...امدند دنبالمان

 ...رفتیم بیرون ارایشگاه از عطرین دست در دست

 تهه زا و انداختیم بهم ناباوری نگاهه پسرها دیدن با

 ...خندیدیم دل

 مشکی های شلوار و کت در دو هر پویا و مسیح

 ...میدرخشیدند خود

 هب کردند نگاهمان خیره تنها که دقیقه چند از پس

 بدون و اورد باال را دستم مسیح و امدند سمتمان

 یقعم ی بوسه چشمانم از اش خیره نگاهه برداشتن

 رشس دوباره حالیکه در و نشاند دستم بر طوالنی و



 رامیا به ممکن لحن ترین عاشقانه با اورد می باال را

 :گفت و زد لب

 ...ای نقره چشم شدی العاده فوق -

 :مگفت و دادم تحویلش ای عاشقانه و عمیق لبخند

 ...عزیزم طور همین هم تو -

 هرگاه اما میداد ازارم سخت مادرم و پدر خالی جای

 و غم میپیچید دورم به را گرمش دستان مسیح

 ...میکردم فراموش را بودنم یتیم و تنهایی

 اتفاقات انگیزترین خاطره با مان عروسی جشن

 ...رسید پایان به شیرین

 مسیح شیدای و واله نگاهه که بود درحالی این و

 ...نمیکرد رهایم ای لحظه برای حتی



 از تشکر و خداحافظی از پس نفرمان چهار هر و

 ...کردیم حرکت عمارت سمت به مهمانان

 پویا به مسیح و من های اصرار و خودم خواست به

 هم کناره در و عمارت در همگی بود شده قرار

 ...کنیم زندگی

 مهم برایش عطرین رضایت و خواست که هم پویا

 ...شد راضی او عالقه دیدن با بود چیز همه از تر

 میرفتیم هایمان اتاق سمت به هم دست در دست

 :گفت شوخی و خنده با پویا که

 ...خوشبختی شب از اینم دیگه خب -

 :گفت و زد جانبمان به داری معنا چشمک

 بخیر شب -



 هدرحالیک مسیح اما بردم زیر به سر خجالت با من

 رینعط و پویا به رو میپیچید کمرم دوره را دستش

 :گفت و کرد

 ....ها بچه بخیر شب -

 و من شرمگین نگاهه درحالیکه و گفت را این

 هایمان اتاق وارد بود مانده خیره هم در عطرین

 ...شدیم

 به که مشترکمان و بزرگ اتاق به ورودمان با

 مریم و رز های گل انبوه با تمامتر هرچه زیبایی

 طرع و کشیدم عمیقی نفس بود شده بسته اذین

 ....کشیدم ریه به وجود تمام با را ها گل



 درحالیکه هیجان با و چرخاندم اتاق در را نگاهم

 که حمسی به رو مینشستم مان نفره دو تخت ی لبه

 :گفتم شوق با میکرد نگاهم شیفتگی با

 ....شده العاده فوق و خوشکل اینجا چقدر خدایا -

 تشک درحالیکه و زد رویم به جذابی لبخند مسیح

 :گفت میاورد بیرون تن از را

 ...خانمم تو خوشکلی به نه -

 و رفت اتاق کناره عسلی سمت به و گفت را این

 در درحالیکه و برداشت رویش از را هایی برگه

 :گفت مینشست کنارم

 ...پدرت اموال مدارک تمام این عزیزم بیا -

 ...برگشته بهت دوباره اموال تمام

 :گفتم و کردم نگاهش خوشحالی و تعجب با



 ...زود چقدر -

 ...کشیدی زحمت خیلی

 ...ازت ممنونم

 رمس درحالیکه و گرفت اغوشم در نرمی به مسیح

 :گفت میفشرد اش سینه روی بر را

 ...باشه تشکر به احتیاج که نکردم کاری -

 کشیدن نفس حکم برام و وجودمی تمام تو

 ...داری

 ربیشت دقیقه دو تو تا بدم رو عمرم نصف حاضرم

 ...بخندی برام

 غرق اش عاشقانه های حرف و پاکش عشق از

 یاداوری با ناگهان که بودم شده خوشی و لذت



 زل چشمانش سیاهی به و کردم سربلند چیزی

 :گفتم و زدم

 ؟...شد چی اتوسا و شایان حکم -

 :گفت و کشید عمیقی نفس مسیح

 هداد رو دستورشون که هایی قتل جرم به شایان -

 ....میشه اعدام بود

 ینچند اون با غیرمستقیم همکاری بخاطره اتوسام

 ...میشه زندانی سال

 ...بردم زیر به سر ناراحتی با

 از هم باز اما بودند سرسختم دشمنان انها هرچند

 ناراحت میکشید را انتظارشان که سرنوشتی

 ...بودم



 باال را سرم بود شده حالم متوجه خوب که مسیح

 چشمان به را گرمش نگاهه درحالیکه و اورد

 :گفت تاب و تب با میدوخت غمگینم

 و ناراحت رو قشنگت چشمای نمیخوام دیگه -

 ...نقره ببینم غمگین

 ار صورتم دستانش با و کرد تر نزدیک را خودش

 هایم لب بار این نگاهش درحالیکه و گرفت قاب

 :گفت طاقت بی و الود تب بود گرفته هدف را

 ...شدی من ماله باالخره نمیشه باورم -

 هب بدهد پاسخ فرصت اینکه بدون و گفت را این

 ...کرد هایم لب بوسیدن به شروع نرمی

 ...بود شده برابر هزار قلبم تپش



 اش مردانه و پهن ی سینه روی بر را داغم دستان

 ...کردم اش همراهی و گذاشتم

 روی بر بار نوازش را دستش درحالیکه هم او

 ار هایم لب ای لحظه اینکه بدون میکشید بدنم

 ...کشید پایین را عروسم لباس زیپ کند رها

 درحالیکه و اورد بیرون تنم از ارامی به را لباسم

 ام برهنه بدن بر دارش تب و داغ های بوسه

 :گفت وار زمزمه مینشست

 خانمم؟ میدی شدن یکی اجازه -

 هتیر چشمان حواله را ام عاشقانه و شیفته نگاهه

 نگفت بدون و میزد فریاد را خواستن که کردم اش

 یکی و او ی خواسته فهماندم او به ای کلمه

 ...هست هم من ی خواسته شدنمان



 درحالیکه و زد ای اسوده لبخند نگاهم از مسیح

 که را خواب چراغ اورد می در تن از را پیراهنش

 ودب زیبایمان و مشترک اتاق روشنایی منبع تنها

 گرفت اغوش در را دارم تب بدن و کرد خاموش

 ....داد ادامه هایش بوسه به و

 

 هب که پی در پی های تقه صدای با بعد روز صبح

 مچش کمرنگی درد و سستی با میخورد اتاقمان در

 ...کردم باز

 زیبای صورت با چشمانم کردن باز محض به

 ...شدم روبرو مسیح

 با بود کرده سر گاه تکیه را دستش درحالیکه او

 ....بود موهایم نوازش مشغول شیفته نگاهی



 صدای با و انداختم جانبش به پرمحبتی نگاهه

 :گفتم الودی خواب

 ...بخیر صبح -

 ؟....نخوابیدی

 :گفت شیفتگی با و زد جانبم به لبخندی

 ...عزیزم بخیر توام صبح -

 ...خوابیدم چرا

 دردی با اما بدهم بدنم به قوسی و کش خواستم

 حرکت از و گفتم اخی پیچید شکمم و کمر در که

 ...شدم پشیمان

 :فتگ نگران و گرفت اغوشم در دلواپسی با مسیح

 ؟...عزیزم خوبی -



 و اطمینان با و زدم اش نگرانی به محوی لبخند

 :گفتم امیز محبت

 ...طبیعیه نیست چیزی -

 بر را سرم حالیکه در و کشید ای اسوده نفس او

 :گغت میگذاشت اش سینه روی

 یدهشد خیلی دردت میکنی فکر اگه ولی میدونم -

 ....کنم خبر دکتر

 :گفتم و دادم پاسخ را اش عاشقانه نگاهه

 ؟....دارم دوست چقدر گفتم بهت حاال تا -

 رد اهسته و فشرد خود به را بدنم قبل از بیشتر

 :کرد نجوا گوشم

 ...نگفتی نه -

 :گفتم و کردم اش حواله را خندانم نگاهه



 ....میگم حاال خب -

 دوست دارم

 ....ابدیم عشق

 ...زندگیم تمامه

 با چیزی هر از برایم جذابش و شیرین لبخند

 ....بود تر ارزش

 :گفت وار زمرمه گوشم در

 ...ای نقره چشم دارم دوست منم -

 ....شدی شیطون که باز

 ....طاقتم بی چقدر من که میدونی

 ....خودته پای شیطنتت عواقب پس



 محکمی لگد یکباره که خندیدیم هم با دل تهه از

 هب عطرین عصبی صدای ان پی در و شد زده در به

 :رسید گوشمان

 صداتون دارم ساعت سه عاشق شوهره و زن -

 ...میکنم

 من واال کنین؟ عمه منو روزه یه میخواین نکنه

 ....تالشتون همه این به نیستم راضی

 ....دهههه دیگه بیرون بیاین پاشین

 ...امادست صبحانه

 یدمیکوب در به را دستش درحالیکه و گفت را این

 ...رفت

 هب یکباره و ماند ثابت هم روی بر لحظه نگاهمان

 ...افتادیم خنده



 اقا و پویا و عطرین کنار در شیرینی زندگی مطمئنا

 ....میکشید را انتظارمان راد خانم و

 ��....پایــــــــــــان

 13۹۴۹۴۹2۱ ماه تیر

 :ساعت

1۱:۴ 

 :نویسنده

 ۰۸۰۸انید


