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  یگوش ام یپ یصدا . بود گرفته و  ی ابر پنجره از رونی ب  آسمان. دم یشنیم

 . کرد پرت را حواسم

 ظهر: بود یعل  ریام ام یپ. آوردم  رونیب بلوزم  بیج داخل از را ام  یگوش 

 .  اومده شیپ برام  یکار. دنبالت ام یب  تونمینم

 .  منتظرتم ظهر از بعد: نوشتم را جوابش دلخور 

   باش« خودت مواظب چشم، »

 .«  نمتیب یم. هستم »

  چشم آراد با تا  آمدم  رونیب اتاق از بالفاصله. شد قطع حمام  دوش یصدا 

 . نشوم  چشم در

 در و دم یدو دنبالش  به. بود رفتن  رون یب  حال در آرش نییپا طبقه در 

  آرش: گفتم داشتم  یم بر در یجلو یجالباس یرو از را میپالتو که یحال

 . ام یب  منم کن صبر  جان

   ؟یریم کجا سرد یهوا نیا تو: دیپرس تعجب با 
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 از او از زودتر  دیکش یم عقب یکم را خودش در مقابل او کهیحال در 

 . نشدم  ش  دار یمعن نگاه متوجه کردم  وانمود و کردم  عبور مقابلش 

:  شکست را نمانیب سکوت آرش. بود گذشته یمدت. بود شلوغ ها ابان یخ 

 ... .  ویاستود ایب من  با یخوا یم اگر

 وطن از یدور  سال ۵ از بعد آراد کله و سر که روزید از. کردم  نگاهش 

  گذشته خاطرات  ریدرگ ما همه ذهن باًیتقر و بود  شده دایپ مقدمه یب

 . میکردیم فکر زیچ کی به "قا یدق همه اما زد،ینم  یحرف یکس بود،

   ستم؟ین مزاحمت: زدم  لبخند 

 تمام  کوچکتر برادر کی. بود یمهربان و آرام  جوان آرش. زد لبخند 

 .  شمیم هم  خوشحال! نه: اریع 

  یگذران وقت و آراد دست از فرار یبرا یخوب مکان صدا  ضبط ویاستود 

 .  بودم  رفته آنجا به گرید مرتبه چند  حال به تا. بود
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  و ایح به مأخوذ. بودم  دهید را او  گرید بار کی. بود سالش ۳۰ حدود

 .  دیرس ی م  نظر به یاحساس

 دوستانه و گرم  نگاه متوجه. نبودم  تجربه یب و خام   دختر کی هم من 

  زین  او مبادا تا باشد خواهرانه کامال رفتارم  کردم یم یسع. شدم  یم اش

 . شود تفاهم سوء دچار

  مهربان یعل ریام باالخره. کردم  تلف را وقتم ظهر از بعد  تا بود طور هر 

 .  آمد دنبالم  به ویاستود در جلو

 بود یکس تنها  او. بودم  یرعلیام عاشق من. بود اش یسالگ ۴۸ تولد روز 

 یسع که بود یکس  تنها او و داشتم  خاطر نانیاطم احساس کنارش در که

 .  میداشت  هم با که یسن فاصله  لیدل به تنها. نباشد  عاشقم کردیم

  جلو. بود شب  آخر. بودم  گذرانده  یرعلیام با را یعال ظهر از بعد کی 

  تا بود منتظر یعل ریام. زدم  را  در زنگ و شدم  ادهیپ میعمو خانه در

 . شوم  خانه وارد
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 .  دارم  کارش

  کار باهات عموم  تو ایب  یرعلیام( رفتم نیماش سمت به زده ذوق) چشم- 

 . داره

 از داشت قلبم. میشد خانه وارد دو هر و کرد  خاموش را نیماش 

  در دیدیم یرعل یام کنار در مرا آراد که نیا از. آمد یم بند یخوشحال

 . دم یگنجینم خودم  پوست

  .بود روح یب و سرد آراد بنظرم  شدند رو روبه   هم با دو آن یوقت 

 آدم  را کس چیه که یشگ یهم گند  اخالق همان  با خشن و خشک

  آشپزخانه به یچا آوردن یبرا. زد میصدا عمو زن. کرد ینم حساب

 .  بازگشتم سالن به یچا ی نیس با. رفتم

  را ینیس. کرد  یم یاحوالپرس آمد یم سرم  پشت که عمو زن  با یرعلیام 

 .  برداشت هم را  یرعلی ام فنجان او. گرفتم  میعمو مقابل

. شدم  خم آراد  مقابل. بود شده نبض تنم تمام  جانیه  فرط از... برگشتم 

 .  دوخت من  به یا لحظه را خشکش و سرد نگاه
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 به یپ عمو زن و عمو خواستمی نم. گذاشتم   مقابلش خودم  را فنجانش

 کنارش رفتم عمو زن سمت به و دم ی چرخ بالفاصله. ببرند رفتارمان

 .  گذاشتم  ی زیم ی رو مقابلمان را ینی س و نشستم

 کارش دفتر داخل یطراح مورد در شیها خواسته حی توض حال در عمو 

 . بود

 سهامداران از هم من پدر و عمو  که داشت بزرگ هتل  کی یعل ریام 

 طراح و بود نیزاید عاشق یدار  هتل جز به یعل ری ام  اما. بودند یجزئ

 دوست یدار هتل از شتریب مراتب به را کار نیا یحت.  بود یخوب یداخل

 . داشت

  یم گپ عمو زن با من و کردند یم  صحبت  یعل ریام و عمو کهیحال در 

 . کردم  یم حس خودم  یرو را آراد توجه کامالً. زدم 

 که کرد یم نگاهم یطور. نبود قائل میبرا یارزش چیه  گذشته برخالف 

 ... .  دم ی چش یم جانم عمق با را نفرتش احساس

 . کردم  فرار جو آن از باًیتقر و بردم  پناه اتاقم به یعل ریام رفتن از بعد 
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 همسرش ینازل  همراه ظاهراً. دی رس یم گوش به هم آرمان یصدا. بود

 .  ندیبب را آراد و بزند عمو به  یسر تا بود آمده

  ؟یچطور: دم یشن  را آرمان یصدا 

  کجاست؟ عمو خوشگل جون ینازل... نیبش خوبم: آراد 

  آوردمش یم وگرنه  نرفتم خونه گهید. دهیخواب گفت پرستارش: ینازل 

 .  شین یبب

   مامان؟ کجاست نهال: آرمان 

 .  بوده  یرعلیام با. بود خسته. دهیخواب کنم فکر: عمو زن

. بردم  پتو ریز را  سرم . شد نواخته در  به یتلنگر شد برقرار سکوت یوقت 

 !... .   د شیپ دم یشن را آرمان آرام  یصدا. شد باز در

  ؟یزنی م صدا گربه مگه: آوردم  رونیب را سرم . گرفت ام  خنده  

 . آمد شی پ خنده با 
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    ؟یکن یم فرار  یچ از طونیش

  هم و دانست یم او هم را آراد و من یماجرا. بود واضح کامالً منظورش

  حاال اما رفت، غربت به و کرد بهانه را لیتحص تمام  سال ۵ آراد. آرش

 .   بود بازگشته

  م ین من و نشست تخت لبه او. بود شده یسپر باد مثل  زمان نیا ییگو

!  خبرا؟ چه: آمد مان سمت به خندان و شد اتاق وارد ینازل. شدم  زیخ

   ؟یگذرون خوش یبود رفته امروز

   ؟یعل ریام با اونم ؟یگذرون خوش: زدم  لبخند دلخور 

 به بدبخت! خوادتینم  خب: بود طانیش و شوخ جداً او. زد لبخند آرمان 

 . بگه بهت یزبون چه

 .  نشستم تخت وسط کامالً هم من  و نشست تخت لبه کنارم  هم ینازل

 .  ره یمیم برات که من  نظر به: ینازل 

  نبره  رونیب صداتو باد: نواخت اش گونه   به لبخند با یآرام  ضربه آرمان 

 !  خانوما خانوم 
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  چته؟: زدم  آرمان یبازو به

  دونه؟ یم رو ه یقض هم یرعلیام نمی بب اصالً چتونه؟ شماها: زد یشخندین 

   ه؟یقض کدوم : زدم  ینفهم به را خودم  

  ینازل پاشو: برخاست  و زد لبخند تاسف با آرمان. افتاد خنده  به ینازل 

  منتظر دیبا( گفت تر آرام ) ادیم باروت یبو نجایا خانوم،  میبر پاشو. جان

 . م یباش  یجهان جنگ

 .  رینگ  سخت: فشرد  را دستم یمهربان با  ینازل. رفت آرمان 

 .   رم یگ ینم سخت- 

  یول بزرگترم  اون  از سال سه من. نیبب  رو آرمان و منو... یریگ یم چرا-

 تیرعا رو  یکوچکتر ،یبزرگتر قانون ها یلیخ.  م یخوشبخت هم با

 توجه بهت چقدر آراد  دم یفهم نگاه  کی با من... خوشبختن اما نکردن

 . داره

 .  یواقع زحمتکش مرد هی راهه، به  سر آرمان... داره فرق آرمان با آراد -
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 اصالً. یکوچکتر اون از سال ده  انگار خدا به. یآ ی م بهش شتریب ساله

  از تر مردونه  ی لیخ ظاهرش اونم. یبزرگتر ازش دوسال که ادینم بهت

 .   سنشه

   ؟یچ  مون شعور و عقل-

  سنش از جلوتر هم آراد یول ، یهست یا دهیفهم دختر تو دارم  قبول -

  یعال زوج کی  کنهیم فکر نهیبب  باهم رو دوتا شما یک ی. کنهیم رفتار

 .   نیهست

 مردم  فکر با که  ستمین یآدم من ی ول جون، ینازل فتیتعر   از ممنون -

   .نمیبی م رو تیواقع من. کنم یزندگ

 .  یباش موفق( برخاست.)میبر دیبا گهید ما... باشه: باشه فشرد را دستم او 

 .  ادیب کوتاه یرعلیام کن دعا-

 ازت سال ۱۸  اون. نهیبواقع. خودته مثل یرعلیام: کرد نگاهم تاسف با 

 اون گهید سال  ده  اما هیداشتن دوست و جذاب مرد هی  اون االن. بزرگتره

 . کنهی م  یزندگ تیواقع با داره اونم. عمرش  یبیسراش تو افتهیم
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  را خانه از خروج قصد او. شدم  داریب خواب از عمو زن بوسه با بعد

 .  داشت

  بره نه  ساعت دیبا. بده آرش به صبحونه هی!... یاله برم  قربونت-

  ها؟نمونه خواب...یکن دارشیب حتماً و،یاستود

 آرش اتاق به کردم  حاضر که را صبحانه. شدم  داری ب عمو زن رفتن با 

 . رفتم

  خواب... پاشو آرش: زدم  یم شیصدا آرام  اتاقش کردن مرتب  حال در 

 .   جون شلخته پاشو!... تنبل پاشو... پسر گل. یمونیم

 یرو از را لحاف  که داشتم یبرم را شده مچاله یها لباس تختش نییپا از

 .  شد  زیخ می ن و زد کنار سرش

 کردم  یم نگاهش باز مهین دهان با. کردم  قفل آراد دنید با لحظه کی 

  در رو مامانا یادا یکنیمفکر: کردیم نگاهم توزانه نهی ک یعقاب مثل او و

 که یشیم ییها بچه  دختر هیشب شتر یب اداها نیا با...؟ی شیم  بزرگ یاریب

 .   کنن ی م یباز خاله دارن
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 صبحونه توهم اگه. پاشو... یشد طونیش یها بچه  پسر مثل درهم

 .   آشپزخونه ایب یخوریم

 در شیصدا که بودم  نرفته رونیب در از هنوز. رفتم اتاق در سمت به

   ه؟یک کهیمرت نیا: د یچیپ گوشم

 یم ضعف احساس برابرش در  یگاه. دوختم او  به را ام  یجد نگاه

 . یادب یب اتیبچگ  مثل هنوزم : بود آورده در را حرصم. کردم 

 در کوم  وسط و برخاست عقاب مثل که شوم  خارج در از خواستم 

  افتاده دام  به که  داشتم را یگنجشک  احساس برابرش در. کرد سد را راهم

  کل حوصله یصبح سر کنار برو: گفتم  خونسرد. نباختم را خودم . است

 . ندارم  کل

  ؟یکنیم کار چه نرم : زد یمطمئن پوزخند 

 یم شاخ برابرش در اگر. بودم  بلد خوب را نحسش  اخالق. زدم  لبخند 

  تر مهربان یکم را لحنم. نبود کن ول آورد ینم در را اشکم تا شدم 

 .  کنم یم خواهش ازت خب: کردم 
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  دم ید را آرش شدم یم  خارج اتاق از  کهیحال در. دیکش کنار را خودش 

 .  حاضره ؟صبحونهیینجایا تو: بود شده خارج حمام  از حوله با که

  یگوش با را خودم   یچا خوردن حال در. میبود صبحانه ز یم سر سه هر 

 . باشم  او با صحبت به  مجبور کمتر تا بودم  کرده مشغول ام 

 را ام  یسع تمام  که نیا با. نبود خودم  دست اما میبود ساکت سه هر 

 هی میبر: کردم  ی م گم را میپا و دست او برابر در باشم خونسرد کردم یم

  م؟یبزن شهر تو یدور

 تفاوت یب آرش. کردم  پنهان ی ا خونسردانه لبخند پشت را تعجبم

   ؟یبود من با: گفتم. کرد من به سپس و او به ینگاه

:  سرجنباند تاسف با. دوخت من به یا لحظه را سردش و خشک نگاه 

  ؟یکن چکار یخوایم یبش زنش!... ها یپرت ناجور

 . داداش بردار منو نیماش:  دیکش وسط را آرش ام  درمانده  نگاه 

  ادا حوصله من...  کن دایپ برام  نیماش هی فتادهی ن راه شرکت تا...  ممنون- 

 . باشه راه روبه زشیچ همه نیبب خودت. ندارم  رو ها  فروشنده نیا اصول
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 .  کنند

  ؟یچ  خودت:گذاشت  زیم یرو را چیسوئ  چشم گفتن با آرش

 .  دنبالم ادیب فرهان قراره امروز-

 را آرش رفتن خونسرد. باشم مسلط  خودم  به او برابر در داشتم یسع

 ثابت او به و ستادم یا یم مقابلش دیبا. کردم یم فرار او از دینبا. ستمینگر

 ... .   اما  ست،ین ظاهر و افهیق و پیت به یبزرگتر کردم یم

 در که دوخت  من به را عقابش چون نگاه یطور گری د بار آرش بارفتن 

 .  گهید پاشو: کردم  ضعف احساس یکل به برابرش

  نقاط ببرم  تور دیبا امروز هتل، برم  دیبا: آوردم  بهانه لیدل یب 

 .  یگردشگر

 به که یر یت  مثل را نگاهش.   بودم  یعل ریام هتل یتورها دریل من 

 به حد نیا تا او چرا! من به لعنت. دوخت من به  باشد خورده هدف

 .  ام یم تو با منم پس: داشتم ضعف حد نیا تا من و  بود مسلط رفتارش
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 .  شم حاضر رم ی م  من...  باشه: آمد

  ی رعلیام. بودند شده  هتل اتوبوس سوار تور نیمسافر. بود آماده زیچ همه 

 نیاول یرو خودش کنار در را او و کرده استقبال آراد از باز یرو با

 .   بود نشانده یصندل فیرد

  جز  نبود یزیچ  هم گذشته در ما  نیب .  دم یترس یم لی دل ی ب چرا دانمینم

 نکرده یکار.  آراد جانب از هم  آن تفاهم سوء و طرفه کی عشق کی

  از ییبو یرعلیام  خواست ینم دلم  اما. باشم داشته ییرسوا  ترس که بودم 

   . ببرد ماجرا

 را گریهمد دو هر نکهیا با. کرد یم فرار من از ی نجوریهم یرعلیام

  گونه هر از مان نیب  یسن فاصله نیهم لیدل به فقط او میداشت دوست

 .  خواندم  یم نگاهش در را عشق من  اما. کرد یم فرار من به یعشق ابراز

 نگاهش در  را دلش حرف من. ستیچ زبانش یرو  نبود مهم میبرا 

 . کردم یم جستجو
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 .  بود کرده ازدواج خواهرش

 بود یمهربان زن خواهرش انصافاً و بودند دوقلو خواهرش  و یعل ریام 

 .  بود داده دست از را شوهرش یجوان در که

  به نسبت ام  یواقع احساس از یوقت.  بود بزرگتر  یعل ری ام از سال ۶ پدرم  

  یری گ میتصم سرانجام  اما خورد جا یکم کردم، صحبت او با یعل ریام

 .  گذاشت خودم  عهده به را

 رابطه نیا شدن تر قیعم من به اشعالقه وجود با یرعلیام دانست یم او

 . زدیگریم

  تر جذاب می برا جوان و جوش  و جنب پر یها گروه تیهدا شهیهم 

  که کردند یم یدار  یمعن یها یشوخ گروه یها جوانک یگاه اما بود،

 .  کرد یم ناراحت را یعل ریام

 . بود او برعکس آراد اما کند عبور  آنها کنار از متانت  با کردیم یسع او 

 آنچه ییبایز از و بودم  گروه با صحبت  حال در موزه ساختمان  مقابل در 

 یپسرک یصدا  جمع انیم از که کردم  یم فیتعر بود  مانیرو شیپ در
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 .  محشره

 .  زد دنینشن به را  خودش یرعلیام 

  چشم جمع در که آراد نیخشمگ   و سرخ نگاه با انی اطراف یزخندهایر 

 .   شد تمام   بشناسد  را صدا صاحب تا  گرداند یم

  را جمالتم  آراد نگاه بار ریز ی تصنع یلبخند با. بود شده داغ تنم تمام 

 .  دادم  ادامه

  جلوتر یعل ریام. بودم  ستادهیا در یجلو  من. میبود سالن به ورود حال در 

  بزرگ تابلو مطالعه حال در ام  یمتر کی فاصله در آراد و بود رفته

 . بود وارید یرو

  جوانک همان نکهیا تا کردم، یم تیهدا داخل به را  همانانیم  لبخند با 

( داد لمیتحو یچشمک .) دارم  ادیز سوال من: گفت  لبخند با  و دیرس  مقابلم

    ؟یبد حیتوض برام  ییایم
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 از دهانم که  زد وارید به  را پشتش  و دیکش رونی ب ازجمع را پسرک

 .   بازماند ترس

 . نره ادتی که دم ی م حیتوض برات یجور  هی خودم  ایب-

  ول: کرد یگر  یانجیم بود خودش  سال و سن هم یجوان که پسر دوست 

 . کرد یادیز غلط داداش کن

 .   شد جمع زود ماجرا ته  و سر و کرد رها  را او اکراه با آراد 

  سالن؟ داخل  یبر یخواینم: انداختم آراد به ینگاه همه ورود از بعد

.  بده جواب سواالشونو و ببر فیتشر... رینخ: کرد نگاهم خشم و ظ یغ  با 

 یها لوت الت ن یا با رو تو تو، اون دهیچپ خودش  رتیغ  یب ی کهیمرت

 ... .  پا و سر یب

 وارد ال یخیب. نداد ادامه را اش جمله  و گرفت دندان به  ضیغ  با را لبش

 به ناهار یبرا. بود نیسرسنگ  همه با آراد ناهار وقت تا. شدم  سالن

 . می رفت یدنج رستوران



 

Page | 19  ،آراد زیآم دیتهد ی ها نگاه. مینشست زیم کی پشت آراد و یرعلیام من 

 .شادم  کردم  یم وانمود ال یخیب  و گرفتمیم ده یناد زحمت به را

. کردیم رفتار خصومت با کامالً او بود اومهربان با یرعلیام هرچه

 وطن از یدور سال  پنج: دیایب کنار او با داشت یسع  وضوح به یرعلیام

 .   هیادیز زمان

 .  باشم  داده دست از رتمویغ  که ادیز اونقدر نه : زد پوزخند آراد

  گوشش به آمده شیپ کوچک نزاع.  کرد اکتفا ی لبخند  به یرعلیام 

 . دیفهم یم خوب را او ی طعنه  حاال و بود دهیرس

  از. دم یترس یم رفتارآراد عاقبت از. بود کرده خی جانی ه فرط از دستانم 

 .  دم یهراس یم کند بارش کهیت  آن از شی ب و برنجاند را یرعلیام نکهیا

 .  یبود یرتیغ  یادیز شهیهم تو البته : گفتم خنده با 

  ییگو یعل ریام مات دگانید برابر  در و زد زل چشمانم به میمستق آراد 

 ... .   زم یعز تو جز به یکس یبرا  نه: بود کرده پنهان  نیآست در را جوابم

 یرو ام  زده بهت نگاه. گرفتم آتش اصالً... گرفتم گر. شد داغ میپا تا سر 

  یرو لبخند. بود شده آوار سرش یرو  یزیچ ییگو که دیچرخ  یرعلیام
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  ؟یاریب دوغ  برام  شهیم یرعلیام

 و جمع را خودش  لب بر نیمت ی لبخند  نشاندن  با زود  یلیخ  یرعلیام 

  به و برخاست چشم گفتن با اوردیب شیرو به خواستی نم.  کرد جور

 . رفت رستوران طرف آن خچالی سمت

.   نشست ام  نظاره به روزیپ و اومطمئن و دوختم چشم  آراد به انزجار با 

 کرده را خودش کار یلعنت آن. بکوبم دهانش به را مشتم خواستیم دلم

 .  بود

  یم دلم چقدر که یوا. داد که بدهد یگوش یرعلیام به خواست یم فقط

 !... .  بزنم ادیفر سرش خواست

  حال در که را یرعلیام و گرفت من از را اش یجد  و خشک نگاه 

 . ادیم داره رمردیپ: گذراند نظر  از بود  سمتمان به بازگشت

  دگرگون  حالم. بودم  گرفته سردرد رفتارش از. بود یجانور چه که یوا

 .   آوردنم باال حال در کردم  حس. بود
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  یچ: دم یشن را  یرعلیام یصدا که بودم  زدن عق حال در و شده زانیآو

 ! ؟ییهو هی شد

.  بود زده زل من به نگران.  ستادم یا صاف زحمت به.  بود ستادهیا کنارم  

  دلم. بزنم یحرف خواست ینم دلم اما بود زده حلقه چشمانم در اشک

  نجا یا از... جان  نهال  خونه برگرد: رم یبگ  فاصله او از  شتر یب خواست ینم

 .  من با بعد به

 .   رم ینم کجا چیه ابله نیا با من: دادم   تکان سر معترض 

: کردم  نگاهش معترض. داد ی م آزارم  شتریب سکوتش. کرد سکوت

 ... .  خدا به یرعلیام

  ناراحت. جان  نهال نکن تیاذ خودتو: شد حرفم ادامه مانع نگاهش با

 .  شهیم  بد حالم یشیم

 خوام  یم. برم  نجایا از خوام  یم.  شمیم خفه دارم  ستمین  ناراحت االن-

 . تو فقط باشم، تو با
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 .  خونه

 .   باشم تو با خوام  یم گفتم ... خونه برم  خوام  یم نگفتم من- 

 .  جان نهال رم یدرگ ظهر از بعد من - 

  به برو... باشه: دم یورچ لب لوس یهابچه مثل. نبود خودم  دست

 .   برس تیریدرگ

 .رفتم  زیم سمت به.  شدم  خارج سیسرو  واز زدم  او به یا تنه

  یحت را او. انداختم آراد به ینگاه داشتم یم بر را فمیک که یدرحال 

 . دم یدینم هم انداختن  متلک قیال

 و ارزش یب یموجود به ییگو. کرد نگاهم احساس یب و خونسرد 

 .   نگرد یم گانهیب

 دیدو  یم دنبالم به که یرعل یام یصدا. بودم  شده  خارج سالن از 

  را فمیک  بند.) دختر توأم  با!... نهال کن صبر: کند متوقف مرا توانستینم

 . زم یعز کن صبر( گرفت
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 .   یفتیب یزندگ و کار از من خاطر به خوام ینم - 

 .  افتم ینم نترس،-

 احساس بودم   دهیکش خودم  دنبال را او نکهیا از. گرفت یتاکس کی او 

 .  باشم ده یچسب او به که نشستم یطور یتاکس یتو.   کردم  یم یروزیپ

 یحال در نیا  اما  کنم لیتحم او به  را خودم  کردم یم  یسع آگاهانه  من

 من از خودم  خاطر به تنها و دارد  دوستم چقدر هم او دانستم یم که بود

 .   کند یم یدور

  طنتیش با.  کردم  ها و بردم  دهانم مقابل بود زده خی که  را انگشتانم سر 

  و گرم  نگاه.  دم یچیپ  دستش انیم  را انگشتانم و گرفتم  را گرمش دست

 . کرد  یم آرامم مهربانش

. کرد رها ینرم  به را دستم پول آوردن رونیب بهانه به بعد هیثان  چند  

 او به دلم در و کردم  نگاهش. کند فرار من از داشت یسع شهیهم مثل

 .  زدم  پوزخند ختیگر یم من از که
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  کی یبرا نانیاطم  با توانستمیم که  یکس. نمیریش و تلخ یروزها همدم 

 . کنم هیتک  او به عمر

    بابلسر؟ یر ینم: بروم  خانه به خواست ینم دلم 

 سرم  به او با سفر  یهوا. کردندیم  یزندگ بابلسر در او خواهر و پدرم  

 .  یشیم طونیش یدار باز: انداخت من به لبخند با ینگاه.  بود زده

 .  میگرد یبرم هم فردا. میبر االن- 

 .  خوب دختر  مونده همه کارام - 

  کنم یم خواهش( کردم  کج لوس ی لیخ را سرم ...) هست شهیهم کار- 

 .  جون یرعلیام

  خواهش: آورد در را میوادا دوخت من به را نگاهش ی زیر پوزخند با  

   ؟یستی ن لوس یلیخ خودت نظر  به. جون  یرعلیام کنم یم

 .  کمی ...  چرا:  دم یخند 

 ... .   ی لیخ-
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 .  دخترم  داشتم یا غصّه چه یدادیم گوش  من حرف به اگه-

 !  ها دخترم    ینگ  من به گهید: دم یچ لب معترض 

   ؟ بگم  یچ پس:  کرد نگاهم یساختگ  اخم با

 . زم یعز بگو مثالً: زدم  لبخند 

 آراد جمله ادی به ناگهان. ماند رهیخ  من به کوتاه یا لحظه یبرا  

 .  دادم  هیتک  یصندل به و بستم را دهانم.  بودم   زده گند. افتادم  دررستوران

  که فیح. بود  کرده  عاشقش شتریب  مرا ی عل ریام همراه  ام، روزه دو سفر

 در یطوالن یساعتها خواستیم  دلم. نبود ادیز بابلسر تا گرگان فاصله

 . نمیبنش  نیماش  یصندل یرو او کنار سرسبز یها جاده

  بود نیریش یقدر  به او با سفر. بزنم حرف شیبرا من و کند یرانندگ او

 . کرد یم وسیما مرا  شدنش تمام  تصور یحت که

  شتریب هرچه. بود من از اش انهیمخف فرار دادیم آزارم  که یزیتنهاچ 

 .   کند حفظ  من با را اشفاصله کردیم یسع شتریب او کردم یم تالش
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 .  بزنم ادیفر سرش خواستیم دلم که  گرفت یم حرصم

.  بود منزل در عمو زن  فقط بازگشتم میعمو خانه به یوقت روز دو از بعد 

 به رفتن یبرا خودش یساز آماده حال در او. بود جمعه بعد روز

 .  بود خودشان یروستا

  پدر از بتواند تا رفت یم تولدش محل یروستا به جمعه  هر باًیتقر 

 .  بکند یکوتاه ی دگیرس او به و رد یبگ  یخبر رشیپ

 رفتار آن از بعد. دم یکش یراحت نفس ست ین خانه در  آراد دم یفهم یوقت 

  که نداشتم هم یلیتما اصال.  بودم  دهیند اورا رستوران در اش مسخره

 .  کجاست بدانم

. بود فردا برنامه مورد در آرش  با صحبت  حال در م یعمو شام  زیم سر 

  و ببرند  روستا به را گرید لهیوس چند  و یشیگرما لیوسا بود قرار ظاهراً

 .    کنند نصب آرش دوست فرهان کمک به

 .   دخترم  این یا  خسته اگر:  دیپرس من به رو عمو زن
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  اما داره مریآلزا درسته. گرفتیم سراغتو رمردیپ  یومد ین شمیپ هفته

 .  ادیم ادشی درست زیچ همه وقتا یبعض. داره رینگ  ریبگ 

 .  عمو چشم - 

  هیشب شتریب اش  یذات یمهربان با که عمو زن آرام  یصدا با بعد روز صبح

  هی پاشو...   زکمیپاشوعز:  کردم  باز چشم بود ینیزم ساده فرشته کی

 .  شهیم ظهر داره. می فت یب راه بخور لقمه

.   کرد عبور یوارید ساعت یرو از نگاهم.  دادم  یقوس و کش را خودم 

 . بود ۹ ساعت حدود

  ام یپ یرعلیام به و کردم  راروشن ام  یگوش  نترنتیا صورتم شستن از قبل

 .   روم یم  روستا به که دادم 

  دنبال به آرش که داد یم حیتوض عمو زن خوردم یم صبحانه که یحال در

 .   است رفته فرهان

.   بودم  حاضر کامالً. بود سرد هوا.  میرفت یم عمو نیماش با دیبا ما ظاهراً

 . شدم  خانه کوچک و  سرسبز اطیح وارد
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 .   رفتم نییپا

  اهل.میبده دست تا آورد جلو را دستش  فرهان دم،یرس که پله نیآخر به

 . نبودم  کار نیا

  او با و آمد جلو سرم  پشت از یدست  دهم، بروز را تعجبم نکهیا از قبل 

 . داد دست

 و سرد شهیهم مثل .  بود ستادهیا من از باالتر پله یرو که بود آراد 

  زیچ هی برو : دییپا را میپا تا  سر  نگاه همان با و کرد نگاهم  منزجر

 . بپوش گرمتر

   رونیب  اطیح  در از و کردند او با یکوتاه بش و خوش آرش و فرهان

 .   زدند

  را شرتم ییسو نیآس که بروم  خواستم او حرف  به توجه یب هم من

 .   دیکش

   و زدی م خنجر  را جانم  عمق تا نگاهش.  خورد گره نگاهش در نگاهم

 . کرد یم دفاع یب و فیضع موجود کی به لی تبد برابرش در مرا
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 !... .   گذشته

 . بدنبود: میایب   نظر به خونسرد کردم  یسع

  در را دهانش)  کنه حال دم یبا مرد ریپ: داد لمیتحو زی رآمیتحق  یپوزخند

  من از او. بدبخت یدخترش یجا( کرد کینزد گوشم به  من از عبور حال

 ... . شد خارج اط یح از و شد دور

  در را یزییپا ی بایز ریمس خواستم ینم. باشم دور او  از خواست یم دلم

 .  کنم شکنجه تحمل به لیتبد او کنار

 نشسته جلو فرهان. شدم  آرش نیماش سوار من.  راند یم رااو عمو نیماش

 .  نمیبب را آنها یدو هر که بودم  نشسته یطور عقب یصندل یرو من و بود

 محصول که را ییها آهنگ آرش.  کردی م حرکت  عقب عمو نیماش 

 . بود گذاشته  بلند یصدا با  بود خودشان کار

  را زده خزان جنگل و کوه و دشت  منظره یتماشا  آواز، و  یقیموس  

 .   کرد یم رتریدلپذ



 

Page | 30   یگاه. بود نداده ی امیپ یرعلیام اما کردم، یم چک را ام  یگوش مدام  

 ... .  آمدیم سمتم به او هم درصد کی خواست یم دلم گرفت،یم دلم

.   بود سفر هم ما با  جاده کنار در یطوفان یایدر. می بود دهیرس ایدر به 

 . کرد یم آرام  شهیهم را روحم که یا کرانهیب

  یقیموس یصدا.  گذاشتم  یصندل گاه هیتک  به را سرم  و  بستم را چشمانم 

  ریمس از و کردم   باز چشم! ...) جان  نهال!...  جان نهال:  کردیم یباز دلم با

  یخوایم  خوبه؟حالت( دم یکاو را نگاهش آرش  چشمان مقابل نهیآ

    کنم؟ خاموشش

 . هیعال هم یلی خ! نه-

 . نگرانته کنم فکر.  دهیم چراغ آراد -

 ... .   نگران: دادم  تکان سر  پوزخند با 

 .  شناسمیم خوب داداشمو من. نگرانته خدا به:  گفت دلسوزانه آرش 

  تا باشم نشسته سرش پشت دادیم  حیترج االنم... کردنمه تیاذ نگران -

 . کنه بارم  متلک  چهارتا بتونه



 

Page | 31 - زیچ هی باطنش گهیم یزیچ هی ظاهرش داره، گناه   . 

  باطنش به کردن فکر یبرا یفرصت  که است گزنده نقدریا ظاهرش -

 .  رسهینم

  خاموش را ضبط آرش بعد لحظه چند. شد برقرار نمانیب سکوت یلخت 

 دوست مدتها مثل هنوزم ... جان  نهال داره دوستت:   گفت آرام  و کرد

 .   داره

 یم درکم یکی تو کردم یم فکر... هم؟ تو آرش: کردم  نگاهش معترض

   ؟یکن

 ... .  کوره عشق. کنم درکت تونم ینم من ساله و سن فقط تو  مسئله اگه -

  با دانستم یم گرچه. کردم  فرهان روبه . )جان آرش می ست ین کور که ما -

  سر هم را او که بود یمناسب وقت  اما آمده رونیب توّهم از او آراد آمدن

 . انداخت عقب به ینگاه تعجب با! ...فرهان آقا( اورم یب عقل

    بله؟  -

   ن؟ی کرد فکر چه موردم  در نیدید منو شما که یبار نیاول -
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  خواهر حتما کردم  فکر... من...  خانوم  نهال ... راستش:  جنباند یسر

 .   نیهست جان آرش کوچکتر

 ومتعجب مات. داشت سال ۲۱ آرش. برد ماتم نگاهش به یالحظه

    ؟یدی د که ه بار نیاول هم رو آراد: دم یپرس

 .  شدم  آشنا باهاشون امروز. بله -

  چندسالشه؟ یکن یم فکر - 

 ... .  وسه،چهار یس وهوش حول...   بگم یچ واال -

  سکوت آرش  اما. دادم  حیترج را سکوت.  داد تکان  سر لبخند با آرش  

 .  کهیکوچ خواهر نی ش  یم یمناسب زوج  بنظرم : شکست را

.  بود افتاده رختخواب در و خورده سرما میعمو زن پدر  جان،  آقا چارهیب

  یحت. شناخت خوب را آراد اما  شناختی م را ما انیم در یک ی روز آن

 .  است  دهیند را او مدتها که دانست یم

...    گرفت یم اشتباه هیهمسا دختر  یحت  و شیها نوه با انیم در یک ی مرا 

 . بودند کار حال در سخت آرش و فرهان. 



 

Page | 33  یم تماشا ونیزیتلو و بود دهیلم بزرگش پدر کنار یکرس ریز آراد اما  

 .  بود ظهر کینزد.  کرد

 داد دستم به یچا ینیس( میعمو زن  ینامادر و آقاجان  زن ) خانم سولماز 

  بزن صدا هم رو ها بچه. آراد و  آقاجان یبرا ببر نویا دخترم،: گفت و

 . میاری روب نهار تا بخورن

 با و کردم  جمع را ام  یگوش بودم  یرعلیام به دادن ام یپ حال در که من 

 .  گرفتم او از را  ینی س چشم گفتن

 جواب را ها ام یپ نه که بود کجا یرعلیام پس. بود  ختهیر بهم اعصابم 

 .  داشتیبرم را  یگوش نه و داد یم

  دور  نظرم  از  آراد چپ چپ نگاه. گذاشتم یکرس  زیم  یرو را ینیس 

  یصدا  با  گذاشتم  یم جان آقا دست کنار فنجان کی  که یحال در. نماند

 .  م  فراخواند را  فرهان و آرش بلند

...)   پسرم  یا قهیسل  خوش: انداخت آراد به ینگاه و کرد تشکر آقاجان

  مثل ،یاریب خوشگل یها دختر و  پسر براش دیبا(  داد ادامه من به رو و

 .   خودتون



 

Page | 34 از   من و نشاند  لب بر یزیآم طنتیش لبخند آراد. شد  چهارتا چشمانم

 . شدم  سرخ خجالت

 بچه هنوز خودش: بود گرفته  اشتباه آراد همسر با مرا بار نیا جان آقا  

 .   آقاجان ست

  بزرگ:  داد  تکان سر  لبخند با آقاجان.  درآورد را  کفرم  آراد جمله 

 ... .   شهیم

 با. رفت  خواب به  یفور  کنمیم فکر و بست را  چشمانش رمردیپ 

 .  ست بچه که  ینی بیم   یکن باز  چشماتو: گفتم آهسته آراد به  رو ضیغ 

  به اشتباه یتصور با لحظه کی  در ترس از من و شد زیخ  مین بالفاصله

 .  برداشتم  زیخ عقب

 !  ؟یدیترس: دیخند بعد و کرد نگاهم تعجب با 

  تو؟ از ؟یک از: کردم  جور و جمع را خودم 

 یچشمک  لبخند با. دوخت نگاهم به جسارت با را  عقابش  چون نگاه 

 ... .    برداشت ینیس داخل  از یچا فنجان کی و داد لمیتحو
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  سر نکهیا با. دیرسی م  نظر به معمول از تر کیتار و  گرفته هوا پنجره

 .  داشت خود با را غروب دم  هیک یتار هوا بود ظهر

 زدهذوق .  خورد زنگ ام  یگوش دم،ینوش که را میچا ی جرعه نیاول

 . ختمیر خودم   یرو یچا یمقدار

  شماره بودم  کرده اشتباه . نکاست ذوقم  از یزیچ آراد  زیآم  سرزنش نگاه 

  هتل یها  یازمنش که بود ایرو ام  یمیصم دوست شماره.  نبود یرعلیام

 . بود

  حکم من نبود در ایرو. ستادم یا دادیم  آنتن یگوش بهتر که پنجره کنار  

    ؟یمطمئن:  بود گرفته را حالم خبرش . کردیم یباز میبرا را جاسوس

  مهموناش.  کردم   رزرو زیم تاالر  تو براشون  خودم    بابا  آره: ایرو 

 . رسن یم  ۶  ساعت

 . رسونمیم خودمو -



 

Page | 36  ریز مدام  یاث یغ  مهندس.  بود شده دگرگون حالم. کردم قطع را تماس 

  را یرعلیام بود توانسته من نبود در حاال و کرد یم پچ پچ یرعلیام گوش

 .  کند دارید باخواهرزنش کند یراض

  به یجور اعصابم  ؟یکنیم هارو کار نیا چرا چرا؟  یرعلیام !... ایخدا  

 . دم یفهم ینم را خودم  حال  که بود ختهیر هم

  برابر در.  خواست حیتوض من از برگردم  دیبا گفتم عمو زن به یوقت  

 .   دیپرس را  بازگشتم لیدل و برد  اتاق داخل به مرا عمو یتینارضا ابراز

  نفس تاسف با.  دادم  حیتوض شیبرا را انیجر که بودم   راحت  آنقدر او با 

  داره دوست ی رعلیام که مطمئنم:  فشرد مادرانه را دستم و دیکش یقیعم

 . ست ین صالحت به رفتنت اما زم،یعز

 .  بکنه رو نکاریا نداره حق اون. رم ی میم نرم  اگه:  زدم  زل چشمانش به

 ... .   یچ همه ینر اگه دیشا - 

 . برم  خوام  یم  فقط .  تونم ینم - 

 .    گردونه برت  کنم یم یروراض عموت... باشه:  کرد  سکوت یلخت  
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 .  دییپا یم

 آراد که کند  مقاومت من میتصم  برابر در داشت یسع هم باز عمو  

 ! ... .  بابا  برمشیم  من: گفت

  یصدا. بود  سخت میبرا او تحمل.  شدم  مان یپش  کوتاه یالحظه یبرا 

 ممکنه لحظه هر. نیباش خودتون مواظب خوب یل ی خ: دم یشن را عمو

 .  ببنده رو جاده کوالک و رهیبگ  برف

 .  میبر بپوش: کرد من به رو آراد 

.  مییآ یم هم ما م یبخور ناهار نیکن  صبر قهیدق ۲۰  ربع، کی اگه: آرش 

   رهیبگ  برف  ترسمیم .  مونده همه کارها.  می دار اجرا پنجشنبه

 .  می موندگارش

 ... .   باشه: زدم  یرنگ  یب لبخند مستاصل.  بود من به هانگاه همه 

 من و بود  فرمان پشت آرش. م یبود جاده در ما بعد قهیدق ۴۵ حدود

 . بودم  نشسته سرش پشت

 .  بود دهیلم عقب یصندل گرید سمت یکم فاصله با آراد و بود جلو فرهان



 

Page | 38 نظر ابراز و خودشان یها آهنگ  به دادن گوش حال در فرهان و آرش  

 کرده مشغول ام  یگوش با را خودم   من. بودند  شدنش بهتر جهت در ییها

 . بود آراد به حواسم تمام  اما. بودم 

 . کردم  یم حس خودم  یرو ناجور را نگاهش یانرژ 

   کنه؟یم یگرم بازار داره:  لرزاند را تنم آراد آرام  یصدا 

  یم کنم نگاهش کینزد فاصله از که نیا از.  کردم  نگاهش  ار یاخت یب  

  را ذهنم نافذش نگاه. بود خورده  گره  نگاهش در نگاهم اما. م  دیهراس

 .  کرد یم یحالج را احساسم بم و ریز و خواندیم

  آتشم حرکاتش. گرفت من از  را نگاهش و داد تکان تاسف با یسر 

 .   آوردیم  در را حرصم . زدیم

  را حالش خواست یم دلم من و کردی م تماشا را رونیب داشت او حاال

 . توانستمینم اما رم یبگ 

 او تا کرد خاموش را ضبط آرش. خورد زنگ فرهان یگوش همزمان 

 قرار ظهر از بعد یبرا که بود مادرش ظاهراً. کند  صحبت راحت

 .  بود گذاشته شیبرا یخواستگار
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 .   نبود یراض اصالً فرهان و گرفته

  دستش یهمدرد یبرا آرش  کرد، قطع  را تماسش یناراحت با فرهان یوقت 

  کنهیم اصرار نقدریا خب. داداش نخور حرص: زد او یپا یرو آرام  را

 .  دهید دختر نی ا تو یزیچ هی البد

 دختر چه.  هستن هم هیشب همه کال دخترها البته: زد پوزخند  آراد 

  رو خودت خلق نداره ارزش جماعت دختر... گهید دختر هر چه ت،ییدا

 .  یکن تنگ

  یم  تماشا  را  رونیب  راحت یال یخ با  که او به  ی نگاه  زده بهت   

 درآورده را حرصم. انداختم دیبار یم شیرو و سر از یتفاوت یب و  کرد

 .    بود

  و خودخواه یپسرها  از یلی خ مثل درست: گفتم و باشم آرام  کردم  یسع

 .   فهمن یم  سنشون از  شتریب  کنن  وانمود  خوادیم  دلشون که مغرور

  بود رفته ادم ی: سرد  و مطمئن. دیچرخ سمتم به اش یمشک  و یوحش نگاه

 .   نشسته  نجایا بزرگ  مامان



 

Page | 40 که گشتمیم  ذهنم  در یجواب دنبال و بودم  دوخته چشم او به انزجار با 

  بال باباته  یجا که یکس  واسه  یدار چرا االن یکرد فکر:  زد لبخند

    ؟یزنیم بال

  فقط... ستین بابام  ی جا یعل ریام: دم ی چرخ سمتش به و دم یخند یعصب 

 .آراد آقا بزرگتر( کردم   دی تاک عمدا...) بزرگتره من  از سال چند

  سال ۱۷ یعنی  قاًی دق سال چند نیا: زد آتشم شتریب اش خونسردانه  پوزخند

  یم التماسش یدار حاال تا صبح از که کهیمرت نیا داره یچ... کوچولو

 .  بده  جوابتو بار ه ی نکرده یحت یکن

: کردم  نگاه آرش به. بودم  آورده کم برابرش در. دیبار  یم برف رونیب 

 . شمی م ادهیپ من دار نگه

 .  م یبرس ریبگ  گریج  به دندون جان نهال!  بسه داداش( :  ملتمسانه) آرش  

 .  تلخه قتیحق:  آراد 

  می مستق و آرامم کامال کردم  وانمود.  شوم  سرشاخ او با خواستینم دلم

 .   تو زبون یتلخ به نه: شدم  رهیخ نگاهتش به



 

Page | 41 به قایدق لحظه آن در کردم  حس.  لرزاند را وجودم  یزیچ نگاهش ته  

 که یا فرشته اون گفت و کرد نگاهم غرور با که  دیشیاند یم یزمان

 . ییتو برده دلمو

  گرفته بخار شهیش پشت از که را رونیب و کردم  هیتک .  دیکش ریت  قلبم 

 . ستمینگر شدی م دهی د زحمت به نیماش

 من ترس. بودم  متنفر او از که لی دل نیا به نه کردم   یم فرار او از من 

  قلبم با شهیهم توجهش .  داشت تی واقع  که یاندهیآ.   بود ندهیآ از فقط

 دلم ته دیشا. ختیر یم هم به مرا.  کردیم داغم نگاهش.  کردیم یباز

 .   داشتم دوستش

  چند. بود ختهی ر هم به   ذهنم در زیچ همه!... یرعلی ام !... یرعلیام !...  آه

   ستیرعلیام ام یپ آنکه تصور به . آمد ام  یگوش یبرا  یامیپ بعد قهیدق

 . کردم  روشن را صفحه

  لبم یرو لبخند.  بود فرستاده میبرا سرخ گل شاخه کی. بود آراد ام یپ  

 . کردم  نگاهش. نشست



 

Page | 42   ًاو ام یپ که انگار نه انگار.  بود خشک و سرد. کرد  ینم نگاهم اصال 

 .   بود دستم در

  آنکه یب دیشن که را امکشیپ یصدا . فرستادم  تیعصبان ریتصو شیبرا 

 .   گذاشت مان ن یماب  را یگوش کند  نگاه را اش یگوش

.  بست را چشمانش و گذاشت  گاه هیتک  یرو را  سرش. دیلم شتریب یکم

  به آدم  گرفتن  دهیناد بزرگ استاد.  بود انتظار از دور شهیهم رفتارش

 .   رفتیم شمار

  مرا آرش... .  نه  ای یدار تیاهم شیبرا دیفهم شد ینم قاًیدق لحظه هر در

 ... . رفتند سه آن و کرد ادهیپ هتل مقابل

 یا کردم یم آرزو.  بود سرد و کیتار هوا  شدم یم خارج هتل از یوقت 

 .   آمدم  ینم اصال و داده گوش عمو  زن حرف به کاش

 مرا یک یتار و  سرما  اما باشم تنها خواستیم دلم. بود ختهیر بهم اعصابم

 ... .   کشاند خانه به

 روشن و کیتار فضا. بودم  شده  وارد صدا و سر یب. کرد یم درد سرم 

 .  بودند روشن یاندک یهاچراغ و بود



 

Page | 43   پنجره  کنار. رفتم جلوتر.  دیرسیم گوش به آراد خواندن آواز یصدا  

 او به درهم یا افهیق با و ستادم یا بود باز که آشپزخانه یاره یدا و بزرگ

 . شدم  رهیخ

  یم سرخ همبرگر آواز خواندن  حال  در و بود نشده من متوجه هنوز 

 .کرد

  مثل چرا پس: کرد باز لب متعجب.  دید مرا  دیچرخ که زیم سمت به

 .   کنم سکته بود کینزد... ؟یشیم ظاهر هو هی سرگردان روح

  متوجه اصالً من.  نبود هیبق  مثل هم  دنشی ترس یحت. زدم  یرنگ  یب لبخند

 .  بودم  نشده  دنش یترس

 .   بزن لقمه هی ایب کن عوض لباستو برو:  شد کاهو  کردن زیر مشغول

 . ندارم  لیم -

 اتاقم به خواستم. نبود مهم شیبرا اصال انگار. انداخت من به ینگاه 

  به حال نیا با .  بگذرون بد من با هم قهیدق دو حاال:  گفت که بروم 

 .  ینیب یم کابوس یخواب

 ... .    خوبهحالم- 
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 . مشخصه

 پشت.  شدم    آشپزخانه وارد و زدم دور را وارید لی م یب. بودم  گرسنه

  چشم دیچی پ یم  چیساندو  ماهرانه  که  او  دستان به و نشستم   زیم

 .  دوختم

 ... .   اریب رو سس برو: بود آورده بار  نو کدبا را پسرش سه هر عمو زن  

:   دم یند را سس  گرداندم  چشم  هرچه. رفتم خچالی سراغ.  شدم  بلند

 ... .    ستین

 بود دوخته من به را اش یمشک  و جسور نگاه که یحال در. آمد سمتم به

 .   ستادیا میرو روبه من از فاصله یب

.   نشست یم صورتم  پوست یرو  نفسش که بود کی نزد من به آنقدر

 .  بود کرده یته قالب وجودم  تمام 

  صورتم مقابل  و برداشت را  سس  رد،یبگ  من از را نگاهش آنکهیب

 ... .   سس گنیم نیا به:  گرفت

 ... .   دمشیند:  زدم  لبخند دستپاچه 
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 داخل  اف اف به ینگاه.   انداخت دلم به هول در زنگ یصدا

 .  ندارم   اصالحالشونو!  یوااا: دم ی کش یآه درمانده.  انداختم آشپزخانه

 نگاه.  رفت اف اف مقابل تا. بود ساره دخترش و نینسر خاله 

  نکنم؟ باز یخوایم : انداخت من به یگرپرسش

 ... .    اتاقم رفتم من. ییتنها کن وانمود فقط...  نه: بودم  مستاصل 

  زیم  ادی دنیشن که را همانانیم ورود یصدا. بودم  گرفته  پناه اتاق داخل 

  به انهیمخف را خودم  چطور دم ینفهم   وان،یل دو  بشقاب، دو. افتادم  شام 

  به دست بتوانم آنکه از قبل و شد رید متاسفانه اما  رساندم، آشپزخانه

  مثل خچالی و  آشپزخانه یانتها وارید نیب یاگوشه شدم  مجبور  زبزنمیم

 .  رم یبگ  پناه موش

 گرفته دزد که  یکس مثل مینس خاله و  بودند شده آشپزخانه وارد هرسه 

  ؟یداشت مهمون زم یعز!  آراد: دیپرس  سوءظن با باشد

 .  گذاشتم م یفرض  نیهمنش واسه نویا...  نه: داد جواب خونسرد آراد  

   ؟یشد یاالتیخ جون آراد!  واه : ساره 
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 .  بود سالش

  حال به تا داشتم یدلبر استیس او  دهم کی اگر کردم ی م تصور یگاه  

 .  بودم  درآورده زانو  به را یعل ریام

 که بود تنگ یقدر  به میجا. شدم  جابجا یکم.  بود گرفته درد   میپا 

 دیشا. بود چه دم یند.  افتاد خچالی  یرو از یزیچ و خورد تکان خچالی

 .   بود خچالی لبه که  قرص بسته کی

   بود؟ ی چ:  دیترس نینسر 

 فکرکنم. خاله نترس: هستم آنجا من که بود شده خبردار شصتش آراد 

  .میدار مهمون

 .   بدهد لو مرا  نبود دیبع او از. ختیر قلبم 

 !   ؟ یچ یعنی: ساره

:  زد لبخند خونسرد. بود خوردن  حال در راحت الی خ با آراد کنم فکر

 .    اومده نکنم غلط
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  با...) جونور ریبگ  آروم  قهیدق هی: کرد نگاهم چپ  چپ و آمد سراغم

 .   نداره آزار  ه،ی یخونگ  مشمون.  کردم  یشوخ خاله  نترس( بلند یصدا

  را فمیک آمد ادم ی تازه.  دم یشن سالن داخل از را ام  ی گوش زنگ یصدا

 فیک نیا: د یپرس  بلند یصدا با  ساره. ام  گذاشته سالن داخل زیم یرو

    ست؟ین نهال

 .  ره ی نم ادتی رو خودت  خوبه: دیگز حرص با را لبش آراد 

 .  بشنوم  بهتر تا در پشت رساندم  را خودم . شد خارج آشپزخانه از 

 .   گذاشت جا  هتل رفتیم داشت ظهر از بعد:  آراد 

 .  زنه یم زنگ بهش  یرعلیام! ای ب:  ساره

 .  رهیگ  یم تماس برگرده خودش.  نده جواب کن ولش:  آراد 

  رن؟یبگ  مراسم قراره یک خبرا؟ چه: نینسر  

   ؟یک: آراد 

 .  شده تنگ یعروس هی یبرا دلم ،یرعلی ام  و نهال:  نینسر 
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 .   یرعلیام از بهتر یک...  خواهرش واسه  شهیم هم یرتی غ  چه!  پف: ساره 

 . خوبه خودش واسه خوبه اگه:  آراد

  تو خواهر. کنه شوهر دیبا باالخره یدختر  هر... بابا  نزن جوش: نینسر 

 .  همه مثل یک ی  هم

 .  دارد یاسم خواهر نیا به یحس چه او دانستند ینم  آنها که افسوس

 .  میبر دیبا میدار کار که فیح . بود شده تنگ نهال واسه دلم: ساره

.   میبر ما اریب رو مامانت  فشارخون دستگاه همون برو  خاله آره: نینسر 

 . باشم مراقبش دیبا. شهی م نییپا باال یه( شوهرش) محمد فشار

.   نشستم آشپزخانه زیم پشت شدم  مطمئن رفتنشان از یوقت  بعد قهیچنددق 

  تعارف جونت نوش:  شد وارد آراد  که بودم  چیساندو خوردن حال در

 . بخور خودت  چیساندو مثل. نکن

!...  بود؟ تو چیساندو: بود مانده  دردهانم لقمه. کردم  برم  و دور به ینگاه 

 . 
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 ... .   تو از بهتر بخوره  یک . جونت نوش:  زد لبخند داشتیبرم

 یکرد یتصورم.  بود یجالب آدم .  کرد ینم نگاهم. بود خوردن مشغول 

  دختر یلیخ  ساره: دیشیاند ینم خوردن  جز  زیچ چیه به لحظه آن در

   نه؟ هیخوب

 . باشه صاحبش مبارک:  کرد ینم نگاهم.  شد منظورم  متوجه 

 . تمومه  یچ همه  نظرم   به...    مهربون هم خوشگله، هم - 

 ... .   آره - 

    ؟ یکرد فکر بهش پس -

 شما  کردم؟ فکر  بهش یعنی  آره،: دوخت چشم من  به یجد و خشک

    ن؟یکن یم ری تعب  رو حرف خودتون واسه چرا زنها

 .   ازدواج واسه هیخوب  نهیگز:  زدم  لبخند

   رمش؟یبگ    برم :  زد  یتفاوت یب  سر از یپوزخند 

 .   نه که چرا... خب :  بود حیصر یل ی خ  او. انداختم باال ی ا شانه. برد ماتم 
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 .   باشمش کیشر همه با کنم فکر منتها...  رمشیگ یم  رم یم. چشم باشه،

     ؟یچ یعنی -

 ... .   نپرس نویا گهید تو: داد تکان سر یجد

   یگاه. پسنددی نم را ساره دنیپوش لباس و رفتار طرز او که دانستمیم 

:   داشتم اکراه او  با رفتن رونیب از هم من که بود جلف یقدر به شیلباسها

   ؟یبرگشت چرا ه؟یچ ات برنامه پس

 اومدم ...  بودم  روراست باتو شهیهم من: کرد مکث.  شد رهیخ من به  

 .  کنم امتحان رو شانسم

   .یترسونیم  منو:  دوختم چشم نگاهش   به یجد  

 .    زنم ینم خنجر پشت  از...  کنم یم یباز رو من-

 . دارم  دوستش من... آراد نکن  یباز میزندگ  با -

 دارم  دوست گفتم و زدم  زل چشات  تو که یبار نیآخر: زد یتلخ لبخند 

.  بود شده  سبز لبم  پشت.  بود شده بلندتر ازت قدم .   بود سالم ۱۷ فقط
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 روز سه. بودن دنمیکش عذاب شاهد آرش و آرمان.  رفتم کلنجار خودم 

  خشم.  بود او به نگاهم. کرد سکوت.)   بگم بهت تونستم تا کردم  تالش

  ؟یکارکردیچ ادتهی( داد یم عذابم نگاهش پشت فروخورده

...  یدیخند  من به:  داد تکان سر تاسف با.  بود نمانده ذهنم در واقعاً 

  یگفت راحت ی لیخ. رفت یم   قنج برات  دلم  د یخندیم لبات یوقت

 .  پسرم  نشو یاحساسات

 آراد همان شد هم باز. شد خوردن مشغول. بست یالحظه  را چشمانش

 .  تفاوت یب و سرد

: (  شد رهیخ من عقاب مثل! )آراد:   دیچ یپ ام  حنجره در  صدا زحمت به 

 . میخور  ینم هم درد به ما

  ریتصو دنید با . دیکش اف اف سمت به را نگاهم در زنگ یصدا  

 .   رفتم اف اف یگوش سمت به زده  جانیه یرعلیام

  از بعد از.  دوختم کرد یم نگاهم خونسرد که آراد به را مستاصلم  نگاه

  برده مهمانش و او یبرا را یچا  و  کیک زیم گارسون یجا به که ظهر
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 .    بودم  مانیپش کامالً

  ؟یکرد کارشیچ: زد زنگ گرید بار

 .  بشم روبرو باهاش خوام ینم یول...  یچیه: دادم  جواب جانب به حق  

 سرم  پشت از.  بود مسلط من به کامال. آمد من سمت به و برخاست 

 .  انداخت اف اف ریتصو به ینگاه

 من به را  براقش  و گرفته نگاه و برد فرو شیموها در یدست کالفه 

 .  دوخت

 هم به طور نیا  که رمردیپ نیا داره یچ:  کرد زمزمه.  بود شده بند نفسم 

   هان؟...  ختت؟یر

 ... .   بردار دست:  دیلرز زبانم یرو کالم .  بودم  دهیترس حالتش از یکم  

 اش شرزه   نگاه.  کرد سد را راهم و دیکوب وارید به را دستش کف 

  نفسش حرم   و کردیم نجوا گوشم ریز...) لحظه هی  یحت: زد یم شالقم

 ... .  یدیم من به یدار که یعذاب ن یا(  لرزاند یم مرا
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 . شدم  خارج  آشپزخانه از

 که داشتم را  فمیک برداشتن  قصد.   رفتم یم سالن داخل  زیم سمت به 

 .  چرخاند خودش سمت به مرا  و گرفت را میبازو

  داشته انصاف زه یر هی فقط نهال، کنم  یم داشتنت واسه یکار هر من - 

 . باش

 شور همه آن برابر  در دینبا.  زدم   یم جا دینبا. باشم محکم  کردم  یسع  

 . کردم  یم یته قالب حرارت و

 ... .   یکاف قدر به امروز. نکن ش  بدتر حالمو راد؟ آ چته: زدم  لبخند  

 از کمتر ما فاصله و بود آراد دست در میبازو.  شد باز  سالن در ناگهان 

 .  د یچرخ در سمت به   مان دو هر نگاه که بود وجب کی

 بدتر نیا از. کردندی م نگاه را ما  در انیم زده بهت یعل ریام و آرش  

  یم خارج دستم از اوضاع کردم ی نم  رفتار جانب به  حق اگر . شد ینم

 .  شد
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  ریام سمت به ناراحت و طلبکار و دم یکش آراد دست  از را میبازو باشد،

.   یبرس  تی مهمون به یبر بهتره...  ؟یکن یم کار چه نجایا:  رفتم یعل

 تیخواستگار  به. (  خوردم  فرو  را بغضم.  زد حلقه  چشمانم در اشک)

   داد؟ جواب یچ

 .  کرد رییتغ آرش نگاه رنگ

 کار چه ظهر از بعد ی دونیم.    باش یمنطق توروخدا نهال:   یرعلیام  

  ؟یکرد

  یلیخ  خانماخانم  حتما... دونمینم! نه: شد یجار اشکم و زدم  یپوزخند  

 یاومد که یراه همون از بهتره. ( کردم  مکث یکم. ) شد دلخور

 .   یبرگرد

  به یتلنگر بعد  لحظه چند. بستم سرم  پشت را در. دم یدو اتاقم سمت به 

   .شد نواخته در

 تو رفت. ته منتظر یرعلیام جان نهال :  دم یشن را  آرش آرام  یصدا

 .  یبر تا مونهیم گفت.  نش یماش
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  ؟یایم یدار بفهمه آدم  یبکن ییصدا

...  االی بعد به نیا از.  چشم: انداخت  میپا تا سر به  یدار یمعن نگاه 

 .  گمیم

 بگو بهش برو!... مزخرف: زدم  پوزخند  یتلخ به. دم یفهم را منظورش 

 .  بره

 .  نهیشیم  نیماش تو صبح  تا شده اگه گفت.   رم  ینم من - 

 . گمیم بهش من یخوای م اگه: ستینگریم را ما دور از آراد  

.   بود او از دم یکش یم هرچه. بودم  شده  درمانده. کردم   نگاهش مستأصل 

 یطور کردم یم عبور که آراد کنار از. افتادم  راه و  دم یپوش گرم  لباس

 .  شد شیر  دلم که کرد نگاهم معصوم  و دانهیناام

 ... .  کن من خرج رو توجه نیا هزارم  کی: کرد زمزمه آرام  

 یم رو و ریز آراد نگاه ریز دلم که بود بار نیهزارم یبرا. کردم  مکث 

 .  شد
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 .   بود یرعلیام من انتخاب. دادم  هل

  گوشم یتو زد وارید کنار یصندل به سرم  پشت آراد که یلگد یصدا

 ... . نکردم  عوض را نگاهم ری مس یحت  اما د،یچیپ

.  داد یم آرامش آدم  به زیچ همه یرعل یام کنار. بود روشن نیماش یبخار 

 . میبود دوخته  چشم خلوت و سرد کوچه به دو هر

  قبول مهندس خاطر به شدم  مجبور:  بود بخشنان یاطم  و گرم  شیصدا 

  تلفنات جواب.  انداخت رم یگ .  نشد برم  در رشیز از کردم  هرچه. کنم

 . بگم دروغ بهت خواستم ینم چون دادم  ینم رو

  با.  دی چرخ سمتش به نگاهم شد یطوالن که سکوتش.  کرد سکوت یکم

 ! ها یآورد دخلشو خوب... میخودمون یول: کرد یم نگاهم لبخند

  و خندان  لب با یوقت  بعد ساعت کی. انداخت خنده به مرا لحنش 

  به نگاه نیاول با شدم، خانه وارد دیدرخشیم یخوشحال از که یصورت

 . شد خراب سرش یرو ایدن کردم   حس آراد
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 دوباره و داد عبور من از را نگاهش فقط آراد و شکست یم تخمه آرش

 .   کندیم تماشا لمیف کرد وانمود

:  زدم  اش تخمه  کاسه به یدستبرد و  دم یلم مبل یرو چهارزانو آرش کنار

 . خونهیم خروس کبکت

  بود ونیزیتلو به آراد نگاه.  دادم   کشدارپاسخ یلبخند با را آرش لبخند 

 .  شده سرد یلیخ هوا: بود آن به هم حواسش دانمی م دیبع اما

 .  یش یم خفه گرما از یدار که تو یول:  کرد نجوا و دیخند آرش  

 و داد تکان تاسف با یسر آرش. کردم  آراد به یااشاره و دم یگز را لبم 

 .  داداشم چارهیب : گفت لب اشاره با

 یبرا یخال ییجا که  بودم  شاد و گرم  آنقدر. کردم  نگاهش اخم با 

 ... .   نداشتم آراد با یهمدرد یاذره 

 از هانیماش توک و تک عبور ی صدا و بود شده باران  به لیتبد برف

 . است آلود گل  و سیخ آسفالت که دادیم   نشان کوچه انیم



 

Page | 58  در سکوت.  بودم  رفته لحاف ری ز گردن تا  و دهیکش دراز تختم  انیم 

...   شدند نیسنگ  آرام  آرام  میپلکها.  بود حکمفرما خانه روشن و کیتار

 . 

  هوا. دیکش رون یب خواب یایدن  از مرا اتاق در به آرام  ضربات یصدا 

  .بود گرفته کامالً اما روشن

   جان؟ :  شد دهیشن زحمت به ام  گرفته و آلود خواب یصدا

  نشسته ماه یرو  به سالم . دیکش سرک داخل به ینازل  و شد باز اتاق در

 .  ات

 !   ؟یکن ی م کار چه نجایا -

 .  یجنگل الیو میریم میدار:  نشست تختم کنار

   ن؟یندار یزندگ و کار شما مگه -

  ؟یکن  ینم نگاه رو میتقو  ه،یرسم لیتعط  کجاست؟ حواست -

 . هتل برم  دیبا من نیبر شما:  بودم  کرده فراموش کامالً
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 . آرشه تولد

  

 .  دم ینخر کادو من!  بود رفته ادمی کالً یوااا:  شدم  زیخ  مین متعجب 

  یزیچ رفتن  زود صبح آراد و آرمان تره، مهم حضورت  ستین مهم -

 . ستین  حواسش خودشم آرش ها؟ ینگ 

  جنگل ان یم مدرن، یمعمار با عمو کیش و طبقه دو  رنگ دیسف یالیو

 . کرد یم ییخودنما بود آنجا که ییروستا از دورتر یکم

 روشن، یهارنگ از استفاده.  بود  بایز و ساده ک،یش  آنجا از زیچ همه 

 . نمود یم تر روشن و تر بزرگ را فضا ینبات و یگلبه و یریش

  باران، نه و د یبار یم برف نه گرفته آسمان وجود با  اما بود، سرد هوا 

 . بود امدهین هنوز آرش

 ظهر ۱۱ ساعت حدود. بودند گرفته عهده به را یآشپز  آراد و آرمان 

 . بود گرفته خوابم بود،



 

Page | 60   در. شدم  مچاله رنگ دیسف یراحت کاناپه گوشه و دم یکش میرو ییپتو 

  به مقابلم یاشه یش وارید ریمس از طعم خوش نسکافه دنی نوش حال

 . بودم  دوخته چشم خانه از رونیب  یبایز یسرسبز

  نیصدم یبرا. کرد یم خوب را  حالم تیوضع آن در نسکافه  دنینوش 

 .  دهینم آنتن: کرد زمزمه گوشم ری ز ییصدا. گرفتم را  یرعلی ام شماره بار

.  ستادیا راست. بود کنارم  درست آراد صورت. برگرداندم  یکم را سرم  

 کاناپه گرید گوشه یا روزمندانهی پ پوزخند با و کرد عبور من از

 .   نشست

 .  داره آنتن من مال:  داد نشانم را  اش یگوش.  دوخت من به را نگاهش 

   رم؟یبگ  تماس هی یدیم:  زدم   لبخند لوحانهساده 

   ؟یک به:   جنباند سر  یدار یمعن نگاه با

 . گهید یرعلیام -

  زیچ : دیچرخ سمتم به کامالً و  کرد جمع کاناپه یرو را شیپا کی 

  بچه؟ کرده  خورت
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 .  رم ینم تو  بدون جا چیه من-

  دادن حرص قصد به که بود مشخص کامالً. شدم  قیدق نگاهش به یکم 

    ؟یمطمئن:   زدم  پوزخند.  است نشسته آنجا من

 ... .  درصد صد: انداخت  باال ییابرو 

 به فاصله  آن از را ام  نسکافه فنجان اتیمحتو دی ترد یا لحظه بدون

 .   بود شده  پر هم گردنش و سر.  دم یپاش صورتش

  دنید با باشد خودم  دست ارم یاخت آنکه یب من و کرد  یم نگاهم دیباترد 

 ... .  من  بدون ... حموم  یبر ی م فیتشر حاال:  دم یخند یم اش افهیق

 مغزش در چه دم یفهم ینم نگاهش از.  بود شده تر کشدار ام خنده  

 .  گذردیم

.  کرد بلند دستانش یرو بودم  شده ریغافلگ  که مرا و زد ی جست ناگهان 

 .   نییپا بزار منو. یعوض وونهی د یکن یم کاریچ:  بود دهیفایب میتقال



 

Page | 62  توان آغوشش  در. بود کشانده آنجا به را ینازل و آرمان مانیصدا و سر 

 .  تو با... حموم  رم یم : کرد نجوا گوشم ر یز. نداشتم دنیجنب 

 .  بود دهیفا یب  ینازل و آرمان یگریانج یم. زدم یم پا  و دست زنان غیج 

:   بود ستادهیا در یجلو آرمان. انداخت وان یتو و برد حمام  به مرا او  

 . آراد کن ولش

. ختیر سرم  یرو سرد آب ابتدا کرد باز سرم  یباال که را آب دوش 

 .  کن ولم!  احمق: زدم  غیج

  شده سیخ و کرد یم مهار مرا که یحال در و آمد وان یتو هم خودش

  .ختیر شامپو سرم  یرو بود

.  آمد جلو آرمان که بود شده کف  از پر میموها.  بود آورده در را اشکم

  نجایهم هم  تو.  باال حموم  برو  ایب آراد... هاوونهید بسه: رابست ش دو

 .  بمون

  مرا خندان و  آمد  رونیب وان از آراد. کردم یم هیگر ها بچه مثل من 

 .  کرد ترک
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  را یناز یصدا کردم، خشک را میموها و دم یپوش بود گشاد میبرا یکم

 ... .  بخور یچا ایب نهال : دم یشن سالن از

 باال که را پمیز  نهیآ مقابل. دم یپوش را رنگم یگلبه شرتیسوئ. بود سردم  

 .   ماند ثابت خودم  یرو نگاهم دم یکش

  خواستم لحظه کی. بود کرده یداشتن دوست را ام  چهره یگلبه رنگ 

 . اورم یدرب را شرتیسوئ

. داشتم مشکل  او با یکاف اندازه به.  باشم بایز آراد نظر در خواستمینم 

 !   ابله  پسره  چزونمت یم:   شدم  مانیپش که بود پیز یرو دستم

  بساط و بودند  نشسته مبل یرو یقسمت  در آرمان و ینازل. آمدم  سالن به 

 و زد من به را  اش تنه یکس.  بود ز یم  یرو یچا و ریش و یشکالت کیک

 . کرد عبور کنارم  از ناغافل

 .  گهید ایب ؟یکن  ی م نگاه ویچ -



 

Page | 64  را دلم ته اش یقو بازوان .  بود آمده حمام  از یرکاب بلوز با که بود آراد 

. زد هم به را تعادلم اش تنه«  بودم؟ فیضع من. »کرد یم دیترد دچار

 ... .  اووو:  فتمیب  مقابلم دوپله از بود کینزد

  نجاتم افتادن از. گرفت  را میبازو هوا و  نیزم نیب و برگشت لحظه کی 

 .   سوزاند را م یسرتاپا نگاهش یداغ .  خورد  گره نگاهم در نگاهش. داد

 . ستادیا  حرکت از قلبم کرد نگاهم که کوتاه لحظه کی همان 

  راه سرش پشت رسم«یم رو حسابت... . »رفت و کرد میرها تفاوتیب 

 . افتادم 

 .  وستمیپ ها بچه به بخند بگو با 

 . نیشد یگل  یها بچه هردوتاتون خوب: آرمان 

 . شدم   یگل خانوم  من  البته: گفتم اشوه با 

 در. درآورد را  حرصم زشیآم تمسخر خنده. خنده  ریز زد یپک  آراد 

 .  رم یبگ  را حالش توانم یم چطور نم یبب کردم  یم چهارتا دودوتا ذهنم
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 .   برم  یم براتون من ها بچه:  زیم  کنار نیزم کف دم ی سر مبل یرو از و

  زدم  که را قاچ نیاول. برداشتم را چاقو. دم یکش خودم   سمت به را کیک 

 . دم یبر را دستم کردم  وانمود یکوچک  آخ گفتن با

 . باش مواظب: ینازل 

    شد؟ یچ  ؟یکن ی م کاریچ: آرمان  

  ینشد بزرگ گمیم یوقت:  زد زانو و کنارم  خورد سر مبل یرو از آراد

   شد؟ یچ نمیبب . نهیهم

 را کیک عیسر حرکت کی  با آورد، جلو را صورتش که خوب 

 .   دم یمال صورتش به محکم و برداشتم

  دنشید فرصت که بود یزیچ تنها آرمان و ینازل تعجب از گرد چشمان

 .  گذاشتم فرار به پا بعد و داشتم را

 .   دی دو دنبالم به کوتاه مکث کی با آراد  



 

Page | 66  بودم  نکرده را نجایا فکر اصال. کردم  یک ی تا چهار را ها پله زنان غیج .

  شدم؟ یم  میقا موش سوراخ کدام  در دیبا حاال

 ینم سالم  برسه دستت به دستم نهال :  آمد یم دنبالم به عقاب مثل  

 .   زارمت

 وارد کشان غیج . آمدند یم او دنبال  به معترضانه  هم آرمان و ینازل 

  اگر که کنم، قفل و ببندم  را در توانستم هیثان کی عرض در و شدم  یاتاق

 :افتادم  یم آراد چنگ به د یکش یم طول شتریب هیثان صدم  کی

 .   رونیب  ا یب یدار جراتشو-

 یسع که دم یشن  یم را آرمان و ینازل  یصدا. نشستم در پشت زنان  نفس 

 .  داشتند کردنش آرام  در

  یدیجد کار.  کنم یم درستت تورو من: بود زده مهی خ در پشت آراد  

 ! ؟یگرفت ادی

 آب قند یروز یپ نیا خاطر به دلم ته.  انداخت خنده به مرا حرفش

  دو در اتاق وسط که افتاد یجنگل مارمولک کی به چشمم که شدیم

 . نگاهم  یتو بود زده زل و بود ستادهیا ام  یمتر
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 .   گذاشتم فرار به پا و کردم  باز را در

 یرو میپاها انگار!  اوه! رفتم؟ ی نم  جلو زدم یم پا و  دست چه هر چرا 

 .  نبود نیزم

 .  بود آراد صورت یتو صورتم.   چرخاندم  یکم را سرم  زدهوحشت 

 یراه مغزم  در. شدی م دهید صورتش یرو کیک آثار.   بود گرفته مرا او

  هی خدا به... کن ولم: رهاشوم  چنگالش از بتوانم که کردم  یم جستجو را

 .   اونجاست مارمولک

  با شود بلند  هم ینازل غیج نکهیا  از قبل و دیکش سرک داخل به آرمان

 .   مرده بابا نترس:  گفت  نانیاطم

 ! وونهید شکست استخونام . کن ولم:  زدم یم پا و دست هوا در

 ... .  سی خ یلباسها با من و آب دوش و بود وان گرید بار کی  

 از رنگ یا  سرمه اسپرت لباس دست کی ینازل هم باز یوقت بار نیا 

 را شکست که  داشتم را ییها آدم  افهیق من داد یم من   به لشیوسا داخل

 .  اندرفتهیپذ کامال
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 .  دیچسب ینم گرفتن دوش

 چه دم ینفهم  یحت. برد خوابم نهی شوم کنار کاناپه  یرو یک دم ینفهم 

 .   دیکش پتو بود  شده مچاله سرما از که تنم یرو یکس

 . شد باز میپلکها یال زهیر کی و شدم  پهلو آن به پهلو نیا از آلودخواب

  در یک یتار از را فضا میمال نور  با چراغ چند. بود یک یرمانت یفضا 

 . بود آورده

 را خودم  آمدم  یم کش که ییجا تا و آوردم  کش  را بدنم اریاخت یب 

 .  دم یکش

 یرو آراد. کردم  نگاه را میپا نییپا آلود خواب. خورد یزیچ به میپا

 .   بود نشسته کاناپه

:  نشاند لب بر یم یمال لبخند.  کرد یم  نگاه مرا حاال و  بود دستش کتاب  

 ! خواب ساعت

  از دلم ته.  داشتم خواب هنوز و بود کوفته بدنم. نشستم  شدم، زیخ  مین  

 . رفت  یم ضعف یگشنگ 
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 . دم یکش شد یم که ییجا تا را خودم  باز و دم یکش ازهیخم

 او یچشم ریز.  دم یکوب شیپا بغل محکم بار نیا خورد آراد به که میپا  

   کجان؟ هیبق: دم ییپا کردی م نگاهم مرموزانه و دیترد با که را

  خودش مثل و  نشستم. کردم  نگاهش اخم با و.  کرد سکوت جوابم در 

  خورده؟ موش رو زبونت:  شدم   رهیخ او به

   .دنیخواب: داد تکان سر تأسف با و زد لبخند کوتاه  یمکث از بعد 

  چنده؟ ساعت مگه -

 .  شده ک یتار هوا تازه - 

  ام  یگوش یرو دم یپر! بودم؟ دهیخواب ساعت چند من! دیجه سرم  از برق 

 .   نشد روشن  کردم  هرچه.   بود زیم یرو که

 . شده تموم  شارژش! ایخدا: نشستم  زیم  و مبل نیب نی زم ی رو مانده در 

  ییگو.  بود زده زل من به یخونسرد  با. برگرداندم  او سمت به را سرم  

  ؟یشارژردار: دم یپرس دیترد با. کند یم  نگاه یینمای س لمیف
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    ؟ید یم من  به: گفتم  ملتمسانه 

 .  نه: داد  تکان یمنف عالمت  به یسر  متانت با  

 !  ؟ چرا- 

 . ندارم  دوست: بود مهربان اما یجد. کرد نگاهم

 .  بزنم زنگ  ی رعلیام به دیبا-  

 .  بکنم برات  یکار   نیهمچ تونمیم  شرط هی به فقط- 

 !  ؟یشرط چه- 

  یحت یرعلیام با  هنوز: بود دوخته  چشم من به میمستق. کرد مکث یکم 

  با.)یندار بهش نسبت یتعهد چیه نکهیا یعنی نی ا. ینکرد هم نامزد

 یقصد چه دانستم ینم واقعا که یحال در. کردم  یم نگاهش یکنجکاو

 .  بده فرصت من به  هفته هی ( د یکش یبلند نفس و کرد مکث. دارد

 ! ؟یچ یعنی: کردم  زیر را چشمانم 
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 . ندارم   یبد منظور. نکن اشتباه! نه!  نه( شد

    ؟یچ یعنی -  

 . بکنمت خودم  عاشق نکهیا یبرا. دارم  الزم  هفته ه ی فقط... هفته هی -

 به که بود مبل کوسن آمد دستم به که یزیچ نیاول و  برخاستم انزجار با

 .  کردم  پرت سمتش

 !... .  یروان احمق: دم یکش داد سرش.  بود خورده جا کامالً

 . نگفتم یزیچ منکه -

  کنار یهاییدمپا یحت و پتو و بالشت از دیرسیم دستم به هرچه حاال  

 .   انداختم یم  سمتش  به مبل

 برخاسته کردم ی م پرت سمتش به که ییایاش به دادن یجاخال حال در او

 .  یدیفهم اشتباه منظورمو . وونهید چته:  رفت یم  عقب ، عقب و بود

  هان؟  ؟یکرد فکر  من مورد در یچ- 

 .  بود کشانده سالن به آلود خواب را ینازل و آرمان ما  یصدا و سر 
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.  نیایب  کوتاه خدا  رو تو ها بچه: انداخت سالن وضع و  سر و ما به ینگاه

 . نیشد بلند جدال و  جنگ  دنده از تا دو شما امروز انگار

  و انداختم بود پوستش ریز لبخند هنوز که یعوض آدم  آن به ینگاه  

  ینازل و آرمان به رو) یزنیم هم به حالمو یدار گهی د: گفتم  منزجرانه

  ن؟یندار شارژر هی تا دو شما( کردم 

 دو رو شارژرم  که من ن؟یکنیم دعوا سرشارژر: دیپرس تعجب با ینازل  

 .  آراد به دادم  شیپ ساعت

  ؟یبند ی م شرط مردم  شارژر سر:  شدم  رهیخ  آراد به تاسف با 

 . داد  تکان  سر خنده با  

  به خدا.  خطرناکه واقعا مکان کی در نفر دو شما اجتماع: آرمان  

 !  کنه رحم من چارهیب ی بابا  مامان،

 .  ادیب کن رد رو شارژر: دادم  ادامه آراد به رو 

 .   رفتم دنبالش به شارژر  گرفتن یبرا. شد خارج سالن از 
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 ستادهیا اش یقدم کی در که من  سمت به و دیکش برق از را  شارژر

 .   ایب: گرفت بودم 

  .بردم  شیپ شارژر گرفتن یبرا را دستم 

  اون: کرد زمزمه و داد تکان سر لبخند با کند رها را شارژر آنکه از قبل

 .  یدیفهم  اشتباه منظورمو.  کنار بذار رو تیسگ  وامونده اخالق

 کار یدور  سال ۵ نیا انگار  نه،: دم یکش دستش از محکم را شارژر 

 .  یشد هرزه: (کردم  زمزمه لب ریز و افتادم  راه  به.  )کرده خودشو

  نگاه.  چرخاند خودش سمت به محکم مرا و گرفت  را میبازو ناگهان 

 .   کردیم یخال  را دلم ته یمتریسانت چند فاصله آن از اش شرزه و یعصب

  حرف چه دانستم یم خودم .  نداشتم یخواه معذرت جرات یحت 

 .  ام  زده یمزخرف

  ینم من داشت  یاخالق انحراف یاذره  پسر  سه ازآن  نفر کی اگر یحت 

 ... .  کنم ی زندگ کامل تیامن با  شان خانه در یسالگ  ۱۰ از توانستم
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 ... .   بودم  یعصبان خودم  از. زد یم گوشم

 وارید و در نیی تز لیوسا از کارتون کی با را ما ینازل بعد، ساعت کی

 .  گذاشت تنها آرش تولد یبرا

  شیپ ساعت کی  از آراد. گذاشت آراد و من عهده به را سالن نییتز او  

 .  بود کرده نگاهم یحت  نه و بود زده حرف کلمه کی نه

  شده کار مشغول سکوت در. باشد دلخور من از او  خواست ینم دلم

 .   بود او یپ در مدام  حواسم. میبود

  قد با.  بود انتخاب  حال در آنجا هم او که  رفتمی م کارتون سر یوقت

 . آمدم  یبرنم وارید نییتز ازپس کوتاهم

  بود بلندتر قدم  از یکم که یمیقد  یچوب نردبان کی با  و رفتم یانبار به 

 .  برگشتم

  مدام   من. بود ختهیر هم به را اعصابم آراد آرام  و تفاوت یب رفتار!  آه 

 . بودم  او کوک یتو
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 . دارم  سقف به را ینییتز یها  توپ از یک ی کردن زانیآو قصد کردم 

 دست از یکم  را تعادلم کردم  وانمود و دادم  نردبان به یآرام تکان  

 .  زدم  یکوتاه غیج. دادم 

 را توجهش.  دیی پا یم مرا نگران و یچشم ریز که بود او به حواسم

 .  کردم  جلب یکم

  بود نردبان یقدم کی در که کارتون سمت به و شد بلند جا از یوقت 

  نردبان که دم یکش جلو و سقف سمت به را خودم  یطور عمداً آمد،یم

 .  شد جدا وارید از

  از قبل و رساند من به را خودش  زده وحشت آراد. دم یکش ی بلند غیج  

 .   گرفت را آن طرف دو محکم نردبان افتادن

  نفس. دم یترس یلیخ کردم  وانمود. بودم  زانیآو نردبان از دستانش انیم

 به گرید بار  نردبان همان با مرا  و کرد نگاهم اخم با  او. دم یکش یراحت

 .  چسباند وارید
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 . زدم  زانو چهار کارتون کنار هم من که

. کردم  آنها از یک ی کردن باد به شروع و برداشتم را ها بادکنک بسته 

 . نبودم  موفق آنها بادکردن در وقت  چیه. کنم باد تا زدم ی م زور شتریب

  دهانم جلو از را بادکنک. دوخت من به یا لحظه  را اش یجد نگاه  

 .  یشیم درد دل نزن خودیب زور:  گفت  اخم با و دیکش

:   بود من به دلخور  و یجد آنقدر هم نگاهش. نشست لبم یرو لبخند  

 . دلخورم  یلیخ ازت... ببند رو شتین

 درون که دستش یرو را دستم ام  یشگ یهم لوس حالت و کج یسر با 

 .    گذاشتم  بود کارتون

 .   نهال یمزخرف  یلیخ : دوخت چشمانم به سپس و دستم به اول را نگاهش

 .  تو اندازه به  نه: زدم  یلبخند 

  شروع و نشست کارتون کنار چهارزانو. شد  باز لبخند به اریاخت  یب لبش 

 . کرد ها بادکنک کردن باد به
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   .نیاومد کنار هم با شما! عجب چه: دیخند دید حال آن

 .   کنم نگاه آراد به دم یترسیم. دادم   نشان کارم  مشغول  لبخند با را خودم  

  حس بود کرده ام  احاطه لحظه  چند یبرا که  را نگاهش یگرما

 و داد تکان سر  لبخند با کردم  نگاهش و کردم  بلند که  را سرم . کردم یم

 .  شد کارش مشغول

  جشنمان بود سالش سه که آرمان کوچک دختر و آرش دنیرس با 

 .   شد شروع

.  شد ینم باورم  که بود شده خوشحال یقدر به.  بود شده ریغافلگ  آرش 

  را مان یکادوها همه. شد کادوها دادن نوبت کی ک خوردن از بعد

 .  دیرس آراد به نوبت و میداد

 همه آخر. بود دیخر  کادو همه ی برا گذشته رسم به آراد ظاهراً 

  مقابلم  را ییبایز و کوچک جعبه  و ستادیا  مقابلم... . بود من یکادو

 .  گرفت

 ... . ممنون: خورد گره نگاهش با نگاهم
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:  دیپرس ینازل کردم  یم باز را اش هیهد آراد نگاه حجم ریز که یحال در

    ن؟یخند یم همه چرا  ه؟یچ

 آراد قبالً ،یدون ینم  ینبود تو جون ینازل: داد تکان خنده  با یسر آرمان 

 هیهد مون همه واسه بخره  هیهد نهال واسه خواستیم وقت هر

 . نکنه شک کاراش به یکس که دیخریم

  سر به آن از یکم . بود خوشبو العاده فوق و کوچک عطر کی ام  هیهد 

 ... .    ممنون!... هیعال_ زدم  گردنم و

  و جمع از بعد.  دیچسب یحساب که بود آراد  و آرمان  دستپخت ذیلذ شام 

 دور همه و  دیخواب کوچولو ازین  ها، ظرف شستن و  خانه کردن جور

 .   نبود ما جمع در آراد فقط ... میشد جمع سالن داخل هم،

  او هم ینازل گرفت خوابش که آرمان. میبود نشده زمان گذشت  متوجه

 . کرد یهمراه را

  ام  تخمه کاسه. بود اش عالقه مورد الیسر کردن دنبال حال در آرش  

 .   کردم  قهوه هوس شد تمام  که



 

Page | 79  ؟یخوریم قهوه آرش : دم یپرس  آرام    

   ها؟ یشیم خوابیب ینخور: کرد نگاهم تعجب با 

 .  کردم  هوس آخه-

  اراده یب خانه  آشپز به رفتن از قبل. شدم  خارج سالن  از آرام . برخاستم  

 .  شد  جلب آراد نبود به توجهم

  هم آنجا. باالرفتم طبقه به. نبود او از یاثر. دم یکش  سرک جا همه به

 .  باشد رفته رون ی ب سرما آن در دانستمی م  دیبع. نبود

 تا دور و  بود سفال یروانیش سقف . دم یشن یروانی ش از یآرام یصدا 

 قیآالچ کی  یجا  به تا بودند، دهیکش یاشه یش یمتر کی وارید دورش

 .  باشد استفاده  قابل بزرگ

  آراد. بودم  زده حدس درست.   رفتم باال ها پله از دیترد با و آهسته 

.   بود کرده روشن آتش حلب کی داخل و بود نشسته  یمکتین یرو

  رون یب آتش دود تا بود کرده باز  هم را خودش مقابل شهیش تمام  پنجره

 . برود
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 !... .  سالم : داشت خودش کنار در هم

  دهیخواب کردم یم  فکر: رفتم یم شی پ لبخند  با. کرد بلند را سرش متعجب

 ... .   یباش

  یزیچ به آنجا روشن و کیتار در میپا که بود نشده تمام  ام  جمله هنوز

 .   گرفت هوا در مرا و زد یجست آراد. شدم  پرت و کرد ریگ

 چشمان از. بودم  شدنم  پرت بهت در هنوز و بود  چنگش در بازوانم

  .شدم  متعجب شتریب او سرخ

 ... .  باش مراقب:  ستمیبا تا کرد کمکم آمدم  خودم  به

 بودم  کرده رشیغافلگ  نکهیا از. بازگشت شیجا  به و کرد رها مرا 

 .  نداشتم یخوب احساس

 من به ینگاه. ام شده  خلوتش مزاحم کامالً که دادیم  نشان  موجود جو 

 .  نیبش ؟یستادیا چرا: انداخت

 .  ستم ین مزاحمت:  دم یپرس دیترد با
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  . ... 

 روشن یها  چراغ با الیو جلو منظره. نشستم کنارش مکتین یرو

 .  بود شده یدنید  منظره دورتادورش

:   دی رس یم نظر به باتریز شهیهم از  الیو جلو زیتم و  رنگ یآب استخر  

 .   تره قشنگ یچ همه نجایا از

 زغال کردن جابجا مشغول گرید بار  و انداخت من به آرامش در ینگاه 

  ؟یخوریم  ی چا:  شد چوبش  با آتش درون یها

 .   ادینم بدم  - 

  بشورمش؟ برم ...  دارم  فنجون هی فقط- 

 .  میخورد رو گریهمد یدهن عمر هی. خوبه بابا نه: زدم   یچشمک  لبخند با 

  به را فنجان. کرد یچا از پر را فنجان  و برداشت را  فالکس.  زد لبخند

 .  گرفت سمتم
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  فنجون تو حال به تا :  دیپرس آرام . کردم  نگاهش دیترد با.  شد ام 

  ؟یخورد ی زیچ یرعلیام

 را خودم  جوابم  اما. کردیم یمزخرفات چه ریدرگ را  ذهنش!  وانهید یا 

 !... .  نه: کرد ریدرگ هم

  که کردم  یم فکر نیا به دم ینوش یم را یچا جرعه نیاول که یحال در 

  یرعلیام مورد  در اما. میبود خورده غذا قاشق کی با  یحت بارها او و من

 ... .  بود فتاده ین اتفاق نیا هم  مرتبه کی یحت... 

  کدانهی بردارم   خودم  آنکه از  قبل . گرفت  مقابلم را شکالت ظرف   

 .  کرد کی نزد دهانم به را آن و برداشت  میبرا

  و بردم  شیپ  را دستم.  بود دشوار میبرا دنیکش نفس نگاهش حجم ریز

 .   گذاشتم  دهانم در  را آن . گرفتم دستش از را شکالت

  ؟یی نجایا وقته یلیخ  ؟یکردیم کاریچ-

 من سمت  به و کرد جمع یکم را شیپا کی. کرد هیتک  مکتین به 

 . اومدم  شام  از بعد : دیچرخ
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 .   ی ستین عاشقش تو: شد برقرار نمانیب

. کردم  نگاهش تعجب با. ختیر رونیب دهانم از سرفه کی با یچا 

    خوبه؟ حالت: دم یپرس. کردی م نگاهم خونسرد

 .  بهترم  شهیهم از یباش که تو: داد تکان  سر آرامش با 

 را دستم که زم یبرخ  خواستم و  گذاشتم نمانیبب را  فنجان. رفتمیم دیبا

: زدم  زل او به یعصب. کنم حفظ   را تیوضع همان کرد وادارم  و دیکش

 . شکست دستم

 .  من از... احساست از ،یکن یم فرار خودت از یدار -

 ولم( دم یکش را  دستم)تذکّرت از ممنون !... اووه:  زدم   پوزخند  تمسخر با 

 . وونهید کن

  به صورتش. دیکش سمتم به شتریب را خودش. بود گرفته محکم مرا او 

  گرم  را صورتم سرد پوست نفسش ی گرما که بود کینزد من به یقدر

 . کرد یم
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 احاطه من به  کامال حاال و گرفت را  بازوانم حرکت کی با دیبا او

 . داشت

  چیه .  زدیم رونیب دهانم از داشت قلبم. شد یم کترینزد  من به هیثان هر 

 . دم یکوب دماغش به سر  با. نداشتم یراه

 قدم  دو هنوز اما  کنم فرار تا برخاستم. کرد میرها  درد واز گفت یآخ 

  چنگ به بود کرده شکار موش که یعقاب مثل مرا که بودم  نرفته شتریب

  .آورد

  وحشت.  فشرد یم هم به را شیدندانها یعصب و بود  شده یخون دماغش

 .  زنمیم  غیج  یبزن من به دست:  گفتم آرام  اما زده

    ببوسمت؟ خواهم  یم یکرد فکر: دی پرس ضیباغ   

 که یحال در و داد تکانم محکم که بدهم یجواب چه بودم  مانده واقعاً

 .  توام  با:  دیپرس دوباره نشود بلند شیصدا کردیم یسع

 .   زنمیم غیج  وگرنه کن ولم- 
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  همون قیال(  شدم  یم دور او از سرعت  به...) چارهیب  کن بدبخت خودتو

 . یاحساس  یب کهیمرت

 به گرید بار... .  دم ینشن  را شی صدا گرید شدم  ریسراز که ها پله از 

 .   وستمیپ آرش

.  نشستم  مقابلش کاناپه یرو من و  بود ونیزیتلو یتماشا حال در هنوز او

 . برد خوابم همانجا و دم یکش دراز کمکم

 که یلحاف ریز را سرم.  دادیم آزارم  دیشد نور. زدم  پلک آرام  ییصدا با 

  ترم  آگاه ینازل  یصدا! خوابالو پاشو: بردم  فرو بودم  دهی کش گردنم تا

 . کرد

  ینازل. بود برده خوابم همانجا شبید دم یفهم تازه. آوردم  رونیب را سرم   

 ساعت: کرد نگاهم یکم نشست  ها کاناپه نیب کوتاه زی م یرو خنده با

    چنده؟

 .  صبحونست وقت -
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 . یدار

  اتاق افتادم، شبید ادی به. شدم  زیخ  مین  دهیکش هم در ابروان با  

 .  یروانیرشیز

 .   ست ننه بچه چه  - 

.   بود یخون دستمال از پر ییدستشو زباله سطل نگفته، ی زیچ اون -

 .  بگه کردم  مجبورش

 آرش با صبحونه: برخاست ینازل.  کردم  رها کاناپه یرو را ام  تنه مین

 ! ساخته یچ نیبب  ایب. بود

 ... .   زده  گند  مطمئنم:  دانستی نم یدار خانه از یادیز زیچ آرش 

  که را آرش شرتیسوئ آمدم  رونیب که لحاف ریز از. بود سردم  یحساب

 کی قدر که یینهایآست با آلود خواب و دم یپوش بود گشاد یادیز میبرا

 .  وستمیپ هیبق به بود زانیآو دستم از وجب
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  با یسر و کرد نگاهم تفاوت  یب و  خونسرد فقط که آراد جز به داد

 .  جانباند تاسف

 .  بود جا نشستن  یبرا او کنار فقط 

     بکشم؟  برات  یخوریم یچ: آرش 

 .  یچا هی فقط- 

  دستانم. گرفت  مقابلم دورتر فاصله از و کرد پر میبرا را یچا فنجان او 

  را آرمان و ازین  زانمیآو یها نیآست اما آوردم  باال ی چا گرفتن یبرا را

 .  انداخت خنده به

 آرش از را فنجان.  داد عبور من از  را هشیاندرسف عاقل و سرد نگاه آراد 

 .   گذاشت  مقابلم و گرفت

 .  آوردم   کش شدت به را می پا و دست. گرفت  ام  ازهیخم  ناگهان 

 . یبش  سرحال بشور رو صورتت:  ینازل  
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 . بخوابه

  تا شدم  بلند "عمدا.  کنم خراب  او با کل کل با را  روزم  خواستمینم  

  یصندل با بود کینزد  و کرد ریگ  زیم به لباسم.  بشورم  را میرو و دست

 داشت یم نگه  مرا که یحال در  و گرفت را میبازو که بخورم  نیزم به

 . کنه یدار بچه دیبا حاالها  حاال، یعل ری ام: گفت  تمسخر با

 و دم یکش  رون یب دستش از را  دستم. آمد باال کفرم  لحظه کی یبرا 

 .  اورم یب در را  حرصش خواستم

 .   مربوطه خودمون به میکن کاری چ قراره ما نکهیا-

 را دلم اش یعصب  لبخند. ختیر هم به را اعصابش ما لفظ  بردن کار به

 در یجواب شهیهم او چون نداشت یدوام ام  یخوشحال اما کرد، خنک

   کنن؟یم چکار پرستارشون با مردم : داشت نیآست

  منظورت: کرد یم ام  وانهید الفاظ نیا بردن بکار با او که! اوف! پرستار 

 ! ه؟یچ
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 .  رمردیپ هی پرستار

  شروع: دیچیپ  گوشم در آرمان یصدا. فشردم  هم  یرو را میدندانها 

 .   ها بچه نینکن

 یبرا یکالم  دنبال  به ضیباغ  من و کرد یم نگاهم یخونسرد با آراد 

 . بودم   حرصم  کردن یخال

    نداره؟ جواب حق  حرف  ه؟یچ: گفت لبخند با و آرام   

  شود یخال حرصم تا بکوبم شیپا به محکم پا با خواستم. بودم  آورده کم

. رفت هوا به آخم و خورد یصندل هیپا به میپا. رفت خطا ام  ضربه اما

 .   شدم  زانیآو اش یصندل لبه از و درآمد اشکم

  هلش عقب به محکم که کند کمکم خواست و د یچرخ نگران آراد

 .   نزن  دست من به: دم یکش غیج سرش. دادم 

   شه؟ی م ی چ بزنم: دوخت من به عقاب مثل  را اش یجد نگاه 

 ... .  ها بچه نیکن ول...  گهید بسه: شد شروع ها  بچه یگریانجیم
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 ضعف احساس. بود من برابر دو . گذراندم  نظر از  را شیپا تا سر نظر

 . کن امتحان یدار جراتشو: کردترم  یعصب

  را چارهیب من عیسر حرکت کی  با که بود نشده تمام  ام  جمله هنوز 

 .   انداخت اش شانه یرو بزغاله مثل یپرگاه همچون

 محکم را زانوانم و بود زانیآو پشت به اش شانه یرو از ام  تنه مین

 .  بود گرفته

 ! بابا نیبخور رو صبحونتون نیای ب: آرمان  

.  شد خارج آشپزخانه از او زدم یم پشتش به مشت با که یحال در 

  از مانع زانی آو یها نیآست اما انداختم  یم چنگ وارهاید به دانهیناام

 .  شد یم وارید و در با دستم اصطکاک

 ... . نییپا بذار منو -

  نجاتم یبرا کدام  چیه نامردها. دم ی کوبیم مشت پشتش به و زدم یم  غیج 

 کرده عادت ما یها بحث و جر به هم  دیشا. نشدند خارج  آشپزخانه از

 .  بودند
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 که آورد جلو  یقدر به را صورتش و گرفت را میپا و دست.  کنارم  زد

  برام  بزنم دست تو به خواستم ی م اگر من: بشنوم  را اش زمزمه یصدا

 . داشت کار سوت سه

 . داشت نگهم ترمحکم و کردم  ییتقال  

  یرعلیام اون اگه یحت...  ینکن  میعصب و ینکن سکیر گهید بهتره -

 ... .  باشه جونتم

  میرها سرانجام . ماند  ره یخ من  به لحظه چند. نداد ادامه را اش جمله 

  را مبل کوسن ضی غ  با که بود شده دور من از قدم  چند. برخاست و کرد

 .کردم  پرت سمتش به

  اما فرار به گذاشتم پا ترس از.  کرد نگاهم و برگرداند را سرش. ستادیا

 ... .  امدی ن  دنبالم خوشبختانه

  یرعلیام. میافتاد راه به همه خانه  لیوسا کردن جور  و جمع از بعد

 . شوم  یراه باتور تا برسانم هتل به ۱۰ ساعت تا را خودم  که بود خواسته
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 . بود رودخانه وارهید  لبه بودم  که ییجا

 هشت هفت، ارتفاع به عرض متر سه باًیتقر در که  یآب پر رودخانه  

 .   بود یجار وارهید  لبه از تر نییپا متر

  گل دسته توانستم یم دیشا. کرد ام  وسوسه وارید لبه  قشنگ یگلها  

 . بدهم هیهد  یرعلیام به یوحش  یها گل از ییبایز

  ازی ن. بازگشت ساختمان درون به و داد نییپا را نشیماش کاپوت آرش 

 .  رفتم رودخانه سمت به. بود یباز حال در ساختمان جلو

  انیجر در رودخانه یسنگالخ بستر در خروشان آب.  نشستم وارید لبه  

 از را تعادلم و  رفت یم جیگ سرم .  کنم نگاه را نییپا ادیز دم یترسیم. بود

 .  دادم  یم دست

  حال در میپا ریز خاک کردم  حس. بردم  گلها بوته سمت به را دستم 

 مراقب  نهال:  د یچیپ گوشم در آرش ادیفر یصدا.  است رفتن فرو

 !!!... .  باش
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 . کردم  سقوط و شد یخال میپا

  قلبم. انداختم چنگ گل فیضع ساقه چند همان به شتریب  و دم یکش غیج

  بستر در سقوط وحشت. آمدند در جا از ها ساقه. زد یم تند  تند

  شد دهیکش وارید به دستانم. کرد بلند  را غمیج یصدا  مرگ و یسنگالخ

 . زدم  چنگ کردم  لمس که را یزیچ نیاول و

  که یتنومند درختان شهیر. بودم  آمده نییپا متر دو. زدم  یم  نفس نفس

  از یک ی بودم   توانسته من و بود زده رونیب وارهید از بودند  تر  دور یلیخ

 . افتمیم دارم !...کمک!... کمک: دم یکشیم  غیج. رم یبگ  را آنها

 اندازه به شهیر آن  با کردم ی م حس لحظه هر. بود نرم  هم وارهید خاک 

  خوبه؟ حالت: دم یشنیم را آرش ادیفر یصدا. روم ی م نییپا به یفیخف

. بود آلود خون  و یزخم دستانم. بود گرفته رافرا وجودم  مرگ وحشت

 . افتمی م دارم !... نه: ستمیگر یم اراده یب
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 یم را همه یصدا  حاال. خواستمیم کمک و زدم یم غ ی ج.  شوند کینزد

 . آمدی نم بر دستش از یکار  یکس اما دم یشن

 نیبد نجاتم خدا رو تو! ...خدا رو تو:  بود ادیز آب  همهمه یصدا  

 . افتمی م  االن(  دم یکش غیج ...)

 .   نخور تکون نهال !... نهال-

  یهاشاخه یرو او. کردم  باال به ینگاه.  بود آراد زده  وحشت یصدا 

  ها شاخه اما داشت، فاصله وارید لبه از اش تنه که بود یتنومند درخت

  .بود انداخته هیسا رودخانه عرض بر شی

 .   دم یشن  یرام همه یصدا

 .  میاریب  طناب دیبا. برگرد... یافت یم توهم-

  دم یلرز یم و کردم  یم هیگر. )افتادم  من نیاریب طناب  تا! ...  نه: زدم  غیج

 تحمل توان. خوردیم سر شهیر یرو کم کم داشت  دستم. بود بد حالم

 !... .  خدا تورو(  نداشتم را خودم  وزن

 .  دم یم نجاتت  نکن هیگر!... زم یعز نترس: آراد
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 . آراد شنیم کنده خشکن ها ساقه: آرمان

  منو یپا مچ!...نهال: بود دستم کینزد  شیپا.  بود شده خم کامالً ساقه 

 .    ریبگ 

 . بود کم آمدم  یم کش هرچه. کردم  دراز را  دستم. دم یکش غیج

 .  تونم ینم -

 ... .   یبتون دیبا  -

 یم کشتن به هردوتونو:  زدندیم  ادیفر همه. میکرد تالش یکم دو هر

 . ید

  نیزم  نیب. کنم رها  را شهیر و شوم  زانیآو آراد یپا از توانستم  باالخره  

  اریب طاقت  کم هی خدا رو تو... ریبگ  محکم منو: بودم  معلق آسمان و

 .  نهال

  جمع یسخت به  را شیزانو. است یقو چقدر او که دم یفهم ی م تازه حاال 

 .  بچسبم گرشید یپا ساق به توانستم تا آورد باال قدر آن مرا.  کرد
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 .  ریبگ  دستمو: کرد دراز را  دستش. دیلرزی م تنم تمام . بودم  دهیترس

 . میکرد سقوط ناگهان و گرفت  محکم مرا. گرفتم  را دستش دانهیناام 

  ن یب تر نییپا متر م ین بود،  شده کنده که یا ساقه.  میدی کش غیج دو هر 

 . رکردیگ گرید ی ساقه دو

 .  باال ایب.  نترس: د یکش باال تر محکم را دستم آراد. بود آمده بند نفسم 

  زانیآو گردنش از توانستم که دم یکش باال آنقدر را خودم  او کمک با

  نفس  نفس دو هر فشرد خودش به  مرا و کرد حلقه پشتم را دستش. شوم 

 . نجام یا من... نترس: میزد یم

  یم زنده  اگر و می کن سقوط هردو بود ممکن. کردم  نگاهش  دانهیناام 

 را خودم . چسباندم  اشنه یس به را سرم . میشد یم نخاع قطع حتماً میماند

 .   شی پ راه نه داشتم پس  راه نه حاال. کردم یم فرض مرده

  ن؟ی خوب: دیرسیم گوش به ها بچه یصدا

 .  میخوب  ما نینترس: زد ادیفر آراد 
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 .   طرف اون کنم پرت خودمونو خوام  یم. یبترس دینبا: گفت  گوشم

 گرید سمت در که یک یبار کناره. کردم  رودخانه گرید سمت به ینگاه

 .   بود مان  نجات راه تنها بود

  شاخه با تا بکوبد وارهید به را شیپا  توانست یسخت به.  بود بلند آراد قد 

  کی.  نبود مناسب دنیپر یبرا مان  ییجابجا زانیم. میبخور تاب یکم

 .کردم  آماده مردن یبرا را خودم  من و کرد تالش گرید بار

  فشردم  اش نهی س به را سرم . کرد رها  را اوشاخه و میخورد تاب یکم ما

 .  میخورد نیزم محکم...

  کنار شدینم باورم . بودم  آراد یرو. کردم  بلند را سرم  وحشتزده 

 . بود بسته آراد چشمان. میباش رودخانه

 دهید ضربه سرش مبادا. کردم  وحشت آنجا بودن یسنگالخ به توجه با 

 .  دم یکش غیج و  گرفتم قاب دستانم با  را صورتش. باشد

 !... .  آراد؟! ...آراد- 
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 .  کرد جدا نیزم از را اش تنه من دادن حرکت  با و گرفت

  و بود خورده  گره   قشیعم نگاه در  نگاهم.  دم یشنیم  را هابچه یصدا 

 . کردم ینم دستانم کردن رها یبرا یتالش

 .  میخوب ما: زد ادیفر  ردیبگ  من از را نگاهش که آن یب او 

 چیه و دیلرز یم هنوز میپا و دست. شدم  ولو نیزم یرو. کرد میرها

 .  نداشتم برخاستن یبرا یتوان

 یخ سنگال بستر و وارهید ارتفاع به. بودم  دهیترس مرگ سرحد تا 

 حد نیا تا  او شد ینم باورم . شد یخال دلم ته. کردم  نگاه رودخانه

 .   باشد انداخته خطر به نجاتم خاطر به را خودش

  هی...  پاشو: گرفت سمتم به را دستش. تکاند یکم را خودش و برخاست 

 . میدار یرواده یپ کم

 به. بود قفل  ذهنم هنوز. برخاستم کمکش با. انداختم او به ینگاه  

 ... .  میریبم بود ممکن: بودم  دوخته چشم آب حجم
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 ... .   فتیب راه: بود مطمئن

  کیبار یخشک  کنار از سرش پشت قدم  دو من و رفت ی م جلوتر او 

 .   رفتم یم او یپ در کنارش کوتاه وارهید و رودخانه

  را خودمان می توانستیم که شدیم  باز یریمس  جلو لومتر یک کی حدود

 .  میبرسان  جاده به

 ... .  می دیدیم را هابچه نی ماش دور فاصله از 

  در من.  کردی م یرانندگ آرش...    بود جدا ما از آرمان و ینازل ریمس

 . کردم ی م نگاه را دو آن سر پشت از و بودم  ور غوطه سکوتم

  گذشته ۱۰ از ساعت.  زد زنگ یرعل یام که میبود دهی نرس شهر به هنوز 

 .  گمیم بهت بعدا:  کردم  مکث یکم  دیپرس را کردنم رید علت یوقت. بود

   خونه؟  یبر یخوایم.  گرفتست  حالت - 

 نیا یادا چرا دانمی نم.  )شده تنگ برات دلم. نمتی بب خوام یم ...  نه -

    نمت؟ی بب یای م  خونه برم (  بود شده سخت میبرا آراد حضور در کلمات
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 .    باشه- 

   خونه؟ یآ ی م:  دیپرس آرش. کردم  قطع را تماسم 

 . بدهم او به یجواب دیبا که دم یفهم ینم اصالً انگار. کردم  نگاهش مات  

     خوبه؟ حالت:   ندازدیب عقب به ینگاه آراد شد باعث ام  یطوالن مکث

 هتل رم یم.  خوبم... آره:  دادم  تکان یکم را سرم . آمدم  خودم  به تازه

 . جان آرش

 .  نشست  صاف و گرفت من از را نگاهش آراد 

  بعد بار نیاول یبرا. بود بیعج...  گذراندم  یرعلیام با را روزم  ماندهیباق 

 .  کرد ینم خوب را حالم او با بودن مدت نیا تمام  از

 آزارم  درون از یگنگ  حس. بودم  دهیترس خودم  از. نبود خودم  دست 

 ... .   کردم یم فرار بود داده رخ صبح که یاتفاق به کردن فکر از. دادیم
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 ترراحت  نفسم  گذاشتم که سالن به پا...  داشتم یبیعج  حس چرخاندم  در

 .  آمد یم باال

  مرا عمو زن. کردند رم یغافلگ  و آوردند هجوم  سمتم  به عمو زن و عمو 

  گوسفند هی دیبا ... شکرت ایخدا:  ختیریم اشک و فشرد یم خودش به

 .  میکن یقربون

 .   میگفت  بهشون تو ی پا شیپ:  زدیم  لبخند و بود ستادهیا تر عقب آرش 

 محکم بار چند ان یگو خدا شکر هم او. بود عمو  نوبت زنمو از بعد 

 .  دادند یم ورزش که داشتم را یریخم  احساس.  کرد بغلم

  دیشا... نه.  کردی م تماشا را ما تفاوت یب و بود نشسته مبل یرو آراد 

 .  بود تر مناسب نگاهش مورد در مرموز واژه. کردم یم  اشتباه

 یرو خودش کنار در مرا شیها اشک کردن پاک حال در عمو زن 

 .   کرد نگاهم باحسرت و  گرفت قاب را صورتم.  نشاند کاناپه

 پدرت از بودم کرده فراموش  اما میکرد قهیعق رو هابچه همه ما -

 ! شکرت من  یخدا... نه ای کرده  قهیعق  رو تو بپرسم
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  چند از بعد: دییپا یم را ما یچشم  ریز اما باشد، تفاوت یب کردیم یسع

 سالت ۱۰ که داد من به تورو خدا داشتم، رو دختر هی یآرزو که سال

  دخترمو یجا برام  شهیهم تو اما  نکردم  پر رو مادرت یجا  دونمیم. بود

 .    یکرد پر

  ره یخ اشکبارش چشمان به. شدم  جدا او از و فشردم  را او متیمال با

 .  یمادرم مثل هم تو عمو زن: شدم 

 .  مهربونم زیعز دونمیم: کرد پاک را  شیاشکها عمو زن

  قهیعق مرا  بعد روز و گرفت تماس پدرم  با میعمو زن  شبانه، همان 

 . بود آمده قصاب. بود  یآفتاب هوا.  کردند

 .  بودند شده  م یتقس  و شده دهیبر سر یکوتاه مدت  ظرف گوسفند دو 

.  بود کرده پخش  لیفام تمام  نی ب  را یقربان گوشت یهابسته عمو زن  

 ... .  بودم  قصاب یپا هم آرش و آراد دنی کش زحمت شاهد

  و عمو. بودم  نشسته تراس یها  پله یرو. ردیبگ  دوش تا بود رفته آراد 

 . کردم  یم تماشا اطیح کردن مرتب حال در را آرش
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 .   شد خم سمتم به و گذاشت  من از  تر نییپا پله یرو را شیپا کی. کرد

...  مردد ظاهراً  واو دنی شن منتظر  من. میبود دوخته چشم هم به دیترد با 

  .کرد باز لب

    ؟ ینیبب رو بابات ی ایب یخوایم.  ببرم  یقربون گوشت  رامسر، رم یم دارم -

 را یکس حالت  نگاهش. بود منتظر.   شوم  همراه او با د ینبا گفت یم عقلم

 .  بود کرده ینیب  ش یپ را یمنف جواب قبل از که داشت

   بشم؟ حاضر ی کن صبر یتونیم:  دم یپرس آرام  و گشودم  لب دلم یندا به  

  و مغرور همچنان کرد یسع اما. دم ید نگاهش در وضوح به را تعجب  

 .  کنمیم صبر  امتیق تا تو واسه من: باشد تودار

 یعاد طیشرا در. کرد یم امتحان مرا  داشت دیشا... می ماند ره یخ هم به 

...  حاال اما زدم، یم اش نهیس به رد دست قطعاً یاجمله نیچن  دنیشن با

 . زدم  لبخند

 از دور رفتارم   کند وانمود کردیم  را شیسع تمام  اما.  بود شده ریغافلگ   

 .  ام یم االن:  ستین ش انتظار
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 .  میبود زده رونیب  شهر از باالخره خودمان، از مراقبت و

  کن پاک برف.  بود دنیبار حال  در نم  نم  شمال، گرفته شهیهم یهوا 

 کرده سکوت دو هر... بار کی هیثان  چند هر.  کرد یم کار آرام  ها

 .  میبود

 سکوت در آنجا، اما نداشتم احساسم ی برا یهیتوج!!... بود؟ یحال چه نیا 

  یم اطراف  مناظر  یبایز و یباران  آرامش در جاده یصدا  که نیماش آن

 . بود داغ قلبم د،یچیپ

 به  چه!...نه!  من یخدا!   آه... و دیلرز یم دلم ته. بود سبک وجودم   

 ... .   بود آمده ام  یلعنت قلب روز

  را دستم!  من  به لعنت... بردم یم  لذت باشم او توجه مورد نکهیا از من 

 . آوردی م رونی ب هوا و حال نیا از  مرا ی قیموس دیشا. بردم  ضبط سمت به

 را دستم که بود  نشده اشاره نیماش ضبط یلمس صفحه به انگشتم هنوز 

 .  گرفت
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    سوزه؟ ینم: کردیم نگاه را دستم

:  کرد آشوب را وجودم  او دست  با دستم تماس. دم یشن   یرام قلبم یصدا

 ... .   نه

  در دستم...  من چشمان به نگاهش کی و بود جاده به نگاهش کی

  دیشا.  ترساند مرا لبخندش...   یطوالن هیثان  چند یبرا.  بود مانده  دستش

 .   خواندیم را ذهنم او و زد یم ادیفر  را حالم چشمانم

  دیکشیم خواستیم دلش یسمت هر به  مرا و بود شده ولو که را احساسم 

 .  کردم  جور و جمع

...  بلند یصدا با.  کردم  روشن را ضبط.   دم یکش رونیب  دستش از را دستم  

 . کردم یم  عوض را فضا دیبا

 خودت دست از خودتو. ننداز مهلکه به خودتو! نهال باش یعاقل دختر »

 .«   بده نجات

.  بودم  شده آواز  هم آن با بلند ی صدا با.  بود یشاد  و ریدلپذ یقیموس 

 . کردم  یقی موس غرق را خودم 
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  حرصم که بود راحت یقدر به الشیخ. کردیم  یرانندگ سکوت

 .  گرفتیم

  .کردم یم سهیمقا یرعلی ام با یحت و خودم  با را اش افهیق  و پیت لیدلیب  

  ای است بزرگتر او واقعا که کردم  یم شک دانستم ی نم  را قتیحق  اگر

 !... .  من؟

  آمده  جاده داخل به که را یسنگ  که بود من پرت هم او حواس دیشا

 .   گرفت یدیشد ترمز  ناگهان و دیند بود

  یم شهیش یتو  سر با بود نکرده اگر که کرد من یجلو  یسپر را دستش

 . رفتم

  را دستش. بود خلوت نسبتاً جاده میآورد شانس. بود شده پاره دلم بند 

 .   کرد خاموش آنرا و زد ضبط یرو یعصب

  نیا جان نهال: کرد نگاهم دلخور کردی م حرکت دوباره که یحال در

 همه ینطوریا...  کن ترک ی بند ینم کمربند که رو زشتت عادت

 .  توئه شیپ حواسم
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 .   بود دهیپر دهانش از انگار. شد ره یخ من به

  وامونده اون ببند: کردی م نگاه را  مقابل حاال. زد راههیب به را خودش 

 رم یبگ  ترمز هی(  کردم  یم یخفگ  احساس کمربند  بستن با شهیهم)رو

 .  شهیم داستان شهیش  یتو یریم

  از بود، شده یعصب من خاطر به  که نیا از. کردم   یم نگاهش ره یخ 

 . بردم  ی م لذت...  توجهش از...  بودم  مهم شیبرا حد نیا تا نکهیا

  ستم؟ ین  تو با!... هان؟:  داد تکان سر تعجب با.  کرد نگاهم 

  رو ضبط  چرا حاال:  دم یپرس  کمربند دنیکش حال در و زدم  لبخند 

  ؟یکرد خاموش

 یم پرت حواسم. نکن روشنش  ه ری درگ ذهنم:  داد جواب یدلخور با 

 . شه

  خودخواه هم د یشا... بودم؟ احمق کی من ایآ.  نشست لبم  یرو پوزخند 

  کردم؟ یم یاحساس یباز کی او با داشتم!... بودم  شده

   ه؟یچ  پرت حواست-  
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 . بود

  ام گرسنه . کند توقف یراه نیب کافه مقابل خواستم او  از بعد لحظه چند 

 .   نبود فود فست اهل او. بودم  من فقط یعنی. بود خلوت کافه. بود شده

  سس با میها ین یزم  بیس خوردن مشغول. داد سفارش  تزایپ کی من یبرا

 ... .   ارم یب مویگوش رم ی م من: خاست بر زیم پشت از که بودم 

 بچه آن  از.  شدند کافه وارد پسر  دو او خروج  از بعد هیثان چند

 .  دندی رس یم نظر به یالابال و گذران خوش یپولدارها

. کردم  یم حس خودم  یرو را نگاهشان یانرژ اما کردم  ینم نگاهشان 

 بودم  نشسته پشتش من که یا نفره زچهاریم به گرید  زیم  چند وجود با

 .  شدند کینزد

 یم عقب را چهارگوش زیم آن مقابل طرف دو یهای صندل که یحال در 

  هست اجازه:  گفت شانیک ی.  فتادم یم  وسط ضلع در قاً ی دق من و دندیکش

    خوشگله؟ خانم

 . شد یم  چندشم  آنها با یصحبت هم از.  ماند میگلو  در ینی زم بیس
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 ... .   بزن یمشت دوبل تا  دو:  گفت نیتریو پشت پسرک

 .   برخاستم  و کردم  جمع  را بساطم   کنم نگاهشان نکهیا بدون 

:  دیکش رونی ب  ینیزم  بیس وانیل انیم از ینی زم بیس  کی آنها از یک ی 

 ... .  کوچولو نسوزه دهنت

  سر با بود کی نزد. گرفت میپا مقابل را شیپا که کنم حرکت خواستم 

  ؟یکن یم یغلط چه:  دم یشن را آراد یصدا. بخورم  نیزم

 .   اومد  صاحبش!  اووه:  دیخند تمسخر با دوم  پسر  

:   شد بلند اول پسر. داد یم خون  یبو بحث و جر نیا. شد یخال دلم ته

 .  پهیت خوش آقا سننه تورو

: زدم  چنگ آراد یبازو به و کردم  رها نیزم یرو را های نیزمب یس  

 . نکن دهن به دهن باهاشون کن ولش

  و انداخت من  به یبخش نانیاطم نگاه . متنفرم  دعوا از دانست یم  آراد 

 .   ده یم  ریش بو دهنت هنوز  که فیح: کرد جوان پسر به رو
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 کی با را  تشی عصبان. انداخت من نگران نگاه به یگرید نگاه آراد  

 .  باشد آرام  کرد یسع و داد  رونی ب بلند نفس

 .  شو تزایپ  ال یخیب  میبر ایب:  کرد زمزمه آهسته  

:   شد  بلند  پسر  یصدا که میکن حرکت میخواست  و گرفت را دستم  

   ؟یشیم یگردن رگ براش که نامت به یزد سندشو

 زدن هم به چشم کی در که رفت آراد اعصاب یرو  چنان اش جمله 

 .  آمد فرود پسر دهان در مشتش

 نیتریو پشت جوان  مرد دو. زدم یم  غ یج من.   شدند ری درگ هم با سه هر 

 .   افتی انیپا صدمه نیکمتر با خوشبختانه   یریدرگ. آمدند کمک به

  و یزخم هم آراد نییپا لب گوشه و بود یزخم پسر دو صورت و سر 

 دست: کردیم قیتشو رفتن به را آراد کافه صاحب.  بود آلود خون

 .  داداش برو ریبگ  رو خانمت

  گرفته را آنها که ینفر دو دست از را خودشان غرولندکنان پسر دو

 .  نشستند زی م پشت یعصب و دندیکش  رونیب بودند
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 .  بود دوخته مقابل به را اش یعصب نگاه و بود یکفر هنوز

 یدستمال. کردی م شیر را دلم لبش کنار زخم. دیلرز ی م داشت تنم هنوز

 .  دم یکش رونیب  نیماش سقف یرو  دستمال جعبه از

 عقب یکم را خودش ناگهان. کردم   کینزد لبش گوشه به آرام  را دستم 

  شفافش نگاه حجم ریز یسخت  به.  خورد  گره هم  به نگاهمان. دیکش

 .   یشد یزخم: کردم  نجوا. دم یکشیم نفس

 یم دستم.  کردم  پاک را زخمش خون  اطیاحت با. بود مانده ره یخ من به

   ؟یدیترس:  بود زده بهتش. دیلرز

 یم آرامم نگاهش. ماندم   رهیخ او به. بود نگاهم در وحشت هنوز دیشا 

 ... .  خوام  یم معذرت: زد لب. کرد

 .   ستین مهم:  زدم  یا مهین  و نصف لبخند 

  را زخمش. انداخت مقابلش نهیآ  به ینگاه.  گرفت  دستم از را دستمال

 . میافتاد راه به و کرد روشن را نیماش. کرد پاک



 

Page | 112  خودم  یحت. کردم  یم نگاهش سکوت در فقط مدت نیا تمام  در من  

  سهیمقا زیچ چه با را زیچ چه ام  یدرون احساسات جدال  در دانستمینم

 . بود حکمفرما سکوت نمانیب... . کنمیم

  را ما نامحدود یوسعت در که انتها  یب یایدر و یساحل جاده  یتماشا  

 .  میدیرس  خره باال... بود آرامشم باعث کردیم یهمراه

 قیآالچ یتعداد شهیهم و بود ساحل یرو روبه پدرم  بزرگ رستوران 

 .  بود نیمراجع از ییرایپذ آماده بایز ییفضا در ساحل، از دورتر یکم

 یبایز یفضا و رستوران یهاچراغ  تمام  گرفته و یباران مهین یهوا ریز  

 .   کرد ی م برابر چند را آنجا یقشنگ  و بود روشن اطرافش

   شدن سوار قصد که دم ید را پدرم  دور فاصله از بود گذشته سه از ساعت

 .  کرد مکث  و شد ما متوجه اما  داشت، را  رنگش یسرب  نیماش  به

 پدرم  سمت به و زدم  دور را آن. دم یپر رونیب نیماش از توقف محض به

 . بود شده  تنگ شیبرا دلم چقدر. دم یدو

 مرا که یحال در او و ختمیآو  گردنش از. کرد باز میبرا را آغوشش  

 . کرد بوسه غرق را صورتم و سر فشردیم آغوشش در محکم
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  من به تورو دوباره  خدا:   شد رهیخ نگاهم به. دم ید یم را اشکش مدتها

 .  داد

 و بود کمرم  پشت دستش کی هنوز که یحال در و  گذاشت نیزم مرا

 .  نبود یراض کردنم رها به ییگو

   عمو؟ یخوب: داد دست  بود ستادهیا کنارمان که آراد با 

  ونیمد منو. زم یعز لطفت به: دیبوس را صورتش  و دیکش جلو هم را آراد

 . پسر یکرد خودت

 . عمو هیحرف چه نیا: داد عبور من از را نگاهش زده خجالت آراد 

 . یکرد روشن قلبمو... پسر ینینب غم یاله-  

:  شد یم زدهخجالت و دستپاچه کرد یم تشکر او از یکس یوقت شهیهم 

 . عمو خداروشکر

   ن؟ینخورد که ناهار: دیپرس  زده ذوق پدرم  



 

Page | 114 دنید.  زد  لبخند هم او من لبخند با و میکرد نگاه هم به آراد و من 

 .  بود کرده بهتر را حالم طیشرا آن در هم ستاره

  و  او. بود ییغذا مواد هم اش یل یتحص رشته و بود ی آشپز عاشق ستاره 

 . دادند یم مردم  دست به را  غذاها نیتر تیفیک با و نیبهتر پدرم 

 برات ایب-. برد آشپزخانه به مرا زده  ذوق او ستاره، با یاحوالپرس از بعد 

  صبر یکل(   دیکش یم خودش  دنبال به باًیتقر مرا. )دارم  زیسورپرا هی

 ....  یبرس تا کرده

  چند. کردم  ذوق  یحساب میها یکودک یمیصم دوست  زهرا، دنید از 

 .   بود شده کار مشغول رستوران در او که بود یروز

 که گفت یخوشحال یکل از بعد و میدیکش آغوش به را گریهمد

 .  میشد سالن وارد. است منتظرش رستوران رونیب همسرش

 .   ام یم االن: دادم  تکان دست آراد یبرا دور از 

   ؟یکرد ازدواج  یک تو نکبت: کرد نجوا زدهذوق  زهرا

  شوهر. آراده اون... ها؟ یبددهن هنوز: زدم  اش شانه به یا ضربه خنده با 

  ه؟یچ



 

Page | 115  به رفتن حال در  یچشم ریز گرید  بار و شد گرد تعجب از چشمانش  

 .   شده یا کهیت  چه دختر!!!...نه: دییپا را آراد در سمت

 شوهرت به کن شیدرو چشماتو! یهووو: گرفت ام  خنده حالتش به 

 .   ها گمیم

...  بگو خب! شیوو: کرد نازک میبرا یچشم پشت لبخند و اشوه با

  فیتعر مینی بب  ما دیآفر رو نایا خدا ...  ستین  دل بد شوهرم  خداروشکر

 .  خانم  حسود  میکن

 مان یبچگ  دوران مثل هنوز.  دم یخندیم دیبا فقط بودم  که زهرا با 

 . بود بانمک و زبان نیریش

 نهال:  زد داد  سالن در یجلو دور فاصله از پدرم  کردم  بدرقه که را او 

 .  اونجا برو جان

  من است مهال که دانست یاوم. کرد ها قیآالچ از  یک ی به یااشاره  

  یلیخ هوا گرچه. بخورم  غذا سالن داخل و کنم رها را ساحل یتماشا

 .  شد یم سرد سرعت به غذا و بود مرطوب و سرد
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 .  نشستم  ز یم  پشت  زده   ذوق . رفتم سمتش

 .  شد  سرد کن، شروع - 

  کردم ی م جدا پرشکمیماه از یاتکه که یحال در. میشد مشغول دو هر

  ه؟یچ  لبت زخم نگفت بابام : دم یپرس

:   کرد باز لب انهیموذ دید مکثش از که را تعجبم.  کرد نگاهم فقط  

  چرا؟

  نفر دو با و داد دست بهم بودن  یبروسل احساس یگفت   یم:  زد لبخند 

 .  شدم  ریدرگ

 واسه گفتم :  داد  تکان سر زیآمهیکنا لبخند با بعد و کرد مکث هم باز 

 . شدم  یرتیغ  دخترش

  حال خواستم ینم من اما کرد، یم یباز کلمات با داشت گرید بار 

 .  کنم خراب کاذبم احساسات در یسردرگم با را خوشم

 . یافتاد زحمت به. میدار کارشم نیا آدمه: زدم    لبخند  سرخوشانه 
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 . داشت  آماده یجواب شهیهم او که اوف.  کردم  نگاهش مستاصل 

   م؟یببر لذت نهارمون از یخوایم آراد -

  ینم تو. برم  یم لذت دارم  من: انداخت باال شانه خونسرد و تفاوتیب 

 . خودته مشکل یبر

 را شکست. کردم  نگاهش لحظه چند و دم یگز دندان  به را لبم حرص با 

  تو...  بابا باشه: بودم  یم یخوب مغلوب دیبا شهیهم  مثل. کردم  قبول

 .  یخوب

. کردم یم تماشا دور از را آرام   نا ساحل خوردم یم که یالقمه هر با 

  که گذشت ذهنم از که نیهم. بود متر ۱۰۰ از کمتر ساحل  تا مان فاصله

  نام  دنید با. خورد زنگ ام  یگوش  بود، ما با هم یعل ریام کاش یا

 . زدم  لبخند یرعلیام

  به یچپ چپ  نگاه بود کرده تمام  را ناهارش که آراد. برداشتم را یگوش

 سمت به که او  یتماشا حال در ... .    شد بلند زیم پشت از و کرد من

 . کردم ی م صحبت یرعلیام با رفتی م ساحل
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 .بود  شده قبل از تر آرام 

 ممکنه. آراد به  بده ببر نویا: داد دستم به را یچتر و دیبوس را سرم  پدرم  

 .  رهیبگ بارون

 .  گردهیبرم االن: زدم  لبخند 

  ایدر خیم اون که یطور نیا: کرد  او به یااشاره و زد  یدار یمعن لبخند 

 .   ادیب ها یزود نیا به نکنم فکر شده

 یجد دعوا:  گرفت شگونین را  ام  گونه. انداخت خنده به مرا حرفش

  بود؟

 ... .  نه: شدم  رهیخ  بود شده نگران یکم ییگو که او به 

 شبید. بود ادیز کارم ... دمتید  یاومد شد خوب: دی کش یراحت نفس 

  چترو برو( کرد اراد به یگرید اشاره...) نشد ام یب خواستم یم شب آخر

  جمع رو زیم  ایب(  دیچیپ باد در او یصدا و کردم  حرکت من .)بده بهش

 . پسر کن
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  یم مستم ایدر یبو. کرد یم نوازش را گوشم امواج یصدا. دیچیپ یم

 . کرد

 بود زده سرم  به. گذاشتم نیزم یرو آرام  را چترم  آراد یقدم دو در 

 هجوم  سمتش  به صدا یب. بدم  هلش عقب از محکم خواستم . کنم تشیاذ

 .  برگشت  عقب به لحظه همان درست او و بردم 

 با. میافتاد نیزم یرو دو هر  او تعادل رفتن دست از با . دم یکش غیج

  رهیخ بودم  افتاده شیرو عقاب مثل که من به حرکت یب آرام  و تعجب

 .  شد

 را بازوانم که زم یبرخ  خواستم. کرد داغ را وجودم  ته تا اش رهیخ نگاه 

 .  بود خونسرد و مرموز نگاهش رنگ. گرفت محکم

   ؟یکن یم کاریچ-

.  دیچرخ پهلو به. نداشتم را یحرکت چیه قدرت. بخورم  تکان خواستم 

 . داشت احاطه من به کامالً او و بودم  ها ماسه  یرو من حاال

  وونه؟ید یکن ی م کاریچ: دم یپرس
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  تر محکم مرا.  بزنم ییپا و دست  و کنم یحرکت کردم  یسع. بودم  افتاده

 . داشت نگه

  آنقدر. بود نگاهم  خیم نگاهش و شد یم کینزد من به صورتش ذره  ذره 

 .  کردم یم حس را شیلبها حرارت که بود کینزد

  سر با دوم  بار ی برا خواستم. بود خبردار  تمیّن از دیشا. بودم  فرصت منتظر

.  دیکش عقب را خودش زدن هم به چشم کی در که بزنم دماغش یتو

 .  مینشست دو هر و د یکش هم مرا دست

   ببوسمت؟ که احمقم  نقدریا یکن یم فکر تو: کردیم  نگاهم زخندیر با

 به. اوردم ی ن خودم  یرو به اما بودم  زده خجالت ام  احمقانه فکر از

 من با رفتارش با. تکاندم  را لباسم یها ماسه و شدم   بلند نیزم از یسخت

 .  کردیم یباز

:  دیپرس ها ماسه یرو بود شده ولو که همانطور. بودم  برداشته قدم  کی

  منه؟؟  یبرا چتر نیا

 .  بعله: گفتم دلخور
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  یحت... بکن فکرشو: کردم  نگاهش تمسخر با اما خواست  یم یلیخ دلم

 !  قدم  کی

   ؟یمطمئن: داد سرتکان خنده با

  چند. گشتم یم  باز را آمده راه تکاند یم را خودش کهیدرحال. برخاست

.  انداختم سرم  پشت به ینگاه. دود یم سرم  پشت کردم  حس بعد لحظه

 به و دادم  یجاخال  زنان  غیج که بود کرده دراز گرفتنم یبرا را دستش

 .  بروم  در دستش از که کردم یم عوض  را جهتم مدام .  دم یدو گرید یجهت

 . آورد چنگ به مرا و  گرفت را میبازو که بودم  آب کینزد

  نگه خودش  یرو به رو مرا و  گرفت را بازوانم. افتادم رشی گ! نه! آه

 . داشت

 .  یبرد تو ... خب ی لی خ: زدم  نفس. میزد  یم لبخند دو هر

  تتیاذ. بزن قدم  کنارم  ایب: بودم  ور غوطه شفافش و یمشک  نگاه در

 . .  .. کنمینم
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  رونیب  بمیج  از را ام  یگوش. کرد رها را دستم. خورد زنگ ام  یگوش

  باال را دستش و  گرفت دستم از را ی گوش مقدمه یب. بود یعل ریام. آوردم 

 .   برد

 !  بده: کردم  نگاهش ملتمسانه

  و زد لبخند  انهیموز او.  دم یپر  نییپا و باال و شدم  زانیآو دستش از 

 . کرد دنیدو به شروع

 یمزنگ هنوز یگوش. ستادیا دورتر قدم  چند. دم یدو دنبالش به کالفه 

  جهینت یب زدن  بال   بال، و بود گرفته باال را دستش. بودم  مستاصل. خورد

 . بود

 . خوام  ی م مویگوش ...  بده: دم یکوب اش نهیس به  محکم مشت چند 

 دم یکوب اش نهیس به که یمشت نیآخر با من و کرد یم  نگاهم رهیخ  فقط 

  به مرگ ترس از و محکم را سرم  یوقت. افتادم  گذشته  روز ادی به ناگهان

 .  بودم  برده فرو یعضالن  و ستبر نهیس نیهم
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 ینم زنگ گرید ی گوش.  زد یتلخ لبخند . بودم  شرمنده خودم   از. دیچرخ

 . خورد

 ... .   ماست نیب  شهیهم دستش:  کرد زمزمه یتلخ به 

  مرا معصومانه  چشمانش.  زد یم برابر  دو قلبم...؟« ما. » شد یخال دلم ته

   نییپا  را  دستش همزمان او و گرفتم فاصله او از قدم  کی. ستینگریم

 . خوام  ینم من چون...  نداره وجود ییما چیه: آورد

...   روز سه فقط:  داد تکان مستأصل را سرش. بود تلخ و کالفه نگاهش 

  اما داشتم نانیاطم خودم  به قبال. بود دهیپر رنگم)  روز سه فقط نهال،

 ... .  روز سه ظرف...( حاال

  خواستم ینم! نه... یطوفان یایدر او و بود آرامش کلبه  من یبرا یرعلیام 

 ... .   آراد کن بس: شوم  ریاس دامش در

 خودم  از دیبا.  دم یدو یم رستوران  سمت به فقط. کردم  دنیدو به شروع 

 به  چه. داد  یم قلقلکم داشت کمکم که یا وسوسه از. شدم  یم  دور

  بود؟ شده نیریش میبرا ماندن کنارش در که بود آمده روزم 
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  او و خودم   از تا دم یدو فقط هم باز و برخاستم. زد بینه عقلم.  کرد

 .  کنم فرار

  از پر را ذهنم کردم؟یم چه دیبا خودم  با! افسوس اما، شدم یم دور او از 

 شهیش درب انیم را  پدرم  که بودم  دهیرس ها قیآالچ  به. کردم  یعل ریام

  رو تیگوش گهیم.  گرفته تماس یرعلیام  ایب!... نهال: دم ید رستوران یا

 .  یدینم جواب

 گرم  یفضا وارد یوقت. افزودم  سرعتم به. دیچیپ  یم باد در شیصدا 

 .  بود شده آرام  یکم وجودم   گرفتم را پدرم  یگوش و شدم  رستوران

  یرعلیام با  صحبت مشغول و  نشستم یصندل نیاول یرو زنان نفس  

  شیصدا. بود ناب آرامش از یحجم میبرا اوکه. شدم  زم یعز و مهربان

 . کرد  یم نوازش را جانم

 آمدم  که رونیب. رفتم یبهداشت  سیسرو به یرعلیام با صحبت از بعد 

  و ستاره...  باال برو جون  نهال: داشت را رستوران از خروج قصد پدرم 

 .   بندن  یم  رو  درب دارن  هم ها بچه. باال رفتن آراد
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 . گردم یبرم یفور  ییجا هی تا رم یم -

  یباال طبقه.  رفتم آسانسور سمت به و دم یبوس را  اش گونه  لبخند با 

 سالن وارد. بود باز یورود در یال.  پدرم  خانه یعنی. بود  خانمان رستوران

    ؟ جون ستاره: دم یپرس شدم  که

 دم ید را دو آن  و زدم  دور را سالن.  شد یم دهیشن یپشت قسمت از شیصدا

   ن؟یینجایا: بودند نشسته مبلمان یرو یکوچک  زیم دور که

   دمنوش براتون: فشرد مرا دست  لبخند با ستاره نشستمیم که یحال در  

 .  بره در تونیخستگ  کردم  درست

 .کرد او  به رو ستاره برداشت را فنجانش آراد 

.  نشاند لب بر ین ی مت لبخند آراد.) کردم  یم صحبت مامانت  با شیپ هفته-

 کردیم تیاذ مرا که یآراد آن و کجا یخجالت آراد نیا! من یخدا! آه

(   نماند دور او ن یزب یت نگاه از  که نشست   لبم یرو لبخند اریاخت یب کجا؟

 .  گرفتنته زن وقت گهید
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 . کردم  نشون برات خوب دختر هی: دم ید اشچهره

  یآمادگ...  که هنوز: داشت متانتش حفظ  در یسع آراد. دم یخند یم زیر 

 . ندارم 

 . دارم  عکسشو...  خواد  ینم  یآمادگ -

  یم تر کشدار را لبخندم  آراد نگران نگاه  لرزش. شد یگوش به دست  

 .  رو چاره یب دختر نیا نمیبب : بود کرده گل  طنتمیش. کرد

 نیا به پسر ه؟یچ چارهیب: فشرد را دستم یگوش در گشتن حال  در ستاره 

(   ماند ناتمام  حرفش عکس  کردن  دایپ با... ) یبگرد  رو ایدن. یماه

 . ناهاشیا

   جون؟ ستاره سالشه چند: دم یپرس عمداً. بود یناز دختر که الحق 

  شده رهیخ من به بود نشیمت ظاهر و آرام  نگاه پشت که یضیغ  با آراد 

 . دادم  لشیتحو یچشمک . بود

 .  بلندتره تو از خورده هی هم قدش سال، ۲۵: گفت ستاره 
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  ذوق هم من. نشست آراد کنار عکس دادن نشان یبرا و برخاست ستاره 

 کرد فرصت که یا لحظه کی  همان در. نشستم گرشید سمت زده

 . شد یخال دلم ته که کرد نگاهم یطور

  چه نیبب ایب: گرفت مقابلش را یگوش  صفحه ستاره. بود  یکفر یحساب 

 . میدار یریز به سر پسر چه گه،ید کن نگاه!...   محشره

 ... .  رو مردم  دختر چرا ندارم  ازدواج قصد من آخه- 

  جا از! ...بابا یا گفتن  با ستاره.  بود پدرم .  خورد زنگ ستاره  یگوش 

 .  رفت یگرید سمت به و برخاست

.  گرفت محکم را دستم مچ که شوم  بلند خواستم. بود  من فرار وقت حاال

 .  بود  شده حبس نفسم . لرزاندیم و دیکاو یم را وجودم  اعماق تا نگاهش

  یبرا یفرصت من و شود شل دستش لحظه کی شد باعث  ستاره یصدا 

 .  نشستم اولم یجا سر بالفاصله. کردم  دایپ فرار

 در که یا بسته با دادیم آراد  دست به را یگوش که  یحال در ستاره 

 ... .   دم یخر برات جمعه  یبرا نویا:  آمد سمتم به داشت دست
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   نگفته؟ بهت یرعلیام! ... واه -

.  میبود دنیشن  منتظر و دوخته چشم و دهان به آراد من از شتریب و من

  ناگهان )  تمومه یچ همه شب جمعه: د یبوس و دیکش آغوش به مرا ستاره

  نداشتم را آراد به کردن نگاه جرات اصال. بودم  شده ریغافلگ . دیلرز دلم

 ... .   چطوره نی بب کن تنت پاشو( 

.  زدم  لبخند زحمت به. آمد یم باال یسخت به نفسم ...    اما بودم  خوشحال 

  سرش یرو ایدن  ییگو. بود زده  بهت. کرد عبور آراد از  اریاخت یب نگاهم

 . گهید بپوش بدو:  بود شده خراب

 ... .   چشم: نشست لبم یرو یا ده یپر رنگ لبخند 

  مجبور اما ازارم،یب را آراد آمد ینم دلم. رفتم یاتاق به  و برداشتم را بسته 

   .بپوشم را لباس ستاره اقیاشت و شور خاطر به بودم 

 .  نداشت  حرف  ستاره قهیسل  شهیهم مثل. بود ییبایز شب لباس چه
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 و کردم  باز را میموها. زدم  پا هم را لباس رنگ  هم یها کفش. بود

 . ستادم یا نهیآ مقابل

  ایب...  ؟ یدیپوش: بود بد حالم بودم   خوشحال نکهیا با. زد  یم تند تند قلبم 

 .  گهید

 . جون  ستاره ایب تو -

 . کشه یم   خجالتم داداشش از چه...  گهید ایب - 

 به رو  زدم  دور  که را  سالن. شدم  خارج اتاق از آرام  یگامها با 

 .  ستادم یا شانیرو

  را جانم آراد نگاه بهت اما کرد یم   شاد را قلبم  ستاره  چهره یخوشحال

  بتواند که بود آن  از بدتر حالش و دیلرز یم نگاهش.  دیکش یم آتش  به

 نیا تو انگار. یشد یا فرشته چه! ... دختر یوا: بکشد نفس یراحت به

  نه؟ مگه(  کرد آراد به رو)   دنتیتراش لباس

.   داشت ینم بر من  از را لرزانش نگاه  و  دیکش یم نفس یسخت به آراد  

 .  بردی م  بو ستاره مبادا.  گرفت گر وجودم 
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 زحمت به  را شیصدا. زد یتلخ لبخند و خورد ینامفهوم تکان آراد

 ... .    بله: دم یشن

 .  بزن چرخ هی:  برخاست  ستاره

  هی بذار...  هیعال ی لی خ: زدم   یچرخ  آرام . نبود برداردست هم ستاره نیا 

 .   بفرستم یرعلیام یبرا رم یبگ  ازت عکس

 شب همون خوام   یم! ...  نه: گفتم بالفاصله. داد تکان را آراد شنهادشیپ 

 .   نتم یبب

  یم راست:  داد تکان هوا در را  انگشتش و داد لمیتحو یچشمک  ستاره

 .  من داداش بکنه یحال چه...   یگ

  یصدا. نداشتم را آراد به کردن نگاه  جرأت یحت. شدم  آب خجالت از 

 من( میکرد نگاه او به دو هر)  عمو زن:  لرزاند را تنم آراد آرام  و خسته

 نگاهش پشت یغرور چیه. کرد نگاه من به... )  بزنم یچرت هی رم  یم

 کن دارم یب گهید ساعت کی(  دیرسی م نظر به کالفه و غمزده اما نبود،

 .  میبرگرد
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 ساعت کی. بود او شیپ فکرم  تمام . رفت یاتاق به  استراحت یبرا او 

 . کردم  باز را در آرام  و نواختم در به یتلنگر بعد

  زانوانش به را ها آرنج و بود نیزم  یرو شیها پا. بود نشسته تخت لبه 

 کردم  تصور. دیرسینم آلودخواب نظر  به سردرگمش نگاه . بود داده هیتک 

   شده؟ یچ: است دهینکش دراز تخت آن یرو یحت او

 .   کنم دارتیب  یگفت- 

 سمتم به بردیم فرو شیموها در دست که یحال در  و برخاست کالفه

 .  شد« ساعت هی زود چه. »دم ی شن  را شینجوا. آمد

 یم دست دو با را دستش که یحال در او، با یخداحافظ حال در پدرم  

   ست؟ین خوب حالت: د یپرس دش،یکش یم آغوشش به و فشرد

.  بود ریدرگ کامالً وحواسش هوش ییگو. دیرسیم  نظر به  پرت یکم

 .   خوبم عمو چرا : زد یمات لبخند

 چشمک  با)  کرده ناراحتت  یزیچ هی کنم یم فکر  من چرا پس -

   گذاشته؟  سرت به سر باز وروجک نیا نکنه(  کرد  من به یااشاره
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  آن از تر رسوا پسر نیا.  کردم یم یته قالب ترس از داشتم. خواند بنام 

 .   کند  پنهان را حالش بتواند که بود

...  هان؟: خورد یتکان پرت   و دستپاچه!...  آراد:  زد اش شانه یرو پدرم 

   عمو؟ جانم  جان؟

 ... .   فردا بذار ستین خوب حالت اگه!... ها شهی م  تیزیچ هی تو  -

 . فتمیب راه دیبا دارم  کار یلیخ .  نه:  رفت  پدرم  حرف انیم 

   .نیباش مراقب یحساب پس- 

  اشاره با پدرم  که میبود سرش  پشت نفر سه ما و  رفت یم جلو آراد

 .   جهیگ...   باشه بهش حواست: زد لب  صدا یب او به چشم

 ... .  بستم را چشمانم  خاطر نان یاطم عالمت به و زدم  لبخند

  نزده یحرف کدام  چیه میبود کرده حرکت  یوقت از.  بود شده کیتار هوا

 یحت کردم  یم  حس که بود کرده بلند  آنقدر را ضبط یاوصدا. میبود

 .  لرزندیم هایصندل
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  و تنگ نسبتا جاده. بودم  ده یچسب یصندل به و بسته را کمربندم  یحرف

 . شوم  خالص  تیوضع نیا از و م یبرس  تا نبود دلم یتو دل. بود کیتار

 را اش مردانه راهنیپ قهی. داد یم  حرکت  گردنش دور را دستش مدام  

 آورد یم کم تنفس  یبرا هوا ییگو دی کشیم نفس یطور و کرد یم بازتر

  . ... 

  از لویک ۱۰ از شتریب کنم یم  فکر! آه. میدیرس گرگان   به باالخره 

 .   بود شده آب تنم  گوشت

 داخل آرش. می شد خانه وارد محض سکوت همان در  و صدا و سر یب 

! سالم !  به:  زد  لبخند  من دنید با. بود تارشیگ با نیتمر حال در ییرایپذ

  ن؟یاومد

  اوضاع!...  سیه: کردم  اشاره و رساندم  او به را خودم   یتصنع یلبخند با 

 .   خرابه

 داد دست که یفرصت در آرش و  شد آشپزخانه وارد گرفته و پکر آراد 

    ه؟یزخم چرا لبش گوشه... چشه؟: دیپرس آرام 
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 . کرد رحم بهمون خدا فقط. کردیم  یرانندگ چطور یدون  ینم. شدم  زنده

   چرا؟ آخه  -

 .   م یکن نامزد قراره  شب جمعه دی فهم...  بابا یچیه- 

 ... .  تموم؟ گهید  یعنی پس:  کرد نگاهم زده بهت آرش

  باشد شده پرت وارید سمت به که  شهیش هیشب  یزیچ  شدن خرد یصدا

 . می دیشن که نبود ییصدا تنها نیا و گذاشت ناتمام  را حرفمان

 آراد م،یرساند  آشپزخانه اوپن وارهید پشت را خودمان آرش و من یوقت 

  جلو آنچه هر  پرتاب و یصندل  و زیم به زدن لگد حال  در زنان نفس

  تیعصبان در لیوسا شکستن به  عادت یبچگ  از. بود دیرسی م دستش

 .  بود زیانگ  رقت میبرا  روزش و  حال...  اما داشت

. بودم  دهیند حال نیا به را او عمرم  در هرگز. سوختیم شیبرا دلم 

 لبه به را آن  که بود دستش داخل آب یبطر شکست که یزیچ نیآخر

 سخت. بود ختهیر هم به جا همه و شده آلود خون دستش... زد اوپن
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 .  بودند کرده سد اش مردانه غرور پس

  شدم ی م آشپزخانه وارد آرام  که یحال در من و کرد نگاهم متاثر آرش 

 ... .  یشد راحت اگه: کردم  نجوا

  راحت یچیه...   یچیه:  شدم  الل که کرد نگاهم خیم  یطور را نگاهش

 ... .   باش

  بتی ه و آشپزخانه  وارکنجید دو نیب.  آورد  هجوم  سمتم به و برخاست

  را  تنم حرارتش و دیکشیم زبانه  آتش درونش از. افتادم  ریگ او درشت

 لیحا گرفت قرار وارید بر که دستش کف. سوزاند یم و لرزاندیم

 .   شوم  ریاس کامالً که بود چهارم 

 به. زدیم  شالقم اش شرزه و ی مشک  نگاه. بود شده رهیخ  من به فقط

 گوش به ام  حنجره ته از صدا و  دیلرز لبم ملتمسانه.  زد یم نفس یسخت

 . دیرس

 .  م یترسونیم یدار!...آراد نکن-
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 .  شهیم روح قبض نهیبب  رو نجایا مامان. داداش رونیب برو ایب چته؟ معلومه

 از فرار یبرا خودم  یراهکارها از دیبا. ختیر ی م خون دستش از 

 یباز از و بود ینامرد گرچه. کردم ی م استفاده خطرناک یهاتیموقع

 .   نداشتم یراه اما بودم  زانیگر احساساتش  با کردن

  مثل را دماغم. شد ریسراز اشکم. کردم  بغض کردم  نمود وا ترس یجا به

  یخوایم ؟ یکن تمیاذ یخوایم شه یهم مثل: دم یکش باال لوس یها بچه

 اصالً.  بکن یخوایم  یکار هر. نداره بیع ... ؟ یبکش رخم به رو زورت

 .  شه خنک دلت تا بزن منو...  بزن

  دست  حاال تا من: دیپرس مات و ناباورانه. بود کرده ریی تغ نگاهش رنگ 

    توام؟ با:(  شد بلندتر شیصدا) کردم؟ بلند  تو رو

  قلب. گرفتم  بغل انیگر را زانوانم و خوردم  سر  نییپا تا وارید کنار

 . نداشت را اشکم قطره  کی طاقت او. شناختمیم را رئوفش

   ؟یخاک جاده یزد باز!... نهال کن بس:  زد زانو کنارم  
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 ذره که بود محکم آنقدر او گرچه. دادم  هلش عقب به. دهم رییتغ خودم 

 .  ینیبب  منو یخوشحال  یتونینم...  یخودخواه شهیهم:  نخورد تکان یا

  تر محکم نباریا. گرفت قاب را صورتم آلودش خون دستان  با  اریاخت یب 

 .   نزن من دست. کن ولم: دادم  هلش عقب به

  دوخت من به را نگاهش یطور و گرفت محکم هوا در را دستانم مچ

 .  است  خوانده را  دستم دم یفهم که

  در چنگش از را دستم خواستم. بود آشپزخانه کردن جمع مشغول آرش 

 و مغرور مرد همان. بود خودش انگار!... نه. بود یقو او اما اورم یب

 .  خونسرد

:  کرد نجوا دی شن ینم آرش که یطور آرام  و نشست لبش کنج یلبخند 

 .  هی  یرعلیام بزنه بهت دست  دینبا که یاون

 اما.  بخورم  یگرید تکان خواستم انزجار با. ختیر  فرو یزیچ دلم ته

 .  نداشتم یقدرت چیه

 .  بچه یمن مال فقط... تو: داد تکان سر اراده با و مطمئن
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 .   دم یکوب او به میپا با یمحکم

:  گفت  بلند ی صدا با ختمیگر یم من که یحال در و  زد یادیفر درد از

 ... .  ؟یگرفت ادی کهیمرت اون از نارویا

   .رفت یم راه اعصابم یرو کردیم خطاب نام  نیا با  را یعل ریام یوقت

 کف کیسرام یرو که او به ینگاه. کردم   یمکث آشپزخانه  در یجلو

 به اوپن یرو  از که را یزیچ نیاول بعد و کردم  بود نشسته آشپزخانه

 .  کردم  پرت سمتش به آوردم  چنگ

 .  بودم  شکسته را سرش یاشهیش وانیل آن با بود  نداده یخال  جا اگر

 پر جا همه. گهی د بسه!... اه: دم یشن  فرار حال در را آرش اعتراض یصدا

 .  شده شهیش خورده از

 دیشا. کردم  قفل  را در و انداختم اتاقم داخل را خودم  چطور دم ینفهم 

 ... .   بودم  دهیترس  اما. بود نکرده دنبالم آراد اصال هم

( عمو زن خواهر) نینسر خاله خانه عمواز و عمو  زن  که بود آخرشب

 بار اسف تیوضع   از مانده  جا به آثار دنید با عمو زن. بازگشتند
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  پس اون.  یشی م عروس یدار...   ن یش  ینم بزرگ وقت چیه انگار یول

 .   هم کله  و سر تو  نیزنیم هنوز ره،یگ یم زن فردا

 زیر و کرد یم نگاهم یچشم ریز  عمو. دادم یم گوش  فقط یشرمندگ با

  شام  دنیکش حال در من و بود نشسته آشپزخانه زیم پشت  او. دیخند یم

 . بودم  شیبرا

 .  خوردی نم یزیچ ساالد بجز شب وقت آن معموالً عمو زن 

   هست؟ کجا شازده نیا حاال: عمو

 .  دهیخواب  کنم فکر: گفتم

 .  هاتونیبچگ  مثل. کنم هیتنب  رو دوتون  هر دیبا:  عمو زن 

 از خروج حال در آرش. نشستم ز یم پشت کنارشان و زدم  لبخند 

  از نایا...  مامان  نداره دهیفا: زد مادرش سواالد به یناخنک  آشپزخانه

 . رفتن دست

 ... .   دیکش  رونیب  آشپزخانه از را مان همه یز یچ افتادن یصدا 
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  در رهیدستگ  از زحمت به را خودش او. میبود خورده جا همه نداشت،

 .  نخورد هم به تعادلش تا بود گرفته

  تلو تلو و دیکش  یم نفس یسخت به.  بود آتش کوره تنش. شد ینم باورم  

. بود رنگ قرمز و چاک  چاک، تب فرط از شیلبها. خورد یم

 .  شد ینم باز تب و درد  از شیپلکها

: کرد یم ناله. بخوابد کاناپه یرو کردند کمکش آرش و عمو 

 !... . چشمام !...چشمام 

.  بودم  دهیترس.  نداشتم یخوب حال  من...  من و بود شده  شوکه عمو زن 

  او. بودم  مانده ره یخ عمو به!... ) نهال: بودم  ده یند حال  آن به را او هرگز

 ... .   توام  با نهال.(   دیرسینم   نظر به دستپاچه

  افتاده حال آن به آراد که کنم باور توانستم ینم اصالً. بود  برده ماتم من 

  من!... بابا کن ولش: رفت اش یگوش  سمت به و برخاست آرش. است

 .  زنم یم زنگ االن
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!...  ترکه  یم داره سرم :  کرد  یم ناله فقط و بود افتاده رمق یب آراد

 ... .  ببندم  تونمینم چشمامو!... چشمام 

 یها کمک انجام  از بعد پرستار.  د یرس اورژانس نیماش  بعد قهیدق چند 

  خورده؟  سرما: دیپرس که  عمو جواب در الزم  قاتیتزر و هیاول

 شوک بنظرم !...  نه:  گفت بار  نیدوم یبرا آراد فشار گرفتن حال در 

 . داشته یعصب

  چشمانش و گرفته آرام  یکم آراد.  شد بدل و رد آرش و من نیب ینگاه 

 . بود برده  خوابش هم دیشا. بود بسته را

  افتاد؟ براتون  یاتفاق راه تو:  کرد من به ینگاه عمو

  کنم منحرف را  ذهنشان  خواستم دعوا و رستوران هیقض کردن فیتعر با 

 ... .   ستیچ ماجرا میدانستیم خوب آرش و من...  اما

  سیخ یها پارچه با مدام  و بود نشسته کاناپه کنار صبح نماز تا عمو زن 

 . کردی م کنترل را او بدن یدما
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 . کردم  باز چشم ی آرام یصدا با. برد

 یرو که همانطور. برداشتم کاناپه لبه از را سرم . کرد یم درد گردنم 

 .  بود برده خوابم بودم  نشسته نیزم

    ؟یدیخواب  نجای ا چرا: دیپرس آهسته و بود نشستن حال در آرام  آراد 

  چپ سمت ستون پشت از نماز چادر با که عمو  زن یرو از نگاهم 

 .  شد ره یخ آراد چشمان به نگران کرد، عبور سالن

   ؟یبهتر:  شدی م دهیشن زحمت به ام  گرفته یصدا 

  نگرانم: زد زانو کنارم .  دیسر نیی پا کاناپه یرو از. زد  یرنگ  یب لبخند 

    ؟یشد

.  یترسوند مونو همه:  شد یجار زبانم  بر قتی حق. میزد یم حرف آرام 

 . بود بد ی لیخ حالت

 به و دیکاو  دانهیناام را صورتم  جزء به جزء. دیکش یبلند مهین  نفس 

 .  یکن یم تصور که یاون از بدتر یلی خ...   بده هنوزم : شد رهیخ نگاهم
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 ... .   خواب  به راحت برو:  گذاشت ام  شانه یرو

 ... .   باشه -

 خوب را نگاهش رنگ. فشرد را ام  شانه گرید بار که  زم یبرخ  خواستم  

 خودم  پس از تونم  یم من: بود شده خونسرد و مطمئن یادیز. شناختمیم

 .   ام یب بر

  لبخند. دهدیم یدلدار بودم  نگرانش که من به یمهربان با کردم  فکر

 .  یهست یقو یلیخ  تو. دونم یم: زدم 

 ... .    روز هی فقط: شد نیآذ ینامفهوم و مطمئن لبخند  به لبش 

 و کردم  زیر را چشمانم. بودم  منظورش متوجه کامال ! من یخدا آه

    نداره؟ یتموم تیوونگ ید: دادم  تکان یسر کالفه

 نکهیا با. فشرد گرید بار را ام   شانه که زم یبرخ خواستم  تیعصبان با

:  بود دیام از سرشار نگاهش و د یخند یم لبش بود  گرفته یمنف جواب

 . بخواب راحت برو

 ... .   یبزار یجنابعال اگه! چشم: گفتم آرام  و یعصبان 
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 .  کردم  چک را ام  یگوش  زیچ هر از قبل

 .  بود شده نگرانم. گرفتم تماس  او با. بود گرفته تماس  بار ده یرعلیام

 رساندم  هتل به را خودم   یفور.   دیبار ی م نم نم باران پنجره از رونیب 

 فنجان کی نتواستم یحت مدت تمام . بودم  گذرانده را  کار پر روز کی...

 .بود یکار یادیز او نظرم  به. بخورم  ی عل ریام با یچا

 . آراد...  و آرش عمو، عمو، زن من،. میبود جمع همه شام  زیم سر

   شدیم نگاهش و ظاهر از اصال.  بود شاد و سرزنده  یادیز او نظرم  به 

  نیماش خاطر  به دیشا کردم  فکر.  خواند یم خروس کبکش که دیفهم

 .   است دشیجد

.  بود گرفته یرنگ  یا سورمه یشاس  نیماش کی حاال و بود باز نیماش 

 .  نبود هم کل کل، فاز در یحت نکهیترا بیعج

  لبخند با را  میها طنتیش جواب که افتادیم اتفاقات نیا از ندرت به 

  چقدر اما.  بود شده نیریش و آرام   یادیز اصالً. برساند انیپا به مهربانانه

 دوست یمواقع نیچن  در. شد یم ی داشتن دوست داشت یحال نیچن یوقت
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 .  رم یبگ  قاب دستانم با شدیم  سبزه یکم زده غیت

 برم  خوام  یم  فردا: ماند ثابت من  یرو درخشان و مواج اش یمشک  نگاه

    ؟... یآ  یم من با . ادیب  دستم قلقش ی همه تاخوب یسوار نیماش

  تو فقط. دارن کار همه نایا. نکن  گاشونین: دادم  عبور  هیبق از را نگاهم

 ... .  ی ای ن اگه که یموند

  بهتره(  کرد  من به رو... )  ادیم چرا: داد جواب عمو زن من یجا به  

  برون بله یبرا یدار الزم  که هم یچ هر بهانه نیا به ،یبر باهاش فردا

 . یبخر

 یهمراه دیخر نیا در مرا او بود دی بع. دوختم آراد به  دیترد با را نگاهم 

  ؟یدداریخر  حوصله: کند

  حوصله یچ همه یبرا من: زد  یتفاوت یب و یخونسرد  سر از یلبخند 

 .  میندار شتریب که نهال هی. گلم دارم 

 با که یدرحال  و رفتمیپذ...  یآبج گفت   ینم آرمان و آرش مثل هرگز او 

 . خوردم   را شامم ادامه داشتم نظر ریز را او حرکات دیترد
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  رو لبخند با شام  زی م سر از شدن  بلند حال در آراد بعد  قهی دق چند. کنم

.  رونیب رم   یم زودتر خورده ه ی صبح فردا من جون نهال:  کرد من به

 . شه ینم که رید برات...  دنبالت ام یم  ناهار وحوش حول

 .  خوبه  هم یلیخ !  نه - 

 .  بدم  حال یحساب بهت خوام  یم که ینخور ناهار پس: زد لبخند

 .  کارم یب نهار  واسه منم اتفاقا: گفت  لبخند با عمو 

 ... .  درخدمتم: آراد 

  هیتو جوونا شما با ما آب! پسرجان برو: داد تکان سر خنده با عمو

  رم یگ یم نهار باشه، هرجا عشقم( کرد عمو زن به رو  سپس. )رهینم یجو

 . میخوریم باهم رم  یم

:  دم یپرس ناخودآگاه که داشت را آشپزخانه  از خروج  قصد خنده  با آراد 

 !   ؟یبخواب یریم

 یدار یکار اد، یم خوابم خوردم   مسکن: زد لبخند و  برگرداند را سرش

 .  بمونم
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  بعد روز صبح. دم ییپا یم را رفتنش  ریمس شک به دو هنوز من و رفت او

 یکم و رم یبگ  دوش تا داشتم یفرصت...  بودم  تنها خانه در شدم  داریب یوقت

 . برسم خودم  به

. آمد آراد از یامیپ که بودم  نهیآ برابر میموها کردن سشوار حال در 

 . «   دنبالت ام یم گرید قهیدق ۴۵.» خواندم  را آن و  برداشتم را یگوش

  چشمانم، به. افتاد خودم  به نگاهم. ستادم یا نهیآ یروبرو گرید بار

  یم آزاردهنده اسیق کی ذهنم ته شدم، قیدق خودم   ظاهر در صورتم،

   .دیجنب 

  یرو نگاهم. شد یم دهید نهیآ در سرم  پشت وارید یرو یخانوادگ عکس

 . کردیم چهیباز را  قلبم نگاهش و اسم یتازگ.  بود آراد

  یم نییپا و باال ذهنم ته که افکارم   واز بودم  خودم   به دنیرس حال در 

 بکشم؟ آراد رخ به را تمیجذاب خواستیم دلم ا یآ. ختمیگر یم شد

  و بلرزانم  را قلبش کنم، عبور برابرش از خرامان یطاووس مثل خواستمیم

  کنم؟  نگاهش تفاوت یب
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. یکشیم  رخش به خودتو ی دار. زدم  بینه خودم  به! ...ار؟یاخت یب

  ستی ن! نه...  مهمه برات پس... ستین تو انتخاب که بسوزه دلش یخوایم

  تونمینم من. ستین من انتخاب اون اما دارمش و داشته دوست شهیهم... 

  یم غلط(  شدم  ره یخ نهیآ در چشمانم به...) کنم رفتار  دم یعقا خالف

 ... .  یباش قشنگ نظرش به یدار دوست یکن

 یمعمول یپالتو کی یحت و کردم  کم را شمیآرا. کردم  پاک را  لبم رژ

 .  دم یپوش تر

. بروم  یشگ یهم  رام  نهال  آن دنبال به  کردم یم یسع افکارم  با کلنجار در 

 . ...  کردم  یم انتیخ خودم  به دینبا

  

  اش شماره دنید با چرا. خورد زنگ  ام ی گوش.  بود گذشته قهیدق45 

  د؟یلرز یم دلم و دست

 «  کن باز رو در »
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   بود؟ او از تر وانهید

. کرد عبور وجودم  از برق مثل  ییروین فشردم  راکه  اف اف دکمه

 .  گرفتم ده یناد را عقل بینه آنهمه و رفتم اتاقم به چطور دم ینفهم

 . کردم  دیتمد را  شمیآرا و دم یپوش را یقبل یلباسها همان باز سرعت به 

  را شیپا یصدا.  ندی بب حاضر مرا او خواستم  یم. زدیم تند  تند داشت قلبم 

 .   آمد یم اتاق سمت به حاال رفت، خودش  اتاق به ابتدا. دم یشن

  را فمیک .بود خی انگشتانم سر جانیه فرط از هنوز   اما شده تمام  کارم 

 .   داشتم را  اتاق از خروج قصد خونسرد و آرام  یظاهر  با و برداشتم

. بود محشر  بود زده که یاسپرت پ یت! یوا. میدیرس هم به در کوم  جلو

 . کردیم مستم عطرش یبو

   ؟یحاضر- 

 وگرنه بودم  ده یرس خودم  به شد  خوب. گفتم احسنت خودم  به دل در 

 .  آوردم  یم کم برابرش در
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 .  ارم یب برات بده : گرفت را فمیک

  کامال فمیک گرچه.  باشد دستم یز یچ  گذاشتینم چوقتیه. بود عادتش

 ... .  بود سبک

  در و گذاشت  یمیمال یقیموس ورود بدو همان در.نداشت حرف نش یماش

  چطوره؟؟: دیپرس کرد یم حرکت که یحال

 !... . یعال: زدم  لبخند 

 ... .  تو مثل درست: زد میپا یرو یآرام  ضربه لبخند با

 نگاهش مستأصل و مات. کرد ی خال را دلم ته فشی تعر و پروا یب نگاه

   "؟یخواستینم نویهم مگه ".دادم  یم فحش خودم  به و کردم  یم

. بودم  گرفته  گر   و زد یم رونیب حرارت میها گوش از. بود آشوب دلم 

 ... . ممنون: دیلرز لبم

  در الیخ یب چه که دم ییپا یم را او یچشم ریز یوقت  بعد لحظه چند 

  نه" بود کشمکش و  یریدرگ از پر ذهنم. شدم  تر آرام  ستیرانندگ حال
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 بخونن رو گری همد ذهن توننینم آدما که شکرت ایخدا. سرت تو خاک

       ."زد

    عسلم؟ میبر کجا-

  مشغول و کرد ینم نگاهم او که همچنان اما شد گرد  تعجب از چشمانم

 . کنه ینم یفرق: اوردم ین خودم  یرو به هم من  بود یرانندگ

  کنه یم فرق من واسه: داد عبور من از یلبخند مهی ضم به را نگاهش 

 .  نفسم

 و دادم  رونیب  زده جانیه را نفسم. کرد یم یباز دلم با ناجور کلماتش

 فرهنگ...  نفسم عسلم، ؟یاری ن در ادا شهیم: باشم راحت کردم  یسع

  شده؟ عوض لغاتت

   گفتم؟ تو به گل از تر نازک یک من وونهید: شد کشدار لبخندش 

 .  رم یبگ    هتل با یتماس خواستم حالم و تیوضع شدن عوض یبرا 
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  زنگ یعل ری ام  ممکنه. برگرد لطفاً آراد...گذاشتم  جا  مویگوش! یوا یا

 ... .  بزنه

  تمام : دوخت من به شرزه یعقاب مثل را نگاهش یرعل ی ام نام  دنی شن با 

   حالمو اسمش:( کرد زمزمه ابانیخ  به رو. ) کهیمرت نیا شده تیزندگ

  نبود تر گه نیا از یانتخاب واقعاً:(   د یپرس بلندتر  من  به رو )  کنه یم بد

  ؟یبکن

 کنم قضاوت بود زود هنوز. شد یم یشگ یهم آراد همان داشت انگار! نه 

 .   برداشته فمیک از را ام یگوش او که

 .  بزن زنگ نیا با... ایب: گرفت مقابلم را اشیگوش. کرد ینم نگاهم

  یرعلیام به مایمستق  خواست یم. بود مارمولک چقدر! من یخدا یوا 

 صفحه یرو. گرفتم را اشیگوش.  نبود مهم اما. هستم او با که بفهماند

    ه؟یچ نیا: گرفت  حرصم خودم  از یعکس دنید با یاصل

  خودتو. یشد ذهن کند  یلی خ: انداخت صفحه به یتفاوت یب سر از ینگاه

   ؟یشناس ینم
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 .  یجنابعال

 مردم  ها؟ ییما  نهال نکهیا مثل: داد عبور من از را نگاهش خونسرد 

 .  کنن یم رو کار نیهم همه

   ؟ییما نهال  یچ یعنی:  نشاند  لبم به لبخند ناخودآگاه لحنش 

  یلی خ... زتهیعز خواهرته، گنیم پرن یم همه م یزنیم  حرف تا ما واال -

 .  نمشیبب  اشهمه که صفحه یرو  گذاشتم خواهرمو عکس  منم خب

  یم شی گوش  رو خواهرشو عکس  تو سال و سن به وونهید کدوم  آخه- 

   ذاره؟

 .  آراده اسمش که وونهید همون -

 با تماس از بعد. بود دهیفا یب او با کل کل،. دادم  تکان  سر لبخند با  

.  شازده ایب:  گفتم طعنه به عمدا و  گرفتنم مقابلش  را  اش یگوش یرعلیام

 .  کن جمعش خواهرتو نیا ریبگ 

 .  گرفت را یگوش و داد  تکان یسر دیخند یم که یحال در 
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 .   کرد یم مسحور  را یآدم اشییبایز

  نشسته یتخت یرو ،یاشهیش یوارهاید با رستوران کی دوم  طبقه داخل

 .  بودم  داده هیتک  یپشت به و بودم 

  رستوران نیهمچن  رستوران، از رون یب و نییپا یفضا به کامالً آنجا از

 .  بودم  مشرف  بودند شده بنا عتیطب دامان در که یک یش یها

  از فاصله یب تخت یرو و آورد در را شیکفشها. آمد هم آراد باالخره

 .  دیلم من

 ام شانهپشت ،یپشت یرو را دستش که رم یبگ  فاصله او از خواستمیم 

 ... .   نکن  یبیغر: گذاشت

  جلف امروز نمه   هی:  گفتم دیترد با.  داد لمیتحو یچشمک  و دیخند زیر

 ! ها؟ یزن یم

  از. نبود خودم  دست . کرد یم گرمم  تنش حرارت. داد تکان  سر لبخند با

 فرصت کی نزد فاصله آن از. آمد ینم بدم  خودم   با کشینزد فاصله
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 . ستی خواستن

 کی یبرا. دیچیپ دورم  به مار  مثل و لرزاند را وجودم  یفکر دلم ته 

  که یریمس از نگاهم و میآمد یم هم به ما کاش یا  کردم  آرزو لحظه

 . شد دهی کش  مقابلمان دار نهیآ یها ستون سمت به دییپا یم را او

 کیتنها نهیآ  اما. میآمد یم هم به یگرید یجا هر  از شتریب نهیآ یتو

 .  بود ریتصو

 یرو ییگو  بود شده متزلزل چنان احساسم. کردم   یم خالء احساس

 خوردم یم سر  طرف هر به. داشتمی م بر گام  آسمان در یک یبار طناب

 .    بود  حاصلش سقوط

 به پس. آراد گرید سمت و بود یرعل یام طناب سمت ک ی دیرس نظرم  به

 یرو دیبا ایآ ا؟ی خدا. دم یترس یم خودم  از من... کردم ی م سقوط هرسمت

 . ببرد کجا به مرا بود قرار طناب نیا اصال ماندم؟یم طناب نیا
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 یب و کرد جادی ا صورتم یبرا دست کف با یلیحا بود گذاشته  یپشت گاه

 !... .  نفله یا: کرد زمزمه  کند جادیا تشیوضع در یرییتغ آنکه

  ؟یهست یک  با:  کردم  نگاهش 

 .  طهیخ اوضاع که برنگرد. زم یعز برنگرد- 

  مگه؟ شده یچ:  ختیر فرو قلبم 

 دهیند مهتاب آفتاب، معصوم  طفل نیا رکاه،یز آب مارمولک دختره- 

 .  رفت زد رب رو

   ؟یک -

 آرش سر تو خاک  یعنی... آرش آقا و خانم  ساره: داد تکان سر تاسف با

 .  کردنش انتخاب نیا با

 آرش و ساره. دم ییپا را رستوران ن ییپا کیبار جاده و  برگشتم لبخند با 

  نیماش سوار و  دندیخر دوبالل فروخت یم بالل که یفروش دست از

 .   شدند
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 !  بود؟  آرش نیا واقعا! شه

 ... .  بود خودخرش  بله،: کردیم نگاهم یرپوستیز لبخند با

 زور به خواستیم دلم که ذیآنقدرلذ.  میخورد هم کنار در یذیلذ نهار 

 ... .   بخورم  گرهمید پرس کی شده که هم

  آن در بتوانم آمدی نم  نظر به. بود  شده یوابر سرد  کامال رونیب یهوا

  بود ریس یحساب  شکمم میشد نیماش سوار دوباره یوقت.  بکنم یدیخر هوا

  در اریاخت یب  اما  باشد، گرفته خوابم شدینم باورم . نی سنگ  میها پلک و

 دم ینفهم و دادم  هیتک  را سرم  میبود نرفته   شیپ یری مس هنوز که یحال

 ... .   برد خوابم یک

 یجا کردم  درک که یزیچ نیاول. بود نیسنگ  هنوز سرم . زدم  پلک آرام 

 .  نامفهوم   یصداها  بعد و بود اطرافم نرم  و گرم 

 انواع با و بود روشن و کیتار  اطرافم یفضا...دادم  خودم  به یتکان 

 .   بود شده نیی تز میمال ینورها
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 . بودم  کیش

  در و شد جلب مقابل  بزرگ توریمن به توجهم. کردیم درد یکم سرم  

 یلمهایف از یک ی شدم  متوجه نشستم یم کاناپه یرو کامالً کهیحال

 .   است مان  یخانوادگ

 میغذا در حتما. بود وانهید او من  یخدا!...آراد. دیکاو را اطراف نگاهم

 .  بودم  شده هوشیب نیچن که بود ختهیر آور خواب یدارو

 با میپا مچ دم یفهم برداشتم که یگام   نیاول با. برخاستم لمیف به توجه یب

 .  شده قفل مبل هیپا به متر کی  حدود یریزنج

 نیا...؟یروان ییکجا : زدم  ادیفر مستأصل کاناپه، یرو دم یلم و گفتم یاوف 

   سرت؟ به زده نکنه ه؟یکار چه

  ر،یزنج آن شر از میپا کردن رها یبرا ییزورآزما و داد یکم از بعد

 که یخاطرات و لمهای ف...  هستم ها لمیف یتماشا به مجبور که دم یفهم

 .   بود شده سپرده یفراموش دست  به زمان غبار پشت

   .بود نیریش تی وضع آن در یحت خاطرات یادآوری
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  یدار لمیف یهرچ : زدم  ادیفر یالی خ یب با عمدا است  اطراف همان ییجا

 .  وونهید بودم  نکرده  حال نقدریا جا هی حاال  تا... بزار

 دچار شتریب مرا نکهیا عالوه  به. نبود لطف از یخال هالم یف آن دنید

 .  کردیم یدرون کشمکش

 و دادم  تکان  سر لبخند  با.  شد  خاموش  توریمن شد  تمام  که ها لمیف

  حرصم...) ه؟یچ  یبعد برنامه! خب:  هستم یراض اوضاع از کردم  وانمود

  یمنو شهیم... ربا آدم  ریمد یآقا( کردم یم پنهان کلمات پس در را

   د؟ید رو ها برنامه

 . نکن عجله- 

  یرو یمتر دو فاصله  در کاناپه پشت. برگشتم عقب  به و دم یپر جا از 

 .   کرد یم نگاهم و بود نشسته یصندل کی

 ختهیر هم به اعصابم  لحظه کی در  ترس و یناگهان ی ریغافلگ  خاطر به

 یچ خودت با چته؟: کردم  نگاه بود نشسته میتماشا به آرام  که را او. بود
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    هان؟ ؟یخال

 یبطر از آب یاجرعه کهیحال در  و برخاست  جا از.  دی کش یبلند نفس 

 . زد دور را کاناپه دی نوش یم دستش داخل کوچک

  یرو را دستش. دیلم کاناپه یرو من به رو و کرد جمع را شیپا کی 

 ... .   بچه نیبش: کرد نگاهم آرام  و خونسرد و گذاشت مبل گاه هیتک 

  گرچه. بودم  شده ترس دچار ناگهان!...) ابله ییتو بچه: دم یکش داد کالفه

  هر ذارم ینم(  بود ممکن یتیخر هر او از اما شناختمیم خوب را او

 . یبکن خوادیم دلت یغلط

  لبخند همان با را ابروانش. آورد یم در شتریب را  حرصم اشخنده  

(  کرد یم نگاهم  طنتیش  با...) یعنی...ه؟یچ منظورت: داد باال مسخره

  ه؟یغلط  جور چه منظورت

 و بردم  هجوم  سمتش به که ختیر  هم به یجور اعصابم لحظه کی در  

  مثل مرا و گرفت محکم را دستم دو او... افتادم  جانش به لگد و مشت با

 .  نشاند کاناپه یرو موش
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 ... .  بچه یشد یوحش : نداشت فاصله من با شتر یب متر یسانت  چند اشیجد

  یزرنگ  با و دیکش عقب را سرش که بزنم  صورتش ی تو  سر با خواستم 

 !... .  چموش: زد لبخند

 ... . کن ولم: گشودم  لب ناکام  و کردم  یاده یفا یب یتقال 

    نکنم؟ اگه -

  یم منو یدار. آراد نشو احمق: داشتم یتنگ  نفس احساس. ختیر دلم

 .   یشکست دستمو. یترسون

 اما بخورم  تکان  دم یترس یم هنوز من. نشست راحت و کرد میرها

 .    دم یکش عقب یکم را خودم  و کردم  جمع را می پا و دست باالخره

 رفتار یینایا مثل  چرا: زد لبخند. زدم  یم  نفس و بود  شده خشک دهانم

  بشه؟ تجاوز بهشون قراره که یکن یم

  آب یاجرعه راحت ال یخ با.  نداشتم زدن حرف  قدرت. دیلرز تنم 

  حاضر یحت تو... خودته ر یتقص: ستینگریم مرا آرام  و مطمئن و دینوش



 

Page | 162 خواستمینم.  ارمتیب یزود به شدم  مجبور ... یباش من  با روز هی ینشد  

 ... .  بدم  دست  از رو شانسم خواستم ینم. بشه رید

  ؟یبست پامو چرا پس:  کردم  نجوا دیترد با 

 ... .   یزیل  یماه  مثل  چون -

 ! م؟ییکجا: کردم ی م نگاهش دیترد با

(   داد سرتکان  جانب به حق و دیترد با... ) میدیخواب  هم با تخت هیتو-

 یالیو هی... یاگهید خونه هر  مثل خونست هینجایا! ؟ینیب ینم واقعاً

  نقدر یا تو( شد ره یخ من به یامرموزانه یکنجکاو با )  نمی بب... یا اجاره 

  ؟یشد یاقی نطوریا و یترس یم ازمن

 .  ترسمینم ازت من: باشم مسلط خودم  به کردم  یسع 

  زده وحشت نگاه با)  بکنم؟ خوام   یم یغلط هر تونم ی م االن یعنی پس -

  یم(  شد دار کش اشی لعنت لبخند.  ماندم  ره یخ او به  تعجب از گرد و

  صحبت کم هی ( بود شده حبس نفسم. کرد مکث عمدا...)  باهات خوام 

 کاناپه یرو از شدن  بلند حال در.  دم یکش یراحت نفس ناخودآگاه.)کنم

 ... .  ارم یب قهوه برات  رم  یم( گفت
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  یصندل یرو یطور  من یروبرو زی م پشت و بود کرده روشن زیم طرف

 . بود مقابلش  یصندل گاه هیتک  که بود نشسته

 .  ستی نگری م مرا و گذاشته یصندل گاه هیتک  یرو را دستانش 

  سردرگم افکار. کردم  یم نگاهش معذب دستم در  قهوه یفنجان با من 

 که یحس از بود؟  من یبرا اوفقط توجه همه نیا ایآ. بود کرده ام کالفه

 . کردم  یم غرور احساس هم دیشا. بردم یم لذت داشت من به

  ؟یکن باز پامو شه یم-

 دادن گوش و قهوه  خوردن یبرا... نه: نشاند  لب بر یاخونسردانه لبخند 

 . یندار الزم  پا من به

  میبرا اصال کردم وانمود بکشد؟ رخم به را قدرتش خواستیم او ایآ 

  شمع چرا حاال : گفتم تمسخر با  و دم ینوش قهوه یاجرعه. ستین مهم

  ؟یکرد روشن

 . زم یعز تره  جذاب شمعها نور ریز ات چهره- 
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 یم ام  خسته یدار  چون یبزن حرفاتو  زودتر بهتره...  نگو  چرند: دم یخند

 .  یکن

 من به مغرورانه...  )ستمین پرحرف ادیز  نکن عجله: دی کش یقیعم نفس 

 ... .  که میشناسیم (  دوخت چشم

 ... .   یهست یمزخرف آدم  چه دونم یم آره، : گفتم حرص با

 فیرد دو در  عدد دوازده که شمعها به اشاره با بعد و کرد مکث یکم

  م؟یدار شمع تا  چند: گفت بودند ییتا شش

 دوازده: زد لبخند خودش. کردم  شه یپ سکوت و کردم  نگاهش ضیغ  با 

  به آرامش با . ختیر فرو قلبم) سال دوازده نشونه به...  زم یعز تاست

  یم عاشقتم  گفتم بهت که یبار نیاول از سال دوازده(شد رهیخ نگاهم

 .   گذره

  ؟یچ که: نشست لبم کنج ترس  سر از یلبخند

  شده یجد.) یبدهکار من به عشق سال دوازده: داد  تکان سر تاسف با 

 ساله دوازده( دی کش یبلند  نفس. ترساندیم واقعاً مرا که ی جد آنقدر. بود
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 .  یکن یم

 . کردم  غلط د یببخش ...  ؟یباش داشته دوستم خواستم من : گفتم  باتمسخر 

 دارمو که یحال نیا: لرزاند یم را  تنم  نگاهش...  کرد نگاهم تفاوت یب 

 ... .    زیچ هی جز کنه ینم خوب یچیه

 کی آن که  دانستم یم. دم یکش ی نم نفس یحت. بودم  منتظر سکوت در

  ناتوان برابرش در را خودم  چقدر... ومن ماست بودن هم  کنار  فقط زیچ

 .  دم ید یم

  سخت میبرا شدن داشته دوست و  احساس از حجم آن برابر در مقاومت

  دایپ حل راه هی خودت... یدار فرصت شمع نیآخر شدن خاموش تا: بود

 ... .   کنه عوض منو  االن حال که یراه.  یکن

 سکوت در...  نداشتم یادیز فرصت!...من یخدا. کردم  شمعها به ینگاه

  قدم  آهسته که او یگامها آرام  ی صدا و مینفسها یصدا  سالن بر حاکم

 .  دم یشن یم که بود یزی چ تنها زدیم
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 .   بود مانده یباق گرید شمع سه

 به دینبا. دادم   یم را دادنش عذاب تاوان داشتم دیشا.  بودم  شده مستاصل

 .گفتم یم دروغ خودم 

  طانیش صبح  امروز نیهم مثل وقتها  یلیخ. بودم  یذات  بد دختر من! »آه

  نمیبب خودم  به را زشیآم ن یتحس نگاه خواستیم دلم و شدم  یم

 . « گذردیم مغزش در چه دانستم یم کاش! کنکمکم!... ا یخدا...

!... آراد: دادم  دست از هم را گرید شمع کی. گذشت ی م سرعت به زمان

 . 

 نگاهم محبت با و ستادیا. شکستم را سکوت که بودم  من نیا باالخره 

 !   جانم: کرد

 کردم  وانمود.  بود دهیرس ذهنم به انهیموز یفکر. لرزاند را قلبم کالمش

 .  ستین خوب حالم: دم یکش  یم نفس سخت.  دم یشد استرس دچار
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 چته: گرفت قاب را صورتم نگران. دیلرز یم بدنم. شد ریسراز اشکم

 !  نهال؟

  را دستانش. پناهم یب و فیضع کردم یم وانمود دیبا یگر یاقی یجا به

 .  دوختم او به را لرزانم نگاه و کردم  لمس

 بعد و کردم  نگاهش لحظه چند سکوت در.  بود شده  خشک دهانم 

 .  دستانش یرو شدم  رها

  چت نهال!...نهال؟: زد صورتم یتو آرام  و دیکش آغوش به مرا دستپاچه

 !  شد؟

. کردم  باز چشم  رمق یب دیپاش صورتم به که آب. بود دهیترس یحساب

 .  بود گذاشته مبل گاه  هیتک  بر را سرم  و بود نشسته کنارم 

 یها آدم  نقش  توانستم ینم که من به لعنت". کردم  نگاهش رمق یب

  "کنم؟ یباز را هوشیب

  یها نفس که را شمع نیآخر یچشم ریز. کردم  بلند حال یب را سرم  

 . دم ییپا  دیکشیم را آخرش
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 .   کرد یم ترورم  کردم  ی باز لمیف شیبرا

  و دیکش سرم   به یدست!...) من به لعنت : کرد باز را می پا ریزنج بالفاصله

  ارم یب یزیچ هی برات تا بکش دراز جا  نیهم( دیبوس را میموها یرو

 ... .  افتاده فشارت حتما. یبخور

 بود مجاور مبل یرو که را شالم و پالتو سالن از  او خروج محض به

 .  رفتم ها پرده سمت به دزدها مثل و برداشتم

 روشن هوا هنوز رونیب. کردم  دایپ  را در باالخره تا زدم  کنار هارا پرده 

    شد؟ ینم  باز چرا! نه... بود

 ... .   قفله: کردم  یم سکته ترس از داشتم

  که دم ید را او و دم یچرخ چطور دم ینفهم. خوردم  کهی  شیصدا دنیشن با

 .   کرد  یم میتماشا مکث با و بود ستادهیا  زیم  کنار خونسرد

 در آرام  و دادم  تکان تاسف با یسر. دادم  فرو زحمت به را دهانم آب

  یدروغگو:  کرد نجوا گذاشت  یم زی م یرو را وهی آبم وانیل که یحال

 . کوچولو
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 .  شد رهیخ نگاهم به. ستادیا. داشت فاصله من با قدم  کی

 خطاکار  موجود یبرا دانست یم خوب که بود  یکس مثل نگاهش 

 .  زم یعز یداد دست از رو  زمان: دارد نظر در  یهیتنب  چه مقابلش 

  رو  تو: گفتم  ملتمسانه و دم یکوب نیزم پا کالفه. بود ها شمع منظورش

 ... . برم  کن ولم خدا

  ولم اگه: گرفت دیتهد رنگ کالمم. کردیم میتماشا حوصله و صبر با

 . نجایا  زنیبر همه تا زنمی م  غیج  نقدریا ینکن

 .  کن امتحان: نشست لبش بر لبخند 

  درب به. کردم  زدن غیج به شروع مقدمه یب و کردم  مکث مانده در

  با محکم دوجداره یها شهیش. زدم یم  غیج و دم یکوب  یم مشت یا شهیش

 ینم هم آخ بود لگدم  و مشت زور تمام  حاصل که من یآبک   ضربات

 .   گفت
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 یکس نیاول از چقدر و داشت مساحت چقدر الیو نی ا اصال نبود معلوم 

 .  میداشت فاصله بشنود را میصدا بود قرار که

  را حرصم آرامشش. ستمینگر را او زانیآو و کردم   سکوت گرید بار 

 . زدی م پا و دست یآزاد یبرا که داشتم  را یگنجشک  احساس. آوردیدرم

   م؟یکن یباز باهم چطوره: رفت کاناپه سمت به 

 جلو شرتیسو  بی ج داخل از ورق دسته کی او. دم ی نفهم را منظورش 

  نیزم یرو من، به رو زیم پشت و  آورد رونیب داشت تن به که یا بسته

 .   نشست

  .بود کوتاه   نسبتا زیم

 حکم: کردم  یم نگاه بود ورق  دسته زدن بر حال در که را او دقت با

  عمل اش خواسته به( کرد نگاه مرا مکث با) شد برنده هرکس...م یزنیم

 .  میکنیم

 یروروبه کاناپه  و زی م نیب دیترد با. رفتم زیم سمت به آرام  ییها قدم  با 

  ه؟یچ تو خواسته: نشستم او
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.  شه یم اعالم  برنده برد، مرتبه چهار کس هر... دست هفت: گفت

 حیتوض ورقها زدن برد حال در)  کنه یم اضافه یباز به دور دو یتساو

  به مقابل طرف  نفع به برد کی تقلب هر. کن یباز شرافتمندانه ( داد یم

  هی تونه یم مقابل  طرف( شد رهیخ  من به...) نکهیا عالوه به. ادیم حساب

 .  ینکن  تقلب که کن جمع  حواستو پس... باشه داشته درخواست

  برم؟ تونم یم...  ببرم  من- 

 ... .  بله: دیرسیم نظر به مهربان و آرام . شد رهیخ من به 

.  بود تقلب به اشمزه  تمام . میکردیم یباز حکم معموالً آن  از تر شیپ

 .  بودم  بلد را کردن تقلب  یها ترفند تمام  من

  زرنگ اما نداشت تقلب به عادت آراد. بود راحت  او جانب  از المیخ

 .  بود

 یبرا را خودم . نبود یا چاره. کرد تقلب او با یباز در شدیم سخت 

 .   کردم  آماده نبرد

 .   گرفتم  تازه جان ییگو و بردم  شرافتمندانه را اول دور. شد میتقس ورقها 
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 . کرد تقلب  شد یم سخت.  بود شده یخال دلم

 دو هر. بردم  را چهارم  دور تقلب  با. بود جمع حواسش عقاب مثل 

  یحت. برد یم  او اگر و داشت را یآزاد حکم میبرا  برد... میبود یمساو

 .   باشد  داشته تواندیم یاخواسته چه کردم ینم هم را فکرش

 هنگام  را مچم  ناگهان که بود تقلب یپ حواسم تمام . بود یباز پنجم دور

 .  گرفت وسط از ورقها برداشتن

  را دو آن برد که نیا جز به حاال.  بود شده یخال دلم ته... شد رو دستم 

 کرده کینزد ی روزیپ به گام  کی را او و بودم  داده دست از او نفع به

  یدون یم( نمود یم شاد و روزیپ نگاهش !) خب: بودم  همیتنب منتظر بودم 

 .  یبد من به یادگاری هی دیبا...  ؟ هیچ اتمهیجر

  چیه دادن یادگاری. داشتم را نهای ا از بدتر انتظار. دم یکش  یراحت نفس  

 .   نداشت میبرا یتیاهم

  دور اونو و ییایب دیبا. خوام یم رو گردنبندت من: شد بلند زیم پشت از

 ... .  یبنداز گردنم
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 بادریتقر که کینزد آنقدر... شدم  کترینزد او به. بود کوتاهتر او از قدم  

 . بودم  آغوشش

  اما  بود دهیرس هم  به گردنش پشت دستم. شدم  بلند  میپا یها پنجه یرو

 .  گرفتیم  را تعادلم ش ریگنفس  و یمشک  نگاه

 .  ببندم  را ریزنج قفل توانستمینم. نشستی م پوستم یرو  نفسش یگرما 

 دستان. کردیم تاپتاپ  قلبم. کند ینم  نگاهم از را نگاهش لحظه کی 

 آغوشش در. آورد جلو یکم را سرش. کرد لمس را کمرم  آرام  گرمش

 قرار یب شیلبها دن یبوس یبرا و  ختهیآو گردنش از که بودم  یکس مثل

 !... .  شد قفل!...ه آ...  است

  صدا یب.  گرفتم فاصله او از آرام  و شد ثابت نیزم یرو کامل میپاها 

 .  نشستم میجا سر

 .  بود زده خی  دستم انگشتان سر که بودم  شده جانی ه دستخوش چنان 

 .  کرد یم قلقلک را جانم یدیجد  حس. کردم یم فرار مرموزش نگاه از 
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 .شوم   جدا او از خواست

!  آه. بودم  کرده یرعلیام نیگزیجا ذهنم در را او کوتاه لحظه کی یبرا  

 .  د یخندیم من به دی فهم یم اگر ایخدا

 و دست یمرداب چه در داشتم من. شد ینم باورم . کردیم ام مسخره  حتماً 

   نبود؟  روشن خودم  با فمیتکل  که بود شده مرگم چه زدم؟ یم پا

 نیتردرست  نیا...  یآر...  اورم ی ب کم او برابر در خواستمینم هم دیشا

 .  بود احساسم  ترجمان

  سال پنج آراد با آراد نیا. بودم  شده  ریاس خودم  با لجاجت گرداب در من

 .  داشت فرق آسمان  تا نیزم شیپ

  یزیچ. بود زده  جلو من از. بود ساالنش و سن هم از  مردتر یلی خ ییگو 

  یاومرد کردم ی م حس واقعا حاال که بود نیا کنم قبولش خواستم ینم که

  برخالف که بودم  من نیا حاال... اما  ستیخوشبخت به دن یرس یبرا کامل

 . شد ی م اشتباهم قبول مانع غرور داشتم خودم  از که یشناخت
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 .   است اشتباه کی یسن

 .   زدیامیب  وروانم روح با حد  نیا تا بود نتوانسته  هرگز یعل ریام اما

 خواستمی نم  من!... نه آه. بود برده  را دور کیاو آمدم  که خودم  به

  کمتر به اعتراف حکم میبرا او برابر در شکست رشیپذ. باشم مغلوب

 .  داشت را بودن

  باز. بود یباز یرو تمرکزم . کردم  دور ذهنم از را شانی پر و درهم افکار 

  خواستمیم که یزمان درست و زدم   تقلب  به دست شکست ترس از هم

 . بردم  من. زم یشدعز تموم :  شد رو دستم  بکشم یراحت نفس

 کرد یم نگاهم زشی آم طنتیش لبخند با که را او زده بهت

 . بودم  وارفته.ستمینگر

 ! ... .  خب-

  ایآ. بود شده  زیت  دنیشن  یبرا میگوشها!...  هیتنب  هم باز . شد  پاره دلم بند

  داشتم؟ را جسورش و  رسوا نگاه و او برابر در مقاومت توان
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  دیبا.یریبگ  پس رو گردنبندت خوام  یم حاال: گفت بودم  دوخته دهانش

 .  یبازکن گردنم  از اونو ییایب

  راه یا احمقانه یباز چه. میپا کف درست ییجا دین،شاییپا ختیر دلم

 ... .  خوامش ینم  من: بود انداخته

  ؟یاآماده تر سخت مهیجر  یبرا: کرد مشکوک مرا لبخندش 

 یابچه مثل. نبودم  آماده قطعا! نه. کردم  نگاهش زده بهت یالحظه 

 .  برخاستم کن گوش حرف

 یم را وجودم  عمق تا اش یا شه یش نگاه. ستادم ی ا مقابلش گرید بار 

 . دیکاو

  باز را قفل و شوم  بلند میهاپنجه یرو کردم  یسع او  از یکم فاصله با 

 .  کنم

  او به آنقدر ناخودآگاه و بود گردنش پشت دستانم! بود یبد قفل عجب

 .  بود نمانده  نمانیب یافاصله که بودم  شده کینزد
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 .  شد  ینم!... نه. آمد

  یحصار دستانش. کرد یدست شی پ او اما بکشم عقب را خودم  خواستم

 بودم؟ شده الل  چرا...  من و بود دهیکش آغوش به مرا. شد کمرم  پشت

  بودم؟ مانده حرکت یب چرا

.  شد یم ذوب تنش یگرما در تنم . بود  گردنش پشت هنوز دستانم  

 !  شد باز!  من یخدا! آه...  دیکاوی م را صورتم جزء به جزء نگاهش

...  کند میرها دیبا که بود کرده فراموش ییگو اما نشست لبم  یرو لبخند 

 . 

 که یحال در و شد شکسته دستانش حصار. دم یکش عقب یکم را سرم  

 . کرد میرها داشت  ینم بر من از را اش خسته نگاه

. بود ستادهیا  مقابلم هنوز او و ببندم  خودم  یبرا را گردنبند  داشتم یسع

 .  بود یسفت قفل

  گرفتم باال یکم را بلندم  مهین یموها . چرخاند  مرا و  گرفت را میبازو 

 .  برگشتم  سمتش به  بست که را قفل. ببندد میبرا را قفل تا
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 کاریچ برات بگو...  بگو حاال: زدم  لبخند. دیرسیم  نظر به گرفته یکم

  کنم؟

  یلی خ: بود مانده رهیخ من به ریدلگ  و گرفته اما آرام  و گرم  ینگاه با

  فکر یزیچ هر ته تا...  بود ذهنم تو  زیچ جور هزار. داشتم باهات حرفا

  خوام  یم فقط  حاال اما .باشمت داشته خواستم یمتیق  هر به...  رفتم یکن

.  نهال  نبودم   کاره نیا من( کرد مکث یکم... )یکرد کاریچ باهام  یبدون

.  داشت بغض شی صدا ته بنظرم . کرد سکوت) تو یول... یدون یم اخالقمو

 دلچسب زور با زی چ چیه آوردن دست به  نهال( جنباند  تاسف با را سرش

 نه  گه،ید کس، چیه. بکنم یکار  هر حاضرم  تو خاطر به من...  ستین

  ی بمون اگه... کنه خودش وونهید قلبمو تونه ینم تو مثل نه و تو اندازه به

  که احمقانست. دنبالته شهیهم چشمام  ی بر اگه... یش  یم من یایدن تمام 

.  بزنم یحرف نیهمچ  که شدم  اون از  تر عاقل. کنم ینم ازدواج گهید بگم

   تو  ادیب یک هر موندش ته با . شهیم آب قلبم از یبزرگ قسمت اما

 . دارم  دوست  تو با  فقط رو یخوشبخت... اما مونم یم  وفادارش  میزندگ
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 . بود زودگذر و نیآتش

 شهیهم صدات. کنهیم رو رویز قلبمو نگاهت که یهست یکس تو-

 و هام  یشق  کله تمام  از بعد...کنهیم گرمم حضورت و کنه یم آرومم

  به دم یم ح یترج حاال گذشت، ذهنم از که یواجور جور یها فکر

 .   بذارم  احترام  یزتریعز ایدن از برام  که تو خواست

 کاش یا. داشتم  یبد حس . گرفت رامقابلم  در دیکل. کرد بشیج در دست

 ینم بر خودم  پس از که بود احمقانه  چقدر. شد  یم متوسل زور به

  کنم تصور بعد به نیا از من تا برو ای... باش قلبم صاحب بمون، ای: آمدم 

  عاشقش. گرفت  خو باهاش نوجوون پسر هی که یبود یساختگ  یایرو هی

 هی من... بشه داریب خواب از وقتشه گهید حاال و کرد  یزندگ باهاش. شد

  نگرانم. کنه یم روبراه  رو زیچ همه زمان اما زم یر یم هم به مدت

 ... .  ام یبرب خودم  پس از بتونم که شدم   یقو اونقدر. نباش

  لجباز  و کدندهی  حد نیا تا شد ینم باورم . بود گرفته مقابلم را دیکل هنوز

 . بود نگاهم  مات نگاهش. باشم
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 . نشوم  حالتش رییتغ متوجه کرد یسع. باخت

 بگو. ام ی ینم خونه امشب من: کردیم حفظ  را غرورش زحمت به 

 .   نشن نگران

 به ینگاه. کردم  دیکل به ینگاه. بود زده بهتم. داد تکان  تاسف با یسر

 آرام  دستم و انداختم نییپا را سرم !   رفتم؟ یم ای ماندم ی م دیبا... در سمت

 .  کرد لمس را دیکل

  به مرا و گرفت را دستم  دیکل کردن رها یجا به که بودم  مردد هنوز 

 . بودم  شده ریغافلگ ...  دیکش خودش سمت

  یداغ  و بودم  آغوشش تنگ حصار در حرکت یب  آمدم  که خودم  به 

  مرا یطور... ختیر یم بدنم تمام  به خون  انیجر مثل شیها لب سیخ

 .  نداشت را کردنم رها قصد ییگو فشرد یم خودش به

  ینیسنگ  هنوز میها لب. کردم یم نگاهش  فقط زدهبهت کرد میرها یوقت 

 . کرد یم حس  را لبانش
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 .  آمدی م باال یسخت

 .   دم یدو در  سمت به و دم یچرخ سپس و برداشتم عقب به یقدم آرام 

  کردم ی م حس. بودم  داغ من اما بود سرد و کیتار هوا. بودم  زده جانیه

 .   است شده داریب خواب از وجودم  بند  بند

. کرد یم آب را وجودم  بودم  گذرانده او با که یالحظه یادآوری بار هر

 . ختیر یم  فرو یزیچ دلم ته

 ... .  بود نیریش  میبرا اما لرزاندیم را تنم اش یادآوری 

 نکردم  یدیخر چیه چرا که عمو زن سواالت لیس دم ی رس خانه به یوقت 

 جوابها از کدام  چ یه گرچه...  شد ریسراز سرم  به کجاست آراد که نیا و

  توانستم من و کرد میرها سرانجام  اما  نبود کننده قانع شیبرا میها بهانه و

   .ببرم  پناه اتاقم به همه از دور به

 بودم  داریب جغد مثل  هنوز من اما بود گذشته هم شب مهین دو از ساعت

 بودم  کرده  مرور ذهنم در را لحظه  آن بار هزار بلکه بار، کی نه و
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 . کرد یم   منقلب را وجودم 

 یم پتو ریز را سرم . بود او زدم   یم غلط طرف هر  به!... من یخدا! آه

 .  بود دهیفا یب اما بردم 

 پس  ایخدا. »بود شب مهین سه حدود  ساعت. نشستم تخت ان یم مستأصل

!  نه... کند؟ بهتر  را حالم توانست یم  صبح دنیرس فرا ایآ« شه؟یم صبح یک

 .  شدینم بهتر حالم

  به... دلم یحت. دادم  باخت یباز در را زم یچ همه. بودم  من  یباز بازنده 

 . بودم  یعصبان خودم  از چقدر! یسادگ نیهم

  یم درد شتریب فکر و یخوابیب از سرم  میشدیم کترینزد صبح به چه هر 

  به روزه دو یسفر  تدارک و بود شده  داریب زود صبح  عمو زن... .  گرفت

 .  دادی م را رامسر

 ینم تو مگه: دیپرس و آمد من سراغ که بود نمانده حرکتشان  به یزیچ

  خانم؟ عروس یآ
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 ... . کردم  سرش به دست آمد خواهم یرعلیام با

 به ینگاه.  رفتم پنجره پشت کالفه خانه اهل نفر  سه رفتن از بعد

 .   انداختم بود دستم که ام یگوش

  یبرا یلیتما گذشته یروزها برعکس. بود گرفته تماس بار هزار یرعلیام

 . رم یبگ  کتک  باد به را خودم  خواست یم دلم.  نداشتم او با تماس

 ساعت یبرا.  برد ینم هم خوابم  اما شد ینم باز یخواب یب از چشمانم

 ... .  می کن  حرکت رامسر سمت  به تا داشتم قرار یرعلیام با ک،ی

  اشتباه به.  نداشت وجود من در  یشوق و شور چیه. نبود خودم  دست

 ... .  داشتم نانیاطم  داشتم، یبرم قدم  آن در که یراه بودن

  افکارم  در غرق. میبود کرده حرکت  رامسر سمت به که بود یساعت 

  رونیب مناظر به را چشمم محض سکوت در شهیهم  عکس بر و بودم 

 . بودم  دوخته

  خوبه؟حالت: کرد  منحرف را ذهنم یرعل یام آرام  یصدا 

 .  خوبم آره... آره: کردم  نگاهش جیگ  و دستپاچه 
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 موردش در یخوایم: کردی م یرانندگ آرام  شهیهم مثل او. کنم متمرکز

    م؟یکن صحبت

  ؟یچ مورد در: کردم  پنهان یمعمول سوال کی پشت را وحشتم

  ر یدرگ ذهنتو که یزیچ: زد یمیمال  لبخند و داد عبور من از را نگاهش

  دمق ینطوری ا منو حال سر و شاد نهال که باشه یمهم ز یچ دیبا...کرده

 .  کرده

 خودم  به... کردم  یم باز لب بود بهتر دیشا. دادم  رونیب کجای را نفسم 

  هی... ستی ن یزیچ: کردم  یم نگاهش زده بهت ".نکرده الزم ". زدم  بینه

 .  دم ینخواب شبید. جمیگ کم

 به یخوابیب نیا: داد عبور من از یلبخند مهیضم به را نگاهش هم باز

 ... .  جان؟یه  ای بود دیترد خاطر

 یاوآدم خوشبختانه. رفتم فرو یصندل در شتریب و دم ی دزد ازاو را نگاهم

  یم  اتفاق برق مثل  زیچ همه...شود آدم  احساسات یپاپ یادیز که نبود

 .  افتاد
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  صورتش به کردن نگاه از. بود آمده هم آراد یحت. بود لیتعط رستوران 

 .  کردم یم فرار

 یم هم به را  درونم نگاهش ین یسنگ  اما رفت ینم  سمتش نگاهم یحت

  .ختیر

  لبخند با ینازل  آمدم  که خودم  به. بود زده ذوق ستاره  او از شتریب و پدرم 

 .   بست را اتاق در

  یبرا جمع، یاهویه از دور دربسته، اتاق کی در... یرعل یام و ماندم  من

 ... .   نگفته یحرفها نیآخر زدن

 یزیچ: بودم  داده دست از را زدن حرف جرات. بد یلیخ . بود بد حالم

 ... .  ؟ یبگ  یبخوا که هست

  شیآبرو با توانستم یم چطور.  دوختم چشم یرعلیام مهربان نگاه به

  یاحمق دختر دست چهیباز تاحاال که گفتم یم دیبا  چطور کنم؟ یباز

  اشتباه که  ده یفهم حاال و کند خودش عاشق را تو کرد یسع که یبود

  ؟یچ  تو... تو! نه: دیرس  گوش به چاه ته از میصدا. است کرده
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  پاشو یاآماده اگر حاال... یکن  شروع نانیاطم با خوام  یم( م  بود شده

 .  میکرد تیاذ رو همه یکاف  اندازه به. میبر

 !... .  یرعلیام: دیلرز لبم  اریاخت یب  من و برخاست او

 .  کردم  اشتباه... من... من: کردیم باز را  زبانم گرمش نگاه 

  بعد و کرد نگاهم فقط لحظه چند. کرد یخال را دلم نگاهش بهت 

 .  برد فرو شیموها در یدست کالفه

 کالفه! )؟ییتو نیا نهال: زد زانو بودم  نشسته مبل  یرو که مقابلم 

 هی دونستم یم میکرد حرکت که لحظه همون از خدا به:( داد سرتکان

 . یگ ینم دلته تو یزیچ

  کنم یم خواهش: کردم  نگاهش ملتمسانه و دم یسر  نییپا مبل یرو از 

 ... .  من... کن درک منو

  یا اما ستمی ن  ناراحت بگم تونم ینم: داد سرتکان نان ی اطم و تاسف با 

 رترید نیا از که شکر رو خدا هم  باز. یبود کرده باز لب زودتر کاش

 ... .  نشد
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 . بماند یباق یسوال که بود آن از اتریگو  ظاهرمان. دیخشک 

 ... .   جمع  اجازه با : گفت ی رعلی ام بزند یحرف یکس نکهیا از قبل 

 ! ؟یرعل یام کجا: برخاست پدرم  که برود در سمت به خواست

  شیپ یکار کی : ستین  ناراحت که کرد یم وانمود زحمت  به یرعلیام 

 .   برگردم  دیبا. جان  نیحس اومده

  یچ: آمد سمتم به عمو زن. گفتی م یزیچ هرکس. ختیر هم به جو

    جان؟ نهال شده

 .  نینکن تشیاذ! ستین  یزیچ: کرد ی انی م در پا یرعلیام

    خبره؟ چه نجا یا: آمد سمتم به. بود خوانده را هیقض ته تا ییگو پدرم  

  من به رو...)یرعل یام بمون : گفت اخم با پدرم  که برود خواست یرعلیام

  توام  با... ان؟ی وجب میتون علّاف آدم نهمهیا... ه؟یباز بچه چه نیا:(دیپرس

   ؟ یدیشن یچ ؟یدید ی چ دوسال از بعد...

 .   کن ولش جان نیحس: آمد  سمتمان به یرعلیام
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 . بودم  داده دست از

 لرزان ینگاه  با.) کن نگاه من به: کنند  دخالت کمتر داشتند  یسع هیبق 

  منتظر و ینی ش یم آدم  بچه مثل:( ستمینگر پدرم  نی خشمگ  چشمان به

 . یش یم عاقد

 ... .  تشیاذ جان، نیحس : یرعلیام 

  مین نیا. کردم  لوسش یادیز که  منه  ریتقص... یرعلیام  باش ساکت تو -

 چشم  من به...) ستین یجو آب مردم، یآبرو بدونه دیبا یوجب

  بهش من ،یکرد حتش ینص صدبار تو خود نیهم تموم  سال دو(دوخت

 کفش هیتو شوکرد پا... ادهیز یسن  فاصله گفتن همه...  گفت ستاره گفتم،

  . ... 

  خدا به... جان ن یحس خداروشکر بازم  خب: رفت حرفش انیم یرعلیام

  و خوشحال  خوام یم. دارم   دوستش خداشاهده... ستمین  ناراحت من

 .  باشه خوشبخت
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  تا نیبش( کرد من به رو) یخورش دل ازم  خوام ینم.  ستاره نکن دخالت

 .ادیب عاقد

:  آمد جلوتر کالفه یرعلیام. دادم  عبور یرعلیام از را نگاهم مستاصل

 . گرگان گردونمشیبرم خودم  اصالً ... جان  نیحس بردار دست

 . ره ینم ییجا  کس چیه: پدرم  

 ... .  بابا: کردم  باز لب درمانده 

.  دیکش ریت سرم .  سوخت آسا رعد یدرد با صورتم که بود دهانم در کالم 

 .بود من به همه زدهرتیح  نگاه. بودم  منگ

 که آراد یصدا. گذاشتم سوخت  یم که صورتم پوست یرو را دستم

 !!!... . عمو: دیچیپ سرم  در  دیایب  جلو خواست

 ... . آراد نیبش: دیکش عقب را او پدرش

 ... .  باشد بلندکرده دست اشکدانهی   یک ی من، یرو پدرم  شد ینم باورم  
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 . بود

 ریبگ  لیتحو:  داد تکان سر نفرت با  پدرم . دیکش آغوش به مرا عمو زن

 ... .  مادره همون دختر نیا... داداش زن

  دهیشن پدرم   زبان از یبد به را مادرم نام  گرید یمرتبه چند حال به تا

 مرا که بود یزن ریتصو بود مانده ذهنم در مادرم  از که آنچه... بودم 

 شهیهم شود دور من از مبادا نکهیا  ترس از هم من و داشت  دوست یلیخ

 .  دم یچسب یم او به

 او. زد مادرم  گوش یتو پدرم  که  شد مجسم خاطرم  در یالحظه صحنه

 .گرفت را جا همه خون و خورد زیم به سرش پشت.  افتاد

 به: گشودم   دهان اریاخت  یب ریدلگ . سوخت مادرم  و خودم  یبرا دلم 

 ؟ی دار کاریچ مامانم

 هجوم  سمتم به. انداخت پدرم  سمت به نیآگ زهر یخنجر  ییگو کالمم

 یم کتک باد به مرا گرنه و گرفتند را او آرمان و یرعلیام عمو،. آورد

 . دادم  پرورش نمیآست تو مار مدت همه نیا: گرفت
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 ساکت در یسع عمو زن و ختمیر یم اشک صورت یپهنا به)؟یداد

  چون... بود عمو زن مامانم ... بود عمو یسالگ  ازده من ی بابا( داشت کردنم

  داریب احساسم ییگو  ناگهان.) نبودم  مهم برات کارت اندازه به یحت من

  یبابا هی مثل یرعل ی ام... داشتم؟ دوست رو یرعلیام چرا یدونیم ( بود شده

 ... . کردی م توجه بهم. داشت دوستم. بود خوب

 . زم یعز  گهید بسه: عمو زن

  هم تو... نمتیبب خوام ینم گهید چشمم، جلو از گمشو: دیکش ادیفر پدرم  

 ... . یمن  یسرافکندگ یهیما  فقط مادرت مثل

 پدرم  کردن آرام  در یسع و شده بحث وارد ینوع  به همه گرید حاال

 .  داشتند

  زن مینبود آمدن کوتاه به حاضر پدرم  نه و من نه که دار و  ریگ آن در

 . گهید ببرش...  رونی ب ببرش:  داد  آراد دست به را دستم هراسان عمو

:  کردم ی م نگاه  را پشتم انیگر من  و دیکش یم محکم را میبازو آراد 

 .  شیکشت و یداد  هلش تو. یکشت  مامانمو تو!... قاتل
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 .   بود کرده تنگ را نفسم و  شده یرعلیام مورد در وجدانم عذاب

 .  داشت بر در جلو  یجالباس یرو از را شالم و پالتو آراد

  بس» گفت یم مدام  که او یصدا و زدم ی م حرف و کردم یم هیگر هنوز

   .خوردیم زنگ گوشم در گه«ید بسه... نهال کن

  با که یحال در  و چسباند وارید تخت را پشتم میشد  که پله راه وارد

 محکم را دهانم یجلو گرشید دست با بود گرفته مرا  دست کی

 .  نداشتم یحرکت  چیه قدرت. گرفت

: کرد یم نگاهم کالفه و یجد. شدم  اش رهیخ  هیگر از سیخ  نگاه با 

 ییبال هی االن! لرزهی م داره تنت تمام ... شنوه  ینم ی چ چیه االن بابات

 ... .  ادی یم سرت

 ختهیر هم به را ام  یزندگ که بود او. بودم  یعصبان پدرم  از شتریب او از 

  به تیعصبان با که کرد ادیز آنقدر را زورم  لحظه کی در نفرت. بود

 گوش به میصدا داشتم یسع که یحال در انهمنزجر  و دادم  هلش عقب

  که حاال یکن یم فکر ه؟یچ تو و  من نیب یکرد فکر: گفتم نرسد یکس
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 ادامه انهمنزجر   یدی تأک با) اشتباهه یرعلیام انتخاب... ته؟یحال ی لیخ یکن

 ... .  نشو کینزد من به گهید پس ی تر اشتباه اونم از تو:( دادم 

 یک ی تا چهار را ها پله و زدم   چنگ دستش یرو  از را شالم و پالتو 

 .  دی بار یم زهیبودوسرمار سرد هوا. کردم 

 و کرده سرم  را  شالم. دیکش یم خودش سمت به مرا یطوفان یایدر یبو 

 . رفتم یم ایدر سمت به میپالتو دن یپوش حال در

  ها نیماش  ریسا کنار محوطه در که آراد نیماش کنار  از یقدم چند 

 .  دود یم دنبالم کردم حس که بودم  شده رد بود پارک

  تقال هرچه. گرفت را بازوانم پشت از کنم فرار بتوانم که نیا از قبل 

 .  بود دهیفایب کردم یم

 داخل داد هلم و دیکش  نشیماش باز در کنار تا بود یزحمت هر به مرا

 . شد سوار هم خودش بالفاصله و کرد قفل را در. نیماش

 ! یلعنت: دم یکوب اش شهیش به یمشت. بودم  در با ییزورآزما حال در یعصب
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 !... .   کن

  برمت یم. سرجات نیبش: دم یترس  اریاخت یب که کرد نگاهم  یجد یطور

  پس ... ینی نب منو که یقبرستون هی  رم  یم خودمم... خونه  یر یم. گرگان 

 . ادین در صدات گهید

  تماشا را  رونیب . نداشت یتمام جاده ... بودم  شده  ساکت ناخودآگاه 

 . کردم یم

.  بود شده یباران هوا. رفت یم رژه  چشمم  یجلو شانی پر و درهم افکار 

 .  شد یم تکرار ذهنم در بار کی هیثان  چند هر ها کن پاک برف یصدا

  باالخره ... کردی م ینیسنگ  قلبم یرو  یدگیپاش هم از  و یبدبخت احساس 

 .  میدیرس

  بدل و رد نمانیب یحرف نیکوچکتر آنکه یب. شدم   ادهیپ خانه یجلو 

 .  شود
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  ماندن تنها... رودیم کجا به که نبود مهم میبرا اصال.  دم یشن  سیخ نیزم

 . بود لحظه آن  در ازم ین نیتریجد

  اتاق دور وسانهیما نگاهم. شدم  اتاقم وارد زانیآو  و خورده شکست 

 .   دیچرخ

  تنها... نکرد جلب را نظرم  مادرم  و پدر عکس قاب اندازه  به زیچ چیه 

 .  داشتم هم کنار در مادرم  و  پدر از که یعکس

  از یادگاری چیه پدرم  وگرنه بودم  گرفته عمو زن از هم را آن تازه

 .  بود نگذاشته یباق میبرا مادرم 

 مادرم   از فقط... ایدن از. خودم  از. همه از. پدرم  از. بودم  یعصبان

 .نبودم  یعصبان...

 . برداشتم را عکس قاب پناه یب ی میتی مثل. خواستم یم را او فقط

.  کردم  پاره وسط از و آوردم  رونیب را عکس. خواست ینم را پدرم  دلم 

  را او ستمیگر ی م ،یها ،یها کهیحال در و برداشتم خودم  یبرا را مادرم 

 ... .   چسباندم  ام  نهیس به  و دم یبوس بار هزار
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 . 

 دادن حرکت قدرت زحمت به. بودم  شده له رکوهیز انگار.  زدم  پلک 

 .  کردم  دایپ را بدنم

 که را عمو زن ریتصو.  بود برده خوابم و بودم  افتاده تخت یرو پالتو با

 .  دم ید  بهتر زد یم لبخند

.  گلم  برم   قربونت... بشم دخترم  ماه یرو یفدا: خوردم  تکان نیسنگ 

 .  بود برده خوابت نطوریهم

  محبت پر ینگاه با . دید بود مانده  رم یز که را مادرم  عکس نشستم یوقت 

 . دیکش آغوش به  مرا و داد تکان سر

  قربون: بستم را چشمانم و بردم   فرو مهربانش و گرم   نهیس در  را سرم  

 یچشما نیا فی ح. یکرد کاریچ خودت  با...  دخترم  برم  مهربونت دل

   ست؟ین قشنگ
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 ازش کس چیه  وقت چیه چرا بود؟ کرده کاریچ مامانم: دیلرز ام  حنجره

    زنه؟ ینم حرف

:  بود دوستانه و گرم  شهیهم مثل لحنش. دیکش سرم  به یدست عمو زن

 ... .   خانوم  خودت مثل...  زم یعز بود گل خودت مثل مامانتم

  یم حرف سرش  پشت بابام  چرا پس... عمو زن یگ یم رونا یهم شهیهم-

  زنه؟

.   نیب دهن  و مزاجه یشیآت یکم هی...  قشنگم کنهیم اشتباه بابات - 

  ریدرگ رو ذهنت فهیح. دخترم  پاشو... بود تر پاک  گل از مادرتم

  پاشو هم حاال...  چرخوننیم زبوناشون رو لق یدهنا که یکن یفیعراج

 یفکرا با شو ه یبق. یداشت یسخت روز. میبخور شام  تا ریبگ  دوش هی برو

 . نکن خراب شونیپر

 نگفت آراد: کرد مکث در کوم  نیب.  رفت در سمت به و برخاست 

 ... .  ستین دسترس در شیگوش رم ی گ یم تماس یهرچ زم؟یعز ره یم کجا

 .  شد یم  منفجر درد از داشت سرم . جنباندم  یمنف عالمت به یسر 
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 توان واقع در.  نداشتم هتل به رفتن به یلیتما. بود یسخت روز هفته آغاز

  ینم هم را شیها تلفن جواب یحت . نداشتم را یرعلی ام با شدن رو روبه

 . کردم  بسنده کوتاهام یپ کی دادن به تنها. دادم 

 .  "کن من  نیگزیجا را نفر  کی ،یچ همه  خاطر  به ممنون" 

  ".نکن یقاط زهایچ یه یبق با رو کار مسئله... چرا؟" 

  ".ام ی ینم گهید من تیبزرگوار خاطر  به ممنون"

   ".یباش موفق. ممنونم یچ همه بابت  منم... یبش تیاذ خوام  ینم"

  دیبا فقط...   شد بدل و رد یرعلی ام و من نیب که بود یامیپ نیآخر نیا 

 .  رفتم یم هتل دفتر به ام یشخص لیوسا آوردن یبرا روز کی

 کار شنهادیپ من به عمو. هفته همان یابتدا از آراد و عمو کار شروع با 

 .  داد را خودشان  بزرگ شرکت در

  الک در یمدت  خواست یم دلم. نداشتم هم را آنها با یهمکار به یلیتما 

 .   کنم فکر میحماقتها به. روم  فرو خودم 
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 .مستبد  و طلب جاه زن  کی. بود میعمو

  ماه سه دو هر با یتقر من. بودند او استبداد وغی ریز اش خانواده افراد تمام 

 .  دم یدیم یل یفام یهایمهمان از ی ک ی در را او کباری

 دلتنگ دنشید یبرا هرگز که بود سرد و گند یقدر به اخالقش

  یبرا و  زدندی م آتش را او یمو افتادیم یاتفاق که بار  هر اما. شدم ینم

 .  شد یم شیدایپ آدم  دادن دق

  با یرعلیام هیقض سر من که بود  رسانده گوشش به چطور  باد دانم ینم 

 .  شدم  مشکل دچار پدرم 

  ینم باز اخمش یگره  هرگز که یابروان  پرو توپ با شبانه او بود چه هر

 . بود آمده دنمانید یبرا رحم صله آوردن  جا به حکم به شد

  کی حکم که اش فربه شوهر با هم او و میبود تنها آرش و عموزن من،

 .   بود آمده داشت شیبرا را گوش به حلقه غالم 

  مقابلش  را  یچا ینیس نیاول که کردم یم فکر آمدنش علت به دلم در

 . کرد نگاهم چپ چپ، داشتیبرم فنجان کی  که یدرحال. گرفتم
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 رد عمو زن و آرش و من نیب ینگاه. آمده چرا او که  شد خبردار شصتم

 .  شد بدل و

:  گفت عمو زن. نشوم  کالم  هم او با خواست من  از نگاه با عمو زن 

 .  بود یدختر و پدر یساده  یبگومگو هی!... جان  هیحاج  نبود یزیچ

  قهی دق چند اندازه به یحت را او روز چند نیا در که آراد و عمو آمدن با 

 .   کرد رییتغ یکم  جو بودم  دهیند

 که رم یبگ  فاصله جمع  از تا برخاستم آراد حضور لیدل به بعد قهیدق چند

   د؟یناه دختر کجا: دیپرس عمه

  به. بود خوانده مادرم  نام  به مرا. بود زده بهتشان همه.  شد شیر دلم بند 

  رم  یم عمه: کردم  نگاهش دار یمعن یسکوت در اش یبزرگتر احترام 

 . سردردم . بخوابم

! اِ...؟یسردرد خودت حاال یآورد درد  رو ملت هی سر  واال، خوبه!...  واه -

 که ینکرد منو یچارهیب داداش اون فکر د،یسف چشم یدختره ! !...اِ! اِ

   ؟یلرزوند ینطوریا تنشو
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 دم یبا:  بودم  دهید نستایا در بود رفته کوه دل به ره ستا با که را پدرم 

 .    یبزن پوزخند

 .  کرد شلوغش  کم هی هم نیحس. نبوده   یزیچ حاال: کرد یانیپادرم  عمو

  که دهنش تو یبزن یک ی نکهیا یجا به!...تو به نیآفر: عموکرد  به رو عمه

 ... .  بشه خون پر

 زد خودش بابام : گفتم  کالمش ان یم و دادم  تکان سر یتفاوت یب سر از 

  هم شما یخوا ی م( شد ریسراز اشکم اریاخت  یب) ومدی ن خون  فقط...  عمه

 .  اومد خون بار نیا دیشا کن امتحان

  جانب به حق عمه. شد دوخته من به دردمندانه عمو زن مهربان نگاه 

 چطور دونستم یم که یبود  من دختر... زنم یم  که یچ پس: گفت

 .  کنم درستت

 . بسه جان  هیحاج: عمو 

  مثل فردا پس که  بشه درست دی با حاال  از!...جان پسر بسه یچ: عمه  

 ... .   مامانش  اون
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  مامانم  سر پشت یندار حق عمه:   بود کرده ام  یعصب مادرم  نام   دنیشن

 .   یبزن حرف

  رهیبگ  من از رو حق نیا خوادیم  یک: برخاست و گرفت گر عمه

 !   ده؟یورپر

 ! ... .  من: گفتم محکم

 که آمد فرود  صورتم یرو چنان  نشیسنگ  دست که بود دهانم در کالم 

 .  شدم  پرت بود برخاسته یگریانجیم یبرا که عمو آغوش به

  از برابر ده زن نیا نفرت پر و نی خشمگ  دست. داشت یدرد چه!... یوا

 .   بود تر نیسنگ  پدرم  دست

  را انیاطراف دادن یدلدار و اعتراض یصدا. بود شده خون از پر دهانم

 .بود مغزم  در یاهمهمه  مثل زیچ  همه.  دم یشن ینم

  بغض. بود خون  از پر و برداشتم دهانم یرو از که دم یدی م را دستم 

 . بودم  کرده
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 ... .   افتادم  عمو دست یرو... عمو زن و آرش عمو،

.  زد را چشمانم  نور. بود سرم  یباال چراغ فیرد کی کردم  باز که چشم

 . مارستانمیب تخت یرو دم یفهم زود یلیخ

  خوابش و گذاشته تختم کنار را سرش عمو زن. کردم   نگاه را  دوروبرم  

 .  بود برده

  یم تماشا را رونیب یک یتار  اتاق پنجره کنار عمو. بود وصل دستم به سرم  

 . کرد ام  متوجه را عمو آرامم آخ و دم یکش باال  آرام  را خودم . کرد

.  بود کرده هوشمیب عمه یکار ی  ضربه ظاهراً. شد  داریب هم عمو زن 

 .  بود انی پا به رو سرمم. سوخت یم لبم کنار

 .   رفتندیم ام  صدقه قربان مدام  عمو زن و عمو 

 .  "مهربون یها فرشته نیا داشتن خاطر به شکرت ایخدا"

 ... .   دخترم  ام  شرمنده من: دیبوس را سرم  عمو 
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   ؟یشد داری ب :  آمد سمتمان به

  دلم...  نگاهش خاص غرور همان با نیسنگ  و آرام .  ستادیا تخت کنار 

 .  نم یبب را او خواست ینم

 .  دم یکوب یم صورتش به عمه یل یس از تر محکم یل ی س توانستمی م اگر 

  گهید قهیدق دو  سرمش.  بشه گرم   کنم روشن رو نیماش رم  یم من: آراد 

 . تمومه

  ؟یرفت یحسابدار: آراد به رو عمو 

 ادامه فشرد یم را دستم کهیحال  در من به خطاب.) تمومه کارش. آره-

 .   نره جیگ سرت  نییپا یآیم تخت از باش مواظب( داد

  یالعمل عکس  چیه  اما خواند یم  نگاهم از را نفرتم. کردم  نگاهش فقط

 ... .   ختیریم هم به را اعصابم هرکس از شتریاوب. دم ید ینم نگاهش در

  چهارشنبه... کردم  یم استراحت فقط روز دو تا خانه  به بازگشت از بعد

 . داشت اجرا آرش که بود یزمان هفته همان
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 .  گرفت من  از را مثبت جواب

  حساس صدا و  سر به عمو زن چون. آمدند ینم معموالً عمو و عمو زن 

  معموالً و ماند یم کنارش اغلب هم عمو. کردیم عود گرنشیم و بود

 ... .   رفت  ینم ییجا تنها

 آغاز لبخند با  صبح از را روز آن کردم  یسع کسالت روز چند از بعد

 .  کنم

 داشتم. بودم  ده یرس خودم  به یحساب. کردم  آماده را خودم  ظهر از بعد 

 .   بدهم یا تازه یهیروح خودم  به کردم  یم یسع

  بزرگ یلیخ  اجرا سالن...  میبرو  هم با  تا آمدند دنبالم به ینازل و آرمان

 ... .  شدی م شتریب نفر  چهارصد ای صدی س ششیگنجا کردم  ینم گمان و نبود

  دنید... بودند  دهی رس ما از قبل لی فام یها بچه از گرید تن چند با ساره

 . کرد بهتر را حالم بود سرخوش و شاد شهیهم که ساره

  یباق گرید یخال یجا دو. میبود نشسته سن مقابل در جلو  فیرد ما همه 

 .   باشد آراد به متعلق یک ی دادم ی م احتمال که بود
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 فکر او به هم لحظه کی یحت دادم ی م حیترج. بود مخم یرو یادیز

 .   نکنم

  باًیتقر و بودند آمده سن یرو هابچه. بود پا به سالن در یشوق و شور

 .  میبود دهی شن  تیجمع یهورا  و صوت و غ یج انی م در را ترانه نیاول

 کردم  یم یسع بود نشسته کنارم  که ساره همراه و دم ی کش  یم غیج یوقت 

 . شد یم بهتر حالم باشم خوشحال

 .  دم ید را آرش اشاره  ، یشاد انیم در که بود دهینرس انیپا به ترانه نیدوم

 ... .  کرد سالم   سر اشاره با یکس چه  به نمی بب تا گرفتم را نگاهش سمت

  یخال یها یصندل به زد یم لبخند که ییبایز دختر کنار در که بود آراد 

 .  شد یم کینزد

  گزگز تنم تمام . کرد ریگ ام  نهیس  در نفسم کبارهی  به چرا دانم ینم 

  گوش کنار را  سرم  و ندادم  خودم  به کردن فکر فرصت یحت. کردیم

 نیا: کرد یم خفه آرش یبرا را خودش دور از داشت که بردم  ساره

   باآراد؟ هیک دختره
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 . شرکته

 تکان دست دو آن یبرا بالفاصله بود نشسته ما گرید سمت که ینازل 

 . داد

 .  داشت فاصله بود چپم سمت که ساره یصندل با یصندل سه آنها، یصندل 

 و کرد یطالق آراد نگاه با یالحظه نگاهم نشستند هم  کنار دو هر یوقت 

 . کرد سالم  سر اشاره با او

  چه دم یفهم زحمت به هم خودم  که دادم  اشاره با  ی جور را جوابش  

 ... .   او به برسد

.  خوشحالم یلی خ که کنم وانمود و  رم یبگ  دهیند را دو آن کردم  یم یسع

 خواستیم دلم  و بود آنها سمت حواسم تمام ... اما. نمیبینم را آنها اصال

 .  کنم آوار سرش یرو را سالن

 یآر کردم؟ یم یحسود دختر آن به دیبا چرا! بود یبد حس چه 

  بود؟ نیا از ریغ   یزیچ چه احساسم ترجمان! حسادت
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 ... .  است یا فرشته دختر  چه دانستمیم

 آراد با را شیجا آهنگ انیم ینازل که خوردم  یم را  خودم  خون داشتم 

 .  کرد عوض

  نیب و آمد آراد. کند ییتنها احساس خواهرش خواستی نم کنمیم فکر 

 ... .  نشست  من و نیآرم

 او به یتوجه نی کوچکتر کردم یم  یسع اما بود شده بهتر حالم آمدنش با 

  هورا و غیج  و دست و میخواندی م را ها ترانه بلند بلند،. ندهم نشان

 .  شد یم اشمهیضم

  میرفت یم فرو هم آغوش در خندان و زدیم سوت انگشت دو با ساره، 

 .  بود خودیب اشهمه اما

 که بود یموجود به توجهم تمام  من. بود هیقض ظاهر تنها یشاد آن همه

 را نگاهش یگاه  و بود دوخته چشم روروبه به خونسردانه یآرامش در

 .  دادی م عبور ما از
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 .  کردم یم یخودکش او توجه

 یرو یهابچه و شد روشن چراغها. شد تمام  هم آهنگ نیآخر باالخره

 . کردند تشکر تیجمع حضور از و کردند یمعرف را  خود یک ی یک ی سن

 میپا یرو که  را فمیک  بند دستانم و بودم  نشسته ام یصندل یرو آرام  من 

  زده جانیه. بود یصندل دسته یرو کنارم  آراد دست. کرد یم لمس بود

 . بودم 

  یم خانه  به من با ای گردد یبرم  سحر با او کردم یم فکر خودم  با 

 .   آمد صورتم یتو و گذاشت دستم یرو را دستش ناگهان... آمد؟

 کینزد من به  حد از شیب . شد رهی خ  نگاهم به میمستق. دم یلرز خودم  به

   ؟یآی م. خونه رم  یم: شدم  داغ ریگ  نفس لحظه کی ی برا که آنقدر. بود

 .  نه: زدم  لبخند خونسرد ام   گرفتم  گر درون برعکس

 !  چرا؟- 

  بدم؟ حی توض  تو، به دیبا -
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 .  باشم تنها  خوام  یم  ممنون،- 

  نفسش حرم . داد رونیب کجای را  نفسش. کرد نگاهم  رهیخ  لحظه چند 

  بچه. بود شده  یخال سن... نشست درست شیسرجا...  لرزاند را وجودم 

 . بودند هم با یخداحافظ حال در ها

  را او چون. بازگشتم ساره سمت  به و گفتم سر با یکوتاه  خوشامد من

  ینازل یهاصحبت به حواسم اما د،یای ب دیخر به من با تا بودم  کرده اغفال

 .  بود آراد و آرمان و

 .   برم  یم رو خانم سحر من: آراد 

 .   ماست مهمون امشب سحر آرادجون،  نه: ینازل

 بعداز. مهندس یآقا ممنون: وستیپ آنها به سحر که دم ید یچشم ریز

 . نیکرد دعوتم خوشحالم. بود یدلچسب ظهر

  من یمهمونا جزو! ها بودم  ادتی به  من جون سحر البته: لبخند  با آرمان 

 . یبود
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...)  داره کار یل یخ هنوز کنم فکر که هم آرش. رم یم  گهید من پس: آراد

    ؟یندار یکار نهال( کرد من به رو

  را شیصدا اصال کردم  وانمود گرید یهابچه و ساره  با صحبت حال در

 .   دم ینشن

 !... .  نهال: گفت دوباره و آمد سمتم به

   جانم؟:  کردم  نگاهش لبخند با. شدم  ریقافلگ کردم  وانمود 

  تکان  سر پوزخند با و گذراند نظر از را میپا تا سر  یدار یمعن نگاه با

 ... .  خداحافظ : داد

  ساره  با خنده  و  صحبت مشغول باز و گفتم یکوتاه خداحافظ  توجهیب 

 ... .  شدم 

 دلم. رفت همه از زودتر او .یروزیپ هیشب  یحس. داشتم یخوب حس حاال

 ... .   بود شده خنک
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 بود حرفها نیا از لقتردهن چون داد، یم لو را خودش زود ای رید ساره

 .  کند حفظ  را یراز مدت ی طوالن بتواند که

 از بعد دو کنارآن در که الحق و می رفت رون یب هم با ینفر  سه که شد نیا 

 .  بود گذشته خوش یحساب ها مدت

 کهیحال در. شدم  خانه سالن وارد که بود گذشته دوازده از ساعت 

 یم زانیدرآو جلو یجالباس یرو را میپالتو آوردم  یم  در را میها چکمه

   اومدنه؟ خون وقت االن: کردم 

 یال دست که  یحال در و رفتم جلو یالیخیب با. کرد ام شوکه آراد یصدا 

  جانب به حق  ردیبگ  حالت یکم ام ده یخواب یموها تا بردم یم میموها

   ؟یدار یب هنوز: دم یپرس

  یخوا یم...  خوابه وقت یدونیم پس : آمد صورتم یتو  حرص وبا یعصب

   ؟یاریدرب  رو ولگردا یادا

  پشت ریتاخ یکم با او. کرد باز را در آرش که بود نشده تمام  اش جمله 

 . بود  دهیکش طول یکم نیماش پارک چون بود آمده من سر
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 .  بود  دهینپرس او البد اما بودم  گفته عمو زن

 .   یش یم بخار مهندس، یآقا نزن جوش: دوختم چشم او  به جانب به حق

 سمت به یالی خ یب با. بودم  کرده یخال کلمه کی  همان در را حرصم

 .   بود یعال یلی خ جون، آرش ریبخ شب: افتادم  راه اتاقم

 ... .  ممنون. گذشت  خوش منم به:  دم یشن سرم  پشت از هم را آرش یصدا

  یم. بود یناامن حس  از پر ذهنم. برد ینم خوابم. بود سکوت غرق خانه

  بود کرده پر را  ذهنم چنان احساس نیا اما کنم فکر احساسم  به دم یترس

 .   نبود آن از زی گر یبرا ییجا که

  شد یم مجسم ذهنم در رفت یم  راه آراد کنار در که سحر ریتصو یوقت

 .  ماند یم  گلو  راه  در نفسم. خت یر یم فرو قلبم

 هم از یک ی به او توجه از روز کی که کردم ینم  را تصورش یحت 

 میبرا که داشتم را توجهش آنقدر شهیهم. زم یبر هم به نقدریا جنسانم

 .  بود شده عادت

 ... .  کردم  رد شرکت در را عمو کار شنهادیپ که بودم  احمق چقدر
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 بودند شده داریب صبحانه  خوردن یبرا که گرانید یصدا  دنیشن

  عجله با و گذاشتم دار نقاب کاله دم،یپوش  را اسپرتم یها لباس بالفاصله

 .زدم  رونیب

 .  شدم  آشپزخانه وارد لبخند با.  شادم  و سرزنده کامال کردم ی م تظاهر

  ریبخ صبح: نشستم عمو کنار  زیم پشت و کردم  همه به یگرم سالم 

  بود؟ اد یز مون سروصدا ما  ؟یشد داریب زود  نقدریا چرا... عمو؟

 خوام  یم. شدم   خسته یتنبل از. بودم  کرده کوک مویگوش !...  نه: دم یخند 

 .  کنم ورزش کم هی

 .  خودم  نهال یبش دوباره وقتشه!... نیآفر: عمو زن 

  ؟یر یم کجا حاال:عمو

  کنم یم حس.  کنم یسواردوچرخه کم هی ناهارخوران سمت رم  یم -

 . شدم  خسته یکاریب از . شده کرخت تنم

  دیخر یهرچ: کردم  عمو زن به رو. بودم  عمو دوباره شنهادیپ منتظر حاال

 . رم یبگ  برگشتم  راه تو نیکن ستیل نیدار
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 . ستم ین  که ادهیپ نه- 

 تکرار به حواسش اصال عمو انگار اما خوردم  یم آرام عمدا را میچا 

 ... .   نبود کارش شنهادیپ

  زیم پشت یشنهادیپ چیه یب مرا متاسفانه و خوردند را  شان صبحانه آنها

 ... .   گذاشتند تنها

  زدم یم رکاب  ناهارخوران سمت  به سرما آن در یوقت. بودم  مانده ناکام 

 یسوار دوچرخه گرچه...  فرستادم  یم لعنت ام نقشه   بودن گند به

 .  بودم  یراض  هم باز اما بود  شده بمینص  یاجبار

  تا خواست یم دلم ی حت... جنگل و  کوه  یبایز منظره... یابر و سرد یهوا

  دانستم یم اما بزنم، رکاب بود جنگل نیب  کوه انیم که ارتیز گرم  آب

 . ندارند  را جنگل ییسرباال در زدن رکاب قدرت میپاها

 ... .  بود تصادف بروز احتمال و بود یخطرناک و کی بار جاده عالوه به 

  که بودم  رفته ریمس از بازگشت حال در. بود گذشته نه از ساعت 

 . خورد زنگ ام یگوش



 

Page | 216  یرو یطور  و کردم  ترمز. کردند آب قند دلم ته عمو  شماره دنید با 

   جان؟: نشست نیزم یرو م یکفشها کف که گرفتم قرار دوچرخه

  دخترم؟ یاومد سرحال ؟یروکرد ورزشت... عمو بال  یب جانت-

 .  بود یعال. عمو یخال جات-

  کارداد؟ شنهادیپ بهت  شه یم حاال یعنی-

  ترسمیم... عمو آخه: گفتم لیم یب. داد جواب ام نقشه! من یخدا! یوااا 

 .  دونمینم یچیه  ی معمار از من...  کارتون به بزنم گند

 . شرکت ایب  سر هی.  ارین نه گهید...  یدون یم که  یحسابدار از- 

 .  ستین مناسب وضعم و سر -

.  عموت دنید یآ یم یدار ،یکار یجلسه   یآ  ینم... ارین بهانه -

 .   منتظرم 

 را تماس. کردم  قبول  من و منّ با. آوردم  یم در بال یخوشحال از داشتم

  یمتر پنچاه فاصله تا که دم یکش یخوشحال  از یغیج چنان کردم  قطع که
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 ... .   کردند نگاه

  دوچرخه کاله  دوباره  زده ذوق من اما بودم  شده وانهید نظرشان به دیشا 

 . کردم  حرکت  و گذاشتم سرم  به یزمستان کاله یرو را ام  یسوار

  که دم ید را سحر و آراد شدم، کی نزد شرکت ساختمان به دور از یوقت 

 .   بودند صحبت حال در ساختمان جلو یکار چمن و باز محوطه در

  ادهیپ بود پارک محوطه همان در که  آراد نیماش از تازه دیرسی م نظر به

 .   بودند شده

 دید مرا آراد که لحظه همان در  درست که بودم  هاآن  رفتار خی م چنان

 هم به را تعادلم یطور کردو عبور دوچرخه جلو از  سرعت به یا گربه

 .رفتم سحر و او شکم  یتو میمستق که زد

   

  

 !... .  یاووو: بکشم غی ج زده جانیه  توانستم فقط
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 دوچرخه  یرو از مرا لحظه ک ی در وآراد شد آلود گل سحر یپا تا

 .  گرفت

  در آمدم  که خودم  به. کرد برخورد او نیماش پشت به محکم دوچرخه 

 کاله ریز از را ام  شرمنده نگاه که من به زده بهت واو بودم  آراد آغوش

 .   بود  شده رهی خ بودم  دوخته او به یسوار دوچرخه

 !... .   سالم : آوردم  کش خنده عنوان به را میلبها زده خجالت

  مرا  باالخره و کرد  یم نگاهم فقط. نداشت  را گذاشتنم نیزم قصد ییگو 

 . کردم  نگاه بودم  آورده بار که یافتضاح به شرمنده.  گذاشت نیزم یرو

 در دوچرخه چرخ.  بود شده فیکث کامالً سحر یکفشها و شلوار  مانتو، 

!  من یخدا: بود من به یکج دهن  حال در نیماش پشت با برخورد اثر

 .  دی ببخش جون سحر...

 .  شورم  یم برات خودم  اشو همه: برداشتم  را یسوار دوچرخه کاله

 یم زودتر رم ی گ یم  یمرخص. ستین مهم. زم یعز نه: کرد نگاهم متانت با

 . خونه رم 
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   نشد؟ تیزیچ  تو:  انداختم آراد به ینگاه. دم یرسیم  نظر به هم یراض

 یرو از را دوچرخه کهیحال در. کرد یخال را دلم ته دارش یمعن نگاه 

    ؟یکن یم کاریچ نجایا: آمد کمکم به داشتم یمبر  نیزم

  فعال جون نهال...  مهندس یآقا داخل رم  یم من: دم ی شن  را سحر یصدا

 .  خدانگهدار

  گفت یم متیمال با آنطور یوقت را سحر دهن خواست یم دلم چقدر

 . رم یبگ  گل مهندس یآقا

  دیببخش  هم  باز: نشاندم  لبم یرو یشرمندگ عالمت به یزورک لبخند

 .  زم یعز

 ... .  فعالً. ادییم  شیپ . ستین مهم_ 

. کردم  تکرار را کارش مترسک  مثل من و داد تکان میبرا را دستش او 

 .  دوختم آراد به سپس و دوچرخه به را نگاهم او رفتن با

  حواسم جلوم  دیپر گربه...ه؟یچ: کرد یم نگاهم  رهیخ فقط سکوت در او

 . نگفته آخ خوشگلت نیماش خوبه حاال:(دادم  ادامه ضیباغ .) شد پرت
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  رها نیزم یرو  و دم یکش جدول  کنار تا را ام دوچرخه او به توجهیب

 .  کردیم  نگاهم و بود ستادهیا همچنان او. کردم 

  شهیش یرو  از را او. رفتم ساختمان سمت به و کردم  عبور مقابلش  از

 که قدم  چند. دم یدی م بود مقابلم  که ساختمان رنگ  یدود و زیتم یها

 . کرد حرکت سرم  پشت و داد تکان تاسف با را سرش. افتادم  جلو

  من به ساختمان به  ورود از قبل. داشت یم بر من از تندتر را شیها قدم  

 شکسته پات و  دست مت بود نگرفته اگر: آمدی م راه کنارم  حاال. دیرس

 .  بود

:  زدم  لبخند. المیخیب و خونسرد کردم  یم وانمود اما  بود غوغا دلم ته

 یم  الو یحساب...  نیبود اونجا تا دو شما که کرد رحم من  به خدا... آره

 . نیترکوند

 ! نهال نگو مزخرف: زد پوزخند اکراه با 

 .  هیخوشگل دختر... نه که چرا: دادم  لشیتحو یچشمک  لبخند با 
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 ... .  بودم  نشده خوشحال حد نیا تا یکس به انداختن کهیت

 . رفتمیپذ لی م  کمال با باطن در و  اکراه با ظاهر به را عمو کار شنهادیپ

  یادیز سحر کردم ی م حس اما باشم که خواستم ینم و نبودم  یحسود آدم 

 . دارد توجه آراد به

  جنسم هم کردن نگاه طرز از یحت و بودم  باهوش دختر کی من 

  یبرا یحت رفتارم . نه ای هست نگاهش پشت یاعالقه که دم یفهمیم

 . بود انتظار از دور خودم 

  نیا تا سحر با آمدش و رفت چرا  پس نه اگر! بودم؟ شده  آراد عاشق من 

 .  شوم  احساساتم ریاس خواستم ینم خت؟یر  یم هم به مرا حد

  یب مرا یاجاذبه  ییگو... اما... بکنم را ام  یزندگ اشتباه نیدوم خواستمینم

 .  دیکش یم آراد سمت به اریاخت

  و بود شب...  بودم  یکار هر به حاضر سحر از توجهش کردن دور یبرا 

 هم دور را ما  ونیزیتلو میبود خانه در همه که ییشبها اکثر  معمول طبق

 .   بود کرده جمع
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 .  داد یم گوش هم آراد و نواخت یم میبرا بود کرده نیتمر که را

.  بشم فدات...   گلم برم  قربونت. زد کف شیبرا آرام  عمو زن شد که تمام 

. بودم  کرده جمع  مبل یرو را زانوانم و نشسته عمو زن کنار که یحال در

 ... .  بگو منم به کم هی: ختمیآو  گردنش  از لبخند با

  و شد خم کردی م صحبت عمو با و  بود ستادهیا ما کاناپه پشت که آرمان

 ...   حسود لوس: دیکش را ام  گونه

 . نکن تیاذ مو بچه...  آرمان نکن: دیکش سرم  به دست عمو زن

  خنده با و شد خم ما سر یرو بود شده تمام  عمو با صحبتش  که آرمان 

  ؟یدار  دوستش چقدر  مامان  جون: دیپرس

 . بگم شه ینم: فشرد خود به مرا عموزن 

 ،یکردیم دعوا رو ها چارهیب ما شهیهم. مامان یکرد لوسش نهیهم _

 .   یذاشتیم نیا یالال به یل یل ،یول یکرد ی م هیتنب

  شدم؟ ینم دعوا من: گفتم عمو زن و عمو لبخند  انیم معترض



 

Page | 223   _خونتون یرفتیم یکرد یم قهر یکردیم هیگر کردیم دعوات اگه! نه  

  گم؟  یم دروغ( کرد آراد به رو . )موند ی م دختریب اونوقت

  حرص با. شد باز  کمرنگ یلبخند به لبش کننده دییتا یسکوت در آراد

  دختر من. نیکرد یم تیاذ منو شماها شهیهم چون نی شد یم دعوا: گفتم

 . بودم  یخوب

 ... .  گفته؟  یک: دیخند آرمان 

 همینازل به بمون آرمان...  ها بچه گهید بسه: فشرد خود به را میعمو زن

 .  ادیب  زنمیم زنگ

 رفتن از شتری ب قهیدق دو یک ی... بود خسته امروز اون. مامان گهید نه_ 

 .   خورد زنگ اف اف که  گذشتی نم آرمان

:  دیپرس عمو  زن . رفت نبود دمای د هیزاو در که اف اف سمت به آرش

 !   جان آرش هیک

  چهار هر نگاه سکوتش. دیکش سرک  ما سمت به مکث  یکم با آرش

 !  هی  یعل ریام آقا: اودوخت به  را مان نفر
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 .  داخل ادیب کن

 رفتیم  اف اف سمت به و  برخاسته خودش که عمورا دیترد با 

  آخه... داخل ایب : دم یشنیم را عمو یصدا. بودم  شده نگران. ستمینگر

 ... .   باشه... باال ا یب. مرد سرده هوا...  بده که ینطوریا

 یطالق ستینگری م مرا موشکافانه که آراد نگاه با یالحظه نگاهم 

 ... . جان  نهال  نهیبب تورو خواد  یم:گفت من به رو عمو. کرد

 ! داره؟ کاریچ من با: دم یپرس تعجب  از گرد یچشمان با 

 در اومده که داشته یمهم کار حتماً: فشرد یگرم به را دستم عمو زن 

 . زم یعز برو  پاشو... خونه

 نگاش شه ینم  روم ... کشم یم خجالت: کردم  نجوا زانیآو یافهیق با 

 .  کنم

 دوخته چشم من به عقاب یگستاخ به ینگاه و سرد یاچهره با آراد 

 .  بدر  زدهیس یبر باهاش ست ین قرار... نکن نگاش خب: بود
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 . عمو زن گهیم

 ... .  دخترم  برو: گفت وعمو  انداخت او به یچپ  چپ نگاه عمو زن

 .افتادم  راه لمی م برخالف  کامالً و برخاستم 

.  زم یعز نده طولش فقط: کرد نجوا آرام  کردم یم عبور که عمو مقابل از

 ... .   هیهمسا درو تو

 ... . عمو؟ نرم  یخوا یم: دم یپرس  تابعانه  کامالً 

 و خشک کردی م نگاه را اف اف ریتصو بودو آمده که  آراد عمو از قبل

 بره ادتی  نشه گرم  جات باشه حواست یول... برو: گفت تفاوت یب

 .  ییکجا

 حاال بود گرفته حرصم کامال که من و ستینگر را او تحکم با عمو

 ... .  بروم  خواست یم دلم بود  شده که هم او کیتحر یبرا گرید

  با او. نشستم ن یماش یتو و رفتم جلو دوان دوان،. بود سرد یادیز هوا

  یخبر و بود روشن  نیماش یبخار. بود نشسته فرمان  پشت  نیمت یلبخند

 .   نبود سرما از
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 .  بشم مزاحم خواستم ینم _

  از را یا جعبه. بود دوستانه و گرم  نگاهش. کرد براندازم  مکث یکم با 

  تیشخص لیوسا بردن واسه: گرفت مقابلم  و برداشت عقب یصندل یرو

 .  آوردم  برات خودم ... یومدین

 .  ممنون!... یوااا_

 ساعت، عطر، مثل ییها پرت و خرت از پر. کردم  باز را جعبه در

  که نامه چند و مادرم از عکس کی  عالوه به... بود ره یغ  و ناخنسوهان

  و بود نوشته میبرا اش ی زندگ زمان در که بودند مادرم  به متعلق هم آنها

 .  یدیکش زحمت یل ی خ: داشت خود با  مادرانه حینصا یکل

 ... . نبود یزحمت! نه_

  گشتم یم بازگشت یبرا زیگر راه  دنبال به که آزاردهنده یسکوت در 

 ... .  بله_ کنم؟ سوال  هی تونم یم: دیپرس

 به یااشاره  داشت؟ سوال یمورد چه در. کرد یم تاپ تاپ داشت قلبم

  با البته( دم یکش یراحت نفس)نوشته؟ برات یک رو ها نامه  نیا: کرد جعبه
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 .  شدم  کنجکاو. شرمنده. نباشه

  بهم عمو زن دم یرس ینوجوون سن  به یوقت رو نایا. ستین مهم: زدم  لبخند

.  داشته نگه برام  و کرده  دایپ لشیوسا تو مادرم  فوت از بعد گفت. داد

 .   خونمشون  یم رهیگ یم دلم وقت هر

  یلیخ  مامانت  رسهیم  نظر به: داد تکان سر  محبت با و  د یکش یبلند نفس

 ... .    بوده ندهیآ نگران

 به یوقت یحت مادر هی یهاینگران گهیم عمو زن... نگرانن مامانا همه_

 ... .   نداره یتموم سپرنش یم خاک

  با. بود دوخته چشم من به یطوالن یمکث با. بود بیعج نگاهش طرز

   برم؟ گهید... من... شهیم:  زدم  لبخند اطیاحت

 مکث)  فقط... زم یعز آره: داد تکان  دییتا عالمت به یسر. آمد خودش به

. سرکارت یگشت یبرم شد یم کاش( بود گوش سراپا منتظرم  نگاه. کرد

 .  شده سخت برام  هتل یفضا تحمل. بودم  کرده عادت دنتید روز هر به
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 میاو عاشق که هستم من نیا کردم  یم تصور دوسال نیا تمام  در. زد ینم

 . خواهدینم همسر کی عنوان  به مرا هرگز او و

 .  شدم  مشغول اونجا. عموم  شرکت  رم  یم... یدونیم_ 

 ... .  یباش موفق یهست جا هر دوارم یام...نطوریا که: داد تکان سر  دییتا با 

  سر با...)رم  یم گهید من ... ممنون: کردم  یم نگاهش  لبخند و اط یاحت با

 . خداحافظ (دکردییتا

  .باش خودت مراقب. زمیعز خداحافظ _ 

 شدم  که سالن وارد... داد یم قلقلکم گفتنش زم یعز و مهربان لحن نیا

 .   بودند او حضور علت ح یتوض  انتظار در ینوع به نگاهها همه

 مویشخص لیوسا: کردم  نجوا و دادم  لشانیتحو یشرمندگ  با یلبخند

 .  بود آورده

 آراد و کردند اعالم  را تشانیرضا برلب یلبخند  نشاندن با عمو زن و عمو

 هی قدر: کرد زمزمه طعنه با کرد یم  عبور من از و برخاسته که یحال در

 ... .   دیکش طول یهیتوج کالس
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 خودم  یرو به. شوم  عمو زن و عمو خاطر  شدن مکدر باعث خواست

 ... .   رفتم اتاقم به و اوردم ین

  دم یفهم آمدم  که خودم  به...  گذاشتم دراور یرو نهیآ یجلو را جعبه

  و ام  شده رهیخ نهیآ در خودم  به که است ساعت ربع کی از شیب که

 .  کردم یم فکر یرعلیام بیعج رفتار به مدت نیا تمام  در

 ... .  دم یفهم ی نم را اش یمعن و داشت یخاص احساس که نگاهش به 

  یداریب سمت  به را ذهنم ییصدا که بود شده خواب  گرم  تازه میپلکها 

 به را سرم  آلود خواب شد باعث شد نواخته در به که یتلنگر. کشاند

 .  بچرخانم اتاق در سمت

  علت بودند خواب همه که شب وقت آن. بود در کوم  انیم آراد

 دارم یب که نیا از کالفه. شدینم هیتوج آلودم  خواب مغز در حضورش

    شده؟ یچ: کردم  هیتک  ساعدم  به  و شدم  زیخ  مین تخت وسط بودم  شده

    ؟یبند یم رو در  چرا ؟یکن یم کاریچ: بست را در و شد اتاق وارد آرام 
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   داشت؟ کاریچ

 و معترض یصدا. کردم  رها بالشت یرو او دست از را خودم  صورت با

 .  " بده نجات وونهید نیا دست از منو!... ایخدا "شدی م دهی شن نامفهومم

.  برداشتم بالش  یرو از را صورتم و  چرخاندم  را سرم . بود کرده سکوت

  یم نگاهش حالت از اما بود خواب هنوز احساسم. کردم  نگاهش

 ... .  داشت؟ کارتیچ: ست ین کردنش تیاذ یبرا یخوب وقت که دم یفهم

 .  بود آورده لمویوسا _

  حرف بچه با: داد تکان اطراف به  آرام  را سرش و زد یا کالفه پوزخند

 ! ؟یزن یم

  انیم و خوردم  یتکان. بشنود یمخصوص  زیچ تا بود آمده او انگار. نه 

  او به. است داریب کامالً بدنم کردم  یم حس حاال.  زدم  زانو چهار تخت

 ... .  بود شده تنگ برام  دلش: شدم  رهیخ

.  کرد مکث هی ثان  چند. بود دوخته نگاهم  به میمستق را  اش درمانده نگاه

    ؟یندار وجدان  تو: کرد نجوا سپس
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 ... .   بده لمو یوسا بود اومده خدا به: گفتم کرد باز که را در. نداشتم

  تخت یرو را  خودم ...  رفت و کرد نثارم  یهیسف اندر عاقل نگاه. ستادیا 

 .  کردم  رها

!...  نهال: بود ستادهیا سرم  یباال. شدم  داریب آرش آرام  یصدا  با جمعه صبح

 !... .  یآبج! خانم نهال! کن باز چشم لحظه هی نهال

 کله چته: کردم  نگاهش حوصلهیب و کردم  باز چشم آلود خواب

  ؟یسحر

  ؟یآ یم   جنگل، میر یم نایا آرمان با میدار _ 

 ... .  بابا نه:  بستم چشم و دم یکش سرم  یرو را لحاف  

  خواستم  تیعصبان با.  شد دهیکش کنار سرم  یرو از لحاف بعد هیثان چند

: گشودم  لب معترضانه. نشسته تخت  لبه آراد دم ید که بتوپم آرش  به

  بذارم؟ اموکپه  یذار ینم چرا

 .  کرده بغل لحافو  چطور نیبب ... تنبل دختره ! اَه: زد لبخند
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  او. گفتم یمزخرف چه دم یفهم خودم  که بود نشده کامل ام  جمله هنوز

  و حال که  یکرد یم بغل منو  اگه: کرد زمزمه و  زد یکشدار لبخند

 .  بود بهتر روزت

  از دارم  من... وونهید کن ولم. دم یکش رون یب دستش از را لحافم کالفه

 . شم یم هالک خواب زور

 روز هی فقط: دم یشن را شیصدا که بودم  دهیکش سرم  یرو را لحاف 

  ادیینم اتافهی ق به اداها نیا گفتم ؟یسوار دوچرخه یرفت یشد زرنگ

 یکرد یغلط چه یصبح سر یرفت یسواردوچرخه  ی جا دونهیم  خدا...

 ... .  شد دایپ کهیمرت نیا کله  سرو شبونه که

 تا زدم  کنار  را لحاف ضیغ  با. رفتیم اعصابم یرو داشت فشیعراج 

 سرم  از را خواب زشیآم دیتهد نگاه . برخاست که  بدهم را جوابش

 .  پراند
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  زیت میگوشها حاال  اما رفتم لحاف ریز یعصبان او رفتن با. میماند  رهیخ

 .   نبود خواب گرید ذهنم  و بود شده

 آرش اتاق در را ازین ظاهراً که دم یشن راهرو داخل  از را آرمان یصدا

 . رفتم گهید من مامان  خب:  بود خوابانده

 یم صبحونه کاش یول.  بگذره خوش. پناهت و  پشت خدا برو _ 

 . نیخورد

 .   کنه یم یبیغر نجایا سحرم . یجنگل رستوران  میر یم گهید نه _

 خواب به نکهیا از قبل. کرد عبور  بدنم از فاز سه برق سحر نام  دنیشن با

 .  دم یپر جا از باد سرعت به کنم فکر یگرید زیچ هر ای

  کنار  اط،یح   در رونیب باز یرو با آماده و حاضر آمدم،  که خودم  به 

 .  بودم  ینازل و سحر با  بش و خوش حال در آرش و آرمان

  واج و هاج که کرد تعجب یقدر به دنمید با شد خارج در از که آراد 

  ینم که تو"  بشنوم  دهانش از سحر جلو  خواستم ینم . کرد نگاهم فقط
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 .  میفت یب راه... رهید گهید  خب : گفتم بردم  یم  آراد نیماش سمت

.  نشستم عقب خودم  و جلو فرستادم  را آرش. آمد دنبالمان قدم  چند آراد

 آرش سر پشت که من به را نشی ب زیر نگاه و نشسته فرمان پشت آراد

    خوبه؟ حالت... ؟یشد یجن:دوخت بودم  نشسته

  نیماش. نخواب ینطوریا: شدم  درازکش عقب یصندل ی رو او به محل یب 

 ... .  یخور ی م سرما سرده،

. بود خواب  از پر چشمانم دوباره. میکرد حرکت.  ندادم  را جوابش 

.  داشت را ضبط کردن روشن قصد آرش ظاهراً . دیشنیم هنوز میگوشها

.  یشناس یم که رو  گهش اخالق... دهیخواب نکن: دم یشن را آراد یصدا

 ... .   نداره مونیا و نید بشه، بدخواب

  نیماش یصدا به من. داداش جون، آرش کن روشن: شدم  جابجا پهلو به

 .   ستمین حساس

  ؟یشد  گرم : دیپرس دارم یب دیفهم که آراد

 ... . بودم  گرم  من _ 
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: داد ادامه که گشتمیم جواب  دنبال به. آورد در را حرصم اشجمله  

   ؟یخانم یخور یم یچ صبحانه

 بود کرده عادت یبچگ  از آرش  چارهیب. بود رفته اعصابم یرو یحساب 

  خوشگلم؟ ینگفت:  بزند دنینشن به را خودش

 !... .  مزخرف : گفتم نشستم یم که یحال در  و دم یترک ضیغ  از 

 خواد یم دلم که یشیم نیریش نقدریا ادیم یدرم که حرصت : زد لبخند 

 . رم یبگ  گازت

 که برم  قربونت: کرد یم نگاه نهیآ ریمس از. کردم  یم  نگاهش ضیغ  با 

 .  یش یم ها بچه مثل  یاریم کم یوقت

 یسع. دادم  موضع رییتغ تیعصبان  ی جا به. نداشتم یشکن  دندان جواب 

 شهیهم یرعلیام ر،یبخ ادشی!  آره: بزنم لبخند خونسردانه کردم 

 ... .  گفتیم
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  لبم یرو لبخند "!نیا یعنی شکست". کردند یم آب قند  دلم ته که بودم 

 ... .  دم یکش دراز یصندل یرو راحت و نشست

  درست ،یجنگل رستوران در صبحانه خوردن. سرد و آلود مه یهوا 

  و بخش لذت آنقدر هابچه با بخند بگو و رودخانه کنار آتش کردن

  از یزیچ توانستی نم آراد با مانیها کردن کل کل  یحت که بود مفرح

   .بکاهد لذتم

  بود، مخم یرو  یگاه آراد برابر در سحر نازک و نرم  حرکات گرچه

 .  رم یبگ  دهیناد هم را  آنها توانستم یم اما

 شان اغلب که  بود یا خوشمزه یخوردن  یزهایچ از پر سحر یپشت کوله

 که بود شی ستا قابل زیچ همه از  یجدا و بود کرده درست خودش را

 به میدا اشتغال وجود با بود آراد سن هم که او سال و سن به یدختر

 ... .  باشد داشته یپخت دست  چنان لیتحص

 یم سحررا ذیلذ یقطابها از یک ی که یحال در. بود شده سردم  یکم

  دور از که یک ی شل بلند  یصدا. کردم  یم حرکت نیماش سمت به خوردم 
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 .  چرخاند

  رودخانه   کنار  یمتر چند  فاصله در آراد. بودند آتش دور هابچه

 .   دهد یم آنتن کجا نندی بب تا برد یم باال و  نییپا را اش یگوش

  یصدا ناگهان... ستادیا مقابلش  او به قطابها کردن  تعارف یبرا سحر 

 !!!... .  گراز: زد ادیفر که دیچیپ همه گوش در آرمان

 سحر به باد مثل  یزخم گراز.  برگرداندم  را سرم  کردم  فرصت فقط

  کرد حلقه او پشت را دستش زدن هم به چشم کی در آراد. شد کینزد

 . کرد پرت مخالف یجهت در را خودشان و

 به و کرد عبور رودخانه عرض از گراز . میدیکش غیج همه زدهوحشت   

 .   شد دور سرعت همان

  یم و بود شده د یسف گچ  مثل سحررنگ. میدیدو دو آن سمت به همه

  آغوش به را سحر ینازل خاست یم  بر نیزم از آراد که یحال در. دیلرز

 .  دیکش
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    نشد؟ تیزیچ  تو: دیپرس یم آراد از که دم یشن یم هم  را آرمان یصدا

 یایشکارچ نیا. خوبم ...  نه: زد  یم نفس خودش تکاندن حال در آراد

 .  ندارن رحم رمجازیغ 

 .   پشتش به بود خورده  ریت. کرده  فرار. زدنش باال اون حتما. آره: آرش 

  هم نیماش. رفتم ن یماش سمت باالخره آمد جا حالشان یکم همه یوقت

 .  نبود گرم   یلیخ

  را یبخار و کرد روشن را نیماش. آمد من سمت به بعد لحظه چند آراد 

 . یشی م گرم  االن: زد

  دم یدیم یوقت دور از. میبود نشسته هم کنار سکوت  در. گذشت یمدت 

 . بود دهیترس یحساب.  شدم  خوشحال خنددی م دوباره سحر

  هیبق کردن تعارف از بعد. بود آورده در اش کوله از یاتازه  زیچ سحر 

  جعبه. داد نییپا را شهیش آراد. ستادیا آراد طرف. آمد ما سمت به

 .  نخواست آراد یول گرفت آراد مقابل را شکالت

 .  جون نهال  بردار: آورد جلوتر را دستش سحر
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 !... .  ها دم  ینم بهت من:  برداشتم تا دو لبخند با. داشتم دوست

 .   ندارم  لیم  من: لبخندزد آراد

  شهیش او و شد  یم دور ما از سحر کهیحال در. داد پس سحر به را جعبه

)  ".مَن بَت"  یآقا یداشت یبرم: گفتم   یا انهیموذ لبخند با داد یم باال را

 خودت به یحساب.( بود دوخته من رابه مطمئنش و گرم  نگاه آراد

 .  یکرد ونشیمد

 دادم  نجات رو تو  مگه: جنباند تأسف با  یسر. بود شده مهربان نگاهش 

   ؟یشد ونمیمد

  یمطمئن:  گفتم پر دهان با و خوردم  تاب و آب با را ها شکالت از یک ی 

 . هیعال  اش مزه ؟یخورینم

 . ندارم  لیم.  ممنون. نه _

 ... .  باشه _ 

 کردم  یم فکر نیا به و بود دهانم در دوم  شکالت. کرد سکوت یلخت 

 دختر نکهیا به یحت آنقدرکه. دارد تیاهم میبرا او ناخواسته چطور که
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  داشتم؟ او به

 ... .  باش عاقل نهال-

  ۶۹  پارت .افتادم  سرفه به و شدم  ریغافلگ 

  

  بود، مخم یرو  یگاه آراد برابر در سحر نازک و نرم  حرکات گرچه

 .  رم یبگ  دهیناد هم را  آنها توانستم یم اما

 شان اغلب که  بود یا خوشمزه یخوردن  یزهایچ از پر سحر یپشت کوله

 که بود شی ستا قابل زیچ همه از  یجدا و بود کرده درست خودش را

 به میدا اشتغال وجود با بود آراد سن هم که او سال و سن به یدختر

 ... .  باشد داشته یپخت دست  چنان لیتحص

 یم سحررا ذیلذ یقطابها از یک ی که یحال در. بود شده سردم  یکم

  دور از که یک ی شل بلند  یصدا. کردم  یم حرکت نیماش سمت به خوردم 

 اطرافم در را کنجکاوم  نگاه د یچیپ جنگل در و برخاست دست

 .  چرخاند
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 .   دهد یم آنتن کجا نندی بب تا برد یم باال و  نییپا را اش یگوش

  یصدا ناگهان... ستادیا مقابلش  او به قطابها کردن  تعارف یبرا سحر 

 !!!... .  گراز: زد ادیفر که دیچیپ همه گوش در آرمان

 سحر به باد مثل  یزخم گراز.  برگرداندم  را سرم  کردم  فرصت فقط

  کرد حلقه او پشت را دستش زدن هم به چشم کی در آراد. شد کینزد

 . کرد پرت مخالف یجهت در را خودشان و

 به و کرد عبور رودخانه عرض از گراز . میدیکش غیج همه زدهوحشت   

 .   شد دور سرعت همان

  یم و بود شده د یسف گچ  مثل سحررنگ. میدیدو دو آن سمت به همه

  آغوش به را سحر ینازل خاست یم  بر نیزم از آراد که یحال در. دیلرز

 .  دیکش

  سحر، یدلدار انیم در. دم یمال یم را شیها شانه  من!... چارهیب دختر

    نشد؟ تیزیچ  تو: دیپرس یم آراد از که دم یشن یم هم  را آرمان یصدا
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 .  ندارن رحم رمجازیغ 

 .   پشتش به بود خورده  ریت. کرده  فرار. زدنش باال اون حتما. آره: آرش 

  هم نیماش. رفتم ن یماش سمت باالخره آمد جا حالشان یکم همه یوقت

 .  نبود گرم   یلیخ

  را یبخار و کرد روشن را نیماش. آمد من سمت به بعد لحظه چند آراد 

 . یشی م گرم  االن: زد

  دم یدیم یوقت دور از. میبود نشسته هم کنار سکوت  در. گذشت یمدت 

 . بود دهیترس یحساب.  شدم  خوشحال خنددی م دوباره سحر

  هیبق کردن تعارف از بعد. بود آورده در اش کوله از یاتازه  زیچ سحر 

  جعبه. داد نییپا را شهیش آراد. ستادیا آراد طرف. آمد ما سمت به

 .  نخواست آراد یول گرفت آراد مقابل را شکالت

 .  جون نهال  بردار: آورد جلوتر را دستش سحر

  یلیخ که بود همانها از. کرد کی نزد من به و گرفت را جعبه آراد 

 !... .  ها دم  ینم بهت من:  برداشتم تا دو لبخند با. داشتم دوست
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  شهیش او و شد  یم دور ما از سحر کهیحال در. داد پس سحر به را جعبه

)  ".مَن بَت"  یآقا یداشت یبرم: گفتم   یا انهیموذ لبخند با داد یم باال را

 خودت به یحساب.( بود دوخته من رابه مطمئنش و گرم  نگاه آراد

 .  یکرد ونشیمد

 دادم  نجات رو تو  مگه: جنباند تأسف با  یسر. بود شده مهربان نگاهش 

   ؟یشد ونمیمد

  یمطمئن:  گفتم پر دهان با و خوردم  تاب و آب با را ها شکالت از یک ی 

 . هیعال  اش مزه ؟یخورینم

 . ندارم  لیم.  ممنون. نه _

 ... .  باشه _ 

 کردم  یم فکر نیا به و بود دهانم در دوم  شکالت. کرد سکوت یلخت 

 دختر نکهیا به یحت آنقدرکه. دارد تیاهم میبرا او ناخواسته چطور که

  را حس نیا چرا. کردم یم حسادت ار یاخت یب بود داده نجات را یگرید

  داشتم؟ او به
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 . افتادم  سرفه به و شدم  ریغافلگ 

 . خودته مال نترس!... آروم: زد پشتم آرام 

 کرد زیر را نگاهش. کرد یم نگاهم فقط هم او. کردم   نگاهش مستأصل 

  یدار اما یدار دوستم توهم دونم یم من که بده نی ا: گفت وسانهیما و

 .  آخر م ی س به زنم یم. زینر هم به منو  نهال... یکن یم یباز باهام 

:  شدیم قفل احساسم آوردیم در را لجم یوقت. دادم  تکان  سر زده بهت 

 آرمان و آرش با یفرق من یبرا تو ... رونیب ایب توهّم از مَن، بَت یآقا

 .  یندار

 من که یهست  یاون تو فقط. یدار  فرق همه با...  یدار من واسه تو یول-

  ذارم  ینم نهال...  ام نهیس رو سرش و باشه دستم تو دستش دارم  دوست

 .    بره گهید یک ی سمت نگاهت یحت

 به  لبخند و اشاره با ) ؟یکن یم دیتهد: ترساندیم مرا  نانش یاطم همه آن

 وواجت هاجدختره  ،یکرد کاریچ روزه دو( کردم  اشاره سحر سمت

 .   شو  ال یخیب  منو ت یزندگ به بچسب...   شده
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 به هوا نیا. می بر بهتره ها بچه:  گفت   بلند یصدا با و  کرد باز را نیماش

 .   هیبرف نظر

 ... .   میر  یم االن. باشه: برد باال  را دستش آرمان

  آمد یم مان سر  پشت آرمان نیماش . بود برقرار نمانیب سکوت خانه تا 

 ریغافلگ  همه خانه  جلودر یرعلیام  نیماش دنید با... بردارد را ازین تا

 ... .  میشد

  خندان ازین. کردم  باز را سالن در  و رساندم  داخل به  را خودم  نفر نیاول 

 .  اومده یرعلیام عمو عمه،... اومد جونم نهال  عمه: دیپر جلو

  هم با و بود نشسته میعمو کنار یرعلیام. ستادم یا سالن انیم تعجب با  

 سالم :  زد عمولبخند. کردم  یم نگاهشان واج و هاج.کردندیم صحبت

 !... .  دخترم 

 میبرا عمو زن  و عمو و یرعلیام رفتار . دادم  سالم  و آمدم  خودم  به تازه

  از چندان هم عمو زن و عمو کردم ی م تصور گذشته شب. بود بیعج
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 .  اند دوستانه

  خصومت نگاه وضوح اوبه. شود ریغافلگ  که بود آراد نوبت من از بعد 

 .  داشت یرعلی ام به نسبت یزیآم

  یرعلیام با یبد  برخورد او قطعاً نبود مانع عمو زن  و عمو حضور اگر 

 .  دیایب کنار اوضاع با بود ناچار حاال اما کرد،یم

  خانمم سحر پسرم : کند دعوت داخل به را همه خواست آرمان از عمو

 .  مونن ی م همه یرعلیام آقا...هستن ما مهمون امروزهمه . باال اریب

 یکوتاه بش و خوش او با و داشت  لب به یلبخند یناراض ،یراض آرمان 

 اومده  چرا: دم یپرس عمو زن  از هیبق چشم از دور مرتبه چند... کرد

   نجا؟یا

  او به نسبت زشیآم محبت لحن و  دیرس  یم نظر به یراض کامالً عمو زن

  ،بابات با تا رامسر نیبر هم با  بود تو منتظر زم یعز: بود مشهود کامالً

 . شدم  نهار فکر  شد رید. یکن یآشت
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  به و بود کرده داغ  که را آراد خواستم ینم که بخصوص. نداشتم یرعلیام

  هی خودم  دم  یم حیترج عمو زن: بدهم عذاب آورد ینم خودش یرو

 .برم  روز

 .  منتظرن داده  خبر هم بابات به . بهتره یبر یرعلی ام باآقا. دخترم  نه-

 ... . عمو؟  زن: کردم  اعتراض  زانیآو و مستاصل 

 .  چشم بگو فقط و  باش یخوب دختر-

 ...!   آخه-

 .   آخه یب آخه -

 .   چشم-

  واز برخاست آراد آوردم  که را یچا  ینی س. بودند جمع سالن داخل همه

 عمق به را زهرآلودش نگاه چنان ینی س گرفتن حال در. گرفت دستم

 .  شد  حبس نفسم که ختیر جانم

 .  دخترم  نیبش نجایا ا یب: گفت عمو 
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 ... .  من مثل درست. بود سوال  پراز یحد تا ی نازل و آرمان یحت

  دیبع. بود  نیسنگ  جو... نشستم کرد اشاره آن به عمو که ی مبل یرو 

 . نباشد اوضاع متوجه یرعلیام  دانستمیم

 همه خی زمان گذشت   با...  داشت اوضاع  رییتغ در یسع بخند بگو با عمو 

 یحت کردم  یم یسع البته. بودم  تر راحت  هم من یحت حاال. شد آب یکم

 . نرود آراد سمت نگاهم

  لحظه هر که کردم  یم حس خودم   ی رو چنان را نگاهش  ینیسنگ  حجم 

 ... .  داشتم  او سمت از را یجد  یبرخورد انتظار

  یرو را دهیکش  خیس یها تاجوجه  شدی م اطیح یراه هابابچه عمو یوقت 

:  گفت عمو اما کند شان یهمراه خواست یرعلی ام  کنند سرخ آتش

 .   شم یم ناراحت یبش بلند یرعلیام

 من و دارد نگه همانجا را او داشت قصد عمو ظاهرا   اما شد معترض او

  من تا کند خلوت  یکم را برمان و دور خواستیم عمدا کردم  حس

 .   دانمینم  چرا  اما بزنم حرف  ریام با راحت
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 .  کردی م یباز سالن انیم

 اوضاع از یکم  ینازل. نداشتم گفتن یبرا یحرف کردم یم یسع چه هر

 . بود ساکت  سحر و دیپرس هتل

) دادم  دست از رو خوب همکار هی من گرچه... راهه به رو اوضاع -

 .  بود بهتر یگشت یبرم اگه( کرد من به ینگاه

  بادکنک. نداشتم  گفتن یبرا یجواب. نشاندم  لب بر ی لبخند زحمت به 

 .  عمه... بده عمه: گرفتم آنرا و خورد صورتم به موقع به ازین

  آن ان یم... بود فرار راه نیبهتر نیا. کردم  یم سرگرم  او با را خودم  دیبا

  لب به لبخند ما یباز و زدیم قهقهه ازین. کردم یم ی باز ازین  با نفر سه

 .  بود نشانده آنها

 . ندارم  یباز  حوصله وقت چیه من! نهال ات بچه حال به خوش: ینازل 

  از یزیچ آوردن یبرا ظاهراً: شد وارد سالن در از آراد  نیح نیهم در 

 .  افتاد ازین و من  انیم   عبور حال  در لحظه کی...  بود آمده  آشپزخانه



 

Page | 250  سر به بادکنک. زدم  ازین سمت به طرفش کی از را  بادکنک خنده با 

  می خواست همزمان آراد و من. برگشت آراد گرید سمت از و خورد ازین

 .  میکن حرکت جهت کی به

 که  میبردار یگرید راه سر از را خودمان میخواست دو هر ناخواسته 

 از را تعادلم دی ترس لحظه کی. می بود شده رو در رو.  شد صاف قامتمان

  از رسواتر خرابش، نگاه.  گذاشت کمرم  پشت را دستش و بدهم دست

 .  نفهمم را اش یمعن که بود آن

...  لرزاند یم را  قلبم و سوخت یم  را تنم نفسش حرم . زدم  پلک دیترد با

 را خودم  اریاخت  یب. آمدیم من سمت به داشت سرش. شدینم باورم 

 .   شد یم تر کینزد من به اوهرلحظه اما. دم یکش عقب

.  بود شده خم دستش یرو کمرم  که بودم  دهیکش عقب را خودم  آنقدر

 پروای ب حد نیا اوتا شد ینم باورم . کردم  یم یته قالب جانیه از داشتم

 ... .   باشد
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  یبرا را یدی ام هر و بود گرفته مرا محکم. ختیر  فرو را دلم. نشست

 . بودم  داده دست از بازوانش انیم از ییرها

  از میسرتاپا. زد یتیرضا لبخند و  کرد نگاهم. شد شل دستانش باالخره 

  آشپزخانه سمت به بکند یکس  به ینگاه آنکه یاوب . سوختیم شرم 

 . ماندم  تنها چرا هزار و نگاه جور سه با من و رفت

 

 یکم و مهربان هنوز یرعلیام نگاه. د یخند یم زیر یرپوستیز ینازل

 !   باشد مهربان هنوز توانستیم چطور او. بود ریغافلگ 

  کی شکل به خودش اصالً. بود  شده سوال وجودش  یسرتاپا سحر، اما

 .  بود آمده در بزرگ سوال عالمت

  اما بروم  راه نتوانستم  یحت خجالت فرط از. بمانم آنجا توانستمینم 

 و نیسنگ  میلبها هنوز. رساندم  یبهداشت سیسرو به را خودم  بود هرطور

 .  آتش کوره بود شده تنم. بود داغ
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  آرام  که بود ینازل . چرخاندم  در سمت به را سرم ! وونهید!... یه...  کرد

   ؟یخند  یم یدار!... کوفت: دیخند یم

 .   عاشقشم یعن ی...  من بخورم  گرشویج: رفتیم سهیر صدا یب داشت 

 یواوف دم یکش  رونیب را خودم . آوردیدرم را حرصم شتریب اشخنده 

 !... .  احمق پسرهء: گفتم

 بهت یجور هی ... نکنه اشخفه خدا یعنی: رفتیم سهیر همچنان ینازل 

 .   نبود هم هیقض ولکن بود ده یچسب

  کنم نگاه یرعلیام به گهید شهینم روم  خجالت از  من... بسه ینازل-

 ! ینازل( بود کرده قش صدا یب  نبود کن ول ینازل)

...   درد و ینازل: کند  صحبت درست  و کند کنترل را اش خنده  کرد یسع 

  یم یچ نجایا یرعل یام نیا اصالً ؟یکن یم بچه نیا گری ج  به خون چقدر

  خواد؟

   بگه؟ یزیچ هی اطی ح تو نره  ازین ینازل... دونم؟یچم من -
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 .  مینیبچ

 ... .  ام ی ینم من- 

 .  خودته دست مگه.  یکن یم غلط: دیکش را دستم 

  به کردن نگاه از اما. بودم  وستهیپ جمع به دوباره  یشرمندگ کمال با 

 . کردم  یم فرار یرعلیام صورت

 در سحر و ینازل و من. بود نشسته او یرو به رو نفس به اعتماد با آراد 

 . می کردیم کمک عمو زن به زیم  دنیچ

 .  کنهیم اشخفه دستس فتهیب ی رعلیام: کرد زمزمه گوشم ریز ینازل 

  شده ره یخ ونیز یتلو به نفرت با یعقاب مثل که دم ییپا را آراد یچشم ریز

 سکوت. نداشتم یخوب احساس... کرد یم آن یتماشا به وانمود و بود

  شده ساکت ناجور هم حاال و داشت ی بد امدیپ شهیهم  آراد حد از شیب

 ... .   بود

 بود جا همه حواسم اما کردم،یم  نگاه  را بشقابم فقط غذا خوردن موقع

  یریبگ  جون بخور: کردم  یم یباز آن با داشتم که بشقاب اتیمحتو بجز
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 !... .  یستین  سرحال( شدم  چشم در چشم

  به یزبان یب  زبان به خواست یم . کرد یم یباز من با داشت عمدا او 

 .  است کرده ریدلگ  مرا حضورش که  بفهماند یرعلیام

:  گفت  لبخند با عمو. کرد یم ام  دستپاچه  شتر یب انیاطراف دار یمعن نگاه 

 . کن  استراحت نیماش تو نیافتاد راه یرعلیام با ،یا خسته حتما

   ".بود یجد کامالً او با رامسر به رفتن  یهیقض انگار! نه "

  دختر یهوا یعل ری ام آقا... یبود رونیب هم صبح از. زم یعز آره: عمو زن 

 .  باش داشته  منو ینارنج نازک

 . هست بهش حواسم: زد لبخند ی مهربان با یعل ریام

 به حواسشون که ادهیز آدم  نجایا: ستینگر را او تلخ و خونسرد آراد 

 . باشه نهال

 .  نباش نگران شما: داد ادامه مکث با 
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 !... .  آراد: گفت تحکم با عمو و رفت

 همه... ن؟ینشد خسته:  کند صحبت آرام  داشت یسع  اما بود یکفر آراد 

  به رو...)مرتبه و خوب یچ همه نیکن  یم تظاهر ن یدار دوساعته تون

  م ینیبش دیبا چرا کنه؟ یم کاری چ نجایا آقا نیا:( دی پرس منزجرانه عمو

  دنبال نجایا:( کرد یرعلیام به رو)  میبزن  مسخره یها  لبخند هم به مدام 

  دخترته؟ سن که یدختر ی زن مخ ؟یهست یچ

 !... . کن بس آراد: زد ادیفر یعصبان عمو 

 عمو و آراد. بود گرفته باال بحث. دم یترس یم نیهم از. نکرد بس آراد اما

 . بودند  ستادهیا هم یرو روبه  و برخاسته

  آتش کردن خاموش در یسع همه. دیلرز یم داشت بدنم ستون چهار 

 ... .   رونیب  برو: دیکش داد آراد سر نیخشمگ  عمو.  داشتند برافروخته

 ... .  ست کهیمرت نیا بره دیبا که یاون: گفت گستاخانه آراد

  باورم . سوخت را صورتش عمو محکم یلیس که بود نشده تمام  اشجمله  

 .  بود نگفته هابچه نیا به گل  از تر  نازک هرگز عمو!... شد ینم
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 . داد تکان تاسف با یسر تصورم  برعکس... ماند

 یم فکر بود کرده که یکار به هنوز و بود ستادهیا حرکتیب که عمورا 

  رم  یم. باشه: کرد زمزمه آرام  و دی بوس را اش شانه. دی کش آغوش به کرد

  . ... 

  قلبم  کرد یم بغض یوقت. سوختیم آراد یبرا دلم. رفت در سمت اوبه 

  تر نیسنگ  نفسم من رفت یم در سمت به او که قدم   هر با. شد یم شیر

  را او و بماند ر یاس خانه یوارهاید درپس بود قرار جانم ییگو و شد یم

 .   بدهد دست از

 دستانم و کردم   سد را مقابلش . دم یدو سمتش به انیگر. نبود خودم  دست

  آتش  به را قلبم که سشیخ نگاه به  را ام ملتمسانه  نگاه. گشودم  هم از را

 .   توروخدا... نرو: دوختم دیکشیم

 بد یقدر به  را  حالم رفتنش. رفت و دیبوس را سرم .  زد یمحزون لبخند

:  گفتم میعمو به رو دیلرز یم تنم تمام  کهیدرحال ان یگر که بود کرده

 شهیم:( دادم  ادامه بغض با یرعلیام به رو و...) رم  ینم کجا چیه من عمو
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 !... .  ؟یدیفهم( دم یکش ادیفر

  یم حاال... افتادم  تختم یرو و بستم را در. دم یدو اتاقم سمت به انیگر

 یم دلم وجود تمام  با که حاال. دارم  دوست را آراد چقدر که دم یفهم

 .  نباشد  کس چیه  و باشد او خواست

  و تنها. بود رفته آراد... بود گرفته دلم. کردم  یم  هیگر یها ،یها 

 یم ام  وانهید داشت اش یدور. رفتم یم دنبالش توانستمیم اگر. نیغمگ 

 ... .  کرد

  سکوت که  شد یم یساعت چند.  بودم  مانده اتاق در ساعتها کنمیم فکر

  اما گذشتند یم  ها قهیدق در یصدا  دن یشن انتظار به. بود کرده پر را خانه

  ای است آراد نمیبب  و بدوم  پنجره پشت تا نشد  خانه اطیح وارد کس چیه

 .   نه

  زن آن یپ در و  شد  نواخته اتاق در به یا ضربه... بود خاموش اش یگوش

  بغل زانوان با که من به ینگاه اتاق روشن و کیتار در. شد وارد عمو

 .  انداخت بودم  زده غمبرک تخت یرو گرفته
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 رو ییجا  هی تا رفتن حوصله: بودم  دوخته او به کوتاه هرچند یخبر

  ؟یدار

   کجا؟: دهم انجام  یکار چیه خواست ینم دلم. دادم  تکان سر تفاوت یب 

  هم با نیببر گذاشتم آرشم و تو شام ... رفت نخورده ناهار ظهر ام  بچه-

 .  نیبخور

  کجاست؟ نیدونیم مگه -

 .  شکفت گلم   از گل... یجنگل  یالیو رفته- 

  دم یترسیم من آراد یجا به. بود زیانگ  هراس و کی تار یجنگل جاده 

 . بماند الیو  آن در تنها و تک  توانست یم چطور

 رونیب یچراغها. میدی رس باالخره. کردم  یم یشمار  لحظه دنشید یبرا

 رنگ زرد می مال یها نور توک و تک با داخل یفضا اما. بود  روشن

 .  بود شده روشن

 مشتم. دم یدو یورود در سمت به و شدم  ادهیپ نیماش ستادنیا محض به 

 . شد باز در که بودم   دهینکوب در یرارو
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 !... .  سالم 

 ... .  سرده تو  ایب: بود مهربان  اما خراب نگاهش

  بالش. کرد یم ن یتام سوخت یم نهیشوم در که یآتش  را سالن نور شتریب 

 که سردت... نیبش: کرد جمع یاگوشه  را کاناپه ی رو نازک یپتو و

    ست؟ین

 صاف تعجب با ندادم  که را جوابش. کردم  یم نگاهش  و بود برده ماتم

  کرده بغض و  بود شده تنگ شیبرا  آنقدر  دلم. شد رهیخ من به و ستادیا

 .  میبگو یکالم توانستمینم که بودم 

  یا دهیپر رنگ لبخند واج و هاج و. سرخورد ام گونه یرو اشکم قطره

 !... .  نهال؟: زد

  دستان با را صورتم  و برد انیم از قدم  کی برداشتن  با را نمانیب فاصله 

   ؟یبدترکن حالمو یخوا یم: گرفت قاب گرمش

 بچه مثل و کردم  حلقه کمرش پشت را دستانم. دم یاوچسب به اریاخت یب 

 ... .  بود شده تنگ برات دلم: بردم  فرو اش نهیس در را سرم  لوس یها
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 .   ندی بب را صورتم بتواند

  به. کنم رها را او خواست ینم  دلم اما بودم  شده آرش ورود متوجه

 ... .  نمیبب  اشک پر رو تو ناز یچشما تونم ینم  من: زد لبخند میرو

  یالیخ با توانمیم که است یمرد تنها او کردم یم حس  بار نیاول یبرا

  کوتاه زیم  همان یرو همانجا  را شام  بساط... . کنم هیتک  او به آسوده

  نیزم یرو خودمان و میکرد پهن بود  کینزد نهیشوم به که ها مبل  جلو

 .  مینشست  زیم پشت

  آرش و بودم  نشسته آراد کنار. نداشتم آرامش آنقدر حال به تا هرگز 

 با که بود ییگوارا شهد. نبود شام  خوردم یم که آنچه. بود مانیروبرو

 .  نشست یم  جانم به او یتماشا

.  ببرم  را دلش  خواستیم دلم نگاهم با که داشتم دوستش یقدر به حاال 

 که بود شده سبک آنقدر روحم.  ختیر یم جانم  به لبخندش ینیریش

 ... .  د یگنج ینم تنم چهارچوب در
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 . کرد میرها و  دیبوس گرم  را ام یشانیپ. فشرد خودش به مرا یالحظه

 ... .  بود شده عادت او یبرا گرچه.  نبود مهم میبرا هم آرش حضور یحت

 لحاف چارهیب آرش ل،یوسا کردن جور و جمع از بعد ... بود وقت رید 

 .  دیخواب سالن وارید کنج یاکاناپه یرو دورتر یکم و برداشت یگرم

  دادم ی م حیترج و آمد یم خوابم یطرف از اما بخوابم، خواستینم دلم 

 کاناپه سمت کی را خودش بالشت آراد. نکنم آن از رسواتر را خودم 

 بخواب نجایا: گفت من روبه و گذاشت  بود تر کی نزد نهیشوم به که

 ... .  ینخور سرما

  شده خم که  یحال در. دیکش میرو را پتو و دم یکش  دراز چشم گفتن با

 . بودم  شیتماشا غرق  دیکش یم ام  نهیس ی رو تا را پتو و بود

  کنار را دستم  اریاخت یب... نبودم  دهیند را او هرگز که بودم  کور چقدر

 من به را  چشمانش شفاف چهیدر. دیلرز نگاهش. گذاشتم  گردنش

 . نکن دعوا من خاطر به گهید: زدم  لبخند ماند حرکت یب و دوخت
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  به و دیکش میموها یرو نوازش دست. د یبوس را انگشتانم سر نشستیم

 . دوخت چشم نگاهم

   ؟ید  یم قول: دم یپرس 

 . یمن  حساس نقطه تو چون ... نه: زد لبخند

 . شه یم سردش اونجا بخوابه، نجا یهم ادیب آرشم بگو: زدم  لبخند 

  کرده سرشم چه کن گاشین: دیخند و کرد سالن سمت آن به ینگاه 

 .  خبره چه نجایا حاال کرده فکر. نهینب  یزیچ لحاف ریز

.  دوخت من به محبت با را داغش  نگاه.  نشست لبم یرو  یکشدار لبخند 

 .رفت ضعف شیبرا دلم ته

  سرم  و شد  زیخ م ین سمتم به باشم داشته کردن فکر فرصت نکهیا از قبل

  دم یبوس یم پروایب اورا هم من که  بود بار نیاول یبرا. دیکش آغوش به را

  نفس یبرا ییهوا. بود نمیریش  جان او ییگو. شدم  ینم جدا او از و

 .  داشتنش دوست حال فی توص  یبرا نبود یکالم  چیه و دنیکش

 .  زم یعز یبخواب خوب:  کرد میتماشا لذت با  فقط هیثان چند. کرد میرها 
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 را دلم ته عطرتنش یبو بار هزار. کردم  مرور ذهنم در داشتم او با که

 .  کرد آب

  یآتش هیشب. عشق هیشب . بود گرم  و ریدلپذ یایرو کی هیشب بود هرچه

 که نداشتم، زیگر  یپا تنها نه. نداشتم  یمیب آن در سوختن  از گرید که

 . بسپارم  آن به را خود خواست یم دلم

  کنار برو!... آرش پاشو: دم یشن که بود یزیچ نیآخر آراد آرام  یصدا 

 .   سرده  نجایا. نهیشوم

 ... .  برد خوابم یخستگ  از. دم یکش سرم  یرارو پتو

.  بود ریدلپذ و گرم  هوا. زدم  کنار سرم  یرو از را لحاف  و زدم  یغلط 

 .   نشستم و دادم  خودم  به یتکان. بود شده روشن آسمان

 میموها به یدست. برخاستم کامالً و ده یکش کنار را پتو ... نبود کس چیه

  آرام  و کردم  مرتب  هم را تنم شلوار و بلوز. شود مرتب یکم تا دم یکش

 . رفتم پنجره سمت به
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 .   خورد ینم چشم به جنگل یسرسبز

 از یکس که دی کاو یم را پنجره رونیب آراد و آرش یدرجستجو نگاهم

.  بود  آشنا تنش یگرما. دم یترس یکم . پوشاند دست با را چشمانم پشت،

  به داشتم یم بر را دستانش که یحال در و گذاشتم دستش یرو را دستم

 ... . دم ی چرخ سمتش

  خوب: دیبوس را ام  یشانیپ. کرد یم آرامم اشیمشک  و جذاب نگاه 

   ؟یدیخواب

   کجاست؟ آرش. بودم  شده یک ی کاناپه با انگار: زدم  لبخند 

 . رفت زود صبح داشت کار-

  چنده؟ ساعت مگه -

 ... .  گذشته ده از -

:  گرفت را  دستم. میبود تنها ما  نکهیا یعنی نیا. بودم  شده اریهوش تازه

 ... .  میبخور صبحانه میبر. گرفتم یبغل یروستا نیا از داغ نون برات رفتم
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 مرا دارش یمعن ینگاهها و زیر  یها خنده. بود دهیفهم هم او که بود

 .  است خوانده را ذهنم او که کرد یم مطمئن

  هر... شام  وقت  مثل درست. میخوردی م صبحانه و میبود نشسته هم کنار 

  را خودم  ناخودآگاه شودی م دهیکش من سمت به یکم کردم  حس که بار

  که دادی م نشان من به یدار یمعن لبخند  با بار هر واو دم یکش یم عقب

 . است داشته سفره درون از را ی زیچ برداشتن قصد

 عقب را خودم  من و  شد دهیکش سمتم به یکم او سوم  بار یبرا یوقت 

  به یموذ و رهیخ  نگاهش اما برداشت من سمت از را شکرپاش دم،یکش

 . بود نگاهم

 یاکانه ری ز لبخند. بود کرده حبس  را نفسم اشیمشک  و مواج نگاه 

   کردم؟ یفرق چه شبید با من... چته؟: نشاند برلب

   ؟یچ یعنی: زدم  ینفهم به را خودم  
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 و شود تمام  صبحانه خوردن که داشتم عجله. دم یکش یراحت نفس و دادم 

 . میبرو زودتر هم ما

 ... .   ممنون: دم ی کش خوردن از دست و دم ینوش را میچا جرعه نیآخر 

 ! ؟یشد ریس: کرد نگاهم. نشستم شیرو روبه

 .بود یعال. آره -

 .  بود خوردن حال در راحت  الیخ با یادیز او. کردم   دست دست یکم  

  ینم: کرد نگاهم خونسرد. بخورم  ییهوا هی رونیب رم یم من: شدم  بلند 

 .   یتون

 ! چرا؟-

 .  کردم  قفلش  من: گذاشت دهانش  در یا لقمه 

 ! ؟یکرد قفل چرا: گفتم محتاط و ختیر  فرو دلم ته یزیچ

 . زشته ادتو،ییم دفعه هی یک ی ...  خب : زد لبخند 

 . باشه زشت که می کن یم کاریچ ما مگه: دم یپرس دیباترد
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 ... .  صبحانه بعداز یول میکن

: دم یدادکش سرش افتادم  تله به کردم یم حس کهیحال  ودر کرد داغ مغزم 

 فکر...فروکن  پوکت تومغز نویا. م یکنینم یغلط چیه  هم صبحونه بعداز

 که(بود شده  بلند شیجا  از خونسردانه)دخترام  ازاون من نکن

 .   یبکن یخواست یتوهرغلط کنم  ول جلوخودمو

  رونیب میگوشها  و ینیازب آتش کردم  یم حس که بودم  کرده آنقدرداغ

  کرده اشتباه درموردش من دیشا. نبود نیا او از انتظارم  واقعا. زندیم

  کنن؟یم  کاریچ همه یکن یفکرم هیعیطب نیا جان  نهال یول: بودم 

   .... بکنن ممکنه یغلط هر  همه: گفتم  ضیباغ  

 داخل یچاقو عیسر حرکت کی  با. آمد وسمتم داد تکان  یسر تاسف با

 عقب به یقدم بودم  گرفته سمتش آنرابه کهیحال ودر برداشتم  را ریپن

 . نشو کی نزد من به: براشتم

   کنم؟ کاریچ  پس: ستادیدایترد با

 . زنمتیم(کردم  چاقو به اشاره)بخوره من به دستت -
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 .  نخوره بهت دستم که دم ی م انجامش یطور

  یلیخ: بودم   مانده   رهیخ او به بود شده گرد وقاحتش از که یچشمان با

  آراد؟ یهست یفیکث ادم 

  جانب به حق داشتی م بر کاناپه  یرو از را ینیس کهیحال ودر شد خم

  زیم بخوره بهت دستم نکهیا بدون خوام ی م چون... چرا؟:گفت  وخونسرد

 باال یکم  را ودستانش بود برداشته را  ینیس ...)کنم؟ جمع رو صبحونه

  ز یتم زرویم  خورن یم صبحونه  یوقت یعیطب طور به که همه مثل(آورد

 ... .  کننیم

.  باشم  شرمنده رفتارم  از ای بخندم  دانستمینم. کاربودم  سر که دم یفهم تازه

:  انداخت من  به گذرا ینگاه ی نیس  داخل سفره لی وسا دنیچ حال در

 تماشا ادیز لمیف نبودم  من  که سال چند نیا  فکرکنم جان نهال

  بود، سمتش به میچاقو هنوز که من به را نگاهش گریبارد...)یکرد

 ... .  آرزوهامه اول هنوز من زم یعز کن غالفش(دوخت

  ؟یفیحر منو نیا با یکرد فکر ییخدا: زد لبخند. بود برده ماتم
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 از دستانم که بود سرد یقدر به آب. بودم  شسته را فیکث یظرفها. کردم 

 .  بود شده منجمد سرما

 داشتم را خانهآشپز  از خروج قصد انگشتانم سر به کردن "ها" حال در

 .   کنم برخورد داشت ورود قصد که آراد نهیس به بود کینزد که

:  گرفت گرمش دستان انیرام دستانم اریاختیب و کرد نگاهم دیترد با

 !... .   خهی چقدر

 خورد  گره  نگاهم در شفافش نگاه . بود شده قرمز  ازسرما دستانم

 .  گرفت را  سرانگشتانم یکرخت دستانش یوگرما

  به آرام  را  دستانم. بود آورده بند  را نفسم عاشق و  بایز نگاه آن حجم

 .  داشتیبرنم من از وچشم کرد یم  کینزد لبانش

  ببوسد را سرانگشتانم نکهیا از قبل . بود شده محتاط رفتارش در یکم

 او به ام یجد  نگاه وبا دم یکش رونی ب دستانش انیم از محکم را دستانم

  . کند تجاوز حدّش از دینبا که فهماندم 
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 .  شد یم تر جذاب بنظرم  باشد خونسرد کردم  یم یسع یوقت نمکش

...  رفتم در سمت به و گرفتم او از را دی کل. میبود دهی پوش را مانیلباسها 

 بود در  یپهنا به که یک یبار و کوتاه راهرو یانتها در یورود در

 . قرارداشت

 که بودم  آن با  ییزورآزما حال در. کردی نم  قفل در یحرکت  چیه دیکل

  را دیکل تا آورد جلو  را دستش و ستادیا سرم  پشت یکم فاصله به

 .  بچرخاند

 ... .   داره قلق یکم  هی من، به بده- 

 بهتر تا بود  شده خم یکم. بودم  مانده او تن حصار  و وارید و در نیب 

  صورتم مقابل صورتش چرخاندم  یاندک را سرم  یوقت  که آنقدر. ند یبب

 .  نشست  یم پوستم یرو نفسش یگرما و بود

 ... .  ارهیم  در یباز یگاه: کرد نجوا و زد لبخند 

.  دوخت نگاهم به را نگاهش  رهیخ. شدم یم هول نگاهش یک ینزد از

 .  است شدن  تر کینزد حال در لحظه هر صورتش کردم ی م حس
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 . دادم  هل عقب به اورا اش نه یس به یمیمال فشار با که بود یباق

  ضیغ  با. کند پنهان را اش یرپوستیز لبخند شدیم سبب ام ی جد نگاه 

 .  کردم  عبور  بود شده باز که در از و کردم  نگاهش

  را نیزم راه آسمان از تمام  سرعت با که یبرف درشت یها دانه دنید با

 قبل یالحظه کردم  فراموش که شد شاد قلبم چنان بودند، گرفته شیپ در

 !... .  رو نجایا! یوااا: داشتم یحال چه

 یخوشحال  از یغیج . ساختمان  جلو برگ از پر محوطه وسط دم یدو

 . باحاله یلی خ!... یوااا: دم یچرخ خودم  دور  دور، وچند دم یکش

  یباز و دنیدو عاشق. بودم  برف عاشق من. دم یپریم نیی پا و باال  زده ذوق 

  چند ظرف در دیباریم سرعت  نیهم با برف اگر اما  برف، ریز کردن

 برف نکهیا  از یبچگ  از او و شد ی م پوش دیسف کامال آراد نیماش قهیدق

 .   داشت نفرت  کند ز یتم را نیماش

  شو سوار ایب. بچه بسه: گفت که  بود دهیرس ام یقدم کی فاصله به آراد

 .   ینشد  سنیخ تا
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 ... .  ندارم  رو ها شهیش  کردن زیتم حوصله خدا به نهال-

 به  گذاشتم پا و دم یقاپ دستش از را چیسوئ دیایب خودش به نکهیا از قبل

   رش؟یبگ  یتون یم اگه: فرار

 .  میبر ایب . اریدرن یباز وونهید: زد داد مستأصل

 .  شه ینم... نه:  گرفتم باال را چیسوئ لبخند با و ستادم یا  اش یمتر چند در 

 !... .  ها شه  ی م بد برات رمتیبگ  اگه: زد کردولبخند زیر را نگاهش 

  فتمیب چنگش به بود کینزد مرتبه چند. دم یدو هم  من. دیدو سمتم به 

  تیموقع تا برگشتم یوقت لحظه کی در اما. کردم  فرار کشان غیج یول

 یرو دو هر  و انداخت طرفم به را خودش  نمیبب خودم  به نسبت را او

 .   میسرخورد نیزم

. بودم  شده رشیاس و داشت احاطه من به کامالً. م یدیخند یم دو هر

  و شد رهیخ من به لبخند با سپس.  اوردیب در دستم از را چیسوئ توانست

 ... .  شه  یم بد برات رمتی بگ  گفتم: کرد نجوا



 

Page | 273  به گرم  را نگاهش و بود گرفته محکم  مرا اما کنم حرکت خواستم  

  گرم  پوست یرو برف سرد و درشت یها دانه. بود دوخته نگاهم

 .نشست لبانم بر نرم  ایدن یبوسه نیتر داغ و  نشستیم صورتم

  او با لذت از زی لبر را جانم عشقش یداغ  یوقت بود توقف در زمان ییگو 

 ... .  کردیم بودن

.  نم یبنش هم من تا دیکش را دستم  نشستیم کهیحال  در بعد  هیثان چند 

   م؟یکن امتحان  بازم  یخوا ی م: زد لبخند و گرفت مقابلم  را چیسوئ

 از دیشا.  زد یم  تند تند،  قلبم هنوز. لرزاند یم را وجودم  نگاهش 

  انیب عشق،. کرد  یم رو و ریز را دلم شیها بوسه... دم ی کش یم اوخجالت

  داخل من بعد قه یدق چند... . بود او به نسبت  احساسم  از کوچک یا ذره

  نیماش یها شهیش یرو برف زدن  کنار حال در او و بودم  نشسته نیماش

 .  کردی م "ها " دستانش در مدام  دست، با

 در کردم  حس.  زد یم کنار مرا جلو قسمت برف. سوختیم شیبرا دلم

  یرو قلب مثل  یشکل زدو کنار را  برف اوهمه. است  یشکل ساختن حال

 . گذاشت  یباق شهیش
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 .   میافتاد راه به باالخره... دیبوس مرا دور از و داد لمیتحو

 زنگ ام یگوش  که میداشت فاصله شهر با هنوز. بود کوالک و یبرف جاده

 . خورد

 و داد عبور من از را نگاهش آراد. کرد رم یغافلگ  یرعل ی ام شماره دنید 

 را ام  یگوش یرعلیام نام  دنید  با. شد رهیخ یگوش صفحه به یالحظه

 .  گرفت

   ؟یکن یم کاریچ : گفتم معترضانه 

 !    داره؟ کاریچ تو با یعوض نیا: کرد پرت فرمان پشت را یگوش کالفه 

 .   بده مویگوش!...دونمیچم من-

  کنم سکوت دادم  حیترج . شدم  مانیپش ام  گفته از که کرد نگاهم یطور

 .  بود شده یکفر یحساب . زم ینر هم به شتر یب را اعصابش و

 !  عموئه: کرد نجوا تعجب با. خورد زنگ خودش یگوش  بعد قهیدق چند 



 

Page | 275  همه نیا از بعد پدرم  که بود نیا آور تعجب. داد جواب را اش یگوش 

 ... .  کند صحبت من  با خواستیم من از یخبر یب روز

 مهربان و خوب یقدر به پدرم   لحن و برخورد. گرفتم او از را یگوش 

  جون بابا: شده تنگ شیبرا دلم چقدر کردم  حس  لحظه کی که بود

 بگو... یرعلیام  شیپ . میگرگان ستاره  و من... یهست  آراد با االن  دونمیم

 .   برسونتت نجایا تا آراد

 نیایب شه ینم ! ؟یرعلیام یخونه: دم یپرس بفهمد آراد نکهیا یبرا عمدا

  یم باشه... باشه ( بود شده نیخشمگ  و زیر آراد نگاه... )عمو؟ یخونه

 ... . ام ی

  من از را نگاهش انهمنزجر  که آراد به ترس با کردم  قطع که را تماس 

  کار گفت...  یرعلیام یخونه  برم  خواست بابام : گفتم بود داده عبور

 ... .  دارم  یواجب یلیخ

  نکهیا جرات اما. دهی شن مرا یصدا که اوردین خودش یرو به اصال

 یعصب و کالفه  بعد لحظه چند. نداشتم هم را نه ای رساند ی م مرا بپرسم

 !... . یعوض یکهیمرت:  دیکوب فرمان یرو  محکم مشت چند



 

Page | 276  نندیبب آنجا  مرا خواستیم و بود رفته یرعلیام خانه به پدرم  نکهیا  

 . آمد  ینم در میصدا و  بودم  کرده سکوت اما نبود من دست

  جلو... .  شود منفجر تا بود الزم  جرقه کی فقط. بود باروت انبار آراد 

. میکرد توقف بود بزرگ و کیش یالیو کی که  یعل ریام خانه در

 :گذاشتم در رهیدستگ  یرو را دستم. شوم  ادهیپ دم یترسیم یحت

 .  یدیکش زحمت. ممنون_

.  آمد بند نفسم. دوخت من به یالحظه را اش برنده  و کالفه نگاه

 وارد یوقت. نکرد حرکت اما شدم  اده یپ . بود بدتر فحش از میبرا سکوتش

  را صورتم و د یکش آغوش به محکم مرا پدرم  نفر نی اول شدنم  ساختمان

  یصدا. بود مهربان شهیهم یستاره  نوبت بعد. دی بوس بارها و بارها

  نیحس: دم یشن دیکشی م رونیب به یسرک پنجره پشت از که را یرعلیام

:   گفتم  لکنت با. داخل کنم تعارفش رم یم من...نرفته آراد انگار جان،

 . ادی ب کنم ینم فکر. ستین الزم  یعنی!...نه

:  گفت  مقابلم از عبور حال در و زد یمهربان سر  از ی لبخند یرعلیام

 . ...ارمشیم  من. نباش نگران



 

Page | 277  حساب اما بودم، پدرم  و ستاره با بش و خوش و صحبت گرم  گرچه 

  در دوباره تا دی کش طول ساعت ربع کی از شتریب. داشتم کامالً را زمان

 وارد یرعلی ام سپس و آراد ابتدا انتظارم  خالف بر و  شد باز ساختمان

 . شدند

  او. نبود تیعصبان ای یدلخور از یاثر آراد، چهره در نکهیا تر بیعج 

  و گفتند یم هم با همه... دیرسیم  نظر به زدهبهت یحد  تا و رام  کامالً

 دیبا داد یم هشدار من که بود انیاطراف نگاه در یحس اما دند یخند یم

 . باشم یخبر   ای اتفاق منتظر

  من یرو یطور کردم یم نگاهش ناغافل یوقت بار هر که آراد یهانگاه 

 .کردیم کمیتحر همه از شتریب دهید مرا  تازه ییگو بود خیم

  را آن دیبا چطور  دانست ینم و  داشت یخبر یوقت شهیهم که پدرم  

 .  دیرسی م نظر به دستپاچه کند مطرح

  در بود بار نیاول یبرا  که ستاره و بود مهربان یادیز نگاهش که یرعلیام

 . دیپرسیم داشتم دوستش چقدر نکهیا و مادرم  مورد



 

Page | 278  مادرم  مورد در هرگز که پدرم  که بود نیا گرید باور  قابل ریغ  زیچ 

 یم قضاوت به را او مغرضانه یکم کردی م اگر و کردی نم صحبت

  صبرم ... کرد یم ادی یخوب به مدام  را او نام   و شده مهربان حاال نشست

 .بود  شدن زیلبر حال در

  نسبتاً جعبه با ستاره که میبود نشسته هم دور همه نهار خوردن از بعد 

  به یدست لبخند با و نشست کنارم   در کاناپه یرو. وستیپ ما به یکوچک 

 .دیکش سرم 

 !... ه؟یچ ن یا: بود شده دوخته بود شیپا یرو که ی ا جعبه به نگاهم 

 رو قصه هی دنیشن یحوصله  یکنیم فکر: کرد تکرار را مشیمال لبخند 

 ؟یدار

  یخاص طرز که آراد یرو از نگاهم خصوص به و زدم  یلبخند مردد 

 دوست شهیهم  هاتو قصه ادمهی...  نه که چرا: کرد عبور کردیم نگاهم

 ... داشتم

 هی یروز هی...: دیکش کوتاه ینفس بعد و کرد نگاهم لحظه  چند مکث با

 دانستم یم دادم ی م گوش دقت با.) شهیم بایز دختر هی  عاشق جوون، پسر
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...  اما. شهیم مادر داره فهمهی م  با،یز دختر روز ه ی... کنندیم ازدواج

 هم وضع ادیز  احتمال به که داره  یخطرناک یماریب که فهمهیم همزمان

 . شهیم  مرگش باعث

  قبل. دیفهم یم  قبلش کاش. یآخ: گفتم اریاخت یب و کردم  زیر را نگاهم 

 .  شدنش مادر از

...  کنه سقط را بچه دیبا گنیم بهش ها دکتر: زد لبخند متانت با ستاره

  اون کنه یراض رو همسرش تا کنه یم رو شیسع تمام  هم عاشق مرد

  شده داریب دختر وجود در که یامادرانه احساس اما... کنه سقط رو بچه

 ...نزنه کار نیا به دست شهیم باعث بود

 .بکنه رو کار نیا هم یمادر هر کنم فکر-

  موقع و شهیم  یسپر سرعت به زمان: شد قیدق نگاهم در مکث با ستاره 

  مانیزا بخش یتو  دنیکش درد حال  در بایز دختر... رسهیم فرا حمل وضع

  بار نیسوم یبرا  ،کرده حمل وضع که ییها خانم از یک ی شهیم متوجه

  ندهیآ نگران یطرف از ،سوزهیم زن  یبرا دلش .آورده ا یدن به مرده بچه هی
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   .  ... نمونده یباق عمرش از

 ... .  خانمه اون به ده یم رو اش بچه حتماً: گفتم یدلسوز با

 که یوقت بعد ساعت کی و کنه یم هماهنگ کی کش پرستار  با. بله-

  دهیکش ینم نفس گهید خودش  و بوده اومده  ایدن به  کوچولوش نوزاد

  زنده که یزن و کنه یم عوض هم با را زنده  و مرده بچه یجا پرستار

 واسه مهربون مادر هی شهیم. کنه یم عمل قولش به  موقع همون از بوده

 یم شوهرش برادر زن و شوهرش برادر به فقط رو رازش و... بچه اون

 ... .  گه

 . داشته اعتماد بهشون که بودن مهربون باهاش ی لیخ  اونا حتماً -

 از بهتر ظاهراً  که هیبق یرو از را  نگاهم من. کرد دیی تا لبخند با ستاره 

 . دادم  عبور  دادند یم گوش من

  یکار به هاسال  اون تمام  جوون زن... گذره یم ها سال: داد ادامه ستاره 

 ینم رهاش وجدان عذاب. کردهیم فکر بودن کرده بچه اون پدر با که

  بتونه هم جوون مرد اون تا بودند کرده رو کار نی ا اونا گرچه کرده،
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 وفادار اولش عشق به و نکرده ازدواج هنوز اون نهیب  یم یوقت. بچه پدر

 در. سهینو یم براش رو زیچ همه نامه هی یتو و شهی م تر  شرمنده مونده

 همسر بچه، پدر کردن دایپ یبرا زن مشکوک یآمدها و رفت ونیم نیا

 همون درست و  شهیم ن یبدب زنش به مرد. کنهیم شک دچار رو خودش

   هرگز  و کنهیم فوت  داشته مالقات قرار بچه پدر با زن که یروز

 .   ره ینم  سرقرار

  رو تو... نهیبب رو اش بچه تونه ینم وقت چیه اون گهی د یعنی!!!... بد چه-

  شه؟یم یچ بچه عاقبت. ستاره بگو رو آخرش خدا

.  مونه یم  منتظر شهیهم پدر واون گذره یم یا گهید ادیز یسالها-

  دختر با شی زندگ  تو بوده، شده دیناام کامال گهید که یزمان درست

.  داشته مرحومش همسر به یاالعاده فوق شباهت که شه  یم آشنا یجوون

  دوستش هم جوون دختر شهیم باعث دختر نیا به ناخودآگاهش توجه

 ... .   باشه داشته
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 ستندینگری م مرا زده بهت که نیحاضر تمام  یرو از مشکوکم نگاه

 . کرد عبور

 که نارویا: شدم   رهیخ ستاره به دیترد با. باشد اشتباه حدسم بودم  دواریام 

 ! ام؟بچه اون  من یبگ ... تا ینگفت

  نظر از را همه گرید بار سوال عالمت هزار با. کرد سکوت ستاره 

  ی ها خنده. بود گوشم در مادرم  یصدا. بود کرده  داغ مغزم . گذراندم 

  هیگر. شیها  بوسه... داشتم او با ایدن در یغم هر از دور به که یشادمان

 .  خورد نیزم واو زد گوشش یتو پدرم  یوقت م،یها

 ثابت نگاهم یرو لبخند  با نگاهش نیآخر. آمد سرش از که یخون 

 .  بودم  کرده بغض ... ماند

 تار را همه و بود زده  حلقه چشمانم در اشک. دم یکش  یم نفس یسخت به

  میگلو و فک. نمیبب بهتر تا زدم  پلک. خوردم  فرو را بغضم. دم ید یم

 ... .  نبود دن ی کش نفس یبرا هوا. کرد یم درد و بود  شده سنگ مثل
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  دم یکش یبلند آه نخواسته... بود داده آزارم  محبتش نوع بودن پدرانه حس

  واج و هاج...  ام گونه یسرخوردرو داغ اشک. سوخت را ام  نهیس که

   .برخاستم

  ورم  میگلو. ختمیریم اشک صدا  یاروبیاخت  یب. بزنم  حرف  توانستم ینم

:  دیچیپ  ام حنجره  در صدا زحمت به. شدم  رهیخ  ستاره به. بود کرده

  اشک و بود بغض همه. آمد ینم در ییصدا کردم  یم  چه هر... )  مامانم

  را ام یسع تمام  و زدم  یم نفس) که... داشت دوست  منو  نقدریا مامانم(

 ... .  باشه گفته دروغ من به نداشت امکان که( میبگو یکالم تا کردم یم

 به و برداشتم را فمیک. زدیم هم به را حالم گرانی د و او متاثر نگاه 

 !... .  نهال: دیدو دنبالم پدرم . رفتم در سمت

  مقابلش ستیا عالمت به را دستم. بخورد من به دستش که نیا از قبل 

 از بعد که یمادر. دانستم یم مادرم  مرگ مقصر تنها هنوز را او. گرفتم

 تنها خوام  یم: داشتم دوستش جان عمق از هاسال نیا تمام  گذشت
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 ... .  تنها یتنها

. دیباری م برف هم هنوز و بود نشسته ی نیسنگ  برف. زدم  رونیب الیو از 

 پشت یکس کردم  حس دم یرس  که رو ادهیپ به. بود سرد و خلوت ایدن

 . دود یم سرم 

  تنها او متاثر  و مهربان نگاه. انداخت مقابلم را خودش که بود آراد 

  یبرا یزیچ هنوز کرد یم مطمئنم  و کرد یم گرم  را پشتم  که بود یزیچ

 .   دارم  دنیکش نفس

  تنها خوام  یم برو: زم ینر واشک باشم تر مقاوم  تا فشردم  هم به را میلبها

 .  کنه یم  تمیاذ بودنت. باشم

  یم کنارت. یبر زارم  ینم ینطوریا که یدون یم: داد تکان سر کالفه 

 . نکنم خراب رو تییتنها دم یم  قول اما مونم

 سر و بود گرفته دلم... کرد یم آرامم و گرم  که بود ی زیچ تنها او بودن 

 .  دیکش یم خودش سمت به مرا  که بود ییجا تنها مهربانم  مادر خاک
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 کی من از داشتند قصد برف درشت یهادانه و بود دپوشیسف جا همه

 . بسازند یبرف آدم 

 ینم دلم که آرام  آنقدر. بود دهیخواب  برف از دیسف یلحاف ریز مادرم  

 .  شوند شروع گرید بار شیزجرها  که مبادا کنم، دارشیب خواست

  مامان"!  بود نزده زخم را  روحش  من خاطر به که تهمتها  چه 

  فرو را بغضم. )خواستم یم مادر یوقت ،یبود مادرم  که ممنون!... بخواب

  خوشحال یوقت یدیخند باهام  که  ممنون( کردم  ناز را سنگش و خوردم 

 هیگر یوقت یکرد یم بغلم ایدن یآدما تمام  از تر محکم که ممنون... بودم 

   ".ندارم  یتومامان بجز من...  کردم  یم

  ماندنم... بود کرده آرام  را قلبم آنجا ییتنها. گذاشتم زانوانم یرو را سرم 

 . رفت یم یک یتار به رو هوا  و بود شده یطوالن

 . یزد خی نجایا... میبر گهید ایب: آورد خود  به مرا آراد یصدا 

 دم یلرز یم نه اما. بودم  زده خی. گفتیم راست. شدم   رهیخ  چشمانش به 

 . داشتم برخاستن یبرا یازه یانگ  یحت نه و
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  نگاهم. باشم داشته رفتن راه یبرا یازه یانگ  یحت که بودم  آن از تر یته

  حرف مادرم  با غمزده ینگاه و خاموش یلب با و بود  قبر سنگ به هنوز

 . زدم  یم

  ی گرما...بردارم  گام  کنارش کرد  وادارم  کردو حلقه پشتم را دستش 

 . بود کردنم آب حال در یبرف آدم  مثل یی گو نیماش مطبوع

   م؟یبر کجا: دیتپی م هنوز قلبم اما بودم  خاموش و سرد 

  بار و انداختم ندهد آزارم  حضورش داشت یسع که او به ینگاه مین

 برو گهید تو : شد دهیشن زحمت به میصدا. شدم  رهیخ مقابل به گرید

 ... .  خونه

 . میر یم  باهم میبر هرجا -

  شده خاموش احساسم اما. کرد یم  گرمم  شیرایگ نگاه. شدم  ره یخ او به 

  یجنگل یالیو  راه... کرد حرکت  او. انداختم باال یا  شانه زده ماتم. بود

 .   رفتیم را
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 .  بودم  خورده سرما یکم دیشا... بود بد حالم. بودم 

 لحظات نیدورتر در فکرم  و بود مانده ثابت نهیشوم آتش یرو چشمم

 .  بود جوالن  حال در ام  یزندگ

  واقعا. کردم  یم فکر بود داده رخ ی رعلیام و من نیب  که آنچه همه به 

 یسع که آراد یگوش آرام  زنگ یصدا  یگاه. بود مهربان پدر کی هیشب

 .  دی کش یم حال لحظه به را ذهنم نباشد دم ید یجلو کردیم

  بودنمان آمار خانواده یاعضا تک تک به بار کی  باًیتقر کنمیم فکر 

 ... .  بود داده راه یجنگل یالیو در

 !... .  جان  نهال: بود آمده  بند برف و بود کیتار کامالً  رونیب یهوا 

: بود ستادهیا ام ی قدم چند در آماده و حاضر. دیچرخ  سمتش به نگاهم 

 شام  واسه یز یچ هی یبغل یروستا نیا تا برم  یا قهیدق پنج من یترس ینم

  رم؟یبگ 

 ترس امشب دم،یترس یم الیو در بودن تنها از که شبید برخالف 

 ... .  نه: بود ییتنها به نسبت احساسم ینقطه نیدورتر و نیآخر
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 ... .   رفتم من باش، خودت مواظب. ی نکن باز یکس یبرا

.  شناختمیم خوب ی لیخ را او من...  برگشت او که بود ام گرسنه یحساب

 .  بود شده  دگرگون حالش بود بازگشته و رفته که یساعت مین ظرف

 سکوت نوع ی حت اما ساکت، هم  حاال بود ساکت هم شی پ ساعت مین 

 . داشت فرق کردنش

 در. دم یفهم ینم را اش یمعن که بود یحس اش یمشک  و آرام  نگاه ته 

  یبرا نداشتم را  او با بحث حوصله.  میبود نهی شوم کنار شام  خوردن حال

   ؟یآیم هام  با... مشهد رم  یم دارم  من: دم یپرس ینم یزیچ نیهم

  فرق شوم  همراه او با خواستیم  دلش یوقت کردنش نگاه نوع معموال

   ؟یریم یک: کند بهتر را حالم طی شرا آن در توانست یم ارتیز. کردیم

 ... .   فردا: شد رهی خ من به زده بهت 

  پس: کرد مکث یکم. گذاشتم  دهانم در لقمه و انداختم نییپا را سرم 

   گه؟ید یآیم
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 .  نباش نگرانم

 شد باعث مکثم.)ام یم در ییتنها از منم ینطوری ا. ستمی ن نگرانت -

 .  میمشهد شب. میافت یم راه  شبونه یایب( دیبگو

 او دست کنار نیماش یتو بعد یساعت. بود زیانگ  وسوسه ارتیز فکر 

 .  میرفت یم مشهد سمت به جاده  خراب تیوضع آن در و بودم  نشسته

  نیماش  یگرما. شد ینم باز چشمانم. بود محض یک یتار جا همه 

  و  گذاشتم یصندل  گاه هیتک  به را سرم . بود کرده نی سنگ  را میهاپلک

 . دم ییپا را او یچشم ریز

  میری م یگفت نایا عمو زن  اصالًبه آراد؟ شده یزیچ: بود درخودش غرق

  مشهد؟

 .  دادم  ام یپ. آره -

   بره؟ینم خوابت بخوابم، من- 

 من بخواب راحت زم یعز نه: زد لبخند و داد عبور من از را نگاهش 

 .  ادیی نم خوابم اصال
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 کی در. بود شیم  و گرگ هوا بازکردم  که را آلودم  خواب چشمان

 را شیصدا و خوردم  یتکان. میبود کرده توقف یطبقات نگیپارک

 . میدیرس  جان نهال پاشو: دادم  صیتشخ

 دقت با و  دم یمال را چشمانم. دم یکش باال کرخت و نیسنگ  را خودم 

  م؟ییکجا: بود نی ماش از پر جا همه. کردم  نگاه یشتریب

 . حرم  کینزد کی درجه هتل  هی نگیپارک تو- 

 !   ؟یگ یم راست: شکفت گلم از گل  ارتیز ذوق از 

 .  سرده بپوش  لباستو ... آره-

  در اتاق رزرو  باجه جلو که را او و بودم   منتظر هتل  بزرگ یالب داخل 

 .  دم ییپا یم بود باجه یمنش و ریمد ظاهراً با صحبت حال

  مدارک نداشتن ادی به اصالً که بود ریدرگ  ذهنم یقدر به گذشته شب 

 . نبودم  هم

:  کرد اشاره آسانسور به و آمد  سمتم به تیرضا لبخند با او باالخره 

 ... .  میبر



 

Page | 291  -م؟ینداشت  شناسنامه که ما ! داد؟ اتاق بهت    

 .  کنهیم حل رو یمشکل هر پول-

 من ی گفت: زدم  زل او به کنجکاو ینگاه و شده  زیر چشمان با 

   کارتم؟یچ

...  نهال نکن شروع( کرد یم اش کالفه دارم  یمعن نگاه) ی مادرم گفتم-

  که رهیگ ینم  برابر ۱۰ اتاقشو ه یکرا. نگفتم یزیچ  منم دینپرس یزیچ

 .  بپرسه نید اصول

 .  کنهیم یفکر چه معلومه  یول پرسهینم: افتادم  راه کنارش یکفر 

 حرم  ییطال  گنبد...حرم  به رو یهاپنجره  با. بود یبزرگ  و لوکس اتاق 

 .  دیدرخش  یم دور چندان نه یا فاصله در

:  گفتم اتاق نفره  دو تخت به اشاره با بعد و دادم  سالم  امام  به دور از 

 . یگرفتیم جدا اتاق کاش.  بشم رد نییپا اون از شهینم روم  گهید

 کمرم !...شیاخ: تخت یرو شد ولو و انداخت یزیم  یرو را چشیسوئ 

 !  شد راست
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 . حرم 

  یشیم گور  و گم ی ریم. برمتیم خودم  کنم راست نفس هی بزار -

 .  شهیم داستان

 .  ار ین در رو ترها بزرگ  یادا من واسه: نشستم تخت لبه 

:  شد رهیخ من به  و کرد باز را چشمانش بود دهیکش دراز که همانطور 

  مین ! )اد؟یم خوشم تو هیچ از من واقعا... نهال مونهیم مار شین  مثل زبونت

. بکن ما به ینگاه هی خودت رضاامام  ای( کرد پنجره به رو و  شد زیخ

.) شدم  تحفه نیا عاشق که خرو منه مثل بده، شفا دومونو هر ایخدا

  تا پاشو(: داد ادامه خاست یبرم که یدرحال. نشست لب بر لبخند

 .   نشدم  مونیپش

 .   گرفتی م را یا شماره مدام  او حرم  یورود  به دنیرس تا

  ؟یزنیم زنگ یک به: دم یپرس که یهنگام

 .  میمیقد یدوستا از  یک ی: داد جواب 

   صبح؟ وقت نیا -
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 .  دهینم جواب خوابه دیشا است؟ کاره یچ دوست نیا-

  اومده شیپ براش یفور یجراح هی. گرفتم تماس باهاش راه تو.  دکتره- 

 .  عمله اتاق تو هنوز احتماال. بود

  که ییطال گنبد و حرم  یفضا یروحان حالت. نکردم   یشتریب یکنجکاو 

 دلم که بود کرده دگرگون چنان را حالم دیدرخشیم صبح دم  آسمان در

 .   کند مشغول را ذهنم ز یچ چیه و کس چیه خواستینم

 پرواز به دو هر هشتم امام  بارگاه ی سرا و صحن در روحم و جسم ییگو

  در ماندنم سبب خلوت و ییتنها  به ازین و ارتیز شوق. بودند آمده در

 .  شد حرم 

 به که یقرار  و دوستش دنید  یبرا او. شدم  جدا آراد از بعد یساعت 

 .  ماندم  حرم  در من و رفت بود مشهد به  آمدنش  علت نظرم 

 هوا که یحال در غروب نماز از بعد. بود یریناپذ وصف حال  چه!... آه

 ... .  بازگشتم هتل به بود  شده کیتار کامال
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 .  گذرد یم مغزش در چه  کنم فکر توانستمیم

 آراد دانستمینم. افتادم  تخت یرو خسته  اما سبکبال  دم یرس که اتاق به 

 .نداشتم هم را ام  یگوش کردن روشن قصد. گردد یم باز یک

 یصدا که بودم  خواب  جیگ ... نداشتم را چکسیه به دادن جواب حوصله

 بودم  آن در که یمکان در حضور  و یآگاه یایدن تا مرا یئیش افتادن

 .  کشاند

  به. بود ویافترش  زدن و شیها مو به دادن حالت حال در نهیآ مقابل آراد 

 . بود کرده عوض  را لباسش و گرفته دوش دیرسی م نظر

 یک ی تخت با! کن نگاش... یکرد هالک خودتو: انداخت من به ینگاه 

 ... .   یشد

 که یحال در و دم ی کش باال ینیسنگ   به را خودم . خوردم  یتکان زحمت به

  ؟ یاومد یک: دم یپرس دم یکشی م ازهیخم
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 عوض لباساتم( کرد تخت کنار ک یپالست به اشاره.) یبش سرحال ریبگ 

 .  دم یتوخر یبرا رو نایا. کن

  چند داخلش. دم یکش جلو را  کیپالست. شد کنجکاو و زیر چشمانم

  خواب دنشانید که زنانه ریز یلباسها عالوه به بود  اسپرت لباس دست

 !... .  ابله! بخرد ریز لباس میبرا او که داشتم کم را نیهم... پراند سرم  از را

  بود نهیآ مقابل  هنوز که او سمت به  تیعصبان با را سرم  ریز نرم  بالشت 

 ! چته؟  باز: کرد نگاهم متعجب. کردم  پرت

 !  ؟یبخر لباس من واسه گفت تو به یک: گفتم یکفر

 را اش یرپوستیز  لبخند که یحال در بعد و کرد نگاهم دیترد با یالحظه

  دایپ جا هی تا رفتم  راه چقدر یدونی م: گفت جانب به حق کرد یم پنهان

 هم به را میدندانها ضیغ  با ) نبوده؟ ممنوع انی آقا  ورود که کردم 

 ... .  ببر حالشو بپوش برو  تشکرته؟ یجا( فشردم یم

 سمت به ینگاه.  بود دهیفا یب تیعصبان گرید و بود کرده که بود یکار 

 . بود یا شهیش  وارید کی پشت سالن از یاگوشه که کردم  حمام 
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  قابل داخلش  یراحت به ها شهیش  بودن مشجر وجود با که بود یاشهیش

 .  بود تیرو

 ! ه؟یحموم چه نیا آخه: کردم  حمام  سمت  به یااشاره معترض

 اصالً لحظه آن تا کنم یم فکر: کرد من به سپس و حمام  به ینگاه 

 ... .  رونیب رم یم دارم  من: بود نشده حمام  اشکال متوجه

 رفتن با صورت  هر در... ما نه بود زوج  کی مختص معموالً نفره دو اتاق 

 ... .  یجکوز با یعال حمام . رفتم حمام  به بالفاصله او

 میبرا که را یرنگ  کرم  اسپرت شلوار و بلوز. بود گذشته یساعت از شیب 

  حال در پنجره پشت... بودم  کرده خشک را میموها و  دهیپوش بود گرفته

 .  شد نواخته در به یتلنگر که بودم  یی طال گنبد یتماشا

  یم سمتم به که یحال در و شد وارد او. چرخاندم  در سمت به را سرم  

 از نظرم  به. انداخت  میپا تا سر به ینگاه... )باشه تیعاف: گفت آمد

   گنبد؟ یتماشا از ی نشد ریس( دیرسی م نظر به یراض خودش دیخر
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   م؟یهست  یک تا( دوختم چشم  او به.) کنهیم

 . فردا پس فردا،: نشست نگاهم در گرم  نگاهش 

  خودم  یرو همچنان را او نگاه یانرژ اما د یکش پر گنبد سمت به نگاهم 

 ! خوب چه: کردم  یم حس

 م؟یبخور شام  رونیب میبر یخوایم داره ادیز یدن ید یجاها مشهد-

  تماشاش جز  به یچیه االن... دم ید ادیز یدنید یجا: بودم  رهیخ گنبد  به

 . کنهینم خوب حالمو

  صبح نماز از قبل تا بخوابد زود خواستم او از  ادیز اصرار با شب 

 . باشد داشته حرم  به مرا بردن حوصله

  همانجا و دیکش دراز کاناپه یرو مفصل شام  کی  خوردن از بعد 

 با یاتاق که بود خودش ر یتقص اما نبود  یراحت یجا کاناپه گرچه.  دیخواب

 . بود کرده انتخاب دونفره تخت

. بودم  حرم  در عشا و مغرب نماز تا  صبح نماز از هم را بعد روز تمام  

  ایدن در زیچ  چیه گرید کردم  یم حس که بود سبک یقدر به روحم
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 .  شدم یم اطرافم یایدن متوجه

...  ؟یمیقد دوست کی دارید فقط بود؟ آمده مشهد به یکار چه یبرا او

 . داشت مالقات قرار او با سحر کله که یپزشک  آنهم

 دم یپر بود امدهین تا. شدم  او ته و  سر یب یکارها به کردن فکر ال یخیب 

 ... .  گرفتم دوش و حمام  داخل

  که بودم  گرسنه  آنقدر. آمد که بودم  کرده خشک هم را میموها 

 که است روز دو دانستی م اگر. بدهد سفارش زودتر را شام  خواستم

 ... .  کردیم  غرولند حتما کنم یم فراموش هم را  خوردن ناهار یحت

 را اشتنه  مین  و بود دهیکش دراز  تخت یرو او. بود گذشته  ۸ از ساعت 

  ونیزیتلو یتماشا  حال در و داده هیتک  بالشت به. بود دهیکش باال یکم

 .  بود

 یب سرم  اما کردم  یم تماشا ونیزیتلو مثالً تخت گرید گوشه هم من

:  بود برده را حواسم  و هوش گنبد  یتماشا هم باز و بود  دهیچرخ  اریاخت

 ...! باتوام  نهال!...نهال
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  خوشم من. خوام ینم : انداختم بود دستش در که یورق دست به ینگاه

  هی باهات حاضرم  یول( زدم  لبخند.)سازهیم خودش شویزندگ  آدم ... ادینم

 .  بزنم حکم دست

  کنم؟ یباز تو  مثل یمتقلب با دیبا چرا: شد  نگاهم خیم مرموز

  ایب : نشستم او به رو زانو چهار و تخت  وسط دم یکش رو خودم   لبخند با 

 . کنم یباز شرافتمندانه دم یم قول... گهید

 ... .  کرد نگاهم دی ترد با لحظه چند 

 .  نبود نیری ش یباز چ یه تقلب  یب اما دادم ی م را قول نیهم شهیهم من

  کرد پخش برگ سوم  دور یبرا او . بود باز شمین و بودم  برده را دور دو

 .  آمد در صدا به اتاق تلفن که

  یگوش  و دیچرخ مخالف جهت در یکم درازکش مهین حالت همان در 

  ریبخ هم شما شب... جانم؟: برداشت تخت کنار یعسل  زیم یرو از را

 بعد و کرد سکوت... )ممنون اونم تشکر....ممنون نه... بله...بله... زم یعز



 

Page | 300 ممنون. نیکرد لطف... اصال گهید که اون( زد یکوتاه لبخند  ...

 . خدانگهدار

 نگاهش تعجب با . بازگشت اول حالت به گرید بار و  گذاشت را یگوش 

  بود؟ یگفت؟کیم یچ: کردم 

 . بود داخل از. یچیه-

  داشت؟ کار یچ. دم یفهم که نویا-

 .داشت شنهادیپ  تا چند -

 در او لیموبا زنگ آرام  یصدا با آب دوش یصدا. بود حمام  داخل او

 .   ختیآم

  فکر رفتارم  به واقعاً و نشسته تخت لبه هنوز لحظه آن تا که من

. کردم  رو و ریز را شیهالباس صدا دنبال به. خوردم  یتکان کردم،یم

 . کردم  دای پ را لشیموبا

 زدن دست جرات یکس معموالً. نداشت رمز اشیگوش. شد قطع شیصدا 

  بود فرستاده ام یپ چند که یرعل یام نام  دنید. نداشت را او لیوسا به

 . کرد کیتحر را ام یکنجکاو
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   "باشه  دهیعق هم باهات دونمیم دیبع

 . شدم  کیتحر شتریب  ام یپ آن خواندن با 

 .  "کنم صحبت  نهال با خوام  یم یدینم جواب چرا ییکجا" 

  بود سوم  ام ی پ کردن باز یپ حواسم دانگ شش و بود یگوش یتو سرم  

 .   دی کش رونیب دستم از را یگوش که

 شک دچار  شتریب  مرا نگرانش و  زده بهت نگاه اما بودم، شده ریغافلگ 

   گناهه؟ گرانید کار در تجسس  یدونیم: کرد یم

  سمت به. داشتم را یعل ریام با تماس قصد قایدق. کردم  نگاهش یجد

  اتاق به. داشت تن به حوله که  او. نبود داخلش یگوش  اما رفتم فمیک

  من یگوش: دم ی پرس بلند یصدا با   بپوشد لباس تا رفت مجاور کوچک

  کجاست؟

 ... .  دونم ینم- 
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 را دستم و ستادم یا مقابلش برداشته را ام یگوش بودم  مطمئن که یحال در

 ... .  بده  مویگوش : بردم  جلو

: کردی م نگاه کالفه. است دهی فا یب حاشا بداند که بودم  یجد آنقدر

   کار؟یچ یخوایم

  تو به دیبا. منه هیگوش ... کار؟یچ خوام یم مویگوش: زدم  پوزخند معترض 

  دارم؟ کاریچ باهاش بدم  حیتوض

. ندارد را ام یگوش دادن قصد که بود معلوم  کامال. بود  شده رهیخ من به 

 هم زور به کردم ی م یلجباز اگر. شناختم یم خوب را  او. شد زیر نگاهم

 .  کردیم را خودش کار بود شده

 . دم یم  توی گوش بعد... کن  صبر ظهر فردا تا-

  کاسه مین ریز یا کاسه که داشتم شک هم درصد کی لحظه  آن تا اگه

 .   بود کرده کنجکاوترم  برابر صد نیقی نیا و داشتم نیقی حاال دارد

 .  شده تنگ عمو زن یبرا دلم: زدم  لبخند رام  و خوب دختر کی مثل

 . کن صحبت  رم یگیم شمارشو  االن باشه-
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  رو خدا زکمیعز: باشد کرده صحبت عمو زن با خودمان مورد در ابله آن

 دم ینفهم مدت همه  نیا که بودم  احمق من چقدر...بهتره حالت که شکر

  کنهینم یفرق . گلم یمن دونه  هی یک ی دختر تو... گذشته  یچ شما نیب

 .   دونمیم  تو مادر خودمو من... هیک مادرت. هیک پدرت. هیچ لتیفام

  محبت شرمنده فقط من و رفت یم ام صدقه قربان زیر کی عمو زن

 ... .  نیبرگرد منتظرم  صبرانه یب:شدم  یم اشیشگ یهم

  چقدر هر. کند تر  شرمنده مرا زی ن او که دیرس عمو  به نوبت او از بعد 

  جبران  برابر هزار آنها بود گذاشته کم من به کردن محبت در پدرم 

 .   بودند کرده

  یحت...حاال و بودم  ده ینچش را یمادر  یب  یمعن هرگز آنها خانه در من

 مرا عمو و  عمو زن با صحبت. ام گانهیب آنها با کردم ینم حس یاذره 

 آراد و یرعلیام ن یب فقط هست هرچه که رساند  جهینت نیا به باًیتقر

 ... . خبرندیب آنها و است
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 آدم  با یکن  یم یکار هی چرا: ستینگریم مرا  مطمئن و خونسرد

   ؟یزد حرف باهاشون ینگفت چرا  ؟یکنینم هماهنگ

 .  کردم  اشاره فقط. نزدم  حرف من: انداخت باال یا شانه

   ؟یگفت  یچ قایدق یعنی- 

 ... .  زم یعز میبخواب گهید  بهتره : زد لبخند و کرد نگاهم انهیموز

  زانیآو را آن و گذاشت کاپشن  بیج داخل را اش یگوش.  برخاست

 دراز و آمد کاناپه سمت به!) ها نزنه گولت طونیش وقت هی: کرد

 . قشنگم بخواب ریبگ  کن لعنت رو  طونیش( دیکش

 ... .  بزنه گولم طونیش دیبا چرا دادم  قول یوقت : گفتم  لبخند با 

 او یگوش به دن یرس یبرا یانقشه  داشتم لحظه همان در قایدق اما 

 . دم یکشیم

 .  است شرافتمندانه کارات همه که تو به نیآفر: داد  لمیتحو یلبخند 
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 . کردم  خاموش سرم  یباال  دیکل با را چراغ و بردم  باال یکم

 قهیدق ۴۵ از شتریب  دیشا. برده خوابش شوم  مطمئن تا شدم  منتظر آنقدر 

  کاناپه کنار تا نیپاورچ نیپاورچ. آمدم  نییپا تخت از آرام . بود گذشته

 ... . کردم  انداز ور بود یآرام خواب غرق که  را صورتش و رفتم

  داخل دستم. رفتم کاپشنش سمت به نیپاورچ شد راحت که المیخ

  مثل  دستانش که بودم  برنداشته را یگوش هنوز. خورد یگوش به بش یج

  غلط!... کردم   غلط: شد جدا نیزم از میپاها و شد حلقه دورم  به یطناب

 !... .  آراد کردم 

 .  رهید کردن غلط واسه کمی-

 به رو یطور خودش و گذاشت کاناپه کنج مرا اتاق روشن و کیتار در 

 . داد ینم خوردن  تکان اجازه من به اشاحاطه که نشست کنارم  من

 ینم فکر که نهیا تو بیع : شد  رهیخ  من به و دیکش دستم از را یگوش

 . شناسمت ی م برابر چند من یشناسیم منو  تو که اونقدر یکن

 .  خوابم یم رم یم گهید...باشه-
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 . بازگردم 

 که حقته خودت  نظر به: کردیم یخال را دلم ته جسورش  و یجد نگاه

   ؟یبش هیتنب

 ... .  نه: دادم  سرتکان ده یترس 

 .  ییپررو یلیخ  نظرم  به: زد لبخند 

 .  خوابم یم  نباریا خورم یم قسم: دادم  فرو زحمت به را دهانم آب 

  چند یمعن هزار با یلبخند مهیضم  به را زشیآم طنتی ش  و درخشان نگاه

  من به را صورتش...)نهال دم یم بهت گهید شانس هی: دوخت من به لحظه

 مجبورت ی کن خطا پا از دست( کرد نجوا گوشم ریز و کرد کینزد

 ... .  یبخواب بغلم  صبح  تا کنمیم

 سرعت به بودم  شده آزاد که من و رفت عقب  انهیموز یلبخند با 

 ... .  پتو ریز دم یخز و دم یکش دراز تخت کنج... برخاستم

  را اشی گوش سمت به رفتن جرات کرد یم هم خروپف اگر گرید حاال 

 ... .  دم یخواب و دم یکش سرم  یرو را  پتو... نداشتم
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 را پتو. کردم  یم حس سرم  یرو را پتو ینیسنگ . بود کیتار جا همه 

 .  زد را چشمانم نور. دم یکش کنار

 یرو کنارم  را صبحانه که آراد به  ینگاه و دم یچرخ یکم آلود خواب 

 ... .  چنده؟ ساعت: انداختم بود کرده پهن تخت

 . عشقم  ظهره لنگ -

:  دم یکش باال را  خودم  و شد تر باز چشمانم. افتادم  شبشید حرف ادی به 

 !  یدیم رو یگوش ظهر امروز یگفت

  بشیج از را ام یگوش داد تکان یسر. کرد نگاهم  تیرضا لبخند با 

 حداقل: گفت گرفتیم سمت به را آن که یحال در و آورد رونیب

   .بشور رو صورتت

 ینگاه نگران. بود زده زنگ مرتبه ۴۲۳ یرعلیام. بود یگوش یپ حواسم

 ! ؟یزد یگند  چه باز!!!... آراد: بود شده یخال دلم ته. انداختم او به

  ریام. نکن تیاذ خودتو: زد لبخند آسوده یالیخ با خورد یم کهیحال در 

 . تموم  حرم، میریم هم بعد... نجایا رسهیم گهید ساعت هی یعل
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   م؟یبش عقد حضرت یپا یندار  دوست...نجایا میاومد راه نهمهیا-

  زنگ یکس... نبود دسترس در ظاهراً اما زدم  زنگ یرعل یام به بالفاصله 

 دست در یپاکت  با هم بعد رفت در جلو تا و برخاست او. زد را اتاق

 .  بازگشت

  او تعجب با. کرد رها تخت یرو  را پاکت و نشست ش یجا سر دوباره 

:  بود یطب شگاهیآزما کی به متعلق  پاکت. داشتم نظر ریز را شیکارها و

 !  ه؟یچ نیا

  جواب: دیکش یبلند نفس. دیرسیم نظر به آرام  اما یجد. کرد نگاهم

 .  منه یها شیآزما

 شیآزما که چته تو مگه: شدم  لیمتما سمتش به  و شد پاره دلم بند 

 ! ؟یداد

 کنجکاوترم  مکثش. بود یراض اما نگران یکم نگاهش. شد ره یخ من به

  نداشته یبد یماریب کردم یم دعا فقط و بودم  گوش  پا تا سر. کردیم

 . کردم  میعق خودمو من... من: باشه
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  من و یبود الیو تو که یروز اون نهال: شدینم خارج دهانم از یکالم

  عالقه هم به دونم یم  چون گفت... زد زنگ بهم یرعلیام رون، یب تا رفتم

  شده رهیخ دهانش به فقط) بگم  بهتون زودتر رو یزیچ هی دیبا نیدار

  یماریب گفت (  ستیچ هیقض نمی بب تا دم یکش ینم  نفس یحت و بودم 

  ایدن به یابچه... یزمان اگه یعن ی... ده یرس تو به یارث طور به مادرت

  بار ریز اما بچه، نه خوام  یم خودتو  من  گفتم بهش... خودت یاریب

  بده  اجازه و کنه سکیر تونهینم پدرت عنوان به گفتیم. رفتینم

 که یبکن رو یکار همون و یبش حامله روز هی ممکنه. میکن ازدواج

  رهی خ من به. دی چرخیم سرم  دور ایدن. بودم  او واج و هاج...)کرده مادرت

  جلومو خواستمی نم. یبفهم و یبزن  حرف باهاش خواستم ینم من( شد

 ... .  همه حاال اما. یریبگ 

 من ینکرد فکر لحظه هی یحت... لحظه هی آراد: دیلرز میلبها زده بهت

   کنم؟ نگاه عمو زن و عمو یرو تو دیبا چطور

 . بفهمه یکس ستین قرار هم وقت چیه... دونهی نم کس چیه-
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  یزندگ واسه خودمون : کرد بلندتر را شیصدا هم او و  کرد نگاهم یجد

...  یمتیق هر  به. نهال خوامتیم  من... تو و من. میگرفت  میتصم خودمون

 بودم  مطمئن. ی کن یم بدبخت رو  خودت چطور نمیبب  نمی بش تونستم ینم

  یشد یم یالدنگ  کی زن یرفت یم  هم بعد... یزنیم پس بازم  منو یبفهم

  ینم من... نه  ای اومده باال شکمت نمی بب دیلرزیم تنم دیبا روز هر که

 زده خجالت ای مونیپش که نکردم  یکار. نمیبب رو زایچ نیا خواستم

  را جانمیب دست کرد نگاهم ترآرام ... )یدار راه هی فقط  هم تو. باشم

 محرم  هم با میر یم یآ یم ظهر امروز ( دیبوس را انگشتانم سر و گرفت

  یبرا... شدن خوشحال هم یلی خ. گرفتم اجازه  مامانمم  و بابام  از. میش یم

 ... .  کردن دعوت مهمون. منتظرمونن شب

  

 که او با یطیشرا نیچن در سالها  آن تمام  گذشت از بعد شد ینم باورم 

  همراه بکند میبرا یفداکار هرجور است حاضر که بودم  مطمئن حاال

 بود یکس چه مادرم  بفهمم من تا بود افتاده اتفاقات نیا تمام  ییگو. شوم 



 

Page | 311 هر اگر دیشا. خوردیم رقم خودم  مرگ  با فرشته کی  آوردن ایدن به و  

 یم ازدواج  آراد با شی پ سال چند من و افتاد ینم اتفاقات  نیا از کدام 

  ام یواقع مادر و  پدر یزندگ هیشب ی زیچ قا یدق مانیزندگ سرانجام  کردم 

 دوست را آراد شهیهم من کردم یم فکر خوب که حاال   وگرنه شد یم

 بودم  که او با. بردم  یم لذت بودم  توجهش مرکز نکهیا از شهیهم. داشتم

 ... .  خواستم ینم  آن از شتر یب یزیچ  و داشتم زیچ همه

  

   "ان یپا"                              

 


