
    

 

 

 1014رمان:  کد

 جا نگذار یزندگ نیا انی: مرا م نام

 ParyaAhmadi98:  سندهینو

 : عاشقانه ژانر

 ghazanfarak،Elif ،*afsoon  ،nadiya_m: *راستارانیو

 : خالصه

داشتن و  یما مشکالت یکه مثل همه هییهاآدم یجا نگذار، داستان زندگ یزندگ نیا انیم مرا

و  هودهیب یهااز کل کل یداستان خبر  نی. تو اسازنیدارن آينده رو م ان،یدارن با اون کنار م

 شیاز #طوفان زندگ تونهیم دید دیکه با یو دختر عاشقونه آرام  هی. ستین یاجبار  یهاعشق

 ...رهبگذ

 

 نام خدا به

 "مقدمه"

 ام...خفته یادهایام و فر مانده من

 درخشانم... یهاام و اشکمانده من

 ...فروغمیام و نگاه بمانده من

 ام و...مانده من



 ...دهمیرا م زمیچ یهمه

 فقط،

 جا نگذار!  یزندگ نیا انیم مرا

 

 .دیآ یاز راهرو م ییقدم ها یصدا یشکند.گهگاه یسکوت م یاتاق را فقط همان صدا سکوت

 دشوار است. میبرا یهمه روزمرگ نیا رم،تحملیگ یبد منظره م یفروغم را از پنجره  یب نگاه

 بودنش کمى دلم را تسكين مي دهد. یاتاق با خال نیاما؛ا

تو  یهست ول زیکه همه چ نجاستیا رونی.بهتر از بستیهم ن گرید یزهایچ ،یستیکه ن تو

 !یستین

!رنگش همان طور مانده،ولى باستیکنم.درست مثل روز اول ساده است.ز  یگردنبندم نگاه م به

 !یاهینبودن پر از س نینبودن زشت است،رنگ ا نیو ا ستین گریعشق ما چه؟ د

 کنم. یبد منظره نگاه م یو دوباره به پنجره  رمیگیم نتمیاز تنها ز  چشم

 

 فصل_اول#

 

 داشت. یساعت فرصت خداحافظ میچمدانش نگاه کرد،وقت رفتن شده بود.ن به

 از ساعت گرفت و به سمت سالن قدم برداشت.نگاهش به پدرش افتاد. نگاه

 حواســش کجاســــت؟! خـــــــــدا داند! یبود ولـــ یدر کتاب سرش

مبل کنار پدرش  یود.روچرخاندن سرش بدنبال مادرش گشت.انگار باز در آشپزخانه ب با

 .ستیدانست چ یگشت که خودش هم نم یم یز ینشست اما او همچنان در کتاب دنبال چ



 بابا-

 بلند کرد. سر

 بله بابا جان؟ -

 !رمایادامه داد(دارم م یباهام؟)با لبخند تلخ نیکن یخدافظ دیخوا ینم -

پدرش را و تنها توانست سرش  ریرا نتوانست کنترل کند.اشک تار کرد تصو شیصدا انیم بغض

 .اندازدیب نییرا پا

را هم از  انیگر  دیکه ناه یاش آشکار شد.جور  هیبازوانش که قرار گرفت هق هق گر  انیم

 آشپزخانه خارج کرد.

 او با آرامش گفت: دنیبا د ناصر

 ؟یار یآب م وانیل هیجان، دیناه-

 آشپزخانه شد. یتکان داد راه سر

 .دیصر باعث شد به خود آنا یآرام و شرمنده  یصدا

 ...یخوایخودت نم یشیم تیاذ ییتنها گمینرو،م گمیآرام جان.من که م -

 دهان گشود یسخت به

 بابا. هر لحظه اش برام عذابـــه! سمیوا نجایا تونمینم گهی... من دیتنها كه نيستم،ول -

 گفتن پدرش ساکت شد. سیه با

 آبو بخور. نیا ایپاشو دخترم،ب -

 یمامان یبود.خودش را لعنت کرد و گفت: مرس یسر بلند کرد. چشمانش اشک دیناه یصدا با

 از شما سخته که ... یدرو گه،انقدید دی،ببخش

 نداشت اما! یدوباره بغض کرد.دروغ نگفته بود،وابستگ و



 را هم به خود چسباند انیگر  دیآب خورد.بلند شد و ناه یکم

 که! رمیبم رمیکنم.نم یدرس بخونم، زندگ رمیدارم م گه،ینکن د هیمامان...گر  -

 هق هقش تشر زد. انیم دیناه

 !یزن یم هیچه حرف نیبچه،ا ریزبونت رو گاز بگ -

 را از خودش جدا کرد دیو ناه دیخند

 رمیگیچشم گاز م -

 آن فشرد. یآورد و دندانش را رو رونیزبانش را ب یبه شکل مسخره ا و

 لبش نشاند. یو ناصر لبخند رو دیآرام ناه ی خنده

 نمش؟یمن بب ادیآرشام نم نیا -

 آمد. نییاز پله ها پا یجمله اش را کامل نکرده بود که آرشام با سرخوش هنوز

 !نجايىیتو که هنوز ا یعه آج -

 ساله اش برد. 18کرد و دستش را به سمت گوش برادر  یظاهر  اخم

 زودتر برم؟ یهــان؟ دوس دار  -

 خوشحالم.. کنى،انقدریم تینو اذفقط م یینجایا یآره بابا وقت -

 اش بود. یناراحت یایگفت. چشمان سرخش گو یم دروغ

 سمتش رفت و در آغوشش گرفت. به

 .شهیهامون تنگ م تیو اذ یز یکرم ر  یمن دلم برا یمعرفتى!ول یاز بس ب -

 .زدیم ادیرا فر  شیسفت دستان آرشام و سکوتش سنگ نشسته در گلو حلقه

 .دیخفه اش را شن یصدا



 .نطوریمنم هم -

 را از خود جدا کرد و دوباره به سمت ناصر برگشت. او

 ..میو رفت میخالصه بابا جون...اگر بار گران بود -

 واسه من! یوقت بار نبود چیدوباره دوباره بغلش کرد و گفت: تو ه ناصر

 .دیپدرش را بوس یتلخش را پنهان کرد و گونه  لبخند

 به آرشام نگاه کرد و گفت (آرشامم بلده مراقب خودش باشه..) نیمواظب خودتون و مامان باش -

 با غرور لبخند زد. آرشام

 شدمـــا! یمرد گهیبلـــه د -

 .دیرا هم بوس دینگفت.ناه یز یو چ دیخند

 هست. ژنمیب شم،تازهینکن مامان.منم خوب م یخودخور  -

 نبود؟'' یخوب شدن کاف یفکر کرد"دوسال برا و

 .دیآرشام رفت و گونه اش را بوس سمت

 آرشام! ایگوشش گفت:مراقبشون باش در

 بزرگه. یچشم آج -

 .دیکش یقیعم نفس

 اط؟یح یتو یار یرو م که؛چمدونمیبال داداش کوچ یچشمت ب -

اعصاب  ی برهیبرد تا و بشیسر تکان داد و سمت راهرو رفت.او هم دستش را به سمت ج آرشام

 خوردکن را قطع کند.

 گوشش گذاشت یرا رو یگوش



 جلو در... امیاالن م -

 منتظر ماست... ندهیکه آ ایگفت: پس بدو ب یشاد یبا صدا یلیل

 گفت و قطع کرد. یآورد"اومدم" یرا در م شیزد.داشت ادا یقیلحن گفتارش لبخند عم از

 به پدر و مادرش نگاه کرد. دوباره

 باهام تا جلوى در كه مياييد؟ -

 رفت. یو ناصر سر تکان دادند.دور زد و به سمت خروج دیناه

 در و درحال خوش و بش با دوستانش است. یداد که جلو ینشان م نیخانه نبود و ا یتو آرشام

 .دیرا شن دیناه یاز خروج صدا قبل

 قرآن رد شو. ریاز ز  ایب -

 دستان مادرش افتاد. یرنگ تو دیو نگاهش را به قرآن سف برگشت

 رد شد. رشیبر آن زد و از ز  یبوسه ا سمتش رفت به

 با دوستانش است. یکه در حال خنده و شوخ دیدر خارج شد،آرشام را د از

 شد. رهیخ یلیو ل نیسار  به

از دست رفته اش  یو عزادار آرزوها کیبه او باعث شد در غم او شر  شانیکه وفا یدوستان

 باشند.

 کند به سمتشان راه افتاد. شتریرا ب شینیر یش کردیم یکه سع یلبخند تلخ با

 سالم -

 کردند. یهر دو جوابش را دادند و با پدر مادر دوستشان هم خوش و بش نیو سار  یلیل

 ؟یجا نذاشت یز یگفت:چ یلیل



 برداشتم. زوینه،همه چ -

 ...گهید میگفت:خب پس بر  نیسار 

 بودند. افتهیوقت نبود که در آن اسکان  یلیکه خ یو به خانه نگاه کرد.خانه ا برگشت

فاصله از پدرش  یکه با کم یبودند و آرشام ستادهیپدر و مادرش نگاه کرد که کنار هم ا به

 بود. ستادهیا

 و بوى شهريور شهرش را به ريه كشيد. دیکش یقیعم نفس

 تر! دیسف دیتر،شا بایز  دیروشن تر،شا دیشا یا ندهیآ یو به سمت دوستانش رفت برا دیچرخ

*** 

 برگشت. نیسرسبز اطرافش گرفت و به سمت سار  یرا از جاده ها نگاهش

 ؟یآموزشگاه چند تا کالس دار  یحاال تو تو نیگم سار  یم -

 بود. سیلبخند زد.عاشق تدر  نیسار 

 !نیه،چجور یچ انیجر  نمیبرم بب دیدونم من با ینم -

 تکان داد. سر

 ستیکه خوندن بد ن هییکه اونجا بخونم،جا نمیعاشق ا یدون یخوبه ...م -

 !گهیکه کشفت کنن د نهیهمانطور که حواسش به جاده بود گفت: منظورت ا یلیل

 دیخند

 نه بابا ! من قبال کشف شدم! -

 .دیدیرا م ژنیب دیشد، با رهیخ رونینکرد و از پنجره به ب انشانیبه سکوت نشسته در م یتوجه

*** 



 کند! یچانه زده و زل زل نگاه م ریاورد و دست ز  ی.او هم کم نمکنمینگاه م رهیمهرداد خ به

 بد منظره! ی.و باز هم ، پنجره رمیگ ینگاهش م یدل از قهوه ا باالخره

 شنومیرا م  شیصدا

 !یآورد یقبال کم نم -

 را باختم. زیهمه چ شیوقت پ یلیکه کم آورده ام.خ دانستمیکند.خودم م یادآور ینبود  یاز ین

 ؟ینیساکت بش یخوا یم ی:آرام تا کدیگو ینشده انگار که م یعاد شیهنوز برا سکوتم

 .ستدیا یم کمیشود و نزد یکه بلند م ندیب یدانم چه م یکنم.نم یم نگاهش

آرام  یهمه برا ،دلیگم؛ولیرو م نی:متاسفم که هر بار ادیگو یکشد و م یگونه ام م یرو دست

 قبل تنگ شده.

 که تو را داشت تنگ شده! یآرام ی!دلم برانطوریخودم هم هم دل

 *** 

 #فصل_دوم

از  یلیو ل نیشش صبح بود و سار  کیبودند.ساعت نزد دهیرس الیبود که به و یساعت چند

 شده بودند. هوشیب یخستگ

 ادهیپ یساعت برا نیرفت. ا یاش گذاشت و به سمت خروج یشلوار ورزش بیرا در ج یگوش

 بود.هرچند که خسته بود. یعال یرو

 پر دار و درخت گذاشت. ابانیرا باز کرد و قدم در خ یخروج درب

 .دیکش یقیعم نفس

و خوش آب و  بایز  یشمال بود و جنگل ها یداشت ول یخوب یهم هوا رازیچند که ش هر

 !شیهوا



 بخورد. یمقابل بود،كه بازشدن درب باعث شد تکان یالیو اهرنگیهنوز به درب س چشمش

ت و به سمت پل دوست . چشم از فرد مقابل گرفدیسرش کش یاش را رو یگرمکن ورزش کاله

 .دیاش دو یداشتن

 گذراند. یها را از نظر م ییبای.ز دیدو یبود که م قهیده دق کینزد

 پر رنگ! نطوریسبز، هم نطوریپاک، هم نطوری. همدید یم نطوریرا هم زیهمه چ یروز 

 کرد! یاعتماد م شیبه زور به چشم ها یاما، گاه االن

آب  یتوانست صدا یبود.لبخند زد؛م دهیپل رس کی.حاال به نزدستادیو ا دیکش یقیعم نفس

 کردند! یبدو بدو م یبود االن کل ژنیخروشان رودخانه را بشنود.اگر ب

 باعث شد به عقب نگاه کند. ییپا یحرکت مجددش را شروع نکرده بود که صدا هنوز

 آمده بود. رونیب اهیدرب س یبود که از خانه  همان

 نیاز ا یکه مشخص بود روشن هستند ول ییچشمها را به نگاه او دوخته بود، شیچشمها

 توانست رنگش را تشخص دهد. یفاصله نم

آهسته  یپوش و با قدم ها یتوجه پشت کرد به جوان خاکستر  یب یقلبش تند شده بود ول تمیر 

 به سمت پل رفت.

 نفسش را اریاخت یتند از کنارش رد شد و جلو افتاد.ب مهین یلحظه بعد جوان با قدم ها چند

 فوت کرد.

هم در قاب نگاهش بود.همانطور که قدم  بهیغر  کیپر رنگ اطرافش  یها ییبایعالوه بر ز  حاال

 کرد. یشد حرکات او را هم دنبال م یکند تر م شیها

پل نشست و به  یبه خودش کش و قوس داد.بعد لبه  ی. کمستادیا دیپل که رس یها مهین به

 نگاه کرد. شیپا ریآسمان نگاه کرد.چشم از او گرفت و آسفالت ز 

 کرد،آرام اما چشم از او گرفت. یافتاد؛نگاهش م بهیسر بلند کرد. نگاهش به غر  دیپل که رس به



و  کیآن گذاشت،به رودخانه نگاه کرد.رودخانه تار  یسمت لبه پل رفت.دستش را رو به

 برد و گردن بند را در آورد. بشیج یتو ترسناك!لبخند زد.دستش را

 و رو کند. ریخاطرات را ز  نیاز ا شتریخواست ب ینکرد،نم نگاهش

 نیکه ا یا بهیاو مانده بود،خودش و غر  چیرا جلو برد، چند لحظه بعد انگشتان پر از ه دستش

 بود. دهیرا د بیدل کندن عج

 فراموش نکند! چوقتینافرجام نگه داشته بود تا ه یکه از آن نامزد یگردنبند

 بس بود گرید اما

 هوا زل زد. شیچانه زد و به گرگ و م ریز  دست

 که انگار او هم منتظر طلوع بود. یا بهیو غر  ندهیبعد او بود و طلوع آ قهیدق چند

 گرفت. شیبود که راه برگشت راه در پ امدهیدر ن دیخورش هنوز

*** 

برد و دوباره به  نیی.سرش را پادیآ یمت مس نیبا عجله به ا یشخص دیخانه بود که د کینزد

 آسفالت نگاه کرد.

خطاب قرارش  یخوب بود! کس یداشت ول یچه جاذبه ا اهیبود جاده س دهیخودش نفهم هنوز

 داد

 رو... یکیداداش تو  دیببخش -

 بالفاصله دوباره گفت: یرفت ول ادشیبلند کردن سرش جوان مقابلش حرفش  با

 بره؟! ینور یآدم احمق ا هی یدی! شما ندالیخ یکه... ب کردمیفکر م خوامیعذر م-

آرام آمده بود را نشان داد از لحن و جاخوردنش خنده  شیکه چن لحظه پ یر یبا دست مس و

 اش گرفته بود



 رفت! ینور ینفر ا هی یدونم ول یکه احمق باشه رو نم نیا -

 بود؟ یاز لطفتون،فقط لباسش چ یعجله تشکر کرد و گفت: مرس با

 فکر کرد یکم

 دونم!دقت نکردم. یامم نم -

 احمق بود! ی بهیبعد از تشکر مجدد از او دور شد و آرام حاال در فکر لباس آن غر  پسر

**** 

 کند. یصحبت م نیدانشگاه و استاد آذ یدرباره  جانیدارد با ه یلیل

 کنم از حرف یاشک نشسته در نگاهش است.دستم را که بلند م یپ شتریمن حواسم ب یول

 دارد. یزدن دست بر م

کند.باالخره اشکش  هیکشم،انگار که اجازه داشته باشد گر  یگونه اش م یدستم را رو یآرام به

 :دیگو یفشارد م یمرا در آغوش مهربانش م یو در حال ردیگ یراه م

 آخه؟! یبش ینجور یا دیآرام جونم...چرا با -

 شده ام؟ زیچ یب نگونهینداشتم که با رفتنت ا چیمن از خود ه یعنیفکر هستم! نیهم در ا من

 *** 

 #فصل_سوم

 

 کرد . فیتعر  یلیل یصبح را برا انیصبحانه جر  زیم سر

که  دندیشیاند یم نیبه ا اریاخت یهر دو ب نیو سار  یلیزد ل یاز آن پسر عجول حرف م یوقت

 خوشحال است" نجای"چقدر آرام ا

 ؟ یشاد شیپ میبر  یگم حاال ک یم -



 .ششیپ میر یم یعصر  نیو گفت:هم دیرا نوش شیاز چا یجرعه ا یلیل

 تنگ شده بود. یلیخ هیر یخ یبرنامه ها نیا یدلم برا یذوق گفت: وا با

 .یبود که ما هم بود شیبار دوسال پ نیطور.آخر  نیهم با لبخند گفت: منم هم نیسار 

 دایرا پ یلعنت ژنیاگر بشد فقط  ی"آرام" م یو با خواندن کم رفتیدر فکر بود.خوب بود!م آرام

 کرد! یم

 

*** 

 شدند. ادهیهر سه پ فشانیرا پارک و بعد برداشتن ک نیماش یلیل

بارون  هیکه آسمان را پوشانده بود نگاه کرد و گفت:اوه اوه فکر کنم  یا رهیت یبه ابرها نیسار 

 !میدار 

 !گهید نهیشمال هم ی...هوامیگفت:داشته باش یالیخیبا ب آرام

 !ستیبا خودشم معلوم ن فشیگه،تکلید نهیهم شیبا اخم گفت:بد یلیل

 نگفت. یز یو چ دیخند آرام

 رو به رو شدند. یادینسبتا ز  تیورود به سالن با جمع با

 ...!نجایلب گفت: چه خبره ا ریز 

 یخندان "شاد ی افهیآمد!که البته ق یغیج یکامل جمله اش را نگفته بود که صدا هنوز

 !دهیکش غیج جانیداد از ه یمهربان" نشان م

 آرام جان...-

او سفت در  یوحشت زده  ی افهیتوجه به ق یرا گفت با عجله به سمت آرام آمد و ب نیا

 آغوشش گرفت.



 هم نداد. یحرف زدن به کس مهلت

 بهترم شد! گهیکه با اومدن تو د میداشت ژهیبرنامه و هیبود !امسال  یجات خال زم،چقدیعز  یوا -

 افتاد. یلیو ل نیغوش خود دور کرد که ناگهان نگاهش به سار را از آ آرام

و  یلیکه حاال ل یا یزده به شاد رونیو با چشمان ب دیآرام از جا پر  نباریکه ا دیکش غیج دوباره

 .کردیچالند نگاه م یرا در آغوشش م نیسار 

 درآورد! یباز  عیضا یادیداد ز  یآمد نشان م یکه م یز یر  زیر  یخنده ها یصدا

قبل  یدید ویرو بگو.ک ؟راستشیشد یجانیرا بلند کرد و گفت:خانم مهربان! باز شما ه شیصدا

 ؟یکرد یاز ما که ذوقش رو با چلوندن ما خال

 در گوش آرام گفت. یز یگل انداخته خم شد و آرام چ یو با گونه ها دیخند یشاد

 زد! یم رونیآرام از کاسه داشت ب چشمان

 نــــه!-بلند گفت یصدا با

 سر تکان داد. یشاد

 اره! -

نگاه کرد و با  یلیشانه به ل یرا به خود فشرد.از رو یو سفت شاد دیکش یکوتاه غیآرام ج نباریا

 کرده. یخاستگار  یگفت: سام یلبخوان

 او هم در آمد. یخنده  یتکرار کرد که صدا نیو در گوش سار  دیخند یلیل

 ؟یبر  یبه سر م یچه مرحله ا یخنده او را جدا کرد و گفت:حاال تو با

 نازک کرد. یچشم پشت

 مرحله ناز کردن عشقم... -



کرد گفت:باز خوبه  یکه مثال با چندش نگاهشان م یآن سه بلند شد و آرام درحال ی قهقهه

تو تختت  شی( من گفتم برددیشن یکه فقط شاد یآورد جور  نییرا پا شی)صدایکن یناز م یدار 

 !گهید

 هر چهار نفر را ار جا پراند. ییبزند که صدا و خواست آرام را دیکش یغیج یشاد

 د؟ینگرفت اهیاشت یا گهید یرو با جا نجایخانما ا -

 لب گفت:اوخ اوخ آقا دوماد اومد! رینگاه کرد و ز  اریدرهم سام یبه اخم ها آرام

 ادامه داد بلندتر

 .میکرد یآقاشون)!( صحبت م یدرباره  می!فقط داشتانیشا ینه آقا -

 شد. اریسام شیو باز شدن ن یمقدمه اش باعث در آمدن چشم شاد یب ی جمله

که در سالن بودند حاال با خنده به آنها  ی.البته تمام کساندندیخند یم زیر  زیر  نیو سار  یلیل

 کردند. ینگاه م

 و بعد آرام خندان نگاه کرد. اریگلگون به سام یبا چهره ا یشاد

 لب گفت:دارم برات آرام خانم. ریز 

 :زدیرا بر  یداشته و نداشته شاد یاما قصد داشت آبرو آرام

 هست حاال؟ یام؟کیدر م یباالخره منم از دبه ترش یعنیزم؟شوهر؟یعز  یدار  یچ-

 داد در جمع نباشد. حیترج یو شاد رفتیخنده کم کم باال م یصدا

 آشنا افتاد. یخنده ها باالتر رفت و نگاه آرام به دو چهره  یصدا یدور شدن شاد با

 کردند.  یاحمق هردو نگاهش م ی بهیپسر عجول و غر  نآ

*** 

 پنجره بسته است.خودم آن را بستم. یپرده جلو نباریا



 را تحمل کنم! یبرف یتوانم هوا ی...من نممن

 ها انگار امروز بر سرم آوار شده اند. غم

 خورد. یکنم.چند تقه به در م یرا به دور زانوانم حلقه م دستانم

 .ی:مهمون دار دیگو ی.با لبخند منمیب یهرداد را مکنم و م یم نگاه

 شود. یوارد م یو کس ستدیا یکنار م یکم

اما با لبخند به سمتم  نیکنم.سار  یاست.خاموش شدن چلچراغ چشمانم را حس م نیسار 

 .دیآیم

 کنم. یو من فکر م دهدیآغوشش فشارم م در

 که مرا آرام کند؟!آرامِ  آرام! ستیتو چرا ن آغوش

 *** 

 چهارم فصل

 انیخوش و بش کرده بودند و حاال در م اریگذشت.با سام یم یاز رفتن شاد یا قهیدق چند

 شان بودند،همه بودند. یمیدوستان قد

آنها لبخند زده  دنیکوچکش!با د الونیهشت ساله با آن و هیزن، تا هان تاریگ ریگوشه گ یرضا از

 بودند.

 آشنا کرد. دیرا با عضو جد آن ها اریکردند و سام یهمه صحبت کوتاه با

احمق با اسم  بهیاست و آن غر  انیاسمش مهان پو دانستندیپسر عجول که حاال م همان

 زند. نیسوم گروه آنها،آرل اریجذابش؛طوفان افشار!و 

اگر آنها  شیسال پ اریبودند.به گفته سام یداشتند و هم نوازنده خوب یخوب یسه هم صدا هر

 اند. مینبودند تمام برنامه ها ناتمامم م



 کردند جمع شده بودند. یکه هر سال برنامه را اجرا م یدر سالن بزرگ یهمگ حاال

 نطوریهم شهیکرد،هم یم یشالش را از دور سرش باز کرد و کنارش گذاشت.احساس خفگ آرام

 بود.

 كند! به بعد مقنعه را تحمل نیاز ا دیدانست چطور با ینم فقط

 بوده و االن! شی.سال پدینبود.آه کش ژنیبودند،اما ب ادیکرد و به جمعشان نگاه کرد.ز  یپوف

 بود. انیاو را به خود آورد.مهان پو ییکرد که صدا ینگاه م یاخم به نقطه ا با

 زنه؟ یم یآرام خانم چ -

 زد. یشخندین اریسام

 چهچهه زدنه! یتو شونیزدن ا تینها -

 .دیکرده بود پرس ریکه ذهنش را درگ یکردند.طوفان سوال دییو تا دندیبه جز آن سه خند یهمگ

 یساز  هی دی...حتما با یعنید؛یکن یرو که فقط بخونه قبول نم یبودم شما کس دهیمن شن -

 بزنه! یز یچ

همه  گهی.اصال دنهیبه دل ميش یلیخب آرام صداش خ یجواب داد: درسته،ول یشاد

 و هم بلبل گروه گذاشتن!اسمش ر  شناسنشیم

خبر داشتند و  تیحساس نیخنده اشان را قورت دادند.همه از ا هیآرام درهم رفت و بق یها اخم

 .اوردیکرد.کم ن یبه او نگاه م طنتیبا ش یحاال شاد

 عروس خانوم! فاتیاز تعر  یمرس -

وسط نگاه عاشقانه  نیشد و ا یعروس کرد باعث خجالت مجدد شاد یکلمه  یکه رو یدیتاک

 صحبت کرد. نیآرل نباریبه دل آرام نشست.ا بیبه او عج اریسام

 م؟یرو بشنو نیدلنش یصدا نیما هم ا شهیم -



 زد. یلبخند کمرنگ ارینگاه کرد.سام اریرا باال داد به سام شیابرو یتا آرام

رو  رشیتاث خوامی.مدیهمراهش بخون دیبا تونیکی شه،اولیکه نم یالک ینطور یهم یباشه.ول-

 .دینیبب

 طوفان باهاش بخونه. گمیگفت: من م یشاد دیبگو یز یچ یکه کس نیا قبل

 ندارم. یباال داد و گفت: من مشکل ینگاه ها سمت او برگشت.شانه ا همه

 ؟یعنیمطمئن باشم  -

 !ستمیطوفان درهم رفت و گفت: مهان من بچه ن یمهان بود.اخم ها یصدا نیا

 نشو عجقم! یرا به دست طوفان داد و گفت: من قبول دارم ،عصب تاریبا خنده گ نیآرل

 یبلندشد.رو کرد سمت آرام که با لبخند نگاهشان م هیخنده بق یطوفان درهم و صدا صورت

 کرد.

 بزنم؟ یچ -

 ...گمیدونم.شما بزن اگه بلد نبودم م ینم-

ام با لبخند چشم .و آر دیتارها کش یدستش را رو یقیسر تکان داد و بعد از نفس عم طوفان

 ها غرق شد. یملود انیبست و م

 .دیچیپ انشانیطوفان بود که در م یبایز  یبعد صدا یکم

 خواستم برم رفتم ینم

 اگه رفتم مونمیپش

 از عشقت رمیم یم دارم

 از عشق تو سر رفتم من

 تونم که برگردم ینم



 احساس تو بد کردم به

 اومد شیپ یچ دمینفهم

 قرمز بود و رد کردم که

 

 را شکار کرد، آدم را انگار جذب ميكرد. شیکه چشم ها کردینگاهش م ریتح با

 نوبت او بود.چشم بست حاال

 

 ستیهر وقت که بارون هوا

 ستیفکر من چراغون تو

 از خاطرات تو پرم

 یدونیاست که م ییهمونا

 

 دم کی رهیم ادمی مگه

 که من زنده ام یهر وقت تا

 یغزل شعر  یبان تو

 ام ندهیاالن هم در آ هم

 شتیپ امیخواد ب یم دلم

 دوشت یسر رو بزارم

 از عشقت رمیم یم بگم



 گم شم تو آغوشت! برم

 بارون بود ریو تو ز  من

 میجون هم قسم خورد به

 میچشم هم نگاه کرد تو

 میاز عشق مرد میکرد نگاه

 کردیباعث لبخندش شد.به طوفان که با لبخند نگاهش م هیبق نینگاه سرشار از تحس نباریا

 .دیرا شن شینگاه کرد.صدا

 شما باشه. یدوست دارم قسمت بعد هم با صدا -

 تکان داد. یزد و سرش را کم لبخند

 

 خواستم برم رفتم ینم

 اگه رفتم مونمیپش

 از عشقت رمیم یم دارم

 از عشق تو سر رفتم من

 تونم که برگردم ینم

 احساس تو بد کردم به

 اومد شیپ یچ دمینفهم

 قرمز بود و رد کردم که

 



 شتیپ امیخواد ب یم دلم

 دوشت یسر رو بذارم

 از عشقت رمیم یم بگم

 گم شم تو آغوشت! برم

 بارون بود ریو تو ز  من

 میجون هم قسم خورد به

 میچشم هم نگاه کرد تو

 میکرديم از عشق مرد نگاه

 

 عاشق عشقم هنوزم

 تو فراموشم یشینم

 

 یعشق یباز  شیآت تو

 احساس خاموشم نیا یتو

 

 شمیپ یایشد ب یخوب م چه

 شه آغوشم یعطر  یایب

 یهست میجون و زندگ تو

 نوشم یاز عشق تو م من



 

 شتیپ امیخواد ب یم دلم

 دوشت یسر رو بزارم

 از عشقت رمیم یم بگم

 گم شم تو آغوشت! برم

 بارون بود ریو تو ز  من

 میجون هم قسم خورد به

 میچشم هم نگاه کرد تو

 میاز عشق مرد میکرد نگاه

 قرمز( – دی)ام

 

 ؟یتا بناگوش باز بود گفت: طوفان...تو هم برنامه دار  ششیکه ن یدست زدند و او در حال همه

 .خونمینه...من نم -

 صدا فوق العاده بود. نی،ای؟ولیخون یمبهوت گفت: نم آرام

 داره آرام جان! لی_ دل اریسام

 نگاه کرد و سر تکان داد اریسام به

 .شدیخوب م یلیشد.خ فیح -

 هم شما خوندى؟ شیگه،سال پ ی:آرام راست منیسار 

 نخونه! میگ یخوند که االن م شیسال پ - نیآرل



 نیاش از ا یاتیاخم آلود طوفان نشان از نارض ی" قناعت کرد.چون چهره یبه گفتن "اک آرام

 بحث داشت.

 دیسف یانویبود.به پ ختهیبهم ر  را شیتمام برنامه ها بایتقر  ژنیبود.نبود ب یناراض یکم اریسام

 مانده بود نگاه کرد و خطاب به آرام گفت: اری یگوشه سالن که ب

 ؟یکن یصحبت نم ژنیآرام تو با ب -

 ادامه داد. دیمتعجب او را که د نگاه

 برنامه باشه. یخواد امسال تو یامروز صبح که باهاش حرف زدم گفت نم -

نگاه  اریمتعجب چرخاند. دوباره به سام نیو سار  یلیبا چشمان گرد شده نگاهش را به ل آرام

 کرد و گفت:

 ؟یتو امروز با اون حرف زد-

 خبر از همه جا گفت: یب اریسام

 باهاش؟ یشده مگه؟توحرف نزد یخب،آره!چ -

 که در تضاد کامل با حالتش بود گفت: یبا خشم بلند شد و باچشمان پر از اشک آرام

 کرده و به من نگفته اونم فقط به خاطر... معرفت خطش رو عوض ینه، اون ب -

 بود رفت و گفت: ستادهیکه حاال ا اریکرد. به سمت سام ینداد. بغض داشت خفه اش م ادامه

 .ریو شماره اش رو بگ اریرو درب تیگوش-

 را به او داد. یکه آرام خواسته بود را انجام داد و گوش یحرف کار  یب اریسام

آرام و  یکردند. همه خبر داشتند. همه اوج رفاقت و دلبستگ یحرف به صحنه نگاه م یب هیبق

 حد آشفته باشد. نیکردند که او تا ا یبودند و حاال درک م دهیرا د ژنیب



کرد. بعد از ده بوق  یاعصابش بود اما داشت خودش را کنترل م یبوق رو -بوق  یصدا

 برداشت.

 ار؟ی: جانم سامژنیب

 .دیرس یخسته به نظر م یکه حاال کم یو دوست داشتن رایگ یبود. همان صدا خودش

 ؟ی: الو... سامژنیب

 ...یمعرفت یب یلیخ -

 : . . .ژنیب

 واقعا! ی... مرسژنیهمه محبت و رفاقت ب نیاز ا یمرس-

 : آرام...ژنیب

 م؟یکه ک ادتهی نمی! ببادتهیهه،پس هنوز اسمم رو -

 : ... ژنیب

 مه ات؟که االن فقط دختر ع ایت؟یآبج قت؟یرف-

 : گوش کن...ژنیب

 هم مهم... یر یبم ،یستیخوام گوش بدم!اصال برام مهم ن ینم-

 کننده بود. وانهیفکرش هم د یمرد،حت یم ژنیاش را ناقص گذاشت. اگر ب جمله

 ؟یبه سام یدیرو م ی: گوشژنیب

 بدهد. حیخواست توض یاالن هم نم ی.حتدیچک اشکش

 دست خودش نبود. شیراه افتاد. اشک ها یداد و به سمت خروج اریرا به سام یگوش

طوفان را  یطوس راهنی. پستادیمقابلش ا یبرنگشت. شخص یول ستادیکرد، ا شیصدا طوفان

 شد، شالش بود. دهیسرش کش یرو یز یداد. چ صیتشخ



 .دیرا شن شیکرد و خواست رد شود که صدا یتشکر  یآرام به

دوسش داره،که  یلیدختر عمه داره که خ هیگفت که  یم شهیشما رو فراموش نکرده،هم ژنیب -

قضاوت  یدیرو نشن لشیداره؛ تا دل لیکرده،کارش دل یدر حقش خواهر  یلیخ قه،کهیرف یلیخ

 نکن.

تمام سبزه و عسل  انیدر م ،یمدت آرام به چشمانش زل زده بود. چشمان سبز عسل نیا تمام

 نگاهش صداقت هم بود. یها

 حواسش را جمع کرد. اریسام یصدا

 منتظرش باشى! یشگیهم مکتین یگفت رو اد؛یراهه داره م یتو ژنیآرام، ب -

 دیچشمان " او" جا مانده بود. شا انیدر م یول ختیر  یاشک نم گریتکان داد و راه افتاد. د سر

 هم چشم ها در مغز او جا مانده بود! 

*** 

 اتاق اضافه شده. یصورت واریساعت به د کیانجام داده.  یدیکار جد مهرداد

نبوده  شمیکه گذشت و تو پ یزمان شیدوند و فکرم پ یهم م یاست که پ ییبه عقربه ها نگاهم

 .یا

 کنم. یپنجره نگاه م به

 یرا هم تو یز یچ یول ستین نیساعت دوست دارم. درست است که دلنش نیاز ا شتریرا ب او

 ...میمثل حماقت ها یز یکوبد. چ یصورتم نم

 ...میها اشتباه

 که تمام شد! یمثل عشق یز یمثل نگاهت وقت رفتن، چ یز یچ

 کشم. یم نفس

 #فصل_پنجم



 

شتاب زده اش در گوشش  یقدم ها یصدا یبودش ول دهینشسته بود که آمد. ند مکتین یرو

 .ردیاش بگ هیاول کار گر  نیخواست از هم یکه قرار گرفت چشم بست، نم شیبود. روبه رو

نفس  ی. صدادیشد، حواسش جمع شد. خود را کنار کش نیاش که با وزن دستش سنگ شانه

 .دیاو را شن قیعم

 .زنمیحرف نم ی: تا نگاهم نکنژنیب

چشمانش رنگ باخت.  انیاشک م دنیبا د ژنینکرد که لبخند ب یباز کرد. توجه چشم

 به چشمانش زل زده بود. میمستق

 بگو-

 نشست. کنارش

کنه از خودم دور  یکه منو به اون وصل م یز یخواستم فراموشش کنم؛ خواستم هر چ ی: مژنیب

 هم تو بودى! شیکنم. اول

 بود. رهیبه مقابل خ ژنیزد و نگاهش کرد. اما ب دور

کردم نه  یانگار داشتم تو رو فراموش م نمت،یخواستم بب یخواستم باهات حرف بزنم، نم ینم -

 اونو!

 چشمان پر از اشک آرام نگاه کرد. به

. من،من میبود قیرف ادیکه اون ب نی. اصال من و تو قبل از ایمن بود زینشد! تو همه چ یول -

بار با  هی یکردم. حت یم نیرو فراموش کنم. از روز اول خودمو لعن و نفر  زمیتونم همه چ ینم

نتونم خودم رو  دمیترس ی، قطع کردم، م دمیصدات رو شن یبهت زنگ زدم. وقت دمیشماره جد

 .ستادیبلند شد و مقابلش ا نزنم. آرام یو حرف کنمکنترل 



شد بپرسم چون اون بنده  یمن چقد نگران تو شدم! از مامانت هم نم ،یشعور یب یلیخ-

 !دیپرس یخدا از من حال تو رو م

 .ستادیهم ا ژنیب

 نه؟ ایکردم  یم دایخودم رو پ دیخواستم...من با یآرام تو هم منو درک کن، من م یدونم ول یم-

 .دیکالمش پر  انیم آرام

. مگه من قبل از اون نبودم؟مگه یکرد یم یمنو با اون قاط دیگرفتى. نبا یاز من فاصله م دینبا -

 یگرفت یسراغ من رو نم ،یدید یرو نم یاون بود که تو کس یقبل از اون خواهرت نبودم؟ وقت

زدى، حاال که اون رفته  یبه زور حرف م ؛یداد یجواب م یزدم سرسر  یهم بهت زنگ م یوقت

 که... ؟یازش دور ش دیهم هست که تو رو با اون آشنا کرده؟که با یآرام خانم هی فتادا ادتی

 نداد. ادامه

گوشش بود داشت حرف  یرو لیموبا یرا برگرداند و چشمش به طوفان افتاد که گوش شیرو

 .زدیم

گفت، چقدر بد شده بود و خبر نداشت!چقدر  یاو بود. راست م یها هیگال یاما پ ژنیب حواس

 شده بود. داریکرده بود و حاال انگار ب تیرا اذ انشیاطراف

کرده  تیرا اذ شیهمه کس و محرم رازها د،چقدریلرزان آرام افتاد.لب گز  یبه شانه ها نگاهش

 بود!

ز شده بود و حاال با یآرام به شدت دستش را پس زد.عصب یشانه اش گذاشت ول یرو دست

 هم..

 به من دست نـــزَ ن گهیتکان داد وگفت:د ژنیرا مقابل صورت ب دستش

 بلند گفت. ژنیدور شد،ب و

 ؟یعنی یکن ینم یق؟آشتیبود دق یحرفا چ نیمنظورت از ا ؟یر ی..حاال کجا میهو-



طوفان تمام شده بود و حاال  ی.تماس تلفنبافتیبه هم م اتیدنبالش راه افتاده بود چرند به

 کرد. ینگاه م ژنیبه ببا لبخند 

برد و کفشش را در آورد و به سمت  شیرا به سمت پا ستاد؛دستشیا ژنیب یکالفه از صدا آرام

خشکش زد و کفش محکم به  شیضربه را نداشت سر جا نیاو پرتاب کرد و او که انتظار ا

 شکمش خورد.

 " گفت و خم شد.ی"آخ

 دیرا شن ژنیب یبرداشت که صدا یدور زد و قدم آرام

 برهنه برى؟ یبا پا یخوایم-

زد.نگاهش به  یاش چشمک م یزرشک یراستش بدون کفش بود و حاال الک ها ی.پاستادیا

 یجاخال نباریا یپرتاب کرد. ول ژنیچپش افتاد با حرص آن را هم در آورد و به سمت ب یکفش پا

 داد و کفش پشت سرش افتاد.

شد،شالش را از سر  دهیها به سمتش کش نداد و دور شد.با ورودش به سالن همه نگاه یتیاهم

من  نیبزن یز یچ هیرفت گفت: یم یلیکه به سمت ل یشانه اش انداخت. در حال یکند و رو

 بخونم.

 نگفت ؛فقط رضا آهسته شروع به زدن کرد. یز یچ یکس

 بغض دارش خواند. یصدا با

و او باز هم  ختیاشکش ر  یی.چند جااوردین شیبه رو چکسیه یبار اشتباه کرد.ول چند

 سرسختانه مبارزه کرد.

جفت کفش مقابلش گذاشته  کیزل زد. شیتمام شدن آهنگ،به ناخن انگشت شصت پا با

 یآمد نگاه کرد و اجازه داد هر کار  یم شیکه به سمت پا ژنیشد،کفش خودش بود.به دست ب

 .دیرا شن شیکرد.صدا شیخواهد بکند!کفش را پا یم

 ؟یبخش یبگم غلط کردم م-



 نگفت. یز یچ

و  دیسرش کش یو بلند شد.بدون نگاه به چشمان منتظرش شال را رو دیرا عقب کش شیپا

 خوام برم خونه. یگفت:م

 بود! بای.لبخند گوشه لبش ز کردیبود و نگاهش م ستادهیرفت.طوفان کنار در ا یسمت خروج به

اش  یشانیتر شد.دستش را بلند کرد و کنار پ قیتکان داد و لبخند او عم یسر  شیبرا آرام

 گذاشت.

 اش در خاطرش ثبت شده بود.  یرفت ولى،برق چشمان اشک رونیب دشیرفت. از د رونیب آرام

 "یامدین گریو د ی"رفت

 شود. یجمله در ذهنم تکرار م اين

 آرام است و االن آن را فراموش کرده ام،هم خودم را،هم آرامشم را! اسمم

 است؟ یساعت لعنت نیا ریکنم.تاث یبغض م شتریروزها ب نیدانم چرا ا ینم

 یشکند،نبودنت نبودنم را به رخم م یکند.نبودنت مرا م ینبودنت حالم را خراب م ی.ولدانمینم

 کشد.

 کنم. یزند.خودم حسش م ی.چشمانم برق مکنمیپنجره نگاه م به

 نشسته ام! نجایبارد و من تنها ا یم باران

 شود. یکنم و خوشحالم که باز م یروم،بازش م یشوم و به سمت در م یم بلند

به  یکه کس نمیب یاز گوشه چشم م یکنم.حت یمتعجب پرستاران را حس م روم،نگاهیم رونیب

 .ستیمهم ن میبرا یدود؛ول یسمت اتاق مهرداد م

را به جاى  ستم؛خودمیا یباران م زیر  ینوازش سرد قطره ها ریشوم ز  ی.خارج مستیخال محوطه

 .خوانمی.براى تو مزنمی.به توهم تو لبخند مرمیگ یتو در آغوش م



 رهیغصه اس بم یخوام هر چ یبندم م یچشــامو م -

 شهینم ره،یاز تنم عطرتو پس بگ یکیتــو خـــواب  که

 سوزه نهیعشقت چقد س یدونیزم،نمیعز 

 شه،همشهیشب بدوزه،هم یکیسخته آدم چشم به تار  چه

 کند. یم میمهرداد را که صدا یشنوم صدا یو م خوانمیو من م ندیآ یم میاشکها

 به عکست رهیو روزا خ داریشبا ب -

 طاقت ندارم! گهیشده کارم د نیا

 ایاونور دن ییجا هیخواد  یم دلم

 جـا بزارم خودمو

 گرداند یبرم م یکس

 خوانم. یشود و همچنان برايت م یشل م میها ندم،زانویب یم چشم

 بره. یخوابم نم یارم تو که نباشآخه عادت ند-

 *رهید یلیخاطره هامون،واسه من خ شهینم فراموشم

تو طلسم  یطلسم سکوتم را شکستم ول ،منیستیو تو باز هم ن یگيرد کس یاغوشم م در

 نبودنت را،نه!

 ( ییپاشا ی*)آهنگ از مرتض

 #فصل_شش

 روشن بود. یکم اتاق

سرش انداخت  یشرت اش را رو ییرا عوض کرد.کاله سو شیروشن کردن المپ لباس ها بدون

 از اتاق خارج شد. یبه آرام



 را درهم کرد. شیافتاد و اخم ها شبید ادیشکسته به  یگلدان ها دنیبا د اطیح یتو

کرده  ریرا خورد و خاکش نشینازن یفرار کرده بودند و گلدان ها هیلوس خانم همسا یها گربه

 بودند.

 یرا باز کرد. نگاهش به انبار  یرا باز کرد و در ورود شیحرف کند. اخم هاکرد ذهنش را من یسع

 در ذهنش زده شد. یافتاد. جرقه ا واریگوشه د

. آرام زودتر سالم دیآمد. او هم آرام را د رونیبا خروج آرام، درب مقابل باز شد و طوفان ب همزمان

 کرد؛طوفان با لبخند جوابش را داد.

رکاب گذاشت و حرکت کرد. طوفان هم آهسته جلو آمد و کنارش  یورا ر  شیرا بست و پا در

 .ستادیا

 لبخند گفت:حالت خوبه؟ با

 گفت: یحال یبا لبخند ب آرام

مسخره ام  یشکسته ام که بشم.خواب ها یگلدونا الیخیکه فاکتور بگيرم،ب روزیخب از اتفاق د-

 خوبم! یلیرم؟آره؛خیبگ دیهم که ند

 ؟یآرام ادامه داد:شما چطور  دیخند طوفان

،پالس شدنش تو خونه  ژنیب یبا دست اشاره زد حرکت کنند و گفت:منم اگه از غرغر ها طوفان

 خوبم! رمیفاکتور بگ دنشیکش گاریما و فرت و فرت س ی

 بالفاصله خنده اش جمع شد. یول دیخند آرام

 خونه شماست؟ ژنیب-

 سر تکان داد. طوفان

 آره. -

 را به سمت جاده برگرداند. شیدرهم رو یبا اخم ها اخم کرد و آرام



 !هیخوب یچه هوا نیت رو خراب نکن،ببصبح الیخیبا لبخند گفت:ب طوفان

 خوبه... یلیو گفت:آره،خ دیکش یقیعم نفس

رفت  یکرد،همراه طوفان؛او هم آهسته راه م یزد و پدال را فشار داد.آرام حرکت م لبخند

 دیرا شن شیصدا

 بودند. ختهیبه هم ر  ییجورا هیبود.همه  یعصب یلیخ ارین،سامیکه نبود شیسال پ-

 نگاهش کرد. آرام

 موندند. شمیهم پ نیو سار  یلیام،لیمشکالت باعث شد نتونم ب یسر  هیمتاسفانه  -

 یم دایزود نسبت به هم شناخت پ یلیجمع رو دوس دارم!خ نیگفت:ا یبا لبخند کوچک طوفان

 کنند یک مرو در  گهیکنند و خوب همد

 کرد. دیتائ آرام

شناسم فقط  ی! همه سن و همه جور آدم هستن.همشونو مهیجالب میخوبن...اصال ت یلیآره،خ-

 شناسم. یشما و دوستاتون رو نم

 .شناسمیوقته م یلیمن تو رو خ یبا مکث گفت: ول طوفان

 به سمتش انداخت و دوباره حواسش به سمت جاده برگشت؛طوفان ادامه داد. ینگاه کوتاه آرام

کردم،که از سر و وضعش معلوم  دایخونتون پ یکوچه جلو یپسر مست رو تو هیکه  یاز شب-

 یبده؛کمکش کردم و توى خونه بردمش.همش داشت اسم تو رو تکرار م یلیبود حالش خ

 یبهتر شد داشت تو یوقت ادمهی!شتریب یلیاسم تو خ یگفت،ول یهم م گهیاسم د هیکرد؛

 کرد. هیکه اون گر  دمیمن د یبه خودش نگفتم ،ول چوقتیهکرد، ینگاه م لمیف هیبه  شیگوش

در چشمانش نگاه  می.مستقستادیآرام دوچرخه را متوقف کرد،طوفان هم ا دیکه رس نجایا به

 کرد.

 ؟یزنیحرفا رو م نیچرا ا-



 شانه باال داد. طوفان

هم که از  یتوى اين يه سال به من کمک کرده ؛با شناخت کم یلیکه خ یکمک به دوست یبرا -

 .شیببخش خوادیو دلت م یناراحت یلیکردم مطمئنم تو هم خ دایتو پ

به  دهیترس یو با نگاه دیشانه اش نشست.از جا پر  یرو یانداخت،دست نییسرش را پا آرام

 طوفان نگاه کرد.نگاه او اما به دوردست بود!

 بساز! بایصبح ز  هیخودت  یبهش فکرکنى؛االن برا یتون ی،بعدا هم م میبر  ایب -

و بدون نگاه به سمت آرام  دیسرش کش یآرام برداشت.کالهش را رو یشانه  یرا از رو دستش

 در جاده دور شد.

 کرد. یدستش را حس م یبود،به شانه اش نگاه کرد؛هنوز گرما ستادهیا فیبالتکل آرام

 از کلنجار رفتن با خودش برداشت و رکاب زد دست

 !دیبه وجود آمده را کم کرد و لبخند روى لب طوفان راند یزد و فاصله  رکاب

* 

کوچه گذشتند،وارد جاده بهشت  چیو آرام از پ نیو سار  یلیدوازده بود که ل یحوال ساعت

 کوچکشان شدند.

 یدارم؟فقط موها یمن چه کم از آنشرل گفت : مگر یگذاشته بود،م نجایا یاسم را آرام برا نیا

 ام را رنگ کرده ام! ینارنج

 یدرب خانه کس یشد.جلو ینم فشیهم حر  یو کس گذاشتیاسم م یو هر کس زیهر چ یبرا

 بود. ستادهیا

 ساده؟یجلو در وا یگفت: ک یلیل

 درهم گفت:بيـــرنـگ خان! یبا اخم ها آرام

 خت.را به خنده اندا نیکه زد ،سار  یو حرف اخمش



 شد. یاومد چشمات چلچراغ م یکه اسمش م شی: تا چندوقت پنیسار 

 نگفت،حرف حق جواب داشت؟ یز یدهانش را کج کرد و چ آرام

 به آن ها بود. یا هیچند ثان ژنیرا پارک کرد.نگاه ب نیماش یلیل

.به لبخند ستادیا ژنیب یسخت!رو به رو یدرهم و نگاه یشد،با اخم ها ادهیپ نیاز ماش آرام

 نگاه کرد. ژنیب

 ؟یمگه فراموشم نکرد -

 جلو گذاشت. یشد؛قدم نیمحو و نگاهش غمگ ژنیب لبخند

 آرام... -

 کالمش پريد. انیم

 !ریبوده،پس ازم فاصله بگ میزندگ یتو ینام ژنیب هیکنم که  یمنم دارم فراموش م -

 و قصد نداشت نگاهش کند. ستادیکنارش عبور کرد که دستش را گرفت.محکم ا از

 حرف بزنم؟ یزار ی:چرا نم ژنیب

 کرد دستش را آزاد کند. یسع

 شناسم! ی...چون تو رو نمیستیخوام،چون برام مهم ن یچون نم-

 اش نگاه كرد یچشمان پر از کالفگ به

 !یستیقبل ن ژنیچون تو ب-

 شکست. شیصدا

مشت خاطره که از فرزانه  هی ریز  یمهربون منو خاک کرد ژنیب ،چونیمنو کشت یچون داداش -

 به درک! یرو هم فرستاد هیباال سر قبر خودت و بق ینشست ،چونیدار 



دستش آزاد شد.به  انی.راحت از مدیپر دردش گرفت،خودش را عقب کش یاز قهوه ا چشم

داخل  ستدیبا نیو سار  یلیمنتظر ورود ل نکهیرا در قفل انداخت؛بدون ا دیسمت در رفت کل

 رفت. 

*** 

 گذشته. روز کی

 یروند،با چشمان اشک ی.االن هم دارند مندیگو یم کیو تبر  ندیآ یم شمیپ یبا خوشحال همه

 به خاطر من!

 ست؟ین نجایتو ا ی!اما،چرا بوــقیکشم،عم یشود؛نفس م یم یکه خال اتاق

 کند. یهنوز در اتاق است،نگاهم م مهرداد

 فهمم. یاز نگاهش نم یز یکنم،چ یم نگاهش

 تو... ادیافتم.به  یگذشته م ادیکنم و به  یم نگاهش

بعد خودم  یو کم یجمع باش نیا انیم دیکردم که چرا نبا یفکر م نیبه ا شیساعت پ مین

 نبودم! نجایکه من ا یجواب خودم را دادم : اگر تو بود

 صیگذارد حالت صورتش را تشخ یچشمم نم یاشک جلو ی د،هالهیآ یجلو تر م مهرداد

 دهم.

 کشد. یگونه ام م ی.دست روندینش یلبه تخت م کنارم

 !اما! یستیبخواهم تو را،که بپرسم چرا ن م؛کهیکه بگو میگشا یم دهان

 خوام خوب شم. یم-

 کنم. یشود؛تکرار م یصورتم خشک م یرو دستش

 خوام خوب شم مهرداد... یم-



 شود: یمکنم و در ذهنم تکرار  یلبخندش را حس م دهیو ند چدیپ یهقم در اتاق م هق

 تو" یب رهینم یلعنت یروزا نی" ا

 *** 

 #فصل_هفتم

از آن بود که بلند  رتریذهنش درگ یانداخت،ول یاعصابش خط م یراک رو یصندل ریج ریج

 ؟یگر یکار د ایکنند  یم یاش کند!هرچند شک داشت که روغن کار  یشود و روغن کار 

 بود؟ یکرد،مگر االن وقت فکر کردن به روغن کار  یپوف

هم  یرو ادهیپ یبرا یبود.حت ختهیبود اعصابش بهم ر  دهیدرب خانه د یرا جلو ژنیکه ب روزید از

 نرفته بود!

بود.آنقدر به اسمش  ژنیب یکوچک کنار دستش برش داشت،شماره  زیزنگ خورد.از م لشیموبا

هم زنگ خوردن تکرار شد و همچنان نگاه کردن را دوست  گریزل زد که تماس قطع شد!سه بار د

 شت!دا

 اخم کرد و به صفحه زل زد.تماس قطع شد. نباریبا پنجم تلفن زنگ خورد،ناشناس بود!ا یبرا

 را باز کرد و متنش را خواند. امیدرنگ پ یآمد.ب جیزنگ مس یصدا

 " طوفانم،لطفا جواب بده."

 تماس را برقرار کرد. عیزنگ خورد؛سر  دوباره

 سالم.-

 .دیطوفان را شن قیعم نفس

 سالم -

 ادار به صحبتش کرد.و سکوتش



 شده طوفان؟؟ یز یچ-

 تصادف کرده! ژنیب -

 رفت. ادشی دنیگفت که آرام نفس کش یناگهان آنقدر

 .مارستانیخودتو برسون ب عایسر  یول یشوکه شد دونمیم -

 آمد. یاز ته چاه م شیصدا

 مارستان؟یکدوم ب -

*** 

 زد. شیصدا یکس رشیکرد،چند قدم مانده به پذ یدر راهرو حرکت م عیسر  یقدم ها با

 آرام خانوم...-

 داد. رییرا تغ رشیو نگاهش به مهان افتاد،مس برگشت

 سالم کندگفت:کجاست؟ دیباشد با ادشی نکهیاش که رسيد بدون ا یکینزد به

 بغض کرده بود بود فقط به خاطر... چارهیدختر ب نیدر هم رفت.ا شیاخم ها مهان

 طرف نی: از اراهرو اشاره کرد و گفت یدست به انتها با

 شتابزده به دنبالش. یجلو تر راه افتاد و آرام با قدم ها خودش

 تصور کردنش هم دردناک بود. ید،حتیآمد!لب گز  یم ژنیسر ب ییبال اگر

و به آرام اشاره کرد وارد شود.وارد شد و نگاهش به چهره  ستادیرا کنار زد و عقب ا یپرده ا مهان

 افتاد.... ژنیخندان ب ی

 را به سمت آرام برگرداند. شیرو ژنیب

 خشک شد؛به سر و وضع آرام نگاه کرد و گفت: چت شده آرام؟ لبخندش



جلو گذاشت و گفت: تو چت شده؟طوفان زنگ زد و گفت که تو تصادف  یقدم آرام

 کردى!تو...

 را خورد،اخم کرد. حرفش

 نقشه بود آره؟!-

 ...ژنیب یبد یلی.آرام ادامه داد: خدیباال پر  ژنیب یابروها

که هم  یز ی.دماغش به چدیند یاهیجز س یز یلحظه مقابلش چ کی یرا بگرداند.برا شیرو

 سفت بودهم نرم برخورد کرد.

 .دیرا شن ژنیب یدماغش گذاشت.صدا یدر چشمانش جمع شد،ستش را رو اشک

 غر زدن به جون من؟ یجا یکنیآخه چرا چشمت رو باز نم -

 پلکش را باز کردو به فرد مقابل نگاه کرد. ید؛الیرا گرفت و عقبش کش شیبازو یکس

 بود. زیهمه چ یایخندان گو یسبز_عسل چشمان

 .دیطوفان را شن یاز پشت دور کمرش حلقه شد.صدا ی.دستدیرا عقب کش خود

 کارو کردم. نیکرده باشم ا ژنیبه ب یکمک هی نکهیا یبرا یمتاسفم آرام...ول-

 کار کردى؟ یگفت: مگه چ ژنیب

 .دیطوفان را شن ی آهسته ی خنده

 !ینگفتم که حالت خوبه و فقط غش کرد یخبر دادم.ول چى،بهشیه -

 تیخودت هم کم اذ یکردم آرام،ول یدونم بدجنس یادامه داد: م یآهسته ا یبه آرام با صدا رو

خواستم  ی.نمیکه جواب ند یجلو خودتو گرفت یلیبهت زنگ زدم خ ژنیبا خط ب ی؛وقتینشد

 یها هیخواستم به خاطر تو هم به ر  یشه.اون از موضوع قبل ناراحت هست.نم تیاذ ژنیب

 خودش حمله کنه!



 بغض آرام هر سه را شوکه کرد! دنیترک ینشست و بعد صدا انشانیسکوت م یکم

 یلیگفت:خ هیگر  انیشانه اش گذاشت و م ی.سرش را رودیچرخ ژنیب مهیآغوش نصفه ن انیم

 !ژنیب یشعور  یب

تکان داد  یبود رفت و او هم سر  ستادهی.به سمت مهان که عقب تر ادیکش یتنفس راح طوفان

 و خارج شدند.

 .دیآرام را بوس یکشد و شانه  نییسرش را پا ژنیب

 کنم کمه... یچقد هم عذر خواه د،هریببخش-

 .دییبه شانه اش سا یشانیپ آرام

 کردم؟ هیچقد گر  یدون ی،میکرد تیاذ ،منویبدجنس یلی_ خ

 سکوت کرد. ژنیب

.که یکردم تو نباش یبهت زنگ زدم خدا خدا م اریسام یادامه داد:اون روز که با گوش آرام

 ...،کهیبرندار 

 کالمش آمد. انیم ژنیب

شده بودم و  یچقد احمق بودم.چقد عوض دمیدم،فهمیفهم میهمون روز که با هم حرف زد -

 .میدرباره اش حرف نزن ای!اما،بگرفتمیم یآدما رو عوض

 افتاد. ژنیشده ب یچیباند پ یشانیکرد.نگاهش به پ نیف نی.فدیخود را عقب کش امآر 

 ؟یتصادف کرد یچجور  -

جلوم،ترمز کردم.کمربندم نداشتم شوت  دیو گفت: گربه پر  دیگونه آرام کش یرو یدست ژنیب

 !شهیش یشدم تو

 آرام نگاه کرد. یبه سر تا پا طنتیش با



 ؟یبرا خودت ساخت هیچه سر و شکل نیا -

 به خودش نگاه کند گفت. نکهیبدون ا آرام

 رو ساخته! افهیق نیتو برا من ساختى؛نه،در واقع طوفان برا من ا -

 رشییمشکل داشته باشه تغ یهر ک ختیکرد و گفت: اون عادتشه.کال با ر  یتک خنده ا ژنیب

 .دهیم

 .ندیکرد بنشاشاره  ژنیرا گرفت.سمت تخت رفت.به ب ژنیزد و دست ب لبخند

 .امی.اما االن نه،استراحت کن تا بیبا طوفان رو برام بگ تییآشنا انیجر  دیبا -

 ؟یو گفت:کجا بر  دیآسوده دراز کش الیبا خ ژنیب

 کار دارم.تو بخواب بچه.-

 لبش نشاند.  یلبخند رو ژنیب یخنده  یرفت.دور زد و دور شد،اما صدا یغره ا چشم

*** 

 هوا به مغز نداشته ات برسد.'' دیبا ی''گاهدیگو یباشم.م رونیاجازه داده ب مهرداد

.اما من که در چمن ها ردیگ یم یکه دارد ماه یرمردینشسته ام و زل زده ام به پ مکتین یرو

 !نمینمي ب یماه

 را به ياد مى آورم،که گذشته

 بودم. من

 .یبود تو

 آغوشت بودم. در

 .یدیبوس یم مرا

 الــان،



 .یبوس ینم مرا

 .ستمیآغوشت ن در

 .یستین تو

 !ستمیمن هم انگار ن و

*** 

 #فصل_هفت 

 .دیراهرو طوفان و مهان را د در

بود.طوفان  شیمتوجه آمدنش نشدند.مهان حواسش به گوش چکدامیسمتشان رفت،ه به

 داده بود ....با چشمان بسته. هیپشت سرش تک واریسرش راد

 آرام سرش را بلند کرد.اما نگاه آرام به طوفان بود. یکفش ها دنی.مهان با دستادیا شانیروبرو

 عنى؟یبود  خواب

 به سمتش خم شد. یرد نگاه آرام را گرفت و به صورت طوفان زل زد؛کم مهان

 :طوفان؟ مهان

 چشمش را باز کرد و به مهان نگاه کرد. کی یال طوفان

 : هوم طوفان

 به آرام اشاره کرد مهان

 اهات صحبت کنه!فک. کنم آرام خانوم بخواد ب-

 که حاال لبخند به لب داشت! یبا چشمان سرخ شده به آرام نگاه کرد.آرام طوفان

 سوال داشتم... هیبلند شود که آرام مانع شد و گفت: راحت باش.فقط  خواست



 شل شده به آرام نگاه کرد. شیدر خودش نمي ديد با ن ستادنیکه واقعا توان ا طوفان

 چه طرز خبر دادن بود؟ نیا-

 جمع شد. یطوفان کم شین

 !دیلحظه به ذهنم رس هی:امم،باور کن  طوفان

 بلند شد و ادامه داد: دینگاه منتظر آرام را د یوقت

چرا  یکن یبشه.فکر م لیخواستم دوباره مثل اون اوا یشده بود.نم تیاذ یلیخ گهیبه نظرم د-

 تصادف کرد؟

 خودت هم! یبود براش،برا یداشت.کافدو روز اصلن هوش و حواس ن نیا

 .شدیم هیتنب دیکرد گفت:اون با یکه حاال با غم نگاهش م آرام

 طوفان و مهان بلند شد. ی خنده

 بدترش نکن! گهیرو خورده.تو د شیچوب اشتباه دو سال پ یکاف ی: به نظرم به اندازه  طوفان

 بود. تی،واقعیخنده گفته بود؛ول انیم

 را تکان تکان داد. سرش

!مهان ،از شما هم ممنون.به نجایهم به خاطر تماست هم به خاطر حضورت ا یدرسته،مرس -

 الزم نشدين. مارستانیخونه تا ب دیحال بهتره بر  نینظرم با ا

 خواب آلود طوفان اشاره زد. یچهره  به

 .امیو م رسونمی:من طوفان رو م مهان

 کرد مخالفت

 دم خودم هستم یبهت زحمت نم نیاز ا شتریب گهینه،د -

 !امدیهم کوتاه ن مهان



 نجامیخونه،من هم ا یر یم ست؛شماین یزحمت-

 اخه...-

 کرد. یپوف مهان

 گهیساعت د کی.حداکثر میر  یو طوفان االن م ؛منیزن یبابا!آرام خانم چقد چونه م یا -

 .خدافظنجامیا

 به خشم آرام نکرد. یاو توجه نباریهمراه طوفان از کنار آرام رد شد و ا به

 رفت. ی.او هم جوابش را داد و به سمت حسابدار دیطوفان را شن یخداحافظ یصدا

*** 

 .دادیرا تکان تکان م شیو پا ژنیزده بود به ب زل

 گفته بود که حساب شده است. پرستار

 کار را کرده . نیبه تن داشت ا یمشک راهنیکه پ ییبود آقا گفته

 را با تاسف تکان داد. سرش

 شناخت؟ یرا نم ژنیب یها قیاز هم دور شده بودند که رف نقدریا چرا

 گذاشت. شیزانو یرا بلند کرد.چانه اش را رو شیهنوز خواب بود،پا ژنیب

مهان  یبود،قرار شده بود که او به جا نیکنار رفتن پرده نگاهش را به آن سمت کشاند.آرل با

 .دیایداشت که ب لیمابود ت دهیرا فهم انیکه تازه جر  نیآرل د،چونیایب

 را تکان و داد و بلند شد،آهسته سالم کرد،جواب هم گرفت. سرش

 نشده؟ داری:هنوز ب نیآرل

 خواهد.که آرام هم جواب داده بود خواب است. ینم یز یچ ژنیبود ب دهیزده بود و پرس زنگ

 وقت شده! ریاالنم د نی؛هم یتکان داد و گفت: خب...پس بهتره شما بر  نیرا به طرف سرش



 آمد. نیلب آرل یرو یکرد.لبخند یپوف

 گذاشت. بشیرا در ج لشیرا برداشت.موبا فشیک

 نگاه کرد. نیآرل به

 .کنمیاز لطفت،جبران م یمرس-

 عمق گرفت. نیآرل لبخند

 ! خودش هست.؟ی: چرا شما جبران کن نیآرل

 اشاره کرد. ژنیبا دست به ب و

 نگاه کرد. نید و دوباره به آرلز  ژنیغرق خواب ب یبه چهره  یلبخند آرام

 پس،فعال خدافظ. -

 : نگران نباش.حواسم بهش هست.خدافظ!نیآرل

 رفت.  رونیرا تکان داد و ب سرش

**** 

 .میایدارم با آن کنار ب یسع یعنیکند،. ینم تمیاتاق اذ یکیتار 

 آورد،مثال ینم ادمیرا به  یخوب یزهایهم چ اما،باز

 .کیو تار  یشب باران آن

 شب که من بودم و تو. آن

 و من ماندم. یتو رفت و

 ...یاهیس انیم

 نبودت... یاهیس



 غم نگاهت... یاهیس

 نگفته ات.. یحرف ها یاهیس

 گرفته. یاهیهم اطرافم را س االن

 دهم. یم هیتک می....چانه ام را به زانو رمیگ یرا در آغوش م زانوانم

هستم که مرا تنها  تیبه دنبال رد قدم ها یکیتار  نیا انیشود و من ، م یروان م میاشکها

 گذاشت .!

 *** 

نبودنت فقط  ی! هواستندین دیرود چندان مف یو م دیآ یکه م میروزها نفس ها نیا ،یدان یم

 را روان و نفسم را تنگ مي كند. میضرر دارد، اشک ها

 *** 

 #فصل_هشتم

آرام  یعنی.دیایب نجایبه ا ژنیبخورد.قرار بود  یکاکائو م رینشسته بود و ش نهیشوم یبه رو رو

 اصرار کرده بود.

 حالش خوبه؟! یآرام جان مطمئن -

 داد. یخانم جواب م میسوال مر  نیهزارم بود که به ا بار

 ...گهید شینیب یم ادی.خوبه.اصال االن مدمشید ،خودمییآره زن دا-

 شانه اش گذاشت. یبا لبخند دست رو یلیانداخت.ل نییسرش را پا میمر 

 .نهیبب ینجور یشما رو ا ستیبه نظرم خوب ن ادیهم االن م ژنیجون ناراحت نباش،ب میمر -

 مخالفت کرد. آرام



 یلیاطرافش رو خ یآدما رهیبگ ادی دیبچه با نی!انتتیبب ینطور یا دینه ...اتفاقا به نظرم با-

 کرده. تیاذ

اما سرش را تکان تکان داد و با لبخند به آرام حق به  یلینگفت.ل یز یو چ دیکش یآه میمر 

 جانب نگاه کرد.

* 

بر  یاو را رساند و در مقابل اصرار آرام مبن نیبود.آرل دهیرس ژنیشد که ب یم یا قهیدق چند

 .دیایبعدا همراه طوفان و مهان ب دیداخل شدن گفته بود خسته است و شا

را  میکه مر  یزد.از لحظه ا ینم یانداخته بود؛حرف نییمبل نشسته بود،سرش را پا یرو حاال

 نگفته بود. یز یبود چ دهید

 کرد. ینگران نگاهش م یدرهم اما نگاه یهم با اخم ها میمر 

که بازنده  یکرد.جنگ ینشسته بود به جنگ خاموش مادر و پسر نگاه م نهیدوباره کنار شوم آرام

 !اوردیخانم ها دوام بتوانست مقابل اشک  ینم ژنیاش از االن مشخص بو!ب

 دانست. یرا م نیهم ا یکرد.فرزانه لعنت اخم

مسخره نبود.بلند شد،نگاه هر دو به سمت آن دو  یفکر ها نیرا تکان داد.وقت ا سرش

 دخترا. شیرم پ یبرگشتکوتاه گفت:م

انداخت و به  ینگاه کوتاه قی.به آالچدیکش یقیرفت.در را که بست نفس عم یسمت ورورد به

 درهمش! ینگاه کرد به اخم ها نیدست سار  یتو یهمان سمت رفت.به گوش

 شده؟ یچ-

 بلند کرد و نگاهش کرد. سر

 بابات بود؟ -



دست از سرم بر  نایبه درگاه خدا کردم که ا یدونم مگه من چه گناه ی:آره...من نم نیسار 

 دارن! ینم

 شانه اش را نرم فشرد.ها را گفت.کنارش نشست و  نیو بغض ا یکالفگ با

خوام  یبدم؟منم گفتم بهش بگو من نم یپسر رو چ نیمن جواب ا گهیداد:زنگ زده م ادامه

 یبگم؟!گفتم دوسش ندارم،نم یچرا؟آخه من چ گهیازدواج کنم اگه هم بخوام نه با اون!م

ت خودت و مامان؟ بهش بر خورد و گف ی.منم گفتم مثل زندگادیعالقه به وجود م گهیخوامش!م

شما به من مهلت بده.بابا جان من که رو دستت  ؟گفتمیچه فرق گفتمکرد!منم  یاون فرق م

 شیپ رمیخانم رو تنگ کردم م مایس یجا یلیکنم.اگه هم خ ینموندم!منم باالخره ازدواج م

 مامانم.

 کرد. سکوت

 گفت؟ یو اون چ-

 یبگه؟!گفت بعدا حرف م یخواست یم یآرام گذاشت و گفت:چ یشانه  یسرش را رو نیسار 

 و قطع کرد. میزن

 دادسرشینگاه کرد.داشت به گل ها آب م یلیو سکوت کرد؛آرام هم در سکوت به ل دیکش یآه

 سرش بود. یباال قینبود!سقف االچ یرا به سمت آسمان بلند کرد.که البته آسمان

که به  یلیه بود.لآمد.حوصله اش سر رفت یسمت م نیبه ا یلیآورد.ل نییکرد و سرش را پا یپوف

 رون؟یب میبر  دیایگفت: م دیاشان رس یکینزد

 کرد. زیچشم ر  یلیل

 م؟یيعنى کجا بر -

 شانه اش برداشت و او هم کنجکاو نگاهش کرد. یسرش را از رو نیسار 

 نه؟ نینرفت نیکه اومد یپل،شما از روز  میبر -



 سر تکان داد. یلیل

 م،موافقمینه نرفت -

 هوامون عوض شه. کمی میبر  نطوری:منم هم نیسار 

 داشت. ضیبه تعو ازین یپر از دلخور  یهوا نی.ادندیکش یقیسه نفس عم هر

* 

 کردند نگاه کرد. یکه منتظر نگاهش م نیو سار  یلیو در را بست.به ل دیکش نییژاکتش را پا کاله

 خواد! یم یطونیگفت:دلم ش نیکردند.آهسته به سار  حرکت

 یلیبه ل یچشم ریلبخند دارد.ز  نیکرد.مطمئن بود که سار  ینگاهش م یلیبود که ل حواسش

 نگاه کرد.

 بکنم. یاعتراف هی خوامیم -

 فاصله گرفت. یلیاز ل یقدم

 دادم! یمن شماره ات رو به جالل-

 و عکس العملش نگاه کرد. یلیبه ل عیسر 

 .دیرا د یلیل یگرد شده  یو چشمها دیرا شن نیسار  ی قهقهه

 دنیشروع به دو یخفه ا غیبرداشت و آرام با ج زیست و خخشم در نگاهش نش یآن به

 جالب بود. یلیل یها ادیفر  یکرد.صدا

هم کم  نیدر راه است.سار  یدانست کتک مفصل یم د،چونیدو یو م دیخند یهم فقط م آرام

 کم به دنبالشان بود.

 یکردند.لحظه ا یبودند که به آنها نگاه م ستادهیشدنداماسه نفر آنجا ا یم کیپل نزد به

 خواست مکث کند اما!



 !دیچشم سف یدختره  رمتیگ ینم یکن ی: فکر میلیل

 یبلند غیکمرش ج یرو یلیبود.با حس دست ل کینزد یلیل یکرد؛صدا شتریرا ب سرعتش

.به غلط کردن افتاده بود!نگاهش به نگاه خندان طوفان افتاد.مکث دیدو عتریو سر  دیکش

 ...نقدریکرد،چرا ا

 افکارش پاره شده بود،هم نگاهش! یزد.هم رشته  غیکمرش سوار شد،ج یرو یکس

 دارى؟  کاری! با موهام چشعوری: بدیکش غیحس کرد.بلندتر ج یلیانگشتان ل یرا ال شیموها

 به اون چسب چوب! یمنو داد یشماره  ی: غلط کردیلیل

بابا  ین داد و گفت:ابود.خودش را تکان تکا یلیل یخنده اش گرفته بود و هم نگران ضربه ها هم

 خواستم بختت رو باز کنم؟ ینکردم،بده م یمن که کار خالف

 خودش بلند شد. غیهمرمان با ج نیسار  یخنده  یصدا

 ،باشه غلط کردم.ول کن. یلی؛ول کن اون موهامو ل یآ یآ -

 خودش را تکان تکان داد. یسرش مانده بود،از فشار دستش کم شده بود.کم یرو یلیل دست

 نقدرینگاه کرد.چرا ا یلیچند قدم جلو رفت،بعد دور زد و به ل عیشد.سر  ادهیاز پشتش پ یلیل

 سرخ شده بود؟

 .ناگهان...دیخند یم صداینگاه کرد،ب نیسار  به

داد به  حیو ترج دیکش یاز ناراحت ی.آهدیبه سمت چپ چرخ یدهانش را قورت داد و کم آب

 باز آن سه نگاه نکند.  شین

*** 

 ینگاهم مبارزه م تیشده و سرسختانه با مظلوم رحمیکنم.اما مهرداد ب یش مکرده نگاه بق

 کند.

 !یار یاون گردنبند رو درب دیآرام،با امی: کوتاه نمدیگو یم



 "دهمیدهم"که نه،نم یدهم ؛سر تکان م یدر مشتم فشارش م شتریب

 چسبم. یپشت سرم م واریبه د شتریشود و من ب یم کینزد یقدم

 ستدیا یم

تو  دیو قانعم کن که اون با اریب لیدل هی. نمیب ینگه داشتنش نم یبرا یلی.من دلاریب لیدل هی-

 گردنت بمونه.

 کم شود. یبغض لعنت نیدهم تا ا یکنم،آب دهانم را قورت م یم فکر

 اون بهم داده! -

 :اون تو رو ترک کرده.دیگو یاندازد و سنگدالنه م یباال م ابرو

 .دیآ یم میتا پشت پلک ها اشک

 که ترکش نکردم. ؛منیول -

 دهد. یتکان م سر

 !یاتفاقا،اول تو رهاش کرد -

 بد شده؟ نقدریمانم،مهرداد چرا ا یم مات

 .دیآ یم جلو

که  یتونه نجاتت بده.روز  یخام نم الیخ هیآرام.  یفراموشش کن دی،بایخوب ش یخوا یاگه م -

 گهید یکیممکنه با  یاتون عوض شده.حت نطور؛رابطهیهم هم ،اونیعوض شد ،تویر یم نجایاز ا

 .یبش تیاذ نیاز ا شتریباشه!دوس ندارم ب

 کنم. یم نگاهش

 عوض شده؟ -

 دهد. یتکان م سر



 اس... گهید یکیکنم:با  یخودم تکرار م با

 کنم. یبار تحمل نم نیا ریکنم،ز  یرا خم م گردنم

 خوام خوب شم. یخوام عوض شم،من،من م یمن نم -

 دانم چرا! یکند؛نم یدرد م گردنم

 شود. یم دهیکش شیمحکم رو یز یچ کدفعهی

 است. گردنبندم

آورد به  یزند،اشک م یزند ،چشمم را م یکند.هنوز برق م یکنم و نگاهش م یرا باز م مشتم

 نگاهم!

 بندم ،چشمم را هم یرا م مشتم

 .رمیگ یکنم و سمت مهرداد م یرا دراز م دستم

که  یو با کس یکه عوض شده ا ییفکرم''من چطور با تو نیدر ا برد و من یگردنبند را م مهرداد

 شوم'' یرا گرفته روبرو م میجا

 *** 

 #فصل_نهم

 بره ؟ یرو م ییچا یک -

را برداشت و  ینیکرد و س یپوف نیزنند.سار  یخود را به آن راه م یلیگفت و آرام و ل نیرا سار  نیا

 رفت. رونیب

 سه ظاهر شود! نیا یجلو دیبا خود فکر کرد ، با آن افتضاح تا دو هفته نبا آرام

ماجرا  الیخیآنها خود ب یبه ذهنش زد! و با خود گفت ، وقت یمحکم یبالفاصله تو دهان اما

 گرفت؟ یشده بودند او چرا سخت م



 کنم.هم ب گهیاعتراف د هیخوام  یکرد نگاه کرد و گفت: م یکه با اخم نگاهش م یلیل به

 شد. قتریعم یلیل اخم

 شیاز کتابات پ یسر  هیبدم.بهم گفت  یقصد به جالل نیخواستم شماره ات رو به ا یمن نم -

بعد  یدارم ، شماره ات رو بهش دادم ول فیموارد خر تشر  نیکال تو ا یدون یاونه منم که م

 کردم! یچه غلط دمیفهم

 کرد و بلند شد.به سمتش آمد و دستش را گرفت تا بلندش کند. یپوف یلیل

 ندارم! یمورد شوخ نیا یکه من رو یدون یبود .م یشوخ هی:خوشحالم که فقط  یلیل

 کنه. یموهام درد م شهیدونم ، هنوز ر  یبلند شد و با خنده گفت: آره م آرام

 !یتخس گفت: حقته..تا منو حرص ند یلیل

 ه سمت سالن رفتند.و با هم ب دیخند آهسته

 یهم رو یلینشست.ل نیلبش نشست رفت و کنار سار  ینشسته بود،لبخند رو میکنار مر  ژنیب

 کنارشان نشست. یمبل تک

بسپرد پس به طوفان نگاه کرد و گفت:  یرا به فراموش شیساعت پ میخواست خاطره ن یم آرام

 کمبود خواب برطرف شد انشاءهللا ؟

 سرحال شدم. یآره ... حسابسر تکان داد و گفت:  طوفان

 .ژنیسر تکان داد و رو کرد به سمت ب آرام

 ؟یبا طوفان رو بگ تییآشنا انیجر  میتا همه هست دیبه نظرت نبا -

 مکث شروع به صحبت کرد. یبه طوفان کرد و با کم ینگاه ژنیب

 شما باهاش آشنا شدم ، شب تولدت . یکوچه  یتو -

 نگاهش کرد. ریبا تح آرام



دور  چکسیداغون بود،ه تمیوضع یلیشده بودم .خ ی: شب تولدت بود،از خودم عصب ژنیب

 و برم نبود.

 مست بودم. نیهمچ کممی

 زل زدند. ژنیبا لبخند به ب نیو مهان و آرل طوفان

 نکرد و ادامه داد یتوجه ژنیب

کال !دیمنو د یدونم چجور  ی.نم دیرس نشیجلو در خونه شما نشسته بودم که طوفان با ماش -

 ...زهیت یادیبچه چشمش ز  نیا

 . افتی انیجر  نشانیدر ب یفیضع ی خنده

نبــــــودا! طوفان حس  میچیو اومد کمك،حاال من ه دیادامه داد: خالصه ....طوفان منو د ژنیب

ما رو برداشت برد تو خونه خودشون و رفاقت ما  گهید یچیانسان دوستانه اش گل کرده بود!ه

 آشناشون کردم. یو شاد اریبا سام دمیرو د شونیقیدم ودستگاه موس یاستارت خورد.وقت

نشسته بود  شیدر گلو ییکرد.بغض آشنا ینگاه م ژنیبه ب یبود.با لبخند تلخ نیغمگ یکم آرام

گفت وبلند شد ؛ از پله ها باال رفت وارد  یدی، سوزش چشمش نشان از اشکش داشت.ببخش

 اتاقش شد و در را پشت سرش بست.

 .دییبه در خورد.آهسته گفت: بفرما یتخت نشست .تقه ا ی لبه

 کنارش نشست و دست دور شانه اش انداخت. ژنیبعد ب هیباز شد و چند ثان در

 یامیپ هیحداقل  ای... ای یبود که زنگ بزن یبغض گفت: شب تولدم همش چشمم به گوش با

 ...یول یبد

کرد خودش را کنترل کند.بغضش را قورت داد و به زحمت  یبه خود فشردش آرام سع شتریب

 را پس زد. شیاشکها

 آرره؟ یمست بود کمیلبش گفت: که  یبرگشت و با لبخند رو ژنیسمت ب به



 خنده اش را فرو خورد و گفت: طوفان بهت گفته نه؟ ژنیب

 و بلندش کرد. دیرا هم کش ژنیبا خنده سر تکان داد و بلند شد ، دست ب آرام

 . نییپا میبر  ایب-

* 

 خورد. یراک نشسته بود تاب م یصندل یرو

 خنـــدان! قیرفته بودند ، قبلش هم آن سه رف میو مر  ژنیکه ب شدیم یساعت دو

 راحت بود. الشیبود که خ یاز محدود دفعات دیتوانست بگو یمشغول نبود.م فکرش

هم گذاشت .کاش همه  یونمانده بود.چشمش را ر  یکار  چیدانشگاه انجام شده بود و ه یکارها

 آرام بود. آرامِ آرام! شهیبود ، کاش هم نطوریهم شهیهم زیچ

* 

 

 یمشت و لگدها ریبعد ز  یو لحظه ا دیکش غیگرده بود.ج ریگ ییرها یبرا شیتقالها انی"م

و  دیکش ادیروان شد ، با درد فر  شینشست.اشک ها یبود که بر تن و بدنش م یدردناک

باعث شد چشم باز کند .نگاهش  یبلند و چندش آور  ینفسها یچشمش را بست .صدا

 "یآمد"تو مال من یم کترینزدکه  ینشست به چشمان ترسناکش و صورت

روان شد، بلند شد و با لرز خودش را  شی.با چشم اطراف را از نظر گذراند.اشکهادیخواب پر  از

باز کرد. گرمايى راحس  و آب داغ را ستادیا رشیبه حمام رساند.به سمت دوش حمام رفت ، ز 

 اش شدت گرفت. هینکرد گر 

 ؟یخـــدا ؟ کـــــ شهیتموم م یک -

*** 

 به سمت آشپزخانه پا تند کند. یلیو باعث شد ل دیکش یخفه ا غیج دنشیبا د نیسار 



 کرد. ینسکافه اش نگاه م رینشسته بود و به بخار ش یصندل یرو

 ؟ینشست نجایچرا ا ؟یواسه چ یدار یوقت صبح ب نیآرام...ا می: ترسوند نیسار 

 درهم شد. یلیاحوالش بود.اخم ل یایبلند کرد .چشمان سرخش گو سر

 : بازم ؟ یلیل

و نگاهش  ستادیا یکم نیتکان داد و خارج شد.سار  یسر  یلینگفت .ل یز یتکان داد و چ سر

 بگذارد ، پس دور زد و رفت. شیتنها دیدانست با یم یکرد.ول

 ! شکستیآرام، آرام آرام در خودش م و

*** 

 گذرانم. یاتاق را از نظر م یحوصل یدهم و با ب یرا تکان تکان م میپا

 یچ نی: ببدیگو یشود.لبخند به لب دارد،با خنده م یخورد و مهرداد وارد م یبه در م یا تقه

 برات آوردم!

 اندازم. ی!ابرو باال میجعبه مدادرنگ کیدفتر و  کیکنم، یدستش نگاه م به

 ؟ی: چرا مثل بچه ها ذوق کردمیگو یم

 کنم. یم یکند.لبخندم را هرچند کمرنگ است مخف یپرد و با حرص نگاهم م یم لبخندش

 گذارد. یم میرا جلو آنها

در توانم  نیاز ا شتریبرات آوردم تا حوصله ات سر نره.ب نویرم،ایگ یم دهی: حرفت رو نشنمهرداد

 نبود.

 کند. یو نگاهم م ستدیا ی؛م کنمیم شیزند که برود،صدا یزند و دور م یم یچشمک

 : مرسـى.میگو یدهم و آهسته م یکه تا نوک زبانم آمده بود را قورت م یحرف

 دهد. یزند و سر تکان م یم یبزرگ لبخند



 مـرا! یمرا گرفته؟جا یکه جا ستی،او ک میخواستم بگو یم

 ی.بداردیاجازه آن را بر م ی!دستم باهیچک و مداد سکو یبعد من هستم.دفتر نقاش یا لحظه

 یاجازه م یکند.دستم ب یم ـــتیچشمهـــا دنیاجازه شروع به کش یکند،ب یاجازه دفتر را باز م

 .سدینو

 ''؟ینگر  یمال من بود به کـــه م یکه روز  ی" با چشمان

 اجازه نوشــت. یقسم!ب میروزها نیلحظه و ا نیقسم ،به غم ا تیخدا قسم ،به چشمها به

 *** 

 # فصل دهـــم

 یبود و به سقف نگاه م دهیتخت دراز کش ی.رودیطول کش شهیاز هم شتریب سردردش

 سرش ستاره ها بچرخند. یباال یکرد.منتظر بود مثل کارتون تام و جر 

نفس  یزد.صدا یلبه تخت نشست .خوب بود که به او دست نم ژنیتقه به در خورد و بعد ب دو

 و بعد. دینرا ش قشیعم

 .رونیب میاومدم دنبالتون بر -

 کجا؟ یعنـیتکان داد ، یکرد و سرش را کم زیکرد.چشم ر  نگاهش

 ؟ گهید یایگروه ، م یبچه ها شیپ -

- ... 

 : هــــوم ؟ ژنیب

- .... 

 دختره؟ یدی: چرا جواب نم ژنیب

- ... 



 : ... ژنیب

- ... 

 یستیبهز  ی، امسال قراره چنتا بچه کوچولو هم تو برنامه ها باشن.از بچه ها ی: راست ژنیب

 ، امشب هم اونجان. یوسرطان

 واکنش پنهان زد. نیبه ا یهم لبخند ژنیچشمانش را خودش حس کرد.ب برق

که برو  یعنینگاه کرد، ژنیدر آورد و به ب یشد و به سمت کمدش رفت.مانتو و شلوار  بلند

 .ــــرونیب

 اش آمد. یکیبلند شد و به نزد ژنیب

 ؟یزنی: چرا حرف نم ژنیب

 نگاهش کرد. فقط

 اد؟یزد و گفت : حرف زدنت نم یلبخند ژنیب

 نگفت و فقط نگاهش را از او گرفت . یز یچ باز

 .میمنتظر  نیماش یرفت در همان حال گفت: منو دخترا تو رونیو ب دیکش یقینفس عم ژنیب

 یو ب دیاطراف را کاو ینکرد.با نگاه عصب دایرا پ شیرا عوض کرد.هر چه گشت کش مو لباسش

 شد. الیخ

زد ،  یرنگش حال خودش را بهم م ی.صورت بستادیا نهیسرش انداخت و مقابل آ یرا رو شالش

 !گرانیچه برسد به د

 .دیدر چشمانش کش یرژ لب زد و بعد مداد یکم

 یشناور در قهوه ا یتوانست غمها یو م دیخند یم شیالب نشاند اما چرا لبه یرو یلبخند

 ند؟ینگاهش بب ی رهیت



 چشمانش انقدر صادق بود؟ چرا

کرد  یرا که از صبح داشت خفه اش م یبود بغض لیدل یشود.پ یبهانه بود که عصب یپ

 بشکند.

 !چینبود ،ه یلیدل چیه اما

بود و دخترها عقب نشسته  ابانیدر خ ژنیب نیرفت.دروازه را بست .ماش رونیزد و ب دور

 کرد. یهم که پشت فرمان نشسته بود به عقب برگشته بود و با آنها صحبت م ژنیبودند.ب

 رفت.در جلو را باز کرد ، نشست وآهسته در را بست. نیسمت ماش به

استارت زد و ضبظ را روشن کرد،آهنگ گروه چارتار بود  ژنیکرده بود.ب نیآرام جو را سنگ سکوت

. 

 که آرام عاشقش بود. یوهگر  همان

چشم بست و غرق آهنگ  ی.لحظه ادیشنو یداد.تمرکز نداشت ، نم هیرا به پنجره تک سرش

 شد.

 ....به خاک من بزن.یی" باران تو-

 پر زدن ندارم... یمه تو من هوا ی....که بنیآ بب باز

 ...به خاک من بزن ییتو باران

 ذارم...."در گ دهی...که در ره تو من نفس بر  نیآ بب باز

 باز کرد و به آسمان نگاه کرد. چشم

 کرد. یم سیخواست .از آن محکم ها ، از آنها كه تمام وجودت را خ یباران م دلش

 لب تکرار کرد . ریز 

 ...به خاک من بزن...ییباران تو-



کرد هم سرعت مورچه  ادیو هم ولوم را ز  دیکش یقینفس عم ژنیچشمش را بست. ب دوباره

 را!  شیا

*** 

به عالوه  گرید نیشدند و به سمت خانه راه افتادند،چند ماش ادهیپ اریبزرگ خانه سام اطیح در

 پارک بود. اطیون درح کی ی

 .ستدیباعث شد با یگوشنواز  یرفت ، با ورودش به سالن صدا یاز همه را م آخر

 به دل ما زد و رفت یآمد و دست نینازن -

 غمکده باال زد و رفت نیخلوت ا ی پرده

 خوش کـــرد یالیما را به خ ییتنها نجک

 زد و رفت لـــدایبه چشم شب  ـــدیخورش خواب

 آمــد غشیدر  دویما د یعشق یب درد

 زد و رفت بـــایجان شک نیشـــوق در ا آتش

 

 خوردیسوخته ما به چه کارش م خرمن

 چو برق آمد در خشک و تر ما زد و رفت که

 نکرد شهیمن اند یطوفان ی هیاز گر  رفت

 زد و رفــت ـــایکه به در  ایداشت خدا یدل چه

 کند ادیخود  وانهیکه ز د ایآ بُوَد

 زد و رفـت ــــــدایبه دل ش ـــریکه زنج آن

 که دوش گفتیبا تو چه م هیآن چشم س هیسا



 برآورد و به صحــرا زد رفــــت ــــادیفر  عـــقل

 

 یهمه سکوت کردند و دوباره آن صدا یه ازد،لحظ یهنوز م انویآمد .پ یم یبلند قیتشو یصدا

 خواند یآهسته تر م نباریبچگانه اما گوشنواز و منحصر به فرد آمد که ا

 به دل مــــا زد و رفت ... زد و رفــــــت... یآمـــدو دست نینازن -

که هنوز  یبود با چشمان ستادهیکه تنها ا ی.آرام دندیهمه دست زدند.چند نفر سوت کش دوباره

 یم قیبودند و تشو ستادهیصدا گرد بود به سمت سالن راه افتاد.همه سر پا ا نیا ییبایاز ز 

 کردند.

سه  دنینشسته بودند.با د یصندل یکوچک رو یکه بود!چند بچه  یدانست صدا یاو نم اما

تر شد و  نیسنگ شیگلو ینداشت بغض تو ییبود و ابرو ختهیر  شانیکه موها یکوچک یبچه 

 از اشک. سیهش خنگا

 ها که کم شد،زبان باز کرد صدا

 بود؟ یک یصدا -

 ها به سمت او برگشت. نگاه

 لرزان تر از قبل! نباریها رفت و تکرار کرد،ا یبه سمت صندل آرام

 ...کدومشون ،بود؟یصدا... -

 !مانیبود که جواب داد: پ اریسام

 کردنش! یمعرف نیبکوبد با ا واریرا در د اریخواست سر سام یم دلش

 ؟یکدومتون هست مانیلب گفت: پ ریبچه ها نگاه کرد.ز  به

باعث شد به او نگاه کند.چشمان سبز رنگش  ماریاز آن سه کودک ب یکی"منم" گفتن  یصدا

 سراسر غم بود.



 .ندیرا در چهره خسته اش بب ییبایتوانست ز  یاالن هم م نیهم

 یز یان چشم در چشم شد ، او اخم ر کردند.با طوف یکرد.همه مبهوت نگاهش م هیبه بق ینگاه

 هم داشت.

 برات دارم! شنهادیپ هی...من  مانیو گفت:پ دیلبش کش ینگاه کرد.زبان رو مانیبه پ دوباره

 زینشست.با چشمان ر  شینگاهش کرد.آرام آهسته جلو رفت و مقابل پا یز یبا اخم ر  مانیپ

 ؟یشیشده گفت: دوس پسر من م

 اول با چشمان گرد شده نگاهش کرد ، بعد اخم کرد و رو برگرداند و با تشر گفت: نع... مانیپ

.من از کنمیجون ،خواهش م مانیبا تعجب نگاهش کرد و بعد با خواهش گفت: پ یکم آرام

 عاشقت شدم. دمیکه تو رو د یلحظه ا

 اما نگاهش نکرد. مانیپ

 گذاشت. نمایپ یپا یدر آستانه شکستن بود.دستش را رو بغضش

 ؟یشیباهام دوس نم نیا م؟واسهی...چرا آخه؟من دختر بد مانیپ -

با لبخند  یلیجلو آمدند.اما ل نیو سار  ژنیشد .ب شتریب هیگفت!تعجب بق هیها را با گر  نیا

 کرد. یبه حرکات او نگاه م یمحو

 ؟یکن یم هیلب گفت:چرا گر  ریکرد. ز  یهم با تعجب نگاهش م مانیپ

 عاشقت شدم بعد تو... گمی.خب من میشیگفت : چون دوس پسر من نم هیبا گر  آرام

 کرد و جمله اش را ادامه نداد . هیگر 

.دوباره در چشمان دیکش یشانه اش نشست ،به شدت پسش زد.نفس لرزان یرو ژنیب دست

 نگاه کرد مانیپ

 ؟یشیدوس پسر من م مانیپ-



 ته گفت:باشه.نگاهش کرد و بعد سر تکان داد و آهس یکم نباریا مانیپ

کمرش  یرو مانی.دست پ دیشد .بغلش کرد و آهسته شانه اش را بوس دتریاش شد هیگر  آرام

 در آرام کردنش. یو سع شدیم نییباال پا

 .دیرا شن مانیپ یصدا

 !دونمیمن اسمت رو نم -

 تکرار کرد:آرام آهسته

آرام ! من دوس دختر زر زرو دوس  یگفت : ه یمثال عصب یمکث کرد و با حالت یکم مانیپ

 ندارم!

 خنده همه بلند شد.آرام مبهوت به چشمک و لبخند دوست پسرش چشم دوخت!  یصدا

*** 

 یزد،کم حرف بود و مغرور! تا سوال نم ینشسته بود و با او حرف م مانیتاب کنار پ یرو

 داد. یجواب نم یدیپرس

 داده؟ ادیخوندن بهت  یک مان،یپ -

 بابام -

 خونم؟ یمنم م یدونست یتو م یبابات؟ هوم، چه باحال! راست-

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: مانیپ

 دوست دارم صدات رو بشنوم! ؟یاالنم بخون شهینه !واقعا؟ م -

زد. دستش را گرفت و بلندش کرد و به سمت بچه ها که دور آتش جمع شده بودند  یلبخند

 رفت.

 زد. یبرق م طنتیاز ش اهشیآمده بود و چشمان س یستیکه از بهز  یرفت. کودک وانیک کنار



 با اعتراض گفت : مانیانداخت که پ وانیدور شانه ک دست

 ؟یکن یمن دوس پسرتم ...اونو بغل م -

 مانیبه پ دهیرا رها کرد و چسب وانیک یخنده جمع بلند شد و آرام دستپاچه شانه  یصدا

 نشست.

گرفت و به طوفان نگاه کرد، با  مانی. آرام چشم از پدیخند یهم م مانیها بلندتر شد. پ خنده

 گفت: هیکرد. چشم از او گرفت و رو به بق یدستش نگاه م یتو وانیلبخند به ل

 شــاد... زیچ هی د؟یبزن شهیم-

آرام هم بلند شد.  یقهقهه  یآهنگ صدا یبعد با بلند شدن صدا یو کم دندیهو کش همه

 خواندن شروع به تکان دادن خود کرد.. بلند شد و همراه ندینتوانست بنش

 بود يكي نبود يكي

 گنبد كبود زير

 ممل فشفشه بود يه

 رو سر كاله مى زد از

 و رو هوا مى زد جيب

 از كجا مى زد ببين

 زير و رو خيلي داره زندگي

 صدا گفتند : اره وهللا کی همه

 بيچاره ها شام تاره روز

 يكصدا: همه

 جون اقا-



 پول پر نمي كرد فشفشه جيبش رو از اين

 فقير و بي پولو اجر نمى كرد نون

 روز اخه يه ده تومن كارشو پاس داد يه

 غيرت و مردونگي يارو رو انداخت از

 آسمون و بر زمين مى خنديم بر

 هم به اونو هم به اين مى خندم من

 چه غم دارم اوستاي هر كارم ديگه

 كه در اين دنيا بي كار و بي عارم. من

.... 

 زير و رو خيلي داره زندگي

 يكصدا: جمع

 اره وهللا-

 بيچاره ها شام تاره روز

 يكصدا:جون اقا جمع

 مياد اون شب كه من با چشم گريون يادت

 شاخه گل دادم به تو مثل يه انسون يك

 هيچ راه فراري نيست از اين بند حاال

 اون گل بهتره از اين گلو بند فهميدم



کار و بدون ساز  یا خود همراه کرده بود. هر کس را که بخواند. بچه ها را ب یو م دیرقص یم

 وسط کشاند. دید یم

کرد. خودش  یلحظات آخر آهنگ حواسش معطوف طوفان شد ، که با خنده نگاهش م یحت

آهنگ تمام شود  نیکه ا نیکشاندش .قبل از ا هیبق یبه سمتش رفت و به سو یچرا ول دینفهم

را  یلیل یروسر  ژنی. بدندیرقص ید و حاال باز هم همه مرا روشن کرده بو نشیضبط ماش اریسام

 رفت. یم ردنکش رفته بود و رقص گ

 . دندیکش غیدست زدند و ج یرفت .همه با خوشحال ژنیطوفان را رها کرد و به سمت ب دست

 و دستشان به هوا بود. غیتمام شده و حاال ج آهنگ

 کرد. یداد که با خنده نگاهش م مانیشدن دستش نگاهش را به پ دهیکش با

محدود بوده خنده  دیکه شا یلبخند کودک دنینبود به خدا! د باتریز  نیاز ا یز یزد، چ لبخند

 نباشد عمر نگاهش . گرید دی،شا شیها یکم بوده باز  دی،شا شیها

را  مانیپ ینداشته  یرا قورت داد و با محبت لپ ها ندیبنش شیآمد در گلو یکه م یبغض

 . دیبوس

* 

تشکر کرد و در  یها رفته بودند .مسئول بچه ها خانم هم سن و سال خودشان بود؛کل بچه

 مانده اند. ادیحاال هم ز  نیماندنشان گفته بود تا هم یمقابل اصرار آن ها برا

داشت و حاال همه داخل  ینبود و هر کس در الک خودش رفته بود.هوا سوز کم ییو صدا سر

 نشسته بودند.

بزرگ جمع شده  یغذاخور  زیاما دور م هیداده بود .بق هینشسته بود و به مبل تک نیزم یرو آرام

 بودند

 کردند. یصحبت م شانیبرنامه ها ی درباره



 رونیزغال که از آتش ب یرا کش رفته بود و با تکه ا اریدفتر سام یاز ورقه ها یکیآرام  و

 د.کر  یم یبود ، داشت نقاش دهیچیدستمال پ یبرداشته بود و ال

 ها را محدودتر! یدیها را پر رنگ تر ،سف یاهی،س دیکش یدرختان را بلند م یها شاخه

 اه؟یس نقدیچرا ا -

 نگاه کرد. ینقاش یزوم شده رو یو با ترس به سبز عسل دیجا پر  از

 ؟یگفت یرا رها کرد و گفت: چ نفسش

 اهه؟یس نقدیچرا ا دمیپرس-

 کرد و دوباره به نگاه منتظر طوفان زل زد. ینگاه مین یبه نقاش آرام

 نه؟یا ریمگه غ -

 یاه،حرفایس یرنگ پر شده !دردا نیو ادامه داد: دور و بر ما همش از ا دیمبهوتش را د نگاه

 اهیس یآدما تیو در نها اهیس یعشقا یاه،حتیس ی، راه ها اهیس ی،خنده ها اهیس ی،بغضا اهیس

 !اهیس اههی،س

 زیهمه چ نقدیکردم که ا ینشست و گفت :فکر نم نیزم ید .کنارش روش شتریطوفان ب تعجب

 !ینگاه کن رهیرو ت

 نمیب یم رهیهست ، نه من ت رهیباال داد و گفت : ت شانه

مبهوت مونده  مانیپ یاز صدا ی، وقت یحرفت اعتقاد ندار  نیحاضرم شرظ ببندم خودت به ا -

 نی!اما من به ااهیس یایدن نیا یتو یقشنگ یکه چه صدا یکرد یفک م نیبه ا ی،داشتیبود

 یحرف م مانیبا بغض با پ یصدا از بهشت اومده!وقت نی* ادنیکردم که ...كه به قول ه یفکر م

 بهیغر  هی یکه به خاطر دردا یپاک یو من اشکا یدیگلوت رو د یمونده تو اهیس،تو بغض  یزد

که  یدید یدونم چ ی، تو ...نم یدیرقص یو م یدیخند یشاد و سر خوش م ی، وقت ختىیر  یم

 یکوچولو م هیواسه شاد کردن  یکه هر کار  دمید دیفرشته سف هیمن  یاومد !ول اهیبه نظرت س

 یمن صدا دمید یاون کوچولو ها رو م ی هیو نسترن و بق وانیو ک مانیپ دنیکه خند یکرد.وقت



و دختر بچه  دنیون مکه تو کارتونا نش یی، از اونا دمیشن یها رو م یخوشکل پر  یجادوها

و  بایخانوم ز  هی،من  دمیند اهینقاش س هیمن  ینشسته بود نجایکه تو ا یها عاشقشن.وقت

 یخنده  هیرو قورت بده و به همه  اهشیس یتونه بغض ها یخوب م یلیکه خ دمیمحکم د

 ؟یقانع شد ایبده.بازم بگم  هیو پاک هد دیسف

است ولى باعث شده بود نفس  یکم بود، مات هم کم بو.اصال نمى دانست چه حس مبهوت

 برود. ادشی دنیکش

.عطر طوفان در مشامش نشست.به او دیکش یقیبرگرداند.نفس عم شیرا به سمت نقاش شیرو

 و لبخند محوش نگاه کرد.

 بد فکرم رو مشغول کرده . یز یچ هی د،امایشا-

دخترونه  یباور کنم که تو کارتون جادوگر  دیگفت : با طنتیا شنگاه پرسش گرش نگاه کرد و ب به

 ؟یکن ینگاه م

 ی.همه برگشتند و با تعجب نگاهش کردند.مهان با لبخند گفت : آرام،چ دیبلند خند طوفان

 . شهی؟ االن خفه م یبهش گفت

رفت که حاال از خنده به سرفه افتاده بود.چند بار پشتش زد تا  یبا عجله به سمت طوفان و

 .دادیم حی.آرام هم داشت توض دیایحالش جا ب

 کنه؟ ینگاه م شهیکنه ....هم یدخترونه نگاه م یطوفان کارتونا-

 . هی.بلندتر از بق دیخند نیآرل

 نشود گفت ادیکرد ز  یم یکه سع یبا لبخند مهان

کارتون  یاست شجاعت خودشو نشون بده .مجبورش کردن پا،خو قتیجرأت حق ی_ تو باز 

...طوفان نهیاونو بب دیبود،گفتن با یچ سین ادمیکنه.اممم  فشیتعر  هیبق یو بعد هم برا نهیبش

 بود اسمش؟ یچ

 ! ندرالیبا خنده و خجالت گفت :س طوفان



 او زد. یبازو یبامزه گفت که آرام به شدت خنده اش گرفت و رو انقد

 خدا نکشتت طوفان ! -

 . دیفقط خند طوفان

 ؟ یبخون یخوا یآرام مگه تو نم یگفت : راست یآرام شده بود که شاد یکم جو

 خونم . یسرش را خم کرد و گفت : چرا ...م یکم آرام

 ؟یبخون مانیبا پ هیگفت: نظرت چ انهیسودجو اریسام

 کرد. اخم

 !رهیگ یم میتونم خودمو کنترل کنم ، مطمئنم گر  ینه....نم-

 ؟!! یخون یبا لبخند گفت : با منم نم ژنیب

 یکه؟ به هر کس یدون یفکر کنم ،م دیرا نگاه کرد و سر خم کرد،با لبخند گفت :اومم ...با ژنیب

 .دمیافتخار نم

 مانده بود . رهیطوفان خ یو آرام به خنده  دینازک کرد ....جمع هــو کش یپشت چشم ژنیب

 !د؟یخند یقشنگ م نقدریا چرا

* 

 .نمینش یمحوطه م یتو

 که طرد و ميان اين زندان حبس شده اند. یدور و اطرافم پر است از کسان شهیهم مثل

 .ندینش یدر گوشم م شیآشنا یپرم،بالفاصله صدا ی.از جا مندینش یشانه ام م یرو یدست

 آرام! -



وم.تمام ش یشوم.آهسته بلند م یگردم و در قهوه اى نگاهش خيره مى شوم ،شل م یم بر

شود ، او هم  یم نییباال و پا شیگلو بکیکه س نمیب یگذراند.م یصورتم را از نظر م یاجزا

 بغض دارد.

 کند. یم میصدا دوباره

 آرام ؟ -

 یشوم و بغض م یکند.در آغوشش گم م یپرواز م میگذارم و او انگار به سو یجلو م یقدم

 زنم. یترکانم.پيراهنش را چنگ م

 ؟یومدی، بدجنس...چرا تا االن ن یباالخره اومد -

 ...ــــشیش -

کشم  یعقب م یبوسد.کم یشانه ام را م شهیگذارم و او به عادت هم یشانه اش م یرو یشانیپ

 و اشک نگاهش را؟ رهیغم ت ایلبش را باور کنم  ی.لبخند رو

 .میگو یلب م ریز 

 !ومدی، اون ن یول یتو اومد -

کنم و  یفکر م ژنیکند و من به ب یهسته کمرم را نوازش م، او هم آ رمیگ یدر آغوشش م دوباره

 . یامدیکه ن ییبه تو ، به تو

 "جان

 تن "من" در

 دارد چکار

 تــــــــو ؟" یب

*** 



 ازدهمی# فصل 

 

و  دیکش یقی.نفس عمکردیشده بود.زل زل سقف را نگاه م داریبود که از خواب ب یا قهیدق چند

بود و  چاندهیگوشش را ب ژنیاش را گرفته بود.ب رهیفکر کرد.که طوفان مچ نگاه خ شیبه دو شب پ

 مثال مجبورش کرده بود با او بخواند.

 نگاهش گفت: دنی.با ددیسرک کش نیبه در خورد و سار  یا تقه

 !؟یدار یعه ب-

 نگفت و فقط نگاهش کرد. یز یچ

 .میبر  دیم،بایکالس دار  گهیساعت د هی گهیپاشو آماده شو د -

 کرد و نشست. یپوف

 نباشه. نیبا آذ دوارمی؟!ام یبا ک -

 و گفت: دیخند یبا بدجنس نیسار 

 که دو تاش با اونه. میبگم امروز سه تا کالس دار  دیبا زم،متاسفانهیعز -

 در هم شد و با خشم به دست مشت شده اش نگاه کرد: شیاخمها

 روزگار! ادیتـــفــــ به ذاتت ب ی_ ا

 به خنده تکان داد و خارج شد. یسر  نیسار 

پشت فرمان نبود و  یبودند.کس نیدر ماش نیو سار  یلیرفت .ل نیو آماده به سمت ماش حاضر

 امروز روز او بود. یعنی نیا

سکوت را  نیتا بناگوش باز شد و با ذوق پشت فرمان نشست.هر سه ساکت بودند و ا ششین

 استارت زدن شکاند. یصدا



 فشرد و با سرعت به سمت دانشگاه رفت. پدال گاز یرا رو شیپا

 

*** 

 

فرصت بود.دختر ها به  یساعت تا کالس بعد میداد.هنوز ن هیتک مکتیبه ن یخستگ با

 آمد. رونیسردرد داشت به ب یکتابخانه رفته بودند و او که کم

 بود. یلیآورد.ل رونیب فشیرا از ک ی.گوشدیکه شن یکوتاه یصدا با

 "ـــــــــــــــای" بــــــــــــدو ب-

را در دست  شیشانه انداخت.ورقه ها یرا رو فشیاست.بلند شد و ک یخبر مهم یعنی نیا و

 هنرجو بود حرکت کرد. کیکه مناسب  یسرعت تیگرفت و با نها

زنگ خورد.سرش را به  شیگوش نباریکتابخانه بود که ا کیپله ها به حالت دو به باال رفت.نزد از

 برخورد کرد. یبالفاصله با کس برگرداند و فشیسمت ک

 برخورد کرده. شیحاال به مرد زندگ کیرمانت یها لمیفکرش آمد مثل ف در

متوجه شد فرد مقابلش هم خم شده  شدیکه خم م یلبش آمد.در حال یرو یفکر لبخند نیا از

آرام و خنده اش محو شد و  دنیبا د نیآرل یافتاد.اخمها نی.سرش را بلند کرد و نگاهش به آرل

 تعجب در صورتش نشست.

 .فورا گفت:دیبا خنده سالم کرد.جواب شن آرام

 ؟! یکنیم کاریچ نجایا -

 با لبخند گفت: نیآرل

 ؟! یکنیم کاریچ نجایتو ا-



 کرد: یاخم مصلحت آرام

 .دمیاول من پرس گهینه د-

 که پر رنگ تر شده بود جواب داد یبا لبخند نیآرل

 .دمیدرس م نجای_ من ا

 با دهان باز نگاهش کرد. آرام

 ؟! ــژنیجـــون بــ -

اشاره کرد او هم بلند  داشتیخودش و آرام را برم لیکه وسا ینیکرد.ح یکوتاه یخنده  نیآرل

 شود.

 ؟! یکنیم کاریچ نجایا ،توی.نگفتیقیآره.موس-

 که هنوز بهت زده بود گفت: آرام

 من ...من از هنرجوها هستم.-

 .کردیبا تعجب نگاهش م نیآرل نباریا

 !؟یخونیم ی! چ؟یجد-

 هم هستن البته. نیو سار  یلی.لینقاش-

کردند و  یاز کجا!!! سالم و احوال پرس دیکه آرام نفهم دندیهم رس نیو سار  یلیلحظه ل همان

.به کردیم یداشت خداحافظ نینکرد.آرل یبه آنهاست.توجه یادیز  یآرام متوجه شد نگاه ها

 یلیکه دور شد به ل نیرا گرفت.آرل شیاش را داد و ورقه ها یجواب خداحافظسمتش برگشت.

 گفت:

 !؟یراست یداشت کارمیچ-

 با خنده گفت: نیسار 



 بغلش! یتو یکه خودت با سر رفت میبگ انویجر  نیهم میخواستیم-

 و گفت: دیمثال خجالت زده خند آرام

 !هیچه حرف نیوا خواهر ا-

آنها هم بلند  یکرد.خنده  فیتعر  شانیکه در ذهنش آمده بود را برا یفکر  انیبا خنده جر  و

 شد.

آمد.به نظرش  یمرد بدش م نیاز ا لیدل یکالس داشتند.آرام ب نیسمت کالس رفتند.با آذ به

 داشت! یمنف یانرژ 

 .خواستیرا م اورندیکه از همه خواسته بود ب یکالس بودند و استاد کار عمل سر

 .اریبآرام آسوده،کارت رو -

را برداشت و به  شیبلند شد و ورقه ها دندیشن نیو سار  یلیکه فقط ل یلب ریز  شیبا ا آرام

 رفت. نیسمت آذ

 ورقه ها را نگاه کند.آنها را به او داد. نکهیا بدون

 :دیزد از جا چر  نیکه آذ یداد با

 آســــــــــــوده؟!-

 ترس گفت: با

 بـ...بله-

 آورد و گفت: نییصداش را پا نیآذ

 !ه؟یچ نیا-

 !گهید نیکه خواست هیز یخب...خــب چ -



شد و عالئم  رهیمقبلش خ یمقابل صورتش قرار گرفت و او با تعجب به خط باباقور  ورقه

 و نت ها. یقیموس

ضربه  نیآوردن تصادفش با آرل ادیاز کجا آمده.با به  نهایرا کنار هم قرار داد تا بفهمد ا اتفاقات

 اش زد و بدون فکر گفت یشانیبه پ با کف دست یا

 !نهیمال آرل نایا-

 شده گفت: زیبا چشمان ر  نیآذ

 ؟! نیآرل-

 را جمع کرد: شیسر تکان داد .ورقه ها آرام

 نیاستاد آرل یعنین،یآره همکار خودتونه.اممم آرل-

 ابر باال داد. نیآذ

 نداره؟! یلیفام نیآقا آرل نیا-

 امــم-

 شد خانم آسوده؟ یچ-

 انداخت: نییسر پا یشرمندگ با

 !سین ادمی شیلیخب فام-

 را بلند کرد. هیبق یخنده  حرکتش

 از هنرجوها آمد: یکی یصدا

 استاد زند منظورشونه استاد.-

 گفت و به آرام گفت: یآهان کشدار  نیآذ

 شما؟ دیکنیم کاریخب حاال چ-



 گفت: آرام

 . رمشیبرم ازش بگ دیاگه اجازه بد-

 :با پوزخند گفت نیآذ

 برو.هرچند شک دارم بهت بدنش.-

 متعجب گفت: آرام

 سر کدوم کالسه؟ دیدونیوا،چرا نده؟! فقط م-

 هم همان هنرجو گفت: باز

 101کالس -

 شده نگاهش کرد و گفت: زیبا چشمان ر  آرام

 دوس دخترت سر اون کالسه نه؟!-

است با اعتراض  یمسعود دیآمد اسمش نو یم ادشیکه حاال  ییو هنرجو دیاز خنده پوک کالس

 گفت:

 خانوم آســــــوده؟ -

 گفت: یبا لحن کشدار  شدیکه از کالس خارج م یهم در حال آرام

 !؟یمسعــــــــود یآقا هیچ-

 لب آرام.  یخنده ها بود و لبخند رو یصدا دوباره

* 

.دستش را باال  دیکش یقیو نفس عم ستادیکرده بود ، پشت در ا دایرا پ 101کالس  یبدبخت با

 یگفته بود با لبخند گشاد یدییکه بفرما نیخشک آرل یصدا دنیردو دوتقه به در زد .با شنب

 در را باز کرد .



 شد. رهیو اخمش خ نیدر داخل برد و به آرل یرا از ال سرش

 داشت اخمش را حفظ کند یسع یکه حاال به سخت نیآرل و

 خانمِ  ...امــم ، خانوم آرام دیی: بفرماگفت

 تا بناگوش گفت: آسوده! شیبا همان ن آرام

 نگاه کرد نیساکت انداخت و دوباره به آرل یبه هنرجوها ینگاه مین دیرا که د نیگنگ آرل نگاه

 آسوده اس استاد میلیفام -

 !د؟یداشت یآها ...خب کار  -

 آره -

- .... 

- ..... 

 خب؟ -

 ن؟یبرگه هامو بد شهیآها،برگه هاتونو آوردم ،م -

چشمانش از کاسه  یکارتون یها ینقاش دنیخودش انداخت و با د یابه برگه ه ینگاه نیآرل

 افتاد. رونیب

فشردشان به  یکه به هم م ییمگر ممکن بود!با لبها یتفاوت باشد و نخندد ول یکرد ب یسع

 سمت آرام رفت و

 اتاقم. دیایدارم با شما.ب یصحبت هیبعدش  ی، ول دیی:بفرماگفت

 انگار فراموش کرده بود کجاست! آرام

 !ام؟یب دیبـــاوشه کجا با ؟یگفت:هوم ...اتاقم دار  یشگیلحن هم با

 .زدیسالها از خود نشان داده بود نر  نیکه ا یجذبه ا نیاز ا شیرا برگرداند تا ب شیرو نیآرل



 .دیبه کالستون برس دیی،حاال بفرما گنیبهتون م دیبپرس -

 یصورت لبخند زد و قدم یداد.دوباره به پهنا یکرده بود!البته حق را به او م رونشیب محترمانه

 -را به سمت عقب برگرداند و نگاهش به دو چشم سبز شیخورد ..رو یعقب گذاشت که به کس

 کرد ینگاهش م یخشک و رسم یلیخ نباریافتاد.که ا یعسل

 کلك! یینجایذوق گفت: عـــــه تو هم که ا با

داد و در  نیدستش را به آرل یپوشه تو دیکشیکه او را عقب م یگرفت و در حال را شیمانتو کمر

 کالس را بست .

 .دیجمع شد.نتوانست خودش را کنترل کند و خند ششیاخم به آرام نگاه کرد،که بالفاصله ن با

 را تا بناگوش باز کرد. ششیهم دوباره ن آرام

 ؟! یدیدرس م نجایتو هم ا -

 سالم. کیداشت گفت: آره ،عل یگر یکه حاال رنگ د یبا لبخند و نگاه طوفان

 و گفت: دیهم خند آرام

 بودم که حواس برام نموند...سالم نیکردن آرل تیتو فکر اذ نقدریا -

دستت معلومه  یتو یپرسم ،چون از ورقه ها ینم یز یو بعد گفت: خب من چ دیهم خند طوفان

 .یهست ینقاش یاز هنرجوها

 شده. رمیبرم.د دیگذاشت گفت:آره ،االنم با یعقب م یکه قدم یتکان داد و در حال سر آرام

 االن؟ یکالس دار  یبا ک -

 نیآذ -

 بهش بده بگو طوفان داد. نویخب پس ا -

 گفت و دور شد . یبه سمتش گرفت .سر تکان داد و با گرفتن پوشه خداحافظ یپوشه ا و



استاد  زیم یرا رو شیو وارد شد .ورقه ها دیرا شن نیآذ دییبه در کالس زد،بفرما یا تقه

 طوفان داد. نویگذاشت و پوشه را هم به طرفش گرفت و گفت: ا

 انا؟یاح سیافشار ن شیلیآقا فام نی: انیآذ

 رفته بود . ادمیرا تا بنا گوش باز کرد و گفت: عه!آره ، ششین

 نگفت یز یسر تکان داد و چ نیآذ

 ؟! هیچ نیگفت: آسوده ا ادیها با فر  ینقاش دنیبا د اما

 گهید امهی!خب نقاشن؟یزنی!چرا داد میگفت: وا زدیکه از ترس قلبش مثل گنجشک م آرام

 چپ چپ نگاهش کرد. نیآذ

 یدیمن برنامه کودک کش یتو برا یکن یزندگ یطیچه مح یتو ی: من بهت گفتم دوس دار نیآذ

 ؟یآورد

 شده بود . یآمد .آرام اما عصب یاز اطراف م ییخنده ها زیر  یصدا

مورد عالقه منه  طیمح نمی،ا ارمیب ینقاش هیمورد عالقه ام  طیدرباره مح دیاستاد،شما گفت -

 نیا یواقع یدم.خنده ها یم حیترج یا گهید یکارتونا رو به هر زندگ یتک بعد ی!زندگ

 نیگشتم نتونستم ا ی.من هرچ زننیبه آدم م نجایکه ا ییشخندایها شرف داره به ن تیشخص

که سراسر  ییکه پر از رنگ باشه،نبود جا ییجا هی.هر جا رو نگاه کردم نبود  مکن دایرو پ طیمح

نکردم به  دایپ یواقع یگشتم خنده  یباشه .من هر چ یکیداستان  یباشه،که آدم بده  یشاد

 یکه م نیبد نویکردم که احتمال ا یرو م ومد،فکرشیکارتونا!متاسفم اگه خوشتون ن یجز تو

که به نظرم درست بود رو براتون  یز ینبود.من فقط چ نیا صدممن ق یکنم ول تیخوام اذ

 و آوردم! دمیکش

 دیرا هم شن شیمبهوت زل زد.صدا نیرا تمام کرد و به آذ شیحرفها یقینفس عم با

 .دینیبنش دیتون یم-



 افتاد! هیبق زیآم نیتحس یمبهوت و کم یتکان داد و دور زد و نگاهش به نگاها سر

 نشست. شینداد و سر جا یتیاهم

شد .توانسته بود  یرد م یخنک میبدهکار مردم باشد.در دلش نس دیبا شهیکرد.انگار هم یپوف

از  غیکرد،اما در  یم یهنرمند یبنشاند .استاد هنر بود و ادعا شیرا سر جا یمردک از خود راض

 !یمثقال نگاه هنر  کی

* 

گفته کارش دارد،به دخترها گفت و آنها هم گفتند  نیآمد آرل ادشیشد که  یکالس خارج م از

 سلف منتظرش هستند . یتو

 گرفت . یبود راه افتاد و آدرس اتاقش را از کس دیکه معموال اتاق اسات یسمت به

وارد شد و مجدد سالم  نیآرل دییبفرما یصدا دنیرنگ اتاق زد .با شن یبه در قهوه ا یا تقه

 آنها را بلند کرد . یدوباره تا بنا گوش باز شد که خنده  ششیکرد،طوفان هم داخل بود .ن

 . نمیبب نیبش نجایا ایسالم ،ب کی: عل نیآرل

رفت،در همان حال رو به طوفان گفت:استاد افشار،شما  یمثال با ترس به سمت صندل آرام

 رو از من بگذرن ! ندفعهیوساطت کن ا

 ابرو باال انداخت طنتیبا ش طوفان

 کلک بودم.االن استاد؟ یکه ا رونیگه،بینه د -

 نشست . یصندل یو رو دیخند

 . دییبفرما -

ازت داشتم .امــم  یخواهش هیهم گره کرد و گفت :  یرا تو د،دستشیکش یقینفس عم نیآرل

 کن تی،امم رعا کمیباشم،پس  یکنه که من جد یم جابیا طیشرا نجایا

 زم؟یکرم نر  ینی -



ثابت به قول  یپا اریسام شیپ یمراعات کن کمیگفت: اگه  نیطوفان بلند شد و آرل ی خنده

 !اتمیز یخودت کرم ر 

 و رو به طوفان گفت: دیخند

 آبروت کنم ؟ یب ای یکن یم یبا زبون خوش همکار  ؟یتو چ -

 دارم. نجایا یگرمسر  هیخود اعالن جنگ کرد و گفت: من از خدامه! یطانیش شخندیبا ن طوفان

 !یپسر  افتهیق ،دلقکیکرد میکیبا دلقک  دمیزد و گفت: فکر نکن نفهم لبخند

 طوفان عمق گرفت . شخندین

 ! یدختر  ی:چقد تو باهوش طوفان

 گفت . نیبلند شد و رو به آرل دویخند آرام

 برم؟ یندار  یا گهیامر د -

 لبخند زد و بلند شد. نیآرل

دونم  یدارم م نجایا یکه از آدما یخواهش بود فقط،با شناخت هیآرام جان... هیچه حرف نیا-

 کنن. تیممکنه با حرفاشون تو رو هم اذ

 استاد افشار ؟ یندار  یسر تکان داد و رو به طوفان گفت: شما کار  آرام

 دستان او گذاشت . انیچطور دستش را م دیبا لبخند دست دراز کرد و آرام نفهم طوفان

 شد به خود آمد. یانگشتان گرم او فشرده م انیدستش م یوقت

 .دمتی: خوشحال شدم د طوفان

 یکرد دستش را آزاد کند،موفق هم شد.چشم از نگاه متعجب طوفان گرفت به سخت یسع

 کرد و با عجله خارج شد . یکوتاه یخداحافظ

 اســـت ؟ بیدختر چرا انقدر عج نیمتعجب به دستش نگاه کرد ، لبخند زد.ا طوفان



آرام انگار هر چه آرامش داشت از دست داده است ،با بغض به دستش نگاه کرد .هنوز  و

 داشت! یبی.که حس عج د،کهیكوب یکه م یقلبش مشت کرد،قلب یداغ بود.دستش را رو

دست طوفان هم ترساندش  یکرد،گرما یکه فکر م یخودش را آرام کرد و در حال یقینفس عم با

 هم...

 ...هم

 اش فکر کند. هیخواست به بق ینم

    *** 

 !گرید چکسیو نه ه یلیو ل نی،نه سار  ژنی.نه بامدیسراغم ن یشب شده،امروز کس    

 !امدیمهرداد هم ن یحت    

روم .راهرو ها خلوت  یم رونیشوم و از اتاق ب یحوصله ام.آهسته از پشت پنجره بلند م یب    

 روم . یم یپرستار  ستگاهیاست.به سمت ا

 ؟ ستنین انیپو یخانم ....آقا دی: ببخشمیگو یپوشان م دیز آن سفا یکیبه     

 کند،تعجب کرده. ینگاهم م    

 ؟! شونیا شیپ یبر  یخوا یاتاقشون هستن،م ی: دکتر تودیگو یم    

 دهم . یسر تکان م    

 تونم؟ ینه،مگه م -    

 ؟ امیهمراهت ب یخوا ی!میتون ی:البته که مدیگو یم ستیاز چ یناش دانمیکه نم یبا لبخند    

 یلی: با لبخند خمیگو یشوم م یدهم ، همانطور که دور م یبه نشاشنه ى نه سر تکان م    

 خانم پرستار. یخوشکلتر 



که  شمیاند یم نیشوم و به ا یاتاقم م ی.راه نمیمتعجبش را بب افهیگردم که ق یبر نم    

 هم مرا دور انداخته اند ، درست مثل تــــو! هیحتما بق

    *** 

 # فصل دوازدهم

بغض  ریگ شیهم گلو یتظاهر است، کم شیلبخند ها یگرفته است، کم یحالش کم روزید از

 اش است. یتکرار 

هنوز طلوع  دیکرد. خورش یرا نگاه م رونیاش و از پنجره ب نهیبود دور س چاندهیرا پ دستش

 نرفته بود . یرو ادهیروز گذشته به پ نکرده بود. بر خالف

 خوب بود . هوا

به  یحس بد چیبرداشت را کرده بود ؟ او ه نیتر  یمنف زیشده بود؟ چرا از هر چ نطوریا چرا

 نقدریا دیخودش متعجب و ناراحت بود .چرا با روزیاالن، االن که از رفتار د یطوفان نداشت حت

 گرفت؟ یبه خودش سخت م

خواست در باتالق  یرا آغاز کرده بود .نم یدش رفت . او صبح تازه او به سمت کم برگشت

 روشن! یا ندهیبود . به قول خودش آ نجایا ندهیآ یبماند.او برا یگذشته باق

 

*** 

 .دیدو یخواند و به سمت پل م یلب آواز م ریز 

 ــــشمیصبه صبه صبه پا م صبه

 شنیکنم گال وا م یپنجره نگاه م از

 رهیگ یم شیمنم باشون آت گل

 کام دو کام سه کام هی



 هس به کام یچ همه

 چه خوبـــه یزندگ نیا

 (1چه خوبـــه) یزندگ نیا آره

 

 کشد . یم یقیشود. با لذت نفس عم یکند م شیها قدم

 افتد . یداشت م نشیدر ماش شهیهم ژنیکه ب یآهنگ ادی

 رود . یخواند و راه م یکند و آرام آرام م یم بشیدر ج دست

 دست بشم کیخوام مست بشم عاشق  یامشب م-

 خوام هست بشم یبودم امشب م ستیتو ن بدون

 

 تو بشه یهست بزار فدا یجون ناقابل هی

 تو بشه یقدمات که خاک پا ریز  فتهیب

 

 شراب کهنه شراب امشب بال و پرم بده کهنه

 بده شترمیجرأت ب هیلینگفته خ حرف

 

 کنم هیخوام حرف بزنم خنده کنم گر  یم امشب

 (2برابــــرم بده) نیچند یم هیساق یکن ا یفلط

 



 لب گفت : ری.ز دیکش یقی.سکوت کرد ، نفس عمستادیا یشگیهم یمنظره  مقابل

 خدا جون . یمرس -

 زد و گفت: یبند مین لبخند

 خوام بشم آرام آرامِ  آرام. یمستت شم خدا م خوامیبه بعد م نیاز ا-

 کرد؟ یفرار م دیتولد خورش دنیاز د شهیشد. چرا هم مانیزد که برگردد، اما بعد پش دور

 یتر شدن آسمان. اشک یبه آب دیزل زد به طلوع ام ،یو نارنج ییطال یو زل زد به پرتو ها ستادیا

شود و  ییطال یشد دوبار  یطلوع کند؟ م نطوریشد او هم ا یم یعنی. دیاز گوشه چشمش چک

 درخشان؟

 صبر کرد. دیرشتا باال آمدن کامل خو دیکش یقیعم آه

 

 ی(آهنگ صبه از زدباز 1

 دی(آهنگ مست از ام2

 

*** 

 . هر چه دم دستش آمده بود را در آن گذاشته بود .دیصبحانه را چ زیم

 یو جرعه ا دیاز عطرش کش یکرد .نفس ینگاه م شینشسته بود و به بخار چا زیم پشت

نگاهش به درگاه آشپزخانه نشست و با لبخند در مقابل چشمان  نیسار  ری.با صبح بخدینوش

 گردش جوابش را داد و ادامه داد.

 وقت گذروندن امروز. یدارم برا شنهادیپ هیصبحونه ات رو بخور،  ایب -

 نشست. زیپشت م خندیبا ل نیسار 



 ! یخوشحال نقدریباشه که خودت ا یجالب شنهادیپ دی: با نیسار 

 .کرد دییلبخند تا با

 هم ، یلیآره ، صبر کن ل-

 نصفه ماند جوابش را داد و گفت یلیل یسالم پر انرژ  یبا صدا حرفش

 که کارت دارم. نجایا ایزود ب -

 نشست. زیهم پشت م یلیل

 .زدیبر  یشد تا چا بلند

بره  یدستت به سمت آشپز  ادیم شیآرام جونم ؟! کم پ یدیزحمت کش نقدیشده ا ی:چ یلیل

 ها

 خنده گفت: حاال بده افتخار دادم؟! با

 . فنجان ها را مقابلشان گذاشت و نشست دندیاش خند ییاز پروو یلیو ل نیسار 

 ؟ دیایبزنم .شما هم م مانیسر به پ هیخوام برم  یگفت: خب....من امروز م و

 . امی.من م ستین یخودش پچاند و گفت: هــــوم ، فکر بد یبرا یلقمه ا یلیل

 فقتش را اعالم کرد .هم موا نیسار 

 توانست حالش را خوب کند. یم مانیو شاد کردن پ دنیبود ، د یزد . روز خوب لبخند

*** 

 

 را مقابل خانه پارک کرد. نیپنج بعد از ظهر بود که به خانه برگشتند .ماش کینزد ساعت

 گرفت. نیرا به سمت سار  فشیشدند. ک ادهیپ نیسه پکر و غمگ هر



 راه برم . یکم رمیم -

 دور شد. به سمت پل رفت. نشانیمقابل چشمان غمگ از

 لب گفت : ریز 

هستن  ایدن یکه تو ییبچه ها نیا یکم حالم خوب شه ول هیخدا جون دمت گرم... من اومدم  -

خوب  یمگه تو خدا ؟یستیخوبشون ن یقراره خوب کنه؟! مگه تو خدا یرو ک ننیغمگ ینقدیو ا

 ستى؟یمن ن

 نگاه کرد و به آسفالت زل زد. رهیبه آسمان ت یو لحظه ا دیکش یقیعم آه

داره .تو کتم  یحکمت هی یز یاومد.هر چ شیخب برام سوال پ یدونم دلت گرفت ازم ول یم -

عمرش کم باشه  دیپاکه با نقدریا مانیمثل پ یکیداشته باشه. یها هم حکمت یاهیس نیا رهینم

 دور و برمون ساختن. یکه آدم بدا ییها یاهیس یتو میو ما غرق شد

 ستادهیمهان آنجا ا نکهیا صیشده به رو به رو نگاه کرد .تشح زیرا بلند کرد. با چشمان ر  سرش

 هم سخت نبود . ادیبود ز 

 و بعد به راه افتاد ستادیمردد ا یاز او بود ،لحظه ا یادینسبتا ز  یفاصله  در

 که نبود! لولوخورخوره

مردانه  یباز شد به لبخند شیشد و لبها دهیه سمتش کشکمتر شده بود که نگاه مهان ب فاصله

. 

 زد و سالم کرد یهم لبخند خسته ا آرام

 ! نیغمگ دمیشا ،یایمکث ادامه داد ( به نظر خسته م ی:سالم... ) با کم مهان

 ؟یدیزود نفهم کمیتعجب گفت: با

 گرفت گفت: یکه نگاهش را از او م یمهان پر رنگتر شد و در حال لبخند

 . یستین تیپوسته ظاهر  یتو شهیسخت نبود ،چون بر خالف هم صشیتشخ -



 مبهوت نگاهش کرد و و بعد گفت: یکم

 امــم ...خب.-

 بودم . مانیپ شیگفت:امروز پ کدفعهی.پس سکوت کرد . دینداشت که بگو یز یچ

 گفت: یطانیبا استفهام نگاهش کرد و بعد با لبخند ش یلحظه ا مهان

 دوس پسرت؟ -

 خنده سر تکان داد .هم با  آرام

سخت بود ،همش داشتم خودمو  یلیخ یدون یآره ،دوستاشم بودن .با دخترا رفته بودم .م -

 میاومد رونیب مارستانیاز ب نکهیبه محض ا ینکنم .موفق هم بودم،ول هیکردم که گر  یکنترل م

 نشد . گهید

 قیهم گذاشت .نفس عم یگذاشت و چشم رو شیگلو یاز بغض گرفت. دست رو شیصدا

 و چشمانش را باز کرد . دیکش

 .دیمهان را شن یصدا

خودت  یتون یخوب م نقدریکنم که ا یم نتیکنم که چقد برات سخت بوده و تحس یدرک م-

 یفی..روز به روز داره به کث نهیاطراف ما هم یای.دن ریبه خودت سخت نگ ادی.اما ز یرو کنترل کن

دعا  میتون ی.مینکن اشیاهیس ریخودت رو درگ نقدریا دمیم شنهادی.پ شهیو غم هاش اضافه م

خودش  شیاونو فعال پ میاز خدامون بخوا میتون یو دوستاش خوب بشه . م مانیکه حال پ میکن

 نبره .

شده بود و معلوم نبود به کجا  دهیناشناخته پوش یکه صورتش از غم یزل زده بود به مهان حاال

 شده . رهیخ

 ؟ینیب یم اهیرو س ایتو هم دن -

 شده نگاهش کرد . زیو مهان با چشمان ر  دیرا آرام پرس نیا



دور و ورم  دیسف یزایچ کنمیم یکه بتونم سع ییبستم .تا جا اشیاهینه ،من چشم رو س -

 خانم نقاش! ینیبب اهیرو س ایدن دهیکنم .از تو بع ادیرو ز 

 ام'' یاهیمهان خان که من خودِ خودِ  س یکار  ینگفت " کجا یز یلبخند زد و چ آرام

 سکوت را شکست. مهان

 .میبرگرد شه،بهترهیم کیداره تار  -

 نگاه کرد و سر تکان داد.... رفتیم یکیکه رو به تار  یبه آسمان آرام

رو  ینی....ماش دندیبعد مقابل خانه که رس ی....کم دیمهان را هم شن یقدم ها یزد....صدا دور

 شد و خسته و کوفته به هر دو سالم کرد .... ادهی....طوفان پستادیها اپسر  یالیو یبه رو

 کرد و داخل خانه شد. یخداحافظ یمختصر  یجوابش را داد و بعد از احوال پرس آرام

 رنگ گرفت و به سمت طوفان رفت اهیس یچشم از دروازه  مهان

 ناراحت بود؟ نقدریبه خانه دخترها اشاره کرد و گفت:چرا ا طوفان

گرداند  یکه به سمت خانه برش م یشانه اش گذاشت ...درحال یبا لبخند دست رو انمه

 دوس پسرش بوده . شیگفت: پ

 در هم شد .." دوس پسر؟'' شیاخمها یا لحظه

 دیمهان را شن یمحو شد .صدا شیسرش را تکان داد و اخم ها مانیپ یادآور ی با

 اخمات چرا رفت تو هم ؟!-

 کرد،چرا اخم کرد؟  فکر

 دارم. سردرد

 وقت است که همراهم شده اما،امروز کالفه ام کرده. یلیخ

 خورم. ینم د،تکانیآ یباز شدن در م یصدا



 دارم! سردرد

 شنوم ،آشناست اما... یشود را م یتخت م کیکه نزد ییقدمها یصدا

نگاهش،به  یشوم به چشمانش،به اشک تو یدارم ومات م یزانوانم بر م یسر از رو آهسته

 رنگش.. یلرزانش ،به صورت ب یلبها

 که مات من شده. ییشوم به او یم من،مات

 یانگار دور سرم م ای.دنستدیا یروم و او وارفته م یخورم و عقب م ی.تکان مدیآ یم جلو

 باشد.نبايد! نجایا دیچرخد.او نبا

دوم .در را  یگذرم .راه که نه ،تمام راه را تا اتاق مهرداد م یشوم؛از کنارش م یتخت بلند م یرو از

شروع  یدانم از ک یکه نم یا هیروم و با گر  یمتعجبش جلو م ی افهیتوجه به ق یکنم .ب یباز م

 شده

 بــره ع؛مهرداد،بگویبره .ه دی: بگو بره،ا...اون ،با...میگو یم

 رد،یگ یو دستم را م دیآ یجلو م آهسته

 بگم بره ؟ ی؟ به ک ی: آروم باش ،کدیگو یم

 شود. یآورم .مصرتر م یام ،حاال هم نم اوردهیوقت است ن یلیدهم .اسمش را خ یتکان م سر

 بگم بره؟! هیاصال ک ای هیدونم اسمش چ یکه نم یبرم به کس یاونجاس ؟من چجور  یبگو ک-

 یکنم و سع یاست نگاهش م میکه در گلو یدیکوبم ، با بغض جد یم نیبچه ها پا به زم مثل

 را خفه کنم هیکنم گر  یم

 کند. یم تکرار

 اونجا بود که ترسوندت ؟ یک -

 دهد یشنوم.سر تکان م یخودم را نم ی؛هر چند خودم صدا میگو یگذارم و م یجلو م یقدم



 آرام ،بلندتر تکرار کن. دمینفهم یز یمن چ -

 یکنم و م ی.تکرار مچدیپ یدهم ،سردرد دارم؛صداها انگار توى سرم م یدهانم را قورت م آب

 لرزم .

 آرشــامآ... -

 شود. یخورد و باز م یبه در م یزند.لبخندش کوچک است.تقه ا یم لبخند

 شــ... یم انیدکتر پو -

 کی یاست که مهرداد برا یدرحال نیشود.ا یو خارج م دیگو یم یدیکند.ببخش یم سکوت

 کند. یلحظه هم نگاهش نم

 کنه. ی:سرم درد ممیگو یلب م ریز 

که  شیبازوانش هستم،صدا انیشوم.م یشود،شل م یم اهیچشمانم س شینگاهش پ ینگران

 میگو یزنم .با ته مانده جانم م ی.لباسش را چنگ مچدیپ یکند در سرم م یاسمم را تکرار م

 ندازه. ی...اون ...م ادیبگو بره،منو ... -

 زدهمی. # فصل سیاهیاست و س یاهیشنوم و بعد س یآزاد مغزم را م بوق

 وقفه. یو ب دیباران گرفته شد شبید از

 باران گذشت؟ ریز  یرو ادهیپ ریشود از خ یمگر م اما

 خورد. ریش یوانیو آماده از اتاق خارج شد،به آشپزخانه رفت و ل حاضر

به خود  یتنش نشست و باعث شد لحظه ا یزنان از خانه خارج شد.نم نم باران رو سوت

را تندتر برداشت و  شیقدم هاو راه افتاد. دیخاک باران خورده را نفس کش یبلرزد.لبخند زد ، بو

 کرد. یبود.باران هم تند شده.انگارسرما را حس نم دنیدر حال دو بایبعد تقر  یکم

آمده  نجایمهرماه بود ، که ا کیافتاد که نزد شیچهار ماه پ ادی.سرعتش را کم کرد،دیپل رس به

 بود .



 پسر اشتباه گرفته بود. کیکه او را با  یاحمق،مهان ی بهیغر  آن

بود،که گفته بود  دهید نجایبعد فکر کرد.که مهان را ا یلبش نشست ، به کم یرو دلبخن

خندد.به چهارده روز بعدش  یگرفت ، تلخ م دهیشود ناد یها را م یاهیکه س ستیکم ن یدیسف

 کند. یفکر م

آمد  شانیبرا یاو خبر  یکوچولو بودند؛اما به جا مانیسالن آموزشگاه همه منتظر آمدن پ یتو که

 مانیکه لرزه به دل و جان آرام انداخته بود، پ یکه همه را شوکه کرده بود . خبر  ی.خبر 

 کما رفته بود. یکه تو ییکوچولو

که به اصرار و خواهش طوفان  یفکر کرد که چه باشکوه برگزار شد .به آرام هیر یمراسم خ به

که انگار  ییکوچولو مانید و پاشک همه را درآورده بو شیخوانده بود ، خوانده بود و با اشکها

 رفته بود. شیخدا شینداشت و درست همان شب پ شتریطاقت ماندن ب

شد  رهیداد و خ هیپل تک یو جلوتر رفت..باران دوباره کم شده بود .به لبه  دیکش یقیعم نفس

 که آمده بود. یر یبه مس

نشسته در قلبش  یکرد درد ها یگذراند و خفه م یتلخ بود. هر روز را با بغض م یادیروزها ز  آن

 و تظاهر خودش ! ییرا، دوباره رفته بود در الک تنها

.  دیترس ینم گریآمد باعث شد از فکر خارج شود ،د یم ریکه از مس یپوش اهیمرد س دنید

 مدت تمام طوفان را از بر شده بود .راه رفتنش که همان بود ، شک نداشت . نیچون ا

 دیشد ، او هم لبخند داشت. سالم کرد و جواب شن شدنش کیلبخند منتظر نزد با

 نجا؟یا یاومد ی: تو باز تنها پاشدطوفان

 ونیاست. فکر کرد ، خوب بودن االنش را مد یخوب قیزل نگاهش کرد و فکر کرد ، طوفان رف زل

 فکر و ذکرش شده . یروزها همه  نیبودن طوفان است . فکر کرد ، طوفان ا

 دیرد و او را به خود آورد . پلک زد و شنمقابل صورتش تکان خو یدست

 ؟ یدختر  یکجا رفت -



 تکان داد و گفت سر

 گذشت بهمون. زایچه چ نکهیکردم .به ا یچن وقته فکر م نیکجا ، به ا چیه-

 خم شد . یآرام گذاشت و کم یشانه ها یطوفان در هم شد . هر دو دستش را رو یها اخم

 ؟ گهید یمگه قرار نبود بهش فک نکن -

 گفت تیکج کرد و با مظلوم سر

 ...هویتو ذهنم  ادی؟!م هیمن چ ریخب تقص -

 لبها! نیا نکهیکرد، به ا یآرام و فکر م یشده  دهیبرچ یزل زده بود به لب ها طوفان

 .ستادیسر تکان داد و عقب ا کالفه

 .یخور  یسرما م گهیکه د میتموم شده بلند شو بر  تیرو ادهیخب ...اگه پ-

 ییایح یمحکم طوفان زل زد و با ب ی نهیاش را از نرده ها گرفت ....به س هیتک تکان داد و سر

 آغوش آرام گرفته بود. نیا انیم یکرد ، مثل آن روزها که گاه یفکر کرد.کاش فاصله را کمتر م

 . دیدست دراز کرد و دستش را گرفت و کش طوفان

 . یستیمیوا نجایکه تا صبحم ولت کنم هم میبر  ایب -

 مال من باشند " یهستم اگر گاه یکوچکت هم راض یدست ها نیفکر کرد"من به هم و

است و تمام  یتوانست بفهمد در قلبش عروس یلبخند زد . چه خوب بود که طوفان نم آرام

 بدنش در حال قر دادن هستن! یاعضا

 *** 

زنگ  ادیفنش ز روزها تل نیکرد،ا ینگاه م ژنیآموزشگاه نشسته بود.به ب اطیح یتو مکتین یرو

 یزد !حاال هم داشت حرف م یشد،مشکوک م یباز م یادیز  ششین امیپ افتیخورد.با در  یم

 هم خوشحال بود. یبیعج کجوریزد.



 کند. یکه تمام شد به سمتش آمد، برق چشمانش را هم نتوانست مخف تلفنش

 شده؟ تیوارد زندگ یکس -

 ماتش برد. پشت سرش را خاراند. ژنیب

 من من گف: با

 تو؟ یگیم یچ ینی ؟یک-

 شد. نهیبه س دست

 نی.استمیشده؟خواهشا طفره نرو ،من احمق ن تیوارد زندگ یبذار سوالم رو عوض کنم. ک -

 نداشتم. یحال جالب یدون یمدت که حواسم نبود هم خودت م

 کنارش نشست و دست دور شانه اش انداخت. ژنیب

 شرکته. یاز بچه ها یکی -

 داد. هیرا به شانه اش تک سرش

 ه؟یاسمش چ -

 و چهار سالشه. ستیتا،بیآناه -

 باشم قراره مامان بچه هات باشه؟ دواریتونم ام یم -

 .دیرا شن ژنیآهسته ب یخنده  یصدا

 تو! اون فقط دوس دختر منه. یرفت شیآرام، تا کجا پ -

 خواد عمه شم. یکنم؟ دلم م کاریخو چ-

 شم؟ ییخواد دا یمنم دلم م یکن یفکر نم نیهه، عمه خانم تو به ا -

 نکهیاش رفت. قبل از ا یطانیبه نگاه ش یشانه اش برداشت و چشم غره ا یسرعت سر از رو به

 گفت: ژنیب دیبگو یز یچ



 ه؟یز یتو و طوفان چ نیب -

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 ؟یچ-

 شانه باال داد. ژنیب

 دیه اگه اون و حرفاش نبود شاک یکه چقد باهاش راحت نمیب یآرام، م ستمیمن هم احمق ن -

و  ینیش یتو راحت کنارش م ره،یگ ی. اون راحت دستت رو میتا خوب ش دیکش یطول م یلیخ

 .یکن یمحافظه کار عمل نم شهیمثل هم

 دهانش را قورت داد. آب

 !شتریدوسته، نه ب هی! اون فقط ژنیب ستین یز یما چ نیب -

چانه اش گذاشت و سرش را به سمت خودش برگرداند ،در  ریدست ز  ژنی. بدینگاهش را دزد و

 گفت : یشد و بعد با لبخند تلخ قیچشمانش که حاال اشک در آن نشسته بود دق

 ! کهیکوچ یعاشق شدنت مبارک آبج -

 اعتراض نامش را خواند. با

 شینیب یم یکه وقت یخوا یاونقدر خاطرشو م یبه اون شدت نباشه ول دیشا ــــــــس،یه -

 کنم ؟ یاشتباه م یبگ یخوا یشمات برق بزنه.مچ

آموزشگاه کشاند .طوفان بود که لبخند به لب به  ینگاه آرام را به سمت ورود ییآشنا یصدا

 آمد. یسمتشان م

 نگاه کرد . ژنیاز او گرفت و به ب چشم

 نداشته ات غرق شده؟ یایزد و گفت :جمع کن خودتو بچه،مگه کشت یلبخند ژنیب



دست دادن با او جوابش را داد آرام اما تکان  نیبلند شد و ح ژنی. بدیطوفان را شن سالم

 دیرا باال کش شی. دست طوفان که مقابلش قرار گرفت نگاه اشکشینخورد و زل زد به کفش ها

شانه آرام گذاشت و نامش را  یدست رو یمحبوبش. طوفان با نگران یو زل زد به سبز عسل

 خواند.

 !شعورهیب یلیخ ژنیاو با بغض گفت: ب و

 .دیبلند خند ژنیمتعجب نگاهش کرد و ب طوفان

 .یکردم پس تو هم مثل من ادهیخودت پ یباشه شگرد خودت رو رو ادتیآرام خانوم،  -

 یمعادله ب نیموضوع فکر نکرده بود؟چرا تا به حال ا نی. چرا تا به حال به ادیآرام چک اشک

 زد؟ یصورتش م یآن را تو یکس دیجواب بود؟! حتما با

 دستپاچه کنارش نشست و شانه اش را در آغوش گرفت. طوفان

 شده؟ یچ ژنیشده آخه ؟! ب یچ -

 .دیرا شن ژنیب پوف

 . ارمیبراش آب ب رمیم -

چانه اش گذاشت  ریمحکمتر شانه اش را فشرد .دست ز  یکم د،طوفانیرا شن شیقدمها یصدا

 و صورتش را به سمت خود برگرداند.

 .نمتیبب -

 را خم کرد و گردنبند طوفان مقابل صورتش قرار گرفت. سرش

 .دیاش از بغض لرز  چانه

.هرچقدر ستین یکنه، اصال عادت خوب یعادت داره فورا تالف ژنیلرزان گفت: ب یهمان صدا با

 کنه . یباز کار خودش رو م گمیهم بهش م

 .دیآهسته طوفان را شن ی خنده



طوفان متوقف  یدور گردن طوفان برد،خنده  فینسبتا ظر  ریدست به سمت زنج اریاخت یب

 که در نگاه طوفان نشست را نديد. ینشست.و لرز  ریزنج یشد و دست آرام رو

 و زل زد به پالکش"طـــوفـــان" دیرا کش ریزنج

 لب گفت: چه خوشکله . ریاش بند آمده بود،ز  هی.گر فیو ظر  بایپالک ز  کی

 دیآهسته طوفان را هم شن یصدا

 .ینکن هیگر  گهیکه د یبدم. به شرط هیبهت هد نویتونم ا یم -

 چشمانش . یمهربانش اشک جمع شد تو یعسل –و زل زد به سبز  دیرا باال کش نگاهش

 ادبه . یب یلیخ ژنیلب گفت: ب ریز 

 نییشانه اش سر خورد و پا یطوفان از رو را گفت و گردنبند را رها کرد،بلند شد .دستان نیا

 فاصله گرفت . یافتاد .قدم

 که گفت: دیشن

 ؟ یشد ینجور یچرا ا یبگ یخوا ینم -

که در خود سراغ داشت نگاهش کرد،طوفان جا  ینگاه نیرا پاک کرد و با خشکتر  شیاشکها

 در چشمانش رفت. زیت یلینگاهش مثل قند یخورد.سرد

 داره؟ یلیبدم؟! دل حیبرات توض دیچرا با -

 .ستادیزد و ا یپوزخند طوفان

 نداره؟!. یلی: دل طوفان

 تکان داد سر

 . نیچن وقته ،هم قیرف هیو  یهست هیهمسا هینه،نداره . -



که  یبه حال طوفان ی.وادیقلب خودش را شن یانگار شکست.صدا یز یرا که گفت.چ نیهم

 بود . دایشکست از نگاهش پ

 ن؟یهم-

 شد،ینگفت.فقط نگاهش کرد.پوزخند طوفان تکرار شد .از کنارش که رد م یز یچ

 ! هیلب گفت:خداحافظ خانوم همسا ریز 

 رفت

بگذارد در مقابل نگاه  شیگلو یفقط توانست دست رو ستادیمقابلش ا ژنیب یوقت و

 پرسشگرش گفت

 موند. یم یباق هیهمسا دیخوام عاشق و وابسته باشم ، اون با یمن نم-

 

*** 

کاناپه دراز  یبخورد .رو یکرد بلند شود و قرص یرغبت نم یبود و حت دهیامانش را بر  سردرد

 دیکرد.با یم شی.صدادیرا شن یلیل یبود و به لوستر باالى سرش زل زده بود .صدا دهیکش

کرد بخوابد، بخوابد و  یهم گذاشت و سع یداد،اما،حوصله نداشت. آهسته چشم رو یجواب م

 !یو زشت یبد چیهذهنش  یتو دیاین

دانست  یکه نم یدور گردنش حلقه شده بود،نگاهش به خشم نگاه مقابلش بود.خشم یدست

 .دیرا شن شیست،صدایاز چ

،مال  ی؟!تو مال من زارمیعـــــشقم؟ مگه من م هیمگه الک ؟یبهم بزن یخوا یرو م یهه ...نامزد -

 من!

زد و کمک  غیرا .ج نشانیب یشکست حرمت ها یزد و م یبود که مشت م ییبعد دستها و

 زد ادینبود چشم بست و فر  یخواست، اما کس



 ،آرشـــــام ،طــــوفـــان! ـــــــــژنیب -

 یچشمانش اشک یکرد ،ول یکه با پوزخند نگاهش م یباز کرد و نگاهش افتاد به طوفان چشم

 تکرار شد . ییبود . در سرش صدا

 .هیخداحافظ خانوم همسا -

 بلندتر یاو آهسته تر و آن ناقوس مانندِ لعنت یها ادیو فر  شدیها محکم تر م مشت

 ! هیخانم همســــا -

 . دیو شن دیکش غیبست . ج چشم

 !ـــهیهمســـــــا-

* 

 دی.عقب کشدیکش غیو باز ج دیرا شن یمرد یصدا د،یو از جا پر  دیخودش را شن غیج یصدا

و انگار پله ها را  دید،دویدو دیکش یم غی،اما مرد باز هم جلو آمد،از جا بلند شد .همانطور که ج

که مبهوت  یبه پله ها و آرشام نیو سار  یلیآرام بودو نگاه مات ل یها غیبعد ج ی.لحظه ا دیند

 افتادن خواهرش بود! نییپا

 *** 

 زد! یرا روشن کرد. پک محکم گارشیس

 !نیهم-

 تفاوتش! یب یکرار شد صداذهنش ت در

 ! هیخانوم همسا یخانه  اطیبالکن نشسته بود و زل زده بود به ح یزد! رو یتر  قیعم پک

 !هیهه...همسا-



 وانیل یرا تو گاریاز خانه خارج شد. صاف نشست و س عیکه سر  یافتاد به پسر  نگاهش

بعد  یآنها آمد؛ لحظه ا یبه سمت خانه  میقهوه اش انداخت. پسر وارد کوچه شد و مستق

 .دیزنگ را شن یصدا

 را برداشته. فونیخانه رفت و متوجه مهان شد که آ یتو

 !دیو رفتن با عجله اش را د دیدادش را شن یصدا

 دنبالش راه افتاد! به

 شده ؟! یمهان، مهان!چ-

 کرد، جوابش را داد: یهمانطور که دروازه را باز م مهان

 گ بزن اورژانس!آرام از پله ها افتاده! زن-

 کرد. نیو جمله را سبک سنگ ستادیا شیو واج سرجا هاج

 " افتاده؟"

 " از پله ها افتاده؟!"

را درآورد، شماره اورژانس را گرفت. در همان حال به سمت  لشیموبا عیخودش آمد و سر  به

 دخترها رفت! یخانه 

 یخون یشانیپ دنیدکرد و آدرس را داد. قطع شدن تماس همزمان شد با  نیخواست ماش در

 به پا کرده! یچه آشوب دیدیو بود و نم دهیکه با آرامش خواب یآرام!آرام

 یمهان را م ینه صدا د،ید یرا م هیبق انیگر  ی.نه نگاه هادیسستش را به سمتش کش یها قدم

 !دیشن

 مچش نشست! ینشست و دست به سمت صورتش برد. دست مهان رو شیزانو یرو آهسته

 بود و کالفه! نی.مهان هم غمگدیرا به سمت او کش نشیمبهوت و غمگ نگاه



 طوفان! یتکونش بد دینبا-

آرام را نگاه کرد؛ کالفه بلند شد و نگاه کرد به آن  یسر تکان داد! مهان بلند شد.طوفان کم فقط

 ارویکرد و به د یبه آرام نگاه م یآمد. با چشمان اشک ینوزده ساله م –پسر که به نظر هجده 

 داده بود. هیتک

 را از او گرفت و به آشوبگر نگاه کرد و چشمان بسته اش! نگاهش

 

*** 

زنگشان را زده  نکهیپسر جوان گفته بود و مهان از ا دنی. طوفان از ددیاز همه سوال پرس افسر

 بودند و درخواست کمک کرده بودند.

که حاال مهان و  یآرام گفته بودند و پرت شدنش و آرشام یها غیج یاز صدا نیو سار  یلیل

 را کامل گفته بود! انیدانستند که برادر آرام است! جر  یطوفان م

تو اتاقم بودم. بعد  میآرام خواب بود. تا ساعت چهار، چهار و ن یول دمیظهر رس یمن حوال-

و  دیکش یم زیر  یها غینداشت. ج یحالت عاد یکاناپه خواب بود ول ی. آرام رورونیاومدم ب

 یزد. وقت غیکنم، صداش که زدم باز ج دارشیگفت. خواستم ب ینامفهوم م یهمش اسم ها

معلوم بود هنوز تو  د؛یکش غیمن بدتر ج دنیشد که با د یراحت م اشتد المیشد خ داریب

 و دیکش یم غیدفعه بلند شد و همونجور که ج هیکرده! تا اومدم به خودم بجنبم  ریکابوسش گ

 ...!یول رمیخواستم جلوش رو بگ یسمت پله ها... من م دییخواست دو یکمک م

شانه اش  ی! مهان دست رودیلرز  هیاز گر  شیانداخت و شانه ها نیینداد و سرش را پا ادامه

 شد. یم هیتخل دینداشت که بزند، با یگذاشت. حرف

 !د؟ید یکرد. چرا کابوس م یآن طرف تر نشسته بود و به کابوس آرام فکر م یطوفان کم و

 

 *** 



 دهیو پاچه همه را در دهان جو فرستادیرفت .به خودش لعنت م یمقابل در اتاق راه م ژنیب

 بود!

داد و مهان به دنبالش رفته بود تا هر  یشود نظر قطع ینم دیایگفته بود تا به هوش ن پزشکش

 چه هست را بپرسد!

که در  لشیموبا ی برهیشدن آشوبگر بود.و داریو منتظر ب واریداده بود به د هیسر تک طوفان

 آنکه به نام مخاطب نگاه کند پاسخ داد: یحوصله و ب یبود را حس کرد. ب بشیج

 بله؟-

 سالم طوفان!-

 زد! ینام لبخند کمرنگ دنیرا نگاه کرد و با د یگوش یآشنا بود!رو صدا

 ؟! یبه به!سالم آقا مهرداد چطور -

 خوبن؟ هی؟! بق یممنون تو چطور -

 ؟! یاز ما کرد یادیشد  یهم خوبن!چ هیمنم خوبم ،بق-

 !دیآهسته اش را شن ی خنده

 طوفان؟! میداشت-

 هم با لبخند گفت: او

 گم! یخب واال!مگه دروغ م-

 شوی!گوشست؟یما دور و بر تو ن یاخو نی.ادی،به تو نرس دیرس یبگم که زورم به هر ک یمن چ-

 .دهیجواب نم

گل کرد ،  شی.مهان هم دکترباز  میمارستانیز دوستان حالش بد شده ما االن با یکی راستش

 رفته با دکترش حرف بزنه.



 مکث کرد! مهرداد

 ! من االن پشت در خونتونم.مارستان؟یکدوم ب-

 :زدیترس حرف م یکه با کم دیرا شن شیرا گفت!صدا مارستانیبلند شد و اسم ب متعجب

 !ست؟یدوستتون مهان ن نیمطمئن باشم ا-

 !شیزد به برادرانه ها لبخند

 زدم؟! یراحت با تو حرف م نقدریبه نظرت اگه مهان بود من االن ا-

 مهرداد به لبخند باز شده بود! یبار لبها نیا و

 اونجام ،فعال! گهیساعت د میاونوقت!من تا ن یبود شی،تو هم رو تخت بغل یگ ینچ!درست م-

توانست صبر کند تا  یآمد ،م یع کرد!مهان داشت ماش را داد و قط یخنده جواب خداحافظ با

 !ندیمتعجب مهان را بب ی افهیو ق دیایاو ب

 

*** 

 

را  گریبعد دو برادر همد یشدن مهرداد نگاه کرد!لحظه ا کیو به نزد ستادیبا تعجب ا مهان

 تنگ در آغوش گرفته بودند!

 اش انداخت! ینیبه ب ینیچ طوفان

 خودتونو. دی؟! جمع کن هیهند لمیاه اه اه!مگه ف-

 و مهان از هم جدا شدند ؛مهرداد به سمتش آمد. مهرداد

 کنم! یتو رو هم هند خوامیاتفاقا م-



طوفان  یشانه  ی.مهرداد که از رودیبه کمرش کش یطوفان را در آغوش گرفت!طوفان دست و

 گفت: ریو با تح دیبود ،خود را عقب کش دهیرا د ژنیب

 !ژنهیکه ب نیعه عه عه!ا-

 توجه به طوفان و مهان به سمتش رفت! یب و

 شانه اش نشست. یرو یبه در اتاق زل زده بود و از عالم و آدم غافل بود!دست ژنیب

 را از هم باز کرد! شیزد و دستها یمهرداد لبخند کمرنگ دنیپشت سر نگاه کرد ،با د به

 سالم مهرداد!-

 !؟ی،خوب یتو لک بنمی! نژنیسالم آقو ب-

 !دیو خود را عقب کش دیآه کش ژنیب

 باشم؟! یچه شکل یخوای،م هوشهیدخترعمه ام ب-

 گفت: ریبا تح مهرداد

 همون؟-

 ناقصش را! یکرد جمله  لیبود که تکم ژنیادامه نداد!ب و

 آره همون آرام خانوم معروف!-

 به در اتاق نگاه کرد و گفت: مهرداد

 شما؟! نیینجایا یاز ک-

 !شبیاز د هیبق یمن از امروز صبح ،ول-

بافتد ؛چشمش پف داشت و مشخص بود خواب  یلیباعث شد نگاهشان به ل یسالم یصدا

 نداشته! یراحت

 کرد. یآن دو را به هم معرف ژنیدو جوابش را دادند و ب هر



 .ژنیگفت و برگشت سمت ب یخوشوقتم یلیل

 مهان و طوفان کجان؟!-

 :دیوباره پرسد یلیکه آن دو نشسته بودند اشاره کرد ل ییبه جا ژنیب

 سه قلو از هم جدا شن! نیکه ا هیعج نیو ا نمیبیرو هم نم نی!آرل؟یآرشام چ-

 اخم کرد! نباریا ژنیب

گفتم برو بخواب گوش نداد ،آخرشم با  ی!هر چشدیپهن م یخوابی!داشت از بزیچ یپسره -

 .ادیهم تهرانه ،چن بار زنگ زد بهم. احتماال شب م نیکتک بردمش نمازخونه بخوابه.آرل

 دستش بود را باال آورد. یکه تو یزد و سبد یلبخند کمرنگ یلیل

 دو تا رو صدا کنم! نیتو محوطه ،منم برم آرشام و ا دیبر  دیایکتلت درست کردم.ب-

 را کنار زد و گفت: شیرو یسبد را گرفت پارچه  ژنیب

 گاو رو بخورم! هی تونمیکه کمه!من االن م نین؟ایهم-

 د.اشاره کر  رونیبه ب یلیل

 !میرو کرده بود ونیشما آقا ی،نگران نباش!فکر شکم گنده  نهیسار  شیپ گهیسبد د هی-

 دست پشت کمرش گذاشت و گفت: ژنیزد و ب یلبخند مهرداد

 !یعقل نیر یش کننیمردم نده فک م لیژکوند تحو نقدیا رونیب میبر  ایب-

بروند و خودش به نمازخانه آمده بود.فقط آرشام  ژنیبه طوفان و مهان گفته بود به دنبال ب یلیل

در نمازخانه بود.کفشش را درآورد و داخل شد. و کنارش نشست ،اما او تکان نخورد و همچنان 

 بود! شیزانوها یسرش رو

 شانه اش گذاشت. یرو دست

 آرشام؟-



 نگاهش کرد! یسرش را بلند کرد و با چشمان اشک آرشام

بشه  داری.بیشناسی.خودت آرام رو میمحکم باش دیبگم ،تو با بهت دیآرشام جان!من که نبا-

 !رهیگی،برات دست م دونهیکه قدر نم نهیرو بب باتیز  ختیر  نیا

 گفت: آهسته

 ؟! شهیم داریب یعنی-

 زد و گفت: یدر جواب لبخند آرامش بخش یلیل

 ساده ما رو تنها بزاره! یضربه  هیحرفاس که به خاطر  نیتر از ا یمعلومه ،آرام قو-

 گونه اش نشست! یرو یاشک

 !بخشمی،من ...من خودمو نم ادیسرش ب ییاگه بال-

 و گفت: دیکش یآه یلیل

 میگردیکوچولو غذا بخور ،بعد برم هی می!بلند شو بر بخشهیسر تو بود اون تو رو نم ییاگه هم بال-

 داخل!

 تکانش داد. یبود!کممخالفت نداشت!فقط در سکوت به رو به رو زل زده  ینا

 !رمیسرمو بزارم بم دیبچه!من زورم به تو نرسه با گهیبلند شو د-

 رفت.  رونیب یلیبلند شد و همراه ل آهسته

*** 

شده ام .تنها هستم ،اما نه در اتاق خودم!اتاق مهرداد است. سرم هنوز  داریاست که ب یمدت

 لرزد. یم یکند و بدنم هنوز کم یدرد م

شوم و سرم را از  یکنم ،آهسته بلند م یشود نگاه م یکه قطره قطره وارد خونم م یسرم به

 .ابمشی یو جفت شده کنار تخت م گردمیم میها ییکنم،دنبال دمپا یدستم باز م



 برم. یم ختیر یو ب دیسف ییرا در دمپا میکشم و پا یم نییرا پا خود

 یو م ردیگ یو در حال که دستم را م دیآ یدر هم جلو م ییاخم ها نتم،بایب یراهرو مهرداد م در

 غرد

 از جات هان؟ یچرا بلند شد-

 میگو یزنم و م یم یتلخ لبخند

 خوبم! -

 !دمیخوب بودنت رو د زانیم یکه کرد یآره ،از غش -

 گذارم . یم شیبازو یو با همان خنده دست رو ردیگیکالمش خنده ام م یحرص تو از

 کن حالم خوبه ، فقط ،آ...آرشام کجاست؟ رفت؟ باور

 کند و بعد با لبخند، یمبهوت نگاهم م یکم

 ش؟ینیبب یخوا ی،م سین یدور  ی: جادیگو یم

 دهم یمهرداد را در دست فشار م یکه بازو ستیدهم.دست خودم ن یسر تکان م دیترد با

تحت فشار بوده  یلیم خمدت ه نیکوچولوم ا نمش،داداشینکرده که نخوام بب یاون که کار  -

 حتما.

 تحت فشار بودند،هنوز هم هستند! همه

 شوند! یشدند،هنوز هم م تیاذ همه

 ها را درآوردم! یلیخ اشک

 درد ها اضافه کردم! یلیبه خ درد

 .اوردمی"تو" را هم بدست ن انیم نیرا از دست دادم ،خودم را رها کردم ،ا خودم

 !یگر یمن،من خودم را هم ندارم.!چه برسد به د ی" را دار یگر یمن هم تو "د یعوض شد تو



 اش. یزنم به مهرداد و نگاه سراسر مهربان یتار زل م ینگاه با

 شم؟یمرخص م یمن ک -

 *** 

 # فصل چهاردهم

 

 دادند! یانجام م یرا خورده بودند، حاال هر کدام در سکوت کار  شانیغذا

بود حالش خراب بود.  دهیادن آرام را شنکه خبر افت یکالفه بود! اصال از لحظه ا شبیاز د مهان

زده بود به قلبش و اشک آورده بود به  شیمقابل چشمانش آمده بود که ن یخاطرات بد

 نگاهش!

به  دندیکش یم یسرک یابر هم گاه ینشسته بود و زل زده بود به آسمان! تکه ها یمکتین یرو

 نگاهش!

 یآشنا شده بود، حلقه ا شتریب پیوشتدکتر خ نیمدت با ا نیاز دور نگاهش کرد. در ا نیسار 

داشت و  یسوال شده بود و او هم جواب داده بود که همسر  شیدستش بود برا یکه تو

 نداد که چرا حاال ندارد! حیتوض چوقتیه

 !دیوقت نپرس چیهم ه او

 رییمعادله ها تغ یپازل انگار کنار هم نشسته بودند، کم یبود! قطعه ها نیغمگ یادیز  حاال

 کرده بود!

. مهان چشم از آسمان گرفت و به رنگ ستادیا شیجا بلند شد و به سمتش رفت. رو به رو از

 شد. رهیروشن نگاهش خ

 سوال دارم! هی-



که به رو به رو  یدست به کنارش زد و به نشستن دعوتش کرد؛کنارش نشست. در حال با

 کرد گفت: ینگاه م

 همسرت فوت شده؟!-

دستش  یداد! دستش را جلو برد و رو یهم فشار م یپلکش را رو نگفت! نگاهش کرد، یز یچ

 باز شد و نگاهش کرد. شیگذاشت. پلک ها

 :دیسراسر غمش را شن یزد!صدا یدلگرم کننده ا لبخند

و اون ازم  می،صبحونه خورد میشده بود. مثل هرروز بلند شد شیتازه وارد ماه ششم باردار -

 هی شهی،قبول کردم. بردمش اونجا ،مثل هم ششیخواست ببرمش خونه مادرش.ظهر هم برم پ

 دیمنو د یتراس بود.وقت یگونه اش گذاشتم و اون رفت. ظهر که رفتم اونجا .رو یبوسه رو

 یخورد.من خشکم زده بود!صدا زیکه پاش ل ومدیم نییتراس پا ی!داشت از پله هادیخند

تکونش  دینبا دونستمی!مومدی،از پشت سرش خون م اطیگوشمه!افتاد کف ح هنوز تو غشیج

سر  ی،اما دکتر گفت بچه مرده!تو مارستانیبدم ،اما دست خودم نبود!بغلش کردم!بردمش ب

!من کردیم داینجات پ کردمیاگه تا اومدن اورژانس صبر م دیشده!گفت شا جادیخودشم لخته ا

 رو! زمیعز  یایاونو کشتم!مار  ییجورا هی...من 

درد گرفته  کردیکه مهان به آن وارد م ی.دستانش از فشار فشردیهم م یلرزانش را رو ی چانه

 سکوت کرد! یبود ،ول

 !دیلب خواند را شن ریکه ز  یشعر 

 داریپس از د نِ یبهِت سنگ یدلتنگ ا یِ روس یایمار  ی_ ا

 پر از دردم* ایسر دن نیمن ا ایدر آن سر دن یا دهیخواب

چشممه!اون  یجلو شهیهم شیآب یبود.چشما یروس ی!مثل زنانیقشنگ بود سار  یلیخ اون

دختر کوچولومون اسم  یدستش بود.برا یذوق داشت؟! کتاب اسم تو یواسه چ یدونیروز م



بود و نوشته بود  دهی!دورش خط قرمز کشایخواست اسمش رو بزاره مه یانتخاب کرده بود.م

 !بخشمیو نم دمیودمو نبخشهنوز خ ندخترک من و باباش ،اما نشد!م

به چشمان به اشک نشسته اش انداخت  یهم باال آمد.مهان نگاه نیبلند شد.نگاه سار  آهسته

 و گفت:

 !من فقط ...نیسار  دیببخش-

 با لبخند دست دراز کرد و دستش را گرفت. نیسار 

 کردم! تتیبهت کردم خوشحالم.ببخش اگه با سوالم اذ یحرفات کمک دنیاگه با شن-

 دستش را فشرد! مهان

 !یخوب نقدیکه ا ی_مرس

که با  ییایو مار  شدیافتاده دور م یکه با شانه ها یبود و مرد نیسار  یبعد ،اشکها یکم و

 رفتنش داغ بر جا گذاشته بود!

 ادیداشت ز  شیها ییکه تنها یبود. نگران بود ،نگران برادر  دهیتمام صحنه ها را د مهرداد

 !شدیم

* 

 آذر رضای*شعر نانحس از عل

.دستش را تکان نجاستیآمد چرا ا ینم ادشیکرد و  ینگاه م واریهوش آمده بود.به در و د به

 و متعجب شد! دیرا د وکتیسوزش!به دستش نگاه کرد ،انژ  هیآزارش داد ،شب یز یتکان داد.چ

،اما سرش باند  دیرا باال آورد و به سرش کش گرشیگفت و دست د یبود.آخ نیسنگ سرش

 شده بود! یچیپ

 آورد! ادیکرد به  یو سع دیکش دراز



طبقه باال ،خواب  یکاناپه ها یبود!رو دهی،اما سر درد داشت و خواب کردیم شیصدا یلیل

و او که هنوز ترس  زدیم شیصدا یکابوسش را نه!کس یول دهیبود که کابوس د ادشیرفته بود.

آمد که بوده فرار  ینم شادیکه  یا بهیغر  یبود بلند شده بود و از دست ها ادشیکابوس را  یتو

 !یاهیکرده بود و بعد سقوط از پله ها و بعد ،س

هم گذاشت که در آهسته باز شد.بالفاصله چشمش را باز کرد و به سمت در  یرو چشم

 که مشخص بود پرستار است! یپوش با دخترک جوان دیسف یبرگشت ،مرد

 با تعجب جلو آمد و گفت: دکتر

 !ایهمه رو نگران کرد یپس!کل یباالخره بهوش اومد-

 در هم شد! شیتکان داد ،اخم ها سر

 و گفت: دیخند پرستار

 !یسر تکون بد یستیمجبور ن-

 و رفت. دیاش کرد ،چند سوال پرس نهیزد!دکتر معا یبند مین لبخند

 

*** 

 

و داخل شد ،بعد از او هم آرشام.از  دیسرک کش ژنیتخت که در باز شد.ب یبود رو نشسته

 آمده بود؟! یجب کرد!کآرشام تع دنید

 !نگاهش کرد و با لبخند گفت:دیاش را بوس یشانیجلو آمد ،در آغوشش گرفت و پ آرشام

 !دم؟؟یکه من نفهم یاومد یک-

 !کردیجز به جز صورتش را نگاه م آرشام



 !یخواب بود دمیظهر ،من که رس روزید-

 لحظه نگاهش کرد و بعد با چشمان گرد شده گفت: آرام

 !؟یکرد دارمیتو ب نکنه ...نکنه-

 و گفت: دیکش دیباند سف یدستش را رو آرشام

 !یشد ینجور یو ا یو از پله ها افتاد یآره ،ازم فرار کرد-

 او گذاشت. یبازو ی.دستش را رودیلب گز  شرمنده

 دونستم...! یمن نم یدون یم یعنیمن...من از تو فرار نکردم آرشام ،-

 صحبتش آمد! انیبا لبخند م آرشام

 دونم! ی،م زمیعز -

 اش گذاشت: نهیس یو دوباره سرش را رو دیکش یراحت نفس

 گرفته شدن! دهیدر هم بود ،از ناد شیاخم ها ژنیب حاال

 رفت و گفت: جلو

 رم دخترا رو صدا کنم. یم-

 نگاهش نکرد! یهم گذاشت اما آرام ،حت یرو دییتا یچشمانش را به معنا آرشام

توانند داخل شوند و متوجه شد طوفان  یگفت م نیو سار  یلیرفت!به ل رونیب تیعصبان با

 آمده بود! نی،اما آرل ستین

 به تاسف تکان داد و نشست.  یسر  یبه در خروج ینگاه با

*** 

 



 ... یسوخت ول یم یخوابینشسته بود. چشمانش از ب روزشید یجا سر

 بود و احتمال باران... ی.هوا ابر کردینم تشیهوا هم اذ یزد! سرما گارشیبه س یپک

 سوزان و فکر کرد گاریزد به س زل

بودش فکرش را مشغول کرده بود.  دهیپل د یآمد!اصال از همان روز که رو یآرام خوشش م از

 جذاب بود! شیبرا زشیبعد همه چ یاش قلقلکش داده بود، کم یبعد، چشمان اشک یکم

 یقلبش!حاال که ناراحت یرو یدیاس شدیم شی،دوستش داشت!حاال که اشکها یانگار کم حاال

 نشاندیلبخند م شی!حاال که انگار خنده هاکردیدور گردنش و خفه اش م یشد دست یاش م

 لبش! یرو

پا لهش  ریبود ،بلند و شد و ز  انیکه رو به پا یگار یزد به س ی. پک محکمدیکش یقیعم نفس

 کرد.

 نگاه کرد و فکر کرد دیبار  یکه نم نم م یآسمان به

 خواهانش بود، انگار آرام را دوست داشت! نگونهیکه ا حاال

 

*** 

 

 دهیکه تازه او را د یمهرداد ی، نبود! حت دیکه با ی!کسکردیم ییشده بود! احساس تنها مرخص

 شیکرده بود! از همان دو سال پ یآمده بود.خودِ عاشقش را در گوشه زندان ادتشیبود هم به ع

 !کردیم ییخودنما یادیروزها ز  نیانگار ا ی،ول

 .دیپتو خز  ریاز پنجره گرفت و ز  چشم

حالش  دیزده اش بخورد. شا خیباران به تن  یراه برود! کم یتوانست برود ،کم یهم بود.م فردا

 نشست ! یرفت و همان کنج سلولش م یو خودِ عاشقش م شدیبهتر م



 

 *** 

 یهم گوشه  ی.کمداشت و تنش کوفته بود جهیسرگ یو از اتاق خارج شد.کم دیرا پوش لباسش

 یحالش خوب بود و مشکل هیکند .بق هیگر  خواستیهم دلش م یقلبش درد داشت.کم

 نداشت!

 شد و فکر کرد که شانس آورده که االن زنده است! ریپله ها سراز  از

مرطوب را نفس  یرفت.هوا رونیخورد و ب یخورد.شکالت کوچک ریش یآشپزخانه رفت و کم یتو

که به تنش نشسته  یخلوت! لرز  یگرفت.وارد کوچه شد ،کوچه  رهیو چشم از آسمان ت دیکش

 بود را مهار کرد و شروع کرد به قدم زدن!

 دهینه خودِ  خودش بود. طوفان!د ی، ول ندیبچ السیخواست چشمانش آلبالو و گ یم دلش

 فرار! یبود برا ریبودش و د

 :دیجلو رفت. به چشمان متعجبش سالم کرد و جواب شن آهسته

 !؟یجات استراحت کن یاالن تو دیتو نبا-

 ؟!" یامدیو ن یگرفت " خبر داشت دلش

 گرفته گفت: یکرد و با صدا اخم

 حالم خوب بود!-

 .کردیهمچنان نگاهش م طوفان

قراره من  هیچ دونمیکه نم یلیهمچنان به دل ایحالت بهتره  شی،از دو روز پ هیخب خانم همسا-

 بمونم ؟! هیهمون همسا

 از نگاهش گرفت و گفت: چشم

 همه بودن ،جز تو! روزی.دیباش هیکه فقط همسا ومدهیتو خودت هم انگار بدت ن-



 !زدیچرا برق م دانستیکه نم ییها یرا زد و زل زد به سبز _عسل حرفش

 باز شد و جلو آمد! یبه لبخند شیلبها

آروم نداشتم!اگه بخوام  الیاالن خ نیتا هم دمتیپله ها د نییکه افتاده پا یمن از لحظه ا-

که بهم خبر دادن  ی!درست از لحظه ادمیاز چهل و هشت ساعته که نخواب شتریحساب کنم ب

 !کردمیکه حالت خوبه و برگشتم خونه داشتم فکر م

 زل زد به چشمانش و گفت: می؛مستق دیرا جلو کش سرش

تو دلم آشوب  دی؟!چرا باحالم خراب بشه  نقدریا دیچرا با نکهیبه ا کردمیداشتم به تو فکر م-

 …شه از نبودت ؟!که چرا

 :دیگوشش گذاشت و نال یرا رو دستانش

 خوام بشنوم! ینم-

 و گفت: دیکش نییرا پا دستانش

خوام بگم که  یساده گذشته ،م یاز دوست گهیخوام بگم که حسم د یخوام بگم ،م یاما من م-

ِ  کنمیحس م  …دوسـ

 زل زد به نگاهش و گفت: یگذاشت ؛با چشمان اشکطوفان  یلبها یرا بلند کرد و رو دستش

 خوام بشنوم! یتو رو خدا نگو!نم-

 هم گرفته تر شده بود! شیو صدا دیلرز  یعقب گذاشت.م یرا برداشت ؛قدم دستش

خوام دوباره مثل قبل شم .طوفان!من  یشم ،نم ریخوام دوباره درگ یکنم!من نم یخواهش م-

 شم!خرابم نکن! یتازه دارم خوب م

 !دیجلو آمد و کمرش را گرفت و به سمت خود کش یقدم

 گفت با خودش؟! یبود!چه م ریمتح



 ؟! ضمیبکنم؟! مگه مر  نکارویبخوام ا دی! من چرا باه؟یچه حرف نی_آرام؟! ا

 بد! یلیبد بود انگار ،خ حالش

 بمون!خواهش! نیطوفان!تو بد نباش ،تو هم…بود؟! اونم ضیاون مر  ینی-

 !دینش گذاشت و سرش را در آغوش کشپشت گرد یرا رو دستش

منو ،دارم  نی.ببستمیمنم و تو .من بدم!؟به خدا بد ن نجای.استین نجای!آرام جان ،اون اـــــــشیه-

خوام  ی!ممیباش کتریخوام نزد ینکردم ،فقط م یر یی؟!من همون طوفانم!تغ کنمیم تتیاذ

 !همونطور که من دوِست دارم!یدوستم داشته باش

 را گرفت! راهنشیچنگ شد و پ دستش

 برم! خوامینه ،م-

 یز یچ شیو کالفه گرفتش!از حرفها ی،اما تلو تلو خورد!طوفان عصب دیرا عقب کش خودش

 کرد! یو فرار م شدیم نیبود ؛داشت پخش زم دهینفهم

 اصال. میبا هم بر  ای!باشه ،برو!بریآروم بگ قهیدق هیدختر -

داده بود به طوفان و  هیبه خانه تک دنیگرفته بودش!آرام هم آنقدر ناتوان بود که تا رس سفت

 داشت آغوشش! تیهنوز آرامش و امن

را  شیعصبان ی،خواست از آغوشش خارج شود که سفت گرفتش!صدا دندیدر که رس یجلو

 :دیشن

 !ینشد نیببرنت داخل تا پخش زم انیتا بگم ب سایسر جات وا-

 !ستادیحرفش گوش داد و ا به

 خواب آلود آرشام آمد: یبعد صدا یرا زد ،کم زنگ

 ؟! هیک-



 کالفه طوفان! یصدا و

 نشده! نیخواهرت رو ببر تو تا پهن زم نیا ایآرشام ب-

 گفت! یبا مکث باشه ا آرشام

 گوشش گفت : ریشد و ز  خم

 !؟یدنبالت، حرف دارم باهات.اک امیعصر م-

 زد و ادامه داد یگذاشت!مثل برق گرفته ها نگاهش کرد ،چشمک گونه اش یرو یبوسه ا و

 که دوِست دارم! یدونیم-

آمد.به طوفان سالم  رونیب ختهیبهم ر  ی.در باز شد و آرشام با موهادیسرش را عقب کش عیسر  و

 کوچه نبود! یتو یکرد ،تشکر کرد و چند لحظه بعد کس

 !زدیهنوز حس خوب آن بوسه در کوچه بال م یول

 

** * 

 گرفته بود. دهینشسته بود و کال حرف طوفان را ناد قیآالچ ریز 

 .دیچیبه دور خود پ شتریرا ب شنلش

که به  دیدرهم د ی.به سمت در برگشت و طوفان را با اخم هادیتق باز شدن در را شن یصدا

 آمد! یسمتش م

 را برگرداند! شیتفاوت رو یب

 شده بود چندان آسان نبود! پیخوشت یادیکه ز  ینسبت به طوفان یتفاوت ی!باما

 شیکرد کمتر عطرش را نفس بکشد ،اما شانه ها یکه قرار گرفت چشم بست و سع شیبه رو رو

 شد ،ناخودآگاه چشم باز کرد و زل زد به چشمان پر خشم طوفان! دهیکه به سمت جلو کش



 !ادیگرفته شدن بدم م دهیاز ناد-

 !دیرا عقب کش سرش

 به من چه!-

 تو مربوطه! اتفاقا کال به-

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش

 حرفا رو ندارم! نیطوفان ،من حوصله ا-

 نشست. کنارش

 !میر ینم رونیب یاوک-

 خورد!با چشمان گرد نگاهش کرد! جا

 و گفت: دیخند طوفان

 لپت رو بکشم! خواستیدلم م یشدیم یشکل نیا یوقت شهیهم-

 شد! ی!صورتش جددیگونه اش کش یرا بلند کرد و آهسته رو دستش

 بود! ضیکه انگار مر  یکی،درباره  یزد ییحرفا هیصبح -

 دهانش را قورت داد ،سرش را دور کرد! آب

 نبود! یعنی، ستین یز یچ-

 رفتم فرحزاد و برگشتم! یمدت از بر شدم ،فــِ بگ نیآرام لطفا خر فرضم نکن!من تو رو ا-

 :دیرا کنار گوشش شن شیانداخت!صدا نییرا پا سرش

 خوب شه؟! یذار یو نم شیکه سفت بست یاون زخم چرک هیچ-

 بغض زمزمه کرد: با



 شه! یخوب نم-

 !؟ی!تو به من اعتماد ندار گمیشه ."من" دارم بهت م یخوب م-

 پر از توجه زل زد و در دل اعتراف کرد! یها یکرد .به سبز عسل نگاهش

 به تو اعتماد دارم." یبی" منِ احمق به شکل عج

 ادامه داد: دیرا که د سکوتش

 آرام! زنمینم یبیمن به تو آس-

 رابطه بشم! هیخوام وارد  یمن نم-

 زد! لبخند

 !میکن یدرباره اون بعد صحبت م-

 !شیداد به زانو هیرا تک سرش

 صحبت کنم! یز یدرباره چ خوامیاالنم نم-

 !مونمی!پس کنارت میبودن منو نفس بکش یهوا یخوایاوم ،مطمئنم که م-

 اش گرفت! خنده شیپروو ا از

 سقف ترک خورد!-

 !؟یعنی گمیدروغ م-

 چشمان معترضش نگاه کرد! به

-... 

 چلچراغ نگاهش! یبست رو چشم

 را؟! شیها یگرفت مهربان دیند شدیم



 نگاه نوازشگرش را ؟! ای

 قلبش را؟!  یگرفت احساس نوپا دیند شدیم ای

*** 

 

 یعنیخانه خارج شد؛ دختر ها رفته بودند و او هر چه اصرار کرده بود با خود نبرده بودنش  از

 !ست؟یچه که تو حالت خوب ن

 .ردیرا درآورد که شماره آژانس را بگ لشیدرهم موبا یاخم ها با

 تا بنا گوشش زل زد. شیاز جا پراندش؛ سر بلند کرد و به طوفان و ن یکشدار  بوق

زل زد.  شیپا ریرنگ ز  اهیس کلتیزده به موتور س رونیفت و با چشمان بباال ر  شیابروها

 دیرا شن شیصدا

 برسونمت. ایخوشکله کمتر وقت تلف کن؛ ب-

 رفت. یو چشم غره ا ستادیا صاف

 ؟ رمیمن کجا م یدون یمگه تو م-

 دونم! یبله که م-

 چشم غره رفت! دوباره

 ؟ یمنو با موتور برسون یخوا یتو م یعنی-

 کرد! زیچشم ر  طوفان

 .یکه سوار ش ستیدل تو دلت ن دنشید یدونم که از لحظه  ی_م



هفته انقدر  کی نیخواست. خب او هم آدم بود. در ا طنتیخودش نبود که دلش ش دست

بود که انگار از ازل عاشقش بوده، دلش نرم شده بود. لبخند زد و  دهیاز طرف طوفان محبت د

 گفت:

 ه؟یموتور مال ک-

 شود. کیست اشاره داد نزدبا د طوفان

 .گهید میبر  ای. بدو بیمال خودمه عشق-

 .دیپر مهرش را شن ی!صدادیخنده اش گرفت و بلند خند یکلمه عشق از

 !خندهیجان چه م یا-

به موتور و دم دستگاهش کرد ،پشت سر طوفان  یرنگ گرفت. جلو رفت نگاه یکم شیها گونه

 .دیرا شن شینشست صدا

 .یفتیمنو که ن ری_از پشت بگ

 نگفت فقط دستش را آهسته و با شک جلو برد و دو طرف کاپشن طوفان گذاشت. یز یچ

 ؟یواسه موتور سوار  ستیبه نظرت سرد ن-

 عشق وحال شد به نظرت ؟ الیخیب دیبا ،یماه سرده خانوم ید ی_هوا

اول کار بود از ته دل  نیاما ا رد،یسفت تر کاپشن را بگ یروشن شدن موتور باعث شد کم یصدا

 زد! غیج

 .ی_طوفـــــــان اروم برو وا

 .شدیبلندش گم م یها غیطوفان در ج یها قهقهه

 دستش را شل کند. یپشت دستش را دور کمر طوفان حلقه کرده بود و قصد نداشت ذره ا از

 زد مرگ من اروم برو. خیطوفــــــــــان صورتم  یوا-



 کمر طوفان گذاشت و گفت: یسرش را رو د،یکش یحتموتور کم شد و او نفس را سرعت

 .شمیسوار موتورت نم گهیپسر بد من د-

 !دیاهسته اش را شن ی خنده

 بدم. ادیخوام بهت  یتازه م ،یشیمن مطمئنم که سوار م زمیعز -

 و گفت: دیکش یغیاز ذوق ج بالفاصله

 ...ــیراست م ؟یواقعن-

 نصفه ماند. ایدر  دنیکالمش با د اما

 ؟یشد نطقت قطع شد عشق یچ-

 برم ؟ خوامیکجا م یدونست یتــــــو! تو واقعا م-

 یبر  یخوایم دونستمیزنگ زد گفت دخترا اونجان و تو رو نبردن، منم م اری! سام؟یپس چ-

 اونجا زود اومدم دنبالت.

 گفت: عیموتور عوض شد. سر  ریمس دیکش یقیعم نفس

 ؟یر یکجا م-

 لب ساحل.-

منکر حس خوبش  توانستیداد نم هیو سرش را به کتف طوفان تکلبش نشست  یرو لبخند

 .دادیبه او م یحس خوب شهیشود، اصال طوفان هم

بعد با خاموش شدن  یشدن به ساحل صاف نشست، سرعت موتور کم شد و کم کینزد با

 شدند. ادهیموتور هر دو پ

کمرش نشست آشنا بود  یرو یدست د،یسرد را نفس کش یگردنش گذاشت هوا یرا رو دستش

 دست طوفان! یبا گرما



 :دیرا شن شیصدا

 دلم نخوادت؟ یو انتظار دار  یکنیم یدلبر  کیژست ش نیبا ا-

 را به سمت طوفان برگرداند. شیرو

 !کن؟یش شهیمن هم یژستا-

 طوفان هم انگار دلبرانه بود. لبخند

 !یکنیم یمن دلبر  یبرا شهیتو هم-

 آغوشش محبوس شد. انیم دیخند

 آرام؟ یدیفرصت نم هیچرا به خودمون -

- ... 

 _آرام؟!

 .ستادیا شیو رو در رو دیآغوشش چرخ انیم

 !؟یفرصت چ-

وقت  یلیفرصت عشق دادن و عشق گرفتن فرصت شاد بودن. آرام من خ ،یفرصت زندگ-

کنارت دارم و  یحس خوب خوامیشناخت کم تو رو م نیمن با هم ی،ول شناسمیکه تو رو م ستین

االن  ومدیکه اگه بدت م ادیتو هم بدت نم دونمیحس رو بازم داشته باشم، م نیدوست دارم ا

و  دهیطناب تو رو چسب هیتو گذشته ات هست که مثل  یچ دونمینم م! من هنوز هینبود نجایا

 .ستمیگذشته ات ن یمن اون آدم تو یگذشته بش الیخیکن ب یسع یول یجلو بر  ذارهینم

زده از  رونیب ریو به زنج دیکش نییزل زد به چشمانش که پر از توجه بود نگاهش را پا یکم

 نگاه کرد. راهنشیپ

 " طــــــــوفــان "



 .دادیاسمش هم قلقلکش م یحت

کمرش  یطوفان چسباند ،دستش را رو ی نهیس یاش را رو یشانیو پ دیرا جلو کش سرش

 گذاشت.

 ؟یاالن تو دوس پسر من یعنی-

-. . . 

 ؟ یتو هپروت پسر  یرفت-

 منم دوس پسر شما. یبله شما دوس دختر من-

اش نشست ،وجودش را غرق  یشانیپ یکه رو یبوسه ا دیبلند کرد و چشمان خندانش را د سر

 کرد. یخوش

 .اریبرسونمت خونه سام عتریسر  دیبا می_بهتره بر 

اه کرد ،لبخند زد!انگار تکان داد و اجازه داد طوفان به سمت موتورببردش به دستانشان نگ سر

خوشحال بود و  نروزهایکرد!خود عاشقش ا یعاشق شدیاعتماد کرد!انگار هنوز م شدیهنوز م

 وجودش را پر کرده بود!  یغزل گونه ا ینغمه ها

*** 

 شدم! مرخص

شوم. دارم نبودش را، نداشتنش را  یگذرد و انگار دارم خوب م یآرشام م دنیهفته از د کی

 کنم! ی،خواسته نشدنم را هضم م

 نجایکرد؛ که هم میراض نجایکنم که هم یرا مرور م ییام و آن روزها ستادهیکنار ساحل ا حاال

 به هم! میگفت فرصت ده

 کشم! یم یقیعم نفس

 خوانم: یلب م ریز 



 کشم. یبرات... هنوزم تنت رو نفس م شهیهنوزم دلم تنگ م-

 کشم. یچشم تو... واسه مرغ عشقم قفس م هیتو نقاش هنوزم

 روم. یم جلو

 کشم. یفاجعه پامو پس م نیمرداب شه... از ا هیخوام حضورم  ینم-

 کشم. یتو دست م ادی واریرفتنت... به د هیکیتو تار  هنوزم

 مرا بغل کرده بود! نجایهم یکنم! روز  یرا بغل م خودم

 زنم. ینفس بال و پر م یکه حالم بده... دارم ب یخوام بدون ینم-

 زنم. یاجازه از احساس تو... که هرشب به خواب تو سر م یب ببخش

 یکنم. نفسم را حبس م ی. چشم باز مرمیگ یبندم، سرم را باال م یکشم، چشم م یم نفس

 کنم!

 د!شو یابر تکه تکه م یتکه ا دنی! هنوز نفسم با دنمیب یزنده ام، هنوز م هنوز

 هنوز زنده ام! یلرزد ول یشنوم دلم م یاسمش را که م هنوز

زنم. لبخند  یاندازم و دور م یم ینیزم یِ آب کرانیبه ب ینگاه می. نرمیگ یآسمان م یاز آب چشم

 روم. یآغوش پرمحبتش فرو م انیدهم و در م یآرشام را جواب م

 کنم! یکنم اما خود را هم فراموش نم یزنده ام! او را فراموش نم من

 *** 

 # فصل پانزدهم

 

 پچ کنان گفت: پچ

 چرا چراغا خاموشه؟! -



 به اطراف تکان داد. یهم، سر  طوفان

 ممکنه برق رفته باشه؟! -

 تکان داد. سر

 !کهی. چه تار دونمینم -

 به در کرد. یفشار داد. طوفان با اخم نگاه شتریطوفان را ب دست

 اصال در چرا باز بود؟! -

 .دیدهانش را قورت داد و خودش را سمت طوفان کش آب

 نه ؟ ایاون در بازه  مینیبب میبر  -

 مهیکه ن ،یدر ورود یکردند و جلو یها را طرا با سر داد. هر دو آهسته جلو رفتند. پله جوابش

 .ستادندیباز بود، ا

 که بازه! نمیا -

 .دیدستش را کش طوفان

 !ایب -

چه شد! دستش تنها مانده  دیبود. چند قدم جلو رفتند و نفهم رونیاز ب ترکیرفتند. تار  داخل

 بود و انگار طوفان هم رفته بود. با ترس زمزمه کرد:

 طوف...طوفان؟! -

 جلو رفت. یرا در آغوش گرفت قدم خودش

 ؟یطوفــان مسخره نشو! کجا رفت -

 . لبش را گاز گرفت و جلو رفت.دیشن شیاز جلو ییصدا



برگردد،  کهنی.ذقبل از ازدیم شی. پشت سرش بود و آهسته صدادیطوفان را شن یصدا

 کمرش نشست. یرو یدست

 گوشش زمزمه کرد: کنار

 !یتولدت مبارک خانوم -

. دیبه طوفان چسب شتریروشن شد. آرام هم وحشت داشت و هم از شدت تعجب، ب هاالمپ

 .خواندندیشعر تولد م شیکه برا دیرا شن هیبق ی. صدادیکش یاخفه غیچشم بست و ج

 حلقه شده طوفان و حصار امن دورش بود. یهاآرام اما به دست حواس

گذشت و سرش را به سمت  شیرو شیخندان پ یهاصورت یرا تکان داد. نگاهش از رو سرش

 طوفان برگرداند. طوفان لبخند به لب گفت:

 دختره؟! یهنوز تو شوک -

 نبود. الیزد. امشب شب فکر و خ لبخند

 را بغل کرد. یو شاد دیکش رونیرا از آغوش طوفان ب ودشخ

 .دمی! ترسنیبد یلـیخ -

 .دیرا شن اریسام یصدا

 مگه آقا طوفان جون نبود؟! ؟یترس واسه چ -

 را گرفت. اشهیکنا

 نگاهش کردند، هر دو را با هم بغل کرد. یهر دو با نگران یلیو ل نینگفت. سار  یز یو چ دیخند

 باهاتون؟ امیب نینذاشت نیواسه ا -

 .دیکمرش کش یرو یدست نیسار 

 کردم منصرفشون کنم؛ اما نشد! یسع -



 گفت: شد،یکه از هر دو دور م یو درحال دیخند

 .دمیقدرا هم نترس! اوننیسار  الیخیب -

نگفت،  یز یرا در آغوش گرفت. چ ژنیب ،یهم خوش و بش کرد. بعد از چند روز دلخور  هیبق با

اش را که حس کرد، خود را عقب شدن شانه دهی. بوسدیرا نفس کشفقط بغلش کرد و عطرش 

 دور کمرش حلقه شد. یشادش کرد که دست ینثار چهره ی. لبخنددیکش

 .دیو خند دیبراق مقابلش را د ی. چشمان سبز عسلدیچرخ

 را بلند کرد و گوش طوفان را گرفت. دستش

 که در چرا بازه هـــان؟ -

 سرش را خم کرد. یزد و کم ییلبخند دندان نما طوفان

 !ــــدیتهد ؟یفهمیکردن، م دمیتهد یشم. ول کیباهاشون شر  خواستمیباور کن من نم -

و  دشیبه سمت خودش کش یراه دستش را گرفت و کم انهیرا عقب کشد اما طوفان م دستش

 بلند گفت:

 !؟یرو شروع کن یمهمون یخوای! نمـــاریسام -

 رد؟ینگاهش را بگ توانستید. چرا نمطوفان زل ز  طانیچشمان ش به

 و سرش را کنار گوشش آورد. دیآهنگ بلند شد. طوفان کمرش را به سمت خود کش یصدا

 !ییجانیخوبه که ا -

 یاش جاانگشتان مردانه انیم گرشیشانه طوفان گذاشت. دست د یزد و دستش را رو لبخند

 گرفت.

 زل نگاهش کرد و گفت: زل

 نه؟ یمار دار  یتو مهره -



 طوفان بلند شد. یقهقهه

 ! تا حاال بهش فکر نکرده بودم.دونمینم -

 یکرد و صدا رییآهنگ تغ بارهکیپر تپشش، به  نهیداد به س هیرا تک شیشانیزد و پ لبخند

 غرغر همه بلند شد.

 بود. ستادهیا یصوت ستمیکه تا بناگوشش باز بود کنار س یشیبا ن نیآرل

 نه؟! م؛یر باششادت یکم میتونی: منیآرل

که  ینی. همه استقبال کردند و آرام، حشدیبود که پخش م یو هشت شیبه آهنگ ش منظورش

 !شادتر بود شدیفکر کرد. م د،یچرخیآغوش طوفان م انیم

*** 

. نگاهش را شدیتر مسال بزرگ کیو  کردیشمع را خاموش م 22نگاه کرد.  کیک یشمع رو به

 .دیباال کش

نگاه  یلیلبش نشاند و به ل یکمرش بود. لبخند رو ینگاه کرد. دست مهان رو نیلبخند سار  به

 تا،یو آناه ژنینگاه کرد؛ ب اریو سام یبود. به شاد ستادهیا یکنار شاد نهیکرد که دست به س

شان دست زدن یو طوفان. دوباره به شمع نگاه کرد. چشم بست و شمع را فوت کرد. صدا نیآرل

 :دیرا شن یشاد یو لبخند زد. صدا د. چشم باز کردیرا شن

 خب حاال وقت کادوهاست! -

 بعد به طوفان نگاه کرد. و

 که باشه، اول نوبت توئه! امیدوست پسر، نوبت یآقا -

 سرش را خم کرد و جلو آمد. طوفان

 با کمال افتخار! -

 مقابلش گرفت. یاآرام نشست و جعبه کنار



 قلم. اهینقاشه س نیدتر یبه سف میتقد -

 و جعبه را گرفت. دیدخن

 .یمرس -

 را باز کرد. جعبه

 ان حک شده بود." آرام " یبود، که نامش رو یرنگ ینقره ا ریو زنج پالک

 را بلند کرد و باز تشکر کرد. سرش

 برام؟ شیببند شهیم -

 البته. -

 .دیکش رونیرا ب ریزنج

 شیموها یرو یارا که بست، بوسه ریسرش را خم کرد. زنج یرا جمع کرد و کم شیموها آرام

 .ردیآرام رنگ بگ یهاو گونه ندیبگو یدار کش“ هو”گذاشت که باعث شد همه 

 جلو آمد. دو جعبه در دستش بود. ژنیب

 من و آرشام. یکادوها نمیا -

 کیرا دوست داشت؛  ژنیب یهیرا در آغوش گرفت و تشکر کرد. هد ژنیزد و بلند شد. ب لبخند

 .بایز  ییهابا گل ،یاسر نقره رهیگ

برگشته  رازیبه ش شیکه سه روز پ یبود. آرشام روزهیف یهابند با سنگدست کیآرشام،  هیهد

 بود.

 شد. یپل کیرا دادند. از همه تشکر کرد و دوباره موز  شانیهاهیهد ک،یجلو آمدند و هر  هیبق

 بود. یخوب شب



چه  گریبود؛ د زانشیدوستان و عز  انیخوب بود و طوفان هم کنارش بود. در م حالش

 !خواست؟یم

 یبود برا یتیها مثل هر سال، بلآن هیگفته بودند. هد کیو مادرش تماس گرفته بودند و تبر  پدر

 دوستانش. یبود برا تیپنج، شش تا بل شهی. البته همشیسفر به ک

 گاریبود، س تادهسیکه نگاهش به طوفان افتاد. کنار پنجره ا دیرقصیبه همراه دخترها م داشت

 دستش بود. یتو

 به دخترها گفت: رو

 ها.بچه امیاالن م -

 یگذاشت. وقت شیبازو ینداد. به سمت طوفان رفت. دستش را رو زشانیر  یهابه خنده یتیاهم

 به سمتش برگشت، اخم داشت.

 ؟یخوب -

داد و دست  هیپنجره تک یگذاشت و به لبه زیم یرو وانیل یرا تو گارشیسر تکان داد. س طوفان

 به سمت خودش. دیآرام را کش

 .کنهیخوبم. فقط سرم درد م -

 را کج کرد. سرش

 کنه؟یسردرد استاد افشار رو خوب م یو چ -

 زد و گفت: لبخند

 .شهیکن! خودش خوب م یکم دلبر  -

 شانه طوفان گذاشت. یو دستش را رو دیخند

 !دونم؟ینم یچیمن از تو ه یدقت کرد -



 کمر آرام گذاشت. یدستانش را رو طوفان

 تا بگم؟ یبدون یخوایم یچ -

 نه! ای یخواهر برادر دار  کهنیمثال ا -

تر که اسمش برادر بزرگ هیست و از خودم دارم. اسمش هم ترانه ترکیخواهر کوچ هیآره.  -

 طاهاست.

 ؟یکنیم سیامـ، و چند ساله تدر  -

 چهار سال. -

 اوم، اصال چند سالته؟ -

 .دیرا شن اشخنده

 و هشت سالمه بانو. ستیواقعا! ب یتو نوبر  -

 ؟یدوست نیاز خودتونه. اومـ، چند ساله با مهان و آرل ینوبر  -

 .ییاز دوران ابتدا -

- ... 

 ؟یندار  یسوال گهید -

 من خوشت اومده؟ یچرا! تـو! تو از چ -

 لب طوفان نشست. یرو یقیعم لبخند

 از موهات! -

 خم شد و ادامه داد: یرد. کمتعجب نگاهش ک با

 عاشق موهات شدم. ،یآموزشگاه شالت رو درآورد یکه تو یاز همون روز  یباورت نشه! ول دیشا -



 نگاه کرد. دیرسیتا کمرش م شانیکه بلند ش،یو به موها دیبه عقب چرخ آرام

 واقعا؟! -

 !یخوشم اومد. کال برام جذاب بود زتیآره. اما بعدش از همه چ -

 زد و گفت: لبخند

 سوال! سردردت خوب شد؟ نیآخر  -

 نگاهش کرد و بعد گفت: یکم طوفان

 !یکنیانگار بهتره! خوشم اومد تو مثل ژلوفن درد آدم رو آروم م -

 .دیخند

 من خوشت اومد؟ یتو از چ -

 !اد؟یمگه من ازت خوشم م -

 گفت: دیخندیکه م یچپ چپ نگاهش کرد و او در حال طوفان

که انگار  یز یچ هی. قهیاعتماده عم هیعالقه باشه  کهنیاز ا شتری! راستش حس من بدونمینم -

 از اول بوده.

 و گفت: دیکش ی. آهدیلب برچ طوفان

 .میراض نمیبه هم -

 .دیخند دوباره

 دوست دارم! کنمیاحساس م شتریب یلیخ یخندیم یوقت -

 جذابش و گفت: یگل انداخته نگاهش کرد. زل زد به سبز عسل یهارا خورد و با گونه اشخنده

 خودم!  یبرا ارمیدرش ب خوادیقدر که دلم ممن عاشق چشمات شدم. اون -



*** 

 .دیاتاقم هستم، اتاق جد یتو

پدر و  یمان عوض شده بود؛ نتوانستم لبخند نزنم و شاد. من و آرشام خانهمیاآمده رازیش به

 . دمیمادرم را از لبخندم د

 مثل گذشته. م،یمنتظر من هستند. امشب کباب ناصر پز دار  اط،یح یهم تو حاال

بلندم را دوست  یر یش راهنی. پکنمیبه خود نگاه م نهیو در آ زنمیرا پشت گوشم م میموها

 .کنمینگاه م شمیآرایدارم. به صورت ساده و ب

 ام؟رژلب هم نزده یوقت است که حت چند

نگاه  دهیتوالت چ زیم یو رو دهیخودش خر  قهیکه مامان با سل یلیوساو به  شومیم وسوسه

 .کشمیلبم م یو رو کنمیرا انتخاب م ی. رژلب گلبهکنمیم

. بازش رومیبه سمتش م اریاختی. بخوردیبروم که نگاهم به جعبه جواهراتم م رونیب خواهمیم

. اشک جمع شده رودیو در چشمم فرو م شودیم یآشنا، خار  یمو یرهیو دستبند و گ کنمیم

را از  لیچشم از جعبه بردارم، موبا کهنی. بدون ادیآیم امیزنگ گوش ی. صداچکدیدر نگاهم، م

 .دهمیو جواب م دارمیبرم زیم یور 

-.... 

 آرام؟ الو؟! -

 مهرداد؟! -

 کنم. یرا حس م مکثش

 شده آرام؟ یجانم؟ چ -

 ؟یچرا گردنبندم رو ازم گرفت -

 سر خونه اولت! یباز که برگشت -



اون  کردیروزا آرومم م نیکه ا یز یمنه؛ تنها چ زی. اون همه چیگرفتیاون رو ازم م دینبا -

 بود؛حاال تو!

 ؟یوفتیب ادشیباعث شد  یشده؟ چ یآرام چ -

 :دیگویو م کشدیم یقی. نفس عمکنمیتکرار م شیرا برا انیجر 

 ن منتظر تو هستن؟خانم اال دیآقا ناصر و ناه یعنی -

 .کنمیم سکوت

 ؟یکنیگردنبند با من بحث م هیسر  یو دار  یتو اونا رو ول کرد -

 چقدر برام مهمه! یدونیخودت م -

 پدر و مادرت؟ یتر از نگرانمهم -

 .میندارم که بگو یز یچ

 .میکنیبعد صحبت م ششون؛یاالن برو پ -

- ... 

 باشه آرام؟ -

 باشه. خداحافظ. -

 خداحافظ دختر بد! -

را دوست ندارم، از  راهنمیپ گری. دکنمینگاه م نهی. دوباره به آنمی. ناراحت و غمگزنمینم لبخند

 اما... د،یآیرژلبم هم بدم م

 .رومیاست، به سمت در م یمصنوع دانمیکه فقط خودم م یو با لبخند بندمیجعبه را م در

و  خنددی. آرشام هم مردیگیو در آغوشم م دیآیسمتم م و مامان به زندیلبخند م دنمیبا د بابا

 :دیگویم



 ؟یمامان تو هم دختر دوست شد -

 :دیگویو م خنددیم مامان

 .نیمن هست یزایدختر و پسر نداره که. هر دو تاتون عز  -

 !؟یپس من چ -

را در  یخوشبخت توانمیو من هنوز هم م شودیبلندمان م یاعتراض بابا، باعث خنده یصدا

 بدون گردنبندم! یحس کنم، حت امیکینزد

 *** 

 # فصل شانزدهم

 بود. ژنیبود، که تلفنش زنگ خورد؛ ب یلیو ل نیسلف منتظر آمدن سار  یتو

 .دایکم پ یبه به! آقا -

 سالم. کیعل -

 اوضاع خوبه؟ ؟یخوب ؟یطور بله، سالم عرض شد. چه -

مثل خودش  یگردیبا طوفان م یال از وقتبچه. آره خوبم. اص ریلحظه زبون به دهن بگ هی -

 !یاعصاب خورد کن شد

 لحن تند گفت: هی با

 !ی! خودت اعصاب خورد کنیاو -

 .دیاش را شنخنده یصدا

 شما هم؟ نیایواسه گردش. لب ساحل م ختنیها برنامه ر باشه بابا. بچه -

 !ا؟یک یعنیما  -

 ...یلیو ل نیتو و سار  یعنی -



 .کنمیازشون بپرسم؛ خبرت م انی. بذار بدونمیاومـ، نم -

 دختره؟ یندار  یباشه. پس منتظرم. کار  -

 نه برو پسره. خداحافظ. -

 خداحافظ . -

. لبخندش را خورد و در دیراه افتاد، که طوفان را د رونیرا قطع کرد و بلند شد و به سمت ب تلفن

 شروع کرد به صدا کردنش. د،یدویکه به سمتش م یحال

 افشــار؟ استاد افشار؟!استاد  -

 درهم به سمتش برگشت. یهاو با اخم ستادیا طوفان

 !دییبفرما -

 داشتم باهاتون. یصحبت هی -

 گفت: انیاطراف یرهیخ یهابه نگاه تیاهمیو ب ستادیا شیرو روبه

 !ن؟یبرنامه گردش گذاشتن. شما هم هست هیاالن زنگ زد. گفت  ژنیب -

 درهم بود. شیهااخمنگاهش کرد. هنوز  یکم طوفان

 را بلند کرد و مقابل صورتش تکان داد. دستش

 زد و گفت: یپلک طوفان

 ؟یگفت یچ -

 ؟یخوب -

 گفته بود. ینگران با

 را به سمت سرش برد. دستش



 .کنهینه سرم درد م -

 کند. یکار  توانستینم

 اتاقت؟ میبر  -

 دایپ یرا برا فشیک یکه با نگران یسر تکان داد و جلوتر رفت. به دنبالش راه افتاد، درحال طوفان

 همراهش نبود! یز ی. اما چکردیکردن قرص، جست وجو م

 نگاه کرد. چرخاند،یرا در قفل م دیطوفان که کل به

 و به آرام اشاره کرد که وارد شود. دیکش کنار

مبل  یو خودش را رو زیم یرا رو فشیداخت و به طوفان که کبه اتاق ساده، اما مرتبش ان ینگاه

 اتاق انداخت، نگاه کرد. یدونفره تو

. نگاهش را از سقف گرفت و به او نگاه ستادیسرش ا یزده بود به سقف. جلو رفت و باال زل

 کرد.

 یاز حالت اجزا توانستیرا م یبود. حاال که تنها بودند، کامال ناراحت یعاد ریغ یکم حالش

 صورتش بخواند.

 کرد و چشم از آرام گرفت. ینگفت و نگاهش کرد. پوف یز یچ

به چشمانش  میو نگاهش را مستق دیبه پهلو چرخ بارنینشست و طوفان ا شیدو پا یرو

 دوخت.

 ؟یدار  گرنیم -

 هم گذاشت و گفت: یرا رو چشمش

 .هینه مال گرسنگ -

 ؟یصبحانه نخورد -



 نه صبحونه و نه شام! -

 اهش کرد.اخم نگ با

 را باز کرد و گفت: چشمش

 اخمات چرا توهمه دلبر؟ -

 کلمه آخر فکر نکند. ینیکرد به دلنش یسع

 آخه؟! یدار  یمگه با خودت پدرکشتگ -

درآورد و به  کیک یااش، که حاال در آغوشش بود، بستهکوله یسرش را خم کرد و از تو و

 سمتش گرفت:

 رو بخور. نیپاشو ا -

 ه چشمانش.زل زده بود ب هنوز

 زد و گفت: یصورتش بشکن مقابل

 تو هپروت؟ یر یم یامروز چرا ه -

 نگفت فقط چشمش را بست. یز یچ

 . همچنان چشمش را بسته نگه داشت.دیاش کشگونه یدستش را جلو برد و رو آهسته

اش نگاه کرد و گذاشت. بلند شد و به چشمان بسته زیم یرا رو کی. کدیرا عقب کش دستش

 . وقت نداشت.اشیبعد به ساعت گوش

 شده. فعال خدافظ. یچ یگیبرم کالس. اما بعدش بهم م دیبا -

 و به سمت در رفت. دیاش را بوسشد و به سرعت گونه خم

قدر خوب دختر ان نیبا لبخند چشمانش را باز کرد. چرا ا د،یبسته شدن در را که شن یصدا

 بود؟



 نگاه کرد "طاها" ی. به صفحه گوشدیتلفنش را شن یصدا

 و صاف نشست. دیکش یقیعم نفس

 داد: جواب

 سالم طاها. -

 سالم. -

 کرد و گفت: مکث

 حالش؟ حالش خوبه؟ -

- ... 

 طاها؟! -

به هوش اومد  یرو وقت یبود، اما گفت نظر قطع ی. دکتر راضرونیتازه از اتاق عمل آوردنش ب -

 .گهیم

 را فوت کرد. نفسش

 برم خونه. دیمن با -

 باشه برو به سالمت. -

 طاها. یمرس -

داد. دو تقه به در خورد و در باز شد. با اخم  هیمبل تک یتماس را قطع کرد. سرش را به پشت و

 آرام، متعجب نگاهش کرد: دنیسرش را بلند کرد و به سمت در برگشت. با د

 ؟یمگه تو کالس نداشت -

 :ستادیسمتش آمد و مقابلش ا به

 فضولم! یلیکه من خ یدونیم -



با لبخند سر  کرد،یطور که به آرام نگاه مدو دستش را پشت گردنش قالب کرد و همان هر

 تکان داد.

 ؟یش الیخیو امروزم صبحونه رو ب یغذا نخور  شبیباعث شده که د یچ یگیخب پس بهم م -

 نگم؟ تونمیم -

 شد. نهیست به سرا تکان داد و د سرش

 !یبگ ـدی! بارینخ -

 .دیآرام را شن یصدا دیخند

 !ستیهات هم مثل قبل نخنده یحت -

 مبل نشست. یدسته ی. جلو آمد و رودیلبش نشست و دست و آرام را کش یرو لبخند

 .دیکش یقیعم نفس

 شده. یخانم جونم بستر  -

 مامان بزرگت؟ -

دو ساعت  یرو برا تمیشم. بل الیخیامروز رو ب یکالسا تونستمیآره. امروز عمل داشت. نم -

 کردم. یاوک گهید

 با تعجب گفت : آرام

 ! کجا؟!؟یبر  یخوایم -

 آرام را گرفت و گفت: دست

 .رازیش -

 آرام دو برابر شد. تعجب

 راز؟ی! چرا شراز؟یش -



 کالفه نگاهش کرد. طوفان

 .گهیجاست ددلبر من! خب خونه مون اون یار یدر م یچرا خنگ باز -

 گفت و بعد گفت: یدار آهان کش آرام

 . حال خانم جون که خوبه؛ درسته؟یایو م یر ی. مزمینداره عز  یناراحت کهنیخب ا -

 خوبه. گفتیطاها م یعنیآره خوبه.  -

 !؟یایم ینداره که! فقط، امــــم، ک یخب پس نگران -

 اش لبخند زد.آهسته یصدا به

 برگشتم رو رزرو کردم. تیواسه فردا صبح بل -

 بعد بلند شد؛ طوفان هم. ینگفت. فقط دست طوفان را فشرد .کم یز یچ آرام

 ؟یاالن کالس دار  -

 ساعت نگاه کرد. به

 برم خونه. دینه با -

 خونه؟ یرسونیمنم م -

 شده نگاهش کرد. زیچشمان ر  با

 ؟یمگه کالس ندار  -

 را باال انداخت. سرش

 دمم حوصله ندارم.. خودهیراهم نم نینه آذ -

 را برداشت. فشیشد و ک بلند

 .میباشه بر  -



 لبخند زد و کنارش قرار گرفت.  آرام

*** 

نگاه  میو به نقاش رومی. عقب مکنمیها را پر رنگ مرنگ ی. کمدهمیفشار م شتریرا ب قلم

 .کنندیام نمزده جانیها مثل گذشته، ه. رنگکنمیم

 .منینشیم یصندل یو رو کشمیم یآه

 ی. رودهمی. لبخندش را جواب مشودیشربت وارد م یوانیو مادرم با ل خوردیبه در م یاتقه

 .گذاردیم یعسل زیم یرا رو وانیو ل ندینشیتخت م

 :دیگویم

 ؟ینشست کاریچرا ب -

 :میگویو م کنمینگاه م ینقاش به

 حوصله ندارم. ادیز  گهیراستش، د -

 .کنمی. نفسم را فوت منمیبیشدن چشمانش را م نیغمگ

 !خورمیرو م میهم چوب سادگ شهیام، همساده یلیاحمقم، خ یلیمامان، من خ یدونیم -

 .دیگوینم یز یچ مامان

 :دهمیم ادامه

 ستین چکسیه ریتقص کنم،یها رو ناراحت مکه شما نیا خندم،ینم گهیکه االن تنهام، د نیا -

 جز خودم!

 :دهمیذهنم ادامه م در

 خودم است" ریاو را ندارم هم، تقص گرید نکهی" ا



آن  آورمیم ادیو به  ندینشیم میموها انیاش م. بوسهردیگیدر آغوش مادرم قرار م سرم

 بودند. شیهاهمه معتاد بوسه م،یروزها را که موها

. ستمیایو پشت پنجره م شومی. بلند مرودیم رونیتلفن ب یو بعد با صدا ماندیکنارم م یکم

 .شودیدر ذهنم زده م یاجرقه

 رونیو ب اندازمیم فمیرا در ک لمی. موباگذارمیم یادداشتیدر،  یو رو کنمیرا عوض م لباسم

 .رومیم

 تا به مقصدم برسم. کنمیقبرها عبور م انیبعد، م یکم

 .ستمیایم دمش،یند چوقتیکه ه یمزار زن یباال

 “افشـار مـهرنـاز”

. فکر کنمیو فکر م اهیسنگ س یرو کشمی. دست مخوانمیم یافاتحهو  ننمینشیقبر م کنار

 .کنمیو فکر م کنمیم

 !شودیدرست نم زیچ چیبا فکر کردن به گذشته، ه دانمیهنوز نم انگار

دهان باز کند و مرا ببلعد. آهسته بلند  نیزم خواهدی"خانم " و من دلم م دیگویآهسته م یکس

 .کنمیو در مقابل نگاه متعجب ترانه، سالم م شومیم

 .ردیگیو در آغوشم م دیآیو با تعجب به سمتم م دهدیرا م جوابم

 ؟ی! خوبدمت؟یچند وقته ند یدونیم زم،یعز  -

 .ندینشیو کنار قبر م کندیم می. رهاکنمیم تشکر

 آرام. کمی نمتیبب نیبش -

 . تعجب کرده. انگار باور ندارد که من همان آرامم. حق هم دارد!نمینشیم

 یبه سبز عسل زنمیزل م ده،یو من انگار تشنه به آب رس کندیو نگاهم م خواندیم فاتحه

 نگاهش. یآشنا



 :دیگویم

 کرد؟یما رو وصل م دیخانم با معرفت، طوفان با -

 .دهمیتکان م سر

 نداشت، راستش... انیبه اون جر  یربط -

 اما ترانه دوستم بود! م،یداشتم که بگو شک

 بودم. یرو بستر  اشهیبق مون،ییماه اول جدا هیراستش من به جز  -

 .رمیگیاز نگاه متعجبش م چشم

 :دیگویم

 چرا؟ -

 :میگویم

شده باشه، که به زبون آوردنش  کیمسئله برام اونقد کوچ نیروز که ا هیروز گفتم.  هی دیشا -

 کنه. تمیکمتر اذ

 .کندی. شروع به صحبت مکنمینگاهش م دوباره

 .گفتنینم یز ی. اما اونا بهم چنیمهرداد، مهان، آرل گرفتم،یم هیمدت سراغت رو از بق نیا -

 .زنمیم لبخند

 خبر نداشت. یبه جز مهرداد کس -

 .زندیزل م اهیبه سنگ س او

 بدونه کجا! یکس یخواستیو نم ییجا یگفته بود رفتمهرداد بهم  -

 .میرویم یبعد، هر دو در کنار هم به سمت خروج ی. کمکشمیم یقیعم نفس



 .کندی. دستش را به سمتم دراز ممیدار  نیدو ماش هر

 آرام جان! دمتیخوشحال شدم د -

 .زنمیم لبخند

 ...یدید جانیمن رو ا کهنیاز ا یکس شهی! فقط ترانه، مطورنیمنم هم -

 وسط حرفم. پردیم

 !گمینم ی. من به کسزمیعز  یهر جور راحت -

 "!یراحت نامش شد، "کس چه

 *** 

 # فصل هجدهم

پا و آن پا کرد. هنوز مردد به طوفان نگاه  نیا یشدند. کم ادهیخانه پارک کرد. هر دو پ مقابل

 که او با لبخند جلو آمد. کردیم

 

 نیآغوش. ا نیا یدلش، دلش انگار تنگ خواهد شد برا دیآغوشش که حبس شد، فهم در

 ها؟حس نیا یصدا. زود نبود برا

 کنار گوشش: دیرا شن شیصدا

 .شهیدلم تنگت م -

 کرد. یبدجنس

 ه؟یچ یبرا یتنگدل گهید یایمگه فردا نم -

 حرف را به خودت بزند" نیهم ستین یکیبا خود گفت "  و

 .دیخنده طوفان را شن یصدا



 !شه؟یدل تو تنگ نم یعنی. شهی! تنگ مگهیدله د یول امیآره فردا م -

 داد سکوت کند. حیرا دور کمرش محکم کرد و ترج دستش

 .دیطوفان را حس کرد و خودش را عقب کش یخنده

 .گمینم یچیمنم ه یکنیبسه. برو خونتون. وسط کوچه دختر مردم رو بغل م گهیخب د -

 کرد. یگاز گرفت و نچ نچ یشیبش را نمال و

 .دیاش را بوسو خم شد و گونه دیخند طوفان

 باشه. -

 اش نشست.گونه یرو یاسرش را عقب بکشد، بوسه کهنیاز ا قبل

 دور زد و در همان حال گفت: عیسر 

 بگو دختر مردم سالم رسوند. یدیخدافظ طوفان جونم. خانجونت رو د -

 **** 

 !یبشه، اما تو نذاشت یشکل نیآخرش ا خواستمیمتاسفم آرام! مـن... من نم -

 طوفــــان... -

بدم. االنم  یحیتوض ینه آرام. طوفان تموم شد. من از تو فرصت خواستم و تو اجازه نداد -

 ست.رابطه تموم شده نیاما به نظر من ا گم،یرو م نیمتاسفم که ا

 !یذار یمن نم یتو خودت رو جا -

عمل نکنم. حداقل  فکریتو گذاشتم. من انقدر تو رو دوست داشتم که ب یاتفاقا خودم رو جا -

 .یبد حیتوض ذاشتمیم

 .گذارمیسرم م یدستانم را رو کالفه

 تمام؟ یعنی -



 .نمیبیرا م شیهالرزش لب شنوم،یرا م قشیعم نفس

 تمام! -

 نگاهش را . یهادنیشکستنم را، من هم دزد ندیبیم

 .خندمیم

 !یبدون من سر کن یتونی! نمیفراموشم کن یتونیطوفان. تو نم یتو من رو دوست دار  -

 .زندیهم لبخند م او

! ستین یتوش اعتماد گهیکه د یا. رابطهستیرابطه ن نیبر ادامه دادن ا لیدل نیدرسته؛ اما ا -

 و نه من به عشق تو. ینه تو به من اعتماد دار 

. آب کشدیزده از شالم م رونیب یموها ی. دستش را رودیآیو م. جلکنمینگاهش م مات

 .دهدیدهانش را قورت م

 آرام! بخشمتینم وقتچیه -

 .بوسدیام را مزده خی یهادار گونهو آهسته و کش شودی. خم مزندیچشمانم زل م به

 :دهدیم ادامه

 .یتو خودت رو از من گرفت -

 :دهدی. ادامه مکشدیباال م یام. سرم را کمچانه یتا رو دهدیرا سر م دستش

 نازک بود. یادیز  اششهیرو نشکستم، که اعتمادت بمونه برام. هه. انگار ش هامیحر  وقتچیه -

ام لبِ ترک ترک شده ی. انگشت شستش را آهسته رومیهالب یرو دهدیرا سر م نگاهش

 .دهدیو ادامه م کشدیم

 م تو رو. نشد، نشد، نشد! برو!هام بغل کننشد با شاخه -

 داشتن. شهیداشتم بدونه کاشتـــــن، که عادتت بدم، به ر  اراده



 یمند شبه مبتال شدن عالقه ،یگوشه بند ش هیعادتت بدم  که

 .دهدیام است. ادامه م. دستش هنوز بند چانهرودیم عقب

 !یاشتهمه کسم. نذ یبش یبشم همه کست. نخواست یآرام! نخواست ینخواست -

! فکر نمیبیرا نم شیگلو یبرآمدگ کندی. فکر مزندیم یقی. لبخند عمداردیرا بر م دستش

 .رودیتر م! عقبکنمیبغضش را حس نم کندیم

دور  زند،ی! دور مگذارندیمگر م یلعنت یهااشک نی. انمیبی. صورتش را نمرودیم ترعقب

 .شودی. دور مشودیم

 .کندیم هیو دلم خون گر  زنمی. قهقهه مخندمی. بلند مزنمیم لبخند

 !زمینامنظم دلم. دل کوچکم، دل عز  یهاتپش یرو گذارمیم دست

 حاله نامعلوم، آروم باش آروم! یدله مغموم، آروم باش آروم! ه یآه ا -

 ی. صداشودیاز پشت دور کمرم حلقه م ی. دستکنمیرا نگاه م میها. مرِگ لحظهزنمیم زانو

 !شنومیرا م لیعزرائ

 ! مال مـن!یمال من شد گهیتموم شد، د گهیعشق مـن، د -

ام. ! انگار از اول الل بودهستیصدا کنم، طوفان را! اما، صدا ن خواهمیبزنم. م غیج خواهمیم

 قیاو عم یهاندارد. بوسه دهیفا می. تقالهاکندیگردنم، حالم را بد م یرو زشیر  یهابوسه

 مرا بکشد! خواهدیخواب م نی. انگار اترقیعم هایکیتار  تر،قیحس رفتن او عم شود،یم

*** 

از  ی. نه خبر نمینشیو م شومی. بلند مدیآیتندم م یهانفس ی. فقط صداکنمیباز م چشم

در سرم اکو  یی. صداشدیکه دور و دورتر م ییو نه از او یهست و نه از آن پل لعنت لیعزرائ

 :شودیم

 "ی"مـال مـن شـد



 :گذارمیچشمانم م یرا رو دستم

 !"ی! نخواستی"نذاشت

 !دیبزنم. نـبا غیج دی. نبارمیگیرا گاز م لبم

 آرام" بخشمتی"نم

! بلند دهمیتنها بمانم. حتما کار دست خودم م دی. االن نباشودی. نمکنمیرا باز م چشمم

 !دیآیو صدا، هنوز م شومیم

 "نشد،نشد، نشد! برو!"

 ِ و صدا، هنوز عذابم  رومیاست. آهسته به سمتش م دهی. خوابکنمیرا باز ماتاقِ آرشام  در

 :دهدیم

 “و نه من به عشق تو! ی"نه تو به من اعتماد دار 

 .شودیم زیخ مین دنمی. با دکندیو چشم باز م خوردی. تکان منمینشیتختش م لبِ 

 شده آرام؟ یچ -

 .دهمیدهانم را قورت م آبِ 

 بخوابم؟ شتیپ -

 .کندیجا باز م میو بالفاصله برا کندینگاهم م متعجب

 .زمیعز  ایآره، آره. ب -

که مبادا به من بخورد و مرا بترساند.  کندیکه خودش را جمع م نمیبی. مکشمیدراز م کنارش

 .رمیگی. دستم را به سمتش مخواهمیاما من امشب آغوشش را م

 بغلم کن! -



. دیآیحالم را خوب کند. جلو م تواندینم نش،یر یو لبخند ش زندی. پلک مبردیم ماتش

 :دیگوی. مرمیگیآغوشش، آرام م انیو آهسته م کشدیدست مرا هم م

 ؟یدیخواب د -

 یقدر واقعآن دیچرا با نم؟یخواب را بب نیا دی"چرا حاال با کنمیو فکر م دهمیسر تکان م فقط

 باشد؟"

 .شوندیظاهر م نش،یو چشمان غمگ بندمی. چشم مردیگیمرا در اغوش م ترمحکم

 " تمام "

 انگار واقعا تمام!  و

 # فصل نوزدهم

. دلش کردینگاه م اشیو نا آرام اینشسته بود و به در  اریخانه سام یسرتاسر  یپنجره پشت

 چرا. دانستیگرفته بود و خوب م

 یقینفس عمبه وجود آمدنش.  یاحساس که به نظرش زود بود برا نیبود از خودش و ا کالفه

 یرو ن،یماش یهاحرکت چرخ یداد به پنجره سرد. صدا هیداغش را تک یشانیو پ دیکش

 باعث شد چشم باز کند. اط،یکف ح یهازهیسنگر 

از راه  ،ی. هر چند خستگدیدیو چهار ساعت، االن لبخندش را م ستیب بایبود. بعد از تقر  آمده

بود. به سمت در حرکت کرد. در را باز کرد و با لبخند جواب سالم مهان را داد.  دایرفتنش پ

برق غم  دانستیکه م یمهان با لبخند از کنارش عبور کرد و داخل رفت و او با همان چشمان

 شدن او بود. ترکیمنتظر نزد نهیدست به س ،دارد

 یشانیفان گذاشت و پلبخند زد. جلو رفت دستش را پشت گردن طو ستاد،یکه ا مقابلش

را  شیزد. صدا ییبایکمرش، لبخند ز  ی. دست طوفان که نشست رواشنهیچسباند به س

 :دیشن

 ؟یخوب -



 .دیاز عطرش کش یقیعم نفس

 !؟یخوبم. تو خوب -

 .دیکش شیموها انیکه م یشدنش را حس کرد و نفس خم

 االن بهترم. -

و  اشی. دستان طوفان نگذاشت دورتر شود. زل زد به چشمان سبز عسلدیرا عقب کش خودش

 :دیشن

 نه؟یچشمات غمگ قدرنیچرا ا -

 کرد. زیکه چشمانش را ر  دینگاهش کرد. د فقط

 هم ناراحت! ی! انگار که هم خوشحالیهست یجور  هی -

 را تکان داد و دست طوفان را از دور کمرش باز کرد. سرش

 . یاخسته داخل. میبر  ایحاال ب -

*** 

 نیا یبه سرد کنمی. فکر مکنمیبه پنجره سرد و فکر م دهمیم هیهمان روز، سرم را تک مثل

 .میهاروزها و لحظه

 شتریتا ب بندمی. چشم مکندیم دیکه آهسته آهسته شهر را سپ یاست و برف رونیبه ب نگاهم

 میدارد گذشته را برا زیواقعا همه چ ایام من حساس شده فهممیاز چشمانم اشک نبارد. من نم

 !کندیم یادآور ی

. کندیکه با تلفن صحبت م نمیبیآرشام را م کنم،یم یها را که ط. پلهرومیم رونیاتاق ب از

 اند.رفته هیر یبه خ دانمیو م ستیاز پدر و مادرم ن یخبر 

 :دیگویمن، به مخاطبش م دنیبا د آرشام



 . باشه.جاستنیاالن ا -

 .ردیگیرا به سمتم م یو گوش شودیم بلند

 کارت داره. ژنی. بایب -

 .رمیگیرا م یگوش

 .ژنیسالم ب -

 ؟یطور سالم بر آرام دخت. چه -

 .زنمیم لبخند

 طوره؟چه تایآناه ؟یخوبم تو خوب -

 بد باشه؟ یخوایمن داره م هی! شوهر به گلهیمنم خوبم. اون که عال -

 .کندیکه دارد اعتراض م تاستیآناه دانستمیآمد. م یغیج غیج یصدا بالفاصله

 .ردیگیعمق م ژنیب یهابا "غلط کردم" گفتن لبخندم

 :دیگویو م شودیرها م باالخره

 ؟ینیبیما رو نم گذرهیخوش م ؟یکنی. خب چه مآوردیدرم شهی. داشت موهام رو از ر شیآخ -

 خونه نشستم. یتو کاری. بکنمینم یکار  -

 !؟یعنی یر ینم رونیب -

 :دیگویچون م ند،یبیواقعا انگار م ی. ولندیبیانگار که او م دهم،یتکان م سر

 !؟یکنیم یجور نیآرام اون مسئله تموم شده! چرا با خودت ا -

 :میگویرو مبل و م نمینشیم

 !ادیاز دستم بر م قدرنیمن هم ژنیکنم؟! ب کاریچ دیبا گهید -



 .کشدیم یقیعم نفس

 بوده؟ یچ شبتیخواب د انیجر  -

 .دهمیم هیمبل تک یپشت به

 !یچیه -

- ... 

 که طـــــوفان... دمیخواب اون شب آخر رو د -

تکرار  اتیو درشت و با جزئ زی. همه اتفاقات، ر بخشتمی. که گفت نممیاون گفت تمومش کن که

 از پشت اومد. یکی ،یایتو از روبه رو ب کهنیا یشد. آخرش به جا

 بود؟ یخب ک -

 :دیگوی. با شک ممیگوینم یز یچ

 طوفان؟ -

 .دهمیو باز جواب نم بندمیم چشم

 !ست؟یپس اگه طوفان ن -

 :دهدیبا خودش حرف بزند ادامه م انگار

 زاده بوده!حتما اون حروم -

 :دیگویو م کندیم یپوف محکم بعد،

 ؟یاالن که خوب -

 .زنمیم لبخند

 آره. -



 ؟یندار  یسراغت. فعال کار  اومدمیکار دارم، وگرنه م جانیکه ا یدونیم -

 نه. -

 ! خداحافظ.شی! اینه و نعلبک -

 .ژنیب -

 جان؟! -

 .یمرس -

 !؟یچ یبرا -

 ! یهست کهنیا یبرا -

 ستمی# فصل ب

 ساحل نشسته بود. کیچوب، نزد یکنده یرو

 هم که... انشانیم یخوشرنگ نبود. هوا یاز آب یاثر  ره،یگرفته بود. آسمان ت هوا

لک رفته بود.  یکرده بود. خودش که تو رییتغ یکه مهان و طوفان آمده بودند، جو کم یالحظه از

 .دیکشیو خود را از جمع عقب م کردیبود. به مهان نگاه نم ختهیبهم ر  یهم کم نیسار 

 بودشان. دهیهم انگار با هم بحث کرده بودند که از صبح کنار هم ند اریو سام یشاد

 .رفتیطرف مبه آن طرفنیدر دستش بود از ا لشیهم مدام موبا نیآرل

 .دادندینشسته بود و با هم، دل و قلوه م تایبود که راحت کنار آناه ژنیب فقط

 بود. شیابروها انیم یقیکنارش نشست، به طوفان نگاه کرد. اخم عم یکس

 شده آرام؟ یچ -

بعد  یاش گذاشت. کمشانه یرا روو سرش  دیخود را به سمتش کش ینگفت و فقط کم یز یچ

 دست طوفان دور کمرش حلقه شد.



 ...یلحظه هم اخمت باز نشده. چ هی. یکه اومدم تو هم یااز لحظه -

 حرفش آمد. انیم

 شد؟ یخانجونت چ -

 خورد؟یانقدر حرص م یعنیلبش نشاند.  یلبخند رو د،یکه کش یقیعم نفس

 تا ندونم. امیاون خوبه. جواب من رو بده. آرام کوتاه نم -

 مصممش زل زد. یها. سرش را بلند کرد و به چشمدیکش یآه

 .کردمیداشتم فکر م ،یایب کهنیقبل از ا -

 پرسشگر و نگران شد. نگاهش

 ؟یبه چ -

 یزود شکل گرفت و به نظرم منطق یلیخ نمونهیکه ب ینظرم حس هیبه خودمون. راستش  -

 !ستین

 .دیاش کشگونه یلبخند زد و دستش را رو طوفان

 مسئله دنبال منطق نباش آرام! بسپارش به زمان. نیا یتو -

 داد. هیطوفان تک یسرش را به شانه دوباره

 .دونمینم-

به  کردیاش و فکر مانگشتان مردانه یرو دیکشیسکوت بود و سکوت. آهسته دست م نشانیب

 دستانش نشست.  انیقدر زود مها، چهدست نیا کهنیا

دورتر نگاه کنند. صدا واضح  یباعث شد هر دو به سمت چپ و کم ،یجر و بحث یصدا

جا بودند، مشخص بود که دعواست. طوفان بلند که آن یاما از حرکات دست دو نفر  آمد،ینم

 .ستادیشد و ا



 ست؟یمهان ن -

 بلند شد. عیه آن سمت نگاه کرد. سر رخ طوفان گرفت و ب مینگاهش را از ن آرام

 .نهیخودشه. اونم سار  -

 جلو بگذارد که... یقدم خواست

* 

 با بغض گفت: شدیکه دور م ی. در حالدیکش رونیدستش را از دست مهان ب نیسار 

 !ستیرابطه برات مشخص ن نیمهان! سر و ته ا ستیبا خودت معلوم ن فتیتو تکل -

 .نیشدن نگاه سار  ی. تنها شدن خودش. اشکدیدیم را نی. دور شدن سار ستادیا مهان

 مهیاز دهان ن ییصدا کهنیداشت قبل از ا ی. اشکالدیرا کش نیجلو رفت. مچ دست سار  عیسر 

 بازش خارج شود، ببوسدش؟!

. چه کار کرد؟! داشت کردیمهان نگاه م یبا چشمان گرد شده به چشمان بسته شده نیسار  و

 !د؟یبوسیاو را م

 د؟یدر هم شد. او را بوس شیها. اخمدیبود که مهان سرش را عقب کش امدهیبه خودش ن هنوز

 :دیمهان را شن یباز کرد که اعتراض کند که صدا دهان

 پدرت رو بهم بده! یشماره -

 گفت: ناخودآگاه

 چرا؟ -

اش حس گونه یرا رو شیهاکج کرد. حرکت لب یشد. سرش را کم کشیمهان دوباره نزد صورت

 .کرد

 صدا رو بشنوم. نی. هر روز انمیها رو ببچشم نیمزه رو بچشم. هر روز ا نیهر روز ا خوامیم -



 استفهام نگاهش کرد. ادامه داد: با

 ن؟یسار  یکنیبا من ازدواج م -

 تعجب نگاهش کرد: با

 مهان؟ یگیم یدار  یچ -

 تکان داد: سر

 !؟یکنیجواب من رو بده. با من ازدواج م -

 مات و مبهوت مانده بود. نیسار 

 !دونمیمن... من نم -

 مهان دو طرف صورتش نشست. دست

 به من نگاه کن! -

 کرد. نگاهش

 ؟ یمن رو دوست دار  -

 آره. -

 م؟یصبر کن یمنم دوستت دارم. پس واسه چ -

 . شناخت هم هست!ستیمهان فقط دوست داشتن مهم ن -

 لبخند زد. مهان

 ؟یشناسیمن رو نم -

- ... 



 یخوایقدر مرابطه رو معلوم کنم و بعد هر چه نیسر و ته ا خوامی. منیسار  میما زمان دار  -

 .میما از هم شناخت دار  یشناخت هم. هر چند به نظر من به اندازه کاف یبرا میذار یزمان م

 سر و تهش... -

 !؟یکنی! جواب بده. با من ازدواج مخوامیم یرابطه رسم هیجان، من  نیسار  -

 رنگ گرفته بود. شینگاهش کرد. گونهپها یکم نیر سا

 خب... -

 کرد. زیبا لبخند چشم ر  مهان

 خــب؟ -

 جواب بدم؟! دیاالن با -

 آره. -

- ... 

 کرد. یپوف مهان

 !نیزود باش سار  -

 باشه. -

 .نیزد و زل زد به لبخند خجول سار  یلبخند بزرگ مهان

 !؟یباشه چ -

 نازک کرد. یپشت چشم نیسار 

 پرو نشو ها!  گهید -

*** 



 :دیآیم نیداد سار  ی. صدادهمیم گرمیرا به دست د تلفن

 !کشهیبچه آخرش من رو م نیا ی... واجانیا ایلحظه ب هیمهســا...  -

 .خندمیم

 خب؟! یدار  کارشیچ -

 گهیمن نذاشته ها. اوف. ولش کن اصال. د یدارم خب؟! اون اعصاب برا کارشیبله بله؟ چ -

 !؟یکنیم کاریچ

 . سرم با کارام گرمه.یچیه -

 ؟یچ یعنیکارات  -

بکشم  یبرگزار شه. مامان ازم خواست چند تا نقاش شگاهیقراره نما هیر ی. تو خنایو ا ینقاش -

 براش.

 شما برنامه زنده نداره؟! هیر یخ نیا گمیخوبه پس سرت گرمه. م -

 .کنمیفکر م یکم

 . تا حاال نرفتم.دونمینم -

 !؟یر یخب چرا نم -

 .کنمیو سکوت م نمینشیسرزنشگر است. بغ کرده م شیصدا

 یدردا نهیبیها رو که مبچه نیها محبت کن. به خدا آدم ابچه نیجا. حداقل به ابرو اون -

 !رهیم ادشیخودش 

 غم دارد. شیصدا

 و قربان صدقه رفتنش. نیبلند سار  یو بعد خنده دیآیاز آن سمت م یداد بلند یصدا

 مامان. زیمن عز  شیپ ایبرم. بدو ب دنتیمن قربون اون دو یا -



 :میگویم

 شده؟! یچ -

 .خنددیم دوباره

بابا جونش محل  دی. مهسا هم دخوندیمن نشسته بود روزنامه م یمهان رو مبل روبه رو -

 کرد رو سرش. یآب آورد خال وانیل هیرفت  ده،یبهش نم

 .شودیگرد م چشمانم

 گرفته؟! ادیحرکت رو  نیا ابچه دو ساله از کج -

 .خنددیم زیر  زیر 

تو ما زنا  یحسود جادیها باعث اروزنامه نیکردم. اصال ا یشاهکار  نیبار همچ هیخودمم  -

 دو سال+ ایصد سالمون باشه  خوادی. مشهیم

 .اشیو خوشبخت نی. به سار کنمیو فکر م خندمی. مخندمیم

 *** 

 کمیو  ستی# فصل ب

 

و  خوردندیم یزمستان، بستن ی. در سرمازدندیقدم م ابانیدر دست هم، در خ دست

 .دندیخندیم

 مغازه. نیتو ا میبر  ایطوفان، ب -

 یز یبود. به سمت م یزمستان زیو وارد شد. پر از کاله و شال گردن و هر چ دیدستش را کش و

ت و امتحان کرد. را برداش یدستکش چرم کیشده بودند،  دهیها چدستکش ش،یرفت که رو

 .دیطوفان را شن یکه صدا آوردی. داشت در مکردیخوب گرم نم یبود ول بایز 



 رو امتحان کن. نیا -

 ی. کمدشیپشتش. با لبخند پوش یرز قرمز رو کیبود، با طرح  یها نگاه کرد. مشکدستکش به

کاله و  کیبرگشت.  شخوانی. به سمت پدیور و آن ورش کرد و سر بلند کرد اما طوفان را ند نیا

 .کردیها برده بود و داشت حساب ملنگه از دستکش کیگردن را به همراه شال

 سمتش رفت. به

 طوفان؟ یکنیم کاریچ -

 .میبر  یچیه -

 و از مغازه خارج شد. دیاو دست آرام را کش بارنیا و

 دستکش را در دستش کرد و گفت: لنگ

 ت بخرمش.شال و کاله ستش رو هم داشت. دلم خواس -

 زد. دو سه قدم جلو رفتند که طوفان گفت: لبخند

 .میبخور  یز یچ هیکافه  نیتو ا میبر  ایمن سردم شد. ب -

گرم به صورتشان  یاز هوا یتکان داد و کنارش قدم برداشت. با ورودشان به کافه، موج سر

 خورد.

 ! چه خوبه!یوا -

 در آغوشش گرفت. بایو تقر  دیو او را به سمت خود کش دیخند طوفان

 سردته آخه؟! یچرا زودتر نگفت -

 سرد رو هم دوست دارم. یهم هوا خوبه. هوا رونیآخه ب -

 م؟ینیجا بشاون میبر  -



 یاشاپ رفته بود، گوشه یکه با او به کاف یآورد بار اول ادیکنار پنجره اشاره کرد. به  زیبه م و

 !قهیحسن سل نیآمده بود از ا قدر بدشموقع چهرا انتخاب کرده بود. همان کیتار 

 :دیطوفان را شن یکه خورد، به خودش آمد و صدا یتکان با

 آرام؟! یخوب -

 زد: یتکان داد و لبخند سر

 افتادم. یز یچ ادیلحظه  هیآره خوبم.  -

 :دیپرس رفتد،یم زیکه به سمت م طورهمان

 ؟یچ ادی -

 :دیلبخندش پر  ینکرد ول اخم

 نبود. بهتره نگم. یخاطره خوب -

اش زد و به رفتار جنتلمنانه ی. لبخنددیعقب کش شیرا برا یسر تکان داد و صندل طوفان

 نشست. مقابلش که نشست گفت:

 برف هم هست. ایسرده. احتمال بارون  یلیامروز هوا خ -

 نگاه کرد و گفت: رهیبه آسمان ت آرام

 بارون و برف رو دوست دارم. -

 منم تو رو دوست دارم. -

 جمله برگشت و به چشمان براقش نگاه کرد و لبخند زد. نیا دنیشن با

 !یشنوینم یز یاز من چ -

 زد و گفت: یقیلبخند عم طوفان

 اش!اونم به موقع -



و سفارششان را گرفت؛ طوفان قهوه و آرام  ستادیا زشانیگارسون کنار م موقعهمان

 .رکاکائویش

 فت:که رفت، گ گارسون

 خب؟ -

 سر کج کرد. آرام

 به جمالت. -

 و گفت: دیخند طوفان

 .میحرف بزن خوامیم -

 شد. یجد

 ؟یدرباره چ -

 دستش را جلو آورد و دستش را گرفت. طوفان

 درباره شهاب!  -

 کرد. زی. چشم ر دیخورد. آب دهانش را قورت داد و دستش را عقب کش یسخت تکان

 اش گفته؟بهت درباره یک -

 را نگاه کرد. رونیو ب یصندل یداد به پشت هیتک

و اسمش شهابه.  یکه نامزد داشت شدمیصحبتاش متوجه م نی. نه االن؛ پارسال بژنیب -

 !نیهم

بسته شده بود.  شی. آب دهانش را قورت داد. انگار راه گلوآمدیدنگ دنگ م یسرش، صدا یتو

 نبود. ی! نفسآمدینم د،ینفس کش

 و بلند گفت: دیاز جا پر  بارهکیگرفت و نگاهش کرد.  ونر ینگاهش را از ب طوفان



 آرام، آرام چت شد؟! -

 فشیک یاز تو یبطر  کی عیبود، سر  یکنار  زیم یکه رو یهمه به سمتشان برگشت. دختر  نگاه

 در آورد و به سمت طوفان گرفت:

 .نیرو بهش بد نیآقا، ا -

 را گرفت. سرش را کنار گوشش برد: یبدون نگاه بطر  طوفا

 !ستین یترس و نگران یبرا یلیمن کنارتم. دل زمیآروم باش آرام. عز  -

 یبود. درد تینبود. امن یهم گذاشت. طوفان بود. شهاب یکبود شده بود.ذچشم رو صورتش

 بود. یکه بود، کاف نینبود. طوفان بود! هم

 .کرد صحبت کند یشد. چشم باز کرد در نگاه نگران طوفان. سع یعیصورتش کم کم طب رنگ

 خوبم. -

 لرزانش گرفت. یهارا مقابل لب یبطر  دهانه

 .کمیبخور  -

افتاد، که پشت سر  یزنقشیو نگاهش از شانه طوفان گذشت و به دختر ر  دیآب نوش یکم

 بود. ستادهیطوفان ا

 در نظرش؟! زدیقدر آشنا مآن چرا

شد. طور بازمانده خشک و برگشت سمت دخترک اما، دهانش همان ستادیصاف ا طوفان

 گفت: عیو سر  دیدخترک هم لبش را گز 

 سالم استاد. -

 هم گذاشت و باز کرد. یپلکش را رو آرام

 :دیطوفان را شن یجد یصدا



 از کمکتون. ی. مرسیر یسالم خانم ام -

 شناخته بود؟ یعنیبه آرام اشاره کرد. نگاه دخترک او به افتاد.  و

 تکان داد و گفت: سر

 .یمرس -

 سر تکان داد و گفت : جیگ

 ن؟یهست ینقاش یشما از هنرجوها د،یکرد(. ببخش ینکردم.)مکث ی. کار کنمیخواهش م -

 هم فشرد و با تکان سر بله گفت. یرو لب

 کرد: زمزمه

 درسته!  هاعهیپس شا -

 :دیطوفان را شن یکرد. صدا نگاهش

 !؟یا عهیچه شا -

 کرد. انگار وجود او را فراموش کرده بود.و بهت زده به طوفان نگاه  دیاز جا پر  ناگهان

 .دیگز  لب

 ...یچیه-

 .دیرا کنار کش یصندل طوفان

 لطفا! دینیبش -

 گرفت. یجا یصندل یخودش هم رو و

 نشست. یصندل یهم با ترس و لرز رو یر یام خانم

 خب... -



 خب گفتن طوفان، نگاهش کرد. با

مدت هم  هیکه خانم آسوده با استاد زند رابطه دارن! بعد... بعد از  گفتنیراستش، خب م -

 گفتن با شما...

 ن؟ی. با آرلزیزل زده بود به م مات

 شد... انینما شیهاباز شد. کم کم دندان یطوفان نگاه کرد. لبش به لبخند به

 گفت: کردیبه طوفان، که حاال با لبخند نگاهش م دیلرز یکه از خنده م ییصدا با

 قدر تفکراتشون مسخره است!چه نای! ایوا -

 .دیخند دوباره

 !ادیم شیپ ییهاعهیچه شا امونیتو مهمون انیاگه ب نایفکر کن ا -

 .یر یاخم کرد و برگشت سمت ام یکم طوفان

. هر بگو نی. هم من، هم آرلکیخانم آسوده از دوستان ما هستن. دوستان نزد ،یر یخانم ام -

 !ستیبر رابطه ن لیدل ،یبا هرکس یبخند

 سر تکان داد. یر یام

بودم! اما، خب، خنده آوردن رو صورت استاد زند از  دهیند یز یچ دم،یراستش من خودمم شن -

خانم آسوده از  کهنیا یبود. از طرف دهیچیاش پبا شما، آوازه یشوخ ایهفتگانه است!  بیعجا

 ربطیکامال به شماها ب گهید . چونزدیدامن م هاعهیبه شا شتریبودن، ب ینقاش یهنرجوها

 !هیاز نظر بق البته. شدیم

 مکث کرد. یکم

 خم شد. یزد و کم یز یر  لبخند

بهم  یلیخ دمتون،یبار که تو سالن کنار هم د هی دیدونیخوشحال شدم! م دمیشن یمن وقت -

 !نیاومدیم



 ی. احساس کرد توزدیتا بناگوش باز شد. به طوفان نگاه کرد. او هم لبخند م ششین

 . ترکدیچشمانش، قلب م

*** 

قدر بعدها ! چهمیدیقدر بعدش خندروز موضوع شـ...، او کامال فراموش شد! چهآن دیآیم ادمی

 .کندیکه با لبخند نگاهم م دمیدیرا م یر یام

 .کشمیم یآه

لبش دارد.  یرو یااش را. لبخند خستهانعکاس چهره نمیبیم شه،یش یو از تو شودیباز م در

 .کنمینگاهش م حرفیو ب گردمیمبر

 زندی. قهقهه مرومیچشم غره م طانشی. به چشمان شزندی. لبخند مرومی. جلو مدیآیم جلو

 !دیآیلبخندم نم یو من حت

 .کشدی.لپم را ممیستیایهم م یرو روبه

 مهرداد! یـیآ -

 آرام! یـیآ -

 .کشدیو سرم را در آغوش م خنددی. مزنمیو با مشت به شکمش م دهمیرا نجات م لپم

 .کشمیرا نفس م آغوشش

 سالم. کیعل -

 .خندمیم

 سالم. -

 زند؟ی. چرا برق مزندی. چشمانش برق مکندیو مرا از خود دور م کشدیم یقیعم نفس

*** 



 دارد. یتابش آفتاب، حس خوب ریام. هوا سرد است اما بودن ز نشسته اطیح یتو

 توانمیخاطر نور نم. بهکنمی. چشم باز مپردیصورتم، م یرو یاهیلبم، با حس سا یرو لبخند

 که مهرداد است. فهممیم کلشیاما از ه نمشیخوب بب

 !یخلوت کرد -

 .کنمیکنارم اشاره م به

 .بردمیخوب لذت م ی. فقط داشتم از هوانیبش -

 یتو ریبه درخت انج دوزمیچشم م و زنمی. لبخند منمیبیو من لبخندش را م ندینشیم کنارم

 .اطیح

با شتاب، پشت سرم تکان تکان  میو موها زندی. باد مرومیو به سمت درخت م شومیم بلند

 .خورندیم

 یرو نشاندیلبخند دوباره م اشی. زبر کشمیاش متنه ی. دست رورومیو جلو م کنمینم یتوجه

 .افتدیم یادگار ی کیکه چشمم به  کنمیلبم. دور درخت حرکت م

 و زهرا" ی"عل

. به مهرداد کشمیاسمشان دست م یو رو خندمیرد شده بود. م انشیاز م یر یقلب که ت کی و

 .دیایب کنمیو با دست اشاره م زنمیم شیجا نشسته. صدا. هنوز آنکنمینگاه م

 شیت رو. دسزندیو او هم لبخند م افتدیم بایز  یادگار ینگاهش به  ستد،یایکه م کنارم

 .کشدیم

 عشق. کی -

 .دهدی. ادامه مکندی. نگاهم نمکنمیو نگاهش م کندیم زمزمه

 داره آرام؟! قتیبه نظرت عشق حق -

 :دهمیمکث جواب م یالحظه بدون



 آره. -

 میگویبا خود م روم،یکه داخل م یو در حال رمیگیرا م می. رودیگوینم یز یو چ کندیم نگاهم

 ! پرسد؟یچرا م ندیبیمهرداد که حال مرا م

 *** 

. البته شک دارم مهرداد میدهیبار چندم به آن گوش م یو برا شودیم یاز اول پل آهنگ

 آهنگ هست! کی نیحواسش به آهنگ باشد. انگار در فلشش، هم

 ستین یدرد مبهم چی... ه ایدرد من تو دن مث

 ستین یعذاب درد کم نیرو دارم و ندارم ... ا تو

 عذاب ناتمومه هی...  یشیسهم من نم کهنیا

 رومه شیپ شهی... که هم مونهیم یپرتگاه مث

 

 شد یسپر  یقرار یمداره ... ب یرو میزندگ

 شد یدر به در  ی... قصه ویایهیطواف ب نیا

 ندارم، ندارم! ی. حس خوبدهمی. زل زده به روبه رو. آب دهانم را قورت مکنمیم نگاهش

 کارم دهیشتن ندارم ... به جنون کشبرگ راه

 ندارم ایهمه دار و ندارم ... نو رو دارم  یا

 شهیم ریزود د ای ری... د جاسنیهم ایدن آخر

 شهیم ریزود تعب ای ری... د میبود دهیکابوس د یچ هر

 کرده ریباختنت منو ... با دلهره درگ فکر

 کرده ریدرد پ نیاز گذر عمر منو ... ا زودتر



 شد یسپر  یقرار یمداره ... ب یرو میزندگ

 شد یدر به در  ی... قصه ویایهیطواف ب نیا

 کارم دهیبرگشتن ندارم ... به جنون کش راه

 ندارم ایهمه دار و ندارم ... تو رو دارم  یا

 

 دوباره از اول. و

 .کندیکافه پارک م کیرا مقابل  نیبعد ماش یکم

 . میشویم ادهیحرف پ بدون

 .کنمیو نگاهش م کشمیاز عطر قهوه م ینفس

 !میخب، قرار بود حرف بزن -

 .کندیم نگاهم

 آره. -

 در نگاهم. زندیو زل م کشدیم یانگار. آه کشدی. درد مکنمی. سکوت مکندیم سکوت

 دوِسش دارم. -

 .کنمیزده نگاهش م بهت

 .لرزدیم میهالب

 !؟یچـ...چ -

 تر از قبل.تر و مطمئن. محکمکندیم تکرار

 دوِسش دارم آرام. -



 .میگویو م شومیخم م ی. کمکنمیو باز نگاهش م گردانمیرا در کافه م نگاهم

 ؟یگیرو م یک -

 .اندازدیم نییپا سر

 ترانه رو!-

 خواهرِ...طـو...طاها؟! -

 .دیآیلبش م یام دادم، روجمله یکه تو یر ییاز تغ یمحو یلبخند

 آره! -

 .خندمیم

 !؟یگیخب چرا بهش نم -

 .زندیم پوزخند

 اون زن من بود آرام! -

 .پردیاز سرم م برق

 !؟یچــ...چ -

 اش.به فنجان قهوه زندیو زل م دهدیم هیتک

! اما، من دوسش داشتم. یازدواج سنت هی. در واقع عقد، شی. پنج سال پمیما ازدواج کرد -

 !دمیکه فهم ستین شتریروز ب بهش نگفتم. در واقع خودم چند وقتچیه

 .کشدیم یقی. نفس عممیگوینم یز ی. چکندیم سکوت

ازش خواهش کردم،  یبهش گفتم، هر چ ی. خب، به من اعتماد نکرد. هر چیانیجر  هیسر  -

. گفت می. ما عقد کردرشیز  یبزن یکه بخوا ستین یرابطه، دوست هی نیگوش نداد. گفتم ترانه ا

 .میر یگیطالق م



 !ییدردناک و آشنا یبه فنجانم است. چه تراژد نگاهم

 انگار! ستین جانیو فکرش ا کندی. نگاهم مکنمیو نگاهش م آورمیرا باال م سرم

 چی! بدون هییحرف رو! جز حرف از جدا نیبه جز ا کردمیرو تحمل م یزد به سرم. هر چ -

زنگ زد جوابش رو ندادم. جامون عوض  یاشتباه کرده. هر چ دی. خودش فهمرونیزدم ب یحرف

 شده بود انگار. حاال اون دنبال بخشش بود!

 .دهمیو بغضم را قورت م دهمیهم فشار م یرا رو لبم

زنگ  ادیب هیاحضار  کهنیشد! تا قبل از ا یچ دونمیفرداش، رفتم درخواست طالق دادم. نم -

که  ی. اما از روز کردمیم ادین داد و فر و م کردیم ی. درواقع اون عذرخواهمیزدی. حرف مزدیم

 هیشده. گفتم  یچ دنی. فقط طاها و طوفان اومدن و پرسدمشیند گهیبراش رفت، د هیاحضار 

 !گمی. اگه نه، میچیمن و ترانه است. اگه حل شد که ه نیب یز یچ

 .دهدیدهانش را قورت م آب

جلسه حکم رو دادن و... تمام! طالق  هی یروز دادگاه، ترانه اومد. قبول کرد. فکرش رو بکن! تو -

خودم. زنگ زدم به  ی. بعدم که رفتم خونه مجرددمیچرخیول م ابونایخ ی. تا شب تومیگرفت

 صبر کن، میبهش گفت ینشده. هر چ ی. اومد. براش گفتم. گفت ترانه راضادیطاها و گفتم ب

 گفته نه!

 .دیلرز یم اشچانه

ترانه  یروز  هینکرد! اصال انگار نه انگار  یر ییها تغرابطه خانواده یاشتباه کردم. ول دونمیمن م -

چرا!  دونستمی. نمگرفتمیم شیآت دمش،یدیکه م یهر مهمون یتو زن من بوده و من شوهرش.

رقص نگاهم افتاد به ترانه.  نی. حدمیاز دخترا رقص یکیبود. با  یمهمون هی ش،یهفته پ

. بعد از رقص اطیح یوت خشکش زده بود. بعدم رفت توپر از اشک بود. مات و مبه شماشچ

گفت “ !؟یتو اصال من رو دوست داشت”نگام کرد و گفت،  کمیشده.  ی. گفتم چششیرفتم پ

 “ !یذره دوستم داشته باش هیمن عاشقت بودم و هستم. شک دارم تو ”



 .ردیگیدستانش م انیرا م سرش

نتونستم “ .یرقص با من، بهم لبخند نزد یبار تو هیتو ”مُردم آرام! اون لحظه مردم. گفت  -

قدر داشتمت ان یو من، من نتونستم بگم، وقت“ !یدیبار دستم رو نبوس هی”بگم! گفت  یز یچ

 سرم آوار کرد و رفت! یرو رو ایراحت بود که... رفت آرام. دن المیخ

 که در حال پخش است. شودیم ی. حواسم پرت آهنگکندیم سکوت

 تلخ تو سوگند ... نشد... یخداحافظ به

 بند نشد یاهیو دلم ثان یتو رفت که

 میهالب یممنوعه ول یوهیتو م لب

 چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد هر

 هاستتوام و در دل تنگم گله قراریب

 هاستشدن، عادت کم حوصله تابیب آه

 :خواندیم ی. تلخ است! چاوشزنمی. نگاه او هم به من است. لبخند مکنمیمهرداد نگاه م به

 همه جا، گشتم و گشتم در شهر یچراغ با

 به تو مانند نشد! جانیا کسچیه کس،چیه

 خودش را دارد یدر دل من، جا یهرکس

 خداوند نشد! نه،یس نیتو در ا نیجانش

 :میگویو م رمیگیرا م دستش

 ؟یدوِسش دار  -

 .زندیم پلک

 :میگویم



 !یخلق کرد گهیآرامِ  د هی! نگو که تو هم ؟یگیرو م نایچرا االن ا -

 :پاشدیهنوز نمک م ،یو چاوش بنددیرا م چشمانش

 مرا سوزاندند یایتو و دن خاطرات

 تو هر چند، نشد ادیفراموش شود  تا

 از من یدهان باز نکردم، که نرنج من

 که لبش باز به لبخند نشد یزخم مثل

 :زندیآخر را م ریت ی. چاوششودیروان م میها. اشکلرزدیم شیهاشانه

 هاستتوام و در دل تنگم گله قراریب

 هاستشدن عادت کم حوصله تابیب آه

 ***** 

 و سوم ستی# فصل ب

 زد. غیج

 طوفــان، دست نزن! -

 است که به سرش بزند؟ بیو ناگهان؛ عج دیرا شن اشقهقهه

. طوفان متعجب نگاهش کرد و خشکش زد. اما دیو به سمتش دو دیاز حرص کش یغیج

 .گرفتیم یرا جد شیدهایتهد دیکه با دیشد، فهم ریاس شیهاکه در چنگال شیموها

 کنم خوشمزه بود! کاریآرام غلط کردم! خو چ ،یآ ،یآ ،یآ -

 آرام. یزل زد به چشمان شاک ده،یبرچ یهابا لب و

گرفت. از فشار دستانش کم کرد و سرش را  یرا مهربان شینگاهش رنگ باخت و جا اعتراض

 نوازش کرد.



 دست نزن! نیبه ا یواست درست کنم. ول یگفتیخب م -

 کرد. ی. اخم مصنوعکردیمظلوم نگاهش م هنوز

 برات درست کنم. میبر  اینکن. ب یجور رو اون افتی! قگهیبسه د -

 .دیاش را بوسخم شد و گونه طنتیزد و با ش لبخند

 !یقدستت طال عش -

 و گفت: دیخند

 .میبر  ایبغلم. ب ری! کم هندونه بذار ز وونهید -

 و به آشپزخانه برد. دیدستش را کش و

 یها را امشب دور هم جمع کند؛ به مناسبت نامزدگرفت که بچه میتصم شیساعت پ چند

 گریرا صبح انجام داد و قسمت د هادیاز خر  یبودند. قسمت خبریو مهان. البته آن دو ب نیسار 

رفته بودند انجام دهند. و حاال و او و طوفان در خانه بودند. در حال درست  یلیو ل نیرا، سار 

 .یشکالت کیکردن ک

چانه زده  رینگاهش کرد. دست ز  یا. لحظهدیطوفان را شن یکه صدا زدیداشت مواد را هم م 

 :خواندیو م کردیبود و نگاهش م

 شمب حالیدوس دارم نگات کنم ... تا که ب -

 !"دیگویتعجب نگاهش کرد."چه م با

 ... منم اغفال بشم یتو ازم دل ببر  -

 زد."اغفال، هه هه!" لبخند

 تو ... با همه فرق کنم یدوس دارم برا -

 "خبر ندارد که با همه فرق دارد؟!"



 تنه غرق کنم هیچشات ...  یخودمو تو -

 بکنم نه تو آقا!" دیکار را من با نی"ا

 ... با تو مرگم آسونه ه؟یبا تو باشم غم چ -

 کرد. به چشمانش، به احساس نگاهش. نگاهش

 وونهید یگیم ی... وقت شمیم وونهیآخه د -

 لب تکرار کرد. ریز 

 "وونهی"د

 .دیاش را شنرا، زمزمه شی. صداستادیشد. به سمتش آمد و پشتش ا بلند

 ... تا نوازشت کنم یناز کن دهیحال م -

 شده. ترکیکه حاال نزد یعطر  دیکش نفس

 ... غرق خواهشت کنم یقهر کن یخودیب -

 حس عاشقانه را"قهر کنم؟!" ردیبگ دهیناد کردیم یو سع دیخند انهیموز 

 هات ... سپر بالت بشمدل بدم به خنده -

 "؟یادهیخودت را ند یها"خندهگفتیداشت اگر م یبیع

 فدات بشم یتصدقت ... اله یاله -

 .کردیکرد. پر مهر نگاهش مو نگاهش  برگشت

 عوض کنم یتو رو ... با کس تونمیمگه م -

 "من هم!"

 بگو تا حظ کنم یصدام بزن ... ه یلعنت -



. اشقهیچسباند به شق یشانیبرهم نهاد و جلوتر آمد. دست گذاشت پشت کمرش و پ پلک

 تر.خواند؛ آهسته

 به کاممه یتو حصار بغلت ... زندگ -

 .دیرا گز  لبش

 مال منه ... سندش به ناممه تیهمه چ -

 .خواندیکرد. چشم بسته بود و م نگاهش

 شهیم یبرام ... خونه آفتاب یخندیم یوقت -

 کرد نگاهش را. ریباز کرد و غافلگ چشم

 شهیم ی... آسمون آب کننیگلدونا گل م -

 کرد. کیرا به گوشش نزد سرش

 نسترنو ... بذار پشت پنجره یگال -

 لند کرد و زل زد در نگاه لرزانش.را ب سرش

 چشام ... تا دلم ضعف بره یزل بزن تو -

 زل زد در نگاهش. لبش تکان خورد به گفتن: آرام

 من، گل نسترن ندارم! -

 زد. ینگاهش کرد و بعد لبخند یکم طوفان

 داد: ادامه

 اما... دوِست دارم!  -

*** 



 .کنمی. تکرار مکشمیم آه

 عوض کنم! یتو رو با کس تونمیمگه م -

 دایمادرم را در آشپزخانه پ شهی. مثل همرومیم رونیو از اتاق ب شومیپنجره بلند م یلبه از

 :میگویو م نمینشیکانتر م ی. لبهکنمیم

 !؟یستیبهز  یر یم یمامان ک -

 .کندیم نگاهم

 زم؟یعز  یچ یبرا -

 .دهمیباال م شانه

 .امیباهات ب خوامیمنم م -

 .دهدیتکان م سر

 .رمیسر م هی یعصر  -

 .میگوینم یز یچ

* 

 .زنمی. لبخند مدیآیها مبچه ی. سر و صدامیشویم ادهیپ نیهم از ماش با

. با همه دوندی. در واقع به سمت مادرم مدوندیها به سمتمان موارد شدنمان چند تا از بچه با

 :دیگویو م کندیخوش و بش م

 . اسمش آرامه.دشینیامروز دخترم رو آوردم که بب -

 :میگویو م کنمیتر م. لبخندم را پر رنگکنندینگاهم م همه

 سلــام. -

 از فکر نبودش. شومیم یرا خال یقیو من دقا دهندیرا م جوابم



* 

 .نالمیو م کنمیها پهن مچمن یو خودم را رو زنمینفس م نفس

 !گهیدم د... من... خسته... شیوا -

 :دیگویو م کشدیکوچولو کنارم دراز م ساناز

 منم! -

 :گذاردیم میپا یسرش را رو یمهد

 !دمیمن که االن جون م -

 که مادرم آمد. دست به کمر زد و گفت: میطرف پهن شده بود کیکدام  هر

 !نیوا! چه زود خسته شد -

 .کنمیرا گرد م چشمانم

 زود؟ یگیزود؟! شما م -

 :دیگویو م خنددیم

 !یرو راه بنداز  تیبساط مطرب موامیتازه م -

 :میگویو م خندمیم

 به چشم! یا -

 قهیو چند دق زندیجور کند. لبخند م میبرا یکه سطل خواهمیم یستیبهز  ریخانم، مد میمر  از

که  یو هشت شیش یهاو آهنگ رقصندیکه دورم حلقه زده م ییهابعد، من هستم و بچه

 .زنمیم

ها هم . آنخندانمشانیم میو با ناز و اداها خوانمیم ی. گل پر رقصندیو م زنمیکرم م بابا

 .رقصمی. با سروش کوچولو، تانگو مدهمیبه خود م یمن تکان بارنیو ا خوانندیم



. انگار، انگار که تا به حال زندیلبخند م ی. فقط گاهدیگوینم چی. هکندیفقط نگاهم م مادرم

 .دهیدخترش را ند

را، گردنبندم  لمی. خودم را، او را، عزرائکنمیرا فراموش م زیانگار همه چ جانیهم دارد. من ا حق

 را!

 

 کی. منم و ییایر  یو ب یپاک ایدن کیکوچک و معصوم. منم و  یهابچه نیفقط منم و ا جانیا

 منم و... جانیعالمه لبخند خالصانه. ا

 *** 

 و چهارم ستی# فصل ب

 یمیهم با آهنگ مال یاخود مشغول بودند. عده یها برااز مهمان کیشروع شد. هر  یمهمان

 گفت،ی. خوش آمد مرفتیم گریبه طرف د ی. آرام هم از طرفدندیرقصیم شد،یکه پخش م

نگاهش  رهیخ رهی. خدیکشیم گارینشسته بود و س یاو طوفان گوشه کردیخوش و بش م

طور را از دست داده بود. دست خودش نبود که آن شیکه خوددار کرد. یو به عصر فکر م کردیم

 نکند! انشیشروع به خواندن کرد. حسش بود و نتوانست ب

کرد؛ اما هر  یامهینصفه و ن یزد. در آن لحظه درست که آرام هم ابراز عالقه گارشیبه س یپک

 .شدیم شیهایر یگهم متوجه کناره یآدم احمق

خارج  بشیباعث شد آن را از ج لشیموبا برهیزل زد. و یکیرا برگرداند و از پنجره به تار  شیرو

 نشست. شیهالب یرو ینام ترانه، لبخند کمرنگ دنیکند. با د

 جانم؟ -

 .یسالم داداش -

 ؟یخوب ،یسالم تر  -



 و لبخندش عمق گرفت. دیرا شن اشیحرص نفس

 ؟یطور جون. تو چه مینس یمرس -

 .دیخند

 منم خوبم. -

 امـم، طوفان؟ -

 جان؟ -

 .میما االن تو فرودگاه -

 کرد. یکمرنگ اخم

 فرودگاهه کجا؟ -

 دنبالمون؟! یایب یتونیفرودگاه "رشت". م -

 انداخت و بلند شد. اشیشربت وانیل یرا تو گارشیتعجب س با

 ؟یاومد ی. منتظر باش. فقط با کامیباشه االن م -

 با طاها. -

 زد. لبخند

 اومدم. فعال خدافظ. -

 منتظرم. فعال. -

بود  ستادهیا نیگذاشت . به سمت مهان که کنار سار  بشیرا در ج لیرا قطع کرد و موبا تماس

 رفت.

 مهان؟ -



 نگاهش کرد. مهان

 بله؟ -

 .امیاالن م رونیب رمیمن م -

 با تعجب نگاهش کرد. مهان

 کجا؟! -

 دور شد. یتکان داد و قدم سر

 . خدافظ.یفهمیبرگردم م -

 .دیآرام را شن یشده بود که صدا کیسالن نزد یپاسخ نماند و دور زد. به خروج منتظر

 طوفان؟ -

سرعت خودش را به او  تیبا نها کردیم یبلندش را بلند کرده و سع راهنیکرد. دامن پ نگاهش

 برساند.

 اش زد.به عجله یو لبخند ستادیا

 شده ؟ یجانم؟ چ -

 کرد. زیباال انداخت و چشم ر  ابرو

 شده؟ یچ ؟یر یبپرسم! کجا م دیمن با -

 را کم کرد و در گوشش گفت: شانفاصله

 فرودگاه. رمیدارم م -

 را صاف کرد. راهنشیکج شده پ یقهیتعجب نگاهش کرد و  با

 فرودگاه چرا؟ -



 ترانه و طاها اومدن. -

 نشست. شیهالب یرو ینیر یش لبخند

 خب ؟ جا،نیهم ارشونی. بیبه سالمت -

 بر هم نهاد و دوباره خم شد. گفت: پلک

 خب. -

زد  یزده لبخندگفتن همه بلند شد و آرام، خجالت“ هــو” یدفعه صدا کی. دیاش را بوسگونه و

 رفت.  رونیکرد و ب ی،خدافظ قیعم یو طوفان با لبخند

 بلند شد: نیآرل یصدا

 ؟و مهان نیسار  ایواسه شماست  یمهمون گمیم -

 شانه باال داد و گفت: آرام

 واسه تو و دوست دخترت هم هست! -

 .اطیدر ح شانیواشکی یهاکرد به بوسه یز یر  یـــلیاشاره خ و

 .دیبلند خند نیآرل

 ؟یجواب نداشته باش نتیآست یو تو تو میبگ یز یچ هیما  شهینم -

 گفت: رفت،یم یلیطور که به سمت لباال داد و همان ابرو

 !هیحرفا چ نیاستاد. ا میادست پرورده -

 نگاه کرد. نشیرا گرفت و در چشمان غمگ یلیدست ل ه،یبق یبه خنده توجهیب

 !؟یلیشده ل یچ -

 تکان داد. سر



 .یچیه -

 نگاهش کرد. ناراحت

 کمکت کنم؟ تونمی! نمشناسمتیمن م -

 .دیکش یقیو نفس عم دیکش رونیسر تکان داد. دستش را از دستان آرام ب دوباره

 کمکم کنه! تونهینم کسچیه -

 یکس دیشا ای یز یچ ادیها، انگار که وقت ی! گاهشدینم گونهنیا شهینگاهش کرد. هم یکم

 .افتادیم

 .دندیکشیم ریکه دلش را به زنج انگار

 اش نشست. نگاهش کرد.شانه یآرام رو دست

 تو رو به داداشه غالبت کردم. دیاستقبال. شا میر یم یای. مانیطوفان م یاالن داداش و آبج -

 .دیآرام را سمت خود کش یزد. دور زد و شانه  لبخند

 آرام! یمرس -

 خواد؟یدلت شوهر م قدرنیا یعنیوا!  -

 .دیخند جانیب

 ! هیمنظورم چ یدونیخودت م -

 *** 

اش. هم قد و قواره یرفت. طوفان بود و مرد رونیرا گرفت و ب یلیدست ل د،یدر را که شن یصدا

 شده بود. زانیکه به دستان طوفان آو زهیم زهیر  یبا دختر 

کرد. داشت با بهت به طاها  دستانش شل شد . نگاهش انیم یلیلبخند جلو رفت. دست ل با

 .کردینگاه م



نگاه  یلیقابل انکار بود. او هم متعجب بود. به ل ریطاها نگاه کرد. شباهتش به طوفان غ به

 .کردیم

 در هم شد. چه خبر بود؟ شیهااخم

 :دیطوفان را شن یصدا

 آرام؛ خانومه من. نمیا -

 انگار که اخمش محو شد"آرام؛ خانومه من." و

 را رها نکرد. یلیزد. دست ل لبخند

 .دیخوش اومد یلیسالم. خ -

 زد: یهم لبخند ترانه

 ام.سالم. ممنون. من ترانه -

االن از  نیدستش را دراز کرد. با او دست داد و به سمت طاها برگشت. طاها که انگار هم و

 بود! نیمراسم ختم برگشته بود، غمگ

 .دیسالم؛ شما هم خوش اومد -

طاها مقابلش دراز شد ...مردد به دستانش نگاه کرد که دستان طوفان دور کمرش  دست

 .نشست ....لبخند زد و دستش را دراز کرد ...

 

 ....طاها هستم .... ی_سالم مرس

 

 .... دیدستش لرز  انیم یلیدست ل چرا

 



 و با ترانه دست داد .... دیکرد اخم کرده بود ....دستش را از دست آرام کش نگاهش

 

 لب نامش را گفت ریز 

 

 هستم .... یلی_ ل

 

 طاها نگاه کرد .... به

 

 به سمت طاها برگشت .... یلیل

 

 را دراز کرد .... دستش

 

 _ خوشوقتم آقا طاها ....

 

 ...؟؟. دهدیبه دستش نگاه کرد ....و دستش را دراز کرد ....چرا حس کرد دارد جان م طاها

 

 طوفان سکوت را شکست .... یصدا

 

 داخل ... می_ خب ....بهتره بر 



 

 دست طوفان گذاشت ... یسر تکان داد و دستش را رو آرام

 

 داخل .... دیی_ درسته ...بفرما

 

 سر تکان داد ... طاها

 

 خستم ....بهتره برم استراحت کنم .... یآرام جان ...من کم دی_ ببخش

 

 زد.... ینگاهش کرد و لبخند مهربان آرام

 

 ....ستین ی_ باشه ....مشکل

 

 ترانه نگاه کرد .... به

 

 ....؟! یای_ شما که م

 

 سر تکان داد....جلو آمد و دست دور دستان آرام انداخت ... ترانه

 



 با آرام خانومِ طوفان آشنا شم .... شتریب خوامی...م امی_ بهله ...م

 

 زد....به طوفان نگاه کرد.... لبخند

 

 شد و در گوشش گفت ... خم

 

 ....گردمی...زود برم رمی_ با طاها م

 

 داخل شد .... یلیداد و با ترانه و لطاها را جواب  یتکان داد....خداحافظ سر

 

*** 

 

 که نگه داشته بود .... یکرد ...به تنها عکس نگاه

 

آرام دکمه بک را زد و صفحه را بست ....آب  ی.....با صدا دیدست کش ریتصو یکرد و رو بغض

 دهانش را قورت داد و به آرام نگاه کرد ...

 

 گرفت ... دهیو ناد دیکرد ....اشک نگاهش را د زیچشم ر  آرام

 



 واسه شام ...؟! می_ بر 

 

 شام رفتند .... زیتکان داد و بلند شد ....با هم به سمت م سر

 

 طوفان رفت و گفت ... کنار

 

 شده .... یجور  هی یلی_ ل

 

 نگاه کرد و غرق در فکر گفت ... یلیبه ل طوفان

 

 _ طاها هم ....ناراحت بود ....

 

 جلو برد و پچ پچ کردبه طوفان نگاه کرد....سرش را  آرام

 به هم دارن ...؟! یربط ینی_ 

 

 کرد.... زیبرگشت در آن فاصله کم به چشمانش زل زد ....چشم ر  طوفان

 

 ؟؟؟ هی_ چشمات چه رنگ

 



 گرد شد ... چشمانش

 

 _ هان ؟؟

 

 سوخته اس....* یباشه....اما ....قهوه ا یمشک کردمی_ فکر م

 

را  شینازک کرد و رو یزل زل نگاهش کرد ....لبخند طوفان که پهن شد پشت چشم همچنان

 برگرداند ....

 

خرم  یخوایچرا م گهی...د گمی....بگو نم یتو خبر دار  دونمی....خب من که م زیچ ی_ پسره 

 ...؟؟یکن

 

 صورتش براق شد ... ی....چپ چپ نگاهش کرد و تو دیطوفان را شن ی قهقهه

 

 .... کنمیول نم ی_ تا نگ

 

 ... گهی_ اگه خودش خواست م

 

 ... ستین نجای_ طاها که ا

 



 ... دیخند دوباره

 

 بود باهوش خانوم ... یلی_ منظورم ل

 

 ... دیکوب نیبه زم پا

 

 _ طوفان ...

 

 _ جانم ....

 

...._ 

 

*** 

 

 *. خاطرات عاطفه خانوم

 

*** 

 

*** 



 .دهدیسرد، صورتم را آزار م یو موج هوا میآیم نییها پا. از پلهکشمیم یقیعم نفس

 .سمینویآرشام م یبرا یامیو پ کنمیرا روشن م لمیموبا

 سر هم کن." یدروغ هینگو! خودت  یز یام. به مامان و بابا چخونه ندهی"شمالم. تا دو روز آ

 .گذارمیم بمیج یرا تو لنتیسا یو گوش زنمیسند را م دکمه

*** 

دور  ه،یو بعد از پرداخت کرا رمیگی. چمدانم را از راننده مشومیم ادهیپ یخانه از تاکس مقابل

 .کنمیشدنش را نظاره م

 به خانه مقابل نگاه نکنم. کنمیم یو سع کشمیم آه

 یدیترمز شد یرا در قفل بچرخانم، صدا دیکل خواهمیم کهنیو هم رومیسمت خانه م به

 .دیآیم

 ناراحت! ن،یخشمگ ،ی. برزخنمیبیرا م ژنیو ب چرخمیم

 .دیآیو جلو م شودیم ادهیپ

 !؟یکنیم یچه غلط جانیا -

 با من حرف بزند. طورنیحق ندارد ا ی. کسکنمیم اخم

 نداره!  یبه تو ربط -

 :غردیصورتم م یو تو کشدی. دستم را مگذاردی. نمگردانمیرا برم میرو

 یخوای! م؟یاز االن خودتو غرق گذشته کن شتریب یخوای! م؟یخودت رو عذاب بد یخوایم -

 ؟یخودت رو به کشتن بد

. چرخدیکه گردنم م ستی. دست خودم ندیآیباز شدن در م یکه صدا میبگو یز یچ خواهمیم

 .شودیمقابلم م ینگاهِ سبز عسل خیکه چشمانم، م



 سال! کیبعد از  نمش؛یبی. مشودیحبس م امنهیس یتو نفس

دستان شل  انیو از م چرخانمیجا مانده در قفل را م دی. کلستمیبا توانمینم گری. درمیگیم رو

 .زمیگر یم ژن،یشده ب

 قدر عوض شده بود!قدر الغر شده بود! چهاما، چه شومیم داخل

 !گفت؟ی. من هم الغر شده بودم، عوض شده بودم. مهرداد چه مزنمیم پوزخند

 را دارد! گرینفر د کیعوض شده!  گفتیم

 .نمینشیو م خورمیتوان ندارد انگار. پشت در سر م می. پاهادهمیرا تکان تکان م سرم

 انیم ییهم خود قلبم باشد. گا دیقلبم است. شا کی. نزدسوزدیم امنهیقفسه س انیم ییجا

 انیم ییچشمانم، اشک است انگار. جا انیم یی. جاشوندیو مرور م ندیآیها ممغزم درد

 .خوردیزنگ م ییصدا م،یهاگوش

 :خوانمیم م؛یگویمنم که م نی. انگار ادیآیم میهالب ی. روشودیتر مبلند صدا

 ریتاثیخواهشم ب -

 رییتغیب رفتنت

 نداشتم انتظارشو

 یترکم بکن یبر 

 یمنو درکم بکن نیاز ا شتریب یتونستنیم

ِ  عشق  من معصوم

ِ  مث  شب آروم

 نداشتم انتظارشو

 یبزن شیآت منو



 یگفتیکه م یهمون تو

 یابد عشقِ من تا

قدر و! مگر من چه شکندیاما سد نگاهم م بندمی. چشمانم را مدهمیم هیرا به در تک سرم

 جوشان را؟! یچشمه نیکنم ا یمخف توانمیم

 :کنمی. لب باز مکندینگاهم م کنم،ی. نگاهش مشنومیرا م ژنیآهسته ب یصدا

 !نمشیبب کردمیداشتم. اومده بودم انجامش بدم. فکر نم ی! کار نمشیبب کردمیفکر نم -

 .شودیهق هقم آغاز م رم،یگیآغوشش که جا م انیم

 .دهدیکتش را. کمرم را فشار م زنمیم چنگ

 :میگویم

 ... بعد از... بعد از...دمشید -

 را. میهاناله کندیهق هق، خفه م و

 .شنومیرا م ژنیآهسته ب یصدا

آرومِ  جونش  دنیکه از د هیبود، هم تو. وگرنه ک جانیبودم. که هم اون ا یعصب نیواسه هم -

 که واسه محرم درداش دلتنگ نباشه؟! هیناراحت باشه؟! ک

. آب دهانم کنمیرا پاک م میها. اشککنمی. به خانه نگاه مشومی. بلند مکشمیرا عقب م خودم

 .کشمیم یقیو نفس عم دهمیرا قورت م

 .میرو بردارم بعد بر  خوامیکه م یز یصبر کن چ -

و بدون نگاه و مکث اضافه، به اتاق  کنمی. در را باز مرومیم ی. به سمت وروددیگوینم یز یچ

 .رومیم



و به  ستادهیدر ا یجلو ژنی. بمیآیم نییو پا گذارمیم ی. داخل چمداندارمیرا برم میهاکتاب

 .کندیآن نگاه م یحوال ییجا اینوک کفشش، 

 کردمیم شیخاطرات. آن زمان که صدا یتو شومیجانم. و من پرت م دیگویو م زنمیم شیصدا

 .کردیو جانش را نثارم م

 :میگویو م دهمیرا تکان تکان م سرم

 خونه است؟! تایآناه -

 .نهیرفت خونه منتظرت بش ،یاومد دیآره. فهم -

 .میخب. پس بر  -

 ژنیب نیو به سمت ماش رمیگیرا م امشرمانهینگاه ب یکوچه باز هم جلو ی. تومیرویم رونیب

 .رومیم

که براندازم  کردمیرا حس م یلحظه، وجود نگاه نیمن تا آخر  یحسم غلط باشد؛ ول دیشا

 .کندیم

 *** 

 و پنجم ستی#فصل ب

انگار  ژنیهنوز با هم بودند. ب ژنیو ب تایماه بود. آناه ریماه مثل برق و باد گذشت. اواخر ت شش

بگذرد. ترانه و طاها چند بار به خانه طوفان آمده بودند. مهان و  تفاوتیاز کنارش ب توانستینم

. رفتیمدر الک خود فرو  یهنوز گاه یلیبودند. ل نیسار  یکردن پدر ناراض یراض ریدرگ نیسار 

م ه اریو سام ی. شادکردیاشک گوشه چشمش خانه م لش،یموبا یشده به صفحه رهیهنوز خ

 .ندهیهفته آ یعروس یکارها ریدرگ

خبر داشتند.  کشانیدانشگاه، همه از رابطه نزد یوسط طوفان و آرام هم خوش بودند. تو نیا

 .کردندیاز کنارش عبور م تفاوتیهنوز بودند و آن دو ب هاعهیشا



 نشسته بودند. یابه جنگل رفته بودند و کنار برکه یهم، دسته جمع امروز

قدر نگاه مشتاقش جذاب بود، که . آنکردینگاه م دنشیکش گاریطوفان نشسته بود. به س کنار

 .شدیم اشرهیبار طوفان با لبخند خ کیهر چند لحظه 

 طوفان؟ -

 هوم؟ -

 ؟یطوفان -

 بله؟ -

 طوفان خوشکله؟ -

 جانم؟ -

 طوفان جونم؟ -

 !؟یخوایم یچ -

 زد و صورتش را جلو برد. یبشکن

 .خوامیم گاریفهم! س زیچ آ قربون آدم -

 در هم شد و با تشر گفت: شیهااخم

 آرام! -

 .دیبرچ لب

 شه؟یم یبله خب؟ مگه چ -

 را کم نکرد. اخمش

 برات! ستیخوب ن -



 ؟یکشیمن بده؟! خب چرا خودت م یفقط برا -

 را گرفت. نگاهش

 !کنمیمن فرق م -

 م؟یستی! ما دخترا آدم ن؟ی! فقط چون پسر ؟یکنیم ی. چه فرقاریب یمنطق لیدل -

 چــو... دیبکش دی! نبادیستیآدم ن کهنیبله چون پسرم.نه ا -

 کالمش. انیم دیپر 

 !دمیفهم -

مشتش  یدردسرساز نگاه کرد. تمام حرصش را تو گاریشد و دور شد. رفتنش را و بعد به س بلند

 دستانش مچاله کرد. انیرا م گاریجمع کرد و س

 :دیمهان را شن ی. صدادیاز درد کش یرا حس کرد و آه سوزشش

 با دستت طوفان؟! یکرد کاریچ -

سرگرم کرده بود. اصال  لشیو موبا یآرام بود که سرش را با هندزفر  زانینگاه گر  یطوفان پ نگاه

 متوجه نشده بود!

 و بلند شد. دیکش رونیرا از دست مهان ب دستش

 !ستین یز یچ -

 گرفت. شیمخالف را در پ ریمس و

 *** 

*** 

 ی. شالش را که از سرش افتاده بود رودیدیرا م هیآهنگ بلند بود و فقط حرکات بق یصدا

 و بلند شد. دیسرش کش



. دیآب رس انیبه م بایآب بود رد شد و تقر  یکه تو یچند سنگ یسمت برکه رفت و از رو به

 اما حاال! دیترسیبود از عمقش م گریهر وقت د

 :دیچیسرش پ یخواننده تو یصدا

 دمی... با هر عذاب تازه جنگ ییتنها یمن دختر روزا -

 !"ییتنها ی"روزا

 دمیبدترم د نیاز ا یفردا نگو با من ... روزا یاز غصه -

 “!روزمیاز درد د یدانی"تو چه م

 ستیشدن کم ن وونهیتا مرز وحشت تا جنون رفتم .... از ترس د -

 شده بود واقعا. وانهیروزها د. آندیلرز 

 ستین ادمی ریبه جز تصو یز یاز تو ... چ ریو من به غ یتو اومد -

 احمق" بهی" لبخند زد."غر اهپوشیاز مرد س یر ی"تصو

 تلخ گذشته از سرم واشه یتا فکر روزا یتو اومد -

 بود. شیرا برگرداند. نگاه طوفان رو سرش

 شه* بایز  تونهیمن م یشم ... فردا تریمن ضربه خوردم تا قو -

 کرد. زمزمه

 !شهیتر مقشنگ یز یشه! با تو هر چ بایز  ونهتیم -

 سی. مهم نبود که خشدیپودر م اشیبست. دستش را از هم باز کرد. مهم نبود که گوش چشم

 !ییرها ی. فقط کمشدیم

 آب. لبخند زد. ریآب که فرو رفت، چشم باز کرد و زل زد به آسمان ز  یسرد یتو



شد. صورتش که مقابل چهره  دهیکش رونیآب ب ریلحظه نگذشته بود که از ز  چند

چه کرده. چشمانش را گرد کرد و دستش را دور گردن  دیطوفان قرار گرفت، تازه فهم نیخشمگ

 طوفان حلقه کرد و گفت:

 عشقم؟! -

 .دادیرا فشار م شیهافقط دندان طوفان

 !د؟یبوسیرا م یخوردن یهایصورت نیاگر ا شدینگاهش منحرف شد. چه م دیرا که گز  لبش

 هم فشرد و گفت: یرا رو چشمش

 !؟یبود که کرد یچه کار  نیا -

- ... 

 منتظر جوابم! -

 شدم! ریخب... جو گ -

 کرد. ادامه داد: نگاهش

 .یدونی. خب، منم که خودت مگفتیم ییزایچ هیخوانندهه داشت  نیا -

 حرکت داد. اشهیقیدستش را کنار ش و

 گفت: شیهادندان انیرا فشار داد. از م لبش

 کنم؟! کاریحاال من با تو چ -

 و گفت: شیهاسمت لب دیرا لوس کرد. لپش را کش خودش

 ! می. بوسم کن. بگو قربونت برم ترسوندزمیعز  یچیه -

 .اشدهیبرچ یهااش نگاه کرد. به لپ سرخش. لببسته یهاچشم به

 .زدینفس م نفس



 دختر! نیدختر! امان از دست ا نیدختر، ا نیا

 نداشت! یبیخب، ع د،یبوسیتر را اگر مطرفآن ی. کمدیشرا جلو ک صورتش

 .و پر از احساس ی. طوالندیگوشش گذاشت. بوس ریرا ز  لبش

 . زل زد به چشمان پر از حس آرام.دیرا عقب کش صورتش

 لب گفت: ری. ز اشقهیچسباند به شق یشانیپ

 تو با همه فرق کنم یدوس دارم برا -

 تنه غرق کنم. هیچشات،  یتو خودمو

 طوفان؟ -

 اش گذاشت.شانه یو سرش را رو دینفس کش کالفه

 !یذار یآرام. نم یذار ینم -

 .مگـ.. ذارم؟یرو نم یچ -

 بذار آروم شم. ساکت. ــــــسیه -

 شد. دست خودش نبود که دهان باز کرد: ساکت

 !ادیز  یلیدوست دارم طوفان. خ -

 :دیاش را شنآهسته یتر شد. صدادست طوفان محکم حلقه

 دختر! وونتمیمن د -

 

 یگر ید زیطوفان بود و چ ینهیس یکردند. سرش رو یرا رنگ اشیزد و انگار تمام دن لبخند

 انگار. خواستینم



 بست و لبخند زد. چشم

 یخندیم ی"وقت

 "عشق"

 !" افتدیاست که م یاتفاق نیتر کوچک

*** 

 .کنمینگاه م تایچشمان گرد شده به شکم برآمده آناه با

 :میگویبهت م با

 !؟یاتو، تو حامله -

 .خنددیم تایآناه

 آره. -

 ن؟یبعد، آخه چرا به من نگفت -

 .اندازدیو دست دور کمرش م ستدیایم تایکنار آناه ژنیب

 !یختی. برنامه هامون رو بهم ر شتیپ مشیار یاومد ب ایدن یوقت میخواستیم -

 .دهمیتکان م سر

 جانیمن ا خواستندیفکر نکنم که نم نیبه ا کنمیم یرا هضم کنم. سع موضوع کنمیم یسع

 کرده! رییتغ زهایچ یلیخ جانی. که امیایب

 .کنمیبه شکم بزرگش نگاه م دوباره

 چن وقتته؟! زنه؟یلگد هم م -

 :دیگوی. با لبخند مندینشیو م دیآیکنارم م یسخت به



 هفته. هی. هشت ماه و خوادیانگار ارث باباش رو از من م زنهیم یجور  هی -

 :دیآیم ژنیب ی. صداخندمیم

 انقد نازه! ش،ینیبب دیآرام! با یوا -

 :میگویو م کنمیدر دست دارد نگاه م یچا ینیچپ به او که س چپ

 !نم؟یتو رو بب یبچه نیا یطور چه دیمن با یجان ول ژنیب دیببخش -

 .کنمیاشاره م تایبه شکم آناه و

 :دیگویو م خنددیم

 .کنمیمن ذوق م یه زنه،یلگد م یخب منظورم کاراشه. ه -

 :میگویو م گذارمیشکم آنا م ی. دستم را روزنمیم لبخند

شد  نیرو واقعا الزم داشتم. ا شونیکیشد. دو سه تا کارتن کتاب داشتم و  یاومدنم هول هول -

 که مجبــ...

 کوچولو بود؟! نیلرزش کوچک لگد ا نی. اکندشیدر دهانم م کلمه

 .شودیبلند م تایو آناه ژنیب یبه شکم آنا. خنده زنمیزده زل م بهت

 لگد زد االن؟ نیا -

 :دهدیخندان جواب م ژنیب

 چه باحاله! یدیآره. د -

 .شودیتا بنا گوش باز م شمین

 !یلـــیخ -

. من هم یبه سخت شود؛ی. خم مکندیبا لبخند نگاهم م تایو آناه شودیبلند م ژنیب یقهقهه

 تر باشد.تا راحت برمیسرم را جلو م



 !یکنیم دایخودت رو پ یدار  ،یعنی. یشیمثل قبل م یخوشحالم آرام. دار  -

ام. که رفته دمیالک جد یهست که تو ی. چند وقتدیگوی. راست مکنمیرا حفظ م لبخندم

 را خوشحال کنم. هیحداقل با شکل گذشته بودنم، بق

 آقا! ی. تو شام بابا شدنت رو به من ندادرونیشام ب یبر یرو م تای! امشب من و آناهژنیب یاو -

 *** 

 و ششم ستی# فصل ب

 .کردیبود و به لباس نگاه م ستادهیمغازه ا جلو

 ش گفت:آلو نگاه کرد. با خواهبه طوفان اخم یالحظه

 طــوفان؟ -

 نه! -

 .دیبرچ لب

 آخه چرا؟! -

 کرد. جلو آمد. با ابرو به لباس اشاره کرد. نگاهش

 اس! دو، تنگه! سه، کوتاهه! چهار، بدن نماست! پنج...دکلته ک،ی -

 حرفش آمد: انیم به

 !شهی. ساپورت هم مپوشمی! خب کت مایر یم یدار  یاو! گرفت -

 چپ نگاهش کرد. چپ

 به باز بودنشه. شیلباس قشنگ نیا شه؟یبه نظرت خوب م -

 شد و گفت: زانیآو شی. سرش را تکان داد و از بازودیکش یآه



 !میبــــاشــه. بر  -

 .دیدستش را کش و

 ...یزد و به لباس نگاه کرد. قشنگ بود. ول یلبخند طوفان

 رفت. یتکان داد و به سمت مغازه بعد سر

 نییداشت. قسمت پا ینسبتا باز  یقیقا قهیسه ربع بود و  نیافتاد. آست یبه لباس چشمش

داشت و نظر  ی. رنگ قرمز خوردیران چاک م یداشت و از رو یبود. دامن بلند بایز  اریلباس بس

 .کردیم رهیرا خ یانندهیهر ب

شد. با تعجب به  دهیکه دستش کش کردیبا حسرت به لباس و چاک بلندش نگاه م داشت

 طوفان نگاه کرد.

 به آرام، به لباس اشاره کرد و رو به پسر فروشنده گفت: توجهیاما ب طوفان

 د؟یار یرو ب small زیسا یاون لباس مشک شهیسالم آقا. م -

 لباس را به دست آرام داد. ییبا خوشرو فروشنده

 طوفان نگاه کرد و گفت: به

 !؟یدونستیمن رو از کجا م زیتو سا -

 صورتش خم شد. یجلو آمد و تو یزد. قدم یشخندین

 !روزید -

 لب گفت: ریکرد. آرام ز  مکث

 خب؟ -

 اومدم خونتون! -

 هم مکث کرد. زمزمه کرد: باز



 خب؟ -

 !یرو مبل خواب بود -

 :دیطوفان را شن یفکر کرد. صدا یکرد. آرام کم سکوت

 داشته باشه. زیسا smallاز  شتریکوچولو موچولو فکر نکنم ب کلیاون ه -

زانو! هر دو به  یتا باال ی! چه تنش بود؟ تاپ دکلته! شلوارک کوتاهروز؟یباز ماند. د دهانش

 شدت تنگ!

 او را بلند کرد. یدر شکم طوفان زد و قهقهه یو مشت مثال محکم دیرا گز  لبش

 به سمت اتاق پرو رفت. توجهیب

 .دادینشان م یش را به خوبتنش نشسته بود و اندام یاش بود. روه. کامال اندازدیرا پوش لباس

 تقه به در خورد. دو

 .نمشیآرام باز کن بب -

 !خوامینم -

 ! باز کن. زود!؟یچ ینی -

 !ینگاه کرد یبه اندازه کاف روزیتو د -

 .دیاش را شنلرزان از خنده یصدا

 !؟یکن یتالف یخوایاالن م -

 !رسهیبه نظر م طورنیامـــــم. ا -

 . دو تقه به در زد و گفت:کریحرف زدن، لباسش را عوض م نیح در

 .رونیب امیب خوامیبرو کنار م -



 رفت. به سمت صندوق به راه افتاد. رونیب

 .زحمتیب دیکن یمن بسته بند یرو برا نیا -

 دایکمتر پ گشت،یم شتریگشت. اما هر چه ب شیبرد و به دنبال کارت بانک فشیک یرا تو سرش

 نکردن کارت گفت: دایفه از پ. کالکردیم

 . طوفان؟ستشیاه! ن -

 شده؟! یذره. جانم. چ هیصبر کن  -

آرام در هم شد. به  یهافروشنده بود. اخم یهادست یرا بلند کرد. کارت طوفان تو سرش

 سمتش رفت و گفت:

 کردم! کاریکارتم رو چ دونمینم -

 هم اخم کرد. طوفان

 کنسول. یبه من. منم گذاشتمش رو شیداد می! خونه که بود؟یکارت واسه چ-_

 لباس رو حساب کنم. خواستمیعه! چرا آخه؟! خب م -

 بلند شد: یطوفان کم یصدا

 !؟یچ گهید -

 تر ادامه داد:با چشمان گرد نگاهش کرد. آهسته آرام

 دلبر؟! ینش بیدست به ج رونیب یر یمرد م هیبا  یندادن وقت ادیبهت  -

 تیفروشنده پاراز  ینگفت. طوفان هم در سکوت زل زد به چشمانش. صدا یز یزد. چ لبخند

 بود: یخوب

 .دتونیرس نمیا دییبفرما -

 . کردیدو چشم دوختند به او که با لبخند نگاهشان م هر



*** 

که فقط مال من  ی. همان نگاه مهربان. نگاهمیگویمقابلم. نگاهش را م دیآی. مبندمیم چشم

 :خوانمیبود! م

 چند ساعت واسه من بمونه نیبذار از نگاهت هم -

 !می. نگاهم تار است اما صدامیگشایم چشم

 خونه روشن بمونه نیا یچند ساعت چراغا نیبا ا -

 .خوانمیم دهی. نفس بر خوانمی. مرمیگیرا باال م سرم

 شه میتمامِ تو سهم من و زندگ شهیحاال که نم -

 مان مهربانم.ذهنم. چش یالیدر چشمان خ زنمیم زل

 شه میعشقو با چشمات سه نیبذار چند ساعت نگاهم ا -

 .نمیبیرا م میهایاشک دور و بر  ده،یو من ند زندیم ادیفر  انشی. بغض مردیگیاوج م میصدا

 تو رو نمیصبورم که باشم نه طاقت ندارم نب -

 دردم را؟! فهمدی. مکنمیمهرداد نگاه م به

 من نرو یاومد تو ب لیاگه س دیاگه سنگ بار  -

 من، نرو!" ی"ب

 رید یدوره اگه حت یلیسخته اگه خ یلیاگه خ -

 .رمیگیرا در آغوش م خودم

 ریرو تو از من نگ یدلخوش نیچند ساعت هم نیهم -

 !ستین گرید ست،ی! نستیو ن گردمی. من هم، به دنبال او منوازدیم نوازنده



 ودکه بهش دچارم مگه بدترم ب یسرنوشت نیاز ا -

 نبود! ت،یبه خدا م،ی! به خدانبود

 سرم بود یکه تو ییاهایمشت خوابه بد شد همه رو هی -

 !زمیخیاز خواب برم یک دانمیمن نم و

 نکردم! وقتچیکم، همون آرزو بود که ه یجور نیتو رو ا -

 کرد که از دستم رفت؟! شیآرزو ی! آرزو! کسآرزو

 به دردم یکرده که راض یبا من کار  تیترسه دور  نیبب-

 که سهل است! دنیو او کنارم باشد. درد کش رمی. هه. من حاضرم بممیهااو شده کابوس یدور 

 تو رو نمیصبورم که باشم نه طاقت ندارم نب -

 کرده! دایچشمانم مشکل پ ایام شده تروانهید دانمی. نمنمیبیجا تو را مهمه من

 من نرو یاومد تو ب لیاگه س دیاگه سنگ بار  -

 .کنندیم یباز  یصورتم باز  یرو میهااشک

 !رید یدوره، اگه حت یلیسخته، اگه خ یلیاگه خ -

 .زمیر یم میعشقم را در صدا تمام

 !ریرو، تو از من نگ یدلخوش نیچند ساعت، هم نیهم -

 .رودیم میصدا توان

 تو رو نمیصبورم که باشم، نه طاقت ندارم نب -

 .کنمی. زمزمه مبندمیم چشم

 من نرو!* یاومد، تو ب لیاگه س د،یسنگ بار  اگه -



 .کنمی. چشم باز مدیآیم قیتشو یبعد، صدا یو کم شودیبر قرار م سکوت

 هستند؟! بایقدر ز من، ان یهافکرم که درد نیو من در ا زنندیدست م همه

... 

 گالب  رعباسیام-ی*: آهنگ دلخوش

وصف حالم  بی. جشن بود مثال و من با آن آهنگ، که عجکنمیم یها باز و با بچه امنشسته

قلبم سوخت،  یکم ،یجشن را بهم زده بودم! اما حال خودم خوب شده بود. فقط کم بایبود، تقر 

 !نیهم دلتنگش شدم. هم یهم چشمانم، کم یکم

 . مهرداد است.ندینشیکنارم م یکس

 .خندمی. مکندیلبخند نگاهم م با

 دادن! هان؟ لیر ژکوند تحوتو کا یباز رفت هیچ -

 قدر کمرنگ!"قدر کم شده و چهچه میهاخنده ینیکه بب یستی. "نخنددیم

 که اجرات حرف نداشت! کردمیفکر م نینه بابا! داشتم به ا -

 .کنمیچشم نازک م پشت

 !زمیبه گفتن نبود عز  یاز ی! ندونمیبله خودم م -

 یآور تلخ ادیلبخندش  کنمیبعد، چرا حس م ی. کمشودیبه لبخند م لی. کم کم تبدخنددیم

 زهرمار است؟!

 قدرت صدا داشته! درسته؟ نیا یتو یر یتاث ،یدیهفته قبل طوفان رو د کهنیا -

 .زنمی. ماسکم را کنار نمکشمیم یقیعم نفس

! اما ادیز  یلیو االن بدتر از قبل دلتنگم! خ دمشیخب، اگه بگم نه دروغ گفتم! مهرداد د -

 ...یعشق رو ول نیرها کنم ا دیکه بهش فکر کنم، اون از من گذشت! منم با یمنطق



 .اندازمیو شانه باال م ردیگیعمق م لبخندم

 .زندیرا پشت گوشم م شانمیپر  یو موها کندی. دستش را بلند مکندیلبخند نگاهم م به

 خوبه! -

 :میگویم

 خوبه؟ یچ -

پات به اون اتاق  ی. وقتیدیم هیبق ادیبزرگ بودن رو  یدار  کهنی. ایمحکم قدرنیا کهنیا -

 !یبه آرام االن ش لیدر واقع، تبد ای! یخوب ش کردمیفکر نم وقتچیباز شد، ه یصورت

 . خوشحالم.خندمیم

 !م؟یجور مگه چه -

 .ردیگیو دستش را به سمتم م شودیمقابلم خم م ی. کمشودی. بلند مقی. عمکندیم نگاهم

 برقصم؟! نمیرو دارم که با ملکه مغرور غمگ نیافتخار ا -

 .کنمیتعجب نگاهش م با

 ؟یبا من -

 .گذاردیهم م یو پلک رو کندیم نگاهم

 بله بانو. -

 ها.به جمع رقصنده وندمیپیو م گذارمیو دستم را در دستش م زنمیم لبخند

 "و من

 نیمغرور غمگ ملکه

 به تو کنمیم هیلبم را هد یرو لبخند



 خودم یبرا ماندیمملو از غمم، منگاه  و

 که عشقت را آبستن است یقلب و

 امنهیس انیم تپدیم

 زندیم ادیو با هر تپش، نام تو را فر  تپدیم محکم

 نیملکه مغرور غمگ من

 گسترانمیرا م امیدلدادگ نیسرزم

 هارفتن یفرمانروا یتو ا و

 !"مانمیم یباق نیغمگ یهاو من، ملکه دلداده یرویم هنوز

 *** 

 و هفتم ستی# فصل ب

 !ایتو ب رمی. خب من میلیخستم شد ل -

 آرام! لوس! اصال برو گمشو. یوا -

رفتن از  رونیب نیو ح دیسرش را جلوتر کش یرو ریرا تا بناگوش باز کرد. شال حر  ششین

 زد: ادیفر  شگاه،یآرا

 !یبا یپس با -

 بر ماندنش نکرد. یمبن ،یلیبه داد و هوار ل یتوجه و

 را نگاه کرد. ابانیخارج شد و دو طرف خ شگاهیآرا از

 .دید نشیزده به ماش هیطوفان را تک و

 رفت. جلو



 سالم. -

 . با تعجب به آرام نگاه کرد:دیکش رونیب لشیرا از موبا سرش

 ...گهی! حاال دیکردیم یخود به خود دلبر  -

 و گفت: دیادامه نداد. خند و

 !سم؟یوا نجایا دیبا یمن تا ک -

 جلو آمد و دستش را گرفت و کمکش کرد سوار شود. عیسر 

 دفعه گفت: کیهم نشست.  خودش

 اد؟یم یک یلیل یراست -

 .دیخند دوباره

 ... بعد...یلیاومده و برو دنبال آرام و ل شیبرات پ یحواس پرت! زنگ بزن به طاها بگو کار  یآقا -

 گردن رفت:رقص  تم،یرا باال انداخت و با ر  شیابرو

مال  نمیبب اره،یو سام یشاد یمبارک بادا . امشب که عروس شاالیبادا بادا مبارک بادا باد، ا -

 باشه! یاونا ک

 آورد و شماره طاها را گرفت.را در شی. گوشدیهم خند طوفان

االن برو  نیکنهم یکار  هی... رسمینم گهیاومده... نه د شیبرام پ یکار  هیمن  ن،یسالم طاها. بب -

 ی.... آره... باشه. ..نه نگران نباش مشکل خاصیار یب دیرو با یلی... آره همون... آرام و لشگاهیآرا

 ! ...خدافظ.دایالبته ببخش ،ی!... مرسستین

 :دیزد. آرام هم خند یبلند یرا که قطع کرد، قهقهه تماس

 شد؟! یچ -

 اومد صداش جون گرفت! یلیتا اسم ل -



 هست! هه هه. ییخبرا هی نایا نیمن که گفتم ب -

 را در آورد. غشیو ج دیرا کش لپش

 عاشقتم؟! یدونیم -

 ! دونمیآره آره، م ،یـیآ -

 تاالر منتظر آمدن طاها بودند. یدر ورود یجلو

 .دیکش یپوف کالفه

 حتما. کشهیکارشون طول م نایتو.ا میاه طوفان خسته شدم خب! بر  -

 در هم شد. شیهانگاهش کرد. اخم یکم طوفان

 تو! میبر  خوادیآرام. دلم نم یخوشگل شد یادیز  -

 زد. یطانیش لبخند

 تو؟! می! رفتم خوشگل کردم که نر ـــــزم؟یوا، چرا عز  -

 و جلو آمد. دستش را مقابل دستان آرام گرفت. دیکش یآه

 .میباشه. بر  -

 شد. زانیآو شیلبخند از بازو با

- OK عشقم! می. بر 

 لبش نشست. یطوفان رو لبخند

 !؟یآخه لعنت یکنیم یدلبر  قدرنیچرا ا -

 گونه اش نشست... یرو یاش بلند شد و بوسه اخنده یصدا

 باعث شد هردو به عقب برگردند. ،یدیترمز شد یقدم جلو رفتند که صدا چند



 شده گفت: زیبا چشمان ر  طوفان

 طاهاست. -

 .دیرا به سمت طوفان کش شده، خودش ادهیپ نیاز ماش یکه عصب یلیل دنیبا د آرام

 !کنهی! االن نصفم مهیلیاونم ل یوووو -

 .دیخند زیر  زیو ر  دیلبش را گز  طوفان

 .کردندیصحنه مقابل، هم طوفان و هم آرام با بهت به روبه رو نگاه م دنیبا د اما

* 

 و گفت: ستادیقدم برداشت. مقابلش ا یلیشد. به سمت ل ادهیپ نیاز ماش یعصب طاها

 !یکنیلج م ی! دار یلیل یکنیلج م یدار  -

 زد: ادیفر  یلیل

 !نهیانتخاب من ا ست،یلج ن -

 هم فشار داد و در ذهنش تکرار شد. یپلکش را رو طاها

 !"نهی"انتخاب من ا

 .دیشنیجمله را م نیگفته بود. حاال هم یرحمیرا با ب نیخودش بود. ا جمله

 زده بود و االن... ادیفر  شیزندگ یلیتنها ل یجمله را در چشمان اشک نیا یزمان

 باز کرد. چشم

 داشتم! شهی! همیلیمن دوست دارم ل -

 بشنوم! خوامینم -

 زد: داد



 تیاشک یقدر چشمابه سر من اومد؟ اون یچ یدونی! تو چه مدی! بایلعنت یبشنو دیبا -

 ی! هر چیبعدش، نبود یجلوم بود که نتونستم به حرف آقاجون عمل کنم. عقد رو بهم زدم! ول

 !یگشتم نبود

 .یلیل انیجلو گذاشت. زل زد در نگاه گر  یشکست.؛قدم شیصدا

 ! از طرف آقاجون تحت فشار بودم. رفتم، دو سال کامل!ینبود -

 .زندیم پوزخند

درد االن من! که هم دارمت،  ه؟یچ یدونیدرمون م ی. درد بدمیهم اومدم. هه! تو رو د یوقت -

 هم نه!

 بر هم نهاد. پلک

که  یز یتنها چ یرو از دست دادم. حق بده برا زایچ یلی! من خیلیل یاز طوفان بپرس یتونیم -

 بجنگم. حق بده که بخوام انتخابت رو عوض کنم! دونمشیتمام و کمال حق خودم م

 نگاه؟! نیاز ا شدینم ریلرزان نگاهش. چرا س یزد در مشک زل

 نشست، خشکش زد. عالئم سکته چه بود؟! اشنهیس یکه رو یلیل سر

 !دی. عطرش را! عطرش را نفس کشدیکش یقیبلند شده بود. نفس عم یلیل هیگر  یصدا

 اش حلقه کرد.را دور شانه دستش

 .دیرا شن شیصدا

تو  یتو؟! مگه من توانش رو نداشتم که ب یب شدیطاها. آخه مگه م شدمیم وونهیمن داشتم د -

 گهید یکیمال  ی. تو داشتشدمیبمونم. داشتم خفه م رازیش شدیمبمونم! روز عقدت، ن

 !یشدیم

 زد و کتش را چنگ زد. هق



. اومدم رمیمیمن دارم م یدونستیو نم یمن رو به امان خدا ول کرده بود یتوئه لعنت -

 !رونیب یایبا دن یارتباط چیبودم. بدون ه نجایماه ا شیشمال. تا ش

 را بلند کرد. سرش

 طاها... مــ... -

 مهر سکوت بر لبش زده شد. و

* 

 .دیبا تاسف سر تکان داد و دست طوفان را کش آرام

 !یخاک بر سر  یهم که رفتن تو کارا نایتو. ا میبر  ایب -

 . شانیهاو به دنبالش رفت. پشت کردند به عاشقانه دیخند طوفان

در هم رفته بود.  دیشد شیهاآمده بود، اخم رونیلباس ب ضیکه آرام از اتاق تعو یالحظه از

 شیبایخوش تراش ز  ی. پاهاآمدیبه پوستش م یادیتنش نشسته بود. قرمز ز  یرو یادیلباس، ز 

 .کردیم یاعصابش باز  یآمد، رو یم رونیکه از چاک لباس ب

که  گشتیآورد. به دنبال فندکش م رونیب بشیرا از ج گاریو پاکت س دیکش یپر حرص نفس

 کرد. شیآرام صدا

 طوفان؟ -

 دلبرش نگاه کرد. یهارا بلند کرد و به اخم سرش

 هوم؟ -

 .دوباره مشغول گشتن شد و

 گاره؟یاالن وقت س ؟یکنیم کاریچ -

 “!گاره؟یوقت س یفکر کرد "پس ک طوفان



 ادامه داد: آرام

 !زنمایطوفان؟! دارم با تو حرف م یخوب -

 !کرد؟یامشب را زهرمارش م دی. چرا بازد یکرد. لبخند کمرنگ نگاهش

 گریدست،دکمرش را گرفت و با دست د کیگذاشت. به سمتش رفت و با  بشیج یرا تو گاریس

 اخمش را باز کرد.

 .شهیاخم نکن دلبر! پوستت چروک م -

 نگاهش کرد. یکم

 !یمن رو بخور  یایکم مونده بود ب شیپ کمی. ایتعادل ندار  -

 گوشش لب زد: یخم شد. سر چسباند به سرش و رو یگرفت. کم طنتیطوفان رنگ ش لبخند

 بانو! یخوردنم دار  -

 گوشش نشاند. ریز  یز یر  یبوسه و

و در آغوشش  دیطوفان گذاشت. خودش را جلو کش ینهیس یو دستش را رو دیکش ینفس

 گرفت.

 دوستت دارم آرام! -

 و پلک بست. با آرامش لب زد: دیشن

 منم! -

*** 

 .کردیرا م هیبق بتینشسته بود و غ نیار و س یلیل کنار



شانه به شانه طاها وارد شده بود،  ،یلیکه ل یامنکر حس خوبش شود. لحظه توانستینم

که در دلش کاشته بود تشکر کرده  یگوشش از حس خوب ریسفت در آغوشش گرفته بود و ز 

 زده بود و گفته بود: یبود. طاها هم چشمک

 ات حرف نداشت دختر! باالخره شکارش کردم.نقشه -

 .دیخندیبود. مثل حاال که م دهیخند

و طاها و مهرداد و مهان)اوه چه  ژنیو ب نینگاهش به طوفان افتاد که کنار آرل یالحظه

 .کردیم فیتعر  یز یبود و داشت با خنده چ ستادهی!(اادیز 

و  دیکش یغیبه کمرش خورد. ج یمحکم یکه ضربه کردینگاهش م رهیمات و خ طورهمان

 نشست. شینگاه طوفان رو یها، حت. همه نگاهدیبالفاصله لبش را گز 

 برگشت. نیسرخ از خجالت به سمت سار  یاخم و چهره با

 !؟یزنیچرا م دهیورپر  -

 زد. یچشمک یلیل

 !شیخورد -

 گفت: شد،یطور که دور مرا گرفت. بلند شد و همان منظورش

 که! دیدونیا تو خوردن تبحر ندارم! ممن مثل شم -

 با دست به گروه پسرها اشاره کرد و بعد به لبش. و

 شان را بلند کند.ها برسد و خندهبود که به گوش آن یطور  شیصدا

 بلند گفت: یبا صدا یلیل

 آرام! ییایحیب یلیخ -

 . دستش را به کمر زد و گفت:ستادیگرد کرد. همان وسط ا چشم



 !هــااسـتیحیب ینذار بگم ک -

دور کمرش  یبا چهره گلگون فلنگ را بست. دست یلیبلند شده بود و ل انیاطراف یخنده یصدا

 طوفان است با لبخند به عقب برگشت. اما! ای ژنیب کهنیحلقه شد. با فکر ا

 بانو؟ دیدیدور رقص رو به من م هیافتخار  -

 .دیگرفت و خودش را عقب کش اشدهیاز نگاه سبز در  چشم

 طوفان بلند شد: یبزند صدا یحرف کهنیاز ا قبل

 جان! یقولش رو به من داده کسر  -

 بود که از پشت در آغوشش گرفت. گرشتیبعد دست حما یالحظه و

 نام مقابلش. یو زل زد به کسر  دیکش یاآسوده نفس

 !شدیشما نم بیافتخار نص نیهم نداده بودم، ا یقول نیکه البته اگه همچ -

 دست طوفان گذاشت. یدستش را رو و

 نگاهش کرد و ابرو باال داد. دستش را دراز کرد. یکم یکسر 

 .اریسام یهستم. پسر عمو یکسر  -

 دستش نگاه نکرد. سر کج کرد. به

 .یو سام یآرام هستم. از دوستان مشترک شاد -

 .دیاخم کرد. دستش را عقب کش باالخره

 با شما خوشحالم بانو. با اجازه! ییاز آشنا -

 شتاب زده دور شد. یهابا قدم و

 را فوت کرد: نفسش



 شرت کـم! -

 :دیرا شن شیلب طوفان نگاه کرد. صدا ی. به لبخند رودیبه عقب چرخ و

 گفته بودم عاشقتم؟! -

 .دیکرد و دستش را بلند کرد. لپ طوفان را کش زیرا ر  چشمش

 وونتم؟یگفته بودم منم د -

 ه!ن -

 !یعوض وونتمی. دگمیخب االن م -

 بلند شد. اشخنده

 گه؟یبود د یچ یعوض نیا -

 شد. میبهت حسود -

 اش گرفته بود از طرز نگاهش.نگاهش کرد. خنده متعجب

 !؟یواسه چ -

 شده! وونتید ده،یافتخار نم یدختر خانوم جذاب که به هر کس هیآخه  -

 باز شد. با شوق ادامه داد: یبه لبخند لبش

 !م؟یبرقص میبر  -

 .دیمودبانه دستش را گرفت و بوس طوفان

 ! شتریب نیاز ا یچه افتخار  -

 ولو شد. یصندل یرو ژنیب کنار

 ! پام نابــود شد!یوا -



 با خنده گفت: مهان

 پاهام نابود بود! دادمیمنم همش اون وسط قر م -

 نگاهش کرد:شان بلند شد. آرام چپ چپ خنده یصدا

 وگرنه من که همش در حال فرار بودم! نم؛یمن بش ذاشتینم اتدهینامزده ورپر  نیا -

 انداخت. نیبا لبخند دست دور گردن سار  مهان

 نامزده من کارش درسته آرام جان! -

 نازک کرد. یچشم پشت

 جا نشستنه! هیخودش آدمه  نیا کنهیندونه فکر م ی: حاال هر کژنیب

 !می: واال. ما که خبر دار یلیل

 بگه دوباره شروع کن! یج ی: کم مونده بود بره به دنیسار 

 .دیبرچ لب

 ! طـــــوفـــان؟!کنه؟ینم تیاز من حما یکی! چرا شعورایب یا -

 و گفت: دیخند مهرداد

 حرف بزنه. لی. رفته با موباستین -

 بغض کرد. یشیزد و نما پلک

 !دیدونیمواقعا که! اصال شما قدر منو ن -

 با لبخند و اخم)!( گفت: طاها

 کنه ها! با من طرفه! تیحق نداره آرام رو اذ یکس -

 .دیلبش ماس یتا بناگوش باز شد که با ادامه حرف طاها، لبخند رو ششین



 نبودم که! یلیآرام نبود من االن کنار ل یایاگه فضول -

 .دیخندیکه بلند بلند م نیپنچر زل زد به آرل افهیق با

 طاها! ی: فضول رو خوب اومدنیآرل

اش گرفته بود، . خندهکردیبارش م یز یچ ک،ی. هر دادیها گردش مآن انینگاهش را م طورهمان

 طوفان آمد: یصدا کهنی. تا اکردینگاه م هیمظلوم به بق افهیاما همچنان با همان ق

 !د؟یآورد ریچه خبرتونه؟! دخمل من رو مظلوم گ -

ها سرش را کج کرد و لپش را به دست آرام گذاشت. مثل بچه گربه ینهشا یدستش را رو و

 طوفان چسباند.

 دلشون خواست بارم کردن! یطوفان جونــــــم، هر چ -

 طوفان آمد: یصدا

چقد  ینیبیصف زبون بودن. نم یتو نایا کردنیم می. اون زمان که ادب رو تقسزمیعز  الیخیب -

 زبونشون درازه؟!

 :دیمهرداد را شن یزد و صدا قهقهه

 هم ادب؟! یطور هم زبون دار آها! بعد طوفان جان تو چه -

 جواب داد: یجد یلیطوفان نگاه کرد که خ به

 من زبون رو که گرفتم خودم رو رسوندم به صف ادب. -

 آرام نگاه کرد و با لبخند ادامه داد: به

 زیدختر. چ نیرو ا ختیبود، ر  گیتو د یدلبر  یآرام هم تو راه بود که خوردن بهش و هر چ -

 !ومدین رشیگ گهید

 جمع را دوست دارد! نیقدر او آرام فکر کرد چه دندیخند هیبق



*** 

 اجرا شد. ژهیشب بود که برنامه و آخر

 و حاال نوبت آرام و طوفان بود. خواندیعروس و داماد داشت م یبرا یکس آهنگ هر

 .نیتر یاجرا و طوالن نیآخر 

کرد. آرام هم کنارش  میرا تنظ کروفونینشست و م یصندل یبه دست گرفت. رو تاریگ طوفان

 خود رفتند. یهم هر کدام سر جا گرید یهارا در دست گرفت. نوازنده کروفونیو م ستادیا

 شروع به زدن کرد و آرام شروع کرد به خواندن: آهسته

 تو مشتم افتاده ایدن کنمیکه عشقت به من داده ... حس م یغرور  نیبا ا -

 نگاه کرد. اریو سام یلبخند به شاد با

 شه دایپ اتهیکه رو یهمون یشه ... وقت بایز  تونهیم ریتقد کنمیحس م -

 :دیچیپ انشانیطوفان م یبار صدا نیطوفان نگاه کرد و ا به

 کهیبه قلب من امروز نزد یلیکه خ ییهم از تو ممنونم هم از خدا -

 :خواندیآرام زل زده بود و م به

 رحمهیب گهیم یهمه خوبه ک نی... عشق ا فهمهیمجنون نم یحال منو حت -

 یسر جا یکم هیبق قیبا تشو ا،ینگاه کرد و آرام غافل از همه دن تارشیگ یبرگرداند و به تارها رو

شروع کرد به خواندن  یتشوق ها را بلندتر کرد. با لبخند شاد یخود تکان تکان خورد و صدا

 کرد:

 ستین نیغروِب انگار دلتنگ و غمگ ی... حت ستین نیسکوت شب تو خونه سنگ گهید -

مخصوص خودش دستش را به سمت طوفان  یهالبش. با ناز و ادا یزد به طوفان و لبخند رو زل

 گرفت و خواند:



 نمیبیخوابتو م یدار یب ی... من تو نمیرنگ یخوابا نهیر یش ریتعب -

 هر دو با هم خواندند: بارنیبلند شد و ا قیتشو یصدا دوباره

 کهیبه قلب من امروز نزد یلیکه خ ییهم از تو ممنونم هم از خدا -

 *رحمهیب گهیم یهمه خوبه، ک نی... عشق ا فهمهیمجنون نم یمنو حت حال

 آخر را زد و دوباره همه دست زدند. یهانوت

 همه بلند شد: یصدا

 “"دوباره، دوباره.

 به طوفان نگاه کرد: آرام

 خب؟ -

 با لبخند گفت: طوفان

 !یسراغ بعد میبر  -

 که از قبل آماده شده بود نشست. یتکه موکت یزد و کنار طوفان رو لبخند

 ستیهم به سمت پ یاآهنگ همه دست زدند و عده یصدا دنیطوفان شروع کرد. با شن بارنیا

 رقص رفتند.

 کنار من باش ایب خوامیتو رو م -

 همونه یبخوا یگل بهار من باش هرچ تو

 هوام مثل بهشته یکه باش تو

 مونهیخوبه که عشقت تو قلب من م چقد

 شروع کرد به خواندن: آرام



 تو دلم آشوبه یخوبه ب یبا تو همه چ -

 دارم هواتو گهید یتو بگ اگه

 کم ندارم یز یتو چ با

 و غم ندارم غصه

 مهر و وفاتو، دارم هواتو زمیازم عز  رینگ تو

 نییخودش باال و پا یکه دائم رو یبا هر نگاهش. نگاه کردیطوفان بلند شد. عشق م یصدا

 .شدیم

 ییتو زمیهمه چ -

 رمیمیتو م یب

 رمیگیدستاتو م تا

 حالم شهیم بایز  چه

 جونم ییتو

 تو شاده شیپ دلم

 آروم و ساده چقد

 المیفکر و خ یشد

 :خواندندیو م گریدکیزده بودند در نگاه  زل

 خوبه یمه چتو ه با

 تو دلم آشوبه یب

 دارم هواتو گهید یتو بگ اگه



 کم ندارم یز یتو چ با

 و غم ندارم غصه

 زمیازم عز  رینگ تو

 و وفاتو. دارم هواتو! مهر

در ذهنش زده شد. بلند شد و  یابود و زل زده بود به آرام. جرقه دهیدست از زدن کش طوفان

 .دیدست طوفان را کش

 .نمیپاشو بب -

را بلند کرد و  کروفونیکرد. در همان حال م دنیبلند شدن طوفان، با ناز و ادا شروع به رقص با

 خواند:

 یکه داد یعشق یکاش بدون -

 یشاد لیدل شده

 هامیخستگ یبرا

 را به سمتش گرفت و لب زد: کروفونیجلو آمد. م طوفان

 تو بخون. -

 یگوشینگاه کرد و خواند. به باز آهنگ را خواند. به رقص آرام  هیهم فشرد و بق یرو پلک

 نگاه کرد و خواند: طنتشیشو

 که من جز عشق پاکت ،یکاش بدون -

 خوامینم یز یجز شرم نگاهت، ازت چ به

 !االیدارم!  تونیبه همراه ازیرو ن اشهی: بچه ها بقطوفان

 بودند: ستیهم وسط پ یو شاد اریسام یهمه شروع به خواندن کردند. حت و



 تو دلم آشوبه یخوبه ب یبا تو همه چ -

 دارم هواتو گهید یتو بگ اگه

 کم ندارم یز یتو چ با

 و غم ندارم غصه

 مهر و وفاتو. دارم هواتو زمیازم عز  رینگ تو

 یکه داد یعشق یکاش بدون -

 یشاد لیدل شده

 هام یخستگ یبرا

 که من جز عشق پاکت یبدون کاش

 خوامینم یز یجز شرم نگاهت، ازت چ به

 تو دلم آشوبه یخوبه، ب یتو همه چ با

 دارم هواتو گه،ید یتو بگ اگه

 کم ندارم یز یتو چ با

 و غم ندارم غصه

 مهر و وفاتو. دارم هواتو. زمیازم عز  رینگ تو

 لب گفت: رینبود و ز  جانیکه حواسش ا یزد به آرام زل

 مهر و وفاتو! که من دارم هواتو!  زم،یازم عز  ریتو نگ -

*** 

 .میآیم نییها پاعجله از پله با



 مامــان، آرشام کـو؟ -

 :دیآیمامان از اتاقش م یصدا

 ؟یدار  کارشی. چرونیرفت ب -

 .نمینشیپله م یلبه یو رو کشمیم آه

 !ستی. مهم نیچیه -

و مقابلم  دیآیم رونی. مامان از اتاق بیبه در ورود زنمیو زل م زنمیچانه م ریرا ز  دستم

 .کندی. با شک نگاهم مستدیایم

 شده آرام؟ یچ -

 .کنمیم نگاهش

 میام هم سر رفته بود. گفتم با هم بر داشتم. حوصله ازین زایچ نیرنگ و قلم و ا یسر  هی -

 .رونیب

 .زندیم لبخند

 !م؟یبا هم بر  -

 .زندی. چشمانم برق مکنمیم نگاهش

 واقعا؟! -

 است؟! نیاش غمگخنده کنمی. چرا حس مخنددیم

 .میه. بپوش بر ! آر به؟یعج قدرنیا -

 .دومیها باال مو از پله میگویم یدار است. فقط "چشم" کش بیکه عج میگوینم



را  امیراه راه رنگ ی. پالتوکشمیم رونیرا ب امی. شلوار تنگ مشککنمیکمد را باز م در

و  دارمیرا برم میمال یآخر، رژ لب صورت ی. لحظهاندازمیسرم م یرا رو ی. شال مشکپوشمیم

 .زنمیلبم م یرو یکم

. مامان را صدا رومیم نییها پا. خانمانه از پلهرومیم رونیو ب کنمیبه خودم نگاه م تیرضا با

 .دیآیاز اتاق م شی. صدازنمیم

و  دهیپوش ی. شلوار مشکزندیاش را گره م یو روسر  ستادهیا نهی. مقابل آرومیاتاقش م به

 :دیگویو رو به من م داردیرا برم اشیکرم فی. کیکرم یو روسر  یکرم یپالتو

 خانم. پیخوشت میبر  -

 .کنمیو فکر م کنمیفرو م بمیج یو دستم را تو زنمیم لبخند

 دارم!" میهابیدستانم را از ج یمن هم گرما ست،یاو ن ی"از وقت

 . خندمیم می. چه ساده به دردهاشودیپررنگ م لبخندم

 آهنگ؟! نیو چرا ا دهدیو مامان دکمه ضبط را فشار م میشویم نیماش سوار

 بشم" حالی"دوس دارم نگات کنم ... تا که ب

 !م؟یخب کجا بر  -

 ... منم اغفال بشم" ی"تو ازم دل ببر 

 !؟یسعد نمایس می. بر دونمینم -

 تو ... با همه فرق کنم" ی"دوس دارم برا

 یکن دیخر  یواسه نقاش یخواستیمگه نم -

 تنه غرق کنم" هیچشات ...  ی"خودمو تو

 .میدخترونه بکن دیذره خر  هی مینظرم عوض شد. بر  یچرا. ول -



 ... با تو مرگم آسونه" هی"با تو باشم غم چ

 “آهنگ؟! نی. "چرا اکنمی. فکر مخندمی. مخنددیم

 "وونهید یگیم ی... وقت شمیم وونهی"آخه د

 !م؟یر یبگ یمثال چ -

 ... تا نوازشت کنم" یناز کن دهی"حال م

 .میکن دیهم خر  یستیبهز  یهابچه یبرا میتونیامـم. مثال کفش، مانتو. م -

 ... غرق خواهشت کنم" یقهر کن یخودی"ب

 !ششونینرفتم پ هی. چند روز یگیآره. راست م -

 هات ... سپر بالت بشم""دل بدم به خنده

 آهنگ؟!" نی."چرا اسوزدیم یدارد. لبخند دارم. بغض هم دارم. قلبم هم کم لبخند

 فدات بشم" یتصدقت ... اله ی"اله

 سوال بپرسم؟ هیآرام؟!  -

 عوض کنم" یتو رو ... با کس تونمی"مگه م

 .دیبپرس -

 بگو تا حض کنم" یصدام بزن ... ه ی"لعنت

 !؟یرو دوس دار  یتو کس -

 به کاممه" ی"تو حصار بغلت ... زندگ

 آهنگ؟" نی؟ "چرا اسوال؟ چرا حاال نی. چرا امانمیم مات

 مال منه ... سندش به ناممه" تی"همه چ



 !؟یدیجواب نم -

 "شهیم یبرام ... خونه آفتاب یخندیم ی"وقت

 خب... -

 "شهیم ی... آسمون آب کننی"گلدونا گل م

 ! جواب بده.؟یخب چ -

 نسترنو ... بذار پشت پنجره" ی"گال

 آره. -

 چشام ... تا دلم ضعف بره" ی"زل بزن تو

 نشسته: میکه در صدا ی. با بغض تلخدهمیم ادامه

 آره. دوست دارم! -

 .شنومیلرزانش را م یصدا

 !؟یک -

 :کنمیو تکرار م بندمی. چشم مکنمیلب نامش را تکرار م ریز 

 طوفان. -

 شناسمش؟یم -

 .نیباش دهید دیشمال شا یهای! تو مهموندونمی. نمدیشا -

 ه؟یمون پسر چشم سبز عسله -

 نقطه ضعفم. ی! دست گذاشت رویلعنت

 آره. -



 :کندیم می. دوباره صداگزمی. لب مکندیم سکوت

 االن کجاست؟! -

 !؟یشنویرا م می! صداخــــدا

من بهم خورد. اصال واسه  یمون به خاطر ندونم کار . راستش قبل از اون اتفاق، رابطهدونمینم -

 .رازیاومده بودم ش نیهم

 سر باز کرده انگار! یزخم چرک نیو ا دهمیادامه م واروانهی. ددهمیکرده ادامه م سکوت

 وونهینشد... داشتم د ی. ولوفتهی. که حالم خوب شه. که هواش از سرم برازیاومده بودم ش -

 .کردیم اموونهینداشتمش... داشت د گهید کهنی. اشدمیم

 .دهمیامه مو من باز اد شودیکم م نیماش سرعت

پرواز  نمی. زنگ زدم فرودگاه و خواستم ببشدمیداشتم خفه م گهیهفته زد به سرم. د هیسر  -

 رازیپرواز ش گهی. گفتن تا سه ساعت دستینه. گفتن نه. تا فردا ن ایبه رشت هست  رازیش

 رشت. رمیم یجا و بعد با تاکساون رمی. با خودم گفتم مشهیتهران بلند م

 :دهمیو ادامه م زدیر یم میهاام! اشکدور افتاده یمتوقف شده و من تازه رو نیماش

 یتو دمیی. قطع کردم. دوایشده. گفتم نپرس، فقط ب یخونه. گفت چ ایزنگ زدم آرشام گفتم ب -

زنگ رو زدن. با خودم گفتم آرشامه.  قهی. سر پنج دقلمیاتاق. شروع کردم به جمع کردن وسا

 ذاشته.رو جا گ دیحتما کل

. دهمی. ادامه مروندیچشمانم رژه م ی. خاطرات شوم جلودهمیهم فشار م یرا رو پلکم

 مادرم. هیگر  زیر  یبه صدا توجهیب

هم که باز بود. زود رفتم تو اتاق که آماده شم.  یرو زدم. در ورود فونیبپرسم، آ کهنیبدون ا -

... شـهـ... شها...ب یاومد تو اتاق. فکر کردم آرشامه... ول یکیکه  دمیپوشیداشتم مانتوم رو م

 بود...



 .زنمیم هق

 نبود... فقط من بودم و اون! یچکیبودم... چشماش قرمز بود... ه دهیمن ترس -

 .رومیفرو م یو در آغوش کس زنمیم هق

 اومدیو م دیدخنیجلو... مثل... مثــ... مثل قبلنا م اومدیعقب، م رفتمیم یاومد جلوم. ه -

 عشق و حال! شتی... من ...مـــن تازه اومدم پیر ی... کجـــ...کجا مزمیجلو. گفت کجا عز 

 .کنمیامن کنارم فرو م ینهیس یو سرم را تو زنمیم هق

. دستش که خورد به شدیفرار کنم. اما نم خواستمی... فقط... فقط ماومدیمن صدام در نم -

 ی... هر چیآرشام رو صدا زدم نبود. هر چ ینگار صدام باز شد. هر چدکمه مانتوم... انگار... ا

 ...ومدیمامان! ن ومدیطوفان رو صدا زدم ن ی. هر چومدی... نژنیگفتم ب

 .دیآیمامان هم م هیگر  ی. صدازنمیم هق

! تو فقط مال زمیعز  هی... طوفان کگفتیو م دیخندی... اون... اون ممردمی. من داشتم مومدین -

... گهی. دومدیطوفان ن ی. ولزدمیم غیبکنم. فقط ج تونستمینم ی! مــ... مال من... من کار یمن

... یل... ودی... رس دیوضع مردم و خالص که... آرشام رس نیگفتم با ا گهیتموم شد... د گهید

 .یول

 . ردیگیرا قاب م صورتم

 :دیگویم هیگر  با

 !؟یچ یمامان؟! ول یچ -

 .شومیو در آغوشش پنهان م زنمیم هق

! مامان ومدیمن رو نابود کرد. ن ی! شهاب لعنتومدی. نادیمامان. من منتظر بودم ب ومدیطوفان ن -

 !ومدیدر هم شکسته و نابود و اون ن ی... ولی. زنده موندم ولدیرس ریآرشام د

 “هات ... سپر بالت بشم!"دل بدم به خندهشودیو در ذهنم تکرار م زنمیم هق



 آهنگ؟!" نیا چرا”کنمیو فکر م زنمیم هق

 **** 

 و هشتم ستی# فصل ب

و مهان  نیسار  ش،یساعت پ می. نینشسته بود و زل زده بود به در ورود اطیح یتاب تو یرو

 رفته بود. دیهم که دو ساعت قبل با طاها به خر  یلیرفته بودند. ل رونیب

 اش را گرفت.را در آورد و شماره شیاز طوفان نبود. گوش ی. خبر دیکش یآه

 بوق. کی

 بوق. دو

 بوق. سه

 بوق. چهار

 ؟یجانم آرام خانوم -

 لبش نشاند. یخواب آلودش لبخند رو یصدا

 ؟یسالم. خواب بود -

 اش آمد.آهسته یصدا

 آره. -

 عمق گرفت: لبخندش

 !؟یتون هستاالن خونه یعنی -

 آره. -

 !؟ییتنها یعنی -



 هست. نمیآر... نه! آرل -

 و گفت: دیخند

 طوفان جونم؟ -

 بچه؟! یخوایم یاوف باز رفت تو کار خر کردن. چ -

 ذوق گفت: با

 .جانیا ایپاشو ب -

 هان؟! -

 ام سر رفت.رفتن من رو تنها گذاشتن. حوصله نایخب ا -

 مکث کرد. یکم طوفان

 !طرف؟نیا یایخب، تو چرا نم -

 گرد شد. چشمانش

 هان؟! -

سرما خورده وسط تابستون  چارهی. بمونهیهم تنها نم نیآرل یجور نی. اجانیا ایهان نداره. ب -

 جنازه افتاده گوشه خونه. نیع

 .دیچیطوفان در گوشش پ یاز آن سمت آمد و بعد خنده ینامفهوم یصدا

 ام؟حتما من جنازه یستیتو جنازه ن -

 به آرام گفت: خطاب

 !؟یایشد؟! م یچ -

 کرد. سکوت



 آرام؟! -

 .نه -

 چرا؟! -

 خشک بود. شیصدا

 داد: جواب

 چون... چون... -

 نداشت. یکرد. جواب سکوت

 آرام؟ یتو به من اعتماد ندار  -

 کرد: اعتراض

 نه طوفان... -

 ؟یندار  ی. کار گهید دمیتمومش کن. فهم کنمیخواهش م -

 .دیبرچ لب

 نه. -

 خداحافظ. -

 تق. و

 . بوق. بوق. بوقبوق

 و عکس طوفان. لیچشمان ناراحتش زل زد به صفحه موبا با

 .دیکش یآه

 نرفت؟! چرا



جا مشکل نداشت اما خانه او طور با آمدن طوفان به آن. خب حق داشت. چهدیگز  لب

 ! رفت؟ینم

از رفتن  یچون خاطره خوب”زد ادیمغزش فر  ریخاطرات جلو چشمش جان گرفت. آرام گوشه گ 

 او ندارم!" یبه خانه

 . طوفان که او نبود. بود؟! نه! نبود!دیکش یقیعم نفس

برداشت. با  یبلند قرمز  نیآست کیکرد. تون شیهابه کمد لباس یشد و داخل رفت. نگاه بلند

 زد. ی. برق لبدیشلوار کتان سف

من  نیخواستیم”انداخت و با خباثت فکر کرد یآش گیبه د یسمت آشپزخانه رفت. نگاه به

 “!نیرو تنها نذار 

سرش انداخت و قابلمه را  یرا رو دشیفکر عذاب وجدانش را خفه کرد. شال سف نیا با

 برداشت.

 .زدیبعد پشت در خانه طوفان بود و داشت زنگ م یکم

 بدون پرسش باز شد. در

 پر از گل شد. اطیجلو گذاشت و وارد ح قدم

با  نیرفت که در باز شد و آرل ی. به سمت وروددیکش یقیلبش نشست. نفس عم یرو یلبخند

 به استقبالش آمد. یو شلوار ورزش شرتیو ت دهیژول یموها

 رفت. جلو

 بــــه! سالم جناب جنازه. -

 :دیخند نیآرل

 سالم. -

 و گفت: دیخند



 صداش رو! جوجه خروس!  -

 و دعوتش کرد داخل شود. داخل شد و گفت: دیهم خند نیآرل

 نشون بده که دستم افتاد. عیآشپزخونه رو سر  نیآرل -

 :دیرا شن شینگاه کرد و صدا شدیکه داشت دور م نیکه سبک شد، به آرل دستش

 .برمشیم -

 از طوفان نبود. یخانه آرام بخش بود. اثر  یو عسل یابه اطراف نگاه کرد. رنگ کرم و قهوه یکم

 امـم... طوفان کو؟ -

 زد و گفت: یاانهیلبخند موز  نیآرل

 .دیقطع کرد گرفت خواب _تلفن رو که

 گرد کرد. چشم

 خواب رفت دوباره؟ -

 .دیخند نیآرل

 !رهیتر خواب مباشه، کالفه باشه، راحت یآره. کال ناراحت باشه، عصب -

 باال داد. ابرو

 !شه؟یکنم؟ سگ نم دارشی! خب، برم ببیچه عج -

 .دیبلند خند نیآرل

خواب و  نه،یقرمز پوش بب ی! حور دی! نه، سگ بود که خوابانتیقربون اون طرز ب یعنی -

 !پرهیاز سرش م تیعصبان

زد و  اشیعضالن یبه بازو یمشت شد،یطور که از کنارش رد منازک کرد. همان یچشم پشت

 شالش را از سر در آورد.



 مبل گذاشت. یلبه پشت یتکان داد و شال را رو شیموها یرا تو دستش

 اتاقش کجاست؟! -

 به باال اشاره کرد: شد،یبل پهن مم یطور که روهمان نیآرل

 کدومه. نیتاش رو باز کن ببباال سه تا در هست. سه -

  ها باال رفت.  زد و از پله لبخند

در را باز کرد. سرش را داخل برد  یال یرفت و کم یبه سه اتاق نگاه کرد. به سمت اتاق وسط    

 قیبود و آهسته و عم دهیطاق باز دراز کش ،یاحلقه نیو نگاهش افتاد به طوفان که با بلوز آست

 .دیکشینفس م

 کرد. قیلبش را عم یلبخند رو ش،یصورت اخمو    

 شد.ذدوباره نگاهش کرد. کیداخل رفت. آهسته به تخت نزد    

دو  انیبود. لبه تخت نشست و دستش را به سمت اخم م ختهیبهم ر  شیمشک یموها    

 برد. نشیبرد و از ب شیابرو

 یاش را رو. انگشت اشارهدیکش اشیشانیپ یوار روو دستش را نوازش دیکش یقینفس عم    

 ادامه داد. ششیته ر  یو تا رو دیاش کشگونه

اش. . سرش را بلند کرد و زل زد به چشمان بستهدیرا بوس اشیشانیخم شد. آهسته و نرم پ    

 لب زمزمه کرد: ریز 

 یدیتو چشام د یز یچ هی ... دیشو شا رهیبه چشمام خ -    

 یدیبهم م ی... چه احساس یکه چقد خوب یبفهم    

 نگاهش کرد و بعد خم شد و در گوشش گفت: گرید یکم    

 طوفان؟ -    



 .دیصورتش کش ینگاهش کرد. تکان نخورد. دستش را رو    

 طوفان جان؟ -    

 .دیپهلو خواب یتکان خورد و رو یکم    

 ! اه!گهیطوفان؟ بلند شو د -    

 داد. شیبه بازو یتکان    

 به آرام نگاه کرد و دوباره چشم بست. یچشم باز کرد. کم    

 زد. شیبازو یرو یاکرد. ضربه یپوف    

 !نمیپاشو بب -    

شد، آرام چشم از نگاهش گرفت.  یدوباره چشم باز کرد و زل زد به آرام. نگاهش که طوالن    

 را برگرداند و گفت: شیرو

! من به تو اعتماد دارم طوفان. که اگه اعتماد ی. اما اشتباه برداشت کردیناراحت دونمیم -    

 من. شیپ ایپاشو ب گفتمینداشتم، نم

 نگاهش کرد و ادامه داد:    

و  زیم یخونه خودم رو، اتاق خودم رو، حت تیبودم. امن یجور نیهم شهیمن هم ،یدونیم -    

 عادته! هی ست،ی! دست خودم ندمیم حیخودم رو ترج مکتین

 . ادامه داد:زیم ینگاهش را دوخت به قاب عکس رو    

اون... و  یکه برم خونه اومدیخوشم نم ادیهم... خب... ز  میراستش... تو دوران نامزد -    

 خب...

 :دیآهسته طوفان را شن یبه من من افتاده بود که ناگهان صدا    

 اد؟یخوابت نم -    



 نگاهش کرد.    

 ؟یچ -    

 تکرار کرد:    

 اد؟یخوابت نم -    

 و گفت: دیکه طوفان خودش را عقب کش کردیهمچنان گنگ نگاهش م    

 بخواب. شمیپ ایب -    

 و دوباره چشمانش را بست.    

 زد. یاانهینگاهش کرد و بعد زل زد به بالشت کنار سرش. لبخند موز  یکم    

 صورتش زد: یزمان ممکن، بالشت را برداشت و محکم تو نیدر کمتر  و

 !یایچرا نم گهیگه بخواب. بعدم م یهمه که حرف زدم م نی! بعد از انمیپاشو بب -

 چشمانش را باز کند، لبخند زد و گفت: کهنیبدون ا طوفان

 !؟یکار هم هستطلب ،یکرد دارمیب یاومد -

 گرد کرد. چشم

 طوفان؟! -

 دلم؟! زیجانم عز  -

 زد و بلند شد. لبخند

 .زمیعز  می. منتظر نییپا رمیمن م -

*** 

 .کردیصحبت م طشینشسته بود و درباره دانشگاه و شرا نیآرل کنار



واقعا آزار  گن،یم یکه پشت سر هر ک ییزایخوبه. چ الیخیجا واسه چهارتا آدم باون -

 که،نیتر اهست و جالب شترمیب یو کارگردان یگر یباز  یهنرجوها نیدهنده است! جالبه حرفا ب

 !شهیهنرشون هم م یادعا

 گفت: کرد،یشده به آرام نگاه م زیطور که با چشمان ر همان نیآرل

 زدن؟! یدرباره تو هم حرف -

 سر کج کرد. آرام

 انگار! ی! خبر ندار ه؟یبیعج زیچ -

 مبل. یداد به پشت هینفسش را فوت کرد و سرش را تک نیآرل

 در رفته؟! ونیم نیحتما اسم طوفان هم ا -

 لبخند زد. آرام

 ما در رفته. یهم در خالل ماجرا گهید یکیاوهوم. اسم  -

 حتما اسم من؟! -

 عمق گرفت. لبخندش

 اوهوم! -

 پوفــ! -

 طوفان آمد: یصدا

 .نیآرل یخیب -

 آمدیم نییها پاهردو به سمت او برگشت که از پله نگاه

 و ادامه داد: دیکش شیموها یرا تو دستش

 !مینداره بهشون بها بد لی. دلزننیحرف م شهیمردم هم -



 زد و گفت: لبخند

 !میآش بخور  میخب! بر  -

 بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. و

 :دیطوفان را شن یصدا

 !؟یآش کجا بوده؟! درست کرد -

من  شعورایب نیا دمیما آورد. منم د یکوچه، اون درست کرده بود. برا یهست تو یخانم هینه.  -

 به اونا نرسه. میبا هم بخور  ارمیرو ول کردن رفتن، گفتم ب

 بلند شد. نیآرل یخنده یصدا

 !ایشد ثیخب یلی: آرام تو خنیآرل

 .دیخند

 بودم! ثیمن خب -

 گاز گذاشت و گفت: یآش را رو ظرف

 .دیار یکاسه و قاشق در ب -

 می. شعله را تنظآمدیم یاشهیبرخورد ظروف ش ین کرد. صداآمد. گاز را روش نتیدر کاب یصدا

 کرد و برگشت.

 زیم یکه سرش را رو گذاشتیم ینیمقابل آرل ز،یم یها را روبه طوفان افتاد که ظرف نگاهش

 گذاشته بود.

 !ن؟یآرل ی: خوبطوفان

 سر بلند کرد. چشمانش قرمز بود. نیآرل

 : آره.نیآرل



 .اشیشانیپ یدست گذاشت رو طوفان

 .یتب دار  کمی: طوفان

 رفت. جلو

 ؟ی: گلو درد دار طوفان

 .دیرا شن نیآرل ینشست و صدا یصندل یرو

 .کمی -

 .شهیخوب م یخور یاالن آش م -

 هست؟! ی: آش چنیآرل

 شله قلمکار. -

 : خوشمزه است؟!طوفان

 آره. فقط تنده. -

 : تند دوست دارم!نیآرل

 .رهیگیم شیمنم دوست دارم. دهن آدم آت -

 !نیدار  یمن دوست ندارم. شما دو تا هم خودآزار  ی: ولطوفان

 را تا بناگوش باز کرد. ششیدو چپ چپ به طوفان نگاه کردند. ن هر

 من شما دو تا رو دوست دارم! -

*** 

 ام.اتاقم نشسته یتو

 .انددهیاست. انگار گرد مرگ پاش طورنی. دو روز است که ادهیچیخانه پ یسکوت تو یصدا



 فکر نکرد! شودیطور مکه چه کنمیام به پنجره و فکر مزده زل

درهم مهرداد  یبعد چهره ی. کمدهمینشان نم ی. عکس العملدیآیباز شدن در م یصدا

 .ردیگیمقابلم قرار م

. خورمی. تکان نمآوردیو به سمت صورتم م کندی. آهسته دستش را بلند مکندینگاهم م یکم

دستش  یو رو خوردی. قطره اشکم از گوشه چشمم سر مندینشیام مگونه یدستش رو

 اش نباشم.شاهد جمع شدن چهره نیاز ا شتریتا ب بندمی. چشم مافتدیم

 :شنومیرا م شیصدا

 آرام جان؟ -

 یلب دارد و با اشک نشسته تو یرو ی. لبخند تلخمیگشای. فقط چشم ممیگوینم یز یچ

 .کندینگاهش، نگاهم م

 !؟یخوب -

 . خوبم؟!کنمیم فکر

 درست است. خب،

 .دهدیانگار، آزارم م نیندارمش و ا ی. فقط کمخوبم

 !دهدیآزارم م نیبغض دارم و ا یفقط کم خوبم؛

 !دهدیآزارم م نیو ا سوزدیچشمانم م یفقط کم خوبم؛

 .دهدیآزارم م نیو ا کندیقلبم درد م یفقط کم خوبم؛

 !رمیبم خواهد،یدلم م ،یفقط، کم خوبم؛

 :زنمیم لب

 خوبم. -



 :میگوی. ملرزدی. لبم مکنمیم نگاهش

 سوال بپرسم؟ هی -

 .گذاردیهم م یرو پلک

 .سپارمیم ایو دل به در  گزمیرا م لبم

 من کارم اشتباهه؟! -

 :دهمی. ادامه مکندینگاهم م گنگ

و داشته باشمش  ادیب خوادیهنوز دلم م کهنیطوفان رو دوست دارم. ا کهنی... اکهنیا -

 اشتباهه؟!

 .داردیخش بر م می. صداکندیم نگاهم

منتظر  شگاهیاون آسا یتمام روزا تو کهنیاشتباهه؟ ا اد،یب خواستمیاون روز هم فقط م کهنیا -

 اشتباهه؟! خوامشیاالنم، م تیبا وضع کهنیاومدنش بودم، اشتباهه مهرداد؟ ا

 :دهمی. ادامه مافتدیاز گوشه چشمم م یو اشک بنددیم چشم

اون شم. من تا آخر  الیخیب تونمیبکنم! من، نم تونمینم یبگم که کار  دیاگه اشتباهه، با -

 !مونمیعمرم عاشق و منتظر اون م

 :میگویبه سمتش و م شومی. خم مکنمیمکث م یالحظه

 _ مهرداد؟!

 :دهمی. ادامه مدیگشایم چشم

 .نییاز پشت بام بندازم پا خودم رو خواستمیم روزیمن... د -

 :دهمی. ادامه مافتدیام مگونه یاز رو دستش



شه.گفتم اگه بفهمه عشقش مرده،  یطوفان افتادم. گفتم اون ناراحت م ادی هویاما...  -

طور که من! همون یب تونهیاون عاشق منه! اون نم ،یدونیآخه م . برگشتم تو اتاق.کنهیم هیگر 

 من نتونستم!

. ردیگی. اشک از گوشه چشمانم راه مردیگیلرزانم در آغوش م یهاو شانه دیآیسمتم م به

 :میگویم

 مهرداد! ترسمی! من از خودم مترسمیمهرداد، من... م -

از دوباره زل زدن به در اتاق،  ترسم،ی. من، میاز برگشت به آن اتاق صورت ترسمی. من ملرزمیم

 ورود او!  یبرا

 .یام به آسمان آبو من زل زده کندینشسته و نگاهم م کنارم آرشام

 :شنومیرا م شیصدا

 آرام؟ -

 شرمنده است انگار. ی. زل زده به روبه رو. کمکندینگاهم نم گری. دکنمیم نگاهش

 .گمیروز، به من زنگ زد. شهاب رو مآرام. اون دمیخودم رو نبخش قتوچیمن، ه -

 :دهدیادامه م توجهیو او ب لرزمیم

 !یبکن یغلط چیه یتونیگفت حواسم به تو باشه. گفتم برو به درک. گفتم تو نم -

 :نالدیلب م ری. ز زنمیرا به هم گره م دستانم

کارا رو  نیکنه. گفتم جرئت ا یکار  تونهیگفتم نه! نم یمن خر از صبح استرس داشتم ول -

 نداره!

 .شودیم ریاز گوشه چشمش سراز  یقطره اشک نمیبیو من م دهدیرا تکان تکان م سرش

 رو سرم آوار شد! ایدن ،یکردیطوفان رو صدا م یدر و داشت یانداختم تو دیاون لحظه که کل -



 .زندیم هق

کردم و  یمشتم خال یکه کرده بودم، تو ییهایتوجه یحرص داشتم از خودم و ب یهر چ -

 زدمش. اما... تو...

 .کندی. نگاهم مزندیم هق

روز مردم آرام! نگرانم نکنه بازم روز، اوناون ؟یکه ازم فرار کرد شت؟یپ شگاهیاومدم آسا ادتهی -

 !یمن رو... داداش کوچولوت رو دوست نداشته باش گهی. که نکنه دیازم فرار کن

و  دهمیبه خودم م ی. تکانلرزدیم شیها. سرش را در دستانش گرفته و شانهکنمیم نگاهش

 .شیهابه شانه دهمیم هیو سر تک گذارمیاش م. دستم را دور شانهکشمیخودم را به سمتش م

 ،یاومدیروز نمنباشم! اگه اون ونیاندازه تو مد کسچیبه ه میتو زندگ دیآرشام، شا یدونیم -

ام. اگه تو و من زنده یدیمطمئن باش خودم رو نابود کرده بودم تا االن. اما رس ،یدیرسینم

 ... من ...ینبود

اوست که مرا سفت به خودش  بارنیو ا کندی. خودش را از آغوشم خارج مدهمینم ادامه

اوست که  بارنی. اردیهق هقم در آغوشش آرام بگ دهد،یاوست که اجازه م بارنی. اچسباندیم

 .میهانداشته یمرهم، رو شودیم

*** 

. اما ذهن من هر کنمیش نگاه ممثال متنوع و شاد یهاام و به برنامهنشسته ونیز یتلو یرو روبه

 !جانیاز ا ریجاست، به غ

 روبه روست. الیو من همچنان نگاهم به سر  دیآیزنگ در م یصدا

دو زانو نشسته و انگار در نگاهم  یرو م،ی. روبه رونمیبیرا مقابل خود م ژنیلحظه بعد، ب چند

 است. یز یدنبال چ

و سر به  اندازمیو دست دورش م کشمیم نییخودم را پا اریاختیو بعد ب کنمینگاهش م یکم

 .چسبانمیم اشنهیس



 :کندیو زمزمه م چسباندیکه او هم سفت مرا به خود م کشدیطول نم ادیز 

 دختر کوچولوم خوبه؟ -

و بشوم همه کسش،  میبشود دوستم، بشود محرم رازها کهنیقبل از ا دیآیم ادمی. زنمیم لبخند

من  قدرنیو ا یمن یبابا یجا تو”دمیکش ادیسرش فر  یدر عالم بچگ بارکی. میکردیدعوا م ادیز 

 !"یکنیم تیروو اذ

هر  شه؛ی. اما نه همژنیب یتر بود. از آن روز من شدم دختر کوچولوفقط سه سال از من بزرگ او

 .کردیم میصدا طورنیا شدم،یمظلوم م یادیوقت ز 

 :زنمیم لب

 خوبه. -

 صدا! نی. ازندی. خشکم مدیآیم یآرام هیگر  یصدا

 .کشمیخودم را عقب م عیسر 

 .رومیو به سمتش م شومی. آهسته بلند متایشده در دستان آناه دهیچیپ یبه پتو زنمیم زل

و نازکش)!( را در  فیو دست ظر  برمیفقط به آن عروسک کوچولو است. دستم را جلو م نگاهم

 .رمیگیدست م

 انگشتانش، واقعا نازک بودند! خب

 :دیآیآنا م یصدا

 ؟یبغلش کن یخوایم -

 .کنمیچشمان مهربانش نگاه م به

 !شه؟یم -

 .زندیم یپررنگ لبخند



 نداره دخترکم. شتریعمه که ب هیچرا نشه!  -

 :میگویو م زنمیم یکوچک لبخند

 ه؟یاسمش چ -

 :دهدیجواب م ژنیب

 آذر. -

 .کنمیرا دراز م دستم

 عمه؟! شیپ ادیآذر کوچولو م -

 :دیآیم ژنیب یصدا باز

 !اد؟یمگه جرئت داره ن -

مامان  ی. صداندینشیم میهاانگار آرامش در تمام سلول رد،یگیکوچولو که در آغوشم قرار م آذر

 :دیآیم

 جان؟! تایآناه کنهیکه نم تتیاذ -

 :کندیم قیمهربان و شاد آنا، لبخندم را عم یصدا

 !گهید ژنهیباباش ب ست؛ین بیهم باشه عج یتینه عمه جون. اذ -

 ژن،یاعتراض ب یاش. صداام به چشمان بستههو من زل زد شودیجمع بلند م یخنده یصدا

 :شودیبلند م

 دستت درد نکنه آنا جان! -

 :دمیرا شن تایخندان آناه یتکان خورد. منتظر نگاهش کردم و صدا پلکش

 .زمیعز  کنمیخواهش م -



 ی. کمدهدیبه خود م یو بعد کش و قوس زندیم . چند بار پلکشودیباز م چشمانش

و شروع  کندیحد باز م نیو بعد، دهانش را تا آخر  کندی. به من نگاه مکندیاطراف را نگاه م

 .هیبه گر  کندیم

 .رمیگیم ژنیو آذر را به سمت ب کنمیم اخم

 تحفه رو! با اون دهن گشادش. نیا ریبگ -

 .کنمیو من هنوز با اخم به بچه نگاه م خندندیم همه

و  ردیگیو دست مرا م ردیگیاو را در آغوش م ژنیتوقع نداشتم تاقچه باال بگذارد. ب خب

 :دیگویم

 !اقتیلی. بکنهیم هیاز شوق گر  ده،یام تو رو د. بچهمینیجا بشاون میبر  ایب -

. به گذاردیدوباره آذر را در آغوشم م ژنیو ب مینینشیمبل م ی. رو شودیباز نم میهااخم

 کامال در او مشخص است. تایآناه ی. چهرهکنمیرنگش نگاه م یچشمان آب

قوس  یلبش کم یا. لحظهکندی. او هم ساکت شده و زل زل نگاهم مکنمینگاهش م یکم

 .ندینشیصورتش م یلبخند رو هیشب یز یو چ داردیبرم

 :زنمیذوق داد م با

 .دهخنیداره م -

 به اعتراض. کنندیهم شروع م هیزد. بق هیگر  ریرا ترساندم که ناگهان ز  چارهیب انگار

 آرام جان! شی: ترسوندمامان

 شد! یاام سکته: بچهژنیب

 :میگوی. کنار گوشش آهسته مدهمیتکانش م یکم

درسته قورتت بدم صدات در  یخوای! م؟یکنیناز م قدرنیشما چرا ا ،ی. آذر خانومـسیه -

 !اد؟ین



که با لبخند  نمیبیو م کنمی. سرم را بلند مزنمی. لبخند مکندیچشمان گرد نگاهم م با

 .کنندینگاهم م

 *** 

 دلم آرام شود. آرامِ آرام. دیکه شا خوانمی. مبندمیو چشم م کشمیلبه نرده م یرا رو دستم

 نه ایست ه ییواسه من جا تییتو تنها دونمینم -

 را؟!" گاهمیجا دیآیم ادتیمن.  ی" برا

 نه ایشکست  شهیبگو م ـــواره،ید هیما  ونیم -

 آن را شکاند؟!" شودی! مگر میدیرا خودت کش وارید نی"هه! ا

 هر روز و هر هفته یهر ساعت و هر روز، تو یتو -

 که دودش تو چَِشم رفته ،یبه پا کرد یشیآت تو

 از رفتنت" سوزدی"چشمان من هنوز م

 ستین چکسیتو فکرم جز تو ه نکهیتخته از ا التیخ -

 بودم! هنوز هم هستم." اتوانهید یبرود، که روز  ادتی شودیم مگر”

 ستیدردم سکوت هر شبم بس ن دنیواسه فهم -

 قدر دوستت دارم!"چه یدانی. فقط تو میدانی"درد بزرگ مرا فقط تو م

 یخوابیب یاههمه شب مونهیمثل کابوس م -

 !"ام؟امدهیطور هنوز با آن کنار نو من چه دیآی"هر شب کابوس نبودت سراغم م

 میخوابیکنار هم نم گهیو د یستیچه سخته ن -

 هامیسخت یهمه با



 میزندگ یتو یز یچ

 نبودن تو ریغ

 نشکســتـه منو

 جمع کرد" نیزم یرو دیرا با میهاکهی"ت

 ذارمیتو پا م یکه ب ییهاکوچه یهمه -

 تو!" ی"ب

 وقته واسه من مثله بن بسته یلیخ -

 “!شوندیم ادتریروز به روز ز  ام،یزندگ یها"بن بست

 ارمینتونم دووم ب نهیترسم از ا -

 ارمیآخرش به روت ب هامویدلواپس همه

 شلوغت یایدن یندارم تو ییجا

 هامو جا بذارمخاطره دیبا

 میزندگ یتو یز یچ هامیسخت یهمه با

 نبودن تو منو نشکســتـه ریغ

 ذارمیتو پا م یکه ب ییهاکوچه یهمه

 وقته واسه من مثله بن بسته* یلیخ

 باشم؟! یقدر قوان دی. چرا باکشمیم یقیعم نفس

 او ندارم! درهم شکسته و نابود!  یبرا یز ی. من چمیایبا نبودش کنار ب دیبا

 و نهم ستی# فصل ب



 

 را متوقف کرد.ترمز گذاشت و موتور  یرا رو دستش

 نشسته بود گفت: یلبه سنگ یرو نهیرا از سرش برداشت و رو به طوفان که دست به س کاله

 چطور بود ؟!-

 لبش باعث شد او هم لبخند بزند. یرو لبخند

 .یگرفت ادیکامال  گهی!دیعال-

 کیت یکردند که صدا یآرام نگاه م یایدر  هیشد و کنارش نشست .در سکوت  ادهیموتور پ از

 فندک سکوت را شکست. کیت

 از دهانش خارج شد. یظیبعد دود غل یگرفت و کم گاریس ریکرد ؛فندک را ز  نگاهش

 یجلو رفت و رو اریاخت ی.دستش ب کردیزل زده بود ؛طوفان نگاهش نم دنشیکش گاریس به

 یو کم دیرا عقب کش گارینداد .س یتیو اهم دیطوفان را د یچشم رینشست .نگاه ز  گاریس

 :دیطوفان را شن یگذاشت ؛صدا شیلبها ید و بعد رونگاهش کر 

 آرام!-

خاکستر رنگ را از  یبعد رگه ها یزد.دودش را نگه داشت و لحظه ا ینداد و ماهرانه پک محل

 خارج کرد . اشینیب

 .کردیمتعجب نگاهش م یطوفان نگاه کرد که اخم کرده و به نگاه به

 بلدم؟! یدونستینم-

 نه!-

 زد و غرق خاطرات شد! لبخند



شلوغ بود و من عاشق  شهی.همرازیپارک معلم ش میرفت ژنیروز با ب هیسالم که شد  جدهیه-

 ؟! میبکش گاریس یایم ژنیکردم و گفتم ب ژنینگاه به ب هیبودم ؛ شیشلوغ

پاکت گرفت و اومد کنارم  هیذره نگام کرد و گفت باشه.از من کله خر تر بود.رفت  هی اونم

سراغش ؛اونم هر  رفتمیم یشد اما من فقط گاه گاری.اون عاشق س میا هم شروع کردنشست ؛ب

 بود. ژنیوقت که ب

 طوفان زل زد و گفت: به

 !؟یشروع کرد یتو از ک-

 را از آرام گرفت : نگاهش

باهاش ازدواج کنم  خواستمیبود.م یاش جد هیدوست دختر داشتم ؛قض هی!شی_چهار سال پ

 هام! یکالفگ قیشد رف گاری،اما نشد.بعد از اون س

 بود! مردد

 چرا نشد؟!-

 قابل انکار بود. ریکرد ؛غم نگاهش غ نگاهش

 !انتی_ خ

 دوخت. اینگفت و نگاهش را به در  یز یچ یگر ی!دنیهم

 شیپهلو یزد و آب دهانش را قورت داد.خودش را به طوفان چسباند و دستش را رو پلک

 گذاشت.

 طوفان ؟!-

 جانم ؟!-

 :دیطوفان را شن ی.صدادینداشت بگو یز یچ



 صدام بزن!-

 زد! لبخند

 _طوفان!؟

 بازم!-

 را دوست داشت. یوانگی؛د دیخند

 طوفان؟!-

 دوباره!-

 طوفان؟!-

 اتم؟! وونهید یدونی.میآخ ،لعنت-

 !دیخند

 طوفان!-

 جانم ،جانم!-

 نشاند. شیموها یرو یو سرش را در آغوش گرفت و بوسه ا دیبه سمتش چرخ و

 خونه؟! میبر -

 .میبر  -

 

 *** 

مقابلش را نگاه  قیعم یو زل زد به طوفان که با اخم ستادیشد.ا ادهیخانه از موتور پ مقابل

 .کردیم



و  دیلک رفته بود .خودش را جلو کش یتو یصحبت کرده بود کم شیاز چهار سال پ یوقت از

 .دینشاند و سرش را عقب کش شیرو یطوالن یزبرش گذاشت ؛بوسه ا یگونه  یلبش را رو

 را به سمتش چرخاند .به چشمان مهربانش نگاه کرد و گفت: سرش

 خوش گذشت! یلی،امروز خ یمرس-

 به منم!-

 عقب گذاشت. یزد و قدم لبخند

 فعال خدافظ!-

 به چشمانش زل زد. کی؛به خودش چسباندش و از نزد دیو دستش را کش نگذاشت

 !یخوبه که هست یلیخ-

 نگفت. یز یچ

 !یدوست دختر من نیول،تو ا انیبعد از اون جر -

 ذهنش ادامه داد در

 !"نشی" و آخر 

 گونه اش لب زد: ی.رودینرم آرامش را بوس یزد و گونه  لبخند

 !یمیتو زندگ نکهیاز ا یمرس-

 ! دیرا حس کرد و صورتش را دوباره بوس لبخندش

*** 

،رژ  کنمیشده ام نگاه م شی.به چشمان آراکشمیم میموها یرو یو دست ستمیا یم نهیآ مقابل

 یاندازم.دامنم را کم یم نمیبه لباس قرمز بدون آست ی.نگاهکشمیلبم م یلب سرخ را دوباره رو

 .چرخمیو م کنمیبلند م



 در حال شروع شدن است! یمهمان

اندازم و بعد آهسته  یم تیبه جمع یروم. نگاه یو به سمت پله ها م شومیاتاق خارج م از

 .میآ یم نییپا

کنم و نگاهم به  یسرم را بلند م یکند. لحظه ا یرا دنبال م میقدم ها یادیز  یدانم نگاه ها یم

 .ستادهیا نیکه کنار مهان و آرل افتدیمهرداد م

کنم که مشغول خوش  ینگاه م یلیبه طاها و ل چرخانمیو نگاهم را م زنمیم شیبه رو یلبخند

 نیی.به پادوزمیپله ها م یو نگاهم را به باق رمیگیهستند.چشم از آن دو م گرانیبه د ییآمد گو

 .دیآ یبه سمتم م نیسار  رسمیکه م

 آرام! یخوشکل شد یلیخ-

 خوشکلتر از توهه؟! ی!اما کیمرس-

 :دیگویو م خنددیم

 !؟کردمیم کاری!من تو رو نداشتم چزمیعز  یمرس-

نبود فرد چهارم را  کنمیم یپسرها و سع یسه نفره  پیبه سمت اک میدار یهم قدم بر م کنار

 !رمیبگ دهیناد

 است ؟! کارهیپس مهان چ-

 : دیگویحرص م با

ذره نگام کرد  هیچطوره ؟ گمیکه شدم رفتم جلوش م اره؛آمادهیاون که فقط بلده حرصم رو درب-

 موهات کجه ؟! یکنیگفت فکر نم

 و گفتم: دمیخند

 !شهینده از حسود تی،اهم الیخیب-

 !کشدیم آه



 بدم! یحرفا خودمو دلدار  نیمگه با ا-

 .ستمیا یو کنار مهرداد م دهمی.با هرسه دست مرمیگیو جواب م کنمی.سالم م میرسیا مآنه به

 : دیگویبا لبخند م نیآرل

 بود! دهیمدت آرام ،دلمون برات تنگول هی ینبود-

 .دهمیو سرم را به تاسف تکان م دهمیام را قورت م خنده

 استاد مملکت رو باش. دل منم براتون تنگ شده بود.!-

 اندازد. یم نیبا خنده دست دور کمر سار  مهان

رو  کننیکه دوست دخترات استفاده م یکمتر کلمات گمیبهش م یهنوز آدم نشده.هر چ نیآرل-

 !دهیبگو گوش نم

 :میگویو م کنمیم نگاهش

 رو گرفت! ایدن تیترش ی؟! بابا بو یتو هنوز مجرد-

 .کندیچشمان گرد نگاهم م با

 !یدیم ریو به من گ ستادهیکنارت ا یرشآرام!خوبه حالت ؟!خوبه دبه ت-

 !ردیگیرا م شیو رو کندینازک م یبه حالت قهر پشت چشم و

 .گذارمیمهرداد م یبازو یو دستم را رو خندمیم

 جون هستم! ینگران نباش ،کم کم تو فکر شوهر دادن مهر -

 :دیگویلب م ری.مهرداد ز خنددیم جمع

 من دارم برات آرام خانوم!-

 :دیآ یم اریسام یبدهم صدا یجواب نکهیوقبل از ا خندمیم



 به به ،بلبل خانوم!-

 !ندینشیم یشاد یشکم گرد و قلنبه  یو نگاهم اول رو گردمیلبخند به سمتش بر م با

 ؟! نیدار شد ین یشما هم ن یسلــــــــــــام!وا-

 :دیگویبا لبخند م یو شاد خندندیاز حرفم م همه

 ،آره! زمیسالم عز -

هر لحظه شلوغ تر  پمانی.اک دهمیهم دست م ی.با سامرمیگیو در آغوشش م رومیسمتش م به

 !زندیچشمم م یچراغ قرمز تو کیو او هنوز نبودش مثل  شودیم

جمع آن  ی.البته همه که نه ،جوانهارقصندی....آهنگ گذاشته اند و همه وسط م کشمیم آه

 !کنندیوسط عرض اندام م

 .ندیآ یکه به سمتم م نمیبیو طاها را م یلی.ل رمیگیم نیاز مهان و سار  چشم

 آرام جان! یخوش اومد یلی:خ طاها

 :دیگویم یلی.لکنمیو تشکر م زنمیم لبخند

 ؟! یبرقص یر ی! نم؟یچرا تنها نشست-

 ام! دهیوقت است نرقص یلی.خشودیم قیعم لبخندم

 !اد؟ینه راحتم.ترانه نم-

 اندازد. یبه طاها م ینگاه یلیل

 چرا ،بهش زنگ زدم تو راه بود.-

 !میگوینم یز یچ

 .گذاردی" من و طاها را تنها میدیو او با "ببخش زندیرا صدا م یلیل یکس

 !شنومیرا م شیدستم که صدا یشربت تو وانیرا دوخته ام به ل نگاهم



 ؟یخوب-

 .لبخندم انگار تلخ است!کنمیم نگاهش

 خوبم!-

 !کشدیم یقیعم نفس

 !یشده باش تیانقدر اذ کردمی.فکر نمیخوشحالم که خوب-

 !خندمیم

 انقدر تابلوئه!؟-

 !دهدیتکان م سر

قابل  ری،به شکل غ یساکت شد یقبول رقابلی،اما به شکل غ یخودت متوجه نباش دیشا-

 !یرسیمغرور به نظر م ینیشبیقابل پ ری،به شکل غ نیغمگ یانکار 

 دارم! لبخند

 !دی،شا دونمینم-

 :دهمیم کنم،ادامهیم مکث

کنار اومدن  یبرا میکه مجبور  وفتهیم ییماست.اتفاقا یزندگ عتیطب نی.اکننیم رییآدما تغ-

 دیبا اون حجم غم که رو سرم آوار شد با دنیجنگ ی.منم ،مجبور بودم ؛برامیباهاش عوض ش

 نکنم!  تیرو اذ هی.تا حالم خوب شه ،خوب بمونه و بقشدمیم ینجور یا

 !دهدیو شانه ام را فشار م زندیلبخند م    

 همون آرام فضول! یشی.من مطمئنم تو دوباره میقائل تیخودت اهم یخوشحالم که برا-    

 .کندی"مرا ترک مشتیپ امیو او با گفتن "دوباره م زنمیلبخند م    

 !کنمیچند وقت فکر م نیبه ا یکیبه تار  زنمیو زل م رومیبه سمت پنجره م    



گرفتم عوض  میبود که تصمم شیکه حالم خراب بود ؛دو هفته پ بود شیدو هفته پ    

.به قول یتی.چه با خواست خودم بود چه با نارضا شدمی.من عوض مگفتیشوم.مهرداد راست م

 معروف

 بازم پاته" یپاته نخور  ی"اش کشک خالته ،بخور     

 مانم! یو مات م گردانمیرا برم میکشم و رو یم یآه    

 !"نجاستی"او ا    

 قدم دور تر از من! ستیب دیدر فاصله شا    

 !زندیم بیعج ی.قلبم کمکنمی.نگاهش مکندینگاهم م    

و  کنمیدستم را بلند م اریاخت یدارد و من نگران قلب عاشقم هستم!ب نییضربانم باال و پا    

 !گذرامیام م نهیقفسه س یرو

. ترانه ستادهیکند. کنارش ا یم مکنم که نگاه یو به طاها نگاه م رمیگ یچشم از نگاهش م    

!خودم را آرام کشمیم یکنم تمام نگاه ها به من است.نفس لرزان یهم همانجاست. احساس م

 دهم! یم یام را دلدار  چارهی،دل ب کنمیم

 !شودیگذارم و فاصله کم و کمتر م یقدم جلو م    

 .کندینگاهم م یو با لبخند شاد دهی.ترانه هم مرا درومی،جلو م نشانمیلب م یلبخند رو    

 : میگو یزنم و م یرا پشت گوشم م می. موهارسمیم شانیبه چند قدم    

 .نمتیبیسالم ترانه جون!خوشحالم م-    

 !ردیگ یدر آغوشم م    

 !نمتیبب نجایا کردمی.فکرشم نمنطوری!منم همزمیسالم عز -    

.نگاهم  چرخمیدهم .به سمت او م یم یام را دلدار  چارهیدهم. دل ب یلبخندم را عمق م    

 اندازد! یاش لرزه به جان و تنم م یلعنت یکند. صدا ی؛دستش را به سمتم دراز م کندیم



 سالم آرام!-    

 .گذارمیگرمش م شهیدستان هم انیبرم و م یدستم را جلو م    

 سالم!-    

 !نیهم    

 !کنمیکرد .دستم را مشت م شیداد و بعد رها ی،نه کمتر!دستم را فشار  شترینه ب    

 از دستانم فرار کند! دیگرما نبا نیا    

 اونطرف! میطاها :بهتر بر     

 .کشمی.خودم را عقب مدهدیرا نشان م زهایو با دستش م    

 .کندیترانه نگاهم م    

 باهامون ؟! یاینم-    

 شده ام!؟ ریمگر از جانم س    

 است!سالن گرفته  ی.هوارونیب رمینه ،م-    

 :دیگویو با محبت م دهدیسر تکان م    

 سرده! رونیباشه ،فقط حواست باشه ب-    

 !بوسمیو گونه اش را م شومیاراده خم م ی!بزنمیاش م یبه مهربان یلبخند    

لختم  ی.هوا سرد است. باد سرد به بازو هارومیم رونیو ب مانمیمنتظر نگاه متعجبش نم    

 !شودیو باعث لرزشم م خوردیم

 یگرم عیتا ما زنمیبرود! تند تند پلک م نییپا یبغض لعنت نیتا ا دهمیآب دهانم را قورت م    

 را آرام کنم! یتا قلب لعنت کشمیم یقیکه چشمان را پوشانده عقب برانم.نفس عم

 !نجاستیا او



 !ستیجمع ن نیا یتو یگذشته ؛اما انگار دورتر از او کس کسالیاز  کترینزد

 !زنمیم لبخند

 !ستمی،مال او ن ستی؛اما مال من ن نجاستیا او

 !کنمیبغض م دوباره

 گرفت! ی؛اما فقط دستم را لحظه ا نجاستیا او

 !ردیگیشانه ام قرار م یرو یز یچقدر گذشته و چقدر به آب استخر نگاه کرده ام!چ دانمینم

!آب دهانم را ردیگیو آهسته در آغوشم م فهمدی.حالم را م کنمیچرخم و به مهرداد نگاه م یم

 !دهمیقورت م

 !ش؟یدید-

 !کشدیم یقیعم نفس

 آره!-

 نگفت! یز یچ گهی.دنی!گفت سالم آرام!همدمشید-

 .دیگوینم یز یچ

 .زندیبد م قلبم

 مهرداد!-

 جانم آرام ؟!-

 !لرزمیم

 وقت!! هی رمینکنه بم-

 !دهدیدر آغوشش فشارم م محکم



 آرام؟! هیچه حرف نیا-

 .کشمیرا عقب م خودم

 !زنهیقلبم بد م-

 شده است! نگران

 تو! میبر  ای!بستین یز ی!آروم باش ،چسیه-

 .شومیبه دنبالش روانه م عانهی.مطبردیو مرا داخل م کشدیرا م دستم

و سر  کندیو او نگاهم م دیگویبه او م یز یو چ دودیم یلیو به سمت ل نشاندیم یصندل یرو مرا

 .دودیبه سمت آشپزخانه م بایپاشنه بلند تقر  یو با آن کفش ها دهدیتکان م

 !دیآ یترانه م ی.صدا ندینشیشانه ام م یرو یدست

 آرام ؟! یخوب-

 .کنمیم نگاهش

 !دونمینم-

 !دزددیو بعد چشم م دوزدینگاهش را به او م ی!اما با آمدن مهرداد لحظه اکندینگاهم م نگران

و نگاهش را به من  دهدیوبعد سر تکان م شودیسست م شی.قدم ها کندیهم نگاهش م مهرداد

 .دوزدیم

 .گذاردیبازم م مهین یلبها انیم یو قرص کوچک گردیرا به سمتم م دستش

 .نوشمیم یو جرعه ا رمیگیرا م وانی.ل کندیم کیرا به لبم نزد وهیآبم وانیل

 اتاقا ؟! نیاز ا یکی یتو شیببر  شهیاالن!ترانه ،م یشیخوب م-

 !دهدیسر تکان م ترانه

 باشه!-



 !کنمیم مخالفت

 ،خوبم! دیشلوغش نکن-

را نگاه  رونیب ی.کم رومیو کنار پنجره مورد عالقه ام م رمیگیو دامن لباسم را م شومیم بلند

 کنم. دایکه او را پ کنمیچشم چشم م چرخمیوبعد م کنمیم

 

 !شود؟یم یعنیاو هم نبودم را حس کند! خواهدی.دلم مستادهیا یشگیهم پیاک انیاو م نباریا

 :کنمیو زمزمه م بندمیم چشم

 شه میتمامه تو سهم منو زندگ شهیحاال که نم-

 شه میعشقو با چشمات سه نیچند ساعت نگاهم ا بذار

 

 !خواستمیرا م نیفقط هم من

 بود که بخواهم؟! یگر ید زیمگر چ اصال

 کیشلوارش فرو کرده و انگار دارد  بیدستش را در ج کی!کندی!دارد نگاهم ممیگشایم پلک

 ! کندیقابل باور را نگاه م ریافسانه غ

 !کشمیم یقیعم نفس

 یعطر  ی.بو کنمیرا کنارم حس م یبعد حضور کس ی.کم کیتار  اطیبه ح زنمی.زل م رمیگیم نگاه

 !ستادهی،او کنارم ا کشمیآشنا نفس م

 !یعوض شد-

 !گرددیم یز ی!انگار دنبال چکندی!دارد نگاهم مکنمیم نگاهش

 !شنی،همه عوض م یتو هم عوض شد-



 .ردیگیاز نگاهم م چشم

 !؟یطوالن بتیغ نیا ستین بیعج کمی.یسال نبود هی-

 .ستی.او هم انگار منتظر جواب نگردانمیرا برم میو رو میگوینم یز یچ

 !؟یچرا ساکت-

 !کشمیم یقیعم نفس

 بگم...؟! یچ-

 ،حداقل حاال!! میندارم که بگو یز یکه چ داندی!مکندیم سکوت

 !دمیخر  شینگاهش کنم.همان فندک است!همان که برا شودیفندک باعث م کیت کیت یصدا

 !کنمیو نگاهش م دهمیم هیبه من ندارد .شانه ام را به پنجره تک یتوجه

 !زندیم گارشیبه س یمحکم پک

 !شودیخارج م اشینیاز دهان و ب یخاکستر  یاز دود ها یادیو بعد حجم ز  داردیرا نگه م دودش

 :میگویم

 ؟! وفتادهین یدیجدسال که نبودم ،اتفاق  هی نیا-

 !شودیرو به باال کج م ی.لبش کمکندیم نگاهم

 نع ،امن و امان بوده!-

 !شهیتر از هم بهی،غر  مییکه بگو میندار  یز ی.چ دهمیو تعجبم را نشان نم دهمیباال م ابرو

 .رمیگیام را از پنجره م هیو تک کشمیم یآه

 :میگویو م نمینشیمهرداد م شوم؛کناریو دور م رمیگیمن نگاهم را م یول کندینگاهم م دارد

 !هیخال ژنیب یجا-



 !گذاردیشانه ام م یرا رو دستش

 ؟! ادیآره ،نگفت چرا نم-

 شده! ضیآذر مر  نکهیچرا ،مثل ا-

 !چش شده بود ؟!یآخ-

 .ستین ینگران ی!حالش خوب بود.جایسرماخوردگ-

 !؟یتو خوب-

 اوف ،آره.شلوغش نکن لطفاً!-

به  رسمیو م رمیگیمقابل!رد نگاهش را م ی.زل زده به نقطه  کنمی.نگاهش م دیگوینم یز یچ

 ترانه!

 !؟یکن یکار  یخواینم-

 !کندیم نگاهم

 !؟یکن یکار  یخوایمگه تو م-

 !خندمیم

 !!کنهیما فرق م انی! جر ؟یبه من دار  کاریتو چ-

 ؟! یچه فرق-

 هیماجرا چ دمیخراب کردم .بعدم که فهم زویخب ،رابطه ما بهم خورده بود!خودم همه چ-

 رابطه بمونه! نیا خواستیطوفان نم

 !نهیخب مال ما هم هم-

 نه!-

 شد! یهمه چ الیخی!اون به خاطر گذشته من ب؟ینه چ-



 !؟یگذشته ات رو براش گفته بود-

که  یماجرامون بود رو به حرف من یکه تو یآره.خبر داشت ،اما بازم حرف شخص سوم-

 داد! حیشوهرش بودم ترج

 که من کرده بودم! ی.همان کار  کردمی!ترانه را درک مدمیکش یقیبستم و نفس عم چشم

 .گفتیم یز یبود و با لبخند چ ستادهی!کنار طاها اکنمیم نگاهش

 مهرداد ؟!-

 بحث رو تمام کن! نیحوصله ندارم آرام ،ا-

 !میگویو م کنمی!نگاهش مزنمیم لبخند

.اما من نی؛شما ازدواج کرده بود نیکه من کردم ،اما شما عقد بود هیکه ترانه کرد همون کار  یکار -

چه  دونمیعاشقته؟! م یگی!مگه نم؟یدوسش دار  یگی!؟ مگه نمیشوهرش بود یگی!مگه نم؟یچ

و مغرور رو مال  نیغمگ یاز ملکه ها یکی یتونی!هنوزم جلوتم .تو میدی.تو منو ددهیکش یدرد

 !یکن یر یعشق جلوگ هیاز سرد شدن  یتونی!مینخودت ک

 !کندیو به ترانه نگاه م دهدیدهانش را قورت م آب

 !؟یدوباره با طوفان باش یتونی؟! نم یتونیتو نم-

عاشقمه به عشق  نکهی!چون با اخوادیمشکالتم شه.چون اون نم ریدرگ خوامی!نمتونمینه ،نم-

 نداره! مانیمن ا

 :کنمی!تکرار مخندمیم

 خاطراتش! ی،نزار غرق شه تو گهیآرام د هینداره!نزار ترانه بشه  مانیا-

و لپم  گرددیو دوباره برم رودی!دو قدم جلو مشودیدفعه بلند م کیو  گزدی.لبش را مکندیم نگاهم

 !شودیبلند م غمیکه ج یجور  کشدیرا محکم م

 آرام خانوم فضول! یمرس-



 .کنمیبه دور شدنش نگاه م مالمیکه لپم را م یو در حال رومیبازش م شیبه ن یغره ا چشم

 !ردیگیکه طاها خنده اش م ی،جور  ستدیا یبه او م دهیو چسب رودیسمت ترانه م به

سر  دییو به تا کندی.ترانه نگاهش مدیگویدر گوشش م یز یو چ بردیگوش ترانه م یرا تو سرش

 !دهدیتکان م

 .روندیم اطیح یو تو شوندیبعد هر دو از در خارج م یکم

 گاری؛س ستادهیافتد!هنوز همانجا ا یو نگاهم به طوفان م دمیکش یقیراحت نفس عم الیخ با

 :زنمیزل زده.لب م گاریدستش است .به نوک سرخ س یتو

 عالمه!!! هی ی،دور  یول یکنارم-

پنهان کردن  یبرا یز ی!چکنمینگاهم نم دنیدزد یبرا ی!تالشکندیو نگاهم م کندیرا بلند م سرش

 !ستین

 !دانمیم!من در فکر دور بودنش و او...نمبه ه میزنیم زل

است که با لبخند  نی.سار  چرخانمیبه عقب م ی.سرم را کم ندینشیم میشانه ها یرو یدست

 !کندینگاهم م ینیغمگ

 .ندینشیمهرداد م ی!سر جادهمیرا پاسخ م لبخندش

 !ن؟یگفتیم یچ-

 ؟! یبا ک-

 !میرو سر ترانه که همه شاخ در آورد دیبعد از حرفات پر  یجور  هیبا مهرداد!-

 !شودیم قیعم لبخندم

 !رهیاتفاق بد رو بگ هی یجلو تونهیکردم که م یادآور ی،فقط بهش  یچیه-

 !شودیم نگران



 !؟یچه اتفاق-

 :میگویطوفان و م یخال یبه جا دوزمیرا م نگاهم

 دل! هیعشق و ترک برداشتم  هیشدن  سرد

 *** 

 ام ی# فصل س    

 

 محکم پشت گردنش زد. یدستش را دراز کرد و ضربه ا    

 !ده؟یورپر  یزنیآخ! چرا م-    

 دست دردناکش را فشرد و گفت:    

 !ایزنیآخرت باشه به طوفان حرف م یدفعه -    

 صورتش! یبراق شد تو    

 خودمه! قی.به تو چه آخه؟!رفشنومیتازه م یبله بله ؟! حرفا-    

 اخم کرد.    

 ؟! زنهیحرفا م نیاز ا قشیخودش ،آدم به رف قیهه!رف هه-    

 !شمایآرام پام-    

 نثارش کرد! یچشم غره ا    

 !یکن کاریچ یخوایم نمیپاشو بب-    

 .ندیبنش شیطوفان باعث شد سر جا یرا باال زد اما صدا نشیآست یشیبلند شد و نما ژنیب    

 بنشونمت؟! ای ینیشیم ژنیب-    



 فرستاد. شیبرا یبا دست بوسه اقهقهه زد و     

 عاشقتم؟! یدونیم-    

 طوفان هم با خنده مخلوط بود! یصدا    

 !زمیعز  شتریما ب-    

 عق زدن در آورد و گفت: یادا ژنیب    

 .اه اه!دیزنیحال آدمو بهم م-    

 در آورد! شیبرا یشکلک    

 !یدیرو ند تایخودت و آناه-    

 نشست. نهیدست به س ژنیب    

 گرفت! ادیکارا رو بلد نبود.از تو  نیا تایآناه-    

 بود! یبود وگرنه شناگر ماهر  دهی،آب ند رینخ-    

 کارا استعداد نداشته باشه؟! نیکه تو ا هیداشته.ک یمعلم خوب زمیعز -    

 بلند طوفان دهانش را بست! یبا صدا یول دیبگو یز یدهان باز کرد که چ    

 دی!اه ،پاشد؟یزار یمگه م یکارمو انجام بدم ول نجایاومدم ا قهی!دو ددیبسه!مخم رو خورد-    

 !میبر 

خطاکار  ی.هر دو مثل بچه هاستادیهم کنارش ا ژنینگاه کرد و بلند شد.ب ظشیبه اخم غل    

 انداخته بودند! نییسرشان را پا

 از مقابلشان رد شد.    

 !گهید دیایب-    

 به دنبالش روانه شدند.    



 !رفتندیراه م ریهمانطور سر به ز     

 !سیپ سیپ-    

راه رفتن طوفان را درآورد!هم خنده اش گرفته  یاش را صاف کرد و ادا نهینگاه کرد.س ژنیبه ب    

 اطراف بود! یبود هم نگران عکس العمل هنرجوها

و تندتر دنبالش رفت .با  دی!لبش را گز ژنیهمه با چشمان گرد و خندان زل زده بودند به ب    

 به سمتش برگشت وبلند داد زد: ژنیبه شانه اش زد!ب یضربه ا فشیک

 !؟یمگه کرم دار -    

در  یبه طوفان انداخت!برگشته بود و با ابروها ینگاه میخشک شد!به خودش جرئت داد و ن    

 !کردینگاهشان م دهیهم کش

 لب گفت: ریز     

 برام! یآبرو نذاشت!ژنیخفه شو ب-    

 :دیخود کوب یگونه  یو محکم رو دیکش یزنانها غیج ژنیب    

 شرف!اگه به داداشام نگفتم! ی! ب؟یدست روم بلند کن یخوایم-    

نظرش عوض  یکیکف سرام دنیفرو رود اما با د نیزم یکم مانده بود همانجا آب شود و تو    

 شد!

 لب گفت : ریباز ز     

 !ژنی!خدا ازت نگذره بزنهی_ شک ندارم طوفان باهام بهم م    

 بلند گفت: ژنیباز ب    

تو  یپاسوز توله ها مونمیمن م ی.فک کردیر یگیبه درک که حضانت بچه هاتو م-    

 !شمیاز اونا م یکیزن  رمیدارم!م ادیاالنشم خواهان ز  نی!من همــــــــــری!نخشم؟یم



 فرو کند! ژنیرا در حلق ب فیاش گرفته بود ،هم کم مانده بود ک!هم خنده دیلبش را گز     

 !دهنت رو ببند!ژنیب-    

عقب برود.دوباره  یقدم میجلو آمد که باعث شد آرام ن یدستش را به کمر زد و قدم ژنیب    

 شروع کرد بلند بلند حرف زدن!

 لی،وک یمفنگ کهیداداشام پوست از سرت بکنن!مرت دمیشهر هرته؟م ؟مگهیدیطالق نم-    

 با خودت؟هـــــــان؟! یفک کرد ی!چرمیگیهم ازت م مویتا قرون آخر مهر  رمیگیم

سالن بود کم مانده بود  ی!هر کس تودیکش یقیاش گذاشت و آه عم یشانیپ یدستش را رو    

 را گاز بزند! نیزم

شل  یقدم هاشانه اش انداخت و با  یرا رو فشینگاه کردن به طوفان را نداشت!پس ک یرو    

 آمد : یهنوز م ژنیب یرا رها کرد و دور شد!صدا ژنیاما شتابزده طوفان و ب

 ! ی! آهازنم؟یمردک ؟!مگه با تو حرف نم یر یکجا م-    

*** 

 گرفتن است ؟! ی!االن چه وقت عروسی.مهرداد لعنت نمینشیکرده م بق

 یمدت مهرداد مجددا به خاستگار  نیو در ا گذردیسرنوشت ساز م یهفته از مهمان دو

!اصال گریسه روز د یعنیرا انداخت جمعه ، یرفت!مجددا جواب بعله)!( را گرفت و جشن عروس

 بکشم! بیعج ینقشه ها توانمیهم نکرد به من خبر بدهد!البته که من هم م

 مهم باشد! شیبرا کنمی!هر چند فکر نمرومیاش نم یعروس به

 نهیآ یو جلو شومیسقف .بلند م یدیبه سف زنمی. زل م شومیتخت پهن م یو رو کشمیم یآه

 .نمینشیم

و  دارمیو بعد شانه ام را بر م کنمینگاه م باردیاز آن م یکه ناراحت یبه خودم و چشمان یکم

 .کنمیصاف کرده بودم را دوباره صاف م شیربع پ کی نیکه هم ییموها



 نرم؟! ینی-

 !دهدیجوابم را نم نهیآ یتو دختر

 خب ،من ازش ناراحتم!-

-... 

 کارت رو هم به خودم نداد! ی!حتدادیجوابم رو درست نم دمیپرسیازش م یمدت هر چ نیا-

 :دهدیجوابم را م نباریا

 کنم ؟! کاریچ یگیخب م-

 !ردیگیدرد م میموها شهیکه ر  ی،جور  کشمی!شانه را محکمتر مردیگیم حرصم

 کنم! کاریتو بگو من چ-

 !دونمینم-

 !؟یدونیم یپس تو چ-

 !یر یکه به خاطر طوفان نم دونمیم-

-... 

 !؟یکنیفراموشش م دنشیبا ند یکنیفکر م-

-… 

 !یسال فراموش کرده بود هی نیا یتو یاگه قرار بود فراموشش کن-

 من...-

 !گم؟یدروغ م یبگ یخوای! م؟یتو چ-

 !کشمیم آه



 نداره! یستینه ،آدم که با خودش رودربا-

 خوبه!-

 .میایبا خودم کنار ب دهدیو اجازه م کندیهم سکوت م!او میگوینم یز یچ

و اجازه  کنمیو بازش م رومی،به سمت پنجره م شومیو بلند م گذارمیتوالت م زیم یرا رو شانه

 بلرزاندم! یبرف یهوا یسرما دهمیم

 .دهدیرا تکان تکان م میموها وزدیکه م یکم باد

 !خواهدیمرور خاطرات را م یکم دلم

به  ی.نگاه کنمیرا هم سرم م دی.شال سفپوشمیرا م دمیبلند سف یو پالتو رومیسمت کمدم م به

 به عوض کردن ندارد! یاز ی.ن اندازمیم دمیساپورت سف

 :شنومیمادرم را م ی.صدا پوشمیرنگم را م یمشک یو بوت ها رومیم رونیب

 آرام؟! یر یکجا م-

 !کنمیم نگاهش

 شدم! یخونه عصب یفکر کنم!تو کمی-

 !زندیم لبخند

 برو. نیباشه.با ماش-

 .دهمیتکان م سر

 باشه .خدافظ!-

 .رومیم رونیب چیو با برداشتن سوئ رمیگیرا م جوابم

 روم. یشوم وبه سمت در کافه م یم ادهیکنم .پ یرا پارک م نیماش

 درست کرده! طیبا مح یجالب یهمخوان دشیسف یها واری!دانویپ کافه



گرم به صورتم  یدهد و موج هوا یدر صدا م یالزنگوله با نکاریکنم و با ا یرا باز م در

 .خوردیم

 رسد! یمختلف به مشام م یکشم!بو ها یم یقیعم نفس

 ینگاه م زیبه همان م میشوم و مستق یثابت شده داخل م میکه رو ییتوجه به نگاه ها یب

 وسط کافه! یدو نفره  زیروم.م یو به سمتش م زنمی!لبخند مستیکنم.خال

 کنم. یهاش نگاه م یو به صندل نمینش یم میجا سر

 با او خاطره دارم! رازیاست که در ش یتنها مکان نجایا

 شود! یکنار گوشم بلند م ییصدا

 ؟! دیدار  لیم ی!چدیسالم ،خوش اومد-

 !یکنم.همان گارسون چشم عسل یم نگاهش

 !زنمیلبخند م ناخوآگاه

 فنجون قهوه! هیکاکائو ، ریش هیسالم!-

 ؟! دیخواینم یا گهید زیخدمتتون!چ ارمیچشم ،االن م-

 :میگو یدهم و م یتکان م سر

 ،نه! یمرس-

 مقابلم! یبه صندل زنمیو من دوباره زل م شودیدور م او

 رکاکائویبه تن داشتم!آن روز هم ش دیسف یبود ،سرد بود!آن روز هم پالتو یروز هم برف آن

که هم  میشد مانیداشت!قهوه سفارش داد!آنقدر غرق حرفها دیخوردم!او هم شال گردن سف

 او! یمن سرد شد هم قهوه  ریش

 !میعمرمان را خورد یها یدنینوش نیاز پرخاطره تر  یکیحال  نیو در ع نیروز بدمزه تر  آن



 قهوه را هم رو به مقابلم بگذارد که گفتم: خواستیمقابلم قرار گرفت .م ریش وانیل

 اونجا! دیاست ،بزار  گهیکس د ینه!برا-

 اشاره کردم.نگاهم کرد ومتعجب گفت: میبه رو به رو و

 از دهن... ینجور ی،ا ارمیتا اون موقع براشون ب دیمنتظر هست نیگفتیخب م-

 یو با لبخند م گذاردیحرف فنجان را آنطرف م یکنم!ب یغم دارد که سکوت م دیشا پوزخندم

 :دیگو

 !د؟یالزم ندار  یا گهید زیچ-

 !یمرس-

 !رمیش یکوچک شکالت تو یدوزم به تکه ها یشود و من چشم م یم دور

 شد! دهیمقابلم کش یچقدر نشسته بودم که صندل دانمینم

 چسبم! یم یصندل یشود و ناخودآگاه به پشت یکنم. چشمانم گرد م یم نگاهش

 !نجایتو...تو ا-

 :دیگو یکند و م یرا شل م دشیتوجه به من شالگردن سف یرود. ب یبند م زبانم

 !؟یوقته سفارش داد یلیخ-

 کند! یبه قهوه اش اشاره م و

 توانم زبانم را تکان بدهم! یکنم و نم یهنوز نگاهش م ناباور

 زند! یمقابلم م یو بشکن ردیگ یاش م خنده

 ؟یآرام، خوب-

 دهم! یتکان م سر



 باشه! یادیآره آره. فکر نکنم مدت ز -

 کند! یزند، بعد به من اشاره م یکند و لب م ید مو قهوه اش را بلن دیگو یم ی"هوم" کشدار 

 ؟! یزده بخور  خی ریقبل ش یکه مثل سر  ی! دوس ندار گهیسرد شده د رتیتو هم بخور، ش-

 غرغر کردم! یلیدوست ندارم!همان روز هم خ د،یگو یم راست

.من میندار  یحرف چیه شیپ یبرخالف دفعه  نبارینوشم!ا یم یکنم و جرعه ا یرا بلند م وانمیل

 دانم! یدوباره اش هستم و او ...باز هم نم دنیهنور در فکر چگونه د

 را خورده ام، هم او قهوه اش را تمام کرده. رمیمن ش هم

 کند. یگذرد. دهان باز م یدر سکوت م گرید یکم

 !؟یکن یم کاریچ نجایا-

 عشقم را از او پنهان نکرده ام. پس... زانیم چوقتیدهم. ه یباال م ابرو

 اومده بودم مرور خاطرات... -

 زند. یم پوزخند

 ...؟! با مهرداد...؟!یبدونم خاطره با ک شهیآها...اونوقت... م -

 من چه فکر کرده؟! یشوم. درباره  یم دلخور

 ....نجایبار اومدم ا هی_ من فقط 

 شود. یخم م زیم یکند. رو یم نگاهم

 ...؟!هی_ صنم تو با مهرداد چ

 را نه! انشیرا دوست دارم اما لحن ب تشیحساس

 _ دوست!



 مشت خاطره؟ هیبه  یار یپناه ب یکه مجبور ش رهیدلت بگ نقدیا شیاز عروس دی_ چرا با

 اسم.شن یرا نم هیکالم پر کنا نینگاه پر طعنه را، ا نیاو را، ا میتوانم بگو یاو عوض شده. م او،

 دوزم. یم زیم یرو یو به شمع ها رمیگ ینگاهم را م یدلخور  با

 یاش نشه... بعد هر چ ندهیآ الیخ ی_ چون بهم نگفت... چون خودم رو مخش رفتم که ب

رو به دست خودم نداد.  شیکارت عروس یداد... حت یشد جوابم رو نم یچ دمیپرس یازش م

 ...شهیخب...آدم دلخور م

 سر جنگ دارد. هنوز

 کرده؟! کیبه اون نزد نقدیتو رو ا ی_ چ

 .میگو یدرهم م یزنم. با اخم ها یچشمانش زل م در

 کیبهش نزد یکن یباشم فکر نم ضشیسال دکترم باشه و مر  هیاز  شتریکم ب هی ی_ وقت

 !شم؟یم

 : میگو یبه فنجان قهوه اش. م زنمیو زل م رمیگ یبرد. نگاهم را از او م یم ماتش

 !؟یکن یم کاریچ نجای_ تو ا

 یکنم اما نگاهش نم یدهد. نگاهش را حس م یم هیتک یبه پشت صندل یول دیگو ینم یز یچ

 کنم.

 !ستم؟ی_ مگه با تو ن

 .یزنیبا فنجون من حرف م ی_ نه... تو دار 

 کنم. یو نگاهش م رمیگ یاش را م هیکنا

 _ خب... بگو ...

 تو ! دنی_ اومدم د



 است یدلم عروس یدهم اما تو یکنم و خودم را خونسرد نشان م یمنتظر نگاهش م هنوز

.... 

 _ خب...

... _ 

 کنم. یالک زده ام نگاه م یکشم و به ناخن ها یم یآه

 شنوم. یرا م شیصدا

رو باختم...  زایچ یلیخ دمیتو... فهم یرفت عیو سر  دمتیدر خونه ات د ی_ اون روز که جلو

 تو رو مال خودم بدونم. دینبا گهید دمی... فهمیعوض شد دمیفهم

 زل زده. یز یروم زیر  یکنم اما او به گل ها یم نگاهش

...  یطاها گفت خودت نکهیلحظه شک کردم به چشمام ... تا ا هی دمتید یمهمون یتو ی_ وقت

از پشت پنجره  ی... وقتاطیح یتو یرفت یجلو... وقت یاومد یخب... خوشحال بودم....اما... وقت

! ستمین یا دهیماصال آدم فه دمی... فهم یو تو فکر  یستادیتو اون سرما ا یکه چه جور  دمتید

باهات  ی....وقتدونمیکرد ... نم ی... فرق منباری... انباریا یدیقبل عقب کش یدفعه  یهر چ

 هست. یحس هیمطمئن شدم  گهیحرف زدم د

 کشم. یم یقیعم نفس

 نجا؟یداره به اومدنت به ا یچه ربط نای_ ا

 یدستانش م انیکند. ناخودآگاه دستانم را م یکند و دستش را به سمتم دراز م ینگاهم م یکم

 گذارم.

 .دیگو یکند و م یرا مشت م دستم

 .میبا هم باش گهیبار د هی خوامی... ممیشانس دوباره به خودمون بد هی خوامیم -

 را انتظار نداشتم. مشیمستق نقدریشوم. ا یم شوکه



 _ اما...

 چقدر دوست دارم. یدون ی_ خودت م

 است. نیکه باعث شده تا االن نفس بکشم هم یز یها چدهم. تن یتکان م سر

 .یدونم تو هم منو دوست دار  ی_ و منم م

کند  یکه مرا از فکر کردن به اتفاقات بد گذشته دور م یز یدهم. تنها چ یهم سر تکان م باز

 است. نیهم

 ...؟! میشانس به خودمون ند هی_ پس چرا 

 دلم! زیعز  میتوان ی. چون نمگزمیرا م لبم

 !؟یدار  مانی_ تو به عشق من ا

 بلعم. یرا م شیکنم و عکس العمل ها یخودش است. نگاهش م جمله

 .دیگو ی" و بعد بلندتر ممانیکند "ا یلب زمزمه م ریزند. ز  یم یکمرنگ پوزخند

 کنم...؟! یم کاریچ نجایدارم... پس ا مانی_ ا

شوم و  یبلند م د؛یوغ بگوکشم. انتظار نداشتم در  یکشم و دستم را عقب م یم یلرزان نفس

 شوم. یخم م زیم یرو یکم

 ندارم! مانیا مانت،ی_نه... چون به ا

پر خاطره  زیگذارم از م یم زیم یرو یتوجه به چشمان ناباورش دو اسکناس ده هزار تومان یب

 شوم. یدور م

 نجایشود.ا یم رمیدستگ زیافتد همه چ یم مانیزوم شده رو یکه به چشمان عسل نگاهم

 جاسوس داشت



 میشود، کار برا یروان م میاشک ها ندینش یگونه ام م یروم سوز سرما که رو یکه م رونیب

 راحت تر شد.

      *** 

 کمیو  ی# فصل س

 

 ... کی...ت کی...ت کی...ت کی...ت کی...ت کیت

 آرام؟!-

 .. کی...ت کی...ت کیت

 بله؟!-

 ... کی...ت کی...ت کیت

 ؟! نکارویا ینکن شهیم-

 ... کی...ت کی...ت کی...ت کیت

 ؟! یچه کار -

 ... کی...ت کی...ت کی...ت کیت

 ،رو مخه! زمیکردنت!نکن عز  کیت کیت نیهم-

 برداشت و صاف زل زد در چشمانش! زیم یاز ضربه زدن به رو دست

 شد؟! یخب ،باشه!بابات راض-

 !دیکش یآه نیسار 

 نه! گهیمهان.اما بازم م ینتونسته بزاره رو یرادیا چی.هقینه ،رفته تحق-



 زد! یلبخند

 !کنهی!عشق جادو مشهیناراحت نباش ،درست م-

 گفت: جانیبرق زد!با ه نیسار  چشمان

 !د؟یدست به کار بش دیخوای،تو و طوفان نم نمیبب-

 باال داد! ابرو

 !میرابطه ندار  نیهم با ا ی،مشکل می؟! ما راحت یچ یبرا-

 !دیلب برچ نیسار 

 ؟؟! دیستین عاشق هم نخب ،مگه تو و طوفا-

 داره ؟! یخب چه ربط-

 دیکه دار  یرابطه ا نی؛فقط ا دیرسیم تونیسقف به ادامه زندگ هی ریز  دیر یکه م نهیوا!ربطش ا-

 !شهیمحکم تر م

 اش سر رفت! حوصله

 محکم تر شه؟! دیچشه؟! چرا با ینجور یمگه هم-

 متعجب نگاهش کرد! نیسار 

 تو ...! یعنی-

 کرد! سکوت

 و زل زد به سقف! یصندل یداد به پشت هیسرش را تک آرام

از دست بدم ،حداقل  مویچارچوب!دوست ندارم آزاد یمحدود بشم تو نکهیاز ا ادیخوشم نم-

 االن!

 و ادامه داد : دیرا گز  لبش



 خوامی.نمخوامی،من آقا باالسر نم یخوب بدون دیندارم .تو با یتجربه خوب یراستش رو بخوا-

!منو دونهیدستش روم بلند بشه و حق رو به خودش بده چون منو زن نم یکی ییپس فردا ییفردا

 !خوامی،نم ازاشیبرطرف کردن ن یبرا دونهیبرده م هی

 کرد خودش را آرام کند! یسع یقیکرد و با نفس عم سکوت

 .دیرا شن نیسار  یآهسته  یصدا

،اما  ینگران باش دمی!بهت حق میر یجبهه بگ نقدیخب ،ا نقدیکه ا کردمیمتاسفم آرام!فکر نم-

 !ستنیهمه که مثل هم ن

 تکان داد! سر

شده که به طاها  میباز تو کدوم سوراخ قا ستی.معلوم نیلیل شیپ میبر  ای!بستی،مهم ن الیخیب-

 تلفن کنه!

 و بلند شد.  دیخند

 اتفاق افتاد؟ نیا یرا پاک کرد و گفت: ک شیها اشک

 .شبی: ددیچیپر غم طاها در گوشش پ یصدا

 دونه؟یان م_ طوف

 را حس کرد . شیصدا بغض

 به خان جون وابسته بود. یلیراستش اون خ م،یبهش بگ میتونینم چکدومی_ نه، ه

 .دیبه شدت سوزناک کش یحرف، آه نیاز ا بعد

 م؟یما بهش بگ یخوای... میخوایم شه،یکه نم ینجور ی_ ا

 .انیهمونجاست... رشته... قراره با هم ب یعنی... گهی_ نه، به مهرداد گفتم. اون بهش م

 زد. شیصدا یکس نکهیطاها آمد، مثل ا یدندان گرفته بود که صدا ریرا ز  لبش



 ؟یندار  یبرم. کار  دیجان؟ من با یلی_ ل

 . مراقب خودت باش.زمی_ نه عز 

 _ تو هم.خداحافظ.

 _ خداحافظ.

و آرام، وارد آشپزخانه  نی. همان موقع، سار لیموبا یشده بود به گوش رهیرا قطع کرد. خ تماس

 دود شد و به هوا رفت. یلیل یچشمان باران دنیلبشان، با د یرو یشدند.خنده 

 ؟یکنیم هیچرا گر  ؟یلیشده ل یو گفت: چ ستادیا شیرو به رو یبا نگران نیسار 

 به آرام نگاه کرد. ،یلیل

 _ خان جون مرده .

 بود که متعجب گفت: نیسار  نیا

 گه؟ید هیجون کخان  -

 گفت. ی" کوتاهیدهانش گذاشت و "وا یاما، دستش را رو آرام

 نگاهش را به او دوخت. کالفه شده بود. ن،یسار 

 حرف بزنه . تونیکی_ 

 طوفان و طاها. یجواب داد: مادر بزرگ پدر  یلیل

 *** 

 بد. یلی. حال طوفان بد بود،خسوختیم هیاز گر  شیها چشم

انتظارش را  زیدانست چه چ یکه مهان زنگ زد و از آرام خواست به آنجا برود، نم یا لحظه

 .کشدیم



 یخاص زیکرد، چ یهم نم هیگر  کرد،ینم ی. بداخالقدیرفت و طوفان را در خود فرورفته د اما،

 هم مهرداد و مهان را نگران کرده و هم آرام را. ن،یو ا گفتینم

 یشانیپ یرو یبود. رگ ها نیسنگ شی. نفس هادیدر آغوش کشبالفاصله او را  د،یآرام را د یوقت

 مرد چقدر طاقت داشت مگر ؟ نیاش باد کرده بودند. ا

 آرام، فقط سر تکان داد. تیجواب تسل در

فکر کرد، رفته بودند. با همان حال خراب. نگرانش  شیساعت پ میو به ن دیکش یقیعم نفس

 بود.

*** 

دو روز خبر بود و نبود طوفان را از  نی. در اگذشتیروز از رفتن مهان و مهرداد و طوفان م دو

 داد. یآخر خودش تلفنش را جواب نم گرفتند،یطاها م ایمهان 

قبر گذاشته  یخودش مادربزرگ کفن پوشش را تو نکهیبعد از ا ن،یمراسم تدف دنیبعد از د ایگو

 یجواب سوال هر کس یو نه حت زدیم یحرف چندان یا کسنه ب گریبود، حالش بدتر شده بود. د

 هم نکرده بود. هی. گر دادیرا م

برداشت.  یگرفت و ساک کوچک مایهواپ طیتوانست پنهان کند. بل ینم گریاش را د ینگران

 ینزدند. اگر برنامه  یمانعش شوند، حرف توانندیاست و نم نطوریا دندیهم که د یلیو ل نیسار 

 ... تیوضع نیاما با ا رفتند،یفشرده نبود، حتما همراهش م شانی یکار 

 را گرفت. ژنیب یآمد و شماره  نییپله ها پا از

 .ژنی_ سالم ب

 ؟ ی_ سالم، خوب

 ؟ی_ آره. تو چطور 

 ؟یهول نقدیشده چرا ا ی_ منم خوبم. چ



 . رمی_ خب... راستش زنگ زدم ازت آدرس بگ

 ؟ وی_ آدرس ک

 ... نایطوفان ا ی_ خونه 

 ؟یخوایم یبرا چ ؟ی_ چ

 .ششیبرم پ خوامی_ م

 االن؟ یی_ تو کجا

 .رازمی_ ش

 دختر؟ نجایا یخدا! چرا اومد ی_ وا

 کرد. مکث

 ؟یراز ی_ مگه تو هم ش

 ام؟یب دی_ آره باهوش خانوم. نبا

 .امی_ نه،خب... اصال به من چه؟ آدرس بده من ب

 ؟ییکجا قای_ تو االن دق

 فرودگاهم. یتو قای_ دق

 دنبالت. فعال. امی_ اوفـــ! صبر کن ب

 بماند، قطع کرد.  یمنتظر جواب نکهیا بدون

*** 

بدهد، شروع کرد به  ژنیاجازه حرف زدن به ب نکهینشست، بدون ا نیماش یرا باز کرد و تو در

 حرف زدن.



تونستم اون جا  ی. نمدادیحوصله غرغر ندارم . نگران طوفان شدم، جوابم رو نم ن،ی_ بب

 .شدمینگران م شتریفقط ب ی. الکبمونم

 سالم. کی_ عل

 را بست و نگاهش کرد. دهانش

 شده بود. رهیلبخند به او خ با

 کرد و گفت: یپوف

 ؟ی_ سالم.خوب

 ؟یشما. تو خوب یها ی_ با احوال پرس

 .نمیخوام طوفان رو بب ی. زودتر برو، مستمی_ نه. خوب ن

 گه؟ی_ امر د

 . زود باش!ستین ی_ نه امر 

 نوش جان کرد. زین یا یو پس گردن دیوفش را شنپ یصدا

 ؟یزنی_ آخ! چرا م

 .یپر رو نباش نقدی_ تا ا

 را نداد و فکر کرد که طوفان االن چطور است؟ جوابش

 *** 

که  یدر هم شلوغ بود و به جز تعداد یدر پارک کرد. نگاه آرام، به کوچه شلوغ بود. جلو مقابل

به طاها و طوفان  یکه شباهت اشکار  یگر یدر رفت و آمد بودند، چند نفر از جمله طاها و مرد د

 دادند. یرا م گرانیبودند و جواب د ستادهیدر ا یداشت جلو

 ؟ می_ بر 



 در برد. ی رهیتکان داد و دستش را، به سمت دستگ سر

 _ فقط...

 کرد و نگاهش کرد. مکث

 شی. گفتم که سوال برات پپلکهیدور طوفان م ادی... خب... ز نکهیدخترخاله داره. مثل ا هی_ 

 .ادین

 در هم شد. "دور طوفان؟" شیها اخم

 شد. ادهیپ نیو نشناخته کرد و از ماش دهینثار روح پر فتوح دخترخاله ند یکیدل فحش رک در

 سمت در، به راه افتاد و حس کرد نگاه متعجب طاها را. به

 رفت و سالم کرد. جلو

 م آرام جان._ سال

 را در دست طاها گذاشت و دوستانه فشردش. دستش

 غم آخرتون باشه. دوارمیطاها. ام گمیم تی_ تسل

 هم گذاشت. یرو پلک

 .امرزهی. خدا رفتگان شما رو هم بی_ مرس

 کرد. شیشدند، طاها صدا کیبه آن مرد نزد یکرد و وقت تشیدست به جلو هدا با

 پدرم هستن. شونی_ آرام جان؟ ا

 هم آرام هستن. از دوستان طوفان و البته من. شونیرو به پدرش گفت: بابا جان؟ ا و

 او را حس کرد. یبه آرام نگاه کرد و استرس پنهان یکم

 افشار. یآقا گمیم تی_ سالم. تسل



 را به سمتش دراز کرد. دستش

 _ سالم. اتابک هستم آرام جان. ممنونم از اومدنت.

به آنها  یبیبودند، به شکل عج بیخانواده عج نیمردان ادستانش گذاشت.  انیرا م دستش

 نداشت. یاعتماد داشت و کنارشان حس بد

 _ طاها جان؟ آرام رو ببر داخل. اتابک

 هم با دست راه را نشانش داد. طاها

 سمت آرام جان. نی_ از ا

 تکان داد و به راه افتاد. یاتابک، سر  یبرا

هم زل زده بودند  یچند نفر  دند،یچند زن را شن ی هیگر  یپله ها باال رفتند و با ورودشان صدا از

 کند! یحواس ها را پرت م شهیهم به،یغر  کیبه او، 

 .دیترانه را شن یصدا

 ؟ی_ آرام؟ خودت

پف کرده  هیبلند شدن نداشت. چشمانش از گر  یمبل نشسته بود و نا یسمتش رفت. رو به

 گرفته بود. زین شیبودند و صدا

 _ سالم ترانه.

 کرد دستش را به سمت آرام گرفت. یم هیحرف بغض ترانه شکست و همان طور که گر  نیا با

 ؟یدیخان جونم تنهامون گذاشت آرام؟ د یدی_ د

 نشست و در آغوشش گرفت. کنارش

 کرد. یم هیشد و دوباره گر  یآرام م یکرد. گاه یم هیگوشش گر  کنار

 شد و به خواب رفت. قیعم شیکرد که نفس ها هیقدر گر آغوشش آن انیم در



 که بلد بود را در گوشش زمزمه کرده بود. یآرام ییمدت فقط الال نیا در

 .دیرا شن یآهسته دختر  یصدا

 د؟ی_ شما دوست دختر طوفان هست

 کرد. یکنجکاوش نگاهش م یکرد. هم سن و سال خودش بود و با چشمان آب نگاهش

 ؟یشناسیلب گفت: آره. منو م ریز 

 . من ستاره ام، دوست ترانه.کنهیم فیازت تعر  ادی_ راستش ترانه ز 

 به ترانه کرد. ینگاه بعد

 اتاقش. یببرتش تو ادیکه خواب رفت. من برم طاها رو صدا بزنم، ب نمی_ ا

 نداد و دور شد. مهلت

 ستادهیه با فاصله از او، اک یدختر  یبود، ول شیرو یکمتر  ینگاهش را چرخاند. نگاه ها یکم

 نگاه کرد. یکرد. محل نداد و به ورود ینگاهش م رهیخ یبیبود، به شکل عج

 موقع طاها با عجله وارد شد و پچ پچ کرد. همان

 زحــ... یآرام . تو هم تو دی_ ببخش

 کالمش آمد. انیکرد و به م اخم

 !مایقیرف یطاها؟ ناسالمت هیچه حرف نی_ ا

دور شدنش را نگاه  یزد و آهسته ترانه را بلند کرد و از پله ها باال رفت. کم یلبخند کمرنگ طاها

که اومدم  یشانه اش را ماساژ داد رو به ستاره گفت: ستاره؟ چقدر از وقت یکرد و بعد کم

 گذره؟یم

 کرد. یبه ساعتش نگاه ستاره

 .شهیم یا قهیدق 40_ حدود 



به سر و صورتم  یآب هیخوام  یکجاست؟ م ییدستشو یبگ شهیتکان داد و گفت: م سر

 بزنم.

 نشونت بدم. میبر  ای_ باشه. ب

 را نشانش داد و دور شد. ییدستشو

و مرتبشان کرد. وارد سالن شد و طاها  دیکش شیابروها یرو یآمد. دست رونیب سیصورت خ با

 .دیکنار همان دختر د ستاده،یرا ا

 رفت و طاها را صدا زد. جلو

 _ طاها؟

 او آمد. ینگاه طاها و هم نگاه دختر، رو هم

 مامانت؟ شیپ یمنو ببر  شهی_ م

 زد که با کالم دختر پر رنگ تر شد. یلبخند طاها

 طاها جان؟ یکنینم ی_ معرف

 باال داد. ییابرو طاها

 آرام هستن، دوست دختر طوفان. شونی_ البته! ا

 بود به او، اشاره کرد. به آرام کرد و با دست به دختر، که با دهان باز زل زده رو

 هم دخترخالم، ترالن هستن. شونی_ ا

 به او نگاه کرد. یشتر یدر هم شد. با دقت ب شیاخم ها یکلمه دختر خاله، کم دنیشن با

 پر نازش داده بود. یبه نگاه ها یشتر یب یداشت. چشمان سبزش هم، جلوه  ینقص یب صورت

 گفت و برگشت سمت طاها. یخوشبختم رلبیز 

 م؟ی_ بر 



 لبخند زد. یپوست ریز  طاها

 . می_ بر 

بغض  خواند،یقرآن م انیکه با چشمان گر  یزن دنیسالن به راه افتادند. با د گریهم به سمت د با

 نشست. شیدر گلو

 و کنار گذاشت. دیقرآن را بوس دند،یکه کنارش رس نیهم

 : قبول باشه مامان زهرا.طاها

 سربلند کرد. ابتدا به آرام و بعد به طاها نگاه کرد. زهرا

 _ قبول حق مامان جان.

 .میدار  زیمهمون عز  هی: طاها

 کرد. تیکمر آرام گذاشت و او را به جلو هدا یپرسش گرانه نگاهش کرد و طاها، دست رو زهرا

 .شمونیبرسم؟ االن اومده پ یلیباعث شد من به ل ،یآرام خانوم فضول هیگفتم  ادتهی_ 

 و گفت: دیبا محبت لبخند زد و بلند شد. آرام را در آغوش کش زهرا

 کردن،یم فیمدت از بس ترانه و طاها و طوفان ازت تعر  نیآرام جان. ا نمتیبیخوشحالم که م-

 .دنتیدل تو دلم نبود واسه د

 و ادامه داد: دیکش یآه

 ... و االن...که...نجای. نه ادمتید یم یبهتر  تیموقع یدوست داشتم تو-

 را بست و ادامه نداد. شیراه گلو بغض

زهرا  نمتونیبیگفت: منم خوشحالم که م یآهسته از آغوشش خارج شد. با لبخند تلخ آرام،

 خانوم.



بود گفت: ترانه  ستادهیمبل نشستند. زهرا رو به طاها که هنوز کنارشان ا یهم رو کنار

 .نمشیب یکجاست طاها جان؟ نم

 رام اشاره کرد.به آ طاها،

 _ تو بغل آرام خواب رفت. بردمش باال تو اتاقش.

 تکان داد و ادامه داد. یسر  زهرا

 ناکرده؟ ی_ بابات خوبه؟ قلبش که درد نگرفته خدا

 : نه. خوبه.طاها

 : آقاجونت بهتر شده؟زهرا

 دسته مبل نشست. یو رو دیکش یآه طاها

 سخته. رهیبم تیمت، زندگجلو چش نکهیا دی. قبول کند،خوبهی_ نگرانش نباش

 دفعه آرام گفت: کیو طاها بلند شد که برود.  دیکش یآه زهرا

 از صبح. دمشیطاها؟ طوفان کجاست؟ ند-

 هر دو در هم شد. زهرا جوابش را داد. ی چهره

 . نگرانشم آرام جان.ادینم رونی_ بچه ام اصال از اتاقش ب

 کرد. یگوش م شیل هامن هم نگرانش هستم، فقط در سکوت به درد و د نگفت

 یسن ادی. اون موقع ها ز دیترس یلیشد، طوفان خ یقلب خان جون مشکلش جد ی_ از وقت

. نهیخان جون رو نزار بب ادیآخر هم که عمل داشت، دلش رو نداشت ب یدفعه  نینداشت . ا

 فهمم... یخودش نگه ...اما منم مادرم...م دیبود، شا یبخش بستر  یاومد که تو یگذاشت وقت

 چشمش روان شد. یاز گوشه  اشک



 شیکیآقاجون بود،  شیکی... ارنیدو نفر طاقت نم دونستمیخان جون مرد ... م ی_ وقت

 دیاست. دو سه بار با گهید یایدن هی یکه اومده اصال انگار تو یطوفان. حاال هم که از روز 

 ...بوده فکر کنم داریدو روز همه اش ب نیتا جوابت رو بده. اصال ا یصداش بزن

 و ادامه نداد.  دیکش یآه

 فرار از آن به خواب پناه ببرد. ینبود که طوفان بتواند برا یز یغم چ نیا

 شش؟یپ یبر  یخوا یگفت: م طاها

 نداشته باشه. یکرد و گفت: اگه اشکال نگاهش

 : زهرا

 .شهیخوشحال م نهیحتما تو رو بب زم؟یعز  ی_ چه اشکال

 گفت و بلند شد. یلبخند زد و با اجازه ا فقط

 به سمت پله ها اشاره کرد. طاها

 طرف. نی_ از ا

 آمد. یترالن م یدر اتاق باز بود و صدا ستادند،یاتاقش که ا یبه رو رو

 بخور، به خاطر من! کمیخب  ؟یکنیم تی_ طوفان؟ آخه چرا اذ

بود و  کارش نشسته زیدر بزند. طوفان پشت م نکهیکرد. جلوتر از طاها وارد شد. بدون ا اخم

 بود. ستادهیسرش ا یغذا باال ینیگذاشته بود، ترالن هم با س زیم یسرش را رو

 آرام بود و نگاه آرام به طوفان. یپر از اخم و حسادت ترالن رو نگاه

 زد. شیو صدا ستادیا شیجا سر

 _ طوفان؟



لب نامش را  ریفروغش پر از تعجب بود. ز  یسر بلند کرد و به آرام نگاه کرد. نگاه ب بالفاصله

زمزمه کرد و بعد انگار به خودش آمد. بلند شد و جلو آمد، دستش را دور شانه اش حلقه کرد و 

 درآغوشش گرفت.

 .دیآهسته طاها را شن یهم دستش را دور کمرش حلقه کرد و اجازه داد آرام شود. صدا آرام

 .رونیب میبر  ای_ ترالن؟ ب

 :ترالن

 _ اما...

 :طاها

 ؟یسیجا وا نیهم یخواینکنه م ؟ی_ اما چ

 :ترالن

 _ واسه طوفان غذا آوردم .

 سرزنشگر طاها بلند شد. یصدا

 اد؟یبدش م مهیطوفان از ق یدونیتو نم یعنی_ 

و دستش را دور  دیبعد، هر دو تنها بودند. خودش را عقب کش یو کم امدین ییصدا گرید

 صورت طوفان قاب کرد.

 _ طوفان؟

 اش. یشانیبه پ چسباند یشانیچشم بست و پ طوفان

 _ جانم؟

 ؟یدیخواب شبی_ د

 کن، نگفت خودت را نابود نکن. هینه، نگفت گر  ای یخوب نگفت



 زد. یلب حرف م ریز 

 _ نه، خوابم نبرد.

 را گرفت. به سمت تخت بردش. دستش

 .ای. بیر ی_ االن خواب م

برد که طوفان مانع شد و  شیتخت زانو زد. دستش را به سمت کفش ها نییو پا نشاندش

چشمانش گذاشت، بلند شد و به تاج  یو دستش را رو دیخودش کفشش را در آورد. دراز کش

 ییکرد گفت: برات الال یبرد و همانطور که نوازشش م شیموها انیداد. دستش را م هیتخت تک

 بخونم ؟

 _ بخون.

 نگاهش کرد و بعد شروع کرد به خواندن. یکم

 دو تا فال و دو تا فنجون. حون،ی_ الال الال، گل ر 

 تو خط فال من مجنون ،یلیفنجون، تو ل یتو

 داد. یهم فشار م یرا رو چشمانش

 داره تو چشماش. ی_ الالالال، گل خشخاش. چه ناز 

 فالت، تو تنها فکر اونا باش. هیاز نقاش پر

 . زل زد به شلوار آرام .دیرا برداشت و چرخ دستش

 خوشرنگ بابونه._ الالالال، گل پونه. گل 

 .مونهیسر قولش نم ا،یدن نیتو ا چکسیه گهید

 .دیرا شن شیصدا

 _ ده سالم بود. بهم قول داد تنهام نزاره.



 .رهیماهم داره م نیبب ره،ی_ الالالال، شبه،د

 ره؟یگیقصه هم گفتم، چرا خوابت نم هزارتا

 و زل زد به سقف. دیچرخ دوباره

 هات کاله. ایرو نمی_الالالال، گل الله. نب

 مثل تو پاکه، فقط فرقش دو تا باله. فرشته

 نوازش آرام بود. ریز  شیبالش افتاد. هنوز موها یاز گوشه چشمش سر خورد و رو یاشک

 .نجایا ادیبارون ب خوادی_ الالالال، گل رعنا. م

 حاال. کتمینزد نیبب ؟یگفته تو ازم دور  یک

 .یکینزد نقدیآرام. خوبه ا یخوبه که هست یلیلب گفت: خ ریز 

 زد،خواند. لبخند

 روزا خسته. نیاز ا ی_ الالالال، گل پسته. نش

 تو خوش بخت. یتو چشا نهیشیکه م یخواب چقد

 و آن ها را بست. گفت: بخواب. دیچشمانش کش یزد و نگاهش کرد. دستش را رو دور

 دوباره خواند. و

 رو چشات شبنم. نهی. نشمی_ الالالال، گل مر 

 عمره من فقط هر شب، واسه تو آرزو کردم. هی

 برد. شیموها انیرا برداشت، اما طوفان چشمانش را باز نکرد. دوباره دستش را م دستش

 خونه. دی_ الالالال، گل پونه. کالغ آخر رس

 .مونهیم یشب سر هر قول هی شهیم دایپ یکی



 _ آرام؟

 _ جان آرام ؟

 ؟یتنهام نزار  یدی_ قول م

 ماند. مات

 ؟یدیم؟ قول م_ هو

 بست و لب زد. چشم

 . تو بخواب.دمی_ قول م

 _ الالالال، گل زردم. چراغارم خاموش کردم.

 .گردمیکه مثل پروانه، خودم دور تو م بخواب

 .دیآهسته اش را شن یصدا

 _ بازم بخون.

 شد. نیو سنگ قیعم شی. آنقدر که نفس هاخواند

 رفت.  رونی. بدیکش شیبلند شد و ملحفه را رو آهسته

بودند و با او حرف  ستادهیظهر بود. اتابک خان و طاها کنار زهرا ا کیرفت. نزد نییپله ها پا از

که به  دیبود و مردد بود که کدام سمت برود. ستاره را د ستادهیپله ا ی. همان جا روزدندیم

 .دیآ یسمتش م

 .ششیپ میبر  ایگشت. ب ی_ آرام جان؟ ترانه دنبالت م

 .دیخودش را جلو کش یها به او بود، کم یلیسالن شد. نگاه خ یه دنبالش راهتکان داد و ب سر

 _ ستاره؟

 _ بله؟



 کنن؟یمنو نگاه م ینجور یچرا ا نای_ ا

 یافشاره، که ترانه  یکه مورد توجه خاص خانواده  به،یغر  هیخنده اش را خورد و گفت:  ستاره

باشه. بازم  ششیپ یا یطوفان و مدت طوالن شیتونه بره پ یکه م زنه،یمغرور تو بغلش زار م

 بگم؟

 اخم کرد. یکم

 ...یعنی_ 

تازه وارد جمع  یوقت لی. من هم اون اواهیجور  نیاولش ا یدون یمرکز توجه، م ی_ االن شد

 شد. یبعد عاد کردن،ینگاهم م یجور  هیبودم، تو جشن ها  یجور  نیشدم، ا شونیخانوادگ

 یادیهم داره. ز  گهید لیدل هیزد و گفت:  یبودند، ستاره چشمک دهیترانه رس یکیبه نزد گرید

 . یمورد توجه خانواده افشار 

 ستاره را صدا زد و او دور شد. یتکان داد و کنار ترانه نشست، کس سر

 ترانه؟ ی_ بهتر 

 زد و دستش را در دست گرفت. یلبخند کمرنگ ترانه

 ...ینبود رونی. اومدم بی_ آره. مرس

 هم نهاد. یرو پلک

 طوفان بودم. شی_ آره. پ

 . بغض کرد.دیترانه پر  لبخند

 داداشم، چطور بود؟ چارهی_ ب

 .دیکش آه



که شد هم  دارینابودِ، اما ...بهتره. تونستم بخوابونمش. ب شناسمیکه م ی_ نسبت به طوفان

 .برمیبراش غذا م

 سر تکان داد. ترانه

 آرام. یخوبه که هست یلی_ خوبه، خ

 که آرام گرفتش. افتدیبود ب کیتلو تلو خورد و نزد یکم ید، ولبلند ش بعد

 تو؟ ی_ ترانه؟ خوب

 لحظه. هیرفت  جیلب گفت: خوبم، سرم گ ریز  ترانه

 باهات. امیم ؟یر ی_ کجا م

 بابام. شیخوام برم پ ی_ م

 .می_ باشه عجله نکن، بر 

. با ساکت شدنش اتابک دیآن ها را د هیبه سمت جمع سه نفره رفتند. زهرا زودتر از بق آهسته

 و طاها هم به سمت آن دو برگشتند.

 دستان ترانه بود. انیرفتند. دستش هنوز م جلو

 :ترانه

 ؟یی_ بابا

 نگاهش کرد. یبا نگران اتابک

 ترانه؟ یخوب ؟یی_ جان بابا

 زد. یلبخند کوچک ترانه

 طوفان؟ شیپ دی_ خوبم. راستش ....اومدم بپرسم رفت

 بود. یاخم کرد. اخمش از نگران اتابک



 . چطور؟ششیسر رفتم پ هی_ صبح 

 :ترانه

 گرده. یکارا خان جون بر نم نیبا ا د،ی_ باهاش حرف بزن

اصال؟  یدید نهیآ یحرفا رو به خودت بزنه ترانه. خودتو تو نیهم دیبا یکیبا اخم گفت:  طاها

 دختر! یرنگ به رو ندار 

 بغض کرد. ترانه

 ...ســیدم ن_خب ...خب دست خو

 کالمش آمد. انیبه م طاها

 یجور  نیهم تو، هم اون طوفان. ا کنم،ینم ینجور یا ی_ منم ناراحتم، منم خان جونم مرده، ول

 .دیدیفقط خان جون رو عذاب م

 ترانه شکست و طاها سکوت کرد. ترانه را در آغوش گرفت. بغض

 گفت حاال. یز یچ هیپسره  نیآروم باش ترانه. ا زم؟ی! عز سی_ ه

 و دستش را دور صورتش قاب کرد. دیکش عقبش

جوابش  یتا اطالع ثانو دمیم امیپ یلی. به لکشمیگوشش رو م کنم،یم هشی_ اصال خودم تنب

 رو نده.

 اعتراض طاها بلند شد. یصدا بالفاصله

 تو؟ یدار  کاریچ یلی_ آرام؟ با ل

 د.را برگردان شیو رو دیکه خنده اش گرفته بود لب گز  ترانه

 شده نگاهش کرد. زیبا چشمان ر  آرام،

 پدر و مادرت خجالت بکش. یاز رو یکشیمن خجالت نم ی_ حاال از رو



که انگار حضور اتابک خان را کال فراموش کرده بود مثل برق گرفته ها نگاهش کرد و  طاها

 انداخت. نییبعد سر پا

طاها گذاشت و  یشانه  یزد. دستش را رو یخان که خنده اش گرفته بود لبخند کمرنگ اتابک

 .میروزها رو داشت نینداره بابا جان. خود ما هم ا بیگفت: ع

 مکث کرد و گفت: حاال طوفان کجاست؟ یکم

 _ خوابه.

 خان متعجب نگاهش کرد. اتابک

 د؟یخواب ی_ خوابه ؟ چه جور 

 باهاش حرف زدم، وسطاش خوابش برد. کمی ،یجور  چی_ ه

 زد. یلبخند اتابک

 خوبه. یلیخ نجایدخترم. حضورت ا ی_ مرس

مرد، مادرش را از دست داده  نیبه شانه آرام زد و از کنارش گذشت و دور شد. ا یبعد دست و

دارد به  یادیز  یها ی. ستون خانه بودن سختداشتیطور قامتش را راست نگه م نیبود و ا

 .یراست

 *** 

به  ینگاه نکهیآمد. بدون ا نییمبل کنار ترانه نشسته بود که طوفان با عجله از پله ها پا یرو

 رفت. یبه سمت خروج اندازدیاطراف ب

 :ترانه

 _ چش شده بود؟

 .دونمی_ نم



 :ترانه

 _ موهاشو هم شونه نزده بود.

 _ بچه ام عجله داشت.

 :ترانه

 _ جــــــــانم؟ بچه ات؟

 چشمان گرد شده اش نگاه کرد و به زحمت لبخندش را فرو خورد. به

 بچهمه. گمیباشه بهش م زیعز  یلیبرام خ یمن هر ک ه؟ی_ خب چ

بار طوفان وارد شد و همان جا  نینگاه کرد که ا یگفت. دور زد و به در ورود یآهان کشدار  ترانه

 د و به سمتش آمد.او ثابت ش یدور کل سالن را نگاه کرد. نگاهش رو کیو  ستادیا

 زل زد به آرام. ستادیسرشان که ا یباال

 به هر دو کرد. ینگاه ترانه

 .امیاالن م زنه،ی_ ستاره صدام م

 دور شد. عا،یشد و سر  بلند

 کرد. یهمچنان به آرام نگاه م طوفان

 طوفان؟ ی_ خوب

 .ی_ نرفت

 ؟ی_ چ

 .ی_ نرفت

 _ مگه قرار بود برم؟



 .دونمی_ نم

 اش گذاشت. یشانیپ یدر هم بلند شد و دستش را رو یاخم ها خوب نبود. با حالش

 خشکش کرد. تعجب،

 ؟یتب دار  ؟ی_ چرا داغ

شد. با تعجب نگاهش کرد. دست آرام  ریدست طوفان اس انیدستش م دیکه عقب کش نیهم

 کرد. یزمزمه م یلب ریاش گذاشت. ز  یشانیپ یرا بلند کرد و رو

 _ دستت چه خنکه.

 طوفان. یستی_ تو خوب ن

 آورد. نییرا پا دستش

 اتاقت. یتو میبر  ای_ ب

زد  شیبود. صدا ستادهیهم به اطراف انداخت. ترانه کنار ستاره ا ینگاه میو ن دیرا کش دستش

 و او به سمتش آمد.

 _ جانم؟

 تب داره. کنمی_ احساس م

 اش گذاشت. یشانیپ یشد و دستش را رو کیبه طوفان نزد یقدم یبا نگران ترانه

 ارم؟یتو اتاقش تا براش قرص ب شیبر ی. مستین دیشد ادیز  یره، ول_ آ

 غذا بخوره؟ دی. اول نباشهیکه نم یبا شکم خال ی_ باشه، ول

 .ارمی_ چرا! چرا! االن م

 به سرعت دور شد. و

 و دوباره به اتاقش برد. به تخت اشاره کرد. دیطوفان را کش دست



 .امیاونجا تا ب نی_ برو بش

رفت.  شیتخت نشست و به حرکات آرام نگاه کرد. به سمت کمد لباس ها یرو عانهیمط طوفان

اش در آن بود. در کمد را بست و  یرونیب یدر کمد بلند را باز کرد. فقط کت و شلوار و لباس ها

 و به سمتش رفت. دیکش رونیب یمشک یحلقه ا نیآست شرتیت کیاول را باز کرد.  یکشو

 یبازشان کرد. طوفان، ب یکی یکیچروکش برد و  یمشک هنرایپ یرا به سمت دکمه ها دستش

که  ستادیرا تنش کرد، صاف ا شرتیرا از تنش خارج کرد، ت راهنشی. پکردیحرکت نگاهش م

 .دیتخت دراز کش یطوفان رو

 طوفان. نمی_ پاشو بب

 بالش فرو کرد. یو سرش را تو دیشکم خواب یزد. رو یتوجه غلط یب طوفان

 .خوامی_ نم

سرش رفت. خم شد و با دستش پشت  یگرفته تر از حد معمول بود. لبخند زد باال شیصدا

 گرفت. شگونیگردنش را ن

 اونوقت؟ یچ یعنی خوامی_ نم

 بخوابم. خوامیم نکهیا یعنی_ 

 _ آها...منم گذاشتم.

 .دیکش یمشت کرد و کم شیموها انیتخت نشست و دستش را م یرو

 .ادی! نکن آرام! خوابم می_ آ

 .ادیم تمیاذ_ منم 

از آنها را  یکیافتاد. بلند شد و  یاتاق گرداند و چشمش به جعبه دستمال کاغذ یرا تو نگاهش

. دستمال را به سمت گوشش برد و آهسته ستادیسرش ا یخارج کرد و لوله اش کرد. دوباره باال

 .دیگوشش کش یالله  یرو



 دلش سوخت. یو کم دینفس کالفه اش را شن یصدا

 تخت نشست. ی لبه

 ؟یدیآخه چرا گوش نم زم؟ی_ عز 

 سمتش برنگشت. به

 .ادی_ چون خوابم م

 ذره غذا بخور بعد بخواب. هیپاشو  گمینخواب؟ م گمی_ خب مگه من م

..... _ 

 _ طوفان ؟

 ه؟ی_ بله؟ چ

 جانم و حاال... گفتیم شیدو ساعت پ نیگرفت، تا هم دلش

 اتاق. یزده بود به گوشه حواسش باشد سکوت کرده بود و زل  نکهیا بدون

را فرو خورده بود، اما حاال  شیکرده بود. از صبح خودش را نگه داشته بود. از صبح اشکها بغض

 " بله" گفتن طوفان آماده بود که زار بزند. کیبا 

و نگاهش کرد. حواسش نبود.  دیچرخ یاش جا خورده بود کم یکه از سکوت ناگهان طوفان،

 ک بود؟. از اشزدیچشمانش برق م

 شد. زیخ میو بعد ن دیچرخ کامل

 را مقابل صورتش برد. صورتش

 _ آرام؟

. طوفان بلند شد و کامل ختیگونه اش ر  یرو یهمان نگاه تار نگاهش کرد. پلک زد و اشک با

 زبرش گذاشت. یگونه  ی. دستش را بلند کرد و روکردینشست. آرام هنوز نگاهش م



 ؟یکنیم تی_ چرا اذ

 را خفه کرد. آهش

 کنم؟یم تی_ من اذ

. طاها هم، اتابک خان و زهرا جون هم، ترانه هم، مگه اونا خان می_ آره. طوفان ما هم ناراحت

 جون رو دوست نداشتن؟

 _ خب... چرا.

 نکـ... ی_ پس انقدر لجباز 

 .ادیکردم؟ من فقط خوابم م کاری_ مگه چ

گونه  یک وارد شدند. دستش را از رودر باز شد و ترانه و بعد از او اتاب دیبگو یز یچ نکهیاز ا قبل

 طوفان برداشت و اشکش را پاک کرد.

 بخوابد. خواستیرا خورده بود. قرصش را هم خورده بود و حاال م شیغذا

 .ستادیتخت ا کنار

 .گهید ستمیمن ن یشد داری_ ب

 طوفان در هم شد. یها اخم

 پس؟ یی_ کجا

 زد.. لبخند

 هنوز نرفتم خونه. نجا،یاومدم ا می_ خونمون، صبح مستق

 تکان داد. سر

 .ای_ باشه. فردا ب

 زد. لبخند



 .زنمی_ چشم. شب بهت زنگ م

 تا خوابم ببره؟ یمونی_ م

 _ باشه.

شد بلند شد و بوسه  قیکه عم شینشست. دستش را گرفت و نوازشش کرد. نفس ها کنارش

 اش زد. یشانیپ یرو یا

 . به سمتشان رفت.زدندیو با هم حرف م رفت. زهرا و ترانه نشسته بودند نییپله ها پا از

 دو با لبخند نگاهش کردند. هر

 .کنمیرفع زحمت م گهی_ با اجازتون د

 بلند شد. زهرا

 .یآرام جان؟ تو رحمت هیچه حرف نی_ ا

 هم بلند شد. ترانه

 آرام جان؟ یر ی_ کجا م

 خونمون. رمی_ م

 ترانه گرد شد. چشمان

 رشت؟ یر ی_ م

 زد. لبخند

 .رازهیونمون شخ زم،ی_ نه عز 

 لبخند زد. ترانه

 چه خوب. ؟یگی_ راست م



 را دراز کرد. دستش

 منتظره. رونیب ژنی_ بهتره برم. ب

 دستش را فشرد. ترانه

 آرام. یاومد نکهیاز ا ی_ مرس

 آغوشش گرفت. در

 .زمیعز  کنمی_ خواهش م

 را هم در آغوش گرفت. زهرا

 خوشحال شدم زهرا جون. دنتونی_ از د

 :زهرا

 .زمی_ منم عز 

. از او هم دیآ یکه داخل م دیرفت. ستاره را د یکرد و به سمت خروج یهر دو خداحافظ از

 کرد و خارج شد. یخداحافظ

 بود. ستادهیکنار طاها و مهان و مهرداد ا ژنیب

 بود. دهیها را امروز ند آن

 معمول مهرداد گفت: طوفان بهتره؟ یها یسمتشان رفت. بعد از احوال پرس به

 .خواستیکرد و از او جواب م یآرام نگاه م هب

 _آره. به زور غذا بهش دادم. االنم خوابه.

 :مهان

 دو سه روزه. نیا دی_ خداروشکر. ما که زورمون بهش نرس



 آرام زد. یبه شانه  یضربه ا ژنیب

 .گهی! آرام خانومه دستاین ی_ کم کس

 یتر شدند. کم یجد ینگفت. با آمدن اتابک به سمت آن ها پسر ها کم یز یزد و چ لبخند

 کردند. یو آرام خداحافظ ژنیصحبت کردند و بعد ب

خجالت  زیبا هر دو دست داد و از آرام به خاطر رام کردن پسر سرکشش تشکر کرد، آرام ن اتابک

 گفت.  یکنمیزده خواهش م

*** 

 به اتفاق صبح. من بودم واقعا؟ کندیمکنم و فکرم پرواز  ینگاه م دیسقف سف به

صفحه  یدارم و نام رو یشود. برش م یم دهیکش ینگاهم به سمت عسل لمیزنگ موبا یصدا با

 خوانم. یرا م

 "مهرداد "

 دارم. یکنم و بعد بر م یمکث م یکم

 آرام. یحق دار  یبگ ی_ هر چ

همراه  رون،یخواستم امروز دعوتت کنم ب ی: مدیگویکشد و م یم یقی. نفس عممیگوینم یز یچ

 یاز خدا ب هی یبهت بگم و تشکر کنم. خودم کارت رو بهت بدم، ول یحضور  خواستمیترانه. م

 نقشه هامو خراب کرد. یهمه  یخبر 

 :میگو یمقدمه م یب زند،یم می. صدامیگو ینم یز یهم چ باز

 .انوی_ امروز اومد کافه پ

 ؟یک ؟ی_ چ

 _ طوفان.



 کنم. یکند. ناله م یبار او سکوت م نیا

 _ مهرداد؟

 شد؟ ی_ چ

 حرف بودم تا شروع کنم به گفتن ماجرا. نیکه منتظر هم انگار

 .دمیمتعجبش را شن یکه تمام شد، سکوت کردم. صدا حرفم

 ؟یحرف رو زد نی_ تو...تو واقعا بهش ا

 وردمش.و به زبون آ دیبه ذهنم رس یدونم چه جور  ی_ آره. اصال... اصال نم

 ؟ی_ بهش اعتقاد دار 

 شوم. یم جیگ

 ؟ی_ به چ

 ؟یندار  مانیا مانش،ی_ به حرفت. واقعا به ا

 .دیسف اطیبه ح زنمیروم و زل م یشوم. به سمت پنجره م یکشم و بلند م یم آه

 دونمی...اصال نم دونمی....نم یمعتقد باشه عاشقشم ول دی. شادهی_ آره. اون هنوز منو نبخش

 چرا اون حرفا رو زدم.

 .دهمیکنم و ناخودآگاه با اخم و تند تند ادامه م یمکث م یکم

هندستون کنه؟ چرا قبلش نبود؟ چرا قبلش  ادی لشیمن ف دنیبار د هیداره با  یلی_ چه دل

 ومد؟ین

. تو مگه یتا حدود یدفعه بوده؟ قبول دارم حرفاتو...ول هی یدون ی_ آرام جان؟ تو از کجا م

 عاشقته؟ یگفتینم

 .گمی_ هنوز هم م



 گذاشته؟ شی_ پس چرا برات تعجب داره که پا پ

 یخواد، گفت به عشق من اعتماد نداره، حت یرابطه رو نم نیقاطع گفت ا یلی_ چون خودش خ

پوزخند زد که انگار براش جک  یجور  هینه،  ای یدار  مانیبهش گفتم به عشقم ا یامروز وقت

 گفتم.

 ه؟ی_ خب االن مشکل تو چ

 کنم. یرا فوت م نفسم

مات و  افهیق ادی ی...وقت یرو کردم، ول یکار منطق دونمی. مستیکه دلم آروم ن نهی_ مشکلم ا

 ....انگار که کارم هم درست بوده هم غلط. دنیقلبمو انگار فشار م وفتمیناراحتش م

ً ی_ دق  .قا

 ؟یچ قای_ دق

غلط از  ،یاعتماد کن ینتون یار جهت که حق د نی_ کارت هم درست بود هم غلط. درست از ا

 تو وجود داره. یحس ها االن تو نی. البته ایسوال برد ریخودت رو هم ز  مانیجهت که تو ا نیا

 برد. یم بهتم

 ؟ی_ چ

قلبت  یحرفا یکارت بدجور  نی. از ته قلبت. االن با ایداشت مانی_ تو به طوفان ...به عشقش ا

 ی. برایدونیاون نم قیتو، خودت رو ال نکهیا یو برا نهیا ی. حس بد االنت برایگرفت دهیرو ناد

 .یستیکه خودت توش ن یدیطوفان چ یرو برا یا ندهیذهنت آ یتو نکهیا

 شنوم. یرا دوباره م شیکنم. صدا یکند. سکوت م یم سکوت

 ؟یندار  ی_ به حرفام فکر کن... کار 

 .ی_ مرس

 _ خداحافظ، دخترخانوم.



 لبخند زدن هم ندارم. حال

 فظ._ خداحا

 دهم. یم انیرا پا تماس

 یاست. کم نیکنم. او هم مثل من غمگ ینگاه م نهیآ یو به دختر تو نمینش یم نهیآ یبه رو رو

 کنم. یتر نگاه م قیشوم. دق یخم م نهیبه سمت آ

 ؟ی_ چرا ناراحت

... _ 

 ستم؟ی_ مگه با تو ن

 .دونمی_ نم

 ؟یدونینم وی_ چ

 چرا ناراحتم. نکهی_ ا

 .دهدیکشم. ادامه م یم آه

 روش. زننیطبل گذاشتن تو سرم و محکم م هی_ انگار 

 .دهدیحس را دارم. ادامه م نیهم هم من

 گرفته. شیانگار آت ینگ ی_ قلبم هم بگ

 .دهدیحس را دارم. ادامه م نیهم هم من

 .سوزهی_ چشمامم انگار م

 .دهدیحس را دارم. با بغض ادامه م نیهم هم من

 _ دلم هم براش تنگ شده.



 .دیگو یشکند و م یحس را دارم. بغضش م نیهم هم من

 خوام. ی_ من طوفانو م

 .زدیر  یم می. اشکهازدیر  یم شیاشکها

 دیداند با ینم خواهد،یعاشقم دوباره سر برآورده. خود عاشقم دلش تنگ است و او را م خود

 .ستین یعاشق یجا گریجا د نیا داندینم ند،یبرود و همان کنج بنش

 *** 

*** 

اندازم و با  یسرم م یشال را رو پوشم،یرنگم را م یو پالتو بلند مشک کنمیرا مرتب م لباسم

که  نمیب یمامان و بابا را م روم،یم نیی. از پله ها که پارومیم رونیبه خودم از اتاق ب یکل ینگاه

 مبل نشسته اند و منتظر من هستند. یکنار هم رو

 _ من آمادم.

 .کشدی. آرشام از آشپزخانه سرک منمیبیرا در نگاهشان م نیو من تحس کنندیدو نگاهم م هر

 :دیگویو م زندیم یسوت

 کشته مرده هاتو جمع کنه؟ خوادیم یک ؟یخراب کن یعروس یخوایآرام! تو م ی_ چه کرد

 :میگویو م خورمیام را م خنده

 .گهیروزا د نی_ داداش رو گذاشتن واسه هم

 .شودیبابا بلند م یصدا دیبگو یز یچ دیآ یم تا

 شده. ریاالن هم د نیهم م،ی. بهتره بر دیدعوا نکن کنمی_ خواهش م

 .ابانیخ یکیدوزم به تار  یشوم نگاهم را م یکه م نی. سوار ماشمییگوینم یز یچ

 اتابک، زهرا و ترالن. ست،یشوم. فقط او ن یدوباره با او رو به رو م امشب



طوفان بود؟! حاال  زانی. آن روزها که مثال من بودم، چطور آودهمیهم فشار م یرا رو چشمانم

 چه خواهد کرد؟ ستمیکه مثال من ن

 شدم. آرشام به سمتم آمد. ادهیآهسته پ نیتوقف ماش با

 بانو؟ دید یم ی_ افتخار همراه

 کنم. یم شیزنم و دستم را چفت بازو یم یلبخند

 _ البته!

 .میرویم یهم به سمت ورود با

 .ندیگویاند و به مهمان ها خوش آمد م ستادهیان و زهرا کنار هم اخ اتابک

پدر و مادر مهرداد  ده،ی. هاشم و سپکنندیم یو سالم و احوال پرس روندیو بابا جلوتر م مامان

 هم هستند.

 .شودینگاه متعجبش به من دوخته م ستمیا ی. مقابل اتابک که مدهیبه ما رس نوبت

 _ سالم اتابک خان. مبارک باشه.

 .گذارمیدستانش م انیمن هم دستم را م کند،یرا به سمتم دراز م دستش

 ؟ی. خوبی_ سالم آرام جان. خوش اومد

 _ ممنونم.

 .دهمی. ادامه مکندیبه آرشام نگاه م پرسشگر

 _ برادرم هستن، آرشام.

 .زندیدهد و بعد زهرا را صدا م یاو هم دست م با

 اومده؟ یک نی_ زهرا؟ بب



و تن رنجورم را در  دیآ یمن، با ذوق به سمتم م دنیچرخد و با د یخانوم به سمتم م زهرا

 .ردیگیآغوشش م

 ! دلم برات تنگ شده بود.زمی_ عز 

 کشم. یرا نفس م عطرش

 زهرا جون. نطوری_ منم هم

 :دیگویو م کندیاشاره م ی. آرشام به اتاقکندیسالن م یرا راه ما

 _ مامان رفت اونجا لباسش رو عوض کنه.

 هم هستند. گریروم. به جز مامان، چند زن د یدهم و به سمت اتاق م یتکان م سر

 یکشم، که نگاهم به ترالن م یلختم م شهیهم یبه موها یآورم. دست یو شالم را در م پالتو

کنم نگاهش  یفر کرده. حس م ییبایکوتاه است، اما همان ها را به شکل ز  شیافتد. موها

 است. روزمندانهیپ

 شوم.  یگردانم و به همراه مامان خارج م یرا بر م میکشم و رو یم یقیعم نفس

چشم  یتو یادیدانم امشب هم ز  یشود. م ی. مادرم از من جدا ممیشو یسالن وارد م به

 ام را دوست دارم. یکاربن یهستم. لباس آب

 که کنارش دارد را هم، دوست دارم. یچاک کوچک با،یاست، بلند و ز  نیهم لباسم بدون آست باز

 .دیآ یکه به سمتم م نمیب یرا م نیسار 

 کلک. یچه خوشکل شد ؟ی_ سالم آرام، چطور 

 :میگو یخندم و م یم

 .یبهتر  یلی_ سالم. تو انگار خ

 خندد. یم



 _ آره.

 کنم. یشود. زودتر سالم م یهم پشت سرش ظاهر م مهان

 مرغا شد. یاداشت قاطگم. د یم کی_ سالم مهان. تبر 

 خندد. یهم م او

 مرغا. یقاط یبگم تو هلش داد دی_ سالم آرام جان. با

 :میگو یخندم و م یم

 ومدن؟ی_ هنوز ن

 دهد: یجواب م نیسار 

 .انین دیهم شا گهیساعت د هی_ نه. تا 

 .میگو ینم یز یاندازم و چ یباال م ابرو

شود.  یگرم م ی. دوباره بازار سالم و احوال پرسندیآ یم نجایکه به ا نمیب یو طاها را م یلیل

 .دیگو یطاها م

 تشکر بهت بدهکارم. هی_ آرام من 

 ؟ی_ بابت چ

 .ی_ در آوردن خواهرم از تو دبه ترش

 :میگو یگزم و م یم لب

 حرفا رو بشنوه. نیکه ا یترانه خال ی_ جا

 اش را سپر کرد و گفت: نهیس

 .مگیجلو خودشم م ؟یترسونیم ی_ منو از ک



 :میگویو م خندمیم

 .یاز آقا داماد تشکر کن یبر  دینکردم. با ی_ من کار 

 :دیگویم جانیه با

 رفت دست بوس! دی_ اونو که با

. رو مینشن ی. مکنندیم ییکه خودشان نشسته اند راهنما یز یو مرا به سمت م خنددیم جمع

 :میگویبه مهان م

 هست؟ ی_ امشب برنامه خاص

 .دهدیابرو باال م مهان

که  ایسر  هیبخونه ....البته  تونهیدل تنگش م خواهدیهر چه م یهر ک ی_ خاص که نه، ول

 بخونن. دیبودن بــــا شهیهم

 :پرسمیم

 خونم؟ی_منم م

 :طاها

 .یبخون دی_ البته! اتفاقا تو با

افتد که دارد با چند نفر  یو چشمم به طوفان م چرخانمیسالن م ی. نگاهم را تومیگوینم یز یچ

. رمیگیو رو م کنمی. آهم را خفه مستادهیبه او ا دهیکه چسب نمیبی. ترالن را مکندیصحبت م

 افتد. یم یلیلب ل ینگاهم به لبخند رو

و من تنها  شودیشلوغ م ستیشود. کم کم پ یآهنگ بلند م یدهم. صدا یرا جواب م لبخندش

 م.شنو یرا کنارم م ییآشنا یو طاهاست که صدا یلیمانم. نگاهم به رقص ل یم

 چرا؟ ی_ تنها موند



است و  شیکه دست ترالن دور بازو یچرخانم. خودش است. در حال یرا به سمتش م میرو

 .کندینگاهم م یاو با پوزخند

زده از چاک لباس  رونیب یبه سمت پا یاندازم و نگاه طوفان کم یپا م ی. پا روشومینم بلند

 .کندیو اخم م شودیمنحرف م

 .نمیبش دمیم حیعرضه ندارم فعال. ترج یبرا یز ی_ چ

 شنوم. یترالن را م یاندازد. صدا یباال م ابرو

 بود. یا گهید زیآرام جون. اما انگار قسمت چ نمتیدوست داشتم بازم بب یلی_ خ

 .زنمیصورتش م ی. حرفم را رک توکنمیحواله اش م ینگاه مین

 بار قسمت به نفع من عمل کرده. نی. انمتیبب خواستی_ اما من دلم نم

 .خوردیکه طوفان خنده اش را م نمیبی. مخوردیوضوح جا م به

 .ندینشیو کنارم م دیآ ی. طوفان به سمتم مشودیو او با اکراه دور م زندیترالن را صدا م یکس

 ! راحت شدم.شی_ آخ

 .کنمیکج م سر

 بشه؟ زونتیآو یبزار  ی_ مگه مجبور 

 .کشدیم یجانسوز  آه

 .ِ شعوریب یطاها ریتقص ؟ی_ تا حاال شده شرطو بباز 

 .ردیگیام م خنده

 :کندیدر گوشم زمزمه م شود،یو به سمتم خم م گذاردیشانه ام م یرا رو دستش

 پارتنرت باشم. خوامیکه خودش بگه نم ارمیبه سرش ب ییکور خونده. بال ی_ ول



از چشمانم  یکم یدر فاصله  اندازم و به چشمانش که یو ابرو باال م خورمیرا م لبخندم

 .زنمیاست زل م

 .خورهیو از کنارت جُم نم پسندهیرو م یمنو حرص بده، هر خفت نکهیا یمثال؟ اون برا ی_ چجور 

 :دیگویخنده م انی. مزندیبرد و قهقهه م یرا عقب م سرش

 .... ی...خوب ....گفت نوی...ا نی_ آفر 

 .دیآ یطاها م ی. صداخنددیدوباره م و

 با ترالن؟ گذرهی. خوش مخونهیکبکت خروس م ه؟یبه خنده. چ شهی_ هم

 :دیگویو م کندیم اخم

از  شهیکتم داره پاره م نیآست کنمینگو که از دستت شکارم. کم کم دارم حس م یچی_ تو ه

 بهم! شهیم زونیبس آو

 :دیگویو طاها م خندمیم

 .یشرط نزار  یخواستیم ؟یدار  کاری_ با من چ

که از آن حرص  یبا چشمان ستدیا یسر طوفان م ی. باالمیکنیآمدن ترالن هر سه سکوت م با

 :دیگویو م کندینگاهم م باردیم

 ؟یدیخند یم ی. به چومدیخنده ات تا او سر سالن م ی_ طوفان؟ صدا

 :دیگویم کندیکه به من نگاه م یدر حال یکامال جد طوفان

 .ستیبچه ها خوب ن ی_ برا

 :میگویخورم و روبه طاها م یرا م لبخندم

 کو؟ یلی_ ل

 . رقصهیوسط م نی_ داره با سار 



 یافتد و به سمتم م یبه من م نی. نگاه سار ستین ی. از مهان خبر کنمینگاه م ستیپ به

 :دیگویو م کشدی. دستم را مدیآ

 .نمی_ پاشو بب

 .شومیم مانعش

 توروخدا. نمیبزار بش ن،ی_ ول کن سار 

 .رودیغره م چشم

 زود باش! ؟یننه غرغرو ها نشست نیا نیع هی_ چ

 خب! رسدی. زورم نمرمیرا بگ شیجلو کنمینم یسع نباری. اکشدیدستم را م دوباره

 .ردیگیدستم را م نی. سار دهمیآن وسط خودم را تکان م یکم

 ! درست برقص.ی_ ه

 .کشمیم یپوف

 ؟یچجور  یعنی_ درست 

 :دیگویو م زندیم یچشمک یلیل

 ترالن سوز، طوفان کش. یعنی_ 

 .زنمیم ی. چشمکخندمیم بلند

 !ی_ ترالن سوز رو خوب اومد

 :دیگویبا لبخند م نیسار 

 ؟ی_ پس آماده ا

 .زنمیم یبزرگ لبخند



 _ معلومه.

 است. یمی. کامال قدستین دی. البته جدشودیشروع م یدیجد آهنگ

 تمیبه طوفان. ر  دوزمیو نگاهم را م زنمی. دور مدهمیو تاب م چیو به کمرم پ برمیرا باال م دستم

و  رمیگیچشم از نگاه مات ترالن م خوانم،یحرکات من هم. با خواننده م کند،یم رییآهنگ تغ

 .گذارمیم شیتمام هنرم را به نما

 نیاز مشرق زم یتو شهر  شی"صد سال پ

 نیو بب ایبود که بابا ب ییایب برو

 همون ورا ییجا هیتو اون شهر  گنیم

 ت قصر و برو و حرمسرا"داش یسلطان

 ستیبه پ رهیکه تمام نگاه ها خ دانمی. مرقصمیم نیو هماهنگ با سار  دهمیام را تکان م شانه

 است.

 اون کم نداشت یچیه ای" از مال دن

 داشت غهیو چل ص یزن عقد چارتا

 اون کم نداشت یچیه ایمال دن از

 داشت" غهیو چل ص یزن عقد چارتا

. دست چپمان را هماهنگ و کنمیم نی. دستم را بند کمر سار نشندیکمرم م یرو یلیل دست

 .میدهیمثل هم در کنارمان تکان م

 داشتش… و بلند  کی" بار 

 داشتش… و لوند  فیظر 

 کمند سویو گ یفرفر  مو



 همه رنگ از

 داشتش"… قشنگ رنگو وارنگ نازو

 .مرقصیمادرم و م یچشمان گرد شده  یتو زنمی. زل مگذارمیکمرم م یرا رو دستم

 بود یلب گل گشونید یکیو  یگل گل رهنشیپ یکی"

 بود یواسش سوگول یاونهمه گل توپول ونیم اما

 بود یواسش سوگول یتوپول

 بود یواسش سوگول یتوپول

 بود یواسش سوگول یتوپول

 جونش بود یسوگول دونستنیم همه

 جونش بود یسوگول دونستنیم همه

 تو قندونش بود نمک نمکدونش بود قند

 یخبر نداشت شبا سوگول اما

 رو مهمونش بود یباش میحک پسر

 رو مهمونش بود یباش میحک پسر

 رو مهمونش بود یباش میحک پسر

 لباش سرخ تنش سبزه بود یسوگول

 رو اون کنج لباش خنده بود شهیهم

 لباش سرخ تنش سبزه بود یسوگول

 رو اون کنج لباش خنده بود شهیهم



 مپل تو دل برو تپل

 پوست کنده بود هیهلو

 مپل تو دل برو تپل

 پوست کنده بود هیهلو

 داشتش… و بلند کیبار 

 داشتش… و لوند فیظر 

 داشتش… کمند از همه رنگ نازو قشنگ رنگو وارنگ سویو گ یفرفر  مو

 بود یلب گل گشونید یکیو  یگل گل رهنشیپ یکی

 بود یواسش سوگول یاونهمه گل توپول ونیم اما

 بود یواسش سوگول یتوپول

 بود یواسش سوگول یتوپول

 بود" یواسش سوگول یتوپول

و او  میآ یناز و عشوه م نیسار  ی. براکنمیخواننده من هم رقصم را آهسته م یصدا مثل

 برقصد. ایبخندد  داندینم

 کردیخواب م ی" سلطانو شبها سوگول

 کردیسر صدا چفت درو وا م یب

 نییپا رفتیم یواشکی یکیتار  تو

 کردیخواب م یرو ب یباش میحک پسر

 نیمشرق زم زدیتو شهر  شیسال پ صد



 نیو بب ایبود که بابا ب ییایب برو

 همون ورا ییجا هیتو اون شهر  گنیم

 داشت قصر و برو و حرمسرا یسلطان

 اون کم نداشت یچیه ایمال دن از

 داشت غهیو چل ص یزن عقد چارتا

 اون کم نداشت یچیه ایمال دن از

 داشت غهیو چل ص یزن عقد چارتا

 داشتش… و بلند کیبار 

 داشتش… و لوند فیظر 

 داشتش… کمند از همه رنگ نازو قشنگ رنگو وارنگ سویو گ یفرفر  مو

 بود یلب گل گشونید یکیو  یگل گل رهنشیپ یکی

 بود یواسش سوگول یاونهمه گل توپول ونیم اما

 بود یواسش سوگول یتوپول

 بود یواسش سوگول یتوپول

 بود" یواسش سوگول یتوپول

 : دیگویو م خنددیم نی. سار کنندیم قمانیو تشو زنندیدست م ی. عده اشودیتمام م آهنگ

 بودم؟ دهینرقص ینجور یچند وقت بود ا یدونیبود آرام. م ی_ عال

 :میگویو م خندمیم

 ن؟یکرد یعقده هاتونو خال گهی_ خب د



 :ندیگویباز م شیدو با ن هر

 _ آره!

 اند. ستادهی. مهان و طاها کنار هم امیرویم زمانیهم به سمت م با

 :دیگویو م کندیاشاره م نیبا چشم و ابرو به سار  مهان

 .یبرقص یهم بلد ینجور یا دونستمیخانوم. نم نی_ آفر 

 :دیگویبا ناز و عشوه م چسباندیکه خودش را به مهان م یو در حال زندیم یچشمک نیسار 

 زم؟یعز  ی_ چجور 

 :خنداندیو ما را م دهدیکشدار جوابش را م یبا لحن مهان

 مــــــهان کـــــــش. ینجــــــــــــور ی_ هم

 :دیگویو م کندینگاه م ستادهیکه کنارش ا یلیبا خنده به ل طاها

 .شناختمشیزودتر از شماها م یخبر داشتم. ناسالمت یلی_ منم از هنر ل

 لبخندش تلخ است. کنمیو من حس م خنددیهم م یلیل

را حس  نشندیکمرش م یدست طاها که رو توانمیم دهیو ند گذاردیا مطاه یشانه  یرا رو سرش

 کنم.

 طوفان. یخال یبه جا دوزمیو م رمیگیرا از آنها م نگاهم

به  شهیرفت و ترالن هم مثل هم رونیرقص متوجه شدم که کالفه شده بود. بلند شد و ب نیح

 دنبالش روانه شد.

 :شنومیمامان را م یصدا

 _ آرام؟

 :دیگویو م کندیشده نگاهم م زیبا چشمان ر  د،یآ ی. با لبخند به سمتم مکنمیم نگاهش



 رقصت خوب شد؟ نقدیا ی_ تو ک

 :میگویو در گوشش م کنمیرا تا بنا گوش باز م شمین

 .کردمینگات م یدیرقصیبابا م یبرا ی_ وقت

 اندازد. یو صورتش گل م گزدیو بالفصله لب م کندیچشمان گرد نگاهم م با

خودم در هم  یگوشم چهره  هیکه با احساس درد در ناح کنمیذوق به چهره اش نگاه م با

 .شنومیمامان را م ی. صدارودیم

 ...یبگ ینستیتو روم وا گهی_ حقته گوشت رو ببرم تا د

 صحبتش. یتو پرمیم

 نکارتی( به خاطر ا زنمیم ی....تــــــــــــازه ...) چشمک یگفتم مامان؟ گناه که نکرد ی_ مگه چ

 شوور! تیبهتر از کسب رضا یآورم (، چ یم نییرا پا میبهشته )صدا یجات تو

 افتم: یبه التماش م شودیم دهیکش شتریکه ب گوشم

 غلط کردم، شکر خوردم. ول کن. ؟ی! مامانیا ی_ ا

 :دیگویو م خنددیم یلیل

 کرده مگه؟ کاریچ د؟ی_ خاله ناه

 :میوگیو م کنمیرا تا بناگوش باز م شمین دوباره

 رقــــ... گهیبهم م یچی_ ه

 .کنمیبندم و با چشمان مظلوم نگاهش م یفشار دوباره اش لب م با

 :دیگویو م گزدیم یلب

 .کنمینصفت م ادی_ اگه به زبونت ب

 .رودیو م کندیم میهم رها بعد



 .گذارمیگوشم م یو دستم را رو کشمیم یقیعم نفس

 ان؟یبود جر  یچ ؟ی_ خوب نیسار 

 :میگویو م کنمیم نگاهش

 گفت؟ من دوست ندارم نصف شم. یچ یدی_ مگه نشن

*** 

را نگه داشته اند و من به اصرار زهرا  دیو ستاره دستمال سف هیو ترانه نشسته اند. سم مهرداد

 .سابمیخانم قند ها را در دست دارم و م

 .شنومیعاقد را م یصدا

 م؟یشروع کن ان؟یپو یافشار؟ آقا ی_ آقا

 .دییخان _ البته بفرما اتابک

 .شومیم قیدق شی. به صداسابمیبه صحبت و من قند م کندیشروع م عاقد

 ی هیبا صداق مهر  دیده یمحترمه مکرمه، ترانه خانم افشار، به بنده وکالت م زهی_ دوش

 در آورم؟ انیمهرداد پو یمعلوم، شما را به عقد دائم جناب آقا

 :میگویلبخند م با

 .نهی_ عروس رفته گل بچ

 :خواندیدوباره م عاقد

شما را به عقد  دیده یبه بنده وکالت م ایافشار، آ ی. سرکار خانم ترانه پرسمیبار دوم م ی_ برا

 اورم؟یمعلومه در ب ی هیبا احتساب مهر  انیمهرداد پو یدائم جناب آقا

 :میگوی. مکندیو نگاهم م ستادهیا نهیافتد. دست به س یبه طوفان م نگاهم

 .ارهی_ عروس رفته گالب ب



 یشما را به عقد دائم آقا لمی. سرکار خانم ترانه افشار، بنده وکپرسمیبار سوم م ی_ برا

 اورم؟یدرب انیمهرداد پو

 .چدیپیم انمانیم شیو صدا کنمیترانه را حس م قیعم نفس

 _ بله.

 :خواندیبا آرام شدن صداها عاقد م شود،یهمه بلند م غیدست و ج یصدا

 اورم؟یشما را به عقد دائم ترانه افشار در ب دیدهیبه بنده وکالت م ان،یمهرداد پو یآقا _ جناب

 :میگویمهرداد جواب بدهد با لبخند م نکهیاز ا قبل

 _ داماد رفته آمپولش رو برداره.

 بار بار پر از خنده است. نیعاقد ا ی. صداشودیجمع بلند م یخنده  یصدا

 اورم؟یشما را به عقد دائم ترانه افشار درب دیدهی....به بنده وکالت م پرسمیبار دوم م ی_ برا

 .رمیگیهم اجازه سخن گفتن را از مهرداد م نباریا

 سر بزنه. ضاشی_ داماد رفته به مر 

شما را به عقد دائم  دیدهیبه بنده وکالت م پرسم،یبار سوم و انشاءهللا بار آخر م ی_ برا عاقد

 م؟ارویترانه افشار را در ب

 :شنومیمهرداد را م یو صدا کنمیم سکوت

 _ اگه آرامِ  فضول اجازه بده، بله.

 مهرداد به خون من تشنه است. دانمیو من م خندندیهم همه م باز

 دستم. یتو یبه قند ها دوزمیو من نگاهم را م خواندیخطبه را م عاقد



 کنمیم یو سع شومیور مد کنم،یخود باز م یبرا یبه راه است که راه کاتیبعد بازار تبر  یکم

فکر کنم که  نیتا کمتر به ا شومیطوفان فکر کنم، دور م یدست ترالن دور بازو یکمتر به حلقه 

 دختر است! کیدارد، که او  ژهیو ازیامت کیترالن 

 اطرافشان خلوت شود. شومیو منتظر م زنمیحلقه زده در چشمانم را پس م اشک

 :میگوی. با لبخند مرومیآهسته جلو م یبعد با قدم ها یکم

 .نیو خرفت ش ریهم پ یبه پا شاالی. اگمیم کی_ تبر 

 دهیترس یعنیکه  کنمی. خودم را جمع مکشدیو دستم را م شودیو مهرداد خم م خنددیم ترانه

 .کنمیرا حفظ م میطانیلبخند ش یام، ول

 _ مهرداد؟چته؟

 هان؟ ؟یبود که کرد یچه کار  نی. ایچی_ ه

 :میگویو م گزمیم لب

 طونه؟یگن عجله کار ش یم یدی. مگه نشنیخواستم عجله کن ی_ من فقط نم

گوش تا گوشم دوام  شیدر مقابل ن دانمی. مکندینگاهم م یهنوز در هم است. کم شیها اخم

 آورد. ینم

 :میگویو م خندمیبه سمت دو طرف، م رودیکه م لبش

 که؟ یدونی( م زنمیم ی. ) چشمکیبود که کرد یکار  ی_ تالف

 ی. سرم را کمندینشیکمرم م یرو یکه دست گذارمیعقب م ی. قدمکندیو دستم را رها م دخندیم

من  شیمقابلم. او اما حواسش پ یبه چشمان سبز عسل زنمیچرخانم و زل م یبه عقب م

 حال، هست. نیو در ع ستین

 :طوفان



دونه  هیو  ییبه بعد تو نی. از اگمیم کیترانه جان. مهرداد به تو هم تبر  گمیم کی_ تبر 

 خواهر من.

 .ردیگیو دست مهرداد را در دست م کندیرا از کنارم دراز م دستش

 :مهرداد

 شما دو تا. یروز  شاالی. ای. مرسدونمی_ م

دانم  یخودم که م یول داند،ی. مهرداد نمدوزمیو به لبخند معنا دار ترانه چشم م میگوینم یز یچ

و  خورمیتکان م یکمرم است، کم یمن. دستش هنوز رو ی. حداقل برادیآنروز هرگز نخواهد رس

 .زندیذهنم چشمک م یتو ییبه شکل عجب یاز حصار دستانش خارج شوم، جمله ا خواهمیم

 به کاممه" ی" تو حصار بغلت همه چ

 :دیگویو در گوشم م کندینم میرها

 _ تکون نخور. کارت دارم.

 .نیر یتلخ و ش یادیآشنا، ز  یآهنگ د،یآ یآهنگ م ی. صداشومیاست انگار! ثابت م جادوگر

 آورد. یدستش را مقابل صورتم م زند،یکنم. چشمانش برق م یم نگاهش

 بانو؟ دیدی_ افتخار م

 .زنمیم یرا چه کنم؟ لبخند لرزان می. لرزش صدادهمیرا قورت م بغضم

 _ البته!

 :دیگویرو به آن دو م گذارم،یدستانش م انیدست سردم را م 

 . مامان کارتون داره.دینی_ شما حاال بش

و دستم  رومیگذارد .....جلو م یکمرم م یو دستش را رو ستدیا ی....مقابلم م کشدیدستم را م و

 دستم هم در دستانش است هنوز.... کی.... گذارمیشانه اش م یرا رو



 ... زندیگوشم زنگ م یخواننده تو یو صدا کشمی....عطرش را نفس م کندیرا کمتر م فاصله

 "استیرو هیشکل  میکنارم زندگ یو هستت ی" وقت

 چشمانش .... یتو زنمیو زل م کنمیرا بلند م سرم

 جاست" نیبهشتمم هم ستیازم دور ن ی" دلخوش

 و من چطور دل کندم از نگاهش ...؟! چطور باور نکردم صداقت چشمانش را ...؟! کندیم نگاهم

 "ادهیتوقعام ز  ی" اخه تو همش باهام

 افتد .... ی....چشمم به صورت سرخ ترالن م تیبه جمع زنمیو زل م گردانمیرا برم سرم

 دوست دارم ساده" هی یگیکه م یوقت مرمی" م

 اش .... نهیبه س دهمیم هیو سرم را تک زنمی...لبخند م گردانمیرا به سمت طوفان بر م میرو

 "شهیعقربه ، رد نم نیا شهیرد نم یلعنت دنی" ساعتو جلو کش

 ...؟ترالنو . شیدی_ د

 "میمنو تو مال هم هست دوننیخوب م ای" همه دن

 .... خندمیم

 _ آره ....

 "میکه بست یواسه عهد میشی" از هم جدا نم

 .... کنمیرا حس م قشیعم نفس

 _ آرام ؟!

 "یروز نباش یکه اگه  دوننیهم م نویا ی" حت

 _ هوم ...؟!



 "یکه تنها ش زارمیاما نم کشمی" خودمو م

 شد ؟! ینجور ی_ چرا ا

 سختو" ی" چقد خوبه تورو دارم کنار تو شبا

 .... بندمیو چشم م کشمیم آه

 ....!!! دونمی_ نم

 "یروز تو نباش کیاگه  زارمی" چقدر آسون پشت سر م

 _ بغض نکن آرام ....بغض نکن ...

 سرسخته" یلیمرد خ نیاما ا کنمیسخته تحمل م یلی" باورش برام خ

 ... کنمینگاهش م.... کندیدارد سر باز م بغضم

 ... یشه طوفان ....نم ینجور یا خواستمی_ من نم

 .... گزمیم لب

 "شهیسخته هم ینجور یا ستیتو بودن کار من ن ی" ب

 .... شنومیرا م شیصدا

 ....!؟ میهم نبود ی وونهی_ مگه ما د

 "شهیعقربه رد نم نیا شهیرد نم یلعنت دنی" ساعتو جلو کش

 ام .... یشانیبه پ دهدیم هیو سر تک چکدیم اشکم

 "میمنو تو مال هم هست دوننیخوب م ای" همه دن

 ...... می....هست می_ چرا ...بود

 "میکه بست یواسه عهد میشی" از هم جدا نم



 ... دیگویم

 ...؟! رشیز  یآرام ...!؟ ...چرا زد ی_ مگه تو قول نداد

 "یروز نباش یکه اگه  دوننیهم م نویا ی" حت

 .... کنمیو سرم را در آغوشش پنهان م زنمیم هق

 "یکه تنها ش زارمیاما نم کشمی" خودمو م

 .... گذارمیاش م نهیس ی....دستم را رو ردیگیو سفت در آغوشم م کندیرا رها م دستم

خودم را  شتری....ب نشندیشانه ام م یرو ی.....دست توانمیتوانم او را نداشته باشم ... نم ینم من

 .... دهمیمبه طوفان فشار 

 _ طوفان ....؟! چش شده ....؟!

 ... نجاستی....شهاب ....او ا لرزمیم

 .... ستین شیز ی_ چ

 .... شنومیطوفان را م یاش را ....صدا قهی زندیچنگ م دستم

 ...چت شده ...؟! زمی_ آرام ...؟! عز 

 ....لرزمیم

 _ بره ....بگو بره ....

 .... بندمیو من ناتوان چشم م کشدیعقب م مرا

 .... نجاستی....اون ا می_ منو....ببر ....بر 

 .... شنومینگرانش را م یصدا

 .... زمی...نلرز عز  میر ی_ باشه ...م



 کندیاز جمع ....سرم درد م شودیدارد دور م کنمی....حس م چسباندیمرا به خودش م دوباره

نگاهم  هیباشد با گر  نهیآ یتو نکهیبدون ا نباری..... دخترک ازنندی...صداها در سرم زنگ م

 .... دیآ یمهرداد م یسوخته .... صدا می....خود عاشقم هم دلش برا کندیم

 از اتاقا .... یکی...طوفان ...ببرش باال تو  دی_ دورش رو خلوت کن

در  گریو من انگار د کندی....بلندم م گردینا توانم قرار م یپاها ریکه ز  کنمیرا حس م دستش

 طوفان است .... یصدا شنومیکه م یز یچ نی....آخر  شودی...دستم شل م ستمین نجایا

 آرام ...نلرز .... نجامی_ من ا

 .... یاهیو س یاهیبعد س و

  *** 

 .سوزدیم ی. دستم کمکنمیباز م چشم

 شده. نطوریچرا ا دانمینگاهش کنم، م نکهیا بدون

 .نمیبنش کنمیم یو سع کشمیم آه

 .کنمیو آهسته انژوکت را از دستم خارج م شومیم بلند

. کنمیفکر م نییپا یز یو به آبرو ر  گزمی. لب مشکمیگونه ام م یرو ی. دستستمیا یم نهیآ مقابل

که با چشمان سرخ  نمیبیرا م نیو سار  گردمی. بر مشودیهستم که در باز م نهیهنوز مقابل آ

 .دیآ یشده داخل م

 :دیگویمن م دنید با

 ؟یخوب ؟ی_ چرا بلند شد

 خت؟یبهم ر  یلیخ نیی_ خوبم؛ پا

 .ردیگیو در آغوشم م زندیبه نگاه شرمنده ام م یلبخند



 ...ی... ولختی. بهم نر زمی_ نه عز 

 .شومیم نگران

 ؟یچ ی_ ول

 .خنددیم

 _ طوفان کم مونده بود مهرداد رو نصف کنه.

 .شودیگرد م چشمانم

 شد؟ ی_ چرا؟ مگه چ

 .بردیو به سمت تخت م ردیگیرا م دستم

 یشد، البته کال عصب یشد، نگفت. اونم عصب ینجور یاصرار کرد مهرداد بگه چرا ا ی_ هر چ

 بود.

 .رمیگی. سرم را در آغوش منمینشیو لبه تخت م گزمیم لب

 من شد. دعواشون شد؟ ریچم شد. تقص دونمی_ به خدا نم

 شانه ام. یرو گذاردیم دست

گفت بهش که آروم  یمهرداد چ دونمیودشون. نمخ نیبود اونم ب یبحث لفظ هی_ نه آرام ....

 گرفت.

. صورت ندیآ یبه همراه مامان و زهرا داخل م یلیو ل شودی. در دوباره باز مکنمیرا فوت م نفسم

 .دیآ یو به سمتم م زندیهق م دنم،یاز اشک است. با د سیمامان خ

 تو؟ یشد یمامان، چ زی_ عز 

 آرام شود. دهمیو اجازه م رمیگیآغوشش م در

 :میگویم



 لحظه. هی_ مامان جان؟ خوبم؛ نگران نباش. فشارم افتاد 

 :میگویو م زنمیم ی. لبخندکندینگاهم م یکه با نگران وفتدیبه زهرا خانم م نگاهم

 ...یچ دونمیزهرا خانوم، نم دی_ ببخش

 صحبتم: انیم پردیم

 ؟یکار کرد یآرام جان؟ مگه چ هیچه حرف نی_ ا

 .دیآ یجلو م یلی. لمیگوینم یز یو چ زنمیم پلک

 . حالش خوبه.گهیبسه د د؟ی_ خاله ناه

ام  یشانیپ یرو ی. بوسه اگذاردیدور کامل صورتم را از نظر م کیو  کندیم میآهسته، رها مامان

 .نشاندیم

 :نیسار 

 عمو ناصر و آرشام هم نگران شدن. ن،ییپا می_ بهتره بر 

را  قشیعم ینفس ها یو من صدا ردیگیبابا در آغوشم م دنمی. به محض دمیرویم نییهم پا با

 .کنمیحس م

 .ردیگیو سفت در آغوشم م کندیاما اخم کرده، نگاهم م آرشام

. ستادهیبه دست دارد و زل زده به من. مهرداد کنارش ا گاریافتد که س یبه طوفان م نگاهم

 . نمینب نیاز ا شتریتا ب بندمیچشم م

 کردم که خوبم. شیراض یآمد و به سخت شمینشسته ام. مهرداد پ تنها

 یکه دستش را رو یلحظه ا گفتیاتابک خان ناراحت بود و م دند،یو طاها حالم را پرس مهان

شانه ام گذاشته، مرا ترسانده و من چقدر آن لحظه شرمنده شدم، چقدر ناراحت شدم. دستش 

 من.به او نداشت حال بد  یکردم، گفتم ربط یرا گرفتم و معذرت خواه



 .امدیباز هم ن امد،یاو ن اما

 .لرزمیم دینشیتنم م یهوا که رو ی. سرمارومیم یو به سمت خروج شومیم بلند

. به سمت شودیاز دهانم خارج م یادیبخار ز  دهم،یم رونیو بازدمم را ب کشمیم یقیعم نفس

 ها. یاهیبه س زنم،یو به ته آن زل م رومیاستخر م

 یاز رو رهای. فال گکنمینگاه م میبه کف دستها نم،ینشیکنار استخر م یها یاز صندل یکی یرو

 . خط بخت، خط ثروت.ندیگویم تیرا برا تیخط ها زندگ نیهم

 چه؟ خط تنها ماندن؟ یار ی. خط عشق هم هست؟ خط بدبشومیم قیدق

 :میگویلب م ریز 

 !ادته؟یشه؟ خدا جونم؟ منو  ینجور یا دیچرا با ه؟یچه امتحان نی_ ا

 آسمان. کرانیب یاهیبه س زنمیو زل م کنمیا بلند مر  سرم

 م؟یزدیبا هم حرف م ادتهیمنو؟ آرامم .... ادتهی_ 

 دی. ده قدم جلوتر، شانمشیبیو م کنمی. چشم باز مکشمیم یقیو آه عم دهمیرا فشار م پلکم

 .شتریهم ب

 .زندیزانو م می. مقابل پاکنمی. نگاهش مدیآ یم جلو

 یو سرش را، رو کندیصورتم فوت م یگونه ام است. نفسش را تو یبه قطره اشک رو نگاهش

 .گذاردیم میزانو

 آرام؟ شهی_ چرا امشب تموم نم

 :دهدی. ادامه ممیگوینم یز یچ

 چشم باشه؟ یتو نقدینداشتنت ا دی_ چرا امشب با

 :دهدی. ادامه مگذارمیم شیموها یو رو کنمیرا بلند م دستم



رو  زایچ یلیرو از دست دادم؟ که خ زایچ یلیاز مهرداد بشنوم خ دی_ چرا امشب با

 آرام؟ دونمینم

 یو صاف م زنمیم شیموها یرو ی. بوسه اگذارمیم شیموها انیو صورتم را م کنمیرا خم م سرم

 .نمینش

 .دونمیطوفان ....نم دونمی_ نم

 ؟یخونی_ برام م

 .زنمیم لبخند

 بخونم؟ ی_ چ

 . که بشه خاطره.میبخون که باهاش خاطره نداشته باش یز یچ هی... دونمی_ نم

 .دهمیم رونیرا ب قمیعم بازدم

 بارهی_ "برف، برف، برف م

 قرارهیمن امشب ب قلب

 بارهی، برف، برف م برف

 ارهیم ادمیهاتو  خاطره

 دوباره صدامو در آره تا

 باره یبرف برف م برف

 دلش غصه داره آسمونم

 امشب بباره یداره هرچ حق

 کنارم ینیشیبرف باز م یجا

 شک ندارم گهید مطمئنم



 یندارم تو هم فکرم هست شک

 یتو اتاقت نشست ییتنها

 شهیدلت تنگ نم یبود گفته

 ...شهیپشت ش یایم یچرا ه پس

 ارهیم ادمی، خاطره هاتو  بارهیبرف م برف

 برفا یآدمک رو ی خنده

 خوبمو زنده کرده یروزا

 شهینم یچکیدلم گرمه ه من

 سرده یلیسردمه خ سردمه

 باره،یدوباره داره برف م باز

 بارهیچه ساکت ، چه کم حرف م باز

 گناهم یب یزده دستا خی

 براهم فقط چشم براهم چشم

 براهم چشم

 براهم چشم

 بارهیبرف، برف م برف،

 قرارهیمن امشب ب قلب

 بارهی، برف، برف م برف

 ارهیم ادمیهاتو  خاطره



 دوباره صدامو دراره تا

 "بارهیبرف م برف برف

و به سمت  ردیگیرا م ی. دسته اکشدیم میمو یو رو کندی. دستش را بلند مکندیم نگاهم

 .زندیم شیرو یو بوسه ا بنددیچشم م برد،یصورتش م

 م؟یکنینم ی_ چرا کار 

 :دهدی. ادامه مکنمینگاهش م گنگ

 م؟یدار یفاصله رو بر نم نی_ چرا ا

 برف نوازش کنند صورتم را. زیر  یدانه ها دهمیو اجازه م کنمیرا بلند م سرم

 .شهیفاصله برداشته نم نی_ چون... ا

 _ چرا؟

 دلم. زیعز  یدیروز فهم کی دیشا

 ...طوفان؟ دونمی_ نم

 _جانم؟

 .کنمیو نگاهش م زنمی. لبخند مشودیفراموشم م حرفم

 منه؟ ی_ هنوز جونت برا

 .زندیهم لبخند م او

 توهه. یبرا شهی_ جون من هم

 درون چشمانش. زنمیم زل

 منه؟ ی... اون موقع هم جونت برایدیخانواده م لی_ تو باالخره تشک



 .رودیدر هم م شیها اخم

 توهه. ی_ آره ...برا

 .کشدیبا خود به باال م زیو نگاه مرا ن شودیم بلند

 داخل، هوا سرده. می_ بهتره بر 

 .ردیگی. در آغوشم ملرزمیم ی. بدنم کامال سرد است، لحظه اشومیو بلند م دهمیتکان م سر

 مرا نابود کند؟ خواهدی! چرا مایخدا

 .میآرام، زود باش بر  یزد خی_ 

 .کنمیخارج م شیبازو ها انی. خودم را از ممیرویم یهم به سمت ورود با

 کم شود.  دینبا یعنی شود،یفاصله کم نم نیا

 گوشه اتاق جمع شده اند. دیسف انویدر سکوت محض است. همه اطراف پ سالن

 .شنومیرا م اریسام یصدا

. امشب هم میخاطرات خوب به جا بزار  میدوست دار  میکه هست یتو هر جمع شه،ی_ مثل هم

 خوادینه م ای. حرف دلش هست خونهیم نجایکه دوست داره ا ی. هر کس هر آهنگمیبرنامه دار 

 کنه. میتقد زیبه عروس و داماد عز 

 .کشندیجمع سوت م یدتا از جغله هاو چن زنندیدست م همه

 .میشنویامشب از ترالن جان هستش. صداشون رو م یاجرا نی_ خب ....اول اریسام

و منتظرم شاهکار خانم را  نمینشیبه خروج از سالن دارم، اما م یبیعج لیم یول کنم،ینم اخم

به  زندیو زل م کندیدستش جا به جا م یرا رو تارینشسته. گ یصندل یکه رو نمشیبی. منمیبب

اش پر از حس  یلعنت یبایز  یدارد. صدا ییبایز  ی. صداخواندیطوفان، به چشمان طوفان، م

 منکر شوم. توانمیاست و من نم یعاشق



 _ "غروبم، مرگه رو دوشم

 "یتون یکن، تو م طلوعم

 چشمان او. یبرا خواند،یطوفان م یبه دستانم. برا دوزمیرا م نگاهم

 پوشم یم هی_ "تمومم...سا

 "یتون یکن، تو م شروعم

 . از چشمان او.خواهدیرا از طوفان م شروعش

 غرقِ خون دی_ "شدم خورش

 ایمغرب در  ونیم

 بازت یبا چشما منو

 "ایتا مشرق رو ببر

 . طوفانِ مرا.خواهدیباز طوفان را م چشمان

 _ "دلم با هر تپش با هر...

 فهمه یداره م شکستن

 هر اندازه خوبه عشق که

 رحمه" یاندازه ب همون

 .گذارمیهم م ی. پلک روردیگیاش اوج م یلعنت یصدا

 که رفتم تا یی_ "چه راها

 "ستین یجز تو راه بفهمم



دل طوفان را چطور  لرزاند،یاش دل مرا م یلعنت یاش پر از حس است. صدا یلعنت یصدا

 لرزاند؟ینم

 یی_ "خالصم کن از عشقا

 "ستین یهست و گاه یگاه که

 .کنمینگاهش م کند،یبه ترالن، نگاهم م دوزمیو نگاهم را م کنمیرا بلند م سرم

 یشناس ی_ "تو خوب سوختنو م

 از اونم بهتر" سکوتو

 ترانه هم. کند،ی. مهرداد نگاهم مندیتا حسرت را در چشمانم نب گردانم،یرا بر م میرو

 کن یکار  هی شمی_ "من آت

 خاکستر" ریز  نمونم

 .زندیام م نهیو دل نا آرامم، خودش را به س زنمیبه هر دو م یلبخند

 خوام مثل همون روزا ی_ "م

 "شمیبارون بود و ابر  که

 شنوم. یو انگــــار، نم شنومیرا م شیبه دستانم. صدا دوزمیرا دوباره م نگاهم

 تو ری_ "دوباره تو حر 

 شم یچشمات ابر  مث

 با هر تپش با هر... دلم

 فهمه یداره م شکستن

 هر اندازه خوبه عشق که



 رحمه یاندازه ب همون

 که رفتم تا ییراها چه

 ستین یجز تو راه بفهمم

 ییکن از عشقا خالصم

 "ستین یهست و گاه یگاه که

 سابق. بیرق ب،یرق یبرا زنمیمن هم، دست م زنند،یدست م همه

 .دیآ یدوباره به حرف م اریسام

 گل قــــراره بـــ... دی. آقا سعیسراغ نفر بعد میر ی_ خب م

. با نمیبیفقط مرگ را م ست،یهم ن دیبه سع ست،ین ی. نگاهم به سامشنومینم یز یچ گرید من

 طوفان و لبخند دلبرانه اش. یحلقه شدن دستان ترالن دور بازو

 . به قول آرشام " دوست داشتنت تو حلقـــــم "داردیرا کنارش نگه م یگر یدوست دارد و د مرا

 .میآ یبه خودم م نیسار  یکه با صدا گذردیچقدر م دانمینم

 ستم؟ی_ آرام االن نوبته توهه. آرام؟ مگه با تو ن

 _ هان؟ باشه، باشه.

 . مگر چقدر گذشته؟خواندیبه مهان که دارد م دوزمیرا م نگاهم

 .دیآ یم یشاد یبار صدا نیو ا زنندیهمه دست م دوباره

 .زیخانوم گل و آقا طوفان عز  آرام ی. اجرایسراغ اصل کار  میر ی_ خب، م

 . چه خبر است؟کنمینگاه م یچشمان گرد شده به شاد با

 :نیسار 



 .گهی_ پاشو د

که  نمیبیو من طوفان را م کندیو با لبخند نگاهم م زنندی. همه دست مشومیبلند م ناخوداگاه

 . کندیو منتظر نگاهم م ندینشیم انویپشت پ

 :پرسدیو او م ستمیا ی. کنارش مرومیو جلو م کنمیم یز یر  اخم

 بزنم؟ ی_ چ

 .کنمینم نگاهش

 بزن. یخوایم ی... هر چدونمی_ نم

 آهنگ. نی! ای. لعنتلغزدیها م هیکالو یو دستش رو کشدیم یقیعم نفس

 :خوانمیو م دهمیم رونیلرزانم را ب نفس

 کنه،یم وونهیآسمون منو،د نیا زنهی_ "بارون که م

 "کنهیم هیگر  خون

 :خوانمیو م انویپ یاهیبه س زنمیم زل

 ابونا،یخ نیمن تو ا یپا به پا ی_ "ه

 "کنهیم هیگر  کنم،اونیم هیگر  من

 :خواندیو م زندیبه او، پلک م دوزمیم چشم

 "کنهیتو درد م یخال یجا زنه،بازی_ "بارون که م

 .زندیچشمانم زل م ی. توکندیم نگاهم

 "کنهیآدمو ولگرد م ییمن،تنها نویا فهممیشهر م ی_ "تو کوچه ها

 .بندمیرا م چشمانم



 "بارهیکه بارون م ی_ "من هنوز نگرانتم،وقت

 .شیچشمها یتو زنمیم زل

 تنهات بذاره" یروز  هی_ "نکنه اون که باهاته،

 :خواندی. مندینشیدر نگاهش م یبرق

 شه؟" یکه چ ییتنها ی_ "من هنوز نگرانتم،رفت

 .دهدیدلم. ادامه م زیعز  یکرد یتنها نرفتم. مرا راه من

 "شهیتو زندگ یکه مُردن ، واسه  نجاستیا یکی" _

 یداغ تو خینوازد اما، انگار س ی. مرقصدیها م هیکالو ی. دستش روگذاردیهم م یرو چشم

 :خواندی. مسوزدیکه م کنندیچشم من فرو م

 ، از کوچه ها بپرس!" زنمیقدم نم ی_ "بعد تو با کس

 .کندیکه نگاهم نم خوشحالم

 ، از پاکتا بپرس!" یکنی! باور نمکننیمن ترکم نم یگارای_ "س

 :خوانمیو م بندمیچشمم را م کنم،یم انویرا بند پ دستم

 بارهیکه بارون م ی_ "من هنوز نگرانتم،وقت

 تنهات بذاره یروز  هیاون که باهاته، نکنه

 شه؟ یکه چ ییتنها یهنوز نگرانتم،رفت من

 شهیتو زندگ یکه مُردن،واسه  نجاستیا یکی

 م"هنوز نگرانت من

 آورد. یهم مرا به شوق نم هیزدن بق دست



 _ آرام؟ طوفان

 . اخم دارد.کنمیم نگاهش

 ؟ی_ چته؟ خوب

 .زنمیم یپوزخند

 .ی_ خوبم، عال

 .کشدیخودش م یمهرداد حواسم را به سو ی. صداکندیو متعجب نگاهم م رودیباال م شیابرو

 ؟یکنیهم اجرا م ی_ آرام؟ آهنگ درخواست

 :میگو یو م زنمیم یلبخند

 درخواست کنه. ی_ تا ک

 .زندیم لبخند

 دوماده. ی_ درخواست آقا

 .کنمیرا خم م سرم

 _ البته!

 :دیگویم شنوم،یکه فقط من م ی. جور دیآ یم جلو

 .خوامی_ حس االنت رو م

 :دهدی. ادامه مکنمینگاهش م گنگ

 حرف دلت. اری_ به قول سام

 .زنمیو بعد، لبخند م کنمینگاهش م یکم مانم،یم مات

 حرف ها دارد. یلیدل من امشب خ نی. ایلعنت



 .اریبه سام کنمیم رو

 .یسام خوامیم تاریگ هی_ 

 آورد. یبه سمتم م یتار یو گ شودیم بلند

 حرف دلم. کنم،ی. فکر منمینشیترالن م یو سر جا رمیگیرا م تاریگ

 .نوازمیو م کندیتارها حرکت م یرو دستم

 "خواستیهم نم ی_ "خدا ما رو برا

 هم حرف دل. نیا خواست؟یبه مهرداد. مگر حرف دلم را نم دوزمیا مر  نگاهم

 "میباش دهیهمو فهم خواستی_ "فقط م

 .داندیمرا ذره ذره م شناسد،ی. خوب است که مرا منمیبیتلخش را م لبخند

 "ستیما، مال ما ن ی مهین می_ "بدون

 .زنمیزل م میو به حرکت دستها رمیگیرا م نگاهم

 "میباش دهیمونو د مهی_ "فقط خواست ن

در  یبا آن اخم ها کنم،یو به طوفان نگاه م زمیر یم م،یصدا ی. تمام حسم را توبندمیم چشم

 همش.

 تب تلخ" نیا ی_ " تموم لحظه ها

 .ردیگیدهانم مزه زهر م زنم،یم لبخند

 _ "خدا از حسرت ما با خبر بود"

 یر یگینگاه را از تو دارم آن را هم م نی: "من همکنمیو فکر م بندمی. چشم مردیگیرا م نگاهش

 دلم ؟" زیعز 

 "خواستیهم نم ی_ "خودش ما رو برا



 افتد. یچشمم م یاز گوشه  یاشک

 اثر بود" یدعامون ب یدی_"خودت د

ام  یافتد که با لبخند همراه یم نیچشم باز کنم. نگاهم به سار  شودیباعث م الونیو یصدا

 .زنمیم شیبه رو ی. لبخندکندیم

 هم" یو ب میسخته مال هم باش_ "چه 

 هم " . مثل حاال، که هم دارمش و هم نه. ی" ب

 "رمیم ینیبیوم یر یم نمیبی_ "م

 شدنم را. دیدور شدنم را، ناپد ،ینیبیتو م نباریا دم،یرا د رفتنت

 از من" یاما دور  یهست ی_"تو وقت

 ات... یاما، دستان لعنت یهست دانمیحاال، که م مثل

 "رمیزنده باشم نه بم شهی_ "نه م

به  یو لبخند نمیبیصورتش م یرد اشک را رو ستاده،ی. شانه به شانه بابا انمیبیرا م مامان

 .زنمیم شیرو

 اما" رمیدلخور از تقد گمی_"نم

 من. ی. مامان احساساتردیگی. لبخندم عمق مکندیو سرش را در آغوش بابا پنهان م زندیم دور

 عشق" نیا رهیچقد دلگ یدونی_ "تو م

 .کنندی. دستش دور شانه ترانه است و هر دو با غم نگاهم مکنمیمهرداد نگاه م به

 "میدیرسیم دیبا ری_ "فقط چون د

 .دانمیرا نم شیاست، چرا نیبه ترالن. او هم غمگ شومیم رهیو خ رمیگیم چشم

 عشق" نیا رهیمی_ "داره رو دستمون م



 .کندیو نگاهش م ستادهی. مهان هم مهسا به بغل انوازدیهنوز م نیسار 

 تب تلخ" نیا ی_ "تموم لحظه ها

 دست. یتو یگار یبا س ستاده،ی. کنار پنجره استیجمع ن انی. مگردمیطوفان م دنبال

 _ "خدا از حسرت ما با خبر بود"

 .کنمینگاهش م رهیخ رهیخ

 "خواستیهم نم ی_ "خودش ما رو برا

 نگاه؟ کیاز  غیمعتاد نگاهش هستم و در  داندیم یلعنت کند؟ینگاهم نم چرا

 اثر بود" یدعامون ب یدی_ "خودت د

 .کشدیم شیموها ی. انگشتانش را الردیگیرا به سرش م دستش

 "خواستیهم نم ی_ "خدا ما رو برا

 قلبم. یاست تو یاش خنجر  ی. نگاه پر از درماندگکندیو نگاهم م گرددیم بر

 "میباش دهیهمو فهم خواستی_ "فقط م

خودش است، به خاطر خودش  یدلم بلرزد، حداقل کمتر بلرزد. برا دینبا گری. دکنمینم نگاهش

 است.

 "ستیما مال ما ن مهین می_ "بدون

 .ستمیاش هستم و ن مهی. نستیمن هست و ن مهین

 "میباش دهیمونو د مهی_ "فقط خواست ن

 .شومیو بلند م زنمی. لبخند مزندیم رونیو او از سالن ب زنندیدست م همه

تند  یبروم که قدم ها یبه سمت خروج خواهمی. مرمیگیو دامن لباسم را م شومیخم م یکم

 .کندیرا شل م میترالن قدم ها



 نکهیاما قبل از ا رمیگیدر آغوشش م روم،یبه سمت مامان م میو مستق کنمیرا خفه م آهم

 :دیگویدهان باز کنم م

 ؟پسره ...طوفان ....همونه نی_باال نشد بپرسم، ا

 در چشمانم. زندیزل م کشد،یم رونی. خودش را از آغوشم بمیگوینم یز یچ

 _ خودشه نه؟

 .کشمیم یقیعم نفس

 بود؟ عیضا نقدی_ ا

 .شودیاشک جمع م شیبایدر چشمان ز  زند،یم لبخند

 معلومه. یادی_ آره... ز 

 .خندمیگرفته م یبا صدا خندم،یم

 معلومه؟ ی_ اونوقت چ

. یخودت نگهش دار  یبرا یتونینه م ،یش الشیخیب یتونیکه نه م یدوسش دار  نقدیا نکهی_ ا

 پاسوزت شه. یخوای...نم یول سته،یمیپات وا یدونیم نکهیا

 آرام شوم. خواهمیخودم م نباری. ارمیگیآغوشش م در

 .امیباهاش کنار ب دیمامان. باالخره با الیخی_ ب

 *** 

 و دوم ی# فصل س

 شد. ادهیپ نیصورتش صاف کرد و از ماش یرا رو نکشیع

برگشته بود و حاال آرام و طوفان قصد  شیو مهان، سه روز پ ژنیاز ده روز قرار بود برگردند. ب بعد

 برگشتن به رشت را داشتند.



 رفتند. یکوچکش را از دست آرشام گرفت و هر دو به سمت ورود ساک

 را در آوَرَد. طوفان بود. یمکث کند و گوش یباعث شد لحظه ا لشیموبا زنگ

 _ جانم؟

 دلبر؟ یی_ کجا

 خسته اش باعث شد اخم کند. یصدا

 ؟ییتو....تو کجا میاالن اومد نی_ هم

 _ تو سالن انتظار، منتظرم.

 _ باشه. فعال.

 را تمام کرد. تماس

 داده بود. هینشسته بود و سرش را به عقب، تک یصندل یکه رو دیبعد طوفان را د یکم

 _ اونجاست آرشام.

آرشام بلند  دنیچشم باز کرد. با د دند،یسرش که رس یدو به سمتش قدم برداشتند. باال هر

 شد و با او دست داد.

 آرام هم. با

 :طوفان

 ؟ی_ سالم ....چطور 

 هم نهاد. با اخم نگاهش کرد. یرو پلک

 _ سالم. بهتر از توام.

 زد. آرشام گفت: یز یر  لبخند



 زنگ بزن آرام. یدیفقط رسبرم.  گهی_ خب من د

 تکان داد و آرشام را بغل کرد. سر

 .ی_ باشه داداش

 _ مراقب خودت باش.

 _ باشه.

 بعد دور شد. یآغوشش خارج شد، با طوفان هم دست داد و کم از

. از باال نگاهش ستادیشد و مقابلش ا نهیرها کرد. دست به س یصندل یخودش را رو طوفان

 گفت: یبدخلق که سر بلند کرد. با کردیم

 به من؟ یچرا زل زد ه؟ی_ چ

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 ؟یدی_ بازم نخواب

 باال انداخت. سر

 ؟ی_ شام هم نخورد

 بار به نشانه مثبت. نیهم سر تکان داد، ا باز

 _ چرا، خوردم. مامان زهرا مجبورم کرد.

 و نامحسوس. یپوست ریزد. ز  لبخند

 ؟یدیکرد. چرا نخواب ی_ خوب کار 

 یدر سکوت گذشت. صدا ینشست، او هم گارد گرفته بود. کم نهینگفت و دست به س یز یچ

 بود. طنتیطوفان پر از ش

 ! ی...چه خوشکل شد گمی_ م



 وسط؟ نیبود ا یچه حرف نیا د،یباال پر  شیابرو

 زد و گفت: یکمرنگ لبخند

 .ادیبهت م نکتی_ ع

 رفت و گفت: یغره ا چشم

 ؟یدیجواب بده. چرا نخواب ع،ی_ بحث رو عوض نکن. زود، تند، سر 

 گردنش گذاشت. یکرد و دستانش را رو یپوف

 تا بگم. نیبش نجایا ای_ ب

 چهره اش. ینشست. کامال به سمتش و با تسلط کامل رو کنارش

 .شنومی_ خب، م

 ...ترالن اومد تو اتاقم. شبی_ د

 کرد. اخم

بخورم، مامان زهرا اومد  یغذا، منم حوصله اش رو نداشتم. رفتم تو آشپزخونه چا ینیس هی_ با 

. منم دهیخانـــم رو تخت من خواب دمیتو حلقم. بعد دو ساعت که رفتم باال د ختیبه زور غذا ر 

 صبح شد. یک دمیرفتم پشت بوم، نفهم

ده. صاف نشست و کر  تشیاذ یادیهم ز  نجایتا هم دانستیدر هم بود، اما م شیاخمها هنوز

 داد. هیسرش را به شانه طوفان تک

 طوفان. یکنیم تیخودتو اذ یلی_ خ

 را دور شانه اش حس کرد. دستش

 .ینبود ینکیتو که ع ؟یزد نکیشد ع ی_ چ

 .امدهیداد هنوز با مرگ خان جون کنار ن ینشان م نیو ا کردی. بحث را عوض مدیکش یآه



هنر  نکمیع نیچرت و پرتا، ا نیو ا فهیبه اصرار مامان رفتم دکتر، گفت ضع شی_ هفته پ

 دست اونه.

 .دیرا کنار گوشش شن شیصدا

 هم دوستش دارم. ینجور ی_ من ا

 .دیسمتش چرخ به

 و؟ی_ چ

 _ چشماتو.

 .دیبرچ لب

 .ی_ تو که موهامو دوست داشت

 موهاتم ...چشماتم دوست دارم. ی وونهی_ من د

 .زدیحرف م دهیکرد و هم چنان با لب برچ اخم

 وسط چه کاره ام؟ برگ چغندر؟ نی_ بعد خودم ا

 :دیپر خنده اش را شن ینگاه کرد. صدا گریو به طرف د دیسرش را عقب کش بعد

 موهات شدم، عاشق خودت شدم، االنم چشماتو دوست دارم. وونهی_ من د

 *** 

 .زد یزنگ گذاشت و دو زنگ متوال یرا رو دستش

 .دیرا شن یلیل یصدا

 تو. دیی_ بفرما

 باز شده بود هل داد، دستش را به سمت داخل گرفت. یکیزد و در را که با ت یلبخند



 .زمیعز  دیی_ بفرما

 قدر لحنش خنده دار بود که طوفان خنده اش گرفت. ان

 خانم ها مقدم ترن. د،ییاز فحش بدتر بود. شما بفرما یکه گفت یزمیعز  نی_ ا

بود زده  دهیفرودگاه، آن ابراز عالقه مضحک را شن یکه تو یتکان داد و وارد شد. از لحظه ا سر

 خنداند. یطوفان را م یو به گونه ا یبود به لودگ

منتظر ورودشان بودند. بغلشان کرد و صورتشان را بوسه باران  یلیو ل نیباز بود و سار  یورود در

هم  ژنیو ب تایهم بودند. آناه نیوارد شدند. مهان و آرل کرد. طوفان با لبخند با هر دو دست داد،

 طور. نیهم

را  ژنیبلند ب یصدا انیم نیکرد و ا یتند پله ها را ط یکرد و با قدم ها یآن ها هم احوال پرس با

 .دیشن

 !مایبا کاردک جمعت کن دی_ ندو آرام، دوباره با

 طوفان آمد. یصدا دیبگو یز یچ نکهینرده ها خم شد. قبل از ا یو رو ستادیا

کنم که خودتو با کاردک  نتیجلو دوست دخترت پخش زم یخوایچه طرز حرف زدنه؟ م نی_ ا

 جمع کنن؟

 انداخت و گفت: کردیکه با دهان باز به طوفان نگاه م ژنیبه ب ینگاه

 ؟ی_ خورد

 فرستاد و ادامه داد: شیبرا شیبا دست ها یبوسه ا یسمت طوفان و با لوند برگشت

 .ی. مرسژنیبرم عجقم، فدات شه ب _ قربونت

و به سمت  دیچرخ ژن،یب زانیبهت زده و آو افهیتوجه به ق یخنده همه بلند شد. ب یصدا

 اتاقش رفت.

 



 گرید مایهواپ یرا که از تو نکشیرا اطرافش رها کرد. ع شیرا عوض کرد و موها شیها لباس

 رفت. نییچشمش زد و پا ینزده بود، رو

 صورت آرام نشست. یرو ژنیطوفان نشست، نگاه ب کنار

 شده. ینکی_ به به، آرام خانوم هم ع

 با لبخند نگاهش کرد و گفت: تایآناه

 .یبانمک و جذاب شد یلیآرام. خ ادی_ چه بهت م

 را تا بناگوش باز کرد و گفت: ششین

 _ واقعا؟

 با لبخند گفت: نیآرل

 .یخانم دکترا شد هی_ آره. شب

بود. دهان باز کرد  یگوش یکمرش نشست، نگاهش کرد، او اما سرش تو یطوفان رو دست

 گوشش گذاشت و گفت: یرا رو یکه گوش دیبگو یز یچ

...آره ...باشه ...بــــاشه ...بــــــاشه ...مراقبم طاها ...طاها  گهید میدی_ سالم طاها. اوهوم، رس

بهشا  ی...؟ نه نه ند یوف ....ک....اووو یتو بگ ی...باشه هر چ ستمیجان؟ به خدا من بچه ن

 ...باشه ...سالم برسون ... خداحافظ.

 یدرهم داشت به صفحه  یکمر آرام بود و با اخم ها یرا قطع کرد ....دستش هنوز رو تماس

 .کردینگاه م یگوش اهیس

 ؟ی_ خوب

 کرد و سر تکان داد. نگاهش

 _ خوبم.



 _ پس چرا اخمات تو هم رفته؟

 را باز کرد و گفت: اخمش

 .یچی_ ه

 .دیرا بلند کرد و گوشش را کش دستش

به چشمان خسته اش نگاه کرد. دستش را برداشت ( خوابت  ی_ دروغ تو روز روشن؟ ) کم

 اد؟یم

 زد. پلک

 .یلـــــی_ خـــــــــ

 ؟یتو اتاق من بخواب یر ی_ م

 .ستین یاز ی_ نه، ن

 .یهن شپ نیبلند شو. کم مونده کف زم م،ی_ نه ندار 

 گفت: نی. هنوز نشسته بود، رو به سار دیشد و دست طوفان را کش بلند

 شه؟یآماده م یناهار ک ن؟ی_ سار 

 .می_ ساعت دوازده و ن

 وقت بود. میبه ساعت انداخت. دو ساعت و ن ینگاه

 .دیدستش را کش دوباره

 .کنمیم دارتی_ پاشو. واسه ناهار ب

 بدون مخالفت بلند شد. دستش را رها کرد و جلوتر راه افتاد. نباریا

 بود، نگاه کرد. ستادهیدر ا یو به او که جلو دیاتاق چرخ انیاتاق را باز کرد و وارد شد. م در



 تو؟ یای_ چرا نم

 داد. یسرش را تکان کوچک طوفان

 .امی_ م

 نگاهش کرد و بعد گفت: یشد. آرام کم وارد

 ؟یبپوش یلباس راحت ارمیبرم ساکت رو ب یخوای_ م

 تکان داد. سر

 که نداره؟ ی. ) بعد نگاهش کرد و گفت ( اشکالهیکاف ارمیرو درب رهنمیپ نی. همخوادی_ نه. نم

 زد. لبخند

 . رونیب رمیپس من م ؟ی_ نه چه اشکال

*** 

 یناخنم خط ها . باشهیاتاق نشسته ام، مثل هم ی. توگذردیترانه و مهرداد م یروز از عروس سه

 دود شده. ی ندهیرفته و به آ یبه گذشته  کنم،یو فکر م کشمیم زیم یرو یفرض

 زمان حال را هم گم کرده ام. یحت من

 است. ژنی. بچرخانمیسرم را به سمت در م خورد،یبه در م یا تقه

 .ردیگی. در آغوشم مشومیو بلند م زنمیم لبخند

 دختر بابا؟ ی_ چطور 

 .خندمیم

 ؟یهنوز آدم نشد ی_ خوبم. تو بچه دار شد

 .خنددیهم م او



 مراحل آدم شدن رو بگذرونه؟ دیبچه دار شه با ی_ نه. مگه هر ک

 .کشمیم رونیرا از آغوشش ب خودم

 بچه دار نشدم که بدونم. دونم،ی_ چه م

 اندازد. ی. دستش را دور شانه ام مکشدیبه کنار خودش م مرا

 . کم حرف بزن.نییپا میبر  ای_ ب

 .دهمیم هیرا به شانه اش تک سرم

 ؟یاومد تای_ با آناه

 .شنومیرا م آهش

 منم که حرف گوش کن. راز،یش امی_ نه؛ رفته خونه مامانش، به منم گفت ب

 .دمیچه شد، در واقع نپرس دمینفهم چوقتیافتم، ه یفرزانه م ادی. به زنمیم لبخند

 جونم؟ رنگی_ ب

 .خنددیم

 _ زهرمار.

 .ردیگیعمق م لبخندم

 گه؟ی_ منظورت جانم بود د

 .یبد یخودت رو دلدار  ینطور یا یتونی_ م

 سوال بپرسم؟ هی_ 

 _ بپرس.

 شد؟ ی_ فرزانه چ



که چند  ییبه پله ها ینگاه می. نستمیا یمن هم م شیقدم ها ستادنی. با اکندیم سکوت

 .کندیا اخم نگاهم م. دارد بکنمیاندازم و بعد نگاهش م یقدم با ما فاصله دارند، م

 ه؟ی_ چ

 ؟یافتاد ادشی_ چرا 

 .اندازمیباال م شانه

 اومد تو ذهنم. هوی دونم،ی_ نم

 .دهدیباال م ابرو

 اونوقت االن... یدینپرس یز ی_ تو اونموقع چ

 .کشمیم رونیدستش ب ریو خودم را از ز  کنمی. من هم اخم مکندیم سکوت

 _ اصال نگو. لوس!

 طنتیو با ش ردیگی. کمرم را مگذارمینرده ها م ی. دستم را روشنومیرا م زشیر  یخنده  یصدا

 .دیگویم

 تو سالن برات بگم. میبر  ای. بکنهیهم م ی_ دخمل بابا چه ناز 

 .میروی. با هم به سالن ممیگوینم یز یچ

 ژنی. بنمینشیمبل دو نفره م یو رو زنمیهر دو م یگونه  یرو یو بابا هم هستند. بوسه ا مامان

 :دیگویو م ندینشیهم کنارم م

 تا بگم؟ یبدون یخوایم ی_ خب. چ

 .نمینشیبه او م لیو ما کنمیرا در آغوشم جمع م میپاها

 خت؟ی_ رابطه تون چرا بهم ر 

 رو دوست داشت. گهید یکی_ 



 .کنمیم تعجب

 و؟ی_ ک

 .خنددیم

 بابا. دونمی_ چه م

 ؟یندون شهی_ وا! مگه م

 نداشتم. یخبر  گهی. منم دهی. رفت ترکشهی_ آره م

 .دهمیرا تکان تکان م سرم

 _ هـــوم. عجـــب!

 .ی_ خب. سوال بعد

 .زنمیم ایو دل به در  کنمینگاهش م یکم

هام رو  امیاصال جواب پ ای ؟یدادیم ونیدر م یکیمنو  ی_ چرا اون اواخر رابطه تون، جواب تلفنا

 ؟یدادینم

 .دزددینگاه م شرمنده

 _ فرزانه خواست.

 .کشمیم یقیعم نفس

 حسود بود. یادی. اون ز کردمی_ فکرش رو م

رابطه  یتو خواستمینم نیاز ا شتری. من بمیزاشتیم یسر ناسازگار  ادی_ اون اواخر دو تامون ز 

 تعادل بود اون رابطه. یهندستون کرده بود. کال ب ادی لشیمن و تو دخالت کنه و اونم که ف

 .کنمیم نگاهش

 نداره؟ هیقض نیبا ا یمشکل تای_ آناه



 ؟یا هی_ چه قض

 من و تو. تیمیصم نی_ هم

من و  نیب شهیاز اول ملتفت بود که نم ییجورا هیفرزانه خبر داره،  هی_ اصال. راستش آنا از قض

 .وفتهیتو فاصله ب

 .زنمیم لبخند

 _ آنا رو دوست دارم.

 خوبه. یلی_ منم. اون خ

 ؟ی_ فرزانه رو فراموش کرد

. دوستش ندارم، اصال دوستش شهیبوده و خب ...نه فراموش نم میاز زندگ ی_ نه، اون جزئ

 .کنمیندارم اما فراموشش نم

 :میگویو م وارید یبه تابلو فرش رو دوزم،یرا م نگاهم

 .کنمی_ منم شهابو فراموش نم

 :دهمی. ادامه مشودیحبس م نفسش

رو  یشد و همه چ دایسر و کلش پ شدم،یم دواری. تازه داشتم امشدمی_ تازه داشتم خوب م

 بهم. ختیر 

 :دهمی. ادامه مکندیو آهسته نامم را زمزمه م ندینشیشانه ام م یرو دستش

آغوشش  ی وونهید نکهیسخته. ا یلیخواستن و نخواستن طوفان خ نی. اژنیسخته ب یلی_ خ

و  گهیم زیچ هیچشمام  نکهیسخته. ا یلیخ اد،یبکشم که سمتم ن وارید هیباشم و دور خودم 

 یو کار  ستهیمیترالن سفت کنارش وا نمیبب نکهی... ا نکهیسخته. ا یلیخ گه،ید زیچ هیلبهام 

 .ژنیسخته ب یلیسخته، خ یلیبکنم خ تونمینم

 .شومیو بلند م کشمیم یقیعم نفس



 :دهمیو ادامه م کنمیافتد. نگاهش م یشانه ام م یاز رو دستش

کنار  نمی. با ازنمیام و دم نم گهید یدرد ها یرو زارمیدرد رو هم م نی. اامیکنار م نمی_ اما...با ا

 نمیبش یتا ک رم؟یغم بغل بگ یو زانو نمیبش ی. تا کشمیاز همه مشکال رد م یی. تنهاژنیب امیم

 نم؟یآرشام رو بب ینگاه پر غصه  یتا ک نم؟یمامان رو بب یها هیگر 

 .کندیپر مهرش دلگرمم م لبخند

سالم آرشام  ی. صداکندی. به بابا که با لبخند نگاهش مخنددیبا مامان که م دوزمیرا م نگاهم

 نگاهش کنم، خوشحال است. شودیباعث م

 .ستادنیعادت کنم به ا دیبلند شوم، با دی. باکشمیم یقیعم نفس

 خانه باشم؟ یگاه لبخند ها هیتک توانمیم

 *** 

 و سوم ی# فصل س

 باعث شد دست از کار بکشد. نیسار  یفرو کرد. صدا دیرنگ سف یرا تو قلم

 کارت دارم. ایرو ول کن ب واریلحظه اون د هی_ 

تا بناگوش  ششیشده بود نگاه کرد. ن زانیکه از پنجره آو نیگرفت و به سار  اهیس واریاز د چشم

 داشت. یخبر  یعنی نیباز بود و ا

 گذاشت و قلم را درونش رها کرد. واریرا کنار د رنگ

 رفت. یبود، در آورد و به سمت ورود یرنگ یسراسر لکه ها را که دشیمثال سف روپوش

همه  شدیم یماه کیرا شروع کرده بود.  یپشت اطیح وارید یشد کار رو یماه م کیاز  شتریب

 مراسم چهلم خانجون برگزار شد. شیروال افتاده بود. هفته پ یرو زیچ

 .دادیقر م یکه با آهنگ شاد دیرا د نیشد و سار  ییرایسالن پذ وارد



 اش گرفت. خنده

 گر؟یشده ج یجانم؟ چ نی_ سار 

 آمد گفت: یکه به سمتش م یو در حال دیهم خند او

 _ بابا قبول کرد، باالخره قبول کرد.

 آغوشش گرفت و ادامه داد: در

 محاله! هو هو! هو هو! یهمه خوشبخت نی_ منو ا

 .دیرقص یآرام را گرفته بود و م دست

 خنده گفت: با

 ؟یکرد شیراض یچطور  ؟ی_ جد

 گفت: رفت،یکه رقص گردن م یحال در

 .کنمیغش م یآرام! االن از خوش یبهش گفت. وا یچ دونمی_ مامان بهش زنگ زد. نم

 .دیدراز کش نیزم یهمانجا رو و

 گفت: دیکشیکه کنارش دراز م یو در حال دیخند

 شعور؟یکجا رفته ب اتی_ خاک تو سرت! شرم ح

 !جمعش کن بابا.ـــشی_ ا

 *** 

 به دهان گذاشت. یبزرگ یبرد و تکه  پسیپاکت چ یدستش را تو    

 و باعث شد از جا بپرد. دیمبل پر  یرو یبود که کس لمیمحو ف    

 بود. ژنیبا تعجب به کنارش نگاه کرد. ب    



 گرفت. ونیز یرا به سمت تلو شیکرد و رو یپوف    

 سالم آرام خانوم. کی_ عل    

 ه سمتش پرتاب کرد.ب یلب، سالم ریز     

 ؟ی_ منم خوبم، شما خوب    

 شانه اش نشست. با اخم به سمتش برگشت. یرو یجوابش را نداد. ضربه ا    

 _ هان؟    

 گرم؟ی_ چته ج    

 .دیآه کش    

 .یچی_ ه    

 ؟ینیبی_ رو سر من دو تا گوش دراز م    

 را برگرداند. شیرو    

 _ آره.    

 پشت گردنش. نباریشد، ا بشینص یگر ید یضربه     

 رو گفتم. قتی. خب حقتیترب ی_ آخ! ب    

 .نایا اریسام شیپ میبر  دی_ ببند بابا! امشب با    

 ؟یچ ی_ برا    

 .ی_ دور هم    

 هستن؟ ای_ هوم. خوبه. ک    

 _ خودمون.    



 ا؟یک یعنی_     

 و ... یعل ریام ،یو آنا، رضا و هد من ،ییشما سه تا. اون سه تا اورانگاتون رو به رو یعنی_     

 _ اوف، بسه.    

 .ایک یخودت گفت ه؟ی_ خو چ    

 .یشگیهمون جمع هم یگفتی_ خو م    

. کردیباعث شد از گوشه چشم نگاهش کند. داشت چپ چپ نگاهش م ژنیسکوت ب    

 شد. لمیرا تا بناگوش باز کرد و دوباره محو ف ششین

 _ آرام؟    

 _ هوم؟    

 ...گمی_ م    

 _ بگو...    

 گه؟ید ی...دوستش دار  یعنی_ ام...تو ...تو واقعا طوفان رو ....خب ....    

 نگاهش کرد.    

 _ چطور؟    

 نکنه ...خب... دایرابطه ادامه پ نی_ نگرانم ...راستش ...اگه ا    

 .شدیتمام م یباالخره روز  گفت،یسکوتش باعث شد در فکر فرو رود. راست م    

تو فکر آخر کارا باشم؟  یبه آخرش فکر کنم. تا ک خوامیاما نم ،یگی_ خب، درست م    

 خوبه. ینجور یهم

 ؟ی_ دوستش دار     

 اشتباهه " یهمه چ یکه صبح گوش داده بود فکر کرد: " نباش یچشم بست. به آهنگ    



 لب گفت: ریز     

 اشتباهه. ی_ نباشه همه چ    

 آغوشش فرو رفت. انیو م دیرا شن قشینفس عم یصدا    

 خوشحالم. رییتغ نی_ خوشحالم آرام، از ا    

 به حال و روزش االنش. خوردیلبخند زد و فکر کرد، به آهنگ. فکر کرد چقدر م    

       *** 

*** 

 نینثار خودش کرد. به ا ی. بوسه و چشمکدیلبش کش یلب قرمز را برداشت و رو رژ

 .دیاش خند یفتگیخودش

 .نهیبه س نهیهمان خنده از اتاق خارج شد و با طوفان س با

 .دیگفت و خودش را عقب کش ینیه

 !دمی. ترسی_ وا

 .کی_ عل

 .ستادیرا کمتر کرد و مقابلش ا فاصله

 _ سالم.

 اما... ،یبگو یز یصورتش گرداند. منتظر بود چ ینگفت و نگاهش را تو یز یچ

 زد و به راه افتاد. دور

 نبود. یکس نییرا باال انداخت و به دنبالش روانه شد. پا شیابرو

 کوشن؟ هی_ بق



 _ رفتن.

 .می. بر ی_ اک

 _ نه.

 نگاهش کرد. گنگ

 نه؟ ی_ چ

 اش گذاشت. قهیشق یکه دستش را رو دید

 .میمسکن بهم بده بعد بر  هی ای_ ب

 گفت: ینگران با

 کنه؟ی_ درد م

 نگفت. یز یکرد و چ نگاهش

زده به  هیکه دور زد طوفان را تک نیبرداشت هم یسبد داروها مسکن یاشپزخانه رفت و از تو به

 .دیو دوباره از جا پر  دیدر د

 امشب؟ یکنیم ینجور ی. طوفان؟ چرا ای_ وا

 ؟ی_ چجور 

 .یشیکه مثل جن ظاهر م نی_ هم

 .ختیر  شیآب برا یوانیهم ساکت نگاهش کرد. ل باز

 .نویبخور ا ای_ ب

را به دستش داد و خم شد و  وانی. لدیشد و قرص را گرفت. آب را ال جرعه سر کش کشینزد

 .دیگونه اش را بوس یرو

 .نمی. تو ماشی_ مرس



 حرکات باال رفت و با دهان باز رفتنش را نگاه کرد. نیاز ا شیرفت. ابروها رونیزد و ب دور

 سرش صاف کرد. یرا رو شیو شال مشک دیرا پوش شیکانتر گذاشت. مانتو یرا رو وانیل

داده بود  هیپنجره تک یکه پشت رل نشسته بود. آرنجش را به لبه  دیرفت و او را د رونیدر ب از

 چانه اش بود. یو کف دستش رو

 رفت و سوار شد. نیرا بست و به سمت ماش در

 ***  

 به استقبالشان آمدند. اریو سام یبا ورودشان، شاد    

 .دی_ خوش اومد یشاد    

 .میوقته منتظرتون یلیداخل. خ دیی_ بفرما    

 یبه راه افتاد. کم یداخل شدند. هر دو گرفته و پکر. با ورودشان به سالن، بازار احوال پرس    

 ستادهینشست. نگاهش را به طوفان دوخت، کنار پنجره ا یو هرکس گوشه ا دیخواب اهویبعد ه

 .دیکشیم گاریبود؛ س

 نزده بودند. سکوت بود و سکوت. یدر طول راه اصال حرف    

کمرش گذاشت، اما او همچنان  یو دست رو ستادیبلند شد و به سمتش رفت. کنارش ا    

 .کردیساکت و ثابت به رو به رو نگاه م

 شده طوفان؟ ی_ چ    

 در هم رفت. شیهنوز ساکت بود. اخمها    

 توانستیاو سکوت کرده بود چه کار م ینشست. وقت شیرا برگرداند و دوباره سر جا شیرو    

 بکند؟

 یلیشده بود، خ ادیکه آن شب ز  یشده بودند. فاصله ا انشانیهمه متوجه تنش م بایتقر     

 .ـــــادیز 



    *** 

 :خواندیم تایزد، رو به آناه ییبایبود. آهنگ ز  ژنیدست ب یتو تاریگ    

 دارم یتو چه حال دنهید ی_ "برا    

 تو آروم ندارم واسه داشتنه    

 نهیقلبم تو س نیا تپهیداره م    

 نهیهم یعشقو عاشق    

 و مجنون یلیبخونم از ل خوامیم    

 بارون ریما ز  میبا هم برقص    

 نمونده واسه گفتن یحرف گهید    

 ندارمیتو رو دارم غم یوقت    

 عشقو احساس هیایهست دن ایدن هیتو چشمات     

 لبات چه خوش رنگه زمیعز     

 رنگه کی شهیدلمون هم    

 وونهیعاشقو د منونمیم    

 خونهیدله من واسه تو م    

 لبات چه خوش رنگه زمیعز     

 رنگه کی شهیدلمون هم    

 وونهیعاشقو د منونمیم    

 خونهیدله من واسه تو م    



 من بمون کنار طونهیش    

 ندارم تویمن طاقته دور     

 یمیزندگ دیام تو تنها    

 دارم یتو چه حال یب یدونینم    

 بباره یشاد یکه آسمون دوباره بازم ترانه  شمیپ ایب    

 زنده بودن لهیتنها دل ییتو    

 با تو ادامه دمیراهو م نیا    

 عشقو احساس هیایهست دن ایدن هیتو چشمات     

 لبات چه خوش رنگه زمیعز     

 رنگه کی شهیدلمون هم    

 وونهیعاشقو د منونمیم    

 خونهیدله من واسه تو م    

 رنگه کی شهیلبات چه خوش رنگه دلمون هم زمیعز     

 خونهیدله من واسه تو م وونهیعاشقو د منونمیم    

 لبات چه خوش رنگه زمیعز     

 رنگه کی شهیدلمون هم    

 وونهیعاشقو د منونمیم    

 خونهیدله من واسه تو م    

 رنگه کی شهیلبات چه خوش رنگه دلمون هم زمیعز     



 "خونهیدله من واسه تو م وونهیعاشقو د منونمیم    

دستش بود و به طوفان فکر  یشربت تو وانیو آرام حواسش نبود. نگاهش به ل خواندیم ژنیب    

به  یتک کلمه ا ینگاهش نکرد. جواب ها گریگذاشته بود د شی. از آن لحظه که تنهاکردیم

 :دیرا شن اریسام یو همه را متوجه حال آشفته اش کرد. صدا اددیهمه م

 _ بلبل؟    

 .دندیخند هیبا اخم نگاهش کرد و بق    

 اریسام    

 بزنم؟ ی_ چ    

 ابرو باال داد.    

 ؟یپرسی_ چرا از من م    

 .گریج یبخون دی_ چون تو با    

 مکث گفت: یو با کم دیکش یآه    

 ن؟ی_ شاد؟ غمگ    

 و گفت: دیخند نیسار     

 .دیی. بفرماروسیبا س یدرخواست ی_ آهنگها    

 در آورده. صاف نشست و گفت: یتابلو باز  یادیو آرام فکر کرد، ز  دندیهمه خند    

 .خونمیبزن داداش. من م کشهیعشقت م یآدم حسابتون کنم، هر چ دی. اصال نباــــشی_ ا    

 .میکنیشروع م ،یومد. اوک. خوشم انیآور  ن،ی_ آور  اریسام    



حواله طوفان کرد. هنوز  ینگاه می. او هم ندیتارها کش یو دستش را رو دیکش یقیعم نفس

به ناکجا آباد، نگاهش را از او دور کرد و شروع  رهیداده به پنجره و خ هیتک نباریهمانجا بود، ا

 کرد.

 و همه کس" زمیهمه چ یی_ "تو

 .ردیرا بگ شینگاه رسوا یجلو کردیم یو او سع زدندیهمراهش دست م همه

 نفس" ی_ "بهتره بگ

 بود. یآهنگ خوب چه

 که هس" ی_ "آره دل من هر جور 

 .انتکارشیخِ یهم گذاشت. دل لعنت یرو پلک

 _ "دوِست داره"

 .دید تایرا در حال پچ زدن در گوش آناه ژنیباز کرد و ب چشم

 "ادیز  میلی_ "آخه کم که نه خ

 کرد. زیرفتند. چشم ر  رونیبعد بلند شدند و ب یکم

 "خوادی_ "عاشقه، تو رو م

 و او هم در فکر بود انگار. زدیم تاری. گاریرا دوخت به سام نگاهش

 "دهی_ "اونکه جونشم واسه تو م

 بود. اریبود و مات سام ستادهیآشپزخانه ا ینگاه کرد. تو یشاد به

 _ "دوِست داره"

 .نجایاز ا ریبود غ ییو او، هر جاحواسشان به او بود  همه

 _ "دوِست دارم"



 کرد. رییدست زدنشان تغ تمیر 

 بشم" یعاشق کس شدینم گهیتو د ری_ "آخه غ

 .کردیمغزش گذاشت و به طوفان نگاه کرد. نگاهش م یهشدار ها یرو پا

 تو بشم" وونهید یحساب گهی_ "چقد خوبه که د

 .کردیو نگاهش م کردیدود م گاریس

 لحظه ازت" هیدور شم  تونمیکه نم هیر نجوی_ "هم

 مقابلش. زیرا دوخت به م نگاهش

 "وونهیشدم د دونهینم یک وونهیشدم د دونهینم ی_ "ک

 .خواندیکنارش نشست و او هنوز م رضا

 "یی_ "آره تو جز خوبا

 نشست؟" نجای" رضا چرا ا

 "ییایدن هیمن  ی_ "برا

 نشست. گرشیکند، طوفان سمت د دایسوالش پ یبرا یجواب نکهیاز ا قبل

 "یینجای_ "چه خوبه که تو دوباره ا

 .ستیاز چ دانستیاش را نم یدستش بود. کالفگ یهنوز تو گارشیس

 "یفقط باش خوادی_ "دلم م

 .مرخشیرا دوخت به ن نگاهش

 "یعاشقم باش شهی_ "هم

 هم نگاهش کرد. چشمانش پر از خشم بود. " چرا؟ " طوفان



 "یاشی....که دن یاشیکه دن گهیم یکس نوی_" ا

 یشربتش رو ینصفه  وانیل یانگشتانش خارج کرد و تو یرا از ال گاریرا جلو برد و س دستش

 انداخت. زیم

 "وونهیشدم د دونهینم یک وونهیشدم د دونهینم ی_ "ک

 خندان. ژنیب یبود و لب ها سیداخل شدند. چشمان آنا خ ژنیو ب تایآناه

 و همه کس" زمیهمه چ یی_ "تو

 نشستند. شانیبه رو رو

 نفس" ی_ "بهتره بگ

 زد و سر تکان داد که " چه شده ؟" ی. چشمککردینگاه کرد. نگاهش م ژنیب به

 که هس" ی_" آره دل من هر جور 

 ابرو باال داد و لب زد "صبر کن " ژنیب

 _ "دوِست داره"

 بود. دایاز صورتش پ هیاما آثار گر  د،یخندیآنا نگاه کرد، م به

 "ادیز  میلی_"آخه کم که نه خ

 به طوفان نگاه کرد و چشمانش گرد شد. دوباره

 "خوادی_ "عاشقه تو رو م

 روشن کرده بود. گرید گاریس کی

 "دهی_ "اونکه جونشم واسه تو م

 .کردینگاهش نم گرید



 _ "دوِست داره"

 ظرف نگاه کرد. یتو ییها وهیرا برگرداند و به م شیرو

 _ "دوست دارم

 بشم یعاشق کس شدینم گهیتو د ریغ آخه

 تو بشم وونهید یحساب گهیخوبه که د چقد

 لحظه ازت هیدور شم  تونمیکه نم هینجور یهم

 وونهیشدم د دونهینم یک وونهیشدم د دونهینم یک

 وونهیشدم د دونهینم یک وونهیشدم د دونهینم یک

 "وونهیشدم د دونهینم یک وونهیشدم د دونهینم یک

 نسبت به طوفان نشان داد. یتوجه ینگاه کرد و نه حت ینه به کس گریآخر آهنگ د تا

 با استفاده از سکوت به وجود آمده گفت: ژنیدست زدند و ب شیبرا

 رو بهتون بدم. یخبر  هی خواستمی_ م

شد و  نهیطوفان و رضا لم داده بود دست به س انینگاهش کردند. آرام همانطور که م همه

 .دیایلبش ب یلبخند رو شدیکه باعث م زدیم یینگاهش کرد. حدس ها

 کردم و جواب بعله رو هم گرفتم. یاز آنا خاستگار  شیپ قهیچند دق نی_ بنده هم

همه بلند شد. همه تک تک بلند شدند و آن دو را در آغوش  غیسکوت و بعد دست و ج یکم

 گفتند. کیگرفتند و تبر 

 رفت. تایبلند شد و حس نکرد که طوفان بلند شود. بغضش را قورت داد و به سمت آناه آهسته

 کرد به خودم بگو. تتی. اذدیآنا جونم. خوشبخت بش گمیم کی_ تبر 

 .دیآنا را شن یآغوشش گرفت. صدا در



 .زمیعز  ی_ مرس

 زد. ژنیب یشانه  یرا بلند کرد و رو دستش

 جونم. رنگیب گمیم کی_ به تو هم تبر 

 از آغوشش خارج شد و با خنده گفت: آنا

 رنگ؟ی_ جـــانم؟ ب

 تکان داد و گفت: سر

 . کار منم بود.لیاسم معروف بود تو فام نیمدت به ا هی_ اوهوم. 

 رفت،یداشت م ژنی. بکردینگاه کرد. بغضش داشت سر باز م ژنیب یمثال عصب افهیق به

 و خودش. ماندی. فقط خودش مرفتیم یلیهمانطور که ل رفت،یداشت م نیهمانطور که سار 

او هم  یحلقه کرد. دستها ژنیچشمانش جمع شد، جلو رفت و دست دور کمر ب یکه تو اشک

 گرفته گفت: یدور کمرش حلقه شد. با صدا

 .شهی. دلم برات تنگ میمرغا شد ی_ تو هم قاط

 سر به شانه اش چسباند. شهیشانه اش نشست و آرام مثل هم یرو ژنیب بوسه

 . کردندیو طعنه نثارشان م هیکه کنا دیشنیرا م هیقب یصدا

 که... رود،ینم ییکه جا ژنیبچه ننه هستند، که ب که

 نگاه نکرد. ژنیب افهیبه ق گریو د دیرا عقب کش خودش

صورتش روان  یرو شیکار، اشکها نیداد. با ا رونیب اطیح یرفت و نفسش را تو رونیب آهسته

 اش را نشنوند. هیگر  یدهانش فشرد تا صدا یشد. دستش را رو

 .گرفتیاش را پس م یو خاستگار  رفتیاشکها م نیامد و گرنه با ا ینم رونیب ژنیبود که ب خوب

 آمد. یهنوز م شیگوش داد. اشکها ایدر  یپله نشست و به صدا ی لبه



دستها  نیا یفکر که طوفان است دستمال را گرفت، ول نیمقابلش قرار گرفت. با ا یدستمال

 ؟ گریانگشتر چه بود د نیو ا

 بیکه امشب عج نشیغمگ شهیو به رضا نگاه کرد، با آن چشمان هم دیرا باال کش نگاهش

 .زدیخندان م

 نم؟یبش تونمی_ م

زد و  یسکوت بود. تک سرفه ا انشانیم یگرفت، کم یسر تکان داد و رضا کنارش جا متعجب

 گفت:

 _ ام، من ...برم داخل بهتره.

 _ نه.

 کرد. ادامه داد: نگاهش

 باهات حرف بزنم آرام. خواستمی_ راستش، م

 .دیبه سمتش چرخ یکم

 ؟ی_ چه حرف

 آب دهانش را قورت داد و نگاهش را دوخت به چشمانش. رضا

 کنمیمدته فکر م هی....راستش ... نطوری....تو هم همشناسمیکه تو رو م هیادی_ من مدت ز 

 که...که ...دوسـِت دارم.

 نگاهش کرد.شده  خشک

 خدمت برسـ... یخاستگار  یبا خانواده برا ینداشته باش یاگه مشکل خواستمی_ راستش م

 شد و گفت: بلند

 _ نه.



. او هم بلند کشدیدرهم تند تند نفس م یسکوت کرد و به آرام نگاه کرد که با اخم ها رضا

 شد و گفت:

 _ چرا نه؟

 گرد گفت: یچشمها با

ام ...بعد تو  گهید یرابطه  هی یفانم. من ...من االن تو_ رضا؟ من االن دوست دختر طو

 ... ی...اومد

 هم نهاد. یپلک رو رضا

 _ آرام جان؟ من به طوفان گفتم.

 کار را داده بود؟ نیو اجازه ا دانستیم دانست،ی. طوفان مدینشن گرید

 را صاف کرد و در چشمان مهربان رضا نگاه کرد. شیرا قورت داد. صدا بغضش

درباره  گهی. پس لطفا دادیخوشم نم تی_ متاسفم رضا، اما من قصد ازدواج ندارم. از محدود

 اش صحبت نکن.

 هم گذاشت. یبه چانه لرزانش نگاه کرد و پلک رو رضا

 .ارمیآب ب وانیل هیبرات  رمی. مکردمیناراحتت م دی. نباخوامی_ باشه. معذرت م

 شدت سر تکان داد. به

 تنها باشم. خوامیفقط م خوام،ی_ نه. نم

 .شدیرا که دور م ییقدم ها یصدا دیرا برگرداند و شن شیرو

 دوباره روان شد. شیاشکها

 .دانستیم طوفان



گذاشت.  شیزانو یحلقه کرد و سرش را رو شیپله نشست. دستش را دور پاها یرو دوباره

 !یلعنت گاریس داد،یم گاریس یآمد و کنارش نشست. بو یکس

 :دیرا شن شیصدا

 .رمیبگ میو خودم به جات تصم رمیحق رو ازت بگ نیا تونستمی_ حق انتخاب با تو بود آرام. نم

 گرفته گفت: یشد، با صدا یجار  شیاشکها

...که  ؟کهیدید ریمنو حق نقدریداشت؟ ا یحق نیبه چن ازیموضوع اصال ن نی_ حق انتخاب؟ ا

 کنم؟ انتیبخوام خ

 _ آرام!

 د.نداد و ادامه دا تیتشرش اهم به

 یلیدل ،یگفتیم یادامه بد یخواستی. نمیگفتیم یخواستیرابطه رو نم نی_ تو ...تو اگه خودت ا

 ... که...ینداشت رضا رو جلو بفرست

. دستش را ختیر  نییپا عتریسر  شیآغوشش محصور شد سکوت کرد. اشکها انیکه م تنش

 بند کت طوفان کرد.

 _ آروم باش و خفه شو.

 به شکمش زد. یمشت

 بزنم ....اصال به تو چه؟ غیحرف بزنم ...ج خوادی. دلم مشمی_ خفه نم

 .لرزدیدهانش نشست و حس کرد شانه اش ازخنده م یرو دستش

زدن،  غینبرد، شروع کرد همانطور وول خوردن و ج ییکرد صورتش را آزاد کند. راه که به جا یسع

 .دیرا کنار گوشش شن شینداشت. صدا یا دهی.که البته فا

 ! آروم عشق من. آروم باش.ـــــسی_ ه



 آغوشش شل شد. انیم ناخودآگاه

 .دیرا شن شیصدا

 نکاریا دیبا یول یشیگفت که تو ناراحت م دم،یپرس یلینکردم. از ل ی_ من که سر خود کار 

 یفقط پنج نخ مونده؟ برا گاریپاکت س هیچرا از عصر کالفه ام؟ چرا از  یکنیانجام شه. فک م

 منم راحت نبود.

 دهانش برداشت. یکرد. دستش را آهسته از رو سکوت

کتش کرد. حس کرد  ی قهیطوفان بود. دستش را بلند کرد و آن را هم بند  ی نهیس یرو سرش

 لم داد. بایداد به ستون و تقر  هیکه طوفان تک

طوفان گذاشت. نگاهش را دوخت به او که  نهیس یرا آهسته بلند کرد و چانه اش را رو سرش

 گفت: اریاخت یداده بود و چشمش را بسته بود. ب هیه عقب تکسرش را ب

 .یبد یلی_ خ

 باز کرد و نگاهش کرد. چشم

 _ چرا؟

 ...فقط به خاطر ... ینداد تی... اهم ی. کم محل کردیکرد تی_ از عصر منو اذ

 کند. هیگر  گرید خواستیهم فشرد و سکوت کرد. نم یرو لب

 اش زد. یشانیپ یرو یباز شد و خم شد. بوسه ا یطوفان به لبخند یها لب

 . اون آهنگ رو هم دوست داشتم.یخوب یلیتو خ ی_ آره من بدم، ول

به  کینزد ی. جلو تر رفت، کمدیگونه اش را بوس نباری. دوباره خم شد و اکردینگاهش م هنوز

نشاند. سرش را همانجا نگه  انشانیم یو بوسه ا دینفس کش شیموها انیگوشش، جلوتر، م

 داشت.

 _ تو رو هم دوست دارم.



*** 

آشناست. طوفان است،بعد از  یادیکه ز  ی. شماره ناشناس است، ناشناسخوردیزنگ م لمیموبا

 پنج روز.

 .کنمیرا برقرار م تماس

 _ بله؟

 _ سالم.

 اش مثل همان روزهاست. یلعنت یصدا ش،ی. صدازنمیم لبخند

 _ سالم.

 ؟ی_ خوب

 شود با وجود او بد بود؟ یخوبم؟ مگر م کنم،یم فکر

 خوبم. ی_ اگه تو بزار 

 آرام. نمتیبب دی_ با

 . وقتش شده.کشمیم یلرزان نفس

 ؟ی_ باشه. ک

 دنبالت. امی_ عصر، ساعت پنج م

 .کشمیم یقیعم نفس

 _ طوفان؟

 _ جانم؟

 ...یبشنو دیکه با ییزایخلوت. چ یجا هی می_ بر 



 .شنومیده اش را ممشکوک ش ی. صداکنمیم سکوت

 قراره بشنوم؟ ی_ مگه چ

 خلوت باشه. یفقط حواست به جا ،یفهمی_ امروز م

 .شنومیاو را هم م قینفس عم یصدا

 ؟یندار  یبرم. کار  دی_ باشه، من با

 .میگویعادت آن روزها م به

 مــــوخام! لی_ پاست

 است. یصورتش لبخند بزرگ یکه رو دانمیرا. م شیبعد صدا کنم،یرا حس م مکثش

 ست؟ین یا گهی_ چشم. امر د

 _ نه. مواظب خودت باش.

 _ تو هم. خدافظ.

 _ خدافظ.

 .کنمیخودم را نگاه م ی. کمنمینشیم نهیکارم درست است؟ مقابل آ یعنی

 را بداند. دنیعقب کش نیدست است. او حق دارد بداند، حق دارد علت ا کارم

و  کنمیرا باز م می. کش مودارمیو شانه ام را برم کنمیو دستم را دراز م کشمیم یقیعم نفس

 .کشمیم میمو یشانه را رو

باز هم دوستم دارد؟ باز  میحرف ها دنیرا دوست داشت، هنوز هم دارد، بعد از شن نهایا چقدر

 عشق من؟ کندیم میباز هم صدا پرستد؟یرا م میهم موها

فکر کنم و دنبال  زهایچ نیو به ا نمیاگر بخواهم بنش شوم،یو بلند م کشمیاز شانه زدن م دست

 .کشدیجواب باشم سالها طول م



 *** 

به  ی. نگاهکنمیلبم پر رنگ م یام را رو یاندازم و رژ لب عناب یسرم م یرنگم را رو یمشک شال

 .کنمیم دایپ نانیاندازم و از کامل بودنم اطم یام م یسر تا پا مشک یلباس ها

 .کندیم میام که مامان صدا دهیپله ها نرس نییهنوز به پا. رومیم رونیو ب دارمیرا برم فمیک

 ؟یر ی_ آرام؟ کجا م

 . کنار بابا نشسته.کنمیم نگاهش

 :میگویو م رومیسمتشان م به

 .رونیب رمی_ با طوفان م

 .زندیم ی. مامان لبخند تلخشودیبابا ناراحت م کنمیم حس

 ؟یگردیبر م ی_ ک

 .کنمیمچم نگاه م یساعت رو به

 بهش بزنم. دیحرفا دارم که با یسر  هی دونم،ی_ نم

را  می. شانه هاستدیا یو مقابلم م شودی. بلند مشودیبه چشمان مامان، نگران م زنمیم زل

 .ردیگیم

 ؟ی_ مطمئن

 .دهمیدهانم را قورت م آب

 رو بدونه. دنشینه شن لیدل خوادیبدونه ...مطمئنا اون م دی_ نه ...اما ...با

 جکتیر  خوردیرا که زنگ م لمیو موبا کشمیم یقی. نفس عمدهدیهم فشار م یرا رو شیلبها

 .کنمیم



رنگش نشسته به رو به  یمشک نیماش ی. تورومیم رونیو ب کنمیم یاست. خداحافظ طوفان

 .کندیرو نگاه م

 . "آرشام"خوردیزنگ م لمیجلو بروم که باز موبا خواهمیم

 .کندیم ماما نگاهم به طوفان است. دارد نگاه دارم،یرا بر م یگوش

 _ جانم آرشام؟

 آرام؟ یی_ کجا

 .رمیگیدر را م رهیو دستگ گذارمیمضطرب است. قدم جلو م شیصدا

 .رونیب میر یم میطوفانم. دار  شی_ پ

 .چدیپیم یگوش یکه تو ینفس آسوده ا کنمیو حس م نمینشیو م کنمیرا باز م در

 ...خب؟ یخور یلحظه از کنارش تکون نم هی... نی_ خوبه. بب

 .کنمیم اخم

 شده؟ ی_ چ

 انجام بده ...خب؟ گمیکه م ویصحبت کنم، فقط کار  تونمی_ االن نم

 .کندیمتعجبم م شیصدا یتو تحکم

 _ باشه.

 .میکنی_ شب صحبت م

 تق ! و

 .کندیرا قطع م یگوش

 .کنمینگاه م لمیدرهم به موبا یاخم ها با



 سالم. کی_ عل

. حضورش را به کل فراموش کرده بودم. نگاهش گذارمیقلبم م یو دستم را رو پرمیجا م از

 .کندیبا لبخند نگاهم م کنم،یم

 حواسم نبود. د،ی_ سالم. ببخش

 ؟ی_ بله. متوجه شدم. خوب

 :میگوی. به او مستمی. خوب ننه

 آرشام زنگ بزنه خوب بودم ...اما االن، نه. استرس دارم. نکهی_ تا قبل از ا

 .ردیگیو دستم را در دست م کندیم اخم

 گفت مگه؟ یچ ؟ی_ استرس واسه چ

لحظه هم از کنارت تکون  هیگفتم با تو هستم، گفت  یوقت ،یی. اولش گفت کجادونمی_ نم

 نخورم.

 .اندازدیرا راه م نیو ماش زندیو بعد استارت م کندیرا نوازش م دستم

 نبوده. یمهم زی_ نگران نباش. حتما چ

 :دیگویم طنتیبعد با ش یکم

 _ داشبورد رو باز کن.

از  یغیج لیپاست یبسته ها دنی. با ددهمیکه خواسته انجام م یو کار  کنمینگاهش م مشکوک

 :میگویو م کشمیم جانیه

 ! عاشقتم طوفان!ی_ وا

 :دیگویو م خنددیم

 .زمیعز  دونمی_ م



 یسوم خورم،ی. دو تا مکنمیو بازش م دارمیرا بر م یقلب لی. پاستمیگوینم یز یو چ خندمیم

 در دستم است.

 !لمی! من عاشق پاستی_وا

 ل؟یپاست ای ی_ آخر عاشق من

 .کنمیرا تا بناگوش باز م شمین

 .لی_ پاست

 :دیگویو م خنددیم

 .ستایبد ن ی_ به منم بد

گاز  ی کدانهیکه با چشم به آن  کنمینگاهش م جی. گدیگویم یکه نچ رمیگیرا به سمتش م بسته

 .کندیدستم اشاره م یزده تو

 .خوامی_ اونو م

 بلعدیرا م لیهم پاست برد،یو به سمت دهانش م ردیگیو دستم را م کندیخودش دست دراز م و

 .ردیو هم انگشتم را گاز مگ

 ! نکن دردم گرفت.ی_ آ

 .کشمیبوسد و من دستم را عقب م یو همان جا را م خنددیم

 خوب است، مثل آن روزها. حالم

 لبخندم تلخ است انگار. زنم،یم لبخند

 :دیگویآورم. طوفان هم انگار متوجه شده. م یم نییندارم. بسته را پا جانیه گرید

 دفعه؟ هیشد  ی_ چ

 .دهمیم هیتک نیبه در ماش بایو تقر  شومیم لیسمتش ما به



 بود. یخوب یقبال افتادم. چقد روزا ادی_ 

 لبخند او هم تلخ است. زند،یهم لبخند م او

 بود. _ آره، خوب

 .ستین گری. بود، بــــــــود و ددهدیفعل ها آزارم م نیچقدر ا و

 *** 

 :میگویو م کنمیاطراف نگاه م یزهایم به

 خلوته االن؟ نجای_ ا

 .خنددیغر زدنم م به

 .شناختمینم نجای_ آره. خلوت تر از ا

 .دیآ یجلو م ی. همان گارسون قبلکنمیم یپوف

 .دی_ سالم. سالم خوش اومد

 :دهدیو ادامه م دهدیو اجازه بلند شدن به او نم گذاردیشانه طوفان م یرا رو دستش

 طوفان؟ ی_ چطور 

 ؟ی_ خوبم. تو چطور 

 آرام خانم؟ یسمت من ( شما چطور  کندی_ منم خوبم. ) رو م

 .زنمیم لبخند

 .ی_ منم خوبم، مرس

 براتون؟ ارمیب ی_ خب چ

 :دیگویو م کندینگاهم م طوفان



 کاکائو. ریش هیقهوه و  هی_ 

 :کنمیرا کامل م سفارشش

 .شمیممنون م دیار یآب هم ب وانیل هی_ 

 .دهدیتکان م سر

 .ارمی_ باشه. االن م

 .دهمیلبم را قورت م یبند رو می. لبخند نکندینگاهم م رهیو طوفان هنوز خ شودیم دور

 ه؟ی_ چ

 .زندیم یو چشمک زیم یرو شودیخم م ی. کمزندیم لبخند

 بود. یخوشمزه ا لی_ پاست

 .کنمیمشکوک نگاهش م یکم

 .یدوست نداشت لیقبال پاست ادمهی_ 

 ؟یدونی. آخه مستیکه خوشمزه ن یلی_ هر پاست

 بپرسم: شودیباعث م مکثش

 دونم؟یم وی_ چ

 ؟ی...زد یرو که تو گاز نزد الی_ همه پاست

 .رمیگیو رو م کنمینازک م یو بعد پشت چشم کنمینگاهش م یکم

 آرامش قبل از طـــوفـــان. نی. آخ، از اشنومیخنده اش را م یصدا

 وانیاست. با دور شدنش دستم را دور ل زیم یآب رو وانیو ل رکاکائویبعد قهوه و ش یکم

 .کنمیحلقه م رکاکائویش



 خوبه. یلیبو خ نی_ اوم! ا

 .کنمیم سی. لبم را با زبان خکنمیم نگاهش

 .می_ بهتره شروع کن

 .گذاردیم زیم یو رو زندیو دستانش را در هم گره م ندز یکنار م یقهوه اش را کم فنجان

 .شنومی_ خب، م

 .کشمیم یقیعم نفس

بابت کارم.  کردمیبد بود. همش خودمو لعنت م یلیحالم خ راز،یاومدم ش نکهی_ بعد از ا

 یکه برا یز یچ دمی...د دمیهفته گذشت، به خودم اومدم د هیکنم.  کاریچ خوامیم دونستمینم

 وقته جلو تو از دستش دادم. یلیغرور بود که خ هیاز دست دادن ندارم، 

 :دهمی. ادامه مکندی. با دقت نگاهم مکنمیم نگاهش

حرفام،  یپا ینیکنم که بش تیهست راض یو هر جور  شتیپ امیرشت، ب امیگرفتم ب می_ تصم

پرواز واسه اون  هی. زنگ زدم فرودگاه، یتو هم هنوز دوستم دار  دونستمیاثر داره، م دونستمیم

از  یکیرشت. زنگ زدم به  رمیم نیتهران از اونجا هم با ماش رمیشب بود. اونم به تهران، گفتم م

و من سر  رهیبرام بگ تیبل هیامشب  یبود، ازش خواستم برا یآژانس مسافربر  یکه تو امدوست

 لمیونه و نگفتم چرا، رفتم تو اتاقم که وساخ ای. زنگ زدم به آرشام. گفتم زود برمشیراهم برم بگ

 رو بردارم. زنگ رو زدن.گفتم حتما آرشامه.

 :کنمیو دهان باز م کنمیمشتش م دوزم،ی. نگاهم را به دستان لرزانم مدهمیدهانم را قورت م آب

 _ اما ...آرشام نبود ...شـــهــ....

 _ من بودم. 



 هشی. لبخند کر کنمینگاه م ستادهیام ا یدمو به او که در دوق چرخدینا خود آگاه م گردنم

و بعد به او زل  کندی. طوفان نگاهم مزنمیرا دور م زیو م شومیبلند م اریاخت یلبش است. ب یرو

 .زندیم

 ... من شهابم.یول ،یباش دهید افهیفک نکنم به ق م؟یمن ک یدونی_ من بودم، م

انقدر بلند  شی. صداوفتمیکه نکند ب رمیگیم زی. دستم را به ماندازدیو رعشه به تنم م دیگویم

 شوم. نیکه، کم مانده نقش زم یهست که همه زل زده باشند به او و من

 .زندیحرص برق م زند،یموج م حیدر نگاهش تفر  د،یآ یجلو م یقدم

...نچ نچ  یصدات زد،ول یلیمنظورمه، خ ییایآخه اونشب... اونشب رو ،یطوفان باش دی_ تو با

 .یومدی... ن

 .زندیو به طوفان زل م ستدیا یم نهیدست به س همانجا

 ای یگی. آرامــم؟ تو ممیبود دهیرس یجانیه یبه ادامه داستان بهتره، تازه به قسمتها می_ برس

 من بگم؟

آرامم و من مشت شدن دست طوفان  دیگویبه عق زدن دارم، م یبیعج لیآرامم و من م دیگویم

 :دیگویمصرف ترم، م یدرخت چنار ب کیاز  ندیبیم یو وقت کندیو نگاهم م دیگویم نم،یبیرا م

تا اونجا گفت که آرشام نبود،  دم،ی. پس خودم ادامه مستیحالت مساعد ن نکهی_ خب، مثل ا

 تیاوم. موقع دم،یداخل. رفتم تو و د ادیاز در م یک نهیصبر نکرد بب یمن بودم، اما، اون حت

 جز، من و عشـــــقم. سین یشکی. ههیعال

 .اورمیرا باال ب میدردها خواهدیعشقم و من دلم م دیگویم

 هویچرا  دونمی. نمگردهیمانتو و شلوار تنشه و داره دنبال شالش م دمی_ رفتم تو اتاقش، د

 حضورم رو حس کرد. اد،یخشکش زد. فک کنم از عشق ز 

 است. وانهیشک او د یب خندد،یم



 ریتاث دیده بود، البته شاخوشکل ش یلیهنوز خشک بود. خ چارهیبرگشت سمتم. ب هوی_ 

بود ....لـــوند و  یعال ،یبرام جذاب بود، ولــــ نقدریبود که خونه زده بودم، که ا یاون مشروب

 جــــذّاب.

 اما من... کند،یبه من نگاه م طوفان

بود. منم  یباحال یعقب. باز  رفتیفقط م گفتا،ینم یچی_ رفتم جلوتر، اما اون رفت عقب. ه

. رفتم دهیم فیک یلیدادن. خ یکردن، باز  یهستم، باز  یکال عاشق باز  یدونیم ومد،یخوشم م

 عشق و حال. شتیمن تازه اومدم پ ؟یر یکجا م زم،یو رفتم جلوتر. گفتم کجا عز  دمیجلوتر، خند

 اش. یادآور یاز  لرزمیم

افتاد رو  هویبه تختش، همونجا نشست، نه که خودش بخوادا، نه.  دی_ انقد عقب رفت که رس

مانتوش رو باز  یصداش قطع شده بود. رفتم جلوتر. دستم رو دراز کردم که دکمه  چارهیت، بتخ

 .کردیم کاریکه چ یدونیشد. نم یکول هویکنم. 

 .رودیقدم عقب م میو ن گذاردیم بشیج یرا تو دستش

 یعوض ژنینبود. بعد ب ینچ ...کس ،یول کرد،ی_ شروع کرد داد زدن، اول اون داداشش رو صدا م

نگفت. گفتم تو مال  ه،یگفتم طوفان ک یرو، اما اونم نبود. بعد شروع کرد تو رو صدا زدن، هر چ

. یومدین ی. عشقت شد مال من، ولیومدیصدات زد، ن ی. هر چزدیم غی. اما فقط جیمن

و تو رو  زدیم غیبه تنش، ج دمیکشی. دست میومدین یطوفان، ول زدیو اون داد م دمشیبوسیم

 ...یول زد،یو تو رو صدا م زدیو اون زجه م دمیکشی. موهاشو نفس میومدین یول زد،یصدا م

 .شودیو سمت طوفان خم م گذاردیم زیم یدستش را رو د،یآ یم جلو

 .یومدی...ن ی_ ول

ظرف  زیو همه چ رومیو من عقب م کندی. دستش را به سمتم دراز مکندیخم نگاهم م همانطور

 . زدیر یبهم م هیچند ثان

 .چدیپیگوشم م یتو شی. صداندینشیصورتش م یطوفان رو یمشتها



 " عشقت شد مال من "

 همه مات شده اند انگار. رد،یگیرا نم شیجلو یکس زند،یهنوز م طوفان

 "دمشیبوسی" م

 . دست طوفان قرمز شده، صورت او هم.کشمیلبم م یرا رو دستم

 به تنش ...." دمیکشی" دست م

 .نمینشیو همانجا م رمیگیرا در آغوش م خودم

 "دمیکشی" موهاشو نفس م

و من در خودم جمع  گذاردیشانه ام م یدست رو یبروم. کس دی. بادهمیدهانم را قورت م آب

 .شنومیاو را م یمن فقط و فقط صدا شنوم،یاطرافم را نم ی. صداهاشومیم

 " مال من شد "

 .زندی. مرا رها کرده و او را مزندیهنوز او را م زند،ی. طوفان هنوز او را مندینشیمقابلم م یکس

 :میگویم آهسته

 _ بهش بگو بس کنه، بگو بس کنه.

 کی. فهممیم شیرا از حرکت لبها نیا زند،یکه دارد داد م نمشیبی. مرودیو جلو م شودیم بلند

 .شومیدختر است، تازه متوجه م

بودم بر  ستادهیکه ا یو بالفاصله به سمت شودیهوا متوقف م یکه دست طوفان رو نمیبیم

 یز یآخر او چ یکه لحظه  نمیبی. مشودیکه بلند م نمیبیکه نشسته ام. م ندیبی. مگرددیم

 .زندیشکمش م ریز  دیشا ایبه شکمش  یمحکم یو طوفان با پا ضربه  دیگویم

 نه. ایکه مردد است که به من دست بزند  نمیبیو م ندینشیمقابلم م د،یآ یسرعت جلو م به

 :نالمیم کنم،یم بغض



 فم؟یانقدر کث یعنی_ 

 

اش  نهیس ی. دستم را روردیگیبعد، سفت در آغوشم م یو کم نمیبیگردش را م چشمان

من هنوز  فهمم،یاش م نهیشدن قفسه س نییرا از باال و پا نیا زندی. قلبش تند مگذارمیم

 :میگویم د،یگویم یز یچ کنمی. احساس مشنومیاطرافم را نم یصداها

 .شنومی_ نم

 دیکوبیاو را م شیپ قهیبا همان دست که چند دق ،یبا همان دست خون رد،یگیرا قاب م صورتم

 .دیگویم یز ی. دارد چکندیمرا نوازش م

 .دهمیرا به دو طرف تکان م سرم

 طوفان. شنومی_ نم

گونه اش  یو رو کنمیشده اند. دستم را بلند م سیخ کنم،ی. به چشمانش نگاه مگزدیم لب

 :میگویم کند؟یم هیگر  می. براکشمیم

 گفت؟ عشقت مال اون شد. یچ یدی_ شن

 .کشمیلبش م ی. دستم را روگذاردیهم م یکه پلک رو نمیبیم

 .دمیبوسیگفت؟ م یچ یدی_ شن

گردنش  ی. دستم را نوازش وار روچسباندیام م یشانیبه پ یشانیو پ کندیرا خم م سرش

 .کشمیم

 به تنم. دیکشیگفت؟ دست م یچ یدی_ شن

 .ینگو، نگو لعنت نالدی. منمیبیرا م شیلبها حرکت

 .گذارمیم شیموها یرا رو دستم



 .دیکشیگفت؟ موهامو نفس م یچ یدی_ شن

 .رمیگیمن صورتش را قاب م نباریا

 من ....صدات زدم ....من ....تو رو زجه زدم. تو رو داد زدم ...اما .... ؟یومدی_ چرا ن

 .نمیبی. انگار عمق فاجعه را حاال مزنمینفس م نفس

 .زنمیم غیو ج کوبمیاش م نهیس ی. مشتم را روزنمیم غیج

. تنمو وجب کرد با دستش، یومدین د،ی. منو بوسیومدیمنو مال خودش کرد، ن ی_ اون لعنت

 .یومدیتار به تار موهامو نجس کرد با نفساش و تو ن ی. اون عوضیومدین

 یصدا شنوند،یهم م میو انگار گوشها زنمیهق م زنم،یآعوشش هق م انی. مکندیبغلم م دوباره

 .شنومیآهسته اش را م

 آروم باش، آروم باش تو رو قرآن. زم،یعز  دی_ ببخش

 .دیآ یاو هم م یصدا

 ها. وانهی. مثل دزندیم ادیفر 

 _ اون مال منه، مال منه. عشق منه.

 د،یآ یهم م گرینفر د کی زیر  هیگر  یصدا د،یآ یهمهمه هم م یصدا د،یآ یهم م ریآژ  یصدا

 .دیآ یقلب طوفان هم م یصدا

 *** 

*** 

. میاما آمد م،یچطور به خانه آمد دانمینم یبردند، حت یاو را ک دانمیچطور شد. نم دانمینم

 بود. یفقط طوفان کاف خواست،یرا نم چکسیبود، اما دلم ه نجایمهرداد ا



 میموها گفتیم. کنمیدستم نگاه م یتو یچیاتاقم هستم. به ق یهستند و من تو نییپا همه

 .دهیرا نفس کش

 آورم. یم ادیو من به  ندینشیم یدسته ا یاش رو غهیآورم. ت یرا باال م یچیق

 من خوشت اومد؟" ی" _ از چ

 _"از موهات."

 زدم،یحرف م شیو من برا نشستیرا که کنارم م ییآورم روزها یم ادی. به شودیشل م دستم

و او  کردمیاخم م میموها انیو زل زده به حرکت دستش م ستیحواسش ن دمیدیم یوقت

 :گفتیم بردیم میموها یکه سرش را ال ی. در حالدیخندیم

 "زاره؟ی_ "مگه موهات برام حواس م

موها  نیا ده،ینفس کش انشانیاما او، م کشم،یم شانیال یو دست گذارمیم میپا یرا رو یچیق

 او. ینجس شده اند. با نفس ها

و مرددم  رمیگی. لبم را گاز مشودی. ناراحت مکندیآورم، اما طوفان اخم م یرا باال م یچیق دوباره

 نه. ای نمشانیکه بچ

. طوفان است، بابا هم هست. هر دو با شودیم دهینگاهم به آن سمت کش شود،یآهسته باز م در

 درهم. یاخم ها

 هی. بابا اما به چارچوب در تکدیآ ی. داخل مردیگیو انگار اجازه م کندیکه به بابا نگاه م نمیبیم

هم،  یهم، کالفگ یخستگ زد،یر یم شیغم از سر و رو دوزم،ی. من نگاهم را به طوفان مدهدیم

 دلم بگذارم؟ ینگاهش را کجا انیعشق براق م انیم نیهم، ا یدرماندگ

و دوباره  زندیدودو م میموها یکه نگاهش رو نمیبی. مندیبیرا در دستم م یچیق دیآ یکه م جلوتر

 میپا یلبش است. دستش را رو یرو ی. لبخند کمرنگزندیزانو م میبه صورتم. مقابل پا زندیزل م

 .گذاردیم

 ه؟یچ یبرا نی_ ا



 .کندیاشاره م یچیبه ق و

 موهامو کوتاه کنم. خواستمی_ م

 .شودیدر هم م شیاخم ها یکه لحظه ا نمیبیم

 نجان؟ی_ و چرا هنوز ا

 .ردیگیرا م میاز موها یبا دستش دسته ا نباریا و

 .ستمیمن که مال تو ن دمیاما بعدش د ،یشدی_ چون... چون تو ناراحت م

 .ی_ تو مال من

 .لرزدیم لبم

 .دی_ موهامو نفس کش

 .دهمیادامه م زند،یو پلک م کشدیم یقیعم نفس

 نفسش رو ببرم. خوامی_ م

 .زندیم لبخند

 ؟ینفس منم ببر  یخوای_ م

 .شودیگرد م چشمم

 ه! تو ...نه._ نه! ن

 .گذاردیدستم م یرا رو دستش

 .کشمیموهارو نفس م نی_ منم ا

 .شودیو آهسته بلند م بوسدی. همان دسته مو را مکنمیسکوت نگاهش م در

 :دیگویو م کندی. نگاهم مکشمیرا باال م نگاهم



نجسش فکر  یوسط فقط به اون و نفسها نیاما ا ،یکوتاهشون کن یتونیبا تو. م اری_ اخت

 بگم. گهید زیچ هیمن اومدم  ر،یتارها بستن رو هم در نظر بگ نیکه به ا ینکن، من و جون

 .ردیگیو صورتش را مقابل صورتم م گذاردیشانه ام م یدستش را رو شود،یم خم

 .یشنویصداشو نم گهید ،ینیبیاونو نم گهی_ تو د

 .دهمیدهانم را قورت م آب

 اومد. یگفتن. ول نویهم هم شی_ دفعه پ

 ؟ی. به من اعتماد دار گمیمن دارم به تو م نباری_ ا

 .دهمیتکان م سر

 _ دارم.

 ؟ی_ به عشقم چ

 _ دارم.

 .بوسدیام را م یشانی. پزندیم لبخند

 .کنمیرو بسپار به من، درستش م زی_ خوبه. همه چ

 .زنمیم شیبرود که صدا خواهدی. مکندیرا صاف م کمرش

 " جان ". دیگویو م ستدیا یم

 .دوزمیم نهیآ یو نگاهم را به دختر تو دهمیدهانم را قورت م بآ

بگم. ما به درد هم  خواستمیبود که من م ییزایکه اون بهت زد، همون چ یی. حرفایبر  دی_ تو، با

 دختر سالــ... هیبا  دی. تو باخورمی. حداقل من به درد تو نممیخور ینم

 _ ساکت شو آرام.



و انگشت  کندی. دستش را بلند مکنمیسرخش نگاه م یو به او و چهره  کنمیرا بلند م سرم

 .دهدیاشاره اش را اخطارگونه مقابلم تکان م

 زیبه جون خودت که عز  یزنیحرفا رو م نیو بشنوم که ا نمیبب گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی_ 

نه. من  ای یخور یمکه به درد من  یکن نییتع یتونی. تو نمکنمیبرخورد م گهیجور د هی ینمیتر 

که چقد  رهیم ادتیچرا  ،یشد ینجور یچرا ا دایجد دونمیآرام، نم خوامیدردام نم یتورو برا

 .یدارم؟ که چقد دوَسم دار  تدوسِ 

 . ترحم رو با عشق...یکنیبرخورد م یاحساس ی_ تو دار 

ذره اون مغز  هیو  نینکن. بش انیرو ب ادیکه رو زبونت م یخدا هر چ ی_ ساکت! محض رضا

فکر کن  اد؟یم ادتی نیمن ترحم کنم؟ فکر کن بب یدیتا حاال د نمیرو به کار بنداز بب تیفندق

 آرام؟ فکر کن. زنم؟یمن چرا دارم برات بال بال م نیفکر کن و بب رسم؟یم ییمن با ترحم به جا

 . شیلبها یرو یو بابا هنوز آنجاست، با لبخند محو رودیم رونیو ب زندیم دور

*** 

 ادیرا به  زی. همه چکنمینگاه م دیو به سقف سف کنمی. چشم باز مدیآ یبارش باران م یصدا

 آورم. یم

 یقی. نفس عمکنمیو بالشم را بغل م زنمیم یتخت غلط انی. مگذارمیهم م یپلک رو دوباره

 .شومیو بلند م کشمیم

 .میآ یم رونیو از حمام اتاقم ب میشویو صورتم را م دست

 یو لباس مناسب ستمیا یم می. مقابل کمد لباسهاکنمیم سیو مرتب گ کنمیرا شانه م میموها

 .دارمیبر م

به خودم  نهیو مقابل آ پوشمیرا م دمیسف ی. جوراب شلوار ری. با دامن حر یبلند آب راهنیپ کی

 به آرام. کنم،ینگاه م



. ساعت شومیآشپزخانه م یو راه زنمیعطر م یام را دوست دارم. کم یلب مات صورت رژ

 همه خواب هستند. دانمیشش صبح است و م

 .نمیچیرا م زی. مدیایتا آب جوش ب کنمیساز را روشن م یچا

 شی. مامان است، چشمهاکنمی. سرم را بلند مشودیوارد م یعسل در دستم است که کس ظرف

 کرده. هیگر  یلیخ شبید دانمیقرمزند و م

 .کنمینم غیرا در  لبخندم

 مامان. ری_ صبح بخ

 :دهمیمتعجب است. ادامه م نگاهش

 گرفته خبر نداره؟! ی_ برو دست و صورتت رو بشور، بابا چه زن

 .کندیو اخم م دهدیواکنش نشان م بالفاصله

 هم دلش بخواد. یلی_ خ

 :میگویو م خندمیم

 .یای_ پس منتظرم زود ب

 .گذارمیم زیم یو ظرف عسل را رو کنمی. نفسم را فوت مرودیو م کندینگاهم م گرید یکم

 یوصندل زنمیم یرا شانه زده و بسته. لبخند شیموها گردد،یکه برم کشدیطول نم ادیز  انتظارم

 .کشمیعقب م شیرا برا

 بانو. دیی_ بفرما

 .نمینشیو مقابلش م زمیر یم یچا شی. براندینشیو م کندینثارم م یلبخند

 .پرسدیکه باالخره م چمیپیکره و عسلم را م ی لقمه

 آرام؟ ی_ خوب



 .زنمیم لبخند

 _ آره. خوبم.

 .کنمیحرفم را مزه مزه م یکم

 اعدام بشه؟ دی_ شهاب مگه زندان نبود؟ مگه نبا

که انقدر راحت نامش را صدا  کندی. تعجب مکندیبدون پلک زدن نگاهم م یکه لحظه ا نمیبیم

 زده ام.

. شهیحالشون بد م ایاز زندان ییزندان مسموم بوده. چند تا یغذا نکهی_ فرار کرده بود. مثل ا

 اونجا فرار کرده. مارستان،یب کننیمنتقلشون م

گشاده خم  یبا رو یول کندیتعجب م دنمیبا د شود،ی. همزمان بابا وارد مدهمیتکان م سر

 .بوسدیرا م میو موها شودیم

 آرامشِ بابا؟ ی_ چطور 

 .زنمیم لبخند

 .ترکهیم یاالن از حسود ریبگ لیخانومت رو تحو نیا کمی_ خوبم. 

 .رودیو مامان با لبخند چشم غره م بوسدیمامان را م یو موها خنددیم بابا

. شودیهنوز سر پا هستم که آرشام وارد م زم،یر یم یچا شیو برا شومیبلند م ندینشیکه م بابا

و  ستیدر صورتش نشسته. اصال حواسش به من ن یدستش است و کالفگ یرو شیکت قهوه ا

 .دهیمرا ند

 جناب برادر. ری_ صبح بخ

 :دیگویو م زندی. لبخند مکندینگاهم م عیسر 

 .دمتیند د،ی. ببخشری_ صبح بخ



 .نمینشیم زیو پشت م کنمینازک م یچشم پشت

 کرده. دای. چشمات مشکل پیدی_ بعله، ند

 :دیگویم ندینشیکه کنارم م یو در حال خنددیم

 .یز یشما ر  زم،ی_ نه عز 

 .میگوینم یز یو چ کنمیچپ نگاهش م چپ

 .ستین یصبح اصال، معمول نیا یاست، ول یصبح معمول کیمثل  زیچ مهه

 *** 

قرمز رنگش  نکی. عخواندی. مامان نشسته و دارد مجله مشومیسالن م یو راه دارمیرا برم کتابم

سکوت  ی. کمنمینشیمبل مقابلش م یو رو کشمیخودم م نکیبه ع یرا دوست دارم. دست

 :میگویو بعد م کنمیم

 _ مامان؟

 _ جانم؟

 :میگویو م رمیگی. کتابم را در آغوش مکندینگاهم م دارد

 بود؟ نجایا یتا ک روزی_ طوفان د

 دارد. طنتیش لبخندش

بعدم با بابات  دیروزات پرس نیا طیبا من درباره تو و شرا کمیاز اتاقت اومد  نکهی_ بعد از ا

 اصرار کردم شام نموند و رفت. یصحبت کرد. هر چ

 .کنمیو کتابم را باز م کنمیام را جمع م دهیبرچ لب

 _ چطور؟

 مامان توجه نکنم و جواب بدهم. یبه لحن موز  کنمیم یسع



 . آخه...یچی_ ه

 .یسراغت ناراحت شد ومدی_ چون ن

. دهمیندارد، پس سرم را به نشانه مثبت تکان م دهی. انگار فاستین یاش اصال سوال جمله

 .زندیلبخند م

 هم براش مونده بود؟ یاعصاب یکه بهش زد ییا_ به نظرت با اون حرف

 :میگویو م دهمیباال م ابرو

درک کنه که من  دیفرق کرده، با طیکه شرا ا،یکنار ب تیبا واقع دیبا د،یشنیاون حرفا رو م دی_ با

 .خورمیبه دردش نم

 .یکنینم نییتع نوی_ تو ا

 .دهمیسر تکان م کالفه

 .یزنیحرف طوفانو م ی_ شما هم دار 

تو فکر و ذهن اون  یدونیتو که نم ،یکن نییتع یتونی. تو نمتهیحرف واقع نیمن؟ چون ا زی_ عز 

اون  یتو یوقت دم،یطوفانو د یوقت یموضوع مخالف بودم، ول نیمن خودم با ا گذره،یم یچ

 دمیامروز د یعاشقه. وقت یلیکه خ دمیرو بهم زد، فهم زیچطور به خاطرت همه چ دمید یعروس

 ادیناراحت و کالفه است هر وقت اسم تو م نکهیبا ا دمید یرو آروم کنه، وقتتو  تونهیچطور م

 دارم. مانینظرم عوض شد. چون به عشق ا نه،یشیچطور عشق تو نگاهش م

 **** 

 و چهارم ی# فصل س

 ن؟یاالن رسما نامزد یعنی_ 

 سر تکان داد. یلیل

 شد. یرسم ی_ آره. اون شب همه چ



 را تا بناگوش باز کرد. ششین

 ...گمی_ م

 کرد. نگاهش

 ؟ی_ چ

 عروس خانم؟ یکنیم یعروس ی_ ک

 .دیخند

 .گهی_ احتماال سه ماه د

 تکان داد. سر

 ماه، خوبه. بهشتیارد یعنی_ هوم. 

 با جذبه بود. نقدی. ایدیدیآقاجون رو م دیآرام با ی_ وا

 ؟یلی_ ل

 _ هوم؟

 ن؟یشدمدت؟ اصال کجا آشنا  هی نیتو و طاها چرا از هم جدا شد گم؟ی_م

 زد. ینیغمگ لبخند

هم هنر جوهاش  نیبود، من و سار  الونیآموزش و ی. اونجا مربیآموزشگاه خانوم ناصر  ی_ تو

عاشقش شدم. با هم  ینجور یشد که ا یچ دونمیهم بودن. اصال نم گهی. البته! چنتا دمیبود

 ؟یومدیاما نم ا،یب گفتمیبه تو هم م ادتهیدوستاش.  شیشاپ، پ یکاف نما،یس م،یرفتیم رونیب

 ادیبودش. قرار بود ب دهیاما د نیگند شهاب برات رو شده بود. سار  یاخالقا هاونموقع تاز 

 تیاهم یلیبه آقا جونش گفت، مخالفت کرد. حرف آقاجون خ یهمون موقع، اما وقت یخاستگار 

اتابک خان. موضوع  شینرفته بود پ گهیدختر. طاها هم د نیا ایخانواده ات  ایداشت. گفته بود 



 یاز دوستاش، ازدواج کنه. پا یکیدختر  لدا،یبا  دیبا گهینکه آقا جون میتا ا کنهیم دایکش پ

 شد. ی... راضیکرد، ول یطاها رو چجور راض دمیشراکت وسط بود. نفهم هی

 کرده بود و چشمانش پر از اشک بود. بغض

با من ازدواج کنه  تونهیگفت نم شم،یپ . طاها اومدادیز  یلیسخت بود اون روزا آرام. خ یلی_ خ

 نیداد زد چون ا کنه،یم نکارویگفتم چرا با عشقمون ا هیبا گر  یعقدشه، وقت گهیو هفته د

 انتخابِ  منه.

 . به سرعت پاکش کرد.دیگونه اش چک یرو یاشک قطره

بودف داغون شده بودم،  نیکه اومدم شمال واسه هم یماه شیراحت. اون ش یلی_ رفت، خ

کشور  نیتو ا گهید دونستمیکجا. فقط م دمیرفته. نپرس دمیبرگشتم و رفتم آموزشگاه فهم یوقت

 .ستین

 _ کجا بود؟

 .سی_ انگل

 کرد؟یم کاری_ با اون دختره؟ اونجا چ

 .دمی. خودم هنوز ازش نپرسدونمی_ نه... نم

 شد. زانیآو شیلبها

 خوام بدونم. یتازه قسمت جذاب ماجراست. م ؟یلی_ عه؟ ل

 اونطرف؟ میبر  یای_ م

 را تا بناگوش باز کرد. ششین

 _ آره.

 یبماند. البته! برا نجایا یهفته ا کیآمده بود و قرار بود  روزیخنده اش گرفت. طاها د یلیل

 مثال.  شتر،یب ییآشنا



زنگ گذاشت و سه بار  یو آماده پشت در خانه طوفان بودند. دستش را رو دهیپوش لباس

 زنگ را فشرد. یاپیپ

 .دیطوفان را شن یصدا

 دلبر؟ ی_ چه خبرته؟ سر آورد

 بود. دهیرا ند یلیهنوز ل چارهی. بدیخند

 اطالعات. هیتخل یبرا می_ باز کن در رو، اومد

را باز کرد.  یبودند که طوفان در ورود دهینرس یباز شد و هر دو وارد شدند. هنوز به در اصل در

 کردند و وارد شدند. یاحوال پرس

 خم شد. رفتیرا نگاه کرد و بعد سمت طوفان که کنارش راه م اطراف یکم آرام

 !سیپ سی_ پ

 گفت: یفرو خورده ا ینگاهش کرد و با خنده  طوفان

 .دیی_ بفرما

 زد و گفت: یبزرگ لبخند

 کوش؟ ندهیدوماد آ یآقا نی_ ا

 گفت: شدیآشپزخانه م یکه راه یمبل نشستند و طوفان در حال یلبخند زد. دختر ها رو طوفان

 .ادی. االن مرهیگی_ داره دوش م

توجه به کجا  ی. بلند شد و بندیبنش نیاز ا شتریدر سکوت نشستف اما نتوانست ب یکم آرام

 وارد آشپزخانه شد. یلیگفتن ل

 و گفت: دیآرام دست از کار کش دنیکه با د دیچیم ینیس یداشت استکان ها را تو طوفان

 ؟یخوایم یز ی_ چ



شد و رو به  کشیگذاشت. نزد یصندل یپشت یتکان داد که نه. شالش را در آورد و رو سر

به سمتش خم شد و زل زد در چشمانش و طوفان متعجب به حرکاتش  ی. کمستادیا شیرو

 .کردینگاه م

 ...گمی_ م

 کرد و گردنش را خم کرد. مکث

 _ ما...

 کرد. زیچشمانش را ر  طوفان

 _ واقعا...

 .کردینگاهش م کالفه

 را تا بناگوش باز کرد. ششین

 م؟یکه با هم مهیسال و ن هی_ 

 .دینگاهش کرد و بعد دستش را بلند کرد و لپش را کش یکم طوفان

 _ حالت بده ها دلبر!

 و صورتش را آزاد کرد. دیخند

 چقدر زود گذشتا! کردم،ی_ امروز صبح بهش فکر م

 _ اوهوم. زود گذشت.

 را برداشت. ینیس

 .زمیر یم ی_ من چا

را حس کرد که  شی. قدم هاکردیها را پر کرد و حواسش بود که طوفان زل زل نگاهش م استکان

 .دیرا شن شیزد. صدا یکمرش نشست، لبخند یشد. دستش که رو کشینزد



 دوِست دارم آرام... یلی_ خ

 شانه اش نشاند. یرو یتر آورد و بوسه ا نییکج کرد. همزمان طوفان سرش را پا یرا کم سرش

 . مشتش کرد و گفت:دیلرز  یم ستشد

 کارم رو بکنم؟ یزار ی_ م

 به تو دارم؟ کارت رو بکن. کاری_ من چ

 کند. هر چند واقعا سخت بود. یکرد کمتر به حضورش توجه یرفت سع یغره ا چشم

 را بردارد که طوفان گفت: ینیو خواست س ختیرا ر  یچا

 برات. نهی. سنگارمشی_ خودم م

 یبود. قدم ستادهیاما طوفان مقابلش ا د،یکمرش برداشت. بدون حرف چرخ یدستش را از رو و

 عقب رفتن نبود، فقط سرش را بلند کرد و به چشمان مهربانش نگاه کرد. یشد. جا برا کشینزد

 پهنش گذاشت. یشانه ها یسکوت کند. دستش را رو نتوانست

 دوسـِت دارم. یلی_ منم خ

نشست و  شیموها یاش. بوسه اش را حس کرد که رو نهیشد و سرش را چسباند به س خم

 دل کندن سخت شده بود. میو ن کسالی نیانگار در ا

 *** 

 طاها. ینشسته بودند و منتظر شکستن سکوت با صدا ییرایسالن پذ یتو

 شانه اش بود. یطوفان لم داده بود و دست طوفان رو کنار

 یجواب رد بشنو یچجور  نکهیا یول ،یلیل یخاستگار  یبر  یتونیکرد، گفت م دمی_ آقاجون تهد

چطور از  نیمطمئن بودم. گفت بب کرد،یرو م نکاریکنم. ا ینیب شیپ تونمیاالن م نیرو هم



اون حرفا رو زدم.  یلی. قبول کردم. به لخواستمینم نوی. من اندازمتیاون دختر م یچشما

 اما... شه،یداغون م دونسمیم

 .دیکش آه

کنم. فقط دلم که نبود، منطقم هم قبول  یکردم نتونستم دلم رو راض ی_ روز عقد هر کار 

گفتم  تونم،یحرف زدم. گفتم من نم لدایام رو خراب کنم. با  ندهیشراکت آ هیبه خاطر  کردینم

اونم  یدختر سخته. برا هی یبرا یلیخ نیو ا شنوهیسر سفره بله نده، چون اگه بله بگه، بله نم

خونه  یقبول کرد. عقد بهم خورد. شب تو دن؟ی. تک دختر حاج رضا و نه شندسخت بو

. نطورهیبه اسم طاها ندارم. گفتم خوشحالم که ا ینوه ا گهیام رو گرفت و گفت د قهیآقاجون 

ماه تمام  کیزنگ زدم، برنداشت. فرداش رفتم دنبالش نبود.  یلیاز خونه اش. به ل رونیزدم ب

 هیقابل تحمل شده بود. رفتم لندن. اونجا تو  ریبرام غ رازیش گهید دنبالش بودم، اما نبود.

 .نیسر کار و خونه. هم رفتمیم ن،یماش هی. شده بودم کردمیشرکت کار م

 را گرفت. یلیو دست ل دیکش یقیعم نفس

 یبود. با همه  بیعج یلی. خنی. آقاجون اومده بود استقبال و ارازی_ بعد از دو سال اومدم ش

رشت.  میبود. با ترانه اومد مونیچرا، اما پش دمینفهم چوقتیکرد. ه یعذر خواه غرورش ازم

 دایخودمو پ یلیآرام، خانومِ طوفان، ل یتو خونه  کردمیفکر نم چوقتیو رشت و من ه میاومد

 کنم.

 کرد. زی. آرام چشم ر دندیخند

 ؟ی. چرا نموندیو رفت یرو بهونه کرد یخونه من. خستگ ی_ طاها؟ تو اون شب نموند

 نگاه کرد. یلیزد و به ل لبخند

بد  دمیکه زد فهم ییکه تو شوک بودم. بدتر از اون با حرفا یلیل دنیبود د بی_ اونقد برام عج

باختمش، رفتم نشستم تو اتاقف فکر کردم به گذشته، به اتفاقات، به اشتباهاتف به عشقم. 

 رو نداشته باشم. یلیل تونستمیاز قبل. من نم تریقو دیهنوز بودش، شا



 جدا شده بودند. ایدن نیکرد. نگاه هر دو بهم بود و انگار از ا سکوت

 رو نداشته باشم ...." یلیل تونستمیدر فکر بود ...." من نم آرام

 .دیرا کنار گوشش شن شیطوفان را نداشته باشد. صدا توانستیهم نم او

 پل؟ میبر  یای_ م

بود. نگاهش را به چشمانش دوخت. چرا  یچرخاند و نگاهش کرد. صورتش در فاصله کم سر

 .دیچانه اش را بوس یسر جلو برد و رو اریاخت یانقدر دوستش داشت؟ ب

 شالم رو بپوشم.  رمی_ م

 کتری. خودش را به طوفان نزدرفتندیو در سکوت به سمت پل م گریکدیبعد هر دو کنار  یکم

 دور شانه اش نشست. کرد. دستان طوفان

 شد؟ ی_ آقا جونت چطور راض

 را حس کرد. قشیعم نفس

 _ من باهاش حرف زدم.

 لبش بود. یرو یکرد، لبخند نگاهش

 _ خب؟

 هیکل خونه اش رو گذاشته بود رو سرش که به خاطر  شش،ی_ همون روز که طاها رفت رفتم پ

 .کنمیو برادر احمقم اومدم بازخواستش م گهیدختر د

 آمد. یخوشش، از حرص خوردن آقاجون م یادیانگار ز  زدفیتکان داد. با خنده حرف مرا  سرش

لحظه تصور کن  هیبگم و برم.  یز یچ هیباز خواستت کنم، اومدم فقط  ومدمی_ گفتم من ن

. اصال نذاشت حرفم کامل نهیبش گهید یکیعقد  یخانجون مال تو نبود و مجبور بود سر سفره 

 زد تو گوشم که هنوز صداش تو گوشمه. نیبشه. همچ



 نگاهش کرد و گفت: متعجب

 _ زدت؟

 سر تکان داد. طانیش یبچه ها مثل

که آروم شد گفتم  کمیبود دوباره بزنتم. خانجون جلوشو گرفت.  کیکه نزد دمی_ آره. انقد خند

 چارهیطاها رو؟ خانجون ب یکنیداره. گفتم خانجون تو درک م یحاال فکر کن اون دختر چه حال

 .یو گله گذار  هیکه از اول با کار آقاجون مخالف بود شروع کرد به گر 

 چقدر آنروز لذت برده. دادیلبش بود که نشان م یرو یلبخند

بده.  کیجلو در خونشون کش یکیبرگشت خبرش رو برام آوردن. سپرده بودم  یلیل ی_ وقت

معلوم بود تازه سر پا شده.  چارهی. بدمشید مش،نیاومد اول خودم رفتم سراغش که بب یوقت

رو  یلیروز آقا جون رو بردم جلو در خونشون، ل هیبود.  نیغمگ یبیجور عج هی... یدونی...م یعنی

 هم بردمش؟! روز تولد طاها! ینشونش دادم. چه روز 

 و آرام را به خودش فشرد. دیکش یآه

هم آقاجون مثال  دم،یبرگشت خونه. هم من د یلیکه ل دمی. دزدیبود هوا، بد بارون م ی_ بارون

 یلیآقاجون هم خ چارهی. بمارستانیب مشیاز حال رفت. برد یلیتفاوت. جلو در خونشون ل یب

مراقبش بود،  دیروشه. گفت با یبه خاطر ضعفه، فشار عصب شیهوشیبود. دکتر گفت ب دهیترس

مطمئن  ینگ زدم خانواده اش. وقت. شباهتم با طاها دردسر ساز بود. ز نهیمنو بب خواستمیمن نم

نگفتم.  یز ی. منم چگفتینم یز ی. رفته بود تو لک و چرونیب میبا آقاجون زد ستیشدم تنها ن

روز رو بدون خانجون تصور کن. نگام کرد و  هیاش کردم فقط بهش گفتم  ادهیجلو مغازه اش که پ

 .یچینگفت... ه یچیه

 .کردیپل نگاه م ریکمر طوفان بود و به آب خروشان ز  یرو دستش

 بود. یبی_ امروز روز عج

 طوفان را حس کرد. نگاه



 داستان از زبون سه نفر. هی_ 

 اش و فکر کرد. نهیداد به س هیاو را به خود فشرد. سرش را تک شتریب یکم طوفان

 طوفان را نداشته باشد.  توانستیهم نم او

*** 

 ز کنم. اما...کلمات تمرک یرو کنمیم یو سع دهمیرا تکان تکان م میپا

 .دیآ یمامان م ی. صدادهمینم یتی. اهمشنومیدر را م زنگ

 .هیک نی_ آرام؟ بب

 .گذارمیگوشم م یرا رو ی. گوشستین شگرینما یتو ی. کسشومیو بلند م کنمیم یپوف

 ه؟ی_ ک

 _ طوفانم.

 مقابلم است. رشیبعد تصو یکم

 :میگوی. بلند مکنمیو در را باز م میگوینم یز یچ

 _ طوفانه، مامان.

 خانه ما جا باز کرده. انیدوست پسر سابقم چه راحت م کنمیفکر م و

. اخم کرده است. مردِ من شودیم کیکه نزد نمشیبی. مستمیا یو مقابل در م کنمیرا باز م در

 بداخالق نبود.

 مردِ من بود؟ اصال

 :میگویو م کنمینگاهش م یو او حاال مقابلم است. کم کشمیم یآه

 _ سالم.



 :دهدیو جواب م دهدیتکان م سر

 ؟ی_ سالم. خوب

 .کنمیو با دست به داخل دعوتش م ستمیا یعقب م ی. کمکنمیرا کج م سرم

 تو؟ ی_ خوبم، خوب

که پشت گردنم را  رد،یگیخودش را م یدارد جلو دانمیو من م ردیگیرا از گردنم م نگاهش

 .ردینگ شگونین

 _ منم خوبم. مامان هست؟

که به  میبگو دی. باکنندیم یو با هم گرم احوال پرس دیآ یبدهم مامان م یجواب نکهیاز ا قبل

 شد چون با او دست داد و اخم نداشت. میمامان حسود

 .شومیآشپزخانه م یراه یآوردن چا یروند و من برا یبه سالن م آنها

که من  زندیحرف م یعمدا طور  دانمی. مشنومیطوفان را م یوارد سالن شوم صدا نکهیاز ا قبل

 هم بشنوم.

 یز یچ ستیخوب ن ادیگفتن چون شما حالتون ز  شونیبا ناصر خان حرف زدم. ا شبی_ من د

 و با خودتون حرف بزنم. شتونیپ امینگم. امروز که دوباره تماس گرفتم گفتن ب

 !یلعنت کند،ی. نگاهم نمشومیمقابلش خم م یو کم شومیبه دست وارد م یچا

کنج  انهی! آن لبخند موز ای. خدارمیگی. مقابل مامان هم مکندیم یر و تشک داردیبر م یفنجان

 دلم جا بدهم؟ یلبش را کجا

و ادامه  کندیم ی. طوفان تک سرفه انمینشیو کنار مامان م گذارمیم زیم یرا رو یخال ینیس

 :دهدیم

 م؟یبا خانواده خدمت برس یبدونم ک خواستمی_ م

 .زندیم ی. مامان لبخند مهربانکنمیچشمان وَق زده نگاهشان م با



 _ آخر هفته چطوره؟

 :میگویو م نمینشیم صاف

 .نیسی_ وا

 :دهمی. ادامه مکنندیدو نگاهم م هر

 _ آخر هفته چه خبره؟

 دهد: یخونسردانه جواب م مامان،

 از تو. ی_ مراسم خاستگار 

 :میگویو م دهمیدهانم را قورت م آب

 _ نه.

 .ندینشیم هنیو دست به س اندازدیباال م ابرو

 آرام جان. زنمی_ من دارم با بزرگتر شما حرف م

 گر؟ینکنم د یاالن گفت فضول جـــــــــــــــانم؟

 :میگویو م کنمی. دستم را بند چانه ام مدهمیم هیاندازم و تک یهم ابرو باال م من

 ؟ی_ شما قراره با بزرگتر من ازدواج کن

 .دیگویو مامان با تشر نامم را م شودیجا سرخ م در

 .گذارندیو عمال مرا کنار م زنندیبعد آنها حرف م یکم

چه  نجای. اکنمینگاه م کندیم یو خداحافظ دهدیدهان باز به طوفان که دارد با مامان دست م با

 خبر است؟

 ؟یکنیطوفان رو بدرقه نم زم؟ی_ عز 



 با کتک بلندت کنم گل مادر؟ ای یشویبلند م یعنی نیا و

 .رومیم یتوجه به طوفان به سمت ورود ی. بشومیو بلند م دهمیمهم فشار  یرا رو میلبها

 .ستدیا ی. مقابلم مستمیا یدر م ی. جلوشنومیرا م شیقدم ها یصدا

 .کنمیو من نگاهش نم کندیم نگاهم

 _ آرام؟

.... _ 

 ؟یکنیم ی_ چرا لج باز 

 .کنمیو سکوت م دهمیرا جلو م میلبها

 .شنومیرا م شی. صداشومیم دهیبه سمتش کش ی. کمگذاردیشانه ام م یرا رو دستش

 _ نگام کن.

 :دیگوی. مشومیاش غرق م یدوست داشتن یها یسبز عسل انیو م کنمیم نگاهش

 ؟یدیفرصت به خودمون نم هی_ چرا 

 .دهمیرا گفته بود. دو بار هم گفته بود. همان جواب را م نی. قبال هم ادیآ یم ادمی

 ؟ی_ فرصت چ

 .زندیم لبخند

هم  یلیخ شناسم،یوقته م یلیفرصت عشق دادن و عشق گرفتن. تو رو خ ،ی_ فرصت زندگ

هر دو مون  ریافتاد، خب ....تقص نمونیهم که ب یفاصله ا نی. ایدونیم نویدوِست دارم، خودت ا

 گذشته. گهیکرد. د شهینم شیکار  یبود، ول

 .کندی. با پشت دستش گونه ام را نوازش مکنمینگاهش م هنوز

 ...پرسمی. اما نشد. حاال، دوباره ازت ممیرفتیقبال م دیبا میر یم میکه االن دار  یراه نی_ ا



 :دیگویو م ستدیا یصاف م میرو به رو دارد،یرا بر م دستش

 ؟یکنی_ آرام؟ با من ازدواج م

 .دزدمیو نگاه م گزمیم لب

 .گذارمیعقب م یهمان روز قدم مثل

 .ردیگیهمان روز دستم را م مثل

 .ردیگیو در آغوشم م گذاردینم انمانیم یهمان روز فاصله ا مثل

 .کنمیرا مشت م راهنشیهمان روز پ مثل

 .دیگویهمان روز در گوشم م مثل

 _ آرامشم؟

 :میگوی. مثل همان روز مزنمیم لبخند

 االن جواب بدم؟ دی_ با

 . مثل همان روز.خنددیم

 .بوسدیو چانه ام را م شودی. خم مگذاردیدور صورتم را از نظر م کیو  ردیگیم فاصله

 .دیگویگوشم م در

 .میرسی_ پس آخر هفته خدمت م

 .گذارمیچانه ام م ی. دستم را روشودیاز طرف من باشد دور م یمنتظر کالم نکهیا بدون

خراب  زیکند. که مثل همان روز، همه چ دایمثل همانروز ادامه پ زیکه همه چ ترسمیم ترسم،یم

 شود. 

 جمو پن ی# فصل س



که در را باز کرد نگاهش به طوفان  نیو هم دیبه سمت در دو د،یرا پوش شیعجله کفش ها با

 افتاد. یمثال برزخ

 زد و با عجله به سمت او که دست به کمر استاده بود رفت. یشرمنده ا لبخند

 گونه اش کاشت. یرو یدور گردنش انداخت و بوسه ا دست

 خاموش شده بود زنگ نخورد. لمی. موبایطوفان دی_ ببخش

 کمرش نشست. یطوفان که رو دست

 اش زد و گفت: یشانیپ یرو یو نگاهش کرد. طوفان بوسه ا دیرا عقب کش سرش

 .می_ اشکال نداره. بر 

 باز کرد و خودش هم نشست. شیرا برا نیماش در

 .کردیاطرافش نگاه م ینا آشنا طیبعد به مح یکم

 _ طوفان؟

 _ جانم؟

 ؟میر ی_ کجا م

 خوب. یجا هی_ 

 باال انداخت و گفت: ابرو

 از جوابت. ی_ مرس

 طوفان پر خنده بود. یصدا

 .گذرهی. نگران نباش. بهت خوش مکنمی_ خواهش م

 .کردیمقابلش گاه م یبعد بهت زده به خانه درخت یکم



 چه خوشکله. نی! ای_ وا

 !گرینداشت که بدهد. خب خوشکل بود د یجواب طوفان

 یبزرگ یبود. خانه درخت یبزرگ یلی. درخت خدیپر  رونیب نیبعد از پارک کردن ماش بالفاصله

 زده رو به طوفان کرد. جانینبود. اما کوچک هم نبود. ه

 رفت توش؟ شهی_ م

 کرد. تشیهمه شوق زد و جلو آمد. دست پشت کمرش گذاشت و هدا نیبه ا یلبخند

 باال. ینردبون بر  نیاز ا دی_ آره. چرا نشه؟ با

. آهسته دیکش رونیحلقه دست طوفان ب انیمقابلش نگاه کرد و خودش را از م ینردبان طناب هب

 بود؛اما... رونشیب ییبایباال رفت. داخلش هم به ز  اطیو با احت

 . ....گهید ومدمینم ادیکردم. ز  شیخال شهیم ی_ چند سال

 .دیرا پشت کمرش قالب کرد و به سمت طوفان چرخ دستش

 نازه. یلی_ خ

 _ از تو ناز تره؟

 شد. کشینداد. طوفان نزد یگل انداخت. جواب یکم شیها گونه

 _ آرام؟

 _ جونم؟

 که چقد دوِست دارم؟ یدونی_ م

 _ اوهوم.

 ؟یکه تو هم دوستم دار  دونمی_ م

 _ اوهوم.



 م؟یرابطه رو ادامه ند نی_ چرا ا

 .شودیم جیگ

 .گهید میدیادامه م می_ مگه ...االن ...خب دار 

 من مال تو بشم. ،یکه تو مال من بش یز یچ هی. خوامیم یرابطه رسم هی. ینصف ینطور ی_ نه ا

 مال تو بشم." ،ی" مال من بش

 و جلو آمد، دستش را گرفت. دیکش یقیکرد. طوفان نفس عم نگاهش

 آرام؟ یکنی_ با من ازدواج م

 عقب رفت. یو قدم دیلرز 

 _ نه.

 _ چرا نه؟

 .میراض یزندگ نی_ من... من از ا

 .ستمین ی_ من راض

 سکوت نگاهش کرد. دستش را به دو طرف باز کرد و گفت: در

دارمت و ندارمت خسته شدم.  نکهیاز ا مهیرابطه نصفه ن هیرابطه. از  نی_ خسته شدم از ا

 یبا آرام ادامه بد یخوا یو بگه اگه نم شمیپ ادیمثل رضا ب گهید یکی نمیو بب نمیتونم بش ینم

 گنیبدم اما نم یجواب هیخواد  ی! دلم مستمیکه ن ینیزم بی. سشیگار خواست امیبکش کنار ب

 تو رو سننه؟ گنینم ؟یکارشیچ

 دهانش را قورت داد و به او که آمپر چسبانده بود نگاه کرد.  آب

 .خوامینم تی_ طوفان من ...من ... محدود



 ای یخودت باش یتنها تو خونه  نکهیا یمحدودت کنه، فقط به جا ستیقرار ن ی_ کس

 .یخونه بابات، تو خونه خودمون و با من باش یبه جا رازیش یر یم یوقت

 " خونه خودمون "

 تر رفت. عقب

هر  خوامی. نمخوامیکه حق دست مرد باشه نم یای. زندگادیمشترک خوشم نم ی_ من از زندگ

 رفتار کنه انگار من برده اش هستم. من... یدلش خواست بکنه و با من طور  یوقت هر کار 

 ؟یگفته تو برده ا یواسه خودت؟ ک یگیم ی! آروم باش. چیه یه یه_ 

 در آغوش گرفت. آهسته گفت: دیلرز یآمد و او را که م جلو

 .یدونیاز گذشته نم یز ی_ تو چ

 کنم. یبا آرامِ گذشته زندگ خوامینداره آرام. من عاشق گذشته تو نشدم و نم یتی_ برام اهم

 ناموفق داشتم. ینامزد هی. من ستین یگذشته معمول هی نی_ اما ا

 .دونمیکه م نوی_ ا

 چرا بهم خورد؟ یدونی_ م

 _ نه.

 .زدی_ منو م

 اش بود. یشانیپ انیم یقیشانه اش ثابت شد. او را از خود دور کرد. اخم عم یطوفان رو دست

 ؟ی_ چ

 ینی برام مهم نبود. لشی. اوانمیرو بب ژنیب دادیاجازه نم ی. حتکردی. محدودم مزدی_ منو م

 یلیل زاشتینم یمدت بعد حت هیرو بهم بزنم.  ینامزد تونمیکه م دیبه ذهنم نرس ه؟یچ یدونیم

 یدونیرو بهش گفتم. نم انیو جر  ژنیروز طاقتم طاق شد. زنگ زدم به ب هی. نمیرو بب نیو سار 



نداره.  دهیفا گهید ینامزد نیبود. گفت ا شمیعصرش پ راز،یش امیشد. گفت م ناراحتچقد 

 .دمیکشیبه بابام بگه. خودم خجالت م ژنیشهاب و ب شیقرار شد من برم پ

 در آغوشش جمع کرد. شتریرا ب خودش

 کردمیخونه اش. البته، من فکر نم میدنبالم کارش دارم. اومد... رفت ادی_ بهش زنگ زدم گفتم ب

د کتک هم بخورم. تو ممکن بو ینداره. حت دهیفا دونستمینگفتم، چون م یز یبره اونجا. اما چ

اخالقاش رو  تونمیو من نم میخور یدادم که ما به درد هم نم حیخونه اش نشستم براش توض

 ... بعدش...ینگفت. ول یچی. همتحمل کن

 .دیطوفان را شن یصدا

 _ زدت؟

 کرد. بغض

هنوز تو خونه اش هستم و اون  دمیشدم د داریب یشدم. وقت هوشیکه ب یبد، جور  یلی_ آره، خ

. اینبود. فقط گفتم ب می. با تلفن خونه اش. آخه گوشنای. زنگ زدم به بابا ارهیرفته دوش بگ

 از شهاب نبود. یبودم، بعدم که مرخص شدم اثر  مارستانیهفته ب هیبعدش از حال رفتم باز. 

 فت:بعد گ یو اجازه داده بود آرام شود. کم کردیآهسته نوازشش م طوفان

 _ من شهابم؟

 آغوشش بود. انینگاهش کرد. هنوز م گنگ

 ؟ی_ چ

 ؟یترسیبا من م ی_ من شهابم، که از زندگ

 _ نــــــــه.

 ؟یدیفرصت به خودمون نم هی_ پس چرا 

 کرد به چشمانش. نگاه



 _ آرام؟

 ؟ی_ فرصت چ

 زد. لبخند

 ؟یکنیم غشیفرصت عشق دادن و عشق گرفتن. چرا از خودمون در  ،ی_ فرصت زندگ

 ...پرسمیم دوباره

 را از خودش جدا کرد. آرام

 ؟یکنی_ آرام؟ با من ازدواج م

 عقب گذاشت. یو قدم دیگز  لب

 .ردیرا گرفت و اجازه نداد فاصله بگ دستش

 برداشت و در آغوشش گرفت. انشانیم ی فاصله

 را مشت کرد. راهنشیپ

 .دیرا کنار گوشش شن شیصدا

 _ آرامشم؟

 زد. لبخند

 جواب بدم؟ دی_ االن با

 .دیخند

چانه اش  یرو یدور صورتش را از نظر گذراند. خم شد و بوسه ا کیفاصله گرفت و  یکم

 گذاشت.

 . میرسیخدمت م ندهی_ پس آخر هفته آ



*** 

 خراب شود؟ زی. اگر همه چترسمی. نگرانم، مچانمیپیهم م انیرا م انگشتانم

 .پرمیتشر مامان از جا م با

 .یبا انگشتات ور نرو. همه مفصالشو نابود کرد نقدی_ ا

. آرشام کنارم کشمیو من خجالت م کندیآورم. بابا با خنده نگاهم م یم نییدستم را پا عانهیمط

 دارم. ازیو من به آغوشش ن ردیگیو در آغوشم م ندینشیم

 کنه؟یم یها، مگه بار اولته ازت خاستگار  یکنیم ینجور یبا خودت ا یدار  ستی_ خوب ن

 .ترسمیخراب شد. م ی. بار اول همه چترسمیم نمی_ نه. از هم

هم به قول تو  یخداروشکر نشد، دوم ینشه. اول یتا سه نشه باز  یدی_ نگران نباش. مگه نشن

 .رهیم شیپ یعال زیهمه چ گهید یخراب شد، سوم

 .نشاندیم میموها یرو ی. هنوز در آغوش آرشام هستم. بوسه ادیآ یزنگ در م یصدا

 که جناب عاشق اومد. می_ پاشو بر 

 کمرنگ است اما، هست. لبخندم

 کمرم نشسته. یدستانش رو تی. هنوز امنمیستیا یو کنار مامان و بابا م میشویهم بلند م با

است هم  دیسف شیکه تمام موها یو اتابک خان را، اما، مرد نمیبیبعد زهرا جون را م یکم

و طاها و در کنار مهرداد و ترانه  یلیگل پشت سر ل یسبدو من طوفان را با  رودیکنارشان راه م

 .نمیبیم

 بودمش. دهیو طاها د یلیل یعروس ی. آقاجون است. توشودیهمان مرد وارد م اول

 .ترسمیچرا انقدر م دانمیو من نم دیآ یو به سمت من و آرشام م دهدیمادر و پدرم دست م با

 .وفتمیحرف طوفان م ادیبه  ستدیا یکه م مقابلم



 بزنتم." ادیبود بازم ب کیکه نزد دمی" زد تو گوشم، انقد خند

و دستش را به سمتم دراز  زندی. او هم لبخند مکنمیو سالم م دیآ یم یرو یلبخند ناخودآگاه

 .کندیم

 ؟ی_ سالم بابا جان. تو همون آرام خانوم معروف

 .ردیگیعمق م لبخندم

 آرام، خودمم. یول دونم،ی_ معروف رو نم

 ی. اتابک خان به سمتم مدوزمیم هی. نگاهم را به بقفشاردیدست آرشام را م نباریو ا خنددیم

 .کنمیدستم را دور کمرش حلقه م یول کنمی. تعجب مردیگی. در آغوشم مدیآ

 بودم. یمهمون نیمنتظر ا نایآرام. زودتر از ا نمتیبی_ خوشحالم م

 و انگار منتظر پاسخ است. کندیو نگاهم م کندی. مرا از خود دور مکشمیم خجالت

 اومد که... شیمشکال پ یسر  هی. گهی_ نشد د

 :دیگو یزند و م یم یدهم. لبخند گرم یو شانه باال م دهمیرا ادامه نم حرفم

 .ی_ باالخره عروس خودم شد

 کشم. یشنوند و من خجالت م یم هیبلند است و بق یکم شیصدا

 .دیآ یجون به سمتم م زهرا

 عروس نازم؟ ی_ سالم آرام. چطور 

 هندوانه ها را کجا جا بدهم؟! نی! اردیمرا بگ یکی. خدا اوف

 د؟ی_سالم زهرا جون. ممنون، شما خوب

 .ردیگ یآغوشم م در

 آدم پسرش رو داماد کنه و ناراحت باشه؟ شهی_ منم خوبم. مگه م



 .میگو ینم یز یخندم و چ یم

 یشوند و من و آرشام م یکرده اند دور م یبعد مامان و بابا که با سه نفر آخر احوال پرس یکم

 .میمان

 .ردیگ یم میاز بازو یشگونیبا لبخند ن یلیل

َ  ؟یخودم شد یباالخره جار  یدی_ د  .ارمیمن ازت در ب یپدر  کی

 :دیگویطاها با لبخند م میبگو یز یچ نکهیاز ا قبل

 آرام فضول اگه نبود... نیها، ا یبا آرام ندار  یجان؟ کار  یلی_ عه! ل

 .پرمیحرفش م انیم

 بهتره. من کجام فضوله آخه؟ یاز دفاعت طاها، همون دفاع نکن ی_ مرس

 :دیگویم ظنتیبا ش مهرداد

 ست؟یتو ن یها یبه خاطر فضول می_ آرام جان؟ اگه االن همه ما جز گروه متاهل ها قرار گرفت

 :میگویو م کنمیچشم نازک م پشت

خونه خراب کن  یو آه ها نیاز دور به هم نگاه کن نیخواستی_ حاال انگار نه انگار چهار نفرتون م

 ها. اقتیل یب ن؟یبکش

و به  گذارمی. آن دو را با آرشام تنها مرودیدر هم م می. اخم هاخنددیو همه شان م میگویرا م نیا

 .رومیسمت طوفان م

 کند. یلبخند نگاهم م با

 _ سالم طوفان.

 ؟ی. خوبزمی_ سالم عز 



و اجازه فاصله گرفتن  ندینشیدستم م ی. دستش رورمیگی. سبد را مردیگیرا به سمتم م گل

 .دهدینم

 .یهست یعال دونمی_ اره. تو هم که م

آرشام  ی. صدابوسدیو گونه ام را م شودیو خم م خنددی. مکنمیحرفم م ی مهیضم یچشمک و

 .دیآ یم

 چشم و رو؟ جلو چشم برادر زن و ماچ گرفتن؟ ی_ عه عه! داماد انقد ب

 شنوم. یطوفان را م یکشم. صدا یو خودم را عقب م خندمیم

 شما؟ ی! خوبزی_ به به! برادر زن عز 

به  ینگاه میگذارم. ن یاپن م یو گل ها را رو شومی. وارد آشپزخانه مشنومینم یز یچ گرید

 ییرایخانم زنگ زده وگرنه زحمت پذ الیاندازم و خدا را شکر که مامان به سه یم ییرایپذ لیوسا

 با من بود. 

و به  دوزمی. نگاهم را به دستانم منمینشی. همه نشسته اند. من هم کنار آرشام مرومیسالن م به

 .رومیفکر م

 .یشویروز مهرداد گفت عوض شده، تو هم عوض م کی

 .میشباهت ندار  میکه بود یز یبه چ کی چیجمع من هستم و او، و ما ه نیا انیحاال، م و

 _ آرام جان؟

 .نمشیخوب بب توانمی. اشک تار کرده نگاهم را و نمکنمینگاه م کندیم میصدا مادرم که به

 زم؟یعز  ی_ خوب

 .ستمیخوب ن یکه خوبم، ول دهم،یتکان م سر

 :دیگویم بابا



 .دیآخرتون رو بزن یکن اتاقت حرفا یی_ آقا طوفان رو راهنما

 .شومیو بلند م دهمیحواس سر تکان م یب

و به  ندینشیکمرم م یو دست او رو کنمی. در اتاقم را باز مدیآ ی. او هم مرومیپله ها باال م از

 .کندیم تمیجلو هدا

 ؟ی_ خوب

 .کنمی. نگاهش مدهمیدهانم را قورت م آب

 _ نه.

 .کشدی. مرا به سمت خودش مشودیم نگران

 شده؟ ی_ چ

 _ من...

 _ آرام چته؟

 .نالمیو م کنمیاش پنهان م نهیس یرا تو سرم

 _ طوفان؟

 شده آخه؟ یچ زم؟ی_ جانم عز 

 . من...میوفتیاز هم جدا ب یاونطور  خواستمی_ من نم

 .یبگ ستین یاز ی_ ن

 حرف بزنم. یهست. همون موقع هم نزاشت یاز ی_ چرا. ن

 _ باشه. بگو، فقط آروم باش.

 . چشمانش مهربان است.کنمی. نگاهش مدهمیدهانم را قورت م آب



به عشقت نسبت به خودم مطمئن بودم،  ،ی_ اون زن برام مهم نبود، نه که بگم اصال ول

چقد بچه ها رو  یدونیپدر بزرگ شه. خودت م یبچه ب هی خواستمیاون بچه... من نم یول

خب فکر کردم  ،یبه خودت گفتم و تو رد نکرد یبرام. وقت زارنیدوست دارم. هوش و حواس نم

 نیا یاونقد خودمو سفت گرفته بودم هم برا نکهی. ایکنیم یخال شونه تتیمسئول ریاز ز  یدار 

فقط احساست به من رو در  ی، که نخوا گذرهیچقد بدون تو بهم سخت م ینیبود که ...که نب

 ی. انقد که مدت بستر ادیز  یلیوگرنه ...من به تو اعتماد دارم. من دوِست دارم ...خ یر ینظر بگ

فکر کردن به خاطراتم بود. فکر  کردیکه آرومم م یز یروزا تنها چ نبودنم فقط منتظر تو بودم، او

به خاطر خودت بود.  کردمیم یبرام راحت بود خوندن اون اهنگ؟ .من اگه ازت دور  یلیخ یکنیم

االن که به دلم  ،یبر  دینبا گهید یاالن... االن که اومد ی. ولنی...هم یپا سوزم بش خواستمینم

جا  یزندگ نیتو ا دی. من رو نباارمیبدون تو دووم نم گهیمن د ،یار تنهام بز  دینبا یوعده داد

 .یبزار 

و  شودیو سر او خم م چکدیم نیی. اشکم پازندیچهره ام دو دو م یو نگاه او رو لرزدیم میلبها

 .زندیام م یشانیپ یرو یبوسه ا

. سرم را کشدیبعد خوش را عقب م ی. کمشومیکه دارم غرق م یحس خوب انیو م بندمیم چشم

 .شنومیرا م شیو صدا گذارمیاش م نهیس یرو

 االن... دیشا ی_ متاسفم آرام، اگه گذاشته بودم حرفت رو بزن

 ...کردیفرق م زیاالن همه چ دی. شادیگویراست م کن،یم سکوت

 آغوشش را دوست دارم. تیو همچنان امن کنمینم نگاهش

 ستین یمطمئن بودم دائم میشدتنهات بزارم. همون موقع هم که جدا  ستی_ من قرار ن

 شیسراغت. منتظر بودم تو پا پ امیمسائل باعث شد ن یلیمن از خ یخبر یاما ب مون،ییجدا

برم و از  خواستیدلم م میروز که دور هم جمع بود هی یافتاده. حت یچه اتفاق دونستمی. نمیبزار 

 ... غرورم نذاشت.یبپرسم، ول ژنیب



. لبخند مهربانش را دوست دارم. نگاهش را هم. زخم کنمیو نگاهش م کنمیسرم را بلند م

 را. ــزشیمرد را دوست دارم. همه چ نیرا هم. اصال من ا شیابرو یگوشه 

 :میگویو م زنمیم پلک

 تمام شد. گهید ست،ی_ مهم ن

 است. نیگونه غمگ نیا یرا دوست دارم، اما نه وقت چشمانش

 نمیبیو او را م کنمیرا مرتب م میموها رومیم نهیو به سمت آ کنمیرا از آغوشش خارج م خودم

 .ردیگیو از پشت در آغوشم م دیآیکه به سمتم م

 :میگویو م کنمیام را صاف م یگلبه دامن

 م؟ی_ بر 

 .میرویم نییو هر دو پا گذارمیدستش م یگرم انی. دستم را مکندیرا بلند م دستش

 .کنمیاعالم م یجمع موافقتم را با گفتن بله آرام انیم

را هم به دست طوفان  ی. جعبه اردیگیو در آغوشم م دیآ یجون خوشحال به سمتم م زهرا

دستم  یرو ی. بوسه اکندیرا دستم م نیو حلقه تک نگ کندی. با لبخند جعبه را باز مدهدیم

 .زنندیدست م مانیبرا هیو بق زندیم

 ی. رووفتدیدستانش است. نگاهم به آقاجون م انیو دستم هنوز م مینینشیمبل دو نفره م یرو

 .دیآ یجلوتر م یکم ندیبینگاهم را م یوقت کند،یکنار من است، با لبخند نگاهم م یمبل تک

 ؟ی_ دوسش دار 

 :میگویاندازم و م یم کندیبه طوفان که با بابا صحبت م ینگاه مین

 .یلی_خ

 :دیگویم یقیلبخند عم با



 دوِست داره. یلی_ اونم خ

 :میگویو م زنمیم یقیعم لبخند

 . داشتیدوسم داره سر پا نگهم م دونستمیکه م نیمدت هم نی_ ا

 .... کندیم میاتابک خان صدا    

 .... دیگویم دیرا هم در آن د طنتیش توانیکه م ی...با لبخند بزرگ کنمینگاهش م    

 .... میذره با هم اختالط کن هی ایعروس گلم ....ب نجایا ای_ ب    

 .... زندیخودش و زهرا جون ، م انیم ییو با دست به کنارش ، جا    

و بلند  کنمیکند ....دستم را از دستان طوفان خارج م تیطوفان را اذ خواهدیکه م دانمیم    

و رو به طوفان  اندازدیاتابک خان دست دور شانه ام م رمیگیآن دو که جا م انی....م شومیم

 ... دیگویم

 .... یدادینکن گوش نم گفتمیم یکردیزنم رو بغل م ادتهی_     

 او هم گل کرده .... طنتی...انگار ش کنمیبه طوفان نگاه م    

خوشت  نی....زنم و پدرم با هم خوب هستن ....اما شما همچ ادی_ آها ...من که بدم نم    

 چرا .... دمیمن مامانم رو بغل کنم ...آخرش هم نفهم ادینم

 شدم "زنش" ..... یمن ک کنمیو من فکر م رودیم یچشم غره ااتابک خان     

 .... دیگویو خطاب به مامان م خنددیزهرا جون م    

 غیج غیمنه ج کیاتابک نزد دیدیهفت ماهش که بود هر وقت م – شیش بای_ طوفان تقر     

برعکس ...منم حق نداشتم طرف اتابک  یحت ایبشه ... کینزد زاشتی....اصال نم نداختیراه م

 من شه .... کینزد دیایو طوفان ن ارهیاونموقع رو در م یبرم. ...االنم اتابک به قول خودش تالف

 .... زندیو خطاب به من لب م دهدی....شانه باال م کنمیو به طوفان نگاه م خندمیم    



 ...!؟ ی_ راحت    

 .... میگوی...مثل خودش م زنمیم یو با ناز پلک دهمیابرو باال م    

 _ بله ....    

نقطه ضعف دست اتابک خان بدهد وگرنه تا االن ده بار بلندم کرده  خواهدینم دانمیو من م    

 بود ....

 *** 

 .کنمیو پشت لباس را نگاه م چرخمیم یکم

 .ستین لمیرنگش اصال باب م یخوب است ول مدلش

 .خوردیبه در م یا تقه

 باز کن در رو. شد آرام؟ ی_ چ

 .کندیم زیرا آنال میاو سر تا پا یو نگاه سبز عسل کنمیرا باز م در

 !گه؟ی_ خب؟ خوبه د

 :میگویو م کنمینگاه م نهیبه آ یکم

 _ رنگش رو دوست ندارم طوفان.

 .گهیجا د هی میر ی_ باشه. م

 داره؟ گهی_ اوف! نه. حوصله ندارم. بپرس رنگ د

 :دیگویو م بردیرا عقب م سرش

 داره؟ گهیآقا رنگ د دی_ ببخش

 .دیآ یفروشنده م یصدا



 بهشون دادم؟ ی_ چه رنگ

 .ردیگیاش خنده ام م افهی. از قکندیم نگاهم

 _ ام ....بنفشِ؟

 :میگویو م خندمیم

 .یاسی_ 

 :دیگویو خطاب به فروشنده م دهدیباال م ابرو

 جناب. یبهش داد یاسی_ 

 .دیآ یفروشنده م یصدا

 هم داره. دیداره، سف یداره، گلبه ی_ نبات

 :میگویو م کنمیفکر م یکم

 .اریرو برام ب ی_ نبات

 .شودیظاهر م میکج و کوله جلو افهیبعد با ق یو کم بنددیرا م در

 همون زرده. نکهی_ خب ا

 .کنمیدستش نگاه م یتو ینبات راهنیپ به

 .هینبات نی....ا زمی_ عز 

 .رودیم رونیو ب دهدیرا به دستم م راهنیو پ کندیرا کج م لبش

 .کنمیرا عوض م لباس

 دوست دارم. شتریرا ب نیا

 .کندیدر را باز م دیبگو یز یچ نکهیبار بدون ا نیا



 نو؟یهم می_ اوم، خوبه؟ ببر 

 .میگویو م شومیم یو آنطرف نطرفیا نهیآ یجلو یکم

 _ آره.

 .ای_ زود عوض کن ب

و آن را  دهمیرا حساب کرده. لباس را به فروشنده م متی. قرومیم رونیو ب کنمیرا عوض م لباسم

 :دیگویو با لبخند م گذاردیپاکت م یتو

 _ مبارکتون باشه.

 .میرویم رونیب یو با تشکر  رمیگیرا م پاکت

 مونده؟ یچ گهی_ خـــــب. د

 .کنمیم نگاهش

 ؟ی_ واقعا هنوز حال دار 

 .زندیم میبه بازو یدستش ضربه ا با

 دختر؟ یحال ی_ چرا انقد ب

 .کشمیم یآه

 من گرسنمه. ،یچی_ ه

لک رفته.  ی. حتما او هم توشودیطوفان هم ساکت م حال؟ی. عروس هم انقدر بردیگیرا م دستم

 .شومیم زانیآو شیو از بازو کشمیخودم را به سمتش م یکم

 .دمینخواب شبی_ د

 _ چرا؟

 .دمیکشیم ینقاش هی_ داشتم 



 ؟ی_ خب، تمومش کرد

 _ آره. خوب شد.

 خونتون نشونم بده. می_ رفت

. گارسون که آمد مینینشیم واریکنار د زیم کی ی. رودیآ یقهوه م ی. بومیشویشاپ م یکاف وارد

 .شناسدیکاکائو سفارش داد. خوب است که انقدر خوب، مرا م ریش وانیو دو ل یشکالت کیدو ک

 لبخند بزنم. شودی. نگاهش باعث مشودیام م رهیخ میشویکه م تنها

 ه؟ی_ چ

 .کنمی_ دارم به زنم نگاه م

 :میگویو م خندمیم

 شدم زن تو که خبر ندارم؟ ی_ من ک

 .ی_ همون شب که بله داد

 !؟یچ یلفظ رینه گالب آوردم. تــــــــــازه! ز  دم،ی_ اوهو! من که نه گل چ

 خنده اش. یاز صدا کنمیام و من ذوق م یشیو اخم و تَخم نما طنتیبه ش خنددیم

 .شومیاش م رهیمن خ نباریو ا گذارمیچانه ام م ریو دستم را ز  زنمیم ینرم لبخند

 :دیگویو م شودیم نهی. دست به سرودیم نیاش از ب خنده

 ه؟ی_ چ

 دوِست دارم؟ یلیخ یدونی_ م

 _ نه.

 دوِست دارم. یلی_ خ



 ؟یز یبرام عز  یلیخ یدونی_ تو م

 _ نه.

 خوامت؟یم یلیخ یدونی_ م

 _ نه.

 پرستمت؟یم یدونی_ م

 _ نه.

 عاشقتم؟ یدونی_ م

.... _ 

 مگه نه؟ شهیخوب م زی. همه چپرستمتی_ من عاشقونه م

 . دونمی_ نم

 .دانمیو او ...نم کنمی. من به مراسم فرداشب فکر ممیرویبعد دست در دست هم راه م یکم

 :دیگویو م دهدیم یرا فشار  دستم

 _ آرام؟

 _ جانم؟

 ...شگاهیاون آسا یسال، تو کی نی_ ا

 :میگوی. مدهدیم رونیو نفسش را کالفه ب کندیا قطع مر  حرفش

 بود؟ یچطور  یبدون یخوای_ م

 _ آره. اصال چرا بردنت اونجا؟



 یچی. به هکردمینم یبد بود. اصال کار  یلیمن حالم خ انی_خب، بعد از ...بعد از اون جر 

 دیگفت با دیرو که د تی. وضعشمیروز مهرداد اومد پ هی.زدمی. حرف نمدادمیواکنش نشون نم

 شدم. یو من بستر  دیطول نکش شتریبشم. کارا چند روز ب یبستر 

و دست دور شانه ام  فهمدی. مکنمیم کیو خودم را به طوفان نزد کشمیم یقیعم نفس

 .اندازدیم

نبودن، اما برام  ایلیخ ژن،ی. نه فقط بشمیپ ومدین ژنیبد بود. تا چند وقت ب یلی_ اون روزا خ

 بد بود. من از همون شب منتظر تو بودم. یلیو، خمهم نبود. اما نبود ت

 .نجاستی. خوب است که ارمیگیلرزانم را در دست م ی چانه

نتونستم خودمو کنترل کنم. زدم  گهید زد،یروز که بارون م هی. اما کردمیاحساس نم یر یی_ تغ

گفته بود و از  نیگفتن. مهرداد به سار  کی. تبر شمیحرف هم زدم. اومدن پ یاز اتاق، حت رونیب

 دمیعوض شد. د طیکردم، شرا ریی. کم کم تغیبودن، اما بازم تو نبود دهیفهم هیاون بق قیطر 

 .نی. به قول مهرداد ملکه مغرور غمگینیبیکه االن م ینیاون تو باشم تا ابد. شدم ا تونمینم

 .نی_ ملکه مغرور غمگ

. دستم را دور کمرش خواهمیرا نم نیرا غم پر کرده و من ا زشی. چشمان عز کنمیم نگاهش

 :میگویم چسبانمیاش م نهیو همانطور که سرم را به س کنمیحلقه م

 .یخوبه. چون تو هست ی_ اما االن همه چ

 چرا اون موقع نبودم؟ یپرسی_ چرا نم

 .یباش یخواستی_ خب، خب... حتما نم

ناراحت بودم. غرورم  تیاعتماد یبه خاطر ب یلیخ ی. راستش رو بخوادونستمینم یچی_ من ه

دوره هشت ماهه تو  هینگفت.  یز ی. مهرداد هم چرمیبگ یکه سراغت رو از کس زاشتینم

 یباد هی دیبود. گفتم برم شا یقیموس شیو هما یکالس آموزش یسر  هیگذاشته بودن.  سیپار 

 یقتاز سرم افتاد، اما بدتر شد. هر لحظه و هر جا فکر تو بودم، و دتم هیبه مخم خورد فکرت 



من  الیخی. گفتم حتما بیدر رفت یدی. منو که ددمتیهم که برگشتم رفتم خونه. اونروز که د

. سیخبرا ن نی...نچ ...از ا دمیبرخورد کردم. اما د یاونطور  نیهم یهم برا یتو اون مهمون ،یشد

کردم درباره  چتیانقد سوال پ نکهیشاپ هم ا یتو اون کاف هنوز، یخوایتو هم منو م دمید

 یرفت یگذاشت یبه هم. بعدم که اونجور  دیشده بود کینزد یلیبودم. خ دهیمهرداد. خب... ترس

 بودم. تیفقط مات صندل قهیتا پنج دق

 .کشدیو او دماغم را م خندمیم

 !یبدبختمون کرد ی. زدیبخند دمی_ با

 _ من بدبختت کردم؟

.... _ 

 _ هوم ؟

 .یبود میاتفاق زندگ نی_ نه. تو بهتر 

 .زنمیم لبخند

 مگه نه؟ شهیخوب م زی_ طوفان؟ همه چ

 _ آره.

 :دیگویم کدفعهیکه  زنمیم لبخند

 .رمی_ فرداشب م

 .بردیم ماتم

 "رم؟ی"م

 ؟یچ یعنی_ 

 برم رشت. دی_ با



 ؟یچ ی_ خب، برا

 .میر یهم که همه با هم م دیانجام بدم. ع دیکارا دارم که با یسر  هی_ 

 .میآ یم میگو یمن هم نم ا،یب دیگویبرود، نم خواهدیم. زدیر یعالم به دلم م غم

 ؟یایم ی_ باشه. ک

 .گهیهفته د کی_ 

 .نشندیو بق کرده م کندیرا جمع م شیهفتـــــــــه؟ دلم زانوها کی

 .گهید یاینداره. زود م بی_ ع

 :دیگویو م کندیام م ادهیبعد مقابل خانه پ ی. کممیگوینم یز یچ د،یگوینم یز یچ

 .شگاهیآرا یدنبالت برا امی_ فردا م

 خونه. ادی. دوست مامانم مشگاهیبرم آرا خوامی_ نه. نم

 .بوسدیو صورتم را م شودیم خم

 _ خب، پس تا فرداشب خدافظ.

 :زنمی. آهسته لب مزنمیو دور م کنمیرا لمس م صورتش

 _ خداحافظ. 

 و پنجم ی# فصل س 

 _ الو؟

 _سالم. آرام خانوم؟

 .دیی_ سالم. بفرما

 دوست پسرت. یهستم. مادر بچه  وای_ من ش



 سکوت آرام باعث شد صحبت کند. ؟یبرد. چه نسبت ماتش

 .نمتیبب خوامی_ م

 حرفت رو باور کنم؟ دیاصال چرا با ؟یچ ی_ برا

 شاپ نرگس. یکاف ایساعت پنج ب ی. اگه خواستیبدون دیهست که با زایچ یسر  هی_ 

 را قطع کرد. یگوش و

 دوست پسرت" ی" مادر بچه 

 .خوردیدوباره زنگ م فنتل

 " طوفان "

 بازش کرد. د،یبه تلفن نگاه کرد که قطع شد. اس ام اس رس آنقدر

گذاشته تو انجمن.  ی. دور هماریسام شیمن رفتم پ ؟یخانوم ینیبی_ باز خواب هفت پادشاه م

 .ایب یخواست

 را چهار بار خواند تا درکش کرد. متن

 تختش بود. انیساعت نگاه کرد. ده صبح بود. هنوز م به

 ساعت سه شده. دیبه ساعت نگاه کرد د یهمانجا نشست که وقت آنقدر

 انگار خاموش شده بود. مغزش

 دوست پسرت" ی" مادر بچه 

و خوب بود که  دیچیبعد قهقهه اش در اتاق پ یبه لبخند شد. کم لیزد. کم کم تبد پوزخند

 در خانه نبود. یکس

 شک. یاست ب نیهم ندیگویبچه؟ جوک سال که م طوفان؟

 بعد که به خودش آمد مقابل کافه نرگس بود. یکم



 ی. کمکندینگاهش م رهیکه خ دیرا د یمحکم وارد شد. نگاهش را گرداند و زن یقدم ها با

 نشست. زیبعد دست تکان داد، به سمتش رفت و پشت م

 _ خب؟

 سالم. کی_ عل

 .ومدمین یاحوال پرس ی_ برا

 توپت پر باشه. کردمی_ فکر نم

 صورت زن گرداند. یزد و نگاهش را تو پوزخند

 رو کن. یاثبات دار  یبرا یمدرک ،یزد یحرف هیدوست پسرم،  یمادر بچه  نی_ بب

 گفت قصدش ازدواجه. ش،ی_ دوست پسرم بود. چهار سال پ

 .دیزن را شن یمقابلش گذاشت. عکس را برداشت و صدا یعکس

شب منو برد خونه اش، دوستش داشتم، بهش اعتماد داشتم. خودمو سپردم دستش،  هی_ 

هام. اونجا اولش بود.  ی. من موندم و بدبختخوادمی. گفت نمیهمه چ ریاما، چند وقت بعد زد ز 

 اومد رفتم سراغش، مثبت بود. میباردار  شیجواب آزما یوقت

 .کردینگاه م نیبود و با لبخند به دورب . زن را بغل کردهزدیطوفان دو دو م ریتصو یرو نگاهش

کم کم داشتم دلخوش  گرفت،یشد. دورم رو م یچ دونمی_ اولش قبول نکرد، اما بعد، نم

 گفتیماه بعدش دوباره منو پس زد. نم کیاومد،  ایکه سر عقل اومده، اما بچه که به دن شدمیم

. من کردیقبول نم میدیم شیآزما گفتمیهم بهش م ی. وقتستیمن ن یبچه  نیچرا، اما گفت ا

 دوستم داشت. مدوستش داشتم اون

 به سمتش گرفت. یگر ید عکس

 .شگاهیخودشه. با بچه، تو آزما نمی_ ا

 .گرید یعکس



 هستن؟ هیچه شب یدیپسرم. د نمی_ ا

 آب دهانش را قورت داد. ،یرا به چشمان پسرک دوخت. سبز عسل نگاهش

 آمد. ادشی

 .گاریس انت،یدختر طوفان، خ دوست

 .یزد در چشمان دختر، عسل زل

 ؟یکرد انتی_ چرا بهش خ

 خورد. جا

 ؟ی_ چ

 ؟یکرد انتیچرا بهش خ گمی_ دارم م

 تته و پته افتاد. به

 ...انتی_ من ...من خ

 زد و بلند شد. یآرامش پلک با

 بود. خداحافظ. یجالب ی_ سرگرم

 دور شد، اما ... وایتوجه به چشمان گرد شده ش یزد و ب دور

 بود. یسبز عسل چشمانش

 *** 

 طوفان؟! ییکجا-

 چطور ؟! ،یآموزشگاه سام-

 پل... ایکارِت دارم. زود ب-



 را قطع کرد. یگوش و

 بود! یسبز عسل چشمانش

 .دیپوش یشد و لباس مناسب بلند

 فرو کرد و قدم زنان به سمت پل رفت. شیمانتو بیرا در ج عکس

 کشیدرهم نزد یشد و با اخم ها ادهی. پدیآ یکه به سمتش م دیطوفان را د نیبعد ماش یکم

 شد.

 !؟یرو قطع کرد یمعلوم هست چته؟! چرا گوش-

 !دمیرو د وایش-

 برد. ماتش

 !؟یچ-

 کرد : تکرار

 !دمیرو د وایش-

 در هم شد. شیاخم ها یکم

 !؟یک-

 دوست پسرتم. یامروز زنگ زد گفت مادر بچه -

 تر شد. قیطوفان گرد نشد، فقط اخمش عم چشمان

 خب؟-

 داد. یرا از دست م تشیجد دیدهانش را قورت داد. نبا آب



 ارتیخودش رو در اخت نیهم یو دوست داره برا ی. ادعا داشت دوسش داشتدنشیرفتم د-

اما  یدیپلک یاما شکمش که باال اومده اطرافش م یگذاشته اما تو چند وقت بعد پسش زد

 نداد از اونجا رفتم. یجواب یوقت کرده... انتی. منم بهش گفتم چرا بهت خیدوباره ولش کرد

 ن؟یهم-

 ...نیهم-

 خوبه!-

 ؟یکه بگ یندار  یز یخوبه؟چ یچ -

 !!گهید یگفت ویبدم؟ خودت همه چ حیتوض ویچ-

 ؟یتو واقعا با اون رابطه داشت یعنیه؟یچ انشیبچه جر  نیا-

 عکس را به سمتش گرفت و ادامه داد: و

 ؟یرو بکن نکاریا یتو شده؟!چطور تونست هیچرا انقد شب-

 زد: پوزخند

 ؟یحرفاش رو باور کرد-

 ؟! یکن یانکار نم یباور کنم وقت دینبا-

-.... 

 !؟یطوفان! تو با اون زن رابطه داشت-

 آره!-

 فاصله گرفت. یتکان داد و قدم نیبه طرف ی.سر دیاش کوب نهیرا تخت س عکس

 آرام! ستین یکنیکه تو فکر م یاونطور  انیجر -

 بچه...! نیکنم، ا یمن چطور فکر م ستیمهم ن-



 بچه انقدر مهمه؟! نیا-

 آره.مهمه!-

 آرام؟-

 بچه... نیطوفان؟!ا یدیچرا جواب سوال من رو نم-

 !؟یتو به من اعتماد ندار -

 خندش بود. شین ینگفت. نگاه طوفان رو یز یزد و چ پوزخند

 بهتر بود. یذاشت یم یمونیپش یبرا ییآرام! جا-

 بعد دور شد. یسر تکان داد و کم و

 

 *** 

از بس به  ژنیماجرا را گرفته بود، نه سراغ طوفان رفته بود. ب یهفته گذشته بود. نه پ کی

خانه  یبود. تنها تو امدهیبه او نگفت. او هم امروز ن یز یسراغش آمده بود کالفه شده بود اما چ

 بود.

 .شانیسعرو یبودند، دنبال کار ها رازیش نیو سار  یلیل

 زنگ خورد . لشینشسته بود که موبا اطیح یتاب تو یرو

 " ژنی" ب

 الو!-

 .نوریا ایپاشو ب-

 بود! جیگ

 کدوم ور ؟-



 طوفان! یخونه -

 بوق بوق اعصابش را خراش ندهد. یصدا نیاز ا شتریآورد تا ب نییرا پا یگوش

 خانه طوفان شد. یلباس راه ضیشد و بعد از تعو بلند

 باز شد! یپرسش چیبدون ه در

 !وایهم بود و ش ژنیلب! ب یرو ی،مرتب و با لبخند دیرفت .طوفان را د داخل

به طرفش  ینشان نداد و به طوفان که با لبخند سرد یکرد. عکس العمل یپوزخند نگاهش م با

 آمد نگاه کرد. یم

 یلیگونه اش نشست ،نه خ یبوسه اش رو مانهیصم یلیکمرش نشست .نه خ یرو دستش

 :دیزده اش را شن خی یگرم.صدا

 تمام شده! زینزار بفهمه همه چ-

 "تمام شده؟!"

 .ستادیطوفان جدا شد و شانه به شانه اش ا امدهیاز بهت در ن هنوز

 !؟یندار  یکه مشکل ژنیسراغ اصل مطلب... با وجود ب میر یم وایخب، ش-

 زد. یهنوز پوزخند م وایش

 پنهان کردن ندارم. یبرا یز یمن چ-

 !؟یمطمئن-

 پوزخندش رفت و انگار خودش شک داشت. رنگ

 کرد. یدور شد و او هنوز به جمله اش فکر م طوفان

 "تمام شده."

 من! یمنه و تو مادر بچه  یپارسا بچه  یگفت-



 !ی! پسرک چشم عسلپارسا

 ؟یدون یخودت که م زه،یآره. پارسا پسر تو و منه. اون شب شاهد همه چ-

 طوفان بلند شد. یت اما قهقهه همه وقاحت در هم رف نیاز ا شیها اخم

 منظورته؟ قایرو دق یبا ک تیبغل خواب قا؟یآها، کدوم شب دق-

 اش را داشت چون بالفاصله بلند شد و گفت: یآمادگ انگار

شده  الیخ یکه من و بچه ات رو ب یکرد یم یتفکرات زندگ نیسال ها با ا نیهاه! تمام ا-

 ؟یبود

 رفت. فشیک کالفه سر تکان داد و به سراغ طوفان

رو دوست  دنتیاما واقعا نه حوصله دارم نه د زنمیرو به هم م تیمتاسفم که انقدر زود باز -

 صدات رو پس... دنیدارم و نه شن

گرد شد و همه عکس  ژنینشان داد. چشمان ب ژنیبرگه و عکس در آورد و ابتدا همه را به ب چند

 ها را کنار زد. به ورقه ها نگاه کرد.

 !گه؟ید هیمنف نیا -

 را به طوفان نشان داد. طوفان سر تکان داد. یز یچ و

 شون؟ید یآره. م-

 انداخت. وایمقابل ش زیم یها را دوباره گرفت. عکس ها را رو ورقه

 !ستیپارسا بچه من ن گمیم نکهیا لیچند سال من و دل نیتفکرات ا نمیا-

 را مقابلش تکان داد. شیآزما ورقه

ذاشتم بچه  یم دمیکه ازت د ییزایبا چ یکن یگرفتم. از خودم و پارسا. فکر م DNA شیآزما-

 دستت بزرگ بشه؟ ریکه احتماال مال من بود ز  یا



 کرد. یمات و مبهوت عکس ها را نگاه م وایش

 هنوز کالفه بود. طوفان

که  دمتید یم ریبودم و حق زاریبود که انقدر ازت ب نیا ینگفتم برا یز یهمه سال چ نیاگه ا-

 یوسط م ادیخانواده ام ب یپا یبدم. اما وقت حیرو توض یز یو برات چ نمیرو بب ختتینخوام ر 

 تحملت کردم. یبه اندازه کاف گهی! دیاالنم هر  امیکه کوتاه نم یدون

 گذاشت و به طبقه باال رفت. زیم یرا رو ورقه

 دهی. عکس ها که ندستادیا زیم کیجلو رفت و نزد اریاخت یهنوز به عکس ها بود. ب وایش نگاه

نوشته شده نفسش  یمنف دنیرا برداشت و با د شی. ورقه آزماستیتوانست حدس بزند چ یم

 را فوت کرد.

کرد، حسرت و حرص نگاهش انکار  ینگاه کرد. نگاهش م وایگذاشت و به ش زیم یرا رو برگه

 بود. هیرفت. نگاه او هم پر از گال ژنیبود. نگاهش را از او گرفت و به سمت ب ریناپذ

 شد و گفت: کشینزد

 !؟یکن ینگاه م ینطور یچته؟ چرا ا-

 سر تکان داد و گفت: ژنیب

 احمقانه بود. یانیبچگانه و به ب یلیکارِت خ -

 رفته بود! وایآمد. ش یدر ورود یرا از او برگرداند. صدا شیرو و

. در را آهسته باز کرد و وارد شد. در بالکن باز امدین ییپله ها باال رفت و دو تقه به در زد. صدا از

 .کردیبود و معلوم نبود کجا را نگاه م ستادهیبه دست ا گاریبود. به سمت بالکن رفت.س

 رفت. جلوتر

 طوفان؟!-



بگم.همونطور هم که گفتم  یز یبشنوم ،نه چ یز یچ خامیاالن واقعا حوصله ندارم آرام.نه م-

 .نمیبیادامه اش نم یبرا یلیرابطه تمام شده است.دل نیا

 بگذارد. شیداد تنها حیماند و ترج مات

 !میکن یبعد صحبت م-

 وجود نداره! یبعد-

 بعــــداً!خدافظ!-

 دور شد، تا بعدا صحبت کنند. و

 

 *** 

 .داشتیاما برنم زدیبار ششم بود که زنگ م یبرا

اش  یافتادن باتر  رونیبه باز شدن در و ب یپرت کرد و توجه واریرا محکم به سمت د یگوش

 نکرد.

سرش انداخت و  یو در اتاق شروع به راه رفتن کرد.شالش را رو دیرا کش شیموها یعصب

 پل شد. یو راه دیپوش شیرا بدون بستن دکمه ها شیمانتو

عقربه  دیمچش نگاه کرد د یبه ساعت رو ی.آنقدر که وقت کردیپل به آب خروشان نگاه م کنار

 . دهندینشان مشب را  میهفت و ن شیها

 .دیرسیبه نظر م کتریو هوا تار  دیبار ی.نم نم باران م رفتیروزها حساب زمان از دستش در م نیا

 . ستدیمقابلش باعث شد با ی هیکرد و برگشت تا به خانه برود.سا یپوف

 آشناتر از آن بود که بترسد! هیسا

 !کردیبود و نگاهش م ستادهیا شیجا سر



 شد! کشینزد یقدم

 !؟یزنگ زد یداشت یکار -

 زنگ زده بودم؟! یبه نظرت الک-

 و گفت: دیصورتش کش ینگفت.دستش را رو یز یچ

 طوفان!من...-

 بشنوم! یز یچ خوامینم-

 طوفان!خب تو گوش کن...-

 :دیحرفش پر  انیم

 . یبشه!اما تو نذاشت یشکل نیآخرش ا خواستمیمتاسفم آرام .من ،من نم-

 طوفان!-

بدم .االنم  یحیتوض ینه آرام!طوفان تموم شد.من از تو فرصت خواستم و تو اجازه نداد-

 رابطه تموم شده اس! نیاما.به نظر من ا گمیم نویمتاسفم که ا

 !یذار یمن نم یتو خودتو جا-

فکر عمل نکنم.حداقل  یتو گذاشتم.من انقدر تو رو دوست داشتم که ب یاتفاقا خودمو جا-

 .یدب حیتوض ذاشتمیم

 سرش گذاشت. یدستانش را رو کالفه

 تمام؟!؟!! یعنی-

 !دیرا د شی.لرزش لبهادیرا شن قشیعم نفس

 تمام!!-

 را! دنشینگاه دزد دیشکستنش را ،او هم د دید



 !دیخند

 .یمن سر کن الیخ یب یتونی،نم یفراموشم کن یتونیطوفان!تو نم یتو منو دوست دار -

 هم لبخند زد! او

 یتوش اعتماد گهیکه د ی.رابطه استیرابطه ن نیبر ادامه دادن ا لیدل نیدرسته ،اما ا-

 و نه من به عشق تو. ی.نه تو به من اعتماد دار ستین

.آب دهانش را دیزده از شالش کش رونیب یموها ینگاهش کرد!جلو آمد ،دستش را رو مات

 قورت داد.

 آرام! بخشمتینم چوقتیه-

 !دیزده اش را بوس خی یچشمانش زل زد و آهسته و کشدار گونه ها به

 داد: ادامه

 !یتو خودتو از من گرفت-

 .ادامه داد:دیباال کش یچانه اش سرش را کم ریرا سر داد تا ز  دستش

 نازک بود! یادیاش ز  شهیها رو نشکستم که اعتمادت بمونه برام.هه!انگار ش میحر  چوقتیه-

ترک شده اش  لب ترک ی.انگشت شستش را آهسته روشیلبها یرا سر داد رو نگاهش

 .ادامه داد:دیکش

 _ نشد با شاخه هام بغل کنم تو رو

 نشد نشد ،برو برو برو!! نشد

 داشتم بدونه کاشتـــــن اراده

 داشتن شهیعادتت بدم به ر  که

 یگوشه بند ش هیعادتت بدم  که



 !!!یمبتال شدن ،عالقه مند ش به

 آرام بود ،ادامه داد: یرفت .دستش هنوز بند چانه  عقب

 !یهمه کسم!نذاشت یبش یبشم همه کست ،نخواست یآرام!نخواست ینخواست-

بغضش  کردی.فکر م دهیرا ند شیگلو یبرآمدگ کردیزد.فکر م یقیرا برداشت.لبخند عم دستش

 را حس نکرده .عقب تر رفت.

 .دور زد ،دور شد.گذاشتندینم یلعنت ی.اشکها دیدیتر رفت .صورتش را نم عقب

 زد! لبخند

 !دیخند بلند

 زد! قهقهه

 !کردیم هیدلش خون گر  و

 تپش ها نامنظم دلش! یگذاشت رو دست

 ." زمی" دل کوچکم ،دل عز 

 ،حاله نامعلوم آروم باش ،آروم. یدله مغموم آروم باش ،آروم.ه یآه ،ا-

 زد. زانو

 را نگاه کرد! شیلحظه ها مرگ

 .دیرا د ژنیب

و جمله  ختیآغوشش اشک ر  انیآمد .دست دور گردنش حلقه کرد .م یعجله به سمتش م با

 اش در سرش تکرار شد'

 !!! بخشمتینم چوقتیه -

......................................... 



 

فرم را دوست  ی.موهاستیعال زی.خوب شده.همه چکنمیلبم نگاه م یرژ لب قرمز رو به

 .دیآ یکمرم م ریاش تا ز  یدارم.حاال که فر شده بود بلند

دارد ،شوق  نی.نگاه مامان را دوست دارم.تحسکنمیبلند م یباسم را کمو دامن ل شومیم بلند

 دارد ،اشک دارد.

 !ردیگیآغوشم م در

 دلم! زیعز  یخوشبخت بش-

 !کشمیرا نفس م عطرش

 .یمامان یمرس-

 .بوسمی.من هم گونه اش را مگذاردیگونه ام م یرو یو بوسه ا کندیاز خود دور م مرا

 .کنمیخانم تشکر م ترایاز م گرید بار

 تا شنلم را بپوشم. رومیو به سمت اتاق خودم م رومیم رونیاتاق مهمان ب از

 ،آرام را !!! کنمیو خودم را نگاه م ستمیا یم نهیمقابل آ دوباره

 .شنومیرا م لمیموبا زنگ

 :دهمیلبخند جواب م با

 جانم!-

 سالم برعشق خودم!-

 .خندمیم

 سالم!-

 عروس خانوم ؟ یچطور مطور -



 ؟یطور خوبم!تو چ -

 ؟! یاونجام ،تو که آماده ا گهید نیمنم خوبم!االن راه افتادم ده م-

 .اندازمیبه خودم م یدوباره ا نگاه

 آره.منتظرم!-

 فعال!-

 .کنمیرا قطع م یگوش یگر یحرف د بدون

 اش! ی،به چشمان سبز عسل کنمی.نگاهش مرومیام م یسمت نقاش به

 چشم ها را عاشقم!!!! نیا من

 .رومیم نییو به طبقه پا دارمیرا برم شنلم

 سالن هستند. یو آرشام هر دو تو بابا

 .زندیم یو سوت ندیبیزودتر مرا م آرشام

 داد!!! لیگرفت هلو تحو لیجون.دستش درد نکنه ،لولو تحو ترایبه به!چه کرده م-

 :دیگویو م کندینثارش م یمحکم یپشت گردن بابا

 دختر من خودش خوشکله آرشام خان!-

 گفت: دهیبرچ یو با لب ها دیدنش را مالگر  آرشام

 باشه بابا ،دختر دوست!-

 .ردیگی.بابا در آغوشم مرومیاز چهره ام شده به سمتشان م یلبخند که جز جدا نشدن با

 باباجان! یخوشبخت بش-

 !ییبابا یمرس-



 !ردیگیهم در آغوشم م آرشام

 بزرگه! یآبج گمیم کیتبر -

 !کهیمچکرم برادر کوچ-

.آرشام به سمت در  زنندیکه زنگ را م گذردیاز نشستنم م ی.کمنمینشیمبل م یرو

 !شنومیرا م طانشیش ی.صدارودیم

 هی نجای!؟ آها ،واال ایشما دوماد ؟ی!! مطمئنمیعروس ندار  نجای؟ عروس ؟!ما ا دییبله ؟!بفرما-

همون عروس تو  دیشا نشیبب ای!حاال بشتریملکه هاست ب هیهست که شب بایز  یخانم بس

 بوده!

 !شهیتر از هم پی.خوشتشودیبعد طوفان وارد م یو کم خنددیم

در گوش  یز یو هنگام دست دادن به آرشام چ دهدیآمده دست م نییبابا و مامان که تازه پا با

 .کندیکه خنده اش را بلند م دیگویآرشام م

 بود. دایصورتم پ یام و فقط گرد دهیشنلم را پوش دیایجلو ب نکهیمرا نگاه نکرده .قبل از ا هنوز

 .کندیزند و دستش را مقابلم دراز م یصورتم دور م ینگاهش تو ستدیایکه م مقابلم

 !!!یحرصم بد یخوایم یختیر  نیحاال هم که ا یکم دلبر بود-

 .گذارمیدستش م یو دستم را تو خندمی.مشنومیرا فقط من م شیصدا

 به مامان. کندیم رو

 ؟ می! بر گه؟ید دیآماده ا-

 :دیگویبا لبخند م مامان

 .میای،ما هم پشت سرتون م دیآره.شما جلوتر بر -

 :دیگویکه م میهست اطیح یتو



 آرام؟!؟-

 هوم؟!-

 !!!شهیداره تموم م-

 .کنمیم نگاهش

 !؟شهیتموم م یچ-

 فاصله!!! نیا-

 .رودیگفته بود امشب م دیآیم ادمی.زنمی.لبخند مدیگویرا م نیو ا کندیم نگاهم

سوار شوم.در  کندی.کمکم م کندیباز م میرابرا نیو در ماش ندیبی.اخمم را م کنمیاخم م ناخوآگاه

 : دیگویهمان حال م

 !؟یشد؟چرا اخم کرد یچ-

 !یچیه-

 .کندیرا روشن م نیو ماش شودی.سوار مبنددیو در سمت مرا م کندینگاهم م یکم

 !؟یکنیانقدر مهمه که به خاطرش اخم م یچیه یعنی-

 :آره!میگویو م کشمیم یقیعم نفس

 هست ؟ یچ یچیاون ه یبگ یخوایخب!نم-

 نچ!-

 کمتر به رفتنش فکر کنم! کنمیم یو سع زنمیم ی!من هم لبخند کمرنگخنددیم

 !دست گل هم برات گرفتم ،اون عقب گذاشته.یراست-

 .کنمیو زرد نگاه م دیو به دسته گل رز سف چرخمیبه عقب م یکم



 چه خوشکله!-

 تو! ینه به خوشکل -

 به حال...! یتنگ شده ،وا شیاالن دلم برا نی!همکنمیم نگاهش

 

 *** 

 خواند و من بله دادم ،طوفان بله داد. عاقد

 !حاال من مال او هستم و او مال من!میزن و شوهر  حاال

و من دوستش دارم.دستم را  باستیام قرار گرفته.ز  ی،کنار انگشتر نامزد کنمیحلقه ام نگاه م به

 .مگذار یم رمیپالک و زنج یرو

 و نام من در گردن اوست. درخشدیمن م ی نهیس انینام طوفان م نباریا

 خواهدیو م کندیتشکر م هیبق کیو مثل من در جواب تبر  ستادهی.کنارم اکنمیطوفان نگاه م به

 !! یبرود ،لعنت

 افتاد! هیآغوشم به گر  انیم مامان

 دست طوفان گذاشت و از او خواست مراقب آرامشش باشد! انیدستم را م بابا

 ببرم! نینگاهش را چگونه از ب یشرمندگ دانمیهم بغلم کرد و من نم آرشام

 دوستت دارد! یلیپسر خ نیخان طوفان را به من سپرد و در گوشم گفت ا اتابک

را  ششیفان نو طو اوردیب ریگ خواستهیمثل من کجا م یو گفت عروس دیرا بوس میجون رو زهرا

 براندازم کرد! طنتیباز کرد و با ش

 !ندیآ یحاال مهرداد و ترانه جلو م و

 .گمیم کیطوفان!آرام جان به تو هم تبر  گمیم کیتبر -



 !بوسدیو گونه ام را م ردیگیهم در آغوشم م ترانه

 !دیایبه هم م یلی!خدیش ریهم پ یبه پا-

 :میگویو م رمیگی،دست مهرداد را م کنمیم تشکر

 !ونمیبه تو مد یلیمهرداد!من خ یمرس-

 :دیگویو م گذاردیدستم م یرا رو دستش

 !یخوب ش ی،تو خودت خواست یبه من ندار  ینید چیه-

 .شودیم کیبه گوشم نزد شیو لبها ندینشیکمرم م ی،دست طوفان رو شوندیدور م آنها

 !؟گهید یخوب-

 به خوب بودن من؟! یداد ریآره.چرا گ-

 !یآخه پکر -

 اندازم. یدور کمرش م را دستم

 ،نگران نباش! ستین یچیه-

.طاها و میکنی.از هر دو تشکر مندیگویم کیو تبر  ندیآ یکوچولو م یو مهان با مهسا نیسار 

 و آذر. تایو اناه ژنیو در آخر ب یو شاد اریتنها ،سام نی،آرل یلیل

 :دیگویو م ردیگیدر آغوشم م ژنیب

 دخمل بابا! گمیم کیتبر -

 .خندمیم

 !ییبابا یمرس-

 !کندیهم بغلم م تایآناه



 آرام جان. دیخوشبخت بش-

 ممنون آنا.-

 !کندی.طوفان با دقت گوش م دیگویدر گوشش م یز یشانه طوفان گذاشته و چ یدست رو ژنیب

 .کنمیطوفان حلقه م یرا دور بازو دستم

 خان؟! رنگیدر گوش شوهر من ب یگیم یچ-

 !رودیم یچشم غره ا ژنیب

 !یا برهیو لنتیبه تو چه سا-

 خنده. ریز  زنندی،طوفان و آنا م شودیگرد م چشمانم

 بود ؟! یچ گهید نیجـــــــــانم؟! ا-

 : دیگویو م خنددیهم م خودش

 !دیبه ذهنم رسـ هوی، دونمینم-

 نمینشیام م یصندل یو فقط من هستم و طوفان.رو دیآ ینم کیتبر  یبرا یکس گریبعد د یکم

 :دیگویو م ستدیا ی.مقابلم م رانمیعقب م دهیگردنم چشب یرا که رو میو موها

 !؟یخسته شد-

 !زنمیم لبخند

 نه ،تازه اول شبه!-

 !م؟یبرقص-

 .گذارمیدستانش م انیو دستم را م شومیم بلند

 !!میبرقص-



 .میرویم ستیو با هم به پ گذارمیگلم را همانجا م دسته

اندازد.من هم  یکمرم مو او دست دور  زنندیدست م مانی.همه براشودیپخش م یآرام آهنگ

 .گذارمیشانه اش م یدستم را رو

 چشم ها را عاشقم؟! نیبودم من ا گفته

 :دیگویو م زندیم یطانی.ناگهان لبخند شمیخور یآرام تکان م مانیجا سر

 بود!!! کیشـــــ یلیبا دخترا ،خ یکرد یترانه چه رقص یتو عروس-

 : میگویم زیآن رقص خاطره انگ یآور  ادیو با  کنمیمنگ نگاهش م اول

 بود! یرو کم کن یاون برا-

 .دهدیباال م ابرو

 اونوقت!؟ یک یرو -

 :میگویو م کنمیرا تا بناگوش باز م شمیهم ن من

 رقصم طوفان کــــُش بود و ترالن ســـوز! ییبنده خدا هیبه قول -

 :دیگویو م کندیم کی.سرش را به گوشم نزدزندیو قهقهه م بردیرا عقب م سرش

 دلبرم!!! یوقته کُشت یلیمنو که خ-

 !کنمی.حلقه دستم را تنگ تر م زندیگوشم م یرو یبوسه ا و

 قاتل باشم؟! ادیبه من م-

 .گرداندیصورتم م یرا تو نگاهش

 قاتلِ دلبر! هیآره ،-

 :میگویو م خندمیم



 .نمیبیترالن رو نم-

 .نمیبیرو نم یتو کس ریمن غ-

 بغلم! ریاووو ،کم هندونه بزار ز -

 .بردیم میموها انیرا م سرشش

 چه خوشحالم آرام!!! یدونینم-

 :میگویو م کشمیرا نفس م عطرش

 ،چون خودم هم همون قدر خوشحالم!!  دونمیم-

 .شومیجا به جا م یدر صندل یو کم دهمیام را قورت م ازهیخم

 .کنمیم دارتیب میدیبخواب ،رس ادیاگه خوابت م-

 :میگویو م کنمیحرف را زده نگاه م نیاو که ا به

 !!کشه؟؟ینچ ،مگه چقد طول م-

 .یهر جور راحت-

 نمیسنگ یپلک ها دانمی.نگاهم به اوست و نمنمینشیبه او م لیما یآورم و کم یرا در م کفشم

 .رومیو به خواب م افتدیهم م یرو

 

* 

 

ناراحت تر از  ی.ولشومیجا متخت جابه انیم یندارم .کم یناراحت است و احساس خوب میجا

 .خوردیم نیو نگاهم به سقف ماش کنمیحرفهاست.پلک باز م نیا



که به  ی،کت و کراواتش را در آورده و با دست کنمیبه طوفان گاه م چرخانمیسرم را م یکم

 .راندیداده م هیاش تک یشانیپ

 _ طوفان؟!

 :دیگویو با لبخند م کندیم نگاهم

 ؟! یشد داریجانم!؟ چرا ب-

 :میگویم نمیبیرا م رونیب یکه به سخت یو در حال ومشیم بلند

 خونه ؟! میدیآخ ،کمرم!هنوز نرس-

 نه!!!-

 .شودی.چشمانم گرد مکنمینگاه م نیانقدر کوه دور و برم است؟! به ساعت ماش چرا

 !م؟یر یم میساعت پنجِ  صبحه؟!کجا دار -

 شمال! میر یم-

 هـــان؟!-

 :میگویو م کنمیبه او و لبخندش نگاه م یکم

 !م؟ییاالن کجا-

 .میاصفهان رو رد کرد-

 !؟ دوننیم هیبق-

 !؟ ایک یعنی هیبق-

 !نای،مامانت ا نایمامانم ا یعنی-

 !دوننیم-



 طوفان؟!-

 جانم ؟!-

 بکوبم؟! واریمن از دست تو سرم رو به کدوم د-

 دلم!؟ زیچرا عز  وارید-

 :میگویو م رومیخنده اش چشم غره م به

 باشم ؟! نیتو ماش دیتا شمال با شیو آراوضع لباس  نیاالن من با ا-

برو  مستمیوا نمیبب یز یچ یساک هست.لباس تو اون هست.مسجد هی،عقب  ینه عشق-

 !ایعوض کن ب

 را خوب آمد!! یعشق

 رپاکی.با ش کنمیم دایرا پ شمیکوچک لوازم آرا فیو ک گردمیم ی.کمدارمیرا از عقب برم ساک

 .رسدیهوا به پوستم م کنمیو احساس م کنمیکن صورتم را پاک م

 شدیشانه م ینزده بود االن به راحت یژل و چسب چیه میخانم به اصرار خودم به موها ترایم

 .گذارمیآورم و ساک را عقب م ی.پس شانه ام را در م

 ساک رو بسته!؟ مامانم؟! یک-

 آره!-

را دسته دسته و با آرامش  میآورم و موها ی.من هم شالم را کامل در م دیگوینم یز یچ گرید

 .کنمیشانه م

 .ستدیا یو کنار جاده م زندیراهنما م نمیبیکه م گذردیم یکم

و نگاهم  گذاردیسرش م ریو دستش را ز  دهدیو لم م خواباندیاش را م ی.صندلکنمیم نگاهش

 !کندیم



 !؟ یسادی! چرا واه؟یچ-

 .تو به کارِت برس!وفتمیراه ب رمیبگ یانرژ  خوامیخسته ام شد!م-

 !خورمی؟! لبخندم را م ردیبگ یانرژ 

 .رسمیو به ادامه کارم م رمیگیرا م نگاهم

 .شنومیرا م شیصدا

 .یخوبه که کوتاهشون نکرد-

 .شودیبلند م کنمی،حس م کنمینم نگاهش

 .شودیم کی،نزد کنمینم نگاهش

 .کشدیم میموها ی،دستش را رو کنمینم نگاهش

 .کنمیگردنم حس م ی،انگشتش را رو کنمینم نگاهش

 !برندیو انگار نفس مرا م کشدی.نفس مبردیم میموها انی،سرش را م کنمینم نگاهش

 :زندیگردنم لب م ی.رو ندینشیگردنم م ینفسش رو یگرما

 شدم!؟ رتیاس نطوریکه ا یکرد کاریآرام!؟ چ یکرد کاریبا من چ-

 !زندیگردنم م یرو یو او سوءاستفاده گرانه بوسه ا کنمیکج م یرا کم سرم

و دستش دور کمرم حلقه  دهدیرا ادامه م زشیر  ی!بوسه هابندمیو چشم م شومیلذت م غرق

 .شودیم

 !رودیرا نشانه م میلبها نباریو ا کنمی.چشم باز مچرخاندیبه سمت خود م مرا

 !کنمیاش م یو همراه کنمیرا دور گردنش حلقه م دستانم

 !چدیپیمحکم تر دور کمرم م دستش



لبش  ی.زبانش را روکندیملتهبم نگاه م یو به چهره  کشدیبعد سرش را عقب م یکم

 .چرخدیدور کامل در چهره ام م کیو نگاهش  کشدیم

 .زندیچانه ام م یرو یو بوسه ا شودیم خم

 کار دستت دادم! یدید هویگرفتم  یانرژ  یادی،ز  میوفتیبهتره راه ب-

 و چه خوب است که او را دارم !!! زنمیقهقهه م بلند

 مرد هستم؟! نیبودم من عاشق ا گفته

 .رانمیراه را من م هیخوابش برده و بق یاز خستگ طوفان

وصف حال و  بیکه دوستش دارم و عج یبه آهنگ سپارمیو گوش م کنمیضبط را کم م یصدا

 روز االنم است.

 آرامش چشماته نیمِث ا ایمگه تو دن یچ-

 خنده رو لبهاته نمیبیم یقتتوام و مات

 

 !ندیبینگاهش!چشمانش که فقط مال من است ،فقط مرا م آرامش

 .زنمیم یو لبخند زنمیخوابش م یبه آرامش تو ینگاه مین

 !کنمیو فکر م کنمیرو به رو نگاه م به

 تونست بهم ثابت کنه دوستم داشت؟ یتو ک ریمنو آروم کنه با حرفاش ؟غ تونهیم یمثل تو ک-

 

 بود و حاال آشناتر از او سراغ ندارم! بهیغر  کیمرد  نیمرد ،ا نیا

 دیاز زمان گذشت و د دیکه با یاون کس ییتو-

 دیساعت ها رو وقت رفتنت عقب کش همه



 

 کند !؟ میرها تواندیبرود ؟! مگر م تواندیمگر م اصال

 زنمیتو هوا نباشه عطر تو قدم نم-

 و زنده بودم مویزندگ لیدل یشد تو

 

 او زنده ماندم! دیفقط به ام یلعنت یها ،آن روزهاروز  آن

 واسم یرو تو حساسم آخه تو فرق دار  گنیهمه م-

 جمله آخه چشمات جاذبه داره هیکن با  عاشقم

 

 ندارد!!! ینگاه چی!جاذبه نگاهت را هدیگویراست م یر ی.خواجه امزنمیم لبخند

 تو باشه ریو خوابم دوست دارم تصو یدار یتو ب یحت-

 هاشه یوونگید نیتو کنارم عشق و ا یجا باش همه

 

 آرامشم است! ی هیما دنشیاالن ،که کنارم است و نفس کش مثل

 رو ییدوتا یهمه عکسا دمیدور و برم چ-

 رو ییبه جز آغوش تو جا شناسمینم گهید

 

 وقت است که تنها مامنم شده آغوش او! یلیمن آنجاست!!! خ خانه

 ازم دوره یتو کنارم باش یغصه و غم وقت-



 منه مغروره ؟! نِ یکه تسک یتو نگاهت دار  یچ

 

 در نگاهش جمع شده !!! ایدن یکنم تمام مخدر ها فکر

 یتو بهم بگو بدون من کجا قدم زد-

 یشهرو با نگات بهم زد هیتعادل  که

 

 !دمشیاول که د ی،تعادل مرا بهم زد!از همان لحظه  کنمینگاهش م دوباره

 سیخ یمثل من بخنده با چشا یدید ویک-

 ستیاز تو ساده ن دنیدل بر  یمیزندگ همه

 

 !؟ شودیاز تو دل بِبُرم!؟ مگر م توانمیمگر م اصال

 .رانمیو در سکوت م بندمیضبط را کامال م یو صدا کنمیرا فوت م نفسم

 .میآ یبه خودم م شیبعد با صدا یکم

 .یخسته نباش-

 .واقعا شوهرم است ؟!دهدیبه خود م یش و قوس.چشمانش را بسته و دارد ککنمیم نگاهش

 .یسالمت باش-

 !کشدیآورد و گونه ام را م یرا به سمت صورتم م دستش

 ! دردم گرفت.؟یکشی!چرا میــــــــــیآ-

 :دیگویو م خنددیم



 دارم! ادیکرما ز  نیکه من از ا یدونیدلم خواست!م-

 :میگویو م گذارمیصورتم م یرا رو دستم

 مشخصه کامال.-

 مونده؟! گهیچقد د-

 .میرسیم گهیساعت د هیکم!-

 !گهید یبزن کنار.خسته شد-

 ،چون واقعا خسته شده ام. کنمیحرفش گوش م به

 .میکنیرا عوض م مانیو جا شومیم ادهی.من هم پشودیم ادهی.پدارمیرا نگه م نیماش ابانیخ کنار

 :زنمیم شیو صدا شومیجمع م یصندل انیم

 طوفان !؟-

 جانم !؟-

 من؟ ایخونه تو  میر یم-

 خونه من نه ،خونمون!-

 "خونمون ،خونمون "

 !هنوز باور نکرده ام انگار!رمیگیم یخوب حس

 طوفان!-

 جان طوفان؟!-

 !م؟یواقعا عقد کرد-

 نگاهش کنم. شودیباعث م سکوتش



 دارد. لبخند

 .میآره ،عقد کرد-

 شد؟!!! ییهویچه  یهمه چ یدید-

 !یمتوجه گذر زمان نبود ادیز  ی،شما از خوش ینبود خانم ییهوی-

 ..!یدارد ول طنتیش لحنش

 !دیشا-

 به رو به روست. نگاهم

 طوفان؟-

 !؟زمیبگو عز -

 !ترسمیمن م-

 ،نگاهش! شی.صداشودیم یجد

 !؟یاز چ-

 همه آروم بودن ،خوشحال بودن! نیاز ،از ا-

 :دهمی،ادامه م ردیگیرا م دستم

 راه باشه! یتو گهید یار یبد ب هی ترسمیم-

 : شنومیرا م شیو صدا گذارمیهم م ی.پلک روبوسدیو م کندیرا بلند م دستم

کنار هم با  شهی،م سادیجلوش وا شهیآرام. اما م شهینم یو سخت نییبدون باال و پا یزندگ-

 یزندگ نیا ی.من و تو تنها تومیکنار هم باش دیاز روشون رد شد.فقط با شهیمشکال کنار اومد ،م

 !!!میار یدووم نم

 



 *** 

 :میگویو م گذارمیپل م یرا لبه  دستم

مطمئنن از خنده  یکنیم یمرد عروس نیتو با ا گفتیبهم م یکیاگه  دمتید نجایکه ا یروز اول-

 !مردمیم

 .گذاردیشانه ام م یو چانه اش را رو کندیرا دور کمرم حلقه م دستش

 نیبهش آفر  شهیدختر مال تو م نیا گفتنیآموزشگاه م یاگه اونروز تو ی.ولنطوریمنم هم-

 ،چون خوب مغزم رو خونده بوده! گفتمیم

 . کنمی.به چشمانش نگاه مچرخمیآغوشش م انیم

 دوِست نداشته باشم. تونمیدوِست دارم.نم یلیطوفان!من ،من خ-

 !چسباندیام م یشانیاش را به پ یشانیپ

 اتم دختر! وونهیمن د-

 دارد اگر ببوسمش؟! یبیع

 طوفان!؟-

 جانِ طوفان!؟-

که آب  نمیبی،م شودیکه نگاهش منحرف م نمیبی.مکنمیو مردد به کارم فکر م گزمیم لب

.دستم را دور گردنش محکم شودیم کیصورتش نزد کنمی.حس مدهدیدهانش را قورت م

 .دیآ یتر م کیو او نزد کنمیم

 .کنمیو فکر م کنمیاش م یحس خوبم همراه انی.مماندینم یا فاصله

 دارم! مرد را عاشقانه دوست نی" من ا

 اگر یحت



 جا بگذارد" یزندگ نیا انیم مرا
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که رمان ها و  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

ما مراجعه  تیبه وب سا دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیشعر ها

 .دیر یکرده و با ما تماس بگ

 

   

      



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


