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 مقدمه

 یشو خاموش دیبا بالخره یباش که هم تشآ

...معشوق یعاشق هر  

.... یدلبر یدلدار هر  

دیجو یم خود در را یآب یآتش هر و  

  و ندیآفر یم عاشق عشق

....معشوق عاشق،  

  ایدر کی آرامش به آب یکی

  یگرید

.آتش کی ییپروا یب به اما  بایز  

  ناز رزم هم طالب در خود جان در یآتش

  راز برده خود ییپروا یب و ییبایز به چون

  زد بار تمسخر لبخند و بچرخاند چشم

کارزار جسارت با خود چو هم دیابین او  

دیکش بر را یروشن و دیوز یباد ناگهان  

دیکش تن بر پرخروش یآب که آن از خبر یب  
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  نشست لحظه کی به شیاهویه لحظه آن آتش

.نشست ایدر نم و صوت خاکسترش دل بر  
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 دختر یباز اسباب یبرا یخوب انتخاب شدم؛ رهیخ روم به رو مظلوم پسر به و دمیکش یقیعم نفس

 رو نظرش و کنم دایپ  یا پپه پسر نیهمچ تا بودم دهیکش زحمت قدر چه. بود من مثل یوحش

.کنم جلب راحت  

 صاف رو دیرس یم ذغال یاهیس به که میمشک یموها طره و بردم قرمزم نازک شال ریز رو دستم

. کردم  

 کردن نطق به راغب پپه یچ کافه نیآرت انگار اما گرفتم ضرب نیزم یرو پا با. گذشت قهیدق چند

. نبود  

 تو رسوخ قدرت اندازه چه به حالت نیا تو که بردم یپ شدم، رهیخ چشماش به یسرکش با 

 ییرو کم و یخجل همه نیا از یشخندین. انداخت ریز به سر دینکش قهیدق به تا! دارم رو وجودش

.زدم  

:کردم باز لب از لب  مکش کش همه نیا از خسته  

!.بگو یزیچ هی ؟یآروم انقدر چرا-  

:داد جواب کنه نگام که نیا بدون و دیکش باال رو سرش  

. من نه یهست شما بده حیتوض دیبا که یاون بزنم، یحرف من که باشه الزم کنم ینم فکر-  

 نیا با معامله وارد  شعور با شد ینم کنم یم فکر. کنم کنترل رو خودم نتونستم و شدم یعصب

:کردم زمزمه لوند یصدا با آروم و شدم خم سمتش به! بشم لوح ساده  

. کن نگاه چشمام تو یبزن ام یحرف یخوا یم ا،ین من یبرا روال نیا از-  
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 بدم. نشستم جام سر زور به. کنم کنترل و خودم کردم یسع. دیکش سمتم به رو نگاهش اخم با

 یخنک کردم، حلقه پرتقال آب وانیل دور رو دستم. ذاشتن یم کالس برام که ییپسرا از اومد یم

:کردم باز لب از لب نیح همون تو. کرد یم القا بهم و یخوب حس وانیل  

 صدتا صدتا که هست جور برات طشمیشرا! ینبود  یدختر چیه با انگار که نکن برخورد یجور هی-

.... . خون یببر یحت و یریبگ دختر دوست  

 بود ببو یچ کافه نیآرت که نیا مثل. دادم قورت رو حرفم یباق شد دهیکوب زیم یرو که یمشت با

 از. گرفتم رو خودم یجلو اما بود گرفته خندم!. کنه بارش یزیچ هر یکس هر که یحد تا نه اما

 ملوس گربه نیا دیبا! داشت دمیشا نه، نه نداشت؛ تیاهم یا ذره برام اما دیبار یم شیآت چشماش

.کردم یم رامش و  

 هزار دو که کنم یم جون روز شب کافم نیا کارمند درسته د،یکن مزه مزه و دهنتون حرف خانم-

 خوش یبرا شماها امثال و شماها مثل من کمهیکوچ خواهر یبرا تالشم تمام اما ارمیب در پول

 و دیبزن یحرف نیخوا ینم اگه دیزن یم یحرف چه دیدار که دیبفهم پس کنم ینم کار یگذرون

. کارم یپ برم من دیدب یحیتوض  

 به دهنش تا کنه یم کنترل و خودش یلیخ که بود مشخص چشماش از. زدم یدار صدا پوزخند

.بود کرده ورم رگش و مشت دستش. نشه آلوده فحش  

 دنیخر یبرا دمیشا ای پک سیآ ای وهیآبم دنیخر یبرا یمشتر چندتا خب،! کار گه یم نیهمچ-

! ؟یعال جفت هی یبرا یشکالت کیک با کافه دوتا دمیشا نه ای! منتظرتن؟ یبستن اسکوپ دوتا  

:گفتم تند که بره تا شد بلند جا از و نکرد تحمل بود تند  یلیخ که حرفم  

.نیبش-  
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:زدن حرف به کردم شروع تش،یعصبان حجم به توجه یب. کرد فوت محکم رو نفسش  

 یکس تنها ان،ینم خودشونم چون یبر ذارم ینم ییتنها گفته بابام اما فرانسه برم خوام یم من-

 من جهینت در و بده باهاش رابطشم شدت به بابام که جا اون دارم عمه هی!. منم بره داره دوست که

. بمونم اونجا تنها که ترسه یم بابام نیهم یبرا تنهام اونجا  

  داره؟ یربط چه من به-

:دمیغر بهش رو یا هیسف اندر عاقل نگاه با و کردم یا قروچه دندون  

. یریگ یم میتصم که ییتو نیا و گم یم ماجرارو ته تا یبذار گریج رو دندون اگر-  

!کنه؟ باور تا دادم یم حیتوض طور چه شدم، رهیخ بود دستم که رنگ خوش پرتقال آب وانیل به  

ادیب رونیب یخشک  از گلوم تا کردم مزه مزه رو وانیل داخل یمحتوا از مقدار هی   

بایتقر که بودم یپسر هی دنبال-  

 تا باشه بد هم شیمال تیوضع که نیا و ندارم ارویباز زنک خاله حوصله چون باشه نداشته خانواده 

. کنم معامله بتونم  

:گفت یمعطل یب و داد قورت و دهنش آب که کرد نگاه یسوال  

 شوهر و زن ماه شش مدت به م،یخواستگار یایب کنم یم انتخاب برات که یجعل پدر و مادر با-

 خواهر نیهمچن ینیتضم یمال لحاض از جوره همه مدت نیا تو توام میش جدا بعد و میباش

 نیبهتر شیپ که میکن یم یکار هی اونم نه؟ داره الزم هم قلب عمل کنم یم فکر آها کتیکوچ

. شه خوب زود دکتر  

. شد رهیخ بهم و  کرد یا خنده تک بود کرده سکوت االن تا که نیآرت  
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 یم اجازه طالق از بعد اما یباش اونجا ییتنها ده ینم اجازه یجنابعال پدر ،یا مسخر داستان چه-

!.باشه اونجا ده  

:گفت غضب با  

 میپسر عاشق من. نداره یربط بعدش به اونجا از تو به وگرنه بدم حیتوض برات مجبورم که فیح-

 پافشارم نمیهم یبرا و هست فرانسه االن اون نداد ازدواج اجازه اومد که یخواستگار یط بابا که

 بابا تا بوده مراقبم اون مدت هی از بعد که کنم یم تظاهر یجور ام ییجدا از بعد اونجا برم که

.داره دوستم بدونه و بده تیرضا  

ظاهرا ،یکن کارو نیا یتون یم هم پدرت اجازه بدون-  

. ستین مهم یکس نظر دیبا که اونطور برات   

.کردم یاخم  

 چهل گفته که مهمه براش ام ندهیآ همسر و ندهیآ انقدر اون و مهمه یلیخ من یبرا بابام نظر-

. دارم دوستش یلیخ و نگرانمه که هست شیمهربون نیا سر از زنه، یم داماد نام به اموال درصد  

:داد ادامه  

.نزنه سرت به ارث دنیرس فکر میشیم جدا ما که ماه شش نه کسالهی شرط به نیا البته-  

:گفت و  انداخت یمسخرگ به ینگاه نیآرت  

اصال ای کنار بزار رو خودت یب افکار  پس کردم ینم کار نجایا االن ببندم دل ارث به قرار اگه-  

.ارین زبون به   

:دمیپرس حوصله یب کردم، فوت صورتش به رو نفسم   
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نه؟ ای یکن یم قبول-  

 یا ازهیخم نداشت ییگو گزافه از کم  براش ظاهرا که حرف همه نیا از رمق یب و خسته اما اون 

. شد بلند جاش از و دیکش  

! میکن دل و درد یایب یتون یم یتونست هروقت اما نه، و شنهادیپ نیا-  

.شد دور خنده با و  

 کردم مشت محکم و دستم. اومد ینم در خونم زدن یم کارد باشن؛ ختهیر سرم یرو خی آب انگار 

:دمینال لب ریز و  

 یک دنبال گهید ایخدا. فرانسه برم و کنم ازدواج زود دیبا و دارم یکم وقت! شه ینم یطور نیا-

  بگردم؟

.کردم ینم دایپ یآدم نیهمچن هم گهید سال کی تا وگرنه کردم یم یراض و  نیهم دیبا  

.زدم چنگ رنگ قرمز سیجنس نیماش چیسوئ به و شدم بلند یعصب  

.شدم خارج کافه از محکم چندان نه یها قدم با   

 

*** 

  نیآرت

 و کیکوچ برادر انتظار مدرسه در یجلو یداشتن دوست یآپاچ موتور با دوازده ساعت معمول طبق

.دمیکش یم رو زبونم نیریش  
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! مدرسه زنگ خوردن از زودتر ساعت مین شهیهم   

.کنه پا بر رو ها بچه همه هم مدرسه زنگ یصدا تا کردم یم یشمار لحظه  

. اومد در صدا به محوطه همون تو زنگ یصدا کننده خسته انتظار قهیدق چند از بعد بالخره

.نکنم گم رو توپول یکوچولو موش تا کردم یم زیآنال رو زهیم زهیر یآموزا دانش موشکافانه  

 از چشم بانمک و شر یصدا دنیشن با بودم برادرم "آرتا" کردن دنبال یپ خودم الیخ به که من

.دادم سوق صدا سمت به و گرفتم در  

مثال-  

!خان؟ داداش یکن یم دایپ و من یدار   

:دادم جواب خودش مثل و دمیکش رو لپش نداشتم کردنش مشهود در یسع که یلبخند با   

اوال. کوچولو موش سالم-  

 موش مثل چون کوچولو؟ موش گم یم بهت یچ یبرا بعدشم داداش خان و نه خان داداش 

.کنم داتیپ تونم ینم یریم در زود ییکوچولو  

.کرد غنچه لب درشت یچشما با آرتا  

  ؟ینش ناراحت ید یم قول بگم؟ یزیچ هی یداداش-

.دوختم چشم آرتا به منتظر  

  ؟یخوا یم یزیچ شم ینم ناراحت من یبگ یهرچ تو دلم زیعز بگو-

. زدن حرف به کرد شروع بغض با. شد شیکوچک یانگشتا با یباز مشغول و کرد خم رو سرش 

. زد یم شیآت رو دلم که یبغض  
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.گرفت درد نجامیا باز دمیدو یم دوستم با  داشتم امروز داداش-  

.شد پاره دلم بند. زد اشاره اش نهیس چپ سمت به  

. کشه یم ریت وقتا یبعض م؟یر ینم دکتر شد، بد یلیخ حالم-  

. کردم دایپ نفرت خودم از شتریب طیشرا نیا تو   

.هستم آرتا یبرا یا عرضه یب یبرادر نیچن که خورد  بهم حالم  

. زد یم  لبخند بهم باز دهن با آرتا باز دهن یکتون دفعه نیا که دوختم چشم نیزم به خجالت با

 درآغوش رو برادرم و شدم خم یآن فکر یط. کرد دگرگون رو حالم شیب از شیب صحنه نیا دنید

.گرفتم  

:گفتم گوشش کنار   

 مدرسه نیبهتر برات، رمیگیم خوشکل یلباسا دکتر، نیبهتر شیپ برمت یم دکتر، میر یم زود-

  چطوره؟ ،یبخوا که یهرچ و فرستمت یم

. شدم رهیخ چشمش برق به  

 رو ایدن حرف نیا با انگار که یطور زد، دست و داد تکون نییپا و باال هوا تو ذوق با رو دستاش آرتا

.باشند داده روم به رو ساله هفت بچه پسر به  

واقعا! ؟یداداش جدا یوا-  

!شه؟ یم ؟یباز نیماش از پر و بزرگ اتاق هی برام؟ یخر یم بخوام یهرچ   

 به آرتا یبرا که یکمبود همه نیا وجود با و بودم شونیپر. بزنم پس و گلوم بغض کردم تالش

. شدم یم تر شونیپر بودم آورده وجود  
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.کوچولو خانم میبخور نهار خونه میبر نیبش حاال. نه که چرا آره-  

 

*** 

شآت  

.دمیجو یم یعصب و بودم گرفته جنگ سر بود دهنم تو که آدامس با یخاص حرص با  

.بودن گرفته یباز به رو ذهنم خوره مثل افکارم   

 به یمحکم مشت خواست یم دلم و شد یم زیلبر صبرم کاسه افتادم یم صبح یها حرف ادی 

.بشه کم درونم ریتحق حس از بلکه دیشا تا بزنم نیآرت  

.باش دندونات فکر به خبره چه دختر-  

 به ادیب فرود نیآرت صورت به خواست یم که یمشت بود ممکن آن هر کردم، نگاهش چپ چپ

بایتقر و فیظر صورت  

!.بشه دهیکوب مایس جون یب   

  ؟ینیب ینم ام، یعصب-

.نذاره سرم به سر داد حیترج و کرد نازک یچشم پشت مایس  

. گم یم خودت بخاطر دارم بگو و خر من-  

!.نروم رو بره که بود نیا نوبت حاال و شد بلند جمع تو ایپو یصدا  

اد؟یم  بر دستم از یکمک زمیعز! ؟یعصب انقدر چرا جان آتش-  
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:گفت فوآد گوش کنار مایس بالفاصله که کنم، فوران فشان آتش کوه مثل بود مونده کم   

. هیعصب آتش کن سرش به دست کمی و نیا-  

 اسمم مثل دیشا. دنیغر به کردم شروع اهیس نخود دنبال معروف قول به ایپو فرستادن از بعد

. خشم پر و پروا یب ،یعصب  

 لوس یپسرا اللخصوص آدما از من که یدینفهم هنو تو فوآد آخه کنه، جمع و خرمگس نیا یکی-

 ام؟ یباز پسر دوست یپ من من، برادر کن جمعش! شهیم من پر دم یه که نمیا اد؟یم بدم ننر و

 فعال

. ستمین کارا نیا نرو رو   

.زدم چنگ نیماش چیسوئ به یعصب  

:گفتم کنم نگاه بهشون که نیا بدون زیم به رهیخ بودم مشوشم افکار غرق که همونطور   

 ندارم، یکش منت حوصله اونم از بعد شکونم یم و تونیکی دل نجایا بمونم بخوام رم، یم من-

.یبا دیباش خوش  

 

*** 

نیآرت  

 با. کرد یم شتریب رو ام یکالفگ و یخستگ هم تابستون یگرما و  خسته کار نیسنگ حجم از

 حاضر رو بود یمشتر سفارش که رو الته کافه و موز کیش لکیم ،یاسموت زمان هم یفرز تینها
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 یم تر کینزد هدفم به دیبا شدن، خورد متیق به یحت موندم یم کافه نیا تو دیبا. دمیچ هم کنار

.شدم  

.بود کننده خسته واقعا. دادم خودم به یقوس و کش  

. خورد گره کافه ریگ سخت صاحبکار غضبناک نگاه تو نگاهم که کردم بلند سر   

!؟یبخواب کمی ارمیب هم تخت یخوا یم-  

 گدار یب دینبا. کنه فرض یماس قیر آدم رو من نداشتم دوست. نشست میشونیپ یرو یسرد عرق

.زدم یم آب به  

:گفتم محترمانه و یجد. انداختم ریز به سر اجبار به  

. کنم یم حاضر مشونیتا از زودتر یحت موقع به سفارشارو همه که من ه؟یچ من با مشکلتون آقا-  

 یگستاخ تینها با کنه برخورد یشتریب شعور با که نیا یجا روم به رو انسالیم مرد یصابر یآقا

:دیغر و شخوانیپ زیم یانتها سمت کرد پرتم آشغال کهیت مثل و فشرد رو دستم مچ  

. نیبب کن باز و چشات ادن،یز ما کافه یها یمشتر ؟یکور-  

.داد تکون وارد تازه یها یمشتر سمت به چشمم یجلو رو اش اشاره انگشت و  

 یباق یبچرخون پا تا یکن یم در یخستگ ول، و شل حاال. یباش زرنگ و زبر دیبا گفتم اولم اون -

. بابا یا. یکن یم سلب کارمون تیفیک از فقط ینطوریا! دنیپر امیمشتر  

 اونجا از و دیکش کنار در چوب چهار از رو خودش یب کلیه. دیکش تاسش کله به و دستش غرور با

. شد دور  
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 برام  و بدم حال بساط تا بود داده هم دست به دست یچ همه انگار. دادم هیتک نتیکاب به کالفه

.خرمیم جا هی اش کافه با و خودش بچرخونم انگشت اگه نداشت خبر کهیمرد. کنه ایمها  

.نشستم یصندل یرو کارکنا یباق توسط سفارشات بردن با   

 یا ذره رو طیشرا تونستم ینم اما و بود اون یبرا تالشم تمام که یکوچک برادر یبرا کردم، بغض

 یب زحمتم سال همه نیا اما... اما نبود؟ کنارمون مهربونم پدر چرا نبود؟ زنده مامانم چرا. بدم رییتغ

.کنن یم افتخار بهم بابا و مامان که دونستم یم ستین و نبود خود  

 راحت که یزندگ نبود مهم. زدم ینم دم و شد یم له پا ریز غرورم دیبا هرروز که یشغل نبود مهم

 یم عادت فقر با یزندگ به دیبا آرتا!. سکهیر کارم ادامه یبرا اما کنم رو اون به رو نیا از شه یم

 نیا دونم ینم. کردم یم وانمود دیبا اونم که قلبش موند یم فقط بدم ادامه رو یباز بتونم تا کرد

!میبود شده متوجه هفته دو نیا تو که بود یچ حالش  

 جلو و من یکل ییتنها به نیا و کرد یم کمکم ناخواسته میداشتن دوست یکوچولو زدم یلبخند

.برد یم  

.دادم یم آتو صاحبکارم دست به باز دینبا دم،یپر جا از تند ها پرسنل از یکی اشاره با  

.شد بلند نهادم از آه سفارشات دنید با و زدم چنگ دیرس به رمق یب   

 ذارم یم وقت همه نیا خودمه یپا کردن درست! بذاره کنارم اریدست هی حداقل کار همه نیا با-

.بشنوم خودیب حرف شکم هی دیبا آخرشم درآد زیتم کار  

. بدم قورت رو حرفم یباق و قفل دهنم شد باعث ییآشنا اغواگر و فیظر یصدا  

. کنم یم آدمش خودم بگو زده حرف بهت یک جونم، یا-  

:زدم غر و دادم تکون سر کالفه آشنا شرور چشم دو دنید با. دمیکش باال رو سرم  
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. ارنیم کنن یم ثبت ها بچه یدار یسفارش ز،یم سر بفرما ؟یاومد نجایا که بازم-  

 با. داد هیتک شخوانیپ زیم به رو آرنجش و داد قرار اش چونه ریز رو دستش عالم، الیخ یب اون

 اما بودم مشغول. بود گرفته ضرب کافه تو شده پخش کیموز با هماهنگ صورت یرو انگشتاش

. شد یم تمرکزم مانع اش رهیخ نگاه  

.ترکوند و کرد باد رو دهنش آدامس و زد یلبخند یسرکش با. دمیکش چشماش به رو نگاهم   

.؟یکن یم تحمل یجور چه گرما چله نیا تو. کرده یعرق چه نچ نچ ؟یش ینم خسته-  

 یخود یب دنیشن و اخراج از بهتر کردن تحمل. کردم تمرکز سفارشات یرو و ندادم تیاهم 

. بود نیتوه  

. بود گرفته نظر ریز را حرکاتم و داد یم ادامه زدنش دید به ییپررو با و بود گذشته قهیدق پنج

.بذاره سرم به سر که اومد یم خوشش انگار و داشت فرق روزید با نگاهش  

 

*** 

  آتش

. کردم یم دایپ مقابلم پسر با ازدواج یبرا یشتریب رغبت و شد یم تر جذاب برام داشت  کم کم  

 بود یکاف ها نهیگز نیهم!. یداشتن دوست و وقار با ، جذاب حال نیع در رو کم حرف، کم تودار،

.بدم ادامه هام یخودسر به راحت الیخ با تا  

 .کرد یظیغل اخم من به رو. خوندم نیآرت نگاه تو رو استرس یکس یقدما یصدا دنیشن با

. دمیجو یم آدامس تند تند و رهیخ صورتش به سرکش همچنان  
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. باشم جوابگو تونم ینم نهیب یم ادیم یکی االن برو،-  

.زد اشاره زیم به و کرد فوت رونیب رو اش شده حبس نفس کافه، یکارکنا از یکی دنید با  

 من سر رو یصابر یآقا ارهیب تند و شیف بگو محمد به میدار بازم اگه بردار اونجان سفارشا دیسع-

. کنم یم حاضر رید سفارشارو منم ارهیم رید اون نشه، خراب  

:داد ادامه ام یسرکش به رو. شد دور دشید از دست به ینیس و گفت یا باشه  

. بفرما شه یم دردسر!. سرمه باال کافه نیا صاحب گهید قهیدق دو اومد ها بچه از یکی االن برو-  

.دمیکش یا ازهیخم و زدم یپوزخند  

اتفاقا اد،یب خب-  

. دنشمید مشتاق   

 بودم اومده ذوق سر تیعصبان همه نیا از که من. کرد فوت رو نفسش حرص با و شد داغ نیآرت

:کردم زمزمه بشنوه خودش فقط که یطور لب ریز و زدم صورت یپهنا به یلبخند  

. منه نوبت امروزم یآورد در و من حرص! روزید در، اون به نیا-  

 در به چشم و کرد سکوت فقط نباریا. شد زیت نیآرت یها گوش ،یکس قدم یصدا دنیشن با

 رو خودم کار من بگه ام یچ هر دونست یم یوقت گفت؟ یم یچ. داد سکوت به حیترج. دوخت

.کنم یم  

 بارز نمونه هم اون و بودم متنفر ادعا پر یمردها از. زدم یلبخند مغرور گنده، شکم مرد دنید با

:گفتم و شدم یجد بابا یبرا کافه نیا انداختن راه یبرا یچابلوس آوردن ادی به با. بود دسته اون  

. یصابر یآقا به به-  
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:کرد باز لب از لب متعجب بود شده شکه که یصابر  

.ن؟یستادیوا چرا نجایا ن؟یهست خوب آرا خانم سالم-  

.شد خراب نیآرت سر رو انداخت؛ غب غب به یباد و کرد یاخم  

 بهت و یچ همه من گوسفند آخه نجا؟یا یداشت نگه و یمشتر نفهم؟ یکرد خراب سفارش نکنه-

.... .اخرا ؟!نهیا وضع دم یم حیتوض  

:گفتم درشت یچشما با مات بودم اومده وجد به یگستاخ و وقاحت همه نیا از که من  

لطفا بسه ؟یصابر یآقا-  

واقعا پرسنل نیبهتر با برخورد نیا ده،یبع شما از!   

. متاسفم. دهیبع   

:گفت غرور با یصابر  

 ادیز اشتباه آقا نیا د،ینکن ناراحت رو خودتون شما کرد برخورد ینطوریهم دیبا نایا با خانم نه-

. دارم حق من کنه یم  

 تیوضع نیا از هم من شد باعث بود نمونده براش یدندون فک، فشار از بود مشخص که نیآرت

.بود جالب یلیخ برام و کرد یم سکوت چرا دونم ینم. بشم یعصب  

!.کنم کچلش و مو یب کله نثار یا یگرگ کف داشت جا. انداختم یصابر به یا هیسف اندر عاقل نگاه  

لطفا دارم کار شما با رفتنمم از قبل خوام، یم ساعت مین یبرا رو شونیا یصابر یآقا-  

. واجبه یلیخ باشن داشته حضور   
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:داد جواب یخوار پاچه با عادت طبق یصابر  

. نه که چرا دیبفرمائ امر شما شماست مال کافه نیا-  

:داد ادامه نیآرت به رو  

. خانم همراه برو-  

 رونیب اونجا از محکم یها قدم با. کرد پرت زیم یرو بایتقر و درآورد رو شبندشیپ ظیغ با نیآرت

. شد کافه طیمح وارد و زد  

:دیغر و ستادیوا ام نهیس به نهیس تیعصبان از داغ و قرمز صورت با  

.کن بدتر تو دارم اعصاب یلیخ من ؟یشد یراض شد؟ راحت التیخ شد؟ خوب ؟یخوا یم یچ-  

 دلم. بزنم زل چشماش تو پرو پرو تا نداشتم رو دفعه نیا. دوختم چشم اش نهیس به زده خجالت 

. سوخت نهیسنگ پسر هی یبرا دونم یم که دختر هی یجلو اونم شدنش ریحق لیدل یب یبرا  

:گفتم رهنشیپ دکمه به رهیخ اخم با کنه اهانت بهم یکس دادم ینم اجازه حال نیا با اما  

 ما جلو کنه یم منم منم ها شما یبرا اگه اون دارم؟ کار یچ و کچل کهیمرد اون من چه؟ من به-

اصال کنه تونه ینم مِنم مِن  

  اد؟یب جا حالش کنم یکار هی یخوا یم 

. شدم رهیخ یمونیپش با بود غم و یخستگ از مملوء که ییچشما تو و آوردم باال رو سرم  

. نکرده الزم ؟یبد انجام یخوا یم کار یچ تو-  
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 یعاد پسر هی دست گرفتن من یبرا نشوندمش؛ یصندل نیتر کینزد یرو و گرفتم رو دستش مچ 

 برق انگار که داد نشون یطور بعد و زد یشخندین اول. گرفتم نظر ریز رو نیآرت العمل عکس. بود

.کردم تعجب بشیغر و بیعج حالت نیا از کمی. کرد یم نگاه دستش مچ به ده،یپر سرش از  

:زدن حرف به کردم شروع و نشستم دم،یکش عقب رو مقابلش یصندل الیخ یب  

 دیفوا از یکی نمیا آرم یم جا و نیا حال آتشم من اگه. باش نداشته یکار اونش به نییب خب،-

.ها منه با ازدواجت  

:گفتم یکالفگ با و کردم یکوتاه مکث  

 شه، ینم ضررت خدا به یکن یم خالص منم یش یم یچ همه صاحب یکن یم امضاء هی تو بابا-

. ید یم نجات منم ارمیم درت فالکت از  

 

*** 

نیآرت  

.کردم یم استفاده فرصت از دیبا و بود لمیم مطابق یچ همه. شد مرور ذهنم تو ریاخ اتفاقات همه  

 زهیبر ام پته و بلنگه کار یجا هی وسط نیا اگر باشم؟ نکرده عجله. شدم رهیخ زیم یرو شمع به 

.زدم یم آب به گدار یب دینبا! االن به تا بودم دهیکش زحمت رو ساال نیا همه آب؟ رو  

  ؟یمطمئن شنهادتیپ از-

:داد جواب و کرد یا خنده مینگران از  

محموله-  
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 یم ایمه که یامکانات همون با مدتم هی از بعد یکن یم ازدواج من با یدار که، یکن ینم جا به جا

.ادیم در حالت نیا از تیزندگ که مطمئنم و دونم یم فقط. یکن یم راحت یزندگ کنم  

 بدست که خواستم یم و نیهم هیعال خوب دختر توام ریگ من که کن فکر! خوبه. زدم یپوزخند

. سمتش دادم هل زیم یرو. نوشتم کاغذ یرو را ام شماره!. آوردم  

:گفتم  

. یخواستگار امیب بزن زنگ یکرد انتخاب که و مادرم و پدر-  

.شدم بلند جا از و دمیکش میمشک و پر یموها یال یدست  

. شود خکوبیم سرجام شد باعث آتش یصدا که بودم برنداشته رو اول قدم   

اصال ام گهید دنبالت امیم بعدازظهر من برادرت دنبال برو-  

.این نجایا کافه نیا کارکن عنوان به   

.نداد امون که کند باز لب از لب خواستم زیر یچشما با و کردم یاخم   

.نباش درآمدت نگران هیچ گم یم بهت شغلتم-  

:زدم غر و رفتم یا غره چشم  

  برم؟ کجا مهیکار ساعت االن-

:داد تکون کافه یخروج در سمت به رو دستش مغرور نگاه با  

. خونه برو نباش نگران رون،یب-  
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*** 

 

  آتش

. بود پا به یعروس دلم تو کردم دنبال کافه از رو نیآرت شدن دور چشم با  

قطعا بود یخال یمشتر از کافه اگه  

.دیماس لبم یرو لبخند یصابر یآقا آوردن ادی به با!. دمیرقص یم یشاد سر از   

.برداشتم تیریمد سمت به محکم یها قدم پر یدل با و شدم بلند یصندل از  

 من دنید با اما کنه شروع رو زدن غر تا آورد باال سر یصابر یآقا. شدم اتاق وارد زدن در بدون 

:گفتم مودبانه و شدم بلند جا از. خورد رو اش نگفته حرف  

. دیبفرمائ-  

 کی ینیچ مقدمه بدون. نشستم یراحت یرو و رسوندم یراحت مبل به رو خودم کوتاه قدم دو با 

. گرفتم و مطلب اصل سر راست  

.کنم معامله شما با پدرم یجا به خوام یم-  

.موند رهیخ بهم منتظر یصابر  

 نجارویا دیبتون تا داد پدرم رو پول درصد هشتاد کافه نیا یبرا دیدون یم خودتونم که همونطور-

 کافه یپا تونن ینم و ندارن وقت گفتن پدر که بود شراکت سر حرف ادمهی د،یکن یانداز راه

  ادتونه؟ی بگردونم، نجارویا خودم که داد یسرگرم یبرا رو شنهادیپ نیا منم به یحت ستنیوا
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 نیآرت از دفاع به کردم باز دهن. موند حرفم ادامه منتظر و داد تکون سر بود شده سرخ که یصابر

فعال گرفتم، رو خودم یجلو اما افته یم دباغخونه به پوست گذر بگم  

!. پرش به بزنم بود زود   

... .اما نبود طشیشرا موقع اون-  

:دادم ادامه صالبت با و یجد. زیم سمت برداشتم زیخ جام از کردم یمکث  

.بشم کیشر یعبارت به ای باشم داشته نجارویا تیریمد پول اون قبال در خوام یم-  

قطعا و کرد یم نگاه گنگ یصابر  

!.بود شده عوض نظرم ماه دو یکی یط چطور که بود بیعج براش   

 اسم سند تو ؟یکِ  فقط باشم داشته کار و سر خانوادتون با خدامه از ندارم یمشکل من باشه-

  شه؟ ذکر و پدرتون

:دادم جواب تحکم و اخم با   

!.خودم نام به پدرم، نه خودم نام به و امروز نیهم-  

 مرز و حد کیکوچ دختر یکِ از داشت، هم حق. کرد برانداز رو پام تا سر یزیآم تمسخر نگاه با

!کرد؟ یم نییتع  

:گفت من به رو نگاه همون با و زد یدار صدا پوزخند  

 که نیا بعد! بزرگتراست کار کار، نیا کنم، یم هماهنگ پدرتون با من دیبفرمائ شما کوچولو خانم-

. دیبفرمائ!. شما با نه دخترم کردم هماهنگ پدرتون با چک و پول گرفتن یبرا من  

. کرد اشاره در سمت به   
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.گذاشتم پا یرو پا و یراحت مبل سمت کردم گرد عقب یلجباز با   

:گفتم شخندین با گرفتم، رو بابا شماره یآن  

ظاهرا یصابر جناب-  

 کنده هیقض قال تا نیبشنو هم پدر یصدا کریاسپ رو ذارم یم. نیگرفت اشتباه دخترا هیبق با و من 

. بشه  

.شدم رهیخ یصابر به آور انذار نگاه با  

  بله؟-

. بست نقش لبم رو بابا مهربون یصدا از یلبخند  

  ؟یطور چه جون بابا سالم-

.شدم کار وارد نرم و چرب زبون با معمول طبق  

.بگو دخترم جانم-  

.زدم پوزخند یصابر به و دادم باال رو ابرو یتا هی  

 ششونیپ االن شده عوض ممیتصم یعنی شم کیشر یصابر یآقا با رو کافه خوام یم جون بابا-

. کنن یم هماهنگ تو با و بدن اجازه دیبا پدرتون گفتن یول دادم اطالع هم بهشون هستم  

اتفاقا جان بابا دادم رو شنهادیپ بهت هم روز اون یدار و ارمیاالخت تام اجازه مورد اون در-  

 سرم مقدار هی امروز بده انجام خودت رو کاراش فقط یکن مشغول و خودت شم یم خوشحال 

.شلوغه  
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:گفتم روزمندانهیپ لحن با و زدم یا قه قه   

 هی کنه یم باور یک شنوا؟ گوش کو یول نداره مشکل کار نیا با پدرم گفتم من راستش جون بابا-

. داده قرار دسترسم رو اراتشیاخت تمام اعتماد با که دارم خوب قیرف هی نه که پدر  

. دیخند گرفتم یم مشتم تو رو زیچ همه استیس با که کلماتم با یباز از بود مشخص که بابا

. کرد یم افتخار یدختر نیچن داشتن به شهیهم  

.بزنه زنگ خودم به بگو گفت یزیچ یصابر اگر برس کارت به برو زمیعز باشه-  

. جون بابا خدانگهدار-  

:دادم تکون سر یسوال و باال رو ابرو یتا هی کردن قطع از بعد  

  ؟یبعد بهونه-

 مونده کم من طرف از حقارت همه نیا از و کنه یم میسالخ داره دلش تو که خوندم نگاهش از

!طرفه یخال و خط خوش مار با دیفهم یم دیبا!. برسه جنون مرز به بود  

 یراه اول تا باشه مراقب دیبا داشت حقم! زد یم موج توش یمونیپش و کرد رییتغ نگاهش رنگ

! . کاهدون به بود زده هم مورد نیا تو که نخوره شین  

:کرد باز دهن یخوار پاچه با  

. شماست مال کافه نیا وگرنه گفتم اطیاحت یبرا من نیاریاخت صاحب-  

.کردم کج سر یکج دهن با   

جسارتا نمتون،یب یم پنج ساعت-  

.یمرخص فرستادم کارمندارو از یکی کردم شروع امروز از من   
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:گفتم و دادم کش بناگوش تا رو لبم  

. کنه ینم کار نجایا گهید ابیکام نیآرت. نیاریب دیجد یروین ستین یزحمت اگر-  

.ندادم فرصت اما کنه باز لب از لب خواست درشت چشمان با و شد بلند جا از ریمتح یصابر  

 نجایا یبرا یفیضع یروین رفتارتون از بود مشخص نبود؟ فیضع کارش مگه ن؟یناراحت چرا-

. ادین گهید گفتم منم هست،  

:گفت یعصب و کرد یا قروچه دندون یصابر  

 تو تیریمد شونیا مثل یشکیه بودن، نایبهتر از یکی شونیا بود؟ یکار چه نیا آخه آرا؟ خانم-

قبال من. نداشت سفارشا هیته  

. بود فیحر نفره هی پسر اون یول داشتم روین دوتا شخوانیپ اون پشت   

 حیوق صورت به کردن تف یبرا هم دهنمم آب یحت. سمتش دمیچرخ رفته باال یها یابروها با 

.دونستم یم ادیز یصابر  

 تا چطوره؟ فیضع یروین با بدونم خوام یم اونطوره، خوب و یقو یروین هی با رفتارتون واهلل-

مثال که من یجلو نیتونست  

 یندار یاشکال حاال. نیبد نفس به اعتماد و غرور بهش که نیا یجا نیکرد خوردش بودم یمشتر 

 شه یم یا تجربه نیا بره گفتم بهش من. مید یم حقوق نفر دو به و میاریم متوسط یروین دوتا

  ؟یصابر یآقا نه! نشه برخورد آشغال مثل خوب یروین با بمونه ادمونی

 سکوت به حیترج و گرفت دندون به رو لبش. خورد یم رو خونش خون و بود شده سرخ یصابر

 رونیب اتاق از و کردم اشاره دستم یمچ ساعت به قرارمون نشون به و کردم یزیر خنده تک. داد

.زدم  
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*** 

  نیآرت

 داشت طلبکارانه حالت شتریب ریپ زن اما بودن یجد هردو. شدم رهیخ روم به رو ریپ شوهر و زن به

.کرد یم تیاذ و من نیا و  

.شکست و سکوت آتش یصدا. یصندل به دادم هیتک و عقب اومدم. برداشتم کردن زیآنال از دست  

  چطورن؟ خب؟-

.سمتش چرخوندم و نگاهم  

ظاهرا ؟یداد و پولشون نایا به بگو اول-  

... کارن طلب   

:دادم ادامه کوتاه مکث با  

. جانم بابا و مامان-  

:داد جواب و زد یینما دندون لبخند  

! حله؟ دم، یم توافقمون بعد پولشونم باش نداشته کار نایا به تو-  

:گفتم آتش به خطاب م؛یجعل مادر و پدر به دمیکش رو نگاهم  

بابام؟ و مامان اسم-  

:گفت و زد یینما دندون لبخند  

.یمهد بابا و نرگس مامان-  
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 بلند روم به رو رزنیپ یصدا بالفاصله و گفتم یاوک لب ریز الیخ یب. دمیکش موهام یال و دستم

.شد  

. دخترم بگم االن از ها میاینم یخال دست یخواستگار یبرا یول میاومد شوهرم و من-  

 غرور با ینگاه. رونیب دیکش یچک دست و فشیک داخل برد دست. انداخت یخصم پر نگاه آتش

.یا شهیش زیم یرو کوبوند و چک دست و انداخت  

  چقدر؟-

 مشغول متیق سر باهم و همسرش کنار شد خم زد برق چشماش چک دنید با که خانم نرگس

 نطوریهم هم اونا و منتظر آتش خت،یر بهم اعصابم قهیدق چند گذشت از بعد. شدن مشاجره

. کردن یم مگو بگو داشتن  

:دمیغر  

! که نداره حرف همه نیا شب هی یبرا یخواستگار هی گه،ید بسه-  

 شد رهیخ طلبکار حالت همون با بعد و ترسون نگاه با اول خانم نرگس و سرجاشون شدن خیس

.بهم  

!.تومن هی-  

:گفت آروم من به رو و داد تکون سر آتش  

.گهید خوبه-  

گفنم نفر دو اون به رو. شدم مانع دستش یرو دستم گذاشتن با که سهیبنو خواست  

!.ادهیز تومن هی نظرم به شب هی یبرا د،ینباش گرد دندون-  
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 همه نیا با اما شد جمع صورتش یچروکا و کرد یاخم باال داد رو ابرو یتا هی روم به رو رزنیپ

.داشت پا هی مرغش  

!.کنه ینم قبول نیبد انقدر گدا به االن-  

ظاهرا. دمیکش صورتم یرو شیر ته به یدست و کردم یا خنده تک  

.نشوندم یم یکرس به رو حرفم یا گهید زبون هی با دیبا و بودم طرف ییپررو یآدما با   

 هست آدم انقدر نداره یمشکل هم نیخوا ینم اهلل بسم نیخوا یم مید ینم نمیا از شتریب پونصد،-

.میرینگ رو هم وقت یالک دیبفرمائ. باشن یراض هم پونصد نیهم به که  

 نهیبش داد حیترج پهلوش به زنش سقلمه با که شه بلند خواست کرد، نازک یچشم پشت شوهرش

. سرجاش  

:ناچارگفت اخم، با و کرد یا سرفه تک خانم نرگس  

. باشه-  

. شد حاال-  

 کرد جدا دسته از رو برگه. بود کاغذ به رهیخ نگاهشون. سهیبنو و چک تا برداشتم رو دستم

. گرفتم هوا رو که بده خواست  

:گفت غرولند زن ریپ  

. گهید بده عه-  

:گفتم رفته باال یابروها با. کرد نگام متعجب آتش  

. کنه ینم برخورد نطوریا اش بچه با هم مادر ،یمامانم گهید شما-  
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. دادم رو چک و سمتش کردم خم رو دستم. زد یزور لبخند  

. دیبفرمائ-  

:گفت آتش که بودن برنداشته اول قدم شدن، بلند جا از چک گرفتن با  

 گرفتم که یست همون با نه لباسا نیا با نره ادتونی خونمون، نیایم پسرتون با هشت ساعت فردا-

. براتون  

 یم اما دونم ینم بود آورده کجا از گهید رو نایا بودم، رفتنش به رهیخ. رفتن تند و دادن تکون سر

. نبودن من نقشه تو که دونم  

. تو و موندم من حاال خب،-  

.گرفتم در از رو نگاهم  

خب؟-  

:کرد باز لب از لب و زیم یرو داد سر و یکارت  

.... .دل که یهرچ و ریبگ کیش شلوار و کت هی برو-  

:گفتم یجد. سمتش دادم هل رو کارت. بده ادامه نذاشتم  

. ندارم پولت به الزم-  

.باال داد رو ابروهاش  

! ؟یکن ازدواج باهام یخوا یم یچ یبرا پس-  
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 به رو االن هستم یک یدونست یم اگه وگرنه یقانع یدروغ یالیدل با که بهتر همون. زدم یپوزخند

!. یکرد ینم نگاه چشمام تو بر و بر و ینبود روم  

.شدم بلند یصندل یرو از  

. دم یم خودم و شلوارم و کت پول نکرده، الزم-  

:گفت بهم رهیخ و گذاشت چونش ریز رو دستش  

. ازت ادیم خوشم خوبه-  

 من از شتریب که اونوقته یشناس یم و من مرور به. نگفتم یزیچ و دادم فشار هم یرو رو لبام

!. ادیم خوشت  

:گفتم متفکرانه  

  نه؟ اس فرانسه تو که ادیب یکس یبرا و یخوش نیا ادین خوشت کن یسع یول-

.بهم شد رهیخ زیت و عقب دیکش رو سرش و کرد یبلند خنده  

!. هیادیز یلیخ تفاوت دوتا نیا نیب. دارم دوست و اون یول اومده خوشم تو از-  

. ستادیوا ام نهیس به نهیس و شد بلند. داد هیتک زیم به رو دستش  

 تر زبون با رو لبم. گذروند نظر از رو صورتم یاجزا شیا لهیت یچشما با و باال دیکش رو سرش

 به نیهم که داشت یبلند و پر یها مژه و درشت یمشک یچشما. شدم رهیخ بهش منتظر کردم،

 جالب صورتش، با متناسب ینیب شد، دهیکش تر نییپا نگاهم. دیکش یم رخ به رو شرارتش ییتنها

 یگوشت برجسته لب. بود نکرده عمل گهید یدخترا از یلیخ خالف بر داشت که یکم نقص با بود
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 نفسم کالفه و دادم قورت رو دهنم آب. کرد یم ییخودنما صورتش رو زیهرچ از شتریب داشت که

!. دستش بدم آتو تا بود یکاف نیهم. کردم فوت رو  

:گفت و زد یا قه قه  

!. خوب پسر ینش غرق-  

:داد ادامه نیح نیهم تو و گرفت یباز به رو راهنمیپ قهی باال، آورد رو دستاش  

.کنه غرقت یطوفان یایدر تو که نیا نه کنه تیهمراه که شو یقیقا بسته دل شهیهم اول، درس-  

:گفت رهیخ چشمام به مرموز و گرفت ام قهی از رو نگاهش  

.... کنم غرقت تونم یم-  

:داد ادامه و زد یپوزخند  

!نه؟. اس فرانسه تو که هستم یکس همون قیقا من که نیا و-  

 مهم براش که بفهمونه بهم یجور هی خواست یم و کرده ترش حرفم از بدجور که بود مشخص

. ستمین  

 دور ازم یمزحک لبخند با بزنم یحرف بده اجازه که نیا بدون و برداشت رو فشیک. زد یشخندین

. یصندل نرمه به دمیکوب و آوردم فرود باال از رو مشتم. گرفتم دندون به رو لبم گوشه یعصب. شد

:کردم زمزمه لب ریز  

یلعنت-

 لب ریز. نشست لبم یرو یور هی لبخند اسمش دنید با. آوردم رونیب بمیج از. خورد زنگ لمیموبا

:کردم زمزمه  
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. خوبم همدست-  

. دادم جواب  

! بله؟-  

.دمیشن رو زدنش غر صداش  

. روباه ای یریش-  

:دادم جواب لبخند با  

. یکرد تموم حقم در و رفاقت تمومه نجایا تا فتیوظ گهید یریش چه اونم ریش-  

:گفت روزمندانهیپ  

جدا گهید یول تونم؟ یم من که شد باورت-  

.... وجدا عذاب حس کمی چون ستمین من هم بعد به نجایا از   

:دمیغر ام شده دیکل یدندونا نیب از و ادامه نذاشتم  

.... .چ یجلو داشتن که یزمان فطرتا پست اون ،یکرد عمل حق به-  

 شدت از و کرده ورم گردنم رگ االن دونستم یم و شد مشت دستم. بست رو گلوم راه بغض

. شدم قرمز تیعصبان  

 چکدومیه که یسکوت هیثان چند از بعد. بود بدم حال یایگو یگوش پشت تندم ینفسا یصدا فقط

. شد پخش یگوش پشت ناراحتش یصدا. مینبود شکستنش به حاضر  

قایعم تونم ینم. نشو یدعصبانیببخش من، برادر باشه-  
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 هی یول بوده سخت افتاده برات که ییاتفاقا دونم یم هستم نوکرتم صورت هر در اما کنم درکت 

. ندارم یحرف من ،یگ یم تو که نیهم اما! ظلمه یلیخ که داد قلقلکم یحس هی دلم ته ذره  

. شد یم ور شعله اراده یب خاطرات آوردن ادی به با درونم شیآت. دمیکش صورتم به یدست  

.خداحافظ-  

. کردم قطع و لیموبا ازش انتظار بدون  

 راه نیا تو محکم تا شدم یم راغب شیپ از شیب و زد یم موج تنم یسلوال تک تک تو انتقام شوق

. بردارم قدم  

.کنه بهترم تونست یم زیچ هی تنها و بود بد حالم  

 موتور به رو خودم بلند گام دو با. شدم خارج بودم اومده آتش شنهادیپ به که یکیکوچ کافه از

 جوالن خاطراتم تمام و راز نه،یک توش که یا خونه سمت به دادم گاز. کردم روشنش و رسوندم

. شد یم دهیکش رخ به قدرتم و خشم جنون، که ییجا. زد یم  

 خوب یزندگ ن،یماش خونه، موتور، داشتم، و نیا از بهتر. شدم رهیخ موتور زده زنگ یها دسته به

 بودن یمیتی پسر آور ادی زدم یم جا دینبا که نیا آور ادی بودن میبدبخت آور ادی کشونیکای اما.... و

. دیکش دوش به رو یزندگ جور و یسخت بغلش نوزاد با که  
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*** 

  آتش

:داد جواب بوق دوتا با که گذاشتم کریاسپ یرو رو یگوش  

. فوآد سالم-  

.ناراحت کمی انگار و بود یجد یصدا  

!جانم؟ ؟یخوب سالم-  

:گفتم اخم با دادم، چیپ و لبم  

  شده؟ بحثتون مایس با باز نکنه شده؟ یزیچ-

. نه-  

:دمیپرس مشکوک دادم تکون سر. رفتم جمعشون از تند یلیخ که یروز اون به رفت شکم  

 یم داشت واقعا اون بود ایپو اسمش کنم فکر بود یک پسره اون نیبب ؟یناراحت روز اون بابت نکنه-

. بودم یعصب شب اون چقدر نیدید خودتونم مخم رو رفت  

:داد جواب آرومش و کمرنگ یصدا ولوم همون با مجدد هم باز  

اصال نه-  

  ؟یدار کار یچ بگو خوب، دختر ستمین ناراحت تو دست از 

 نداشتم برادر که ییجا اون از.شد مایس دوستم عاشق و بود اومده جمعمون تو  شیپ سال دو فوآد

 اما باهاش بودم سرد و یجد یلیخ اول یروزا آد یم ادمی. بود بزرگترم داداش مثل برام فوآد
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 مایس به نگاهش یول هیباز دختر آدم کردم یم فکر شد وا خمی بالخره تا گذاشت سرم به سر یلیخ

 برادر خواهر و قیرف دوتا مثل و باهاش اومدم کنار مرور به. داشت فرق دخترا هیبق و من به نسبت

. میشد یجون جون  

:گفتم ذوق با  

. بده مشتلق پسر-  

:گفت حوصله یب  

. بگو نکن صاف و دهنمون بگو آتش بگو-  

:کردم باز دهن یخال باد با  

!. یانرژ یب یستین مدش رو که توام بابا یا-  

:دادم ادامه یکوتاه مکث با  

!ازدواج؟ یبرا اس سوژه نیبهتر نیا یگفت بهم یکرد یمعرف رو پسره هی ادتهی-  

:دادم ادامه غر با یبرا ومدهین ادشی یزیچ شدم متوجه نداد، یجواب  

 یداد موقت ازدواج شنهادیپ بهم تو. ذاره ینم پدرم اما اریرام شیپ فرانسه برم خوام یم گفتم بابا،-

  اومد؟ ادتی کرد، یم کار کافه تو راجبش یکرد قیتحق که پسره اون با

:گفت تند  

!نداره؟ کار و کس گفتم کرد یم کار کافه تو که یهمون آره آها-  

:گفتم خنده با  
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. میخواستگار انیب براش کردم انتخاب که یمدر و مادر با قراره فردا پسر یوا آره ول،یا-  

.باال رفت ابروم یتا هی زد که یحرف با  

. دونم یم-  

:گفتم و کردم یاخم  

! کجا؟ از-  

:گفت من من با و کرد یمکث  

 کفتم دونستم یم بگم خواستم یم بردم یم بود شاد صدات! بدونم؟ کجا از من بابا... ب نه... ن-

.دونم یم  

:گفتم ذوق با و کردم یبلند خنده حرفش به الیخ یب  

!.هیعال یوا. اریرام کنار فرانسه رم یم راحت بعد به نیا از!. شم یم راحت بالخره یوا-  

:گفت یجد حرفم به توجه یب  

 البته یعنی... عی وفته،یب برات یاتفاق ترسم یم نگرانم من ؟یمطمئن نکن، عجله یخوا یم آتش-

.... .یدون یم خودت  

:دمیپرس یجد و کالمش وسط دمیپر  

 نکن عجله و یمطمئن کنار، به اون ؟یناراحت انقدر چرا! انگار یستین خودت امشب؟ شده چت-

 برم راحت تا خرم یم مرفه یزندگ داشتن یازا به دارم رو اروی! خوبه؟ حالت! ه؟یچ یبرا گفتنت

اصال! ؟یمطمئن یگ یم تو فرانسه  

!سواالرو؟ نیا پرسن یم االن   
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:گفت و کرد یا خنده تک  

مثال دختر که یندار جنبه توام بابا یا-  

. ارمیب در و نگران یبرادرا نیا یادا خواستم   

:گفتم غضب با م؛یشونیپ رو زدم دست کف با و دادم هیتک نیماش پنجره لبه به رو آرنجم  

 حرف اونطور جونم به افتاد یترس هی لحظه هی خداشاهده، شد پاره دلم بند ؟یا وونهید فوآد-

. یزد  

:گفت خنده با  

  ؟یاوک گهید میباش شاهد عنوان به مایس با تون خطبه خوندن یبرا محضر فقط مبارکه مبارکه،-

:داد جواب و زدم لبخند  

نباش نگران. دینفر نیاول دوتا شما شک بدون-

 

*** 

  نیآرت

 پروندتون و خوره یم قرمز خط روتون یزود به. کردم نگاه بود دهیچسب برد یرو که ییعکسا به

!. شه یم بسته من یبرا  
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 رهیخ بود زونیآو سقف از که یرنگ یمشک بزرگ بوکس سهیک به. کردم دستم رو هام دستکش

 یبرا و کنه آرومم یحدود تا زه،یبر فرو رو خشمم بود تونسته ها سال نیا تو که یزیچ تنها. شدم

. شم رها خودم از شده هم هیثان کی  

:کردم زمزمه لب ریز و دمیکوب بوکس سهیک به رو اول مشت محکم آوردم باال رو مشتم  

.گذرم ینم-  

:دوم مشت  

.رمیگ یم انتقام-  

:سوم مشت  

.مرگم متیق به یحت-  

.... .و  

. برم وا یا گوشه و ادیب بند نفسم بوکس سهیک به هام ضربه و خشم شدت از تا زدم و گفتم انقدر

. شد یم نییپا و باال تند نفس و ممتدد یها مشت فرط از ام نهیس و بود شده تند نفسام  

. شدم رهیخ یمشک قاب نهییآ تو خودم به  

 شدن، یم زیسراز میشونیپ از عرق یها دونه. بود کرده احاطه رو چشمام یدیسف قرمز یها رگه

 خاموش یبرا حالت نیهم و بود گذشته ساعت مین کردم، نگاه ساعت به. بود شده سیخ بدنم

. بود یکاف شدنم  

  برخالف دفعه نیا. دوش ریز رفتم شلوارم کردن عوض بدون و زدم کنار رو حموم یا شهیش در

. کرد یم رونیب تنم از رو رخوت حالت آب سرد یها قطره. کردم باز رو سرد آب قبل  
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.شدم رهیخ ساعت به. رونیب زدم تند. بود گذشته ربع کی حدود  

کجاست؟ حواست پسر! خوره یم مدرسشون زنگ گهید ساعت مین-  

 عیسر و برداشتم رنگب یمشک شلوار توجه بدون کمد داخل از و کردم تنم رو دمیسف شرتیت

:کردم زمزمه لب ریز. دمیپوش  

! ؟یچ ابونیخ تو بمونه االن-  

 یتعلل چیه بدون خونه از نیهم یبرا نداشتم دنیکش سشوار وقت انداختم، خودم به یاجمال نگاه

.شدم خارج  

 شماره انداختم نگاه. کنم مکث شد باعث میگوش آالرم یصدا آسانسور داخل برم که نیا از قبل

 بردم یپ اش دوازده و نهصد رند شماره دنید با کنم نگاه اش نوشته به که نیا بدون بود ناشناس

!. آتشه که  

 زیچ هی عالوه به تیقبل کار محل ایب فردا هم رو نتیماش چیسوئ. نوشتم رو خونمون آدرس آتشم،-

 نیتام یمال لحاض از یباش نسب و اصل با پسر هی دیبا بعد به حاال از. م یم لتیتحو  گه،ید

!. صبح ده فردا نره ادتی ،یهست  

 رفتم. گذاشتم شلوارم پشت بیج داخل رو لمیموبا!. خوبه. نشست لبم کنج ام یشگیهم پوزخند

.  کردم لمس رو نگیپارک دیکل و آسانسور داخل  

 

 

 



 

 

Page | 41 

*** 

  آتش

 اون هنوز و بود شب هشت ساعت. گشتم یم بر و رفتم یم هزارم بار یبرا رو سالن یانتها و ابتدا

 که یخلق اون با اما باش میتا آن بودم کرده سفارش بهش خوبه!. بود نزده زنگ خونمون به نرگس

!. بس و بود سنگ به یخیم من حرف داشتن  

. شدم خیم سرجام تلفن زنگ یصدا با  

:گفتم تند بدن، جواب خواستن ها خدمه از یکی  

. بده جواب پدر دیبذار نه،-  

:گفتم تند کرد، نگاهم یسوال مهسا  

. شه یم قطع االن بدو بده جواب بگو پدرم به برو-  

 داد یم نیتضم بهم زنگ نیا زد ینم زنگ خونمون یکس که ییاونجا از. شد محو دمید از عیسر

شخصا ها تلفن یباق و نبود یکس اون از ریغ به چون خانومه نرگس که  

.شد یم زده بابا خوده به   

. شد یم یط یخوش به دیبا رستم خان هفت مرحله نیآخر یوا  

حتما که داشتم دیام و بودم خونده بابا گوش ریز ییزایچ هی  

. داشتم استرس بازم یول حله یخواستگار فردا و ده یم جواب   
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 دایهو رو راه داخل بابا قامت و شد باز لیطو رنگ یا قهوه اتاق در قهیدق پونزده  از بعد بالخره

. شد  

! بابا؟ آتش؟-  

:گفتم لرزون یشدا با و کردم یا سرفه  

.نجامیا.. یا بابا جانم... ج-  

 فاصله قدم دو. بهش موندم رهیخ منتظر و دادم قورت رو دهنم آب. سمتم برداشت قدم استوار

. ستادیا رو مونده  

. دخترم-  

:گرفتم دندون به لب  

بابا؟ جانم-  

. دیلرز دلم ته. شد رهیخ چشمام به زیر نگاه با  

! ؟یدار دوسش که هست یهمون-  

:گفتم گنگ و باال دادم رو ابروهام  

! ها؟-  

:گفت و دیخند زیر  

. یخواستگار انیب فردا قراره-  

. گذشت نمیا. شد حل بالخره خدا یوا. اومد کش بناگوش تا لبم اراده یب  
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. پدرسوخته شتوین ببند-  

. بغلش دمیپر و دادم فشار هم یرو رو لبام  

. انیب یداد اجازه که یمرس مهربونم یبابا یوا-  

:گفت یجد یصدا با گوشم کنار  

 ینم لیدل من یبرا نایا اما بردم لذت خودم.... و خانواده و اصالت از دم،یشن تو از که یفاتیتعر اون-

. نمشییب دیبا خودم شه،  

:گفتم ذوق با  

. چشم باشه باشه،-  

. شدم دور دشید از عیسر و گفتم یریبخ شب لب ریز. کرد براندازم یزیر لبخند با نییپا تا باال از  

.شکرت ایخدا ،یمرس ایخدا  

 شماره انداختم نگاه. کنم مکث شد باعث میگوش آالرم یصدا آسانسور داخل برم که نیا از قبل

 بردم یپ اش دوازده و نهصد رند شماره دنید با کنم نگاه اش نوشته به که نیا بدون بود ناشناس

!. آتشه که  

 زیچ هی عالوه به تیقبل کار محل ایب فردا هم رو نتیماش چیسوئ. نوشتم رو خونمون آدرس آتشم،-

 نیتام یمال لحاض از یباش نسب و اصل با پسر هی دیبا بعد به حاال از. م یم لتیتحو  گه،ید

!. صبح ده فردا نره ادتی ،یهست  

 رفتم. گذاشتم شلوارم پشت بیج داخل رو لمیموبا!. خوبه. نشست لبم کنج ام یشگیهم پوزخند

.  کردم لمس رو نگیپارک دیکل و آسانسور داخل  
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*** 

  آتش

 اون هنوز و بود شب ازدهی ساعت. گشتم یم بر و رفتم یم هزارم بار یبرا رو سالن یانتها و ابتدا

 که یخلق اون با اما باش میتا آن بودم کرده سفارش بهش خوبه!. بود نزده زنگ خونمون به نرگس

!. بس و بود سنگ به یخیم من حرف داشتن  

. شدم خیم سرجام تلفن زنگ یصدا با  

:گفتم تند بدن، جواب خواستن ها خدمه از یکی  

. بده جواب پدر دیبذار نه،-  

:گفتم تند کرد، نگاهم یسوال مهسا  

. شه یم قطع االن بدو بده جواب بگو پدرم به برو-  

 داد یم نیتضم بهم زنگ نیا زد ینم زنگ خونمون یکس که ییاونجا از. شد محو دمید از عیسر

شخصا ها تلفن یباق و نبود یکس اون از ریغ به چون خانومه نرگس که  

.شد یم زده بابا خوده به   

. شد یم یط یخوش به دیبا رستم خان هفت مرحله نیآخر یوا  

حتما که داشتم دیام و بودم خونده بابا گوش ریز ییزایچ هی  

. داشتم استرس بازم یول حله یخواستگار فردا و ده یم جواب   
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 دایهو رو راه داخل بابا قامت و شد باز لیطو رنگ یا قهوه اتاق در قهیدق پونزده  از بعد بالخره

. شد  

! بابا؟ آتش؟-  

:گفتم لرزون یشدا با و کردم یا سرفه  

.نجامیا.. یا بابا جانم... ج-  

 فاصله قدم دو. بهش موندم رهیخ منتظر و دادم قورت رو دهنم آب. سمتم برداشت قدم استوار

. ستادیا رو مونده  

. دخترم-  

:گرفتم دندون به لب  

بابا؟ جانم-  

. دیلرز دلم ته. شد رهیخ چشمام به زیر نگاه با  

! ؟یدار دوسش که هست یهمون-  

:گفتم گنگ و باال دادم رو ابروهام  

! ها؟-  

:گفت و دیخند زیر  

. یخواستگار انیب فردا قراره-  

. گذشت نمیا. شد حل بالخره خدا یوا. اومد کش بناگوش تا لبم اراده یب  
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. پدرسوخته شتوین ببند-  

. بغلش دمیپر و دادم فشار هم یرو رو لبام  

. انیب یداد اجازه که یمرس مهربونم یبابا یوا-  

:گفت یجد یصدا با گوشم کنار  

 ینم لیدل من یبرا نایا اما بردم لذت خودم.... و خانواده و اصالت از دم،یشن تو از که یفاتیتعر اون-

. نمشییب دیبا خودم شه،  

:گفتم ذوق با  

. چشم باشه باشه،-  

. شدم دور دشید از عیسر و گفتم یریبخ شب لب ریز. کرد براندازم یزیر لبخند با نییپا تا باال از  

.شکرت ایخدا ،یمرس ایخدا  

 

**** 

 یصدا گهید تا کنم نصف وسط از رو لمیموبا خواست یم دلم. کردم باز هم از رو چشمام اکراه با

. نشنوم رو زنگ  

بایتقر لمس یجا رو انگشتم  

 مرور سرم تو شبید یاتفاقا که ببندم رو چشمام خواستم. یعسل زیم یرو کردم پرت و دمیکوب 

 یعنی نیا و داشتم وقت ساعت مین همش! من یخدا. یگوش سمت برداشتم زیخ تند و شد

!.افتضاح  
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 دو مسواک و صورتم شستن از بعد ؛ییشو رو سمت دمیدو برهنه پا و طرف هی به کردم پرت رو پتو

. بود انتخاب نیبهتر کم زمان نیا تو مدل نیا. کردم جمع یاسب دم باال به رو رو، موهام یا قهیدق

اصوال داشتم یدیسف صورت خداروشکر  

 زیم یرو به رو که نیا بدون و رونیب اومدم. نداشت یچنان آن پودر کرم به یلزوم صورتم پوست 

. کمد سمت دمیدو تند همونطور و دمیکش لب به رو ماتم قرمز رژلب نمیبش شیآرا  

. آتش یوا آتش، یوا-  

 یروسر رنگ، همون به جذب شلوار رنگ، کرم بلند مانتو: شامل که رونیب دمیکش ست کاور هی

. ریحر یمشک  

. کردم پام و برداشتم رو یمشک دار لژ یکتون کمد داخل از و کردم عوض خوابم لباس با  

. بود نشسته عرق میشونیپ رو کمی تندم و هم پشت تیفعال بخاطر  

 فیک به تند. بدو دختر بدو. داشتم وقت ربع هی فقط و بود گذشته ربع کی کردم، نگاه ساعت به

. رفتم رونیب اتاق از و زدم چنگ میمشک یدست  

.حاضره صبحانه خانم-  

.کردم یتشکر لب ریز و باال آوردم نه نشونه به رو دستم  

 شماره انداختم نگاه. کنم مکث شد باعث میگوش آالرم یصدا آسانسور داخل برم که نیا از قبل

 بردم یپ اش دوازده و نهصد رند شماره دنید با کنم نگاه اش نوشته به که نیا بدون بود ناشناس

!. آتشه که  
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 زیچ هی عالوه به تیقبل کار محل ایب فردا هم رو نتیماش چیسوئ. نوشتم رو خونمون آدرس آتشم،-

 نیتام یمال لحاض از یباش نسب و اصل با پسر هی دیبا بعد به حاال از. م یم لتیتحو  گه،ید

!. صبح ده فردا نره ادتی ،یهست  

 رفتم. گذاشتم شلوارم پشت بیج داخل رو لمیموبا!. خوبه. نشست لبم کنج ام یشگیهم پوزخند

.  کردم لمس رو نگیپارک دیکل و آسانسور داخل  

 

*** 

  آتش

 اون هنوز و بود شب ازدهی ساعت. گشتم یم بر و رفتم یم هزارم بار یبرا رو سالن یانتها و ابتدا

 که یخلق اون با اما باش میتا آن بودم کرده سفارش بهش خوبه!. بود نزده زنگ خونمون به نرگس

!. بس و بود سنگ به یخیم من حرف داشتن  

. شدم خیم سرجام تلفن زنگ یصدا با  

:گفتم تند بدن، جواب خواستن ها خدمه از یکی  

. بده جواب پدر دیبذار نه،-  

:گفتم تند کرد، نگاهم یسوال مهسا  

. شه یم قطع االن بدو بده جواب بگو پدرم به برو-  
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 داد یم نیتضم بهم زنگ نیا زد ینم زنگ خونمون یکس که ییاونجا از. شد محو دمید از عیسر

شخصا ها تلفن یباق و نبود یکس اون از ریغ به چون خانومه نرگس که  

.شد یم زده بابا خوده به   

. شد یم یط یخوش به دیبا رستم خان هفت مرحله نیآخر یوا  

حتما که داشتم دیام و بودم خونده بابا گوش ریز ییزایچ هی  

. داشتم استرس بازم یول حله یخواستگار فردا و ده یم جواب   

 دایهو رو راه داخل بابا قامت و شد باز لیطو رنگ یا قهوه اتاق در قهیدق پونزده  از بعد بالخره

. شد  

! بابا؟ آتش؟-  

:گفتم لرزون یصدا با و کردم یا سرفه  

.نجامیا.. یا بابا جانم... ج-  

 فاصله قدم دو. بهش موندم رهیخ منتظر و دادم قورت رو دهنم آب. سمتم برداشت قدم استوار

. ستادیا رو مونده  

. دخترم-  

:گرفتم دندون به لب  

بابا؟ جانم-  
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. دیلرز دلم ته. شد رهیخ چشمام به زیر نگاه با  

! ؟یدار دوسش که هست یهمون-  

:گفتم گنگ و باال دادم رو ابروهام  

! ها؟-  

:گفت و دیخند زیر  

. یخواستگار انیب فردا قراره-  

. گذشت نمیا. شد حل بالخره خدا یوا. اومد کش بناگوش تا لبم اراده یب  

. پدرسوخته شتوین ببند-  

. بغلش دمیپر و دادم فشار هم یرو رو لبام  

. انیب یداد اجازه که یمرس مهربونم یبابا یوا-  

:گفت یجد یصدا با گوشم کنار  

 ینم لیدل من یبرا نایا اما بردم لذت خودم.... و خانواده و اصالت از دم،یشن تو از که یفاتیتعر اون-

. نمشییب دیبا خودم شه،  

:گفتم ذوق با  

. چشم باشه باشه،-  

. شدم دور دشید از عیسر و گفتم یریبخ شب لب ریز. کرد براندازم یزیر لبخند با نییپا تا باال از  

.شکرت ایخدا ،یمرس ایخدا  
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**** 

 یصدا گهید تا کنم نصف وسط از رو لمیموبا خواست یم دلم. کردم باز هم از رو چشمام اکراه با

. نشنوم رو زنگ  

 که ببندم رو چشمام خواستم. یعسل زیم یرو کردم پرت و دمیکوب بایتقر لمس یجا رو انگشتم

 ساعت مین همش! من یخدا. یگوش سمت برداشتم زیتندخ و شد مرور سرم تو شبید یاتفاقا

!.افتضاح یعنی نیا و داشتم وقت  

 دو مسواک و صورتم شستن از بعد ؛ییشو رو سمت دمیدو برهنه پا و طرف هی به کردم پرت رو پتو

. بود انتخاب نیبهتر کم زمان نیا تو مدل نیا. کردم جمع یاسب دم باال به رو رو، موهام یا قهیدق

اصوال داشتم یدیسف صورت خداروشکر  

.نداشت یچنان آن پودر کرم به یلزوم صورتم پوست   

 و دمیکش لب به رو ماتم قرمز رژلب نمیبش شیآرا زیم یرو به رو که نیا بدون و رونیب اومدم 

. کمد سمت دمیدو تند همونطور  

. آتش یوا آتش، یوا-  

 یروسر رنگ، همون به جذب شلوار رنگ، کرم بلند مانتو: شامل که رونیب دمیکش ست کاور هی

. ریحر یمشک  

. کردم پام و برداشتم رو یمشک دار لژ یکتون کمد داخل از و کردم عوض خوابم لباس با  

. بود نشسته عرق میشونیپ رو کمی تندم و هم پشت تیفعال بخاطر  
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 فیک به تند. بدو دختر بدو. داشتم وقت ربع هی فقط و بود گذشته ربع کی کردم، نگاه ساعت به

. رفتم رونیب اتاق از و زدم چنگ میمشک یدست  

.حاضره صبحانه خانم-  

.کردم یتشکر لب ریز و باال آوردم نه نشونه به رو دستم  

 

*** 

  نیآرت

 بهش بزنم زنگ خواستم ینم. پاهام دادن تکون به کردم شروع یعصب. بود کرده ریتاخ قهیدق پنج

. داد ینم رو اجازه نیا غرورم و  

  قهیدق کی

  قهیدق دو

 یا مسخره نگاه با یصابر و بودم معطل کافه تو ساعت کی حدود. گذشت هم گهید قهیدق ده

. کرد یم براندازم  

 ژکوند یلبخندا فقط سکوت با بلکه گفتن، فیاراج به نکرد شروع  تنها نه دنمید با تصورم خالف بر

. کردم یم نثارم یلیدل یب  

. بود خودش کردم بلند سر. داد یکس اومدن از نشون کافه در زیآو یصدا که بلند جام از  

.نشستم جام سر اخم با  
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. شد پخش فضا تو صدا که دیکش کف سنگ یرو صدا با رو یصندل. زیم به رسوند رو خودش  

 عمد از چون دیببخش بگم باش نداشته توقع کردم رید دونم یم. کن باز هارو سگرمه سالم،-

!. نبود  

. رفت ینم هم یشتریب توقع و بود پررو  

!نبودم وارید با سالم، گفتم-  

. دادم یسالم زور به صورتم حالت دادن رییتغ بدون. کردم مشت رو دستام  

. آورد رونیب پوشه هی نیح همون تو و کرد نازک یچشم پشت  

 رو مهم یحرفا االن. بهتره باشه خودت دست که اسناده یسر هی هم نیا نت،یماش چیسوئ نیا-

. یکن امضاء کاغذ یسر هی یایب همراهم دیبا هم نیا از بعد گم یم  

:گفت مکث با. بشنوم رو حرفش ادامه تا بودم منتظر و ندادم یجواب  

اصال ؟یبگ یخوا ینم یزیچ-  

. بپرس یسوال هی حداقل! یکرد قبول راحت انقدر ندم یپول بهت دیشا من   

:گفتم و شدم لیما سمتش به  

 جا نیهم تا میتون یم یندار نانیاطم خودت اگر اما. بترسم ستین الزم شناسم یم و آدمم من-

.میکن تموم  

:گفت بهم رهیخ و گذاشت زیم یرو رو دستاش کف د،یکش یقیعم نفس  

. باشه راحتم نه نه،-  
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.اومد سفارش گرفتن یبرا کافه یها بچه از یکی لحظه همون. گرفت دندون به رو لبش گوشه  

! ن؟یدار لیم یچ ن،یاومد خوش سالم،-  

:گفت من نظر به توجه یب آتش  

. باشه تلخ من یبرا قهوه دوتا-  

. فشردم هم رو قهوه به دیتائ نشونه به رو چشمام. بهم شد رهیخ یسوال و کرد ادداشتی رو سفارش

:گفت زشیت و تند زبون با شد دور یوقت  

 خودت به دفعهی کن هیتخل رو خودت یش یم یعصب اگه!. حرصا از یریم یم ر،ینگ سکوت روزه-

 حرص گم یم یجد. شم یم شوهر یب منم! یکرد سکته زنه ینم نبضت گهید ینیب یم یایم

مخصوصا ستین یخوب یزیچ یخودخور و ادیز  

.میباش هم کنار مدت هی قراره که حاال   

:گفتم و زدم یکمرنگ لبخند  

!که؟ یانیجر در نکنم، سکته یخود یب یزایچ نیا سر که دمیکش انقدر-  

:داد جواب یگستاخ با و کرد نگام زیآم ترحم  

 مشکل که یکیکوچ برادر همراه به نخور درد به و پرت یجا هی تو یزندگ و یندار خب آره اوم،-

واقعا سخته یلیخ دونم یم هوف..... داره یقلب  

 . 

. افتاد ام شده مشت یدستا به نگاهم. دادم تکون تاسف با و انداختم ریز به سر شد، تر پهن لبخندم

. بودن شده قرمز و کرده ورم دستم پشت یرگا حرص شدت از  
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 و دیسف کیبار دست دوتا. گرفت قرار مشتم رو سرد دست دوتا که بودم رهیخ مشتم به حرص به

.دیکش یم رخ به شیپ از شیب رو دستش یدیسف ناخنش، قرمز الک با که. دهیکش  

 

:گفت آروم. دمیکش رونیب دستش از رو مشتم. شد تر ظیغل اخمم  

! حاال؟ تا یداشت دختر دوست-  

بایتقر سرم  

اصال سوالش نیا از که ییاونجا از و بود نییپا به رو   

. گرفت رو جوابش یحدود تا. دمیکش باال رو نگاهم گردنم دادن تکون بدون ومدین خوشم 

.وفتادین زبون از اما شد کمرنگ لبخندش  

. ندار بر دور حاال، خب-  

.شکست رو سکوت کافه پرسنل رفتن از بعد و کردن یکوتاه مکث قهوه آوردن با  

. مدارک و اسناد یسر هی امضاء یبرا میبر ادیب بعدش میبخور رو قهوه-  

:گفتم بهش انداختن نگاه بدون  

!؟یچ یبرا-  

:گفت تحکم با  

. ستین ضررت به یزیچ یکن یم امضاء یایم-  

:گفتم یعصب اخم با  
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.امیم کردنش امضاء یبرا نه کنم یم امضاء نه ندونم ازش که یزیچ منم-  

:گفت یا هیسف اندر عاقل نگاه با و کرد تر زبون با رو لبش  

 یمهندس یدار شغل دوتا نشه فراموشت بگم نمیا آها. نامت به کار محل و  خونه سند زدن یبرا-

. یصابر یآقا شراکت با کافه نیا صاحب و  

:گفت و زد یپوزخند ام افهیق دنید با. دیپر باال ابروم یتا هی  

.... .یغ یلیخ چون بهت کنم یم شک.... و شه ینم و خوام ینم یبگ یبخوا باز شو بلند حاال-  

.شدم بلند آروم حال همون تو بودم کرده تعجب که نیا با  

. میبر... ب-  

. موندم منتظر نداشتم قهوه به یلیم که من و دینوش اش قهوه از جرعه دو عیسر. داد تکون سر تند

 خواد یم شدم متوجه و فیک داخل برد دست برداشت، زیم یرو از رو اش یدست فیک شد؛ بلند

اصال. کنه حساب  

 و زدم چنگ بمیج از یتراول اون از تر عیسر و ندادم فرصت. اومد ینم خوشم حالت نیا از 

. زیم رو کوبوندم  

. دیکش باال سر بود پولش فیک پیز کردن باز حال در تازه که آتش  

  چته؟-

. زد اخم با یلبخند پول دنید با شد، رهیخ زیم به و چرخوند سر  

.... . دا یم خودم! تو؟ یبود یک پولدار-  
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 ذاشت یم پا اما هست کاراش متوجه خوب یلیخ که دمیفهم یم و شم یم یعصب دونست یم

. ضعفام نقطه یرو  

 تو! هستم؟ ستم؟ین که رتیغ یب اما باشم یچ کافه باشم نداشته پول دیشا رون،یب ببر فیتشر-

!؟یدید یزیچ نیچن ام افهیق  

:انداخت چشمام به یقیعم نگاه و زد یور هی لبند  

. کردم اشتباه دیشا نمتیبب بذار پس-  

 ینم نتونم، که نیا نه! نگاهش به بشم رهیخ تونستم ینم و داشت یخاص ییرایگ چشماش

. شم کیکوچ جلوش قبل مثل خواستم  

:کرد زمزمه و کرد کج سر برداشت، سمتم قدم هی  

قایدق! دفعت نه کنه جذبت که شو یکس مجذوب: دوم درس-  

" سیمغناط هی مثل  s" ، "n " هی وقت چیه اما بلعکس و کنه یم جذب رو " s" "s " هی و رو " n" 

"n . داره یتعادل یهرچ مونن ینم هم کنار ازمندین دوتا وقت چیه!. کنه ینم جذب رو "  

. فشردم هم یرو رو دندونام  

. وفتیب راه! یش جذبم تو تا نکردم رو کارا نیا من-  

. زد یشخندین  

لطفا هی حرفات پس. رمیگ ینم دستور یکس از-  

. میبر بردار و نتیماش چیسوئ. بگو   
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 چشمام تو راحت باز نمیبیب روزم اون منتظر فقط فشردم، بهم رو چشمام. کرد حرکت من از جلوتر

!ازمندم؟ین بهش من بگه بازم! بده؟ پند و کنه یم نگاه  

 چشمام تو راحت باز نمیبیب روزم اون منتظر فقط فشردم، بهم رو چشمام. کرد حرکت من از جلوتر

 تو کوبونه یم پتک مثل بازم ساخته من از ذهنش تو که یواه فقر بازم! بده؟ پند و کنه یم نگاه

!.نه ای سرم  

 

*** 

  آتش

 یم امضاء تینارضا نبود، راغب ادیز انگار و بود اسناد امضاء حال در جمع افهیق با. شدم رهیخ بهش

. زد یم مهر و کرد  

واقعا. کنه پر کجارو تا کرد یم ییراهنما و زد یم اشاره سبابه انگشت با نیب نیا انسالیم مرد  

. نداشتن یتموم بود، اعصابم رو یلیخ خونه دفتر تو ها امضاء نیا   

مجددا رو نگاهم  

 اما کردم یم شک شیسادگ به که شد یم یعصب یطور هی ییوقتا هی ن؛یآرت سمت به دادم سوق 

 یم چشیپ لهیتیف خوب یلیخ و ارهیب حرف من حرف رو تونه ینم که دونستم یم صورت هر در

.کردم  

واقعا اگه. دیلرز یم ذره هی دلم ته اما!. بود شده وونهید پاک پسره افتادم، فوآد شبید یحرفا ادی  
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 کار یچ تو با اون دختر بابا یا. گرفت شکل میشونیپ رو یاخم اراده یب! ؟یچ برام بشه دردسر 

. ستین یزیچ یوقت دلت تو یانداز یم ترس یالک! داره؟  

 رو هام قهیشق و هیتک مبل قرمز چرم یها دسته به رو دستام آرنج. دادم هیتک یصندل به کالفه

. دادم ماساژ  

. بره یم زمان یا هفته چند کنه یط دیبا رو شیقانون مراحل تمومه،-  

 خارج دفتر از نیآرت همراه به یکوتاه یخداحافظ با و کردم یتشکرد بودم حوصله یب که من

.میشد  

:گفتم لکسیر و بردم مانتوم بیج داخل رو آزادم دست  

. حاال مونده البته! ؟یشد یراض خونه، دفتر از نمیا-  

! من؟ با ازدواج از! ؟یترس ینم-  

.سمتم دیچرخ بود کرده حرکت جلوتر که قدم دو از بعد. کردم براندازش اخم با و ستادمیوا سرجام  

.شده عوض نظرت! شد؟ یچ-  

:گفتم زیر یچشما با و بهش شدم رهیخ تمسخر با  

. یکن فرو مغزت تو بگم االن از یزیچ هی بذار-  

:سمتم برداشت قدم هی و باال داد رو ابرو یتا هی  

. شنوم یم-  

:گفتم شخندین با  
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!.ییتو کنه یم ضرر که یاون نفعته به یباش من با هرچقدر چون ینباش من نگران بهتره-  

:دادم ادامه کوتاه مکث با  

 و حرکات ر،یت من و یا ماشه تو. میدار رو کُلت نقش ما که.... که بگم ینطوریا بذار خب، اوم،-

 هر در یول خطرناکه یلیخ ریت نیا اما کنه یم رها هوا تو ریت و کشه یم رو ماشه که حرفامونه

 که من سر!. رهیگ خودتم یپا یبد باد به یبخوا و من تو اگه. بودن کُلت هی مال ماشه و ریت صورت

قایدق کنم یم یکار اما شناسم یم خوب و خودم من منتها رفته  

. سرآبه نجاتت راه ینیبب یدار نجات حس که ییهمونجا   

.زدم یلبخند  

! بده؟ چقدر-  

 میعصب نیا و دمید ینم صورتش رو یلبخند نیتر کوچک اما دیخند یم حالتم نیا به نگاهش با

. کرد یم  

! نه؟ یدیترس-  

. باال دادم رو ابروهام  

 قیرف باهم بهتره!. باشم دهیترس من که نیا نه رونیب یبکش سرته تو یفکر اگه که گفتم نارویا-

. هم تو رهیم کالمون وگرنه میباش  

:گفتم و کردم نثارش یچپ نگاه. دمید چشماش تو رو خنده بازم  

. دتیجد نیماش فرمون پشت بفرما-  
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cls500 بنز به  نیا فرمون پشت نشستنش بشیغر و بیعج یرفتارا از جدا. شدم رهیخ رو به رو 

. کرد یم قبل از برابر چند رو اش جذبه و اومد یم بهش. داشتم دوست رو نیماش  

 کرد تعجب یادعا اول که بود تعجبم باعث افتادم، شیپ ساعت کی ادی شاگرد، یصندل رو نشستم

 یپسر هی از بالخره و بود بلد رو دایکل با کار حال نیا با اما گذروند نظر از رو نیماش نگاهش با و

اصال نشده ینیماش نیچن سوار حاال تا که  

:گفتم کردنش امتحان یبرا. شه یم باز چطور که بدونه هارو پنجره دیکل یحت که نداشتم توقع   

! ه؟یچ کاربردش دونم ینم رو شییچندتا هی من ه؟یچ به یچ یدون یم نارویا همه ن،یآرت-  

:گفت فرمون رو دستش هی و بود رو به رو به رهیخ که همونطور  

. بپرس-  

:گفتم و سمتش دمیچرخ. کردم نگاهش مشکوک  

! ؟یبلد چطور بعد یدیند تیزندگ وضع نیا با نارمیماش نجوریا رنگ تو! ؟یبلد نارویا کجا از تو-

.... .یم کار یجا هی  

:گفت مردونه و یجد یصدا تُن همون با  

 منم.... و موتور و نیماش عاشق یمرد هر که یدون یم. داشت شگاهینما باباش دوستام از یکی-

 یم حداقل اما بخرم رو متیق گرون ینایماش تونستم ینم. رم یم شگاهشونینما یهرازگاه

 نیا از داشتم دوست یلیخ که ییاونجا از. بسازم ایرو نمیبش فرمون پشت هیثان چند تونستم

 حیتوض تک به تک حوصله با اونم و دمیپرس یم بابام دوست از رو زشیچ همه باشم، ناداشتهیماش

. داد یم  
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 و کرد روشنش فندک با. دیکش رونیب یگاریس و بشیج داخل برد دست. دادم تکون سر تعجب با

. انداخت یدود خط گرفت گاریس از یقیعم کام. گذاشت لبش کنار  

 دست. داد هیتک پنجره به رو بود گرفته انگشتاش نیب رو گاریس که چپش دست. بهش موندم رهیخ

. بود دهیکش باال آرنج تا رو دشیسف رهنیپ نیآست. بود رهیخ جاده به اخم با و  فرمون رو راستش

.شد تشیجذاب منکر شد ینم. داشت یا عضله یبازو و مردونه یدستا  

:گفت بهم کردن نگاه بدون بالفاصله و زد رو یبعد پک  

! بگو؟ شده یزیچ-  

اصوال و کنه یم فکر یچ نبود مهم برام  

. بودم رک   

.ادیم بهت دنیکش گاریس کردم یم نگاه روم به رو جذاب صحنه به داشتم ،یچیه-  

داد سکوت به حیترج داشتم دوستش که یعادت طبق. شد رهیخ رو به رو به. انداخت یزیر نگاه  

. نشد بدل و رد نمونیب یحرف گهید و گفتم رو خونه آدرس فقط خونه به دنیرس تا  

:گفتم و پنجره طرف کردم خم رو سرم و شدم ادهیپ نیماش از  

 یم ازت بابا دونم ینم فقط عمران، یمهندس هست، یمهندس تیاصل شغل باشه ادتی ممنون،-

.مینر باد به خودمون آخر دست که بده جواب یجور هی اما بپرسه یچ خواد  

:زدم غر داد، تکون سر  

! ؟یند تکون سر شه یم-  

. رفتم عقب کالفه و کردم فوت و نفسم. داد تکون سر آره نشونه به  
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.میکن مالقات خانواده با رو گهید هم دیبا گهید ساعت چند برو-  

 دستش اومده آرزوهاش نیماش. زدم پوزخند. شد رد برق مثل جلوم از بوق هی با باال، داد رو پنجره

. شه یخال داشته  که یکمبود از تا کنه دور دور دیبا ها حاال حاال که؛  

 حال در معمول طبق باغبون. بستم سرم پشت و داخل رفتم. شد باز یتق با در اف اف زنگ زدن با

 و دادن یم وهیم خوب یلیخ بهشون یدگیرس با هرسال. بود دهیکش قامت یدرختا به دادن آب

 آب آلوطالست، دارم و دارشتم دوست همه از شتریب که ییها وهیم از یکی. بودم طعمشون عاشق

 سر فصلش تا کنم صبر بابد حاال حاال یول ان العاده فوق ترششون پوست بیترک با ن،یریش و دار

. برسه  

. خانم سالم-  

:دادم جواب و زدم یلبخند ریپ باغبون ن،یحس عمو به رو  

. دایمشغول یحساب ن،یحس عمو دینباش خسته-  

:گفت دارش خش یصدا با  

. ممنون-  

 چیپ هوا تو روش بخار و زد یم یقرمز به که ییچا همراه به دست به ینیس همسرش لحظه همون

. اومد کمونینزد خورد یم تاب و  

. خانم مهتاب سالم-  

. آورد باال سر ترس با و خورد یتکون دستش ینیس بود نشده من متوجه که اون  

. دمیترس خانم، سالم... س-  
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.دمیکش مشامم به رو یچا عطر و کینزد رفتم قدم دو  

. یعطر چه به، به-  

:گفتم خانم مهتاب  به رو و کردم باز رو چشمام  

  کنه؟ یم یهمکار خوب میکرد استخدام که یدیجد پرسنل! خبر؟ چه-

. خودشه الک تو سرش ه،یخوب دختر آره-  

:دادم باال رو ابروم یتا هی و کردم جمع رو لبم  

.کردم هوس! د؟یدار ها ییچا نیا از منم یبرا-  

:گفت داد یم آب درختا به که همونطور و کرد یا خنده تک نیحس عمو  

. دخترم برادر و همون بردار،-  

:گفت نیحس عمو به رو و خانم مهتاب  

.زمیر یم رم یم خانم یبرا االن من شده، سرد کمی االن بخور خودت و نیا نه-  

:داد ادامه من به رو  

. ارمیم براتون من دیکن عوض رو لباساتون دیبر شما تا-  

:گفتم شدن دور قدم دو با و کردم تشکر  

. باشه دوز لب و سوز لب نطوریهم-  

 و داخل رفتم بود، باز مهین یاصل در. باال رفتم هارو پله و گذروندم بلند یقدما با یسنگ راه 

.شدم بابا متوجه که داخل برم خواستم  
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.جون بابا سالم-  

.شدم  یگوش پشت مخاطب به زدنش غر متوجه تر، کینزد رفتم  

 بخدا! د؟یبنداز رشیگ دیتون ینم چطور! چرخمون؟ یال گذاشته چوب که هیدردسر چه نیا-

.... .خون ایب دستم  

 نیا بابا که افتاده یاتفاق چه که برام بود بیعج. خورد رو حرفش هیباق دنمید با و سمتم برگشت

داد ادامه. بود شده یعصب همه  

بعدا باشه،-  

. زنم یم زنگ بهت   

. کرد بغلم و کمینزد اومد کردن قطع از بعد  

.کرد نوازش و گذاشت اش نهیس رو سرم. زدم یلبخند  

.دخترم سالم-  

. نشست لبم یرو یلبخند  

 درست مشکل کارخونه تو! گذاشته؟ چرختون یال چوب یک! ؟یبود یعصب انقدر چرا جون بابا-

  کردن؟

:گفت عیسر  

 برداشت بود ثابتمون یها یمشتر از یکی سفارش که کارخونه یدیتول یچا از نفر هی آره آره،-

. کمه تن کی دهید یچا بردن یبرا اومده االن کرده  

:گفتم و عقب اومدم باال، دیپر ابروهام  
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! ن؟ینکرد داشیپ!شه؟ یم مگه-  

. داد تکون سر آروم بود رهیخ ینامعلوم نقطه به که همونطور  

:گفتم اخم با  

اصال بابا، نباش نگران-  

. ارمیم در و آمارشون کنم یم چک نارویدورب دور هی خودم. کارخونه رم یم االن   

:گفت و داد قورت رو دهنش آب. دیکش رو دستم که برم خواستم  

.برس خودت یکارا به باال برو خواد ینم! کجا؟ تو نه، نه! کجا؟-  

:گفت یکم لبخند با باشه اومده ادشی یزیچ انگار  

ظاهرا-  

اصال   

. هست نه االن از جوابم من که بماند. ادیب خواستگار قراره که یندار استرس هم   

 ریدرگ و ذهنم اما دمیفهم ینم رو علتش و کنه عوض رو بحث خواست یم ینحو به دونستم یم

.کرد آخرش حرف  

لطفا! بابا-  

.... .از نمیا اریسام از اون! ن؟یگ یم نطوریا چرا دارم دوستش من.   

:گفت اخم با بدم ادامه نذاشت  
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 یبرا یکن یم یکار هی یدار! یبزن دینبا که یزنیم رو یحرف یدار باز. جلوم ارین رو پسر اون اسم-

. میکن بحث عجوبه اون بخاطر دوم بار  

. کنه بحث باهام نداشتم دوست چیه و داشتم دوستش بابارو. گرفتم رو خودم یجلو اما کردم بغض

! داشت؟ یآلرژ اریرام به چرا ایخدا  

:داد ادامه یتلخ گوشت با. نییپا انداختم و سرم  

 و باشه یقرت بچه یقبل مثل اگه!. انشاهلل رهیخ چطوره نمیب یم نمیا حاال، برس کارات به برو-

 ازدواج یخوا یم یناسالمت. یکن ازدواج باهاش ذارم ینم نمیا با باشه باباش بیج به چشمش

 کرده علم قد که یا بچه پسر نه کن شروع رو مشترکت یمردزندگ هی با اما یسالمت به خب ،یکن

. تهش نه معلومه سرش هن و  

 ینم اما یگ یم که ستین هم ینطوریا بزنم داد خواست یم دلم و کردم فوت یعصب رو نفسم

. شه باز هم تو رومون بدم اجازه تونستم  

.اتاقم رم یم من بابا باشه-  

. دادم ختنیر اجازه اشکام به. سالن داخل رفت من به پشت. نکرد ییاعتنا شدم، ناراحت دیفهم

.کردم یط باال به هارو پله هیگر با و گذاشتم دهنم یجلو رو دستم  

. کردم رها تخت یرو رو مانتوم و پرت یا گوشه رو شالم. اتاق داخل رفتم  

 تو رو زانوم تخت، تاج به دادم هیتک حال همونتو لباسام کردن عوض بدون و تخت رو نشستم

.کردم حلقه دورش رو دستام و جمع شکمم  

:زدن غر به کردم شروع پر توپ با  



 

 

Page | 68 

 ذره هی! من؟ پدر یکن ینم توجه احساسم به چرا! چشمت؟ تو شده خار پسر اون! فهمم ینم-

! ؟یستین قائل اریرام به احساسم یبرا احترام  

 و دمیکش یا خفه غیج. شد شتریب ام هیگر شدت نکنه قبول هم نیآرت اگه که نیا به کردن فکر با 

. دمیکوب تخت به رو مشتم  

 یم دلم. برداشتم و سمتش شدم خم حرص با. افتاد قرمز گرل گود ادکلن ی شهیش به چشمم

 و پدرته هیهد نیا زد یم بینه بهم یحس هی یطرف از اما. بشکنه محکم تا اتاق در به بزنم خواست

!.شد یم خنک دلم ینحو به حداقل اما. شه یم نیتوه بهش کار نیا با  

.شد باز و خورد در به یا تقه که کنم پرت خواستم باال، بردم و دستم  

.انداخت صورتم به نگاه هی و دستم به نگاه هی درشت یچشما با خانم مهتاب   

! شده؟ یزیچ! خانم؟ نیخوب-  

 زانوم یرو رو مشتم ها بچه مثل. کردم رها سرجاش زیم یرو رو ادکلن و فرستادم یلعنت لب ریز

:دمیغر و دمیکوب  

 گهید خواد یم دلش گم یم اریرام از یهرچ یچ یبرا! انگار ستمین بابام دختر من خانم؟ مهتاب-

اصال! نباشه؟ تنم به سر  

... گهید   

:زدم هق دمیرس که نجایا به  

. کنه ینم... ینم گاهمم... ن-  
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 ام هیگر متوجه بابا اگه که دونست یم در، سمت دیدو و گذاشت زیم یرو رو یچا ینیس عیسر

 راحت ششیپ رو امیناراحت اوقات شتریب داشت رو هوام چون. کنه یم بحث گهید جور هی باز بشه

.داد یم میدلدار محبت با اون و دادم یم بروز  

 تخت کنار یعسل یرو رو ینیس و تخت رو نشست. سمتم اومد و برداشت زیم یرو از رو ینیس

.گذاشت  

. خواد ینم رو بدتون پدرتونه، قسم خدا به د؟یکن یم هیگر یچ یبرا خانم،-  

:گفتم و زدم پس رو اشکام  

. دارم دوستش من! ده؟ید یچ بدبخت اون از! چرا؟-  

 با. گرفت شصستش انگشت با رو اشکام ختنیر یجلو. کرد صورتم قاب و باال آورد دشیسف یدستا

. کنم تامل یکم شد باعث زد که یحرف  

اصال. ستین یکن یم فکر تو که یا العاده فوق بچه منم نظر به پسر اون خدا به دخترم،-  

داره؟ ازت یخبر االن تا موقع اون از   

:دادم جواب  

. زنم یم زنگ دم، یم امیپ بهش من چرا،-  

! ؟یچ اون-  

:گفتم و دادم فشار هم یرو رو لبام  

... ب بار کی هفته چند االن تا شیپ ماه سه از چرا خب،-  

:گفت اخم با و بدم ادامه نذاشت  
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 پشت و بره یخواستگار بار کی با که نیا نه اورد،یم در جاش از و در پاشنه بود عاشق اگه اون-

 کدوم ستین معلوم اون اما یزن یم یدر هر به رو خودت یدار شما! ها؟ که، نکنه نگاه رو سرش

. خوشانشه خوش یگور  

:زدم تشر  

!. خانم مهتاب-  

 وونهید طور به یچا داخل هل عطر. سمتم گرفت قند حبه هی همراه به رو  یچا استکان شد خم

.بود گرفته یباز به رو مشامم یا کننده  

دایجد که شدن عاشق هیقض نیا دونستم یم هم اول از. نشه سرد دیبخور د،یبخور-  

 از من! خودتون چشم تو ره یم آخر و اول دودش اما فکرتونه تو که هست یا نقشه از نیدرآورد 

.ترسم یم یلیخ داستان نیا آخر  

رسما بگه بابا به اگه! دادم یسوت خانم مهتاب یجلو! من یخدا. گرفتم دندون به رو لبم گوشه  

. شدم یم بدبخت   

:گفتم مقطع بودم کرده قفل یحال در  

.شدم راحت... نا بابا یحرفا.. حر از من... م نه... ن-  

 یعسل یرو رو ییچا ییطال لبه کیبار کمر استکان تند بره، شد بلند. داد تکون سر تاسف با

.گرفتم رو دستش مچ بالفاصله و گذاشتم  

لطفا یوا-  

. کنم یم یخودکش بفهمه یزیچ نورد نیا از بابا اگه خدا به خانم مهتاب ،  
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:کرد نگام اخم با  

 پسر اون. دیکن فکر خوب یول! آقا؟ دست کف گذاشتم نیکرد صحبت باهام همه نیا حاال تا من-

. نداره کردن جز و عز همه نیا ارزش  

.دادم هیتک و رفتم تخت عقب شرمنده. شد شل دستش مچ دور دستم قفل  

.د؟یندار لیم یزیچ-  

:گفتم لبخند با  

.خانم مهتاب-  

 نیریش بلکه نبود زشت تنها نه و شد دایهو پلکش و لب یها گوشه چروک خط که کرد یا خنده

. کرد یم ترش یداشتن دوست و  

. اخراجم شهیهم یبرا بعد بفهمه آقا ترسم یم خانم، برم گهید من-  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

 شما کنم اعتماد بهش تونستم که یزن تنها مادرم از بعد که یدون یم خوب خودت خانم مهتاب-

. باش داشته و هوام. یبود  

. گرفت آروم دلم. زد یکم لبخند و فشرد هم یرو رو پلکاش  
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*** 

  نیآرت

 شدم داغ. شدم رهیخ شد یم یمنته لوکس یلیخ ییالیو خونه به انتهاش که رو به رو سبز باغ به

. شد مشت دستام و  

!.یش رو به رو باهاش قراره باش آروم پسر کن کنترل رو خودت  

:گفت من به رو و کرد ساعدش زونیآو رو فشیک دسته رفت یم جلو که همونطور رو خانم نرگس  

 سفارش یلیخ خانم آتش ه،یعاد برات کن وانمود م،یا خانواده نیهم سطح هم ما. نکن نگاه مات-

. پسرم کرد  

 از جلوتر خانم نرگس. میگذروند رو یسنگ راه تند یها قدم با و گرفتم دست به محکم رو ینیریش

. داشت یبرم قدم کنارم یمهد آقا و من  

. رسن یم عرش به شبه هی که کنن یم کار یچ نایا پسر، ،یه-  

 که بره خطا دیترس یم و داشت هراس خانم نرگس از که شدم متوجه و گفت گوشم کنار آروم

. ادیب در زنش یصدا مبادا  

که یحال در آروم :دمیغر ام شده دیکل یدندونا نیب از خورد یم و خونم خون   

 یم بیج به پوالرو نیا مظلوما خون اشک با ها، بچه کردن میتی مردم، کردن دل به خون با-

. زنن  

:دادم تکون سر و دمیگز لب  

. شن دلخوش خودشون تا کشن یم رو هیبق یدلخوش-  
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.نگفتم یزیچ و دادم سکوت به حیترج. بود حرفم ادامه منتظر و کرد یم نگاهم یسوال  

 داخل رفت مهارت تموم با خانم نرگس اول. بود باز در باال، رفتم دوتا دوتا با رو ییتا شش یها پله

 که من. داخل رفت یمهد آقا خانم نرگس از بعد. رفت صدقه قربون و کرد یبوس رو آتش با و

 باز هم از رو اخمام کردم تالش. درآورد ییادا و کرد یاخم دنمید با دور از آتش بودم نفر نیآخر

. شدم موفق هم یحدود تا و کنم  

 و دیلرز دلم دنشید با آوردم باال سر رون،یب هم پام هی گذاشتم داخل رو پام هی. بود نییپا سرم

. شد منقبض فکم  

. سالم-  

 نگاهم ملتمسانه پدرش پشت آتش. کردم نگاهش سرد. افتاد تنم به یا رعشه صداش دنیشن با

:گفتم و زدم یزور لبخند رغبت یب. کرد یم  

.سالم-  

. رفت و گرفت دستم از رو ینیریش و کینزد اومد تند ها خدمه از یکی  

لطفا یاصل سالن دیبفرمائ-  

 . 

 همون صداش اما بود شده فرتوت و ریپ. بود بهش حواسم چهاردونگ اما گرفتم ازش رو نگاهم

. داشت رو تحکم خشم، صالبت،  

 چوب که رنگ یا قهوه یسلطنت یها مبل. میشد سالن یراه سرش پشت و کرد حرکت جلوتر

 با آرا مهبد. بودن گرفته رو سالن از یقسمت ریچشمگ یلیخ بود شده کار طال رنگ با روش

:ت گفت. گذاشت پا یرو پا بالفاصله و نشست مبل یرو نهیطمان  
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لطفا دینیبنش-  

. نشستن نفره سه مبل یرو هم کنار هم یمهد آقا و خانم نرگس و نشستم یتک مبل یرو آروم

. داد یم آتش اومدن از نشون کفش یها تقه یصدا  

. نیاومد خوش-  

 خرمن پوشوندن تو یریتاث چنان که  دیسف ریحر شال تن، یا روزهیف شلوار و کت کردم، نگاهش

. بود کرده سر نداشت موهاش  

. نشست پدرش کنار  

 بودم مشتاق و کرد یم فیتعر یلیخ شما خانواده از دخترم! اب؟یکام جناب نیخوب خب،-

. نمتونیبب  

.زدن حرف به کرد شروع یمهد آقا  

 کنار در بودن. میدینشن دخترتون یخانوم از کم هم ما مدت نیا تو دارن، لطف گلتون دختر-

!.افتخاره باعث شما مثل یاصالت با خانواده  

 رو لبش و کرد یم یباز ناخناش با استرس با که آتش به شدم رهیخ. نشست لبم کنج یپوزخند

. دیجو یم  

. شدم گذشته غرق بهش رهیخ  

 یجا یشاد اون اما نبود آنچنان مونیمال وضع دیشا شاد، خانواده به و بود اومده ایدن به آرتا

.کرد یم پر رو یزیهرچ  
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 ها سال که بود یمرد مسببش! بشه زیناچ  و پوچ میزندگ انقدر کردم ینم رو تصورش وقت چیه

. شدم یم تر کینزد و کینزد هدفم به داشتم حاال بودم کرده تالش ازش انتقام گرفتن یبرا  

.اومدم خودم به آتش یصدا با  

. نیآرت-  

:داد یزور لبخند با. اومدم خودم به  

. هستن شما با پدر اب،یکام یآقا یعنی-  

.شدم رهیخ بهش و کردم تر زبون با رو لبم  

! د؟یبفرمائ-  

:گفت خنده تک با یمهد آقا  

. دردسرش و یعاشق و عاشقه پسرمون-  

:گفت بود رهیخ صورتم به یجد آتش، پدر آرا، مهبد  

! م؟یباش داشته یشخص صحبت میتون یم-  

:دادم تکون سر  

.لیم کمالبا-  

. شد رهیخ رفتنمون به درشت یچشما با و داد قورت رو دهنش آب آتش  

بایتقر یصدا ولوم با میشد تر دور که کمی  

:گفت یبلند   
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! ؟یدخترم عاشق تو! خب؟-  

:گفتم یا اضافه حرف چیه یب  

. بله-  

:گفت تعجب با و زد یشخندین  

! ن؟یشد هم عاشق دخترم و تو ماه چند تو یعنی-  

:دادم جواب و زدم یور هی لبخند  

! د؟یدار اعتقاد اول نگاه در عشق به-  

:گفت و دیکوب شونم یرو رو دستش گرفت قرار روم به رو  

!. پسر نده جواب سوال با و من سوال-  

:داد ادامه اخم با بهم رهیخ  

! دم؟ید کجا تورو من! آشناست چقدر برام ات چهره-  

. ندادم وا اما نشست میشونیپ یرو یسرد عرق  

اصال برام شما اما-  

. نیستین آشنا   

:گفت الیخ یب و دیکش دست کردن فکر از  

حتما پس-  

. گرفتمت اشتباه یکس با   
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:گفتم بحث کردن عوض یبرا  

! بود؟ نیهم من با حرفتون-  

. دیکش صورتش یرو شیر ته به دست و کرد یمزحک خنده  

! ؟یدخترم عاشق چقدر-  

:گفتم یسوال  

!ه؟یچ منظورتون شم، ینم متوجه-  

مجددا رو سوال همون اون اما  

.کرد تکرار   

! ؟یدار دوست رو دخترم چقدر ست؟ین واضح-  

:گفتم کالفه  

!.بدم براش جونمم که یاونقدر آرا؟ جناب هیسوال چه نیا آخه خب،-  

.سمتم دیچرخ ضرب هی پا پاشنه با بود گرفته قرار من به پشت که همونطور و زد یبشکن هوا تو  

. یگرفت رو مطلب اصل راست کی یرفت ن،یآفر-  

:گفت و رسوند بهم رو خودش دوگام با  

! ؟یبد جونتم دخترم بخاطر یحاضر-  

:گفت خندون نگاه با سمتم گرفت یکلت و کمر پشت برد دست که دادم تکون سر  

. یهست یبد داماد تو که نیا نه هیباز هی نیا نه که بشم مطمئن خوام یم بکش، رو ماشه فقط-  
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 دونستم یم. کردم کنترل رو خودم اما بود محض دروغ دمینترس لحظهکی بگم اگر. خوردم جا

 و بدم کشتن به رو خودم یدست یدست ذاشت ینم منم زنه، ینم آب به گدار یب و هیزرنگ رمردیپ

. بودم دهیترس دلم ته اما هیخال اسلحه که دادم احتمال  

 جز مورد نیا تو!  داده؟ لو و من یکس نکنه هستم، یک من باشه شناخته نکنه که کردم حس

نف. کردم تر زبون با رو لبم. نبود دار خبر یکس بود همدستم که دوستم .دمیکش یقیعم س   

! ؟یدیترس-  

:گفتم و دمیخند  

. گذاشتم راه نیا تو و جونم و عاشقم منم د،یدار حق و دیپدر شما-  

.گذاشتم ام نهیس چپ قسمت یرو رو سرش و گرفتم دست به رو اسلحه  

:گفت رفته باال یابروها با  

واقعا یعنی-  

!؟ید یم حیترج آتش با نکردن یزندگ به رو مرگ   

.کردم یم حس وجود تمام با رو نیا و بکشه چالش به رو من خواست یم کلمات با یباز با  

:دمیشن دور فاصله از رو آتش زده شک و ریمتح یصدا  

! ؟یکن یم کار یچ یدار بابا.... با-  

:گفتم بهش توجه یب  

. ام آماده-  
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:دیکش غیج آتش  

لطفا بابا نه، نه،-  

اصال کردم غلط. کن بس نیآرت!   

.دمیکش رو ماشه بهش توجه یب  

  آتش

 نداشت یلیدل بابا. وفتمیب پس که االنه نیهم کردم یم حس که بود شده تند یحد به نفسام

. کنه یکار نیچن  

:گفت ترس یا ذره بدون و غرور با نیآرت  

. ام آماده-  

:زدم غیج لرزون یصدا با. بود کننده وونهید کار نیا یوا. دیلرز بدنم حرف نیا دنیشن با  

لطفا بابا نه،نه،-  

اصال. کن بس نیآرت!   

.کردم غلط   

 که رو ماشه. انداخت یم تعجب به رو من نیا و بود لبش رو یکم لبخند. سمتم چرخوند رو سرش

. شدم خکوبیم روم به رو صحنه دنید با که سمتش برم خواستم. کرد خی بدنم یآن دیکش  

!.نشد خارج ازش یریت اما فشرد رو ماشه چندبار بود، پوزخند هیشب شتریب که یور هی لبخند با  

:گفت و بابا سمت برگشت روزمندانهیپ  
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. بود یخوب امتحان-  

:گفت نیآرت به رو و انداخت من به ینگاه مین افتخار با بابا،  

.... .و یدار جرئت و دل ،یباش کار نیا آدم کردم ینم فکر-  

:داد ادامه حرفش سکوت نیآرت که کرد یمکث  

. عشق-  

:کرد نگاهش لبخند با و اش شونه رو زد چندبار رو دست  

. عشق ،یگفت که همون-  

 بدل و رد نشونیب خوام ینم که یحرف ترسم یم و کنه دایپ ادامه نشونیب خلوت خواستم ینم

. شه  

. یشد مطمئن ازش کنم یم فکر گه،ید میبر بابا...با-  

 دست با و گرفت رو دستم راستش دست با. رسوند بهم رو خودش گام چند با و کرد یا خنده تک

:گفت و نیآرت دست چپش  

. شدم مطمئن هردوتون از شدم، مطمئن آره-  

:گفت نیآرت خانواده به رو رسا و بلند ،یاصل سالن داخل میکرد حرکت  

واقعا-  

.شدم زیسورپرا   
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 منتظر و نشستم تند خودش مثل منم و نشست یقبل مبل رو تند نیآرت. مبل رو نشست لبخند با

. دوختم بهش چشم بابا حرف ادامه دنیشن به  

. دیدار یجسور پسر-  

:گفت و نیآرت سمت چرخوند زیر رو نگاهش  

قبال دنید رو هم که جوون هردو-  

ظاهرا و   

.کردن هم رو هاشون صحبت   

:گفت یشاد با خانم نرگس  

. دیدار تیرضا وصلت و ازدواج نیا به خودتون کنم یم احساس خداروشکر خب،-  

 ادامه بحث رفتنش از بعد و شد کردن پخش مشغول آورد رو یچا ینیس خانم مهتاب لحظه همون

. گرفت  

 نیآرت به یامیپ و برداشتم مبل کنار یعسل یرو از رو یگوش بودم شده خسته حرفا نیا از که من

 اشاره ابرو با که کرد نگاهم. لرزشه حالت رو شدم متوجه افتاد، شیگوش به نگاهش. کردم ارسال

.کنه چک کردم  

. ستین گلوله داخلش یشد متوجه کجا از! ؟ینکرد فرار چرا-  

:کرد ارسال هیثان چند از بعد  

. کنم فرار بزدل یآدما مثل داد ینم اجازه غرورم خب اما دمیترس! کردم؟ یم فرار چرا-  

:نوشتم باال، دنیپر ابروهام  
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!یمرد یم دیشا بزدالس؟ کار کردن فرار مگه-  

فعال اونارو حداقل که نامم به یزد اسناد تو کردم، یم عمل دیبا منم یکرد عمل قوالت به تو-  

!.کنم فرار تونستم یم. ستمین دغل اهل آدم منم.... و گهید وقت چند تا حاال برگردوند شد ینم   

. داشت یجالب تیشخص. نشست لبم یرو یلبخند  

:کردم پیتا  

کدومش؟! جوونمرد؟ معرفت، وقار، با کنم صدات االن یعنی-  

:نوشت  

. یطرف یک با یبدون تا کردم و کارو نیا یکن اعتماد تا گفتم نکردم، رو چکدومشونیه یادعا-  

. شد شتریب خوبم انتخاب از لبخندم شدت  

:گفت بابا بود پرت هردومون حواس که ساعت مین از بعد بالخره  

.سکه ۳۰۰ شد هیمهر پس. انشاهلل مبارکه خب،-  

.کردم نگاهش  

قایدق االن-  

! شد؟ یک یبرا عقدمون خیتار   

:گفت تند خانم نرگس  

.... .انشاهلل بعدش نیباش نامزد دوماه مدت به پدرتون اصرار به واهلل-  

:گفتم عیسر حرف نیا دنیشن با  



 

 

Page | 83 

.گهید نه نه،-  

:دادم ادامه آروم بابا به رو  

 از شناختمون و میدار دوست رو گهید هم ما شناسم، یم رو ابیکام جناب چندساله من جان بابا-

 یب شناختشون یبرا میداد انجام که یقیتحق همه اون مقابل در وقفه همه نیا نظرم یب کامله هم

لطفا هیخود  

. میکن اقدام یعروس یبرا   

 قیتحق یبرا کرد یم مامور بابا که ییآدما و بابا یبرا مختلف دروغ یکل با که افتادم شیپ ماه ادی

.کنن هم سر یدروغ و کارشون یپ برن تا کردم یم نرمشون پول کمی به با من و نیآرت  

:گفت آروم کمرنگ لبخند با  

.... .ن عجول جان، بابا-  

:دادم جواب دنده کی  

لطفا بابا-  

اصال من یخوا ینم تو ،  

! کنم؟ ازدواج   

:گفت یمهد آقا به رو رو کالفه که کردم جمع هیگر از رو ام افهیق یالک  

! ه؟یچ پسرتون و خودتون نظر-  

:گفت که دیفهم انگار و شه انجام زودتر دادم نشون وار میپانتوم نشه متوجه بابا که یطور  
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 هی بالخره خودتون، با گهید انداختن قیتعو و شناسن یم رو گهید هم که هردو. بهتر زودتر هرچه-

.دیباش نگران یهرچ دیدار حق و دیدار گل دسته  

. گهید دیکن تمومش کالم کی پام، دادن تکون به کردم شروع استرس با  

:گفت نیآرت که کنه باز دهن خواست انداخت بهم ینگاه بابا  

. شه یم یعال یلیخ بشه انجام کارامون هفته نیا تا نظرم به-  

:گفت یکالفگ با ام چهره دنید با کردم، نگاه بابا به. نشست لبم یرو یکمرنگ لبخند  

.مید یم اطالع بهتون ما میکن فکر شتریب کمی دیبد وقت فردا تا دیکن صبر اما خب یلیخ باشه-  

 یم اما کردن رفتار یعیطب و خوب یلیخ درسته داشتم، اصرار توقع. گفت یا باشه خانم نرگس

 جزم رفتن یبرا رو عزمشون و شدن بلند. شه  بسته امروز نیهم ازدواجم خیتار پرونده خواستم

. نرفتم هم یخداحافظ یبرا یحت که بودم شده یحرص انقدر. بکشم غیج خواست یم دلم. کردن  

. دمیشن دور از رو بابا یصدا. دادم یم تکون رو پام و دمییجو یم ناخن یعصب که همونطور  

! عجله؟ انقدر چرا-  

. کرد یم شک وگرنه کردم یم یادرویز دینبا  

تاینها ماه شش همه که بود شیپ سال چند یبرا اون! ؟یکن یم ینطوریا شما چرا خب،! بابا؟-  

.... و نامزد سال کی تا   

:کرد تکرار رو حرفش. ستادیا سرم باال و سمتم برداشت گهید قدم چند بدم، ادامه نذاشت  

!عجله؟ انقدر چرا گم یم-  
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 لبام. شدم رهیخ فرش یرو زیر یگال به ناراحت و گذاشتم چونم ریز رو دستم. کردم فوت رو نفسم

:گفتم و کردم جمع رو  

 فور به ستین یقرت داره، جذبه ه،یواقع مرد! ؟یدون یم یعنی.... یعنی بابا بدم دستش از خوام ینم-

واقعا من کنه یم برخورد مردونه ستین نوش و شیع  

.... .شما اما میدار شناخت گهید هم از برسم بهش تا کردم تالش یلیخ دارم دوستش   

. دمیکش یآه و دادم قورت رو حرفم یباق  

:گفت بابا که برم شدم بلند. نگم یزیچ دادم حیترج. بود نمونیب ینیسنگ سکوت  

 حرکت بودن عجول اما!. یکن ازدواج ندارم دوست من یکن فکر خوام ینم کن و فکرات بازم-

. ستین یدرست  

:گفتم آروم و کردم تر زبون با رو لبم  

 ام ندهیآ همسر عنوان به که یدید رفتارش تو یضعف اگه کن فکر موردش در شمام فردا تا چشم،-

. بذار انمیجر در نبود مناسب  

 زدم یبشکن هوا تو شدم دور که دشید از بهش، کردم پشت. گفت یا باشه و دیکش یقیعم نفس

:کردم زمزمه لب ریز و  

. تمومه گه یم رفتار و لحن نیا تمومه، دختر-  

.کنم عوض رو نمیسنگ یلباسا تا باال رفتم ها پله از پهن لبخند با  
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*** 

  نیآرت

 دشیجد ریتحر زیم یصندل یرو. شدم رهیخ آرتا به و دادم هیتک یمیقد خونه قرمز یپشت به

. شناخت ینم پا از سر که بود شاد انقدر و بود نشسته  

 نگاه من به و آورد باال سر خسته. بود گرفته رو چشمش یجلو توک و تک شییطال فر یموها

.کرد  

داداش؟-  

:دادم جواب کردم، یم نگاهش لبخند با که حالت همون تو  

!داداش؟ جان-  

 از. رفت قنج هاش گونه یرو زیر چال یبرا دلم. شد انینما مرتبش و زیر یدندونا. زد یپهن لبخند

. ستادیوا روگ به رو و نییپا اومد یصندل یرو  

؟یسینو یم و مشقم برام تو داداش-  

:گفتم تعجب با دیپر باال ابروهام  

! سن؟ینو یم باباهاشون مامان هارو بچه هیبق فیتکل مگه! چرا؟-  

.داد جلو رو لبش نییپا انداخت سر  

 ییبابا و یمامان دونم یم من. مشقاشون نوشتن تو کنن یم کمکشون ماماناشون دوستام همه آره،-

. کردم ینم تشونیاذ وقت چیه منم اونوقت بودن یکاشک اما خدا شیپ رفتن  
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 یکیکوچ فشار چونش به و جلو بردم رو دستم. پام انگشت شدن سیخ و قطره دوتا دنیچک با

 بغضم. نبود نما دندون لبخند از یاثر و نداشت پف تپلش یلپا حاال. آورد باال رو صورتش آوردم،

 یعنی داشتن پدر و مادر لذت بدونه داشت حق! داشت حق. کردم کنترل رو خودم یلیخ. گرفت

 نابودمون و ندادن امون آدماش و وونیح اون اما د،ید یم کینزد از رو اشون افهیق حداقل ،یچ

. کردن  

.شد یم کنده جا از دلم چشمش از اشک قطره هی هر ختنیر با کردم یم حس   

:گفتم کردم یم پاک رو اشکاش که یحال در آروم. دمیکش قیعم نفس چندتا  

! ه؟یچ اونا با تو فرق یدون یم-  

 نگام رهیخ حرفم ادامه دنیشن به منتظر بود، شده شفاف اشک از که یروشن یچشما با یسوال

. زدم یلبخند. کرد  

. ییاونا از تر یقو تو-  

.اومد کش خنده از دوباره لبش  

! واقعا؟-  

:گفتم و دمیبوس رو شیشونیپ  

واقعا آره-  

:زدم غر و کردم صورتش قاب و دستم  

! مرده؟ داداشت مگه ا؟ینکن هیگر و بغض ینجوریا گهید-  

:گفت دیدز یم رو نگاهش که یحال در  
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. سرم باال ات هیسا یکن عمر سال ستیب و صد شاهللیا خدانکنه-  

. سمتش کردم کج سر خنده با شد، درشت چشمام  

! کوچولو؟ موش یگرفت ادی کجا از نارویا اب؟یکام آرتا یآقا تورو؟ نمتیبب-  

.دیخند زیر طونیش و فشرد لبش یرو رو اش یموش و زیر یدندونا  

. دمیبوس رو اش گونه و دمیکش رو لپش. نبود وصف قابل و زد که یحرف از بردم لذت  

. هیچ مشقت نمییب اریب و دفترت برو پهلوون، قربون-  

 شروع و کنارم نشست. سمتم آورد کن پاک همراه به رو مدادش و دفتر زیم یرو از و دیدو ذوق با

:دادن حیتوض به کرد  

 بعد که سیبنو زیتم. خط رو ادیب انتهاش نیا یسیبنو خط رو دیبا و دال کلمه نجایا ن،یبب داداش-

. ده ینم ستاره بهم معلمم. شه یم زشت دفترم بمونه جاش بشه فیکث چون ینکن کن پاک  

 اما تند یلیخ کلمه دنیکش به کردم شروع خودش نوشته یقبل کلمه مثل و دستم داد رو مداد

 رفع و داشت نظرم ریز دقت با سرم باال مامان که افتادم ییروزا ادی. تلخ هم بود نیریش هم. مراقب

.کرد یم اشکال  

 بر. شد یم کالفه مامان یجا بابا که زدم یم غر کردم یم طنتیش نوشتن نیب ما انقدر یگاه

. بودم افکارم غرق. کرد یم تیرعا یلیخ رو کتابش و دفتر بودن زیتم و بود منظم آرتا من خالف

:گفت و هم به دیکوب رو دستاش ذوق با آرتا کلمه دونه تا چند نوشتن از بعد  

. نهیهم ولیا ،یداداش آره-  

:گفتم نوشتم یم که همونطور زدم یتلخ لبخند  
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 استراحت کمی بردار یخواست یهرچ نتیکاب داخل از  گرفتم یخوراک کمی برات آشپزخونه برو-

.... .اما شه یم تموم نمیا نیبب ونیزیتلو کن  

:گفتم اخم با و کردم یمکث  

! خب؟ ،یشد خسته اگه یگاه فقط پسر، گل مایندار داستان نجوریا شهیهم-  

.شد دور چشمم یجلو از تند کرد، نییپا باال رو سرش ذوق با  

. گذاشتم زشیم یرو رو کنش پاک و مداد دفتر، شد تموم که بعد ربع کی حدود  

. شدم رهیخ اش صفحه به و زدم چنگ بمیج از. کرد جلب رو توجهم میگوش آالرم یصدا  

. منتظرم گهید نیم مین فرستم، یم که یا کافه نیا آدرس به ایب سالم-  

 خوردن نیح و بود دهیکش دراز آرتا.  رفتم سالن سمت به اتاق از آسه آسه دم؛یکش یقیعم نفس

. کرد یم نگاه ونیزیتلو به یبستن  

 نذارم ام لحظه کی ازدواج از بعد دادم قول خودم به و بودم بدهکار بهش یخواه معذرت هی

 یم انیپا به من یبرا حداقل زیچ همه گهید خان هفت نیا از بعد چون. کنه احساس یکمبود

. دیرس  

 دینبا و شد یم بدتر گذشت یم شتریب یهرچ گرفتم، یم قلبش عمل یبرا دکتر وقت دیبا کم کم

. کردم یم دست اون دست نیا نیا  

.ستادمیوا سرش باال و کردم یط رو خونه کیکوچ اتاق طول گام دو با  

!. اس دونهی نیهم توروخدا یبگ دستته یبستن باز شب نمینب-  

:گفتم و تکوندم موهاش جنگل تو و دستم که کرد نگام طونیش  
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. گفتم که نیهم نکن نگام یاونجور یفرفر مو-  

. دمیبوس رو سرش و شدم خم. گفت یا باشه و دیبرچ لب  

باز؟ و در گفتم که همونطور زم،یعز رم یم دارم من-  

کردن تکرار کرد شروع همراهم  

. سرجام نمیبش نکنم یطونیش نرم، گاز و فندک سمت ،یدار دیکل خودت نکنم، باز و در-  

:زدم یلبخند  

.پسر گل نیآفر-  

 رفتن قبل. رونیب زدم و در سمت رفتم آروم. شد رهیخ ونیزیتلو به اقیاشت با و گرفت از رو نگاهش

 اما بودم خانم حاج رفته رو و رنگ چرم  یمشک کفش دنبال چشم با. شدم رو به رو واحد متوجه

. نبود  

 رو. بود خانم حاج سوزوند دل برامون که یکس تنها دادم دست از بابارو و مامان که یزمان اون

 حضور خونه تو که یزمان. نبود هم اون از کمتر نبود مادر هی مثل اگر و میبود شده بزرگ دستش

 رو آرتا شهیهم بود کاریب و تنها که هم ییاونجا از. بودم ونشیمد و کرد یم مراقبت آرتا از نداشتم،

 رو لطفش یجور هی تا دادم یم یپول اندک ماه هر هم لطفش نیهم بخاطر. کرد یم سرگرم

یلیخ که بماند کنم، جبران  که بود گفته بهم. شد یم تر آروم وجدانم اما بود ناراحت بابت نیا از  

. ستمین یساعت چند بدون نبود در جلو کفشام اگه  

 و کنه یاطیاحت یب آرتا مبادا که کردم قفل رو در پشت از. داشت رو واحدمون دیکل خانم حاج

. داشتم اعتماد بهش چشمام مثل. داخل ادیب که داشت دیکل اومد یم خانم حاج اگه.وفتهیب یاتفاق  

.بجنبم خودم به شد باعث میگوش آالرم یصدا  
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. منتظرما! ؟ییکجا-  

. رفتم نییپا تا دو یکی هارو پله و کردم تند قدم دادن جواب بدون  

 

*** 

 آتش

 هالک یگرسنگ از بابا یا. بودم گرفته ضرب زیم یرو رستوران کیموز با هماهنگ انگشت با

. شدم  

 دفعهی کنم رزرو یمیتا هی آقا حضرت با دیبا کنم فکر! معطلم ساعته مین پف افتاد، ساعت به نگاهم

. گذاشت قرار باهاش شه ینم  

. کردم یم جاشون به جا و گرفتم یباز به و یفانتز یها شمع کالفه  

. سالم-  

 دیکش عقب رو یصندل اش یشونیپ رو اخم با یجد. دادم سوق صدا سمت به شمع رو از رو نگاهم

:زدم غر. روم به رو نشست و  

 شیپ ساعت کی! قرارمون؟ یبرا کنم ثبت قبل از یمیتا هی دیبا من که نیا مثل سالم، کیعل-

بود؟ بر زمان انقدر باش نجایا گهید ساعت مین گفتم  

: گفت و کرد قفل هم تو رو انگشتاش داد، هیتک زیم به رو دستش ساق. کرد صاف رو صداش  

! کرد؟ رییتغ یچ یزد حرف همه نیا االن-  
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 یماه مثل فقط دهنم اما بگم یزیچ خواستم و کردم تر زبون با رو لبام دادم، قورت رو دهنم آب

:گفتم آخر دست و یصندل به دادم  هیتک اخم با. شد بسته و باز  

. نیهم داشت ارزش وقتم شدم معطل بالخره-  

:کردم باز لب از لب ناچار نگفت، یزیچ و کرد نگاهم  

. گرسنمه هم بدجور نخوردم شام من-  

:گفتم گذروندم یم نظر از تک تک که همونطور و برداشتم زیم یرو از رو منو  

  ؟یخور یم یچ-

:داد جواب و دیکش یقیعم نفس  

. خورم ینم یزیچ-  

:زدم غر و کردم نازک چشم پشت  

... نمیب یم من که یزیچ نباش، کلتیه نگران-  

قطعا البته که فرمش رو کلیه و بازوها دنید با کردم یکوتاه مکث  

:دادم ادامه بود فرم رو از فراتر یزیچ هی   

. خالصه یزن یم شیآت و اتیچرب طلبه، یم... و نشست و دراز و پید و نیسنگ وزنه با هالتر هی-

 ینم یزیچ گفتن دیبلع یم ظرف با رو غذا که مردا شما از ستمین اشتها کم انقدر منم که من

. دهیبع خورم  

.گذاشت لبش کنج و کرد روشن فندک با. آورد رونیب راهنشیپ یجلو بیج از گاریس نخ هی  
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:گفت و کرد فوت صورتم تو رو ظشیغل دود زد یمحکم پک  

. بزن و حرفت بده و سفارشت خوب، دختر خورم ینم-  

. شد دور ازمون سفارش ثبت از بعد و کینزد اومد دنمید با گارسون کردم، نثارش یچپ نگاه  

 اما م،یکن یم ازدواج هفته نیا تا شاهللیا تمومه ازدواجمون داستان که مطمئنم من نیبب خب،-

. مهمه از بعد  

. دوخت چشم بهم منتظر  

عسل ماه مناسبت به-  گه،ید خودش الک تو سرش یهرک گهید اونجا و فرانسه میر یم باهم  

!. که یمتوجه  

:گفت یکمرنگ لبخند با و گرفت انگشت نیب رو لبش کنار گاریس  

! خب؟-  

.شد تر ظیغل اخمم  

! ؟یخند یم چرا خب؟ رو یچ-  

.شد رهیخ بهم رفته باال یابروها با. شد شتریب لبخندش شدت  

. اقهیاشت یرو از حالتمم نیا برام جالبه دارم دوست رو تمونیزوج حالت نیا ،یدون یم-  

 فوت صورتم تو رو یبعد ظیغل دود که کنم باز دهن خواستم و انداختم یا هیسف اندر عاقل نگاه

:دمیغر که کرد  

اصال است گهید جور هی حالت امشب. یکن یم فوت صورتم تو هیچ اه-  
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! ؟یخورد نکنه. یستین باغ نیا تو!   

:گفت متعجب و کرد زیر رو نگاهش  

! ؟یچ-  

 فاصله وجب هی نمونیب که حالت همون تو سمتش شد خم روش، به رو رفتم و شدم بلند جام از

:گفتم بود  

. کن ها-  

:کردم تکرار که شد چشمام به رهیخ اخم با  

. کن ها گم یم-  

 الیخ ذهنم ریتصو تو. کرد ها آروم و کرد باز دهن تعلل با و خورد سر لبام یرو چشمام از نگاهش

. نداشتم دوست و خورد یم مشروب بار کی روز سه دو هر که هست اریرام مثل کردم  

 خنده با و سرجام نشستم و عقب اومدم. گرفت رو مشامم گارشیس تلخ و تند یبو فقط نیآرت اما

:گفتم  

ذاتا نه-  

. ییاغما تو   

:گفت و زد یپوزخند اومد، خودش به آن هی بود رفته فکر تو  

.اغمام تو وقته یلیخ من-  

. شد رهیخ بهم و گرفت بود رهیخ که ینامعلوم نقطه از رو نگاهش  
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. کرد فوت صورتم دودش بهم توجه بدون و زد رو سوم پک  

؟یزد یم تر غیج-  

.شده رژم رنگ ریدرگ که دمیفهم. زد اشاره رو هام لب چشم با که دادم تکون سر گنگ  

:گفتم و زدم یشخندین  

  ؟یکرد هوس نکنه شد؟ یچ-

 زباله سطل داخل کرد خاموش دستش کف رو گاریس و دیکش شینیب یرو رو شصستش انگشت

:کردم باز دهن  رتیح با. انداخت زیم ریز  

. دستت... دس... د... د-  

 اما بود افتاده عالمت. کردم نگاه کفش به و گرفتم رو دستش. دادم قورت و دهنم آب ترس با

. نبود یا تازه حرکت حرکت نیا که داد یم نشون العملش عکس  

:گفتم ترس با. یصندل به دادم هیتک و کردم فوت رو ام شده حبس نفس  

ترسم یم ازت کم کم دارم- . 

.دیخند مردونه  

.ستمین ترسناک انقدرم نه-  

. گرفت قرار زیم سر مختلفاتش با همراه غذا ینیس که کنم باز دهن اومدم  

! د؟یندار الزم یزیچ د،یبفرمائ-  

. ممنون نه،-  
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:گفتم نیآرت به رو  

لطفا-  

اصال چون نده انجام من یجلو حرکتارو مدل نیا   

. ندارم طاقت   

:گفتم و کردم اشاره بود نثار مهیق محتواش که یسنت ینیس به  

. یعال پسر هیعال طعمش چون یند دستش از کنم یم هیتوص. بخورم تونم ینم رو همه نیا-  

 و خوردن یسبز طرف هی. بود پوشونده بادوم خالل و یزعفران برنج رو شیبخش. بود دیسف برنج رو

 یلیخ که بود شده دهیچ برنج کنار ورق ورق صورت به شده پخته جیهو هم ذره هی از،یپ یمقدار

.کرد یم وسوسه رو آدم  

. خوره ینم خوردن درد به افتاده دهن از غذا یکن مجابم یبخوا تا شه یم سرد بخور خورم، ینم-  

:گفتم جمع افهیق با  

. یاریم در رو آدم حرص جهنم، به-  

 افتاده جا و نرم یحساب گوشت یها تکه. شدم مشغول آروم یلیخ و برداشتم رو چنگالم قاشق

 خواست یم دلم شدم یم ریس اگه یحت که بود داده عطر چنان غذا داخل یها هیادو و بود شده

.کنم امتحان شده هم گهید قاشق هی  

 یمعدن آب یبطر در. کردم پاک رو دهنم یها گوشه یچرب و برداشتم یدستمال شد تموم که غذا

. دمینوش ازش جرعه دو و کردم باز رو  

:گفتم کافه سند آوردن ادی به با. بود شیگوش تو سرش وقت همه نیا نیآرت  
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. زد یم بال بال بود یهرک گه،ید یکرد یم کار که یا کافه اون برو کافه صاحب عنوان به فردا از-  

:گفتن به فقط اما بودم ازش یا جمله دنیشن منتظر. کرد نگام  هیثان چند. آورد باال رو سرش  

. باشه-  

.نگفت یزیچ و کرد افاقه  

. امیم االن رم، یم من-  

 سمت و برداشتم رو فمیک. داد شیگوش به رو نگاهش دوباره کجا بپرسه که نیا بدون داد تکون سر

 ستادمیوا ییشو رو نهییآ یرو به رو. برداشتم فیک داخل از رو لبم رژ. کردم حرکت ییدستشو

بایتقر  

 شیقرمز تا بود یکاف دور هی. دمیکش لبم یرو آروم و گرفتم  انگشتام نیب. بود شده پاک لبم رژ 

. بده پوشش رو لبم کل  

 زمزمه لب ریز. شه پخش رژ تا دمیکش و دادم فشار روهم رو هام لب. انداختم فمیک داخل رو رژ

. کردم  

. حله خب،-  

 اما  گشتم چشم با افتاد زیم یخال یجا به چشمم. زدم رونیب و گرفتم دست به رو میدست فیک

.بود نشسته یظیغل شیآرا با ستمیس پشت یاندام الغر دختر. شخوانیپ سمت کردم حرکت. نبود  

! خانم؟-  

:داد جواب  

.دیبفرمائ-  
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... .دون یم بودن همراهم که ییآقا-  

:گفت و بدم ادامه نذاشت  

. منتظرتونن رونیب بگم نیاومد شما گفتن من به! بودن؟ دهیپوش یمشک که ییآقا اون آهان،-  

. سمتش گرفتم و برداشتم فیک از رو کارتم  

.شه یم چقدر 18 شماره زیم حساب-  

:گفت بود رهیخ روش به رو صفحه به که یحال در و داد تکون سر  

. زمیعز شده حساب-  

 یقدما با و انداختم فیک داخل رو کارتم!. کرد حساب اون خوردم من غذارو باال؛ رفت ابروم یتا هی

. شدم خارج اونجا از محکم  

 دنبال چشم با همونطور. بود شده پارک نیماش یادیز یلیخ تعداد رستوران نگیپارک قسمت

بایتقر و کردم حس بازوم تو یدرد که گشتم یم نیآرت  

. شدم داده هل گهید طرف به   

! چته؟ ،یه-  

 به اش ضربه انقدر اگر. هست شر دنبال داد یم نشون. شد لیما سمتم به اخم با و بود یکلیه مرد

واقعا یول گفتم ینم یزیچ نداشت درد بازوم  

. برخورد بهم   

! ؟یبود من با-  



 

 

Page | 99 

:گفتم جمع افهیق با  

 هی یر یم یزن یم خودت یبرا ینجوریهم! ؟یدار یکور شب مگه بودم، تو با که معلومه-

!. واهلل خوبه خجالتم ؟یهست طلبکارم تازه ؟یبگ ادیم زورت دیببخش  

:گفتم داد با دادم قورت و دهنم آب بودم دهیترس که من. گذاشت هام شونه یرو رو دوتا  

. کهیمرد بردار و دستت! ؟یکن یم کار یچ یدار تهیحال-  

! بود؟ شونت سمت کدوم-  

! بود؟ رفته کجا نیا. چرخوندم اطراف به رو نگاهم. نداره یا دهیفا تقال نایا دست دونستم یم  

. یزیانگ وسوسه یلبا چه-  

:دمیغر اخم با  

.کن ولم گم یم. بدبخت یا چارهیب نتتیبب ادیب االن دارم، شوهر من نیبب-  

:گفت و کرد غنچه لب  

.میش آشنا بده و شمارت. خوب دختر و من چونینپ-  

:زدم یپوزخند سرش پشت هیسا دنید با  

.میش آشنا یحساب ادیب یبعد نفر بذار پس-  

 با رو دستاش. بود ام شونه رو هنوز اما شد شل دستاش نیآرت دنید با برگشت، و کرد یاخم

. عقب اومدم و زدم پس حرص  

. سمتش برداشت زیخ بود شده تر یجر صحنه نیا دنید با که نیآرت  
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! ؟یکرد یم یغلط چه یداشت-  

:دادن حیتوض کرد شروع پته تته با  

. کردم غلط داداش، شد تفاهم سوء خدا به... خ به... به-  

:گفت آروم و داد تکون هوا تو رو دستش نیآرت  

. نرفته هرز دست نیا تا برو فقط برو،-  

 نیا دنید با. دنیدو به کرد شروع پهن کلیه اون با و گرفت قرض هم گهید یدوتا داشت پا دوتا

.رفتم سهیر خنده از صحنه  

. دلم یوا ،یوا-  

:گفت و داد تکون سر تاسف با  

! ؟یکن کار یچ یخواست یم ومدمینم اگه-  

:دادم جواب و شدم قدم هم کنارش. رمیبگ رو ام خنده یجلو کردم یسع  

. کرد ینم یفرق ینبود اگرم ،یایم دونستم یم-  

:زدم غر که انداخت ییپا تا سر نگاه یمسخرگ به  

!. گفتم یجد من-  
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*** 

 آتش

بعد هفته کی  

:گفتم مایس به رو و دمیکش یغیج شد، ینم باورم  

. تمومه گهید یعنی یعقدم شاهد دختر-  

:گفت زد یم موج توش استرش که ینگاه با  

  ؟یچ بندازه رتیگ اگه! ؟ینکرد عجله کمی آتش-

:گفتم خنده با و باال دادم رو ابروهام  

ن؟یا ؟یک-  

بود صحبت گرم فوآد با که کردم اشاره نیآرت به دست با  

. خورد یم جوش همه با زود فوآد چون نداشت تعجب نیا و  

. همون آره-  

. بازوش به زدم و دمیخند  

 ،یخوشحال از ارمیم در بال دارم. الیخیب! نندازم رشیگ وقت هی من که بترسه دیبا اون دختر،-

. شم یم راحت گهید  

:گفت کالفه من حرف به توجه یب بود دوخته در به چشم خسته ما،یس  
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اد؟ینم چرا عاقد نیا دارم، یبد حس من یول-  

:گفتم و گرفتم دستم تو رو دستش  

. ایب خودت به! ما؟یس-  

.نگفت یزیچ و کرد نگاهم مضطرب  

 شیپ روز چهار یوقت. کردن یم نیآرت و من به ینگاه گاه گه و بود نشسته یمهد آقا کنار بابا 

 اما شدم خوشحال یلیخ ازدواجمون به ده یم تیرضا که گفت شتریب کلمه حرف چیه بدون بهم

. کردم یم احساس نگاهش تو رو تعلل  

 یها شمع که شمعدون طرف بلند،دو شکل لیمستط دیسف سفره هی. کردم نگاه روم به رو سفره به

 دهیبخش ییروشنا سفره به هم کیکوچ گرد یفانتز یها شمع اون بر عالوه و بود روشن داخلش

 داشت، قرار نهییآ یرو به رو یچوب هیپا رو قرآن کتاب ،شده کار یبرنج قاب با بزرگ نهیآ بود،

 به یخاص ییبایز روش یگال و بود داده شکل رو سفره گوش چهار که ییطال دار هیپا زیم تا چهار

.بودن دهیبخش زیم  

 استرس اراده یب. اومد داخل بغلش ریز دفتر هی با عاقد. آوردم باال سر یکس گفتن اهللی یصدا با

. گرفت رو وجودم  

. بودن خطبه خوندن منتظر و نشسته همه و بود نشسته کنارن نیآرت امیب خودم به تا آن کی تو  

:گفتم نیآرت گوش کنار کنه، شروع عاقد که نیا از قبل  

. یکرد ضرر خودت یبر خطا یبخوا ماه، شش شده ذکر برگه اون تو نره ادتی-  

  اخم ساعت اول از کردم، نگاهش سفره نهییآ تو از. داد تکون سر بود رهیخ رو به رو به که همونطور

. بود مردد نگفتن و گفتن نیب اما بزنه یحرف خواست یم. داشت که داشت صورت به  
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. ستین یزیچ آتش، باش آروم. دمیکش یقیعم نفس  

 داخل از فقط عاقد یحرفا و  قرآن خوندن اوسط تا. شکست کننده منزجر سکوت عاقد یصدا با

:کلمه گفتن به دهنش که یزمان تا بودم نیآرت خیم نهییآ  

.بله-  

 عکس و داشتم نظرش ریز باز حال نیا با اما کردم فوت رونیب به رو ام شده حبس نفس. شد باز

. بود مهم برام العملش  

 اون دختر هی که نیا بخاطر دیشا غرورش، بخاطر دیشا. بود شده منقبض فکش و دییسا یم دندون

!.نبود معقول من یبرا رفتارش هم باز یول دتشیخر رو  

. شد دهیکوب شونم رو یدست ضرب دو  

. نهیبچ گل رفته عروس-  

. فشردم هم یرو رو چشمام. داد یتکون ابرو. زد یم لبخند که کردم نگاه مایس به  

. بزنم مایس ذوق تو نداشتم دوست اما اومد ینم خوشم لفظا نیا از ادیز  

 خانم سرکار محترمه زهیدوش نیب یشگیهم و دائم ازدواج عقد یآسمان وندیپ منتیم و یمبارک به-

.گردد یم اجرا و منعقد ابیکام نیآرت یآقا و آرا آتش  

 یآقا دائم تیزوج عقد به را شما لمیوک بنده ایآ آرا آتش خانم کار سر مکرمه محترمه زهیدوش* 

دیمج اهلل کالم جلد کی هیمهر و صِداق به ابیکام نیآرت  

شمعدان جفت کی نه،یآ جام کی  

نبات شاخه کی  
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 یجمهور در جیرا یآزاد بهار تمام یطال ٔ  سکه صدیس تعداد به هیبق و العقد ضمن نیمع هیمهر و

مُک زوج ٔ  ذِمه به تماماً رانکهیا یاسالم  

عِند و است ثابت نیدِ رّم  

.داشت خواهند میتسل یعال سرکار به المُطالِبِه  

.آورم در بوده نیطرف توافق مورد که یشروط و  

لم؟یوک بنده ایآ  

.دمیکش یقیعم نفس  

.بله پدرم و بزرگترا اجازه با-  

. دیکش کل ذوق سر از مایس و زدن یدست کم تیجمع همون  

:داد باال رو جعبه در و اومد کمینزد بودم کرده انتخاب خودم که یست سیسرو با خانم نرگس  

. پسرم-  

. داد اشاره ابرو و چشم با  

 خواست گردنبند بستن از بعد. زدم کنار رو موهام برداشت، جعبه داخل از رو گردنبند تند نیآرت

:گفتم که بره دستبند سراغ  

 یداستان هی فهمه یم دور از نهیبب یاحمق آدم هر نکن برخورد سرد و خشک انقدر تر، آروم-

. میدار  

:گفتم و زدم صورت یپهنا به یلبخند. سمتمون برگشت بود یا گهید طرف به حواسش که بابا  
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! خب؟-  

. بود یکج دهن به هیشب شتریب که کرد باز لبخند به رو لبش  

:گفت گوشم کنار کرد بغلم و شد بلند جا از بابا  

.... .اما بود عجله با یلیخ هرچند دخترم، یش خوشبخت دوارمیام-  

:گفتم غرولند. دیچک چشمش از یاشک قطره دنمید با و عقب اومد  

لطفا بابا،-  

: گفت و سمتمون گرفت رو یسند  

. من زیناچ یکادو نیا-  

:گفت تیجد با نیآرت به رو. نداد فرصت که بگم یزیچ خواستم  

 همسرمه ادگاری تنها دختر نیا! هست یچ با یمساو یدون یم خودت چشمش از اشک قطره هی-

.باش مراقب. دستت سپردمش. آرا خانواده دختر تک و  

:گفت یکوتاه مکث با. انداخت یقیعم نگاه و زد یور هی لبخند نیآرت  

قطعا-  

.نطورهیهم   
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نیآرت  

 تو دستام که نطوریهم. دادم هیتک رو به رو قطور درخت به و شدم خارج محضر از بلند گام دو با

. زدم چرخ در سمت به بود بمیج  

 و جمع افهیق از رو نیا بود، پر توپش. اومد نییپا ها پله از تند یقدما با و کرد یاخم دنمید با آتش

. داد صیتشخ شد یم یراحت به اش شده مشت یدستا  

:دیغر و بست رو چشماش. گرفت قرار ام نهیس به نهیس  

 قبل تا و حرکاتت! یعصب ن،یآرت یکن یم میعصب یدار! نه؟ خبره چه اطرافت ستین تیحال انگار-

!.برم در قسر اتیکار گند ریز از تونم ینم من وگرنه کن درست بابا دقت از  

واقعا. کنم کنترل رو خودم تا دمیکش یقیعم نفس. دمیکش کتم به یدست  

.بودم تلنگر دنبال فقط و بود آورده فشار بهم محضر تو ساعت چند نیهم تو   

 اش گونه یرو گونه نوازش رو انگشتم و زدم  یلبخند ناچار شد یم کمونینزد که پدرش دنید با

.دمیکش  

. مراقبم نخور حرص انقدر-  

.دیکش انگشتم یجا به و گرفت صورتم از رو نگاهش اخم همون با  

:گفت یجد و برد عقب سر  

!ه؟یکار چه نیا-  
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:کردم زمزمه گوشش کنار. دمیبوس رو شیشونیپ و تر کینزد رفتم. کردم یا خنده تک  

!.بابات-  

  دنید با. ستادیا کنارم و زد چرخ آروم. کرد حلقه دستم دور رو دستش اومد، خودش به آن کی

:گفت و زد یینما دندون لبخند آر، مهبد پدرش،  

!. جون بابا عه،-  

. رسوند بهمون رو خودش قدم دو با  

! کنن؟ فرار کجا خوان یم عاشق یکفترا االن خب، یلیخ-  

:داد ادامه مکث بدون  

... .ش آشنا الیفام میریبگ کیکوچ جشن هی-  

:گفت یناراحت با و کالمش ونیم دیپر آتش  

!. نداشت یمهمون و دعوت به یلزوم کیکوچ لیفام چندتا. نداشت یلزوم آخه؟ چرا! بابا-  

:داد قرار آتش چونه ریز رو دستش و کرد یزیر اخم پدرش  

 نباشه، یعروس جشن! رم؟یبگ کیکوچ و ساده جشن هی حداقل دینبا ام دونه کی یکی دختر یبرا-

 و یعروس مدل چه گهید نیا!. نشد که یچیه.... . و نباشه ینامزد نباشه، ییآشنا یبرا ساده جشن

!هست؟ ازدواج  

. شماست با حق پدر بله-  

. شد یکج دهن به لیتبد لبخندش آتش  
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. جوونا نیوفتیب راه خب،-  

مجددا دونستم یم  

میر یم اشون خونه به میدار   

 و فوآد اومدن و آرا مهبد سمت به یمهد آقا و خانم نرگس دنید با. دمینپرس سوال نیهم یبرا 

. هستن همراهمون شدم متوجه ما سمت به مایس  

. شدم رهیخ بهش و زدم چنگ بمیج داخل از رو بنز چیسوئ  

:کردم زمزمه لب ریز  

. شدم چشم تو چشم فوآد با دمیکش باال سر.  صاحبت سمت کنم یم پرت هم تورو روزا نیهم-

:دینال یکالفگ با.  کردم نگاهش یسوال  

! پسر رمیم یم وجدان عذاب از دارم. کنه ام خفه خواد یم گرفته و گلوم خیب یزیچ هی ن،یآرت-

. کردم رو ییکارا نیهمچ شه ینم باورم  

:گفتم یعصب و فشردم دندون  

 یبخوا نباشه چفت دهنت اگه اما یآزاد بعدشم به نجایا از یبود باهم راه قسمت نیا تا فوآد،-

 عذاب اونوقت کنم یم خالص و خودم ندارم یکار توهم با سالمون، چند زحمت تو یبزن گند

  ؟یاوک یکن یم پناه یب هم بچه هی شه یم برابر دو وجدانت

 یقیعم ینفسا و فشرد هم یرو رو چشماش.  دیکش اش یمشک پر یموها یال رو دستش کالفه

 از بعد کنه تشیاذ یزیچ اگه دونستم یم! منتظر من و بود حالت نیهم تو یا هیثان چند. دیکش

. کنه ثابت ینحو به رو حرفش تیاهم تا شه یم منفجر بمب مثل باز هیثان چند  
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:گفت آروم شد یم بسته و باز تیعصبان فرط از شینیب یها پره که یحال در سمتم، شد براق  

  مون،یکوفت رفاقت سر از داستان نیا بخاطر من. انگار یفهم ینم! ؟یکن ینم درکم چرا پسر،-

. نباشم زنده گهید صبح فردا کاش که کنم یم دعا روزم از روز هر. دم یم جون دارم  

:گفت قبل از تر آروم و رفت تر عقب د،یکش صورتش به یدست  

.دارم دوستش شدم، مایس عاشق من-  

:گفتم حرفش به توجه یب بهش، ام رهیخ نگاه و یطوالن سکوت از بعد  

. نکن یکش وقت. ایب یایم اگه منتظرن،-  

. نشستم تند و نیماش سمت کردم حرکت بهش پشت. دیگز دندون به لب و گفت یلعنت لب ریز  

:دیچیپ نیماش داخل مایس یصدا لحظه همون  

بود؟ شده بحثتون! شده؟ یزیچ-  

:گفتم شخندین با و سمتش کردم میتنظ رو نهییآ  

 جزء هم ما! شناسن؟ یم رو هم ساله صد انگار شه یم قیرف نفر هی با یکار اول یکی نیدید-

.... .مش هی میکرد دل و درد کمی هیپسر گل فوآد. دیاریب حساب به دسته همون  

 تو دونستم یم. افتاد اش یجد نگاه به نگاهم. گرفت جا مایس کنار و شد باز عقب در لحظه همون

. بودم یراض نینفر همون به اما کنه یم نمینفر داره دلش  

:آورد خودم به رو من آتش یصدا  

. گهید وفتیب راه-  
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.گرفتم شیپ در رو مقصد راه و کردم روشن رو نیماش  

 

*** 

 آتش

 بند ها شونه رو و بود یقیقا اش قهی که دیسف بلند راهنیپ. زدم یچرخ یقد نهییآ یرو به رو

 همه از شتریب. خورد یم چاک زانو یباال تا نییپا از و بود لمه اش پارچه جنس. خورد یم نازک

. نبود ریگپا و دست و بود نشده کار نیسنگ داشتم، دوست رو راهنیپ نیا یسادگ  

.نهیبش  تنت تو انقدر کردم ینم فکر ،یشد یعال-  

. کرد یم براندازم و بود نشسته تخت یرو. مایس سمت کردم رو  

. بردار سرت یرو از رو رهیگ اون فقط-  

. شدن روون دورم یشالق و صاف. کردم باز رو سرم رهیگ نیح همون تو و نهییآ تو کردم نگاه  

. هیعال نزن دست بسه بسه تمومه، گهید یوا-  

.کردم یا خنده تک  

. نکن هل باشه-  

:گفت جمع افهیق با  

. پرش و بلند یموها اون با نکبت-  

:گفتم و مایس کینزد رفتم. کردم مرتب و صاف و دادم موهام به یتاب  
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. کرده تن یهزار دو لباس آرا دختر تک کنن مسخره نییپا برم االن! نباشه؟ بد مایس-  

:گفت انزجار با و باال داد رو ابروهاش  

 شده یکار نینگ و منجوق نشییپا تا باال از که ریبگ یفنر راهنیپ هی برو. من خواهر الیخیب اه، اه-

واقعا اگه باش، خودت!. ارنین در حرف عده هی تا ینباش راحت باهاشم باشه  

. خوبه نیهم پس یبر یم لذت تنت تو لباس نیا و خودت دنید از   

. زدم لبخند  

. بود یجالب حرف تییراهنما از ممنون-  

قطعا کردم نگاه ساعت به  

. بودن منتظرمون االن همه   

دادم طولش یلیخ دختر میبر-  

. دیکش رو دستم که برم برداشتم قدم  

!.پرت حواس کجا؟-  

. زد چنگ  رو قرمز هررا نایکارول ادکلن زیم یرو از و شد خم  

. ام یکوفت نیا عاشق من-  

:گفتم و دمیبرچ لب  

؟یگ یم یکوفت تو بعد. هست اریرام کادو نگو ینطوریا! مایس-  
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 راست و چپ به رو سرش مست و بست و چشماش. دیکش مشام به رو عطرش و کرد باز رو درش

. داد تکون  

. اس کننده وونهید ،یعطرت چه-  

:گفتم چهارم سر و فشرد بار سه رو انگشتش. آورد باال رو دستش و کرد باز رو چشماش  

. انقدر نزن بسه،-  

:گفت حرفم به توجه یب و زد رو یچهارم  

 تجربه. بخره دیبا مدل چه بخره، یچ دیبا دونست یم خوب. بود یمارمولک چه! قهوه و مویل عطر-

!.بود باال اش  

.کردم اخم  

!. مایس-  

 زیم یرو. کرد یخال خودش یرو رو ادکلن تونست تا. ستادیوا من از تر دور و شد بلند جاش از

:گفت من به رو و گذاشت  

واقعا یول. شه یم ناراحتش چه حاال، خب-  

. اس قهیسل خوش   

:گفتم حرفش بند پشت  

 یکن یم فکر که ان یاونجور. دارم دوست رو حهیرا و ادکلن نیا دونست یم بخره که نیا از قبل-

. ستین  
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 و کرد مرتب نهییآ به رو رو، جلو یموها فرق.  دوختم چشم مایس به منتظر و در سمت رفتم تند

. سمتم دیدو  

. میبر-  

بود یسانت ده اش پاشنه کفش. کردم حرکت آروم یها قدم با و بستم رو اتاق در. رونیب میاومد  

 و پا دور خورد یم جیپ که بود نازکش بند کرد جلب رو نظرم کمد داخل از اولش که یزیچ تنها و

.خورد یم گره  

.دیطلب یم رو مدل نیا خودم نظر به ساده دار چاک راهنیپ اما زد یم رو پام االن نیهم از   

 بود فوآد پرت حواسش که نیآرت. فوآد کنار رفت تند مایس. دمیکش باال سر دم،یرس که آخر پله به

. کرد براندازم و چرخوند سر  

 نهیس جذبش دیسف رهنیپ. بود کرده زونیآو ساعدش یرو رو بود شلوارش با ست که یمشک کت

قطعا. دیکش یم رخ به رو ستبرش  

 چشم یسخت به نشست میشونیپ رو یاخم مچهین. کنه خودش جذب رو یدختر هر تونست یم 

.  بودن خودشون از ییرایپذ مشغول و بودن اومده یتعداد. کردم نگاه سالن به دور از و گرفتم ازش

 ریز به سر مجدد و انداخت ینگاه زیر. کترینزد رفتم قدم دو و سمتش دادم رو نگاهم دوباره

. گرفتم تهوع حالت بودنش حس یب و غرور همه نیا از. انداخت  

!. کیکوچ فیتعر هی حداقل  

:گفتم و کردم فوت رو ام یعصب نفس  

. دست هی االن دست هی صبح ،یشد پولدار-  
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:گفتم و کردم حلقه دستش دور رو دستم یجد یلیخ. نگفت یزیچ و زد یپوزخند  

. ادیم بهت یلیخ اما-  

:گفتم. کرد نگاهم یسوال  

. گم یم و دتیسف راهنیپ-  

  دادم ادامه و زدم اشاره ابرو با

. جذبه کمی کنم یم حس کشه، یم رخ به و هات عضله-  

:گفتم و کردم یا قروچه دندون. نگفت یزیچ رو، به رو به رهیخ و دیکش یقیعم نفس  

. نگرفته رو جلوت یکس. یکن فیتعر ،یکن تشکر ،یبزن حرف یتون یم یخواست-  

. موندم حرکت یب ازش جلوتر قدم هی نداشتم توقع که من. ستادیوا حرکت یب سرجاش  

. شد یچ-  

و سمتم شد خم. بهش شدم رهیخ و گرفتم باال سر. گرفت قرار ام نهیس به نهیس و دیچرخ  آروم 

:کرد زمزمه گوشم کنار  

... .اما رهیگ چشم هم تییبایز ،یسادگ نیع در-  

:گفت یکوتاه مکث با عقب، اومد  

. ارهینم وجد به رو من-  

:گفتم مغرور میگرفت شیپ در رو سالن راه که همونطور. زدم یپوزخند  

.انیب وجد به تا کنم ینم یتالش تو مثل ییپسرا یبرا-  
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 با. بود بابا گرفت قرار رومون به رو که یکس  نیاول. برداشت قدم ام شونه به شونه و کرد سکوت

:گفت و گرفت قرار کنارمون لبخند  

 یمعرف رو داماد آقا و زایم سر به یبر تک به تک بهتره آتش. نداره یمشکل اما دیکش طول یلیخ-

.دورتون نشن جمع دفعه کی تا  مشغولن که یکن  

:گفتم و کردم یا خنده تک  

واقعا-  

ظاهرا که نفرم کی و بودن مشغول بردار لمیف و عکاس. میشد وارد قدم دو با  

 دونم ینم. خوردن یم چشم سالن داخل داشت رو کیموز پخش فهیوظ باشه یج ید خورد یم 

! بود؟ یچ یبرا تدارک همه نیا  

 یبرم قدم دور تا دور نطوریهم. کردن برانداز و آوردن باال سر بودن کینزد که ینفرات توک و تک

 یهمکارا بود، تصورم از دور تیجمع کمی. میشد یم رد یکوتاه یپرس احوال و سالم با و میداشت

 در داشت ذوق و جانیه همه نیا بابا. سوخت دلم لحظه هی. بود جالب برام و داشتن حضور هم بابا

واقعا که یصورت  

.دادم مهمونا به رو حواسم و دمیکش یقیعم نفس!. ستین کرد یم فکر که اونطور   

 با که دادن یم سر هم یا خنده گاه گه و بودن صحبت مشغول دست به نیشامپا وانیل اغلب

. دیچیپ یم هم در سالن تیال کیموز  

. بست نقش لبم یرو یزور لبخند با. افتاد ام خاله دختر به چشمم زیم نیآخر  

. یاومد خوش جان، لدای سالم-  
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.دیکش بازوم یرو گونه نوازش رو دستش  

! داره؟ شناخت ازت کامل داماد آقا یول یبش خوشبخت شاهللیا ممنون یمرس زم،یعز-  

:داد ادامه و نیآرت به دوخت چشم و دیخند  

!. شده بشینص تمومه یچ همه مرد نیهمچ که شانسه خوش آتش-  

.نگفت یزیچ و کرد افاقه یکم لبخند به نیآرت  

:گفتم یجد و کردم یا قروچه دندون  

. هوس نه طلبه یم طرفه دو عشق خوب، یزندگ که بگم دیبا ستمین شانس خوش من زمیعز-  

 متوجه و بود گرفته طالق دوماه از بعد همسرش از. شد جمع افشیق. کردم دیتاک هوس کلمه رو

.نداشته یعشق شوهرش به نسبت و بوده لدای از انتیخ که شدم  

. نشست میشونیپ رو یاخم اراده یب. شدم نیآرت به اش رهیخ نگاه متوجه و اومدم رونیب فکر از  

 تا یساعت چند یبرا رو شیهرزگرد کن جمع و نگاهت. ستین اطرافت یپسرا شونیا جان لدای-

. میباش داشته رو یخوب شب بذار کن کنترل مجلس آخر  

:گفتم یزور لبخند هموح با. دیماس لبش رو لبخند و رفت یقرمز به صورتش  

. زمیعز کن ییرایپذ خودت از-  

 حرص با. گوشه دمشیکش و گرفت رو نیآرت دست. ندادم حرف فرصت و کردم اشاره سلف زیم به

:زدم غر  

اصال نده، جوابشم نکن، نگاه دختر نیا به نیبب-  
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! باشه؟! خب؟ گم، یم خودت بخاطر. ستین یخوب دختر چون رینگ گرم باهاش هم   

بایتقر رو دمید که یجلو موهام تار چندتا  

:گفت و دیخند کرد، نگاه رهیخ و زد کنار دست با رو بودن گرفنه   

!خواهش؟ ای بود دستور نیا-  

.دمیکوب پارکت یرو رو راستم یپا حرص با و کردم نگاهش ملتمسانه  

لطفا-  

.داد تکون سر  

. باشه-  

. کردم فوت رو ام شده حبس نفس  

.یمرس ممنونم-  

. رقص یبرا دیباش آماده دیبا دیزودباش ن،یآرت آتش،-  

. کردم نگاه بابا به کالفه  

!.بابا-  

:گفت توجه یب اخم با  

.دیباش داشته مراسمتون از یلمیف هی و عکس هی دینبا شه یم تموم گهید ساعت دو یکی-  

.شد دهیکش یکیتار به و کمتر و کم اطرافمون نور لحظه همون  

:گفت و جلو سمت به داد هل رو هردومون بابا. کردم نگاه اطراف به گنگ. کرد رییتغ کیموز  
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. کنم یم تعجب دارم خدا به. دیکن یم نگاه و من دیدار چرا اس نفره دو رقص نیزودباش-  

. میستادیوا وسط. دمیکش رو نیآرت دست بزنه یا گهید حرف بخواد که نیا از قبل و شدم زیت

:گفتم آروم و کردم حلقه گردنش دور رو دستم  

!؟یبلد که رقص-  

. کرد نثارم یچپ نگاه  

 رو من و آورد کمرم به یفشار داشتم فاصله کمی  چون. شد حلقه کمرم دور اش مردونه یدستا 

. کرد تر کینزد خودش  

:گفتم و فشردم هم یرو رو دندونام یعصب  

  ؟!چته-

 هاش شونه یرو رو دستم. سمتش  دمیچرخ. داد چرخ هوا تو رو دستم و رفت عقب آهنگ تمیر با

. چسبوند خودش به رو من و آورد کمرم به یفشار هم باز. گذاشتم  

:گفتم گوشش کنار آروم  

.نه؟ یکن میعصب یخوا یم-  

.گرفتم گر. چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ آوردم، عقب رو سرم  

. یکن جمع رو حواست دیبا تو من از شتریب کن، دقت اطرافت به-  

 خالفش تونست یم بودم ساخته پپه هی ازش ذهنم تو که اندازه همون به. دادم قورت رو دهنم آب

!.بشه استرسم و ترس باعث و کنه ثابت رو  
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 به بود؛ شده گرمم یلیخ. زد یم شالق صورتم به نفساش و بود وجب کی از کمتر نمونیب فاصله

بودم کوره تو که انگار. بود شده شیآت از تر گرم برام حاال سالن شیپ قهیدق چند یخنک  که یحد  

.خورد یم سر کمرم پشت از عرق سرد یها قطره  

قایدق. بود آغوشش زندان تو حبسم باعث کمرم دور دستش حصار  

. زد یم له له  یآزاد و ییرها یبرا زندان یها لهیم پشت که داشتم و یزندان متحم حس    

.داد یم آزارم نیا و گذشت یم شهیهم از تر کند یا کننده وونهید طور به ها هیثان  

! ؟یگرفت استرس-  

. دادم سوق چشماش به اش قهی از رو نگاهم. داشت تمسخر حالت پرسش  

. کرد یم نگام زدن پلک بدون رهیخ. بودن گرفته قاب رو چشماش اهیس لهیت دور قرمز، یها رگه  

:کردم زمزمه آروم  

. نداره یتموم چرا آهنگ نیا! یاسترس چه نه،-  

. نشست لبش کنج یمحو لبخند. خورد سر لباش یرو نگاهش از چشمام  

! یدار استرس چرا،-  

 ته و یاستخون فک. کرد صورتش یاجزا دنیکاو به شروع چشمام اراده یب حرفش، به توجه یب

بایتقر یلبا. کرد یم برابر چند رو صورتش تیجذاب که یا مردونه شیر  

صورتش با متناسب ینیب قرمز، و برجسته   

.... و   
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!. چشماش هم باز   

 سبکبار و آروم چنان ظاهر در اما زد یم ادیفر رو تیعصبان و خشم نافذش، و میمستق نگاه 

. شد یم یخنث یناراحت اون تمام که کرد یم برخورد  

 تونه ینم خشم اون یانتها نگاه نیا که کردم یم حس اما داد یم بروز رو شیعصبان یگاه دیشا

!. باشه  

 با مماس که رو میشونیپ. باشه داشته مهارت رقص تو که نداشتم توقع و دیرقص یم ماهرانه

.دمیکش عقب بود شیشونیپ  

 نرم. کردم رها نییپا به رو چپم دست گذاشتم گردنش دور رو راستم دست  آروم کیموز انیپا با 

. دمیکش باال رو چپم یپا و شدم ریسراز مخالفش طرف به آهسته و  

 سر رونم سمت به کمرم از رو اش گهید دست و کمرم دور دستش هی حرکاتم با هماهنگ کامال

. داد  

 مورم مور سردم یپا به دستش یداغ برخورد.  بود مشخص راهنیپ چاک ونیم از که ییپا قایدق

. کرد یم  

. شد تموم بالخره هوف. ستادمیوا صاف عیسر شدن روشن  کم کم که چراغا  

 حلقه اما برم خواستم کردم باز گردنش دور از رو دستام قفل  آروم. خورد گره نیآرت نگاه تو نگاهم

. شد یم مانع کمرم دور دستش  

:گفتم اخم با و دادم قورت رو دهنم آب بود، شده خشک گلوم  

. شدا تموم رقص-  
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. کردم اشاره دستاش به نگاهم با  

 دست و سوت غ،یج یصدا شدم یم خارج دستش حصار از که همونطور. شد شل دستش قفل

.دیچیپ فضا تو یا کننده کر طور به سالن، داخل متوسط تیجمع  

 هم ییآدما نشونیب توک تک. شدم رهیخ رو به رو بشاش  تیجمع لبخند با و گرفتم جا کنارش

!.میبود مزحک براشون  و بودن زده صورت به رو یشاد نقاب فقط که بود  

. داد غیج و دست یصدا به و جاش کیموز ، اطراف اهویه شدن کم با  

بایتقر و کردم حرکت نیآرت از تر جلو  

 آروم و بهم شد رهیخ لبخند از پف یها گونه با. شکفت گلش از گل دنمید با. مایس سمت دمیدو 

:گفت  

. بردم لذت یلیخ. بود ییایرو رقصتون آخر کهیت. دیایم بهم یلیخ م،یخودمون-  

:داد ادامه و فشرد اش نهیس رو ذوق با رو دستش  

!. زمیعز ،یوا-  

.انداختم بهش یا هیسف اندر عاقل نگاه  

 تو بعد تنگم به برگشت یبرا دادم یم جون شده رها آب از یماه هی مثل داشتم اونجا من مایس-

. شه تموم یلعنت آهنگ وا بودم منتظر فقط! د؟یایم بهم یگ یم یدار  

:گفتم یعصب بره، کرده پشت. داد باال شونه و کرد جمع رو لبش کنج  

.اه نبود فوآد کاش کجا؟! ما؟یس-  

:گفتم اخم با. کرد نگاهم ملتمسانه  
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اصال برو-  

. برو بفرما. هست دوتا شما یکینزد واسطه امونیمهمون خوبه نخواستم،   

. رفت تند و دیکش بازوم به یدست لبخند همون با یاعتراض چیه بدون  

 نمونیب کم فاصله همه نیا از کالفه. گرفتم قرار نیآرت نهیس به نهیس کردم، بلند سر. زدم یچرخ

:گفتم بلند  

.شدم خسته! هست؟ امکانش م؟ینباش هم دهن تو شه یم بابا، یا-  

 رو ام شده حبس نفس و رفتم عقب قدم هی. داد باال رو ابروش یتا هی و شد کج طرف هی به لبش

. کردم فوت رونیب به  

 تو و گرفتم باال سر. فشردم بود شده داغ یگرفت گر شدت از که میشونیپ یرو رو سردم دست کف

:گفتم حالت همون  

. کن تیرعا توام اما ام یعصب کمی-  

 مشت دست هیثان چند از بعد. گذروند نظر از رو صورتم یاجزا زیآم تمسخر نگاه با و کرد یمکث

.دیکش باال رو اش شده  

 اخم و زیر یچشما با و دادم حرکت رو نگاهم انگشتش حرکت تابع به. آورد صورتم کینزد 

. شد یم تر کینزد و کینزد که گرفتم رو انگشتش رد کمرنگ  

:گفتم اخم با دادم، قورت رو دهنم آب. زد یدار صدا پوزخند و دیکش لبم پشت نرم رو شصتش  

! ه؟یچ... چ... یچ-  

. فشرد بهم رو اش سبابه و شصت انگشت و دیکش تر عقب رو مشتش  
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!. ؟یدار استرس ای یا زده جانیه ،یگرفت گر-  

 رو. رفتم جلو دوباره رو بودم برداشته عقب به که یقدم هی. فشردم هم یرو محکم رو چشمام

:کردم نجوا گوشش کنار و ستادمیوا پا پاشنه  

  کدومش؟ یبدون مهمه یلیخ ؟یمن ریدرگ-

.دادم تکون سر چشماش تو رهیخ و عقب اومدم  

! هوم؟-  

:گفتم خنده با و دمیکش کتش سرشونه به یدست  

.... .من یبرا اما رمیبگ رنگ رخت، کدوم با دونم ینم ،یمرموز یلیخ-  

:دادم ادامه آروم و دمیکش چشماش به کتش سرشونه از رو نگاهم یکوتاه مکث با  

 کهنه االنت برابر در که هرچند یدار برام و جلد همون بس و یا پپه یچ کافه نیآرت پسر همون-

. یهمون هنوزم اما اس دهیپوس و  

 زیم سمت و شد دور ازم یحرف چیه بدون. نکرد جادیا یرییتغ اش چهره حالت تو اما فشرد دندون

. رفت بار  

:کردم زمزمه لب ریز  

!. کنه یم حفظ رو بودنش ایدر ییبایز بازم حال نیع در که یعصب و خشم ،یطوفان یایدر مثل-

. دیترک یم حبابش جا هی بالخره تیعصبان همه نیا اما شکست یم خودش تو و داد ینم بروز  
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*** 

  نیآرت

 و بود شده گرمم شدتت به. تر نییپا پام هی و تر باال پام هی. یسنگ پهن یها پله رو بودم نشسته

. بودم کرده یادرویز مشروب خوردن تو دونستم یم  

. کردم شل رو  کرواتم بند و باز رو ام قهی ییباال دکمه تا دو  

 آتش بلند و معترض یصدا دنیشن با. بود شده مهمون از یخال سالن بالخره و بودن رفته همه

. سمتش چرخوندم سر گنگ  

 یوا!. الشا و آش نیا مثل ؟یبگ یخوا یم یچ نتتیبب ادیب بابا االن! هیوضع چه نیا نیآرت-

!. ایخدا  

:گفت تند باشن داده بهش ارویدن انگار که آتش. اومدن داخل فوآد و مایس. شد باز در  

!.یچیه نهیبب بابا کن یکار هی و نیا داداشم بگردم دورت فوآد-  

:گفتم اخم با نبودم خودم حال تو. کردم نگاهش طلبکار  

. ایبدبخت همه مسبب آرا مهبد! ترسم؟ یم ازش نه؟یبب بابات-  

.کرد نگام درشت یچشما با آتش  

!؟یکن یم بلغور پرت و چرت یدار یخورد چقدر-  

:گفتم و کردم خم جلو و سرم  

  ؟یکن ینم باور-
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:گفت بلند و کمینزد اومد یزور خنده با فوآد  

 کل باهاش شد من ریتقص اس جنبه یب مسروب خوردن تو دونستم یم اولم از نکن توجه بابا یا-

. خورد رو یبطر نصف شد ریجوگ نمیا انداختم  

:دیغر تیعصبان با گوشم کنار  

. شو خفه کاهدون، به یزن یم یدار پسر، شو خفه-  

:زدم داد. عقب دادم هلش و اش نهیس رو زدم  

  ندارم؟ پا و دست خودم مگه طرف اون برو بابا، یا-

 یم گره بهم پاهام که یحال در. نییپا امیب تا گرفتم رو نرده آروم. ستادمیوا پاهام رو یسخت به

. رسوندم آتش به رو خودم زود به خورد،  

:گفتم و دمیخند  

. که هیعصب شمیعروس روز تو خانم، عروس-  

 بازوهام بود دهیکش عقب رو خودش که یحال در. وفتمیب بود کینزد سمتش برداشتم گهید قدم هی

:کردم نگاهش بغض با و شدم صاف. وفتمین تا فشرد رو  

. دارم عادت افتادن به من وفتم،یب بذار-  

:دیغر هیگر حالت با و گرفت ظرفش دست تو رو فکم. دمیخند مستون و مست و زدم پس و بغض  

لطفا ا،یب خودت به نیآرت-  

 . 
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.کردم اخم  

! باشه؟. بدبخت میتی بچه از ن،یآرت از بگم بذار! عه-  

.بده بهم زدن حرف اجازه تا ختمیر صدام تو رو خواهش ها بچه مثل  

. شه؟ یم یعصب یحساب نهیبب و حالت نیا مشغوله بابا خدا به نیآرت-  

.چرخوندم هوا تو رو دستم و فشردم نرم هم یرو رو چشمام  

گوش تو-  چشم تو تا کرد میتی من که اون یخوا ینم  ،یکن گوش من به دیبا بعد به نیا از کن، 

!. هنوز ینشناخت و من تو یول! ه؟یک پپه یچ کافه نیآرت بشم تو  

. شد دهیکش دستم که کنم باز دهن باز خواستم کرد یم نگاهم مات و جیگ  آتش  

 یم دور که یحال در. کنم درستش و نیا من تا دیکن سرگرم رو آرا یآقا دیبر شما مایس و آتش-

. دیکش یم رو دستم زدن حرف به کرد شروع میشد  

! ؟یشد وونهید پسر-  

:گفتم شل رفتم یم راه راست و چپ  که همونطور کنارش و زدم پسش دستم با  

. یهر حاال آره،-  

:زدم داد. داخل کشوندتم و کرد باز و یاتاق در. وفادار و بود معرفت با. نرفت اما کرد نگاهم کالفه  

چته؟ ،یهو-  

. گذاشت پشتم رو دستش  



 

 

Page | 127 

 سرت از یمست بشور خی آب با و صورتت و سر ییروشو آب ریش ریز ای حموم داخل برو نیآرت-

اصال چون بپره  

. یستین خودت حال تو   

 از. شدم پرت تر عقب قدم چند ام، نهیس رو زد و دیکش و بازوم که برم خواستم بهش توجه یب

 رو افتاد دادم، هلش و سمتش برداشتم زیخ خودش از تر یعصب نبودم خودم حال تو که ییاونجا

!. نبود جوش زود من اندازه به حال نیا با اما نیزم  

:زد داد و دیکوب اتاق وسط تخت به رو مشتش. شد بلند جاش از  

! ؟یکرد رم امشب تو چته-  

:گفتم آروم. کردم بغض  

. کردم رم آره-  

 و کردم باز رو سرد آب ریش. کردم باز رو در و رفتم ییدستشو سمت خم یها شونه با بهش پشت

. امیب خودم به تا زدم آب صورتم به دوبار  

. تشستم دیسف یفرنگ توالت یرو و رفتم ییشو دست یانتها به رمق یب  

. دیچک چشمم از اشک قطره دو اراده یب  

! ؟یکن یم هیگر یدار-  

. فشردم زانوهام یرو رو دستام و انداختم ریز به سر  

! شده؟ چت! شده؟ یچ-  

. شه روونه چشمم از اشک شیآت گلوله زشیر تا بود یکاف نیهم  
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:گفت قبل از تر ریمتح بار نیا فوآد. دیلرز یم هیگر فرط از هام شونه  

!. پسر شده چت ترسم، یم دارم-  

:دادم جواب دار خش یصدا همون با. آوردم باال رو سرم و دمیکش چشمام یرو رو ساعدم  

  ها؟ بگم؟ و یچ یدون یم که تو-

:دمیغر. شد مشت دستام  

! بشکنم؟ دینبا برداشتنش، قاجاق یبرا و کردن استفاده سوء مادرم از-  

:دادم ادامه و فشردم بهم رو دندونام  

! کشتن چشمم یجلو بابارو-  

:کردم زمزمه آروم گرفت اشک حاله رو چشمام  

!.بچشه رو داشتن مادر و پدر لذت نتونست که بغلم کیکوچ نوزاد بچه با-  

.دمیکش صورتم یرو رو  دستام کف  

.شو بلند ن،یآرت-  

 حس برداشتم قدم هی خواستم ستادمیوا پاهام دوتا رو زور به. داشتم یمست و جیگ حالت هنوز اما

 خورده که یاتیمحتو یهرچ شدت با باال دادم رو  توالت در و دمیچرخ تند گلوم ته از یسوزش

. آوردم باال بودم  

 یسنگ وارید به رو سرم. خوردم سر آروم بودم داده هیتک سنگ طرف دو و دستام که همونطور

. چسبوندم  
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!شده؟ چت امشب ینبود ینطوریا که تو. یش ینم درست شه ینم یوا ،یوا-  

:گفتم و چرخوندم طرفش به سرم رمق یب و حال یب  

.ستمین خودم حال تو من چونیبپ جور هی برو-  

:لب ریز و کوبوند نیزم یرو رو پاش کالفه  

.یلعنت-  

. شد محو دمید از و گفت  

 

*** 

  آتش

.شدم رهیخ فوآد به تیعصبان با  

! ؟یچ یعنی-  

:گفت و انداخت باال شونه کالفه فوآد  

. کن یفکر هی خودت دونم ینم من-  

. کوبوندم میشونیپ رو یعصب رو دستم بابا یصدا دنیشن با  

.برگشتم بابا سمت و زدم یزور لبخند  

.رفتن؟ مهمونا جون بابا خب،-  
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:گفت یخستگ از رگه دو یصدا با و کرد یا خنده تک. داد تکون سر  

. نجانیا امشب عاشق کفتر تا دو نیا-  

:دادن جواب باهم هردو که آره بگم کنم باز دهن خواستم  

!.نه-  

:داد ادامه فوآد  

. دیبد اجازه اگر رسونم یم من هم رو مایس و میر یم ما-  

.کرد خم سر و گذاشت اش نهیس رو دست بابا  

. شما حضور از میشد حال خوش پهلوون شماست دست ماهم اجازه-  

 ریسختگ هم انقدر ببافم؟ بابا یبرا یدروغ چه من رن یم دارن که نامیا بده صبر بهم ایخدا یوا

.نباشه ماجرا کن ول یا کننده قانع جواب بدون که هست  

. شد دایهو روم به رو بابا قامت و یخال کنارم امیب خودم به تا  

. کجاست شوهرت-  

:گفتم یآن فکر یط و داد قورت و دهنم آب  

. کنه استراحت مهمان اتاق بره گفتم بده حالش شده، مسموم بابا-  

. کرد نگام اخم با  

.... .سال همه بود خوب که ها غذا! چرا؟-  

:گفتم کالفه و کردم تر زبون با رو لبم  
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 نداشت خبر شد بد حالش خورد سلف از یفلفل یغذا حساسه اش معده کمی اون جان بابا نه-

.چارهیب  

:کرد نگام مشکوک و دیکش اش چونه به یدست  

.چطوره حالش نمش،یبب-  

.گذاشتم هاش شونه یرو رو دستم که اتاق سمت بره خواست  

لطفا کنه یم استراحت داره جون بابا جون، بابا-  

. داد تکون سر  

 کنم صحبت باهاتون نمتونیبب من. خونتون دینر سرخود فردا. نیینجایا امشب پس. خب یلیخ-

.نیبر نیخواست هرجا دوماد و عروس گل بعد  

:دادم جواب و زدم یتلخ لبخند  

. جون بابا چشم-  

 اش نهیس به رو سرم و دیبوس غیدر یب محبت با پدرانه رو میشونیپ و کرد صورتم قاب دستاش

. فشرد  

. کنم تحمل و ازت یدور یجور چه نازم، دختر-  

. زدم غر و عقب اومدم کردم، بغض  

!. بابا-  

. کرد نوازش رو سرم و گرفت رو اشکش نم انگشتاش با  
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. صبح فردا یبرا دارم یم نگه و هام هیگر زوده االن-  

 فرصت از. بود گرفته فاصله نیآرت بحث از بابا یحدود تا. دمیکش یآه و گرفتم و احساساتم یجلو

:گفتم و کردم استفاده  

. استراحت برم منم جونم بابا-  

.کرد نوازش رو ام گونه  

. من پرنسس برو-  

 تخت رو داشتم توقع کردم باز که رو اتاق در. اتاق سمت کردم حرکت تند. گفتم یریبخ شب

. نبود ازش یاثر چیه اما نمشیبب  

 گام چند برداشتن با و چپ سمت برگشتم. شدم ییدستشو باز در متوجه اتاق داخل به قدم دو با

. گرفت شکل چشمم یجلو جونش یب قامت کوتاه  

. نیآرت.. آ-  

.کرد نگام خمار یچشما با  

. خانم آتش به به-  

 قرار صورتش به صورت زانوهام، رو شدم خم. ییدستشو داخل رفتم. کردم براندازش یچپ نگاه با

 با عوض در و کردم کنترل رو خودم زور به و بود شده تخس و مظلوم یها بچه پسر مثل. گرفتم

. صورتش به زدم دوبار دستت کف  

خانم؟ عروس چته اوه،-  

:زد داد و خورد یتکون. کردم باز و خی آب ریش. بود ومدهین خودش به هنوز انگار باال، رفت ابروهام  
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. من خوبه حالم صاحابو یب اون ببند-  

:دمیغر و بستم تند  

  چوندم؟یپ بابارو یاسترس چه ؟بایکرد روح قبض و من یخودت حال تو پس-

:زد یپوزخند  

 کوچولو هی دادم انجام مشروع ریغ کار انگار یکن یم برخورد یجور هی! شده؟ یچ حاال مگه-

. نداره حرفارو نیا یمست  

. داره سردرد شدم متوجه. شد جمع اش افهیق. گذاشت اش قهیشق یرو رو دستش  

. بهت بدم لباس دست هی شو بلند شو، بلند-  

:زدم غر یچندش با. افتاد توالت به چشمم دفعه کی. شد بلند جا از آروم  

. یبست یم و درش حداقل-  

. رونیب زدم تند و گرفتم و مینیب  

. شد تموم یخوش و ریخ به هوف. دادم موهام به یتاب و دمیکش قیعم نفس چندتا  

 به دهیچسب دیسف راهنیپ به چشمم که بخوابم شدم خم کرد، یم درد کمرم و تخت کینزد رفتم

. کردم یم براندازش یچشم ریز منم و بود راهنشیپ یها دکمه کردن باز حال در. افتاد نیآرت تن  

. انداخت شوفاژ یرو و درآورد تنش از ضرب هی  راهنشیپ  یها دکمه کردن باز از بعد  

. داد تکون سر نیتحس با اش مردونه اندام دنید با  
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تخت رو دمیکش دراز آروم ام،یب خودم به کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس  یخستگ از بدنم و  

 عرض در بود، شده تموم یچ همه گهید. شدم رهیخ سقف به و دمیکش یا ازهیخم. کرد یم گز گز

 یم مراقب شتریب دیبا بعد به هیثان نیا از و شد دهیچ ازدواجمم هیقض فوآد کمک با ماهکی از کمتر

!. بودم  

 ته. ستین ریتدب را کرده خود معروف قول به و کردم خودم که بود یکار زود چه باشه شده رید چه

. دم یم راه دلم به بد یالک ست،ین یزیچ که زدم یم بینه اما دیلرز یم دلم  

. شو بلند تخت وسط از-  

 به بدنش از رو نگاهم. بود ستادهیوا روم به رو برهنه تنه مین همون با هم باز چرخوندم، رو سرم

:زدم غر و کشوندم صورتش  

!. گهید بردار لباس کمد از برو-  

:گفت و انداخت باال ابرو  

. ممنون یمرس برداشتم شلوار هی-  

:دمیغر و گذاشتم ام چونه  ریز رو دستم تخت رو نشستم حرفش به توجه یب  

. بردار کمد تو از لباس برو-  

 لبه آزارش دست با و تخت سر رفت شه خشک تا داد یم تاب موهاش تو رو دستش که یحال در

:گفت و زد کنار رو یتخت رو  

 یندار دوست خودت اگه حاال ستمین راحت داستانا نیا.... و شرتیت و  رهنیپ با هم شبا گرممه،-

. مربوطه خودت به  
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 دور تخت از جمع افهیق با. شدم بلند جام از زود. دنیکش دراز یبرا کرد بلند پا و تخت رو نشست

. نشستم شیآرا زیم یرو به رو و شدم  

. اومدم رونیب و زدم یسر سر مسواک حوصله یب کن پاک ریش با شمیآرا کردن پاک از بعد  

 نیهم به. بفهمم رو دهنش مزه تا رفتم یم شیپ گاماس گاماس دیبا. رختکن چوب مشت رفتم

بایتقر شلوار خوابم، لباس خاطر  

 کرده تر بچگونه  رو حالتش روشون کوچولو یخرسا که کردم تنم رو ستش دیسف شرتیت و گشاد 

. بود  

.کردم پرت کمد داخل و زدم چنگ نیزم از رو شبم لباس  

.سرش باال رفتم و برداشتم کوتاه قدم چند  

! ؟یدیخواب-  

:کرد زمزمه. بود گذاشته جشماش یرو رو ساعدش  

. شنوم یم بگو-  

:گفتم بلند و کردم پرت صورتش یرو از و دستش بودم اومده وجد به ییپررو همه نیا از که من  

!. بده و جوابم یحساب درست ایستین خسته تو فقط-  

:کرد تکرار و کرد نگاهم یمسخرگ با  

. شنوم یم-  

:گفتم آروم و دمیبرچ لب  
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!بخوابم؟ کجا-  

. نشست لبش کنج یکمرنگ لبخند و کرد برانداز رو پام تا سر   

. یباش داشته ها لباس نحوریا از ادینم بهت-  

:داد ادامه یکوتاه مکث با  

. راحته جام من یول بخواب یدار دوست هرجا-  

.کنم گرد عقب رو رفته راه شد باعث حرفش که برم زدم چرخ. کردم یا قروچه دندون  

 ستین یکی همسرش مشترک تخت با دخترش خواب یجا نهیبب وقت هی باشه باباتم به حواست-

.نشه ناراحت  

.رشیز برداشتم زیخ و دادم باال رو یتخت رو و مخالفش طرف رفتم یحرف چیه یب  

:کردم زمزمه آروم نگفتن و گفتن نیب مردد. برد ینم خوابم من و گذشت یم ها هیثان  

؟یداریب-  

:داد جواب و کرد صاف رو صداش  

. آره-  

. دمینشن ازش یزیچ گهید و کرد افاقه حرف نیهن گفتن به  

 بخوام هم باز که داد ینم اجازه غرورم منم! کنه صحبت نداشت دوست دیشا. دمیکش یقیعم نفس

  ظاهرا که بود صحبت یبرا یا مقدمه زدنم حرف نیهم کنم، باز رو صحبت سر

.نداشت لیتما  
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 به بودم دهیخواب بهش پشت که یحال در و گفتم ینوچ کالفه بود؛ گذشته یا قهیدق پنج حدود

 هم اون من از بدتر. بود گذاشته چشماش یرو رو ساعدش هم هنوز. سمتش دمیچرخ پهلو

!. نداشت حوصله  

 رو صداش لحظه همون که  ببره خوابم تا کردم تالش و فشردم هم یرو رو چشمام آخر دست

:دمیشن  

بپرسم؟ سوال تونم یم-  

:گفت دار خش یصدا با. شدم رهیخ اش مردونه مرخین به یکیتار تو کنجکاو،  

 بهت یحال چه یبد دستشون از یروز اگه هست، اتیح دیق در هنوز پدرتم ،یداشت که مادر-

! ده؟ یم دست  

:گفتم خود یب سوال نیا از متعجب  

واقعا خب،-  

 پونزده من کرد فوت مادرم یوقت ادمهی! ه؟یسوال چه نیا!. شه یم یته آدم! داره یبد حس یلیخ 

 رو من نبودش یحدود تا البته شدم، افسرده مدت هی تا و گذرونم رو یبد دوران یلیخ بود، سالم

. ام یمراقب دختر اون از خارج اما شم یم لوس دختر هی پدرم کنار که هرچند! کرده بزرگ  

:دادم ادامه. گذاشتم سرم ریز و دستم و کردم بلند سر  

.لوسن گربه مثل باباشون یبرا دخترا همه گهید یهست انیجر در-  

. جدله حال در افکارش با که داد یم نشون اش چهره و بود گرفته نشونه رو سقف نگاهش ریت  

:گفتم جمع افهیق با  
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!؟یکن یم فکر انقدر یچ به بدونم شه یم-  

:گفت حرفم به توجه یب  

تاینها و شد یچ دونم ینم قیدق کردن ستین به سر رو مادرش دورم، یدوستا از یکی-  

. کشتن باباشم آدما همون توسط   

:داد ادامه و نباخت رو خودش اما برداشت بغض رگه صداش  

  ؟یکرد یم کار یچ یبود تو. افتاد براش اتفاقا نیا که نداشت یسن سوزه، یم براش دلم-

:دادم جواب تاسف و رتیح با  

  حاله؟ چه در االن دوستت! جدا؟-

.کرد فوت رو نفسش  

!؟یکرد یم کار یچ یبود جاش ؟ینگفت. کنه یم یزندگ داره یعاد یلیخ-  

:گفتم اخم با  

 و کنه دایم کرده حقش در و یروان شکنجه نیا که یکس اون نگرفت میتصم یعنی احمقه، یلیخ-

. کردم یم داشیپ و ذاشتمیم رو عمرم تمام بودم من دستش؟ کف بذاره رو حقش  

. سمتم چرخوند رو نگاهش و زد یپوزخند  

! ؟یگرفت یم انتقام یعنی-  

:کردم باز دهن حرص با و تخت رو نشستم مهیسراس  
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 تو رو یواقع عشق یتون یم که هستن ییکسا تنها مادر و پدر! ؟یکرد ینم کارو نیا یبود تو-

 فرزند عنوان به من باشن دهیکش عذاب همه نیا لیدل یب اگه. ینیبب خودت به نگاهشون و عمل

 تا ارمیم کسش نیتر زیعز سر بلکه فرد اون سر نه و کار همون. شه مالیپا خونشون ذارم ینم

  گم؟ یم یچ یدون یم. بکشه و عذاب و رزج همون

:دیپرس برافروخته چهره همون با. دمید صورتش به نور کمرنگ روزنه از یکیتار تو رو شخندشین  

؟یکن یم کش زجر  و طرف ؟یریگ یم انتقام ادیش اون یزندگ فرد نیتر زیعز از یعنی-  

:گفتم یتعلل چیه بدون تیجد و صالبت با  

قایدق آره آره،-  

.کنم یم کارو نیهم   

. انداخت بهم یقیعم نگاه  

:گفتم اخم با  

  گفتم؟ یبد زیچ! بله؟-

:گفت آروم  

! ؟یچ یباش خودت اگه-  

. شد جمع افمیق  

. دمینفهم! ؟یچ-  

:گفت و کرد بهم پشت پهلو به  و دیکش یقیعم نفس  
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.بخواب ریبگ یچیه-  

*** 

 آتش

 خونه. میش مستقر میشد مجبور بابا اصرار با که یا خونه به میبود اومده و گذشت یم روز چهار

بایتقر و بود دوبلکس  

.میکرد قبول ناچار به و بشکنه بابا دل نداشتم دوست. بود بزرگ نفر سه یبرا نمیهم اما ینقل   

فعال سرش و نذاشت سرم به سر روز چند نیا تو نیآرت   

. کرد یم حبس اتاق هی تو رو خودش یحت و رفت یم فکر تو یلیخ اما بود خودش الک تو   

. گرفت رو دستم و کینزد اومد. افتاد نیآرت کیکوچ برادر آرتا به چشمم  

! ؟یخند یم یچ به شیآت یآج-  

 دوست و نیریش یحد به. گرفتم قاب رو معصومش و کوچولو صورت دستام با و شدم خم زانو رو

. بود نشسته دلم به خونه نیا به اومدنش با روز چهار نیا یط که بود یداشتن  

 تونم ینم که کرد یم یدلبر چنان شییطال فر یموها کنار در قرمز زیر یلبا و تپل یلپا

. کنم فشیتوص  

. خوشحالم اون یبرا مسافرت برم خوام یم-  

. دیبرچ لب  

! کجا؟-  
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:گفتم و دمیبوس رو شیشونیپ  

. یایم ما با هم تو-  

.نباشم بند پام رو بود شده باعث صبح از موضوع نیا و بود اومده فرانسه  به مسافرت یبرا زایو  

. دیپر نییپا و باال و دیکوب بهم رو دستاش آرتا  

. شیآت یآبج خوشحالم یلیخ یوا-  

:گفتم و ستادمیوا صاف  

. آتش من، خوشکل نه شیآت-  

. دمیکش شیببن رو رو ام اشاره انگشت  

. بدو کن، یباز تبلتت با برو-  

:گفت یزبون نیریش با و رفت عقب قدم دو زد کمر به دست  

. میدار امتحان فردا بخونم درس برم دیبا ،یآبج نه-  

 مجزا.....   و تاب و لپ و  عروسک و جدا اتاق که بود زده ذوق یلیخ اول روز.  شد تر پهن لبخندم

.برد یم حساب شدت به نیآرت از و کنه درسش تو یتنبل بود نشده باعث همه نیا با اما داره  

. بود نیآرت. میزد رونیب آشپزخونه از در، تو دیکل دنیچرخ با  

. سالم-  

:گفت سرد و دیکش سمتم به رو نگاهش  

.سالم-  
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. ندم یتیاهم کردم تالش باال دنیپر ابروهام  

 و شدن یم کمینزد کنارش قدم به قدم نطوریهم. دتشیبوس و بغلش گرم سمتش، دیدو آرتا

. بودن صحبت گرم باهم برادرانه  

 حرفم داشت و بود کرده یدست شیپ من از زودتر طونکیش دمیشن آرتارو حرف اومدم، تر کینزد

. داد یم حیتوض  شتریب تاب و آب با و  

 یم م؟یبر باهم قراره یدونست یم! ؟یدار خبر مسافرت ببره مارو خواد یم آتش یآج ،یداداش-

! آره؟ گهید میر  

:گفت زیر اخم با آرتا به رو و شد یجد  

بعدا اتاقت تو برو زمیعز-  

. میکن یم صحبت موردش در   

 منتظر و مبل رو نشست نیآرت رفتنش از بعد و شد محو چشممون جلو از زود یمعطل چیه بدون

. شد رهیخ بهم  

! خب؟-  

. کردم اشاره اوپن یرو پاکت به و کردم یا سرفه  

:گفتم و نشستم روش به رو مبل رو رفتم  
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 سه یزایو گرفتن یبرا کردم اقدام بگم یکس به که نیا بدون شیپ هفته دو من خب، که خب-

 تونم ینم منتظرمه اریرام! گه؟ید کردم ازدواج باهات یچ یبرا یدون یم خودتم. فرانسه به نفرمون

. دلتنگشم خودمم بمونم رانیا گهید  

 رفت یم بود سالن کینزد که کارش اتاق سمت به که همونطور شد، بلند جاش از و زد یپوزخند

:گفت  

! کنم؟ کار یچ دیبا من خب،-  

.سمتش دمیچرخ و شدم بلند جا از یعصب شییاعتنا یب و یالیخ یب همه نیا از  

 یند اومدن اجازه هم آرتا به و یاین تو اگه یحت ام فردا ام، یجد من! باش یجد! خوبه؟ حالت-

. برم دیبا من  

:داد جواب و داد تکون سر یمسخرک با  

!.م؟یکن ات بدرقه یعازم یک بابا، یا-  

.شدم داغ تیعصبان از  

. رم یم شب فردا من اما رینگ یجد درک به-  

:گفت و زد یشخندین  

حتما خوبه-  

عمال اما بگم یزیچ خواستم  

اصال. نمونه گفتن یبرا یزیچ که شد یم باعث رفتارش   
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  ساده و معصوم و مظلوم اون. نبود بودم دهید کافه تو که ینیآرت اون اللخصوص سابق، نیآرت هیشب 

.داشت غضب و خشم رفتارش و نگاه نیا اما  

 و دیتاب ینم نگاهش زمستون یسرما تو یدیخورش چیه کرد یم یخال آن هی و آدم وجود  نگاهش

 نیا آخر از ترسم یم دم،یفهم یم من! زد یم زخم یسطح یلیخ داشت، شین حکم زبونش

 احساس وضوح به رو یعاد ریغ رفتار نیا ادیز چه کم چه!. بمونه ینطوریهم ذارم ینم اما موضوع

. نداشتم دوست و احساس نیا و کردم یم  

! آتش؟-  

 رونیب رو سرش ها نرده یال از که شد یمنته ییآرتا به که کردم نگاه ها پله به و بلند رو سرم

. بود انداخته  

. ها نرده ریز دمیدو و دمیگز دندون به لب  

:گفتم اخم با و باال دمیکش رو سرم  

  هوم؟! زم؟یبر سرم به یخاک چه من یوفتیب نم،یبب تر عقب برو-

:گفت یناراحت با. عقب برد رو سرش و دیخند طونیش  

! نه؟ باهات، میاینم ما-  

:گفتم آروم و زدم یچشمک و کردم فوت و  نفسم  

. برمت یم چمدون تو ندازمتیم نداد اجازه اگه میر یم نباش، ناراحت-  

. شد مشخص دشیسف و زیر یدیمروار یدندونا که دیخند بلند  

. توعه و من نیب فقط راز نیا سیه-  
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:گفت و داد قورت رو اش خنده  

. ام مدرسه اما-  

:گفتم و زدم کمر به دست  

. گهید توام اءیاول من-  

 چون و شد باز اتاق در لحظه همون. اتاق داخل دیدو تند و گرفت دندون به رو لباش لبخند با

.شد تعجبش باعث بود پله راه اتاقش  

! ؟یکن یم کار یچ نجایا-  

:گفتم الیخ یب  

. دادم یم رو جوابش داشتم نییپا از منم داشت سوال ازم بود ستادایوا پله راه رو آرتا-  

. گرفتم رو دستش که بره خواست شد رد کنارم از  

!.نیآرت-  

. کرد رها دستم قفل از رو دستش آروم اخم، با و دیکش دستم به رو نگاهش. سمتم چرخوند سر  

.کرد نگام یسوال و گرفت نشونه رو چشمام نگاهش  

:گفتم یجد  

  داره؟ یگناه چه بچه، نیا دل بخاطر حداقل! نه؟ ای میبر یایم فردا-

:گفت و دیکش موهاش یال یدست  

. داره عمل وقت فردا پس که واجبه دکترش فعال ره یم هم مسافرت اش موقع به-  
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! ؟یبرداشت و کارتم آها،! ؟یآورد کجا از پول-  

:گفت نیح همون در و رفت رو راه سمت بهم پشت و کرد نگام هیثان چند  

. ستین تو پول و کارت از نه-  

. شد قفل دهنم زد که یحرف با اما بگم یزیچ خواستم قبل از تر متعجب  

!.یر ینم ییجا فردا توام-  

.اومدم خودم به  

  ؟یاوک. نبود یخوب یشوخ-

 داد حال همون تو شد بسته صورتم تو در که سمتش دمیدو. داخل بره کرد باز رو ییدستشو در

:زدم  

نذار سرم به سر! یکن یم بلند متیگل از تر دراز و پات یدار گهید-  

 ادیب خواست و شد باز در قهیدق دو از بعد. ادیب رونیب تا ستادمیوا منتظر و وارید به دادم هیتک

.ستادیوا و کرد یمکث رونیب  

  ؟یدار کار ییدستشو! هوم؟-

:دمیغر و دادم تکون صورتش تو رو ام اشاره انگشتم تیعصبان از درشت یچشما با  

. رم یم من نذار سرم به سر گه؟ید گفتم یچ یدیشن چرا، تو با اما نه ییدستشو با-  

 زندون و من و داد هیتک وارید به اطرافم رو دستاش رونیب اومد بود، کیبار قسمت اون یرو راه

.کرد دستش حائل  
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:گفت اخم با   

! ؟یگفت یم یچ خب،-  

 ازش تر دور و کردم حرکت تند و کردم فرار دستش ریز از شدم، خم دادم، قورت رو دهنم آب

. ستادمیوا  

:گفتم معترضانه و سمتش برگشتم  

 نیا با بدتر توام اس بچه قبر اندازه کهیت هی اون. برم طرف تر اونطرف بگو رونیب یایب یخوا یم-

مثال یچ که. بهم یزیر یم و آدم اعصاب حرکاتت  

! ؟  

بایتقر و برداشت گام کاناپه سمت به. سالن داخل اومد و داد تکون سر اومد کش لبش کنج  

.شد رهیخ بهم و داد باال رو ابروش یتا هی. روش دیکش دراز   

مثال یچ که یچ-  

! ؟  

:گفتم اخم با باالسرش رفتم و کردم فوت رو نفسم کالفه  

!. یاین اگه یحت رم یم فردا من ال،یخیب و اون-  

.کرد براندازم کمرنگ لبخند با  

.خب؟-  
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 رو دستام. زدم لبخند خودش مثل و دمیکش قیعم نفس چندتا. دادم فشار هم یرو رو چشمام

 چپم شونه یرو از موهام تار به تار. سمتش شدم خم کمی دادم هیتک یصندل نرمه رو سرش کنار

. افتاد هیسا صورتش یرو و خوردن سر  

:گفتم آروم  

اصال بدم حیتوض نداره یلزوم-  

 در ای یایب ای یموظف فقط تو ار،یرام شیپ برم بتونم تا دمتیخر موضوع نیهم یبرا تورو من نه؟ ،

. نکنه درز ازت یزیچ ام خانواده شیپ که یباش مراقب نبودم  

:دادم ادامه نیح همون در کردم حرکت ها پله سمت به مخالفش طرف و عقب اومدم تند  

 اونور رنگ توام میبر یایب که نهیا شنهادمیپ ر،ینگ خودت از و فلیا برج دنید قیتوف صورت هر در-

. ینیبب و آب  

.سمتش کردم رو ذوق با فرانسه پل آوردن ادی به با گذاشتم، پله نیاول رو پا کردم یا خنده تک  

.یکن زیآو قفل معشوقت ادی به یتون یم اونجا میر یم هم پل-  

. گرفتم نظر ریز رو اش چهره حالت کردم یم یط باال به رو که نطوریهم هارو پله  

. نداشت و شیپ قهیدق چند یمسخرگ حالت همون یحت نگاهش رنگ و نبود لبخند از یخبر

.بود رهیخ معلوم نا نقطه به و  شده مشت دستاش  

:کردم زمزمه. دمیفهم ینم که گفت یم ییزایچ هی لب ریز  

!. وونهید-  
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. بود رفته خواب دستش رو. کردم باز رو آرتا اتاق در. شد محو دمید از دمیرس که پله آخر به

.بودن پخش رو اطرافش یرنگ مداد و مداد دفتر، کتاب، نطوریهم  

 رو همه اما سمیبنو رو مشقش خواستم یم. برداشتم دفتر رو از آروم رو بود مداد که دستش 

و کردم جمع رو الشیوسا آروم. بود کرده لیتکم . گذاشتم اش مدرسه فیک داخل    

.دمیکش صورتش یمخمل دیسف پوست یرو آروم رو انگشتم. افتاد معصومش چهره به نگاهم  

  عمل؟ یبر قراره ناز، یکوچولو-

.کردم رها آه با رو نفسم  

. باشم شتیپ تونستم یم کاش-  

:کردم زمزمه آروم گوشش کنار دم،یبوس نرم رو اش گونه و شدم خم  

. میگرد یم جارو همه ییدوتا باهم بعد یسر بگذره نیا-  

 تخت یرو. کردم بلندش و دادم قرار پاش پشت رو ام گهید دست و گردنش ریز رو دستم هی

. دمیکش گردنش ریز تا رو پتو و خوابوندمش  
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*** 

نیآرت  

. دادم بدنم به یقوس و شکوندم رو گردنم قلنج  

 مقابل در اما سوخت یم براش یا ذره دلم. نداشت خبر و بود شده مات و شیک یباز اول نیهم از

!.نبود یزیچ بودم دهیکش که درد  

رسما شبش اون حرف گفتن با خودش زدم، یصدادار پوزخند  

!.نبود تعلل یجا و داد من به رو انتقام اجازه   

؟یداداش-  

.دمیکش صدا سمت به وارید از رو نگاهم  

  جانم؟-

:گفت بهم رهیخ ناراحت نگاه با  

! ره؟ یم داره آتش-  

:گفتم و دمیکش رو لپش زدم، یتلخ لبخند  

. کن جمع و لباسات برو-  

.میبر ییجا نبود قرار ما از کدوم چیه که نداشت خبر اما ها پله سمت دیدو حرفم نیا از زده ذوق  

.داشت پرواز نه ساعت و داد یم نشون رو قهیدق ستیب و هفت ساعت آوردم، باال رو دستم مچ  

.ام آماده من خب،-  
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.سمتش برداشتم قدم دو و شدم بلند. کردم بلند سر  

ظاهرا-  

. یمشتاق یلیخ   

:گفت و دیخند سرمست زد، یبشکن یهرچ از غافل اون  

.رفتم یم یتاکس با خودم میبرسون نبود الزم آره؟ که معلومه خب اوم،-  

.دمیکش باال رو سرم آرتا، یصدا با  

.اومدم من-  

. اومد نییپا هارو پله یکی دوتا لباسش یدست ساک همراه به دوش به کوله  

:گفت متعجب آتش  

د؟یایم من با-  

:گفت و دیپر نییپا و باال ذوق با آرتا  

. آره آره-  

:گفت بلند آتش که کردم باز و در یحرف چیه بدون  

. توام با-  

:گفتم و انداختم بهس یزیر نگاه  

. کن عجله زدن حرف یجا-  
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 رو یاصل در و نییپا رفتم تند تند هارو پله. کرد حرکت سرم پشت و نشست شیشونیپ رو یاخم

ناچارا و نبود نگیپارک خودم نیماش. کردم باز  

. بودم کرده پارک رونیب   

. سمتم دیدو آرتا. زدن رونیب خونه از آرتا با همراه دست به دست آتش قهیدق دو حدود گذشت با

:گفت بلند بست یم سر پشت و در که یدرحال آتش  

. یوفتیم ندو-  

:زد غر و دیکش سمتم به رو نگاهش  

. یبرنداشت و بود داخل نیماش چون م؟یر یم یتاکس با. یدار عجله انگار من از شتریب تو-  

.زدم رو چیسوئ و کرد اشاره خودم نیماش به چشم با  

. نیبش-  

 و استرس با و برداشت عقب به قدم هی. گذروند نظر از رو نیماش اخم با و فشرد هم یرو رو لباش

.کرد نگام ترس  

 عمل یبرا پول کدوم با ینداد حیتوض برام شبمید ؟یگرفت! ؟ینگرفت من حساب با که نمیا... یا-

!.میترسون یم یدار ؟یکرد اقدام آرتا  

ظاهرا. کردم تر زبون با رو لبم  

 چرخوندم سر. عقب یصندل نشوندمش و آرتا سمت رفتم. افتاد شیهزار دو زود و بود زیت  یلیخ 

:گفتم کالفه و آتش سمت  

؟ینیش ینم-  
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:داد جواب یگنگ با  

واقعا من یکن روشن زارویچ یسر هی برا بابد-  

.فهمم ینم   

:دادم تکون سر  

. یفهم یم و زیچ همه آروم آروم-  

 مچ به گرد یچشما با. داخل دادم هلش و کردم باز رو شاگرد سمت در گرفتم، رو دستش مچ

. راننده سمت کردم حرکت تند و شمردم متیغن و فرصت. کرد یم نگاه نیماش بسته در و دست

. زدم و قفل یمعطل چیه یب و داخل نشستم  

:گفت بلند یصدا با باشه اومده خودش به انگار کردم روشن که رو نیماش  

  ؟یزد و صاحاب یب در نیا قفل چرا! ؟یکن یم برخورد چطور من با یدار تهیحال چیه-

. کردم روشنش فندک با و برداشتم در بغل از گاریس نخ هی بهش توجه یب  

:دیپرس ناراحت و آورد جلو سرش تعجب با آرتا  

  شده؟ یزیچ-

:گفتم نیهم یبرا بشه موضوع رمیدرگ آرتا خواستم ینم  

. جات سر نیبش آرتا ستین یزیچ-  

.کردم فوت رونیب رو دودش و نییپا دادم رو پنجره زدم، گاریس به یمحکم پک  

:گفت من به رهیخ یعصب آتش  
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اصال توام، با کن ول و یلعنت گاریس اون-  

!.بهیعج رفتارات شم، ادهیپ خوام یم دار نگه   

.کردم نگاهش طلبکار و کردم کمتر و نیماش سرعت  

. ایب ؟یدر قفل هی نگران قمه،یرف نیماش نیا ؟یکرد گم و پات و دست انقدر چرا! شده؟ یچ-  

:دادم ادامه و زدم درارو قفل  

! ه؟یچ یبرا حرکتات نیا دارم، نگه یبر تنها یخوا یم-  

.نبود ترس از جوش و جنب و جانیه اون از یخبر و دیخواب طالطمش   

:دیپرس آروم لرزون یصدا با  

 آرتا عمل پول ؟ینکرد جمع و چمدونت یحت چرا ن؟یماش داخل یکرد پرتم و من چرا پس-

   ؟یچ

:گفتم و دادم باال شونه  

.... .کمی من یکن یم بزرگش یلیخ یدار تو داره موجه یالیدل همشون-  

:گفتم ناجار اما اس مسخره کمی دونستم یم که یآن فکر یط  

!مونده حسابم یباق وگرنه مارستانیب کردم پرداخت رو عانهیب کمی روعم کم و یخجالت کمی من-  

:گفت ریز به سر و شد دستش یانگشتا با یباز مشغول. دیدزد ازم رو نگاهش و دیبرچ لب  

!.کنم کمکت یمال لحاض از من که بود نیا قرارمون ما ؟ینگفت من به چرا خب-  

. دور انداختمش و زدم گاریس به رو آخر پک!. تر آسون من کار و بود شده جلب اعتمادش دوباره  
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. ستین فرودگاه رمونیمس که شد متوجه گذشت یربع کی  

! م؟یر یم کجا میدار بدونم شه یم-  

:دادم جواب نهیطمان با  

 یکوتاه مدت هی دوستمه خونه المیوسا یسر هی ؟ینکرد جمع چرا و چمدونت ینگفت مگه-

. بردارم رو میضرور زهیر خورده لیوسا رمیم دارم کردم یم یزندگ یلیدال به ششیپ  

ش که ییصدا با و گذشت یا هیثان چند. کردم احساس رو نگاهش ینیسنگ یا قهیدق چند  

:گفت زد یم موج صداش تن تو ک  

!.باشه-  

 اعتماد بهم هنوز که بودم دواریام. داشتم نگه آپارتمان یرو به رو کوتاه هیثان چند گذشت از بعد

.باشه داشته یکم  

. بود رهیخ رونیب به خودش یایدن تو که کردم نگاه آرتا به شم ادهیپ خواستم  

:گفتم و آتش سمت چرخوندم سر خواهش تینها با  

  ؟یکن کمکم یایم-

:گفت و باال داد رو ابروش یتا هی تعجب با  

! نجاست؟یا-  

.دادم تکون سر آره نشونه به  

!. دوستته همون یبرا نمیماش نیا البد-  
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.آره-  

:گفتم آروم  آرتا به رو. شد ادهیپ نیماش از من از زودتر  

! خب؟ ام،یم زود نیبش ،یخور ینم جم جات از آرتا-  

:گفت بخوابه یصندل یرو تا اوردیدرم رو هاش یکتون که یحال در داد تکون سر خمار یچشما با  

. کشم یم دراز یصندل رو من باشه،-  

.کردم قفل رو نیماش و بستم و در. شدم ادهیپ نیماش از. برداشتم داشبور از رو دیکل دسته   

  ناس؟یا از یکی کدوم معرفتت یب دوست نیا خونه خب،-

:کردم نگاهش. کرد هماهنگ من با رو گامش هم  اون و کردم حرکت  

  معرفت؟ یب چرا-

. کردم باز رو در و کردم دایپ مختلف دیکل تا چند نیب از دیکل  

!.  باشه نکرده کمکاگت االن تا و یباش داشته یقیرف نیچن دهیبع یول هست دار هیما مشخصه-

 میرفت. کردم باز و آسانسور در.  دادم جواب لب ریز. کرد یسالم دنمید با نگهبان داخل میرفت

.  فشردم رو نظرم مورد طبقه و اتاقک داخل  

.دارم استرس چرا دونم ینم هوف،-  

 نیاول. کردم حرکت ازش جلوتر و کردم باز دررو. میشد خارج آسانسور از هردو و فشردم رو در

. کردم قفل رو اتاقم در و رفتم عیسر یلیخ اتاق، رو راه سمت رفتم کردم که یکار  

! ؟یرفت کجا-  
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. بود چراغا دیکل زدن حال در. افتاد بهش چشمم. اومدم رونیب کیتار رو راه از عیسر  

. نجامیا-  

. سمتم زد چرخ  

. مینیبب و راهمون کن روشن چراغارو حداقل-  

.کردم فوت رو نفسم  

. یکرد روشن گهید خب-  

!. دهیسف یمشک نشیزاید همه جذابه یول رهیدلگ کمی-  

:گفت حال همون تو زد یچرخ و آشپزخونه سمت رفت  

!. نمیبب و دوستت کنجکاوم یلیخ-  

.دمیشن رو صداش که در سمت برداشتم قدم و کردم پشت. زدم یپوزخند  

.؟یر یم کجا گه،ید کن جور و جمع زودتر-  

:گفتم تیجد با کردم باز رو در  

 خچالمی تو. امیب تا یمون یم منتظر. میهم نقابل نقطه حاال. مشخصه فمونیتکل بعد به نیا از-

.... .پس هست یبخوا یهرچ  

:گفتم اش زده شک چهره به رهیخ و زدم یشخندین  

.کن ییرایپذ خودت از-  
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*** 

  آتش

. شد قفل در که داد یم نشون دیکل چرخش یصدا امیب خودم به تا و در سمت دمیدو ترس با  

:زدم غیج  

.هیکار چه نیا نکن میروان کن باز و در نیآرت-  

.بود جهینت یب هام تقال و تالش تمام و در به دمیکوب متدد رو مشتم  

. خوردم زیل آروم. شد سست پاهام  

 و دمیفهم ینم یزیچ یچیه اما کردم یم فکر االن اتفاق به شده خشک دهن و تند ینفسا با

.گشتم یم کننده قانع لیدل دنبال قبل از تر گنگ  

. نبودم خواب اما..... اما گرفتم پام از یشکونین اراده یب بودم؟ خواب نکنه  

:زدم غیج و رونیب و کردم فوت شدت با رو نفسم  

. ارهیم در یباز داره آره اره؟یم در یباز داره نکنه! رفت؟ کجا نیا دارم، پرواز من! رفت؟ کجا نیا-

. برم امشب دیبا من. رم یم منم ادیم االن  

 چشم به هارو هیثان گذر و دادم یم تکون یعصب رو پاهام. ختمیر ینم اشک اما بودم کرده بغض

. گذشت یم ریگ نفس و سال کی اندازه برام هیثان هر. دمید یم  

  ربع کی

ساعت مین  
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. ساعت کی  

 دستور یکس از که نیا از داشتم نفرت. ضعفم نقطه رو بود گذاشته دست. دمیلرز یم حرص از

!. ادین در کمیج کام تا الم و بشم دهیکوب! برسم هدفم به نذاره و بشه تمیعصبان باعث یکس! رمیبگ  

 یچ کافه پسر هی که نیا  حاال ادیب وجود به خودم یبرا یحقارت نیچن نذاشتم عمرم به وقت چیه

 بود آور زجر تصورشم بزنه دورم طور نیا بخواد و گذاشتم شیپ پا کمکش قصد به من که بدبخت

.کرد یم مختل و روانم و  

 کوچه کی خم اندر هنوز من و شد یم بلند فرانسه پرواز گهید ساعت مین افتاد ساعت به چشمم

. بودم  

 دهیرس یآب ابونیب تشنه به که انگار. بودم آورده خودم همراه که افتاد ام یدست فیک به چشمم

. شد بلند نهادم از آه یخال فیک دنید با. کردم باز رو فیک پیز و زیم سمت دمیدو باشه،  

:زدم داد یعصب. کردم پرت حرص به رو فیک  

 به و خودت به لعنت! بهت لعنت آتش! گذاشتم؟ جا صاحاب یب نیماش اون تو و یگوش چرا-

. انتیناش انتخاب  

 تشنج جز یزیچ اما شم یخال تیعصبان حجم نیا از بتونم بلکه تا بزنم ادیفر فقط خواست یم دلم

.نداشت خودم یبرا  

 هی برداشتم یآب کیکوچ یبطر و کردم باز رو خچالی در آشپزخونه سمت رفتم محکم یقدما با

.دمیکش سر رو خنک آب  یبطر سره  

. داشتم جهیگ سر و زد یم نبض سردرد از هام قهیشق  
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 براندازش نشسته خون به یچشما با و در سمت دمیدو. شدم زیت در تو ها دیکل چرخش یصدا با

. کردم  

اصال که انگار توجه یب اما اون  

. کرد قفل هم باز و بست و در داخل اومد بود نکرده یکار   

.شد رد کنارم از خاطر آرامش با  

.عقب دادم هلش و اش نهیس رو دمیکوب دستم با. ستادمیوا اش رو روبه و سمتش دمیدو  

 یکار چه نیا ؟یگفت در جلو بود یچ پرتا و چرت اون! یپروند و پروازم ؟یکرد یغلط چه یعوض-

  ؟یکرد که بود

.شد یراه آشپزخونه سمت به و زد پسم دست با  

!. شدم یم مشیتسل دیبا من انگار و برد ینم یحساب حرفم از  

:زدم داد یعصب  

!. داره یحد صبرم منم! ها یاریم باال و روم اون یدار نیبب-  

 رها اوپن یرو رو یبطر حرفم، نیا دنیشن با. دیکش سر یا جرعه چند و کرد باز رو آب یبطر در

. شد علم روم به رو بلند گام چند با کرد  

. نمیبب و روت اون-  

. بود شده قفل دهنم اما بگم یزیچ خواستم اش قهی به رهیخ و دادم قورت رو دهنم آب  

.اومد در صدام که فشرد چنان و گرفت رو چونم اش سبابه و شصت انگشت با  



 

 

Page | 161 

!.چته آخ،-  

 از رو چونه تا کردم تقال و فشردم رو دستش مچ. بشم تر یجر شد باعث که داد فشار تر محکم

. شد یم بدتر دادم یم تکون سر هم یهرچ. کنه رها انگشتاش فشار  

!. قدرتمند خانم! جسور خانم! شد؟ یچ! نه؟یهم روت اون-  

:گفتم لرزون یصدا با. کرد رهام لحظه همون و شد حبس ام نهیس تو نفس درد از  

. یش یم مونیپش کارات از.... کارات از ه؟یچ ایباز یوحش نیا ،یستین نیآرت تو-  

زد یپوزخند  

. فشردم داغم یشونیپ به رو دستم کف  

 و سرد کیسرام رو نشستم رمق یب. برم لیتحل که االناس کردم یم حس برداشتم یقدم چند

 پرت یا گوشه و باز رو بود خورده چیپ گردنم دور که میروسر. کردم جمع شکمم تو رو پاهام

 یم دایپ ادامه روند نیا اگه! دمیترس یم شدت به اما دونستم ینم ادیب سرم به بود قرار یچ. کردم

.آوردم ینم دووم من کرد  

.کردم نگاهش آوردم، باال سر  

 نیتر کیکوچ بدون بود نشسته دیسف اف ید ام اوپن سمت به یمشک دار هیپا یصندل یرو 

قطعا پسر نیا دم،یگز دندون به لب. بود غذا خوردن مشغول ییصدا  

.بود یروان   

:کردم باز لب از لب زد یم موج صدام یها رگه تو التماس که یلحن با آروم  

! ؟یکرد ینجوریا هوی چرا ؟یدار کار یچ من با-  
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:گفتم بلند و دمیکوب کنارم کیسرام یرو رو مشتم. شد مشغول دوباره و انداخت ینگاه مین  

!. یکمتر اونم از تو کنه یم  به دوتا هی ید یم علف گوسفند هی به! ؟یندار شعور-  

. شد قبل از تر آهسته دنشیجو شدت و زد کنار لب کنار از آروم رو تو قاشق  

:داد جواب کوتاه مکث از بعد  

!. یافت ینم زبون از بازه، خوب نطقت-  

:کردم تکرار کالفه  

!ه؟یادیز زیچ خوام یم جواب هی دمیپرس سوال هی-  

. بود تحمل قابل ریغ برام نیا و کرد شروع بشقاب یرو به چنگال قاشق با رو دستش یباز دوباره  

. دایپ نا سرش اون که ارمیم در یکی تو روزگار  از یدمار یول مونم ینم وضع نیا تو که من نیبب-  

 دنیشن با داد؛ تکون سر داد یم گوش حرفم به که یحال در و داد قورت رو غذاش قاشق نیآخر

:گفت و گذاشت ینیس رو د،یکش سر ضرب هی رو آب وانیل آخرم جمله  

  شد؟ تموم حرفت! خب؟-

:داد ادامه که کردم نگاهش منتظر  

.هست گاز رو غذا شد، ات گرسنه-  

قایدق. رفت سالن یانتها یرو راه داخل و برداشت قدم تند  

 کرده قفل من بخاطر که شدم متوجه دقت کمی با بود رشیدرگ داخل میاومد اول که ییجا همون 

! خبره؟ چه تو اون مگه!. بود  
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.بده صبر بهم ایخدا. دمیکش هم یرو رو دندونام  

.خواست یم تحمل یلیخ و بود شده وارد بهم شوک مرگ حد سر تا امشب   

 مرور ذهنم تو گذشت یم که یا قهیدق هر. شدم ساعت به رهیخ. بود شده قبل از شتریب سردردم

 تینها که من ؟!دلش رو مونده کارم عقده که بودم کرده کار یچ کردم؟ اشتباه رو کجا کردم یم

!.بودم کرده بهش کمک یبرا و تالشم  

.دمینفهم یزیچ و برد خوابم سرد کیسرام رو حالت همون تو که بود ریدرگ ذهنم انقدر  

 

*** 

  نیآرت

 رونیب اتاق از برهنه تنه مین همون با و نییپا اومدم تخت رو از. بود شده صبح کردم باز که چشم

. زدم  

 چرخوندم، چشم. باشه نرفته خواب یبرا یبغل اتاق داخل که زدم یم حدس بستم، سرم پشت و در

.کردم دایپ ونیزیتلو زیم کنار رو اش شده ولو  اندام  

 آب مقدار هی بود ام تشنه شدت به که ییاونجا از و آشپزخونه سمت رفتم. دادم ادامه راهم به

.خوردم  

 با شه بلند خواب از خانم پرنسس. گذروندم نظر از رو اش چهره دور فاصله از و اوپن رو شدم خم

 رو دقدقه یب و راحت یزندگ و نرم و گرم تخت که یجسم! کنه؟ کار یچ خواد یم استخوانش درد
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 رفته ینیسنگ خواب به تنش رونیب یلباسا همون و بود شده جمع خودش تو سرما از. دیطلب یم

. بود شده پخش صورتش رو توک و تک و رها دورش موهاش. بود  

. ختینر چشمش از هم اشک قطره کی اما دید ازم یعاد ریغ یرفتارا که نیا با شبید  

واقعا بودنش مقاوم از حد نیا  

 من مورد در اما کنه متیتسل ینحو به تا کرد یم یباز کلمات با و آورد ینم کم!. بود یستودن 

. بود کرده اشتباه  

 چندان نه طعم کمی پرورده ناز تا کردم یم شروع نجایا از دیبا کردم، نگاه فیکث یرختا سبد به

. بچشه رو خونه کار نیدلنش  

 بلند گام چند با آشپزخونه از. گذاشتم خچالی چهیدر داخل رو یبطر برداشتم، رو سبد و شدم خم

. نشد بلند اما خورد یتکون پاش، ساق به زدم چندبار پا با. سرش باال رفتم و زدم رونیب  

. یداد لم که ستین بابات خونه شو، بلند-  

 دراز که رو پاهاش دفعه کی باشه اومده خودش به انگار. کرد بلند بود خم شونش رو که رو سرش

 رهیخ بهم خون یها رگه با پف یچشما با و زد کنار صورت یرو از رو موهاش جمع، رو بود کرده

. شد  

. بود من یبرا  یفرصت هم نیهم اما ده،ینخواب ادیز بود مشخص  

:گفتم که کرد نگاه داخلش به اخم با. بغلش کردم پرت رو نیسنگ سبد  

.دنیخواب یجا بشور نارویا شو، بلند-  
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:گفت بلند و باال داد رو ابروهاش  

  ؟یگرفت حمال مگه-

:زد داد قبل از تر بلند و پام کنار پرت و سبد  

!. ادیب وجود به یشاهکار نیهمچ دمیبا پدر نه داشته مادر نه که یمیتی بچه از مشخصه-  

:دمیغر و دادم جا دستم تو رو کشیکوچ فک و سمتش شدم خم  

  ؟یاریب وسط و پدرم و مادر دادم اجازه بهت من ش،یه-

:گفت آروم و عقب دیکش رو سرش  

 بعد نزدم خودم یجورابا به دست بابام خونه تو من شد؟ فهم ریش شورم، ینم و لباست من-

. بشورم دیبا آقارو حضرت راهنیپ  

:داد ادامه و زد یپوزخند  

.براش بشورم رهنیپ دست با دیبا یتکنولوژ عصر تو هه،-  

:گفت متعجب و کرد نگام  

!. یداد دست از و عقلت تو-  

:گفتم ام چهره حالت تو یرییتغ بدون  

 یآب نه اتاق تو کنم یم تیزندان تمام روز هی ای ،ید یم انجام و گفتم که یکار یش یم بلند ای-

. ییغذا نه دم یم بهت  

:کرد زمزمه آروم درشت یچشما با  
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! ؟یزندان... زن... ز-  

:دیتوپ پر دل با و سمتم کرد دراز رو دستاش. شد بلند جا از غضب با هیثان چند از بعد  

 که هیحمال هی یبرا کردن یحمال از بهتر درک به کن میزندان ت،یصاحاب یب اتاق تو ببرم ایب ا،یب-

م االن ،یکرد یم مِن مِن روزید تا! کردم انتخابش خودم  

م ن  

 ینم! ؟یچ یعنی یدون یم عشقم شیپ برم بخاطرت نتونستم شد لغو پروازم افتاده؟ راه کردنت ن

.ستین یرنگ یاهیس از باالتر اما هیچ ایباز یوحش نیا علت دونم  

.ام نهیس رو دیکوب و کرد باز رو مشتاش و داد یتکون رو دستاش  

. گهید کن میزندان ببرتم-  

 وسط کردم پرتش. بود سالن کینزد که یاتاق سمت دمشیکش. فشردم شدت با رو دستش مچ

. نزد دم اما فرش رو افتاد آروم .اتاق  

. نه ای یریبگ و زبونت یجلو یریگ یم ادی مینیبب تا فعال بمون م،یصاحاب یب اتاق از نمیا-  

:گفت محکم و قاطع اما  کرد بغض  

  رم؟ینگ اگه-

.اومد کش لبخند از لبم کنج  

ینیبیم منم یرو اون وقت اون-  
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 نگاهم. دیکاو یم رو حرکاتم ترس و استرس با کردم، نگاهش. برداشتم اتاق در پشت از رو در دیکل

. کردم قفل و بستم محکم رو اتاق در. گرفتم ازش رو  

 

*** 

  آتش

 کرده فرضش پپه پسر هی خودم شیپ که یچ کافه پسر نیا که دیگنج ینم لمیمخ تو درصدم کی

. کنه یبرخورد نیچن باهام بودم  

رسما االن من  

. کردم یم امر اطاعت دیبا و بودم یزندان   

 و بابا ادی یوقت اما کنم هیگر نداشتم دوست. شدن هام گونه روونه اشکام کم کم بود، گرفته بغضم

. بخوره تکون دلم تو آب ذاشت ینم که ییوقتا اون، مثل یمنت یب پشتوانه غش،یدر یب محبت

!.بخورم کتک که نبود دمیبع یحت! کنم؟ تحمل و گفتن زور همه نیا چطور حاال  

 ستوه به یزود نیهم به کنه فکر و بخنده بهم دلش تو نداشتم دوست ختم،یر یم اشک آروم

!. اومدم  

 فکرم تمام. گذاشتم زانوهام یرو رو سرم شدم جمع خودم تو آروم و کشوندم اتاق کنج رو خودم

. شدم یم اش زننده و مزحک یرفتارا متحمل دیبا یچ یبرا که بود نیا  

:زدم داد و دمیکوب محکم رو مشتام. داد یم رفتنش از نشون رونیب در شدن بسته یصدا   

. کنه لعنتت خدا-  
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 گرد فرش هی جز. بخوابم نیزم یرو حداقل که نذاشته بالش و پتو هی یحت و بود سرد اتاق یهوا

. نداشت یزیچ بوو وصل باال سقف به زور به که یالمپ هی و اتاق وسط کیکوچ  

.نداشتم گفتن یبرا یزیچ نیآرت کردن نینفر جز لب ریز و گرفت یلرز بدنم  

 

*** 

نیآرت  

:داد جواب زنگ دو با  

بله؟-  

! ؟ییکجا-  

:دیپرس سوالم توجه یب یناراحت با  

! شد؟ یچ باهاش؟ یکرد کار یچ-  

:دمیپرس یجد لحن همون با  

. دن ینم جواب سوال با و سوال! ؟ییکجا-  

:گفت یعصب  

. شرکتم-  

:کرد تکرار رو سوالش و ارهیب دووم نتونست دوباره یکوتاه سکوت با  

؟یداد انجام و کارت تو-  
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. بدم حیتوض تونم ینم فرمون پشت شرکتم کینزد. داد حیتوض که شه ینم فرمون پشت-  

 رو بعد قهیدق دو حدود. کردم شتریب رو سرعتم و کردم قطع تند یخداحافظ از بلد. گفت یا باشه

 ریگ که یخال یجا نیاول موتیر توسط در کردن باز از بعد داشتم، نگه شرکت نگیپارک یرو به

. کردم پارک رو نیماش آوردم  

 و نگهبانا شرکت داخل به ورودم با. کردم حرکت دفتر سمت به تند یقدما با شدم ادهیپ عیسر

 تکون سر. دادن سالم ییرو خوش با و شدن بلند جا از بودن ثبت مشغول ستمیس پشت که یافراد

 فوآد نبودم در. نرماله شرکت اوضاع که داد یم نشون ها چهره حالت و طبقات نظم!  خوبه. دادم

!.بود دهیرس شرکت به خوب  

 پشت نهیس به دست. دمید رو فوآد برافروخته چهره یا شهیش در پشت از دفتر به شدنم کینزد با

. بود یا نقطه به رهیخ و باال سرش و  داده یصندل به هیتک زیم  

:دیغر کردن نگاه بدون و نشست صاف ترسون کردن باز با  

.... .ز در با دفعه صد-  

.کرد یاخم مقابل در. داد قورت رو حرفش یباق دنمید با  

واقعا یدار و شییتوانا. ستمین مونیپش باهات شراکت از-  

:گفتم و سمتش زدم چرخ. بود زشیم بغل که یزیم پشت نشستم. نداد یجواب  

 اومد زورش کرد یزبون بلبل اتاق، تو کردم شیزندان! حاله؟ چه در آتش یبدون یخوا یم! چته؟-

. اتاق تو کردم پرتش منم بشوره لباس دونخ دوتا  

:زد غر و کرد یا فروچه دندون  
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 سر بال هی ای تهش! مطمئنم ارهینم طاقت اون واش،ی واشی حداقل! ؟یکرد شروع االن از! نیآرت-

. تو سر ای ارهیم خودش  

. انداختم باال شونه  

 کار اون تره، سبک من کار صورت اون در که ارهیب تونه یم خودش سر اما نه که من سر درک، به-

تاینها گهید بشه مرگ دق جا هی تا کشمش یم هرروز من یول کنه یم تموم سره هی و خودش  

:گفت کالفه داد، رونیب آه با رو نفسش  

.... .از شه یم ستین یزیچ دلش تو اما تنده زبونش درسته نیبب-  

:سمتش شدم براق بده ادامه نذاشتم  

 باز بعدم به نیا از. بس و داره لهیوس حکم من یبرا دختر اون! اون؟ دل به دارم کار یچ من-

 باز هم تو رومون نذار شه یم خودت ضرر به یکن یدلسوز جلوم یه و یایب در پشتش یبخوا

. شه  

:دادم ادامه یکوتاه مکث با  

 دیبا من! ؟یکن تحمل هیثان کی یتون یم نیبب کن تصور خودت یبرا و داشتم من که یوضع تو-

؟یشد مایس عاشق که کنم کار یچ  

:گفت شد یم دور ازم که یحال در و شد بلند جاش از  

. رهید یلیخ گهید که خوره یم سنگ به جا هی سرت.... اما یکن ینم درکم-  

:دادم جواب کالفه  

. باشه باشه،-  



 

 

Page | 171 

.شد دور دفتر از حرص از محکم یها قدم با و کرد باز رو در  

 

*** 

  آتش

 مطلق یکیتار با رو جاش هوا یروشن که گذشت یم یساعت چند. شدم رهیخ پنجره به رمق یب

:دمینال لب ریز. بود کرده عوض  

. رمیمیم خدا به رم،یمیم. کنم تحمل ینطوریا تونم ینم-  

. گرفت حرصم ارتفاع، دنید با. کردم باز رو چهیدر. پنجره سراغ رفتم و شدم بلند جا از  

. بهم دمیکوب و در وجود تمام با و عقب اومدم  

.افتاد در قفل به خورد چشمم  

 یم ادمی هروفت بودم، کرده امتحان رو در کردن باز  سوزن با خونه تو دوبار یکی بودم  تر کیکوچ

کامال االن اما، بودم یریجوگ دختر چه گفتم یم اومد  

.زد ینم ذهنم به یفکر نیچن هم االن دادم ینم انجام اگه دیشا مخالفم فکرم با   

!. شه یزندون اتاق تو آرا مهبد دختر آرا آتش کرد یم و فکرش یک  

 موهام یال رو چنگم یعصب و زدم داد. سوزن هی از غیدر اما گذروندم نظر از رو اتاق کنج به کنج

.دمیکش  

!. یوا آتش یوا-  
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. شد ختم ام گوشواره به که دادم سر رو دستام نطوریهم  

. نداشتم یا چاره چیه وگرنه باشه ام نقره گوشواره اون کردم یم دل دل آوردم، در گوشم از تند  

 رو اش حلقه زور به اما دیکش طول یا قهیدق چند و یا گوشه نشستم. شدم زده ذوق دنشید با

 تا دیکش طول یساعت مین حدود. رونیب دنیکش رو نازکش و زیر ینیتزئ یها حلقه و شکوندم

. بشکنم رو نازکش یحدود تا محکم فلز بتونم  

:گفتم لب ریز در، سمت رفتم و شدم بلند جا از  

!. شه باز فقط کنم، فرار من شه باز در نیا فقط، ادین ایخدا-  

کامال که آخراش. بودم شده خسته گهید که دادم تکون یخال یجا داخل و سوزن انقدر  

 در دست و دادم قورت رو دهنم آب. داد ییصدا تق که آوردم یمحکم و زیر فشار بودم شده دیناام 

. دمیکش یا خفه غیج در شدن باز با. نییپا دمیکش رو  

 دستم. برداشتم و فمیک. زدم چنگ بود افتاده وسط همونطور که ام یروسر و سالن داخل دمیدو

...که گذاشتم رهیدستگ یرو رو  

 الیخ یزه اما و فشردم رو رهیدستگ. دمیشن رو آسانسور حرکت کمرنگ یصدا لحظه همون که

. دمیکوب در پشت به رو مشتم!. باطل  

. ایخدا-  

!. تمومه کارم باشه اون اگه دم،یترس.  زد حلقه چشمام تو اشک  

 سمتش دمیدو افتاد، اتاق به نگاهم. برداشتم عقب قدم دو  تند ینفسا با و دادم قورت و دهنم آب

. بستم رو در آخر در و کردم خاموش رو اتاق برق اول و  
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 نیاول سمت بردم هجوم و زدم چنگ زیم یرو از رو فمیک. ختیر یهر دلم در پشت پا یصدا با

  چپ دست و بود بود کیبار و کیکوچ رو راه هی داشت که یحالت. شد ختم ییشو رو به که در،

تماما وارید رو به رو و داشت ییدستشو راست دست و حموم  

. شد یم شامل رو یمشک یسنگ ییروشو و بود نهییآ   

.حموم داخل رفتم آروم و بستم سرم پشت رو در  

 رو چشمام و خوردم یتکون هم، به رونیب در محکم شدن دهیکوب با. دمیشن رو قدمش یصدا

. بستم  

.حالله خونم برسه بهم دستش و کنم فرار اگه د،یکش یم رخ به رو تشیعصبان اوج در کوبوندن نیا  

 با و زد چرخ. شد مشت دستاش اتاق دنید با. کردم دنبال رو حرکاتش در یال از و  باز آروم رو در

. سالن یانتها سمت برداشت قدم. بشه ام متوجه مبادا تا رفتم عقب. انداخت یاجمال نگاه  

 نرم یلیخ در، سمت رفتم آسه آسه و کردم باز و در آروم اتاق، داخل رفته شدم متوجه کم کم

 رو یا هیسا که برداشتم شدم بلند. برداشتم رو کفشام نبود، تعلل وقت گهید فشردم رو رهیدستگ

. کردم حس سرم پشت  

 دستش که بکشم غیج خواستم.  شد دهیکش پشت از موهام برنداشته و گام نیاول دمیلرز خودم به

.خورد سر دستم از فمیک شد، شل دستام. داخل کشوندتم و فشرد دهنم رو  

 و کردم یم اش خفه دستام با داشتم توان اگر خواست یم دلم. شدن هام گونه روونه آروم اشکام

. بردم یم لذت اش یجیتدر مرگش از  

. بود جهینت یب هام تقال دستش از موهام ییرها یبرا باال، آوردم رو دستام بست، رو در  
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 پشت چوندیپ و کرد احاطه آزدش دست  رو هردو و دستام مچ به داد سر دهنم از رو دستش

. کمرم  

.دمیکش یا خفه غیج  

:گفت آروم گوشم کنار  

  ؟یبکش عذاب یدار دوست-

. شد قبل از شتریب اشکام شدت دم،یکش یدل ته از غیج دفعه نیا. داد چیپ تر محکم رو دستم  

! چرا؟! زهیر یماشک خانم آتش-  

:گفتم مقطع لرزون، یصدا با  

. کن ولم... ول توروخدا... تورو... ت-  

 رو العملش عکس تونستم ینم و بود دهیکش خودش طرف رو من دم،یکش باال رو نگاهم زور به

. شدم حشیکر لبخند متوجه اش برآمده یها گونه دنید با بود چونش ریز سرم. نمیبب  

:کرد زمزمه گوشم کنار و کرد نگاه بهم و دیکش نییپا رو سرش  

!ها؟ ؟یکن فرار یخواست یم یگور کدوم-  

:زدم ادیفر بغض با بودن شده حس یب درد از دستام  

.کنم میزندگ وارد تورو مثل یرذل شدم مجبور بخاطرش که یگورستون همون-  

 با و بلند رو سرم م،یشونیپ گوشه یزیت حس با. نیزم رو کرد پرتم و دیکش تر محکم رو موهام

. بود کرده برخورد میشونیپ به یبرنج زیم هیپا یزیت. کردم نگاه سرم باال به تار یچشما  
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 که همونطور. دمیکش میشونیپ یرو و دمیکش باال کرد یم ذوق دوق درد از که راستم دست آروم

.... .اما رهیبگ وجدان عذاب یا ذره بلکه تا کردم نگاهش. بود اومده خون رفت یم انتظار  

. یایب کنار قفس نیا با دیبا شده تموم پرواز و یآزاد دوره گهید! نه؟ یبمون قفست تو ینتونست-  

:گفتم و کردم نگاهش تونستم یم که یالتماس تمام با و شدم بلند جام از آروم  

. کن ولم فقط تو مال دارم یهرچ اصال یهرچ دم یم پول بهت یبخوا هرچقدر ن،یبب-  

.کرد براندازم یمسخرگ با و دیکش چونه به یدست  

 هنوز انگار!.  خانم سرکار پول بدون عمل یبرا رفت آرتا هم امروز هوم؟! دارم؟ پولت به ازین-

!. آتش اون تو نه و نمیآرت اون من نه یستین متوجه  

:گفتم بلند مهین یصدا با  و زدم پس رو اشکام دست با  

  ؟یکن یم رفتار نطوریا باهام چرا و نجامیا چرا بگو حداقل نجام؟یا چرا-

. اتاق داخل داد هلم حرفم به توجه یب  

 دو. باشه مراقبت یحساب سرت باال ذارم یم ام یکی! شد اضافه اتاق تو یزندون به هم گهید روز دو-

چطوره؟ یبمون غذا و آب یب مطلق روز  

:دمیکش داد و زدم یهق  

  نه؟ گهید رمیبم من یخوا یم تهش. یا عقده یروان هی ،یروان تو-

.کردم یم احساس سلوالم تک تک تو رو بودن یته.  کرد نگام شخندین با  

:گفتم که ببنده رو اتاق در خواست شد، دور ازم  
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.یش یم مونیپش یلیخ یش یم مونیپش-  

. داد تکون سر یمسخرگ به متدد و زد یشخندین  

 اما کنه جمع تک تک االن داشتم توقع. افتاد گوشواره زیت یها تکه به چشمش رفتن از قبل

.سمتم داد هلشون پا با کردم یم فکر که یزیچ اون برخالف  

. کن باز و در یخواست بازم-  

 

*** 

  نیآرت

. بستم رو در  

 یتیاهم آنچنان اما بود رفته جنبوندم یم دست تر رید کمی. بزنه دور و من خواد یم احمق دختره

. بود خودم تور دیص یماه نیا بازم چون نداشت  

. دمیکش دراز و کاناپه سمت برداشتم زیخ  

 .کرد یم رو آتش یقرار یب که بود نگذشته روزم دو هنوز بودم برده عمل یبرا رو آرتا امروز

 یحت! داشت پا هی مرغش اما ببره ادی از رو آتش تا کنم گرمش جور هی تا کردم یم تالش هرچقدر

.بود نشسته دلش به گهید جور هی دختر نیا انگار اما آتش مثل براش رمیگ یم پرستار هی گفتم  

 اما دیرس یم آرتا به حوصله با یلیخ گرفت، دهیناد  رو آرتا از آتش مراقبت و محبت شد ینم البته

. کردم یم متقاعد آرتارو ینحو هی به دیبا. باشه مالک من یبرا که نبود یزیچ نیا  
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 هیگر ریز زد چنان کنه یدار نگه ازت خانم حاج  تا یقبل خونه میگرد یبرم که گفتم بهش یوقت

 دونستم یم و بود کرده عادت بود اش عالقه باب که یدیجد تیوضع به. اومد بدم خودم از   که

 اما کنم فراهم نایا از زودتر براش تونستم یم. بود ریگ.... و تخت خودش، جداگونه اتاق شیپ دلش

 دادم یم عادتش وضع اون به دیبا! اره؟یب در سر هام برنامه و نقشه از تونست یم چطور و بود بچه

 بد آرتا حق در زه؛ینر آب رو من پته دیپرس یزیچ یکس اگر که برسه اش یزندگ از باور اون به تا

!.بود میزندگ اجبار نیا اما بودم کرده  

 توسط که بود دفعه نیپنجم امروز. بود آتش یگوش رون،یب دمیکش تند. دیلرز بمیج تو یگوش

. موند یم پاسخ یب هردفعه  خورد یم زنگ باباش  

 در و زدم ایدر به دل بالخره اما نه ای کنم باز رو در که بودم مردد در، پشت رفتم. شدم بلند کالفه

.کردم باز رو  

 متوجه من خواست ینم. زد پس رو اشکاش و انداخت ریز به سر دنمید با ختیر یم اشک آروم

.بشم ضعفش و هیگر  

 جواب که نیا از قبل. افتاد تکاپو به اسم خوندن با بعد و کرد مکث اول بغلش کردم پرت رو یگوش

:گفتم بده  

. ندارم یشوخ که یدون یم ینیبینم و بابات گهید اونوقت یبگ یبخوا یزیچ اد،یب در کتیج اگه-  

. کرد نگام ترسون یچشما با  

:دادم ادامه  

  شد؟ فهم ریش-

. داد جواب بهم توجه بدون داد قورت رو دهنش آب  
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.بابا سالم-  

. کریاسپ رو گذاشتم و دمیکش رو یگوش ک،ینزد رفتم  

! ؟یرفت ادتی بابارو یکرد ازدواج گهید سالم،-  

.کنه کنترل رو خودش کرد یم یسع و گرفت ازم رو یگوش لرزون یدستا با دیلرز اش چونه  

. شد درست االن کرده، دایپ مشکل صبح از میگوش جون، بابا نه-  

. شم داریب خواب از یحت که ندارم یا زهیانگ یرفت که تو شد، روح یب مادرت از بعد که خونه-

. کنه استقبال ازم ستین یکس گردم یم بر شب تنها و تک صبحانه  

. نره ییصدا تا بود گرفته رو دهنش یجلو و ختیر یم اشک آروم آتش نیب نیا  

. نشده حس ییبابا یمحبتا کمبود که رسه یم بهت خوب داماد معلومه-  

:گفت آروم و فشرد بهم رو لباش آتش  

. شهینم آدم پدر چکسیه-  

! خوبه؟ حالت بابا آتش،-  

:گفت تند و کنه تحمل نتونست  

.خدانگهدارت رمیگ یم تماس باهات بعدا برم من جون بابا-  

 برخوردش جز یزیچ تاینها که نمیس به کرد پرت رو یگوش آورد، باال سر. کرد قطع و نداد مجال

:دیکش ادیفر. نداشت کیسرام به  
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 طعم انقدر مادرم مرگ زمان یحت یزمان چیه دمیکش االن که یعذاب و اشک کنه، لعنتت خدا-

؟یافتاد جونم به که یشد یزهر چه تو بودم نکرده مزه مزه و زجر  

:دادم جواب نهیطمان با و زدم یلبخند  

.نشده یزیچ تازه ،یکن عادت دیبا! زدن؟ جا االن از-  

.. و کرد براندازم نشسته خون به یچشما با  

 که بود نیا انداخت یم فکر به و من یلیخ که یزیچ تنها. نداشت هم یا گهید چاره. فشرد دندون

قطعا!. نداشت و وضع نیا تحمل و بود داده وا اول نیهم از! کنه؟ تحمل خواست یم چطور  

. شد یم مرگ دق   

. دیلرز یم هیگر شدت از هاش شونه  

 ونگ حوصله. کن ناشیا از بدتر آماده و خودت!. شه یم درست یزیچ نینفر و هیگر با نکن فکر-

. ندارم و زدنات ونگ  

.کرد زمزمه افکارش جیگ و بود رهیخ سقف به وارید به چسبوند و گرفت باال رو سرش  

!گناه؟ کدوم به-  

 مثل دیچک یم چشمش گوشه از آروم که ییاشکا با و وارید کوبوندن به کرد شروع آروم رو سرش

:کرد تکرار ها وونهید  

!گناه؟ کدوم به گناه؟ کدوم به-  

:گفتم و زدم یشخندین  

.جنون یبرا زوده-  
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.زدم رونیب اتاق از بهش توجه یب و برداشتم رو یگوش  

. بستم رو در   

:دادم جواب و برداشتم کالفه میگوش یصدا با  

!بله؟-  

:گفت جالب نچندان حال با. بود فوآد  

. میافتاد ریگ کنم فکر-  

:دمیغر و کاناپه رو نشستم  

!م؟یافتاد ریگ و  یچ ختمیر که یا برنامه و حیتوض همه اون از بعد م؟یافتاد ریگ و یچ-  

.شد یعصبان  

 و حرفات هم مو به مو و زدم و زورم تمام من نکردم؟ تالش من انگار یکن یم فکر جور هی چرا تو-

ظاهرا اما دادم حیتوض کی به کی  

. کن یدگیرس گروهنیا به خودت نباشم من یخوا یم. یستین متوجه   

.دمیکش میشونیپ به یدست  

 از راحت رو یچا بسته همه اون م؟یافتاد ریگ یچ یعنی که، ستین یباز بچه کار نیا نشو، بچه-

.... .االن بعد نرفت درزش ال مو نیکرد رد لترایف تمام  

 رد تن هر تو ییچا قیطر از که یمواد با و اش کارخونه به زدن ضرر همه نیا از بعد من، برادر-

!نذاره؟ محافظ یدار توقع کرد یم  
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:دمیپرس تیجد با و دمیکش یقیعم نفس  

.نه؟ ای برده بو کامل-  

:گفت یکوتاه مکث با  

 که ییاونجا تا انداختن لمیف نایدورب یسر هی. ییتو ادیب بر پسش از تونه یم که یکس تنها یول نه-

.باشه اش خونه گه یم حسم اما نبود ستمیس از یخبر اش کارخونه تو میدون یم هردو  

؟یچ که خب،-  

. داشتم قبولش و بود باهوش  

 تنها. کرده تر راحت هم تورو کار نیا و تو همسر شده دخترش که حاال اش، خونه یبر دیبا-

.نظرم به نهیا راهش  

.کردم قطع یخداحافظ بدون که بود شده ریدرگ فکرم انقدر. گفتم یا باشه یعصب  

 

*** 

مایس  

. گرفتم و فواد شماره و فرمون پشت نشستم. دمیترس یم کم کم داشتم گهید  

 باهم سال چند. کردم ینم درک رو رفتارش و بود شده نیسنگ باهام کردم یم حس روز چند نیا

. باشه نداشته خبر ازم روز دو که بود نشده  حال به تا و میبود  

. کردم حس یگوش پشت رو صداش شدم یم دیام نا تماسم از داشتم گهید که یزمان  
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.سالم-  

:دادم جواب طلبکار  

! گذره؟ یم خوش من بدون سالم، کیعل-  

:دادم ادامه که نگفت یزیچ  

 من از بهتر یدختر ای کردم یاشتباه من اس، زنده ای مرده مایس ینیبب ینگرفت خبر هی روزه دو-

!شده؟ دایپ برات  

:کفت عیسر  

. دارم دوستت چقدر یدون یم خودت نگو ینطوریا کنم یم خواهش ما،یس-  

:زدم غر و کردم پارک یا گوشه رو نیماش. گرفت بغضم اراده یب هوی  

. میباهم ساله چند االن-  

.سال سه دو-  

.دمیکش یقیعم نفس  

 من هیچ مشکل بگو بهم! نشناختمت؟ یحساب و خوب دوسال نیا تو من یکن یم فکر تو فوآد-

. یشد نیسنگ باهام که هست تیزیچ هی دونم یم  

.کنه فرار بهم دادن جواب از خواست یم انگار برداشت غم رنگ صداش تن  

 یخستگ حساب رو بزار و نبودنم ریگیپ و نداشتن خبر نیا ،یگ یم راست دونم یم بگردم دورت-

. دیببخش خانومم، بودم کار ریدرگ وقت چند نیا. ادیز کار و  
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:گفتم و کردم یکوتاه مکث  

! مطمئن؟-  

.داشتم رو دنشیشن یتمنا قبل از شتریب که حاال زد، حرف یشگیهم یمهربون با  

. آخه ینکرد یکار که تو زمیعز آره ،یخانوم آره-  

 یچ یبرا اومد ادمی. گرفتم آروم گهید و حرف نیا از شد گرم دلم. بست نقش لبم رو یلبخند

:گفتم تند بودم زده زنگ بهش  

؟یندار یخبر آتش از تو فواد-  

گفت؛ متعجب  

!چطور؟ نه-  

. شد یخال بادم  

. کجاست یدون یم کردم فکر دیداشت خبر هم از شهیهم آخه! ؟یندار خبر توام-  

 یزندگ که یا خونه بود گفته بهم بار نیآخر. خونشون سمت رفتم یم دیبا. کردم روشن و نیماش

. باشن اونجا دیبا کجاست کنن یم  

  ما؟یس شده یچ چطور-

.دمیبرچ لب  

. شدم نگرانش ستین ازش یخبر ده، ینم و زنگام جواب روزه دو-  

.کردم تکرار که نگفت یزیچ و کرد سکوت  
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واقعا-  

؟یندار یخبر ازش   

:داد جواب بود تیقاطع از یخال که ییصدا با و کرد یکوتاه مکث  

. فرمونم پشت فواد کنم یم قطع باشه،-  

. خدانگهدارت یخانوم باش خودت مراقب-  

 زشته گفتم اول. دمیرس ربع کی از کمتر. کردم شتریب گاز یرو رو پام فشار شدت. کردم قطع

 جواب نیا و داشتم یبد حس چون هست که دمید یم دیبا یول باشه بد باشم نداده خبر دیشا

. بود مشکوک ندادنا  

بایتقر خونشون شدم، ادهیپ نیماش از  

. بود زار کارم بود آپارتمان اگه وگرنه بود مورد نیا داشتم که یشانس تنها و داشت ییالیو حالت 

 نه انگار اما بشنوه رو زنگ یصدا باشه باال طبقه اگر تا فشردم طبقه زنگ دوتا یرو رو انگشتم

! کجا؟ ظهر سر! رونیب بود رفته دیشا. انگار  

 رونمیب اگه تا مونم یم منتظر انقدر. نشستم نیماش داخل رفتم. گرفتم ینم آروم نطوریا من یول

. ادیب باشه  

  ساعت کی

  ساعت دو

  ساعت چهار

.... و  
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اصال! افتاده؟ براش یاتفاق نکنه. بود شده شب بودم اومده خودم به یکقت که انقدر  

. کنم کار یچ دونستم ینم و بودم دهیترس. نداشت سابقه یزندگ از سال همه نیا تو موردا نیا    

. مهبد عمو زدم زنگ و برداشتم و یگوش!. نهیهم. زدم یبشکن زد ذهنم به که یفکر با  

. داد جواب بوق نیسوم سر  

! جانم؟ سالم،-  

.دمیکش یقیعم نفس  

. عمو سالم.... س-  

! ؟یخوب دخترم، سالم-  

:گفتم و زدم یلبخند  

  ؟یخوب شما ،یمرس عموجون آره-

؟یداشت یکار دخترم، ممنون-  

:زدن حرف به کردم شروع آروم و دادم قورت رو دهنم آب  

.نبود بودمم خونشون االن ده ینم جواب زنم یم زنگ یهرج من! شماست؟ شیپ آتش عمو-  

.کنه قانعم کرد یسع عمو  

.رفتن رونیب دیشا-  

:گفتم هکالف  
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 اون از نکرد باز و در یکس زدم زنگ یهرچ منتظرم در یجلو االن تا صبح از! ؟یرونیب چه عمو-

. نداد جواب شمیگوش طرف  

:گفت شک با. بود دهیترس انگار عمو  

 زدم زنگ انقدر شبید یول داد ینم هم من یتلفنت جواب. کم کم ترسم یم دارم! چه؟ یعنی-

. دخترم میترسوند نجایا ادیب بگم دیبا شهینم ینطوریا بابا یا. داد جواب بالخره  

.دمیگز دندون به لب  

.نمشیبب خوام یم! ام؟یب منم دیبگ بهم نیکرد دعوت که وقت هر شه یم عمو-  

حتما حتما،-  

 

*** 

  نیآرت

 زنگ یصدا گهید تا وارید به کوبوندمش یم تونستم یم اگر. شدم رهیخ آتش یگوش به کالفه

.شه قطع آورش سرسام  

. شد پخش آالرمش دوباره چندم بار یبرا  

:دادم جواب کالفه و ناچار  

!بله؟-  

.دمیشن رو پدرش متعجب یصدا  
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! ؟ییتو جان نیآرت سالم،-  

:صحبت به کردم شروع یگرم با  

! خبر؟ چه جان؟ پدر یخوب-  

:گفت یجد  

!د؟ییکجا متشکرم،-  

. رونیب ما،-  

ست؟ین خودش دست چرا آتش یگوش-  

.کردم یا خنده تک  

 دمید که رو صفحه لنته،یسا شیگوش. بود من دست فشیک هست مانتو انتخاب ریدرگ خانوم واال-

. دادم جواب یتند  

. بست نقش لبم رو یشخندین کرد که یدعوت با بالفاصله و گفت یآهان مشکوک  

. نمتونییب دیبا امشب-  

:گفتم مشتاق بود خونه اون به رفتن یبرا یراه دنبال که من  

لیم کمال با-  

. ستین رفتهیپذ هم یعذر چیه نمتونیب یم شام هستم، منتظرتون شب من-  

.بردم یم لذت بابت نیا از بود خشم از پر صداش اون  

. دینباش نگران بله،-  
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. کردم قطع  

! بود؟ یک-  

.بود فوآد. دمیچرخ صدا سمت به  

:گفتم و زدم یپوزخند  

!. شوهر پدر-  

.داد باال ابرو یتا  

.گفته یزیچ مایس نکنه ؟یچ یبرا-  

:دمیپرس اخم با  

!چه؟ اون به-  

.کرد فوت کالفه رو نفسش  

.ازش ندارم یخبر چیه گفتم منم بود نگران گرفت، یم ازم رو آتش سراغ-  

.زنهیم یآب ریز کوچولو خانوم پس همونه-  

 

*** 

  آتش

 یبرا میا زهیانگ چیه گهید. شدم یم هالک داشتم یتشنگ و یگرسنگ از و بود زده خی پام و دست

.نداشتم یراه چون نداشتم فرار  
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.شده دیسف تیم مثل صورتم االن دونستم یم. دیلرز یم بدنم و خشک دهنم  

 که بودم حال یب انقدر. خورد یتکون حاال که بود مونده خشک در حرکت یب رهیدستگ به چشمم

. ندادم یتکون خودم به  

. سمتم کرد پرت رو بود دستش که ییغذا ظرف و زد یصدادار پوزخند دنمید با  

:گفت و انداخت اتاق وسط ساک هی همراه به و کیکوچ فیک هی  

. بابات خونه میر یم شو حاضر زود بخور، و غذات-  

:گفتم یخوشحال با باشم گرفته دوباره جون که انگار  

! کجا؟... ک-  

 و آبروت آره، آره. دادم تکون سر تند تند. رونیب زد اتاق از دادن جواب بدون و کرد نثارم یچپ نگاه

. دم یم نجات دستت از و خودم شده یمتیق هر به امشب برم یم  

. بهش گمیم و زیچ همه گفتم، یم بابا به دیبا  

. بود گرفته بغضم یخوشحال سر از  

!. یچیه خواستم ینم یچیه خدا از گهید کردم یم دایپ نجات امشب اگه  

 تند تند و کردم باز رو ظرف در. کنم تحمل نتونستم گهید اتاق محوطه تو کباب عطر دنیچیپ با

تاینها و شدم مشغول  

. دادم انیپا خوردن به و فرستادم صلوات و چهارم قاشق   

. افتاد فرش وسط داخلش یمحتوا تمام و تکوندمش عیسر و برداشتم رو یدست ساک  
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 شد جمع افمیق. یا قهوه یکتک مانتو و دیسف شلوار همراه به یمشک تخت پاشنه کفش جفت کی

. نداشت قهیسل هم لباس دنیخر تو  

.کردم باز رو در و شدم بلند جام از زور به  

کو؟ شال داره؟ مانتو نیا به یربط چه ساده اسپرت کفش! ؟یگرفت هیچ نیا-  

:گفت کرد یم کار شیگوش با که یحال در  

. کنم انتخاب اونم نداشتم وقت گهید ،یداشت که یروسر همون-  

:گفتم یعصب حرفش با  

! خوبه؟ حالت کنم؟ سر هینارنج و دیسف رنگش بیترک که یروسر لباسا نیا با-  

 بود شلوار بودم کردنش عوض به راغب که یزیچ تنها. بهم دمیکوب و در که بگه یزیچ خواست

.دمیپوش یم رو میقبل شال کفش و مانتو همون دیبا وگرنه  

 و برداشتم اتاق کنج از رو مینارنج مانتو بود، دیسف شرتیت که میریز کردم، عوض تند رو شلوارم

. گذاشتم سرم رو یروسر و کردم تنم  

:گفتم بلند و ستادمیوا حال وسط. رونیب رفتم اتاق از  

.ام آماده من-  

:دمیشن گوشم کنار رو صداش  

 ادین خوش مزاجم به که یکن یاضاف زر زر ،یبگ یزیچ یبزن یحرف یبخوا حالت به یوا اما م،یبر-

. کنم یم چارتیب اونوقت  

؟یچ ومدیم در خالفش کردم یم فکر که یزیچ اون اگه. بست خی تنم تو خون  
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. رفتم رونیب در از ازش زودتر و گفتم یا باشه پته تته با  

بایتقر و ستادیوا روم به رو. بپوشه و کفشش موندم منتظر  

. آسانسور اتاقک داخل داد هلم آروم   

 دلم. فشرد رو نکیپارک دیکل و داخل اومد. انداختم ریز به سر و چسبوندم رو خودم اتاقک کنج

 مثل بتونم بازم نه دیشا و باشه رفتنم رونیب آخرسن رونیب نیا دیشا و بود زده لک رونیب یبرا

.باشم رها گذشته  

.افتادم یوونیح چه ریگ که فهموندم یم بابا به دیبا امشب  

.بودم افکارم جیگ من و شد باز در هم باز امیب خودم به تا  

. بفرما-  

!.خوبه رون،یب برم من اول که دیرس یم شعورش. رونیب رفتم بهش کردن نگاه بدون  

. میشد رد ینگهبان کنار از کشون کشون و گرفت محکم رو دستم لحظه همون  

:گفتم یعصب دم،یکش دستش از رو بازوم زور به  

کنم؟ فرار خوام یم یکن یم فکر نکنه! ه؟یچ-  

.زد رو نیماش چیسوئ و کرد باز رو در رو به رو به رهیخ و کرد نثارم یشخندین  

.یدید منم یرو اون یدید و من اونوقت خودت، با اشهدت اونوقت فرار؟-  
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 همه نیا که بودم افتاده یک ریگ ایخدا. نشستم نیماش داخل و دادم قورت رو دهنم آب ترس با

! ازم؟ داشت پر دل  

واقعا که نیا به بودم مردد حاال  

. شم صحبت وارد نیآرت با یدوست در از نه ای کنم فرار   

. گرفت شیپ در رو بود تر باال بهشت از برام حاال که یا خونه راه و کرد روشن رو نیماش  

 مسلما

. نشد زده یحرف چیه شد یم پخش نیماش داخل که یتیال آهنگ جز   

 باشم توش بود آرزوم که ییجا به بالخره ابونایخ نیسنگ مهین کیتراف از بعد قهیدق  ستیب حدود

.دمیرس  

.زد یلبخند دنمید با نگهبان در، سمت دمیدو نیآرت به توجه یب و شدم ادهیپ نیماش از  

:گفتم بغض با  

. یباقر یآقا سالم-  

 هرچند منظره دلتنگ، من و داد یم انجام رو اش فهیوظ داشت اون. کرد باز رو در و دیجنب تند

. دمیکاو یم نگام با رو میقد یتکرار  

!خانم؟ نیخوب-  

.زدم یکمرنگ لبخند  

! ن؟یخوب شما-  
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.اومد خودش به هیثان چند از بعد و کرد نگام متعجب اول  

. دیبفرمائ خانم آره... آ-  

 و داشت یبرم قدم تند هم اون. برداشتم تند یقدما اکراه با. کردم حس کنارم رو نیآرت حضور

تاینها  

. داشت فاصله ازم قدم کی اندازه به   

:گفت یتصنع لبخند با گوشم کنار. دیکش رو بازوم که بودم ها پله کینزد  

 یزندگ پته که دینبا شه یم دعوا شوهرت با یوقت باش داشته استیس خانم، عروس گهید خب-

. آب رو یزیبر و یخصوص  

.میرفت باال ها پله از هم کنار دست به دست ناچار به. شد جمع افمیق  

. بزن لبخند-  

 اون نفع به هم باز که فشرد محکم چنان رو دستم مچ ندادم، یتیاهم. داشت زور و تحکم لحنش

.زدم لبخند  

 زود نیآرت. دیبوس رو هردومون سر. همانا بابا توسط دنمونیکش آغوش به و همانا در شدن باز

.بودم کرده خوش جا بغلش تو غشیدر یب یمحبتا محتاج همچنان من و کرد یریگ کناره  

. بود شده ذره هی برات دلم ییبابا-  

:گفت اخم با عقب اومدم  

. شترهیب حواسش دوماد واهلل ،ید ینم و بابات جواب مشخصه-  

:گفت و کرد استفاده سوء فرصت از نیآرت. نگفتم یزیچ و انداختم ریز به سر کردم بغض  
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.اس خونه یکارا ریدرگ کرده گل شیخانوم وقت چند نیا گهید ه،یحرف چه نیا جان پدر نه-  

.داد تکون سر و کرد براندازم متعجب بابا  

. شدم کنده جا از و دهیکش یکس بغل تو لحظه همون  

! تو؟ یبود کجا سالم،-  

.کردم کنترل رو خودم اما بگم بهش خواستم  

. بودم رونیب جا چیه-  

. فشرد بغلش تو و من محکم و کرد سکوت  

. بود من به چشمم نیآرت  

 یم لیتشک رو اعضا نفر چهار نیهم بابا، و مایس ن،یآرت من، فقط م،یرفت سالن به باهم یهمگ

. دادن  

.زدم یم پا و دست افکارم مرداب تو زیم به رهیخ من و بودن گو و گفت و گرم نیآرا و بابا  

! آتش؟-  

.گرفتم باال سر  

بابا؟ جانم-  

: گفت کمرنگ لبخند با  

. یشد تر الغر کنم یم حس-  

بودم؟ دهیکش یتشنگ و یگشنگ روز دو گفتم یم گفتم؟ یم یچ. زدم یپوزخند  
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.زدم یتلخ لبخند  

. گهید بابامه از یدور بخاطر-  

. یاصل در سمت رو راه سمت میبر زد اشاره بهم مایس  

 تو یلیخ بابا با دمید یوقت.  شدن صحبت گرم نیآرت و بابا دوباره. رفت و شد بلند جمع از زودتر

. مایس شیپ رفتم و شدم بلند جام از  هستن گو و گفت و حرف بحر  

. چشمشون از دور و سالن گوشه میشد یراه تند  

. زنه یم زار من یبرا افتیق یول دینفهم عمو! شده؟ یچ-  

.زدن حرف کردم شروع حال همون تو اما. هیگر ریز زدم گفت که و نیا  

. کشم یم یعذاب چه دارم یدون ینم شدم، بدبخت مایس-  

:گفت درشت یچشما با  

؟یچ یعنی-  

. شد پاره دلم بند مایس سر پشت نیآرت قامت دنید با  

ن؟ییپا دیاریم و کتم باال از خانوم مایس-  

:گفت ناراحت دنمید با نیآرت. کرد نگاه رو نیآرت اخم با و برگشت  

. نداره ارزش خدا به ،یکن یم هیگر چرا بابا یا-  

.زد اشاره مایس به رو  

.کنم آرومش من دیاریب و کتم شما تا-  
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:گفت اخم با مایس  

!؟یبرد باال کت مگه اصال ؟یداشت کت مگه-  

!. ایخدا. کرد یم ام چارهیب وگرنه بمونه و نره کردم یم دل دل  

.رفت باال تند بود دهیکش خجالت که مایس. کرد برانداز رو مایس غضب با نیآرت  

. عقب رفتم قدم دو و دادم قورت رو دهنم آب. شد تند نفسام   

 اون که بکشم غیج خواستم دیکش محکم و چوندیپ دستش دور رو موهام و برد پشتم رو دستش

:دیغر و داد قرار دهنم یرو رو دستش  

فقط کنم یم کارتیچ نیبب! نکن؟ اضافه زر زر نگفتم-  

.زد حلقه چشمام تو اشک  

. دمیکش یا خفه غیج کرد شتریب موهام دور دور، هی رو دستش چیپ  

! ؟یباش یخوب دختر یمهمون اول نیهم از ینتونست-  

. بود دهیفا یب کردم یم تقال یهرچ. فشردم اش نهیس یرو رو دستم  

.کنم یکار تونستم ینم و داشت درد انقدر نمونده سرم تو ییمو کردم یم حس  

. کنم یم ناکارت بدجور یزن یم گهید یکی شیپ و من یآب ریز یدار بازم نمیبب-  

. خوردن سر هام گونه رو اشکام  

! نه؟ ای یچغل یر یم بازم نه؟ ای آره-  
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 گرفت بغل رو من. شد کمتر و کم موهام رو از دستش فشار لحظه همون. دادم باال ناچار رو ابروهام

:گفت گوشم کنار و  

. ریبگ آروم-  

. کردم پنهون اش نهیس تو رو صورتم سرش، پشت بابا دنید با بزنم پسش خواستم  

 جمع و بحث جور هی و زد یم یحرف من از زودتر دید یم اشکمم بابا اگر که بود یآدم یعوضنیا

. شدم یم خراب بابا یجلو من تنها کرد یم  

! شده؟ یچ-  

:گفت یتصنع خنده با نیآرت  

. گرفته درد زانوش نیزم افتاد یچیه-  

.نشست ام شونه یرو بابا دست  

!.کرده ازدواج چرا ادیم در اشکش افتادن هی با هنوز یوقت من لوس گربه بگه ستین یکی-  

 یکس روز چند نیا دونست یم کجا از بابا.  نزدم دم و زدم زار صدا یب شد، شتریب اشکم شدت

. سمباده مثل بودم شده گل برگ از!. بکشه ناز که نبود  

. ننیبچ رو شام زیم بگم برم من-  

 یا گهید طرف به رو نگاهش دنمید با. عقب اومدم داد شدنش دور از نشون قدماش یصدا یوقت

. کشوند  

:دمینال بغض با  

. کنه لعنتت خدا-  
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 و بستم رو در. پله ریز ییشو دست سمت دمیدو ها پله یرو مایس کفش تق تق یصدا دنیشن با

. خوردم زیل آروم  

 یبتون که بود یبد حس یلیخ. دمیکوب یم سنگ یرو متدد رو مشتم ه،یگر ریز زدم بلند یصدا با

. بمونه نطوریا ذارم ینم من یول!. یباش نداشته یراه اما یبد نجات رو خودت  

. کردم امضاء رو خودم اعدام حکم یعنی کردم ینم یکار اگه امشب  

.دادم هیتک ییروشو به رو دستام و شدم بلند جام از  

:کردم تکرار خودم با  

. یش خالص دستش از امشب دیبا تو-  

. بره صورتم از یقرمز و  اشک اثر تا کردم صبر یا قهیدق پنج و زدم آب رو صورتم  

. شد دهیکوب در به یا تقه  

. خانم آتش خانم، آتش-  

.رونیب رفتم و کردم باز رو در کوتاه مکث با  

جانم؟-  

.زدم یلبخند. بود خونه یکارکنا از یکی  

  برم؟ حاضره زیم! شده؟ یزیچ-

:گفت آروم و کرد نگام متعجب  

. حاضره خانم، بله-  



 

 

Page | 199 

.دیکش یم غذا و بود نشسته بابا کنار. سالن سمت رفتم یمعطل بدون  

:گفتم یشاد یصدا با. کردم یم جلوه یعاد دیبا  

. اومدم من-  

.سمتم برگشت بود گرفته قرار من به پشت شیصندل که بابا  

.شد؟ یچ پات ،یاومد خوش-  

. نشستم نیآرت کنار و تر کینزد رفتم دمیبرچ لب  

.شد خوب که بود زیر درد نبود، یزیچ-  

. ختمیر ساالد یمقدار هی و برداشتم رو ساالد ظرف  

. نبود مایس از یخبر گشتم، چشم با  

! کجاست؟ مایس-  

:گفت آروم و کرد نگام شخندین با نیآرت  

. رفت اونم-  

. بره ادشی منم که باشه افتاده یاتفاق مگر بره و ناراحتم نهیبب مایس بود ممکن ریغ  

:گفت یمسخرگ با مزحک شخندین همون با نیآرت  

.بخور و ساالدت-  

!.رذله نیآرت خود کار رفتن نیا که بردم یپ  
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 خوردن مشغول کالفه آزادم دست با و دادم هیتک سرم به رو دستم!. بره جیگ سرم بود مونده کم

. شدن ساالد  

بایتقر رفت یم که یراه. کردم دنبال رو رفتنش چشم با. شدم نیآرت رفتن متوجه بعد هیثان چند  

!. بابا اتاق به شد یم یمنته   

رفت؟ کجا-  

:گفت و کرد نگام مشکوک بابا  

؟یناراحت یچ از تو. ییشو دست رفت دخترم؟ ستین حواست چرا-  

.شدم بلند جام از و ندادم یجواب  

باشه؟ ام،یم االن رمیم من بابا-  

. شدم دور اونجا از تند یقدما با. شد غذا خوردن مشغول و داد تکون سر  

! بابا؟ اتاق کینزد اومد که نبود پله ریز مگه نجا؟یا اومد چرا  

.کردم زیر و قدمام صداش دنیشن با  

. کنم پاک  بوده یک یبرا بدونم بگو بهم و خیتار و میتا-  

. دمیشن یم در پشت از رو صداش و بود باز مهین بابا اتاق در!. توهم رفت هام سگرمه  

. کنه کار یچ خواد یم نمیبب کردم  نگاه در یال از  

!. شد درشت چشمام. کرد روشن و ستمیس و نشست بابا زیم پشت  



 

 

Page | 201 

 نیا با شدت به بابا. نداشتم شیشخص لیوسا با کار و زیم پشت نشستن اجازه بابا طرف از من یحت

.بود مخالف کار  

. بابا سمت دمیدو آخر در و شدم دور اتاق از آروم. بود نیهم فرصت نیبهتر  

.داد تکون سر یسوال دنمید با  

. کشه یم سرک اتاقت تو داره یکی بابا-  

 رو در محکم بابا. میرفت اتاقش کینزد باهم. شد بلند جاش از مهیسراس و باخت رنگ حرف نیا با

بایتقر که فشرد  

. کرد برخورد وارید با   

!. بودم زده آب به گدار یب خدا یوا. شد بلند نهادم از آه یخال اتاق دنید با  

. ستین نجایا یکس-  

:گفتم که کرد نگام تیعصبان همون با بابا  

. بابا دمید خودم کن باور دمید خودم-  

 کمونینزد رو راه یانتها از کرد یم خشک رو دستش که یدرحال نیآرت. اومد ییدستشو در یصدا

.شد  

!شده؟ یزیچ-  

. دیکش یم نشون و خط برام چشم با. کردم نگاهش قفل دهن با  

:گفت بهش رو کالفه بابا  
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!. اومده دزد که نیا مثل-  

. کرد نگاه بابا به متعجب نیآرت  

! چطور؟! ؟یجد-  

:دیغر شده دیکل یدندونا نیب از بابا  

.ذاره یم دمم رو پا داره بد یکی وقته چند هی-  

. کرد قطع و نداد جواب. خورد زنگ شیگوشکه   بگه یزیچ خواست نیآرت  

:گفت لحظه همون که بزنم یحرف خواستم  

. میبر اجازه با اومده شیپ برام یمشکل من جان پدر-  

:گفت تیجد با و کرد نگام  

. شو حاضر بدو-  

:کرد باز لب از لب ناراحت بابا  

ن؟ینخورد شام کجا؟-  

:گفتم بابا از دییتا به زد یم گنجشک مثل ترس از قلبم  

. هنوز که مینخورد شام آره-  

:داد جواب و زد یزور لبخند  

. اومده شیپ یواجب کار زمیعز-  

بایتقر و گذاشت شونم پشت رو دستش  
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:گفت گوشم کنار آروم. داد هلم   

. شو حاضر زود نگو یچیه پس ینیب ینم و بابات گهید یبگ یزیچ یبخوا ادیب در کتیج-  

. کردم رها آزادانه سرم یرو رو میروسر و کردم تنم رو مانتوم. سالن سمت رفتم بغض با  

.کرد نگام متعجب بابا  

.نیموند یم خب-  

 من ذهن اما شدن زدن حرف مشغول و بابا سمت رفت نیآرت. نگفتم یزیچ و زدم یتلخ لبخند

. انتظارمه در یزیچ چه که بود ریدرگ و مشوش همچنان  

.دمیشن کنارم رو بابا یصدا. موندم نیآرت منتظر و برداشتم قدم در سمت به گنگ  

مخصوصا!. ها دیایب بازم دیبا. ذاشتم ینم وگرنه دیبر بدم اجازه ناچارم دوماد یحرفا نیا با واهلل-  

.بازه روت به خونم در یایب هم ییتنها دخترم گل تو،   

:گفتم اشک با و کردم بغلش. دیترک بغضم  

.شه یم تنگ برات دلم بابا-  

 گذاشت سکوت نشونه به اش ینیب یرو رو اش اشاره انگشت بود ستادهیوا بابا پشت که نیآرت

. بشم الل بودم ناچار و ندم پس نم من که نیا یعنی  

.دیبوس و میشونیپ و عقب دیکش و من بابا  

. لوس دختره نمییب برو بدو! ؟یچ یبرا هیگر-  

:گفت بلند یصدا با. بردتم کشون کشون و گرفت و دستم کنار اومد بابا پشت از نیآرت  
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. جان پدر خدانگهدار-  

. عاشق یکفترا خدانگهدارتون-  

 داد هلم میشد رد ینگهبان از که باهم. دیکش یم و من تند نیآرت. ختنیر یم محابا یب اشکام

:گفتم بلند مهین یصدا با. نیماش سمت  

. کن ولم توروخدا-  

. داخل نشست و در سمت زد چرخ محکم یقدما با. نیماش داخل داد هلم و کرد باز و شاگرد در  

. خب؟-  

. کردم نگاهش ونیگر یچشما با  

:زد داد بود شده قرمز تیعصبان از که یحال در قبل از تر بلند  

!چرا؟ یشد الل خب؟-  

:گفتم لرزون یصدا با  

!؟یچ-  

.بود کرده ورم تیعصبان فرط از گردنش رگ. کرد روشن رو نیماش و دیکش فرمون دور رو دستش  

  ؟ید یم آمار یریم من واسه حاال-

:زد داد و فشرد گاز یرو رو پاش  

.کنم یم آدمت اما یسرکش ،یسرخود! نه؟ ینشناخت هنوز و من-  

:زدم غیج و باال دمیکش رو مینیب. بود باال مرگ حد سر تا سرعتش  



 

 

Page | 205 

. نداره وجود تو از تر وونیح ن،یآرت خوره یم بهم ازت حالم درک، به-  

:گفت و کرد یکیستریه خنده  

 بزن گول و خودت. کنم یم آشنات مرور به اما یگ یم راست تو! نداره؟ وجود من از تر وونیح-

.احمق  

:دمیکش ادیفر قبل از تر بلند  

 و مادر اگه! ستین تو ریتقص نایا. افتادم ینم تو ریگ وقت چیه نبودم احمق آره، احمقم من آره-

.... .او ینم بار رذل انقدر بود سرت باال پدر  

!عمرم یلیس نیاول. شد شتریب بغضم. مخالف طرف شد پرت صورتم زد شیآت صورتم به که یداغ با  

!.بودم شده هم خور کتک  

 اشک گهید اما زدم یپوزخند انگشتم رو خون لکه دنید با دم؛یکش لبم گوشه رو شصتم انگشت

.ختمینر  

.نبود گو جواب هیگر آدم نیا مثل یسنگ دل یبرا  

:گفتم آروم یصدا با. انداخت ینگاه مین  

! ؟یدار بزنم دست کردن یزندون جز به دته،یجد یهنرا از نیا-  

.دیکش یعصب و تند ینفسا  

. ینیب یم و بزن و دست اونوقت خونه میر یم-  

! بود؟ یلیس نیهم فقط ای بزنه کتکم خواست یم. دیلرز ترس شدت از بدنم ناخودآگاه  
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 کی تنها و بود شده فراموشم نیماش مرگبار سرعت گهید. بود شده خشک ترس شدت از دهنم

.زد یم زنگ ذهنم تو زیچ  

!. شم ینم قبل آتش اون گهید من  

 موند یم زنده اگه اون میکن تصادف خواست یم دلم باشه رومون به رو یمانع هی خواست یم دلم

.داشتم تیرضا مرگ کام به رفتن من  

.داشت نگه یا گوشه! م؟یبود دهیرس یعنی. دمیچسب یصندل به نیماش سرعت شدن کم با  

.خونه میدیرس کردم فکر که بودم دهیترس انقدر کردم نگاه اطراف به و دادم قورت رو دهنم آب  

 قدم نیماش کینزد یکیکوچ یمعدن آب دنیخر با رفت؛ وسکیک سمت به و شد ادهیپ نیماش از

. برداشت  

.خورد تکون نیماش که بست محکم چنان رو در و داخل نشست  

. نیماش پشت کرد پرت آخر در و دیکش سر ضرب هی و آب یبطر. کردم یم نگاهش یچشم ریز

. ره یم کلنجار خودش با داره بود مشخص د،یگز لب. فشرد محکم و دیکش فرمون دور رو دستش  

. دمیدزد و نگاهم عیسر که کرد نگام  

... . اما بگه یزیچ و ارهیب در دلم از بخواد االن داشتم توقع  

فعال حداقل من یبرا. زدم یپوزخند  

. شد کنده جا از نیماش هم  باز و گذشت برق مثل کوتاه قهیدق چند. نبود داستانا نیا از یخبر   

 ادهیپ تند. کرد پارک یا گوشه رو نیماش هیثان چند از بعد. نبود یا فاصله و میبود خونه کینزد

 ازم دمید یوقت انداخت یزیر نگاه. فراره قصدم نکنه فکر تا کردم صبر کمی بستم رو در شدم،
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 یوقت حاال گشت یم پشت بود انداخته که یبطر دنبال و دیچرخ عقب، رفتم قدم هی شده مطمئن

.کنم فرار بود  

 همون تو دنیدو به کردم شروع برداشتنشون بدون آوردم، در رو کفشام و گرفتم محکم رو فمیک

. بود افتاده شمار به نفسم.  دمیدو یم باز اما شدم پام کف شدن زخم متوجه حال  

 که یا شکسته یها شهیش یرو از هوا یب. داد یم دنبالم دنشیدو از نشون سرم پشت یپا یصدا

 استخونم و مغز تا رو درد. پام تو رفته شهیش که دمیفهم و شدم رد بود افتاده  زباله سطل بغل

. کردم حس  

 سکوت آسفالت یرو کفشش شدن دهیکش یصدا و دنیدو از تندم ینفسا یصدا فقط ابونیخ تو

. شکوند یم  

 کف رو خون رد که کردم نگاه قدمام به. بخوام کمک ازش که نبود چکسیه ختم،یر یم اشک آروم

. انداخت یم آسفالت  

.کردم شتریب رو سرعتم یسخت به بود گذر حال در آروم یلیخ که ینیماش دنید با  

 انگار. خانومه هی راننده شدم متوجه رفتم تر کینزد که کمی. شدم خوشحال زد، باال نور دنمید با

. آوردم یدرم بال داشتم  

 کنم باز خواستم و نیماش در اومدم خودم به. بود دنیدو حال در دور از نیآرت ن،ییپا داد رو شهیش

:گفتم تند. بود قفل اما  

.بشم نتیماش سوار بذار توروخدا توروخدا خانم-  

:کرد نگام تعجب با  

! خانم؟ خوبه حالتون چرا؟-  
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:گفتم بلند  

. کن باز و در توروخدا شم سوار بذار خانم-  

:زدم غیج. دیرس نیماش کینزد نیآرت. زد رو قفل لرزون یدستا با. بود دهیترس هم خودش  

. برو کن روشن و نیماش نده و جوابش-  

. نکرد ییاعتنا اما  

. جناب بله-  

:گفت صورتش تو تیعصبان از ینشون بدون تمام مهارت با  

  د؟یکن ادشونیپ شه یم-

.باهاش؟ نیکرد کاریچ بده، یلیخ حالشون اما-  

.شدم شکه زد که یحرف با و بست نقش نیآرت لب رو یکمرنگ لبخند  

اصال. هست نمیماش تو اش پرونده دیخوا یم اگه ان وونهید شدن، مرخص تازه شونیا-  

اصال ،  

.دیکن صبر لحظه چند یکار چه نیا   

.درآورد قرص بسته چندتا و کتش تو برد دست  

لطفا زنه یم بیآس بهتون. هست قرصاشون از چندتا نمیا-  

. دیکن اش ادهیپ   

:گفت قرص به کردن نگاه بدون یحت لوح ساده دختر اون  
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. ترسم یم من واهلل دیکن اش ادهیپ خودتون-  

.گذاشتم اش شونه یرو رو دستم  

. ستمین وونهید من خدا به گه یم دروغ-  

بایتقر رو بازوم در شدن باز با. زد رو نیماش قفل و کرد نگام ترحم با  

. رونیب دتمیکش و کرد مچاله دستش تو   

. خانم خدانگهدار-  

. شد دور ازمون و گذاشت گاز رو پا بالفاصله بود نیهم منتظر که دختره  

:گفتم بلند تند ینفسا با  

. یرذل یلیخ ،یپست یلیخ-  

. رفتم یم راه همراهش پام کف درد از لنگون لنگ و دتمیکش یم تند تند  

نه؟ یخوا یم کتک! بازم؟ یکن یم فرار-  

.کنم رها دستش از رو بازوم بودم تالش در و ستادمیوا سرجام  

 تیحال چطور خوره یم بهم ازت حالم. کن ولم توروخدا امینم اونجا گهید من کن ولم کن، ولم-

!.خدا به کشم یم و خودم کشم یم و خودم. کنم  

 دندون. انداخت نگهبان به نگاه هی و من به نگاه هی میشد که در کینزد. کشوندتم یم توجه یب

.برد پام ریز رو دستش و کرد یا قروچه  

  ؟یکن یم کار یچ-
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.داد تکون یسر خون دنید با و افتاد نیزم کف به نگاهش و کرد بغلم   

. کن ولم-  

:گفت و کرد گذر ینگهبان از رو به رو به رهیخ لب به پوزخند  

!. کنه یفکر یکس خوام ینم فقط ستمین کردنت بغل مرده کشته-  

.کردم نگاهش سیخ یچشما با  

  آره؟ گره شکنجه! ادهیش ها طبقه نیا از یکی تو بفهمن یترس یم! نکنه؟ یفکر چرا-

. کرد باز رو آسانسور در و زد یشخندین  

.راحته تو سمت از من یبرا اما!. شکنجه یگ یم رو ساده یزایچ نیا که ینشد شکنجه-  

 یغیج. آسانسور یکیسرام سرد وارید به پام کف محکم برخورد با. میشد آسانسور اتاقک وارد

. دمیکش  

.دیکش کنار کمی رو پام. بود افتاده پام کف از خون رد که انداخت آسانسور یانتها به ینگاه  

!کنم؟یم ات شکنجه من-  

.  افتاد صورتش به نهییآ از نگاهم که چرخوندم مخالف طرف رو سرم  

:گفتم آروم  

.اس شکنجه نایا شدم بزرگ آرامش تو که یمن یبرا آره-  

.فرستادم خودم  به یلعنت لب ریز و فشردم رو چشمام. کرد یتالق گردنم با داغش و قیعم نفس  

. کرد باز رو در میرفت واحد سمت. آورد یفشار در به آرنج با قهیدق چند از بعد  
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 نگاه با چشمام به رهیخ کم فاصله تو و سمتم کرد خم سر. کردم نگاهش شده حبس نفس با

:گفت یبرزخ  

. بدم نشونت رو یواقع شکنجه یخوا یم-  

 پر گاه شکنجه نگاهش تنها نداشت خبر و  برپا یطالطم چشماش تو. دادم قورت رو دهنم آب

.بس و بود یدرد  

 

. برداشت رنگ یمشک یها کاناپه سمت به قدم دو و بست رو در پا با. دیگز دندون به لب  

. بود تیکاف نقدریهم امشب-  

. بود کرده فروکش حاال که بودم یخشم دنبال چشماش تو رهیخ و کرد خم رو دستاش آروم

.داد سوق چشمام به گوشم کنار از رو نگاهش  

 کاناپه رو انداختتم و کرد رها رو دستش آن هی بودم بهش رهیخ گنگ که من و زد یشخندین

یدرد از و دادم فشار هم به محکم رو چشمام  

:دمینال شد وارد کمرم به که  

. بهت لعنت-  

:گفت بلند و خچالی سمت کرد حرکت  

!. نهیا تو وضع و نطوریا اعصابم من االن شد باعث که یکس به لعنت-  

:کردم زمزمه آروم شد یم روونه اشکام صورت یپهنا از که یحال در  

. بخورم دیبا من و چوبش که کرده ظلم بهت ام خانواده تو یک-  
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 فندک. کمینزد اومد  گاماس گاماس کرد یم روشن که همونطور و گذاشت لبش کنج گاریس نخ هی

:دیغر و کرد پرت روم به رو یعسل زیم به رو  

!. نیهم! فقط یش خفه که خوبه چه کردم و حالت تیرعا یلیخ امشب ببند، و دهنت فقط آتش،-  

.زدم یهق و پوشوندم دست با رو صورتم  

:گفتم مقطع نیح همون تو  

. شدم... ش سته... خ خدا به... ب-  

:دمیکش غیج اشک با. زدم پس رو اشکام و دمیکش صورتم به رو دستام  

. شدم خسته خدا به کنم، تحمل ینطوریا تونم ینم-  

. صورتم تو کرد پرت رو گارشیس دود و بهم شد رهیخ ز،یم رو نشست. زد گاریس به یمحکم پک  

! بزارم؟ آزادت و کنم رهات کمی خوام یم-  

. بزنه یحرف تا موندم منتظر و شدم رهیخ چشماش به ملتمسانه  

! نه؟ ای یکن یم قبول داره؟ شرط هی-  

. دمیکش باال رو مینیب  

  ؟یشرط چه-

.سمتم شد لیما و کرد یکوتاه مکث. شد جمع ام افهیق که کرد خاموش دستش کف تو رو گاریس  

یکن یهمکار من با بابات طرف از دیبا-  
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.کاناپه به دادم هیتک و دمیکش عقب رو خودم سخت. آوردم یفشار دستام به  

:گفتم یدار خش یصدا با اخم با  

؟یچ-  

.نشست صاف کرد تر رو لبش زبون با  

.بدونم خوام یم داره تیفعال توش هم شتریب و مهمه براش که ییجا-  

کردم. درشت چشم   

. بزنم و بابام رآبیز یخوا یم تو ؟یگ یم یچ-  

:داد و جوابم یمسخرگ با و کرد یا خنده تک  

!. ستین نطوریا تره مهم شوهرت اما یگفت که یهمون گفت شه یم آره-  

:دمیتوپ دمیلرزیم خشم شدت از که یحال در و شد تند نفسام  

 باهات خوشش برخورد و اعتماد همه اون با بابام کمه؟ فهمت و عاطفه انقدر! کمه؟ انقدر شعورت-

 من یجلو یدار االن که اندازه ینم تفم تو یساال و سن هم یجلو اون! خبره؟ چه یکرد فکر تو

!.یپست یلیخ یزنیم و حرف نیا دخترشم که  

:گفت آروم و کرد نگام رهیخ قهیدق چند  

... .نظرم به فقط نظرما به گم یم من یول! بابات از یزنیم حرف مطمئن یلیخ-  

:گفت یا گهید ی نقطه به رهیخ و گرفت دندون به رو لبش گوشه  

. هیرذل هر از تر رذل و  یپست هر تر پست-  
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:داد ادامه و بهم شد رهیخ  

... .جن چه یجسم چه کنهیم یدزد ملت هی از هست میفیکث آدمه-  

. داد قورت رو حرفش یباق صورتش رو دستم اومدن فرود با و بده ادامه نذاشتم  

:دمیغر ام شده دیکل یدندونا نیب از  

 باشه حواست تا زدم نمیا نکن، فیتعر زننده لحن نیا با پدرش از یدختر چیه یجلو چوقتیه-

!.دارم باهاش یصنم چه من و هست یک مرد اون  

.نداشتم تحمل گهید من اما یشگیهم پوزخند هم باز و دیکش لبش گوشه رو دستش  

 اتاق، سمت دمیدو و نکردم ییاعتنا اما هوا رفت غمیج قدم نیاول. شدم بلند جام از یزار حال با

. بود آورد عذاب وجود هی کنار بودن از بهتر حاال که یزندون  

.بود شده یخون کف کل و بودن رفته فرو پام داخل کامل حاال ها شهیش  

. نیزم رو خوردم زیل همونطور و یوارید کمد به دادم هیتک  

.شد باز اتاق در لحظه همون  

. نشست پام کنار و داخل اومد یا جعبه با  

! یمغرور و سرکش و خودسر ،یکن یم لجن جارو همه-  

. نداشتم یرغبت چون نگفتم یزیچ و انداختم ریز به سر  

.کرد بلند رو پام  

.ارمیب در هارو شهیش خورده نیا من تا بکش غیج یخواست هرچقدر! حقته یول داره درد-  
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 مشت، دستام شهیش تکه هر درآوردن با. ها شهیش درآوردن به کرد شروع آروم آروم پنس با

. دمیکش یم قیعم ینفسا و دادم یم فشار هم یرو رو چشمام  

.کردم استفاده فرصت از. کنه پاک رو روش خون و یضدعفون دستمال با و عقب دیکش رو پنس  

!؟یبرگردون یتون یم هم یجون گرفتن جون جز ،یبلد هم کارا نیا از یبود نگفته-  

. شد مشغول دوباره فشرد دست تو رو پنس. نداد یجواب  

:گفتم آروم بودم بسته رو چشمام درد از که یحال در  

نداشت؟ جواب حرفم-  

.وفتهین نظر از یا شهیش خورده تا کرد یم کاوش رو پام کف دقت با هم باز و نداد یجواب  

.بست رو پام دور بانداژ با و گذاشت یا پنبه. گذاشت جعبه داخل رو پنس  

قایدق. زدم چسب خودم و عقب دمیکش رو پام و برداشتم رو چسب  

.کرد یط رو بود کمتر نسبت به زخمش که پام یکی اون یرو و روند نیهم   

. دیکش یقیعم نفس و عقب رفت کارش اتمام از بعد  

 تو مثل یدختر یبرا منتها نبود زخم هم آنچنان شه؛ میترم پات کف پوست بافت تا نرو راه ادیز-

. شترهیب شدتش خوردنم ریت از  

.زدم صداش که بره برداشت رو جعبه  

!ن؟یآرت-  
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. سمتم دیچرخ و کرد فوت رو نفسش  

 رو کار نیا اما کنه رها خودم حال به و من تونست یم اون یول داشتم ازش یپر دل که نیا با

.نکرد  

:داد جواب یهروقت از تر آروم و دیکش سمتم رو نگاهش  

!بله؟-  

:گفتم یجد و چرخوندم محالف طرف و صورتم  

. ممنون-  

!.سرکوب بازم غرور، بازم ر،یتحق بازم. دمیشن رو صداش کوتاه هیثان چند از بعد  

!. خودم چه خودت توسط چه جاشه سر هم خوردنت کتک و یزندان صورت هر در-  

.کردم براندازش لبخند با. دمیکش هم یرو رو دندونام  

!کرد تشکر فشونهیوظ یهرکار که ییآدما از دینبا داد نشون حرفت نیا-  

.زد یور هی لبخند  

 بپوسونمشون دیشا کنم یم یدار نگه خوب کنم استفاده سوء خوام یم که یابزار از شهیهم من-

. الزمن برام چون برم ینم نیب از اما  

؟!بودم اش استفاده سوء لهیوس من یعنی. اومد ینم در خونم زدنیم کارد حرف نیا دنیشن با  

. بس و بود دیسف وارید روم به رو امیب خودم به تا اما بدم رو جوابش خواستم  

. بود خصلتش. کارش یپ رفت یم سوزند یم رو آدم وجود و زد یم که رو حرفش  
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*** 

نیآرت  

.بودم شده کالفه فوآد یایباز جیگ سر از  

 کم هی فقط کم هی ،یبود گفته اشتباه بهم و خیتار پسر ؟یباش داشته دقت ذره هی وفتهیم یاتفاق-

. شد یم دود هام نقشه تمام دمیجنب یم رید گهید  

:داد جواب شهیهم از تر الیخ یب  

. داداش گذشت ریخ به که حاال-  

 ،یکن یم یباز عروسک یدار انگار نکن برخورد یجور هی نباش بال فراق و الیخ یب انقدر فوآد-

!. یدیفهم خوب و نیا سال چند نیا تو خودتم ستین یباز بچه هیقض نیا خب؟  

:گفت یعصب و شد تمیجد متوجه یحدود تا تمیعصبان از   

.بابا یا گهید کن ول! حله؟ کنم یم دقت گهید خوبه؟ کردم غلط باشه گه،ید کن ولمون داداش-  

.دادم تکون سر  

کردم؟ غلط یگ یم تو ریبگ یجد گم یم من-  

. گرفت آروم  

!.رفته وسط نیا سرم من بفهمه یزیچ یکس اگهنیبب نه؟ ای لمایف شده پاک االن خب،-  

. آره-  
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 همه از شتریب توش که یا لونه بتونم تا بودم یحل راه دنبال. کردم قطع و یگوش یحرف چیه بدون

! چطور؟ اما کنم دایپ رو فعاله  

.داد ینم پس نم من به ایراحت نیا به هم آتش  

 

*** 

 

 داد ینم اجازه غرورم یطرف از ببرم، شیپ کارم از یا ذره بودم نتونسته هموز و بود گذشته روز دو

. بده نشونم یالعمل عکس چه قراره دونستم ینم نطوریهم و بگم آتش به هم باز که  

 تا الم و گذروند یم اتاق داخل الیخ و فکر تو روز و شب. نداشت یآزاد یبرا یا زهیانگ انگار اونم

 باعث که زد یم هم یزبون شین کالمام، کهیت ونیم اوقات یبعض حال نیا با اما زد ینم یحرف کام

.قبله سرکش آتش همون آتش نیا کنم فکر شه یم  

 یزخم یپا اون با دونستم یم یول کردم ینم قفل و ذاشتم یم باز رو اتاق در بودم خونه که یزمان

 دیبع یزیچ هم هست اش پروده دست که آرا مهبد دختر از اما بده انجام تونست ینم یکار ام

.نبود  

.برداشت قدم اومد لنگون لنگ. ختیر بهم هام معادله تمام اتاق در شدن باز با  

. داره درد کمی آخ-  

. کرد رها رو خودش و اومد سمتم کاناپه نیتر کینزد سمت   

. شیآخ-  
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.کردم اخم  

!؟یبخور تکون جات از گفت یک-  

:گفت و ورد یزور خنده  

. دارم باهات گهید حرف هی االنم. خودم خواسته با خودم اجازه با خودم-  

. کردم نگاهش منتظر  

 و یخوا یم که یزیچ منم م؟یآزاد تو هست ینیتضم چه که نیا و هیچ من با مشکلت بگو بهم-

. گم یم بهت  

.شد یول شد رید درسته. بزنم یدل ته از لبخند خواست یم دلم  

 نهیا فرقش گخید یول. قفست به یبرگرد دیبا بازم بعدش چون یستین قفس از رها مرغ نیبب-

 یبر یتون یم. هستم کارات تمام مراقب اما کنم یم اعتماد بهتم یکن یم اعتماد بهم میقیرف باهم

. یبرگرد دیبا بازم اما یبچرخ یبگرد رونیب  

. کرد یاخم  

!؟یچ یعنی-  

ناچارا دونستمیم  

:گفتم نیهم یبرا کنه یم قبول   

. یباش داشته یآزاد زارمیم قبالش در منم. میباش داشته یهمکار باهم دیبا که نیا یعنی-  

:دادم ادامه. کرد نگام کالفه  
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 نیچن نه و هست یفرصت نیهمچ نه گهید وگرنه یبگ و جوابت یدار وقت االنم نیهم-

!. یشنهادیپ  

.کرد نگام درشت یچشما با  

... .اما-  

.بده ادامه نذاشتم  

 و بودن یزندان خودت گهید هم ینگفت ،یگفت یگفت و نظرت گهید قهیدق کی تا گفتم، که نیهم-

!.یخواست  

:گفت لرزون یصدا با هیثان چند از بعد و انداخت ریز به سر. دیکوب یصندل نرمه به رو مشتش  

. گناهه یب بابام-  

. زدم یلبخند  

؟!کنم ثابت اگر-  

:داد جواب یجد  

!.یبگ تو یهرچ اونوقت-  

:گفتم و دادم تکون یسر  

 هیثان چند. کم کم یفهم یم هم زیچ همه نیب نیهم تو کن قبول تو شهینم ضررتون به یزیچ-

نه؟ ای آره تمومه وقتت گهید  

:کرد زمزمه و گرفت آسمون به رو رو، سرش  
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. قبوله باشه قبوله،-  

 دستم تو رو چونش انگشتم با و شدم بلند جام از. بست نقش لبم رو یا مندانه روزیپ لبخند

. فشردم  

 یدون یم خودت نباشه گرانید به من دادن آمار و کردن یچغل همراه کردنت قبول نیا دوارمیام-

!. که  

. زد پس و دستم دستش، با و کرد نگاه چشمام به  

. دونم یم-  

:گفتم و ستادمیوا بهش پشت  

! ؟یکن کمک من به دیبا االن نیهم از کن شروع خب-  

.دیکش ادیفر بلند داد یم تکون رو پاهاش یعصب  

!بگم؟ بهت دیبا و یچ-  

:گفتم آروم گوشش کنار شدم خم  

.بدونم ضعفش از تونم یم که یهرچ... و مهمه یلیخ براش که ییجا بابات، قرمز خط-  

. داد ماساژ رو هاش قهیشق آروم و آورد باال رو دستاش  

. کنه ینم بهت یکمک چیه بگم که یزیچ فهمم ینم خدا به فهمم ینم-  

.ستادمیوا صاف  

. بده جواب هیحاش برون و دمیپرس که یسوال باش نداشته یکار من به تو نشد، گهید نه-  
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:گفت یجد و کرد بلند سر. دیکش زانوش به رو دستاش کف  

. یخوا یم که یزیچ قبال در دارم یشرط منم پس-  

. باال دادم رو ابروهام  

. دادم یآزاد شرط بهت من ندار، بر دور-  

:گفت مغرور و انداخت باال شونه  

. میراض بودنم یزندان به منم پس-  

. کردم ینم قبول اگر بود سکیر یطرف از و بگذرم یراحت نیهم به تونستم ینم  

!.نباشه یمهم موضوع آنچنان شرطش هم دیشا   

.قبوله نباشه سخت اگر-  

. شد یم دایهو لب رو که بود اون یروزیپ لبخند نباریا  

. دوختم چشم بهش منتظر  

 یتیاهم اما شد جمع اش افهیق درد از. برداشت توجه یب و محکم رو اول قدم. شد بلند جاش از

:زد لب شمرده شمرده چشمام تو رهیخ و ستادیوا ام نهیس به نهیس. نداد  

 شیپ فرانسه برم یبزار یزود به و میش جدا هم از کارت شدن تموم از بعد  دیبا اما گم یم بهت-

! اریرام م،یمیقد عشق  

. زدم یپوزخند  

!. کنه ینم یا شرمانه یب درخواست نیهمچ شوهرش از زن هی-  
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 ینم ییاعتنا پاش زخم به یا ذره و کنه یم تحمل و درد چطور دونستمینم. زد یور هی لبخند

:کرد زمزمه گوشم کنار و ستادیوا پا پنجه رو. کرد  

واقعا که اس شرمانه یب یشوهر یبرا-  

.همخونه نه باشه شوهر   

.گرفتم مشت تو رو فکش و آوردم شونش به فشار. نکردم تحمل و شدم یعصب  

بدم؟ نشونت هم رو یواقع بودن شوهر یخوا یم-  

. شد جمع هم تو اخماش حرفم نیا با  

. رونیب دیکش مشتم از رو چونش  

نه؟ ای قبوله خواستم ازت شرط دوتا ؟یکن یم رم چرا چته؟-  

:گفتم بهش کردن نگاه برون و کردم یا قروچه دندون  

. ...ییجدا مورد در و! میریم باهم یرینم تنها اما برمتیم گهید هفته چند تا ارتیرام شیپ-  

:دادم ادامه شخندین با و بهش شدم رهیخ  

. خدا امون کنم یم ولت شد تموم کارام اگه باهم میدار کار ها حاال حاال-  

.کرد براندازم جمع افهیق با  

. دوارمیام-  

.فشردم رو بازوش که بره برداشت قدم  

شد؟ یچ باز چته؟ آخ،-  
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. نهیبش تا دادم هلش و آوردم شونش به یفشار دست با و مبل سمت کشوندمش  

! ؟یکن یم فرار یدار چرا یبگ بود قرار-  

. کرد باز دهن رو به رو وارید   به رهیخ کوتاه مکث با. کرد فوت رو نفسش کالفه  

 برم نداره حضور که یزمان ندارم اجازه منم یحت. قرمزاشه خط از یکی یبود که یاتاق همون-

.حساسه شدت به چون بکشم سرک و اتاقش داخل  

! کنه؟ یم کار یچ اونجا یدون یم-  

:گفت یعصب و کرد بلند سر  

شه؟ یم دتیعا یچ یبدون نارویا آخه-  

:گفت یمسخرگ با. کردم تکرار دوباره رو سوالم  

 یعنی شه یم محسوب هم کارش اتاق ؟یدیکش یم سرک اتاقش تو یداشت یوقت نبود مشخص-

. ستین مهم برام موضوع نیا ادیز منم و ده یم انجام رو کاراش  

.زدم یور هی لبخند  

!. اتاقش داخل یبر ستین یوقت ذاره ینم چرا که نشده سوالت حاال تا یعنی-  

گفتد غرور با  

 بزرگ نطوریا تو. زدن در رو یحت موارد نیا رو حساسه و منضبط یلیخ بابام. شهیشخص اتاق-

واقعا و گرفتم ادی شعور نطوریا بابام از من اما ستین مهم و هیعاد برات که یشد  

. ارزشمنده برام هم   
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.زد غر و انداخت ییپا تا سر نگاه اخم با خنده ریز زدم اراده یب  

نه؟ بود دار خنده یلیخ! چه؟ یعنی وا-  

:گفتم و گرفتم رو خندم یجلو  

!. گهید ینینب و اشیکار گند تا شد وارد شعور در از پس-  

:گفت بلند و کرد مشت رو دستاش  

 تو سرش پشت باشه آخرت دفعه هست یریخ آدم یبابا ؟یدیفهم یکن یم یکار گند خودت-

. گم ینم یچیه یه!. یکن یم نیتوه من یرو  

.دادم تکون یسر تاسف یرو از  

! کجاست؟ یبعد ارزشمند لونه. ستین مهم-  

.کرد نگام یبرزخ  

. کن صحبت درست-  

. کردم نثارش یچپ نگاه  

... .اما هست گهید جا هی-  

خورد رو حرفش یباق و کرد بغض  

! خب؟-  

:گفت آروم و دیکش قیعم نفس چندتا  

قبال که یمیقد خونه هی-  
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 البته که اونجا رهیم دلتنگه بابا که یزمان یمیقد یچوب خونه هی. میکرد یم یزندگ اونجا مامانم با 

.ادیب کارت به نکنم فکر  

.روش به رو زیم رو نشستم  

فعال بگم دیبا! بعد تا کنه یم تیکفا جا نیهم تا-  

 رونیب یبر قیرف یکی اون و قیرف یکی نیا و فوآد و مایس با اگه نکن فکر مراقبتم یول یآزاد 

.یسوزوند و خودت قتیحق در تله یانداخت و من یکن فیتعر  

:گفت آروم و دیگز دندون به لب  

 فرار دستت از تونم ینم که سرم تو یبکوبون پتک مثل ستین الزم طرفم یادیش چه با دونم یم-

.کنم  

.دمیکش گوشش کنار دستم با خورد یم تاب صورتش یرو یلجباز با موش تار  

!.دشمن نه ادهیش یکس نه یبزار کنار رو تیباز تخس اگه-  

 که بود کرده یقرار یب انقدر وقت چند نیا. آورده رو آرتا فوآد شدم متوجه در زنگ یصدا با

 آتش یپا به یقفل تونست یم یطرف از نجایا ارمشیب شدم مجبور ناچار بودم شده کالفه خودمم

 و یسر خود ریدرگ محبت و وجدان از هم آرتا بخاطر که نبود دیبع کردنش؛ فرار یبرا باشه

!. شه فرار یبرا اش یسرکش  

 زود که کردم اشاره دنشید با بود در پشت که فوآد. کردم باز رو در کوتاه گام چند با و شدم بلند

. دتشید یم دینبا آتش چون بره  

. کرد براندازم خندون یلبا و درشت یچشما با آرتا و اتاقک داخل رفت زود فوآد  
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.داداش سالم-  

.کردم زمزمه گوشش کنار. بغلم دیپر و نداد مجال شدم خم زانو رو  

. کوچولو موش سالم-  

:گفتم و عقب دمیکش رو آرتا. گذروند نظر از رو حرکاتم اخم با آتش  

! نباشه؟ نگران یمن شیپ یگفت خانم حاج به-  

 آتش به نگاهش که تا گذروند نظر از رو خونه یجا همه چشم با و کرد نییپا باال رو سرش تند تند

.افتاد  

. آرتا سمت دیدو تند لنگ لنگ و شدم بلند جا از آتش. دنیکش یا خفه غیج هردوتا  

  ؟یبود کجا من، بگردم دورت یوا-

. فشرد بغلش تو رو آرتا و نیزم رو نشست  

:زدن غر کرد شروع یخلق کج با آرتا  

. آتش شده تنگ برات دلم بهش گفتم وقته یلیخ من بده یلیخ یداداش-  

.دیکش آرتا ینیب به رو شینیب یپهن یلبخند با و عقب دتشیکش   

!من؟ یفرفر مو تو یبود کجا آخه-  

.گرفت قاب رو آتش صورت کشیکوچ یدستا با و گرفت جبهه مردونه حالت با آرتا  

! ؟یکرد هیگر انگار چرا شیآت-  

:گفت آروم و دیکش سمتم رو اش رهیخ نگاه آتش. دیماس هردومون لب رو لبخند  
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. خندم یم شهیهم گهید یاومد تو که االن اره؟یب در تونه یم و من اشک یک-  

. شد جمع افشیق پا درد از و بلند جام از آتش  

  ان؟ یزخم پاهات شیآت یآبج-

. کرد نثارش یکمرنگ لبخند و فشرد هم به آره نشونه به رو پلکاش اتش  

:گفت متعجب آرتا برنداشته و اول قدم اتاق سمت به دست تو دست  

.داره گناه کنه یم درد پاهاش کن بغل و یآبج تو ،یداداش تونم ینم که من-  

. کوچولو آقا سالمه پاهام نه-  

 چقدر و بودن شده باز پاش یها هیبخ. اومدم خودم به خون لکه دنید و یبعد قدم برداشتن با

!. بود شق کله و مغرور  

. عقب رفت قدم هی که کشینزد رفتم  

:کردم زمزمه گوشش کنار کش،ینزد رفتم و کردم اخم  

. کنار بزار و یلجباز بچه نیا یجلو حداقل-  

 و کردم باز رو اتاق در. خودم اتاق سمت کردم حرکت بار نیا. کردم بغلش و پاش ریز بردم دست

.شد یم شتریب اخمش لحظه هر و گرفت نظر ریز رو اتاق تمام یرکیز با. داخل رفتم  

.برداشتم رو هیاول کمک جعبه و خوابوندمش تخت یرو آروم  

. کرد باز لب از لب یعصب  

  ؟یشد میزندگ وارد نقشه با یعنی بُرد؟ یرو منه عکس اون-
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. کردم باز آروم رو چپش یپا باند و ندادم یجواب  

:دیغر قبل از تر بلند  

!. یزد خط قرمز کیماژ با رو من عکس و یچسبوند برُد یرو بابامم عکسه-  

. کردم شیعفون ضد و دمیکش رو نیبتاد آروم  

 اومدم و شد بلند تخت رو از که بکشم کنار رو هیبخ نخ خواستم برداشتم یچیق با همراه رو پنس

. نییپا  

:گفت پر یچشما با  

. شم یم وونهید دارم من ه؟یچ هیقض بودن؟ نقشه نایا-  

.کشینزد رفتم کالفه و شدم بلند  

. نگو پرت و چرت انقدر تخت رو بخواب-  

.دیکش ادیفر و ام نهیس رو زد  

المصب؟ ید ینم پس نم چرا ترکهیم داره مغزم-  

.تخت رو دادم هلش و گرفتم رو دستاش دوتا  

. یبر اونم اعصاب رو خوام ینم شنوه یم بچه و صدات ببر-  

 یم روونه پاش کف از خون که همونطور گهید طرف داد هلم دست با خت،یر یم اشک همچنان

. برداشت محکم یقدما و شد بلند شد  

. دمید در پشت رو آرتا معصوم چهره که در سمت دمیدو  



 

 

Page | 230 

.برو خب؟ ینترس وقت هی کشه یم غیج ادیم دردش چون زخمه آتش یپا باش، منتظر رونیب-  

.انداختم بمیج تو رو دیکل و کردم قفل و بستم رو در. ییرایپذ دیدو و کرد نییپا باال سر آروم  

.آتش سمت زدم چرخ  

نه؟ شه ینم تیحال زبونم-  

 

*** 

 آتش

. سمتش برداشتم زیخ  

! ؟یکرد قفل و در یچ یبرا-  

.دیکش یقیعم نفس کالفه  

. تخت رو برو-  

.کردم نگاهش درشت یچشما با  

  ؟یکرد قفل و در چرا گم یم-

 شالق گردنم به که یینفسا با و آورد نییپا رو سرش. نخوردم یتکون داد هلم و چرخوندتم پشت به

:کرد نجوا گوشم کنار زد یم  

! دارم؟ کارتیچ من تخت رو برو-  

:کردم زمزمه آروم بسته یچشما با و نخوردم یتکون. فشرد کمرم پشت رو دستش  
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. خورمینم تکون جام از من-  

.دیکش یقیعم نفس. کرد کمرم حلقه رو اش مردونه یدستا  

!. یسرکش و خودسر-  

.همانا دستش رو اشکام قطره دنیچک و همانا انداختنم ریز به سر. دمیگز دندون به لب  

. برو حاال-  

:دادم جواب خودش مثل آروم  

.رمینم ییجا ندونم یزیچ تا-  

 که شم بلند خواستم خشم از تند ینفسا با. خوابوندتم تخت رو زور به و کرد بغلم سمتم، دیچرخ

 و کردم قفل اش مقدمه یب حرکت نیا از من و بود گرفته قرار هم مماس صورتمون. روم زد مهیخ

.شدم رهیخ بهش تعجب و ترس از درشت یچشما با الل  

 نوسان در لبام و چشما نیب نگاهش که یحال در و زد پس ام گونه از رو اشکم نم شصت انگشت با

:گفت دار خش یصدا با بود  

.یفهم یم و  زیچ همه مرور به گفتم!. دینبا که کنم رو یکار نذار دارم رو خودم یروشا منم-  

. شد حبس ام نهیس تو نفس  

. موند رهیخ و خورد سر چشمام از نگاهش کردم، تر زبون با رو لبام  

:گفتم مقطع و دادم قورت رو دهنم آب  

. لطفا کنار برو... ب-  
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 که یفرمان دادم حیترج ترس از من بار نیا و تخت لب نشست. کنار رفت و آورد دستاش به یفشار

. ختمیر یم اشک صورت یپهنا به آروم همچنان اما کنم اطاعت رو ده یم  

 باشم؟ شده یکس یزندگ وارد بفهمم که نیا بدون خودم خواست و نقشه با من شد ینم باورم

بود؟ افتاده اتفاق نیا چطور  

 رو شده دهیکش قرمز کیماژ مبهمش، بُرد و من یعکسا تارش، و رهیت و اهیس وارید در به انقدر

. بود ستادهیوا سرم باال امیب خودم به تا بود رفته ادمی از درد که شدم رهیخ بابا عکس  

 جوش ها هیبخ اون مدت هی بزار فقط اتاقت برمتیم خودم. نخور تکون جات از شد تموم کارت-

!.یدیکش لجن و میزندگ خودت، بخاطر نه بخورن  

:گفت و کرد نگاه نیآرت به منتظر دمید رو آرتا در یال از. کرد باز رو اتاق در و شد دور ازم  

.پس؟ کجاست آتش-  

:داد جواب یکالفگ با  

.کنم آماده غذات تا زیم سر نیبش آشپزخونه برو توام ادیم االن-  

. گرفت نفرت رنگ نگاهم و شیآت دلم. شد دور و دیدو افتاده یلپا با حرف یب و انداخت ریز به سر  

:کردم زمزمه لب ریز  

.کنه برخورد چطور معصوم بچه هی با دونه ینم یحت-  

 هنوز که بهش خطاب و کردم یا سرفه تک. تخت تاج به دادم هیتک و باال دمیکش و خودم دست با

:گفتم بود ستادهیوا در دم  

.اتاق برم خوام یم من-  
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. کرد بغلم و کمینزد اومد و کرد تند قدم بهم، کردن نگاه بدون. اومد خودش به  

:دیغر شده دهیکل یدندونا نیب از و رفت رونیب اتاق از بود رهیخ رو به رو به که همونطور  

 سپر نهیس ،یکن قد قد یبخوا باز اگه باشه جمع پات به حواست پس میندار ایسوار نیا از گهید-

 ادیز یزیخونر از خواد یم حاال کنمینم یکار چیه شن باز هات هیبخ یبردار تند قدم و یکن

. کنه عفونت مات و یریبم  

. داشت یبهتر و یعاد یفضا اتاقا هیبق خالف بر و بود خونه نیا اتاق سومبن کرد، باز رو یاتاق در

 کند بود، پوشونده پنجره یابتدا و انتها که بلند رنگ یریش پرده د،یسف یتخت رو با دونفره تخت

 اتاق به یبرنج نهییآ و زیم هی و کرد یم یینما خود سقف از که یستالیکر لوستر د،یسف یوارید

.داد یم لیشما  

:گفت پوزخند با شد کنکاشم متوجه یوقت خوابوندتم تخت یرو   

!.آرتاس یبرا که اتاق نیا آوردمت کنم مرتب کمی و اتاقت تا نشو، دواریام ادیز-  

:گفتم و زدم پوزخند خودش مثل  

!. باشه بچه پسر هی اتاق هم اتاق نیا کنم ینم فکر یول-  

:داد جواب یکوتاه مکث با  

 یجا یر یم یزود به نه ای هست بچه پسر مناسب اتاق یبسنج برام یبخوا که نزدم و حرف نیا-

.بود اتاق همون جات وگرنه اس بسته دستم آرتا بخاطر ت،یقبل  

.دیچیپ اتاق داخل آرتا یصدا لحظه همون چرخوندم رو و کردم بغض  

بخوابه؟ من شیپ آتش شه یم-  
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.سمتش زد چرخ تیعصبان با و فشرد بهم چشم نیآرت  

  ام؟یب تا باش منتظر نگفتم من مگه نجا؟یا یایب گفت یک-

:گفت و کرد اخم نیآرت به رو  

اصال ستم،ین ام گرسنه. نطوریهم هم من با یحت یداداش یکن یم یرفتار بد یلیخ یآج با تو-  

. قهرم باهات من یول بخوابم خوام یم   

 سر از یلبخند بغض اوج تو. کرد قفل گردنم دور رو کشیکوچ یدستا و تخت رو دیپر سمتم دیدو

.کردم زمزمه و کردم نوازش رو سرش. نشست لبم یرو یشاد  

.کوچولو فرشته-  

:گفت بغض با و دیکش عقب سر آرتا. رفت رونیب و کرد براندازم غضب با نیآرت  

.کوچولو موش گه یم من به اون کوچولو فرشته یگ یم من به تو-  

.دمیخند و شینیب رو زدم انگشت با  

. نشو ناراحت دستش از یلیخ یلیخ داره دوستت یلیخ تورو اون. اینکن بغض-  

.دیچک چشمش از یاشک قطره  

! کنه؟ یم تیاذ تورو ،یآج-  

 به دیبا کردم؟ یم کار یچ. شد صورتم روونه اشکام و دیترک بغضم. بودم حرف نیا منتظر انگار

 یم کشم؟ یم عذاب دارم گفتم یم شده گم اش یبچگ یایدن تو که یا ساله هشت هفت، بچه

 با رو نفسم. خوردم؟ یلیس لیدل یب یزندگ تو اول بار یبرا گفتم یم کرده؟ میزندان داداشت گفتم

. کردم رها یتلخ آه  
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.دیکش ام گونه به رو کشیکوچ یدستا  

!کنم؟ هیگر منم-  

.دمیخند  

اصال نه-  

. شد اتاق وارد غذا ینیس با نیآرت. شد باز اتاق در  

. نشه فراموش غذا از بعد داروهاتم بخور و نهارت بجنب آرتا-  

:گفت و سمتم دیکش رو نگاهش  

!. دشمنم نه یمن همکار هیثان نیا از گهید یدون یم خودت. میدعوت جان پدر منزل شب فردا-  

.دمیکش حرص از تند ینفسا  

... .پا نیا با من-  

:گفت و کالمم وسط دیپر  

 نشون گرم دیبا و رابطمون که باشه حواست ضمن در یاریم یا بهونه هی ستین مربوط من به-

!.کنه یا گهید فکر بابات خوام ینم یبد  

.کردم اخم  

گرم؟ یچ یعنی-  

!.عاشقانه اندازه همون به گرم اندازه همون به گهید یشوهرا و زن مثل که نیا یعنی-  

.نگفتم یزیچ و دمییسا هم به رو دندونام  
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*** 

نیآرت  

 یم برام یزمان هر از تر یطوالن و بودن زده خی ساعت یها هیثان داد، یم نشون رو شب کی ساعت

. گذشت  

. برداشتم قدم اتاق سمت به آروم یلیخ و شدم بلند کاناپه رو از اراده یب. خوابه االن دونستم یم  

. داخل رفتم آسه آسه و فشردم رو در رهیدستگ نرم  

 بغلش خواب چراغ نور. بود کرده بغلش چپش دست با و بود رفته خواب راستش دست رو آرتا

بود دهیبخش اش چهره به یکم ییروشنا  

.زدم کنار رو بود پوشونده رو صورتش که موهاش طره و جلو رفتم قدم دو  

. نشد بلند اما خورد یزیر تکون دم؛یکش تر باال رو پتو  

 دینبا زد یم بینه یحس هی همش داد، یم قلقلکم یحس هی چرا دونم ینم. کردم فوت رو نفسم

. رمیبگ انتقام  

رسما. بدم عذابش حد نیا از شیب هم ندهیآ تو بخوام که نبود حقش دختر نیا  

.ردیم یم زنده زنده   

.دمیکش میشونیپ به رو دستم کالفه دادم تکون سر  

پسر؟ شده چت-  

قطعا موندم یم نجایا نیا از شتریب اگر. انداختم آرتا و آتش چهره به ینگاه مین  
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.شدم ین وونهید ش  

 آب یبطر و خچالی سمت بردم هجوم زمان هر تکرار طبق و کردم ترک و اتاق یمتالش اعصاب با

.دمیکش سر ضرب هی و برداشتم رو  

 

*** 

  آتش

 نیا. رونیب بزنم اتاق از خواست ینم دلم که بودم دلتنگ انقدر بابا، خونه خودم، اتاق بودم اومده

.میبود اومده قبل یسر از زودتر بار  

 رو کار نیا اگر یطرف از و شم ظاهر بابا یجلو نداشتم دوست رونیب لباس با شیپ دفعه مثل گهید 

قطعا دادم یم انجام  

! داشت هم حق. کرد یم یا گهید فکر بابا   

. برداشتم و خورد چشمم به که یلباس نیاول و کمد سمت برداشتم زیخ  

 یم ختم بازوم به انتهاش و بود پوریگ ناشیآست که دیسف زیشوم. کردم عوض تنم شرتیت با تند

. موند یم یخال هام شونه سر و شد  

 به شدم رهیخ و زدم یا شونه رو موهام. داشت یکم چاک بغلش دمیپوش رو راسته یمشک شلوار

... اما بود خوب زیچ همه. نهییآ  

. زد یم ذوق تو شیپ از شیب چشمام ریز یگود و ها گونه یرفتگ فرو تنها. شد بلند نهادم از آه  

.کردم باز رو در رفتم تند اومدم خودم خودم به در به کیکوچ یها تقه شدن دهیکوب با  



 

 

Page | 238 

.بود آرتا  

. گهید ایب یآج-  

:داد ادامه ینیریش لبخند با و انداخت ییپا تا سر نگاه  

. قشنگن یلیخ لباسات خوشکله چه موهات یآج-  

:گفتم لب به لبخند و رتیح با  

.طونیش زینر نمک رما،یگ یم گاز و لپات امیم االن-  

. گرفتم رو آرتا یدستا و بستم رو اتاق در. زدم گوش پشت رو جلوم یموها چپ فرق  

! م؟یبر-  

.دیخند یخرگوش یدندونا با  

 نیآرت یصدا میدیرس که آخر پله به. میرفت نییپا ها پله از باهم و دادم کشیکوچ یدستا به دست

.کردم حس کنارم رو  

  ؟یموند باال اون دوساعت خبره چه-

.دادم جواب چشماش به رهیخ سمتش چرخوندم سر  

. یدار عجله تو. شدم یم حاضر داشتمم بود، شده تنگ اتاقم یبرا دلم-  

 یا خنده دنشید با و شد سبز جلوش بابا لحظه همون یاصل سالن دیدو و کرد رها و دستم آرتا

. گرفت یم گرم زود و داشت دوست بچه یلیخ بابا. کرد  
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 قدمامون. گرفت بغلش رو من و خورد سر سردم یها سرشونه رو نیآرت گرم یدستا لحظه همون

:کرد زمزمه گوشم کنار که زدم یلبخند یزور. میکرد هماهنگ باهم رو  

!. نیآفر-  

. گرفت یکج دهن حالت لبخندم  

!. ناچار ناچارم،-  

. انداخت چشمام به نگاه هی و دستم به نگاه هی. شدم رهیخ بهش و گذاشتم کمرش پشت و دستم

. دیکش یقیعم نفس تیجد و اخم همون با آروم  

ن؟یخوا ینم نجات قیغر-  

.کرد یا خنده تک. کردم نگاه بابا به  

.دیشد غرق هم تو-  

:گفت و زد یشخندین نیآرت  

.گذشته نجات قیغر از کارش ما شدن غرق-  

.زد یور هی لبخند برده لذت حرف نیا از بود مشخص که بابا  

. مینشست هم کنار نفره دو مبل یرو و سالن داخل میرفت باهم  

.نیاومد خوش خب،-  

 شکالت دوتا. داشت قرار یخور شکالت بود مبال ونیم تک تک که متوسط یبرنج زیم یرو

 سراغ رهیم داره دونستم یم. شد دور ازمون زود و گرفت ازم ذوق با آرتا؛ دادم رو شیکی و برداشتم

.نهیبب کودک برنامه تا ونیزیتلو  
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. موندن پر ایخور شکالت نیا یرفت یوقت از-  

.دمیخند زیر  

  خوردم؟ یم شکالت من فقط یعنی! بابا-

.داد تکون سر زیر یچشما با  

مخصوصا! بله-  

.داره پشمک داخلش که ییاونا   

 ینیریش و گذاشتم دهنم داخل رو شکالت. کردم افاقه یتلخ لبخند به تنها اما گرفت بغضم ذره هی

.کردم مزه مزه آروم رو اش  

:گفت بحثمون از خارج یکوتاه مکث با فضا ینیسنگ شدن عوض یبرا. کرد یا سرفه نیآرت  

.جان پدر میگفت یم رو یموضوع هی دیبا-  

 تارِ به یهست یا خوره چه که دیفهم یم بابا اگه ؟!جان پدر. شد منقبض فکم جان پدر گفتن با

.کرد یم قطعت خیب از آدم، جون و وجود  

. کرد نگاهش منتظر بابا  

.دیکش ام گونه یرو رو شصتش انگشت و زد من به رو یمصنوع لبخند  

. فرانسه میبر گهید روز دو قراره نرفتمون عسل ماه جبران به-  

!نم؟ییب و اریرام تونستم یم یعنی. دیپر سرم از برق حرف از زدن با  
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:گفت متعجب و باال داد ابرو بابا  

! فرانسه؟-  

:داد جواب و زد یور به لبخند. کردم نگاهش زده جانیه بابا تابع هم من  

. فرانسه میبر که نیا از بهتر یچ گفتم منم میبر داشت دوست هم آتش-  

:دیپرس موشکافانه بابا  

د؟یر یم یک یگفت-  

.گهید روز دو-  

:گفت لب به لبخند  

شهر؟ کدوم اونوقت ،یسالمت به ،یعال هم یلیخ-  

 با بهم رهیخ. داد حرکت گونه نوازش رو شصتش انگشت و گذاشت ام شونه رو مجدد رو دستش

:داد جواب نداشتم دوست که ینگاه  

.سیپار خانومم درخواست طبق-  

قطعا پس نشست لبم یرو یکمرنگ لبخند  

 اما معترض بابا سمت چرخوندم سر. میاومد خودمون به بابا دست یصدا با. نمییب و اریرام رم یم 

.کرد نگام تیرضا با  

. خودم عاشق یکفترا گل گهید باشه منم به حواستون-  

:داد ادامه و دیخند  
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. دیباش طور نیهم شهیهم شاهللیا-  

!. اون به چه و من! داشت حقم شد، محو رفته رفته و دیماس لبش رو لبخند. افتاد نیآرت به نگاهم

 زور و نزنه کتکم تونست ینم که درک به. باشه داشته دوستم تونست ینم که درک به درک، به

.کنه ینم درک که درک به. نکنه تمیاذ نگه  

! درک به نایا همه  

 و زدم پس ام شونه یرو  از و دستش نامحسوس یلیخ.  انداختم ریز به سر گرفت، بغضم اراده یب

. گذاشتم پاش یرو  

. ختیر هم به بدتر اعصابم آشپزخونه یکارکنا از دیمهش یصدا با  

. حاضره شام آقا-  

:گفتم بابا به رهیخ یخستگ با. دمیکش گردنم پشت رو دستم  

. ندارم لیم چرا دونم ینم بابا خورم ینم شام آرتا شیپ برم من نیبد اجازه-  

:گفتم ملتمسانه که بزنه یحرف خواست بابا  

!. جون بابا-  

. داد تکون سر ناچار و فشرد بهم لب  

. ستین یمشکل-  

بایتقر و شدم بلند نیآرت کنار از زودتر  

 سمت رفتم حوصله یب. دمشیند که کرد فکر و دیخند دنمید با آرتا. اتاقم سمت باال طبقه دمیدو 

.فشردم رو رهیدستگ و در  
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. پخ-  

:گفتم ترس با صورتش به رو شدم خم و سمتش دمیچرخ و زدم یتلخ لبخند  

. میترسون یم ینجوریا چرا دم،یترس یلیخ که من-  

واقعا نیآرت یصدا دنیشن با  

.گرفتم قرار اش نهیس به نهیس که ستادمیوا صاف! باال؟ اومد یک. دمیترس   

. میدار کار شب آخر اما یچوندیپ و شام-  

.باال دنیپر ابروهام  

! شب؟ آخر-  

.نشست لبش یرو یشخندین  

 باهم هم افتاد ابیآس از آبا و میکن تحمل و هم حضور تخت هی یرو و اتاق هی تو دیبا امشب-

. بابات کار دفتر میریم  

.دمیلرز خودم به آن هی  

  م؟یمون یم گفته یک! ؟یچ-

.دارم ناتموم کار من میبمون دیبا هم ینخوا یبخوا میبمون دیبا امشب گفته بابات-  

:داد ادامه و انداخت یزیآم تمسخر نگاه  

!.یش دوم دست ارتیرام یبرا که کشه ینم ییجا به نترس-  

:گفتم و کردم رها آرتارو دست. نشست میشونیپ رو یظیغل اخم  
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.اتاق داخل برو-  

:سمتش شدم براق لحظه همون. رفت تند ذوق با  

 حرفامون به یربط چه ازیپ سر نه ازهیپ ته نه ؟یزنیم نهیس به و ارمیرام سنگ! چته؟ ارم؟یرام-

 نکن فکر. اریب زبون به بعد کن فکر کن، مزه مزه و دهنت حرف! دوم؟ دست که نیا بعد داشت؟

 طرف دونم یم فقط  ستین خبرا نیا از نه، ندارم، گفتن واسه یحرف که نهیا یبرا گم ینم یزیچ

!. فقره خط ریز عقلش و شعورش حسابم  

. اتاق سمت دمیدو و بهش کردم پشت تند و نکردم یتوجه گهید  

حتما. بود درآورده و شورش کرد؛ یم فکر یچ خودش شیپ دونم ینم  

. نبود گو جواب آدم نیا یبرا سکوت دم،یکوب یم رو حرفاش جواب روش تو قهیدق هر دیبا   

. بستم رو اتاق در  

  ؟ییکجا آرتا آرتا؟-

. شد یم محو جا هی یکرد یم ولش تا ام بچه نیا. بود زده بشیغ  

.آرتا-  

. نبود هم اونجا تعجب کمال در اما بود شده میقا باز دیشا کردم، باز رو کمد در اخم با  

.کردم باز لب از لب خفه یصدا با. ختیر یهر دلم افتاد اتاق تراس باز در به که چشمم  

آرتا؟-  

. شد سست پاهام بود رهیخ نامعلوم نقطه به انتها اون که دنشید با و داخل دمیپر  
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 یچ و داداشت جواب یداد یم خودت دست کار اگه خدا، یوا تو؟ یکن یم کار یچ نجایا آرتا؟-

!دادم؟ یم  

. گرفت دلم قرمزش کیکوچ ینیب و اشک از سرخ یچشما دنید با. کرد نگام و زد یکمرنگ لبخند  

. کوچولو فرشته دیببخش ؟یشد ناراحت م؛یکن یباز باهم ایب زم،یعز-  

. انداخت چنگ قلبم به اشکش قطره دنیچک با و دیلرز اش چونه  

! داره؟ یحس چه داشتن بابا آتش یآبج-  

 رو نرمش کوچولو یدستا. نشستم زانوهام رو و کینزد رفتم. شد ریگ جا گلوم وسط یبغض اراده یب

. کردم بغلش و گرفتم دستم تو  

. کوچولو فرشته نکن هیگر-  

:گفتم و عقب دمشیکش آروم قلبش سمتش رفت فکرم شد شتریب نفساش شدت  

  ؟یکرد عمل و قلبت-

 آن هر که نیا با گرفتم، قاب رو صورتش دستام با.کرد نییپا باال سر سیخ یچشما همون با

.کردم کنترل رو خودم اما شن هام گونه یراه خودمم یاشکا بود ممکن  

 دم یم انجام یبگ یکار هر. شه یم بد منم حال بشه بد حالت اگه بعد یکن هیگر دینبا پس نیبب-

. کوچولو زینر اشک اما  

.کرد غنچه لب  

. زمینر اشک منم تا نکن هیگر تو پس-  

  نداشتم؟ خبر خودم و بودن شده روونه اشکام یک. دمیکش صورتم به یدست متعجب
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.دمیخند  

. یباز میبر بدو طونیش-  

  آتش؟ یآج هیحس جور چه داشتن بابا-

 نیح همون تو و بستم و در میدیرس یوقت و اتاق سمت میبرداشت قدم باهم. شدم بلند جام از

:کردم فیتعر  

 یکس یستین نگران باشه پشتت که محکم کوه مثل پشتته، کوه هی انگار یباش داشته بابا یوقت-

 اما نباشه اخالق خوش و مهربون باهات یادیز هم دیشا داره دوست گه ینم بهت. کنه تتیاذ

.... .هست بهت حواسش شهیهم و داره دوستت یلیخ  

:گفت و کالم وسط دیپر عیسر  

.نیآرت مثل-  

:گفتم و کردم زیر چشم  

. دیشا آره-  

  ؟یچ داشتن مادر-

.نشست لبم رو یتلخ لبخند مامان آوردن ادی به با  

 دعوا تو چه آرامش تینها تو چه ارهیم زبون به اغلب داشتنشم دوست نگرانته، شهیهم مادر هی-

 ایب سرش ایدن یها بال همه حاضره و حالته نگران یهرکس از ببشتر فهمونه،یم بهت جور هی بالخره

.نچکه اش بچه چشم از اشک قطره هی یحت اما  

.داد تکون دست و دیپر  
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.تو یعنی تو، یعنی-  

.زهیریم یا مزه چه اوخ-  

.دادم تکون و چنگام  

. یموش کنم چپت لقمه هی که امیب-  

 دوست. مینشست تخت رو خسته. بود گرفته و اتاق کل خندمون یصدا دادنش، قلقک کردم شروع

 دست یبالشا به نوبت نیهم یبرا بشه غرق ششیپ قهیدق چند یهوا و توحال هم باز نداشتم

.دادم آرتا دست یکی و خودم دست یکی و درآوردم ارویبالش رو. دیرس تخت رو نخورده  

.شروع کی دو، سه،. شه یم شروع االن نیهم از ما ونیم جنگ خب،-  

 لذت شیخرگوش یدندونا فیرد و فرش یموها خوردن تکون با اما محکم، اون و زدم یم آروم من

 خوب و حالم و زد یم قه قه ازم تیتابع به من یشاد از خبر یب هم اون دمیخند یم و بردم یم

. کرد یم  

 بلکه چیه شد ینم قطع ام خنده من. میداد ادامه مونیبالش جنگ به همچنان اتاق در شدن باز با

. شد هم شتریب شدتش  

. میگرفت آروم قهیدق چند یبرا هردوتا و داشتم نگه هوا تو رو دستم لحظه همون  

 برانداز لبخند با که نیآرت. در سمت چرخوندم سر و دادم یتاب بود شده پخش دورم که رو موهام

.گرفت یکج دهن شکل و دیماس لباش رو لبخند شد من متوجه یوقت کرد یم  

.کردم پرت سمتش بالشارو از یکی  

  آرتا؟ نه مگه. ستین یبداخالق و اخم یجا دونیم نیا تو هرچند ایب مونیباز تو یایب یخواست-
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.دستم کف دیکوب و گفت یا آره گنگ آرتا  

:گفتم خنده با  

.میبر-  

 بدتر آرتا دم،یخند زیر و دمیکش یکم غیج. شد پخش هوا تو بود پر یهرچ بالشم دنیکوب دوبار با

.تکوند یم رو بالشش همونطور و دیپر یم تخت رو من از  

 با که نیآرت به شدم رهیخ. شد جمع ام افهیق پهلوم درد با تخت، یانتها شدم پرت لحظه همون

روزمندانهیپ یور هی لبخند . کرد یم نگام    

.سمتش برداشتم زیخ و شدم یجر  

  ؟یداداش ای من میت تو آرتا-

. کردم نگاهش زیر یچشما با و دادم باال و ابروم یتا هی  

.سمتم بالش دنیکوب به کرد شروع  

:دمیکش غیج درشت یچشما با  

!نفر؟ هی به نفر دو-  

 دمیپر تخت رو از زود. شد یخال داخلش پر ذره هی همون که جونشون افتادم جونم مهین بالش با

. شد دهیکش پشت از محکم دستم که  

. تخت رو افتادم  

!.کجا؟-  
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. روم زد مهیخ و کرد حائل هام شونه طرف دو و دستاش  

متقابال هم من و دیکوب یم صورتم به تندش ینفست  

.نداشتم ازش یکم دست   

. برم خوام یم... یم-  

:گفت و آورد تر کینزد رو صورتش  

!. امشب میدار کار میر یم باهم باشه هم رفتن بر قرار-  

.دادم قورت و دهنم آب  

... .دا کار میدار کار همش خب یکار چه... چ اه-  

. بدم قورت رو حرفم یباق شد باعث و بهم زدنش زل انگشت بند هی فاصله تو نافذش نگاه با  

. زدم پسش و فشردم اش نهیس رو و دستم. کرد یا سرفه بود نشسته کنارمون که آرتا  

.سمتش زدم چرخ آرتا خنده با. کردم مرتب رو لباسام و تخت رو از شدم بلند  

.ه؟یچ-  

!.موهات-  

 سر دیبا صبح تا وضع نیا با. شد بلند نهادم از آه موهام داخل پر دنید با. نهییآ یجلو رفتم

. حموم برم که نیا جز بخارونم  

:گفت و ستادیوا سرم پشت نیآرت  

. اس خونه هیخاموش میتا گهید ساعت دو یکی نییپا ایب زود-  
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:گفتم بلند و ستادمیا تر دور ازش  

عمرا اتاق وضع نیا با امشب اتاقت ببرم تورو میبر ایب آرتا-  

. بخوابم نجایا بتونم   

 ینم داشتم بودن معذب حس. رونیب میزد اتاق از تند و رفتم رو آرتا دست نیآرت به توجه یب

دایجد!. چرا دونم  

. دادم یم تله به دم زود   

بایتقر آرتا و من اما سرم پشت دمیشن یم رو نیآرت صالبت پر و آروم گام یصدا  

.میدیدو یم   

. بسه یآج-  

.زدم یکمرنگ لبخند  

. یکن یباز سالن یبر یتون یم. زمیعز دیببخش-  

:گفت و دیکش چشماش به یدست  

  بخوابم؟ شه ینم-

:گفتم کارکنا از یکی دنید با  

لطفا-  

. کنه استراحت دیکن آماده براش و مهمان یبغل اتاق   

.... .شیپ یسر که یاتا همون خانوم دیببخش-  
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.بده ادامه نذاشتم نیهم یبرا بود کرده مست نیآرت که گفت و یشب اون افتاد ادمی  

. میینجایا امشب چون باشه مرتب هم اتاق همون اتاق، همون یبغل اتاق آره-  

. کرد حرکت سرش پشت آرتا رفتنش با و گفت یچشم  

.گرفتم قرار نیآرت شونه به شونه که برم خواستم. کردم فوت رو ام شده حبس نفس  

. نکن یسرکش انقدر میر یم باهم گفتم-  

. کرد یم نییپا باال کاناالرو حوصله یب و بود نشسته مبل رو سالن داخل بابا. ندادم یجواب  

! بابا؟-  

:گفت غرولند و خورد یتکون صدام دنیشن با  

زنه؟ یم بتونیغ باهم همه دفعه کی کجا-  

 و خواب یبرا رفت االن میکرد یباز باهاش کم هی بود حوصله یب آرتا میبود باال فقط بابا، جا چیه-

.شما حضور میاومد هم ما  

.کرد اشاره دست با و کرد خاموش رو ونیزیتلو  

!.ات عالقه مورد ینیریش کنن درست کیک زیچ برات گفتم بابا، آتش د،ینیبش-  

.دمیکوب بهم رو دستام و شد باز خنده به لبام  

! ؟یجد-  

.نیآرت سمت کرد رو و کرد یا خنده تک  

. بهش دادن ارویدن انگار-  
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:گفتم عیسر و نشستم بابا یکنار مبل رو رفتم  

  آره؟ ساده تلخ قهوه کنارشم-

 به خانم نیمیس دست به کیک یبرشا کنارش در قهوه فنجون ینیس  چرخوندم؛ سر پا یصدا با

.کرد یم دگرگون و حالم شدت  

 فنجون همراه به و برش کهیت هی و بلندشدم بالفاصله. شد دور ازمون و گذاشت زیم رو و ینیس

.برداشتم ام قهوه  

. هست یزیچ هی انگار موهات تو جان بابا-  

.کردم فوت کالفه رو نفسم  

. نباشه غمت حموم رم یم هینطوریا موهام االن که آرتاس با یباز اثر بابا-  

 بهم بازم همه نیا با نییپا دادم داغ یچا با و کیک تند تند بابا یادآوری بخاطر. داد تکون سر

.داشت رو دلچسبش و یشگیهم طمع همون و دیچسب  

.رفتم بابا کینزد و شدم بلند  

. ریبخ شب یندار یکار اگه برسم کارم به اتاق رمیم من بابا-  

.زد یلبخند  

. دخترم برو-  

.دمیبوس رو اش گونه و شدم خم  

. بابا ریبخ شب-  
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 کردم حرکت که اتاق سمت به.شدم دور سالن از نیآرت به کردن نگاه بدون و برداشتم قدم عیسر

.بست رو اتاق در خانم نیمیس دختر ه،یسم  

  کمد؟ داخل هست آماده لباس حموم برم دیبا من ز؟یچ همه اس آماده-

. خانم بله-  

.کردم باز رو اتاق در  

.یبر یتون یم ینباش خسته ممنون، باشه-  

.کردم عوض رو لباسام. حموم داخل رفتم وقفه یب و بستم و در  

 مطمئن تا شستم دور سه و سرم و ستادمیوا دوش ریز وان شدن پر یبرا داغ آب کردن باز نیح

کامال موهام شم  

. شده زیتم   

 لذت ازش بازم کرد یم جادیا تنم تو که یرخوت همه با. داد یم بهم یخوب یلیخ حس آب یداغ

. بردم یم  

 و دادم هیتک وان یانتها به رو سرم. دمیکش دراز آروم وان، سمت برداشتم زیخ و بستم و دوش

.بستم رو چشمام  

واقعا!. دختر بسه اه. نشست میشونیپ رو یاخم اراده یب  

 که نیهم. داشت ازین موقت هرچند یآرامش و داغ آب و سکوت نیا به وجودم یسلوال تک تک 

. داد یم آرامش بهم نیهم بود کرده فرار کوتاه هیثان چند یبرا وجودم تالطم  

واقعا بود، یجور هی مرد نیا. گرفت شدت قبلم ضربان شیپ ساعت کی آوردن ادی به با  
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 یعصب یوقت گذاشتم، قلبم یرو رو دستم! طوفان هیطوفان یگاه خوب خوبه یگاه بود یحالت هی 

 خوش مهربون هست، یا گهید آدم هی خوبش حالت تو اما کرد یم کسانی خاک با و عالم شد یم

 و جانیه همون از هم قلبم ضربان و نیآدرنال شدت نیا. یداشتن دوست یحت... یحت و اخالق

!. دختر بسه اه. نشست میشونیپ رو یاخم اراده یب... .  دیشا اما مطمئنم ترسه  

 کمد داخل از رو حوله و کندم دل وان از اکراه با. شد یم خواب گرم داشت چشمام کم کم

 موهام کردن خشک مشغول یتر کیکوچ حوصله با و دمیچیپ دورم برداشتم، حموم کنج کیکوچ

.شدم  

 رفته هیسم شد، جمع افمیق ریز لباس ست دنید با عقب دمیکش رو کشو و اومدم رونیب حموم از

!.آورده برداشته نکردم تنم بار کی هم االن تا که یلباس هر اتاقم از  

اصال که هیبق  

ناچارا ومدنینم کار به   

. زدم یم غر لب ریز. برداشتم ستش همراه به رو داشت یتور پروانه پشتش که یفسفور تنه مین 

 وارنگ و رنگ یستا پر هم کشو نیا میدار یا عاشقونه رابطه البد کردن فکر همه خودشون شیپ

. دهیچ برام نامناسب  

 لباس دنید با اما داده آب به یگل دسته چه میخونگ یلباسا سر نمیبب تا کردم باز رو کمد در

. شد بلند نهادم از آه شلوارک و تاپ و خوابا  

.زدم داد بلند  

. هیسم ه،یسم-  

.داد یم تکون رو پام و تخت رو نشستم یعصب  
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 کنارم آروم و خورد یتاب موهام دسته که گوشه کردم پرت رو کرد یم ینیسنگ موهام رو که حوله

کال خوردن؛ سر  

. شن خشک خود به خود موهام بودم کرده عادت یبچگ از و نداشتم یخوش ونهیم حوله با   

.داشت رو راه داخل کار یکل چون پلکه یم طرفا نیهم دونستم یم. نبود هیسم از یخبر  

.دارم کارت ایب زود ه؟یسم-  

:دمیغر یعصب خورد، در به یا تقه  

. نمیبب تو ایب-  

:گفتم بهش کردن نگاه بدون و زدم کنار رو موهام. شد باز در  

اصال خوابا لباس اون با من برام؟ یگذاشت کمد داخل هییلباسا چه نیا-  

... .کردم ازدواج درسته! بپوشم؟ راحت و گشاد لباس دیبا شبا یدون ینم خودت ستم،ین راحت   

 هیتک که نیآرت دنید با اما بدم ادامه تا زدم کنار رو موهام و آوردم باال سر کردم، یکوتاه مکث

.شدم الل یواقع یمعنا به کرد یم براندازم شخندین با و در به بود داده  

. یگفت یم یداشت خب،-  

:گفتم پته تته با کردم، گم رو پام و دست  

. رونیب برو برو...ب ؟یینجایا... یا تو... تو-  

.کرد براندازم خندون یچشما با و رفت باال لباش کنج  

.روش به رو رفتم و گرفتم بدنم یرو و برداشتم رو حوله عیسر  
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  ؟یکن یم براندازم یدار هیچ گهید رونیب برو-

.بست رو در و داخل اومد  

 ترس از درشت یچشما با. ختیر یهر دلم که مخالفم طرف کرد پرت و گرفت دستم از رو حوله

.زد یپوزخند عادت طبق اما کردم نگاهش  

.گرفت شکل میشونیپ رو یاخم  

  چه؟ یعنی-

:گفت آروم و کرد براندازم پا تا سر  

...اما ستین شرع ریغ کار هستم که محرمم دم،ید اندامتم خب؟-  

:گفت رهیخ چشمام تو. بودم شک و زد یم نهیس تو گنجشک مثل قلبم  

.یکن کمیتحر که برام یندار یزیچ بازم-  

:گفت و زد یچرخ دورم  

... .شد یم مجات یلیخ بود یهرکس دیشا-  

 کینزد پشت از رو سرش. انداخت تنم به یا رعشه و دیکش ام برهنه سرد شونه رو رو داغش دست

. کرد یم مورم مور گوشم الله به نفساش برخورد آورد،  

. خدا یوا  

 نیآدرنال و  شده خشک دهنم باشه، افتاده فشارم که انگار وفتم،یب پس که االناس کردم یم حس

. بود رفته باال مرگ حد در جونم تو  
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:داد ادامه  

. یندار یتیجذاب چیه برام تو یول گرفتم یم قرار رشیتاث تحث بود گهید دختر هر دمیشا-  

 نییپا رو سرم. شکستم و کردم بغض. شد خورد وجودم تو یزیچ هی کردم حس یول چرا دونم ینم

:گفتم حال همون تو. جلو رفتم قدم هی و دمیکش گردنم پشت رو دستم انداختم،  

. رونیب برو اتاق از-  

. شدم در شدن بسته متوجه در تقه یصدا با هیثان چند از بعد  

 حالم و ختمیر یم اشک آروم نیح نیهم تو. دمیکوب یم که بود یمشت و تخت سمت بردم هجوم

. شدم یم یروان داشتم نبود، خودم دست  

:کردم زمزمه و نیزم رو نشستم آروم  

 و کنه ناراحتت خواد یم فقط نه،یهم قصدش اون زینر اشک آتش؟ کنه یم تتیاذ داره یچ-

. آره آره، آره، بده آزارت  

ش با و ستادمیا یقد نهییآ یرو به رو و زدم پس رو اشکام شدم بلند نیزم رو از  

واقعا اما... اما دونستم ینم و بودم زشت دیشا. کردم نگاه رو خودم ک  

 نفسم به اعتماد تمام که بود گفته بد چفدر باشم زشت که نبود زننده هم اونقدر نبودم خوب اگر 

واقعا اندامم و کلیه دونستم یم! بود رفته نیب از  

 و لک دنبال چشم با هرچفدر کردم یم فکر که نبود یزیچ اون فشیتعر... اما بود العاده فوق 

. انگار نه انگار گشتم یم یزشت  

اصال گهید حاال و کمد سمت رفتم ظیغ با  
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 که یکوتاه دیسف ساتن خواب لباس. باشه تنم خواد یم یچ و پوشم یم یچ نداشت یفرق برام 

 چشم تو تنم باال از یقسمت حال اون با و کردم تنم شد یم یمنته نازک بند دو به اش شونه سر

 تنم پوشوندن برا دیبا چرا نداره دهیفا ستین مهم که یکس یبرا اما نداشتم دوست خودم و بود

 یحسا وقت هی که کنم یم کیکوچ و خودم دارم من وسط نیا بزنم؟ شیآت و آب به و خودم

باطنا جنسش روم به رو مرد دمیفهم امشب اما نکنم تشیاذ ندم، قلقلک رو اش مردونه  

. اس وارانه آدم ظاهرش و سنگ   

.بستم رو بندش و دمیپوش رو همراهش ساتن بلند نیآست هیرو  

.خورد در به یا تقه  

.تو ایب-  

. زد یپوزخند دنمید با ن،یآرت هم باز  

. یرفت خواب به چادر با نمیبب داشتم انتظار-  

:دادم جواب خودش مثل و کردم یا قروچه دندون  

  کنم؟ چاقچورم چادر برات که یهست یک تو مگه-

. پنجره سمت برداشت قدم همونطور و راهنشیپ دکمه سمت برد دست  

.نداشتم توقع هم باز نقدریا یول نه که هم چادر-  

:دادم جواب خشک و سرد یصدا با کردن نگاه بدون یجد  

 هر توقع بعد به نیا از که نیا و! بپوشونم و خودم براش بخوام که ستین یکس طرفم که گفتم-

. باش داشته یچ  
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:سمتش شدم بُراق بلند مهین یصدا با. کرد باز رو پنجره  

!.سرده هوا اومدم؟ حموم از ینیبینم ؟یکن یم باز رو پنجره چرا! ؟یچ یعنی-  

 و کرد باز رو هاش دکمه تک تک اون کرد یم رسوخ آدم استخون و مغز تو هوا یسرد که نیا با

.کرد پرت یا گوشه رو لباسش  

... طلبه یم سرما بدنم من-  

:گفتم تند و کنم کنترل و خودم نتونستم  

. خودت گند اخالق مثل آره-  

.دیخند  

. یگفت که همونطور نیآفر-  

 تا و بردارم ازش رو نگاهم کردم یسع و دمیگز دندون به لب افتاد، شیا کهیت بدن به چشمم

. شدم موفق هم یحدود  

 تخت لبه به یسانت چند و داد قورت و دهنم آب. شدم حضورش متوجه تخت خوردن تکون با

.شد متوجه انگار اما بشه متوجه خواستم ینم باشم؛ داشته فاصله ازش تا کشوندم و خودم  

.نگفت یزیچ و داد تکون سر  

 لب ریز. گذاشت چشم رو چشم یغم هر از فارغ خودش و من سمت انداخت رو یتخت رو همه

:کرد زمزمه  

. شیآخ-  

:گفتم آروم نیهم یبرا بود تنش راسته شلوار  
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.؟یراحت شلوار اون با-  

:گفت و کرد باز چشم یطوالن مکث از بعد  

.نه-  

:دمیتوپ غضب با ،یزیچ دنبال صورتم تو انگار و کرد زیر و چشماش  

 خوام ینم یخانوم نترس نه دختره، انگار ومده؟ین بهت ام یخوب ؟یکن یم نگاه یاونطور چرا هیچ-

 یمهمونا یبرا میدار گرمکن شلوار یستین راحت اگه گفتم فقط کنم استفاده سوء و یش لخت بگم

. اه تو، مثل یا جنبه یب  

.دمیخواب بهش پشت و گذاشتم بالش یرو رو سرم  

.دمیشن و صداش بعد قهیدق پنج  

. میدار کار نخواب-  

 تو زدم پس رو یتخت رو نرم و تخت رو نشستم آروم توجه جلب بدون یسر نیا اما بود شده گرمم

:گفتم نیح همون  

ه؟یچ یگ یم که یکار کار نیا-  

.خوابه؟ بابات االن-  

:دادم جواب تعلل کمی با  

. ره یم خواب زود بابا آره-  

:گفت و شد بلند تخت رو از  
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.یکن یم کمکم توام بابات اتاق برم دیبا ایب همراهم-  

.وضع؟ نیا با-  

:گفت کالفه  

. پدرته خونه وضع، نیهم با-  

. زدم رونیب اتاق از ازش زودتر و شدم بلند یلجباز با  

 زود و برداشتم ینییپا کشو داخل از عیسر. شه یم باز کارت با بابا، کار دفتر اومد ادمی لحظه همون

. کرد براندازم کالفه بابا اتاق دم نیآرت. رونیب رفتم اتاق از  

 دیکوب شیشونیپ به نیآرت اما نکردم ییاعتنا کرد ریگ یزیچ به لباسم یانتها به لباسم کردم حس

. آورد خودم به و من یخور وهیم شکستن یصدا لحظه همون. داد تکون سر و  

.سمتش دمیدو تند  

. بابا جز شهینم داریب یکس برو کن باز و در ایب تو، چته اه-  

. یچلفت پا و دست-  

.دمیغر ام شده دهیکل یدندونا نیب از چشماش به رهیخ  

. پرو بچه یخودت-  

.داد ییصدا کیچ و دیکش و کارت تعلل با و انداخت اطراف به ینگاه دستش، دادم و کارت  

رسما دیفهم یم اگه داشتم من رو بابا اتاق کارت تنها. همانا بابا اتاق در یصدا و همانا در شدن باز  

. نداشتم رو اتاقش به ورود اجازه خودم داشتم و در کارت که نیا با چون شدم یم خراب ششیپ   
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:گفتم نیآرت یچشما به رهیخ لب ریز  

. شدم بدبخت یوا-  

 چون دیکش رو در نیح همون تو و بهم چسبوند رو خودش و کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 احساس لبام یرو رو یآتش یداغ شم متوجه تا طول نیهم تو. دمیشن رو شدنش بسته یصدا

.بود اوج رو قلبم ضربان و سیخ جانیه و ترس شدت از دستام کف و شد داغ بدنم. کردم  

پ االناس کردم یم حس شیآن حرکت نیا از مبهوت جیگ اما من و دیبوس یم آروم و نرم ماهرانه،  

. وفتمیب س  

بودم چنگش تو گنجشک مثل و کردم یم احساس کمرم پشت رو سرد عرق  

 و نداشت یریتاث اما دادم هلش و گذاشتم اش نهیس یرو رو دستم یعصب حرفاش آوردن ادی به با

 میشونیپ به رو شیشونیپ و عقب اومد خودش اریاخت تابع و مغرور بازم هیثان چند از بعد تنها

:کرد زمزمه آروم چسبوند  

 خجالت خودش که بود معقول حرکتم نیا تنها رونیب بود انداخته سر بابات ست،ین یخبر ر،ینم-

.رفت که اتاق داخل بره بکشه  

:کردم زمزمه لب ریز و فشردم میشونیپ یرو رو دستم  

. رفت و آبروم و شرف ،یوا ،یوا-  

.بست رو در و داخل داد هلم نیآرت. شد باز اتاق در مجدد یزیر یصدا با  

 شه یم نمیا میکرد یزیر بحث هی گفتم بابات به که شد خوب ست،ین یفندق تو مثل عقلم من-

.ستین انتظار از دور هم یلیخ. کردنمون یآشت جهینت  
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:زدم غر و نشستم کار زیم یرو به رو چرم مبل رو یعصب  

.؟یهست یچ منتظر گهید برس کارت به-  

 رو چپم یپا. کرد روشن رو ستمیس و زیم پشت نشست. نگفت یزیچ و کرد فوت رو کالفش نفس

. گذروندم نظر از رو یتکرار اتاق نگاهم با حوصله یب و گذاشتم راستم یپا یرو  

قهیدق کی  

قهیدق پنج  

  ربع کی 

:گفتم یعصب کنم، تحمل نتونستم  

. گرفته خوابمونم کرده خوش جا چه ادیم خوابم بابا، یا-  

 اخما نیا اما کرد نگام اخم با و کرد کج رو سرش. بود شده یمخف ستمیس پشت اش چهره قاب

.بود شده یعاد برام گهید  

. گهید ادیم خوابم ؟یکن یم اخم چرا هیچ ها؟-  

:داد جواب اخم همون با  

 کتک و زور دیبا! برام یبرادار دور انقدر االن که ختمیر یم باهات رفاقت طرح دینبا اول همون از-

! ؟یدار نگه و تیمتر مین زبون اون باشه  

.گرفت خندم اراده یب  

! هست؟ زبونمم به چشمت-  
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:گفت حرفم به توجه یب و داد تکون سر کالفه  

 سرگرم رو خودت ینحو هی به ؟یاوک بردارم و کنم پاک دیبا زارویچ یسر هی فعال دارم کار نیبب-

. کن  

.کنم چک هارو قفسه کمی گرفتم میتصم و شدم بلند جان از. کردم نثارش یا غره چشم  

.نداشت یجذاب زیچ یاسیس یاجتماع میضخ یکتابا جز اما گذروندم نظر از هارو قفسه تک تک   

 پنج بار نیآخر بودم، دهینکش سرک نجایا بود یسال چند بود، یمخف قفسه پست انتها اون کمد هی

 و کرد برخورد باهام شدت به بابا اتاق، نیا به حدم از ادیز یفضول بخاطر که شد یم شیپ سال

.بکشم سرک نکردم جرئت گهید  

 یکیبار کمد و داشت کیکوچ قفسه تا چهار نگاه نجارویا اوه اوه. زد برق چشمام کمد به دنیرس با

.نشست لبم رو یلبخند محتواش دنید با اما بود  

. بودن شده پر عکس با یباق و  بود یمشروب شهیش قفسه دوتا  

 نیا به چه رو بچه یتو یچ یعنی گفت بهم بار نیآخر رهینم ادمی دلم رو موند مشروب اون عقده

.دمیخند هم چقدر دمیکش خجالت هم چقدر گرفت ازم آخرم زایچ  

 برداشتم؛ رو شهیش نیاول یتخس با و دمیخند اراده یب. هام حماسه از کرده جمع یباستان آثار نگو

 دهینپر الکل ببرم یم تونستم یم راحت بود شده بسته محکم که درش لمس با بود یخال یکمی

. بود کرده امتحانش بابا بلکه بود  

.نیآرت سمت کردم رو  

  ؟یخور یم-
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.کرد درشت چشم شهیش دنید با  

. برامون یبخور مشروب بود مونده شب نصف هی سرجاش بزار-  

.باال دادم ابرو و دمیخند  

 بود قسمت گرفت ازم بابا اما بودم دهیخر خودم شیپ وقت یلیخ و نیا درضمن چشه؟ مگه-

.بچسبونم داغه تنور تا بهتر چه پس ادینم رمیگ فرصتا نیا از هم گهید نمیبب امشب  

.زد پوزخند  

.یندار جنبه تو دهیفهم اونم-  

حایترج و کردم براندازش چپ چپ  

مجددا. دادم حیترج رو سکوت   

. شدم ینم مواجه نیآرت حیکر افهیق با که بود نیا شیخوب. نشستم چرم مبل یرو   

.کردم مزه مزه آروم و گذاشتم دهنم گوشه رو یبطر لبه جهینت در نبود کیپ وانیل  

.شدم مواجه نیآرت طلبکار افهیق با که کردم کج سر ینگاه ینیسنگ کردن حس با  

.کردم نازک یچشم پشت  

. بفرما یخور یم ه؟یچ-  

:گفت و سمتم داد هل. دادم دستش رو شهیش و سمتش کردم دراز و دستم  

 انجام برعکس  و کارام همه بزنم باال درصد الکل امیمشغول بساط نیا تو من کن جمعش ریبگ-

  بدم؟
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:گفتم الیخ یب  

.یش روشن بزن بابا نه-  

.زد یور هی لبخند  

!. ؟یزن یم حرف یبازار کوچه-  

.برداشتم رو شهیش و دادم تکون سر  

. یبلد تو فقط نه-  

. دادم هیتک مبل دسته گهید طرف به رو کمرم و گذاشتم مبل دسته یرو رو پام و عقب اومدم  

:گفت شد یم دهیشن بوردیک رو انگشتاش یصدا که همونطور  

. کردن لوس جز بلده؟ هم تورو به دادن ریگ بابات-  

:دادم جواب و شدم رهیخ سقف به  

 هیبق مثل رونمیب یوقت بود آرزوم یگاه. نداشتم دوست و مطلق کردن لوس چوقتیه که من من؟-

مخصوصا خونه امیب کنه دعوام بزنه زنگ بار دو دوستام یباباها  

 مثل نه یول بود نگرانم نگرانته، یکی یبدون خوبه یول ادایب خوشم که نیا نه. نبود باالسرم مادر که 

 برخورد ندیما اوپن العاده فوق اوقات یگاه شهینم آدم باور که یتعصب آنچنان اوقات یگاه. مادر هی

 شهیهم دونم یم یول کنه برقرار تعادل برام نتونست چوقتیه شه،ینم باورت بازم که کنه یم

.داره و داشته دوستم  

 دیشا گرفت یم بغضم دیبا مادر نداشتن و موضوع نیا سر شهیهم نگفتم، یزیچ و کردم سکوت

. افتادم ینم یآدم نیهمچ ریگ االن بود اگه  
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. دمینوش رو محتواش از گهید قورت هی و باال دمیکش رو یبطر  

 یم کردم یم مرور و میزندگ یوقت کنم، تحمل بتونم که بود یطور حداقل اما بود زننده شیتلخ

. ستین یزیچ قبالش در ایتلخ نیا دمیفهم  

:گفتم بلند و دادم تکون یبزن باد صورت به رو آزادم دست. بود شده گرمم  

  تو؟ ستین گرمت ن،یآرت یه-

:زد غر صفحه به رهیخ کردم، نگاه بهش  

 بازه پنجره اره که یدیجو یم و من خره خر یداشت باال که تو ،یخورد ادیز رو یصاحاب یب اون-

. ستین تنت که میزیچ ماشاهلل گرمته؟ بازم بابات اتاق خنک یهوا نیا تو االن کنم یم خی  

 لیما و شدم خم. گذاشتم زیم یرو رو دستام و دمیکوب زیم یرو رو نصفه شهیش شدم، بلند جام از

.سمتش شدم  

 خودم به لباسمم کن سکوت ام یتون ینم کن کمک یتون یم کردم، یهرکار خوردم، که خوردم-

. بده قلقلکت بخواد که ندارم یزیچ منم ماشاهلل مربوطه  

 باز و شدم خم و گرفتم دلم به و دستم که انقدر خنده ریز زدم قه قه حرف نیا زدن از بعد

. دمیخند  

  چته؟ ره،یگ پات خودت ادیب بابات بسه آتش س،یه-

:گفتم خنده با  

. مقدس یپدرا نیا از کننینم ازدواج چوقتیه هستن، سایکل تو که یینایا یشد یم پدر دیبا تو-

. ییوا بلند، یلباسا... لبا اون تو.. تو کردم تصورت تورو  
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.نمینب رو اش خنده تا چرخوند مخالف طرف رو صورتش گرفت، اش خنده دمیفهم  

  تو؟ ستین گرمت ن،یآرت یه-

:زد غر صفحه به رهیخ کردم، نگاه بهش  

 بازه پنجره اره که یدیجو یم و من خره خر یداشت باال که تو ،یخورد ادیز رو یصاحاب یب اون-

. ستین تنت که میزیچ ماشاهلل گرمته؟ بازم بابات اتاق خنک یهوا نیا تو االن کنم یم خی  

 لیما و شدم خم. گذاشتم زیم یرو رو دستام و دمیکوب زیم یرو رو نصفه شهیش شدم، بلند جام از

.سمتش شدم  

 خودم به لباسمم کن سکوت ام یتون ینم کن کمک یتون یم کردم، یهرکار خوردم، که خوردم-

. بده قلقلکت بخواد که ندارم یزیچ منم ماشاهلل مربوطه  

 باز و شدم خم و گرفتم دلم به و دستم که انقدر خنده ریز زدم قه قه حرف نیا زدن از بعد

. دمیخند  

  چته؟ ره،یگ پات خودت ادیب بابات بسه آتش س،یه-

:گفتم خنده با  

. مقدس یپدرا نیا از کننینم ازدواج چوقتیه هستن، سایکل تو که یینایا یشد یم پدر دیبا تو-

. ییوا بلند، یلباسا... لبا اون تو.. تو کردم تصورت تورو  

.نمینب رو اش خنده تا چرخوند مخالف طرف رو صورتش گرفت، اش خنده دمیفهم  

.کردم کج و سرم و سمت برداشتم قدم خرامان خرامان  

. مینیبب رو اش خنده با افهیق ذاره ینم دیخند بارم هی حاال-  
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 و خنده ریز زدم دوباره دنشید با اراده یب. سمتم چرخوند رو سرش و کرد جمع رو لبخندش

 خنده که الحق. کرد یدل ازته ی خنده تک و کنه مقاومت غرورش قبال در نتونست هم خودش

. اومد یم اش چهره به اخم از شتریب و نشست یم دلم به بدجور دلش ته از یها  

 لبش کم کم و شم  ریس اش خنده از که نداد مجال اما کردم نگاهش فقط و زیم به دادم هیتک

.شد جمع  

.کرد یزیر اخم  

. نکن من با ها یشوخ نیا از گهید-  

:گفتم ییپررو با خودم یهوا و حال تو جیگ  

.حسابت؟ حرف کنم، یشوخ دارم دوست-  

.داد تکون سر  

. ستین تیحال یجیگ یخورد و یکوفت اون-  

 مجدد اون. دادم یم تکون ها بچه مثل رو بود زونیآو که پام و زیم رو نشستم و گفتم یا آره

 و باال بردم رو دستم کرد یم یباز بوردیک یدایکل با انگستاش که نطوریهم و شد کار مشغول

. دستش پشت دمیکوب محکم  

:زدم غر و کردم یظیغل اخم. کرد نگام تعجب با  

 ینم گهید بسه. بخوابم رم یم بعد گم یم بابا به خودم رم یم االن خدا به.... خدا به نیبب-

  ؟یفهم

.دادم نشون و چشمام صورتش به صورت و سمتش شدم خم  
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. ندارم اعصاب االی پسر خوابمه ه،یخواب یب از چشما نیا-  

 و دستم مچ که برم خواستم نییپا اومدم. داد ادامه کارش به و انداخت یا هیسف اندر عاقل نگاه

:گرفت  

! کجا؟-  

:گفتم ادا با و دادم تکون و کمرم. دمیخند  

. کنم یچغل رم یم دارم-  

 یم نگام درشت چشم با نیآرت. افتادم نیزم رو یصندل کنار اراده یب و شد شتریب ام خنده شدت

.حالتم نیا از بود شده کالفه یجور هی و کرد  

.چرخوندم سمتش به رو ام اشاره انگشت و گرفتم باال رو دستم  

... .معروف قول به-  

:خوندم نبود خودم دست اصال که یا خنده با و بستم و چشمام کردم یمکث  

.من مستم قدر چه یوا-  

:دمیشن رو شیعصب یصدا  

 ،ینزد گند نیا از شتریب تا رونیب ببرم و جنازم شهیم تموم االن یریبگ دهن به زبون قهیدق دو-

.ریبگ دهن به زبون کنم یم خواهش  

 بود تر دار خنده جک و فهیلط جور هزار از برام که داشت التماس انقدر صداش دم،یخند هم باز

!. التماس؟ ن؟یآرت  

.انداخت سرم رو هیسا یصندل از شدنش بلند با که دینکش قهیدق به  
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. گذره یم خوش گهید میهست حاال م،ینر م؟یر یم-  

:کرد زمزمه لب ریز و دیکش شیشونیپ به رو دستش  

. یشب نصفه میکرد یریگ چه اکبر و اهلل-  

.گرفتم باال رو دستام  

. یزنیم غر چقدر کن بلندم-  

.افتاد شهیش به چشمم که برداشتم قدم ازش جلوتر. ستادمیوا پام رو یجیگ با گرفت، رو دستام  

 کمد داخل گذاشت تند و بست و درش دیکش دستم ریز از من از زودتر که دارم برش بردم دست

:گفتم بلند. قفسه کنار هیا شهیش  

.ش؟یبرداشت یچ یبرا بود خودم مال اون ؟یکرد بود یغلط چه االن-  

 ازش حاال تا که یآرامش با جلو داد هلم و گذاشت کمرم پشت رو دستش که بدم ادامه خواستم

:کرد زمزمه گوشم کنار بودم دهیند  

. رونیب برو خوب دختر شو الیخیب و اون خرم یم برات باکس هی خرم، یم-  

 ناراحت تنها نه اما نیزم رو شدم ولو هم باز و کرد ریگ فرش لبه پام که رونیب امیب کردم باز و در

 که بگم یزیچ تا شدم رهیخ نیآرت به زدم یا قه قه. شد یم میخود یب خنده باعث بلکه شدم ینم

 حال همون با من و دیکش و دستم حرکت هی تو گذاشت بشیج داخل و کارت بست تند و در

.اتاق به میدیرس تا برداشتم یا کوله و کج گام و شدم بلند جا از  مستونم  

:دیغر یعصب نیآرت  

رسما یخورد و عقلت خدا به-  
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؟یکرد یم دارش خبر یداشت  

:گفتم متفکر و کردم درشت چشم  

واقعا ؟یوا-  

:گفتم بهش توجه یب انداخت یمسخرگ به ینگاه  

. رمیگ یم شیآت دارم انگار گرممه یلیخ من یوا-  

 شد یم که ییجا تا رو پنجره و کردم جمع رو پرده پنجره، سمت رفتم و آوردم در رو لباسم هیرو

. کردم باز  

:دادم تکون سر یسوال خمار یچشما با. گرفتم قرار نیآرت نهیس به نهیس که برگشتم  

! ه؟یچ-  

.یخور یم سرما-  

.خنده ریز زدم یپق  

؟یشد نگرانم االن بابا نه-  

 و خودم. روبست پنجره بودم بغلش کامال که یحال در و کرد رد هام شونه یباال از رو دستش

:زدم غر و عقب دمیکش  

؟یبند یم چرا باشه باز خوام یم-  

.کردم تکرار و دادم تکون سر یسوال که کرد نگام رهیخ  

؟یبندیم چرا ها؟-  
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.حموم سمت بردتم کشون کشون و گرفت و دستم  

  کجا؟ یه-

.کرد باز و سرد آب دوش و حموم داخل کشوند و من حرفم به توجه یب  

. نه نکن،-  

:گفتم بلند و سرش پشت رفتم  

  ؟یکن یم کار یچ یدار نکن-

 سرم از برق افتادو تنم به یا رعشه پوستم به سرد آب برخورد با داشت نگه زور به و دیکش و بازوم 

.دیپر  

.انداختم یا گوشه و گرفتم دستش از و آب دوش. اومدم خودم به و افتاد تنم تو یلرز-  

.زدم خی-  

. شدم چشم تو چشم باهاش که گذاشت چونم ریز و دستش  

:گفت آروم اش چهره تو یحالت چیه بدون  

  ؟یاومد خودت به االن-

. دادم تکون و سرم  

.تنم به بود دهیچسب که یسیخ یخواب لباس و موندم من  و رونیب رفت  

 هی. بود گذاشته چشماش یرو رو وساعدش دهیخواب تخت رو.رونیب رفتم  و گرفتم جلوم رو حوله

.برداشتم شکل همون به ناچارا خواب لباس هی هم کمد داخل و برداشتم ریز لباس دست  
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. رونیب رفتم و گذاشتم سمیخ یموها یرو رو حوله. کردم عوض تند تند و حموم داخل دمیپر  

.دمیشن رو صداش که دمیکش یم موهام یرو رو حوله نطوریهم  

  کنم؟ باز رو پنجره یخوا یم-

:دمیغر درشت یچشما با  

  لرزم؟ یم سرما از دارم ینیب ینم-

:زد یشخندین  

. بود گرمت یلیخ شیپ قهیدق چند آخه-  

 خوردم سر و سرم دور دنیچیپ رو حوله. شد یم گرم داشت چشمام. شدم مشغول و نکردم یتوجه

. بالش سمت  

.دمیشن رو صداش باز و بستم که رو چشمام  

.ادیم بهت شتریب یکی نیا-  

.کردم نگاهش و کردم باز چشم  

  ؟یچ-

:گفتم و کردم جمع و خوابم لباس هیرو. کرد اشاره بود رفته کنار که لباسم قهی به  

. کنه یم کار چشمت یکیتار تو خوبه-  

.زد یپوزخند  

. ادیم بهت قرمز سبز، از شتریب یباش نداشته نفس به اعتماد یهررنگ تو بگم خواستم فقط-  
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:دادم جواب دیلرز یم تیعصبان از که ییصدا با و کردم یا قروچه دندون  

کن کنترل و چشمات هرصورت در نبود یا کننده قانع جواب-  

 

*** 

 نیآرت متوجه دمیکش تر باال کمی که و نگاهم. نخوردم تکون اما کردم، باز و چشمام یخستگ با

. شد یم دهیکش رخ به اش برهنه تنه مین شدم،  

. شد یم ختم میشونیپ کنار که کردم نگاه دستش یانتها به چشمام با  

  بود شده پر دود از سرمون باال و کرد یم پرت هوا به دود پوک پوک و تخت تاج به بود داده هیتک

. گرفت یم کام حرص با و زده شیآت و نخ نیچندم نبود معلوم  

 رو دستش حرکت غافل نا و داد تکون رو دستش. بستم و چشمام عیسر چرخوند که رو سرش

.کردم احساس ام گونه یرو  

. زد پس و صورتم یرو تار چندتا  

. یداریب دمید شو بلند-  

اصال اون. ندادم یتیاهم  

. دارمیب باشه دهید کجا از ؟یدنید چه نکرد نگاهمم   

..بود اومده دستش آزارمم رگ و بودم یقلقلک شدت به. دمیپر جام از گردنم رو انگشتش حرکت با  

  ه؟یکار چه نیا! وا-
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. شد رهیخ نامعلوم نقطه به و گذاشت لبش کنج و گاریس همونطور  

. واهلل خوبه-  

:گفت اخم با و کرد نگاهم  

  ؟یزن یم خواب به و خودت باز چرا یداریب یوقت-

:دمیغر و نشستم زانوم رو  

 گفتم یدیخواب ام تو دمید کردم باز چشم لحظه هی بودم، خواب من که نیا اول ؟یگ یم یچ-

.بزنم چرت باز خواستم هست وقت هنوز البد  

:گفت و زد یا اشاره داشت کردنش پنهان در یسع که یلبخند با  

.ادیم بهت سبز از  شتریب قرمز میخودمون-  

کامال که خوابم لباس دنید با. گرفتم نییپا رو سرم  

 و اومدم نییپا تخت رو از عیسر. کردم پشت بهش و برگشتم خجالت از بود رفته کنار شلش قهی 

:زدم غر لب ریز  

. میدید چشم به اونم که میدیند و هرزش یرو هی واهلل-  

.یکن انتخاب رو یرنگ چه یباش انیجر در خواستم نرفت هرز یکس-  

:گفتم عیسر هیسم دنید با. کردم باز مهین و در جلو رفتم یعصب  

. نمیبب نجایا ایب دختر-  

. اومد تند و زد یکمرنگ لبخند دنمید با  
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 اما بود یخود یب قیتلف دونستم یم و زدم یزور لبخند کنارش در زور به و کردم یکمرنگ اخم

. نبود خودم دست  

  خانم؟ بله-

 برام ام دهیپوش لباس دست دو هی کاش برام یدیچ ناز یرایز لباس و خواب لباس همه نیا زمیعز-

. رونیب امیب کنم جرئت که یداشتیم  

 و ادیب تا موندم منتظرش در یجلو همچنان. شد دور چشمام جلو از زود و دیکش صورت به یدست

 و پهن کمر با که بسته قهی و کلوش نیآست تنه مین هی و پهن کمر راسته شلوار با قهیدق دو از بعد

.آورد داشت مطابقت شلوارم بلند  

 چیه بدون و حموم داخل رفتم نیآرت به توجه یب. بستم رو در و گرفتم زود. بودن یمشک هردو

.کردم عوض رو لباسام یتعلل  

 یم جمع باال از محکم و موهام که همونطور. برداشتم زیم یرو از کش هی و رونیب اومدم حموم از

:گفتم آروم کردم  

اونم از بعد و صبحانه میبر کن تنت و رهنتیپ شد تموم گارتیس پاکت اگه-  گهید چون خونه  

. یباش داشته یکار نکنم فکر  

.داد تکون گوشش کنار یمسخرگ به و پاکت   

. مونده ییتا سه دو کنم فکر نه-  

 کردم استفاده فرصت از منم کنه تنش رو رهنشیپ تا شد بلند جاش از. کردم فوت کالفه رو نفسم

.زدم یمسواک و شستم رو صورتم زود یلیخ و  

. کردم تند رو قدما و رونیب دمیپر ییشو رو از که رونیب رفت یم داشت  
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  تند؟ انقدر چرا خب،-

. نگفت یزیچ و دیکش موهاش یال یدست  

.یریبگ سکوت روزه شهیهم خوبه-  

 با یباز دونستم یم اما کرد یم میعصب یلیخ گاهش یب و گاه یحالتا نیا. نگفت یزیچ هم باز

. نداره روش یریتاث کلماتم  

.بودن خودشون از ییرایپذ مشغول  هردو و بود نشسته بابا کنار آرتا  

:گفتم بلند  

. ریبخ صبح-  

.ما سمت دیدو و اومد نییپا یصندل از زود بود کرده تموم انگار که آرتا. دادن جواب هردو  

. نمیبب کارتن رمیم من داداش-  

.کرد اخم نیآرت.نشست لبم رو لبخند  

قدر؟ چه گهید بسه-  

.شدم کار به دست عیسر که کرد نگام ملتمسانه   

. بره بزار نیآرت-  

:گفت آرتا به رو آروم و کرد نثارم یچپ نگاه  

. ساعت مین فقط-  

. شد دور ازمون و دیدو و شد دایهو لبخند از اشیخرگوش دندون  
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.مینشست هم کنار و زیم سمت میکرد حرکت  

 نگاه همچنان. ختمیر یچا وانیل هی. کرد یم نگاهم یچشم ریز و زد یکمرنگ لبخند دنمید با بابا،

:گفتم نداشت یکج دهن از کم که یلبخند با و نکردم تحمل که ییجا تا داشت ادامه بابا یها  

  شده؟ یزیچ بابا-

:گفت یکوتاه مکث با دوتامون به رهیخ  

. دینزن ضرر الشیوسا و خونه و به دیمشعول یوقت خوبه-  

:داد ادامه که کردم نگاهش یسوال و نشدم متوجه  

  گه؟ید خوبه یچ همه االن شاهللیا نیبود کرده دعوا دونم یم-

 به رو یچا وانیل انداختم؛ ریز به سر. شمیآت کوره تو کردم حس و گرفتم گر شبید آوردن ادی به با

حایترج و گرفتم دستم  

.کردم افاقه سکوت به   

:گفت کنه عوض و بحث کرد یسع که بابا  

. جان نیآرت گهید اومدن یم مادرتم و پدر اومد که آرتا خب،-  

:دادم جواب من و من با. دیپر رخم از رنگ حرف نیا با  

.... .که یدون یم... یدون یم... یم بابا... با-  

.زدن حرف کرد شروع صالبت با و دیپر کالمم ونیم نیآرت  
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 نره سر اش حوصله هم آرتا که نیا یبرا شلوغه سرشون و رنیدرگ روزا نیا مادرم و پدر راستش-

. نذاشته کم آرتا یسرگرم تو هم آتش و ما شیپ ارنشیم  

.بود نشده قانع هنوز اما داد تکون سر متفکر بابا  

جسارتا-  

  هستن؟ یچ ریدرگ 

 یوقت شده ادیز بابا کار روزا نیا یطرف از هستن کردنش مرتب مشغول و کردن عوض رو خونه-

.مادر سر رو شده آوار ها مشغله شتریب نیهم یبرا نداره  

:گفت متعجب بابا  

 هم هنوزم که خوبه یلیخ تیفعال و پشتکار همه نیا با ماشاهلل نمشونیبب گهید کباری حتما دیبا-

. رسن یم کار به ییتنها پدرت هم و مادر  

 صبحانه خوردن به و کرد بابا نثار یلبخند لکسیر اما اون کردم نگاه نیارت به شده خشک دهن با

. داد ادامه  اش  

 واقعا

 ازش یا شبهه و شک یا ذره بشه که نبود یحالت نیتر کوچک اش چهره تو. دیترس ازش دیبا 

ابدا که زد یم موج تیقاطع و صالبت نفوذ، کالمش تو اونقدر و داشت  

. شد مشکوک بهش شد ینم   

.شه خارج اش یتلخ و یخشک از دهنم تا دمینوش یچا از یا جرعه  
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*** 

  نیآرت

.اتاق داخل رفتم و  برداشتم رو نیماش چیسوئ  

.گهید باش زود-  

.اومد کمینزد لب به لبخند و زد ییاسپر  

. میبر-  

.زدم یپوزخند  

  کوکه؟ فتیک هیچ-

:گفت یکوتاه مکث با و کرد نگام رهیخ  

. شم یم زده جانیه یلیخ کنم یم فکر اریرام و فردامون سفر به راستش-  

.سمتش شدم خم یعصب و کردم یا قروچه دندون  

؟یکن یم فیتعر پسرت دوست از شوهرت یجلو انقدر ستین زشت کمی-  

.ستادمیوا پاهام پنجه رو و زدم یلبخند لجوج  

:گفتم آروم و چشماش به شدم رهیخ  

واقعا که زشته یشوهر یبرا واهلل-  

.گهید باشه شوهرت   
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.عقب دمشیکش و فشردم رو بازوش که بره خواست.  شد منقبض فکم  

. نزار ریش دم رو پا پس هست دستت اخالقمم یفهم یم زبونمم خوب، دختر نزن خود یب حرف -  

:داد جواب شهیهم از تر سرکش باز بود شده جمع اش افهیق درد از که یحال در  

.... .اما فهمم یم حرفاتم دستمه اخالقتم آره-  

:گفت نبود جالب برام چندان که یشخندین با و انداخت صورتم یاجزا به ینگاه  

!. درکه قابل ریغ برام خودیب کردن یحسود نیا اما-  

.کنم کنترل رو خودم کردن یسع و کردم رها رو بازوش  

. کن قانع رو خودت ینطوریا تو باشه-  

 منتظر نداشت یلزوم گهید بودم کرده یخداحافظ پدرش با چون و در سمت رفتم ازش زودتر

 که رو نیماش اط،یح یفرشا سنگ کردن یط از بعد و رونیب زدم خونه از عیسر نیهم یبرا بمونم

 زنگ میگوش لحظه همون. کردم روشنش و کشینزد رفتم بودم کرده پارک نگیپارک کینزد

. خورد  

  جانم؟-

.رو گهیهمد مینیبب دیبا سالم، داداش-  

  باز؟ شده یچ-

کال که نیا و ادیب کارت به دیشا دهیرس دستم شواهد یسر هی یچیه-  

. نمتونیبب خوام یم   
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. فوآد بگو و راستش مون؟ینیبب-  

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

 قهر خانم نمش،یبب امشب خوام یم شده تنگ مایس یبرا دلم یول گفتم که بود یینایهم راستش-

. کرده  

.کردم یا خنده تک  

 بود، گفتن من از ،یخشک تو یکن رهاش دیبا ارهینم دووم تو تنگ تو یماه نیا آخرش و اول پسر-

 اونوقت یکن میزندگ وارد و آتش یزیر برنامه با که جلو یاومد نقشه با تو بفهمه که زمان اون

 ناو حال به یوا اس کرشمه و ناز همه نیا نداره خبر یچیه از هنوز. کنه ینم اعتماد بهت گهید

.موقع  

:دینال بود بدش حال از نشون که ییصدا  با  

 خوام یم شده تنگ دلم من داداش، برام نشو شیآت رو اسفند گهید تو  دونم یم دونم یم-

. شم یم ممنونت یکن حقم در و لطف نیا هی نمشیبب  

.شدم آرتا و آتش اومدن متوجه شاگرد در شدن باز با  

  ؟یندار یکار یاوک-

:کرد تکرار مجدد  

.ها ادیب امشب کنه هماهنگ مایس با بگو آتش به ن،یآرت-  

. فعال-  

.کردم روشن رو نیماش و قطع و یگوش  
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  رون؟یب میبر امشب-

:گفت یخوشحال با تند تند آرتا  

. آره آره-  

.کرد نگاه بهم متعجب آتش  

  رون؟یب انشاهلل، رهیخ-

.کردم نگاهش یجد  

 میبمون یخوا یم! شه عوض هواش و حال ینحو به دیبا ام بچه نیا فعال، ندارم رو خونه حوصله-

! خونه؟  

:گفت عیسر  

.نداشتم یمنظور من هیاوک نه-  

:گفتم یطوالن بامکث  

. ادیب یبگ هم مایس به یتون یم-  

.کرد نگام ذوق با  

  م؟یر یم هوا و حال شدن عوض یبرا میدار یمطمئن فقط بهش، گم یم االن من ،یوا ؟یجد-

:گفتم نیهم یبرا دیفهم یم دیبا بالخره  

. دارم قرار شناسمشیم ساله نیچند که میمیصم قیرف با-  

.زد یور هی لبخند  
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نمشیبب شدم کنجکاو ؟یدار هم دوست اخالق نیا با-  

.نمشیبب شدم شدم کنجکاو ؟یدار هم دوست اخالق نیا با-  

.اومد کش لبم کنج  

حتما-  

.شینیب یم که   

 

*** 

  آتش

. نبود یزیچ قبلم لباس و مانتو جز و بود یخال کردم باز رو کمد در  

.نیآرت ن،یآرت-  

. دیرس گوشم به اش خسته یصدا  

! بله؟-  

.شدم مواجه کاناپه به اش داده لم تنه با که و کردم باز و اتاق در  

  بپوشم؟ و نیا دفعه چند ندارم یچیه مانتو من نیآرت-

:گفت خواب از خمار یچشما با و کرد بلند سر  

 نیا سوم بار یبرا االن شن؟ پر مانتوهات رگال یخوایم تو خون کاسه تو زننیم و نون االن ملت-

  اوفته؟ یم یاتفاق یبپوش رو مانتو
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:داد ادامه کوتاه مکث با نزدم یحرف و کردم براندازش کمر به دست یظیغل اخم با  

. مدل و رنگ همه از برات میخریم ا،یب کنار و نیهم امشب هی-  

 سرم یرو رو میروسر. کردم عوض رو لباسام تند اتاق، داخل برگشتم و زدم یینما دندون لبخند

. رفتم رونیب و کردم مرتب  

 یم حرکت و نیماش غنچه یلبا با و بود نشسته مبل کنج دستش تو کوچولو نیماش مشغول آرتا

.داد  

. ام آماده من-  

:گفت متعجب دنمید با و شد بلند جاش از ضرب هی نیآرت  

. یزیچ ،یآب دیسف ،یسرخاب-  

 که دمید سرم پشت رو آرتا و پازدم رو میتکرار یکفشا در، یجلو رفتم و دادم باال سر الیخیب

. کردم پاش رو شیکتون و نشستم زانو رو. بود شیبند یباکتون کلنجار مشغول  

. ادیب نیآرت تا آسانسور اتاقک داخل میرفت باهم و و شدم بلند  

. داد اومدنش از نشون در شدن دهیکوب یصدا هیثان چند از بعد  

 اراده یب. بود ختهیر هم به کمی موهاش بود زده چرت چون. گرفت جا نمونیب و کرد باز و در

. دمیکش موهاش یال  و آوردم باال رو دستم  

. اومد در ینامرتب از کمی آها-  

.زدم صورتش به ضربه دوتا آروم دست کف با و دمیخند که کرد نگام گنگ  

.خواب از بپر-  
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.کرد نگاه رو به رو یقد نهییآ به حرص با  

!.ذاشت یم قرار امروز دیبا نمیا خستمه،-  

:گفتم یکنجکاو با  

.نمشیبب دارم دوست یلیخ من یول-  

:دیتوپ یجالب چندان نه لحن با و کرد نگاهم کالفه  

.یوفتین پس هوی یول نشیبیم باشه،-  

.کرد یگر یانجیم آرتا که بگم یزیچ خواستم باال دادم ابرو یتا هی  

. دینکن دعوا دیمن از تر بزرگ شما بسه-  

 ستین حواسش چلمنگ کهیمرد. رفتم رونیب و زدم پسش نیآرت از زودتر و شد باز اسانسور در

. وفتم؟یب پس یچ یعنی گه یم یچ داره  

. نشستن نیماش داخل باهم هردو نیآرت و آرتا. نشستم نیماش داخل تند  

:گفت یناراحت با بود نشسته عقب که آرتا  

.گهید دیکن یآشت د؟یکرد قهر د،یکرد دعوا االن-  

. نشده یزیچ جون آرتا میا یآشت ما-  

 با خورد زنگ نیآرت یگوش  لحظه همون میشد خارج نگیپارک از و کرد روشن رو نیماش نیآرت

.خوردم جا صفحه رو اسم و شماره دنید  

  فوآده؟-



 

 

Page | 288 

. نگفت یزیچ و کرد نگام  

:داد جواب  

  جانم؟-

. بشنوم تونستم یم و شد یم پخش کامل بود وصل نیماش بلوتوث به یگوش چون صداش  

. منتظرما دیایم دیدار داداش-  

:داد جواب من به رهیخ و کرد نگام شخندین با نیآرت  

فعال. میایم میدار بله-  

:گفتم آروم شیگوش کردن قطع با. ختیر یهر دلم  

  دوستته؟ اون ن،یا-

: دادم ادامه شک و ترس از لرزون یصدا با. نگفت یزیچ و زد یلبخند  

 در باهاش ساله سه من شیشناسیم ساله نیچند تو ؟یچ یعنی... ی بود فوآد نیا... یا ن،یا ن،یا-

 ارتباطم

. نداد یجواب  

.کنم سکوت راه آخر تا دادم حیترج و دادم یم تکون پا یعصب  

تاینها  

واقعا اگر اما زدم توهم من ای فوآده اون ای   

... .باشه فوآد   
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 بود پشتم امیناراحت تو اون منه، قیرف منه، برادر فوآد نداره امکان نه نه. دمیکش یقیعم نفس

. ممکنه ریغ نداره امکان کرد کمکم  

. شده تفاهم سوء نه نه میشد آشنا یاتفاق ما چون ستین یزیچ نیچن شه؟ یم مگه  

  ؟ییکجا دختر ،یه-

.اومدم خودم به چشمام یجلو یدست خوردن تکون با  

ها؟... ه-  

.زد اشاره اومد ینم خوشم حالتش از چیه که یخندون یچشما با. کردم نگاهش گنگ  

.شو ادهیپ-  

 هم آرتارو و کردم باز رو عقب در. شدم ادهیپ دیتپیم تند تند که یقلب با و دادم قورت و دهنم آب

. کردم ادهیپ  

 با. گرفت و گلوم یبیعج بغض اراده یب. کنه پارک رو نیماش نیآرت بودم منتظر گرفتم، رو دستاش

 پاهام اما رستوران درب به دنیرس تا بود فاصله گهید قدم دو و برداشتم قدم تند تند نیآرت اومدن

. نداشتن حرکت رغبت  

:گفت کالفه دنمید با و کرد باز و در نیآرت ستادم،یوا سرجام آن کی  

. گهید ایب-  

 ضربان نم؟یبب ندارم دوست که یزیچ و امیب ترسم یم گفتم یم گفتم؟ یم یچ دم،یگز رو لبم

 کم االن اما بود باشکوه برام بودم یا گهید حالت تو دیشا که ییفضا وارد قدم دو با. گرفت اوج قلبم

!.نداشت آور خفقان اهیس جعبه از  
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. دمیکش یم رو همراهش انتظار ها ساعت که یزیم به شدم رهیخ و گرفتم رو نیآرت یقدما رد  

 رو صداش حال همون تو دیدو و کرد رها و دستم آرتا. دمیشن وضوح به و قلبم شکستن یصدا

:دمیشن  

.فوآد عمو-  

 گونه نوازشگر تک تک حاال و داشت دیبار التماس که شد یلجوج اشک میتسل بغضم. دیلرز چونم

. شدن هام  

 با. نکنم توجه جلب نیا از شتریب تا انداختم ریز به سر. کنم باور خواستم ینم و بود کرده خی بدنم

 فوآد به سرد نگاه با بودن نشسته نیآرت و آرتا. بود ومدهین هنوز مایس. زیم سر رفتم آروم یقدما

. شدم رهیخ  

. دیماس لبش رو لبخند دنمید با  

!فوآد؟-  

 لبخند با و زدم پس رو اشکام. دیدز یم ازم رو نگاهش. کرد یم دادیب غم و شرم نگاهش تو

:گفتم یکمرنگ  

!. قیرف یکرد چیپ لهیتیف و خواهرت یحساب-  

:کردم زمزمه آروم و شدم خم. شدم یم خفه داشتم و نبود کنم ول بغض و دمیکش باال و مینیب  

.یآورد جا به و تشینها تو م،یبود داده یخواهر و برادر دست هم به ما-  

. نشستم اکراه با و دمیکش عقب رو نیآرت کنار یصندل. انداخت ریز به سر  

گفتم حال همون تو  
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  ؟یبسوزون من مثل هم مایس یخوا یم-

:دادم ادامه تند و دمیخند  

  آره؟ کنار شیبزار تاینها و یکن استفاده سوء بعد البد یکن عاشقش یخوا یم نه نه،-

.کرد نگاهم رهیخ و کرد یا قروچه دندون  

... .نیآرت ؟یگ یم ینطوریا چرا-  

 بود شده سرخ تیعصبا از که یحال در. داد قورت و حرفش یباق و نیآرت سمت دیکش رو نگاهش

:دیغر  

 هست، و بود برام که یعشق همون مایس هم یخواهر همون برام تو هم مامیس عاشق من آتش-

.بودم واسطه تنها من  

. کردم پاک رو اشکام و برداشتم یدستمال  

باشم؟ گلستان و گرمابه قیرف قبل مثل بازم یدار توقع نکنه ؟یچ یعنی فوآد، ییپررو یلیخ-  

.دادم تکون دوتاشون سمت رو ام اشاره انگشت و کردم نگاه نیآرت به  

قطعا اما شتریب و کمتر تونیکی دیشا دیپست و رذل هم مثل تاتون هردو-  

. دیهست نایهم   

لطفا آتش-  

. کنهیم گهید فکر هی ادیم مایس االن ،  

.سمتش شدم براق تیعصبان از  
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 من... من دروغ از دیکرد پر و دورم خوره، یم هم به ازت حالم که یش خفه یتون یم فقط فوآد-

 یم یعروس خودم یبرا و مرگ که باهام دیکرد یکار هی ندارم اعتماد چشمام نیا به االن یحت

.دونم  

 نشون رو زیچ همه قرمزم ینیب دونستم یم یول کردم پاک و صورتم عیسر رستوران در یصدا با

.داد یم  

.کردم بلند سر شونم رو یدست گرفتن قرار با  

. دختر سالم یوا-  

 فکر مایس تا بود یفرصت دوتا اون یبرا ه،یگر ریز زدم اراده یب کرد بغلم و نشد ام چهره متوجه

. ختمیر یم اشک هام غصه و غم ،یدلسوز ،یدلتنگ سر از من اما نکنه یا گهید  

  ؟یکن یم هیگر یدار تو شه؟ ینم باورم آتش؟-

:گرفت دستاش نیب و صورتم و عقب اومد  

. اشکتو نمینب گلم، قیرف جون یا-  

. زدم یکمرنگ لبخند  

.نشست کنارش و رفت یا غره چشم فوآد یبرا یشوخ به  

. خانم مایس سالم-  

.زد صدا رو پرسنل نیآرت. کرد افاقه لبخند به و کرد ینگاه زور به مایس  

  د؟یدار لیم یچ-
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 کردم احساس رو مایس نامحسوس لبخند. کرد بغلش و گذاشت مایس کمر پشت رو دستش فوآد

. کنم یکار براش تونستم ینم که فرستادم یم لعنت خودم به دلم تو فقط اما  

. مخلفات با مخصوص جوجه پرس سه-  

.بود ریدرگ فکرم که من جز کردن دیتائ همه که کرد نگاه هیبق به  

  گذره؟ یم خوش آتش با خبرا چه نیآرت آقا خب-

. گرفت بغلش و من و کرد حلقه کمرم دور رو دستش فوآد تابع به نیآرت  

.کردم زمزمه گوشش ریز و باال دمیکش اروم و سرم  

.بهتره تو حیکر آغوش از جهنم-  

. دیبوس و میشونیپ و کرد یمصنوع خنده  

. گذرهیم هم یزندگ جان آتش یایباز زبون با گذره یم-  

... .یرام مگه ه؟یاوک رابطتون االن آتش با تو یعنی-  

 واقعا

 اما کردم میزندگ وارد قصد چه به رو اون من دونست یم مایس چون بود لیدل یب نیآرت حرکات 

.هست یچ دمونیجد داستان نمیبب باز تا دادم سکوت به حیترج حرکات نیا بابت  

. چوقتیه یبرا نه و االن نه ستین نمونیب هم یچکسیه میدار دوست و هم آتش و من-  

! ادیب نقش نطوریا داشت حق. زدم یپوزخند. داد تکون سر متعجب و داد باال رو ابروهاش مایس

 پته مایس تا کرد یم یعاشق یادعا دمیبا کجا؟ مغرور نیآرت نیا و کجا پپه یچ کافه نیآرت اون

. زهینر آب رو بابام یجلو رو اش  
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 کم همونقدر اما نه ماجرا عمق به دیشا برده یپ یحدود تا دمیفهم. زدم یتلخ لبخند مایس به رو

کرد یم کمکم یحد تا هم  

. گشت یم خودش یغذا ظرف دنبال چشم با که افتاد آرتا به چشمم غذا پرس آوردن با  

 یغذا سفارش که یخوب برادر چه. کردم نگاه نیآرت به رهیخ رهیخ و زدم یپوزخند گرفت، دلم

.بود کرده فراموش رو کوچولوش داداش  

:گفتم و آرتا سمت گذاشتم و سمتم یغذا ینیس  

!. ها باشه هم برنج دونهی دینبا یحت بشقاب نیا ته خب،-  

:گفت متعجب نیآرت  

  ست؟ین تو یغذا مگه-

:گفتم که بزنه یحرف خواست باال داد رو ابروهاش برد یپ فاجعه عمق به تازه انگار  

. کنه یم تیکفا آب وانیل هی ندارم، یلیم من-  

:کردم زمزمه آروم و گذاشتم دستش رو و دستم که بزنه صدا رو پرسنل خواست  

عمرا یانداخت راه امشب که یوضع نیا با-  

 کننده خفه برام فضا رونیب ببر جهنم نیا از و من کن لطف فقط بره، نییپا گلوم از هم قاشق کی 

. اس  

. زد یزور لبخحد و فشرد دندون  

. لتهیم هرجور باشه-  
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 یم یباز چنگال قاشق با ناراحت. کردم نگاه بود نشسته چپم دست کنار که آرتا وبه چرخوندم سر

. کرد  

.گوشش کنار و شدم خم  

  ؟یندار و زرد یها جوجه خوراک قصد کوچولو موش-

:گفت غنچه یلبا با  

!. یداد و خودت یغذا تو-  

:دادم جواب و دمیبوس و گونش  

. زنم یم ناخنک من وگرنه بخور زود حاال بود تو یغذا نیا ستین ام گرسنه من دلم زیعز-  

.زد یپهن لبخند  

. میبخور غذا باهم ایب آتش یآج-  

. زمیعز نه-  

. یصندل به داد هیتک و کرد اخم  

. ستین ام گرسنه منم-  

. کردم نگاهش کمرنگ لبخند و جمع افهیق با  

. کنه تموم زودتر یهرک باشه-  

 پر و قاشقش یمحتوا که کردم یم کیتحر آرتارو عوضش داشتم یبرم کم کم و برداشتم و قاشق

.نکنم تموم زودتر من تا کنه  
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 به کرد رها و ذهنم قهیدق چند یبرا که آرتا با یسرگرم و یگوشیباز یکل از بعد ربع کی حدود

. بودن کرده تموم و غذاهاشون همه. اومدم خودم  

:گفت و کرد یاخم مایس  

  رفت؟ ادتی و من ؟یبرس بچه و شوهرت به که امیب یگفت و من ؟یچ یعنی-

.زدم یلبخند  

. میبد حال یپا بزار کنه یم درد سرم یلیخ امشب جانم مایس-  

. شد یجد  

. شدم بدت حال متوجه اولم اون شتر،یب یانرژ با یبعد دفعه شاهللیا گلم نداره اشکال ،یاله-  

.نگفتم یزیچ و دمیکش یقیعم نفس  

 یحت تونستمینم که بود شده آور انزجار  برام یطور اما کردم یم حس و فوآد نگاه ینیسنگ

. کنم نگاهش  

 به کردن فکر با یزور قهیدق هر و شد یم رد گاه گاه و ذاشتیم گلوم رو پار رهگذر مثل بغض

. زدم یم پسش ینحو هی به خوب یزایچ  

  م؟یبر خب،-

:گفتم کالفه و کردم نگاه نیآرت به  

. کشه ینم مغزم بهتر، زودتر-  

 و مایس کنار رفتم زود. گرفت و دستم و نییپا اومد عیسر من از تیتبع به آرتا شدم، بلند جام از

.کینزد اومد فوآد که برم خواستم. کردم یسطح یخداحافظ  
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. کن صبر-  

:گفتم کنم نگاه بهش که نیا بدون  

.ندارم و چکدومتونیه حوصله بگو،-  

:دمیغر و چشماش به شدم رهیخ. کنم نگاهش تا گرفت صورتم یرو به رو رو صورتش  

 تو داشتم عمر هی بکشم؟ لجن به دنتید با و نگاهم دیبا چرا کنم؟ نگاه یچ به یخوایم ه؟یچ-

 تار هی اگر فوآد، بخشمت ینم ازم؟ یخوا یم یچ گهید نداشتم خبر و زدم یم پا و دست مرداب

 جز نداره ینقش چیه شما فیکث یداستانا نیا تو اون خودت، یپا خونت شه کم مایس سر از مو

. کردم باورتون احمق منه که دیبود فطرت پست و رذل هی نیآرت و تو. بود من قیرف که نیا  

:اش نهیس رو دمیکوب اشاره انگشت با دیچک چشمم از یاشک قطره  

. داداش..... تورو کردم باور تورو همه از اول-  

.زدم رونیب اونجا از ونیگر یچشما و تند یقدما با و گرفتم تر محکم رو آرتا یدستا  

.پام کن صبر یآج ،یآج-  

:کردم نگاهش  

  آرتا؟ جانم-

.دیفهم انگار کمش سن اون با  

. امیم داداش با من یآج نیماش تو برو تو شه، یم باز هام هیبخ بدوام تونم ینم من-  

 دمیدو تند و دمیبوس رو شیشونیپ شدم خم داشت؟ یگناه چه بچه نیا. شد شتریب ام هیگر شدت

. همانا محابام یب هیگر و همانا نشستنم. نشستم و کردم باز و در. نیماش سمت  
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. ستهیمیوا قلبم آن هر کردم یم حس و بود افتاده تپش به قلبم. ختمیر یم اشک بلند یصدا با  

. خورد یم هم به خودم از حالم و داشتم نفرت خودم از  

 برادر مثل که یکس که هیبد حس یلیخ نداشتم؟ خبر و شدم یم پسرا دست یباز حاال تا یک از

 چال اهیس سمت که بوده اون ینیبب بوده اتیبدبخت همه نهیزم یبفهم باشه گاهت هیتک ،یبدون

 ازش پوچت افکار تو چون یدونست یم مقدس سمتش از و راه اون تو که یدرحال کرده تیراه

. یساخت اسطوره  

:دمیکش غیج و فشردم نهیس رو و دستم  

. بخت اهیس دختر کنه لعنتت خدا آتش-  

 

*** 

نیآرت  

 اشک از اما چرا دونم ینم. ختیر یم اشک صورت یپهنا به و پنجره به بود داد هیتک و سرش

. داد ینم دست بهم یخوب حس ختنشیر  

. گهید بسه-  

.زدم بشکن انگشت با چشماش یجلو. نگفت یزیچ  

 

. توام با دختر یه-  
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:گفت و داد هل و دستم  

 که داره یخوب حس. ختینر اشک مادرش مزار سر جز االن به تا که نیبب و یدختر یاشکا ن،یبب-

 از چطور دوباره قراره نمیبب منتظرم تمیبعد شک منتظر نکن؟ هیگر یگ یم چرا! یکن یم شکنجه

 و منه با مرگش یباز که یندازیم راه که ییسانسا نیا از ببر لذت. شم خورد و بشکنم داخل

. تو طرف از زجرش و کشتن  

.زدم یشخندین  

. یکرد آماده و خودت زود یلیخ-  

:کرد زمزمه لرزون چونه با و کرد  نگاهم سرد  

. باشه رحم یب انقدر تونه یم چطور آدم هی ن،یآرت یسنگ دل یلیخ-  

. دارم نگه و نیماش که زد اشاره دفعه نیسوم و کرد سرفه دوبار  

. شد ادهیپ تند که کردم پارک یا گوشه  

 و شدم ادهیپ نیماش از آروم. دید یم خواب و پادشاه هفت و بود رفته خواب نیماش پشت آرتا

. دیلرز یم و زد یم عق متدد. کنارش رفتم  

. کرد جمع شکمش تو رو پاهاش و داد هیتک یسنگ تکه به حال یب قهیدق دو از بعد  

:گفتم و کنارش نشستم  

.یکن تمومش یخوا ینم-  

:گفت تر یچشما با و زد یهق  

واقعا تونم ینم من ؟یدار کار یچ د؟یدار کار یچ من با-  
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.کشم ینم   

.کرد اشاره رو به رو پرتگاه به و شد بلند جاش از  

. کنم سره هی و خودم کار بگو بهم رمیبم کم کم قراره اگه قدمه کی مرگ تا ام فاصله کن نگاه-  

.دمیکش رو بازوش و شدم بلند جام از ترس با. دیلرز دلم  

  ؟یکن یم کار یچ یدار-

:گفت بلند  

  ؟یکن یم کار یچ من با یدار تو-

:گفتم آروم منقبض فک با  

. نکردم یکار من-  

. شد یم هاش گونه روونه دونه دونه اشکاش  

... .ق... ق کم کم و انمیاطراف بعد یگرفت و میزندگ اول ؟ینکرد یکار تو-  

.خاک رو نشست سست یپاها با دیکوب اش نهیس به محکم و دستش و نداد امونش هق هق  

. بخشمت ینم بخشمت.. ینم نیآرت...آر-  

.گرفتم قاب دستام با و صورتش و زانوهام رو نشستم  

. ریبگ آروم قهیدق دو  آتش،-  

.بود خی کهیت بدنش و دیلرز یم   

:گفتم یعصب و کردم بغلش تقالهاش به توجه یب که بزنه پس و دستم خواست  
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. باش آروم نکن هیگر. لوس نه خوامیم و چموش گربه همون من ر،یبگ آروم-  

.کردم نوازش رو موهاش و دمیروبوس سرش اراده یب  

. شد کمتر و کم اش هیگر شدت و گرفت آروم  

 دهیبخش ییروشنا صورتش به ماه نور که یحال در چشمام به رهیخ و برداشت شونم رو از رو سرش

.کرد نگام بود  

 چطور. یآدم نیهم تو شهینم باورش آدم که مزحکه یحد به رفتارت اما هیمهربون چشمات تو-

  آدم؟ به ید یم یدونگانگ چرا نقابت؟ ای کنم قبول و خودت بالخره کنم؟ باورت

. بشه حرف پشت حرف و بدم جواب بخوام تا بود تر یمنطق چون کردم سکوت  

:کرد زمزمه آلود بغض یصدا با دوباره.داد سنگ تکه به رو اش هیتک و عقب اومد  

 تو از اگر!. شرارت نه اما داشت طنتیش دیشا مهربون و معصوم همونطور بود، همون نگاهش اونم-

 یخواینم. یبود تو باعثش هرچند که باهام کنه یکار نیچن نداشتم توقع فوآد از بود یتوقع

  ؟یبگ یزیچ

حایترج  

.کردم سکوت نبارمیا   

.کرد نگام حرص با و دیکش یقیعم نفس  

واقعا ؟ید ینم اجازه چرا بکشم و خودم خوام یم که من-  

!.شه نیا تهش خواستمینم من. بار فالکت یزندگ نیا از شدم خسته   

:گفتم و زدم یپوزخند  
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!.گهید پسرت دوست شیپ یبر شم  واسطه یخواست یم تهش-  

.بهم شد رهیخ چپ نگاه با و باال آورد و سرش زیت  

! گه؟ید آره-  

:داد جواب و زد یشخندین  

!. نداره دهیفا گهید االن یبود واسطه اولش کاش-  

.شدم بلند جام از  

. نداره آخر و اول اس گهید یکی با ذکرت و فکر صورت هر در-  

:دمیشن رو صداش لب ریز که نیماش سمت کردم حرکت  

!. گرفته گهید یکی و جاش وقته یلیخ کنم یم حس بود، نطوریا کاش-  

.کردم باز و نیماش در  

. یکن حاضر و چمدونت خونه میبر دیبا نیبش ایب نخور غصه خانم یه-  

. شد یراه ول و شل بابدن و شد بلند جاش از اکراه با  
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*** 

  آتش

. کرد نگام غصه با. بهش دوختم چشم و تک تک دمیچ چمدونش تو آرتارو یلباسا  

  مهربونم؟ شده یچ-

.دیبرچ لب  

. داشتم امتحان یآج-  

:گفتم و دمیکش و لپش  

. کرد فیتعر ازت یکل رتمیدب زرنگ شاگرد گرفتم یمرخص-  

.دیخواب بادش زود اما کرد ذوق  

. شه یم تنگ دوستام یبرا دلم اما-  

:گفتم و کردم زیر چشم  

 یم یریگ یم یسوغات اونا یبرا عوض در نداره اشکال قاشه؟یرف شیپ دلش کوچولو آقا پس بگو-

.یبر  

 و نکردم ییاعتنا. نییپا دیپر تخت رو از در یصدا با که بگه یزیچ خواست دیکوب بهم و دستاش

. دادم ادامه کارم به  

. نداشتم اقیاشت یا ذره اما نمیبب و اریرام تونستم یم گهید و میداشت پرواز گهید ساعت سه  
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 ادمهی. شدم ینم ناراحت اونقدر هم دمشید ینم اگر اما نمشیبب خواستم یم که بودم خوشحال

.نبودم رغبت و لیم یب حد نیا تا لیاوا  

  ؟یا آماده خب،-

.دیپرس یم رو سوال نیا جالب چندان نه یا افهیق با نیآرت. کردم بلند سر  

. کردم یم حاضر رو آرتا چمدون آره-  

. گذاشتم نییپا تخت رو از و بستم چمدون پیز  

. میباش فرودگاه دیبا زودتر ساعت کی.میبر یا آماده تو اگه-  

. رونیب زد اتاق از زود یلیخ و برداشت رو چمدونش کمد داخل از و داد تکون سر  

.زد غر که کردم تنش رو شیطوس کت. اومد کمینزد آرتا.دمیکش یقیعم نفس  

.خارونهیم و تنم نیا-  

.دمیخند  

. سرده هوا کنه یم گرمت عوضش-  

.کردم یزیر اخم که ارهیب در خواست  

!. آرتا-  

 صبح آوردن ادی به با. برد رونیب اتاق از کشون کشون و نشیسنگ چمدون و کرد تنش یکالفگ با

.نشست لبم رو یکمرنگ لبخند  
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 اواسط دمیخر کفش و یکتون جفت چند و شال و مانتو دست چند و اومد دیخر باهام حوصله با

 از منم و دیخر یبرا میبر که کرد اصرار چقدر و ندارم یخونگ لباس گفت که میبود راه برگشت

 که یزمان از یول میبر گفتم عیسر بکشه پس پا خوادیم گهید دمید اما کردم ناز کمی خواسته خدا

. داده قورت عصا انگار آوردم و پرواز اسم  

. رفتم رونیب اتاق از چمدون با و گذاشتم دوشم یرو رو دمیسف فیک  

  م؟یبر-

.بود ییرایپذ وسط آرتا فقط  

  کجاست؟ نیآرت-

:گفت آروم بود تنش کت بابت یکالفگ از یناش که یاخم با آرتا  

.میبر باهم شد تموم کارت گفت نییپا رفته-  

. میزد رونیب خونه از آرتا با شدم مطمئن گاز و برق از یوقت و برداشتم دارویکل  

 داخل نشستم عقب صندق داخل کمیکوچ چمدون گذاشتن از بعد نیماش سمت میکرد حرکت

. نیماش  

. بود ساکت و انداخت ینم کهیت توقع برخالف  

.کنم تحمل نتونستم و شدم یعصب که ییتاجا باال برد و سرعتش گذشت که قهیدق چند  

. یرانندگ وضع از نمیا زهرمار برج یشد که حالت از نیا. صبح از شده تیزیچ هی انگار تو؟ چته-  

.بود کرده جمع و خودش نیماش کنج و بود کرده درشت چشم که کردم نگاه آرتا به  

:دادم ادامه یکوتاه مکث با  
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. ترس از شده جمع خودش تو چطور نیبب بنداز بچه اون به نگاه هی گمیم خرعبالت من اگه-  

 کمتر رو سرعتش بود شده منقبض حرص شدت از فکش که همونطور رو به رو راه به رهیخ اما اون

. کرد  

اصال  حالش نیا  

 توقع داشتم سمتش از اگر رو کتک یحت تیعصبان و داد توقع یعنی نداشتم دوست و نبود بابم 

.نداشتم رو بود رفته اغما تو که یحالت نیا  

 

*** 

نیآرت  

.بودم دهیکش دراز تخت رو  

.میبود دهیرس که شد یم یساعت کی   

. دیخواب و اتاق داخل رفت تند که آرتا هتل میاومد یوقت  

. بود رفته خواب رو به رو نفره تک تخت رو آتش. بودم دهیکش دراز کاناپه رو من  

 بال بال براش آتش که یانقدر نمیبب داره، یتیشخص نمچهیبیب. نمیبب ارویرام بودم کنجکاو یلیخ

  نطوره؟یا هم اریرام زنهیم

 یحیتفر یکشت که بود نجایا کینزد یساحل منطقه هی. نکنم روشون به رو نطوریا داشتم میتصم

. باال تیجمع با کردن یم آمد و رفت یادیز یها  
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مسلما که ییاونجا از  

 کنم سرگرم یکی با خودمم دیبا نداشتم و پسرش دوست با و همسرم عاشقانه رابطه دنید تحمل 

!. همونجا از بهتر کجا پس گهید  

.کرد یم میروان پسر اون با آتش دنید  چرا دونمینم  

.داد یم آزارم هم ینطوریهم اما شناسم یم نه دمید و پسر اون نه  

.کردم نگاهش ترس با و خوردم یتکون تخت رو شیآن نشستن و تخت رو آتش دنیپر با  

! چته؟-  

. کرد نگام یخستگ با  

  االن؟ چنده نجایا ساعت-

:گفتم و کردم نگاه ساعت به  

. صبحه دو نجایا االن-  

:گفت کالفه و کرد فوت و نفسش  

. ادینم خوابم رفت سر حوصلم من م؟یکن یکار هی شه ینم-  

. باال دادم و ابروهام  

  ؟یبود دهینخواب االن تا تو-

. داد باال سر  

.نییپا اومدم کاناپه رو از و کردم نگاهش یمسخرگ با  
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:گفتم و کردم تنم رو میمشک چرم کت  

. منتظرم بدو-  

. بستم رو آرتا اتاق در. شکفت گلش از گل و زدن برق چشماش  

 در چوب چهار ونیم قامتش  ربع کی از بعد. موندم منتظرش رو راه یانتها و زدم رونیب واحد از

 مین همراه به یمشک بسته قهی زانو، یباال رهنیپ هی رشیز از که دیسف بلند پالتو هی. شد دایهو

 یآبشار رو موهاش و سر به یمشک یطونیش کاله هی و بود دهیپوش ریج بلند پاشنه یمشک بوت

. بود ختهیر دورش  

:گفتم یجد بهم شدنش کینزد با  

  رون؟یب یختیر و موهات سرده هوا-

.  دیماس لبش رو لبخند  

!. نیآرت وا،-  

:گفت حرص با که کردم نگاهش یسوال  

  داره؟ هوا یسرد به یربط چه موهام-

:گفتم نیهم یبرا نبود جا به ادیز حرفم که دمیفهم  

 و یریبگ کامل گوشاتم کالهت تو کن جمع و موهات خورهیم تکون یه کالهت بازه موهات خوب-

. یراحت هرجور. راحت  

 از یکی و آسانسور داخل رفتم بهش پشت و شد تر ظیغل اخمم که کرد نگام یور هی لبخند با

.فشردم رو صفحه یدایکل  
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.سمتش برگشتم شونم، رو زد  

  م؟یر یم کجا االن اخالق بد یآقا یه-

:گفتم رو به رو به رهیخ  

.سراغمون ادیب خواب تا نره سر میکن یکار هی میریم رفته سر حوصله گه،ید میر یم جا هی-  

.شد باز آسانسور در که بگه یزیچ خواست زد، یینما دندون لبخند  

. میبود نرفتن و رفتن نیب مردد یالب وسط و رونیب میزد باهم  

  نظرته؟ مد کجا خانوم خب-

:گفت کردن فکر کمی با و دیگز دندون به لب  

 دم رونیب میبر هرجور االن معقوله حرکت تنها چون استخر اون دم هتل اطیح میبر نظرم به-

م؟یکن کار یچ رونیب ادیب هتل از بترسه شه داریب آرتا دیشا بعد میگرد یبرم صبح  

واقعا آخر مورد تو و گفتینم بد ادمیز  

.بود یمنطق حرفش   

 سکوت که بود ما یپا یصدا تنها طرف همه از و نبود یخبر چیه و میرفت نییپا ها پله از باهم

. شکست یم و یالب  

:گفتم که کرد نگام آتش. بود باز که افتاد بار شخوانیپ به چشمم که و میشد رو راه وارد  

لطفا نه-  

:گفت یتخس با و دیخند  
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.که برامون یبرداشت قداست حالت باز-  

. شخوانیپ سمت رفت یسرکش با و رفت یا غره چشم  

.کنار زدم پسش و سمتش رفتم کالفه  

. شه یم بد حالت یندار باالتر درصد تیظرف دونم یم چون آبجو فقط-  

 وانیل دوتا بعد هیثان چند. کردم ثبت و سفارشم زود و ندادم اجازه که بگه یزیچ خواست کرد اخم

. گذاشتن زیم یرو  

:کردم اشاره ابرو با  

. بردار-  

. سرکش تخس دختره. شد دور ازم تند یقدما با و برداشت و وانیل محکم  

 دهیکوب صورتم به یسرد باد و کردم باز آروم رو یا شهیش در. کردم حرکت اطیح سمت به آروم

. شد  

. بود ننشسته یصندل رو یکس اما گشتم چشم با  

 کنارش هم رو کفشاش و برده سرد آب داخل رو پاهاش استخر لب دمید که جلو رفتم قدم دو

. بود گذاشته  

.کردم درشت چشم  

  سرت؟ به زده آتش-

.کرد نگام جمع افهیق با  
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 که میهمون من. یکن امتحان یتون یم یداشت دوست اگه. یباش زهیپاستور انقدر ادینم بهت-

 تهش تا یدیفهم نیا اگه دهیم مزه بهش تابستون یگرما از شتریب زمستون سرد یهوا تو یبستن

.برو  

.کردم فوت رو نفسم  

کال عقلت آره-  

. طرفم یذهن معلول دختر هی با که نمیا شاهد روز هر برعکسه   

:گفت و دیکش سر ته تا رو آبجو وانیل  

. یکن یم فکر که میهمون آره-  

. شد رهیخ بهم و کرد بلند سر یکوتاه مکث با  

.ن؟یآرت-  

.کردم نگاهش منتظر  

لطفا-  

 نقاب کوتاه ساعت چند یبرا! امشب نیهم فقط رونیب بزن جلدت نیا از باش، خودت و امشب هی 

. من هم باشه خوش خودت حال هم بزار بزن پس و اهتیس  

 یم تکون آب تو رو پاهاش رو به رو به شد رهیخ. داد هیتک کف به و گذاشت طرفش دو رو دستاش

. داد  

:خوندن به کرد شروع لب ریز  

یکرد آشفته من الیخ و خواب که بماند-  
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....یکرد چه روانم و روح و جان با که بماند  

:گفت تر آروم و دیکش یقیعم نفس  

. یکرد چه روانم و روح با که بماند-  

. نشستم نیزم کف کنارش و کردم مرتب رو شلوارم  

.زدم غر که کرد نگام رقته باال یابروها با  

.... .چون خی آب تو بندازم سرد یهوا نیا تو و پام باش نداشته توقع گهید نیبب-  

.ام نهیس رو زد دست با و دیخند  

 حاال شکره یجا نیهم سرد، نیزم کف ینشست سرد یهوا نیا تو کنارم االن که نیهم تو بابا نه-

.شکشیپ هیبق  

.کردم نگاهش چپ چپ  

. دم ینم رو دخترا به فقط ستمین هم حد نیا تا-  

. شد بلند نهادش از آه و شد کمرنگ لبخندش  

 همه نیا لیدل اما بهش دنیرس به بود مونده قدم کی تنها و داره دوست و اریرام دونستم یم

. دمیفهم ینم رو شد یم ختم یناراحت و غم به عمقش که یینگاها و یناراحت  

.یدار دوستش و اون دونم یم-  

:دادم ادامه اخم با و کردم مشت و دستام  

. هیچ از ات غصه و غم باز میینجایا که االن گهید اما-  
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. زد یپوزخند  

. کرد یط رو نمونیب یوج هی فاصله  

. بزارم شونت رو و سرم تونم یم-  

. باال دادم رو ابروم یتا هی  

. باشه-  

. شد سیخ شونم کردم احساس بعد قهیدق دو گذاشت شونم یرو آروم رو سرش  

.شدم شکه اشکاش دنید با و کردم کج سر  

:وگفت دیکش باال رو شینیب  

. نداره اشکال که شه ینمک شونت کمی امشب حاال-  

:گفتم یعصب  

لطفا آتش-  

 که فرداس امروز پسرت دوست بغل آوردمت تورو گهید خانوما خانوم ؟یزیبر اشک یاومد 

! ه؟یچ یبرا ات هیگر شینیبب  

:گفت نیح همون تو و شد شتریب اش هیگر شدت  

کال شه یم-  

. یچیه نگو یچیه ؟ینگ یزیچ   

.ختیر یم اشک آروم هم باز اما دیکش یقیعم نفس  
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  ؟یشد عاشق حاال تا-

:دادم جواب  

. نه-  

. یشد رسوا ام تو پس بود روزت و جال نیا یروز اگه هیجور چه بگم برات بزار پس-  

.کردم صاف و صدام  

!ه؟ییرسوا یعاشق مگه-  

.دیخند هیگر ونیم  

. یشد رو دایش ینش رسوارو-  

.دمیکش یقیعم نفس  

!ه؟ییدایش یعاشق مگه-  

:کرد زمزمه آروم و چشمام به شد رهیخ و کرد بلند شونم از رو سرش  

. تینها مرگه و ییتنها و تک نباشه هم دوتا نیا برات اگه-  

:گفت بغض با و گذاشت ام شونه یرو رو سرش  

 ای اون ای یگ یم فقط گهید. کنه یم رخنه وجودت تو که یفهم ینم اصال بده یلیخ عشق-

.... .اما چکسیه  

:گفت و کرد فوت آه با رو نفسش  
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 پلک و قلب برات چشماش. یمتحرک مرده یول یکن یزندگ یتون یم هم اون بدون قتیحق در-

.کنهیم حکم تیزندگ تو اندازه نیهم به چشماش  قایدق تهیزندگ بازدم و دم هم زدنش  

.کرد پاک و صورتش و آورد باال رو دستاش  

 و تمام زشیچ همه باشه خودت یبرا زشیچ همه عشقش، محبتش، آغوشش، یدار دوست-

. کمال  

.نشست لبم کنج یلبخند  

. یباش بلد عشق از فیتعر همه نیا ادینم بهت-  

.کرد بلند شونم رو از رو سرش و دیکش باال رو شینیب  

. االن به تا بودم دهیچش و هوسش طعم فقط عشق از منم نبودم، بلد-  

:گفتم یزورک لبخند همون با  

. یکرد لمس و عشق و یموند دور ارتیرام از که االن به تا-  

. شد لیتبد قه قه به کم کم اش خنده و دیخند  

  نه؟ یکن ینم ول و اریرام به یداد ریگ بابا یا-

:گفتم یجد  

. گهید اونه یعاشقش که یکس خب-  

. داد تکون سر و دیخند  

:گفتم کالفه  



 

 

Page | 316 

  ست؟ین-

.بهم شد رهیخ و گذاشت دستم یرو رو دستش  

  ؟ینشد عاشق بارم کی یعنی تو-

.دمیدزد ازش و نگاهم  

. نه-  

.داشت نگه صورتش مقابل و صورتم و گذاشت ام چونه ریز رو آزادش دست  

. بگو و کن نگاه-  

:دادم جواب یکوتاه مکث با  

. نه-  

:گفت داشت طنتیش هیما ته که یلبخند همون با  

  نه؟ یکن امتحان یندار قصد-

.باال دادم و ابروهام  

. کنم امتحان بخوام من که ستین یزیچ یعاشق دمیفهم تو یفایتعر نیا با-  

:گفتم غرولند  

.خدا بنده هیچطور تیشگیپ عاشق مینییب شو عاشق توام بزن ایب بابا عجب-  

 درشت چشم با که صورتش رو دمیپاچ و کردم پر آب مشت از و دستم اراده یب دیکش یا ازهیخم

. کرد جمع رو دهنش و دیپر  
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:گفت رتیح و خنده با  

؟!یختیر آب روم تو ،یشعوریب یلیخ-  

 پوست رو یخنک و سرما حس با که مقابل طرف کردم و روم. رمیبگ و خندم یجلو کردم یسع

. اومدم خودم به صورتم  

  چته؟ دختر یا-

.کردم درشت چشم و زد یا قه قه  

. آروم دختر دنیم ریگ پرسنال االن-  

 بایتقر رو تعادلش دستاش با که آب تو وفتادیم داشت کامل آوردم یفشار شونش به یآن فکر هی تو

.کرد حفظ  

.زدم خی شعوریب نیآرت باال بکشتم یوا یوا-  

.استخر لب نشوندمش و کردم حلقه کمرش دور و دستام. بود رفته آب داخل کمر نییپا تا  

  بهت؟ دیچسب خب-

.گرفت لرزش  

. سردمه سردمه، یوا بود یکار چه نیا ،یشیم ریدرگ خودت بخورم سرما نیبب-  

:گفتم یلجباز سر از  

.ستین سرد اونقدرام-  

:دیغر و باال برد کمی رو صداش دیلرز یم که یدرحال  
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!هیگرم آب چه نیبب برو گهید برو ،ینر اگه ینامرد-  

.شد جمع خودش تو شتریب آتش و دیوز یسرد باد  

. دونستمت قابل که من به لعنت یوا-  

.شدم بلند جام از و کردم یا خنده تک  

!م؟یبر-  

.کرد درشت چشم  

.میاومد تازه وا-  

.کردم نگاهش کالفه  

. ایخور یم سرما گهید میبر-  

.زد یچشمک  

. فهمم ینم رو سرما شه یم گرمم خودکار یاریب یشنگول آب برام میبر اگه-  

:گفتم اخم با  

. یش یم ضیمر بالخره زهیر یم بهم بدنت ستمیس-  

. شد رهیخ آسمون به و داد تکون آب تو رو پاهاش  

. الیخیب و اش هیبق فهمم ینم یزیچ و گرمم خودم حال تو که نهیا مهمش حداقل-  

:زدم غر حوصله یب  

. گهید بسه گهید یخوا یم یچ میبر شو بلند دختر-  
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:گفت و کرد نگاه سرکش  

 جام از یارین یرینگ مشروب برام وانیل نیهم تو نه کمیپ وانایل نیا از دونهی تا نطورهیا که حاال-

اصال شمینم بلند  

. یدینخر اما یخر یم یبطر اون از برام یداد قول بهم بابا اتاق تو شب اون ادمهی   

. گهید یاینم-  

.کرد اخم  

.کالم ختم کالم کی امینم رینخ-  

. زدم یکمرنگ لبخند  

.تمام نامه وسالم برمت یم زور به-  

 جفت همونطور و گذاشتم پاهاش ریز رو ام گهید دست و کمر دور دست هی و کشینزد رفتم

.برداشتم رو کفشاش  

  ؟یکن یم کار یچ یدار عه-

.کردم اخم  

. ایب یعنی ایب گمیم یوقت-  

. بهم شد رهیخ متفکر و گذاشت لبش یرو رو اش اشاره انگشت و  شونم یرو رو آرنجش  

:گفت هیثان چند از بعد  

!.ها یدیم یسوار خوب توام-  
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:گفتم و شدم رهیخ صورتش به. جام سر ستادمیوا  

  ؟یریگ یم پس و حرفت ای آب وسط بندازمت میبر-

. کرد جمع ام نهیس تو رو سرش و دیخند  

:زد غر و دیکش ام چونه به رو اش اشاره انگشت. فشردم و دیکل و رفتم آسانسور دم  

مثال-  

!. یخودخواه مغرور، جوره همه صورت هر در یول ،یباش خودت بود قرار   

 جواب حال همون تو و فشردم رو نظرم مد طبقه. اتاقک داخل میرفت و کردم باز و آسانسور در

:دادم  

  برات؟ بشم دلقک امشب یداشت توقع نکنه-

. نگفت یزیچ و کرد زیر چشم  

. شدم رهیخ رو به رو نهییآ به و وارید به دادم هیتک  

. دختر شد سیخ لباسم نیآست تمام-  

:زد داد بلند و دیکش باال رو سرش  

ظاهرا آب تو یانداخت و من تو س،یه نیآرت سیه-  

. باشم طلبکار من دیبا   

 تعلل بدون و واحدمون سمت برداشتم قدم تند میزد رونیب آسانسور از. کردم نثارش یچپ نگاه

.نیزم رو گذاشتمش  
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. گنده خرس گرفت درد کمرم-  

.کرد نگام یناراحت با  

واقعا-  

. نمیسنگ یلیخ   

:گفتم خنده با. شد باز در و دمیکش گاهشیجا به و کارت  

ذاتا تو-  

. گذشته وزن از کار ینیسنگ برام جوره همه   

.بود دهیخواب آروم. کردم باز رو آرتا اتاق در. داد یم نشون رو صبح پنج که کردم نگاه ساعت به  

! صبحانه؟ میبر دیبا گهید ساعت دو نیآرت-  

:گفت که دادم تکون سر  

واقعا ام جنازه من-  

. بدجور ادیم خوابم   

 یدیسف لباسش پشت کامل چاک لباس تمام یمشک نیب از بهم کرد پشت و آورد در رو پالتوش

کامال رو کمرش  

. دیکش یم رخ به   

. میر یم ییجا رفت المیخ دمیپوش و لباس نیا یالک-  

.تخت رو انداخت و خودش  
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.کنم عوض و لباسم ندارم حال یحت-  

.کاناپه رو دمیکش دراز و کردم باز رو رهنمیپ قهی یها دکمه از کهی. بود شده گرمم  

  ؟یخود تو چرا-

.کردم نگاهش یسوال  

.صورتش یرو شد پخش موهاش از یا طره که کرد خم رو سرش  

  ؟یخودت تو چرا گمیم-

:گفتم و کردم فوت کالفه رو نفسم  

. ام کالفه ذره هی ستمین خودم تو نه-  

.تخت رو انداخت دوباره رو خودش چرخوندو حدقه تو رو چشمش  

.نیآرت گم یم-  

:گفتم آروم  

!جانم؟-  

:دیپرس و  کرد یا سرفه تک هیثان چند از بعد  

. نمیبب و اریرام تونم یم یک من-  

ر.شد جمع افمیق  

!ش؟ینیبب یدار دوست یک یبرا-  

.کرد نگام و گذاشت سرش ریز رو دستش. کرد بلند رو سرش مجدد  
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. ییفردا پس ییفردا من؟-  

.زد یبشکن هوا تو آزادش دست با کردو یاخم. نگفتم یزیچ و کردم نگاهش رهیخ  

!؟ییکجا آقا یه-  

:دادم جواب اخم با  

اصال کنم، یم یاوک نباش نگران-  

  د؟یدار خبر هم از 

.زد یلبخند طونیش آتش  

.شه زیسورپرا بگم دفعهی خوامیم نجامیا نداره خبر یول آره-  

.انداختم بهش ییپا تا سر نگاه و زدم یپوزخند  

. مشتاقه تو مثل اونم شاهللیا-  

.گذاشت قلبش یرو رو دستش و زد یا قه قه  

اصال یوا یوا-  

.اوج رو رهیم قلبم ضربان کنمیم فکر بهش   

:گفتم باغضب. شد منقبض فکم و کردم داغ اراده یب  

. درک به-  

 دهینکش سه به و دادم هیتک کاناپه نرمه به رو سرم بهش پشت. بود گرفته رو اش خنده یجلو

.شد خواب گرم چشمام  
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*** 

  آتش

. بود ظهر دو. دیپر سرم از برق ساعت دنید با کردم، باز هم از رو چشمام خسته  

 قهی ربع سه نیآست بلند راهنیپ هی و چمدون سمت دمیدو. اومدم نییپا تخت رو از یکرخت با

 بت یمشک جوراب همراه به باهاش بودم راحت یلیخ و بود زانو یباال تا دامنش که دیسف یقیقا

. کردم عوض اتاق وسط میقبل یلباسا  

. بود نیسنگ خوابش اغلب و خوابه نیآرت دونستم یم  

 موهام نیح همون تو و رونیب اومدم زدنم مسواک و صورت شستن از بعد ،ییدستشو داخل رفتم

.بستم یا گوجه سرم باال رو  

.بود خواب هنوزم توقع برخالف اونم.کردم باز رو آرتا اتاق در آروم  

:گفتم بلند  

. رهید یلیخ نیش بلند ونیآقا دیش بلند-  

.سرش باال رفتم و نیآرت سمت کردم حرکت  

.شو بلند نیآرت-  

.زدم داد بلند سرش باال  

.بسه خواب آرتا و نیآرت بسه، گهید دیپاش-  

.کرد نگام خمار یچشما با و انداخت رونیب سر اتاق از شلخته یفرفر یموها با آرتا  
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.ریبخ صبح-  

.دمیخند  

. ریبخ ظهرت-  

.نیآرت سمت کردم خم سر  

. تواما با آقا یه-  

 دستم. برداشتم ییشو ظرف از آب وانیل هی یآن فکر یط و ستادمیوا کمر به دست. انگار نه انگار اما

. نیآرت صورت رو تکوندم و کردم سیخ و  

.کرد باز چشم بااکراه و خورد یتکون کار نیا دفعه سه مکرر تکرار از بعد  

؟یکنیم کاریچ... یچ-  

.دیکش صورت به رو دستش  

.زدم غر یعصب  

.روت کنم یم یخال و وانیل ای یشیم بلند االن نیهم ای شو، بلند گهید بسه-  

. بست رو چشماش و بهم کرد پشت.نکرد ییاعتنا و انداخت بهم یچپ نگاه  

!. کنم یم یشوخ کرد یم فکر و بود نگرفته میجد  

:دیغر و مبل رو دیپر که سرش رو کردم یخال رو بود آب داخلش نصف از کمتر که یوانیل یعصب  

. جنبه یب ی دختره دادما رو بهت بار هی تو؟ یدار مرض مگه چته-  

:زدم داد خودش مثل  
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آقا ظهره لنگ نگاه و ساعت گهید بسه یکهف اصحاب خواب انگار  که خبرته چه تو-  

. دیکش چشماش به رو  دستش کالفه  

!آدم؟ سراغ یایم آب وانیل با که گرفتن ازت و زدن صدا-  

 یمرتب از و بود کرده عوض رو لباساش. کمینزد اومد مرتب یلیخ. اومد دور از آرتا بشاش یصدا

. دهیکش هم شونه دور هی دادیم نشون نبود هوا که فرش یموها  

. کرد صدات دفعه چند تورو شدم بلند یآبج غیج یصدا با من داداش چرا-  

.زدم یینما دندون لبخند  

.ستادهیوا کنارم گل دسته مثل شاهدم ا،یب-  

. کرد نگاه هردومون به اخم با نیآرت و دیخند زیر آرتا  

. همانا دادش یصدا و همانا کاناپه رو از شدنش بلند  

:گفتم ترس با  

! شد؟ یچ-  

.بود نییپا سرش و بود گرفته کمر به دست  

. لعنت آخ آخ-  

.دمیبرچ لب  

شد؟ یچ گم یم-  

.کرد نگاهم جمع افهیق با  
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. گهید نیهم شهیم تهش یبخواب سنگ مثل کاناپه رو شب هی یوقت-  

:گفتم متفکر و دادم باال ابرو  

.یآخ ؟یکرد قلنج یعنی اها-  

. سیسرو سمت رفت زنون لنگ همونطور و کرد نگاهم چپ چپ  

. حموم رمیم من-  

. میوفتین نهارمون از ایب زد حداقل سالمت به-  

.خوردم جا لحظه هی زد که یحرف با  

. گرفته بدجور یبد ماساژ و کمرم و شونه یایب دیبا-  

.دادم قورت و دهنم آب  

! من؟-  

.کرد نگام جمع افهیق همون با  

؟یدیترس شد؟ یچ االن-  

:گفتم جانب به حق  

  گفته؟ یک نه-

. البد بده ماساژ و من ادیب آرتا خودتم با آره نکن یباز ها کلمه با انقدر پس-  

. گرفتم دندون به لب  

.کردم فوت رونیب به رو ام شده حبس نفس داخل رفت یوقت  
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!شده؟ یچ-  

.کردم نگاه آرتا به استرس با  

نه؟ گرسنته-  

. کرد نییپا باال و سرش  

:گفتم و زدم یزور لبخند  

خب؟ نهار میریم باهم بعد امیم رم یم من-  

:گفتم دوباره بندش پشت و گفت یا باشه  

. خب امیب من تا کن مرتب و اتاقت برو تو-  

. نگفت یزیچ و کرد نگام کنجکاو  

 سیسرو سمت به محکم یقدما با!. شده یچ حاال انگار دختر الیخیب بابا. دمیکش یقیعم نفس

. زدم در دوبار و رفتم  

. داخل ایب-  

.کرد نگام و چرخوند سر بود دهیچیپ حوله کمرش دور که یحال در سنگ یرو داخل، رفتم  

. شو حلزون حاال-  

 ینقص درواقع و گرفت یرادیا شد ینم انصافا. کردم برانداز رو اش دهیورز بدن نییپا تا باال از

. نداشت  

چرا؟ یشد خشک توام، با-  
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:زدم غر و برداشتم قدم تند یعصب. شدم مواجه طلبکارش نگاه با که بهش شدم رهیخ گنگ  

. توام چته گهید اومدم-  

.هاش شونه سر گذاشتم و سردم یدستا و  سرش باال رفتم  

نجاست؟یا-  

.خورد یتکون  

. بده ماساژ محکم آره!. تو یخی چقدر-  

 با و کردم کج سر. اومد ینم در کشیج اما دادم یم فشار رو هاش سرشونه محکم کردم شروع

. بردم یپ  دردش به منقبضش فک دنید  

.شهینم کم یزیچ غرورت از یبزن داد نجایا حاال-  

. دیترک بمب مثل بالخره که دمیکوب بار چند باال از و دستام. نگفت یزیچ  

. مردم آخ آخ،-  

. دمیخند  

. بشنوه دهنت از خدا-  

.دمیخند یم وضعش نیا به حال همون تو و دادم ادامه کارم به من اما کرد براندازم چپ نگاه با  

. درده یلیخ کمرمم تر نییپا برو-  

 دلم دیکش یبلند داد که آوردم فرو و مشتم محکم دردش به توجه یب بودم کرده گل طنتمیش

. دستم از شده یجر بدجور که دونستم یم عقب رفتم قدم دو و سوخت  
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:زد داد و کرد نگام حرص با  

. گهید کن راحتمون بکش دفعهی ایب کارا؟ نیا یچ یعنی امروز؟ تو چته-  

 سنگ کف به و کردم رد هاش شونه طرف دو از دستامو. سمتش برگشتم رو رفته قدم دو خرامان

:گفتم و دمیخند لوند. صورتش رو افتاد موهام دسته که کردم کج سر. چسبوندم  

. گهید کن راحتمون و بگو بکشمت؟ تونم یم یچجور-  

 شهیهم که ینگاه همون یحالت چیه و اخم بدون بار نیا. کرد نگاهم قیعم و گرفت باال رو سرش

قایدق کرد یم گمم چشماش شب اهیس لهیت تو  

!. نگاه همون   

 گوش پشت و موهام. دادم خاتمه نمونیب اغما حالت به یا سرفه تک با و دمیکش عقب رو سرم

. شدم مشغول کالفه و زدم  

:گفتم آروم بود شده جمع بخار که حموم گرم اتاقک تو آور تهوع سکوت قهیدق پنج از بعد  

. برم من گهید بسه-  

. نگفت یزیچ  

 جا تونست یم آدم هی وجود تو چطور یاحساس یب از حجم نیا! خر تکهیمرد زدم، یپوزخند

. رهیبگ  

. شد یم تر محکم دلم تو جاش که یطور قبل از تر فیضع هردفعه اما زد یم بهم و حالم   

. تشکر هی حداقل! بود گرفته حمال انگار فشردم؛ هم یرو رو دندونام  

. شد دهیکش دستم مچ که برم برداشتم قدم  
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. کردم نگاهش ترس با  

. گرفت قرار صورتش مماس صورتم که نییپا دیکش و دستم  

:گفت آروم و چشمام به شد رهیخ  

. نشو کینزد یکس به انقدر چوقتیه گهید-  

:گفتم یعصب و دمیکش عقب صورت. هم تو رفت هام سگرمه  

. شمیم کینزد بخوام که یهرکس به بخوام که هرقدر من-  

:دادم ادامه دستم مچ به رهیخ  

. برم یبزار یتون یم شد تموم حمالت با کارت اگه-  

.کرد رها و دستم مچ آروم و کرد یم نگاهم نافذش یچشما با رهیخ  

. هیرگریز زدم و نکردم تحمل. نداد امونم کوتاهم بغض نباریا رفتم رونیب حموم از  

.ختمیر اشک دل ته از و کردم جمع و پاهام. سنگ خوردم زیل آروم و کاناپه به دادم هیتک  

. یآبج-  

. کردم نگاهش نشسته خون به یچشما با  

جان؟-  

:گفت ناراحت  

  کرد؟ تتیاذ داداش-

:گفتم و کردم بغلش.  شد شتریب ام هیگر شدت  
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. نداشتمغم گهید داشت تورو فهم شعور ذره هی کاش-  

.عقب اومدم و دمیبوس و شیشونیپ  

. گهید نکن هیگر یآبج-  

. بود بس برام نیهم شدم یم سبک یا ذره که بود نیا اشکا نیا یخوب اما زدم پس و اشکام  

! ؟یا آماده-  

 تا زدم صورتم به کرم کمی و کردم مرتب رو جلوم یموها تند. شدم بلند جام از. داد تکون سر

. دمیکش لب به رو قرمزم رژ. شه کمتر صورتم یقرمز  

.داد یم نیآرت اومدن از نشون در یصدا قهیدق پنج از بعد  

:گفت آروم و دیخند نیآرت. نیآرت به شد رهیخ کمر به دست آرتا  

. پهلوون سالم-  

. نشیب رو زد و کینزد رفت قدم چند نیآرت. نداد رو جوابش و کرد یاخم آرتا تعجب کمال در  

:گفت و عقب رفت قدم هی آرتا  

. قهرم باهات من-  

 رو هاشون مکالمه نهییآ تو از انداختم یم گوشم رو هام گوشواره که یحال در و نهییآ به شدم رهیخ

. دادم گوش  

  چرا؟-
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 نگاه داداش. شکونهینم و  یکس دل من داداش ،ینبود ینجوریا تو یآورد در و یآبج اشک تو-

!. کرده هیگر کن  

ابدا. نیزم کف وفتهیب بود مونده کم چشمام. کردم نگاه آرتا به مات نهییآ تو از  

. بگه نیآرت به رو یزیچ نیچن بخواد نداشتم توقع   

.کردم احساس سرم پشت رو نیآرت حضور امیب خودم به تا  

قایدق. کردم نگاه رو بود سرم باال که صورتش نهییآ داخل از و دادم قورت رو دهنم آب  

.داد هیتک زیم به و کرد رد پهلوم کنار از رو دستاش خودم مثل   

. شد قفل هم رو چشمام اراده یب. زدن حرف به کرد شروع گوشم کنار و گردنم یال برد رو سرش  

. کرد ینم تحمل بود یا گهید کس دیشا اما یچیه من ،یکن هیگر نگفتم و حرف اون-  

:داد ادامه. کردم احساس گوشم الله نیب رو لباش  

گهید داره تاوان یباز لوند بالخره-  

. اومدم رونیب نینش دل خلسه اون از و دمیکش یقیعم نفس  

.شدم یم خورد سمتش از یهرچ بود بس. سمتش دمیچرخ  

:گفتم آروم و فشردم اش نهیس به و دستم  

. شم فرض یکس حمال و کلفت ستمین حاضر چوقتیه اما دم یم و یباز لوند تاوان-  

.آرتا سمت رفتم و کردم فرار دستش ریز از  

  م؟یبر-
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:سمتم گرفت و دستش و دیخند طونیش  

.میبر-  

.دمیشن گوشم کنار رو صداش که برم اومدم  

!. باشه نطوریهم بعد یسر یدیم تاوان یگفت محکم که نقدریهم دارمیام-  

. ردم یشخندین و سمتش چرخوندم رو سرم  

.میمنتظر نییپا-  

 

*** 

اریرام  

! فرانسه؟ بود اومده. شدم بلند تخت رو از یعصب یگوش صفحه دنید با  

.کردم پیتا براش  

  ؟ییتنها ؟یاومد یک-

. کردم پرت یا گوشه رو لمیموبا و کردم ارسال  

!خب؟-  

. بود ستادهیوا روم به رو آماده و حاضر که و کردم نگاه روم به رو دختر به  

:گفتم و کردم رها رو نفسم  



 

 

Page | 335 

. یبر یتون یم زهیم رو پولت-  

 دایپ خاتمه هیثان چند گذشت با رفت یم نروم رو که کفشش تق تق با و کرد پاش رو کفشاش

.کرد  

.نشست لبم رو یلبخند شیپدر ارث درصد به کردن فکر با بود؟ اومده االن چرا نیا  

:کردم زمزمه آروم و دمیخند  

. بود شده فراموشم آخ-  

:نوشتم مجددا و برداشتم رو یگوش  

. نمتیبب زودتر کاش شده ذره هی برات دلم نفسم-  

.گرفتم شیپ در رو حموم راه زنان بشکن و شدم بلند ضرب هی  

 ینم و بود یسرکش و یرکیز دختر. باشه قبل مثل همونطور عشقش و عالقه که داشتم دیام

 بهم یاونقدر که شدم مطمئن فرانسه اومدم یوقت و ارمیب دستش به یراحت نیهم به تونستم

!.العاده فوق یعنی نیا و نجایا اومده بخاطرم حاال که شده وابسته  

 

*** 

نیآرت  

.کردم نگاهش تیجد با  

.آدرس نیا به ادیب امشب یبرا بزن زنگ پسرت دوست اون به-  
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. زیم رو انداختم و آدرس  

باال داد رو ابروش یتا هی  

. که رفت شهینم ینجوریهم خواد ینم طیبل مگه کروز؟ یکشت تور-  

.نباش نگرانش قبل از گرفتم هم شازده اون یبرا-  

:گفتم یحرص. زد یلبخند و کرد نگاهم مکث با  

. نذار سرم به سر خودیب یلبخندا نیا با انقدر ندارم اعصاب بازه؟ شتین ه؟یچ-  

. ستادیوا روم به رو و شد بلند تخت رو از  

!؟یندار یچ یبرا اعصاب-  

 یمشک درشت نگاه. شدم الل اما نگو یچیه شو، خفه بزنم ادیفر خواست یم دلم کردم نگاهش

. گرفت یم یباز به و روان شهیهم طبق رنگش  

:گفتم آروم و کردم فوت کالفه و نفسم  

. انداخته مونیزندگ و کار از مارو که پسره اون و تو مسخره داستان نیا اعصاب-  

:دادم ادامه اراده یب اومد، کش شتریب لبش  

.شم راحت من دیبرس هم به زودتر یهرچ شاهللیا-  

. دیدزد ازم رو نگاهش و دیگز دندون به لب. دیماس لبش رو لبخند  

.افتاد خوندن یکر دور از حداقل خوبه. زدم یکمرنگ یور هی لبخند روزمندانهیپ  

. نشد اتاق داخل من حضور متوجه یحت و بود مشغول عروسکش با آرتا، اتاق داخل رفتم  



 

 

Page | 337 

  آرتا؟-

.زد یینما دندون لبخند دنمید با و باال دیکش رو نگاهش  

. یداداش سالم-  

.دمیخند  

!سالم؟ چرا-  

:زدن حرف به کرد شروع تاب و آب با روتخت؛ نشست و باال داد رو ابروهاش  

.یمهمونم االن ،ینزد سر من به هم وقته چند ام، خونه تو یاومد چون-  

.دادم تکون سر  

. پس اومدم خوش به به-  

:گفت خنده با و داد سرتکون تند تند  

.یاومد خوش-  

.دمیکش فرش یموها یرو و دستم  

.... .رونیب میبر میخوا یم یساعت چند آتش و من جان آرتا-  

:گفت و  بدم ادامه نذاشت  

.نخورم جُم جام از بخوابم دم یم قول ام؟ین شه یم-  

.دمیکش شینیب رو و انگشتم  
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 هم فکر. میدار دیکل ما چون یکن ینم باز چکسیه یبرا و در. پسر گل گهید گمیم دارم کن صبر-

 اتاق از پس هست زیم رو هم وانتیل و آب یبطر میخورد غذا چون باشه ات گرسنه کنم ینم

رون؟یب  

:داد جواب و کردم نگاهش منتظر  

. امینم-  

.فشردم هم یرو رو چشمام  

. نیآفر-  

:گفتم رفتن رونیب از قبل و اتاقش در سمت رفتم  

مراقبه؟ گه؟ید کنم اعتماد پهلوون نیا به پس-  

:گفت آروم و پتو ریز رفت  

. میخوب بچه که باشه مطمئن گمینم دروغ داداشم به من-  

 یفرفر مو. کنه کم اشیباز زبون نیا از تا دمیکشیم رو تپلش یلپا حداالمکان داشت جا اگر

!. کوچولو موش!. من نمکدون  

. جلو رفتم قدم چند و بستم و در آروم. خوردم جا آتش دنید با و زدم رونیب اتاق از  

 و بسته سبابه انگشت یرو که جذب بلند ینایآست ،یقیقا قهی زانو، یباال تا کوتاه قرمز راهنیپ

 تاب و بود شده کار قرمز لهیمل راهنیپ نییپا و بود شده کار قرمز یگال تنه باال یرو. شد یم ختم

. خورد یم  
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 با دشیسف پوست و بود شده دهیپوش باسن ریز تا زانو باالس بایتقر که بود ها لهیمل اون زور به

 پسر اون یجلو لباس نیا با بخواد که نیا تصور اما بود آورده وجود به رو ییبایز قیتلف قرمز رنگ

. نداشتم رو بده جوالن  

.برداشتم کردنش برانداز از دست  

. کوتاهه یلیخ ؟یدیپوش هیچ نیا آتش-  

 ادامه یشتریب حرص با. بود رنگش قرمز براق رژ یهرچ از شتریب صورتش شیآرا تو. کرد نگاهم

:دادم  

ه؟یرژ چه اون-  

:داد جواب کرد یم جمع باال از یاسب دم رو موهاش که یحال در  

قایدق تو-  

 نیا اما زانو رو تا شده کار لهیمل که انتهاشم بلنده، که لباسم ینایآست ؟ید یم ریگ یدار یچ به 

 هم ستین چقدر و غهیج چقدر رژم که نیا و مربوطه خودم به ادیم بهم و نشسته تنم تو چقدر که

لطفا مربوطه خودم به کنم یم فکر  

. رینگ یخودیب یرادایا   

. کرد دراز رو پاهاش و تخت رو نشست. دیپوش رو قرمزش خزدار کت مین  

:گفتم زد یم موج توش التماس که یلحن با و دمیکش موهام یال و دستم کالفه  

... .بپو یمشک جوراب حداقل نیبب-  

:زد غر و بدم ادامه نذاشت  
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 یمشک جوراب با قشنگه ینطوریهم لباس نیا. بابا یا باش نداشته کار من به شو حاضر برو تو-

لطفا شه یم زشت  

. نده ییفضا دهیا   

 داخل از. کردم یم یپافشار نیا از شتریب دینبا شد ینم شیحال آدم زبون. کردم یا قروچه دندون

برداشتم یمشک کتون شلوار و دیسف رهنیپ هی چمدون  

 و زدم شونه عقب به و موهام نهییآ یجلو. رونیب اومدم و کردم عوض و لباسام رختکن پشت

.دمیکش یدست  

.سمتش برگشتم و گرفتم و آتش نگاه ینیسنگ نهییآ داخل از  

شده؟ یزیچ-  

. کرد یم براندازم اخم با  

!مگه؟ بده م؛یش خانم حاج ما ام ذره هی یدرآورد یباز آقا حاج تو کمی-  

:داد ادامه اخم همون با. نشدم منظورش متوجه  

اصال داره انیجر خون! رهنتیپ ینایآست ریز از نترکه بازوهات یدیپوش جذب انقدر االن-  

  ؟

:گفتم آروم و زدم یپوزخند  

! نه؟یا مشکل االن-  

 سوم دکمه یانتها تا رو اش سبابه انگشت و اومد کمینزد گام دو با. شد بلند جاش از و باال داد ابرو

. شد یم ختم ام نهیس یرو که دیکش باال از  
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 هیکار چه نیا خب و راهنتیپ یذاشتیم باز ناف تا مشخصه؟ رهنیپ رو از ات نهیس خبره چه-

گه؟ید  

:گفتم و بردم فرو بمیج تو و دستام  

نه؟یهم مشکال-  

:داد جواب یکوتاه مکث با  

.بود چشم تو نایهم-  

:گفتم و شدم رهیخ یا گهید نقطه به  

.کنم برطرف و نقصم دوتا نیا منم بپوش و جورابت تو-  

.برداشت رو فشیک و زد یمصنوع لبخند  

ا-  

 تر خراب! کردن نگاه بهت یکشت اون تو دختر دوتا ینطوریا دیشا ،یبمون نقصات تو دمیم حیترج

.بهتره همو لیاستا مینکن نیا از  

 یباال تا لباس پشت چاک که افتاد کتش ریز به چشمم. در سمت رفت بهم پشت و شد رد جلوم از

.دیکش یم رخ به و کمرش  

.سمتم برگشت  

!گهید ایب!. همونجا ستایوا یخوایم-  

.میرفت رونیب اتاق از باهم و کردم یط و رفت که یراه و کردم فوت کالفه رو نفسم  
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*** 

اریرام  

 کوکه فمونیک امشب شکر،. نشست لبم رو یلبخند یکشت دنید با. انیب تا بودم منتظر یا گوشه

. االصل یرانیا هم و یفرنگ هم  

:نوشتم براش و شدم وصل لمیموبا شبکه به  

.معطلم نجایا ساعته مین پس، ییکجا-  

.دمیشن سرم پشت رو یدختر یآشنا بلند یصدا  

. اریرام آقا میینجایا-  

 ییبایز و یلوند موقع اون مثل هنوزم. داشت یم بر قدم آروم و خرامان عادت طبق. برگشتم

. داشت رو رشیچشمگ  

 هم از آغوش نشونه به رو دستام. کرد شتریب رو قدماش سرعت و زد یینما دندون لبخند دنمید با

. کردم باز  

. دلبرک نمییب ایب-  

:گفت آروم و گذاشت ام نهیس یرو رو سرش. دیچیپ کمرم دور رو دستاش و کرد یا خنده تک  

  گذره؟ یم خوش بهت من بدون-

:گفتم آروم و گوشش کنار بردم رو سرم و کردم نوازش رو موهاش  

. نفس گذره یم خوش هام هیثان تک تک تو با االن-  
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.داخل دیبزار و تونیپرس احوال سالم دیتون یم میبر بهتره آتش-  

 یساال و سن هم دیشا. بود یجوون پسر کردم بلند سر آتش به خطاب یا گرفته یصدا دنیشن با

. خودم  

!شما؟-  

:گفت و زد یپوزخند  

!. یا واسطه نسبت هی-  

:گفت من به رو و کرد یا قروچه دندون آتش  

دمیم حیتوض برات میبر-  

 یجد نگاهش ینیسنگ اما داشت فاصله ما با گام دو اندازه و میداشت یم بر قدم هم شونه به شونه

. کردم یم حس رو اش  

کنه؟ یم نیهمچ چرا پسره نیا-  

 آورد در رو کوتاهش خز کت. کرد نگاهم کالفه و دیکش یقیعم نفس. باال میرفت یکشت یها پله از

.کمرش دور دمیچیپ و دستم و زدم لبم رو یلبخند تنش تو لباس کامل دنید با و  

مو؟ چشیپ ای و برم و کمر تاب-  

.کرد نگام خمار و زد یکمرنگ لبخند  

! حاله؟ چه در شوهرم-  

.کردم یاخم  
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شوهر؟-  

. عقب اومد و کرد یمکث  

 به بزنم ازدواج مهر شدم مجبور تو بخاطر ییجورا هی یعنی منه، شوهر ینیبیم که یمرد نیا نیبب-

 بتونم که بده اجازه بابا و فرانسه امیب راحت بتونم بخاطرش تا گرفتم یا اجاره شوهر ام نامه شناسه

. برم راحت  

.گفتم گنگ و دادم قورت و دهنم آب. کردم نگاهش درشت چشم با  

  گه؟ید شوهرته االن-

:گفت کالفه  

. گهید آره-  

 آروم یکم لبخند با و انداخت بهش یقیعم نگاه اتش. ستادیوا آتش بغل و کینزد اومد پسر اون

:کرد زمزمه  

. یا اجاره شوهر شوهر،-  

:زدم لب آروم آتش به رو و رفتم یا غره چشم  

. بهش یداد  و بابات اموال درصد چهل االن-  
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*** 

  آتش

بهش یداد و بابات اموال درصد چهل االن-  

:گفت بهش رو پوزخند با که دمیشن کنارم و نیآرت یصدا  

. خودته یبرا همش نترس رهینم یزیچ من بیج تو واهلل-  

. نگفت یزیچ و زد یزور لبخند اریرام  

 از. دنیرقص یم وقفه یب و دنیلول یم هم تو یتیجمع.  یصندل رو نشستم و کنارم انداختم و کتم

. بود شده شروع کار اول نیهم  

 المیخ برعکس اما نهیبش ما از دور کمی حداقل ای رو به رو نیآرت داشتم توقع نشست، کنارم اریرام

.شد  

. رمیم من ن،یباش راحت خب،-  

:زدم داد بلند شد یم پخش که یکیموز بخاطر بود نشده دور قدم دو  

کجا؟ یه-  

:گفت و کرد نگاه بهم یکمرنگ لبخند با  

. الیخیب و من بگذرون خوش باش راحت-  

 هی نگاهش تو چرا. گذروندم نظر از و رفتنش و جام سر نشستم یخال باد با. گرفت دلم آن کی

! ؟یچ زد یم یتلخ به که یکمرنگ لبخند اون اما! زدم توهم من دمیشا بود؟ یغم  
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. نداشتم ارمیرام حوصله یحت. رو به رو شدم رهیخ و کردم فوت کالفه و نفسم  

 بغض اراده یب. نداشتم یحس چیه اما گذاشتم اش نهیس رو و سرم کرد، حلقه دورم رو دستش

. کردم  

 حلقه اون یدستا داشتم دوست کرد؟ یم بغلم که بود نیآرت ار،یرام یجا خواست یم دلم چرا

. شد یم دورم  

 یحس من به نسبت اونم که دمیفهم. زد ینم قلبش اونم. گرفتم رو قلبش ضربان یصدا سرعت

. کردم یم حس استخوانم و پوست با بودم عاشق که حاال و نیا!. نداره  

.بفهمم تونستم یم. ستین عاشق که فهمم یم یول داشت دوستم دمیشا  

 که بود یدختر به چشمش یکمرنگ لبخند با. کردم دنبال و نگاهش رد و باال دمیکش و سرم آروم

 حیفج یلیخ و دیچک یم ازش داشت شیآرا بایتقر. بود تنش یباز یلیخ تاپ و کوتاه یلیخ دامن

قایدق بفهمم تا بود بس برام نیهم اما بود  

!. هیچ من با کارش   

:گفتم و رونیب بغلش از اومدم  

.نییپا طبقه ییدستشو رم یم. امیم گهید قهیدق چند رمیم من-  

.کرد میراه رغبت با  

 دست دم وانیل با و دمیخر هارو شهیش یکی. یکشت بار سمت کردم حرکت و شدم بلند جام از

. یکشت رونیب سمت کردم حرکت  

. نشستم یصندل ورو رفتم بازش یفضا سمت به باال هارو پله  
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فعال! کنه یم کار یچ رو ییتنها قهیدق چند نمیبب بزار  

.ام ییدستشو الشیخ به که   

 نییپا با باال طبقه از که افتاد پام ریز که یا شهیش به چشمم. شدم شونیپر نیآرت آوردن ادی به با

 و وقار با شهیهم مثل توقع برخالف. نشست لبم رو یپهن لبخند دنشید با. بلعکس و داشت دید

 همش به کینزد و پر یها ابرو از!. بده بها یدختر به که نیا بدون بود نشسته بار سمت مردونه

. کرده اخم که بفهمم شد یم  

 که ایسر هی. کنم نگاهش رهیخ رهیخ تونستم یم بهتر. نیزم کف نشستم و زدم پس و یصندل

. کردن نگام متعجب و بودن گرفته باال سر دنیرقص یم وسط  

 و گرفت انگشتاش نیب گاریس نخ نیح نیهم تو. کرد پر دوباره و باال رفت ضرب هی و کیپ وانیل

. زد استارت دلم صحنه به و لباش و گاریس دود رقص  

. زدم پس بغض با و وانیل  

 بود خوب شیتلخ. خوردم قورت تا دو و کردم باز و یبطر در. بود گذشته کیپ و وانیل از کارم

. داشتم دوستش  

 یکالفگ و بود فکر تو. بودن دهیبخش ییروشنا اش چهره به ینئون یچراغا و کردن خاموش نورارو

. دیبا یم اش افهیق از  

!جوره همه بود، جذاب برام اش جوره همه  

 بد

 خوب
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 ناراحت

اخالق بد  

نیغمگ  

یعصبان  

!.کتک یحت داشت، یم کتک قصد اگر که حالتش نیبدتر یحت  

بایتقر ارتفاع  

مایمسق. کردم خم و سرم. نیریش برام الشیخ اما بود ادیز   

. باال اومدم و دمیبوس و بود یخاک بایتقر که کف شهیش رو.  شد یم ختم سرش به   

:کردم زمزمه آروم. دیلرزام چونه  

. ببوسم تو دنیبوس الیباخ دیبا و خاک و شهیش و نیزم حاال که دیکش ییجا به کارم یک-  

. دیترک بغضم  

 دارم خدا آخ. بستم دل تو به من اما رذل پست، وون،یح ،یعوض دارم دوست بگم بهت تونمینم-

. رمیم یم  

 محابا یب د،یکوب یم. زد یم تند دمیکوب ام نهیس به و دستم. شد ام گونه روونه دونه دونه اشکام

. دیکوب یم  

. شد شروع تو یوابستگ از زیچ همه! شد شروع تو از زیچ همه بسه بسه،-  
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چندتا و برداشتم و مشروب یبطر  با و بهش شدم رهیخ باال از. شد شتریب بغضم. دمینوش جرعه 

:دمینال دیچک یم که یاشک یها قطره  

. دارم دوست چقدر نیبب. یکن ینم نگامم تو ترکه یم داره دلم-  

. دمیبوس رو کف  شهیش و شدم خم دوبار و زدم یتلخ لبخند  

.صورتم رو دمیکش رو دستم و زدم یهق  

 یمواز خط هی از و نمیبش که نیریش انقدر بشه برام المیخ نیا که نیهم یعنی جنون حس-

. کنم اعتراف و ببوسمت هیمتر چند فاصله که یا شهیش  

:گفتم آسمون به رو. زدم یتلخ لبخند دیبار یم برف داشت. گرفتم باال سر و زدم یلرز  

. باشم شوهرم با یحساب و درست ام فاصله حد نیا تو یذارینم یحت خدا نیبب-  

. شد من متوجه بود گرفته باال و سرش چون و دیکش سر و وانیل کیپ لحظه همون  

 اما گفت یم ییزایچ هی اخم با و کردم درشت چشم. کردم نثارش یچشمک و یور هی لبخند خمار

. شدم رهیخ شد یم تر مبهم برف دنیبار با حاال که صورتش یاجزا به لذت با من  

 نصفه یبطر به و زدم پس و اشکام. دید یم تار چشمام من دیشا دونمینم شد کم نظرم از کم کم

. شدم رهیخ مهین  

:کردم تکرار خودم یبرا  

.اونوقت... اونوقت. زود چه رید چه بخاطرت بالخره رمیمیم-  

 کامل لباسم و بود سیخ نیزم کف. یکشت وارهید به دادم هیتک بود گرفته و امونم که یبغض با

. بود شده سیخ  
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:دادم ادامه حال همون با  

. شیبخوا ذره هی بلکه بکشه انتظار برات که ستین یآتش گهید اونوقت-  

.گذاشتم ام سبابه انگشت بند و شصتم انگشت لرزون چونه با و باال آوردم و دستم  

. ذره هی ذره هی-  

. آتش-  

 دیدو. نگفتم یزیچ و دمیخند. خوردم زیل اما پاشم اومدم. شد باز شمین. بود خودش آوردم، باال سر

:زد داد بلند یبطر دنید با و سمتم  

.؟یخورد و یکوفت نیا نصف-  

:سمتش گرفتم و دستم بغض با  

  ؟یکن یم بلندم-

. شدم بلند. گرفت و دستم. رفت یا غره چشم  

! ؟یا وونهید تو-  

:گفت و گذاشت دست ام شونه طرف دو ترس با. زدم زار دیترک بغضم  

  آتش؟ شده؟ یچ-

:گفتم آروم پر یچشما با  

؟یکن یم بغلم-  
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 کاش. شد شتریب هیگر شدت. شدم بدتر بلکه نشد خوب حالم تنها نه. کرد دورم حائل و دستاش

! باشه؟ من یبرا فقط بغلش  

. شد یم یعنی  

. دیکش هق هق به باز ام هیگر کم کم  

! ه؟یچ گهید نجایا آوردمت که من شده؟ یچ زمیعز آتش؟ آتش،-  

:گرفت صورتم یرو به رو و عقب آورد و صورتش. کردم بغلش تر محکم که عقب ادیب خواست  

آتش؟-  

!. کاش یبود خودم مال شد یم کاش. شد شتریب سرعتشون اشکام چشماش دنید با  

؟یش جدا من از یخوا یم ؟یدار دوستش-  

.عقب اومدم شکه حرف نیا دنیشن با  

!اون؟... ا-  

 کردم یم دعا دعا و بود همون دختر اون  باال انیم پله از دارن نفر دو دمید سرش پشت از

!.داشتم توقع اما بهم ختمیر یلیخ. خودشه شدم متوجه دقت کمی با. باشه اریرام همراهش  

:گفتم و دمیکش صورتم به و دستم  

. ازش ادیم بدم خوامش ینم-  

. زدم اشاره و سمتشون گرفتم و دستم  

. سمتش رفت قدم چند با کوتاه مکث با و کرد یاخم باهم دوتا اون دنید با  
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. یه-  

. خورد جا اریرام. میباش باال ما نداشتن توقع و بودن هم بغل تو جیگ  

. بله.. ب-  

. صورتش تو دیکوب قوا تمام با و باال برد و مشتش. شد درشت چشمام کرد نیآرت که یکار با  

. سمتش برداشت زیخ و شد یجر اریرام  

:زدم غیج ترس با  

. اریرام نکن-  

 بند پام رو که بودم خورده انقدر اما سمتش برم خواستم  نیزم رو افتاد نیآرت زد که یمشت با

 زیل پام نداشتم ایدر با یا فاصله چون خوردو یتکون یکشت دوم قدم و برداشتم و اول قدم. نبودم

.خورد  

 

 

*** 

نیآرت  

. ایدر تو افتاد و خورد زیل. چرخوندم سر آتش غیج یصدا با  

 و کردم براندازش یچندش با. کرد یم نگاه شک با رگ یب ینیزم بیس مثل و بود ستادهیوا اریرام

:دمیغر  یکشت یانتها سمت دمیدو یم که یحال در.  آوردم در و رهنمیپ  

. ییتو دمید که یآدم نیتر تیخاص یب و رتیغ یب-  
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 و آب ریز بردم و سرم. بود اومده باال که لباسش  بند کمر بند دنید با و آب داخل زدم رجهیش

.گرفت آروم دلم دنشید با. کردم دنبال و ردش  

. باال دمشیکش و کمرش دور دمیچیپ و دستم  

.دمیکش یقیعم نفس و آب یرو میاومد  

.... .ومدمیم رید ذره هی کجاست، حواست-  

:گفتم کمرنگ لبخند با  

. خالص و مردم یم-  

:دیکش داد بلند. کردم اخم  

 که شدم ریس میزندگ از انقدر من ؟یدون یم چه تو ؟یدونیم ها؟ ؟یایب گفت یک بلدم شنا من-

؟ید ینم مرگمم اجازه. رمیبم خوام یم  

 و حالم و بکشه هیثان چند از شتریب نذاشتم اما برداشت نم چشمام بار نیاول یبرا و منقبض فکم

 سمت دادم حرکت و دستم و دمیکش یقیعم ینفسا و مخالف و طرف چرخوندم و سرم. زدم پس

.یکشت نزده  

.نرده سمت دادم هلش و گرفتم محکم و کمرش  

. باال برو-  

. زد غر و زد و ام نهیس رو زد آرنج با  

  یکن کمکم خوادینم بلدم گهید-
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 هنوزم اریرام. یکشت داخل دمیپر پرش هی با و باال کردم حرکت سرش پشت منم و باال رفت

. کرد یم برانداز و بود ستادهیوا  

. کشینزد دیدو و اومد خودش به آتش دنید با  

!خوبه؟ حالت زمیعز-  

:گفت و کرد نگاهش لبخند با آتش  

 فقط که داره یماست عشق هی اونوقت آب تو وفتهین خودت معشوق بپا برو یول خوبم یلیخ که من-

. کنه تماشا و شدنش غرق تونه یم  

. دارم نگه دست که اومد اشاره ابرو و چشم با بهم که برم خواستم. گرفت و بازوش که بشه رد اومد

.کردم تنم و راهنمیپ فرصت همون تو  

.داشت هیتوج در یسع اریرام  

.شده تفاهم سوء نیبب-  

:گفت و کمینزد اومد قدم دو با و دیکش دستش از کم لبخند همون با رو بازوش  

 گهید که شه اثبات من سمت از تو به دمیم حیترج شدم تفاهم سوء دچار تو سمت از من اگه-

.خوامت ینم  

 اراده یب کنم کنترل و خودم نتونستم. گذاشت ام نهیس یرو رو سرش و کمرم پشت برد و دستش

. نشست لبم کنج یکم لبخند  

 همون که شد یتلنگر حرکتت نیا حاال اما بگم چطور دونستمینم بگم بهت خواستم یم منم-

ظاهرا توام ترم خوشحال همسرم با من. بره نیب از هم کمم عالقه  
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. یتر سازگار لعاب و رنگ خوش یدخترا با   

 میرفت. میکرد گذر اریرام مات چهره کنار از و میکرد حرکت آورد کمرم به دست با که یفشار با

:گفت عیسر زیم نیاول دنید با آتش و یکشت یانتها  

 اون یبرا من همونقدر که بفهمونم خواستم نداشتم یمنظور من ینکن یفکر جا؛ نیهم مینیبش-

.ارزشه یب برام اونم ارزشم یب  

 دچار افکارم تو که بودم من دفعه نیا دیشا بود نیهم حتما گفت یم نطوریا اگه. زدم یپوزخند

:گفتم حرفش به توجه یب. شدم تفاهم سوء  

. یخور یسرمام بارونه نییپا میبر دیبا-  

.سمتم شد براق  

. لطفا شو الیخیب یش من خوردن سرما نگران یخوا یم اگه الیخیب-  

.نگفتم یزیچ و دمیکش یقیعم نفس  

!؟یکن یم یکار هی-  

.کردم نگاهش منتظر  

واقعا حالم اریب و مشروبم برو-  

. ستین خوب   

:دیتوپ هم نباریا که کنم مخالفت خواستم  

 نیا فرق با نییپا کنم یم پرت جا نیهم از و خودم من یند اجازه و یکن مخالفت یبخوا نیبب-

.یکن دایپ جنازمم ینتون گهید که  
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. بود نشسته قبال که یسمت همون به کردم گرد عقب و کردم یا قروچه دندون  

 از و نیا بود کالفه. کردم نگاهش دور فاصله همون از. برداشتم رو بود نصف محتواش که یا شهیش

.بود کرده بغض کش،ینزد رفتم عیسر. دیفهم شد یم حرکاتش  

  آتش؟-

.کرد نگام پر یچشما با  

. بده-  

. شدم رهیخ ایدر به و ستادمیوا یکشت لبه رفتم. نکردم توجه گهید و سمتش گرفتم و یبطر

 یحد تا تونست یم حالت نیهم تنها که گنگ و مبهم حالت هی بود چطور حالم یحت دونستمینم

.کنه آرومم  

. سمتش برگشتم. دمیشن رو یزیر هیگر یصدا ساعت مین از بعد که گذشت انقدر  

.ختیر یم اشک و کرد یم نگام شونیپر  

!بود؟ ناراحت عشقش یبرا انقدر! زدم یپوزخند  

:اومدم زبون به  

 یدار که انقدر. ارهیم در دلت از یجور هی داره دوستت اونم بالخره نباش ناراحت انقدرم حاال-

!نداره ارزش یزیریم اشک براش  

. کرد پاک رو صورتش یاشکا دست با و دیخند هیگر اوج تو  

:گفت آروم  

.نیبش نجایا ایب-  
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.کرد اشاره کنارش یصندل به  

قایدق-  

. کنارم نجایهم   

.ستین خودش دست حالش و مبهمه و جیگ کامل که بود مشخص لحنش از  

:گفتم که گذاشت ام شونه یرو رو سرش بالفاصله. نشستم کنارش و سمتش رفتم  

!خوبه؟ حالت-  

 جا بگم اگر دیکش صورتم یرو نوازشگونه و باال آورد و دستش. کرد نگاه چشمام به و کرد بلند سر

. گفتم دروغ نخوردم  

! ؟یگفت یم بهش یداشت دوستش و یکس اگه تو-  

. کرد نگاهم منتظر و داشت نگه ام گونه یرو رو دستش  

:گفتم یکوتاه مکث با  

. دونم ینم-  

. کرد نگاهم قیعم زد یور هی لبخند  

. دارم دوستش چقدر بگم و کنم بغلش و ببوسم و دارم دوستش که یکس خودم یم دلم من اما-  

 دادم هل ام گونه یرو از و گرفتم دستم تو  رو دستش. شد منقبض فکم اریرام آوردن ادی به با

. خودش سمت  

!؟یخوریم و نیا غضه یدار. اصال شم یم واسطه خودم یاوک اره،یرام مشکل اگه-  
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 و صورتم و گرفت و فکم دستش با کتر،ینزد اومد. نکردم نگاهش و شده رهیخ مخالفش طرف به

.بود لباش رو یپهن لبخند. خودش سمت چرخوند  

 حاضرم بشه کم خودم غرور قراره ستین مهم یزیچ منم یبرا گهید. فهمم یم! یکن یم یحسود-

. بشه کم  

!بود؟ من به منظورش! شدم شکه که زد لبم یباال به یزیر ی بوسه  

 

 

*** 

 آتش

.شدم رهیخ متعجبش یچشما به و عقب اومدم  

!.یستین متوجه کنم فکر آتش-  

.جاش سر نشوندمش و کردم یاخم که بکشه و دستم اومد  

. زهیپاستور نیبش-  

:دادم ادامه که کرد نگاهم کالفه  

؟یراست و یمست گن یم یدیشن-  

:دادم جواب سوالم به خنده با نگفت، یزیچ  

.... اگه خوبه حالم من.... من. داره ام یوونگید رگه فقط همونم من نیبب-  

:دادم ادامه  بهش کردن نگاه بدون رو حرفم یباق و کردم فوت صورتش تو رو نفسم  
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!باشه دلم باب حداقل امشب اگه-  

. بود دلم حاله حال دونستم یم اما نبود خودم دست حالم   

. بهش شدم رهیخ کج صورت با و کردم صورتش قاب و دستام  

بند و دیق بی عاشقی: عنیی مست،-  

چند؟ و چون و نبود و بود از فارغ  

انیم دیآ یابله از چند و چون  

توان؟می کی عاشقی قیطر در  

داشتن هستی فکر و بود مست  

. برداشتن ، انیم از را غم کوه  

:گفتم و زدم یتلخ لبخند  

.... .تو اما حالم نبود حد نیا تا بودم که ام هرزه اون با-  

کردم نگاهش فقط و ندادم ادامه  

 لرزون یصدا با. دیچک چشمام از اشک یا قطره. فشرد هم به رو چشماش. دیگز دندون به لب

:کردم زمزمه  

.دلباختم تو به من اما! دونستم یم دونم، یم نه؟ یندار دوستم-  

. دیغر شده دیکل یدندونا نیب از. شدم رهیخ چشماش به التماس با  

.شهینم عشق نیا! شهینم-  
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.دمیکش لبش یرو و انگشتم  

:گفتم و شیشونیپ به چسبوندم و میشونیپ شد یم هام گونه روونه اشکم قطره که همچنان  

! باش عاشقم امشب حداقل-  

.بود افکارم معکوس نگاهش تیشفاف و خون یها رگه  

 که شم دور ازش خواستم بخوام که نیا بدون هیثان چند گذشت از بعد. بود نگاهش تو یتعلل انگار

 رابیس که یا تشنه مثل ،یوحش من برخالف کردم، شیهمراه گرفت یباز به و لبام و نداد مجال

. دیبوس یم شد، ینم  

.دیکش خودش کینزد رو من و گذاشت کمرم پشت و دستش  

 ینم اشک گهید من اما بود سیخ صورتم. اومدم عقب آروم و کردم حلقه گردنش دور و دستم

. ختمیر  

 یکیتار اون به که یکشت نرده یچراغا نیب از نبود بارون از یخبر گهید حاال که ییهوا یکیتار تو

.شدم رهیخ نیآرت صورت به بودن دهیبخش ییروشنا یکشت داخل  

.دیلرز قلبم دم،یکش اش گونه رو و راستم دست. کردم ینم باور و دمید یم که یا صحنه  

!. بود ختهیر اشک گرفت، شتریب دلم  

!.بود ختهیر اشک نیآرت  

 از شتریب شدتش حاال که یاخم غرور، و جذبه نقاب از. چشمام به شد رهیخ و دیکش باال رو نگاهش

.داشت التماس اونم نگاه که دمید یم رو یمعصوم بچه پسر بود قبل  
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:کردم زمزمه بغض با آروم  

!؟یزیر یم اشک یدار تو-  

.کرد نگاهم بود زیلبر که ییچشما با فقط و فشرد هم به رو فکش  

. دمیبوس رو چپش چشم بعد و راست چشم اول و گرفتم قاب رو صورتش دستام با  

.دیچک چشماش از دیمروار دونه مثل اش قطره پلکاش بستن با  

:گفتم آروم گوشش کنار و کردم بغلش  

  ؟یبارون یچشما ای رمیبگ رو بوسه بالخره-

. دیکش یم قیعم ینفسا  

:زدم غر. شد شتریب بغضم  

. بگو یزیچ هی د-  

:گفت یدار خش یصدا با  

.نداره یمعن رابطه نیا آتش ،یفهمینم یمست-  

. ستادیوا بهم پشت و دیکش صورتش به یدست. شد بلند جا از تند عقب اومد بغلم از  

. شد رهیخ روش به رو به و برد شلوارش بیج داخل رو دستاش  

. بهش رسوندم و خودم یسکندر نداشتم تعادل کهنیا با شدم بلند جام از  

.گرفت و دستم دنمید با  

. نیبش قهیدق دو-  
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:گفتم اخم با و کردم حلقه گردنش دور. رونیب دمیکش دستش از و دستم و دمیخند لوند  

! ؟یک با تنها-  

.ندادم اجازه که بگه یزیچ خواست  

فکرش؟ چرا هست خودش یوقت نم؟یبش التیخ با-  

:خوندم خندون یلبا و بسته یچشما با و دمیکش یقیعم نفس  

...کند یم زارم و سرمست تو عطر یبو باز-  

.اش نهیس رو زدم مشت با و زدم یا قه قه  

.مستم سر هم کنهیم زارم هم عطرت تیقابل نییب-  

:گفتم چشماش به رهیت و کردم کج سر  

. کندیم حصارم و حد یب یایرو در غرق-  

.دادم سرتکون و دمیگز دندون به لب  

:دیغر و داد تکونم یعصب و گرفت و بازوهام طرف دو که بدم ادامه خواستم  

شده؟ چت! یروان یکن یم میروان یدار ا،یب خودت به آتش-  

:دمیکش ادیفر و عقب دادم هلش هیگر ریز زدم اراده یب  

 چه یگیم حاال فهمه ینم یچیه که یعوض و احساس یب مرد هی وونهید شدم وونهید شدم یروان-

ها؟ سرم؟ بر زمیبر یخاک  

:دمینال نیح همون تو و ختمیر یم اشک یها یها. بود سرد شهیش که نیزم رو نشستم زانو رو  
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 یم داره ذره ذره که هینیریش عذاب چه یبدون ینشد عاشق ها؟ دلم؟ از یفهم یم یچ تو-

. کشتم  

. سمتم گرفت نیزم رو از شدنم بلند و دستش گرفتن نشونه به رو دستاش و کینزد اومر  

.کردم نگاهش سیخ یچشما با و گرفتم باال سر زدم پس و دستاش  

 خودم یخدا و منم اما گناهه نمیا ستین من با قلبت دیشا دونمیم باش من مال امشب هی نیآرت-

. خودم یپا امشب گناه  

. نگفت یریچ و کرد نگاه مخالف طرف به. نگفت یزیچ اما دیلرز پلکش  

!.بس و  بود اون با بودن قلبم خواسته تنها فقط بود نیهم ازش خواهشم راه تنها  

.شد جلب نگاهش که و کردم قفل پاهاش مچ دور به و دستام  

! ؟یکن یم کار یچ-  

 یم اشک همجنان من. کرد بلندم زور به و گرفت دستامو و نداد اجازه که پاش سمت بردم سجده

. ختمیر  

. کرد نوازش و سرم و کرد بغلم  

!آتش؟ یکن یم کار یچ-  

:گفتم هق هق با  

.شه... یم.. یم ورت... با یشد م.. خدا.. خ... خ بگم-  

:گفت و دیبوس و میشونیپ  
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 یم جون به. شه یم وارد تو به اش لطمه و عذاب رابطه نیا ته جلو اومدم انتقام قصد به من-

  ؟یخر

:گفتم چشماش به رهیخ عقب آوردم و سرم  

.خرمیم جون به. فیضع اونقدر من نه یظالم اونقدر تو نه-  

.کردم نگاهش منتظر. نییپا طبقه بردتم و گرفت و دست  

. بگو هستم یبگ یهرکار مقصد به رسهیم یکشت گهید ربع کی-  

. بود پر یآخر دم که کردم نگاه سالن وسط به  

. میبرقص ایب اول-  

. داشتیم بر قدم رغبت و لیم با و نذاشت کم هم اون و دمیکش و دستش  

 نیا که بماند. خوردم یم وول دستش حلقه حصار همون تو و منم و داد  چیپ کمرم دور و دستش

. کرد یم عوض رو جهتش زود کمه باهام که دیدیم و یمخالف جنس فاصله نیب ما  

. دمیخند و زدم یچرخ چوندیپ سرم دور باال از رو ام اشاره انگشت  

  م؟یبر-

.داشت و ینیسنگ همون اش چهره حالت اما دیخند یم چشماش. کردم نگاه بهش  

. شدم دهیکش پشت از که رفتم یم نطوریهم داشتم نیآرت از جلوتر. کردن باز رو یکشت یدرا  

! کجا؟-  

. زد یم موج یمونیپش نگاهش تو که اریرام به شدم رهیخ  
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:گفتم جمع افهیق با و اش نهیس رو زدم  

.خوره یم بهم ازت حالم-  

. شده تفاهم سوء قسم خدا به دارم دوستت من اما-  

:زدم یپوزخند  

.ستمین تو عاشق من شده تفاهم سوء دلم و عشق به دمیفهم امشب منم-  

 تا در سمت به دادم سوقش و گرفتم و دستش عیسر بود دستش کتم مین که نیآرت اومدن با

.نشن هم کالم هم از شتریب  

  ها؟ گفت؟ یم یچ-

 تموم ها پله یوقت و گرفتم محکم و نیآرت یبازو نداشتم تعادل ها پله اومدن نییپا تو که یحال در

.کردم باز لب از لب شد  

. الیخیب و اون-  

 به رو خسته. میگذروند یرو ادهیپ ای و راه از یساعت مین و گذشت سکوت به یطوالن ی قهیدق چند

:گفتم نیآرت  

!؟یکنیم بغلم نیآرت-  

.گرفت ام خنده بودنش بگوش نیا از و سمتم دیچرخ تند  

. گرفتتم بغلش تو بچه مثل و کرد حائل و دستاش  

:کردم زمزمه آروم و دمیکش یقیعم نفس اراده یب  
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.شیآخ-  

.نبود خودم دست دونستم یم اما رمیبگ یباز به رو روانش خواستم یم نبود خودم دست  

.دادم یم حرکت نرم و آروم و دمیکش گردنش از تر نییپا رو ام اشاره انگشت  

. نکن-  

.میبود هتل کینزد. داشت یبرم گام  محکم یقدما و یجد افهیق با  

. دادم ادامه کارم به و نکردم ییاعتنا  

.میکرد رد رو یالب و شد باز هتل یا شهیش در  

.نکن خوب دختر نکن-  

.نشست لبم رو یلبخند  

. آسانسور داخل میرفت کرد باز و در قهیدق دو از بعد و زد نظر مورد طبقه. بود ستادهیوا آسانسور دم

.زدم یا بوسه رو گلوش ریز به و نکردم تحمل  

.داد قورت رو دهنش آب  

.  زدم یبلند قه قه   

:گفت یجد داشت کنترلش در یسع که یلبخند با و کرد باز و آسانسور در  

!. دنیم گزارش االن وقته رید نخند-  

.کردم بلند سر  
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 رو یسرد عرق که دمید یم چشم با اما داد تکون سر کالفه نباریا و دمیبوس و گلوش مجدد 

.بود نشسته شیشونیپ  

. یشیم مونیپش خدا به آتش آتش،-  

:گفتم یسرکش با  

. شمینم مونیپش چوقتیه مورد نیا از-  

. شد باز یتق با و دیکش و گرفت دستم از. برداشتم رو اتاق کارت و بشیج داخل بردم دست  

. بست پا با و در و داخل میرفت  

 قسم بخدا باشم تر تلخ گوشت و اخالق گند دیشا نباشم نیا فردا دیشا ینیبیم امشب که یمن-

. یش یم مونیپش  

. نیزم رو کردم پرت و کفشام و تخت رو شدم زیخ مین. تخت رو خوابوندتم  

:گفتم که کنه بلندم خواست  

  کجا؟-

. ستین تیحال تو. بپرونم سرت از و یمست اول میبر ایب-  

:گرفتم دستم تو و رهنشیپ قهی و شدم بلند. دادم باال سر  

 چه بد چه کنم یوونگید میمست تو دمیم حیترج گفتم حسمم و کردم اعتراف حال نیهم تو من-

.خوب  
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. گرفتم یباز به رو هاش دکمه و ستبرش نهیس به دادم سر اش شونه یرو از و دستم  

 با و تخت رو دمیکش دراز بود گردنش دور حصار دستام که همونطور و تخت سمت داد هلم آروم

.کردم براندازش طنتیش  

. ییتو زیچ همه مسبب هیثان نیا از بعد آتش-  

 به گرمش و قیعم ینفسا با و زد یم یزیر یها بوسه برد گردنم یال رو سرش و روم زد مهیخ

. زد یم شالق گردنم  

:کردم زمزمه گوشش کنار  

! اس اندازه یب عشق من یبرا امشب هوسه، برات اگر مستحبه، من یبرا امشب گناهه، برات  اگر-

!برسه روز به خوامینم امشبه معاشقه نیا اگر  

.دیبوس یم دار تب د،یلغز لبام سمت به گردنم از لباش و شد تر یجر حرفام دنیشن با  

 نیا دونستم یم چون شدن یم روونه چشمم گوشه از اشکم نیب نیا تو و کردم یم شیهمراه

!.منه یبرا امشب فقط مرد  

.کرد باز رو لباسم پیز و دیکش بغلم ریز به گردنم از رو دستاش  

 دوست رو معکوس حس نیا داد یم بهم رو یخوب حس خمی و سرد بدن به گرمش یدستا لمس 

. داشتم  

 احساس و خون مزه که گرفت گاز محکم .دمیکش یا خفه غیج کردم احساس لبم رو که یدرد با

 اش نهیس به یفشار و آوردم کم نفس که ییجا تا داد یم ادامه کارش به محابا یب اون اما کردم

.آوردم  
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.یآورد خون و لبم-  

.کرد زمزمه گوشم کنار  

. دم یم دست از و کنترلم  وفتمیم اتیلجباز ادی یوقت-  

:گفتم و دادم  چیپ کمرش دور و دستم  

! مثال؟-  

. امشبت لباس دنیپوش مثال-  

....  و کرد باز رو لباسم گهید طرف پیز آزاد دست با  

 

 

*** 

 آتش

. کردم باز رو چشمام اخم با میمستق نور برخورد با  

 ام افهیق کردم حس دلم ریز که یدرد با و نشستم تخت رو زیخ مین. کرد یم درد شدت به سرم

. بود تمام کوفته بدنم و دیکش یم ریت کمرم. شد جمع  

. اومد ادمی شبید اتفاقات تازه کنارم نیآرت دنید با و اومدم خودم به  

! بود؟ چطور خودم حال  

.... اما بود عمرم نیبهتر از شبید دیشا کالم هی تو داشتم دوست من  
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:شد تکرار ذهنم تو حرفاش شد؟ یم یچ نیا از بعد  

.... . و ییتو مسببش بشه یهرچ شه، ینم رابطه نیا-  

.نبودم مونیپش چیه شبمید کار از من. زدم یلبخند حال نیا با  

 رفتم آورد یم در پا از و من که یدرد همون با. کردم رها در سمت رو ملحفه و شدم بلند جام از

.اومدم رونیب حوصله یب یسر سر دوش ربع هی از بعد و حموم سمت  

.رفتم چمدون سمت به سالنه سالنه دهیخم   

 رو خوردیم گره پشتش که یگردن دیسف تاپ همراه به پا مچ یرو تا یمشک جذب شلوار هی

. دمیپوش تند تند و برداشتم  

.  نشست لبم کنج یتلخ پوزخند تنها گردنم و شونه رو یایکبود دنید با نهییآ سمت برداشتم قدم

. بست و گلوم راه یا کننده خفه بغض کم کم  

. کردم جمع یا گوجه سرم یباال سیخ سیخ و موهام  

.گفت یم حسم یعنی کرد یم و برخورد نیبدتر شد یم بلند االن دیشا  

. بود خودم یقلب خواسته نیا و خواستم خودم من چون کنم تحمل تونستم یم  

! کنم تحمل تونستم یم کرد یم برخورد بدترم قبل از اگر یحت  

!.دختر هی زهیچ همه دادن دست از متیق به بود عمرم شب نیبهتر شبید دونستم یم اما  

 خوابش انقدر بود نخورده تکونم هی و بود خواب غرق کنارش، نشستم و باالسرش رفتم آروم

. بود نیسنگ  

.زدم صداش و دمیکش یقیعم نفس  
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. شو بلند ن،یآرت-  

 کی از بعد و کرد و براندازم جیگ اول دنمید با و کرد باز چشم. زدم صداش تر بلند که نکرد ییاعتنا

:گفت آور سرسام قهیدق  

  ؟یشد داریب-

.نگفتم یزیچ و کردم نگاهش  

:گفت آروم کنه نگاهم که نیا بدون و دیکش صورتش به و دستش کالفه  

. یکن استراحت دیبا حتما، بده حالت-  

:گفتم یکمرنگ و تلخ لبخند با. رفت فکر تو و فشرد شیشونیپ به و دستش  

. ندارم یتوقع ازت من نباش نگران-  

. گرفتم شیپ در آرتارو اتاق راه و شدم بلند جام از  

:زدم داد بلند نیح همون تو  

. صبحانه یبرا میبر تا حموم یبر یتون یم-  

.کردم باز آرتارو اتاق در  

  ؟یش ینم داریب آرتا آقا-

. شد یم داریب بالفاصله نیآرت برعکس که بود نیا آرتا یخوب. خورد یتکون پلکاش لحظه همون  

. یفرفر مو آرتا،-  

. زد یپهن لبخند دنمید با و کرد باز رو چشماش  
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. ریبخ صبحت آقا، کمیعل سالم-  

.شد جمع لبخندش کم کم و کرد نگاهم کمی نشستم روش به رو رفتم  

! ؟یآج-  

:گفتم متعجب  

!شده؟ یچ جونم؟-  

.دیلرز چونش  

  زده؟ تورو یداداش-

 ریز زدم نیهم یبرا بودم شده بر روده شتریب اما هیگر هم گرفت ام خنده هم حرف نیا دنیشن با

.کردم بغلش و خنده  

.شدم یزخم من و سنگ به خورد محکم شونم بود سنگ نایزم چون بعد نیزم افتادم کوچولو نه-  

.کرد ناز و گردنم و شونه کوچولوش یدستا با و عقب آورد و سرش-  

 شده ترسناک کمی ات افهیق دهیسف لبات یآج. دکتر یبر دیبا شده بد حالت اگه اومد؟ دردت-

  پس؟ هیچ یبرا

:گفتم یکمرنگ لبخند با  

 اماده االن شم یم یشکل نیا شه یم ام گرسنه بعد خورمینم غذا تو مثل گهید ام یبد دختر من-

خب؟ ینش ترسناک من مثل توام که صبحانه میبر شو  

. تخت تاج به دیچسب ترس با و دیخند که دادم تکون یزامب حالت با هوا تو و دستام  
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. باشه باشه-  

.در سمت رفتم و دمیبوس شیشونیپ شدم بلند جام از  

.میمنتظرت بدو-  

!. نیا تا بود نگرانم شتریب بچه اون! یکیرمانت صبح چه. دادم لم کاناپه یرو و اتاق از رونیب رفتم  

. بود گرفته و وجودم کل لیتحل حس و زد یم نبض دلم ریز  

 و رونیب اومد بود دهیچیپ دورش رو حوله که یحال در نیآرت. اومد حموم در یصدا لحظه همون

. کرد یم خشک حوله با و موهاش  

. سرجام افتادم دوباره و رفت یاهیس چشمام که شم بلند خواستم انداخت، بهم ینگاه  

. احساس یا ذره چیه بدون کرد یم نگاهم سرد. کردم باز هم از و چشمام  

.زدم یلبخند کرد یم براندازم که همونطور  

! ؟یکن یم نگاه آثارت به یدار-  

. کردم نگاهش منتظر نهیس به دست و مبل به دادم هیتک. نگفت یزیچ و کرد نگاهم بازم  

  ؟یبد ادامه خودتیب یحرفا به یخوایم بازم ای ؟یکن سکوت یتون یم-

:گذاشتم ام چونه ریز و دستم و زدم یپوزخند  

.شنوم یم یبگ آرومم ستمین که کر ؟یزن یم داد چرا-  

. دمید یم چشم به رو فکش فشار اما ستادیوا نهییآ یرو به رو  

:کردم باز لب از لب آروم  
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. میدار پرواز شب-  

:داد جواب یتند با  

. ینکن یادآوری نبود الزم دونم یم-  

:دمیغر تیعصبان حرص با سرش پشت یقدم سه و شدم بلند جام از. شدم خودش مثل  

...یعاد یزایچ و هیحاش ریدرگ که نیا یجا حواست گفتم یکن یادآوری نخواست یکس-  

. نبوده مهم برام شبید بفهمه تا گفتم بلند و محکم دمیرس که نجایا به  

.یکن جمع امشب پرواز به و حواست یبش-  

 یپرسوال نگاه با نهییآ داخل از و شد کمتر کرد یم خشک رو موهاش که حوله رو دستش سرعت

.بهم شد رهیخ  

.زدم رونیب اتاق از و کردم تنم مویورزش شرتیسو حوصله یب گرفتم، ازش و نگاهم  

 

 

*** 

نیآرت  

 کردم که یکار بابت و خودم گذشت یم هیثان هر. نبود خودم دست یکالفگ نیا و بودم کالفه

. کردم یم مالمت  

 یتوجه و داد ینم تیاهم اون بود نیسنگ باهاش برخوردم و دادم ینم تیاهم بهش هم هرقدر

. داد یم عذابم شتریب نیا. کرد ینم  
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 داشت دوستش شبید که یکس نه باشه، وونیح و پست نیآرت همون تصورش من از خواستم یم

!.بود عاشقش و  

 نشونیتر مهم اما شد یجار میگوش به امایپ لیس شدم وصل که نترنتیا به و برداشتم و میگوش

. بود فوآد امیپ  

:بود نوشته. کردم باز  

 در خونش یبزن کارد. میکرد هیتخل یانبار از شبید و مهبد کارخونه یچا یها بسته از تن چند-

 بدونه اگر و یدومادش که توام! کنه یم دایپ تورو نفر نیاول اما کنه یم دامونیپ روزا نیهم ادینم

. بده امونت نکنم فکر ذاشته یم اش کارخونه چرخ یال چوب ساله چند نیا دامادش  

. نشست لبم رو یکمرنگ لبخند  

 کارم داره گهید شهیم صادر آتش دخترش گل دست به قتلش حکم بفهمه که یزمان تا باش آروم-

 به پدرش هم کرد تباه و خودش و شد ام وابسته کردم یم فکر که همونطور آتش هم شهیم تموم

. مرگه مستحق خائن اون!. شه یم لیتکم گهید مرگش با اما دهیرس خط ته  

 دنیباد. دمیلرز یم حرص از و بودم کرده داغ. کردم مشت و دستام و زیم رو کردم پرت و یگوش

.کردم کنترل رو خودم روم به رو آرتا متعجب افهیق  

!شده؟ یزیچ-  

:گفت لکنت با  

  صبحانه؟.. ص میرینم... ن ست؟.. کجا آتش.. آ-

.زدم روش به یتصنع لبخند و دمیکش یقیعم نفس  



 

 

Page | 376 

. ریبخ صبحتم زمیعز میبر-  

.میزد رونیب اتاق از ییدوتا و گرفتم و دستش .دیخواب ترسش لبخندم دنید با  

.یداداش-  

.کردم نگاهش  

! ؟یدید-  

:دمیپرس و کردم نگاهش یسوال  

! ؟ و یچ-  

. خورد ینم نیزم یبود مراقب اگه ؟یستین مراقبش چرا شده کبود گردنش یلیخ یآبج-  

. دیماس لبم رو لبخند  

:گفتم آروم  

. ستین ریتدب را کرده خود-  

 

*** 

 آتش

 اوصاف نیا با. داده دست یعصب حمله بابا به بودن داده خبر. کردم نگاه یگوش به استرس با

. بود اومده سرم به که بود ییبال چه نیا دونمینم  

!. موندن کجا ستین معلوم نامیا. خوردم رو ام قهوه تند تند و زیم کنج نشستم  
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. دیکش ته صبدم گهید اما موندم منتظر یا قهیدق دو کالفه  

.شدم مواجه نیآرت آشفته قامت با برنداشته قدم دو و شدم بلند یعصب  

.... .اون حاال اما بودم من گرفت یم غم یزانو االن دیبا که یاون نشست لبم کنج یپوزخند  

:گفت کردو یاخم دنمید با  

کجا؟-  

:دادم جواب بغض با  

 و طیبل نیزودتر من میبش آماده باال ایب. دیبخور صبحانه زود  شب، تا بمونم نجایا تونمینم من-

.خوام یم رانیا به پرواز یبرا  

.شد تر ظیغل اخمش  

!؟یچ یبرا-  

:گفتم یسخت به و انداختم ریز به سر  

. میبر دیبا کرده سکته بابام-  

. کرد یم بد و حالم شیپ از شیب که شدم لبش گوشه کمرنگ لبخند متوجه و انداختم ینگاه مین  

. بود یچ بابا سکته علت دمیفهم یم دیبا. شدم دور ازش تند یقدما و حرص با  

 جونش ارزش کار نیا چون باشه داشته تیفعال کارخونه تو دم ینم اجازه گهید باشه کار بخاطر اگر

. نداشت رو  
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*** 

 فوآد

.کرد یم براندازم نشسته خون به یچشما با. شدم رهیخ مایس به  

  شده؟ یچ! بله؟-

:دیغر و زیم رو دیکوب مشت با  

 بخونم و تهش تا ینذاشت اما هست کفشتون به یگیر دمیفهم کردم چک و مکالمتون تمام من-

! ها؟ یدیترس چرا  

.فشردم هم یرو رو دندونام  

.ستین یمشکل عشقم یگشت یکرد یادب یب که هم حاال هیشخص لهیوس هی لیموبا-  

.کرد نگاهم تیمظلوم با. شدن هاش گونه روونه اشکاش و دیلرز چونش  

 قم،یرف هیعل لهیوس عنوان به من از تو باهات؟ کنم یم یشوخ یکن یم فکر نامرد ام یجد من-

 که ینکرد یبرادر تو مگه شده؟ آتش یزندگ وارد نقشه با که نیآرت یبرا یکرد استفاده خواهرم

 یدست هی قتیرف با و یبود قیرف یچ کافه نیآرت با تو اما! فرانسه؟ بره راحت تا یبد نشونش یراه

. من به لعنت د؟یکن چیپ لهیتیف و اتش خوب تا نیزد  

 گرفتم رو رهاش آزاد دست. دیلرز قلبم. دیکش قیعم ینفسا و فشرد اش نهیس به رو دستش

. ندادم اجازه که رونیب بکشه دستم از خواست  

.بودم مجبور خدا به بودم مجبور نکن قضاوت توروخدا! مایس-  

. کرد پاک حرص با رو اشکاش و برداشت یکاغذ دستمال.  دیکش محکم رو دستش  
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:گفت یآور انزجار یلحن با  

 و یش کمینزد دادم اجازه که خورهیم بهم خودم از حالم بودم باهات که یمدت از شه یم چندشم-

. یکن استفاده سوء احساسم و من از ساده انقدر  

. شد بلند جاش از  

:دمینال ناچار و ختمیر چشمم تو رو خواهش و التماس تینها  

؟یفهمینم عاشقتم من ؟یا استفاده سوء چه اخه نفهم دارم دوستت بابا-  

:داد جواب یکمرنگ لبخند با و کرد نگاهم سرد  

. اس شده تموم رابطه نیا-  

! گذشت؟ یم ازم راحت انقدر شدم رهیخ بهش مبهوت و جیگ. کرد قفل مغزم حرف نیا دنیشن با

. ادیب رونیب مایس زبون از حرف نیا که کردم ینم باور  

کردم یم نگاه مات اش رفته یقدما به رهیخ. شد پر و گرفت نم و چشمام رفته رفته  

.گرفتم رو دستش رفت یم داشت. کافه در سمت دمیدو و شدم بلند جام از تند و اومدم خودم به  

لطفا مایس نرو یقاض طرفه کی توروخدا مایس-  

.فشردم هم یرو رو چشمام و کردم نگاهش خواهش با  

!. مایس-  

:گفت کالفه و دیچک چشمش گوشه از اشکش قطره  

.کنم نگاهت ندارم دوست یحت االن کن، ولم فقط-  
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.  دم یم حیتوض برات-  

.رفت نییپا ها پله از دو با و دیکش رونیب دستم از و دستش  

 

 

*** 

  آتش

:گفتم استرس با و  برداشتم و چمدون لروزن یپاها و دست با  

لطفا میبر فرودگاه نیا از زود-  

:داد جواب الیخ یب  

.گهید میریم میدار-  

:گفتم و کردم نگاهش یعصب  

! اتفاق؟ نیا به نسبت یالیخیب انقدر چرا تو-  

:داد جواب و کرد نگاهم یجد  

. ستین یجد هم اونقدرا افتاده که یاتفاق دونم یم فقط ستمین الیخیب-  

.بست نقش میشونیپ رو یظیغل اخم  

! ؟یبدون دیبا کجا از تو-  

.زد یپوزخند  
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. زدم حدس دونم یم نگفتم-  

 و داخل مینشست رو به رو یتاکس نیاول با زود میشد خارج که فرودگاه از. گرفت بغضم اراده یب

. بود خونه آدرس شد خارج دهنم از که یا کلمه تنها  

.ختمیر یم اشک صدا یب و هیگر ریز زدم آروم و نکردم تحمل گهید میبود که راه اواسط  

!بابا وضع از نه خودم وضع از نه نداشتم توقع  

 نیا که ییجا به مسافرتم روز نیآخر کردم ینم فکر. دمیکش صورت به دست و انداختم ریز به سر

!.جا نیتر حیکر و نیبدتر بشه حاال بود آرزوم وقت همه  

. بود گرفته و بدنم کل ضعف حس و داشتم یبد درد بدن. بود بد یلیخ یلیخ بود بد یلیخ حالم  

. بود رفته خواب به و بود گذاشته پام یرو رو سرش که کردم نگاه آرتا به  

 که مغرور سرد مرد همون بود شده دوباره. انداخت ینم نگاهم مین یوحت نشسته جلو نیآرت

. زد یم هم به و حالم غرورش  

 دید یم و اشکم که نیا از. داد نشون واکنش و سمتم دیچرخ تند که باال دمیکش و مینیب آروم

!. بشه متوجه اصال خواستم ینم چون نداشتم یخوب حس  

. کردم یتشکر لب ریز و گرفتم دستش از. سمتم گرفت یکاغذ دستمال  

 نیآرت به رو شد بلند یوقت کردم صدا رو آرتا. میدیرس مقصد به کشنده ساعته مین از بعد بالخره

:گفت زودتر که بگم یزیچ خواستم  

. کنمیم یاوک خودم شو ادهیپ فقط تو دونم یم-  
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 نیا جا چیه!. بس و بود جا همبن واقع در کنه یلطف ینحو به و ادیب کارم به تونست که ییجا تنها

. نداشت منفعت برام عذاب و زجر جز مرد  

. کارش سرگرم نگهبان و بود باز یورود در. شدم ادهیپ کردم باز رو نیماش در  

بایتقر  

.یاصل در سمت دمیدو فقط ییاعتنا چیه بدون ردشدم یوقت و در سمت دمیدو گفت شهیم   

.خانم سالم-  

. زد یم زنگ مغزم تو زیچ هی تنها اما بود شده یقاط باهم که بود باغبون و نگهبان یصدا  

!. بابا  

 دمید که رسوندم اتاقش به رو خودم گام چند با و داخل رفتم. بود باز مهین در. باال رفتم هارو پله

. کرد یم گوش حرفاش به نهیس به دست  خانم نیمیس کنارش و بود ستادهیوا سرش باال دکتر  

:کردم باز لب از لب آروم قرمز یچشما با و ستادمیوا اتاق دم  

.سالم-  

 و داد سالم گرم اش یشگیهم دکتر. زد ینیریش لبخند دنمید با و چرخوند رو سرش آروم بابا

:گفت متعجب خانم نیمیس  

. نیدیرس ینم صبح فردا مگه. نیاومد خوش-  

:زدم غر ریگلوگ بغض با داشتم یم بر قدم بابا سمت به که همونطور  

 قیتعو اما ادیب بتونه بده حالش شیزندگ عضو نیتر مهم و عضو تنها بدونه آدم شه یم مگه آخه-

.مردم یم فردا تا وگرنه امیب تا گرفتم و طیبل نیزودتر بندازه؟  
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.گرفتم رو دستش و تختش کنار زدم زانو  

! خوبه؟ حالت بابا-  

:دادم ادامه دکتر به رو پر یچشما با  

! شد؟ ینجوریا چرا-  

:گفت شد یم دهیشن زور به که ییصدا با. کنه آرومم حال اون با کرد یسع بابا  

. نباش نگران خوبه، حالم دخترم. ریبخ دنیرس-  

:گفت یتصنع لبخند با من به رو دکتر  

. رونیب میبر ما بهتره کنن استراحت دیبا پدر-  

 یشونیپ آروم و شدم بلند نیهم یبرا بزنه بهم یحرف خواد یم که شدم متوجه حرف نیا زدن با

. رفتم رونیب اتاق از دکتر شونه به شونه. دمیبوس بابارو  

. دیبگ یزیچ دیخوا یم انگار دکتر یآقا-  

.روم به رو ستادیوا و کرد فوت رو نفسش  

 رخ کارش محل تو یبد یلیخ اتفاق ها نیا همه از جدا گذشته ازش یسن پدرت دخترم نیبب-

 نیا تو هام نیهم و شده تشنجش و تیعصبان باعث کار فشار بپرس، ازش خودت بعدت که داده

 مشکل اون که بماند و دیباش داشته یارث اگر که اللخصوص کنه یم تیکفا سکته یبرا باال سن

. هیعصب هنوزم و فشاره تحت انقدر که بوده یبزرگ شک پدرت یبرا یکار  

 یک دمینفهم یحت و برداشت در کنار از رو فشیک. نگفتم یزیچ و کردم دییتا افتاده یها شونه با

. کرد یخداخافظ  
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 که افتادم یروز ادی فکر کمی با! نشستم؟یم بابام کار زیم پشت و رفتمیم کردم؟ یم کار یچ دیبا

!. اشیالیخیب بودنشو تیاهم یب نیا! دیپرس یم بابا مورد در ازم و دیکش یم سرک نجایا نیآرت  

. کردم یم قضاوت بعد و کردم یم صحبت بابا با دیبا شد ینم ینطوریا. دادم تکون سر  

 

 

*** 

نیآرت  

 روم به رو افکار غرق آتش که شد یم یساعت کی حدود و بود رفته خواب اتاقا از یکی تو آرتا

. کرد یم نگاهم گاه گه و بود نشسته  

شده؟ یزیچ-  

. کرد زیر چشم و کرد نگاهم سرد  

. فهمم یم یول نه-  

.اومد کش لبم کنج  

. کارگاه باشه-  

. شد یم بسته و باز حرص از شینیب یها پره  

!. فعال ریبگ یمسخرگ به-  

 رو کارکنا از یکی یصدا بکنم پوست وهیم اومدم که نیهم. برداشتم یدست شیپ و دادم باال شونه

.دمیشن کمونینزد  
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. ننیبب خوان یم رو همسرتون و شما مهبد آقا خانم،-  

 نگاهم حرص با آتش. شدم بلند جام از و گذاشتم زیم یرو و یدست شیپ. زدم یلبخند اراده یب

. اتاق داخل میرفت و کردم حرکت سرش پشت. برداشت قدم من از زودتر و کرد  

 .حالت شد یم نیا از بدتر دیبا. فشردم دندون. کردم براندازش فقط خوشحال پدرش وضع دنید با

!. آرا مهبد نمیبب رو ات ذره ذره مرگ دیبا  

. مینیبش تختش کنار که کرد اشاره دست با  

. آورد زبون به رو یاصل حرف بالخره یاحوالپرس و سالم از بعد  

واقعا-  

. داد قرار فشارم تحت و تیاذ و من شدت به کارخونه اوضاع   

:گفت غضه با آتش  

!.بره پاش جونت نداره ارزش خدا به ببند رو کارخونه بابا چرا؟ اخه-  

.زد تشر آتش به حال اون تو و دیگز دندون لب مهبد  

 کارخونه اون ییپابرجا از یدار که یآروم یزندگ. مهمه یلیخ برام کارخونه اون و حرف نیا نزن-

.اس  

 بود یکیستریه خنده که هرچند. رمیبگ رو ام خنده یجلو کردم یسع و دمیکش صورتم به یدست

 از درآمدش تنها که کرد یم تظاهر انقدر که روم به رو اّدیش دنید کرد یم زیلبر رو صبرم اما

!. بود یچا دیتول  

:گفتم یجد  
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.نیخورد مشکل به یچ سر حاال-  

:گفت آروم و کرد سرفه تا دو  

 آب انگار یانبار تو رهیذخ یجا رونیب رفتن کارخونه از یوقت یچا یها یبند بسته از تن چند-

. کردم ضرر فقط نیزم رفتن و شدن  

:گفتم و زدم یشخندین  

. آره گهید هست یچا دتونیتول فقط-  

:داد جواب یبم یصدا با و انداخت یقیعم نگاه چشمام به رهیخ  

. یچا فقط و فقط-  

 ازش هم امونش ذره هی همون که صورتش تو بزنم آنچنان و باال ارمیب و مشتم خواستیم دلم

  کمته مرگ. زشهیجا یذاریم بسته تو که ام یمخدر مواد اون! کهیمرد یچا فقط آره. شه گرفته

. یبر لیتحل آروم آروم دیبا  

 به رو. ختیر هم به که خوندم چشماش از شد، کالفه. کردم نگاهش تنها و زدم روش به یلبخند

:گفت زور به آتش  

. ساخته بهش سفر یلیخ شوهرت انگار-  

:داد جواب گنگ و زد یکمرنگ لبخند آتش  

. کن استراحت شما میریم ما. جون بابا نبود بد آره-  

:گفتم که برم همراهش و شم بلند من که بود منتظر آتش  

. امیم من برو تو-  
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:گفتم و گرفتم رو دستش رفت یوقت. کردم تکرار مجدد که کردم نگاهم اخم با  

قایدق دیاریم در دتونیتول از که هیحالل نون از شما احوال و حال نیا دیشا راستش-  

.کنن یم تالش زحمت با کارکناتون که محصولتون یبند بسته زمان همون   

 و کردم رها و دستش که بگه یزیچ خواست. زدم یلبخند. کرد نگاهم بود سوال از پر که ینگاه با

. زدم رونیب اتاق از  

. نداشت یا فاصله مرگ تا که حاال. دیفهم یم و من کم کم دیبا  

.شدم مواجه آتش نشسته خون به نگاه با زدم رونیب که اتاق از  

  کارتوعه؟ کارخونه ضرر که نگو-

.دادم باال شونه برداشتم، قدم  

! ه؟یچ مگه نباشه باشه خب،-  

.ام نهیس رو دیکوب مشت با و روم به رو اومد  

.نه ای توعه کار بگو بهم یجد کنم یم خواهش ازت نیآرت-  

:گفتم صالبت با و چشماش به شدم رهیخ  

! ه؟یچ حرفت منه کار کن فکر تو-  

 ارگز و گرفت رو ام قهی. پوشوند رو صورتش کل اشک کم کم و سرخ افشیق و دنیلرز هاش شونه

:دیغر شده دیکل یدندونا نیب  
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 تنها میزندگ تو من کنم یم خواهش ازت بردار بابام سر از دست ،یکن یکار بابام با یندار حق تو-

. یکن یخودخواه نیچن یندار اجازه تو. دارم و همون  

.کردم مرتب رو لباسم و زدم پس ام قهی رو از رو دستاش  

.دمینم انجام لیدل یب رو یکار چیه من-  

 یها هیگر از حاصل که اش گرفته یصدا با. داد تکون سر کالفه و پوشوند رو صورتش دست با

.دینال بود هم پشت و مکرر  

. شه ینم باورم-  

:گفت بهم رهیخ و کرد پاک رو صورتش  

. یاریم میزندگ سر ییبال چه یدار دم؟ یم و یچ تاوان دارم شدم؟ یک عاشق من-  

 به و ردکردم اش شونه یباال از و  دستم. کنم کنترل رو خودم کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

.دادم هیتک سرش پشت وارید  

! یمن واسطه فقط تو یدینم تو و تاوان. خودته دل ریتقص ستمین مسببش من ؟یشد عاشق-

 مثل کنن یم بزرگت تورو نایا یبگذر ازش دیبا که اندازه دست یسر هی ارمینم تیسرزندگ مییبال

. من  

. کرد نگاهم سیخ یچشما با و زد یهق  

.یبگذر میزندگ و احساس و من از راحت انقدر شهینم باورم ،یظالم یلیخ تو.... تو-  

:گفتم بلند و رفت باال معمول حالت از صدام تن. شد جمع ام افهیق  

! باشم؟ چطور بود قرار مگه-  
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:گفتم تر بلند که کرد نگاهم هیثان چند  

! ها؟ باشم، چطور بود قرار-  

بایتقر و ام نهیس رو زد یکوتاه مکث با و باال رفت لبش کنج  

. شد دور ازم دو با   

.کردم زمزمه لب ریز. وارید به دمیکوب و کردم مشت و دستم  

حتما-  

.شد ناراحت اومد، بدش   

.دادم تکون و سرم  

!.باشه دور دیبا اد،یب بدش دیبا-  

. فوآد معمول، طبق. اومدم خودم به بمیج تو یگوش دنیلرز با  

:دادم جواب  

. بله-  

.لنگه یم نیب نیا یزیچ هی که داد یم نشون دارش خش یصدا  

  ؟ییکجا ؟یچطور سالم،-

  خوبه؟ حالت شده؟ یزیچ چطور خوبه حالمونم رانیا میدیرس ما-

:گفت یعاد ریغ یصدا همون با  

اصال نه ،یسالمت به زود، چه-  
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بایتقر مایس ستمین خوب   

. دیفهم و یچ همه   

:گفتم نیهم یبرل نبود یمهم زیچ  

 مشکل جور بد پدرش با و هست من ریتقص کارخونه کار فهمهیم داره کم کم ماهم دختر واهلل-

. شد بحثمون نیهم یبرا دارم  

.دمیشن یگوش پشت رو اش بلنده مهین یصدا  

  ؟یکن یم درکم. دم ش، قش، ش، عا، من شدم عاشقش من یفهمینم چرا نیآرت بسه-

.... .درکت-  

.اومد ینم بر دستم از یکار اما کردم یم درکش دمیشا کردم، یم درکش کردم، یمکث  

. کنم ینم درکت آره کنم ینم درکت-  

.شد جمع اخمام زد که یداد با  

  مفهومه؟ باهات ستمین بعد به نیا از دادم انجام رو ام فهیوظ تمام گهید من-

!چته؟-  

. برداشت بغض رنگ صداش  

 از بسوزم هات نقشه یپا به تونمینم گهید من یندار قبول باختتو اما یباخت یباز نیا تو خودتم-

. ستمین بعد به نیا  

:گفتم حرص با و نکردم تحمل  
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.یبا بده انجام یخوایم یغلط هر-  

.حرفاش به نکردم توجه گهید و کردم قطع و یگوش  

 اش افهیق. شدم مواجه اش کرده کاله و شال قامت با در کردن باز با. آتش اتاق سمت برداشتم قدم

. زد یم ذوق تو یزیچ هر از شتریب قرمزش یچشما و دهیپر رنگ  

. یسالمت به کجا-  

.بهم شد رهیخ چشماش تو یحس چیه یب  

.بدم پس جواب بهت دیبا رونیب رمیم دارم-  

 جهت و شونه به شونه که یحال در و گرفتم رو دستش مچ. ندادم اجازه که شه رد کنارم از اومد

:گفتم مجدد و چرخوندم سر بود، ستادهیوا مخالفم  

.کجا گفتم-  

:گفت بلند و دیکش دستم از حرص با و دستش مچ  

.مایس دنید-  

.سمتش شدم لیما و زدم یپوزخند  

!د؟یانداخت راه جلسه-  

:گفت اخم با و عقب رفت قدم هی  

.اه! ؟یا جلسه چه! تیالک یدادنا ریگ از خوره یم بهم حالم داره گهید توروخدا کن بس-  

.انداختم بهش یا هیسف اندر عاقل نگاه  
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. کنم ینم باور که یزیچ جونت مایس از یدونینم نگو-  

.کرد نگام یجد  

.شده؟ یچ فهمم، ینم-  

.شد یعصب. کردم براندازش تمسخر با  

.شده؟ یچ گمیم تواما با-  

:گفتم کالفه  

 فوآد با اش رابطه یدون ینم ده؟یفهم ازدواجمون از و زیچ همه مایس که یدون ینم تو یعنی-

 شکرآبه؟

:گفت و کرد درشت چشم  

!.نداره امکان-  

فعال-  

. داشت امکان که   

:زدم داد بلند که بره کرد تند و قدماش  

.دیکن خارج سرتون از و دیبردار دهنتون از تر گنده لقمه دیبخوا که نیا فکر-  

:داد جواب و سمتم دیچرخ همونطور  

 خرج که میدار معرفت و احساس جو هی حداقل شماست از بهتر شعورمون دخترا ما. ترس از رینم-

.میکن ینم یباز رذل و ییجو انتقام صرف و هم کنار وقتمون ذره هی همون میکن هم  
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*** 

مایس  

 قدماشو شدت شد حضورم متوجه یوقت. شدن ام گونه روونه شتریب شدت با اشکام آتش اومدن با

. سمتم دیدو و کرد شتریب  

!.مایس-  

:گفتم آروم گوشش کنار و کردم بغلش غصه با  

 یکس دلبسته گهید حداقل.. حد...ح! گفتم ینم یکس به خدا به شد؟ یم یچ یگفتیم بهم نامرد-

.شدم ینم  

.عقب اومدم یناراحت با حرفش دنیشن با. دنیلرز هاش شونه  

. توام از بدتر من-  

:گفتم و نشستم مقابلش یصندل رو. نشست و عقب دیکش و یصندل  

  ؟ینگفت یزیچ بابات به اول همون از چطور تو-

:داد جواب کردو بغض  

.دارمش که هیکس تنها بابام. کشه یم بابارو گفت بهم-  

:زدم غر. گرفت حرصم  

 ته که داره امکان یول یانتقام چه دونم ینم اما انتقامه بحثه بحث یول کنم ناراحتت خوام ینم-

. پاش یسوزوند و خودت تینها در! نکرده یخدا رهیبم بابات بازم ماجرا نیا  
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.زیم رو زد و مشتش  

 و بابام بخواد که ستین دل سنگ اونقدرم نیآرت. نزن حرف ماجرا نیا از کنم یم خواهش مایس-

.ندارم حداقل رو موضوع نیا تحمل من ره،یبگ ازم  

:گفت و نداد اجازه که بگم یزیچ خواستم  

!؟یبدون یزیچ مسافرتم از یخواینم-  

 الل بلکه نباشه یحرف که نیا نه نگفتم یزیچ کام تا الم حرفش آخر تا و کردم نگاهش کنجکاو

!. دیپرخ ینم دهنم تو زبونم و بودم شده  

!.باشه کرده یحماقت نیچن آتش شد ینم باورم  

!؟یداشت دوستش حال نیا با اما شه ظلم حقت در خواد یم که اول اون از یدونست یم تو آتش-  

.دیلرز اش چونه  

اصال من داشتم اریرام به که بود یحس از فراتر حسم! عاشق عاشقشم مایس-  

.نبودم اون عاشق   

کال پسر اون.بود داده دست از عقلشو پاک دم،یکش صورتم به یدست  

.کرد یم فرار هیقض نیا از آتش اما بس و بود ضرر اش خانواده و آتش یبرا   

 توام رهیگیم و انتقامش بعد به ییجا هی نمیا که بالخره نداره اشکال نیرفت شیپ نجایا تا نییب-

. کن خالص و خودت و ریبگ و طالقت  

.سمتم شد خم و کرد یا قروچه دندون  
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 جدا ازش تونم ینم من.... من که نیا دوم هست یک انتقامش طرف بدونم دیبا اول من خواهر-

.کنم تصور و نبودش تونم ینم دارم دوستش من شم  

.بهش دمیتوپ جمع افهیق با و باال دادم و ابروهام  

 نداشت؟ یزیچ نیتوه و بزن دست جز که یکس نبود نداشت؟ یزیچ برات آزار جز که یکس نبود-

 که فوآد اما یش ناراحت خوامینم چون گم ینم یزیچ گهید من بود؟ تو حق یزندگ نیا ؟یک نبود

.دم ینم راه میزندگ تو چوقتیه گهید مقصره رو ماجرا از یبخش  

:گفت و زد یپوزخند  

 هنوز من اما هیکی دلش و حرفش یدون یم  داره دوستت یدون یم حداقل باشه که هرجور فوآد-

!.هیچ شیلعنت نهیک نیا جز من با بودن از قصدش نیآرت دونم ینم  

.بهش شدم رهیخ التماس با و گرفتم و دستاش  

 یبرا خطرناکه یکن قطع مرد نیا با رو ات رابطه دیبا یجور هی یپدرت و فکرخودت به اگه نیبب-

.ریبگ طالق یجور هی! همتون  

.فشرد بهم رو چشماش  

 خدا امون به ینطوریهم زهیریم و زهرش آخر و اول نیا ؟یچ بعدش میریبگ طالق که رمیگ باشه-

.. اگه...  اگه که کنه ینم ول  

.داد  ادامه حرفش به یسخت با و گرفت شیشونیپ به رو دستش  

قطعا. کنه یم نکارویا منم حضور بدون ارهیب بابا سر به ییبال بخواد هم اگر-  

..شک بدون   



 

 

Page | 396 

:گفتم نهیس به دست  

. ستین تیزندگ تو یلجن نیهمچ گهید یدون یم حداقل یریبگ طالق اگر بالخره نیبب-  

:گفت رمق یب  

.شم؟ جدا ازت خوام یم بگم برم االن یگیم یعنی-  

:داد ادامه. دادم  تکون آره نشونه به یسر  

؟یچ نداد طالق اگر یول باشه دهینرس که نمونده یزیچ منم طرف از خب آره-  

.کردم درشت چشم  

ازت؟ خواد یم یچ گهید چه؟ یعنی وا-  

:گفت کالفه  

. نده طالق دمیشا گمیم یول گمیم و نیهم منم-  

:گفتم یریگ جبهه با و باال دادم و ابروهام  

عمرا نه-  

 باهم که عاشق کفتر تا دو شما شهیهم تا بالخره اما باشه داشته زود و رید دیشا ده یم طالق 

.نکنه یالیخ که بزار انشیجر در تو یول شه یم اما شه یم زود و رید. دیستین  

:گفتم یعصب نمونیب سکوت قهیدق کی از بعد. نگفت یزیچ و شد جمع افشیق  

 نیا واقعا اما یش جدا ازش چطور که یگرفت بغل غم یزانو االن دونمم یم یعاشقش دونم یم-

. تضاد مورد دوتا شیآت اون و یآب تو هست و بود یاشتباه عشق  
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.زد یپوزخند  

 دست به حکمم ش،یآت  اون و آبم من االن آب اون و بودم من اول شیآت ما،یس شد برعکس-

. اونه  

 از و حال نیا حاال تا.ختیر بهم اعصابم شیناراحت از. بهم شد رهیخ یکمرنگ لبخند و پر یچشما با

 اراده تحت زیچ همه و بود نخورده شکست هم بار کی رفاقت سال چند نیا تو بودم دهیند آتش

. بود برگشته ورق حاال اما اش  

.گرفتم و دستاش  

لطفا آتش-  

لطفا. ینبود ینطوریا تو ندارم دوست و آتش نیا من ،  

.باش سرکش مغرور، و سرخود دختر همون   

. شد بلند جاش از دفعه کی و دیکش یقیعم نفس  

. زد پس و اشکاش  

شم شقدمیپ ییجدا یبرا من بزار. خوامش ینمبگم خوام یم برم دیبا-  

.شدم بلند جام از ازش تیتابع به و کردم دشیتائ  

. بزنم سر هی هم عمو به ام؟یب باهات من یخوا یم-  

.بهم شد رهیخ التماس با و زد یکم لبخند  

لطفا نه-  
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حتما اونجا یایب اگر دونم یم چون   

. هست راه تو یاساس بحث هی   

:گفتم و فشردم هم یرو رو دندونام  

!. نطورهیهم یگ یم درست-  

:دادم ادامه یکوتاه مکث با  

حتما خونه رم یم منم-  

. بزار انمیجر در   

. داد تکون دیتائ به سر تند تند  

 

 

*** 

 آتش

. شدم حضورش متوجه اتاق داخل به شدنم وارد با  

.بود داده قرار چشماش یرو رو ساعدش و  دهیکش دراز تخت رو  

. رگال تو کمد داخل گذاشتم و درآوردم و شالم و کت  

. تخت لب نشستم یل پهن کمر شلوار و دمیسف یاسک قهی همون با  

!؟یداریب-  
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. دارهیب شدم متوجه که دیکش یقیعم نفس  

  شد؟ یچ آرتا-

:گفت آروم  

. دهیخواب آره-  

:گفتم لرزون یصدا با. دمیکش یقیعم نفس نگفتن و گفتن نیب مردد  

. یش بلند شه یم کنم صحبت... ص باهات خوام یم.... خوام یم نیبب-  

 کنارم فاصله انگشت کی با رو صورتش تخت رو نشستنش با و خورد یتکون تخت هیثان چند از بعد

. کردم حس  

. شدم ناخنام با یباز مشغول ریز انداختم سر  

.  شنومیم خب-  

. رمیبگ دست به و کالم رشته  و کنم تمرکز کردم یسع. دمیشن گوشم کنار کینزد و صداش  

.... .من-  

. دادم قورت و دهنم آب و دمیکش یقیعم نفس  

بایتقر باهم کارت که توام کردم فکرامم. بمونم فیبالتکل خوام ینم من-  

.... .شده تموم   

 از شتریب میشونیپ یرو عرق فاصله اون از نهییآ داخل از. شدم رهیخ رو به رو به و کردم بلند سر

. دیکش یم رخ به رو استرسم یزیهرچ  
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 ازش فرداش و یدار دوستش که یکس و یباش عشقت با قبل شب که بود یبد حس چقدر

!. یکن طالق یتقاضا  

. نبود یزور که موندن  

.آورد خودم به و من صداش  

. گهید بگو یکرد لبم به جون-  

:گفتم تیقاطع و یسخ به و مخالفش طرف چرخوندم و سرم  

.خوام یم طالق. بگذرونم بطالت به یالک و میزندگ یباق خوام ینم-  

 و تر عقب برد سرش. کردم نگاهش و چوخوندم سر. بود یدیشن لحظه اون تو پوزخندش یصدا

. کرد براندازم نییپا تا باال  

!آره؟ فارق فردا عاشقن امروز که ییدخترا نیا از تو. کنم تعجبم داشتم حق پس-  

.کردم نگاهش متفکر و ام چونه ریز بردم دست. باال رفت لبم کنج  

!اد؟یب شیپ قراره یرییتغ چه مثال هوس ای عشقه تو به حسم من یبدون اگه تو االن-  

:گفت و کرد نگاهم هیثان چند  

. میا کاره چه بگم بهت منم تا کن مشخص و گاهیجا اول-  

.کردم نگاهش یسوال  

! نه؟ ای یعاشقم-  

.کردم افاقه یکج دهن همون به اما گرفت خندمم یحت و خوردم جا لحظه هی راستش  
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. فشردم گردنم پشت و دستام و شدم بلند تخت رو از  

ه؟یچ خودت حس تو بدونم شه یم ؟ یچ یعنی نیا-  

:گفت تیعصبان با و کرد نگاهم کالفه  

  نه؟ ای آره ای دمیپرس زیچ هی نده، جواب سوال با و سوالم-

 چه و باشه انتظارم در تونه یم ییزایچ چه که کردم یم فکر یوقت شد تکرار ذهنم تو مایس یحرفا

. ختمیر بهم و کردم داغ دوباره کرده حقم در یظلم  

:دادم جواب  

. نه-  

. گرفت نشونه و چشمام چشماش با تند  

. االن دمینفهم من. ستمین نه ای عاشقتم نه ؟یچ نه نه؟-  

 باز داشت دوست البد. کردم یم حس و نیا داشت تقال حرفاش تو اونام انگار زدم یکمرنگ لبخند

.کنه یباز باهام راحت تا دادم یم اجازه دینبا کنم ینم یکار نیچن گهید....  اما عاشقتم بشنوه  

. ستمین عاشقت نه-  

. گرفت ازم رو نگاهش  

. بود لبش رو لبخند اما. شد منقبض فکش و مشت دستاش. گرفتم نظر ریز رو حرکاتش تمام  

؟یچ خودت ؟یچ تو خب-  

:گفت و کرد نگاه مغرور  
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!. چیه گهید که من یستین عاشق تو یوقت خب مشخصه-  

. ....خب آره-  

حایترج امابدم ادامه خواستم  

!. دارم؟ دوستت که بود نیا جواب دارم دوست گفتم یم اگه داشتم دوستش که من. کردم سکوت 

.ستمیمیوا سخت سر من بار نیا اما بود برداشته لج سر  

. دمیشن و صداش ربع کی حدود از بعد  

. خدا امون کنم یم ولت کنم تموم اونارو دارم تموم مهین کار کمی-  

:کردم نجوا و صورتش جلو دادم تکون رو ام اشاره انگشت. سمتش برداشتم زیخ   

. حالت به یوا وگرنه نباشه کنم یم فکر که یزیچ اون تمومت مهین کار دوارمیام-  

رسما لبخند اون با اما کرد نگام منتظر و زد یلبخند  

. افتاد تنم به یا رعشه   

:دادم ادامه  

. کن خوشحالم مونییجدا با-  

.دمیشن رو صداش که رونیب بزنم اتاق از شدم بلند  

یپدر همون دختر-  

. گرفتم شیپ در رو بابا اتاق راه و رونیب زدم اتاق از بهش دادن جواب بدون  

:گفت اومد یم رونیب بابا اتاق از که خانم نیمیس لحظه همون  
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. منتظره پدرتون خانم آتش-  

.سرش باال رفتم و کردم تر تند و قدمام. بود رهیخ سقف به. اتاق داخل رفتم  

. کنم یم فکر نیهم به دارم صبح از. کن استراحت برو بعد بگم و نیا جان بابا آتش-  

.دوختم چشم بابا به منتظر  

!بابا؟ یچ به-  

 من با یکار نیچن تونسته که داشته آمد و رفت ام خونه به بوده، یخود کرده و کار نیا که یکس-

. یکن کمکم دیبا بده انجام ام کارخونه و  

.دیپر رخم از رنگ نیآرت آوردن ادی به با. دادم قورت ترس با رو دهنم آب  

؟یدار شک یکس به-  

. زدم یزور لبخند و دمیکش یقیعم نفس  

بعدا کن استراحت االن بابا... با-  

. میکن یم صحبت موردش در   

 به و بهش دادم هیتک بستم و در. رونیب دمیدو چشماش به کردن نگاه بدون و دمیکش روش رو پتو

. هیگر ریز زدم محابا  

 شک یب کردم یم حس. بودم فشار تحت یبدجور و کنم کنترل رو خودم تونستم ینم جور چیه

. شم خالص بلکه وفتهیب اتفاق نیا زودتر کاش و کنم یم سکته درد و عذاب از روزا نیهم  

 تر یچشما با و سمتش دمیدو نکردم تحمل. رونیب زد اتاق از که دمید رو نیآرت قامت دور از

.گرفتم محکم رو دستش  
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. کن صبر-  

.دمینال بودن هام گونه روونه اشکام که همچنان. کرد نگام برافروخته چهره با  

!. بابام به یزد ضرر چرا یکرد کارخونه با یکار نیچن چرا بدونم امشب نیهم دیبا من-  

 

 

*** 

نیآرت  

.تخت به دمیکوب محکم و کردم مشت و دستام  

   بار کی

  دوبار

 رو و دستام. سرد نیزم یرو نشستم و نییپا اومدم تخت رو از. شدم ینم هیتخل طور نیا نه اما

.فشردم و گذاشتم هام قهیشق  

خانوادتا! کنه یم میروان شمیم یروان-  

. خونشونه تو آدما کردن یروان   

. دیلرز یم دستام که ختیر یم هم به اعصابم یطور حرفاش آوردن ادی به با  

 با از که ییجا تا دمیکوب یم متدد. کف یکیسرام سنگ به دمیکوب و مشتم و دمیکش یا خفه داد

. دمیکش زدن مشت از دست خون لکه دنید  
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.رفت ینم رونیب ذهنم از حرفاش لحظه کی و دیکش یم ریت درد از سرم  

. رونیب زدم اتاق از تند و برداشتم و نیماش چیسوئ. کردم تنم رو کتم و شدم بلند  

.دمیشن رو صداش که بودم برنداشته قدم دو هنوز  

. کن صبر-  

. بهم شد رهیخ قرمز یچشما با و بود شده متورم اشک از صورتش   

!.بابام به یزد ضرر چرا یکرد کارخونه با یکار نیچن چرا بدونم امشب نیهم دیبا من-  

 بود ها ضربه از دستم رو که یزخم از. گرفت تر محکم و دستم که برم خواستم نکردم ییاعتنا

. شد جمع افهیق  

:گفت آروم کردو ول ترس با بود شده مرده خون که دستم دنید با  

.؟یکرد کار یچ-  

. نگفتم یزیچ و فشردم بهم و فکم  

.کرد تکرار و شد رهیخ ختنیر اشک بدون نباریا  

!شده؟ یچ-  

.کنه تنش یزیچ یحت بدم اجازه که نیا بدون کشون کشون و گرفتم دستشو مچ  

! اره؟ یبدون رو کارخونه یخوا یم-  

؟یکن یم کار یچ-  

. در سمت به دادم هلش و فشردم رو بازوش یشتریب حرص با  
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.وفتیب راه-  

. کنم تنم زیچ هی بزار-  

.رونیب دادم هلش و کردم باز و در  

.کنه یم تیکفا نیهم-  

 یم نظر از رو رفتارام کردو یم براندازم مات اون.داخل مینشست و نیماش سمت کردم شیراه

. بس مونه یم خودت یبرا انتظار تهش چون کرد برخورد از بهتر دینبا خانواده نیا یبرا. گذروند  

.. حاال؟ و! یعاشق یادعا اولش  

 رو پدرش بودن گناهکار امابا بود ادیز مرگ حد تا سرعت.فشردم گاز رو و پام زدم یپوزخند

!.کمرنگش بخش فقط اما دادم یم نشونش  

!. ید یم کشتنمون به االن یکن یم کاریچ یدار  تو؟ شد چت-  

:گفت دیترد با کوتاه قهیدق چند گذشت از بعد  و نگفتم یزیچ  

. میر یم بابا کارخونه سمت میدار-  

 چند اندازه به که گذاشتم ترمز یرو رو پام چنان میدیرس یوقت. انداختم بهش ینگاه شخندیبان

.دیرس گوشم به که بود آتش غیج و میشد پرت جلو به رو یصندل از سانت  

.یروان ید یم کشتنمون به االن تو چته-  

.زدم داد و فرمون به دمیکوب و دستم  

.شو ادهیپ-  
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. شد ادهیپ یحرف چیه یب  

 دیکل که اش یپشت در و کارخونه سمت افتادم راه برداشتم و دیکل دسته و شدم ادهیپ نیماش از

.کردم باز بود نیدورب از دور به قسمت اون و داشتم  

! ؟یدار رو نه.. کارخو دیکل.. یکل... ک تو.. ت... ت-  

. داخل بره کردم اشاره دست با  

. داخل رفت رهیبگ ازم و نگاهش که نیا بدون شک و یگنگ با  

.زدم داد که بار قسمت از تر جلو بره خواست  

 اما بدم نشونت و بابات گند نیتر کیکوچ خوام یم فقط. جلو یبر خوادینم ادیز سایوا همونجا-

 نارویا یول ادیب جا حالم تا بابات چرخ یال گذاشتم چوب فعال فقط ستین انتقامم لیدل نیا بدون

!. ینساز منزه و پاک یالگو هی ذهنت تو ازش تا نیبب  

.زد داد بلند و کرد اخم  

!؟یگیم یچ کن صحبت درست-  

.سمتش کردم پرت و اوردم رونیب یگون از رو یچا یها بسته از یکی  

. کن بازش-  

:زد غر و کرد باز هم رو یچا یمشما شد، کردنش باز مشغول و کرد نگاهم یمسخرگ با  

!ه؟یچ گهید یچا خب-  



 

 

Page | 408 

. بود گل مخدر یال به ال. نیزم کف کردم یخال و گرفتم رو سهیک  

!.درسته؟ گهید ستنین یچا مشخصا ینیبیم که سبزارو نیا-  

.کرد نگاه تعجب با و نیزم رو شد خم  

!ه؟یچ نایا.. یا-  

.دمیخند  

 ها بسته تو هم اکیتر کردن یمخف به شهیم بابات یها حماسه گرید از ،یچا بسته تو گل مخدر-

. زدم کوچولو ضرر برداشتم اش کارخونه از که بودن یچا تن و ها بسته نیا. کرد اشاره  

.شد شل شل پاش و دست کم کم و کرد یم نگاه یچا به مات  

.نه نداره امکان نه نه-  

.زدم یپوزخند  

! کرده؟ بدبخت بابات نیهم رو خانواده هزار چند یدون یم-  

 شدم خم و دمیترس لحظه هی که یطور بود دهیپر روش و رنگ و دنیلرز به کرد شروع بدنش

.سمتش  

!آتش؟-  

 به آن کی کرده تشنج که نیا به کردن فکر با دیلرز یم بدنش تمام و نبود یعاد بدنش لرزش

.اومدم خودم  
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.کرد یم تکرار فقط اما. زدم صداش گهید دوبار و سمتش شدم خم  

. ستین نطوریا بابام-  

. بستم درو و زدم رونیب یپشت در از. کردم بغلش و پاهاش ریز بردم دست برداشتم، و دیکل  

!. کرد تشنج دیفهم که حاال کردم خونه کار با کارو نیا چرا بدونه خواست یم  

!. هیچ العملش عکس اورده پدرم و مادر سر ییبال چه باباش بدونه اگر داشتم دوست  

.داشت رو اش یعاد ریغ حالت همچنان ن،یماش عقب یصندل خوابوندمش  

. گرفتم شیپ در و مارستانیب راه و فرمون پشت نشستم زود   

 

 

*** 

مایس  

 شبید از. نبود پاسخگو زدم یم زنگ یچ هر که کرد یم کار یچ بود، کجا دختر نیا ستین معلوم

 افتاده استرس و داشتم یبد حس دلم ته چرا دونمینم. بود نیهم و گذشت یم ساعت چند االن تا

. عمو خونه بودم اومده نیهم یبرا جونم به بود  

. اومدم رونیب اتاق از مالقاتش و عمو به زدن سر از بعد  

.دمیپرس تند خانم نیمیس دنید با و ییرایپذ سمت دمیدو  

! کجاست؟ آتش خانم مسنیس-  

.کرد نگاهم متعجب  
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. ستنین اتاقشون مگه-  

:گفتم و دادم قورت و دهنم آب  

! نگفتن؟ شما به یزیچ نه-  

:زدم غر و کردم یاخم. زد یا سقلمه مامانش به که دمید و خانم نیمیس دختر لحظه همون  

.کجاست دیبگ-  

:گفت و باال داد ابرو خانم نیمیس  

. دونم ینم دیکن باور-  

.دخترش به دوختم چشم  

.دمشونید من راستش-  

!شون؟یدید-  

. رونیب رفتن شوهرشون با-  

.دمیگز دندون به لب  

!رفتن؟ یم داشتن یچجور-  

:گفت و انداخت باال شونه  

 رونیب یعاد حالت با راستش بود شده دعواشون یانگار اما ارمیب در یخودیب حرف خوام ینم-

. نرفتن  

:دادم جواب و زدم یزور لبخند  
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.دیبرس کارتون به دیبر ممنون!. شه یم درست ستین یزیچ آها-  

 و یگوش. نیآرت زدم یم زنگ دیبا. خدا یوا. میشونیپ رو گذاشتم و دستم و بهشون کردم پشت

. گرفتم رو اش شماره و برداشتم  

.رد اول بار  

رد دوم  

:گفتم بلند و ندادم فرصت که داد جواب دوم بوق تو یسوم سر  

 زارمیم عمو دست آمارتو همه باشه اومده آتش سر ییبال اگه خدا به ؟ید ینم و جوابم یچ یبرا-

 تو سر کنم یم یخال و میدل و دق همه فوآد عوض داند خدا که ارمیم در یکی تو روزگار از یدمار

.هممون یزندگ به یزد گند که  

:دادم ادامه یشتریب حرص با که ومدین در ازش ییصدا  

؟یدینم جواب چرا هیچ-  

:داد جواب نداشتم انتظار که یآرامش با  

. کن صحبت زادیآدم مثل ای کنم قطع شد تموم حرفات اگه-  

:گفتم آروم و کردم مشت و دستم  

.دارم کار آتش با گمیم کنم، قطع یچ یعنی-  

:دادم ادامه ملتمسانه و کردم یمکث  

.کن قطع بعد بهش بده و یگوش لحظه هی-  
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:گفت الیخ یب  

فعال-  

. یکن صحبت باهاش یتون یم اونوقت میرسون یم و خودمون گهید ساعت چند احواله ناخوش   

:زدم غر و مبل کنج نشستم بغض با  

. نییکجا بگو حداقل-  

. دمیشن رو پوزخندش یصدا  

.یبد امار مهبدت عمو به یبر یتون یم. ندارم یحرف طلبکار و پرو یآدما با-  

:گفتم یعصب و پام رو زدم مشت با  

اصال گم ینم یزیچ من انقدر، یکن یم تیاذ چرا-  

.... میم دلشوره از دارم بابا. پروندم زیچ هی بودم یعصب   

فعال ستین ینگران به الزم مارستانیب میاومد کرده تشنج آتش-  

!.یکن قطع یتون یم حاال مرتبه یچ همه   

 تو که بود بوق یصدا امیب خودم به تا. تپه ینم قلبم کردم حس لحظه هی و شد درشت چشمام

. دیچیپ یم گوشم  

.نداد جواب اما گرفتم تماس دوباره  

. برس دادش به خودت ایخدا تشنج؟ چرا! ؟یچ یعنی  
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*** 

 آتش

 لیم زد یم حرف یهرچ و بود سرم باال پرستار. شدم رهیخ سقف به یشگیهم کننده خفه بغض با

.رفت ینم باهاش صحبت یبرا رغبتم و  

 تشنجت باعث و بهت آورده فشار که شده شدنت شک باعث یزیچ چه. بگو نه ای آره هی حداقل-

قبال شده؟  

!؟یکرد تشنج هم   

:گفتم یدار خش یصدا با و کردم نگاه دکتر به کالفه  

.نه-  

 طبق. بود آخراش که کردم نگاه سرم به. شد دکتر با صحبت گرم و کرد نازک یچشم پشت

.شم مرخص تونم یم و نمونده یکار دمیفهم پرستار و دکتر یتایصخ  

 دکتر که دمید یم یگاه گه شهیش پشت از چون دادن یگوشمال و نیآرت یحساب بود مشخص

!. ذاشت ینم کم هم نیآرت که بماند سمتش شد یم براق  

.کردم پاک رو اشکام و برداشتم یکاغذ دستمال  

. کرد یم و فکرش یک بود، فروش مواد بابا-  

 بابا آزار یبرا فقط و نبود کارخونه یکارا کردن خراب انتقامش علت اگه شد شتریب ام هیگر شدت

حتما انتقامش لیدل پس کرده کارو نیا  

. هست مورد نیا از فراتر یزیچ   



 

 

Page | 414 

... .اما ده ینم آزار انقدر لیدل یب اون  

اصال دیشا... دیشا ست،ین ظالم انقدر بابام نه! کشته؟ رو اش خانواده بابا یعنی  

کرده؟ فکر اشتباه بابا مورد در نیآرت و شده انتقام نیا اومدن جوش باعث یتفاهم سوء   

  بود؟ یچ مواد هیقض پس هست نیا اگر

بود؟ یجرم چه به متهم من یبابا  

 یکنجکاو با داشت فاصله من از قدم چند تختش که یماریب و ختمیر یم اشک صورت یپهنا به

. کرد یم نگام  

 بود یجسم منم عذاب کاش داشت که بود یقلب مشکل و عمل منم درد کاش کردم آرزو لحظه هی

.یروان عذاب و درد نه  

. شد باز اتاق در  

 شد تخت کینزد بهم کرده نگاه بدون. جمع افهیق و هم تو اخم. شدم مواجه نیآرت هم در چهره با

:گفت تخت لب به رهیخ و  

.باشم منتظر رونیب یخوا ینم کمک اگر کم کم یش آماده یتون یم-  

:گفتم و دمیکش باال و مینیب  

.تونم یم خودم نه-  

. برنگشت و ستادیوا سرجاش. گرفتم و دستش که بره خواست  

.عقب اومد دمیکش و دستش  
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لطفا نیآرت-  

 نهیا تنها گناهم من باشه کار نیا اهل بابام که نخواستم من مقصرم من که نکن خورد بر یطور 

... .حال نیا با اما مردم اون دختر که  

:دیغر زیر یچشما با و سمتم شد براق  

... .اما شاهللیا شهیهم برات باشه نه؟ زهیعز برام و بابامه یبگ یخوا یم ؟یچ حال نیا با-  

:داد ادامه و سمتم شد خم خفه یصدا با تر خصمانه و کرد درشت چشم  

.شمعت یبرا باش پروانه بازم-  

.دیکش وار رهیدا رو اش اشاره انگشت و آورد باال و دستش  

 ینیبب و شاهکاراش از بازم که نیا از بعد بدونم خوام یم یول چون باباته بچرخ بگرد، دورش-

!براش؟ یگردیم  

. دیچک یم چشمام از که بود یاشک اما ادین در صدام تا داشتم نگه دهنم یجلو و دستم  

 گام کمدچه سمت سالمه سالنه و شدم بلند جام از آروم. رونیب رفت زود و انداخت بهم ینگاه مین

. برداشتم  

. کنه یم تتیاذ شوهرت-  

 جواب بدون و دادم باال ابرو. کرد یم نگاهم یناراحت با که شدم رهیخ تختم کنار ضیمر همراه به

.کردم  عوض و لباسام هیثان چند تو و پاراوان پشت رفتم و برداشتم و لباسام بهش دادن  

. کنم سرم شال هی نداد اجازه یحت. رونیب برم وضع نیا با دمیکش یم خجالت  

.سمتم گرفت. دستشه کیکوچ یدست ساک هی دمید. بود نیآرت. شد باز اتاق در  
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.زود بپوش ریبگ-  

 تند و برداشتم بود یمشک گشاد یلیخ مانتو و دیسف شال که داخلش یمحتوا و گرفتم دستش از

. دمیپوش  

. میبر-  

.کردم حرکت سرش پشت  

لطفا-  

. کنه جمع و خودش بگو دوستت به خونه میرفت که االن   

.کردم نگاهش گنگ و نشدم متوجه  

.کرد تکرار یعصب  

 یبابا که عمو به و آمارت گه یم بهم برگشته حرف اول پرو پرو که یگفت بهش یچ ستین معلوم-

!. ده یم باشه تو  

.داد ادامه و زد یپوزخند  

اتفاقا! دارم یترس آرا مهبد از من انگار-  

 رهیم دست از که یاون نمیبب دیبد و من آمار دل و جون با منتظرم شه یم شروع اون از زیچ همه 

.خانتون مهبد ای منم  

:دمیغر حرص با. فشردم بهم و فکم  

لطفا-  
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. کن صحبت درست   

. کرد براندازم و باال داد ابرو یتا هی  

:گفتم و کردم مشت و دستام  

.... .که نیا و یبد ادامه کارت به یتون یم پس نگفته چکسیه به یزیچ چیه یکس-  

!. کنم حساسش مورد نیا در نداشتم دوست اما نگم ای بگم دونستم ینم. دادم قورت و دهنم آب  

!.که؟ نیا-  

.یبرسون بیآس کس چیه به دینبا که نیا-  

.کرد میحرص و من بدتر که نشست لبش کنج یلبخند  

 

 

*** 

نیآرت  

.بود نفر کی شد ظاهر جلوم که نفر نیاول خونه داخل ورودمون با  

!کجاست؟ آتش-  

.انداختم بهش یا هیسف اندر عاقل نگاه  

. یکن یم داشیپ یکن نظر و سرم پشت-  
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 زمزمه گوشش کنار و گرفتم محکم و بازوش. گذشت ازکنارم کرد یم یسالخ و من که ینگاه با

:کردم  

 ای منه قیرف هست یک عاشقته که هم یکس یحت یهست یک یمیصم قیرف ستین مهم برام چیه-

.کنم یم عمل گهید جور هی اونوقت برداشته مشیگل از تر دراز پاشو یکس نمیبب اگر! نه  

:گفتم لبخند با که بکشه و دستش خواست  

 شکم روش نیا از یبچگ از و بوده رقاصه داره دوست که یزن مادر بدونه فوآد که یدار دوست-

.کرده یم ریس و خانمش مایس  

:دادم ادامه که بزنه یحرف خواست و کرد نگام استرس با و دیپر رخش از رنگ  

 در اس غهیص یکی با یریپ نیا تو که یندون دیشا بگم نمیا خوام یم یول ندارم مادرت به یکار-

.پول یازا  

:زد لب رتیح با و کرد درشت چشم  

!؟یگیم یچ.. یچ-  

. داشتم نگه هوا رو که بزنه یلیس خواست و باال آورد دست که بزنم یحرف خواستم  

:دمیغر غضب با و عقب دادم هلش  

... یا گهید هرکس دست از یلیس هر و یلیس نیا-  

:دادم ادامه.کرد یم نگاهمون ترس با که شدم رهیخ آتش به  

!.نباشه من با حق که هستم مستحقش یزمان-  
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.بگه یزیچ نتونست و شد رهیخ پر یچشما با دویگز دندون به لب مایس  

. گرفتم شیپ در رو سالن راه و شدم دور چشمشون یجلو از   

 به آدم امانت از که بود نیا کارکناش و خونه نیا یخوب تنها دونستم یم اما بودم خبر یب آرتا از

. کردن یم محافظت خوب ناچار  

 

 

*** 

  آتش

. ختیر یم اشک آروم و وارید کنج بود خورده زیل که مایس سمت برداشتم قدم  

. ختیر یم اشک و دیلرز یم  

 هیقض اما داشتم خبر اش یزندگ و گذشته از من. کردم نوازش رو سرش و گرفتمش آغوش تو

.... .گفت نیآرت که یا غهیص  

:گفتم آروم گوشش کنار. کردم فوت رو نفسم  

. گلم دوست نکن هیگر مهربون دختر خوشگلم، خواهر-  

.دنیکش قلبم به یچنگ انگار که زد یهق  

 خاطرات هم بار کی سال همه اون گذشت از بعد یحت و نداشتم یا لحظه یبرا رو اشکش طاقت 

.بس و شه یم شکنجه روانش دونستم یم چون اوردمینم روش به رو بود کرده فیتعر که یتلخ  

. آتش... آ-  
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.عقب اومدم  

.کردم پاک رو اشکاش و گرفتم دستام نیب صورتشو   

.دلم زیعز نکن هیگر جانم؟-  

:گفت بغض با  

.. .یص.. یص مامانم-  

:دمیغر و فشردم هم یرو رو چشمام  

خب؟. کن فراموش نکن تکرار مایس نکن تکرار-  

:داد جواب معترض لرزون یها شونه با  

. قسم... قس خدا به.. ب میدخترخوب من ستم،ین...سین مامانم...ما مثل من-  

. گرفتم رو خودم یجلو اما کردم بغض  

 بخاطر حداقل مایس بده حالم من. نمیبب کن جمع و خودت پاشو دختر، ها یخور یم کتک عه-

لطفا. من  

!؟  

. کرد بغلم زدو پس و اشکاش هیثان چند از بعد  

. نکن ولم چوقتیه تو-  

. کردم پاک و چشمم گوشه اشک  

.هیحرف چه نیا وونهید عه-  
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.میرفت اتاق سمت آروم یقدما با و کردم بلندش آروم  

:گفتم نیح همون تو  

! نه؟ مینیبب رو امون خانواده یروز اون باهم روزا نیا که قسمته انگار-  

. کرد نگام یسوال و کرد یاخم  

. شد من ریگلوگ مایس شرمزده بغض نباریا و انداختم ریز به سر خجالت با  

ما؟یس-  

:دیپرس و فشرد محکم و دستم  

! ؟یچ یعنی گه،ید بگو درست-  

. کردم باز رو اتاق در  

. تخت یرو شدم رها و داخل میرفت  

:کردم زمزمه سقف به رهیخ یگنگ با  

کال پولش و فروشه مواد فروشه،یم مواد بابام -  

. راهه نیا از   

:دیچیپ غشیج یصدا هیثان چند از بعد  

. کنم ینم باور یچ-  

.کردم نگاهش و زدم یپوزخند  
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 یچا تو ینیبب یکن باز و ات کارخونه بسته یدیتول یوقت بود؟ یچ سر تشنجم علت یکن یم فکر-

! ؟یش یم یحال چه مخدره مواد  

:دادم ادامه  دهیخم یها شونه با و تخت رو نشستم  

..... .اما.  ستین لیدل یب کارش چیه اون گه یم درست-  

. بود رهیخ بهم مبهوت و مات که مایس سمت کشوندم و نگاهم  

 خواسته فقط زده کارخونه به که یضرر گفت من به چون ستین کارخونه کاراش نیا یاصل لیدل-

!. سخته نهیک نیا یاصل علت کنه یم میروان داره که یزیچ. رهیبگ یباز به رو بابا روان کمی  

.شد خیس تنم به مو زد مایس که یحرف با  

 آرتا نطوریهم نبوده باالسرشون یبزرگتر چون مادرش؟ و پدر خانواده، سمت گرده یم بر نکنه-

. داده دست از یزندگ تو رو پدر و مادر داشتن یخوشبخت یبچگ از یگفت خودت که  

.کردم درشت چشم  

!نداره امکان بابا نه-  

:گفت و کرد زیر و چشماش  

!؟یچ باشه مورد نیا که نیا احتمال-  

.دادم قورت و دهنم آب  

. ترسم یم که ده یم انجام رو یکار شرط و دیق یب باشه پدرش و مادر سمت از یا ذره اگر-  

:داد جواب کالفه و دیکش صورت به یدست مایس  
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 هرچقدر بسه یبفهم و زیچ همه دیبا گهید ،یدیکش زبونش ریز از که کارخونه مثل بپرس نمیا-

.گذاشته سرپوش  

:بهش دمیتوپ یعصب  

.بپرسم تونستم التماس و عز با و همون گهینم واقعا گهینم دختر-  

.کرد نگاهم ناراحت و اتاق وسط نشست  

. بده حالم یلیخ!  تو؟ غصه ای فوآد غصه ای بخورم و مامان غصه االن-  

:دادم جواب و کردم فوت کالفه و نفسم  

 داشته و ریتقص نیکمتر فوآد نظرم به اما فقط میکن صبر دیبا کرد؟ شه یم چه توام، بدتر منم-

.نده کشش ادیز اما کار نیا با یکن ادبش یتون یم  

شد افکارش غرق باز اما گفت یا باشه  

 

 

*** 

نیآرت  

 یب خونه اون تو موندن روز دو یکی گذشت از بعد. ادیب آتش میبود منتظر نیماش داخل آرتا با

. بود یخود  

 حالش یایجو باشه؟ کنارش بخواد بازم حاال که داره یلزوم چه خبره با پدرش حال از آتش یوقت

. بسه نیهم! هست که هم  



 

 

Page | 424 

. اومدم خودم به نیماش در یصدا با  

. میبر-  

 رو صداش که بود نگذشته یا قهیدق پنج. میشد دور خونه اون از و فشردم گاز پدال یرو رو پام

:دمیشن  

!ه؟یچ انتقامت علت یبگ برام شه یم نیآرت-  

.بود یباز مشغول یگوش با که کردم نگاه آرتا به نهییآ از  

.چوندمیپ فرمون دور و دستم بهش کردن نگاه بدون  

! ن؟یا به یداد ریگ باز شده یچ-  

:گفت یکدندگی با و سمتم شد لیما  

.بدونم مهمه برام  بدونم خوام یم من ؟یبگ شه یم-  

:دادم جواب حوصله یب و کردم فوت کالفه رو نفسم  

. نکن تلف یالک پرسش با و وقتت قشنگه، هیبارون هوا شو رهیخ رونیب منظره به-  

. کرد یم براندازم یکج دهن با و فشرد هم به رو دندوناش. انداخت ینگاه مین  

 مهم نگفتنشم و گفتن! بدونه من انتقام علت از خواد یم که سرش به افتاده یچ باز ستین معلوم

. نبود ندیخوشا برام تلخم سرگذشت کردن فیتعر ادیز اما نبود  
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*** 

. کرد ینم رهام الیخ و فکر اما بودم نشسته کاریب کاناپه یرو  

  آتش به کردن فکر

 پسش هوس یرو از و نبود عشق ای زد یم پسش ناچار به اما داشت دوستش که یدل به کردن فکر

. زد یم  

 سرش به ییبال چه فردا قراره دونه ینم و گذاشتم راهش سر که یدیجد یاتفاقا به کردن فکر

. ادیب  

. دیرس یم روزا نیهم مرگش موعد که یپدر به کردن فکر  

  زمان هی فقط که یعسل یرو مشروب شهیش سمت بردم دست یفکر مشغله همه نیا از شونیپر

.کشوندتم یم یوونگید مرز به فکر همه نیا از مغزم که یوقت شدم، یم دنشینوش به ناچار  

.روم به رو اومد چهره هی تنها اول کیپ  

!آتش  

!.بود نفر کی مسببش که بست نقش جلوم یا رفته دست از مادر و پدر جون یب کریپ دوم کیپ  

چهارم و سوم کیپ  

 که کردم باز و راهنمیپ اول دکمه دوتا. کاناپه یرو شدم ول جیگ که ییجا تا منوال نیهم به و

.کنم رها خودم از رو یخفگ حس  

!. اراده یب یلیخ باشه، حواسم یا ذره که بدون شد یم روونه اشک چشمم گوشه از آروم  
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 ما و دست یبدبخت لجن تو و یبش میتی چارهیب یتو آدم همه نیا نیب از کرد یم و فکرش یک

! ؟یبزن  

 مگه اما.... اما یبسوزون پاش به و دختر هی که رهیبگ نهیک انقدر دلت که کرد یم و فکرش یک

 یزندگ نیا تو کیکوچ بچه دوتا که کردن فکر نیا به گرفتن یم رو ام خانواده داشتن یزمان

!هست؟  

 و سرم کرد یم بغلم بود االن داشتم دوست و شد تنگ آن کی دلم مامان یمحبتا ادآوردنی به با

 ینم ابراز و عشقش و ساخت یم تیشخص هی ازت ذهنت تو حرفاش با که یپدر. کرد یم نوازش

.رفت یم در جونش اما کرد  

پسر بسه. دمیکش صورتم به یدست وارفته و شل در تقه یصدا با  

. بسه هیگر بسه  

. نیآرت-  

 چهره سخت. کاناپه نرمه یرو خوردم زیل دوباره که نشستم صاف سرجام یسخت به و کردم یاخم

.بدم صیتشخ تونستم یم رو اش  

!ها؟-  

.بهم شد رهیخ و کاناپه یرو به رو زد زانو و روم به رو اومد  

!ن؟یآرت-  

:زدم غر و موهام یال دمیکش و دستم  

!بگو؟ علت یکن یم رفتار ینجوریا باهام یدار چرا یبپرس باز یخوا یم البد ه؟یچ ها؟-  
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.شد قدم شیپ آتش زودتر که بدم ادامه خواستم شدم بلند جام از تعادل یب  

. دهیخواب تازه آرتا یزن یم داد چرا چته؟-  

.سالن وسط افتادم و خنده ریز زدن  

! نه؟ ؟یا بچه اون نگران تو-  

.سمتم برداشت زیخ و شد یعصب دمیخند دوباره  

.... .حال سر بشور و روت و سر ایب پاشو پاشو! ؟یگ یم پرت و چرت یدار تو؟ چته-  

.شد جمع خودش تو و کیسرام رو افتاد که عقب دادم هلش  

.زدم یپوزخند  

. ستین یزیچ که نیا! یا شکنجه نه ازم یخورد یکتک نه! گرفت؟ دردت-  

:دینال اشک با بود کرده جمع رو زانوش که یحال در کرد بلند رو سرش  

.... یلیخ ؟ید یم هلم یچ یبرا ن؟یآرت یشد وونهید-  

:داد ادامه و دیچک اشکش قطره کرد یکوتاه مکث  

اصال ،یستین هم فحش قیال یحت-  

. دردت به ریبم   

:دمیکش داد بلند بره، خواست دیکش باال رو شینیب  

!؟یدون یم قضاوت و یفحاش قیال و من بازم بگم بابات یرتیغ یب و فطرت پست از اگر-  

.چرخوند هوا تو اشاره انگشت  
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. کن صحبت درست بابام مورد در-  

 نگهش روم به رو و کردم بلندش سمتش، رسوندم و خودم سالنه سالنه یجیگ حالت همون با

.داشتم  

.... .و کارو نیا نکن ؟یچ یبرا چرا؟ یبگ بهم یندار حق گهید اما بهت گم یم-  

. کردم یم کنترل رو خودم اما نبود خودم دست تعادلم و نبودم بند پام رو  

سمت دادم هلش :دیغر شده دیکل یدندونا نیب از آروم و شد یجر. آرتا اتاق     

. اه که ینگرفت برده نده، هلم-  

 دفعه نیا که اتاق داخل دادم هلش بازم و فشردم محکم رو بازوش کردم باز رو اتاق در. دمیخند

.نگفت یزیچ آرتا شدن داریب ترس از و شد پر چشماش فقط  

.بده و جوابم فقط-  

. کنم صحبت تر آروم داد اشاره دست با و داد تکون سر  

حتما داره رو پدر و مادر داشتن یآرزو بچه پسر نیا که یدیشن-  

! نشده؟ بد حالت ؟  

.داد تکون سر اشک با  

. آره آره-  

.اتاق کنج نشستم و زدم یشخندین  

. کنم شروع خودم یبدبخت شروع از بزار چیه که آرتا-  
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.کردم بغض  

.خودم یبدبخت-  

:فیتعر به کردم شروع اشک با و هیگر ریز زدم  

 ریش نخوردن و یگرسنگ از مهربونم یآرتا روز اون دونم یم اما ستین ادمی قیدق! بود؟ سالم چند-

 کی کوچولوم اهیس موش مطمئنم یول دونم ینم ماه؟ شیش داشت؟ ماه چند. زد یم هق بغلم تو

. بود نشده سالشم  

.ختیر یم اشک آرتا سر باال که بهش شدم رهیخ نشسته خون به یچشما با  

.باال بردم کمی و صدام  

 شد، نفر هی میزندگ غروب و بچه نیا شدن میتی مسبب که شه یم شروع جا نیا از مشکل اما-

. فطرت پست یبابا اون. بابات اونم  

.کرد نگاهم شک اش چهره تو یحالت مشخص بدون و خورد جا آتش  

!؟یچ.... چ-  

.زدم یهق  

 چشمام یجلو یالتماس چه با رهینم ادمی و کردن پرش پر چشمام یجلو بابات یآدما  رو، بابام-

 هم ناموسش حق بخاطر کرد سپر جون ناموسش عذاب یبرا بابام که بود نیا درد اما. داد جون

.زنش هم و رفت خودش  

.نشد حرفم متوجه و کرد یاخم  

. بود داده پدرم کیشر به و من مادر قول قمار یتو فطرت پست یبابا-  
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.دمیخند  

..... .و شد ناموس یباز اما بودن هم همکار باباهامون-  

.کرد یم نگام مات. شدم بلند جام از جیو و جیگ  

. دینرس دستم مادرمم جنازه وقت چیه بعد به اون از-  

.بود رهیخ نامعلوم نقطه به گنگ اما خورد یتکون شونش رو دمیکوب  

 کنار میندازیم و گلش دست دختر که باشه منتظر دیبا فردا بابات روان قلقلک یبرا فردا حاال-

!.یدب به یفروش یدخترا  

!. نیآرت.. آ..آ-  

. برداشت قدم متحرک مرده مثل. رونیب دادم هلش اتاق از و گرفتم رو بازوش  

.روش به رو رفتم بستم رو اتاق در  

!؟یبگ یزیچ یخوا ینم-  

. روش افتاد و کاناپه به رسوند و خودش یدگیپر رنگ با کشون کشون  

.یکن یم اشتباه تو... تو ست،ین ظالم انقدر من یبابا نه... نه-  

.شد رهیخ بهم و هیگر ریز زد  

اصال اون مهربونه، یلیخ دلش من یبابا ،یکن یم اشتباه خدا به نیآرت ن،یآرت-  

. کنه یکش آدم و یدزد آدم بخواد تا رسه ینم مورچه به آزارش   

:دمیغر بلند مهین یصدا با و روش به رو نشستم تند. دمیکش موهام یال و یعصب دستم  
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! گفتم؟ دروغ بهت رو یپا بسته داخل مواد اون مگه-  

.نیزم یرو خورد زیل کاناپه یرو از. شد شتریب اش هیگر شدت حرفم نیا با  

.نداره... ن امکان نیا. شهینم باورم. من یخدا نه-  

:زدم یشخندین  

 به تونم یم تر راحت من و یدون یم و زیچ همه گهید االن که نهیا مهم نداشتنش ای داشتن-

. باش فردا آماده. بدم ادامه کارام  

.بهم شد رهیخ اشک همون با  

!خبره؟ چه فردا-  

.زدم یژکوند لبخند  

.جنوب یها اسکله از یکی میریم فردا ؟ینشد متوجه انگار-  

.زد پس رو اشکاش  

!جا؟ اون چرا-  

.سمتش شدم خم  

!.یبدون رو اش هیبق کنم فکر و یدب دیر یم یقاچاق یدخترا هیبق با-  

:گفت شونیپر  

برم؟ اونا با دیبا چرا من قاچاق؟! ؟یچ-  

:دمیکش یقیعم نفس  
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. فروختم یکی به اونطرف تورو چون-  

!؟یفروخت و من... و من شدم؟ انتقامت لهیوس من-  

:دادم جواب  

!. بکشه هم پدرت و عذابم از یا ذره تا برام یراه نیتر راحت تو. آره-  

 برام صورتش از یپ در یپ ریتصو روزا نیا که یلرزون چونه با تنها اما کنه قال و داد داشتم توقع

. بکشم پس پا کارم نیا از تونستم ینم اما هییغوغا دلش تو دونستم یم. گفت یا باشه آروم بود،  

. ختیر یم اشک و دیلرز یم هاش شونه. کرد جمع شکمش تو رو هاش زانو   

.بهش شدم رهیخ و گذاشتم چونه ریز دست  

.هیگر یبرا زوده-  

 

 

*** 

 آتش

.ستادمیوا اسکله دم لرزون بدن با  

. مون کار یپ میبر ادیب یکشت-  

:گفتم مات و بهش زدم زل. ختیر یهر دلم  

الوات؟ یآدما دست یبسپر و من که ارزشم یب انقدر-  
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:زد لب ایدر به رهیخ و کرد فرو بشیج داخل رو دستش  

. بوده تر باال ارزشش ام گذشته دیشا دونم ینم-  

.زمیبر تونستم ینم اشکم و بود شده خشک یحت اشکمم چشمه گهید  

 یم آروم حالت من از انتقام با اگر یدار حق باشه داشته تمیواقع یگفت که یینایا اگه یدار حق-

.ازم رینگ و بابام فقط بده انجام باهام یخوا یم یهرکار شه  

:گفت و کرد یا سرفه حرفم به جواب یجا هیثان چند از بعد  

. ادیم داره یکشت-  

 که یکیتار قایدق. رفت یم یکیتار به رو کم کم و بود غروب حال در آفتاب بهش، کردم پشت

. نداشتم یزیچ هراس و میب جز ازش حاال بود بخش آرامش که تصورم برخالف  

. شد یم تر کینزد و کینزد من یانتها و یبدبخت گودال لحظه به لحظه  

 به ییآشنا یدستا که ییجا تا نداشتم رفتن یبرا یرغبت و رمق جیه و بودن شده نیزم خیم پاهام

. یکشت طرف به داد یم سوقم و کرد یم وارد تلنگر ام شونه  

 ینم رهاش و بود افتاده گناه یب یماه هی جون به که ،یوحش تور بودن شده حاال که ییدستا

. کرد  

 برم تا بود شده باز روم به درش حاال که بودم ستادهیوا یکشن یانبار یرو اومدم خودم به یوقت

 نشون رو یا گهید زیچ اش چهره رفتار برخالف نگاهش اما کرد یم تماشام دور از نیآرت. داخل

.داد یم  

!بودن کرده تباهم که بود غلطم یاحساسا نیا و کردم یم حس نطوریا من دیشا دونم، ینم  
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. دختر داخل برو-  

.ام شونه رو زد عبوس افهیق و اخم با که کردم نگاه رو سبزه مرد به  

.گهید بروداخل-  

 لبخند د،یکش یم رخ به دخترارو از یانبوه تیجمع دور از که یانبار داخل برم که نیا از قبل

:گفتم لب ریز آروم و زدم نیآرت به رو یتلخ  

.خداحافظ-  

 یتلخ گوشت همه نیا از یقیعم نفس. کرد پشت بهم و شد منقبض فکش که دادم تکون و دستم

. دادم تکون وسر دمیکش اش  

.رفتم نییپا رو نردبودن سست یپاها با  

 ایسر هی و بودن کرده کز ایبعض ختنیریم اشک داشتن شونیتعداد اما من مثل بودن دختر تا چند

. داشتن یدیام هنوز انگار هم  

.بود گرفته و وجودم تمام یته حس  

. دیکوب یم گنجشک مثل قلبم ادیب سرم به ییبال چه بود قرار که نیا فکر با. زانوم رو گذاشتم سر

اومدم؟ حرف همه نیا با چرا که نیا  

نکردم؟ فرار چرا  

  کشم؟ ینم و خودم حداقل چرا

... ای  
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 عذاب از یحد به نهیبب کشم یم عذاب و زجر دارم نهیبب داشتم دوست. داشت لیدل کی اش همه

!.باشه نداشته بابام با یکار اما ام یراض مرگ به که رسم یم  

 اون مثل ایدن تو یمرد چیه کردم یم فکر و بودم ساخته اسطوره ازش ذهنم تو که ییبابا بابام؟

!.حاال و ستین  

. زانوم رو دمیکش چنگ و زدم یهق  

. سالم-  

 اما کرد یم داد یب اش چهره تمام تو یناراحت. کردم نگاه بود نشسته من از فاصله با که دختر به 

.داشت برخورد یعاد  

ه؟یچ یبرا ات هیگر نداره دهیفا گهید-  

 که یباش یمرد دختر که نیا نه بود اونطرف یآدما به شدن فروخته منم درد کاش دمینال دلم تو

.!.کشونده یتباه به و ادم جور هزار هیزندگ که یباش یمرد دختر قاتله  

. ناراحتم اما آره-  

:زد غر و کرد نگام کالفه  

 یپول یب از تهش بودم معتادم یبابا خونه من! یرس یم یینوا و نون هی به تهش! ؟یا یناراحت چه-

 نیا.... و کنم یم مدلت گفت بهم یا لقمه حروم هی اما یفروش تن رو بزارم دست خواستم یم

تاینها که داستانا  

 یم حاال بزنم کار نیا به دست یگشنگ از کشور هی تو بود قرار نکرده یفرق حاالم ام یکشت تو االن 

.گهید کشور هی تو رم  
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.زدم یپوزخند  

.بود نیا من مشکل کاش-  

:گفت و تر کینزد اومد  

. هیچ تو مشکل خب-  

. کردم فیتعر ماجرارو ازیپ تا ریس از اشک با و دمیکش یآه  

:گفت شد تموم حرفم که یوقت  

 ازدواج اون با ؟یزد کار نیا به دست یفکول جوجه هی بخاطر یداشت پول که تو سرت بر خاک-

!؟یکرد  

:داد ادامه و فکر تو رفت کرد یمکث  

. شد یم تیزندگ وارد گهید روش هی با بود انتقام دنبال که اون البته-  

.کرد نگام غم با و دیکش یقیعم نفس  

!؟ینکرد فرار چرا نجایا یایم یدونست یم که تو آخه-  

.زدم یتلخ لبخند  

 ذره داشتم دوست. ینحو هر به حاال بکشم منم رو دهیکش نیآرت که یعذاب اون که منه حق دیشا-

. ماجرا نیا از بشه خنک دلش شده که هم یا  

.کرد براندازم جمع افهیق با  
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 خواهر کن ول رهیش تو ریش زمونه االن گهید ؟یریگ یم وجدان عذاب یهست یک گهید تو ییخدا-

. من  

.میبود هم یجا کاش-  

.هم به دیکوب و دستاش و کرد یا قروچه دندون  

. کاش کاش آخ-  

 من یکارا که بود شده باعث نیهم و بودن کشته و احساساتش اما بود مهربونم بود یطونیش دختر

. ندونه درست و  

.دوختم چشم دستم ساعت به  

ساعت کی  

ساعت دو  

ساعت سه  

. کردم حس رو سرما کم کم و گذشت یم ساعت نطوریهم  

.نداشتم یکم دست منم دنیلرز یم و بودن شده جمع خودشون تو همه  

.اومدم خودم به سرم باال یزن حضور با  

. شو بلند-  

.نردبون سمت کرد میراه و گرفت نرم و دستم. ستادمیوا جام سر  

. باال برو-  
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  ؟یچ یبرا-

. زمیعز بهت گمیم برو-  

 رو سبزه مرد همون میقدم دو تو. بود ظلمات هوا. باال رفتم یانبار از و گرفتم محکم و نردبون

:گفت یجنوب لهجه با. دمید  

. یاومد خوش ؟یاومد-  

. شد فیرد دشیسف یدندونا یکیتار اون تو که زد یپهن لبخند  

.اومد سرم پشت هم دختر اون  

. سرده چقدر هوا اه-  

:زد غر سبزه مرد  

. بده انجام رو کاراش  ببرتش باش تند-  

.گرفت و دستم و انداخت مرد اون به یا هیسف اندر عاقل نگاه  

.روند یم نظرش مورد جهت سمت به و بود کنترلش تحت یکشت تان،یکاپ که یقسمت رفتم  

.نییپا میرفت پله تا دو  

. داشت یپ یا یو قسمت هی   

 نگاه تعجب با و گرفتم دستش از. سمتم گرفت قرمز دار چاک یپولک دامن و کمد سمت رفت

. کردم  

!ه؟یچ یبرا نیا-  
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. کنم دایپ و ستش کن صبر-  

.سمتم گرفت رو ستش تنه مین هیثان چند از بعد  

.زد یچشمک و زد یلبخند  

بپوش نارویا اریب در رو مانتوت شد، یاوک حاال آها-  

! ؟یچ یبرا نه،-  

:گفت حوصله یب  

 دیبا متیفرست ینم جمع اون با گهید میبرس یوقت صاحبت دست یبر آماده یبپوش دیبا گهید-

. یباش آماده  

.بترسونتم کمی و ارهیب در یباز خواسته نیآرت نکنه که داشتم دیام دلم ته  

  هست؟ یک دهیخر و من ک ییآقا اون دیدون یم شما-

:گفت حال همون تو و شد یگوش مشغول  

.شو آماده تو-  

:گفتم غم با  

لطفا-  

. هست یک بگو بهم   

... یم اما داد انجام نیا و دتیخر-  
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 اخم با نیح همون تو موند تموم نا حرفش شیگوش آالرم با اما نمیبب تا شیگوش شدمسمت خم

:زو اشاره  

. گهید بپوش-  

سالم الو-  

- .....  

.نباش نگران آره آها-  

- ....  

. نباش نگران یاوک گذشت ییمو پس عه-  

- ....  

.یبا یبا نباش حساس یاوک-  

بایتقر و کردم عوض بار کراهت تنه مین و دامن اون با و لباسم کمد پشت تند تند  

.سمتش دمیدو   

. نمیبب-  

:گفت کالفه و عقب دیکش اخم با و یگوش  

 اون نباش دواریام نه رسونده؟ تورو که خوشکلس پسر اون یکن یم فکر نکنه گه،ید هست یکی اه-

. ستین  
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 کامل بازوهام و کمرم و ام نهیس قفسه. خودم به شدم رهیخ نهییآ تو. شد خراب سرم رو ایدن انگار

 قسمت تا پاهام که برداشتم قدم هی. بود پوشونده رو ام باالتنه فقط پارچه مچهین اون و بود برهنه

. شد دایهو دامن ونیم از زانو یباال  

. خورد یم هم به خودم از حالم دادم فشار هم یرو و چشمام  

! نه؟یبب خواست یم یک و بدن نیا بودم؟ شده حاضر یک یبرا من  

 روونه  دورم یآبشار میمشک یموها که برداشت سرم یرو از رو پسمیکل و نشست سرم رو یدست

. شد  

. نکن نکن-  

.زد یپهم لبخند که سمتش دمیچرخ  

  قرمز لباس ،یمشک مو د،یسف بدن! صاحبت حال به خوش جون یا-

.یخودش حق. خوادیم یچ گهید  

:دمیکش غیج و کردم بغض  

. ستمین چکسیه مال من-  

. ختمیر یم اشک یها یها و انداختم ریز به سر گرفتم صورت به دست باال دیکش رو شیگوش  

.نیزم به زدم مشت عذاب و درد از و وسط افتادم اشک شدت از که ییجا تا  

.ستمین کس چیه حق من ستمین چکسیه مال... من... من-  
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*** 

نیآرت  

. کاناپه رو دمیکش دراز و زیم رو کردم پرت رو میگوش  

  کجاست؟ یآج داداش،-

.کردم نگاهش یخستگ با و برداشتم چشمام رو از رو ساعدم  

یطوالن مسافرت رفته ستین-  

.دیبرچ لب  

چرا؟ نبرد؟ و من کجا؟-  

.دمیکش یقیعم نفس  

. یدار و داداشت تو ببره؟ تورو رهیم هرجا قراره مگه دونم،ینم-  

.کرد یقلق بد و نیزم دیکوب و پاش یعصب  

:زدم غر یعصب آرتا به رو  

. باشه االن که بود آتش قبال مگه آرتا گهید کن بس بابا یا-  

:گفت ناراحت پر یچشما با  

. داداش قهر باهات منم کرده قهر اونم یکرد ناراحتش رفته، که یگفت یچ بهش ستین معلوم-  

. اتاقش سمت دیدو  

.شده وابسته که بزارم دلم یکجا و نیا. کردم پرت پام با کوسن رفت که یوقت  
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.فوآد هم باز پف. خورد زنگ میگوش مجدد  

! بله؟-  

! ش؟یفرستاد-  

:دادم جواب  

. آره-  

 و تشنج تجربه که بار هی کنه؟ تشنج کنه؟ سکته ترس از یکشت تو راه وسط همون اگر خدا یا-

.وسط یدیکش و من یپا هم باز و یداد انجام کارو نیا راحت الیخ با باز تو داشته  

.زدم یپوزخند  

.نکن بزرگش یالک  سکته نه کنه یم تشنج نه-  

واقعا یلکسیر یلیخ-  

.متاسفم   

:دادم جواب و چرخوندم و چشمام  

 به گدار یب بعد بگم کردن قطع از قبل اما یا گهید زیچ هر ای یبد فحش باشه متاسف یتون یم-

. تو و دونم یم من وگرنه نزن آب  

. کرد قطع و نگفت یزیچ  

. نشست لبم رو یلبخند عکسا دنید با. شد ارسال امیپ تا چند بالفاصله و شدم وصل نترنتیا به

واقعا لباسا  
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 صورتش به دست گرفتن و اشک حالت اما دیکش یم رخ به رو شییبایز شدت به و اومد یم بهش 

 یبد حال چه داد یم نشون بود شده گرفته عکس ازش که یاتاق وسط خوردنش تاب و چیپ و

. داره  

 عمرش ذره ذره که داشت یخوب حس چه! آرا مهبد دست فرستادمیم و گرفتم یم نتیپر دیبا فردا

.شه یسپر عذاب با  

 

 

*** 

 آتش

 یپالتو دختر اون. میداشت یم بر قدم تند تند بودن پا به سرما اون تو که یتیجمع ونیم ها پله از

. بردتم یم کشون کشون و گرفت و بازوم. کردم تنم عیسر داد یخز  

دمینال ترس از خشک و تلخ دهن با. بود پا بر ییعزا دلم تو  

!؟یکشیم وونیح مثل و من چرا-  

. کرد رها و بازوم و کرد نگاهم مکث کمی با  

. ایب دنبالم-  

 دل و جربزه گهید. دمیدو مخالفش طرف کردم حس رو اش فاصله کمی و کردم تر آروم و قدمام

. بدم باد به و خودم یدست یدست تونستم ینم نداشتم رو اول نترس  

.دمیشن سرم پشت رو صداش  
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.نکن تر بدبخت نیا از و خودت اس، دهیفا یب فرارت ؟یکن یم فرار یدار چرا کن، صبر-  

 گهید و کرده گمم یکیتار اون تو کردم حس. دمیدو یم همچنان اما دمینشن ازش ییصدا گهید

. ستین یکس  

.دمیکش ادیفر و کردم بغض  

.باهام یکرد یکار نیچن که بودم سبک نظرت تو انقدر نیآرت کنم؟ یم کار یچ نجایا من-  

 چراغاش برخورد و نیماش دنیچیپ با. کردم تر تند و قدمام و دمیچیپ دورم تر محکم رو پالتو

مایمستق  

. عقب رفتم قدم چند و گرفتم چشمام یجلو و دستم صورتم به   

:دمیشن گوشم کنار رو دختر همون یصدا امیب خودم به تا  

.؟یکن یم تقال یالک یچ یبرا هست بهت حواسمون-  

.دمیکش یم عقب و خودم و هیگر ریز زدم  

.باشم خوامم ینم ستمین فروش تن من ن؟یشد زوم انقدر من رو که ام یک من مگه-  

:زدم غیج تر بلند ها یکول مثل  

. یکن یم درکم یدختر تو.. تو... نیند عذابم کار نیا با اما دیبزن و شاهرگم نیایب-  

:دادم ادامه ها ونهید مثل و زدم یکم لبخند و بهش شدم رهیخ التماس با  

نه؟ مگه یکن یم درکم تو-  
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 شاگرد سمت و برد و من زور به نیماش بوق یصدا با. شد شفاف چشماش و فشرد هم به رو لباش

.نشوند  

. داد یم شدنش قفل از نشون  در تقه  

 حال نیا با اما گرفتم قبل از تر محکم تنم دور رو پالتو و در به چسبوندم و  خودم قفل دهن با

. دیکش یم رخ به رو پام دامنم چاک  

بایتقر و داشت یجوگندم یموها و سبزه صورت  

. بود کلیه درشت   

.کرد براندازم نییپا تا باال از و کرد نگاهم لبخند با  

... اما کردن عمل خوب معمول طبق-  

:گفت و گرفت رو ام چونه دستش با  

. کردن یادرویز یخوب تو یسر نیا-  

.زد کنار رو پالتوم قهی زور به و برد گردنم سمت ام چونه رو از رو دستش  

. فیح یفیح-  

.دمیکش غیج که ام نهیس قفسه به بزنه دست اومد  

.کنمیم التماس نکن-  

.کرد یاخم و سمتم شد خم. دیخند  

!. ادیز انقدرم نه اما اره! بمونم؟ ناکام قراره-  
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. بود گرفته درد اوردمیم داشتم که یفشار شدت از کمرم و پهلو که در به بودم دهیچسب انقدر  

 از رو لشش تن تا اش نهیس رو دمیکوب و دستام. دمیکش یا خفه غیج لبم یرو لباش حرکت با

 همون. داد یم ادامه حرکاتش به لذت با اون و بود داده دست بهم یخفگ حس. کنه جمع روم

. خورد زنگ لشیموبا لحظه  

 حالت یحت. یزور بوسه و شیپ لحظه چند از اومد یم عقم اما دمیکش لبم یرو رو دستم انزجار با

.بودم گرفته تهوع  

. شکور یآقا به به-  

اصال اما بود یریتصو تماس  

. نبودم کنجکاو   

 یمشکل اگه البته بفرستن براتون نارویبهتر از که کردم هماهنگ همکارام با من دخترتون؟ دیرس-

. کنم جا به جا االن نیه دیبگ داره  

. یگوش سمت و دمیکش سر اراده یب. اومد آشنا برام لحظه کی که کرد یبلند ی خنده  

.کردم دقت شتریب و دمیکش صورتم به یدست  

. نداشت امکان نه نه  

 از کاشتن گل همکاراتون گهید و یکی نیا اما یعال یقبل یدخترا مثل معمول طبق شکور یآقا نه-

. خودشون دست نیبد و انتخاب بعد به نیا  

. نمیبب شدم کنجکاو-  

. دارم رتیغ روشم خودمه مال شده فروخته جنس گهید نه-  
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.دیلرز ام چونه. بابا کیشر صابر، عمو ریتصو به شدم رهیخ گرفتمو و یگوش غیج با نکردم تحمل  

!.عمو-  

 نگاهم درشت چشم با و باز یشونیپ از اخم کم کم کرد، زیآنال رو صورتم دقت با و جمع اخماش

 زدن حرف التماس باشه افتاده رونیب آب تنگ از که ییماه مثل و بود دهیپر رخش از رنگ. کرد

.داشت  

:گفت پته تته با عمو لحظه همون. گرفت دستم از و یگوش  

... .یم دخترو نیا من...  من فرستادن؟ درست دیمطمئن-  

. کرد قطع پوزخند با بده ادامه نذاشت  

.هیگر ریز زدم  

. بسه. فوآد ن،یآرت صابر، عمو بابا،. ندارم تحمل گهید من ایخدا-  

 کرد روشن رو نیماش توجه یب مرد اون. رفتن یم رژه سرم تو همه. گرفتم محکم سرم با و دستم

 نگه یمجتمع یرو به رو قهیدق ستیب حدود از بعد. گرفت شیپ در رو نامشخص مقصد سرعت با و

 من و داد نگهبان دست و چیسوئ. گرفت و دستم. کرد ادهیپ و من زود و شد ادهیپ نیماش از. داشت

.یالب سمت کشوند و  

!باهام؟ یکن کار یچ یخوا یم-  

:گفت و کرد نگاهم لذت با. زدم پس رو اشکام آزادم دست با  

.کنن یم شون معشوقه با ها یلیخ که یکار همون-  
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 بهش ورودمون با. بود شخوانیپ پشت مجتمع مسئول. زدم صدا خدارو آروم و کردم نگاه آسمون به

:دیپرس و زد اشاره  

  اس؟ آماده نایدورب-

. داد تکون سر  

. دمینفهم رو منظورشون حال نیا با اما نشدم متوجه کرد فکر  

 باز آسانسور در یوقت هیثان چند از بعد. شد سست پاهام طبقه فشردن با و آسانسور داخل میرفت

.شد قفل پاهام اراده یب شد  

. گهید وفتیب راه بابا یا-  

.نیزم افتادم که دیکش و دستم  

! ؟یکن یم ینجوریا چرا-  

. کردم نگاهش اشک با فقط  

:گفت و کرد باز رو اتاق در. دیخند ها وونهید مثل  

اتفاقا-  

 اگر... فیح که گم یم اما. کنم امتحانت دارم دوست شتریب یکن لج شتریب یهرچ خوبه نطوریا 

. شد یم یچ یبود دستم شتریب  

 و شمع با اتاق. داخل بردتم زور به و دیکش و دستم. کردم نگاه اتاق باز در به فقط و شد کر گوشم

. بود شده نیزاید رز گل  

.تخت یرو انداختتم بودو گرفته بغل و من. اومدم خودم به هوام و نیزم نیب که نیا حس با  
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:دمینال هیگر با  

. کنم یم یخودکش قسم خدا به کشمیم و خودم-  

.درآورد تنم از زور به رو پالتوم  

.بستم رو چشمام انزجار با و کردم جمع رو خودم کرد، ینوازش رو ام گونه  

.گردنم یال برد رو سرش   

.ست؟ین حقم یباز عشق کمی-  

 برد گردنم یال رو سرش و فشرد خودش به رو من کینزد اومد تر صیحر عقب، دمیکش رو خودم

.زدم یهق و دمیکش یغیج پوستم به دندونش فشار با  

. کنه لعنتون خدا-  

 نیح همون تو. بود شده دار خش صدام که بودم زده غیج انقدر. گرفت یباز به رو لبام عقبو اومد

 مثل تختو رو دمیکوب یم داشتم توان در یهرچ پام با و نکردم تحمل که کرد باز رو تنم  تنه مهین

.کنه رهام تا دمیغلت یم جام تو مار  

. روم زد مهیخ. بود داده دست بهم بودن لجن حس و بود کرده لمس رو بدنم یجا همه  

. دختر شدم کلتیه عاشق-  

 غیج بندش کمر سمت برد دست. دمیچیپ دورم رو ملحفه و کردم دراز دست زور به لرزون چونه با

.کردم احساس دهنم تو و خون مزه ته که دمیکش یبلند دار خش  

. بسه نکن، کنم یم التماست-  

:کردم زمزمه تند ینفسا با  
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 بهت دم یم یبخوا یهرچ پول یهرچ یزندگ کل کنم یم خواهش ازت نکن کارو نیا توروخدا-

. نکن باهام کارو نیا اما  

.گذاشت شینیب یرو رو دستش انگشت در زنگ یصدا با  

!. چونم؟یبپ و صاحبت تونم یم نمیبب بزار س،یه-  

.در سمت رفت بود تنش تو شیب و کم که یشلوار و لخت مهتنهین با. نشدم متوجه  

 که بخوام کمک و بکشم غیج خواستم شد باز در یوقت. دمیچیپ دورم محکم ملحفه رفتنش با 

. شد نیزم نقش کرشیپ  

. شدم جمع تخت کنج شتریب و دادم قورت و دهنم آب  

 که ییپوال اون ؟یا اراده و اریاخت یب انقدر ر؟یبگ حالت  فقط نکن لمسش نگفتم مگه کهیمرد-

 رو ثبته نیدورب تو که یلمیف نیا اریب شانس. ابوی رونیب کشم یم حلقومت از و قرونش هی هر دادم

. یدار اون از مفصل کتک هی وگرنه نهینب  

. دیپر سرم از برق فوآد دنید با و باال چرخوندم چشم  

:زد غر و باال دیکش و خودش یعوض اون  

 با که داده نخ من به یک بگم یشکور و آرا به برم تونم یم منم ؟یچ که یکن یم دیتهد جور هی -

. باشم دختر نیا  

:دیغر قبل از تر یعصب و زد شکمش به یمشت فوآد  

. ببر و صدات ها، ات بچه و زن سراغ برم نزار بابا، شو خفه-  

:گفت تند ر،یز به سر انداخت بهم ینگاه مین دیکش ششیر ته به یدست  
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.بدو یبغل اتاق برو بپوش-  

 

 

*** 

آرا مهبد  

 یادیفر خشم شدت از که بود روم فشار انقدر. شدم رهیخ دخترم یعکسا به شل یپا و دست با

. نیزم یرو کردم پرت رو بود زیم یرو که یهرچ و دمیکش  

 یرو نشستم و دمیکش ام نهیس به یچنگ. بود گرفته درد قلبم و گرفت و گلوم بغض بار نیاول یبرا

.مبل  

. یکن یم تباه و میزندگ انقدر یدار که ییک تو. کشمت یم ،یعوض کشمت یم. خدا یوا-  

.اومدم خودم به هم به شدنش دهیکوب و در شدن باز با  

! کجاست؟ آتش-  

. شد یم ختم عکسا به که کرد دنبال رو نگاهم رد. انداختم عکسا به نگاه هی و شدم رهیخ نیآرت به  

.شد سرخ دنشونید با و کینزد رفت  

! ه؟یچ نایا.. یا-  

.شدم رهیخ سقف به و کردم بلند و سرم  

. کنه کمکم بتونه دیشا تا کردم یم فیتعر براش دیبا کردم یم حس و بودم دهیرس ته به  

. بود دخترم آتش  
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. عزتم دادن دست از متیق به یحت زدم یم و زیچ همه دیق دیبا  

!ه؟یچ نایا-  

:دادم جواب و دمیکش یقیعم نفس  

... .کرد قاچاق و دخترم-  

! صابر؟! شب موقع نیا. شماره به شدم رهیخ و کردم مکث تلفن زنگ با  

 باشه ما دست به و بوده آتش میفرستاد که یدختر و قاچاق یکشت نکنه که نیا به کردن فکر با

 درصد اتفاق نیا و رو تعداد کنه یم چک شهیهم صابر ممکنه ریغ یول. اومد بند نفسم لحظه کی

.داره اومدن شیپ یبرا یکم  

.برداشتم رو تلفن و جنبوندم دست  

.مهبد سالم-  

!.صابر رهیخ ر،یبخ شب سالم-  

. بود شده عرق سیخ استرس و ترس شدت از میشونیپ و دستام کف. شدم یعصب نداد، یجواب  

... و بوده داخلش آتش میفرستاد که یکشت-  

:زدم داد استرس و خشم از لرزون یصدا با و مبل نرمه به دمیکوب مشت به رو دستم  

. کن باز زبون د ؟یچ و-  

. یشگیهم یمشتر. شده فروخته هم دمونیخر تیثا هیپا به-  

. افتاد دستم از تلفن شد شل دستم اراده یب  
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. گرفتم نظر ریز رو العملش عکس گفتن بله دوبار از بعد گرفت دستم از رو تلفن و دیدو تند نیآرت

زد غر و کرد یاخم. جاش سر گذاشت رو تلفن دنمید با و زد یشخندین  

!شده؟ یچ بدونم شه یم-  

 

 

*** 

نیآرت  

 من زدو یم حرف خشک دهن و حال یب و آروم یصدا با کردن فیتعر به کرد شروع پته تته ای

. کردم یم برانداز رو روم به رو وضع  روزمندانهیپ  

. بس و گفت قاچاقش از فقط اما کرد و کرد فیتعر  

.باال دادم ابرو  

.چرختون یال گذاشتن چوب نیگفت هم اون سر ادمهی نه؟یهم هم کارخونتون کار کارخونه؟-  

.انداخت ریز به سر و دییسا دندون. کرد نگاهم تند  

:داد جواب یطوالن مکث با  

!. یباهوش-  

:داد جواب و شد رهیخ بهم شتریب کمی  

 کنم یم فکر اما نه ای بزارم ریخ تین یپا دونم ینم بود آشنا برام اول همون از ات چهره و یرکیز-

. کرد نانیاطم تو به شه یم  
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 یپا ذاستیم هم یریز به سر نیا احمق اون اما زدم ییصدا یب پوزخند و انداختم ریز به سر

. دنمیکش خجالت  

. مخدر مواد. مواد فروش به اختصاص کارخونه از یبخش-  

:دمیپرس تعجب با قهیدق چند از بعد. شدم شکه که کردم وانمود یطور  

... .دن رو ییکارا نیچن شما که گنجه ینم باورم تو مهبد یآقا-  

:گفت کالفه و باال آورد دست  

.دخترم اونم مهمه زیچ کی فقط االن ندارم حتینص و پند حوصله-  

!. بود زیچ کی دنبال غرور تمام با بازم حرف همه نیا با. بود کودن و شعوریب چقدر خر کهیمرد  

:دادم جواب منقبض فک با و کردم مشت و دستام شدم، بلند جام از  

. کنم یم داشیپ-  

.زدم رونیب اتاقش از زودتر که کنه باز دهن خواست  

 

 

*** 

 آتش

. دادم هیتک وارید به کج گردن و اتاق کنج کردم کز. دمیچیپ دورم محکم رو ملحفه  

. بود یدردناک و مسخره وضع چه نیا. کن رها ای بکش و ریبگ و جون ای بود؟ یباز مسخره چه نیا  
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.شد یم یچ دیبا گهید دمید چشم به و تجاوز بودم شده یدستمال حال هر به. کردم بغض بدتر  

.شد بسته اتاق در  

.شدم مواجه فوآد جمع افهیق با گرفتمو باال سر  

... .نب برناممون تو یعنی بشه یمدل نیا بخواد که نبود نیا بر قرار آتش نیبب-  

:دمیکش غیج بغض با  

 ینم فکر منم!. رذله انقدر قتیرف. نبود نیآرت و تو یرتیغ یب بر قرار یگ یم درست تو آره آره،-

 یب بهم نسبت یسادگ نیهم به کردم هیتک بهش راحت نقدریا ذهنم تو که یا معشوقه کردم

.باشه رتیغ  

:حیتوج یبرا کرد باز دهن  

 یادرویز کهیمرد نیا فقط مراقبته هم یلیخ چیه ستین رتیغ یب بهت نسبت اون آتش نیبب-

 ابوی اون یبرا مرگ وگرنه افتاده برات ییاتفاقا نیچن نداره خبر روحشم نیآرت قسم خدا به کرد

. هیعروس  

:گفتم توجه یب و باال آوردم و دستم پر چشم با  

. رمیپذ ینم رو یحیتوج چیه نگو من به یچیه گهید-  

:دادم ادامه و کردم یتلخ خنده  

 و روز نیا و مردم یم کاش یا البته گرفتم؟ یخودکش میتصم راه وسط دفعه چند یدون یم تو-

. بشم اون مثل  یا زاده***حروم هی دست ریز که دمید ینم  

.... .آتش-  
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:دمیغر کالفه  

اصال ،یکن یکار نیچن مایس با کن تصور نگو، یچیه-  

راه وسط یدون ینم خودت اد؟یم دلت   

گذشت؟ ازش ساده انقدر شه یم و قاچاق مگه اوفته؟ یب دختر هی یبرا تونه یم ییاتفاقا چه  

.کرد یباز دستش یناخنا با تنها نگفت، یزیچ و انداخت ریز به سر  

:گفتم تر بلند  

 جنازم تا دمیکش یعذاب چه که نیا دخترارو اون زیر یها هیگر یصدا ره ینم ادمی من... من-

... . اما کنم فرار بتونم دیشا که نیا دره جهنم نیا برسه  

:گفت جانب به حق دفعه نیا  

 یچ دخترا یباق نیبب بود حیکر انقدر اومد بدت دیداشت که یوضع و قاچاق و یکشت از اگر آها-

. خودت مثل نفرن هی اونام دنیکش  

:داد ادامه و کرد یمکث  

. دله سنگ انقدر پدرت که شد باورت رو؟ کشیشر یشناخت رو؟ بابات و یشناخت حاال-  

 به سر تند خورد ذهنم تو یا جرقه. کردم مشت کنارم و دستام فقط و دادم هیتک زانو به و میشونیپ

.گرفتم باال  

 نیآرت که دونم یم دیبع هرچند بود؟ من یبرا فقط عذاب نیا نه ای کجام؟ من دهیفهم االن تا بابا-

.باشه ختهینر رو اش زهر  

. گهید رسونده یجور هی بابات به آره-  
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. دمیخند  

 نهیس البد االنم ده یم نشون یپاک مظهر و خودش بابا شیپ انقدر بگم برات رو ویسنار آخر بزار-

 جلب رو بابا نظر یحساب که تهش گهید کجام من دونه یم خب کنم، یم داشیپ من که کرده سپر

.زنه یم رو یکار ضربه کرد  

:گفت کردو نگام کالفه فوآد  

 و جوابت نیآرت خود دیبا یزن یم و خودت حرف بگم بخوام یهرچ بگم یچ دونم ینم گهید من-

.بده  

.ختمیر اشک  

 من وضع که خرابه کله اون دستتون سر که دیقم هی از همتون دارم حرف اونم با ادیب اون بزار-

!.دارم حرف اونم با نهیا االن  

.کرد باز رو کمد در و شد بلند جاش از  

. بپوش و بردار نجایا از یبردار یخوایم یلباس هر ایب رونیب رم یم دارم من-  

:گفتم ترس با بود برنداشته قدم دو هنوز  

... .اون-  

.زد یکمرنگ لبخند  

. بود فیحر رو همه تنه هی! نبودا ترسو انقدرام یقبل آتش-  

:داد ادامه بود شده دهیماس لبش رو که یلبخند با و چرخوند مخالف طرف و سرش  
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 بهت دستش که دم یم نانیاطم همونطورم کردم خالصت اون دست از زود که همونطور نترس،-

. رسه ینم  

 کشته و قبل آتش بود دهیفهم اونم یوقت که داد دست بهم یحال چه دینفهم اما رونیب زد اتاق از

.ستین جسارت و یسرکش اون از یخبر و بودن  

 

 

*** 

نیآرت  

.گرفتم رو فوآد شماره و نشستم یتاکس داخل  

:داد جواب گرفته یصدا با بوق دوتا از بعد  

! بله؟-  

.شد جمع اخمام  

!کجاست؟ آتش د؟یخواب صبحه نه ساعت-  

:دمیشن رو اش زمزمه و دیکش یا ازهیخم  

. شه صاف دیبا فقط من دهن که رفاقت نیا تو سگ-  

:گفت تر بلند  

. تخت رو دنیخواب گلتون خانم-  

:گفتم تند  
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! کجا؟ تو-  

:زد غر یعصب  

. خوابوندم کاناپه رو و جنازم من یشناس یم و من خوبه نکن زر زر نیآرت-  

.دادم باال ابرو  

.گفتم یچ مگه یریگ یم پاچه چرا چته-  

کال نیبب-  

. شده خراب منم مغز خدا به! شده یچ یدون ینم شبید زوره بهم یچ همه االن   

.دمیکش یقیعم نفس  

.شده یچ-  

.شد کالفه. کردم تکرار دوباره که نگفت یزیچ  

. ینیب یم هم یکاشت که یگل ینیبیم و نیدورب ضبط یایم ندارم فیتعر حوصله بابا-  

.دیپر سرم از برق  

. ندارم اعصاب نکن سگم کرده؟ یکار آتش با نه؟ ای یگیم-  

 به کرد شروع یآروم یصدا با. کنه کنترل رو خودش کرد یسع کردو فوت یگوش پشت رو نفسش

.زدن حرف  

 شیدستمال آره یبدون یدار دوست یلیخ ندارم فیتعر اعصاب گم یم یفهم ینم چرا من برادر-

.د؟یرس باباش دست لممیف اون یراست. ینیبب لمیف  تو یتون یم تر واضح یلیخ اما کمی کرده  
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 کمتر چشمش تو وونمیح هی از ارزشم باشه نرفته شیپ لمیم مطابق اگر. دمیکش میشونیپ به یدست

.شه یم  

 نرسه بهت دستم خورد؛ و خونم خون دشونیخر ثابت هیپا آوردن ادی به با. کردم یا قروچه دندون

 به یباز یعوض فکر نخواد که بود یا اندازه دادم که یپول اونقدر. ادیب باال نفست زارمینم یعوض

ظاهرا اما برد یم یکس یبرا رو دخترا و بود واسطه خودش بزنه، سرش  

..... . و نداره یکس قبال در تیمسئول دهید دفعه نیا   

.کردم مشت آزادمو دست  

  ؟یهست داداش-

:دادم جواب  

.بله؟... ب-  

.دیرس باباش دست لمیف گمیم-  

. رسه یم امروز-  

:گفتم تند که کنه قطع خواست  

 کنن یبررس نارویدورب بگو برو هم تو فرصت نیا تو شهرم، داخل من بفرست و مجتمع آدرس-

. نمیبب خوام یم دمیرس  

.دیچیپ یگوش پشت بلندش یصدا  

جدا-  

! ؟یدیرس یک ؟یاومد یک ؟  
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.بفرست زود و آدرس بده انجام و گفتم که یکار-  

 مغزم افتاده آتش یبرا یاتفاق چه که فکر نیا راه آخر تا انقدر فرستاد رو آدرس یوقت. کردم قطع

. دمیرس یک دمینفهم که بود کرده ریدرگ  

. گذاشتم دوشم یرو رو ام کوله و شدم ادهیپ نیماش از  

بایتقر گفت شهیم. کردم یط و راه تند یقدما با  

 و صحبت گرم که بود فوآد دمید که یکس نیاول یالب به ورودم با. دمیدو جانیه و ترس شدت از 

. داد یم تکون سر توریمان به رهیخ  

:کردم زمزمه یآشفتگ با و سمتش برداشتم گام آروم  

.سالم-  

.شونم رو زد دنمید با و کینزد اومد  

. یاومد خوش سالم،-  

 رو زدم مهیخ.  شخوانیپ پشت رسوندم و خودم بلند گام چند با و دستش دادم رو کوله حوصله یب

.کردم یپل رو لمیف و توریمان  

. خورد یم و خونم خون لمیف اون صحنه به  صحنه دنید  با  

.آسانسور سمت دمیدو و دمیکوب زیم رو و مشتم. شد داغ  شیآت مثل گوشام آخر لحظه دنید از  

. شو الیخیب و اون ؟یر یم کجا یدار داداش-  

:دمیغر دیلرز یم خشم از که ییصدا با و مخالفم طرف به دادم هلش  
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! ؟یکرد یم یغلط چه تو پس-  

:داد جواب یعصب و کمینزد اومد  

 واقعا که نیا نه رهیبگ نقش اون که بود نیا قرارمون ما بودم؟ کرده بو و دستم کف من مگه آخه د-

. جنبوندم دست دمیشن و آتش اشک و غیج یصدا تا کنه، استفاده سوء  

. داخل اومد. کردم باز و آسانسور در بهش توجه یب  

:گفتم بلند  

. رو یکوفت طبقه بزن-  

:کردم تکرار تر بلند که بگه یزیچ اومد  

. بزن گفتم-  

. دمیگز دندون به لب فقط میبرس که یوقت تا و فشرد و نظر مورد طبقه  

. برداشتم قدم محکم و کردم با و در  

! اتاقه؟ کدوم-  

. ۲۰۳ اتاق-  

.در به دمیکوب مشت با کردم دایپ رو اتاق یوقت و دادم تکون سر  

ظاهرا. کرد نگام حال یب یچشما با شد باز در هیثان چند از بعد  

.بود خواب   

... .س به به اوه-  
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.نکردم ییاعتنا. نداد اجازه فوآد که ببندم و اتاق در اومدم. داخل دادم هلش و اش نهیس رو دمیکوب  

نه؟ ادیم خوابت-  

 خورد یم تا و اش نهیس رو نشستم. نیزم افتاد. صورتش به زدم یمشت که بزنه یحرف اومدم

.گهید طرف کرد پرتم و زد پهلوم به یلگد فوآد که ییجا تا. زدمش  

. اه چته؟ رو اروی شیکشت احمق-  

:گفت و کرد نگام لبخند با بود پوشونده و صورتش کل خون که یحال در اما اون  

. گذشت ازش ساده شه ینم هیدل تو بدجور مینگذر حق از-  

.بمونه خشک هوا تو دستم شد باعث آتش یصدا که سمتش برداشتم زیخ  

!. گهید یخواست خودت ها؟ شیزنیم یچ یبرا بسه-  

. شدم دهیخر اش دهیپر رنگ صورت به و عقب اومدن  

:کرد باز لب از لب اتاق در دم پر یچشما با  

 یکرد سپر نهیس من یبرا حاال نه؟یا ریغ شم اون و نیا دست یدستمال من یخواست خودت-

بشه؟ یچ که یش یم یرتیغ یجور هی باال یبریم مشت  

. زدم اش نهیس وسط یلگد ا با و شدم بلند جام از آتش حرف با  

. آخ-  

 شده یخال میناراحت و حرص تمام چون. نداشت یفرق واقعا برام هم گهید رون،یب داد هلم فوآد

. بود  
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 بره خواست و انداخت بهم نگاه مین پر یچشما با. آتش به شدم رهیخ. شد بسته روم به رو در

.گرفتم رو دستش و ندادم اجازه که واحد داخل  

. آتش کن صبر-  

.کردم رهاش آروم که کرد نگاه دستش مچ به جمع افهیق با  

. بده دست بهت نجاست که داره یحس چه یدون ینم. ازین زبون به یحت اسمم ار،ین یحت اسمم-

 و بستم و اتاق در. اتاق سمت کردم شیراه و اش شونه رو گذاشتم و دستم. برخورد بهم یلیخ

. سمتش برگشتم  

!آتش؟-  

.نشست تخت کنج رفت سالنه سالنه دهیخم یها شونه با و کرد نگاهم سرد  

واقعا من  

!. دادم یم پس رو یچ جواب دیبا دونم ینم! بودم نکرده یکار   

 یعصب افهیق همون با و خورد گره هم تو اخمام. ستادمیوا روش به رو و سمتش برداشتم قدم

:دمیتوپ  

!بود؟ نیا قصدم من شه؟ ینطوریا خواستم یم من مگه کردم؟ یکار من مگه! ؟یچ یعنی-  

.خوردم یتکون دیکش که یداد با و کرد درشت چشم   

 من ایب گفتم اون به من البد ؟یکشت اون تو گذاشتم و پام من البد ،یحیوق یلیخ ،ییپررو یلیخ-

! شم؟ خواب ریز خواستم من ست؟ین نطوریا کن؟ تجاوز کن، بغل ببوس و  

.هیگر ریز زد  
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 من یکن فکر تو که نداشت یلیدل نیا اما بودم یشدن فیخف و یخوار هر به حاضر تو سر درسته-

 و دختر هی شه یم مگه کنم، ینم قبول وجه چیه به که نکن حیتوج!. کار نیا یبرا خرابم دختر هی

! داره؟ یعواقب چه یندون و یکشت یبفرست  

.دادم فشار هم یرو رو چشمام و کردم فوت کالفه رو نفسم  

 یاتفاق نیچن نبود قرار میزیر برنامه طبق من شه ینجوریا نبود قرار اما درست حرفات همه آتش،-

 بفهمه هم پدرت و قاچاقن، کار تو کشیشر و بابات که ینیبب چشم به تو خواستم یم من! وفتهیب

!. دارن یحس چه خانوادشون کنه یم یکار نیچن که دخترا هیبق با  

 قطره قطره که ییاشکا با و انداخت ریز به سر. فشرد و گرفت دستش تو بامشت و تخت رو ملحفه

:کرد زمزمه پارکت رو دیچک یم  

... .اما هست...... و خور حروم پست، ف،یکث آدم چقدر بابام دمیفهم اندازه به دم،یفهم-  

:داد ادامه نشسته خون به یچشما با و باال اورد رو صورتش  

 اون یبگ هرچقدرم که بدم شرح برات یزبون چه با همونه من یبرا بابام! باباست همون من یبرا-

.شه کم سرش از مو هی ندارم دوست و دارم دوستش من بابامه  

:گفت دوباره و گذشت سکوت به هیثان چند  

حتما یگفت بهش چطوره؟ حالش بابا بابا،-  

. یکرد رو استفاده سوء تینها وضع نیا از دونم یم من   

.روش دمیکش دراز خسته و کاناپه سمت رسوندم و خودم گام دو با  

. دونم ینم و االن شد رفع و داد دست بهش کیکوج حمله هی آره-  
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.سرم باال شد آوار داد و غیج با  

 به اما بکن باهام یخوا یم یهرکار گفتم که من نیبب ؟یکرد کاریچ باز! دونم؟ ینم یچ یعنی-

. ید یم آزارم انقدر چرا! ها؟ باش نداشته یکار بابا  

. زد یهق  

واقعا. کردم نگاهش رهیخ یا هیثان چند.  برداشتم چشمام یرو از رو ساعدم  

 و سرکش انقدر دمید یم که یدختر لیاوا اون! زه؟یبر اشک راحت که بود یدختر نیچن آتش 

.اومدم خودم به التماسش با.... . االن آوردو یم در و من اشک ییجورا هی که بود دننده کی  

 آروم بشنوه و صدام اگه بده یلیخ حالش االن دونم یم بزن زنگ بهش کنم یم خواهش نییب-

. شه یم  

:داد جواب بالفاصله دوم بوق نه اول بوق. زدم زنگ و آوردم در و میگوش حرفش رو یحرف چیه یب  

! بله؟-  

. آتش دست دادم رو یگوش رمق یب  

. گرفت دستم از رو یگوش و زد یلبخند هیگر ونیم. یباش داده بهش ارویدن انگار  

. بابا-  

. زد یم لبخند و ختیر یم اشک اما دیشنیم یچ یگوش پشت دمینفهم  

- .....  

. خوبه حالم من... من-  



 

 

Page | 468 

- .....  

لطفا بابا-  

. کنم یم خواهش نکن هیگر   

- ....  

:گفت یگوش پشت مخاطب به خطاب و کرد نگام یجد  

. داد نجاتم اون آره-  

.میشد هم سوپرمن و مینمرد. زدم یپوزخند  

.لرزوند یم رو دلم ته زیچ هی تنها. نکردم توجه الوگاشونید یباق به  

 یم آتش به رو بیآس نیشتریب ضربه نیا اما شم کینزد کارم آخر به تا داشتم گهید قدم هی من

. زد  

کامال کار نیا با دونستم یم  

 رو کار اون اگه که بماند بود کرده دایپ نفرت ازم انقدر نشده یچیه چن.  اوفتم یم چشمش از 

قطعا بدم انجام هم  

!.خواد ینم مرگم جز یزیچ   

 باز و ام نهیس رو انداخت یگوش افتاد بهش نگاهم یوقت. دمیکش باال و نگاهم سرم باال هیسا حس با

. نشست تخت کنج رفت خم یها شونه با  

اصوال-  
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.کنن یم تشکر   

:داد جواب کنه نگاهم که نیا بدون  

! ست؟ین نطوریا گه؟ید کنم تشکر اول اتفاقا نیا بابت دیبا باشه تشکر برا قرار اگر-  

 ای کردم یم تحمل دیبا ای که بودم من نیا و بود شده شروع تازه که نیا مثل هاش هیکنا و شین

فعال که بود نیا اماصالح. کردم یم برخورد خودش از بدتر  

.نزارم سرش به سر یروح اوضاع نیا با   

 

 

*** 

 آتش

.نداشتم شدنم بهتر یبرا هم یتالش نداشتم، یخوب حال  

.باشه تنها داره دوست که حوصله یب و حال یب آدم هی بودم شده حوصله با و یانرژ پر آدم هی از   

 یول! بود دهیخواب دمیشا و بود دهیرس تازه خب اما دهینخواب دونستم یم. افتاد نیآرت به چشمم

. قیعم خواب نه زدنه چُرت حد در باشه خواب به اگرم  

 خودش تو شتریب و خورد یتکون تنها اما شه یم بلند ینگیریج االن البد گفتم در زنگ یصدا با

.  شد جمع  

 و کردم برانداز و در پشت مخاطب یچشم از رفتم؛ در سمت برهنه پا و شدم بلند جام از اکراه با

.هست فوآد شدم متوجه  
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. کردم باز و در  

.کرد یسالم لب ریز و انداخت بهم ینگاه چپ چپ  

.باال رفت ابروم یتا هی  

. بود پر دلش من از شتریب انگار اون اما بودم یم طلبکار دیبا من   

. دارم سوال ازت آتش-  

.کردم نگاهش متعجب  

ظاهرا فوآد؟ شده یزیچ-  

. انگار شده برعکس یول! بزنم حرف و کنم نگاه طلبکار انقدر دیبا من   

.تخت رو نمیبش کرد اشاره دست با  

. بگم تا نیبش-  

. دادم هیتک تخت تاج به و روش نشستم تخت، سمت رفتم تند  

.کرد نگاه رو اطرافش ترس با و دیپر جاش از دفعهی نیآرت لحظه همون  

.دیکش یقیعم نفس و صورتش به یدست  

!فوآد؟ یاومد یک تو-  

. نداد رو سوالش جواب و داد یسالم جمع افهیق همون با فوآد  

.بده و نیآرت سوال جواب نخواد که بود ریدرگ ذهنش و کالفه انقدر یعنی  

!.؟یقیرف مایس با ساله چند تو آتش-  
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:گفتم آروم و فکر تو رفتم  

بایتقر -  

.یبچگ از   

.دیکش موهاش یال یدست  

!. رهیکب شهیم من دروغ بعد آدم به دیگ یم دروغ خودتون! جالبه! دیقیرف االن تا یبچگ از-  

:گفتم یعصب  

. بره کن تمومش بگو واضح فوآد؟ یگ یم یچ-  

.فشرد هم یرو رو چشماش  

. دیکوب تخت لبه به رو مشتش و نکرد تحمل اخر دسته و کرد یم یط رو سالن یانتها و ابتدا   

... .بهم گفته دروغ و داره یوضع چه مادرش ستین مهم برام-  

:داد ادامه. شدم سرخ و کردم داغ آن هی  

اصال یکار مسافرت رهیم بابام گفته که ستین مهم-  

!. باشه مرده اصل در و نباشه ییبابا یول ستین خونه   

.کرد بغض  

 هیما که کنم اش ادهیپ داد یم آدرس تهران شمال تو یمسکون واحد هی من به که ستین مهم-

!. باشه یشهر نییپا دختر چشمم تو و شهر نییپا امیب نباشه ننگش  

:دیکش ادیفر بلند یصدا با و بهم شد رهیخ  
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 ستین لیدل یب هم کارا نیا میدون یم هممون که یصورت در تازوند همه نیا و گفتم دروغ هی من-

 کی گفته بهم دروغ همه نیا و نکردم یکار که من اما پدرته اونم هست ایقضا نیا تو یمقصر هی و

 فقط کنم؟ یم یکش منت دارم ماهه چند!. گفته دروغ من به اونم که ارهین روش به ام دفعه

اصال که ستادمیمیوا یساختمون یرو به رو رفتم یم بگو خرو من!. دونه یم دشخو  

 دنبال نه ای گفته؟ دروغ بهم بودم پست و رذل انقدر یعنی!.  کنه ینم یزندگ یخانم مایس اونجا 

!نکرده؟ تیهو احضار که دیشا بوده من از دنیقاپ  

.کنم کنترل رو خودم کردم یسع  

.یکن صحبت یبخوا بد انقدر ندارم توقع تو از بزن، حرف درست فوآد-  

. دیخند یکیستریه   

!گفتم؟  دروغ نکنه نکردم؟ صحبت درست من-  

.دادم ماساژ و سرم و بردم موهام یال و دستم  

.ریبگ ازم رو شه یم دم باز و دم که ینفس و جون نیا ایخدا  

. یکن یم قضاوت بد یدار فوآد-  

.شد بلند جاش از و داد خودش به یقوس و کش نیآرت  

. امیب رمیبگ نهار رمیم من-  

.برداشت زیخ نیآرت سمت یظیغل اخم با فوآد  

!نه؟ یدونست یم تو-  

. شد رهیخ من به و نداد یجواب  
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. دیلرز خونه کردم حس  که زد داد یطور قبل از تر یعصب فوآد  

 ارزن اندازه تو و گذاشتم پاش و جونم تمام که یرفاقت نیا تو تف! ؟ینگفت و یدونست یم توام-

 به بزنم گند بدم لو برم تونستم یم! شدن طرد ازم و انمیاطراف کل بخاطرت من! ینبود قائل ارزش

 کنم تول تنها کردم داغ و دستم پشت بار هر! بابا یدار یدل چه گهید تو. نیآرت هات برنامه همه

 دختر که یبگ من به یتونست ینم. تنهاس گفتم ومدین دلم اما یبد انجام یخواست یغلط هر که

!ه؟یک مقابلم  

:داد جواب دار خش یصدا با نیآرت  

.... .یعنی بگم، نشد-  

. بحثشون ونیم دمیپر و بدم ادامه نذاشتم  

. بدم حیتوض فوآد یبرا دیبا من برو تو نیآرت-  

:گفتم و زدم یتصنع لبخند که بگه یزیچ خواست فوآد  

لطفا-  

. اون نه منم بده حیتوض برات شتریب دیبا که یاون ،  

.نیآرت سمت دمیکش رو نگاهم  

. نیآرت برو-  

 ام شده حبس نفس داد یم نیآرت رفتن از نشون که در شدن بسته و باز یصدا با هیثان چند از بعد

.شه عوض اتاق یهوا تا کردم باز و در. رفتم پنجره سمت و کردم فوت رو  

. کنم شروع کجا از دونستم ینم  
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:گفتم رونیب منظره به رهیخ و وارید به دادم هیتک نهیس به دست  

 که یدختر رو آتش رو من نیا و بود حرف کم و آروم ر،یگ گوشه اول اون از. کرد جلب نظرم-

 از. بود دهنده آزار کرد یم دادیب رفتارش و صورتش یاجزا تک تک تو طنتیش و شرارت شهیهم

!. خودش الک تو شهیهم سرش و نشست یم دستم بغل قضا  

.دمیخند  

 اون با اما ذاشتمیم انمیاطراف سر به سر و دمیکش یم سرک اون و نیا زیم سر دیبا همش من حاال-

.نداشتم یکار  

:دادم ادامه یجد. شد جمع لبخندم  

 که بود اری شانس هم قیطر همون از و دادن یم بهش غاز چندر. بود مدرسمون یآبدارچ مامانش-

 باهاش کم کم!. بزاره؟ مدرسه اون تو و پاش تونست یم مگه وگرنه بخونه رو یابتدائ بتونه مایس

 رفاقتام عمر و شد یم بحثم ینحو به همه با و گذشت یم سال هر. میشد قیرف و گرفتم جوش

 حرفاش با کنه برخورد باهام بدتر که نیا یجا تمیعصبان تو اون داشت فرق مایس اما بود لهسا کی

واقعا دمیفهم. کرد یم آرومم  

 شد یم ناراحت دستم از ای کرد یم یمحل کم اگر بودم سخت سر که یمن کم کم و هیگل دختر 

.کردم ینم تحمل  

:گفتم بغض با و دمیکش یآه. دمیکش یقیعم نفس  

 ییراهنما سوم!. بوده دنیقاپ دنبال یگیم معصوم دختر اون از یوقت اس کننده ناراحت لبیخ-

. گفت و گفت برام و نشست روز هی. بود اومده زور به هم هارو سال اون میبود  

.فوآد به شدم رهیخ و زدم کنار رو پرده  



 

 

Page | 475 

 بهم یحد تا وضعشون اما کنه رشته انتخاب داشت دوست یلیخ ادیب رستانیدب تونهینم گفت-

 به. ادیب مدرسه تا برسونن یجور هی مدرسه ساده فیک و مانتو دیخر تونستنینم که بود ختهیر

 کنارم مایس داشتم دوست چون بود منم نفع به نیا و ادیب تا دادم یم پول یواشکی رفاقت رسم

 هم مادرش و بود کرده فوت قوله و قرض یکل با پدرش که شد شروع یوقت هم بد وضع نیا. باشه

. داد یم طلبکارارو پول یجور هی دیبا  

. دمیکش صورتم به یدست و فشردم هم به رو چشمام  

 با مایس میگشت یم بر رستانیدب از یوقت. داشته حق اونم که خدا به! فوآد آخه یدون یم یچ تو-

 پول اون اما ما خونه انیب گفتم دوبارم یکی یحت مردم خونه پله کردن پاک یبرا رفتن یم مادرش

 گرفته چقدر باباش که نبود معلوم! بدن طلبکارارو پول بخوان که نبود یقدر به بود ادیز هرچقدرم

 آخر سال قایدق خالصه. گرفت هارو چارهیب نیا دامن مرگش از بعد که بود کرده کار یچ و بود

کال مایس رستانیدب  

. معنا تمام به افسرده دختر هی بود شده   

.دادم فشار و گرفتم و سرم. کاناپه رو نشستم بغض با  

 هی با مامانش گفت بهم. کرد فیتعر برام بالخره تا گفتم و گفتم انقدر بودم یکنجکاو دختر یلیخ-

 به گفت بهم. صبح ییفردا تا رفته یم باهاشون شبا و نداشتن یخوب اوضاع که شده نیهمنش ییزنا

. شد ینم ختم یخال رقص به تهش میدونست یم هردومون اما بوده رقاصه عنوان  

. دیچک چشمم گوشه از یاشک قطره  

:زدم غر  بود رفته فکر تو که فوآد به رهیخ و گرفتم باال سر  
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 یوقت!. رفت یخودکش یپا تا ساله نوزده جدهیه دختر هی رفت؟ یخودکش یپا تا یدون یم-

واقعا نکردم تحمل دمیفهم  

 اغماء حالت اون از رو مایس تا میکرد و تالشمون تمام و ییجورا هی دادم حیتوض بابا به. شدم یروان 

 هی خودم و میکرد اقدام شیاستخدام یبرا یعال خقوق با یدولت شرکت هی تو. میاریب رونیب کشنده

 نذاشتم بعد به اون از. کنه یم یزندگ اونجا مایس اما یمجرد خونه بهونه به دمیخر ینقل خونه

 انقدر شه فراموشش شیواقع یزندگ تا کنه جادیا تشنج ذهنش تو انقدر هیقض نیا چوقتیه

 خوده شیپ روز چند. زنهیم سر مادرش به یهرازگاه اما بره ادشی ییجورا هی تا کردم سرگرمش

! شده یکس غهیص مادرش که گفت یرحم یب با بمالونه خاک به مارویس پوزه که نیا یبرا نیآرت

 حالش مایس روز اون. آورد ینم زبون به چوقتیه نیآرت کاش و بود یتلخ قتیحق اما بود قتیحق

 واقعا

.شد بد   

.گذشت سکوت به یا هیثان چند  

:گفت گرفته یصدا با و کرد یا سرفه تک فوآد   

. خوام یم و نیا لیدل من! گفت؟ دروغ من به چرا-  

.زدم یپوزخند  

!.ستین مهم براش که کنه وانمود یجور خواست یم بازم حرف همه نیا با  

:دادم جواب یعصب و دادم دست از و کنترلم   

 گهید طور هی توروخدا ؟یکرد مسخره و من ای چپ؟ یعل کوچه یزد و خودت حرف همه نیا با-

. نکن وانمود  
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. گرفت باال سر  

 قرمز یها رگه جز یزیچ چشماش قبل لحظه چند یدیسف تو افتاد چشمش به چشمم یوقت

. نبود  

.کرد تر زبون با رو اش کدهیخش لب  

.هیچ منظورت بفهمم بگو و کالم ختم کالم کی ؟ینر طفره شه یم-  

. دادن ماساژ به کرد شروع آروم و هاش قهیشق سمت برد دست  

. شد یم شوکه و یعصب کالفه، انقدر دمیبا و بود  نیسنگ براش ها تیواقع حجم نیا  

. یتیوضع نیهمچ با دختر هی دنبال رهینم پسر هی وقت چیه نیبب-  

. داد تکون راست و چپ رو سرش و پاش رو دیکوب دست با   

 راست! نه؟ ای دمیفهم یم دیبا آخر و اول ؟یگ یم یچ یدار آتش؟ یگ یم یچ یدار آخه-

.یپرست یم که یک هر خاک ارواح به رو تو بگو ینیحس  

:سمتش شدم براق  

.؟یکن درک و دختر هی احساس یتون ینم چرا فوآد؟ دارم یشوخ تو با من مگه اه-  

:دادم رو جوابش قبل از تر میمال و باشم آروم کردم یسع  

 یوضع بخاطر و ادیب بدت ازش تو! بده دست از تورو بگه بهت اگه که دیترس یم د،یترس یم اون-

 نینکرد درک زنا از چوقتیه مردا شما که یزیچ ؟یچ یعنی یدون یم نیا. یکن ولش داشتن که

!نگفته که بوده عشق یرو از اما یافراط دیشا. عشق و داشتن دوست یعنی نیا  

.داد باال ابرو  
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! ؟یچ بودم ریتقص یب که من! ؟یچ شدم مجبور که من پس-  

:گرفت دست به و کالم رشته و شد جمع هم تو اخماش  

 خودش که یصورت در گفتم دروغ من چون باشه من یبرا بسته در به وخوردن ریتحق همه نیا-

.....حاال و گفت دروغ برابر دو  

.دیکش یقیعم نفس  

.زد یم موج صداش تو یکالفگ   

واقعا من ن؟یداشت ازمن یتصور چه شما. دونم ینم خدا به دونم ینم-  

 چرا ه؟یفکر چه نیا اد؟یب خوشم.... و شیمال وضع و خونه و خانواده از مگه اومد خوشم مایس از 

. دروغ  

.دیکش شیشونیپ رو یدست  

 ذره کی مایس ره؟ یم سوال ریز خودتون تیشخص بفهمم من اگر نینگفت درصد کی آتش آخه د-

واقعا که نداشت قبول رو اش یواقع خود هم  

 یمایس اگه که ترسم یم حاال که ساخته مایس دوتا برام خودش از بده؟ نشون بهم و خودش 

!. باشه نداشته دوستم دیشا کنم قبول رومم به رو دیجد  

.ختیر یهر دلم  

.... .ندا دوستش تو نکنه-  

:گفت جمع افهیق با بدم ادامه نذاشت  

لطفا-  
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. نباف چرند   

:گفتم آروم و ایدر به زدم و دل بالخره نگفتن و گفتن نیب. گرفتم آروم  

. باشه عاشق شتریب توهم از تونه یم شک یب بگم دیبا ماسیس داشتن دوست و عشقه دردت اگه-

.خورم یم قسم  

 اگر و اما و چرا هزار هزاران دونستم یم. گرفتن ضرب نیزم یرو کرد شروع پا با نگفت، یزیچ

.دیفهم رو زیچ همه گهید حداقل یول کنه یم مرور رو یتکرار یها  

:گفتم بهش رو نهیس به دست و زدم یشخندین  

!. جالبه؟ چقدر! اومد سرت و یآورد سرم رو بال نیهم مثل. کارماس قانون نیا-  

 خشک هوا تو دستش شد باعث در یصدا که کنه روشن اومد و آورد رونیب بشیج از گاریس نخ هی

.بمونه  

.نهیآرت-  

.کرد اشاره که شم بلند خواستم  

.رم یم خودم نیبش-  

. فوآد سمت کرد رو مکث با و داخل اومد نیآرت در کردن باز از بعد و رفت  

. بگم برات ای داد حیتوض-  

. نشست یصندل یرو و بهش کرد پشت حوصله یب فوآد  

! آتش؟-  
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.باشم کرده جمع رو هیقض یجور هی که داشت توقع ازم. نیآرت به شدم رهیخ  

. فشردم هم رو و پلکام آره نشونه به و تکوندم سر  

. فوآد کینزد رفت و کرد رها رو اش شده حبس نفس  

:گفت اومد یم شیپ کم یلیخ که یلبخند با و گذاشت اش شونه رو دست  

. یش روشن رگ به بزن نهار ایب شدن؟ غرق هات یکشت چرا پسر-  

. زد یپوزخند  

. کردم صرف رو نهار شیپ قهیدق چند من-  

:داد ادامه و نیآرت نگاه به داد سوق و نگاهش  

. جان نوش دیبخور شما-  

. زد رونیب واحد از و برداشت قدم محکم حرف نیا از بعد  

:کرد زمزمه بسته در به رهیخ نیآرت  

! ؟یبند یم دل یضیمر بگو شد یخال بادش یحساب-  

:گفتم بلند و کردم یتصنع خنده  

 خبر گهید رو بستن دل گرفته ادی من از بچم دیآ خوشش ندیب ضیمر چو ضیمر گهید آره-

. که بده یبا یبا اوج تو و باشه کوتاه شیعاشق عمر قراره نداشت  

.کرد زیر چشم و دیکش یقیعم نفس  

! بشنوه؟ وارید یگ یم در به االن-  
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:گفتم یمسخرگ با و دمیگز دندون به لب  

!آخه؟ کارا نیا به چه تورو و حرف نیا نزن بابا یا نچ،-  

.زیم رو کرد پرت غذاهارو کیپالست و کرد مشت رو دستاص منقبض فک با  

!آره؟ ستین کار در یعشق گهید االن یعنی یگفت که ییبا یبا اون. نطوریا که آها-  

 پا یرو پا کاناپه به دادم هیتک. دونست یم خدا که بودم کرده ذوق چنان. دنییسا یم قند دلم تو

.گرفتم نظر ریز رو صورتش دقت با و گذاشتم  

 شروع گهید آدم هی دل تو باشه تموم که یعشق اگه من نظر به ؟یکن یم فکر یچ خودت واهلل-

. شه ینم  

 رو خونش خون که دمیفهم اما کرد کنترل رو خودش دید کردنم دقت یرو رو العملم عکس یوقت

.خورد یم  

:داد جواب بود یکج دهن مثل که یلبخند با زور به  

 یالک بحث موردش در بهتره پس البته ستین مهم باشه هم یهرچ جوابش سوال نیا بگم یچ-

. مینکن  

ومدهین خوش مزاجش به یلیخ که کردم یم احساس اما بود دهیمال خاک به رو ام پوزه الشیخ به  

. شد یم مرور ذهنم تو شبید یها صحنه هنوزم. رفت ینم لمیم من اما شد نهار خوردن مشغول

. دیلرز یم بدنم و تن دیرس یم تر رید کمی فوآد اگر که نیا فکر با  

  ؟یخور ینم-

:گفتم بندش پشت. دادم باال ابرو  
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. خوره یم بهم حالم نجایا از من ران؟یا میر یم یک-  

:داد جواب پر دهن با و دهنش تو گذاشت غذا قاشق هی  

. امشب یباش داشته رمق اگر-  

. جام سر نشستم مهیسراس  

. هیعال آره... آ-  

 

 

*** 

 دوباره جون انگار!. داشت دنمید بعد یچهحال بابا رهینم ادمی و گذشت یم برگشتمون از هفته کی

 و جونم که کرد یم فکر بابا نبود لمیم باب و رفت یم تصورم که همونطور اما بودن داده بهش

 دهنده آزار صحنه با دیبا امروز که بود شده برابرش چند اعتماد باعث نیهم. هست نیآرت ونیمد

.شدم یم مواجه روم به رو  

 یم نامش به و شرکت سهام یسادگ با چه بابا. شدم رهیخ روم به رو تلخ صحنه به  و کردم بغض 

.دادم یم جون داشتم زنده زنده من و زد  

! ؟یخوب. دخترم-  

.شدم رهیخ بابا به گنگ  

!.بله؟... ب-  

:گفت و زد یا خسته لبخند  
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. همسرت و تو مبارک کارخونه-  

 سردرد بهونه به و دمیبوس رو بابا سر. شدم بلند جام از. زدم نداشت یکج دهن از کم که یلبخند

.زدم رونیب اتاقش از  

 سهام درصد پنجاه اگه تو چه؟ یعنی. فهمم ینم. نبود بشو خوب حالم جوره چیه و بودم گرفته گر

  بود؟ گرفته رو یباق چرا نامت به بزنم و خودم سهام من یگفت یم یخواست یم و

 بابا و بزنه یا ضربه نکنه بودم سکته مرز رو. بده عذاب خواست یم فقط نداشت یمال مشکل اون

.رهیبگ ازم رو  

. برگشتم تند ام شونه رو یدست نشستن با  

. شدن غرق هات یکشت چرا-  

.کردم نگاهش التماس با  

 یبر دم یم که خدا به یخوا یم جونم از یچ بگو فقط ندارم باهات کردنم بحث ینا نیآرت نیبب-

. نیهم شو دور ازمون فقط کارت پس  

.داد جواب مزحکش لبخند با  

 اونوقت شه یم تموم هم پدرت با کارم یباش صبور کمی اگر شده تموم وقته یلیخ تو با کارم نه-

. ینیب ینم منم هیسا  

.کردم تکرار و قبلم حرف  

. نزن بیآس بابام به-  

:گفت آروم و سمتم شد خم  
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. ستمین من زنه یم بیآس که یاون-  

. شد قفل دهنم زد که یحرف با بگم یزیچ خواستم  

. یباش خودت دیشا-  

.اش نهیس رو دمیکوب  

؟یبد قرار یک تجاوز مورد و من یخوا یم گهید وونیح-  

: دیغر. دیلرز یم تیعصبان از اما نره باال تنش تا کنه کنترل کرد یسع رو صداش  

! ؟یگیم چرند چرا آتش نگو پرت و چرت-  

:زدم یپوزخند  

.باشم داشته یآمادگ بزار بگو حداقل خب! یدار یبهتر زیسورپرا البته آها بله؟-  

:گفتم بلند شه، رد کنارم از اومد  

!ه؟یک شیپ نمش؟یبب یزارینم چرا ؟یکرد دور ازم رو آرتا چرا بگو حداقل-  

:بهم شد رهیخ منقبض فک با  

 و بوده اشتباه تو با آرتا ییآشنا اولشم از میدون یم هردو! بشه وابسته بهت نیا از شتریب نخواستم-

.هست  

. گرفت بغضم ناخودآگاه  

. یکن یم دور ازم یدار رو آرتا تو ؟یچ یعنی حرفت نیا... یا-  

.شد رد کنارم از و نداد یجواب  
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.کرد یم تکرار ذهنم تو رو آرتا قهیدق هر که یفکر موندم من  

 

 

*** 

 فوآد

 خونشون محل نقطه نیتر نییپا تو. دمیرس یا دهیپوس در با یمیقد خونه دم کردم که یبیتعق با

.بود داخل االن مایس و بود  

. بزنه سر مادرش به بود اومده البد داره خونه بود گفته آتش  

 باعث شد یم دهیشن کمرنگ که داخل داد و غیج یصدا اما دمینشن یجواب در به دمیکوب ضرب دو

.رمیبگ استرس کمی شد یم  

.داد یم یکس اومدن از نشون اطیح تو از ییدمپا یصدا هیثان چند از بعد و دمیکوب گهید ضرب دو  

.خرم یم رو کهیمرد نیا خودم خرم یم آره؟ غتهیص هموننیا-  

:دمیشن رویزن ونیگر یصدا  

. مادر نکن مایس نکن-  

.شه یم معلوم فیتکل االن-  

.شد بسته و باز یماه مثل دهنش فقط دنمید با که بزنه ادیفر و کنه باز دهن اومد بازکرد و در  

.کردم نگاهش یجد  

.سالم-  
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:گفتم لحن همون با. کرد نگاهم مات  

!ن؟یخواینم مهمون-  

:زدن حرف کرد شروع لکنت با  

... .یا... تو... ت فوآد... فو....فو-  

. کرد یم نگاهم درشت یچشما با و داد قورت و دهنش آب  

.... .کن باور فوآد-  

 ییرختا و درخت دور تا دور و بود اطیح وسط ینقل حوض هی. انداختم سرش پشت به یاجمال نگاه

. بود زونیاو توک و تک که  

.داخل دادم هلش و فشردم اش شونه یرو رو دستم  

!داخل؟ امیب تونم یم-  

. کرد نییپا و باال ترس با رو سرش  

:گفتم بلند و داخل  رفتم  

اهللی-  

. منه مهمون داخل برو مامان-  

. بود انداخته ریز به سر خجالت از سرخ مایس. نبود یاصل در یجلو یکس. برداشتم گهید قدم دو  

:سمتش کردم رو  

!؟یکش ینم خجالت-  



 

 

Page | 487 

. کرد افاقه سکوت به اما بزنه یحرف خواست یم باز که لباش سمت دمیکش و نگاهم زور به  

.حوض لب نشستم اما خونه داخل کنه میراه که برداشت قدم من از تر جلو  

. نشست ازم تر دور و پوشوند رو صورتش دست با  

:گفتم تر بلند  

واقعا-  

!؟یکش ینم خجالت   

 سرش یرو و دستم و کینزد رفتم. اوردین تاب دلم لرزونش یها شونه دنید با بعد هیثان چند

.دمیکش  

!ما؟یس-  

:گفت آروم قرمز یچشما با و آورد باال سر  

. ستین یکن یم... م فکر که اونطور... اون خدا به-  

.کردم پاک شصتم انگشت با رو اشکاش  

.بهش شدم رهیخ طنتیش با و زدم یلبخند  

!؟یکش ینم خجالت بگو من به تو-  

.ندادم فرصت که بشه شتریب اش هیگر شدت اومد  

!خدا؟ امون یکرد ول و من وقت همه نیا-  

.زدن حرف به کرد شروع مقطع و زد یهق  
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. یکن... ک ش... گو حرفام... حر.. ح به... ب دیبا-  

.گرفتم قاب رو صورتش  

 بودم نیب ظاهر چشمت تو انقدر! دروغ چرا که کرد ناراحتم نیا تنها اما دونم یم رو یچ همه من-

.  یکرد وانمود اونطور که  

:گفت یا گرفته یصدا با و انداخت نییپا رو سرش  

 گهید یدوتا داشته پا دوتا بگم یهرک یبرا یکار اول بخوام شاهکار همه نیا با باش نداشته توقع-

.کنهیم فرار و رهیگ یم قرض ام  

:گفتم و انداختم یاجمال نگاه خونه دور تا دور به  

.نطوریا نگو! م؟یشد بزرگ کاخ تو اولش از ما شده؟ بزرگ ها خونه نیا یتو تو فقط-  

:دینال شفاف یچشما با  

. هست و بوده یچ من مشکل که میدون یم هردومون نزن حرف ینطوریا-  

.شدم بلند جام از  

.باهاش دارم حرف داخل امیب کنه حجاب بگو مادرت به االن هست که یهرچ-  

. کرد نگام ترس با  

.بردم فرو بیج تو دست و کردم اخم  

. رهیخ امر برو بدو-  
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*** 

 آتش

 که بود برده یپ روزا نیا باباهم یحت قبل از تر میوخ میروح وضع روز به روز و بود گذشته ماه کی

. هست یمشکل هی  

 هی مرگ اما بود یسخت میتصم یلیخ هرچتد بودم کرده تمرکز موضوع هی رو تنها وقت چند نیا تو

 بود بس اما بگم رو تیواقع بخوام بابا جون متیق به کردم ینم فکر وقت چیه. بار هی هم ونیش بار

. بودم رفته خودم با کلنجار یهرچ  

 کرده رید هم االن تا که هرچند بدم حیتوض بابا یبرا رو هیقض آخر تا اول از داشتم میتصم امروز

.گفتم یم بهش دیبا اما بودم  

:گفتم نیمیس به رو  

کجاست؟ بابا-  

. نشه مزاحمشون یکس گفتن اما خانم هستن کار اتاق-  

. دادم تکون سر  

.اتاق در به دمیکوب ضرب دو با و کارش اتاق سمت کردم حرکت تند یقدما با  

. ادین یکس-  

.داخل رفتم و کردم باز و در نکردم ییاعتنا  

.کرد یاخم دنمید با بابا،  

!آتش؟-  
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.شد تنگ نفسم  

. میکن صحبت دیبا بابا-  

:گفت یجد  

. دارم کار رونیب یبر دیبا االن صورت هر در-  

:گفتم و دادم هیتک زشیم یرو رو دستام و کینزد رفتم یوقت هر از تر یجد  

.مهمه یلیخ حرفم بابا-  

.کرد نگاهم کالفه  

... .م کار از تر مهم-  

:گفتم پر یچشما با و کردم بغض  

. هست بابا هست-  

.روش به رو یصندل رو نمیبش کرد اشاره دست با و کرد نگاهم رهیخ متعجب  

شنومیم-  

 دونستم ینم اما بودم باخبر یحدود تا نیآرت واکنش از. خورد یم غلط کمرم پشت از سرد عرق

.باشه داشته کنم فیتعر براش قراره که ییحرفا مقابل در یالعمل عکس چه قراره بابا  

. برات بگم ازدواجم اول از خوام یم بابا-  

.کرد یاخم  

من؟ به یچ یبرا ازدواج؟ اول-  
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:گفتم زد یم داد توش التماس که ییچشما با و دمیکش یقیعم نفس  

. کنم صحبت من فقط بده اجازه بابا-  

.داد تکون سر  

اصال رابطمون شروع اول از من بابا-  

 آماده ییجورا هی و باشه تو باب که بودم یپسر دنبال من... م... من. نبوده عالقه و عشق یرو از 

... .یبرا ام واسطه بشه و رتشیبگ چشمت که کنم اش  

.گفتم یم دیبا اما بگم تا گرفت یم نفسم. گذاشتم ام نهیس قفسه یرو رو دستم  

!ار؟یرام شیپ فرانسه به رفتن یبرا-  

:دیغر یظیغل اخم با کردو درشت چشم  

.... .او بازم! ار؟یرام-  

.کردم بغض  

لطفا بابا-  

.کنم صحبت فقط من بزار گفتم   

 از. اومد ینم در خونش زدم یم کارد دونستم یم اما  کرد مشت رو بود زیم یرو که رو دستش

. شد یم تر سرخ لحظه به لحظه اون و کردم فیتعر ماجرارو ازیپ تا ریس  

 خودش تا باشه متوجه رو زد یم که ییها یلیس و زننده و بد یرفتارا از که دادم ادامه ییجا تا اما

. کرد یم فیتعر برام دیبا بابا اونوقت اد،یب حرف به  
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. ینگفت نارویا زودتر چرا-  

.انداختم ریز به سر  

.کرد دمیتهد-  

؟یچ به-  

:گفتم حوصله یب و کردم فوت یآه با رو نفسم  

... .و تو کشتن به دیتهد-  

:دادم ادامه و گرفتم باال سر  

. داشت یلیدل که نیا-  

:زد تشر منقبض فک با  

.  و اون ای کشم یم و خودم ای آتش بگو-  

.دیچک چشمم گوشه از یلجوج اشک قطره. گذاشتم ام چونه ریز دست  

 مخدر یسوا کرد، بدبخت مخدرش کارخونه با نه یچا کارخونه با و ریپ و جوون تا هزار بابا-

!.فروش یبرا مرز فرستاده یم بودن خودم سال و سن هم که ییدخترا  

 ناراحت و تیاذ یزیچ از هروقت داشت؛ عادت. دیکش یم زانو به دست ممتدد.آورد نییپا رو سرش

.داد یم انجام رو حرکت نیا شد یم  

.صحبت یبرا شدم قدم شیپ رغبت بددن قهیدق چند از بعد  

بابا؟ یبگ یزیچ یخوا ینم-  
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حتما. بود شده خشک دهنش و لب. گرفت باال سر  

.اومده فشار یلیخ هم قلبش به   

لطفا بابا-  

. باش آروم   

 دستش کف به رو صورتش و کرد اهرم زیم یرو رو آرنجش و گذاشت صورتش یرو رو دستاش

. فشرد  

:گفت نیح همون تو  

!داده؟ دخالت هیقض نیا تو تورو چرا پس داشته، من با هم یمشکل اگر-  

.شدم بلند جام از  

. یبپرس خودش از دم یم حیترج-  

.دیلرز اتاق دیکش که یادیفر با  

 یکس و زمان به نکن موکول فقط، خوام یم علت االن من و بوده من از انتقامش اولش از اون-

. بگو یدون یم اگر گهید  

:دمییسا هم یرو رو دندونام  

 کنه غرش یزخم ریش مثل نطوریا دیبا که یاون بابا شد تباه میزندگ شما یاشتباها طرف از من-

 ینم من یپرس یم ازش خودت هم رو هیقض یباق. بابا شدم ریپ یجوون اوج تو من! من بابا منم

. کنم فیتعر تونم  

:کرد یم زمزمه خودش با  
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 رو جوجه هی گول چطور من یوا... یوا.... نامش به زدم رو کارخونه... کارخونه.... دومادم... نیآرت-

.خوردم  

 یکم دست خودمم حال یطرف از و نمیبب رو بابا حال نیا نداشتم تحمل. زیم یرو به دیکوب یمشت

.نداشت بابا از  

. نشستم مبل یرو و یاصل سالن داخل رفتم.  زدم رونیب اتاق از و کردم جزم و عزمم  

 ام نهیس قفسه یرو ینیسنگ گذشت یم لحظه هر گذشت، یم و گذشت یم نطوریهم ها قهیدق

. دمیشن یم رو قلبم یصدا که یطور. شد یم شتریب قلبم تپش و کردم یم احساس  

 یگال از چشم خانم نیمیس یصدا دنیشن با. شد شب یک دمینفهم که بودم افکارم جیگ انقدر

.گرفتم فرش  

شام؟ زیم سر نیاینم خانم-  

! دم؟ینفهم و بودم ختهیر اشک یک دم،یکش یدست. بود تار چشمام  

:گفتم آروم و کردم پاک و صورتم  

.ندارم یلیم نه-  

:گفتم که بره خواست  

. شمیم ممنون آب وانیل هی فقط خانم نیمیس-  

 دور ازم یخانم چشم با و داد باال ابرو یتا هی تحکم یب و وار التماس لحن همه نیا از متعجب

. شد  

.زمیبر اشک فقر و یپول یب بخاطر کاش که بود شده نیا آرزوم روزا نیا چقدر  
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.ندارم مانتو دست ستیب مانتو کی یجا به چرا که نیا بخاطر کاش  

... .ای کارمنده بابام چرا که بود نیا مونییابتدا دوره یها بچه مثل میناراحت کاش  

.کردم زمزمه پر یچشما با خودم حال تو و زدم یدار صدا پوزخند  

!. داره یرفتگر شرف پر شغل چرا ای-  

.دادم تکون سر  

 و دونست یم عار و شغلش و بگه هیبق یجلو دیکش یم خجالت و بود رفتگر باباش میهمکالس هی

 نون و عشق با که خواست یم رو ییبابا هیثان هر دلم نهیبب که بود کجا. داشت نفرت ییجورا هی

 و لبخند یدون یم اما! تومن هزار چه تومن تک تا ستیدو چه. ارهیب در پول بازوش و زور از حالل

 یم و یآدم یشاد و آرامش اما. خواد یم تالش راحته داشتن پول. شده نیعج تیزندگ تو آرامش

. باشه کین ذات با که طلبه  

  اورد؟ینم آب وانیل چرا نیمیس آوردم، باال رو سرم

.افتاد یعسل زیم یرو وانیل به چشمم که کنم باز دهن اومدم  

 یگ هم به خودم از حالم داشت کم کم! داشتم یتلخ تیوضع چه دم؟ینفهم که بود آورده یکِ

 یها یها و نمیبش تا ابروعه چشمت باال بگه بهم یکی بودم منتظر که بودم شده یطور. خورد

.زمیبر اشک  

.زیم رو دمیکوب و دمینوش جرعه چند و آب وانیل  

:کردم زمزمه  

. گهید ایب پس یموند کجا-  
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... اما خودش ای بود من عجل  امشب ای  

!.نشه شیزیچ اون اما یریبم خودت یحاضر. لعنت آتش بهت لعنت. دمیکش رو موهام کالفه  

.دمید رو اش چهره سالن ستون نیب از و.ام شونه سمت کردم لیما رو سرم یکس یپا یصدا با  

.شد حبس ام نهیس تو نفس  

 به رو خانم نیمیس دنید با بود برنداشته قدم دو هنوز. بشه شروع االناست نابرابر جنگ خدا ای

.دمیگز دندون به لب روش  

!. اتاقم ادیب نیبگ اومد نیآرت یوقت بود سپرده البد  

 اون تو ییتنها که بماند ششیپ بودم مونده ینگران بهونه به بدش حال بخاطر که بود یا هفته کی

 یجا هرشب که بود شده باعث موضوع نیهم. گذشت یم سخت یلیخ بهم آرتا بدون ام خونه

. نجایا ادیب خونه به رفتن  

 لیتبد یتلخ به حاال دهنم یخشک. اوفتم یم پس االن کردم یم حس و بود افتاده تپش به قلبم

.بود شده  

 کردو زیر و چشماش دنمید با بشه، رد اومد. کرد یم گذر سالن از دیبا بابا دفتر به رفتن یبرا

:گفت آروم نیح همون تو. گذروند نظر از رو صورتم یاجزا  

! شده؟ یزیچ سالم،-  

.انداختم باال شونه و فشردم هم یرو رو لبام حرفش نیا با  

:دیتوپ یزیر اخم با و درآورد و ادام  

! ؟یچ یعنی نیا-  
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:گفتم کالفه و دمیکش یقیعم نفس  

.یکرد خستم شده یچ نیبب برو خودت نیآرت کن ولم-  

 آروم کرد یسع و داد قرار صورتم مماس و صورتش. خودش سمت دیکش و من. گرفت و بازوم

.کنه صحبت  

. کن صحبت آدم مثل آتش-  

:گفتم زور به. دادم فشار هم یرو رو دندونام  

. باهات کرد صحبت آدمانه ریغ یک ؟یگ یم پرت و چرت چرا ؟یگ یم یچ-  

:داد تکون سر داد باال رو ابروهاش. داد فشار تر محکم رو بازوم  

  ؟یزد یگند هی فهمم ینم رفتارت ات چهره حالتت از من یکن یم فکر ؟یکرد فرض یچ و من-

:داد ادامه یتر بلند یصدا با  

. بهم بود زده زنگ که بهش یگفت یچ بگو. فروشم ذعال خودم که نکن اهیس و من-  

.شدم رهیخ رشینفوذناپذ یچشما به لرزون چونه با  

. گفتم و زیچ همه من... م-  

. کرد نگاهم مات و شد خاموشآن کی تشیعصبان و اخم. کرد رها رو بازوم و شد شل دستاش  

. رفت باال لبش کنج کم کم و کرد تر زبون با رو لبش بعد هیچندثان  

. دیکوب هم به زدن کف شکل به و آورد باال رو دستاش  

!. نیآفر آتش نیآفر-  
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 زد که یحرف با. گوشم کنار شد خم و برد فرو بشیج داخل رو دستاش. کردم نگاهش متعجب

.دیلرز بدنم ستون پهار  

!.زود انقدر نه اما یکش یم رو پدرت  خودت دست با خودت دونستم یم-  

. برگشت رو رفته قدم دو بالفاصله که شد دور ازم قدم دو و عقب اومد  

:گفت غضب با و سمتم چرخوند سر  

!؟یکرد فیتعر ای داستانم؟ یراو-  

. انداختم ریز به سر  

... .جز دونهیم و زیچ همه گفتم احساسم و انتخاب و ازدواج اول از. نگفتم یزیچ تیزندگ از من-  

.خوردم یتکون که دیکش یداد بلند  

!جز؟-  

:داد جواب پته تته با  

. انتقامت لیدل-  

:گفت آروم و زد یا قه قه  

 مونده یتلخ نیتر نیریش و بخش نیتر مهم که حاال خوبه،. من یبرا مونه یم تلخ تیروا شهیهم-

.باش عواقبش منتطر من یبرا  

شد دور ازم حرف نیا زدن با  
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*** 

نیآرت  

 در رهیدستگ یرو رو دستم و دمیکش یقیعم نفس. رسوندم در دم رو خودم و برداشتم قدم تند

.فشردم  

. شکست رو فضا سکوت صداش اتاق داخل ورودم با  

!ندادن؟ ادی بهت رو زدن در ورود از قبل-  

 رغبت یب که من. بود کرده شروع رو یزیست االن از. کرد براندازم یطلبکار با. رفتن باال ابروهام

. نگفتم یزیچ و زدم یشخندین نبودم  

:گفت نشسته خون به یچشما با و زد گره هم به رو دستاش  

! ؟یشد میزندگ وارد یچ یبرا-  

.دمیگز دندون به لب  

!شما؟ یزندگ وارد. نطوریا دینگ-  

.دیکش یقیعم نفس  

!؟یاومد مونیزندگ به یچ یبرا گمیم-  

:زد ادیفر و زیم رو دیکوب مشت با لحظه همون و دادم تکون سر و دمیخند  

.مطلب اصل سر برو ارین در یباز انقدر-  

:گفتم اخم با نهیس به دست روشو به رو یصندل رو نشستم  
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!.آرا مهبد یآقا کرده فیتعر و قسمتش همه برات که آتش بگم؟ و کجاش مطلب؟ اصل-  

.دیبار یم شیآت چشماش از  

!ه؟یچ از انتقامت-  

.دمیکش صورتم به یدست  

. ادیم ادتی بگم و اون ،یکار کثافت تو یغرق انقدر-  

.دیکش ادیفر سرخ صورت با و شد بلند جاش از  

!.؟یهست یک تو-  

.دمیکش کتم به دست و شدم بلند جام از آرامش با  

:گفتم رو در رو و زیم کینزد رفتم  

. آشناس ات چهره یگفت بهم باشه ادتی-  

.بودم ستادهیوا سرش باال همچنان من. کرد نگاهم یسوال و شیصندل رو نشست  

!خب؟-  

. فشردم بهم رو چشمام  

 تیباز تو زنشو و یداد کشتن به آدمات فرستادن با و خودش که کتمیشر همون پسر من که خب-

. موندن میتی هاش بچه و یکرد قمار  

.دیپر رخش از رنگ  

... .تو... تو نداره امکان! ؟یچ... چ-  
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.دادم تکون سر  

. کشتن چشمم یجلو و بابام که میا بچه پسر همون من-  

:گفت جمع افهیق با و گرفت قلبش به رو دستش  

. یگ یم دروغ یدار-  

:کردم نگاهش تمسخر با و کردم یا خنده یکیستریه  

 هزار خودم که یکس نه دارم ترس ازش که یکس یبرا دارم یم نگه باشم داشته ام یدروغ اگر-

. بردمش ترس یپا تا مدل  

:زدم یور هی لبخند  

.بود یخوب سعادت!. یگفت سالم لیعزرائ به دفعه چند لطفم و مرحمت به-  

 و دست. داد یم لذت بهم نیا و شکوندش حرص از.داد ییصدا تقه داشت دست تو که یخودکار

. دیلرز یم خشم از پاش  

؟یرسوند ضرر بهم کارخونه توو  تو،-  

:گفتم افتخار با  

. اومدم بر پسش از اما بود یسخت کار یلیخ-  

.ندادم اجازه که بگه یزیچ کنه باز دهن اومدم  

. یا خبره یحساب خالف تو  آرا، مهبد میخودمون یول-  

:دیکش یبلند داد  
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. یباش رذل انقدر یتون یم چطور-  

:دادم جواب لبخند همون با  

قطعا باشم داشته آدما همه از تر رذل یزن پدر که یوقت تا-  

. گهید نکنه خالف کوچولو هی هم دوماد که تصوره از دور   

. دمشیکش یم چالش به آرامشم و حرفام با و دیلرز یم حرص از همچنان  

. یکنیم کنترل رو خودت چرا بزن ایب یبزن یخوا یم-  

.ندادم اجازه اما کنه باز دهن اومد باز  

. کردم رسوخ تیزندگ تو حد چه تا یبدون بگم هم رو نیا بزار-  

:گفتم متفکرانه و کردم یکوتاه مکث  

 یبرا یلیخ! شد یدراز دست! شد قاچاق گلت دختر آتش. آرا یآقا یندون و نیا شه یم بد یلیخ-

. نبود مهم ییجو انتقام بعد از من یبرا البته بود کننده ناراحت هممون  

.دمیخند  

. کرده قاچاق و گلت دست دختر دومات که یندون شد یم فیح-  

 هم رو اش چهره که بود شدم خم یطور. یصندل رو نشست دهیخم و انداخت چنگ اش نهیس به

 باال رو خودش یسخت به و زیم به داد هیتک رو دستاش. کینزد رفتم قدم دو نمیبب تونستم ینم

. دیکش  

 یم مقطع شد یم بسته و باز یماه مثل که یدهن با. رفت یم یکبود به رو یقرمز از صورتش

:گفت  
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.نبود.. آتش... آت.. حق... تقام.. ان-  

. کشینزد رفتم  

 بخاطر اونم داد دست از یزندگ تو و مادر و پدر داشتن لذت آرتا تو بخاطر یکرد ممیتی و  من تو-

.تو مثل یسنگدل  

.پام یجلو افتاد و خورد زیل یصندل یرو از  

 کثافت چه باباش دونه یم آتش. دیرس جوره همه آزار دخترت به تو بخاطر اما نبود آتش حق-

. هیکار  

 گوشه از یاشک قطره حرف نیا با بود افتاده نیزم یرو دراز به دراز که یحال در لحظه اون تو

. دیچک چشمش  

 حال در آتش. سالن داخل رفتم. زدم رونیب اتاق از و بهش کردم پشت بدش، حال به توجه یب

. شد بلند جاش از دنمید با بود هاش قهیشق ماساژ  

!شد؟ یچ-  

.گرفتم رو جلوش که اتاق سمت کنه حرکت خواست. انداختم بهش ینگاه مین  

.باشه تنها خواد یم جات سر نیبش-  

. برگشت رو رفته راه برافروخته چهره با و انداخت اتاق در به ینگاه  

. کرد نگام استرس با و مبل یرو نشست  

مثال االن هیچ-  

! ؟یناراحت یلیخ   
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.شد پر چشماش  

!.؟یگفت بهش یچ! ها؟ که نشد بد حالش! بهش؟ یگفت یچ-  

:گفتم حرص با. بود مرگ آستانه در پدرش که نداشت خبر  

 رو بخاطرش االن و آورد یبچگ تو  سرم که ییبال همون. کردم اش کارخونه و تو با که یکار هر-

. میکرد ینم فیتعر هم یبرا یشبستر کرد نیحس داستان! بگم؟ یخواست یم یچ. توام یرو به

. بود ادیفر و داد بود، بحث  

:گفت حرفم به توجه بدون. شد بلند جاش از یآن و دیکش اش نهیس قفسه به رو دستش  

. یوا. ندارم تحمل اما هیعصب دونم یم هرچند نمیبب رو بابا برم دیبا یوا-  

.گرفتم رو دستش که بره شد بلند جاش از  

!؟یکن اش یعصب شتریب یخوا یم کجا؟-  

:گفت و کرد نگاهم زیر یچشما با  

 شدن یعصب شتریب و یناراحت نگران تو!. شهینم یعصب شتریب من رفتن با تشهیعصبان اوج االن-

! ؟یبابام  

 نیبدتر با االن دونستم یم نکردم موندش یبرا یتالش منم و دیکش دستم از زور به و دستش

. شه یم مواجه عمرش صحنه  

 یم زود انقدر دینبا اما بود شده زیلبر صبرش کاسه دونمیم. کرد خودش که بود یکار اما تلخ دیشا

. کرد ینم یتفاوت بود نیهم فکرم آخر و اول که یمن یبرا البته. گفت  

:کردم زمزمه و زدم یکمرنگ لبخند آتش مکرر غیج یصدا دنیشن با بعد هیثان چند  
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.ستیباق همچنان تیحکا دفتر نیا آمد انیپا به-  

 

 

*** 

  آتش

.بود نیآرت کار نیا.... نیا. شد یخال وجودم کارش زیم پشت بابا هوشیب کریپ دنید با  

! نکنه؟ اعتنا و بده بابا حال نهییب شه یم مگه نداره امکان! نه  

:گفتم بلند و دمیکش یبلند غیج. اومدم خودم به  

. بابا بابا،-  

.برداشتم گام بابا سمت به سست یپاها و لرزون و سرد و یدستا با  

.زدم صداش  

. بابا-  

واقعا اما  

.بود هوشیب   

 یم گول رو خودم داشتم فقط یول دادم تکونش. هاش شونه رو گذاشتم دست و سمتش زدم زانو

. زدم  

:دمیکش غیج بلند  
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.نیمیس-  

 ینم حس من دونم ینم. گردنش سمت بردم- رو ام سبابه انگشت.کردم یم سکته ترس از داشتم

واقعا ای کردم  

. زد ینم بابا نبض   

. خورد یم سر اش دهیچروک صورت یرو دونه دونه اشکام  

:زدم ادیفر بلند. زد یم پس بابا سمت از و من که دمید و جعفر آقا لحظه همون  

.نیبد نجات و بابام توروخدا بابام،-  

 با و بودن شده جمع در یجلو کارکنا تمام. داد یم نجارویا آدرس دست به یگوش خانم نیمیس

. کردن یم نگاه اتاق کنج بابا جون یب بدن و ختمیر یم که یاشک و هق هق به یناراحت  

 تار یچشما با شدم، بلند جام از مهیسراس. آوردن اتاق داخل یبرانکارد ربع کی حدود از بعد

 برداشتم رو ها مانتو و ها یروسر از یکی. بود اتاق نیتر کینزد که خانم نیمیس اتاق سمت دمیدو

. کردن رد جلوم از رو بابا اومدم رونیب که اتاق از. کردم تنم و  

. برداشتم گام همراهشون و دمیدو  

 بود مهم برام یحت نه کجاست نیآرت کردم توجه نه فرصت نیا تو که بودم بابا حال ریدرگ انقدر

.حاله چه در االن بدونم که  

..... .مردیم اگر ارهیب دووم بابا که بود نیا بود مهم برام که یزیچ تنها  
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*** 

نیآرت  

 خواستم یم که اونطور دیشا. نداشتم یکار چیه. بود شده تموم زیچ همه گهید.گذاشتم پا یرو پا

.شد تموم بالخره اما نرفت شیپ  

  و رفتن که نداشتن خبر. بودن رفته همه هم کارکنا یحت هرکس از یخال. کردم نگاه یخال خونه به

!. نداره یا دهیفا مرده برگردوندن یبرا تالش  

.نشست میشونیپ رو یاخم اراده یب آتش چهره آوردن ادی به با  

 آرا مهبد موندن زنده یبرا حرکاتش و رفتار تو دمید یم که بود یدختر نیتر مظلوم دفعه نیا

 یم التماس دکتر از و ختیر یم اشک وجود تمام با. نبود تکبر و غرور اون از یخبر. داشت تمنا

. کرد  

 نجاستیا سوال یول درصده کی تنها تلخ تیواقع همه اون دنیشن با مرد اون موندن زنده احتمال

!باشه؟ تونه یم چطور آتش برخورد مرگ از بعد  

.نشست لبم کنج یپوزخند  

مشخصا! بود؟ سوال مگه نمیا  

. کنم اقدام دیبا چرا و چون یب منم و طالقه درخواستش نیاول   

 ختم ناچار به دیبا اما. کردم ینم تحمل رو یاتفاق نیچن نداشتم، دوست. کردم داغ و شدم یعصب

.رفتمیپذ یم رو رابطه نیا  

!. فوآد ،یشگیهم اسم. برداشتمش ریم یرو از و شدم خم زیم یرو یگوش دنیلرز با  
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.دادم جواب  

!بله؟-  

!.؟یکرد کاریچ-  

:گفتم یمسخرگ با و دمیخند  

!.رسه یم زود چه خبرا-  

:گفت یعصب  

ظاهرا حالش مارستانویب برنیم دارن و آتش یبابا بده، و من جواب-  

... .سین خوب   

. رهیمیم-  

:کرد زمزمه هیثان چند بعداز و شد برقرار یگوش پشت یطوالن سکوت  

!.نه؟ ای بود تو کار-  

.دمیکش یقیعم نفس  

 یم. کرد مواخذه و من اونم گذاشت باباش دست کف رو زیچ همه رفت زد رو جرقه آتش-

 اعتنا و دمید رو بدش حال نود قهیدق فقط. گفتم ازیپ تا ریس از و زیچ همه بگم؟ یچ یخواست

 تیرضا عجل اومدن به بود کس هر حرف همه اون با گذشتم ینم اما بگذره زمان گذاشتم نکردم

.اتیح ادامه تا داد یم  

.شد ناراحت  
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!.؟یکرد کار یچ یدون یم بنده پدرش به نفسش باباش، بدون ارهینم دووم آتش-  

:دادم جواب یجد  

کار؟ یچ-  

.آرا مهبد از نه یگرفت انتقام آتش از اصل در تو-  

:گفتم تیعصبان با. کردم مشت و دستم  

 و باعث شدم من االن ؟ید یم ربط من به یدار چرا بود آتش خود یاصل مقصر نکردم یکار من-

!پدرش؟ مرگ یبان  

:گفت زیآم تمسخر لحن با  

. نبود خدات از و خواست ینم دلت رو موضوع نیا توام که نیا نه-  

.رفت باال صدام اراده یب  

 بهم من مثل یادیش آدم با و رفاقتت ؟یکن حتینص یخوا یم! ه؟یچ حرفت االن شده یچ-

.ه؟یچ مشکلت ه؟یچ! ؟یبزن  

:دیچیپ صداش و کرد یا سرفه تک  

 هیبق به اگر پوشونده انتقام و یاهیس و تیزندگ ا،یب خودت به بسه، گهید بکش خجالت فقط نه-

.کن رحم خودت به حداقل یکن یم رحم  

. دیچیپ یم گوشم تو یگوش بوق یصدا تنها که بگم یزیچ اومدم  

 پرت محکم و دمیکش یادیفر! بود کرده قطع بهش، شدم رهیخ ضیغ با و عقب آوردم و لیموبا

.نیزم یرو کردم  
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*** 

 آتش

 ینم حاال که قلبش ضربان داشتن یسع شک دستگاه با داشتم نظر ریز رو دکتر حرکات استرس با

. دیلرز یم دیب مثل بدنم تمام. برگردونن زد  

. بزرگه خدا دخترم باش آروم-  

.کرد یم نگاهم اشک از شفاف یچشما با که کردم نگاه خانم نیمیس به  

 رو صحنه دنید با و چرخوندم سر. باشم داشته یدواریام ذاشت ینم داشتم که یبد حس دلم ته

.برد ماتم رو به  

. بابا.. ب-  

 رهیدستگ.در سمت دمیدو مهیسراس که بکشه چشماش یرو رو دیسف ملحفه تا برد دست پرستار

. داخل دمیدو و فشردم و در  

:دمیکش غیج خشگ یگلو با  

. کنم یم التماست کن امتحان بازم توروخدا دکتر د؟یکن یم کاریچ-  

 با کردم سجده که یحال در و قفل دکتر یپا مچ دور رو دستم. نیزم یرو افتادم و کینزد رفتم

:گفتم هیگر  

 دیپرست یم یک هر به رو شما برام دیدار نگه زنده و بابام توروخدا کنمیم التماستون دکتر یآقا-

. ندارم و چکسیه ایدن نیا تو بابام جز من  

. کرد بلندم زور به و گرفت و هام شونه دکتر  



 

 

Page | 511 

 یم اقدام لحظه همون دیبا. داد دست بهشون یبد حمله اد،ینم بر دستمون از یکار دخترم-

.متاسفم. دیکرد  

 با و دادم تکون هوا تو و دستام که بکشه رو پارچه اومد پرستار.کردم نگاه بابا دهیپر رنگ چهره به

:گفتم لرزون یصدا  

. نکش روش نکش ، نه نه،-  

 کم کم. هیگر ریز زدم بلند یصدا با و گرفتم بغلم رو بابا سر. زدم پس پرستارو و کشینزد رفتم

.شد لیتبد هق هق به هام هیگر  

:کردم زمزمه کنارگوشش   

 بابا. باز تنهام من نیبب کن باز و چشمات توروخدا!. بابا که یذار ینم تنهام مامان از بعد یگفت تو-

. گرفت یم و من جون خدا کاش شدم اتفاق نیا باعث من جونم  

.دمیبوس رو سردش یپبشون و عقب اومدم  

!بابا؟-  

:دمینال و دستش پشت به چسبوندم رو میشونیپ. بود خی. گرفتم رو دستش  

! بابا؟ بگم یک به تو از بعد! دخترم؟ بگو! بابا؟ جان یگینم چرا-  

. بود گرفته و وجودم تمام یکس یب و یپناه یب حس. نداشتم یوقت و چیه رو داشتم که یحال

. بودم من ،ییتنها یواقع یمعنا  

.بدم دست از رو بابا یزود نیا به کردم ینم رو تصورش وقت چیه  
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 یم بابارو که بود یآخر یها هیثان نیا. موند خکوبیم صورتش یاجزا رو چشم. کردم بلند سر

.ختمیر یم اشک آروم و کردم یم زمزمه رو بابا کلمه فقط لب ریز.  دمید  

 دلم به یکی انگار. دمید رو چشمش گوشه از یاشک قطره شدن ریسراز صورتش به دقت کمی با

. شد دگرگون حالم و شدم آب بدتر. انداخت چنگ  

. بودم دهید درست! داشت نم کمی. دمیکش رو پلکش گوشه شصت انگشت ای  

 توهم اشک نبودنت از رمیمیم دارم یدید ؟یگرد یبرنم چرا پس جونم؟ بابا ینیب یم و من یدار-

!.کنم؟ کار یچ تو بدون بابا اومد؟ در  

 و کردم حس بدنم تو رو یدرد تنها.  نیزم افتادم رفت، یاهیس چشمام و جیگ سرم لحظه همون

.شد یچ دمینفهم  

 

***  

 و مخالف طرف چرخوندم رو سرم. کردم باز چشم بود صورتم تو که یمیمستق نور از جمع افهیق با

. شدم مارستانیب متوجه یاجمال نگاه هی با بالخره و  کردم بسته باز و چشمام دفعه چند  

  .چرخوندم سر. شد اومدنش باال مانع یدست اما بکشم اومدم و راستم دست

 یسخت به رو ام تنه مین و شدن پر چشمام. اومد ادمی زیچ همه کم کم کنارم نیآرت دنید با

. باال دمیکش  

. رونیب دمیکش دستش از رو بود گرفته دستش تو که رو مچم  

! ؟یکن یم کار یچ-  
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 که نییپا امیب زدم پس روم از رو ملحفه. نیزم کردم پرت و آوردم در و سرم سوزن چپم دست با

.رسوند بهم رو خودش مهیسراس  

!. ؟یکن یم کار یچ یدار-  

:دمیغر و کردم نگاهش جمع افهیق با  

. کنار بکش ؟یشد نگران االن که کرده یفرق برات زنده و مرده حاال تا یک از-  

.گرفت رو بازوم که بزنم پسش اومدم  

. کنه وصل و سرمت ادیب گمیم پرستار به جات سر برو-  

:گفتم بلند و اش نهیس رو دمیکوب انزجار با. نشست لبم کنج یپوزخند  

 بابام یکارا منتظرم که قسم خدا به!. دهیرس انیپا به وقته یلیخ کردنت امر و یپادشاه دوره-

. شه تموم  

. زد یم نیزم و من بابا نبود به کردن فکر بار هر. اومد درد به قلبم و دیلرز ام چونه  

!؟یچ خب؟ شه، تموم-  

:گفتم مقطع اشو نهیس به دمیکوب رو ام اشاره انگشت  

. ق ا، ل، ط، به اقدام کنم یم که یکار نیاول-  

.دادم قورت رو بغضم یسخت به و کردم یمکث  

 یم سر ییتنها رو خوره یم رقم برام مرحمتت به که یتلخ و دیجد یزندگ و رمیگ یم طالق-

. کنم  
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 شخندین با. داشتم نگه نگاهش جهت سمت رو خودم و عقب اومدم. شد رهیخ یا گهید نقطه به

:دادم ادامه  

 میزندگ لحظه لحظه تو رو یخوشبخت یمعنا بتونه که یکس با بهتر و دیجد آدم هی با ای ییتنها ای-

 هی و اشک چشمم هی. بود ترس اجبارو رو از بازدمم دم هی هر کنارت که ییتو مثل نه کنه یجار

. بود خون چشمم  

 نیبزرگتر دونست یم که یکس. نداشت یتیاهم چیه برام اما بود شده کبود تیعصبان از اش چهره

بزنم؟ پا و دست کشیکوچ یناراحت یبرا دیبا چرا من پس نکرد ییاعتنا و هیچ ضعفم نقطه  

. شدم رد کنارش از هاش یخودخور به توجه یب و کردم مرتب سرم یرو رو شالم  

 اونجا هنوز که دونستم یم دیبع اما بود بابا که یاتاق همون رسوندم رو خودم تند و بلند یقدما با

. نبود هم انتظار کمال در و باشه  

. شدم  فشرده یکس بغل تو که رشیپذ سمت برم زدم چرخ  

.آتش گمیم تیتسل-  

.دیچک چشمم گوشه از یاشک قطره. بود مایس یصدا  

.شدم رهیخ صورتش به و عقب اومدم  

!. یچ یعنی پشتوانه فهمم یم شهیهم از شتریب حاال و گذاشت تنهام بابا-  

.گذاشتم مینیب یرو سکوت نشانه به رو ام اشاره انگشت که بزنه یحرف خواست  

. بده اجازه س،یه-  
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 فقط اما هیگر ریز بزنم یها یها داشت توقع. گم یم یچ نهیبب تا موند امادمنتظر بود کرده تعجب

 و دنینال و کردن هیگر از بودم دهیفهم حداقل. رمیبم دردام با راحت تونستم یم خودم خلوت تو

. بودم شده خسته یواقع یمعنا به هیبق شیپ التماس  

 هر اگر. کن گوشت زهیآو و بشنو من از رو نیا اما خجالتته باعث یبود گفته ،یگفت مادرت از-

 و تو یبرا حداقل هست؟ برات مادر همون مثل مرگش از بعد کن تصور باشه بد اون قدرم

!. زد کارا اون به دست عذاب و زجر از تونییرها  

:دادم ادامه و زدم یور هی لبخند. انداخت ریز به سر  

. حالت به خوش بازم-  

 دندون به لب دنمید با. شد ظاهر سرش پشت فوآد لحظه همون و دمیکش اش شونه سر به یدست

:کرد زمزمه و دیگز  

!؟یقهر باهام هنوز-  

 اون از که ییآغوشا همون از برادرانه، د،یبوس رو سرم و کرد بغلم. نگفتم یزیچ و زدم یتلخ لبخند

.داد یم بهم یدلگرم حس هم اول  

:گفت آروم  گوشم کنار  

 داده قورت عصا اون یبرا خودتونم، میت تو بعد به نیا از مایس جون به.دلم زیعز گمیم تیتسل-

. دارم و هوات بعد به هیثان نیا از خودم نباش نگران. دارم  

 یم احساس و داد یم یخوب حس بهم قتیحق چه بود دروغ یرو از حرفش چه لحظه اون تو

قتایحق. باشم نداشته هم یمالقات هی که ستمین تنها اونقدر اهمیس زندون تو که کردم  

. داشتم ازین یبانیپشت نیا به   
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.شد رهیخ چشمام به اخم با و عقب اومد  

لطفا آتش،-  

. باش آروم   

 اراده یب وقت چند نیا بودم؟ نشده متوجه و  بودم ختهیر اشک یک. زدم پس ساعدم با و اشکام

. بود شده کارم ختنیر اشک  

:دمیپرس گرفته یصدا با  

!.کجاست؟ بابام بابام؟-  

:گفت و دیکش صورت به یدست  

 یم انجام داستانارو نیا... و کفن و قبر سنگ و مشخصات یکارا داشتم االن تا. اس سردخونه-

. دادم  

:کردم اعتراض  

.... .خودم برس کارات به تو نه-  

.گذاشت مایس دست تو رو دستم و کرد یظیغل اخم  

.نباش زیچ چیه نگران فردا تا کن استراحت توهم آتش. خونه باهم دیبر مایس-  

 

.کرد زدن قدم به شروع و فشرد دستش تو رو دستم مایس. گفتم یا باشه زور به  

. هنوز اس دهیپر روت و رنگ میریبگ یزیچ یا وهیآبم هی میبر ایب-  



 

 

Page | 517 

:گفتم و موندم حرکت یب جام سر  

 تو. نکن رفتار گردن یم اشون بچه دور پروانه مثل که مادرا نیا مثل کنم یم خواهش ازت مایس-

. باشم خودم حال تو بزار وقت چند نیا  

.داد تکون سر  

.میبر ایب چشم باشه باشه،-  

.شدم قدم هم کنارش مجدد  

!آتش؟-  

:گفتم بودم رو به رو به رهیخ که همونطور بهش کردن نگاه بدون  

. شنوم یم بگو-  

. کرد یم مِن مِن و کنه انیب رو حرفش یچجور دونست ینم  

... .آخه بگم؟ چطور اوم-  

.کرد یم ام کالفه بدتر زدن حرف تو کشمکش نیا و بودم حوصله یب و کالفه  

. یکنیم پته تته چرا بگو-  

.دیکش یقیعم نفس  

:داد جواب هیثان چند از بعد   

 و بپرسم دمیترس نیهم یبرا ستین سوال نیا دنیپرس یبرا یمناسب زمان دونم یم راستش-

.یش یعصب  



 

 

Page | 518 

:زدم غر یعصب و میاومد نییپا مارستانیب یها پله از  

. بابا یا گهید بگو-  

. آورد رونیب فشیک از رو نیماش چیسوئ  

:گفت شد یم دهیشن یسخت به که یطور آروم میداشت یبرم قدم نشیماش سمت که یحال در  

. ؟یکن یم کار یچ رو نیآرت بعد به نیا از-  

.دمیگز دندون به لب  

. نیماش داخل نشستم تند و انداختم بهش ینگاه مین  

:گفت تند تند فرمون پشت نشست زود  

 اون کنم یم جس فقط آتش نداشتم یمنظور من راستش کنه یم ناراحتت دونستم یم دیببخش-

..... .انگار و نگرانته ییجورا هی  

. نگفت یزیچ. گرفتم باال سکوت نشونه به رو دستم  

. کرد حرکت و روشن رو نیماش  

!. خواستنش و داشتن دوست از یحت نه یدلسوز از نه ینگران از نه. بشنوم یزیچ نداشتم دوست  

. بود ریدرگ فکرم اما بستم رو چشمام ،یپشت دادم هیتک رو سرم  

.گذشت یا قهیدق ده پنج، حدود  

:گفتم گرفته یصدا با بود بسته چشمام که همونطور   
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 یدیجد یزندگ شم، یم جدا ازش. رمیگ یم ازش رو طالقم بابا، یکارا اتمام و یخاکسپار از بعد-

. کنم یم شروع رو  

. کردم حس ام شونه یرو رو دستش حرکت  

:گفت یشاد لحن با  

. ینباخت رو خودت که خوبه یلیخ. خوشحالم یلیخ-  

.زدم یدار صدا پوزخند  

. شدم خسته کنه ینم بهت یکمک چیه تهش که یا ناله از فقط شکستم داخل از یول نباختم آره-

. شدم خسته سوزهینم اما بسوزه دیبا که یاون دل و ختنیر یاشک از  

.سمتش کردم کج سر و کردم باز رو چشمام  

 سر با آخرش! دینبا که زد دامن یعشق به قلبم اما بودم نیهم اولشم اون گم؟ یم یچ یفهم یم-

 شیپ هفته آتش تونمیم نه گهید بعد به نیا از! مایس زدم گول رو خودم فقط. گرداب داخل رفتم

.نخوام که نیا نه تونم ینم بود؛ یسرکش و اثبات دنبال که گذشته آتش نه بود معصوم که باشم  

:کردم زمزمه آروم و زدم یتلخ لبخند  

.کنه غرقت یطوفان یایدر تو که نیا نه کنه تیهمراه که شو یقیقا بسته دل شهیهم اول، درس-  

:گفتم بلند  

 که بود یحرف نیا. کنه غرقت یطوفان یایدر تو نه کنه تیهمراه که شو یقیقا دلبسته: اول درس-

 کس چیه مایس ایدر اون تو شدم غرق بدجور!. منه حال مصداق االن اما زدم یچ کافه پسر به من

. کنه درکم تونه ینم  
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.داد یم تکون سر افسوس با و کرد یم نگاهم گاه گه  

.میبود ختهیر برنامه چقدر. یچ کافه پسر هی!. آتش بود مظلوم چقدر اولش اون-  

.نگفتم یزیچ و دادم تکون سر  

 

 

*** 

نیآرت  

:گفتم و گرفتم محکم رو آرتا دست  

. ببرمت تیجمع ونیم امین زور به ها خونه میر یم یایم ینیب یم یر یم زود-  

.کرد نگام درشت یچشما با  

اصال ؟یقهر باهاش مگه. یباش ششیپ دیبا داداش؟ یستین آتش شوهر مگه تو-  

.میبر ییدوتا ایب   

.شد شل دستش دنمید با کردم، یظیغل اخم. دیکش و دستم  

. امیم زود رم یم باشه-  

 آسه. رسوند بود باز که یاصل در به رو خودش د،یدو رو اطیح یها فرش سنگ.  کرد رها رو دستم

حتما. شد وارد آسه  

 سالن یتیجمع اندک حاال نبود یکس ها پرسنل و پدرش و آتش جز که یا خونه بود، کرده تعجب 

.بودن داده لیتشک رو  
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. گذشت یا قهیدق ده حدود  

 باال و گرفتم نیزم از رو نگاهم هیثان چند از بعد. گشتم یم بر رو رفته راه و زدم یم قدم آروم

.شدم چشم تو چشم در یجلو نگهبان با. دمیکش  

!.ن؟یهست خانم منتظر-  

:گفتم و کردم نگاهش یجد  

.ستمین یکس منتظر-  

.زد یتصنع لبخند  

. دیش یم خسته رونیب داخل دیبفرمائ خب-  

:دادم جواب و زدم یلبخند خودش مثل  

.برس کارت به د،ینباش خسته شما-  

. شد مشغول و کرد یزور تشکر لب ریز  

 تا گرفتم یم دیند هم باز اگر بود دهیکش ساعت مین به. نکردم تحمل آخر دسته و انتظار هم باز

. رفت یم ساعت ها ساعت  

.یورود دم رسوندم رو خودم زود و کردم تند قدم مشت یدستا با  

 یرو یحال در آرتا دمید که برداشتم گام آروم.  بودن ییرایپذ سالن داخل هم مهمون تعداد همون

 قرمز یچشما و اشک از کرده پف صورت با آتش. بودن گو و گفت گرم باهم بود نشسته آتش یپا

.  بود صحبت مشغول  
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 در و داشتن دست به قرآن بودن یک شناختمینم که یتعداد هی بودن نشسته من به پشت مهمونا

.خوندن یم قرآن لب ریز بودن نشسته مبل یرو هم کنار که یحال  

. برداشتم گهید قدم دو  

 گوشش کنار. گرفت بغلش تر محکم آتش اما نییپا ادیب آتش یپا از خواست. افتاد بهم چشمم آرتا

.شد بلند خودش و گفت یزیچ  

:گفت یکمرنگ لبخند با مهمونا به رو و  نشوند خودش یجا رو آرتا  

. براتون ارنیب یچا گم یم االن دینخورد که هم نهار-  

.بهم شد رهیخ سرد نگاه با. اومد کمینزد و کرد گذر کنارشون از رکانهیز و  

.ایب دنبالم-  

 که بگم یزیچ خواستم کشینزد رفتم کالفه. ستادیوا یورود کینزد پله ریز و شد دور سالن از

:گفت زودتر  

 دونم یم هم نیا و نداره یمعنا چیه ارتباطمون دونم یم م،یندار باهم یتیسنخ چیه دونم یم-

... اما بود گذشته یبرا بود یهرچ اگر  

:داد ادامه غضب با  

 درک و فهم یا ذره اگر چهلم تا امروز یبرا پس دونن یم شوهر و زن چشم به مارو مهمونا نیا-

 کشش مغزم وجه چیه به. کنم یم طالق به اقدام تو از زودتر خودم اون از بعد کن تحمل یدار

. ستین شوهرم چرا که ارمیب لیدل و بدم حیتوض تک به تک بازار آشفته نیا تو که نداره  

:گفتم بهش کردن نگاه بدون. فشردم هم یرو حرص با رو چشمام  
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کال-  

 من از یخوا یم یچ. یبگ طالق و ییجدا از همش یدار دوست انگار ینیب یم رو من هروقت 

!.؟یکن یم مکرر تکرار انقدر که یبشنو  

.زد یپوزخند  

 تونم ینم! ست؟ین مشخص. یا زننده و حیکر برام اندازه همون به چون! نداره دنیپرس نیا-

.... .تیجنا چه کنار نمیب یم یوقت کنم تحملت  

.نره باال صدام کردم کنترل رو خودم زور به. بده ادامه ندادم اجازه  

 همه اون با نه؟یا ریغ. آوردم یم لیدل دیبا هم من و خودت گفت؟ پدرت به یک تکار،یجنا من-

 تو پتک مثل رو نیا انقدر پس داد یم جون بود هم یسالم آدم هر اومد بهش که یفشار حرف

. یبود اش جرقه تو بود ماجرا نیا شیآت من اگر. نکوبون سرم  

:گفت گرفته یصدا با. زهینر اشک کرد یم یسع. دیلرز اش چونه  

! ها؟ ؟یدینرس دادش به آخر یها قهیدق مرا تو اما نامرد کردم من که بود یغلط باشه-  

.کنه درک تونست ینم رفت باال لبم کنج  

 سر دیشا اتاق از اومدنم رونیب و حالش اون از یزنیم حرف ازش یدار تو که یپدر اون نیبب-

 از که یفشار همه اون با اون از زودتر اگر یکن یم فکر. گذشت یم قهیدق هفت تا پنج جمع

 اگر اما بسوزم پاش بخوام که نکردم یکار من موند؟ یم زنده بود شده وارد بهش حرفام دنیشن

. یخواست خودت و یشد باعث تو مقصره حرفه حرف  

:دیغر و گرفت مشت تو رو ام قهی  
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 بگم؟ بابا به رو زیچ همه بخوام که رسوند بد حال از درجه نیا به و من یشعوریب کدوم آخه د-

 چرا ؟یریگ یم دهیناد امیبدبخت تو و خودت نقش انقدر چرا شه؟ زیلبر صبرم شد باعث یک

 کنه؟ یم ات خفه داره وجدان عذاب البد ها؟ ؟ینکرد یکار تو که یکن حیتوج رو خودت یخوایم

البد؟ وجدان عذاب از یریمیم یدار  

 حرص، غم،. کنه برخورد شه یم خنک دلش که طور هر دادم اجازه. فشردم هم یرو رو دندونام

. رهیبگ آروم من سر یتالف با تونه یم فقط دونستم یم بودو گرفته رو وجودش تمام یناراحت  

!.آره؟ یگرفت سکوت روزه گهید ؟ید ینم جواب چرا ه؟یچ-  

.گرفتم داشت فاصله سانت کی که چشماش به میمستق سرش باال از رو نگاهم  

 ستمیس به من! مقصرم من یبگ یخوا یم بگم یهرچ بهت؟ بگم یچ پره دلت که تو بگم؟ یچ-

. بگم یچ. کنن تیهدا قلبش به رو حمله که دادم دستور پدرت یبدن  

.عقب داد هلم و فشرد نهیس یرو رو ام قهی نفرت با  

:گفت یچندش با و دیکش بهم رو دستش  

 یم حس که کردم دایپ نفرت ازت انقدر. یشرمندگ و شرم جز! یبگ یچ دیبا که یبدون دمینبا-

  فنیکث دستام االن کنمیم حس ینجس برام کنم

... یحت  

.کرد بغض  

 و اهیس آدم هی خودمم داشتم بهت که یا شده  نینفر عالقه و بودن بخاطر من کنم یم حس-

. گرفتم دیند خودم یب عالقه سر اما اوفته یم اتفاق نیا دونستم یم که کثافتم  
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:کرد دیتاک و سمتم شد براق  

!.یواه عشق و عالقه سر-  

.زدم یشخندین  

.بود هوس و نبود عشق که یدار قبول یعنی آها-  

. کرد نگاهم رهیخ اش چهره تو یحالت بودن مشخص بدون  

 نیا شکستن به حاضر چکدوممونیه که نیا بدوم هیثان چند از بعد. بهش شدم رهیخ منتظر

.دمیشن کنارم رو آرتا یصدا. باشه سکوت  

.داداش؟-  

. سمتش برگشتم  

. شد من ریتقص نکن، دعوا و یآبج-  

 آروم برد یم سالن به خودش همراه که یحال در و گرفت رو آرتا آزاد دست یزور لبخند با آتش

:گفت بشنوم خودن که یطور  

 و یبدخلق از که کن درست بچه نیا با رو رفتارت اما ستمین تیزندگ تو من نیا از بعد-

 که رو حضورش دارخ من یناراحت غصه از االن یحت و داره یم برش ترس تیشگیهم یپرخاشگر

!. رهیگ یم گردن بود خودم قصد  

 یم یرو ادیز داشت. کنم قبول رو ربط یب حرف نیا تونستم ینم. دادم فشار هم یرو رو چشمام

. رمیبگ دهینشن کردم یسع و دمیکش صورتم به یدست. کرد  

:گفتم بلند بودن نداشته قدم دو و کردن پشت  
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.آرتا؟-  

.برگشت  

فعال-  

.میهست نجایا   

  دمیکش یقیعم نفس. گذروندم نظر از رو رفتنشون. کرد یتشکر لب ریز و زد یینما دندون لبخند

. اتاق سمت برداشتم قدم بود انفجار مرز در سوال از که یمغز با و  

. بود فوآد. کردم نگاه. شدم یکس حضور متوجه کنارم هیسا  افتادن با فشردم که رو در رهیدستگ

.نداشتم گفتن یبرا یحرف  

 من از همه ییجورا هی اما کنم صحبت یکس با خواست یم دلم. اتاق داخل رفتم و دمیدز و نگاهم

. بودن گردونده رو  

 که نبود یصحبت هم اما بود یخال هم گهید یجا هی روش به رو. کتابخونه کنج یصندل رو نشستم

.کنه پر رو گاهیجا اون  

. شدم یم قضاوت شکل همه به و طرد همه از  

.افتادم گذشته ادی  

 گفت ؟یکرد یم کار یچ برد یم نیب از رو ات خانواده یکس اگر دمیپرس که زمان اون آتش خود

. رهیگ یم رو انتقامشون  

 دل دو چون ندادم انجام دیبا که اونطور که هرچند بدم؟ انجام رو کار نیا که نبود حقم من مگه

. داد ینم تیرضا ییجورا هی دلم و بودم  
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 اشک باعث درسته بودم کرده زیلبر رو صبرش درسته درسته،. بود اتفاق نیا مسبب خودش آتش

 یم پدرش یبرا غم و آزار یزیچ بخواد اگر که نکرد فکر یا ذره اما درسته نایا همه بودم ختنشیر

!.مونه  

. دیپر باال هام ابرو. خورد در به یا تقه  

.حضورش به داشتم ازین اما ناراحت گفت شهینم فوآد دنید و در شدن باز با  

.؟یکن یم نگاه چرا گهید داخل ایب-  

. کمینزد اومد و بست رو در. کرد یزیر اخم  

. نیآرت شم همکالم باهات یحت بودم کرده داغ و دستم پشت-  

.نکردم تحمل. شدم یعصب  

. نزن سرم تو رو من با بودنت کالم هم منت برو ؟یینجایا چرا یش همکالم یخوا ینم-  

.سرم رو زد آرون و داد تکون تاسف رو از یسر  

. ها بچه مثل-  

:داد ادامه  

 فقط وضع نیا تو دونم یم نمیا و متنفرن ازت همه یکن یم فکر یدار که یحس االن دونمیم-

... اما رفاقت سال چند از بعد دستمه اخالقت همه. یکن صحبت یکی با الزمه  

.سمتم شد خم و گذاشت ام شونه یرو رو دستش  

. رهیبگ و یکس جون که شهینم ظالم انقدرم من قیرف-  
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 بلند.زدم پس ام شونه یرو از رو دستش و کردم مشت رو دستام. کرد ورم گردنم رگ. شدم داغ

:گفتم  

اصال ؟یبود شب اون تو فوآد د؟یکن یم قضاوت چرا-  

 که یا برنامه و قصد خودم کاش یا مونمیپش آقا. منم باعثش گفته فقط گفته؟ بهت یزیچ آتش 

. بوده آتش خود یاصل مسبب که یوقت نه اما بودم قاتل موقع اون کردم یم یط و داشتم  

. باش آروم خب-  

. روم به رو نشست  

کن حمیتوج. نمیبب بده حیتوض-  

. زدم گره هم تو رو انگشتم  

. یصندل به دادم هیتک. بود شده گس و تلخ تیعصبان و حرص شدت از دهنم  

 از دمیکش یم دست دمیشا.... دیشا! نطوریا نه شکل نیا به نه اما درست رهیبم پدرش بود قرار-

. کار نیا انجام  

.دادم  سوق فوآد صورت به زیم از رو نگاهم  

 خونه، امیب گفت بهم ممکن لحن نیبدتر با آرا مهبد. خورد زنگ میگوش بودم، کار سر خودم اما-

 هی و نداده حیتوض کامل که گفت آتش دمیرس یوقت!. آب رو شده ختهیر ام پته که بود مشخص

قتایحق یول گفته ییزایچ  

 قصدم که نیا و خورده دستم از که یکتک و عذاب و یزور ازدواج جز بود نگفته رو زیچ چیه 

!.انتقامه  
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.داد  باال رو ابروش یتا هی فوآد  

!.بوده آتش مسببش یگ یم یعنی-  

:داد ادامه زیر یچشما با  

. یچونیبپ جور هی بازم یتونست یم بود تو به اگر نیآرت یمارمولک تو-  

.زدم یپوزخند  

.کرده باز براش ماجرارو چقدر آتش بفهمم که بود یدرصورت نیا-  

:گفت تمام یالیخیباب  

.بگو رو اش ادامه یچیه که جا نیا تا خب-  

.کردم نگاهش کالفه  

 حالت از اتاق داخل رفتم که ام یوقت بود حساس دخترش رو یکاف اندازه به! ؟یچ اش ادامه-

 تمام با کردم یآور ادی رو شیپ سال چند منم دیپرس ازم .اس آشفته چقدر بود مشخص اش چهره

 قاچاق کار گفتم بودم من زد یم ضرر و دیکش یم سرک اش کارخونه تو که یاون گفتم. اتیجزئ

 یچیه که ترک حرفا نیا نیسنگ فشار از بود سنگم بگو خودت!. بوده من یزیر برنامه با دخترت

. اون به برسه چه. شد یم پودر  

:گفت متفکر  

.شد؟ بد حالش یدید یگ یم یعنی-  

:دادم جواب و کردم یمکث  

. شد یم کبود شتریب روش و رنگ گفتم یم شتریب یچ هر ش،یصندل از افتاد آره-  
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:گفت و زیم سمت شد خم  

.؟ینکرد یکار و یدید خدارو بنده رفتن لیتحل یگ یم یدار یعنی-  

 من اول مجرم که کردم یم شک داشتم کم کم. کردم براندازش جمع افهیق با شد باز هم از اخمام

:دیچیپ اتاق تو فوآد یصدا. زدم یچرخ اتاق دور یعصب و  شدم بلند جام از. بودم  

.شد؟ یچ-  

:گفتم بلند شد یم بسته و باز خشم شدت از مینیب یها پره که یدرحال   

 و یپرس یم ینطوریهم یدار بازپرسا مثل شد؟ یچ یگ یم بازم حال نیا با شد؟ یچ و یچ-

 نیا یکس اگر کن تصور خودت تو! خدا؟ بنده یگ یم کرد تباه و عمرم تمام که یکس به آخرشم

  ؟یچ آورد یم تیزندگ سر رو بال

بگم؟ رک-  

.دادم تکون آره نشونه به رو سرم  

:گفت و کرد نگاهم یجد  

. کردم ینم چهیباز و دختر به گرفتم یم هم اگر اما گرفتم ینم انتقام وقت چیه-  

 کف و دمیکوب بهم رو دستام. داد یم یعقل از دور جواب نیچن دمیبا!. محض دروغ. خنده ریز زدم

.زدم  

 یم انتقام گفت خودش دمیپرس رو سوال نیهم آتش خود از کار نیا از قبل من! تو یریدل چقدر-

!؟ید یم من به و جواب نیا یدار تو بعد رهیگ  

:گفت یتلخ لبخند با  
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 به یکار گهید که کرد داغ و دستش پشت بار هر که ام یهمون من یول داره فرق آدم با آدم-

 و اوردین طاقت دلش اما ادین ینام نیآرت طرف که داد قول امروز نیهم داشت و باشه نداشته کارت

. آدمم همون من اومد  

:دادم جواب حوصله یب  

.من نه بود گهید یکی از اشتباه کار اول د،یدون یم مقصر و من اگر که نهیا حرفم خالصه-  

!؟یچ دینگز ککت بدش حال از بعد یوقت-  

 من که یعذاب و تاشیجنا از نکردم، فیتعر براش یشبستر کرد نیحس داستان فوآد؟ یگیم یچ-

 بابت یتوق به یتق که اون به چه شه یم مختل روانش یعاد آدم. گفتم دادم آتش به اون بخاطر

 تا اونور نوریا قهیدق پنج. سرش باال دکتر و شد یم یبستر اتاقش تو کارخونه کیکوچ مشکل هی

 باعث یچ اما مجرم من باشه! مجرم؟ شدم کردم رهاش اتاقش تو بد حال تو چون دتشبر مرگ

 گذاشتم؟ دستش کف و زیچ همه رفتم من که شد یچ حرفام، بده؟ دست بهش حمله شد

!.بهت؟ بگم یجور چ گهید. آتش بگم؟ رو زیچ همه شدم مجبور که دیفهم کجا از اون خودش،  

بایتقر مورد نیا تو-  

... .اما دیمقصر برابر دو هر   

.سمتم گرفت  رو اش اشاره انگشت که یحال در و باال آورد رو دستش  

. یمقصر شتریب برابر صد تو یکرد که یکار همه اون با-  

واقعا گهید  

:گفتم یمصنوع لبخند با. بود شده طاق طاقتم   
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 هی سر رو شم خراب عمد از که ام یجنون و یروان آدم هی رسونم یم آزار لیدل یب من باشه باشه،-

.بشنوم یزیچ یحت و بگم یزیچ خوام ینم گهید. باشه خانواده  

. شد بلند جاش از  

. ستین نطوریا هم شهیهم یکن قبول که بهتره اما  بشه داده تو به تام حق یدار دوست همش تو-

 یم کمکت یلیخ بده رییتغ رو اخالقت ذره هی شده که خودتم بخاطر خوام یم ازت یول رمیم من

!.کنه  

 رفتنشمطمئن از شدنش دهیکوب و در تقه دنیشن با.  بره تا موندم منتظر بگم یزیچ که نیا بدوم

. شدم  

. شکوندم حرص از و فشردم مشتم تو رو خودکار ز،یم سمت برداشتم ریخ  

  

 

*** 

 آتش

 محبت و منت بدون که میزندگ مرد نیاول کنم باور تونستم ینم. دمیکش سرد سنگ یرو و دستم

. شده دفن خاک خروار هی ریحاالز داشت دوستم شیقلب  

:دمیکش دمینال پر یچشما با. کرد یم خون و دلم سنگ یرو اش شده هک اسم  

 خواب هی زیچ همه نمیبب و شم داریب خواب از که کردم آرزو روز چهل هر و گذشت روز چهل-

.کنم باور رو موندم تنها و تک خواستم ینم!بوده  
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.افتاد سنگ به دهیچسب گرفته خاک نهییآ به چشمم  زدم یهق  

تماما و گود یچشما رفته، تو الغر صورت  

 شیش!. نبود شمیپ ماه شیش با اسیق قابل جوره چیه خورده ترک یلبا و دهیپر رنگ چهره قرمز، 

... و شدم اهپوشیس  خوردم، رودست اما بخوره رقم گهید جور هی بود قرار که یماه  

.هیگر ریز زدم و خاک رو گذاشتم و میشونیپ  

 نیچن من پدر که کنم یم دایپ نفرت خودم از من که بزرگن انقدر گناهات من، مرد یکرد گناه-

.پناهمه شهیهم که یمهربون یبابا همون قلبم ته بازم تو اما باشه کرده ییخطاها  

 یدار دوست و آتشت که تو اما بابا رفت گذاشت تنهام نداشت دوستم که مامان پاشو، پاشو، گهید 

.ندارم و چکسیه حاال نیبب بابا دارم و هوات یگفت یم ادتهی  

.دل ته از  ختم،یر یم اشک و زدم یم زار  

:کردم زمزمه آروم و سنگش به چسبوندم رو رخم  

 ینم. شده دفن خاک خروار هی ریز که یهست یگل همون من یبرا یباش خار هم یهرکس یبرا-

.ببخش رو من اما یناراحت دستم از چقدر دونم  

.کردم احساس سرم پشت رو یکس حضور کیکوچ نهییآ داخل از دمیکش باال که رو سرم  

.بود نیآرت. برگشتم  

 قدم دو و دمیکش یدست بود شده یخاک که رو لباسم. شدم بلند جام از و دمیکش صورتم به یدست

:گفتم نمونیب یمتر دو فاصله تو و کشینزد رفتم  

!.؟یکن یم کار یچ نجایا بله؟-  
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. انداخت قبر سنگ به نگاه هی و من به نگاه هی  

.یخور یم یکیتار به هست عصر کهینزد دنبالت، اومدم-  

.کردم براندازش یکالفگ با  

 یک رمیگ یم میتصم خودمم باشم نجایا مراسم بعد خواستم خودم. یکن یآور ادی ستین الزم-

.یبر یتون یم. برگردم دیبا  

:دیچیپ صداش هیثان چند از بعد و زد یچرخ بیج به دست  

؟یکن تمومش شه یم-  

:دادم جواب رفته باال یابروها با  

لطفا بزار راحتم برو داره؟ یربط توچه به کردنم شروع ای تموم بدونم شه یم-  

. برداشت یقدم چند و انداخت ریز به سر. گرفت دندون به رو لبش گوشه  

 و کن فکر یمنطق. من نه یبود تو باشه هم یمقصر اگر چون ستین هم پدرت مرگ از مشکل-

 پرخاشت نیا اما. شد ینم یکس مرگ باعث نگفتنت دیشا که یکن یم درک یبفهم اگر. من به نپر

. کنم ینم درک رو  

واقعا. شه تموم حرفش تا موندم منتظر نهیس به دست. کردم تر زبون با رو لبم  

 چه که کرد ینم درک دم؟یکش یدرد و عذاب چه من دوست ینم خودش بود؟ کرده یفکر چه 

واقعا بود؟ آورده روانم و  روح به یفشار  

. داشت سوال یجا   

.شد؟ تموم حرفات-  
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.کرد نگام یناراحت با  

. آره-  

:گفتم محض یسرد با  

....فقط یدار من از محبت توقع که نگو همه اون با. نهیا علت ازت، متنفرم نفرت،-  

.صورتش به شدم رهیخ  

واقعا که عجبم در-  

!.توعه؟ برادر آرتا   

.قبر سنگ رو دیکوب ضرب دو قرمز صورت با کرد، مشت رو دستاش  

 بار کی یحت من ؟یدار من از یتوقع چه گرفت ازم رو پدرم و مادرم شده خاک ریز نیا که ینیا-

 یریگ یم رو ات خانواده خون حق که یگفت. یداد تیرضا انتقام به خودتم اما دمیپرس ازت هم

.زهرمار شدم برات من االن بعد  

.نکردم تحمل. شدم یعصب خودش مثل  

 کنه؟ یم تتیاذ داره یچ آخه؟ هیچ حرفت گهید. یرسوند سرانجام به رو یخواست که یکار حاال-

.ناخواسته چه خواسته چه یدیرس هدفت به تو ؟یریبگ انتقام یخوا یم بازم رفتارم؟  

.هیگر ریز زدم و سنگ کنج نشستم  

.؟یخوا یم یچ-  
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. دیکش یم بلند ینفسا و شد یم نییپا و باال غضب شدت از اش نهیس قفسه  

  تمومه؟ گهید پس-

 حال یول یچ ای بود هیگر فرط از دونستم ینم. داد دست بهم یخفگ حس. کرد ینیسنگ ام نهیس 

. نبود یخوب  

.سمتش دادم سوق رو نگاهم هیگر از سیخ چشمام  

.ه؟یچ حرفم یکن یم فکر-  

.بزنم یحرف تا موند منتظر. داشت اضطراب نگاهش  

.دیچک چشمم گوشه از اشک قطره  

.تموم-  

 بود شده مچاله یچ ای بود یناراحت از دونمینم اش افهیق که یحال در و داد تکون تند تند رو سرش

:گفت یجد  

.بودم دهیفهم اشتباه من. یلیما خودت طور هر باشه،-  

 و یچ گفتم یم  دادم؟ یم کش بحث نیا. بگم یچ دونستم ینم یعنی. کنم صحبت تونستم ینم

 مخالفش که دادم یم نشون یواکنش اگر!. بود یم مهم اونقدر دینبا هم من یبرا ؟یدیفهم اشتبا

.خیم به بار هی زنه یم نعل به بار هی آتش گفت یم خودش شیپ باشه  

. نهینب رو اشکم تا انداختم ریز به سر و قبر سنگ به دادم هیتک رو دستام  

 از که قهیدق چند از بعد. رفت جونم از یقسمت انگار کنارم از شدنش رد و کنارم هیسا افتادن با

 لب ریز و ختمیر یم اشک آروم یصدا با. قبر سنگ کنار دمیکش دراز آروم. شدم مطمئن رفتنش
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 و برداشتم و خاک از یمشت. گذشت یم ذهنم تو که یزیهرچ از کردم یم زمزمه ها وونهید مثل

.کردم رشیسراز چشمم یجلو  

 و عذاب یزندگ یمعن اگه ،یبخش یم خاک نیهم به مارو دوباره و یدیآفر خاک نیهم از ا،یخدا-

 یم ؟یدیآفر چرا اما خدا کفره دونم یم آرامشه به دنیرس یبرا مرگ یآرزو روزاش تمام اگه ذلته

 مجون چرا یدید و میبخت اهیس زودتر که تو روزه اون شاهد سرت باال یخدا یروز هر از زودتر گن

!.؟ینگرفت و  

.دمیکش باال رو مینیب  

. کرد یگِل و خشک خاک که شد یم روونه صورتم از یاشک چنان  

 پاک و روش دمیکش رو دستم. شستم پنجم بار یبرا رو سنگ و برداشتم رو دبه. شدم بلند پهلو به

.کردم  

 دوست، حضور بدون یحت تنهام خونه اون تو که هیشب نیاول امشب. بزارم تنهات خوام یم بابا؟-

... .ای آشنا  

:دیلرز ام چونه  

 التماسم و دارم دوستش دونست یم که یمرد از من توقع اما بابا ینکرد گناه کم توام. دومادت ای-

 رهات که نیا نه برسه دادت به حالت اون تو  که بود نیا نزنه یبیآس بهت که بود نیا تنها ازش

 یم خدا اما ظاهر به نه دیشا کردم یم پرستشش که بود بت هی مثل برام اون و بنده شدم من. کنه

 دختر یگفت یم ،یکرد یم نگاهم اخم و تیجد با یبود اگر دونم یم!. خبره چه قلبم تو که دونه

. بخوره بهت انگشتش یحت دم ینم اجازه و ستین حماقت اهل من  

.کردم ام شونه زونیآو رو سرم  
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 حق فقط دخترش عنوان به و کنه یم ییروا فرمان اش یچوب یصندل رو باز بابام دمید یم منم-

.داشتم چرا و چون یب اطاعت  

 یم تصور مطلق اهیس قدر همون رو ام ندهیآ  که بود یا اندازه به قایدق هوا یکیتار کردم بلند سر

.کردم  

 از گرده و خاک رفتن نیب از یبرا یتالش اما شدم بلند جام از کم کم. گرفتم دست به رو فمیک

.نشم زیتم تکوندن هی با که بودم زده غلت خاک و گرد تو یانقدر. نکردم یتالش لباسم یرو  

.کنم اقدام طالق یبرا رفتم یم دیبا فردا. شدم دور مقبره از قدم چند با  

 

 هی ذاشتم یم دست رو دست من اگر ای داد یم طول نیا از شتریب ای موندم یم نیآرت منتظر اگر

. کرد یم فکر الشیخ به گهید جور  

 چشم با رو بابا دفن محل چشم با ادیز فاصله اون از شدن سوار از قبل و برداشتم رو نیماش چیسوئ

:گفتم آروم و زدم یتلخ لبخند کردم، دایپ  

. رهیبگ رو جات تونه ینم کس چیه وقت چیه که یگاه هیتک همون برام تو ،ییبابا بخواب آروم-  

.بودم دهیخشک اشکم چشمه  

.کردم حرکت خونه سمت رغبت یب و کردم روشنش ن،یماش داخل نشستم محض یدلتنگ با  

 

*** 



 

 

Page | 539 

 تک تک که یخاطرات مرور. گذاشتم جاش سر رو خودکار یخستگ با و بستم رو خاطراتم دفتر

!.  بود بابا مرگ ش،یپ سال کی نشیتر تلخ اما ینیریش هم و داشت یتلخ هم بودم کرده ثبتشون

. نرفت نوشتنش به دستم گهید کردم ثبتش که هم یوقت  

.دمیکش یقیعم یا ازهیخم  

.خدا شکرت-  

 کی نیا تو که ییجا سمت برداشتم زیخ کردنش خاموش از بعد. خواب چراغ سمت بردم دست

 شد یم که ییجا تنها. بردم یم پناه بهش ییهرجا از شتریب روز پنج و شصت و صدیس تو سال

.بود شاهد و اشکم شبا شتریب که نرمم بالش و تخت .ینترس و یکن ودل درد ،یزیبر اشک  

. خورد زنگ میگوش که بکشم دراز اومدم  

.باال رفت ابروم یتا هی  

.انشاهلل رهیخ-  

.بود محل یب خروس مثل. دختر نیا دست از. شد باز خنده به لبم اسم دنید با  

.دادم جواب  

.مایس جانم-  

.فوآد گهید نکن عه-  

. ذاشت یم سرش به سر داشت فوآد باز. اومد کش شتریب لبم  

  آتش؟-

.جونم-  
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.آتش الو نکن، تیاذ مایس جون فوآد-  

.دمیخند  

.بگو بگو-  

 پنج هم رو مونینامزد چون یبش ناراحت دمیترس دفعه هر اما بگم خوام یم اس هفته کی نیبب-

.شدم ناراحت یلیخ من و یایب ینتونست تو و میگرفت شیپ ماه  

.کردم یاخم  

. نینچ یکبر یصغر انقدر بگو بگو،-  

:گفت یکوتاه مکث با. دیکش یقیعم نفس  

. یایب دیبا و مهیعروس فردا-  

.بهش شدم رهیخ و دمیکش عقب رو یگوش درشت یچشما با  

:باال رفت صدام  

!.ته؟یعروس فردا-  

:دیکش داد بلند من مثل  

 گهید گذشته هم عمو فوت از سال کی. زنم یم هم به رو یعروس یاین اگر یول مهیعروس فردا آره-

.ستین زیجا یا بهونه  

.شد جمع ام افهیق  
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 که نیا بعد نطورهیهم االنم نبود خوب میروان یروح اوضاع موقع اون د؟یسف چشم یا بهونه چه-

.؟ینگفت زودتر چرا  

.کرد ذوق  

.؟یایم یعنی-  

.بپوشم؟ یچ فردا من کوفت و یایم یعنی-  

.   دمیخند و دادم تکون سر تاسف با. دمیشن هم رو فوآد اعتراض یصدا که دیکش یبلند غیج

. نبود بشو عاقل وونهید دختره  

.شدم یجد. شد جمع ام خنده نیآرت آوردن ادی به با   

ما؟یس-  

.جون؟ ما؟یس دل جون-  

.هست؟ اونم-  

.ه؟یک اون-  

.کردم یا قروچه دندون  

. گم یم و یک یدون یم خوب راه اون به نزن و خودت-  

.ن؟یآرت-  

:داد ادامه که ندادم یجواب  

... .ینم دعوت رو نیآرت اگر بود انتظار از دور یلیخ یبخوا و راستش-  
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:گفتم آروم و زدم یزور لبخند  

... .اما نهیبب شیعروس روز رو دوستش داشته حق هیحرف چه نیا زمیعز نه-  

:دمیشن رو نگرانش یصدا  

!.اما؟-  

.ستین زیجا من حضور دونست یم هم خودش اما شد یم ناراحت دونستم یم  

.ریبخ شبت امینم من اما بفرستن براتون گم یم رو کادوتون زمیعز امینم-  

 و کردم میتنظ صدا یب حالت یرو رو لمیموبا. کردم قطع و ندادم فرصت بزنه، یحرف خواست

.زیم یرو گذاشتم  

. آوردن هجوم ذهنم به هم باز گذشته خاطرات  

 یبرا نیا البته اما میرفت خودمون کار یپ دو هر نبود هردومون دل باب هرچند که یطالق از بعد

. کرد یم صدق من  

 دنشید با و دزده نکنه که دمیترس یم گاه گه من و زد یم سر یواشکی اول یروزا نیآرت دمید یم

!. بود دزد کاش که کردم یم آرزو شتریب  

واقعا ماه دو یکی از بعد و گذشت  

 که یبچگ اون به آرتا یحت و دارم دوستت گفت!. تونه ینم من بدون که نیا به! کرد اعتراف 

.؟یدار یتوقع چه من از شده ات وابسته فهمه ینم یزیچ  

 به من و اومد یم هفته هر اون از بعد. نکنم توجه یا ذره حرفش به که بودم دار داغ یاونقدر یول

. بفروشم رو خونه زد فکرم به که نیا تا کردم یم ردش ینحو هی  
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 تلخم خاطرات قسمتش هر با حداقل اما فروش یبرا بزارم رو ام یپدر خونه که بود فیح یلیخ

 خارج خودم تیمالک از هم کارخونه سهام و فروختم خونه ییباال یلیخ متیق به!. شد ینم یتداع

. کردم  

واقعا فوآد. دوستام جز به بردم نیب از رو کرد یم وصل ام گذشته به و من که یزیچ هر  

.کنه جلب رو اعتمادم تونست دوباره و  کرد ثابت رو خودش مدت نیا تو   

 چون نگفته دونستم یم. بود نگفته نیآرت به رو میزندگ محل و داشت رو هوام و زد یم سر بهم

. نبود طالق بعد اول ماه یرفتارا اون از یخبر  

 وضع نیا از بودم شیپ سال چند دختر اگر دیشا. بودم گرفته ینقل یلیخ دار اطیح خونه هی

!.اضافه التیتشک بدون و ساده. بودم یزندگ نیا عاشق االن اما نداشتم تیرضا یدرصد یزندگ  

بایتقر یحت  

 دنیپوش نه دستاس به آب برخورد شستن ظرف لذت دمیفهم. بودم کرده دایپ مهارت یآشپز تو 

 با گفتم یم خونه یپرسنال تمام به زمان هی!. بودم لوس و شیتیت چقدر گرفت ام خنده. دستکش

 یم گذرم یوقت چون کنن استفاده کمتر ازش تکسیوا بد یبو بخاطر  بشورن، ظرف دستکش

!. شد یم بد حالم خورد  

. رمیبگ جانانه تیحالل رفتارام نیا از دیبا باشه که روزم هی دادم تکون سر  

 شکل هی کاش اما جا به و بود الزمم گرفتم، هم ییدرسا سال کی اون یبد همه با بود که یهرچ

.گرفتم یم درس گهید  

.برد خوابم یک دمینفهم کردم، فکر انقدر. گذاشتم بالش یرو رو سرم  
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*** 

  !.؟یصبح سر بود یک. شدم داریب خواب از اف اف زنگ ممتدد یصدا با

 نفس ریتصو تو مایس دنید با. نییپا رفتم هارو پله تند و رفتم رونیب اتاق از. شدم بلند جام از

.دمیکش یقیعم  

.ید یم جانیه آدم به هم یدار جانیه خودت هم-  

:دادم جواب و برداشتم رو یگوش  

.داخل ایب-  

. ستادنیوا روم به رو دمید کردم باز و بستم چشم کردم باز رو یورود و در. ادیب تا زدم و دیکل

:گفتم لبخند با و دمیکش یا ازهیخم  

... .ش یچ ریبخ صبحتون سالم-  

:دیتوپ و داخل اومدن. داخل داد هلم مایس  

. رفت راه هزار دلم شبید از ؟ید ینم جواب و تلفنم چرا-  

.کردم کار یچ و شد یچ اومد ادمی کردن فکر کمی با  

 ینم. گذاشتم لنتیسا رو نیهم یبرت یبزن زنگ یخوا یم باز دونستم یم راستش دیببخش-

. ارمیب نه روت به باز تونستم  

:گفت تیجد با  

 حداقل دارم توقع ازت و یهست ام ساله چند قیرف چون کنم ینم اصرار. روتم به رو بدتر که االن-

. ذارمت ینم فشار تحت اما یباش میعروس روز تو  
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:گفت مایس از دیتائ به. کردم نگاه فوآد به  

 ما با که ییروزا حرمت به حداقل چیه نیآرت ؟یکن فرار یخوا یم یک تا آتش، گه یم یجد-

. یباش داشته حضور شیعروس روز که حقشه! مایس حداقل نه هم من یداشت  

:گفت فوآد به رو مایس  

.فوآد کن صبر-  

:داد ادامه من سمت  

.؟یاینم ای یایم-  

:دادم جواب آروم و انداختم ریز به سر. دمیگز دندون به لب  

. شرمندتونم! هست یچ لمیدل دیدون یم اما امیب داشتم دوست یلیخ-  

:زد داد لرزون یصدا با رفتن قبل که بره گرفت و فوآد دست کرد بغض مایس  

 خوش بهت شتریب تییتنها با دوارمیام. گرده یبرم چون نفرست هم کادو یاینم میعروس اگر-

. بگذره  

.رفت رونیب فوآد از جلوتر  

:دمیشن رو فوآد یصدا  

. یتر راحت طور هر..... اما داشتم ازت یشتریب توقع آتش-  

:دمیکش غیج بغض با و خوردم زیل همونجا. زدم یمشت و در سمت دمیدو. بست رو در و رفت  

. نتمیبب خوام ینم نمشیبب خوام ینم. کردم یریگ چه ایخدا-  
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.کردم اعالم رو ام یینها نظر صورت هر در!. بود مراسماش به نرفتن قصدم کرد یم فکر مایس البد  

.شدم بلند جام از  

 به الیخ فکر تو فقط و کاناپه رو دمیکش دراز صبحانه خوردن بدون مسواک و صورت شستن از بعد

.گذشتم یبرم و رفتم یم گذشته تو. بردم یم سر  

 و شه ریگیپ نکنه کنه؟ کار یچ خواست یم باز دنمید از بعد رفتم یم اگر که بود نیا به فکرم

!.باشه کرده ازدواج سال کی نیا تو دمیشا دستش؟ ادیب آدرسم  

.کرد یم ریدرگ و مغزم بدتر و گرفت یم شکل مختلف ابهامات ذهنم تو  

  ساعت کی

ساعت دو  

ساعت چهار  

. بود ظهر چهار ساعت االن صبحم یداریب از اومدم خودم به  

 تو اونم شونیناراحت باعث خواستم ینم. کردن؟ یم قبول که دادم یم رو کادو چطور بودم ناراحت

. بشم شونیزندگ روز نیبهتر  

. شدم یم وونهید کردم یم فکر نطوریهم دادم تکون سر کالفه  

 دیکل. دمید یم رو گل دست ریتصو فقط سمتش دمیدو بار نیا. دمیپر جا از دوباره اف اف زنگ با

.کردم باز رو در و زدم و  

. شم گرشون نظاره پله راه قسمت رو و رونیب برم شد باعث اطیح از فوآد یصدا  

.کردم ذوق دنشید با که بود شده بایز یحد به مایس  
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.یشد بایز چقدر کنم فیتوص تونم ینم! من یخدا-  

. کرد بغض ،یشاد یجا به حرف نیا با  

 یناراحت همش. بزنه دمیند هم لبخند هی شبید از مایس خدا به ؟یحرفت همون یپا هنوزم آتش-

.بغض و  

:گفتم آروم یکمرنگ لبخند با  

. رهیگ یم... یم استرس شیعروس روز یعروس هر... هر هیعیطب-  

.باال رفت صداش تن نکرد تحمل فوآد  

 هی ای خواهر هی مادر جز روز نیا تو یبدون دیبا یدار خبر مایس یزندگ از شتریب که ییتو اما آره-

!.بده یدلدار که هست یقیرف  

 چنگ دلم به انگار. نییپا انداخت رو سرش. هیگر ریز بزنه تا بود حرف نیا منتظر مایس انگار

.کردم بغلش و نییپا رفتم هارو پله برهنه پا. دنیکش  

. دیببخش د،یببخش-  

.ارمیب جا به براش رو رفاقت حق نتونستم من. داشت حق. کردم شیهمراه اشک تو و نکردم تحمل  

 یم اشک االن بود تیاهم یب برام انقدر اگر. کن نگام توروخدا فشارم تحت منم ،یخواهر ما،یس-

. ختمیر  

.فوآد سمت کردم رو  

 ذکرم و فکر بند هی االن تا صبح از. کنه یم وونهید منم حالتون نیا. شه ینم دیکن باور تونم ینم-

.... . و شما  
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.دادم لبخند به رو جاش و زدم پس رو اشکام. دمیکش یقیعم نفس  

.ما؟یس-  

.کرد نگام سیخ یچشما با  

.گرفتم رو اشکش نم آروم  

.نکن خرابش یقشنگ نیا به. بهم زهیر یم شتیآرا نکن هیگر-  

:دادم ادامه یشرمندگ با  

لطفا. حداقل بفرستم رو کادوتون دیبزار-  

.نگفت یزیچ و داد تکون سر فقط یناراحت با مایس  

.کردم تکرار  

!.باشه؟-  

.دیچیپ فوآد یصدا  

. باشه. یدار دوست خودت جور هر با میکن اصرار نیا از شتریب میتون ینم-  

.زدم یتلخ لبخند  

. ممنونم ازتون ممنونم-  

 در، دم. رفتن یبرا برداشتن قدم. گفتم کیتبر رو شونیعروس و کردم بغل آخر بار یبرا رو دو هر

:کرد زمزمه آروم و برگشت مایس  

.؟یایب شه یم-  
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 آوردن ادی به با. گرفت دلم اراده یب. رفتن رونیب تیرضا بدون هردو و گرفت رو دستش فوآد

.نکنم شیهمراه اگر ظلمه حقش در کردم احساس مایس ییتنها  

. شدم خونه یشگیهم کور و سکوت یفضا وارد و باال رفتم ها پله از خم یها شونه با  

. کردم یم یط رو خونه یانتها و ابتدا کالفه  

.داد یم نشون رو پنج. شدم رهیخ ساعت به  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

.نه؟ ای یریم. کن مشخص رو فتیتکل آتش-  

 با رو ها پله و فشردم هم یرو رو دندونام. شد یم یتداع ذهنم تو مایس خواهش و چهره همش

.باال دمیدو حرص  

.میزندگ وضع به لعنت-  

.کمد سمت کردم حرکت میمستق و کردم باز رو اتاق در  

 انداختم و برداشتم رگال از خورد چشمم به که یراهنیپ نیاول. نه ای بپوشم یچ نکردم فکر ادیز

 نیآست سر تا بازوم  از و یخال هاش سرشونه قسمت که بلند یکارب یآب راهنیپ هی. تخت یرو

. شد یم تنگ مچ یرو و بود ریحر  

 خاتمه قهیدق چهل از بعد. شدم صورتم شیآرا مشغول و یصندل یرو نشستم نهییآ سمت رفتم

 نداشتم دوست. بود دهیکش نازک چشم خط ،ییهلو گونه رژ مات، یا قهوه رژ: شامل شمیآرا دادم

.کنم کار صورتم رو ظیغل یلیخ  
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 حاال بود نما بدن یحدود تا و جذب یحساب که یلباس. کردم عوض راهنیپ با رو ام یخونگ لباس 

. بودم شده استخوان پوست معروف قول به!. بود کرده باز جا تنم تو  

.گرفتم دست به رو یچوب شونه  

. رنیبگ حالت کمی که زدم شونه روغن یکم با آروم رو موهام  

 محکم باال به رو رو، موهام. زیم رو گذاشتم رو بود متر دو اندازه که پهن یآب روبان استند داخل از

.بستم یاسب دم و کردم جمع  

  موهام همراه رو روبان یباق اما زدم ونیپاپ گوشه از آخر و دمیچیپ بار چند کش یرو از رو روبان

!. بایز و ساده داشتم دوست رو حالت نیا و موندن زیآو  

. نطوریهم هم ستش دستبند و بستم گردنم دور رو  یدیمروار گردنبند  

 بود خوب یچ همه. افتاد زانو یرو تا راهنمیپ دامن چاک به چشمم. زدم یچرخ و عقب اومدن

.کردم پام و برداشتم رو یا نقره یسانت ده پاشنه کفش. گذاشتم سرم یرو رو رمیحر شال  

.شد بلند نهادم از آه  

. آخه برم راه شما با دیبا یجور چه-  

.افتاد زیم یرو فیرد یادکلنا به چشمم که رونیب برم برداشتم رو یآب یدست فیک  

.زدم دستم مچ و گردن ریز بار دو برداشتم رو تلخ و گرم حهیرا  

.انداختم ها پله به نگاه هی و کفش به نگاه هی جمع افهیق با. رونیب دمیدو تند ساعت دنید با  

:کردم زمزمه کالفه  

!.رفتم؟ یم راه نایا با موقع اون چطور-  



 

 

Page | 551 

.کردم فوت رونیب رو ام شده حبس نفس. نییپا رفتم هارو پله تند تند و گرفتم محکم رو نرده  

.هوف-  

.زدم رونیب خونه از تعلل بدون عیسر. برداشتم کوب وارید زیآو جا رو از رو دیکل  

.کارواش دادم رو نیماش روزید اومد ادمی که نگیپارک سمت برم برداشتم فمیک از رو چیسوئ  

. سرم رو ختنیر سرد آب انگار  

. نیزم دمیکوب رو پام و دمیکش یا خفه غیج  

!. مایس ای بود فوآد ای فقط برسه دادم به تونست یم که یکس تنها کردم؟ یم کار یچ دیبا  

 جواب کردم یم دعا دعا. زدم زنگ دوم بار یبرا. نداد جواب اول تماس تو که گرفتم رو فوآد شماره

:دیچیپ صداش که کنم قطع خواستم آخر بوق سر بده،  

.جانم؟-  

. دادم قورت رو دهنم آب  

. فوآد سالم.. س-  

.شده؟ یزیچ جانم-  

:گفتم یناراحت با  

.امیب چطور دونم ینم کارواشه نمیماش من فوآد-  

.ببنده نقش لبام رو یلبخند شد باعث یگوش پشت اش خنده یصدا  

. دنبالت فرستم یم رو یکی نباش نگران باشه. یایم دونستم یم -  
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.باشم اف اف زنگ منتظر باال برم ندارم حوصله اطمیح تو رونیب برم بزن زنگ بهم نجایا دیرس-  

.کرد قطع و گفت یا باشه  

واقعا که بعد قهیدق ستیب حدود  

حتما که کردم شک میگوش زنگ با. نکردم ییاعتنا. اومد نیماش بوق یصدا دوبار بودم شده کالفه   

. زد بوق که هست ینیماش همون   

.بله؟-  

.... .فقط دیرس آتش-  

.کردم یاخم  

.فقط؟-  

:داد جواب و کرد یمکث  

.برو یچیه-  

 به رو خودم عیسر یلیخ. رونیب رفتم و کردم باز درو. برداشتم قدم تند و کردم قطع و یگوش

ه که کنم باز رو نیماش در اومدم. رسوندم نیماش  

.اومد آشنا کردم حس  

. شم خفه تیعصبان از بود مونده کم اومدنش نییپا با پنجره، یدود شهیش رو زدم  

. کردم گرد عقب رو رفته راه و پنجره لب دمیکوب رو مشتم  

:بلندگفت و شد ادهیپ نیماش از  
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. نیبش ایب ندارم، تیکار-  

:گفتم برگشتن بدون  

اصال من ؟یایب تو گفت یک-  

 بعد هست یچ یبرا اومدنم رید علت دونن یم خوب خودشون فرستادن؟ چرا تورو فهممینم 

. امینم من دنبالم؟ فرستادن و علت خوده  

 یرو یدست لحظه همون که قفل داخل چرخوندم. کنم باز و در برداشتم رو دیکل فیک داخل از  

.نشست دستم  

.ارین در یباز بچه. ندارم تیکار نیبش ایب گفتم-  

:گفتم ضیغ با. دمیکش عقب رو دستم  

.نزن دست من به-  

. برسونمت نیبش ایب-  

.شد بلند صداش در شدن باز با که فیک داخل بزارم خوام یم کرد فکر. دیکل سمت بردم دست  

.؟یکِ تا! خونه داخل بچپون و خودت برو کیکوچ یها بچه دختر مثل-  

:گفتم بلند مهین یصدا با و سمتش برگشتم  

  سخته؟ درکش انقدر نگاه یحت! کنم نگاهت ندارم دوست اصال من هان؟ ؟یایب تو گفت یک-

!.؟یکن نگام یتون ینم یحت بعد یزن یم غر یشد رهیخ چشمام تو صاف صاف-  

.شدم یعصب شتریب  
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. یکرد میعصب االن نگو پرت و چرت-  

:کرد تکرار  

.کنار بزار رو یلجباز ایب-  

. رونیب کشوندتم خونه از و گرفت محکم و بازوم که ببندم و در خواستم  

  ؟یکن یم کار یچ-

 رها یبرا و ستادمیوا جام سر. نیماش سمت کشوندتم یم نطوریهم بهم توجه یب و بست و در

.کردم تقال دستم کردن  

 زور به که نداره یربط تو به امیب خوام ینم دیشا من متنفرم تیمردساالر نیهم از نیبب. کن ولم-

.؟یدیفهم. یببر و من  

.صورتم رو شد خم  

 دهید و من اما هست یعروس به رفتن یراض طرفم دونمم یم. نکردم زور رو یکس دونم یم-

.دهیترس  

.کردم یظیغل اخم  

 بخواد دادنش دست از که یگذاشت برام یچ ؟تویزن یم خودیب حرف چرا بترسم؟ یدار یتووچ-

!.بترسونه؟ و من  

.دیکش موهاش نیب یدست کالفه و کرد رها رو بازوم  

 و من خواستن ینم هم اول اون از ها چارهیب اون ارمتیم که دادم قول بهشون من وفتیب راه-

.بفرستن  
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.؟یاومد چرا-  

:گفت آروم و کرد نگاهم  

. خانم دم یم حیتوض نیبش نیماش داخل برو بفرما-  

. بودم مونده یراه دو نیب. نه ای برم دونستم ینم  

.ندارم تیکار-  

.دمیکوب هم به محکم درو و نشستم شاگرد یصندل. کردم نگاهش حرص با  

بایتقر سرعت با و نیماش داخل نشست  

:دمیشن رو صداش بعد قهیدق پنج حدود.  کرد یط و ریمس یادیز   

.برسونه؟ تورو خواست یم دهیرس دوران به تازه هیرنگ جوجه اون-  

.کردم نگاهش یسوال  

.؟یگ یم و یک-  

.زد یپوزخند  

. راه اون به نزن و خودت-  

:کردم تکرار بلند  

.؟یگیم و یک گمیم-  

:زد داد من از تر بلند  

!. داره دوستت که یشعوریب همون-  
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 بعد که مایس کار محل تو همکارا از یکی بود ینور سپند به منظورشون دمیفهم کردن فکر کمی با

 اون وجود با  مایس هم و فوآد هم زمان اون از و گفت و نظرش مایس به از کارش محل تو دنمید از

. کنم شروع رو دمیجد یزندگ بهتره که کنن یم تکرار سره کی  

:گفتم نیهم یبرا بودم نکرده فکر بهش هم یجد اونقدر یعنی اومد ینم بدمم نداشتم، دوستش  

خب؟-  

.دیخند  

!عالقه؟ و عشق یپا بزارم رو خب نیا خب؟-  

.شدم رهیخ رونیب به پنجره از  

. کن فکر یدار دوست هرجور-  

. میکن تصادف که االنه کردم یم حس لحظه هر که روند یم تند انقدر و برد باال رو سرعتش

.دادم جلوه تفاوت یب اما کنم یاعتراض من داشت توقع کار نیا با بودو یعصبان  

 چند انگار که دیکش یم ییال چنان. هیگر ریز زدیم شک یب بود جام یهرک و وحشتناک واقعا

. بود داده انجام کورس یسال  

.ترمز رو زد کرد کم سال کی من عمر از که کوتاه قهیدق چند از بعد بالخره  

. بود داشته نگه تاالر دم کردم نگاه دقت با  

. کردم تشکر لب ریز شدمو ادهیپ نیماش از  

. شدم باغ وارد تند یقدما با  
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 یادیز تیجمع. کردن یم ییرایپذ خودشون از و بودن ستادهیوا زشونیم کنار مهمونا توک و تک

.بودن رقص مشغول وسط هم  

 دهید شرکت تو و بودن آشنا مهمونا از یتعداد. شدم کینزد داماد و عروس گاهیجا سمت به عیسر

. کرد یم تیاذ رو من نیا و بود روم یادیز یها نگاه. بودمشون  

!؟یچ از اما ناراحته بود مشخص. بود نییپا سرش و بود نشسته تنها مایس  

.بود؟ نگفته بهش فوآد نکنه  

 لبش یرو یپهن لبخند دنمید با و کرد بلند سر. گذاشتم دستش یرو رو دستم  و شدم خم آروم

.نشست  

!.آتش؟-  

:گفتم و زدم یکمرنگ لبخند  

.بود نگفته فوآد که نگو-  

. کرد بغلم و شد بلند. دیچک چشمش گوشه از یاشک قطره شوق سر از  

. یاومد که یمرس-  

:کردم زمزمه گوشش کنار  

 که یکس با کنم یخال تو سر رو میناراحت خواستم یم اما امین نداد اجازه وجدانم جوره چیه-

. ادیب فوآد کن صبر اما نیفرستاد  

. کرد نگام و  عقب اومد  

  شده؟ یچ-



 

 

Page | 558 

:گفتم و کنارش نشستم ازش تیتابع به نشست،  

دنبالم؟ دیفرستاد و نیآرت یچ یبرا-  

:گفت متعجب و باال داد رو ابروهاش  

.ندارم و نداشتم خبر من کن باور-  

.زدم یلبخند  

. زمیعز دونم یم-  

.بکشونمش رونیب بحث اون از کردم یسع  

.د؟ینرفت تاالر داخل چرا-  

:فیتعر به کرد شروع جانیه با  

 داخل رن یم همه شام یبرا گهید ساعت کی یحدود یول اومدن مهمونا تازه چون میر ینم االن-

 یمیتا هی االن فقط برقص و بزن و ارنیم و کیک که هم اون از بعد شه یم سرو شام که تاالر

. هست باغ داخل  

:گفتم و دادم تکون سر لبخند با  

. خوبه زیچ همه هیعال-  

. باشم یانرژ یب و حال یب خودش برعکس ای ذوقش تو بزنم نداشتم دوست  

.خوبم؟ خودم-  

.بود استرس و غم با توام سوالش نیا  
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 زیآو فر دسته دوتا صورتش طرف دو و شده جمع باال پرش و یمشک یموها. بود شده بایز واقعا

. اومد یم بهش شدت به که یکم تیالیها و بود شده جمع باال هم جلوش یموها. بودن  

 دوست یلیخ رو نیا بودو داده رییتغ رو اش چهره یلیخ اما بود حیمل یلیخ هم صورتش شیآرا

.داشتم  

. مایس هیعال-  

.دیبرچ لب  

.اس ساده یلیخ کنم یم حس-  

.زدم یچشمک  

!.؟یخواست یم ظیغل شیآرا هیچ. یبر یم لذت عکست دنید از بعد، سال دو حداقل-  

.بود یمنطق حرفت نه-  

. کرد میهمراه خنده تو و دمیخند  

.نشست دلم به بار نیاول یبرا ییدوتا یها قه قه نیا دنیشن ماه چند از بعد به به-  

.شد جمع ام خنده. کردم نگاه فوآد به  

.... .فرستا و اون چرا تو-  

.بدم ادامه نداد فرصت  

.... .خواهش یکل گرفت و مچم اومد ادیب خواست یم سپند خدا به-  

.کردم یاخم  
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.نگو دروغ برو خواهش؟-  

.سمتمون شد خم و زد یپهن لبخند  

 ازت یه نفر هی که داره یلذت چه دونم یم خودم فقط اما کرد خواهش بار نیاول یبرا شاهده خدا-

. کنه التماس  

.بازوش رو زد مایس. کردم درشت چشم  

. یشعوریب یلیخ-  

.کرد ستبر نهیس و عقب اومد  

. پشت به نیز یگه و نیز به پشت یگه خانم؟ یشعوریب چه-  

:گفتم کالفه  

.نبود یخوب کار صورت هر در-  

. بهت گفت یزیچ-  

. داد صشیتشخ شد یم زور به که درخت هی کنار بود ستادهیوا دور انقدر. دنبالش گشتم چشم با

.گفتم دور نقطه اون به رهیخ  

.داره خبر سپند هیقض از. شده شیحسود بدجور ظاهرا اما نه-  

:گفتم که اومد مایس به ییابرو و چشم فوآد  

.شده؟ یچ-  

:داد جواب افتخار با و دیکش کتش به یدست  
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. یفهم یم امشب-  

.زد تند تند قلبم  

... .ک من وصله باز و اون دیبخوا اگر دینیبب-  

:گفت و گذاشت ام شونه یرو رو دستش مایس  

.میندار یکار نیآرت با. باش آروم-  

 

 

*** 

نیآرت  

 ثابت مرکز هی رو چشمم تنها سالن گوشه تنها من. بودن رقص حال در همه و بود مجلس یآخرا

. بود  

 و بودم دهید که بود یهارمون نیبهتر دیشا لباسش رنگ با دیسف پوست.  اومد یم بهش یآب رنگ

 حد نیا به چکسیه چشم به دیشا که بود ریچشمگ انقدر من یبرا شکل نیتر ساده تو ییبایز نیا

. اومد ینم  

 ینحو به قهیدق هر که دمید یم! نبود کن ول. شد جمع افمیق حرص از کنارش پسر اون دنید با

 هی. نداشت باهاش یصحبت هم به یرغبت چنان هم آتش بود مشخص و شد یم آتش کینزد

 بهونه به هم بار نیا. شد یم سبز آتش یپا و دست جلو هم باز اون اما کرد یم باز سرش از یجور

.بود رقص تو یهمراه  
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.شد قطع کیموز. برداشتم قدم کردم مشت رو دستام. کردم یم کم رو شرش خودم یجور هی دیبا  

. دنیکش یم غیج سالن وسط که ییدخترا به کنه پرت پشت از رو گل خواست یم مایس  

 که یلبخند با و بودن ستادهیوا من دید تو  اما دنیرقص ینم هم بغل تو. باشم آروم کردم یسع

. بودن گو و گفت گرم کرد یم داغم خشم از شتریب  

 یجا به و شد کشینزد. شدم مایس متوجه بودم، ناتمومشون گو و گفت به رهیخ همچنان که من

. رهیبگ ازش تا سمتش گرفت میمستق گل، دسته انداختن  

. برد ماتم  

. کرد باز بهش رو و آورد رونیب رو حلقه جعبه کتش بیج داخل از و زد زانو سپند  

. بودم آتش العمل و عکس منتظر فقط مبهوت و جیگ صحنه نیا دنید با  

:کردم زمزمه لب ریز. کرد نگام رهیخ و گرفت باال رو سرش  

. نکن قبول نکن،-  

 عرق از بود گرفته استرس. شد رهیخ سپند به یزور لبخند با و گرفت مایس از آروم رو گل دسته

. دیفهم شد یم دستش نامحسوس لرزش و یشونیپ یرو  

.؟یکن یم ازدواج من با-  

 که شدم رهیخ فوآد به. شک یب شم یم وونهید االن ایخدا. دیپر سرم از برق حرف نیا دنیشن با

.  کرد یم نگاهم افسوس  

:کردم زمزمه و دمییسا یرو رو دندونام  

. کنه لعنتت خدا-  
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.بشنون رو بله تا بودن مشتاق بشنوم نه خواستم یم که من خالف بر همه  

. بله... ب-  

.شد آوار سرم رو ایدن  

 درونم یداغ از ذره هی هوا یسرما تا زدم رونیب اونجا از. بهم زدن شیآت انگار. کنم تحمل نتونستم

. بس و بودم یکی سمت شدن پرت منتظر که شیآت گلوله اما کنه کم  

.نشست ام شونه یرو یدست  

.برگشتم تند  

..... هم چرا هیچ-  

.داد قورت گلو تو رو حرفش زدم که یداد با  

 اول اون از رو تو کردم یغلط عجب یآورد در دماغم از سال همه اون اندازه ؟یهست یقیرف چه تو-

!.یغلط عجب. دادم راه  

. زد یپوزخند  

:دمیغر شتریب و نکردم تحمل  

!.یبزن پوزخند دمیبا تخت التیخ و وصالته شبه امشب که تو بزن پوزخند آره-  

.خنده ریز زد  

. ستین نرمال طیشرا تو اعصابم بفهمونم بهش چطور دیبا گهید دونستم ینم اومد در کفرم   

:دمیغر قرمز یچشما با  



 

 

Page | 564 

. کرد یخواستگار که یعوض اون با تو ای کشم یم خودمو ای قسم خدا به نکن میروان پسر-  

.دمیکش قیعم نفس چندبار و دمیکش موهام یال و دستم  

. کنه آبم ذره ذره خواد یم اما وونشمید دونه یم خوامش یم دونه یم-  

.؟یکرد کم تو-  

.گرفتم رو اش قهی و سمتش برداشتم زیخ  

 نکردم و نکنم یکار خواست ازم کشتم؟ و باباش من بهت؟ بگم یچ پسر یزنیم زر یدار آخه د-

. کنه یم و کار نیا داره چرا حاال  

:گفت بلند مهین یصدا با و عقب داد هلم  

 فاجعه ؟یتون ینم اون بدون یدیفهم االن ؟یعاشقش یدیفهم االن ؟یاومد فکر به االن هیچ-

 تو مرده خاک انگار یول داره سن سال چهار و ستیب از کمتر که یدختر هی با که اونجاست

!.تو ه؟یک شیبان و باعث دن؟یپاچ شیزندگ  

.بود گرفته وجودمرو تمام جنون حس روش به رو ستادمیوا  

  ؟ و خودم بزنم ؟ و خودم بکشم زم؟یبر سرم بر یخاک چه یگ یم-

:دیکش ادیفر و گرفت و دستام فوآد سرم تو زدم و صورتم تو زدم  

  ؟یشد یروان-

.هیگر ریز زدم دختر هی یبرا بار نیاول یبرا  

:گفتم اشک با  
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؟یش ینم یروان کنن یم یخواستگار دارن عشقت از ینیبب-  

:داد جواب غم با  

. بردار سرش از دست  شو الیخیب پسر یکرد رید اما درسته آره آره،-  

. شدم دور ازش و دمیکش رونیب دستش از رو بازوم  

:گفتم آسمون به رهیخ و درخت به دادم هیتک  

. یکن درکم یتون ینم جشنت یپ به برو. یکن یم داغونم فقط پسر یکن یم خرابم بدتر فقط-  

:گفت طلبکار و برد بیج به دست  

اتفاقا کنه درکت تونه یم االن که یاون-  

 درست برام یروزگار چه دیفهم مایس ادتهی ؟یفهم یم منم حال یش یم عاشق گفتم ادتهی. منم 

.شد؟  

.کردم نگاهش کالفه و حوصله یب  

تاینها تو و سوختم سال کی من! یعروس ته،یعروس شبه همونه؟ وضعت مگه االن-  

. ماه دو   

. زد یچرخ و انداخت ریز به سر  

.داشت شک اما بگه یزیچ هی خواست یم  

. شنوم یم بگو-  

:گفت تند و کرد یکوتاه مکث  
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. تصورته حد از زودتر گم یم که یزور نیا کنن ازدواج یزود به دیشا-  

. نگفتم یزیچ و دمیخند کیستریه  

 به دمیکوب محکم و ختمیر مشتم تو رو خشمم تمام و درخت سمت برگشتم شد دور ازم که یوقت

.درخت تنه  

  بار کی

  دوبار

. درخت ریز نشستم و خوردم زیل حال یب. کردم احساس رو یکم یسوزش یسوم سر  

. شد یم رونه دستم یرو از یکیبار خون رگه  

.کردم زمزمه لب ریز  

.یکن ازدواج لندهور اون با ذارم ینم نهیآرت اسمم اگر-  

 

 

*** 

 آتش

.بله-  

 هم کیکوچ دقت با که دیلرز یم چنان دستم ترس از من و گرفت اوج همه دست و غیج یصدا

.شد یم متوجه یهرکس  
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 رو صداش. بودم مونده مبهوت من و کرد بغلم مقدمه یب یلیخ حلقه، انداختن از بعد و شد بلند

:دمیشن گوشم کنار  

.دارم دوستت-  

تماما. نداشتم یحس چیه  

!یخنث   

 رقص مشغول وسط هرکس و پخش اهنگ دوباره. ستادمیوا کنارش یزور لبخند با و عقب اومدم

. شد  

. بودم کالفه  

.فشرد آروم و گرفت رو دستم سپند  

. میشناس یم رو هم هست وقتم یلیخ. آتش میکن ازدواج باهم زودتر خوام یم ه،یجد قصدم من-  

:گفتم ریز به سر و انداختم بهش ینگاه مین  

.کنم فکر کمی بده اجازه-  

؟یچ-  

.گم؟ یم یچ دیفهم یم یجور چه صدا و سر اون تو داشت هم حق  

:کردم تکرار و کردم نگاهش یجد  

!.باشه؟. دم یم خبر بهت کنم فکر بده فرصت فردا تا-  
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 هر دیشا. دمیکش رونیب دستش از رو دستم. گفت یا باشه داشته لب به که یلبخند همون با

... .اما آورد یدرم بال کرد، یم ذوق بود من یجا یدختر  

. داشتم بغض بدتر من  

 دونم ینم و بودم کرده داغ. بود خفه برام سالن یفضا. زدن یم برش و کیک داشتن فوآد و مایس

.بودم کرده عرق و بود گرمم اما یچ ای الیخ و فکر شرم،  از  

. شد؟ یم بد حالم اومد یم ادمی نیآرت چهره چرا. بود انفجار حال در سرم  

. کرد یم دادیب اش چهره تو التماس  

.زدم رونیب تاالر از تند و زدم چنگ زیم یرو فمیک به. شدم یم خفه داشتم  

. تاالر پشت باغ سمت به دمیدو برهنه پا و آوردم در رو کفشام در دم   

. بود چمن یرو که یآجر تکه یرو نشستم  

.بود پر اشک از چشماش  

!.تیعصبان از قرمز یها رگه  

. زد ینم دم و سوخت یم تنها و بود شده سرخ  

.هیگر ریز زدم اراده یب گذاشتم زانوم یرو رو سرم  

!.شه یم تلخ کامم به دونستم یم که من ام؟یب گفتن یچ یبرا   

.دمیکش یا خفه غیج و زدم راهنمیپ دامن به یچنگ  

.دم؟ یم پس و گناهم کدوم تقاص دارم ایخدا-  
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. دمیلرز یم غصه شدت از  

. نداشتم قرار و آروم جوره چیه  

.باشه شده کم وجودم از زیچ هی که انگار  

.خانم عروس-  

  یمرد دور از تار یچشما با و گرفتم باال رو سرم. کردم جور و جمع و خودم و کردم پاک رو اشکام

.دمید رو  

!.؟بله... ب-  

.بود نیآرت. اومد کترینزد  

. کردم بغض بدتر   

.نیآرت... آ-  

. زد یتلخ لبخند حلقه دنید با و کرد نگاه رو چپم دست  

. ادیم دستت به چقدر-  

. قشنگه  

 نا ضربه، با منم یکن یم خوشکل و دستت حلقه با تو گرفت، جلوم رو دستش و زانو رو نشست

.نه؟ هیبرابر  

.دیلرز ام چونه بود شده خشک خون که دستش دنید با  

.شد پر چشمام. انداختم نییپا رو سرم  
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.دیکش باال رو صورتم و گذاشت ام چونه ریز رو دستش   

!.نه؟ یدار دوستش-  

واقعا. کردم نگاهش مات .بود؟ کرده برداشت نطوریا   

.دیچک چشمش گوشه از یاشک قطره  

. پرسم یم یالک چرا گهید آره-  

.دیکش ام گونه یرو رو شصتش انگشت  

؟یکن یم هیگر-  

. ندادم یجواب  

 پشت وارید به بود گرفته رو وجودم کل وجدان عذاب حس. شم رهیخ چشماش تو تونستم ینم

. رهیخ چشمام به میمستق اما اون و رهیخ سرش  

؟یکن نگام که ستمین ام یاونقدر-  

.نگفتم یزیچ و فشردم هم یرو رو دندونام  

:دیچیپ دوباره صداش  

. کن آروم و من برگرد،-  

. شدن هام گونه روونه کنم، کنترل و اشکام نتونستم  

:دمینال و پوشوندم رو صورتم دست با  

. شه ینم-  
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:گفت اش گرفته یصدا با و دیکوب کنارم سنگ روبه مشتش  

ه؟یچ من گناه! یبود تلنگر دنبال تو که یدون یم خوب خودت بوده؟ یچ من گناهم-  

.کردم کنترل رو خودم و گذاشتم زانوم یرو رو دستام  

!. شهینم عوض یزیچ من برگشتن با-  

. شکستم یم و کردم یم نگاه تنها. کنم کار یچ دیبا دونستم ینم. شد پاره دلم بند ه،یگر ریز زد

. دیلرز هیگر از اش شونه  

:گفت قبل از تر ملتمسانه و زد پس رو اشکاش. چرخوند مخالفم طرف رو سرش  

 تا آتش کردم عادت تو به من... من کمه، زیچ هی خونه تو یستین یوقت! تو بدون تونم ینم من -

حتما رمیبم یخوا یم پات؟ به بسوزم دیبا یک  

!. بودم یچ کافه پسر هی برات که یزمان یحت! نبودم نیا اولشم از من دارم؟ یوضع یچ نیبب نه؟   

.کردم بلندش که رهیبگ رو پام اومد و کرد سجده. تر عقب اومد  

. یکن یم کار یچ یدار نیآرت-  

:گفت اشک با  

. کنم یم سجده خدام، یبرا دارم-  

 خواست ینم دلم..... . حاال و بود صفاتش نیاول غرور ن،یآرت. شدم یم یروان داشتم حالتش نیا از

. نمییب رو یا صحنه نیهمچ یروز  

لطفا نیآرت-  
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. 

:دیکش ادیفر و زد یهق  

 دارم من. رنیبگ ازت رو یعاشقش که یکس چشمت جلو که هیحال چه ینیبب یستین عاشق تو-

. دمیرس جنون به عشقت، یپا به دم یم جون دارم دختر، رمیمیم  

. شد یم روونه ام گونه از آروم که بود یاشک فقط جوابم  

:گفت آروم و گرفت قاب رو صورتم دست با  

؟یدار دوستم یگفت روزا؟ اون مثل نه؟ یندار دوستم-  

:گفت و دیخند سیخ صورت با  

.... .ادیز یلیخ یداشت دوستم بودم بد یوقت-  

:داد ادامه اشک با و جلو اومد  

!؟یباش داشته دوستم شه ینم خدا به یخوب آدم االن-  

:دمیکش غیج  

. شم یم وونهید دارم نکن، ینطوریا نیآرت-  

 یقیعم نفس و صورتش به یدست. شد بلند آروم. بود فرما حکم نمونیب سکوت یا قهیدق چند

. دیکش  

. دیبوس رو سرم و کرد بغلم لحظه همون نمش،یبب کردم بلند سر  

.دیکش مشامش به رو موهام عطر دیکش یقیعم نفس بار چند  
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. یخودم مال بازم ای یخودم مال ای خانم عروس-  

.شد محو دمید از که ییجا تا. برداشت قدم تند و عقب اومد. دیبوس و سرم  

 کنترل رو خودم یول رفت جیگ سرم کمی. شدم بلند جام از رمق یب قهیدق چند گذشت از بعد

. کردم  

 رفتن قصد گلوم بغض هم باز همه نیا با. دمیکش یقیعم نفس بار چند و ستادمیوا جام سر

. کرد یم گذر چشمم یجلو نیآرت یرفتارا لحظه هر. نداشت  

.تاالر یورود سمت برداشتم قدم سست یپاها با و زدم چنگ فمیک به  

 اشکم از قرمز صورت متوجه بودن تاالر رونیب که ییآدما توک و تک که گرفتم نییپا رو سرم

. نشن  

اصال حالم. گذشتم تیجمع ونیم از و داخل رفتم تند  

. کنم یشاد به تظاهر یحت ای باشم شاد یا ذره تونستم ینم گهید و نبود خوب   

.دیماس لبشون یرو لبخند دنمید با. کشونینزد رفتم. بودن نشسته هم کنار هردو فوآد و مایس  

!.شده؟ یچ-  

.دمیبوس رو صورتش و زدم مایس به ردو یزور لبخند  

. دیکن تجربه رو عمرتون یروزا نیبهتر هم کنار دوارمیام-  

.کردم بغل رو فوآد و عقب اومدم  

. باش داشته رو مایس یهوا-  
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:زد غر اخم با و دیکش و دستم مایس  

.شده؟ یچ گم یم آتش؟ یچ یعنی-  

.زدم یچشمک و دمیکش یقیعم نفس  

. رمیبگ کادو نشد حواسم اون وجود با راه تو شد ییهوی امشب--  

:دادم ادامه و دمیگز دندون به لب  

. شد یچ گمیم هم بهتون-  

:گفت ینگران با فوآد  

.کرد؟ ناراحتت کرد؟ یکار-  

. بازوش رو زدم  

دایجد شده کم تحملم آستانه کمی من. دینباش نگران من زیعز نه-  

.گهید برم من. مشکمه دم اشکم   

.دادم تکون یدست و شدم دور ازشون کنن، اعتراض خواستن  

  رفتم؟ یم یچ با نداشتم نیماش که من

.گرفتم قرار سپند نهیس به نهیس که رهیبگ نیماش برام بگم فوآد به و برگردم رو رفته راه اومدم  

. رسونمتون یم من-  

.انداختم فوآد و مایس به ینگاه طلبکارانه دور از  

. بست نقش لبم رو یلبخند اریاخت یب شونییدوتا نیریش خنده از!. خنده ریز زدن یپق  
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!.بودن زوج نیبهتر هم کنار شک یب که خنده خوش و عار یب زوج دوتا  

.کردم نگاه سپند به  

.میبر باشه-  

:گفت زدو اشاره رونیب به رو دستش محترمانه  

. دیبفرمائ شما، اول-  

 یم کنم نگاه هیقض به هم مثبت مهین از اگر نظرم به و بود یباشعور و مودب پسر مینگذر حق از

.باشه ازدواج سیک نیبهتر تونست  

.هست کدوم دمیفهم نیماش آالرم و چیسوئ زدن با بود پارک که یینایماش نیب از  

 هست ام راننده نکنه حس و نباشه یادب یب که نیا یبرا جلو ای عقب یصندل رو نشستن نیب مردد

.نشستم جلو  

. گذاشت یتیال کیموز بالفاصله و ضبط سمت برد دست. کرد روشن رو نیماش و داخل نشست  

. کرد حرکت  

. شدم رهیخ رونیب به نهیس به دست  

!.پرسه یم یسوال ای زنه یم یحرف بالخره دونستم یم. گذشت کیموز یصدا با هیثان چند  

.آتش؟-  

.سمتش چرخوندم سر  

.بله؟-  
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.دیکش یم یشونیپ به کالفه رو چپش دست و فرمون به راستش دست  

..... .اما بگم چطور دونم ینم-  

.کردم نگاهش منتظر  

!.اما؟-  

:گفت کردو فوت رو نفسش  

 من دیشا دونم ینم... یعنی... ی. ینشد خوشحال شنهادمیپ از دیبا که یاونقدر کنم یم حس-

. داشتم یشتریب انتظار  

:گفتم کنم نگاهش که نیا بدون و کردم صاف رو صدام  

.درسته-  

. نگفت یزیچ و دییسا هم یرو رو دندوناش. داره یالعمل عکس چه نمیبب خواستم یم  

:دادم ادامه  

 یخوب پسر تو نظرم به. یکن یخواستگار امشب نداشتم توقع. میفکر مشغله یپا بزار و نیا اما-

.یهست  

.نشست لبش کنج یلبخند و کرد فروکش تشیعصبان  

.بده وقت روز هی گفتم بهت. یبد فرصت من به دیبا اما-  

:گفت و گذاشت هم یرو رو چشماش  

حتما-  
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 روز دو روز کی یجا به و هیزندگ عمر هی یپا یریبگ یخوا یم که یمیتصم. کنم یم درکت ،

. تر راحت هم من الیخ بهتره یباش داشته مهلت  

.؟یدار عجله ازدواجمون یبرا انقدر چرا-  

 باهاش رو مشترکم یزندگ که بودم یکس دنبال من. میشناس یم رو گهید هم وقته یلیخ آتش-

!.یا نهیگز نیبهتر من یبرا کنم یم حس اما یداشت ناموفق ازدواج هی دونم یم من! کنم شروع  

.کردم یاخم  

!.نه؟یهم فقط لتیدل یعنی-  

:گفت و کرد یمکث   

 هم سال دو یعروس و ینامزد یبرا کنم صبر سال دو گهید سالم یس شهیم گهید وقت چند-

 چه هر خوام یم خالصه.... و سالم پنج و یس شده بشه یفرزند صاحب بخوام که نیا یبرا یصبور

!.آتش بدم خانواده لیتشک زودتر  

 ساله چند یخستگ از نشون اش پخته چهره و دیسف یها قهیشق. داشت حق ام یحدود تا دیشا

. گشت یم آرامش دنبال انگار. بود اش  

.؟یشد خسته تیعاد یزندگ از-  

.زایچ یلیخ....  و ییتنها ،یتکرار یزندگ از-  

.بگم که نداشتم ام یحرف یعنی نگفتم یزیچ  

. نشد بدل ردو نمونیب یخاص حرف خونه دنیرس تا  
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 فوآد

. خورم ینم جان مامان-  

. دهنش گذاشت رو یکاچ پر قاشق هی زن مادر. کرد نگاهم التماس با مایس  

.دیپوش رو کفشاش زود و رونیب دیپر مایس  

.میگرد یم بر گهید ساعت چند آتش شیپ میر یم ما مامان، بسه گهید-  

.آسانسور و اتاقک  داخل اومد زود  

. میبر بزن-  

.دمیبوس رو شیشونیپ و جلو رفتم  

:گفتم طنتیش با  

. یشد خودم مال کمال و تمام گهید-  

.شدم خجلش خنده متوجه لپاش ازبراومدن فشردو هم یرو رو لباش  

:دادم ادامه  

 یم اگر وگرنه نیایب فردا گفت نبود حواسش چارهیب اون! مایبر حال نیا با نداشت یلزوم حاال-

... .میدار کار ما دونست  

:گفت اخم با و بازوم رو زد  

. یباش نگران خواد ینم خوبه یلیخ حالم من. بگو یه حاال فوآد مار زهره-  

.دمینکش دست گذاشتنش سر به سر از. اومد کش لبام  
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.یدار خود یجا که تو بود خوب یلیخ حالش بود من با یهرک که کرده ثابت تجربم-  

:دیغر اخم با. شد جمع کمرنگش لبخند  

!.تو؟ یبود نفر چند با! چشمام تو کن نگاه-  

.کردم حلقه گردنش دوز رو دستم و دمیخند  

... .ادیز که کنم ستیل بخوام-  

:گرفت آروم حرفم با که رونیب ادیب دستم حلقه از اومد  

.عشقم شد شونیکی اما-  

.کرد نگام زیر یچشما با و کرد یاخم  

. یکن یم نگاه ینجوریا چرا وونهید گهید ییتو-  

.دیخند  

. میاومد خودمون به آسانسور در شدن باز با  

 مایس به نگاه هی و من به نگاه هی بود داشته نگه و آسانسور در عصاش کمک به که اخم با یرمردیپ

. انداخت  

:کردم زمزمه اراده یب که بود کرده درشت چشم چنان  

.نکن یاونجور آقا حاج بزن ایب-  

.دیچیپ دارش خش یصدا  

.د؟یا گهیهمد بغل تو دیکش ینم خجالت هیعموم که ییفضا تو-  
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:زد تشر دویگز دندون به لب مایس. گرفت حرصم  

!.ایبگ یزیچ خدا به فوآد-  

:گفتم میرفت یم رونیب که همونطو. گرفتم رو مایس دست حرفش به توجه یب  

 عاشقانه نیا از انقدر گهید سال یس منم دم یم قول اما ببوسمش کنم بغلش دارم دوست زنمه-

.دینکش خجالت بگم و دیکش یم خجالت نگم دمید زوج تا دو شما مثل که شم یم پر ها  

.داخل رفت تاسف با و داد تکون سر ریپ مرد. داد یم هلم تند و گرفت بازوم از یشکونین مایس  

مثال نگو؟ یزیچ نگفتم-  

!.مایا هیهمسا باهاشون قراره   

.داخل نشستم و زدم رو نیماش چیسوئ. نگفتم یزیچ  

. کرده یاخم چه نگاه حاال خب-  

:دیچیپ صداش. نگفتم یزیچ بازم  

!.فوآد؟ وا-  

. سکوت بازم و  

:دیغر یعصب. کردم روشن رو نیماش  

. کردم یکار من انگار یچ یعنی-  

.دیکش قیعم نفس تا چند  
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. شم ادهیپ دار نگه امینم ییجا اصال اه-  

:گفتم حال همون تو. خنده ریز زدم. کنم تحمل نتونستم  

!.زنه یم شیآت و آب به بخاطرم و خودش چه نیبب نشده ام قهیدق پنج-  

.بهم شد رهیخ درشت چشم با  

.یا مزه یب یلیخ-  

:گفتم و برداشتم داشبورد از رو میآفتاب نکیع  

.دونم یم-  

 یجلو دیدو و گرفت قرض گهید پا دوتا مایس میدیرس یوقت و گذشت صورت همبن به راه آخر تا

. درست  

.شدم ادهیپ و کردم پارک یا گوشه رو نیماش  

.گهید امیب کن صبر-  

.گهید منتظرم-  

. میشد اطیح وارد هم شونه به شونه. شد باز یا تقه با در. برداشتم بلند قدم چند  

. میگذاشت مرتب یا گوشه و میآورد در کفشامون پله دم  

.نیاومد خوش سالم-  

.کرد نگاهمون یناراحت با مجدد کیتبر از بعد و کرد بغل باهم رو هردومون. باال میرفت باهم  

واقعا بچه-  
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اصال من دیببخش   

!.امیب دیبا من دیایب شما که نیا یجا که نبود حواسم   

.زدم اشاره مایس به  

. بود در یجلو من از زودتر اما گفتم خانم نیا به من-  

.خونه داخل کرد مونیراه  

. ارمیب رو کادوتون تا دینیبش داخل، دیبفرمائ-  

بایتقر کاناپه رو رفتم من اومدنش تا و شد محو دمونید از زود  

.نشست روم به رو مبل هم مایس و دادم لم   

. راحت بکش دراز یش یم تیاذ یاونطور فوآد-  

.باال رفت لبم کنج  

. منم نظر به آره-  

.کردم جمع و خودم آتش بااومدن که بکشم دراز اومدم  

. نیباش راحت-  

. گرفت مایس سمت گهید جعبه هی و من سمت جعبه هی  

. ادیم خوشتون نمیبب دیکن باز-  

.بود شده کار یحساب که کیش ییطال ساعت. کردم باز رو جعبه در یکنجکاو با  

.دیدار نگهش دیتون یم دیدار الزم اگر رشهیز فاکتورش ها بچه-  
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.باال داد ابرو مایس  

.طالس؟-  

:گفت لبخند با  

. نداره رو قابلتون. کیکوچ کادو هی-  

:دادم جواب  

واقعا-  

. ازت ممنونم قشنگه یلیخ   

:گفت بلند که کنه تشکر اومد مایس  

اصال ها بچه-  

... .اما دییها نیبهتر قیال ستین تشکر به الزم   

:دمیپرس  

.اما؟-  

 در شما اشک داشت یحال چه بگم اگر. کرد صحبت باهام نیآرت شبید کنم؟ کاریچ دیبا ها بچه-

.ادیم  

.باال دادم و ابروهام  

؟یحال چه-  

.دیلرز اش چونه  
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 حالش اون از گهید من کرد سجده غرور اون با نیآرت ها بچه. ادیم در اشکم خدا به بگم تونم ینم-

.کنم سکته بود مونده کم  

 نشون ضعف هم انقدرا که بود قائل ارزش خودش یبرا انقدر نیآرت!. حد نیا تا. کردم نگاهش مات

. نده  

:گفتم یسخت به. گرفت فضارو ینیسنگ سکوت  

.ش؟یدینبخش-  

.گرفت رو اشکاش یجلو انگشت نوک با  

. خوام یم کمک شما از دونم ینم-  

:گفت یناراحت با مایس  

... .تو اما ببخشش گفتم شیپ ماه چند من! یدون یم مارو نظر خودت که تو-  

. نگفت یزیچ و خورد رو حرفش یباق  

:گفتم مایس از تیتابع به  

واقعا گهید مام بهمون یدیتوپ پرخاش با هردفعه اما گهید داره حق مایس-  

.میبگ یچ میدون ینم   

:دیچیپ صداش کرد یم یباز ناخناش با که یحال در ناراحت  

 بعد اما نبوده درست رفتارام دونم یم خودم. گهید دینکن شرمندم نیا از شتریب ها بچه-

..... .سپند یخواستگار  
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.کالمش ونیم دیپر مایس  

.؟یچ یبرا تو یدل دو و گرفته شیآت که بوده یچ اون درد بگو پس اوه-  

:گفت دوتامون به رو و آورد باال سر پر یچشما با  

.گهید نهیهم مشکلم ؟یچ پس-  

:گفتم و نشستم نهیس به دست  

بعدا خوام ینم من آتش نیبب-  

 تو خوادیم تلخت گذشته یکن یم فکر اگر یبخوا و میشخص نظر یول یگفت تو چون آره یبگ 

.دیکن یم تر بدبخت و خودتون چون بزن و دشیق بزاره ریتاث ندهیآ تو نیآرت با رفتارت  

:گفت عیسر مایس  

.گه یم درست آره-  

.کرد نگاهمون درشت چشم با  

.کنم؟ ازدواج سپند با دیگ یم یعنی ها بچه-  

 ازدواج سپند با نداشت دوست اونقدرم یعنی و بود ادشیز ریتح و یتینارضا از نشون حالتش نیا

!.میرینگ رو نیآرت طرف و کنه  

.زدم یلبخند مچهین  

.یندار دوست رو نیآرت که تو-  

.نگفت یزیچ و فشرد دندون  
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.کردم تکرار  

 یدار دوستش اگر سپند به که بزاره کردن فکر وقت ادیز دینبا نداره دوستش آدم که یکس یبرا-

. فکرکن  

. اومد ابرو و چشم اخم با مایس  

:گفت بلند بغض با و نکرد تحمل آتش  

اصال و سپند من-  

 کمک شما از نیهم یبرا نکردم فکر یا ذره باهاش بودن و ازدواج میتصم یرو چون ندارم دوست 

. کنم اشتباه مبادا که خوام یم  

.کرد بغلش تند مایس  

 سپند که ییاخالقا با یطرف از و رفتتیپذ جوره همه چون سپند میگ یم ما. باش آروم زمیعز-

!. براته آرامش با یزندگ هی نیتضم هست دستمون  

.کرد نگاهمون استرس با و عقب اومد  

. سوخت نیآرت یبرا دلم اما ها بچه-  

.باال دادم رو ابروم یتا هی  

 دست از رو تعادلت یشنو یم و اسمش یوقت که یعشق ای گرفت سوخته گریج آدم هی یبرا دلت-

!.؟ید یم  

.اوردم باال رو دستام که بهم بتوپن اومدن مایس با  
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 من! آتش طرف نه نمیآرت طرف نه من. بگم نارویا حرفاتون همه از قبل دیکن صبر دیکن صبر-

 رابطتون تو دوتون هر!. کنه یم ینیبازب رو هیقض هی داره نما دور از که کردم فرض بهیغر رو خودم

 تموم رابطه عمر از سال کی آتش؛ گذشته سال کی!. شتریب ذره هی نیآرت بسا چه و دیبود مقصر

 یول د؟یزن یم گول رو خودتون دیدار چرا. دیهم دنبال فکرتون تو هنوز اما گذره یم اتون شده

. یکن فکر االن فرصت به بهتره  ستین باهاش دلت اگر. کنم یم قضاوت بد دارم من دمیشا خب  

. موند رهیخ سقف به و داد یم ماساژ رو هاش قهیشق دست با آتش  

:کرد زمزمه لب ریز  

.بکنه؟ خوشبختم و من اون که نیتضم کجا از شناسم ینم و سپند من-  

:گفتم بلند  

 تجربه ساله شصت مرد هی اندازه. نهیزم یرو مرد نیتر مرد خورم یم قسم سرش رو من نیبب-

!.بهش شده میحسود من گاه که باالس شعورش و فهم اونقدر و یزندگ راه تو داره  

.داد تکون سر و دیکش یآه  

احتماال و بگم رو نظرم فردا تا حداقال دیبا. ها بچه جمیگ-  

. میکن یرسم رو ازدواج هفته نیهم   

.کرد یزیر اخم مایس  

.ع؟یسر انقدر چرا-  

:گفت کالفه آتش  
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 زود خواد یم. کنه معطل نیا از شتریب خواد ینم گهید و میشناس یم رو گهید هم گه یم-

. بده لیتشک رو شیزندگ  

.دادم تکون سر  

 بده لیتشک رو شیزندگ تا خوبه دختر هی دنبال گفت پارسال من خود به گه یم درست بابا آره-

. خواد یم و خودمون آتش دونستم ینم اما  

:دادم ادامه طنتیش با و دمیخند  

!.بگمه طال نگم یزندگ مرد ازدواجت دوبار هر که و بخت اون ببوسم-  

.کرد نازک یچشم پشت  

!.بود شاهکار که شیاول-  

:گفت یجد مایس  

!.؟یکن یم ازدواج سپند با پس-  

.کرد یکوتاه مکث با و دیگز دندون به لب  

.هست بله پشنهادش به نظرم  و باشه مونده برام نکنم فکر هم یا گهید راه اما کنم فکر دیبا-  

. کردم یاخم  

.... .یعنی-  

:گفت من از تر عیسر  

فعال که نیا یعنی-  



 

 

Page | 589 

. رسم ینم یبهتر راه به مطمئنم و کنم فکر دیبا   

.دادم تکون سر  

. نزار خبرمون یب ،یخوددان باشه-  

:داد جواب لبخند با  

حتما باشه-  

. ها بچه نیاومد که یمرس.   

.شد بلند جاش از  

.ارمیب یچا براتون برم من-  

:گفتم زودتر  

. میر یم میدار ما نکش زحمت نه نه-  

!.ن؟یبر نیخوا یم کجا نیاومد تازه! کجا؟ وا-  

.بهم دیکوب و دستاش جانیه با مایس  

.ها بچه یوا-  

:میزد غر آتش با همزمان  

:دادم ادامه. دمیترس-  

.؟یزن یم داد یچ واسه جان مایس-  

.بهمون زد زل بود نشده کم همهنوز ما پرخاش با که یجانیه همون با مایس  
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... .اونوقت کنه ازدواج ام هفته نیا تو اگر آتش-  

:گفتم کالفه. انداخت ما به ینگاه بار چند  

. اونوقت-  

.افتاد میهزار دو که مبل به داد هیتک روزیپ  

 روز از روز هر که بشه نیآرت با اگرم اس غصه به هرروزمون که بشه سپند با اگر. نکن تیاذ مایس-

. ننیآفر یم نو حماسه خدا  

. خنده ریز زد یپق آخرم حرف با  

:گفت گنگ آتش  

. نشدم متوجه من-  

.دمیخند  

. چاک به میبزن ییچهارتا و عسل ماه گه یم-  

 یکاغذ دستمال بسته داشت کردنش کنترلش در یسع که یا خنده با و کرد فکر میقبل حرف به

.گرفتمش هوا رو که کرد پرت رو  

. اندازه یم عراق و رانیا جنگ ادی من هم کنار نیآرت و تو گم؟ یم بد خب هیچ-  

. شد بلند جاش از بود شده سرخ خنده از که مایس  

. میبر شو بلند جات از حرف بدون فقط فوآد-  
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 لب که یاخم با دور از اون و میشد یم دور آتش از مایس همراه به قدم به قدم. شدم بلند

:گفت بلند کرد یم اش یخنث خندونش  

.خوام یم کمک یک از بگو و من-  

 

 

*** 

 آتش

 نیهم هم یمنطق یعنی. دمیرس جهینت هی به تنها بودم شده صحبت هم فوآد و مایس با که روزید از

. دمیترس یم هم یطرف از و بدم فرصت هی بهت ایب تو بگم نیآرت به برم تونستم ینم بود  

واقعا باشه نطوریهم هم یشخص یزندگ تو اگر دمید من که یزیچ اون و بود یا نمونه مرد سپند  

. هست تموم یچ همه   

.دمیپر جا از میگوش زنگ یصدا با دمیغللط یم افکارم تو ساعت یها عقربه به رهیخ که نطوریهم  

.یوا-  

. کردم نگاه مخاطب اسم به ترس با و گذاشتم قلبم یرو رو دستم  

"سپند"  

 یم انجام داشتم که یکار. بود استرس از تمامش که گرفتم گر کم کم و گرفت اوج قلبم ضربان

. زد یم رقم رو میزندگ عمر هی خوب چه بد چه دادم  

:دادم جواب شه قطع که نیا از قبل  
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.بله؟-  

:دیچیپ یگوش تو اش یانرژ پر یصدا  

!.؟یچطور خانوم، سالم-  

.دادم قورت رو دهنم آب  

.خوبم منم ؟یخوب تو-  

.بود برده یپ حالتم به انگار. دیخند  

.؟یدار استرس چرا-  

:گفتم کوتاه مکث با. دمیکش یقیعم نفس  

. ندارم استرس من نه-  

. کردم افاقه سکوت به منم نگفت یزیچ  

.دیچیپ آرومش یصدا هیثان یس حدود از بعد  

.هست؟ نه جوابت گفتنش، از یباش ناراحت ای یبترس ستین الزم-  

:دادم جواب تند  

.نه-  

:گفت جیگ  

.آره؟ ای نه یعنی-  
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 میشونیپ رو عرق آزادم دست کف با و کردم یقیعم نفس. کردم دور خودم از رو یگوش یکالفگ با

.زدم پس رو  

. آتش باش آروم-  

:گفتم صالبت با و گرفتم گوشم کنار رو یگوش  

.مثبته جوابم و کردم فکر شنهادتیپ به من نیبب-  

 

:گفت تعجب با  

.جدا؟-  

:دمیگز دندون به لب  

.بله-  

.؟یا آماده هفته نیا یبرا-  

:گفتم نیهم یبرا شد یم ریدرگ ذهنم بدتر دیکش یم طول شتریب چقدر هر  

. آره-  

:گفت زد یم موج صداش تو مثبتم جواب از یناش که یشاد با  

.یداد خودت و من به که یفرصت از خوشحالم یلیخ-  

.نگفتم یزیچ  

. محضر یبرا باش آماده پنجشنبه پس-  
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.زدم یتلخ لبخند  

حتما-  

 و بود خورده در به یزیچ دیشا. دمیترس. خورد در به تقه دو لحظه همون. کردم قطع رو لمیموبا

. دره پشت یکس یجد یجد که شدم متوجه در به زدن دوبار با یول بودم داده راه بد دلم به یالک  

. بود دزد نکنه  

.کردم باز و در یال آروم ترس از و دمیشن یدیکل جا تو یزیر یصدا. در یجلو رفتم آروم  

!.؟ییک تو-  

.داد صیتشخ هوا یکیتار تو شد یم رو اش چهره یسخت به  

:دمیغر دنشید با و کردم باز و در کمی  

.من؟ خونه یاومد تو یدزدک تو-  

:کرد نازک چشم پشت  

.؟یکرد یم باز برام و در زدم یم و اف اف زنگ اگر که نگو-  

.گذاشت در یال پاشو که ببندم و در تند اومدم  

.درو نیا کن باز-  

. نکردم ییاعتنا اما رهیگ یم دردش یبدجور دونستم یم. کردم وارد یشتریب فشار در به دست با  

:زد داد بلند درد از قرمز افهیق با  
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 یم پرت تو یول امیم بر پسش از کنم باز درو نیا بخوام اگر من. آتش و یصاحاب یب نیا کن باز-

. یش  

:دمیکش داد یسخت با  

.... .نگ االن ینبود نگران گوشم تو یزد یم راحت که موقع اون آره-  

. وفتمین تا گرفتم رو پله نرده و چرخوندم سر. شدم پرت عقب که داد هل محکم و در  

. یوحش چته-  

:کرد زمزمه نیح همون تو. بست و در آروم و برگشت  

. دینبا که یکار به ناچاره آدم اونوقت و یکن ینم یتوج دمیم هشدار دارم آروم یوحش منه-  

:دمیکش غیج بغض با  

.یکن یم چارمیب باز دستت ادیب آدرس دونستم یم. رونیب برو ام خونه از نیآرت-  

. سمتم برگشت  

.؟یدیچ ام یعروس قرار و قول خب،-  

.کردم یاخم  

.بهت؟ گفت یک-  

 یم هیتک بالش به و سرش که یحال در. روش کرد پرت و خودش و کاناپه سمت رفت قدم چند با

.زیم یرو کرد پرت آورد در رو کالهش داد  

.م؟یافتاد یعروس نه؟ ای یدیچ-  
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 اش شونه از و کینزد رفتم محکم یقدما با. دمیلرز یم حرص از که بودم شده یعصبان انقدر

:گرفتم  

.رون؟یب برو ام خونه از شو بلند! گفته؟ها؟ و یعروس بهت یک چه؟ تو به-  

:انداخت نگاه شد یم دهیکش من توسط که رهنشیپ لبه به و دیگز دندون به لب  

. شه ینم پاره دارمش دوساله خوبه یلیخ جنسش-  

اصال. کرد یم انیب و حرفاش یلودگ و تمسخر با  

. نبود یجد   

:دمیکش داد ازش یمتر دو فاصله تو و زیم رو نشستم کالفه و کردم رها رو رهنشیپ  

. رونیب گمشو ندارم اعصا نیآرت-  

:دادم ادامه بودم کرده داغ تیعصان شدت از که یحال در و کردم یکوتاه مکث  

.یکن یم زیلبر و آدم صبر گذشته مثل اما کنم نیتوه خوام ینم-  

:گفت دیکش دراز کاناپه رو که همونطور و گذاشت گردن ریز دست  

.؟یکن یم ییرایپذ مدل نیا مهمونات از شهیهم-  

.کردم بغض شیباز مسخره همه نیا از خسته  

لطفا نیآرت-  

:گفت و انداخت یچپ نگاه  

. رونیب میبنداز ات خونه از یخوا یم گهید مهمونم هی منم ندارم باهات یکار من-  
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.کردم نگاهش مات  

!.ه؟یچ-  

. نگفتم یزیچ  

:گفت آروم بود اش چونه ریز دست هی که یحال در. مبل رو نشست کردو جمع و خودش  

.نه؟ یکن ییرایپذ یندار هم ییچا-  

 لب یچا و ییرایپذ توقع پرو پرو حاال اومدم یدزدک آقا. شدم بلند یعصب و کردم یا قروچه دندون

!. داره هم دوز لب و سوز  

 و بودم گذاشته تازه آقا خوبه شانس از که ییچا. برداشتم ییطال دور کیبار کمر استکان دوتا

 آشپزخونه از و دمیچ قندون همراه به ینیس تو. گذاشتم ستش ینعلبک داخل و استکان تو ختمیر

. زدم رونیب  

:زدم لب و گذاشتم زیم یرو رو ینیس  

. بفرما-  

 یلیخ ای کمرنگ دیشا گفتم پوزخندش از متعجب. زد یپوزخند ینیس داخل یمحتوا دنید با

. بودم ختهینر هم نصفه یحت. بود اندازه یچ همه اما کرد نیهمچ که ختمیر پررنگ  

:گرفتم و ذهنم سوال عالمت جواب اومدنش حرف به با  

مثال ،یبود آورده که ییچا ادمهی یخواستگار اول-  

 مثل. دیرس ینم نیا لعاب و رنگ یخوب به هم یچا اون یحت و تو نه بود ختهیر خونتون کارکن ؟،

!. داده ادتی خوب و بودن دار خونه شیتلخ همه با یزندگ نیا که نیا  
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:زدم تشر  

لطفا برو و بخور رو یچا نزن حرف ادیز-  

. داد تکون سر  

.؟یکن ازدواج یخوا یم-  

. باشم آروم کردم یسع  

؟یگذاشت فوآد یگلو رو پا باز داده؟ آمار بهت یک-  

. دیخند  

. نداره یربط اونا به یربط ختمیر رفاقت طرح موضوع مرکز با-  

 یم یچا( آروم آروم)فس فس با و دهنش داخل گذاشت و برداشت قند هی. کردم نگاهش یسوال

. منتظر همچنان من و دینوش  

بایتقر استکان  

:گفت و گذاشت زیم یرو رو نصفه   

. بدن لیتشک یزندگ قمیرف خواد یم سابقم زن بشنوم هیبیعج حسه یلیخ. قمهیرف دوماد آقا-  

:نداد اچازه که بگم یزیچ خواستم. کردم نگاهش درشت چشم با  

.؟یبود زنم تو داره خبر دوماد آقا-  

:گفتم محکم  

.داشتم ناموفق ازدواج دونه یم بله-  
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 .دیخند مجددا 

.بشناسه رو سابقت شوهر که نیا نه ناموفق ازدواج-  

.گذاشت سرش یرو رو کالهش و دیکش سر و استکان  

. ممنون دیچسب یچا-  

واقعا! بود؟ نیهم حرفش فقط یعنی. داشت یبرم قدم در سمت به نطوریهم و کرد پشت  

. کردم یم نگاه رفتنش به برافروخته چهره با. بود؟ اومده نیهم یبرا   

.د؟یکن عقد نیخوا یم یک-  

:گفتم تند  

. پنجشنبه هفته نیا-  

. ستادیوا سرجاش حرف نیا دنیشن با  

. بود دهیپر رنگش کمی. سمتم برگشت  

. ؟یچ... چ-  

:گفت لب ریز و زد یزور لبخند. اومد خودش به هیثان چند از بعد. نگفتم یزیچ  

.باشم رتیغ یب مگر-  

:گفت سمتم بلند  

. باز و هم مینیبیم یول یباش خوشبخت-  

.زد رونیب خونه از زود و نداد فرصت بهم  
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. کرد یم وونمید آخر نیآرت یوا  

 نطوریهم نیا دونستم یم من! دهیچ یا نقشه چه خودش شیپ کرده یفکر چه ستین معلوم

. شد ینم رد موضوع نیا کنار از ساده و الیخیب  

. کاناپه رو نشستم الیخ و فکر از پر ذهن با  

. افتاد یچا استکان به چشمم  

!.دینوش یم یچا آرومم چه-  

 

 

*** 

نیآرت  

واقعا کردم؟ یم کار یچ. بودم شیآت گلوله مثل واقع در یول زدم رونیب در از  

کردم؟ یم کار یچ دیبا   

.سپند به زدم زنگ و آوردم رونیب بمیج از رو لمیموبا  

:داد جواب بوق دو با  

.جانم؟-  

. سپند؟-  

:گفت متعجب  
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. شده؟ یزیچ-  

:گفتم کافه نیاول دنید با راه ونیم  

.دارم حرف باهات. فرستم یم که یآدرس نیا به ایب-  

. کرد قطع و گفت یا باشه  

 یلجباز همون هنوزم اما بود ممکن ریغ. ستین یراض ازدواج نیا به دلش ته آتش دمیفهم یم من

. بود همون هنوزم اما کم دیشا داشت رو اش یسرکش و  

 یم قرار خطر تو رو خودش ندهیآ کار نیا دونست ینم و کنه یلجباز باهام ییجورا هی خواست یم

بعدا نداشت خبر ۰ده  

. شه یم داغون روانش چقدر   

. کردم باز رو کافه در  

:گفت و گرفت باال سر شخوانیپ پشت کافه صاحب در یباال زیآو یصدا با  

. نیاومد خوش-  

. نشستم ها یصندل از یکی یرو و زیم سمت رفتم میمستق و نگفتم یزیچ  

:گفتم زودتر که ادیب خواست گارسون  

. هستم یکس منتظر-  

. کرد گرد عقب رو رفته راه و زد یلبخند  

. دمیکوب یم نیزم به رو پام یعصب  
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. فکر تو رفتم باز و گرفتم ضرب زیم یرو انگشتام با  

. دنیکش یم ریت هام قهیشق بودو اومده سراغم سردرد ادیز الیخ و فکر از شهیهم طبق  

!.؟یچ باشه داشته دوست سپندو اگر ن،یآرت  

.خوادتت؟ ینم که یکس یبرا ؟یبزن پا و دست یخوا یم یچ یبرا  

  شه؟ متنفر ازت شتریب که یکن نظرش صرف یخوا یم

.اومدم خودم به اش یناگهان شکستن و تقه یصدا با. فشردم و گرفتم دستم تو رو زیم یرو گلدون  

.؟یکن یم کار یچ آقا آقا؟-  

.اومدم خودم به. گرفتم باال سر  

.... .ببخ... ب-  

:دادم ادامه و کردم فوت کالفه رو نفسم  

. براتون کنم یم پرداخت رو اش نهیهز شرمنده،-  

. کرد جمع زیم یرو از رو شهیش یها خورده دست به دستمال و داد تکون سر  

.دمید دور از رو سپند و اومد در صدا به کافه در لحظه همون  

. کنه جذب و خون تا گرفتم مشت به یکاغذ دستمال.بود شده زخم کمی دستم  

.سالم-  

:داد ادامه و انداخت خدمه ینگاه اخم با  

.شده؟ یچ-  
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:گفتم یجد  

. نیبش-  

.نشست  

.؟یکن ازدواج اتش با یخوا یم-  

:گفت متعجب  

.ش؟یشناس یم-  

.زدم یپهن یلبخند  

. نشناسم و سابقم زن-  

:گفت و کرد نگاهم مات هیثان چند. خورد جا  

!.؟یچ-  

!.داشته؟ ناموفق ازدواج نگفته-  

:گفت شک با و داد قورت رو دهنش آب  

. یبود تو نگفته تو... ت اما گفته آره آره... آر-  

.دمیگز دندون به لب  

.؟یش نظر صرف باهاش ازدواج از شه یپ باعث نیا-  

:گفت تند  

اصال نه-  
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. شدم شک کمی فقط مم چرا؟   

.دادم تکون سر  

!.باشه بوده گهید یکی مال مدت هی اگر یحت! ادینم بدش الماس از یآدم چیه یدار حقم-  

.زد یزور لبخند  

 ییجدا باعث نه شه یم تموم تو با رفاقتم من نه بوده گذشته مال بوده نتونیب یهرچ نیبب قیرف-

.آتشه از من  

!.زد یم گول رو خودش دمیشا! بشه متوجه انگار خواست ینم. نگفتم یزیچ  

.؟یبد انجام و حماقت نیا یخاضر باشه؟ مند عالقه من به هنوزم اگر-  

:گفت و دییسا رو دندوناش  

.؟یکن منصرف و من یخوا یم چرا-  

.باال دادم رو ابروهام  

.برات کنم یم یساز شفاف دارم فقط من؟-  

:گفت مقطع و صورتم تو شد رهیخ  

. داره دوستم اون-  

:دادم جواب و کردم دشییتا رفته باال یابروها با  

  ازدواج؟ یبرا کرد معطل انقدر نیهم یبرا. یچ پس آره-

.ندادم اجازا که بزنه یحرف خواست  
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 میکن فکر یعقالن اگر اما کنه یکار هر حرصم یبرا شده هیلجباز دختر آتش. کن گوش من به تو-

 یدختر کنار خواد یم دلت تو. اتش یبرا ام همه از بدتر و توعه روان و احساس به لطمه نیاخر

 یکی با روز و شب فکرش که یبگذرون یکی با و روزت و شب اس؟ گهید یکی با قبلش که یبخواب

.گذره؟ یم گهید  

.کنه کنترل رو خودش کرد یسع کردو مشت رو دستاش  

. یگ یم پرت و چرت یدار-  

.شدم بلند جام از و زدم یتلخ لبخند  

!.ینکن ظلم حداقل خودت حق در دوارمیام ها تیواقع یسر هی جز نگفتم یزیچ من-  

.زدم رونیب و گذاشتم تنهاش بود رفته فکرفرو تو که یحال در  

 

 

*** 

 سپند

.بود سوال عالمت ذهنم تمام. بود؟ من دوست سابق زن آتش. شد ینم باورم  

 بودم گذاشته اما بود کم رغبتش دمیفهم یم و داشت تعلل یلیخ آتش. بود نیآرت با حق دیشا

 تونست ینم نیا اما بود داده دست از رو پدرش و شده پناه یب که یوقت از ازدواج از ترسش یپا

. باشه ذهنم ابهامات همه یجوابگو  

.دمیشن سرم باال رو خدمه یصدا که بودم افکارم ریدرگ انقدر  
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. رونیب دیبفرمائ هست امکانش اگر لهیتعط االن گهید آقا،-  

:گفتم گنگ  

.بله...ب-  

دسترس در شیگوش اما زدم زنگ و آوردم رونیب بمیج از رو یگوش. زدم رونیب و شدم بلند جام از  

. نبود  

:زدم اس  

. دارم کارت بده جواب-  

!.کنه یلجباز که نبود بچه اونقدر هم اتش. کردم یم روشن رو فمیتکل دیبا  

 

 

*** 

 آتش

.نشست میشونیپ رو یاخم میگوش رو امیپ دنید با و شدم داریب خواب از صبح  

. دارم کارت بده جواب-  

!.کنه صحبت من با حداقل لطافت بدون و مقدمه یب که نبود یآدم سپند. گرفتم استرس  

. باشه داریب کردم ینم فکر و بود صبح نه. داد جواب نخورده بوق هی و زدم زنگ عیسر  

.سالم-  
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:گفتم یکم لبخند با  

.شده؟ یزیچ ؟یچطور سالم،-  

.؟یبود نگفته بهم چرا-  

.کردم یاخم  

رو؟ یچ-  

.دمیشن رو پوزختدش یصدا  

.سپند؟-  

. نگفت یزیچ  

:کردم تکرار دوباره  

.سپند؟-  

:داد جواب یکوتاه مکث با  

.بله؟-  

:گفتم آرامش با. کنم کنترل رو خودم کردم یسع  

 یاشتباه که یزمان اونم رمیبگ رو یزیچ جواب تا کنم التماس بخوام که ستمین یدختر نیبب-

. شه رفع تا بگو شده یتفاهم سوء اگر پس. نکردم  

.دیخند  

.دونستم؟ ینم من و بوده دوستم سابق زن ام ندهیآ همسر که نیا از باالتر تفاهم سوء-  
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. دستش کف گداشته و زیچ همه رفته نیآرت که بردم بو حرفش نیا از  

!.نبود من ریتقص نیا و قنیرف باهم بودم دهیفهم شبید منم خود  

 طرز چه نیا بعدشم. گفتم یم وگرنه یدوست اون با تو دونستم ینم یعنی! نداشتم خبر من سپند-

.؟یش یم تند  انقدر که نگفتم سابقم ازدواج از مگه برخورده  

.دیکش یقیعم نفس  

.آتش؟-  

:گفتم یجد  

.بله؟-  

.خوردم جا کمی زد که یحرف با  

.ه؟یک با دلت-  

!.هیک با دلت گه یم داره تازه مثبتم جواب و یخواستگار از بعد. حرف؟ نیا یچ یعنی  

.خوبه؟ حالت سپند-  

:گفت نره باال کرد یم یسع که ییصدا با  

لطفا آتش-  

.نه؟ مگه ؟یدار دوستش و اون هنوزم.   

:گفتم فکر بدون  

.؟یزن یم یحرف نیهمچ چرا نه نه،-  
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: گفت ملتمسانه  

.باشم؟ مطمئن آتش؟-  

.انداختم ریز به سر  

لطفا آره.. آ-  

.مینکن صحبت مورد نیا در گهید   

.گرفت آروم انگار  

. دیببخش چشم باشه-  

:گفتم رمق یب  

بعدا. کنم یم قطع من-  

.میکن یم صحبت باهم   

. کردم ناراحتت دیببخش باشه،-  

.دمیکش یبلند غیج حرص سر از. کردم قطع و نگفتم یزیچ  

.یکن یم میروان یدار ن،یآرت کنه لعنتت خدا اه-  

.نییپا رفتم هارو پله و شدم بلند جام از تند اف اف زنگ یصدا با  

اصال. بود مایس  

. نشستم کاناپه رو رفتم خودم و کردم باز رو در. نداشتم حوصله   

.شد بلند غشیج غیج یصدا در شدن باز با  
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. خانم عروس سالم یوا-  

.دیماس لبش رو لبخند دنمید با. کمینزد اومد و بست و در  

.؟یمار زهره برج چرا وا-  

:دمینال  

 بوده نیآرت قیرف سپند یطرف از و گفته سپند به و یچ همه رفته نیآرت. ندارم حوصله مایس-

. اس کننده شوکه یلیخ  

:اخرگفت در جو و پرس و حرف کمی از بعد کردو نگاهم رفته باال یابروها با  

 وقت میبر میش حاضر شو بلند مونده کارا یکل یش عروس یخوا یم فردا پس ؟یچ که حاال-

 کاراش دنبال برو آتش با فردا گفت برگشت شبید بود زده جانیه انقدر سپند. میریبگ شکاهیآرا

. نباشه تنها  

:گفتم حوصله یب  

.که کنم یزندگ من ذارهینم فردا پس نیا. شدم دل دو دوباره-  

.کرد نگام یمسخرگ با مایس  

. ستین هم حد اون تا!. کشه یم پس پا گهید هم نکرد اگر ای کنه یم خودش مال ای نیآرت-  

:گفت تند تند  و بلند جاش از  

.پاشو پاشو شگاهیآرا و لباس دنبال میبر شو بلند  
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. شدم حاضر قهیدق ستیب حدود از بعد و شدم بلند یکالفگ با  

.مایس به شدم  رهیخ و اومدم رونیب اتاق از  

. میبر-  

.گرفت و دستم و کینزد اومد  

. شده جمع اش افهیق انقدر دادن زهر بهش انگار نگاه نگاه-  

.دمیکش یقیعم نفس  

لطفا مایس-  

.شدم قدم هم همراهش و بستم و در  

. بپوشم یچ من یوا-  

:گفتم و زدم یلبخند میهم یبرا ذوقش تو بزنم نخواستم  

. ادیم بهت یبپوش یهرچ تو-  

.یش یم عروس یداریدیجد یجد ،یوا-  

. نگفتم یزیچ  

 بالخره محضر مناسب شلوار و کت دیخر و شگاهیآرا وقت رزرو و گشتن ساعت چند از بعد کالفه

. خونه میبرگشت  

:گفت مایس که میبود در دم  

.برم گهید من خب-  
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.کردم یاخم  

.کجا؟-  

.زد یچشمک  

.و امشب شام کنم مروین مرغ تخم کنم هنر اس خونه االن فوآد نیا برم گه،ید خونه-  

.داخل دمیکش و دستش  

.نجایا ادیب بزن زنگ فوآدم به نمییب ایب-  

.کرد مخالفت   

. خودم جون شهینم آتش-  

:گفتم کردم یم عوض رو کفشام که یحال در پله دم و باال دادم رو ابروم یتا هی  

 ارنیب جوجه ای کباب زنمیم زنگ گهید اس آماده ادیب تا میزاریم برنج بزن، زنگ باال برو ایب-

. من مهمون امشب ن،یدار دوست هرکدوم  

:گفت و دیکش چونه به یدست  

.باشه یانداخت هوسم بدجور و هست یونیاع امشب شام اونجا از-  

 

***  
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 که دیلرز یم پام و دست چنان اما عقد یبرا محضر رفتم یم دیبا امروز. کردم تنم مرتب رو لباسم

.جانیه ای بود ترس از دونم ینم  

. دختر یشد یعال یوا-  

.شدم رهیخ مایس به  

.نایا...   و تاالر یبرا میبر نشد شد یا عجله انقدر-  

:داد جواب و کرد کج لب مایس  

اصال اون بابا نه-  

 یم همونو حاال میبنداز راه برقص و بزن و جشن کمی نجایا میبرگرد قراره عقد از بعد ست،ین مهم 

تاینها ؟یچ یبرا یکن نهیهز یالک تاالر یخوا  

بعدا یبخر عروس لباس هم عکس یبرا   

.عکس یبرا دیبر ییدوتا باهم   

.شدم رهیخ نیزم به و تخت رو نشستم. بود یا گهید یجا ذکرم و فکر اما دمیشن یم رو حرفاش  

آتش؟-  

.گرفتم باال سر  

.بله؟-  

:گفت یناراحت با  

ه؟یحال چه نیا یکن یم ازدواج یدار امروز دختر-  
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. هیگر ریز زدم اراده یب  

اصال. بود گرفته دلم یلیخ  

.نداشتم رو عروس هی حس و حال   

:دمینال لرزون یصدا با  

. ترسم یم یلیخ. دارم یبد حس هی. مرگمه چه دونم ینم-  

.فشرد دست با رو بازوم و کمینزد اومد  

 یم اگر یندار یآمادگ ؟هنوزیکن یم هیگر چرا. خوب دختر شه یم خراب شتیآرا االن خب-

.... .ک بگم سپند به یخوا  

:زدم غر و شدم رهیخ اشک با  

. گهید سال گفتم یم بهش وگرنه ندارم یکار نایا و عقد زمان مدت به من مایس-  

. کرد سکوت  

:گفت زدم یم زار خودم حال به که قهیدق دو از بعد  

... .یت... آر نکنه-  

:داد ادامه بهش کردنم نگاه با. رمیگ یم جبهه االن کرد فکر  

ن؟یآرت ن؟-  

.دیلرز ام چونه  

.دونم ینم-  
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:زد غر مایس  

.دونم؟ ینم یچ یعنی خوب، دختر-  

:کرد تکرار مجدد که ندادم یجواب  

.توام با-  

.کنم متقاعدش کردم یسع  

.یکن ازدواج گهید نفر هی با یبخوا یش جدا فوآد از کن فکر مایس-  

. نشست کنارم  

.؟ینکرد و فکرات درست چرا منتظره چارهیب پسر چه؟ یعنی آتش-  

:گفتم هیثان چند از بعد و کردم شل رو ام یروسر گره  

. کنه درکم تونه ینم چکسیه-  

:گفت عیسر  

. بزن بهمش-  

. شدم بلند جام از حرف نیا دنیشن با  

!. شه ینم نه-  

.گرفتم رو دستش و زدم پس رو اشکام  

.میبر-  

.یچ-  



 

 

Page | 616 

:کردم تکرار یناراحت با  

.گهید میبر-  

:دادم ادامه  

. گرفتدلم لحظه هی-  

:گفت گوشم کنار کردو بغلم ک،ینزد اومد. کرد باور  

. ینکرد اشتباه سپنده انتخابت اگر باش مطمئن ه،یعیطب-  

 زد تشر عقلم اما. ؟یخوشبخت چه ستین سپند میقلب انتخاب یوقت زد، بینه یحس هی حرف نیا با

. کردم یم اشتباه دینبا و شه ینم دایپ سپند از بهتر  

.میاومد خودمون به اف اف زنگ یصدا با  

. ؟یحاضر م؟یبر. اومدن سپندم و فوآد کنم فکر-  

.زدم یتلخ لبخند  

.؟یپرس یم است دفعه نیچندم-  

. میزد رونیب اتاق از باهم کردو افاقه یلبخند به  

 

 

*** 
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 سپند

. میبود خانما منتظر و میبود نشسته فوآد کنار نیماش تو  

واقعا-  

!.ها یکن یم ازدواج یدار   

.فوآد سمت برگشتم  

.یگ یم ینطوریا چرا-  

:گفت و کرد یمکث  

.گم یم کیتبر بهت شه، مجاب زود انقدر آتش کردم ینم فکر واهلل-  

.نگفت یزیچ اما بزنه یا گهید حرف خواست یم انگار  

. بگو مونده دلت رو زیچ هی-  

. دیگز دندون به لب  

؟یشناسیم که و نیآرت آخه؟ بگم یچ-  

.خب؟-  

:گفت کالفه و کرد فوت رو نفسش  

!. بزنه جا حداقل اون که کردم ینم فکر-  

.کردم یاخم  
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... و من ازدواج از یناراحت یعنی االن مومن، مرد-  

:گفت عیسر  

. نیهم نداشتم توقع ها بچه اتیخلق طبق فقط تو جون به نه-  

.کنم کنترل رو خودم کردم یسع  

 بخواد که ستین بچه و خودخواه اونقدر هم نیآرت! داره خوب یزندگ داشتن و انتخاب حق آتش-

.... .که نیا ای بزنه بهم و عقد لمایف مثل عقدمون روز  

.زدم یپوزخند بده، ادامه نذاشتم  

واقعا نیآرت-  

!.ییتو شناستشینم که یاون است وونهید ش  

.دیلرز دلم ته  

. کن بس داداش فوآد-  

.داد  باال شونه  

. گهید داد یم انجام زودتر بده انجام یکار بود قرار اگر. یبترس نگفتم-  

. شد باز نیماش در  

.زدم یلبخند آتش دنید با  

.خانوم سالم-  

.داشت قرمز یها رگه کمی. شدم رهیخ چشماش به  
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.زد یلبخند  

.؟یچطور سالم،-  

.قرمزن؟ چرا چشمات-  

:داد جواب کوتاه مکث با  

. همونه یبرا نبرد خوابم شبید-  

 نیا دنیشن با. نبرده خوابش شبید که بود سرخوش و داشت جانیه من مثل اونم. شدم خوشحال

.گرفت آروم دلم حرف  

.شکست یم فضارو نیسنگ جو فوآد یایپرون مزه تنها راه نیب و میکرد حرکت  

 آروم شدو ادهیپ. کردم باز آتش یبرا رو در و شدم ادهیپ نیماش از. دمیرس بعد ربع کی حدود

. کرد یتشکر  

:گفت دنمونید با و رسوند آتش به رو خودش زود مایس  

.پس؟ دیآروم انقدر چرا نیبب و دوماد عروس-  

:گفت زدو یزور لبخند آتش  

.گهید داره ازدواجش روز یآدم هر استرس کمی زمیعز میبگ یچ خب-  

:گفتم آتش از تیتابع به  

. گه یم درست-  

:گفت کردو نازک یچشم پشت مایس  
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. کردم یم دفاع ام ندهیآ همسر  از بودم منم-  

:گفتم سبما به رو زیر یچشما با من و دیخند آتش  

.شد؟ یم یچ یگفت ینم حاال-  

:گفت حرفم به توجه یب آتش  

.موند؟ کجا فوآد-  

 

 

*** 

  فوآد

. برم بزار نیآرت-  

:دیغر خشم با و گرفت رو ام قهی  

.باشم؟ یراض من که ازدواج نیا به هیراض دلت ته خودت تو-  

:گفتم بلند و کردم پرت ام قهی از و دستش  

.کارکنم؟یچ یگ یم اما ستمین یراض آقاجون ته-  

.دیکش یقیعم نفس  

 یزیآبرور ینکن یکار هم اگر اما بهتره یکن کمکم و یبد انجام اگر گم، یم یچ نیبب کن گوش-

. تره زشت یلیخ نطوریا که کنم یم پا به  
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 و قیرف انتخاب با کنه لعنتم خدا. یسنگ وارید به دمیکوب و مشتم غضب با و بهش کردم پشت

!. رفاقتام  

.سمتش برگشتم  

.ه؟یچ مرگت نمیبب بنال-  

:گفتم که کرد نگام تند یا هیثان چند  

. کن امر بفرما بگو،-  

 بکش یا بهونه هی به و آتش اما داخل بره سپند که یطور یعنی باال بفرست جدا آتش از و سپند-

.یپشت کوچه  

:بهش دمیتوپ  

  منه؟ با استارتش اتیکار گند باز ؟یا بهونه یچ به-

.کرد نگاهم کالفه  

. دنشید اومده شیمیقد یدوستا از یکی بگو بهش. اه کن، گوش من حرف به این هیآ انقدر-  

!. هیمخمل گوشاش پشت اونم-  

. ارهیاگرن و اما چراو که داره اعتماد اونقدر اما ستین یمخمل-  

:گفتم حرص با  

.خب؟-  
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. دستم داد و آورد رونیب بشیج از یقلم و کاغذ  

واقعا. کارش یپ بره سپند بده سهیبنو آتش طرف از یدروغ نامه هی مایس بده-  

. آتش شیپ برگرده نکنه گم راه دوباره که سهیبنو یزیچ   

. نشست میشونیپ رو یاخم  

.بعدش؟ یپشت کوچه ادیب آتش بگو بهم تو یچیه که اون-  

:گفت هیثان چند از بعد و کرد یمکث  

. برمش یم شده زورم به بعدش-  

.کردم درشت چشم  

.؟ییربا آدم-  

.کرد کنترل رو خودش که بزنه داد اومد  

 اونم  عقل که گوسفند اون فیح ؟یکن یم برخورد گوسفند مثل چرا فوآد؟ بگم یچ بهت اخه د-

. افسوس.... تو اما کنه یم کار  

:دادم ادامه جاش به تمسخر با  

!. نه که چرا گوسفندا چوپانه توام! گوسفندم معلومه گهید آره-  

.دمیشن سر پشت از رو صداش برم دمیکش و راهم  

. فوآد-  

.سمتش چرخوندم سر حرص با  
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. باش منتظر یپشت کوچه برو-  

. داد نشون بهم رو اش اندازه یب ذوق چشماش برق اما نکرد یرییتغ صورتش  

قایدق محضر. ابونیخ داخل دمیچیپ و  کردم حرکت دو با  

. بفرستم و آتش بخواد یپشت کوچه داشت حق و بود ابونیخ بر   

. انتظار از شدن کالفه که شدم متوجه دور از مایس طلبکار چهره دنید با  

.بهشون رسوندم و خودم  

.م؟یبر-  

:زد غر مایس  

.؟یکرد یم معطل شتریب فوآد-  

:گفتم یجد  

. اومد ینم ریگ پارک جا خانمم-  

:دادم ادامه  

. گهید دیکن حرکت-  

.کشینزد رفتم زود که بره آتش شونه به شونه اومد سپند  

 کنم دل و درد باهاش بردارانه کلوم دو ازدواج از قبل خوام یم من یبر تر چلو تو شه یم داداش-

. نداره صحبت دل یکس با منم جز داره استرس مشخصه  
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 رو ها پله همه از تر جلو بود ومدهین خوش مزاجش به که یطور آخر در کردو معطل کمی سپند

.رفت باال  

.آتش کینزد رفتم  

. کن صبر آتش-  

. ستادیوا متعجب  

.شده؟ یزیچ-  

:گفت شد یم رد کنارم از که نطوریهم. کردم یا سرفه تک  

. بگو شده یچ-  

. کرد نگاهم یسوال و موند حرکت یب جاش تو گرفتم، رو دستش  

.شده؟ یچ-  

.کردم یا سرفه تک  

. اومده دوستات از یکی یپشت کوچه برو نییب-  

.کرد یاخم  

.دوستم؟-  

.کردم یم صحبت اون با داشتم هم شیپ قهیدق چند تا ادیب نشد روش آره-  

.رفت باال ابروهاش  

.شناسم؟ ینم من که دوسته کدوم-  
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:گفتم کالفه  

. کنم فیتوص امیب االن من رو، دختره نشییب برو من خواهر-  

:گفت آروم و کرد نگاهم هیثان چند تعجب با  

.باشه-  

.برگشت دوباره که بره اومد  

.؟یپشت کوچه یگفت-  

:کرد تکرار و دادم تکون سر  

. باشه-  

 

 

*** 

 آتش

 داخل دمیچیپ و ابونیخ یانتها برداشتم قدم تند تند و اومدم رونیب اونجا از یکم استرس با

  خودم؟ شیپ میمستق ومدین چرا اما رستانیدب دوران یدوستا از دیشا بود؟ دوستم کدوم. کوچه

. دمیرس کوچه یانتها به  

.نبود چکسیه  

.  اومد ینم چشم به هم رهگذر هی یحت و خلوت خلوت کوچه  
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. دادم قورت رو دهنم آب ترس از  

. نجایا بفرسته و من که زدن گول و فوآد البد! بزاره؟ سرم به سر خواد یم یکی نکنه  

.گرفت تپش قلبم  

 قرار دهنم رو یدست پشت از که برگردم ومدم دهنم رو یدست پشت از که بزارم فرار به پا دمیچرخ

. خودش سمت دتمیکش و گرفت  

. شد هام گونه روونه اشکام ترس از بود، دهیفا یب کردم یم تقال یهرچ  

 

 

*** 

مایس  

.نییپا اومدم ها پله از استرس با  

بودن؟ مونده کجا نایا  

 یعصب هست که یاون از مبادا که کرد یم یکش وقت عاقد به خودیب یحرفا با نجوریهم سپند

.بود شده رید یلیخ چون ترشه  

.گرفت حرصم فوآد دنید با و اومدم نییپا و آخر پله  

. فوآد-  

.کرد نگام استرس با  
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 بشه تموم بشه یجار عقد باال نیاینم چرا منتظره هیعصب یلیخ عاقد باال؟ نیاینم چرا ن؟ییکجا-

... .ب ازدواجشون از بعد رو ات برادرانه یحرفا بره؟  

:گفت ترس با و انداخت اطراف به ینگاه  

.کجاست؟ آتش... آ-  

.کردم تر زبون با رو لبم  

.صدفش تو رفت دیمروار-  

.دیغر کردو درشت چشم  

.شدم وونهید فوآد بزن حرف ؟درستیچ یعنی ؟یچ-  

:گفت و داد قورت رو دهنش آب  

. برد خودش با و آتش ن،یآرت-  

.م؟یکرد یم کار یچ و سپند!. وفتمیب پس بود مونده کم آتش؟ و نیآرت گفت؟ یچ. کردم قفل  

.داد دستم یقلم و کاغذ فوآد که بگم یزیچ اومدم   

.سیبنو-  

.؟یچ-  

.گرفت دست به خودکار  

... .خوا یم معذرت جان سپند-  

.بدم ادامه نذاشت  
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.سم؟یبنو رو دونهینم که یزیچ آتش زبون از ؟یگ یم یدار یچ-  

:گفت یعصب  

. کنم یغلط هی خودم نه اگر بده انجام و گم یم که یکار مایس-  

:دیغر و کرد کنترل رو خودش که بگه یزیچ اومدم  

.سمیبنو بگو-  

.خوام یم معذرت جان سپند-  

.خب؟-  

قلبا که دمیفهم امشب-  

. هستم گهید نفر هی عاشق   

.داد فشار رو خودکار حرص با  

.خب؟-  

.کنم انتیخ بهت عالقمون یب ازدواج با تونم ینم-  

:دادم ادامه. کرد بلند سر و نوشت  

. آتش بزن رشمیز. یببخش دوارمیام س،یبنو-  

.نوشت و کرد نثارم یچپ نگاه  

 

. کرد تا و کاغذ  
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.خب؟-  

.دمیبوس و شیشونیپ کینزد رفتم  

. میبر نییپا ایب تند بهش بده ببر و نیا خانومم-  

.زد غر و عقب اومد  

.میبزار تنهاش غصه با خدارو بنده فوآد؟-  

.کردم تر زبون با رو لبم  

 حاال که ستین خوب حالش انقدر اون مادر از بهتر هیدا یبش ستین الزم باال ببر و نیا جان مایس-

.میبپلک اطرافش هم ما  

.باال رفت هارو پله و کرد پشت راه اجبار به  

.گرفتم رو نیآرت شماره و برداشتم بمیج داخل از رو یگوش  

.داد جواب بوق دو با  

.شد؟ یچ-  

:گفتم یتند لحن با  

.آتش و یگوش بده-  

. بزنه حرف تونه ینم-  

:گفتم یعصب  

!.نمیبب بهش بده چه؟ یعنی-  
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:گفت هیثان چند از بعد و کرد یمکث  

. هوشهیب-  

قطعا. کردم قطع حرص با و فشردم هم یرو رو دندونام فقط  

 یب یکی از هردفعه که بودم من یا وونهید چه. کرد یم من نثار رو فحش نیاول اومد یم هوش به 

. کردم یم دفاع خودم از تر عقل  

.اومد نییپا ها پله از برافروخته چهره با مایس  

.گرفت شیآت دلم میبر زود-  

:دمیپرس  

.چرا؟-  

.کرد نگام شفاف یچشما با  

 خوام ینم میبر زود. شیدید یم دیبا خوند رو نامه اون یوقت اومد شدن داماد دیام به خدا بنده-

. کنم نگاه بهش ندارم رو! مارو نهیبب نییپا اومد یوقت  

.داخل مینشست و نیماش سمت میرفت باهم عیسر  

.ه؟یچ فشیتکل کجاست؟ آتش خب-  

.کردم روشن و نیماش  

. نهیآرت شیپ اما دونم ینم من رو هیچ فشیتکل یگ یم که نیا واهلل-  
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*** 

نیآرت  

. شدم ادهیپ و کردم پارک یا گوشه و نیماش. میبود دهیرس کوه یباال به  

. ادیب هوش به بودم منتظر و بود هوشیب آتش. روش نشستم و یسنگ تکه سمت برداشتم قدم  

.کرد یم خوب حالم شهیهم نجایا از دیخورش غروب دنید و بود پا ریز شهر باال نیا از  

ه؟یچ العملش عکس نیاول بدونم داشتم دوست یلیخ  

. کنم یاقدام ازدواج از کردنش نظر صرف یبرا راه نیا از بهتر تونستمم ینم  

.نییپا افتادم سنگ رو از که زدم یم پا و دست افکارم تو نطوریهم  

.آخ-  

. هیعصب چقدر که داد یم نشون آتش حرص از کبود چهره. کردم بلند سر  

.بود؟ یغلط چه نیا. ؟یا وونهید تو-  

.زدم داد بودم افتاده خاک رو که همونطور  

قبال که یکس عقد سفره وسط اومدم یم آره-  

.ها؟ بود؟ من زن   

.زد غیج و روگرفت ام قهی. شد خم و جلو اومد  

  ؟یکرد که بود یغلط چه نیا ها؟ یایب کرد دعوتت یک-

. شدم بلند جام از و زدم پس و دستش  
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 من جز یکس دست ذارم ینم اما درست اومدم کردم اشتباه من خوادش؟ یم یلیخ دلت نکنه-

  کردم؟ یم دیبا یغلط چه! بخوره بهت

:دیغر خشم همون با  

 نگه زور به و من که ستین کودن اونقدر سپند! زدم یم بهم جور هی خودم یکرد یم یصبور-

.عقد سفره یپا داره  

.کردم نگاهش مات  

:داد ادامه  

. برد؟ ماتت چرا ه؟یچ-  

 از اما اومد یم نظر به دار خنده. بردم فرو شلوارم بیج تو رو دستام و بهش کردم پشت. کرد بغض

 یخوش سر از آروم و انداختم نییپا رو سرم  داشت؟ دوستم هنوز یعنی!. ختمیر یم اشک شوق

. ختمیر اشک  

 رو یهرکس تیعصبان و خشم اون دیشا. داد یم دوباره جون بهم حرفش هر و دیچیپ صداش

. آورد یم ذوقم سر خشم از حرفش جمله به جمله هر اما کرد یم ناراحت  

 با اما شم یفرار ازت خواستم هرجور! خوامت ینم که بزنم گول و خودم دروغ با زدم زور یهرچ-

. یزد و یکار ضربه اشکت و شب اون  

.دیلرز صداش  

.هست و بود صورتم جلو چهره اون هرشب و گرفتم وجدان عذاب یحت.... یحت-  

.داد یم شدنش کیازنزد نشون سنگا یرو پاش یصدا  
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 زجر من به کم!. بود الزم شدنت آدم یبرا جانیه و استرس همه نیا غصه و اشک نیا دیشا-

 تلخ تجربه همه اون سر از منم و داد ادی ییزایچ بهم یساخت برام که یگند یزندگ نیا. ینداد

. دادم که دادم یم بهت یحساب درس هی دیبا  

:گفتم آروم و زدم پس رو اشکام.چرخوندم مخالف طرف رو صورتم و دمیکش یقیعم نفس  

.؟یدار دوستم-  

.چشماش به دادم سوق رو نگاهم  

.دیچک چشمش از یاشک قطره  

.؟یگفت یاونطور باز-  

.زدم یا بوسه رو موهاش یرو و چسبوندم ام نهیس به رو سرش و کینزد رفتم  

. زینر اشک جلوم چوقتیه گهید-  

:گفتم مبهوت گنگ حرفش به توجه یب  

. شه ینم باورم-  

:گفت و دیخند بود شده سیخ شرتمیت که اش هیگر اوج تو  

.؟یکن باور تا رمیبگ شکونین هی-  

. نگفتم یزیچ  

 باز و بره رونیب بغلم از دمیترس یم. میشد ینم ریس هم آغوش از جوره چیه هم قهیدق چند از بعد

. بدم دست از رو مطلق آرامش نیا  
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.نشم دور ازش اما و بمونم نجوریهم ها ساعت داشتم دوست  

. کرد غروب دیخورش  

 یغروب. بودم آتش کنار حاال ام یپ در یپ ناله و اشک بار هر از بعد که بود یدیخورش غروب نیاول

.شد میخوشبخت طلوع و عاشقانه شروع برام نفرت از که  

دیچیپ آتش یصدا  

... سومم قانون-  

:گفتم و بده ادامه نذاشتم  

.باشه صدفش آغوص که باستیز یزمان دیمروار. کنم کاملش من بزار-  

.کردم زمزمه آروم گوشش کنار  

.ستین ریچشمگ شییبایز جلبک بغل که وگرنه-  

:گفت خنده با و عقب اومد  

.؟یک یپا بزارم و جلبک-  

. نگفتم یزیچ و زدم یشخندین  

 و  نشوند لبم یرو رو لبش مهر آروم و ستادیوا پا پاشنه رو. شناختمینم پا از سر شیبعد حرکت با

 اش گونه از اشک یا قطره نذارم چوقتیه که خوردم قسم دیخورش غروب و خدا به لحظه اون

!.بچکه  

*** 
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 آتش

آرا آتش خانم کار سر مکرمه محترمه زهیدوش  

 کالم جلد کی: ٔ  هیمهر و صِداق به ابیکام نیآرت یآقا دائم تیزوج عقد به را شما لمیوک بنده ایآ

دیمج اهلل  

شمعدان جفت کی نه،یآ جام کی  

نبات شاخه کی  

 یجمهور در جیرا یآزاد بهار تمام یطال ٔ  سکه هزار تعداد به هیبق و العقد ضمن نیمع هیمهر و

مُک زوج ذِمه به تماماً رانکهیا یاسالم  

عِند و است ثابت نیدِ رّم  

.داشت خواهند میتسل یعال سرکار به المُطالِبِه  

.آورم در بوده نیطرف توافق مورد که یشروط و  

لم؟یوک بنده ایآ  

.بله-  

 یم سرمون باال رو قند همچنان. برداشت جارو همه فوآد سوت و آرتا غیج و مایس کل یصدا

. دیکوب  

. کمونینزد دیدو و برداشت از یزیچ. فشیک سمت رفت و گذاشت کنارمون  

. ما طرف از هم نیا-  
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. بود اسممون اول اولشون حروف هردو که گردنبند دوتا  

:گفت حرص با  

 اول یوقت نشه یقاط که کردم یم کار یچ. هست آتش یبرا تره فیظر رشیزنج که یاون-

. همه مثل اسمتونم  

. من یبرا نطوریهم هم نیآرت و بستم رو نیآرت یبرا من و داد رارویزنج  

 برام بدتر و آرومه و حرف کم یلیخ که بود شده یمظلوم بچه پسر غرور و تیجد اون برخالف

. کرد یم یدلبر  

:گفت آروم و دیبوس و گردنم پشت گردنبند بستن با  

.دارم دوستت-  

. بست نقش لبم رو یقیعم لبخند  

.دیجیپ فوآد یصدا لحظه همون سمتش برگشتم  

واقعا ایخدا-  

 بود آب عروس اول. کردن؟ یم یسالخ رو گهیهمد هم، چشم تو رهیخ که نییهمونا زوج دوتا نیا 

 و آب سرگذشت بود نیا!. آب دوماد و شهیآت اسمش مثل و تازونهیم عروس حاال شیآت دوماد و

 آتش؟

.کرد زمزمه لب ریز نیآرت  

. لعنت معرکه خرمگس بر-  

. خنده ریز میزد ینفر سه دردش از جمع افهیق با و گرفت پهلوش از یشکونین مایس  
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  یتلخ همه با یزندگ و من سرگذشت بود نیا

 بزنه، یتلنگر ،یزندگ اوج تو روزگار گردون چرخ اگر یحت داره رو اش یقشنگ که داد ادی بهم

.یبزن پا و دست یپوچ ییتنها تو و یکن سقوط  

 

تیسراپا بسوزانم تا کن صدا آتش مرا  

تیعطشها بر ببارم تا ده صدا باران مرا  

،یوهم ،یا وعده ،یالیخ  

!یاد ی،یا ،مژدهیدیام  

،یدار خوش که نامه هر به  

…تیایدن به ده بارم تو  

 

اینستاگرام نویسنده:پیج   

fatemeranjbar_nevisande 

 

شهریورماه نودوهشت مهفده: شروع  

یکم شهریورماه نودونه: انیپا  

 



 

 

Page | 638 

 

 پـايـان
فرمت شده در انجمن کافه تک رمان


