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 : خالصه

چشمانش را  یروز وقت  کیدارد اما  یآرام یکه زندگ  هیحال عاشق نی و مغرور در ع طونی دختر ش درسا
پر از    یاست و از همان لحظه زندگ رانیا ستیآرت  نی در آغوش بزرگتر شودیمتوجه م کندی باز م 

 و...  دهدی م  ییو پر ماجرا یطوفان   یرا به زندگ شی آرامشش جا

 

 

 

 اول فصل

 

داده   هی ه ما هدخود را ب یو هوا گرما میشدیم کیبساطش را پهن کرده بود. به تابستان نزد شب
 بود.

دوستانم و هم  نی که از بهتر  نایبا ت   نیهم یباز ؛ برا  یدر فضا دنیخواب یبرا دادی هوا جان م نیا
 .میو بساط رخت خواب را باز کرد میبودام بود، به پشت بام خانه آمده خانه 

 .م یکردی ، نگاه م زدندیچشمک م شیهاکه ستاره  یو به آسمان میبود دهیهم دراز کش  کنار

 نه؟  یخوش حال   یلی گفت: درسا؛ خ نایت

 گرفتم! هی.بورسدمی. بالخره به آرزوم رسنایت  یلیزدم و گفتم: خ  یلبخند

 . شهیدلم برات تنگ م یاگه تو بر  یگفت: خوش حالم برات ول نی غمگ یبا لحن  نایت

 زدم.   ینیری ش  لبخند

 . یوقت دلتنگ نش چیکه ه کنمیم  ی. کار زمی خانم...نگران نباش عز  نایت یآ یآ -
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 : دی پرس  یبا کنجکاور   نایت

 !؟یکار چه -

 سرم گذاشتم.   ری را ز میطرفش خم شدم و دست ها به

 . رمیگی م یر ی مثال هر روز باهات تماس تصو -

 سرش را تکان داد و نگاهش را به آسمان دوخت.  نایت

  تونمینم  یدونی منم که خودت م اد؛ینجمه جون هم همراهت م یتو بر  بهتره. اما...اگه یچ یاز ه -
 درسا. شمی تنها م   یل یهمراهتون. خ امیب

 را نداشتم.  نایت یناراحتم کرد. ناخودآگاه من هم بغض کردم.تحمل ناراحت  نایت  بغض

 .دمی رساندم و او را در آغوش کش  نایرا به ت  خودم

 !رمی و نم رهیگیم می. بغض نکن.به خدا گرنایت -

به سمتم برگشت و گفت: تو   عی بود را پاک کرد و سر ختهیر  شیهاگونه یاشک رو ییاکه قطره  نایت
 درسا.حرف از نرفتن نزن. یبه آرزوت برس دیبا

 زدم و گفتم:  پس ناراحت نباش.   یکوتاه لبخند

 .م یصحبت کن گهید زیچ هیدرمورد  ایزد و گفت: اصال ب  یرا تکان داد و لبخند کوتاه   سرش

 ؟ یرا تکان دادم و گفتم: راجب چ  سرم

 را که کنار بالشت خود گذاشته بود برداشت.  اشی گوش  نایت

 .کالمشی نوع ب   م؛ازیگوش کن یق یموس کمی  ایب -

 را پخش کرد و چشمانش را بست. یآهنگ  نایتکان دادن سرم موافقتم را اعالم کردم.ت  با

انزجار    یداده بودم با لحن نیرا چ امی نی که ب یدر هم رفت. درحال  میهابا پخش شدن آهنگ اخم 
 !؟ی آراد مجد گذاشت کی.نوازنده کم بود که از موز نایت  یکننده گفتم: وا
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کالمش روح   یب یهابشر محشره! آهنگ نیا یدرسا دستا الی خیکرد و گفت: ب  یکوتاه یخنده   نایت
 !کنهی م ری آدم رو س

تا حرصم  یگذاشت نویا ادیبشر بدم م  نیمن از ا یدونی را در کاسه چرخاندم و گفتم: تو م چشمانم
 . مگه نه؟ یبد

 را در همان حالت باال انداخت و چشمانش را بست.  شیهاشانه   نایت

بت به آراد مجد واقعا  تنفرت نس  لی . درضمن دلیدونیدرسا.خودت هم م ادهیز  هاشک یآرامش موز -
 !اد؟ی بدش ب پی خوش ت نیآدم از ا شهیچرته! مگه م

 نگفتم.  یز یو چ  دمیکش یق یعم  نفس

 داده شده بود نگاه کردم.  نت یها زکه با ستاره  ی را به بالشت رساندم و به آسمان مشک سرم

قصد دارم  دا  یدارم و جد یحسابدار   سانسیپا گذاشتم.ل یسالگ  ۲۲و امسال به  هیمن درسا تهران اسم
 بود!  میآرزو یکه از بچگ  یز ی به کانادا بروم. چ لیادامه تحص یبرا

 .کنمی م یام زندگ سالم که بود مادر و پدرم را از دست دادم و از آن موقع با عمه  شش

اش را جز شوهر و بچه   یکس گری ام مادرم تک بچه بود و بعد از فوت مادر و پدرش دعمه یبه گفته 
 شت. پدرمم هم...ندا

 هم دارد! م،هنوزیبهتر بگو  ایبرادر داشت   کیاصل پدرم دو خواهر و  در

پدربزرگم چون با ازدواج مادر و پدرم مخالف بود و مادر و پدرم برخالف مخالفت او ازدواج کردند،   
 خانواده نداد.  یارتباط با ما را به اعضا یها را از خانواده طرد کرد و اجازه آن

 که بدانم! خواهمی و نم دانمی اسمش را هم نم یکه من حت  یپدربزرگ

به بابام وابسته  یل یجز عمه نجمه که خ امدی کس طرف ما ن چیکه داشت ه یادی به خاطر ثروت ز 
 بود.

شب برادر و زن   کیرا از دست داد.در  زانشیتمام عز کبارهی . او به دیکش یادیز یهای نجمه سخت  عمه
 شوهرش را از دست داد. یعنیتر مونس و همدم خود  برادرش و از همه مهم
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که  یعشق دیگویم شهیخانواده دهد. هم لی وقت نتوانست دوباره تشک چیبعد از فوت شوهرش ه 
 را دارم. نایهم به ازدواج ندارم.من تو و ت یاج یدوباره ازدواج کنم؛احت گذاردی در درون من است نم

 است! یاو به همسر خود واقعا  ستودن یقهعال

 ...میبگذر

 یام و براکه من با آراد مجد برخورد داشته  دیفکر کرده باش  نیشما به ا دیبه آراد مجد. شا میبرس اما
 ! دیآی از او بدم م نیهم

 کامال اشتباه بوده! دیطور فکر کرد نی بگم که اگر ا دیبا یول

که تمام دختران  یدارد.طور  یجذاب یو چهره   باشدیم رانیا یهاست ی آرت نیاز بزرگتر  یکی مجد  آراد
  یخود آراد را شوهر خود تصور م  یایدر رو ای و  اورندیدست بهستند که او را به  نیکشور دنبال ا نیا

 بگم من با اون دخترها تفاوت دارم!   دیکنند؛ اما با

 کامال  مزخرف!   دیخالق...! درست حدس زددارد اما ا یجذاب یآن که آراد چهره  با

خوش اخالق   دیمرد با ک ی .ستیخوب باشد و چهره اصال مالک ن  دینظر من اخالق آدم با به
 کند! تیجادو شیهاباشد.دستانش گرم باشد و با حرف 

موضوع   نیچرا اما هم دانمیمند است. پولدار و مغرور!نم خشک و قانون  اری فرد بس کیمجد  آراد
 اما... رسدی مضحک به نظر م  یباعث تنفرم نسبت به او شده بود.کم 

 که درحال پخش بود خوابم برد.  یالون یدلنواز و یشد و با صدا ن یکم چشمانم سنگ کم

 

 

 

به  گرمیچشمم را بسته بودم ، با چشم د کیکه  یچشمانم را باز کردم. درحال  یمداوم فرد یهاتکان  با
 . کردمینگاه م داد،ی عمه که مدام تکانم م 
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 خودم.  زیسحرخ  یسالم بر عمه  -

نکن درسا. بلند شو صبحانه رو حاضر   یزبون  نیری زد و سرش را تکان داد و گفت: ش یلبخند عمه
 کردم. 

در   نایرا پشت گوشم گذاشتم. ت میهابلند شدم و مو میکرد.از جا داریرفت و او را هم ب نایطرف ت به
 و گفت: مامان نجمه. دوباره صبح شده؟  دیکش یاازهیخم نشستی م شیکه در جا  یحال

 ممنوع بلند شو. زودباش.  یتنبل  نا یدستش را به کمرش زد و گفت:آ ... ت  عمه

به بالشتش زد و گفت: آخه چرا انقدر شب کوتاهه؟ من هنوزم خوابم   یبلند شد و لگد شی از جا نایت
 !ادیم

  ینگاه  نای. تمیکرد دنیبه من انداخت و باهم شروع به خند یبه عمه انداختم. عمه هم نگاه ینگاه
 خنده. ری زد ز هیبه ما انداخت و بعد از چند ثان

 نجمه به طرف در اشاره کرد. عمه

 .میبر االی. نی و رخت خواب رو جمع کن نی ایاضره!بعد از صبحانه بصبحانه ح  زیدخترا. م میبر -

 .میو شروع به خوردن صبحانه کرد میو وارد آشپزخانه شد  می هم به سمت در رفت با

 .کنمی وجور مو پتوها رو جمع  رمیبلند شد و گفت: من م  نایاز خوردن صبحانه ت بعد

 .کنمی م  زیرا تکان دادم و گفتم: من هم آشپزخونه رو تم  سرم

 .دیاش را بوسبه سمت عمه نجمه رفت و گونه   نایت

از اون   ینکن یدختر کار  نایکرد گفت:  ت  یکه شالش را مرتب م  یزد و در حال  شی به رو یلبخند عمه
 کننا!  رونتیب  یکه هست یشرکت

  یکار انگار چ یگیم یجور  هیبابا؛ مامان نجمه!  یگفت: ا رفتی که به سمت پله ها م یدرحال نایت
دارم.پس اگه اخراج هم  مایهواپ یباشه! رستوران گارسون داره...خب؟ منم حکم اون گارسون رو تو

 . ستین  یبشم مشکل
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 سرش را تکان داد.  نای نگاه کرد که ت نایبه ت یجور خاص  کی عمه

 گم که!   یدروغ نم -

  هیرفت گفت:  دخترا من رفتم...  یکه به سمت در م یاد و درحال تاسف تکان د یسرش را از رو عمه
 . نیسر به مغازه بزن 

 کردم.   یرا تکان دادم و از عمه نجمه خداحافظ  سرم

 رفت.   نایها شدم. ذهنم به سمت ت جمع کردن ظرف  مشغول

  یو پوست  یقد بلند با چشمان آب    با؛ی ساده و مهربان و فوق العاده ز یمن بود. دختر  یدختر عمه نایت
 . دی رسی رنگش تا کمرش م   ییطال ی.موهادیسف

را   نایمن و ت  یوقت های لیدارد! خ  ین ییاست اما اعتماد به نفس پا یدختر فوق العاده جذاب نایت
طور هم  نیو ا دیهم هست هی شب   یلیخ  گفتندی. همه مگرفتندی اشتباه م  گری ما را با همد دندیدیم

 بود!

. هنوز کاِرت تموم نشده دیخر م یبر میآماده بش  ایآمدم: درساااا ب رونیب  الیاز فکر و خ نایت  یبا صدا 
 دختر؟!

 خشک کردم و داد زدم: اومدم. شبندیظرف را شستم و دستم را با پ نیآخر

 کردم و به سمت اتاق مشترکمان حرکت کردم.  زانیآو  شیرا در جا  شبندیپ

بود را انتخاب کردم.   میمال یکه سارافونش صورت  یجلو باز مشک یمانتو کیلباسم را باز کردم و  کمد
 را برداشتم و به سمت اتاق عمه نجمه رفتم تا لباسم را عوض کنم.   میمشک  نیشلوار ج 

کردم و   یم یمال شیرفتم و آرا نهییآ یبود. جلوحاضر  نای لباسم به سمت اتاقم رفتم. ت  ضیاز تعو بعد
 .می گفتم: من حاضرم. بر

 شد.   رمونیکه د میکالفه گفت: هزار اهلل و اکبر بالخره تموم شد! بر نایت

 . میو آدرس پاساژ مورد نظر را داد میشد ی. سوار تاکسمیرفت رونیخانه ب  از



 در قلب تو  یزندان

10 
 

 .  یکن  دیخر ی حساب   دیبا یبه کانادا بر  یخوا  ی_حاال که م

 .هم باشم  بمیبه فکر ج  دیرا تکان دادم و گفتم: البته با سرم

 زنگ خورد. لشیکرد و خواست جوابم را بدهد که مبا ییاخنده   نایت

 . یمراد یسالم آقا -

 :...یمراد

 دارم.  یبهتون گفته بودم امروز مرخص  نیدونی . خودتون بهتر م تونمی ظهر نم از بعد یمراد ی: آقانا یت

 :...یمراد

 ما...ا -

 انداخت و گفت: قطع کرد!   اشی به گوش ینگاه

 شده؟! یانداختم و گفتم: چ  نایبه ت ی نگاه یکنجکاو با

بره   خوادی و م دهیرو خر  مایهواپ vip یفرد هیبعد از ظهر برم سر کار.  خوادیم یپکر گفت: مراد نایت
 وونهیدارم د ایبرم دانشگاه..خدا  دیظهر باازطرف بعد  هی! از شمی ... درسا اگه نرم اخراج مشیبه ک
 ! شمیم

 خانم.  میدی: رس ی تاکس راننده

 ی. اگه بخوانایگفتم: ناراحت نباش ت  نای. رو به ت میو به سمت پاساژ رفت میرا حساب کرد یتاکس هیکرا
 . رمی من به جات م

 گفت: واقعا؟! یبا شاد  نایت

 زدم.  یرا تکان دادم و لبخند سرم

 که!  میندار شتری دونه دخترعمه ب کی -

 . ینیو گفت: عاشقتم درسا...بهتر دیبغلم کرد و صورتم را بوس  یبا شاد  نایت
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 نه.  ای میبخر می تون  یم  یز یچ مینی بب م یبر ای! بگهیرا تکان دادم و گفتم: بسه د سرم

 

 

 

 

گفتم: خب لباس فرمت رو بده تا بپوشم برم. تا برم   نای. رو به ت میها گذاشترا در کمد لباس  دهایخر
 ظهر شده! ازاون جا بعد 

درسا  دیگرفت، گفت: ببخش یکه لباس فرمش را به سمتم م یسرش را تکان داد و در حال نایت
 شرمندتم.  

پاره   کهی تعارف ت یگفتم: باز که دار  کردمی م تیهدا رونی را به ب  نایکه ت ی زدم و در حال  یلبخند
 .یکنی لباس عوض کنم. نگران امروزم نباش جبران م خوامی م رونی ! برو بینکیم

  نای. خدا را شکر که من و تدمی را پوش  نای ت یرفت. لباس فرم مشک  رونی زد و از اتاق ب  یلبخند نایت
: عوض  د یبه گوشم رس نایت یبه در خورد و سپس صدا  یاام بود. تقهو لباس اندازه میبود زیساهم
 تو؟  امی ب ؟یکرد

 تو.  ای گفتم: آره ب کردمی را درست م میکه موها یحال  در

 داد. هیشد و به چهار چوب در تک  انینما  نایباز شد و قامت ت  در

 خوشگل!  شهی. مثل همیماشاال ماشاال چشم نخور  -

 نشست.  میهالب یرو  یکوتاه یخنده

 متوجه نشن من به جات اومدم؟!   یبکن دختر. راست  یکم چاپلوس -

 یمراد یراهت. آقا  التی گفت: نه خ رفتی سرش را تکان داد و همان طور که به سمت تخت م نایت
 . کننی م تیی . کارت منو نشون بده راهنما ستیفرودگاه ن 
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  ه؟یک اروی  نیا نایت یرا گرفتم و گفتم: راست فمی را تکان دادم و ک  سرم

 داخت. را باال ان  شیشونه ها  نایت

 !آژانس دم در منتظرته. یدونم؛ راست ینم -

گفتم: به عمه نجمه خبر   رفتمی طور که به سمت در مو همان دمیرا بوس  شیهاسمتش رفتم و گونه  به
 تو رفتم سر کار.فعال. یبده جا

 . یبای با یگفت: باشه...موفق باش  نایت

 آژانس شدم و آدرس را دادم. سوار

 کرد.   ییراهنما   مایرا به مسئول دادم و او مرا به سمت هواپ  نایت  ییناساکارت ش دمیفرودگاه که رس به

 نشسته بودم بالخره خلبان اعالم پرواز کرد.    نیساعت که در کاب کیاز حدود  بعد

 نشسته بود نداشتم.  مایکه تنها در هواپ یبه فرد یدینشسته بودم و د مایهواپ  نِ یقسمت  کاب  در

 !ست؟یبودم بدانم که آن فرد ک  کنجکاو

و آرام به    دمیکش میمانتو یبر رو ی بلند شدم و دست می از اعالم خلبان، کمربندم را باز کردم. از جا بعد
 نشسته بود رفتم.  های از صندل  یکی  یکه رو یسمت مرد

   رم؟ایبراتون ب  دیدار لیم یز یگفتم: سالم جناب. چ ییرسا  یبا صدا دمیمرد که رس یپشت صندل به

 قهی. تا ده دقاریآب پرتقال برام ب هیگفت:   گرداندیرا تکان داد و همان طور که سرش را بر م  سرش
 . یبرام آورده باش دیبا گهید

کردم حضور آراد مجد   یزدم؛سعی دهانم از شدت تعجب باز ماند. تند تند پلک م  دمیمرد را که د افهیق
 را در ذهنم هضم کنم.

به   یپس برو تا بتون  ادی خوشم نم ی نظم ی شروع شده...اصال از ب قتیزد و گفت: ده دق یپوزخند آراد
 . یکارت سر وقتش برس
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کنم موفق  ی کردم با احترام جوابش را بدهم و فکر م ی. سعدمیکش یق یرا بستم و نفس عم چشمانم
 هم شده بودم.

 چشم. -

 آخر گفتم: جناب. کردم و در  یمکث

 را برگرداند و سرش را با تلفن همراهش گرم کرد.  شی رو آراد

 مند آب پرتقالش را ببرم! مثال  قانون یآقا یام را برگشتم تا برارفته راه

 . زدمی لب با خودم غر م  ریز

 《!شهیدم خونش سبز م  ادیاز مار بدش م آدم》

 باشد و به من نگفته باشد؟   مایهواپ نیکه آراد مجد قرار است در ا دانستی م نای ت نکنه

  ینی کند. سرم را تکان دادم و آب پرتقالش را که آماده شده بود،در س ینم یکار  نیهمچ  نای! تنه
 گذاشتم و به طرف آراد مجد حرکت کردم.  

 . دییرا مقابلش قرار دادم و گفتم: بفرما  ینیس

اول نگاهش را به من دوخت و سپس دستش را مقابل چشمانش قرار داد و به ساعتش نگاه کرد   آراد
 . یداشت ری تاخ  قهی و گفت: دو دق

 .دیآیاش در ب بود چشمانم از شدت تعجب از کاسه   کیکه زد نزد یحرف با

قرار دادم. انگشتم را به  شیکوچک رو به رو زی م یلش را روسرم را تکان دادم و آب پرتقا یناباور  با
 !ن؟یداشتم جونتون رو از دست داد ری تاخ قهیطرفش گرفتم و گفتم: خب دو دق

.  یکن یم یزبون دراز  یهم دار  یخواهعذر  ی...به جایداشت  ری را به من دوخت و گفت: تاخ نگاهش
   ؟یخواد اخراج ش  یدلت م

 زنمی که م  یو با حرف ستی کار متعلق به من ن  نیبودم که افکر نکرده  نیاون لحظه اصال به ا در
 . افتدی به خطر م نای ت یشغل  تیموقع
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  خوامیاخراجم کنن م ری تاخ قهی که قراره به خاطر دو دق ییآقا. جا ستی... برام مهم ندیاخراجم کن -
 وقت کار نکنم!   چیه

 .  کردینگاهم م رهیخ  رهی رو از من نداشت با تعجب خ  یجواب  نیکه انتظار همچ آراد

 خورد.  یتکان مایهواپ دفعهکیکه  میکرد یبه هم نگاه م رهی خ  رهیخ  طورهمان

 تکان را نداشتم تعادلم را از دست دادم. نیبودم و انتظار ا ستادهیچون ا 

. به  افتادمی منتظر ماندم ن یبشوم؛اما هر چ یمتالش  مایو منتظر بودم تا کف هواپ دم یکش یف یخف   غیج
 گرم شد.  میهاجاش دست 

صورت آراد بود و دستانش که  دمیکه د یز یچ نی را که بسته بود، کم کم باز کردم. اول چشمانم
 بود! من شده  یرا گرفته بود و ناج  میهادست

و دستانم را از دستش جمع و جور کردم  عیبه چشمان سبز رنگش نگاه کردم. خودم را سر هیثان چند
 . دمیکش رونیب

 زد و گفت: قابلتو نداشت.  یپوزخند آراد

 به او انداختم که سرش را تکان داد.  ینگاه

 ! یشدی نگرفته بودمت که کله پا م -

  یل یمن خ ی. زمان برابخشمیدفعه رو م  نیا یول یآورد ری آب پرتقال را گرفت و گفت: با تاخ وانیل
 مهمه. 

 ! ست؟یبراتون مهم ن ی. چ حیگفتم: صح  یلب  ری زدم و ز  یپوزخند

 ! ؟یگفت یز ی به من کرد و گفت: چ ینگاه  یچشم ریز

 خلبان باعث سکوتم شد. ینه تکان دادم. خواستم جوابش را بدهم که صدا یرا به نشانه سرم

 .  مییآی بعد فرود م ی . تا لحظات دیخود را ببند ی: کمربندهاخلبان 
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موقع  یبست گفت: اگه دوست دار  یکه کمربندش را م ی گذاشت و در حال بشیتلفنش را در ج  آراد
 و کمر بندتو ببند.  نی بش ی فرود زنده بمون

 آراد نشستم و کمربندم را بستم. یبه او رفتم و کنار صندل  ییالب اداشو در آوردم و چشم قره ریز

 . دمیکه در ذهنم بود را از آراد پرس ینگاه کردم و سوال   میام گذاشتم و به رو به روچانه ریرا ز دستانم

 ! ؟ی خر یرو م  vipقسمت   یمسافرت کن مایبا هواپ یخوا یم شهیهم -

قسمت    ییمایهواپ چیبود. ه ی اط یمهم و ح ی لیسفر برام خ نیکه نگاهم کند گفت: نه. ا نیا بدون
vipن یهم  یپر نبود برا vip دمیرو خر مایهواپ نیا . 

ساعت بعد،از آن  میکه در فرودگاه فرود آمد؛حدود ن مای نگفتم. هواپ یگر ید زی را تکان دادم و چ  سرم
 .میخارج شد

 بود.  مایهواپ شدیم دهیکه د یز ی به اطراف انداختم. تنها چ یآمدم نگاه نییاز پله ها که پا 

:  دم یآراد را شن یکنم، صدا دایپ دنید یبرا یجذاب  زیتا چ زدمی م دیتم اطراف را دطور که داش همان
 . یایهمراهم ب یتونی م یاگه بخوا

 بود دوختم. ستادهیا نیماش کیرا به آراد که نزد  نگاهم

 ترم. جا راحت   نینه ممنون. هم -

به ساحل    یتونی حداقل م یای. اگه همراه من ب رهی جا حوصلت سر م  نیرا تکان داد و گفت: ا  سرش
 . یدونی گفتم. به هر حال خودت م نیهم ی. براشهیهوا داره کم کم شب م ؛بعدمیبر 

 رفت.   نشیسمت ماش به

و هوا هم کم   رودی آدم سر م یجا واقعا حوصله نیرا مجدد به اطراف دوختم. حق با او بود. ا نگاهم
 .  رفتی م یکی کم رو به تار

 . امیکه سوار شود گفتم: من هم همراهت م نیز اا قبل

 گفتم:  منظورم ساحله.  عیسمتم برگشت و نگاهم کرد. سر به
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 باز کرد. میرا برا نی در ماش د یبگو یز یرا تکان داد و بدون آن که چ  سرش

  یاز کجا آمده بود رفتم و سوار شدم. آراد هم کنارم جا دانمی که نم  یرنگ یمشک  یبه سمت آزارا 
 گرفت و به راننده گفت تا حرکت کند.

 ی. آخر حوصله شومینم دهیراحت بود که با آراد مجد د المی بابت خ نیبودند و از ا یدود هاشهیش
 و حرف نداشتم!  عهیشا

 . میشد ادهی پ نیاز ماش  میدیه رسزدم. به محل مورد نظر ک  یزد و نه من حرف ی طول راه نه او حرف در

 انداختم.  یداده شده بود نگاه نتی و متنوع ز بایز یاطرافم که با گل ها  به

 آراد به او نگاه کردم: خب...  یصدا با

 جا کجاست؟!  نی گفتم: ا یدوشم بود گذاشتم و با کنجکاو یکه رو فمیک یرا رو دستم

 .هیک یکوچ یسرش را تکان داد و گفت: جشن نامزد آراد

 بود؟!  نیکه داشت ا یاطی لب گفتم:  کار مهم و ح ری باال رفتن و ز وارک یاتمات میابروها

خوشم    یاز شلوغ ادینداره. ز ی تیبلند بود چون در جوابم گفت: جشن برام اهم میصدا کنمی م  فکر
 اومدم. نیهم یبرا .شهی بسته م یجشن قرارداد مهم   نیاما تو ا اد؛ینم

. جشن دهی نشن یزای گفتم: به حق چ دمیشنی خودم را م یکه خودم هم با زور صدا یبار آرام طور  نیا
 عقد و قرارداد؟!

 !؟ی گفت یز ی گفت: چ آراد

 را تکان دادم و گفتم: ساحل از کدوم طرف بود؟   سرم

 .کنمی م داتیساحل پ  امیکه کارم تموم شد م نیپشت سرم اشاره کرد و گفت: اون طرف. بعد از ا به

 به سمت ساحل حرکت کردم.   میبگو  یز یآن که چ بدون

در حال غروب   دی. خورشکردیآرامم م ایدر یزدم. صدا یچشمانم را بستم و لبخند دمیساحل که رس به
 به وجود آمده بود. ییبا یز یکردن بود. منظره
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 نگاه کردم.   زیدل انگ  یشن ها نشستم و به آن منظره  یرو 

حرف بارش کنم؛آخر او باعث شده بود من با   ی زنگ بزنم و کم نایآوردم تا به ترا در  امی گوش
 مالقات داشته باشم!  نیزم یآدم رو نیترنچسب 

 کدام روشن نبود، نگاه کردم.   چیه  که یگوش یهاآنتن به

 !   داد؟ی هم آنتن نم ل ی مبا ی بود که حت شی ک یکجا گریجا د نیا

 جا راه بدهند!   نی که هر کس را به ا ستین ییخلوت بود.معلوم بود جا  یلیخ  ساحل

 گذاشتم.  میزانوها ی انداختم و سرم را رو فم یرا در ک  یگوش کالفه

 . گرددی که دنبالم م دم یسه ساعت بعد آراد را از دور د حدود

بلند شدم و منتظر شدم تا به من   میاز آن که چشمش به من افتاد به سمتم حرکت کرد. از جا بعد
 برسد.  

نشسته بودند و حواسشان به اطراف نبود   میکه چند قدم  ی. به گروه دختر دیبه ذهنم رس یفکر  ناگهان
 !   ست؟ی!اون آراد مجد نایخدا یداد زدم: وااااا ی جانیبلند و ه یاانداختم و با صد ینگاه

که شده، به آراد  یق یکه خودشان را به هر طر یلوس یهادور آراد پر شد از دختر  هیثان یعرض س در
 .  رفتندیو از سر و کولش باال م  کردندی م  کیمجد نزد

. نتوانستم کردی به دخترها نگاه م  ج،یکه با حالت گ یآراد واقعا خنده دار بود. خصوصا وقت  وضع
 کردم.   دنیبلند شروع به خند یو با صدا  رمی ام را بگخنده  یجلو

 کار منه!    دیکرد. اوپس! فکر کنم فهم ینگاهش به من افتاد و اخم  آراد

 دوختم.   ایدر یهابه موجتفاوت نگاهم را  یرا باال انداختم و ب میهاشانه 

  تی شد و با عصبان کیساعت...آراد به من نزد کیهم   دیساعت شا میدانم چقدر گذشت. ن ینم
 را در دستش گرفت و من را همراه خود کشاند.    میبازو

 که متوجه باشم همراهش رفتم. بدون آن  متعجب،
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 .  کردندیگاه ماز افراد شدم که به من و آراد ن یمتعجب بعض  یهانگاه یمتوجه

 . ستادمیرا از حصار دستانش جدا کردم و از حرکت ا میبازو  تی خودم آمدم و با عصبان به

 هان؟   ؟یزنی به من دست م  یبا اخم به او گفتم: تو به چه جرئت 

باال نرود   شی صدا کردی م یکه سع  یو در حال  دیکش شیبه موها  یبا اخم به طرفم برگشت و دست آراد
    قا؟یدق هی! مشکل تو با من چ؟یدار  یگفت: تو با من چه مشکل

کردم گفتم:   یتا آرام شوم. همان طور که چشمانم را باز م دمیکش یق یرا بستم و نفس عم چشمانم
 . آراد مجد  ادیازت بدم م

 .  دیخند یبا ناباور  آراد

.  کننیم نم یو تحس ادیاز من خوششون ممردم  شتری. بکنمی اصالح م  دیدخترا...ببخش شتریچرا؟ ب -
 !   م؟ی! داشتمی نداشت یما که برخورد  اد؟یچرا از من بدت م

فرق دارم.    هیبه سمتش برداشتم و به چشمانش زل زدم و گفتم: خب من با بق  یزدم و قدم  یپوزخند
 داشته باشم.   یباهات برخورد ستیافتضاح شما الزم ن اتیشناختن اخالق یدرضمن؛ برا

  یبردن ما به فرودگاه آمده بود، م یکه برا  ینیسرش را تکان داد و همان طور که به سمت ماش  آراد
 . نمیبی از خودم نم  یاخالق افتضاح  کنمی فکر م یرفت گفت: اخالق افتضاح؟! هر چ

 شدم.   نیرا باز کرد و منتظر ماند تا سوار شوم. سوار ماش در

 !   مایخل هواپ. نمونش اتفاق دایدار  -

  کمی. من فهممی گفت: خب من نم  یج یرا بست و نگاهش را به من دوخت و با گ  نیدر ماش  آراد
 !  خورهی م  یخوبه و به درد زندگ یل یبده؟ تازه خ نیا یزمان شناس و قانون مندم! کجا

 فکر کن.   یخوای را تکان دادم و گفتم: شما هر جور که م سرم

 نزد.    یبه فرودگاه حرف دنیجاده در شب نگاه کردم.آراد هم تا رس  یاهیرا برگرداندم و به س سرم
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به من کند،به سمت پله ها  یکه توجه . آراد بدون آن میشد ادهیپ  نیماش م،ازیدیفرودگاه که رس به
 شد.  مایرفت و سوار هواپ

 رفتم.  مایو به سمت هواپ  دمیکش یپوف

 توجه اونم! یکرده که کرده.انگار من کشته مرده یتوجه ی ب

 کابوس تمام بشه...آروم باش!   نیباش درسا؛ کم مونده تا ا  آروم

را   میبشم رو  مایکه وارد هواپ.قبل از آنکردمی خودم حس م  یرا رو  ینگاه ینیچرا...اما سنگ دانمی نم
 برگرداندم و قشنگ اطرافم را نگاه کردم.  

   شدم!  یاالت یخ  حتما  

ربع بعد به سمت   کینشستم؛ حدود  های از صندل  یکی  یشدم.رو مایرا تکان دادم و وارد هواپ سرم
 .  میتهران حرکت کرد

 !  شدمیرو نم وجه با او روبه  چی نبود به ه  نایخاطر ت را باز کردم و به سمت آراد رفتم.اگر به کمربندم

  ارم؟یبراتون ب  دیخوریم  یز ی به آراد گفتم: چ رو

  زیکنده و رپوست  حا  ی .ترجاریبرام ب وهیم کمی که به من نگاه کند گفت: را تکان داد و بدون آن  سرش
 شده.  

 را به من دوخت و با مکث اضافه کرد:  نگاهش

اما اگه بازم تکرار بشه   کنمی قبلتو فراموش م یو کوتاه ی.گستاخ یبرام آورده باش دیبا گهیربع د کی تا
مند بودن رو  کن که قانون  نی. تمراری که خواستم رو ب یز یوقت چ برو و سر ؛پس  وفتهینم یاتفاق جالب

 .  یر یبگ ادی

 .  میبه او نگو  یز یرا به هم فشردم تا چ  میهارا مشت کردم و لب  دستانم

بهت   یمندقانون  کیبرات...صبر کن  دارم》رفتم. با خودم گفتم  نیرا تکان دادم و به سمت کاب سرم

  《!دمی. من نشونت مستین ی!اما مشکل یچ  یعنی یو کوتاه  یگستاخ یدونی نشون بدم. هنوز نم 
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  یخال  هاوهیکردم. نمکدان را برداشتم و نصف نمک را در م  زیر  زی را پوست کندم و ر هاوه یم عیسر
به ساعت    ی. نگاهختمیر وانیآب از آن جا در ل یبرداشتم و به سمت توالت رفتم و کم یوان یکردم. ل

 بود.نشده ربعک یانداختم؛ هنوز 

گذاشتم و به سمت آراد حرکت   ینی را در س وهیآب و م وانینشست. ل میهالب  یرو تی رضا  لبخند
 کردم.   

 .  دییرا مقابلش قرار دادم و گفتم: بفرما  ینیس

  یجور   نیا یانداخت و گفت: خوبه.وقت ینیس یبه محتوا یبه من و سپس نگاه  یاول نگاه آراد
 .  میخوری نمبه مشکل بر  یباش  میتاآن

  ام لو نرود.تا نقشه رمی را بگ امی طانیلبخند ش یکردم جلو یسع

 .  ییتنها ره ی آخه حوصلم سر م نم؟ی بش جانیا تونمی م -

هم تحملت   لحظهک ینبود عمرا  حاضر نبودم  افتیق دنیرا گاز گرفتم و در دلم گفتم اگه موضوع د لبم
 کنم! 

 باشد! ام باخبر شدهبه من انداخت.انگار که از نقشه یطوالن  ینگاه آراد

 . نی...بشخبار یرا تکان داد و گفت: بس  سرش

  وه؟یو گفت: م  دیرا به طرف خودش کش وهینشستم. آراد ظرف م  کنارش

 .  ستیخوب ن وهیبا م  ونمیزدم و گفتم: نه ممنون.من م یلبخند یهولکهول

و   اریخ یابه من انداخت و سرش را تکان داد. تکه  ی!نگاه مشکوکگفتمی داشتم مثل سگ دروغ م  حاال
 را برداشت و در دهانش گذاشت.   بیس

 ...دو... و سه!  کیدلم شروع به شماردن کردم.  در

 بود؟!   یچ نیکرد و با اخم گفت: ا ییاسرفه

 ! گهید وهیام را مهار کنم گفتم: مخنده  کردمی م یکه سع یدرحال 
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 به زهرمار بود!  هیشب شتریتا بخورد گفت: ب   بردیآب رابه سمت دهانش م  وانیکه ل طورهمان

 به خودم گرفتم.  یتعجب  حالت

 ! ن؟ی. دارگهید نی ندار یت آب گرفتم. مشکلتموم شده بود منم از توال ی... آب معدنیواقعا؟! راست -

  مایهواپ یی . با عجله بلند شد و به سمت رو شوختیر  رونی ب  کبارهیرا که در دهانش بود را به   یآب
 رفت.  

بده.   یبخواد به من درس زندگ  یکس  دهییرا باال انداختم. مادر نزا میهازدم و شانه  یمرموز  لبخند
 حقش بود! 

  شیغرق شدم. به  شانزده سال پ میهابود،دوختم و در خاطرهپوش شده اهیکه س یرا به آسمان  نگاهم
 بودم.  ام ودا کردهکه با آغوش گرم خانواده یبازگشتم؛همان زمان 

 .  میبرات دار  یخوب زیمن و پدرت هم سوپرا ی باش یخوب ینکن؛اگه بچه  تیدرسا دخترم.عمه رو اذ -

 .باشه؟! نیگفتم: قبول.اما قول بده زود برگرد یو با ناراحت دمیرا در آغوش کش عروسکم

زود   ی ل یخ دمی گوشم نجوا کرد: قول م ریزد و مرا به آغوش گرم خود دعوت کرد؛ز یلبخند مادرم
 .  میبرگرد

 ! ؟یکِ  یعنیزود   یل یتختم گذاشتم و گفتم: خ یرا رو عروسکم

 از در وارد شد و کنار مادر نشست.   بابا

تموم   ت ی که باز ؛هروقتیکن ی که باز  ؛بعدشیبش داریو ب  یزود...خب...هر وقت که بخواب یل یخ -
 .  میایشد...اون زمان م

  

 کردند. دای راه خود را پ میهاها اشک آن روز  یادآور ی با

لب گفتم: مامان...بابا...من   رین زلرزا  یگذاشتم.با لحن شهیش یرا به پنجره رساندم و سرم را رو خودم
    د؟ی! چرا به قولتون عمل نکردن؟ی ومدیتموم شده.پس چرا ن  میوقته باز  یلیخ
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 پاک کردم.   عیرا سر میهاآراد اشک  یصدا با

  ؟یهست  یز ی چ ییا وونهیتو د -

آسمان   ایشدم. گو رهیخ  یبه آسمان مشک میبگو ییاکه کلمهآنجواب دادن به او را نداشتم. بدون  حال
 به تن کرده بود!    یهم دلش به حال من سوخته بود که مشک

 رو بده.    تیی دوباره گفت: کارت شناسا آراد

آوردم؛ در  در  بمیرا بدون حرف از ج  نایت  ییکارت شناسا نیهم یبحث نداشتم برا یو حوصله  حال
 همون حالت که سرم طرف پنجره بود،کارت را به طرفش گرفتم.  

کارت رو گزارش دادم متوجه  نیا  ی...وقتیمراد نا یگفت: ت هیرا از دستم گرفت و بعد از چند ثان  کارت
 ! یحد خودت رو بدون   دیکه با یشیم

آدم  هی: تو گفتم کردمیکه به چشمانش نگاه م   یحرفش به سمتش برگشتم و در حال  نیا با
  نیبالها رو سرت آوردم به خاطر ا نی. اگه استیبرات مهم ن زی چ چیکس و ه چیکه ه یخودخواه

به هدفت  یتونی با خواهش هم م یدستات. گاه ر یبه ز  یحت  یدستور بد دیهمش نبا یبود که بفهم
 .   یبرس

 قرمز بود متعجب نگاهم کرد.   یچشمانم که احتماال کم  دنید با

نگاه متعجب  ینداشت.حت تیاهم میبرا یز یاما در آن زمان چ نمیرا در صورتش بب  یناباور  توانسمیم
 آراد!  یشرمنده  دیو شا

 نشستم.  میرفتم و در جا  نیبلند شدم و به سمت کاب میجا از

  میدلتنگتونم.زندگ یل یلباسم لمس کردم و آرام زمزمه کردم: خ ریو گردنبندم را از ز  دمیکش یق یعم  نفس
 . مونهی به بعدم خوب م نیخوبه...از ا

برام   نی...همنی دیخارج درس بخونم. به آرزوتون رس یهااز دانشگاه  یک یداخل  نیآرزو داشت  شهیهم
 ! هیکاف

 کرده بودند. قیآرامش را بهم تزر ایرا بستم.گو چشمانم
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 خلبان چشمانم را باز کردم.   یبا صدا 

 .  نیخود را ببند یها. لطفا کمربند میدر حال فرود هست -

 را بستم و منتظر فرود شدم.   کمربندم

که  دانستمی را هم م نیصحبت بشوم اما الحظه هم با آراد مجد هم کی یدوست نداشتم حت اصال
 نخواهد کرد!  میوجدان رها شود عذاب  کاری به خاطر من از کار ب  نای اگر ت

 . ستمین  یمراد نای پا و آن پا کردم و گفتم: من ت نیا ی که فرود آمد به سمت آراد رفتم؛ کم  مایهواپ

 !  ؟یچ یعنینگاهم کرد و گفت:  ی و تعجب  جیحالت گ  با

  نای دوست ت  ی.من درسا تهرانستی ن  یمراد ناینفس صحبت کردم: اسم من ت ک یرا بستم و  چشمانم
که شما   نی. اادیاومده بود نتونست ب  شی براش پ  یاومدم چون مشکل نایت یهستم که به جا

اما دوستم  ییِ اکه بهتون دادم واقعا رفتار ظالمانه ییهابه خاطر درس  نیگزارش کار بد نییخوایم
  نیاو گفتن   دیبگم تو فهم و گذشت افتضاح هست دینداره. البته اگه به شما باشه که با یگناه چیه

 نداره.  یر ی تاث چیحرفا ه 

 انداختم.  یرفتم و به ساعت نگاه  نییها پاکنارش رد شدم و به سمت در رفتم؛از پله  از

 !  ارم؟یب  ری از کجا گ یو با خود گفتم: حاال تاکس دمیکش یشب...کالفه پوف ۱۱

 را برگرداندم و به او نگاه کردم.   میآراد رو یصدا دنیشن  با

 .  رسونمتی م -

 برم.   تونمی .خودم مستیو گفتم: الزم ن   دمیکش یق یعم  نفس

  یخوایوقت شب تنها کجا م نیو گفت: چرت نگو...ا  دیرا گرفت و با خود کش  میسمتم آمد.بازو به
نفرم پس دختر  حرفم حرف بزنه مت یرو یکه کس نی. از ارسونمی م  یعنی رسونمتی گفتم م ؟یبر 

 باش.    یخوب

 و گفتم:   دمیرا با شدت از دستش کش  میبازو
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  چیه کنمیم  دییکس تاک  چیعنوان دستت بهم نخوره.دوما ه چیوقت...به ه چی ه گهینگو. اوال د چرت
ساعت    نیکه تو ا نهیفقط به خاطر ا امیکنه...اگه همراهت م یمنو وادار به انجام کار  تونهی کس نم
 .  شهی م دایسخت پ یتاکس

 جذابش رفتم و در جلو را باز کردم و حرفم را ادامه دادم:  ینی طرف المبورگ به

 آراد مجد.  نهیتو رو نب  گهی چشمام د یطی شرا چیوقت تحت ه چیه نیبعد از ا  دوارمیسوما  ام-

 کامال  موافقم! یگفت: با سوم  شدیکه سوار م یآمد و درحال نش یبه سمت ماش آراد

 گفتم: خوبه...ازت متنفرم.   رلبی زدم و سرم را تکان دادم.ز  یپوزخند

  رمیسوار شو د ایچون گفت: حسمون متقابله خانم به اصطالح محترم!ب  دیرا شن میصدا کنمی م  فکر
 شد. 

 شدم.    نش ی دادم و سوار ماش رون یرا با شدت ب  نفسم

 ینگفتم. به فضا یز یچپ بهش انداختم و چ یسوار شدم،آراد حرکت کرد.نگاه کهن یبعد از ا  بالفاصله
دارد   یکس  کردمی چرا اما حس م  دانمی خورد...نم نهی. نگاهم به آکردمی خلوت نگاه م یو جاده رونیب

 . کندی م  بیما را تعق

 شده؟!  یز ی به من انداخت و گفت: چ ینگاهمی را برگرداندم و به پشت نگاه کردم. آراد ن سرم

 را تکون دادم و گفتم: نه..  سرم

 شدم!   یاالت یخودم گفتم احتماال خ با

 آراد نگاهم را به او دوختم.  یصدا با

 خونتون.  برمتی . بعد م یایب یی جا هیاول همراه من  دیشده با رمیچون د -

چرا منو َمَچِل   یبر  یخواستیتو که م ؟یبر  یخوایکجا م ؟یتعجب نگاهش کردم و داد زدم: چ  با
 ؟ یخودت کرد

 سکوت باال آورد.  یکرد و دستش را به نشانه یاخم
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 ! یزنی حرف م یل یخ -

 ! م؟یری گفتم: کجا م کالفه

اون  میبر دیهست. با گهید کی کوچ یمهمون  کیبه سرعتش اضافه کرد:  یرا تکان داد و کم   سرش
 جا. 

 که در حال پخش بود گوش دادم.  یکالمی زدم و چشمانم را بستم؛ به آهنگ ب یرا به صندل  سرم

 بود!   ری انکار ناپذ شیهااما انکار آرامش ساز  دیآی است که از آراد مجد بدم م  درست

 ! قهیدق  یهم س دیساعت..شا کی. میچند ساعت بود که در راه بود دانمی نم

دست فرمون   ایاز آهنگ بود  یآرامش ناش  نیا دانمیهر چه که بود متوجه گذر زمان نشدم؛ نم  اما
 کرده بود!  قیآرامش را به من تزر نیا شی بایز یهاشب و ستاره  یاهیهم س  دیخوب آراد! شا

جا   نیا ه؟یمزخرف  یچه مهمون گهید نیشدم؛ با تعجب به اطراف نگاه کردم و گفتم: ا ادهیپ  نیماش از
 ه؟ یهم عروس

نسبتت با   دیهم پرس ی! کسیخور ی نارم تکون نمو از ک ای به سمتم آمد و گفت: نه؛ همراه من ب آراد
 .یمن  یاز آشناها هیمن چ

  یز یچ الیو  یکی شد. در تار الیکه فرصت مخالفت را به من بدهد دستم را گرفت و وارد و نیا بدون
کار را  نیاسم ا کنمی. گمان مدادندی خودشان را تکان م ی. چند نفر وسط بودند و با شادشدینم دهید

 اند!رقص گذاشته

. هنوز دو  دیکردن شخص مورد نظرش دستم را کش دای چرخاند و با پ یکی چشمانش را در آن تار آراد
 دماغم گرفته شد. یجلو یکه دستمال میقدم نرفته بود

 بود. دهیفای جدا کنم اما ب  کلیکردم خودم را از حصار دستان آن فرد ُدُرشت ه ی و پا زدم و سع  دست

سرخوش   یهاآن رقصنده  انیآراد بود که در م دمیکه د  یز یچ  نیشد و آخر نی شمانم سنگکم چ کک
 بود رها کند!  یچه کس دانستمیکه نم یدرحال تقال کردن بود تا خود را از دست آن مرد
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  *** 

  ! آرادبهیلب گفتم: عج ری کردم و ز یکوتاه  یبه آراد انداختم. خنده یرا کم کم باز کردم و نگاه  چشمانم
 . کنهی تو خواب هم ولم نم

و در کنار   ستمیخود ن  یتا بفهمم من در جا دینکش  یو چشمانم را بستم. طول  دمیکش ییاازه یخم
 آراد مجد هستم.  یعنی ران،یا ستیآرت  نی بزرگتر

 باز کردم و به خودم و آراد نگاه کردم.    عیرا سر چشمانم

 آراد؟   شی جا...پ نیاز ترس به شمارش افتاده بود. من...ا میهانفس 

 کنم.  دایپ نانیبودنش اطم  یآراد زدم تا از واقع یرا به بازو دستم

.  ی..آره درسته تو هنوز خواب یلب گفتم: آروم باش درسا...آروم! تو خواب  ریکردم و ز یکی ستریه یخنده
 . شمیم  داریو از خواب ب کنمیو باز م  بندمی م آراد تو رو رسوند خونه و رفت. االن چشمامو شبید

 نکرد!   رییتغ  یز یرا بستم و دوباره باز کردم.اما چ چشمانم

 آراد مجد؟!  شیکجاست پ  دونمی که اصال نم یاتاق نیا یجا...تو نی...امن

 یجلو لمیمانند ف  زیآراد من را به خانه نبرده بود! همه چ شبیرا به اتاق ناآشنا دوختم. د جم،یگ نگاه
در   کلی آن مرد ُدُرشت ه ت یمرموز و در نها یهاکننده بیآن تعق ،یچشمانم ظاهر شد. مهمان

 ! یهمانیم

مانند قطب شد؛ سرد و  م یموضوع اتاق برا نی. با فکر کردن به ادیبه ذهنم رس یناگهان فکر  
 افتاده باشد؟! نمانیب  ی. اگر فکر من درست باشد...اگر اتفاقدمکری .نبض خود را کند حس میخی

 جا چه خبره؟!   نیزمزمه کردم: ا یناباور  با

 آمدم.   رونی دادم و از شوک ب رونی به آراد که خواب بود انداختم. نفسم را ب ینگاه

 ! دیتر رس طرف تا هفت کوچه آن  شیکه فکر کنم صدا  دمیکش یبلند  غیج

 متعجب گفت:   ینشست و با صدا شیچشمانش را باز کرد و در جا دهیشوک زده و ترس آراد
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 !  ؟یزنی م غیچرا ج -

 .  دمیبه سرعت پتو را دورم کش  دمیخودم د یرا که رو نگاهش

 ! ؟ینکی م  کاریچ  جان یزمزمه کرد: تو...توا  یآراد با تعجب و ناباور  هیاز چند ثان بعد

 .  دیایب  رونی را بشکافد و ب امنه یس خواستی م ای .گودیکوبیم امنه یتند تند به س قلبم

سرباز نکردن آن   یسرباز کند؛ اما مقاومت من برا خواستی و لجوجانه م کردیم  تمیاذ میدر گلو بغض
 بود!   ادیز

  کاری! چ؟یسرم آورد ییبلند گفتم: چه بال یکه نگاهم پر از تنفر نسبت به او شده بود با صدا یحال  در
  یز یجا ها؟ چرا من چ نیا یمنو آورد یتو؟ چه جور  یهست یچه آدم ؟یهست یباهام؟!تو ک یکرد
 هااان؟  ستین ادمی

 چه خبره؟!   جان یلب زمزمه کرد: ا ری مالفه خشک شده بود و ز یآراد رو نگاه

جا   نیمنو ا یمالفه را در مشتم فشردم و داد زدم : جواب سوال منو بده...چه جور  تی عصبان با
 تو...تو به من ...  ؟یآورد

 حرفم را ادامه بدم.   نتوانستم

 نکردم!  یکار  یبه من کرد و داد زد: دهنت رو ببند. من با کس  ینگاه

 ها؟   ه،یچ یبرا می که ما االن دار یو گفتم: وضع دمیکش  یغیج

که   دمیشنی آراد را م  یرفت. سرم را به طرف مخالف برگرداندم؛ صدا یرا کنار زد و به طرف کمد مالفه
 جا چه خبره؟!    نیگفت: ا یلب با خود م ریز

  شیدر موها یبود.کالفه دست دهیپوش  یرا به طرفش برگرداندم و نگاهش کردم. لباس راحت  میرو
 که نگاهش به همان سمت خشک شد.  دید یز یچه چ مدانی را برگرداند اما نم شی و رو دیکش

گفت: همش   یرا در دستش گرفت و با ناباور   ییهاکه در اتاق بود رفت. عکس یش یآرا زی سمت م به
 ! ینقشه بوده...لعنت



 در قلب تو  یزندان

28 
 

 ! ؟یتعجب گفتم:چ  با

 آمدم.  نییو از تخت پا   دمیکش یرفت. پوف رونی توجه به من باعجله از اتاق ب بدون

 کنم.  یر یجلوگ میهااشک  زشیرا بستم تا از ر  چشمانم

 درسا...االن نه!  ستیخودم گفتم: االن وقتش ن با

 هیچه امتحان ن یآخه چرا من؟! ا ایعجله وضعم را مرتب کردم. نگاهم به تخت خشک شده بود..خدا با
 ! دهم؟ی که دارم پس م

که من  نی. اارمیسر درب قیاز حقا دیاخودم را ببازم...ب  دیطرف در رفتم و از اتاق خارج شدم. نبا به
 کردم؟!  دایجا، کنار آراد مجد پ  نیجا آمدم و خودم را در ا نیطور اچه

گردنش   ی را رو شیهاکه دست  یمبل، درحال یآراد چرخاندم و او را رو یجوو را در جست  چشمانم
 . افتمیقفل کرده بود، 

که در مغزم بود از او  ییهاسوال لیردم تا سِ دهانم را باز ک  دمیسرش که رس  یسمتش رفتم. باال به
 بر آن زده باشند!    یچسب ایبود دهانم بسته شده بود. گو  زیم یکه رو ییهاعکس دنیبپرسم اما با د

. همشون من بودم با  کردمی ها را رد معکس  یکی  یک یها را گرفتم. کنار آراد گذشتم و عکس  از
 بود افتاد. کاغذ را برداشتم و خواندم.   زی م یکه رو یآراد...نگاهم به نوشته کوچک

 یکه برا یهم قرارداد  رهی هم آبروت م یشیم  ریها پخش بشه هم تو ممنوع تصوعکس  نیا یوقت》

   《آراد مجد. یآقا پرهی ما بود از دستت م 

! تاب و توان چرخدی سرم م ایدن  کردمی . در آن لحظه فکر ممکردی را برگرداندم و به آراد نگاه م میرو
 را نداشتم!  ستادنیا

 ! شه؟یکه بود خودم را به مبل رساندم و گفتم: عکس ها پخش م یهر زحمت به

بشم...اصال دوست ندارم راجب   ری ! اگه ممنوع تصوبامهیداد و گفت: کار رق  رونی کالفه نفسش را ب  آراد
 موضوع صحبت کنم!   نیا

 نداشت!  یادهیفا چیتا آرام شوم اما ه دمیکش یق یرا بستم و نفس عم میهاچشم
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 ... شبیکه د یدرحال  یشدن خودت بزن ریحرف از ممنوع تصو  یتونی تو...تو چه طور م -

نداشتم خانم   یکس کار  چ یبود حرفم را قطع کرد:  من به ه شیهالب ی که پوزخند رو یدرحال 
 محترم!  

آمده بودم گرفتم و داد  رونیکه از آن ب ییاشده  نیبلند شدم و دستم را به طرف اتاق نفر  تی عصبان با
  کردم؟ی م  کاری اون اتاق...با تو...چ یتو تیزدم: پس من با اون وضع

رو   حرف ک ی ادی نداشتم. خوشم نم یکار  یمن به کس گمیرا مشت کرد و گفت:  م  شیهادست  آراد
 چند بار تکرار کنم خانم. 

 و بغض به شمارش افتاده بود.  ت ی از عصبان میهانفس 

نخواد بهش    یرفت؛ وسط راه برگشت به سمتم و با پوزخند گفت: من تا کس ییروبه سمت راه آراد
 . ی پزشک تا چک بش  هی  شیپ  یبر   یتونیم نانیاطم ی . با تو هم نبودم.براشمی نم  کینزد

 که زد فکر کردم.   یبه حرف کردمی که آراد رفته بود نگاه م یکه به راه یدرحال 

 زده باشه...  یب یپزشک...اون وقت اگه بهم آس شی پ رمی.مگفتی م راست

 !  م؟یبگوی ! به عمه چکشندیعذاب م ایدن زده باشد مادر و پدرم در آن   یبی! اگه بهم آسایخدا یوا 

 .  شودینگران م ستمین ندیبی در اتاق و م  رودیعمه! االن م یوا

 که آراد رفته بود رفتم.   یبلند شدم و به سمت اتاق میعجله از جا با

 بزنم.  یزنگ هی خوامی م -

از تلفن خونه استفاده  یتونیآنکه نگاهم کند گفت: مبدون  کرد،ی را مرتب م  اشقه یکه  یدرحال آراد
 .  یکن

 . شهی کردم و گفتم: با تلفن خونه نم  نثارش《یخنگ 》لب  ری را در کاسه چرخاندم و ز چشمانم

  یبرداشت و به سمتم گرفت. گوش شیآرا زی را از م لشیموبا  یبه من انداخت؛ گوش  ینگاه کوتاه آراد
 را از دستش گرفتم و به سمت حال رفتم.  
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 جواب داد.  نای ت یرا گرفتم.بعد از مدت کوتاه  نایت یشماره 

   د؟ییبفرما -

 ...درسا هستم.  نایگفتم: ت عیسر

. کم میمرد یاز نگران یتو؟  کجا رفت ییکجا ؟یگفت: درسا دختر خودت یبلند و نگران یبا صدا  نایت
 خاموشه؟!  تی . چرا گوشیمونده بود نجمه جون بره کالنتر 

  فیافتاده که بعدا برات تعر یاتفاق هیدختر.  رینفس بگ  نایرا پشت گوشم گذاشتم و گفتم: ت میموها
بهونه جور   هی دونمی نم ایدوستم  یاومد رفتم خونه  شی پ  ی. فقط عمه رو آروم کن و بگو کار کنمیم

 . کنمیم فی کن. اومدم برات تعر

 بلند شدم.   میرا قطع کردم و از جا یباشم گوش نایاز سمت ت یمنتظر جواب  نکهیا بدون

 خونه؟!    وارد حال شد و گفت: برسونمت آراد

 !یکنی را به کمرم زدم و گفتم: لطف م دستم

بشر کال حرف زدن بلد  نیو به سمت در رفتم. ا دمیکش  یرا تکان داد و به در اشاره کرد. پوف  سرش
 !   ستین

 تلفن آراد زنگ خورد.   رفتمی طور که به سمت در م همان

 . ی مهراب  یالو سالم آقا -

 :...  یمهراب 

 دی. دفترتون هستهیاومده ضرور شیپ  یمشکل کیخدمتون برسم.  خواستمی ممنون.راستش م-
   گه؟ید

 :...  یمهراب 

 . امی خب دارم م  اری بس -

 ... یر ی می !؟ مینکن یلب گفتم: خداحافظ  ری . زمیرا قطع کرد. سوار آسانسور شد یگوش
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 !؟ یِ به خداحافظ یلزومچه  شش یپ رمی دارم م یرا به من دوخت و گفت: وقت اشی نگاه جد آراد

 !  ندیوضع نب نیو من را با ا دی این  یکس کردمی نگفتم. در دلم دعا دعا م یز ی را تکان دادم و چ  سرم

 نشستم و آراد حرکت کرد.   نی داخل ماش  عی. سرمید یرس نی به ماش  بالخره

 چسباندم و در فکر فرو رفتم.   نیماش  یشهیرا به ش سرم

  یقدر در تفکرات خودم غرق بودم که اصال متوجه نشدم کدکتر. آن   کی شیهرچه زودتر بروم پ دیبا
 !  میدیرس

 شدم.     ادهیپ  نیکنم از ماش  یکه خداحافظ  نیا بدون

 بود.  شده بودم دهانش باز مانده ادهیآراد پ نیمن که از ماش دنیبود؛ با د ستادهیدم در وا نایت

 و همراه خود به داخل بردم.   دمیرفتم و دستش را کش نایبه سمت ت عیسر

 با تعجب گفت: آراد مجد نبود؟!    نایت 

  نایت یتا آماده شوم تمام اتفاقات را برا رفتمی را تکان دادم و همان طور که به سمت اتاقم م سرم
 کردم.  فیتعر

 دکتر واقعا؟    یبر  یخوای گفت: االن م میهااز اتمام حرف  بعد

 آره تکان دادم و گفتم: آره.   یرا به نشانه سرم

 ! یزنش ش  دیکه با یکن  تی ! اگه ازش شکا؟یسرت آورده باشه چ  ییگفت: اما اگه بال نایت

سرم آورده باشه. آخه من  ییبال کنمی راستش من فکر نم   نایجا کردم و گفتم: تبهدوشم جا  یرا رو فمیک
 برم که مطمئن بشم.  امخوینداشتم. فقط م یدرد

 . ام یها رفت و گفت: پس منم همراهت م به سمت کمد لباس  نایت

و   میرفت  یتاکس ستگاهیآماده شد. به سمت ا کردمیکه فکرش را م یز یاز آن چ ترع یسر یل یخ  نایت
 . می بودم رفت دهیرا شن  فشی که تعر یو به سمت مطب دکتر  میسوار شد
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 !  ؟یگفت یبردم و آرام گفتم: به عمه چ   نایرا سمت ت  سرم

دوستت ...اولش شک کرد و گفت پس   یخونه یتهران رفت یدیوقت رس ریگفت: گفتم چون د  نایت
و   میوقت بود فکر کرد خواب ریخاموشه؟ منم گفتم چون د  شیبه ما بگه رفته و گوش کهن یچرا بدون ا

 که رفت مغازه!   مدیمال  رهیسرش رو ش  یشارژش هم تموم شده بود.خالصه کل 

 نگفتم.  یز ی را تکان دادم و چ  سرم

و بالخره به مکان مورد نظرمان   می ها باال رفت. از پله میبه سمت ساختمان رفت م،ی دیرس کهن یمحض ا به
 . میدیرس

 روم خشک شده بود.  بهرو  یتابلو یرو نگاهم

  《مانیمتخصص زنان و زا یهجاز  مایس  دکتر》

 نگاهم را از تابلو برداشتم.   نایت  یصدا با

 اون تو؟!  یبر  یخوای م یمطمئن  -

 !  میرا تکان دادم و گفتم: آره...بر سرم

رفتم و گفتم: سالم    یشوم وارد اتاق شدم. به سمت منش  مانی به جلو برداشتم و قبل از آن که پش قدم
 . نمی خانم دکتر رو بب خواستمی . مدیخسته نباش

 و گفت:     دیرا که در ُشُرف افتادن بود، جلو کشخود  ی با عشوه روسر  یمنش

   ن؟یداشت ی.وقت قبل زمی سالم عز -

 . ر ی باشم جواب دادم: خ جا ن یکه باعث شد که االن ا دادمی که در دلم به آراد فوش م یدرحال 

 ها بفرستم.  مراجعه کننده نیتا ب دینی .بشستی ن یسرش را تکان داد و گفت: مشکل  یمنش

 جا گرفتم.   نایرفتم و کنار ت  یمت صندلکردم و به س یتشکر 

 گفت: آراد چطور بود؟   طنتیبا ش   نایت
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لب گفت: باز رفت تو فاز   ریاش چرخاند و زچشمانش را در کاسه ناینگاه کردم. ت نای تعجب به ت با
 !  ینفهم

  طیشرا نیکه تو ا هیهرکس ی...آرزویآراد بود کی بلند گفت: خب تونزد یبه من با صدا رو
 باشه...چطور بود؟ آرامش بخش بود؟  

 ممکن باز شد.   یدرجه  نیاز تعجب تا آخر چشمانم

 و مطمئن بودم از خجالت قرمز شده بودم.    کردمی خون را به صورتم را حس م هجوم

 حد!   نیگفتم:  افتضاح...درهم نایبه ت  رو

 .  ی! قرمز شدیگی زد و گفت: آره معلومه راست م  یلبخند نایت

 . نای م: ببند تحرص گفت با

 تو!  یکرد یچه حال  یکرد و گفت: خب حاال جوش نزن. ول یاخنده   نایت

که از درد قرمز   یگفت. در حال یکی ازش گرفتم که آخ کوچ یشگونیبه طرف پهلوش بردم و ن  دستمو
 شده بود گفت: بشکنه دستت دردم گرفت.  

 زدم.  ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 .  یچرت و پرت نگ یحقته! تا تو باش  -

آرام گفت:    نای. تمیو به سمت در رفت  میبلند شد  مانیاز جا کردی که نوبتمان را اعالم م  یمنش یصدا با
 درسا خانم!   ارمیکارتو سرت در م نیا یتالف

 . دمیخند زی انداختم و ر نای به ت  ینگاه  یرچشمیز

 .  میگرفت یجا یصندل  یو رو میبه دکتر کرد ی. سالممیبه در زدم و وارد اتاق شد ییاتقه

  اد؟یاز دست من بر م  یبه ما زد و گفت: چه کمک   ینیری لبخند ش دکتر

  م؛یایمنتظر بود من به حرف ب نایبحث را وسط بکشد و ت  نایدوختم. من منتظر بودم ت نایرا به ت نگاهم
 بزنم!   یکه محال بود حرف دمیکشیقدر خجالت ماما من آن



 در قلب تو  یزندان

34 
 

 چون خودش شروع به صحبت کرد.   دیموضوع را فهم نیهم ا نایت کنمی م  فکر

  شی من درسا قصد ازدواج داره...خانواده همسرش اصرار داشتن تا پ ییخانم دکتر دختر دا  تشیواقع-
 دکتر معتبر چک بشه.  کی

خودت   تی نداره. فقط با رضا یکه مشکل  نیا زمیخب عز  اری به من انداخت و گفت: بس ینگاه  دکتر
 گه؟ ید یومدا

 گفتم: بله. آمدی م رونیکه انگار از درون چاه ب ییرا گاز گرفتم و با صدا لبم

 بلند شد.  شیاز جا دکتر

 .امی تخت دراز بکش و آماده شو تا ب یخب پس برو اون ور رو  اری بس -

 . دمیدراز کش  شیاتاق بود رفتم و رو یکه گوشه یسمت تخت به

 کرد.  نهیبه سمتم آمد و شروع به معا د یپوشی را م  شیهاکه دستکش یدرحال  دکتر

 بلند شو.  زمیعز یزد و گفت: سالم  یلبخند یاز مدت بعد

 نگاه کردن به دکتر را نداشتم. یرو  یکه حت دمیکشی قدر خجالت مبلند شدم؛ آن میاز جا عیسر

کرد. همان طور که  ییهاز یگرفت و شروع به نوشتن چ  ییارفت و برگه  زشی به سمت م دکتر
 رو توش نوشتم.  نهیمعا اتی سالمت که جزئ یبرگه نمی. ازم ی عز ینداشت  یمشکل  چیگفت: ه  نوشتیم

 هست در خدمتم. یرا به سمتم گرفت و گفت: سوال  ورقه

 را از دستش گرفتم و گفتم: نه ممنون. خدانگهدارتون.  ورقه

 .م یجا خارج شدهم از او تشکر کرد و از آن  نایت

 نوشته! ایتو اون برگه چ  نمیگفت: بده بب  یز یآم طنتی با لبخند ش  نایت

 گذاشتم. فمی برگه را در ک عیبه او انداختم و سر یچپ نگاه

 !ای و ح  شرمی برو بابا ب -
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 کرد. یبلند یخنده   نایت

 اطالعاتو داشته باشه نه من... نیا دیبا گهید  یکیخب بابا توهم... -

 نگاه کردم.  نایو به ت ستادمیبه عقب برداشت. از حرکت ا  یکرد و قدم یمکث

!  خواد؟ی اطالعاتو م  نیا یگفت: مثال ک رفتی قدم به سمت عقب م کیقدم  کیطور که  همان
 ! مثال آراد مجد...دمیآها...فهم

 !نایگرد کردم و گفتم: برو خدا خدا کن دستم بهت نرسه ت چشمامو

 و گفت: حرف حق تلخه.  دیبا سرعت به سمت مخالف دو  نایت

 نگاه کردم.  شدیکه لحظه به لحظه از من دور م نای تعجب به ت با

 مه نجمه بروم. ع  شیآژانس تکان دادم تا پ یتاسف تکان دادم و دستم را برا یرا از رو سرم

 بود. بازش کردم و خواندم. نای از طرف ت امیبلند شد. پ یگوش امکیپ یصدا

راحت شده جات   المی االن خ یگرفتم ول یزده بود نگران شدم مرخص  بتی سرکار...صبح غ رمی م دارم》

   《یبا یقدرام بد نبوده...با اون

 دادم. نایبه ت یلب فوش  ریدادم و ز رونیرا با حرص ب  نفسم

  فیکند؛ اما او نه تنها من را کنار او توص فیاصال دوست ندارم من را کنار آراد توص  دانستی خوب م او
 ! انداختیم  ادمیو  کردی گوشزد م  یافتاده بود را ه میکه برا یبلکه اتفاق کردیم

  یرا حساب کردم و به سمت کتاب فروش  هیآمدم. کرا رونیب  الیاز فکر و خ  ی راننده تاکس یصدا با
 رفتم.

 بلند شد و به سمتم آمد. دنمیشدم. عمه نجمه با د یرا باز کردم و وارد کتاب فروش  در

 ؟یر یصبح زود م  خبری آره؟! چرا ب یکن وونمید یخوای درسا دختر!تو م -

  دارتونیب  ومدین  شد دلم ییهوی  یلی خ شه؛ی تکرار نم گهیعمه د  دیزدم و گفتم: ببخش یکمرنگ  لبخند
 کنم.
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 .دی سرش را تکان داد و من را در آغوش کش عمه

 درسا! کنهی کار رو نکن.ترس از دست دادن تو نابودم م نیا گهید -

  گهیو گفتم: نگران نباش عمه جون؛ د دمیاش را بوس را دور کمرش حلقه کردم. گونه  میهادست 
 . ینگران بش کنمی نم  یکار  وقتچیه

 زد و سرش را تکان داد. یرا در دستش گرفت و فشرد. لبخند میهادست  عمه

 رفتم و نشستم.  یآغوشش جدا شدم و به سمت صندل از

 وارد مغازه شد و درخواست کمک کرد. عمه هم همراهش رفت.  یمشتر 

داشت و هر   ییافوق العاده کلی ه میآراد در ذهنم شکل گرفت. از حق نگذر ریرا بستم؛ تصو  چشمانم
 !کردی سمت خودش جذب مرا به  یکس

 ندارم.  ینخواد باهاش کار  ی: من تا کس گفتی که م یوقت  طونشی ش یافهیق

 در ذهنم جان گرفت.  

 حس خاص داشتم! کیچرا  دانمی نم

راجب آراد بگه اون وقت خودت   زیچ هیاگه   یکشیرو م   نایرا تکان دادم و با خودم غر زدم: ت  سرم
آدم مغرور از   نی. آخه آدم کمه که به ایشد یز یچ ییاوونهی! تو قطعا  د؟یکنیراجبش فکر م  ینشست

 !؟ی کنی فکر م یخود راض

 دست از غر زدن برداشتم.  می گوش  امکیپ  یصدا با

 !شود؟یارسال م میبرا امکیامروز چرا انقدر پ دانمی نم

را باز کردم و   مکای. پامدی شماره ناشناس نگاه کردم. هر چه فکر کردم شماره به ذهنم آشنا ن به
 خواندم. 

 !؟یدون یخونم.آدرسشو که م ای ب عی...سرهیباهات صحبت کنم.فور دیبا -

 بود؟  یک  گرید نی. اکردمینگاه م یتعجب به گوش  با
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 کردم شما؟!  پی بردم و تا  یگوش بردی را سمت ک میهادست  دیترد با

 در ذهنم جرقه خورد.  یز یرا بفرستم چ  امیپ کهن یاز ا قبل

 نکند آراد باشد؟! 

 دوباره آدرس رو بفرست. اد؛ینم ادمیپاک کردم و نوشتم: نه. عیبفرستم را سر خواستمی را که م  یامیپ

اش مطمئن شدم که او بعد جوابم را داد. با نگاه کردن به آدرس خانه  قهیرا فرستادم و چند دق  امیپ
 که افتاده باشه؟  یداره؟! نکنه راجب اتفاق کاریمن چ با  یعن یآراد مجد است.با خودم گفتم: 

  یکردم خون سرد یبلند شدم و سع  میبه دلم افتاد.از جا ی ب یعج یموضوع دلشوره  نیفکر کردن به ا با
 خودم را حفظ کنم.

 که درحال انتخاب کتاب بود زدم؛ یبه مشتر  یسمت عمه رفتم و لبخند به

 برم.  د یاومده با شی پ یکار  هیعمه بردم و آرام گفتم:  عمه  کیرا نزد سرم

 افتاده؟  یگفت: اتفاق یبا نگران عمه

 . ستین یمهم زیاز دوستامه؛چ یکی زدم و گفتم: نه نگران نباش.درمورد  یلبخند

 سرش را تکان داد. عمه

 باشه پس برو. مواظب خودت باش.  -

 زدم و سرم را تکان دادم. به سمت در رفتم و از مغازه خارج شدم. یلبخند

 مانند نقل و نبات بود!  میو در دل گفتم :منو ببخش عمه جان.امروز دروغ برا  دمیکش یق یعم  نفس

است که پشت   یچه کار  نیآراد را دادم. کنجکاو بودم بدانم ا یآژانس گرفتم و آدرس خانه  کی عیسر
 !دین بگوبه م  توانستی تلفن نم

 *** 
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جا کردم و زنگ در را  بهدوشم جا  یرا رو  فمی . کدمیکش یق یکردم و نفس عم  ینگاه میروروبه  یخانه  به
 فشردم.

سر گذاشتم و به در  را پشت  شیبا یکوچک اما ز اطیآهسته ح یهاباز شد. با قدم  یکی ت یبا صدا در
 . دمیرس  یاصل

در کنار رفت تا بتوانم وارد  یاز در برداشت و از جلو شوی من تک دنیداده بود، با د هیکه به در تک آراد
 خانه شوم. 

 نشستم. شی رنگش رفتم و رو د یسف یسلطنت یهاسمت مبل  به

 ! جا؟ن یا امی ب  یو خواست یهست که پشت تلفن نگفت  یکاِر فور چه نیا -

 رفت. آن ،جا گ قرار داشت رفت و در میروبهکه رو  یسمت مبل به

 که بود. ییاراجب اون عکسا و نوشته  لم؛یوک شیو کالفه گفت: رفتم پ دیبه صورتش کش  یدست

 حرفش را بزند.  یرا تکان دادم و منتظر ماندم تا ادامه سرم

که   یکار  نیا خوانی کردنه منه. م ری ها رو پخش کنن. هدفشون ممنوع تصواون عکس خوانی اونا م -
 . ارنیز چنگم دربقرار داد بستم رو ا ایتازگ

متعجب گفتم: خب   یدارد، با لحن  یکار بودم با من چه  دهیکه هنوز نفهم یرا تکان دادم؛ درحال سرم
  یز یبهت گفته؛ اما خب چ  لتیکه حتما  وک  هیزیچنی.ای کن  تی راجب اون عکسا ازشون شکا  یتونیم

 !؟یدار  یکار با من چه کهنهیا دمیکه هنوز من نفهم

 وچشمانش را باز و بسته کرد. دیپشت گردنش کش یدست کالفه

 ،کالفه بودنش کامال  مشهود بود. دادی که انجام م  یحرکات از

من با   نیکه... بب  هیک نیا گهیکنم اما طرف مقابلم نم تی ها شکاازشون بابت عکس  تونمیدرسته.م -
 .میدیرس ییاجه ینت هیراجبش صحبت کردم و به  لمیوک

 .دادمی گوش م شیهاکردم و با دقت به حرف  زی را ر چشمانم
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  ارویاز اون  میتونی . اون وقت مشهیخونده م نمونیب غهی.صیکن  ینقش نامزدمو باز  دیمدت با کی -
و مردم به   رهی تو هم نم  یآبرو یجور ن ی. امیریها رو بگ پخش شدن اون عکس  یو جلو میکن  تی شکا

 ه؟ یچ ! نظرتکننی بهت نگاه نم  سروپای عنوان دختر ب 

 بلند شدم.   میمبل زدم و از جا یمشت شدم را به دسته یهادست

 باش که باهات نامزد شم.من ازت متنفرم!  الیخ نیدانه! به همپنبه ندیآراد در خواب ب -

گذاشت و گفت: حس تو اصال  برام مهم  بشیزد.دستش را در ج  یبلند شد و پوزخند شی از جا آراد
  دیبشم. پس با ریتصو ممنوع  خوامی که من نم نهیکه االن مهمه ا یز ی . تنها چیدرسا تهران  ستین
 . یکن یمدت نقش نامزدم رو باز  هیو   یبش غمیص

 برات سخته؟!  قدرنیکردم و کالفه گفتم: مفهوم ازت متنفرم ا  یپوف

باز بود،   پشی که ز فم،یاز ک ییاورقه  کردمی داشتم با آراد صحبت م یوقت ؛امایو چه طور  یکِ  دانمی نم
 افتاد! 

 نشست و ورقه رو گرفت.   شیپاها یمتعجب به ورقه نگاه کرد؛ رو آراد

 .  دمیدر نگاهش چه بود که از نگاهش ترس دانمی بلند شد و به طرفم آمد.نم  شیجا از

 بر خوردم.  واریکه به د نیتا ا رفتمی من به عقب م داشت،یمکه به سمتم بر  یقدم هر

  یزمزمه کرد: رفت میهاگوش  ری را دو طرفم گذاشت و سرش را کنار گوشم آورد و ز شیهادست  آراد
 ! رمتی بگ امیب یوفتیکنم به پام ب  یخوبه اما من رو مجبور نکن کار   یلیدکتر… خ  شیپ

 ...دی کوبی که انجام داد متعجب به او نگاه کردم.قلبم تند تند م  یحرکت با

 کنه! یکار   نیممکن بود که بزارم همچ ریداشتم اما غ ین یریرا در دستانم گرفتم. حس ش  شیموها

 .شیو پاهامو باال آوردم و محکم زدم وسط پاها دمیرا محکم کش  شیموها

 گفت و از درد خم شد. یآخ

 ... یوحش -
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 گوشم گذاشتم.  ریرا ز می و موهازدم   یپوزخند

 کف دستت!  زارمیحساب کارتو م یبش کیبهم نزد گهید بارک ی -

آدم که به حرفم   نیخودته! ع  ر یجور کند گفت: تقصوخودش را جمع  کردیم  یکه سع یدر حال آراد
 !یدی گوش نم

 نشستم. شیسمت مبل رفتم و رو به

! نه... فقط و دمی.فکر نکن ازت ترسشمیم یموقع نامزد صور .فقط تا اون رمیم رانی از ا وریشهر یآخرا -
زودتر   یدرضمن هرچ گه؟ید یخبر رو بشنوه و ناراحت بشه. متوجه  نیا خوامیفقط به خاطر عمم. نم 

 اون عکسا رو حل کن.  هیقض

  غهیمحضر ص میو گفت: پس بر دی نشست. دستش را پشت گردنش کش شیسمت مبل اومد و رو به
 . مینبخو

 تعجب گفتم: عمرا! با

 .دیرا درهم کش  شیهااخم

 !شمی م تی نامزد صور یتازه گفت  نیهم ؟یهست یز یچ یض یتو مر -

 بلند شدم.  می زدم و از جا  یپوزخند

 ...یخواستگار   ایهنوزم سر حرفم هستم اما با اصولش! ب -

 رفتم.  یآراد که خشکش زده بود رد شدم و به سمت در خروج  ازکنار

که از تعجب خشکش زده بود گفتم:   یرا برگرداندم و به آراد  میاز آن که از خانه خارج شوم رو قبل
ها رو مطرح  عنوان موضوع عکس  چیماجراها خبردار بشه.به ه نیاز ا دینبا یز یمن چ یدرضمن عمه 

خطا   پاپس دست از  ؟یدار  اجیکه چقدر بهم احت  یدونی . مشمیم یزدنام نیا  الیخی وگرنه ب یکنی نم
 نکن. 

 حرکت کردم. بود به سمت خانه میهالب  یرو تی که لبخند رضا یجا خارج شدم و در حالآن از
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  یل یدر آورد اما در آخر خ یمسخره باز  یکردم، کل فیتعر  نایت یسانسور برا یموضوع را با کم  یوقت
 تمومه. کاش عاشقت شه.  یمرد همه چ  کیگذشته آراد  یگفت: درسا از شوخ یجد

 دوباره سراغم آمد.  نیری. آن حس ش رفتیچشمم ِرژه م ی فکر فرو رفتم. تک تک لحظات امروز جلو به

 آرزو محاله! نیاما ا دونمیو زمزمه وار گفتم: م آرام

 درسا؟! یگفت یز ی متعجب گفت: چ  نایت

 را پشت گوشم گذاشتم.   میزدم و موها  یلبخند دستپاچه

 بالشت گذاشتم و چشمانم را بستم. یرا رو سرم

 .میبخواب که فردا صبح کار دار ری نبود.بگ  یمهم زیچ -

 و چشمانش را بست.  دیتختش دراز کش یسرش را تکان داد و رو نایت

مادرم بود،    یکه برا یشکل  ینگرفته باشم. دستم را به سمت گردنبند قلب یاشتباه میتصم  دوارمیام
 .یبود شهیطور که هملب گفتم: مواظبم باش مامان...همون ریبردم و لمسش کردم و ز

 خوابم برد.  یتمام وجودم را فرا گرفت و متوجه نشدم کِ  یآرامش

 *** 

 خوب بود. زیبه خودم نگاه کردم. همه چ گری د بارِ ک ی دقت تمام،  با

بودم و   دهیپوش  کیتون یهم رو  نیکت ج کیبودم.  دهیپوش  نیو شلوار ج  یمشک یساده  کیتون هی
 را ست کردم.  زیهمه چ

 کردم. یحی مل شیبستم و آرا یرا دم اسب میموها

 عمه موقع ظهر گفت خواستگار دارم شوکه شدم. یوقت

 به کار شود! که انقدر زود آراد دست  کردمی آخر فکرش را نم 
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: انقدر هول نباشه  گفتی و م زدیلبخند م  یشد که حد نداشت. عمه هِ   یهول هولک زیهمه چ قدرآن
آدم  کیکه   نیا ینکنه تو برا نمیخواستگارش انقدر هول باشه. بب یدختر برا ستیعمه جان! درست ن

 ! هان؟؟یانقدر هول یخواستگار  ادیمعروف داره م

من که اصال استرس   ه؟یچه حرف نی: نه عمه جون. اگفتمی و م  زدمیم یهم در جوابش لبخند من
 .ن یمنتظره بود! هم ریغ  کمی...کمی ندارم. فقط 

 ؟ یبا لبخند وارد اتاق شد و گفت: حاضر   نایت

 .دیکش می بازو یرو یدورم زد و دست یآره تکان دادم. چرخ یرا به نشانه سرم

 آراد امشب با چشماش نخورتت!  نی!مواظب باش ایخوشگل شد  یلیدرسا خ  یوا -

 . دمیزدم و گونش را بوس یلبخند

 . نهیبیچشمات قشنگ م نایت  یمرس -

 اومدن!  یزنگ در، با استرس گفتم: وا یصدا با

 آن نشست.  یکرد و به سمت تختم رفت و رو  یاخنده   نایت

  یباش. برو و بدون استرس سالم کن و ادامه  لکسیر کمی! تی چته بابا! انگار واقعا  اومدن خواستگار -
 . گهید یمراسمات خواستگار  نیا

 کردم.  نایرا سمت ت میتعجب رو با

 ! ؟یایمگه تو نم -

  یلیمراسم تو هستش منم که فقط دوست تو هستم. دل نیسرش را تکان داد و گفت: نه درسا؛ ا نایت
 کردن من. یمعرف یبرا ید معذب بشآرا یخانواده  ی جلو خوامی نداره من حضور داشته باشم. نم 

 . هاهمانیاستقبال م یبرا  نییپا ای: درسا ب گفتی عمه که م یصدا با

االن  نیو هم یشیتموم شد حاضر م  تیی گفتم: اگه چرت و ِپرت گو نایبه سمت در رفتم و خطاب به ت  
 .شمیازت دلخور م  یل یوگرنه خ  نییپا یایم
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 معترض گفت: اما... نایت

 . من منتظرم...خوامی که گفتم اما و اگر نم  نیرا قطع کردم: هم حرفش

 آمد گفت. خوش  هاهمانیگرفتم. عمه با لبخند در  را باز کرد و به م یسمت در رفتم و کنار عمه جا به

ود و شال  برا کج گرفته اشی مشک یبود که مادرش بود. موها زدی که نسبتا  جوون م ینفر زن نیاول
 در تضاد بود.  دشیبر سر داشت که با پوست سف  یزرشک

. مرا در آغوش  دیبا عمه به من رس  یپرسداشت و الغر و شکننده بود. بعد از سالم و احوال  یکوتاه قد
گوشم گفت: ماشاال ماشاال! چشمم کف پات دخترم. پسرم چقدر خوش   ریو ز دی ام را بوس گرفت و گونه

 . قستیسل

 از او تشکر کردم.  رلب یآمد و ز میهالب  یرو یکمرنگ  لبخند

  یبا من سالم کرد و من با تمام احترام یبه آراد بود. او هم به گرم هیشب   یلیبعد پدرش بود که خ  نفر
 .دادمی م ی ان به گرمقائل بودم جوابشان را مانند خودش شانیکه برا

 کرد به سمتم آمد و گل را به سمتم گرفت.    یپرسبا عمه سالم و احوال کهنینفر آراد بود. بعداز ا  نیآخر

 من! ی...عروس صور دیی که گفت: بفرما  دمیخشکش را شن یرا از دستش گرفتم و صدا گل

 که فقط من بشنوم و خودش! یآخر حرفش را آرام زده بود.طور  قسمت

  ییرای چشم از او برداشتم و به سمت پذ کردی دعوت م ییرای ها را به اتاق پذعمه که آن  یصدا با
 .میرفت

 گرم با او رفتار کردند.  یلیهم به جمعمان اضافه شد که خ نایت  یاز مدت بعد

جز من و آراد! حاال  گفتندی م زی ! از همه چ؟یو مادر آراد شروع به صحبت کردند؛ اما چه صحبت  پدر
 ! ستین یواقع یخداراشکر که مراسم خواستگار 

 . یاما چه نگاه کردن کرد؛یانداختم. او هم داشت به من نگاه م یبه آراد نگاه  یحوصلگ یسر ب  از

 تو است!  ریتقص میکه االن دار یتیوضع نیکه ا کردی م خمیچشمانش داشت توب با
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 کار رو انجام داد که!   نیا  یپنهون شدی گفتم: خوب کردم! نم را باال انداختم و با خود میهاشانه 

 بده؟  یچا هیبه ما  خوادی خانوم نم عروس  یکرد و گفت: خب خانم تهران ییاآراد سرفه پدر

 زد و گفت: چرا که نه؟! درسا جان...  یلبخند عمه

 .  دیآرام به گوشم رس نایت یبلند شدم.صدا  میزدم و از جا یلبخند

 . ی هول کمی  ستی.نیز یآراد نر یرو رو  ییتنگه بله عروس قشنگه بله. مواظب باش چاکوچه -

لگد  شیپا  یزدم و از قصد موقع رفتن رو یدوختم و لبخند حرص درار  نایکردم و به ت زی را ر چشمانم
 گفت.   یگرفتم که اخ بلند

که  دمیمادر آراد را شن  یابود به سمت آشپزخانه رفتم. صد میهالب  یرو تی که لبخند رضا یدرحال 
 دخترم؟   شدی گفت: چ

 ...  ستین یخاص  زی : چنا یت

 .  دمیرا نشن ش یصدا گریوارد آشپزخانه شده بودم د چون

 چشمم به نمک افتاد.  دفعهک ی گذاشتم تا آن را ببرم اما  ین یو در س ختمیرا در استکان ر  هایی چا

و با انگشتم آن   ختمیها راز استکان  یک ی زدم و به سمت نمک رفتم و نصف نمک را در  یلبخندمرموز 
 را مخلوط کردم.  

 را برداشتم و به طرف عمه رفتم. عمه اشاره زد اول به پدر آراد تعارف کنم.   یچا

  نروی را برنداشتن نفسم را نامحسوس ب ینمک  یچا کهنیا دنیبه سمت پدر و مادر آراد رفتم.با د اول
 دادم . 

 را نگرفت .   ینمک یتعارف کردم که خوشبختانه او هم چا یسمت عمه رفتم و به او هم چا به

 . ردی موردنظرم را بگ یگرفتم که آراد چا  یرا طور  ینیس رفتمی که به سمت آراد م طورهمان

 ام گرفت.  خنده خوردی را م یکه چا یآراد، وقت یافهی از تصور ق 
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 انداختم و لبم را گاز گرفتم .   نییرا پا سرم

 بودم .   داشت،ی را بر م یکه چا ینگاه متعجب آراد، وقت یمتوجه

 پدر آراد نگاهم را به او دوختم.  یصدا دنینشستم. با شن میسرجا ییاحرکت اضافه  بدون

 ! یعطر و طعم خوش  یبه به! چه چا -

 انداختم. نیی زدم و سرم را پا یِخِجل   لبخند

 ! ؟یخت یر یکه آرام گفت: باز چه ِکرم  دمیرا شن نایت ی. صداکردمیبه آراد نگاه م  یچشم ریز

 خودش!   تی رو  شورش کردم.درست مثل شخص ییکردم و زمزمه کردم: چا یکوتاه یخنده

 تند تند پلک زد و گفت: هان؟!  نایت

 آراد.  یِ پدری پ یهامصادف شد با سرفه  نایت یصدا

 .  کردی که قرمز شده بود و تند تند سرفه م را به آراد دوختم  نگاهم

 ! ؟ییا دفعهک ی شدی با تعجب به او نگاه کرد و آرام آرام پشتش را ماساژ داد و گفت: چ  مادرش

 آراد به شدت خندم گرفته بود.  افهیآن صحنه و ق  دنیرو خورده بود. از د یآراد! نصف چا چارهیب

 هان گاز گرفتم. ُلَپم را از داخل د دنی از خند یر یجلوگ  یبرا

ام بلکه خنده  دمیبه من انداخت که نه تنها نترس یبدجور تو هم بود نگاه شیهاکه اخم  یدرحال آراد
 شد!   شتریب

 !  دفعه؟کی شدی پسرم؟ چ  یرو به آراد گفت: خوب عمه

شکر نمک    یبه جا ادی ز یاز خوش یکی .فکر کنم ستی ن یز ی اش بند آمده بود گفت: چکه سرفه آراد
 !  مییتو چا ختهیر

 جا شد. بهجا   شیبه صورتش زد و در جا یچنگ عمه

 من شرمندم.   نی خاک تو سرم.ببخش  -
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. قصد نداشتم رمی حال آراد را بگ خواستمی به من انداخت که شرمنده شدم. من فقط م یچپ نگاه
 عمه را ببرم.    یآبرو

نمک    وهیم  یتو یضیآدم مر کیبال  هم ق  اد؛یم شی پ  ستی: مهم ن دم یآراد را شن یمردانه یصدا
 و به خوردم داده بود.  ادی بود اونم ز ختهیر

 بهتون بده!  یدرس کی  خواستی م دینبود شا  ضیگفتم: اون آدم مر عیکردم و سر یاخم

  یدختر  نیبهتون بابت داشتن همچ  یکرد و خطاب به عمه گفت: خانم تهران ییآراد خنده ا مادر
 . رهی حال پسر من رو بگ یحرکت تو خواستگار   نیبا ا یبودم کس دهی. تاحاال ند گمیم کی تبر

 به من انداخت.   ینگاه میزد و ن  یلبخند تلخ  عمه

 درسا هستم. مادر و پدر درسا عمرشون رو دادن به شما.   یممنونم خانم مجد اما من عمه -

 گفتن.   تی تکان دادن و تسل یو پدر آراد متاثر و متاسف سر  مادر

 نیوچقدر من از ا کردمی خودم حس م  یآراد را رو زیبه وجود آمده بود. نگاه ترحم انگ  ین یسنگ جو
 نگاه متنفر بودم. 

 ترک یتا بزرگتر هست دخالت کوچ  خوامای عذر م  یلی زودتر از همه به خودش اومد و گفت: خ   نایت 
 صحبت کنن و باهم سنگاشونو وا ِبَکَنن؟!   کمی خوانیهستش اما عروس خانم و آقا داماد نم  جای ب

 آراد سرش را تکان داد.   پدر

ها دختر و پسر با هم صحبت کنن ما خانواده نیاگر اجازه بد یحق با شماست دخترم. خانم تهران  -
 . میباهم آشنا بش شتریهم ب

 که نه؟!  زد و گفت: حتما . چرا یلبخند عمه

 بلند شد.   شیبلند شدم. آراد هم از جا میعمه از جا یاشاره  با

 

 دوم  فصل
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 !  نینکن یبرسر خاک  یآرام گفت: مواظب باش کارا نایت

کوچک خانه حرکت کردم. آراد هم پشت سر من  اط ی به او گفتم و به سمت ح  ییبرو بابا  رلبیز
 . آمدیم

 گرفت.   یجا میروبهرو  بود نشستم و آراد اطیح   یکه تو یصندل یرو

 فوت کردن؟   یمادر و پدرت کِ  -

 آراد نگاهم را به چشمان کنجکاوش دوختم.  یصدا با

 پنج سالم بود. بابام با پدرش دعواش شده بود و موقع برگشت... یوقت -

 و بغضم را قورت دادم.  دمیکش یق یعم  نفس

 وقت برنگشتن. چیه گهید -

 خوبه. ایجاشون اون دن شاالیمتاثر گفت: متاسفم...ا آراد

 کردم.  یرا تکان دادم و تشکر کوتاه سرم

 پدربزرگت سخت بوده!  یحتما  برا -

 کرده بود نگاه کردم.   باتریرا ز اطی ح دیرز قرمز و سف  کوچکمان که با گل یزدم و به باغچه  یپوزخند

 ادر و پدرم شده.اون سخت نبود. اون خودش باعث مرگ م یبرا یز یچ -

آدم از مرگ بچش   شهی! به هر حال بچش بوده. مگه م؟یزنی حرف رو م نیمتعجب گفت: چرا ا آراد
 ناراحت نشه؟!

 را تند تند تکان دادم. میپاها شدم،ی م یعصب یکه وقت شهیرا تکان دادم و مثل هم سرم
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کرده. عروسش رو بچش رو طرد  میزنی که ازش حرف م یتو آسونه اما پدربزرگ یگفتنش برا -
 ینوه یبا ما ارتباط داشته باشن. اون...اون حت گمید یهانخواسته؛ اجازه نداده تا عموم و عمه 

 . ستیقبول نپدرم اصال  قابل  یاون برا یخودش هم نخواسته! ناراحت 

 ! نه؟یمتعجب گفت: هنوز هم نخواسته تو رو بب آراد

مورد با او    نیچرا؟ اما هر چه که بود حرف زدن در ا دانمی کنجکاو آراد انداختم. نم یبه چهره  ینگاه
 !کردی آرامم م

 ه؟ی موضوع چ یدون یاما م ششیپ میبار اومده سراغ عمم و خواسته برگرد  نیخواست...چند -

ام شد رو که باعث مرگ خانواده یوقت کس  چیمنتظر بهم چشم دوخته بود. ادامه دادم: من ه آراد
 !بخشمی نم

که االن توش   یتیوضع  نیسکوت گفت: ا قهینگفت. بعد از چند دق یز یداد و چ رونینفسش را ب  آراد
 ! ؟ییابا چه بهونه   م؟یماه به هم بزن کی بعد از  ی. چه جور نایو ا  ی.خواستگار میهست

 !میکنی به حالش م  یفکر  کی را باال انداختم و گفتم: تا اون موقع  امشانه 

 یقرارداد  هیخوام  یم هانیا یاز همهو گفتم: قبل  دمیکش میبه موها یسرش را تکان داد. دست آراد
 . میسیبنو

 متعجب گفت: قرارداد؟!  آراد

  تیمرزها رعا یسر  کی دی. بامیم باشمدت نامزد ه نیرا تکان دادم و گفتم: به هر حال ما قراره ا سرم
 . گهید میکنی و امضا م میسینوی چندتا جمله هست م هیبشه. 

 به من صبر بده! ایگفت: خدا رلبیکرد و ز یکالفگ  یاز رو یپوف آراد

 امضا کنم. میسیخونمون بنو  ایصبح ب ۹خب. فردا ساعت  اریبلند گفت: بس یرو به من با صدا سپس

 را تکان دادم و گفتم: باشه.  سرم

 بلند شد و به در خانه نگاه کرد.  شی از جا آراد
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 داخل.  می! برمیطولش داد یکاف یبه اندازه کنمی فکر م -

 . میتوافق تکان دادم و با هم به سمت خانه رفت یرا به نشانه سرم

  شد؟یچ  جهی دخترم نت زد و رو به من گفت: خب یپدر آراد لبخند مهربان میدیها رس به خانواده یوقت
 هنوز زوده؟ ای میشازده پسرمون رو بخور نیا ینیر ی ش میتونی بالخره ما م

 . دمیانداختم که مثال  خجالت کش  نییزدم و سرم را پا یلبخند

 ! ؟یچ ی عنیخجالت  یدونی نداشتت! تو اصال  م  ی: جون بچه وجدان

 ! یساکت شو وجدان جان که االن وقت جواب دادِن. اونم چه جواب یکی تو

 ! نی. البته اگه اجازه بدخوامی زمان م مقدارک یراستش من  -

گلم.  یهم فکر کن دیزد و گفت: چرا که نه؟ با  ینگاهم کرد. مادر آراد لبخند یتمندیبا لبخند رضا عمه
ازت خوشم   یل یآخه خ  یر ی بگ  یخوب یمایتصم مدواریدشواره. اما ام یبا پسر من کم  یبه هر حال زندگ 

 اومده! 

که آراد زد متعجب به او نگاه کردم. دهانم از شدت تعجب باز    ینگفتم اما با حرف یز ی زدم و چ یلبخند
 مانده بود!

 تنها من بلکه عمه هم تند تند شروع به پلک زدن کرد!  نه

 رو ول کن! تهیفرمال یزای چ نیا زمی عز -

 کرد.  کیذاشت و مرا به خود نزدکمرم گ  یرا رو دستش

 .میبدونن ما همو دوست دار  دیها باخانواده گهید -

 ! ترکدیدارد م  دمیکه گفتم فکر کنم و جواب م نی. کامال  مشخص بود از ازدی را با حرص م حرفش

 َجست و شروع به سرفه کردن کرد.   شیدر گلو یحرف آراد چا  نیبود با ا یکه درحال خوردن چا نایت

مزخرف    یکه فقط خودش بشنود گفتم: دار  یلب آرام، طور  ری کردم خودم را از او دور کنم. ز یسع
 !یگی مزخرف م ی.دار یگیم
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 کرد. یاخنده  آراد

 دست و پا نزن.  ی! االنم الک یچرت و ِپرت نگ یتا تو باش  -

. درسا هم به می. ما همو دوست دارگهیرا بلندتر کرد و خطاب به جمع گفت: بله د شی صدا سپس
 از درسا دور بمونم. تونمی . منم که کم طاقت ! نمکنمی عمه ناراحت نشه گفت فکر م کهنیخاطر ا

 زد و به صورتم نگاه کرد و گفت: مگه نه عشقم؟! یلبخند

 گرفتم که اصال  دردش نگرفت.  شیاز پهلو یشگونیکردن حرصم ن  یخال یو برا  دمیحرص خند با

 .طورهن یآره آره هم  -

 . به موقش!کنمی م یکارت رو بد تالف  نیگفتم: ا رلبی ز آرام

 ! ن؟یرو به عمه کرد و گفت: شما که از ما ناراحت نشد آراد

 م!شوکه شد کمی . ناراحت چرا؟ فقط زمیزد و به آراد گفت: نه عز یج یلبخند گ عمه

 امشب برپاست! یی که عمه به من انداخت شصتم خبردار شد بساط بازجو ینگاه با

. شما  میها رو کردها صحبت . ما بزرگتر گمیم کی کرد و پدرش گفت: تبر دنیآراد شروع به ِکل کش مادر
 رو پخش کن آقا داماد. ین یری . آراد جان... شدیهست یهم که راض

 را برداشت و شروع به پخش کردن کرد.   ینی ریش یاز من جدا شد و جعبه آراد

 رفتم و کنارش نشستم.    نایکه آراد زد بودم به سمت ت  یکه هنوز تو شوک حرف یحال  در

 !قا؟یکرد دق یجور  نیبهم انداخت و آرام گفت: االن چرا ا  یمتعجب نگاه نایت

 دادم.  رونیرا پر حرص ب  نفسم

نگاه  ی. نگاه عمه چه جور کلمیحرفش گند زد به ه نیوقت رو از دست بده. با ا  خواستی چون نم -
 !کنهیم

 نجمه جون آماده کن! یهایی بازجو یبه عمه انداخت و گفت: اوه اوه. درسا خودتو برا ینگاهم ین  نایت
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 ! تسیکه اسمم درسا ن  رمیبشر رو من نگ نیرو با لبخند تکون دادم و با حرص گفتم: اگه حال ا سرم

 دستمان گرفت.  یرا جلو ینی ری لباش بود ش یکه رو  یبود. خم شد و با پوزخند  دهیبه ما رس آراد

را برداشتم و شروع به  ینیر ی و ش دمیمرموز خند دی که به ذهنم رس یکردم. با فکر  زی را ر چشمانم
 خوردن کردم.

 نشست.  شی که از لبخند مرموزم متعجب شده بود از کنارم رد شد و سر جا آراد

 *** 

  نیری گفت: کجا م عیاما عمه سر  میبه اتاقمان برو عیرا گرفتم تا سر نایآراد، دست ت یخروج خانواده  با
 !دیبد ح یمن توض یرو برا ییزایچ هی دیبا  کنمی . فکر منینیبش  نیبر نیای شما دوتا؟ ب

 . میگرفت یمبل جا یو رو میرفت  ییرایو به سمت پذ میبه هم انداخت  ینگاه نایو ت من

 انداخت.  گرشید یپا یرا رو  شینشست و پا مانیروروبه  عمه

 ! ن؟یعاشق شد نقدریا یبده درسا. تو و آراد مجد کِ   حیخب توض  -

 .گهید میزدم و گفتم: شد یسرسر  لبخند

 ! ن؟یباهم ی از کِ  ن؟یباهم آشنا شد یکرد و گفت: اصال  شما چه جور  یاخم عمه

را به  ش یها. او هم شانهگذردی در ذهنم نم  یز یکه چ  دیاز نگاهم فهم نایانداختم. ت نای به ت ینگاه

 باال انداخت و رو به عمه گفت: آم درسا و آراد... 《بگم یچ دونمی نم منم》 یمعنا

را   یز ی تا چ کندی دارد فکر م  ی بود که وقت  نیعادش ا شهیو چشمانش را بست. هم دیرا گز  لبش
 .ردی حالت را به خود بگ نیا دیبگو

 ! ؟یگفت: خب؟ آراد و درسا چ عمه

 کنم. دایپ یاکردم بهانه  ی را نامحسوس قورت دادم و سع دهانمآب

 من با آراد...  یعنیعمه من و آراد؛   زهیچ -
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 ؟ یتو و آراد چ گهیبابا! خب بگو د ی. عمه کالفه گفت: اآمدی به ذهنم نم  یز یچ

 میرفته بود نایروز با ت هی شیسال پ  ادتهی یعنیگفتم: آهان. عی در ذهنم جرقه زد. سر یز یچ ناگهان
 م؟یبرگشته بود  ری و د دیخر

 کرد و حالت فکر کردن به خودش گرفت.   یاخم عمه

 زد و سرش را تکان داد.  یانداختم؛ انگار او هم مغزش به کار افتاده بود چون لبخند نای به ت ینگاه

 .نیبرگشت  ریاما د نیگردی زود برم نی که گفت یاومد. همون روز  ادمی آره آره  -

که  میگشتی پاساژا م ینجمه جون! اون روز من و درسا تو نیو گفت: آفر دیهاشو به هم کوبدست  نایت
 شد.  نیدستش پخش زم لیکه افتاد و تمام وسا یمحکم به درسا برخورد کرد طور  نفرکی دفعهکی

د و من ادامه دادم: خب اون فرد آراد مجد بود که بهم برخورد کرد.  متفکر سرش را تکان دا عمه
 خواهش و اصرار شمارمو گرفت تا بعدا  جبران کنه.  یخالصه اون روز چون دورش شلوغ شده بود با کل

 !؟یمتعجب گفت: آراد مجد؟! ازت خواهش کرد که شمارتو بد عمه

وقت فکر   چی! هدهینشن یزا یبه حق چآره تکان دادم که عمه با تعجب گفت:  یرا به معن سرم
 خواهش کنه!  یبشر مغرور از کس  نیا کردمی نم

 بگو!  ینبات هِ  نیدلم گفتم دروغ که شاخ و دم نداره درسا! ع در

 ! اون فقط بلده دستور بده. ستی آراد که اصال  خواهش کردن بلد ن 

 جا شد.جابه شیزد و در جا   یلبخند نایت

همون روز دو ساعت بعد آراد زنگ زد و ما رو به  م؛یکاِر عشقه نجمه جون. عشق تو نگاه اول؛ بگذر -
اون روز   نیهم  یدرسا رو فقط ؛ منم چون همراه درسا بودم همراهش رفتم. برا ی عن یدعوت کرد. رونیب
 .میاومد رید

 شده نگاهمان کرد.   زی و با چشمان ر دیبه سرش کش یدست عمه

 !ن؟یکنی رو از من پنهون نم یز یشما که چ نمی.ببرطونیکه ا -
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 : نه بابا. می گفت نایزدم و هم صدا با ت   یهول هولک لبخند

 راحت نجمه جون.   التیسرش را تکان داد و گفت: خ نایت

 بلند شد.  شی سرش را تکان داد و از جا عمه

 !درسا ی کار دار  ی. کل نیش داری ب  نیکه فردا بتون نیبخواب نیخوبه.االنم بر -

 . دمیعمه را بوس یبلند شدم و گونه میجا از

 عمه جون. ری شبت بخ -

 . میگفت و به سمت اتاقمان رفت یر ی هم شب بخ نایت

 گذشت!  ریآرام گفت: بخ  نای. تمیدیکش یق ینفس عم میکه در را بست نیهم

 . دمیدراز کش شی را تکان دادم و به سمت تختم رفتم و رو سرم

 . به دردمون خورد!میافتادم که از عمه پنهون کرده بود شمی تصادف سال پ ادی ییادفعهک یآره واقعا .  -

 سرش را تکان داد و برق را خاموش کرد.  نایت

 ! یمرموز شده بود  یلیلحظه خ کی باز شد؟  شتیبهت تعارف کرد ن ین یری آراد ش یچرا وقت -

 .دمیبلند خند یبا آراد انجام بدم با صدا خواستمی که م یفکر کار  از

 کار امروز.  یفکر محشر به سرم زد! تالف کی دختر  نایت یوا -

 !؟ یشد و گفت: چه فکر   زی خ  مین شی در جا نایت

 تولد آراد. گهیرا گاز گرفتم و گفتم: دو هفته د لبم

 شده بود سرش را تکان داد و گفت: خب؟  جیکه گ یدر حال نایت

 کردم.  فیتعر شیرا که در سرم بود برا یفکر  ،یمرموز  یلبخند با
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  هیاز دستت فرار کرد! فکرت عال دیها باموقع  ی. بعضیباحال  یلیدرسا خ  یکرد و گفت: وا ییاخنده   نایت
 محشره!

ما همو دوست   گهینندازه! پرو پرو م یامنگنه  نیرا تکان دادم و گفتم: تا اون باشه منو تو همچ سرم
 ! میدار

 بر من غلبه کرد و خوابم برد.  یکرد. چشمانم را بستم و کم کم خستگ یز یر یخنده   نایت

 *** 

 : گفتی عمه که م یصدا با

 منتظره! رونی زود باش درسا. آراد ب -

 که!  ستین  یمهم زی شده عمه چ ری د قهیچند دق کیحاال   بابای در دهانم را قورت دادم و گفتم: ا یلقمه

 توعه؟!  کارِ ی! پسره مگه بست؟ین یمهم  زی با حرص گفت: چ عمه

 رفتم.  رونی از خانه ب یکوتاه یوبا خداحافظ  دم یعمه را بوس یرا باال انداختم و گونه امشانه 

 خونمون پارک شده بود. یروبهآراد درست رو  یمشک بنز

 دارد؟!  نیبشر چندتا ماش  نیا دانمی نم من

 سمتش رفتم و سوار شدم.  به

 سالم. -

!  گهید یومد یسالم مادمازل.فردا م کیگفت: عل  کردیکه چپ چپ نگاهم م ی با حرص و درحال آراد
 تو؟!  یچقدر زود اومد

 را روشن کرد و به راه افتاد.  نینگفتم. آراد ماش یز یرا باال انداختم و چ میهاشانه 

 م؟ یریکجا م  -
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در   یچون جشن نامزد میس بخرعروس خانم لبا یبرا میر ی گفت: م کردی رو نگاه مکه به روبه  طورهمان
 راهه! 

 کردن هم جشن گرفتن داره؟  غهیو گفتم: حاال ص  دمیرا گز لبم

 . دیکش شی موها یسرش را تکان داد و دستش را ال آراد

 !ستین یادیکه البته انتظار ز ننیتک فرزندشون رو بب  یمادر و پدرم دوست دارن جشن نامزد -

 نگاه کردم.  رونیرا تکان دادم و به ب سرم

 . میدنبالت بر امیفردا آماده باش صبح زود م شگاهیآزما می بر شهیامروز وقت نم -

که در حال پخش بود   یکالمی ب  یقینگفتم. چشمانم را بستم و به موس یز ی را تکان دادم و چ  سرم
 گوش دادم.

و با   باشدی امن م  شیراحت بود که جا الشیخوب بود! آدم خ یل یدست فرمون آراد خ میحق نگذر از
 .ندینشی م نشیآسوده در ماش الیخ

 چشمانم را باز کردم.   ن یتوقف کردن ماش با

 ! ؟یستاد یجا چرا وا نیا -

 گرفتن حلقه. یاشاره زد و گفت: برا رونی به ب آراد

 شدم. ادهیپ  نیکردم و سرم را تکان دادم. از ماش یپوف

به سمت   ی ادیز تی شدنش همانا و هجوم جمع ادهیشد اما پ ادهیپ  نیرا زد و از ماش کشنیهم ع آراد
 ها دختران جلف و چندش بودن، همانا!آراد که نصف آن

  یق یو به هر طر آمدندیم آراد عشوه یکه برا ییشده بودم. دخترا رهی خ میروروبه  یاخم به صحنه  با
 خودشان را به او بچسبانند! خواستندیم

جلف و سبک را  یدخترها تک تک آن یهامو  خواستی چرا ته دلم حسادت کردم و دلم م دانمی نم
 ِبَکَنم! 
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 آمد و به سمتم آمد. رونیب ت یآن جمع  انیکه بود از م  یبه هر سخت آراد

 برد. یاش گرفت و به سمت طال فروش را در دستان مردانه دستم

 .دادندیو ما را با انگشت نشان م کردند ی چ پچ باهم صحبت ممردم با پ یهمه

 .کردندی ها پکر شده بودند و با حسرت به ما نگاه مکه آراد کرد تمام دختر  یکار  نیا با

لبخند زدنت! دلتو به  نیبه لبخند باز شد. آراد آرام گفت: نه به اون اخم کردنت نه به ا میهاکم لب کم
 !رهی گ شتیگفتنام خوش نکن. مجبورم کارم پ زمیها و عزدست گرفتن  نیا

 توهم رفت.  میهاحرفش اخم نیا با

اومده  ادمی یز یچ هیمن  شهی. مثال  نمرهی گیرو به خودش م  زیکه ِبشَنَود گفتم: همه چ یلب طور  ریز 
 اومده باشه اخم کنم؟!  ادمی  یز یچ  ایباشه بخندم 

 . دمیکش  رونیحرص دستم را محکم از دستش ب با

 ا.بهت برخورد االن؟درس -

ماند   رونیزنگ خورد و ب   لشیآخر متوجه شدم موبا یشدم. لحظه یتوجه به او وارد طال فروش  بدون
 اش را بکند. تا مکالمه 

 کمکتون کنم؟  تونمی سالم خانم م -

حلقتون رو   نیزتری نداشت زدم و گفتم: بله.ر یادیکه سن و سال ز یبه پسر  ییدندون نما لبخند
 . نمیبب دیاریب

 متوجه نشدم!  دیمتعجب گفت: ببخش پسر

باشه که   زیمعلوم نباشه. اونقدر ر زارمیدستم م یکه وقت خواستمیم ییاحلقه  کی کردم و گفتم:  یپوف
 باشه! صی قابل تشخ نیببا ذره

ما  یکارها  نیترف یاز ظر هان یکرد و گفت: ا فیرد  زیم یسرش را تکان داد و چند حلقه رو پسر
 هستن خانم. 
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کردم که اصال  تو دست   دایحلقه پ  کیبودند نگاه کردم و بالخره   فیظر یلیکه خ ییهادقت به حلقه  با
 مشخص نبود! 

 بود!  فیو ظر  زیکه ر قدرآن

 . خوامی حلقه رو م نیگفتم: هم  عیسر

 تعجب کرده بود حلقه را به دستم داد.    یحساب  گریکه د پسره

 را در دست چپم گذاشتم و به دستم نگاه کردم.   حلقه

 که تو دستم حلقست.مگه نه؟!  ستین  صیلبخند رو به پسر گفتم: اصال  قابل تشخ  با

 با آن پسر کرد. یشد و شروع به سالم و احوال پرس  یسرش را تکان داد. آراد وارد طال فروش جیگ پسر

 !؟یرو به من گفت: انتخاب کرد سپس

 صورتش گرفتم.  یدر دستم بود را باال آوردم و جلو که حلقه یتکان دادم و انگشترا با لبخند  سرم

 . مگه نه؟میمن و تو نامزد فهمهی نم  یمناسبه. اصال کس یلیحلقه خ  نیا -

 !هیمزخرف  یهیشوخ   یلیخ گه؟ید یکنی م  یشوخ  یمتعجب گفت: مزخرفه مزخرف! تو دار  آراد

 به پسر کرد. رو

 لطفا .  نیار ی هاتون رو بحلقه  نیتر و پرفروش  نی باتریز -

دونه  هیبرام   یتونی تو هم نم خوامی حلقه رو م نیمن هم  ؟یچ یعن یاخم به آراد نگاه کردم و گفتم:  با
 !یر یبگ گهید

بعد تو  میبفهمن ما نامزد  ایگوشم گفت: چرت نگو درسا. قراره کل دن ری را گرفت و ز نمیآست یگوشه
 !؟یحلقه رو انتخاب کرد نیا

 دادم.  هی تمام به سمت در رفتم و به آن تک یُتخس  با

 .کنمی ها نگاه هم نمبه اون حلقه  یمن که حت -



 در قلب تو  یزندان

58 
 

و   نیترها پرفروش حلقه   نیحلقه اومد و رو به آراد گفت: ا یبعد پسر با چند جعبه  قهیچند دق حدود
 ما هستن. یهاحلقه نیترمحبوب 

 ها کرد. تک تک حلقه  یت و شروع به برسها رفحلقه   کینزد آراد

آراد به من   ش یپ قهیکه چند دق یآوردن حرف  ادیها انداختم اما با به به حلقه  ینگاه  یکنجکاو یرو از
 دوختم.  رونیرا درهم کردم و نگاهم را به ب میهازده بود اخم

 .شدی م کمیکه نزد دمیشنی آراد را م  یپا یصدا

 حلقه فکر کنم خوب باشه.  نیا -

 که در دستش بود.  ییارا به او دوختم و سپس به حلقه  نگاهم

بدون   یخوشم آمده بود! وقت یلی . راستش از انتخابش خ کیو بزرگ اما ساده و ش  میحج یحلقه  کی
را  که خودم انتخاب کرده بودم را درآوردم و دستم ییاحرف حلقه را جلو آورد تا در دستم بگذارد، حلقه

 جلو بردم. 

 بود!  بای. واقعا  زکردیم  ییدستم نگاه کردم که حلقه در آن خودنما به

 چطوره؟ -

 ! گهید یِ اما...خب موقت ستیآراد به او نگاه کردم و با لبخند گفتم:  بد ن یصدا با

 لذت بخش بود.  یل یاما هر چه که بود خ دیدر نگاهش چه بود که دلم لرز دانمی نم

. حلقه را در آوردم و به  کردمیها بود به دستم نگاه مکردن حلقه که در حال حساب  توجه به آراد بدون
 خودش در جعبه بگذارد. یآراد دادم تا همراه حلقه

 !آمدیکه به دست او م  یز یساده...چ نگیر کیبود.   بایآراد هم ز یحلقه
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 که حد نداشت.  میقدر راه رفته بودمبل انداختم و چشمانم را بستم. آن  یخودم را رو   یخستگ با

 راه رفتن ساده بود که دردسر نداشت!  اگر

 . گرفتی م یرادیا کی کردمی که انتخاب م ی. هر لباسمیبحث کرد یلباس نامزد دیسر خر یکل

! مگه  زنهی م  غیج  یل یرنگش خ یک ی. اون رونی ب زهیری بازه همه دار و ندارت م  یلینه خ یکی نیا
 !  یر یگی م یلباس  نیکه همچ یپارت یبر  یخوایم

 یهاکمرش با سنگ یکوتاه بود و رو نشیکمرنگ که آست یلباس شب آب  کیآخر که دست  خداروشکر
 !میدیما پسند یکار شده بود، را هر دو دیسف

با او   خواستندی م لیگور نیا یاز طرفدارها یکی میداشتی که بر م  ینبود! هر قدم نیفقط مشکل ا تازه
 ! کردندی ! من هم که کال آدم حساب نمرندی عکس بگ

 انجام بَدَهم!  توانستمی نم  یگر یهم جز حرص خوردن کار د من

 وارد خانه شد و به سمت من آمد.  آراد

 شربت درست کنم؟ -

 ؟یا هم بلدهکار  نیباال رفته نگاهش کردم و گفتم: مگه از ا یبا آبروها متعجب

 برگشت.   یزد و به سمت اتاقش رفت و با کاغذ و خودکار   ینیری ش  لبخند

  ی خواستیکه م  یط یشرا  گردم ی! تا من بر مرمیگی م دهیرا به سمتم گرفت و گفت: َمَتَلکت رو نشن   ورق
 . سیرو بنو میامضا کن یسیبنو

 .نوشتمیرا م  دیرسیرا که به ذهنم م  یز یسمت آشپزخانه رفت و من شروع به نوشتن کردم و هر چ به

 شربت به سمتم آمد و کنارم نشست.  ینی با س آراد

 را به سمتم گرفت.    شربت

 را از دستش گرفتم و گفتم: ممنون.   شربت
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 !؟ینوشت یسرش را تکان داد و گفت: نوش جان. خب...تو اون کاغذ چ آراد

 شروع به خواندن کردم.  کردمی طور که شربتم را مزه مزه مرا در دستم گرفتم و همان  کاغذ

 ...یبهم دست بزن  یعنوان حق ندار  چیکه به ه  نیخب اول از همه ا -

 و گفت:  دیمتعجب وسط حرفم پر آراد

 که. شهی اوقات الزمه! نم ی! گاه سایوا سایوا

 . زمی راحت گفتم: اون مشکل خودته عز  یلیزدم و خ  یلبخند

 واقعا ! کنمی درکت نم ییاوونهیرا تکان داد و با حرص گفت: تو د  سرش

 را باال انداختم.  میهازدم و شانه  یلبخند

 گردن من. وفتهیب  دینبا یر یتقص  چیه میجدا بش میخوای م  یکه وقت نیدوم ا -

 متعجب گفت:  آراد

 !دمی! من نفهم ؟یچ یعنی -

 لبم گذاشتم. یرا گوشه خودکار

 یآراد مجد چرا از همسرتون جدا شد یکه آقا دنیازت پرس میفردا که از هم جدا شدفردا پس  یعنی -
 نشه!  یمشکال سر من خال  یهمه یعنیهمسرم فالن بود و فالن.  یگینم

 !گه؟یرا تکان داد و گفت: باشه. د  سرش

 را تکان دادم.  میاز شربتم را خوردم و پا یکم

. بعد از طالق هم  شنی بودن ازدواج خبردار نم یعنوان از صور  چیها به هکه خانواده نیا گهید -
 .یبد  دیرو با هیمهر

 . بده امضا کنم. ستین  یسرش را تکان داد و گفت: مشکل آراد

 باشه.اشتهد لمیبه وک دمی را به دستش دادم. امضا کرد و گفت: م ورقه
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 . مونهی ! دست خودمون ملت؟یوک یبد یخوای م نویا وونهیپلک زدم و گفتم: د تندتند

 تره.جاش امن   لیوک  شی گفت: پ شدی بلند م  شیکه از جا یدرحال 

 نیاتاقت که هر روز چشمت به ا یتو یزار ی گرد شده گفتم: م یهابلند شدم و با چشم میازجا
 آراد مجد! وفتهیها بنوشته

 زنگ تلفنم مانع جواب دادن آراد شد. یصدا

 الو سالم عمه جون.  -

 آراد خوبه؟  ؟ی: سالم دختر. خوب عمه

 به آراد انداختم و گفتم: آره خوبم. اونم خوبه.  ینگاه

 ن؟ یایم ی: تموم نشد کارتون؟ کِ عمه

 عمه.  امیدارم م -

 : باشه پس.سالم برسون خداحافظ. عمه

 برم.  گهیگفتم: من درا قطع کردم و  یگوش

 . رسونمتیرفت و گفت: م نشیماش چییبه سمت سو  آراد

 به سمت در رفتم و آراد هم پشت سرم حرکت کرد.  یاعتراض چیه بدون

 *** 

حالتم را باال داده بودند و خوش  یناز شده بودم! موها  یل یانداختم. خ ینگاه نهییصورت خودم در آ  به
 . سرم بود یرو  نیپر نگ یبای ِتِل ز کی

 به صورتم نشسته بود. َغمیو نچندان ج حی مل شیآرا

 .آمدیهم واقعا  بهم م  میبود دهیکه خر یای آب  لباس 

 بود!  میکردم: کاش واقعا  عروس زمزمه
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 تکان دادم.   نیرا به طرف سرم

جشن    یتا برا میآمد شگاهیو بعد به آرا میبودمحضر و به هم َمحَرم شده میبودبا آراد رفته  صبح
 .میامشب آماده شو

 کنار رفتم. نهییآ یاز جلو شگر یخانم آرا یصدا با

 عروس خانم آقا دامادت اومد.  -

 هست و به آراد چشم نداره! انسالیزن م نیکه ا هیُشکِرش باق  یدلم گفتم: باز جا در

 .آمدی م غیجو ِکل و دست  یشد و به سمتم آمد. صدا شگاهیوارد آرا آراد

برق خوشم   نیو من چرا از ا زدندی به من انداخت. چشمانش برق م  ید و نگاهش کیبهم نزد آراد
 آمده بود؟!

 دور خودم زدم.  یدستش چرخ تیبود گذاشتم و با هدارا در دستانش که جلو آورده  دستم

 ... یدرخشی. مثل الماس میشد بایز   یلیآراد آرام گفت: خ  

 متعجب به او نگاه کردم.  لمبرداریخانم ف ینگفتم. با صدا  یز یزدم و چ یتمندیرضا  لبخند

. آقا داماد کمک عروس باش و در رو هم براش  نیتو ماش  دیبر دییبود. خب حاال بفرما  یعال یصحنه -
 باز کن. 

 . دمیشن زد،ی حرف م رلبیآراد را که ز  یحرص یصدا

 کابوس!  مونهی کابوس م نیته رو مخِم ع! از ظهر تا االن مثل مَ گهیرو به من م نا یانگار من خنگم که ا -

گفتم: حرص نخور بابا کارشونه  فشردمیطور که دستش را در دستم مکردم و همان یز یر یخنده
 ...میبر ای خداها. ببنده

دار و   رونی ب یایب یخوای وضع م نیدرهم رفته بهم نگاه کرد و با حرص گفت: با ا یهابا اخم  آراد
 ؟یبزار   شیندارت رو به نما
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لباسم ِشِنل بپوشم. آراد رو به   یبه خودم انداختم و لبم را گاز گرفتم. اصال  حواسم نبود که رو  ینگاه
 د؟ یاریشنل خانمم رو ب   دیکنیگفت: لطف م  شگریآرا

لم را د ر ی ز یشد. انگار کس  یجور   کیتوجه آراد  نیگفت. ته دلم از ا یزد و َچشم یلبخند شگریآرا
 ! دهدی ِقلِقَلک م

 قرار داد و بندش را بست.  میهاشانه یشنل را از زن گرفت و رو آراد

 . میحاال شد! بر -

  نشیباز کرد؛ سوار ماش  میرا برا نیماش  ی. در جلومیرفت نی را در دستانش گرفت و به سمت ماش  دستم
 . میشدم و حرکت کرد

که امشب انجام   ییهاحرکت   ای زنمیکه امشب م ییهارا کم کرد و گفت: حرف   کیموز یصدا آراد
خوش   هان یدلت رو به ا یادیها الزمه تا همه باور کنن. زحرکت  نی. به هرحال اری نگ یرو جد دمیم

 نکن. 

   ؟یهست ی! تو...تو واقعا  چه موجودیر ی بگ  یجد دیکردم و گفتم: درواقع تو نبا یاخم

 سرش را تکان داد. یبا خودپسند آراد

 !هیهر دختر یبه هر حال آرزو -

من با اون هر   یدیکه هنوز نفهم جاستن یگفتم: خب مشکل تو ا یرا تکان دادم و با لبخند حرص سرم
 . ستیمالک ن  افهیمن ق یآراد مجد چون برا یآقا یبرام ارزش ندار  یز یتفاوت دارم. َپش یدختر 

 من و جاده در گردش بود.  نیمتعجب آراد ب  نگاه

 ؟ یچ یعنی...عنی -

 .را باال انداختم  میهارا تکان دادم و شانه سرم

  زیچ هیدوست داشته شدن  ینگاه کرد! مالک من برا  پی و ت افهیبه ق  دیحال همش که نبا به هر  -
 !گستید
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 !؟یگفت: مثال  چ یبا کنجکاو آراد

داشته باشه و  یکه بتونه با حرفش جادوت کنه ، آغوش گرم  نیرا تکان دادم و گفتم: مثال  ا سرم
 .نهیدستاش گرم و قدرتمند باشه و خوش اخالق باشه. مرد مورد اقبال من ا

به خودش انداخت و سپس سرش را تکان داد. دستش را به فرمون گرفت و محکم   یاول نگاه آراد
 ودم گفتم االن است که بشکند!که با خ یفشارش داد. جور 

 دستان من قدرتمند است؟  دیگوی کارش م نیگرفته بود ناجور! االن دارد با ا امخنده

اون فرمون رو   ستیخنده و رو به آراد گفتم: الزم ن ریو بلند زدم ز  رمی ام را بگخنده  یجلو نتوانستم
 دستات قدرتمنده! دمی ! فهمادی . از جاش درمیانقدر محکم فشار بد

 ! ؟یمغرور سرش را تکان داد و گفت: آره قدرتمنده پس که چ آراد

 نگاه کردم.   رونیرا تکان دادم و به ب سرم

رو تو   تتونیپدر و مادرها حما یمثل همه  ی...کاشک نیجا بود  نیو در دلم گفتم: کاش ا دمیکش یآه
 .کردمی حس م   ایدن نیهم

 آمدم. رونی ب لای آراد از فکر و خ نیتوقف ماش با

 . دندیکشی بودند و ِکل م ستادهیا رونیها باز خانواده یادی ز تی جمع

 ! ادیبدم م  یچشمانش را بست و با خود گفت: چقدر من از مهمون  آراد

 تو هست!  یبرا یزدم و در دلم گفتم: خصوصا  که مهمون  یپوزخند

 که منتظر ورود ما بودند زد.   یتیبه جمع یاشد و لبخند کالفه ادهی پ نیاز ماش  آراد

 به سمت در آمد و در را باز کرد.  

 باطل!   الیخ ی خارج شوم. اما زک نیرا به طرفم گرفت تا با کمکش از ماش  دستش

 !گرفتمی زد عمرا  دستش را م  نیکه در ماش ییهااز آن حرف  بعد
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  گرمیدر گرفتم و دست د را به میهااز دست  یکی آراد را پس زدم و  یپشت دستم، دست دراز شده  با
 شدم.  ادهیپ  نیلباسم گذاشتم و از ماش یرا رو

 درسا؟  یکن یم  یدار  کاری ...چی: چ گفتی که م دمیشنی پر از حرص آراد را م یصدا

 نگفتم. یز یبه او رفتم و چ یاغرهچشم

 به سمتم آمد و دستم را در دستش گرفت.  

 بکشم! رونی ز دستش بکردم دستم را ا یکه از او داشتم سع یتمام حرص با

 ...چته تو؟وونهیزد و گفت: نکن د یلبخند پر حرص  آراد

 ! کهن یرفته مثل ا  ادتیکه نگاهش کنم گفتم: قرارداد رو را درهم کردم و بدون آن  میهااخمام 

 داره؟  یزمان با او حرف زدم: چه ربطتند تند هم نیهم یدارد برا یچه ربط  دیگویاالن م دانستمیم

 ربط داره ربط داره.  -

 خوبه! دستم را که در دستش بود فشار داد.   یزد که مثال  همه چ یینمالبخند دندون  آراد

 ...داره؟ی ...چه ربطنیدرسا...االن ا -

 صورتم آمد.    یرو یلبخند دمیعمه را به خودم که د نگاه

 ! دانمی توانستم نم یباشد اما تا چه حد  یرا کردم واقع  میسع تمام

  زمیبود گفتم: ربط داره عز میهالب  یکه همان لبخند رو یرا با ناز برگرداندم طرفش و درحال سرم
 . مگه نه؟خورهی وجه دستت بهم نم چیهم ربط داره. تو قرارداد ذکر کرده بودم که به ه یلیخ

 کیلب گفت: مامان و بابام و عمت دارن نزد  ریکرد و ز یلندب یتر گرفت و خنده را محکم دستم
 تکون نخور!  شنیم

بشم! فقط و فقط به خاطر   میساکت شدم و مجبور شدم تسل سوختیکه تا ناکجا آبادم م یدرحال 
 سمت ما.  آمدی عمه داشت م کهنیا
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  یعشق و عاشق  یشما دوتا دوساعته؟ بابا وقت برا نیگی م  یو با لبخند گفت: چ دیآراد به ما رس مادر
 . نیها برسفعال  به مهمون  نیای هست ب

رفت   ادتیها! خودمون رو به بچه   یدار  کاری خانم)مادر آراد( چ  نیبابا نسر یآراد با خنده گفت: ا پدر
 شما؟ 

 ها همه منتظرن.بچه  نیایکرد و سرش را تکان داد و گفت: ب  یاآراد خنده مادر

 و پدر آراد از ما جدا شدند اما عمه به سمتم آمد و در گوشم زمزمه کرد.  مادر

 حالت خوبه درسا؟  -

 گفتم: آره عمه. چطور؟!  متعجب

 لحظه حس کردم... کیبه من و بعد به آراد انداخت و گفت: آخه  ینگاه

  زیهمه چجون! را ادامه نداد. دستش را در دستم گرفتم و با لبخند گفتم: نگران نباش نجمه حرفش
 راهه.بهرو 

 .دوارمیگفت: ام شدی طور که از ما دور مسرش را تکان داد و همان  عمه

 و به آراد نگاه کردم.   دمیکش یق یعم  نفس

 . امیفقط به خاطر عمم امشب باهات کنار م -

 زد و سرش را تکان داد. ین یری لبخند ش آراد

 !یهم عال  یل یخ -

 .می عروس و داماد نشست  گاهیدر جا یپرسو بعد از سالم و احوال میرفت ت ی به سمت جمع باهم

 و فالن!  دیرا بکن  کارنیا دادی دستور نم ینبود و ه یر ی آدم گ ادیز لمبردار ی خداراشکر که ف 

و لباس قرمز   یآب یهابلوند و چشم  یبا موها یرا در آوردم و با دستم خودم را باد زدم. دختر  شنلم
شد و دستش را دور گردن آراد حلقه کرد و  کمانیجا را نپوشانده بود نزد چیکه عمال  ه  غی رنگ ج

 خودش را در بغلش انداخت.  
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 . زمی عز یناز شد  یلیآراد خ یناز و وقاهت گفت: وا  تینها با

 به آن دختر نگاه کردم.  خوردی خونم را مکه خون یحرص در حال  با

 اما او انگار نه انگار!  اوردیدر ب یمتوجه من بشود و دست از پرو باز  دی کردم تا شا ییاسرفه 

که کامال  حرص در آن مشخص بود گفتم: آراد   ییبا لبخند و صدا خاردی دختره تنش م دمید یوقت
 ؟ی کنی نم ی! معرفزمیعز

 کرد آن دختر َکنه را از خود دور کند.  یبه من انداخت و دستم را گرفت و سع ینگاه آراد

 منه.  یمنه...پانتاها درسا هم تمام زندگ یپانتاها دخترخاله زمی عز -

 بهم انداخت.    یعشق نگاه با

 امااز نگاهش گرم شدم!   باشدی م  یها صور ها و نگاه حرف  نیتمام ا دانستمیم کهن یا با

ازدواج  یرو برا ییدخترها نی گفت: آرادجان از تو انتظار نداشتم همچ یبا لحن متمسخر  پانتاها
 !یدیدیم  یادیجذاب ز یدخترا یانداختی نگاه م هی! اطرافت رو یانتخاب کن

 زدم و دست آراد را که در دستم بود فشار دادم. یحرص لبخند با

گلم دماغت رو کجا   ی. راستپسندهی م  شتریرو ب  یعیرو دوست نداره طب یعمل یآراد دخترا زمی عز -
 !  ستیاصال معلوم ن یکرد  قیخوب تزر  یلیگونت رو خ ؟یعمل کرد

 با حرص به من نگاه کرد اما من دلم خنک شده بود!   پانتاها

 !گفتی از تو به من م شهی . آراد هم زمی عز یرا برگرداند و خواست برود که گفتم: راست  شیرو

  فیاز من تعر شهیبه آراد زد و با لبخند گفت: آراد هم  یاها چشمک متعجب به من نگاه کرد و پانت  آراد
 .کنهیم

 آخر را به او زدم.  ریزدم و ت   یپوزخند
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از دختر جلف و سبک که  یبود  ی. تو مثال زمیبوده عز توی که نگفته خوب یز یتنها چ زمی اتفاقا  عز -
  تایکه مثل آناه دادی تذکر م شهی و اون افتاده. آراد هم ن یو عمل خفه کرده و بغل ا شیخودشو تو آرا

 نباش!

 .  کردیقرمز او نگاه م یافهیاز خشم قرمز شده بود و من با لذت به ق تایآناه

گوشم گفت: چه  ری خنده و ز  ریرفت و بدون حرف از ما دور شد. با رفتنش آراد زد ز ییاغرهچشم
 ! شهیخشک نم   شیآت یاپ  نهی! دختره تا صبح هم بشیسوزوند یشیآت

 آراد نگاه کردم.  یلبخند به خنده  با

 !نهیبی آقا آراد وگرنه بد م  رهیبگ دهیمنو ناد تونهی نم  کسچیه -

 رنگ غرق شدم.  خوش  یهاله یآراد نگاه کردم و در آن ت یهاچشم به

 درسا! شیشد و سمتم خم شد و در گوشم گفت: خورد  کیبه ما نزد  نایت

 ! ؟یسمتش برگشتم و گفتم:  چ جیگ

 کرد.  یز یر یخنده   نایت

  یمعن  کیبه آراد فقط   رهیخ یهانگاه  نی! درضمن ایرو آبکش کرد فکر نکن حواسم نبود دختره  -
 .یداره! تو دوسش دار 

 گفتم: برو بابا!  رلبیز را باال انداختم و میهانگاه کردم و شانه  نایبه ت متعجب

.  ین یماجرا ضرر نب نیتو ا دوارمیتاسف تکان داد و گفت: به هر حال. ام یسرش را به نشانه  نایت
 ! نیمواظب باش کمیجون شک کرده! درضمن نجمه 

 !دونه؟ی م نایآراد متعجب گفت: ت ناینگفتم. با دور شدن ت یز ی را تکان دادم و چ  سرم

 م: آره چطور؟!را به او دوختم و گفت نگاهم

 درهم رفت.  شیهاکم اخمپلک زد. کم تندتند

 ! ؟یگیبه همه م یر ینفهمه بعد خودت م کسچ یه یگیبه من م -
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 حرص نگاهش کردم. با

قشنگت که باعث شک عمم   یهانبود اون حرف  نایگفتم. دوما اگه ت نایاوال به همه نگفتم و فقط به ت -
 مورد اعتماد منه. نای! سوما تشدی شده بود برطرف نم 

 به دوستام بگم! تونستمی! وگرنه منم میکردی م اطیاحت دی. بایزد و گفت: حاال هر چ  یپوزخند آراد

 دادم و جوابش را ندادم.  رونیآهنگ نفسم را ب  یپخش شدن صدا با

 ت: بلند شد و دستش را جلو آورد و گف آراد

 . میدور برقص هی ای! بمی مثال عروس و داماد -

 اکراه دستم را در دستش گذاشتم و با او همراه شدم.  با

 . میکه وسط بودند به احترام ما به کنار رفتند و فقط من و آراد مانده بود یتیجمع یهمه

نگاه خاص آراد شروع به  ریو ز  دمیکش یق یدرحال پخش بود. نفس عم م یآهنگ آرام و مال کی
 . کردیم ی کردم. آراد هم مردونه با من همکار  دنیرقص

 .  کردمی خودم حس م  یرا رو های ل ینگاه خ ینیسنگ

 .کردنینگاهم م نیبا تحس  هایبا حسرت و بعض های بعض

بشر لذت   نیشدم. آخ چقدر من از حرص خوردن ا تا یپر حرص آناه  یهامتوجه نگاه نیب نیا در
 خودش! یداشت برا ی! اصال حالبردمیم

 ! خورهیحرص م ی! نگاه داره چه جور یرد نگاهم را دنبال کرد و مرموز گفت: بدبختو نابود کرد آراد

 به خنده باز شد.  اریاختی ب میهالب

 . برمی لذت م خورهی که حرص م  نیاز ا  یچرا ول  دونمی نم -

 ِبِتِرکه.  میکن یکار  ه ی ایرا باهام کم کرد و گفت: پس ب اشفاصله 

 کوتاه زد.  یانگاهش کردم که سرش را جلو آورد و بوسه  جیو گ متعجب
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 خود بسته شده بودن.بهبه تپش افتاده بود و چشمام خود  قلبم

 اطراف، چشمانم را باز کردم و نگاهم را به آراد دادم.  غیدست و ج  یصدا با

 شده بودم؟! ض ی مر ایآ کردمی فکر م  نیشده بود و من داشتم به اقلبم بدتر  تپش

 ! شدی جور کنم اما نم و کردم خودم را جمع یسع

 !رفتی نم ادمی بود که از  ییهاصحنه از معدود صحنه  اون

 افتاد که قرمز شده بود و ناخنش را در دستش فرو کرده بود.  تایبه آناه نگاهم

اون بشر حرص بخوره   دیگوشم گفت: حتما با ریکردم که آراد ز یهکوتا یروزش خندهوحال  دنید با
 م؟ین یخانم رو بب  یما خنده 

و مرا به   دی را در دستش گرفت و نرم بوس  میهابه او زدم که دست یبه او نگاه کردم و لبخند حرفی ب
 . مینی برد تا بنش گاهمانیسمت جا

 ها!بود آن لحظه ینی ریچه حس ش  داندی فقط خدا م و

 

 

 گذاشتم و داد زدم. میروبهرو زی م یرا رو میپا کالفه

 !شد؟ی بگو دادگاه چ ی آراد درست و حساب  -

 به سمتم آمد.  دیپوشی را م شرتشیکه ت  یدرحال آراد

 دادم!  حی! از صبح تا االن هزار باره که توض فه؟ی ضع تیی رای چقدر گ -

 را درآوردم.  شیلب ادا  ریبه او رفتم و ز ییاقرهچشم

که  ی دادی جوابمو م   یدادم...آخه گوسفند جان! اگه از اول درست و حساب حیهزارباره که توض  -
 !دمیپرسی هزاربار ازت نم 
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بعد طرف مقابل انکار کرد که  میدادگاه مسئله رو مطرح کرد مینشست و گفت: بابا رفت میروبهرو 
 تو صحبتاش خودش رو لو داد.  یعکس داره ازمون ول

 اومده؟! شیاالن حکم زندان یعنیگفتم:  یرا پشت گوشم دادم و با کنجکاو میموها

 اش بلند شد. با تعجب به او نگاه کردم. خنده  یصدا

 !د؟یچرا خند قا  ی! االن دقهرهرهر

 ه خاطر گناه انجام نداده مجازاتش کنن؟! ب یدیرو د یآخه دختِر خوب تو ک  -

 ! م؟یطوره چرا ما نامزد شد  نیدرهم رفت و با حرص گفتم: اگه ا میهااخم

 گوشم برد. ری صورتم بودند ز یرا که جلو میاز موها یابلند شد و کنارم نشست. دسته  شیجا از

 .میکه موفق شد میاریها رو از چنگشون درباون عکس  میخواستی چون م -

 .شودی م کیشده بودم و متوجه بودم که صورتش هر لحظه به صورتم نزد شیهاچشم مسخ

 .کردی را به من القا م  یحس خوب کردی گرمش که صورتم را نوازش م یهانفس 

صورتم متوقف   یمتر  یزنگ در، صورتش در چند سانت یکه با صدا میخودمان بود یحال و هوا در
 شد.

 و به سمت در رفت.   د یکش شیبه موها یبلند شد و کالفه دست ش یمکث از جا یکم  با

لب با خودم حرف    ریو ز کردمیم ید یشد ی. احساس گرمادمیدور شدن آراد دستم را به صورتم کش با
 . زدمیم

 ! چرا جلوش رو نگرفتم؟ من ِچم شده؟!کردم؟ی م  کاریمن داشتم چ -

 دهیقلبم را ناد یتپش کوبنده یفکر نکنم و صدا شیپ یبه چند لحظه کهنیا یبلند شدم و برا  میجا از
 به سمت در رفتم.  رم،یبگ

 تعجب کردم.  شدی آراد که خواهر پانتاها م یدخترخاله  دا،یپارم  دنید با
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بود و من   ی . دختر خوب و باوقار آمدی از پانتاها خوشم م  شیبه جا آمدی بدم م  تایچقدر که از آناه هر
 خوشبخت است.  ی زن  نی مطمئن بودم همسرش از داشتن همچ

  هیکردم که گفت: راستش درسا جان من به آراد هم گفتم. امروز  یبا او سالم و احوال پرس یگرم به
 . ستین یآراد اگه زحمت  شیباشه آوردمش پ شمیپ تونهی نم  نیاومده که خب آر شیبرام پ  یکار فور 

 . مگه نه آرادجان؟!میکنی م یدار ما ازش نگه ؟ی با لبخند گفتم: چه زحمت انداختم و نی به آر ینگاه

 هان؟  مینش ری ما درگ یخوایزد و گفت: عشقم م  یامهی لبخند نصف ن آراد

 ما امِن.  شی بچت پ یگفتم: برو به سالمت گلم جا  داینگاهش کردم و رو به پارم  چپچپ

گفت: من فکر   شی غویج  غیج یبود با صدا ستادهیکه کنارش وا تایسرش را تکان داد. آناه دایپارم
 .حاال.. یآراد تنهاست اومدم کمکش ول  کردمیم

  یز ی آخه انقدر ر دیببخش   ؟یبود جانیتوهم ا  زمیعز یوا یبرگشتم و گفتم:ا  تایتعجب به سمت آناه با
 !دمتیکه ند

از ما کرد   یسرسر  یو خداحافظ دی بلند خند یرفت. پانتاها با صداگفت و از ما فاصله گ یشیا تایآناه
 و رفت.

 .کردی به من نگاه م  یرا در آغوش گرفته بود و با کنجکاو نشینگاه کردم که ماش نیآر به

 نشستم. میپاها یرو  ش،یروبهسمتش رفتم و رو  به

 ن؟ ی آقا آر یچطور  -

 !؟یهس  یاش گفت: من خولم.تو کگانهرا کج کرد و با لحن بچه  سرش

 آقا اخمالو هستم. نیو گفتم: من نامزد ا دمیرا کش  لپش

 ؟ یزِن عملو اخماللو هس  ی عنیرا در دهانش گذاشت و گفت:  انگشتش

رار  حرف همه رو تک دی! نباه؟یچ گهی ! عمو اخمالو دن؟یآر بابا یکه گفت: ا دمیمعترض آراد را شن یصدا
 که! یکن
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دوست   کمی یتو رو دوس دارم ول  یمن ِخل  یول  یکنیاخم م لشهیو گفت: آخه علو تو هم دیخند نیآر
 . یتونی ندالم چون بغلم نم

 تا حاال بغلت نکرده؟!  یعنینگاه کردم و گفتم:   نیبه آر متعجب

تکان داد. با تعجب به سمت آراد برگشتم و  نیرا باال انداخت و سرش را به طرف شیهاشانه نیآر
 بلند شدم.  میازجا

 ! ؟یچرا تا حاال بغلش نکرد -

 کرد و گفت:بچه مگه بغل کردن داره؟!   زیرا ر  چشمانش

 را کنار گوشم دادم. میموها

 به بچه؟! یکنی محبت م  یطور شما چه دیببخش -

. درضمن من  کنمیرو براش فراهم م خوادی که م یز یت و گفت: خب هر چرا باال انداخ شیهاشانه 
 .کنمیبه بعدم بغل نم  نیحاال بچه بغل نکردم از اتا 

! آدم با بغل کردن  شه؟ی میچ ی! پس محبت معنو ؟یگ یِچرت م یکردم و گفتم: دار  زی را ر چشمانم
 بچه  نیرو تموم کن و ا  مزتی ب یهای ! االنم شوخکنهیآرامش رو بهش القا م   نیطرف مقابلش بهتر

 رو بغل کن!

 .دیپر   نییدست زد و باال و پا یحالبا خوش  نیآر

 ، رفتم.  کردی زدم و به سمتش رفتم. دستش را گرفتم و به سمت آراد که متعجب نگاهمان م یلبخند

 خم شد و او را در آغوش گرفت.  دیبه آراد زدم که با ترد یااشاره 

 حلقه کرد و گفت: آخ جون! بالتره عمو بتلم َکلد. ای حال دستش را دور گردن آرخوش  نیآر

 ه؟یاسم تو چ یبه من گفت: الست  یحالاش نشاند و با خوش گونه یرو یابوسه

 .ختمیهم ررا به شیموها میهازدم و با دست  ینیری ش  لبخند

 درسا...  -
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 آمد.  رونیل آراد ب از بغ  حالخوش 

 ! یهم توب یل یتو ت  یول یهس  یآدم بد یل یتو تِ  دهیم  تایدوست دارم. خاله آناه  یل یتو لو هم تِ  -

 غلط کرد! یلی خ تاینگاهش کردم که آراد گفت: خاله آناه  متعجب

 کرد و به سمت آشپزخانه رفت.  ییارا به آراد دادم که سرفه نگاهم

 .میرفت  ییرایرا گرفتم و به سمت پذ نینشست. دست آر  میهالب  یرو یکمرنگ  لبخند

 م؟ یکن کاریچ یدوست دار  نیخب آقا آر -

 سرش گذاشت و شروع به فکر کردن کرد. یرا رو دستش

 !؟ یشهرباز  میو گفت: بر  دیپر شیناگهان از جا 

 م؟ یبر یزدم و گفتم: دوست دار  یلبخند

 را به نشانه مثبت تکان داد.  سرش

 .میری پس م -

 رفتن رو ندارم.  رونیب ی! من حوصله م؟ی ریم وی آمد و گفت: چ  رونی از آشپزخانه ب آراد

 بلند شدم.  میکردم و از جا یاخم

 . میریپس ما تنها م -

 رفتم.  یرا گرفتم و به سمت در ورود  نیرا تنم کردم. دست آر میسرم گذاشتم و مانتو یرا رو شالم

 !شهی تنها که نم  بابای درسا...درسا...ا -

 ! امیمنم ب ن یستیکه گفت: جهنم و ضرر...وا دمیتوجه به او کفشم را پوش بدون

 گرفتم و لب زدم: بزن قدش.  نیآر یشکل گرفت. کف دستم را جلو میهالب  یرو تی رضا  لبخند

 آراد رفت. نیبه سمت ماش   یالحو با خوش  دیرا به دستم کوب دستش
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 غر به جانمان زد!    بندک ی ایآر م،یبرس یکه به شهرباز  یزمان  تا

اش  اوقات هم خود آراد خنده یکه گاه میدیخندی م یو کل  میانداختی هم او را دست م نیو آر من
 .گرفتیم

  لیوسا ی کل م؛یو به هوا فرستاد میبه ما خوش گذشته بود! باهم بادبادک درست کرد یل یروز خ آن
بلند    یو با صدا میگذاشتیسربه سر هم م  م؛یکرد ی خودمان را خال  جانیو ه  میرا سوار شد یباز 
 .میگذراند نی آر یهایمزگآراد و خوش  یهای با شوخ کی رستوران ش  کیشام را هم در  م؛یدیخندیم

 آمد، او را به زور از ما جدا کرد.  نیدنبال آر دایارمپ  یوقت شب

 .افتادی خوشش آمده بود و درساجون از دهانش نم  یلیخ

 عمه رساند و رفت.  یآراد من را به خانه ن،یاز رفتن آر بعد

 امروز تولد آراِد. نایگفتم: ت نایشدم و بعداز خوردن صبحانه رو به ت دار یزود ب صبح

 ؟ یبراش بخر  یخوایم ی خوبه که! حاال چ یل یخ یگفت:  واقعا ؟ وا یبا شاد  نایت

کار   نیگفت: نه! تو ا یو با ناباور  دیرا باال انداختم و مرموز نگاهش کردم که منظورم را فهم  میابروها
 ! مگه نه؟! یکنی رو نم 

 را باال انداختم. میهاشانه 

 کار رو نکنم!  نی درصد فکر کن ا کی -

 ناه داره درسا!  متاثر گفت: گ نایت

 گفتم: اصال  هم گناه نداره...من رفتم خداحافظ!  رفتمی زدم و همان طور که به سمت در م یلبخند

 دربست به سمت مقصد حرکت کردم.  کیباشم از خانه خارج شدم و با  نایکه منتظر جواب تآن بدون
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 جواب دادم. مادر آراد بود! خوردی را که زنگ م  لمیموبا

 سالم مامان حالتون خوبه؟  -

 . میشکر خدا ما هم خوب ؟ یسالم عروس خوشگلم خوب -

 زدم و گفتم: ممنون. یلبخند

 دیشا میفکر کرد یطرفک ی. راستش از میری آراد رو جشن بگ یراستش درساجان زنگ زدم که مهمون  -
و   میریفردا جشن بگ یعنیهمون روز تولدش  میگرفت میتصم نیهم یبرا دی تنها باش  دییشما بخوا

 . میکن زشیسوپرا

 آمد و گفتم: چه خوب!  میهالب  یرو  یلبخند

 آوردن آراد هم گردن تو افتاد دخترم.  ری خط یفه یوظ  نیا -

 زدم:   یلبخند

 !ارمش ی حتما...حتما  م -

 کرد و قطع کرد. یتشکر خداحافظ  یآراد بعد از کل مادر

 . دم یکش یقیرا حساب کردم و نفس عم  هیکرا دم، یبه مقصد رس یوقت

 کردم.  دایداروخانه شدم و چشم گرداندم تا بالخره شخص مورد نظرم را پ وارد

 لبخند به سمتش رفتم و گفتم: سالم پانتاها جان.  با

 به من کرد و با لبخند جوابم را داد. یبا تعجب نگاه  پانتاها

 نکرده؟  ییاومده خدا شیپ  یمشکل ها؟طرف ن یاز ا ؟یسالم درساجون. خوب  -

 مشکل نه. یخب اون جور  ی...ولآره  یعن یرا تکان دادم و گفتم:  مشکل که نه... سرم

 ش  آخرش!  یچ  دمیبه من نگاه کرد و با خنده گفت: من که نفهم   جیگ پانتاها

 کردم لحنم را ناراحت جلوه بدم.    یو سع دمیکردم و خودم را جلو کش یاخنده
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 یچه جور  دونمی داره...راستش نم  یمشکل کیآراد  تشیاف انداختم و آرام گفتم: واقعبه اطر ینگاه
 بگم!

 ! گه یکم! بگو دکم شمی دارم نگران م یگفت: دختر نصف جونم کرد  یبا نگران  پانتاها

 .کنم یر ی جلوگ امی احتمال یرا گاز گرفتم تا از خنده لبم

 ... یعنینداره... ی...به جنس مخالف ِکِششیدون یراستش آراد...م -

 گفت:  دفعهک ینگاهم کرد و  جیگ پانتاها

 من! منظورت...  یخدا یوا -

 حرفش را قطع کردم و گفتم:  آره آره همونه منظورم.  عیسر

 ؟ یدیکه شوکه شده بود گفت: خب تو از کجا فهم یدر حال  پانتاها

 .مدیانداختم و تظاهر کردم خجالت کش نییرا پا سرم

 خودش بهم گفت.  -

 ...یز ی چ ،یدرمان  ،ییدوا هیتو که   شیرا به او دوختم و ادامه دادم: من هم اومدم پ نگاهم

  یقرص کیخب  ی ناراحت شدم. ول  یلیبگم! خ یچ دونمی متاثر و ناراحت گفت: واقعا نم پانتاها
 شی پ  نیبر  دیدرسا با یشنو ی از من م یول خورهی هست که کارش به وجد آوردِن و به درد م 

 !ستین  یمتخصص! به هر حال صحبت کم

 .یگ یرا تکان دادم و ناراحت گفتم: درست م سرم

 را به دستم داد و گفت:  قرص

 موثر باشه! دوارمی. امزمی عز  ایب -

فکر   ایخدا یخنده. وا ری جا دور شدم زدم زکه از آن نی آمدم. هم رونی کردم و از داروخانه ب یتشکر 
 !شه؟یم یچه جور  افشیخود آراد بفهمه ق یشده بود وقت  یجور  نی پانتاها ا یافهیکن! ق
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 ام را اجرا کنم. آراد حرکت کردم تا نقشه یحال به سمت خانه  خوش

 ردم به پختن غذا. شروع ک  دمیآراد رس یبه خانه یوقت

 .مانمی آراد م شیو به عمه هم اطالع داده بودم شب پ گرددی آراد تا شب بر نم  دانستمیم

را هم  نمی و کت ج  دمیرنگ پوش  دیسف ک یتون کیاز حاضر شدن غذا، به سمت اتاق آراد رفتم و  بعد
 . دمیپوش شیرو

 .کردم  یمیمال  شیرها کردم و آرا میها شانه یرا رو میموها

 آمدم با آراد که وارد خانه شده بود ، مواجه شدم. رون ی که از اتاق ب نیهم

 ؟ یکنی م  کاری جا چ نیگفت: درسا! تو ا متعجب

 باشم؟  شش یپ  دیام را باال انداختم و گفتم: روز تولد نامزدم نباشانه  الی خیب

 به خنده باز شد. شیهالب

 . امیم کنمی منم لباسمو عوض م  ینی پس تا تو بش -

 شد! کیبهم نزد  یبرزخ  یگذشت و آراد با چهره  قهیمبل نشستم. چند دق یرا تکان دادم و رو  سرم

 ! کهو؟یشد  ی! چدادی م  لمیحالش خوب بود لبخند تحو  شیپ قهیکه تا دو دق  نیخدا ا ای

 گه؟یم  یکنترل شده گفت: پانتاها چ ییو صدا تیو با عصبان  دیمن رس به

 گه؟یم  یگفتم: چ کنجکاو

 ؟ یگفت یداروخونه بهش چ یرفت -

 افتاد: آهان!  میزار دو

گفتم: بهش گفتم آراد به جنس مخالف   ارمیب  رونی رفتم تا قرص ها رو ب یم فمی که سراغ ک یحال  در
 . گهیبه جنس مخالف نداره د یلی نداره و کال تما  یلیتما
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  دوارمیبهت بدم. ام  تونستمیبود که م  ییکادو نیها رو جلوش گرفتم: تولدت مبارک... بهتر قرص
 درمانت کنه.

 خودم برام قرِص... یاز دختر خاله  یرفت وونهید یدستم زد: تو ری ز یعصبان 

 لب ال اهلل اله اهلل گفت و ادامه داد.  ریز

نگران نباش ممکنه  گهیام زنگ زده واسم وقت دکتر گرفته بهم ماالن خاله ؟یکرد یچه غلط یدون یم -
 کارت به عمل نرسه! 

 .تهیواقع هی نی ا یقبولش سخته ول دونمیبازوش گذاشتم: م یترحم دستم رو رو با

 تو؟  یچرت و پرتا ته؟یواقع هی یچ ؟یچ -

 فکر نامزد بشم؟ چرا؟!  یدختر ب  هیرو رو به آسمون گرفت: چرا؟ چرا حاضر شدم با   سرش

 ! یحال منو بفهم  یتونی را باال انداختم و گفتم: االن م میهاشانه 

 ؟ یقرار گرفته باش  یطی شرا  نیتو همچ ادی نم ادمی! دیمتعجب گفت: ببخش آراد

 انداختم. میآن پا یرا رو   میپا یخونسرد با

ما   یگفت  یروز خواستگار  ید یپر نهیکه مثل بوز ینه اما مشابهش چرا! وقت  یتیموقع نی همچ -
 دادم؟ی م دیبا  یکه من جواب عمه رو چ یفکر کرد نیاصال به ا  م،یرو دوست دار  گهیهمد

 !هیکرد و گفت: پس بگو! موضوع تالف  زی را ر شیهاچشم آراد

 را تکان دادم و گفتم: صد البته!  سرم

قرمز اشتباه گرفته!  ییامن را با پارچه  دمیشد. از حرکاتش فهم کمی د و آرام آرام نزدز یلبخندمرموز 
 دادم. حی پس فرار را به قرار ترج 

 .دیدوی کردم و آراد هم پشت سرم م دنیبلند شدم و شروع به دو عیسر

 دفعهکینه   ایآراد بهم رسده  نمی برگشتم تا بب یدارم وقت یقشنگ یل یکه من شانس خ  ییجاآن از
 برخورد کردم.   واریمحکم به د
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آراد در دو طرفم قرار گرفت و مانع   یهاآمدم فرار کنم که دست عیرا در دستم گرفتم و سر دماغم
 حرکتم شد. 

 نکن!   تیام را کنترل کنم گفتم: ِا آراد اذخنده  کردمی م یکه سع یدرحال 

 ؟؟ یش یم تیاذ شمیم کیکه بهت نزد نیاز اکرد و با لبخند گفت:  کمی را نزد  سرش

 تکان دادم. ینف یسرم را به نشانه خودآگاهنا 

و آرامش و   خوردی گرمش به صورتم م  یهاآورد و به چشمانم نگاه کرد. نفس  ترک یرا نزد  سرش
 شده، بودم! جادیپارادوکس ا نی از ا ری و من متح کردیم  جادیدر دلم ا یطوفان

 میکه برا  یدستش، از حصار  ریخم شدم و از ز  دفعهکی که  شدی م ترک یو نزد  کیهرآن نزد صورتش
 ساخته بود فرار کردم. 

 زدم و به آشپزخانه اشاره کردم.  یهولکهول  لبخند

 .میبخور ارمی درست کردم برم ب کیک ینبود یوقت -

 را گرفت و گفت: درسا...  میاز کنارش رد شوم که بازو خواستمیم

 . ارمی هم م ییرا قطع کردم و گفتم: چا حرفش

  رمیگفت: باشه درسا...باشه. من خودم م زدی که لبخند م یرا در دستش گرفت و درحال میبازوها
 .امیاالن م  نی. بشی. تو از صبح تا االن خسته شدارمیم

 نشستم.  شیلبخند سرم را تکان دادم و به سمت مبل رفتم و رو با

 قلبم گذاشتم.  یا رودادم و دستم ر رونیرا ب  نفسم

 داشت! جانی و ه  دیکوبی تند م تند

 او... یکه من عاشق آراد شده بودم و دلبسته نی! به اکردمی اعتراف م دیبا

 ام اما...شده  یکه در قلبش زندان کردمی اعتراف م دیبا
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 از احساس او به خود مطمئن شوم...  دیشود! با مالیغرورم پا دهمی نم  اجازه

 شد و کنارم نشست.  ییرایوارد پذ کی و ک یچا ینی با س آراد

گفت: درسا ممنون...از   یگذاشت و دستم را در دستان بزرگش گرفت و با لحن خاص  کی و ک یچا میبرا
 خوب بود.  ی ممنون! امروز همه چ  یکه امشب کنارم نیا

 !میریبگ دهیکه خاله زنگ زد رو ناد ییاکه ی کرد و گفت:  البته اگر اون ت ییاخنده

گفت:   نشاندیدستم م یرو یاطور که بوسهنگفتم. دستانم را باال آورد و همان   یز یکردم و چ  یاخنده
 ! یکه هوامو دار  یمرس

 و حالت نگاهش تپش قلبم شروع شد.   شیلحن صدا از

 نره! ادتیرو  نیکنارت هستم. ا یزدم و گفتم: من هر وقت که تو بخوا یلبخند

 فکر کردم! طورنیمن ا دی! شادانمیزد. نم   یبرق چشمانش

 م؟ یرو بخور کیو گفتم: ک دمیکش رونیرا آرام از دستش ب دستم

  ک یو من هم شروع به خوردن ک دمیکش یق یشد. نفس عم  کیرا تکان داد و مشغول خوردن ک  سرش
 کردم.  یو چا

  میکن کاری، آراد با لبخند گفت: خب چ میرفتی م ییرایکه به سمت اتاق پذ  یاز خوردن شام در حال بعد
 حوصلمون سر نره؟!

 دادم. ونیزیسکوت کردم و نگاهم را به تلو یکم

 م؟ ینیبب  لمیف -

 ! یرا تکان داد و گفت: عال   سرش

شبکه ثابت   کی یکرد تا بالخره رو نییکانال را باال و پا  یرا روشن کرد. کم ونی زیرا گرفت و تلو کنترل
 ماند.

 نگاه کردم.  شدی که پخش م یلم یام گذاشتم و به فچانه  ریرا ز دستم
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 نگاه آراد را حس کردم.   ین یاحساس سنگ قهیاز چند دق بعد

 !؟ی انقدر نگاهم نکن شهیتش کردم و گفتم: م را به سم میرو

 زد و گفت: چرا؟! یلبخند

 نگفتم.  یز یرا باال انداختم و چ میهاشانه 

 بمون!  شمیهمان لبخند و لحن آرامش گفت: امشب رو پ با

روز تولد نامزدت   یاگه بخوا شنیمشکوک م کمیخب  یعنینگاهش کردم که ادامه داد:  متعجب
 ! یتنهاش بزار 

 کند.  یتلق  یبهانه را منطق  نیکه ا خواستینبود اما دلم م  ینگاهش کردم. حرفش اصال منطق یکم

 گفتم. یالب باشه ریرا تکان دادم و آرام ز سرم

 م؟ی بخواب  میبلند شد و گفت: پس...بر  شیجا از

 و منتظر ماند تا وارد شوم. بزنم همراهش رفتم. در اتاق را باز کرد   یکه حرف آن بدون

 .گشید یگوشه بخواب و من گوشه  هیاتاق که شدم نگاهم را به تخت دوختم که آراد گفت: تو  وارد

 . مانمیآراد م یدادم که شب خانه  امیپ  نای ت یلباسم را درآوردم. برا یرا تکان دادم و کت رو سرم

 گرفت.  یتخت جا  یلباسش آن سو ضیاز تعو. آراد هم بعد دمیاز پتو را کنار دادم و دراز کش یقسمت

کم آراد به خودم مطمئن شوم چشمانم را بستم و کم یچگونه از عالقه کهن یرا بستم و با فکر ا چشمانم
 که از حضور آراد در کنارم بود، خوابم برد.   یبا آرامش

 

 *** 

 ! یدار  ییهاحس هیدختر! مطمئن بودم بهش  دونستمی گفت: من م جانی با ه  نایت

 از حس آراد هم مطمئن بشم.  دیرا تکان دادم و گفتم: آره اما با سرم
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 ؟ یگفت: اون که آره! اما چه جور  یکنجکاو با

 را تکان دادم و لبم را گاز گرفتم. سرش را تکان داد و منتظر ماند تا حرفم را بزنم.  سرم

 .رنیگی براش جشن م آراد یخب...امشب مامان و بابا -

 با حرص گفت: خب؟!  نایت

 کردم.  ی انگشتان دستم باز  با

 . لیتحص یجدا بشم و برم خارج برا خوامی م گمیم -

 یدست یخودتو دست ای یاز عالقش مطمئن بش یخوا  یم ؟یشد وونهیزد: تو د غی ج  یعصب نایت
 !؟یبدبخت کن 

 ...شهیخوام برم اما...اگه اون دوسم داشته باشه مانع م  یم گمی...من منایگفتم: ت کالفه

 گفت: اما اگه نگفت؟  یسکوت به آرام یبه من انداخت و بعد از کم  ینگاه نایت

 بلند شدم. میو از جا دمیکش  یقیکردم بغضم را فرو دهم. نفس عم  یسع

 ! رمیم شهیهم ی برا رانی! از اشهیغرورم حفظ م یاون جور  -

  یهمان یم یاما بدون توجه به او به سمت اتاقم رفتم تا برا  دمیکه اسمم را صدا زد شنرا   نایآرام ت  یصدا
 امشب حاضر شوم. 

  نیهمچ دانستمی باشم اما خوب م  الیخی کردم ب ی! سعدمیترسی آشوب بود و از جواب آراد م دلم
 بود!  الیخی ب توانی را نم  یموضوع مهم 

 

 

از   یدونی! خودت که م میرفتی نم  یگفت: درسا کاشک  یکالفگبا   کردیطور که به جاده نگاه مهمان  آراد
 !ادی خوشم نم ادی ز یشلوغ
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 !؟یبر  یخوای وقت تو نمتو گرفتن اون یآرام گفتم: جشن رو برا ییصدا با

 خودم در کنار تو باشم.  یخونه دمی م حی زد و گفت: نه! من ترج یلبخند آراد

ام در چهره  میشانیو مطمئن بودم پر زدی آمد. از استرس قلبم تند تند م میهالب  یرو  یتلخ  لبخند
 شده بود. انینما

 شده درسا؟!  یز ی متعجب گفت: چ آراد

... فکر  ...منمیاز شر اون عکسا خالص شد تشی پا کردم و بالخره گفتم: واقعو آن  پان یا یکم
 ... میادامه بد یصور  ینامزد نیبه ا ستیالزم ن گهی...دکنمیم

 .شدی م  شتریگرفت و سرعتش لحظه به لحظه ب نیرا محکم به فرمون ماش  شیهادست

 یادامه یبرم خارج برا خوامی تموم شد...منم م گهیباشه...د  یصور  مونی از اولم قرار بود نامزد -
 ... لیتحص

 .زدی نم  یو حرف  کردی نگاه م شیبه روحرف و با اخم به رو  بدون

 بودم! دهی ترس تشیاز عصبان  یشده است. دروغ چرا؟! اما کم یبود عصب  معلوم

 جرئتم را جمع کردم و آرام اسمش را صدا زدم.  تمام

 باش!  ینرو. بمان و در قلبم زندان دیبگو کردمی دلم دعا دعا م در

تو  رفته زمزمه کرد: اگه   لیتحل یی سرعتش را کم کرد. با همان اخم و با صدا  ی کم میصدا دنیشن  با
 .میشی باشه. جدا م یخوای م یجور نیا

 کنم. نگفت...!  یر یاشکم جلوگ  زشیرا بستم تا از ر  چشمانم

 بمان؛ نگفت نرو؛ نگفت دوستت دارم! دوستم داشت؟    نگفت

 غم داشت؟! یهوا شی شد؟ چرا لحن صدا  ینداشت چرا ناراحت شد؟ چرا عصبان اگر

 تفکرات غلط من بود! هان یو تمام ا بودی جور م نیا خواستی من دلم م دیشا
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 ! گمیبه پدر و مادرم م  یفقط...امشب بعد از مهمون -

 را گاز گرفتم و به تکان دادن سرم اکتفا کردم.  لبم

 ...!یباش درسا! قو یقو

 مال نشد! خودت رو کنترل کن! فکر کن غرورت لگد نیا به

 . میشد  ادهیپ میدیمادر و پدر آراد رس یبه خانه یوقت

 .دندیهم رس نا یلحظه عمه و ت مانه

 تو...   امیم نایلب گفتم: با عمه و ت ریماندم و ز ن یکنار ماش من

 به تکان دادن سرش اکتفا کرد و بدون حرف به داخل خانه رفت.  آراد

 نگاهش به من افتاد با اخم به سمتم آمد. یشد. وقت ادهی پ نی از ماش عمه

 نگاه کردم.  شدی م کیبه من نزد تی که با عصبان! با تعجب به عمهدیدویهم پشت سرش م  نایت

  یخودت دار  یبا زندگ  ؟یشد وونهیرا گرفت و گفت: درسا دختر تو د نمیآست یگوشه  دیمن که رس به
 ؟ یکنی م یچه غلط

انداخت و آرام گفت: به خدا از دهنم در  نییشرمنده سرش را پا ان یبه عمه نگاه کردم که ت یجی گ با
 رفت درسا. 

 حرف را پنهان کند!   کیبود تا بفهمم باز هم نتوانست   یکاف  نایحرف ت نیهم

 عمه! اشتباه کردم... یگ یرا تکان دادم و گفتم: درست م سرم

 ! من از اولم مشکوک بودم! ؟ی!پس که چیگفت: بله که اشتباه کرد تیبا عصبان  عمه

  رمی گیم تی فردا بلپس  ینگفتم. آرام زمزمه کردم: منو ببخش عمه. برا یز یو چ  دمیکش یق یعم  نفس
 !میری م شهیهم یکانادا! حاضر شو...برا یبرا

 ! ؟یبلند گفت: چ یبا صدا  نایت



 در قلب تو  یزندان

86 
 

 بشکنم! توانستمی انداختم. بغض داشتم اما نم نیی پا یرا با ناراحت  سرم

 در آغوش گرفت و پشتم را نوازش کرد. من را عمه

 !یشد  تیاذ یل ی برات! البد خ  رمی بم -

 لرزون گفتم: سخت بود عمه... یصدا با

 را در دستش گرفت.  میرا از خودش جدا کرد و بازو من

 یگلم...برا میری بهت هست! م شتریبه بعد حواسم ب نیکنه. از ا تتیاذ یکس دمی اجازه نم گهید -
 راهه.   نیبهتر نی. اشهیهم

 را تکان دادم و گفتم: فقط عمه مادر و پدر آراد...  سرم

هم  نایرفت و من و ت ینگفت. به سمت ورود یز ی. سرش را تکان داد و چدی منظورم را فهم  خودش
 . میپشت سرش به راه افتاد

 . میکرد  یو با همه احوال پرس میخانه شد اطی ح وارد

 اما... کردمی م  یاز او پنهان کار  دی. نبادادمیرا به او محق   نیبود و من ا  نیبا همه سرسنگ  عمه

 نگاهم را به او داد. نای آرام ت یصدا با

 برم؟!  شهیهم یبرا خوامی که م  یچ یعنیبود درسا؟  ی چه حرف نیا -

 ! نگفت نرو...نگفت دوستت دارم. نای انداختم و گفتم: جلوم رو نگرفت ت نیی رو پا سرم

 بشه؟ یوجود بمونم که چ نیبغض ادامه دادم: با ا با

چشماش   نهیبی کالفه گفت: به خدا دوست داره درسا. به نگاهش توجه کن! هر وقت تورو م نایت
 !هیچراغون

 کردم.  یباز  یدر دستم کم یحلقه  با

 ! گه؟ینم یوقت دهیچه فا -
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 ییاآراد چرخاندم که او را گوشه ینگفت. نگاهم را در جست و جو یز یو چ دیکش یاپوف کالفه  نایت
 .افتمی

را  وانیآن ل یمحتوا کردینگاهم م رهی طور که خدر دستش بود. همان یوانیداده بود و ل هیتک یز یم به
 . خوردیهم م

 کردم؟ ی طور حس م نیمن ا ایچشمانش واقعا غم داشتند  دانمی نم

گفت: باهام   نیغمگ یسرخ بود؛ با لحن  یبه سمتم آمد. چشمانش کم  میپخش شدن آهنگ مال با
 ؟ یرقصیم

 نگفت.  یز ی. سرش را تکان داد و چکردی را به عمه دادم که با اخم نگاهش م نگاهم

 .میرا در دستانش گذاشتم و با هم به صحنه رفت دستم

 دند. خلوت کر  یورود ما همه دست زدند و دورمان را کم با

 کرد.  دنیکمرم گذاشت و شروع به رقص  یرا رو دستش

 .کردینگاه م میهاو به چشم دیرقصی و نرم م  آرام

 ؟یبر  شهیهم یبرا یخوا ی زمزمه کرد: چرا م آرام

 .دونمی گفتم: نم یرا تکان دادم و به آرام سرم

 بعدم رو هم دوست ندارم.  یهازد و گفت: امشب رو دوست ندارم...شب   یتلخ  لبخند

. آراد دی به گوش رس  هیو دست بق   غیج  یبه او نگاه کردم. آهنگ تمام شد و صدا  یو سوال متعجب
  شیسرش را جلو آورد. چشمانم را بستم و دستم را دور گردنش حلقه کردم و با تمام وجودم همراه

 کردم. 

 هام نگاه کرد. بود! سرش را عقب برد و به چشم  یم نشدنتما  غیدست و ج یصدا

 ! دنهیبر کی هم که باشه نوبته ک ی خب خب. حاال نوبت -
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. چشمش را بست و چاقو را در دستش گرفت.دستم می رفت  کیدستم را گرفت و باهم به سمت ک آراد
 . میدیرا بر کیرا در دستش گرفت و باهم ک

 .های گفتن بعض کیتبر یبلند شد و پشت بندش صدا  غیدست و ج یصدا

 بودن نگاه کردم. دنیغم درحال رقص یکه ب یبودم و بدون حرف به مردم  ستادهیآراد ا کنار

و دروغ گفتن و   یصور  یآراد گفت: کارت اشتباه بود آراد! نامزدرو به   یشد و به آرام  کیبه ما نزد عمه
 ؟ یکردیم یدرسا باز  یبا آبرو یکه داشت ی. توجه کردنایا

برو   یجور  ک ی مجد.  یآقا رونیبرو ب شی انداخت. عمه ادامه داد: از زندگ نییشرمنده سرش را پا آراد
 ! یکه انگار نبود

 ! کردمی بغض را درک نم نیدار شده بود و من اآراد بغض  نگاه

 خونه زود!   ای. تو هم برمی به من کرد و گفت: من زودتر م ینگاه عمه

 ز ی جا خارج شد. آراد کالفه سمت ماز آن  ینیسرسنگ یرا تکان دادم و عمه با خداحافظ سرم
 رفت.  های دن ینوش

شد و   کمانینزد مهیکه مادر آراد سراس میتن بودرف یچند ساعت گذشته بود اما ما آماده  دانمی نم
کرده  یرو   ادهیز کمی...فکر کنم دهیعقلش پر کمی. ستیگفت: درسا جان آراد اصال حالش خوب ن

 امشب. 

چند وقته به خاطر   نیدونم ا یبه مادرش نگاه کردم که خودش ادامه داد: شرمندتم دخترم. م متعجب
مهمونا   تونمی ! نمین یبی جا رو که م  نیا تیاما وضع یآراد تو زحمت افتاد یمن و پسرم و خوش حال

جا نباشه. تو هم که خب  نیحاش ا  نیخود آراد بهتره با ا یبرا یرو ول کنم برم به آراد برسم. از طرف 
 خونه؟    شیبری ! مینامزد و محرمش

به او نگاه کردم. آراد هنوز نگفته بود    دیایاش درببود از کاسه  که هر آن ممکن ییهاچشم با
 ! م؟ یجدا شو میخواهیم

و به اجبار گفتم:  باشه  دمیکش میبه موها یانداختم که منتظر جوابم بود. کالفه دست نای به ت ینگاه
 خونه.   برمشی مامان جان. من م
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با تعجب رو به من کرد و گفت:  تو   نای و از ما دور شد. ت د یام را بوسکرد و گونه  ی تشکر   یخوش حال با
 ! ؟یبد یخوا ی م یجواب نجمه جونو چ  ؟یشد وونهید

تونم ولش کنم که!  یگفت؟! نم  یچ یدیکار کنم؟! نشن یو با حرص گفتم: چ دمیکش یاکالفه  پوف
 ! مونمای آراد م یمن خونه  یخونه به عمه نگ یتو رفت  نی بب

 : چرا؟!  دیرسو متعجب پ   جیگ نایت

 نسارش کردم.   یلب خنگ   ریبه سرش زدم و ز یا ضربه

 !  ن؟ یزم زهی خون آراد رو بر  ادیعمه ب یخوای م -

 . گفت و من ادامه دادم یآهان نایت

 حرف بزنن!   نایو ا  ییتا درمور جدا نایمادر آراد ا یبگو...بگو موند خونه -

و گفت: باشه نگران نباش! نجمه جون با من...مواظب   دیام را بوسسرش را تکان داد و گونه نایت
 اومد بهم زنگ بزن.   شیپ یخودت باش درسا! اتفاق

در   وانیکردم که ل دایچشم چرخاندم و بالخره آراد را پ  نا یاز او کردم. با رفتن ت  یزدم و تشکر  یلبخند
 .خوردیرا م  وانیاون ل یو محتوا  رفتی دستش بود و تلوء تلوء خوران راه م

دنبالم  یتالش  چیه یو ب یو منگ بود که به آسان جیقدر گ . آن دمیرا کش شی سمتش رفتم و بازو به
 شد. دهیکش

 .  میو به راه افتاد میشد  نیماش سوار

 مبل بنشانم. یتالش و زور زدن توانستم او را رو یبا کل  میدیخانه که رس به

  دهیعقل از سرش پر یکوفت یدنیهم با خوردن آن نوش ی. از طرف گفتیم انیذلب ه  ریداشت و ز تب
 بود.

 کردم.  سشیاز اتاقش گرفتم و با آب ولرم خ پارچه  کیبلند شدم و   میاسترس از جا با

 گذاشتم. اشی شانیپ یسمتش رفتم و پارچه را رو به
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 را در دستم گرفتم و آرام آرام شروع به ماساژ دادن کردم. دستش

بلند   میبرداشتم و از جا اشی شانیپ  یکه حس کردم حال آراد بهتر است، دستمال را از رو یاز مدت بعد
 شدم.

 را گرفت و مانع شد. میهااز کنارش رد شوم که مچ دست  خواستمیم

  ؟ی ر یبسته و با بغض زمزمه کرد: م یهاچشم با

 نگاهم کرد. نی را کم کم باز کردم و غمگ  شمانشچ

 را تکان دادم و گفتم: آره.  سرم

 بلند شد و نشست.  شیاز جا یسخت به

 هنوز کامال  خ... ؟ی نیشی چرا م -

 را قطع کرد و گفت: من خوبم...حالم خوبه... حرفم

 حرف به چشمانش نگاه کردم. چرا نگرانش شدم؟  بدون

 !دوستش دارد قرارمی قلب ب چون

 وجود دارد اما... یدر چشمانش غم بزرگ کنمی م  احساس

 سخته...تحمل کردن من؟  یل یخ -

 . دینگاهش کردم که تلخ خند یسوال

 ! ی...ازم متنفر یآره خب...تو قبال  هم بهم گفته بود -

 انداختم. نییرا گاز گرفتم و سرم را پا  نمییپا لب

 ؟ یمونی ...می...اگه ازت بخوام بمونی...رو تحمل کنوونهید نیاگه...اگه ازت بخوام ا  -

 گرد شده نگاهش کردم. ییهارا با شدت باال آوردم و با چشم  سرم
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 شوکه شده بودم که حرف زدن را فراموش کرده بودم. قدرآن

 بلند شد.  شیتر شد و از جاچه برداشت کرد که لبخندش تلخ  امی آراد از سکوت طوالن دانمی نم

! معلومه پرسمایم  ییه سمت اتاقش رفت و با بغض گفت: من هم سواالآرام ب آرام
 ! ادی...چون...تو از من...بِدت م یمونیکه...نم

 نشست. گفته بود! بالخره گفت که بمانم!  میهالب  یرو یکمرنگ  لبخند

ا به بلند شدم و خودم را به آراد رساندم. دستم را دور کمرش حلقه کردم و سرم ر  میاز جا یحالخوش  با
 دادم. هیُپشَتش تک 

 جمله بودم. کی نی ...کل شب منتظر همیدونی م -

 را برگرداند.  شیسردم گذاشت و رو  یهادست  یرا رو دستش

 لبخند.  شیهاو لب  زدندی برق م  چشمانش

 ؟ یمونی ...میم -

 چرا که نه؟! یشد. سرم را تکان دادم و گفتم: اگه تو بخوا  ترق یعم لبخندم

 . دمیکش یق ینفس عم شیها. چشمانم را بستم و در حصار دست دیمن را درآغوش کش یحالخوش  با

 بره آراد.  ادتی...امشبتو یهافردا حرف  ترسمی...مترسمی زمزمه کردم: م آرام

 عقب رفت و دستش را قالب صورتم کرد. یکم

 ...به لطف تو... ارمی! هوشرهی نم -

 !؟یعمه چ یزدم و آروم گفتم: ول یلبخند

اما باهم از َپِسش بر   دمی ناراحته که بهش حق م کمی را پشت گوشم فرستاد و با لبخند گفت:  میموها
 ! مییایم

 را تکان دادم و دوباره در آغوشش فرو رفتم. سرم
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  ؟یرقصی که گفت: باهام م دمیآرامش را شن یصدا

از هنگامه را پخش   خورمیرا با لبخند تکان دادم. آراد به سمت دستگاه رفت و آهنگ قسم م سرم
 کرد.

 .میکرد دنیسمتم آمد و دستانم را در دستش گرفت و آرام آرام شروع به رقص  به

 

 

 عالم سوال هیات سواله چشم تو

 کال یپر از آرزوها نگاهت

 گذرهیم  ای تو ذهنت چ دونمیم

 تره عاشق یتو اما ک  ین یبیم

 ت یکنارت درست مثل سا مونمیم

 ت ینهای امروز تا هر روز تا اون ب از

 خاک پاتو  یجا  کسچ یه رهیگی نم

 خورم یعشق قسم م نیا رهیمی نم

 زنه یکه قلبم هنوز م  یروز  تا

 تنه نیا یتو  یکه جون یوقت تا

 بد یخوب تو روزا  یروزا تو

 خورم یباهاتم قسم م  شهیهم

 خورم یباهاتم قسم م  شهیهم
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 خورم یلحظه هاتم قسم م یتو

 خورم یباهاتم قسم م  شهیهم

 خورم یلحظه هاتم قسم م یتو

 

 

حالم عشق ما مانند  عمر حسرتش را بخورم...خوش  کی  یحالم که نگذاشتحالم...خوش خوش  ایخدا
بود...از جنس   خایو زل وسفیحالم عشق ما مانند عشق و مجنون نشد! خوش   یل یناتمام ل یهاعشق
 .دن یرس

 . دمیگوشم شن ری آرام آراد را ز یصدا

 . رسونمتی مال تو...به آرزوت م  یک یمال من و  یکی ...رمیگیم ت ی کانادا دوتا بل یبرا -

 لذت بردم.   یبختخوش  نیرا بستم و از ا  چشمانم

 و از بودنش سرخوش بودم.  کردمی بار خدا را به خاطر وجود آراد شکر م  هزاران

 

 

 به کوه  ایبارون نم نم به در به

 نوح  یبه کشت  نشیآفر نیا به

 ماه و ستاره به هفت آسمون  به

 تا مرز جنون  یقعشقم به عش به

 خورم یقسم م دارید یلحظه  به

 خورم یبا تکرار قسم م  دوباره
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 خورم یقسم م میکه بست یعهد به

 خورم یقسم م میهستم به هست به

 

 زنه یکه قلبم هنوز م  یروز  تا

 تنه نیا یتو  یکه جون یوقت تا

 بد یخوب تو روزا  یروزا تو

 خورم یباهاتم قسم م  شهیهم

 

 خورم یباهاتم قسم م  شهیهم

 خورم یلحظه هاتم قسم م یتو

 خورم یباهاتم قسم م  شهیهم

 خورم یلحظه هاتم قسم م یتو

 خورم یم قسم

 خورم یم قسم

 خورم یم قسم

 

 

 . گذراندمی که با آراد م ینامعلوم و پر از غم و شاد یانده ی! آیبختبود. خوش  نیکار من ا انیپا و

 خواهد شد! ترن یتر و دلنش کم های که با وجود آراد سخت یپر از سخت یاندهیآ
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 بود!  یچه زندان دنج و

 باشد در قلب تو...  یابد میکشیکه نفس م یروز   نیکه حکممان تا آخر کاشیدر دست هم...ا دست

 ام در قلب تو...شده  یزندان من

 در قلب تو  یزندان

 

 

 

 ان یپا

 

 

 1399ماه سال  ید ۲۶جمعه  7:38  ساعت

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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