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  نام اوبھ
 

 :مقدمھ    
....  کشاندی آغاز مکی آدم را بھ سمت ان،ی پاشھی کھ ھمکردمی وقت ھا فکر میگاھ    

 کھ کوه دمی و تا چشم گشودم ددمی شکستن دلم را شنی صدایت دلم شکست، وقیاما وقت
 دلم ی چگونھ پا رودمی دی روشن ، وقتندهی آنھیی آیغرورم پر شده از شکستھ ھا

 و سی خاک خی کھ بویوقت....  سقوط کردم یگ از اوج غرور بھ قعر دلتن،یگذاشت
 ی داد و دل سنگی کھ از درز پنجره سکوتم ، گونھ دلم را نوازش مفی لطیسرما

 انسان را بھ انی پاکی شھی بارش غربت شکست، باور کردم کھ ھمنیاحساسم با اول
....  گری دی آغازی را آموخت اما بانی پادی بایگاھ....  کشاندی نمگری دیسمت آغاز

....  ستی بھ خاطرات گذشتھ نگرانی کرد و از پشت پنجره پای زندگانی در پادی بایگاھ
 دلمان را گره کور ی کھ، دستھایحصارحسرت در خاطرات زمان پشت دی بایگاھ

 نشست و یی تنھانی پشت پرچدیبا....  می غرق شوم،ی وداع گسالندغی و با تمیعشق زد
 .... گری دی آغازی را بانیپا غبار دل را با اشک شست وباور کرد

   
 .....  پتو فرو بردمری بھ زشتری زدمو سرمو بی ثنا غلتغی جیبا صدا    
 صبـــــــــــــــــــا.... صبـــــــــــــا .... صبا -    
 ی ھم فشار دادم تا مبادا خوابم بپره و در جواب ثنا باصدایچشمامو محکم رو    

 : گفتمیخواب آلود
 ....  ولم کنقھی ثنا تو رو خدا دو دقیوااااا -    
 کردم کھ بھ ادامھ خوابم یشکمم جمع کردمو سع یبا برداشتن پتو از روم پاھامو تو    

 ....دادی اجازه رو بھم نمنی ثنا ای عصبانی صدایبرسم ، ول
 سال ستی تا دوی ولم کن تو رو ول کنقھی رو دو دقی چی چنمی ببدارشویب -    

  کنم؟دارتی با روش خودم بای یشی مداریصبـــــــــا ب....  یخوابیم
 ....  باز زل زدم بھ ثنامھی نی تخت نشستم و با چشمای نداره روی ادهی فار،ینھ خ    
 خوب شد؟...  شدمداری خب بفرما بیلیخ -    
 .... کردی نگاھم منھیثنا ھمون جور دست بھ س    
 ! عالقت بھ خوابنی با ایسادی وامی شب کاری من موندم تو چھ جورنیآفر -    
آخھ من تازه چھار : گفتمرفتمی رو مییشوھمون جور کھ داشتم چشم بستھ راه دست    

 .دمی االنم کھ ھفت صبحھ پس مجموعا سھ ساعت خوابدم،یخواب
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 ؟ھان؟ی کردی میاون وقت تا چھار صبح چھ غلط-    
 : زدمو گفتمی شب گذشتھ لبخند کمرنگیادآوریسرمو بھ عقب برگردوندمو با     
 .یزدی سکتھ روممچھی نھی  قشنگشایدیدی بود اگھ تو میلمی ثنا عجب فیوا -    
 : کردو گفتزیچشماشو ر    
 .... یوودی ترسناک،البد اونم از نوع ھاللمیدوباره ف -    
 حضرت رو آماده کن باس ی برو صبحانھ اعلی حاال بسھ فک زد،یآخ گل گفت -    

 . لقمھ نون حاللھیبرم دنبال 
 زبونشو کھ فک کنم نھ متر ونود و شدیثنا ھمون طور کھ داشت از در اتاق خارج م    

 اهینوکر بابات غلوووم س:  و درآورد شدی مینھ سانت
 ... شدمیی لب نثارش کردم و وارد دستشوری زی اوونھی دھی    

   
 شدحاال شتری بمیدر کمدو کھ باز کردم سردرگم...  بپوشمیخب خب خب حاال چ    

  انتخاب کنم؟؟؟ی ھمھ لباس من چنی انیب
 بپوشم؟آھان یحاال چ....  تر بپوشم ی رسمکمی روزه بھتره نیامروز چون اولخب     
 و ی لباسام انتخاب کردم ھمراه با شلوار دمپامشکنی از بی سرمھ ای مانتو کتھی دمیفھم

 ھی توالت تا مقنعم رو درست کنم، زیلباسا رو تنم کردم و رفتم جلو م... یمقنعھ مشک
البتھ ... خوشگل شدماییخدا... میشونی رو پختمی رفرق کج دستھ از موھامم بھ صورت

 بھ مونیچی در کل ھمی داشتی کامال غربیمن خوشگل بودم، من و ثنا چھره ھا
 م،ابروی و شفاف داشتدی فوق العاده سفی ھر دو صورت گرد با پوستخوردیانمیشرق

 کوچول ھیکل   چون درمی کھ البتھ رنگ کرده بودی دخترونھ کلفت و کوتاه قھوه ایھا
 فر بلند، دماغامونم ھر دو ی بود با مژه ھارهی تی رنگ چشامون آبم،ی داشتفیبور تشر

 کوچول ی دماغ کامال معمولھی ستای نای عروسکنی البتھ دماغامون از امیعمل کردھبود
 ھمون طور کھ گفتم ھیی رنگ موھامونم طالم،ی داشتمی خوشگلی غنچھ ای، لب ھا

 ١٧٠ قد متوسط رو بھ بلند حدود کلمی برده بود از لحاظ ھاییکایرچھرمون کامال بھ آم
 لی اوه چ قدرم کھ من خودمو خواھرمو تحوگھ،ی دمی خالصھ قشنگکیو کمر بار

 ندارم کھ ، پدر و شتری بای تو دنگروی جی خواھردوقلوھی نی چ کنم ھمگھی درما،یگیم
 االصل بود یرانی اھیمادرم  ، رفتنای از دنشیسال پ٦ حدود یی سانحھ ھواھیمادرم تو 

 تھران رو برعھده داشت ، ی ھتالنی از بزرگتریکی تیریکھ ھمراه بابابزرگم مد
 کھ مھندس معدن بود بھ شیلی االصل کھ بر خالف رشتھ تحصییکای آمرھیپدرمم 

 با ی تجاری سفرانی توکار تجارت و تو ھمرنیاصرار بابابزرگم ھمراه با بابابزرگم م
 ی باالخره با رفت وآمدای نبود ولی ازدواجر اضنیپدر مادرم بھ ا. شنیمادرم آشنا م
 و کننی و بعد ازدواج مشھی و بابامم قبل از ازدواج بامامانم مسلمون مده،یبابا اجازه م

 شی پکای آمرمیرفتی دو بار ما ھم میکی ی کنن البتھ سالی زندگرانی کھ ارنیگی ممیتصم
 کھ چھ عرض کنم بابا بعد مسلمون شدنش از خانواده طرد ه البتھ خانوادنایخانواده بابا ا

 فوت شده نای مامان بزرگم کھ اصال قبل ازدواج بابا امونھی و فقط بابابزرگ مشھیم
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 داشتھ باشھ و ی حاضر نشد با بابا رفت و آمدگھی تنھا برادر بابا ھمدیبود، خالصھ حت
 دنی اسمش کھ ادوارده و دن و من وثنام بھ جز دونستکنھی نمی اصرارگھیبابا ھم د

 خالصھ بابابزرگمم میدونی ازش نمی اگھیزدی برابر اصل بابا بود چیعکسش کھ کپ
 کال از طرف یعنی شھی کنھ و درجا فوت میبعد خبر کشتھ شدن مامان و بابا سکتھ م

 برامون نموند از طرف مادرم کھ تنھا کسمون بابابزرگ و ی کسیخانواده پدر
 بودن کھ ھردو سھ و پنج سال بعد از فوت می گفتی جون معمھ خواھرش کھ ما بھش

 ثنا حدود سھ م،ی رونداریچکی ھگھیمامان بابا فوت کردن، در کل من و ثنا بھ جز ھمد
 درس کای آمری از کالجایکی از من بزرگ تره و مھندس عمرانھ و مثل من تو قھیدق

 بزرگ تھران ی ازشرکتایکی تو رانی امی برگشتشھی میخونده االنم کھ حدود سھ ماھ
 گرفتمو بعد کای و اما خودم، من تخصص قلب و عروقم رو از آمرکنھیکار م

 یعی شفی باالخره آقاروزی دنکھیِ تا امروز ول معطل بودم تا اکایبرگشتمون از آمر
 یکی تونم تو ی از آشناھاش میکی ی زنگ زد و گفت بھ واسطھ مونی خانوادگلیوک

 قبولم نمی کار کنم البتھ امروز قرار مالقات دارم تا ببتھران یمارستانای بنیازبھتر
 ی داشتمولیادی زی کارشنھادی سھ ماه پنی نھ، البتھ از خداشونم باشھ من تو اای کننیم

 مارستانمی بنی افی مھمھ حاضر نشدم برم و کار کنم، تعریلیچون مکان کارم برام خ
 خط چشمو ھی با دمی رو لبام کشیکالباس  رژ لبھی شھ،ی می چنمی حاال برم ببدمی شنادیز
 مطمئن شدم خوبم با برداشتن ی نگاھم بھ خودم انداختم و وقتنی دوش ادکلن آخرھی
 . از اتاق خارج شدممی کفش سرمھ افویک

 .... زدمی ثنا رو ھم صدا مرفتمی منییھمون طور کھ از پلھ ھا پا    
 ؟؟؟ییکوجا.... ثناااا... ییثنا-    
 ... آشپزخونھ خودت و لوس نکنایب -    
  خوبھ؟؟؟پمی ثنا تگمایم -    
 گھید: نگاه بھم کرد و گفتھی دیکشی آب پرتقالشو سر موانیھمون طور کھ داشت ل    

 ...ی حاال بد نشدی قشنگ ولگھی نمالی بھ گودزیچکیھ
  حاال خوبھ خودالی گودزیگیبھ من م:  دونھ محکم زدم پس کلش کھ آخش دراومدھی    

 .... ی خودمنھویتحفتم ع
 .... من؟ غلط بکنم مث تو باشم اصن؟یک-    
 ... باال سرش نگھ داشتمدی بھ حالت تھدفموینذاشتم حرفشو کامل کنھ ک    
 ظھور نکنن تو بھ جاش گمی بھ جناب ماه مگھیخب خب باشھ قبول اصن من د-    
  خوبھ؟؟؟یسی وافتیش

 ... حاال شدنیآفر -    
 ؟ی اونجا باشدیصبا ساعت چند با یراس -    
 ھشت -    
 بعد االن ساعت چنده؟ -    
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 برق ھوانگاری ربع بھ ھشت ، بعد ھی خونسرد گفتم یلی نگاه بھ ساعت کردمو خھی    
 رمی ثنا خاک بھ سرم شد،دیوااا: دمی پرمی ولت بھم وصل کرده باشن از صندلستیدو

 .....رونی از آشپزخونھ بدمی پری حاال چ کار کنم؟ بعدشم ھمون جوریشد ،وااااااااا
 صبا صبا چند لحظھ واسا-    
 .... بعد با دو خودشو بھم رسوند و لقمھ دستشو گرفت سمتم    
 رهی بخور دھنت بو جوراب نگایب -    
 ....  ماچ آبدار از گونش کردمھی بغلش کردم و ھوی    
 یا برام دعا کن زود برسم،باااااااا عاشقتم ثنیوااااا -    
 .... نمی طرف ماشدمییو دو    
  اشکال ندارهی برسری دکمی ، حاال یمراقب باش ، تند نرون-    
 بااااااااااااشھ-    
 برو بھ سالمت -    
 . کردمیبا تک بوق ازش خدافظ    
      

 
 اوضاع نی با ایی شده پامو تا آخر رو پدال گاز فشار دادم خدارمی دیلیاوه اوه اوه خ    

 !ھیلیزنده برسم خ
 

 نگاه بھ اطراف انداختم کھ آھان ھی شدم، مارستانی وارد بری ربع تأخھیباالخره بعد     
 ھی پرستار داخلش داشت رو ھی کھ دمیی دورشی بھ طرف پذعیسر.....  رشی پذافتمی

 .کردی مادداشتی رو یزیکاغذ چ
 

 ... خانمدیببخش-    
 

 حالت ممکن خودکار تو دستشو نی ترلکسی تمام سرشو بلند کرد و با ریبا خونسرد    
 : بھم انداخت و گفتییتکون داد و نگاه گذرا

 
 بلھ؟؟؟ امرتون؟؟؟-    

 
  کدوم طبقھ است؟شونی مجد قرار داشتم، دفتر ایمن با آقا-    

 
 ی متونیی بخش راھنمایش قلب و عروق پرستارا طبقھ سوم بخدی ببرفیتشر -    
 .کنن

 
 . رفتم طرف آسانسورعی کردم و سریرلبی تشکر زھی    
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 ))طبقھ سوم    ((

 
 گھی دنی خدا اای... گروم...  کھشدمی مادهی با عجلھ داشتم از آسانسور پی جورنیھم    
 تا مثال از دردش کم بشھ دادمی جور کھ دستمو ماساژ منیھم.  بود چقده سفت بودیچ

 یکلی رو بھ رو شدم، عجب ھی نھ نھ بھتره بگم زامبالی گودزھیسرم آوردم باال کھ با 
 اخم کرده بود انگار بھ دوست دخترش نمی طرف، ھمچشکاره ، فکر کنم ورزنیداره ا

 ...برخورد کردم،واال
 

 پخش ی برگھ ھاو با دست بھ... ی چ کار کردنیخانم محترم حواست کجاس؟؟؟ بب-    
 ...  اشاره کردنی زمی رویو پال

 
 بھ من دو زنھی خودشو مارمیبچھ پررو فک کرده کم م...  گفتی چنی انمیواسا بب    

 ....  شدم تو چشماشرهیچشمامو گرد کردم و خ...  واالھی باقمشمیقورت و ن
 

... ید چشم پزشک نشون بھی من چ کار کردم ؟؟؟ شما بھتره خودتو بھ ؟؟؟یچ-    
  بھ من تازه بدھکارم شدم؟یزنیخودتو محکم م

 
 ی سرتو انداختی چنی تو عایمن خودمو زدم بھ تو ...  تو بشری دارییعجب رو -    

 .... رونی بیای از آسانسور منییپا
 

 . توجھ بھ من مشغول جمع کردن برگھ ھاش شدیبعدشم ب    
 

 .کردمی متی کھ وقت ندارم وگرنھ حالفیح.... ای رو داریلیخ-    
 

 جلوم اخماشم کھ اوه اوه بد سادی کھ گفتم دستھ برگھ ھاشو برداشت و صاف وانویا    
 . وارد آسانسور شدعی پوزخند وحشتناک بھم انداخت و سرھیجور تو ھم بود 

 
 نی خاک تو سرت صبا ھمیوا. خخخخ.....ترشھیخدا شفا بده پسر مردمو بدبخت م    
 .ی کنی جر و بحثم میسادی حاال وایرکردی ساعت دستی کھ دوشیرجو

 
 :دمی از پرستارا پرسیکی و از ی پرستارستگاهیتند تند رفتم طرف ا    

 
  مجد کجاست؟ی خانم اتاق آقادیببخش -    
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 ن؟؟؟یبا خودشون کار دار-    
 

 خخخخ اتاقشون سر بزنم روحم شاد شھ ، خخخخخخلی خوام بھ وسایپ ن پ م    
 

 بلھ-    
 

 .... االن از بخش رفتنانی مجد ھمی آقای سالنھ ولیاتاقشون کھ انتھا -    
 

  با من قرار داشتنشونی ای رفتن؟؟؟ ول؟؟؟یچ -    
 

  کھ قرار بود استخدام بشھ؟؟؟نیستی نیاحتماال شما ھمون خانم دکتر -    
 

 ....  خبر دارنی ھمھ از ھمھ چنجای کھ انمیبیم    
 

 .بعلھ، احتماال کھ خودم باشم -    
 

 رو یلی دکتر خین،آقای با دکتر قرار داشتشی ساعت پمیخب خانم دکتر شما ن -    
 . اومد براشون رفتنشی پیزمان حساسن احتماال کار

 
 بھ اون پسر یو تو دلم کل"" اومده بود کھ نتونستم زود برسم شی پی مشکلھیخب  -    

 حاال من چ کار کنم؟. "" فحش دادمالھھیگودز
 

 .نیاری بفی فردا تشرنی دکتر صحبت کنی شما با منشنیخوایم -    
 

 . کارو کنم بھ ھر حال ممنونمنی ھمدیبلھ با -    
 

  کنمیخواھش م -    
 

 نی اوه اوه حاال با ارم،ی بگگھی وقت دھی شی سالن رفتم تا از منشیبھ طرف انتھا    
 نی امروزم شانس استخدامم تو اری کرد و تأخشی پرستاره از وقت شناسنی کھ ایفیتعر

 . کم شدهیلی خی گوگولمارستانیب
 

 درم باز ت،یری تابلو نوشتھ بود مدھی در بزرگ بود کھ کنارش رو ھی سالن یانتھا    
 کھ با کی سالن متوسط جلوم بود کھ توش دو سھ دست مبلمان شھیبود، وارد کھ شدم 

 بودن و دی و سفی سرمھ ای از رنگایقی تلفی ست شده بود و ھمگوارای د وی منشزیم
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)) آرشام مجد((تیری روش زده بود مدشیکی کھ گھی بودن، با پنج تا در دکی شمیلیخ
 میکی ، اون ماری کھ نوشتھ بود اتاق بگھیبا دوتا د)) ی تھرانروانیس(( معاونتمیکیاون 

 بخش مارستانای بود معموال تو ببی عجیلی خنجای خورد، ای بود بھ چشم می چدونمینم
 فسفور سوزوندن الیخی و معاون تو بخش قلب بودن، بری مدنای ای مجزاست ولیادار

 .ی منشزیشدم و رفتم طرف م
 

 ....  ھستمنای ، کارددیخستھ نباش-    
 

 ....  بھم انداختی داد باال و نگاھنکشویع    
 

 .... متشکرم ، امرتون -    
 

 ....  ھستم با دکتر مجد قرار مالقات داشتمنایرض کردم، دکتر کاردع-    
 

 . بردنفی دکتر تشری آقانی اومدری کم دھی نیکنیخانم دکتر فکر نم -    
 

 .می وقت و ھماھنگ کنھی فردا ی کھ براخواستمی منتھا مدونمیبلھ م -    
 

 تا گھی شمام دمارستاننی بمی دکتر معموال ساعت ھفت و نیفردا؟؟؟ اممممم آقا -    
 . عمل دارنمی فردا ساعت نھ و نشونی چون انیساعت ھشت خودتو برسون

  خب ممنونماریبس -    
 ... کنمیخواھش م -    

 
   
 

َ چشمامو باز کردم اه دوباره صبح شد ، زنگو قطع کردم و لمی زنگ موبایبا صدا    
 دارم پس تند خودمو انداختم ی افتاد امروز چھ قرار مھمادمیدوباره خواستم بخوابم کھ 

 . رو صورتم کھ دوباره ھوس خواب نکنمختمی مشت آب سرد رھی و ییتو دستشو
 

 ھم زمان در دمی کھ درونی از تو کمد برداشتم و از اتاق زدم بفمویحاضر و آماده ک    
 .رونی اومده بدهیاتاق ثنا ھم باز شد و اونم لباس پوش

 
 . کنمادهی پاتی روت عملامی خواستم بی تازه مزیبھ بھ خانم سحرخ-    

 
 : براش نازک کردم و گفتمیپشت چشم    
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 . تازه حمومم رفتمدارمی ساعتھ بھی من االن ی کاریکجا -    

 
 دمی بشکن زدو گفت فھمھی بعدشم رو ھوا ی قده فعال شدنیاوه چ خبر شده شما ا -    

  آره؟دنی ترسناکات تھ کشلمیف
 

 . نشھرمی کھ دوباره دمی بخوری چھی می برام عبرت شد حاالم برروزی درمینخ -    
 

 .میبر -    
 

 می نوش جان کردی اوهی آبمتییسکوی آشپزخونھ و بھ عنوان صبحونھ بمیبا ھم رفت    
 . نشھرمونی کھ درونی بمی از در زدعیبعدشم سر

      
 

 . بود و حواسش بھ من نبودنیی رفتم کھ سرش پای منشزیبھ سمت م    
  دارن؟فی مجد تشری آقادیخستھ نباش-    
 فی االن تشرنی بلھ ھمنییِا شما:  جلو روش بلند کرد و گفتیسرشو از برگھ ھا    

 . ھماھنگ کنمنیآوردن چند لحظھ صبر کن
 یآقا:  کوتاه رو کرد بھ منو گفت یلی برداشت و بعد بھ مکالمھ خزشویتلفن رو م    

 .... نییمجد منتظرتونن بفرما
 بھ ی بھ راه افتادم تقھ اتیری کھ روش نوشتھ بود مدی کردمو بھ سمت اتاقیتشکر    

 قدبلند چھارشونھ کھ ی آقاھیوارد اتاق شدم .  در و بازکردمدیی بفرمایدر زدم و با صدا
 بود باشی بود و تا قسمت آرنجشم تا کرده بودو دستاش تو جدهی پوشی سرمھ ارھنیپ

 سالم کردم ی بلندیباصدا.زدی مدی درونوی داشت بزشیم پشت بھ من ، از پنجره پشت
 بھ سمتم برگشت امابرگشتنش ھمان وبازشدن دھن من بھ اندازه یکھ بھ آروم

 کرد؟؟؟ی کار منجاچی اگھی دنی ھمان،الیکروکود
 ؟؟؟یکنیکار م چ نجایتو؟؟؟ تو ا:  درھم گفتی بھ من انداخت و با اخماینگاه متعجب    
/  نسبتا محترم البتھ فک کنم اشتباه اومدم ی سوالو از شما داشتم آقانی ھمقایمنم دق -    

 :  طرف در تا از اتاق خارج شم کھ صدام کردگشتمیداشتم بر م
  واسھ استخدامیومدیمگھ تو ن -    
 مجد ی خواستم با آقای من میچرا ول- ....  شدم نھیبرگشتم طرفش و دست بھ س    

 صحبت کنم
 ست؟؟؟ی مجد نی ھمون آقاسادهی وانجای کھ اینی کھ ایاون وقت از کجا مطمئن -    
 اخماش کھ تو ھم بود تو ھم ترش کرد.....  خنده ری حرفش زدم زنیبا ا    
  حرف من خنده داشت؟؟؟یکجا-    
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با فرھنگ  آدم یلی خمارستانھ،ی بری کار داشتم کھ مدی مجدیھمھ جاش من با آقا -    
 کدوم از چی من ھی گفت ولی میعی شفی آقادمشی البتھ من کھ ندھیو با ادب و با جذبھ ا

 ....  خصوصا مورد اول و دومنمیبی شما نمی رو تونایا
 مجد ھی مارستانی بی خوشبختانھ ما توایمتاسفانھ : جواب داد ظی غلیبا ھمون اخما    

 . نسبت بھ من لطف دارنیلی خیعی شفی ندارم کھ اونم بندم، البتھ آقاشتریب
 ھمون مجده ، بد ی راسی راسالی گودزنی ایعنی دلم بزارم ی کجاگھی دنوی خدا اای    

 راحت شد التی بفرما صبا خانم خکنھ،ی معلومھ کھ منو استخدام نمگھیبخت شدم رفت د
حاال  نھ یگی میای سوسھ می کار کن ھای دولتمارستانی از بیکی نی برو تو ھمگمی میھ

 مارستانی بسوزهی دلم بھ حال خودم می آخ،ی کار کردیچ نی ببتی زبون سھ مترنیبا ا
 منو از اتاقش پرت کنھ خوادی می تو فکر بودم کھ چھ جوری جورنیھم...  بودایخوب

  کھ با صداش بھ خودم اومدمرونیب
 ن؟؟؟ینیشیخانم محترم با شمام چرا نم-    
 نم؟ی گفت بشی چنیجان ا    
 ن؟یبا من -.... با تعجب زل زدم بھش و انگشت اشارمو بھ سمت خودم گرفتم     
  اتاق ھست؟نی تو امی اگھی شما کس دریمگھ بغ -    
 ... آخھی سرمو چرخوندمو گفتم خب نھ ولیجیبا گ    
 .... نمی ببنیخب مدارکتونو بد-....  کنم لینذاشت حرفمو تکم    
 ن؟ینیدارک منو بب منیخوای منیشما مطمئن -    
 نیومدی کار نی شما برانکھی بابا مثل ایا -    
 بھ سالمت: دستشو بھ طرف در گرفت و گفت    
  کار اومدمینھ نھ من برا-    
  اون مدارکونیخب پس بد -    
مدارکو بھ ....  دختر یاری درمی رفت آخھ تو چقدر خنگ بازیاه صبا گند زد    

 سمتش گرفتم
 نییبفرما-    
 ....  بھ حرف اومدھی دستش انداخت و بعد از چند ثانی توی بھ برگھ ھاینگاھ    
 کاست؟ی منظورم آمرن؟یی ھمون جایبزرگ شده ....  نایصبا کارد -    
 . نبودمکای آمرگھی دالتی چند ماھھ و تحصی بھ جز مسافرتاریخ -    
 د؟ی طور، چند سال سابقھ کار دارنیکھ ا -    
 بودم کای آمریمارستانای از بیکی انترن لی تحصنی کھ حیجز چند سالمن بھ  -    

 . ندارمی اگھی دیسابقھ کار
 طبق نی درس خوندی سالم جھشنی طورکھ معلومھ چندنیا:سرشو تکون داد وگفت    

 . کمھیلی مدرک خنی داشتن ای سن برانیسالتونھ وا٢٦ مدارک شما نیا
 . خوندمی رو جھشلمی تحصی ساالشتری طوره من بنیھم-    
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 ی سرھی دی خب من بای خب مدارک شما کاملھ و نمراتتونم بدک نبود ولاریبس -    
 شما رو می مشورت کنم بھ ھر حال اگھ خواستمی و با چند نفررمیمسائلو در نظر بگ

 فقط شماره تماستونو بھ خانم رستگار میریگی تماس مندهی تا چند روز آمیاستخدام کن
 .نیبد

! بچھ پررو، نمرات من بدک نبود؟؟؟ حاال خوبھ جزء سھ نفر برتر دانشگاه بودما    
 !تی پسره قوزمرهی گششی بگم فعال کارم پیزی چتونستمی االن نمیول

  خب، متشکرماریبس:  برداشتم و گفتمزشی میمدارکو از رو    
 دهیَلرو تکون مَ اون کیو اونم با تکون دادن سر جوابمو داد انگار زبون نداره ھ    

 .رونی از در زدم بیمنم بدون خدافظ..... 
      

 
 نظرمو ی برنامھ اچیآخرشم ھ....  کردمی منیی باال پاونویزی تلوی حوصلھ کاناالیب    

 شدم ، یری برداشتم و مشغول شماره گلموی انداختم و موبازی میجلب نکرد کنترل رو
 .... دیچی گوشم پی شادش توی بعد سھ تا بوق صدانکھیتا ا
 ؟یجی خواھر بسیبھ بھ صبا خانم خلوچل، چھ طور-    
  مونده کارت تموم شھ؟گھی ثنا، چقدر دی اوونھی دیلیخ -    
 چھ طور؟:  لحن مشکوک بھ خودش گرفت و گفتھیثنا     
 بابا یچی ترورت کنم، ھامی خوام بی چھ طور، انگار میپرسی منی ھمچیواااا-    

 َ بده؟کی شیلی رستوران خھی شام بدعوتم موی آبجخواستمیم
َ امروز کلت کجا خورده؟نمیواسا بب -     َ 
 نی بشکنھ ارونا،ی ببرمتی چند دفعھ می ثنا حاال خوبھ ماھیی چشم و روی بیلیخ -    

 .دست کھ نمک نداره
 .نیبگو آم -    
 .مرض -    
 من نی جلو شرکت با ماشای بی آفم، با تاکسگھی ساعت دھی خب من یلیخ. جووون -    
 .میبر

 .گھی ساعت دھیباش، پس تا  -    
 یبابا -    
 ربع شلوار کتان ھی رو قطع کردم و رفتم سمت کمد لباسام، باالخره بعد یگوش    
 می مالشی آراھی. دمی ھم رنگ شلوارم پوشی و شالیدی با مانتو سفی رنگیعناب

 انداختم توش لموی پولو موبافیشتمو ک بردادموی و کفش سففیدخترونھ کردم بعدشم ک
 نی کردم بعدشم با اولی روادهی پابونیخ  وقت داشتم تا سریلیچون خ.رونیو زدم ب

 رو حساب یپول تاکس.  رفتمکردی کھ ثنا توش کار می کھ اومد بھ طرف شرکتیتاکس
 می مونده بود، تصمقھی انداختم، ھنوز ده دقمی بھ ساعت گوشی شدم نگاھادهیکردم و پ

 مجتمع ن بھ نگھباحی مجتمع منتظر بمونم پس رفتم تو و بعد از توضیگرفتم برم تو الب
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 ور میداشتم با گوش.  وسط سالن نشستمی مبالی و اونجا چھ کار دارم رفتم رومیکھ ک
 : نفر صدا زدھی ھوی کھ رفتمیم

 ...نایخانم کارد-    
 و با سادهی پشتم واپیخوش ت یلی پسر جوون و خھی دمیسرمو برگردوندم پشت کھ د    

بلھ، با من :  و گفتمسادمیتعجب زل زده بھ من، از رو مبل بلند شدم و روبھ روش وا
 ن؟یکار داشت

خانم شما مگھ االن باال تو :  گفتیپسره ھمون جور کھ چشاش شده بود قد نعلبک    
 نی اصال شما ھمن؟یی پانی انی خودتونو رسوندعی سرنقدری ای چھ جورنیدفتر نبود

 ....  تنتون بودگھی لباس دھیاالن 
  محترمی آقانی من؟ حتما اشتباه گرفت؟یچ-    
 شد و از ھمون تھ سالن داشی بگھ کھ ثنا از دور پی چھیپسره دھن باز کرده بود     

  صبا؟؟؟یینجایِا ا: شروع کرد بھ حرف زدن
 قشنگ اندازه توپ گھی د ثنا چشاشدنی برگشت و با دھوی کھ گفت پسره نویا    

دو ... شما...ش:  گفتدهی بردهی بری کپ کرده بود ھمون جورچارهیب. بسکتبال شدن
 .نی مث ھمقای من، دقی خدای واااااان،ی ھمھیدوتا چقدر شب....
 کنم ی می کاشف، معرفی آقانیینجایِا شمام ا:  بھ ما و گفتدیھمون لحظھ ثنا ھم رس    

 سی کاشف، رئی آقاشونمیا: و دستشو گرفت طرف پسره و گفت...خواھرم صبا 
 شرکت

 خوشبختم: زد و دستشو بھ طرفم دراز کردحی لبخند ملھیپسره     
 نیھمچن: منم باھاش دست دادم و گفتم    
 شباھت شما دو تا ی بودم ولدهی دادی ھمسان زی دوقلون،ی ھمھی شبیلیشما خ: کاشف    
 .محسوسھ یلیخ

 .... گنی منویبلھ ھمھ ھم: ثنا    
 می کاشف نشی مزاحم آقامی ثنا جان بھتره برگھیخب د: رو کردم سمت ثنا و گفتم    
 کردم و ھمراه ھم ی نثار کاشف کرد ، منم دوباره اظھار خوشبختیثنا با اجازه ا    

 .میازمجتمع خارج شد
      

 
 کھ ثنا سکوتو کردمی نگاه مابونی حرف بھ خی ثنا نشستھ بودم و بنیتو ماش    

 :شکست
 ؟یدی خوشگلمونو دسی رئیخب خواھر-    
 ...ھی بھشتی خوشگل انگار حورگھی منیاووووه حاال ھمچ-    
 . بقبولگھی خوشگلھ دییخدا: ثنا    
 ،چشم ی بود؟ اووووم،پوست گندمیمن اصن بھ چھرش دقت نکردم ، چھ جور-    

  و قد بلند، درستھ؟ی درشت و اندامکلی ھ،ی لب قلوه ا،ی دماغ استخون،یعسل
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 : زد و گفتیثنا قھقھ ا    
 زی سایکردی فکر کنم دقت می درست گفتشوی و ھمھ چیحاال خوبھ دقت نکرد -    

 .یدیفھمیشورتشم م
 : گفتمدمیخندی کھ می حوالھ بازوش کردم و درحالیضربھ ا    
  بود؟ی اسمش چی ، راسووونھید-    

 .آرتان ، آرتان کاشف: ثنا    
 خوفھ خوفھ-    
  روزه ھا، زنگ نزدن؟نی چھ خبر االن سوممارستانی از بیراس: ثنا    
 البتھ حق دارن قبولم نکنن با اون شم،ی مدی کم کم دارم نا امگھیھنوز کھ نھ د-    
 .گھی دی جاھی بگردم دنبال دیبا.  کھ من دادمییایسوت
 : گفتدیخندی کھ داشت میثنا در حال    
 ی گربھ رو ھمون دم حجلھ کشتا،ی باحالیلی خیی خدایول -    
 :دستمو تو ھوا تکون دادمو گفتم    
 بھ من ی حقم دار،یکنی مفی خوشگلتون کسی شرکت با رئنیبعلھ بخند، تو بھتر-    

 .یبخند
  خوشگلھ؟ی اعتراف کردیدیِا د: ثنا    
 ؟یشیگ مخب حاال تو چرا ذوق مر-    
 لوس:  و گفتدیلب برچ    
      
 توجھمو جلب کرد لمی موبای بھ خوردن غذامون کھ صدامیتازه شروع کرده بود    

 فمی از کلموی مجد باشھ، موبادی بعدش با خودم گفتم شای شم ولالیخیاول اومدم ب
ھ  شدم شماره ناشناس بود، دکمرهی خزدی کھ داشت بھم زنگ میدرآوردمو بھ شماره ا

 :سبز رنگو لمس کردمو جواب دادم
 بلھ؟-    
 نا؟یخانم کارد -    
  خودم ھستمد،ییبفرما -    
 .... مجد ھستم -    
 بلھ بھ جا آوردم، امرتون؟ -    
 مارستانی بی از فردا کارتونو رسما تودی تونیزنگ زدم بھتون بگم کھ شما م -    

 .دیشروع کن
 بھ ھر حال ممنونم، حتما فردا ن،یواقعا؟؟؟ انتظار نداشتم بعد سھ روز قبولم کن -    

 .امیم
 ی ھفت صبح، سعنی دقت کنشھ،ی شما ساعت ھفت صبح شروع مفتی شارخبیبس -    
 . حساسمیلی مورد خنی چون من رو انی نکنری دنیکن

 . زدیبچھ پررو داشت سرکوفت اون روزو م    
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 اون روزم بھ خاطر ادی خوشم نمی نظمی کھ منم از بدی مجد مطمئن باشبلھ جناب -    
 . اتفاق ناخواستھ بودھی

 .دادمی تذکر مدیبھ ھر حال من با -    
 . بچھ پرروواری کلشو بکوبونم تو دخوادی دلم میوااا    
 .مارستانمی فردا رأس ساعت ھفت بن،یممنونم کھ خبر داد-    
 نمتونیبیخوبھ، پس م -    
 اون وقت ستی بلد نمی خدافظالی کنھ قطع کرد، پسره گودزی خدافظنکھیو بدون ا    
 ثنا رهی تاسف براش تکون دادم کھ تازه متوجھ نگاه خی از رویسر. سرش پزشکھریخ

 . خودم شدمیرو
 ؟یدی آدم ندھ؟یچ-    
 جور حرف نی اونم بعد اون ھمھ ماجرا اسشی آدم با رئیی پررویلیدختر تو خ -ثنا    

  زنھ آخھ؟یم
وااا مگھ من چھ چھ جور حرف زدم، نکنھ دوباره بلند بلند فکر کردم قسمت     

 . خدا استخدام نشده اخراج شدمای ده،یکوبوندن کلھ رو شن
  گفتم؟یمگھ من چ-    
 ی ھمون اول لحنتو خوشحال نشون بدنکھی ای بھ جا؟ی بگیخواستی می چگھید - ثنا     

 . صبایُ خلیلی امرتون، بھ خدا خگھی برگشتھ منی شد منو قبول کرد چقدر خوبیو بگ
 کار کنم بچھ مارستانشی کار کردم حاال، از خداش باشھ تو بیبرو بابافکر کردم چ-    

 .پررو
 . تاسف تکون داد و مشغول خوردن ادامھ غذاش شدی از رویثنا سر    
      
 بھ خودم نھیی نگاھو از تو آنی بود ، آخر٦:٢٠ قای انداختم دقمی بھ ساعت مچینگاھ    

 برداشتمو ی پاتختی از روفموی مطمئن شدم کزی از مرتب بودن ھمھ چیانداختم و وقت
 کھ ی طاق باز درحالشھی آروم در اتاق ثنا رو باز کردم، مثل ھمرون،یاز اتاق زدم ب

 سر و ی و ب جلو رفتمواشی واشیختھ بود خواب بود، یموھاش آشفتھ دور و برش ر
 . رو موھاش زدمی کوتاھیصدا بوسھ 

   
خب ، " شدممارستانی بود کھ وارد بخش قلب و عروق بقھی دق٦:٥٥ قایساعت دق    

 شی کردم، ای مفی و کسب تکلشدمی رو بھ رو ممی دوباره با مسترآنتادیاالن مسلما با
 کردم،یروع م حضرت واال شفتھی خودشافھی روز کارمو با قنیآدم قحط بود صبح اول

 ری خدا خودش بھ خشدم،ی جنگ اعصاب مدونیم  دوباره وارددی نبود بای چاره ایول
 ...."بگذرونھ

 می رخ مسترآنتامی برم کھ نمی کھ بھ سمت اتاق مسترآنتاکردمیداشتم از سالن عبور م    
 بگذرونھ مثل ری اوففف خدا بھ خدم،ی دی پرستارستگاهیُجونو در حال ارد دادن تو ا

 ...ھی ابری امروز حال و ھواش حسابنکھیا
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 ھی فتی شنی ای پرستارافھی ھنوز بھ انجام وظنیکنی دکتر مجد ، فکر نمریصبح بخ-    
 . است٦:٥٩قی مونده باشھ، ساعت بھ وقت تھران دققھیدق

بدون توجھ بھ وجود مبارکم ادامھ دستوراتش طومار گونشو حوالھ سرپرستار بخت     
 رو کرد بھ نی چشم غره وحشتناک و کامال خشم آگھی با نیدو مبرگشتھ کردو بعد 

 . بخشننی امی و نسبتا آنتادی از پرسنل جدیکی نای خانم کاردشونیا: دختره و گفت
 خانم شونمیا:  کرد و ادامھ دادیبعدشم رو کرد بھ منو با دست بھ پرستاره اشاره ا    

 . بخشننیرادفر سرپرستاره ا
 شده رومو کردم سمت دهی شنی اکھی کھ تنیمنم گذاشتم تو کاسھ اشو بدون توجھ بھ ا    

 . کردمی اظھار خوش بختمانھیرادفر و باھاش دست دادم و صم
 مارای و بی و درباره ساعات کاردی با محل کارشون آشنا کنشونویخانم رادفر ا: مجد    
 .دی کنیی راھنماشونویھم ا
 . راحت باشھالتونیچشم دکتر، خ: رادفر    
 . و رفتدی راشو کشییییییییییی چنھویمجد ھم سرشو تکون داد و ع    
 ھمون طور نی منو مھتا صدام کندیتونی منیلی خانم دکتر،اگھ مانیخوش اومد: رادفر    

 . کننی جور صدا منی منو اھیکھ بق
 .... حتما:  زدم و گفتمیلبخند    
      

 
 ی حسابمارای از بیکی مشغول بودم ، پرونده مارستانی کھ تو بشدی میدو ھفتھ ا    

 و تنھا فوق دی لنگی کار می جاھی کردمی میفکرمو مشغول کرده بود ھر جور بررس
 نداشتم بھ ی پس چاره امھی مستر آنتافتھی بخش کھ در حال حاضر ھم شنیتخصص ا

پرونده رو برداشتم و بھ .  رو تحمل کنمالو اخممی مستر آنتاختی کھ دوباره رنیجز ا
 .سمت اتاقش رفتم

 تو فکر فرو ی کھ در حال صحبت با خانم رستگار بود حسابی شخصدنیبا د    
 اممممممممم دمش،ی کجا دیعنی واسا فکر کنم،زنھی آشنا ماروی نیچقده ا...." رفتم

 "کنھ؟؟؟ی چھ کار منجای ایول... گھی ثناست دسی کھ رئی بھشتی ھمون حوراااااااافتم،ی
 .سالم عرض شد جناب کاشف-    
 .مثل جن زده ھا برگشت و نگاه متعجبش و بھ من دوخت    
 ن؟؟؟یکنی چ کار منجایشما ا: کاشف    
 . بخشمنی ای از پزشکایکی کھ من از شما داشتم؟؟؟ من ھی ھمون سوالنیا-    
 . اومده براموندی جدیرویواقعا؟آرشام بھ من نگفتھ بود کھ ن: کاشف    
 براتون؟؟؟:با تعجب گفتم    
 ی اصلی از سھام دارایکی و یبلھ، من معمار اصل:  زدو گفتیحیلبخند مل    

 ....  و البتھ پسرخالھ آرشامممارستانیب
 . تھرانھیمارستانای بنی از بھتریکی نجایا....  ھی بگم کارتون عالدیبا.... واقعا؟ -    
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 .دیشما لطف دارممنونم، : کاشف    
 ....  زدم و برگشتم سمت رستگاریلبخند    
 .نمی دکتر مجدو ببخواستمی خانم رستگار مدیببخش-    
 .البتھ منتھا بعد از مالقاتشون با مھندس کاشف: رستگار    
 .دی شما بھ کارتون برسست،ی نیعجلھ ا: کاشف    
 بار لبخند نی اولی کاشف براندی از اتاقش خارج شد وبا دمیھمون لحظھ مستر آنتا    

 .حضرت واال مشاھده شد
  ورا؟؟؟نیبھ بھ آرتان خان ازا: آرشام    
جون آرشام سرم شلوغ بود، حال و اوضاع چ طوره ؟ ھنوز زن داداش دار : آرتان    

 نشدم؟
 تخت ھنوز بھ اون مرز از التیخ:  حوالھ بازوش کرد و گفتیآرشام ضربھ ا    

 .دمیحماقت نرس
:  گرفتم اعالم وجود کنممی کردم تصمی میمنم کھ داشتم نقش شلغمو باز    

 .دمی خدمت رسمارای از بیکی دکتر مجد، بابت پرونده ریاھھھھھھھم، روز بخ
 کھ مھمون دارم باشھ نینیبیم:  افتاده با اخم برگشت سمتمو گفتلیآرشام از دماغ ف    

 .گھی وقت دھیواسھ 
از :  رو کردم بھ کاشف و گفتمتیاخمامو تو ھم کردمو بدون توجھ بھ مستر قوزم    

و البتھ ھمراه . و از اتاق خارج شدم.  دوبارتون خوش حال شدم مھندس، با اجازهدنید
 . شدتی وجود مستر قوزمی کھ گواراییبا انبوه فحش ھا

      
 
 

 پارک کردم و ابونی و گوشھ خنی آخھ االن وقت پنچر شدن بود،ماشیاه لعنت    
 . شدمکی الستضیمشغول تعو

 ...  طالگری جیخوایکمک م-    
  نازت اوخ نشھ جوجویاون دستا -    
اخمامو تو ھم .  روبھ روم شدمنی ماشنگولیرومو برگردوندم و متوجھ چھار پسر ج    

 : کن نبودن اونا ولنکھی مثل ایکردم و بدون توجھ بھ اونھا بھ کارم ادامھ دادم ول
 باش کھ با دگر نیبا ما بھ از ا... ی خانومایاووووووووه اخمارو نگا، بابا کوتاه ب-    

 ...یپسران
 بھ تی متوجھ آرشام شدم کھ با عصبانکی الستغی جی بگم کھ با صدایزیبرگشتم چ    

چھ :  گفتی بلندادی با فرنشونویبا مشت کوبوند رو کاپوت ماش. رفتیسمت پسرا م
 ن؟؟؟یکنی میغلط
 .اوا بچھ ھا صاحابش اومد-    
 ی داش ساسمی طال، بگاز برگری جادهی کھ زیزی باووو چیخیب-    
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 نی تو ای وقت شب چ غلطنیمعلومھ ا:  و گفتسادی روبھ روم واادیآرشام با فر    
 ؟ی کنی خلوت مابونیخ

: دش نبود گفتم خوی کھ کمتر از صدایی حرف آرشام آمپر چسبوندم و با صدانیبا ا    
 ؟ینیبی پنچرمو منی ماشی خونتو باال ببرجی کم ھوھی اگھ ؟ی سر من داد زدنمی ببسایوا

 ای تازگدونستمیجالبھ، نم:  شدو رو بھ بھم گفتنھی پوزخند مسخره دست بھ سھیبا     
 .رنیگی دل و قلوم میریموقع پنچرگ

 طرز نی مثل تو ھمچیاز آدم: دمی شده غردی کلی با دندوناخوردیخون خونمو م    
 .ستی ندی بعمیفکر
 . درآوردم و دکمھ تماسو فشار دادملمویپشتمو کردم بھش و موبا    
 .زدلمیسالم عز-    

............     
  دنبالم؟یای بیتونی مابونم،ی پنچر شده گوشھ خنمیماش-    

...........     
 .نمتیبیفدات شم، م-    
      

 
 :آرشام    
 داره ادی طور کھ معلومھ نگران شونده زنی شدم، ایھھ من ساده رو باش نگران ک    

 !!! خانومیفرنگ
 . دلت فعالزی با عزنیخوش باش-    

   
 کھ حاال تو روانی گرفتمو بھ ستوری در اتاق نگاھمو ازمانیبا باز شدن ناگھان    

  بھش انداختمیزی کردم ونگاه تاسف آمزی بود دوختم،چشمامو رسادهیچارچوب در وا
 بھ اون ی زحمتھی ورودتو اعالم کنھ حداقل یدیتو کھ بھ خانم رستگار اجازه نم -    

 ....  در بزنھیتن لشت بده 
 مبل انداخت و دستاشو از دو طرف ی جلو اومد و خودشو رودیخندیھمونجور کھ م    
 :  دادھی مبل تکی پشتیرو
 .... می بخوری چھی رستوران می برایب....  ری داداش، سخت نگالیخیب -    
 ....  نشستمشیی مبل روبھ روی بلند شدم و روزیاز پشت م    
 ....  کھ کار دارمیشی متوجھ می دقت کنکمیاگھ -    
  استراحت کنکمی خب ؟ی االن از اتاق عمل برنگشتنی بابا مگھ تو ھمیا: روانیس    
.... 
 ؟ی کردمی تنظازوی مورد نی داروھاستیل....  ؟یاصال من عمل داشتم تو چ-    
 .... می برای آرشام خان، حاال بکنمیاونم درست م: روانیس    
 .... میبر.... از دست تو :  گفتمدادمیھمون جور کھ سرمو تکون م    
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 یدن کھ رو بوی کھ نظرمو جلب کرد افرادیزی چنیبا ورودمون بھ رستوران اول    
 : مھتا رو کرد بھم و گفتدنی بھ محض دروانیس.... نشستھ بودنیی انتھایزای ازمیکی

 م؟ی کھ چھارنفرست، برزشونمی ھوامو داره، می خدا حسابنکھی ول، مثل ایا    
 . رو تحمل کنمینی زمیای بالنی ادی تو وقت استراحتمم باروان،یولم کن س-    
 : بھ بازوم زد و گفتیضربھ ا    
 اومد مگر شی بار شانس درخونمو زده فرصت پھی حاال ار،یجون داداش نھ ن -    

 .ی تو تختش کننکھیا
 .می و با اکراه بھ سمتشون رفتدمی کشیپوف    
 ...اجازه ھست خانما: روانیس    
 .دیی بفرماکنم،یالبتھ، خواھش م: مھتا    
      

 
 :صبا    
 بازش شی بھ مھتا و نی اومدن نگاھی کھ بھ سمتمون می تھرانتوی قوزم مستردنیباد    

 : دادمماتومیانداختم و بھش اولت
 حواستو جمع ان،ی جونشون دارن میریاوه اوه جناب خون آشام بھ ھمرا س    

 ....کن،حوصلھ غش و ضعفاتو ندارما، گفتھ باشمـــــــــــــــــا
 ....  مانعش شدروانی سیمھتا خواست جواب بده کھ صدا    
 ...اجازه ھست خانما -    
 .... دیی بفرماکنم،یالبتھ، خواھش م:  بازششیو جواب مھتا با ن    
با لبخند ...  داده بودماماتومیبا آرنج محکم کوبوندم تو پھلوش، حاال خوبھ بھش اولت    

 .دییبعلھ بفرما:  گفتمی ایتصنع
 روبھ رو من بودش ی کھ بدبختانھ صندلارویل از صندیکی شیشگیآرشام با اخم ھم    

 روانمیس. ادی و نشست روش بعدشم با سر بھ گارسون اشاره کرد کھ بدی کشرونیرو ب
 سفارش یزیشما چ:  مھتا نشست و با اومدن گارسون رو بھ ما کرد و گفتیرو بھ رو

 ن؟یداد
 .دییبلھ ممنون، شما بفرما: مھتا    
 .یشگیھمون ھم:  اومده رو کرد بھ گارسونو گفت شی توجھ بھ بحث پیآرشام ب    
 . طورنیمنم ھم:  تکون داد و بھ گارسون گفتی ازآرشام سرتی بھ تبعروانمیو س    
 . زنگ خوردلمی کھ موبامیخوردی غذا ممیداشت    
 جونم؟؟؟-    
 !!! بالشتھی پی آدم جواب داد، کنی دفعھ عھی خواھر ما نیچھ عجب ا -    
 !!! عجبا -    
 ن؟ی دارفیتون تشرBF شیاعتراف کن خانم دکتر پ -    
 ....  بھتاگمی می چھی -    



 19 

 ؟یفتی شی تا کگمای ، میخیخب حاال، ب:  و گفتدیخند    
 ؟ی داری کارگھ،یھفت د -    
 ی قرض گرفتھ بنموی از ھمکارا ماشیکی دنبالم، یای بشھی خواستم بگم میآره م -    
 .نمیماش
 . کھیشی متی تا اون موقع اذی ولام،یآره آره حتما م -    
 .رسمی بھ اونام مینجوری کار دارم، ایکمیاشکال نداره  -    
 .یای بندازمی تک مدمیباشھ پس رس -    
 .ی قربونت، با،یاوک -    
 پوزخند ھی و ی انداختم و سرمو بلند کردم کھ با دو تا چشم عصبانفمی تو کمویگوش    

 ی بدی خودمون بود رو بھ رو شدم، البتھ نباختیری بیالیھ لب کھ متعلق بھ گودزگوش
 کھ تو ی خوشگل و جذاب بود طورمیلی نبود بلکھ خختیریانصاف بود آرشام نھ تنھا ب

 اهیکال چشم و ابرو و موھاش س....  کردی خودش مذب آدمو جیھمون لحظھ اول حساب
 ی و قرمز، قد بلند حدودای بھ روشن بود، لباشم قلوه الی بود، پوستش گندمگون مااهیس

 . روفرم بودی و حسابدهی زحمت کشیلی کھ معلومھ واسش خکلشمیو ھ١٩٠
 لھی مگھ اون دو تا تی اعتنا باشم و مشغول خوردن ادامھ غذام بشم ولی کردم بیسع    

 دم،ی ندییجا چی جور کھ انگار تا االن مدلشو ھھی جور خاص بود ھی چشماش ذاشتن،یم
 بھش، البتھ آرشامم بدتر از من زل زده بود بھ ی زل بزنکردی کھ آدمو وادار میجور

 کھ مثال غذامو کوفت کنم نییاومدم و سرمو انداختم پا  باالخره من بھ خودمیمن ول
 پنچر شده بود و بھ نمی ماشی دفعھ قبل افتادم کھ وقتادی ذاشت،ی مالی مگھ فکر و خیول

 خوش باشم، حاالم کھ زدلمی گفتھ بود کھ با عزیثنا زنگ زده بودم بعدش چھ جور
 دوس پسرمھ، االنم بھش کرده  البد فکردمی شده بود،ھھ فھمی جورنیدوباره بعد تلفنم ا

 ی خودش نمشی کھ پیی خاک برسرم، حاال چھ فکرای واااااااشش،ی پرمیگفتم کھ شب م
 . مھتا بھ خودم اومدمیکنھ، با صدا

 ھ؟یصبا با تواما، نظر تو چ: مھتا    
 ....  نگاھمو بھ سمت مھتا برگردوندمیجیبا گ    
 ؟ی درباره چ؟یھان؟ چ-    
 مشغول شونوی ھست کھ فکر ای مھم تریزایاالن چ:  زد و گفتیآرشام پوزخند    

 .میکرده بھتره مزاحم افکارشون نش
 کردم ی منم سعی ولکنھی میشدم درباره من چھ فکر مطمئن گھی خدا دیوااا    

 : حفظ کنم و گفتممویخونسرد
 مھمھ،حاال بحثتون درباره یلی آدما ھست کھ خی تو زندگزای چیلیالبتھ، خب خ -    
  بود مھتا جون؟یچ

  نشده؟تیفی کی بکمی رستوران ی بدونم بھ نظرت غذاخواستمی میچیھ: مھتا    
 فعال یخب،چرا ول:  گرفتمو گفتمروانی زدمو دستمو سمت آرشامو سیثیلبخند خب    
 .گھی بدن دتی جور مسائل اھمنی بھ ادی بامارستانی و معاون بریمد
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 .میکردی حواسمونو جمع منی از اشتری بدیالبتھ حق با شماست، ما با: روانیس    
 .و دوباره پوزخند گوشھ لب آرشام    
      
 با ھم ی کھ وقتیی محسوس تو رفتار ثنا شده بودم، ثنارییتوجھ تغ بود کھ میچند وقت    
 کھ تو یی از کاراکرد،ی مفی بود، از اتفاقات اون روزش تعرشمی ھر لحظشو پمیبود

 کھ من شب کار بودمو در طول روزم میی پرسد، زمانای مدادمی انجام ممارستانیب
 ی مرتب باھام در تماس بود ولای زدی بھم سر متانومارسی بومدی ھر روزشو ممشیدینم

 میی وقتاگذرونھ،ی تو اتاقش مموی با ھم خونھ ایی کھ دوتای مواقعشتری چند وقتھ بنیتو ا
 نی تماساشم کمتر شده، بھ ھممارستان،ی بادی بار مھیکھ من شب کارم ھر دو سھ روز 

 .گذرونم و شب رو با ثنا برمی بگی گرفتم مرخصمیخاطر امروز تصم
 بھ در یتقھ ا.  رستگار با آرشام صحبت کرد و اجازه ورود صادر شد کھیوقت    

.  نھ وارد اتاقش شدمای آرشام اجازه ورود داد نکھیاتاقش وارد کردم و بدون توجھ بھ ا
 بھ مشامم یندی حال خوشانی عطر تلخ و در عی تنفس بونی کھ وارد شدم با اولنیھم
 . چقدر عطرش خوش بو بودد،یرس
 ... سالم-    
 .با تکون دادن سر جوابمو داد    
 تونمی اومده کھ نمشی کار واجب پھی رمی بگی شب مرخصی براخواستمیراستش م-    

 . بعدیبزارم برا
 نگاھم رهی خھی کنار لبش خودشو نشون داد ، چند ثانیو دوباره اون پوزخند لعنت    

 نی رو بدتونی خب برگھ مرخصاری مھمھ، بسیزای ھمون چھیآھان، قض: کرد و گفت
 .بھ خانم رستگار

 .کنھی بد بد می خودش فکراشی دوباره داره پ،یلعنت    
 .کنمی کارو منیبعلھ، ھم-    
 .رونیو از لجم بدون تشکر از اتاقش زدم ب    
      
 .شماره ثنا رو گرفتم    
 بلھ؟-    
 . خونھیومدین زود نمت،یبی بعد شرکت مروزی دکردمی فکر مدا،ی ناپیبھ بھ آباج -    
 ؟ی داشتی تو شرکت موندم، کارشتری کار داشتم بیکمی-    
 .ی وفا شدی بیلی خای کنھ؟ تازگی خواھرشم بھنونھ تراشدنی دی برادیآدم با -    
 . قطع کنمی برم اگھ کار نداردیکار دارم صبا، با -    
 االنم ؟ی کردی جور صحبت نمنی وقت با من اچی تو چت شده؟ قبلنا ھنمی ببسایوا -    

 بزار تو شرکت بمونھ نتمیزنگ زدم بگم ساعت ھفت جلو در شرکت منتظرتم، ماش
 .رسونمتیفردا خودم م

 . رفتنو ندارمرونی بیامشب نھ صبا، اصال حال و حوصلھ  -    
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 ی باھات حرف بزنم پس بھونھ تراشدی گرفتم، بایثنا من بھ خاطر تو مرخص -    
 .نمتیبیت منکن، ساعت ھف

   
 جلو ی ثنا با آرامش کامل داره از پلھ ھادمیساعت ھفت و ربع بود کھ باالخره د    

 ھی نبود، من مطمئن بودم کھ ھی برام قابل توجرشی اخی اصال رفتاران،یی پاادیمجتمع م
 یبا تک بوق.  کردهری بھ شدت ذھنشو درگنی من بفھمم و ھمخوادی افتاده کھ ثنا نمیاتفاق

 .نی اومد سمت ماشی جلب شد و با کالفگھمکھ زدم توجھش نسبت ب
 بودم، نجای من از صبح تا حاال ایدونی تو کھ مھی چای مسخره بازنی ای بگشھیم: ثنا    

 .چقدر خستم
 ؟ی کردی میقبلنا اول سالم و احوال پرس-    
 صبا طفره نرو تو چت شده؟: ثنا    
 از تو بپرسم، معلوم ھست چتھ؟ اگھ از کار واستمخی کھ من مھی سوالقای دقنیا-    

 ؟یسی خب چرا اضافھ کار وامیخستھ ا
 مطمئن باش سم،ی اضافھ کار وامی کھ بھ خاطر سرگرمیدونیخودت خوب م: ثنا    

 .ستی نممیچیھ
 ھی بھ من ی شناسم اون وقت داری مشتریِد آخھ خواھر من، من تو رو از خودمم ب-    

 میدی خوب رسی جاھی ی وقتی کنھی توجی ھخوادی حاالم نم؟یدی ملیمشت دروغ تحو
 .میزنیحرف م

 ی ثنا ھم چشماشو بست و بھ پشتم،ی آھنگ آروم گذاشتم و حواسمو دادم بھ رانندگھی    
 . دادھی تکشیصندل
      

 
 داد بھ ھیثنا چمشاشو بست و تک. می و روش نشستمی کرددای پی خالمکتی نھی    

 ثنا بھ دی سکوت کردم تا شاقھی کھ نشستھ بودم چند دقزی خمی منم ھمون جور نمکت،ین
 ثنا حرف بزن نبود، میموندی باطل اگھ تا فردا ھم ھمونجا مالی خی زھی ولاد،یحرف ب

 :پس خودم شروع کردم
 ثنا-    
 ھوم؟: ثنا    
 ؟یتو بھ من چقدراعتماد دار-    
 صبا تو ھ؟یمنظورت چ:  شد و زل زد تو چشمامو گفتزی خمیثنا ھم مثل خودم ن    

 . ھاشھی متی چھیامروز 
 شم،ی متوجھ منمی تو ببی رو تویریی تغنی تو؟ من کھ کوچکترای شھی ممی چھیمن -    

 ھمھ نی الیدل.  متوجھ بشھی اون قدر محسوس ھستش کھ ھر کسراتتییاالنم کھ تغ
 ھ؟ی چی و کم حرفیریگوشھ گ

 .ستی نمیچیبس کن صبا، من ھ: ثنا    
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 من م؟ی بھ ھم دادی رفتھ بعد فوت مامان بابا چھ قولادتی ثنا ،یگی دروغ میِد دار-    
 و مشکالتمونو می رو تنھا نزارگھی وقت ھمدچی وقت ھچی ھمی قول دادادمھیھنوز خوب 
 .میبا ھم حل کن

 صبا، بس کن ، من سرم درد کنمیخواھش م:  از جاش بلند شد و گفتیثنا عصب    
  برم؟ی با تاکسیای برم خونھ،اگھ نمدی باکنھیم

 باشھ ادتی روزا نیفقط ا:  لبم گفتمی روی از جام بلند شدم و با پوزخندیمنم عصب    
 .ی نداشتھ باشی افتاد گلھ ایکھ بعدا اگھ اتفاق

 . راه افتادمنیو بھ سمت ماش    
   

 . شھادهی منتظر شدم تا ثنا پی حرفچی ھیب جلو در پارک کردم ونویماش    
 ؟یبری داخل نمنویچرا ماش: ثنا    
 .مارستانی برم بخوامیم-    
 ؟ی نداشتیمگھ مرخص: ثنا    
 . کار دارمی شو کھ کلادهی حاالم پ،ی تو راحت تری جورنی فکر کنم ایچرا، ول-    
 ...صبا من: ثنا    
 . شوادهی پگمی نگو ثنا ، بھت میچیھ:  وسط حرفشدمیپر    
 ....صبا: دی نالیبا ناباور    
 ....  شو ثناادهیپ: دیرسی بلند من بود کھ بھ گوش میو صدا    
 شد، داشت سرشو ادهی پنی از ماشزدی تو چھرش موج می کھ ناراحتیاونم در حال    
ز فشار دادم و  بگھ کھ بدون توجھ بھش پامو رو پدال گایزی تا چاوردی پنجره مکینزد

 .حرکت کرد
 دواری کنم، فقط امھی رفتار ثنا رو توجنی اتونستمی اصال نمشدم،ی مونھیداشتم د    " 

 ." و مشکلشو بھ منم بگمادی تر با خودش کنار بعیبودم ثنا ھر چھ سر
      
  تو؟ی دختر کجا بودسایصبا، صبا وا: مھتا    
 . بودم االنم برگشتمرونیاشتم با ثنا ب دی مرخصیچیھ: برگشتم سمت مھتا و گفتم    
 ھی چ وضعنی حاال ا؟یای تو کھ قرار نبود امشب ب؟ی چرا برگشتگمی مدونم،یم: مھتا    

 ؟ی قدر پکرنی چرا ا؟یواسھ خودت درست کرد
 . اعصابم داغونھشمی جورنی نگو، ھمیچی ھگھی مھتا تو دکنمی ، خواھش میوا-    
 ...گمی من می چیعنی: مھتا    
 نا،ی خانم کاردنی برگردکردمیفکر نم: می آرشام ھر دو بھ طرفش برگشتیبا صدا    

 ن؟یمی آنتایلی کھ خنی نشون بدنیخوایاالن م
 . دلم بزارمی کجاگھی دنوی خدا اای    
 .مارستانی تر تموم شد گفتم بھتره برگردم بعی جناب، کارم سررینخ-    
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 فکر ع،یھھ جالبھ چھ سر:  کردی می کھ گوشھ لبش خودنمایو باز ھم پوزخند    
 . طول بکشھشتری بکردمیم

 خودشھ مارستانی بنجای کھ افی حکنھ،ی دراز تر ممشی داره پاشو از گلگھی دنیا    
 تا از دمی کشقی نفس عمھی.  کھ تا اون جاش بسوزهگفتمی بھش میزی چنیوگرنھ ھمچ

 .سوء تفاھما رو تمومش کنم نی ادی کمتر بشھ، امشب باتمیعصبان
  من کجا بودم؟نیدونی شما از کجا مھ؟یمنظورتون چ-    
 . دلتونزی عزشی کھ معلومھ پنیا: آرشام    
 دل من خواھرم زی بگم عزدی محض اطال بای ولنیھھ، درستھ، درست حدس زد-    

 .ثناست، حاالم اگھ سوء تفاھما برطرف شده من برم بھ کارام برسم
 نھ بھ طرف اتاقم راه ای گفت یزی آرشام چنکھی ااین توجھ بھ حضور مھتا و بدو    

 .افتادم
   

 ی آرومی بلند کردم و با صدازی می کھ بھ در اتاقم خورد سرمو از رویبا تقھ ا    
 .دییبفرما: گفتم 
 ھشتھ دکتر کی نگرانتم، تو چت شده اصال؟ ساعت نزدیلی صبا، خیخوب: مھتا    

 .ی بریتونی مگھی اومده تو دمیراحم
 ؟ی تو چرا ھنوز موندرم،یباشھ اصال حواسم نبود م-    
 .ستی برسونمت اصال حالت خوب نیخوای کار داشتم، مجبور شدم، مھی: مھتا    
 . نگران من نباشرمی مکنمی جمع ملموینھ تو برو منم وسا-    
 . اس بدهھینم  خویدی رس،یباشھ، پس مراقب باش موقع رانندگ: مھتا    
 . برو بھ سالمتزم،یباشھ عز:  زدم و گفتمیلبخند کم جون    
 . کرد و رفتی ایخداحافظ    
      

 
 . بھ در خوردی اگھی دی کھ تقھ کردمی جمع ملمویداشتم وسا    
 .دییبفرما-    
نکنھ .  چھ کار داشتنجای اگھی دنیا.  شددای در پونیدر باز شد و قامت بلند کاشف م    
 . افتاده باشھی ثنا اتفاقیبرا
 .سالم: کاشف    
  شده؟شی کاشف، ثنا طوری افتاده آقایسالم، اتفاق-    
 می خانم دکتر، ثنا خانم حالشون خوبھ، اتفاقنیآروم باش:  زد و گفتیکاشف لبخند    

 .فتادهین
 نجا؟یا... آخھ شما-    
 نیمارستانی داشتم آرشام گفت کھ ھنوز بیصوص عرض خھیمن با خودتون : کاشف    

 .نجایمنم اومدم ا
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 با من؟؟؟-    
 نم؟ی بششھی خدمتتون، مگمیبلھ، حاال م: کاشف    
 . ھول شدمدنتونی از دکمی من نیاوه، بلھ حتما، ببخش-    
 .کنمیخواھش م: کاشف    
 سفارش دو تا قھوه رو دادم نکھیبھ سمت مبل وسط اتاق رفت و نشست منم بعد ا    

 .رفتم و رو بھ روش نشستم
 ...نییخب بفرما-    
 باور ین،ولی بودداری مزاحمتون شدم، شما تموم شبو بی دونم بد موقعیم: کاشف    
 . صبر کنمتونستمی نمگھی دنیکن

  شده جناب کاشف؟ی چنی واضح تر بگشھیم-    
 ...خب ، راستش: کاشف    
 چی ھیھمون موقع در اتاق باز شد و مشت رحمن با دو تا فنجون قھوه وارد شد، ب    

 . گذاشت و رفتزی می قھوه ھا رو رویحرف
 .دیی بفرماکنمیخواھش م-    
 شدن بھ فنجونش سرشو بلند رهی خھیکاشف فنجونشو تو دستش گرفت و بعد چند ثان    

 ثنا خانم تو شرکت یعنیھھ کھ ثنا  بھ ھشت ماکیخب، راستش االن نزد: کرد و گفت
 من ی شدم کھ براشونی ای تویی ھایژگی مدت متوجھ ونی ای دارن، من توتیما فعال

 دور و برم ی با ھمھ دختراشونیا....  ودن بنی حال قابل تحسنی جذاب و در عیلیخ
 کنن، کی خودشونو بھ من نزدی کھ حاضر بودن با ھر کاریی دختراکردن،یفرق م

 خانم شاد و جذاب و البتھ ھی ھستن ییکای بشھ گفت اصالتا آمردی شانکھی با اشونی ایول
 باعث نیم و ھکننی دختره رفتار مھی ستھی کھ واقعا شای اخالقیایژگی ھستن با وبایز

 حرفا رو نیمن تموم ا.....  متفاوت باشن دمی کھ من تا بھ امروز دییشده با ھمھ دخترا
 ھر شونی ای کردم ولی خواستگارشونی از ایی جوراھیبھ خودشونم زدم و در واقع 

 از شرکت نکھی قبل اروزی دنکھی تا ارفتن،ی از جواب دادن طفره میدفعھ بھ بھانھ ا
 قانع لی و البتھ با دلی جواب منطقھی شھی ھمی بار براھی تمخارج بشن ازشون خواس

 ارن،ی بشونی جواب منفی برای منطقلی دلھیکننده بھ من بگن، بھشون گفتم کھ اگھ 
 فقط ی بھ خودم وارد بشھ ولی لطمھ بزرگدی ھرچند شاشم،ی مزاحمشون نمگھیمطمئنا د

 شی اون شرکت پو کارشون تی برامی مشکلی حتکنم،یبھ خاطر خودشون سکوت م
 .ادینم

 تا االن بھ من نکھی الی غروب گفتن، دلروزی دنکھیتا ا:  تازه کردو ادامھ دادینفس    
 .نی شما بوددادنی مینفجواب م

 ثنا ی رفتارالی حاال دلشد،یاصال متوجھ حرفاش نبودم ، چشمام ھر لحظھ گشادتر م    
 ی جملھ آخر کاشف افتادم ثنا بھ خاطر من بھ کاشف جواب منفادی ییھوی دم،یرو فھم

 داده بود آخھ چرا؟
  بده؟ی بھ خاطر من بھ شما جواب منفدی کاشف ثنا چرا بای شدم آقاجیمن واقعا گ-    
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 وقت تا آخر عمر چی کھ ھنی گفتن کھ شما با ھم قرار گذاشتشونیخب ا: کاشف    
 من مطمئنم شما ی ولن،یشی تنھا میلی خنکھی نگران شمان و ان،ی رو تنھا نذارگھیھمد

 .نی خواھرتون بشی خوشبختای خاطر مانع ازدواج نی کھ بھ انی ھستنی تر از ایمنطق
 تنھا نی مطمئن باشی طور با شما حرف زد ولنی کھ چرا ثنا ادونمیمن واقعا نم-    

 و قانعش کنمی خواھرمھ، من خودم با ثنا صحبت می خوشبختای دننی من تو ایآرزو
 ی برانیاری بفی تشرنیتونی منی شمام ھر وقت کھ خواستکنھ،ی کھ اشتباه مکنمیم

 ستم،ی نی من مانع انی داشتھ باشھ مطمئن باشا بھ شمی اگھ کھ ثنا عالقھ ا،یخواستگار
 . مثل شما ازدواج کنھیبرعکس من از خدامھ ثنا با آدم

 کردمی از شما تشکر کنم، ھمون طور کھ فکر می چ جوردونمیمن واقعا نم: کاشف    
 .نی ھستی ای منطقیلیشما آدم خ

 .کنمی من حتما امروز با ثنا صحبت مکنم،یخواھش م-    
 بعد کنمیپس خواھش م:  درآورد و بھ سمت من گرفت و گفتبشی رو از جیکارت    

 .نای منتظرتونم خانم کاردن،منیری با من تماس بگنی صحبت کردشونی با انکھیا
 .کنمی کار و منیحتما ھم-    
 . کھ مزاحمتون شدمدیبازم ممنون، ببخش: کاشف    
 کنمیخواھش م-    
 . خارج شدی کوتاھیت و با خداحافظکاشف بھ سمت در اتاق رف    
      

 
 

 ومد،ی کھ اومده بودم خونھ خواب بھ چشمم نمی بودم از موقعیاز دست ثنا عصب    
 با اون بد ی جورنی متوجھ عالقش بھ کاشف شدم انکھی بفھمم کھ چرا ثنا با اتونستمینم

 .کردیبخت رفتار م
 نکھیتا ا. خوردی مخمو مانھی داشت مثل مورالی و فکرو خزدمی قدم مییرای پذیتو    

 . در خونھ باعث شد متوجھ بشم کھ ثنا اومدهیصدا
 موقع نرفتم نی تعجب کرده کھ چرا تا انگی پارکی تونی ماشدنیحتما از د    

 قدم ھاش یصدا. کھ من خونھ نباشمادی مری قدر دنی چند وقتھ ھمش انی امارستان،یب
 .سادی کھ اومدو جلوم وادی نکشی طولشھ،ی مکی نزدیییاری کھ داره بھ پذدادینشون م

 .... ی باشمارستانی بکردمیفکر م: ثنا    
  نخوره؟ختمی کھ چشمت بھ ری کرددای عالقھ پیلی خایجالبھ، تازگ.... ھھ -    
  شده؟یزیتو معلوم ھست چتھ صبا؟ چ: ثنا    
 ثنا، تازه االن یی چشم و روی بیلیخ:  زدم و زل زدم تو چشمش و گفتمیپوزخند    

 مثل تو شده؟ ھان؟ ی کرده کھ عاشق آدمی شده؟ اون پسر بدبخت چھ گناھی چیپرسیم
 بسھ گھیِ ھان؟ د حرف بزن د؟ی پسر بدبخت داده بودلی بود کھ تحوی چفیاون اراج

 آره؟ نھ ؟ی داری از خودگذشتگیلی خیگ بیخوایمثال م.  تو خودتتیختی ریھر چ
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 تو بھ آرتان دونمی ندونھ من کھ میھر ک. یتو حماقتھ نھ از خود گذشتگجونم اسم کار 
 . نکنی بازلمی خواھشا فگھی دیکی پس واسھ من یعالقھ دار

 چھ نکھی برداشتم و بدون نگاه کردن بھ ازی میاز رو.....  خوردی زنگ ملمیموبا    
 تمام کی و از برخوردش با سرامنی پرتش کردم کف زمزنھی داره زنگ میکس

 . قسمتاش جدا شد
 رو از من ی برخوردنیسرمو باال گرفتم و منتظر بھ ثنا نگاه کردم، انتظار ھمچ    

 با تعجب داشت بھ من زدم،ی باھاش حرف مینجوری بود کھ ای بارنینداشت، خب اول
 .کردینگاه م

؟ ھھ  رو بھ توگفتھ،آرهیآرتان با تو حرف زده، نھ؟ ھمھ چ:  بھ حرف اومدنکھیتا ا    
 بھش زنگ بزن بگو حرف ثنا ھمونھ کھ کردم،ی دکش مدی بای چ جورگھی ددونمینم

 . من برمی کردی سر من خالاتویبھش گفتم،حاالم اگھ دق دل
 .و بھ سمت اتاقش راه افتاد    
      

 
 . دستاشنی گوشھ تختش نشستھ و سرش و گرفتھ بدمیدر اتاقشو باز کردم د    
 .نھام بزار صبا تکنمیخواھش م: ثنا    
 .خوامی تو رو می من خوبیِ بشھ؟ ھان؟ د آخھ لعنتیتنھات بزارم کھ چ-    
 تونمی بھ خدا نمی ولدونم،ی مدونم،یم:  گفتدیلرزی کھ صداش از بغض میدرحال    

 نی تو، ما ھمیی با دور شدنمون از ھم با تنھاھیترکت کنم صبا، ازدواج من مساو
 برام ای کھ تو دنی تونم تنھا کسی اون وقت من چ طور ممی رو نداریچکی ھشمیجور

  چھ طور؟ن؟ بزارم برم، ھای سادگنیمونده رو بھ ھم
 من، خواھر زیآخھ عز: کنارش رو تخت نشستم و سرشو در آغوش گرفتم و گفتم    

 با ازدواجت منو ترک یکنی چرا فکر م؟یکنی کھ مھیی چھ فکرانیمن، ھمھ کسم، ا
 دور و نی ھممیریگی مطمئن باش از آق دوماد قول م؟ی کجا بریخوای مگھ م،یکنیم

 اصال یتازشم فکر کرد. نجای ایای می اون وقت تو ھر موقع خواستنی کنیبرا زندگ
 نی دختر تنھا تو خونھ بھ اھی ھر وقت من شب کارم ، تو ی جورنیصالحھ ھم

 ھمش دل نگرونم نکنھ مارستانی کھ تو بیی آره؟ نھ بھ خدا چ شبا؟ی تنھا بمونیدرندشت
 ای تو اون دنتونمی بزنھ، اون موقع من چ طور مبی بھت آسادی بی کسی وقت دزدھی

حاال پاشو برو :  رو موھاش نشوندم و گفتمی بابا رو بدم، ھان؟ بوسھ امانجواب ما
 فنجون قھوه ھی تا االن فقط روزی بخورم از دی چھیدست و صورتت و بشور، منم 

 ... مارستانی برم بدیخوردم بعدشم کھ با
 کھ یی تو شباگھ،ی دشھی تو می وضعم برانیخب ھم: ثنا صورتشو باال آورد و گفت    

 ؟ی چھ کار کنیخوای رو میروزش سر کار
 نی افتمی کنم کھ شب کار بی جا بھ جا مفتاموی شبا شتی نداره اکثریواسھ من کار-    

 . بھترهیجور
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 . صبارهیگیبازم دلم آروم نم: ثنا    
 زنگ بزنم ی دلم، حاال اگھ اجازه بدزی عزیشیمطمئن باش با آرتان خوشبخت م-    
 دوماد قلبشون اومد تو تنبونشون تا االن، ثنا فقط بھم بگو واقعا آتارنو دوست یآقا

 ؟یدار
 یلبخند.  بعلھ خواھر خانم ما ھم عاشق شدهدمی کھ بھم کرد فھمی اینگاه خجالت    

 تا تلف رمی تماس بگشھی عاشق پی آقانی خب تو برو تا منم با ایلیخ: بھش زدم و گفتم
 .نشده بدبخت

      
 کارت آرتان فمویمنم رفتم سر ک. اومد و از اتاقش خارج شدرونیثنا آروم از بغلم ب    

 نھ دمی نھ کھ دای سر ھم کنم لموی موبای ھاکھی تونم تی منمیو درآوردم، بعدشم رفتم بب
 بعدشم می قبلی کارتمو درآوردم و انداختم تو گوشمی شده بود، س داغون داغونریخ

 . بوق جواب دادنی دوماب. شماره آرتانو گرفتم
 .دییبفرما-    
 . کاشف ، صبا ھستمیسالم، آقا -    
 ن؟ی حرف زدن؟ی صبا خانم، خوب ھستنییِا شما -    
 دست خودشھ اگھ ثنا واقعا شی بقگھی کردم کھ نگران من نباشھ، دشیبلھ، راض -    

 . ندارمیشما رو دوست داشتھ باشھ من کھ حرف
 .کنمی خواھرتونو خوش بخت منیواقعا ممنونم صبا خانم، مطمئن باش -    
 .دوارمیام -    
 ؟ی واسھ مراسم خواستگارمی خدمت برسمیتونی میخب ما ک -    
 .نیاری بفی تشرنیشما ھر وقت کھ دوست داشت -    
 م؟یشی پنج شنبھ شب مزاحم مستی نیپس اگھ مشکل -    
 .نی مراحمکنمیخواھش م -    
 .بازم تشکر و شب خوش -    
 .خدانگھدار -    
 دم،ی گاز دی کھ غرق در فکر بود جلوی رفتم و ثنا رو در حالنییاز پلھ ھا پا    

 . زدمو بھ طرفش رفتمیلبخند
 .جزغالھ شدن بدبختا-    
 کھ دستش خورد بھ بدنھ رهی رفت تابھ رو بگعی بھ خودش اومد و سریی ھوھیثنا     

 . رفت ھواغشیتابھ و ج
 نی جا بشنی چ کار کرد با خودش، ھمنی دستتو، ببنمی دختر، بده ببیکنی کار میچ-    

 . واست ببندمشارمی رو بھی اولیبرم جعبھ کمک ھا
 و با باند مخصوص دمیمال یدستشو تو دستم گرفتم و آروم پمادو رو قسمت سوختگ    

 . بستمشیسوختگ
 .ھی سطحیلی خشینگران نباش سوختگ-    
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 ...صبا: ثنا    
 ھوم؟-    
 ....  قرمزهیلی چشمات خ؟یدیتو اصال امروز خواب: ثنا    
 ساعتھ ٢٨ کھی اومد، نزدی سرکار مگھ خواب بھ چشمم می کارنیری با شرینھ خ-    

 .مارستانی برم بدی حاالم کھ بادم،ینخواب
 .ی نخوردروزی کھ از دمیی ، غذای خستھ ایلی خی نرشھیم: ثنا    
 . بودمارستانی بی زنگ خورد، شماره لمیھمون لحظھ موبا    
 بلھ؟-    
 نی خودتونو برسونعی خانم دکتر سرن،یسالم خانم دکتر، خدا رو شکر جواب داد -    

 مارستان؟یب
  افتاده؟یچرا؟ اتفاق -    
 دکتر مجدم از دستتون ست،ی اصال خوب نضاتونی از مریکیبلھ خانم دکتر حال  -    
 دی کردن و گفتن حتما بانھی معاضوی مرن،خودشونیستی کھ در دسترس ننی عصبانیلیخ
 .ستی امشب نی اگھی دفتی پزشک شن،یای بعی عمل بشھ، خواھشا سرگھی ساعت دھیتا 

 .رسونمی خودمو منی آماده کنضوی خب مراریبس -    
 .چشم، حتما، خدانگھدار -    
 ، زمی عزدیببخش:  کرد گفتمی رو قطع کردم و رو بھ ثنا کھ نگران نگاھم میگوش    

 برم، و بھ سمت اتاقم دی عمل بشھ من بادی حتما باسی اصال خوب نمارای از بیکیحال 
 .راه افتادم تا لباسمو عوض کنم

 تو ی بھ جاگھی دیکی شھیخب نم:  اومد تو اتاق گفتثنا ھمون طور کھ پشت سر من    
 درستھ ی جورنی اصال ا،ی کھ نخوردمیی غذا،یدی ھمھ وقتھ نخوابنیعمل کنھ، تو ا

  بدن دستت؟ماروی بھیجون 
 نیمن بھ ا:  شدم گفتمی برداشتم و داشتم از اتاق خارج مچمویی طور کھ سونیھم    

 .انیاستراحت کن، پنج شنبھ شب م عادت کردم، درارو قفل کن، خوبم تیوضع
 .رونی بپرسھ و بھ سرعت از در زدم بیزی مھلت ندادم ثنا چگھیو د    
      
  چھ طوره؟ماری بتی وضعنمی رسوندم تا ببی پرستارستگاهی خودمو بھ اعیسر    
 سالم خانم دکتر: یحاتم    
 ن؟ی اتاق عمل؟ عکس و نوار قلب گرفتنی منتقل کردماروی بد،یسالم، خستھ نباش-    
 . اتاق عملدی خودتونو برسونعیبلھ خانم دکتر، کارا انجام شده فقط شما سر:یحاتم    
 . خباریبس-    
 .نی آوردفیبھ بھ خانم دکتر، چ عجب باالخره تشر: آرشام    
 درھم و دست بھ ی با اخمادمی برگشتم طرفش کھ دعی آرشام سری صدادنیبا شن    
 .کنھی داره بھ من نگاه منھیس

 . دکتری واجب بود آقایلیکارم خ-    



 29 

 شما دیکنی فکر نمن،یدادی کھ جواب نملتونمی موبامار؟ی بھیواجب تر از جون : آرشام    
 .نی بودفتمی اونم امشب کھ شنیمسئول

 کارم واقعا واجب بود، االنم بھتره نی مطمئن باشی ولدونمی رو منایبلھ من ھمھ ا-    
 .رنکنمی دنای اشترازیب

 کاکائو ھی ی و از جا شکالتزی انداختم رو مفمویو با سرعت بھ طرف اتاقم رفتم، ک    
 منتظرم یمی و نعیادتی وارد اتاق عمل شدم، سعیخوردم، مطمئنم فشارم افتاده، سر

 . بودنسادهیاونجا وا
 .نیاالخره اومد خانم دکتر بیوا: یادتیس    
 : گفتمدمی پوشی لباس مخصوصو میمی کھ بھ کمک نعیدر حال    
 َدکتر مجد آمادن؟    
 کار ی وسطانی خودتون عمل و شروع کننی گفتن حاال کھ شما اومدشونیا: یادتیس    

 .زننیبھمون سر م
 ی مھمنی عمل بھ اتونمی می اوضاع چھ جورنی افتاد من آخھ با اشتری خدا فشارم بای    

 . خودت کمکم کن جون جوون مردم دست منھایرو انجام بدم،خدا
  خانم دکترمیبر: یمینع    
 .میبر-    
      
 کار مونده، ی کھ عمل شروع شده و ھنوز کلھی ساعتنی سومقایسرمو بلند کردم، دق    

 درشت عرق کھ ی گردن منھ، دونھ ھای اصلفھی خب وظیچند تا از ھمکارا ھستن ول
 .کنمی رو حس مشھی میصورتم جاراز 
 حالتون خوبھ خانم دکتر؟:  و گفتدی کشمیشونی دستمالو بھ پیکاظم    
 .کردمی دستمو حس مفیفقط سرمو تکون دادم، لرزش خف    
 گذشت و آرشام ھنوزم بھمون سر نزده بود، منم حالم بدتر شده بود گمی ساعت دھی    
 .و ادامھ دادم وسط عمل جا بزنم، کارمتونستمی نمیول

کرده، شوک اول وارد ) Arrest(  بلند شد، خانم دکتر ارستیدی سعغی جیصدا    
 . نشد،ی نداشت، شوک بعددهی بود،فاتری قوی شوک بعدماربرنگشت،یشد، ب

 . ندارهدهیخانم دکتر فا: یدیسع    
 جوونھ، یلی خکنمی خواھش مایبده من اون دستگاھو، خدا:  گفتمی بلندیبا صدا    

 .شوکو وارد کردم
 .برگشت، خانم دکتر برگشت: یدیسع    
 ادامھ گھی ساعت دمی شکرت، عمل حدود نای آزاد کردم،خدای بلندینفسمو با صدا    

 . کرددایپ
 دهی دو روز نھ خوابنی داشتم، ایدی شدجھی سرگرونی از اتاق عمل اومدم بیوقت    

فقط . تحمل کرده بودممیادی زیفشار عصب خورده بودم،ی درست و حسابیبودم نھ غذا
 ............ . واوردمی طاقت نگھی دی در اتاقم، ولیخودمو رسوندم جلو
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 :آرشام    
 قول داده بودم نکھی چرا با ادونمیاز اتاق عمل خبر گرفتم کھ عمل تموم شده، نم    

 صبا رو مجازات کنم بھ خاطر خواستمیبھشون سر بزنم اصال نرفتم اونجا، مثال م
 صورتش زرد زرد بود ، با رهی لحظم از جلو چشمم کنار نمھی چھرش ی ولرشیتاخ

 نگران ی چرا ولدونمی بود، نمدهی نخواباعت سنی و سرخ شده، انگار چندحالی بیچشما
 دمی نمتی اھمگھی دزی چچی کھ بھ جز کار بھ ھی بود منبی خودمم عجیشده بودم برا

 و راه افتادم بھ سمت اتاقش، از ارمی نتونستم طاقت بی دختر، لعنتنیاطر احاال بھ خ
 نداشت، تعادل  سمت اتاقش انگار کھ اصالرفتی مواری بھ دھی کھ داشت با تکدمیدور د

 دفعھ دستش و ھی ی جلو در اتاقش ولدی تو سالن نبود بھ سمتش راه افتادم رسمیکس
 خودمو رسوندم طرفش و کامال در عی کھ سرکردیگرفت سمت سرشو داشت سقوط م
 نداشتم، صبا ی اصال اوضاع مناسبنکھی با ادی تپیآغوشم فرود اومد، قلبم بھ شدت م

 . چشم ازش بردارمتونستمی نمیول  تو آغوشم افتاده بودھوشیب
 . مھتا بھ خودم اومدمغی جیبا صدا    
  دکتر، صبا چش شد ؟ی شده آقای خاک بر سرم، چیوااا: مھتا    
 دکتر خواھش یآقا:  خودشو بھ ما رسوند، در اتاق صبا رو باز کرد و گفتعیسر    

 گج شده، حتما نھوی براش رنگش عرمی رو تخت، بمنجای ادی صبا رو بزارکنمیم
 .گھی دنی دکتر بجنبیفشارش افتاده ، آقا

 .رو بده بھ مندستگاه فشا: صبا رو آروم رو تخت گذاشتم و بھ مھتا گفتم    
 بردارم، دی و سففی چشم از اون پوست لطقھی دقھی تونستمی زد باال، نمناشویمھتا آست    

 . بودنیی پایلیفشارشو گرفتم خ
 . بجنب دخترن،یاری سرم بھی عی پنج رو ھشت، سرنھ،یی پایلیخ-    
 . گفت و بھ سرعت دور شدیمھتا چشم    
 ی چھره چنی ادونمیتا مھتا برگرده دستش و گرفتم و زل زدم بھ چھره زردش، نم    

 .کردی مجذوب خودش می جورنیداشت کھ منو ا
      

 
 :صبا    
 بودم ، جی دستم چشمامو باز کردم، مھتا و ثنا باال سرم بودن، گی تویبا سوزش    
 . بودمدهی خوابنجای ای شده بود و من کی چدونمینم
 نمیخب بفرما ثنا جون ا:  گفتکردی جدا مھی رو از پایمھتا ھمون طور کھ سرم خال    

 .صبا سالم سالم، گفتم کھ فقط افت فشار داشت
 حرست دادم یلی صبا جونم خدیببخش: ثنا اشکاشو پاک کرد ودستمو گرفت و گفت    

 ؟ی خواھری خوب،ی شدینجوریبھ خاطر من ا
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 .وبمخ:  زدم و گفتمیلبخند آروم    
 صبا شش ساعت تمومھ یدی رو، نترکای ھندلمی فنی انیخوبھ خوبھ جمع کن: مھتا    

 .یخواب
بعلھ اگھ منم مثل شما :  دادم و رو بھ مھتا گفتمنیی دستمو پانیاز جام بلند شدم و آست    
 االن راحت کردمی ، استراحت مکردمی دو در ممارستانوی بی جونو داشتم ھروانیس

 حاال ساعت چنده؟. بودم
 جا ھی روانی بار با سھی حاال من ت،ی تربیب:  نثار بازوم کرد و گفتیمھتا مشت    

 .ساعتم نھ صبحھ. رفتما
 .دمی بھ اتاق نرسادمھی ، تا اونجا کھ نجای منو آورد ایآھان ، حاال ک-    
گھ بگم شاخات قشنگ  صبا ایوا:  شد بھم و گفترهی خطونشی شیمھتا با چشما    

 ،شنیسبز م
  درستھ؟میامممم، مستر آنتا....  من حدس بزنم سایوا: ثنا     
 کھ بچشو بغل ی تو بغلش گرفتھ بود انگاری چھ جوری تو خال، اگھ بدونیزد: مھتا    

 .گرفتھ
 . خندهریبعد ھر دو زدن ز    
غل کنھ، اگھ بھ اون بود  آرشام منو بشھی ھر دو تون، من کھ باورم نمنیریحناق بگ-    

 .رمی ھمون جا بمکردیولم م
 جون صبا خود خودش بود انقده یول:  شل بود گفتششی کھ ھنوز نیمھتا در حال    

 .دیکشی سر من بدبخت داد میھول کرده بود ھ
 قسم ی مھتا جون منو کھ الکی کنھ، ولی کارنی باور کنم آرشام ھمچتونستمیاصال نم    
 .خوردینم

 .ی استراحت کنیکمی دی خونھ، بامیخب صبا جون بر: ثنا بھ خودم اومدمیبا صدا    
 . کھدمشی سر بزنم بعد عمل ندھی مارمینھ من خوبم بھتره برم بھ ب-    
 یکاوری حالش خوب خوبھ دو ساعت بعد عمل تو رمارتیالزم نکرده، ب: مھتا    

 ذره بھ ھی تو برو خونھ ھ،یلش عالاالنم حا....  کرد تشیزی ویبھوش اومد دکتر راحم
 ؟یستیخودت برس مگھ شب کار ن

 .باشھ-    
      
 چھ طور شدم؟؟؟: ثنا    
 فوق العاده ی مشکدی اون کت و شلوار خوش دوخت سفی بھش انداختم ، توینگاھ    

 . دخترونھشی آراھیشده بود، موھاشم ساده بستھ بود با 
 ده؟؟؟ی دی کی خوشگلنی عروس بھ ا،یعاااااال-    
 . تنھات بذارمی راحتنی بھ اتونمیھنوزم استرس دارم صبا، نم: ثنا    
 و چھار ساعتھ ستی مطمئن باش ب؟یذاری گفتھ تو منو تنھا می من کزیآخھ عز-    

 . کردهدیی آقا آرتانو تانی کرده و از ھمھ لحاظ اقی تحقی حسابیعی شفی بعدشم آقاشتم،یپ
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 ...آخھ: ثنا    
 درستھ؟ م،ی موضوع مفصل صحبت کردنی نگو، ما قبال درباره ایچیھ! شیھ-    

 .شتی پامی تا منم آماده شم بومدنی تا ننی رو بچاینیریاالنم برو اون ش
 . از اتاقم خارج شدی حرفچی بھم دوخت و بدون ھنشویثنا نگاه غمگ    
 ھی شدم، نھی آی و مشغول برانداز کردن خودم جلودمی رو لبام کشممیرژ لب سرخاب    

 از جلو شھی راستھ، موھامو مثل ھمی بھ ھمراه شلوار مشکیبلوز سھ ربع کرم قھوه ا
 . داشتم، بھ نظر خودم کھ خوب بودممی مالشی آراھی تو صورتم و ختمیفرق کج ر

 ثنا در چھ حالھ، نمی حرکت کردم تا ببییرای گرفتم و بھ سمت پذنھینگامو از آ    
 . بھ صدا در اومدفونی پلھ ھا بودم کھ آیوسطا

 .خاک بر سرم اومدم:  اومد و گفترونی از آشپزخونھ بیثنا با دستپاچگ    
 . در باز کنمرمیآروم باش دختر، من م-    
 جلو در تا ازشون استقبال میبعدشم ھمراه ثنا رفت.  رفتم و در و زدمفونیبھ سمت آ    
 جلو ساختمون ی پوش در حال باال اومدن از پلھ ھاکی دو مرد شقھیبعد چند دق. میکن

 . گفتمفشردی کھ دستمو تو دستش میدر حال. بودن، اول آرشام جلو اومد
 .دیی بفرمان،یسالم ، خوش اومد-    
 .متشکرم: آرشام    
 خجالت یآرتان ھم جلو اومد و دستمو فشرد و اون ھم با کم. و بھ سمت ثنا رفت    

 .ثنا رفتتشکر کرد و بھ سمت 
      

 
 رونی گذاشتھ بود از آشپزخونھ بی اشھی کھ دست گلو داخل گلدون شیثنا درحال    

 . کنار من گذاشت و رو مبل تک نفره کنارم نشستی عسلیاومد و گلدونو رو
 نکھی سکوتو بشکنھ تا اخواستی نمی تو فضا حاکم بود و انگار کسینیجو سنگ    

 :رو کرد بھ من و گفت.آرشام بھ حرف اومد
 ی ولنی ھم ھستھی شبیلی جالبھ، آرتان برام گفتھ بود کھ شما و خواھرتون خیلیخ    

 .نی نفرھی انگار کھ ھر دو ن،ی باشھی حد شبنی تا اکردمی فکر نمگھید
 .می روح در دو بدنھی طورم ھست، منو ثنا نیھم-    
 نتونی بتونیکی باالخره با ازدواج ن؟ی رو تحمل کنیور دنیتونیپس چطور م: آرشام    

 .فتھیفاصلھ م
 زود ای ری اتفاق دنیباالخره ا.  فاصلھ ھمش در ظاھرهنی ای ولن،یگیشما درست م-    
 .می وقف بددی جدطی خودمون و با شرادی و ما ھم بافتادی ممونیکی یبرا
 ھ؟ی نظرتون درباره آرتان چد،ی کشنجایخب حاال کھ بحث بھ ا: آرشام    
 ی ولکنمی مدیی و من کامال آقا آرتانو تام،ی انجام دادقاتمونویخب راستش ما تحق-    

 ی برامی اگھی دیزای چی بده ، باالخره بھ جز مسائل ماددی رو خود ثنا باییجواب نھا
 .گھی الزمھ دیشروع زندگ
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 وجود نداره، ی کمبودچیشکر ھ بگم خدا رو دی کھ بایاز لحاظ مسائل ماد: آرتان    
 وجود نداره، از یتی محدودچی بگم ھدی در کل بانی خونھ، ماشمارستان،یشرکت، سھام ب

 اعتراف کنم کھ از تمام دی من بام،ی شروع زندگی براھیلحاظ عشق و احساس اول
 .وجودم عاشق ثنام

 نباشھ آرتان و ثنا چند لحظھ با ی ثنا خانم؟ البتھ اگھ مشکلھیخب نظر شما چ: آرشام    
 .رنی رو خودشون بگیی نھامیھم خلوت کنن تا تصم

 . کنییالبتھ، ثنا جان آقا آرتانو راھنما-    
 .ثنا ھم بلند شد و بھ سمت باغ بھ راه افتاد و آرتانم ھمراھش رفت    
ام خانو  آرشنی ایکمی گرفتم میپس تصم. انی بنای خدا حاال من چھ کار کنم تا اای    
 نی کھ ھمون اول درآورده بودش بھ ھمراه شلوار جیکت اسپرت مشک:  کنمزیآنال

 برگردونده بود، موھاشو ساده ناشوی کھ بعد درآوردن کتش آستی طوسرھنی و پیمشک
 ییخدا. کرده بودی تلخشو رو خودش خالادکلن  عالمھھی شھیباال زده بود و مثل ھم

 . خوش پوش بودیلیخ
 . زل زده بودم بھشعی ضایلی خدمیھ بھ خودم اومدم و فھمبا صداش ک    
  اومده خانم دکتر؟شی پیمشکل: آرشام    
نھ، : ندم و منکر بشمیریی کردم لحنمو تغی سعی ھول کرده بودم ولیلی کھ خنیبا ا    

 . شدهیزیمگھ چ
 بحثو گھی زدنش بشم ددی منکر دخواستمی بود مدهیاونم کھ از من باھوش تر فھم    

 .دمتی ندگھی حالت بھتره بعد اون عمل دی گفتم، راسی جورنی ھمر،یخ: ادامھ نداد
 بگھ من بغلت کردم و توقع خوادی خدا دست گذاشت رو نقطھ حساس مثال االن مای    

 جونمو نجات گھ،ی انصاف بھ خرج بدم دیکمی دی خب منم بایداره ازش تشکر کنم ول
 .داد
 من ی شدم، راستی اون جورادی زیروزم بھ خاطر فشار کارممنونم، خوبم، اون -    

 .نی تشکر بھ شما بدھکارم، واقعا ممنونم کھ منو تا اتاقم بردھی
      
 :آرشام    
 بی واقعا عجکرد،ی خود صبا بود کھ داشت از من تشکر منیواقعا تعجب کردم، ا    

 . دختر مغرورنی کار از انیبود ا
 . کردی جور حکم منی ای انسانفھی وظکنم،یخواھش م-    
 اون جور ری تو چند سال اخی کھ حرفم کامال دروغھ آخھ من کدونستمی خودم میول    

 ی داشتم ولماری ھمھ بنی دخترو بغل کردم و بعدشم اون ھمھ نگران حالش شدم، من اھی
و  لحظم نشده کھ بھ اون اتفاق ھیاز اون موقعم .  ھول نکرده بودمی وقت اون جورچیھ

 لحظم نتونستم چشمامو ازش بردارم، ھی اومدم یاز وقت تپش قلب فکر نکنم، امشبم کھ
 تحمل کنم از جام بلند طوی اون محتونستمی نمگھی داغ کردم، دی چم شده ، حسابدونمینم

 . بکشمگاری سدی برم تو تراس، باشھیم: شدم و گفتم
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 . کنمتونیی راھنمادیالبتھ، بزار: صبا    
 .رمی خودم مستیم ننھ، الز-    
 دادم ، ھیبھ سمت تراس رفتم و درم پشت سرم بستم، دستامو بھ لبھ نرده ھا تک    

 دختر جلو چشمم سبز نی اری بازم تصوی لعنتدم،ی کشقی نفس عمھیچشمامو بستم و 
 ی از تویکی شلوارم درآوردم و بی جی از تولموی دان ھگاری رنگ سیبستھ آب. شد

 ی دودشو خارج کردم، سعدموی کشیقیمبستھ درآوردم با فندک روشنش کردم، پک ع
 نی اولی افتادم کھ برای موقعادی شد،ی نمی کنم، ولی خالیزی ذھنمو از ھر چکردمیم

 چشماش زل زد تو ی طوفانیای آسانسور کھ با دری برخوردمون جلودمش،یبار د
 نی کھ ادمی اومد تو اتاقم و من فھمیچشمم و گفت کھ من مقصر بودم، روز بعدش وقت

 بھ جز ی اگھی اگھ ھر کس دکرد،ی مفی ازش تعری حسابیعی شفی کھ آقاھیدکتر ھمون
 اون روز نتونستم، نگھش ی ولرونی بکردمیصبا بود بدون برو برگرد از اتاقم پرتش م

 گفتم کھ نمراتت بدک نبود و اون داشت ی کردم وقتفی و چقدر کدمیداشتم و کاراشم د
 ی روزاادی.  نفر اول کالجش بودی حتدی کھ شادونستمی خودم می ولخورد،یحرص م

 ھمھ کارا فشی ظری کھ چھ جور با اون دستامی کھ با ھم داشتی عملنی افتادم،اولیبعد
 ی کھ خودش داشت پنچری بعدی روزای حتای داد، ی انجام میرو با مھارت خاص

 چرا اون روز اون طور باھاش حرف دونمی آشغال، نمی و اون پسراگرفتی منشویماش
 ی عصبانی حسابی ولنداختی بھ اون پسرا نممی نگاھمی نی صبا حتدونستمی کھ ممن،زدم

 یی جوراھی با طرف حرف زد، ی کھ گرفت و اون جوریشده بودم خصوصا بعد تماس
 تکرار شده ھی قضنی رستورانم ای تونکھیمطمئن بودم دوست پسرشھ، خصوصا بعد ا

 ھمش سوء تفاھم بوده و با ثنا کھ  گفتمارستانی بی چند روز قبل توی وقتیبود ول
 کھ اون ی شدم وقتیچقدر از دست خودم عصبان. دمی کشقی نفس عمھی....  زدهیحرف م
 بود و چشماش سرخ بود، مجبورش دهی چھ طور رنگ و روش پردمیدی منکھیشب با ا

 ی خصوصا بعدش کھ اون جوررهی بھ عھده بگیی اون عمل سختو تنھاتیلکردم مسئو
 .بود حالش بد شده

 ی بھ سمت در تراس برگشتم، صدازدی کھ داشت اسممو صدا می کسیباصدا    
 بھش انداختم و ی بود، نگاه کوتاھدهی کششی طور منو بھ آتنیخودش بود، ھمون کھ ا

 .امیگفتم کھ االن م
 . و بھ سمت داخل خونھ بھ راه افتادمدمی کشقی نفس عمھی نویی پرت کردم پاگارویس    
      

 
 

 :صبا    
 اون کارو کرده بود شی انسانفھی گفت بھ خاطر وظنکھی از ای چرا ولدونمینم    

 .ناراحت شدم و سکوت کردم
 . بکشمگاری سدی برم تو تراس، باشھیم: آرشام    
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 ..... باشھگاری کھ اھل سکردمیر نم تعجب کردم، اصال فکیلیخ    
 . کنمتونیی راھنمادیالبتھ، بزار-    
 .رمی خودم مستینھ، الزم ن: آرشام    
 و چشمامو بستم و بھ دمی کشیقینفس عم. و بھ سمت تراس رفت و درو محکم بست    

 و ی مشکلھی دو تا تری کھ جلو چشمم نقش بست تصویزی چنی اولی کردم ولھیمبل تک
 کھ چرا دمی فھمی کھ مشاممو پر کرده بود، اصال نمی عطر تلخینافذ بود و بو

 دی دغدغم بانی کھ االن بزرگتریحال  درامی برونی لحظم از فکرش بھی تونستمینم
 اتفاق افتاده بود تا االن مثل دارمونی دنی کھ از اولییھمھ ماجراھا. بودی ثنا میخوشبخت

 گرفت،ی از جلو چشمام عبور کردن و تپش قلبم بود کھ ھر لحظھ اوج میینمای سلمی فھی
 ھمون ت چھ مددونمینم....  ی و دوست داشتنبی بود ، عجبی حاالت برام عجنیا

 . ثنا بھ خودم اومدمی در افکارم غرق بودم کھ با صدایجور
  آقا آرشام کجا رفتن؟گمیصبا با توام م: ثنا    
 رمی بکشن من مگاری تراس سی دکتر رفتن توی آقایعنی آرشام زهیھان، چ-    

 .صداشون کنم
 جور تو نی ھمگاری داده بھ نرده ھا و سھی کھ دستاشو تکدمیدر تراسو باز کردم د    

 . تو فکر بودی معلوم بود حسابسوزهیدستش م
 . ، آقا آرتان و ثنا اومدننیای دکتر، نمیآقا-    
 .امیاالن م:  بھم انداخت و گفتی مکث بھ طرفم برگشت ، نگاه کوتاھیبا لحظھ ا    
 ی رو بھ روی خجالتیکمی شاد و ی ھاافھی برگشتم ثنا و آرتان ھر دو با قییرایبھ پذ    

 نشستم ھمون لحظھ آرشامم شی مبل کناریبھ سمت ثنا رفتم و رو. ھم نشستھ بودن
 .اومد و با فاصلھ کنار آرتان نشست

 ھ؟ی چشھی عاشق پی آقانیخب، عروس خانم نظرتون درباره ا: آرشام    
 . ندارمیمن حرف:  انداخت و گفتنییثنا سرشو پا    
پس مبارکھ، خب اگھ :  وارد کرد و گفتیآرشام با دست بھ کمر آرتان ضربھ ا    

 .میری بگمی ھم تصمزای چھی بقی االن برانی ھمنی موافقیھمگ
 .ستی نیافق باشن مشکلاگھ آقا آرتان و ثنا مو-    
 . خوبھیلی خی جورنیاتفاقا ا: آرتان    
 و شما؟: آرشام ثنا رو مخاطب قرار داد و گفت    
 .منم موافقم: ثنا    
 ھ؟ی چھی خب نظرتون درباره مھراریبس: آرشام    
 نداره ھر جور خودتون صالح یتی اھمنی من کوچکتری برایمسائل ماد: ثنا    
 .نیبدون
 ھ؟ی تولد چخیخب نظرتون درباره تار: آرتان    
 .ادی خوشم نمادی زھی من اصال از مھراده،ی زیلی خنینھ ا: ثنا    
  خانم دکتر؟ھیخب نظر شما چ: آرشام    
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 ی تولد گل رز و مقدار کمخیخب ثنا عاشق گل رز قرمزه، بھ اندازه ھمون تار-    
 مثال اندازه سنش سکھ چھ طوره؟

 ارزش نای از اشتری بیلی صبا خانم، ثنا واسھ من خشھی کھ نمی جورنیا :آرتان    
 .داره
 . بودمی تصمنی من با خواھرم موافقم، بھتریول: ثنا    
ِ دارم متعلق بھ تو، منم موافقم، ی ھنوزم معتقدم کمھ اصال من ھر چنکھیبا ا: آرتان    

  داداش؟ھینظر تو چ
 ن؟ی گرفتیمی تصمی عقد و عروسخی خب درباره تارھ،یبھ نظر منم عال: آرشام    
 ماه عقد و ری تی توگھی ماه دھی تا می گرفتمیخب راستش من و ثنا تصم:آرتان    

 .میدی انجام ملوی وسادی خونھ و خری با ھم انجام بشھ، تا اون موقعم کارایعروس
 .ستی نی حرفن،یحاال کھ ھر دو موافق: آرشام    
  صبا خانم؟ھیچنظر شما : آرتان    
 .می کنلی رو تکمھیزی جھمیتونی تا اون موقعم مھ،یعال-    
 .شی و آزمادای دنبال خرنیفتیخوبھ پس از فردا ب: آرشام رو کرد بھ آرتانو گفت    
      
 ؟یکنی مخالفت میتو رو خدا صبا، چرا ھ: ثنا    
 ن،ی جاھلن،ی تو و آرتان سر خر بشم، شما دو تا جوونشی پامی من، من بزیآخھ عز-    

 منو بھ عنوان ن،ی مثبت ھجده انجام بدی کارانی و خواستمی اومدنیتازه نامزد کرده ا
 ن؟ی ببرنیخوایناظر م

 مثبت ی کارای صبا، آخھ کوه جای منحرفیلیخ:  کوبوند تو کلمو گفتیکیثنا با     
 .ادی کھ آرشامم قراره بیستیم فقط تو ن بعدشخواد،ی مخصوص می جانایھجدھھ، ا

باشھ، پس من :ارمی آرشامم ھمراھمشونھ نتونستم نھ بنکھی ادنی چرا با فھمدونمینم    
 . شمداری بخوابم کھ بتونم صبح زود برمیم

 یگفتی منویفدات شم، خب ھمون اول ھم:  رو گونم کاشت و گفتیثنا ماچ آبدار    
 دنبالمون، برو خوب انی قراره بمی ساعت شش و نگھ،ی دیدادی منو حرص نمنقدهیا

 .یبخواب
 لحظم کی بخوابم ، تونستمی خواب خوش، اصال مگھ می از لحظھ اغی دریول    

 آرشام جلو چشمم بود و دوست داشتم صبح بشھ تا ھر چھ ریآرامش نداشتم ھمش تصو
 دنشیال واسھ د آرشامو نداشتم حادنی کھ چشم دی شده بودم، منوونھی دنمش،یزودتر بب

 کردمی حس می بودمشا ولدهیمارستان دی تو بروزی سرم دری خکردم،ی میلحظھ شمار
 .... قرن دل تنگشمھیبھ اندازه 

 دهی ساعت خوابھی بھ اندازه دی شدم، کل شبو شاداریصبح بھ زور ثنا از خواب ب    
ھ آماده شدن  با سرعت جت شروع بنمی افتاد قراره آرشامو ببادمی کھ نی ھمیبودم ول

 مانتو سبز ھی.  باز بمونھی انگورلیکردم کھ البتھ باعث شد دھن ثنا بھ اندازه گور
 ی سر کردم و کتونی رنگی ، شال مشکی مشکیکش  اسپرت بھ ھمراه شلواریارتش
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 پر کرده بود یدنی و نوشی کھ ثنا از انواع خوراکموی پام کردم و کولھ پشتممی مشکیھا
با .  اومدننکھی تا امی منتظرشون شدقھی جلو در حدود سھ دقمیبرداشتم و ھمراه ثنا رفت

 کنن، یلمونو جا گذاری شدن تا وساادهی پنی آرشام اومده بودن، ھر دو از ماشنیماش
 دی سفشرتی ھمراه تیخی نی شلوار جھی زده بودن، آرتان می دختر کشیپایاووووه چھ ت

 . ھمرنگش تنش بودی و کتونشرتی با تی سرمھ انی آرشامم ج،ی آبدیف سیایو کتون
 .میمنو ثنا ھر دو سالم کرد    
 . خانماریسالم صبح بخ: آرتان    
 .و آرشامم تنھا بھ تکون دادن سرش اکتفا کرد    
صبا جان اگھ :  کھ آرتان رو کرد بھ منو گفتمینی تا بشمی راه افتادنیبھ سمت ماش    

 .نی نداره شما جلو بشیاشکال
 و نگران قلبم بودم کھ کردی بھ آرشامو تحمل نمیکی ھمھ نزدنی اصال دلم انکھیبا ا    

 کل راه یتو. نمی بھ خاطر ثنا و آرتان مجبور شدم برم جلو بشی ولرونیبزنھ از دھنم ب
 ختھی در آمگارشی بوش با سی عطر تلخ آرشامو کھ ھر از چند گاھقی عمیبا نفسا

 زل زده بود بھ جاده و شیشگی ھمتی با ھمون جدرشاممآ. ھا فرستادمھیو بھ ر شدیم
 سکوتو بشکونن ی با خنده و شوخکردنی می سعی ثنا و آرتان ھی ولکرد،ی میرانندگ

 نکھیتا ا. دادی نشون نمی واکنشچی آرشام ھی ولکردمی می باھاشون ھمکاریمنم گاھ
آرشامم کھ بدون  ، گذاشت، ثنا وآرتان کھ حتما رفتن تو فاز الومی آھنگ مالھیآرشام 

 بھ من کھ مثال کنارش نشستھ بودم زل زده بود بھ جاده، منم ی توجھنیکوچکتر
 . خوابم بردی کدمی و نفھممی دادم بھ صندلھیچشمامو بستم و سرمو تک

      
 
 
 

 خشک کرد،کامالیرد م دیلی بھ گردنم، خدمی چشمامو باز کنم دست کشنکھیقبل ا    
 بھ دور ی تو جام تکون خوردم و بعد چشمامو باز کردم، با تعجب نگاھیشده بود، کم

 کوه خوابم برد مثل جن زده ھا رو ری تو مسنکھی ایادآوریو برم انداختم و بعد با 
 ی منتھا روی آرشام بودم ولنی ماشیانداختم تو  بھ دور و برمی نشستم، نگاھیصندل
 یعنی من جلو نشستھ بودم ادمھی کھ یی تا اون جای خوابم برده بود، ول پشتیایصندل

 قلبم ی دوباره آرشام منو بغل کرده باشھ بازنکھی از تصور انجا؟ی منو آورده ایک
 ادهی پنی چروک شده بود رو سرم مرتب کردم و از ماشیکمیشالمو کھ . شروع شد

 از صندوق عقب لشونوی وسایچند تا پسر و دختر جوون داشتن با شوخ. شدم
 ری مرد و زن جوونم ھمراه پسر کوچولوشون داشتن مسھی داشتن ، ی برمنشونیماش

 فقط ی با چشم دنبال ثنا، آرتان و آرشام گشتم، ولکردن،ی رو شروع می روادهیپ
 بھ طرفش د،ی کشی مگاری و داشت سبود  نشستھی کردم کھ رو تختھ سنگدایآرشامو پ

 و خوش فرمش دهی کشی انگشتانی بگارویژست خاص و قشنگ س ھیبھ راه افتادم، با 
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 ی حتکرد،ی تو ھوا پراکنده مظوی و دود غلگرفتی مینی سنگیگرفتھ بود، کام ھا
 جلوتر رفتم کھ انگار حضور منو حس کرد یکم.  جذاب و مردونھ بوددنشمی کشگاریس

 . برگشتمتمو بھ س
 . شدنداریچھ عجب خانم خوابالو ب: آرشام    
  ثنا و آرتان کوشن؟ن،ی کردی مدارمی کاش بخوام،یواقعا عذر م:  زدم و گفتمیلبخند    
 .می با ھم بریاون دو تا رفتن، منم منتظرت شدم کھ از خواب پاش: آرشام    
 .نی کردی مدارمی حداقل بای ن،ی رفتی کاش شمام می وایا-    
 ؟ی داریینایصبا تو مشکل ب: آرشام    
 ...  جا خوردمشیاگھاناز سوال ن    
  نھ، چ طور؟؟یینای مشکل ب؟یچ-    
 نفرم االنم تو ھی من نی شما، ببیگی بھم مینیبیآخھ ھمش منو چند تا م: آرشام    

 .ی حرف بزنی انقدر رسمادی خوشم نمم،یستی نمارستانیب
 ...آخھ-    
 ..... کھ گفتم بگو خبنی ھممیآخھ و اما و اگر ندار: آرشام    
 م؟یباشھ ، قبولھ، حاال بر-    
 .می بعد برمی بردارنی کولتو از ماشمی دختر خوب، اول برنیآفر: آرشام    
 ی ولمی منو از صندوق برداشتی و کولھ می راه افتادنی بھ سمت ماشگھیبا ھم د    

 ھمراھش نبود نذاشت من کولھ رو بردارم و خودش یزیآرشام چون خودش چ
 .آوردتش

      
 

 آرشام فکر ندهی زن آی و من بھ خوشبختمی زدی در کنار ھم قدم می حرفچی ھیب    
 کھ منو آرشام با ھم نی با اشد،ی مای زن دننی ، مطمئنا زن آرشام خوشبخت ترکردمیم
 تموی بودم کھ ذھندهی از آرشام دییزای چای من تازگی ولمی بحث و جدل داشتیلی خگھید

 یراست.  آل بوددهی مرد اکی یآرشام واقعا نمونھ .نسبت بھش کامال عوض کرده بود
 ادی کردم زی خوره، سعیچرا آرشام تا االن زن نگرفتھ بھ نظر بزرگتر از آرتان م

 .فسفور نسوزونم و سوالمو از خودش بپرسم
 ... دکتری آقاگمیم-    
 .شام بھ من بگو آرمارستانی برونی بطیچند دفعھ بگم تو مح:  وسط حرفمدیآرشام پر    
 .... خب، آقا آرشامیلیخ-    
ِدن د نشد آرشام خال: آرشام      .یَِ
 .شھیآخھ نم-    
 .ی کنی بار بگو عادت مھی تو شھیخوبم م: آرشام    
 آرشام... آرگمیم-    
 .آھان حاال شد، حاال حرفتو بزن: آرشام    
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  سوال بپرسم؟ھی شھیم-    
 .بپرس: آرشام    
 چند سالتھ؟ تو یعنی... شما-    
  چ طور؟٣٢... ی بگی چیخوای کردم من؟فکریھم: آرشام    
 از ی ،پس سھ سال٢٩ ، ٢٨ سالھ باشھ پر پرش ٣٢ خوردیاصال بھش نم!!! نھ    

 .آرتان بزرگتر بود
 گمی سوال دھی کھ نھ می جورنی ھمی جورنیالبتھ ھم...... ی جورنی ھمیچیھ-    

 بپرسم؟
 خدا من تا بھ حال نھ خندشو ی کرد کھ دو تا چال تو لپش افتاد، وایحی ملیخنده     

 . ناخنمو کنم توشونخوادی بودم نھ چاالشو چقده ناز بودن دلم مدهید
 .خب بپرس. آھان پس اون سوال مقدمھ بود:  گفتدیخندیھمون جور کھ م    
 آخھ تو ھمھ دمای پرده سوالمو پرسی قدر بنی ادی ببخش؟یچرا تا حاال زن نگرفت-    
 . کھ خوبھ،شغلتمی دارزیچ

زن دوست نداشتم خانم :  و گفتدی دماغمو کشطنتیآرشام برگشت طرفمو با ش    
 .شھی می چمینی خب تا ببی ولکنمی کھ دارم روش فکر مھیکوچولو، البتھ االن مدت

 ی کارنی ھمچی االن چھ کار کرد؟؟؟ از اون آرشام مغرور و جدنیجااااااان؟؟؟ ا    
 آرشام بھ خودم ی کھ با صداکردمی بودم و فکر مسادهی بود، ھمون جور تو جام وادیعب

 .اومد
 ؟یایچرا نم: آرشام    
 کھ ی کھ اتفاقدمی بگم دوودی بھش برسم قدمامو تند تر کردم و در واقع بانکھی ایبرا    
 از کمی خوردم و فکر کنم نی کرد و محکم بھ زمری گی افتاد افتاد، پام بھ سنگی مدینبا

 .دیپاھام خراش د
 ؟ی شده صبا؟ خوبیچ: آرشام با سرعت خودشو بھ من رسوند و گفت    
 اشک تو ی درد نداشتم ولیلی کھ خنی اون قدر لوس شدم با اییھوی چرا دونمینم    

 ، نگفتمیچیچشمام جمع شدو ھ
 ری زگشمیتمو دست د دستشو گذاشت پشھی عیآرشامم کھ فکر کرد من چم شده سر    

 رسونمتی االن مزم،یآروم باش صبا، آروم باش عز: پاھام و منو بلند کرد و گفت
 .مارستانیب

 دادم و بھ ھی پھنش تکنھیچقدر آغوشش آرامش داشت، چقدر گرم بود، سرم و بھ س    
 و بھ قدماشم سرعت داده بود تند کردی منو حمل منکھیضربان قلبش کھ حاال بھ خاطر ا

 ھق ھقم بلند اوردمی گفتناش طاقت نزمی با اون حرفش و عزی گوش دادم ولزدیتر م
 .شد
 ی زنی چرا حرف نم؟ی درد داریلی صبا خی شدیچ:  گفتیآرشام با لحن نگران    

 آخھ دختر؟
 ....آرشام-    
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 ...جانم: آرشام    
 : گفتمی لرزونیبضغمو خوردم و با صدا. شتکی رسما قلبم داشت خودشو مگھید    
 کمرت درد نی منو بزار زمکھ،ی خراش کوچھیآرشام من خوبم ، مطمئنم فقط -    

 .رهیگیم
 ھی جور گرنی کھ ای درد داری جورنی اکی خراش کوچھیآخھ واسھ : آرشام    

 ی چمینی ببنی تو ماشمی برسسای وا،ی بچھ اھی کھ مثل ی نداری بعدشم تو وزن؟یکنیم
 .شده
 . نھ درد پامھی اگھی دزی کھ اشک من از چدونستی اون چھ میول    
 .نی بھ ماشمیدی بعدش رسقھی تا چند دقمی دور نشده بودنی از ماشیلیو چون خ    
      
 :آرشام    
 . شدهی چنمی خب حاال شلوارتو بزن کنار ببیلیخ-    
 .کھی کوچ خراشھی مطمئنم ستی نیزیمن کھ گفتم چ: صبا    
  خانم دکتر؟؟؟خوادی کردن نمی ضدعفونکیخب ھمون خراش کوچ-    
 ی بود و خون مدهی دبی زانوش آسکی درست نزدد،ی شلوارشو باال کشیبھ آروم    

 پد برداشتم و ھی شش،ی رو از صندوق برداشتم و رفتم پھی اولی کمک ھایجعبھ .اومد
 و با حرکات دستم بھ ختمی زخمش ری پماد رویکمی بعدشم دمی زخمش کشیآروم رو

 کردم چشم از اون پوست ی می سعش ھمی شروع بھ پراکنده کردنش کردم ولیآروم
 و متوجھ معذب بودن رفتی بردارم،حرارت بدنم لحظھ بھ لحظھ باالتر مدی و سففیلط

 جعبھ چسب یتو:  و رو بھ صبا گفتمدمی دستمو کشی حرکت ناگھانھیصبا ھم شدم،تو 
 .زخم ھستش

 صبا ی وقتشی کھ چند ساعت پی دور شدم و بھ سمت ھمون تختھ سنگنیو از ماش    
 چرا دونمی نداشتم، نمضوی ضد و نقی حالتانی طاقت اگھید. خواب بود اونجا بودم، رفتم

فقط جلو . امی در بمی غرور و بداخالقی از پوستھ تونستمی دختر منیفقط و فقط جلو ا
 زن و ماری بنی مثال من پزشکم و تا االن چندرسھ،ی مد حنی دختر حرارت بدنم بھ انیا

 گرفتم، کالفھ شی امروز با تماس پوست صبا آتی لمس کرده بودم ولنای از اشتری بیحت
 می باشم از طرفری پذبی جلو صبا آسنقدری کھ اخواستمی نمیشده بودم، از طرف

 حواسمو مھ ھکردمی می از پاکت درآوردم و روشنش کردم سعیگاری ستونستم،ینم
 یبا صدا. دهی منو عذاب منقدری کھ ایزی کنم از ھر چی کنم تا ذھنمو خالگاریمتوجھ س

 . بھ خودم اومدم، آرتان بودلمیزنگ موبا
 بلھ؟-    
 ن؟یای پس آرشام، چرا نمنییکجا -    
 عی سرنی کنیم،سعینی االنم کنار ماشده،ی دبی صبا آسی تو راه پامیومدی ممیداشت -    
 .نیایتر ب
  االن صبا چ طوره؟ن،یی پامیای ممیما دار -    
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 . بودی زخم سطحھی نبود ی خاصزیچ -    
 .میرسی مگھی ربع دھی تایباشھ پس نھا -    
 .ششی کھ برم پتونستمی نمیعنی صبا، شی برنگشتم پومدنی کھ آرتان و ثنا نیتا وقت    
      

 
 :صبا    
 کھ چند یی کھ رفت ھمون جادمی جا خوردم، دیساب آرشام حیاز حرکت ناگھان    

 طور بھ نی ، و ھمدنی کشگاری شروع کرد بھ سقھی اونجا بود و بعد چند دقشیساعت پ
 با قھی بعد چند دقشد،ی پاش لھ مری زی در پی کھ پییگارای کارش ادامھ داد و سنیا

 .ادامھ داد تلفنش صحبت کرد و بعد دوباره کارش و
 نی رو بھ صندوق عقب ماشھی اولیچسب زخمو بھ پام زدم و جعبھ کمک ھا    

 شدم بھ آرشام، مطمئن بودم کھ رفتھ رهی دادم و خھی تکنیبرگردوندم و ھمون جا بھ ماش
 نی اکردم،ی فکر مری اخی داشتم بھ اتفاقاشدم،ی مزاحمش مدیاونجا تا تنھا باشھ پس نبا

 کھ ی خودم وقتیآغوش آرشام داشتم و حالتا  کھ دری مستمر قلبم، آرامشیطپشا
 اعتراف کنم چون بھ خواستمی نمیدونستم،ولیآره م......  چمھدونستمی تھ دلم مدمش،یدیم

 نیری بگم شدی کھ تا االن سرم اومده و متاسفانھ بایی بالنینظرم احمقانھ بود احمقانھ تر
 قدر سخت باشھ نی اودمم خشی اعترافش پی حتشدی اتفاق، باورم نمنی تربای و زنیتر
 عشق رو باور شی کھ تا چند وقت پی مطمئن بودم کھ من، صبا، دختربای تقرگھی دیول

 کھ تا بھ حال ی مردنی عاشق شده، عاشق مغرورتردونستینداشت و مسخره م
 مدت ھی کھ ی با جر و بحث بوده، مرددارشونی دنی کھ اولی عاشقھ مردشناختھ،یم

 دفعھ دومش باشھ؟ نی کھ ارفتھی دل حرف عقلو پذی کیول ،نتشی چشم نداشت ببیحت
 با خودم بھ گور ببرم، خصوصا امروز کھ آرشام گفتھ دی کھ بایھھ عاشق آرشام، عشق

 نی دارم، ای ازت گلھ اای خداد،ی گونم چکی روی کھ بھ فکر زن گرفتنھ، اشکھیمدت
 ی عشق،ی کنآرشام  عاشقدی وجود داره اون وقت منو بای کره خاکنی ایھمھ آدم رو

 دختر چقدر صبر و تحمل داره؟ اول کھ ھی مگھ ایخدا.  االن ممنوعھ استنیکھ از ھم
 ثنا گھی ، االنم کھ تا دو ھفتھ دی بعدشم بابابزرگو ازمون گرفتیمامانو بابا رو برد

 مدت نکھی عشق ممنوعھ تو وجودم، با انی تنھا با ای تنھامونمی و من مکنھیازدواج م
 درخت صد سالھ است ھی دارتر از شھی ری عشق در من بوجود اومده ولنی کھ اھیکم

 . فکر کنمی اگھی بھ کس دی حتذارهی کھ مطمئنم نمیبھ حد
      

 
 روان؟ی س؟ی پس من چ؟یگی می داری چیفھمی مچیمھتا تو ھ-    
 تونمی می صبا، من تا کتونمی نمگھی خدا دتونم،بھینم:  داد و گفتھی مبل تکیبھ پشت    

 ی حسروانی مطمئن شدم کھ سگھیھان؟ د. کنھی اقدامھی روانی سدیمنتظر بمونم تا شا
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 کھ نشون بده اونم بھ من عالقھ داره یزی چ،ی اقدامھیبھ من نداره وگرنھ تا االن حداقل 
 .یزنی تو بھم سر مزنمیبا توام کھ در تماسم، بھت سر م ،دادیاز خودش نشون م

 ....  چقدر دوست دارهروانی سیدونیتو کھ خوب م فھمم، یمن اصال نم-    
 مدت از کس نی تو اروانی سدی شاکنمی اوقات فکر می صبا، گاھھی چیدونیم: مھتا    

 .... مونھی مانع مھی براش مثل نجای خوشش اومده و وجود من ای اگھید
 الیخی ھنوز دوست داره، اصال بروانی من مطمئنم سھی چھ حرفنی اوونھید -    
  توروان،یس

 بشھ ی شھرستان کھ چی بری خوای بھتره، منجای اتی کارتی چقدر موقعی دونیم    
 آخھ؟
 تنھا شدن، اونا بھ من یلی خنای بعد ازدواج ماھان، مامان ای صبا، ولدونمیم: مھتا    

 . دارن، مجبورم برمازین
 . تھرانانیخب، بھ اونا بگو ب-    
 ی تو تھران کھ آدماارمشی بابا سمھ، حاال بی برا مشھدی ھواشمی جورنیھم: مھتا    

  توش نفس بکشن؟توننیسالمم نم
 ....  بھانھ پناه آوردمنی مھتا بھ آخریکدندگی نیکالفھ از ا    
 ؟ی ثنا چیپس عروس-    
 . رو تحمل کنم صبانجای اتونمی نمگھی واقعا دکنم،یخودم با ثنا صحبت م: مھتا    
:  گفتمدنیچکی جور کھ اشکام دونھ دونھ منیرفتم کنارش نشستم و بغلش کردم و ھم    

 .یلی مھتا، خشھیدلم برات تنگ م
منم صبا، تو :  کنترل کنھشوی داره گری مھتا ھم مشخص بود کھ سعیاز صدا    

 ...تونمی نمگھی بھ خدا دی ولی دوستمنیبھتر
حاال کھ نرفتم، پاک کن اون اشکا رو : گفتبعد چند لحظھ منو از خودش جدا کرد و    

 . نھای کنھی با استعفام موافقت منمی ببمی مسترآنتانی اشیخرس گنده، من برم پ
      

 
 :آرشام    
 . زنگ خوردزمی می کردم کھ تلفن روی می رو بررسمارای از بیکیداشتم پرونده     
 بلھ؟-    
 . شما رو مالقات کننخوانی ھستن، منجای دکتر، خانم رادفر ایآقا: رستگار    
 . کن داخلشونییراھنما-    
 .بلھ، چشم: رستگار    
 . من در باز شددیی بھ در خورد و با گفتن بفرمایتقھ ا    
 سالم دکتر، اجازه ھست؟: مھتا    
 .کنمیخواھش م:  اشاره کردمو گفتمزی میبا دست بھ مبال    
 . وسط گذاشتزی میکھ دستش بود و رو ی از مبال نشست و کاغذیکی یرو    
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  اومده؟شی پیمشکل-    
 .ھی شخصھی مزاحم نشدم، قضمارای بیراستش بھ خاطر کارا: مھتا    
 ؟یشخص-    
 ....  طورهنیبلھ، ھم: مھتا    
 استعفا ناممھ، نیا:  من و گفتزی می برداشت و گذاشت روزوی میکاغذ رو    

 .دی موافقت کنکنمیخواھش م
 ؟ی چیاستعفا نامھ؟ برا-    
 نی من تو ای ھستن کھ بخوان بھ جایادی زی دکتر، کساکنمیخواھش م: مھتا    

 . کار کنن، منم بھ خاطر پدر و مادرو مجبورم برم شھرستانمارستانیب
 چقدر بھش گفتم ؟ی چروانی درخواست و قبول کنم؟ پس سنی اتونستمیچ طور م    

 .جشی نتنمی بجنب پسر حرفمو گوش نکرد حاال اکمی
 . خانم رادفررمی درخواستتونو بپذتونمیمتاسفانھ نم-    
 . دارناجی دکتر، اونا بھ من احتکنمیخواھش م: مھتا    
 کمی دی نخواد من دربارش با مھتا حرف بزنم، باروانی سدی بگم بھش؟ شایحاال چ    

 .وقت بخرم
 مشورت کنم، بعدا بھتون اطالع رهی مدئتی با ھدی من بانیدونیھمون طر کھ م-    

 .دمیم
 ؟یتا ک: مھتا    
 . فرداای امشب تاینھا-    
ممنونم، منتظر :  گفترفتیاز جاش بلند شد و ھمون طور کھ بھ سمت در م    

 .خبرتونم دکتر
 انروی از اتاق خارج شد تلفنو برداشتم و بھ رستگار گفتم کھ بھ سنکھیبھ محض ا    

 . اتاق منادیبگھ ب
 .طبق معمول بدون در زدن وارد شد    
  داداش؟یبھ بھ آقا آرشام، چ طور: روانیس    
 . کارت دارمنی بشایا،بی بودشمی پشی ساعت پمی نروانیخودتو لوس نکن س-    
 .شما امر بفرما:  مبل نسبت بھ من نشست و گفتنی ترکی نزدیرو    
 : انداختم و گفتملکسشی رافھی بھ قینگاھ    
 ...نجایمھتا اومده بود ا-    
 .گھیخب؟ البد کارت داشت د: روانیس    
 بده بھ نویآره کارم داشت، اومده بود ا: برگھ استعفا نامھ رو بھ سمتش گرفتم و گفتم    
 .من
 ھ؟ی چنیخب ا: روانیس    
 . استعفا نامھ،یفھمی مینگاه کن-    
 ؟ی چی استعفا نامھ؟ برا؟یچ: ت و گفت مبل صاف نشسیبھ سرعت رو    
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 بھ خاطر پدر و مادرش برگرده شھرستان و از من خواستھ کھ با در خوادیمھتا م-    
 نمیا... خواستش موافقت کنم، چند بار بھت گفتم زودتر دست بھ کار شو؟ بفرما

 .عاقبتش
ش موافقت  با درخواستیخوایتو کھ نم:  شد بھ منو گفترهی خی با ناباورروانیس    
 ؟یکن

 مھتا کامال قانع کننده لیچرا کھ نھ، دال:  زدم و گفتمھی چرخدارم تکی صندلیبھ پشت    
 ی درخواست موافق باشن، من چاره انی با ارهی مدئتی از ھیمی اگھ نیبود، از طرف

 .ندارم
 آرشام؟ یگی می چیفھمیم:  زد و گفتمھی خزی من رو میاز جاش بلند شد و جلو    

 ؟یپس من چ
 .ی کھ منصرفش کنیخب، تو ھنوز وقت دار-    
 خودمم بھ عنوان ھ،ی چیدونیاصال م:  دور خودش زد و گفتی چرخیعصب    

 ذاشتی بھ من داشت نمی مھتا اگھ عالقھ اکنم،ی امضا مرشوی زرهی مدئتی از ھیعضو
 .بره
 .مضا کرد برگھ رو اری برداشت و ززمی می از روی خودکارعیو سر    
 یفھمی مچیھ:  بلند شدم و با چند قدم خودمو بھش رسوندم و گفتمی صندلیاز رو    
 خب برو جلو، جرئت داشتھ ؟یگفتی کھ ازش می بود عشقنی ا؟یکنی چھ کار میدار

 .باش مرد
 واسھ خودم ی نداشتم، مگھ من خودم قدمی اعتقادزدمی کھ مییالبتھ خودمم بھ حرفا    

 . رفتار کننی اگھی توقع داشتم جور دگرانیبرداشتھ بودم کھ از د
 مطمئن شدم کھ مھتا گھی من دذاره،ی نمی غرور لعنتنی آرشام، اتونمینم: روانیس    

 یتو ام ھر چ...  کردی قدر سرد برخورد نمنی مدت انی ای و گرنھ توخوادیمنو نم
 . تر موافقتتو اعالم کنعیسر
 . از اتاق خارج شدعیو سر    
 مطمئن بودم اگھ من موافقت ی چھ کار کنم، از طرفدی بادونستمی شده بودم، نمجیگ    

 نی انکھی اگھ تا قبل از اروان،ی ستی وضعمی از طرفکنن،ی موافقت مرمی مدئتیکنم ھ
 برو برگرد قبول ی بکردی ازم می درخواستنی تو خودم حس کنم ھمچدوی جدراتییتغ
 و نبود مھتا ممکنھ چھ بھ ھی چروانی حس سدونمیم نکھی االن با وجود ای کردم ولیم

 گرفتم من با رفتن مموی در آخر تصمیول.  برام سخت کرده بودموی تصمارهیروزش ب
 از یکی مشھده و یمارستانای از بیکی ری از شھاب کھ مدی ولکنمیمھتا موافقت م

 ی طورنیا  استخدام کنھرستانشونمای کھ مھتا رو تو بخوامی مادیدوستام بھ حساب م
.  راھھنی بھترنی کنھ، آره ادای مھتا رو پتونھی سر عقل اومد راحت مروانیھر موقع س

 وقت رو حرف من نھ چی برداشتم و با شھاب تماس گرفتم، شھابم کھ ھلمویموبا
 ھماھنگ رمی مدئتیبا ھ.  برو برگرد قبول کرد کھ مھتا اونجا استخدام بشھی باوردینم

پس منم .  بھ من واگذار کرده بودنموی ھمشون تصمزدمیم کردم، ھمون طور کھ حدس
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 ادیبھ خانم رستگار گفتم کھ بھ مھتا بگھ کھ ب.  استعفا نامھ نشوندمی رو پایی نھایامضا
 . با در زدن وارد شدروانیبر خالف س. اتاق من

 . بود دکتریامر: مھتا    
 .گمی بھت منیبش-    
 . شد بھ منرهی از مبال نشست و با اضطراب خیکی یتا رومھ    
 . دارهی شرطھیبا درخواستت موافقت شده، فقط -    
 . باشھ قبولھیواقعا؟ ھر چ: مھتا    
 کھ خوامی مشھده صحبت کردم و میمارستانای از بیکی ری از دوستام کھ مدیکیبا -    

 تا ما ھر موقع ،ی مشغول بشمارستانی اون بی تو،ی رفتنجای کھ از انیتو بعد از ا
 .ی در دسترس باشمیخواست

 مشھد یمارستانای اتفاقا من قصد داشتم رزوممو واسھ چند تا از بھ،ی کھ عالنیا: مھتا    
 مارستانوی بتونمی می حاال کن،ی در حقم کردیبفرستم، واقعا ازتون ممنونم، لطف بزرگ

 .ترک کنم
 فکر ،ی کنیریگی پدی حساب کھ خودت باھی تسو وی اداری کارامونھی مگھید-    
 . دو روز طول بکشھیکی از شتری بکنمینم

 . دکتر، پس با اجازه من برمیبازم ممنونم آقا: مھتا    
 .سرمو تکون دادم و از در خارج شد    
      
 :صبا    
 ١٠ بھ ساعت انداختم فقط ی بود؟ نگاھکی آخھ االن فقط تراف،ی لعنت،ی لعنت،یلعنت    
 نی برداشتم و با دو خودمو بھ سالن شلوغ فرودگاه رسوندم، افموی وقت داشتم، کقھیدق

 صداشو نکھی کنم تا اداشی پدی تا شاچرخوندمی و سرمو مرفتمیور و اون ور م
 بھم دوخت و شوی اشکی چشمادمش،ی و دتم خودش بود بھ عقب برگشدم،آرهیشن

 .دیمو تو آغوشش انداختم و بغضم ترکدستاشو باز کرد، خود
 ؟یای نمکردمیفکر م: مھتا    
 . بودمکی اومدم قربونت برم تو ترافری ددی ببخشام؟ی نشدیمگھ م-    
 .ی مدت تو تنھا ھمدمم بودنی صبا، تو اشھی دلم واست تنگ میلیخ: مھتا    
نھام گذاشتم، تو  بگم کھ ھمھ تی چدی پس من بای کنی می گلھ ای جورنیاگھ تو ا-    

 دلم تنگھ مھتا.  من، ھم تو رو از دست دادم، ھم ثنا روی ولشتن،یحداقل مادر پدرت پ
.... 
 . راحت برمالی بذار با خگھی نکن دھی گرگھیتو رو خدا صبا، د: مھتا    
 .دی بھ گوش رسکردی مشھد و خطاب می کھ مسافرای زنیدو باره صدا    
 انداختم، دوباره محکم بغلش ی نگاھشی اشکی اومدم و بھ چشمارونیاز آغوشش ب    

 بھم یدیبرو بھ سالمت، رس:  گوشش گفتمری گونش کاشتم و زی رویکردم و بوسھ ا
 .زنگ بزن، نگرانتم
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 . بھ عقب برگردم بھ سرعت از فرودگاه خارج شدمنکھیو بدون ا    
      

 
 رو گذرونده بودم، بعد رفتن ی و دل تنگادی کار ز،ی پر از استرس، نگرانیھفتھ     

 قبول ی نرفتھ بودم، آرشامم بدون مخالفتمارستانی ثنا بی عروسی کارایمھتا بھ بھونھ 
 ثنا تمام و ی خونھ و عروسی دارم، کاراازی فاصلھ ننی بھ اکردمیکرده بود، حس م

 بودن و دهیخر از خونھ خودمونو ابونی با فاصلھ دو تا خھ خونھیکمال انجام شده بود، 
 . بودیامروزم روز عروس.  کردننیزای شکل دنیبھ بھتر

 فی ساک گنده جا کردم و با برداشتن کھی ی تولمی وساھیکاور لباسم و برداشتم و بق    
 . تو فکر بودی نشستھ بود و حسابییرای پذی مبال تویثنا رو.  از اتاقم خارج شدممیدست
  آقا داماد؟نی ارسنی میخب عروس خانم، ک-    
:  رفتم جلو و دستمو جلوش تکون دادم و گفتمد،یاز بس تو فکر بود صدامو نشن    
  شده؟ی چ،یثنا،آج..... ثنا

 خودش و انداخت تو بغلمو و ھوی زل زد بھم و ونی گریبھ خودش اومد و با چشما    
ھا  تو رو تنی آخھ چھ جورخوام،ی رو نمی عروسنی صبا، اخوامینم: با ھق ھق گفت
 .مونمی مشتی تا آخر عمر پخوامیبذارم و برم، م

 ھی ی بدتر نشھ، ولنی نکنم و حال ثنا از اھی کردم خودمو کنترل کنم تا گری سعیلیخ    
 پاکش کردم و ھمون عی سریلی گونم انداخت، خیقطره اشک سمج خودشو بھ زور رو

ثنا جونم، عمر صبا، عشق صبا، جون صبا، :  گفتمکردمیجور کھ کمر ثنا رو نوازش م
 . نباشمای اگھ تو دنی حتشتمی ابد پا حرفا نزن باشھ؟ من تنی از اگھید

 .شھی ھمشھی ھمنجام،ی اشھی من ھمنیبب: دستمو گذاشتم رو قلبشو گفتم    
 . بھ صدا در اومدفونیزنگ آ    
 ا،یشی ، زشت مکنھیات پف م آرتانم اومد، حاال پاک کن اون اشکارو چشمنیبب-    
  باشھ؟می بدبختو منتظر نذارمیبر

 ای نگو تو دنگھید:  اومد و اشکاشو با پشت دست پاک کرد و گفترونیاز آغوشم ب    
  باشھ؟رم،یمی من م،ینباش
 . راحت شھالمی بخند تا من خیکی باشھ حاال ی کھ مرگ حقھ ولنیبا ا-    
 . دادلمی تحوی جونمھیلبخند ن    
 رهی رو واسھ شب ذخھی خوبھ، بقنمی ھمی کھ از اون خوباش نبود ولنی با ان،یآفر-    

 از در زدم ارهی سرم بیی کھ با پاشنھ کفش بالنی بھش زدم و قبل از ایکن، و چشمک
 .رونیب

      
 

 دکلتھ قرمز تنم بود کھ ھی بھ خودم انداختم، قشنگ شده بودم، نھی آی از توینگاھ    
 اومد، ی بھ چشم میب از زانوم باال تر بود و تضاد رنگش با پوستم حساب وجھیحدود 
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 نکھی با اصرار ثنا و بھ خاطر ای بخرم ولی ماکسخواستمی ثنا بود، من مقھیالبتھ سل
 سنگ یکمی لباس ساده بود و فقط قسمت باال تنش طرح،  گرفتمنویناراحت نشھ ھم

 و امی دربی روحیدن تا از اون ب درجھ پررنگ تر کرده بوھی داشت، موھامم یدوز
 ختھی رانمی عری شونھ ی روشمی تل قشنگ جمع کرده بودن بقھی سرم با ی باالشویکمی

 رژ ،ی صدفو  از قرمزیبی ترکھی صورتمم بھ اصرار خودم ساده بود، ساشیبود، آرا
ناخونامم الک ساده .  نداشتمازی لنزم کھ ن،ی مشکملیگونھ و رژ قرمز، با خط چشم و ر

 گرفتی از مچ پامو میقرمز زده بودم و صندالم کھ اونا ھم قرمز بودن و قسمت
 ی مفی ازم تعری کھ حسابشگاهی آرای انداختم، تودممی طال سفسی سرودم،یپوش

 ی ثنا می واسھ عروسدی بای تو چشم بودم ولیادیکم زیکردن،خودمم خوشم اومده بود، 
 .ترکوندم

 ور رفتم کھ باالخره کار ثنا ھم تموم شد و از سالن لمیدود دو ساعت با موباح    
 کھ مثل یی موھا،ی نقره ای سرخابحی ملشی اومد، با اون آرارونیمخصوص عروسا ب

 با تاج درست کرده بودن و از ھمھ مھم تر لباس ییبایخودم رنگ کرده بودن و بھ ز
 فوق العاده شده بود بھ طرفش رفتم و ر،عروس با دو تا بند نازک و دنبالھ دا

 و گفت می تو اون حالت بمونیلی با اخم و تخم نذاشت خشگرهی آرایدرآغوشش گرفتم ول
 .کھ آرتان منتظر ثناست

      
 

 :آرشام    
 گردن و مچ دستام ی رومویشگیگره کراواتو سفت کردمو ادکلن سرد و تلخ ھم    
 مطمئن زی از مرتب بودن ھمھ چنکھیبعد از ا بھ خودم انداختمو ی کردم، نگاھیخال

دکمھ تماسو لمس کردمو بعد از چند تا ....  از اتاق خارج شدم لمیشدم با برداشتن موبا
 :دی آرتان بھ گوشم رسیبوق صدا

 جونم عشقم؟: آرتان    
 ....  بنداز بعد جواب بدهلتی نگاه بھ صفحھ موباھی آقا آرتان ، اول یاشتباه گرفت-    
 ...  داداشییتو... ِا : آرتان    
 گھ؟ی آمادست دنی ماش،ی سمت گل فروشرمیبعلھ شادوماد، دارم م-    
.....  جبران کنم تی سھ ساعت شده، واقعا ممنونم داداش، عروسگھیآره د: آرتان    
  باغ؟یای بی بعدش خودت با چیراس
 ؟ خب شگاهی آرای من نرفتنی آرتان، تو با مگھ با ماشای خنگ شدیشی داماد میدار-    

 .گھی دامیبا ھمون م
 . خب پس من منتظرمیلی خا،یگی راست میوا: آرتان    
 ... فعال،یاوک-    
  بھ راه افتادمیتماسو قطع کردمو بعد از زنگ زدن بھ آژانس بھ سمت گل فروش    
..... 
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..... ه افتادم  کھ آرتان اونجا بود بھ رایشگاھی گرفتمو بھ سمت آرالی تحونویماش    
 دنبال عروس برام بوق رمی من دامادمو دارم منکھی االی بھ خگھی دینای راه ماشیتو
 من فتادوی اتفاق منی کاش االن ای و من چقدر در اون لحظھ آرزو کردم کھ ازدنیم
 کردن ی عملی افکار برانی با ادموی کشیقینفس عم....   بھ دنبال عشقم، صبامرفتمیم

 بھ دی شده بھ عشقم اعتراف کنم، بای ھر طوردی باگھی شدم، امشب د مصمم ترممیتصم
 دیبا....  و آرامشو ازم گرفتھ کنھی مینی وقتھ رو قلبم سنگیلی رو کھ خییزایصبا بگم چ

 .... بگم
 نکھی کل وجودمو فرا گرفتھ بود ، استرس از ای بازم استرس خاصی ھمھ ولنیبا ا    

 حاال نھ، االن یول....  مونیینکنھ صبا منو پس بزنھ خصوصا بعد از اتفاقات اول آشنا
 فموی تکلدی رو ندارم، امشب بای ھمھ دورنی طاقت اگھی فکر کنم، دزای چنی بھ ادینبا

 .... روشن کنم
 گھی دقھی کھ چند دقادی پارک کردمو بھ آرتان زنگ زدم کھ بشگاهی آرای جلونویماش    

 شدمو بھ سمتش رفتمو ھمون جور کھ در ادهی پنیو آماده جلو در بود ، از ماشحاضر 
 : بھ پشتش وارد کردمو گفتمی ضربھ اگرفتمشیآغوش م

 ... داداشی برات خوش حالم آرتان، خوشبخت بشیلیخ-    
 ... زدمای اول بھ تو مدی حرفا رو من بانی ایممنونم، ول: آرتان    
 ... ی قدر عجلھ داشتنی خودتھ کھ اری تقصگھیاون د-    
 .... ایشی مری پی دست دست نکن آرشام، داریول: آرتان    
 ....  بھ چھرم نشوندمی ایاخم تصنع    
 ی ھمھ چنمی سر بھ باغ بزنم ببھی منم بده برم چی کمتر حرف بزن، سوئری بگنوی اایب-    

 . نھایآمادست 
  باغ؟ی بعد برشگاهی آرامی بریای اول با من بشھی میباشھ ول:آرتان    
  چرا؟گھیاونجا د-    
 . استرس دارمگھ،ی دایتو رو جون داداش ب: آرتان    
 ؟ی کھ استرس داریمگھ تو عروس-    
 شھ؟ی می مگھ چگھ،ی دایب: آرتان    
 .امی خودم پشت سرت منی خب پس من با ماشیلیخ-    
 . جبران کنمتی عروسشای اول،یا: آرتان    
 اهی بھ خاک سیخوای کم نبود منم می خودتو بدبخت کرد،ی کننی منو نفرخوادینم-    
 ؟ینونیبش
 نی از اھیدی چھ خاک سفیدونستیاگھ م:  بھ کمرم وارد کرد و گفتیآرتان ضربھ ا    

 .ی زدیحرفا نم
 .دونمی دلم اعتراف کردم کھ میو تو    
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 دادم و بھ آرتان نگاه ھی شدم و بھش تکادهی پنیز ماش ،امیدی رسشگاهیجلو در آرا    
 بردارا وارد ساختمون شدن و لمیھمراه ف.  دنبال ثنارفتیکردم کھ گل بھ دست داشت م

 اون شال و ری زی حتدنشی از ساختمون خارج شد، با دیی بعدش صبا بھ تنھاقھیچند دق
 چشم ازش بردارم، تا ی لحظھ ای حتتونستمینم. کوبش کرد مانتو بلند، قلبم شروع بھ

 . بھ سمتم اومدی آرومی اونم متوجھ من شد و با قدمانکھیا
      

 
 :صبا    
 بھ دی سفرھنی و پی لبم اومد با اون کت و شلوار مشکی روی آرتان لبخنددنیبا د    

 درست ی جذاب شده بود موھاشم بھ طرز قشنگ و ساده ای حسابی مشکونیھمراه پاپ
 بھش گفتم و سوار یکی قرمز دستش بود، سالم و تبری دستھ گل از رزاھیشده بود و 

 رونی پامو از ساختمون بنکھی بھ محظ ایول. ود منتظرم بنیی پایآسانسور شدم ، تاکس
 اون ی شدم کھ زوم من بود، چقدر جذاب شده بود توی مشکلھیگذاشتم ، متوجھ دو تا ت

 ساده، قلبم بھ ی و کراوات سرمھ ایفت نی آبرھنی بھ ھمراه پیکت و شلوار سرمھ ا
با .... کردم  ی آرامشم و حفظ مدی من بای کوبوند، ولی مواریشدت خودش و بھ در و د

 . بھ سمتش رفتمی سستیقدم ھا
 سالم-    
 ؟ی ھستیمنتظر کس:  سرشو تکون داد و گفتشھیمثل ھم    
بلھ :  بھ دور و بر انداختم و گفتمیبھ کل آژانسو فراموش کرد بودم با عجلھ نگاھ    

 .آژانس منتظرمھ، با اجازه
 صبا:  نرفتھ بودم کھ صدام کردشتریچند قدم ب    
 شدت طپش قلب زنده بمونھ، نی آدم با اشھی مگھ مدمیدی کار خودمو تموم شده مگھید    

 بلھ:  کھ بھ طرفش برگردم گفتمنیبدون ا
 و نی ماشنی من ان،ی بشنیبرو تو ماش: فتبا چند قدم خودشو بھ من رسوند و گ    

 .مایری ھم مسنکھی بره، مثل افرستمیم
 .شمی مزاحم می جورنی آخھ ایول-    
 .یسی جا وانی ای جورنی استی خوب ننی نگو برو تو ماشیچی ھششش،یھ: آرشام    
 جلو نشستم ی عروس پارک بود رفتم و رو صندلنی کھ پشت ماشنشیبھ طرف ماش    
 ی آژانسنی کھ بھ سمت ماشدمی ھامو از عطر تلخ و سردش پر کردم ، آرشامو دھیو ر

 ی صندلیکنارم رو.  بھ راه افتادنی شو پرداخت کرد و بھ سمت ماشمھیرفت و جر
 نی شد و بھ طرف ماشداشونی و آرتان پا موند تا ثنرهیراننده نشست و بھ روبھ رو خ

 بھ راه افتادند آرشامم ھی و ثنا بھ طرف آتل آرتاننکھیعروس بھ راه افتادند و بعد از ا
 حاکم بود و نمونی بینی بھ حرکت درآورد و بھ سمت باغ روند، سکوت سنگنویماش

 .می نزدی بھ باغ حرفدنی کدوم تا رسچیھ
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 روش زد ی بار از ثنا جواب خواست، ثنا قرآن و بست و بوسھ انی سومیعاقد برا    
 .با اجازه خواھرم بلھ: ت بھ آرتان کرد و گفی، نگاھ

و بعدشم .  اتاق عقد و پر کرده بودی و سوت و دست بود کھ فضاغی جیو صدا    
 . نوبت آرتان بود کھ بلھ رو داد و دوباره سر و صدا بلند شد

:  گفتنی بلندی با صدای کرده بودنو ھمگیکی آرتان و ثنا با ھم دست بھ یدوستا    
 بھ آرتان ی عروس ، داماد ببوس، ثنا نگاه خجالت زده ااالی عروس ، داماد ببوس، االی

 اعتراضا بلند شده بود ی صدایول.  رو گونھ آرشام نشوندیواشی یکرد و بعد بوسھ 
 می و بقاوردنی خودشون نی ثنا و آرتان بھ رویول ،ی نھ درست و حسابینجوریکھ ا

لند شد، محکم در  از جاش بدی شدن، بھ طرف ثنا بھ راه افتادم تا من و دالی خیب
 .زمی عزی خوشبخت بششایا:  موھاش زدم و گفتمی رویآغوشش گرفتم و بوسھ ا

 .ممنونم:  گفتی پر بغضیبا صدا    
 طال بود و بھش دادم و بھ سمت آرتان بھ راه افتادم سی سروھی رو کھ میو بعد ھد    

م ، و بعد دست ثنا  ممنونیاز ھمھ چ:  زد و گفتمیشونی پی رویمنو بغل کرد و بوسھ ا
 .ثنا رو از تو دارم: رو گرفت و گفت 

 ساعت کی آرتانو کھ ھیو ھد. دیخوشبخت باش:  بھ ھر دوشون زدم و گفتمیلبخند    
 . بود بھش دادمکیش

و بعدشم آرشام اومد و آرتان رو بغل کرد و چند تا بھ پشت کمرش زد و بعدش در     
 بستھ ھی کھ شوی آرتان شد و در آخر آرشام ھدی گفت کھ باعث خنده ییزایگوشش چ

 گفت و کیو بھ سمت ثنا رفت و با ھم دست دادن و بھش تبر.  بود بھ آرتان دادکیش
 تمام مھمونا بھ یکی یکی ثنا داد، و بعد ما ھم ھ طال بود بسی جعبھ سروھی کھ شبشویھد

 .سمت آرتان و ثنا بھ راه افتادند
 کی نزدی روروانیروع شده بود، ھمراه آرشام و س شی بود کھ عروسیچند ساعت    
 کالفھ ھمش نگاھش بھ قسمت روانی ،سمی بھ عروس و داماد نشستھ بودزی منیتر

 ی صبرانھ منتظر مھتا بود، دلم براش سوخت، برای باغ بود معلوم بود بیورود
 تی آوردن ، از نھاشونی زندگر بال رو سنی اشونیھردوشون کھ بھ خاطر غرور لعنت

 مھمونا بھ خودم غی دست و جیبا صدا. وجودم آرزو کردم کھ باالخره بھ ھم برسن
 کردن کھ حدسمم درست بود، با آھنگ دنیاومدم، حتما دوباره ثنا و آرتان قصد رقص
 رقص بھ ستی جوون دو بھ دو بھ سمت پیتانگو و رقص نور مخصوصش زوج ھا

 ی جورنی ھمرفتن،ی ثنا ھم دست ھمو گرفتھ بودنو بھ اون سمت مو راه افتادند آرتان
 مقابلم سبز شد، سرمو باال گرفتم کھ صاحب دست و ی اونا بودم کھ دستیمحو تماشا

 کھ مثل دخترا نازک کرده بود یی پسر فوق فشن مواجھ شدم کھ با صداھی کھ با نمیبب
 .می با خودم برای دلت بخواد جوجو، بنمینب: گفت
 زل زدم بھ پسره تا جوابشو بدم کھ تی بھ من گفت جوجو؟ با عصباننی ا؟یچ    

 ی دل می جورنیتو واسھ ھمھ ا: با اخم زل زد بھ پسره و گفت.  آرشام مانعم شدیصدا
  خان؟برزی فر،یسوزون
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 .ستنی کھ ھمھ نشونی ازمی نھ عز،یینجایِاوا آرشام جون شمام کھ ا: برزیفر    
 .دمیشنی مممی کھ داشتی فاصلھ انی با ای آرشامو حتدنی تند نفس کشیصدا    
 و یبھتره تا مفھوم ھمھ رو تا ابد تو ذھنت عوض نکردم، گورتو گم کن: آرشام    
 .یبر

 . نکنتی انقده منو اذگھی چھ بد اخالق، خب بگو پارتنر خودتھ دش،یا: برزیفر    
 . کھ چند تا دختر روش نشستھ بودن رفتگھی دزی مھیو بعدشم بھ سمت     
 .پاشو: آرشام بھ سمتم برگشت و گفت    
 ؟یچ-    
 . پاشوگمیبھت م: آرشام    
 ؟یآخھ واسھ چ-    
 .گھی پاشو د،ی برقصیخواستیمگھ نم: آرشام    
 .... آخھیول-    
 فرصت و از دست نی ارقصما،ی نمی تو فاز تعارف، من با ھر کسیباز رفت: آرشام    
 .نده
 چون اصرار ی ولدم،ی افتخار نمیالبتھ منم بھ ھر کس: از جام بلند شدم و گفتم    

 .ستی نی چاره انکھی مثل ایکنیم
 ستی بھ راه افتادم، آرشامم خودشو بھ من رسوند و با ھم وارد پستیو بھ سمت پ    
 و آبروم ادی سراغم بی تند لعنتی راه ھمش نگران بودم دوباره اون طپشای توم،یشد

 .می برگردومدهی بود نعی و ضامی بودسادهی واستی پی توگھی دیجلو آرشام بره ول
      

 
 

 گذاشتم شی عضالنی بازویدست آرشام دور کمرم قرار گرفت و منم دستم رو رو    
 گھی ھمدی تو چشمامی بودرهی کھ خی در حالمیخوردی آھنگ تکون متمی، ھمراه ھم با ر

 ی با اون گرما حرارت باالی حتی ولرفتیحرارت بدنم لحظھ بھ لحظھ باالتر م.... 
 گھی شد و دشتریفشار دست آرشام ب.... کردم ی لباسم ھم حس میدست آرشام رو از رو

چھ .....  دمی کشھیکامال در آغوشش فرو رفتم و عطر تلخشو با تمام وجود بھ ر
 اطرافم تی فرو رفتھ بودم و متوجھ موقعنیری خلسھ شھی داشت آغوشش، تو یآرامش
 نای آھنگ بھ پاکردمی کھ فکرشو می تر از اونعی سرلمی بر خالف میول.... نبودم 

 زمونیمنو وآرشام ھم بھ سمت م.  ھمھ رو بھ شام دعوت کردی جی و ددیرس
 ششونی پرمی من گفتم کھ بعدا می غذا رفتن ولزی و آرشام بھ سمت مروانی سم،یبرگشت
.....  اوردیھجوم احساسات مختلف داشت منو از پا درم.....  خوب نبود چیحالم ھ..... 

 من آرشامو دوست داشتم از رم،ی و آرشام بگم درست درباره خودمی تصمھی تونستمینم
 بھم نداشتھ باشھ شده بود ی حسچی آرشام ھنکھی فکر ای موضوع مطمئن بودم ولنیا

 ..... سوھان مغزم
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 حالم بھتر دی بھ دور باشم شااھوی از ھکمیرفتم بھ سمت پشت باغ برم و  گمیتصم    
 .بشھ
 کردم و ھمون جا دای پمکتی نھی داشت یشتری بی مقدار درختاھی کھ ی قسمتیتو    

 قی عمی با نفساکردمی می دادم، سعھی تکمکتینشستم، چشمامو بستم و سرمو بھ پشت ن
 کھ چند خواستی رو می ھام کنم و از بغضم کم کنم، دلم آرامشھی و وارد رژنیاکس
بود و فقط امشب در آغوشش اونو کسب کرده   آرشام ازم سلب شدهدنی بود با دیوقت

 قی آرشام جلو چشمم بود، نفس عمری شده بود و تنھا تصوی خالیبودم، ذھنم از ھمھ چ
 ی شدم ولیاالتی فکر کردم خ اولد،ی تلخ آشنا بھ مشامم رسی بوھی کھ دمی کشی اگھید

 ی رورم کھ کنادمی بود، چشمامو کھ باز کردم آرشامو دی انگار واقعینھ ھمھ چ
 . نشستھ بودمکتی نی رونھی نشستھ، پاھاشو دراز کرده بود و دست بھ سمکتین

 آرشام بھ طرفم برگشت، ھر دو تو سکوت بھ زد،ی دھنم می دوباره قلبم تویاه، لعنت    
 غرق د،یرسی قلبم بود کھ بھ گوش میقراری بی و از نظر من تنھا صدامیکردیھم نگاه م

 آرشام پشت سرم ی و نامنظم شده بود، دستاقی و تنفس ھردومون عممینگاه ھم بود
 من قرار ی لبای پر حرارت آرشام بود کھ روی لباو  من بستھ شدیقرار گرفت، چشما

 خودی بودن کھ منو از خود بنشی آتشی ھمون جور موند و بعد بوسھ ھاھیچند ثان. داشت
 من باز، آرشام ی آرشام متوقف شد سرامون از ھم جدا شد و چشمایکرد، حرکت لبا

 ....صبا من:  بھ موھاش زد و گفتیکالفھ چنگ
 . بار انگشت سبابھ من بود کھ رو لب آرشام قرار گرفتنیو ا    
 شششششیھ-    
ر آرشام رو با دو دستم گرفتھ بودم و خودم  من بودم کھ گردن و سنی بار انیو ا    
 کھ تو وجودم قرار ی سرشار از عشق خالص و پاکی زانو ھاش نشستم و بوسھ ایرو

 . آرشام نشوندمی لب ھایداشت رو
      

 
 ی شد باعث شد کھ ادامھ عروسقی کھ بعد از بودن با آرشام در وجودم تزریانرژ    

 حال م،ی بودسادهی خونھ ثنا و آرتان وای آرشام جلورو کامال متفاوت بگذرونم، ھمراه با
 میدیکشی مغی و جمیومدی منجای عروس تا انی کھ دنبال ماشی وقتشی ساعت پکیاالنم با 

 پر اشکم کھ با تموم ی ، االن با چشماستی نسھی قابل مقاال اصم،یو دور تھرانو گشت
 اشکاش داشتم ثنا رو در آغوش گرفتم، چقدر سختھ کھ از زشی درکنترل ریوجود سع

 ی و من سعزهیری ثنا بھ وضوح اشک م،ی مونده از خانوادتم دوربشی عضو باقنیآخر
 دارم کھ آرومم ھگی دیکی بھ ازی از تمام وجود خودم نیدر آروم کردنش دارم ول

 .نزنی و با ھم حرف مسادنی دور تر از ما وایآرتان و آرشامم کم.کنھ
 نشد بھ دهی کھ فکر کنم اصال دی آوردم و بھ زور لبخندرونیثنا رو از آغوشم ب    

 :روش زدم و گفتم
 ....  خونتونی برونی گری نداره با چشماتیثنا جون خوب    
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 .... ھنوزم دل نگرانتم صبا:  گرفتش گفتیبا صدا    
  نکنھی گرگھیتو فقط د....  زمیمن حواسم بھ خودم ھست عز: دستش گرفتم و گفتم    
.... 
 ....  آرشام مانعش شدی بگھ کھ صدایزیثنا خواست چ    
 آرتان نکھی نکنھ، تو ھم با اتتی کھ اذچوندمی گوش آرتانو پیخب ثنا، حساب: آرشام    

 . کھمی ندارشتری داداشو بھی نی حواست بھش باشھ، ھمی ولشھیپررو م
 :ثنا رو گرفت و رو بھ آرشام گفت ثنا اومد و دست کیآرتان نزد    
  کنم؟تی خانوممو اذاد،ی داداش؟ آخھ من دلم ممیداشت    
 .گھی دگفتمی می چھی دی بھ عنوان بزرگتر باگھ،یحاال د: آرشام    
 خواھرمو شمردم ی آرتان خان خودمم تک تک موھانیبب: رو کردم بھ آرتانو گفتم    

 .کنمیم بشھ کھ خودم کلتو طاس م کشیکی دنی شونھ کشلی بھ دلی حتنمینب
 . خندهری حرفم ھر سھ زدن زنیبا ا    
 کشن،ی دو تا منو منی بمونم انجای اگھی دکمی میباشھ چشم، ثنا جان بھتره بر: آرتان    

 .مونمایناکام م
  باال؟نیایباشھ، بچھ ھا شما نم:  آرتان داد و گفتلی تحویثنا چشم قره ا    
 واسھ من ژامھی پھیمن کھ از خدامھ، ثنا جان زودتر برو :  گفتطونیآرشام ش    

 .می و تخمھ بشکونمینی با آرتان فوتبال ببمی خوای کن کھ تا صبح مسیراست و ر
 .نمیالزم نکرده برو بب: آرتان    
 . خواھرمنو خجالت ندهنی ان قدر انم،ی ببمی برایب: رو کردم سمت آرشامو گفتم    
 و با آرتان ھم دست دادم، آرشامم با دمینا رفتم و گونشو محکم بوسبعدش بھ سمت ث    

 کھ ھر دو داخل ی و تا موقعمی حرکت کردنیھر دو شون دست داد و بھ سمت ماش
 .میساختمون نشدن حرکت نکرد

 ی آرشامم در سکوت کامل رانندگکردموی نگاه متختی شب پامھیبھ سکوت ن    
 رو کھ افتاده بودو بھ رومون ی اتفاقمی کدوم قصد نداشتچی کھ ھنھی اکرد،جالبیم
 . خودش سکوتو شکستنکھی تا ام،یاریب

 ...صبا -    
 ...بلھ-    
 .ی خواستگارامی آخر ھفتھ بخوامیم: آرشام    
 نی آخر ا؟یچ:  ولت بھم وصل کردن، بھ طرفش برگشتم و گفتم٢٠٠٠انگار برق     

 ھفتھ؟
  داره؟یلآره، مگھ اشکا: آرشام    
 ثنا و ی ممکنھ مسخرمون کنن، تازه امشب عروسی کنی فکر نمیاشکال کھ نھ ول-    

 م؟ی کھ چقدر عجلھ داشتکننیآرتان بوده بعدا مسخرمون نم
 کنھ، ی بھ خاطر خودش زندگدی بای ھر آدمده؟ی طرز فکر از تو بعنیواقعا ا: آرشام    

 ؟ی کنی میمگھ تو بھ خاطر مردم زندگ
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 ...ی ولنھ،-    
 ؟یخواینکنھ منو نم:  وسط حرفمو گفتدیپر    
  حرفو زدم؟نیمن ا-    
 ؟یآرشام؟ پس چ    
 کھ اونم ماجرا رو بھ یکنی با آرتان صحبت میکشی شما خودت زحمت م،یچیھ-    

 .گھی دیای و میکنی منیی تعیثنا بگھ بعدشم وقت خواستگار
 زل زد بھم، طونی شی جلو در نگھ داشت، بھ طرفم برگشت و با چشمانویماش    

 ن؟یترسی خب خانم دکتر، حاال شب نماری بسھ؟ینجوریا... ِا:  زد و گفتیچشمک
 شت؟ی پامی بیخوایم

 . جناب مجد، شب خوشرینھ خ-    
 . نره ھا، ھفت صبحادتی ایفتی ساعت ھفت صبح شیراس....  ریشب بخ: آرشام    
 م؟؟؟ی مسترآنتا،ی امروزو بھ ما رحم کنھی شھیال محا-    
 .فقط امروزا، حاالم برو، صبح شد:  کرد و گفتیواشیخنده     
 ؟یشناسی رقص دادو مشنھادی نرفتھ، تو اون پسره کھ بھ من پادمی تا یِا راست-    
 ی کھ با شرکت آرتانشون ھمکارھی ساختمانی از شرکتایکی سیآره پسر رئ: آرشام    

 .ادی دخترونھ داره،اصال ازش خوشم نماتیدارن، پسره کامال خلق
 . واقعا شب خوشگھی چندش بود، خب من برم، دیلی طور، خنیمنم ھم-    
 . صبح خوشیبھتره بگ: آرشام    
 کھ دور دمی شننشوی ماشیکای الستی در رو بستم، صدایوارد خونھ شدم و وقت    

 .شدنیم
      

 
 .رسنی مگھی دقھی آرتان گفت پنج دقگھ،ی دختر بجنب دیوا: ثنا    
 .باشھ، تو برو اومدم-    
 ھمراه با دامن کوتاھشو ی سھ ربع گلبھنی بھ خودم انداختم، کت آستینگاه دوباره ا    

 داشتم، می دخترونھ اشی رنگ کردمو آزاد رھا کرده بودم و آرایبھ تن داشتم، موھا
 ای اومد، ی ثنا می احوال پرسی از اتاق خارج شدم ، صدادموی پوشموی مشکیصندال
 شام ی براگھی قرار بود کھ آرتان و آرشام با ھم ددم؟ی اومدن کھ من نفھمی کنایخدا ا

 حرکت کردم، ییرای رفتم و بھ سمت پذنیی از پلھ ھا پاومد،ی االنم کھ صداشون مانیب
 بھ آرشام ی بود، نگاھییرای مبل نشستھ بودن و ثنا مشغول پذیآرتان و آرشام رو

 برازندش یحساب شی دودرھنی ھمراه با پیانداختم، کت و شلوار اسپرت خاکستر
 . بھ اون سمت حرکت کردمیبھ آروم.بود
 د،ی سالمم ھر سھ بھ طرفم برگشتم، ناخودآگاه چشمم بھ طرف آرشام چرخیبا صدا    

بھ . نھی لبم بشیرو لبخند ھی باعث شد نی و ھمخوندمی از نگاھش منویبرق تحس
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 ی مبل رو بھ روی رویطرفشون رفتم و با ھر دو دست دادم، و بعد از احوال پرس
 .آرشام نشستم

 ؟ی شددای کم پمت،یدیبھ بھ صبا خانم بعد دو روز باالخره د: آرتان    
 .شمی خستھ کننده معی سرینجوری اگھ،ی دلت تنگ بشھ دمینی نبکمی گفتم گھید-    
 آرشام ی راستش وقت،ی واسھ ما تازه اشھی تو آب ھمینھ بابا شما مثل ماھ: آرتان    

 شی زده شدم و پجانی ھیلیت،خی خواستگارادی بخوادیگفت کھ بھ تو عالقھ داره و م
 بابت ھر دوتون راحت المونی منو ثنا خینجوری بھتر از صبا، ایخودم گفتم چھ کس

 بگم، اخالق ھر دوتون نیشیاگھ ناراحت نم ، نی ھمیتازه شما لنگھ .شھیراحت م
 .شھی می سگی اوقات سگیگاھ
 : کرده بود ادامھ حرف آرتانو گرفت و گفتدایثنا کھ با حرف آرتان جرئت پ    
 ھر دو تاتون نا،ی ناراحت نشن،یای بھ ھم میلی آرتان، شما دو تا خگھیراست م -    
 .نی غروریخدا
 مبل دو نفره ی بھ ثنا و آرتان کھ در کنار ھم روی کرد و نگاھزیآرشام چشماشو ر    

 : نشستھ بودن انداخت و گفتیا
 .نی ھم ھست بگی اگھی دزی اگھ چن،یدست شما درد نکنھ ، تو رو خدا تعارف نکن -    
 ...  زدیطونیآرتان لبخند ش    
ر اصل مطلب،  بھ عنوان بزرگ تر مجلس برم سنیسیحاال وا.  تلخھ داداشقتیحق -    

 صحبتاتونم کھ صبح تا شب ن،یخوای رو مگھی ھر دو تاتون ھمددمی جور کھ من فھمنیا
 کھ نی کارارم رلھ کنھی فقط بقم،یشی معطل بلھ گرفتن نمگھی پس دن،ی کردنیکنار ھم

 . بزرگھ رو خوردکھیروده کوچ
 . بزرگترمنمایالبتھ، با عرض معذرت، ول: آرشام    
 ھ؟ی دو سھ سال ناقابل چونھ نزن داداش، اصال صبا نظر تو چبھ خاطر: آرتان    

 ؟ی ما بزنی دادانی بھ ای کھ بخوای داریدیحرف جد
 ! .... نداده بچھ بخورهیچی دو روز ھنی آرتان فکر کنم ثنا تو انیچقدر ھول بود ا    
 .می بگم؟ منو آرشام،قبال حرفامونو زدیخب چ-    
  چند؟ھی خب ثنا تو از طرف خانواده عروس بگو، مھرزفھم،ی آدم چکیبار: آرتان    
 رو در نظر یزی خودشون چدی بگم شایخب چ:  ھم گره زد و گفت یثنا دستاشو تو    

 دارن؟
 ھی مبل تکی و بھ پشتذاشتی راستش می پای چپشو رویآرشام ھمون طور کھ پا    

 .نی بددشنھای خودتون پمی نزدی حرفھینھ ثنا، ما درباره مھر:  گفتزدیم
 ھی نظرت چده،ی ما باشھ، فقط صبا عاشق رز سفھیخب، چ طوره مثل مھر: ثنا    

 صبا؟
 .ھیعال-    
 ....آرتان نگاھشو از من گرفت و بھ آرشام دوخت    
  آرشام؟ھی نظرت چ،ی عقد و عروسخی سر تارمیخب بر -    
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 نی ما قبال درباره اھ،ی منظورش چدونستمی بھ من انداخت، خوب میآرشام نگاھ    
 ..... می گرفتھ بودمیموضوع تصم

 .میری رو بگی مراسم عقدوعروسور،ی ھفتھ آخر شھرمی گرفتمیخب منو صبا تصم -    
 . پس مبارکھن،ی گرفتمتونویخب حاال کھ شما تصم: ثنا    
 ممنون: میمنو آرشام ھمزمان گفت    
 .مینی بچزوی ممیخب صبا جون بر:ثنا    
      
 و بعدشم آرشام می با ھم حرف زدیکمی بود بعد شام دوباره ی کوتاھیچھ خواستگار    

 ی کردم و بعدشم با خداحافظشیھمراه با ثنا و آرتان تا جلو در ھمراھ.  برهدیگفت کھ با
 . خارج شدیکوتاھ

 بود، مارستانیاز ب.  زنگ خوردلمی از رفتن آرشام نگذشتھ بود کھ موبای اقھیچند دق    
 مورد دی خب شای بود آرشام گفتھ بود کھ امشب بھ من زنگ نزنن ، ولبیجع

 : جواب دادمنی ھمی باشھ برایاضطرار
 بلھ؟-    
 . ھستمیادتیسالم خانم دکتر، س-    
  اومده؟شی پی مشکل،یادتیسالم خانم س-    
 ی ولمیری دکتر مجد گفتن امشب با شما تماس نگدونمی خانم دکتر، مدیببخش -    

 بھم یلی خنجای اوضاع امارستان،ی بدی تر خودتونو برسونعی سری ھر چکنمیخواھش م
 .ختستیر

 ن؟؟؟ی واضح بگ،یادتی شده خانم سیچ -    
 حالش مارمی بھی م،ی کنای احمی داشت کھ متاسفانھ نتونستی قلبستی امارای از بیکی -    
 ساعتھ کھ رفتن اتاق عمل، می نکی بد شد کھ دکتر فروزان دستور عمل دادن، نزدیلیخ
 نھ ن،ی نھ شما ھستست،ی نی اگھی دفتی پزشک شی ھم آوردن، ولی اورژانسماری بھی

 دکتر، دی خواھشا خودتونو برسونش،ی ھفتھ رفتن اترنیا  کھمیدکتر مجد، دکتر راحم
 .می دارازی خب بھ متخصص نی کردن ولتیزی وماروی بیدکتر تھران

 .افتمی باشھ، من االن راه ممارای بھ ب شما حواستونارخبیبس -    
 .نمتونیبی مد،ی ببخشدیبازم با -    
 متعجب ثنا و آرتان با سرعت از پلھ ھا باال رفتم و ی چشمایتلفنو قطع کردم و جلو    

 کھ ثنا وارد دمی پوشی سر راھم بودو میخودمو رسوندم بھ اتاقم، تند تند داشتم ھر چ
 ....کردی نگاه ممیاتاق شد ، با تعجب بھ دست پاچگ

  افتاده؟ی اتفاق؟ی بود؟ چرا ان قدر ھولی شده صبا؟ تلفن کیچ-    
 حالش بده، مارای از بیکی بودن، مارستانیاز ب: موھامو با کش محکم بستم و گفتم    

 . خودمو برسونمدیبا
 ست؟ی نفتیخب مگھ پزشک ش: ثنا    



 57 

 مونھی فقط مشھ،ی از پزشکام اترگھی دیکی ، ستی اتاق عملھ، آرشامم کھ نیچرا ول-    
 .من
 . بھ آرتان بگم برسونتتسایخب پس وا: ثنا    
 : انداختم و گفتمفمی تو کلموی و موباچییسو    
 .مارستانمی تا آرتان آماده بشھ من بخوادینم-    
 . خطرناکھی کھ رانندگینجوریآخھ ا: ثنا    

 : گفتمرفتمی منییھمون جور کھ از پلھ ھا پا    
 . خداحافظشھ،ی نممیچیمن ھ-    
 . رو از ثنا و آرتان سلب کردمی اجازه ھر حرف اضافھ ادموی دونمیو بھ سمت ماش    
 یی النای ماشنی از بکردمی می و سعدامی حد رو پدال گاز فشار منیپامو تا آخر    

 بھ ی کھ منتھابونی تا آخر خدی بادمی رسمارستانی بابونی ربع بھ خھیبکشم، باالخره بعد 
 بشم و از مارستانی بنگی تا وارد پارکزدمی و بعدش دور مرفتمی شد و می مدونیم

 اون طرف نوی شدم و ماشنگی پارکالیخی ببردی ممان زیلی کار خنی کھ اییاونجا
 برداشتم و بھ سرعت بھ طرف فموی پارک کردم، کمارستانی بی رو بھ روابونیخ
 کھ مطمئن ی توقف کردم و وقتابونی وسط خی ھای گل کاری رودم،ی دومارستانیب

  ترمزی لحظھ صداکی کھ در دمی دوومارستانی دوباره بھ سمت بادی نمینیشدم ماش
بھ ھوا پرتاب ..... دیچی کھ تو سر و کمرم پیدی و بعد درد شددمی رو شنینی ماشدیشد

 حس مینی شدن خون رو از سر و بیجار...... اصابت کردمنیبھ زمشدم و محکم 
 کھ دمی لحظھ آرشامو دکیفقط در ..... جمع شدن مردم و دور خودم نی و ھمچنکردمیم

 ... . مطلقیاھی صدا زدم و بعدش سمشو با تھ مونده جونم اسد؛یدوویبھ طرف م
      

 
 :آرشام    
 ی پارک شدم رفتم، کتمو درآوردم و رونیدر خونھ صبا رو بستم و بھ طرف ماش    

 پشت انداختم، در راننده رو باز کردم و سوار شدم و استارت زدم، چند تا یصندل
 ی صندلی کھ رولمی مونده بھ خونم پشت چراغ قرمز بودم کھ نگاھم بھ موباابونیخ

 مراسم ی تا انتھاخواستمی کردم، خودم مروشنش  برداشتم ولویموبا.  بود، افتادمیکنار
 از ی اھیچند ثان.  زده بشھی نھ بھ من و نھ بھ صبا زنگمارستانی از بیخواستگار

 صی و تشخمارستانی بی روشن شد، شماره نشیروشن شدنش نگذشتھ بود کھ اسکر
 .دادم و تماس و برقرار کردم

 بلھ؟-    
 یلی اوضاع خنجای ای کھ تماس گرفتم،ولدیببخش.  ھستمیادتی دکتر، سیسالم آقا -    

 .مارستانی بدی تر خودتونو برسونعی اگھ ممکنھ سرستیخوب ن
 ؟یادتی خانم سھیمشکل چ -    
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 ماری بھی طرف نی دکتر ، دکتر فروزانم تو اتاق عملن، از امی ندارفتیپزشک ش -    
 البتھ از ختن،ی ھم فوت شدن خانوادشون بخشو بھم رمارای از بیکی آوردن، یاورژانس

 بھ دکتر ست،ی خب اوضاع بخش اصال خوب نی اومدن آرومشون کردن ولینگھبان
 . تو راھنشونمی ھم زنگ زدم انایکارد
 .رسونمی خودمو مگھی دقھی خب تا چند دقاریبس -    
 گفتم و تماسو قطع کردم، خوبھ بھشون سپرده بودم بھ منو صبا زنگ نزنن حاال نویا    

 مارای نجات جون بستی نی البتھ چاره ان،مارستای بکشوننیھر دو تامونو دارن م
 حرکت دادم نموی ، ماشومدی می پشتی ھانی کھ از ماشی بوق ممتدیبا صدا. واجب تره

 . برسممارستانی بھ بر تعیو راه رفتھ رو برگشتم تا سر
 پارک کرد، پشت مارستانی بیی جلوابونی دادم کھ خصی ثنا رو تشخنیاز دور ماش    
 نبردم و پشت نگی پارکنوی از اون ماشتی بود پس منم بھ تبعی جا پارک خالنشیماش
 ی بردارم کھ صدای صندلیدر پشتو باز کردم تا کتمو از رو.  پارک کردمنشیماش

 باعث شد بھ عقب برگردم، یزنانھ ا غی جی و بعدش صداینیگوش خراش ترمز ماش
 فراموش کردم، دنمی نفس کشھی چند ثانی برای حتدمیدی روم می کھ جلویاز صحنھ ا
 متعلق بھ صبا بود، غی پرتاب شده بود، پس اون جنی من بھ شدت بھ زمیصبا، صبا

 ی ببندم با سرعت خودمو بھ صبا رسوندم، تمام صورتش خوننوی در ماشنکھیبدون ا
 در بلند کردنش ی و چشماشم بستھ بود، مردم دورش جمع شده بودن و زنا سعدشده بو

 . بھشنیدست نزن: دی چند لحظھ ھمھمھ ھا خوابی دادم برایداشتن، با صدا
 بغل فشوی نخوره جسم نحی تکوننی گردنش کوچکترکردمی می کھ سعیآروم در حال    

 بھ دنی دو تا از پرستارا تا منو ددم،ی دومارستانی بیکردم و بھ سمت درب ورود
 برانکارد گذاشتم و با کمک پرستارا ی برانکارد آوردن، صبا رو آروم روھیسرعت 

 کھ نی سخت بود اونم ایلی برام ختیوضع  تحمل اونم،یبھ سمت اورژانس راه افتاد
 من از صبا رخ داده بود، کنترل اعصابمو نداشتم و ی اتفاق درست شب خواستگارنیا
 ی مرد سعی ھم پزشکای ھر چدم،یکشی داد مچارهی بی سره سر پزشکا و پرستاراکی
 نکھی تا اشدنی نمفمی کھ منو از اتاق خارج کنن تا بھ کارشون برسن حردنکریم
 . آورد و بھ زور بھ اتاق خودش بردرونی اومد و منو از اتاق بانرویس

      
 آروم باش ،ی رو سرت گذاشتمارستانویمعلوم ھست چتھ تو پسر؟ کل ب: روانیس    

 .شھی درست نمیزی کھ چادیر بدبختا کارشونو بکنن آخھ با داد و فنیمرد،بذار ا
 ی کھ روی اون کسروانی سیفھمیچرا نم:  شباھت بھ داد نبود گفتمی کھ بییبا صدا    

 گفتھ بودم امشب بھ صبا زنگ ای لعنتنیچند بار بھ ا....  صباست دهی جون خوابیتخت ب
 .ذارمی تار مو از صبا کم بشھ حسابشونو کف دستشون مھینزنن، فقط اگھ 

 رو کھ تو دستش بود بھ خورد ی آبوانی داشت بھ زور لی کھ سعی در حالروانیس    
 افتھی می اتفاقنی بدبختا کف دستشونو بو کرده بودن کھ ھمچنیآخھ مگھ ا: من بده گفت

 . آبو بخورنی ذره از اھی ای، حاال تو ھم آروم باش، ب
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 کالفھ دست  روپوشش،ی روزهیبا دست بھ شدت آبو پس زدم کھ باعث شد کامال بر    
 یی کھ بالنی از تصور اشدم،ی موونھی داشتم دزدم،ی تو اتاق قدم مدمویکشیتو موھام م
 و خواستم بھ سمت اوردمی طاقت نگھید. واری کلمو بکوبونم بھ دخواستمی مادیسر صبا ب

 . مانعم شدروانیدر برم کھ س
 یاالن تو بر.  شدهی چمینی ببمیریکجا؟ ھان؟ چند لحظھ صبر کن با ھم م: روانیس    

 . اونا بھ کارشون برسنیذاریاونجا نم
 . طاقت ندارمگھی دشم،ی موونھی دارم دروان،یولم کن س-    
 زنمی االن زنگ منی آرشام، فقط چند لحظھ، اصال خودم ھمکنمیخواھش م: روانیس    

 . پرسم،تو فقط آروم باشی بخش حالشو میاز پرستارا
 . رو گرفتی ابھ سمت تلفن رفتو شماره    
 . ھستمی تھراند،یخستھ نباش-    

...........................     
 . بپرسمنای از حال دکتر کادخواستمیم-    

........................................     
  طور االن منتقل شدن؟نیکھ ا-    

..................................     
 . خب، ممنونماریبس-    

 شد؟ حالش خوبھ؟ بھ یچ: تلفونو قطع کرد بھ طرفش رفتم و گفتمنکھیبھ محض ا    
 ھوش اومده؟

 و ی اگھ بگم خودتو کنترل کنیدیقول م:  شونم زد و گفتی روی ضربھ اروانیس    
 .ی نشیعصب

 .ی لعنتگھیِد حرف بزن د-    
 ی شکستگنھ،یی پایلی صبا خیاری درجھ ھوشگنیباشھ باشھ ، آروم باش، م: روانیس    

 البتھ خودم ده،ی دبی اورژانس حدس زدن کھ نخاعش آسی پزشکای نداره ولیخاص
 .ژهی وی مراقبتابرنشی کنم، االنم دارن منشی معادیبا

 کالم مردم، داغون شدم، لھ ی واقعی بھ معناروانی سیزانوھام خم شدن ، با حرفا    
 کل اد؟ی تمام بالھا سر من بدیچرا با کردم ھان؟ ی مگھ من چ گناھایشدم، آخھ چرا خدا
 کھ کنارش آرامش از دست رفتمو بھ دست ی کم نبود حاال تنھا کسیخانوادمو ازم گرفت

  چرا؟ایخدا.... چرا امشب؟ ........ چرا صبا؟ .....  ؟یری ازم بگیخوای ماوردمم،یم
تو رو خدا آرشام :  بغلمو گرفت و منو بلند کرد و گفتری اومد کنارمو زروانیس    

 بھ ثنا و دی تو االن باشھی من مطمئنم کھ صبا خوب م،ی باشی قودیآروم باش تو االن با
 .ی باشتی وضعنی کھ خودت تو انی نھ ای بدھیآرتان روح

  خودمارم،ی دووم نمینجوری انمش،ی برم ببدیبا:  گفتمروانی سی توجھ بھ حرفایب    
 .... نمی صبا رو ببدیبا
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 تا شی نخاعبی کنم تا مطمئن شم آسنشی معادی بام،یری با ھم مم،یریباشھ م: روانیس    
 ؟ی خبر بدنای بھ آرتان ای خوایچھ حده، فقط نم

 . خودت زنگ بزن بھ آرتانتونمی من نمشھ؟یثنا داغون م......  ھان؟ ؟یچ جور-    
 می تا من زنگ بزنم بعدش با ھم برنی مبل بشنی ای روایباشھ پس ب: روانیس    

  باشھ؟شش،یپ
 مبل نشستم و سرمو ی تو بدنم نبود فقط سرمو تکون دادم و آروم روی جونگھید    

 . دستام گرفتمنیب
 : رفت و شماره آرتان و گرفتلشی بھ سمت موباروانیس    

"""     
 ؟ی کرددای پلتی موبای خان ، چھ عجب شماره ما رو توروانیبھ بھ س: آرتان    
 ؟یی آرتان، کجاستی نیاالن وقت گلھ ا: روانیس    
 ی آرشام اتفاقی براھ؟ینجوری چرا صدات اروان؟ی افتاده سیخونھ، اتفاق: آرتان    

 افتاده؟
 .صبا....  ی آرشام نھ برای برایخب، آره افتاده ول.... اتفاق کھ : روانیس    
  شده؟یصبا چ. روانی سیگی می چنمی درست حرف بزن بب؟صبا؟یچ: آرتان    
 نی آرتان، خودتونو برسونستیصبا تصادف کرده، حالش خوب ن: روانیس    

 . آرشام داغونھمارستان،یب
 ن؟یمارستانی خــــــــدا کدوم بای: آرتان    
 .نیای تر بعی سرم،ی خودمونمارستانیب: روانیس    
 .میافتی راه مباشھ ، باشھ االن: آرتان    

"""     
 .می بران،یاالن م:  قطع کرد و رو کرد بھ منو گفتشویگوش    
      
 بھ سمت بخش م،یدی کھ رسدی نکشی و طولمی از اتاق خارج شدروانیھمراه س    

 تا رهی گفت مروانیھنوز داخل سالن نشده بودم کھ س.می راه افتادژهی ویمراقبت ھا
 معلوم بود کھ ی بھشون بندازه ولی و نگاھرهی صبا رو از پرستار بگیعکسا

 شده بود وارد بخش نی خون صبا رنگز کھ ایی منو تنھا بذاره، با ھمون لباساخواستیم
 لحظھ آرزو کردم کھ ھی ی کردم ، ولداشیو باالخره پ..... شدم و با چشم دنبالش گشتم

بود، سرش با  صورتش کبود کبود دم،ی دی نمتی و صبا رو تو اون وضعرفتمیکاش نم
 لھ لوشینی دھان و بی توخورد،ی چسب بھ چشم مکھیباند بستھ بود، رو چشماش دو تا ت

 ھمراه با ی بھ آرومنشی سیقفسھ .  سرمی دستاش پر از جای بود و روی تنفسیھا
 شد،ی اصال باورم نمشد،ی تو کل بدنش میفی و باعث لرزش خفخوردیدستگاه تکون م

 و دل زدی لبخند مشی مراسم خواستگاری ھر چھ تمام تر توییبای کھ امشب با زییصبا
 ی تنفسشم با اون دستگاه لعنتی بود کھ حتده تخت افتای روینجوری االن ابردیمنو م

 سوزن سرم ی زخم و کبودی کھ کنارش بود و روش جاھاکشوی دست کوچشد،یانجام م
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صبا .  نشوندم روشی دستم گرفتم و نوازشش کردم و بوسھ ای و توخوردیبھ چشم م
 نشستمو در سکوت بھش ی صندلیکنارش رو. کردی منو آروم متمی موقعنی تو ایحت
 دونمی روز افتاده، نمنی من باشھ کھ بھ ای صبانی کھ اکردمیشدم، ھنوزم باور نم رهیخ

 سرمو بھ عقب ھی گری موندم کھ با صداتی اون وضعیچھ مدت در سکوت تو
 و آرتان دستشو دور شونھ ھاش انداختھ کردی مھیر کھ گیبرگردوندم و ثنا رو در حال

از کنار صبا بلند شدم تا ثنا بره . دمی کھ پشت سرشون بودو دروانیبود بھ ھمراه س
 کرد،ی نشست و دست صبا رو تو دستش گرفت و ھق ھق می صندلی آروم روشش،یپ

 .ی کن آرومتر باشی سعمارستانھ،ی بنجایثنا جان ا: آرتان کنارش رفت و گفت
 بود کھ ییچھ بال...  چھنیآرشام ا...آرش:  گفتکردی کھ ھق ھق میثنا در حال    

 چرا صبا؟... ای، خدا......سرمون اومد، آخھ چرا امشب
آروم باش :  گفتکردی سر ثنا رو در آغوش گرفتھ بود و نوازش میآرتان در حال    
  من مطمئنم،مگھ نھ آرشام؟شھی صبا خوب مزم،یعز
 مارستانمی و از اتاق خارج شدم،از ساختمون باوردمی طاقت نگھیرتان دبا حرف آ    

 مکتای از نیکی ی بود، روشی ھوا گرگ و مدم،ی رسرونیخارج شدم و بھ محوطھ ب
 کاش ی لعنتکردم،ی آرتان فکر می روشن کردم، ھمش بھ حرفاگارموینشستم و س

..... گھی دی حتدیه،کھ شاحال صبام بد  کھ چ قدردونستمی نمدونستم،یپزشک نبودم و نم
رسما داشتم ...  بھ نبودش فکر کنمتونستمی نمی حتشھیخوب م..... شھینھ صبا خوب م

 کھ ی کھ با دستدمیکشی مگاری چ مدت بود کھ اونجا بودمو سدونمینم. شدمی موونھید
 . شونم نشست بھ طرفش برگشتم، آرتان بودیرو
 بشھ ی کھ چ،یکشی مگاری پشت سر ھم سی نشستنجای ساعتھ اھیبسھ پسر، : آرتان    

 ؟یکنیھان؟ بھ خودتم رحم نم
 کم خوام،ی رو ، بدون صبا نمی لعنتی زندگنی اگھی دخوامینم:  زدم و گفتمیپوزخند    

 رو کھ داشتم و از دست دادم، حاال صبا ی ھر کمی روز کل زندگھی آرتان، تو دمینکش
 گھی ددم،ی کنھ رو ھم دارم از دست م کھ بعد از مدت ھا تونستھ بود منو آروممیکس

 کھ صبام کشھی رو درون خودش میی ھوای وقتخورهی مدم چھ بھ دری لعنتی ھاھی رنیا
 تونم،ی نمگھی درمی بمخوامی داغون شدم آرتان ، مخوره؟ی بھ چھ دردم مست،یتوش ن

 بھ چھ گھی باشم، اصال دی قوخوامی نمگھی دخوامیمگھ چھ قدر طاقت دارم ھان؟ نم
  باشم؟ی قویدیام

 آرتان ھمون جور آروم نشستھ بود و بھ ی ولزدمی رسما داشتم داد مای آخرنی اگھید    
 دونم،یم:  و گفتدیبعدش مردونھ در آغوشم کش. تا حرفام تموم شدکردیمن نگاه م

 ی ولشناختمی رو کھ می آرشام، منم از دست دادمشون ھمھ خانوادمو، ھر کسدونمیم
 آرشام کنمیمونده رو ھم از دست بدم، خواھش م  رو کھ واسمی تنھا کسخوامی نمگھید
 صبا بھ ی وقتی بشدی نا امدی تو نباخواد،ی می مرد قوھی بھ فکر خودت باش، صبا کمی

 .ِ بھ تودشی ھمھ امادیھوش ب
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 ازم سلب کرده بود، دنوی بغض بزرگ راه گلومو سد کرده بود و اجازه نفس کشھی    
 رو بشکونم، من مدت ھا بود کھ با اشک و ی اون بغض لعنتخواستمی نمستمخوای نمیول
 ی ھمھ کسم و از دست دادم قطره ای وقتشی سال پ١٢ ی قھر کرده بودم، حتھیگر

 یی بالھی کھ آخرش کردنی ھمھ فکر مم،ختی خودم ری رو توی و ھمھ چختمیاشک نر
 کھ یزنده موندم و با ھر نفس رم،ی ان قدر شانس نداشتم کھ بمی من حتی ولاد،یسرم م

 کھ ی بھ وضوح آروم شدنمو وقتدم،ی تا صبا رو دکردمی مرگو تجربھ مدمیکشیم
 تونمی نمتونم،ی نمگھی دارم،ی طاقت نمگھی امشب دی ولکردمیکنارش بودم رو حس م

 منم یری صبا رو ازم بگیخوای اگھ مای و دم نزنم، خدانمی ببتی رو تو اون وضعاصب
 ....  سالھ١٢ تنھا خواستم بعد از نیببر،ا
      

 
 :آرتان    
 کدوممون رنگ و آرامشو چی ماه ھھی نی تو اگذره،ی میی از اون شب کذای ماھھی    
 خونھ برمی حاال بازم شبا ثنا رو بھ زور ممارستانن،ی ثنا و آرشام کھ ھمش تو بم،یدیند
 مارستانی شده بود، شبا رو ھم تو بمارستانی رسما ساکن بگھی آرشام کھ دیول
 .گذرونھیم

 شیاری و درجھ ھوشتھی نکرده، ھنوز تو ھمون وضعیریی تغچیحال صبا ھم ھ    
 و ممکنھ دهی دبی کھ نخاعش بھ شدت آسمیدی بعد چند روز فھممی نشده، از طرفشتریب
 خبر ھممونو داغون کرد، خصوصا نی چند قدم ، اتای نھانکھی اای نتونھ راه بره گھید

 با ارزش یزی وجود صبا براش از ھر چدهینم یتی اھمزای چنی اون بھ ایآرشامو، ول
 معروف مغز و اعصاب کھ دو ماه از یرانی ای از پزشکایکی با روانیالبتھ س.... تره 

 مشورت کرده و عکسا و پرونده گذرونھی رو تو تھران مرانھی رو کھ ساالنھ ایسھ ماھ
 تونھی مدنش ماه از بھ ھوش اومکیصبا رو واسش فرستاده، اونم گفتھ کھ حدودا بعد 

 سکی خب ری کردن ولدای موردا داشتھ کھ کامال بھبود پنیعملش کنھ و قبال ھم از ا
 . راه رفتنم از دست بدهکمی ھمون یی درصد توانا٦٠عملش باالست و احتمال 

 بھ ژهی وی پارک کردم و بھ سمت بخش مراقبت ھامارستانی بنگی تو پارکنویماش    
 . از آرشام نبودی خبری سالن نشستھ بود، ولی تویمکتی نیثنا رو....راه افتادم

 .یریگی نملیبھ بھ ثنا خانم، تحو -    
 دم؟ی من نفھمی اومدیسالم ، ک... ِا: ثنا    
  االن؟ حالش چ طوره؟نیھم -    
 . طاقت ندارمگھی ذره شده، دھی دلم براش  ھمون جور، آرتان،یچیھ: ثنا    
 ، شھی من مطمئنم خوب مزم،یآروم باش عز:  کھ در آغوش گرفتمش گفتمیدرحال    

 ست؟یآرشام ن
 حقم داره و چارهی نگرانشم، بیلیفکرکنم تو اتاقشھ، داغونھ آرتان، داغون ، خ: ثنا    

شب :  ادامھ دادختی رنیی اشک از چشمش بھ پای کھ قطره ایبعد در حال



 63 

 ی اتفاق لعنتنی شده بود اای مھدنشونی بھ ھم رسی برای ھمھ چی وقتشیخواستگار
 .افتاد
 . سر بزنمھی من برم بھش یشی اگھ ناراحت نمزم،یآروم باش عز-    
ِ کن باھات درد و دل کنھ، نذار ان قدر شی باھاش حرف بزن، راضکمینھ برو : ثنا    

 خونھ، نیایاصال با ھم شام ب.  داغونش کردهالیفکر و خ تو خودش، زهی برزویھمھ چ
 حال و ھواشو عوض دی بان،یای تو ھم با آرشام بکنمی درست میزی چھی رمیمن االن م

 .میکن
 .ارمی مخرمی می چھی خودم ی االن تو خستھ ای ولھیباشھ، عال:  زدم و گفتمیلبخند    
 . بدهچتویی حاال سوکنم،ی درست می چھی خودم ستم،ی منم خستھ نخواد،ینم: ثنا    
 ؟ی کنی رانندگیتونی میمطمئن-    
 . راحتالتیآره، خ: ثنا    
  خب؟زم،ی کن، مواظب خودتم باش عزیآروم رانندگ:  بھش دادم و گفتمچوییسو    
 .باشھ، نگران نباش، فعال خداحافظ: ثنا    
 .برو بھ سالمت-    
 بلند شدم و سمت مکتی نیرج شد، منم از رو خادمی کھ کامال از محدوده دیوقت    

 .اتاق آرشام بھ راه افتادم
      

 
 ن؟ی مھندس، خوب ھستیسالم آقا: از جاش بلند شد و گفتدنمیخانم رستگار با د    
 ممنونم، آرشام اتاقشھ؟-    
 . ھماھنگ کنمدیبلھ ، اتاقشونن، بذار: رستگار    
 :فتم گرفتمیھمون طور کھ بھ سمت اتاق م    
 . خوادینھ، نم-    
 .شنی ناراحت مشونی آخھ ایول: رستگار خودشو بھ من رسوند و گفت    
 . آرشام با مند،یشما نگران نباش-    
 . خونھرمی کھ من دارم منی بگشونی زحمت بھ ایباشھ پس ب: رستگار    
 . بھ سالمتنی خب، براریبس-    
 دیکشی مگاری بھ در زدم و در و باز کردم پشت بھ من رو بھ پنجره داشت سیتقھ ا    

 بھ پشتش بندازه ی نگاھمی برگرده و ننکھی پر کرده بود، بدون اگاریو اتاق و از دود س
 . خانم رستگاری بریتونیم: گفت
 . رستگارهمیلی کھ من خبر دارم، نھ خانمم، نھ فامییواال تا اونجا-    
 : کرد و گفتزیصدام بھ سرعت بھ عقب برگشت ، چشم ھاشو ر دنیبا شن    
 ؟یکنی چھ کار منجایتو ا    
 : مبل وسط اتاق نشستم و گفتمیرو    
 ....  دکتریاول سالم بعد کالم، آقا-    
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 .حوصلھ ندارم آرتان، بگو: آرشام    
  روبگم؟یچ-    
 .گھیکارتو د: آرشام    
 ؟یکنی برخورد م جورنیتو چتھ آرشام؟ چرا ا-    
 لبش جا ی کھ روی نشست و با پوزخندمیی مبل روبھ رویبھ طرفم اومد و رو    

 ؟یدونی نماموی حوصلھ گی بنی الی تو واقعا دلیعنی: خوش کرده بود گفت
 بی با آسیعنی ؟ی ثابت کنی خوای رو می کارات چنی فھمم، تو با ایمن واقعا نم-    

 ؟ی انداختنھیی نگاه تو آھی ای اصال تازگشھ؟یرسوندن بھ خودت حال صبا زودتر خوب م
 مارستانی بنی شب و روزت و تو ایخوای می تا کشناختم؟ی بود کھ من می آرشامنیا

 ؟یبگذرون
 برم در نجای تونم از ای آرتان؟ چھ طور میگی می داری چی فھمی مچیھ: آرشام    
  جون افتاده، ھان؟مھی نی لعنتمارستانی بنی ای از تختایکی ی رومی کھ تموم ھستیحال
 ی فکر کردنی بھ اچی ھی ولزه،ی صبا واسھ ھمھ ما عزکنم،ی آرشام درکت منیبب-    

 کنھ؟ی مدای پی چھ حالنھی ببتی وضعنی و تو رو تو اادی صبا بھ ھوش بیکھ وقت
 ،ی لعنتشنی ھات دارن نابود مھیر:  کھ صدام باالتر رفتھ بود ادامھ دادمیو در حال    

 .  تونم از دست رفتن تو رو ھم تحمل کنمی نمگھیمن بھ فکر خودتم، د
  خوام چ کار؟ی رو بدون صبا می زندگنی اگھیبذار نابود بشھ، من د: آرشام    
 م؟یحاال پاشو بر.  استدهی فای نداره، بحث کرد با تو بدهی فارینھ خ-    
 ؟ کجا؟؟م؟؟؟یبر: آرشام    
 .خونھ ما، ثنا غذا گذاشتھ-    
 .امینوش جان من نم: آرشام    
 .می نشدم، پاشو برقھیآرشام تا باھات دست بھ -    
 .امی کھ نمیدونیولم کن آرتان، م: آرشام    
 ھی رمی پس مثل بچھ آدم بلند شو، من مبرمت،ی کنم مرتمی آرشام شده غل و زنجنیبب-    

 ... می ھمون جا با ھم برایسر بھ صبا بزنم، ب
      

 
 :آرشام    
 : دستش زدم و گفتمی رویبوسھ ا    
مثال .....  بھ خدادیدلم پوس......  ؟ی خانومی قشنگتو باز کنی اون چشمایخواینم    

 کھ واسھ امروز یی چھ برنامھ ھایدونیم....  باشھمونیقرار بود امروز عروس
 یول.....  تو خونھ خودمونمیرفتی دست تو دست ھم مدیاالن منو تو با..... نداشتم

 ی اون چشمادنی سختھ کھ کنارت باشم و از دیلیسختھ صبا، خ...ی جورنیا... نجایا
 چشماتو آرامش یای نشدم تو اون دررهی چند وقتھ خی دونیم....  محروم باشمتییایدر

 صبا خستھ شدم باز کن اون گھیبسھ د....  روز٧٥....  روزه٧٥ قایدق.... نگرفتم؟
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 آرشام یگیمن... ی معرفت نبودی قدر بنیتو کھ ا....رمیمی میچشماتو دارم از دلتنگ
بلند شو ..... آرشام گفتناتو کرده؟ی چھ قدر دلم ھوایدونیم..... ره؟یمیبدون تو م

 ی تو اون مدت کمستیمعلوم ن.....  ذره شدهھی دل ھمھ برات نی بلند شو و بب،یخانوم
 مارای کھ ھمھ دکترا و پرستارا و بی کار کرده بود،چھیکردی کار ممارستانی تو بکھ

 اومد می چند باریحت....  نشده کھ مھتا زنگ نزده باشھیروز..... ان قدر دوست دارن
 ھی ی برای حتیستی کھ حاضر نی رحم شدی کھ تو ان قدر بدهی چھ فایول.... نجایا

 ...یلحظھ اون چشماتو بھ ما نشون بد
 از یکی ی قلبتی کھ نشون دھنده وضعیی از دستگاه ھایکی بوق ممتد یبا صدا    

 سھ تا تخت اون ور ی کھ رویماری بود، دست صبا رو رھا کردم و بھ سمت بمارایب
 ھی خط صاف و ممتد نشون دھنده دستگاه نشون دھنده دم،ی بود دوودهیتر از صبا خواب

 جناغش گذاشتم و ضربات منظم و یرو یبدراتفاق شوم بود، دستامو بھ صورت ضر
 ضی چند تا پرستار و دکتر خودشونو باال سر مرنکھی تا اکردمی رو وارد میمحکم

 بار نی سومی کھ دستگاه شوک رو برایدر حال.  رو شروع کردنایرسوندن و کار اح
 یبرا اتفاق نی فکر بھ ذھنم اومد کھ اگھ انی ناخودآگاه اذاشتم،ی پسر جوون منھی سیرو

من ....  نھ صبا قراره زنده بمونھ ی ولرمی شک منم باھاش می ب؟ی چافتھی من بیصبا
 کھ چقدر گمیباالخره بھش م..... نمیبی می عروسدی لباس سفیباالخره صبام رو تو

 .....عاشقشم
 . دکتر، تموم کردهیبسھ آقا:  پرستار بھ خودم اومدمیبا صدا    
 مصرانھ دوباره دستگاه ی ولگردهی برنمگھی مطمئن بودم اون پسر جوون دنکھیبا ا    

 اتفاق نی وقت اھی کردم کھ اگھ ی فکر منی قرار دادم، ھمش بھ انشی سیشوک رو رو
 ....گذرهی ازش می راحتنی بھ ای کدوم پزشک نامردافتھی من بیواسھ صبا

 از یکی کھ کردمی مکی اون پسر نزدنھیباز ھم داشتم دستگاه شوک رو بھ س    
 .پزشکا مانعم شد و منو از اتاق خارج کرد

      
 

.....  انداختمی نگاھمیزی رو ممیبھ تقو.....  اومدی نمادمی چیھ..... امروز چندم بود؟    
فک کنم ....  صفحھ رو ورق زدم تا بھ ماه آبان برسمھی....  صفحھ کھ مال ماه قبلھنیا

 بھ روز ینگاھ.....  سھ شنبھدم،یآھا فھم..... امروز چند شنبھ است؟.... میھفتھ دوم باش
 شی قلبم آتخشی خط قرمز دور تاردنی ستون دوم آبان ماه انداختم و با دیسھ شنبھ رو

 رفتھ بود کھ ادمی.....  رفتھ بودادمی آبان ماه بود و من ١٢امروز سھ شنبھ، ..... گرفت
 کی من ھنوز بھش تبریول...... امروز تولدش بود.. ....قرار بود امروز چھ کار کنم

 .نگفتھ بودم
 . خانم رستگار نوشتم و برگھ رو بھ دستش دادمی برگھ مرخصی روز رو پاخیتار    
 . برمگھی من دنی نداری دکتر، اگھ با من کاریممنونم آقا: رستگار    
 .نھ، خوش بگذره-    
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 .ممنونم، خدا نگھدار: رستگار    
 .از در اتاق خارج شدو     
 و چیی و سوزی می از روفمویک....  بھ بدنم دادمی بلند شدم و کش و قوسزیاز پشت م    

 دیامشب با..... بھ سمت در بھ راه افتادم.....  برداشتم زی می کشوی از تولمویموبا
از ... بگم کی و مرتب باشم، بعدش بھ صبا تولدشو تبرکی شدیبا.... متفاوت باشم

 پدال گاز یپامو رو....  رفتم نگی و بھ طرف پارکم خارج شدمارستانیون بساختم
 . خارج شدممارستانیفشار دادم و از محوطھ ب

 خواننده بود کھ یصدا.... رو فشردم ON دستمو بھ سمت پخش بردم و دکمھ    
 .... پر کردنوی ماشیفضا
 ... دونھی نمیچکیھ    
 ... خونھنی اون تو ایچھ داغونھ دلم ب    
 ....دونھی نمیچکیھ    
 ... شدموونھی دھی    
 ...شونھیحالم پر    
 ... تابمیچند روزه ب    
 .... خوابمینم    
 ...مثل مرده تو مردابم    
 ... مجنونمھی اون یب    
 ...وونمیکھ د    
 ... خونمی نمی حتگھید    

 "" محمد نجم/ قسمت از آھنگ مرداب     "" 
 . پخشو کم کردمی صدالم،ی موبایبا صدا    
 . بھ شماره بندازم جواب دادمی نگاھنکھیبدون ا    
 د؟ییبفرما-    
 ن؟یسالم دکتر، خوب ھست-    
 . مھتا بودیصدا    
  حال پدر چھ طوره؟؟یممنونم، خودت خوب-    
 دروباره حالش بد شده بود، اگھ بھ موقع شبیمنم خوبم، پدرم مثل قبل، د -    
 .فتادی می معلوم نبود چھ اتفاقمارستانی بمشیرسوندینم

 ره،ی خودمون، چند روز تحت مراقبت قرار بگمارستانی بنشیاریخب چند روز ب -    
 .نیحالش کھ بھتر شد برگرد

 قبول ی دکتر، چند بار تا حاال بھش گفتم، چقدر ماھان اصرار کرد ولدیدونینم-    
 . جا تو مشھد باشمنی ھمدی بارمی بمخوامی اگھ مگھی ھمش مکنھ،ینم

  من باھاشون صحبت کنم؟یخوای بگم، میچ -    
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 منو عوض کنھ، حال ی نظر باباتونھی نمیچکی ھی ولنی قدر بھ فکرنیممنونم کھ ا -    
  معرفت ما چھ طوره؟یدوست ب

 . نکردهیریی تغچی ھ،یھمون جور -    
 ششی امشب پخواستی دلم میلی خ حاظر نشد تو روز تولدشم برگرده،ی وفا حتیب -    

 . تنھاش بذارمشدی خوب نبود نمیلی حال بابا خیبودم، ول
 تو حال صبا یرییاگھ تغ....  بھترهی کنیدگیبھ بابا رس....  تھرانیای بخوادینم -    

 .میکنی شد خبرت مجادیا
 .نی خبر نذاری شد منو بیممنون، پس خواھشا ھر چ -    
 . راحتالتیباشھ، خ -    
 .فعال خداحافظ.... دیخب دکتر بھ ھمھ سالم برسون -    
 .خدا نگھدار -    
      

 
.... شش ماه.... شش ماه شد صبا.....  نشست نی بھ زمی برف زمستوننیامشب اول    

 ی عشق برف بازی گفتیمگھ نم.....  تنبل خانم؟ی خستھ نشددنی ھمھ خوابنیاز ا
....  تو بھش نخورده آب بشھی ھمھ برف کھ دستانی افیح.... گھیخب پاشو د..... ؟یا

.... خستھ شدم صبا....  با تو درست کنمموی برفدم آنی بعد دوازده سال اولخوامیپاشو م
 و کیشش ماه تمام ھر شب ساعت ھا با تو حرف زدم و از تموم اتفاقات روزانم، کوچ

 پرسنل نی بگھید.... یاون وقت تو ھمون جور ساکت ساکت....بزرگشون برات گفتم
 آدم زن کھ چھ ھی  مردامنیب....  آدم وفادارمھی زنا نیب....  انگشت نما شدممارستانیب

ھنوز اون قدر .... گنی بھم نممیالبتھ حرفاشونو کھ مستق.... لیعرض کنم نامزد زل
 کھ از شامی تھ رنیخصوصا با ا....  ھمھ راحت باھام حرف بزنننیجرئت ندارن کھ ا

 یھمھ حرفاشونو وقت.....  ترسناک کردهی حسابافمویبلند تر و نامنظمھ و ق شھیھم
 کھ با روانی سمیگاھ.... دمی و حواسشون بھ اطراف نبود شنزدنیداشتن با ھم حرف م

 .دهی تره راپورتشونو بھم میمیپرسنل صم
   

 یر جونی کھ ادمی دی چھ خوابدونمی نمیحت.... زدمی تخت نشستم و نفس نفس میرو    
 کی بود ی پاتختی آب رو کھ رووانی باز کردم و لرھنموی پییچند تا دکمھ باال.... شدم

بھ سمت پنجره رفتم ....  گرفتھشی بدنم آتکردمی ھنوزم حس میلعنت.... دمینفس سر کش
 ماه ی سرد دی کھ ھوادی نکشی طولیول.... دمی کشقیعم و بازش کردم و چند تا نفس

 زی می رو از روگاریپنجره رو بستم و جعبھ س.... تا مغز استخونام نفوذ کرد 
 روشن نکرده بودم کھ در اتاقم بھ شدت باز شد و قامت گارویھنوز س.... برداشتم

 الیفکر و خ یاز طرف....  تعجب کرده بودم روانیاز حالت س.....  مشخص شدروانیس
 .دش بھ حرف اومد خونکھی داشت تا ایدست از سرم برنم

 .... آرشاممیبدبخت شد... بد: روانیس    
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 صبا؟؟؟... َص ... َص :  گفتمی ادهی بردهی بری با صداومد،ی باال نمگھینفسم د    
 و کنمی شدم تا بگھ کھ اشتباه فکر مروانی بھ دھن سرهی خدواری امیو با چشما    

 کم گھید.... شکستم....  خرد شدمروانیمنظورش صبا نبوده اما با تکون دادن سر س
.... نمشی خودمم ببدیبا.... کنمیاما نھ من باور نم....  اومدینفسم باال نم.... آوردم
 . ترک کنھشھی ھمیکھ منو برا  وفا نبودی من ان قدر بیصبا
 اون ی توروانی سیروی اما ندمی کھ در بدن داشتم بھ سمت در دووییبا تھ مونده قوا    

 .شتری بیلیخ....  بودشتری بلحظھ از من
 .آروم باش آرشام، آروم باش پسر:  روانیس    
 مچم رو از دستاش کھ دورشو احاطھ کرده بود کردمی می کھ بھ شدت سعیدر حال    

 : زدمادی ، فرارمیدر ب
ولم ....  یاه لعنت..... کنمی باور نمنمیتا خودم نب.... کنمی من باور نمروان،یولم کن س    
 .کن
 یکی صبا شی بودم کھ بذاره برم پروانی کھ بھ شدت در حال مبارزه با سیدر حال    

:  گفتزدی کھ نفس نفس میاز پرستارا با عجلھ خودشو بھ اتاقم رسوند و در حال
 . شدنایبرگشتن ، برگشتن دکتر، اح

با ....  کامال ولم کردنکھی کمتر شد تا اروانمی سیفشار دستا.... کردمی تقال نمگھید    
باال سر ....  رسوندمژهی وی اومدم و خودمو بھ بخش مراقبت ھارونیعجلھ از اتاقم ب
 اون لحظھ یاما تو.... زدنیچند تا از پزشکا داشتن با ھم حرف م.... صبا شلوغ بود

 بود کھ ضربان قلب صبا یتوری اون مانشی تمام حواسم پو شدمی متوجھ نمیزیمن چ
 کھ ھنوز قلب عشقم دادی نشون منیھنوزم اون خطھ موج داشت و ا.... دادیرو نشون م

 .ھنوز زنده بود.... زدیم
      

 
 ی توگھی دقھی دکتر، دکتر سماوات تماس گرفتن گفتن تا ده دقی آقادیببخش: رستگار    

 .نی داری پزشکونیسیاتاق کنفرانس کم
 ؟ی چیبرا....  ون؟یسیکم-    
 ..... نای دکتر کاردیاگھ اشتباه نکنم برا: رستگار    
 نی بھ خاطر ادیشا....  گذاشتھ بودنونیسی صبا کمی کھ چرا برادمی فھمیاصال نم    

 .ھی تا ماجرا چنمی فکر نکنم و برم ببادی کردم زیسع....  حالش بد شده بودشبیبود کھ د
   

 ی کھ براونیسی کمنی کھ بھ انمکی تشکر می گرامی ھمکارایاز ھمھ : سماوات    
 خبر دونمینم.....  نی آوردفی برگزار شده تشرنای پزشکامون دکتر کاردنی از بھتریکی

 دیشا....  باالخره بعد از شش ماه از خودشون واکنش نشون دادنشونی نھ کھ اای نیدار
متاسفانھ من و چند تا از ....  شونی در مورد ایول... نشون دادن واکنش خوب باشھ

 نیی بھ شدت پاشونیاری واکنش درجھ ھوشنی کھ با ھممی متوجھ شدگھی دیپزشکا
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 نی بشھ اسم ادی خب شایول....  نداشتنیی باالیاریالبتھ تا االنم درجھ ھوش.... اومده
 با ی فرقگھیشون دی ایاز لحاظ علم پزشک....  میمرگ بذار....  رو یاریدرجھ از ھوش

 سونوی کمنی انیبھ خاطر ھم....  مرده ندارن و امکان برگشتشون صفر درصدهھی
 ... .می جھت اھداء اعضا صحبت کنشونی با خانواده ای تا با موافقت ھمگمی دادلیتشک
 مغزم ی جمالت دکتر سماوات مرتبا توکردم،یبھ وضوح افتادن فشارم رو حس م    

امکان برگشتشون صفر ....  مرگھیاری درجھ از ھوشنیاسم ا... شدنیتکرار م
 امکان زدن؟؟؟ی من حرف می داشتن درباره صبانایا.... اھداء اعضا..... درصده
 ھر چند با دیکشینفس م.... دیپ تی قلبش مدمی من زنده بود خودم دیصبا.... نداشت

 جا جمع شده بودن نی ای بھ چھ حقنایا.... کردی باالخره تنفس میکمک اون دستگاه ول
 ؟یبھ چھ حق... تا از مرگ صبا حرف بزنن 

 کھ کنارش گھی دیبا سرعت از جام بلند شدم و بھ دکتر سماوات و چند تا از دکترا    
 پرت شده بود نی زمی من کھ روی گوش خراش صندلی بودن و حاال با صداسادهیوا

از شدت ....  کردمیحس م بدنمو یباال رفتن دما...  شدمرهیبھ طرفم برگشتھ بودن خ
دست ....  بھ صورت دکتر سماوات بخوردهبادا دستامو مشت کرده بودم کھ متیعصبان

 رو بھ شدت پس کردی کتفم قرار گرفت و منو بھ آرامش دعوت می کھ روروانویس
 : اندازش شوکھ شده بودم گفتمی بی کھ خودمم از بلندییزدم و با صدا

نفس .... زنھیقلبش م.... صبا ھنوز زندست.... نیگی منی داری معلوم ھست چچیھ    
 ن؟ی دستگاه ھا رو ازش جدا کننیخوای می راحتنیاون وقت بھ ھم.... کشھیم

 آروم کنمیخواھش م:  بھ سمتم برگشت و گفتلکسی آروم و رشھیسماوات مثل ھم    
 چھ می تصمنی ادونمی چند وقتھ متوجھ عالقتون بھ خانم دکتر شدم و منی دکتر، انیباش

 لی دلچی کھ حرفاتون ھنیدونی می شما خودتون بھتر از ھر کسیقدر براتون سختھ ول
 بھ اون ی ھمھ چی ولکنھی تنفس مزنھ،ی مشونیا بلھ قلب.....  ندارهی و پزشکیمنطق

....  نی مسائل اطالع دارنیشما کھ خودتون بھتر از من از ا.... شھیدستگاه ھا مربوط م
 بھ اغما رفتن برگزار شونی انکھی ماه بعد از اکی حداکثر دی باونیسی کمنیراستش ا

 یول.... می کھ صبر کردود االنم بھ خاطر خانم دکتر و البتھ شما بنیما تا ھم.... شدیم
.... می شانس آوردی حسابمی از دست ندادشونوی االنم انی کھ اگھ تا ھممیدونیھمھ ما م

 با وجود اون دستگاه ھا دکتر ی و حتتی دونن کھ در صورت ادامھ وضعیھمھ م
 تا نی مانع کار ما نشکنمیپس خواھش م.... ارهی از چند روز دووم نمشتری بنایکارد
 جون چند می بتوندی شام،ی بذارونیخانوادشون موضوع اھداء عضو رو در م  بامیبتون
 .... می کار نجات بدنی رو با اگھی دماریتا ب
 فرد ھی نیع....  بودمی اومد اطالعات پزشکی نمادمی کھ ییزای اون لحظھ تنھا چیتو    
 دونھ داشتم ی بدن بھ اون دستگاه ھا نمی اعضای از اغما و وابستگیچی کھ ھیعاد
غافل .... کردمی کھ نفسم بھ نفسش بنده تالش می کسم،ی فرد زندگنی مھمتری زندگیبرا
 موضوع بھ نی گرفتن و گفتن امشونوی بود و اونا قبال تصمھتی جلسھ فرمالنی کھ انیاز ا

 . گذاشتنروانیثنا وآرتان رو بر عھده س
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با ..... مارستانوی کل بی تحمل کنم، نھ اون اتاقو و نھ حتطوی اون محتونستمی نمگھید    
 زی می از روچمویی سرعت از اتاق خارج شدم و بھ اتاق خودم رفتم و سوتینھا

 بود و فقط چند تا کلمھ ی خالیزیم از ھر چذھن.... رونی زدم بمارستانیبرداشتم و از ب
پامو تا ..... کردن اون دستگاه ھا،مرگ صبا، اھداء عضو  قطعشد،ی ذھنم تکرار میتو

 برم خواستمی ذھنم نبود فقط می توی مشخصری مسچی پدال گاز فشار دادم، ھیآخر رو
 . کنمتی بکشم و از خدا شکاادی فرتونمی کھ از ھمھ کس دور باشم و تا مییجا

 و ی شنی بود و تپھ ھاابونی بکردی بھ دور و برم انداختم، تا چشم کار مینگاھ    
 تا دن،ی کشادی و شروع کردم بھ فرستادمی تختھ سنگ اھی یرو.....  بزرگیسنگ ھا

:  زدم و اسم خدا رو صدا زدمادی فرتونستمی کھ مییجا
 ..... خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 
..... بغضم شکست.... اوردمی طاقت نگھید....  گلوم نشستھ بود ی تویبغض بزرگ    

 نکردم کھ من نی بھ خودم تلقگھی بار دنیا..... بعد دوازده سال باالخره بغضم شکست
 ی برای تالشچی و من ھکردنی مسی کنم، قطرات اشک صورتمو خھی گردیمردمو نبا

 .... .  کردمیمھار کردنشون نم
 بھ خودم ی وقتیول....  اون تختھ سنگ نشستھ بودمی چند ساعت بود کھ رودونمینم    

 . گرفتھ بودمممویاومدم کھ تصم
     
 کھ نگھبان از اتاقکش نیھم....  زدم تا راه بند و بزنھ باالی نگھبانی برایتک بوق    

 : طرفمو گفتدیی دودی و منو درونیاومد ب
 و مھندس کاشف یدکتر تھران......  نیخدا رو شکر برگشت.....  دکتریاسالم ، آق    

 کھ ھمراھتون نبرده لتونمی نکردن، موبادای شما رو پی پا گذاشتن ولریکل تھرانو ز
 .نیبود
  االن کجان؟روانی منم حرف بزنم؟ آرتان و سیدی مھلت می صالحیآقا-    
 نکردن برگشتن دای شما رو پیقت دکتر ھمھ جا رو گشتن، وگھی دیچیھ: یصالح    
 . جانیھم
 .حاال راه و بازکن من برم....  خبیلیخ-    
 .چشم آقا: یصالح    
 .و بھ سرعت بھ طرف اتاقکش رفت    
 درو فشار رهی در بر داشت بھ راه افتادم، دستگروانوی کھ اتاق منو سیبھ سمت سالن    

 ی و ثنا کھ روروانیبھ محض ورودم بھ سالن آرتان و س.... دادم و در و باز کردم
 مبل بلند شد یآرتان از رو....  بھم انداختن ی سالن نشستھ بودن نگاه متعجبی تویمبال

 رو کھ باعث شده یدی لحظھ سوزش شدکی و تو سادیروم وا و بھ طرفم اومد و رو بھ
 گونھ آرتان ادی فری بشھ رو حس کردم و بعدش صدالی متمابود صورتم بھ سمت چپ

 : گفتیرو کھ م
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 یی ھنوز کسای و بدونی باشھ ان قدر خودخواه و سرخود نباشادتی زدم کھ نویا    
 فقط تو یکنی فکر مھ؟یچ:  ادامھ دادزدی کھ نفس نفس میدرحال. ھستن کھ نگرانت باشن

 ھمھ ما یصبا واسھ .... نھ اشتباه نکن. .. م؟یستی و ما نگرانش نیصبا رو دوست دار
 . ارزش دارهیکنی کھ تو فکر می از اونشتریب

 منو درک کنھ، تونستیآرتان حق داشت اون نم....  آرتان ناراحت نشدم یلیاز س    
.....  دمی عشقم صبام رو از دست مشھی ھمی درک کنھ کھ دارم براتونستینم
 .... تونستینم

 من و نی بی احتمالی انداختم کھ نگران از ھر گونھ دعواروانی بھ ثنا و سینگاھ    
 . ممنونمتونی ھمھ نگراننیاز ا:  شده بودند وگفتمرهیآرتان بھ من خ

 خواستمی رو برات گفتھ، می ھمھ چروانی سدونمیم: بعد نگامو بھ ثنا انداختم و گفتم    
 خوامیء عضو موافقم و م من با اھداام،یبگم اگھ ھنوز بھ عنوان نامزد صبا بھ حساب م

 . قلب رو انجام بدمیخودم عمل جراح
 ثنا ی ھی گری صداھی شدن و بعد چند ثانرهی حرفم ھر سھ با تعجب بھ من خنیبا ا    

 . بردنی رو از بنمونیبود کھ سکوت ب
 گوشمو گری بدم تا بدن جتی رضاتونمیچھ طور م.... تونمی آرشام، نمتونمینم: ثنا    

 یصبا..... صبا ھنوز زندست .....  آرشامتونمینم.... ارنی برونیعضاشو بپاره کنن و ا
 .... کشھیمن نفس م

.... کردی کارو منی بود ھمنجای من مطمئنم کھ اگھ صبا ای ثنا ولیگی می چدونمیم-    
 یدر ضمن من کارت اھداء عضو صبا رو تو..... رهی روحش آروم بگدی شاینجوریا
 .... ستی بھ برگشت صبا نیدی امگھی دی از لحاظ علم پزشکدم،ی پولش دفیک

 . در آروم کردنش داشتی شده بود و آرتان سعشتریھق ھق ثنا ب    
 ؟ی آرشام؟ تو کجا بودیگی می داریمعلوم ھست چ:  بھ طرفم اومد و گفتروانیس    

  سرت اومده؟ییچھ بال
 صبا نظرمو گفتم ھر چند کھ  منم بھ عنوان نامزدنیخواستی و نمنیمگھ شما ھم-    

 . فعال دست ثناستیھمھ چ
 ...یآره خب ول: روانیس    
 صبا، ثنا شی پرمی کھ گفتم، االنم منیھم..... روانی ساری اما و اگر نگھید-    

 .نی گرفت بھ منم بگمشویتصم
 .بھ راه افتادم ICU و از اتاق خارج شدم و بھ طرف    
      
 . دست نشوندم و شروع کردم بھ حرف زدنی روی بوسھ اشھیبھ عادت ھم    
 اون برگھ رو ری امشب زنیمطمئنم کھ ثنا ھم....  صبای اومدم خداحافظیی جوراھی-    

 نی کھ از ادونمیم..... دنی مبی عملو ترتی فردا کارانی کنھ و دکترا ھمیامضا م
 وقت از چیمن ھ .... بھ خاطر تو بودهنایمطمئن باش ھمھ ا....ی خوش حالمیتصم

 گرفتم، خودم عملت ممویامشب باالخره تصم....  وقتچی نشدم ، ھدیبرگشتت نا ام
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 صبا کھ نیحال و روز االن منو نب....  باشمشتی لحظھ خودم پنی کھ تا آخرکنمیم
 باشھ نجای جسمم ادی شارم،یبعد از رفتن تو منم م.....  نھکنم،ی راحت صحبت منجوریا

 شاممن ھنوز ھمون آر....  دونمی خوب منوی صبا ، اارمیاما بدون تو دووم نم
 ی جورنیمن مطمئنم کھ تو ا.... شھی صبا، نمشھینم....  توی جلویخودخواھما ول

 ....ی در آرامششتریب
 ھم مزاحمم نشد،انگار ھمھ ی کسچیتا خود صبح با صبا صحبت کردم و ھ    

 .ھی خداحافظی صحبتانی کھ ادونستنیم
 ی بھ تازگدی بود کھ خورشنی کھ اتاقو روشن کرده بود نشون دھنده اینور کم جون    

.... چقدر امشب حرف زده بودم....  شش صبحھ یایکیطلوع کرده و ساعت نزد
 نگاه ھا رو بھ صبا انداختم و نیآخر.... فکرکنم بھ اندازه تمام عمرم امشب حرف زدم

 نشوندم شیشونی پی ممنوعم بود رو روشق دھنده عمق ع کھ نشونیخم شدم وبوسھ ا
 .و از اتاق خارج شدم

ھر دو خستھ و داغون بھ نظر ....  راھرو نشستھ بودندی تومکتی نیثنا و آرتان رو    
....  بودھی بود کھ تمام شب رو در حال گرنی قرمز ثنا نشون دھنده ای و چشمادنیرسیم

 . من از جاشون بلند شدن و بھ طرفم اومدندنیھر دو با د
 .ششی تونم برم پیم:  گفتی گرفتھ ایثنا با صدا    
 . رو اعالم کردمتمیبا تکون دادن سرم رضا    
 کردم امضا کنھ و برگھ شیباالخره راض:  شد و گفتکیآرتان با رفتن ثنا بھم نزد    

 کنن؟ی عملش میک....  نامھ رو بھ سمتم گرفت تیرضا
 . امروزنیفکر کنم ھم:  روش گفتمی بھ امضارهیبرگھ رو گرفتم و خ    

 .شد ICU و وارد....  ششی پرمیم: سرشو تکون داد و گفت    
      
....  و بھ عقب برگشتم رونی از پنجره انداختم بگاروی باز شدن در اتاقم سیبا صدا    
 . بودروانیس

 .شھیمل شروع م عگھی ساعت دمی ن؟یای بیخواینم: روانیس    
 .... سرمو تکون دادم    
 .میبر... چرا-    
 چشمات قرمز ؟ی کارو انجام بدنی ایخوای کھ میآرشام مطمئن: جلوتر اومد و گفت    

 .یدی دو روزه کھ نخوابکھیقرمزه ، نزد
 .میبر....  روانیمن خوبم س-    
 مربوطھ اونجا بودن و با نگاه ی پزشکای تماممی وارد اتاق عمل شدروانیھمراه س    
 کھ من حاضر کردی فکرشو میخب حقم داشتن ک....  کردنی متعجب بھ من نگاه میھا

 . بدن عشقمو از بدنش جدا کنمی خودم اعضایبشم با دستا
 نشده ری ھنوزم د؟یتونی کھ میدکتر مطمئن:  شد و گفتکیدکتر سماوات بھم نزد    
 .ھا
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 .می شروع کنمن مطمئنم دکتر، بھتره-    
 دستگاه متصل بھ ی صدام،ی شروع کنمیتونی مگفتی دکتر سماوات کھ میبا صدا    

 . شدندای پتوری مانی ممتد آزار دھنده رویقلب بلند شد و اون خط ھا
 یبا صد....  کنمیاالن نھ صبا، خواھش م....  انداختم توریبا بھت نگاھمو بھ مان    

 گرفتم و بھ دکتر انداختم کھ مشغول وارد کردن شک توریدکتر سماوات نگاھمو از مان
 .... بود
 .نیشک، بجنب: سماوات    
 .شک اول وارد شد    
 ....  دکترینوسی ستمیعدم ر: یدیسع    
 .... آماده.... دوباره : سماوات    
 . صبا شددیشک دوم ھم باعث تکون خوردن شد    
 . ترعی سر،یبعد: ت کرد و گفتوری بھ مانیدکتر سماوات نگاھ    
 .و شک سوم ھم وارد شد    
 .برگشت دکتر، برگشت: یدیسع    
 کھ ضربان قلب عشقم رو یی خط ھادی انداختم و با دتوری حرف نگاھمو بھ ماننیبا ا    

 . گرفتمی جون تازه ادادینشون م
ھ  رفتشیاریدرجھ ھوش... بھیعج:  انداخت و گفت توری بھ مانیدکتر سماوات نگاھ    
 .می عملو کنسل کنمیمجبور....  یلیخ... باال
 شدن دوباره روح در بدنم رو حس کردم ، بھ دهی حرف دکتر سماوات دمنیبا ا    
 . چھ کار کنمدونستمی زده بودم کھ نمجانی خوش حال و ھیقدر
....  داداش گمی مکیتبر:  جلو اومد و در منو در آغوشش گرفت و گفتروانیس    

 .  باالخره برگشت
 

 :صبا    
 کھ یدی نور شدیول.....  باز کنم ی پلکمو کمیبا تالش فراوون باالخره تونستم ال    

 یصداھا.....  و باعث شد دوباره پلکمو ببندم کردی متمی اذیلی خخورد،یبھ چشمم م
 بود نیسرم ھم بھ شدت سنگ.... صداھا برام سخت بود صی تشخی ولدمیشنی رو میگنگ
 بعد از نکھی تا امیدیھمھ جا رو تار م....  باز کردم و پلکمشیراحت تر از دفعھ پ.... 

 اطرافمو یتازه تونستم فضا....  کردتمی بھتر شد و نور کمتر اذدمیچند بار پلک زدن، د
 قرار داشت کھ مطمئن بودم متعلق دمی دی درست جلواهیدو تا چشم س.....  بدم صیتشخ

 ی نامرتب روشی تھ رھی یل رو بر لب داشت وییبایلبخند ز....  بھ آرشام خودمھ
 بم و ی نشوند و بعدش صدامیشونی پی رویبوسھ ا.... صورتش جا خوش کرده بود

 :دیمردونش بھ گوشم رس
 ؟ینیبیمنو م..... ؟یشنوی صدامو میخانوم    
 .....  تکون دادمیسرمو بھ آروم    
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 .... شدی داخل دھنم مانعم می تنفسی لولھ ھای حرف بزنم ولخواستیدلم م    
 بالفاصلھ ی مشغول درآوردن لولھ ھا شد ولیآرشام کھ متوجھ شده بود ، بھ آروم    

 ....  قرار دادمینی بی رو رویژنیماسک اکس
 ....  کارو کردمانی ایقاچاق:  زد و گفتیلبخند....  ؟یحاال خوب شد خانوم: آرشام    
 صورتم ی از روخواستمی صورتم بردم و می روژنیاسک اکسدستمو بھ سمت م    

 ....  دستم قرار گرفتیبرش دارم کھ دست آرشام رو
 ....  ممکنھ حالت بد شھی ولیشی متی کھ اذدونمیم....  زمیاالن نھ عز: آرشام    
 نفس دنی صورتم برداشتم و بعد از کشی من بدون توجھ بھ آرشام ماسکو از رویول    
 ....  نفس بکشمتونمیم..... خوبم آرشام :  گفتمی آرومی صدا بایقیعم
 .... ی محروم کرددنی کھ شش ماھھ ما رو از نفس کشدنتیقربون نفس کش: آرشام    
 دلت اومد شش یچھ جور:  دست مردونھ و گرمش گرفت و گفتیدست سردمو تو    

 .... ی سنگ دلیلیخ....  صبا؟ ی محروم کنتییای دری چشمادنیماه منو از د
 : گفتمی کم جونیبا صدا    
 .... آرشام    
 جونم؟-    
  بودم؟ھوشیمن شش ماه ب..... من -    
 بھ یسرمو بھ آروم....  در بھ عقب برگشت ی بزنھ کھ با صدای حرفخواستیم    

 .... ومدیسمت در اتاق چرخوندم ، ثنا بود کھ بھ سمتم م
 ی شد و بوسھ اکمینزد....  ی خواھریه بھ ھوش اومدقربونت برم صبا، باالخر: ثنا    
 ....چقدر دلم برات تنگ شده بود صبا:  گونم کاشت و گفتیرو
 . بود کھ مانع از ادامھ حرف ثنا شدروانی آرتان و سی بار صدانیا    
 .... ما باالخره چشم باز کردنی خواھر زن خرس قطبنی کھ انمیبیبھ بھ م: آرتان    
 .... داداش ما رو کھنی انیبابا کشت.... چھ عجب خانم دکتر: روانیس    
 .... ستی حال صبا خوب ننینیبینم....  بچھ ھا نیبس کن: آرشام    
 کردمی بھ دستش کھ دست منو در بر گرفتھ بود وارد میفی کھ فشار خفیدر حال    
 تو ی حسچی چرا ھدونمینم....  نم؟ی کھ بشی کمکم کنشھیفقط م.... خوبم آرشام : گفتم

 .پاھام ندارم
 مضطربش کھ ی کامال حس کردم و بعدش صداروانوینگاه مضطرب آرشام بھ س    

 ، االنم بھتره ی بودھوشی بی مدت طوالنھی کھ نھی فقط بھ خاطر ازم،ی عزھیعیطب: گفت
 .ی تا کامال چکاپ بشی جور بموننیھم
 . بھ دکتر سماوات خبر بدمرمیمن م: روانیس    
 .و از اتاق خارج شد    
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 پرستار و ی بشھ ، کلداشی پروانی بعدش کھ دکتر سماوات ھمراه سقھیتا چند دق    
با اومدن دکتر ...  کردن یدکتر اومدن و بابت بھ ھوش اومدنم ابراز خوش حال

 دکتر بھ ی کھ گفت منو خودشو تنھا بذارن ھمھ از اتاق خارج شدن، حتنیسماوات و ا
 .بمونن نا ھم اجازه نداد کھ تو اتاقآرشام و ث

 .ایھمھ رو نگران کرده بود....  دخترم؟یخب، خوب: سماوات    
.....  پاھامو تکون بدم تونمی و نمکنھیفقط ھنوز سرم درد م.... ممنونم دکتر، خوبم -    

 دکتر، مطمئنم کھ بھ خاطر ی مدتم بود ولی طوالنیھوشی بھ خاطر بگفتیآرشام م
 یی دکتر چھ بالکنمیخواھش م....  فتھی شدت اتفاق نمنی اونم با ایزی چنی ھمچیھوشیب

 سرم اومده؟
خب قند ....  مطمئن بشم بعد زیآروم باش دخترم، اول بذار از ھمھ چ: سماوات    

 نیا... ضربان قلبت و تنفستم نرمالھ ....  نھیی پای فشارت ھنوز کمیخونت نرمالھ ول
  وجود نداره، درستھ؟ی مشکلچی ھمیینای بیجور کھ معلومھ تو

  سر پاھام اومده؟یی چھ بالنی خوبھ فقط بھم بگیدکتر ھمھ چ-    
 نکھی خب مثل ای رو آرشام بھت بگھ ولزای چنی ادادمی محی کھ ترجنیبا ا: سماوات    

 بھم ی قولھی دی رو بھت بگم بای کھ ھمھ چنی صبا جان قبل انیبب....  ستی نیچاره ا
 ...یبد

  آرشام بھم بگھ؟دی رو بای شده دکتر؟ چیچ-    
 ...ی بدی قولھی بھم دیگفتم کھ اول با: سماوات    
 ...نی رو بھم بگی تر ھمھ چعی سرکنمیخواھش م....  دکتر؟ یچھ قول-    
 و مثل ی کھ تا آخر حرفامو گوش بدی بھم قول بددیآروم باش دختر، با: سماوات    
 باشھ؟...  ی بمونی محکم و قوشھیھم
 .دمیقول م.... باشھ دکتر-    
 یول....  نھ، ای ادتھی از تصادفت یزی چدونمی نمنیبب.... خوبھ :  زد و گفتیلبخند    

 بھ کمر و نخاعت وارد شد یو متاسفانھ ضربھ بد....  یلی سخت بود، خیلیتصادفت خ
 روانیچند تا پزشک مجرب و از جملھ خود س....  دهی دبیو االن نخاعت آس.... 
 کھ بھ نخاعت وارد ی کھ ضربھ انی داشتن، ارک نظر مشتھی کردن و ھمشون نتیمعا

 شانس یلی دختر، خی شانس آوردیول.....  ی سخت راه بریلی کھ خشھیشده باعث م
ند ماه چ.....  بھت وارد نشد نی بدتر از ایبی و آسی کھ کامال قطع نخاع نشدیآورد

 مغز ی جراح ھانی از بھتریکی دکتر حاتم، ی براتوی تمام مدارک پزشکروانی سشیپ
 بوده و البتھ گفتن کھ قبال ھم ی نخاعبی آسی روشونمی فرستاده و نظر اا،یو اعصاب دن

 رو بھ شی کامال مثل روز اول سالمتماری بی حتی موردا داشتن و با عمل جراحنیاز ا
 درصده ی باالست و احتمال درمان فقط سیلی عمل خسکی رنکھیبا ا.... دست آورد 

 تو رو عمل ی کردن کھ بعد چند ماه کھ بھ ھوش اومدبول خب دکتر حاتم قیداره ول
 یلی خدنی کھ دکتر حاتم انجام میی عمالتی بگم کھ درصد موفقدی بانمیو البتھ ا.... کنن 
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 امروز با دکتر حاتم تماس نی ھمی با خودتھ اگھ خودت بخوامیحاال تصم.... باالست
 ....می کنی و زمان عملو ھماھنگ ممیریگیم

 کھ نیھم....  دمی فھمی نمیچی ھگھی من دی ولزدی جور داشت حرف منیدکتر ھم    
 ی بشھ و دوباره پلکام رواهی روم سشی پای بود کھ دنی راه برم کافتونمی نمگھی ددمیشن

 .افتھیھم ب
      

 
 :آرشام    
 ومدهی نرونی صبا و ھنوز از اتاق بشی کھ دکتر سماوات رفتھ بود پشدی می ربعکی    

 موھامو چنگ کرد،ی با صبا صحبت می کھ االن داشت درباره چنیکالفھ از ا.... بود 
 کھ رفتار صبا چھ کردمی و بھ چند لحظھ بعد فکر مزدمی در اتاق قدم می و جلوزدمیم

 بلند صبا رو ی دکتر سماوات کھ با صدای صدانکھ بایتا ا.....  باشھ تونھی میجور
 ... با سرعت در اتاق و باز کردم و بھ سمتشون رفتم....  بھ خودم اومدم زدیصدا م

  شده دکتر؟؟؟یچ-    
 ...غش کرده: سماوات     

   
 ....آرشام: دی بھ گوشم رسفشی ضعیصدا    
 ؟ی دوباره خانومی شدیجون دلم، چ-    
آرشام دکتر :  گفتدی چکی منیی چشمش بھ پای از گوشھ یک کھ اشیدر حال    

بگو آرشام بگو کھ ھمش .... ھمش دروغ بود مگھ نھ؟؟؟ ....  گفت؟؟؟ی میسماوات چ
 ... مسخره بودی شوخھی

 اشکا نی افیح.... آروم باش قربونت برم : با نوک انگشت اشکشو گرفتم و گفتم    
 ش؟یزیری می جورنی کھ ھمستین

 .... تو رو خدا بگو.... آرشام بگو : صبا    
 گھی چند ماه ددمیقول م....فقط چند ماه ....  یشیخوب م....  زمی عزیشیخوب م-    

 ...یمثل روز اول خوب بش
ھمش .... پس راست بود :  گفتکردنی مسی کھ قطرات اشک صورتشو خیدر حال    

 ....بدبخت شدم آرشام.... راست بود 
"  کردی لب تکرار مری کرد زی کھ ھق ھق میدر حال....  بوددهیمونشو بر اھیگر    

 "...بدبخت شدم
 موھاش کھ از ی رویکنارش رو تخت نشست و سرشو در آغوش گرفتم بوسھ ا    

 استرسا برات خوب نیا.... زمیآروم باش عز:  زده بود نشوندم و گفتمرونی بیروسر
 ...یھ ھوش اومد است کھ بقھیتو تازه چند دق....  ستین

 گھید....  شده؟ ی چی دونیمگھ نم.... ھان؟ ....  آروم باشم یچھ جور: صبا     
 . راه برمتونمی نمگھید....  ؟یفھمیم....  راه برم تونمینم
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 :صبا    
 بھ اصرار می باطنلی مرخص شدم و بر خالف ممارستانی کھ از بشدی می ھفتھ اکی    

 کردم ی موضوع اوقات تلخنیالبتھ بماند کھ چقدر سر ا.... ثنا و آرتان اومدم خونشون 
 ، کھ با خوندمی تخت نشستھ بودم و داشتم کتاب می چند روز رونیبھ عادت ا.... 
 . بود انداختمسادهی چارچوب در وایو بھ ثنا کھ تو  ثنا نگاھمو از کتاب گرفتمیصدا
 .َبا توام....  زنمای حرف نمواریصبا با د: ثنا    
 .گفتم نھ.... ولم کن ثنا -    
 . تا من قبول کنماری مخالفتت بی محکم برالی دلھیآخھ چرا؟ تو : ثنا    
 تیتو واقعا متوجھ موقع.....  دن؟؟؟ی بھ نفھمی خودتو زدای ی فھمیثنا تو واقعا نم-    

  ، نھ؟یستیاالن من ن
مگھ ....  فھممی من کھ نمزمن،یآخھ عز:  تخت نشست و گفتیاومد و کنارم رو    

 . کردندیی رو تأتیتو کھ خدا رو شکر ھمھ دکترا سالمت....  ھ؟ی االنت چتیموقع
البد عمھ نداشتم بھ زور ....  ؟ی فھمی واقعا نمنکھینھ مثل ا:  زدم و گفتمیپوزخند    

 . دو قدم بردارهتونھیم
 دکتر حاتم ی بذارگریدو ماه دندون رو ج.... تلخ نباش قربونت برم، ان قدر : ثنا    

 .یشی تو ھم مثل روز اول خوب خوب مکنھی تھران، عملت مادیم
.... ؟ی چیعنی ی دونیم...  تاست ی عمل فقط سنی اتی در صد موفقنکھیاوال ا-    

 مقدار کمم نتونم راه نی ھمگھی کھ احتمال شصت درصدم دگفتیتازه دکتر سماوات م
 ممویمن ھنوز تصم....  عمل کنم؟؟؟ خوامی گفتھ کھ من میبعدشم اصال ک.... برم 

 توش ستمی عنوان حاضر نچی بگم کھ بھ ھدی بام مسخری مھموننیو درباره ا.... نگرفتم 
 . خودتو تو زحمت نندازیخودیشرکت کنم ، پس ب

 ، مارستانی من بھ دوستا ، آشناھا ، پرسنل ب؟؟؟یگی می داری چیفھمیصبا م: ثنا    
 ی مھمونھی تی بھ خاطر سالمتی قول دادم کھ بھ زودشناسمی رو میاصال ھر کس

 ؟یستی خودت نی حاضر بھ شرکت تو مھمونیگی میبزرگ بدم ، اون وقت تو دار
 کھ گفتم ، ھی نداره ، حرف من ھمونی ادهی ثنا کھ اصرار فایدونیخودت خوب م-    

 .م لطف کن تنھام بذارحاال
 بھم انداخت و از اتاق ینی نگاه غمگزدی تو چھرش موج می کھ ناراحتیدر حال    

 .خارج شد
 یزی چنی حساس شده بودم و با کوچکتریلی خایتازگ.... از دست خودم کالفھ بودم     

 کھ شخص رو بھ روم کردمی نگاه نمگھی چسبوندم و دی بود آمپر ملمیکھ بر خالف م
 بدون فکر کردن بھ زبون دوی رسی کھ بھ ذھنم می و ھر چکردمی ، دھنمو باز مھیک
....  شدی مچارهی بی ثنابی نصشتری واکنشام بنیا یو متاسفانھ ترکش ھا....  اوردمیم

بعد از ....  دست خودم نبود گھی دمی کارچی ھی ولشدمی مانمی اطرافیمتوجھ ناراحت
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خصوصا االن کھ ....  یلیشکننده شده بودم، خ و فی ضعیلی ھمھ مشکالت خنیتحمل ا
 . شده بودممی نقص جسماننیدچار ا

 کنھ ، ان قدر می شخصی کارای توی کمکنی کوچکترخواستیھر وقت کھ ثنا م    
 ی کلشو بکنم ، شده بھ زور و ھزار تا زحمت ولخواستی کھ دلم مشدمی میعصبان

 . نبودمیحاضر بھ کمک گرفتن از کس
 ی با خودم کلنجار رفتم ، نشد ، نشد کھ بھ خودم بقبولونم کھ بھ اون مھمونیھر چ    

 و ترحم ی پر از دل سوزی طاقت نداشتم ، طاقت نگاه ھاگھیمسخره تن بدم ، د
 . تحمل کردمتمی از ظرفشتری جاشم بنیتا ھم....  نداشتم گرانوید

و بارم از اتاقم خارج  ددی مدت شانیتو ا....  افسرده شده بودم ی آدمانیدرست ع    
 منو از خونھ خارج کنن تا کردنی مشونویھمھ و بھ خصوص آرشام تمام سع.... نشدم 
 حاضر نشدم تا ی من حتی ولامی حال و ھوا دربنی بھ کلم بخوره و از ای بادھیمثال 

 .... رونی برم چھ برسھ بھ بییرای پذیتو
 اما من بھ جز چند موندی مشمیپ ی مدت طوالنی و برازدیآرشام ھر روز بھم سر م    

 ھی از بقشتری کھ مکالماتم باھاش بیتنھا کس....  حرف بزنم یکلمھ حاضر نبودم با کس
 زدمیبود و حاضر بودم براش درد دل کنم مھتا بود کھ اونم پشت تلفن باھاش حرف م

 ادی ھنوز نتونستھ بود بی ولمی ھم حرف زده بودبا  وب کمقی از طریچند بار.... 
 .تھران

اصال ....  دمی ناامیلیخ....  رمی بگی درستمیھنوز نتونستم کھ درباره عمل تصم    
 حرکت ی کامال بگھی کھ با عمل دکنمیھمش فکر م....  فکر کنم ی بھ بھبودتونمینم
 .  فکر شده بود سوھان مغزمنی و اشمیم

      
 از ییبایھمن بود و برف ز شده بودم ، روز اول بنی دو ھفتھ بود کھ خونھ نشقایدق    

 لچری با وبارهی کھ برف مدمی فھمی پوش کرده بود ، از وقتدی سفنوی و زمدیباریآسمون م
....  گذشتھ افتادم ادی....  شده بودم رهی خرونیخودمو کنار پنجره رسونده بودمو بھ ب

 نشست ی منی کھ بھ زمی برفنی و بابا زنده بودن و با کم تران کھ ھنوز مامیزمان
 برف یبا گلولھ ھا....  میکردی می برف بازی خونھ و حساباطی تو حمیرفتی مییچھارتا

....  کردی ممونی بابا جون ھمراھمیگاھ....  می ساختی می و آدم برفمیزدی رو مگھیھمد
آخ کھ من چقدر ....  دادی می باقالون و بھمرونی ببردیآخرشم بابا جون منو ثنا رو م

 از ی در پیبا فکر کردن بھ گذشتھ قطرات اشک بودن کھ پ....   بودمیعاشق باقال
 .  شدنی میچشمام جار

 .ی اشکاتو خانومنمینب-    
 اومده بود کھ من ی کگھی دنیا....  آرشام بھ سرعت بھ عقب برگشتم یبا صدا    

درست پشت سرم ....  وارد اتاق شد ی کدمیانقدر غرق فکر بودم کھ نفھم....  دم؟ینفھم
 .کردی نگاه مرونی بود و داشت بھ بسادهیوا

 ؟؟؟ی برف بازمیبر: آرشام    
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 نھ:  گفتمی ولخواستمی کھ از تھ دلم منیبا ا    
 چرا اون وقت؟؟؟: آرشام    
 . خوبھی جورنی ، ھمخوامینم-    
 ؟ی خارج بشی اتاق لعنتنی از ایستی صبا؟ چرا حاضر نی چیعنی: آرشام    
 .می صحبت کردی موضوع بھ اندازه کافنیقبال درباره اولم کن آرشام ، -    
 شد زی خمی نشست نی صندلھی ی بھ سمت خودش چرخوند و رو بھ روم رولچرویو    

 تیی اعتنای ھمھ بنیاز ا.... خستھ شدم صبا : و دستھاشو رو تو ھم قفل کرد و گفت
....  باشم شتی و تا آخر عمر پیایشش ماه منتظر بودم کھ بھ ھوش ب.... خستھ شدم 

 کھ ییوقتا....  ؟یای با من باطمی حی تا تویستی حاضر نی حتیحاالم کھ بھ ھوش اومد
 .گذروندمی باھات وقت مشتری بی ھوش بودیب

 ستمی نی قبلی اون صباگھی آرشام من دی بفھمیخوایچرا نم:  زدم و گفتمیپوزخند    
....  فرق کرده آرشام یھمھ چ... . دادمو انجام بدم ی کھ قبال انجام مییکھ بخوام کارا

البتھ ....  نجای ایای و ھر روز نی وقتت و تلف نکنگھیَتوام بھتره د....  یھمھ چ
ما ....  ی منو فراموش کنگھیبھتره د....  منھ شیمنظورم پ ، ستایمنظورم خونھ آرتان ن

 ....حاالم خواھشا برو....  میخوری بھ درد ھم نمگھید
با بھت زل زدم بھ صورتش کھ ....  کھ بھم زد چشمام پر از اشک شدی ادهیبا کش    

 ... دشی کشی قرمز شده بود و دستمو گذاشتم رو جاتیحاال از عصبان
دست شما :  بھم انداخت و گفتی مشت کرده نگاھی و با دستادی کشقیچندتا نفس عم    

 یفکر نکن.... وب خ....  ی دادمویخوب مزد شش ماه نگران.... درد نکنھ صبا خانوم 
 کھ عاشقش ی کسی برادمیمن شش ماه عذابو بھ جون خر....  نھ ذارما،یدارم منت م

 اون شش ماه ان ی تویول....  ستی نی پس منتبود می کھ تمام زندگی کسیبودم ، برا
 ی ھمھ چیکنینکنھ فکر م....  دمی جملھ االنت کشھی نی کھ با ادمیقدر عذاب نکش

 یآره؟ گناه منھ کھ االن دار....  االنت یماریب....  ی تصادف لعنتاون....  منھ ریتقص
 نره قبل از ادتی  زدم کھنی ای رو برادهی کشنیا....  ؟یکنیبھ جاش منو مؤاخذه م

.... ی بگی رو بھ کی چیخوای کھ می فکر کنھی ثانھی فقط ھی ثانھی یحرف زدن فقط برا
 ی طور شدنی چرا افھممیاصال نم....  ھست؟ مناسب ھست؟دهیکھ اصال حرفت سنج

 بھ اون ی پشت پا بزنیتونیچھ طور م.....  جا گرفت؟ نتی تو سی قلب سنگنی ایک.... 
 نی بھ ھمیتونیچھ طور م.....  نمونی بھ عشق بم،ی کھ با ھم بودییھمھ خاطره و روزا

 ....  کھیبھ من....  برو، اونم بھ من ی بگیسادگ
از جاش بلند """ یلعنت"""  حرفشو ادامھ ندادو با گفتن زدی کھ نفس نفس می حالدر    

شد و بھ سرعت بھ طرف در رفت و بعد از خارج شدنش تمام حرصشو با کوبوندن در 
 .نشون داد

بعد از چند ....  اتاقو پر کرده بود ی ھق ھقم بود کھ فضایبا رفتن آرشام ، صدا    
 یچ:  حال من نگران بھ سمتم اومد و گفتدنی وارد اتاق شد و با دمھی ثنا سراسھیثان

 ؟ی بھش زدی بود؟ حرفیشده صبا؟ چرا آرشام اون قدر عصبان
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 .تنھام بذار ثنا-    
 ..... صبا: ثنا    
 . تنھام بذار ثناگمیم:  گفتمادیبا فر    
 دشی بھ سمت در رفتم و کلی عصبد،یبھ محض خارج شدن ثنا از اتاق بغضم ترک    

 از تھ دل زجھ تونستمیکردم و بعدش بھ سمت تخت رفتم و خودمو انداختم روش و تا م
 .... زدم
 اتاق نشون کی تاریھوا....  کردمی تو تنم نمونده بود و مدام سکسکھ می جونگھید    

م و دستمو دراز کرد....  گذرونده بودم ھی رو با گریادی بود کھ مدت زنیدھنده ا
دلم ....  نداشت یتی اھمی ولسوختیچشمام م.... آباژور کنار تخت رو روشن کردم 

 تحمل گھید.... تنھا آرزوم مرگ بود و بس ....  ی آرامش ابدھی خواستیآرامش م
 . بزنمینداشتم و اون قدر ھم جرئت نداشتم کھ دست بھ خودکش

 آرشام....  خودم یزندگ....  یدرباره ھمھ چ....  گرفتم ممویاون شب باالخره تصم    
.... 
      

 
 :آرشام    
 نتونستم گھی ددیباری صدا می صبا کھ حاال پر از اشک شده بود و بی چشمادنیبا د    

 ""یلعنت""  و با گفتن دمی کشیقینفس عم....  تحمل کنم طویاون مح
بھ سمت در ....  کردم ی در اتاق خالی روتمویاز در خارج شدم تموم عصبان    

 ....  ثنا مانعم شدی کھ صدارفتمی میخروج
 ھ؟ی چھ سرو وضعنیا....  شده آرشام؟ یچ: ثنا    
 رو ی ھمھ چی کھ خواھرت پسم زده، کھ خواھرت بھ راحتگفتمیم....  گفتمی میچ    

  توی دستدموی کشیقی برگردم نفس عمنکھیبدون ا....  برو گھیفراموش کرده و بھ من م
 : بودنی اومد ارونی کھ از زبونم بی و تنھا جملھ ادمیموھام کش

 .... ششیبرو پ-    
 .... و از خونھ خارج شدم    
 کردمی می با فشردن پدال گاز خالتموی عصباندموی چرخی مابونای خی ھدف تویب    

 دادم نوی ماششھیش....  نگھ دارم نوی شدم و مجبور شدم کھ ماشسی پلستیکھ متوجھ ا
 ....  شدمرهی خکردی نگاھم متی کھ حاال با عصبانی و بھ افسرنییپا

 سرعت داخل شھر نیآخھ آدم با ا....  ؟یکنی کار می چی معلوم ھست دارچیآقا ھ-    
  نامھ و مدارک؟یگواھ....  کنھ؟ی میرانندگ

و  کرد، ی مکی اعصابمو تحری حسابمی قضنی در حال انفجار بودمو اتیاز عصبان    
 .... فقط دوست داشتم از اون مھلکھ خارج بشم

 و مدارکمو بھ سمتش گرفتم، اونم بعد از نگاه کردنشون و استعالم گرفتن نامھیگواھ    
 : نباشھ رو کرد بھ منو گفتی دزدنمی ماشنکھی ایبرا
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 با جون ی جورنی انیری بگادی گھی منتقل بشھ تا دنگی بھ پارکدی بانتونیخب ، ماش-    
 ....نی نکنیمردم باز

 انداختم کھ شماره نشی بھ اسکری بلند شد، نگاھلمی زنگ موبایھمون لحظھ صدا    
 : توجھ بھ افسر تماسو برقرار کردمی بداد،ی نشون ممارستانویب

 .... بلھ-    
 می کنم، نیادآوری دکتر، تماس گرفتم وقت عملو بھتون یالو، سالم آقا: رستگار    

 .... شھی شروع مگھیساعت د
 .....بارهی برام مواری اصال حواسم نبود، امروز از در و د،یوااا    
 .... رسونمی خودمو منی آماده کنماروی خب ، باریبس-    
 : بود و گفتمستادهی کھ اون جا ایتلفنو قطع کردمو رو کردم بھ افسر    
 در خطره، نیگفتی کھ می از ھمون مردمیکی برم جناب، جون دیمتاسفانھ من با-    

 ن؟ی منتقل کننوی اگھ خودتون ماشستی نیمشکل
 ن؟یشما پزشک-    
 :سرمو تکون دادم کھ گفت    
 ، نی برنیتونی حاالم من،ی مراقب باششتری بدی بانی دکتر شما کھ پزشکیخب آقا-    

 ....  کنمی کارتونمی نممھیالبتھ در مورد قبض جر
 .....  بھ راه افتادممارستانی رو ازش گرفتمو بھ سمت بمھیقبض جر    
      

 
 ....  لباسم مشغول شدمضیوارد اتاق عمل شدمو بعد از تعو    
 دی بای ، ولکردمی بود حس مادی زتی از عصبانی دستامو کھ ناشفیلرزش خف    

 ذھنم ی صبا مرتبا توی ، حرفاشدی نمی انسان دست منھ ، ولھیخودمو کنترل کنم جون 
ما (( ، ))  ی منو فراموش کنگھیبھتره د((  ، ختیری و تمرکزمو بھم مشدیتکرار م

 از ی کھ لحظھ ای کستونستمی کنم؟ مگھ مششفرامو)) .... میخوری بھ درد ھم نمگھید
 رو کھ تموم روح و جسممو ی کستونستمیمگھ م....  فراموش کنم؟ رفتوی نمرونیذھنم ب

  خودش کرد رو فراموش کنم؟ریتسخ
 : از پزشکا بھ خودم اومدمیکی یبا صدا    
 نی ادمی ، من خودم عملو ادامھ منی استراحت کنی و کمنی دکتر بھتره شما بریآقا-    

 .ستی مساعد نیلیجور کھ معلومھ حالتون خ
 شنھادی پنی با ای ول کنم ولمھی تا بھ حال سابقھ نداشتھ کھ کارمو نصفھ ننکھیبا ا    

 دی ، نبارفتی نمشی پزی آمتی حالم ادامھ بدم مطمئنا عمل موفقنیخوشحال شدم ، اگھ با ا
 : خاطر رو کردم بھ دکتر رافع و گفتمنی کنم، بھ ھمیبا جون مردم باز

 .... نی بذارانی اومد حتما منو در جرشی پیواقعا متاسفم، اگر مشکل-    
 . راحت باشھ دکتر، حواسمون ھستالتونیخ: رافع    
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 بھ طرف مایسرمو بھ نشونھ تشکر تکون دادمو از اتاق عمل خارج شدم و مستق    
 .... اتاقم بھ راه افتادم

   
 کھ منو مخاطب قرار داده بود نگاھمو از پنجره کھ نشون گر روانی سیبا صدا    

 .... تم و بھ عقب برگشتم در رفت و آمد بودند گرفمارستانی باطی بود کھ تو حیمردم
 ؟ی اومدیتو ک-    
 حالت خوب گفتیرستگار م....  ی کھ متوجھ نشدیِان قدر تو فکر بود: روانیس    

  شده؟یزیچ....  رونی بی وسط عمل اومدستوین
ُ مبل ، پک ی روشن کردمو خودمو پرت کردم روی قبلگاری سشی با آتگارمویس    
 : زدم و گفتمی پوزخندشدی کھ از دھنم خارج میدود بھ رهی زدمو خگارمی بھ سیقیعم
 ..... می با ھم باشخوادی نمگھی کھ دگھیم.... بھم گفتھ برم و فراموشش کنم .... صبا -    
 : بھ موھام زدم و ادامھ دادمیکالفھ چنگ    
 عالم گھی کھ دی بھ من گفت برو، بھ منروانی سیفھمیم.....  بھم گفت برو یبھ راحت    

 کردم می تو زندگی چھ گناھروانی سدونمینم....  ارمی بدون صبا دووم نمدنیو آدم فھم
 . ھم آرامش نداشتمقھی دقھیکھ دوازده سالھ 

 ....  بھش حق بدهتھ،ی اون االن تو چھ وضعیدونیآروم باش پسر، تو کھ م: روانیس    
 :  شدمزی خمی مبل نی تکوندمو رویگاری سری زی توگاروی سلتریف    
 ذره تونمی می دم نزنم، تا کنموی رو ببای محلی بنی ادی بایتا ک....  روان؟ی سیتا ک-    

 بھ من گذشتھ، ی چیدونی تو کھ میِد آخھ لعنت.... ذره آب شدنشو تماشا کنم و دم نزنم؟ 
 ....  ھمھ ماجرا ندارمنی طاقت از دست دادن صبا رو اونم بعد ایدونی مگھیتو کھ د

 کھ تو چھ فھممی مدموی منم طعم عشقو چشکنمی آرشام، درکت مفھممیم: روانیس    
 ھمھ ی باختھ، اون تصادف لعنتشوی صبا االن روحی ول،یزنی دست و پا میمنجالب

 فراموش کنھ، اون زوی ھمھ چی کھ بھ راحتی انتظار داشتھ باشدی ازش گرفتھ نباشویچ
 ، تو ادیقف بده ، تا بتونھ با خودش کنار ب ودیجد طی داره تا خودشو با شراازیبھ زمان ن

 بوده، تو کھ خوب نتونی کھ بی بھ ھر چی پشت پا بزنویری حرفاشو بھ دل بگدیھم نبا
 .  دارهیی ھمھ اصرار بھ جدانی ای چی اون برایدونیم

 کھ ستی چرا صبا متوجھ نفھممی مسخره، من نملی دلکی بھ ھزار و دونمیآره م-    
 اون ی وجود صبا رو، ولخوامی من خودشو مستی من مھم نی اآلنش اصال براتیوضع

 دونمی نمروانی سشمی موونھیدارم د....  منو نداره اقتی کفش کھ نھ لھیپاشو کرده تو 
 ....  چھ کار کنمدی باگھید

 کھ ی بھش فرصتم بددی البتھ با،ی کن متقاعدش کنیباھاش حرف بزن آرشام ، سع-    
 ....ادیار ببا خودش کن

 ی کھ شده متقاعدش کنم ولی ھر طوردی پا پس بکشم، بادی من نباروانھیحق با س    
 ....  دارمازی نی کفش آھنھی کار بھ نی ای برادونمیم
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 :صبا    
....  ادی مگھی ربع دھیآرشام تا ....  ربع بھ شش ھی قایدق....  انداختم یبھ ساعت نگاھ    

وانو پر ....بھ سمت کمدم رفتم و بعد از برداشتن حولم بھ حموم رفتم ....  عجلھ کنم دیبا
 موقع نی وقتا اشتری بشھ بدای پگھیفکر کنم االناست کھ د.... از آب کردمو واردش شدم 

 آرشام کھ با یصدا....  شد لی تبدنیقی باز شدن در حدسم بھ ی صدادنیبا شن....  ادیم
 :دمیشنیم رو کردیثنا صحبت م

 .... کھستیکجاست ثنا؟ تو اتاقش ن: آرشام    
 . یی رفتھ دست شودی شادونمینم: ثنا    
 . کھ بھ در حمام خوردیو تقھ ا    
 ؟ییصبا جان اون تو: ثنا    
 .آره ثنا تو حمومم-    
 . آرشام اومدها،ی تر بعیباشھ سر: ثنا    
 .باشھ-    
فکر کنم قشنگ .....  از بس خودمو شستم رفتی خودمم داشت حوصلم سر مگھید    

 کھ زودتر برم زنھی و صدام مادی ثنا میَ توام و ھر چنی کھ ایدو ساعت و خورده ا
 .امی االن مگمی مرونیب

 . بھ در خوردیدوباره تقھ ا    
 زنگ زدن مارستانی کھ از بیومدی اون تو دختر ان قدر نیکنیآخھ تو چ کار م: ثنا    

 .مجبور شد بره
 . حولم از حموم خارج شدمدنی و بعد از پوشدمی کشی خبر نفس راحتنی ادنیبا شن    

   
 باز شدن یصدا....  چشمامو بستم شدی مکی کھ بھ اتاق نزدیی پای صدادنیبا شن    

 ، با فرو رفتن تخت شدی مکی آرشام کھ بھم نزدی پای صدانی ، ھمچندیدربھ گوشم رس
 تی نھاد،یرسی منظمش بھ گوش می نفس ھایھ شدم کھ کنارم نشستھ، صدامتوج

 یدستشو آروم ال....  بودنم نشھ داریتالشمو کردم تا پلکم تکون نخوره و متوجھ ب
 داغش پوستمو یحرم نفسا....  کردی می آورد و باھاشون بازیموھام بھ حرکت درم

 زدیقلبم بھ شدت م....  سوزوند مویشونی کھ پینی آتشی و بدتر از اون بوسھ سوزوندیم
 مو چشماخواستیدلم م....  بھ گوش آرشام برسھ دنشی کوبیو من نگران بودم کھ صدا

االن وقتش ....  االن نھ یول....  و نافذ ی مشکلھی بشم بھ اون دو تا ترهیباز کنم و خ
 .ی رو خراب کنی ھمھ چدی صبا نباستین

 بار نگران نبودم کھ صداش بھ نی ایر کرد ولبوسھ دومش ضربان قلبمو چند براب    
 . در نشون از رفتنش بودیآرشام نرسھ چون صدا
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 بھ ی کھ تقھ اکردمی داده بودمو داشتم با لپ تاپم کار مھی بھ تاج تخت تکشھیمثل ھم    
 بدون نی باشھ بھ خاطر ھمتونستی جز ثنا نمی وقت صبح کسنیتو ا.... در اتاق خورد 

 . توایب:  گفتمرمیاھمو از صفحھ لپ تاپ بگ نگنکھیا
 .دی آرشام بھ گوشم رسیدر باز شد و بر خالف تصورم صدا    
 ...احوال صبا خانم: آرشام    
 . ختی بھم ری ھمھ چایخدا....  کردی چ کار منجای انیا....  خداای    
 لحنم نداشتھ ی تویری دو روزش تاثدنی از ندی ناشی دلتنگکردمی می کھ سعنیبا ا    

 .خوبم و دوباره نگاھمو بھ صفحھ لپ تاپ دادم: باشھ گفتم
 تخت ی و در لپ تاپ و بست و روسادی جلو روم واشد،ی مکی پاھاش نزدیصدا    

 .نشست
 بگم دوباره خواستم لپ تاپو باز کنم کھ با دستش مانعم شد و لپ یزی کھ چنیبدون ا    

 .شت و برگشت گذازی می وبرد رودیتاپو از دستم کش
 ....صبا: آرشام    

   
 ؟یدیجواب نم..... صبا خانوم : آرشام    
 .کنمیآرشام خواھش م -    
 .... ی زبون دارنکھینھ مثل ا: آرشام    
 برو.... آرشام  -    
    

 .خواھش کردم -    
 . زنم بمونمشی پخوامیم.... نچ : آرشام    
 .میخوری بھ درد ھم نمگھیما د....  تموم شده ی کھ ھمھ چی بفھمیخوایچرا نم -    
 ی بار براھی صبا نیبب:  گفتشیشونی بھ خودش گرفت و با اخم رو پی ای جدافھیق    
 من حرفشونو قبول میخوری بگن کھ ما بھم نمامی دنی کھ اگھ ھمھ آدماگمی بھت مشھیھم
 ..... کنمینم

اال :  زل زد تو چشمامو گفتھیثان بھ خودش گرفت و بعد از چند ی متفکرافھیبعد ق    
مطمئن باش اون وقت ....  ی کھ دوسم نداریتو بگ....  ی تو بگنکھیاال ا....  زی چھی
حاال .... ی اسمم نشنوی حتگھی کھ دیی جارمیم....  کنمی و پشت سرمم نگاه نمرمیم

 .ی کھ دوسم ندارگوبگو، تو چشمام نگاه کن و ب
 انداختم و با ھمراه با یی کردن بغضم داشتم ، سرمو پای در مخفی کھ سعیدر حال    

 .برو.... آرشام :  گفتمدی چکی منیی کھ از گوشھ چشمم بھ پایقطره اشک
ھنوزم ...  ، کھ دوسش ندارم خوامشینتونستم بگم کھ نم...  ، نتونستم دیبغضم ترک    

آرشام .... مو  عشقندهی خراب کنم ، آندشوی آتونستمی نمی ولدمشی پرستیعاشقانھ م
 ی ازدواج داشت ، ھمھ دخترای بھتر از من برایلی خیلی خی ھاتیقطعا موقع
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 آرشام از یقطعا اونا برا...  بشن کی نزدرشام آرزوشون بود کھ بتونن بھ آمارستانیب
 .من مناسب ترن

منو نگا کن صبا :  در بلند کردن سرم داشت گفتی کھ با گرفتن چونم سعیدر حال    
 فقط بگو چرا؟....  چرا؟ ؟یآخھ چرا؟ ھان ؟ چرا لعنت....  یکنی داغونم می دارنیبب.... 
 ....شھی نابود مندتی کار آنیبا ا....  تونمیبھ خدا نم....  تونمیآرشام نم -    
 کارا رو نی تریی ابتداتونمی نمیمن حت:  ادامھ دادمختمیری کھ مییھمراه با اشکا    

 یزن....  چھ کار؟ یخوای مدوی خرادی باھات نتونھ بی رو کھ حتیتو زن.... انجام بدم 
من ....  و باعث دردسرت بشھ ادی بای ادی تونھ باھات بی ھم نمای تو مھمونیرو کھ حت

 مدت بعد ھی باھات ازدواج کردم و نمی ببتونمیمن نم....  آرشام کنم  خرابندتوی آتونمینم
 شمی خودخواھم آرشام ، نابود میلی من خی ولیالبتھ حقم دار....  ی باشگھی زن دھیبا 

 .... نمی رو در کنارت ببی اگھی کس دی وقتشمینابود م.... 
 : لبش مانع شدم و ادامھ دادمی بگھ کھ با گذاشتن انگشتم رویزی چخواستیم    
 ھم بوده یی صباھی یی روزاھی آرشام برو و پشت سرتم نگاه نکن کھ کنمیخواھش م    

برو و تموم خاطراتمونو چال ....  می رو کھ با ھم بودییبرو و فراموش کن روزا.... 
آرشام بھ ....  کھ بھتر از منن برات پره ییدخترا.... ی کن فراموشم کنیسع.... کن 

 . بروندتیخاطر آ
  من بدون توندهی کھ آی لعنتی بفھمیخوای صبا، چرا نمی بفھمیخوایچرا نم: آرشام    

 اون وقت دمیُ کھ دور و برم پرن نمیی تو رو بھ اون دخترای تار موھیمن .... جھنمھ 
 نی تو اشھی گفتھ کھ تو ھمیتازه ک....  اونا؟ شی تو رو ول کنم برم پی سادگنیبھ ا
 مثل قبل ، صبا یشی کھ دکتر حاتم عملت کنھ درست مگھی داه مھی....  ؟یمونی مطیشرا

 ؟یتو بھ من اعتماد ندار
 تونمی ، نمتونمی نمی از چشمام بھت اعتماد دارم ولشتریبھ خدا ب.... چرا آرشام -    
 .کنمی گرفتم آرشام ، من عمل نمممویمن تصم....  کنم سکی رندتی آیرو
 مگھ دست خودتھ؟.... ھھ حالت خوبھ؟ ....  ؟یکنی عمل نم؟؟؟یچ: آرشام    
 خوامیمن نم....  بدم تی عمل رضانی ا بھتونمی نمی ، ولستینھ آرشام حالم خوب ن-    

 . کھ دارمو از دست بدممیکی حرکات کوچنیا
 فکر کن کھ با عمل نی بھ ا؟یکنی فکر مھیتو چرا ھمش بھ قسمت بد قض: آرشام    

 .یشیکامال خوب م
 درکم کنمیخواھش م....  رمی بگدهی نادادوی احتمال زنی اتونمینم....  آرشام تونمینم-    
 .کن
اصال معلوم ھست تو امروز :  و گفتسادی تخت بلند شد و روبھ روم وایاز رو    

تو ....  ؟ی عمل کنیخوای نمیگی برم و پشت سرمم نگاه نکنم، االنم میگیچتھ؟ اولش م
 کھ ی مقاوم و محکمی بود اون صبانیا....  شناسمت؟ ی نمگھید.... چت شده صبا؟ 

 بود اون نیا....  ازم گرفت؟ مونوی و انی کھ دی بود اون دخترنیا....  شناختم؟یمن م
....  سنگ بود بھ جنبش درآورد؟ کھی تھی وقت بود مثل یلی کھ قلب منو کھ خیدختر
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 نی چرا ایِد آخھ لعنت....  کرد؟ شییای دری کھ منو عاشق چشمای بود اون دخترنیا
 و ی کردبسخودتو تو خونھ ح....  ؟ی کنوونھی منو دیکنی می چرا سع؟یکنی میجور

 تا رمی ، مشھی ھمی نھ برای ولرمیمن م....  ؟یکنی فکر می منفیزای چنی سره بھ اکی
 ی مطمئن باش تا بھم نگیول....  یری بگمی و عاقالنھ تر تصمی فکر کنشتری بکمی

 .کنمی ولت نمیدوسم ندار
 نی از اشیتی بزنم از در خارج شد و نارضای اجازه بده من حرفنکھیو بدون ا    

 . طبق معمول با کوبوندن در نشون دادداروید
 نکھی مثل اومدی نی شده ، ولی سراغم و بپرسھ کھ دوباره چادیمنتظر بودم تا ثنا ب    

 . دارمازی نیی بود کھ بھ تنھادهیخودش فھم
      

 
 باعث تونستمی تر شد، من نمی جدممی کھ امروز با آرشام کردم تصمییبا بحث ھا    

 بره و منو فراموش کنھ ، خودم باد تونستیاگھ آرشام نم....  آرشام بشم ندهی آینابود
 می بشھ تا ھم من و ھم آرشام ، حداقل بتونجادی ما انی فاصلھ بھی دیبا....  کارو بکنم نیا

 نی من با ا،ی چھ جوریول....  می دارازی نیی جداھیھر دو بھ ....  میایبا خودمون کنار ب
 اومد کھ ادمی....  شیک....  دمیفھم....  بھم نرسھ ی کھ دست کس برمتونمی کجا متمیوضع

 کھ توش حساب داشتم بھم شد و بھم ی تماس از بانکھی ثنا ی ھفتھ قبل از عروسھی قایدق
 برنده شدم، منم بھ بانک رفتم و شی کی مبلھ تویالی وھی ی قرعھ کشیخبر دادن کھ تو

 رفت بھ ادمی ان قدر اون روزا سرمون شلوغ بود کھ ی انجام دادم ولشوی قانونیکارا
 و آدرس دی کلادمھی کھ یی موضوع بگم ، فقط تا اونجانی درباره ای اگھی کس دایثنا 

 یول....  رو بردارم نا برم خونھ و اودی مطالعم گذاشتم، حاال بازی می کشوی توالیو
 ی توتونمی قبول کنم کھ نمدی با داشتم تا کمکم کنھ ،اجی نفراحتھی کار بھ نی ایھنوزم برا

 ھی شدی حاضر می چھ کسیول.....  کنم ی زندگیی اوضاع تنھانی با ابی شھر غرھی
 یو تنھا جوابم برا.....  ش؟ی کادی مدت با من بھی ی ول کنھ و براشویمدت خونھ زندگ

 باھاش درد و دل کرده بودم و از ھمھ ی مدت حسابنی کھ تو ای سوال مھتا بود، کسنیا
آره .... داد ی حرفام نشست و منو دلداری خوھر بھ پاھی کھ مثل ی خبر داشت، کسیچ

 کھ درست رمی رو برداشتم تا با مھتا تماس بگمیگوش.  از مھتا کمک بخوامدیخودشھ با
 شد، دهی دنشی اسکری منو مھتا رویی و عکس دوتاومد بھ لرزه درامیھمون لحظھ گوش

 . زدم و قسمت سبز رنگ رو لمس کردم وتماس برقرار شدیلبخند
 بھ بھ مھتا خانوم ، حال شما؟-    
 ؟ی ، چ طولقمی شفقیسالم و ھزاران درود بر رف -    
  مامان بابا؟؟ی ، خوبم ، تو خوبیمرس -    
 . حال بابا چقده بھتر شدهی ، اگھ بدونمی توپ توپیھمھ گ -    
 .خب خدا رو شکر -    
 ....خب غرض از مراحمت -    
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 .... یشگیبگو مزاحم ھم -    
  تو خونت تلپ باشم؟تونمیبھ نظرت چقدر م -    
  تھران؟؟؟یای میدار....  مھتا یوا -    
 ی آریآر -    
 .... یلیخ....  مھتا ی خوشحالم کردیلیخ -    
 دونستمیم -    
 ؟یمونی میبچھ پررو ، حاال تا ک -    
 اده؟ی باشم زشتی پموی ماه مرخصھیبھ نظرت اگھ بخوام تمام  -    
 . تازه کمم ھستوونھینھ د -    
 ...گھی دامیخب پس م -    
 .... مھتا -    
 ... ھااااااا -    
 .مرض درست حرف بزن -    
 ...بنال عشقم -    
 ...یستینھ تو آدم بشو ن -    
 .... گھی بگو دیزنی صبا چقدر حرف میوا -    
  ازت دارمی خواھشھیمھتا  -    
 ....بگو.....  ایزنیمشکوک م -    
 ؟ی نزنی حرفیچکی بھ ھیای می دارنکھی از اشھیم -    
 من کھ گھ،ی خونت دی با ثنا ھماھنگ باشم کھ بردی صبا ؟ خب بایخل شد -    
 .نمی ور دل آرتان بشامی بتونمینم

 .... باھات حرف بزنم مھتای موضوعھی درباره دیبا..... آخھ  -    
 ؟یکنی نگرانم می شده صبا؟ داریزیچ -    
 ....یای بیی جاھی باھام تا خوامیخب راستش ازت م -    
 .میری میخب اومدم تھران ھر جا خواست -    
 ....  از تھران برمدی مھتا من بانیبب....  نبود نیمنظورم ا -    
 حالت خوبھ صبا؟.....  ؟یاز تھران بر -    
 مدت از آرشام دور باشم تا ھم خودم ھم آرشام ھی ی برادیگوش کن مھتا من با-    
 ی ای جدمی تصمندمونی آی برامی بتوننکھی ای و برامی فکر کنی بھ اندازه کافمیبتون
 یمن امروز با آرشام حرف زدم ول....  می دارازی و فاصلھ نیی جداھی بھ میریبگ

 ، مینی رو نبگھی ھمدگھی و بھتره کھ دمیخوری نمھم نتونستم قانعش کنم کھ ما بھ درد
 تونمی نمگھی دست بھ کار شم، ددی کار و کنھ خودم بانی استیحاال کھ آرشام حاضر ن

 ھمراھم  سفرنی تو ایتونی ، حاال مشی برم کخوامی رو تحمل کنم مھتا، من منجایا
 . بفھمھ کھ من کجامدی کس نباچی فقط ھ؟یباش
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 شی کی بری بگی کھ بھ کسنی بدون ایخوای صبا؟ میگی می داری چیفھمی مچیھ -    
 شھ؟ی می بشھ؟ ھان؟ پس ثنا چیکھ چ

 ونی با ثنا درمگموی کھ بھ تو مییزای چنی تمام ادی مھتا، من بایگی می چدونمیم -    
 رو بھ ثنا بگم، در حال حاضر تو تنھا زای چنی اتونمی بھ خاطر آرتان نمی ، ولذاشتمیم

 سفر نی تو ایتونی نمیکنی اگھ فکر م،ی مسئلھ کمکم کننی تو ایتونی کھ می ھستیکس
 . نگویزی چی کھ بھت گفتم بھ کسییزایدرباره چ  پس خواھشایھمراھم باش

 اون موقع ؟ی چستمی نگھی کھ من دی ماھھی بعد ی ولکنمی صبا من درکت منیبب -    
 ؟ی کنی زندگیی تنھایخوای میچھ جور

  نھ؟ای یای حاال مد،ی رسی اجھی ماھم بھ نتکی نی بشھ تو ھمدیشا -    
  کرده؟داتی آرشام سھ سوتھ پی بری کھ تو ھر ھتلی فکر کردنی بھ ایخب ول -    
 ازش خبر نداره، ی دارم کھ کسشی تو کالی وھی نباش ، من زای چنیتو نگران ا -    
  نھ؟ای ثنا، خب رو اومدنت حساب باز کنم یحت
 . باشھ رو من حساب کن،یستی نامی و کوتاه بی گرفتمتوی تصمنکھیمثل ا -    
 شھ؟ی شروع می از کتیخب مرخص -    
 . از فرداقایدق -    
 خونھ یکھ کس صبح حای ، ترجیاری بری گطی فردا بلی کن برای خب پس سعیلیخ -    

 .نباشھ ، حتما بھم خبرشو بده کھ منم آماده باشم
 . گوش بھ زنگ باششھ،ی می چنمیباشھ ، بب -    
 . ممنونی پشتمشھی مثل ھمنکھیبابت ا -    
 . تا بعدکنم،ی چھ منمی ببنترنتی سر اھی ، من برم شھیخواھش م -    
 .باشھ ، منتظرتم، خدافظ -    
      

 
 دی آرتان کھ باچارهیب....  یذاری لحظم منو تنھا نمھیآخھ ثنا ، مگھ من بچم کھ -    

 کرده کھ زنش شده پرستار ی چھ گناھچارهی تحمل کنھ ، اون بتوی موقعنیھمش ا
 ھی مطمئن باش تو ،ی بھ خاطر من انجام بدیخوای کارم منیتازه ا.....  من؟ یشخص
 .ھشی نممیچی من ھی کھ تو برگردیساعت

 حاال آدرس کتابخونھ و اسم کتابا رم،ی باشھ می خب، بسھ ، مخمو خوردیلیخ: ثنا    
 . تا من برم آماده شمسیرو بنو

 ھی و آدرس کشھی طول میلی کردنش خدایاسم چند تا کتابو کھ مطمئن بودم پ    
 آژانس بانوان زنگ زدم ، ھیکتابخونھ دور رو بھ ثنا دادم و بھ محض خروج ثنا بھ 

 ی تخت گذاشتھ بودمو بھ کمک راننده برداشتم و راھریمدونم و کھ از قبل آماده زچ
 .می بھ سمت فرودگاه حرکت کردالی آدرس وو دیخونھ خودم شدمو بعد از برداشتن کل

 جور شی بھ مقصد کطی ساعت بعد دو تا بلھی یبر خالف انتظارم ، مھتا تونست برا    
 .کنھ
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 :آرشام    
 . بعد سھ ساعت سرپا موندن و انجام اون عمل سخت بھ سمت اتاقم بھ راه افتادم    
 . دکتردیخستھ نباش: رستگار    
  نداشت؟ی با من کاری چند ساعت کسنیممنون ، تو ا-    
 کار نکھی تماس گرفتن ، مثل ایچرا دکتر راستش مھندس کاشف چند بار: رستگار    

 . داشتنیواجب
 .رمیگیب ، خودم باھاشون تماس م خاریبس-    
 .داخل اتاقم شدم و مشغول گرفتن شماره آرتان شدم    
 . بوق جواب دادنیبا اول    
 . تو پسر؟ ھزار بار باھات تماس گرفتمییمعلومھ کجا: آرتان    
 فتاده؟ی نی واسھ صبا کھ اتفاق؟ی ای قدر عصباننی افتاده آرتان؟ چرا ایاتفاق-    
 .نجای اای االن بنیآرشام ھم.... خب ..... اتفاق کھ : آرتان    
  واسھ صبا افتاده؟ی شده؟ راستش و بگو چھ اتفاقیآرتان چ-    
 .یفھمی رو خودت میھمھ چ....  ایآرشام فقط ب: آرتان    
 . بگم تلفنو قطع کردی اگھی دزی بذاره چنکھیو بدون ا    
 بھ سمت خونھ آرتان بھ ی با سرعت سرسام آوریاز شدت اضطراب و دل نگران    

 .راه افتادم
 زنگ فشردم و در بدون مکث باز شد ، خودمو بھ آسانسور یانگشتمو رو    

 واحدشون ی رو فشردم، بھ محض خروج از آسانسور آرتانو جلوستیرسوندمو دکمھ ب
ومد و  من بھ طرفم ادنی با دکردی می طول و عرض راھرو رو طی کھ با کالفگدمید

 :گفت
 ....صبا.... آرشام     
 کھ گوشھ ی اون کھ منتظر ادامھ حرفش باشم بھ سمت اتاق صبا رفتم ، ثنا درحالیب    
 من سرش و دنیبا د....  شده بود رهی بھ برگھ تو دستش خھی تخت نشستھ بود با گری

 : گفتکردی سکسکھ مھی کھ از شدت گری در حالدهی بردهیبلند کرد و بر
 .صبا رفت.... صبا .... شام آر    
 رو کھ اسم من روش بود بھ ی ثنا رو ھضم نکرده بودم کھ ثنا برگھ ایھنوز جملھ     

 .ِ مال تونیا: سمتم گرفت و گفت
 : برگھ رو باز کردمو مشغول خوندن شدمیتا    
  ؛زمیآرشام عز    
 برام نمونده بود ، نی جز ای راھی ، ولی واکنشو از من نداشتنی کھ انتظار ادونمیم    

 ی درباره ی بھترمی تصممی تا ھر دو بتونومدی بھ وجود منمونی فاصلھ بنی ادیبا
 . میری بگندمونیآ
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 بھ نفع می تصمنی باور کن ای ولادی بھ حساب می جور خودخواھھی کھ کارم نیبا ا    
 االن تی وضعم،یری بگمی تصمندمونی آی تر برای منطقمیتونی طور منیھر دومونھ ، ا

 .می براساس احساساتمون عمل کنشھی ؛ نمستی بردار نیمن شوخ
 ی وقتگردم،ی ، لطفا دنبالم نگرد چون برمی حال االن منو درک کنی بتوندوارمیام    

 .گردمی با خودمو احساسم روشن کردم برمفمویکھ تکل
 عنوان دنبال من چی بھ ھی و نزاری مراقب ثنا باشنکھی کھ ازت دارم ایتنھا خواھش    

 . کنھی تابیبگرده و ب
 آن دی ، بادی عشق ورزتوانی نمگری از آنجا کھ دی طور باشھ ، ولنی ادی نبانکھیبا ا    

 را گذاشت و گذشت
 صبا    
 نی شده بود ، چنددهی اسمم اول نامھ چکی کھ روی بھ قطره اشک خشک شده ارهیخ    

....  داد؟ی میی چھ معنانی، ا)) دی عشق ورز توانینم((  بار نامھ رو خوندم، نیو چند
ناراحت باشم ....  باشم یعصب....  نشون بدم ی چھ واکنشدی تو اون لحظھ بادونستمینم

 بود از ھر ی قفل بزرگ بھ مغزم زده بودن مغزم تھھی کھ گار ، اندونستمی نمیچیھ.... 
 .یزیچ

 . کتفم بھ عقب برگشتمیبا فشار دست آرتان رو    
 نامم ھی چسبونده بود، نھیی آی رونویا:  کارت تو دستش بود گفتمی سھی کھ ی حالدر    
 .نی و نگران نباشگردهی من و ثنا نوشتھ ، گفتھ برمیبرا
 کنھ ، نگران نباشم ، تی بود تا مغزم دوباره شروع بھ فعالی تلنگر کافنیانگار ھم    
نگران ....  ؟یگی می چیفھمی مچیھ:  رو کردم بھ آرتانو گفتمتیبا عصبان.... گردهیبرم

 ....گردهی بره کھ حاال نوشتھ برمتونھی کجا متی اون وضعیآخھ تو.... نباشم؟
 :دمیشنی آرتانو از پشت سرم میو بعد بھ سمت در خونھ بھ راه افتادم ، صدا    
 ؟یری می آخھ کجا دارسایوا.... آرشام .... آرشام     
 ھر ای ی ، پزشک قانونمارستانی بی توشدینا نم مطمئرفتم؟ی کجا مگفت،یراست م    
 چھ کار دی نوشتھ بود گشت، پس بای کھ خودش نامھ خداحافظی دنبال کسی اگھی دیجا
 کردم؟یم

 نیاز ا.... خستھ شدم ....  آرتان دونمی نمدونم،ینم:  تو موھام زدم و گفتمیکالفھ چنگ    
 ی ھمھ چادی صبا بھ ھوش بی وقتکردمیتا االن فکر م.... ھمھ استرس خستھ شدم

 . بدترم شدهی انگار تازه ھمھ چکردم،ی اشتباه می ولشھ،یدرست م
      

 
 ی دوست توھیمن .... آروم باش آرشام : آرتان خودشو بھ من رسوند و گفت    

 ری از صبا واسمون گی اون بتونھ خبردی دارم بذار باھاش حرف بزنم، شایکالنتر
 .ارهیب

 . رو گرفت و مشغول صحبت شدی درآورد و شماره اشویگوش    
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"""     
 ؟ی ھنوز در تالشای یبھ بھ مھندس کاشف ، باالخره کشف کرد: سھند    
 .ی انتخاب نکردی رو واسھ شوخیسھند اصال وقت خوب: آرتان    
  افتاده؟ صدات چرا ان قدر گرفتھ است؟ی شده آرتان؟ اتفاقیچ: سھند    
 ؟ی کمک کنیتونی اومده مشی پی مشکلھیسھند : آرتان    
 . پسری نھ؟ جون بھ سرم کردای شده ی چیگیآرتان م: سھند    
 رفتھ و دنبالش ی مدتھی ی نامھ نوشتھ کھ براھی یعنیصبا گم شده سھند ، : آرتان    

 م؟ی چھ کار کنمی دونی ، نممینگرد
 . نداره کھیران ، نگگھی دگردهی نامھ نوشتھ برمی خب وقت؟ی چیعنی: سھند    
 بره آخھ؟ تونھی کجا متی سھند؟ صبا تو اون وضعیگی می کھ چیفھمی مچیھ: آرتان    

 .می نگرانشیلیما خ
 .دمی بھت خبرشو مرمی خب ، بذار چند تا استعالم بگیلیخ: سھند    
 . تر سھندعیفقط خواھشا سر: آرتان    
 .باشھ فعال: سھند    
 .ممنونم، منتظرم: آرتان    

"""     
  گفت؟ی شد آرتان؟ چیچ: دمیبھ محض قطع کردن تماسش پرس    
 .رهی تا از چند جا استعالم بگمی صبر کنیکمیگفت کھ : آرتان    
 دادم و ھی مبل تکی مبل انداختم ، سرمو بھ پشتیسرمو تکون دادمو خودمو رو    

 .چشمامو بستم
 در آروم ی آرتان کھ سعیر دلدای و بعدش صداومدی ھق ھق ثنا ھنوزم میصدا    

 .کردنش داشت
      
 :صبا    
 حرکت داد تا لچروی مھتا وم،ی در گذاشتی و چمدونا رو ھمون جلومی شدالیوارد و    

 و نخل بود و از جلو یری گرمسی کھ از گل ھاالی واطیح....  می بندازالی داخل ویدور
 حدودا ییرای پذھیبود کھ شامل  کی ساختمون نسبتا کوچھی الی خود وشد،ی ختم مایبھ در

 نصب یواری بھ ھمراه ساعت دینی گلدون تزئھی و ونیزیو کھ مبلمان و تلی متر٥٠
 زی و منتی با کابکی آشپزخونھ کوچھی ، دادی ملی تشکلشوی تنھا وساواری دیرو

 رنگ بی با ترکیی و لباس شویی ظرفشونی ماش،یزی و گاز رومخچالی ، یناھارخور
 و ششیزآرای تخت دونفره ھمراه با ست مھی کھ ی متر٣٠ اتاق ھی و قرمز ، دی سفیھا

 ساعت ھی شونیکی ی آباژور قرار داشت و روھی ھر دو ی کھ با رویی ھایپاتخت
 و دربرداشت واری دھی بزرگ کھ کل یواری کمد دھی و خوردی ھم بھ چشم میزیروم

 و حمام کھ ھر دو داخل ی بھداشتسی سروھی و دادنی ملی اتاق خوابو تشکلیھم وسا
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 دو نفر مثل من و مھتا کامال ی بود و برایلوت و خکیراھرو بودن، در کل خونھ کوچ
 .مناسب بود

 و ی نقلیالیو:  گفتدادی جا میواری کمد دی کھ داشت لباساشو تویمھتا در حال    
 ھ،نھ؟یخوب
 . دارهی آرامش خاصھیآره خوبھ ، -    
 .ھینجوری ااستی کھ کنار درنی بھ خاطر ادیم، شاآره موافق: مھتا    
 ...دیشا-    
 ھی می بعدشم برم،ی کندی خرکمی می برمیاوردی تا لباسامونو در نای صبا، بگمیم: مھتا    
 .می چند مدت راحت تر باشنی کھ امی اجاره کننیماش
  بازه؟یی االن ساعت سھ بعدالظھره بھ نظرت جایباشھ ، ول-    
 شمارشو داده ھی کھ راننده تاکسی زنگ بھ رستورانھی خب پس من برم یلیخ: مھتا    

 .رونی بمی سفارش بدم ، دم غروبم بری چھی ناھار یبود بزنم برا
 .ی تا تو زنگ بزنرمی دوش بگھیباشھ، پس من برم -    
 یی تنھایتونی سطح حموم باالست نمکنم،ی تا حموم کمکت می خب ولیلیخ: مھتا    
 .یبر

 .باشھ ، ممنون-    
   

....  انداختم ی بھ بدنم دادمو بھ مھتا کھ کنارم غرق در خواب بود نگاھیکش و قوس    
 کرده، ھی گریحتما بعد از رفتن من حساب....  االن در چھ حالھ؟ یعنی ثنا افتادم، ادی

 .ر بوده نسبت بھ من برخوردایشتری از احساسات بشھی طور بوده ثنا ھمنی ھمشھیھم
 بودم ساعت ھشت شب دهیچقدر خواب....  کنارم دادم ی پاتختینگاھمو بھ ساعت رو    

 بشھ داری مھتا بنکھی کردم بدون ای تخت رسوندمو سعیشده بود، آروم خودمو گوشھ 
 شال ھی کمد یاز تو....  برسونم کھ با ھزار زور و زحمت موفق شدم لچریخودمو بھ و

....  ھامو پوشوند نی آستی لختشمی و قسمتم موھایروبزرگ درآوردمو انداختم 
 لچرویو....  ای بھ حرکت درآوردم و از خونھ خارج شدم و رفتم سمت درلچرویو

 امواج ی کھ ھمراه با صدای متوقف کردم و چشم ھامو بستم و بھ سکوتای درکینزد
  آرشامو ازری تصوتونستمی لحظم نمھی ی برایحت....  گوش سپردم شدی شکستھ مایدر

 رسمی مجھی نتنی کارو انجام دادم تازه دارم بھ انیاالن کھ ا....  چشمام کنار بزنم یجلو
 نی نگرانم شدن و با ایحتما االن ھمھ حساب....  انجام دادم یکھ چھ کار احمقانھ ا

 حاال کھ یول....  کشھی کردن من نمدای کھ از آرشام دارم مطمئنم کھ دست از پیشناخت
 دلتنگم ی حسابی کھ ھنوز دو روز نگذشتھ ولنی ادامھ بدم، با ادی بامو انجام داد کارنیا

 کنم کھ ی موفق شدم و تونستم کاردیشا....  ادامھ بدم دی بھ خاطر آرشامم کھ شده بایول
 . بھ من فکر نکنھگھیآرشام د
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ت باز کن اون چشارو دختر خستھ شدم از بس زل زدم بھت ، از طرز تنفس-    
 .یستیمعلومھ کھ خواب ن

 نی زمی کھ کنارم روی بھ سرعت چشمامو باز کردم و بھ دختردمی کھ شنییبا صدا    
 دم؟ی اومده بود کھ من نفھمی بود؟ اصال کی کگھی دنینشستھ بود چشم دوختم ، ا

:  ، دستشو بھ سمتم دراز کرد و گفتی اصال متوجھ من نشدیاز بس تو فکر بود-    
 .ی کنارالی ونیمن سارام ، ساکن ھم

 .منم صبام: دستشو فشردم و گفتم    
 .خوشبختم: سارا    
 .و در جوابش سرمو تکون دادم    
 . درستھ؟ آخھ سال قبل کھ در حال ساخت بودال؟ی ونی انیشما تازه اومد: سارا    
 .نجایھ اومدم ا طوره ، تازه دو روزه کنیھم-    
 ؟یکنی می زندگیی تنھانجایتو ا: سارا    
 .نھ، با دوستم اومدم-    
 .میشی تو کشھی ماه از سالو ھمھی ، کنمی میاوھوم، منم با بابام زندگ: سارا    
 کنھ؟ی نمیمادرت با شما زندگ-    
 . ھست کھ مامان فوت شدهیسھ سال: سارا    
 .اراحتت کنم نخواستمیواقعا متاسفم، نم-    
 وقتھ کھ با نبود یلی قبول کنھ ، منم خقتوی حقشھی ھمدی نداره ، آدم بایاشکال: سارا    

 .ھی شدنیمامان کنار اومدم سختھ ول
 . ارمی وقتا واقعا کم می من بعضیباھات موافقم ول-    
 ؟ی تو ھم مامانتو از دست دادیعنی: با تعجب برگشت سمتمو گفت    
 . از دست دادمیی سانحھ ھواھی تو شیھر دوشونو، مامان و بابام ھفت سال پ-    
  ازت بپرسم؟ی سوالھی تونمیواقعا برات متاسفم ، م: سارا    
 ....بگو-    
 ؟ی شدی جورنیَتوام تو ھمون حادثھ ا: سارا    
 کردم، حدود شش ماھم تو کما بودم بعدشم کھ دی تصادف شدھی شینھ، ھشت ماه پ-    

 . بال سرم اومدهنی کھ ادمیبھ ھوش اومدم فھم
 کھ ناراحتت دی ، ببخشزمیچھ دردناک ، من واقعا متاسفم عز،  Oh my god: سارا    

 .کردم
 . قبولش کنمدی باقتھ،ی حقھی نمیبھ قول تو ا-    
 .می مھتا ھر دو بھ عقب برگشتی صدادنیبا شن    
 .یریگی نملی صبا خانم مارو تحوی کرددای پدی دوست جدنمیبیبھ بھ م: مھتا    
 کھ با نجای حوصلم سر رفتھ اومدم االی تو ودمید.....  ی شدداریچھ عجب باالخره ب-    

 ..... ی کنارالی سارا ساکن وکنمی میمعرف..... سارا آشنا شدم 
 . دوست خوبم مھتانمیا: و بعد رو کردم بھ سارا و گفتم    
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 .خوشبختم: مھتا    
 خوش حال یلیراستش بچھ ھا خ.....  خوشبختم مھتا جون تییمنم از آشنا: سارا    

 تنھام، نجای ایلی آخھ من خن،یکنی می ما زندگی کناریالیشدم کھ شما دو تا تو و
ن  با شما صحبت کنم، البتھ اگھ منو بھ عنوان دوستتوی گاھتونمی حداقل مینجوریا

 .نیریبپذ
 . من ازت خوشم اومدهھ،ی چھ حرفنیا-    
 . من و صباشی پای سارا جون ، ھر موقع حوصلت سر رفت بگھیراس م: مھتا    
 .ممنون: سارا    
سوال .....  اطالعات کسب کنم ی سرھی دی دوست باھیخب حاال بھ عنوان : مھتا    

 . و سنینام و نام خانوادگ: کیشماره 
 .  سالھ٢٥سارا حاتم ھستم ، : سارا    
 فی سالھ تشر٢٧ من مھتا رادفر مامان بزرگتون ،یخب پس فنچ جمعمون: مھتا    

 . سالھ٢٦ نای صبا کاردشونمیدارم ، ا
  صبا جان؟ی ھستیحی مسنا؟یکارد: سارا    
 .ھییکاینھ، من دورگم، پدرم آمر-    
 کھ تو ی راستش منو پدرمم بھ جز سھ ماھن؟یالتیواقعا؟ چھ جالب اھل کدوم ا: سارا    

 .میکنی می تو لس آنجلس زندگمیرانیا
 .چھ جالب، پدر منم اھل لس آنجلس بود ، منم ھمون جا درس خوندم-    
 ؟ی خوندیخب حاال چ: سارا    
بچمون متخصص قلب و عروقھ ، تو :  بگم گفتیزی بذاره من چنکھیمھتا بدون ا    
 ؟یچ

 . خوندمیقیو دانشگاه ھنر موسمن ت: سارا    
 .ولونمیواقعا من عاشق و: مھتا    
 ؟ی خوندی مھتا تو چی راستولونھ،یساز مورد عالقھ منم و: سارا    
 .من سرپرستارم: مھتا    
 دور و برمونھ دکتر پرستاره ، راستش پدر ی ھر کنیشانس ما رو دار: سارا    

 ی ھنریال بھ مادرم رفتم تو رشتھ ھا من کیخودمم فوق تخصص مغز و اعصابھ ، ول
 .شترهیاستعدادم ب

 .ی بزنولونی روز برام وھی دیحتما با: مھتا    
 .باشھ حتما: سارا    
 ؟ی سارا تو تک بچھ ایراس: مھتا    
 بعد ده سال باالخره من بھ نکھی تا اشدنیآره راستش مامان بابام بچھ دار نم: سارا    
  اومدم، شما ھا چھ طور؟ایدن

 . خوھر دوقلو بھ اسم ثنا دارهھی برادر دارم اسمش ماھانھ ، صبا ھم ھیمن : مھتا    
 . من عاشق دوقلوھام اونم از نوع ھمسانشیوا: سارا    
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  با ھمزننی مو نمی کھ تو دوست دارنییاتفاقا صبا و ثنا از اون نوع دوقلوھا: مھتا    
. ..... 

 کنھ؟ی نمی تو زندگشی پنجای چرا خواھرت ای صبا؟ راسی تو کم حرفچقدر: سارا    
 : بھم انداخت و گفتی حرف سارا مھتا نگاھنیبا ا    
 حال و ھوامون عوض شھ، ثنا شی کمی ماه اومدھی ی برامیکنی نمی زندگنجایما کھ ا    

 .ادی بیی کھ با ما ھر جاتونھیھم خب بھ خاطر شوھرش نم
 کھ مامان یی بود و طبق عادت وقتاشیور ،راستش مامانم اھل ک طنیکھ ا: سارا    

 بابا ی اگھ براای تھران میری دو ماھم مم،یگذرونی مشی ماھو تو کھی یھنوز بود ما سال
 .مییکای سالم ھمون طور کھ گفتم تو آمرھی بقگھی دی شھراادی بشی پیکار ضرور

 برا ھم تونوی کل زندگی جورنی تا خود صبح ھممی شما دو تا رو ول کننکھیمثل ا-    
 .دی بعدم حرف داشتھ باشی روزای برادی بزارکمشوی دا،یکنی مفیتعر
 حرف بزنن کم ی صبا دو تا خانم تا ده سالم بھ طور متوالیدونیخوبھ خودت م: مھتا    
 .یی البتھ بھ جز تو کھ استثناارن،ینم

 .ساعت چنده؟ فکر کنم بابا اومده.....  گھی صبا راس م،یوا: سارا    
 . بھ دھھقھی ده دققایساعت دق:  درآورد و گفتبشی از جشویمھتا گوش    
 خوش حال شدم بچھ ھا، حتما فردا یلی ختونییاز آشنا: سارا از جاش بلند شد و گفت    

 .شھی مدای کم کم بابا پگھی االنم برم کھ دشتون،ی پامیم
 یالی کرد و رفت، منو مھتام بھ سمت ویداد وخداحافظبا ھر دومون دست     

 . میخودمون راه افتاد
 ارمی کم کم دارم کم مگھید.....  گذشتی مشی کھ از اومدنمون بھ کشدی میدو ھفتھ ا    
 نی اتونمی نمشمھی کھ مھتا پی برگردم حد اقل تا وقتتونمی نمی ولیلی دلتنگم ، خیلیخ

 کھ چقدر احمقانھ فکر کنمی اوقات با خودم فکر میگاھ..... فرصت و از دست بدم 
 قای دقی کم کم فراموشش کنم ، ولتونمی خودمو آرشام منیب  فاصلھجادی کھ با اکردمیم

 چشمم ی لحظم از جلوکی آرشام ری تصوگھی فاصلھ دنی برعکس شد ، با ایھمھ چ
 اد،ی ممکن بود سرم بیی اگھ مھتا و سارا نبودن تا االن چھ بالدونمینم.....  رهیکنار نم

 کنمی فرق می قبلی صبابا  صد و ھشتاد درجھشمی جورنی ، ھمشدمی موونھیمطمئنا د
 . بھ نفعمھنی ذھنم منحرف بشھ و اکمی کھ شھی خب وجود مھتا و سارا باعث میول

 کھ میدی مورد عالقشو مالی سرمی و داشتمی نشستھ بودونیزی تلویھمراه مھتا جلو    
 . بلند شدفونی زنگ آیصدا
 .حتما ساراست-    
 . در و باز کنمرمیمن م: مھتا    
 .سالم سالم من اومدم: سارا    
 .یخوش اومد-    
 .ی اومدلمی درست سر لحظھ حساس فنی بشایب: مھتا    
 . بگم و برمی چھینھ کار دارم ، اومدم : سارا    
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 .گھی دنی بشای آخھ االن؟ بیچھ کار دار-    
 شام دعوت کنم ی برم، فقط اومدم کھ شما رو امشب برادی صبا جون بانھ: سارا    

 . امشبی شد برایخونمون، باالخره بابام وقتش خال
 دکتر سرشون ی روز کھ آقاھی بذار زم،ی عزیبھتره خودتو بھ زحمت ننداز: مھتا    

 .خلوت تره استراحت کنن
 از بس کھ از نھیه شما رو بب اصال خود بابا اصرار دارھ؟ینھ بابا زحمت چ: سارا    

 کھ ھزارتا کار دارم، مثال نیری وقتمو نگنی از اشتری کردم، حاالم بفیشما براش تعر
 .نای نکنری د،ی پس تا شب بادا،یامشب قراره دستپخت منو بخور

 .رونیو از در زد ب    
      
 یالی جلو در ومی بوددهی کھ خری شب بود کھ حاضر و آماده با سبد گل٩ساعت     

مھتا .....  باز شد یکی تیمھتا زنگ درو فشرد و در با صدا.....  می بودنایسارا ا
 الشونی ، ونجایقبال اومده بودم ا.....  می شدالی بزرگ واطی حرکت دادو وارد حلچرویو

.....  کار مادرشھ گفتی قشنگ کھ سارا ماری با دکور بسد ما بویالی دو برابر وبایتقر
 ھی باز شد و سارا بھ ھمراه الی کھ در ومیگذشتی باغچھ بزرگ و قشنگشون مونیاز م

 دنی با دمی تر شدکی کھ نزدکمی..... مرد کھ حتما دکتر حاتم بود از در خارج شدن 
چرا من تا حاال متوجھ .....  رونی بود چشمام بزنھ بکیچھره دکتر حاتم از تعجب نزد

آره خودش بود .....  سال دانشگاه نی اولیرم ھا از تیکینشده بودم؟ دکتر حاتم استاد 
 .دیرسی مسن تر بھ نظر میکمیفقط 
 .نی خوش اومدیلی خیبھ بھ دوستان گرام:  جلو اومد و گفت یسارا کم    
 .میمن و مھتا ھم زمان سالم داد    
 .دییسالم ، بفرما: دکتر حاتم با لبخند پاسخ داد     
 . ناقابلھم،ی دکتر کھ مزاحم شددیببخش: گل و بھ دستش دادم و گفتم    
 چرا زحمت گھی دنی شما خودتون گلھ،ی چھ حرفنی اکنمیخواھش م: دکتر حاتم     
 .نیدیکش
 . ستی نیالبتھ در اون کھ شک: مھتا    
 . خندهری حرف مھتا ھمھ زدن زنیبا ا    
 .البتھ ، بر منکرش لعنت:  گفتدیخندی کھ ھنوز میدکتر حاتم در حال    
 ...سارابھ طرف در اشاره کرد    
 ن؟ی جا حرف بزننی ھمنیخوای می ، تا کگھی تو دمیخب حاال بر -    
 ... دکتر حاتم ھم دستشو بھ طرف در باز خونھ گرفت    
 .کنمی خواھش مدییالبتھ، بفرما-    
 . از مبال نشستمیکی ی و بھ کمک مھتا رومی رفتییرایبھ پذ    
اگھ :  منو مھتا نشست رو کرد بھ منو گفتی مبل رو بھ رویدکتر حاتم ھم رو    

  ؟نی صبا خانوم باشدیاشتباه نکنم شما با
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 .نی البتھ اگھ شما بھ خاطر داشتھ باشم،یدی دگرویدرستھ، البتھ ما قبال ھمد-    
 ادمی یزیا؟ من کھ چواقع:  بھ خودش گرفت و گفت ی متفکریدکتر حاتم چھره     
 ؟ی تر بدقی آدرس دقشھی ماد،ینم

 البتھ شما حق ن،ی بودلمی سال تحصنی من تو اولی از استادایکیخب راستش شما -    
 وقت شما رو چی من ھی ولم،ی درسو با ھم داشتھی چون فقط ادی نادتونی منو نیدار

 .نی و ھستنی استاد بودنی من بھتریفراموش نکردم، شما برا
 تا کجا یخب االن چ....  ادی نمادمی یزی من متاسفانھ چیول! چھ جالب: دکتر حاتم    

 ؟یادامھ داد
 .رانی تموم کردم، بعد گرفتن تخصص قلب و عروق برگشتم اگھید-    
 سن تخصص نی تو با اشھیباورم نم: دکترحاتم نگاه متعجبشو بھ من دوخت و گفت    

 .ی داشتھ باشی من فاصلھ سنیبا سارا یلیفکر نکنم خ....  یگرفتھ باش
 . سال و مھتا دو سال از من بزرگ ترنھینھ بابا، صبا : سارا    
 ،یدختر تو فوق العاده ا.....  نخبھ سرو کار دارم ھیپس من االن با : دکتر حاتم    

 .ستی نی سن کم کار ھر کسنی مدرک با انیگرفتن ا
 .نیا لطف دارممنونم دکتر، شم:  زدم و گفتمیلبخند    
من :  مھتا؟ی خوندی دخترم؟ تو چیتو چ: دکتر حاتم رو کرد بھ مھتا و گفت    

 . مشھدمیمارستانای از بیکی خوندم دکتر، منتھا تو تھران، االنم سرپرستار یپرستار
 . کمھی سرپرستاریَ توام سنت برا،یچھ عال: دکترحاتم    
 .ممنون: مھتا    
 کنمی دخترم من حس مھی چیدونیم: خطاب قرار داد و گفتدکتر حاتم دوباره منو     

 گھی دی من اسمتو جای شاگردم بودنکھی آشناست من مطمئنم بھ جز ایلیاسمت برام خ
 .رسمی نمی اجھی بھ نتکنمی فکر می ھر چی ، ولدمی ھم شنیا

 .البد تو دانشگاه بود دکتر-    
 .دیشا: دکتر حاتم    
 .دیی بفرماکنمی شام آمادست ، خواھش مزی اند جنتلمن مزیدیل: سارا    
 .بھ بھ دستپخت سارا خوردن داره: دکتر حاتم    
 . غذا رفتمزیبھ کمک مھتا بھ سمت م    
 : اشاره کردم و گفتمی و خارجیرانی ای کھ پر بود از غذا و انواع دسرھایزیبھ م    
  آخھ؟یمت انداختچرا ان قدر خودتو تو زح....  سارا یچھ کرد-    
 . کھ از دھن افتادکنمی خواھش مدیی بفرماینھ بابا چھ زحمت: سارا    
      
 : کھ دکتر حاتم رو کرد بھ من و گفتمیزدی و حرف ممی نشستھ بودییرای پذیتو    
  ازت بپرسم؟ی سوالھی شھیصبا جان م    
 .دیی دکتر بفرماکنمیخواھش م-    



 98 

 مشکل نی تصادف دچار اھی ی تو توگفتی کھ سارا میراستش اون جور: دکترحاتم    
  بپرسم چرا؟تونمیم.....  یستی نی و االن حاضر بھ جراحیشد
 از یی جوراھی ازش خوشم اومد و یلی کھ با سارا بودم خی چند دو ھفتھ انی ایتو    

 کرده، رو بھ فی دکتر تعری برا براش گفتم؛ اونم احتماال تمام داستان منومیتموم زندگ
 :دکتر گفتم

 کھ بعد بھ ھوش ی اون جوری نھ ولای سارا براتون گفتھ دونمیراستش دکتر نم-    
 عکسا و ی من ، تمامی نھی بعد از معامارستانی بی پزشکانکھیاومدنم بھم گفتن مثل ا

 گنی مشونمی افرستن،ی مکننی مفی دکترمشھور کھ ھمھ ازش تعرھی ی براشامویآزما
 راه رفتنو بھ دست یی بتونم دوباره توانارصد دیکھ در صورت عمل فقط بھ احتمال س

 ارمی شانس بمیلی بدتر بشھ ، خنمی از اتمی و شصت درصدم احتمال داره کھ وضعارمیب
 اوصاف من چھ طور نی نشھ، حاال با اجادی اتمی تو وضعیریی تغچیتو اون ده درصد ھ

 ی عذاب آورطیادرستھ کھ االن واقعا تو شر.... و انجام بدم؟  بزرگسکی رنی اتونمیم
 تمی وضعنی االنشم بھ خاطر انی تحمل کنم، ھمنوی بدتر از اتونمی خب نمیھستم ول

 ی بی کامال توممی از دست دادم ، بماند کھ شش ماه از زندگمی رو تو زندگزای چیلیخ
 کمی کوچی ھایی توانانی فکر کنم کھ ھمنی بھ اتونمی نمگھی دی ولبردم،ی بھ سر میخبر

 .از دست بدم
 دخترم، احتماال سارا تا االن بھت کنمیدرکت م: دکتر حاتم سرشو تکون داد گفت    

 تو داشتم ، طی رو با شرایادی زیمارایتا االن ب.... گفتھ کھ من پزشک مغز واعصابم
 ی قبلطی با ھمون شرا نبودن و االنی عنوان حاضر بھ جراحچی مثل تو بھ ھاشونیبعض
 من اعتماد کردنو حاضر شدن کھ عمل بشن ، بھ شترشونی خب بی ولکننی میزندگ

 زی آمتی کھ عمل شدن االن کامال سالمن و ھمھ عمال موفقیی کھ ھمھ اوناگمیالبتھ نم
 ی خودم کھ حاضر بھ جراحیمارای بشتری بگم حداقل بتی با قطعتونمی میبود، نھ، ول

 پزشک بھ ھی حاال نھ بھ عنوان.....  برگشتن شونی قبلطیشدن االن سالمن و بھ شرا
 باھات حرف بزنم، خوامی پدرت باشھ می جاتونھی کھ می کسھی بزرگتر ھیعنوان 

 می بردی و بعدش بامیمونی مشی تو کگھی نھ من و سارا تا دو ھفتھ دای یدونی مدونمینم
 و تو ی بدتی ازت بخوام کھ رضاخوامی مکا،ی آمرمیگردی کھ برمگمیتھران تا دو ماه د

 تی وضعنی ای مثل تو توی جوونفھی خودم عملت کنم، حمیشیک  کھی دو ھفتھ انیا
 تا اونجا بھ کای آمریای و بی کاراتو بدبی ترتی اگھ بھ من اعتماد ندارای... بمونھ 

 بوده فکر ییکای کھ پدرت آمرمیی از اونجا،ی اون ور عمل بشی از پزشکایکی لھیوس
 .ی کار داشتھ باشنی ای برای مشکل چندانکنمینم

 ی چرا رنگ صحبتادونمی نمی حرفا رو بھم زده بودن ولنی کھ تا االن ھمھ انیبا ا    
 پدر داره ھی گفتھ بود بھ عنوان نکھی بھ خاطر ادی شاکرد،یدکتر با ھمھ برام فرق م

 بدون فکر شھید نذاشت تا مثل ھم کھ بوی ھر جوری ولدونمی نمکنھ،یباھام صحبت م
 : سکوت گفتمیبعد از کم.....  م موضوع مخالفت کننی با اعایسر



 99 

 ، نی استاد من ھستنی دکتر، ھمون طور کھ گفتم شما بھترنی حرفا رو نزننیا-    
 ترسم،ی میلی بھ شما بزنم؟ فقط من خی اعتمادی از بی حرفتونمیاصال چھ طورم

 ..... .یلیخ
 ترسم بذار کنار، بعد رو کرد بھ سارا و یخب حاال کھ بھم اعتماد دار: دکتر حاتم    

 :مھتا و گفت
 نیای بنویری صبا خانومو بگنی کھ فردا دست اخوامیخب از شما دوتا ھم م    

 ی برامی دخترو بعدشم اگھ خدا بخواد برنی کنم ای اساسنھی معاھی کھ من مارستانیب
 .عمل
 .دای صبا خانوم رسنی بھ ایکیحتما جناب دکتر، باالخره زور چشم : سارا    
      
 خودمون داشتم بھ دکتر حاتمو صحبت ھاش یالی ومی برگشتنکھیاونشب بعد از ا    

 کھ آرشام و ھی کھ دکتر حاتم ھمون دکترنی اومد اونم اادمی یزی چھی کھ کردمیفکر م
 ، ھمون کھ باھاش ھماھنگ کرده کردنی و دکتر سماوات دربارش صحبت مروانیس

 . بودن تا منو عمل کنھ
 فردا وقت عمل ی ازم گرفت و براشی عکس و آزمای دکتر کلشیدو روز پ    

 ی استرس دارم ولیھنوزم کل....  باشم ی بسترمارستانی تو بدیگذاشت، منم از امشب با
 میھ باالخره تسل دل گرم کننده بھم زد کیدکتر حاتم ان قدر باھام صحبت کرد و حرفا

 انجام شده بود و سارا رو بھ زور می بستریاتازه کار.  شدم کھ عمل بشمیشدم و راض
  کھ بره ، ھمراه مھتا تو اتاق بودممیفرستاد

 ... صبا: مھتا    
 بلھ؟-    
 ؟ی زنگ بزنھی قبل عمل بھ آرشام و ثنا یخوای نمگم،یم: مھتا    
 اگرم کھ بد تر از گردم،یھ عمل جواب داد کھ برم مھتا، بذار بعد عمل اگتونمینم-    

 .رمی بگدی جدمی تصمھی دی شدم بانیا
 ...یگردی مدت برمھی کھ باالخره بعد ی تو گفتھ؟یمنظورت چ: مھتا    
اگھ ....  نداشتم شی کی عمل اونم توی برایمی اون موقع تصمی ولگفتمیآره م-    

 .... برگردم مھتا ، بودن من فقط باعث زحمتشونھتونمی بدتر شد نمنی از اتمیوضع
 .َآرشام و ثنا عاشق توان.....  تو؟ یزنی کھ مھی حرفا چنیا: مھتا    
 بھ فکراونام باشم، دی بای مھتا، منم عاشقشونم، دلم براشون تنگ شده ولدونمیم-    

 . کھ بودن من فقط زحمت دارهیدونیخودتم خوب م
 و خودت یدی بدتر دطی با شراماری بنھمھی ا،یآخھ صبا جان تو خودت پزشک: مھتا    

 ؟ی از دست دادتوی روحنھمھی اون وقت االن خودت ا،یدادی مھیبھشون روح
 قدر فکر کردم کھ دارم نی چند روز انیتو رو خدا مھتا، بس کن، من خودم ا-    

  بعد عمل، باشھ؟ی حرفا رو بذار برانی اشم،ی موونھید
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 باشھ ھر جور کھ خودت ی خودت بوده ولی گفتم برای من ھر چزم،یآخھ عز: مھتا    
 .یبخوا
 .کردمی چھ کار مدی اگھ تو رو نداشتم بادونمی مھتا، نمیمرس-    
 . شکر گذار باشی حسابیخب حاال کھ منو دار: مھتا    
 ....مھتا....  ی ثنا رو برام پر کردی طوره ، جانیبھ خدا ھم-    
 جونم؟: مھتا    
 . ترکی نزدایچند لحظھ ب-    
 ....خب: اومد و کنارم رو تخت نشست و گفت    
 ...  دستم گرفتمیدستشو تو    
 ؟ی نگیزی و چی تا آخرش گوش بدیدی حرفمو بگم قول منکھیمھتا، قبل ا-    
 : بھم انداخت و گفتینگاه نگران    
  شده؟یچ.... صبا  یکنی نگرانم میدار -    
 : بھ چھره نگراش زدم و گفتمینیلبخند غمگ    
 .اول قول بده-    
 .... خب بگویلیخ:  گفتیبا لحن کالفھ ا    
 کھ یدونیخودتم خوب م....  افتھی بی فردا قراره چھ اتفاقدونمی مھتا من نمنیبب-    

 خب ی ندارم ولی کھ بھ کار دکتر حاتم شکنیبا ا....  عمل سخت داشتھ باشم ھیقراره 
 ..... ی وجود داره و ممکنھ ھر اتفاقسکی ، تو تک تک لحظاتش رگھیعملھ د

 .... نذاشت حرفمو ادامھ بدم    
 ... صبا ادامھ ندهکنمیخواھش م: مھتا    
 مدت نی بگم، ھمون طور کھ قبال گفتم تو ادیبا....  مھتا یتو بھم قول داده بود-    

 و ی خواھشمم بشنونی آخرنی اخوامی ازت می بھت زحمت دادم ولی از ھر کسشتریب
 .... یقبول کن

 شده بود و با ھزار زحمت قورت دادم، ی زھر کشنده ایآب دھنمو کھ بھ تلخ    
بھم قول بده مھتا ، :  لرزونش ادامھ دادمی بھ چشمارهی دستم گرفتم و خیدستشو تو

 .....  نبودمگھی دقول بده کھ اگھ فردا بعد عمل
 دھنش گرفتم و ادامھ ی بزنھ کھ بھ سرعت انگشت اشارمو جلوی حرفخواستیم    
 :دادم
اصال وانمود کن ....  ی آرشام نگای بھ ثنا یچی نتونستم چشمامو باز کنم، ھگھیاگھ د    

  مھتا؟یدیقول م....  ی ازم نداری خبرچیکھ ھ
تو رو خدا صبا :  شده بود گفترهی از اشکش بھ من خزی لبری کھ با چشمایدرحال    

 سر ی و مثل قبل برگردی خوب بشیتو قراره عمل کن....  حرفا نزن نی از اگھید
 ی اصال مگھ تو پزشک مغز و اعصاب،یشی خود دکتر حاتم گفت کھ خوب مت،یزندگ

خوب کنھ و قول داده قول داده کھ تو رو  دکتر حاتم....  ؟یزنی حرفا منی از ایکھ دار
 .ی حرفا بزننی کلمھ از اھی خوامی نمگمید....  افتھی اتفاق منیا
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 .و با سرعت از در اتاق خارج شد    
 وار وانھی کھ ھنوزم دی مردری چشمامو بستم و دوباره تصوریکالفھ از اتفاقات اخ    

 ....  چشمام نقش بستیعاشقش بودم جلو
      
 لبم نشوندم و ی رو رویتا و سارا دادمو لبخند تلخ مھونی گرینگاه آخرمو بھ چشما    

 ی رحمانھ سرنگ و تویچشمامو بستم کھ تکون خوردن تخت و حس کردم، پرستار ب
 .پوستم فرو کرد و چند لحظھ بعد حس خال بود کھ منو دربرگرفت

   
 تا چند ھفتھ گفتی کھ عمل جواب داد و اون جور کھ دکتر مشھیھنوزم باورم نم    

 ھوش بودمو ی دو روز تمام بگھی مثل قبل راه برم، اون طور کھ مھتا متونمی مگھید
 نھی بھ ھوش اومدم و دکتر بعد از معاشی کھ سھ روز پنی ترسونده بودمشون تا ایحساب

 دای بود و بعد چند ھفتھ کامال بھبود پزی آمتیوفق داد کھ عمل کامال منانیبھم اطم
 از کمد لموی بھ مھتا انداختم کھ داشت وساینگاھ. ... مثل قبل راه برم تونمی مکنمویم

 با ره،ی از دکتر بگموی سارا ھم رفتھ بود کھ برگھ مرخصداد،ی ساک جا مھی یاتاقم تو
 در برابر واکنش ثنا، بھم حس ترس مھی ی ولشناختمی سر از پا نمی از خوشحالنکھیا

 کھ انجام ی احمقانھ ایارا ھمھ کنیآرتان و از ھمھ مھمتر آرشام بھ برگشتنم اونم بعد ا
 شی واکنششونو بعد از برگشتنم پتونستمیدادم کل وجودمو در بر گرفتھ بود، اصال نم

 . فکر نکنم و خودمو بسپرم بھ دست سرنوشتزای چنی کردم بھ ای کنم پس سعینیب
 ومدنی تھران گرفتھ بود، سارا و دکترم آخر ھفتھ می براطی فردا دو تا بلیمھتا برا    

 ی برامی تا بتونمی زودتر بخوابمیخواستی و ممی کامال جمع کرده بودلمونویوسا.... تھران 
 ھمھ مدت نی فردا بعد انکھی فکر بھ ایول....  میپرواز کھ ساعت شش صبح بود برس

 نتونن منو ببخشن ی سادگنی ممکنھ کھ اونا بھ ھمی ولنمیرو بب  آرشام و ثناتونمیم
 آۀرآآ . خوابم بردی کدمیبود، ان قدر فکر کردم کھ نفھمخواب رو از چشمم گرفتھ 

      
 

 :آرتان    
 عقب بھ سمت درب ی مجتمع پارک کردمو با برداشتن کتم از صندلی جلونویماش    

 باز شد یکی تی در با صداقھی بھ راه افتادم ، زنگ رو فشردم کھ بعد از چند دقیورود
 ....  بھ سمت آسانسور بھ راه افتادمی رضوی با آقای، وارد شدمو بعد از احوال پرس

از آسانسور خارج شدمو بھ سمت واحدش بھ راه افتادم کھ با در باز خونھ مواجھ     
 بود، جلوتر رفتمو دهیچی خونھ پی و دود توگاری سیبو.... وارد خونھ شدم .... شدم 

ود و مشغول  کاناپھ نشستھ بی روشھی کھ داغون تر و کالفھ تر از ھمدمیآرشامو د
 ی و کاغذاتزای پی پر شده بود از بستھ ھارتبش مشھی بود ، خونھ ھمگاری سدنیکش

 مبل ھم پر بود از انواع ی جلوزی کانتر ، بار و می و روگاری سلتری و فچیساندو
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 نی وقت بھ اچیآرشام ھ....  بودم دهی وقت آرشامو ان قدر داغون ندچیھ.... مشروب 
 ....  قرار گرفتمدشی جلو تر رفتم تا تو دد،کری نمی روادهیاندازه ز

 ؟ی بشنوم کھ برگشتروانی از سدیمن با....  ری بھ خدنیبھ بھ آرشام خان ، رس-    
 ...  زدھی مبل تکی انداخت و بھ پشتیگاری سری زی توگارشویس    
 ؟یخوب: آرشام    
 ....  مبل نشستمیجلو رفتم و کنارش رو    
 : گفتمکردمی اشاره مزی کھ با دست بھ میدر حال....  ی بھتریلی کھ تو خنیمثل ا-    
 ....  تو کارت نبودی روادهی وقت زچیھ.... چھ خبرتھ پسر؟ -    
 : زد و و بھ جلو خم شد گفتیپوزخند    
 ....  دارمازی نی لحظھ ایای فراموشنیبھ ا    
 .... بھ طرفش برگشتم    
 .....  نشدرتی دستگیزیچ-    
 .... دی کشیقیرشو تکون داد و نفس عمس    
 چھ دی بادونمی نمگھید....  ی نشونھی از غی و رو کردم، درری زشوی کل ک،یچیھ-    

 .... کار کنم
 ....  بھ فکر خودت باشکمیتو ....  میکنی مداشیھر طور شده پ....  میکنی مداشیپ-    
 لحظھ آرامشو تجربھ کنم ھی ومدهی آرتان، انگار بھ من نشمی موونھیدارم د: آرشام    

 ن؟یاری بری گی خبرنیتونست....  ؟یتو و ثنا چ.... 
 : تکون دادمو گفتمیسرمو بھ آروم    
 .... یچیھ.... نھ     
      
 :آرشام    
 کھ صبا رفت یطبق گفتھ سھند ھمون روز..... سھ ھفتھ تمام از رفتن صبا گذشتھ     

 بودم و ھمھ شی کیسھ ھفتھ گذشتھ رو تو..... ر شده  صادشی کی بھ اسمش براطی بلھی
 برگشتم ھی بھ اصرار بقشی دو روز پ،ی نشونھی از غی رو کردم اما درریجا رو ز

 ی کنن ، از ھر کدای از صبا پیکی نشون کوچھی یحت ثنا و آرتانم نتونستن.....تھران 
 رمونی دستگیزی چچی ھی ولمیدی با صبا داشتھ پرسی ارتباطنی کوچکترمیکردیفکر م

 می کھ باھاش گرفتمیمھتا ھم کھ طبق گفتھ مادر پدرش رفتھ مسافرت، تو تماس..... نشد 
گلھ ....  کالفھ بودم نم، کدی چھ کار بادونستمی نمگھید.....  از صبا ندارهیگفت کھ خبر

 کھ ای خواب آرومو ازم گرفتھ، از دنھیداشتم از ھمھ از خدا کھ دوازده سال تمومھ 
از خودمم گلھ داشتم ....  من باشھ ی ھاش برای ھا و تلخیار قراره تمام سردرگمانگ

 کھ شش ماه تموم یکس....  کھ گفت برو ی دل بکنم ، دل بکنم از کستونستمیکھ چرا نم
 گھید....  بھ من فکر نکنگھی گفت برو و دی رحمی در کمال بی نذاشتم ولاشتنھ
 کامال گھی وقتھ دیلی خنکھی تموم دکترا از ای وضع ادامھ بدم، صدانی بھ اتونستمینم
 ول موی رھا کرده بودم در اومده بود، خب البتھ حقم داشتن من تموم زندگمارستانویب
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 ی تو خوابم ھم کابوسای آرامش نداشتم حتی اقھیق دی وقت بود کھ حتیلیکرده بودم ، خ
 بھ رخ ی جورھی  کھ خودشونوکردنی می با ھم کورس گذاشتھ بودنو سعدی و جدیمیقد

 ....بکشن
 نی تموم شده دستمو از پنجره ماشگاریبا احساس سوزش دستم بھ خودم اومدم و س    

 ی دردانی وقت بود کھ ایلی ، دستمو سوزونده بود اما خیلعنت....  نییپرت کردم پا
 خودشو نشون نای از ھمھ اشتری ، فعال درد شکستھ شدن قلبم بومدی بھ چشمم نمکیکوچ

 بوق یبا صدا....  درمانش کنم تونمی ھمھ ادعا نمنی خودمم با ای کھ حتی ، درددهیم
 از ی نگاھدادنی راه افتادن من نشون مری کھ اعتراضشونو از دمی پشتی ھانیممتد ماش

 بھ راه افتادم و مارستانی بھ پشت انداختم ، پامو رو پدال گاز فشار دادمو بھ سمت بنھییآ
 بھ دنی زودتر رسیبرا  کھمی پشتینای ماشینایسرنش دلم حسرت خوردم بھ یتو

 ھمھ عجلھ دارن، البتھ حقم نی اکشھی توش انتظارشونو می کھ کسیخونشون خونھ ا
 سال ی بعد سی حترفتم،ی ممارستانی بھ سمت بی عجلھ اچی بدون ھ،ی من چیدارن ول

 و اونم ترکم  خودم نگھ دارمی رو کھ تنھا منبع آرامشم بود و برای نتونستم کسیزندگ
 .کرد
 عقب بھ سمت ی از صندلفمی پارک کردم و با برداشتن کنگی پارکی تونویماش    

 . و بعد ھم اتاقم حرکت کردممارستانی بیساختمون اصل
 در جواب شھی کرد و منم مثل ھمی بلند شد و سالمشی از صندلدنمیرستگار با د    

 سوال رفتمیسالمش بھ تکون دادن سر اکتفا کردمو ھمون طور کھ بھ سمت اتاقم م
  زنگ نزد؟یکس:  رو تکرار کردمیشگیھم
 نکھی خانم رادفر تماس گرفتن ، مثل ایعنیاممم .... چرا دکتر، مھتا جون : رستگار    

 . خاموش بودهنکھی مثل ای تماس گرفتن وللتونمی با موباشونی ھم داشتن، ایکار واجب
 فنجون ھی بگو برام زنم،ی خب خودم بھش زنگ ماریبس:سرمو تکون دادمو گفتم    

 .ارنیقھوه تلخ ب
 . چشم: رستگار    
 رھنموی پنیکتمو درآوردمو آست....  زی می پرت کردم روفمویوارد اتاقم شدم و ک    

 روزھامو بھ نیدم ا تنھا ھمستادموی پنجره بزرگ اتاق ای جلوشھیزدم باال، مثل ھم
 تنھا ی ولکردمی از پنجره نگاه مرونیدر ظاھر بھ ب.  لب ھام جا دادمنیآتش کشوندم و ب

 نی کھ چرا ادمیفھمی چشمام نقش بستھ بود، ھنوزم نمیلو پر تالطم جانوسیدو تا اق
 یصدا....  بھ آرامش برسم ی لحظھ اتونستمیاتفاقا در حال رخ دادن بود، چرا من نم

 بھ عقب برگردم نکھیاحتماال مشت رحمن قھومو آورده بود ، بدون ا....  در اومد یتقھ 
 .دیرس  مشت رحمن بھ گوشمی گفتم ، در باز شد و صدایدییبفرما

 . تلخھشھیسالم پسرم، بفرما مثل ھم: مشت رحمن    
 .ممنونم:  بھ عقب برگشتمو گفتمی لحظھ ایبرا    
 .تاق خارج شد گفت و از ایمشت رحمن نوش جان    
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 کھ یی بھ آدمارهیخ.....  ھام کردم ھی ربی نصگاروی برگشتمو دود سمیبھ حالت قبل    
 لی رستگار و موبای حرفاادی در رفت و آمد بودن ، بودم کھ مارستانی باطیتو ح

 ی خاموش کردم و توگارمویخاموشم افتادم، احتماال دوباره شارژ تموم کرده بود، س
 رفتم و شارژرو درآوردمو بھ برق زدم و زمی می و بھ سمت کشوسطل زبالھ انداختم

 نفس ھی برداشتم و زی میقھومو از رو....  بھش وصل کردم و روشنش کردملمویموبا
 از اندازش باعث سوزش گلوم و انقباض شی بیتلخ....  آخرشو خوردم یتا قطره 
 ، شتھ مثل دوازده سال گذم،ی قھومم تلخ بود مثل زندگیحت....  صورتم شد یعضلھ ھا

 ی ھمھ فشار حسابنی ھامو کھ از تحمل اقھیشق.... مثل سرنوشتم ، مثل عشق ممنوعم 
 شدم کھ با خاموش ی اگھی دگاریدردناک شده بود و فشردمو مشغول روشن کردن س

 لی صفحھ موبای بھ شماره روی ، منصرف شدمو نگاھمیروشن شدن صفحھ گوش
 بگم کھ دی باشھی بپرسھ و منم مثل ھما از صبخواستیماال ماحت..... انداختم، مھتا 

 جواب دادن شدمو الیخیب....  کنم دای ازش پکی نشونھ کوچھی یھنوزم نتونستم حت
 ی روشن کردم اما چند لحظھ بعد از قطع شدن تماس دوباره اسم مھتا روگارمویس

 لوی جواب بدم، موبادی باستی نی چاره انکھیمثل ا.....  شد انی نمالمیصفحھ موبا
 . و با لمس قسمت سبز رنگ تماس برقرار شدرداشتمب

      
 ....بلھ-    
 باره کھ دارم نی چندمنیاگھ بدون....  نی خدا رو شکر باالخره جواب دادیوا -    

 رم؟یگیتماس م
 : دستم زدم و گفتمی توگاری بھ سیپک    
  افتاده ؟یاتفاق -    
 . رفت سالمادمی ی خبر خوش دارم، راسھی ھینھ ، اتفاق چ -    
 بدون توجھ بھ سالم دادنش افتھ،ی بود کھ قلبم بھ تپش بی خبر خوش کافدنیھمون شن    
 :گفتم
  شده؟یچ.... خب -    
 .رمای بگموی کھ بعدا مژدگونرهی نمادمی دی مطمئن باشی ولگم،ی خب میلیخ -    
 پرت زی می رویگاری سری بھ سمت ز دستموگاری ، سشی ھمھ پرحرفنیکالفھ از ا    

 : صدامو بلند نکنم شمرده شمرده گفتمکردمی می کھ سعیکردم و در حال
  شده؟یچ....  یبگ....  شھیم-    
 آرومش ی کھ صدادادمیکالفھ از سکوت عذاب آور مھتا داشتم کنترلمو از دست م    

 .... دیبھ گوشم رس
 . منھشیصبا االن پ -    
 : کھ مطمئنم از گوش رستگار دور نموند گفتمیادیبا فر    
 ؟یییییییییییییییچ-    
 . منھشی تو رو خدا آروم تر کر شدم، گفتم کھ صبا پیوا -    
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 تلفن ی گوشی مھتا توی شوک حرفش سکوت کردم کھ دوباره صدای تویلحظھ ا    
 :دیچیپ

  دستتونھ؟یگوش..... الو .... الو : مھتا    
 ذھنم نقش بستھ بود و بدون فاصلھ ی رو کھ رویواالت مھتا سواالت توجھ بھ سیب    

 :بھ زبون آوردم
 ؟یی اصال تو االن کجا؟ی چھ جورفھمم؟ی نمچیھ -    
 کامل بھ نوی نشیفقط تو رو خدا عصب....  گمی آقا آرشام منیتو رو خدا آروم باش -    

  باشھ؟ن،یحرفام گوش بد
 برق زی رو ھمراه با شارژر از پری مھتا گوشی ھای روھی ھمھ حاشنیکالفھ از ا    
 .کردمی می طول و عرض اتاقو طدمویکش
 در ی شوخی رو برای بگم اصال فرد مناسبدی کھ بایکنی می شوخی اگھ دارنیبب-    

 .ھی ماجرا چنمی تر بگو ببعی اگرم نھ کھ سرینظر نگرفت
 .نی بشی کھ عصبترسمی فقط مگم،ی االن مھ،ی چینھ شوخ -    
 .من آرومم خواھشا حرفتو بزن -    
 صبا از ھمون یعنی....  یعنی..... از اولشم صبا گم نشده بود دینی خب، بباریبس-    

 .شھی من تو کشی پرونیموقع کھ از خونھ ثناشون زده ب
 باشھ کھ نقطھ بھ نقطشو یی شده بودم چھ طور امکان داشت صبا جاجی رسما گگھید    
 دهی ما رو دی مھتا ھم نگرانی و رو کرده بودم و از طرفری گذشتھ زی ھفتھ ھایتو

 ....  ھمھ مدت سکوت کنھنیباشھ و ا
 و یدی ما رو دی تو بوده ، تو ھم نگرانشی صبا پیعنی ؟یگی می داریمعلومھ چ -    

 ؟ی بھ ما نگفتیچیھ
 ن،ی نظر کن بعد اظھارنی آقا آرشام شما قرار شد تا آخر حرفامو گوش بددینیبب -    
 ی کس حرفچی صبا از من خواستھ بود کھ بھ ھنی باور کنی ، ولنی خب حق داریول

 کھ دونھی االنشم صبا نمنی ، ھمگھی خودش اگھ صالح بدونھ حتما بھتون ملشمینزنم، دل
 من بھ ی ولشھی از دستم ناراحت میلیاگھ بفھمھ خ من با شما تماس گرفتم و مطمئنا

 . تھران بھ شما زنگ زدمادی بخوادی صبا فردا منکھیخاطر ا
 فشردمی موضوع فنجون قھوه تو دستمو بھ شدت منی کھ کالفھ از ھضم ایدر حال    
 :گفتم
  تھران؟ادیصبا داره م-    
 خب من ی ولمی دارطی فردا بلی بعلھ منو صبا براگھ،ی دگمی دارم مدی بذاریوا -    

 بھتره، نی صبا تا با ھم برگردشی پشی کنیای امشب بنیفکر کردم کھ اگھ شما بتون
 بوده و دکتر گفتھ تا زی آمتی عمل کرده و عملشم کامال موفقشی کیراستش صبا تو

 کھ صبا خواب کنمی کار مھی من نی شما قبول کنگھ مثل قبل راه بره، اگھیچند ھفتھ د
 نیای و قبلش بنیاری بری گطی بلنی شما اگھ بتونی تھران ولامیبمونھ و خودم شش صبح م

 . بھترهنی تا با صبا برگردنجایا
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 یعنی....  شده بود؟دای من پی واقعا صبایعنی....  گفت؟ی داشت می چنی اا،یخدا    
 اون لحظھ ی حس مختلف تونیچند....  راه بره تونستی مگھیصبا درمان شده بود و د

دن صبا، حس  شدای اندازه بھ خاطر درمان و پی بیبھم ھجوم آوردن ، حس خوشحال
 ھمھ خبر با نی ادنی اندازه از شنشی بیجیگ  ، حسی ھمھ پنھون کارنی از اتیعصبان

 دستم بود کھ باعث ی حسا لھ شدن فنجون تونی ای تمامرحمانھی ھجوم بجھیھم و نت
 توجھ بھ ی بی دستم و بھ راه افتادن خون از دستم شده بود ولی چند جای تویدگیبر

 . مھتا گوش سپردمی دستم بھ حرفاقی عمیدگی از بری ناشدیدرد شد
  ؟نیایخب دکتر، م-    
 . فقط آدرسو برام بفرستام،یمعلومھ کھ م -    
 نی واسھ قبل اطی بلھی نی کنی سعمی خب فقط ما ساعت شش پرواز داراریبس -    

 کھ من نی کھ حداقل من بھ پرواز برسم، خبرشم خواھشا بھم بدنیاری بریساعت گ
 .مطمئن باشم

 .امتمی خب، من منتظر پاریبس -    
 . رو قطع کردمی گوشی خداحافظایو بدون تشکر     
      

 
 

 دستم دی چھ کار کنم، سوزش شددی بادونستمی متعجب و سردرگم بودم کھ نمیبھ قدر    
 و کتمو برداشتم و بھ سرعت از در اتاق فی توجھ بھ اون کی بیمنو بھ خودم آورد ول

 .رونیزدم ب
 ....  دکتریآقا.... دستتون .....  افتاده؟ یاتفاق....  دکتریآقا....  دکتریآقا: رستگار    
 بود با عجلھ بھ سمت دهی بخش بھ دنبالم دووی توجھ بھ رستگار کھ تا راھرویب    

 پدال ی شدمو پامو تا آخر رونمی بھ راه افتادم، بھ سرعت سوار ماشمارستانی بیخروج
 نبود ی چاره ای ولکردی متمیردن فرمون سوزش دستم بھ شدت اذگاز فشردم، با فش

 بھ ی درمان خودم کنم، با سرعت سرسام آورف وقتمو صرتی تو اون موقعتونستمینم
 غروب دی شدکی ساعت با ترافکیسمت فرودگاه مھرآباد حرکت کردمو باالخره بعد 

 نھ بھ سمت ایردم  پارک کی مناسبی جانموی ماشنکھی بدون توجھ بھ ادم،یتھران رس
 . رسوندمطی خودمو بھ بخش فروش بلدمویسالن فرودگاه دوو

 : گفتکردی نگاه ممی کھ زن مسئول با تعجب بھ من و دست خونیدرحال    
 . کمکتون کنمتونمیم-    
 ھ؟ی چھ ساعتشی پروازتون بھ کنی ترکی نزدخواستم،ی مشی کی براطی بلھی -    
 : سرچ کردن تو کامپوتر جلوش گفتیبعد از کم    
 ن؟ی فقط چند نفرم،ی دارمی خالی پرواز دوازده شبھ، جانی ترکینزد-    
 .فقط خودم -    
  صادر کنم؟طی خب، براتون بلاریبس -    
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 . اعالم کردمتمویو با تکون دادن سرم رضا    
 پس ھنوز داد،ی بھ ساعتم انداختم کھ نھ شب رو نشون می نگاھطیبعد از گرفتن بل    

 بھ حال دستم ی فکرھی سھ ساعت نی گرفتم تو امی بھ پرواز مونده بود، تصمیسھ ساعت
 لمی بھ موبای قبلش نگاھی داشت، ولازی ھم نھی و احتماال بھ بخسوختی مدایبکنم کھ شد

 ی رو بھ رو شدم ولامکای از تماس ھا و پیلی نھ کھ با سایداده   مھتا اسنمیانداختم کھ بب
 شوی در کی مھتا بود و آدرسامی از اون ھا توجھ منو بھ خودش جلب کرد کھ پیکیفقط 

 منم براش نوشتم کھ ساعت دوازده پرواز دارم و احتماال سھ چھار صبح داد،ینشون م
 از ترششی کھ متوجھ شدم بداختم انگھی دیامھای بھ تماسا و پی ، بعدش نگاھرسمیم
 نگرانم شده ی حسابتی تو اون وضعدنمی بود احتماال بعد از دروانی و سمارستانیب

 انداختمو بھ سمت فمی تو کموی گوشالی خیبودن چند تا تماسم از طرف آرتان داشتم ، ب
 دادن بھ آرتان و حی توضی برای بھ راه افتادم، االن وقت مناسبی بھداشتسیسرو

 .ق افتاده نبود اتفای درباره ماجراوانریس
 مجبور بھ بستن چشمام شدم، بعد از دشی آب سرد گرفتم و با سوزش شدریدستمو ز    

 فرو رفتھ تو گوشت دستم ینی خون تازه متوجھ چند تکھ کوچک چیکنار رفتن لختھ ھا
 بھ عمق رفتھ بودن و درآوردنشون بدون یشدم کھ در اثر فشار آوردن بھ فرمون حساب

پرستار بعد از .  درمونگاه فرودگاه برمھ ممکن بود، پس مجبور شدم بریپنس غ
 باند دور ھی بزنھ کھ نذاشتم و فقط گفتم کھ ھی خواست دستمو بخینیدرآوردن تکھ ھا چ

 . کارو کردنی اونم ھمچھیدستم بپ
      

 
 :صبا    
 بھ سمت  رومو برگردوندموکردی متمی خورد اذی بھ چشمم ممی کھ مستقینور آفتاب    

 چشمامو باز می ساعت شش پرواز داشتنکھی ایادآوری دفعھ با کی کھ دمیچپ خواب
 نی ادنی با دکرد،ی رو بھ رو شدم کھ داشت منو نگاه می مشکلھیکردم کھ با دو تا ت

 از خوابم بود پس ی جزئدمیو اشعھ خورش نمیبیصحنھ شک نکردم کھ دارم خواب م
 کھ ھی داغ تر از اوندی خورشنی انکھی مثل اریھ خ نی ولدمیدوباره بھ سمت راست چرخ

اصال ....  ؟ی پس اون چشما چستمی و من خواب نھی واقعنیتو خواب باشھ ، پس اگھ ا
با سرعت   افکار باعث شد کھنی بود، ھمدهی من خوابشی پشبیمھتا کجا بود؟ اون کھ د

 آه و نالم ی و صداچھی کمرم بپی تویدی بشم کھ باعث شد درد شدزی خمی تخت نیرو
 دهی تخت خوابی بود کھ کنارم روی مھم تر از درد کمرم شخصزی االن چیبلند شھ، ول

 ابروھاش نی بیکی آه و نالم اخم کوچی کھ البتھ با صداکردیبود و داشت منو نگاه م
 . شدجادیا

 : گفتمکردی مدادی توش بی کھ ناباورییبا صدا    
 ....آرشام... آر....آ -    
 .دیچی تو کمرم پیدیو بھ سمتش برگشتم کھ دوباره درد شد    
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 ... آخ-    
 ابروھاش جا خوش کرده بود بھ من نی کھ بیآرشام ھمون طور کھ با اخم کمرنگ    

 : تخت نشست و گفتی روکردینگاه م
 .ایحواست کجاست دختر، مثال تو تازه عمل کرد    
آرشام ....  مگھ امکان داشت؟ ی ھم صداش، ولرشی خدا خود خودش بود ھم تصوای    

 . بھ خودم اومدمزدیبا صداش کھ منو صدا م....  من کجامدونستیکھ نم
 ..... صبا.... صبا : آرشام    
 . صبا گفتنش تنگ شده بودی چقدر دلم برایوا    
 ؟یخودت... ُخ .... آرشام -    
 .... نشستن شیشونی پی خوش حالتش رویسرشو کج کرد کھ موھا    
  باشھ؟ی کیپس انتظار داشت -    
 زل زدم بھ یبا ناباور..... چھ طور امکان داشت؟ ....  شدی نھ ھنوزم باورم نمیول    

 :شخص رو بھ روم و گفتم
 من خوابم درستھ؟....  شھیمن باورم نم.... من -    
 .یداری کامال برینھ خ:  شد نھیابروھاشو باال دادو دست بھ س    
 ؟ی کرددایمنو از کجا پ.....  ؟ی آخھ چھ جوریول-    

 آب بھ دست و صورتت ھیاول پاشو :  کرده بود گفتزیھمون طور کھ چشماشو ر    
 . معرفتی خانم بمیزنیبزن خواب از چشمت بپره ، بعدش با ھم حرف م

 مسخ شده زل زده ی آدمانیع....  من قدرت تکون خوردن از جامو نداشتم یول    
 نھ ی کھ ھنوزم خوابم، ولارمی خودم بی برایلی دلھی کردممی می بھ آرشامو سعبودم

 فرد رو بھ رومم خود آرشامھ کھ داره با شب چشم ھاش منو از نیا.... خواب نبودم 
 زنھ،ی مشمی روم آرشامھ کھ داره با نگاھش آتبھ  مرد رونیا.....  کنھی خود میخود ب

 .... ھمون آرشام مغرور خودم
 . دخترگھ،یبلند شو د: آرشام    
 از شک ی آروم و لرزون کھ ناشی تخت بلند شدم و با قدم ھای از رویبا سخت    

 بھ راه یی کھ داشتم بود بھ سمت دستشوی آرشام و البتھ عمل سختدنیوارد شده از د
 .افتادم

 رنگ تر شده ی از اون ھمھ شک بدمی انداختم، پوست سفنھی بھ فرد درون آینگاھ    
مشتمو ....  کم رنگ تر شده بود شمی شکھ مای ترسمی کھ مشھی چشمام مثل ھمیبود، و آب

 کارو تکرار کردم تا بتونم نی بار انی چندی و براختمیاز آب پر کردمو بھ صورتم ر
 رفتن از رونیجرئت ب....  کم کنم می درونلتھاب بھ خودم مسلط بشم و از ایکم

 در کار ی مثل قبل بشھ و آرشامی کھ با رفتنم دوباره ھمھ چدمیترسی نداشتم ، مسویسرو
 در ی موندم ولواری دی نصب شده رونھیی بھ آرهی ھمون طور خی اقھیچند دق.... نباشھ 

 خارج سی از سرویم از وجود آرشام بھ آرونانی اطمی بھ خودم اومدم و براتینھا
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 بازم توھم یعنی..... ون جا نبود  ایبھ سمت اتاق خواب بھ راه افتادم ول.... شدم 
 ....  بودتی واقعنی عزیآخھ چھ طور ممکنھ، ھمھ چ..... زدم؟
      

 
 . از پشت سرم بھ خودم اومدمیی بودم کھ با صداستادهی وسط اتاق اجیھمون جور گ    
 پرواز شی ساعت شیخواستی مینجوریتو ا....  خانم خوابالو ریصبح بخ: آرشام     
 ؟یکن

 کھ یمطمئن شدم کھ مرد....  مطمئن شدم گھی دد،یکوبی منمیلبم بھ شدت بھ قفسھ سق    
 دلنواز تنھا متعلق بھ آرشام ی گرم و مردونھ ی صدانیا....  خود آرشامھ ستادهیپشتم ا

 کھ سنبل عشقم یی شدم تو چشماش ، ھمون چشمارهیبھ سمتش برگشتم و خ.... خودمھ 
 محروم دنشونی کھ از دشھی می ماھھی عاشقم کرد و یروز  کھییھمون چشما.... بود 

و .....  شدمو خودمو تو آغوشش انداختم کشی مکث با چند قدم نزدیبعد از کم... بودم 
 . بلند کردنی بزرگ و مردونش بود کھ محکم دورم حلقھ شد و منو از زمیدستھا

 من یبرا.... د  کھ بود کم بوی ھر چی ولمی تو ھمون حالت موندی چھ مدتدونمینم    
....  بودم کم بود دهی فھممویی و تنھای کھ تازه االن اوج دلتنگی منیبرا.... کم بود 

 مبل ی کھ منو در آغوش داشت بھ سمت مبل ھا رفت و روی در حالیآرشام بھ آروم
 ی از اون فاصلھ کم دلتنگتونستمی و حاال بود کھ مد خودش نشونی پاینشست و منم رو

 و کردی نگاھم مرهی و در سکوت کامل خی حرفچی ھیب.... اش بخونم از چشمازویو ن
 حرکت دادمو شی پرپشت و پر کالغی موھایدستمو ال....  تر قراری منو بقراریدل ب
 : گفتم
 ..... آرشام-    
 :دی محکم و دلنوازش بھ گوشم رسشھی مثل ھمی آروم ولیصدا    
 ....جونم -    
 یسرشو محکم در آغوش گرفتم و ھمون طور کھ قطرات اشک از چشمام جار    

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود:  گفتمشدنیم
 ....  طورنیمنم ھم:  گفتی آرومی و با صدادی موھام کشی تویقینفس عم    
 : تو چشماش گفتمرهی دو دستم گرفتم و خنیسرشو ب    
 .کردمی اون کارو مدیمن نبا....  آرشامیبخشیمنو م-    
 : آرومش گفتی خرمن موھام فرو برد و با ھمون صدانیآرشام دوباره سرشو ب    
 .ی بعد خانومیمحاکمت باشھ برا....  نگو یچی ھششششیھ -    
 وقت تنھام چی باشھ؟ ھفتھ،ی بنمونی بی فاصلھ اچی وقت نذار ھچی ھگھیآرشام د-    

 ...نذار؟ قول بده آرشام
 . قول قول،یفتی روز ازم دور بھی ذارمی نمی خودتم بخواگھید: آرشام    
 کھ با نوک انگشتش ی تو چشمام در حالرهیآروم منو از خودش جدا کرد و خ    

 : گفتکردی گونم رو پاک میاشکامو از رو
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 تو ھم قول بده..... صبا     
 ؟ی چیبرا-    
 .نمی نب صورتتی رو رودای اون مروارگھیقول بده کھ د: آرشام    
 :گفتم.  انداختم ریسرمو بھ ز    
 .... بھ تو ، بھ ثنا....  بد کردم یلیخ..... من بد کردم .... آرشام -    
 .... چونمو با دو دستش گرفت و سرمو بلند کرد    
 تو ارزشش یاشکا.... فقط قول بده ....  نگو یچیاالن ھ....  نگو صبا یچیھ -    
 باشھ؟..... نمای رو رو صورتت نبدای اون مروارگھی ، دتزاسی چنی از اشتری بیلیخ

 .  قبول حرفش تکون دادمیسرمو آروم بھ معن    
 ی داغش توی کرد، نفساکی زد و سرشو بھم نزدیکی کارم لبخند کوچنیبا ا    

 چشماش کل صورتمو از نظر کرد،ی تاب تر می منو بقراری و دل بشدیصورتم پخش م
 آرشام ی چرا کھ لبھایقراری بنی ادی نکشی لب ھام ثابت موند ، طولیگذروند و رو
 لب ی حرکت روی گرمشو بی ھاب کرد ، لقی رو بھ تنم تزریقی عمیبود کھ گرما

 خود کرد و ی بودن کھ منو از خود بنشی آتشی بوسھ ھاھیھام گذاشت بعد از چند ثان
 من ی دستھانیبشھ و ھمچن آرشام سفت تر ی من باعث شد کھ حلقھ دستھایبعد ھمراھ

 .کردیکھ موھا و گردن آرشام رو لمس م
 ی بھ وجود آورد و صدانمونی رو بی ، آرشام فاصلھ کوتاھی مدت طوالنھیبعد از     

 چند ی اما فقط برابردی منی رو از بنمونی منقطع ھر دومون بود کھ سکوت بینفس ھا
 . ھم قرار گرفتیلحظھ کوتاه، چرا کھ دوباره لبھامون رو

      
 لب ساحل ی تختھ سنگی آرشام شونھ ھامو دربرگرفتھ بود روی کھ دستھایدر حال    

....  میکردی نگاه مشدی غروب آفتاب میرای کھ کم کم داشت پذییای و بھ درمینشستھ بود
....  بود انی رو بھ پامی رو کھ با ھم گذرونده بودی کھ روز عاشقانھ ادادی نشون منیو ا
 .می حرف بزنشتری تا با ھم بنجای امی بوده آرشام اومدشنھادیبھ پ
 رو بھ رو بود یای بھ دررهی رخش کھ حاال خمیسرمو بھ طرفش چرخوندمو بھ ن    

 ... نگاه کردم
 ...آرشام-    
 ....جونم: آرشام    
 :دمو گفتمآب دھنمو با سر و صدا قورت دا...  منی جنبھ یو دوباره لرزش دل ب    
 ؟ی بگیخواینم-    
 .... رویچ: آرشام    
 شدن مھتا معلومھ کھ کار اون بیالبتھ از غ....  ؟ی کرددای منو پی کھ چھ جورنیا-    

 ھ؟یچیدستت چرا باند پ.....  شده ی کن چفی خب تعریبوده ول
 روزی چقدر دی بھ مھتا بدھکارم ، اگھ بدونی عذرخواھھی:  کرد و گفتیتک خنده ا    

 . باشھدهی دبیسرش داد و ھوار کردم، احماال کھ پرده گوشش آس
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 .گھی ، خب بگو دیکنی مجمی گی آرشام داریوا-    
:  گفتکردی و حلقھ دستش رو دور شونھ ھام تنگ تر مدیکشی کھ دماغمو میدر حال    
... . شی سال پھی قبل ترش ، اممم مثال از کمی از ی ، ولگمی خب خانم کوچولو میلیخ

 زنگ زد بھمو دادی انجام ممارستانوی بی حقوقی کھ کارایعی شفی کھ آقاشی سال پھیاز 
 ھی تموم کرده و دنبال کای آمری توالتشوی تحصیزگ از موکالش بھ تایکیگفت کھ 

 خانم ھی کھ با دمیبعد از خوندن رزومت فھم....  گردهی کار می مناسب برامارستانیب
 قبولت تی تجربگی و بتیدکتر جوون سر و کار دارم ، اولش خواستم بھ خاطر جوون

 ی وقتی بود وله قدر معروف شدنی ما بھ خاطر دکتراش بود کھ امارستانینکنم ، خب ب
 ی گفتم کھ مشکلیعی بھ شفی داشتشرفتی قدر پنی سن انی کھ تو انی و ادمینمراتت و د

 ادتھ؟ی برخوردمونو کھ نیاول..... ستانماری و تو رو بفرستھ بستین
 خدا ھنوزم کھ ی بره، واادمی شھیمگھ م:  کردمو گفتمی اون روز خنده ایادآوریاز     

 .ی سفتیلی انگار کھ بدن تو از آھنھ خرم،یگی بدن درد مکنمیبھش فکر م
 یبودی منجاشمی بھ فکر ادی بایکردی شوھر ورزشکار انتخاب میوقت: آرشام    

 عی سری خودت بود ولری بعد برخورد کھ صد در صدم تقصیاون روز وقت.... گھید
 شدم ، خصوصا ی از دستت عصبانی حسابیخوندی و اون جور رجز میمنکرش شد

جمع کردن برگھ ھام   توی حاضر نشدی منم بوده و حتری تقصیکردی ادعا منکھیا
 ی اون روز وقتیفردا .... ی کرده بودریخالصھ تا فرداش ذھنمو درگ....  یکمکم کن

 بعدش با ی شدم ولی عصبی دوباره حسابی ھستھیکائی تو ھمون خانم دکتر آمردمیفھم
 ی و کالجامارستانای از بدی و مفدی ھمھ اطالعات جدنی رو کھ ای کسفھیخودم گفتم کھ ح

مدت ..... مارستانی از پرسنل بیکی ی و خالصھ تو شدمیداره از دست بد  روکایآمر
 حال میخواستی ھر دو میی جوراھی می نداشتی کھ با ھم رابطھ خوبادمھیھا گذشت و 

 یلی خیی جوراھی یکردی فرق مھی ھمھ تو برام با بقنی با ای ولمیری رو بگگھیھمد
 ی بزرگای کس حتچی ھموقع  کھ تا اونی منی ، برااوردمیاوقات جلوت کم م

 ی تازه و جذاب بودزی چھی حاضر نشده بودن باھام اون جور صحبت کنن مارستانیب
 رو نای من ھمھ ای ولیکردی وقتا بود کھ فکرمو بھ خودت مشغول میلیخالصھ خ.... 

 روت اثر گذاشتھ و کای کھ خب جو آمری آدم دو رگھ اھی تو نکھی ایگذاشتھ بودم پا
کھ فکرم کامال اشتباھھ چون با  دونستمی خب خودمم می شده ولتارات باعث رفنیھم

 بازم متانت و ی ولیکردی می کشور کامال آزاد زندگھی سال تو نی چندنکھیوجود ا
 باعث تفاوتت نمی و ھمی نداشتن و داشتیرانی ای از دخترایلی رو کھ خییایحجب و ح

 ی طرف من بودن و حتاز  نخھی کھ دور و برم بودن و منتظر ییبا ھمھ دخترا
 یلی اعتراف کنم کھ خدیخالصھ با..... شدی مدادنی می دوستشنھادی بھم پاشونمیبعض

 ی کھ اون پسرا مزاحمت شده بودن حسابی کھ روزیی تا جایفکرمو مشغول کرده بود
 ی ولاوردمی سرشون میی بالھی مطمئنا کردنی شده بودمو اگھ پسرا فرار نمیعصبان

 نکھی اون حرفو بھت بزنم ، ا از فکرم گذشت کھ باعث شدیشد چ ی چدونمیبعدش نم
 ضی ضد و نقی ، ھنوز تو شک رفتارای کھ با اون پسرا باشیخودتم دوست داشت
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 باشھ مھر تونستی بھ جز ثنا نمی کسدمی کھ بعدا فھمیخودم بودم کھ تماست با کس
 قبل و بعدشم ثل اون فکر اشتباھم و بعدشم دوباره چند تا تماس می شد رویدییتا

 بد ی کھ ناخواستھ فکرم بھ جاھاشدی باعث می کسشی رفتن پیا شبت برھی یمرخص
 و ی خستھ و آشفتھ ای کھ کامال معلوم بود کھ حسابی بعدش وقتیول....  بشھ دهیکش

 کالفت کرده بود ، با ی حسابفتتی سر شی اومدری کھ چرا دنی من از ای دادناریبدتر گ
 بھ خاطر ثنا بوده ، از خودم بدم ای تموم اون تماسا و مرخصھ کی گفتی مظلومیصدا

 تی کھ خودم بھ پاکی درحالکردمیاومد ، بدم اومد کھ چرا اون فکرا رو دربارت م
 کھ بعد اون عمل تو اون حال و یاز دست خودم کالفھ بودم خصوصا وقت. اعتقاد داشتم

 ی ولیشدی نمی جورون کمکت مطمئنا اومدمی کھ اگھ خودمم می درحالدمتیروز د
 بود ی بارنی کھ تو بغلم گرفتھ بودمت اون لحظھ اولیفاق افتاد و بعدشم تو بوداون ات

 لحظم چشم ازت کی نمتونستم ی ولی ھوش بودی کھ بنی ، با ازدمیکھ بھت دست م
 ی کمکت و تو ھم از شدت خستگومدمی ننکھیحس عذاب وجدان بھ خاطر ا.... بردارم 

 ی نسبت بھت داشتم حسابی بغلم بودی توی کھ وقتی حس گنگدشم و بعی ھوش شدیب
 رو با داد و ھوار ی کالفگنی از ای ناشتی کھ تمام عصبانشدیکالفم کرده بود و باعث م

 از اون ماجرا گذشت و من مطمئن بودم یچند روز....  کنمی خالچارهی بیسر مھتا
 اون ی عشق رو رواسم تونستمی خب ھنوزم نمیحسم نسبت بھت کامال عوض شده ول

 نانی رو داشتم کھ بتونم با اطمی تجربھ عاشقمیمگھ من چند بار تو زندگ.... ذارم حس ب
 .دربارش حرف بزنم

 شرکتش کھ اتفاقا ی از مھندسایکی با خوادی آرتان گفت منکھی گذشت تا ایچند روز    
 ی تو ھم ھست ازدواج کنھ و ازم خواست کھ تو مراسم خواستگاریخواھر دوقلو

 ری لباس غی بار بود کھ تو رو تونی اولی خواستگاریاون شب تو.....  کنمشیھمراھ
 ی ھمش زل بزنم بھت خصوصا وقتداشتم  اعتراف کنم کھ دوستدی بامتیدی میرسم

 سراغم اومد و بی و غربی عجیکھ ثنا و آرتان رفتن تا با ھم صحبت کنن دوباره حسا
 ازت فرار کردم، یی جوراھی پناه بردم و گارمی از شرشون بھ سی خالصیمنم برا

 اسم دوست داشتنو تونستمی مدی کھ شای و حسکردمیاونشب تا خود صبح بھ تو فکر م
 کوه ھی کھ بھ خاطر ثنا و آرتان بود و بعدشم قضمونی بعدی برخوردای ولبذارم روش

بھم ثابت کرد کھ در اشتباھم و حسم از دوست داشتنت فرا تر رفتھ و من عاشقتم، 
 آرتان و ثنا و یبعدشم کھ عروس....  داشتم ی چھ حالمیدیکاتو م اشی صبا وقتیدونینم
 ازم گرفت و اروی اختمی کھ با ھم داشتی اه اون لباس و رقص فوق العادی تودنتید

 ....  رقم زدموی زندگی بوسھ نیتجربھ اول
 آرشامم نکھی کھ منو بھ گذشتھ برده بود ، و جالب ادادمیساکت بھ حرفاش گوش م    
 بھش انداختم کھ ی نگاھمین.....  عاشق من شده درست مثل من ی کھ کدونستی نمقایدق

 کردی مدادی صورتش بی توی کھ کالفگی و درحالدی موھاش کشیدست آزادشو تو
 :ادامھ داد
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 افتاد کھ بھ اندازه ی بعدش اتفاقی کوتاه ولی خواستگارھی ت،یاومدم خواستگار    
 ی برادمی جون و غرق در خونت دی جسم ب کھی وقتد،ی من طول کشیھزار سال برا

سخت بود صبا ، سخت بود کھ تو شب .... چند لحظھ روح از بدنم خارج شد 
 و ستی کھ حالش خوب نما، رفتھ تو اغاھاتی بھت بگن کھ عروس روتیخواستگار

 نبود فتی اونشب شروانیاگھ س....  نتونھ راه برهگھی ممکنھ دادی اگھ بھ ھوش بیحت
....  شدمی موونھیخودمو باختھ بودم و داشتم د....  اوردمی سر خودم مییال بھیمطمئنا 

 روزشم تنھات نذاشتم، شش ھی ی کھ حتی ، شش ماھیشش ماه تو ھمون حالت موند
 بھ ھوش نکھی دو روز قبل اقایتا دق....  دی بھ اندازه شش قرن طول کشبرام  کھیماھ

فرداش دکتر .....  ی کھ با شک برگشتی بد طوریلی حالت بد شد خی نصفھ شبیایب
 رو داد تا درباره اھدا اعضات با ثنا و آرتان صحبت ی پزشکونیسی کملیسماوات تشک

 شدم و ی کھ چقدر عصباننیا....   امکان برگشتت صفردرصدهگھی کھ دگفتیکنن، م
دم  کجا بودونمی ، نمابونی بھی بماند ، بعدش با حال خرابم رفتم تو دمیسرشون داد کش

 یماری بچی تا اون موقع ھگفتی گرفتم دکتر سماوات راست ممموی ھمون جا تصمیول
 شتری موندن تو ھم معجزه بود، بم،ی ماه نگھش دارکی از شتری تونبود کھ بتیبا وضع

 کھ سند مرگ ی در حالمارستانی دست دست کرد، اون شب برگشتم بشدیاز اون نم
 بده کھ تی بده ، رضاتیخودمو امضا کرده بودم ، برگشتم و از ثنا خواستم تا رضا

تا خود صبح باھات صحبت کردم گفتم کھ روح منم با . خودم بدن عشقمو تکھ تکھ کنم
 بھ خاطر عشقمون یحاضر نشد ی و حتیی وفای بیلی گفتم کھ خیبریخودت م

 کنن کھ تو عملت نباشم، خودم میونستن راض کدوم از دکترا نتچیھ....  یبرگرد
 کھ دکتر سماوات نی کھ ھمدمی باشم و موندم و موندمو دشتی تا لحظھ آخر پخواستمیم

 و روانی ضربان قلبت از کار افتاد ، تو اون لحظھ سم،ی عملو شروع کنمیتونیگفت کھ م
 نتونستن ی کھ منو از اون اتاق دور کنن ولکردنی از پزشکا فقط تالش مگھی دیکی

 تیاری و درجھ ھوشی کھ بھت وارد شد برگشتی شکنی کھ با سومدمی ، ددمیموندمو د
بھ ....  ی بھ ھوش اومدگشی باال رفت و بعدشم کھ چند ساعت دییبھ طور معجزه آسا

 مثل قبل یتونستی نمگھی تو دنکھی شد ارمونی گبانی گریدی و مشکل جدیھوش اومد
 یای کھ از اون حالت بنی ھمکردمی فکر می ھوش بودی کھ بی تموم مدت،یراه بر

 ی ، اون صبای ، تو عوض شده بودکردمی اشتباه می ولشھی درست می ھمھ چرونیب
 آدم ھی بھ لی و محکم کھ تا اون موقع اون ھمھ مشکلو پشت سر گذاشتھ بود تبدیقو

 ی کھ گفتی شده بودم وقتی چھ حالیدونینم....  و افسرده شده بود حساس ای و بیسنگ
 یشتری مثل نیگفتی کھ میھر جملھ ا....  بودهییبرو و پشت سرتم نگاه نکن کھ صبا

 یلی کھ خی صبا، آرشامیکشتی آرشامو میگفتی می با ھر جملھ ا،یزدیبود کھ بھ قلبم م
 کھ برو و سرنوشتتو کنار کس یگفتی تو بھش می ولدیدی رو نمیوقت بود جز تو کس

 بودم کھ اوردهی بھ دست نی من از رو نرفتم، من تو رو بھ سادگی رقم بزن، ولی اگھید
 بار خودت دست بھ کار نی اکردمی بازم اشتباه میول....  از دستت بدم یبھ اون سادگ

 از یکی قی از طر،ی کھ بودم کردی تر از اونوونھی و منو دیرفت....  ی و رفتیشد
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 ی نبودی و سھ ھفتھ تمام ھمھ جارو گشتم ولشی کی کھ اومددمی آرتان فھمیدوستا
 ادی مطمئن بودم کھ زی برگشتم تھران ولھی کنم و آخرشم بھ اصرار بقداتینتونستم پ
 دو روز بعد از برگشتنم بھ تھران مھتا قای دقنکھی تا اگشتمی برمی و بھ زودارمیدووم نم

 نی و صباتو ببای ب منھ گفت کھشی گرفت و گفت کھ صبا پتماس....  باھام تماس گرفت
 زخمم بھ خاطر ھمون موقعست کھ از نیا.....  راه بره تونھیکھ خوب شده کھ م

 ی کھ بھم وارد شده بود فنجون توی و شکی ھمھ پنھون کارنی بھ خاطر اتیعصبان
 .االنم کھ در خدمت خانم گل خودمم.... دستمو خرد کردم

      
 

 :برگشتم سمت آرشام و زمزمھ کردم .... گونم راه باز کرد ی رویقطره اشک    
 ....آرشام-    
 ....جون دلم:آرشام    
 . بدنم اھدا بشھی قرار بود اعضانکھی اای کردم ی قلبستی کھ دو بار ادونستمیمن نم-    
 رو بھت بگم کھ نای کھ بعدا ھمھ اخواستمی راستش خودم مزم،ی عزدونمیم: آرشام    

 .یدیخب االن ھمھ رو فھم
 مطلق فرو رفتھ بود یکی کھ حاال تو تارییای شدم بھ دررهی آرشام خی از حرفاجیگ    

 شش ی مطمئنا ھر مرد،یلیخ....  از قبل عاشق آرشام شدم شتری بیلی خکردمی، حس م
 ی تعھدچی کھ ھی اونم زنموندی نمکردنی کھ ھمھ مرده حسابش می زنیماه تمومو بھ پا

 بھش گفتم برو ھم موند و نکھی بعد از ای حت موندم آرشایول.... نسبت بھش نداشت 
 یاونشب منم گفتم ، منم گفتم کھ آرشام چھ جور....  شرمنده خودش کرد شتریمنو ب

 مدت برام نی کھ تو ایجاشو تو دلم باز کرد و منو عاشق خودش کرد، گفتم از اتفاقات
 . کھ کردمی از کارمونمیافتاد و چقدر پش

 ھی ھم می بخوری چھی ھم م،ی خستھ شدیونھ کھ حساب خمی بریخب خانم: آرشام    
 نذاشتم روزی کھ دلممی نگران شدن چون موبایلی حتما خمی بھ آرتان و ثنا بزنیزنگ

 .شارژش پر شھ االن احتماال خاموشھ
 ؟ی کرددای منو پی بھ ثناشون بگیخوایآرشام م-    
 زودتر بھتر، بذار اونا رو ھم از ی ھر چگھ،ی بگم ددی بایباالخره کھ چ: آرشام    

 .میاری در بینگران
 .من استرس دارم.... آخھ -    
 ؟ی خانومی چیبرا: آرشام    
 باھاش بدرفتار بودم، یلی خنجای قبل از اومدنم بھ اترسم،یاز برخورد ثنا با خودم م-    

 خودمو کنترل کنم، تونستمیمن واقعا اون موقع نم....  بود کھ خب ی جورطمیالبتھ شرا
 . ثنا بتونھ منو ببخشھدوارمی حساس شده بودم، امیلیخ

 کھ میدونیما ھمھ م....  حرفاست نی تر از ادهی ثنا فھمزم،ینگران نباش عز: آرشام    
  بھش فکر نکن باشھ؟گھی ، دی بودی سختطی چھ شرایتو
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 ی روی کوتاھیبوسھ .....  حرفش تکون دادمقی تصدی بھ معنیسرمو بھ آروم    
 .می حرکت کردالیسرم زد و ھمراه ھم بھ طرف و

      
 

 کھ از ساحل شدی می ساعتھیساعت ده شب بود و ....  بھ ساعت انداختم ینگاھ    
 کھ ی ھا بودم کھ آرشام در حالینی زمبی سیمشغول سرخ کردن باق....  میبرگشتھ بود

....  ھا نشست ی از صندلیکی ی دستش بود وارد آشپزخونھ شد و روی تولشیموبا
 : دستش تکون داد و گفتی تولویموبا
 کال داشتم سی تا م٨٠ قای زنگ بھ آرتان بزنم کھ دقھی....  شارژ شد نمی خب ایلیخ    

 .ازش
احتماال بعد .... ھنوزم بابت ثنا استرس داشتم .... و مشغول گرفتن شماره آرتان شد     

 دلم براش تنگ ی کھ حسابنیثنا صحبت کنم ، با امکالمھ آرشام با آرتان مجبورم با 
 حرف لشی آرشام کھ داشت با موبایبا صدا.....  خب بازم استرس داشتمیشده بود ول

 . بھ سمتش برگشتمزدیم
" " "     

 کنمی دستام خفت منی دفعھ خودم با ھمنیدعا کن آرشام دستم بھت نرسھ کھ ا: آرتان    
 صاحاب ی بار بھت زنگ زدم، اون بستیدو.....  تو؟ ی ھستیمعلومھ کدوم گور.... 

 ....  آرشام واقعا االن بھ خونت تشنمیعنی.... شدتم کھ ھمش خاموشھ 
 .مھلت بده برادر.....  یاوه اوه چھ عصب: آرشام    
 کھ یدی فھمی جو عقل تو کلت بود مھیآخھ اگھ .....  رو مھلت بدم ی چیچ: آرتان    
....  می چقدر نگرانت شدی خارج شدمارستانی با اون حالت از ب بھمون خبر دادنیوقت

  ؟ی سر خودت آوردییدوباره چھ بال
 نداشتم و گرنھ حتما خودم ی مناسبطی نبود آرتان، باور کن اصال شرایزیچ: آرشام    

 .زدمیبھت زنگ م
حاال  .... م؟یَ دنبال توام بگرددی آرشام صبا کم بود حاال بای عقلی بیلیخ:آرتان    

  نھ؟ای یی کجایگیم
 .... شیک: آرشام    
سھ ھفتھ واسھ گشتن تو .....  بشھ ھان؟ ی کھ چشی کیدوباره رفت....  ش؟یک: آرتان    

 آورده ری گیزی چی نشونھیاگھ صبا اون جا بود حداقل تا االن ....  بس نبود؟ شیک
 .... میبود
 کھ گمی حد منی فقط در ھمنیبب.....  آرتان مھلت بده منم حرف بزنم یوا: آرشام    

 . منھشیاالنم پ.....  کردم دایصبا رو پ
 ....  شده؟دایصبا پ....  ؟ییییییییییییچ: آرتان    
 .نجاستیآره، االن ا: آرشام    
 ؟ی کردداشی پیچھ جور.... اصال کجا بود؟ ....  ؟ی چیعنی: آرتان     
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 حد بدون کھ صبا نی ، فقط االن در ھمگمی رو بھت میگفتم کھ بعدا ھمھ چ :آرشام    
 .حالشم خوب خوبھ....  نجاستیا

 باھاش خوامیم....  رو بده بھش ی گوشیگی آرشام، اگھ راست مکنمیباور نم: آرتان    
 .حرف بزنم

 .... یباشھ، گوش: آرشام    
" " "     

 : بھ سمتم گرفت و گفتلشویآرشام موبا    
 . باھات حرف بزنھخوادی آرتان مایب    
 ی لرزون قدمی بود و با دستامی نشونگر اضطراب درونی کھ بھ خوبییبا چشم ھا    

 داخل دستش رو کھ بھ سمتم گرفتھ بود ازش گرفتم ، لی شدم و موباکیبھ آرشام نزد
 ....  بھ سمت گوشم بردملوی و موبادمی کشیقینفس عم

 ....آرتان-    
 .شھیاصال باورم نم.....  ؟ یخودت..... صبا : آرتان    
 ....آره خودمم-    
 ما نگرانت ینگفت....  ؟ی رفتیمعلوم ھست کجا گذاشت....  صبا شھیباورم نم: آرتان    

 م؟یشیم
 یخودت خوب.....  گمی رو براتون می تھران ھمھ چمی اومدیوقت....  آرتان دونمیم-    

 ثنا خوبھ؟
 آره خوبھ م،یری فاکتور بگاشوی قراری ھر شبش و بی ھاھیثنا رو کھ اگھ گر: آرتان    

 .... منم خوبم.... 
 . باھاش صحبت کنمدیبا....  بھش؟ ی رو بدی گوششھیم-    
 ... کھ من باھات صحبت کردم چند لحظھ صبر کندونھیثنا ھنوز نم: آرتان    
 رو برداره و باھاش صحبت کنم ، اما دوباره ی منتظر بودم تا ثنا گوشی اقھی دقکی    

 .دی آرتان بود کھ بھ گوشم رسیصدا
 .یھنوز پشت خط..... صبا : آرتان    
  شد؟یپس چ... آره -    
 با صبا حرف بزنم، ازت دلخوره، خب بھش حق بده، انتظار خوامی نمگھیم: آرتان    

 .... ادی با خودش کنار بکمیبذار ....  ینداشت کھ بدون خبر کردنش بر
 ؟ی نداریفعال کار.... باشھ ، بذار راحت باشھ ....  دونستمیم-    
 . ، خداحافظنینھ، مراقب خودتون باش: آرتان    
 ی گفتم، حتیدید:  بود گرفتم و گفتمستادهی رو بھ سمت آرشام کھ کنارم ایگوش    

 .  رو خراب کردمید کردم آرشام، ھمھ چ بیلیخ.... حاضر نشد باھام حرف بزنھ 
 : گفتکردی کھ موھامو نوازش میآرشام بھ سمتم اومدو در آغوشم گرفت و در حال    
 .شھی درست میمن مطمئنم ھمھ چ....  بھش مھلت بده زم،یآروم باش عز    
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 ھنی کھ از تو آزدمی طبق عادت قبل خواب موھامو شونھ مدمویلباس خوابمو پوش    

 و بعد بھ رھنشی پی کھ داخل اتاق شد و شروع کرد بھ باز کردن دکمھ ھادمیآرشامو د
 نی نقصش شدم، خب اولی بکلیچند لحظھ محو ھ.... طور کامل از تنش خارج کرد 

 نگاھمو ازش گرفتمو مشغول کار عی سری ولمدیدی حالت منی بود کھ آرشامو در ایبار
شونم و ....  با باز کردن کمربندش قلبم بھ تپش افتاد تونستم،ی مگھ میخودم شدم ول

 : انداختم و بھ طرفش برگشتمو گفتمزی میرو
 ؟یکنی میچھ کار دار-    
 ....  بخوابمرھنیخب من عادت ندارم با پ:  رو لبش آورد و گفتیطونیلبخند ش    
 .... پس کمربندت-    
 برنامھ واسھ اونشب ین ھنوز کل ، مزمینگران نباش عز:  نگام کرد و گفتطونیش    

 .دارم
 نیی کھ سرمو بھ پای حرفش ھجوم خونو بھ صورتم حس کردم، در حالنیبا ا    

 . منحرفتی تربیب: انداختم گفتم
 .یخوری حرص میشیچھ قدر خوشگل م:  کرد و گفتی بلندیخنده     
تھ اونم  برداشتم و بھ طرفش پرت کردم، البزی می حرفش شونمو از رونیبا ا    

 .یجووووون، زدنتو عشقھ خانوم:  و گفتدی نکرد و شونھ رو رو ھوا قاپینامرد
 .کشمی خجالت مینیبی نمگھ،ی ادب نشو دیِا آرشام ، ب:  گفتمیبا لحن معترضانھ ا    
:  گفتبردی صورتم بھ پشت گوش می کھ موھامو از روی اومدو در حالکمینزد    

 . صباخوامتی میلیخجالتتم قشنگھ خانومم، خ
 . بود کھ قلبمو سرشار کردی الوصفدی زای توأم با خوشحالنانی حرفش اطمنیبا ا    
 .دوست دارم آرشام:  از عمق وجودم زدم و گفتمیلبخند    
 برنامھ دارم ی صبا، ھمون طور کھ گفتم من واسھ اونشب کلگھی نشد دنیبب: آرشام    

 .ایدی کار دست خودمو خودت میزنی کھ میی حرفانیاون وقت تو االن با ا
 .منحرف:  دفعھ ھم من بودم کھ با خنده گفتمنیا    
 زد و بھ عقب برگشت ، منم مشغول ادامھ کارم شدم، بعد از میشونی پی رویبوسھ ا    

 دنی بلند شدم تا بھ تختم برم کھ با دنھیی آی ، از جلودمی تمام موھامو شونھ کشنکھیا
 چشماش گذاشتھ بود سر جام خشکم ی بود و دستشو رودهی تخت خوابیآرشام کھ رو

 کھ یبھ سمتش رفتم ودر حال....  رو کاناپھ بخوابھ هریمن فکر کردم آرشام م.... زد 
 .....آرشام..... آرشام :  صداش زدم کردمی رو بھ بازوش وارد می آرومیضربھ ھا

 جونم؟:  گفتیچشماشو باز کرد و با لحن آروم    
 نجای امشب ایخوایتو م....  گمایم:  گفتمکردمی می موھام بازی با انتھا کھیدر حال    

 ؟یبخواب
  برم ھتل؟یعنی: آرشام    
  تخت بود؟نینھ، خب منظورم رو ا-    
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 ست؟ی خونھ ننی تنھا اتاق انجایمگھ ا:  کرد و گفتزیچشماشو ر    
 .خوابمیاصال ولش کن خودم رو کاناپھ م.... چرا .... خب -    
 شده بود بازومو گرفت و منو زی خمی کھ نیبرگشتم تا از اتاق خارج شم کھ در حال    

 .بھ سمت خودش برگردوند
 ؟ی صبا؟ تو بھ من اعتماد ندارھی کارا چنیا: آرشام    
 ....یول.... چرا... خب -    
 بخواب و یی بغل باباای دختر خوب بھی مثل م،ی و اگر و اما نداری ولگھید: آرشام    

 .دستشو دراز کرد و بھ بازوش اشاره کرد
 خب خجالت ی رو داشتھ باشم ولی خوابنی تجربھ چنخواستی دلم میلی کھ خنیبا ا    

 فاصلھ از نیشتری کردم با بی بھ گوشھ تخت رفتم و سعی بھ آرومنی ھمی برادمیکشیم
 .آرشام بخوابم

 .ییاونجا نھ بغل بابا: آرشام    
 .دی بھ آغوش کشی خودش بود کھ منو بھ آروم دفعھنیو ا    
 کھ عاشقش ی ، حس آرامش بھ خصوص در کنار مردتیچقدر خوب بود، حس امن    
 ی خجالتو کنار گذاشتم و بھ طور کامل در آغوشش فرو رفتمو دستمو روگھی د،یبود
 ....  ھام فرستادمھی قرار دادمو عطر تنشو بھ رانشی ستبر و عرنھیس
   
 

 ھر کار کردم خوابم نبرد و ی ولمی بودتی بود کھ تو ھمون وضعی ربعھینم فکرک    
....  نبود ی بود کار سختداری اون ھم مثل من بنکھی نا منظم آرشام حدس ایاز نفس ھا
 با آرشام ذھنمو بھ یی آشنالی رو کھ از ھمون اوای فرصت بود تا سوالنیپس بھتر

 .خودش مشغول کرده بود ازش بپرسم
 ؟یداریب..... آرشام -    
 .یبگو خانوم: آرشام    
 رو ازت ی سوالھی یشی اگھ ناراحت نمشھیم:  تو جام جابھ جا شدم و گفتمیکم    

 بپرسم؟
 .زمی بپرس عزکنھ،ی حرف تو منو ناراحت نمچیھ: آرشام    
 رو تو تنت ی من تا حاال لباس رنگ روشن؟یپوشی مرهی تشھی بپرسم چرا ھمشھیم-    
 .دمیند

تا حاال ثنا :  بھ خودش فشار داد و گفتشتری منو بدوی کشیقی حرفم نفس عمنیبا ا    
  کرده؟فی از گذشتھ منو آرتان برات تعریزیچ

 .نی زلزلھ بم از دست دادی حد کھ پدر و مادرتونو تونیفقط در ھم-    
 شھیھم ی کھ برادنی فھمی سال زندگ١٥پدربزرگ ومادربزرگم بعد از : آرشام    
 کھ دوباره کردی بھ پدربزرگم اصرار میلی بچھ دار بشن ، مامان بزرگم ختوننینم

 کھ تا چھلم مامان ی خب بابابزرگ عاشق مامان بزرگ بود ، بھ حدیازدواج کنھ ول
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 مامان بزرگ اونم ما رو ترک کرد وت روز بعد فستی و درست باوردیبزرگم دووم ن
 پرورشگاھو رنی بچھ دار بشن متوننی کھ نمدی فھمی پدربزرگ وقتگفتمیداشتم م.... 

 ی تنھا پسر حاج سلمان مجد ، عصاشھیبابا ھم م....  کننی قبول میبابا رو بھ فرزند
 و رگدرست سھ سال از ازدواج بابا نگذشتھ بود کھ مامان بز.... دستشو تنھا وارثش 

 نی بابابزرگ، امی روز فوت کردن و بابا موندو ثروت عظستیبابابزرگ بھ فاصلھ ب
 ی کارخونھ قطعات برقسی بھ تأسمیشد کھ بابا و شوھر خالم کھ پدر آرتان باشن تصم

 بابا و شی درست دوازده سال پنکھیتا ا....  گرفتھ بود یگرفتن وکار و بارشونم حساب
 و بھ خانواده مامان سر بزنن، خب مامانم اصالتا اھل بم  گرفتن کھ برنمیمامان تصم
 بود و بابا و یمی صمیلی خنای کھ رابطھ خانواده ما با خانواده خالھ اییاونجابم بود، از 

 نی بر امی تصممی با ھم بودمیرفتی کھ مییپدر آرتانم درست مثل برادر ھم بودن و ھر جا
 ما می و گفتمی از فرصت استفاده کردرتان منو آی ولمیشد کھ ھر دو خانواده با ھم بر

 بھ ھمراه خالم و شوھرخالم نای شد کھ مامان انی امی رو با ھم بگذرونی مدتھی تا میرینم
 خبر زلزلھ منو آرتان ھر دنیبھ محض شن....  میرفتن و منو آرتان تو تھران موند

....  بود صبا ه شدری دی بم ولمی بود با وجود بستھ بودن راه ھاخودمونو رسوندیطور
و با شدت زلزلھ رو سرشون خراب  داشت یمی خونھ بابابزرگ ساخت قدر،ی دیلیخ

 ....  ھمشون زنده بھ گور شدنیی جوراھیشد، 
 : و ادامھ داددی دلش بود کشی نشونگر غم بزرگ توی کھ بھ خوبیقینفس عم    
 ی آوردنش ولرونی زنده برآواری بود کھ از زدای اون ھمھ فقط خواھرم آرشنیاز ب    

 سخت بود صبا، یلی برام خدای و تو بغل خودم جون داد مرگ آرشاوردیاونم دووم ن
 دوسش داشتم، یلی بود ، خی خواھر برادر معمولھی فرا تر از رابطھ دایرابطھ منو آرش

 زاری بای از دناوردم،ی طاقت نگھی بغل خودم جون داد دتو  کھدمی دی وقتیول.....  یلیخ
 با لباس، بعدشم کھ فقط ی حتامیون در ب وقتم نتونستم از عزاشچی و ھیشدم، از زندگ

 بھ کمک رانی بعدشم تو امی دادلی فرانسھ و ادامھ تحصمیمن موندم و آرتان ، با ھم رفت
 کھ شد می بزرگ داشتھیرما سھی بودن کی کھ پدرامون با ھم توش شریکارخونھ ا

 . مال منھشترشی کھ بیمارستانیشرکت آرتان و ب
 ....  بود مرد مقاوم مندهی کشیچ....  بود آرشام دهی کشی من چیخدا    
  ازت کنم؟ی خواھشھی شھی میمن واقعا متاسفم آرشام ، ول-    
 .....  بھ خودش فشردشتری و منو بدی کشیقینفس عم    
 .... یبگو خانوم-    
 تی قدر اذنی کھ تو خودتو استنی نی آرشام من مطمئنم کھ االن اونام راضنیبب-    
 ؟ی قبلی بھ زندگی برگردی کنی بھ خاطر منم کھ شده سعشھیمنظورم خانوادتھ، م ،یکن

 .میکنیاول با لباس شروع م.... 
 مطمئنم کھ نوی ای نھ ، ولای تونمی کھ مدونمینم: بھ پھلو برگشت و رو بھ من گفت    

 نشده و ی قلبم کامال سنگدمی کھ فھمنی برگردم، ھمیوجود تو باعث شده کھ بھ زندگ
 دارم یامی حاالم فقط بھ خاطر تو کھ تموم دنھ،یھنوز عشقو فراموش نکرده خودش کل
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 صبا برهی زمان می ولیمیبھ ھمون آرشام شاداب قد  ، بھ گذشتھ برگردمکنمی میسع
 . کھ برام افتاده بگذرمی از ھمھ اتفاقاتی سادگنی بھ اتونمینم.... 
 .ممنونم.....  ھی من کلی برایکنیو م تالشت ی کھ دارنیخوبھ آرشام، ھم-    
 ماھھ خوابو از ھی کھ می بخوابیحاال اگھ اجازه بد:  موھام زد و گفتی رویبوسھ ا    

 .ی خانومیچشمام گرفت
 از چشم آرشام بھ دور موند و آرامش بخش یکی زدم کھ مطمئنا با وجود تاریلبخند    
 . تجربھ کردممی خواب عمرمو در آغوش مرد زندگنیتر

      
 

 و دنی از دیدی استرس شدم،ی برگشت بھ تھران بودری و در مسمای ھواپیتو    
 با فکر کردن بھ اتفاقات دو کردمی می سعیبرخورد ثنا و آرتان بھ سراغم اومده بود ول

 رپامی با آرشام زشوی دو روز کل کنی ایروز گذشتھ خودمو از شرش خالص کنم؛ تو
 و البتھ بھ می کرددی خری دور نموند و کلن از چشمموی پاساژچی ھبایگذاشتم و تقر

 قی و قامی رفتنای دلفی بھ تماشام،یدی آرشام خری لباس روشنم برایاصرار من کل
 .می خوردی کشتی ھم توییای شام روھی و می کردیسوار

 تو گھی دقھی چرا کھ پنج دقمی کمربندامون رو ببندگفتی مھمان دار کھ میبا صدا    
 لبخند دلگرم کننده و ی نگاه مضطربمو بھ آرشام دوختم ولمیایھرآباد فرود مفرودگاه م

 . از استرس درونمو کم کردی دست سردم قرار گرفت کمیدست گرم آرشام کھ رو
   

 ی کدوم حرفچی متوقف شدم، ھشی لرزون بھ سمت ثنا رفتم و در دو قدمیبا قدم ھا    
 من بودم کھ ثنا رو محکم نی اتی و در نھامی بودرهی بھ ھم خی اشکی با چشم ھامیزدینم

 من قرار گرفت ی ثنا بود کھ دور شونھ ھای دستھانی بعد اھی و چند ثاندمیبھ آغوش کش
 . صبای معرفتی بیلیخ:  بغض آلودش کھ گفتیو صدا

 ....دونمی ثنا، مدونمیم-    
 .... دی آرتان بھ گوش رسی کھ صدامی ھمون حالت موندی چھ مدت تودونمینم    
 .نی آدم حساب کننجای مام ابی خواھران غرگھیبسھ د: آرتان    
 ؟یحسود:  آرتان از ثنا فاصلھ گرفتم و گفتمیبا صدا    
 .نمی ببای صبا خانم، بمیداشت: آرتان    
 ی تو آغوشش جای کرد، بھ سمتش رفتم و بھ آرومی بازش اشاره ایو بھ دستھا    

 .می از ھم فاصلھ گرفتھیگرفتم و بعد از چند ثان
 .... نمتیبی و سالم مثل قبل محی خوش حالم کھ صحیلیخ: آرتان    
 .ممنونم-    
      
و مشغول ....  ربع وقت دارم ھی انداختم ، خوبھ ھنوز یواری بھ ساعت دینگاھ    

 خونھ ثناشون روزی تا دمی برگشتھ بودشی بود کھ از کیسھ روز....  شدم شمیادامھ آرا
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 راحت تر بودم ینجوری خودم ای بھ اصرار خودم برگشتم خونھ شبی دگھی دیم ولبود
 نوروز مونده بود و قرار دی بھ عیدو ھفتھ ا....  ن راحت تری طورنی اونام امیاز طرف

 ی با آرشام برم براخواستمیاالنم م....  باشھ مونی جشن عروسدیبود کھ روز سوم ع
 .گھی دیزای حلقھ و لباس و چدیخر
 بھ ھمراه پالتو دی سفنیج....  نگاھو بھ خودم انداختم نی آخرفونی زنگ آیبا صدا    

 از مرتب یوقت....  دخترونھ ی صورتشی و البتھ آرادی و کفش سففی و شال و کیمشک
 ھیبا باز کردن در ....  از خونھ خارج شدم فمی مطمئن شدم با برداشتن کیبودن ھمھ چ

 ، دستھ گلو از آرشام گرفتم و تازه دمید جلو روم دیدستھ گل بزرگ از گل رز سف
 شی کھ از کی بھ ھمراه بافت کرم و اورکت مشکی مشکنیج....  نمیتونستم خودشو بب

....  کردی میی کھ رو مچ چپش خود نمای رنگی و ساعت صفحھ گرد مشکمی بوددهیخر
 .... کردی آدمو مست مشھیادکلنشم کھ مثل ھم

 .... می خوردیبسھ خانوم: آرشام    
 .یدی بافتو پوشنی خب خوشم اومد کھ ای ولایستی نمی تحفھ انیاوووووه، حاال ھمچ-    
 .گھی داره ددنی صبا خانوم پوشی قھی سلگھید: آرشام    
 .اون کھ صد البتھ-    
 .بر منکرش لعنت: آرشام    
 خم شد یشی رفت و در جلو رو باز کرد و بھ حالت نماشی مشکیبھ سمت سانتافھ     

 .دیی سرورم، قدم رنجھ بفرمادییبفرما: و گفت
 نثارش کردم کھ از گوشش دور نموند ی لبری زی مسخره اشدمی کھ سوار میدر حال    

 . مھمونم کنھاباشویو باعث شد از اون خنده کم
 . بھ حرکت درآوردنویدر سمتمو بست و خودش پشت رول قرار گرفت و ماش    
 ھ؟ی گال چنی مناسبت انمیخب حاال بگو بب: گفتمکردمیا رو بو م کھ گل ھیدر حال    
 وجود داشتھ باشھ، البتھ بماند کھ یلی دلدی گل دادن بھ خانومم بایمگھ برا: آرشام    

 . نشدهادی گل رز زمتی تا قکنمی سبک تر متویدارم مھر
 . نھ دل منی خودت بودبیعجبا، پس بگو بھ فکر ج-    
 . متعلق بھ شماستمی داری صبا خانوم ما ھر چھی چھ حرفنیا: آرشام    

   
 ی دفترخانھ اسناد رسمی تابلودنی انداختم و با درونی بھ بی نگاھنی ماشستادنیبا ا    

 ؟ی داری کارنجا؟ی امیچرا اومد: رو کردم بھ آرشامو گفتم
 سھم از  فعال نصفدی بھ سمعت رسشی پقھی چند دقی بنا بھ سخنگھ،یآره د: آرشام    

 . حضرتای اولمی بھ نامتان بزنمیخواھی را ممارستانیب
 صحبت ی جورنی اصال تو چرا ا؟ی چی اون وقت برامارستانی نصف سھم ب؟یچ-    

 ؟یکنیم
 دادن زن و شوھر کھ ھی ھدگھیعشقت خلم کرد صبا ، پاشو د:  زد و گفتیلبخند    

 .خوادیمناسبت نم
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 ؟یکنی کارو منی ای با پولت ازدواج کنم کھ دارخوامی آرشام؟ مگھ من می چیعنی-    
  زدم آخھ؟ی حرفنی ھمچی جون من، من کگھیپاشو د: آرشام    
 . قبول کنمتوی ھدنی اتونمی جونتو قسم نخور ، دوما نمیاوال الک-    
 چرا اون وقت؟: آرشام    
 ی الکی جورنی حاال ھمیدی زحمت کشیلی خمارستانی اون بی آرشام تو براشھینم-    

  بھ نام من؟شی بزنیایب
 یستی نی تو ھر کسا،ی حرف بزنی جورنی انمی نبگھید:  کرد و گفتیکیاخم کوچ    

 کھ بھ قول خودت اون ھمھ براش مارستانوی بعدشم اون بم،ی منو تو ندارگھیکھ د
 ی اگھی حرف دچی بدونھ ھعی حاالم زود تند سردم،ی تار موتم نمھی بھ دمویزحمت کش

 . شوادهیپ
 رو کھ معلومھ از قبل ی برگھ ای کرد پامی و راضدیآخرشم زور آرشام بھم رس    

 .آماده بود امضا کنم
      

 
 کھ مد نظر آرشام بود بھ راه ی ای و بھ سمت طال فروشمیاز دفترخونھ خارج شد    

 . روانھی سی عموی طال فروشگفتی اون جور کھ آرشام مم،یافتاد
 کھ دو دی طال سفی حلقھ با بدنھ اصلھی حلقھ ، ی ھاینی ھمھ سدنیاز دباالخره بعد     

 فی ظری ھاانی اون دو تا خط با برلنی روش بود و ببی بھ صورت اورییتا خط طال
 مورد پسند آرشامم قرار نکھیپر شده بود، چشممو گرفت و بعد از مطمئن شدن از ا

 .میدی من خری طال ھم براسی سروھی و مردونش یگرفتھ ھمونو بھ ھمراه ست حلقھ 
 ھی میاوه اوه ساعت دو شد، پس بر:  انداخت و گفتنی بھ ساعت ماشیآرشام نگاھ    
 .می بخوری چھیجا 
  سراغ لباس عروس؟می برینھ، پس ک: معترضانھ رو کردم بھش و گفتم    
 یچھ قدر عجلھ دار:  گفتدیبوسی کھ پشت دستمو می کرد و در حالی آرومیخنده     

 .میخریخانم کوچولو، لباس عروسم م
 .میدی نخریچی کدوممون ھچی ھا آرشام، ھنوز ھشھی مرید-    
 االن با آرتان و ھی اصال نظرت چم،ی وقت داریباشھ قربونت برم ھنوز کل: آرشام    

  ارم؟میثنا بر
 . کھ باعث شد دوباره بخندهدمی گونشو بوسعی آرشام عاشقتم و سریارم؟ وا-    
 .دادمی مشنھادی زودتر پرمیگی می ازهی جانی ھمچھی دونستمی صبا اگھ مگمیم: آرشام    
  زنگ بزنم بھ ثنا؟گھ،یپررو نشو د:  بھ بازوش زدم و گفتمیمشت آروم    
 .یبزن خانوم: آرشام    
 ....  شدمیری زدم و مشغول شماره گیلبخند    
  خودم، حال شما؟یجیبھ بھ، خوھر بس: ثنا    

 ؟یسالم بر قل خودم ، من خوبم تو خوب-    
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 ؟ی خونھ ا،ی مرسیمرس: ثنا    
 .میدی حلقھ خررونینھ، با آرشام اومدم ب-    
 ....مبارک باشھ: ثنا    
  آرتان چھ طور؟؟ی شرکتی تو چگمی م،یمرس-    
 .میآره شرکت: ثنا    
 ن؟یای ارم ممی برمیخوای منو آرشام مگمایخب چھ خوب، م-    
 .میای نشھیمگھ م: ثنا    
 .یدادی بعد جواب میکردی مشورت مھیحاال اول با آرتان -    
 .ارهی من بگم نھ نمی کھ ھر چچارهی آرتان بگھ،ی پارک رفتنھ دھیاووووه، حاال : ثنا    
 .می دنبالتون با ھم برمیایخب پس ما م-    
 .ی بام،ی ، پس ما منتظریاوک: ثنا    
 .یبابا-    
      

 
 ی الھی وسچی و منو ثنا از ھمی و خوش گذروندمی بودرونیاون روز تا نصفھ شب ب    

 می رو رسوندنای ثنا انکھی ، آخر شبم بعد امی و تک تک شونو سوارشدمیھم گذشت نکرد
 دنبال خونھ، البتھ خونھ می موند تا فرداش برشمی خونھ منو شبم آرشام پمیبا آرشام رفت
 بود و کی ساختمون شھی زدھمی و خوشگل تو طبقھ سبزرگ  آپارتمانھیخود آرشام 

 مرغ ی ولمی و ھمون جا بمونمی خونھ نخرگھی بھ آرشام اصرار کردم کھ دیلیمن خ
خالصھ بعد ....  می بخرمونیی دو تاقھی خونھ با سلھی دی پا داشت کھ اال و بال باھیآرشام 

 لیھ برج بھ ھمراه تمام وسایپنت ھاوس  ی توی متر٥٠٠ آپارتمان ھی می ھفتھ تونستھی
 ی مونده تا عروسی ھفتھ باقھی نی ، فقط مونده تو امی و جابھ جا کنمیخونھ رو بخر

 . کھ اونم امروز قراره انجام بشھمی کارت دعوتا و لباسمونو بدبیترت
 پشت رول نشستمو بھ طرف خونھ ی مدت طوالنھی باالخره بعد دمویلباسامو پوش    

 و میسی مھمونا رو پشت کارت دعوتا بنوی و اساممیآرشام حرکت کردم،قرار بود بر
 . بھشونمی خودمون بداروی سرھی یبعدشم برا

 و ی شلوار ورزشھیبا خارج شدنم از آسانسور با آرشام روبھ رو شده بودم کھ با     
....  زدم سالم دادم ی لبخنددنشیبا د. ... بود سادهی در وای شرت ھم رنگش جلویت

 زد و ھمون جور کھ بھ سمتم اومد و با گذاشتن دستش پشت یآرشامم متقابال لبخند
سالم از ماست خانم خوشگلھ، شماره :  گفتدکری متیکمرم منو بھ سمت خونھ ھدا

 بدم؟
 ؟ی تا االن بھ چند نفر شماره داد؟ی بلدزارمی چنیجان؟ تو ا-    
 .ادنی حسابشون از دستم در رفتھ از بس کھ زیدونی ما،یلی خدونمیاوووم، نم :آرشام    
 ؟ی چھ کارا کردگھیبھ بھ چشمم روشن، د-    
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:  کرد و گفتزیچشماشو ر.....  دمی خانم گلم چند بار بوسھیاووووم، خب : آرشام     
 .ی نداریاالنم دوست دارم اون کارو تکرار کنم، تو کھ مشکل

 کرده بودم با ھمون سرعت یطونی ھوس شیو بھ سمتم حرکت کرد، منم کھ حساب    
 آرشامو از پشت سرم دنی خنده و دویصدا.....  بھ سمت اتاق خواب رفتم میمورچھ ا

 در ی تخت با حالت تعجب ھمون جلوی اون ھمھ جعبھ رودنی از دی ولدمیشنیم
 دور کمرم حلقھ کردو چونشو شو بھم و از پشت دستدی آرشام رسنکھی تا اسادمیوا

 . کتفمیگذاشت رو
 ؟ی کم آوردی زودنی بھ ھم؟ی شده خانومیچ: آرشام    
 : گفتشویشونی با دست زد بھ پدی نگاه منو گرفت و بھ جعبھ ھا رسری مسی وقتیول    
 . از دست تو،ی کرددای کھ پزاممی بابا ، سوپرایا    
  آرشام؟نی چنایا:  گفتممرفتیھمون طور کھ بھ سمت جعبھ ھا م    
 ... . نشونیخودت باز کن بب: آرشام    
 دنی جلو و درشو برداشتم و از ددمی جعبھ رو کشنیبھ سمت تخت رفتم و بزرگتر    

 جعبھ درآوردم و یلباسو از تو....  شوکھ شدم ی اون جعبھ حسابیلباس عروس تو
 ساده بود و شیی دکلتھ کھ قسمت باالھی.... فوق العاده بود ..... مقابل خودم گرفتمش 

 ھی شده بود ، دامن لباس دو النی تزئزی ریدایروار کمربند کلفت از مھی کمرش با یرو
ھمون طور کھ با ....  یلی تور اکلھی الھی پارچھ براق و روش ھی از نیری زھیبود ، ال

م تو  زده خودمو پرت کردجانیشوق بھ لباس نگاه کردم بھ طرف آرشام رفتم و ھ
 . گونش زدمی بوسھ روھیبغلشو 

 خودتھ؟ چرا منو با خودت ی قھی قشنگھ، واقعا سلیلی آرشام عاشقتم ، خیواااااا-    
 ؟ینبرد
  خوشت اومده؟گم،یآروم باش دختر، حاال برات م: آرشام    
 .ھیآره عال-    
 .مینیَ رم ببزای چھی بقمیخب بر: آرشام     
 کھ با نوار و دی جفت کفش سفھی جعبھ رو باز کرد و ھیو بھ سمت تخت رفت و     
 بھ نمی ببنجای انی بشایب:  و گفتدی کشرونی شده بود و بنی تزئیی طالکی کوچونیپاپ

  نھ؟ای خورهیپات م
 توالت رفتم و روش نشستم ، آرشامم پامو بلند کرد و کفشو زی میبھ سمت صندل    

 . اندازه بودقایبھش پوشوند، دق
 چھ طوره؟: آرشام    
 .ھی آرشام ، عالھیعال: با شوق و ذوق رو کردم بعش و گفتم    
 اون جعبھ ھا ی جعبھ ھا رفت، توھی داشتھ باش و بھ سمت بقشویخب حاال بق: آرشام    

 و ،ی با مارک فرانسویشی کامل لوازم آرافی کھی ست اون کفش، تاج عروس، فیک
 دست کت ھی از جعبھ ھا رو باز کرد و گھی دی سرھیبعدشم .  باد بزن عروسم بودیحت
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 ست ھی و ی ، کفش مشکید، کراوات مشکی سفرھنی ، پیو شلوار خوش دوخت مشک
 . پولو از توش خارج کردفیکمربند و ک

 زم؟ی عزھی نظرت چدا،ی خرھی از بقنمیخب ا: آرشام    
کنشم نسبت بھ  کنم فقط تنھا وادی دونستم چھ کار بای زده بودم کھ نمجانیان قدر ھ    

 .  آرشام کاشتمی لبھای بود کھ روی بوسھ انایھمھ ا
 ؟یدی خریی رو خودت تنھانای دوست دارم آرشام ، ھمھ ایلیخ-    
 ... ی بخرم خانوملھی ھمش واست وسنھی ازمی جاشھیاگھ ھم: آرشام    
 ....  آرشام بگوگھیلوس نشو د-    
 از یکی ھمسر سنای ھمش کار دم،یر کدومو خودم نخچیخب نھ راستش ھ: آرشام    

 بزرگم یلی مزون خھی طراح لباسھ و سنای دوستامھ کھ ساکن فرانسس، راستش نیبھتر
 . خودش گرفتھی قھی خودش با سللمی وساھیداره بق

 دونست؟ی مزموی از کجا سای دوسشون دارم، راسیلی خن،یواقعا عال-    
 مانتو و کفشتم بھش گفتم، حاال برو زی عکس واسش فرستادم، سای سرھی: آرشام    

  تو تنت چھ طوره؟نمیبپوشش بب
 .َ توام کت شلوارتو بپوشرون،یباشھ، برو ب-    
      

 
 ی نصب شده روی قدنھی آیجلو....  دمی لباسو باال کشپیبا ھزار زور و زحمت ز    

 تق در اومد بعدشم آرشام ی کھ صداکردمی بودم و خودمو نگاه مسادهی وایواریکمد د
 بھ سمتش ومد،ی کھ چھ قدر بھش می اون کت شلوار خوش دوخت وارد شد، وایتو

 چھ طوره؟: رفتم و گفتم
 .شھی صبا، مثل ھمیفوق العاده شد:  تو چشمام بود گفترهیھمون جور کھ خ    
 .ی قشنگ شدیلی خودتم خگھیخجالتم نده د-    
 تا اری تر درش بعیحاال سر..... نھ مثل تو :  سرشونھ لختم زد و گفتی رویبوسھ ا    

 .کار دست خودمو خودت ندادم
 .منحرف:  بازوش کردمو گفتمی حوالھ یمشت    
 . بلند آرشام بودی خنده یکھ جوابم تنھا صدا    

   
 . نموندهیلی خگھی ، دادی بی بھ داماد زنگ بزنیتونیثنا جان م: صدف    
 . گفت و از اتاق خارج شدیباشھ اثنا     
 .یمثل ماه شد....  ی خودتو نگاه کنیتونیخب عروس خانم، حاال م: صدف    
 یلی خگفتی درست منھ،ی لبم بشی روی انداختم کھ باعث شد لبخندنھی آی توینگاھ    

 مھی تر کرده بود و بھ حالت نرهی درجھ تھی یقشنگ شده بودم، موھامو مثل دفعات قبل
 خوشم یلی فوق العاده شده بود، خودم کھ خشی شده بود، صورتمم کھ با آراشیآراباز 

 ناز شدم، البتھ خودشم با یلی کھ خگفتی و مرفتیصدقم م اومده بود ثنا ھم مدام قربون
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 نھی ثنا نگاھمو از آیبا صدا.  فوق العاده بودباشی زشی و آرای سرمھ ایاون ماکس
 ....گرفتم و بھ سمتش رفتم تا با کمکش شنلو تنم کنھ

 . آرشام منتظرتھیخواھر: ثنا    
 اون کت و ی کھ تودمی خارج شدم و آرشامو دشگاهی شنل از سالن آرادنیبعد از پوش    

 .شلوار فوق العادش گل بھ دست منتظرمھ
 یکمکم کرد کھ تو ازش گرفتم اونم دمویبا لبخند بھ سمتش رفتم و دستھ گل رز سف    
 .نمی بشنیماش
 مت؟ینی نظر ببھی کنار ما ی اون کاله شنلو بدیخوایخب عروس خانم نم: آرشام    
 .زمینچ، سورپر-    
 ؟یدی چھ طور تو منو د؟ی خانوممیداشت.... ِا : آرشام    
 .نمتی نبی شنل تن کنیخواستیخب م-    
 طونی شیا: آرشام    
 خوندم،ی تو چشماش منوی کاله شنلو داد عقب، برق تحسبھ سمتم خم شد و آروم    

 .ی آرشام کش شدشھ،یمثل ھم:  روش زد و گفت یدستمو باال آورد و بوسھ ا
 ....  ھارهیگی ملمی بردار داره فلمیزشتھ آرشام ، ف:  زدمو گفتمیلبخند    
 زای چنی االنم ام،ی رفتار کنی نده تا ما عادی دستورچیخودم بھش گفتم ھ: آرشام    
 .زمی عزگھی دھیعاد
 م؟یافتی راه بدنیحاال بانو اجازه م    
 .نی داراریبعلھ، اخت-    
 جاده چالوس بود و قرار بود ی توش برگذار بشھ توی کھ قرار بود عروسیباغ    
 .میری ھمون باغ عکسامونم بگی قسمت مخصوص توھی یتو

 بھ باغ، محو میه بود کھ برس ربع موندھی بھ کی نزدگفتیاون جور کھ آرشام م    
 :دمی ھراسون آرشامو شنی اطراف بودم کھ صداعتی طبیتماشا

 .... رهیگی خدا، ترمز نمای: آرشام    
 م؟یحاال چھ کار کن.....  آرشام؟ ی چیعنی: بھ سرعت بھ طرف برگشتم و گفتم    
آروم باش صبا ، کمربندتو :  بود گفتریآرشام ھمون طور کھ مدام با پدال ھا درگ    

 .نیی پامی بپردی ، بانیی پاارمی منویباز کن، سرعت ماش
 : گفتمی بلندی با صداشدنی میھمون جور کھ اشکام از گونھ ھام جار    
  ؟ی آخھ چھ جورشھ،یمگھ م    
 . کھ بھت گفتمو انجام بدهیبجنب صبا کار:  بلند آرشام بود کھ گفتی بار صدانیو ا    
 قفل شد،ی نمی کردم کھ کمربندو باز کنم ولی پام پرت کردمو سعنییدستھ گلمو بھ پا    

 .کرده بود
 شھی آرشام، باز نمشھینم:  ھق ھق رو کردم بھ آرشامو گفتمیبا صدا    
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  زل زده بودم کھ با سرعتینی رو بھ رو ھراسون بھ ماشونی بلند بوق کامیبا صدا    
 لحظھ جسم آرشامو کھ نی و در آخرشدی تر مکی و ھر لحظھ نزدومدیبھ سمتمون م

 .... بھ ھمنی گوش خراش برخورد دو ماشی بدن من قرار گرفت و صدایرو
      

 
 :آرتان    
 ری کھ سر بھ زی در ھم بھ شاکریچشممو از طرح رو بھ روم گرفتم و با ابرو ھا    
 ....  مبل نشستھ بود دوختمیرو
 . کھ ناقصھنیا-    
 . کردی میبا استرس تمام با گوشھ شالش باز....  حرفم فورا سرشو باال آورد نیبا ا    
 . مزاحمتون شدمنی اصال بھ خاطر ھمدونم،یجناب مھندس م.... بلھ ... َب  -    
بھ ....  اعصاب خوردمو داغون تر کرد فشی نسبت بھ وظای توجھی ھمھ بنیا    

 ھم با ترس از جاش بلند ی بلند شدم کھ شاکرمی صندلی از روتیانسرعت و با عصب
 . با گوشھ شالش شدی دوباره مشغول بازنیی رو بھ پایشد و با نگاھ

 باشھ، گفتم لی امروز تکمی برادی کار بانیمن گفتھ بودم کھ ا:  گفتمی بلندیبا صدا    
  نھ؟ای

بھ خدا ....مھندس ....ا جناب چر.... چ :  گفتی لرزونیھمون جور با ترس و صدا    
 ....  خبیول.... بود داری بشبویمن تموم د

 رو ی کردم تموم افکار مزاحم و خاطرات آزاردھنده ایچشمامو محکم بستم و سع    
 نتونستم خودمو کنترل میکھ بھ ذھنم ھجوم آورده بودن از ذھنم دور کنم ، برخالف سع

 : گفتمی بلندیکنم و با صدا
 چی انظبات ھی بیاز ھمون اولم گفتم کھ از کارمندا....  نکن خانم یبھونھ تراش-    

 : گفتمی گونھ اادی فریبھ سمت در اشاره کردمو با صدا.....  ادیخوشم نم
 .نیشما اخراج.....  رونیب    
 در ی انداخت ، چند لحظھ ای رد دستمو گرفت و بھ در نگاھی با ناباوریشاکر    

 : گفتزدی کھ تو لحنش موج می شد و بعد با عجزرهیر خسکوت بھ د
 . دارماجی کار احتنیمن بھ ا...... تو رو خدا مھندس -    
 بشنوم و عجز تو صداشو تونستمی کالفھ بودم کھ نمی بھ قدریعنی ، دمیشنی نمیول    

 ری رفتار و صحبتام نداشتم و مدام غرق اتفاقات اخی رویکنترل....  بدم صیتشخ
دوباره بھ در اشاره کردمو با ....  شدی ذھنم می و آشفتگیختگی کھ باعث بھم ردمشیم

 ی ھر جاای و ی کارطی محی بھ حال سابقھ نداشت توا کھ تی گونھ اادی بلند و فریصدا
 : رو مخاطب قرار دادمی بشھ شاکردهی ازم شنی اگھید

 .... رونیگفتم ب-    
....  دادم صی دستاش رو تشخفی رنگ از صورتش و لرزش خفدنیبھ وضوح پر    

 .... صداش پر بود از بغض و خواھش
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 .....  مھندسیآقا -    
 ....  نداشتیتی برام اھمیزی چچی ھگھی دیعنی مھم نبود، یول    
 .....  خانمرونیب-    
خص شد  مشکردی کھ با تعجب بھ ما نگاه مروانیھمون لحظھ در باز شد و قامت س    

 من بود ی عصبی نفس ھای برقرار شد و تنھا صدانمونی سکوت بیچند لحظھ ا.... 
 ....  بھ حرف اومدروانی سنکھی تا ادیرسیکھ بھ گوش م

 ؟ی راه انداختادیچرا داد و فر.....  شده آرتان؟ یچ-    
 ھامو با دو انگشت شصت و اشاره ماساژ دادم و خودمو قھی شقدموی کشیقینفس عم    
 : اشاره کردم و گفتمیبا دست بھ شاکر....  پرت کردم می صندلیرو
 رو ترک نجای انظباتو اخراج کردم کھ ظاھرا قصد نداره ای کارمند بھی فقط یچیھ-    
 .کنھ
برگشت و  روانی بود بھ سمت سستادهی اتاق ای کھ تا االن ساکت گوشھ یشاکر    

 :گفت
 .....  بودم و داداری بشبوی دکتر، من تموم دی آقانی بگی چھیتو رو خدا شما -    
 دستش ھی بود کامال وارد اتاق شد و با ستادهی چارچوب در ای کھ ھنوز توروانیس    

 ....  حرفشو قطع کردیدرو باز نگھ داشت و رو بھ شاکر
 .نی باشرونی خب خانم شما باریبس -    
      
 

 روانی از در خارج شد و سی آرومی انداخت و با قدم ھاروانی بھ سی نگاھیشاکر    
 : گفتشدی مکیبعد از بستن در ھمون طور کھ بھ من نزد

تو ...... ھمھ کارمندا پشت در اتاقت جمع شده بودن ..... معلوم ھست چتھ تو پسر؟     
 .....  دارهاجی کار احتنی دختر چقدر بھ انی ایدونیکھ م
.....  ستی دست خودم نگھی کارام دروان،یکالفم س:  دستام گرفتم و گفتمنیسرمو ب    
 باور کنم کھ تونمیھنوزم نم.....  شمی موونھی دنمیبی صبا رو تو اون حال و روز میوقت

 .... آرشام رفتھ
 ازیتو ن بھ ی از ھر کسشتری صبا االن بی ولکنمی آرتان، درکت مدونمیم:  روانیس    

 صبا تی وضعی سخت ولیلی ھممون سخت بود خیاون اتفاق برا.....  مرد ھیداره، بھ 
 کھ نییاالن فقط تو و ثنا....  ازش گرفت زشوی ھمھ چی اون تصادف لعنتکنھ،یفرق م

 ....  برگردهی کنھ و دوباره بھ زندگش تا فرامونی بھش کمک کننیتونیم
 کھ دو ماه ی بھ کستونستمی می چھ جوری ولدونستمی حرفا رو منی تمام ادونستمیم    

 ....  مرده نداشتھ کمک کنمھی با ی فرقچیتموم ھ
 ، اگھ نفس کنھی مھی نھ گرزنھ،ی نھ حرف مشھ،ی صبا داره نابود مروان،ی ستونمینم-    

از ....  با ثنا حرف نزده ی کلمم حتھیدو ماھھ .....  کنمینکشھ بھ زنده بودنشم شک م
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 روانی بود کھ برام مونده بود سی کرده، آرشام تنھا کسوونمی نبود آرشام داون طرف
.... 
.....  و کارمندا روانی سینھ جلو.....  شکستمی مدی نبای ولکردیبغض داشت خفم م    

 ھی گاه زنش، تکھی گاه باشھ، تکھی کھ تکشکستی مدی کھ االن نبایمن مرد بودم، مرد
 ی کھ رفت و داغ بزرگی گاھم بوده ، برادرھی کھ تا االن تکیگاه زن برادرش ، برادر

رفت و ....  برگردوندو خودش رفتی کھ منو بھ زندگیررو تو دل ھمھ گذاشت ، براد
 شھی کھ صباش کھ عشقش داره داغون مدی کھ ھمھ رو داغون کرد ، رفت و نفھمدینفھم

 ....  گاه خودشھی ، مرد خودش ، تکخوادی، کھ صباش فقط و فقط آرشام خودشو م
 بود کھ روانی سنی سکوت کھ باعث غرق شدنم در گذشتھ شد باالخره ایبعد از مدت    

 :سکوتو شکست
 اتفاق براش داشتھ نی کھ ای شکگفتی صحبت کردم ، میاسریامروز با دکتر  -    

 کنھ و خودشو سبک ھی کھ گرمی متقاعدش کندی بای بشھ ولینجوریباعث شده کھ صبا ا
 نیامروزم بھ خاطر ھم....  حواسش پرت بشھ دی بشھ ، بای حرف بزنھ تا خالدیباکنھ، 

 بھتر دی کھ شاگفتی مزدمی کھ با دکتر حرف مروز رو بدم، امی خبرھی تا نجایاومدم ا
 . باشھی بستری روانشگاهی مدت تو آساھیباشھ 

 ....  انداختمروانی بھ سیبا تعجب نگاھ    
  است؟وونھیمگھ صبا د.....  روان؟ی سیگی می داریچ-    
 برنامھ دی تحت نظر باشھ بادی باشگاهیتو آسا.... نھ آرتان ، اشتباه نکن : روانیس    

 مراقبش توننی مطمئن باش اونا بھتر از تو مگھ،ی دزی منظم باشھ و ھزار تا چشییدارو
 بھ یبزرگ بی کھ چھ آسمیدونی خودش بھتره ، ھممون خوب می براینجوریا.... باشن 

 .... روح و روان صبا وارد شده
 ی سر روح و روان صبا اومده ولیی کھ چھ بالدونمی شده، می کھ چدونمیآره م    
ثنا .....  نمی ببی روانشگاهی آسای رو قبول کنم، کھ صبا رو تویزی چنی ھمچتونستمینم

 .... شھیداغون م
 موھام زدم و طول و عرض اتاقو ی توی بلند شدم و چنگمی صندلیکالفھ از رو    
 .... کردمی میط

 .....  رو کنمی کارنی ھمچھی تونمی نمروان،ی ستونمینم-    
 ....  از مبل گرفت و بھ جلو خم شدشوی تکروانیس    
 .... آخھ -    
 .... بھ سمتش برگشتم و نذاشتم حرفشو کامل کنھ    
 ی حرفگھی کس دچی موضوعم با ھنی نگو، درباره ایچی ھروانی سکنمیخواھش م-    

 نزن ، خصوصا ثنا، باشھ؟
 ....  دادھی مبل تکیدوباره بھ حالت قبلش برگشت و بھ پشت    
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 صبا دغون تیوضع.....  بھ نفعشھ نی فکر کن اشتری بکمی ی ولی تو بگیھر چ -    
 دی صبا بام،ی خراب کنزوی ھمھ چی با سھل انگاردی نبام،ینیبی کھ منو تو مھیزیتر از چ
 ....  برگردهیبھ زندگ

 ....  من مطمئنمارهیثنا طاقت نم....  ؟ی آخھ چھ جوری ولگفتی راست مرونیس    
 از یی رو بھ روم و تابلوواری بھ دی حرفچی ھینفسمو تو ھوا فوت کردم و ب    

 دی باتی موقعنی ای توی کھ واقعا چھ کارکردمی فکر منی شدم و بھ ارهی خانوسیاق
 بھ شونم وارد کرد بھ خودم اومدم و نگاھمو بھ روانی کھ سیبا ضربھ ا..... انجام بدم 

 .... رفتی میخروج  دوختم کھ داشت بھ سمت درروانیس
 یراس....  فقط خوب بھ حرفام فکر کن آرتان شھ،ی درست مینگران نباش، ھمھ چ-    

 یلی کھ مثال من خگمی مینگران نباش جور.....  کھ برگرده سر کارش گمی میبھ شاکر
 .نمتیبیبعدا م..... اصرار کردم 

      
 عوض می رو فرشی ھایی درو باز کردمو وارد خونھ شدم ، کفشامو با دمپادیبا کل    

 از ھمون راھرو ثنا رو صدا زدم کھ صداش از آشپزخونھ یشگیکردمو بھ عادت ھم
 .دیبھ گوشم رس

 .تو آشپزخونم آرتان -    
بھ ....  کھ مشغول گرفتن آب پرتقال بود دمیآشپزخونھ رفتم و ثنا رو دبھ سمت     

 ....  موھاش نشوندمی رویسمتش رفتم و بوسھ ا
 حالش چھ طوره؟-    
 : گفتی مملوء از ناراحتیبھ سمتم برگشت و خودشو تو آغوشم جا داد و با لحن    
دلم براش کبابھ ....  نخورده یچیاز صبح تا االن ھ.....  مثل قبل ،یھمون جور    

 یچی ھگھی براش کنم ، دی کارچی ھتونمی نمنمویبیآرتان، دارم ذره ذره آب شدنشو م
 ..... نمی ببینجوری کار کنم آرتان، تحمل ندارم صبا رو ایچ..... ازش نمونده 

 ھی ی کنم، کاش کھ ھمھ چی کارتونستمی کاش مھ،ی کھ راه حل چدونستمیکاش م    
 و رنج و ی دو ماه دلتنگی بھ اندازه ی طوالنیلی خ،ی کابوس طوالنھیخواب بود، 

 ، درست مثل روز اول ، شدی درست می ھمھ چمیشدی از خواب بلند میعذاب و بعد وقت
 ی اگھی خودم بھتر از ھر کس دیول.... م ی بودگھیآرشام زنده بود و ھمھ کنار ھمد

 کنار تی با واقعدی باشھ و باتونھینم ی اگھی دزی چی واھدی امھی بھ جز نای کھ ادونمیم
 ....میایب

 شھی درست مزم،ینگران نباش عز:  ثنا زدمو گفتمی گونھ ی روی اگھی دیبوسھ     
 بده من براش ی چھیحاال .....  بھش حق بده ده،ی دبی از ھمھ ما آسشتریاون ب..... 

 .... نھای بھ خوردش بدم ی چھی تونمی منمیببرم بب
 رو کھ ثنا آماده کرده بود بھ دست گرفتمو بھ سمت اتاق صبا بھ راه افتادم ی اینیس    

 در اتاقو باز کردمو وارد شدم ی جوابدنی بدون شنشھی بھ در زدمو مثل ھمیتقھ ا..... 
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 مدت بارھا خونده بود مرور نی رو کھ ای گوشھ تخت نشستھ بودو کتابشھیمثل ھم.... 
 . جا بودم کھ من اونر انگار نھ انگاکرد،یم

 .... صبا-    
 کتاب بھم انداخت ی از باالیی از روح و احساس نگاه گذرای سردو خالیبا چشم ھا    

 . برگشتیو بعد بھ ھمون حالت قبل
 نگاھش تا عمق وجودم نفوذ کرد و تنم ی دختر کھ سرمانی من چھ گذشتھ بھ ایخدا    

 .... تر دخنی آرشام با دل ایچھ کرد.... و بھ لرزه درآورد 
 کنار تخت گذاشتمو خودمم کنارش ی عسلی غذا رو روینیبھ سمت تختش رفتم و س    
 ....  تخت نشستمیرو
 بخور، بھ خدا ثنا دق کرد ی چھی صبا، نگاه نکن، حداقل ی بھ من نگاه کنیخواینم-    

 .... یاز بس تو خودت
 ....  عذاب آور صبا بودی توجھی و بیاما باز ھم جوابم تنھا سکوت و خاموش    
 کھ ی و پژمردش و نگاھدهی بھ صورت رنگ پریکتابو از دستش گرفتم و نگاھ    

 انداختم کردیحاال کنج اتاقو نشونھ گرفتھ بود و از ھر گونھ نگاه کردن بھ من اجتناب م
 از اعصاب ی کھ ناشی بلندی خارج کردمو با صدای بازدم طوالنھینفسمو با .... 

 : دادمامھ بود ادریز و اتفاقات اخمتشنج امرو
 گردهی برنمگھیآرشام رفتھ و د.....  ، بفھم صبا بفھم کھ آرشام رفتھ کنمیخواھش م-    

 .... گردهی برنمگھیاو د....  وقت چیھ.... 
 از در خارج نکھی قبل ای تخت بلند شدمو چند قدم بھ سمت در برداشتم ولیاز رو    

 .... بشم دوباره بھ سمتش برگشتم
.... آره صبا ، آرشام مرده .....  کھ آرشام مرده ی قبول کنیخوای چرا نمیِد لعنت-    

 ....  وقتچی ھگرده،ی برنمگھیاون مرده و د.... مرده 
 کھ از بھت و یی بھ موھام زدم و نگاھمو بھ ثنا کھ حاال با چشم ھایکالفھ چنگ    

 نی نگاھم کنھ، ای جورنیحق داشت ا....  دوختم کردیتعجب درشت شده بود نگاھم م
 ییزھای اونم با چد،یشنی بلند منو خصوصا در برابر صبا می بود کھ صدای بارنیاول

 .... کھ گفتھ بودم
      

 
ثنا ھم از خواب .  شدم زی خمی تخت نی ، رودی کھ بھ گوشم رسی بلندغی جیبا صدا    

 ی از رورھنمویپ....  دی صبا بھ گوشم رس بلندغی جیبلند شده بود ، دوباره صدا
 بدون در زدن درو دموی چنگ زدمو با عجلھ بھ سمت اتاق صبا دوشیزآرای میصندل

 ی تخت نشستھ بود و دستشو رویزد روی کھ نفس نفس میصبا در حال. باز کردم
 و خودم رفتمو کنار سھیگلوش گذاشتھ بود، با دست بھ ثنا اشاره کردم کھ ھمون جا وا

 چی مدت بدون ھنیصبا ھم بر خالف ا. ا رو تخت نشستم و در آغوش گرفتمشصب
لرزش بدنش و خس خس نفس ھاشو حس ....  بچھ بھ آغوشم پناه آورد ھی مثل یممانعت
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 تشی بار وضعنی ای کنھ و نفس بکشھ ولھی گرتونستی نمشھیبازم مثل ھم ، کردمیم
 ی ثنا ھم ھمون جور با حالتشد،ی بدتر بود، صورتش کبود شده بود نفسش آزاد نمیلیخ

 در تنفس داشت ی سعی افتاده در خشکی نظاره گر خواھرش بود کھ مثل ماھونیگر
 ی انگار بی آزاد بشھ ولشید راه تنفسی تا شادادمیکمرشو ماساژ م.....  تونستی نمیول
 .... بوددهیفا

تت کبود شده  بگو ، صوری چھی کن، صبا ھیگر.....  صبا ویبشکن اون بغض لعنت-    
 ....  کن صباھیگر.....  کنھی گریِد لعنت...... 

تند .....  کنھ ھی بود تا بغض دو ماھھ صبا شکستھ بشھ و گری تلنگر کافنیانگار ھم    
 ھوا داشت و ھمزمان اشک ھاش بودن کھ ژنی اکسدنی در بلعی و سعدیکشیتند نفس م

 ھی ھق ھق گرونی لرزونش بود کھ میو بعد صدا.....  شدی می گونھ ھاش جاریرو
 .... دیرسیھاش بھ گوش م

سرد ..... بدنش سرد ..... خودش بود .... خو ...... تان ... آر .....  دمشید....  ید -    
ُم ..... آرشام ..... بود ....  یخون... خو ... صورتش .....  دیکشینفس نم..... َن.... بود 
....  آرشام مرده بود.... آرشام ، آرتان ..... مرده بود.... آرشام من ..... مرده بود .... 
 آرشامم مرد.... جون داد .... من .... تو بغل .... تو 
 ....  در آروم کردنش داشتمیکمرشو ماساژ دادمو سع    
 .... م باش صبا ، آروزمیآروم باش عز.... شششش -    

   
 ی کھ بھ صبا وارد شد و ھمش بھ خاطر کابوس اون تصادف لعنتیبعد از اون شک    

 گھی ھم دیبعد مدت کوتاھ.....  زدی حرف منکھیبود ، حال صبا بھتر شده بود، حداقل ا
 ی خونھ ھی منو ثنا ی توجھ بھ اصرارھای کنھ و بی من و ثنا زندگشیحاضر نشد پ

 جز قبول خواستش ی ما ھم چاره اکنھ، یاست کھ تنھا زندگ و خودی خرکیکوچ
 ..... مینداشت

    
 :صبا    
 بھ مای رو روشن کنم مستقی برقنکھی وارد خونھ شدمو ھمون جور بدون ایبا کالفگ    

 .....کردم play  رویشگیسمت دستگاه پخش رفتم و آھنگ ھم
  کنھیگر    
 یتونیتو م    
 یمونی اون نمشیپ    
  رفتھ بسھ تمومش کنگھیاون د    
  کنھیگر    
 تھ خطھ    
 عشق تو    
  رفتھگھید    
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  نشستھ تمومش کنگھی دیکیتو دلت     
 نجای انیچشم بھ راه نش    
  تنھاگھی دیمونیم    
  خونھادی اون نمگھی نکن دھیگر    
  از اونگھیدست بکش د    
  دل داغونیطفلک    
 دونھیکر نکن حالتو م خوشھ فگھیاون د    
 یمونیتنھا م    
 یدونی منویآخھ ا    
 شھی نمدایمثل اون، پ    
 زهیریاشکات م    
 زهیآخھ اون، واست عز    
 شھی قلبتھ ھمیتو    
 یفتی مادشی    
 رهیگی مشیدلت آت    
 شتی کاش برگرده پیگیم    
 ی نداریراھ    
 یاری طاقت بدیتو با    
 شھی نمیدونیآخھ م    
  کنھیگر    
 یتونیتو م    
 یمونی اون، نمشیپ    
  رفتھ بسھ تمومش کنگھیاون د    
  کنھیگر    
 تھ خطھ    
 عشق تو    
  رفتھگھید    
 تو دلت    
  نشستھ تمومش کنگھی دیکی    

 "" یی پاشایمرتض/  کن ھیگر    "" 
لباسامو .... افتادم دو تا قرص خواب آور خوردمو بھ سمت اتاق خواب بھ راه     

 .... درآوردمو ھمون جور بدون لباس خودمو پرت کردم رو تخت
 قفسھ ی دستمو روھی....  شدم زی خمی تخت نی رودمی کھ کشی بلندغیھمراه با ج    
 ھی برداشتم و ی پاتختی آب روگھی گذاشتم و با دست درفتی منیی کھ تند تند باال پانمیس

 یشگیدوباره کابوس ھم....  سالھ کھ خواب آروم نداشتم ھی ،یلعنت....  دمینفس سر کش
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 ، پا شدمو کردمی و حس مدنیلغزی کمرم می روادیاز ترس ز  کھی عرقیدونھ ھا..... 
 دای کھ بھ خونھ راه پیباد خنک....  بازش کردم ستادموی پنجره بزرگ اتاق ایرو بھ رو

 سالھ ھی کھ یشی آتی شعلھ ھا پنجره رو نبستم تای شد ولانمیکرد باعث لرزش بدن عر
 ....  آروم تر بشنیتموم وجودمو سوزونده کم

 آروم شدم و بعد بھ تختم برگشتم و چراغ ی تا کمسادمی ھمون جا وای اقھیچند دق    
 ، دستمو دادیخوابو روشن کردم ، نگاھم بھ ساعت افتاد کھ چھار صبح رو نشون م

 ھی کھ ی شدم بھ عکسرهیرداشتم و خ قاب عکس رو بگھی دیدراز کردم و از پاتخت
 . شبانمی اول کابوس ھاتی شده بھ شخصلیسالھ تبد

 معرفت یب.... ؟ی اصال چرا خوب نباش،یھھ، معلومھ کھ خوب....  آرشام؟ یخوب-    
 منو تنھا مونی کھ درست روز عروسی از من دوست داشتشتری قدر بنی خانوادتو ایعنی

مگھ خودت بھم قول ....  یلی آرشام، خی معرفتی بیلیخ....  ششون؟ی پی و رفتیگذاشت
 وفا؟ ی بی مگھ خودت قول نداده بود؟ھان؟ی نذارام وقت تنھچی ھگھی کھ دینداده بود

 کھ یستیچرا ن....  ؟ی کھ آرومم کنیستیچرا ن....  ؟یستی االن ، چرا نییپس کجا.... 
 تو آغوش تو آروم نمیبی کابوس می کھ وقتیستیچرا ن....  زم؟ی اشک نرگھی دیبگ
 ی ، پچ پچادمی برھگیخستھ شدم آرشام ، د....  ؟یچرا آرشام؟ چرا لعنت....  رم؟یبگ

 قدر بد قدم بودم کھ اون ھمھ بال سرمون اومد، اول نی اگنی کھ مشنومیمردمو م
 ینداختیاگھ خودتو نم...  یآخھ چرا اون کارو کرد.... تصادف من بعدشم کھ رفتن تو 

 ....یلی آرشام خی خودخواھیلی خدم،یکشی ھمھ زجر نمنی رفتھ بودم و اروم االن من
....  ؟یخداااااااا آخھ چرا منو با آرشام نبرد: دمی نالکردمیھمون طور کھ ھق ھق م    

 یدونستیتو کھ م....  ؟ی نگھم داشتی چی براگھی ددم،ی کھ کشیبسم نبود اون ھمھ زجر
تو .....  نداره یی بدون آرشام معنامی زندگیدونستیتو کھ م.....  تونمیمن بدون آرشام نم

 بھ ی بنده اھی ھست کھ ادتیاصال ....  ؟ینیبی اصال منو مایخدا.... ااا خدایدونستیکھ م
 چرا صدامو ؟ینیبیَ با توام ، چرا منو نمایخدا....  ھست؟ ای دننیاسم صبا تو ا

 روزم ھی ی نذاشتی قدر بد بودم کھ حتنی اینعی ایخدا....  ؟یبری چرا منو نم؟یشنوینم
 ایخدا....  منھ ی آرشام تموم و کمال برانم روز حس کھی ی نذاشتیکنارش باشم کھ حت

 .... دمی برگھی دکشم،ی نمگھید
بستھ ....  رفتم فمی و کالفھ قاب عکسو پرت کردم رو تخت و بھ سمت کیعصب    
قبلنا کھ بھ خاطر رفتن ....  دونشو روشن کردم ھی بلکمو درآوردم و تانی کاپگاریس

 تا سال قبل ترکش کرده بودم کھ ی ولکردمی داغون بودم ازش استفاده میلی خنایمامان ا
 شونھ یشنلمو رو....  بھ استفاده ازش شدم مجبور  فشار روم دوبارهنھمھیبھ لطف ا

 دمیکشی مگاریح س صبشی بھ گرگ و مرهی بالکن و خی انداختم و رفتم توانمی عریھا
....  فراموش کنم کردمی می دود خارج شده از دھنم و سعی بھ حلقھ ھاشدمی مرهیخ.... 

 شی بھ آتودمو کھ تموم وجی آرشامو داشتم، فراموش کنم عشقیفراموش کنم کھ روز
 رو یی گرماشدی مگھ مشد،ی نتونستم مگھ می فراموش کنم ھمھ خاطراتو ولکشونھ،یم

 کھ کنارش ی انتھامو وقتی آرامش بتونستمیکھ تو آغوشش داشت فراموش کنم، مگھ م
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 نھ، آروم نشدم، ی خودمو آروم کنم ولخواستمیمثال م....  شدیبودم فراموش کنم ، نھ نم
 رو بھ ابونی تو دستمو پرت کردم تو خگاریکھ آروم نبودم ، س  وقت بودیلیاصال خ

 یشنلو درآوردمو رفتم تو حموم و آب سردو باز کردم، ب ....روم و بھ اتاق برگشتم 
 از التھاب کمی دی تا شاستادمی دوش واری آب زی سردای نی فروردی ھوایتوجھ بھ سرد

 ی با احساس کرختی موندم ولیق تو ھمون حالت بای چھ مدتدونمی کم بشھ ، نممیدرون
مغزم قفل کرده بود ، ....  وان نشستم ی دوش کنار اومدمو گوشھ ریکھ داشتم از ز

 واری شده بودم بھ درهی وان نشستھ بودمو خیکنترل حرکاتم دست خودم نبود ، گوشھ 
 ،یی راه رھانیخودش بود بھتر....  توجھمو جلب کرد غیرو بھ روم کھ درخشش ت

اگھ خدا ....  کشمی کھ میی از تموم زجرھاییرھا....  و تموم کابوسام ای دننیا  ازییرھا
 لرزون بھ سمتش حرکت کردمو از ی با قدم ھاکردم،ی اقدام مدی خودم بابردیمنو نم

 چشمم گرفتم، دستام ی جلوغوی خودم برگشتمو تھیدوباره بھ جا اول.... قفسھ برداشتمش 
 یول....  رو نداشتم ی زندگنی تحمل اگھی دکردم،یم  تمومشدی بای ولدیلرزیبھ شدت م

 خودمو دیبا....  انجامش بدم دی فکر کنم، بایبھ کس دینھ نبا.... مھتا؟ ....  ؟یثنا چ
 ری ناپذی تمومیاز کابوس ھا....  یی ھمھ تنھانی خستھ شدم از اگھید.... خالص کنم 

 دستم دیبا سوزش شد....  ستم تر کردم و چشمامو بکی نزدغویت....  کشمی نمگھید.... 
 ی ، ولزدی مرونی ازش بیدی شدم بھ دستم کھ خون شدرهیچشمامو باز کردمو خ

 ھی غی دستم تدی بھ خاطر لرزش شددم،ی نکشخواستمی کھ میی جاغویمطمئن بودم کھ ت
 یدگی ھمھ خونم بھ خاطر برنی بود و ادهی برموی رگ اصلیی از قسمت باالعی وسھیناح
 اون ھمھ خون بھ لرزه دراومد و تازه دنیتموم تنم از د.... قسمت بود   اونیرگایمو

 انداختم و با رخوت از جام بلند نی رو بھ زمغی ، تکردمیاشتم چھ کار ممتوجھ شدم کھ د
 کم کنم و از یزی دوش آب سرد کھ ھنوز باز بود بردم تا از خونرریشدم، دستمو ز

اتاق بودو برداشتم و محکم دور دستم بستم   کاناپھ تویحموم خارج شدم، شالمو کھ رو
 ی بدون ضد عفونقشی عمیدگیھ بھ بر بدون توجی داشت ولازی نھیدستم بھ بخ.... 

 ....  نزنھرونیکردن با دو تا باند محکم بستم تا خونش ب
 خفقان آور خونھ رو ھم تحمل کنم، ی فضاتونستمی نمیحالم اصال خوب نبود ول    

 ، بھ طرف دادی ھال انداختم کھ شش صبح رو نشون می تویواری بھ ساعت دینگاھ
 درآوردمو یواری کمد دی رو از توی ای مشکیاتاقم رفتم و مانتو شلوار و مقعنھ 

 . شدمج از خونھ خارفمی و بعد از برداشتن کدمیپوش
      
 ی پارک کردمو بدون توجھ بھ سالم و احوال پرسمارستانی بنگی پارکی تونویماش    
 شده بود دی شدیلیتم ، سوزش دستم خ بھ اتاقم رفمای مستقگھی دی پرستارا و پزشکایھا

 شھی زده بود ، دستامم سرد سرد بود ، فشارم مثل ھمرونیو خونش از دو تا باند ب
 تق تق در ی بودمو چشمامو بستھ بودم کھ صداگذاشتھ زی میسرمو رو.... افتاده بود 
 .اتاق اومد



 136 

 کھ در با شدت باز شد و مھتا وارد شد؛ بعد از د،یی گفتم بفرمای جونی بیبا صدا    
 حوصلھ ی حتگھی من دی من باشھ ولشیرفتن آرشام دوباره برگشتھ بود تھران تا مثال پ

 ی حتدادمی نمیتی اھمزی چچی کس و ھچی بھ ھگھی وقت بود کھ دیلی خودمم نداشتم، خی
 ... مھتا و ثنا

 ....  شدکی نزدزمی بھ می آروم بھ اوضاع آشفتم انداخت و بھیبا تعجب نگاھ    
 ؟ینسادی صدات زدم وای صبا؟ چرا تو راھرو ھر چیخوب -    
 زی می مبل جلوی بھش کھ حاال روی بلند کردمو نگاھزی می سرمو از رویبھ آروم    

 : زدم و گفتمیپوزخند.... نشستھ بود انداختم
 شی پی مشکلمارای بیبرا....  یدونی می بھتر از ھر کسنوی تو کھ استم،ینھ خوب ن-    

 اومده؟
 رو مداوا کنھ؟ مارای بخوادی چھ طور مھی جورنی دکتر کھ خودش حالش اھی: مھتا    
  نھ؟ی نخوردیچی تا حاال ھروزی ؟ البد از ددهی قدر رنگت پرنیچرا ا.... 
 : فرستادمو گفتمرونیکالفھ بازدممو بھ شدت بھ ب    
 بشھ؟ ی کھ چیکنی منو چک می غذایایبس کن مھتا، مثل مامان بزرگا ھر روز م-    

 نی ارزش تری جونمم فعال بست،ی واسم مھم نیچی ھگھی دی باور کنیخوایچرا نم.... 
 . کھ دارمھیزیچ

 ....  کارم ،رو بھ روم، نشستزی می اومدو روکمینزد    
 ی شد؟یدی دنھیاصال خودتو تو آ....  ؟یکنی می جورنی دل من ، چرا ازیآخھ عز-    

 .پوست استخون
 گوشم پر گھی مھتا سکوت کنم، دی تکراری ھاحتی دادم کھ در برابر نصحیترج    

 بلند شدم و بھ می صندلی توجھ بھ مھتا از رویب....  مورد ی بیای نگراننیشده بود از ا
 راه نی بخش ، بھتری گوشھ اتاق رفتم تا روپوشمو بپوشمو برم تویسمت چوب لباس

 کھ مانتومو درآوردم مھتا نیھم....  بود نی ھمیر تکرای ھاحتی نصنی فرار از ایبرا
 : گفتکردیبھ سرعت اومد طرفمو دستمو گرفت و ھمون جور کھ با تعجب نگاش م

  صبا؟ھی چنیا-    
باند اصال حواسم نبود االنم کھ خونش از ....  دلم بذارم ی کجانوی من حاال ایخدا    

 .دی رو فھمی ، مھتا ھمھ چرونیزده ب
 .دمی برست،ی نی خاصزیچ-    
 نشوند و باند از دور دستم ماری تخت بیمھتا شونھ ھامو گرفت و منو بھ زور رو    

 :باز کرد و گفت
 رو ی بزرگنی زخم بھ انی و ای سرت خودت دکترریخ....  صبا؟ یتو چھ کار کرد    

 ؟یدی بری دستتو چھ جورینجای انمیاصال بب....  ؟ی ولش کردھیبدون بخ
 : گفتی سکوت و نگاه کردن بھ زخمم با ناباوریو بعد از کم    

 ....نکنھ... َن     .... 
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  تو ذھنشھی کھ چدونستمیسرمو تکون دادمو نذاشتم کھ حرفشو کامل کنھ، خوب م    
.... 
 تو ی کھ حتینیبی میم ول خودمو خالص کنخواستمیم....  یآره درست حدس زد-    

 ..... خطا رفترمیمردنم شانس ندارم، ت
 دستمو ول کرد و شونھ ھامو گرفت و ھمون جور کھ بھ شدت تکونشون یعصب    

 : گفتی بلندی با صدادادیم
 ی تو چھ فکری روانوونھید.....  ؟ی کنی خودکشیخواستیتو م... تو .... صبا  -    

 صبا اصال بھ ی عقلی بیلیخ....  ھان؟ ی رو کردی کارنی کھ ھمچی خودت کردشیپ
 نی خودت و ما ھمچی چرا با زندگیِد لعنت.... آرتان .... ثنا ....  من ؟ی فکر کردھیبق
 صبا ی خودخواھیلیخ....  شد؟ی می چومدی سرت مییبال ھی اگھ یدونیتو م....  ؟یکنیم

 ی دارشمی جورنیحمق تو ھم ای وونھیآخھ د....  ؟یکنی فکر مھی تو اصال بھ بق،یلی، خ
  بود؟ ھان؟ی چگھی کارت دنی ایفتیپس م

 ی سرھی ھر روز نی حالمو درک کنھ و بدتر از اتونستی کس نمچی کھ ھنیاز ا    
 کھ تو نی خونم بھ جوش اومد بدون توجھ بھ ادادنی ملمی خود تحوی بیحتاینص

 تخت بلند شدم و رو بھ ی از روکنمی کھ دارم با مھتا صحبت منی اای و مارستانمیب
 :و بدون وقفھ بھ حرف زدن  بلندی شروع کردم با صداسادموی مھتا وایرو
 شانس آوردم کھ تو یلی ، االنم واقعا خوونمی من د،یآره مھتا تو حق دار-    

 تو اصال شد،ی موونھی من بود تا االن دی جامی اگھی ، ھر کس دستمی نمارستانیت
 سالھ تمومھ کھ ھی.... ؟ی بدوندی بای چی برایدونی نھ نمکشم؟ی می من چھ زجریدونیم

 برام ی ھر شب و ھر شب اون تصادف لعنتھ سالھ تمومھ کھی نم،یبیدارم کابوس م
 لباس عروسم غرق در خون آرشام جلو ری سالھ تمومھ کھ ھر شب تصوھیتکرار شده، 

 ی کردم کھ ھر کسیگ کھ چھ گناه بزرکنمی فکر منی سال تمومھ دارم بھ اھی.... چشممھ 
 دادم،ینا انجام می زودتر از ایلی خدی کارم بانیا.....  داشتمو از دست دادم ایرو کھ تو دن

ھمون لحظھ .... ُ آرشام تو بغلم جون داد منم مردم یھمون لحظھ ا.... ُمنم مردم مھتا 
ردم ُ مھتا؟ من میفھمیم....  کھ بدن آرشاممو گذاشتن تو خاک منم باھاش دفن شدم یا

 ن؟یفھمیم.....  آرشامم شی برم پخوامی برم، مخوامی من ما،ی لعنتنیکنیچرا ولم نم.... 
 جا نی جرئت داشتم اشتری بکمی فقط کمیاالنم اگھ ....  آرشامم شی برم پخوامیمن م.... 

 .... نبودم
 ی گونھ ھام جاری روی در پی و قطرات اشک پومدی نفسم باال نمگھی دای آخرنیا    

 .... شدنیم
 منو مجبور بھ نشستن کرد و خودشم کنارم ختیریمھتا کھ ھمزمان با من اشک م    

تو ھنوز ثنا ....  حرفارو نیقربونت برم نزن ا: نشستو سرمو درآغوش گرفت و گفت
 ....ی کنی زندگیتونی ، می جوون،یرو دار
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فقط لحظھ ....  خوامی بدون آرشامو نمی ، زندگخوامینم... بس کن مھتا، بس کن -    
 کھ جسمم مثل نھی تنھا آرزوم اگھی درم،ی رحم می بیای دننی از ای کھ ککنمی میشمار

 ...  برم مھتاخوامیمن م.... رهیروحم بم
 ارهی رو بھی تا جعبھ کمک ھا اولرفتیمھتا ھمون طور کھ بھ سمت گوشھ اتاق م    

 کھ تو خودتو ستی نیبھ خدا آرشامم راض....  حرفا رو نزن نیتو رو خدا صبا ا: گفت
 ی کنی زندگی تا بتونی صبا، فراموش کنی فراموش کندیتو با....  ی ھمھ زجر بدنیا

.... 
 کنارم بود می تو تموم لحظات سختنکھی کھ با وجود ای بھ مھتا، بھ کسگفتمی میچ    
 گھی نداره، کھ دیی من معنای برای زندگگھی درکم کنھ کھ دتونستی ھنوزم نمیول

 وقتھ روح از بدنم یلی کھ خی منی منھ، برای اتفاق ممکن برانی عذاب آور تریزندگ
 .... دنھیجدا شده و در حال زجر کش

  و پانسمان دستم شدھیسکوت کردمو نگاھمو بھ مھتا دوختم کھ با دقت مشغول بخ    
.... 
      

 
 لمی برداشتم و بھ صفحھ موباتوری مانی نگاھمو از رولمی زنگ موبایبا صدا    

 ... با لمس قسمت سبز رنگ تماس برقرار شدداد،یانداختم کھ عکس ثنا رو نشون م
 بلھ؟-    
مگھ قرار ....  ساعتھ جلو در آپارتمانتمھی ییمعلوم ھست تو کجا.... بلھ و بال : ثنا    

  خونھ؟یاینبود امروز زود ب
 .... مارستانمیا، ھنوز ب رفت ثنادمی-    
 صبا دعا کن دستم بھت نرسھ کھ خودم خفت یوا.....  مارستانی ؟ بییییییییییچ: ثنا    

 .... بجنبا،یینجای اگھی ربع دھی تا کنم،یم
 . گفت و تماسو قطع کردنویا    
....  رفتم و بعد از برداشتنش از اتاقم خارج شدم فمی بھ سمت کی حوصلگیبا ب    

 کھ مھتا برگشتھ بود تھران بھ ی سال و خورده اھی نی تو اروانیه مھتا و سباالخر
 چارهیب....  بود شونی بھ ازدواج گرفتھ بودن، امشبم عروسمیخودشون اومدن و تصم

 ی ھمراھش برم قبول نکردم ، حتشگاهیآرا ای دی خری کرد کھ برایمھتا ھر کار
 ثنا کار خودشو کرده بود و ی امشب بپوشم ولی برای نداشتم کھ لباس خاصمیتصم

 ....  کنھشمی االنم منتظرم بود تا آرادی من خریرفتھ بود برا
پامو کھ از آسانسور ....  پارک کردمو سوار آسانسور شدم نگی پارکی تونویماش    

 پلھ ھا نشستھ بود و منتظر ی کھ با کاور لباس تو دستش رودمی گذاشتم ثنا رو درونیب
 ...ودمن ب
 ساعت ھی تا ی عروسگھیبابا بجنب د....  نی آوردفیچھ عجب باالخره تشر: ثنا    

 ....شھی شروع مگھید
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 ....  توایب:  قفل انداختم و درو باز کردم و رو بھ ثنا گفتمی و تودی کلیبدون حرف    
 .فکر کردم آقا موشھ زبونتو خورده....  ؟یچھ عجب تو زبونم دار: ثنا    
 سر ی آوردم و ھمون جوررونی بخچالی آبو از ی بھ آشپزخونھ رفتمو بطرمایقمست    
 ....دمیکش
تو :  بود گفترهی بار خی مشروب توی ھاشھی کھ بھ شیثنا از اون ور اپن در حال    

 ؟یخوری نمگھی دی مگھ نگفتھ بود؟یھنوز ترک نکرد
 ....  زدمو نگاه سردمو دوختم بھ چشم ھاشیپوزخند    
 ....شنی اوقات الزم می بعضشم،ی مست نمزای چنی با اگھینگران نباش د-    
 یلی دلھی بزنم تو یمن ھر حرف....  بگم یچ:  ھوا فوت کرد و گفتینفسشو تو    
و بھ لباس کرم .....  ادی خوشت منی ، ببنی ببنوی اایحاال ب....  یکنی مدای مخالفت پیبرا

 . دستش اشاره کردیرنگ تو
 دیرسی بلند تر بھ نظر میکمی زانو بود از پشت ی دو بنده کھ از جلو تا رورھنی پھی    

 ....  شده بودنی پررنگ تر از خودش تزئیو از جلو ھم با پارچھ ھم جنس و کم
 لحن نی تفاوت تری با باره،ی بھ ذوقم بتونستی نمیزی چچی ھدنی وقت بود کھ دیلیخ    

 :ممکن رو کردم بھ ثنا و گفتم
 .... خوبھ-    
 : بھم انداخت و گفتینگاه ناراحت    
 ؟ی کردم کھ تو سرم غر نزندای پنوی چقدر گشتم تا ایدونی ، خوبھ؟ منیفقط ھم -    
 : دردناکمو با انگشتام فشردمو گفتمشھی ھمی ھاقھیشق    
 گفتم کھ خوشم اومده، ممنون-    
 کنم شتی آرامی برایحاال ب.... لھ  خب قبویلیخ:  برام نازک کرد و گفتیپشت چشم    

 ... شدریکھ د
 : کردمو گفتمیکیاخم کوچ    
 . خوبھی جورنی کنم ، ھمشی آراخوامیچند بار بگم ثنا، نم-    
 شمی جورنیصورتت ھم....  نمی ببایب:  گفتدادی از پشت بھ سمت اتاق ھلم میدر حال    

 ....  زرد زرد شدهیخوری نمیچیرنگ نداره اآلنام کھ ھ
 ی ساعتھیحدود ....  نشوند و مشغول شد شی آرازی می صندلیو بھ زور منو رو    
 چھ طوره؟:  صورتم کار کرد تا باالخره کارش تموم شد، رو کرد بھمو گفتیرو
 گل سر قشنگ کھ ھی انداختم، موھامو کامال جمع کرده بود و با نھی بھ آینگاھ    

 رژ اه،ی سملی ، خط چشم و ری کرم قھوه اھین کره بود، سا بود درستشودهیخودش خر
 کھ ستی نی آرشامگھی حاال کھ دیخوب شده بودم ول....  و رژ لب قرمز ییگونھ طال
 بھ نظر برسم ، بای دوست نداشتم ان قدر زشدم، بای کنھ و بگھ کھ چقدر زفیازم تعر

 .... کردمی تحمل مدی امشب بھ خاطر مھتا ھم کھ شده بایول
 .یخوبھ، مرس-    
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 صبا، اشتباه کردم ی ناز شدیلیخ:  زد گفتی بھم انداخت و لبخندیقیثنا نگاه دق    
 ....کنمی مشی خودم قشنگ تر آراشگاهیرفتم آرا

 از یبی بود ترکیتونی با توجھ بھ لباسش کھ زششیالبتھ خودشم قشنگ شده بود آرا    
 یتونی از رنگ زیی موھاشم رگھ ھای حتومد،ی بود و بھ صورتش می نقره ایتونیز

 .داشت
 . دنبالمونادی تا بمی منتظر آرتان شددمویلباسم و پوش    
      
 و بعد از عوض کردن لباسامون مامان مھتا بھمون گفت کھ بھ سمت میوارد باغ شد    

 .شھی شروع مگھی دقھی کھ مراسم تا چند دقمیاتاق عقد بر
 مراسم شرکت کنم نی ایھ خاطر مھتا ھم کھ شده تو بی من کھ حاضر نبودم حتیول    
 : خاطر رو کردم بھ ثنا و گفتمنی بشنوم بھ ھمکھیو ت
 . تو اتاق عقدامی بخوامیثنا، تو برو، من نم-    
 سر عقد یخوای نمام؟ی بخوامی نمی چیعنی:  بھم انداخت و گفتیثنا نگاه متعجب    

 ؟ی دوستت باشنیبھتر
 .... کھیدونی مردمو تحمل کنم ، خودت می ھاھی و کناشی نتونمینم-    
 ؟ی نبودی تو کھ ان قدر خرافاتھی چھ حرفنیآخھ ا: ثنا    
 . حرفا پشتم فراوونھنی کھ با حضور من ایدونی خودت میمن نھ ثنا ول-    
 ؟یپس مھتا چ: ثنا    
 ... تو برودم،ی محیخودم براش توض-    
 . بھشوندمی مروانوی مھتا و سی حاال بعدا کادوم،مونینھ منم با تو م: ثنا    
  ثنا، باشھ؟یازت خواھش کردم کھ بر -    
 ؟یمونیآخھ تنھا م: ثنا    
 ؟یریحاال م.  بھترهی مھتا باششی تو پکنم،ی ثنا خواھش میوااا-    
 یزھای از میکی گفت و بھ سمت اتاق عقد بھ راه افتاد، منم بھ سمت یثنا باشھ ا    
 . سرمو گرم کنملمی کردم کھ با موبای شده تو باغ رفتم و سعدهی چیخال

      
 . رو بھ رو شدمابی سرمو بلند کردم و با دکتر کامدمی کھ شنییبا صدا    
 اجازه ھست؟:  کرد و گفتی اشاره ای خالی بھ صندلابیکام    
 :  بھش انداختم و گفتمی تفاوتینگاه ب    
 ...کنمیالبتھ، خواھش م-    
 : من زوم شدی بھ اطراف انداخت و بعد روی نشست و نگاھی صندلیرو    
 یلی جور مراسما خنیخانما معموال بھ ا....  نی االن تو اتاق عقد باشکردمیفکر م -    

 .عالقھ دارن
 : گرفتمو گفتملی موبای نگاھمو از صفحھ ابیکالفھ از شروع صحبت با دکتر کام    
 ....  دکتر، معموالنینو دادخودتون جواب خودتو-    
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 .درستھ ، حق با شماست:  کرد و گفتی حرفم خنده انیبا ا    
 خودم حس ی نگاھشو روینی سنگی مشغول ادامھ کارم شدم ولی حرفجیبدون ھ    

 .... کردی منو بھ شدت معذب منی و اکردمیم
 .... نایدکتر کارد: ابیکام    
 ....با مخاطب قرار دادنم مجبور شدم کھ دوباره سرمو بلند کنم    
 . با شما صحبت کنمی موضوعھی درباره خواستمی مھیراستش چند وقت: ابیکام    
 ....دییبفرما-    
 ..... امممم ، من.... شما ....ُش ....  بگم یخب چھ جور: ابیکام    
 کھ مخاطب قرارش داد بھ ی زنیکھ صداھنوز در حال کلنجار رفتن با خودش بود     

 . دیگوش رس
 ؟یینجایپرھام جان، ا-    
 و با ھمون دی کشیقی بھ زن انداخت و کالفھ نفس عمی ھمون پرھام نگاھای ابیکام    

 : فرستاد ، دستشو بھ طرف زن گرفت و رو بھ من گفترونیشدتم بازدمشو ب
 . ھمسرم ژالھکنم،ی میمعرف    
 . از ھمکارایکی ھستن، نای دکتر کاردشونمیا:  بھ زنش گفتو بعد ھم رو    
 . باھاش دست دادمیژالھ دستشو با اکراه جلو آورد و منم بھ ھمون سرد    
منم ....  اتفاقات سر عقد شدن فیو بعد ھم کنار ھمسرش نشست و مشغول تعر    

 در ی سعیانت پاشنھ ده سی داشت کھ با کفشایقد کوتاھ....  زشیشروع کردم بھ آنال
 ی نوع عمل جراحچی بود، صورتش کھ معلوم بود از ھزهی رکلشمی ھکرد،یجبرانش م

 بود و موھاشم رهی بود ، پوستش تشی از آرای خروارری نگذشتھ زمشی ترمی برایا
 بھ تن ی ھم بھ رنگ بادمجونی رنگ کرده بود و لباس دکلتھ تنگ و کوتاھیفندق

 . داشتی ای کامال فانتزافھیدر کل ق.... داشت
 . ژالھ برداشتم و بھ سمتشون برگشتمزی ثنا و آرتان دست از آنالیبا صدا    
 .می کھ تنھات گذاشتدی صبا جان، ببخشیینجایا: آرتان    
 رون؟ی ، عروس داماد اومدن بھی چھ حرفنیا-    
 .رنی چند تا عکس بگخواستنی مزم،ینھ عز: ثنا    
 . با پرھامو ژالھ شدن و کنارمون نشستنیف ھمراه احوال پرس حرنیو بعد از ا    
 ....دمتی تو اتاق عقد ندزمیعز:  گفتیزی آمھیژالھ رو کرد بھ منو با لحن کنا    
 . جا بمونمنی دادم ھمحی حوصلھ نداشتم ترجادیز-    
آخھ :  گفتدادیژالھ ھمون طور کھ با اون حرکات پر از عشوش موھاشو تکون م    

 سر عقدش دی حداقل باگھی د،ی مھتا جونیمی دوست صمدمی راستش شنزم؟یچرا عز
 .یشدیحاضر م

 .کنھی مھتا خودش منو درک مرفتم؟ی سر عقدش مدی مادرشم کھ باایمگھ پدر -    
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 تو ییزای چھی بگم، البتھ من بابت فوت دکتر مجد متاسفم راستش یخب چ: ژالھ    
 طالق گرفتن تو اتاق دونمی کھ شوھرشون مرده و نمیی کسادونمیم کھ ندمیاتاق عقد شن

 .زمی عزی باشی ان قدر خرافاتدی تو کھ نبای ولگھی جور مزخرفات دنیاز ا... نباشن و 
 و از کردمی حرفش سرد شدن دست و پام و افتادن فشارمو بھ وضوح حس منیبا ا    

 دستم ی روزی مریرو کھ از ز ژالھ رو خفھ کنم، دست ثنا نی اخواستی دلم میطرف
 .کردمی حس مکردویقرار گرفت و منو دعوت بھ آرامش م

 ھ؟ی حرفا چنیبس کن ژالھ، ا:  رو کرد بھ ژالھ و گفتی بلندیپرھام با صدا    
 زمی عزدیببخش: بعد رو کرد بھ منو گفت....  زدم گرانوی دی من حرفازمیخب عز-    

 .اگھ ناراحتت کردم
 ی رو کردم بھشو با پوزخند رو بھ لبم در حالکنھی می زد بعد عذر خواھششویھھ ن    

 : گفتمشدمی بلند ممیداشتم از رو صندل
و رو بھ ثنا ....  دمی نمیتی اھمنی مزخرفات کوچکترنیخدا رو شکر کھ من بھ ا    

 .و از اون جا دور شدم....  بدم روانوی مھتا و سھی تا ھدرمیم: ادامھ دادم
      

 
 
 

 ی افرادکردمی بھ بعد پشت سرم فراوونھ اما فکر نمنی حرفا از انیمطمئن بودم کھ ا    
 در ی سعقیبا چند تا نفس عم....  ارنی رو بھ روم بزای چنی احانھیمثل ژالھ ان قدر وق

بھ سمت ....  شدم کھ تو چشمم جمع شده بودن و موفقم شدم یی اشک ھازشیکنترل ر
 زن و مرد ھی کھ داشتن با ی درحالروانویو مھتا و س  عروس و داماد رفتمگاهیجا

 ومدن،ی بھ ھم میلی شده بودنو خبای زیھر دو حساب....  دمی دکردنی میاحوال پرس
 و شدی مدهی کشنی زمی بود کھ روی و دامن بلندیلباس مھتا دکلتھ ھمراه با سنگ دوز

 ری سی طوسلوار کت و شروانمی کرده بودن ، سباشی زیلی صورت و موھاشم خشیآرا
 بای زیلی داشت و خری سی طوسمی مالی و کراوات راه راه طوسدی سفرھنیبھ ھمراه پ
 خودمو آرشام ی روز عروسادی در کنار ھم دنشونیناخودآگاه با د....  دیرسیبھ نظر م

 نجای راه گلومو سد کرد، اما االن وقت شکستھ شدنش نبود اونم ایافتادم و بغض بزرگ
 رفت و من جاشو پر کردی کھ با مھتا صحبت میبا رفتن من شخص ....  مھتایجلو

 .کردم
  مھتای قشنگ شدیلی خ،یبھ بھ چھ عروس ناز-    
 : گوشم گفتری زی گرفتھ ایمھتا ھمون طور کھ منو در آغوش گرفتھ بود با صدا    
 تو واقعا فکر یعنی بھم گفت، لشویثنا دل....  صبا یومدی ناراحت شدم نیلیخ    

 دادم؟ی متی اھمزای جور چنی من بھ ایکردیم



 143 

 مردمو تحمل ی ھاھی و کناشی نتونمی نمینھ مھتا ول:  اومدمو گفتمرونیاز آغوشش ب    
 کھ نی چھ برسھ بھ اکننی بازم دارن بارم مومدمی کھ اتاق عقد ننی اآلنشم با انیکنم ، ھم

 .زمی منو ببخش عزومدم،یم
 حاال ولش ،یفقط دوست داشتم بھ عنوان خواھرم کنارم باش....  ھی حرفا چنیا: مھتا    

 ؟ی اومده عروسیکن ، حدس بزن ک
 ؟یک-    
 .گشتیدکتر حاتم و سارا، سارا داشت دنبالت م: مھتا    
 .نمشونیبی مرمیحتما م-    
 دل یخوای مگھی دا،ی زدپی تیحساب:  بھش انداختمو گفتمی نگاھروانیبا اومدن س    

 ؟یببر رو یک
 . من در خدمت ھممگھی دمی چھ کار کنگھیاوووه واقعا؟ د: روانیس    
 سرو گردن ازت ھی مھتا ی بشی ھر چری نگلی تحوادی گفتم، خودتو زی چھیحاال -    

 .باالتره
....  نگفتم یزیمن کھ چ:  رو حوالھ مھتا کرد و گفتینگاه مظلوم و پر از عشق    

 .میمخلص مھتا خانومم ھست
 .نیخوشبخت بش: کادو ھامو بھ سمتشون گرفتم و گفتم    
 ھ؟ی چھ کارنی ازم،ی عزی مرسیوا: مھتا    
 بھ خودت برس، رفتن آرشام ھممونو داغون شتریممنونم صبا، تو ھم ب: روانیس    

 نوی خب سرنوشت ای کھ االن بھ عنوان برادر کنارم بود ولخواستی دلم میلیکرد خ
 .یای کنار بھی قضنی کن با ایخواست، سع

 کردی بھ من انداخت ، خب حقم داشت فکر می مھتا نگاه نگرانروانی حرف سنیبا ا    
 گذاشتھ شی کھ غم بزرگ تو دلمو بھ نمای بھ لبخند کم جونی ولھی گرریاالنھ کھ بزنم ز

 بھ سمت نیبود اکتفا کردمو سرمو تکون دادم و بعد از گفتن دوباره خوشبخت باش
 دی االن جاش نبود ، االن نبای ولسوختی می حسابوم گلدیاز بغض شد. تم برگشزمونیم

 بھ سمت دموی کشقیچند تا نفس عم....  شکستن بدمی اجازه ی بغض لعنتنیبھ ا
 و بی ژالھ و نگاه عجری و تحقھیھنوزم نگاه پر از کنا.  رفتم و کنار ثنا نشستمزمونیم

بھشون و  ی توجھی داشتم با بی سعی ولکردمی خودم حس میزننده پرھامو رو رو
 .حرف زدن با ثنا و آرتان فکرمو منحرف کنم

      
 

 و کردی میی رقص راھنماستی بھ سمت پروانوی کھ مھتا و سی جی دیبا صدا    
 کھ تانگو برقصن نگاھمو از ثنا گرفتم و بھ اونا دوختم کھ دست در خواستیازشون م

 جادیمزمان با خاموش کردن برقا و او ھ....  رفتنیدست ھم بھ سمت سالن رقص م
 مخصوص رقص تانگو کیوز می صداکی رمانتی و رقص نور و فضامینور مال

 جور نیدرست ھم.....  دنی رقصی جوون با عشق در بغل ھم میبلند شد و زوج ھا
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 چیھ....  نای ثنا ای عروسی تودمی کھ با آرشام تانگو رقصی بار و تنھا بارنیبود اول
با ....  رو کھ اون لحظھ از آرشام گرفتمو فراموش کنم ی اون آرامشتونمیوقت نم

 . بھ طرفش برگشتمزدی صدا منو ثنا کھ میصدا
 زم؟ی عزیصبا جان خوب.... صبا : ثنا    
قطرات اشکو کھ ....  خوب باشم؟ تونستمیاصال چھ طور م.... نھ خوب نبودم     

 ی کھ با فضاکردمیو شکر مو فقط خدا ر....  کردمی حس مکردنی مسیگونمو خ
دست و ...  نبود دیلغزی منیی گونم بھ پای کھ روی متوجھ اشکی شده کسجادی اکیتار
 ھمھ ضعف با نی من کالفھ از او دادی ممیشگی زدم نشون از افت فشار ھمخی یپا

 . برمدیمن با:  رو بھ ثنا گفتمی آرومیصدا
 گھی بھ سمت ساختمون باغ راه افتادم تا لباسامو عوض کنم، دعی سریو با قدم ھا    

 ی اون روز لعنتادی منو ی عروسنی ایطاقت اون ھمھ فشارو نداشتم ، لحظھ بھ لحظھ 
 مانتوم بودم کھ ی لرزون در حال بستن دکمھ ھای و دست ھایبا کالفگ....  اندازهیم

 کھ سرمو بھ آغوش ی و در حالآرتان بھ سمتم اومد....  دمی آرتان و ثنا رو شنیصدا
 : گفتکردیگرفتھ بود و نوازش م

 ی ولیشی متی اذی کھ چقدر داردونمی ، مزمیآروم باش عز.... آروم باش صبا جان     
  مگھ نھ؟ی فراموششون کنی کنی سعدی با،یای کنار بزای چنی با ادیتو با
تو رو خدا ....  برم دی باتونم،ی آرتان، نمتونمینم:  گفتمی لرزون و پر بغضیبا صدا    

 ....  برمدیزنگ بزن بھ آژانس من با
 ....  آخھ مھتایول: ثنا    
 ....تو رو خدا..... تو رو خدا آرتان : نذاشتم حرفشو کامل کنھ و رو بھ آرتان گفتم    
 .گردمی و برمرسونمیتو برو ثنا جان، من صبا رو م: آرتان رو بھ ثنا کرد و گفت    
 تنھا بذارم و بھ سمت لباساش رفت و ینجوری صبا رو اتونمی نمامینھ منم م: ثنا    

 . شددنیمشغول پوش
 اون لحظھ ھم ی و توستی نکردم چون مطمئن بودم کھ ثنا دست بردار نیمخالفت    

 برداشتم و فموی کی حرفچی داشت پس بدون ھتی اون مجلس برام اھمیفقط نبودن تو
 گذشت ی اقھیچند دق.....  آرتان پارک شده بود رفتم نی کھ ماشیی جانگیبھ طرف پارک

 بھ حرکت درآورد و از نوی و آرتان ماشمی شدنیکھ ثنا و آرتان ھم اومدن ، سوار ماش
 کھ متوجھ شدم آرتان داره بھ سمت می رفتھ بودروی مقدار از مسھی ، میباغ خارج شد

 : گفتمی بلندی پس با صدارونھیخونھ خودشون م
 .... نگھ دار    

 ؟ی دارازی نیزی شده صبا؟ چیچ: آرتان    
 ...گفتم نگھ دار:  گفتمی بلندیبدون توجھ بھ آرتان با صدا    
 پدال ترمز فشرد ، ی کرد و پاشو روتی ھداابونی خی بھ گوشھ نوی ماشعیآرتان سر    

 دورتر ی شدم و کمادهی پنی برداشتم و از ماشفموی کنی ماشستادنیمنم بھ محض ا
 .ارمی بری گی ای بتونم اون موقع شب تاکسدی تا شاستادمیوا



 145 

 ی شدن بازوم بھ طرف ثنا برگشتم کھ نگران زل بود بھ من، با لحن نگراندهیبا کش    
 :گفت
 ؟یکنی منی صبا؟ چرا ھمچھی کارا چنیا -    
 : گفتمی بلندی شدم تو چشماش و با صدارهیخ    
 ا؟ی لعنتنی کنیچرا ولم نم.... ھان؟ ....  خودت؟ ی خونھ یمن بھ تو گفتم منو ببر-    

 . تنھا باشمخوامیمن م.... 
 ابونی وسط خنکھی مثل استی حرفا ننی ای کھ جانجایا.... آروم باش صبا : آرتان    
 منو گرفت و بھ یو بازو....  میزنی با ھم حرف منی تو ماشمی برایب....  مایسادیوا

 .دی کشنیطرف ماش
 ای خودم ی منو برسون خونھ ای:  شد رو کردم بھش و گفتمنی کھ سوار ماشنیھم    

 .رمیخودم م
 . مای خونھ می بھتره بری تو امشب تنھا نباشمیخوایما فقط م: آرتان    
  شم؟ادهی پای یریآرتان م-    
 .میری خب، آروم باش میلی خب ، خیلیخ: آرتان    
 . ناخن ھام بودمدنییتا خود خونھ در حال جو....  دست خودم نبود کمیستریحاالت ھ    
 نی از ماشی حرفچی برداشتم و بدون ھفموی آپارتمانم کی جلونیبھ محض توقف ماش    

 :گفتی کھ مدمیشنی ثنا رو می دور نشده بودم کھ صدای ھنوز چند قدمی شدم ولادهیپ
 .امیصبر کن صبا منم باھات م    
 بھ ھم رفتھ مونی دندگھی نی اکنھی نداره و اون کار خودشو مدهیمقاومت فا دونستمیم    

 . بھ سمت ساختمون بھ راه افتادم و اونم پشت سرم حرکت کردیبود پس بدون حرف
      

 
 راست بھ طرف اتاقم بھ راه افتادم و بعد از ھیدرو باز کردمو وارد خونھ شدم و     

مانتو و شالمو درآوردمو بھ گوشھ اتاق انداختم و بھ  ....ورودم بھ اتاق درو محکم بستم 
 بوردو رو برداشتمو بھ سمت تراس راه افتادم ی اتاقم رفتم و بطری گوشھ زیسمت م

 تا خوردمی ، مخوردمی رو می بطراتی کارم فکر کنم محتوقب بھ عوانکھیبدون ا.... 
 ادهی اندازه زنی وقت تا بھ اچیھ....  بره ادمی از زی چند لحظھ ھمھ چی شده برایحت
 ، معدم بھ سوزش افتاده دیدی نکرده بودم، سرم بھ دوران افتاده بود و چشمام تار میرو

 مرتبا ششی خراش شکستن شش گوی بوردو از دستم افتاد و صدای خالیبود ، بطر
 نی زمی نتونستم خودمو کنترل کنم و روگھید....  شدی ذھنم اکو وار تکرار میتو

 ....  مطلقیاھی و بعدش ھم سافتادم
   

 دنیدی اطرافم نبودم، چشمام تار متی باز کردم ، متوجھ موقعیچشم ھام رو بھ آروم    
متوجھ ....  بھتر بشھ دمی دی کمدیچند بار پلک زدم تا شا....  سوختیو معدم بھ شدت م

 . حضور مھتا در کنارم شدم
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 ....  فشردیبھ سمتم اومدو دستم رو بھ آروم    
 ؟یشنوی صبا؟ صدامو میخوب-    
 .... دمی ، دکردی نگرانشو رو کھ بھ من نگاه می بھتر شده بود و چشم ھادمیحاال د    
 ....  تکون دادمیسرمو بھ آروم    
 ی و باعث شد چھرم از درد جمع بشھ، بھ آرومکردی متمی اذیلیسوزش معدم خ    
 :گفتم
 ....کنھی درد میلیخ.... معدم -    
 :سرشو بھ نشونھ تاسف تکون داد و گفت    
 خودت کھ شی پی کردی ، آخھ تو چھ فکرھی تو خوردن اون کوفتی روادهیواسھ ز-    

 چھ مارستانی بیدیرسی مرتری دقھی اگھ چند دقیدونیم....  ھان؟ ؟یاون کارو انجام داد
 فتاد؟ی میاتفاق
  بودم؟ھوشیچھ مدت ب-    
 ....  روزھیحدود : مھتا    
 : رفت گفتیھمون طور کھ بھ سمت در اتاق م    
 .... ی ھمھ رو نگران کردی حساب،ی خبر بدم بھ ھوش اومدھی بھ بقرمیم-    
 ....  از رفتن مھتا نگذشتھ بود کھ در اتاق باز شد و ثنا وارد شدیچند لحظھ ا    
 گوشم ری زی آرومی بھ سمتم اومد و سرمو در آغوش گرفت و با صدایبھ آروم    

 :زمزمھ کرد
 .... یبچگ....  صبا ی کردیبچگ    
 داغون و ی بھ ثنا بفھمونم کھ دست خودم نبود، کھ اونشب بھ قدرتونستمی کاش میا    

 کردم،ی رفتارم نداشتم و اصال بھ عواقب کارم فکر نمی روی کنترلچیکالفھ بودم کھ ھ
 ....  داشتم ھر چند کوتاه و گذراازی نی فراموشھیکھ اونشب فقط و فقط بھ 

 :نگاه خستھ و دردآورم رو بھ چشمھاش دوختم و گفتم    
  ؟نمی بشی کمکم کنشھیم-    
 ھی تخت نشستم و بھ تاج تخت تکیدستش رو پشت کمرم گذاشت و با کمکش رو    

 نکھی در سکوت گذشت تا ایمدت....  تخت نشست یزدم ، بعد ھم خودش کنارم رو
 :حرف اومدخودش بھ 

 تا باھات حرف شتی پانی بھی نذاشتم بقی ولست،ی کھ حالت اصال خوب ندونمیم-    
بھم بگو صبا، ....  ی و خودتو سبک کنی ، برام درد و دل کنیبزنم کھ برام حرف بزن

 باعث شده سنبل مقاومت من بشکنھ؟ یچ....  روز انداختھ؟ نی تو رو بھ ایبھم بگو چ
 نی و بھ ایاری ھم کم بی نبودبھی غم و رنج غربا  کھ اصالیی باعث شده تویچ.... 

 ؟یچ... ھان؟ ...  بشھ حال و روزت؟ نی و ایافتیروز ب
 می تر روحدی و از اون بدتر درد شدمی گر درد جسمانی نمای کھ بھ خوبییبا چشم ھا    

 مدت بھ جز رنج و نی کھ تو ایبھ ثنا، بھ خواھر....  شدم بھ فرد رو بھ روم رهیبود خ
 کی کرده بود بھ من نزدی سعیلی کھ خی براش نداشتم، بھ خواھری اگھی دزیعذاب چ
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....  روندمی اونو از خودم مدمویکشین من بودم کھ پا پس میبشھ و کمکم کنھ اما ھمش ا
 یای رو در حقم تموم کرده بود و با وجود بد خلقی مدت خواھرنی کھ تو ایبھ خواھر
 یبھ خواھر....  شدمی باعث رنج و عذابش مشتری بود اما من ھر لحظھ بدهسایمن پام وا

 رو از مامان بھ ارث یخوب زی طور بود ثنا چنی ھمشھی ، ھمدادی مادرمو میکھ بو
 رو ی مادری منبع آرامش و بونی بود ، من اشیبرده بود و اون آرامش تموم نشدن

 انتھا شده ی منبع بنی خودم از ای بودم کھ چقدر باعث دوردهیداشتم اما تازه االن فھم
 :دمی گذاشتھ بود نالشی بھ نماموی و کالفگی آشفتگتی کھ نھاییبا صدا.... بودم 

اون بھم قول داده بود ثنا، بھم قول داده بود کھ ....  زود یلیخ.... زود رفت ثنا -    
 قولش و ری زد زکردمی کھ فکر می زودتر از اونی وقت ولچی وقت تنھام نذاره، ھچیھ

 شی کھ ھر لحظھ وجودمو بھ آتیتنھام گذاشت، و رفت و منو تنھا گذاشت با عشق
 کاشت و باعث شد تو وجودم رشد کنھ و درست م کھ خودش تو وجودی عشقکشونھ،یم

 کھ روز ینابود شدم ثنا، نابود شدم وقت....  کھ وقت ثمردادنش بود ترکش کرد یزمان
 جون خودشو نجات بده و زنده بمونھ جون منو تونستی کھ میر حال دمونیعروس

 ..... وندمی زنده مدیآرشام با....  داشت ثنا یاون حق زندگ.... نجات دادو خودش رفت 
 : بھم دوخت و گفتنشوینگاه غمگ    
 درد و تی تو زندگشناسمی کھ می از ھر کسشتری صبا، تو بکنمیمن تو رو درک م -    

 بھ آرشام وابستھ یلیآرتان خ....  ھممون سخت بود یرفتن آرشام برا.....  یدیرنج کش
 شھیبود، بعد از زلزلھ تنھا کسش آرشام بود، بعد از رفتن آرشام داغون شد ، باورت م

 شوک تونی روز عروسی مرگ آرشام تونم،یبیزور م  لبخند آرتانو بھگھیصبا د
 ،ی کردی و تشنج میسوختیوم تو تب م دو ھفتھ تمی صبا وقتادی نمادتی بود، یبزرگ

 کمکمون کردن، مھتا یلی مھتا خروانویس....  آرتان گھی طرف دھی طرف تو از ھیاز 
 تو ی ولد بوشتی برگشتھ بودو ھمش پکای لحظم تنھات نذاشت ، سارا ھم از آمرھی

 ازت گرفتھ بود زتوی ھمھ چی اون تصادف لعنتی ، حقم داشتیمتوجھ اطرافت نبود
 ھمھ عذاب نی بھ ای سال گذشتھ صبا، مطمئنا آرشامم راضھی از شتری االن بیول

 کن بھ یبھ خاطر آرشامم کھ شده سع....  صبای بھ زندگی برگرددی باست،ی ندنیکش
 کدوممون چی ھشھ،یفراموش کن چون نم  آرشاموگمی نم،ی برگردتی قبلیزندگ

 ....ی کنی زندگ کن بھتری اونم کھ شده سعی بھ خاطر شادی ولمیتونینم
 کھ ییھر جا....  ثنا یدونیتو نم:  کفتمدیلرزی کھ صدام از شدت بغض میدر حال    

 انداخت یاکھ آرشام خودشو نم....  ندازهی آرشام مادی منو نمیبی کھ میزی ھر چرمیم
 درد داره کھ تو یلی درد داره ثنا خیلیخ....  اون رفتھ بودم ی من االن من جایرو

 درد داره کھ یلیخ....  رهی شوھرت رنگ بگن لباس عروست از خوتیروز عروس
منو ....  بشھ تی روز زندگنی بھ وحشتناک ترلی تصادف تبدھی روز عمرت با نیبھتر

 کنارت نشستم من مردم ثنا ھمون روز کھ آرشامم رفت منم باھاش نجای کھ االن انینب
 .... رفتم
 :لم کرد و گفت بغختیری کھ مثل من اشک میثنا در حال    
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 قدر بھ نی تو رو خدا بھ خاطر خود آرشام ای ولی خواھرفھممی صبا، مفھممیم    
 ی بھ خاطر آرشامم کھ شده سعزمی کن عزیقول بده صبا ، سع.... خودت عذاب نده 

 کن، باشھ؟
 ممکن ری کار برام غنی کھ ادونستمی تکون دادم اما خودم خوب میسرمو بھ آروم    
 .... بود
      
 ی سعروانی مھتا و سی پرھام کالفھ شده بودم ، از بعد از عروسی از کاراگھید    

 بخشش با من نکھیھر روز با ا....  بشھ کی کھ شده بھ من نزدیقی بھ ھر طرکردیم
 باھام ی درباره ھمھ چی اتاقمو مدت طوالنومدی مختلف می بھ بھانھ ھاکردیفرق م

 معذبم یلی طور خاص بود کھ خھی نگاھش دواقعا کالفم کرده بو....  کردیصحبت م
 .... کردیم

 .دی راھرو دیاالنم دوباره اومده بود تو بخش قلب و عروقو از شانس بدم منو تو    
 .نایدکتر کارد.... خانم دکتر : پرھام    
 . کھ خودشو رسونده بھ مندمیبعد از چند لحظھ مکث بھ عقب برگشتمو د    
 ....دیخستھ نباش: پرھام    
  بود؟یامر....  نیممنونم، ھمچن-    
 . با شما صحبت کنمی موضوعھی درباره خواستمیراستش م.... خب : پرھام    
 خب؟؟؟-    
 شی بھ صفحھ گوشینگاھ....  مانع از ادامھ صحبتش شد لشی زنگ موبایصدا    

 . جواب دادتیبا عصبان....  بشھ جادی ابروھاش انی بیانداخت کھ باعث شد اخم
 .... بلھ-    

   
 ؟ی داری کارگھ،ی دمارستانی باشم، بخواستمیکجا م-    
    

 نھ-    
   

 .فتمی کھ بھت گفتم، امروز ششبید-    
  

 . بودمی تو مرخصشترشوی چند وقتھ بنیبس کن ژالھ ، ا-    
   

 CCU  بھنایخانم دکتر کارد ..... CCU  بھنایخانم دکتر کارد-    
 تلفنش نکھی کرده بود ، رو کردم بھ پرھام با اجمی کھ پمارستانی بی بلند گویبا صدا    

 ....  برمدی دکتر، باخوامیعذر م: تموم نشده بود گفتم
 .بھ راه افتادم CCU  منتظر جوابش باشم بھ سمتنکھیو بدون ا    
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 خاطرات دنیتموم شده بود و مشغول شن CCU  تومارمی بتیزی وشدی می ساعتکی    
 . بھ در اتاقم خوردیماه عسل مھتا بودم کھ تقھ ا

 .انی پرھام نمای در اتاق باز شد و چھره دییبا گفتن بفرما    
 : مھتا گفتدنی بھ داخل اتاق کرد و با دیپرھام نگاھ    
 مزاحمتون گھی وقت دھی ھستن جانی خانم رادفر ادونستمی خانم دکتر ، نمدیببخش    

 .شمیم
 : گفتمی رو کردم بھش و با لحن خشکرشی اخیکالفھ از دست کارا    
 .ستنی نبھی غرشونی اد،یی بفرماکنمیخواھش م-    
 .خب بھتره بعدا خدمت برسم، فعال با اجازه: پرھام    
 . مھتا بھ عقب برگشتیاما ھنوز از در خارج نشده بود کھ با صدا    
 . نداشتمی ، من کار واجبابی دکتر کامدییبفرما: مھتا    
 . از کنار پرھام گذشت و از اتاق خارج شددیو با گفتن ببخش    
 : نشستھ بود رو کردم بھ پرھامو گفتممیشونی پی روی کھ با کار مھتا اخمیدر حال    
  بود؟ی بپرسم کار مھمتون چشھی مد،ییبفرما-    
 باھاتون صحبت کنم ، مثال ی اگھی دی جاشھی اگھ مخواستمیخب راستش م: پرھام    
 .مارستانی شاپ بی کافنیھم
 ندارم، البتھ اگرم وی وقتنی ھمچفتموی شگھی ساعت دھی من تا ابی جناب کامدینیبب-    
 تونمی نمنی باھام صحبت کندیخوای می داشتھ باشم تا ندونم درباره چھ موضوعیوقت
 .امی باھاتون بییجا

 صبر گھی ساعت دھی واجبھ ، من تا یلی خانم دکتر، کار من خکنمیخواھش م: پرھام    
 .نی شاپ منتظر نذاری منو تو کافکنمی خواھش مکنم،یم

اصال متوجھ حرکات و حرفاش نبودم ، ....  گفتو بھ سرعت از اتاق خارج شد نویا    
 کنترل موی در آخر نتونستم کنجکاوی نھ ولای بھ حرفش گوش بدمو برم دی بادونستمینم

 . شاپ بھ راه افتادمی ساعت بعد بھ سمت کافھیکنم و 
      
 نمشی از جاش بلند شد تا ببدمش،ی دزی منی دورتری کھ روگشتمیبا چشم دنبالش م    

 . آروم بھ سمتش رفتمیمنم با قدم ھا
 ی چد،یی کنم بفرمای خواھش من،ی آوردفی کھ تشرنی خوش حالم کردیلیخ: پرھام    

 . تا براتون سفارش بدمنی دارلیم
 وقت ندارم، با من چھ میلی خاب،ی جناب کامومدمی ننجای ایزی خوردن چیمن برا-    

 ن؟یکار داشت
 سفارش یزی چھی نی قبلش بذاری براتون ولگمی خانم دکتر، منیآروم باش: پرھام    
 ... میبد

 . سفارش دادی شکالتکیون قھوه ھمراه با ک توجھ بھ من دو فنجیو ب    



 150 

 زد، ی نمی حرفچی ساکت بود و ھزی می شدنشون رودهیتا آماده شدن سفارشا و چ    
 با خودش فشی برخورده و ھنوز تکلی تو خودش بود انگار کھ بھ مشکلیحساب

 .ستیمشخص ن
 . شدرهی بھم خی سرشو بلند کردو با لبخندکردمی من کھ صداش میبا صدا    
 ن؟ی بگیزی چنیخواینم-    
 شد رهی و خدی کشیقیھمون طور کھ دستشو دور فنجون قھوش گذاشتھ بود نفس عم    

 :بھم و گفت
 ن؟یکنیبا من ازدواج م    
 . آزاد کردی بلندیو نفسشو با صدا    
 یبرا....  دمی شنیزی کھ چھ چکردمیھنوز تو شوک حرفش بودم، اصال درک نم    
 :دمیت پرس با بھنیھم
 ن؟ی گفتیچ-    
 : رو کرد بھم و گفتیبا دستپاچگ    
 یلی کھ خھی چند وقتھیخب چھ طور بگم، من ....  ، خب نی ناراحت بشکردمیفکر نم    

 .... از شما
 پوزخند ھی کھ با ی بلند شدم و در حالمی بذارم حرفشو تموم کنھ از صندلنکھیبدون ا    

 : گفتمی بلندی زل زده بودم تو صورتش با صدایعصب
 بھ من یشنھادی پنی ھمچھی کھ با وجود زنت ی باشحی قدر وقنی اکردمیفکر نم    
 ....  سالھ از مرگش گذشتھ بماندھی حرمت آرشامم کھ تازه ،یداد
 وقتھ کھ یلی منو ژالھ خستی نیاون کھ مشکل:  بلند شد و گفتشیبا عجلھ از صندل    

 .می از ھم جدا بشمیخوایم
 یبا اون رفتارشون تو:  گفتمکردمی تر مقی لبمو عمی کھ پوزخند رویدر حال    

 یچی االنم فقط بھ حرمت ھمکار بودنمونھ کھ ھد،یرسی بھ نظر نمنجوری کھ ایعروس
 . باره بشنومنی در ایزی چخوامی نمگمی نسبتا محترم، دی آقاگمینم

 شاپ خارج شدم ، اما ھنوز از ی برداشتم و بھ سرعت از کافزی می از روفمویک    
 . متوقف شدمزدی کھ منو صدا می کسی خارج نشده بودم کھ با صدامارستانی بطیمح

      
 ....خانم دکتر-    
 شد رهی رو بھ رو شدم کھ با نفرت بھ من خیبھ عقب برگشتمو با دو چشم عصبان    

 . نبود جز ژالھیو اون دو چشم متعلق بھ کس.... بود 
 و ھی قدر عصباننی کھ االن ادهی کھ احتماال منو با پرھام دکردمی فکر منیداشتم بھ ا    

 کھ بھ صورتم خورد و باعث شد سرم بھ ی ادهی کھ با کشکنھی منو نگاه می جورنیا
 . شھ بھ خودم اومدملیسمت راست متما

 کھ ی شدم در حالدی کلی دندونای زل زدم بھ صورتشو از الیعصبانھمون طور     
 :دمی باال نبرم غرمارستانی بطی محی صدامو توکردمی میسع
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 ؟ی کردیچھ غلط    
 خوادی کھ چرا پرھام مزدمی از ھمون اول حدس مدیبا:  زد و گفتیژالھ پوزخند    

 مثل تو دور و برشھ اصال منو ی مار خوش خط و خالھیطالقم بده خب معلومھ تا 
 ی کھ چھ جوردمیند.....  دم؟ی صداتو از پشت تلفن نشنیکنیفکر م....  چھ کار؟ خوادیم

 ی بھ تویمن موندم ک....  ن؟ی گرفتیو قلوه م نیدادی دل می شاپ لعنتیتو اون کاف
 ی آشغال بھ آشغاالھی کھ داره دونستھی بوده نمی داده؟ ھر خری مدرک پزشکتھیعفر

 ی جونت عشق و حالتو کردسی با اون رئیرفت....  دکتر ھی نھ کنھیدور و بر اضافھ م
 ،ی کردهای سمویحواست باشھ خانم دکتر زندگ.....  بھ شوھر من ؟ یدیحاال چسب

 ....  منتظرم باشکنم،ی ولت نمی راحتنی بھ ھمکنم،ی ماهی ستویزندگ
از شدت ....  کردمی مسخ شده داشتم بھ رفتنش نگاه می آدمانیھمون طور ع    

 یاز طرف....  دمیی جوی پوست لبمو مدادموی ناخنامو بھ کف دستم فشار متیعصبان
از دست ....  شده بود دوباره شروع شده بود رمی گبانی بھ گری کھ بھ تازگیدرد معده ا

 بھ ینگاھ.....   ساکت بودمنی ھمھ توھنی بودم کھ چرا در برابر ایخودم عصبان
 دیی مھر تاوانھی زن دنی ای صحبت ھادنی نبود تا با شنیاطراف کردم شانس آوردم کس

 نمی بلند خودموبھ ماشیبا قدم ھا....  کھ تا االن پشتم زده شده بود ییبزنن بھ ھمھ حرفا
 روحم برداشتھ کھ ی از زخمکمی دی پدال گاز فشردم تا شایرسوندمو پامو تا آخر رو

 خودمو جمع و جور کمی بود کھ تونستھ بودم یتازه مدت....  بدم امیا سرعت التبودو ب
 آزاد کنم کھ بھ لطف پرھام و ژالھ دوباره بھ حالت قبل برگشتم شتریکنم و فکرمو ب

 نھ من قول داده بودم بھ خودم بھ ثنا و از ھمھ مھم ی و داغون ، ولیھمون جور عصب
 یلی کھ خنمیبی مکنمیاصال حاال کھ با خودم فکر م....  آروم باشم دی ، پس بامتر بھ آرشا

 و عجول کھ ھر نی آدم ظاھر بی سرھی با دیبھتر شد کھ جواب ژالھ رو ندادم ، من نبا
 قیچند تا نفس عم....  دھن بھ دھن بشم ذارهی مری روشون تاثننیبی رو کھ میزیچ

 دور زدم و راه خونھ آرتان دونیاز م رو زدم و ا تا بھ خودم مسلط بشم و راھنمدمیکش
 . گرفتمشیو ثنا رو در پ

 افتاد کھ ممکنھ ادمی شم کھ تازه ادهی پخواستمی ساختمون نگھ داشتمو می جلونمویماش    
 یری درآوردم و مشغول شماره گفمی از کمویثنا و آرتان ھر دو سر کار باشن ، گوش

 توجھمو جلب کرد، سرمو باال آوردم ینی بوق ممتد ماشی ثنا شدم کھ صدالیموبا
 بھ سمت راست برگشتمو دمی جلو روم ندینی ماشچیھ ینگاھمو بھ رو بھ روم دوختم ول

 من پارک کرده بودن و در تالش بودن کھ ی موازنشونوی کھ ماشدمیثنا و آرتانو د
 :فتم تر بود گکی دادمو رو بھ آرتان کھ نزدنیی پانوی ماششھیش.... توجھ منو جلب کنن 

 . تو دستمو باال گرفتمیو گوش....  گرفتمتونی داشتم من،یی جانیِا شما ا    
 .نگی تو پارکاری بنویماش.... بھ بھ خانم دکتر سالم عرض شد : آرتان    
 . حرکت کردنگی بذاره جواب بدم بھ سمت درب پارکنکھیو بدون ا    
 .... رک کردم پاھمانی منگی پارکی تونویپشت سرش وارد شدمو ماش    
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....  آسانسور منتظرم بودن ی شدمو بھ سمت ثنا و آرتان رفتم کھ جلوادهی پنیاز ماش    

 .... با آرتان دست دادمو ثنا رو در آغوش گرفتم
 .میدی ورا دنیچھ عجب ما صبا خانومو ا: آرتان    
 . جا بودمنی اروزیخوبھ حاال پر:  گفتممیشدی طور کھ وارد آسانسور منیھم    
 .روزی پریگی میخودت دار: آرتان    
:  رو کرد بھ منو گفتی شده بود با لحن نگرانرهیثنا کھ تا االن ساکت بھ من خ    
 ....ھی جورھی افتی شده صبا؟ قیزیچ

 افتاده ی فھمن کھ چھ اتفاقی فرزنداشون مافھی از قشھی بارم ثنا مثل مادرا کھ ھمنیا    
 ید، منم با خودم فکر کردم بھتره کھ بھ ثنا و آرتان درباره ، از راز من با خبر ش

 مارستانی برهی مدئتی باشھ آرتان جزء ھی امروز و رفتار پرھام بگم ھر چیماجرا
 یبرا....  دادی انجام نمی اگھیترس آرتانم کھ شده کار د  پرھام ازی جورنیبود و ا

 : رو کردم بھشونو گفتمنیھم
 .گمی خونھ بھتون ممیه حاال بر افتادی اتفاقھیآره     
 بھ آشپزخونھ رفت و مشغول درست کردن قھوه شد مای ، ثنا مستقمیوارد خونھ شد    

 یمنم مانتو و شالمو درآوردمو رو.... آرتان بھ اتاقشون رفت تا لباس عوض کنھ .... 
 . ھال گذاشتمو بھ سمت ثنا رفتمی توی ناھارخورزی می صندلیپشت
  شده صبا؟ی چی بگیخواینم: ثنا    
 ....ادی بذار آرتان بگم،یچرا م-    
 :ھمون موقع آرتان از پشت سرم گفت    
 ؟یآرتان چ.....  ن؟یکردی مبتی غنی داشتیچ    
 .انی تا صبا خانم بھ حرف بیای بمی منتظر بودیچیھ: ثنا    
 نفره  دستشو پشت کمرم گذاشتھ بود منو بھ سمت مبل سھھیآرتان ھمون طور کھ     

 نشست و ی مبل تک نفره ای دستش روی توینیثنا ھم با س....  میبرد و کنار ھم نشست
 ....  از آرتان بگونمیخب، ا: گفت
 ناخونامو کف دستم ی نشست و عصبمیشونی پی روی برخورد ژالھ اخمیادآوریبا     

 : گفتمی مقدمھ اچی بدون ھدموی کشیقینفس عم..... فشردم 
 . کردیپرھام امروز ازم خواستگار    
 . شده بودنرهی صدام با تعجب بھ من خدنیثنا و آرتان ھر دو با شن    
 : توش مشھود بود گفتتیآرتان با لحن متعجب کھ عصبان    
  کرد؟یپرھام چھ غلط....  ؟ی گفتیچ    
با وجود ژالھ  یشنھادی پنیخب معلومھ چن.....  ھی چی آرتان براتی عصباندونستمیم    

 .واقعا شرم آور بود
 :رو کردم بھ آرتانو گفتم    
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 شروع شد کھ موقع عقد منو روانی مھتا و سی از ھمون روز عروسقای دقزیھمھ چ    
 بھ بھانھ د،ی پلکی دور و برم میلیاز اون روز بھ بعد خ.....  میپرھام با ھم تنھا بود

تا .....  کردی مختلف باھام صحبت میزای چی تو بخش ما و درباره ومدی مختلف میھا
 . دادشنھادوی پنی کشوند و امارستانی شاپ بیکاف  امروز بھ زور منو بھنکھیا

 . فشردی مبلو می آرتان بود کھ محکم دستھ ینگاھم بھ دستا    
 : رو کرد بھم و گفتشیشونیبا اخم رو پ    
 ؟ی جوابشو دادیتو چ.....  یلعنت    
 اسم نکھی و امونی بھ حرمت ھمکاریداریبھش گفتم اگھ حرمت آرشامو نگھ نم-    

 . باره نشنومنی در ای حرفگھی دیکشی مدکیھمسر ژالھ رو 
 خوبھ زنش ور کشھیاصال خجالتم نم.....  مردک ،یخوب بھش جواب داد: آرتان    

 .دلشھ
 .می از ھم جدا شمیخوای مستی نی اون مشکلگھیاتفاقا با وقاحت تمام برگشتھ م-    
 پس اون ھمھ دل دادن و قلوه گرفتن کشک بود؟؟؟: ثنا    
 ....  ھمھ ماجرا نبودنیا -    
 ھ؟ی منظورت چ؟ی چیعنی:  گرد شده رو کرد بھم و گفتیثنا با چشما    
 از ی ، ژالھ جلومو گرفت و ھر چرونی شاپ گذاشتم بی کھ پامو از کافنیھم-    

 .کنھی ماهی سموی گفت کھ زندگدی بارم کرد، آخرشم با تھدومدیدھنش در م
 : از جاش بلند شد و گفتیآرتان عصب    
 مارستانی از بوی تا ھر طور شده اون عوضرمیگی تماس مروانی االن با سنیھم    

 ....رونیبندازه ب
 .نھ ، صبر کن:  از جام بلند شدم و گفتمعیسر    
 چرا؟:  گفتشدی مشتری کھ ھر لحظھ بیآرتان با اخم    
 نشنوم، ی حرفگھی تمومھ و دی آرتان من با پرھام اتمام حجت کردم کھ ھمھ چنیبب-    

 . کارش کنمی حرکت احمقانھ از کار بھی بھ خاطر خوامیحاالم نم
 ؟ی کرد چجادی صبا؟ اگھ دوباره برات مزاحمت ایگی می چیفھمی مچیھ: آرتان    
 کھ ی کارنی کنھ اولی آرتان ، مطمئن باش اگھ کار دست نگھ دارکنمیخواھش م-    

 .ذارمی مونی با تو در مکنمیم
 ی نزدو و روی حرفکردی لب با خودش غر غر مری زیآرتان ھمون طور کھ عصب    

 .مبل نشست
      
 ھفتھ کی اون یتو.....  گذشتی مشی پرھامو خواستگاری از ماجرای ھفتھ اکی    
 ھم ی بھ صورت اتفاقی بارم سراغمو نگرفت و منم خدا رو شاکر بودم کھ حتکی یحت

 . نداشتمیباھاش برخورد
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 مارستانی دادم تا برام پارک کنھ و خودم از محوطھ بی صالحی بھ آقانوی ماشچیسوئ    
بھ طرف اتاقم بھ راه افتادم کھ .....  دمیگذشتم تا بھ ساختمون و بخش قلب و عروق رس

 .ھتا متوقف شدم میبا صدا
 .... صبا.... صبا : مھتا    
 .ادی کھ مھتا داره بھ طرفم مدمیبھ عقب برگشتمو د    
 ؟یسالم، خوب: مھتا    
 ؟ی صدام کردی جورنی شده کھ ایممنون، خبر-    
 . ھم من بگممی بخوریی چاھی ھم ی پرستارستگاهی امیخبر کھ فراوون دارم، بر: مھتا    
 ی صندلیرو.....  می شدی پرستارستگاهی ایسرمو تکون دادمو ھمراھش راھ    

 . شدی چاختنی و مھتا مشغول رمینشست
  شده؟ی چیگیخب؟ نم-    
 : گفتدادی رو بھ دستم مییھمون طور کھ چا    
 . غلغلھ بودی بخش داخلشی ساعت پھی ینبود    
 ؟ی چیبرا-    
 ..... . کار ژالھ بود: مھتا    
 ژالھ؟؟؟-    
 .اوھوم، اومده بود دعوا: مھتا    
 ؟ی با ک؟ی چیبرا-    
 . بخشو گذاشتھ بود رو سرش کھ نگونی ھمچگھ،ی دابیبا دکتر کام: مھتا    
 گفت؟ی میخب چ-    
 : گفتگذاشتی رو تو دھنش میمھتا ھمون طور کھ شکالت    
 یخوای می چیلند شده و برا سرت بری تو زدونمی کھ من مگفتی اومده بود میچیھ    

 عالمھ فحش ھی.....  و باھاش حرف زده دهی طرفو دگفتی مدونمینم.....  یمنو طالق بد
 .بھ اون زنھ دادو آخرشم شروع کرد بھ فحش دادن بھ دکتر

 شیچھ برداشتا کھ پ.....  ، اصال نذاشت من اون روز حزف بزنم وانھی دیدختره     
 .خودش نکرده تا االن

 ؟ی چگھیخب د-    
 داشت آرومش کنھ و باھاش حرف ی از اول تا آخر سعابی دکتر کامگھی دیچیھ    

آخرشم بعد .....  شد نی گوشش کھ ژالھ پخش زمری زد زیکیآخرشم ..... بزنھ کھ نشد 
 . کردنرونشی بمارستانی ژالھ بھ زور حراست از بیای بازیاز کول

 ھمھ یمارای بود ، پرستارا و دکتراو بی ایزی چھ آبرو رینی ببی صبا نبودیوا    
 استعفا روانوی سشی اومد پابی دکتر کامشی ربع پھیآخرشم ..... بخشا جمع شده بودن 

 .روانینامشو داد بھ س
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 نی خوبش تو اتی کرده باشھ اونم با موقعی کارنی کھ پرھام ھمچشدیباورم نم    
 با اون کار ژالھ تونستی نمگھی آبروش وسط بود و مطمئنا دی ، البتھ خب پامارستانیب

 . دکترا و پرستارا نگاه کنھیتو رو
 : رو بھ مھتا گفتمکردمی می دستم بازیھمون جور کھ با فنجون تو    
  قبول کرد؟روانیخب، س    
 ی بدن، البتھ شکتی رضارهی مدئتی افراد ھشتری بدی کھ بایدونیخودت م: مھتا    

 .کننی کھ شده قبول مابمی بھ خاطر خود دکتر کام کھستین
 ی ممارستانی بسی رو بر عھده رئمای تصمنی ارهی مدئتیحق با مھتا بود معموال ھ    

 . بودروانی با سمیانداختن و حاال تصم
 خوب بود و یلی من کھ خی براتی وضعنی اونم تو امارستانیالبتھ رفتن پرھام از ب    

 .کردی کم ممی فکریایاز آشفتگ
 اومدمو نگاھمو رونی از فکر بشدی چشمم چپ و راست میبا دست مھتا کھ جلو    

 .بھش دوختم
 ؟یکنی مریچتھ دختر، کجا س: مھتا    
 ؟یگفتی می چیچی ، ھیچیھ-    
 . از دست اون مادر فوالدزرهدهی کشی ، چابی دکتر کامچارهی بگفتمیداشتم م: مھتا    
 : گفتمشدمی حرفش تکون دادمو ھمون جور کھ بلند مقی تصدیسرمو برا    
 اتاق یمارای بزارم تو اتاقم تا اون موقع پرونده بلموی ممنون، من برم وساییبابت چا    

 منتظر جواب مھتا باشم نکھی بھشون بزنم و بدون ای سرھی رو آماده کن ٣٥١ و ٣٣٦
 .بھ طرف اتاقم بھ راه افتادم

      
 

 سنگ سرد ی کردمو دستمو روی رو بھ روم خالاهی سنگ سی گالبو روشھیش    
 و دی سفی شد شروع کردم بھ پرپر کردن رز ھازی کھ سنگ تمی ، وقتدمیکشیم

 ھی کھ دارم ازت گالھی بارنی چندمدونمینم. ھمزمان مشغول درد و دل شدم باھاش
 دی بگم ، بادیآره با..... بگم   ھنوز دلم خنک نشده ، دوست دارم بازمی آرشام ولکنمیم

 وقت تنھام چی ھیگفتی بود قولت کھ منی بود قولت ، انی ا،ی بدقولیلیبگم کھ خ
 چند سالت ، قی رفشھیباورت م.....  گرفتھ یلیدلم گرفتھ آرشام ، خ.....  ؟یذارینم

باورت .....  باھام ازدواج کن؟ ای بگھیھمکارت ، ھمکارم ، با وجود زنش برگشتھ م
 زن دست خوردم بھ خودشون ھی نکھی ای رو کھ بھ بھانھ ی ھرزه ای نگاه ھاشھیم

 ھی حقم نبود کھ ھمھ بھ چشم نی حقم نبود آرشام انیا.....  دنی رو می ھر غلطیاجازه 
 مردمی مدیھان؟ من با.....  ؟ی چرا اون کارو کردیآخھ لعنت.....  کننیزن بد قدم نگاه م

 کردن، ثنا قسمم داد بھ روح تو قسمم یقش باز آرشام از نمدی برگھید..... آرشام ،من 
 کنھی منو درک نمیچکیھ.....  شھی آرشام، نمشھی نمی ولی قبلیداد کھ بشم ھمون صبا

 کھ مدام نگرانم ستی نی مامانگھی کھ دی در حالی قبلی بشم ھمون صباتونمیمگھ م



 156 

 کھ تو آغوشت آرامش یستی نو تگھید.....  کھ مدام قربون صدقم بره ستی نییباشھ، بابا
 کھ خدا ھمھ دمی آرشام شنیدونیم.....  ؟ی قبلی بشم ھمون صبای پس چھ جوررم،یبگ

 کھ ی ، بھ حدنی سنگیلی بود خنی سنگیلی امتحان من خی ولکنھیآدمارو امتحان م
 و نشاطم بود کھ از دست ی بود، بھاش کل جوونمیکمرمو شکوند و بھاش کل زندگ

 ی برای شور و نشاطچی ھگھی مامان بزرگ حقم داره، دگھیھم م ھمش بامھت..... رفتھ 
 امی کھ قراره بی ندارم، فقط دوست دارم کھ روزا بگذره و من بھ روزیادامھ زندگ

 مامان بابا، دلم تنگھ شی تو پشی آرشام ، پشتی پامی بخوامیم.....  تر بشم کی نزدشتیپ
 کھ ھر یدی سفی شاخھ رزایدلم برا....  م صبا گفتنت تنگھ آرشایدلم تنگھ برا..... 

....  تنگھ کردی آدمو مست مشھی عطر تلخت کھ ھمی تنگھ ، دلم برایدادیروز بھم م
 ھی بار غرق بشم تو شب چشمات ، تا فقط ھی بار فقط ھی رو بدم تا فقط ایحاضرم ھمھ دن

 ....  ھان؟ستی نیادی ززی کھ چنیا....  خانومم گفتنتو بشنوم گھیبار د
.....  باز کردم فموی سنگ برداشتم و کی سرمو از رولی دوباره زنگ موبایبا صدا    

 بھش انداختم ی نگاھدیدی رو تار مزی کھ از اشک ھمھ چیی درآوردمو با چشمامویگوش
 قسمت سبز رندهی شناخت تماس گالی خی پس بنمی درست ببذاشتی اشکام نمیلعنت..... 

 .رنگو لمس کردمو تماس برقرار شد
 .....بلھ-    
 گرفتم؟ خونھ توی چند بار گوشیدونی تو؟ میی معلوم ھست کجاچیھ..... الو صبا : ثنا    
 .نگرانت شدم..... یستی کھ نمارستانمیو ب
 ..... من خوبم ثنا بگو-    
  تو؟ییچرا ان قدر صدات گرفتھ ست؟ کجا: ثنا    
  قطع کنم؟ای یگی ثنا مستی نیچیھ-    
 .ی رستوران صدف باشگھی ساعت دھی خب باشھ، زنگ زدم بگم یلیخ: ثنا    
 ؟ی چیاون جا برا-    
  خب؟ای بی دور ھمھیتو فکر کن : ثنا    
 . بعدینھ ثنا، اصال حال و حوصلھ ندارم باشھ برا-    
 . نھ من نھ توگھی دی اون جا نباشگھی ساعت دھیصبا بھ خدا اگھ تا : ثنا    
 .دیچید کھ تو گوشم پ بوق بوق بویو صدا    
 "یلعنت" دمی انداختم و غرفمی رو تو کیگوش    
 ی کھ رورشویخم شدمو تصو.....  برم دی خودمم ندارم بااری اختگھی آرشام دینیبیم    

 . از اونجا دور شدمفمی و با برداشتن کدمی بوسکردی مییسنگ قبر خود نما
 .نجامی وقتھ کھ ایلی شده و من خکیتازه حواسم بھ اطرافم شد کھ ھوا چقدر تار    
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 کردم، دماغم قرمز قرمز بود و چشمام پف کرده افمی بھ قی نشستم و نگاھنیتو ماش    
.....  کردی مسخرم می کلدیدی می جورنی آرتان افتادم کھ ھر وقت منو اادیناگھان ..... 

 رستوران بھ خونھ  قبل از رفتن بھدی بھ حرکت درآوردم بانوی زدمو ماشیلبخند محو
 ی نشستھ بودم حسابنی زمی کھ رونیبھ خاطر ا.....  کردمی و لباسامو عوض مرفتمیم

 . بودنیخاک
 بھ ساعت ی نبردمو جلو ساختمون پارک کردم ، نگاھنگی تو پارکگھی دنویماش    

 سوار آسانسور شدمو عیسر.....  بودمی اونجا مدی باگھی ساعت دمیانداختم بھ گفتھ ثنا ن
 ی انداختمو وارد خونھ شدم بدون روشن کردن برقدویکل.....  رو فشار دادم ١٥دکمھ 

 تخت انداختم ی رو روشن کردم، لباسامو درآوردمو روابھ سمت اتاقم رفتمو برق اونج
 ی کھ سعییاز اونجا.....  انتخاب کنم زی دست لباس تمھیو بھ سمت کمدم رفتم تا 

 رو بھ ھمراه شال و ی رنگی نپوشم مانتو زرشکرهی ثنا لباس تیل جلو حداقکردمیم
 بھ صورتم نک لباسا چند تا مشت آب خدنی قبل از پوشی انتخاب کردم ولی مشکنیج

 موفق نبودم و در آخر مجبور شدم دست یلی خی پف چشمام بخوابھ ولی کمدیزدم تا شا
 لباسام از خونھ دنی بعد از پوش کردموی محوشیآرا.....  بشم یشی آرالیبھ دامن وسا

 ی ربعھی بھ ساعت انداختم وقتم تموم شده بود تا رستورانم حدود ینگاھ. خارج شدم
 عی تھران سریشگی ھمی شلوغی باال ببرم تا تونوی سرعت ماشدم کریراه بود پس سع

 .تر بھ مقصد برسم
 پارک کردمو داخل نوی ماشدم،ی ساعت بعد بھ رستوران رسمیبر خالف انتظارم ن    

 نکردم، پس بھ سمت مسئول دای نگاه کردم ثنا و آرتانو پیھر چ..... رستوران شدم 
 آرتانشون طبقھ باالن، از پلھ ھا باال دمی کھ فھمدمی رفتمو از اون پرسزای میھماھنگ

 دعوتن، ثنا نامی بود پس اروانی بدم چھره سصی تشختم کھ تونسی چھره انیرفتم و اول
 بھ سمت برگشتن منم با ی گفت و ھمگمی بھ بقدی کھ منو دروانیس..... تھ بود  نگفیزیچ

 . بھ سمتشون رفتمنھیطمأن
      

 
 ..... یسالم بھ ھمگ-    
 طرفم کنار آرتان ھی کنار مھتا کھ از ی صندلی جواب سالممو دادنو منم رویھمگ    

 . نشستمشدیم
 ..... ی انداختی نگاه بھ ساعت مھی: ثنا    
 .گھی دنی بودم، تا رفتم خونھ و لباس عوض کردم شد ارونیخب چھ کار کنم، ب-    
 .ی شدی نھ؟ دوباره دماغ قرمزیبھشت زھرا بود: آرتان    
 : جو از اون حالت خارج بشھ گفتمنکھی ای تکون دادم و برایسرمو بھ آروم    
 ھ؟ی دعوت چنی الیخب دل    
 .می شب بھ دوستامون شام بدھی می بخواادی بھ ما نم،ی جورنیھم: آرتان    
 .....واقعا نھ جون داداش: روانیس    
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 . خانمای رو حوالھ بازوش کرد و لبخند رو مھمون لبھای حرفش آرتان مشتنیبا ا    
 ..... ی بھ ما بدھکاریلی جون کھ ھنوز خیری نگو سیزیخواھشا تو چ: آرتان    
 ..... ی پارتی متنفرم آرتریار بگم من از س جون ، چند بیریمرض و س: روانیس    
 داداش، اسممو وسط نکش کھ حکم ناموسمو داره ، االناست ی اوی اویاو: آرتان    

 ... چاک کنمانھیکھ س
 .میدیخندی ما ھم ماوردنوی درمی جور مسخره بازنی ھمروانیآرتان و س    
 نای وقت، اھی اینکن:  با دندونش گرفت و گفتنشویی لب پایشی بھ حالت نماروانیس    

 .....زمیواسھ اتاق خوابھ عز
 خنده و ثنا خجالت زده سرشو انداخت ری زمی حرفش منو مھتا و خودش زدنیبا ا    

منحرف، ما :  گفتروانوی نکردو محکم کوبوند فرق سر سی البتھ آرتانم نامردن،ییپا
 .میکنی چاک نمنھی سمیمیمال
 کھ از سر ی ثنا رنگ و رو عوض کرد کھ آرتان با حالت عاشقانھ و برقو دوباره    

 .َ کارننی انای ازمیخجالت نکش عز: شب تو چشماش بود گفت
 میدیخندی ما سرشون مکردنوی می شوخروانی کھ آرتان و سی تک تک لحظاتیتو    
 شب ھا رو کنار نی تا با ھم استی ننجای چرا اون االن انکھی آرشام بودم و اادیبھ 

 االن وقت ی راه گلومو سد کرده بود ولیبغض بزرگ.....  میدوستانمون خوش بگذرون
 .... تلخ کنمن شبو بھ کامشونی ادیشکستنش نبود نبا

 . بھ خودم اومدمو نگاھمو بھش دوختمروانی سیبا صدا    
 کھ یوقع آرتان؟ از اون مھی ، واقعا مناسبت شام امشب چمیحاال بگذر: روانیس    

 . بودمتدهی ندی جورنی وقتھ ایلی ، خی شنگولیلی خیاومد
 . از بعد از رفتن آرشامگفتی مدیدر اصل با    
 .نی بزنی حدسھی ھر کدومتون ی کھ داره وللیخب دل: آرتان    
 .اول تو بگو:  گفتروانویانگشتشو گرفت طرف س    
 : بھ خودش گرفت و گفتی حالت متفکرروانیس    
 .شیاوردیَ کو پ؟ چرا ن؟ی رو گرفتَسی بال باالخره اون جنسیا    
 .مھتا تو بگو.....  رمی بگلی قراره تحوگھینھ اونو کھ ھفتھ د: آرتان    
  شرکت راه افتاد؟یشعبھ دب...... اممممم .....  دونمینم: مھتا    
 .صبا تو بگو......  گھی واسھ ماه دمونھینچ، اون م: آرتان    
 دی سرخ و سفی و خواھر منم ھی منحرف شدیلی کھ امشب خییاممممم از اونجا-    

  آره؟شمی فکر کنم دارم خالھ مشھ،یم
 . تو خالیَ وال، زدیا: آرتان    
 گفتھ بودمو اصال توقع نداشتم کھ حدسم ی شوخی برایزی چھی ی جورنیمن کھ ھم    

 نی لحظھ از اھی..... شدم؟یتم خالھ م واقعا داشیعنیدرست باشھ دھنم باز مونده بود، 
 واقعا ری بود کھ تو سال اخی لبم جا خوش کرد کھ تنھا لبخندی رویقیتصور لبخند عم

 .از تھ دلم زده بودم
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 : بھ آرتان انداخت و گفتی نگاه متعجبروانیس    
 ؟یشی بابا می داری راسیراس    
 آره:  گفتیآرتان با خوش حال    
 بھ تو منگول بگھ دی بچھ بدبختت کھ باچارهی بیوا:  گفتشویشونی تو پدی کوبروانیس    
 .بابا
 . خانروانی سمینیبیبچھ شمارم م: آرتان    
 لپش کاشتم ی روی بلند شدمو بھ سمت ثنا رفتم و ھمون جور کھ بوسھ امیاز صندل    
 :گفتم
 . خالھ چند وقتشھزی عززم،ی مبارکھ عزیلیخ    
 . ماھمھھیمن  خالھ یمرس: ثنا    
 . قربونش برمیواااا-    
 .می بگکی مامان خانم تبرنیبابا صبا خانم مھلت بده ماھم بھ ا: مھتا    
 .یلی آرتان، خگمی مکی تبریلیخ:  فاصلھ بھ سمت آرتان رفتمو گفتمنیتو ا    
 کن ی سعیخوش حالم کھ خوش حال:  گوشم گفتری بغلم کردو زییھویآرتان     
  خب؟،ی لبخندتو داشتھ باشنی اشھیھم
 .باشھ:  تکون دادمو گفتمیسرمو بھ آروم    
 لحظھ کھ برگشتم تمام افراد ھی چون می بودختھی رستورانو بھم ریفکر کنم حساب    

 میزدی حرف مموی ساعت بود نشستھ بودمیسرشون بھ سمت ما بود، خب حقم دارن ما ن
 بود ی کھ ماجرا چدنی خب آخرش فھمی ، ولی بھ روبوسمیبعدش تازه شروع کرده بود

 . گفتنکی تبرو بھ سمت آرتانو ثنا اومدناشونیو بعض
 : ثنا رو کرد بھ آرتانو گفتمی نشستامونی صندلی کھ جو آروم شد و رویوقت    
 کھ دونھی نمیرازی فقط خواجھ حافظ شگھید.....  ینگاه کن آرتان آبرومونو برد    
 .یشی بابا میدار
 .گھیخب چھ کار کنم ذوق دارم د:  مظلوم کردو گفتافشویآرتان ق    
  شد؟ی شام چم،ی تلف شی کھ ما از گشنگدیخب مامان بابا قصد ندار: مھتا    
 ..... مایچوندی بھ چشم، البتھ بھ خاطر صبا بود کھ چند بار گارسونھ رو پیا: آرتان    
ِا ا ا -     ِ  .نجامی ساعتھ امی کھ ن افتاد گردن من؟ بابا منیآخرش ھمھ چ..... ِ
 : گفتادی ما بزی تا بھ مکردیآرتان ھمون طور کھ بھ گارسون اشاره م    
 .دمیباشھ بابا قبول من کھ فرار نکردم شامم م    
داشتم .....  منو بھ ھر کدوممون داد ھی ی اومدو نفرزمونیگارسون بھ سمت م    

 روانی بھ سینگاھ.....  شد دهیش منو از دستم کی دفعھ اکی کھ کردمیغذامو انتخاب م
در ھمون .....  دادیکردم کھ ھمھ منو ھا رو جمع کرده بود داشت بھ دست گارسون م

 :حال گفت
 .....  گرفتم انتخاب غذا بھ عھده منیمی تصمھیمن     
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 رفت و چند لحظھ بعد در نیی ھمراه گارسون از پلھ ھا پاھیو بدون توجھ بھ نظر بق    
 . بر لب داشت برگشتییدون نما لبخند دنیحال
 ؟ی برام پختی چھ آشروان،ی سایزنیمشکوک م: آرتان    
 ھی امشبو انتخاب کنم ی داداش، گفتم خودم غذایزنی مھی چھ حرفنینھ بابا ا: روانیس    

 خرجت گھی گرون انتخاب کنن، خب باالخره تو دی غذاھیوقت مھتا و صبا نگردن 
  پوشک بچھ چھ قدر گرونھ؟یدونی باال ،مرهیم

 ....  اصال از اون چشات معلومھ،ی کردی کارھی تو دونمیمن کھ م: آرتان    
 .ری نگی بود تو جدی جورنی چشام اینھ من از بچگ: روانیس    
 می من کھ مطمئنم حاال خواھیول:  گفتشدی منھیآرتان ھمون طور کھ دست بھ س    

 .دید
 ای آرتان پختھ بود با اون سفارش ی برایلی چرب و چ آشھی روانیو واقعا ھم س    

 ی ما چشمازیبھتره بگم سفارشاتش ، با اومدن پنج تا خدمتکار ھم زمان بھ طرف م
 موج خنده یھممون و بھ خصوص آرتان اندازه توپ بسکتبال شده بود و بعدش صدا

 . بلند شدزمونیبود کھ از م
 البتھ حقم داشت واقعا کار د،یخندی مروانی و فقط بھ شاھکار سگفتی نمیزیآرتان چ    
 کھ تو منو دارن از دسر و یزی خنده دار بود کھ بھ گارسون گفتھ بود از ھر چروانیس

 کار خدمتکار ھا تموم شد و ی ، وقتارنیساالد انواع غذاھا و سوپ ھاشون برامون ب
اشو زد و رو  دوباره لبخند دندون نمروانی جا دادن سونزمی میبھ زور غذا ھا رو رو
 : گفتیبھ آرتان با لحن مظلوم

 .گھی دخواستیخب چھ کار کنم، دلم م    
 رستوران ھی ی بھ بعد خواستھ ھات رو تونی من خواھشا از ازیآخھ عز: آرتان    

  باشھ؟نجای کن نھ اییارزون تر اجرا
 .باش: روانیس    
 ینجوری اروانیس ی نوش جونتون، اصال خوب کردنی کردم، بخوریشوخ: آرتان    

 . با خودمون روشن بشھفمونی تکلی دفعھ بعدمیکنی تست مھیھمھ غذاھا رو حداقل 
 یی تا از ھر غذامی کردی رستوران سپری رو توی طورم شد حدود دو ساعتنیھم    

 آرتان آوردن بھ ی رو برای ، آخرشم قبض پرداخت دو مترمی قاشق تست کنھیشده 
.....  می کردی سپریکل اون شبو تو خنده و شاد.....  می ضرر زدیونیلیآرتانم چند م
 نی و ادمی ھمھ خوش حال شدم و خندنی اآرشام  بود کھ بعد از رفتنی شبنیاون شب اول

 .  خوب بودیلی از دست رفتم خھی روحیبرا
      
 : گفتمی بلندیبا حرص تماسو برقرار کردمو با صدا    
 رو فراموش ی چگھی راھو دور زدم ، دکھی تھی نیا کھ ھی بارنی سومنی مھتا انیبب-    
 ؟یکرد
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 از سوپرمارکت یزی چگھی نھ دزم؟،ی چھ طرز حرف زدنھ عزنیصبا جون ا: مھتا    
 بخر، کم گمی برام چند تا بادکنک دیی جای ای خرازھی فقط خواھشا از خوام،ینم

 .آوردم
  چھ کار؟خوادی مھتا آخھ اون گنده بک بادکنکو می اوونھی دیلیخ-    
 : گفتدوی کشی بلندغیمھتا ج    
 ..... شوووووووھر خودت گنده بک    
 یعنی آرشام افتاده بود ، ادی دفعھ ساکت شد ، حتما اونم مثل من کی حرفش نیبا ا    

 کردم؟ی میی کارانی تولدش ھمچی اون ان قدر ذوق داشتمو برایاگھ آرشام بود منم برا
 . اومدمرونی بالی مھتا از فکر و خیبا صدا

 ..... من....َم ... صبا : مھتا    
 .رمیگیباشھ مھتا م-    
 بار بھ نی ھزارمی رو قطع کردم و برای بگھ گوشی اگھی دزی بذارم چنکھیو بدون ا    

 . حرف ساده دوباره بغض کرده بودمنیخودمو ضعفم لعنت فرستادم کھ با ا
 شدمو درو بستم ادهی پنی نگھ داشتم ، از ماشابونی خی گوشھ نویراھنما زدم و ماش    

 آلوده تھران ی ھوادنی و بلعقی عمی با نفساکردمی می دادم سعھیو ھمون جا بھ در تک
 برداشتمو نی رو از ماشی آب معدنیبطر..... بغضمو قورت بدم و باالخره موفق شدم 

سمت خونھ ثناشون  تا از التھاب درونم کم کنم و بعد بھ مدیچند بار بھ صورتم آب پاش
 . کمک مھتامیبھ راه افتادم، قرار بود برم دنبال ثنا و از اونجا با ھم بر

 .  نگھ داشتمو چند بستھ بادکنک گرفتمی خرازھی ی کھ برم دنبال ثنا جلونیقبل از ا    
 . درآوردم و شماره ثنا رو گرفتمموی ساختمون پارک کردمو گوشی جلونویماش    
 ؟جونم صبا: ثنا    
 .ای در منتظرم بیمن جلو-    
 در پنھون ی بعد ثنا با اون لباس گشاد کھ سعقھیچند دق.....  رو قطع کردم یو گوش    

 ساک بزرگ دستش ھی کھ ی بزرگ شده بود داشت در حالکمینگھ داشتن شکمش کھ 
 . شدانی در نمایبود جلو

ساکو از .....  ساک تو دستش اخمام رفت تو ھم و با سرعت بھ طرفش رفتم دنیبا د    
 :دستش گرفتمو گفتم

 ؟ی بود کردی چھ کارنیا-    
 : گفتزدی کھ نفس نفس میثنا در حال    
 کارو نکن اون کارو نی ادهی مری ، دوما کم آرتان تو خونھ بھم گکمیاوال سالم عل    

 . ندارهی کھ وزننیا.....  ؟ینکن تو ھم شروع کرد
 دیبا.....  ی کنی لج بازی کھ بخوایستی نیتی ثنا تو االن تو موقعیستیچرا متوجھ ن-    

 . تکرار نشھگمی درم،ی ازت بگومدمی می دارلھی وسیگفتیبھ من م
 .میچشم خالھ، حاال بر: ثنا    
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 دور زدمو پشت نوی خودمم ماشنھی و کمکش کردم تا بشمی رفتنیبا ھم بھ سمت ماش    
 .رول قرار گرفتم

      
 بھ ی بھ خودم انداختم ، دکلتھ کوتاه و چسبناک و براق مشکنھی نگاھو از آنیآخر    

 بلندم کھ آزادانھ دورم رھا شده بود ی ، موھای چرم و پاشنھ بلند مشکیھمراه بوت ھا
.... . بودم ی خودم کھ راضکرد،ی میی صورتم خودنمای کھ روی ارهی تشیو آرا

 کھ نمی از قفسھ سی دستمو بھ گردن و قسمتبعد ادکنمو برداشتم و بھ دستم زدم و
 . دمیمشخص بود کش

 .  کھ در باز شد و ثنا اومد داخلرفتمیداشتم بھ طرف در م    
 .دنایکارت تموم نشد، مھمونا رس: ثنا    
 .چھ طور شدم:  زدمو گفتمی چرخومدم،ی داشتم مگھیچرا د-    
 . البتھ بھ جز رنگش،ی عالشھیمثل ھم :ثنا    
 . بپوشمخواموی کھ می اونتونمی کھ نمفیح:  گفتدوی کشیآھ    
 خوش تراششو بھ ی از پاھای کھ قسمتدی بھ لباسش انداختم، شلوار چسب سفینگاھ    
 گشاد بود، موھاشم ی کھ کمی مشکدی سھ ربع سفنی آستزی گذاشتھ بود بھ ھمراه بلشینما

 . کردی میی صورتش خودنمای ھم رویمی مالشیمثل من آزاد بود و آرا
 ..... ی شدیتو ھم عال:  زدمو گفتمیلبخند کم رنگ    
 . منوکشھی کھ مھتا ممی برای شکمم، حاال بنی با ای حتم،ی عالشھیمعلومھ من ھم: ثنا    
 .میبر-    
 کی موزی ، صدامی بزرگ خونھ بھ راه افتادییرای و بھ طرف پذمیاز در خارج شد    

 بودن، مھتا ھم در حال صحبت با دنی ھم در حال رقصی و چند نفردیرسیبھ گوش م
 زد ی منو ثنا لبخنددنی لحظھ سرش رو برگردوند و با دکی.....  بود یآقا و خانم جوون

 .میو بھ ما اشاره کرد بھ سمتش بر
 : کھ مھتا رو کرد بھ اون دو نفرو گفتمی شدکشونیھمراه ثنا نزد    
 . صبا و ثنازمی عزی بچھ ھا ، دوستاکنمی میمعرف    
 . گلمی و بھناز پسرخالھ و دخترخالھ ای بھنشونمیا: و رو کرد بھ ما و گفت    
 کرد، یاول از ھمھ بھناز بود کھ دستشو بھ سمت ما گرفت و اظھار خوش بخت    

 درشت و ی عضوش ھم چشمانی کھ قشنگ تریشرق صورت ھی بود با ییبایدختر ز
 . بودشیطوس

 جذاب بود ، یلی گفت خشھی و مبای زاری ھم بسای ، بھندی رسایو بعد ھم نوبت بھ بھن    
 کھ درست مثل یی و چشم ھای مشکی متناسب ، موھاینی ، لب و بدی سفیپوست

 بلند کھ  درشت و متناسب و قدکلی رنگ بود بھ ھمراه ھیخواھرش درشت و طوس
 .دادی برازنده نشونش م کت و شلوار خوش دوخت ھمرنگ چشمھاش کامالیتو

 . کردی فشرد و اظھار خوشبختیدستم رو بھ آروم    
 .نیھمچن:  در جوابش گفتمی آرومیمن ھم با صدا    
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 ھم سن و سال خودش کھ ی تکون داد و با گفتن با اجازه بھ آروم بھ سمت مردیسر    
 . بود رفتستادهی از سالن ای اگھیطرف د

 کھ لباساتو عوض کنمی تا اتاق ھمراھت مزمیعز: مھتا ھم رو کرد بھ بھناز گفت    
 .یکن

 و می رفتییرای پذی گوشھ یمنو ثنا ھم بھ سمت مبل دونفره ..... و ھمراه ھم رفتن     
ھر  ، فکر کنم مھتا شدی مشتری ھم لحظھ بھ لحظھ بتیجمع.....  میمشغول صحبت شد

 برقا رو خاموش گفتی مھتا کھ میبا صدا.....  دعوت کرده بود شناختی رو کھ میکس
 ی قطع شد ، برقا ھم خاموش شد و ھمھ چکیموز  ھمھ ساکت شدن وانی دارن منیکن

 و ادی بروانی کھ ھمراه سمیآرتانو مأمور کرده بود.....  آماده شد روانی ورود سیبرا
 .خبر کنن ما رو دنشونی قبل رسقھیپنج دق

 قفل در اومد و ی تودی چرخش کلی کھ صدامی بودستادهی در اکیھمھ ساکت نزد    
 آرتان مخالفت کرد و ی وارد خونھ بشھ ولگفتی کھ بھ آرتان مروانیبعدشم تعارف س

 و غی جی پرت کرد داخل خونھ کھ ھمون موقع برقا روشن شد و صدابای تقرروانویس
 .د بلند شخوندندیدست ھمھ کھ تولدت مبارک م

 و بھ ھمھ نگاه چرخوندی بود، با چشمھا و دھن باز سر میدنی واقعا دروانیچھره س    
 . مھتا بھ خودش اومدی کھ با صداکردیم

 .زمیتولدت مبارک عز:  نشوند و گفتروانی گونھ سی رویمھتا بوسھ ا    
 کھ گفتنی مروانی با ھم بھ سی بچھ ھا بلند شد و ھمگغی جی کار مھتا صدانیبا ا    

 .مھتا رو ببوسھ
 یشونی پزدی کھ عشق توش موج می مھتا رو در آغوش گرفت و با نگاھروانیس    

 نکرد و با ی ھم توجھستی اون قبول نگفتنی بچھ ھا کھ می و بھ حرفادیمھتا رو بوس
 . واسھ خلوت خودمونھگھی گفت اون دطنتیش

      
 گذاشتھ شد و نور سالنم کم یی و دادن کادو ھا آھنگ تانگوکیبعد سرو شام و ک    

 جوون دست در دست ھم بھ سمت وسط سالن رفتن و مشغول رقص یکردن ، زوج ھا
 جوون بودم و بھ شب یشدن ، ثنا و آرتانم بھ اون سمت رفتن و منم تماشاگر زوج ھا

 .دمی روم دی جلوی کھ دستکردمی مکر فدمی کھ ھمراه آرشام تانگو رقصی اییایرو
 .دیدیافتخار م: ایبھن    
ممنونم از :  بھ خودم اومدمو گفتمعی سری شکھ شده بودم ولی کمشنھادشیاز پ    

 . ندارمدنوی واقعا حال رقصی ولشنھادتونیپ
 ی برقصم ولخواستی اون لحضھ واقعا دلم می بود توی اگھی دزی چتی واقعیول    
 . بھ جز آرشام فکر کنمی اگھی با مرد ددنی بھ رقصتونستمینم

 ی کھ تویی بھ زوج ھاینگاھ.....  مبل نشست ی تکون دادو کنارم روی سرایبھن    
 ن؟ی و کم حرفی ان قدر جدشھیشما ھم:  انداخت و گفتدنی رقصی مستیپ

 .متوجھ منظورتون نشدم.... بلھ؟ -    
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 مختصر با ی از اول شب حواسم بھ شما بود کھ بھ جز صحبت ھاھی چدیدونیم: ایبھن    
 ن،یزدی حرف نمی اگھی با کس دروانی مھتا و سیخواھر و شوھرخواھرتون و گاھ

 . نشدهدهی لبتون دیلبخندم کھ انگار تا بھ حال رو
 و در مورد لبخندم دمیدی نمشتری بھ صحبت بی نداشتم لزومی کار واجبیخب، وقت-    

  باز باشھ؟شمی خل و چال ھمش ننی عدیکھ چرا با بگم دیبا
 .نیگیبلھ شما درست م: ایبھن    
 از نکھی بود با ایبیپسر عج.....  از جاش بلند شد و رفت ی اگھیو بدون حرف د    

 ی رقص داده بودن ولشنھادی دورشو گرفتھ بودنو بھش پیادی زی دخترایاول مھمون
 بودم دهی کدومو قبول نکرده بود و حاال اومده بود از من کھ اصال نرقصچی ھشنھادیپ

 .درخواست رقص کرده بود
 تو ھم ی نداشتم ، اونم ھمون جور با اخماای با بھنی برخورد خاصگھیتاآخر شب د    

 کھ دور و برشو گرفتھ یی ھر چند با دختراخورد،یسر جاش نشستھ بودو تکون نم
 . نکردی خداحافظی موقع رفتن ھم حتکرد،ی نمیی احساس تنھایلیبودن خ

 برگشتمو دوباره بھش تولدشو روانی سشیزودتر از ثنا لباسمو عوض کردم و پ    
 و رد ی و مھتا ھم بابت کمکم ازم تشکر کردنو منم با خداحافظروانی گفتم ، سکیتبر

 . خونھ شدمی رفتن بھ خونشون راھیتعارف ثنا و آرتان برا
      

 
 پر ی حداقل با آژانس برنگشتم ھواای اوردمی بھ ھمراه ننموی ماشنکھی از امونیپش    

 کھ از دھنم بھ ی محو بخاری بازدم طوالنھی ھام کردم و با ھی ماه رو وارد ریسوز د
 خودمو ھر دی کرده بود ، باتیسرما تا عمق وجودم سرا.....  شدم شد،یھوا مساعد م

 رفتم تا ابونی رو خارج شدم و بھ کنار خادهیپس از پ ،رسوندمیچھ زودتر بھ خونھ م
 . کنمدای رو پی ای وقت غروب تاکسنی بتونم تو ادیشا
 پالتو نھی ، دست بھ سی تاکسھی از غی بودم اما درسادهی بود کھ وای اقھیحدود چند دق    

 . نظرم رو جلب کردی بوقی بودم کھ صدارهی منتظر بھ جاده خفشردمویرو بھ تنم م
 شھی با شی ام وه ای بدنی سرمو چرخوندم کھ با دی کردن تاکسدایخوش حال از پ    

 کھ جلوم توقف کرده بود اخمام تو ھم شد، اصال حال و حوصلھ سر و کلھ زدن یدود
 انگار یول.  بھ جلو رفتمی توجھ چند قدمی احمق ولگردو نداشتم پس بی پسرانیبا ا

 . آوردوتر جلنویدست بردار نبود و اون ھم ماش
 نی کھ داخل ماشی فرددنی بزنم کھ با دی داد و من تا خواستم حرفنیی رو پاشھیش    

 .دی حرف تو دھنم ماسکردی منو نگاه مینشستھ بود و با لبخند
 ..... خانم دکتر ، منمدیسوار ش: ایبھن    
 ن؟یکنی جا چھ کار منیشما ا-    
 .نی حاال سوار شدم،ی کھ شما رو دشدمیخب داشتم رد م: ایبھن    
 .شمینھ ممنون مزاحم نم-    
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 .گھی دنی بابا، سوار شی اھ،یمزاحمت چ: ایبھن    
 : نھ کھ دوباره صداش منو بھ خودم آوردایدو دلم بودم کھ سوار شم     
 .نی کردخی ن،یخانم دکتر، بجنب: ایبھن    
 پس سادمیمی وای حاال حاال ھا منتظر تاکسدیتعارفو کنار گذاشتم چون مطمئن بودم با    

 .در جلو رو باز کردمو سوار شدم
 . مزاحمتون بشمخواستمیمن واقعا نم-    
.....  ی چھ مزاحمتکنمیخواھش م:  گفتاوردی بھ حرکت درمنویھمون طور کھ ماش    

 ن؟یکردی می روادهی ھوا پنیشما چرا تو ا
 .اوردمی منی قدر سرد باشھ، وگرنھ ماشنی ھوا اکردمیخب راستش فکر نم-    
 . سرد شدهیلیآره ھوا خ: گفتکردی مادی رو زیھمون طور کھ درجھ بخار    
 بھناز جون خوب ھستن؟-    
 سره با مھتا تور کی رانی امی کھ برگشتی بد باشھ، از اون موقعشھیمگھ م: ایبھن    

 . دارنیتھران گرد
 .نیکنی میندگ شما خارج از کشور زدونستمینم-    
 ی حال و ھوانکھی ای منو بھناز ھم برالی تحصیخب بعد فوت بابا ھم برا: ایبھن    

 میکنی می ، االنم حدود ده سالھ کھ ھمون جا زندگشی اترمی کرده باشھ رفتیرییمامان تغ
 .نی بودکای آمری مدتنوی کھ شما دو رگھ ادمیاز مھتا شن.... 
 . گذروندمکای تو آمرالتمویدرستھ، من تحص-    
 آدرس خونھ رو نکھی رد و بدل نشد جز انمونی بی حرفچی خونھ ھی تا جلوگھید    

 قبول نکردو منو تا ادی شم کھ با اصرار زادهی پابونی سر خخواستمی ، البتھ من مدیپرس
 . در رسوندیجلو
 .می برج نسنمی ، ادییبفرما: ایبھن    
 .می قھوه در خدمت باشھی باال نیاری بفیواقعا ممنونم، تشر-    
 . برم دنبال بھنازدیممنونم، با: ایبھن    
 . بازم ممنونن،یپس سالم منو بھ بھناز جون برسون-    
 .حتما: ایبھن    
 . کرد و رفتی ازم خداحافظی ھم با تک بوقای خارج شدم و بھننیاز ماش    
      

 
 رو کھ ظھر عمل شده بودو یضیده مر رفتم تا پرونی پرستارستگاهیبھ طرف ا        

 . گرم صحبت بودنبای کھ با ددمی چکاپش کنم کھ مھتا رو درمویبگ
 داشتھ ی خصوصی جلسھ ھی شما دو تا ی درباره ی با دکتر تھراندینچ نچ من با-         
  چھ وضع کار کردنھ خانما؟نیباشم،ا
ده بود ، دست و پاشو گم کرد  جوون و تازه استخدام شی از پرستارایکی کھ باید        

 . نبودی بھ خدا کارن،ی خانم دکتر ببخشیوا:  گفتی آرومیو با صدا
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 : گفتمی لبم نشوندم و با لحن مھربونی گرفتھ روی کھ حرفامو جدنی از ایلبخند        
 البتھ در مورد مھتا ،یدی انجام مقی کھ شما ھمھ کاراتو دقدونمی کردم، میشوخ        

 .ستمیھنوز مطمئن ن
 ھی مارستانی بنی اگھ من نباشم کھ اــــش،یا:  نازک کردو گفتیمھتا پشت چشم        

 .ارهی دووم نمقمیدق
 و نی رو بد٣٢١ اتاق ضی پرونده مرنیبعلھ، بر منکرش لعنت، حاالم لطف کن-         

 . چکاپی برانیای ھمراھم بتونمیکی
 : کنھ کھ مھتا گفتمی کرد و بھ دستم داد و خواست ھمراھدای پرونده رو پباید        
 . کنمی تالفکمی خانم دکتر غرغرو برم کھ نی بذار من با ازم،ی عزخوادینم        
 .می بھ راه افتادماری زد و منو مھتا بھ سمت اتاق بی لبخند خجالتباید        
 .... صبا: مھتا        
 بلھ؟-         
 ھ؟ی امشب برنامت چگمایم: مھتا        
  خونھ، چھ طور؟رمی منمی کھ ببضوی مرنی ایچیھ-         
 یلی خونمونن، بھناز خامی ما، امشب بھناز و بھنی خونھ می برای ب،یچیھ: مھتا        

 .نتتیدوست داشت دوباره بب
 .گھی وقت دھی باشھ واسھ ،ی خودت مھمون دارگھینھ د-         
 . بگو چشمگھ،یِا حرف نباشھ د: مھتا        
 ....ایریگ-         
 .بگو چشم:  رفت و گفتیچشم غره ا        
 قدر ازت حساب نی کھ ایری مروانی چشم غره ھا برا سنیاوه اوه تو از ا-         

 بره؟یم
 ....  از زنش حساب ببره ، حاال بگو چشمدی مرد بایپس چ: مھتا        
 . باشھی ولستمیچشم بگو کھ ن-         
 . خونھ مامی برمی مستقام،یخب پس منم با تو م: مھتا        
 . برم لباس عوض کنمدی باگھینھ د-         
 . خونھ مامیری خونھ تو لباساتو عوض کن بعدش ممی خب با ھم بریلیخ: مھتا        
 ؟ی شام بذاریخوای می دختر، اصال کایتو مثال مھمون دار-         
 .خرهی می چھی روانی خود سستی من نفھیاون کھ وظ: مھتا        
 .... یواقعا خستھ نباش-         
 . شھیخواھش م: مھتا        
          

 
 یت.  خونھ منمی رفتموی خارج شدمارستانی ھمراه مھتا از بضیبعد از چکاپ مر        

 .میشتمو بھ سمت خونھ مھتا بھ راه افتاد برداموی مشکنی بھ ھمراه جی مشکدیشرت سف
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 ی ، کھ صدامی گذاشتزی می رومویدی رو تو ظرف چینیری و شوهیھمراه مھتا م        
 . بودن کھ وارد خونھ شدنایزنگ اومدو بعدشم بھناز و بھن

 . من بھ طرفم اومدو محکم در آغوشم گرفتدنیبھناز با د        
 .زمی عزی ، خوبیینجای خوش حال شدم کھ تو ھم ایلی صبا جون خیوا: بھناز        
 بھ ما سر ؟یممنونم، تو خوب:  گفتمومدمی مرونیھمون طور کھ از آغوشش ب        

 .... یزنینم
 .شتی پامی روز ھمراه مھتا بھی دوست داشتم یلی اتفاقا خزم،ی عزیمرس: بھناز        
 .شمی کارو کن، خوش حال منیحتما ا-         
خواھر گلم :  کھ رو کرد بھ بھنازو گفتمی بھ طرفش برگشتای سرفھ بھنیبا صدا        
 .... ی داخل جلو درو قرق کردانی بدبخت بی صاب خونھ ھانی بذار ایچیمن ھ

 ادی بتونستی نمی جلو در کھ کسمی بودسادهی وای منو بھناز طورگفتیراست م        
 . بودنسادهی ھمون طور واای پشت بھنروانمیداخل، مھتا و س

 .بفرما:  نازک کرد و اومد کنار من و گفتیبھناز پشت چشم        
 یو بعد از سالم احوال پرس.....  ھم داخل شدند روانی و بعد مھتا و سایبھن        

 بھناز منو بھ طرف مبال کشوند و شروع کرد بھ حرف روانی و سای با بھنیمختصر
 .زدن

 : رو بھ بھناز گفتزوی نسکافھ رو گذاشت رو مینیمھتا س        
 . بھ حرفای دوست ما رو گرفتنیبھناز جون خوب ا        
 ....  ماھھیلی مھتا، صبا خیوا: بھناز        
 .زمی عزیلطف دار-         
 .زمی عزگھی دوست منھ ماھھ دیخب ھر ک: مھتا        
 : رو کرد بھ بھناز و گفتزدیحرف م روانی کھ تا اون موقع داشت با سایبھن        
 .ی نکردفی خانم دکتر تعریبھناز جان فکر کنم فقط آب خوردناتو برا        
 بار بود کھ نی دومنکھی پرحرف بود و با ایلی بھناز خگفت،ی راست میوا        

 . باھام گرم گرفتھ بودی حسابدمشیدیم
نھ خوبھ آدم مثل تو ان :  رفت و گفتای بھ بھنی بھناز چشم غره اھی بقیبا خنده         

 با کشمی می صبا جون من چیدونی نمیوا: قدر خشک باشھ، بعد رو کرد بھ منو گفت
 من ده،ی محل نمیچکی پره از دختر بھ ھشھی دور و برش ھمنکھی داداش اخموم، با انیا

 . کھ ھمش دور و برشنادی مون خوشششی دخترا از چدونمینم
 .ینیبی نمی نکتھ مثبتچی من ھی تو تویعنی بھناز خانم، میداشت: ایبھن        
 یلی خیی خدای خوبھ ولافتی قکلوی خب ھی کھ االن باھات قھرم ولنیبا ا: بھناز        

 .ی ایجد
 نی شوخ ، نھ مثل ای باشھ کی جددی بای کدونھی خوب مایاتفاقا بھن: روانیس        

 . شلھششونی الت کھ ھمش نیپسرا
 .روانی سی کنفی کھ تو ازم تعرنیمگر ا: ایبھن        
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 .ای شدری پ؟یری زن بگیخوای خان تو نمای بھننمیبب: مھتا        
 الی شده،ی کھ گوش نمی منو مامیخدا از دھنت بشنوه مھتا جون بھ حرفا: بھناز        

 .ھیچقدر دختر خوب
 .نچسبو نزن تو رو خدا بھناز حرف اون دختر یوا: ایبھن        
 .درباره دوست من خوب حرف بزن: بھناز        
 تو شتری و از منم بزونمھی کھ ھر لحظھ آویتو قضاوت کن مھتا ، دختر: ایبھن        

  مناسب ازدواجھ؟رانی اادی باھامون بخواستی می و حتشھی مداشیخونمون پ
 .زونھی آویلی خگھی دنی بگم ، ایچ: مھتا        
 ....  مھتامیداشت: بھناز        
 موقع اگھ مامانو بھناز ھی دوما خوامی بابا ، اوال من اصال زن نمنیول کن: ایبھن        

 . رمیگی میرانی زن اھی مطمئنا رمی خورم کردنو خواستم زن بگزیچ
 مھتا نی البتھ اکنھ،ی درست نممی قورمھ سبزی زن خارجھیآره بابا، چ: روانیس        

 . قھرهیانوم مام کھ کال با قورمھ سبزخ
 رو کھ دو روز ی ایکوفتت بشھ اون قورمھ سبز:  گفتدوی کشی کوتاھغیمھتا ج        

 .روانی سی خوردشیپ
 مھتا درباره اون یراست....  می کردم، ما دربست مخلصتیشوخ: روانیس        

 ؟یموضوع با صبا صحبت کرد
 ؟ی بھ آرتان گفتی رفت، تو چادمی ی وایا: مھتا        
 .نیآره ثنا و آرتان کھ اوک: روانیس        
 می آخر ھفتھ چند روز بری برامیخوایصبا جان ما م: مھتا رو کرد بھ منو گفت        

 .ایشمال ، تو ھم ھست
  فصل؟نیشمال؟ اونم تو ا-         
 تازه سارا ھم م،ی برراننی اای تا بھناز و بھنمیخوای ، مگھی دنھی بھ ھمفشیک: مھتا        

 گھ؟ی دیھست.  رانی اادیھست قراره پس فردا ب
 . مسافرتو ندارمی مھتا، اصال حال و حوصلھ کنمیفکر نم-         
 .یای بدی رو حوصلھ ندارم، مگھ دست خودتھ بای چیچ: مھتا        
 .گھی دای صبا جون، بگھیآره د: بھناز        
 .مھتا و بھناز تا آخر شب رو مخم کار کردنو آخر مجبورم کردن کھ قبول کنم        
          

 
 با اصرار مھتا، بھناز ، ثنا و ی سفر نداشتم ولنی بھ ایلی منی کوچکترنکھیبا ا        

 اومد تھران تا بھ می مستقی ولرانی بود ادهی رسروزیسارا د. سارا باالخره قبول کردم 
صبح با .  دکتر، االنم خونھ من مستقرهشی پشیافرت برسھ و بعد برگرده ک مسنیا

ھمون طور کھ شونھ ھامو تکون .  شدمداری از خواب بدکری سارا کھ صدام میصدا
 : گفتدادیم
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 . دختریخوابی می ، تو چقدر خرسگھی شو دداریصبا، صبا ب        
 ادی خوابم میلی سارا خیوا:  گفتمدمیکشی میی بلند باالازهیھمون طور کھ خم        

 ساعت چنده؟
 . بجنب دخترم،ی خونھ مھتاشون باشدی باشی شش،ی ربع بھ شھی: سارا        
 طوره بھ نی ھمشھی بھ راه افتادم، ھمیی تکون دادمو بھ طرف دستشویسر        

  شم، آب سردو بازداری بھ موقع بتونمی نمخورمی کھ می آرام بخشی قویخاطر قرصا
 مسواک زدم و از ام،ی سرحال بیکردمو چند تا مشت آب بھ صورتم زدم تا کم

 . خارج شدمییدستشو
سارا تو اتاق نبود احتماال رفت لباس بپوشھ، منم رفتم سراغ کمدمو پالتو قرمز         

 رژ قرمز دم،ی پوشی و شال مشکنی رو کھ سارا برام آورده بودو بھ ھمراه جیرنگ
 ادکلنمم دادن،ی ملی صورتمو تشکشی ھم آرای و خط چشم مشکلمی بھ ھمراه ریرنگ

 ی مطمئن شدم قاب عکس کنار تختو توزیھمھ چ  ازیچند بار بھ مچ دستام زدمو وقت
 الشی کھ وسامیچمدون گذاشتمو از اتاق خارج شدم ، سارا ھم ھمزمان از اتاق کنار

 : گفتدوی کشی من سوتدنیاون جا بود خارج شدو با د
  سر صبح خانم خانما؟ی چند نفرو بکشیخوایم        
 . ، بالیخودت کھ خوشگل تر-         
 .رسمی باشھ بھ تو کھ نمیھر چ: سارا        
 .می و از خونھ خارج شدمی دست از تعارف برداشتلی موبایبا صدا        
 نیھ تا ماش گفت سروانی مھتاشون پارک کردم ، چرا کھ سنگی پارکی تونویماش        

 و ھمراه با چمدونامون می شدادهی پنیبھ ھمراه سارا از ماش. میایبسھ و بھتره کھ با ھم ب
 ھم ی اگھی دی کھ کساکردمیاصال فکر نم. می بودن رفتستادهی کھ ایبھ سمت چند نفر

 دنیبا رس. کشنی پا پس بکشم کھ ثنا و مھتا منو متونستمی نماالن گھی دی ولان؛یقراره ب
 .می دادیبھشون ھمراه سارا سالم

 . من بودری کھ تقصخوامی واقعا عذر مدنمونمی رسری بابت د،یسالم بھ ھمگ-         
 . ی دادنو مھتا شروع کرد بھ معرفری سالم صبح بھ خیھمگ        
 خوبم ھستن ، ھمون ی گل دوستای صبا و ساراکنم،ی میخب بچھ ھا معرف: مھتا        

 . مامان خانممونھ و بعد بھ ثنا اشاره کردنی ایھ صبا خواھر دوقولوجورم کھ معلوم
 شونیا:  اشاره کردو گفتی با پوست سبزه و چشم ومو مشکزهی خانم رھیبعد بھ         

 بود اشاره کرد ستادهی کھ کنارش ای و بعد بھ پسردهی فرشروانی سیینامزد پسردا
 .سایاسمشم پر

 نی بعد ھم نوبت بھ فرزمی کردی اظھار خوش بختمویداد دست دی و فرشسایبا پر        
 ی ، ھر دو قد بلند بودند و اندامدی کھ مجرد بودند رسروانی سیو سھند دو تا دوستا

 . داشتند، البتھ سھند بلندتر بود و خوش چھره تردهیورز
 . شدری کھ دمیفتی راه بنیخب بچھ ھا سوار ش: روانیس        
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 ی آدمادما،ی گوش میگفتھ باشم، من تا خود شمال آھنگ دوپس دوپس: نیفرز        
 .  منشی پھیپا

 .از االن گفتھ باشم صبا با منھ: بھناز رو کرد بھ منو گفت        
 سارا، ن،یفرز.....  سھند نی با ماشای خب پس صبا ، بھناز و بھنیلیخ: روانیس        

  من، حلھ؟نی ، منو مھتا و آرتان و ثنام با ماشدی فرشنی با ماشدی و فرشسایپر
 . شد بھ خداری دمیفتی راه بم،یشی حاال بعدا عوض مگھ،یآره د: مھتا        
 خب بھتر بود کھ بھ ی دوست داشتم با ثنا باشم کھ مراقبشم باشم ولیلی خنکھیبا ا        

 گرم گرفتھ بود سای با پری نداشت و حسابینظر جمع احترام بذارم ، سارا ھم مشکل
 .می سھند بھ راه افتادنی،پس ھمراه بھناز بھ سمت ماش

 تی خب شخصی بود ولی دختر پرحرفنکھی با بھناز حرف زدم با ای راه کلیتو        
 .کردی داشت و آدمو مجذوب میجالب

 : کھ بھناز رو کرد بھ سھندو گفتمی جاده چالوس بودیتو        
 . حوصلمون سر رفتگھی کار کن دھیسھند         
  برم بھناز جان؟؟؟یُ پشت رل برات بندریخوایم: سھند        
 .....یزی ، چی ، کورسی بوق،ی آھنگھی نبود، نیمنظورم ا: بھناز        
 . بشنتی خانم دکتر اذدی شای ولستی نیحرف: سھند        
 .نی خواھش منو صبا صدا کنھی فقط ست،ی نینھ مشکل-         

 .....نی خب پس سفت خودتونو بچسباریبس: سھند        
 بوق گذشتی مدی فرشنی آورد باال، ھمون طور کھ از کنار ماشنویو سرعت ماش        

 آھنگو باال یاونام از خدا خواستھ صدا.  کردی بھ ھمکارقی زد و اونارم تشویبلند
 نی با فرزدویکشی مغی ورم بھناز ھمش جنیاز ا.....  رونی بختنیبردنو از پنجره ھا ر

 .کردی می ھمکارنای با اروانی سنیتو ماش مھتا ھم. کردیو سارا کل کل م
 . حرف دلمو زدای کھ بھندیکشی مغی گوشمون جی ربع تمام بھناز توھی        
 .می ما کر شدیچی خودت ھیبسھ بھناز جان، گلو: ایبھن        
 . بگو سھندی چھی تو م،ی شاد باشکمی واسا ا،یِا بھن: بھناز        
 بھناز، گلوت گھیراست م:  گفتکردی کم منویسھند ھمون طور کھ سرعت ماش        

 .رتتایگی نمیچکی ھدارهیخش برم
 . ما ھم بلند شدی خنده ی صدادوی کشی بلندغی حرفش بھناز جنیبا ا        
 تا گھیبھناز ھمون طور کھ مثل بچھ ھا دستاشو بغل کرده بود ساکت نشست و د        

 . نزدی حرفمی رودخونھ نگھ داشتھی صبحونھ کنار ی برایوقت
 شدم کھ ای بھ بدنم دادم کھ متوجھ نگاه بھنی شدم و کش و قوسادهی پنیاز ماش        

 زدمو بھ سمت ثنا رفتم یبخند کم رنگ از سر اجبار لکرد،ی لبخند منو نگاه مھیداشت با 
 .تا مطمئن شم کھ حالش خوبھ

 نا؟ی ای ثنا؟ حالت تھوع بھت دست نداد با کارایخوب-         
 .نھ بابا، اتفاقا بچمم خوشش اومد: ثنا        
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 .قربونش بشم مثل مامانش خل و چلھ-         
 . کنی عذر خواھعی زود تند سرت،ی تربیب: ثنا        

 .یشی مثل مامانت خل می کھ دارنی ببخشدیفندق خالھ با-         
  فندق؟یگیبھ دخمل من م: ثنا        
 وسط حرف یپری اصال بھ تو چھ؟ چرا مگم،ی بھ خواھر زاده خودم مزمینھ عز-         

 منو فندقم؟
 . کھ دخملم گشنشھمی برایب....  خل وچل گھیاون وقت بھ من م: ثنا        
 و بعد بھ می کنار رودخونھ خوردادی زی رو با وجود سرمای مفصلیصبحونھ         

 ی راھنی بی از رستوران ھایکی یناھارم تو.می بھ راه افتادروانی سیالیسمت و
 ادهی پنای از ماشلوی ، وساالی بھ ومیدی ساعت دو ظھر بود کھ رسیکاینزد. میخورد

 بزرگ بھ ھمراه آشپزخونھ تو ییرای پذھی ، ود بی قشنگیالیو. می شدالی داخل ومویکرد
قرار شد کھ . ھا قرار داشتسی بود و طبقھ باال ھم سھ تا اتاق خواب و سرونییطبقھ پا

 اتاق یکی و اون ییرای ھم تو پذونیدو تا از اتاق ھا بھ خانم ھا اختصاص داده بشھ ، آقا
 ی کمموی بذارلمونویوسا  تامی از اتاق ھا رفتیکیھمراه با ثنا و مھتا بھ . بخوابن

 ھا و ی تخت دونفره بھ ھمراه عسلھی بود کھ ی متر٤٠ اتاق حدودا ھی. میاستراحت کن
 نکھی بعد از ادادن،ی ملی اتاقو تشکلی وسای رنگدی و کاناپھ سفشیزآرای مسیسرو
 گرفتھ شی مھتا کھ جو مھمون داری با فداکارمی دادی ھا جایواری تو کمد دلمونویوسا

 ی و از شدت خستگمی بھ منو ثنا بھ سمت تخت رفتخوابھی کاناپھ می کھ روفتبود و گ
 .می بھ خواب رفتعی سریلیخ

          
 

 بھ بدنم دادمو یکش و قوس.  بود کی تارکیچشممو کھ باز کردم اتاق تار        
 بھ ساعتش انداختم، ساعت ھفت شب بود، ی برداشتم و نگاھی عسلی از رولمویموبا

 ی شلوار کرم قھوه ازیثنا و مھتا ھم داخل اتاق نبودن، برقو روشن کردمو لباسامو با بل
 ی رژ سرخابھی بستم و بعد از زدن ی دم اسبدنیشعوض کردمو موھامم بعد از شونھ ک

شپزخونھ مشغولن،  آی توسای مھتا و پردمی کھ دنییاز پلھ ھا رفتم پا. از اتاق خارج شدم
 بودن، از ثنا و آرتان ھم ی ھم مشغول بازھی بقدنن،ی مشغول فوتبال دروانی سدویفرش
 : گفتدنمیسارا بھ محض د.  نبودیخبر

 .میری پسرا رو بگنی حال ادی کھ باای ب،ی شدداریچھ عجب تو ب-         
 . گفتمو رفتم کنار سارایری بھ طرفم برگشتن،عصر بھ خی سارا ھمگیبا صدا        
 ن؟یکنی می بازیچھ خبره؟ چ-         
 .ای بترکونخوامی فقط من،یحکمھ، دور بعد من و تو، سھند و فرز: سارا        
 .نیخوابونیعمرا، مطمئنا خودتون ھمھ دستارو م: نیفرز        
 .... پنبھ دانھندی در خواب بنیفرز: سارا        
 .می حاال شترم شدگھ،ی درد نکنھ ددست شما: نیفرز        
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 رو کھ داره ی ھر صفتی ھر کسگھ،ی ھست کھ مای اصل تو دنھی نیدونیم: سارا        
 . نگفتھ بودمیزی کھ چست؛منی نی قاعده از شمام مستثننی اده،یخودش برزو م

 دم،یخندی منی در ھم فرزی سارا و اخمای سر حاضر جوابیھمون طور کھ ھمگ        
 دور آقا نی از انمیا:  انداخت و گفتنی زمی روی کارتھای دستشو روی کارت تونایبھ

 .نیکنی با خانما چھ کار منمی ببن،یفرز
 کھ مھتا ھمون طور کھ کاسھ پفک تو دستشو میکردی رو شروع می بازمیداشت        

 .نی بذارمیزی چی شرطھی دهی نمفی کھ کی جورنی ایباز:  گفتذاشتیکنارمون م
 . مھتا، شام امشب با بازنده ھاگھیراست م: سایپر        

 بود ی جذابیباز....  شروع شد ی بازمویھر چھار نفر موافقتمونو اعالم کرد        
 بعدش سھ ی ولمی و دو رو باختکی ، دست نی خوندن سارا و فرزیخصوصا با کول

 قی دست بود کھ ثنا و آرتانم بھ جمع تشونی و دست ششمم پسرا بردن، آخرمیدستو برد
 پسرا و بھ خصوص افھیق. می من و سارا بردرهکننده ھامون اضافھ شده بودن و باالخ

 .طبق قرارمون شام ھم با اونا بودو بھمون جوجھ کباب دادن.  بودیدنی دنیفرز
          
 الی تموم وسام،یکن درست یشی آتینی زمبی و سای کنار درمیبعد شام قرار شد بر        

 ثنا ھم با م،ی حرکت کردای برداشت و بھ طرف درتارشوی ھم گنی و فرزمیرو برداشت
 خوادی تو خونھ بمونھ و گفت کھ ممونیکی نشد ھمراه یوجود اصرار منوآرتان راض

 .ای کنار درادیب
 .می رو بھ راه کردنو ھممون دورش نشستشویمردا آت        
 . بخون کھ ھوا بد جور دونفرستنیخب فرز: ایبھن        
 ی سال زندگستی عرضم کھ بعد دوی بی توم،ی دو نفره ایلینھ کھ ما خ: نیفرز        
 . تو کاسھ مای بلوند ننداختھی شیتو اتر
 خان، حاال نی فرزکردمی کاره بودم کھ واسھ خودم جور منیاگھ من ا: ایبھن        
 .بخون

 . سکوت کنمدی با وجود شما استاد گرام من باگھیاصال چرا من؟ د: نیفرز        
 ادی ی ده سال چنی تو انمیبب:  گفتای تو بغل بھننداختی متاروی طور کھ گنیو ھم        

 ....یگرفت
 دای ما پواری کوتاه تر از دیواری دنکھی خب مثل ایلی طور، خنیکھ ا: ایبھن        

 خوام؟ی می کھ چیدونی مگھ،ی کن دی فقط خودت ھمراھشھ،ینم
 : زد و گفتی چشمکنیفرز        
 .می ھستم برا،ی بترکونیخوای بال، میا        

       
 بھ من کھ رو بھ روش ی تو دستش جابھ جا کرد و بعد نگاه کوتاھتاروی گایبھن        

 :نشستھ بودم انداخت شروع بھ خوندن کرد
  ھفتھ بارونھھی        
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.         

.         

.         

.         
  ھفتھ بارونھھی        
 وونھی دیروزا        
 ی دلتنگیشبا        
  بارونھیعکسا        
 رونیگرمھ ھوا ب        
 مثل تابستونھ        
 اما دلم سرده        
 انگار زمستووونھ        
  ھفتھ بارونھھی        
 دونھی نمیچکیھ        
 ایتو دن یستیتو ن        
  کھ بارونھنھیواسھ ا        
 . کردی ھم شروع بھ ھمخواننیو بعد فرز        
 دونھی نمیچکی ھفتھ بارووونھ، ھھی        
 ای تو دنیستی ھفتھ بارووونھ، تو نھی        
 ی دلتنگی ھفتھ بارووونھ ، شباھی        
  کھ بارونھنھی ھفت بارووونھ، اھی        
  ھفتھ بارووونھھی        
.         
.         
.         
.         
  ھفتھ بارونھھی        
.         
.         
.         
 ای تو دنیستیتو ن        
.         
.         
.         
  ھفتھ بارووونھھی        
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.         

.         

.         
  امشبی دلتنگست،ی نینھ اتفاق        
  خونھ، عطر تو مھمونھنیبازم تو ا        
 ستشیدست خودم ن        
 تنگھ نفس انگار        
  تو بدون عشق، مردن چھ آسونھیب        
  کھ بارونھنھیا        
.         
 دونھی نمیچکی ھفتھ بارووونھ، ھھی        
 ای تو دنیستی ھفتھ بارووونھ، تو نھی        
 ی دلتنگی ھفتھ بارووونھ ،شباھی        
  کھ بارونھنھی ھفت بارووونھ، اھی        
  ھفتھ بارووونھھی        

 ""  مقدمیمھد/  ھفتھ بارونھ ھی        "" 
       

 بلند نشھ ، طعم شور خونو تو دھنم می گریاز بس کھ لبمو گاز گرفتم تا صدا        
 و من بھ ختنیریتحت کنترل من باشن م نکھی صدا و بدون ایاشکام ب.  کردمیحس م

 و منو خوندندی منی و فرزای بھنم،یدی نفرو جلو روم مھی رو بھ روم تنھا شی بھ آترهیخ
 ی و با ھر کلمھ اخوندندی اون ھا مکردن،ی تر مکیزد و نکیبھ خاطرات سال قبل نزد

ودن کھ  و متوجھ من نبخوندندی اون ھا مکردن،ی تر مقی زخم قلب منو عمگفتنیکھ م
 من شد نبود می تر از ھمھ متوجھ حال وخعی آرتان کھ سری و اگر دست ھاشکنمیدارم م

 .شدمی ھمون جا نابود ماوردمویطاقت نم
 :بھناز کھ کنارم نشستھ بود رو کرد بھم و گفت        
 .....  آخھی شدی جورنی صبا جون، چرا ایخوب        
 : بار مھتا بود کھ نجاتم داد، رو کرد بھ بھناز و گفتنیو ا        
 ..... ھی احساساتیلی صبا خست،ی نیچیھ        
 صدام از شدت بغض نلرزه ، با فشار دادن دست کردمی می کھ سعیدر حال        

 رهیآرتان ازش تشکر کردمو از جام بلند شدم و رو بھ جمع کھ ھنوز با تعجب بھ من خ
 :شده بودن گفتم

 .نیمنو ببخش        
 بھ راه افتادم، خودمو پرت کردم رو تختو گذاشتم کھ بغضم الیو بھ سمت و        

دوباره ھجوم خاطرات بود کھ بھ ذھنم فشار .....  ھق ھقم بلند شھ یبشکنھ و صدا
 ی با آرشام بودن جلویدوباره روزا.....  بردی مشی پیوونگی و منو تا مرز داوردیم
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 منو دویچیپی آرشام تو گوشم میدوباره صدا.....  گرفتیچشمم بود و طاقتمو ازم م
 آرتان ی و بعد صدادمیشنی بچھ ھا رو از پشت در میصدا.....  کردیکالفھ تر از قبل م

 . کار ازش ممنون بودمنی بھتره تنھام بذارن ،و من چقدر بابت اگفتیکھ م
          
 بھ ساعت انداختم کھ ینگاھ.  سوخت ی کرد و چشمام میسرم بھ شدت درد م        

 بود، شنل و شالمو از کمد برداشتم و شی ھوا گرگ و مداد،یشش صبح رو نشون م
 از پلھ ھا رفتم ی در اتاقو باز کنم ، بھ آرومیی سرو صدانی کردم بدون کوچکتریسع
 تو ومدنی ثنا ھم ن مھتا وشبمیبھ خاطر کار د ، بودندهی ھمھ مردا تو سالن خوابن،ییپا

 الی رو باز کردمو از وی در ورودی اتاقو اشغال کردن، بھ آرومیکیاتاقو حتما اون 
 نشستم و زل زدم بھ ی تختھ سنگی بھ راه افتادم، روای بھ سمت درمیخارج شدم و مستق

 بودن کھ بھ راتدوباره خاط. کردی مییرای پذدی کھ داشت با آغوش باز از خورشایدر
.....  در آغوش آرشام و اعترافاتمون ا،ی خاطرات کنار دراوردن،یمذھنم ھجوم 

 و خوردندی گونھ ھام سر می محابا رویاشکھام ب..... اعتراف ھامون از عشقمون 
با .....  رهی ناپذی انگار کھ چشمھ اشکم خشکشدن،ی در چشم ھام میدیباعث سوزش شد

 قرار گرفت سرمو بھ سرعت بھ عقب برگردوندم کھ ھام  شونھی کھ رویزیاحساس چ
 .دادی شونم قرار می رو بھ رو شدم، کھ کتشو روایبا بھن

 .....یخوری سرده، سرما میلیھوا خ: ایبھن        
 .ممنونم: گفتمی دورگھ و گرفتھ ایبا صدا        
 .اجازه ھست:  گفتکردیھمون طور کھ بھ تختھ سنگ اشاره م        
 یای شد بھ دررهی کنارم نشست و خدم،ی کنار کشیسرمو تکون دادمو خودمو کم        

 یبعد از کم.  رنگ شده بودیی طالدی خورشیرو بھ رو کھ حاال بھ خاطر اشعھ ھا
 : گفتی آرومیسکوت با صدا

 یدیمعلومھ کھ مثل من اصال نخواب....  ؟ی بپرسم چرا ان قدر آشفتھ اشھیم: ایبھن        
 .گنی نمیزی آرتان چروانویس...... 

 ؟یدونی درمورد آرشام نمیزی تو چیعنی:  زدمو گفتمیپوزخند        
 دمی شندمش،ی دیچند بار.....  گھ؟ی دیگی مروانویدوست س..... آرشام؟ : ایبھن        

 . فوت شدهشیکھ سال پ
 .آرشام نامزدم بود-         
 .دونستمی من، من نمیخدا: ایبھن        
 آرشام مردمی توش مدی کھ من بای تصادفی رفت، تومونیتو روز عروس-         

 انداخت؛ زنمی توش دست و پا مینیبی کھ می منجالبنیخودشو انداخت رومو منو تو ا
 .مردمی مدی من بودم کھ بانی ایفھمی ، ممردمی مدیمن با

 ..... بودهنی اری حرفو نزن، تقدنیا: ایبھن        
 کھ ھمش ضد ی لعنتری تقدنی اعتقاد ندارم، اعتقاد ندارم بھ اگھید....  ریھھ، تقد-         

 ......یشگی ھمی بغضانی از اشمیدارم خفھ م...... منھ 
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 .یای کنار بھی قضنی با ادیتو با.....  آروم باش کنمیخواھش م: ایبھن        
 خوامیاالن فقط م......  شھی نممیھ ترم رفتنی لھ شده، از بگھی کھ دی قلبیدونیم-         

 .نی ھمشش،یکھ برم پ
 .....ی کنی زندگدی با،ی ادامھ داره، تو ھنوز جوونی حرفو نزن، زندگنیا: ایبھن        
 .....  ندارهی ای من معنی بدون آرشام برایزندگ-         
 ی وقت احساس تو رو نسبت بھ کسچی بگم، من ھدی بای چدونمیواقعا نم: ایبھن        
 .نداشتم
 .نیری عشق شھی یول.....  ی عشقو تجربھ کندوارمیام-         
 از کنارش بلند شدمو ھمون جور کھ زدی کھ ما رو صدا مروانی سیبا صدا        

 : گفتمذاشتمی تختھ سنگ میکتشو کنارش رو
 .رمیبابت کت ممنونم، بچھ ھا نگران شدن، من م        

 من دنی بودن کھ با دالی واطی حی توروانیس......  بھ راه افتادم الیو بھ سمت و        
 .بھ سمتم اومد

 ؟یدی رو ندایبھن.....  تو صبا؟ ییکجا: روانیس        
 . ساحلھای بھنس،ی جناب رئریصبح بخ-         
 ھر چند کھ ؟ی بھترر،ی اصال حواسم نبود صبح تو ھم بخدیببخش: روانیس        

 .یکردی مھی و گری بودداری تا صبح بدهیچشمات نشون م
  شدن؟داریبچھ ھا ب:  جوابشو بدم گفتمنکھیبدون ا        
 دنبال شما اومدم، برو تو منم برم می صبحونھ بخورمیخواستیآره ، م: روانیس        

 .ایدنبال بھن
 یری آشپزخونھ بودن ، صبح بخیھمھ تو.....  شدم الی تکون دادمو وارد ویسر        

 . اجازه بدم سوال جوابم کنن بھ سرعت از پلھ ھا رفتم باالنکھیگفتمو بدون ا
 . کھ در اتاق باز شد و ثنا اومد داخلکردمیداشتم لباسامو عوض م        
 ؟ی خواھریبھتر: ثنا        
 .نی ، ببخشنی شدتی اذیلی خشبیخوبم ، تو مھتا د-         
 م،یدی خودمون خوابموی کردرونی مردا رو از اتاق بزم،ی عزھی چھ حرفنیا: ناث        

 نکن تیچشات قرمزه قرمزه، ان قدر خودتو اذ.....  ایدی تو معلومھ کھ اصال نخوابیول
 .قربونت برم

 تی اذشبی از دل بچھ ھا درآرم ددی باام؛ی مگھی دکمیمن خوبم ثنا، تو برو من -         
 .نیشد

 .ی صبا، فقط آرزومھ کھ تو آروم باشمیکنیما درکت م: ثنا        
 ناھار ی بخواب ، براکمی:  کاشت و گفتمیشونی پی رویبھ سمتم اومد و بوسھ ا        

 .کنمی مدارتیب
دو تا قرص آرام بخش .  تکون دادم و ثنا از اتاق خارج شد یسرمو بھ آروم        

 .م بھ خواب رفتعی سریلیخوردمو خ
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 رستوران ھی کھ خراب کرده بودم ھمھ رو بھ ی جبران شبیاونشب شام برا        

بعد شام .  کردم با تظاھر بھ ھمھ نشون بدم کھ حالم خوبھی دعوت کردم و سعیجنگل
 البتھ من کھ ھمش واسھ فندق خودم م،ی گرفتلھی وسی سرھی موی تو پاساژا گشتکمیھم 
 ھوشی ببای تقری و از زور خستگالی ومیدیرس آخر شبم خستھ و کوفتھ. کردمی مدیخر
 .میشد

          
 و دارمی از تالش دست بر نمی ولزنمیکف دستام عرق کرده و نفس و نفس م        

 ی رو بھ رو توونی کر کننده و ممتد بوق کامی در باز کردن کمربند دارم، صدایسع
 آرشامم کھ غرق خونھ و لباس عروسم کھ حاال ریصوت.....  شھیسرم اکو وار تکرار م

 ادی و فررمیگیسرمو بھ سمت آسمون م.....  ھ چشمامی قرمز رنگ بود مدام جلوشتریب
 ..... زنمیم

 ی شده ودونھ ھای در پینفس ھام منقطع و پ....  نمیشی تخت می روی بلندغیبا ج        
 کلمھ از دھنم خارج ھی و فقط کنمی کمرم حس مرهی و تیشونی پیدرشت عرق رو رو

 " .آرشام" کنمی و ھمون جور تکرار مشھیم
 نیری خنک و شعی کھ با ورود مابردمی بھ سر می گنگی تا چھ مدت تودونمینم        

 ھی ثنا و مھتا و نگاه نگران بقی اشکی بدم، چشماصی تشختموی دھنم تونستم موقعیتو
 .کردمی خودم حس میرو رو
 :ن طور کھ محکم منو در آغوش گرفتھ بود گفتثنا ھمو        
 .زمی آروم باش عز،ی خواھریدیخواب د        
 نگران رو ی ھاافھی بھ قی و لبخند تلخارمی مرونیآروم خودمو از آغوش صبا ب        

 :گمی و مزنمیبھ روم م
 . کردمدارتونی کھ بدیمن خوبم، ببخش        
 مارستان؟ی بمی بریخوای صبا؟ میمطمئن: ایبھن        
 .دهی صبا جون ، رنگت پرگھیراست م: سایپر        
 . من خوبمن،ی استراحت کننیممنونم، شما بر-         
 آرتان با م،ی ھمھ رفتن و منو ثنا و مھتا بھ ھمراه آرتان تو اتاق موندنکھیبعد از ا        

 مردونھ و گرمش یدستا سردمو تو ی بھ سمتم اومد و ھمون جور کھ دستای نگرانافھیق
 : گفتدادیقرار م
  باشھ؟،ی کن بھش فکر نکنیسع        
مھتا و ثنا ھم بعد از .....  تکون دادمو آرتان ھم اتاقو ترک کرد یسرمو بھ آروم        

 رو ی شدن کھ برن و بخوابن ، منم قرص خواب آوری از خوب بودنم راضنانیاطم
 .رو رفتم فیقی بھ خواب عمعی سریلیخوردم و خ
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 ھفتھ بعد ھی ھم ایبھنازو بھن....  می کھ از سفر شمال برگشتھ بودشدی می ماھکی        
 ....  برگشتھ بودنشیاز اون سفر بھ اتر

 زنگ ی بودم کھ صدانترنتی ای توی مطلب علمھی خونھ مشغول خوندن یتو        
 :دکمھ اتصالو لمس کردمو تماس برقرار شد....  توجھمو جلب کرد، آرتان بود لمیموبا

 بلھ؟-         
 ؟ی چھ طوردا،ی کم پلیسالم بر ستاره سھ: آرتان        
  ثنا خوبھ؟ فندقم چھ طوره؟،یمرس-         
 بھ گل نمی نبگھیدوما د......  ؟یدیاوال فقط من اضافھ بودم کھ حالمو نپرس: آرتان        

 .کنمی فندقا اگھ تکرار بشھ ، خودم بادومت میدخترم بگ
 . فندوق خودمھیگردومم کن-         
 ؟یی کجایخب خالھ بادوم..... عجبا : آرتان        
 ..... خونھ-         
 . جلو درمگھی دقھی حاضر شو، ده دقعیپس تند زود سر: آرتان        
 ؟یکجا بھ سالمت-         
 کرده اند یزیبھ عرض خواھر زن گرام برسانم کھ خواھرشون ھوس د: تانآر        

 کھ ھوس خوردن شانی حاال ھم بھ دستور ام،ی جز اطاعت نداریو ما ھم کھ چاره ا
  ، افتاد؟؟؟مییای بھ دنبالتان بمیخواھی بھ ھمراه خواھرشان را کرده اند میزید

 ..... ی آریآر-         
 .... گھی حاضر شو دخب پس برو: آرتان        
 . فعال،یاوک-         
 آرتان خوش شنھادی رو قطع کردم و بھ سمت اتاقم رفتم تا حاضر شم؛ از پیگوش        

 شتری بتونستمی مینجوری بھ ثنا سر نزده بودم، ایلی ماھھ خھی نیحال شده بودم، تو ا
 شی آرادموی رنگ و شال ھم رنگشو پوشی بھ ھمراه مانتو آبنیشلوار ج.....  نمشیبب

 از خونھ خارج شدم تا آرتان فمی و بعد از برداشتن کردم کشی رو ھم چاشنیدخترونھ ا
 . زنگ زده بود کھ جلو در منتظرمھشی پقھیمنو نکشت، ده دق

 خاص خودش بھ در ژی کھ با پرستدمیاز در ساختمون کھ خارج شدم آرتانو د        
 سرفھ ھیبھ سمتش رفتم و با . رفتی ور ملشیود و داشت با موبا داده بھی تکنیماش

 .اعالم حضور کردم
 ....یزنی لبخند می جورنی ای کامی با پا،یزنیاگھ بھ ثنا نگفتم، مشکوک م-         
بعدشم ....  نیبھ بھ صبا خانوم ، چھ عجب قدم بھ جنگل آمازون ما گذاشت: آرتان        
 .دمی دختر جلفا نمنی ثنا رو بھ صد تا از ای دهی گندیمن مو
 .... یزنیبھ ھر حال مشکوک م-         
 نی ارونی بمی برمی جونور بود، امکان نداره ما بخواروانی سنینھ بابا ، ا: آرتان        
 .نفھمھ

 م؟ی برمیخوای خب بابا خان نمیلیخ-         
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 .دیی بفرماکنمیاھش مخو:  گفتکردیآرتان ھمون طور کھ درو باز م        
 .ُ دور زد و پشت رل قرار گرفتنویو خودش ھم ماش        
 .... یزنی بھ ما نمیخب چھ خبرا خانم دکتر؟ سر: آرتان        
 گھ،ی دھی چھارشنبھ سورگھی سرم شلوغ شده، سھ روز دکمی روزا نی ا،یچیھ-         

 .می داشتی سکتھ اضیان قدر مر
 ....  نگران ثنامیلی خنی خاطر ھممنم بھ: آرتان        
 . چند روزو تو خونھ بمونھنی ادی نگرانشم، بایلیمنم خ-         
 ی روادهی ساعت پھی ی و بھ جز روزکنھی مراعات میلیخودش کھ خ: آرتان        

 ؟یتو چ.....  کنمی مشی روزا ھمراھشتری نره، منم برونی بکنھی می سعگھیصبح د
  اون کابوسا تکرار نشدن؟گھید

 کھ بھ چند تا روان پزشک خوبم نی مدت با وجود انی بھش ،تو اگفتمی میچ        
 ی مشت قرص قوھی داشتن با ی کنن و ھمشون سعی نتونستن کاریمراجعھ کردم ول

 ی ھم نتونستن کارزمیپنوتی با ھی نداشت، حتیریآرام بخش مشکلمو حل کنن، کھ تاث
 مختلف سراغم ی بھ حالت ھایلعنت  ھر شب و ھر شب اون کابوسبرام انجام بدن،

 در برابرش نداشتم ، موی قدی اون واکنشاگھی منم پوستم کلفت شده بود و دی ولومدیم
 خودمو خستھ کنم کھ از مارستانی بی مدت توی با کار طوالنکردمی می اوقاتم سعشتریب

 ی برانایبا وجود ھمھ ا.....  دادی اوقاتم جواب میشرشون خالص شم کھ خب بعض
 : نگرانش نکنم گفتمنکھیا

 . خودشونو گذاشتنری روان پزشکا تاثی بھتر شدم، قرصایلینھ خ-         
 شکننده یلی بعد از فوت آرشام خم،ی نگرانتیلیخدا رو شکر، منو ثنا خ: آرتان        

 .یشد
 نی دارم ای خودمم سعدونم،یم:  زدمو گفتمی آرشام لبخند محزونیادآوریبا         

 .برهیزمان م.....  خب یضعفمو برطرف کنم ول
 کنار ھی قضنی با ایتونی من مطمئنم کھ باالخره مزم،ینگران نباش عز: آرتان        

 .یایب
 .دوارمیام-         
 ....  وجود ندارهی من امکانی برادونستمیو فقط خودم بودم کھ م        
 .... من بعد از رفتن آرشام شکستم        
 ....  زدیلی کھ ژالھ بھ بھانھ انحراف ھمسرش بھ من سیمن شکستم درست زمان        
 رو یی پسر واحد رو بھ روفی و کثرهی خی کھ نگاه ھایمن شکستم درست زمان        

 .... دمی خودم دیرو
 ساختمونو ی پچ دو تا از زن ھا پچنگی پارکی کھ تویمن شکستم درست زمان        

 پسرھا ی برایی و ممکنھ چھ خطرھاکنھی می ساختمون زندگی کھ توییدرباره زن تنھا
 .... دمیو شوھراشون داشتھ باشھ شن
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 ستمی نری پذمی ترمگھی کھ شکستھ دی اینی باور کنم کھ شکستم و مثل چدیآره، با        
 ....  بشمی قبلی ھمون صباتونمی وقت نمچیو ھ

          
 و بعد از سالم احوال دنی مھتا ھم رسروانویمشغول صحبت با ثنا بودم کھ س        

 . آرتان رفتن تا غذا سفارش بدنروانوی سیپرس
 . دلمون آب شد بھ خدااد،ی بای بھ دنخوادی می فندق خالھ کنیخب ثنا ا: مھتا        
َا مھتا توام از ا:  نثار من کرد و رو بھ مھتا گفتیثنا چشم غره ا          ادی دختره نیِ

 ....  فندقی بھ دخمل من بگیگرفت
  مھتا؟ی گذاشتما، حال کردی چھ اسمیی خدایول-         
 ....َتوام ناراحت نشو ثنا جون، از رو دوست داشتنھ....  آره ییخدا: مھتا        
 مھتا، یتو چ....  دو تا خالھ خل و چلو تحمل کنھ دی دختر من کھ باچارهیب: ثنا        

 ست؟ی نیخبر
 .... نھ بابا، فعال زوده، حاال وقت ھست: مھتا        
 . بھ دست داشتن اومدن و کنار ما نشستنی کھ بستنی آرتان در حالروانویس        
 .... ی ول بستنیا: مھتا کھ مثل بچھ ھا ذوق کرده بود گفت        
 . خوردنھی سرما وقت بستننیآخھ تو ا: ناث        
 ....  بھ خوردنش تو زمستونھی ثنا، عشق بستنریسخت نگ: روانیس        
 آرتان کھ منو خطاب قرار داده بود ی بودم کھ با صدامیمشغول خوردن بستن        

 :منتظر نگاھمو بھش دوختم
 . ازت بکنمی خواھشھیاست  جنی اروانمی حاال کھ سخواستمیصبا جان م: آرتان        
  شده؟یزیچ:  تعجبمو از حرف آرتان پنھان کنم گفتمتونستمی کھ نمیدر حال        
 ماھو خورده ھی نی ازت بخوام تو اخواستمینھ خودتو نگران نکن، فقط م: آرتان        

 ینجوری ا،ی ثنا باششی پوی نرمارستانی اومدن دخمل بابا مونده رو بای کھ بھ دنیا
 . منم راحت ترهالیخ

 خب ی ولکردمی عوض نمزی چچی سکوت و آرامش خونھ خودمو با ھنکھیبا ا        
 ششی پشتری بدی کم گذاشتھ بودم و بایلی ثنا خی جاشم برانیحق با آرتان بود، من تا ھم

 : رو کردم بھ آرتانو گفتمروانی بھ سی ، پس با نگاھبودمیم
 . ندارمی نداشتھ باشھ، من حرفنیگزیک جا پزشی برای مشکلروانیاگھ س        
 گھی دمی خب چھ کنی ولشھی نمنای کس مثل خانم دکتر کاردچی ھنکھیبا ا: روانیس        

 .... میکنی مدای رو پیکی
 از ی مدتھی بھترم ھست ی جورنی ؟ اتفاقا اروانیاووووه چھ خبرتھ س: مھتا        
 .میشی راحت مری خانم دکتر غرغرو و سخت گنیدست ا
 : رو نثارش کردمو گفتمیچشم غره ا        
 ....  کردافی از ما تعریکیحاال ..... ی حرف گوش کنیلینھ کھ تو ھم خ        
 .... امای منم نممارستانی بادی ننی اروانی ، اصال سی خوبنیمن بھ ا: مھتا        
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 ی خالمارستانی تا باری بای فندوقو بھ دننیثنا جان تو رو خدا زودتر ا: روانیس        
 .نشده

 ی چھیآرتان تو ....  شماھا نی بھ فندق کردلی بچمو تبدی دستی بابا، دستیا: ثنا        
 .... بگو

 : بود گفتدنی کھ ھمراه ما در حال خندیآرتان در حال        
 .کنمی مدای پی بچھ خودشون چھ لقبی برانی ببسای وازمینگران نباش عز        
 .دی چزی می رو برداشتو غذا رو روی بستنیھمون لحظھ گارسون اومدو ظرفا        
 بعدش آرتان منو رسوند خونھ موی قدم زدیبعد از خوردن غذا ھمره بچھ ھا کم        
 . برم خونھ اونامی مستقمارستانی جمع کنم و فردا صبح بعد از برگشتن از بالمویتا وسا

          
 

 برداشتم و بھ سمت اتاق زمی می ھا و کشوھالی فای از توموی شخصلیوسا        
 با خانم یبعد از خداحافظ....  رمی بھ راه افتادم تا بھش اطالع بدم کھ دارم مروانیس

 با چند تا از ی بھ راه افتادمو بعد از خداحافظی پرستارستگاهیرستگار بھ سمت ا
 . شدمرج خامارستانیپرستارا و مھتا از ب

 روبھ رو ساختمون پارک کردم ، بھ طرف در ساختمون بھ راه افتادم نمویماش        
 دنی مکث بھ عقب برگشتم و از دی با کمزدی کھ اسممو صدا میی آشنایکھ با صدا

 .شخص رو بھ روم بھ شدت تعجب کردم
 ....سالم: ایبھن        
 مھتا ؟یکنی چھ کار منجایتو ا..... سالم :  گفتمدادمی کھ باھاش دست میدر حال        

 .ینگفتھ بود برگشت
 .... دونھی کس نمچی ھیعنی کھ من برگشتم، دونھیمھتا نم: ایبھن        
 ا؟ی افتاده بھنیاتفاق: دمیبا لحن متعجبم پرس        
 زبونم ری جا از زنی ھمیخوای ھمھ حرفا رو م،ی انصافیبابا تو چقدر ب: ایبھن        

 رون؟ی بیبکش
 کھ ی و در حالدمی دنجای تعجب کردم کھ تو رو ایلی خد،یببخش..... نھ ..... نھ -         

 . خونھمیبر:  ادامھ دادمکردمیبھ ساختمون اشاره م
 ی مبل تک نفره ای بھ سمت مبال رفتو رومای مستقایبھن.  میوارد آپارتمان شد        

 :دمی حال پرسولو شد، منم بھ سمت آشپزخونھ رفتم و در ھمون
  قھوه؟ای یچا-         
 .قھوه لطفا: ایبھن        
 شلوار زی اجاق گاز گذاشتمو خودم بھ اتاقم رفتمو لباسامو با بلیقھوه جوشو رو        

 ی روییرای پذلیبھ آشپزخونھ برگشتمو بعد از گذاشتن وسا.  عوض کردمی رنگیشمی
  شده؟ی کھ چی بگیخواینم.... خب :  نشستم و گفتمای بھنی رو بھ روزیم

 : گفتزدی و لحنش موج مافھی از قی کھ کالفگی در حالایبھن        



 182 

 .... فقط....  گمیم.... چرا         
  افتاده؟یاتفاق.....  ای بھنیکنی نگرانم میدار-         
 امی کرده بودم کھ امروز کھ منی با خودم تمریلی خھی چیدونیم.... نھ : ایبھن        

من اومدم .... صبا من ....  از ذھنم رفت ی ھمھ چدنتی با دی بھت بگم ولی چنجایا
 .تا بھت درخواست ازدواج بدم....  تا نجایا

 چشم ھام گرد شده بود و ذھنم ای بھنحی کھ از درخواست و صحبت صریدر حال        
 : رو کردم بھش و گفتمیقفل کرده بود با ناباور

 .حالت خوبھ....  ؟یگی می داری چیھمفیتو م... تو -         
 باور کن کھ از ھمون ی مدت کم، ولنی اونم تو ابھ،ی عجدونمیآره صبا م: ایبھن        

 میدی اون ھمھ دختر دورو برم بود و من فقط تو رو م،یکردی برام فرق مداریلحظھ د
 نی رقص داده بودم آخھ کھ ھمون روز اول اشنھادی پی تو عمرم بھ دختریمن ک..... 

 کی نیتو ا.... باورم کن ....  صبا یکنی تو برام فرق مھکارو با تو کردم، باور کن ک
 ارموی نتونستم طاقت بنکھی ھمش تو فکر تو بودم ، تا اشی کھ برگشتھ بودم اتریماھ

 ییرفتم کھ واقعا چھ بال با خودم کلنجار یلی ماه خھی نیتو ا....  تا بھت بگم رانیاومدم ا
....  صبا، دعات گرفت صبا دمی فھمالخره کھ باتابمی قدر بنی انتیسرم اومده کھ با ند

 .... ی کھ باورم کنخوامی مدت کم عاشقت شدم و ازت منیتو ا.... من عاشق شدم 
 : و گفتمای متعجب رو کردم بھ بھنی سکوت با لحنیبعد از کم        
 بودن ی معنی ھمھ برات از بنیمن ا.....  ؟یگی می داری چیفھمی مچیھ-         

 حرفا رو نی ای بھ آرشام برات گفتھ بودم، اون وقت تو دارقمی عشق عممویزندگ
 ؟ی رو فراموش کردی ھمھ چیعنی ؟یزنیم

 بھم فرصت ی ولده،ی داره عذابم منمی ، ھمدونمی رو منای صبا، ھمھ ادونمیم: ایبھن        
 حالو ی وقتیدونینم....  برگردونم، بھم اعتماد کن صبا ی تو رو بھ زندگمتونیبده، من م

 کھ چھ نمیبی می وقتکشمی چقدر عذاب مدم،یکشی چقدر عذاب ممیدیروزتو تو شمال م
 می نگاھمی نی اون وقت حتی نداره ،داری وجود خارجی حتکھ ی بھ مردیقیعشق عم
 .... یندازیبھ من نم

 . ازدواجو ندارمطی عنوان شراچی بس کن، من بھ ھای بھنکنمیخواھش م-         
 .تونمی من مطمئنم کھ م؟یکنیچرا صبا؟ چرا بھ من اعتماد نم: ایبھن        
 ی کنی زندگی با کسیتونیچھ طور م.....  یتونیتو چھ طور م.....  ایبس کن بھن-         

 ی با کسیتونی طور مچھ.....  کھ دو سالھ رفتھ ھی ، عاشقھ کسستی کھ نھیکھ عاشق کس
 کھ دو سالھ خواب آروم نداره و ھر شب با کابوس مرگ عشقش از خواب ی کنیزندگ

 مشت قرص آرامبخش ھی کھ بھ زور ی کنی زندگی کسا بیتونیچھ طور م.....  پرهیم
 فقط شی کھ ھر لحظھ از زندگی باشی با کسیتونیچھ طور م......  رهی آروم بگتونھیم

 بھ وصال عشق ممنوعش ای بتونھ تو اون دندی تا شارهیمی می کھ کنکھیبھ فکر ا
 گھیکس د  آغوشی تو آغوشتھ گرمای کھ وقتی باشی با کسیتونیچھ طور م..... برسھ

 ؟یتونیھان؟ چھ طور م..... تو ذھنشھ 



 183 

 یِد لعنت:  ادامھ دادمی بلندی با صدازدمی نفس نفس متی کھ از عصبانیدر حال        
  ، نھ؟گھی دکشمی می چیدونی پس میزنیق نمَتو مگھ دم از عش

..... بس کن صبا :  گفتکردی بھم نگاه منشی ھمون طور کھ با نگاه غمگایبھن        
 ..... ی ولدونمی رو منای ھمھ ادونم،یبس کن، آره م

.....  تمومش کن ا،ی نگو بھنیچیھ:  اجازه بدم ادامھ حرفشو بزنھ گفتمنکھیبدون ا        
 ی دوستنینذار ا.....  نزن باشھ؟ی حرفجی باره ھنی در اگھی دکنمیازت خواھش م

 . برهنی از بنمونیب
 ھنوز کامال ی بھ سمت در رفت ولی حرفچی ھی مبل برداشت و بیکتش از رو        

 :دمیاز خونھ خارج نشده بود کھ صداشو شن
 .... مونمیمنتظرت م: ایبھن        

 نشی و لحن غمگای بھنی دادم ، حرفاھی مبل تکیچشمامو بستم و سرمو بھ پشت        
 با خودم کلنجار رفتم کھ یلی ماه خھی نیتو ا.... """  شدی سرم اکو وار تکرار میتو

 صبا، دعات دمی کھ باالخره فھمتابمی قدر بنی انتی سرم اومده کھ با ندییواقعا چھ بال
 کھ خوامی مدت کم عاشقت شدم و ازت منیتو ا....  شدم من عاشق.... گرفت صبا 

 """مونمیمنتظرت م""" ...... """  یباورم کن
 ھی بقی کھ با حرفای سر روح و روانم آوردیی با من آرشام، چھ بالیچھ کرد        

 ..... شمیداغون م
 .....  فکر کنمی اگھی بھ کس دتونمی نمی حتگھی کھ دی سرم آوردییچھ بال        
 رو ی اگھی اجازه ورود کس دخواد،ی کھ قلبم فقط تو رو می سرم آوردییچھ بال        
 ..... دهیھم نم

 دینبا.....  بشکونمش خواستمی من نمی ولاوردی بھ گلوم فشار میشگیبغض ھم        
 و منو داغون تر شکستی مدی نباکرد،ی کھ ھستم مینی تر از افی و منو ضعشکستیم

 .....  نھگھی بار دنیا.....  شکستی مدینبا.....  کردی کھ ھستم مینیاز ا
 سوختی توش مختھی نری چشمامو کھ از شدت اشک ھالمی زنگ موبایبا صدا        

 . باز کردمو بھ سمت اتاقم بھ راه افتادم
 . انداختم، ثنا بودرندهی بھ شماره تماس گینگاھ        
 . کنم و جواب دادمی صدامو مخف تا لرزشدمی کشیقینفس عم        
 جونم ثنا؟-         
 . وقتھ منتظرتم، نگرانت شدمیلیخ.....  تو؟ ییسالم، کجا: ثنا        
 .فتمی راه مگھی دقھی تا چند دقد،ی کارم تو خونھ طول کشدیببخش-         
 .... حالت خوبھ صبا؟ صدات گرفتھ: ثنا        
 .نمتیبیخوبم ثنا، م-         

 دنی طور بود ثنا با شننی ھمشھی تماسو قطع کردم، ھمی اگھی حرف دچی ھیو ب        
 .کردمی نگرانش مدی پس نبادیفھمی رو میصدام ھمھ چ
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 ی چند مشت آب سرد بھ صورتم سعدنی بھ راه افتادمو با پاشییبھ سمت دستشو        
 . کنم؛ چمدونمو از اتاق برداشتم و از خونھ خارج شدمی چشمامو مخفیکردم قرمز

          
 من ھنوز نتونستم ی بدون آرشام تموم شد ولگمی سال دھی امسال ھم گذشت ، دیع        

کھ ..... ھنوز نتونستم بھ دلم بقبولونم کھ آرشامو فراموش کنھ .... بھ نبودش عادت کنم 
کھ آرشام بھ قولش عمل نکردو درست تو روز  .... وفا منو گذاشتھ و رفتھ یآرشام ب

 قبول دیکھ با.... از دست دادم اوردهیکھ آرشامو بھ دست ن....  وصالمون تنھام گذاشت
 اون آغوش گرمو تجربھ کنم و ھمشون بھ خاطره تی آرامش و امنتونمی نمگھیکنم کھ د

 و نھی نفس تو س رو ندارم کھ باعث حبسرای اون نگاه نافذ و گگھیکھ د.....  وستنیپ
 ازم یی گرو ندارم کھ ھر جاتیحما ی اون دستاگھیکھ د.....  امون قلبم بشھ یتپش ب

 عاشقانھ ی کھ در گوشم نجواھاستی نرای بمو گی اون صداگھیکھ د....  کنھ تیحما
 .ستی آرشامم نگھیکھ د..... زمزمھ کنھ 

 مھتا و بھناز درخواستشو قی ھم از طری و چند بارمی مستقی چند بارایبھن        
 رو تو قلبم جا ی اگھینتونستم بھ خودم بقبولونم کھ کس د....  نتونستم یتکرار کرد، ول

 براش گفتمو در ی از ھمھ چتامیبراش گفتم از ھمھ محدود. بدم ، اونم بھ عنوان ھمسر
 چی رو کردم و بھش گفتم کھ از ھی اگھی کنار کس ددر ی خوشبختیآخر براش آرزو

 ھم منو درک کرد گفت کھ ایبھن.....  کنمی نمغی خواھر و دوست درھی بھ عنوان یکمک
 ی سعی ببره ولنی وقت نتونھ احساسشو از بچی ھدی و شابرهیسختھ، گفت کھ زمان م

ن ھمھ فھم و درک ی و خشنود بودم از ای مثل برادر باشھ برام و من چقدر راضکنھیم
 .باال

 باالخره قرار شد اسمش سھا باشھ ی کھ بعد از ھشت ماھو خورده ازمیفندق عز        
 اتاق خوشگل ھی از ثنا ی ؛ ھمراه مھتا و با نظرخواھادی مای روزا بھ دننیھم تو ھم

 ی ؛ ولمی اومدنش فراھم کردای بھ دنی و ھمھ مقدماتو برامی کردنیزای براش دیصورت
 چرا ان قدر دل آشوبم، ھمش دل دونمیقراره خالھ بشم نم  روزانی تو ھمنکھیبا وجود ا

 ی منفی انرژنی اکنمی می سعھی کردن جلو بقیشوره و اضطراب دارم و با نقش باز
 داغونم و اضطراب و ترس مثل یلی خودم از درون خیرو بھشون منتقل نکنن ول

 .خوره بھ جونم افتاده
       

 ، دوباره با وجود سرما وختسی منمینفس ھام دوباره تند و منقطع شده بودن و س        
 بار فرق نی بودم اما ادهیو با اون لباس نازک عرق کرده بودم ، دوباره کابوس د

 زن بود کھ چھرشو ھی زن بود ، ھی دمی آرشامو ندگھی دادمھیدرست ....  کردیم
 بودو اون زن کنار کی قبرستون بود ، ھمھ جا تاریوت....  کردی مھیپوشونده بود و گر

 ھق ھقش یصدا....  کردی مھی روشن بود نشستھ بود و گری قبر کھ روش فانوسھی
 تخت بلند شدمو بھ سمت تراس رفتم ھوا روشن یاز رو.....  چھیپیھنوزم تو گوشم م

 تک تک زم ھام کردم ، ھنوھی ربی آلوده تھرانو نصی و ھوادمی کشیقیبود ، نفس عم
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 از اون حالو ھوا نکھی ای ، براهری چشمام رژه می جلویلحظات اون کابوس لعنت
 کردم از التھاب درونم کم کنم، ی دوش آب سرد سعھی بھ سمت حموم رفتمو با امیدرب

 ، دادی بھ ساعت انداختم کھ ھشت صبحو نشون می اومدمو نگاھرونیاز حموم ب
 .....  خوابھنوزاحتماال آرتان رفتھ شرکتو ثنا ھم ھ

 درآوردم دمیپوشی می روادهی پیوار اسپرتمو کھ برابھ سمت کمد رفتمو مانتو شل        
 مانتوم از بی تو جلمی خونھ و موبادی پول و کلیو شالمم سر کردم و با گذاشتن مقدار

 ادهی پی نتونست توگھی کنم ثنا ھم کھ از ھفتھ قبل دی روادهی پیاتاقم خارج شدم تا کم
 . کنھمی ھمراھیرو

 از آرتان نبود ، ثنا ھم تو خواب ناز بود، یدراتاق ثناشون باز بود و خبر        
 . باد کردش زدمو از خونھ خارج شدمی بھ چھره یلبخند

          
 ی حواسمو معطوف مناظر اطراف کنم ولکردمی می و سعدمیدوی پارک میتو        

 میشگی اضطراب و ترس ھم مدام جلو چشمام بود وی اون کابوس لعنتری تصاوشدینم
 . کرده بوددایشدت پ
 یبی عجی شدمو شالمو درست کردم تا بھ خونھ برگردم، دل شوره دنی دوالیخیب        

 بھ ی زنگ خورد، نگاھلمی تا خونھ فاصلھ داشتم کھ موبایابونی خکیگرفتھ بودم ، 
 .برقرار کردم وارد ساختمون بشم تماسو نکھیبدون ا..... شماره انداختم، مھتا بود 

 بلھ؟-         
 .... ثنا.... َث ..... صبا : مھتا        
 یزی چدمی کھ دی کابوسی و چشمام ھم بھ جز صحنھ ھادیتپیقلبم بھ شدت م        

 : داشت گفتممی کھ نشون از شدت اضطاب درونی لرزونیبا صدا.....  دیدینم
  شده؟یچ.....  مھتا؟ یثنا چ-         
 کرد و سکوتش منو تا مرز لی تبدأسی بھ مویدواری ھق ھق مھتا ھمھ امیصدا        
 : گفتمی بلندیکالفھ با صدا.....  بردی مشیجنون پ
  شده مھتا؟یثنا چ....  حرف بزن یِد لعنت-         
 کی نزدمارستانی بایب.....  صبا ستیحالش خوب ن: دیبا ھمون ھق ھقش نال        

 .... صباای ب نشدهریتا د..... خونشون 
 کردم،ی نگاه مدیرسی بوق بوقش بھ گوش می دستم کھ صدای توینا باور بھ گوش        

 ھیثنا کھ تا .....  نشده؟ ری تا دی چیعنی.....  زد؟ی حرف میمھتا از چ.....  ی چیعنی
 ی و من سعختنیریاشکام بھ شدت م.....  دمی تو خونھ خواب بود، خودم دشیساعت پ

 تی ذھنم داشتم در نھای ھمھ سوال جور واجور تونی ای برای کردن جوابدایدر پ
 """"  صباای نشده بریتا د""" حرف مھتا بود کھ تو سرم تکرار شد 

 کھ رد ی ای تاکسنی اولی رفتمو جلوابونی کھ داشتم بھ طرف خی سرعتتیبا نھا        
 . بره اون اطرافمارستانی بنی ترکی و گرفتم و گفتم بھ نزدشدیم
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 گذاشتمو بھ سرعت ی صندلی درآوردمو روباموی پول تو جنی ماشستادنیبا ا        
 کردم و وارد بخش دای پمانوی شدم و بھ ھمون سرعتم بخش زنان زامارستانیوارد ب

.....  بود روانی منو بھ عقب برگردوند، سی کھ دسترفتمی مرشیشدم ، داشتم بھ سمت پذ
 شده بودم رهیبا بھت خ..... کھ آرشام رفتھ بود  یچشماش قرمز بود ، درست مثل زمان

 کلمھ کیمنتظر .....  فتادهی ذھنمھ نی کھ توی بودم کھ بگھ اون اتفاقنیبھش و منتظر ا
 : زل زده بودم کھ باالخره گفت ، سکوتو شکست و گفتروانیبھ دھن س

 سالن اشاره ی بده و بعد بھ سمت انتھایلیحالش خ.....  منتظرتھ صبا: روانیس        
 ..... کرد

 نشستھ نی زمی کھ رودمیمھتا رو د.....  رفتمی لرزون بھ اون سمت میبا قدم ھا        
 ..... دیرسی ھق ھقش بھ گوش میبود و صدا

 ھی افتاده کھ نشون از غم بزرگش بود داشت گری کھ با شونھ ھادمیآرتانو د        
 شده کھ یچ.....  افتادن ھی ھم بھ گرروانی شده کھ آرتان و سی من چیخدا.....  کردیم

 .  چند ساعت شکستھنی ای شده کھ آرتان توی کرده ، چریآرتانو پ
 قرمز ی من سرشو بلند کرد و با ھمون چشم ھاھی سادنیبھ سمت آرتان رفتم با د        

 : گفتدهی خمیو شونھ ھا
 .... رهیداره م....  صبا رهیداره م....  ستی نیدی امگھیدکترا گفتن د: آرتان        
فقط ھمون کلمھ رفتن .....  کنھی صحبت می از کدمیفھمی نمگھ،ی می چدمیفھمینم        

 روانوی سیصدا..... بود کھ منو خرد کرد، بدنمو سست کرد و باعث سقوطم شد 
 :کردیدر بلند کردن من داشت زمزمھ م ی کھ ھمون طور کھ سعدمیشنیم

 ..... منتظرتھ.....  نشیبرو بب..... برو صبا         
 بود و منو وادار بھ وارد شدن بھ دهیچی بار مھتا بود کھ دستشو دور بازوم پنیو ا        

 دنبال گشتم،ی کس مھیوارد اتاق شدم و با نگام فقط دنبال .....  کرد مییاتاق رو بھ رو
 و اون موقع بود کھ سر ھمھ زنھیبودم کھ فندقمو تو بغلش گرفتھ و داره بھم لبخند مثنام 

 بھ جاش دمی ، اون ثنا رو نددمی ندیول.....  حال ثنام خوبھ ن،ینی ببنیای کھ بدمزی مادیفر
 جور واجور ی عالمھ دستگاه ھاھی افتاده بود و ی تختی کھ رودمی رو دیفیجسم نح

دست مھتا رو پس زدم و بھ طرفش رفتم ، دست سردشو تو ..... اطرافشو گرفتھ بودن 
 :دمیدستم گرفتم و نال

 ..... یخواھر..... ثنا -         
 بھ ژنوی لبش آورد ، ماسک اکسی رو رویچشماشو باز کرد و لبخند کم جون        
 : گفتی کم جونی از صورتش برداشت و با صدایآروم

 ..... صبا..... َص .....  یاومد..... باالخره : ثنا        
 دوستون... دو ..... صبا ....کن .....  یمادر..... ما ..... براش ..... بچم ..... َبچ         

..... 
 بود کھ از دستگاه ی گوش خراشی بود کھ گفت بعد صدای کلماتنی ، آخرنیھم        

 ..... دیرسیمتصل بھ قلبش بھ گوش م
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 و کردی می بھم دھن کجتوری مانی کھ روی زل زده بودم بھ خط ممتدیبا ناباور        
بعد نگاھمو بھ خواھرم دوختم کھ حاال دستاش بھ مراتب سردتر از لحظات قبل بود و 

متوجھ اطرافم نبودم و ھمون جور با .....  بود دهی تخت آرمی بستھ رویبا چشمھا
 مھتا بھ خودم غی جی کھ با صداکردمی نگاه متوریمان  بھ ثنا و بعد بھ اونیجیحالت گ

 شده و دوباره شکستم ی کھ چدمیفھم.....  بھ سرم اومده یی کھ چھ بالدمیاومدم و فھم
.....  دمیدوباره پرپر شدن پاره تنمو د.....  فراموش کردم دنویدوباره نفس کش..... 

 شی پای دناوردموی طاقت نگھید.....  دمی چشمام دیو جلمویدوباره جون دادن ھمھ زندگ
 . شدکی و تاراهیروم س
          

 
 کھ ی کھ آرتان در حالدی نکشی رفتم ، طولی بھ سمت در ورودفونیبا گذاشتن آ        

 .....  در آغوشش خواب بود از آسانسور خارج شدنزمی عزیسھا
 .ریسالم ، صبح بخ-         
 ؟یالم، خوبس: آرتان         
 : گفتمدمیکشیھمون طور کھ سھا رو در آغوش م        
 ؟یصبحونھ خورد..... ممنونم -         
 . دنبالشامی میعصر.....  شرکت، زحمت سھا ھم با تو رمینھ م: آرتان        
  من بمونھ؟شیامشب پ-         
 .شھی زحمتت می ندارم ولیمن مشکل: آرتان        
 . شام منتظرتم؟ی حرفا نزننی از اگھیمگھ قرار نبود د-         
 تو شرکت شتری بکمی بھتره مونھی مشتی ممنون،حاال کھ سھا پگھینھ د: آرتان        

 . دارمادی عقب مونده زیبمونم کارا
 .ایھر موقع کارت تموم شد ب -         
 .نیدارک نب تادی زی باشھ ولشم،ی تو نمفیمن کھ حر: آرتان        
 . پسر خوب منتظرتمنیآفر-         
 .باشھ، ممنون، تا شب: آرتان        
 .بھ سالمت-         
 یسھا رو بھ آروم....  بستمو بھ سمت اتاق خواب بھ راه افتادم یدرو بھ آروم        

 شدم بھ تنھا رهی تخت نشستم و خی تخت خواب گذاشتم و خودم ھم کنارش رویرو
 ییھرم، سھا از ھمھ لحاظ بھ خودمو ثنا رفتھ بود،انگار کھ با رفتن ثنا، ثنا خوایادگاری
 ی رفت سمت خاطرات گذشتھ و اشک ھام بودن کھ روکرمبازم ف....  متولد شده گھید

 کھ ی کھ مادر و پدرمو ھر دو رو از دست دادم، زمانیزمان....  شدنی میصورتم جار
 تنھا ی و مقاومت بود ھم شکستھ بودو فقط من بودم تنھای کھ برام سنبل صبورییثنا
.....  می کنار اومدتیقع و باوامی ھمراه ثنا دوباره خودمونو ساختمی تونستم ، تونستیول

 داشتم تا با کار کردن خودمو سرگرم کنم کھ موی برگشتم و تمام سعرانی کھ بھ ایزمان
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 کھ دمی و من فھموستی بھ وقوع پ اتفاق عمرمنی ترنیری حال شنی در عی ولنیتلخ تر
 درصدم فکر کی ی کھ حتیعاشق کس....  شدم می مرد زندگنیعاشق مغرورتر

 اونم عاشق من بودو اومد ی در کمال ناباوری برسم ، ولش ممکنھ بھکردمینم
 تا آخر گھی دکردمی کھ فکر می درست ھمون شبمویاومد خواستگار....  میخواستگار

 کھ موی شش ماه از زندگی اون تصادف لعنتمونمیعشقم م در کنار یعمر بھ راحت
 اگھ بھ خاطر ھ کنمو ازم گرفت ، کی روزا رو در کنار آرشامم سپرنی بھترتونستمیم

 نبودم و االن ای دننی تو اگھی اون دستگاه ھا ازم جدا شده بودنو دیآرشام نبود بھ راحت
 شدم ی زندونی لعنتیای دننی من تو افتادوی کھ چرا اون اتفاق نخورمیچقدر حسرت م

 تونمی نمگھی کھ دنی شد، ارمی گبانی گردی مشکل جدکی من بھ ھوش اومدمو یول.... 
 کھ قرار بود ی کھ تو روزدمی باالخره درمان شدمو دوباره بھ آرشامم رسیلراه برم، و

 آدم ھی شدم بھ لی روز عمرم باشھ خدا آرشامم گرفت، آرشام رفتو من تبدنیبھتر
آرشام رفتو ثنام برام موند، ....  شھی ھم کمرم خم ممی نسکی شکننده کھ با  وفیضع

 خدا باھام تموم نشده بودو تنھا بھونمم یاز بی شده بود ولمی کھ تنھابھونھ زندگیخواھر
 یی نھ ثنانباری اکنھ،ی فرق مزی بار ھمھ چنی ای بھم داد ولدی بھونھ جدھیازم گرفت و 

 آرتان گھی دنباری ، ارمی تو آغوششم آروم بگی مادرمو بده تا وقتیوجود داره کھ بو
 دستاش مانعم شدم  سقوط آمادهی زانوھم خم شدن و برایگذشتھ رو ھم ندارم کھ وقت

اشکام .....  کنن قی تشوی مردونش کمرمو صاف کنن و منو بھ زندگیبشن، دست ھا
 تنھا شدم و یاقعا تنھا وگھی کھ دنی ادن،یکشی بھ رخ مموی کسی و بشدنی میجار

 کھ ی طور آرتان ، آرتاننی ھماوردم،ی سال دووم نمھی نی ایمطمئنا اگھ سھا نبود تو
 ی برگردونھ و لبخندو روی کھ منو بھ زندگکردی مشوی سعتیابعد از رفتن آرشام نھ

 از دست داده و تار شوی شده و جوونری سال پھی نی ای حاال شکستھ، تونھیلب ھام بب
آرتان ھم مثل ....  موضوعند نی گواه ای بھ خوبقشی ھر چند اندک کنار شقدی سفیموھا

 از دست داد و یاون زلزلھ لعنت ی تنھا شد اول پدر و مادر و ھمھ اقوامشو تویمن تنھا
 دیتنھا کسش شد آرشام، برادرش، دوستش و بعد از فوت آرشام داغون شد و تنھا ام

 از ی کھ در راه داشت کھ اونم بھ سادگیتر دخی ھمسرش شد و بعد از مدتشیزندگ
 کھ تولدش با مرگ مادرش مصادف شد ، ییسھا....  آرتان سھا رو داره یدست داد ول

 سرش حس نکرد، ی دست مھربونشو رود،یاز بدو تولد آغوش مادرو نچش  کھییسھا
 نی و ھمھ اختنیریاشکام م....  پر از مھر و محبت مادرشو تجربھ نکرد یبوسھ 

 .... دنیکشی بھ رخم مقویحقا
 زی کردم با تمی سھا نشوندم و از اتاق خارج شدم و سعی موھای رویبوسھ ا        

 رو گوش کنم و یاسری حرف دکتر دی کنم، بای خالیزیکردن خونم ذھنمو از ھر چ
 ....  ھم موفق بودمی کنم کھ ذھنمو منحرف کنم و تا حدیسع

 سھا بھ خودم اومدم بھ ھی گری کھ مشغول بودم کھ با صداشدی می ساعتکی        
 در آروم کردنش داشتم یسرعت بھ سمت اتاق رفتم و سھا رو در آغوش گرفتم و سع

 . شدمریدر ھمون حال بھ آشپزخونھ رفتم و مشغول درست کردن ش.... 
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 :آرتان        
 رمی روم بگشی پتوریھمو از مان نگانکھی در اتاق بدون ای ضربھ رویبا صدا        

 :گفتم
 ....دییبفرما-         
 .انی نمامی کھ در باز شد و قامت عمو کردی نکشیطول        
 استراحت کمی ی بریخوای پسرم، ساعت ده شبھ بابا، نمیخستھ نباش: میعمو کر        

 ؟یکن
 م؟ی عمو کریازم خستھ شد-         
 از بعد از فوت گم،ی بھ خاطر خودت مھ،ی چھ حرفنینھ بابا جان ا: میعمو کر        

 .دخترت گناه داره بابا جان....  یرسی اصال بھ خودت نمگھیخانم مھندس د
 : بودم گفتموتری ھمون طور کھ در حال خاموش کردن کامپدموی کشیقینفس عم        
 .... میچشم عمو کر-         
 . دختر گلمم ببوسیبال پسرم، رو یچشمت ب: میعمو کر        
 .... بازم چشم-         
 . پسرمیسالمت باش: میعمو کر        
 از شرکت می از عمو کری قفسھ برداشتمو بعد از خداحافظی از روفمویکت و ک        

 ھمسرشو از دست داده و از ھمون موقع شب ھا شی دو سال پمیخارج شدم، عمو کر
 .مونھیھم تو شرکت م

 اومد کھ بھ صبا قول ادمی خارج شدم و تازه نگی روشن کردمو از پارکنویماش        
 .دادم تا شام برم اون جا پس بھ اون سمت بھ راه افتادم

 کھ ی آسانسور چشم ھامو باز کردم و ازش خارج شدم، صبا در حالستادنیبا ا        
 اون دنیظھ از د لحکی یبرا.....  در منتظر بود یسھا رو در آغوش داشت جلو

 نی رو کھ کوچکتری کستونستمی کل بدنمو فرا گرفت، چھ طور میفیصحنھ لرزش خف
 در آغوش داشت اما حالم زموی عزیکھ سھا ی اونم در حالنمی با ثنام نداشتو ببیاختالف

 نی نداشت اونم با ھمچیی کاش ثنا خواھر دوقولویدگرگون نشھ، اما آرزو نکنم کھ ا
 . کھ باھاش بودم بندازهیی روزھاادی کھ ھر لحظھ منو یتشابھ

 ....یسالم ، خستھ نباش: صبا        
 :سھا رو در آغوش گرفتمو گفتم        
  نکرد؟تتی بابا کھ اذیممنونم ، سھا-         
 کھ ارهی خالھ ساکت ساکت بود، فقط فکر کنم داره دندون در مزینھ عز: صبا        
 . بھ لثھ ھاشمالھی رو میھمھ چ
 سھا رو بھ صبا سپردمو خودم وارد م،ی تکون دادمو وارد خونھ شدیسر        
 . شدم تا دست و صورتمو بشورمییدستشو
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 شام صدام کرد بھ طرف آشپزخونھ ی کھ خارج شدم صبا براییاز دست شو        
 کھ ی مخصوصش نشستھ و صبا ھم درست مثل مادری صندلی سھا رودمیرفتم کھ د

 خودش متوجھ ی ولدادی سھا رو با عشق بھش می کمکی ، غذادهیاره بھ بچش غذا مد
 انداخت کھ ھر ی ثنام مادی منو ھ کھ ھر لحظکرد،ی موونھی کارا منو دنینبود کھ با ا

 نی وجود نداشت کھ منو با ایی کاش اصال صبای آرزو کنم کھ اشھیلحظھ باعث م
 . کنھوونھیکاراش د

 ی بود ھمون جوریادی صبا بھ خودم اومدم و متوجھ شدم کھ مدت زیبا صدا        
 .ماتش شده بودم

 .... گھی دنیبش: صبا        
 کردم با مشغول شدن بھ غذا ذھنمو ی و سعدمی کشرونی کنار سھا رو بیصندل        

 ی آزار دھنده بدنم و دونھ ھای اتفاقات دور کنم ، ھر چند کھ نتونستم و دمانیاز ا
 صبا ھم ی کھ حتیی تا اون جاکردنی موضوعو روشن منی ایت عرقم بھ خوبدرش

 .متوجھ شد
 .... حالت خوبھ آرتان؟: صبا        
 . موضوع داشتمنی در انکار ای تکون دادمو سعیسرمو بھ آروم        
 . باشھیخوبم، فکر کنم بھ خاطر خستگ-         
 پزشک بھ ھی مثل توجھ دی شاای ی دلسوزلی صبا کھ تنھا بھ دلیو باز ھم نگران        

 . زدشمی بود، آتمارشیب
 استراحت شتریبھتره ب....  ؟یکنیخب ، آخھ چرا ان قدر خودتو خستھ م: صبا        

 .یکن
 بھ صبا فکر نکنم گھی کردم با مشغول شدن با غذام دیسرمو تکون دادم و سع        

 . صبا کھ متوجھ حال من نبود دوباره شروع بھ صحبت کردیول
 ؟یریفردا م: صبا        
 . منظورش کجاست، اصال مگھ امکان داشت کھ نرمدونستمیم        
 . آره-         
 منم بعد از دی نکششی پوی بحثگھی بار اون بود کھ سرشو تکون دادو دنیو ا        

 ، بعد از ی و بھ بھونھ خستگی خوردن چای توجھ بھ اصرار صبا برایخوردن غذام ب
 . از اون خونھ فرار کردمبای تقرزمی عزی از سھای و خداحافظدنیبوس

          
 

 شدمو پخشو روشن نی کھ از ھمھ حرکاتم مشخص بود سوار ماشی ایبا کالفگ        
 :ر گرفت در بنوی ماشی خواننده فضای کھ صدادی نکشیکردم و طول

  جادهچی منتظر بھ پیچشما        
  دل پاک و سادهیدلھره ھا        
 زییپنجره بازو غروب پا        
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 سی خابونینم نم بارون تو خ        
 کوبھی تو ھر تنگ غروب تو قلب من مادی        
 سھم من از با تو بودن غم تلخ غروبھ        
  از تو بودهی واسھ من نشونشھیغروب ھم        
  نموندهیزی جز اون چھیادگاری ھیبرام         
         
  جادهچی منتظر بھ پیچشما        
  دل پاک و سادهیدلھره ھا        
 زییپنجره بازو غروب پا        
 سی خابونینم نم بارون تو خ        
 کوبھی تو ھر تنگ غروب تو قلب من مادی        
 ا تو بودن غم تلخ غروبھسھم من از ب        
  از تو بودهی واسھ من نشونشھیغروب ھم        
  نموندهیزی جز اون چھیادگاری ھیبرام         

      
 یی آشنایتو ذھن کوچھ ھا        
 یی تن طالزییپر شده از پا        
  و وجودمو گرفتھیستیتو ن        
 یی تنھاچکیشاخھ خشک پ        
 کوبھی ھر تنگ غروب تو قلب من م توادی        
 سھم من از با تو بودن غم تلخ غروبھ        
  از تو بودهی واسھ من نشونشھیغروب ھم        
  نموندهیزی جز اون چھیادگاری ھیبرام         
.         
 کوبھی تو ھر تنگ غروب تو قلب من مادی        
 سھم من از با تو بودن غم تلخ غروبھ        
  از تو بودهی واسھ من نشونشھیغروب ھم        
  نموندهیزی جز اون چھیادگاری ھیبرام         

 
 "" یشی قماوشیس/ غروب         "" 

 
       

 .... اوردی چشمام می رو جلویکی دور و نزدری تصاوخوندویخواننده م        
 می کھ با ھم بودییروزا....  ثنام ریتصاو        
 .... ریاتفاقات اخ....  صبا ریصاوت        
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 یدونی ، تو کھ متونمی من نمیدونی تو کھ مایخدا..... چرا صبا؟ .....  چرا؟ ایخدا        
 ھی ھر روز جلو چشمم باشھ کھ ی کسدیخـــــــــــدا چرا با.... ھنوز اون قدر مرد نشدم 

 نسبت بھ دیچرا با.. .... خواھرش بودمو حاال فقط خودش مونده؟ وونھی عاشقو دیروز
کھ برادرم با .....  عشق برادرم بوده ی روزھی داشتھ باشم کھ بویعج ی حسانی ایکس
چرا خــــــــدا ، .....  رفتھ ای دننی از اکنمی جون از ناموسش حفاظت می تا پانکھی ادیام

 نی طاقت ندارم، اگھی دایخدا......  ره؟یگی دختر آروم منیچرا دخترم فقط تو آغوش ا
 بدونم کھ ی ولنمی صبا رو کنار خودم ببتونمی میجور من چھ.....  ھ؟ی چھ امتحانگھید

 و با نمی صبا رو ببتونمی میمن چھ جور.....  باھاش ندارم؟ ی نسبتچیبا رفتن ثنا ھ
 نخوام کھ دوباره فتموی خوب بودن با ثنا نی روزاادی ھمھ شباھت بھ ثنا بھ نیوجود ا

 کنم یکھ سع.... کنم؟  کھ نخوام صبا رو مال خودم..... م؟ اون روزا رو تجربھ کن
 کھ ارمی بادیکھ نخوام بھ .....  برادرم ، آرشام عاشقش بوده یفراموش کنم کھ روز

 . زندستی کره خاکنی از اری غیی وصال بھ آرشام ھر چند تو جادیصبا ھنوزم بھ ام
 ممکن پارک کردمو بعد از برداشتن دستھ ی جانی ترکی نزدی تونویماش             

 و فشار ی خوابی سوزناک و قرمزم کھ نشون از بیچشم ھا.....  گل بھ راه افتادم یھا
 گاهی شصت و اشاره ماساژ دادمو بھ سمت جای داشت و با انگشت ھاشبی دیعصب

 کھ نی داشت ، ازی چکی نشون از شبمی دی ھایواب خیب.....  برادرم بھ راه افتادم یابد
 دی مرداب اطرافم نداشتم و بای رو توشتری تحمل فرو رفتن بگھی دگرفتمی ممی تصمدیبا

 یول.....  ذاشتمی مونی با صبا در مزوی و بعد ھمھ چکردمی با خودم مشخص مفمویتکل
 ..... گرفتمی اجازه مم از برادردی ، بازدمی با آرشام حرف مدیقبل از صحبت با صبا با

 حک شده ری بھ تصوینگاھ.....  کردم ی قبر خالرهی سنگ تی گالبو روشھیش    
 کھ آرشام تنھا کسم بود و بعد از یی روزای گذشتھ غرق شدم تویآرشام انداختم و تو

 منو بھ کسانی طیاز دست دادن ھمھ فقط اونو داشتم و خود آرشام بود کھ با وجود شرا
 ھمھ جا کنارم موندو ازم یکسم شد و توھمھ .....  برادرم شد.....  برگردوند یزندگ
 خودم پدر نکھی سن ، با وجود انی رفت و فکر نکرد کھ من با ایول.....  کرد تیحما

 . دارمازی ھاش نتیشدم ھنوزم بھ حما
  پرپر شدن برادرم افتادمادیدستھ گلو باز کردمو مشغول پر پر کردن گل ھا شدمو     
..... 
کردم بھ صحبت با برادرم ھمون کھ تو تک تک  شروع دموی کشیقینفس عم    

 .شدی سنگ صبورم مشیشگی کنارم بودو با آرامش ھممییلحظات تنھا
 کھ ھر مایسالم آرشام، سالم داداش ، بازم منم اومدم باھات درد و دل کنم مثل قد-    

 بعدش حالل مشکلم شمی و ھمدیشنی کھ اونو می بودی نفرنی داشتم تو اولیوقت مشکل
 .... ی مشکلمو حل کنی امروزم بتوندوارمیام..... بود 
 قدر نی اکنمی فکر نمکنھ،ی مشکالت تا بھ امروزم فرق می با ھمھ دمیآخھ مشکل جد    

 .... ی مشکل امروزمم حل کنی کھ بتونیقدرت داشتھ باش
 .ات از حسم بھ صبا بگم برخوامیم....  تحمل کنم تونمی نمگھی بگم آرشام، ددی بایول    
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 آرشام شمی موونھی دارم دی کھ احمقانھ ست ولدونمی طور باشھ، منی ادی کھ نبادونمیم    
 رو ییزایامروز اومدم بھت بگم چ....  ی ھمھ سردرگمنی از اکشمیدارم عذاب م.... 
 باشھ ، فقط شمی ازش بخوام پخوامیم.... بھ صبات بگم ....  بھ عشقت بگم خوامیکھ م

 فکر کنم کھ ثنامو ھنوز دارم خوامی کار فقط منی کھ با اکردمیم تا االن فکر....  نیھم
 حس ھی....  من بھ صبا عالقھ دارم ست،ی طور ننیبھ جون سھام ا....  نھ آرشام یول
 صبا رو تونمی کھ مدونمیحاللم کن آرشام، م....  گھی دی رنگ و بوھی با دیجد

 .یخوای منویھم ھمخوشبخت کنم و تو 
 حرفامو با تونستمیبا درد و دل کردن با برادرم سبک شده بودمو حاال راحت تر م    

 . پس بھ راه افتادمکردمی قبلش با ثنامم صحبت مدی ھنوزم بایصبا بزنم ول
      
 :صبا    
 رو ی چشمامو باز کردم کھ با دو تا چشم آبشدی مجادی کھ تو سرم ایفیبا سوزش خف    

 خودم بلندش ی از روکرد،ی می وروجک داشت با موھام بازیسھا.... ھ رو شدم ب
 : گفتمدادمی و قلقلکش مخوابوندمشیکردمو ھمون جور کھ رو تخت م

 ....یکنی بلندم میکیتو ھم مثل مامانت تاکت.....  وروجک یا-    
 . داشت مانع از ادامھ کار من بشھی سعکشی کوچی با دستادویخندیسھا ھم م    
 . گونش نشوندمی روی محکمی تخت بلندش کردمو بوسھ یاز رو    
 ی بھ ھمراه مانتو سرمھ ای مشکنی سھا رو پوشوندم و خودم ھم جیلباس ھا    

 کفشم و بغل کردن سھا از خونھ فوی بھ تن کردمو با برداشتن کی و شال مشکیمشک
 .خارج شدم

 .....  کودک بلند کردم و با برداشتن دستھ گل بھ راه افتادمی صندلیسھا رو از رو    
 شی برم پیی ثنا کھ بعد از سپردن سھا بھ آرتان خودم تنھاشی برم پخواستمیاول م    

 .آرشامم
 ی و شونھ ھانیی کنار قبر دو زانو نشستھ و سر پانی زمی کھ رودمیدیآرتانو م    
 و وادار شکونھی مردا رو ھم می وجود داره کھ حتیی کھ روزھانھی نشون از ادشیخم

 .... کنھی کردن مھیبھ گر
 روش نشستم کھ متوجھم شد و سرشو باال ی بھ سمتش رفتمو جلویبھ آروم    

.....  مرد ھی ی و دلتنگھی سرخ از گری چشمادنی من چھ زجرآوره دیخدا.....آورد
 بود کھ قطرات اشک منم راه خودشونو باز بکنن و بعد از ی ھمون چشم ھا کافدنید

 .....  بشنری گونم سرازیشکستن سدشون رو
سھا رو از بغلم گرفت و مشغول نوازش ....  گفت ی زد و سالم آرومیآرتان لبخند    

 . عشقش شدیادگاریتنھا 
      

 
 ....یمونیم خالت شی شب پشھی من دلم برات تنگ میگی تو نم،ییبابا: آرتان    
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 پدرم افتادم ی نوازش ھاادی کردموی دختر و پدر نگاه منی عشق بنیدر سکوت بھ ا    
 . آرتان از گذشتھ بھ حال برگشتمیکھ با صدا

 ؟ی آرشام رفتشیپ: آرتان    
 .... نھ ھنوز-    
 : و ادامھ داددی کشیقینفس عم    
 ....  باھات حرف بزنم صبادیبا: آرتان    
  افتاده؟یاتفاق-    
 .... نھ نھ نگران نباش: آرتان    
 کھ خودش ادامھ کردی داشت نگرانم مشی ھمھ کالفگنی سخن گفتن و ادهی بردهیبر    
 :داد
با من ازدواج ....  کھ خوامیم....  دارم صبا ی درخواستھیمن ازت .... من : آرتان    

  صبا؟یکنیم
 تند تند شروع کرد بھ امی برونی اجازه بده من از شوک حرفش بنکھیو بعد بدون ا    

 :صحبت کردن
 مثل ،ی کھ کنارم باشخوامی من می کھ احمقانھ است، ولدونمی صبا، مدونمیم: آرتان    

.....  کھ سھا بھ تو بگھ مامان خوامی من مشتر،ی بزیدو تا ھم خونھ ، دو تا دوست، نھ چ
 کھ تو با دونمی منمی ای ولی داری بھتریلی خیھا تی و موقعی کھ تو مجرددونمیم

 عشقتو نسبت بھ آرشام ی ھنوزم نتونستگذرهی آرشام متن سھ سال از رفنکھیوجود ا
 خاطر نی تا آخر عمرت بھ ھمدی شای حتیتونی نممی زودنی و بھ ھمیفراموش کن

 ی جورنی مرد تو شناسنامت باشھ، کھ اھی کھ اسمم بھ عنوان ی من باششی پخوامیم
بھم جواب   کھ عجوالنھکنمیفقط خواھش م.... بتونم از ناموس برادرم محافظت کنم 

 .... ی فکر کنکمی و یند
 برم ی حتای بگم و یزی چنکھی ، بدون انی سنگیلیھضم حرفاش برام سنگن بود خ    

 بھ طرف خونھ ی رفتم و با سرعت سرسام آورنمی بھ طرف ماشمای آرشام مستقشیپ
 کھ یزی و فعال تنھا چی ھمھ سردرگمنی از اشدیمغزم داشت منفجر م....  حرکت کردم

 ھمھ افکار نامنظمم نظم و نی بتونم بھ اتوش  داشتم آرامش و سکوت اتاقم بود کھازین
 . بدمیبیترت

      
 کردی کھ ھستم مینی و منو سردرگم تر از اشدی آرتان مرتبا تو ذھنم تکرار میحرفا    

 برادر دوسش داشتمو بھ عنوان ھی کھ رو کھ تا االن مثل ی آرتانتونمیچھ طور م.... 
 موقع نیو درست ھم....  بھ ثنا ، بھ آرشام؟ ست؟ی نانتی واقعا خنیا.....  رمیھمسر بپذ

 ھم خونھ کنارش باشم ھی مثل خواستی افتاد کھ ازم می مادمی نبود کھ درخواست آرتا
 ، تونستمی میعنی....  دخترش مادر باشھ ی برادهنی کھ انتظار داشت درآیھم خونھ ا.... 

 و دی کھ ثنا اون ھمھ زجر کشی سھا منو مامان خطاب کنھ در حالارمی طاقت بتونستمیم
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 سھا ی براگفتی خود ثنا بود کھ منی ایول....  راه داد نی ای جونشو توتیدر نھا
 .  نبودنی منظور ثنا ادی شایول....  یمادر....  کنم یمادر
 .... کردی خالص مانمی اطرافی اعتمادی ھمھ بنی قبول خواستھ آرتان منو از ایول    
 ....  زن بدکاره نگاه نکننھی منو بھ چشم ھی ھمسای زن ھاگھی کھ دنیاز ا    
 .... شمی اطرافم راحت می از مردای پر از شھوت بعضی کھ از شر نگاه ھانیا    
 آزار دھندم ی ھایی گاه شبانم و تنھای گاه و بی خواستھ منو از ترس ھانیقبول ا    

 .... کردیخالص م
 ی کننده طول و عرض اتاقو طجی ھمھ افکار نامنظم و گنیخستھ و کالفھ از ا    

 ھی ھم موفق نشدم کھ تی در نھایول....  کردمی آرتان فکر می و بھ حرف ھاکردمیم
م و ازش مشورت بخوام و  حرف بزنیکی داشتم کھ با ازین....  رمی درست بگمیتصم

 کھ ثنا رو از دست دادم یبود و چھ زمان  کھ ثنای بھتر از مھتا کھ چھ زمانیچھ کس
 ....  خواھر پشتم بودھیمثل 
 ....  برداشتم و شماره مھتا رو گرفتملمویموبا    
 .میدی دلمونی صفحھ موبایبھ بھ صبا خانم چھ عجب اسمتونو رو: مھتا    
 ....  مھتا نکنمزی آمھی بھ لحن گالی کالفھ بودم کھ توجھیبھ قدر    
 ....  مھتانمتی ببدیبا-    
 ....  شده صبا؟یزیچ: مھتا    
 ؟یی کجامت،ی ببندی باشم،ی موونھی مھتا ، دارم ددونمینم-    
 .... مارستانمیب:  جواب دادیبا لحن نگران    
  دنبالتامی مگھی ساعت دمیخوبھ، تا ن-    
 .....  تماس رو قطع کردم و رفتم تا آماده بشمی اگھیو بدون حرف د    

   
 :دی نگرانش بھ گوشم رسی سردم توسط مھتا گرفتھ شد و صدایدست ھا    
  شده صبا؟ی چی بگیخواینم: مھتا    
 یھمون طور کھ قطرات اشک رو.... "  شده ی چدونمی مھتا، خودمم نمجمیگ -    

 . دارمتی مھتا، مگھ من چھ قدر ظرفشمی موونھیدارم د" :  ادامھ دادمدنیلغزیصورتم م
 .... یکنی نگرانم میدار....  شده صبا؟ یچ: مھتا    
 . ازدواج دادشنھادیآرتان بھم پ..... آرتان مھتا -    
 آرتان ؟..... ؟یخواستگار.....  ؟یچ: مھتا    
 خوادیازم م.....  خونھ کنارش باشم  ھمھی مثل خوادیازم م: سرمو تکون دادمو گفتم    
 ....  کنمی سھاش مادریبرا
 .....  صبا؟یگی می داری چیفھمیخودت م.... ھم خونھ؟ : مھتا    
 .... کنھی داره نابودم مالی مھتا، فکر و خدونمینم-    
 ؟ی گفتیتو بھش چ: مھتا    
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 بھش دیم، باالخره با فرار کنتونمی از آرتان کھ نمیول.....  یچی ھنوز ھ،یچیھ-    
 .جواب بدم

 ؟یتونیم....  ؟ی چھ کار کنیخوایحاال م: مھتا    
 فکر ی مردچی بھ ھتونمی تا آخر عمر نمگھی کھ من ددونمی منوی ای مھتا، ولدونمینم-    

 بابت سھا نگرانم ، اون ی ولامی در میی آرتان حداقل از تنھاشنھادیکنم و با قبول پ
 .... فھمھی رو میباالخره ھمھ چ

 ....  صبا، حق مادر شدنی داری تو حق زندگیول: مھتا    
 آغوش آرشامو ی من ھنوز گرماانتھ،ی خگھی مھتا، ازدواج من با کس دتونمینم-    

 ، ادتھی آخر ثنا رو کھ یحرفا....  کنم ی سھا مادری بتونم برادیشا.... فراموش نکردم 
 ....  کنمی سھاش مادریخودش خواست برا

 ی بشتی کھ حمای دارازیَتوام ن....  صبا ندتھی آنی ای حق با تو باشھ ، ولدیشا: مھتا    
 .... ی کنی زندگی زن عادھی بھت عشق بورزه ، کھ مثل یکی، کھ 

 کنم، وگرنھ ی سرکوب کنم تا بتونم زندگدی باازاموی فراموش کنم مھتا، ھمھ ندیبا-    
 ....  درخواستشو قبول کنمدی تا آخر عمر تنھا باشم ، بادیبا

 ....  داشتھ باشھاقتتوی آرتان لدوارمی امی بھت بگم صبا ولی چدونمینم: مھتا    
      
 ھمش در حال کلنجار رفتن با خودم ی ھفتھ اکی ھفتھ از اون روز گذشت، کی    

 دارم کھ ازی خستھ شدمو نیی ھمھ تنھانی گرفتم، من از امموی تصمتی در نھایبودم ول
 ....  باشھ، ھر چند نھ بھ طور کاملمی مرد تو زندگھی

 از آرتان خواستم کھ نھ سراغم روانمی ، بھ واسطھ سدمی ھفتھ سھا رو ندھی نیتو ا    
 و جوابشو بدم و باالخره امروز امی و نھ بھم زنگ بزنھ تا بتونم با خودم کنار بادیب
 اس ام اس بھش ھی....  بدمو با آرتان حرف بزنم انی پاای سردرگمنی بھ ھمھ اخوامیم

 کنار م،یدی بار ھمو دنی باشھ کھ آخریی ھمون جاگھیھ ساعت دیدادمو ازش خواستم تا 
 ..... قبر ثنا

 ....  بھ اون سمت بھ راه افتادمدمویلباسامو پوش    
مو  جلو رفتی ھم از سھا نبود بھ آرومیخبر.  کنار قبر نشستھ بودمکتی نیرو    

 . سالم دادمی بھش بندازم با لحن خشکی نگاھنکھی نشستم و بدون امکتی نیکنارش رو
 ..... سالم-    

 ...  صدام بھ طرفم برگشتدنیبا شن    .
 ؟یسالم، خوب -    
  رنگ جلو روم بودی کھ نگاھم بھ سنگ مشکی نشستم درحالمکتی نیکنارش رو    
.... 
 ؟یاوردیسھا رو ن.... ممنون -    
 ....  مھتاستشینھ، پ: آرتان    
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 تا خواستمی شدم، نمرهی بھ جلو روم خی حرفچی تکون دادمو بدون ھیسرمو بھ آروم    
 . نگفتھ شروع کننده بحث باشمیزیآرتان چ

 .و باالخره آرتان بھ حرف اومد    
 ؟ی فکر کردشنھادمی پیرو: آرتان    
 .... آره-    
 :منتظر چشم دوختھ بود بھم کھ ادامھ دادم    
 . کنمی سھا مادری بتونم برادوارمی فکر کردم آرتان، امشنھادتی پی رویلیمن خ-    
 :دی آرومش بھ گوشم رسی شد و بعد صدارهیچند لحظھ در سکوت بھم خ    
 .... یممنونم کھ قبول کرد.... ممنونم صبا : آرتان    
 .... یزی چھیفقط -    
 .... بگو: آرتان    
 قتوی حقی کھ خودم نخواستم کسی تو شناسنامم و تا وقتادی کھ اسم سھا بخوامیم-    

 .... بھش نگھ
 ....  سھا ھم بھترهی براینجوریحتما، ا: آرتان    

   
 کرم ی بھ ھمراه روسریمانتو شلوار کرم رنگ....  بھ خودم انداختم ینگاه دوباره ا    

 ی از بی چشمام کھ ناشی ھم کره بودم تا قرمزیمی مالشی بودم و آراهدی پوشیقھوه ا
 برداشتم و نگاه آخرو بھ خونم فمویک....  کنم ی شب گذشتم بود رو مخفی ھایخواب

 مھتا و لھی کھ بھ وسدی خونھ جدھی منتقل شده بود، البتھ رتانانداختم، چمدونام بھ خونھ آ
 توش نداشتم، از در خارج شدم و با ی شده بود و من نقشنیزای و خود آرتان دروانیس

 ممیھنوزم از تصم....  داشت وارد آسانسور شدم دمی لرزون کھ نشون از تردیقدم ھا
 رو بھ نگھبان دادم تا بھ بنگاه ھ خوندیکل....  ھراس داشتم ندهیمطمئن نبودم و از آ

 با نگھبان از ساختمون یظبعد از خداحاف....  دشیبرسونھ و اون ھا ھم بھ صاحب جد
 من خواست دنیبا د.....  کھ جلو در پارک شده بود دمی آرتانو دنیخارج شدم کھ ماش

 رو  کارو نکنھ و خودم در جلونی شھ کھ با دست اشاره کردم کھ اادهی پنیکھ از ماش
 تند عطر ی کھ توجھمو جلب کرد بویزی چنیو اول....  شدم نیباز کردمو سوار ماش

 . در بر گرفتھ بودنوی ماشیود کھ فضاآرتان ب
 .... سالم-    
 ؟یسالم ، خوب:  زدو گفتیآرتان لبخند محو    
 ؟یاوردیممنونم، سھا رو ن-    
 ؟ی تو خونھ جا نذاشتیزی چ؟ی تو آماده اارنش،ی مروانیمھتا و س: آرتان    
 . رو برداشتمینھ، ھمھ چ:  گفتمدموی کشیقینفس عم    
 بھ حرکت درآوردو با سرعت از کوچھ نوی ماشی اگھی حرف دچیآرتان بدون ھ    

 انگار کھ آرتان ھم م،ی نزدی اگھی حرف دچی بھ محضر ھدنی و تا رسمیخارج شد
 کھ ی تر از اونعی سرزی ھمھ چی ولکردی مشتری استرس منو بنی داشت و ادیھنوز ترد
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 کھ نھ مادر یبلھ رو دادم درحال....   آرتان شدمیفکرشو بکنم تموم شد و من زن عقد
 ی برای آرشام حتری کھ تصوی بلھ رو دادم در حال،ی بود و نھ خواھرشمی پیو پدر

 بود کھ تا بھ اون روز ی مراسم عقدنیساده تر....  چشمام دور نشد ی از جلویلحظھ ا
 اول بار  بھ عاقد اجازه ندادم کھ سھ بار خطبھ رو تکرار کنھ و ھمونی بودم، حتدهید

 کھ غم و یی بودن کھ با چشم ھاروانیجواب دادم و بعد از بلھ گفتن ھم فقط مھتا و س
 . گفتنکی بھمون تبرزدی توش موج مدیترد
 و می و ناھارو با ھم خوردمی رستوران رفتھی آرتان بھ شنھادیبعد از مراسم عقد بھ پ    

 ی ھم خونھ براھی شدم کھ قرار بود توش یبعدش ھم ھمراه آرتان و سھا وارد خونھ ا
 . دختر خواھرم بشمی مادر براھیھمسر خواھرم و 

      
 

 خوب بود و بودن کنار آرتان و زیھمھ چ....  گذرهیسھ ماه از ازدواج منو آرتان م    
 خود آرتان ھم بھتر شده بود و حاال ھی روحی عوض کرده بود ، حتموی روحیلیسھا خ

 زن خانھ دار شده بودم کھ ھر کی منم مثل م،ی لبش ببنیبخندو رو لی گاھتونستمیم
 دخترشو بھ ده،ی خونھ رو انجام مدی ، خرکنھی ھمسرش صبحانھ آماده میروز برا
 ندارم و برخالف مخالفت آرتان مارستانوی برگشت بھ بیھنوزم آمادگ....  برهیپارک م

 . برگردممارستانی بھ بدیگذاشتم تا بعد ع
 خودش ری مدتھ تمام فکرو احساسمو درگھی کھ یزی چھی بود بھ جز ی عالزیھمھ چ    

 ھنوزم نکھی ھمسر باشم، با اکی آرتان کامال مثل ی چقدر دوست دارم برانکھیکرده ، ا
 ھی دخترم ھی خب منم ی ولکنمی حس ممی تک تک لحظات زندگیآرشامو مثل سابق تو

 عاشقش ی دختر کھ دوست داره کسھی ره،ی بگار داره مورد محبت قراجیدختر کھ احت
 مرد تمام و کمال مختص خودش باشھ کی بھش بگھ کھ دوستش داره، کھ یباشھ، کس

 کی رو کھ موقع محبت ی حسادتتونمی کھ ھمراھمھ و نمھی احساس مدتنی ایتمام..... 
م  و ھنوزشتھ برام کم نذایزی البتھ آرتان تا االن چرم،ی بگدهی نادنمیبیمرد بھ ھمسرش م

 درک کنم کھ نوی اتونمی خب می ولشتری بیلی خی نکرده و حتغیمثل قبل محبتشو ازم در
با تموم .....  کنھی مرد بھ زنش فرق مکی محبتش چقدر با محبتو توجھ یرنگ و بو

 از خونھ لی اوقات بدون دلی گاھنکھی ، انمیبی کالفھ شدن خود آرتان رو ھم می گاھنایا
 البتھ حقو بھ م،یدی کھ منو سھا خوابادی مری دی شبا بھ قدری گاھیحت ای رونی بزنھیم

 تی خودمم نھای خاص خودشو داره ولیازھای مرده و نھی باالخره اون دمیآرتان م
 مواظب پوشش تو خونم ھم ھستم یحت.....  تا آرامشو بھ آرتان برگردونم کنمیتالشمو م
 دنی بوده باشم، خصوصا با دموفق  کھکنمی فکر نمی ولکنمی رو تن نمیزیو ھر چ
 کھ نھ تنھا موفق نبودم بلکھ کامال شکست رسمی مجھی نتنی آرتان بھ اری اخیرفتارھا

 ازدواج قبول ی آرتانو براشنھادی پدی کھ نباکنمی اوقات با خودم فکر میخوردم و گاھ
 مل کنھ کھ بتونھ براش کای زندگگھی زن دھی با تونستی آرتان مینجوری ، اکردمیم
 .... اشھ و آرامشو بھش برگردونھب
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 بھ ی تختش بخوابونم نگاھی تا سھا رو رورفتمیھمون طور کھ بھ سمت اتاق م    

 شبو مھی ن١٢:٣٠ اتاق ھا انداختم کھ ساعت نی راھرو بی نصب شده تویواریساعت د
 دل شورم ی حسابلشی از آرتان نبود و خاموش بودن موبای ھنوز خبری ولدادینشون م

 امشب ی خونھ ولادی بریآرتان بدون اطالع د  کرده بود تا االن سابقھ نداشتشتریرو ب
 .....  خاموش بودلشمی نداد بلکھ موباینھ تنھا خبر

 ھی برگشتم ، بھ آشپزخونھ رفتم تا ییرای تختش خوابوندم و بھ سمت پذیسھا رو رو    
 نھ کھ ای زنگ بزنم روانی در دست تو فکر بودم کھ بھ سوانیل.....  آب بخورم وانیل

 از دستم افتاد و تکھ ھاش بھ وانی لدموی کشی بلندغی آرتان جی صدای ناگھاندنیبا شن
 قلبم کھ با شدت خودشو بھ قفسھ یطور کھ دستمو رو ھمون..... اطراف پخش شد 

 ..... کردمی گشاد شده بھ آرتان نگاه می گذاشتھ بودم با چشمادیکوبی منمیس
 : گفتمزدمی نفس نفس مھمون طور کھ    
 دم؟ینفھم..... کھ من .....  ی اومدیتو ک.... تو -    
 :آرتان بھ سمتم اومدو ھمون جور کھ منو در آغوش گرفتھ بود آروم گفت    
 .... یدینی درو نشی منم، حواست نبود صدازم،ی آروم باش عزشششش،یھ    
 اثر کرد و منو تو یرام بخش تر از ھر آی آرتان قوی مردونھ یآغوش گرم و صدا    

 توش بمونم و ازش خارج نشم، تی نھای فرو برد کھ دوست داشتم تا بینیری خلسھ شھی
 ھر چند کوتاه تو ی مدتی در جدا کردن من از خودش نکردو ھر دو برایآرتان ھم سع

 رو ی کوتاھی زودتر بھ خودش اومد و فاصلھ رتان آنکھی تا امی موندیھمون حالت باق
 بھ صورتم رهی بھ وجود آورد بازوھامو با دستاش گرفت و سرشو خم کرد و خنمونیب

 : گفتزدی توش موج می کھ نگرانیبا لحن
  نشده؟ی زخمتییجا.....  صبا؟ یخوب -    
 . ھا رو جمع کنمشھی شکھی تدینھ، خوبم، با:  تکون دادمو گفتمیسر    
 : گفتدادی پام قرار می منو جلوی رو فرشییآرتان ھمون طور کھ دمپا    
 فقط حواست باشھ کھ از روشون کنم،ی رو جمع مناینھ، تو برو بخواب، من ا: آرتان    

 ..... یرد نش
 گفتن آرتان ری آروم شب بخی گفتم و از اون جا دور شدم کھ صدای آرومریشب بخ    

 .دمیرو ھم شن
   

 کھ تو آغوش آرتان ی بھ حس آرامشکردمی می سعزدموی تخت غلت میمرتبا رو    
 حسو تجربھ نی بعد از آرشام ای بود کھ تو آغوش کسی بارنی اولنیداشتم فکر نکنم، ا

 دی کھ نباکردمی باور مدی بای ممکن بود ولری برام غبایکردم و فراموش کردنش تقر
 داد شنھادی خود آرتان بود کھ پنی چرا کھ اباشم  حسو داشتھنیانتظار تجربھ دوباره ا

 تو دوی احساسات جدنی کنم ای سعدی پس بامی کنی دو تا ھم خونھ با ھم زندگفقط مثل
 بدتر از قبل شد، مگھ ی نتونستم و حال و اوضاعم حتیول.... خودم سرکوب کنم 
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 آرامش وصف ن کنم و بھ اوی باھاش زندگی و حتنمی مدت آرتانو ببنی تموم اتنوستمیم
 ی حتدادوی نشون مشھی مدت کالفھ تر از ھمنی ایآرتان ھم تو....  فکر نکنم؟ ینا شدن

 آرتان بھ ی کالفگنی و اکنھی می روادهی حس کردم کھ تو مصرف مشروب زیچند بار
 ھم نھ، ھم می کنار ھم باشمیخواستیانگار کھ ھر دو ھم م....  کرده بود تیمنم سرا

 بھ  مھتا ھمی حتم،ی بودی فرارگھی ھم از ھمدمی شکی نزدگھی بھ ھمدمیدوست داشت
  آرتان شدهری اخی متوجھ رفتارھاروانمی برده بود و بھم گفتھ بود کھ سیمشکلمون پ

.... 
      
 بار ھم در شبانھ روز کی ی حتومدوی بھ خونھ مری دیلی شبا خشتری آرتان بنکھیبا ا    
 سراسر وجودمو گرفتھ بود، یبی اما ھنوز عادت نکرده بودمو دل شوره عجدمشیدینم

 کی حدود داد،ی شبو نشون ممھی نکی انداختم کھ یواری بھ ساعت دینگاه دوباره ا
 ھنوز نتونستم بخوابم ، قرص آرامبخش ھم اما زدمی بود کھ تو تخت غلت میساعت

 بھ سھا انداختم ی نگاھارم،ی بی بخورم پس ناچار شدم بھ دوش آب گرم روخواستمینم
 موھاش نشوندم و بھ سمت حموم بھ راه افتادم ی رویاب بود، بوسھ اکھ غرق در خو

 خارج موم تن پوشم از حدنی دوش آب گرم قرار گرفتمو بعد از پوشری زی اقھی، ده دق
 در اتاق بلند شد ، بھ سرعت بھ عقب ی کھ صدارفتمیشدم ، داشتم بھ سمت کمد لباسام م
 .... ستادهی در ایلو بھ من جرهیبرگشتم کھ متوجھ آرتان شدم کھ خ

 پوششم نبودم و تی و وضعتمی اصال متوجھ موقعم،یکردی بھ ھم نگاه مرهیھر دو خ    
 و ازی بودم، بھ آرتان کھ کالفھ و با نگاه پر از نرهیھنوزم بھ شخص رو بھ روم خ

 می بھ سمتم حرکت کردو در چند سانتی آرومیبا قدم ھا....  بود رهیمستاصل بھ من خ
 ی آرومی صورتمو قاب گرفتھ بود با صدااشمتوقف شد و ھمون طور کھ با دست

 .... زمزمھ کرد
 . طاقت ندارمگھیمنو ببخش صبا د: آرتان    
 تو شوک ی اھی گرفتھ بودن،چند ثانی گرمش بود کھ لب ھامو بھ بازیو لب ھا    

 کرد یادآوریھم  امان قلبم بی حرکت بودم کھ تپش بیحرکت آرتان مثل مسخ شده ھا ب
 بار نی االن وقت ابرازشھ ، پس ایکنی رو تو وجودت حس میدیکھ اگھ واقعا عشق جد

 .من ھم با آرتان ھمراه شدم
 آرتان م،ی گذشت از ھم فاصلھ گرفتی اھی من بھ اندازه ثانی کھ برایبعد از مدت    

 : گفتی موھاش زدو بھ آرومی تویآشفتھ و کالفھ چنگ
 .... من.... منو ببخش صبا     
 گذشت تا بتونم از شوک ی حرفش بھ سمت در اتاق بھ راه افتاد، مدتلیو بدون تکم    

 بذارم کھ بعد ھا حسرت بخورم و دی نباگھی نھ، دگھی دی ، ولامی برونیرفتار آرتان ب
 رفتن رونیزمانو از دست بدم، بھ سمت در رفتم و از در خارج شدم ، آرتان در حال ب

 .متوقف شد  منیکھ با صدااز خونھ بود 
 .... آرتان-    
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 . بھ سمتم برگشت و نگاه منتظرشو بھم دوختیبھ آروم    
 و بھ سمتش حرکت کردم رو پنجھ پا بلند شدمو با سرعت لب دمی کشیقینفس عم    

 . ابراز عشقم بودی راه برانی بھترنی آرتان قرار دادم، مطمئنا ای لب ھایھامو رو
 :گفتی کھ مدمی زمزمھ آرتانو شنی صدا،ی کوتاھیبعد از بوسھ     
 عاشقتم صبا.... من .... من     
 . آرتان دوختمو زمزمھ کردمازی خمار و پر از نی بھ چشماینگاھ    
 .دوست دارم آرتان-    
 خوامی بود کھ آرتان مطمئن بشھ، مطمئن بشھ کھ منم می چند کلمھ کافنیو انگار ھم    

 ....  بمونمششیتا ابد پ
 بلندم کرد و بھ سمت اتاق خواب نیدست ھاش پشت زانوھام قرار گرفت و از زم    

 .میبھ راه افتاد
 : گوشم نجوا کردری زی آرومی بھ اللھ گوشم زد و با صدای نرمیبوسھ     
  صبا؟یتو مطمئن    
 :دیرسی آروم من بود کھ بھ گوش میو بعدش صدا    
 .... م آرتان قدر مطمئن نبودنی وقت اچیھ    
 باز ھم ی ای طوالنی لب ھام قرار گرفت و بعد از بوسھ ی گرمش رویلب ھا    

 : رو شکستنمونی آرتان بود کھ سکوت بینجوا
 ....  صباکنمیخوشبختت م    
 شد و لی زن کامل تبدکی بھ میاونشب جسم من ھم مثل روحم در کنار مرد زندگ    

 بھ طور کامل آرتانو در کنارم داشتم و گھی رقم خورد، دمی از زندگیدیفصل جد
 . زن و شوھرا رو نخوردمی مثل ھمھ ی عادی زندگکیحسرت 

      
 م؟ی کنی با ھم بازادی می کی داداشیمامان: سھا    
 بھ من گفتھ تا دو سھ روز یداداش:  گفتمکردمیھمون جور کھ موھاشو نوازش م    

 باشھ ھا ی حواسش بھ داداشدی ، فقط سھا بانی کنی سھا خانم تا با ھم بازشی پادی مگھید
  کوچولھ، باشھ؟یلیآخھ اون خ

 . ، قولیباشھ مامان:  تکون دادو گفتیسھا سر    
 از کنارم بلند شد و ھمون طور کھ بھ سمت ی زنگ خونھ سھا با خوشحالیبا صدا    

 : رفت گفتی مفونیآ
 .... سیآخ جون مھد    
 ی مبل بلند شدم و بھ سمت در بھ راه افتادم کھ صدای رو ازی زدم و بھ سختیلبخند    

 .دی ھم بھ گوش رسسیمھتا و مھد
  فندق خالھ؟یچھ طور: مھتا    
 .ستمی فندق نھیِا خالھ، من کھ اصال شب: سھا    
 .ی تو گل دختر خودمی فندقدونمیم: مھتا    
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 ؟ی پس من چیمامان: سیمھد    
  خوبھ؟ن،ی گل دختر خودمتونییاز دست شما دو تا، دو تا: مھتا    
 .آره:  ھم زمان گفتندسیسھا و مھد    
 جور کھ نی و ھمدییو انگار کھ تازه متوجھ من شده باشن، مھدس بھ سمتم دو    

 : انداخت گفتیخودشو تو بغلم م
 ....سالم، خالھ جون    
 : گفتمدمی بوسی موھاشو میھمون جور کھ رو    
  عسلم؟ی ماھت ، خوبیسالم بھ رو    
 . دستش توسط سھا بھ اتاق سھا بھ رفتنددنی تکون داد و با کشی سرسیمھد    
  مامان خانم؟یچھ طور: مھتا    
 : گفتممیرفتیھمون طور کھ بھ سمت اتاق م    
 رونیھ ب پامو از خونذارهی شده ، آرتانم اصال نمشتری دردم بکمی روزا نی ا،یمرس    

 .رهیبذارم اگھ بھ اصرار من نباشھ خودشم سرکار نم
 آقا آرتانتون از سر صبح نی بھ جاش من بدبختو کچل کردن اگھ،یبعلھ د: مھتا    
 . بار زنگ زدهستیدو
 ....  مھتا خانمگھی داره دزارمی چنی خالھ شدن اگھی دگھید -    
 .... بعلھ، بعلھ: مھتا    
 : گفتمرفتمی کھ بھ سمت در اتاق میدر حال    
 . قھوهای یخوری مییچا    
 : خودشو بھم رسوندو گفتعیمھتا سر    
 .ارمی خودم م،ی ور اون ور کننی ای ھکلوی ھنی الزم نکرده انم،یبرگرد بب    
 .و از در اتاق خارج شد    
لباسامو عوض  لب نثارش کردمو بھ سمت کمد بھ راه افتادم تا ری زیی بچھ پرروھی    

 غی جدیچی دلم پری کھ زیدی بود کھ با درد شددهی کمد نرسرهیکنم ، ھنوز دستم بھ دستگ
 کھ احتماال کار مھتا بود بھ یزی شکستن چیصدا....  افتادم نی زمی رودموی کشیبلند

 شده بودمو زی خمی ننی زمی بھ سمت اتاق، رودنشییدو ی و بعدشم صدادیگوشم رس
 .دیرسی آه و نالھ ام ھم بھ گوش می انداختم صدای طور کھ بھ دلم چنگ منیھم
 در آروم کردنم ی زانوھاش گذاشتھ بود ، سعیمھتا ھمون طور کھ سرمو رو    

 .داشت
 .... ادی آرتان بزنمی االت زنگ مزم،یآروم باش صبا جان، آروم باش عز: مھتا    
 ........ یییییییییییآ......بچم مھتا ....چ َب.... رمیمیدارم م.... مھتا .... مھ -    
 نیدیمگھ نشن.....  رونی بنیبچھ ھا بر........  زمیتو رو خدا آروم باش عز: مھتا    
 .... رونی بنی گفتم، بریچ

 خاموش لی کھ از موبادمیشنی غرغر مھتا رو می و صدادمیچیپیاز درد بھ خودم م    
 :روانی مکالمش با سی و بعد ھم صداکردی متیآرتان شکا
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 .... روانیالو س: مھتا    
    

 برسون عی فقط خودتو سرست،ی نزای چنی بس کن، االن وقت اروانی سیوا: مھتا    
 . آرتانم خاموشھلی صبا دردش گرفتھ، موبانجا،یا

    
 . خونھ آرتانگھ،ی دنجایا: مھتا    

   
 ....ایباشھ ، باشھ ب: مھتا    
      
 :آرتان    
 دادمی و مثال داشتم بھ صحبتاش گوش می شده بودم بھ جناب خاشعرهیدر ظاھر خ    
 مدت تموم وجودمو در بر گرفتھ نی کھ ای صبا بود و اضطرابی تمام حواسم در پیول

 نی ھمچی حادثھ عمرم بود کھ درست تونی تلخ تریادآوریبود و ھمش بھ خاطر 
 اتفاقو نداشتم، اونم بعد نی طاقت تکرار اھگی نھ، دگھی دی اتفاق افتاده بود ولیطیشرا
 . ھمھ مشکالتنیاز ا
 شد اما دهی ھمھ سرھا بھ اون سمت کشی در توسط خانم کمالیبا باز شدن ناگھان    

 :دی نگرانش بھ گوشم رسی منو نشون گرفتو صداینگاه مضطرب خانم کمال
دوستشون االن تماس گرفتن گفتن کھ ..... ھمسرتون .... َجناب مھندس، ھم : یکمال    
 .... مارستانی و رسوندنشون بستیکھ حال خانمتون خوب ن... 
 خواھش ای رو درون قلبم حس کنم ، خدایزی چزشی بود تا ری چند جملھ کافنیھم    

 .... ارمی طاقت نمگھی بار دنی نھ، اگھی بار دنی اکنم،یم
 مارستانیبھ سرعت از در خارج شدمو با سرعت ھر چھ تمام تر بھ سمت ب    

استرس تمام ....  گفتھ بود کھ صبا رو بردن اونجا یخودمون بھ راه افتادم، کمال
 ، رفتی روز مرگ ثنا جلو چشمم رژه میوجودمو در بر گرفتھ بود و مدام صحنھ ھا

 ی تر موعد بود و درست زمانزود  ثنا ھممانیاون زمانم درست مثل امروز بود، زا
 ذاشتمی صبا رو تا اومدن مھتا تنھا مدی نبایلعنت.... دردش گرفتھ بود کھ من خونھ نبودم 

  طور باشھنی ادی ، بامونھی من سالم می صباکنھ،ی فرق می بار ھمھ چنی نھ، ایول.... 
..... 
 جلو پاش نوی من بھ سرعت راه بندو باال زدو منم ماشنی ماشدنی با دی صالحیآقا    

 بده و خودمو با نوی ماشبی ازش خواستم تا خودش ترتچیپارک کردمو بعد از دادن سوئ
 منتظر آسانسور باشم پنج طبقھ رو با نکھی رسوندم، بدون امارستنیدو بھ ساختمون ب

 بھ سرعت بھ دنمی ، با ددمی دروانوی شدم کھ سمانی زانانپلھ ھا گذروندم و وارد بخش ز
 .طرفم اومد

  شده؟یچ.....  روان؟یحالش چھ طوره س-    
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 بھ خدا دتیآروم باش آرتان ، داخل اتاق عملن، مھتا ھم اونجاست ، ام: روانیس    
 .....شھیباشھ، خوب م

 .... گھی دکترش گفتھ بود دو سھ روز دروانی سفھممیاصال نم-    
 .... مشیفتاده، خدا رو شکر بھ موقع رسوند کھ اھیاتفاق: روانیس    
 : گفتمنشستمی اتاق عمل می جلومکتی نیھمون طور کھ رو    
 سھا کجاست؟    
 .سی سھا و مھدشی پرهی مسایزنگ زدم پر: روانیس    
 ی تکون دادمو نگاھمو بھ در بستھ اتاق عمل دوختم کھ کدنی فھمیسرمو بھ معن    

 ..... رسھی از صبام بھ دستم میخبر
 بھ ساعت رو بھ رهی خزدموی منی زمیکایاز شدت استرس نوک کفشمو بھ سرام    

 کھ ی مھتا در حالی باز شدو چھره ی کھ باالخره اون در لعنتشمردمی ھا رو مھیروم ثان
 لبخند بر لب مھتا باعث آزاد شدن نفس دنیھمون د....  شد انی بر لب داشت نمایلبخند

 .....  صبام راحت شدیمتاز بابت سال المیحبس شدم شد و خ
      
 :صبا    
 ...... یدی خورشیھجر........ آغاز سال     
 ....  بھ تمام آرزوھام گفتمو چشمامو باز کردمینی گلولھ آمی صدادنیبا شن    
 .دمی خواھرمو با عشق بوسیادگاری در آغوش گرفتمو زموی عزیسھا    
 ثمره یشنونی پی روی از بغلش گرفتمو بوسھ ابھ طرف آرتان رفتمو سوشا رو    

 .عشقم کاشتم
 . از پدرش بودشیدی در حال گرفتن عدویپری منییسھا ھم در آغوش آرتان باال پا    
 اومدن سھا بھ طرف آرتان رفتم کھ محکم منو در آغوش گرفت و نییبعد از پا    

 .  موھام کاشتی رویبوسھ ا
 . اصلش باشھ برا شب،ی بود خانمتونیدی پرداخت عشی پنیا: آرتان    
 ....  زدیو چشمک    
 سپردمی کھ سوشا رو بھش می لب نثارش کردمو در حالری زیتی تربی بیبھ آروم    

 .ارمی آرتان و بچھ ھا رو بیدیبھ سمت اتاق رفتم تا ع
 از من ، ی کھ نظرمو جلب کرد عکس چھارنفره ایزی چنیبا ورودم بھ اتاق اول    

 کردی سھا فکر مم،ی ثنا و آرتان گرفتھ بودی ثنا و آرشام بود کھ تو روز عروسآرتان ،
 ھر ییبای مادرشھ کھ داره با زدونستی کھ نمی اون عکس منم در حالیکھ عروس تو

 ..... زنھیچھ تمام تر لبخند م
 ثنا در ھی خالی کھ جاھی کھ آرشام ترکم کرد و چھارم سالھی سالنیامسال ششم    

 مھم ی ھر دومون، ولی بود برای رفتن ثنا و آرشام درد بزرگشھ،ی احساس منمونیب
 کھ با عشق در نی و مھمتر از امی دو تا فرزند سالم دارم،ی رو دارگھی کھ االن ھمدنھیا

 عشق دوم بھ یی جوراھی ھم ی منو آرتان برانکھی اد با وجوم؛یکنی میکنار ھم زندگ
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 فوق ی زندگمی ھست کھ بتونی قویزه ا عشق بھ اندانی خب ای ولمیایحساب م
 .  طور ھم ھستنی ، و خدا رو شکر ھممیالعادمونو در کنارش داشتھ باش

 بودن جعبھ کادو ھا اشونیدی و منتظر عزدنی سھا و آرتان کھ منو صدا میبا صدا    
 از تھ دل گھی ھمسر و فرزندانم بار ددنیرو برداشتم و بھ سمت در بھ راه افتادم و با د

 .... خدا رو شکر کردم
 

 کنمی مژهی تشکر وشونی و دوست گلم بابت ھمراھزی عزیدر آخر از دختر عمو    
.... 
 .... رھا    
 انیپا    
    ١٣٩٤ / ٧ / ١٦ 
    ٢٢:٣٣ 
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