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بود و انجام بدم ، مدرسه ام تموم شده بود  ابونايتو خ دنيتا كار هر روزم كه ول چرخ رونيو از خونه زدم ب دميمعمول هر روز لباسامو پوش طبق

خودم نبود ، خودم هنر  يمورد عالقه  يرشته  خورد،يبود بهم م ياضير يچون حالم از هر چ كردميبودم به كنكور فكر هم نم كاريب گهيود

همشون مهندس بودن كمتر  يمرض مسر هيكه طبق  ليفام يدخترا ي هيبخونم تا كالسم از بق ياضياصرار مادرم بود كه ر يداشتم، ول تدوس

اصال  كردم،يفكر نم يچيبه ه كردم،يبه هنر هم فكر نم گهيمادرم بهش ادامه بدم ،د يبه خاطر عالقه  خواستمينم نيااز  شتريب گهينباشه، اما د

 .گشتن هم خسته شدم ابوناياز تو خ گهيولش كن ،بهتره برگردم خونه د........نداشتم كه انجام بدم  يوجود اومده بودم ،من كه كار هب يچ يبرا

روزاست  ني،هم ياصل يخراب شده  هيبرسم،ساختمون چ يتا به ساختمون اصل رفتميحاال حاال ها راه م ديوانداختم تو قفل و رفتم توخونه با ديكل

حرف زدن  يخواستم در ساختمونو باز كنم برم تو كه صدا..... زودتر بشه  يرو سرمون خراب بشه كاشك يكلنگ ياجداد يخونه  نيكه ا

رفتم  واشيسر ساختمون باشه، دياالن با كرديم كاريموقع روز تو خونه چ نيمادرم، اون ا يو صدا....مرد بود هي يدم چون صداش دم،كنجكاويشن

 يميصم يليمبل نشستن و دارن خ يبابام رو يميبا دوست صم دم؟؟؟؟مادرميديم يمن چ يتو خونه است،خدا يك نميتا بب يقد يپشت پنجره 

دوستش  يبهش اعتماد داشتم، حت كرد،منيبهمون كمك م يليبابام مرد اون خ يدوست بابام بود، وقت نيبهتر يعوض اون، خندنيو م گنيباهم م

 دوست داشت، يليكه بابا رو خ تونه؟؟؟اونيچطور م تونه؟؟؟مامانميداشتم، چطور م

و  كنهيكار درستو م نكهيو ا گفتيازدواج كنه م دوباره خوادياز دوستاش م يكي نكهيهمش از ا فهمميوم زدياواخر م نيكه ا ييحرفا يمعن حاال

و  هنداشتم،خست يزندگ نيا يبه ادامه  يديواقعا ام گهيبود، د ياراده جار يبكنن،اشكام ب نكارويا توننيچطور م ايدر كار نبود،خدا يپس دوست....

كه هر وقت قهر  ينيزم ريگرفتم،ز شيو در پ نيزم ريرفتن هم نداشتم ، راه ز رونيب ينا گهيقدم برداشتم اما نه د يكوفته به سمت در خروج

باالخره .....ساخته باشه يا گهيفكر نكنم كس د قتريعم نياز ا نيزم رينداشتن،ز يتموم گهيپله ها هم د يحت ياونجا ،ول رفتميم كردميم

فقط چه  ،ياش هم كه خودت بهم دادبهانه  ايادامه بدم،خدا خواستمينم گهيومد،دياشكام هم نم گهين،ديزم يانداختم رو دم،خودمويرس

ر برداشتم و بهش نگاه كردم،چقدر قشنگ بود،به همه  شهي،شيكنيممنون كه خودت كمكم م ايخورد،خدا شهيش كهيت هيچشمم به ......؟؟يجور

 ...كه چشام گرم شد و خوابم برد كردمينگاه م شهيبه ش ينجوريبوده، هم يچ ي شهيش يعني،يز،آبزرد،سب ومد،يدر م يرنگ

كه  شديكنارم افتاده بود،باورم نم شهياومد ،ش ادمي يدفعه همه چ هي.... به دور و برم نگاه كردم ....كجام دميلحظه نفهم هيچشامو باز كردم  يوقت

 يچ مهه ديبهتر بود،با يليتر بود،آره خبه نيا زدميبا مادرم حرف م رفتميم ديشد،با كهيخودمو بكشم، پرتش كردم اون ور كه هزارت خواستميم

 .....داديم حيرو برام توض

حال به سمت اتاقش رفتم،در زدم  نيصبح بود پس حتما رفته بود سركار،با ا 8،ساعت  كردميم دايمادرم و پ يزيقبل از هر چ ديباال ،با رفتم

نگران من شده بوده و خوابش نبرده بوده،رنگش  شبيشده كه تا االن خوابه ،حتما از د يچ يعنيبود، دهيجواب نداد،رفتم تو اتاق رو تختش خواب

در كار نبود  ينبض چيسرد بود،با وحشت،نبضشو گرفتم ،ه دم،سردي،مثل برق گرفته ها دستمو كش يوا....ش،يشونيبود،دست گذاشتم رو پ دهيپر

ساعت همونجا  هيتا  زدميم كردم،ضجهيحتما سكته م كردمينم هيو گر دميكشينم غياگه همون لحظه ج دونميم يبر من گذشت ول يچ دونمي،نم

 ....كردم هيبغل كردم و گر ونشستم و مامان
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جواب نداد،به  يرو گرفتم بازم كس ييدا يخونه  ي داشت،شمارهيبر نم يكس زدميزنگ م يو برداشتم تا به اورژانس زنگ بزنم ،اما هر چ تلفن

 نقدرتنهايوقت خودمو ا چيكردم تا حاال ه هيبلند گر يبا صدا تونستميتلفن انداختمو تا م زيجواب نداد،خودمو كنار م يكس يزنگ زدم ول 110

نداشتم،شماره شو  يچاره ا گهيماه بود كه باهاش قهر بودم اما د كيو  ومدياز خالم خوشم نم نكهيتلفن نگاه كردم با ا يبودم،به دفترچه  دهيند

،چون  دميديدوست بابام كه مرگ مامان رو از چشم اون م يشماره  يزنگ زدم حت كردميكه فكرشو م ياد،به هر شماره اجواب ند يگرفتم ول

بدتر از  گهيد ايمن مرده،خدا يمامان از دلشوره  مرد،آرهيمن نم يقهر كنم و مامانم هم از دلشوره  نيرزميز رفتمياون نبود من نم اطراگه به خ

ها كمك  هي،بلند شدم تا برم از همسا گرفتميكه ازش كمك م كردميم دايرو پ يكي دياالن با...نه  يول....شد  يامكان نداره،دوباره اشكام جار نيا

 .رميبگ

 يا گهيد يجنبنده  چيه يصدا ومد،نهيم نيماش يبود،نه صدا ابونايخ كرد،سكوتيجلب توجه م يليكه خ يزيچ نيكه تو كوچه گذاشتم اول پامو

تو  يزيچ نيد،همچيدرخشيتو وسط آسمون داشت م ديصاف بود ،خورش يليآروم نبوده،به آسمون نگاه كردم خ نقدريا ابونايوقت خ چي،تا حاال ه

 يافكار مزاحم ازم دور بشن و رفتم طرف خونه  نيهمه سكوت،سرمو تكون دادم تا ا نيلحظه ترس برم داشت از ا هيممكن بود، ريتهران غ

 هيچشمم به سر كوچه افتاد، نكهيبود؛تا ا دهيفا يها،اما ب هيهمسا يطور ادامه دادم به زدن زنگ همه  نيكس جواب نداد هم چيه ه،يهمسا

 :نخورد،صداش كردم يتكون چيطرفش ،با دست تكونش دادم ،اما اون ه دميينفر هم كنارش،دو هيو  ادوچرخه افتاده بود اونج

 اقا....آقا-

 يعني، دميلرزيو خودمو پرت كردم عقب،از ترس داشتم م دميكش غيج هي ارياخت يگذاشتم رو گردنش ،نبض نداشت،ب نگفت،دستمو يچيه يول

 يبودم،همه  دهيند يلميف چيه يتو يونه حت تيرو تا به حال نه تو واقع دميديكه م يزيرسوندم چ ياصل ابونيشده بود،با زحمت خودمو به خ يچ

روها پر از  ادهيپ يومدن،توينظر مرده م ومدن،بهيكه خواب باشن،نه اصال به نظر خواب نم ديرسيبه نظر م ناشونيستا ده بودن، وسر نشيوا نايماش

كه  يزيتنها چ...شدم رهيكه روبروم بود خ ييزايبود كه رو هم افتاده بودن و همه به نظر مرده بودن،همونجا زانو زدم و با وحشت به چ ييآدما

 :بود نيسم اتونستم با بهت از خودم بپر

 باشه،پس چرا من زنده بودم؟؟؟؟ نطوريومدايبود ،كه به نظر م زيآخر همه چ نياگه همه مرده بودن،اگه ا-

فكر  شد،همشينكنم اما نم يكه اطرافم هستن توجه ييبه جسد ها كردميم يكه سع يوجود زدم،بايقدم م ابونايسرگردون تو خ نجوريهم

 ادهيپ يرو اومده بودم نا ياديول كنم،راه ز ينجوريمادرم و هم شديخونه نم گشتميبرم ديبا تمام وجودم ،با دم؛يترسيكه زل زدن به من،م كردميم

پشت فرمونش نباشه،اما همه  يكه جنازه ا گشتميم يكيدنبال  ديبا يصاحب برم،ول يب نيهمه ماش نياز ا يكيگرفتم با  ميداشتم،تصمبرگشتنو ن

چشمامو ببندم وبه طرف نگاه  ديباشه فقط با يكار سخت دياز جنازه ها رو كنار بزنم،نبا يكيبور بودم درشون قفل بود،مج يخال ينايماش ي

مادرم شده بودم كه اونم بعد از  نيبار سوار ماش هيبلد نبودم،فقط  يچون رانندگ كردميانتخاب م كيدنده اتومات نيماش هي ديبا يول....نينكنم،هم

 .....وار،يدو متر رفتن كوبونده بودم به د

 و درشو باز كنم، اميانتخاب كردم،فقط مونده بود كه با خودم كنار ب نيماش هياالخره  با

 ....دينبا... دينبا....به صورتش نگاه كنم دينبا _

باز  نوياقدام شجاعانه با سرعت در ماش كي رم،دريرو از خودم بگ يزيتا فرصت فكر كردن به هر چ كردميبا خودم تكرار م يجمله رو ه نيا
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انجامش داده بودم،دلم  يول شدينم دم،باورميكش قينفس عم هينشستم توش و در و بستم ، عيو خودم سر رونيب دميكردم،مرده رو با زور كش

 رونيب شهيرو از ش يو از رو فرمون پاك كردم و روسر دميديكه اصال نم ييدر آوردمو با قدرت لكه ها مويدست بزنم ،روسر رمونبه ف ومدينم

 خوانيمنه كه باشن و هر چقدر م يآرزو يبده،هر چند در حال حاضر منتها ريمونده باشه كه بخواد بهم گ يگشت ارشاد كنميانداختم،فكر نم

 ...نبدن،فقط باش ريبهم گ

كه  گرفتيازم تست م ديديافسر منو م هيشروع به حركت كردم،فكر كنم اگه تو اون لحظه  نايماش نيو روشن كردمو از ب نيماش يهزار بدبخت با

 ...گرفتميم ادي يدر انتظارمه حتما رانندگ ييروزا نيهمچ دونستميم روندم،اگهيمثل مستا م قاينه،چون دق ايمستم  نهيبب

 هيباشه همونجا دم در نشستم و شروع كردم به گر تونهيم يچ يبو نيكه ا ديبه فكرم رس يومد،وقتيم يبد ياحساس كردم بو دميخونه كه رس به

بود  دهيفا يب يكه مامان اونجا نباشه ول كردميتا به خودم اومدم و بلند شدم رفتم طرف اتاق مامان،تو دلم دعا م ديطول كش قهيكردن،چند دق

برداشتم  لچهيب هي اطيح يرفتم از گوشه  كردميم يكار هي ديبا اطيسمت ح دمييبود،دو دهيكه تركش كرده بودم رو تخت خواب يهمونجور انمام

ساعت  هي بايبعد از تقر نكهيتا ا كندميوقفه م يكردم،ب شياريلرزون شروع كردم به كندن باغچه و در همون حال با اشكام هم آب يا دستاوب

نخورده  يچيشكمم هم در اومده بود،دو روز بود كه ه يومد،صداينفسم در نم يخستگ ن،ازيو خودمو پرت كردم رو زم دميكش ردست از كا

 ديتنش كردم با زيلباس تم هي رونينداشت،بلند شدم رفتم تو اتاق مادرم با زحمت بردمش تو حموم و شستمش اوردمش ب يتياهم چيبودم،اما ه

خاكش  يشروع كردم به خوندن، وبا هزار بدبخت هيگر كرد،بايرو قبول م يزيخدا هر چ طيشرا نياما مطمئنا در ا ودمنب خوندم،بلديم تينماز م

 نيحق مامان ا.....كردم، هيگر تونستميقبر و تا م يچه چند تا بوته گل در آوردم و دور تا دور قبر كاشتم،خودمو انداختم رو باغ يكردم،از گوشه 

دوستش  يليكنم،خ تشياذ نقدريدوستم داشته باشه و من ا نقدرينبود كه اون ا نيبره ،حقش ا اينگران من باشه و از دن كهنبود  نيحقش ا...نبود

 يك دمينفهم گهيد....نكردم كه بتونه بهم افتخار كنه يوقت كار چيبراش نبودم ،ه يوقت دختر خوب چيه يبود كه داشتم ول يداشتم اون تنها كس

 .....خوابم برد

راه افتادم سمت  ارياخت ياز جام بلند شدم ورفتم طرف ساختمون،چراغا رو روشن كردم و ب يبود،با سخت كيكه باز كردم همه جا تار چشمامو

 نيآخر نيا رون،مطمئنايبود،آوردمش ب خچاليمامان درست كرده بود تو  شيكه چند شب پ هيكم ساالد الو هيباز كردم  خچالويآشپزخونه،در 

ب رو نشون ش مهين 3 وار،ساعتيد يمامان خوردم ورفتم سمت هال ساعت رو اديبخورم ،هر لقمه شو با  تونستميمامان بود كه م تپختغذا از دس

 .دميدوش گرفتم و گرفتم خواب هي داد،رفتميم

 يليخ ييتنها ني،من از ا كردميم يكار  هي دينگاه كردم،با ينا معلوم يتخت نشستم وبه نقطه  يرو حركتيب قهيشدم چند دق داريكه ب صبح

 ....كردميم داشونيپ ديهم زنده باشن،من با يا گهيد يكسا ديدم،شايترسيم

موند،آره خودشه،مثل جت خودمو بهش رسوندم و روشنش كردم،همش برفك  رهيخ ونيلحظه چشمم به تلوز هي نييپا رفتميپله ها كه م از

مرده  ايدن يهمه  يعنيبود، دهيفايب يمختلف و امتحان كردم ول يكشورا يماهواره رو روشن كردم اما اونم برنامه نداشت،شبكه ها  وريسيبود،ر

 گذا شته بود؟فقط منو جا  ليئبودن؟؟؟ عزار

تا خودش بوقش تموم  كردميگرفتم،صبر م يشانس يشماره  هيهر كدوم  يمختلف و برا يو برداشتم و شروع كردم به گرفتن كد شهرها تلفن

و كه گرفتم اومدم قبل از تموم شدن بوق  النيبه كارم ادامه دادم،كد گ نجوريهم يساعت هي، دادنيكدوم جواب نم چيه كردم،امايبشه بعد قطع م
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دوباره  عيسر....نفر تلفن و برداشته بود هيقطع كنم  نكهيكه قطع كردم درجا خشكم زد،چون قبل از ا نيشده بودم،هم دينا ام چونقطعش كنم 

 :بچه گونه از اون ور خط گفت يصدا هيرو ورداشت، يگوش يكيبوق  هيرو به گوشم چسبوندم،بعد از خوردن  يهمون شماره رو گرفتم و گوش

 ......الو_

 :جواب دادم شناختميكه خودمم نم ييبه خودم اومدم و با صدا يسخت به

 ؟يهست يتو ك... الو_

 .شروع كرد به تند تند حرف زدن هيبا گر اونم

 .....ترسميم يليمن خ ديهمه مردن،تو رو خدا كمكم كن نجايترسم،ايم يليخانوم من خ_

 ؟ييتو تنها كنميمن كمكت م زميباشه عز_

 ...من...ترسميم يليمن خ...خواميو مامان بزرگ مردن،من بابامو م ترسم،باباميم ييمن از تنها....آره_

 زم؟يدنبالت ،تو فقط آدرس خونه تونو بده، باشه عز امينكن من االن م هيگر گهيخوب د يليخ_

من  نكهيو بدتر از اون ا ابونهيخونشون تو كدوم كوچه و خ قايدق دونستينم نبود ،چون قيخونه شون و گرفتم هر چند كه آدرسش دق آدرس

خواستم كنار تلفن بمونه ومنتظرم باشه  گشتم،ازشينقشه م هيدنبال  ديبرم رشت،اول با دياز كدوم جاده با دونستمينم يجا رو بلد نبودم،حت چيه

 يليساله باشه بازم خ 6-5 يبچه  هياگه اون  يحت ستميال بودم كه تنها نخوشح يليرفتم تو اتاقم لباسمو عوض كنم،خوشحال بودم،خ مو خود

لبم  يلبخند گوشه  هياراده  يباشن،ب توننيم يا گهيد يشده بودم كه بازم كسا دواريام گهيكه فكر كنم فقط من فراموش شدم،حال د نهيبهتر از ا

و برداشتم و  فميهم برداشتم تا اگه الزم شد بپوشم،ك مويكوتاه،مانتو وروسر نيآست يقهوه ا شرتيت هيبا دميپوش يآب نيشلوار ج هينشست،

برم حموم، رفتم  تونميم يك گهيد يبدن هم برداشتم چون معلوم نبود دفعه  ي،اسپر ختمير گهيمشت خرت وپرت د هيو شارژر و  ليتوش موبا

 اطيآب برداشتم و رفتم تو ح يبطر هيكم نون و  هيظرف و هيتو  ختميرو ر هيساالد الو ي هيو بق كيتو پالست ختمير وهيم كم هيتو آشپزخونه و 

 دور قبر مامان آب دادم، يو برداشتم و به گال لنگياط،شيو برگشتم تو ح نيو گذاشتم تو ماش لي،چشمم به قبر مامان افتاد،رفتم وسا

 .دارم اجيبهش احت يليبرام دعا كن،خ مامان....بتونم ستمين نياما خودمم مطم شتيزود برگردم پ كنميم يمامان سع_

كتاب  هيگند گرفته بود كنار  يرو دادم باال چون شهر و بو شهيشدم،ش نيكه از چشام افتاده بود و پاك كردم و رفتم سوار ماش ياشك قطره

چون تو شهر اصال  نيرفتم تو ماش عيكردم وسر داينقشه پ هيبود قفلشو شكستم و رفتم تو و ينگه داشتم،درش قفل بود با هر بدبخت يفروش

در  يبدونم چ نكهيرو روشن كردم وبه سمت رشت روندم، بدون ا نيبرم رشت،ماش دياز كدوم طرف با دونستميم د،حااليكشنفس  شدينم

 ...انتظارمه

 ميكم رانندگ هيحاال  ياونور ول نوريا خوردميو چرخ م ومدميم ابونيواقعا كارم هنر بود،همش از وسط خ يرانندگ نيدم،باايبه رشت رس باالخره

 هيخوردم،يچرخ م ابونايتو خ نجوريكنم و خودم هم داشيتا بتونم پ ياصل ابونيتو خ اديقابل تحمل تر شده بود، بهش زنگ زدم و ازش خواستم ب

 ادهيرو ترمز و پ دوه،زدميم نيبچه داره دنبال ماش هيكه  دميبغل د نهيچشمم خورد خورد به آ نكهينبود، تا ا يخبر يول گشتميم نجوريهم يساعت

قدم  هيبود، يخوشگل چشم و مو عسل يساله  5-4 يپسر بچه  هيبود، يا هيسر جاش و با شك بهم زل زد،چشماش گر ستاديلحظه وا هيشدم،

 :تو بغلم،به خودم فشردمش و نازش كردم ديو پر دييرفتم جلو كه خودش دو
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 .نجاميمن ا...ستين يزيچ...زميآروم باش عز _

 :كنار زدم و بهش لبخند زدم شيشونيحالت گنگ بهم نگاه كرد،موهاشوبا انگشت از رو پ هيام برداشت و با  نهياز رو س سرشو

 زم؟يعز هياسمت چ _

 .آرش _

 م؟يبا هم دوست بش يايم.اناستياسم من هم ك_

 .تكون داد دييتا يبه معن سرشو

 بابات و مامان بزرگت؟ شيپ يبريمنو م _

 .خونشون ميكنه تا بر يينشستم و ازش خواستم راهنما ن،خودمميكرد،دستشو گرفتم و بردمش تو ماش دييبا سر تا دوباره

بشورمشون فقط  تونستمينم گهيوحشتناك شده بود،د يليجسدها خ ي افهياومد هم ق يم يبد يبو يليتو خونشون هم خ ميورفت ميديرس يوقت

 :مخالفت كرد،كنارش زانو زدم و خواستم متقاعدش كنم هيتكون داد و با گر يبهش گفتم سرشو به تند يكردم،وقتيون مخاكش ديبا

و از دست  كننينم داياونا آرامش پ ميكارو نكن نيبمونن،اگه ا ينجوريهم ميبزار ميتونيكارو كردم،ما نم نيآرش من با مادر خودم هم هم نيبب _

 .شنيما ناراحت م

تو تموم  ادينم ادميبسته بود و زخم زخم شده بود، نهيكه بود خاك خاكشون كردم،به دستام نگاه كردم پ يا يشد و با هر سخت يراض باالخره

موضوع  نيا كرديهم نم هيكرد،گرينگاه م نويجا نشسته بود و با اخم زم هيآرش  كردميكارا رو م نيكه من ا يدست گرفته باشم،موقع ليعمرم ب

 :كه نكنه بهش شوك وارد شده باشه،رفتم كنارش نشستم  ترسونديمنو م

 ؟يستيخوشحال ن نجاميكه من ا نيتو از ا _

 :بغض بهم نگاه كرد،بهش لبخند زدم با

  _.خوشحالم يليكردم خ دايتو رو پ نكهيمن از ا يول

 :انداخت تو بغلم  خودشو

 .من گرسنه ام_

 ييبغلم بود رفتم طرف خونه ،براش تخم مرغ درست كردم و دادم با نون و عسل و چاكه تو  يده؟همونجوريكش يبچه چ نيمن ا يخدا

 .بخوره،خودمم باهاش خوردم

 ؟ياتفاق افتاد كجا بود نيا يآرش تو وقت _

 :وبهم نگاه كرد دياز خوردن كش دست

 كدوم اتفاق؟ _

 ؟يهمه مردن كجا بود ينيبب نكهيقبل از ا يعني _

 .خواب بودم_

 ؟يكجا خواب بود_
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 .اطيدرخت بودم،تو ح ريشدم ز داريب يوقت.....دونمينم_

 ؟يبود دهياونجا خواب شبيد _

 .ادينم ادمي....نه  _

تنش كردم،خودم هم همون  زيكنم،آرش و بردم حموم كردم و لباس تم دايبراش پ يليدل تونستميو به فكر فرو رفتم،نم دميكش قينفس عم هي

 ميدو داشت د،هريو اونم لپمو بوس ديماچ گنده از لپش كردم،خند هيشده بود نتو نستم خودمو كنترل كنم و خوشگل  يلي،خ دميپوش مويقبل يلباسا

 ....نترنتيد،ايفكر بكر از كجا به ذهنم رس نيدفعه ا هي دونميكه نم ميديخنديم

 داره؟ وتريآرش بابات كامپ _

 اوهوم _

 منو ببر اونجا _

كارو  نيقبل از من ا يكس نميقبلش رفتم بب وپ،امايت وي يرو ذاشتميم لميف هي دينت وصل شدم ،با نتريلپ تاپشو روشن كردم و به ا يفور

رو شكر بلد بودم  زد،خدايحرف م يسيساله نشسته بود و به انگل40 بايمرد تقر هيبازش كردم ،توش  جانيكردم،با ه دايپ يلميف هينكرده؟

زنده هست بهش زنگ بزنه ،از  ياگه كس خواستيمردم اونجا مردن وم يو همه  زنهيكه از سوئد حرف م گفتيحرف بزنم،داشت م يسيانگل

بودم منتظر موندم تا جواب بده،بعد از  دهيچسب يدودست ويكه گوش نجوريشماره اشو گرفتم و هم قينفس عم هيبا  شناختميسر از پا نم يخوشحال

 :چند تا بوق جواب داد

 الو _

 لحظه زبونم بند اومده بود هي

 ...لوا _

 :جوابشو دادم يسيانگل به

 ؟يهست يتو ك.... سالم_

 ؟ييهستم ؟ تو تنها كيمن ن_

 ؟ي،تو چ ميما دو نفر _

 ؟يتو كجا هست. مختلف بهم زنگ زدن ياز جاها گهينفر د 12 يخودم تنهام ول_

 .رانيا _

دور هم  ميتونيكه چطور م ميتا بعدا همه با هم فكر كن هم شماره تو بهم بده، دم،تويبه من زنگ زده شماره شو بهت م رانياز ا گهينفر د هي _

 .ميجمع بش

كنم، با خنده آرش وبغل كردم و دور  كاريچ دونستمينم يخودمو بهش دادم و تلفن و قطع كردم از خوشحال يرو ازش گرفتم و شماره  شماره

 :خودم چرخوندمش

 .هم هستن يا گهيد يآرش،كسا ميستيما تنها ن _
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 ييچه جور آدما دونستميبودمشون و نم دهيند نكهيكه زنده بودن با ا يياونا يكنم،نسبت به همه  فيخودمو توص يحال اون لحظه  تونمينم

لحظه ترس برم داشت،و از  هيشه،يم ياونا مرد باشن وفقط من زن باشم چ ياگه همه  ديلحظه به ذهنم رس هي كردم،امايم يكيهستن احساس نزد

 .اونا زن هم باشه نيكه ب كردم عاقلب د ميصم

و قبال تو  كيچون ن ديدم،شايترسيم شتريب زدميزنگ م كياز اون دفعه كه به ن نباري،ا گرفتميبود وم رانيكه تو ا يياروياون  يشماره  ديبا

مزخرف و از  يفكرا نيكردم ا يبود،سرمو تكون دادم وسع كتريبهم نزد يكي نيچون ا دميومد،شايبودم و به نظرم قابل اعتماد م دهيد لمشيف

 عيسر يكيبوق كه خورد  هيو شماره رو گرفتم،  دميكش قينفس عم هيآب خوردم ،چشمام وبستم ، وانيل هيكنم ،رفتم تو آشپزخونه  دورخودم 

اومد،اما كار احمقانه حرصم در  نيرو قطع كردم،چند لحظه بعد كه به خودم اومدم از ا ياز هولم گوش رشديبرداشت منم چون غافلگ ويگوش

زنگ زده  شيپ قهيبود كه چند دق يشروع كرد به زنگ خوردن،همون شماره ا ميگوش ومد،چونين شيخودمو سرزنش كنم پ نكهيفرصت ا

 :مردونه از اون ور خط گفت يصدا هينگفتم كه  يزيچ يرو جواب دادم ول يبودم،گوش

 ن؟يچرا قطع كرد... ن؟يهست يشما ك... الو  _

 ...الو _

 :وگفت ديكش قينفس عم هي

 ؟ييتو االن كجا ... خدا رو شكر _

 رشت _

 ...اونجا اميخوب من االن م يليخ _

 ن؟ييمگه شما كجا_

 منتظرم باش... اميمن تهرانم،االن م_

مشتاق  نقدريكه ا نيلبم جا خوش كرد از ا يلبخند گوشه  هيآگاه  نجا،ناخوديا اديعجله داشت كه ب يليگرفت وتلفن وقطع كرد،انگار خ آدرسو

باشه،لحن حرف زدنش  يآدم بد خورديكم راحت شده بود چون به صداش نم هي الميخوشحال شدم،خ نهيبود و براش مهم بود كه منو بب دنميد

 كشيكوچ ينفره  هينصفه شب بود،خودم هم كنارش رو تخت  كي كيو بردم تا بخوابونمش چون ساعت نزد د،آرشمودبانه بو

دورم حلقه كرد ،منم موهاشو نوازش كردم تا  كشويكوچ يبهم چسبوند و دستا شتريلحظه هم تنهاش بذارم، خودشو ب هي خواستميدم،نميخواب

 .خوابم برد نكهيا

 .نشه داريتا آرش ب رونيو برداشتم و از اتاق رفتم ب يشدم ،گوش داريتلفن ب يساعت چند بود كه از صدا دونمينم

 بله _

 :از اون ور خط اومد زدينفس نفس م كهيرفته بود بپرسم ، در حال ادمي يهم حت همون آقا كه اسمشو يگرفته  يصدا

 خانوم....الو _

 ن؟ييشده؟ شما كجا يبله، چ _

 من تو جاده تصادف كردم؟  _
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 هم تو جاده بود؟ يا گهيد نيماش ؟مگهيبا چ _

 :بلند گفت يشده با صدا يموردم عصبان يمعلوم بود از سوال ب كهيدرحال

 ..كوبوندم به صخره  نوينه ماش _

 :از لجش گفتم نيهم يناراحت شدم كه سرم داد زده،برا يليخ

 ...و زنده گذاشته ستنيبلد ن يكه رانندگ يياونا يخدا همه  دونستميكنم،نم يرانندگ ستميفقط من بلد ن كردميفكر م _

 :گفت تيقفل شده اش با عصبان يدندونا نيبهش برخورده بود چون از ب يليخ ظاهرا

 ....تكون بخورم  تونميكرده،نم ريبچه جون؟ پشت فرمون خوابم برده بود،االنم پام گ يديبلدم فهم يمن رانندگ_

 :دميشدم و حرفشو بر مونيكه بهش گفته بودم پش يمزخرفات از

 رسونميخودمو م ن؟منيشما االن تو كدوم جاده هست_

 ؟يستيبلد ن يرانندگ يتو كه گفت_

 تا رشت اومدم رويهمون مس روزيگرفتم،د اديكم  هي ايتازگ_

خرت وپرتا رو جمع كردم و سوار  ي هيو لپ تاپو بق هياول يكمك ها يخوابوندمش،جعبه  نيكردم و بردم تو ماش داريسرعت رفتم آرش و ب با

 .شدم و راه افتادم نيماش

كنار  ياون،از تو پنجره  نينگه داشتمو رفتم سمت ماش دميه رسكنار صخره به پهلو افتاده ،كنارش ك نيماش هي دميكه روندم از دور د يساعت هي

 هياش  افهيبود،اما از همونجا هم ق يكجك ريتصو دميديكه من م يا هيبود،از اون زاو نيراننده رو به زم يراننده بهش نگاه كردم چون پنجره 

 ختهيو چشاش ر يشونيپ يرو  ختهيبلند كه به هم ر يكم هي ييخرما يسبزه و موها بايساله با صورت تقر 30 بايمرد تقر هيمعلوم بود، يكم

 يلحظه ترس برم داشت،سع هيخورد،يبود،چشاش بسته بود،تكون هم نم ريچشمگ يليهم رفته خ يدو سه روزه هم داشت،رو شيته ر هيبود،

 ديرسيدستم نم يو دراز كنم و تكونش بدم ول ستمكردم از همونجا د

 ....اقا يه....آقا_

تكون خورد و چشمامو باز  هيكه داشت سر خوردم وافتادم روش، ينييرو به پا بيبه خاطر ش نيداخل ماش دميخودمو كش داد،بازحمتينم جواب

 كرد،خواستم خودم ازش جدا كنم و برم عقب كه آخش در اومد،

 اون ور رمياالن م ديببخش _

 ؟يكنيم كاريچ...واشي_

 يعيبود و به طرز فج يمشك م،چشماشيخورديتكون نم چكدوميو هم قفل شده بود و هسرشو آورد باال و بهم نگاه كرد،چشمامون ت و

 .چشم ازش بردارم تونستميكه نم يرا،جوريگ

 ؟ياز روم بلند ش يندار اليخ_

 خورديگرمش داشت م ينمونده بود كه بچسبه به صورتش،نفسها يزيبودم و صورتم چ دهيروش خواب بايبردم،من تقر يخودم پ تيبه موقع تازه

و خودموبا فشار  نيياش سر دادم پا نهيبوده باشم،دستامو از رو س كينزد نقدريا يمرد چيتا به حال به ه ومدينم ادميبه صورتم ،گر گرفتم 
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 .اش ازش جدا كردم نهيدستام روس

 .كرديهنوز داشت بروبر نگاهم م اون

 .....كه نييپا امياز اون پنجره ب خواستميمن م ديببخش _

 :كرد قطع حرفمو

 ....اشكال نداره_

 :كه گفت نييخجالت سرمو انداختم پا با

 رون؟يب اميجا ب نياز ا يكمكم كن يخواينم _

 :به هوا رفت ادشينگاه به پاش انداختم و خم شدمو پاشو تكون دادم كه فر هيبهش نگاه كنم  نكهين ا بدو

 .اريكن ب دايپ يزيچ يا لهي،ميچوب هي شه،برويكه نم ينجوريولش كن ا........ ييييييآ _

 يپنجره  يخوردم، دستامو گرفتم به لبه  زيلحظه دوباره ل هيباال  رفتميكه م نجوريرو پاهاش بلند شدم و رومو برگردوندم كه برم باال،هم از

 :و اونم همونجور كه پشتم بهش بود كمرمو با دو تا دستاش از دو طرف گرفت و آروم گفت ييباال

 مواظب باش _

با بدنم بود؛سرخ شده  ميرفته بود باال و دستش در تماس مستق شرتميپنجره گرفته بودم ت يبود كه چون دستامو رو به باال به لبه  نيا يبدبخت

 .رونيباال و از پنجره رفتم ب دميكش يو خودمو به سخت اوردميخودم ن يبودم اما به رو

 :داد زد نيروشن شده بود،از همون داخل ماش گهيد هوا

 .اريب نميبرو جك و از صندوق عقب ماش _

 يزشت يليجوابشو بدم،انگار كه كار خ شديچرا روم نم دونميسر به آرش بزنم،نم هيخودم تا  نيجوابشو بدم اول رفتم سمت ماش نكهيا بدون

بود خم شدم و  دهيابملوس خو يليباز كردم،آرش خ نويماش دم،دريكشيازش خجالت م ينبود ول نجوريكه اصال ا يكرده باشم،در صورت

 :گفت يكرد و با حالت خواب آلود زونيكرد و از جاش بلند شد،خودشو از گردنم آو بازكه چشماشو  دمشيبوس

 م؟ييما كجا _

 .تصادف كرده نشيدنبال همون آقاهه،ماش مياومد_

 :در آوردم و بهش دادم تييسكويب هي كيپالست هياز دور گردنم باز كردم و از تو  دستاشو

 باشه اميبخور تا من ب نويا _

آرش اومده همونجا وكنارم  دميكردم و خو استم برم سمت پنجره كه د داياون،جك و پ نيخودم رفتم سمت صندوق عقب ماش و

 :و گرفتم وبردمش اونورتر و گفتم ستاده،دستشيوا

 اميخطرناكه من االن م اين ني،كنار ماش سايوا نجايتو هم _

 موقع داخل رفتن مواظب بودم كه سر نخورم، نباريپنجره و رفتم باال،ا ي دستمو گرفتم به لبه دوباره

 ؟يزديحرف م يبا ك يداشت _
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 النيكه به خاطرش از تهران رفتم گ يبا آرش، همون بچه ا_

 زنده است؟ النياون تو گ يدونستياز كجا م _

 .آرش جواب داد شويكي يشانس گرفتم،كهيم يوشماره ها رو تصادف زدميمختلف زنگ م يبه شهرا _

 بهت داد؟ كيمنو ن يشماره  _

 آره  _

 :كرد وگفت يمكث

 ه؟ياسمت چ _

 ؟يچ انا،شمايك _

 بهزاد _

برداشتنش  اليدستشو گذاشته بود رو كمرم،انگار خ دم،يخوابيرو زانوهاش م ديكار با نيا يتا پاشو آزاد كنم،برا نييخم كردم و رفتم پا سرمو

 :كه آخش در اومد رفتميبا جك ور م نييداشتم اون پا نجوريبشم،هم الشيخ يكردم ب يبهش اعتراض كنم،سع شديهم نداشت،منم كه روم نم

 .من يبه جون پا يوفتيباهاش ب نكهيتا پام آزاد بشه، نه ا يوجابه جا كن نيماش يها يكن با جك فرورفتگ يسع _

 شهينم يول ديببخش _

 كم زور بزن هي شهيمعلومه كه م _

بود كه پاش  نيبه ا شيخوب يپنجه هاش له شد، ول ريوسط كمر من هم ز نيرفت هوا و ا ادشيكنم ،كه فر رشياومدم غافلگ عيسرحركت  هي با

بود تو  دهيداده بود عقب و چشماشو بسته بود،صورتش هم كش هيتك رون،سرشوياومدم ب ريآزاد شد،سرمو آوردم باال،موهامو كنار زدم و از اون ز

 :وصاف نشستم رونيب دميدست لباسمو از دستش كش هيهم،با 

 ؟يخوب _

 رونيب اميفكر كنم،كمكم كن ب_

 :نشستم،دستمو دراز كردم سمتش  رونيپنجره از ب يباال و همونجا رو رفتم

 ايب _

رد كه هر دومون خشكمون تكون خو هي نيكارو كرد ماش نيكه ا نيباال،هم ديباال و دستمو گرفت و خودشو كش ديكش نييدست پاشو از اون پا با

سمت اون  اديانداختم دور گردنم و كمكش كردم ب ن،دستشوييپا اديكمكش كردم ب يزد،دوباره آروم شروع كرد به باال اومدن، با هزار بدبخت

بود،از دستش كه  يدرشت و عضالن يليخ كلشميد،هيرسي،سر من به زحمت تا شونه هاش م كردميدقت م كلشيداشتم به قد وه ن،تازهيماش يكي

وباز كردم  نيدر عقب ماش شدم،يوزنش له م ينيسنگ ريبچه بودم و داشتم ز هيبودنش مشخص بود ،من در مقابلش مثل  يدور گردنم بود عضالن

و  دهستايطرف وا هيآرش  دميكه د ارميرو ب هياول يكمكها يباشه،خواستم برم جعبه  نياز ماش رونينه كه پاهاش بيبش يو كمكش كردم جور

 :كردم  كنه،صداشيداره ساكت به ما نگاه م

 نجايا ايآرش ب _
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 :زانو زدم ودستم وگذاشتم پشتش و گفتم كنارش

 .به ما كمك كنه خواديآقا اسمش بهزاده و م نيا _

 :هم با لبخند دستشو دراز كرد طرفش بهزاد

 ؟يسالم،چطور _

آرش  يحركت بامزه  نيپاك كرد و باهاش دست داد، از ا رهنشيانداخت تو دهنش و دستشو با پ عيكه دستش بود و سر يتييسكويب آرش

 .رو آوردم،پاچه شو زدم باال هياول يكمكها يجعبه  ،يرفتم از در اون ور.ميريخنده مونو بگ يجلو مينتونست چكدوميه

 نه؟ يفكر همه جا رو كرد _

 تمو گرفت،بهش نگاه كردملبخند زدم،دس هي ارميسرمو باال ب نكهيا بدون

 ؟يكشيازم خجالت م اي يبهم اعتماد ندار _

 ..كشميخجالت نم_

 ؟يپس اعتماد ندار_

 يا بهيتو غر ست،آخهين نيموضوع ا....نه _

 كنم،نترسينم تتيمن اذ_

كردم و پانسمانش كردم وكمك كردم  زشيداغون بود،تم يليلبخند زدم و دوباره مشغول كارم شدم،زخمش خ هيراحت بشه  الشيخ نكهيا يبرا

 .جلو ،آرش و عقب سوار كردم و خودم نشستم پشت فرمون نهيبش

 م؟يخوب حاال كجا بر_

 من يخونه  ميريبرو تهران، م _

 .روشن كردم و حركت كردم نوياز رو داشبورد ورداشتم و موهامو جمع كردم باال،ماش پسمويكل

 ؟يندار تاييسكوياز اون ب گهيآرش د _

 هم هست، بخور به آرشم بده وهيوبهش بده ،توش م كيآرش پالست _

 ها يرونيبد م يليخ _

 دونميخودم م _

 يزنيخوب بابا حاال چرا م _

 .ام گرفته بود خنده

 وهيوردار واسه م يهست،خواست فميچاقو تو ك _

 .داديپوست گرفتن،به آرش و من هم م وهيكرد به م شروع

  ؟يبود ؟كجايكرديم كاريفاق چات نيبهزاد خان شما موقع ا _

 ؟يچ ؟آرشيتموم شده بود،تو كجا بود يهمه چ رونياومدم ب يخورده خوابم گرفت و وقت هياونجا بودم، يچند ساعت هيتو استخر بودم، _
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 بوده؟ يچ انيجر يبفهم يتونيم اد،توينم ادشيبوده،قبلشو  اطيدرخت تو ح ريشده ز داريب يخونه مون خواب بودم،آرش وقت نيزم ريمن تو ز _

 ؟يكرديم كاريچ نيزم ريبوده،تو تو ز يچ هيبفهمم قض تونمينه اصال نم _

 .كردمينم يكار _

 گه؟يد يبگ يخواينم يعني _

 خوابت برد؟ يچطور موقع رانندگ...ديشا _

 :ديبلند خند يصدا با

 كمي رهيبودم،نترس در نم دهيفرمون و نچسب يدو دست ينجوريمثل تو ا نكهيبودم،دوم ا دهيچند روز بود درست نخواب نكهيبه دو علت، اول ا_

 ....شيريشل تر بگ

 :پوزخند زدم هي

 ...نيريبگ راديمن ا ياز رانندگ نكهيعوض ا نيجبران كن تونويخوابياالن ب نيتونيده،مياز مال شما جواب م شتريظاهرا كه روش من ب_

 :خنده جواب داد با

 باشه،پس جونم دستت سپرده _

داروخونه نگه  هي يكنم جلو دارشونيب نكهيتهران بدون ا ميديرس يوقت.رد وبدل نشد چون هم اون هم آرش خواب بودن يحرف گهين دتهرا تا

 :شد داريقفلشو بشكونم كه از سروصداش ب كردميم يداشتم،داشتم سع

 ؟يكنيم كاريچ _

 .كنم دايپ يزيچ ي نيكلي، تتراسا يبرات كپسول خشك كننده ا خواميم _

 .تو خونه دارم ايب خوادينم _

 :سوار شدم كه گفت رفتم

 ؟يخودتو دردسر ند نقدريكه ا يقبلش ازم بپرس يتونستينم _

 تشكرش بود؟ ومد،عوضيلحنش اصال خوشم ن از

 .تونستمينه نم _

 در هر صورت ممنون_

 ندادم جوابشو

 ديببخش_

 جوابشو ندادم،دستشو گذاشت رو دستم كه رو دنده بود، بازم

 ....نيبب _

 :لب غر زد رينگاه نكردم ، دستمو هل داد اونور و روشو كرد طرف پنجره وز بهش

 .واسه من كنهيم يچه ناز...يبخشيبه درك كه نم _
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 ....پررو ي اد،پسرهيبغضم و خوردم كه اشكام در ن يسخت به

گند  ي،كل شهرو بو دهيخوب و خوش آب و هوا بود،اما چه فا يمحله  هيخونه ش تو .فقط روندم يخونه ش و داد منم بدون گفتن حرف ادرس

 :گفت ميشد ادهيپ يمرده گرفته بود،وقت

 م،يمرده هارو جمع كن ديبا _

 :رفت ادمي قهرمو

 ؟يكن كارشيهمه مرده رو چ نيا يخواي؟ م يچ _

 ؟يهوا نفس بكش نيتو ا يخواي،نكنه م مشونيسوزونيم _

 .لوكس و مدرن خوشگل يليساختمون خ هيبزرگ وخوشگل داشت كه پر از دار و درخت بود با  يليخ اطيح هيداخل، ميخونه رو باز كرد ورفت در

 يبزرگ وروشن ي كردم،خونهيبه دور و بر خودم نگاه م نيح نيهم م،دريگفت اتاقش كدوم وره و راه افتاد كردم،بهميداخل رفتن كمكش م موقع

 :دميشده بود،كمكش كردم كه رو تختش دراز بكشه،به تخت دونفره و اتاق خوشگلش نگاه كردم و پرس نيهم تزئ يكيش يليخ ليبود وبا وسا

 ن؟يحادثه از دست داد نيخانومتون و تو ا _

 :جواب داد يا يلحن خشك ورسم با

 .االن پدر و مادرم واز دست دادم.از دست دادم شيدو سال پ ر،اونوينخ _

 .،آرش هم پدر و مادربزرگشومتاسفم،منم مادرم و از دست دادم _

 .اتاق واسه خودت انتخاب كن هيمنم برات متاسفم،_

 م؟يمونيم نجايا يما تا ك _

 .صدام كن يداشت ي،اگه كار  خوابميمن م.دونمينم _

 رفتميمن م ييجا نداشت،هر دنيخواب اليبرا خودم،از آرش خواستم بخوابه اما خ يكيآرش انتخاب كردم و  ياتاق برا هيتا بخوابه، رونيب رفتم

بهزاد  ياز وقت يخوشمزه درست كردم ،سه ساعت يماكارون هيمجهز و لوكسش و برا نهار به درخواست آرش  يتو اشپزخونه  ومد،رفتميدنبالم م

 .آرش خواستم بره واسه نهار صداش كنه گذشت،ازيده بود ميخواب

، كه البته هر بار بهزاد  ميتماس برقرار كرد كيهم با ن يخوب شده بود،چند بار گهيبهزاد هم د يمدت پا نيا يگذشت،تو يدو روز يكي

جمع  ميتونيكه م ييو جنازه ها رو تا جا رونيب ميبر ديدوم بهزاد گفت با گن،روزيبه هم م يكه چ گفتيو به من درست نم زديباهاش حرف م

تو خونه تنها  شدينم م،چونيهم با خودمون برد رون،آرشيب ميز خونه رفتباز كرد،صبح زود ا شديپنجره رو هم نم گهيم،چون ديوبسوزون ميكن

 يآشغال نيدنبال ماش نيآشغال جمع كن نگه داشت و از من خواست با ماش نيماش هيكنار  ميكه روند يو بعد از كم رونديم نويبمونه،بهزاد ماش

به جمع  ميبهزاد شروع كن ينداشت،قرار بود از دور وبر خونه  ياما چندان اثر ميحركت كنم،دماغامونو با پارچه پوشونده بود رونديكه اون م

وحشتناك شده بود،با  يعيجنازه به طرز فج ي افهيبشم و كمكشكنم تا جنازه رو بلند كنه،ق ادهياز من هم خواست پ ستاديكه وا ييجا نياول.كردن

 ابونيخ يو رفتم گوشه  رميخودمو بگ يجلو شد،نتونستميست بزنم حالم بد مبخوام بهش د نكهياز تصور ا يبود حت ستمدستكش د نكهيوجود ا

كنه جنازه رو جابه جا  ينگفت و خودش رفت سع يزيچ گهيد هيحالم اونجور ديد ياز بهزاد خواستم دست از سرم برداره،اونم وقت.باال آوردم
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تماس و با بدنش داشته  نيجا به جاش كنه كه كمتر يجور كرديم يداشت سع يباشه ول يكار سخت تونستيبهزاد نم يكنه،بلند كردنش برا

روز تا ساعت  ،اونيآشغال نيتو ماش مشيشوگرفتم و باهم انداخت گهيطرف د هيكار سختشه رفتم جلو و با اكراه  نيكه چقدر ا دميد يباشه،وقت

 4ساعت  يرو هم ،طرفا ميزيباز رو هم بر يتو محوطه شهر  ماطرفيپر شد ببر نيماش يو وقت ميبود كه جنازه ها رو جمع كن نيكارمون ا 3-4

 كردنياون مرده ها داشتن بهمون نگاه م يبود انگار همه  يوحشتناك ي م،صحنهيزد شيكوه شده بود آت هي يو جنازه ها رو كه اندازه  ميرفت

خوابش  نيكه تو ماش گناهيوسط به آرش ب نيا يم،وليبهش فكر كن ميتونستياصال نم اقع، در و ميروز نهار نخورد دن،اونيچرخيودور سرمون م

 نيخودمو انداختم تو حموم و همچ زيقبل از هر چ.خونه ميبرگشت يو روح يجسم يعصر خسته و كوفته .ميرفته بود نهار بد ادمونيبرده بود هم 

 فميكث يلباسا نياز هم ريغ يلباس چيكه ه اومد ادمياز پوستم فكر كنم رفت،حمومم كه تموم شد تازه  هيال هيشروع كردم به سابوندن خودم كه 

شلوارك  گفتيخودشو آورد،م يو شلواركا رهناياز پ يكيدست لباس بهم بده، برام  هيبهزاد و صدا زدم و ازش خواستم  يندارم،از سر ناچار

 دينداشتم با يا كرده،چارهينم يدگكه گفت با پدر مادرش زن ارهيب مامانشو ياز لباسا يكيشلوار بشه،ازش خواستم  يآوردم كه برات اندازه 

گشاد بود كه  نقدريشلوارك هم ا خت،كمرير يشلوار گشاد و ب هي يمانتو شده بود وشلواركش اندازه  يبرام اندازه  رهنشيدم،پيپوشيرو م نايهم

با  زيبهزاد حموم كرده وتم دميكه د نييرفتم پا.كردم و محكمش كردم دايسنجاق پ هيو روني، رفتم ب نييپا افتاديم يفور كردمياگه ولش م

 .خورنيآرش نشسته و دارن املت م

 :دميلب غر ريز.دنيكه چشمشون به من افتاد شرع كردن بلند بلند خند نيهم

 بچه پررو.... يرو آب بخند _

جنازه ها اومد جلو كوه  يلحظه صحنه  هيدومم و قورت نداده بودم كه  يبدون تعارف رفتم نشستم و واسه خودم لقمه گرفتم،هنوز لقمه  و

 :فرو دادم و پاشدم برم كه بهزاد گفت يوهمراه با لقمه به سخت ن،بغضمييصدا چند قطره اشك از چشام سر خورد پا ياراده و ب يچشمم،ب

 شد؟ يچ _

 بخوابم رميمن م يچيه _

 .جلو چشمم ومدينداشت،صحنه ش همش م دهيبهشون فكر نكنم فا خواستميهر چقدر م.كنم يبا ارواح زندگ ديتا آخر عمرم با گهيكنم د فكر

هم با ترس و وحشت  دم،آخرشيديكابوس م ؟همشيخوابم برد،اما چه خواب ديكه سرم به بالش رس نيخسته بودم كه هم نقدريبخوابم ،ا رفتم

ازشون  ي،خبر نييو رفتم پاشده بود،با همون حال بلند شدم  كيتار گهيدر بره بدتر كالفه شده بودم،هوا د ميخستگ نكهيا دم،عوضياز خواب پر

مسخ شده رو  يهم نبود،برگشتم داخل خونه و مثل آدما نينبودن،ماش ياط،ولياتاقا رو گشتم،آشپزخونه،حموم، ح يكردم،همه  وننبود،صداش

 شهيهم هم نيهم يافرصت بوده تا ولم كنه،بر هيتمام افكار بد با سرعت به سمت مغزم هجوم آورد،اون منتظر ....مبل نشستم،اون ولم كرده بود

نشسته  نجوريكردم،هميم هيبلند گر يآخه چرا؟؟؟ با صدا....ومدياز من بدش م گن،اونيبه هم م يچ گفتيو به من نم زديحرف م كيخودش با ن

 ...بود كارهيكرده بودم،اون چ دايحق نداشت آرش و با خودش ببره،من آرش و پ ومد،اونيصدام هم در نم گهيختم،ديريبودم و اشك م

به من نگاه كرد،كه  ديخندياومد ،در باز شد و بهزاد و آرش با خنده وارد شدن،بهزاد همونجور كه م رونيحرف زدن و خنده از ب يدفعه صدا هي

و با سرعت به سمتم اومد ،كنارم نشست و دستم و گرفت تو  نيرو زم ختيكه دستش بود و ر ييكايو پالست ديدفعه خنده رو لباش خشك هي

 :ديپرس ينگراندستش و با 
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 تو حالت خوبه انايشده؟ك يچ_

اب آورد و به زور  وانيل هيبرام  شد،رفتيبكشم اما نم قينفس عم كردميم يكردم،سعيبا بهت نگاش م كردميم هيهمونجور كه آرو آروم گر من

 :سرمو تو آغوش گرفت و خواست آرومم كنه.كردن هيبلند شروع كردم به گر يدفعه راه نفسام باز شد و با صدا هيچند قلپ به خوردم داد،

 شده؟ يآخه به من بگو چ...زميعز ستين يزيچ...آروم .....شششش  _

 :گفتم دهيبر دهيبا هق هق بر كردميم هياش فرو بردم و همونجور كه گر نهيتو س شتريب سرمو

 ...نيكرد....ولم.....دم ...كر....فك...من _

 هان؟ كردميولت م ديآخه من چرا با _

 :اش برداشتم وبا دست اشكامو پس زدم  نهياز رو س سرمو

 دهيمن ترس....گهيبهت م يچ يگيبه من نم زنهيزنگ م كين ي،چون وقت ينذاشت ادداشتيبرام  ي،حتيخبرم نكرد رونيب يرفت يچون وقت_

 اديز يليبودم،خ

هم  كيدر مورد ن. مياريب ريكم لباس برا تو و آرش گ هي ميرفته بود ،مايبش داريحاال حاالها ب كردمي، كه من فكر نم يتو اون قدر خسته بود _

 .گميحاال بعدا كه حالت بهتر شد بهت م

لبخند بهش  هي يحال يزل زده بود به من،با ب يا هيگر يدادم به مبل كه چشمم به آرش افتاد كه با چشما هيو سرمو تك دمينفس راحت كش هي

 .بود يآروم وساكت يچه بچه . سرشو گذاشت رو شونه ام يحرف چيلم كه آروم اومد تو بغلم و بدون هبغ اديزدم و دستامو دراز كردم كه ب

 شتريب يخوب بود،ول يليش هم خ قهيگرفته بود،سل اديز رون،لباسيآوردم ب يكي يكيكه برام گرفته بود و آورد ومن  ييرفت لباسا بهزاد

 هيبه درد بخورش  زيشلوار هم دامن كوتاه و شلوارك آورده بود،تنها چ ي،جايبند يتاپا ايباز بود  قهيكوتاه و يرهنايپ ايكه آورده بود  ييلباسا

 .گهيد كنميم دايواسه خودم لباس پ رميروزا خودم م نيبا خودم گفتم ولش كن هم يگله كنم ول خواستميبود،م نيشلوار ج نهدو

وقت دهنم و بدون فكر  چيبرام افتاد كه البته مقصرش خودم بودم،كاش ه يگند يلياتفاق خ هيفرداش  نكهيبود گذشت تا ا يهم هر طور اونروز

حرف بزنه ،آرش  كيكه راحت با ن اطيتلفن زنگ خورد و بهزاد بلند شد بره تو ح ميصبحونه مون و خورد نكهيصبح بعد از ا كردم،اونروزيباز نم

تو  نميبرا خودش گرفته بود و بچ شبيكه د يياتاق آرش كه هم اتاقشو مرتب كنم و هم لباسا يخودش،منم رفتم تو يدنبال باز فتهم ر

آروم  يليدفعه خ هينگفت،و  يچيداد و ه هيپنجره تك يساكت به لبه  قهياومد داخل اتاق،چند دق تيكه گذشت بهزاد با عصبان يا قهيكمد،چند دق

 :ع كرد به حرف زدنشده بود شرو رهينقطه خ هيبه  كهيخشك در حال يول

هم بدون  م،امروزياروپا و همه دور هم جمع بش ميكه ما بر كنهيچون اون همش اصرار م ؟يو بدون كين يحرفا خواميچرا نم يبدون يخواستيم _

 .فرستاده دنبالمون ماينفر و با هواپ هيبگه  يزيبه من چ نكهيا

 .هيعال يليخ نكهيا _

 :زد داد

 ؟يزنيحرف و م نيكه ا يكرد يتا حاال تو غربت زندگ ه؟تويكجاش عال ؟يچ _

 .ميكه دور هم باش نهيا كنه؟مهميم يچه فرق نجايوا م،اونجايستين يعاد طيشرا يما االن تو ينكردم ول ينه تا حاال زندگ _



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر ~shahrivar~ –  از پايان شروع                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨ 

كدوم از  چيوداغون تهران و با ه و درب يخال يكوچه ها نيخورم،هميجم نم نجايمن از ا يول نجايا انيب توننياگه دوست داشته باشن اونا م _

 ...كنميپر زرق و برق اونجا عوض نم يشهرا

 ...ميمونيما از تمدن دور م ينجورياما ا _

كه  كين نياونجا از قرار معلوم هم ميبر م،اگهيدور بمون ستيهم قرار ن يتمدن چيه م،ازيبا اونا ارتباط برقرار كن ميتونيم ميما هر وقت بخوا _

 ....بشه رهبر خواديم يبهش اعتماد دار نقدريا

 داره؟ يخوب چه اشكال _

 يجاه طلب و خود را يا ياراد ريكه به قدرت برسه به طرز غ يثابت كرده كه هر كس خياما تار اديبه نظر ب ياالن بدون اشكال و آرمان ديشا _

 نيدر ع يول ميريبگ ميخودمون تصم يخودمون برا ميتونيحداقل م ميبمون نجاياگه ا م،امايخور باش يتوسر ديمثل من و تو با يكياونوقت  شهيم

داشته  يليدال طيشرا نيحتما خدا از بوجود آوردن ا...ميازشون كمك بخوا ميوقت به مشكل برخورد هيتا اگه  ميرابطه مونو با اونا حفظ كن الح

 ...ميعمل داشته باش يو آزاد ميايدر ب گهيد يحكومت كسا ريكه از ز نهيا لياز اون دال يكي كنميكه من فكر م

سخته،باالخره دهن باز  يليبگه كه گفتنش براش خ يزيچ هيكه  اورديدفعه ساكت شد و به فكر فرو رفت انگار كه داشت به خودش فشار م هي

 :كرد

 .كنم يتو رو وادار به كار تونمينم يول شميو برات نگران م شميناراحت م ياگه بر ،يريبگ ميخودت تصم يخودت برا يتونياما تو م _

 :بهش لبخند زدم وگفتم.موند رهيبعد انگار كه منتظر جواب از طرف من باشه بهم خ و

 .كنميمن بهت اعتماد م _

 :ديمنم كار خودمو از سر گرفتم كه پرس.لبخند زد و به طرف پنجره برگشت اونم

 ؟يو در مقابلشون از خودت دفاع كن يشيروبرو م گهيد يبا مردها يخوايم يكه چطور يديترسينم نياز ا يكه تنها بود يوقت _

 :به جمله ام فكر كنم گفتم نكهيبا لبخند و بدون ا رون،يدبيمسخره از دهنم پر يبود كه اون جمله  نجايا و

 .يكنيمردا رفتار نم ي هيو مثل بق يخوشحالم كه تو سرد يلياالن خ يدم،وليترسيم يليچرا خ _

سرد و از كدوم  يكلمه  دونميزدم،اصال نم يكه چه حرف مزخرف دميفهمينقطه مات شدم،تازه داشتم م هيدفعه دستم تو هوا خشك شد و به  هي

 اداره ب دميباشه بهش نگاه كردم كه د دهيحرفمو نشن نكهيا ديبه ام اطيتا حاال ازش استفاده كرده باشم،با احت ادينم ادميكردم، دايپ يجهنم دره ا

 :زد و گفت يپوزخند عصب هيرون،يب زنهيم شيواز چشماش آت كنهيخشم بهم نگاه م

 من سردم ؟ _

پنجه هاش فشار  ريكه اومد بازوهامو ز كردميبهش برخورده بود،زبونم بند اومده بود و با ترس بهش نگاه م يليهمونطور به طرفم اومد،انگار خ و

 :داد و آروم با نفرت گفت

 ؟يامتحان كن يتونيم_

همون حال پرتم كرد رو تخت آرش و  دنم،تويبهم بده،لباش و محكم به لبام فشرد و با ولع شروع كرد به بوس يكار چيفرصت ه نكهيبدون ا و

در مقابل قدرت اون  كردميهر چه قدر تقال م ديبوسيبا شدت منو م نطوريو هم داديهم بهم نم دنينفس كش ياجازه  يخودشم افتاد روم، حت
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گردنم و بعدش سر شونه  دنيلبام و ول كرد شروع كرد به بوس يمدت نسبتا طوالن هيبعد از  نكهيپاره شده بود،تا ا كهيكنم لبام ت ،فكربود دهيفايب

 :گفتم اديبا فر يبه سخت كردميهام،همونجوركه تقال م

 غلط كردم خوام،يبهزاد معذرت م _

و در آورد و دوباره از لبام شروع كرد،پنجه هامو تو بازوهاش فرو  شرتشيرعت تتموم شده كه با س يهمه چ كردميروم بلند شد، فكر م از

به نفس نفس افتاده .ها شده بود يبدتر نبود،مثل وحش كرديمن م يكه اون با لبا يمطمئنا از كار يكرده بودم،ول شي،فكر كنم زخم كردم،يم

 :گفتم هيكه لبام آزاد شد،با گر ظهلح هيبودم،

 ...اون حرف احمقانه رو از كجا زدم دونمي، به خدا نمبهزاد تو رو خدا _

نفس  يحركت موند،صورتش برافروخته بود وبه تند يكم به خودش اومد،چون گردنم و ول كرد و همونجور كه روم خم شده بود ب هي انگار

لب  ريبود رو صورتش ز ختهيبود و موها ش ر نييسرش پا كهيتخت نشست در حال يروشو ازم برگردوند ولبه .و عرق كرده بود زدينفس م

 :گفت

 .يكرد كميتو با اون حرفت تحر.... خواميمعذرت م _

 .رونيو برداشت و با سرعت از اتاق زد ب شرتشيت و

كار و  نيرا اچ........ بهم دست هم نزده بود،چه برسه به  يمرد چيبودم رفتم تو فكر،تا به حال ه دهيپاك كردم و همون جور كه دراز كش اشكامو

دادم  لشيخودم بود،چرت و پرت تحو ريهمش تقص....اَه ؟يبه مردا اعتماد كن يتونيم يچطور گفتيخودش نم شيپ قهيچند دق نيكرد؟مگه هم

 ن؟ييبرم پا ييقباش بر خورد،حاال با چه رو پيتر بهاونم 

آرش خودش اومد باال و گفت گشنشه،چاره  نكهيهم نداشتم،تا ا رونيپامو از اتاق آرش بذارم ب نكهيجرات ا يرو تو اتاق موندم حت يچند ساعت هي

خواست  ن،آرشييراحت رفتم پا اليبا خ نيبهزاد كجاست كه گفت تو اتاقشه برا هم دمياز آرش پرس كردم،يناهار درست م رفتميم دينبود با يا

كرده  يرو نوبت يآشپز نميبرا هم خورهيبه دردت م يريبگ ادي يآشپز ديبا گفتيم شهيدرست كنم ،منم مشغول شدم،مامانم هم يسبز رمهقو

كه اونشب درست  يبلد باشه،از املت يآشپز ومدي،به خودش كه نم شديم دايپ يهمه چ خچالشيبود،االن واقعا ممنونش بودم، خدا رو شكر تو 

 دميبدو بدو رفتم تو هال كه د دم،يتلفن از توهال شن يكه صدا كردميكارم و م نجوريهم.داشته يزيچ يحتما خدمتكار بود،پسكرده بود معلوم 

 بيعج يلهجه  هيبود كه با  گهيمرد د هي يو ورداشتم وجواب دادم،صدا يباشه،گوش كين ديخوره،بايوسط هاله و زنگ م زيبهزاد رو م ليموبا

رو نگه داره  يبهش بگم،ازش خواستم گوش ديبا يچ دونستمينه،نميما رو بب تونهيكجا م دياالن تو فرودگاهه و پرس كه زد،گفتيحرف م يسيانگل

تقه به در زدم و وارد  هينبود، دنياالن كه وقت خجالت كش يلحظه مكث كردم ول هيو خودم بدو بدو از پله ها رفتم باال،پشت در اتاق بهزاد 

من بود كه بهش زل زده بود وداشت آروم باز و  پسيدستش كل يكياون  يسرش بود و تو ريدستش ز هيبود، دهيشتخت دراز ك يشدم،بهزاد رو

عادت داشتم موهام باز  نداختم،چونيم يور هياونو  قهيمن كه هر دق دونميم كرد؟؟؟چهيم يمن تو دست اون چه غلط پسيكل!!!!كرديبسته ش م

 ....باشه

 ؟يخوايم يزيچ _

 :گرفتم وبا بهت بهش نگاه كردم پسياز كل نگاهمو
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 .نفر پشت تلفنه،همون خلبانه ست هي....... !!!...ها ...... ؟يچ _

استفاده  اديژ ز_بود چون غ  يفكر كنم فرانسو زديكه باهاش حرف نم يسيگه،انگليم يبهش چ نميو بهش دادم و منتظر موندم بب يگوش و

جور مثل مونگوال زل زده بودم به  نيبلدم؟ هم يبگه فرانسو خواديحرف بزنه كه منم چار كلمه بفهمم؟مثال م يسيانگل تونستينم كرد،حااليم

كنه بلند شد و با سرعت از اتاق خارج شد،واقعا كه  يبه من توجه نكهيتلفنش كه قطع شد بدون ا...كلمه كياز  غيدر يول گهيم يچ نميدهنش بب

 :دنبالش دمييدو شه؟ي،عوض معذرت خواه

 گفت؟يم يچ _

 :جواب داد رفتيكه تند تند م همونجور

 دنبالش؟فرودگاه  رميم _

 م؟يمگه قراره باهاش بر _

 :بهم كرد يهينگاه عاقل اندر سف ساديوا

 گفتم؟ يزيچ نيهمچ _

 :من عسل هم نشه خوردش؟داد زدم هياخم كرده كه با  نياخالقش خوب بود كه حاال همچ يليدوباره راه افتاد،از اول خ و

 ...ميپس واسه ناهار منتظر _

 :همونجا داد زد از

 اميم ريمن د نيبخور _

كم سرشو گذاشت رو پام و  هيكردم،بعد از  يكم باهاش باز هيو  مينبود،من و آرش ناهارمون و خورد ايكينزد نيفرود گاه كه به ا گفتيم راست

خوشش  يليو خ كردهيو م نكاريا شهيمامان بزرگش هم گفتيتو موهاش،م ارميدست ب كنميم فيقصه تعر هيكه براش  نجوريازم خواست هم

 :كردم،آخرش بهم گفت فيخفته رو تعر يبايز يقصه  اد،براشيم

 ؟يكن دارميبا بوس ب يكن داريمنو ب يتوام هر وقت خواست شهيجون م انايك _

 شهيچرا نم زميآره عز _

 يبوسياالنم منو م _

 چرا كه نه بوسميمعلومه كه م _

 ....رفته بود،گندت بزنن بهزاد ادميصبح و  ي هياومدم لپشو ببوسم كه لبام درد اومد،بالكل قض و

 .مامانم دوست دارم يجون من تو رو اندازه  انايك _

 دوست دارم يليمنم تو رو خ زميآره عز....؟يچ _

 :بغلم فشردمش و آروم گفتم تو

 ....چقدر دونهيفقط خدا م _

داخل،من فكر  ومدنيداشتن م گهيبا دو نفر د ون،بهزادريب ميبرگشته بودن،با آرش از ساختمون رفت ناياومد،حتما بهزاد ا رونياز ب نيماش يصدا
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نه مثل مال من،  يسبز ول يخوشرنگ و چشما يليخ ينقره ا يبا موها پيخوشت يساله  50 بايمرد تقر هيدو تا بودن، ينفر باشه ول هي كردميم

 نداخت،ويبابام م اديم ازش خوشم اومد،منو كه هنوز باهاش حرف نزده بود نياون چشماش سبز روشن بود،با ا يبود ول رهيمن سبز ت يماچش

اش  افهيرنگ پوستش جالب بود به ق يليخ يلي،خيصورت يليروشن وپوست خ يليبور خ يبا موها خورديساله م 28_27پسر  هي يكياون 

 زيبه نظرم ه ومديجالب در مورد اون نوع نگاهش بود كه من اصال خوشم نم ياومده باشه، نكته  رونيعالمه برف ب هي ريزاز  هيكه از روس خورديم

 :به مرد پنجاه ساله اشاره كرد گفت كهيبهزاد اومد جلو و درحال.داد لميلبخند مسخره تحو هيبود تا چشمش به من افتاد 

 .مزيهم ج شونيآقا ژان پل هستن و ا نيا كنميم يمعرف انايك _

رو  ارم،غذايتا براشون غذا ب ننيبش زيتو،ازشون دعوت كردم سر م انيكرد،باهاشون دست دادم و تعارفشون كردم ب يرفمنو به اونا مع ومتقابال

 گفتيم ميكنه ،به خورشت قورمه سبز فيداشت تعر يدست و پا شكسته اش سع يسيكه براشون بردم،ژان پل شروع كرد به خوردن و با انگل

خودم و گرفتم كه نخندم وازش خواستم مثل بهزاد بخوره،غذام واقعا خوشمزه شده بود و  يجلو يسخت خوردش،بهيم يخال يسوپ و داشت خال

 گفتيم طونهيكرد،شينگاه نم يشكيغذا خوردن به ه نيو و در ح نيياز بهزاد كه سرشو انداخته بود پا ريالبته به غ كردنيم فياونا مدام ازش تعر

هر .رهيبگ ادي ونيآقا نيفرصت بهش گوشزد كنم كه جنتلمن بودن و از ا نيدر اول دي،با....... يتو سرش،پسره  بكوبمبشقابشو وردارم و

 .يوفقط بلومبون نييپا يبود كه مثل گاو سرت وبنداز نيباز بهتر از ا يول كرديم فياز غذام تعر يمدام با لودگ مزيچندج

با  خواديها و نشستن با بهزاد بحث كردن كه چرا نم يوجمع كردم و رفتم تو آشپزخونه ظرفا رو بشورم اونام رفتن رو راحت زياز ناهار من م بعد

تو . هم بلد بود يسيانگل يبود ول يآلمان مزيزدن،جيحرف م يسيهم متوجه حرفاشون بشه انگل مزيج نكهيا يبرا ندفعهيزا،ايچ نيو ا ادياونا ب

رفتن  اليانگار خ يآب خواست بهش دادم،آبشو خورد ول وانيل هي ستاده،ازمياومده پشت سرم وا مزيج دميم كه دآشپزخونه مشغول بود

از  يداشته و تا حد يخصوص يمايهواپ هي يخلبانه؟ كه گفت نه دندون پزشكه ول دميازش پرس ارميرسم ادب و به جا ب نكهيا ينداشت،منم برا

 :دميازش پرس.سفرها ژان پل خلبانه و اون كمك دستش نيتو ا ياره،وليدرم سر ماهايكار هواپ

 ن؟يهم پرواز كرد يا گهيبه د يجا نجايمگه قبل از ا _

با ما  نيكه حاال شما نخوا ستياصال درست ن نيدنبال شما،ا ميجا اومد نيدوم يساله،و برا 14دختر  هيو رمرديپ هيدنبال  ميفقط مصر،رفته بود _

 مياومد ياهو الكهمه ر نيما ا يعنين،يبرگرد

 .فرستاديشما رو سر خود م دي،اون نبا ميايگفته بوده ما نم كيبهزاد كه به ن _

 :شد و گفت كينزد بهم

 ؟يكن يزندگ ييتنها يتونيتو م ؟يبمون نجايا يتونيتو چطور م _

 بهزاده ميتصم نيراستش ا _

 ....يخوشگل يليمن تو خ يخدا.........گهيد يدست كس يوبد ارتياخت ديبا ؟چرايريبگ ميخودت تصم يخودت برا يتونيمگه تو نم _

 به هم داشت؟ يدو تا موضوع چه ربط نيتعجب كردم،ا يليخ گهيحرف د هيبه  شيپرش ناگهان نيا از

 .خودم هم هست ميتصم نيا يممنونم ول _

مبل كنار آرش نشستم،اونم اومد و همونجور كه نگاهش روم ثابت بود روبه  يو رو رونياش فرار كردم و ازآشپزخونه رفتم ب رهينگاه خ رياز ز و
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منم كه اصال .پر از سوالشو به من دوخت يو بعد چشما كرديبهزاد پنهون نموند، چون با تعجب بهمون نگاه م ديحركتش از د نيروم نشست،كه ا

 .اوردميخودم ن يروبه 

 شهيهم گفتيبمونه و بعدا برگرده،م يداشت چند روز ميبود كه ژان پل هم تصم نياموضوع حرفاشون عوض شده بود و بحثشون سر  حاال

باشه و  كيگوش به فرمان ن قهيكه دم به دق دهيم يچه معن نكهيفرصته و ا نيو حاال بهتر دهيرسيوسعش نم يكنه ول يدوست داشته جهان گرد

 شونيور اون ور تنها بمونن كه طور نيكم ا هيمردم اگه  گفتيذاره،ميخودشو هم تحت فشار نم يول كنهيمردم كمك م ،بهاوامرشو انجام بده

كه بهزاد و باهاش تنها  يا قهيچند دق نيظاهرا تو هم.نداره كه من خودمو از پا بندازم يليپس دل ان،ياز پس خودشون بر ب توننيو قطعا م شهينم

 .افكارش نيكنه،فكر كنم آخرش سرشو به باد بده با ا داريطلبانه شو ب يبود مغزشو بپزه و احساسات آزاد نستهخوب تو ميگذاشته بود

و از  شيتا جهان گرد ميكن يبهش معرف رانيتو ا يخيتار يجا هيعالقه داشت،ازمون خواست  يليخ يخيتار يژان پل كه ظاهرا به جاها خالصه

رو بهانه كرد  يخستگ مزيج يپرواز كنه،ول رازيو قرار شد كه فردا به سمت ش ميداد شنهاديو بهش پ ديشروع كنه،ما هم تخت جمش رانيا نيهم

درحال  يول ،يزيچ هي دم،بازبهزاديترسيو بهزاد تنها باشم م مزيقرار بود چند روز با ج نكهيسرباز زد،ته دلم از ا شيشكل از همراه نيو به ا

 .نبود ياعتبار چكدومشونيحاضر به ه

كنم،تو تختش دراز  دارشيقبلش رفتم اتاق آرش تا ب يصبحونه درست كنم ول نييشدم ژان پل رفته بود،خواستم برم پا داريكه از خواب ب صبح

 :بود داريب يبود ول دهيكش

 .ميخوشمزه درست كن يصبحونه  هيبا هم  ميبر ايب رون؟يب ياياز تخت ب يخواينم زميسالم عز_

 ومديكه م ييپتو رو سفت گرفت و نذاشت كنار بزنمش،از بو يكه پتو رو از روش بردارم ول كرد،رفتميآرش جوابم و نداد و فقط نگاهم م يول

 يتنش كردم ول زيخواستم بلند شه تا ببرمش حموم،حمومش كردم و لباس تم كشه،ازشيخجالت م نيكرده و از هم سيخودش و خ دميفهم

كه به خاطر استرس و ترس  دونستميشو برگردونم،م هيو خنده روح يو خواستم با شوخ دمشيبود،بوس نييو سرش پا دآرش همچنان ساكت بو

كه داشتم  يموقع.ارميبود كه به روش ن نيكار ا نيبه نظرم بهتر. رهيچند شب خودشو تونسته بگ نيبود كه چطور ا بيكرده وعج سيخودشو خ

 ييخودم و آرش چا يداشتم برا يوقت.ستمياراحت نكنه تا سرش گرم شه و بدونه كه از دستش ن كمك خواستميازش م دميچيصبحونه رو م زيم

 ريو گذاشتم جلوش كه متوجه شدم بازم بهم زل زده، همش تقص ختمير يينشست،براش چا زيم هيهم اومد سالم كرد و پشت  مزيج ختميريم

داشت  يو دامن كوتاه نيكه آست ديسبز بود با خطوط سف ريلباس حر هيكه تنم بود  يسكه برام آورده بود،لبا يمزخرف يلباسا نيبهزاد بود با ا

سرگرم  ميينشستم و خودمو با چا دادميلب به بهزاد فحش م ريكه ز نجوريبود،هم دايپ ميتمام زندگان شدميخم م يش هم شل بود و وقت قهيو

كه هنوز چشم از من برنداشته بود،  مزياخم به ج با كهيو در حال ختير ييچا شخود يكردم، همون موقع بهزاد هم اومد داخل و بعد از سالم برا

تو هم بود،زودتر از همه بلند شدم و خودمو با  مزياز ج ريهمه مون البته به غ ي افهيزد،قيكس حرف نم چيموقع خوردن ه.نشست كردينگاه م

 يكه ك ديپرس مزيرفتن نداشتن،بهزاد از ج رونيب اليدو تا انگار خ وناما ا رونيكردن آشپزخونه سرگرم كردم،آرش از آشپزخونه رفت ب زيتم

مخ ژان  نكهيمطمئنم در اون لحظه بهزاد از ا.نجايبرداره و برگرده ا يوونگيژان پل دست از د نكهيداره برگرده اونم جواب داد به محض ا اليخ

اومد كنارم  مزيج. ادياصال خوشش نم مزيروز روشن بود كه از ج ثلشده بود چون م مونيپش يكنه حساب يپل رو زده بود كه واسه خودش زندگ

 فيو برام تعر شيقبل ياز ظرف شستن ها يخاطرات با مزه ا نيح نينكردم در هم يو خواست تو شستن ظرفها بهم كمك كنه منم مخالفت
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با خودش از آشپزخونه منو  تيبود و با عصبان رفتهلحظه كه به خودم اومدم بهزاد بازومو محكم گ هيكه باعث شد من بلند بلند بخندم، كرديم

خودمم اصال قابل  يكار بهزاد برا نيداشت ا كرد،حقميكه بشقاب دستش بود با دهن باز فقط نگاهمون م نجوريهم هم مزيو ج رونيب ديكشيم

 :اتاق به آشپزخونه و در و بست نيكترينزد يدرك نبود، هولم داد تو

 ؟يكرديم يداشت يچه غلط _

از  يحساب زديلحن باهام حرف م نيوبا ا ينجوريا نكهيبه خودم اومدم واز ا يفور كردم،امايهنگ كرده بودم و فقط با تعجب نگاهش م اولش

 :نداشت يحق چيكوره در رفتم،اون ه

 ؟ها؟يهست يك يكرد ؟فكريكنيم يدار يخودت چه غلط _

 :ديجلو و بازوهامو چسب اومد

 آره؟ يندازينگ هر و كر راه مالد ي كهيبا اون مرت گهيحاال د _

 :درد گرفته بود،داد زدم يليخ بازوهام

 تو چه؟ خواد،بهيآره،دوست دارم،دلم م _

 :قفل شده اش گفت يدندونا نيخون و تو دهنم حس كردم،اشك تو چشام حلقه زده بود،با خشم از ب يمحكم زد تو گوشم،شور يليس هي

 .يبكن يتونينم يغلط چيمن زنده ام ه يتا وقت _

 :زدم اديفر هيمنتظر جوابم بمونه با سرعت از اتاق خارج شد، با گر نكهيبعد بدون ا و

 ...كثافت...شعور، ازت متنفرم يب ؟آشغاليمن هيمگه تو ك _

و  اطيدر ح يصدا.هم از امروزش نيا روزشينداشت اون از د يكردم،اون اصال تعادل روح هيانداختم و زار زار گر نيهمونجا خودمو رو زم و

 :سرم ياومده باال مزيج دميد كردميم هينشسته بودم و گر نيشد، همونجور كه رو زم دهيكه محكم به هم كوب دميشن

 گفت؟يبهت م يچ زم؟يشده عز يچ _

 :سرعت از جام بلند شدم،اشكامو زدم كنار و گفتم با

 تنهام بذار _

بازوم به خودم  يرو يشدن دست دهيگذشت كه با كش يا قهير گرفتم،چند دقرو از س هيباال و خودم و انداختم رو تخت و گر دمييپله ها دو از

 :اشك بود،دستم و دراز كردم، كنار خودم خوابوندمش سيكه صورتش خ دمياومدم، سرمو برگردوندم و آرش و د

 .قربونت برم،من فقط دلم گرفته بود ستين يزيچ _

 ...نيكرديتو و بهزاد با هم دعوا م يول _

 ميكنيدعوا نم گهيد _

 يآرومم كنه،وقت تونستيآغوش آرش نم يبه اندازه  يچياون حال ه كرد،دريكوچولوش آروم اشكامو پاك م ينگفت،فقط با دستا يچيه گهيد

 دفعه از كجا اومده هيهمه عشق و عالقه  نيا دونستمينم دم،خودمميديو فقط اونو م كردميو فراموش م زيهمه چ دمشيبوسيو م كردمينگاهش م

ژان پل برگشت، من و آرش هم  يگرفتم وقت ميبودم كه تصم يمهم گرفته بودم،اونقدر از بهزاد عصبان ميتصم هيشدم  بلندكه  يبود، وقت
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 .زايجور چ نياز وطن و ا ياز اونجا برم كه اونم گذاشتم به حساب دور خواستيته دلم نم يزيچ هيچند كه  م،هريباهاشون بر

خوشحال شد،همون موقع به ژان پل زنگ زد و موضوع و بهش گفت و ازش خواست زودتر  يليگذاشتم خ ونيدر م مزيموضوع و با ج نيا يوقت

با  نجايكه بخوام ا نيكار درسته و ا نيكه هم گفتيو م كرديم قميبشم،همش با ذوق و شوق تشو مونيبرگرده،انگار هول بود كه نكنه من پش

و اصال دوست نداشتم چون معلوم بود كه  داشت،نگاهشيترس برم م شتريمن ب كرديذوق م شتريبهر چقدر اون . هيوونگيد مبهزاد تنها بمون

 .زهيبلكه ه ستيدوستانه ن

در رابطه با  شيباز ديبد ديبود كه بعد از اون همه ند بيدلم نگرانش بودم چون برام عج م،تهيناهار خورد ييو ما سه تا ومديناهار بهزاد ن يبرا

 يبكوبونه فور نيو به زم فيهم انگار بخواد حر مزيشد،ج داشيپ 3ساعت  يكايباالخره نزد.همه وقت تنها بذاره نيبخواد منو باهاش ا مزيج

به پشت موها  ديكشيبهزاد كالفه دستش و م.بهش نگاه كرد يا روزمندانهيرو گذاشت كف دست بهزاد،و بعد با لبخند پ يو همه چ اطيتو ح رفت

 هيو دوباره  اديحرفاش كه تموم شد با اخم به سمت در ساختمون اومد،منتظر بودم كه ب كرديگرفته بهش نگاه م ي افهيو با قو پشت گردنش 

 :اخمو گفت ي افهيباال با همون ق ارهيسرشو ب نكهيخبرا نبود چون اومد طرفم و بدون ا نيظاهرا از ا يراه بندازه ول يگرد وخاك اساس

 رفتار صبحم، به خاطر خواميمعذرت م _

 :ادامه داد يسرشو باال آورد وباحالت خاص و

 منو ببخش _

گذاشته بود كه تا چند لحظه همون جا  ريروم تاث نقدريبه ظاهر ساده ا يحرفا نيچرا هم دونمينم يچند كلمه،ول نيفقط هم....  نيهم.رفت و

حرف بزنم قطعا  تونستمياگه در اون لحظه م....طرز نگاهش ايبه خاطر لحن خاصش بود و  ديتكون بخورم ،شا تونستميخشكم زده بود ونم

سر  نقدريبعدش عقلم ا قهيخدا رو شكر در اون لحظه زبونم بند اومده بود و چند دق يول.اصال گه خوردم...غلط كردم... نه تو منو ببخش گفتميم

صاحب  يمنو ب....  هيالك خوام،مگهينه بعد بگه معذرت مخواست بك يكه هر غلط دهيم يچه معن. احمقانه است يليجاش اومد كه بفهمم فكرام خ

 .كنهيم خواديم لشد يهر كار دهيد

مثل صبح تا حاال كه  نكهيوسط چه مرگش شده بود كه عوض ا نيا دونميهم نم مزيبا ما شام بخوره وج نييپا ومديشب موقع شام بازم بهزاد ن اون

 يتحمل كنم و به بهانه  گهيكه نتونستم د يشده بود جور رهيبهم خ يحرف بزنه،بازم مثل چ خورديگل كرده بود و سر منو م شيبلبل زبون

 .خوابش برد رفتم كه بخوابم يآرش و عوض كردم وصبر كردم وقت يمالفه .آرش بلند شدم و رفتم باال نخوابوند

بهزاد موقع  ي افهيو مدام ق انه؟يجا برم  نياز ا خواميكه م كنميم يكه كار درست كردميفكر م نيهمش به ا برديخوابم نم زدميچقدر غلت م هر

 هيك نميبب دم،برگشتميگردنم از خواب پر يو نرم رو سيخ زيچ هيكه از حس  شديكم كم چشمام داشت گرم م.ومديچشمم م يجلو يعذر خواه

 :شده بود رهيام خ قهيبه  زشيه يمواجه شدم كه با اون چشما مزيكه با ج

 ...تو نخواستم يرو به اندازه  يزن چيحاال ه ،تايهست يچقدر خواستن يدونينم _

و برد طرف  خواستم،دستشيو كمك م زدميم اديازخودم دورش كنم با وحشت فر خواستميمن با انزجار م دنميبا شدت شروع كرد به بوس و

 دهيفا كردميباال،من هرچقدر تقال م زدياشت دامنم و مبكشم،د غيتا نتونم ج ديلبامو چسب دم،دوبارهيكشيم غيكمربنش و من با تمام وجود ج

بهزاد  دميبا ترس خودمو جمع و جور كردم كه د.از روم برداشته شد نشيدفعه جسم سنگ هيكه  دادميواز دست م دميام تمداش گهينداشت د
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 :كنهيمشت و لگد لهش م ريگرفتتش وداره ز

 آشغال.....يعوض......كثافت شعوريب _

صحنه  نيبه ا دميلرزياز ترس م كهيو من فقط نشسته بودم و با وحشت در حال كرديبودم نثارش م دهيرو كه به عمرم شن ييفحشا نيتر زشت

شو گرفته بود از اتاق  قهيكه  زد،همونجوريبند كتكش م هيكه بخواد از خودش دفاع كنه و  داديفرصت نم مزياصال به ج كردم،بهزادينگاه م

 :داد زد. داده بود يحرف بزنه چون تمام فحشا رو به فارس يسيباهاش انگل دياومد با ادشيموقع بود كه انگار وتازه اون  رونيانداختش ب

 .گمشو تا نكشتمت......رونيمن ب يگمشو از خونه  _

كه  نيماومد،ه ختميريتخت كز كرده بودم و اشك م يبهزاد در و بست وبه طرف من كه گوشه  دميفقط د دميو ند مزياون لحظه ج گهيد

و  ديرغم مخالفت من منو درآغوش كش يتكون دادم، اما اون عل نيعقب و سرمو با شدت به طرف دميكش ي، دستمو به تند رهيخواست دستمو بگ

بگه فقط سرمو نوازش  يچيه نكهيكردن و اونم بدون ا هيبلند شروع كردم به گر يدفعه به خودم اومده باشم با صدا هي ارسرمو نوازش كرد،انگ

خودمو  خواستميكرده بودم و م دايامن پ يجا هينداشتم حاال حاال ها تمومش كنم چون تازه  اليهام تموم شه اما من خ هيومنتظر بود كه گر كرديم

 :كم كه آرومتر شدم همونجور كه سرم تو بغلش بود گفت هيكنم، يخال

 .ازت سوء استفاده كنن ينجوريا خوانيهستن كه م ايليخ ،اونجايآماده كن زايچ نيا يخودتو برا ديبا ياگه باهاشون بر _

اونا و بهزاد،بهزاد  نيكه از ب دونستميته دلم م ي؟ولياز همشون بدتر يثابت كرد روزيتو كه خودت د ؟يتو با اونا فرق دار يعني دميدلم پرس تو

 رياونم پتو رو تا ز دم،يو رومو برگردوندم و آروم دراز كش رونيب دميبهش بگم خودمو از آغوشش كش يزيچ نكهيبدون ا يول.كنميو انتخاب م

 :وگفت ديم باال كش چونه

 .كنهينم تتياذ يكس گهيآروم بخواب د _

 :گفتم دميشنيكه خودم هم به زحمت م ييصدا با

 تشنمه _

 .و چشمامو بستم دميوبرام آب آورد،كمكم كرد بخورم،بعدش دوباره دراز كش رونيب رفت

اگه  نكهيا شد،تصوريمو به تنم راست م شبياز فكر اتفاقات د نييشدم،خودمو مرتب كردم تا برم پا داريبه چشمام ب خورديپنجره مكه از  ينور با

بهزاد و آرش داشتن صبحونه  نييرفتم پا يكرد،وقتيو رو م ريدلم و ز كردميتو سرم م يچه خاك دياالن با اورديسرم م ييبال مزيج شبيد

،انگار هنوز مشكوك بود كه من بخوام با ژان پل  ي،با نگران كردينگام م يجور هينبود،سالم كردم و نشستم بهزاد  مزياز ج يخبر يول خوردنيم

 .براش الزم بود هيكم تنب هيبرگردم،گذاشتم تو افكار پوچ خودش بمونه چون 

 كجاست؟ مزيج _

 :بهم نگاه كرد تيتعجب توام با عصبان با

 .ادياز پس خودش برب تونهينترس م......شهر خونه هست كه آواره نشه نيتو ا يكاف ياندازه  ،بهينگران اون باش خوادينم _

 :دميلب غر ريبود ز نييبا فنجونم مشغول كردم و همونطور كه سرم پا خودمو

 .رهيبره بم _
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 :گفت ديترد با

 گردهيژان پل امروز برم _

 :گفتم يبدجنس با

 چه خوب _

 ؟يبا اونا بر يخوايم يفكراتو كرد _

 اطيبا صورت درب و داغون وسط ح مزيج.دمييمنم دنبالش دو اطيبهزاد با سرعت رفت به طرف ح ميدياز چا پر اطيشدن در ح دهيكوب از

 :بود ستادهيوا

 ريبگ شبتويجواب كار د ايب _

 .گم كن نجايبازم بزنم له و لورده ت كنم؟مگه بهت نگفتم گورت و از ا يخواي؟ م هيچ _

 .حرف بزنم انايبا ك خوامياالن م.دميجواب تو رو به وقتش م _

 .با تو نداره يحرف انايك _

 حرف بزنه  تونهيخودش م _

 :گفتيكه بهش م دميبهزاد و شن يصدا. با انزجار رومو ازش برگردوندم و رفتم داخل. به من نگاه كرد و

 ....حاال گم شو يجوابتو گرفت _

دارن با  مزياومد داخل وگفت بهزاد وج مهيكه گذشت آرش سراس يا قهيرفتم تو اتاقم و در و رو خودم بستم،چند دق دميشنيصداها رو نم گهيد

هول شده بودم  زن،يو همچنان با هم گالو رونيبهزاد خون زده ب رهنيپ ريچاقو دستشه و از ز هي مزيج دميد نييپا دمييكنن،دويهم دعوا م

با  خورديوتكون نم نيافتاد زم مزيبرداشتم و اومدم محكم كوبوندمش تو سر ج تابهيماه هياز تو آشپزخونه كنم،رفتم  كاريچ ديبا دونستمينم

 :، بهزاد دستشو گذاشت رو گردنش و گفت كردميبهش نگاه م يناباوار

 اريطناب ب هينترس،نمرده برو  _

 .يشد يتو زخم _

 اريطناب ب هيمن خوبم برو  _

خودشو انداخت رو  مش،بهزادياز مبال بست يكي يها هيداخل خونه وبه پا مشيديكردم با كمك هم كش دايكه گفته بود طناب پ يياز جا دمييدو

 :بود،با وحشت بهش نگاه كردم قيعم يليزدم باال زخمش خ رهنشويشده بود،رفتم كنارش و پ يخون ميكه اومده بود يريمس ن،تماميزم

 .ارميرو م هياول يجعبه كمكها رمياالن م _

 :وگفت ديكش دستمو

 .بشه هيبخ ديبا يكن دايپ يسوزن نخ جراح ييجا ياز درمونگاه يبر ديخوره،بايبه درد نم _

 ش كنه هيقراره بخ يك _

 تو _
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 ......من......  تونميمن نم _

 :گفت زدينفس نفس م كهيدر حال يسخت به

 جراحم هيمن ..... يكن كاريچ ديبا گميمن خودم بهت م....نداره يكار......يتونيمعلومه كه م _

 يگيم نويمن ا يدلخوش يبرا يدار....واقعا؟ _

 رميرو بگ يزيخونر يتا جلو اريب يزيچ هيقبلش ....  گهيزود باش برو د....واقعا _

 خواستيرو كه م يليوسا كه خودش گفته بود ييكردم و از جا دايپ يكيدنبال درمونگاه باالخره  ابونايكه گفته بود و كردم و رفتم تو خ يكار

 .برداشتم و به سمت خونه حركت كردم

 دهيرنگپر تينهايمبل افتاده وصورتش ب يداده ، سرش رو هينشسته و به مبل تك نيزم يبهزاد همونجور كه رو دميهال و كه باز كردم د در

زبر شده بود، بازم تكون  شيبه صورتش كه از ته ر دمينكرد، دستمو كش يحركت يتكونش دادم ول هيبه طرفش رفتم ، با گر ياست، با نگران

تكون خورد و چشماشو  دميدفعه د هيكه  كرديم ميبود وهمراه ستادهيهم اومده بود كنارم وا ه،آرشيگر ريبلند زدم ز يبا صدا دهارا ينخورد،ب

 :كردينگاهم م يحالينگاهش كردم اونم با ب حركتيباز كرد، ب

 ؟ياومد _

 :تكون دادم سرمو

 .وهوما _

 زود باش _

 و زد باال رهنشيپ و

 يكنم، به سخت كارياشكامو كنار زدم و بهش نگاه كردم ،منتظر بودم بهم بگه چ.كه نشسته بود پر خون شده بود ييخون ازش رفته بود،جا يليخ

 :گفت

 ببر نجايآرش و از ا _

 كنم و بعد گفت كه سوزن ونخ كنم، زيدستامو بشورم و زخمشو تم شش،خواستيو خودم دوباره برگشتم پ اطيوبردم تو ح آرش

 .يجورابتو بدوز يبخوا... كه نهيمثل ا..... نداره... يكار..... حاال شروع كن _

 ....تونهيدندون پزشكه اون م مزيج.....من تا حاال جوراب ندوختم _

 :ديسرشو تكون داد ووسط حرفم پر يكالفگ با

 چند سالته؟ نميبب..... تو خجالت....ه كرده،خودشم بدوزه؟چرند نگو ، خودش پار _

_18 

 ؟يكه دار هيرفتار بچه گونه چ نيا ؟يوقتشه بزرگ بش گهيد يكنيفكر نم!....سالته 18 _

 بهش بگم بدبخت اگه من رفتارم بچه گونه است كه تو خودت گفتيم طونهيش خت،يريزهر خودشو م يبهش نگاه كردم،در هر حالت يناباور با

 .كهيمرت يبچه باز كم نداشت هياز  يزيچ شيچند شب پ
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نگاه كردم و شروع كردم به  هيبه زخمش  رفتيكه از من انتظار نم يرفته بود،با شجاعت ادميبودم ترسم و  يحداقل حاال كه از دستش عصبان يول

 يبيعج يباال،آخرش نخو گره زدم و با خونسرد ومديناله ش م يصدا يبود توهم و هر از چند گاه دهيدوختن صورتش و كش نيدوختن، در ح

 :و با غرور ابروهامو دادم باال شدم رهيبهش خ

 .تموم شد _

 :نگاه به زخمش كرد و گفت هي

 .يتا حاال جوراب ندوخته باش دميبهت حق م _

 .عوض تشكرش بود نميا....ايب

از كاناپه ها دراز بكشه و  يكيتنهام بذاره،كمكش كردم رو  مزيا جب نييپا نيا خواديقبول نكرد و گفت نم يكمكش كنم بره اتاقش ول خواستم

جبران  زايچ نيجبران بشه،هر چند با ا شيجگر درست كردم تا كم خون يناهار براش سوپ به اضافه  يبرا. رفتم براش پتو و بالش آوردم

اون  يبار ازم تشكر كرد،برا نياول ياز خوردن غذاش برابعد  نكهيجالب افتاد و اون ا يلياتفاق خ هي يول. نزار بود يليخ حالشچون  شدينم

 .ومديبه حساب م يخوب شرفتيپ

بود ، بازم  دهيبه قصد كشت رو بهزاد چاقو كش نكهيبهزاد دهنشو بستم،با ا شنهادينزنه به پ ياديحرف ز نكهيا يبه هوش اومده بود و برا مزيج

از بار عذاب وجدانم كم كنم رفتم براش غذا آوردم كه با چشم  نكهيا يكرد،برايم ينيرو وجدانم سنگ مشيبسته بود ينجوريموضوع كه ا نيا

 .كه رهيبم يبذارم از گشنگ تونستمي،نم اوردميخودم ن يبه رو يول. بهزاد همراه شد يغره 

 يهاينقاش هيشب.ودخوشگل باهاش ب يليخ يليخ يساله  23-24دختر هيتعجب ماها تنها نبود، انيژان پل برگشت ودر م 3ساعت  يكاينزد

رو نشون  يخاص زينگاهش چ يه؟ولياون چ ييبايواكنشش در مقابل ز نميبب خواستميشد،م دهياراده نگاهم به سمت بهزاد كش يب.بود ياتورينيم

از  يكياونو تو  يداد كه چه جور حيژان پل برامون توض.كردم يراحت شده،از خودم تعجب م الميلحظه احساس كردم خ هي چرا دونمينم.دادينم

اونا افتاده كه  نيب يچه اتفاقات ميدونستيپدر دوستش داره،ما نم هيبه بعد دخترشه و مثل  نياون از ا گفتيكرده و م دايپ رازياطراف ش يشهرها

با تاسف  ميكه در نبودش افتاده بود براش گفت يكه از اتفاقات يوقت. نگفت يزيو خوب خودش هم چ دهيبه خرج م ساساتاح نهمهيژان پل ا

 .كنه يدگيتا اون بهش رس كين شيبرش گردونه پ ينگاه كرد و قرار شد به زود مزيسرشو تكون داد و به ج

 يچشما يتو يبيغم عج هيكنه،يم يبيكه داره غر ديرسينظر م كرد،بهيو نگاه م نييگوشه نشسته بود و داشت پا هيكنار اون دختر كه آروم  رفتم

بلد نبود و  يسيانگل يبود،ول پلمهيبود و مثل من د مياسمش مر. كنه يقشنگش بود،بهش لبخند زدم و سر حرفو باهاش باز كردم تا احساس راحت

چند روزه  نيا يكه تو دميتعجب كرد،ازش پرس يليخ يتو دخترش باش خواديبهش گفتم اون م يژان پل و متوجه بشه،وقت يتونست حرفاينم

 :ترش كرده بود بهم نگاه كرد  نيكه حاال اشك هم توش حلقه زده بود و غمگ نشيغمگ يهمون چشما ،بايگذرونديم يو چطور يكرديم كاريچ

 .بود نيكارم هم روزيد نيتا هم......آشناهام الم،يكردم،دوستام،فاميداشتم خونوادمو خاك م _

و هنوزم كابوسش دست از سرم بر  ميروز با بهزاد مرده ها رو جمع كرد هينبود ،من فقط  يتعجب و وحشت بهش نگاه كردم،باور كردن با

در اومده  يهمه روز به چه شكل نيمرده ها بعد از ا نكهيتصور ا كرده،ازيهمه مدت مرده ها رو خاك م نيا....... ييتنها...... اون داشت،اونوقتينم

 .درك كنمتو نگاهش و  بياون غم عج تونستميحالم به هم خورد،حاال م نبود
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 ...همه شون خاطره داشتم شناختم،ازيمن همه شونو م... نوزاد هم بود يبچه بودن،حت يليهاشون هنوز خ يبعض _

رو ول كرده بودم كه  اليدوستا و آشناها و فام يمن همه .كردميم هيبدونم داشتم باهاش گر نكهيو من هم بدون ا كرديم هيداشت گر گهيد حاال

 يو هر چ ييطرف دستشو دمييحالت تهوع بهم دست داد، دو كردنيكارو م نياگه من مرده بودم ، اونا باهام ا نكهياز فكر ا.برا خودشون بپوسن

كون دادم و با ت كرد،سرمويم هيداشت تو بغلش گر مينشسته بود و مر ميبرگشتم تو هال ژان پل كنار مر يكردم ،وقت يام بود وخال معدهتو 

 تونستميرفتم تو اتاقم ودر و بستم ،خودمو انداختم رو تخت و تا م.اما برنگشتم كرديحالت دو رفتم طرف پله ها،بهزاد داشت پشت سرم صدام م

با زحمت  م،بعدشيكرديرو نگاه م گهيفقط همد قهيوارد شد،اومد كنارم نشست، چند دق ميدر اومد و بعدش مر يبعدصدا قهيدق م،چندكرد هيگر

 :گفتم

 ...آشناهامو ول كردم به امون خدا يمن همه  _

 .ميكنيجمعشون م ميريفردا م _

 .اميمنم از پسش بر نم....يديكش يكاف يتو به اندازه ....شهينم _

 شناسمشون،ژانيچون من اصال نم ستين يزيكه چ نايشده،تازه ا يكه برام عاد دميد نقدريچند روز ا نيتو ا ،منمياياز پسش بر م ياگه بخوا _

 .كنهيپل هم كمكمون م

 :تعجب بهش نگاه كردم با

 ؟يكنيبرام م نكارويچرا ا _

 :لبخند بهم زد هي

 .دوستت باشم خواميچون م _

 :گفتم هيانداختم تو بغلش و با گر خودمو

 .جبران كنم تونميچطور م....يهست _

 .يتونيم _

 :از رو شونه ش برداشتم و بهش نگاه كردم  سرمو

 ؟يچطور _

 :بگه ديكشيكرد،انگار خجالت م يو با انگشتاش باز نييانداخت پا سرشو

 .دخترش باشم خواميبه ژان پل بگو من نم _

 .داشته باشم ييبابا نيمن از خدامه همچ ه،يخوب يليچرا ؟ اون كه مرد خ _

 :نگاه كرد بهم

 .زنش باشم خواميم _

 :بهش نگاه كردم يناباور با

 .سن پدرتو داره ؟اونيتو مطمئن _
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 .نداره،من دوستش دارم يتيبرام اهم _

 .نيهنوز با هم حرف هم نزد ن،تازهيشناسيرو م گهيكه همد ستياما هنوز دو روز ن _

 .اگه الل هم بود من دوسش داشتم ي، حت ميبا هم حرف بزن ستيالزم ن _

 :لبخند بهش زدم هينبود،  يبحث چيه يجا گهيد

 .يتو بخوا يهر چ _

ممكنه رخ  يكس يكه تو زندگ هياتفاق نيبدتر نيفكر كنم،ا يحت ميمنو جمع كن يو آشناها اليتا فام ميو ژان پل رفت ميكه با مر يبه روز خوامينم

دختر و  ،يكرديم يباهاشون باز شيچند وقت پ نيكه تا هم ييبچه ها ،يكرديم يو باهاشون زندگ يشناختيعمر م هيرو كه  ييكسا نكهيا. بده

تمام عمرت ازشون  يكه به اندازه  ييكسا يو همه  يكرد يكه باهاشون درد و دل م يي، دوستا يباهاشون بزرگ شد يكه از بچگ ييراپس

 وونهيد يبرا كه هيكابوس يبكش تيو بعدش كبر يزيبر نيو روشون بنز يتلنبار كن گهيهمد يرو دهيپوس يبا بدنها يرو بخوا يخاطره دار

كه  يبودم كامال رنگ باخته بود و فقط خاطرات خوب دهيكه ازشون د ييهايداشتم و بد اشونيكه از بعض ييها نهيك گهيد.هيكاف يكردن هر آدم

 .......و ژان پل بود كه تونسته بود منو سرپا نگه داره ميمر يوسط فقط صحبتها و آروم كردنا نيا. ومديازشون داشتم جلو چشمم م

به حرفش گوش نداده بودم از دستم ناراحت بود، چون اون  نكهينزد، فكر كنم هنوزم به خاطر ا يخونه بهزاد اصال باهام حرف ميبرگشت يوقت

 يمن به حرفاش توجه يول. چقدر برام سخت بود ميكه با هم رفت يبود اون سر ادشي نكهيكارم بود، احتماال به خاطر ا نيمخالف صد در صد ا

كه اونروز  يوحشتناك ريتصاو تونستمينم ياز رو دوشم برداشته شده ول ينيبار سنگ هي كردميخودمو انجام دادم، حاال احساس م كارنكردم و 

 .چشمام دور كنم يباهاشون مواجه شده بودمو از جلو

. كردم دايكه پ هيدوست نيبهتر نيا ميتو كل زندگ كردميبرقرار كنم احساس م يخوب يليخ يرابطه  ميدو روز تونسته بودم با مر يكي نيهم يتو

به ژان پل گفته بودم  ميمر يطبق خواسته .كرديم تمياذ يبدن بدجور كين ليو تحو مزيموضوع كه قراره فردا با ژان پل بره فرانسه تا ج نيو ا

به خودش سخت  اديب بود كه اگه آدم زبرام جال يليموضوع خ نيا.بود رفتهيباز پذ يو ژان پل هم با رو هيبه اون از چه نوع ميمر يعالقه  هك

به خودم  گرانيشدن د كيكه من از نزد ياون ترس دميديم كردميم سهيمقا ميخودمو با مر يوقت. رنيگيروابط چقدر راحت شكل م رهينگ

و  ديديخودش م يژان پل رو ناج ميمر نكهيعشق ربط داد و هم به ا يبه معجزه  شديهم م نوياصال نداره، كه ا ميدارم مر لفخصوصا جنس مخا

گذار باشه و مرتبه ش تو قلب آدم  ريتاث تونهيچقدر م گهينفر د هيحضور  يعالم بدون نيدرها به روت بسته بشه و خودتو تنهاتر يكه همه  يوقت

 .بود يزيچ نيهمچ هيال به بهزاد هم احتما ميبود و وابستگ دهيآرش تو قلب من به اوج خودش رس يكه مرتبه  مونطوره رهيچقدر باال م

عنوان حاضر نبودم ازش جدا بشم و بهزاد كه  چيو بغل كردم و به ه ميمر هيو ژان پل به سمت فرودگاه حركت كنن با گر ميقرار بود مر يوقت

 . خودش بلند شده بود به زور منو ازش جدا كرد ياز جا شديم يروز هيحاال 

 شميم رهينقطه خ هياراده به  يب....... سراغم ومديو خلوت شدن خونه دوباره همون كابوسا م ميبا رفتن مر.هم من مونده بودم و بهزاد و آرش باز

ه ي. بود دهيفا يمنو از فكر اون روز دور كنه ب كرديم يو سع كرديو هر چقدر بهزاد باهام صحبت م رفتنيچشمم رژه م ياز جلو رايو اون تصو

و زل زده به من ، قاشقشو ازش گرفتم و پرش كردم و  خورهيمتوجه شدم كه آرش غذاشو نم ميخوريو ناهار م مينشسته بود زيوز كه سر مر

 :همونجور كه قاشق دستم بود با تعجب به بهزاد نگاه كردمو گفتم رون،يبلند شد و رفت ب يقاشقو پس زد و از رو صندل يگرفتم سمت دهنش ول
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 كرد؟ ينجوريچرا ا _

 :شد رهيابروهاشو داد باال و با پوزخند بهم خ بهزاد

 ؟يدونيتو نم يبگ يخوايم _

 :گفتم  يبلند بايتقر يبه هم ، قاشق و پرت كردم تو بشقاب و با صدا ختيكار آرش و لحن بهزاد اعصابم ر از

 .دييخواهش كنم شما بفرما شهيم....... نه _

 :ديكش قينفس عم هيبغلش و  ريداد و دستاشو زد ز هيتك شيو چنگالش و رها كرد تو بشقاب ، به صندل قاشق

اشتهاشو از دست بده و  دميبهش حق م يگرفت شيچند وقت پ نيكه تو ا يرفتار نيبا ا......يدونيبهت وابسته ست خودتم م يليآرش خ _

 نيكه خانواده شو تو ا نيا........نداشته دهيتوجه بشه فا يم سرگرمش كنم تا به رفتار تو بكرد يمدت هر چقدر سع نيمنم تو ا.......افسرده بشه

 .........يكنيتوجه نم انتيتوام كه قربونت برم اصال به اطراف......اونا كرده نيگزياون تو رو جا يسخته ول يليبده براش خ دستسن از 

 :ادامه داد شديبلند م زياز پشت م كهيدر حال و

 يايكن به خودت ب يحداقل به خاطر آرش سع _

خودم بكنم؟ مگه اون چند سالشه؟ بهزاد راست  يروح يدغدغه ها ياونو قاط ديآرش، چرا با چارهيب. به بشقابم موندم رهيهمونجور خ قهيدق چند

 نينشسته بود و داشت با ماش نيزم رو. و جمع كردم و رفتم طرف اتاق آرش زيم. ومدميبود به خودم م يبه خاطر آرش هر جور ديبا گفتيم

ازش گرفتم تا بهم نگاه كنه و با  نشويماش. ادامه داد شينگام كرد و به باز يسرسر.نيرفتم كنارش نشستم رو زم كرد،يم يباز شيزاسباب با

 :لبخند بهش گفتم 

 ؟يبا من قهر _

 .نگاه كرد و سرشو به عالمت نه تكون داد نوييپا

 م؟يبا هم ژله درست كن يخوايم........... گهيد ديتنگ شده،ببخش ميمر يروزا دلم برا نيمن ا.......... خواميمعذرت م زميعز _

 :طرف خودم و با خنده بغلش كردم و بوسش كردم دمشيكش نيرو زم دميكشيهمونجور كه دراز م.تكون داد دييتا يآورد باال و به نشانه  سرشو

 زبونتو موش خورده ؟ نميبب _

 :ش بلند شده بود  خنده يصدا

 .جون ولم كن خفه شدم انايك _

 .تا ولت كنم يده تا بوس بد ديبا شهينه نم _

 ......تو يكيمن  يكي يباشه ول _

 .باشه قبول......؟يذاريحاال واسه من شرط م يوجب مين _

داشت  بايبهزاد كه تو حال نشسته بود تقر مياشپزخونه تا ژله درست كن ميبعدش با خنده رفت.ميشمرديم ييو دو تا ميديبوسيرو م گهيهمد و

احساس .ارميآرش و به دست ب كيتونسته بودم دل كوچ يراحت نيبه هم.رو به راه كنم ويسرعت تونسته بودم همه چ نيكه به ا ومديشاخش در م

قع خنده و شاد كردن دل موا يتازه كشف كرده بودم در بعض كنهيآدمو سبك م هيگر كردميفكر م شهيسبك شدم، هم يليخ دممخو كردميم
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 .شترهياثرش از اونم ب گهيد يكي

 تونستمينم گهيتو خواب د يول كردميفكر م ييو كمتر به اون روز كذا اميتونسته بودم با خودم كنار ب بايو من تقر گذشتيپشت سر هم م روزها

زودتر برگرده و اونم  خواستميداشتم و ازش م يتماس تلفن ميبار با مر هيهر چند وقت . دميديهر شب كابوس م بايرو كنترل كنم و تقر يزيچ

رو سر ژان پل و اونا همش در حال پروازن و هر  ختهيعالمه كار ر هي كين يمن ول شيكه هر چه زودتر برگرده پ شهيقلب يآرزو نيا گفتيم

 .رانيا گردنيكاراشون تموم بشه برم نكهيبه محض ا يكشورن ول هيتو  يروز

دادم و داخل و نگاه  هيخوابوندم رفتم سمت اتاقم تا بخوابم كه متوجه شدم در اتاق بهزاد بازه و چراغش روشنه رفتم به در تك شب آرش و كه هي

 .و زد باال و زخمشو نگاه كرد رهنشيلحظه پ هيبود،  نييداده بود به زانوش و سرش پا هيكردم، بهزاد رو تختش نشسته بود و آرنجشو تك

 ؟يشو باز كن هيبخ يخوايم يك...........زخمت چطوره؟ _

 :كه بهم نگاه كرد گفت  يكم هي. سرعت سرشو آورد باال و بهم نگاه كرد انگار تازه متوجه حضورم شده بود با

 .توالته زيتو كشو م يچيق........بازش كن  ايب _

 :كردم و گفتم  دايرو پ يچيق

 .كنم لشياستر رميم _

 :گفت  رونيبرم ب نكهيقبل از ا يول

 .كنميم لشيخودم استر نجايا ايب خوادينم _

رو ازش گرفتم  يچيق. ومدينم ادمي يزيچ يول دمشيد دنيكش گاريدر حال س يك ارميب اديكردم ب يبرداشت، سع يپاتخت زيم يفندكشو از رو و

 .و مشغول شدم 

 ......واشي.......اوف  _

 :پوزخند زدم هيشدم و  رهيتعجب بهش خ با

 ؟يخوريمشروب م دونستمينم _

 :نگاهم كرد و گفت  يحالت خاص هي با

 ........خورميمعموال نم _

 :ادامه داد  يآرومتر يانداخت و با صدا نييسرشو پا و

 نترس........ ستميمست ن _

 :كردم و گفتم  يعصب يخنده  هي

وضع  نيبا ا......... ؟يمشروب بخور يتونيچطور م.........ميكنيم يخونه با هم زندگ هيتو  ميبهزاد ما دار........ديشما بگ يهر چ. ترسميچشم نم _

 بهت اعتماد كنم؟ ديبا يمن چطور

 .دميترس يبهم نگاه كرد كه بد جور يجور هيباال آورد و  سرشو

 .ميكن يخواهر برادر با هم زندگ هيمثل  ميتونيكه ما نم يديخوبه پس خودتم فهم _
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 : دميشدم و با لكنت پرس رهيبهت بهش خ با

 ه؟يمنظورت چ.........من _

به  يليحالم و خ نيو ا داديالكل م يدهنش بو.دو تا دستش گرفت و لباشو فشار داد رو لبام نياز چشمام سر داد رو لبام و سرمو ب بشويعج نگاه

 :گفت  يبلند بايتقر يكنم ازش جدا بشم خودش جدا شد و زل زد تو چشام و با صدا يكه سع نيقبل از ا زديهم م

 ؟يفهميادامه بدم، م ينجوريا گهيد تونميمن نم.......... نهيمنظورم ا _

 :فرود اومدن دادم  يو گذاشتم رو لبام و به اشكام اجازه  دستم

 .ميريم نجايفردا از ا نيمن و آرش هم.........فهمميآره م _

 :بلند داد زدم  يصدا وبا

 .........يبه من دست بزن يحق ندار گهيتو هم د _

 :زل زد تو چشام  تيكه خواستم بلند شم بازومو گرفت و منو محكم نشوند سر جام و با عصبان نيهم

 ........يريجا نم چيتو ه..........نگفتم  نويمن ا _

 .........يريجلومو بگ يتونيتو هم نم....... رمياالن م نيهم......... رميم _

 :گوشم گفت  ريگرفت تو بغلش و ز منو

 تونم؟يگفته نم يك _

 :ش  نهيبه س دميكوب يخودمو از آغوشش جدا كنم با مشت م خواستميو م كردميم هيكه گر همونجور

 ........يكنيم كاريچ يدار يفهمينم ،يبهزاد تو االن مست........ ولم كن  _

 ........ستميبهت كه گفتم مست ن _

 :ادامه داد كرديپشتم و نوازش م كهيدر حال. زدنيمست شل و ول تر حرف م يآدما گفتيم راست

 ......ميمثل ژان پل و مر.......... ميبا هم باش خواميم _

 :بلند شدم و گفتم  يفور.ازم جدا شد اديبا فر. ولم كنه شونه شو گاز گرفتم نكهيا يبرا

 نميو بب ختتير خوامينم گهيد.........يبكن يبخوا ياركه هر ك ستميآشغال ن يمن از اون دخترا.........خفه شو _

 : بشيو هم انداخت تو ج دشيزودتر از من خودشو به در رسوند و قفلش كرد و كل يرفتم به سمت در ول و

 .......يآشغال يمن نگفتم تو از اون دخترا _

 :هوا  دميمتر پر هيزد كه  يداد هي و

 گفتم؟؟؟ _

 :ادامه داد يبا لحن آرومتر. تكون دادم نيبه طرف يدهنمو قورت دادم و سرمو به عالمت نف آب

 .......كه با ژان پله؟ هيدختر خراب ميمگه مر _

 :گفتم  هيتكون دادم و با گر نيشد و سرمو به طرف ياشكام جار دوباره
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 ........يازم سوءاستفاده كن يخوايتو م يول..............با هم ازدواج كنن خوانيرو دوست دارن و م گهياونا همد.......كننياونا فرق م _

 .......خوب منم _

 :وسط حرفش و داد زدم  دميپر

 يكن يمنو مجبور به كار يتونيولم كن، تو نم.........نكن سهيمقا ميمنو با مر نقدريا خوام،يمن نم.......خواستيخودش م ميمر............خوامينم _

 خواميكه خودم نم يوقت

 يليطرز نگاهش خ نباريپشت گردنش و به سقف نگاه كرد چند لحظه به همون حالت موند و دوباره برگشت طرف من، ا ديدستشو كش يكالفگ با

 دهيبا لحن آروم و رنج. نگاهش چشماشو ده برابر جذاب تر از قبل كرده بود ي،غم تو دميديو غم رو به طور واضح تو چشاش م كرد،رنجيفرق م

 :گفت يا

 ........كنميخواهش م انايك _

بود با  ستادهيكه وا يينگفتم، همونجا يچيو ه نييسرمو انداختم پا كرديالتماسم م ينجوريسختش بود كه داشت ا يليبراش سوخت،حتما خ دلم

 :ادامه داد يگرفته ا يصدا

 .ازت سوءاستفاده كنم خواميبه خدا من نم..........منو درك كن طيشرا كنميخواهش م _

كه خودم  ييبا صدا. التماس كنه يبه كس ينجوريبهزاد ا شديبودم باورم نم دهيخودم نشن ياگه با گوشا.لحنش قرار گرفتم ريشدت تحت تاث به

 :گفتم دميشنيم يهم به سخت

 ؟يكنمنو درك  طيتو هم شرا شهيم يچ _

رفت سمت در .و جذابش خلع سالح بشم نيتوسط نگاه غمگ دميترسياما جرات نداشتم سرمو ببرم باال، م كردمينگاهشو رو خودم حس م ينيسنگ

ازهمون  كردميشدم اما احساس م رهيو قفل و باز كرد و خودش رفت سمت پنجره،حاال كه پشتش به من بود با جرات سرمو گرفتم باال و بهش خ

با سرعت از اونجا خارج  فتهيب يا گهياتفاق د ايبشه  ياشكام دوباره جار نكهي، قبل از ا سوزونهيسوزش داره تا عمق وجودم و م پرطرف هم نگاه 

 .كردم هيگر تونستميشدم و خودمو به اتاقم رسوندم، درو از داخل قفل كردم و خودموانداختم رو تخت و تا م

به خاطر قفل بودن  يدر و باز كنه ول خواستيم يكس. شدم رهيبا وحشت نشستم رو تخت و به در خ. دميدر از جا پر ي رهيدستگ يبا صدا صبح

 .شديدر موفق نم

 چرا در قفله؟ انايك _

 :رفتم در و براش باز كردم . لبخند رو لبم نشست هيو  دميكش قينفس عم هيآرش  يصدا دنيشن با

 .گشنمه يليمن خ.......سالم _

 .اميتا من ب نييتو برو پا دم،يبهت صبحونه م اميالن ما _

مشروب افتاده بود،  يخال ي شهيش هيپاش  يجلو زيم يبود و رو دهيكاناپه خواب هي يبهزاد رو.نييو شستم ولباس عوض كردم و رفتم پا صورتم

و قسمت . فرق داشت نيبا ا يليخ شناختميكه من م ينشناخته بودم،بهزاد ينجوريچون من بهزاد و ا نمشيبب ينجوريسخت بود كه ا يليبرام خ

از خودم  ديطور نبود و من مقصر نبودم ،من با نيدر واقع ا كهيدر حال دونستميوضعش مقصر م نيتو ا ييجورا هيبود كه خودمو  نيا هيبد قض
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 يچ گرفتيكه در درونم نسبت به بهزاد داشت شكل م يحس نيا دونستمينم يول كرد،يكار و م نيمن بود هم هم يجا يهر كس كردم،يدفاع م

خودش هر وقت خسته شد ولم كنه و بره  يو بهش وابسته بشم ول اديكنه من ازش خوشم ب ياز نقشه هاش بود كه كار يكيهم  نيبود،احتماال ا

 .نهيهدفش هم قايدنبال كار خودش،آره دق

 

 يآرش و توش جا دادم،لزوم ليو وسا ايكردم و لباسا و اسباب باز دايپ كيچمدون كوچ هياز تو اتاق بهزاد .آرش و دادم يسرو صدا صبحانه  يب

 .داشتم گهيد يزايلباس و چ يكاف يبردارم چون تو خونمون به اندازه  يزيخودم چ ينداشت برا

و مامان  هيخونه خال نكهياز ا يخونه، ناراحت رميبعد از مدتها م نكهيذوق از ا........همزمان چند تا حس متفاوت داشتم رفتمياز اونجا م نكهيا از

 وپشت  يترس از ب ديشا داد،يبهزاد بهم دست م شيكه به علت رفتن از پ يبذارم ، حس ياسمشو چ دونمينم قايكه دق يا گهيحس د هيو  ستين

كه گرفته بودم  يميتصم يه و منو توم تكون بخور نهيس يقفسه  يتو يزيچ هي شديهم باعث م نيواحتماال هم....... پناه شدن و تنها شدن 

 يخواهر برادر با هم زندگ هيمثل  ميتونيبهم گفته بود كه نم شبينبود چون بهزاد بطور واضح د مميبرگشتن از تصم يبرا ييمتزلزل كنه ، اما جا

 .مينك

و  ميمر شيپ ميريم مينشه، به دروغ بهش گفته بودم دار داريتا بهزاد ب رونيسر و صدا بره ب يحرف نزنه و ب نييپا ميريم يآرش خواستم وقت از

نتونستم از نگاه آخر  گهيد يكردم ول تيهدا رونيدر هال و باز كردم و آرش و به ب. اديشد خودش م داريچون بهزاد االن خسته ست هر وقت ب

روشنش رو صورتش  يبود و موها دهيبچه خواب هيثل آروم م يلياز كنارش بگذرم ، خ ينبود كه به راحت ميگذرا تو زندگ مينس هي ذرم،بهزادبگ

و به آرش گفتم بره  رونيچمدونو گذاشتم ب ن،ييپا ديقطره اشك مزاحم از چشمام چك هيلبخند نشست رو لبم و  هياراده  يپخش شده بود، ب

به  صدايب نطوريرفته بود و هم ادميرفتم طرف بهزاد ، كنارش زانو زدم و به صورت قشنگش زل زدم، گذشت زمان و . اميمن ب ات نيسمت ماش

تعلل مسخره  نيهول شده بودم ، به خاطر ا يكنه، حساب ريباعث شد چشماشو باز كنه و نگاهمو غافلگ نيشده بودم و هم رهيصورتش خ ياجزا

 :گفت  يد شد و با حالت خواب آلودجاش بلن زبه خودم لعنت فرستادم،ا

 .............كنه؟يچقدر سرم درد م...........ساعت چنده؟.........سالم _

بعد از چند لحظه دستشو آورد سمت صورتم و موهامو .دفعه ساكت شد و نگاهمون تو هم قفل شد هياومد چون  ادشي شبويد يتازه اتفاقا انگار

 :گفت  يطونيحال ش نياد و با لحن مهربون و در عد لميلبخند قشنگ تحو هي. كنار زد

 ..........خورمتايم.........نگام نكن ينجوريا _

 : دميكنه،نگاهمو دزد ميمنو وادار به تسل خواديپس هنوزم م........نطوريا پس

 ............ برو صورتتو بشور _

 ميتسل تايو نها يبكن يمخالفت يتونيبود كه تو نم نيزل زد تو چشمام، منظورش ا يجد يليو خ ديسرشو آورد جلو و گونه مو محكم بوس آروم

 يشيم

 ..........زميعز شورميم رمياالن م _

كه  يحال نيكه افتضاح بود با ا ميرانندگ. رسوندم نيمعطل نكردم و با دو خودمو به ماش گهيد ،يياز جاش بلند شد و رفت سمت دستشو عيسر
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نبودم كه به  يطياصال تو شرا يو ازم خواست آرومتر برم ول ديكش غيآرش چند بار ج چارهيرفته بودم بدتر هم شده بود، بكه گ يداشتم و سرعت

خاموشش كردم ، اگه نگران قطع شدن  يشروع كرد به زنگ خوردن،بهزاد بود، فور لميكه گذشت موبا يا قهيش توجه كنم، ده دق هخواست

 .....داشتميجا ورم هياز  گهيد يكيو  نداختمشيم نبودم قطعا دور ميارتباطم با مر

كرده  يبهزاد و پاكساز يحماقت محض بود چون ما فقط اطراف خونه  هيخودمون تازه متوجه شدم كه اومدنم به خونه  يبه خونه  دميرس يوقت

 يممكن ريافتضاح كار غ ياون هوا با اون بوها يبود و تنفس تو هيدر حال تجز يمن پر از جسدها يخونه  كينزد يو كوچه ها ابونايو خ ميبود

 عيبرم سر خاك مامان برگردم، از آرش خواستم همونجا بمونه تا من سر نكهيبدون ا تونستميهمه راهو اومده بودم نم نيحاال كه ا يبود، ول

تاجم و اگه االن زنده بود چه كارها كه گردم و بهش گفتم كه چقدر دوستش دارم و بهش مح هيگر تونستميبرگردم، رفتم سر خاك مامان و تا م

 اطينبود،حالت تهوع بهم دست داده بود، بلند شدم و نگاهم و دور تا دور ح زيجا نياز ا شتريموندن اونجا ب گهيد.............كردميبراش نم

كه  يدم،ترسيترسيتوش بزرگ شده بودم م يكه از بچگ يرو احساس كردم،از خونه ا يبيترس عج هيارواح شده بود ،  يچرخوندم ، مثل خونه 

 ايپسر مجرد  هيخاص خودش و داشت مثال ترس از تنها بودن با  يترسا هياونجا  ديوقت بهش دچار نشده بودم،شا چيبهزاد ه يخونه  يتو

كه  يميبزرگ و قد يخونه  هيترس از تنها شدن تو  يعنيترس  نياونجا بزرگتر يول.........زايجور چ نيسوزوندن آدما و ا يادآوريترس از 

 . و نداشتم زننيارواح دارن تو كوچه هاش قدم م

راه  يتو كردم،يم دايمناسب پ يخونه  هيبهزاد اونجا بود و  يكه خونه  يبه همون محله ا گشتميبرم ديرسوندم ، با نيسرعت خودمو به ماش با

 هو من هم ب افتادياتفاق ن نيخوشبختانه ا يمواجه بشم ول رونيكردن من از خونه زده ب دايپ يكه با بهزاد كه مطمئنا برا دميترسيم نيهمش از ا

نگه داشتم و با آرش  ميكرد شيبود با بهزاد پاكساز ادميكه  يياز خونه ها يكيو كنار  نيتعفن كمتر شده ماش ياحساس كردم بو نكهيمحض ا

حال رفتم به سمت ساختمون وبعد  نيبا ا يرو داشتم كه رفته دزد يحس كس اط،يل حهم بردم داخ نويخونه باغ بزرگ بود ،ماش هيداخل،  ميرفت

به خودم زحمت ندادم تو  ي، حت ميكن هيته ييتا مواد غذا رونيب ميگرفتم با آرش بر مياوضاع خونه رو سر و سامون دادم تصم يكم هين كه ياز ا

خونه، بعد از خوردن ناهار  ميو برگشت ميكارا رو انجام داد عيازش بخورم،سر ومديهم بود من دلم نم يزيآشپزخونه شو نگاه كنم چون اگه چ

 ديو روشن كردم به ام لميبخوابم موبا نكهياز ا م،قبليدياز اتاقا خواب يكيتخت تو  هيكردم ، شب با هم رو  يبا آرش باز ياز ترس كل ارفر يبرا

زنگ  گهيخاموشه تا د ميداشتم كه باهاش حرف بزنم بعالوه حتما بهزاد تا االن متقاعد شده كه گوش اجياحت يليزنگ بزنه چون خ ميمر نكهيا

 ........نزنه

 :و جواب دادم رونيب دميياز اتاق دو يزنگ زد، با خوشحال مينگذشته بود كه مر مياز روشن كردن گوش قهيچند دق هنوز

 .......الو _

 :تو سرم هوار شد ميمر يعصبان يصدا

 م؟يكه ممكنه ما نگرانت بش يفكرشو كرد چيه.......؟يو خاموش كرد لتيچرا موبا......الو و مرض  _

 .شارژش تموم شده بود..........ديببخش _

 ...........يكدوم خراب شده ا يرفت ستيو معلوم ن يقهر كرد گهيبهزاد كه م...........؟يآورد ريبچه گ _

 كرد،يم تياحساساتمو اذ يبدجور نيو ا زديكم آرومم كنه اما اون فقط سرم داد م هيباهام حرف بزنه و  يبا مهربون ميداشتم االن مر انتظار
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 :گفتم  يا دهيو با لحن رنج دنياشكام شروع كردن به بار

 ؟يتو طرف اون نميبب _

 :كه ازش انتظار داشتم جواب داد يو با همون لحن مهربون نيياورد پا صداشو

و از صبح تا حاال  يرفت يكه گذاشت دونميافتاده فقط م يشما چه اتفاق نيب دونمينم يمن حت.........من فقط نگرانت شده بودم.........معلومه كه نه _

 شده؟ يچ يبه من بگ يخواينم.ميزنيدست و پا م يتو نگران ميما دار

 :گرفت يشتريم شدت ب هيگر

 ؟يايم يتو ك....... ترسميم يليخ........ تنهام يليمن خ ميمر _

 شده؟ يچ يبگ يخواينم _

 ........شده ييبهزاد بمونم چون هوا شيپ تونمينم گهيد _

 .........ستين يآدم نيشده؟ بهزاد همچ ييكه هوا هيمنظورت چ........؟يچ _

 :زدم داد

 ............ميته باشهست چون ازم خواسته با هم رابطه داش يآدم نيفعال كه همچ........ست؟ين يآدم نيهمچ يدونيتو از كجا م _

كردم مطمئنم  دايكه از بهزاد پ يبا شناخت..........بهش بگو نه يخوايخوب اگه تو نم..........كرده يحتما اون ازت خواستگار........انايآروم باش ك _

 ..........دهيتو رو تحت فشار قرار نم

 ..........ستينظر من اصال براش مهم ن...........چون كامال غلطه........؟يكرد دايروش پ يشناخت و چه جور نيا يبگ شهيم ديببخش _

 .......انايك يبراش مهم يليتو خ..........  يكنياشتباه م _

 ........مثل روز روشنه كه اون رو من نظر بد داره كهيدر حال يكنياز اون دفاع م يهمش دار.........؟يگفتم طرف اون يديد _

 هي ياگه حت............به نفعته گميكه م يزيو هر چ كنميهم كه م يو مطمئن باش هر كار..........كامال طرف توام.......ستمين نمن اصال طرف او _

 .........كنميدرصد هم احتمال بدم كه برات بده اصال دهنمو باز نم

 ........دارم اجيبهت احت يليخ ؟منيايم يتو ك........ميدرموردش حرف نزن گهيد ايب.......اليخيب........... ميخب مر يليخ _

تو االن  يراست........خسته شدم تيوضع نيخودم هم از ا.........ميكنم كه هر چه زودتر برگرد يم يبتونم ژان پل و راض نكهيبه محض ا _

 .........اونجا امياومدم ب يآدرستو بده تا وقت........؟ييكجا

 نكهياز ا ريالبته به غ گذشتيبهش خوش م يليخوب بود و خ زيظاهرا همه چ دم،يبا ژان پل ازش پرس شيو بهش دادم و در مورد زندگ آدرس

رو بلد  گهيكس و نداشت كه باهاش حرف بزنه چون اون و ژان پل هنوز زبان همد چيه نكهيا گهيو د گذروندنيم مايوقتشونو تو هواپ شتريب

 .كنهيازشون دوا نم يچندان درد يگرفتن ول اديكلمات ساده رو هر دو  يبعض گفتيم ميمر زدن،البتهيزبان عشق با هم حرف م انبودن و فقط ب

كه تو سرم تلنبار شده بود  يسواالت يكردم بخوابم ول يكم راحت شدم،دوباره برگشتم تو تخت و سع هي كردمياحساس م مياز صحبت با مر بعد

 نيداشتم هم هم يعاد يزندگ هيبكنم ، قبال كه  ديبا كاريچ يزندگ نيبا ا ه؟يچ فميكه تكل دميپرسياز خودم م اد،همشدياجازه رو بهم نم نيا

بكنم كه االن امكان انجامشو  تونستميكارها م يلياون موقع خ ومد،منيمسخره م يليدر حال حاضر اون افكار به نظرم خ يرو داشتم ول تسواال
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 كردميم يو كار كردميدر خالف جهتش حركت م شهيهم يلذت ببرم ول ميبود كه از زندگ نيبكنم ا تونستميكه اونموقع م يكار نيندارم، كمتر

 نهاياز بدتر تونستميم كهيدر حال اميكنار ب طميبا شرا كردمينم يوقت سع چيبودم، ه يناراض ياز همه چ شهيبهم سخت تر بگذره،هم يكه زندگ

 دميفهميحاال م كردم،يم ريشكل ممكن تعب نيو تمام اتفاقات دور و برم و به بدتر كردميكار و م نيبرعكس ا شهيهم بايرو بسازم،تقر نهايبهتر

افكار باعث  نيمن بسته، ا يپر بوده و چشم ها وانياونموقع ل نكهياز ا غيدر دميديو م وانيل يخال ي مهين شهي، من هم يچ يعني وانيپر ل ي مهين

 يانصاف يكه من داشتم واقعا ب يو امكانات طياون هم با شرا يحقمه ، چون ناشكر ارهيخدا به سرم ب يبرسم كه هر چ جهينت نيكم كم به ا شديم

درك كنم كه چرا  تونستمياالن اصال نم نكهيبوده و جالب ا يخودم به زندگ ديبرگرفته از تفكرات و د ومديكه من به نظرم م يبوده، تمام مشكالت

 .دونهياز دست نده قدرشو نم ويزيچ هيكه آدم تا  كردميجمله رو با تمام وجودم درك م نيا يمعن ومده،حااليرم مشكالت مبه نظ زايقبال اون چ

شده بود و  خيبود، مو به تنم س كيبه پنجره نگاه كردم،هوا كامال تار دم،ياز خواب پر اطياز داخل ح ييصدا دنيساعت چند بود كه با شن دونمينم

 ................از جام تكون بخورم تونستمياز ترس نم

 ادميمن كه ........... از كجا معلوم گربه ها نمرده باشن؟ يول............ بوده يزيچ يكردم خونسرد باشم،احتماال گربه ا يرو كنار زدم و سع پتو

حواسم جمع بشه سرمو با شدت به  نكهيا يو برا چشمامو بستم.........  يگربه ا يباشم و نه جنازه  دهيد يچند روز نه گربه ا نيتو ا ومدينم

 :تكون دادم نيطرف

 شم؟يم وونهينكنه دارم د.........؟ تيموقع نيتو ا هيچرت و پرت چ يفكرا نيا.........ايخدا _

 قينفس عم هي دم،يند يمشكوك زيچشم چرخوندم چ يهر چ يو نگاه كنم ، ول اطيرفتم طرف پنجره تا داخل ح رفتيكه ازم انتظار نم يشجاعت با

 : دميكش

 ........مدت اصال متوجه شون نشده بودم نيچرا تو ا بهيفكر كنم گربه ها هنوز منقرض نشده باشن، عج........خوب _

رم باشه كه دنبال گربه ها بگردم،تشنه م شده بود ، از اتاق خارج شدم تا ب نيا كنميكه م يكار نيگرفتم فردا صبح اول ميپوزخند زدم و تصم هي

 هي گهيكه د تيوضع نيا يتو دميترسيو سكوت م يكياز تار شهيكردم به اطرافم نگاه نكنم ، هم يم يرفتن از پله ها سع نييآشپزخونه، موقع پا

تا صبح بخوابم،  تونستمينم ينطوريعطش داشتم و ا يليخ يآب بشم و برگردم ول اليخيگرفتم ب مياز ترس اونورتر بود، وسط پله ها تصم يزيچ

باز  خچالويترس وجود نداشت، قدمهامو تندتر كردم و خودمو به آشپزخونه رسوندم، در  يبرا ييمن كه در ساختمون و قفل كرده بودم پس جا

و با  ترس نهمهيكه بعد از ا ياونم وقت ستيآب خنك ن يبه خوشمزگ يچياومدن شروع كردم به خوردن آب،ه ابونيكه از ب ييآدما مثلكردم و 

 ينفر از پشت جلو هيببندم كه  خچالويدر  خواستميرو گذاشتم سر جاش و م شهيرو خوردم،ش شهينصف ش باي،تقر يمشقت بدستش آورده باش

 ...............بهم نداد يچ عكس العمليدهنم و گرفت و فرصت ه

 :در گوشم گفت  ييآشنا يكنم صدا يبطور كامل قالب ته هنكيقبل از ا يازم گرفته شده بود،ول يدهنم بود و قدرت هر دفاع يتو قايدق قلبم

 ............ها يدستمو كه ورداشتم داد نزن........منم........ ستين يزيچ _

اشكام  د،بهيكوبيو قلبم با شدت م ديلرز يو برگشتم به طرفش، هنوز تموم تنم م دميكش قينفس عم هيآروم دستشو از رو دهنم برداشت، و

 :شدن دادم و با هق هق داد زدم  يجار ياجازه 

 .........مردميداشتم از ترس م........بهزاد؟ يكنيم يچه غلط نجايتو ا _
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 :بست و جواب داد چشماشو

 ........كرديآرش وحشت م يكردياگه سر و صدا م.........متاسفم _

فرار سكوت و  ي هيمنحرف كردن ذهنش از قض ي، برا پر از ترس يو من با نگاه زيسرزنش آم ي، اون با نگاه ميبه هم موند رهيخ يلحظات

 :شكستم

 ؟يكرد دايرو پ نجايا يچه جور......تو.......تو _

كار  هيشده بودم كه موقع انجام  يبچه ا شم،مثليدارش آب م ينگاه معن ريدارم ز كردميشده بود و من احساس م رهيبا همون نگاه بهم خ هنوز

 :جواب داد يدورگه ا يبد مچشو گرفته باشن، با صدا

 ...........از صبح تا حاال  يدونيم چيه _

موند،دوباره  رهيبه سقف خ يپشت گردنش لحظات ديكشيدستشو م هي كهي، روشو برگردوند و در حال رونيو نفسشو فوت كرد ب ديبر حرفشو

 :و ادامه داد نييسرشو انداخت پا

 .يفرار بكش ينقشه  خواديبهت ندارم، پس نم يكار گهيمن د..........من يخونه  ميگرديفردا برم _

 :خودمو جمع و جور كردم و گفتم ...........بود يخال ينبود، خال يچيتو نگاهش ه نباريا يشد ول رهيدوباره به چشمام خ و

 ...........يكه بخواب كنمياز اتاقا رو برات درست م يكي _

 .........خوابميرو كاناپه م نجايمن هم خواد،ينم _

 كنه،يو داره به سقف نگاه م دهيرو كاناپه دراز كش دميرفتم تو هال د يوقت. رونيمنتظر جواب من باشه نگاهشو گرفت و رفت ب نكهيبدون ا و

 كردميم يمدت كه باهاش زندگ نيسرشو داخلش فرو برد ، تو ا كرديبغلش م كهيپتو و بالش آوردم، بالشو ازم گرفت و درحال هيرفتم براش 

بود،  نيبودم هم دهيكه ازش فهم يزياحتماال تنها چ يد،وليخوابيبامزه م ومد،يبالششو بغل كنه ، خوشم م خوابهيم يعادت داره وقت ودمب دهيفهم

 يآرش، حاال واقعا احساس سبك شيبشناسمش ، پتو رو انداختم روش و برگشتم اتاق پ شترينكرده بودم ب يمن هم سع يبود ول ياون آدم تودار

خصوصا  نجاست،يخوشحال بودم كه االن بهزاد ا يليسر به تنش نباشه خ خواستميكه خودم فرار كرده بودم و تا چند لحظه قبل م نيا ا، ب كردميم

بود غرق بوسه  دهيبا خنده آرش و كه آروم كنارم خواب ياز سرخوش............ شديدوباره مثل قبل م زيهمه چ.بهم نداره يكار گهيكه گفته بود د

 .زود به خواب رفتم يليخ نباريخوابم برده بود ا يكه به سخت شيكرده بودم برعكس چند ساعت پ دايكه پ يبه خاطر آرامش و. كردم

بهش  يزيمن چ نكهيجواب دادم قبل از ا نكهيبهم زنگ زد، به محض ا ميمر ميكه بود نيبهزاد، توماش يخونه  ميكه برگرد ميآماده شد صبح

كه بهش كرده  يدر مقابل اعتماد ميچرا آدرس منو به بهزاد داده و من تازه متوجه شدم كه مر نكهيدادن ا حيبگم خودش شروع كرد به توض

من بوده و قبلش هم از بهزاد قول  ييخاطر كرده كه نگران تنها نيكار و فقط به ا نيكنه كه ا هيتوج خواستي، هر چقدر م ردهك كاريبودم چ

اعتماد كرده بودم و اون اصال  ميمنو متقاعد كنه ، من به مر تونستيموضوع آدرسو بهش داده نم نياز ا نانينكنه و بعد از اطم تيگرفته كه منو اذ

، دوست مورد اعتمادم  كرديرو عوض نم زيچ چيبود ه تميبوجود اومده مورد رضا طيموضوع كه شرا نينكرده بود و ا يمن توجه يبه خواسته 

كردم بدون  يكردم و حرصم و خال داديپشت تلفن داد و ب يكل نكهيببخشمش، بعد از ا ايراحت نيبه ا تونستميمن نم بهم نارو زده بود و

 كردنيكه با سرعت از جلو چشمم عبور م ييصورتم و چرخوندم سمت پنجره و به خونه ها و درختا و مغازه ها. متماس و قطع كرد يخداحافظ
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 :شدن نجات داد بهزاد منو از غرق  يصدا. شدم رهيخ

من بهش ..........اميدر ب يبه من آدرس بده، فقط زنگ زده بود به من بگه تو حالت خوبه تا از نگران خواستينم ميمر.........ينكرد يكار درست _

 ..........اصرار كردم

 ...........كرديكار و م نيا دياون نبا يهر چقدرم كه اصرار كن _

 :لب جواب داد  يگوشه  يچشم به من نگاه كرد و با پوزخند يروبه روش گرفت و از گوشه  ابونياز خ چشمشو

 .........يباهام اومد يمقاومت چي، چون بدون ه يستين يهم ناراض اديكه كرده ز يظاهرا از كار _

 ي جهيروش نت نيچون تجربه ثابت كرده بود كه ا يبزنم لت وپارش كنم ول خواستيدلم م نكهيحرص دادن منو شروع كرده بود، با ا دوباره

 :جواب دادم  ينداره،از روش خودش استفاده كردم ، به خودم مسلط شدم و با خونسرد يمطلوب

 .........كنم يتنها زندگ بيغر بيعج تيوضع نيكه بخوام تو ا ضميمگه من مر ،يبه كارم نداشته باش يو كار يباش يخوب ياگه تو بچه  _

 .رد و بدل نشد نمونيب يحرف چيتا خونه ه گهي، زده بودم به هدف، د شيزد و دوباره حواسشو داد به رانندگ يد عصبپوزخن هي

و  رونيب رفتيم اياوقات  شتريو ب زديكلمه هم با من حرف نم كي يمثل سابق نشده بود ، بهزاد حت زيچ چيه كردميكه من فكر م يزيچ برعكس

لقمه هم  هي يكه حت نيش تو هم بود و نگاهش غمگ افهيق نقدريكه اونموقع هم ا ميديديرو م گهيتو اتاقش بود و ما فقط موقع شام و ناهار همد اي

دوست داشتم  يگاه يبه روش خودم ، حت ي،من بهزاد و دوست داشتم ول نميبب ينجوريبهزاد و ا خواستميرفت،نمينم نييآرامش از گلوم پا اب

كه سرمو روش بذارم تا  خواستميشونه م هيمن فقط .............يا گهيد زيچ ايبشه  ريجوگ خواستميبازم به روش خودم ، چون نم يبغلش كنم ول

كنم و  فاصله مو باهاش حفظ كنم ، دوست داشتم باهاش صحبت دادميم حياون انتظاراتش باال بود پس ترج ي،تا دلم قرص بشه ، ول شمآروم ب

و تحمل كنم مطمئنا  تيوضع نيا تونستمينم گهيهم نداشتم، د نويا دنيجرات پرس يول م؟يكردن قراره به كجا برس يجور زندگ نيبپرسم كه با ا

فرصت دوباره  هي نيا. بگذرونم يهودگيخداست رو به ب ياز سو ژهيو ي هيهد هيكه حاال مطمئن بودم  ميزندگ يبودم كه روزها همن زنده نموند

انتخاب بشم و  نكهيكه ارزش ا كردميثابت م ديمن انتخاب شده بودم و با. شديبار سوم بهم داده نم يقطعا برا دادميبود كه اگه از دستش م

چند  نيكه ا ي، كار كردميمسائل فكر م نيشده بودم به ا رهيبه باغ خ كهياتاقم نشسته بودم و در حال يخواب كنار پنجره  زشب قبل ا هي. داشتم

 كردم،يرو حس م يو آرامش خاص ومديم باتريبه نظرم ز زيو همه چ ديوزيم يزييپا ميتفاوت كه االن باد مال نيوقت كار هر روزم بود ، با ا

 :زمزمه كردم  لب ريچشمام و بستم و ز

كنه بهم  رييبكنم كه اوضاع تغ يكار ديده بهم بگو، اگه من باش ينجوريمنه كه بهزاد ا رياگه تقص..........كنم؟ كاريچ ديبهم بگو با........... ايخدا _

فقط ............خوامينشونه م هيفقط ..............، بهم بگو يدار دونميكه م يدار يهدف بخصوص طيشرا نياگه از به وجود آوردن ا............بگو

نرفته، تا بهم ثابت بشه كه  ادتيو منو  يتا بدونم كه تو هر لحظه با من............نشونه بهم بده تا تو رو كنار خودم احساس كنم هي..............نيهم

 ...............بهم بگو............يقرار داد تيموقع نيهستم كه برات خاص بودن كه منو تو ا يي، بلكه جزو اونا ستميجزو فراموش شده ها ن

رو كه  يزيچ تونستميكردن ، نم دنياراده اشكام شروع به بار يخشكم زده بود و ب دميديچشمم م يكه جلو يزيام و باز كردم ، از چو چشم

 نيباتريچشمم بود ز يكه جلو يزيداده بود ، چ تيباور كنم ، خدا برام نشونه فرستاده بود ، خدا به حرفام گوش كرده بود و بهم اهم دميديم

 ينيتا همشونو بب يچرخونديسرتو م يبودن كه وقت اديز يآسمون پر از ستاره ، ستاره ها به قدر هيبودم ،  دهيكه در تمام عمرم د دبو يزيچ
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آسمون  نيا شهيباورش م ي، ك دهيند يزيچ نيمسلح همچ ريكس تا حاال با چشم غ چيفوق العاده بود، مطمئنم ه........... رفتيم جيسرت گ

از  كتري، نزد كردميخدا رو با تموم وجودم حس م............ينيبب يتونستيو نم شتريسر خودت ب يتا باال شيكه تا چند وقت پ يانرتهران باشه ، ته

 ..............رو كه بهم كرده دارم يخدا برام نشونه فرستاده بود، حاال نوبت من بود كه بهش ثابت كنم ارزش توجه...............يا گهيهر وقت د

 

ورود  ياجازه  نكهيو در زدم ، به محض ا دميكش قينفس عم هيرفتم پشت در اتاق بهزاد  كردم،ياالن شروع م نياز هم ديرو گرفتم، با مميمتص

دست و بالش در حال له شدن بود ، با صدا  ريبالش تو بغلش بود و ز هي شهيبود ، مثل هم دهيداد در و باز كردم و رفتم داخل ، تو تختش خواب

 :بلند رفتم سمت پنجره و بازش كردم  يخنده و با قدمها ريز مزد

 ...........ينيبب نويا ديبا...........نجايا ايبهزاد ب _

 :جواب داد  يتلخ با

 ؟ ويچ _

 : نيرو زم دميطرفش و با سماجت پامو كوب برگشتم

 .........گهيد ايب _

 :همون لحن جواب داد  با

 ............رگردون تا شلوار بپوشم روتو ب............ خوب  يليخ _

 ستاد،يخجالت برگشتم سمت پنجره و صبر كردم تا اومد كنارم وا با

 ؟يبود دهيستاره د نهمهيتا حاال ا.........نيبهزاد آسمون و بب _

 هيدستم و حلقه كردم دور بازوش و سرمو تك ،يمتيبه هر ق اوردم،يشده از دلش در م يهر جور ديرو گرفته بودم با ميمن تصم ينداد، ول يجواب

 :دادم بهش 

 ...........بهزاد تو رو خدا از من ناراحت نباش _

 :گفت  يفيضع يكم تعلل باالخره با صدا هيبگه، بعد از  يزيچ هيكه  كرديپا و اون پا م نيانگار ا يسكوت كرد ول بازم

 ...........بخواب ريبرو تو اتاقت بگ انايك _

 .رمينم يستياز دستم ناراحت ن يتا نگ _

 ............، برو ستمياز دستت ناراحت ن _

 :شدم  رهيكه بازوش تو دستم بود برگشتم و با لبخند بهش خ همونجور

 ........يبخند ديبا...........؟يزنيبچه گول م _

در  يتو عمق نگاهش حس كرد ، برا شديو م مظلومانه بود و رنجش يليدوخت به صورتم و به سكوتش ادامه داد، طرز نگاهش خ نگاهشو

 :شو مرتب كردم  ختهيبه هم ر يآوردنش از اون حالت دستم و بردم سمت موهاش و با لبخند موها

 .............اليخيبهزاد ب _
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 :كرد و صورتش و برگردوند طرف پنجره  يعصب يخنده  هيدفعه  هي گفت،ينم يچيو ه كرديبا بهت به كارام نگاه م نطوريهم

جلو، حالم به هم  اين گنيم يبش كيبهشون نزد يكه خواست نيو هم انيبرات عشوه م توننيكه تا م يياز دخترا............ه؟يچ يدونيم _

 ..........خورهيم

 :حرفا رو بهم زده باشه، ازش فاصله گرفتم  نيا شدينم باورم

همو  ي هيكه سا بهينه مثل دو تا غر ميمثل دو تا دوست باش خواستميمن فقط م..........من برات عشوه اومدم؟............م؟يآدم نيبهزاد من همچ _

 ...............واقعا برات متاسفم يكنيم يفكر نياگه تو در مورد من همچ يول..........زننيم ريبا ت

 :شده ش گفت ديكل يدندونا نيخواستم با سرعت از اتاق خارج بشم كه اون زودتر بازومو گرفت و از ب و

 از جونم؟ يخوايم يچ _

 :در اومد  اشكم

 ............خواميازت نم يچيمن ه..........من؟ _

 انا؟يك يكنيم تمياذ نقدريچرا ا _

 :گرفته بود  يشتريم شدت ب هيگر

 ............بهزاد؟  _

 :گوشم زمزمه كرد ريتو بغلش فشرد و ز منو

 ............؟يكنيم تمياذ نقدريچرا ا _

فشارم  شتريبا دستاش ب يمنو تو بغلش گرفته بود و فقط هر از چند گاه يحركت چيه يكنه و اونم ب يخال ينجوريو ا اشياجازه دادم دق دل بهش

لب  ريز ارمشيبه خودش ب نكهيا يول كردنمو نداشت ، برا اليانگار اصال خ يول ميحالت مونده بود نيبود كه به ا قهيچند دق دونمينم داد،يم

 :كردم  اشصد

 ...............بهزاد ؟ _

تا به حال  د،يلرزيكه بهش دچار شده بودم، سر تا پام م يديو من موندم و حس جد رونيبهم داد و با سرعت از اتاق زد ب گهيفشار محكم د هي

فرصت  هي ديبا يبه رابطه با من مصره ول نقدرينداره ا يا گهيانتخاب د نكهيكه بهزاد به خاطر ا دونستميرو تجربه نكرده بودم ، م يآغوش نيهمچ

رابطه با هم  نياول يبرا ايدن يجا چيتو ه يدختر و پسر چينداشته باشه ، ه جايكه ازم توقع ب كرديقبول م دياونم با يول دادميبه خودم و خودش م

 نويمسائل ندونم حد اقل ا نينه؟ هر چقدر كه در مورد ا ايرو تحمل كنن  گهيهمد توننياصال م ننيتا بب زننيرو محك م گهياول همد خوابن،ينم

زدم ،  يخند عصبلب هيو  نييفكر سرمو انداختم پا نياز خجالت ا........... يجور باحال هي........بود يجور هيآغوشش  ميخودمون ي، ول دونميم

 شيكاش خودش موضوع و پ شه،ياصال روم نم ؟منيچه جور يفردا صبح بهش بگم، ول ديبهتره برم بخوابم ،شا...........اوففففففففف

 ...............بكشه

اگه  نهياومده باشه و هنوز خواب باشه ، از آرش خواستم بره بب ريد شبيد ديحدس زدم شا ومد،ين ميصبحونه هرچقدر منتظر بهزاد موند موقع

شماره شو گرفتم، بعد از چند تا بوق قطع شد،  ي، با سرعت از جام بلند شدم و با دلواپس ستيآرش گفت تو اتاقش ن يصداش بزنه ول دارهيب
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حالش خوبه ، احتماال تو  دونستميكم راحت شد،حداقل م هي لمايكارش خ نيبا ا...........خاموش كرده بود  شويشماره شو گرفتم گوش كهدوباره 

 دونستميخودمم م..............خرهينازش و نم يتا هر وقت دلش بخواد قهر كنه چون كس تونهياگه دوست داره م........لهيهر جور ما.............قهره 

 .كشمينم از ته دل هم كه نباشه سرم بره نازش و يول ستيافكارم از ته دل ن نيا

كه دست زدم  شيشونيحال نداره و صورتش هم قرمز شده،به پ اديمتوجه شدم آرش ز ميديكشيم يبا آرش نقاش ميداشت ياز ظهر وقت بعد

تنش  يتابستون ياما به فكر لباس مناسب براش نبودم و هنوز لباسا شهيهوا داره سرد م دميديم نكهيمن بود، با ا ريتب داره ، همش تقص دميفهم

گرفتم براش سوپ درست كنم ، اما لحظه  ميكرد، تصم كاريچ ديبا دونستميو بردم باال رو تخت خوابوندمش، هول شده بودم نم ردمبود، بغلش ك

قرص بخوره ،  تونستي، چون نم دادميبهش تب بر م ديبا. نداشت ياثر يگذاشتم ول شيشونيرو پ سيخ ي، پارچه  رفتيبه لحظه تبش باالتر م

شده بود  كيوقت بود كه هوا تار يليش كردم، خ هيمجبورش كردم بخوره و خودم پاشو شيكردم و با تمام تلخ لشش كردم و تو آب حپودر

 ونيساعت چنده ، از شدت تب شروع كرده بود به هذ دونستميرفته بود و اصال نم ادميحواسم پرت آرش بود كه گذشت زمان و  نقدرياما من ا

 : دميكش دستاز عرقش  سيخ يهابه مو هيگفتن، با گر

 ..........دميقول م.......... ستين يزيچ.........شهيحالت خوب م..........دلم؟ زيعز.........آرش؟ _

 :فحشش دادم رلبيهنوز خاموش بود ، ز شيبهزاد و گرفتم اما گوش يو شماره  دمشيبوس عيسر

 .........احمق........ي وونهيد _

كه در مورد  ييزايچ ادي سوخت،يمدت آرش تو تب داشت م نيتمام ا يشب گذشته بود و تو 10ساعت از  شد،يساعت نگاه كردم، باورم نم به

لب دعا خوندم، قرص  ريش كردم و ز هيپاشو هيدوباره با گر د،يبودم افتادم و تمام تنم از ترس لرز دهيخطرات تب باال خصوصا واسه بچه ها شن

 : دمياومد از جا پر اطيكه از ح يينبود؟ از صدا يخبر چيپس چرا ه كردياثر م كمكم  ديبا

 ........خدا كنه بهزاد باشه _

بودم كه بهزاد از  ومدهين نييرسوندم، هنوز از پله ها كامل پا نييپا يمو كنترل كنم خودمو به طبقه  هيگر تونستمياصال نم كهيبا سرعت در حال و

 :زدم اديفر هيدر وارد شد،از همونجا با گر

 ........؟يبود يكدوم جهنم _

و ترس از دست دادن آرش توام با هم باعث شده بود  هي، گر دادميبهم امون نداد تا بتونم ادامه بدم و فقط با هق هق دستامو تكون م هيگر يول

 يصداها هيو نه نفسم، فقط  ومدينه صدام در م يبه بهزاد بفهمونم كه حال آرش بده ول كردميم يسع طياون شرا ينتونم نفس بكشم و تو

 :خودش و بهم رسوند يبهزاد با نگران شد،ياز گلوم خارج م ينامفهوم

 ......آروووم................ستين يزيچ........آروم نفس بكش........نفس بكش .......آروووم ......شششش _

گرفته بود،منو نشوند رو مبل و خودش با  يشتريم شدت ب هيو گر كرديم ريو بدتر نفسم گ تونستميرو بكنم اما نم گهيكه م يكار كردميم يسع

 :پاكت برگشت  هيسرعت رفت تو آشپزخونه و چند لحظه بعد با 

 .......ادامه بده.........نيآفر........نفس بكش نيتو ا ايب _

 :بهش گفتم  دهيبر دهيآوردم و بر رونيدهنمو از تو پاكت ب زدمينفس نفس م كهيدر حال يحاليبا ب شدم،يكار كم كم داشتم آروم م نيا با
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 .......برو باال.......رهيميم.....آرش داره .....آرش _

 .........رفت باال  يكيدفعه با سرعت از جاش بلند شد و پله ها رو دو تا  هيشده بود اما  رهيتعجب بهم خ با

 :و تند تند گفت  ستاديمن وا يروبه رو ومد،يم رونيبهزاد داشت با عجله از اتاق ب يرفتم باال ول يكه جا اومد با نگران نفسم

 ...........گردميمن زود برم.........ياريب نييبدنشو پا يهر جور شده دما ديوان و پر از آب كن و ببرش اون تو، با _

دنبال دارو، با سرعت وان و  رفتيدر ساختمون اومد، حتما داشت م يو بعدشم صدا نييبگم چون مثل برق از پله ها رفت پا يزينكردم چ فرصت

بغلش كردم  سوخت،يبود در آوردم ، دستم در اثر تماس با بدنش داشت م دهيبه تنش چسب يسيآرش و كه از شدت خ يپر از آب كردم و لباسا

 ريخودم هم با لباس رفتم داخل وان و سرشو گرفتم تو بغلم و آروم ز رميسرشو راحت باالتر از آب بگ نكهيا يتو وان، برا مشوآروم گذاشت

 :گوشش زمزمه كردم 

 .........رميميوگرنه من م........ديبا.......حالت خوب شه ديتو با _

اول با  دياون حالت د يمنو تو يبرگشت، وقت ومديم كساليكه به نظر من  يكه بهزاد برگرده و باالخره بعد از گذشت مدت كردميم يشمار هيثان

باهاش همراه شدم ،  تيتوش و برش گردوند تو اتاق ، منم با همون وضع ديچيحوله آورد و آرش و پ هي عيبعدش سر يشد ول رهيتعجب بهم خ

 :لباساشو بهش بپوشونم كه ازم گرفت و گفت  خواستميم ارم،يآمپول بهش زد و ازم خواست براش لباس ب هي

 ........خودتو عوض كن  يبرو لباسا _

 :كرد و گفت  يدست شيمخالفت كنم كه پ خواستم

 ............االي..........خوب؟ ..........برو  يش ضيتو هم مر يخواياگه نم _

 :لباسامو عوض كردم و برگشتم اتاق آرش و رو به بهزاد گفتم  عيسر

 بكنم؟ ديبا كارين چم _

 : ديسرم داد كش بايسرشو تكون داد و تقر يكه بهم افتاد با كالفگ نگاهش

 ...........يبكن يكه تو بخوا ستين يكار..........من حواسم به آرش هست...........برو موهاتو خشك كن انايك _

 :بغض بهش نگاه كردم با

 شه؟يحالش خوب م _

 : به آرش نگاه كرد و گفت دوباره

 ........عتايطب..........اد،يب نييتبش پا گهيد قهيتا چند دق ديبا.........دوارميام _

 :تخت نشستم  ي گهيطرف د رفتم

 .........اونوقت تو ؟.........براش بكنم تونستمينم يكار چيمنم ه.........مرديآرش داشت م _

 يبرام نداشت، اتاق و سكوت بد يجواب چيو ظاهرا ه كرديگوشه نگاه م هيشدم ، بهزاد هم ساكت به  رهيبا شماتت تكون دادم و به آرش خ سرمو

 :گرفتم خودم سكوت و بشكنم و جو رو عوض كنم  ميفرا گرفته بود ، تصم

 ...........بدم يشانس هيدارم به خودمون  اليبهزاد من خ _
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 شد ، رهيآورد باال و با استفهام بهم خ سرشو

 ..........؟ينخوا ينامعقول زيازم چ يو اگه قبول كن...........يه اگه تو هنوزم بخواالبت _

 :و شكست  سكوتش

 ه؟يمنظورت چ _

 :تو موهام با خجالت گفتم  بردميدستم و م كهيو از جا بلند شدم و در حال ديدفعه خجالتم به اوج خودش رس هي

نكرده  يتو برو بخواب من حواسم به آرش هست، اگه خدا............ه؟يچرت و پرتا چ نيا طيشرا نيتو ا ستياصال معلوم ن..........بابا يچيه _

 ..........كنميصدات م اميحالش بد شد م

 :شد و اومد طرفم  بلند

 ه؟يمنظورت چ نميروشن بگو بب.........جواب منو بده _

 :شده بودم  هول

 .. ...........ااااااااا..........اومممممممم _

 :داد  لمينادرشو تحو ياز اون لبخند ها يكياسترسم كم بشه  نكهيا يبرا

 ........گهيخوب حرف بزن د.......... ؟يترسيچرا م _

 :جواب دادم يلرزون يو با صدا نييحد ممكن انداختم پا نيتر نييتا پا سرمو

اصال .......؟يالبته اگه تو بخوا.........ميه رو محك بزن گيهمد..........مممامم........نكهيا يبرا...........شنينامزد م......... كه هييمنظورم مثل اونا _

 ........شو تو رو خدا اليخيب

 :خنده ، سرمو گرفتم باال و با تعجب بهش نگاه كردم ، وسط خنده هاش گفت  ريبلند زد ز يصدا با

 ........بشم اليخيكه ب ضميمگه مر............يكشيتو چقدر بامزه خجالت م _

 ...........به خودم لعنت فرستادم يشنهاديپ نيو تو دلم به خاطر همچ ديبهم نگاه كرد كه تمام وجودم لرز يجور و

 

 ؟يتو شام خورد نميبب......اوووومممم _

مونده  رهين نگاه خاص بهم خهم موفق نبودم چون با همو اديمنحرف كردن ذهنش انجام بدم ، انگار ز يبرا تونستميبود كه م يكار نيشتريب نيا

 :بود 

 .........ميبا هم بخور ايهم گشنمه، ب يلياتفاقا خ........نه _

 .دستمو گرفت و منو با خودش به سمت در كشوند و

 ......ممكنه حالش بد بشه........مونميآرش م شيمن پ _

 :توقف به راهش ادامه داد بدون

 ...........شهيحالش بد نم _
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داد و در  هيتك واريمنو به د ميديفقط به شام خوردن ختم بشه،به آشپزخونه كه رس هيقض كردميو همش خدا خدا م ديكوبيشدت مداشت با  قلبم

 :خواستم حواسشو پرت كنم  يبچه گانه ا يشونه هامو گرفته بود رو به روم قرار گرفت ، باز هم با سع كهيحال

 ......... ميبخور كنمياالن گرمش م......... كه برا آرش درست كرده بودم مونده  يسوپ يول.......درست نكردم يزيبرا شام چ _

 :گفت  ديلغزيصورتم م يتك تك اعضا ينگاهش رو كهيچون در حال ديمنو نشن ياصال صدا ظاهرا

 خوب؟......... يتو نامزد من انايك _

 دادم ،تكون  دييسرمو به عالمت تا يجيكنم، با گ دييبود كه حرفشو تا منتظر

 ........ يكن دايپ يتا تو آمادگ كنميمن صبر م _

 .........اوهوم _

 ؟ياوك........كنهينم دايپ يو رو هوا آمادگ ينجوريهم چكسيبدون كه ه نويا زميعز يول _

 :بده  لميلبخند تحو هيحرفشو كامل درك كنم باز هم سرمو تكون دادم ، كه باعث شد حالت صورتش عوض بشه و  يمعن نكهيا بدون

 .........نيآفر _

تمام بدنم  د،يو بعد آروم لبامو بوس ديطرف صورتم قرار داد و انگشت شستش و رو لبم كش هيدستشو  هيمونده بود ،  رهيبه لبهام خ كهيدر حال و

 :شد  رهيلبشو جدا كرد و با سوال به چشمام خ يگر گرفته بود ، بعد از مدت كوتاه

 .........هووووم؟ _

 :تكون دادم  نيو به طرف نييبا خجالت انداختم پا سرمو

 ...........نه _

نه رو درك نكرده چون با لبخند موهامو كنار زد و دوباره لباشو گذاشت رو لبام و محكمتر از قبل شروع كرد به  يكلمه  يمعن ومدينظر م به

بكنه ، هر لحظه شدت  خواديم يخودمو سپرده بودم به دستش كه هر كارفقط .........كرد كاريچ ديبا دونستمي، داغ شده بودم و اصال نم دنميبوس

ش كمرمو  گهيو دست د كرديدستش موهامو نوازش م هيدوست دارم به كارش ادامه بده ، با  كردميو من احساس م شديم شتريهاش ب وسهب

شكل تعادلم و  نيو به ا رميبود دو طرف كمرشو بگ زونياطراف بدنم آو فيكه دوست داشتم با دستام كه بالتكل نيمحكم نگه داشته بود، با ا

لباشو در  داد،يم هيسرم تك يباال واريدستشو به د هي كهيكارو بكنم ، باالخره ولم كرد و در حال نيا شديخجالت روم نم شدتاز  يحفظ كنم ول

فكر خنده  نيكه كردم تا از ا ييچشمش ، با تمام سعتو  رفتيدماغم م خوردميكه اگه تكون م يلبم نگه داشته بود، جور يمتريليم كي يفاصله 

كه از بوسه ها خوشم  نهيرو صورتم نقش بست كه باعث شد بهزاد فكر كنه علتش ا يطور كامل كنترلش كنم و لبخند محو هنتونستم ب رهيم نگ

 هم فكر نكرده بود ،  راهياومده چون اونم لبخند زد، البته پر ب

 ...........خوب حاال نوبت توئه _

 :شدم  رهيتعجب بهش خ با

 .............؟يچ _

 ........... يخودت شروع كن ديبا يبهش عادت كن نكهيا يبرا..........يكشي، چون متوجه شدم كه خجالت م يحاال نوبت توئه كه نامزدتو ببوس _
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 :زدم و با شدت كنارش زدم  يعصب يخنده  هي

 ...........نميبرو بب _

 : بوسهينفر از پشت بغلم كرده و داره گردنم و م هيقابلمه كه متوجه شدم  اتيگاز و روشن كردم و شروع كردم به هم زدن محتو ريز

 ........ها يگذرونياز حدش م يدار...........؟ يبس كن شهيبهزاد م _

 :به گوشم چسبوند  لباشو

 .......يرو هم باهاش قبول كن نايا يهمه  ديبا يم باشنامزد يقبول كرد يتو وقت..........گذرونميمن از حدش نم _

 :اضافه كرد يبا لحن شوخ و

 ..........هينامزد باز ي هياصول اول نايا _

 بود كه خودم به سرم زده بودم ،  يبود ، گل دهيفايباهاش ب بحث

 .......سوپ و بكشم خواميولم كن م شهيحاال اگه م _

 .........به من نگاه كن _

 بود به موهام ، دهيرخوندم و بهش نگاه كردم، صورتش چسبچ سرمو

 .......يببوس ديولت كنم با يخواياگه م _

 ميتصم كيدر  زم،يو به هم بر زيو دعوا همه چ داديبا داد و ب خواستميكنم، نم كاريبودم چ اد،موندهيكوتاه ب يقيطر چيبه ه ديرسينظر نم به

 :بهش گفتم  يناچار ياز رو يناگهان

 .......چشماتو ببند  _

 د،يكوبيم انهيداغ كرده بود و قلبم وحش يگونه هام حساب كردم؟يو م نكاريا ديبا يعنيشدم ،  رهيلبخند جذاب زد و چشماشو بست، به لباش خ هي

حاال  موندم،يم حركتيكه امتحانش كنم، تا االن فقط اون امتحان كرده بود و من ب شدميوسوسه م شتريب موندميم رهيبه لباش خ شتريهر چقدر ب

لبامو ازش  يآروم لبامو رو لباش گذاشتم و مزه ش كردم و به همون آروم....... داره يمرد چه حس هي يلبا دنيبود كه من امتحان كنم بوس وقتش

كنم، آروم  شيهنوز اونقدر عقلمو از دست نداده بودم كه عمل يو بكنم، ول نكاريدوباره اكه دوست داشتم  يجور.........خوب بود.........جدا كردم

 و شروع كنه ،  دنيچشماشو باز كرد و خواست دوباره بوس

 ..........به امون خدا ميوقته آرش و ول كرد يلياالن خ..........بهزاد لطفا ولم كن _

آرش بخورم، آرش تبش قطع شده  شيو مال خودمو ورداشتم كه برم باال پ زيوپشو گذاشتم رو مكرد و دستاشو از دورم برداشت ، س دييسر تا با

 :رفتم به طرفش يبود و چشماشو باز كرده بود، با خوشحال

 ؟يشد داريچرا ب.........حالت خوبه؟ زميعز _

 ........اديخوابم نم _

 ؟يبرات قصه بگم تا بخواب ياخويقربونت برم، م! ..........كرده  يدكتر عجب معجزه ا يآقا _

 :ترس بهم نگاه كرد  با
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 ........ترسميمن از دكتر م.........دكتر؟ _

 :خنده  ريبلند زدم ز يصدا با

 ؟يترسياز بهزاد م نميبب.........دكتر بهزاده زميعز _

 .......ترسمياز دكتر م.......ترسمينه از بهزاد نم _

كه بهزاد دكتره، كنارش دراز  شديباورش نم ديدينم مارستانيو تو ب دي، ظاهرا آرش تا بهزاد و با روپوش سف رميخنده مو بگ يجلو تونستمينم

آرش همچنان مشتاقانه منتظر بود كه ادامه بدم ،حاال  يول برديبود، خودم داشت خوابم م دهيفايب يو براش قصه گفتم تا خوابش ببره ول دميكش

رو هم كه متوجه شدم در باز شد و بهزاد اومد داخل، به محض  رفتيموهامو ببافه و من چشمام داشت م كرديم يرو تخت نشسته بود و سع رشآ

 :بلند گفت  يو صدا تيورود با عصبان

 ؟يش ضيمر يخواينم،ميبلند شو بب..........؟يكنيم كاريچ يدار انايك _

 :د نا نداشتم جوابشو بدم ، اومد كنارم و تكونم دا يشدت خواب آلودگ از

 .......با تواما.......... انايك.......خانوم خانوما پاشو برو سر جات بخواب _

 :غرغر گفتم  با

 ........ولم كن بزار بخوابم _

 :كه با لحن بچه گونه ش گفت  دميآرش و شن يصدا

 بخوابه؟ يذاريچرا نم _

 .......باشه........نه؟ يشيبلند نم...........شهيم ضيبخوابه اونم مر نجاياگه ا........ يشد ضيچون تو مر _

كم جابجا كنم تا  هيبود كه خودمو  نيكه تونستم بكنم ا يخواب بودم كه تنها كار جيشدم كه بدنم از رو تخت بلند شد اما اون قدر گ متوجه

 .......راحت تر تو آغوشش بخوابم

 :تكونش دادم و داد زدم  ياز حرص دودست گاره،يپر از ته س يپاتخت زيو رو م دهيشدم متوجه شدم بهزاد كنارم خواب داريكه از خواب ب صبح

 ......نميپاشو بب _

 ..........هوووووممممممم؟ _

 ها؟........؟يكنيم كاريتو تو تخت من چ............نميپاشو بب االي _

 :ش گفتبسته  يلبا يتو بالشش فرو كرد و از ال شتريچشماشو باز كنه سرشو ب نكهيا بدون

 .......مينامزد كرد شبيما د.........رفته؟ ادتي نكهيمثل ا _

نگفتم ما .......كه نامزدن ييتازه من گفتم مثل اونا..........بگو يحاال تو ه.......رونيب دينامزد از دهنم پر يكلمه  هيمن ..........كردماااااا يچه غلط _

 ..........مينامزد

 ، دينخورد، انگار اصال حرفامو نشن يتكون چيه

 ........واقعا كه.........با تو بودماااا _
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 :بلند ادامه دادم  يبا صدا شدمياز جام بلند م كهيدر حال و

 ............آقا؟ يديفهم............تو تختم بخوابه دميتازه من به نامزدم هم اجازه نم _

 :لب غرغر كرد ريز

 ........تا نخوابه نيبش _

 : دميكش غيج

 ........كنميكه گفتم و م يمن كار...........؟يگيم يچ شنومينم يفكر كرد _

 .......كنمينگات م نميشيمنم م _

 ........رفته؟ ادميآرش و ......يوا يا...............يپتو غرغر كن رياز ز نكهيپاشو رودررو حرفاتو بزن نه ا ياگه مرد _

رفتم  يهم نبود، با دلواپس گهيد يجا چيآرش تو اتاقش نبود، تو هال و آشپزخونه و ه...........رونيو با سرعت از اتاق رفتم ب نيانداختم زم لباسمو

كنه تا  داريبود منو ب ومدهيبود ، چرا مثل هر روز صبح ن بي، عج دهيمنظم تكون م تمير هيلبه استخر نشسته و داره پاهاشو با  دميكه د اطيتو ح

 حونه درست كنم ،براش صب

 شدم؟ ؟نگرانتيكنيم كاريچ نجايتو ا........آرش؟ _

 :، رفتم كنارش نشستم  ومدينگفت، به نظر خوشحال نم يچيبهم نگاه كرد و ه فقط

 زم؟يشده عز يچ _

 :نگاه كرد و با بغض گفت  بهم

 بخوابه؟ شتيتا خودش پ يمن بخواب شينذاشت تو پ شبياون د........بود؟ دهيتو خواب شيچرا بهزاد پ _

تو چه  ستيسر و صدا رفته، تازه معلوم ن يو ب دميبهزاد خواب شيكه من پ دهيكنه و د داريشوكه شده بودم ، حتما صبح آرش اومده كه منو ب يليخ

 :جواب دادم يهولكخفه كنم ، هول  شيفكر يب نياز كجا معلوم بهزاد بغلم نكرده باشه، دوست داشتم بهزاد و به خاطر ا م،يبود يطيشرا

تو  شيكه پ خواستيبهزاد م ني، برا هم گرفتميم يضيازت مر دميخوابيم شتياگه من پ ،يشده بود ضيمر يليخ شبيتو د........زمينه عز _

 ..........نخوابم

 بود؟ دهيتو خواب شيپس چرا خودش پ _

 ساله مونده بودم ، 6-5 يبچه  هيبدم، تو جواب دادن به  يبودم جوابشو چ مونده

 يلباسا يبرات كل ميبر ديتازه بعدش هم با......ست؟يتو گشنه ت ن............گشنمه يليخ م؟منيصبحونه درست كن ميبر زميعز........اوممم _

 ست؟يتو االن سردت ن.........هوا چقدر سرد شده؟ ينيبيم....... ميريبگ يزمستون

 ........چرا هم سردمه هم گشنمه _

 :پرت كنم بلند شدم و گفتم  هيتونستم حواسشو از اون قض نكهياز ا خوشحال

 تيضيتو هنوز مر........اتيتو ح يومديكم م يلباسا نيبا ا دينبا يزود نيصبح به ا.........ميخوشمزه درست كن يصبحونه  هي ميپس بدو بر _

 .........خوب نشده
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كه  مينشسته بود زيسخت سخت نپرسه ، پشت م يازم سواال گهيتا آرش د زدميحرف مصبحونه درست كردن و خوردن همش تند تند  موقع

 بهزاد هم اومد داخل و نشست ، با اخم رومو ازش برگردوندم،

 ؟يبزرگ ش يخوايتو نم.........ه؟يچ ايبچه باز نيا انايك _

 رم؟يآرش لقمه برات بگ _

 .........اديخوشم نم ايلوس باز نجوريمن از قهر و ا _

 .........مشكل خودته............ اديخوب خوشت ن _

 ؟يآرش و داد يدواها _

 ........ينگفت يزيتو كه چ _

 .......آرش زود صبحونه تو بخور تا دواهاتو بدم بهت...........سر وقت دواهاشو بخوره ديبا............؟يبپرس ديتو هم نبا _

 .............خواميمن دوا نم _

 ...........يبخور دياب زميچرا عز _

باهام حرف بزنه، حد اقل بعد از  ينجوريبغض گلومو گرفته، انتظار نداشتم بهزاد ا كردمياحساس م كردم،يبه بحث آرش و بهزاد نگاه م صدايب

هستم كه بعد از استفاده دور انداخته شده ، آقا  يدستمال كردميكه بهش داده بودم ، حس م ييافتاده بود و بعد از بوسه ها شبيكه د ياتفاقات

 نكهيا يبرا.........يهمون بهتر كه االن خودتو نشون داد ي، ول يازش نكرد توياصل ي، هنوز كه استفاده  شياالن وقتش نبود كه دور بنداز هزادب

بود ، من چقدر احمق بودم ،  هيگر ومديكه ازم برم ياربلند شدم و رفتم تو اتاقم ، تنها ك زينشه با سرعت از پشت م يبهزاد جار ياشكام جلو

 ............چقدر ساده 

 .........باز شد و بهزاد اومد داخل در

 ........رونيبرو ب _

 : نييكنارم نشست و سرشو انداخت پا اومد

 .........ديناراحتت كنم، ببخش خواستمينم.........خورده يا گهيد يبه خدا اعصابم از جا انايك _

 ..........، ازت متنفرم رونيبرو ب _

 :باال گرفت و با لبخند گفت  سرشو

 ...........يو مهربون يپيخوشت نيبه ا.......از من متنفر بود؟ شهيمگه م.........يستينه ن _

 نخورده؟ ييسرت به جا يمطمئن............مهربون؟تو؟ _

 :انداخت دورم  دستشو

چپ بلند  يباعث شد از دنده  نايو ا........داديبه داد و ب يكه تو شروع كرد بردياصال نتونستم بخوابم، تازه داشت خوابم م شبيمن د _

 ..........خواميمعذرت م..........شم

 ؟يبخواب يچرا نتونست _
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 از دست تو؟ _

 :كم خودمو ازش جدا كردم  هي

 كرده بودم؟ كارتيمگه چ............من؟ _

 :خند به صورتم زل زد و گفت لب با

 يو اجازه نداشته باش يخوشگل شده باش يدوچرخه  هيكه صاحب  نهيبكنه، مثل ا ينامزد داشته باشه و نتونه باهاش كار هيبده آدم  يليخ _

 ..........يمنت بكش يكل ديبه دوچرخه ت هم با دنيتازه برا دست كش..........يو بهش دست بكش ينگاهش كن دي، فقط با يسوارش بش

 : نييانداختم پا سرمو

 .........يادب يب يليبهزاد خ _

 :بلند سر داد  يخنده  هي

 .........كنه دايسوار شدن و پ يكه دوچرخه كوچولوم آمادگ يالبته فعال ، تا وقت.........ميبا منت هم راض دنيدست كش نياما من به هم _

 زدن،يبدنم ضربان م ي، تمام رگها دنيكه باز بود شروع كرد به بوس ييم و تا جا قهي، زل زد به  نيخجالت دوست داشتم آب بشم برم تو زم از

اومد باالتر و  عيمحكم و سر يتر بره چون از همون جا با بوسه ها نييپا خواميبود نم دهيمنو خوابوند رو تخت و به كارش ادامه داد ، انگار فهم

 :مكث كرد  ديبه لبهام رس يوقت

 .......نمتيبب امخويم _

 :وحشت چشمام گرد شده بود  از

 ..........بس كن كنميخواهش م............؟يچ _

 :برد سمت لباسم  دستشو

 ..........ندارم تي، كار نميبب خواميفقط م _

 :در اومد  اشكام

 .........ارميمن جلو مامانم هم لباسم و در نم............بهزاد تو رو خدا _

 ..........من شوهرتم يول اون مادرته _

 ...........بهزاد ولم كن..........يستيتو شوهر من ن _

 حركت لباسمو در آورد و زل زد به بدنم ، هيشده بود چون با  ريد يليخ يول

 .........يليخ..........يخوشگل يليخ _

نقاط مختلف بدنم و  يدستاش رو يكننده  كيرفت، حاال فقط خجالت نبود ،حركت تحر نيياز گردنم شروع كرد و پا شويتموم نشدن يها بوسه

فقط تونستم با  يازم گرفته بشه ، به سخت يعكس العمل ايباعث شده بود حرارت بدنم بزنه باال و قدرت هر گونه اعتراض  نشيآتش يبوسه ها

 :ناله بگم 
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 .........يبهزاد تو قول داد _

 : ، آرومتر از قبل با التماس گفتم كردميرو شكمم حس م شويگرم و عصب ينفسهادفعه متوقف شد  هي

 .........يتو قول داد _

 :پرت كرد رو تخت و زل زد به سقف  خودشو

 .........لباستو بپوش _

 :دامه داد ا يگرفته ا يخودم ، با صدا يانجام بدم، لباسمو برداشتم و گرفتم رو خواديرو كه ازم م يقادر نبودم كار اصال

 ........سراغت اميدوباره ن يخواياگه م........رونيلطفا برو ب _

داشتم ،انگار دوست  يبيحس عج هي نييپا رفتميم يوقت. رونيو از اتاق رفتم ب دميكارساز بود ، با سرعت بلند شدم و لباسم و پوش دشيتهد

 يقد ي نهييآ ي، رفتم جلو كردميم ياحساس سرزندگ. يغلط كرد:  گفتنيعقلم و و قلبم و وجدانم همه با هم م يداشتم بازم ادامه بده ول

 : و با خودم گفتم  ستادميوا

 ............خوشگلم؟ يعني _

 مثبت بود ،  جواب

 ؟يدواهاتو خورد............آرش  _

 .........ها خورميدوباره نم يول........آره _

 .........يدنبال لباس زمستون ميبر ميخوايرو باال به بهزاد بگو ما مبدو ب..........حاال صبر كن تا دوباره بشه بعد _

 خودم ،  نيدلش واسه گردش لك زده بود ع يبره باال ، طفلك دييدو يخوشحال با

 .........ديرينم ييبهزاد گفت بدون من جا _

 اد؟يم يحاال نگفت ك...........شششششيا _

 بود؟ يچ شياون ا يمعن _

 :ش ترس برگشتم سمت با

 ............چه جالب.....ا :  يعني _

 ن؟ياريب ريگ نيخواياز كجا م يلباس زمستون نييبفرما شهيم _

 افتاده بود و فراموش كرده بود،  نمونيكه ب ييزود اتفاقا چقدر

 ........گهيد كيخوب از بوت.........يفروش لياز موبا _

 .........شتافتند يباق اريچون اونموقع تابستون بود كه با عجله به د ارنيب يدارا فرصت نكرده بودن لباس زمستون كيخانوم خانوما بوت يول _

 :خنده گفتم  با

 ........بهتره يكه تو آورد ييلباسا نيباشه برا من از ا يهر چ.........كه شهيم دايپ يزيچ هيخوب حاال  _

 .........شهيچون برات گرون تموم م........يناز نخند نقدريو ا يل كنبه بعد خنده هاتو كنتر نيبهتره از ا _
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 :رفته ، با اخم رومو برگردوندم و رفتم تا آرش و آماده كنم  ادشيو  شيپ قهيچند دق ياتفاقا كردميبودم من كه فكر م اليخوش خ چه

 ..........ششششششيا _

 ............نه؟ گهيچه جالب د يعني _

 ........بشه  كيكه تحر نهيبه قول خودش پر نازم و نب يرو شكر كه پشتم بهش بود تا خنده  خدا

كه آرش حواسش  ياز هر فرصت كرديم يبهزاد سع ميرفته بود رونيكه ب يلي،البته اوا ميرو با آرش گذروند يبعد از مدتها اوقات خوش اونروز

گوشه و ازش  هيكشوندمش  نكهيبعد از ا يه قول خودش به دوچرخه ش دست بزنه،ولب ايست استفاده كنه و منو ببوسه  گهيد يپرته و جا

برام  يو حت ديپلكينه من نه اون، كمتر دور و برم م گهيكه اگه ادامه بده د دميهم براش خط و نشون كش يكم هيكنه و  تياخواهش كردم رع

نبود كه بتونه روز قشنگ منو خراب كنه و باعث  يزيچ نيا يول گردوند،يبا پوزخند روش و ازم برم كردميبهش نگاه م يو وقت گرفتيهم م افهيق

مثل آرش باهات  يبانمك يپسر بچه  يكار اونقدرام سخت نبود وقت ني، ا گرفتميم دهي، بهزاد و حركاتش و ناد ميگذرونبشه من و آرش خوش ن

 .باشه كه تمام حواستو جمع خودش كرده باشه

هوس كرده بود،مشغول درست  يليچون آرش خ ميدرست كن تزايشام پ يتو آشپزخونه تا برا ميازهمون دم در با آرش رفت ميبرگشت يوقت

كه بخواد دوباره  دميترسيم نيموند، از ا رهيخ يتو فكره به نقطه ا ديرسيبه نظر م كهيو در حال ستاديبودم كه بهزاد اومد كنارم وا ريكردن خم

 يسخت در اشتباه بودم چون بعد از لحظات يبا دوچرخه به سرش زده باشه ، ول يبكشه و هوس باز شيرو پ ينامزد باز ي خرهمس يسوژه 

 :سكوت گفت 

 ..........از دستت ناراحته يليخ........؟يديو نم ميمر يچرا جواب تلفنا _

 ...........خوب معلومه، چون باهاش قهرم _

ذهن بهزاد و به خودش مشغول  نقدريا ديموضوع با نيمونده بود، كنجكاو شدم كه چرا ا رهيبه همون نقطه خ بهزاد همچنان تو فكر بود و يول

 :كنه

 ؟يتو فكر رفت ينطوريبرات مهمه كه ا نقدريا _

 :شد  رهيبهم خ يجيآورد باال و با گ سرشو

 .........ست گهيد زيچ هي ستم،موضوعيتو فكر ن.........نه.........؟يچ _

 : دميدست از كار كش يراننگ با

 حالش خوبه؟ ميمر...........شده ؟ يچ _

 :بود و  يپوزخند تكرار هي جواب

 ...........يالحق كه بچه ا..........؟يازش بپرس يريچرا خودت نم _

 :بلند گفتم  يكه به گوشش برسه با صدا يبا حرص، جور رون،يبدون گرفتن جواب از آشپزخونه رفت ب و

 .......)ندازه؟ينم يزيچ هي ادينفر و  هيجمله  نيا..........( هيجد ست،كامالين يشوخ..............يشياتاق خوابم رد نم يآقا بهزاد از چند متر _

كه دستم بود و پرت كردم  يريحرص خم دم،بايبلندشو از داخل سالن شن يقهقهه  يبرعكس داده بود چون صدا ي جهيمن نت تيعصبان ظاهرا
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تو فر، خواستم برگردم طرف در آشپزخونه  مشيروش و گذاشت ميتيخيكه آماده شد مواد و ر ريو با چنگ و دندون افتادم به جونش، خم زيرو م

 از ترس خشكم زد و دستمو گذاشتم رو قلبم، ديپوشيبود و داشت كتش و م ستادهيبهزاد كه تو چارچوب در وا يگهاننا دنيكه با د

 .......زنگ بزن يداشت يگردم،كاريزود برم.........رونيب رميسرم هيمن  _

رو  ناياز ا چكدوميه يتنها بذاره؟ ول نجايما رو شبونه ا خواديم ايشام آماده شه و آ كنهيبره و چرا صبر نم خواديازش بپرسم كجا م خواستميم

وندم تا مثال ظرفا رو بشورم كه شونه هامو از پشت گرفت رومو برگرد نيبچه م، بنابرا يليكنه كه خ ديچون دوست نداشتم دوباره تاك دمينپرس

 :گوشم گفت  ريو ز ديفشار داد كه حس كردم استخونام شكسته شد ، گونه مو محكم بوس يوبا قدرت جور

 .........يناز ناز _

اون هم در  دنمين بازوهام و محكم بوسبا فشار داد خواستي، مثال م رونيبلند از آشپزخونه و بعدش هم از خونه زد ب ي، و بعدش با قدمها نيهم

 ......كنم؟يم يهر كار يو اگه دلم بخواد جلو هر ك سميحضور آرش زور بازوشو نشون بده و بگه من رئ

زود خوابش برد ، من هم از نبودن بهزاد و خواب بودن آرش  يمارياز گردش و ضعف از ب يآرش به خاطر خستگ ميو كه خورد شاممون

 چيچرا ه نكهيكنم، ا قيشده بود تحق ميتوجه مو جلب كرده بود و باعث كنجكاو يكه چند روز بود بدجور يزياستفاده كردم تا در مورد چ

اون  ليوسا ايلباسا  ياز عكس و حت ياثر چيه يبودم ول دهيخونه رو د يهمه جا بايتقر ست،منيخونه ن يتو اداز همسر سابق بهز يعكس

باعث شده بود بهزاد  يچ يك،وليش يليخ يساله  50 بايزن و مرد تقر هي خورد،يخونه به چشم م يهمه جا يتو باينبود،عكس پدر و مادرش تقر

از خود بهزاد بپرسم چون  نويا كردميوقت جرات نم چياز دو سال از مرگش از خونه ش پاك كنه، ه عدتمام آثار همسر سابقشو اون هم فقط ب

از همه احتمال  شتريكه ب ييازش تو خونه هست،از جا يعكس هيبگردم،حتما  تونستميخودم كه م يهستم ، ول يچه آدم فضول كرديمطمئنا فكر م

 يتو خواستميرو كه م يزيچ تيتخت و گشتم و در نها ريز يكمد ها و كشوها و حت كردم،كلاتاق بهزاد شروع  يعنيكه به هدفم برسم  رفتيم

قشنگ بود،با  يليآلبوم بزرگ خ هيكردم ،  داياون پ يجا نيدور از دسترس تر يو تو ليعالمه وسا هي ريز يكمد لباس يطبقه  نياعماق بلندتر

اول و به محض باز كردن  يصفحه  يرو تو خواستميكه م يزيبازش كردم ، چ بخندتخت نشستم و با ل يرو دميبه هدفم رس نكهياز ا يخوشحال

مقابل من ، اون بلوند و قد بلند بود و  ينقطه  قايبود و دق بايز قتايدختر بلوند و بور و فوق العاده قدبلند، حق هياز  بايعكس ز هيكردم ،  دايآلبوم پ

از  يدر برابر اون كه فقط چند سانت يول مشيقدبلند محسوب م يجزو دخترا كردمياونروز فكر م او در مقابل اون قد كوتاه ، البته ت يمن مو مشك

، از  هيشكل نيكه انتخاب كرده ا يهمسر يش باشم وقت قهيباب سل تونمي، من نم نهيبهزاد ا ي قهيبهزاد كوتاهتر بود قد كوتاه بودم، پس سل

رن ، غرق تماشا كردن عكسا بودم رو دوست دا گهيهم همد يليمشخص بود كه خ گهيهمد بهكه تو عكسا گرفته بودن و طرز نگاهشون  ييژستها

 ، دميبهزاد از جا پر يكه با صدا

 انا؟يك _

 :دميپرس يكردم و هول هولك ميآلبوم و پشت سرم قا يفور

 ؟يكجا رفته بود _

 ؟يكرد ميپشت سرت قا هياون چ نميبب...........قلب يجراح يدرباره  قيرفته بودم دنبال تحق _

 ؟يچ يبرا...........قلب؟ يجراح _
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 ........... نميرو بده بب يكرد ميكه پشت سرت قا ياون..........گميمفصله، برات م انشيجر _

چشمش به آلبوم افتاد  نكهيآلبوم و ازم گرفت،به محض ا يحركت خودشو بهم رسوند و به راحت هيبا  يتكون دادم ول نيبا شدت به طرف سرمو

 دنياول آلبوم و باز كرد،درخش يتخت نشست و آروم صفحه  يخت رسوند و گوشه نامنظم خودش و به ت يحالت نگاهش عوض شد، با قدمها

 گند زده بودم، ي، حساب ديشد دياشك و تو چشماش م

 ..........كردم،واقعا متاسفم يكار اشتباه دونمي، م نميكنجكاو بودم كه عكس خانومتو بب.......من .........خواميبهزاد واقعا معذرت م _

 :زل زده بود به عكس همسرش زمزمه وار گفت  كهيو قطع كرد و در حال صحبتم

 يتا مثال به زندگ........از دسترسم دور كرده بودن ندازهيم دهيسپ اديكه منو  ييزايچ يبودم،پدر و مادرم همه  دهيسال بود كه عكسشو ند كي _

 يول.........مثل سابق شده بود زيمن برگشته بودم سر كار و ظاهرا همه چ موفق شدن، چون كردنياونا فكر م........شهيمگه م يول.......برگردم

 يوقت زندگ چيه يول... ربات ادامه بدم و هيبتونم مثل  ديشا.........برگردم يممكنه به زندگ ريغ گهيسخت در اشتباه بودن،من د

 .....چوقتيه........كنمينم

 :دميپرس يبود، به سختتكان دهنده  يليحرفا از زبون بهزاد خ نيا دنيشن

 براش افتاد؟ يچه اتفاق.......كه  نهيمنظورم ا........چطور  دهيسپ _

 سرعت بهم نگاه كرد انگار كه تازه متوجه حضورم تو اتاق شده ، با

 .......دو هفته بعد از ازدواجمون........تصادف كرد _

 :داد  لميلبخند تلخ تحو هي، بهم نگاه كرد و  دميبلند آه كش يدهنم و با صدا ياراده دستامو گرفتم جلو يب

تخصصم و نگرفتم  يتا وقت گفتميم يمن لعنت........من يول........مياصرار داشت كه زودتر ازدواج كن شهي، اون هم ميما سه سال با هم نامزد بود _

 ......من بود ريهمش تقص..........ميكنيازدواج نم

 شد،يوجودش احساس م ياز ذره ذره  قرمز شده بود و غم و اندوه چشماش

 ......متاسفم _

 :شد  رهيخ بهم

 دهيسپ اديمنو .......موهات يحالت و نرم يحت......اونه ، لبخند زدنت،اخم كردنت،دستت،انگشتات هياز كارات شب يليتو خ.......من متاسفم انايك _

 دهيتو سپ دونستميم،م دهيبا سپ كردميفكر م........امروز صبح......... ديپوشياون مبود كه معموال  ييلباسا هيكه برات آوردم شب ييلباسا ندازه،اونيم

 ........داشتم كه  نويحس ا يول يستين

 :و ادامه داد رونيفوت كرد ب نفسشو

 ......كه صبح كردم متاسفم يبه خاطر كار _

در وجودم ندارم، بهزاد جذب  يجذاب زيچ چيهستم كه ه يارزش يآدم ب كردمي، باز هم احساس م دنديكوبيبود كه بر سرم م يحرفا مثل پتك نيا

با من كرده بود  خواستيم يبشم ، اون هر كار چهيشده بودم، اجازه داده بودم كه باز چهيمن باز نداختم،يم دهيسپ اديمن نشده بود، من فقط اونو 

 هيمن ....... د دوستم داره پس من چطور بهش اجازه داده بودم وقت بهم نگفته بو چي، اون ه يندازيهمسرم م اديتو منو  گفتيوحاال داشت م
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شم كه  رجخواستم با سرعت از اتاق خا.........خورهيبه هم م زيحالم از اون ، از خودم و از همه چ.........سوءاستفاده گر هينبودم و اون  شترياحمق ب

 :صدام زد 

 ........انا؟يك _

 :به راهم ادامه دادم خودشو بهم رسوند و بازومو گرفت  چون

 شده؟ يچ _

 :زدم به چشماش زل

 .........گهيد.......به من دست نزن گهيد _

 :بعد اومد پشت در  يقيو خودمو به اتاقم رسوندم و در و قفل كردم،دقا دميبشه دستمو كش ياشكام جار نكهيقبل از ا و

 ........باور كن .........تاسفممن كه گفتم م.........انا؟يك _

داده بود  اديخودش كرده بود ، اون بهم  يبودم ، اون منو وابسته  ريصبح با خودم درگ يكايو گذاشتم رو گوشم تا صداشو نشنوم ، تا نزد بالش

 يبه احساسات يذره ا نكهيد بدون امن احترام نذاشته بود،اون ازم استفاده كرده بو تيبه شخص يول....... دهيبه آدم م يكه نوازش شدن چه حس

كه تونسته منو به  دميفهميحاال م يبهش وابسته شدم ول نقدريكه ا دونستمينم شيكنه ، تا چند ساعت پ يتوجه رهيگيكه در درونم داره شكل م

بهش  نكهيبا اعتراف به ا يازش متنفر باشم ول كردميم يكنم،سع ياز قبل احساس خوار شتريب شديكه االن باعث م يخودش عالقمند كنه، عالقه ا

با تمام وجودم ، به ......انجام بشه، من ازش متنفرم ديهم باشه با ايكار دن نياگه سخت تر يحال حت نينبود ،با ا يشده بودم كار راحت قمندعال

 .......كار و كرده نيشده، اون ا نيتوه تميشخص

 اد چشمامو باز كردم ،بهز يدر اتاق و متعاقب اون صدا يصدا با

 ........سيپار ميقراره بر ،يآماده ش ديپاشو با........ انايك _

 : دميبعد دوباره صداشو شن يقيفكر نكنم، اما دقا يچيكردم به ه يدوباره چشمامو بستم و سع.........اونجا؟ ميبر ديبا يچ يبرا......س؟يپار

 ...........زم؟يعز انايك _

 :و بهش زل زدم  ختميسرعت پتو رو كنار زدم و خودم و به در رسوندم، در و باز كردم و تمام نفرتمو تو چشمام ر با

 ......ميرو نگه دار گهيبهتره احترام همد........چوقتيه........زميبه من نگو عز گهيد _

 .......نكردم ياحترام يوقت بهت ب چيمن ه انايك _

 :صورتش داد زدم تو

 .......يتكرارش نكن گهيكن د يسع ،پسيدونيخودت هم م.......يكرد ياحترام يبهم ب.......ي، كرد چرا _

هوا ، لباسام و عوض كردم و رفتم  دميمتر پر هيكرد كه خودم هم  ديتول يوحشتناك يدر مقابل نگاه متعجبش در و با تمام قدرت بستم،صدا و

اومد طرفم و با  ديمنو د نكهيكنه ، آرش به محض ا كيهزاد نبود كه دوباره اعصابم و تحراز ب يخدا رو شكر اثر......آرش كجاست  نميبب

 :گفت يخوشحال

 ......مسافرت ميما قراره بر انايك _
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 ؟يبه چه مناسبت _

 :از پشت سرم جواب داد بهزاد

 .و بكنم نكارينكردن قراره من ا دايپ يجراح قلب چيعمل بشه، و چون ه ديبا كيقلب ن _

 :ادامه داد  يبلند يبهش محل بذارم، دست آرش و گرفتم و رفتم سمت آشپزخونه، از همونجا با صدا نكهيا بدون

 .........ميكنيحركت م اديب نكهيالزمه جمع كن چون به محض ا يكنيرو كه فكر م ييزايچ رسه،يم گهيژان پل تا دو ساعت د _

سپردم و با سرعت خودمو  يكه ازش به دل داشتم رو به فراموش يافتاد تمام كدورت ميچشمم به مر نكهيبه محض ا دنيرس ميژان پل و مر يوقت

به روم  يزيچ نكهيهم بدون ا ميسبك تر بشم، مر يداشتم كه اونجا باشم تا كم اجياحت يا گهيد ياز هر جا شتريكه ب ييتو آغوشش جا دادم،جا

در مورد  يبعد هم حرف يساعت ها يحت كرد،يآرومم م گفتيگوشم م ريكه ز يو به روم باز كرده بود و با جمالت آرامش بخش آغوشش ارهيب

بود از  يكه كردم شرمنده بشم، واقعا قهر بچه گانه ا ياز كار شديرفتارش باعث م نيو ا اوردين ونيبه وجود اومده بود به م نمونيكه ب يكدورت

، چند بار كه صدام  كردمينگاهش هم نم ياز بهزاد دور بمونم و حت كردميم يكه تا پرواز مونده بود تمام مدت سع يچند ساعت يجانب من ، تو

ژان  يانجام دادم كه همه حت عيكار و ضا نيا نقدريا يول ستيام و حواسم ن يا گهيزدم و وانمود كردم كه مشغول كار د دنيكرد خودمو به نشن

از  خواستميكه م يموقع م،يو همه با هم به فرودگاه رفت ديركت فرا رسمن و بهزاد شدن ، باالخره زمان ح نيحاكم ب نيسنگ جوپل و آرش متوجه 

انجام داد  رانهيو غافلگ عيكار و سر نيا نقدريكشوند، ا مايو منو با خودش به پشت هواپ ديباال برم و سوار بشم ، بهزاد بازومو كش مايهواپ يپله ها

 :آهسته باشه گفت كرديم يكه سع يينكردم ، شونه هامو محكم گرفت و با صدا دايپ يعكس العمل و اعتراض چيه تكه فرص

 ؟يكنيم ينطوريكردم كه ا كارتيمگه چ..........تو چته؟ _

 ......به كارم نداشته باش يكار گهيمگه بهت نگفتم د......ولم كن  _

 :و  زيتمسخر آم يخنده  هي

 ....بدونم؟ لشويدل ديبا........؟يكه چ _

 رفته؟ ادتي.........يگفت شبيخودت د.........يدونيم شوليدل _

 :گفت  يبلند بايتقر ي، با صدا شهيم يبود داره كم كم عصبان مشخص

 .........؟ها؟يكنيناز م يدار اي...........نه؟ اي يزنيحرف م _

 .........ميستينامزد ن گهيما د........بوده تموم شده يهر چ.......تموم شد يهمه چ........گهيبسه د _

 :شده ش گفت  ديكل يدندونا نياز ب يشد و بعد از مدت رهيبهم خ تيبا عصبان يلحظات

 ......يليهر جور ما.........باشه _

 مايداخل ، با عجله كنار زدمش و خودمو به داخل هواپ ميبر خواستيكه ازمون م ديبه گوش رس مايژان پل از داخل هواپ يلحظه صدا نيهم در

 ياز صندل يكي يبگم رو يزيچ نكهيافتاده ، بدون ا نمونيب ياز صورتم بفهمه چه اتفاق خواستيانگار م كردينگاهم م يجور خاص ميمر رسوندم ،

،  دميسرشو بوس يشدم ، آرش هم اومد كنارم نشست و دستاشو دور بازوم حلقه كرد ، بغلش كردم و رو رهيخ رونيو از پنجره به ب ستمها نش

من داشت، هر وقت من شاد و سر حال بودم اون هم  يبا رفتارها يميارتباط مستق شيكامال مشخص بود كه ساكت و افسرده شده ، افسردگ
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 مايهواپ نكهيشب گذشته به محض ا يبه علت كم خواب.......شديم ريو ساكت بودم متعاقبا اون هم آروم و گوشه گ افسردهسرحال بود، و هر وقت 

 .فرود اومدن آماده بشم  يبرا خواستيو ازم م كرديداشت صدام م ميشدم كه مر داريب يبلند شد به خواب رفتم و وقت نياز زم

مرد جوونتر كه رفتار مودبانه  هيصورتش و پوشونده بود و  يانبوه و روشن يشهايمرد مسن چاق كه ر هيفرودگاه دو نفر منتظرمون بودن ،  يتو

دو تا . ميو استراحت كن مينيكه برامون آماده كرده بودن رو بب ييخونه ها يزيكرد تا قبل از هر چ تيهدا نهايداشت و ما رو به سمت ماش يا

برام  مي، مر يپشت سر نيو بهزاد و ژان پل با ماش ميحركت كرد نيماش هيو آرش با  ميبرامون در نظر گرفته شده بود ، من و مر نيشما

به هم اطراق دادن ، و اون ازشون خواسته  كيچند تا برج نزد ياومدن رو تو سيمختلف به پار يكه از جاها ييكسا يكه همه داد  حيتوض

 :آپارتمان اونا باشه، با سرعت گفتم كيمن و بهزاد در نظر گرفتن نزد يكه برا يآپارتمان

 .......ماش يخونه  اميمن م.......خونه باشم هيبا بهزاد تو  خواميمن نم يول _

 :گفت  كنهيم نيبزنه سبك سنگ خواديرو كه م يمشخص بود داره حرف كهيسكوت در حال ياز لحظات بعد

 .......... نيخوب يليبا هم خ گفتيكه بهزاد م شيچون تا چند روز پ.........شده؟ يچ يگيبه من نم _

 :چرخوندم طرف پنجره و زمزمه وار گفتم سرمو

 ........نپرس _

 اميروز بخوام ب هي كردميوقت فكرشو نم چيشده بودم، ه رونيب طيمح يغرق تماشا د،ينكش شيرو پ يحرف چيبه مقصد ه دنيتا رس گهيهم د اون

 از ابونهايخ يمسافت مودني، بعد از پ ميما تو تهران بمون خواستيبود كه م قهيبود ، بهزاد چقدر بد سل ييبودن خوب جا ايدن تختيپا يبرا س،يپار

و جوون در حال عبور و مرور  ريمختلف از پ يروها آدما ادهيپ ي، تو شدنيها از كنارمون رد م نياون حالت خلوت و متروكه در اومدن و ماش

داشت ، با  انيجر يشهر زندگ نيا ي، تو فتادهين ياتفاق چيه ديرسيبرگشته ، به نظر م يبه حالت عاد يلحظه احساس كردم همه چ هيبودن ، 

 .......بهم دست داده يآرامش خاص كردمياحساس م ريتصاو نيا دنيد

بود ، منتظر بهزاد و  يكيش يليآپارتمان و بهمون داد و خودش رفت ، ساختمون بلند و خ ديراننده كل.  ميشد ادهيپ ميديساختمون كه رس يجلو

 :و گفت  ستادياز واحد ها وا يكي يجلو ميهفتم ، مر يباال طبقه  ميو خودمون رفت ميژان پل نموند

 ..........شما در نظر گرفتن  يآپارتمان و برا نيا _

 :گفتن ندارم ادامه داد يبرا يمتوجه شد حرف ينه، وقت ايدارم  ينظر نهيشد كه بب رهيبه من خ و

 ........اتاق هست يافك ياونجا به اندازه ......آپارتمان ما ميريم.........ستين يحرف يبمون نجايا يخواياگه نم يول _

و  كيحدس زد آپارتمان ش شديهمونطور كه م..........كرد تيداشت هدا يبا آپارتمان اول يكم يكه فاصله  ييمن رو به سمت آپارتمان روبه رو و

 يم رونيكه از ب يياز سر و صدا.  مياتاق بمون هيدادم كه با آرش تو  حيمن ترج يرو بهم نشون داد ول يدو تا اتاق خال ميبود، مر يو روشن زيتم

من همونجا تو اتاق موندم و به  يمن قرار بده ول ماتيتصم انيتا اونا رو در جر رونيرفت ب ميمر دن،يكه ژان پل و بهزاد رس مياومد متوجه شد

 :گفتياومد كه داشت م ميمر يصداهاشون از همون فاصله بسنده كردم، صدا دنيشن

 .........موننيم نجاياونا ا........نجايا دياريو آرش و ب انايچمدون ك _

گرفته و  يبهزاد كه با صدا يو باالخره صدا...........گفته يچ ميبهش بگه مر خواستيكه از بهزاد م دميژان پل و شن يسكوت صدا ياز لحظات بعد
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 :گفتيبه ژان پل م يلحن سرد

 ........بمونه نجايا خواديم انايك _

 :ژان پل كه گفت يو صدا شديكه داشت از آپارتمان خارج م دميآشناشو شن يگامها يبعد صدا و

 ......نجايهم ايتو هم ب........اونجا  يبر يينداره تو تنها يليپس دل _

 ..........عادت دارم ييبه تنها.......من اونجا راحت ترم _

افكار و از خودم  نيكردم ا يبا لجاجت سع يكرده، ول يار بدرو داشتم كه ك يتو دلم تكون خورد ، حس ادم يزيچ هيحرف آخرش  دنيشن از

 يو اونطور كه از حرفا ميخونه موند ياونروز تمام مدت تو...........اتاق مشغول شدم  ياز پنجره  ابونيخ يدور كنم ، از جام بلند شدم و به تماشا

شام هم به اپارتمانش برنگشته بود كه شام و با ما بخوره  يبرا ي، حتگذرونده بود كين شيو پ مارستانيمتوجه شدم بهزاد تمام وقتشو تو ب ميمر

....... 

كه شناخته بود آشنا بشم ، به  يمختلف يو هم من با آدما ميزده باش ابونايتو خ يبرد تا هم گشت رونيمنو با خودش از خونه ب مياونروز مر يفردا

 يخنده  ي، صدا نيماش يصدا شد،يم دهيبود كه شن يمختلف يصداها كرديكه جلب توجه م يزيچ نيگذاشتم اول ابونيپامو تو خ نكهيمحض ا

و  يدوباره ش خواستن دنيعادت نداشت ، و چقدر شن دنشيكه گوش من مدتها بود به شن يزيچ.......حرف زدن ، داد زدن  يصدا ،آدما 

 كيباهاشون سالم عل ميمر ميخورديكه برم ي، به هركس ميحال رفتن بود رو در ادهيو آرش تو پ ميكه قدم زنان با مر نطوريگوشنواز بود ، هم

 نيبا ا ييچقدر آشنا........ نوجوون يمسن و جا افتاده ، بچه ها يجوون ، زن و مردها يدخترها و پسر ها كرد،يم يمعرفو منو بهشون  كرديم

 : گفتيم ييفقط با خوش رو ميديرسيم يبا اونا حرف بزنه و به هر كس تونستياصال نم ميآدما دلچسب بود ، هر چند مر

 ....... انايك!............. يهاااااا _

، بعد  كردنيم يو اظهار خوشوقت دادنيخوش باهام دست م يبا لبخند و رو شدميم يكه معرف ييبه تمام كسا كرد،يبه من اشاره م انايبا گفتن ك و

 ياقعو يو لبخند زدن به اونها به معنا ديجد ياز آشنا شدن با آدما كردميبار احساس م نياول يآدم حاال برا ونهايليم نيكردن ب ياز سالها زندگ

و مغرضانه  اكارانهيها ر يلبخند ها و اظهار خوشوقت نياز ا چكدوميه كردميكه از ته دل بود ، و احساس م ي، لبخند برميلذت م

قرار  ريواقعا منو تحت تاث يحس ناب نيبه همچ افتنيدست ..........اونها خوشبخت بودم دنيهمونطور كه خودم هم با تمام وجود از د.......ستين

بهم  يمهربون رو كه وقت يليخ يخانوم جا افتاده  هي، خصوصا  دميكشيدر آغوش م اشونويدست خودم باشه بعض نكهيكه بدون ا يجور ودداده ب

متعجب بودم كه چطور ..........هيگر ريبلند بزنم ز يمادرم انداخت و باعث شد ناخودآگاه خودمو تو آغوشش بندازم و با صدا اديزد منو لبخند 

آدمها با  نياز هم يكيبار  كيداد كه هر چند وقت  حيبرام توض مياونجا آشنا شده و مر يآدما يبا همه  اديمدت نه چندان ز نيا يتو ميمر

 گذروننيرو دور هم م يهم اوقات خوش بيترت نيو به ا رهيگيكه بهشون اضافه شده م يتازه وارد يبا اعضا ييآشنا يبرا يا يمهمون هيكمك بق

و البته  بايز يليكارشون به نظرم خ نيا..........ارتباط برقرار كنن گهينشن و با هم د يو منزو ريگوشه گ شهيدور هم بودن باعث م نيو هم ا

 .بود يانصاف يبهزاد به نظرم ب ي لهيبه وس يميصم طيمح نيو محروم كردن من و آرش از ا......واجب بود

رستورانها هم  يظاهرا حت.......ديرسيآماده و همبرگر و روغن سوخته از گوشه و كنار به مشام م يغذا يبو يداشت حت انيجر يواقعا زندگ اونجا

و با  كرديحاال داشت شامه مو نوازش م زديحالم و بهم م يزمان هيروغن سوخته كه  يبود كه بو نيا هيو قسمت جالب قض.......كردنيكار م
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و برعكس معمولش به نظر  بيعج زيهمه چ نجايا.......حفظ كنم  مييايبو يحافظه  يتو شهيهم يبوشو برا كردميم يسع قيعم يانفسه

 نيبه ا تاينها يول.......ستميخودم ن كردمياحساس م......بوده باشه يحس نيهمچ ديداشته با بيعجا نيسرزم يتو سيكه آل ياحساس.......ديرسيم

پرو  االتميخ يبوده كه از خودم داشتم و اونقدر به اون تصور تو يبلكه تصور........كه قبال بوده خودم نبوده يخودمم و اون نيكه ا دميرس جهينت

 نهايبهتر شهيم زهايچ نيبود كه از بدتر نيكه امروز كشف كرده بودم ا يزياما چ......زارميب يخودم هم باورم شده كه از همه چ نكهيبال دادم تا ا

 ........ياگه بخوا........كرد وررو تص

افراد بلند بلند با هم  يبودم همه  دهيكه تا حاال د ييشلوغ بود و برعكس تمام رستورانها يلي، رستوران خ ميرستوران خورد يناهار رو تو اونروز

رستوران رو اشغال كرده  ي گهيسمت د زيرو كه م يبلند كس يسمت رستوران نشسته بود با صدا نيا زيكه پشت م يكس ي، حت كردنيصحبت م

چرخ  يمسائل مختلف راموني، صحبتهاشون پ كردنيشركت م گهيهمد يبحثها يو همه تو كرديو باهاش صحبت م داديقرار م مخاطببود 

 يكه برا يو ماهر ي، و صحبت در مورد دكتر جد انايكه تازه اومده ك ي، آشنا شدن با دختر مهربون كين يماري، اعم از طعم خوب غذا ، ب خورديم

 ........اومده جابه اون كين يمداوا

 يليخ نكاريكرد و گفت كه ا قبول يهم فور ميببره ، مر مارستانيبه ب كين ادتيع يخواستم منو برا مياز مر مياومد رونيرستوران كه ب از

 .......براش كسل كننده ست يليمختلف خ يدستگاهها رياتاق و ز هي يچون گذروندن تمام وقت تو كنهيخوشحالش م

پرستار باشن  ديرسيكه به نظر م يي، فقط چند بار خانوما ديرسيخلوت به نظر م يليرستوران خ يعني ميومديكه ازش م يينسبت به جا مارستانيب

، با لبخند براش سر تكون دادم و  ميبرخورد يپوش عصا به دست كيش رمرديسوم به پ يطبقه  يراهرو ي، تو ميديعبور از راهروها د نيرو در ح

 :كرد  يو ما رو به هم معرف ستاديا ميمر ميديبه كنارش رس يوقت يشكل جواب گرفتم ول نيهمبه 

 ......برنارد.......انايك _

 :جواب داد  يقياز چه طر دميازش پرس يكرده ، وقت دايپ ييباهام آشنا ميمستق ريدست دادم و در مقابل تعجب من گفت كه قبال به طور غ شباها

متوجه شدم حواسش به من  كردميصحبت م كين يماريبا بهزاد در مورد ب يوقت روزيبودم،د كيام و قبل از بهزاد پزشك ن يمن جراح عموم _

دختر در  هي يحدسم درسته و پا دمياز لبخند تلخش فهم........ذهنتو به خودش مشغول كرده؟ يكدوم دختر دميازش پرس ي، به شوخ ستين

و ........نجا؟يا يكه با خودت آورد يهمون دختر دميباشه پرس يقبل ياياز دن يدختر ريكه ذهنش درگ ومديممكن م رينظر غ بهچون .......ونهيم

داشته  يمهارت خاص ديكه در شكستن قلب مردها با نهيكردم ا دايكه تا االن ازت پ يشناخت....... دميواب رساز سكوتش به ج

 نطوره؟يهم.......يباش

كه همراهش  نهيبكنم ا ديكه با يگفته و االن كار يشوخ يجمالت آخرشو برا دونستمي، م دنينگاهم كرد و شروع كرد به خند يبا مهربون و

كنم ، انگار متوجه حال خرابم شد چون با دستش آروم زد پشتم  مشيلبخند تلخ كمرنگ تقد هيبود كه  نيكه ازم بر اومد ا يتنها كار يبخندم ول

 :و گفت 

 .......ندتيبب شهيمطمئنم خوشحال م........برو دخترم  _

 ......خوشحال شدم تونيياز آشنا _

 نطوريمنم هم _
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كه در  ميديبهزاد و د ميكه شد يوارد راهرو بعد!..........كه خوشحال بشه  نمياونو بب رفتمي، مگه من داشتم م ميبه راهمون ادامه داد ميبا مر و

كه  نيهم زادبه.......... هم قدش از من بلندتر بود  نيافتادم ، ا دهيسپ ادياراده  يمشغول صحبت بود ، ب بايخانوم موبور ز هيراهرو با  يانتها

 :و گفت موديو پ ميكه مونده بود تا به هم برس يشد ، و چند قدم رهيچشمش به ما افتاد حرفشو قطع كرد و با تعجب بهمون خ

 ن؟يكنيم كاريچ نجايا _

 :ديزحمتشو كش عيسر يليخ مينبود من جواب بدم چون مر يازين

 .......كيفقط مونده ن.......دهيو در گهيد ياونا  يهمه  بايامروز تقر انايك........كين ادتيع مياومد _

 .......آهان _

 :به افكارم توسط همون دختر موبور جذاب ازم گرفته شد  شتريفرصت پر و بال دادن ب ي،ول ومديم زيبه نظر تمسخرآم لحنش

 ......خوشبختم يليخ.......هستم نيمن ج.........كرده بود  فيتعر يليقبال ازت خ ميمر........يباش انايك ديتو با.........اوه _

رو  كين ميبر ميخوايم ديفهم يكه من در نگاه اول تصور كردم مهربونتر بود، وقت يو جواب دادم ، از اون شييدست دادم و خوشامد گو باهاش

 ......ستينبچه  هي يبرا يمناسب يجا ماريچون داخل اتاق ب.......ميداد كه مواظب آرش باشه تا ما برگرد شنهاديپ مينيبب

 .......كه نگاهم باهاش برخورد نكنه كردميبودم و حواسم و جمع م يمعذب م ديباز هم با نيقبل از ما وارد اتاق شده بود بنابرا بهزاد

رنگ  يلياالن به نظرم خ يبودم ول دهيد شييدئويو پيكل يرو قبال تو كيازم استقبال كرد ، ن ييبا خوشرو گهيد ياونا يهم مثل همه  كين

،  دميو ند مزياومدم ج يافتادم كه از وقت نيا اديبود كه  نجايباهام كرده بود اظهار تاسف كرد و ا مزيكه ج ي، به خاطر كار ديرسيتر م دهيپر

 :دميازش پرس نيابرابن

 چرا؟ دم،يو ند مزيمن امروز ج يراست _

 :بود كه باالخره بهزاد لب باز كرد  نجايا و

 ؟ينگرانش نقدريا _

 :گفت كيكه بخوام جواب بدم ن نياز ا قبل

 .....پرواز داشت اياون به اسپان _

به اسم  يزيما در حال حاضر چ.........زندان باشه ؟  دياون با كردمي، واقعا چرا من تا االن فكر م كنهيپرواز هم م ست،يزندان ن ينه تنها تو پس

 :گفتيافتادم كه م اوشيشعر س نيا ادي.......ميزندان ندار

 افسانه ست هيرو كه توش زندان  يكن جهان تصور

 ، شدن مشمول آتش بس ايدن يجنگا تمام

 :كه  ديجمله از دهنم پر نيچرا ا دونميدفعه نم هي........وستيپ قتيكه آرزوت به حق ينيروزا رو بب نيجان كه ا اوشيس ييكجا

 هم؟ اوشيس يعني.......يآخ _

 : داشت يبهزاد و در پ عيعكس العمل سر كه

 ه؟يك گهيد اوشيس _
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 :جواب دادم  عيسر

 ........يشيقم اوشيس _

 :پوزخند زد و گفت  هي

 ؟يدوستش داشت ه؟يك اوشيجدا س يول........خودت  يبهت ندارم طبق خواسته  يواقعا كار گهيمن د........نترس _

 ........يشيقم........صداشو يعني.......هنوزم دوستش دارم.........آره _

 ،  دمياز جا پر ميمر يدفعه با انفجار خنده  هي. اتاق و ترك كرد عيجوابمو داد و سر يا گهيد يپوزخند عصب با

 .........نخورد؟ ييسرت به جا مياومد يتو راه كه م يتو مطمئن انايك _

كه از  ديرسيبه نظر م نطوريآرش ا ي افهياز ق زدن،يسالن قدم م يرو گرفته بودن و تو گهيو آرش دست همد نيج مياومد رونياز اتاق ب يوقت

با  ميمدت كه تو اتاق بود نيتو ا نكهياز ا نيرو بلد نبودن،ج گهيچون اونا زبون همد ومديبه نظر م يممكن ريغ زيخوشش اومده، هر چند چ نيج

از .  ميرفتيو ما هم دعوتش و پذ ميبا هم آشنا بش شتريتا ب ميشام به آپارتمانش بر يكرد و ازمون خواست برا يآرش بوده اظهار خوشحال

 ميبه خونه برگرد ميگرفت ميكه تصم ي، وقت ميكن هيته ديشام اونشب لباس جد يمهمون يتا برا ميرفت ميبا اصرار مر ميكه خارج شد مارستانيب

و توجه مو به خودش  ديرسيباز آپارتمان به گوش م مهيدر ن يبرنارد از ال يشده بود، موقع عبور از كنار آپارتمان بهزاد صدا كيتار بايهوا تقر

 : گفتيكه م دميبرنارد و شن ي، صدا زننيحرف م يچ يخواستم حرف نزنه تا بفهمم دارن درباره  ميدست از مر يجلب كرد ، با اشاره 

زنده بمونه ، چون  تونهيهم نم كيه نكه ممكنه هر لحظه برق هم قطع بشه ، و اگه برق قطع بش مينيهشدار بب هي ديقطع شدن تلفن ها رو با _

 .........االنش هم با كمك دستگاهها زنده ست نيهم

 :حرفشو قطع كرد  بهزاد

 كنن كه قطع نشه ؟ يدگيكه برن به وضع برق رس نيگرديخوب چرا دنبال پرسنل مناسب نم _

 .......بشه  يجراح كيكه هر چه زودتر ن نهيكار ا نيبهتر.......رسهيم جهيبه نت يك ميدونياما ما كه نم م،يكنيكار و م نيقطعا ا _

 .....كار و ندارم نيا يمن آمادگ....... باالست ،  يليخ سكشي، ر ميرو انجام نداد يجراح نياز ما تا بحال ا چكدوميه _

 نيا يتوني، م يدار يماهر يدستا،  يانجام داد يمختلف يها يكه جونشو از دست بده ، تو تا بحال جراح ميدست رو دست بذار ميتونيما كه نم _

 ......ينداشته باش يقبل ياگه تجربه  يحت يكار و انجام بد

 يعمل نيانجام همچ يچون تو.....نيهست يمناسب تر ي نهيكه من انجام دادم مربوط به مغز و اعصابه ، به نظر من شما گز ييها يجراح يهمه  _

 ......نيديد كيو از نزد نيحضور داشت

انجام  تياز همه صالح شتريكه ب ياما كس...... كنميعمل شركت م يحتما تو...... ننيبيدرست نم گهيوقته بازنشسته شدم ، چشمام د يليمن خ _

 .......يديرو انجام م يجراح نيتو ا ،ييرو داره تو يجراح نيا

 :جواب داد  يبهزاد كه از سر ناچار يصدا و

 .......كنميم مويسع.......خوب  يليخ _

 .....بگم اتاق عمل و آماده كنن رميم.......وبهخ _
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 ........االن؟ _

 ...... فرصتو از دست داد دينبا _

استراق سمع  نيگفت مچم در ح شديم بايشدن ،تقر انيچارچوب در نما يلحظه در كامال باز شد و برنارد و پشت سرش بهزاد تو نيهم در

 : شدنياجازه از دهنم خارج م يكلمات ب يگرفته شده بود و از شدت دستپاچگ

 تو عمل شركت كنه ؟ ديهم با نيج......ديو عمل كن كيامشب قراره ن........ كه شما دميشن....يتصادف يليمن،خ.....اوه _

 :شده جواب داد شيمن باعث سرگرم يدستپاچگ داديكه نشون م يبا لبخند و لحن شوخ برنارد

 .....عمل خواهد بود ياون قطعا تو......بله _

 ......... لهيامشب تعط يخوب پس من برم بهش بگم كه مهمون _

اجازه گوش  ياز ب يهول كرده بود شرمندگ نهمهيكه منو ا يزيو به سمت آسانسور رفتم،چ ميكه دستم بود و دادم به مر ييبا عجله پاكتها و

 ،برنارد صدام زد و ازم خواست صبر كنم تا اون هم بهم ملحق بشه .. ......لب بهزاد بود، ينبود ، بلكه نگاه شماتت بار و پوزخند گوشه  ستادنيوا

 كجاست، نيج يخونه  دونمينم يآسانسور تازه متوجه شدم كه من حت يتو

 ؟يدونيتو نم..........كجاست  نيج يرفته خونه  ادميراستش من ! .........برنارد  _

 ، گذرهيسرم م يتو يم بفهمه كه چ افهياز ق خواستيچشم بهم زل زد انگار م يگوشه  از

 ازت بخوام؟ يزيچ هي تونميم.......... كنميم تيتا اونجا همراه........هييساختمان رو به رو يتو...... دونميالبته كه م _

 ......البته  _

اون تا ......هيعمل حساس نيباشه، ا يحاز جرا ريغ يا گهيد زيدر طول عمل ذهنش مشغول چ خوامينم....... لطفا قبل از عمل با بهزاد صحبت كن  _

 ؟يكنيو م نكاريا........باشه ايمه يعمل عال هيانجام  يبرا طيتمام شرا خواميحاال انجامش نداده ، م

 :با خودم كلنجار رفتم باالخره جواب دادم  يچند لحظه ا نكهياز ا بعد

 ......دميقول نم يول.........كنميم مويسع _

 .........نه بهزاد و  دونميمن تو رو مقصر م فتهياتاق عمل ب يتو يبهزاد اتفاق بد ياگه در اثر حواس پرت........يرو هم بدون گهيد زيچ هي خواميم _

 .......پس من آدم بده م ...........بهزاد چقدر طرفدار داره _

كه  يزيدر حال حاضر تنها چ.........اون باشم ايكه بخوام طرفدار تو  دونمياز روابطتون نم يزيچ ستم،ين يا گهيكس د چيه ايمن طرفدار بهزاد  _

 .......يكار به من كمك كن نيتو ا ياگه بخوا شهيازت كم نم يزيو مطمئنم چ........شكل انجام بشه نيكه اون عمل به بهتر نهيمن مهمه ا يبرا

 : ازم جدا بشه دستمو گرفت و گفت نكهي، قبل از ا ميبود دهيمقصد رس به

 ..........رو حرفام فكر كن _

با احساسات منو شروع كنه ،  يبود من لب تر كنم تا بهزاد دوباره باز ي، كاف خواستياز من م ي، كار سخت ميكردم و از هم جدا شد دييسر تا با

 يتو يگرفتم قبل از برگشتن به خونه كم ميخارج شدم ، تصم از اونجا شيو تشو يگفتم و با سردرگم نيرو به ج يجراح انيجر عيسر يليخ

رو پشت  ييقدمها ينگذشته بود كه صدا ميرو ادهياز شروع پ يقي، دقا رميبگ يدرست ميبتونم به افكارم نظم بدم و تصم ديقدم بزنم تا شا ابونيخ
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 شده بود ،  داير و كله ش پدرست بشم س ميموفق به گرفتن تصم نكهيسرم احساس كردم ، بهزاد بود ، قبل از ا

 .......اده؟يپ........مارستان؟يب يريم يدار _

 .......برم؟ نيدو قدم راهو با ماش نيا يانتظار كه ندار _

 رياون ذهنش درگ كنهيرفتارش برنارد چطور فكر م نيهم كنارم توقف نكرد ، با ا يلحظه ا يبرا يكنارم رد شد و به راه خودش ادامه داد ، حت از

چاره ......... ، كرديتره تا من قطعا اونو انتخاب م هيشب دهيبه سپ نيج دونستيست ، اگه برنارد م دهيسپ يخاطره  ريمطمئنا ذهنش درگ........منه؟

، با چند قدم  گرفتميوجدان درد م فتاديم كين يبرا ياگه اتفاق نصورتيا ريدر غ دادم،يكه برنارد ازم خواسته بود و انجام م يكار دينبود ،با يا

و  شتزود به حالت معمول برگ يليخ يشد ول رهيمتوقف بشه با تعجب بهم خ نكهيبلند خودمو بهش رسوندم و باهاش هم قدم شدم ، بدون ا

 درخواست برنارد بود ، ياجرا يبرا يگرفت ، فرصت مناسب دهيحضورم و ند

 مگه نه؟ م،يبهزاد ما با هم دوست _

 :جواب داد  يو با لحن سرد ستادياز حركت ا يناگهان يليخ

 .......يبهش جواب بد ديكه تو با هيسوال _

 ......ميبا هم دوست باش خواميمن م _

 ؟يدو تا دوست معمول _

 ........آره  _

 :گفت  شهيتر از هم يكرد و جد زيمكث چشماشو ر يقياز دقا بعد

 ........ دنتييبو.....دنتيبوس.......آغوشت يبعد از تجربه  تونميبه نظرت من م.........اون اتفاقا يبه نظرت بعد از همه ........م؟يتونيم _

 صورتم متمركز كرد ، يشد و دوباره نگاهش و رو رهيبه آسمون خ كرديشلوارش فرو م بيج يتو شتريدستشو ب كهيحال در

دوست  هي.......باهات دوست باشم؟ ي، اونوقت تو ازم انتظار دار شميم كيتحر شنوميفاصله م نيتنت و از هم يبو يمن وقت _

نگاه  يبهت به چشم چ يانتظار دار........نگاه كنم و هوس نكنم دوباره ببوسمش؟ دميروز بوس هيكه  ييبه لبا يانتظار دار........؟يمعمول

 ........تونم؟يم.......؟برادر هي.......كنم؟

كرده بود كه ازم سوء  يبار خودش عذرخواه نيبزنم تو صورتش ، آخرفحش بلدم داد  يگوشش و هر چ ريبخوابونم ز يكيداشتم  دوست

اون هنوز .........وفته؟يزنش ب اديبود كه  دهيد يهم دوباره از من حركت ديتمام اومده بود دوباره خرم كنه ، شا يياستفاده كرده و حاال با پررو

كردم به خودم مسلط  يسع........كه دوباره بهش اعتماد كنم ستميحمق نكه من اونقدرا ساده و ا دونستينم يخودش روشن نبود ، ول اب فشيتكل

 :نكنم  ديجا برنارد و از خودم نا ام يب تيباشم و از كوره در نرم تا با عصبان

 .........ميكني، بعدا در موردش صحبت م يبرس تيبه جراح يبر دي، با ستين ياالن وقت مناسب.........بهزاد _

 :برگردم كه بازومو گرفت  خواستم

 ........؟يبر يخوايم يخودت كرد ريحاال كه دوباره فكرمو درگ _

 و نشون نده ، شديكه لحظه به لحظه تو وجودم شعله ورتر م يخشم شيكه آت يبدم ، لبخند لشيتحو يعيلبخند طب هيكردم كه  مويسع تمام
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 ......بعد از عمل.......بعدا بهزاد _

 : رهياالن جواب بگ نيكه هماون مصر بود  يول

 ........؟ انايك يبعد از عمل چ _

واقعا از كنترل خارج  تميداشت عصبان گهيد خواست،ياون م يكه منو فقط برا ييجا! .........تو تختت  اميازم انتظار داشت بگم بعد از عمل م انگار

 يكار نفرت داشتم ول نيكه از ا نيبا ا نيبنابرا.........برنارد و خراب كنم يتا نزدم نقشه ها اوردميهر چه زودتر سر و ته ش و هم م ديشد،بايم

گونه شو  عيسر يليصورتش و خ كيصورتم و بردم نزد ديرسيشكل به ذهنم نم نيكردنش به ا ريجز غافلگ يا گهيكار د ييرها يچون برا

چشم  هيحركت كمرمو گرفت و با  هي، با  عترهيبودم كه اون از من سرفراموش كرده  يول.......... ، خواستم با سرعت از اونجا فرار كنم دميبوس

 دهيتازه به آب رس يطوالن يتشنگ هيكه بعد از  ي، مثل آدم شهيتر از هم صانهيتر و حر انهيبه هم زدن با لبهاش به لبهام حمله ور شد ، وحش

هم  بهحالمو  شياز پ شتريكه ب يزيحس همراه بود و چ نيناشناخته هم با الذت  هي، در واقع  خورديكارش به هم م نيحالم داشت از ا......... باشه

انگار تازه متوجه تقال كردن من شده باشه با اكراه  يقيبعد از گذشت دقا.......... كرديم كاريوسط چ نيا دونميبود كه نم يحس لعنت نيهم زديم

 شد ، رهيو با استفهام بهم خ ديدست از كار كش

 .......؟ هيچ _

 :كردنم ادامه دادم  يكه برام به وجود اومده بود مصرانه به نقش باز يپر التهاب طيمن با وجود حال داغون و شرا و

 ........يبزن شاتوير ديبا....... _

 :هاش خودمو ازش جدا كردم  نهيلبخند دوباره سرشو آورد جلو كه با فشار دستم به س با

 .......شونيبزن ديبا......گميم يجد _

 يشكستن دادم و اشكام مثل رود يبه بغضم اجازه  شدميبا سرعت از اونجا دور شدم ، حاال كه پشتم بهش بود و لحظه به لحظه ازش دورتر م و

 ..........ياحساس عجز و درماندگ.......كردميم يچارگيخودشونو از سد چشم رها كردن ، به شدت احساس ب

روبه رو شدن و بحث  يامشب حوصله ..........اومد و با من كار داشت بگه خوابم ، خصوصا بهزاد  يخواستم هر ك مياز مر دميخونه كه رس به

 مصبح با به صدا اومدن در اتاق چش............، شهيمزاحمم نم يدر اتاق و قفل كردم تا مطمئن بشم كس كردميو م نكاريباهاش رو نداشتم ، فردا ا

 ستيگوشمو چسبوندم به در تا مطمئن بشم كه بهزاد اونجا ن رونياز اتاق برم ب نكهيونه بخورم ، قبل از ابرم صبح خواستيازم م ميباز كردم ، مر

 يتو وق نهيمنو بب خواستهيو م نجاينصفه شب بهزاد اومده ا كيساعت  شبيد گفتيم ميموضوع قدم به راهرو گذاشتم ، مر نياز ا ناني، با اطم

بوده ، هر  زيآم تي، ظاهرا عمل موفق دميرو ازش پرس كيبكنم حال ن يمورد اظهار نظر نيدر ا نكهيبدون اشده ،  يعصبان يليكه در قفله خ دهيد

در  يصدا دنيممكن شده ، با شن ريبوده و االن غ ديبع يقلبه كه قبل از مرگ همگان ونديپ ي، درمان دائم ستين يدرمان دائم نيچند كه ا

تا در و باز كنه من هم خودمو به اتاق رسوندم و در و قفل كردم، چند  رفتيم ميكه مر نطوريبهزاد اومده باشه ، هم ديحدس زدم كه با پارتمانآ

 :لحظه بعد در به صدا در اومد 

 ........انا؟يك _

ت بمونم، رفتم پشت در و ساك تونستمينم گهيازم خواست در و باز كنم د تينگذشت كه با عصبان يقيدقا يزدم ول دنيبود ، خودمو به نشن بهزاد
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 ازش خواستم تنهام بذاره ،

 كل ساختمون صدامونو بشنون؟ يخوايتو كه نم م،يدر و باز كن تا با هم حرف بزن.......انا؟يشده ك يچ _

 ......دكتر يباهات ندارم آقا يمن حرف _

 د؟يمنو بوس شبيپس عمه م بود كه د _

برنارد  يرو تونستمينم يفكرت مشغول من نبوده ،ول دونميمن نباشه،البته من كه م رياست درگحو ياون بوسه سفارش برنارد بود تا تو جراح _

 ........ما عوض نشده نيب يزيچ........بندازم نيو زم

 .......درو باز كن  _

احمق قبل  ياناياون ك گهيكه من د نهيكه عوض شده ا يزيتنها چ......... يمنو اغفال كن يهنوزم تو قصد دار...........ما عوض نشده  نيب يزيچ _

 .........ستمين

 :، بلند تر از قبل ادامه دادم  گفتميم اديآخر و داشتم با فر يها جمله

 ..........دست از سرم بردار _

البته كه دوست ...........دروغ چرا؟......جمله اشتباهه نياما نه ، ا....... نمشينذاشتم ، دوست نداشتم دوباره بب رونياونروز پامو از خونه ب تمام

جرات نداشتم بگم عاشقش شدم، فقط عادت ......به آغوشش و نوازش هاش يعادت كرده بودم، حت دنشي، من به د نمشيداشتم بب

جسم  هيشم بود كه اون به چشم غذا بهم نگاه كنه ، به چ نيكه دوست نداشتم ا يزيچ.......... نمشيالبته كه دوست داشتم بب نيبنابرا........بود

 نيهمچ تونستمينم يول..........باشم  تونستميجز آغوشش نم ييجا نايقياالن  دادميجوالن م يبستم و به قلبم اجازه  يمغزم و م ياگه درها........

گرفته  يكه احساساتش داره به باز يمنم ، چون كس خورهيرابطه ضربه م نيكه از ا يكس دونستميو م......... چون شعور داشتم........بكنم يحماقت

 ........منم شهيم

،  نيج شنهادي، البته به پ رونيب رفتيم نيحوصله ش سر نره هر روز با ج نكهيا ياتاقم حبس كرده بودم آرش برا يكه من خودمو تو يمدت يتو

من  يبار انزوا ني، خوشحال بودم كه ا كرديو موقع برگشت با شوق و ذوق برام تكرارشون م گرفتيم ادي يسيانگل ديجد يهر روز كلمه ها

، كارم مسخره بود  زدميقدم م ابونايتو خ رفتميكه مطمئن بودم همه خوابن م يباعث نشده كه اون هم افسرده بشه ، خودم هم شبها وقت

مزاحمت از طرف بهزاد ، به خاطر  جاديترس از ا ينه برا كردميو م نكاريا يول.........مسخره بود  يليكنم خ ميخودمو از بهزاد قا نكهيا............

كه نسبت به  يبشه مقاومت كنم ، به كشش كيبهزاد بخواد بهم نزد گهيالعمل خودم ، چون خودم هم مطمئن نبودم كه اگه بار د كسترس از ع

بكنه ،  نيكه اجازه ندم منو وابسته تر از ا بود نيقصدم ا.........بكنم يمراقبت از خودم حاضر بودم هر كار يبرده بودم و برا يبهزاد داشتم پ

 ............بهم نداره يا گهياحساس د چيه كهياستفاده كنه در حال ازماجازه ندم 

منو با  نيو ج ميبدن ، مر بيترت يمهمون هيحالش  يبهبود يگرفته بودن به بهانه  ميتصم هيگذشته بود و بق كين يهفته از روز جراح كي

كه دنبال  يمدت يباهاشون همراه بشم ، تو يلباس مهمون ي هيته يكه دم دستشون بود مجبور كردن برا يا گهيد زيو فحش و هر چ حتينص

 يبرا ميكرد دايهر كدوممون لباس مورد نظرمون و پ نكهي، بعد از ا ميبرخورد نكرد يو با شخص خاص فتادين يخاص فاقات ميگشتيلباس م

سرمو چرخوندم تا مطمئن  مينشست زيپشت م ينداشت ، وقت جهيبرگشت به خونه نت يمن برا ي، باز هم مخالفتها ميرفت خوردن ناهار به رستوران
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لبخند  هي دينگاه منو متوجه خودش د نكهينشسته بود و به محض ا زهاياز م يكيخورد كه پشت  مزيكه چشمم به ج هبشم بهزاد تو رستوران نباش

 يتمام از جاش بلند شد و اومد رو ييجواب سالمش و بدم سرمو برگردوندم ، اما با پررو نكهيداد و با سر سالم كرد ، بدون ا لميكج و كوله تحو

 :زمون نشست يمن پشت م يرو به رو يصندل

 ..........سالم _

_......... 

 ؟يكنيم مي،چرا خودتو از من قا دميمدت تو رو ند نيتو ا يسه چهار روزه برگشتم ول _

 ........نمتيبب خوامينم يدرست حدس زد ي، ول كنمينم ميقا يمن خودمو از كس _

 ........درست برعكس من _

چشمش به ما  يدر رستوران مضطربانه به اون سمت برگشتم ، حدسم درست بود بهزاد بود كه همراه برنارد وارد شده بود ، وقت يصدا دنيشن با

 يرفت و رو يخال زيم هيبه سمت  يعكس العمل چيبرعكس تصور من بدون ه يرد و بدل كرد ، ول زميمن و ج نيافتاد با تعجب نگاهش و ب

دست آرش و ..........بشه  قهيدست به  مزيو با ج اديب دادميم حيترج........حالم گرفته شد شيمحل يبه ما بود نشست ، از ب شتكه پ يا يصندل

 .............كردنيهم به دنبالم خارج شدن و از پشت صدام م نيو ج ميگرفتم و با سرعت از رستوران خارج شدم ، مر

 : ستاديدستمو از پشت گرفت و رو به روم ا نيج يخواستم برم تو اتاقم ول ميديخونه كه رس به

 ه؟يچ گهي، پس ناراحت شدنت د ي،خودت خواست كنهيم يمحل يخودته كه بهت ب ريتقص _

 ...........رونياز اونجا اومدم ب مزيبه خاطر مزاحمت ج..........خواستميكه خودم م هيزي، اتفاقا چ بهزاد ناراحت نشدم يمحل يمن از ب _

 :پوزخند جواب داد  با

 ........يگيكامال مشخصه كه راست م _

خودمو  يشب جور يگرفتم برا مي، تصم كردميجبران م شويمحل يب يجور هي ديمنتظر نموندم تا ادامه بده ، خودمو به اتاق رسوندم ، با گهيد

كم آروم شدم  هيفكر  نيبا ا.........گرفتميو انتقاممو م كردميم يمحل يتفاوت از كنارم رد بشه ، اونوقت من بهش ب يدرست كنم كه نتونه ب

 ..........نه؟ ايبهم توجه كنه  خواستميم دونستم،باالخرهيخودمو نم فيخودم هم تكل.........

از همون  يكي يآرش و تو دنيباالش چند تا اتاق خواب بود كه به محض رس يطبقه  يسالن به آپارتمان ها بود ، تو نيكترينزد يتو يمهمون

رو  ايلينگاه خ ينيرفتم ، سالن شلوغ شده بود ، سنگ نييمطمئن شدم كه خوابش برده از اتاق خارج شدم و از پله ها پا ياتاقا خوابوندم ، وقت

اما موفق به .......... كنم  ريمنه غافلگ يمحو تماشا ي، دوست داشتم نگاه بهزاد و وقت گشتمينگاه خاص م هيفقط دنبال  من يول كردميم ساحسا

اومده  ياز وقت ميبودن ، مر دنيو تك و توك در حال رقص شدينواخته م يميمال يقيباشه ، موس ومدهيهنوز ن ديرسيكردنش نشدم ، به نظر م دايپ

 يكاناپه گوشه  هي يدو نفره ، رفتم رو يمهمون هينشسته بودن و در حال پچ پچ و بگو بخند بودن ، انگار اومده بودن  يبا ژان پل گوشه ا دبو

 كردميو رد م شنهاداتيمن تمام پ يرقص شد از جاش بلند شد ، ول شنهاديبعد كه بهش پ يقيكرد اما دقا ميهم همراه نيسالن نشستم ، ج

دختر در  هيدستشه با  يمشروب وانيل كهيكه اونطرف سالن در حال دميكرد ، بهزاد و د دايپ گشتيرو كه دنبالش م يزيباالخره چشمم چ...........

بود كه بتونه توجه بهزاد و به خودش جلب كنه  دهيبود اما تا بحال به ذهنم نرس ي، دختر لوند و قشنگ شناختميدختره رو م......... حال بگو بخنده 
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 نيدر ح.............نبود بخواد التماس منو بكنه يازين گهيشده بود ، پس د نيتام يا گهيد ياز جا دم،يفهميامروزشو م يتوجه يب يحاال معن.........،

احساس .........توجه ش جلب بشه نگاهش و ازم گرفت و به حرف زدن ادامه داد يلحظه ا نكهيبار نگاهش به من افتاد اما بدون ا هيحرف زدن 

نه تنها موفق به انتقام نشده بودم ، از ...........لحظه نگاهم كنه هينداشتم كه بخواد  تيهم براش اهم گهيد يدخترا يبه اندازه  يداشتم ، حت يبد

پرت ، بدون  واومد كنارم نشست و شروع كرد به گفتن چرت  مزيخودم بودم كه ج شانيغرق افكار پر............قبل هم سرخورده تر شده بودم 

كلمه ازش و  هي يكنار گوشم بود چون حت يمثل وز وز مزاحم مزيج يشده بودم و صدا رهيخ ينامعلوم يبه حرفاش بكنم به نقطه  يتوجه نكهيا

 : دمياسم بهزاد وسط حرفاش ناخودآگاه به سمتش چرخ دنياما با شن.............شدميمتوجه نم

 .........؟ يگفت يچ _

 :شد و گفت  رهيتعجب بهم خ با

 ...........ست؟يكس ن چيو حواست به ه ينشست نجايكه ا يكرده ناراحت دايپ ديبهزاد دوست دختر جد نكهيگفتم نكنه از ا _

 ، نييجوابشو بدم سرمو انداختم پا نكهيشد ، بدون ا رهيلبخند تمسخر آلود بهم خ هيابروهاشو باال داد و با  و

 اره؟د قتيحق..........من ياوه خدا _

_ ........... 

 ........تو رو نداره اقتياون ل.........؟ياحساس مثل بهزاد بش يآدم خشك و ب هيعاشق  يتونيتو چه طور م _

 كنهيبود نگاه كردم ، احساس كردم داره با خشم به سمت ما نگاه م ستادهيكه بهزاد ا ي، سرمو باال گرفتم و به سمت دميشنيحرفاشو نم ي هيبق

در گوشش گفت كه  يزيچ دشيدستشو گذاشت پشت كمر دوست دختر جد دينگاه منو د نكهيچون به محض ا كردمياما اشتباه م..............

كه پشت سرم راه افتاده  مزي، به سمت در سالن به راه افتادم و از ج ارميباال ب خواميم كردمياحساس م...........خنده  ريبلند زد ز يدادختره با ص

 :از پشت سر گفت  يكه پسر نميگوشه بش هيخواستم برم ..........حالم جا اومد يتازه كم يهوا يبود خواستم تنهام بذاره ، تو

 ............كمكت كنم ؟ تونميم _

درست  يا گهيخودم دردسر د يا برادادم برگردم داخل سالن ت حي، ترج خورديفاصله هم به مشام م نيكه خورده بود از هم يمشروب يبو

سن در حال صحبت كردن  يبلند شده و باال لچرشيو ياز رو كيقطع شده و ن يقيكه موس دميپا به داخل سالن گذاشتم د يوقت...........نكردم

به دست گرفتن و سر و  يبرا ينظام حكومت هي جادي، داشت در مورد ا زدنيبار همه براش دست و سوت م هيجمع هست و هر چند لحظه  يبرا

ضرب  نيپاش رو زم هيبا  كهيخودش بند نبود و در حال يپا يبهزاد رو زدميو همونطور كه حدس م........كرديسامون دادن به اوضاع صحبت م

بده صحبت  خواست بهش اجازه كيو از ن ژياست يو رفت باال اورديو باالخره هم طاقت ن داديحرفاش گوش م هب يصبر يگرفته بود داشت با ب

كه همه براش دست و سوت  كرديكار و م نيو حرارت ا جانيهم با ه نقدريا............ زديحرف م يستيبراليل يها دهيو ا يفرد يكنه ، از آزاد

مناظره راه  هي بايخودش و تقر يها دهيشروع كرد به دفاع از ا..........بهزاد گوش كنه  يبه حرفا يصبر يبود كه با ب كي، حاال نوبت ن زدنيم

خودم باز كنم ،  يسالن برا يبه گوشه  يراه تيجمع نيكردم از ب ي، سع زدنياون دست م يبرا يو گاه نيا يبرا يگاه گرانيانداخته بودن و د

خارج  تيجمع نينداشت ، هنوز به طور كامل از ب يتياهم تيموقع نيحداقل االن و تو ا.........رنيگيم يميمنداشت كه چه تص يتياهم چيمن ه يبرا

 تيصدا به صدا نرسه ، تمام تالشم تو اون موقع شديباعث م نيو ا دنيكشيم غيچراغها خاموش شد ، همه ج ينشده بودم كه برقا قطع شد وهمه 
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به اونور  نوريسالن از ا يكه تو يهراسان تيبا وجود جمع ينترسه ول يكيشد از تار داريتا اگه آرش ب سونمباال بر يبود كه خودمو به طبقه  نيا

چند بار از پشت و جلو تنه خوردم ، معلوم نبود .........بود يممكن كرده بود كار سخت ريرو برام غ يكه هر حركت ياز حد شيب يكيو تار رفتنيم

چون من  رهيم بگ هيكرده بودم گر ريكه توش گ يتيبود به خاطر وضع كينزد........هول شدن نهمهيبرن كه ا كجابا عجله  خوانيم يكيتار نيتو ا

خودش گرفته  يجلو يفندك كهيخورد كه در حال نيلحظه چشمم به ج نيهم يتو...........اما اونا نداشتن بودميمواظبش م ديبچه داشتم كه با هي

 :صدام به گوشش برسه داد زدم  نكهيا ديبلند به ام يصدا با،  كرديخودش راه باز م يبود برا

 ..............؟يريكجا م نيج _

كردن من بود و نه من قادر  داينه اون قادر به پ تيبا وجود جمع يول...........كنه  دايتا منو پ چرخونديفندكشو به اطرافش م ستاد،يو ا ديشن صدامو

 :به سمت اون بودم ، از همونجا داد زد  يبه باز كردن راه

 ............آرش شيپ رميدارم م _

 ..........اميصبر كن منم ب _

 :از پشت بازوهامو گرفت و گفت  يدست

 .تو آروم باش..........ششيپ رهيم نيج _

 ..........آرش شيبرم پ ديولم كن با _

 :پشت دستاشو دور كمرم حلقه كرد و كنار گوشم گفت  از

 ............مواظبشه  نيج _

 .......دستتو بكش بهزاد _

 .......آروم باش......ستين يزيچ _

 :از دستش رها بشم داد زدم  كردميتقال م كهيحال در

 ........دهيترس يليتو برو مواظب دوست دخترت باش حتما خ........ستين يزيچ دونميخودم م _

 :كنار گوشم زمزمه كرد  يلحن شوخ با

 شده ؟ تيبهش حسود _

 :به سمتش برگشتم  تيعصبان با

 ........... يحرف چ نيهان منظورت از ا...........بشه؟ ميبهش حسود ديچرا با _

 دنيشكل ممكن به بوس نيتر رحمانهيبه ب فشرديمنو به خودش م كهيلبام فشار داد و در حال يجمله مو تموم كنم چون لباشو باشدت رو نتونستم

 : ديكار كش نفر به خودش اومد و دست از هي يبا تنه  يقيبعد از دقا...........لبهام ادامه داد

 .........انايدوستت دارم ك _

 .......مزخرفه _

 ........يزياز هر چ شتريباور كن دوستت دارم ، ب _
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 .........يرو به خودش بگ نايا يتونيو م يكنيم دايدوست دخترت و پ گهيد ي قهيچند دق _

 .......يبردار يدست از لجباز ديبود كه حسادت تو رو جلب كنم تا شا نيا ياون كار فقط برا........انايچرند نگو ك _

مورد سوءاستفاده قرار  خواميمن نم............داشته باشم ؟ يا يفرد يها يآدم آزاد هيمنم به عنوان  يكنيفكر نم ستيبراليل يآقا.........هه _

 .........ست؟يحقم ن نيبه نظرت ا...........گول بخورم  خوامي، نم رميبگ

 .......دوست داره شتريكه تو رو از جونش هم ب نجاستينفر ا هيفقط ...........ازت سوءاستفاده كنه  خوادينم يكس _

من با تمام نقصها و .........باشم يا گهيكس د يجا خوامينم........باشم دهيسپ يبرات مجسمه  خواميمن نم يول.......... يبلد يقشنگ يحرفا _

با  تونمينكرده ، نه م يكار مهم شيوقت تو زندگ چيغرغرو هستم كه ه يدست و پا چلفت يانايمن همون ك.........خودم باشم خواميضعفام م

و ..........نبودم  يوقت آدم مهم چيمن ه........اميآرش بر ب يساده  يسرماخوردگ هياز پس  تونميم يرو نجات بدم و نه حت يكس يزندگ يحجرا

 ...........باشم يا گهيكس د تونمينم........ تونميچون نم.......بشم يكه آدم مهم ستيقرار هم ن

 :و گفت  ديبوس اشكهامو

 يا گهيكس د هيشب خوامينم..........رو دوست دارم يدست و پاچلفت يغرغرو يانايك نيمن هم........... يباش يا گهيتو كس د خواميمن نم _

 دميد رو دهياونروز عكس سپ يوقت........كنم ياحترام يب دهيسپ يبه خاطره  دادميبه خودم اجازه نم.........نبودم يزن چيمن دو ساله با ه........يباش

 .........فرار بود هياون كارم فقط ........كنم هيخواستم خودمو با اون حرف توج

 :جواب دادم  هيگر با

 .........نكن يبهزاد با احساسات من باز _

 :م گرفت و ادامه داد در آغوش دوباره

 ........دارم ازياعتمادت و جلب كنم ، بهت ن تونميم يچه جور دونمينم..........باورم كن انايك _

 ...........تنهام نذار  _

 .......ذارميتنهات نم چوقتيه..........زميعز چوقتيه _

 آورد جلو كه ببوستم ، سرشو

 ........بهزاد اون دماغه  _

 :ند گفت قهقهه بل هي با

 ..........ميكنيداره؟ از دماغ شروع م يتيبدنت و ببوسم ،پس چه اهم يدوست دارم تمام سلولها _

 :خنده خودمو ازش جدا كردم  با

 .......آرش شيدارم برم پ ازيبهزاد االن واقعا ن _

 .....ايب.......زميباشه عز _

كردنش و دوست داشتم ، و چقدر  تيحما ينجوري، چقدر ا داديعبورم م تيجمع نيپشت كمرمو گرفته بود از ب كهيروشن كرد و در حال فندكشو

نتونستم خودمو كنترل كنم ، با دست متوقفش كردم و خودمو انداختم تو  گهيد ميديپله ها رس يبه باال ي، وقت زميدوست داشتم بهم بگه عز
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بود خودمو ازش جدا كردم و  ياجازه رو بهم نداد ، هر جور نيم اخواستم از آغوشش خارج بش ي، وقت ميبه همون حالت موند يقيبغلش ، دقا

 :گفت  نيكنار آرش نشسته بود و آرش هنوز خواب بود ، بهزاد از پشت سر دستمو گرفت و رو به ج نيرفتم داخل اتاق ، ج

 .......نيببرمش تو ماش اميم گهيد قهيچند دق _

 :م داد و گفت  هيتك واري، پشت در اتاق به د كرديت به زور از اتاق خارجم مبه خودم شدم ، بهزاد داش نيلبخند و چشمك ج متوجه

 ........يرينم رونيبهت اجازه ندادم از آغوشم ب يتا وقت گهيد _

 اگه برم؟ _

 ........يشيم مهيجر ياگه بر _

 :شد و گفت  رهيلبام خ به

 ........؟يهاتو انجام بد مهيجر يآماده ا _

 :خودمو به اون راه زدم و گفتم  _

 ه؟يم چ مهيجر _

 :جواب داد  چسبونديلباشو به لبام م كهيحال در

 .........صد تا بوس عاشقونه  _

 :خنده شو جمع كنه رو به من گفت  كرديم يسع كهيدر حال ني، ج مياز هم جدا شد ياز اتاق من و بهزاد هول هولك نياومدن ج رونيب با

 ......رهيگيتو رو م يو بهونه  شده داريآرش ب _

،  ييبره دستشو ييوقت شبا جرات نداشت تنها چي، ه ديترسيم يكيسرعت خودمو به اتاق رسوندم و آرش و در آغوش گرفتم ، آرش از تار با

بود از جام بلند  زونيقبول نكرد ازم جدا بشه ، ناچار خودم همونطور كه آرش از گردنم آو نيبهزاد خواست بلندش كنه و ببرتش تو ماش يوقت

، فقط نگاه و  شديمن و بهزاد رد وبدل نم نيب يحرف چيه ليدل نيبا ما بود و به هم نيهم تو ماش نيج...........حركت كردم  نييپا سمتشدم و به 

شده بودن  ديم ناپداز وجود نديكه تو اون لحظه چقدر دوستش داشتم ، تمام احساسات بد و ناخوشا دونهيخدا م............لبخند  يگاه

كه نگاه  يو به هر چ چرخوندمي، سرمو به هر طرف كه م كردميم تي، احساس امن ترسمينم يچيوقت از ه چيه گهيد كردميم اساحس.........

 گهيجوالن داده بودم ، د يحسم بودم ، باالخره به احساساتم اجازه  نيو عاشق ا.........عاشق شدم كردمي، احساس م ومديم بايبه نظرم ز كردميم

كه  يمرد نيا..........گرفتم  يدرست ميتصم كردميبار هم كه شده احساس م كي يتر بودم ، برا يراض شهيو حاال از هم..........مجلوشو نگرفته بود

هر لحظه .........وست داشتم د تينهايرو ب زديو بهم لبخند م كردينگاهم م يچشم ريز يو هر از چند گاه كرديم يكنارم نشسته بود و رانندگ

 ........قبل ياز لحظه  شتريب

، بهزاد  مياز پله ها به سمت باال حركت كرد يي، بهزاد آرش رو كه حاال خواب بود بلند كرد و دوتا ميكرد يخداحافظ نياز ج ميديرس يوقت

 تاي، نها ميبودم كه آرش و تنها بذار نيمن مخالف ا يخودش ، ول يخونه  ميژان پل و خودمون بر يتو خونه  مياصرار داشت كه آرش و بذار

تخت آرش نشسته بودم و موهاشو  يگوشه .........تا حواسمون به آرش باشه ، ميهمونجا بمون گردنيبرم ميكه ژان و مر يتا وقت مشد يراض

 :گفت  گوشم ريحال ز نيو منو به زور از اتاق خارج كرد و در هم ديكه بهزاد دستمو كش كردمينوازش م
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 ......يهاتو تموم نكرد مهيهنوز جر _

 :گفت  يبا لحن خاص زديموهامو كنار م كهيو منو انداخت رو خودش ، در حال ديو دستمو كش ديكاناپه دراز كش يرو

 ........يلباستو عوض كن كردميمجبورت م ياگه به من بود وسط مهمون يول....... يچقدر خوشگل شد _

 .....چرااااااا؟ _

 ......همه زل زده بودن بهت...... بازه يلياست خلب _

 .........يبد تياهم زايچ نيبه ا كردميفكر نم _

 تو هم ، ديكش اخماشو

 من ماستم ؟ يفكر كرد.........چرا ؟ _

 رفته ؟ ادتي.......يلباسا گرفته بود نيچون تو خودت هم برام از هم..........نههههه _

 :موهام فرو برد و جواب داد  يانگشتاشو ال دوباره

 ........اون موقع فقط من بودم و تو _

 مهيحركت جامون و عوض كنه و با شدت اقدام به گرفتن جر هيشد براش تا با  يتلنگر نيو ا.........كردم و موهاشو نوازش كردم  تيتبع ازش

 :لبمو آزاد كردم و گفتم  يبه سخت..........هام كنه

 .......؟ يباش متريكم مال هي يتونيبهزاد جدا تو نم _

 :پروا جواب داد  ينگاه ب هيلبخند قشنگ و  هي با

 ........ يبخوا نويشك دارم واقعا ا _

 لي،حاال من هم با كمال م مياطراف نداشت طيبه مح يتوجه چيو ه ميخودمون بود ياياز قبل كارش و ادامه داد ، غرق دن متريوجود مال نيا با

خودشو  عيباز شدن در بهزاد از روم بلند شد و سر يبا صدا يلحظات حاال حاال ها ادامه داشته باشه ول ني، دوست داشتم ا كردميم شيهمراه

،  كردنيگرد شده داشتن ما رو نگاه م يو ژان پل با چشما ميبود چون مر ريكم د هياما ..........تا من هم بلند شم  ديمرتب كرد ، دست منو كش

 :گفت  ميرو به مر يمن خودشو جمع و جور كرد و با تك سرفه ابهزاد زودتر از 

 ........نترسه يكيشد از تار داريوقت ب هياگه ممكنه حواستون به آرش باشه كه  _

گرفته بودم پشت سرش راه افتادم ، چند  نييحد ممكن پا نيسرمو تا آخر كهيبا حركت سر از من خواست به دنبالش حركت كنم ، در حال و

گفت  كرديم هيگر كهياز پشت سر صدام كرد ، با استفهام به طرفش برگشتم كه خودشو انداخت تو بغلم و در حال مينگذشته بود كه مر يالحظه 

: 

برات خوبه ، تو  يلياون خ........يديبهزاد و از دست نم يراحت نيو به ا يهست يتو دختر عاقل دونستميچقدر برات خوشحالم ، من م يدونينم _

 ........ميكن هيتك يكيبه  طيشرا نيكه تو ا ميدار اجي، ما همه احت يدار اجيتبهش اح

 :مهربانانه ادامه داد  شديازم جدا م كهيدر حال و

 .......مواظب خودت باش _
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در آپارتمانش باز بود ،  ياز بهزاد نبود ول يخبر.........لبخند بهش زدم و از آپارتمان خارج شدم  هي،  گرفتيم شيخجالت گونه هام داشت آت از

 ديد يوقت......... من لبخند زد دنيسرش گذاشته بود ، به محض د ريدستشو ز هيبود و  دهيبه طرف اتاق خواب حركت كردم ، رو تخت دراز كش

 :گفت  كنمينگاهش م نجوريو هم گمينم يچيه

 .......گهيد ايب _

 .......مينيبيرو م گهيفردا صبح همد........خودم بخوابم ياراستش فكر كنم بهتره من برم سر ج...........اممممم _

 ازم سر بزنه خودشو بهم رسوند ، يحركت نكهياز ا قبل

 .......گوشت خونده ؟ ريز يزيچ ميمر _

 ........گوشم بخونه همش در دفاع از توئه ريز يزيچ ميمطمئن باش اگه مر _

 ..........خواديو صالحت وم ريچون خ يدوستت گوش بد يحتهايخوب، پس بهتره به نص يليخ _

 ...........كرد تمياز طرف من به سمت تخت هدا يبدون گرفتن جواب و

گوشم تكرار  ريكه ز يعاشقانه ا ينكنم ، زمزمه ها ي، همش حواسش بهم بود كه احساس ناراحت كرديبرخورد م شهيتر از هم ميبار باهام مال نيا

 ...........قبل خوشبخت تر بودم ي هياز ثان هيو من هر ثان كردين هر لحظه منو عاشقتر از قبل ممنو غرق لذت كرده بود ، او كرديم

 :گفتم  يآروم يلب با صدا ريش گذاشته بودم ز نهيس يسرمو رو كهينداشت ، در حال يراه چكدوممونيشب خواب به چشم ه اون

 .......دوستت دارم  _

 :مو فشرد و گفت  شونه

 ......من ينه به اندازه  ي، ول دونميم _

 :شدم  رهيبلند كردم و با اضطراب بهش خ سرمو

 ........ترسميبخوابم ، م خوامينم _

 كرد با لبخند آرومم كنه ، يو سع ديو كوتاه لبمو بوس عيسر

 ؟ زميعز ياز چ _

 ........يفكر كنم از چ خوامينم.......ياز چ دونمينم _

 :كرد لب زمزمه ريتو آغوشش فشرد و ز منو

 ........زمي، بخواب عز نجاميمن ا.........يوجود نداره كه ازش بترس يزيچ _

 ..........موند جهينت يب دنينخواب يبرا ميخواب و مهمون چشمام كرد و تمام سع ييقشنگش مثل الال يحرفها

بود قلبم و از كار  كيمواجه شدم كه نزد يزيبا چ يول نميشدم ، با لبخند غلت زدم تا بهزاد و بب دارياحساس كمردرد و استخون درد از خواب ب با

 كاريچ ونو نمناك خونم كيتار نيزم ريمن تو ز........چطور امكان داشت...........شدم  رهيبندازه ، با وحشت از جام بلند شدم و به دور و برم خ

 ..........؟؟؟ كردميم

 يمن مطمئنم كه خواب نبوده ، ب...........خواب باشه تونستيشدم ، نم رهيروبروم خ گرد شده به يچند لحظه تو همون حالت موندم و با چشما تا
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 : دميلب نال رياراده ز

 !.......بهزاد  _

 اطيپله ها رسوندم ، به ساختمون نگاه كردم ، اما توان حركت نداشتم ، اونقدر همونجا وسط ح يلرزان خودمو به باال يجام بلند شدم و با قدمها از

تا  مشد رهيخ يشتريخوردم و با دقت ب ديتكون شد هيلحظه  هي.............باز شد نكهيبه در ساختمون زل زدم تا ا سيخ يو با چشما مستاديا

 :از ساختمون خارج شد  زديحرف م لشيبا موبا كهيمادرم در حال..........ديو حتما خواهم د اديم رونيكه از در ب يمطمئن باشم كس

 .........كه كجا ممكنه رفته باشه دهيعقلم قد نم گهيد...........خونه ومدهيهنوز ن _

 :گفت  تيبا عصبان ومديبه طرفم م كهيرو قطع كرد و در حال يشد و گوش رهيباز بهم خ يكه چشمش به من افتاد با دهان نيهم

 ؟يبود يتا حاال كدوم گور روزيمعلومه از د چيه _

 ..........دمينفهم يزيچ گهيو د چرخهيداره دور سرم م ايكردم دن احساس

 ، دميشنياطرافم م ييچقدر گذشته بود ، صداها دونمينم

 ........من نگرانشم يول ستين يمهم زيدكتر گفته چ........هوشهياز صبح تا حاال ب _

 ........كجا بوده ؟ شبيد يدينفهم.........ستيكه گفته مهم ن دونهيم يزيچ هيخوب حتما دكتر  _

 ........نه ، هنوز كه باهاش حرف نزدم تا ازش بپرسم _

 .......چشماشو باز كرد! ........ نيبب _

 :دهنمو باز كردم  يسخت به

 ......مامان _

 ...........حالت خوبه ؟ زميعز _

 از جام بلند شدم و بغلش كردم ، يبه طرفش دراز كردم ، به سخت دستامو

 ........يينجايچه خوبه كه ا......يليخ.........دوستت دارم يليمامان خ _

 دلم مگه قرار بود كجا باشم؟ زيعز _

 : رونيب دمياز آغوشش كش خودمو

 ........ .االن........شما........كنم؟يم كاريچ نجايمامان من ا _

 :ادامه دادم  يو با لحن ملتمسانه ا هيگر ريخودمو كنترل كنم ،زدم ز تونستمينم گهيد

 ن؟يديساله ند شيپنج ش يبچه  هي....... هي!.........آرش .......نجا؟يا ومديمن خواب بودم بهزاد ن يمامان وقت _

 ........ن؟يك گهيبهزاد و آرش د........؟يزنيم هيحرفا چ نيا زميعز _

 : ديدفعه چشماشو تنگ كرد و مشكوكانه پرس هي

 .......هان؟.........؟يكجا بود شبيد نميبب _

 ، ارميكردم به مغزم فشار ب يو سع نييانداختم پا سرمو
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 .......سيفكر كنم پار.......دونمينم........شب؟يد _

 : هيگر ريبلند زد ز يازمن گرفت و به عمو كامران دوخت و با صدا نگاهشو

 .......شده وونهيد........؟ينيبيم _

مثل برق از جلو چشمام گذشت ،  زيدفعه همه چ كيش ثابت موند و متوجه حضور عمو كامران تو اتاق شدم ،چند لجظه نگاهم رو تازه

باهاش  خواستميم نيزم ريكه تو ز يا يرنگ ي شهيش!.......من يو ناراحت تيعصبان!........مامان و عمو كامران كه با هم گرم گرفته بودن...........

كه زنده مونده  يا گهيد يكسا يهمه !......بهزاد!........آرش !....... گهيد يمرده ها!......... وبعد از اون مامان كه مرده بود !...........بكشمخودمو 

 !......... نيزم ريو دوباره ز!...........من و بهزاد !....... يمهمون!........ سيپار! ..........بودن 

 م ،شد رهيوحشت به مامان خ با

 .......مامان امروز چندمه؟ _

 .......جدهميه.......امروز ؟ _

 .........؟يچه ماه _

 :كنه جواب داد  هيگر خواديش مشخص بود دوباره م افهيكه از ق يحال در

 ........نهيتو رو بب ديبا............دكتر و خبر كنم  رميدخترم ، من م يفكر كنم بهتره بخواب...........زميعز گهيد ريهجدهم ت _

 :لب زمزمه كردم  ريو ز نييو انداختم پا سرم

 ........آبان باشه دياما االن با _

، اگه منو  ترسميم يول..............كنم داشونيپ ديبا........كرده بودم ، مطمئنم يبودم ، من پنج ماه تموم با بهزاد و ارش زندگ دهيخواب ند من

 ..............؟يباشه چ الياگه همش خواب و خ........؟ينشناسن چ

از روبرو شدن با ..........همونجا بمونم دادميم حي، اما ترج رونيب اميب تونمي، دكتر معتقد بود حالم خوبه و م ومدمين رونيدو روز از تخت ب تا

 جانيه خورديزنگ در به گوشم م يهر بار كه صدا.........ر كنه رفتا بهيغر هيو اون باهام مثل  نميبهزاد و بب دميترسيوحشت داشتم ، م قتيحق

 بايو تقر ستيمادرم همه رو خبر كرده بود كه حالم خوش ن..........، منتظر بودم بهزاد اومده باشه دنبالم ، اما همه اومده بودن جز اون شدميزده م

بهشون نگاه  ي، و جور كردميتك تكشون ذوق م دنيزده بودم ، از د شيخودم آت يكه با دستا يياونا ي، همه  ادتمياومده بودن ع ليتمام فام

 .........معجزه در مقابل چشمام در حال شكل گرفتنه هيانگار كه  كردميم

، اما  اميب ونريمامان و قانع كنم ، حاال اون هم اصرار داشت كه از تخت ب يخوابم برده تونسته بودم تا حد نيزم ريز ياون شب تو نكهيگفتن ا با

 ودممگه بارها و بارها از خدا نخواسته ب خواستم؟ينبود كه م يزيهمون چ نيخودم حرصم گرفته بود،مگه ا ياز كارا........كردميمن مخالفت م

 خواستميرو نم ناياز ا چكدوميمطمئنا بدون بهزاد و آرش ه........پس االن چم شده بود؟.........مادرم و بهم برگردونه تا گذشته رو جبران كنم؟

آدم و  هي يناشكر جافكار كه او نيبه ا شترياونجا بمونم ب شتري، چون هر چه ب رونيب اميكه بهتره از تخت ب دميرس جهينت نيباالخره به ا........... 

با  ييارويتوان رو ديباشم ، و مهمتر از اون با يخودم آرزوشو داشتم ناراض يروز هيكه  يزياز چ دينبا.........دادميجوالن م ياجازه  رسونديم

ساخته  يتيشخص نيو همچ اشهوجود داشته ب يواقع يايتو دن يگرفتم برم سراغ بهزاد ، البته اگه واقعا بهزاد ميتصم.........و داشته باشم  قتيحق
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 ...........من نبوده باشه يتوهمات ذهن يو پرداخته 

 يبراش بسنده كردم و از خونه خارج شدم ، سع ادداشتي هيبه اجازه گرفتن از اون نبود ، به گذاشتن  يازيو ن صبح زود رفته بود سر كار مامانم

و  ادبهز يگرفتم و آدرس خونه  يتاكس هي.........اميب باتريز شهينحو خودمو درست كنم ، دوست داشتم به نظر بهزاد از هم نيكرده بودم به بهتر

تهران هنوز سر جاش  يآلوده  يو هوا كيبود ، تراف نايبوق و ماش يمثل قبل شلوغ و پر رفت وآمد و پر از دود و سر و صدا ابونايبهش دادم ، خ

 يخونه  يابونايبه خ يزل زده بودم ، هر چ ابونيكه سالها از تمدن دور مونده باشن با دهن باز به خ ييتكون نخورده بود ، مثل آدما........بود

خونه  دميديكه م نياز ا ميديرس ياون خونه هم سر جاش نباشه ، اما وقت يحت دميترسيم..........گرفتمياسترس م شتريب ميشدير مت كيبهزاد نزد

 دهيد قشيخونه رو تو خواب با آدرس دق نيا تونستميم يتو دلم روشن شد ، من چطور يديكه انتظارشو داشتم اونجاست نور ام يهمونجور

،  گردهيبه خونه برم يك اي اديم رونياز خونه ب يبهزاد ك دونستميخونه هست ، نم يهم تو ينشونه باشه كه بهزاد هي ستتونيم نيباشم ، قطعا ا

از  دردادم ومنتظر موندم ، چق هيتك اطيدر ح يروبرو واريرو مرخص كردم و خودم به د يتاكس نيهم يبود ، برا يسر كار م ديچون احتماال االن با

 يليمسن خ بايخانوم تقر هيرفته بود كه متوجه شدم  ادمياون خونه بودم و زمان و  يخاطراتم تو يادآوريغرق ........خونه خاطره داشتم نيا

 يك خانوم ني، پس ا كرديم يبهزاد كه تنها زندگ......... دميترس يليلحظه خ هي،  اطيو انداخت تو در ح ديشد و كل ادهيلوكس پ نيماش هياز  كيش

چون من مادرش و تو عكس ...... دمشيديم كيو از نزد رفتميمادرش بوده باشه ، كاش م ديشا يول........اون باشه؟ يخونه  نجايبود ؟ نكنه ا

 لو ،رفتم ج وكم جرات دادم  هيبه خودم  نباري، ا رونيهمونجا منتظر موندم تا اون خانوم دوباره اومد ب نقدريبشناسمش ، ا تونستميبودم و م دهيد

 ........خانوم ديببخش _

 كردم به رفتارم مسلط باشم ، يمادر بهزاد بود ، سع........من ، خودش بود يخدا اوه

 ......سالم ، حالتون خوبه ؟ _

 شما؟.......سالم ،ممنونم _

 .......منزل دكتر بهزاد نجايبدونم ا خواستمي، م قتشيحق........من........امممم _

 :خودم و جمع و جور كردم و ادامه دادم .......بهزاد و ندونم يليممكن بود فام چطور

 دكتر بهزاد ه ؟ يخونه  نجايا......... ادينم ادميو  شونيليراستش فام _

 كرد و سر تا پام و از نظر گذروند ، زير چشماشو

 .........فر ونيدكتر بهزاد هما _

 :كردم  دييتا يفور يباشه ول نيكه مطمئن نبودم هم نيا با

 ؟ نجاستيخودشه ، خونشون هم........بله بله _

 ......كننيصداش م كيراحته كه با اسم كوچ نقدريا ماراشيبهزاد با ب دونستمينم........ نجاستيبله هم _

 .........ادينم ادمي شونويلياالن فام نيبرا هم..........دكتر  يآقا گفتميبهشون م شهيهم.......كنميصداشون نم كيبا اسم كوچ........نه _

 شما اسمتون ؟........نطوريآهان ، كه ا _

 لكنت جواب دادم ، با
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 ........يتيهدا انايك.......انايك _

 ؟ نيدار كاريبپرسم باهاش چ تونمي، سر كاره ، م ستيخوب االن خونه ن _

 .......با خودشون صحبت كنم ديبا.......ديبا _

 سر تا پامو نگاه كرد ، گهيبار د هي كرديوباز م نيدر ماش كهيحال در

 .خداحافظ شما.......نيليهر جور ما _

 .........فر، خدا حافظ ونيممنون خانوم هما يليخ _

 سرشو برگردوند طرفم ، عيسر

 ......نيباش يميبا هم صم يليخ دياز مادرش هم برات گفته؟با.......فر هستم؟ ونيمن خانوم هما يدونيتو از كجا م _

 .......من فقط حدس زدم........نه نه _

 :داد و گفت  لميلبخند تحو هي

 ......وفتهيمحل كارش تا كارت راه ب رسونمتيسوار شو، من م ايب.......يكن ميرو از من قا يزيچ ستيالزم ن.......دختر جون يترسيم نقدريچرا ا _

 ......شمينه من مزاحم شما نم _

 كارهيچ ه؟يبابات ك ه؟يازم سوال جواب كرد ، مامانت ك تونستياونقدر اصرار داشت منو برسونه كه باالخره مجبور شدم سوار شم ، تو راه تا م اما

 مارستانيب يجلو ميديرس يوقت........ه؟يچ يپزشك ينظرت درباره  ؟يبخون يچه رشته ا يخواي؟ميخونيچند سالته؟ درس م ن؟ينيشين؟ كجا م

مثل ........؟ يچ شناسهياگه بهزاد بگه منو نم..........م حبس شد  نهيشدم دوباره نفس تو س ادهيپ نكهياما به محض ا.............دميس راحت كشنف هي

 ينومو بعد از خوش وبش كردن با خا ستاديا ميديرس يپرستار ستگاهيبه ا يوقت.......حرف گوش كن پشت سر مادر بهزاد راه افتادم يبچه  هي

 نيمگه ا......... ؟ كيكوچ ايفر بزرگ  ونيدكتر هما ديفر و گرفت ، برام جالب بود كه اون خانوم پرس ونيبود سراغ دكتر هما ستادهيكه اونجا ا

 كهيحالبه خودم اومدم و دوباره باهاش همراه شدم ، در ونفريبا صدا كردنم توسط خانوم هما..........فر داشت؟ ونيچند تا دكتر هما مارستانيب

مادر  ميديبه هم رس ي،وقت زنهيداره بهمون لبخند م اديكه از رو به رو م يمتوجه شدم مرد مسن و جذاب ميرفتيسالن م يبه سمت انتها  ميداشت

 :بهش گفت  ييبهزاد با خوشرو

 .......، ظاهرا تو اتاق عمله نهيد و ببكه بهزا نجايدختر خانوم با بهزاد كار داشت، آوردمش ا نيا.........يسالم محمدرضا جان ، خسته نباش _

 عكسش بود، يباباش بود ، كپ نيا..........من  يخدا يوا

 .......سالم دخترم..........كار داشته باشه يساعت كيهنوز  شي، فكر كنم جراح زميسالم عز _

 :برده بودم جواب دادم  نييحد ممكن پا نيسرم و تا آخر كهيحال در

 .........اميم گهيوقت د هي........من مزاحمتون شدم، بهتره من برم ديببخش........سالم _

تموم شد  شيكه هر وقت جراح كنميم جيبهزاد و پ.......... ميخوريقهوه م هيبوفه  ميريبهزاد كارش تموم شه ما م يتا وقت..........چرا دخترم ؟ _

 ......اونجا اديب

 شديم شتريمنو آروم كنه چون لحظه به لحظه استرسم ب تونستياونا هم نم يايمهربون يحت يول........پدر و مادرش خونگرم و مهربون بودن چقدر
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، مادرش با  رميشدن اشكام و بگ ريسراز ينتونستم جلو اديم گهيد قهيدق 10گفت بهزاد  جرشيپدرش بعد از نگاه كردن به پ يكه وقت ي، جور

 :تعجب بهم نگاه كرد ودستمو گرفت 

 كرده ؟......نكرده ؟ تتيبهزاد كه اذ ؟يكنيم هيچرا گر.......زم؟يشد عز يچ _

 :، وسط هق هق گفتم  رميمو بگ هيگر يتكون دادم اما قادر نبودم جلو نيبه طرف سرمو

 ........ديببخش........برم  ديمن با.........من _

 دنيبرخورد كردم ، سرمو كه باال گرفتم از د يه با شدت به كساز بوفه خارج بشم ك خواستمينبود م دنييشباهت به دو يكه ب يبلند يقدمها با

 ، شهيبهزاد خشكم زد ،جذاب واخمو مثل هم

 ........حواستون كجاست خانوم؟ _

و در دادم  هيتك وارينداشتم ، همونجا به د ستادنيتوان ا........تموم شد ، همش خواب بود يهمه چ........ اون به من گفت خانوم؟..........خانوم؟

بهم  ومادرش خودش........نيشده بودم آروم آروم سر خوردم و نشستم رو زم رهيروبه روم خ واريد يرو ينامعلوم يناباورانه به نقطه  كهيحال

 : گفتيكه م دميشنيمادرشو م يفقط صدا........نبودم  ايدن نيا يرسوند و شروع كرد به ماساژ دادن شونه هام ، تو

 ........؟يطفل معصوم آورد نيسر ا ييبهزاد چه بال _

 .......ن؟يزنيم هيحرفا چ نيا.........مامان آرومتر _

رو نداشتم ، مطمئنا  يكار چيتوان انجام ه........بوده  يموضوع چ ميبه اتاقش تا بفهم ميو بر ميپدرش كه اصرار داشت همه بلند ش يبعد صدا و

 .......... كردميمداشتم هر چه زودتر از اونجا فرار  ياگه توان

اتاق قدم  يفقط كالفه تو گفتينم يچيبهزاد ه........اتاق نشستم وبه زور چند جرعه آب قند خوردم يمبل تو هي يكمك پدر و مادر بهزاد رو با

 :، پدرش سكوت و شكست  زديم

 از چه قراره ؟ هيقض يخوب بهزاد ، حاال بهتره بگ _

 :سرد گفت  يليمن ثابت بود خ يش رونگاه كهيو در حال ستاديسر جاش ا بهزاد

 ......؟ ديخواهش كنم ما رو تنها بذار شهيپدر م _

 

 :با تكون سر موافقتش رو اعالم كرد  پدرش

 ......... ميمون يمنتظر م رونيباشه ، ما ب _

سرنوشت ساز  يلحظه  هي نياز اتاق خارج شدن دوباره نگاهمو به سمت بهزاد برگردوندم ، ا ياز همسرش خواست كه باهاش همراه بشه ، وقت و

 دادميم حيو در حالت دوم ترج دميرسيم يدر حالت اول من به اوج خوشبخت...........ومدينم اي ومديم ادشيمنو  اياون .........من بود يبرا

 نيبدتر.........منو نخواد گهيد طيعوض شدن شرا ليبه دل يول ارهيمنو به خاطر ب نكهيا.........هم وجود داشت يحالت سوم هياما ............رميبم

 :باالخره بهزاد سكوت و شكست .......خواسته نشم نكهيا.......من قطعا حالت سوم بود يحالت برا

 چه خبره ؟ نجايا دييبفرما شهيخوب ، م _
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 : دميلب پرس ريز يلرزان يصدا با

 كدوم حالته؟ نيا _

 :با تعجب داد باال  ابروهاشو

 ...........بله ؟ _

 :خودم هم سخت بود ادامه دادم  يبرا دنشيكه شن يفيضع يصدا با

 .......اد؟يب ادتي يخواينم.... اي..........اد؟ينم ادتيمنو  _

شدم ، دوست داشتم از خجالت آب بشم و  مونيودم به اونجا پشداد كه از اومدن خ يجواب تايو نها.........قدم اومده بود جلو تا صدامو بشنوه  چند

 ، نيبرم تو زم

تر  يعيطب هيكه نسبت به بق نهيكنن ، فرق تو ا ليخودشونو به مردا تحم كننيم يسع ياخاذ ي، كه برا دميمثل تو رو د ييمن قبال هم زنا نيبب _

 سالت باشه؟ ستيهنوز ب كنميفكر نم........؟يكار جوون نيا يبرا يليخ يكنيفكر نم........يكنيم ينقش باز

، از جام بلند شدم و به  شدميبه خودم مسلط م ديبا تميدفاع از شخص يبد بود اما برا يليحرفاش خورد كرده بود ، حالم خ نيو با ا تميشخص تمام

 :جواب دادم  يسخت

 ...........اشتباه گرفتم يمن شما رو با كس.........؟ هيچ ديدونيم _

به سمتش ........هاشو بدم از اونجا برم  نيجواب توه نكهيبدون ا تونمينم دميدستم فشردم اما د ريرو ز رهيسمت در اتاق حركت كردم ، دستگ به

 :برگشتم 

كه  دي، فكر نكن ديراحت قضاوت نكن نقدريآدما ا يدرباره ........بهتون بكنم يحتينص هيمن هم  نياجازه بد نيكرد حتياما حاال كه شما منو نص _

 ........ديرو بدون يكه همه چ شهينم ليدل نيا يول ديهست يجراح عال هيشما ........ديدونيو م زيهمه چ

 : دادميكرده بود حرصش م نيهمونقدر كه به من توه ديبا.......و باز كردم اما دوباره بستمش در

 يخواسته ها يول يكرديهم درك م ديشا........يكرديهم درك نم يتش داشترو كه همسرت بود و دوس دهيسپ يحت........يخودخواه يليتو خ _

رو  خواستيكه دوست داشت و م يا يبهش دو سال زندگ يتونستيم..........يچون خودخواه: كه گفتم  يليبه همون دل......خودت برات مهمتر بود

 2از  دهيداره كه سهم سپ يتيچه اهم......... مهمه نه؟ نيا..........يري، تخصص بگ يبرس يخوايكه خودت م يزياول به چ يداد حيترجاما  يبد

 ......... مزاحمتون نشم ياخاذ يبرا گهيد دميقول م..........دكتر يخداحافظ آقا...........آلش فقط دو هفته باشه؟ دهيا يسال زندگ

 گهيكار د........نبود  ياما چاره ا........كه داشتم كم نشد يبداز احساس  يذره ا يحت شميبا حرص دادنش آروم م كردميكه فكر م يزيچ برخالف

از اتاق خارج شدم و بدون توجه به اطرافم با ........كنم ليكه خودمو بهش تحم تونستمينم.........شناختي، اون منو نم ومدياز دستم بر نم يا

اما تو ........نكردم يهم توجه كرديبه مادرش كه داشت از پشت سر صدام م يحت.........حركت كردم مارستانيب يبلند به سمت خروج يقدمها

 بود ، ستادهيبرافروخته پشت سرم ا يشد ، بهزاد با صورت دهياز پشت سر كش يبازوم توسط كس مارستانيباز ب يمحوطه 

 ........حرفا رو بهت زده بود ؟ نياون ا........؟ يشناسيرو از كجا م دهيسپ _

 يكردم با لحن آروم يسع...........عذابش بدم  ينجوري، حقش نبود ا ومدينم ادشينداشت كه منو  يم براش سوخت ، اون كه گناهلحظه دل هي
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 :جوابشو بدم 

 يتالف يلحظه كنترلمو از دست دادم و اون حرفا رو برا هي نيكه بهم كرد ينيبه خاطر توه قتشيحق.........حرفا رو نزده بود نينه اون ا _

 ........مگفت

 يكنترل اشكامو از دست داده بودم براش م كهيلرزون و در حال يدروغا رو با صدا نيكه كرده بودم تا لحنم آروم باشه ، داشتم ا ييتمام سع با

 يو بهم اجازه  تبهزاد جلوم قرار گرف يول......... اونجا بمونم و زجر بكشم  تونستمينم نياز ا شتريب......... خواستم از اونجا فرار كنم ........بافتم

 رفتن نداد ،

 ؟ نياومد نجايكه تا ا نيداشت يشما حتما با من كار خاص........و  ميفنجون قهوه بخور هياگه ممكنه با هم .......به خاطر رفتارم متاسفم _

 دونينم......يعني.......نمتونيبب خواستمي، فقط م ديفراموشش كن.......نه........من ؟ _

 

 .....بگم يچه جور دونمينم.....يعني.......نمتونيبب خواستمي، فقط م ديفراموشش كن.......نه........من ؟ _

 .......نيباش كتريازش كوچ ديبا يليشما خ.......ادينم ادميمن شما رو .........؟ نيبود دهيشما دوست سپ _

 :جواب دادم  ي، از سر ناچار دميكشيبه زور م ، با بغض تو گلوم نفس هم كردميشدن قلبمو احساس م مچاله

 ........آره دوستش بودم _

 .......ديدعوتم و رد نكن كنميخواهش م........طرف لطفا نياز ا _

نبود كه عشقش اونو  شيحال, نبود  شيحال يچيام ه وونهياما دل د......... از اونجا برم  دادميم حيترج شناختيبودم ، حاال كه منو نم مردد

كه  يباالخره به سمت.......... نبود  شيحال يچيام واسه بودن با بهزاد ه چارهيدل ب,  كنهيرو دوا نم ينبود كه اونجا موندنش درد شيحال,  شناسهينم

 : ديكه پرس مينرفته بود شتريراه افتادم ، هنوز چند قدم ب كرديم تميهدا

 لتونه ؟بپرسم شما چند سا تونميجسارته م _

عطرشو  يبو كردميم يكه با هم ط يريمس يتو.......شديهم معلوم نم اديظاهرا كه شك نكرد ، دو سال تفاوت ز.......سال  ستيدروغ گفتم ب به

 رفتيآغوشش ضعف م يدلم برا دميديم كيبود كه بهزاد رو از نزد يبار نيآخر نيا ديشا. كرد  خودميكه باز از خود ب يوا... استشمام كردم 

تمام بوسه ها ، ...........گذشتياراده از جلو چشمام م يافتاده بود ب نمونيكه ب يبار بهم آرامش داده بود، تمام اتفاقات نيآول يكه برا يآغوشهمون 

 يسع هك يياشكا متوجه ديكشيرو برام عقب م يصندل ي، وقت شديم ياجازه از چشمام جار يو باز هم اشك بود كه ب..........نوازش ها ، لبخندها 

 در آورد و به دستم داد ، زيم يرو يرو از جعبه  يروبه روم نشست و دستمال......در پنهون كردنشون داشتم شد

 ؟ ديهنوز از من ناراحت........د؟يكنيم هيگر نقدريشما چرا ا _

 :كار نشدم  نيحالم بد بود كه موفق به ا يپاك كردم و خواستم لبخند بزنم اما به قدر اشكامو

 ........ديشناختي، شما كه منو نم ستمينه از دستتون ناراحت ن _

 ؟ نيشناختيرو از كجا م دهيبپرسم شما سپ تونميم.......خواميدر هر صورت بازم معذرت م _

 :داد خودش جواب  ديسكوت منو د يهم شد چون وقت نيخودش از رو بره و هم دينداشتم بهش بدم پس سكوت كردم تا شا يجواب
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 .........نيجواب بد نينخوا ديشا......دميپرسيم دينبا خواميعذر م _

 ......... ديببخش _

 ؟ نينيمنو بب نيخواستيبپرسم امروز چرا م تونميم........پس .......نه اشكال نداره _

 گهيد يقصه  هيالبداهه  ياما ف..........رميميتو م يچون ب, دارم  ازيچونكه بهت ن نمتيبب خواستميم,  يمن يزندگ يداد بزنم تو همه  خواستيم دلم

 :از خودم ساختم 

نتونستم نرم  دميمادرتون و دم در خونه تون د يوقت يروبراهه ول يهمه چ نميدورادور بب خواستميفقط م........ دميرو د دهيخواب سپ شبيد _

 ......شما ازش نپرسم يجلو و درباره 

 ......؟ نيشما نگران من بود يعني _

 ......شناختميمن كه شما رو نم........نه _

 :نگاهم كرد و گفت  رهيخ يا لحظه

 د؟يخورينم يا گهيد زيچ.......برم قهوه سفارش بدم دياجازه بد _

 ..........نه ممنون _

خداحافظ ...بار نگاش كردم  نيبا حسرت واسه آخر..........رونيبرم ب مارستانيدور شد من هم بلند شدم تا برنگشته از ب يكم نكهيمحض ا به

 .......خداحافظ عشق من......بهزاد

دوستت دارم ...........فراموشت كنم تونمياگه خودم بخوام نم يحت........مونميم ادتيبه  شهياما من هم...........رفته باشه ادتيتو منو  ديشا

 ..........اديز يليخ يليخ........اديز يليخ...........

 خواستميمطمئنا نم.........ابونايتو ول گشتن تو خ شديكه قبال داشتم افتادم ، كلش خالصه م يا يزندگ ادي.......قدم زدم ابونايهدف تو خ يب ساعتها

لعنت به .........دادم تبهزاد دوباره كنترل اشكام و از دس يادآورياز ..........كرديباز هم به اون كارا ادامه بدم ، اگه بهزاد كنارم بود حتما كمكم م

 ........نداره يكه سر انجام يلعنت به عشق..........عشق نيا

رو  يگرسنگ اي يگذر زمان ، خستگ نكهيقدم زده بودم بدون ا ابونهايچهار بعد از ظهر بود ، ساعتها تو خ كيساعت نزد دميبه خونه رس يوقت

 مادر خونه بود و به محض ورود مواخذه از منو شروع كرد ،........حس كرده باشم

 ......؟يناهار كجا خورد.......االن چه وقت اومدنه؟......؟يكجا رفته بود _

 خودمو هم نداشتم چه برسه به مامان ، ي حوصله

 .....گشنه م نبود ناهار نخوردم.......گهيبودم د رونيب _

 چه طرز جواب دادنه ؟ نيا.......يبود رونيب دونميخودم م.....؟يچ يعني _

 :به سمتش برگشتم  هيگر با

 .......، تو رو خدا راحتم بذار رميبذار به درد خودم بم........مامان خسته م _

اونقدر  يول.......نگذشته بود كه مادر اومد پشت در و ازم خواست درو باز كنم  يا قهيبا دو خودمو به اتاقم رسوندم و در و قفل كردم ، چند دق و
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م و  هدوست داشتم با بچ........تخس و بد عنق باشم ميباشم ، دوست نداشتم مثل قد ينجوريدوست نداشتم ا........شد اليخيكردم كه ب يمحل يب

 ........داشتم اجيخوشبخت بودن به هر دوشون احت يبرا........داشتم  اجيبه هر دوشون احت........شوهرم باشم

 يحت دميديبچه مو م ديبا........ دمشيديم ديمن با........مهم نبود آرش منو نشناسه .........گرفتم از مادر بخوام بهم اجازه بده برم شمال ميتصم

 هياواخر رفتارم شب ني، خصوصا كه ا داديبفرسته شمال ، بهم اجازه نم ييمنو تنها شدينم يمادر عمرا راض يبشم ، ول كياگه نتونم بهش نزد

مدت رو خودم كار كنم و رفتارم و درست كنم تا بهم اعتماد كنه ، به محض  هيگرفتم  ميكردنش تصم يراض يبرا.......ها هم شده بود وونهيد

مادر تو آشپزخونه مشغول ساالد درست كردن بود ، از پشت بغلش .......نيياز جام بلند شدم و خودمو مرتب كردم و رفتم پا ميتصم نيگرفتن ا

 : دمشيكردم و بوس

 ؟ نيخوايكمك نم.........كالفه م كرده بود رونيگرم ب يهوا.........خواميمامان معذرت م _

 ، يگرفت و منو نشوند رو صندل دستمو

...... نهيهم هم تيكالفگ ليمطمئنم دل ؟يبرنامه بچرخ يب يخوايم يتا ك.........چت شده ، باهام حرف بزن يبهم بگ ديبا يول خواميكمك نم _

 ........يندار يچون هدف

 ........برنامه بچرخم  يب خوامينم گهيد _

 ......يكالس كنكور خوب ثبت نام كن هيكه  رميگيفردا دنبال كارات و م نيخوبه ، پس من از هم _

 .....ديشما بگ يباشه ، هر چ _

 قبول شم ، يمهندس خوامينم گفتميم شهيحرفمو باور كنه چون هم تونستيلحظه مشكوك نگاهم كرد ، انگار نم چند

 ...... نميساالدا رو درست كن تا من شامو بچ اي، ب هيعال _

رفتار و داشته  نيكه بهتر مكرديهم م مويخونه رو هم خودم به عهده گرفته بودم ، تمام سع يكارا يرفتم و همه  ينم رونيچند روز از خونه ب تا

 :گذاشتم  ونيو باهاش در م مميشب تصم هيباالخره .........جلب كنم تشويكه تونستم رضا داديباشم و رفتار مادر هم نشون م

عوض كنم ، نظر  ييحال و هوا هيكه قبلش برم شمال  ديبرم كالس كنكور و بكوب درس بخونم به ذهنم رس يكه قراره بزود ييمامان از اونجا _

 ه؟يشما چ

 ......نرم سر ساختمون تونميكه نم يدونيشلوغه ، م يليمن سرم خ يول....... هيعال يليخ _

 ......ديايشما ب ستيالزم ن رمي، من خودم م دونميم _

 در آورد بهم ، چشماشو

 ......بفرستمت شمال ييمونده كه تنها نميهم........؟يچ گهيد _

 مواظب خودم باشم تونميم........ستيانگار اصال حواستون ن......... مامان من بزرگ شدم _

شدم  كاريصبر كن هر وقت خودم ب........انايبا من بحث نكن ك.......راه دور فرستمتينم ييمن تنها يهر چقدر هم كه بزرگ شده باش _

 ........برمتيم

 ن؟يترسيم يآخه از چ........هتل رميبعدش هم م.......گهيد رميمامان با اتوبوس م _
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 :داد  لميتحو يهيعاقل اندر سف نگاه

 .......، والسالم يرينم ييجا ييتنها........؟ يكن يادآوريامن بودنش و بهم  يكه درجه  ياالن اسم اتوبوس و آورد _

 

مامان رفت سر ساختمون  نكهي، فرداش بعد از ا رفتميم ديبود با يمن هر جور يول.......نبود ايكوتاه ب.......نقشه هام نقش بر آب شد ي همه

 يبودم كه اون مامان و دوست داره و برا دهيكنه ،فهم يبا عمو كامران حرف بزنم تا مامانو راض خواستمي، م رونيحاضر شدم و از خونه رفتم ب

 يهر كار شيحاال معتقد بودم مامانم حق داره با زندگ رفته بود ، نياز ب ياون خشم آن گهيد........كنهيمطمئنا كمكم م ارهيدل منو به دست ب نكهيا

كه  يرمثبتييتنها تغ.........هيمرد خوب دونستميو م شناختميمن ، خصوصا كه عمو كامران و م يخودشه نه زندگ يكه دوست داره بكنه چون زندگ

 .......بود نطوريبود ، تا االن كه ا شترميش همش باعث زجر ب هيبود و گرنه بق هيقض نيبه ا دگاهميد نيكرده بود هم جاديا مياون اتفاق تو زندگ

 

 ياز مهندسا يكيداشتن ، مامانم هم  يشركت ساختمون ساز هيبودن و  كيبه شركت رسوندم ، پدرم و عمو كامران سالها با هم شر خودمو

،  دادياز مرگ پدرم هم به كارش تو اون شركت ادامه مو مادرم هنوز بعد  كنهيو باهاش ازدواج م شهيشركت بود كه پدرم بعدها بهش عالقمند م

شركت به محض ورود منو شناخت و  يشركت بود ، منش شهيعمو كامران معموال هم يو سر ساختمونه ول ستيموقع روز شركت ن ونا دونستميم

از اومدنم به اونجا تعجب كرده بود و تا  يليورود داد ، عمو خ يگرفت و بعد از هماهنگ كردن با عمو كامران بهم اجازه  لميتحو ييبا خوشرو

 يگذاشتم و اون هم از سر ناچار ونيانگار مچشو با مادرم گرفته باشم ، بدون طفره رفتن موضوع و باهاش در م.......هم هول شده بود  يحد

 .......بود كه تنها سفر كنم نيچون خودش هم مخالف ا يانجام بده ، از سر ناچار ادياز دستش بر م يقبول كرد هر كار

 

هم كارش و درست انجام  نيمامان اومد خونه متوجه شدم عمو همچ يوقت يكنه ول يراحت شده بود كه عمو بتونه مامان و راض الميخ يحد تا

پسر مجرد برم سفر  هين با بود كه مادر چطور قبول كرده م نيكرده بود كه من با فرزاد پسرش برم شمال ، تعجبم از ا ينداده ، چون مادر و راض

 يليكه مامان خ دادينشون م هي، در هر صورت مامان قبول كرده بود ، ظاهر قض رنيگيجدا م ياگه عمو بهش گفته باشه تو هتل اتاقا يحت! .........

 يزيچ بهنبود چون به هر حال من  ين باقم يبرا يمخالفت چيه يجا...........بود  يعمو رو قبول داره ، البته فرزاد هم پسر سربه راه و مورد اعتماد

 .....به پسرم.......دميرسيم خواستميكه م

 اديبود و نه سوسول و لوده ز يا يكه نه پسر خشك و جد ييو صبح زود فرزاد اومد دنبالم ، از اونجا ديحركت فرا رس يموعد مقرر برا باالخره

زود  يليدادم و خ هيتك يصندل يبعد از سالم و تشكر بابت قبول زحمتش سرمو به پشت نيباهاش معذب نبودم ، به محض سوار شدن به ماش

چشم نگاهم  ياز گوشه  دميچشمام و باز كردم و خودمو كش و قوس م ديد يشدم ، وقت داريكه ب ميبود دهيخوابم برد ، اما هنوز به مقصد نرس

 كرد و بهم لبخند زد ، 

 ......ن؟يوقت به خاطر من از درستون نزده باش هي.......؟ نيآقا فرزاد شما كالس نداشت _

 :و گفت  ديخند

 .......خانوم انايك گميدر ضمن ، بهم بگو فرزاد چون من بهت نم...........نه آخر هفته ها كالس ندارم _

 يلينداشت چون خ يتياهم اديز يكه متوجه شدم جا گذاشتمش ول ارميدر ب مويتا گوش فميموافقت تكون دادم ، دستمو كردم تو ك يبه معن سرمو
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پخش و  يزنگ خورش در حد صفر بود ، دستمو بردم دكمه .........يتا گوش كرديو برام م رييپل يتر يكار ام پ شتري، در واقع ب ومديبه كارم نم

 ..... :زدميكه كاش نم..... مزد

 .....تو رو كشميبه واژه م......و سمينويكه م نيهم _

 ........من يشونه ها يرو نهيشيبار غم م دوباره

 .....دفترم ونيگل م هي.......... مث يشكفيكه م نيهم

 .......من يلبات ، دوباره گونه ها يگرم دوباره

 .......يشيقرار آخرم م.......از دلم يريكه م نيهم

 يشيدوباره باورم م....... خورميزخم م دوباره

 ........كه نبارمت شهينم....... ارمتيكم م شهي، هم رمتايكم م شهيهم

 ......فقط كار منه ، تو اشكاتو حروم نكن هيگر

 .......پرس و جوم نكن ينجوري، ا يرسينم يواژه ا به

 ........ازم ريها مال منن ، تو فاصله نگ فاصله

 .......ازم ريس شهينم هيكه باورت بشه ، گر بمون

 .......كه نبارمت شهينم........ارمتيكم م شهي، هم ارمتيكم م شهيهم

 ؟ يكنيم هيگر يدار انايك _

بود ، صورتمو برگردوندم و اشكامو پاك كردم  سيصورتم خ گفتيرو صورتم ، راست م دميمسخ شده برگشتم طرفش و دستمو كش يآدما مثل

، 

 .......كنمينم هينه گر _

بودن  ينجوريعاشقا ا يهمه .........بودم  چارهيبهزاد و كرده بود ، چقدر من ب يدلم هوا........اد ادامه د شينشد و ساكت به رانندگ چميپ پا

 ......هواشو داشته باش و به حال خودش رهاش نكن ياگه كرد ايرو عاشق نكن ،  يشكيه ايپس خدا نطورهياگه ا.......؟

 به هم ، ساكم و كه گذاشتم تو اتاق فرزاد اومد دم در ، كينزد ي، دو تا اتاق جدا ول ميهتل و اتاق گرفت هيبه  مياول رفت ميديرس يوقت

 ؟ ميكم استراحت كن هياول  اي رونيب ميبر يخوايم انايك _

 ........كه باهاش برم ددر دودور ؟ نجايواقعا فكر كرده من اومدم ا يعني! ....... نيداشت ا يدل خجسته ا عجب

 .گردميزود بر م ييجا رمي، من متو برو استراحت كن  _

 ....امي، صبر كن من لباس عوض كنم االن م ميرينه با هم م _

 افتاده بودم ، يريگ عجب

 ! گهيد رميمن خودم م خوادينم.......سايفرزاد وا _

 . يامانت ينا سالمت......يبر ييجا يياجازه بدم تنها تونميمن نم _
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 .......بگو بهت اعتماد ندارم  _

 ........اميم گهيد قهي، پنج دق ستين نطورياصال ا _

 ، ميبا هم بر كردميصبر م ديآرش ، با دنيبرم د ييتنها تونستمينم....... نبود يا چاره

 ......من عجله ندارم......خوب پس برو فعال استراحت كن يليخ _

 :لبخند جواب داد  با

 خوبه ؟ گهيممنون ، پس دو ساعت د _

 ......خوبه يشد داريهر وقت خودت ب.... نه _

 ......باشه پس فعال _

،  گذرونهيم يفكرشو بكنم كه بدون من داره چه جور تونستمي، نم كرديم يقرار يآرش ب دنيد يدلم برا........ دستشو برام تكون داد و رفت  و

 ياومد كه من بدون اون چه جور شيسوال برام پ نيدفعه ا هي........ برديمن نازش كنم خوابش نم نكهي، بدون ا خوردياون بدون من آب هم نم

رو داشتم كه  ياحساس مادر........گوش كنم اشيزبون نيريببوسمش ، بغلش كنم ، به ش نكهيچند روز و تحمل كنم ؟ بدون ا نيبودم ا نستهتو

 ...ديكشيآرش پر م دنيد يبچه شو ازش گرفته باشن ، دلم برا

كه از كدوم  دادمي، بهش آدرس م ميو حركت كرد ميشد نيسوار ماش ييو بعد دوتا ميرستوران هتل ناهار خورد ميشد اول رفت داريكه ب فرزاد

 هاومد و از اونجا ب ادمي ييآشنا ينشونه ها هيتا باالخره  ميديها چرخ ابونيتو خ نقدري، ا ومدينم ادميو  قيخودم هم آدرس دق يبره ول ديطرف با

آرش و كه  يپا يشدم و زنگ و فشار دادم ، چشمامو بستم و گوش دادم تا صدا ادهيپ ني، از ماش ميكن دايآرش و پ يخونه  ميبعد راحت تونست

، همون موقع  ومدين يكس يهم زنگ زدم ول گهي، چند بار د دميشنيكمتر م دادميگوش م شتريب يدرو برام باز كنه بشنوم اما هر چ اديداره م

 :و گفت  ستاديكنارم ا شديكه داشت از اونجا رد م يخانم

 ؟ نيكار دار يميبا خانم كر _

 .......سالشه 6.......باشه  نيكه شما گفت ياون خانم ينوه  كنميفكر م......با آرش.......نه _

 .دخترش هر دو دخترن  ينداره ، دو تا بچه ها يپسر ينوه  چيه يميخانم كر يول _

 ......پسرشه نه دخترش يآرش بچه  _

 .....پسرش كه بچه نداشت _

 :ادامه داد  ينيكرد و با حالت غمگ رييدفعه رنگ نگاهش تغ هي

 .....هم پسرشو شيچند روز پ نيعروسش و از دست داد و هم شيچند سال پ يميخانم كر چارهيب _

 :گفتم  يناباور با

 ؟ آرش ؟ يپس بچه شون چ _

 يكرد و مرد ، از وقت يقلب ستيا شيپسرش هم دو هفته پ.........عروسش تصادف كرد و مرد  شيچند سال پ......گفتم كه اونا بچه نداشتن _

 .......كرده بود دايزنش مرده بود قلبش مشكل پ
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 ، نيدادم و نشستم رو زم هيشدن ، همونجا به در تك يكردن و جار دايچشم راه خروج و پ ياز گوشه  اشكام

 ؟ ستيحالتون خوب ن شد ؟ ياوا خانوم چ _

 :خودشو بهم رسوند و كنارم زانو زد  كرديكه تا االن از دور بهمون نگاه م فرزاد

 شد ؟ حالت خوبه ؟ يچ انايك _

 : دميتوجه بهش رو به همون خانوم كردم و پرس بدون

 االن كجان ؟ يميخانم كر _

 .دخترش اومد و با خودش بردش مشهد تا تنها نباشه  شيچند روز پ _

 .......امكان نداشت نيباشه ، ا ديآرش هم با كردميبودم فكر م دهيبهزاد و د ي، از وقت شديدادم و چشمامو بستم ، باورم نم هيبه در تك سرمو

 .......بغله  نيآب قند بهش بدم ،خونمون هم هيما  يخونه  دشونياري، ب ستيآقا خانومتون حالش خوب ن _

 باز كردم ، چشمامو

 ؟ نيپسرشون و ندار اي يميه ، شما عكس خانوم كرمن حالم خوب _

 ......نه ندارم  _

 :جام بلند شدم و گفتم  از

 ..... ميممنون از كمكتون ، فرزاد بر _

، اونقدر  كرديازم نم ي، فرزاد هم اجازه داده بود به حال خودم باشم و سوال فرستادميو به بخت بد خودم لعنت م ختميريهمش اشك م نيماش تو

 :جا نگه داشت و گفت  هي،  ستيبه سمت هتل ن رشيتو حال خودم بودم كه متوجه نشدم مس

 ......ايكنار در يشو برات خوبه االن بر ادهيپ _

بود و حواسش  ستادهيفرزاد از دور وا........ختمياشك ر ايبه در رهيشنها نشستم و خ يرو ميديرس ايبه در يشدم ، وقت ادهيپ نيحرف از ماش يب

 مدت كه گذشت اومد كنارم نشست ، هيبهم بود ، 

 .......يكشيخودتو م ي؟ دار يكنيم هيچقدر گر گهيبسه د _

 برام بهتره نيا......رميبذار بم _

 ه؟يچ انيجر يگيبه من نم......؟يزنيم هيحرفا چ نيا _

 :گرفتمو بهش زل زدم  اياز در نگاهمو

 ...تموم شده  يچهمه ......وجود نداره يانيجر _

 .....بهانه بوده حيو تفر ينياونو بب يراهو اومده بود نيا يهمه  دونميدنبالش؟ م يكه اومده بود هيپس آرش ك _

 نپرس يزيچ گهيد كنميخواهش م......ستيازش ن يكه اثر.....ماهه يساله  6 يبچه  هيآرش  _

 شد ،  رهيخ ايشد و اونم مثل من به در ساكت

 ......ميكرديدرست م يشن يبود با هم مجسمه  نجاياگه آرش االن ا _
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 ....يكن داشيبتونم كمكت كنم پ ديشا ياگه به من بگ ي، ول پرسمينپرسم باشه نم يزيمن چ يخواياگه م _

 ....نداره يا دهيگفتنش فا يول گفتميبهت م ومدياز دستت بر م ياگه كمك _

 :هتل دم در اتاقا بهش گفتم  ميبرگشت يوقت

 م؟يفردا برگرد شهيم _

كه بعد از  شهيمامانت مشكوك نم ي؟ تازه اگه برگرد يعوض كن ييحال و هوا هيو  يبمون شتريدو روز ب يخواينم يهمه راهو اومد نيحاال كه ا _

 ؟ ياون همه اصرار چرا نرفته برگشت

بار  هيبه من بگه  نكهي، فرزاد بدون ا ايبود كه برم ساحل و زل بزنم به در نيا كردميمونده م يكه تو دو روز باق يتنها كار يكردم بمونم ول قبول

از  ون، ا شناختهيرو نم يبچه ا نيكس همچ چيه گفتيم يكرده بود ول قيآرش تحق يها هم درباره  هيهمسا ي هيرفته بود اون محل و از بق گهيد

دوره  چيمن بود، ه يماه از زندگ 5چون خواب نبود ، .....بگم اون خواب  تونستميبود ؟ نم يپس حكمت اون اتفاقا چ......هم از آرش  نيبهزاد ، ا

لذت ...... درد،  كردميماه و با تمام وجود احساس م 5اتفاقات اون  يمن همه .......نبوده  يماه واقع 5اون  يبه اندازه  ميسال زندگ 18تو  يا

اما حاال فقط ..........نداشتم ميتو زندگ يلحظه ا چيتر از اونا ه يواقع...... ميتن بهزاد و آرش و مر يبو.....كه خورده بودم  ييطعم غذاها يحت.....

 .......براش نداشتم يجواب چيعالمت سوال بزرگ تو مغزم بود كه ه هي

شم فرزاد  ادهيپ نياز ماش خواستميم يتر از قبل ، وقت ديدست از پا درازتر و نا امخونه ،  مياون دو روز هم تموم شد و با فرزاد برگشت باالخره

 :و من من كردن گفت  ينيمقدمه چ يخواست چند لحظه صبر كنم و بعد از كل

 اديتو هم از من خوشت ب ديشا......؟ ميبا هم آشنا بش شتريتا ب رونيب ميمدت با هم بر هي يموافق......اعتراف كنم ازت خوشم اومده  ديبا انايك _

...... 

درخواستشو قبول  تونستميدر هر صورت من نم.....؟ اديكرده بودم كه اون ازم خوشش ب كاريافتاده بود ؟ من چ ياتفاق ك نيشده بودم ، ا شوكه

 :فتم گ يسرسر نيهم يبود برا يناراحتش كنم چون پسر خوب ومديدلم نم ياز طرف......بود  يا گهيد يكنم چون دلم جا

 .....و ندارم ، فراموشش كن شيفرزاد من آمادگ _

زدم و با تعجب  ميبه گوش يمامان خونه نبود ، بعد از عوض كردن لباسام سر......نكنه  دايشدم تا فرصت جواب دادن پ ادهيپ نياز ماش عيسر و

 كيكه نزد دميكش يغياومده بود كه با خوندنش چنان جاس ام اس هم  هيناشناس بود ،  يشماره  هيكال دارم ، كه همش از  سيتا م 5كه  دميد

 بود خودم كر بشم ،

 ...رو بردار يگوش كنميخواهش م يشناسياگه منو نم ي،حت مميمن مر انايك _

....... اس ام اس رو ؟ نيا اي.......شدن آرشو ؟ بيغ......بهزادو ؟ يحرفا........باور كنم ؟ ويچ ديبا دونستميبار اس ام اس و از اول خوندم ، نم چند

نقش  ملبخند رو لب هيداشتم اس ام اس و تو مغزم هضمش كنم ، كم كم  يسع.........شدم  رهيبه سقف خ يجيخودمو انداختم رو تخت و با گ

م نشده ه وونهيد......دميبود كه من خواب ند نياس ام اس ا نيا يمعن......شديلبخندم پر رنگ تر م كردميفكر م شتريب يبست ، هر چ

قبال هم ......ارزش داشت ايدن هيبرام  ستيمغز خودم ن اتيبودم چرند دهيكه فهم نقدريهم يول دونستميبوده رو هنوز نم يچ نكهيا......بودم

 يسر جام نشستم و با خوشحال.......ادشهيدوستم منو  نيبهتر نكهيبهتر از ا يو چ شديحاال داشت ثابت م يول ستيذهنم ن يكه ساخته  دونستميم
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و رفتم  دميدست از كار كش........ كردياومد كه داشت صدام م نييمامانم از پا يناشناس ، اما همون لحظه صدا يشروع كردم به گرفتن شماره 

 :ها و از همون باال جواب دادم  نردهكنار 

 .....بله مامان ؟ _

 ........برام از سفرت بگو نييپا اي؟ ب يسالمتو خورد.......؟ هيبله مامان چ _

كه تو شمال كرده بودم  يذره كار هيهمون  يكردن نداشتم ول فيتعر يبرا يخاص زي، چ نييرو انداختم رو تخت و رفتم پا يگوش يسر ناچار از

شام  ياز جام بلند شدم برم باال كه مامان گفت عمو كامران برا ايقضا فيبود ، بعد از تعر ميمر يكردم هر چند تمام حواسم پ فيو برا مامان تعر

اما به موافقت كردن با سر قناعت كردم و رفتم اتاقم ، در و .......سرخرتون باشم ؟ اميبگم قراره من ب خواستميم........دعوتمون كرده رستوران

 :بلند داد زدم  يداد ، با صدا شروع به گرفتن شماره كردم ، بعد از چند تا بوق جواب جانيبستم و با ه

 !!! ......... مِيِمر _

 ......شميم وونهيدارم د! من  يخدا.......؟ يخودت انايك _

 .....چه خبر شده ؟....... ميمر _

 ؟ي؟ خوب ييتو كجا.......چه خبر شده  دونمينم _

 ؟  ادتهيباور كنم كه منو  ميمر.......م؟يآره من خوبم ، مر _

 ...... ادمهيمعلومه كه  _

 : دميكش غيذوق ج با

 ؟ ادينم ادشي يچيچرا بهزاد ه اديم ادتياگه تو  يول...........عاشقتم _

 تو رو نشناخت؟.....؟ شيديمگه د _

 ....... ادتهيچقدر خوشحالم كه تو منو ....... شناسهي، منو نم ادينم ادشي يچينه ه _

 : دميزنگ زده پرس ريافتادم كه چقدر د نيا ادي يوقت يول..... هيگر ريزدم ز و

 ؟ يچرا تا االن زنگ نزده بود _

 ......ژان پل بهم داد  روزي، پر ومدينم ادميمن شماره تو  _

 ؟ يكرد داشياز كجا پ......ژان پل ؟  _

 ......نجاينكردم ، اون اومده ا داشيمن پ _

 ؟ شتهياالن پ يعني _

 ...ميذاريقرار م رونيبا هم ب.......، اون هتله  دوننيازش نم يزيخانواده م كه چ......معلومه كه نه _

 :با ذوق ادامه داد  و

 .....همه راهو اومده  نياون هنوزم دوستم داره ، به خاطر من ا انايك _

 ، خوردميغبطه م ميمر به
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تو ........كنميم يو بدبخت يياحساس تنها يليمن خ ميمر......شده ؟ ينجوريا ي، چرا همه چ ميشدم مر جيگ يليمن خ.........خوش به حالت  _

به سرم اومده  دميترسيكه م يزي، حاال از همون چ نميصدمه بب دميترسياز بهزاد دور بمونم ، چون م كردميم يسع يليكه من خ يخودت شاهد

 ......كنهيكه سرم آورد داره طردم م ييبالها ي، بعد از همه  كنهيمنو از خودش طرد م.......

 ؟ ادينم ادشيواقعا  ديشا.........؟  يدونيتو از كجا م _

 ؟ اديم ادمونيپس چرا من و تو ژان پل ......ميچرند نگو مر _

 ......نامرد باشه نقدريا اديآخه به بهزاد نم يول...... دونمينم _

 ......... رميميم شييوفا يو ب يمهر يسرم آورده ؟ من دارم از ب ييچه بال ينيبينم........بازم ازش دفاع كن _

از طرف بهزاد  دونستمي، چون حاال كه م شديموفق نم يبا التماس آرومم كنه ول خواستياز همون پشت تلفن م ميسر دادم كه مر يا هيچنان گر و

تخت  يم و خودمو روتلفن و قطع كرد ميدرد و دل كردن با مر يبعد از كل.........نمونده بود  يآروم شدن باق يبرا ييجا چيه گهيطرد شدم د

 ، اختماند

چرا منو با ........؟ يپس چرا اون بالها رو سرمون آورد مونيدوباره برگردون يخواستياگه م......؟يراه انداخت هيباشك ميچه قا گهيد نيا ايخدا _

 نيا تونميكه من نم يدونيم.......؟ يكشيچرا منو نم.......؟ شونيازم گرفت گرفتميو حاال كه تازه داشتم باهاشون انس م يبهزاد و آرش آشنا كرد

چرا بهزاد ........االن بازنده م پس راحتم كن  ني؟ من از هم يكنيم شيآزما ينكنه دار........ ؟ يكنيو تحمل كنم ، پس چرا راحتم نم طيشرا

 ........پست باشه  تونهي؟ آخه آدم تا چه اندازه م كنهيم غيخودشو ازم در

ناهار هم نخوردم  يمامان حت يسر قرار با عمو كامران از جام تكون نخوردم ، با تمام اصرارها ميشب كه مامان ازم خواست حاضر شم تا بر تا

 ازمتحرك  يمرده  هيمامان به زور هم كه شده از جام بلندم كرد تا حاضر بشم ، مثل  ينه حال رستوران رفتنو داشتم و نه حوصله شو ، ول........

 .......و پشت سرش راه افتادم  دميجام بلند شدم و زود لباس پوش

عمو  ي افهياز تخت ها حركت كرد ، از دور ق يكيبازش تخت گذاشته بودن ، مامان به سمت  يبود كه تو محوطه  يرستوران سنت هيتو  قرار

 يياز حرفا يزيشام و سفارش دادن ، من نه چ يي، بعد از نشستن و خوردن چا اديفرزاد هم قراره ب دونستميدادم ، نم صيكامران و فرزاد و تشخ

 يبرم سراغ بهزاد و هر چ ستيكه بهتر ن كردميفكر م نيخودم غرق بودم ، به ا االتيخ يكه جلوم بود ، تو يو نه از شام شدميمتوجه م زدنيكه م

هر چند حاال ........ ومديو نه بهزاد دلش به رحم م شدميآروم م ينطورين ابود ، چون نه م يخود يمطمئنا كار ب يفحش بلدم نثارش كنم ؟ ول

 :به خودم اومدم  زديفرزاد كه داشت صدام م يمن ازش متنفر بودم ، با صدا ومديبه رحم هم م گها گهيد

 حالت خوبه ؟.........؟ انايك _

 :كردم بهش لبخند بزنم  يسع

 .......آره خوبم  _

 ..... كنميفكر نم نطوريا _

 يول ديد شديكم م يلي، لبخند بهزاد رو خ زديطور خالصانه بهم لبخند نم نيوقت ا چي، برعكس بهزاد كه ه ديلبخند مهربونش و به صورتم پاش و

 ليبشم كه خودش هم بهم تما يعاشق فرزاد مهربون تونستمينم يبهزاد مغرور و از خود راض يوقتا لبخند به لب داشت ، چرا به جا شتريفرزاد ب
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به فرزاد لبخند  يچارگياز سر ب..............شركت بودن و حواسشون به ما نبود  ي، به مامان و عمو كامران نگاه كردم ، غرق صحبت درباره  اشتد

 :زدم و اشك تو چشام حلقه زد 

 ........داغونم فرزاد  يليخ _

 ، نييانداخت پام قرار گرفت و سرشو  دهيلحن رنج ريتاث تحت

 ......يزديو حرف دلت و باهام م يدونستيمشخصه ، فقط كاش منو قابل م _

 ........ تونستميكاش م _

 .حرفاتم  دنيشن يآماده  شهيمن هم...... يتونيم ياگه بخوا _

 :پا و اون پا كردن گفت  نيا يبعد از كم ديسكوت منو د يوقت

 ؟ يو داد شنهادميپ باشم صبح شتابزده جواب دواريام تونميم _

 نيبا ا ي، ول كرديم تميهم اذ رهيبهزاد و بگ يفرزاد جا نكهيفكر ا يبودم و عاشق بهزاد شده بودم حت دهيمرد و چش هيطعم محبت  نكهياز ا بعد

تا حس نفرت نسبت  ديجنگيبهم پشت كرده بود و عقلم داشت با احساسم م خواستميكه ازش محبت م يوجود محتاج محبت بودم ، حاال كه كس

محبت  ديبود كه قانع شده بودم با دهيرس ييو كار به جا.........جوالن بده  تونهيكه م ييسرم اجازه دادم تا جا رهيبه اونو تو قلبم جا بده ، به عقل خ

كه از  يبه تمام نفرت كهيس در حال، پ شدميآروم م يجور هي دينباشه كه آرزوشو دارم ، با ياگه محبت كننده كس يحت.......يمتي، به هر ق نميبب

 :جواب دادم  كردميكرده بودم فكر م دايبهزاد پ

 ... يباش دواريام يتونيآره م _

داد و با همون  هيتك شيبرد لبخند زد و نگاه عاشقانه ش و بهم دوخت ، به صندل يجمله م پ يكه به معن نيبا تعجب بهم نگاه كرد اما هم اولش

، با ترس به مامان و  رميعذاب وجدان بگ شديحركاتش باعث م نيبا ا........با تكون لبهاش گفت دوستت دارم  صدايكه رو لبش بود ب يلبخند

لبمو گاز  يمن هم ه اورديادا در م ياون ه.......متوجه نشده باشن ، اما اونا اصال حواسشون به ما نبود  يزيوقت چ هيعمو كامران نگاه كردم كه 

با  ار، چند ب نيرو زم ميو پاهامون و گذاشته بود ميتخت نشسته بود ي، من و فرزاد لبه  كردمياشاره م نايبرو به مامان او با چشم و ا گرفتميم

 :، با حركت لب بهش گفتم  كرديم يداشت اعصابمو خط خط گهيپاش زد به پام ،د

 ......؟ يكرم دار _

 :ب بهمون نگاه كردن ، مامان گفت خنده ، مامان و عمو كامران با تعج ريبلند زد ز يبا صدا كه

 ...... ميما هم بخند ديبگ _

 :، فرزاد جواب داد  نيياز خجالت سرمو انداختم پا من

 ...... ستيسن شما خوب ن يجوكش برا _

دوباره  نايمامان ا يسن با مامانم بحث كرد و سر به سرش گذاشت ، وقت ي هيسر قض يا قهيداشتن ، چند دق يبا هم شوخ شهيو فرزاد هم مامان

دست از  يوجدان لعنت نيكردم اما ا وي، شماره رو س سميتخت سر داد طرفم و خواست شماره مو براش بنو ياز رو شويحواسشون پرت شد گوش

هزاد ب يعذاب وجدان وجود نداشت ، وقت يبرا يليدل ي، ول گرفتميعذاب وجدان م شتريمنم ب مومدياون جلوتر م ي، هر چ داشتيسرم بر نم
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ها بازم دلم آروم  هيتوج نيبهتر از فرزاد ، با تمام ا يك.....منم دل دارم .....دوست بشم  خواميم يمنم حق دارم با هر ك خواديخودش منو نم

 كنميبهانه كه باالخره بهش عادت م ني، اما با ا كردميش م سهيمن با بهزاد مقا كرديكه م ي، فرزاد هر حركت خواستيبهزاد و م دلم.......  شدينم

 ....... كردميم هيخودمو توج

 :سرمو به طرفش بگردوندم گفت  يمتوجه نشن دستمو گرفت و وقت هيكه بق يجور يخداحافظ موقع

 ....، منتظر باش زنميآخر شب بهت زنگ م _

 نداختيو منو به خنده م كرديم يشوخ نقدريا يحت نبودم ولرا اديتو حرف زدن باهاش ز نكهيكه گفته بود قبل از خواب زنگ زد ، با ا همونطور

كس  چي، ه شديمن بهزاد نم يكس برا چي، ه هيگر ريزدم ز ميكرد يكه خداحافظ نياما هم رهيتا وجدانم درد بگ وفتادميبهزاد نم ادي گهيكه د

....... 

 هيناهار و تو  نكهي، بعد از ا ميكن ميرو ازشون قا يزيچ ميتونستينم گهيناهار اومد دنبالم ، مامان مشكوك شده بود ، ظاهرا د يظهر برا فردا

تاپ برام انتخاب كرد و به زور مجبورم  هيپاساژا  يگشتن تو ي، بعد از كل ميكن ديمن خر يبرا مياصرار داشت كه بر ميخورد كيرستوران ش

در و باز  دادميلب فحشش م ريز كهي، با اكراه در حال نهيتنم ببدر زد و خواست تاپ و تو  دمشيپوش يبرم تو اتاق پرو امتحانش كنم ، وقت ردك

 :تر شد و گفت  كيوجب جا بهم نزد هياومد داخل و در و بست ،تو همون  عيكردم ، سر

 ...... دهياتاق پرو مزه نم يجا به اندازه  چيه _

 :بوس بود ، با تعجب چشمامو بهش در آوردم و گفتم  منظورش

 ! ...... فرزاد  يهست يتو پسر مثبت و سر به راه كردمي؟ من فكر م هيكارا چ نيا _

 :خنده جواب داد  با

وسوسه نشن كه  توننيمثبت و سربه راه هم نم يپسرا يكه حت يخوشگل نقدريتو ا يمن واقعا مثبت و سربه راهم ، ول......؟ يمگه حاال شك دار _

 .......چه برسه به من كه دوست پسرت هم هستم .......ببوسنت 

 :آرومم كنه  كرديم يكارم هول شد و با التماس سع ني، با ا هيگر ريبلند زدم ز ي، با صدا خورديمنو ببوسه حالم به هم م نكهيتصور ا از

 هيفقط تو رو خدا گر......خوب ؟ ايتو هم لباس بپوش ب رونيب رميمن م....... من غلط كردم ، اصال گه خوردم.....آروم باش كنميخواهش م انايك _

 ......نكن هيگر رهيفرزاد بم......نكن 

ما رو  رنيخنده شونو بگ يداشتن جلو يبه زور سع كهيفروشنده ها كه دو تا پسر جوون بودن در حال دميد رونيرفتم ب يا هيگر يبا چشما يوقت

 رو كرديلبخندشو جمع م كهيدر حال شونيكي...... يتو اتاق پرو و درو ببند يايب نايا يروت شد جلو يچجور.........فرزاد  يرينظر گرفتن ، بم ريز

 :به من گفت 

 ؟ ارميبراتون ب نيخواينم يا گهيد زيچ.......؟ نيديپسند _

، در طول  ميشد نيفرزاد هم خودشو بهم رسوند و سوار ماشبعد  قهي، چند دق رونيو بدون دادن جواب از مغازه رفتم ب نيتريو انداختم رو و تاپ

 .......غلطا نكنه  نياز ا گهيكه د يشدم ببخشمش به شرط يراض تاي، نها كرديم يراه مدام ازم عذرخواه

 ميكردينم يكار چكدوميبود ، ه زي، را بطه مون خوب و مسالمت ام ميناهار با هم بود اي، هر روز شام  گذشتياز رابطه م با فرزاد م يهفته ا هي
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 ي بطهمامان هم از را گهي، حاال د ديترسيچون از عكس العمل من م ذاشتيفرزاد هم پاشو از قربون صدقه فراتر نم.......ناراحت بشه  يكيكه اون 

پسر عمو كامران هم بود و  اومدم ، خصوصا كه فرزاد رونيبود كه از الك خودم ب ينكرده بود ظاهرا راض يما كامال خبر داشت و نه تنها مخالفت

 و زيكه من همه چ دونستي، اون هنوز نم اميباشه كه من راحت تر با موضوع ازدواجشون كنار ب يديام ينقطه  هيمامان  يبرا تونستيم نيا

 ......موضوع و باهام مطرح كنه  نينداشت كه ا اليو ظاهرا هنوز خ دونميم

كالس هر  ينداشته باشه هم به بهانه  يتا هم تو حرف زدن با ژان مشكل رفتيكالس زبان م رايداشتم ، اخ يتماس تلفن ميهر روز با مر بايتقر

د و ژان ياون روز رس تايو نها اديبهزاد به تهران ب انايمن و اح دنيد يژان پل برا گهيد يقرار بود هفته ........ننيرو بب گهيروز بعد از كالس همد

 مي، باالخره تصم دنشيبفهمه برم به د يزيكه فرزاد چ نيبدون ا ديبا ي، مونده بودم چه جور نهيمنو بب خواديگفت م پل از هتل به من زنگ زد و

 ......  رستانميدب ياز دوستا يكي دنيزنگ زد تا قرار ناهار بذاره بهش بگم رفتم د يبهش بگم برم هتل و وقت يزيچ نكهيگرفتم بدون ا

نتونستم احساساتمو كنترل كنم و بغلش كردم ، اون  دمشيهتل د يتو الب نكهيامت ژان پل رسوندم ، به محض ابه هتل محل اق يبا تاكس خودمو

رو داشتم كه پدرشو بغل كرده ، با  يتو آغوشش بودم حس دختر يبودمش ، وقت دهيروز د نيهمونطور بود كه آخر قايعوض نشده بود دق چيه

 :و با خنده گفتم  رونيب دمياز آغوشش كش دموفكر خو نيا

 .......نميبيكه شوهرشو به چشم بابام م كنهيبشنوه كله مو م نويا ميبابام دوستت دارم ، اگه مر يژان اندازه  _

 :خنده جواب داد  با

 ......با كله ت داشته باشه يكار ذارميراحت ، نم التينه خ _

داره سراغ بهزاد و ازم گرفت ، منم گفتم كه تا محل كارش  ميمر ياده كه با خونو يو خودشو مشكالت ميحرف زدن در مورد مر ياز كل بعد

بهم  يژان جواب يول.........كه بهزاد با من داشته براش گفتم  يمن نداره و از رفتار دنيبه د يليچون بهزاد تما اميخودم جلو نم يول رسونمتيم

 :هنگ كرده بودم  قهيكه تا چند دق ددا

 يتو يتصادف يليخ نكهي،تا ا ومدينم ادمي يچيهفته ه هيچون خود من هم تا ......كرده باشه ينقش باز كنمي، فكر نم يبهش فرصت بد ديبا _

شك بهم وارد بشه همه  هيانگار  دميكه اون موقع زنده مونده بودن رو اونجا د ييتك تك كسا ي، وقت دميبازماندگان و د يبوك صفحه  سيف

 .......حالت دچار شده باشه  نيبهزاد هم به هم زنميمن حدس م......آوردم اديو به  زيذشت و همه چچشمام گ ياز جلو برقمثل  زيچ

 

اگه ......؟يرفته باشه چ ادشي، اگه واقعا بهزاد فقط  اديب ادشي ينگاه نكرده بودم كه ممكنه با گذشت زمان همه چ هيبه قض هيزاو نيبحال از ا تا

 :رو به ژان گفتم  يسخت به.......من اشتباه كرده باشم ؟

 ممكنه ؟ يعني......؟ يگيراست م _

  دونه؟يچه م يكس....... نهيبوك و بب سيف يمثل من صفحه  يوقت ديشا اي اديب ادشي نهياگه منو بب ديبله كه ممكنه ، شا _

 ؟ يچ ادين ادشيوقت  چياگه ه _

،  يكه بازم باهاش قهر كن ستين نياالن وقت ا........يقبال با بهزاد قهر كرد يكاف يتو به اندازه  اناي، ك اديب ادشيتا  ميبهش كمك كن ديما با _

 تو به خاطرش با مشكال يستيوا ديبا يكنيفكر نم ياگه واقعا دوستش دار! ........ يدوست شد گهيد يكيبا  يبهم گفته از لجش رفت ميمر
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 ....... كنهيرو درست نم يفرار كار......اديب ادشيتا  يبهش كمك كن ديبا........؟  يبجنگ

 اديب ادشيبهزاد مدت دار باشه و دوباره منو  يفراموش نكهي، از تصور ا اديژان درست از آب در ب يچقدر دوست داشتم حرفا دونهيم خدا

كه برم سراغش و اون  اميبا خودم كنار ب تونستميموجود ن ني، با ا ارميبود بال در ب كينزد...... دوباره داشته باشمش .......دوباره عاشقم باشه ......

باشه  لمشيف نايا يزده باشه و همه  ياگه خودشو به فراموش دادمياحتمال م ي، از طرف نهيبشه بب زونشيآو خواديكه م يكيباز هم منو به چشم 

 : رو به ژان پل گفتم  نينكنه ، از ا ينقش باز گهيد نهيبب ييژان پل رو تنها يوقت

كنم  زونشيخودمو آو خواميدوباره فكر كنه م ترسميم......... ترسمي، من م شينيبب ييبهتره خودت تنها....... يحق با تو باشه ، ول دوارميام _

 ......رفته باشه  ادشيباور كنم كه واقعا  تونميراستش هنوزم نم........

 .......ستين ينها برم حرفكه من ت يوجود اگه اصرار دار نيخودته ، با ا نيهمش به خاطر تلق _

 ......ممنونم _

 :و گفتم  دميكه درباره ش گفته بود با شوق دستامو به هم كوب يبوك سيف يصفحه  يادآوري از

 هم هست ؟ نيبوك ج سيف يتو اون صفحه  _

 .........باز كرده باشه يصفحه ا نيهمچ يكيممكنه  رسهيخوب همه كه به ذهنشون نم.........ستني، همه ن ستيهنوز ن نينه ج _

ها  يبودن ، بعض گهيو برنارد و چند نفر د كين شناختميكه م ييو با كمك اون منم عضوش شدم ، از كسا دميبوك و د سيف يژان پل صفحه  با

محل كار بهزاد رسوندم ،  مارستانيژان پل رو تا ب يبا تاكس ميكه گذاشته بود ي، طبق قرار شناختميرو فقط از رو عكس م ايو بعض ومدينم ادميرو 

وقت به مشكل برنخوره تا دم در اتاق بهزاد رسوندمش  هي نكهيا يمنتظرش بمونم اما برا مارستانيبيخودم تو محوطه  دادميم حيترج نكهيا با

جلوم ظاهر  يدكتر ديباس سفبا ل نباريكه در باز شد مادر بهزاد ا نيباال ، اما هم اديدر آسانسور منتظر شدم تا آسانسور ب يوخودم برگشتم جلو

 :گفت  يبه سمتم اومد و با خوشحال عينكردم چون سر دايپ يعكس العمل چيشد ، فرصت ه

حافظه م  يول.......؟  ارميب اديكردم آدرس خونه تونو كه ازت گرفته بودم ب يچقدر سع ياگه بدون.....زد؟ بتيدفعه كجا غ هي، تو  زميسالم عز _

 ......كردينم ياري

 :جواب سالمشو دادم و گفتم  ياز ذوق هول هولك......؟ نهيمنو بب خواستهينكنه بهزاد م......؟ خواديم يچ يمنو برا يخونه  آدرس

 ......؟ نينيمنو بب نيخواستيچرا م _

 ....... يبر يخداحافظ يب يحقش نبود اونجور.......ينباشه تو دوست عروس گلم بود يچون ازت خوشم اومده بود ، هر چ _

 :و جواب دادم  نييتوهماتم پرت شده باشم سرمو انداختم پا يقله  ياز باال انگار

 .....خوامينداشتم اونموقع ، عذر م يخوب طي، شرا نيحق دار _

 هان ؟...... ميزنيهم با هم م يگپ هيو  ميخوريم ييچا هياتاق من ،  ميبر ايب....... يينجاياشكال نداره عوضش االن كه ا _

مالقاتمون منو  نيدوم يبود كه تو يبار نيدوم نيا......منتظر جواب موندن از طرف من دستشو پشت كمرم گذاشت و وادار به حركتم كرد  بدون

 رهدوبابه محض وارد شدن به اتاق ....... شديمادر شوهرم از اون مادر شوهرا م شديم نيو ا كردمياگه با بهزاد ازدواج م....... كرديم يوادار به كار

بهزاد از  گفتيم........جلب كرد  يليگفت كه توجه مو خ يزيحرفاش چ نيدر ب........قبل  يتر از سر قيدق نبارياز منو شروع كرد ، ا ييبازجو
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و  رد نمونيب ييبكشه كه چه حرفا رونيزبونم ب ريو كالفه ست ، اصرار داشت از ز ستيخودش بند ن يگذاشتم رفتم رو پا يكه من اونجور يروز

هم از  شيكه در حقم كرده عذاب وجدان گرفته و كالفگ يبهزاد به خاطر ظلم گفتيبهم م يحس هي.......كرده يبدل شده كه بهزاد و كالفه و عصب

 :، از جام بلند شدم و گفتم  شدميكم كم من هم داشتم كالفه م........خبرهيبهزاد از همه جا ب گفتيم گهيحس د هي يهمونه ، ول

 .......برم ديبا يول ديشده ، ببخش رميد يليمن خ _

 :گفت  كرديم ميتا دم در همراه كهيجاش بلند شد و درحال از

 . رميگي،شماره تو كه دارم خودم باهات تماس م مينيرو بب گهيبازم همد يقول بد ديبا ي، ول زميباشه عز _

مطمئنا تنها .......من خوشش اومده بود ؟ يبراش نبودم ، از چ ي، من كه مصاحب خوب مينيرو بب گهيداشت باز هم همد يچه اصرار دونمينم

 .......ارهيبود كه از كار پسرش سر در ب نيهدفش ا

همراه ژان پل  نهييكرده و متفكرانه سرش پا بشيدستاشو تو ج كهيبهزاد در حال دميكه از دور د ميكرديم يبا هم خداحافظ ميراهرو داشت يتو

كردم و از حهت مخالف اونا با  يبا مادرش خداحافظ يهول هولك نهيبهزاد منو بب نكهي، قبل از ا انياون سمت م كه مشغول حرف زدنه دارن به

 : كرديبلند صدا م يكه با صدا دميبهزاد و از پشت سر شن ياقدام كرده بودم چون صدا ريظاهرا د يشتابزده حركت كردم ، ول ياگامه

 ......خانوم ؟ _

رفتم داخل آسانسور و دكمه رو زدم ، در داشت بسته  عيسر دوئهيتوجه به صداش كه حاال معلوم بود داره م يباشه ، ب ستتونياز من م ريغ يك با

به هم مونده  رهيآسانسور خ يداخل و در بسته شد ، حاال من و اون تنها تو ديكه مونده بود خودشو كش يكيبار يكه از همون محدوده  شديم

 :كه سكوتو شكست اون بود  يباالخره كس....... ميبود

 ....... شهيانگار نم..... يول.........زود قضاوت نكنم  گهيد كنميم يدارم سع.......؟ گفتيم يچ هيفرانسو اروياون ......چه خبره ؟ _

 :پوزخند ادامه داد  هيبا  و

 ؟ يهست ي؟ اصال تو ك يخوايم ين چاز جون م........من بده ؟ ليكه اون چرت و پرتا رو سر هم كنه و تحو يچقدر بهش داد _

داد و  هيآسانسور تك واريبه د ي، با درموندگ هيگر ريبلند زدم ز يمو از دست دادم و با صدا هي، كنترل گر گفتيم اديآخرشو با فر يها جمله

 :گفت 

 ؟ يخودتو مظلوم نشون بد يدار يچه اصرار _

 آخر و فشار داد ،  يطبقه  يداخل و دكمه  ديلحظه در آسانسور باز شد ، خواستم با سرعت خارج بشم كه از پشت منو گرفت و كش نيهم تو

 ؟ يخوايم يچ........ يريجا نم چيه يتا جواب منو ند _

بود جواب  بهيخودم هم غر يكه برا ييبا صدا يتبه سخ.......بهش بدم  تونستميم يبرخورد و باهام كنه ، حاال چه جواب ني، كه ا دميترسيم نيهم از

 :دادم 

من بهش نگفتم كه  يگفته ول يبهت چ دونميمن نم.......نيتو فقط هم شيپ ارمشيژان پل ازم خواست ب........ خواميازت نم يچيبه خدا من ه _

 يبرا يليدل چيمن ه ي، ول يخوايم ليدل يهمه چ يتو برا..........سواالت ندارم  يبرا يجواب چيتو رو خدا بذار برم ، من ه.......اونا رو بهت بگه 

 .....سواالت ندارم 
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 :بلند گفت  يصدا با

 بود ؟ يسر هم كرد چ ارويكه اون  يفيپس اون اراج _

 ، نميبرافروخته شو نب ي افهيتا ق نييانداختم پا سرمو

 ........ ير كنندارم كه تو حرفامو باو ينشونه ا چيه يمن حت _

 :شدم  رهيكه در خودم سراغ نداشتم به چشماش خ يسرمو باال گرفتم و با جسارت دوباره

 يريبگ يزيچ هي ايبالش  هي ديحتما با يخوابيم يوقت........يو در آورد ستيسالت بوده آپاند 16 يچون وقت يزخم دار هيسمت راست شكمت  _

 قكمد اتا يباال يتو طبقه  يتوشه رو گذاشت دهيسپ يكه عكسا ييتمام آلبوما..........يكرديرو بغل م دهيبالش سپ يتو بغلت ، احتماال قبال به جا

 دهيبه سپ انتيكار و خ نيچون ا يكنينم يتوجه چيبه دخترا ه......ممكن تو اتاق يجا نيدور از دسترستر يو تو ليعالمه وسا هي ريخوابت ، ز

 .......يديرو ند دهيسپساله كه عكس  كياالن ........يدونيم

 :شدم  رهيلحظه در آسانسور باز شد ، دوباره بهش خ نيهم تو

 ........از دست دادن ندارم يبرا يزيچ _

 يبرا......بار نيآخر يخودمو سرزنش نكنم ، برا گهيوقت د چيتا ه......ارهيب اديكردم كه ب مويتا باور كنم كه تمام سع كردميو م نكاريا ديبا

 عيسرداشتم  اليخ........پام بلند شدم و لبامو گذاشتم رو لبش  يپنجه ها يقدم رفتم جلو ، رو كي........ كردميكار و م نيا ديبار با نيآخر

با احساس دست بهزاد پشت كمرم به خودم  دنيلباش مقابله كنم ،بعد از چند بار بوس شتريلمس ب يبا وسوسه  تونستمينم يتمومش كنم ول

متعجب  يبه چشما رفتميم رونيعقب عقب از آسانسور ب كهياشكامو با پشت دست كنار زدم و در حال...... سرعت ازش جدا شدماومدم و با 

 :رو بهش گفتم  هيو با گر مبهزاد زل زد

 ....... متاسفم _

هر  طيدور شدن از اون مح ي، اما برا نميپامو بب يكه جلو شديم نياشك مانع از ا يشدم ، هجوم قطره ها ريو با سرعت از پله ها سراز برگشتم

راهو با  ي هيحركت نداشتم ، خودمو به آسانسور رسوندم و بق ينا گهيد ياز خستگ نيي، چند طبقه كه رفتم پا كردميم شتريلحظه سرعتم و ب

 .....از همه از خودم  شتريو ب خورديبهم م يحالم از همه چ..........رفتم ، سورآسان

 

شد و گرفتم و سوار شدم  يكه رد م ينيماش نياول يهم نداشتم ، جلو ستادنيگذاشتم ، توان سرپا ا ابونيداغون قدم به خ يالآشفته و ح يوضع با

از  نو از اون مهمتر چرا اال........بود كه كرده بودم ؟  يچه كار نيمن چم شده بود ، ا......شد يم ياجازه از چشمام جار ي، فقط اشك بود كه ب

خودم هم  شيپ يحت گهيد......... سوختيخودم متاسف بودم ، دلم به حال خودم م يبرا يول دمشينبودم كه بوس مونينبودم ، پش مونيكارم پش

بر حرفاش  يدييكه كرده بودم مهر تا يخودم با كار گهيبارم كرده بود و از طرف د خواستيم يبهزاد هر چ ينمونده بود ، از طرف تيبرام شخص

بود كه  نياشكم و حال دگرگونم از ا........ديارز يم يا گهيد زيبوسه به هر چ نيآخر نينبودم ،ا مونيحرفها باز هم پش نيبودم ، با تمام ا زده

هم نبود ، م مبرا يذره ا تميواال له شدن شخص.......رهيبم يزود نيبه ا ديعشق تازه متولد شده ام چرا با نكهيباشه ، از ا نيآخر ديبوسه با نيچرا ا

 ..........من نبود يبرا گهيمهم اون بود كه د
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من ناهار گذاشته و  يبرا دميكه گذاشته بود فهم يادداشتيشدم ، مادر خونه نبود و از  ادهيبه خودم اومدم و پ ميديرس گفتيراننده كه م يصدا با

 ونمانتوم درآوردم تا خاموشش كنم چ بياز ج مويگوش..........تخت افتادم  يحال رو يخونه ، خودمو به اتاقم رسوندم و ب اديخودش تا شب نم

اونقدر در طول راه تو  يكال از ژان پل و چند تا از فرزاد دارم ، ول سيچند تا م دميو نداشتم ، با تعجب د ميمر يتحمل فرزاد ، ژان پل و حت

اگه  ينبود ول ويس ميكنم شروع كرد به زنگ خوردن ، شماره ش تو گوشرو خاموش  يكه خواستم گوش ني، هم دميخودم بودم كه صداشو نشن

 يدوباره شو نداشتم ، گوش نيتحمل توه.........جز بهزاد نبود يرند مال كس يشماره  ني، ا شناختمشيم دميديشماره رو م نيبعد هم ا الصد س

شدن منتظر  يجار ي، اشكم برا دميو دوباره سر جام دراز كش دميكش قينفس عم هي...........  واريبه د دمشيرو خاموش كردم و با شدت كوب

، هر كدوم كار خودشونو  دادينم يتيتحمل اندوه اهم يمن برا تيبه ظرف شديكه هر لحظه فشرده تر م ينبود ، و قلب شكسته ا نم ياجازه 

 و  شتريب گذشتيكه م يظه ابرعكس هر لح يول!  شديكاش غم و اندوه همراه اشكها از وجودم خارج م........كردنيم

 ...........شديم شتريب

 

 باز كردم ، يمامان چشمامو به سخت يصدا با

 شده ؟ يباز چ زميعز _

 :ادامه داد  كرديسرم مرتب م ريبالشو ز كهيكردم از جام بلند شم اما احساس ضعف باعث شد دوباره سر جام دراز بكشم ، مادر در حال يسع

نوشته  يتيتقو يمقدار دارو هيفقط برات  يچرا تب كرد دونستياالن رفت ، نم ني، دكتر هم يسوختيتب م يتو يمن كه اومدم خونه داشت _

 ؟ انايشده ك يچ............

 .......خواميآب م........مامان ، من خوبم يچيه _

 ؟ ادينگرانته ، بگم ب يليخ.........نهيي، فرزاد هم پا ارمياالن برات م _

 ..........تنها باشم خوامينه مامان ، م _

اسمش بهروزه  گفتي، م شدينم شيحال ستيحالت خوب ن گفتميهر چقدر م.........ندتيهم اومده بود بب ييآقا هي ي، راست زميباشه عز _

 ؟ شيشناسيم........ستين ادمي.......بهنامه؟........

 :جواب دادم  نانياطم با

 .........شناسمينم يكس نينه مامان من همچ _

 

دروغ بگم ،از  ديبا يبلد نبودم چه جور چوقتيه......... دادميكاش ادرس خونه رو به مامانش نم.......... از اتاق خارج شد  يا گهيسوال د بدون

 يفكر هي ديبكشه كه چمه جواب ندادم ، با رونيزبونم ب ريكرد كه از ز ي، مادر با ظرف سوپ و آب برگشت ، هر كار دميترسيدروغ گفتن م

 يكيكردن  نيگزيجا كردميكه فكر م يزي، چون برعكس اون چ ميبا هم باش ميتونيكه ما نم كردميم يبهش حال دي، با كردميفرزاد هم م يابر

 ...نداشت  يا يخال يجا چيبهزاد بود و ه يتمام قلبم برا.........بهزاد بذارم  يرو جا يچكسيراه حل مشكل من نبود ، من قادر نبودم ه گهيد
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 نكهيبرداشتم و خواستم قبل از ا مويگوش يرفت سركار ، تكه ها رونيسفارش كه مواظب خودم باشم و از خونه نرم ب يمادر بعد از كل صبح

 دايخودكار پ هيشو گذاشتم سر جاش و روشنش كردم ،  يباتر رفتميم نييو ازش وردارم ، همونطور كه از پله ها پا ميمر يبندازمش دور شماره 

شماره رو  عيشروع كرد به زنگ خوردن ، باز هم بهزاد بود ، تماس و قطع كردم تا سر مياما گوش سميو بنو ميمر يشماره  خواستمكردم و 

 :دكمه و باز شد  يداشته باشم باز ش كنم دستم خورد رو ميتصم نكهيبار اس ام اس داد ، بدون ا نيو خاموشش كنم ، ا سميبنو

 .......و باز كن من پشت درم لطفا در _

پشت در بود و داشت با  گفتيتا مطمئن بشم خودش پشت دره ، راست م فونيرفتم سمت ا.........هم بلند شد فونيآ يلحظه صدا نيدر هم و

 :اس ام اس اومد و منو از جا پروند  ي، دوباره صدا رفتيور م شيگوش

 ........ شميم وونهيتا حاال دارم د روزيمن از د......... ميبا هم حرف بزن ديخانومم درو باز كن ، با _

و برداشتم ، متوجه شد  فونيآ يبر دارم گوش فونيبهزاد داخل آ رياز تصو تونستميكه نم يياراده با چشما يب...........؟ گفت خانومم ؟ خانومم

 : فونيطرف آ ديچرخ عيچون سر

 .........، در و باز كن  ييتنها دونميم زميعز _

 :ادامه داد  يداد و سرشو گذاشت رو دستش و با لحن گرفته ا هيتك فونيآ يباال واريبه د دستشو

 .........دلم  زيباز كن عز.......باز كن قربونت برم _

 

 يتونستم سرمو به سمت در ورود شد فقط ديناپد فونيآ ياز جلو رشيتصو يباال بردم و دكمه رو فشار دادم ، وقت يلرزونمو به سخت دست

آشفته وارد شد  يدر باز شد و بهزاد با سر و وضع.........دستم بود فونيآ يهنوز گوش يبشم ، ول رهيباز به روبرو خ يو دهان يبچرخونم و با ناباور

توقف كرد و نگاهم كرد اما بعد از چند لحظه دوباره راه افتاد و اومد كنارم ، هنوزم داشتم بهت  يلحظه ا ديد فونيمنو با اون وضع كنار آ ي، وقت

 ني، فقط تونستم از ب ديدستاش گرفت و با احساس بوس نيرو از دستم گرفت و گذاشت سر جاش و دستمو ب ي، گوش كردميزده بهش نگاه م

 :قفل شده م بگم  يلبها

 ..........بهزاد  _

 و زل زد تو چشمام ، شونميو چسبوند به پ شيشونيرو موهام ، پ ديشدستشو ك

 .......يشد تي، متاسفم كه اذ زميمتاسفم عز..........رونيب يتو از آسانسور رفت نكهياومد ، بعد از ا ادمي روزيد _

 ، ديكش قينفس عم هيبلند كرد و  سرشو

 ه ؟چه خبر نجايا دونهيم يكس........؟ هيچه وضع گهيد نيا _

 ، ديبا لبخند بغلم كرد و موها و گردنمو بوس ديحالتمو د نيا يبهش مونده بودم ، وقت رهيپرسشگرانه به من نگاه كرد ، اما من هنوز بهت زده خ و

 ........يكنيم م وونهيچشماتو گرد نكن ، د يجور نيا يكنيبهم نگاه م يوقت........ دلم زيعز _

 كنه ،  سيش فرو كردم و اجازه دادم اشكام لباسش و خ نهيس يتو سرمو

 ...... يخوايمنو نم كردميفكر م _
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 :به خودش فشار داد  شتريب منو

 ......من عاشقتم.........تو رو نخوام ؟ شهي؟ مگه م يكن يفكر نيهمچ يچطور تونست _

 : ديدفعه منو از خودش جدا كرد و پرس هي

 آرش كجاست ؟ _

 نميموفق نبود ، كمكم كرد بش يكرد آرومم كنه ول يسع ديمنو به اون حالت د ي، وقت هيگر ريبلند بزنم ز يبودم تا با صدا ينه امنتظر بهو انگار

نكردن آرش و براش  دايپ انيجر هيش با گر نهيسرمو گذاشتم رو س.........رو مبل و خودش كنارم نشست و صبر كرد تا خودم آروم بشم 

 :زمزمه كردم  هيكردم و آخرش با گر فيتعر

 كاريداره چ گهيپس آرش د..........داغون شدم  نقدريا نيستيتو و آرش ن دميد نكهي، من كه آدم بزرگم بعد از ا تونهيبهزاد آرش بدون من نم _

 ؟  كنهيم

 ........ ميگردي، دنبالش م زميعز ميكنيم داشيپ _

 :شدم  رهيبلند كردم و به صورت بهزاد خ سرمو

 ......دوستت دارم  يليخ........ يينجايچقدر خوبه كه تو ا _

 :زد پشت گوشم و با لبخند جواب داد  موهامو

 ......يليخ......منم دوستت دارم  _

 :كرد منو از اون حال و هوا خارج كنه  يبا خنده سع و

 بال ؟ يديپوشيلباسا نم نين از ابرا م چوقتيچرا ه........... يچقدر با تاپ و شلوارك بامزه و خوشگل شد _

 

صورتم و با لبخند  كي، منم لبخند زدم و اشكامو پاك كردم ، اما هنوز سرمو باال نگرفته بودم كه سرشو آورد نزد مينيبا انگشت آروم زد رو ب و

 اموچشم دميترسيلحظات تا ابد ادامه داشته باشه ، م نيبود ، دوست داشتم ا دهيبه اوج خودش رس جاني، ضربان قلبم از ه دنميشروع كرد به بوس

عاشقانه و ناز و  يو ساعتها به زمزمه  ميديهمونجا رو كاناپه كنار هم دراز كش........ ستياونجا ن گهيتموم شده و بهزاد د يهمه چ نميببندم و بب

 ........... مينوازش و بوسه گذروند

 

 :كه گفتم  كرديو با دستش نوازشم م گرفتياز سرشونه هام م يآروم يهنوز هم بوسه ها بود دهيهمونجور كه كنارم دراز كش بهزاد

 .........بگم  نكهيمتنفرم از ا _

 شد ، رهيگاه سرش كرد و با سوال بهم خ هيدستشو تك هيو  ديشدم ، دست از كار كش رهيقطع كردمو با شك بهش خ حرفمو

 ؟ يچ _

 كه ؟ يدونيم........نهيبب نجايو اگه تو رو ا رسهيكم كم مامانم م _

 تو هم و نشست سر جاش ،  ديكش اخماشو
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چشمامو رو هم بذارم  تونمينم......... بدون تو يبرم بخوابم ول خوامي، م وفتمي، االن از شدت خواب دارم م دميهم نخواب قهيدق هي شبيمن د انايك _

 ........ 

 :جام نشستمو گفتم  سر

 نه ؟ يترسيتو هم م _

 :شد  رهيتعجب بهم خ با

 ؟ ياز چ _

 ........ ستين دياون جور كه با يچيه ينيبب يشد داريب يو وقت يبخواب نكهياز ا _

 :داد و چشماشو بست  هيو سرشو به عقب تك ديخند

 اگه بترسم ؟ هيبيعج زيچ يليخ _

 :تو بغلش و گفتم  رفتتم

نترس بخواب، من  يتو بهم گفت يول........بخوابم ؟ ترسميشب آخر بهت گفتم م ادتهي........ترسمياز تو م شتريب يلي، خودم خ ستين بينه عج _

 ......... مونميمنتظرت م نجايبرو بخواب ، من هم گميحاال من بهت م.........ي، سر حرفت موند يينجايو حاال ا......... نجامي، ا ذارميتنهات نم

 گهيد ديترسي، انگار م دنميبغلم كرد و با شدت شروع كرد به بوس اطيرفتن شد ، دم در ح يسكوت از جاش بلند شد و اماده  قهياز چند دق بعد

اونم لبخند زد و دستشو  ديلبخندمو د ينتونه منو ببوسه ، بعد از چند لحظه با لبخند موهاشو نوازش كردم و سرشو از رو گردنم برداشتم ، وقت

 :تو موهاش  ديكش

 

 ؟ انايك نهيوضعمون هم يتا ك _

 :خودش جواب داد ........كه هنوز رو لبم نگه داشته بودمش شونه هامو به عالمت ندونستن انداختم باال  يلبخند با

 ...... تيخواستگار اميزود م يليخ _

 :اضافه كرد  عيسر و

 .... هم زنگ بزن يداشت يروشن بذار ، كار تويگوش _

 از در خارج شد ،  عيسر و

 

خدا چقدر بهم لطف داشته ، اگه آرش و هم بهم بده ........ياشك خوشحال......اشك شوق  نباري، اما ا ختمياراده اشك ر يدر نشستم و ب پشت

قبل از من خبر  ميمر يكنم ، ول كشيخودم شر يزنگ زدم تا تو شاد مياز جام بلند شدم و به مر يقيبعد از دقا........ كنهيلطفشو در حقم تموم م

و من  زهيبود كه به خاطر دور بودن از ژان پل اشك بر ميحاال نوبت مر..........اومده ، طبق معمول ژان پل بهش گفته  دشايداشت كه بهزاد 

به  يسخت يلي، هر چند كار خ ميكردن خانواده ش انجام بد يراض يبرا ادياز دستمون برب يبدم ، بهش قول دادم من و بهزاد هر كار شيدلدار

 ........ومدينظر م
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كه  يديجد يها هينظر ينبود ول يخبر نيهنوز از ج......شده ؟ داشيپ نيج اياونجا چه خبره و آ نميتا بب نترنتياز قطع تماس رفتم سراغ ا بعد

 ديبا ي، هر كس مياتفاق بگرد نيا يبرا يعموم ليدل هيدنبال  دينوشته هاش گفته بود كه معتقده نبا ي، تو كردينوشته بود جلب توجه م كين

اتفاق  نيكه ا ياز كسان يكيچرا خدا اونو بعنوان  نكهيا ليگفته بود دل.......كنه  دايخودش پ يقبل ياتفاق و تو وجود خودش و تو زندگ نيا ليلد

 ستيل يتو يقلب بوده ، از طرف ونديو تنها راه درمان پ بردهيرنج م يانتخاب كرده براش روشن شده ، اون سالها از مشكل قلب وفتهيروش ب

و خودشو  كنهيم يو رشوه ناحق يو با دوندگ شهيسخت م يليبراش خ طيشرا نيتحمل ا نكهيكنندگان قلب جزو نفرات اول نبوده ، تا ا افتيدر

كه اون  ي، همون صبح شهيم يبستر مارستانيب يعمل تو يو اون برا شهيم دايقلب پ هي،باالخره  نهيشينفر اول م يو جا كشهيباال م ستيل يتو

 نيداده به ا حيترج يول ارهيسرش ب يا گهيد يهر بال تونستهيخدا م نكهيو حاال معتقده با ا........اتاق عمل باشه يتو كيقرار بوده ن فتادهاتفاق ا

احتماال اونا متوجه  يول دهيانجام م يا گهيد يش هم به شكلها گهيد يبنده ها يهمه  يكه برا يكار........ارهيدرب يشكل اونو از گمراه

 يكه روز رهيگيقرار م رياز كج رفتن نجاتش داده اونقدر تحت تاث طيروشن با بوجود آوردن اون شرا نقدريخدا ا نهيبيم يوقت كيو ن........ شنينم

 شيو به صاحب اصل ونديو نوبت پ كنهيو ترك م مارستاني، ب هيبستر مارستانيب يتو نهيبيو م شهيم دارياز خواب ب يكه با ناباور

 .........بوده ؟ يانتخاب ما چ ليدل مينيو بب مياز ما خواسته بود كه هر كدوم فكر كن كيحاال ن.........گردونهيبرم

 

و  ميفقط آشنا شدن با بهزاد و آرش؟ به زندگ.......داشته باشه ؟ تونستهيم يليمن چه دل يبرا.........دادم  هيتك ميتاپو خاموش كردم و به صندل لپ

بودم ، نه  يبه تمام معن يافسرده  هي،  گذروندميفقط م.......يونه كار كردميم يگفت من نه زندگ شهيم باير كردم ، تقرفك كردميكه م ييبه كارا

 طيكنه شرا يسع يكس دادميبشه ، اجازه نم مييتنها ميوارد حر يكس دادميبشه ، اجازه نم كيبهم نزد يكس ذاشتميو نه م بردميلذت م مياز زندگ

از .........داشته  هواموم كنه  هيتنب نكهيا يخدا به جا يخودمو بكشم ، ول خواستميآخر م يو لحظه .......قهر بودم  ايدن يو برام بهتر كنه ، با همه 

 :لب زمزمه كردم  ريپنجره به آسمون نگاه كردم و با لبخند ز

 .......برميم يپ اتيبه مهربون شتريب گذرهيهر لحظه كه م _

باهاش  ديبا يكنم ؟ چه جور كارشيچ ديبا نويا ايخدا.......اومدم و اشكامو پاك كردم ، فرزاد بود رونياز اون حال و هوا ب ميزنگ گوش يداص با

 :و جواب دادم  دميكش قينفس عم هي.........به هم بزنم كه دلش نشكنه ؟

 ......دييسالم ، بفرما _

 چت شده بود ؟ روزيخوبه ؟ د؟ حالت  يخاموش كرد توي؟ چرا گوش انايك _

 ........من خوبم  _

 .......دنبالت  اميحاضر شو برا ناهار م _

 ...... امينه فرزاد ، من نم _

 .......اونجا  اميمن م يخوب اگه حوصله ندار..........چرا ؟ _

 ...... ميبا هم صحبت كن ديفرزاد با......نيبب.......نه  _

 دنبالت واسه ناهار ؟ اميب! ........ گهيد گميم نويخوب منم دارم هم.......فهم زيقربون آدم چ _
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 :گفتم  يسر ناچار از

 ......امينه آدرس بده خودم م _

 

 

 .....كردم سر صحبت و باز كنم  يفرزاد نشسته بودم ، غذا رو كه آوردن خودمو باهاش سرگرم كردم و سع يرستوران روبرو يبعد تو يساعت

 نه ؟ ميرو بهتر بشناس گهيتا همد رونيب ميايمدت با هم ب هيقرار بود ما !  فرزاد _

 :با اشتها مشغول خوردن بود با دهان پر جواب داد  هيحال در

 خوب ؟....... قايدق _

 ...... يهست يخوب يليكه تو پسر خ دميخوب من فهم _

 :و عاشقانه نگاهم كرد  ديلبخند دست از خوردن كش با

 ........خوب ؟ _

كنم  يكه من بخوام باهاش زندگ يستين ياون كس يآل و مهربون و خوب باش دهيتو هر چقدر هم ا نكهيا....... دميهم فهم يا گهيد زيچ هيمن  _

...... 

 : ديتو هم و پرس ديكش اخماشو

 ..........چرا ؟ _

 ........ دونمي، من تو رو مثل برادرم م ستميچون من عاشقت ن _

 ...... ميما تازه شروع كرد.......؟ يديفرصت نم شتريچرا به خودمون ب _

 قطع كردم ، حرفشو

 ......به بعد خواهرت باشم نياز ا دميم حي، ترج ستميبه ادامه ن ليمن ما.......نداره فرزاد دهيفا _

 :و داد زد  زيرو م ديمحكم كوب دستاشو

 شه ؟ب يكه چ يخواهرم بش....... خواميمن نم يول _

 :ازش نداشتم ، با اضطراب جواب دادم  يعكس العمل نيهمچ انتظار

 گرفتن ؟ يميپدر و مادرمون چه تصم يباش دهيفهم......تو هم  كنميفكر م......فرزاد آروم _

 ؟ يشيخواهرم م ينجوريتو هم ا يبه ما داره ؟ نكنه فكر كرد يچه ربط........خوب ازدواج كنن ......ازدواج كنن ؟ خواني؟ كه م يكه چ _

 :كم آروم شده بود چون دستشو دراز كرد و دستمو گرفت و با لبخند گفت  هيتصور  نياز ا ظاهرا

 ؟ شنيخواهر برادر م ينجوريا يكدوم دختر پسر.......؟يكنيكه تو م هيفكرا چ نيآخه ا _

 ، دميكش دستمو

دوست  ياهل دوست پسر .......ه بخوام باهاش ازدواج كنم دوستت ندارم ك يمن دوستت ندارم ، به عنوان كس........ كنميفكر نم ينجوريا _



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر ~shahrivar~ –  از پايان شروع                   

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٢ 

 ......ستميهم ن يدختر

 :شده بود  يعصبان دوباره

، من مطمئنم  اديبوجود م نمونيعشق ب........؟ ينگاه عاشق بش هيمثل داستانا با  ينكنه دوست دار.......؟ يدوست دار يپس چه جور پسر _

 ......تو رو عاشق كنم  تونميمن مطمئنم كه م.......

 ..... ستيكه ن يزور......فرزاد خوامينم _

 :نگاهم كرد و گفت  مشكوكانه

 ......نه ؟........وسطه  يا گهيكس د يپا _

 :ديكه پرس دميشن شويزمزمه وار و عصب يصدا....... نييشد كه نتونستم جوابش و بدم و فقط با خجالت سرمو انداختم پا يچ دونمينم

 .......؟ هيك _

 ...... شيشناسينم _

 ؟ يكجا باهاش آشنا شد _

 ......باهاش آشنا شدم  مارستانيتو ب.......دكتره _

 شده بود ، زيتمسخر آم لحنش

 ؟ مارستانيب يرفت يتو ك.......پس دكتره ؟ _

 :باال گرفتم و تو چشماش نگاه كردم  سرمو

 .......؟ هييبازجو _

 :و گفت  ديبه صورتش كش يدست

 .......سركارت نذاشته ؟ يدونياز كجا م......؟ يچقدر بهش اعتماد دار _

كه من  يرو داشته باشم اما تو خودت شاهد بود يبچه مدرسه ا هيسن  ديشا.......؟ خورهيكه گول پسرا رو م ميبچه مدرسه ا هيمن  يفكر كرد _

 نياز لجش ا........بود كه باهاش قهر بودم  نيقبول كردم به خاطر ا شنهادتويپ شيپ ي، اگرم هفته  كردميخودت نگاه هم نم يحت يپسر چيبه ه

من  يديد ياز اون ك ريغ يول.......كارم واقعا بچه گونه بوده  ني، قبول دارم كه ا كردميم هيتو رو وارد قض دينبا.......و كردم ، اشتباه كردم  ارك

 پامو كج بذارم ؟

 ؟ گهيراست م يبفهم يخوايتو از كجا م.......تونهيبخواد گولت بزنه م يكياگه ......... يدختر كم سن و سال هيهم باشه تو  يهر چ _

 .......من از بهزاد مطمئنم  _

 ......كنم  قيبرم تحق خوامياسم و آدرسش و بده م......اسمش بهزاده ؟......اااا _

 :گفتم  يخوشحال با

 ....... ياز دست من ناراحت باش خوامينم! ......فرزاد  يول........ دميباشه م _

 :لحظه تو چشمام زل زد و گفت  چند
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 ......آدرسشو برام اس ام اس كن ........ يچه نخوا يچه تو بخوا.......هم ناراحتم يليناراحتم ، خ _

قلبشو شكستم  يول....... نيهم از ا ني، ا نميواضح ببرفتنشو  رونيتار اشك نتونستم ب يو رفت ، از پشت پرده  زيغذاها رو گذاشت رو م پول

 ........ يليخوبه ، خ يليخ........گناه داره  يليفرزاد خ.......بهتر از منو سر راهش قرار بده  يكي ايخدا.......

 

فردا با هم تو رستوران هتل قرار ناهار  يهتل نبود ، برا يول...... ششيبه ژان پل زنگ زدم تا اگه هتله برم پ رونيرستوران كه اومدم ب از

بودم اما حاال دوست داشتم  دهينكش ينقاش شديم يسال هي،  دميبرگردم خونه بوم و رنگ خر نكهي، قرار شد بهزاد هم باشه ، قبل از ا ميگذاشت

چند  دونمينم........لباس عوض كردمو مشغول شدم  يفور دميبه خونه كه رس.........كنم  ادهيبوم پ يمونده رو رو ادميكه از آرش  يريتصو

 نييخواستم برم پا........و من اصال متوجه گذر زمان نشده بودم  شديم كيسر بلند كردم ، هوا داشت تار اطيدر ح يساعت گذشته بود كه با صدا

 :گفتم  يجواب دادم و با لحن شاد عيسر........غنج رفت  يدلم از خوش دميد مياسم بهزاد و رو گوش يزنگ خورد ، وقت ميش مامان كه گوشيپ

 ......سالااااااممممم _

 ؟يخوب.......دلم  زيسالم عز _

 ؟ يشد دارياالن ب........ خوبم  يليخ _

 ........؟ نمتيدر خونتون بب اميب قهيدق هي تونميم........ مارستانيب رميآره ، االن هم دارم م _

 ......االن برگشته خونه  نيمامانم هم.........راستش نه  _

 :گفت  دهيكه معلوم بود رنج ييصدا با

 ........؟ يپس ك _

 ؟ يايب يتونيم ،يتو هم باش نكهيالبته مشروط به ا......... ميمن و ژان پل فردا ناهار تو رستوران هتل قرار گذاشت _

 ......بهمون قرض بده  يساعت هياتاقشو  نكهيبه شرط ا......ژان پل هم باشه ؟ يگيتو م نميتو رو بب خواميم گميمن م _

 :كه از ته قلبم اومده بود گفتم  يتخت نشستمو با لحن آروم يلبه ! ........من چقدر دوستش داشتم  يشوخ شده بود ، خدا لحنش

 .......دوستت دارم  _

 :گفت  يگرفته ا ياز چند لحظه سكوت اونم با لحن آروم و صدا بعد

 ....... نمتيالزمه كه بب _

 ........ رونيب امياز خونه م يسوپر يبه بهانه  _

 .... زميمنتظرتم عز نيپس سر كوچه تو ماش _

 :بلند صدا زدم  ي، با صدا  نييلباسامو عوض كردم و رفتم پا عيسر

 . ...سالم......؟ياومد.......ماماااان _

 :و سرتاپامو نگاه كرد  رونيآب از آشپزخونه اومد ب وانيل هي با

 ؟ يسالم ، كجا به سالمت كيعل _
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 .......بخرم  يبستن يسوپر رميم _

 :نگاهم كرد و گفت  مشكوكانه

 ؟ يزد پيهمه ت نيا يواسه سوپر _

 .......و مرتب باشم ؟ زيحاال مگه بده تر تم! .........نزدم كه  يپيت _

 .........زود برگرد  _

 رونياز خونه زدم ب..........بمونم رونيب شتريخوابش ببره تا بتونم ب كردمي، تو دلم دعا م ديباريم يش خستگ افهياز پله ها رفت باال ، از ق وانيبا ل و

 ،  كرديبا لبخند نگاهم م.......منتظرم بود ، درشو باز كردم و با لبخند نشستم داخلش  ابونيبهزاد سر خ ني، ماش

 :تعجب گفتم  با

 ! ...... گهيد فتيراه ب _

 و روشن كرد ، نيند و ماشنگاهشو ك يسخت به

 ؟ يبمون يتونيچقدر م _

 ............ يسوپر رميدور نرو، به مامان گفتم م اديز _

 ......... يريبگ گهيد يجا ينداشته رفت يسوپر نيا يخواستيكه م يزيبگو چ _

 ........كه همه جا داره  ي، بستن خواميم يگفتم بستن _

 ........هم با من بحث نكن ، بگو چشم  نقدريا....... خواستميم ياكبر مشت ي، بگو بستن گهيجور كن د يبهانه ا هي _

 :نگاهش كردم  ياخم ساختگ با

 ؟ يزنيخوب حاال چرا م _

 :نگاه كرد و با خنده گفت  بهم

 ..... خورمتاياخم نكن م _

 :خنده گفتم  با

 ........؟  يريم يحاال كجا دار _

 :كوچه و گفت  هيتو  ديچيپ

 ......... ميجا كه با هم خلوت كن هي _

 

حواسم به بهزاد نبود كه ......... شنيتك و توك مردم رد م يبود ول يخلوت يخاموش كرد ، به دور و بر نگاه كردم ، كوچه  نويكنار و ماش ديكش

 :با اضطراب گفتم ........خودش  كيو منو كشوند نزد ديدفعه دستمو كش هي

 ....... اليخيب........شنيبهزاد مردم دارن رد م _

 :و گفت  دنميكرد به بوس شروع
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 ؟يشناسيكدومشونو م.......شو اليخيتو ب _

ش و منو به  نهي، چشماشو بست ، سرمو گذاشت رو س دي، دستمو گرفت و نوك انگشتامو بوس ديغرق لذت دست از كار كش ي قهياز چند دق بعد

 :زمزمه كرد  خودش فشرد ، در گوشم

 ....... ميكنيپس فردا عقد م........تيخواستگار اميفردا شب م _

 :و گفتم  دميكه تو دستم بود بوس دستشو

 ......جواب بدم  يزود نيمحاله مامانم بذاره به ا.........بره  شيپ عيسر نقدريا تونهينم _

 .......صبر كنم  تونميمن نم _

 ؟ يتونست دهيسپ يچطور برا _

 :بدون نگاه بهم گفت  تيش برداشت و با عصبان نهيسرمو از رو س.......گهيموقع د يحرف ب هيبازم ......آخ

 ..........برو سرجات  _

 : هيگر ريز زدم

 ....... دياز دهنم پر........ ديبهزاد ببخش _

 شد و دوباره نگاهشو داد به من ، رهيخ رونيبه ب تيلحظه با عصبان چند

 ؟ يكن سهيمقا دهيخودتو با سپ يرچرا اصرار دا _

 ........ ديببخش _

 :جواب داد  يسكوت نسبتا طوالن هيبا بوس پاك كرد و زل زد تو چشمام ، بعد از  اشكامو

 ......صبر كنم تونمينم ليدل نيبه ا.......دارم اجياحت شتري، بهت ب خواميم شتريچون تو رو ب _

 :كج كردمو گفتم  گردنمو

 .......دوست دارم ؟ شتريتو رو ب ينگفت _

 :و گفت  ديخنده دماغمو كش با

 .......شد رمونيبرو سر جات ، د.........بچه  گهيپررو نشو د _

بگه منو  خواستميبود كه م ياديازش ناراحت نباشم ، انتظار ز تونستمينم كردميم يو به حركت درآورد ، هر كار نيجام نشستم و بهزاد ماش سر

نشون دادم ،  ابونيخ ينزدم و خودمو مشغول تماشا يحرف چيداشته باشه ، تا خونه ه قتيحق نيدوست داشتم ا يدوست داره ول دهياز سپ شتريب

 :كه دستمو گرفت ، بهش نگاه كردم ، با لبخند گفت  رونيباز كردم تا برم ب نويدر ماش ميديرس يوقت

 .........نكن  يحسود ستيكه ن يو من تو رو دوست دارم ، به كس........ستياالن ن دهيسپ _

 :خجالت نگاهش كردم ، دستمو محكم فشار داد و گفت  با

 .......دوستت دارم  يليخ _

 ..........شدم  ادهيته دلم بهش لبخند زدم و پ از
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نداره آدرسشو به فرزاد بدم تا  يكه اشكال دمياز بهزاد پرس ي، من هم تلفن فرستميفرزاد بهم اس ام اس داد كه چرا آدرس و براش نم اونشب

من كه گفتم خواستگارم بوده و مجبور بودم  حاتيبعد از توض ي، ول دونهيما رو م ي هيكه قض هي، اولش مشكوك شد كه فرزاد ك اديب قيتحق يبرا

 خواديكه اون م يمون سرعتداره به ه زيكرد كه همه چ ياظهار خوشحال يرو بهش بگم شكش برطرف شد و حت يبشه همه چ الميخيب نكهيا يابر

 ..........رهيم شيپ

 

كه با  يقيبعد از دقا.......رونميگذاشتم كه ناهار با فرزاد ب ادداشتيمامان  ي، برا رونيبعد قبل از برگشتن مامان حاضر شدم تا از خونه برم ب روز

 :فت ژان پل گ مينشست نكهيبهزاد هم اومد ، به محض ا ميژان پل تو رستوران منتظر موند

معتقده پدر و  مي، چون مر ديكن دايپ ميمشكل من و مر يبرا يتا راه حل نجايا ديايكنار چون من خواستم ب ديرو بذار يا گهيامروز هر بحث د _

 ......... ميما با هم ازدواج كن كنيعنوان قبول نم چيمادرش به ه

 :جواب دادم  عيسر يليخ

 ........ كننيخوب معلومه كه قبول نم _

 شدن ، رهيدو هاج و واج بهم خ هر

 ...... گهيد ميسيصورت مسئله رو كامل بنو ديخوب اول با ميكن دايراه حل پ هياگه قراره .......... نيكنينگاهم م ينجوريچرا ا _

 :كرد و گفت  يدست شيپ بهزاد

 ........انايخوب صورت مسئله رو بگو ك _

 كننيخوب خانواده ش قبول نم........ ستيهم كه ن يرانيا.........ادهيز ميمر يمقدار برا هي سنش هم نكهي،دوم ا ستياوال ژان پل مسلمون ن _

 ......گهيد

 :اضافه كردم  يشرمندگ با

 ..........بست  يم رادايا ي هيبق يپولت چشمشونو رو ديشا يپولدار بود يلياگه خ _

 :گفت  يديو با نا ام نييپل سرشو انداخت پا ژان

 ........؟ ستين يراه چيه يعني _

 .......هست  يراه هيچرا  _

 :نگاهم كرد و گفت  يخوشحال با

 ........؟ يچ _

 ........... اديازت خوششون م يبه خاطر دخترشون مسلمون شد ننيبب ياحتماال وقت......... يمسلمون بش نكهيا _

 :جواب داد  عيسر يليخ

 ....... شميخوب باشه ، مسلمون م _
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 :نبود گفتم  غيشباهت به ج يكه ب يبلند يصدا با

 .......؟ يقيتحق چيبدون ه.......؟ يشيمسلمون م يراحت نيبه هم.......؟يچ _

 ........ خواميو م ميمن مر......... مهيآره ، مهم مر _

 :هنوزم تعجبم برطرف نشده بود گفتم  نكهيا با

 يراه سخت.........باشه  اديصبرت ز ديبازم بگم كه با ي، ول يتوجه خونواده شو جلب كن مقدار هيكار  نيبا ا يبتون كنميفكر م.......پس حله  _

 ....... يدار شيدرپ

 :گفتم  يرو به بهزاد به فارس ي، با نگاه شوخ كرديبرسوندش موافقت م ميكه به مر يزيحرفا بود چون با هر چ نيژان پل عاشق تر از ا ظاهرا

 ؟ يبش يحيبه خاطر من مس يبودم ، حاضر بود يحياگه من مس _

 :داده بود با لبخند باال رو نگاه كرد و گفت  هيتك يصندل يبه پشت نهيدست به س كهيحال در

 .......، كعبه و بتخانه بهانه ست ييمقصود تو _

 :تعجب گفتم  با

 .........سنگ نشان است كه ره گم نشود كينره كعبه  ادتي يكعبه و بتخانه بهانه باشه بهزاد ول ديشا.......؟ يشديم يحيواقعا مس يعني _

 :قلبش اشاره كرد و با همون لبخند گفت  به

 ..... شهيگم نم نجاستيكه ا يراه _

 :جواب دادم  مصرانه

 ......... شهيگم م يزندگ ي، تو روزمرگ شهيچرا گم م _

 ......شهيمثل تو رو داشته باشم كه هر روز به خاطر داشتنش خدا رو شكر كنم گم نم يكي يوقت _

 :شكل غرق لذت شدم اما زود لبخندم و جمع كردم و با اخم گفتم  نيابراز عالقه ش به ا از

 ......يرياز جواب طفره م ينجوريا يباشه دار ادتي _

 :و گفت  رونيداد ب نفسشو

 ...... كردميم دايپ يا گهيراه حل د هيبه دست آوردنت  ي، اما برا شدمينم يحينه مس _

 :لبخند اضافه كرد  با

 .......دمتيدزديم دميدياگه الزم م _

 :وسط حرفمون و گفت  ديپل پر ژان

 ؟ مينزن يا گهي؟ مگه قرار نشد امروز جز مشكل من حرف د نيگيم يشما دو تا چ _

 :به ژان پل گفتم لبخند نگاهمو از بهزاد گرفتم و  با

 ......... ميديهمون راه حل منو انجام م..........نداره يبهزاد راه حل بهتر _
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كه حاج آقا بود و از اون  ميپدر مر شيشده بود كه ژان بره پ نيا جهي، باالخره نت ميو رفت ميكرد يساعت بعد من و بهزاد از ژان پل خداحافظ هي

 ياول خودشو تو دل باباش جا كنه و بعد از دخترش خواستگار يعنيبزنه ،  ميدر مورد مر يحرف نكهيبخواد كمكش كنه مسلمون بشه ، بدون ا

 ومدهين شيكنه هم پ با پدر و مادرش صحبت نكهيچون هنوز فرصت مناسب ا يخواستگار اديشده بود كه كه آخر هفته ب يبهزاد راض.......... نهك

، چند لحظه به من كه  رونيب ومديفرزاد شدم كه از كوچه مون م نيشم كه متوجه ماش ادهيكنم و پ ياز بهزاد خداحافظ خواستميبود ، سر كوچه م

داشته پس  كاريما چ يكنجكاو شدم كه تو خونه .......به بهزاد گازشو گرفت و رفت يشد و بعد با نگاه تند رهيبهزاد نشسته بودم خ نيتو ماش

 ........كردم و به سمت خونه حركت كردم  ياز بهزاد خداحافظ عيسر

 

 :گفت  تيوارد خونه شدم مامان اومد جلوم و با عصبان نكهيمحض ا به

 .......... رونيب يكه با فرزاد رفته بود _

 :تته پته جواب دادم  با

 داشت ؟ كاريچ نجايسالم ، فرزاد ا _

 :به سوالم جواب بده صداشو برد باال و گفت  نكهيا بدون

 ......هان ؟ رونيب يريمرده م نيتا حاال با ا ياز ك _

من چقدر ساده بودم كه بهش اعتماد كرده بودم ، با خجالت سرمو انداختم ......رو به مامان بگه ؟ ي، فرزاد چطور تونسته بود همه چ شدينم باورم

 ، نييپا

 .....يخواستگار اديآخر هفته ب رهين اجازه بگازتو خواديمامان اون م _

 :جواب داد  اديفر با

تو اشتباه  تيترب يمن كجا.........؟ يمرد زن مرده كه دوازده سال از خودت بزرگتره دوست شد هيكه با  يديتو خجالت نكش.......كرده  خوديب _

 .......رونيب ياز خونه بر يكرده بودم ؟ از فردا اجازه ندار

 :مامان خراب كرده بود ، اشكامو پاك كردم و گفتم  شيبهزاد و پ تونستهيآمار بهزاد هم بهش داده و تا م يفرزاد نامرد همه  ظاهرا

 ...... هيآدم خوب يليبه خدا بهزاد خ.......؟ نيكنيزود قضاوت م نقدريمامان چرا ا _

 :كرد و گفت  زير چشماشو

 ..... نجايچقدر پررو بوده كه پا شده اومده ا......كه اونروز اومده بود دم در ، آره ؟ يهمون _

 :هق هق افتاده بودم  به

 .......مامان تو رو خدا  _

 ......از جلو چشمام گم شو برو تو اتاقت  _

 يرو حرفش حرف زد ول شديكه نم يخاص خودشو داشت طور ياخالقا شهيهم ازم گرفت ، مامانم هم لموياز جلوش رد شم كه موبا خواستم

 برام سخت بود ، يليرفتارش خ نيهضم ا.........باهام برخورد كنه  يطور نيسابقه نداشت ا
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 ......؟ يبه بهزاد زنگ بزن يخوايمامان م _

 ........ زنميباباشو بهم داده ، به باباش زنگ م ي، فرزاد شماره  رينخ _

 :و التماسش كردم  نيزمرو  دميكوب پامو

 ........؟ يبه باباش زنگ بزن يخوايان ، مگه بهزاد بچه ست كه م يمحترم ياونا خوانواده ........مامان تو رو خدا  _

 تمسخر نگاهم كرد ، با

چه  يكس ازدواج كن چين با هس نيتو ا دميمن اجازه نم........سالته ،  18تازه ....... يتو بچه ا ي، ول ستيكه بچه ن يديخوبه خودت هم فهم _

 ........مرد زن مرده كه سنش دوبرابرته  هيبرسه به 

 ........سال ازم بزرگتره  ازدهياطالعاتتون غلطه ، همش .....كجا سنش دوبرابر منه _

 ..... انايبرو تو اتاقت ، از جلو چشمام برو ك _

 :لحنش آروم و نگران بود  نباريگرفتم كه دوباره صدام زد ، ا شيافتاده راه پله ها رو درپ ييشونه ها با

 ......؟ ياورديكه سر خودت ن ييبال انايك _

 

بود ، بعد  يحال جواب مادرم منف نيبود ، با ا تيتر از واقع يمن واقع ياما برا..........نبوده باشه  يواقع دي، شا ميافتادم كه با هم بود ياون شب ادي

 يبرا يكه هر كار دماز بهزاد مطمئن بو نكهياتاقم پناه بردم ، با ا ييبه تنها........ دميرو تو چهره ش د يبه وضوح آسودگ يمنفجواب  دنياز شن

 .......خودم خفه كنم ، منو باش كه بهش اعتماد كرده بودم  يباز هم دلشوره داشتم ، دوست داشتم فرزاد و با دستا كنهيكردن مادرم م يراض

اسم خاله مثل فنر از جام  دنيبا شن......خاله فروغ  يكرد و خواست حاضر بشم تا ببرتم خونه  دارميزود از خواب ب يليد مادر صبح خروز بع صبح

خورده  تلكاز خاله ضد حال و م شهيهم يكنه ، به اندازه كاف دايبرام پ گهيزندانبان د هيكه ........، بهش التماس كردم كه منو نبره اونجا  دميپر

رفتارشو تحمل كنم ، اما مادرم گفت قرار  تونميبود مطمئن بودم كه نم ايحاضر و آماده واسه متلك گفتن هم براش مه يسوژه  هيبودم ، حاال كه 

، ناچار ست يتلفن نكنم چون مثال حالم خوش ن ينرم و به كس رونيبه خاله در مورد بهزاد بگه ، فقط قراره مواظب باشه از خونه ب يزيچ ستين

 : دميكلنجار رفتن با خودم باالخره پرس يبعد از كل نيماش يآماده شدم و باهاش همراه شدم ، تو

 ؟ يبهشون زنگ زد.....شد ؟ يمامان چ _

 :اخم جواب داد  با

 ...... ننيسر ساختمون منو بب انيبه پدرش زنگ زدم ، امروز پدر و مادرش م _

 ؟ ينبود باهاشون قرار بذاربهتر  يجا هي........ سر ساختمون ؟ _

 ........ يباش زايچ نيكه نگران ا شونينيبب ستيقرار ن گهيد........روت و كم كن  انايك _

 ........كنميهم ازدواج نم يا گهيبا كس د......مامان من بهزاد و دوست دارم _

 يرو دلخوش كرده بود چارهيو اون ب رونيب يرفتيكه با فرزاد م شيتا چند روز پ........يكنيم ديتهد يكه دار يازت نخواسته ازدواج كن يكس _

 يريم شهي، باورم نم انايك يكرد دميناام يليخ.....ستيخبرا ن نياز ا گهيبه بعد د نياز ا.......كه آزاد گذاشتمت  نهيا ي جهيهمه ش نت نايا.......
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 ......يذاريو با پسرا قرار م رونيب

 م گرفت ، هياشكش منم گر دني، با د دميسر خورد رو گونه ش و د شيدود نكيع ريرو كه از ز ياشك قطره

ازم ادرس بهزاد و خواست ........بهزاد و به فرزاد گفتم ي هيمن قض........ستين يا گهيكس د چي، به جز بهزاد ه ذارميمامان من با پسرا قرار نم _

 ........شما خراب كرده  شيچرا اومده بهزاد و پ دونميمنم بهش دادم ، نم.......كنه قيتا بره درباره ش تحق

 ........يبا مردا دوست بش ديكه نبا دهيكرده ، تو خودت كه عقلت نرس يخوب كار _

به خودم گرفتم تا مجبور  يخواب آلود ي افهيق ميديرس ي، وقت كنهيم كاريبهزاد چ نميبب كردميصبر م ديبود ، با دهيفا يزن با مامان ب حرف

 اهدختر خاله م بود كه به خاطر دانشگ مايبخوابم ، ش مايازم خواست برم تو اتاق ش ديد نجوريمنو ا يبا خاله فروغ حرف بزنم ، وقت نمينباشم بش

خاله متوجه بشه  نكهيبدون ا يكه چه جور كردميفكر م ني، به ا برديخوابم نم گهيد يول........ دميشهرستان بود ، رفتم اتاقش و رو تخت دراز كش

مثل برق ........ زديپله ها داشت خاله رو صدا م يكه از باال دميپسرخاله مو شن يعل يدست داد كه صدا يفرصت وقت نيا........به بهزاد زنگ بزنم 

 :خودمو به در اتاق رسوندم و صداش كردم 

 ....... يعل _

 :تعجب به عقب برگشت ومنو نگاه كرد  با

 ؟ يكنيم كاريچ نجايتو ا _

 ؟ يايلحظه م هيسالم ،  كيعل _

 :طرفم  اومد

 ورا ؟ نياز ا........؟ يسالم ، چطور _

 ......راحتتره الشيخ نجايا....... ستي، گفت حالم خوب ن نجايمامانم آوردم ا _

 :داد  هيتعجب به در تك با

 چته ؟.......يتو كه از منم سالمتر _

 .......جا گذاشتم  موي؟ گوش يديم تويلحظه گوش هي......بابا تو هم  يچيه _

 :داد بهم  شويگوش

 ..........نشه  ريزود باش كالسم د _

 : گفتيكه م دمياتاق شن رونياز اتاق و در و بستم و شروع كردم به شماره گرفتن ، صداشو از ب رونيگرفتم و هلش دادم ب شويگوش عيسر

 ......نجورينه ا گهيچه خبرته ، گفتم زود باش د _

 :بهزاد جواب داد گفتم  نكهيمحض ا به

 بهش بگن ؟ يچ ننيامروز مامانم و بب خواني؟ م گنيم يبابا و مامانت چ.......حرف بزنم  اديز تونميبهزاد سالم ، نم _

 :ازش مشخص بود گفت  يكه دلخور ييصدا با

 .....سراغ دخترم ادين هگيد ديبهش بگ.........مامانت زنگ زده به پدرم گفته پسرتون دخترمو خام كرده  _
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 ،  نينشستم رو زم يدرموندگ با

 ........ خواميمن معذرت م _

زنگ بزنه  يكم سن و سال بودم هم سابقه نداشته كس يوقت يحت........؟ دميرو بهم گفت چقدر خجالت كش نايپدرم ا يوقت يدونيم چيه _

 ...........ارهيبابام ب شيپ تمويشكا ينجوريخونمون ا

 :گفتم  هيگر با

 شدينم يعصبان يجور نيا چوقتيه يخواستگار يايب يخوايكه م گفتميتو رو خدا ازش ناراحت نباش ، اگه من خودم بهش م........بهزاد  _

 ........مادرم خراب كرده  شيرفته تو رو پ قياومده تحق نكهياون فرزاد نامرده كه بعد از ا ريتقص........

 .......قابل اعتماده  يگفتيتو كه م _

 ......بوده ياحتماال چون بهش جواب رد دادم از دستم عصبان.......و كرده باشه  نكاريكه ا شهيهنوزم باورم نم _

 ......كنن يمادرتو راض خوانيپدر و مادرم م _

 لحن سرد ودلخورش دلم گرفت ، از

 ؟ يدوستم ندار گهيد......؟ ياز من دلخور _

 ؟ رونيب يايب يتونينم _

 .....زنگ زدم  يواشكيبزنم ، االن  تونميتلفن هم نم........رونيب اميخاله م كه مواظب باشه ن ينه مامانم آوردتم خونه  _

كه  هيمگه دوست داشتن من كشك........ يدوستم ندار گهينپرس د قهيدم به دق يه.........در ضمن .......خوب پس تا برات بد نشده قطعش كن _

 لحظه بعدش نداشته باشم ؟ هيلحظه دوستت داشته باشم و  هي

 شدن ؟ يبهزاد پدر و مادرت عصبان........ ديباشه ببخش _

 به خودش گرفت ، ياز شوخ يعوض شد و ته رنگ لحنش

 ....... ياريم درب لهيپمنو از  يتو تونست كننيفكر م....... يخوشحالن كه تو نظرمو جلب كرد يليخ......... خونهينه اونا كبكشون خروس م _

 ؟ نهياز ا ريمگه غ _

 ..........بر منكرش لعنت  _

 

 

 ميكه بره بخوابه تصم نيبوده ،باالخره آخر شب قبل از ا يصحبتشون چ ي جهيعصر مامانم اومد دنبالم ، منتظر موندم تا خودش بگه نت اونروز

 : ارهيو دلشوره درب يگرفت منو از كنجكاو

 ؟ يتونيم..........به تلفن  يبچسب اي رونيب ياز خونه بر دينبا يفروغ ، ول يخونه  برمتيفردا نم _

 .......حتما......بله مامان  _

 :گرفته بود و پشتش به من بود اضافه كرد  شيراه پله رو درپ كهيحال در
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 ..........تيخواستگار انيآخر هفته م ونفريهما يخانواده  _

هنوز هم باورم  يول........قرار داده بود  ريپدر و مادر بهزاد مادر و تحت تاث تيحتما متانت و شخص.......ده بود چند لحظه همونجا خشكم ز تا

 .......... وفتهيسرعت اتفاق ب نيبه ا يكه مادر قبول كرده باشه همه چ شدينم

 

 مميبهزاد هم نتونست منو از تصم يتلفن ياصرارها يحت نرفتم ، رونيمادر از خونه ب يخوابم نبرد ، فرداش طبق خواسته  يشب از خوشحال اون

 . ارميمادر و بدست ب ينرم تا اعتماد از دست رفته  رونياز خونه ب يداشتم تا روز خواستگار اليبرگردونه ، خ

 يمامان از خانواده  يو حت ييرفت ، عمو و دا شيخوب پ يليخ ي، همه چ انيهم خواسته بود كه ب يي، مادر از عمو و دا دياون روز رس باالخره

كه هر  يبيو تنها ع كردنيم فيتعر هاشونيو خوب تيخوششون اومده بود و بعد از رفتن اونها ساعتها از شخص يليبه خصوص بهزاد خ ونفريهما

 نيندادن من به ا تيو اهم ديمسئله پرس نيا يعمو نظر منو درباره  نكهيبود كه اون هم بعد از ا شيازدواج قبل كردنيبهش اشاره م يگاه نداز چ

 .........بهزاد  يخانواده  يدرباره  شتريب قيسپرده شد ، حاال فقط مونده بود تحق يبه فراموش ديموضوع رو د

 

و اتفاقات سخت و  گذرهيم عتريبوده ، موقع اتفاقات خوب زمان سر نطوريهم شهيگذشت ،هم يمن به چشم به هم زدن ياتفاقات برا نيا تمام

 ميكرده بود غهيمدت شش ماه ص يو برا ميبود كه ما به محضر رفته بود يو حاال روز.........  رسهيبه نظر م ياز اندازه طوالن شيناراحت كننده ب

بهزاد و خانواده ش  يارهااصر ونيرفتنها مد شيپ عيسر نيتمام ا....... ميازدواج كن يا گهيمشكل د چيتا بعد از اون در صورت تفاهم و نداشتن ه

و  ميباش غهيشش ماه باهم ص يشد كه برا يمخالف بود و باالخره راض دايمادر شد يول ميبود ،البته بهزاد اصرار داشت كه هر چه زودتر عقد كن

 .......رميو بگ سانسميل يطياز بهزاد قول گرفته بود كه من تحت هر شرا نكهي، ضمن ا ميمراحل باش ي هيبعد از اون به فكر بق

 

كرده بود دلشوره و  دايكه به بهزاد پ يبهزاد از مادرم اجازه گرفت كه من تا شب با اون باشم با تمام اعتماد يخارج شدن از محضر وقت موقع

رت مادرم تو صو ينگران نهمهيا دنياز د......از خودش دور كنه  ومديدخترشو كه هنوز به نظرش بچه م ديترسي، م دميديو تو چشماش م ديترد

و به فكرته لذت بخش و آرامش دهنده ست چه برسه كه اون فرد مادرت باشه  يمهم يكس يبرا ينيبب نكهيا شهيداشتم ، هم يخوب اساحس

 :كمك كرد  يريگ ميباالخره عمو مادر رو تو تصم.........

 .......ن با هم وقت بگذروننمحرمن حق دارن هر چقدر بخوا گهيخانوم اجازه بده برن با هم باشن ، اونا د ديناه _

 :گوشم گفت  ري، ز دمشيبا لبخند موافقت خودشو اعالم كرد ، بغلش كردم و بوس مادر

 ...مواظب خودت باش  _

 :مقدمه گفتم  يبهزاد شدم ، نگاه عاشقمو به بهزاد دادم و ب نيلبخند ازش جدا شدم و سوار ماش با

 ؟ يمسافرت وقت دار يتو برا _

 :خنده  ريبلند زد ز يصدا با

 فقط ؟ يلنگ وقت داشتن من........مسافرت ؟ يايبا من ب دهيتو اصال مامانت اجازه م _

 رفته ؟ ادتيقولتو  يزود ني، به هم ستيهم ن يحيسفر تفر....... ميبريتو رو هم م ياصال مامان بابا...... ميمامان و هم با خودمون ببر ميتونيم _
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 كدوم قول ؟........پس ؟ هيارتيسفر ز _

 ...........دنبال آرش  ميقرار بود بر......... هيكاوش........ ستيهم ن يارتيز _

 ......بعد  نييكم فرصت بده ، اول بذار من از گلوت برم پا هيفقط ....... ميريآهان ، باشه م _

 اخم زدم به بازوش ، با

 ....... خوامي، آرش و م نييبره پا خوامي، نم يدي؟ تو بهم نچسب هيچ يدونياصال م.......يچه از خود راض _

 ....... ميبچسبه ، اجازه بده برس كنميم يكار.........آره ؟ دميكه نچسب _

 در خونه ش توقف كرد ، يكه جلو دميبعد با تعجب د يقيدقا

 ......كيرستوران ش هي ميبريم يدار دمكريمنو باش فكر م.........؟ نجايا ياريكه منو ب يتو از مامانم اجازه گرفت _

 .......بدو .......؟ دهينچسب يشو ، مگه نگفت ادهيپ......نجايا ارنيب دميمگه خلم ؟ ناهار و سفارش م _

ز هر كنه كه بچسبه ، بعد ا يبه قول خودش كار ايمنو عاشقتر كنه  يبهزاد خوب بلد بود چه جور....... ميگذروند گهيرو كنار همد يخوش ساعات

از آرش توش خاطره داشتم  يليبود كه خ يخونه ا نيبود كه ا نيبه ا شيفقط بد.......... "؟  ديچسب " كرديتكرار م ينوازش با شوخ ايبوسه 

مامان سه چهار بار زنگ زد تا منو چك كنه ، و هر بار آه  ميكه با هم بود يمدت ي، تو افتادميآرش م ادي كردميو به هر طرفش كه نگاه م........

مادرت گزارش كار  يهر روز برا ديبعد از ازدواج با گفتيم يمادرمو درك كنه ، با شوخ يدلواپس تونستي، اصال نم شديبهزاد بلند م

 .........يسيبنو

و تخس عادت كرده  ديافسرده و ناام يانايمن به ك......باشم  خودم نيهم تموم شد ومن برگشتم خونه ، اما خودم هم شك داشتم كه ا اونروز

و خودشو  زدياراده لبخند م يب كرديكه نگاه م يزيكه به هر چ ييانايك نيتا آسمون با قبل فرق داشت ، ا نيكه االن بودم زم يزيبودم ، اما چ

 هيكه  شهيباورش م يك..........  گفتميبهش خوش آمد م ليكه با كمال م يا بهي، غر ومديم بهيبه نظرم غر دونستيآدمِ ممكن م نيتر شبختخو

 .........رو به اون رو كرده باشه نيمن و از ا يزندگ تيخواب و واقع نيب يزيچ

كه چرا من  تعجب داشت يسفر،البته براش جا ميبر يياجازه داد كه ما دوتا تايچون وقتشو نداشت ، اما نها اديقبول نكرد كه باهامون ب مادرم

 ...... گذشتيبا فرزاد رفتم شمال نم اديكه با اصرار ز يبار نياز آخر ياديبه شمال عالقمند شدم ، چون مدت ز نهمهيا

 

بودم ، سرمو برگردوندم و با لبخند به بهزاد چشم  دهيخواب ميشده بود نيسوار ماش يبه بدنم دادم ، از وقت يباز كردم و كش و قوس چشمامو

 :دوختم 

 ..... يخسته نباش _

 :لبخند نگاهم كرد  با

 ...... يسالمت باش _

 ........ كه نرفته  ادتيكردم،  يو رانندگ ريمس نينباشه دو بار ا ي، هر چ نميمن بش ياگه خسته ا _

 :خنده  ريدفعه زد ز هي
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 ........ يرفتيم گزاگيز ادمهيآره  _

خواننده دستم همونجا رو دكمه ش  يبود ، خواستم بذارمش رو پخش كه با صدا ويرو راداخم رومو ازش برگردوندم و پخش و روشن كردم ،  با

 :موند 

 من از مغرب طلوع كردم............شروع كردم انياز پا من

 ........اراده نگاهم رفت سمت بهزاد ، با تعجب نگاهم كرد و لبخندش پررنگ تر شد  يب

 يال ناكاممن از گود...........ياز اعماق گم نام من

 ميترم يب يپر از زخمها............مياز بن بست هر تصم من

 طلوع كردم يبه دشوار...........شروع كردم يدشوار به

 اريهزار چاه كن به اسم .........واريمانع،هزار د هزار

 مردن قيبه دست نارف........خوردن ريشب ترس ت هزار

 طلوع كردم ديپر از ترد........از وحشت شروع كردم من

 كرديم خي يتنم گاه........ شديسست م يگاه قدمهام

 ، برگرد ديكشيسرم داد م........مثل شبه از دور يكي

 توقف مرگ زودرس بود.........مقصد مقدس بود يول

 ستادمينه برگشتم نه ا.........بر دوش و لب خاموش بيصل

  فتادميچه چون سختم ن..........هر گردباد تن دادم به

 من از مغرب طلوع كردم.........شروع كردم انياز پا من

شدم ، دست بهزاد و رو كمرم احساس كردم كه نوازشم  رهيكردم ، دستامو گذاشتم رو پنجره و سرمو گذاشتم روش و به آسمون خ خاموشش

بود نگاه كردم ، صورتمو بردم جلو  رهيخ قشنگش كه به جاده يبرگشتم و رفتم تو بغلش ، آروم موهاشو نوازش كردم و به چشما عي، سر كرديم

 :و با خنده گفت  ديصورتم و بوس عي، سر دميو چشمشو بوس

 ......... يكنيحواسمو پرت م زميعز _

 :كردم  ميدور گردنش حلقه كردم و سرمو تو شونه ش قا دستامو

 ........ كنميحواستو پرت نم گهيد _

تو آسمونام  كردميو من حس م ديبوسيسرمو م يرو يش فرمونو ، هر از چند گاه گهيدستش منو نگه داشت و با دست د هينكرد و با  ياعتراض

 ........ 

 : نيياز آسمونا پرت شدم پا پروندنيچند تا پسر كه متلك م يصدا با

 ........؟  ارهياتاق خواب س.......جاااااانننننن يا _

كرده بودن  ميبا ما تنظ نشونويبودن كه سرعت ماش گوليمو با تعجب نگاهشون كردم ، سه تا پسر ژبهزاد برداشت ياز رو شونه  سرمو
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 :گفت  يبا لحن لوس شونيكيكه سرمو بلند كردم  نيهم........

 ........گرشويج _

 : گفت  تيو رفتم سر جام ، بهزاد بهش اجازه نداد ادامه بده و با عصبان نييانداختم پا سرمو

 ........نميبزن كنار بب......... كهيرتخفه شو م _

 .....اوه اوه  _

 ......بزن كنار  گميبهت م _

، هم از خجالت هم  گفتمينم يچيو ه نييسرمو انداخته بودم پا ريتا آخر مس گهيچون گاز دادن و ازمون سبقت گرفتن ، د دنيبهزاد ترس اديفر از

و  دخاموش كر نوي، ماش ستين يراحت شد كه ازم عصبان الميشدن خ ادهيباالخره موقع پ نكهيتا ا..........شده باشه  يبهزاد عصبان نكهياز ترس ا

 :گفت 

 .......شو خانومم  ادهيپ _

 ........داخل  ميببر لويبود ، كمكش كردم وسا يقشنگ ياجاره كرده بود ، جا اليو هي

 ......بخوابم  رميمن م انايك _

 .......باشه  _

 

و  دونستمينم لشويوسا يچون جا ي، بعدش خواستم ناهار درست كنم ول دميسرك كش اليو يرفتم به همه جا ومديخسته نبودم و خوابم نم چون

تمومم و درآوردم ، بعد از مدتها كه از شروع  مهين يو بوم نقاش ينقاش ليوسا نيشدم ، رفتم از صندوق عقب ماش اليخيگشتن نداشتم ب يحوصله 

و كاغذ  دميتراس چ يو مرتب تو زيهمه چ يوقت...... بود  لشيتكم يبرا تيموقع نيفضا بهتر نيهوا و ا نيبه نظرم االن تو ا گذشتيم مينقاش

كرده بودم مثل  يبودم ، با دقت تمام سعچشماشو كامل كرده .......معصوم آرش قفل شد يروزنامه رو از دور بوم پاره كردم چشمام تو چشما

كردم ، دستامو به هم حلقه  ميچمباتمه زدم و ارتفاعشو با حالت نشستنم تنظ هيشده بود ، كنار سه پا هيباشه و چقدر شب رشآ يعسل يچشما

بود  يچه حكمت نيا ايك بود ، خدااش سيبه خودم اومدم كه صورتم خ يوقت..........آرش شدم  يمحو چشما ارياخت يچونه م ، ب ريكردمو زدم ز

اشكامو كنار زدم و قلم مو رو برداشتم ! ........كنم  داشيداشتم پ اجيداشت و احت اجياز همه احت شتريبودم به جز آرش كه ب هكرد دايكه همه رو پ

تر  هيو شب هيشب شيكه از آرش جلو چشمم بود نقاش يمحو ريرو بوم بكشم چون با وجود تصو يكه قلم مو رو چه جور كرديكمكم م يكي، انگار 

 از پشت بغلم كرد ، يچقدر بود غرق كار بودم كه حس كردم كس دونمينم..........  شديم

 ...... يتو واقعا هنرمند.......شده  هيچقدر شب _

 :كرد و گفت  كتريبه گوشم نزد سرشو

 ......قشنگم ؟ يكنيم هيچرا گر _

بودم  دنيكه مشغول كش يخودم بدونم تمام مدت نكهيبدون ا........بود  سيخ سيصورتم خ گفتيتعجب دستمو بردم سمت صورتم ، راست م با

 : دمينال...... كردميم هيگر
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 .....دنبالش  ميبر.........بهزاد  ميبر _

 :برگردوند سمت خودش  منو

 ......با هم  ميدرست كن يزيچ هيپاشو ........ ميري، بعدش م ميخوريناهار م _

 نياز شكل دست گرفتن چاقو مشخص بود اول........بود  ازيكردن پ كهيو جمع كردم و خودمو رسوندم به اشپزخونه ، بهزاد مشغول ت ليوسا

 :دست گرفته بود ، با خنده چاقو رو ازش گرفتم و گفتم  يجراح ي، مثل چاقو كنهيهنرا م نيبارشه داره از ا

 .....كن  دايكه الزم دارم و برام پ ييزايتو فقط چ _

 

 :كشدم و گفتم  يقيكه من گفتم نگه داشت ، نفس عم ييو جا نيماش

 .....خونه نبود  ياصال كس.......قبل آرش نداشتن  يدفعه  يول........ نهيخونه شون ا _

چند لحظه بعد اومد طرفم و ........ كرديصحبت م يبا كس نفويانگار داشت از پشت آ يول دميشنيشد و رفت در زد ، صداشو نم ادهيپ نيماش از

 :گفت 

 .....دم در  اديبود بهش گفتم ب يخانوم هي،  نييپا ايب _

 ريبهزاد و ز يبازو....... ادين ادميرو كه خودم خاكش كردم  يدهنم باز موند ، چطور ممكن بود كس دنشيدر و باز كرد ، با د يخانوم مسن هي

 :دستم فشردم و آروم گفتم 

 .......بهزاد خودشه ، مادربزرگ آرشه  _

بود كه  يزيآرش همون چ ياما جواب اون خانوم در سوال بهزاد درباره ....... كرد  كياوضاع و به دست گرفت و باهاش سالم عل عيسر بهزاد

 : دميترسيازش م

 .........از پسرم ندارم  يمن نوه ا _

 : دميو بوس رزنيپ ي دهيچروك يو دستا اراده رفتم جلو يب

 ....... كنمي؟ خواهش م نميعكس پسرتونو بب شهيم _

 :تعلل گفت  يمن و بهزاد چرخوند و با كم نيمتعجبشو ب نگاه

 .......داخل  دييبفرما _

اتاق هم برام آشنا بود  ي، به اطراف اتاق نگاه كردم ، حت ارهيب يي، خودش رفت برامون چا مينشست نيزم يكرد رو تمونيكه هدا ياتاق يتو

من ناراحت از دست دادن پدر و مادربزرگش بود و  يكه آرش كوچولو يآرش و بغل كرده بودم ازش رد شده بودم ، وقت يكه وقت ياتاق.......

 :بهزاد آروم گفت ........نداشت  نوجز م يكس

 ......نكن هيگر گهيد.......بس كن  انايك _

رو گذاشت جلومون ، بهزاد ازش تشكر كرد اما من تنها  ييمادربزرگ آرش اومد داخل و چا.......؟ تونستميمگه م!  خواستيازم م يچ بهزاد

قاب عكس آورد و داد دستمون ، قاب  هي گهياتاق د هيرفت از ........بشم  رهياشك بهش خ يبود كه از پشت پرده  نيكه تونستم بكنم ا يكار
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 :و گفتم  هيگر ريبلند زدم ز ي، با صدا رميخودم و بگ ينتونستم جلو گهيد........ خورديبه چشم م ياهيطرفش روبان س هيكه  يعكس

 .......به خدا خودشه ......پدر آرشه  نيا _

 :نگاهم كرد و باالخره به حرف اومد  يبا نگران رزنيآرومم كنه ، پ كرديم يسع بهزاد

 .......داشته ؟ گهيزن د هيپسرم  ديبگ ديخوايم _

 :حرفامو جمع و جور كرد  عيسر بهزاد

 داياون بچه رو پ ميگرديم ياما حاال هر چ.........آقا باباشه  نيا گفتهيكه م دهيبچه رو د هيجاها  نيبار ا هي، خانومم  ستين نطورينه اصال ا _

 ......ميكنينم

 : واريشو داد به د هيو تك ديكش ينفس راحت رزنيپ

 ......تصادف از دست داد هيبار ازدواج كرد و زنشو هم تو  هيخوب حتما دروغ گفته ، چون پسر من فقط  _

 :شد و انگار با خودش حرف بزنه ادامه داد  رهيتو فضا خ ينامعلوم ينقطه  به

 .......نداشت  يبچه ا چيحتما اون بچه دروغ گفته ، پسرم ه........ششياونقدر زنشو دوست داشت كه باالخره از غصه ش سكته كرد و رفت پ _

 ؟  كردنيم يشما زندگ شيپسرتون و خانومش پ _

 ....... خوردنيشونو م يخوشبخت بودن ، همه حسرت زندگ يليخ....... كردنيم يباال زندگ يآره ، طبقه  _

 ؟ نيون بدازتون خواهش كنم اتاقشونو بهم نش تونميم.........جسارته  _

 :شد و بعد لبخند زد و گفت  رهيلحظه بهم خ چند

 ......عكس عروسمو بهت نشون بدم  اياونا هم مثل شماها قشنگ بودن ، ب.......نيندازيپسر و عروسم م اديشماها منو  _

 يطبقه  ياز اتاقا يكيدر ........ ميو پشت سرش حركت كرد مياز جاش بلند شد ، من و بهزاد هم بلند شد يبه زانوش گرفت و به سخت دستشو

 :باال رو باز كرد و گفت 

 ........اتاق خوابشونه ، دستش نزدم هنوز همونجوره  نيا _

 كه تلفن و جواب بده، رفتم داخل اتاق و همه جاشو از نظر گذروندم ،  نييتلفن حرفشو قطع كرد و رفت طبقه پا يصدا با

 پس آرش كجاست ؟ _

با ....... كرديبالش جلب توجه م ريز يزيون توجه به اعتراض بهزاد لباسا رو از نظر گذروندم ، رفتم سمت تخت ، چكمد و باز كردم و بد در

 :لباس بچه گونه ست ، با تعجب گفتم  هي دميتعجب د

 ؟ هيلباس بچه گونه چ نيبهزاد اگه اونا بچه نداشتن پس ا _

 : ديكش فمويبهزاد اومد سمتمو ك......... فميگذاشتمش تو ك عيدفتر خاطرات بود سر هيهم بود ، برش داشتم ،  اهيدفتر س هيبالش  ريز

 ...... ياز خونه شون بردار يزيچ يحق ندار........بچه نشو  انايك _

 ......بخشمتيوقت نم چيه شيريبهزاد اگه ازم بگ.......سر جاش ذارميم ارمشيدوباره م........ارمشيم _

دور از چشم بهزاد لباس بچه رو هم ....... ميكرد يو خداحافظ نييپا ميباال رفت ادياون خانوم ب نكهيقبل از ا.........رفت كنار ول كرد و  فمويك كالفه
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كنم يدارم آرش و لمس م كردمي، با لمسش حس م كردميو لباس و لمس م فيتو ك كردميتمام مدت دستمو م نيماش يتو.......برداشته بودم 

 : رونيخودم آورد ب يايبهزاد منو از دن ي، صدا داديبهم دست م يحال بهتر.......

 ......يو نگاش كن رونيب شياريب يتوني، م يكن مياون لباسو از من قا ستيالزم ن _

 :لب با غرغر ادامه داد  ريز و

 ......... ارهيكم مونده بود تختشونو بار كنه ب _

 : دميو بو كش رونيخنده لباسو آوردم ب با

 ........ دهيآرش و م يبه خدا بو........ دهيآرش و م يبو _

 .......... شديكه به اشك ختم م يخنده ا.......هيتلخ تر از گر يخنده ا....... دميخنديم

 

شدم ،بغض داشت خفه ام ميكرد ، اشكهام بي صدا راه خودشون رو باز كردن ، دلم براي آرش و  رهيو بهت زده به سقف خ جيو بستم و گ دفتر

 . مامانش كه هيچوقت نتونست آرشو ببينه ميسوخت

كه آرش هرگز به دنيا نيومده هم برام  نكهيو فكر ا خواستميش گذاشتم ، من آرش و م نهيهميشه به آغوش بهزاد پناه بردم و سرمو رو س مثل

 ...... ب بود و هم دردناكعجي

 ؟يهنوز نخوابيد _: يه تكوني به خودش داد و خواب آلود پرسيد  بهزاد

 :صدايي كه از بغض ميلرزيد گفتم  با

 ......؟ يداريب.......بهزاد ؟ _

 .......اوهووووم  _

 ؟ گميم يچ يشنويم _

 :سرشو از رو بالش بلند كنه و چشماشو باز كنه دستشو دورم حلقه كرد  نكهيا بدون

 .......بگو  _

 ........هم كرده بوده ، بچه ش پسر بوده  يسونوگراف.......تصادف كنه حامله بوده  نكهياون قبل از ا.......االن خاطرات مادر آرش و تموم كردم _

 ...... شديتر م فيبه لحظه صدام ضع لحظه

 .....بذاره آرش  خواستهيمشو ماس _

 :بهزاد و تكون دادم  دست

 ؟ ستين بيعج.......اما آرش ما كه پنج سالش بود ........بهزاد ؟ _

 :از رو بالش برداشت و بهم نگاه كرد  سرشو

از تعجب كردن خسته ...... ؟  نهمويم..... مونهينم يكي نيتعجب در مورد ا يبرا ييكه سرمون اومده جا يبيغر بيبعد از تمام اون اتفاقات عج _

 .......بخواب  ريبگ.......؟  ينشد
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شده بودم كه فكر  وونهيد ديآوردم و بو كردم ، شا رونيبالش ب ريكنار تخت و خاموش كرد و دوباره چشماشو بست ، لباس بچه رو از ز آباژور

 ايتموم دن يجا تو نيخودمو جمع كردم و رفتم تو بغلش ، امن تر........بوده دهيوقت اونو نپوش چي، آرش كه ه دهيآرش و م يبو كردميم

 :و آروم گفت  ديسرمو بوس يور.......

 .....نكن  تيفقط خودتو اذ.......ببره  خواديبذار سرنوشت كار خودشو بكنه ، بذار ما رو هر جا دلش م....... زميبخواب عز _

***** 

كه تو دستم بود نگاه كردم ، از بس چنگش زده بودم  يبه لباس بچه ا.......؟ دادنيطولش م نقدريته بودم ، چرا انگاهمو به در دوخ يقرار يب با

دستم  وبالشم ، ت ريز اي فميتو ك ايبود اگه پنج سال تموم مدام  يا گهيد زيداشت ، هر چ يعجب جنس خوب يول........نمونده بود پاره بشه  يزيچ

كه هنوز سالم بود اما  نيبا ا.......لحظه از خودم دورش كنم هي يحت تونستميپاره شده بود ، دست خودم نبود نم كهيبود تا االن ت يم بميو تو ج

خوشرنگشو از دست داده بود و كم رنگ تر شده بود ، بهزاد چند بار به زور ازم گرفته بود و شسته بودش ،  يرنگ آب......هم نو نمونده بود  اديز

با دعوا ازم  يگاه يكه بود حت ياما بهزاد هر جور......آرش و از دست بده  يبو دميترسيوجه حاضر نبودم بشورمش چون م چيبه ه خودم

نه  كنميكه من دارم بو م دونستيكنم ، اون چه م نيف يفيدستمال كث نيكه تو همچ ستين ياصال بهداشت گفتيم........شستشيو م گرفتيم

زرد  يلباس بچه  هيبار مادر بهزاد برام  هي يچقدر دوستش دارم ، حت دونستنيو م شناختنيلباسو م نيز پنج سال همه ابعد ا گهيد.......نيف

اما من تنها ....... "كهنه شده گهيد يكي، اون  دميبرات خر نويا يلباس بچه دوست دار يليخ دونستميچون م ": گفتيبود ، م دهيدخترونه خر

 يلباس آب يعجق وجق جا نيچ نيكمد ، چطور ممكن بود اون لباس چ يبود كه پرتش كنم گوشه  نيكه تونسته بودم باهاش بكنم ا يكار

وقت  چيشبونه هم ه يباهام بود ، كابوس ها شهيپنج سال هم نيلباسِ آرامش دهنده نبود كه تو ا نياما فقط ا....... رهيمنو بگ يدوست داشتن

با  ابونيتو خ يحت........عرقم  سيخ دميديو م شدميم داريو با تكون بهزاد از خواب ب دميديهر شب خواب آرش و م بايتقر،  ذاشتنيتنهام نم

نگاه  كيكوچ يبه همه خصوصا به بچه ها ابوني، برام عادت شده بود كه تو خ شدميكار خسته نم نيوقت از ا چي، ه گشتميچشم دنبال آرش م

 رهيكه پدر و مادراشون اومده بودن دنبالشون خ ييو به بچه ها ستادميا يمهد كودك م ياونا باشه ، ساعتها جلو نيكه آرش ب ديام نيكنم به ا

 ديكه با گفتيتو وجودم م يمرده ، اما حس اديب ايبه دن نكهيآرش قبل از ا دونستميم نكهينبود ، خصوصا بعد از ا يكار عاقالنه ا........ شدميم

 .آرش نمرده  گفتيكه م يا يدنبالش بگردم ، حس قو

بود ،  هيقض ني، اما بهزاد مخالف صد در صد ا ميكه بچه دار بش كردنياصرار م دنيمنو به بچه ها د يعالقه  نكهيو پدر و مادر بهزاد بعد از ا مادرم

گرفته بودم و االن  كمويگراف سانسيكه ل شديم يسال كيحاال ......... ستين يدرسم تموم نشده بچه دار شدن كار درست ياعتقاد داشت تا وقت

 نجايو منو ا ننيصبرم سر اومده بود ، همه رفته بودن بچه رو بب گهيد........ نمشيبب ارنيبچه مو ب خوانيم يچشمام خشك شده بود به در كه ك

نده اومدن داخل و پشت سرشون مادرم و كه خواستم داد بزنم و پرستار و صدا كنم در باز شد و پدر و مادر بهزاد با خ نيتنها گذاشته بودن ، هم

 :  گفتيبچه رو بده دستم م ومديكه م نجوريكه دست مادرم بود قفل شده بود ، مادرم هم ييپتو يتوده  يبهزاد ، چشمم رو

نه سبز  هيآخه چشماش نه مشك........كه نكنه بچه عوض شده باشه  كردميكدومتون نرفته ، دو ساعت داشتم با پرستار بحث م چيبه ه _

 .......زرده ........

 :حرف مادرمو قطع كرد  بهزاد
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 ..... يعسل......؟ هيزرد چ _

كه فقط من  يكرد و آروم جور كيمن و مادر قرار گرفت ، صورتش و بهم نزد نيبهزاد ب رميكه دستمو دراز كردم بچه رو از مادرم بگ نيهم

 :بشنوم با اضطراب گفت 

 هول نشو ، خوب ؟ شيديد يوقت.....يكرد دايباالخره آرشتو پ _

 :بهش لبخند زدم و گفتم  يجيگ با

 ؟ يگيم يچ _

 ":  شديگشاد بهش نگاه كردم ، حرف مادر تو ذهنم تكرار م يلبخندم محو شد و با چشما گرفتيدفعه انگار حرفاش تو ذهنم رنگ م هي اما

 "، زرده  يچشماش نه سبزه نه مشك

 :لبخند زد و گفت  بهم

 مگه نه ؟....... ميتعجب نكن ميگرفت اديما  انايك _

 حرف شد ، يپدر بهزاد مانع ادامه  يصدا

 ...... نهيبچه شو بب خوادياالن م.......ديهم بر يقربون صدقه  ديتونيبهزاد برو اونور ، بعدا هم م _

 :گفت  گذاشتيو تو بغلم م فيكنار رفت و مادرم همونطور كه داشت اون موجود نح بهزاد

به  شيچيكه ه نهيا بشيعج يول....... شهياحتماال بعدا چشماش سبز م........ هيچشماشون چه رنگ ستيمعلوم ن انيم ايتازه بدن يالبته بچه ها وقت _

 .......شماها نرفته ،خدا رو شكر از جفتتون خوشگلتره 

 رهيبود خ شهيتر از هم فيو ظر كتري، با تعجب به آرش كه كوچ كرديبدنم فقط چشمام كار م ي،انگار از تمام اعضا دميشنيمادر و نم يصدا گهيد

،  كردميم هيبعد گر يو لحظه  دميخنديلحظه م هيموندم ،  رهيچشممو ازش بردارم بهش خ نكهيبدون ا....... معجزه بود  هيشده بودم ، چقدر شب

بچه رو  كردنيم يسع........  گذرهيم يدر من چ ديفهمياد بود كه مبچه م گذاشته بودن ، فقط بهز دنيشدنم از د ياحساسات يحالتمو به پا نيا همه

 :گفتم  وچقدر رو به بهزاد كردم  دونميبعد از گذشت نم......از جلو چشمم دور بشه  يمحال بود بذارم لحظه ا....... شدنياما موفق نم رنيازم بگ

 ....... ميتنش كن نويكمك كن ا ايب _

 :نگاهمو معطوف به آرش كردم  دوباره

 .......كنميتعجب نم..... كنميتعجب نم....... كنميمن تعجب نم _

***** 

 .جواب موند يكه ب يا گهيد اديز يدهايفراموش كرده بودن و شا دينشد ، شا گهيد يها يليو خ نياز ج يخبر چوقتيه

 . كردنيتالش م تشيجلب رضا يهنوز هم برااونها  يبا ازدواج ژان پل و دخترش موافقت نكرد ، ول ميمر پدر

 .فرصت دوباره رو درك نكرده بود  يوقت معن چيجون خودش رو از دست داد ، اون ه مايسال بعد از اون اتفاق در سقوط هواپ كي مزيج

 ياون برا. ختيسال زنده موند و تعجب دكترها رو برانگ ياعالم كرده بودن سالها دنشيتپ يبرا يكه دكترها زمان كم يماريبا وجود قلب ب كين

 . ببخشن  يبدنش زندگ يعضو ثبت نام كرد تا بعد از مرگ اعضا ياهدا
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 گانيبصورت را ازمنديداد كه افراد ن يبيواردش بشن ، ترت يبضاعت اجازه نداشتن حت يبود كه افراد ب يا يخصوص مارستانيكه صاحب ب برنارد

 .رنيقرار بگدر اون تحت درمان 

اون اتفاق هر  نكهي، ا ميبود دهيرو فهم يزيچ هياما همه . ما اتفاق افتاد يبود و چرا برا يكه برامون افتاد چ ياتفاق ميبفهم ميوقت نتونست چيما ه و

 . ميديرسيوقت بهشون نم چيه يقبل يرو به ما داده بود كه با زندگ ييزهايما خوب بود و چ يكه بود برا يچ

 ...... تلنگر باشه هياوقات محكمتر از  ياگه بعض يحت.......تلنگر الزمه  هيوقتا  يگاه
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