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 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 - عاشق  کی معرفت  -

 #رستا 

 ی کس  میکرد یم  گوش ی سرهنگ عبدالله یوبه حرف ها می اتاق کنفرانس نشسته بود تو
 شی و مغرور ی که خشک 

از  دونمی. نمادیجرعت نداره صداش درب چکسیه ره یراه م ی که وقت  ی زد عالمه، کس  زبون
 ینطور یاول ا

که گفت همه   یباشه. با ختم جلسه ا ینطور ی که ا کنهیشغلش اونو موجب م ای بوده
 یو احترام نظام میپاشد

نفر برخورد کردم تا سرمو  کیکه با  رفتمیداشتم به سمت اتاقم م میرفت رونیو به ب  میداد
 دمیبردم باال د

http://www.romankade.com/
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چقدر دلم واسش تنگ شده بود دو هفته بود   یی بغل هم وااا میدی پر ع ی سر مهساست
 م یآبج ی بودمش وقت  دهیند

پدرم به دنبال رها رفت تا خبر  ی وقت  م،یتنها شد ریرحمانه ازمون گرفتن و منو ام ی ب و
 فروخته شدن و 

و از همون موقع   ریکشته شد؛ فقط من موندم و ام ی بده ول سیشدنش رو به پل گمنام
 سالم بود و  ۹۱که 

که انتقام تک تک قطرات خون پدر و  میسالش بود، باهم قسم خورد  ۳۲که  ریام داداش
 . میریمادرمون و بگ

ربوده   کشنیم  دکیکه فقط اسم مرد و به  یی گرگ هاداشت. توسط  یی بایز یچهره  رها
 ییشده بود، رها

و  دیجسدش هم به دست ما نرس ی کشته شد و حت  زدنی حرف م شیهمه از مهربون که
 فقط چهار تا عکس از

 ما فرستادن. یشدنش برا کشته

 یا گهیگونه هام غلت خورد. و بعد قطرات د  یو رو  دیاز گوشه چشمم چک ی اشک قطره
 نگار بابود که ا

 گذاشتند... ی مسابقه م  هم

 ؟ ی رها افتاد ادی قربونت بشم باز  ی کن یم تی رستا جونم چرا انقدر خودتو اذ-

که با  وفتهیم ادشی ی وقت ره یگیم شیدل وامونده آت  نی اوهوم، هنوزم بعد از دوسال ا-
 کاریبابا چ دونهی ی کی

 کاش.... رون،یتنها بره ب دادیبابا بهش اجازه نم چوقتیکاش ه کردن،
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 .یر یگیانتقام خانوادتو از اون آشغاال م ینگران نباش به زود -

 دمیپرس طنتیزدم و با ش ی چشمک

 با داداش ما خوش گذشت؟؟؟  ت ی مامور شدی رو ولش کن، چ نایحاال ا-

 خشک و مغرور َاه.  یخوش گذشت با اون آقا ی لیآره خ-

 با داداش من درست صحبت کن .-

 خشک و مغرور.  نیهردوتاتون لنگه هم قتیبا اون داداش عت باشه بابا-

کدوم رو  چیهنوز ه ختهیسرم ر یکار رو ی برم اتاقم کل دیمن با نمت،یبیمهسا م ی اوک -
 انجام ندادم ... 

 .میآره منم برم با سرگرد رادمهر گزارش کاملو به سرهنگ بر-

 کرد،یرها رو پر م یمن جا  یبرا شهی تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم، مهسا هم یسر 
 رها رو  یبو شهیهم

باشه .وارد اتاقم شدم  شمونیکاش رها هم پ یکه ا کنمیآرزو م کنمیبغلش م ی وقت   داد،یم
 و سرمو به کارم

 ریامکردم و کارهامو انجام دادم؛ بعد از دو ساعت طاقت فرسا در اتاق زده شد و  بند
 ستادم یا ع یداخل شد سر

 باشه اون سرگرد و من سروان. ی دادم ، هر چ ی احترام نظام  و

حرف   هیخونه که  می! االن بر؟ یزار یم  ی منم احترام نظام  یو گفت: بابا آزاد تو برا دیخند
 بزنم که دو تا مو 

 .ستیسرم ن یرو
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 من انقدر بدم؟ ریعه ام -

 دلتنگتم. دیشد دمتیفته ست ندکه دو ه نجایا ایخب بابا تو خوب ب ل یخ -

 نجا؟ یاالن؟ ا ریام -

 بغلش. یبود  دهیاالن اگه مهسا بود که ده بار پر -

 .کنهیمهسا فرق م -

 ...دیسر رس می که در انتظارش بود ی تی اتاق سرهنگ که مامور میبر ا یخب بابا ، ب ل یخ -

 ؟  ی گیدروغ م ریام-

 . ایب ع یسر  ه؟ینه بابا دروغم چ-

در نبود پدرم مثل کوه پشتم بود، که بعد از اون   شهی که هم ی داداشم نگاه کردم کس به
 کرد و  رییاتفاق کل ا تغ 

 ایدن کی. و گرنه ریسنگ سخت و نفوذناپذ کیشد به  لیرو از دست داد و تبد طنتشیش
 یبود و مهربون

، انداختم نگاهم رو به سمت چشمهاش سوق دادم ی و رها، به چهره اش نگاه ریام
 که تنها فرقش یی چشمها

و  دهیجنگل تاب یکه انگار آفتاب تو یی من برعکس بودن رنگشه،چشمها  یچشمها با
 ی گم شده چشمها نشونیب

  ی ! ول ستین یا گهید  زیاز عشق و محبت چ ریچشمهاش غ یسبز که تو یبا رگه ها ی عسل
 زمونه باهاش 
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  ی با عشق و محبت و مهربان یمرد مغرور و سرد، ول  کی کرده به  لیو اون رو تبد مخالفه
 که  یچهره ا

که حداقل ده سانت   یهستش! قد ی رانیا شهیهاست و مشخص نم ی به غرب هیشب کامل
 از من بلند تره و در 

 گفت   شهیکل فقط م 》کلمه فوق و العاده جذاب  کی 《

 کنم ؟  ی ساعته دارم صدات م  کی یی رستا کجا -

 کردم!. ی م فکر مداشتم به داداش خوشگل -

 ؟ ی خوشگل که خودتم خوشگل بش ی گیبه من م یاالن دار  -

 داره؟  ی وا چه ربط-

من خوشگل باشم تو هم   ی وقت  می د ی بهم م یاد یمن و تو شباهت ز ی دون  ی تو که م  -
 !گهید ی خوشگل

 کردم.  فی منم ازت تعر ی خودم نبود تو خوشگل ی اصل منظورم خوشگل ریولکن ام یوا -

 !امیکه من اصل به چشم نم ی خوشگل نقدریخب دور سرت بگردم تو ا -

 جمله استفاده نکن هزار بار. نی هزاربار گفتم از ا وونهیخدانکنه د -

 ؟ یتو هر ک -

 کنه.  ی که االن سرهنگ هردومون رو معلق م میبر ای ولکن ب ریاوف! ام -

ورود درو باز  یاجازه و بعد از   میو در زد میرفت ی به سمت اتاق سرهنگ عبداله باهم
 و هردو  می کرد

 لج کرد  نیبابا باز ا یآزاد نداد ا م یداد  ی نظام  احترام
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 شماها؟  نیبا تشر گفت: کجا بود  سرهنگ

 دیاومده بود تا سروسامونش دادم طول کش  شیپ ی جناب سرهنگ مشکل  دی: ببخش  من
 شرمنده ام سرهنگ 

 ی لیکه خ تی مامور نیا یتکون داد و گفت : باشه فقط برا یدرهم سر  یو با اخم ها ُبراق
 بار نی مهمه ا

 . تکرار نشه کنمیم ی پوش چشم

 م یداد و داخل اتاق سرهنگ شد آزاد

و   دیبود ت یمامور نیبگم که از اول تا آخر ا کیبهتون تبر دی: خب اول از همه باسرهنگ
 بود  دیخواه

سراغ اصل  میدارم، بر ی شناس  فهیکاردان و وظ یی روهاین نیهمچ نکهیاز ا خوشحالم
 مطلب

 رفت و ادامه داد  تی مشخصات مأمور یسمت تابلو به

سروان مهسا رادان، سروان  شه، ی م لیبه اصرار مکرر شما از سه نفر تشک تیمامور نیا -
 رستا رادمهر 

 نی ا د،یقبل باهاشون آشنا شد  یقرارها یطور که تو نیرادمهر هم ریسرگرد ام نیهمچن و
 نکات تی مامور

  ی و از دب ی به دب رانیباند قاچاق انسان از ا نیبه شما بگم! ا دیداره که با ی اطلعات مهم  و
 رو  اضیبه ر

 ریدستگ یبرا  یادیز یخلفکار بزرگ هستش که تلش ها کیباند  نیا سی. رئدهیم انجام
 م، ی کردنش کرد
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  نیا یکارها ی هیمرام باشه بق  ی تمام حواستون به کامران ک دیبا دیشد کشی که نزد حاال
 یباند با کاوه ک 

از سه  دی دون ی که م نطوریخانواده هم نی مرام هستش، ا ی کامران ک  کیبرادر کوچ مرام
 شده لینفر تشک

مرام که    ی ک  ایمیو ک دیملقاتشون کرد کی مرام که شما از نزد ی مرام و کاوه ک  ی ک  کامران
 باهاش به مرور 

مواد مخدر و قاچاق انسان به عمارت بزرگ   داری. فردا شما به عنوان خرشدیآشنا م مانز
 مرام  ی خاندان ک

 یمحموله ا ی مهمون  نیدر اونجا برپا هستش. مطمئن اا در ب ی بزدگ  ی که مهمون  دیریم
 یبزرگ رو جابه جا م

پس تمام  ره، یگ ی دو رو نم  نیا  ی پ   ی هستش و کس ی چون حواس همه پرت مهمون  کنن
 باشه دیحواستون با

 . دیمحموله رو بفهم ییمکان جابه جا که

رادمهر و سروان رادان به عنوان نامزد و همراه هم و سروان رادمهر به عنوان خواهر   سرگرد
 سرگرد 

 ی غهی دو ص نیا نیسرگرد و سروان ب ی راحت یشه در ضمن برا ی م  ی مهمون وارد
 شه، ی خونده م ی ت یمحرم

با تمام توان خودشو به کامران   دیمونه و با  ی نم کاریب نیب نیهر هم در اسروان رادم البته
 ک ی مرام نزد ی ک



 عاشق   کیمعرفت 

9 
 

 نیکنه تمام ا ی م یاونو خام کرد نقش معشوقه و همراه اون رو باز  نکهیو بعد از ا کنه
 به صورت دیکارها با

 اد یبه وجود ب دیکه موجب شک بشه نبا یرخ بده و هرکار  ماهرانه

 ست؟ ین ی سوال خب

 شروع به حرف زدن کرد ریشدم تا خواستم حرف بزنم ام بلند

  نیزارم رستا همچ ی من نم ی کنم ول  ی که دارم جسارت م  دونمیسرهنگ م دیببخش  -
 رو بکنه و به یکار 

 بشه! کی نزد  فیآدم کث اون

 یچکار یمن واقعا متاسفم ه یول  یدار  رت یخواهرته و روش غ دونمیسرگرد رادمهر م -
 کرد و به  شهینم

  چیموضوع ه نیا یهم درباره  گهیهاست د  نی از ا شتریخانم رادمهر ب یی من توانا  رنظ
 نشنوم چون  ی حرف

 دستام نداره!  ریبه ز ی من ربط ینظر من کارا به

من فقط   ی هستش ول  هیقض نی کلفهست و کامل مخالف ا ی لیخ ریمعلوم بود ام  قشنگ
 کارو  نیهدفم ا یبرا

رها خواهرم رو ازم  نکهیا یبرا رمیبگ فیباند کث نی از ا دیکه با ی انتقام  یکنم برا ی م
 گرفتن خانوادمو رو 

 کردن.  می تی ی منو تو اوج جوان کشتن،

 جنگم! ی هدفم م  یندارم من برا ی موضوع مشکل   نیجناب سرهنگ من با ا دیببخش  -من
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  رییتغ ی مرکز برا یها موریدوتا از گر  ی بگم که فردا قبل از مهمون  نمی احسنت به شما! ا -
 از  ی دادن کم 

  ی قبل یها  تیطور که در مامور  نیاسماتون هم هم ی. براانیشما به منزلتون م ی چهره
 سرگرد  دیدیفهم

و شما سروان از  ی ات ی، خانم رادان از مهسا رادان به عسل ب نیرادمهر به ساترا راست ریام
 رستا رادمهر 

 ست؟ ین ی کنه خب مشکل ی م رییتغ  نیراست ایست به

 کنمیم یماه جار  کی سروان و سرگرد رو به مدت  نیرو ب غهیاالن ص  نیضمن من هم در
 یراحت یبرا

 نیاز دو هفته طول بکشه و امکان داره که در کنار ا شتریب تیممکنه مامور  هردوتون
 ت ی ، مامور تی مامور

ماه طول   کی اگر هم که کمتر از  ادیب شیمرام پ ی کامران ک  یبا باال دست ها یادیز یها
 رو  غهیص دیکش 

 ؟ دیندار یا گهیحرف د  کنمیم فسخ

کاش بشه  یماه به هم محرم شدن. ا کیشد و اون ها تا  یجار  ریمهسا و ام نیب غهیص
 ن ی زودتر ا ی هرچ 

بالشت بزارم بدون انتقام،   یو انتقام من تموم بشه و شب سرمو راحت رو تی مامور
 بدون دردسر بدون 

آشفته و سرگردون بخوابم و با کابوس  شهیباعث م شهی نداشتن ها که هم ی و کل ی ختبدب
 یبشم. کابوس  داریب
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از  هیرستا کمکم کن و هر شب با گر گهیکه م نمیکوچولوم رو بب ی هر شب خواب آبج که
 بشم  داریخواب ب

 ناراحت نباش! ... نایا یهمه  شهی سرمه و بگه تموم م یباال ریام نمیبب و

 همش ... کنهیفرق م ی امسال همچ آره

از  م،یداد  ی و احترام نظام میستاد یاز تموم شدن اطلعات کامل باند هرسه نفرمون ا بعد
 که گفتم من  ی وقت

شده  نیباهام سرسنگ ریکنم ندارم ام یکه نقش عشق کامران رو باز  هیقض نیبا ا ی مشکل 
 نگاهمم  ی و حت

لحظه   کی مرکز گفتم: سرگرد رادمهر  یراهرو یاومدم تو رونیگ بکنه از اتاق سرهن ی نم
 !دیستیوا

 بابا!  یا گهیقهر نکن د ریکارتون دارم دستمو به شونه اش زدم و جلوشو گرفتم: ام سرگرد

 رستا اصل حوصله ندارم ولم کن. -

 ؟ ی کن  ی م هی کارها چ نیا ،یخواهرتم نا سلمت ریام -

 سروان. دیبه اسم رستا ندارم بس کن یمن خواهر -

  ی باهام بود ولم کرد نم شهی که هم ی کس  ریکردم از تو شکستم، خورد شدم ام احساس
 تونستم تحمل کنم اون

سرم به شدت درد   دمیبه سمت اتاقم رفتم و درو محکم کوب ع یسر یرو با قدمها فضا
 و اشکام روونه کردیم

 بد رو مرور کردم. یگذاشتم و تموم اتفاقا زی م یسرمو رو شد
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 #مهسا 

شکه شده بودم،   ی لیاالن خ نیاونم هم میبه هم محرم بش  دیسرهنگ گفت با ی وقت
 االن نیهم  دیکه با ی هنگام

دوستم   ی کرد آره فقط برا ی کار م  نیشغلم منو موجب به ا ی شدم وقت ی محرم م ریام به
 حرفه و  نیوارد ا

 ری کردم که ازم بخوان به عنوان نامزد و همراه ام یهم نم  یفکر  نیهمچ ی شدم حت شغل
 وارد اون عمارت

قبول کردم از  ،یات یقبول کردم بشم عسل ب ی مجبورم وقت ی واقعا برام سخت بود ول  بشم
 االن تا سه  نیهم

گفت با خودم کنار اومدم به خاطر دوستم   شهیفقط م ی عنی ریمحرم بشم به ام  گهید ماه
 که تا االن هر لحظه 

  ی کلفه ست و حت ریبوده بخاطر رستا فقط بخاطر خواهرم قشنگ معلوم بود ام پشتم
 خودش هم  یحوصله 

 ی ول شدمی بد با رستا صحبت کرد آره حق داره منم اگه بودم ناراحت م ی لیخ ی ول نداره
 رستا فقط دونمیمن م

نگرانش بودم  ی لیناراحت شده خ ری دونم رستا از دست ام ی م جنگهیهدفش م یبرا
 کل داره اگه قلبش مش 

سمت   ی با نگران نیبد نباشه بخاطر هم ی لیکه خ دوارمیام دم،یکش  ی بد بشه، پوفف حالش
 اتاق رستا رفتم در

 جواب نداد.  ی کس  ی ول زدم
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رستا قلبش   یوا ینگران بودم درو باز کردم ا ی لینکنه حالش بد شده باشه!؟ خ یواا
 به سمتش ع ی گرفته سر

رفتم و   رونیبه سمت ب ع یکنم سر کاریدونستم چ ی نم ومدیو دهنش خون م ی نیاز ب رفتم
 رو در  ری اتاق ام

خدا فقط رستا حالش بد نشه بدون در زدن وارد شدم   یوا دمیدو  ی م  بایگرفتم تقر شیپ
 سرشو بلند کرد و 

فکر  یفکر کرد  ی چ  دیو احترام بزار دیدر بزن دی با دیدون ی : سروان رادان هنوز نمگفت
 غه یص کیا ب یکرد

 !د؟یپا بزار ری. رو زنیقوان دیتونیم یاونم اجبار  تیمحرم ی

فقط اتاق رستا، حالش بد شده قلبش   ایب ریمزخزفش گفتم: آقا ام  یتوجه به حرفا ی ب
 و  ی نیگرفته داره از ب

گفتم چون خواهرم بود نه   ی م  هیحرفا رو با گر  نیا  یهمه  ایخواهشا ب  ادیخون م دهنش
 دوست...  کی

 از جاش بلند شد ع یصورتش موج زد سر یتو ی و نگران  دیپر ریرنگ صورت ام ی آن به

 ... دیبه سمت اتاق رستا دو و

 چشماش موج زد.  ی لحظه حس کردم اشک تو کی فقط

گرفت هر   ی قلب ی کرد و ناراحت دایرها قلبش مشکل پ دنیبعد از اون اتفاق و دزد رستا
 ا ی ی استرس وقت

 . ستهیو هر لحظه ممکنه قلبش نکشه و با ا شهیم یطور   نی ا شهیم  ی جانیه
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 ر ی#ام

برخورد  یطور  نیدونه خواهرم ا کی از دست رستا ناراحت بودم اصل توقع نداشتم  ی لیخ
 ی ب ی لیکنه خ

  ی وقت وفته یممکنه از کار ب ضه یکردم وتند رفتم اصل حواسم نبودکه قلبش مر ی اط یاحت
 مهسا اومد و احترام

  ختیدلم ر کهوی ی کردم.ول  ی عقده داشتم سراون خال ی آخرهرچ میزدم به س گهید نذاشت
 که مهساگفت: ی وقت

نشه   شی کنم کار ی ازت خواهش م  ایخدا دمیحالش بد شده به سمت اتاق رستا دو رستا
 کنم یخواهش م

 یرفتم باال ع ی سر ومدی.وارداتاق رستا شدم صورتش قرمزشده بودو نفسش باال نمازت 
 سرش وتکونش دادم

 ع ی رستاروبگردقرصاشوبده.سر فی ک یزدم جواب ندادبه مهساگفتم: تو ی صداش م  ی هرچ 
 رستا رو وسط 

اورژانس حالش   زدمیزنگ م دی شدبای نم یطور  نی.ا زدی کندم بایقلبش تقر میخوابوند اتاق
 بودکه  ی بدتراز اون 

کردم   ی رودادم خداخدا م ی زنگ زدم اورژانس وآدرس آگاه  عی .سرکردمیفکرشوم
 همش  نایزودبرسن ا

احمقه که به فکر تنها خواهرم وعضوخانوادم نبودم که مباداازدستش بدم   رمنهیتقص
 بخشم.من  ی خودمونم 
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  ی واقعا ب رهیگیاسترس درد مشدن و ی قلبش باعصب دونستمیکه م ی باکس  واقعابدتاکردم
 احساسم که دلشو 

اون باتمام وجودش پام واستاده بود قلبش بخاطرمن  نکهیکردم باا دش یونا ام شکوندم
 شده  یطور  نیا

 یبودتاگلوله به قلب من نخوره اون خودشو فدا رانداختهیت  یخودشوجلو بودبخاطرمن
 یلیمن کرد من خ

قلب مهربون   کی با ی مغروربودن وسردبودنش ول نیکه ع یدختر   کیبا  ی لیخ نامردم
 وآرامش بخش 

مهساروتحمل  یواشک ها مارستانمیب یرفتارکردم.االن سه ساعته که من تو ینجور یا
 کنم یم

 تای که ر ی منم کس شیو باعث و بان هوشهیاالن رستا سه ساعته ب شتریقلبم رو ب ی آشفتگ و
 از ته دل دوسش 

از  زارعیبازم دلش صافه و تنهات نم ی رو بهش بزن ایدنحرفه  نیکه اگه بدتر یخواهر  داره
 فکر اومدم 

قرار دوتا چشم سبز و مهربون بود رو ندارم و به   ی دل المصبو که ب نیا  شتریچون ب رونیب
 که  یدکار 

 شدم  رهیخ زدی صدا م منو

 همراه خانم رادمهر ؟-

 از جام بلند شدم و به سمتش رفتم ع یسر

 دکتر خودم هستم  یبله آقا-
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  چیسمه و به ه شونیا یبودن و استرس برا  ی بهتون گفتم عصب شم یپ یمن دفعه  -
 و ی عصب دیعنوان نبا

بهشون    ی شوک قلب کیخطر رفع شد و فقط  ندفعهیبشن نگفتم؟ خداروشکر ا ی استرس 
 حمله کرده بود و 

 نیبه فکرش باش نیلطف اا لطف اا اگه دوستش دارشده  ی قلب  ستیباعث ا نیهم

 محکم و استوار از ما دور شد یبعد با قدم ها و

که همانند   یی رستا ادیبه سر خواهرم ب ی دکتر قلبم به درد اومد که باعث شدم چ یحرفا با
 یاسمش مثل ماه

 یته اکه بند بند وجودش پر از عشق و محبته وارد اتاق رستا شدم مثل فرش یی رستا نازه
 پاک و معصوم 

نگاش  ی که وقت یی بود و دستگاه بهش وصل بود و بسته بود اون چشما  دهیخواب
 ی تو ی شدی گم م یکردیم

از  شیب یکه از خمار  یی بود چشما تونیز یکه توش پر از درختا ی جنگل ینگاش تو جنگل
 حدش مست 

که   یی چشماش لب ها  یتو   ی و زل نزن ی جلوش سر خم کن ی تونیو نم  ی شیم نگاهش
 از حد تو چشم بود  شیب

بر عکس  ی ول بارهیغرور ازش م زنهیحرف م ی که وقت یی و برجسته لبها ی صورت یی ها لب
 تصورت پر 

چال  شیریآغوش بگ یتو یدوست دار  خندهی م ی برجسته که وقت   یی عشقه گونه ها  از
 که داره  یی گونه ها 
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 یموها گستید زی چ کیکه داره  یدیو سف دهیصورت کش  گهید ی عالم یتو برهیم  آدمو
 داره یبلند و بور 

که  ییاز طل یی با هاله ها یقهوه ا یی شباهتمون موها نیمنه ا ی هم راستا قایدق که
 موهاشو کامل روشن و 

  نیو خوش قلب تر نی باتریآره من ز شهی که مثل دل من صاف نم یی . موها  کنهیم یی طل
 رو  ایخواهر دن

 کنهیم  ی که کنارم زندگ  یی احمقم که از طل کی نم واقعا من دو ی قدرشو نم ی ول دارم
 من کنمینم ینگهدار 

 ...  ی لیاحمقم خ ی لیخ

 : رستا

و هنم   ی نیشد از ب جادیدرش ا یبد یو قلبم سوزش ها شدیم شتریدردم داشت ب سر
 شده بود ریخون سراز

  یشده بود تو ینجور یا ریقلبم بخاطر ام ی ول دیشد ی لینه خ ی آسم داشتم ول ی بچگ از
 م یبود  تی مامور کی

قلبم اصابت کرد و   یتو ریو ت  ریام یکنن خودمو پرت کردم جلو کیشل  ریبه ام خواستنیم
 از اون موقع تا 

 ریوقت به ام چیه ی ول  رهیگیقلب من ناخودآگاه درد م ی ول گذرهیم یسا  کی حدود  االن
 که ناراحت  گمینم

  دهیدرد قلبم رو ناد تونستمینم گهید رهیو خودشو سرزنش کنه و عذاب وجدان بگ بشه
 اونقدر قلبم ی ول رمیبگ
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صدا کردن   ینا ی نفرو صدا کنم حت کی نفس بکشم و  تونستمینم  ی که حت کردیم درد
 رو نداشتم هم از ی کس

هم نگا یی روشنا نیهم یهوا رو ببلعه برا تونستینفسم که نم ی قلبم هم از تنگ درد
 دلم شد ی ک یبه تار میتسل

 مطلق  ی اهیس و

 یسرم بود بازم نمرده بودم و نجاتم دادن ا یباال ریتند الکل چشمامو باز کردم ام یبو با
 کاش

دست  نیدستش نشوندم ا  یرو یدستم بود دستش رو آوردم باال و بوسه ا یرو ریدستام
 قلب تموم  نیها ، ا

 میخانوادم رفت شد ی کنارمن نباشه از وقت یکه روز  ستیفکرشم آسون ن ی منه حت  وجود
 پشت و پناه هم من 

  ی عسل یدو گو نیا میو شدم تسل ارمیدووم ب تونمیبهش وابسته ام که بدونش نم نقدریا
 لحظه ی تون ی نم ی که حت

چشماش نشسته بود با  ی سرشو آورد باال نم اشک تو ینگات رو از نگاهش بدزد یا
 قلبش مهربونه  نکهیا

 شیب  ی شماش سراسر غروره و مهربون چ  ی ول

 نگاهش پنهان شده ریاندازش ز از

کل  یکه خنده هاش تو  ر یهمون ام شیدوسال پ ریبشه همون ام ریکاش بشه ام یا
 اصل باورم چهیپیخونه م

 کرده باشه اونم بخاطر من و... هیگر ریام  ی که حت  کردمینم
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 ... دیبه سمت اتاق رستا دو بایتقر 

چشماش موج زد، رستا بعد از اون  یلحظه حس کردم اشک تو ک ی لحظه فقط  کی
 رها  دنیاتفاق و دزد

  شهی م ی جان یه ای ی گرفت هر وقت استرس ی قلب ی کرد و ناراحت  دایمشکل پ قلبش
 و هر لحظه  شهیم ینطور یا

 !ستهیقلبش نکشه و باا ممکنه

 #مهسا 

شد   ی بود، حالم رو اصل نم شونی آشفته و پر ی لیخ ریام مارستانیب میرو برد رستا
 یکرد! نم  فی توص

  نیا ری ناراحت بودم رستا بخاطر ام ی لیخ ریاز دست ام نمیبب ینطور یرستارو ا تونستم
 ر یشد بعد ام یطور 

ارزش قائل بود که  ریام یشهامت داشت و برا نقدریکنه! رستا ا ی رفتار م ینطور یا باهاش
 بخاطرش

  ی اون بد تا کرد با کس ی انداخت و بخاطرش از جونش گذشت ول  ریت  یرو جلو خودش
 که از ته دل 

 ...خوادشیم

 ی نکردم ول هیوقت بود که گر ی لینامردن! خ ی لیبرادر آدم خ ی زمونه حت نی ا یآدما آره
 حاال سه ساعت 

کاش آدم دوتا قلب  یبود، ا ن یطور  نیکاش قلب رستا ا یکه ا  زمیر ی اشک م  تمام
 شو ی کیداشته باشه من 
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ناراحتم پا به پام   ی که وقت   ی به کس  کترهیکه ازخواهر بهم نزد ی دادم به رستا به کس ی م
 یکنه و وقت  ی م  هیگر

 خنده.  ی هرلحظه م خوشحالم

 نیبهش وارد شده قلبم درد گرفت. رستا ا ی صدا زد و گفت که شوک قلب رویدکتر ام ی وقت
 قدر با ما خوب

 !می رو در حقش تموم کرد  یو ما نامرد بود

 داخل اتاق رستا شد.  ریام

که  نمیرحم رو بب ی حوصله نداشتم اون خودپرست وب ی و ناراحت بودم که حت شوکه
 حال  نیخواهرم رو به ا

که  ارمینتونستم طاقت ب گه ید رفته بود داخل اتاق، ریربع گذشته بود ام کی. انداخته
 رستا اون تو باشه و

  یسالم نباشم داخل اتاق شدم و از صحنه ا نیچند قیرف شیو پ زمی اشک بر رونیب من
 شکه تر شدم!  دمیکه د

 ی !! حت ختیر ی گونه هاش م  یزل زده بود به رستا و اشکهاش رو ی اشک یبا چشما ریام
 تونستم  ی نم

و غصه رو به دلش راه بده  یبخواد ناراحت  ریتونستم بکنم که ام ی بزنم. فکرشم نم پلک
 نکه یچه برسه به ا

کرد  ی کس فکرشو نم چیقدر غرورش براش مهمه که ه نیا زهیکنه و اشک بر هیگر بخاد
 بخواد  یکه روز 

 خودش بوده! شیکه باعث و بان یکار   یکنه اونم برا هیگر
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رو دوست داشتن که واقعا دوست داشتن و   گری عاشقانه همد خواهر و برادر  نیا نقدریا
 یدو ستودن  نیعشق ا

رو   ریچشمهاش دست ام یکنه و نم اشک تو ی م  هیداره گر ریکه ام دی رستا فهم ی وقت  بود
 . دیگرفت و بوس

کنن ؟ رستا تو   ی و همه با تو برعکس عمل م ی رستا تو چرا باهمه صاف و ساده ا آخ
 ی چقدر مقاوم بود 

که سه سال شبو روزت رو ازت گرفته بود و تو با جون و دل عاشقش شده  ی کس حسان
 تنهات گذاشت  یبود

  ی زندگ  ی کس  شیپ یتو چه جور   ؟ی خت یخودت ر  یو فقط تو یبازم تو سرخم نکرد ی ول
 یکه وقت  ی کن  ی م

 ریاز ز یتو چطور   ؟یاه کردمادرت نگ  یچشمها یانگار که تو  ی کن  ی چشمهاش نگاه م یتو
 نهمهیبار ا

اصل کل  یو مات شد شیک  کهویشطرنج  یتو مثل مهره   ؟ی کنینم ی شونه خال  مشکل
 یول یمات مات شد

بفرسته   نی خدا فرشته هاشو هم به زم دیکه شا فهممیقلبت مات و تار نشده. حاال م هنوز
 نایقی  شیکیکه 

 شهی ؟ چرا هم ینکرد تیاز خدا شکا چوقتیاز جنس خدا چرا ه ی هست یتو دختر  یی تو
 دوست دارم؟! ی گفت 

 یاگر ازم رو برگردون  ی حت
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فرشته؟! دوست دارم ساعت ها  ایمن در خلق تو موندم که خدا انسان خلق کرده  واقعا
 ییو لحظه ها نمیبش 

نبودنت رو چطور پرکنم و  یتو بهم بگو لحظه ها  ی کنم رستا ول  ی رو نقاش یکنارم بود که
 یو خال  ی ته

 !؟ یاز هر نوع احساس بشم

 ی زتر ی خودم عز یمن از خواهر دوقلو یبرا تو

  کروزی  دیو شا ی ن یتو بهتر ستمینباشه منم ن اتیدن کروزیاگه  دیبگم شا تونمینم رستا
 درست  ی باش  نیبهتر

 خودت...  مثل

 ر ی#ام

 ی دستش تموم مهربون ی دستم رو گرفت تو  ی از حد خوب بود وقت  شی! رسته ب اره
 وجودش به وجودم

که اون لحظه به   یواقعا شرمنده شدم تنها کلمه ا گهید دیدستم رو بوس ی شد وقت  قیتزر
 بود  نی ا دیرسیذهنم م

 : شرمنده ترم نکن رستا.  که

 رستانیدر دبرفتم دم  ی بودم که م شیچهارسال پ ریهمون ام قیداشتم اون دقا دوست
 یم  تشیرستا و اذ

 .دیپر کش کبارهیها به  یبا رفتن رها تموم اون خوش  ی ول  کردم
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پدرت، مادرت، خواهرت، اخلقت، آرامشت رو   زانت؛یهفته تموم عز  کی  یحاال شده تو تا
 ؟ یاز دست بد

 ؟ ی بکن ی نتون  چکاریو ه یخواهر کوچولوت رو بشنو هی گر یحاال شده هر شب صدا تا

حال  نیدر ع یآرامش بد ی که به کس  نهیکار ممکن ا نیبدتر شهیدرست م ی بگ فقط
 یخودت محروم باش

 خودت حروم باشه.  یاون آرامش برا از

 دونمیکلمم حرف نزد، نم کیشد و  نیباهام سرسنگ ی وارد اتاق شد، ک   ی مهسا ک دونمینم
 دکتررستا  ی ک

دونم    ی نم  م،یاده باشفردا آم یداد تا برا ی سرهنگ بهمون مرخص ی کرد، ک  صیترخ رو
 دونم  ی نم  ی چیه

نشسته   شمیکه با تمام وجود دوسش دارم پ یو دختر  نمیماش یمن االن تو دونمیم فقط
 که تنها عضو  ی و کس 

 داره دردش رو پنهون کنه. ی پشت نشسته و سع  خانوادم

 : دیچیپ نیکل ماش یخواننده تو یرو بردم سمت ضبط و روشنش کردم و صدا دستم

 داشتم کم بود  زایچ ی لیحالم بد بود،خ  ی وقت

 چه زود  ی دورم نبود، دستمو گرفت میَکس چیه

 همه پسم زدن، شروع کردم قدم زدن ی وقت

 جونم و... یر یبگ خواستمیخلوت خودم بودم و، م تو

 سرمه رو نه. یکه باال ی اون ی از دست داده بودم ول مرویهمچ آره
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 .ی کنیمئنم کمکم م گفتم مط  شهیوقت ازخدا گله نکردم و هم چیه

تشنه    کیبخاطر  ندازهیم  هیگل کل آسمونو به گر کی که بخاطر  ی سرمه کس یکه باال  ی اون
 یرود جار 

 و بخاطر... کنهیم

 . کردمیم یخواننده احساس هم درد نیآهنگ و ا نی با ا دیشد دونمینم

که تک تک  یکردم و منو و رستا به سمت خونه ا ادهیرو دم در خونشون پ مهسا
 قسمتاش خاطره بود

 .میرفت

 #مهسا :

دلم بود چند برابر شد آره خانوادم ازم دور بودن   یکه تد ی گذاشت غم  ریکه ام ی آهنگ با
 مهرا خواهر دوقلوم

پشتم بود با تمام وجود عطر   طیدر هر شرا ی کیبازم  ی ازم دور بود ول  لومتریک صدها
 ریگرم ان و نیریش

 ی لیوقته سند قلبم به نام اونه خ ی لیوقته از ته دل دوسش دارم خ ی لیخ کردمیحس م رو
 وقته با تمام وجودم

 کنهیبه من فکر نم ی اون حت  دونمیمن که م ی ول  خوامشیم

دوسش  ی لیخودمون بمونه به قرآنت قسم خ نیب گمیبگم ؟! آروم م یز یچ کی ایخدا
 ی لیدارم ... بهش بگو خ 

 دوسش دارم ..  ات یدن یبه اندازه  ایدارم .. مواظبش باش دوسش
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لحظه   کی  ی مطمئنم که اون حت  ی مرد مغرور بغلم رو با تموم وجودم دوسش دارم ول آره
 هم به من فکر 

 .. کنهینم

ه  دن در خونه ام نگ تونستمینم ی دوست داشتنو ول  نیببرم ا ادیکردم از   ی سع ی لیخ
 داشت از هردوشون 

از حد   ش یبه خودم نگاه کردم چادر ب نهیآ یکردم و وارد آسانسور شدم تو ی خداحافظ
 ی لیو خ  ومدیبهم م

و از هم   شکنمیزود م ی ل یبر عکس رستا خ قایمن دق ادیو محجوب نشونم م  نیمت
 زود قلبم به ی لیخ پاشمیم

و هفت آبانه و سه روز مونده به تولد رستا و دوماه مونده به تولد   ستیامروز ب ادیم درد
 یهه ! حت  ریام

  ی ول ریبه ام  رسمیاز همه جا م ری ام ریام ریاومده همش ام ایبه دن یتو چه لحظه ا  دونمیم
 دارم که  نیقی من 

  ی اتفاق خام یوجودم کاشته شده رو قطع کنم نم ی نهال دوست داشتنو که تو نیا تونمیم
 رستا افتاده  یکه برا

مثل اون باشم .... دوست ندارم مثل رستا  تونمینم چوقتیچون من ه فتهیمنم ب یبرا
 قبر کی تموم عشقم 

  شهی هم ی ول ی لیخ دهیکش  ی سخت ی لیاسم که شب و روزمو باهاش سر کنم خ کیو  باشه
 دلمه دلم  یغم تو
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  دمیفقط صداشون رو شنمادرم سه ساله  یپدرم . درد و دل ها یمحبت ها یزده برا لک
 همشون رفتن 

 نیا یتو  ریام نکهیرستا تنها نباشه موندم فقط بخاطر ا نکهیو من فقط بخاطر ا فرانسه
 و   کشهیشهر نفس م

قفل  ی. تودیاومدم کل رونیعطر نفساش که هست از آسانسور ب ی ندارمش ول  نکهیا با
 چرخوندم و .......... 

 #رستا 

چهارراه از خونه  کی خودمون که  یسمت خونه  می فتادکردم و راه ا یمهسا خداحافظ  با
 مهسا باالتر  ی

  یخانوادم خانواده ا یاعضا یکه تک تک گوشه هاش پر بود از خنده ها ی. خونه ابود
 ک یکه االن فقط 

نفس حسان عشقم   یخونه پر بود از هرم ها یقبر مونده ازش! گوشه به گوشه  سنگ
 اونم رفت چون  ی ول

  یرفته و دستها شمیوقته که از پ ی لیخ ی کن ی باهام زندگ  یکه بخوا ی خانواده ندار  گفت
 ی گرمش رو تو

 یو صبح ها با صدا گهینم  ریشبها بهم شب بخ گهیوقته که د  ی لینگرفتم خ دستهام
 قشنگش از خواب 

 نکرده. دارمیب

پارک کرد با  نگیپارک یتو  نرویدم خونه ماش میدیزده نشد رس  نمونیب  ی حرف چیراه ه یتو
 آسانسور به 
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بود که به اصرار  شیسال پ  میو وارد شد می در خونه رو باز کرد میدیچهارم رس ی طبقه
 ون یدکوراس ریام

که  ی کس ی قهیمامانم بود سل ی قهیچون سل خواستمیمن نم ی ول می رو عوض کرد خونه
 عاشقانه دوسش 

بود کاش    شمیکاش پ نمیب ی مامانم رو م  کنمینگاه م ریام یچشما یو هروقت تو  داشتم
 رفت کاش ... ی نم

پرده   یو سورمه ا دیسف ونیبا دکوراس یمامانم بود، خونه ا ی قهیسل قا یدق ریام ی قهیسل
 یو صورت دیسف یها

قشنگ بود  ی لیکرد خ ی م  یی که اون وسط خودنما  یفرش گرد یسورمه ا دیسف یمبلها
 ینم  نویمن ا ی ول

 !ستیخوام که ن ی مامانم و عطر نفساش رو م ی  قهیمن سل خواستم

آپارتمان رفتم و راه   یباال یطبقه  میبه طرف ن ادینه اونقدر ز ی کرد ول  ی هنوز درد م قلبم
 اتاقم رو در 

نشستم و   شمیآرا زیم یجلو ی صندل  یکه پر خاطره از حسان بود، رو  ی گرفتم، اتاق شیپ
 یزمان  ادیرفتم به 

 حسان وجودم بود. که

 ک# فلش ب

 رستا.  یخور یم زینکن ل -

 خورم. ی نم  زینترس ل زمیعز ایحسان ب -
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 ؟یمگه بچه ا یخور  ی م زیل نجایا ایرستا جان خانومم ب -

 باشه فقط به خاطر تو.  -

و  میرفت مکتین کیاون همه برف به سمت  یدستش و باهم تو یگرفت تو دستمو
 . دستش دورممی نشست

 و محکم در آغوشم گرفت. انداخت

 بگم؟ یز یچ کیحسان  -

 بگو گلم جانم؟ -

 ؟ی چقدر دوسم دار  -

 ؟ یپرس ی سوالو م نی ا ی چ ی+ برا

 خوام بدونم برام مهمه. ی م -

 کباریو اگه  ی من  ی دوست دارم، رستا تو تموم زندگ ی که فکرشو بکن ی از اون شتریب ی لیخ -
 به دوست  گهید

 و خودت.  ی دون یخودت م ی من شک کن  داشتن

 شور و لذت شدم از حرف حسان سراسر

کردم  نهیآ ینگاه به خودم تو ک ی اومدم  رونیداد از فکر ب ی که شونم رو تکون م  ی دست با
 دوباره اشکام از

 ... مهیهم روونه شده بود هنوزم دوسش دارم هنوزم حسان تموم زندگ گونه

آغوش  یبلندم کرد دستهاش رو باز کرد و من خودم رو پرت کردم تو  ی صندل  یاز رو ریام
 تنها 
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فقط  ریکردم و ام ی م  هیبرادرم بلند بلند گر یگرانه  تی آغوش حما یخانوادم تو عضو
 بشم،  ی خال ذاشتیم

تختم نشستم و   یآروم شدم رفتم رو ی کردم وقت یم  هیساعت داشتم گر کی حدود  بایتقر 
 یصندل  یرو ریام

 گرفت.  جا

  یطور  نیدونم بخاطر من ا  ی درست م  یدیدونم درد د ی درست م ی رستا خواهرم  نیبب -
 قلبت درد  یشد

اگه بخاطر  گهید کباریفقط  گه ید کباری رستا  ی شرمنده ول گمیباز م ی گ  ی و بهم نم  گرفته
 اون کصافت، 

  ی م  هیگر  ی ه  ی چ  ی عنیدونم با تو!  ی من م ی کن ه یو گر  یز یاشکهات رو بر یبخوا آشغال
 بخاطر  ی کن

بود فکر کن   ی حرفاش الک یولت کرد و همه  ی که چون خانواده نداشت  ی عوض اون
 حسان مرده فکر کن 

 .گمیخودت م یآخرم بود رستا جان برا یپس فراموشش کن حرفا شهیهم یبرا رفته

  یز یو به حرفاش فکر کردم هرچ دمیتختم دراز کش  یرو ریام یاز تموم شدن حرفها بعد
 خواد یم اقتیل

فکرها به خواب   نینداشت با تمام ا اقتیحسان ل دیاونو ندارن مثل حسان شا ایبعض که
 رفتم و...

رفتم  رونیچهار بود از اتاق ب  یشدم ساعت حدودا داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با
 نگاهش رو به
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کردم که به طرفم برگشت و   یجه نداشت، سلم به اطرافش تو ادیدوخته بود و ز ونیزی تلو
 لب شکافت.

 کنه؟یقلبت درد نم ؟یسلم بهتر  -

 آره ممنون، بهترم.  -

 که دختر. یخداروشکر، هممون رو سکته داد -

 نشنوم ها. گهید -

 گلم.  ی گاز بخور ضعف نکن یرستا جان غذا گرفتم رو -

 . رهینم نی از گلوم پا یی تنها کنمیتو هم گرمم یفقط برا ی باشه دستت درد نکنه داداش -

تابم کنه  ی نه اونقدر که ب  ی ول  کردیم ی نیسنگ نمیقفسه س کمیسمت آشپزخونه رفتم  به
 عادت کنم... دیبا

 شیمامان برم پ شیغمبارم، برم پ یایو تموم بشه تموم دن رهیکاش قلبم بگ یا ی ول
 شیکوچولوم برم پ ی آبج

 راحت بشم و همه رو راحت کنم...  میبابا

گفتم : جناب    نیهم یفکر کنه ناراحتم برا ریام خواستمینم دمیچ زویرو گرم کردم و م  غذا
 سرگرد رادمهر 

 قربان... دیبه آشپزخونه مراجعه کن لطفا

 از خنده گفت:  یی ها هیو بعد با ته ما دیچیگوشهام پ ی حلزون یخندهش تو  یصدا

 دوست دارم ها ی که فکرشو بکن یاز اون  شتریچشم سرکار خانم رادمهر ب -
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  زیکرد و بعد پشت م یبلند یگزاشتم خنده   ی سرگرد و بعد احترام نظام نطوری_ منم هم
 نشست...

 یبرا رونیب  میاز دوستان من بر ی ک یرستا جان اگه حالت خوبه که قراره با مهسا خانم و  -
 ت ی مامور دیخر

 اشکال که نداره؟ فردا

استرس   تی مامور نیا یچرا برا  دونمیمن نم یز ی چ کی ری! فقط امی نه بابا چه اشکال -
 دارم همش فکر 

 ...فتهیب ی اتفاق  خوادیم کنمیم

 .یغم ندار  یدار  رینه بابا نگران نباش تا ام -

 تاج سر مائه.  ریاونکه بعله ام -

خدا باز قسمت  یحاضر بشم ا رونیب یااتاق تا بر یرفتم تو مینزد  ی تا آخر غذا حرف  گهید
 د یسختش سر رس

  میمونیم کنهینم ی بازم فرق میکمد داشته باش کی  ایقصر  کی اتاق  کی اگه ما دخترا  ی عنی
 و  میکن کاریچ

 . میبپوش ی چ

 خدا... یبپوشم ا ی به کمد مونده بودم که چ  رهیربع خ کی

 نی وجب پا  کیقرمز بلند تا  یمانتو  کیربع  کیبپوشم بعد از  ی انتخاب کردم چ باالخره
 زانوم که بغلش

 کرم. ی نخ یروسر  کیو جلوش باز بود شلوار قد نود کرم و  خوردیم چاک
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 #رستا 

زانوم بود  یقرمز بلند که رو یمانتو  کی ربع!  کیبپوشم بعد از  ی انتخاب کردم چ باالخره
 که بغلش چاک

قرمز هم رنگ مانتوم هم برداشتم شلوار قد نود کرم  راهنیپ کیو جلوش باز بود  خوردیم
 ی روسر  کیو 

گونم روونه شد و امروز  یبود که رو ی و بعد باز قطرات اشک  نهیآ یکرم رفتم جلو ی نخ
 شد نهیآ هیسهم

 خانواده داشتم کاش. ی نداشتم ول یی بایز کاش

کفش  کیاتاق   ی جا کفش  یلباسامو تنم کردم و از تو ع ی حالمو بد کنم سر شتریب نخواستم
 قرمز هم برداشتم 

دلم   کمیفقط  کمی بود که  نیا یجلف لباس بپوشم امروزم فقط برا ی ل ینبودم که خ ی آدم 
 رژ مات کیشاد شه 

 میلباس بپوش ی مهمون یو خط چشم سرهنگ گفته بود مثل تو ملیهم زدم با ر قرمز
 مواظبمون  ی کس دیشا

 یکم برا ی لیبردارم فقط در مواقع خ فیعادت نداشتم ک چوقتیکنه ه بمونیو تعق باشه
 رو دستم  میگوش نیهم

اومدن من نشدم  یمبل نشسته بود متوجه  ی آماده بود و رو ریام رونیرفتم ب گرفتمو
 رفتم سمتش و زدم 

 تو؟  ییشونش کجا  یرو

 که منتظرن.  میپاشو بر نجامیهم -
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عقب نشستم که   میشد نیوار ماشاسپرت زده بود س پی ت  میرفت یبه سپت در ورود باهم
 و  نهیمهسا جلو بش 

  ریام مینزد ی حرف چیراه ه یتو   ستنیدو نامزد ن ن ی نشه ا ع یکرد ضا بمون یتعق ی کس  اگه
 ازش  کردیفکر م

غرورشو  دیکار من بد بود نبا دیاصل ازش ناراحت و دلخور نبودم شا ی ول دلخورم
 اصل اون  شکستمیم

 کار نبود قلب منم فکر کردن به گذشته داغون کرد و... ریتقص

مهسا  یقبل از رفتنش به فرانسه برا  اریکه عمو مه یمهسا خونه ا یدم در خونه  میدیرس
 فقط  دونمیم دیخر

 از حد!  شیاز حد خوبه ب شیمهسا ب نجائه یخاطر من ا به

 دادم: امیبهش پ ومدین ی ول  میدم در بود قهیده دق کی

 دم در.  میمنتظر گهید ایب ی مه -

 عه باشه باشه اومدم. -

 ن یاومد پا زدیکه نفس نفس م ی مهسا در حال قهیدق کیکردم بعد از  یخنده ا تک

 سلم آقا ساترا -

 ؟ یبهتر  ایسلم ست -

 ؟ یگلم تو خوب ی سلم عسل جون مرس -

 .دیحرفا رو بزن نیتو ماش دینیخانما بهتره بش  -
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با شلوار و  ی بود با شلوار ل دهیکوتاه پوش یمانتو سورمه ا  کیرفت جلو نشست  مهسا
 ینخ یو روسر  فیک

 بود! کیحال ش ن یدر ع ی ساده ول  ششمیآرا ی آسمان  ی آب

با حسان گوش   شهی که من هم ی دستشو برد سمت ضبط و ضبطو روشن کرد و آهنگ ریام
 کردم و  ی م

 :دیچی پ نیماش یدونست تو ی نم  چکسیه

از جونه  یخوا یم ی چ گهیخودم به دامت افتادم د یچشم بسته دلو بهت دادم با پا عشق
 آدم هی

همه باز چه  نیبا ا ی ضی مگه مر ی ه  ی زنیبهم م یز یر هی یایقهر و آشت نی تو ا عشق
 ی ز یعز

  ی به جونه خودت درد ب ی مون یم  شهیکه تا هم ی زخم  هی ی شون یوسط پ یبوسه ا عشق
 یدرمون 

 یکار یچه ب یر یو م یایم یتو فقط که مردم آزار  ف یح یطرفدار  غمه قشنگه پر هی عشق

 صاحاب عشق  ی قلبه ب نیا شهیتو نم فهیعذاب عشق حر یعشق فرشته  جنابیعال یآها

 عشق  ی کشیم بایبازم دمت گرم چه ز ی عشق ول یخوش ینجور یتو ا ی خوایم  وونهی د منو

  ی خونیبعد خودت واسم م یی کنجه تنها ی کشونیاول م یی هر جا  هیبا توام کول عشق
 ییالال

 با هر بهونه  شهی م دات یعطر زنونه پ هیبا  ی حت  ی گشت شبونه گاه  هیآهنگ تو  هیبا  عشق

 صاحاب عشق  ی قلبه ب نیا شهیتو نم فهیعذاب عشق حر یعشق فرشته  جنابیعال یآها
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 عشق  ی کشیم بایبازم دمت گرم چه ز ی عشق ول یخوش ینجور یتو ا ی خوایم  وونهی د منو

*** 

که  ی اسم چهار حرف کیحسان بازم  ادیگونه هام رو پر کرده بود بازم حسان بازم  اشکام
 دلمه چرا  یتو

فراموش کنم  دیکنم من با  هیگر دیقول دادم پس نبا ریمن به ام ی چرا ولم کرد ول  واقعا
 ... ی و همچ  ی همچ 

 #مهسا 

  دمیدوست داشتم رو پوش ی لیکه خ ی رنگ نیهم ینداشتم بد جلوه کنم برا دوست
 ی نیسنگ شی آرا چوقتیه

 دیکارم طول کش  کمیچشم باشم  یچون اصل دوست نداشتم تو   چوقتیه کردمینم
 چیسرهنگ گفته بود به ه

 یت یامن لیبه دال میرو با اسم خودمون صدا نزن گهیو ..... همد  ابونیخ یتو عنوان

قبول   یو روانشناس  میبا رستا کنکورم داد ی نداشتم حت یعلقه ا ی س یبه شغل پل اصل
 یموقع قای دق ی ول میشد

گرفت و به فکر انتقام افتاد  یکه خاله افسانه و عمو آرش فوت کردن و رستا افسردگ  بود
 چوقت یکاش ه

 ی لیجهان بشه چون خ یپزشکا نیاز بهتر ی کی تونستیافتاد چون رستا م ی اتفاق نم  نیا
 باهوش و  ی لیخ

شد  رید یواا  یاومد ا امیپ می گوش یکه برا کردمی چقدر داشتم فکر م دونمیبود نم زرنگ
 جواب رستا رو 
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شده بود که وقت نداشتم  ر ی د نقدریرفتم ا نیپله ها رو پا ونیدر م ی ک ی ع ی و سر دادم
 منتظر آسانسور بمونم

و رستا دم  ر یام نیپا دمیالخره رسبا ومدینفسم باال نم گیطبقه رو از پله ها اومدم د پنج
 بودن  ستادهیدر وا

 _ سلم آقا ساترا

 ؟؟  زمی عز یجون بهتر  ای_ سلم ست

 گلم خوبم  ی + سلم عسل جان مرس

 ×  دیحرفاتونو بزن نیماش یتو  دینیبهتره بش  خانما

 کرد بازم .......  ی خیبودنش بازم قلبش رو  ی خیجلد سرد و  یرفت تو بازم

دستش رو    ریشد ام یسکوت سپر  یتو قهیپنج دق نکهیبعد از ا ریجلو نشستم بغل ام رفتم
 برد سمت ضبط و 

 نیا ینطور یهم دونمیپخش شد نم نیماش یصداش تو جنابیکرد آهنگ عال روشنش
 از قصد ایآهنگ اومد 

باشه خودمو  یا گهیمال کس د ریعاشق شده ؟؟؟؟ بخدا اگه ام ریام ی عنی  گذاشت
 نم یبب تونم یمن نم کشمیم

باشه و من نگاهشون کنم من عشقم پاکه من قلبم   گهید  ی کیدست  یتو ری ام دست
 تپهیفقط واسه اونه که م 

بتونم چون   دیمن با رونیبتونم که عشقش رو از سرم بندازم ب دیبا ی عنی  تونمیمن م ی ول
 دوسم نداشته  ریاگه ام
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 از نبودنش رمی میرو بخاد من م یا  گهیو کس د باشه

 هیلحظه برگشتم به عقب احساس کردم رستا داره گر  کی؟  ی منم بشم مثل رستا چ  اگه
 فقط  ی ول کنهیم

 دایچون ذهنم شد ی چیبرا دم ینفهم مونی دوست  یفکر کردم تو ی لحظه هرچ کی یبرا
 مغروره ریبود ام ریدرگ

فقط  ر یبه ام ی دارم ول یا شهیمن احساس ش  ی ام ول ی من احساس  ی سنگه ول قلبش
 گفت قلب سنگ  شهیم

از من بدشم  ی اون حت  ی مهمتره رستا شده واسش زندگ  ی ! آره اون غرورش از همچ مغرور
 چه برسه  ادیم

 .....  به

با رستا کنار  میبود دهیفکر کنم و با خودم کلنجار برم چون رس نیاز ا شترینتونستم ب گهید
 م یرفتیهم راه م

  کی میمغازه بزرگ شد  کیسمتشون رفت وارد    شدیلباسا باز بود که اصل نم نقدریا ی ول
 لباس بدجور

باز بود به رستا نشونش دادم اونم  قشیاز حد   شیب ی بود ول یرو گرفت نقره ا چشمم
 الشیخیگفت ب نویهم

بود  ی کیلباس ش ی لیکه رستا لباسشو انتخاب کرد خ میرفتیراه م میداشت ینطور یهم شدم
 رمی ام دهیو هم پوش

دم در منتظر بودم که  دیرو گرفت و رفت پوش زشی لباس خوشش اومده بود رستا سا از
 صدا کنه 
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 لحظه  کی ا ی_ عسل جان ب

خوشگل شده بود لباس   ی لیخ ی لیلحظه ماتم برد خ کیاون لباس  یرستا تو  دنید با
 ناز  ی لیتنش بود خ تیف

گرد و    قشی  شدیو که از کمر گشاد و موج دار مزان یبود لباسش کوتاه بود تا باال شده
 از  ناشیبسته بود آست

رنگش هم که  ی لیبود خ کیش ی لیو خ خوردیچاک کنارش م کیو   شدیم یالله ا آرنج
 قرمز بود با پوستش 

 آورد  ی رو رقم م ی جالب تضاد

 فرشته ها شده   هیشب یناز شد ی لیخ ی لیرستا خ ی+ وا

 تشکر کرد و در اتاق پرو رو بست تا لباسش رو عوض کنه ازم

 لباس بدجور چشمم رو گرفت و  کیخودم که  یلباس برا  کیرفتم دنبال  منم

لباس بلند و   کی ناز بود  ی لیلباس که بدجور چشمم رو گرفته بود خ  کیرفتم دنبال  منم
 به رنگ ی ماکس 

به لباس   یادیز یجلوه  شی که باالش به صورت کج کار شده بود و رنگ نقره ا ی مشک 
 باز  قشی  کمی دادیم

از جنس لباس هم  ینقره ا ی مشک  یبایکت ز  کی شدینم دهیناز بود که د نقدریا ی ول  بود
 خورد یروش م

 شم یبود لباسش رستا اومد پ محشر

 ؟  ی_انتخاب کرد
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 چطوره ؟؟  نی+اوهوم بب

 دست لباس رو بهش نشون دادم با

رو از فروشنده گرفتم و   زمی برو بپوشش سا ریرو بگ زت یقشنگه سا ی لیخ هیعال ی_ واا
 داخل اتاق پرو شدم 

با  یی بایز ی کرده بود و نما ستیتنم ا  یقشنگ تو ی لیبود خ ی رو تنم کرد واقعا عال لباس
 جادیبلندم ا یموها 

 درو باز کرد چشماش چارتا ( چهارتا) شد ی بود رستا رو صدا کردم وقت  کرده

ناز  ی لیباال ) خ حیعسله با توجه به توض تیمامور  یمهسا اسمش توعسل (  ی_ واا
 ناز که نه ی عنی یشد

خودم خفت  یخودم با دستا خوامیبازه و نم قشی یار یبخدا اگه بهانه ب یشد فرشته
 که نهیتورو بب ریام کنمیم

نفهمه من   ی کس  نکهیبخاطر ا  کنهیم یداره نقش باز  دونستمیچشمک زد م کی... و بعد 
 م ی ستینامزد ن ریو ام

 دمیدیم ر یام ی کاش وقت یا م ی بود و واقعا نامزد بود ی کاش واقع یا یلو نره ول ی همچ  و
 شد یزده م رت یح

 کاش واقعا دوسم داشت .........  یا

که گفت شاخ  ی متیبا ق رونیو رفتم ب دمیخودمو پوش یرو از تنم در آوردم و لباسا لباس
 یدرآوردم ول

کفشم به رنگ لباسامون از   کیاز مغازه  میرفت رونیو ب میحساب کرد  دیارز ی م  واقعا
 م ید یخر ی بقل یمغازه 
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 ....... میبا دوستش قرار گذاشته بود رفت ریکه ام ی به سمت رستوران و

 #رستا : 

 ی لیاز حد ناز شده بود خ شیواقعا تعجب کردم ب دمیاون لباس د  یمهسا رو تو  ی وقت
 حس یی جورا کی  ادیز

عکس  یا  جهیبه نت کنمیبا خودم فکر م ی هرچ  ی ول  ستین لیم ی ب ریمهسا به ام کردمیم
 رسم یم نیا

از کدوم  دونمیباهاش قرار گذاشته بود نم ریکه دوست ام ی به رستوران  میشد ما بر قرار
 زد یدوستش حرف م

تمام فکر و   ی بودم ول نیماش  یبود تو اوردهیمن ن  یواقعا تاحاال اسم آرتامو جلو چون
 فردا بود  شیذهنم پ

که  کردمیفکرو م نیهمش با خودم ا زدیشور م ی لیدلم خ فتهیب خادیم ی چه اتفاق  که
 فته یب  ی اتفاق کی خادیم

ان که رستور ی سنت یدم در رستوران نگه داشت وارد رستوران شدم به سمت فضا ریام
 بود  بایواقعا ز

زن وسطش بود  یآبنما به شکل مجسمه  کی شده بود و  دهیتختا به صورت گرد چ میرفت
 یق ی موس یصدا

به   اوردیبه وجود.م یادیشر شر آب آرامش ز یبا صدا  شدیفضا پخش م یکه تو ی ت یال
 ر یکه ام یسمت فرد

که آرتام  ی چشمام از حدقه در اومد و موقع دنشیکرد برگشتم و با د ی احوال پرس  باهاش
 می باهام گفت دیمنو د
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 : بازم تو ؟؟؟؟؟ 

 و  نمشیبیم نجایا دونستمیتعجب کرده بودم نم دنشیاز د واقعا

اونم به عنوان دوست  نمشیبیم نجایبازم ا دونستمیتعجب کرده بودم نم دنشیاز د واقعا
 ! دوباره اونروز  ریام

 ذهنم مرور شد  یتو

 #فلش_بک 

 بابا یجابه جا کن ا نتویماش  گی+آقا برو اونور د

 ؟  شهی م ی _ نه مثل جابه جا نکنم چ

 یاوراق رهیراست م کی  نتی+ ماش

 بکنه ؟؟؟ تو؟! نکارویا خادیم ی _ هه ! مثل ک

 حاال  ی نیبی+ م

جلوم زدم از جا   ویام دبل ی شدم دنده رو عوض کردم و بعد با شدت به ب نمیماش سوار
 پارک در اومدم در 

صورتش هاج و واج  یدرآوردم و پرت کردم تو ی پنجاه  کیپولم رو باز کردم و  فیک
 بود  ستادهیوا

 تیپول اوراق نمی_ هه ! ا

با مهسا و روژان  میکرد رفته بود ی بعد اون تلف یبعد با سرعت از اونجا دور شدم دفعه  و
 وه یآبم نیو نگ



 عاشق   کیمعرفت 

42 
 

که  رمیکه سفارشامون حاضر شد من رفتم بگ یارش بده موقعه ا روژان رفت سف ی فروش
 خشک  یآقا نیا

 تونستمیکرد نم ی چادر و لباسام خال یهارو رو وهی مغرور زد مثل حواسش نبود تمام آبم و
 ی ز یاونجا چ

 رونیب میبگم رفت بهش

 دارم برات شنهادیپ کیخانومه  نی_ بب

 + بگو

 ن ی ماش یتو ایب شهینم نجای_ نه ا

نقره  ویام دبل ی بشم دوباره ب نشیسوار ماش خوامی زدم فکر کرد م یسمتش پوزخند رفتم
 گرفته بود مصمم  یا

رفتم  نمیبمونه واسه بعدا و بعد به سمت ماش شیباز کرد گفتم : تلف نوی! در ماش بود
 پشت فرمون نشستم

 رد شدن از کنارش گفتم :  ی موقعه

جنتلمن باش گرچه فکر کنم   کمی یبد هادشنیخانوم محترم پ کیبه  ی وقت خواست هر
 و در  ی تون یاصل نم

 افشویو بعد با سرعت دور شدم از اونجا قشنگ ق هیامتحانش مجان ی ول  ی ستین حدش
 که قرمز شده دمیدیم

 به من چه خب حقشه

 ؟؟ ایبابا ست یا -
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 ؟  کنمیساعته دارم صدات م کی ؟ یی برگردوندم : _کجا ریبه طرف ام رومو

 نجام یهم ی چی+ ه

 : کامل معلومه  آرتام

 خواستم ؟؟؟؟؟؟   ی+ من از شما نظر 

 ؟! گرفتم یم یاجازه ا دی واسه حرف زدن ازتون با کنمی_ فکر نم

 ؟  نی شناسیبعدممگه شما همو م  نیکنیکل کل م ی ه گی: اه بسه د ریام

 خانوم بعله  نی_ به لطف ا

 خبر ؟ گفت و بعد رو کرد به آرتام : آرمان جان از کار چه   ی عجب ریام

که   شدی چ نهیاسمش آرتامه فرز گفتیم نکهیا می و مهسا هردومون تعجب کرده بود  من
 شد آرتام ؟؟؟؟ مهسا

مهسا پاشد  دونمی؟ شونه هامو انداختم باال و لب زدم نم ی چ  ی عنیدستش علمت داد  با
 اومد بغلم نشست 

، آرمان صداش کرد   ری؟ چرا ام  ستیاسمش آرتام ن نیاروم گفت مگه ا  ی لی_ رستا البته خ
 ؟

به  نمیاخه تو ماش ارمیدر نم ریام  یخودمم تعجب کردم بخدا من که سر از کارا دونمی+ نم
 ما گفت اسمش 

 شدم جیمن که کل گ نهیفرز آرتام

 کنه ری_ اوهوم منم خدا بخ

 می و قصد رفتن کرد می سکوت و آرامش خورد یتو غذاهامونو
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 بود  ی ب خوبممنونم واقعا ش ی لی: خ مهسا

 !  نمتیبیعمارت م  ی_ ممنون آرمان جان ! انشاهلل فردا تو

اونجائه اگه  یاز خلفکارا ی ک یآرتام هم  ی عنیمن و مهسا همزمان گرد شد  یچشما
 خلفکاره چرا اسمشو 

 کرده ؟؟  عوض

  ی سوال بپرسم ه ریدوست داشتم از ام ی ه نی ماش یشده بود تو   ریدرگ دایشد ذهنم
 ولش کن خلصه گفتمیم

ما که هم نقششون   یخونه  ادیبود قرار شد مهسا امشب ب ریخود خونه ذهنم درگ تا
 بشه هم  یکامل تر باز 

 باال  میکار داشت منو و مهسا رفت کجای رفت  ریعمارت ام م ی فردا باهم بر نکهیا

 م یعوض کرد  لباسامونو

 ام یم ع یسر رمیمن برم حمام دوش بگ  ومدهین ریکه آقا ام ی _ رستا تا وقت 

 ؟؟؟؟  گید هی کجا ی دونیراحت باش م زمی+ باشه عز

 _ اره گلم ممنون 

از   ی هرچ ی پشت دره ول  ی ک یدم کنم احساس کردم  یی رفت حمام منم رفتم چا مهسا
 کردم ینگاه م ی چشم 

پاکت   کیدر اومد تو  ریاز ز یز یچ  کیمبل احساس کردم  ینشستم رو دمید یرو نم ی کس
 نامه بود درو باز
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از پشت درو   ادی نه اونقدر ز ی بودم ول  دهیترس کمینبود درو بستم راستش  ی کس  ی ول  کردم
 قفل کردم پاکت 

 ....ی ول کنهیم ی داره باهام شوخ ریرو برداشتم اول فکر کردم که ام نامه

دلم   یتو  شتریب دمیدینامه بود و چند تا عکس هر عکس رو که م کی پاکتو باز کردم  دره
 لحظه  شدیم ی خال

حرف بزنم نامه رو  تونستمیانگار نم ی ول ختیریمرگمامان و بابا و رها بود اشکام م ی
 خوندم با خون

 شده بود  نوشته

مهسا   زدمیم غیج ایزدم مثل روان غیمنتظر باش نامه از دستم افتاد بلند ج  یی تو  یبعد نفر
 از حموم لباس

 تونست ینم ی داشت آرومم کنه ول ی سع رون یاومد ب دهیپوش

 منم  یبعد نفر

 منممم  یبعد نفرررر

 .......  یبعد نفر

  دونمینم کردمیم  هیو گر زدمیمن فقط دل م ی که خودشو برسونه ول  ریزنگ زد ام مهسا
 یاومد ک  ی ک  ریام

 نیسرم بود رفتم لب پنجره خونمون آخر یفقط همون برگه تو دونمیاتاقم نم یتو رفتم
 االش طبقه بود و ب
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 غینداشت پرده رو زدم کنار و با کنار رفتن پرده دوباره ج یا گهیبوم بود و ساکن د پشت
 زدممممممممم 

  دونستیداخل اتاق شد نم ریبود ام  زونی بودن آو دهیگربه که سرشو بر  کیسرمو گرفتم  و
 کنه فقط  کاریچ

  کیاومد سمتم و  ریام شدمیبکنم داشتم خفه م تونستمینم یکار  چ یو ه کردمیم  هیگر
 بهم زد که هق هقم  ی لیس

 آغوش گرفتم  یشد تو برپا

 _ اروم باش رستا جان آروم باش 

 کشن یمنم منو م ینفر بعد ری+ ام

 ؟؟؟  ی کارهیچ نجایا ری_ غلط کردن پس ام 

 که آر کمی

تا االن هزار  دونستیگرچه م ی بود ی که کار ک نهیپشت بوم تا بب یرفت باال ریشدم ام وم
 بار فرار کرده 

صحنه ها از  نی..... همش تمام ا فتهیب گهیاتفاق د کیاز جام تکون بخورم  دمیترسیم
 رفت ینم رونیذهنم ب

منو  ینفر بعد ی عن ینامه بود  یکه تو یا ی معن دهیم ی معن  کیفقط و فقط  نایا تمام
 همونطور که کشنیم

گردن  ُبرنیبودن گردن منم م دهیگردن گربه رو بر نکهیمثل ا  کشنی کشتن منم م رهارو
 یم  کننیمنم قطع م
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مهسا با لپتابم  ی از همچ دمیترس  ی از اونا باشه م یو بازم اثر  یز یبرم سراغ چ دمیترس
 اومد کنارم نشست 

 نترنتویا امیحال درب نیرو بهم نشون بده تا مثل از ا ی الک یزایچ نجوریمدل مانتو و ا تا
 روشن کرد و رفت 

و من اصل حواسم   زدیگشت م نترنتیا یتو دادی هرکدوم نظر م یو درباره   نترنتیا یتو
 دن ید ینبود برا

داده  امیپ لمیمیا یبرا دمیمهسا واردش شد که د  یشدی م لیمیوارد ا  ویمدل مانتو با  کی
 شده لپتابو گرفتم ازش

 باز کردم  لشویمیا دمیلرزیم دیب نیو وارد اون شخص ناشناس شدم ع گرفتم

 ارمیبه دستت م ی+ خانوم کوچولو به زود

 خانم رادمهر فرزند آرش  کشمتیکه کشته شده بود م ی+ مثل همون گربه ا 

 + به داداشت بگو مواظب رستا کوچولوش باشه

 منتظرم باش  کشمیهمون روز م یکشتم توهم تو کشنبهی+ پدرتو و رهارو 

اگه بکشنم اشکال  ختیر یدلم هر  یتو یز یچ کی ی شد ول یبازم اشکام جار  لشیمیا با
 ندارع اونقدر

  زهی ریبهم م ی عمارتم ک همچ  یو فردا تو  سمیباشن من پل دهیاگه فهم ی ندارم ول ی ارزش
 هکشون کنم که دیبا

اسمم رو  دی با ی ول دیلرزیهکم شدم دستام م یوارد برنامه   هیاز طرف ک لیمی ا نیا بفهمم
 ناشناس واردبه 
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 یاختصار  یدسکتاپم شدم پوشه هارو تند تند توش علمت ها یک محو صفحه  کردم
 و  نوشتیهک رو م

بازم ته دلم ترس بود حدود صدتا پوشه رو  ی لرزش دستام کمتر شده بود ول بستمیم بعد
 بستم و باز کردم و

کردم رمزو وارد کردم تمام  دایو رمز پوشه هاشو پ لشیمی هاشو زدم و تا رمز ا علمت
 اطلعات رو به 

وارد اطلعات   دیخارج شدم حدود دوساعت طول کش  لشیمیوارد کردم و بعد از ا لپتابم
 اسم  کیشدم هرجا 

 بود 

اسم وارد   کیاسم بود و هردفعه با  ی کل ی. احسان صفو ی عباس رضایمجد . عل نیحس
 از  کجای ی شده ول

رل مرگ (  یدی سبهش گفته بودن باالخره ر لیمی ا یتو  ( ؟؟؟؟؟  Death Girlگ 

که پدرم رو   ی همون  یوااااااااااااا یباند مرگ دختر ها ا سی( رئDeath Girlمرگ(  گرل
 دنیبخاطر فهم

 دونم یکه من فقط سه تاشو م  گهید لیدال ی که توش مواد مخدر بود بخاطر کل یی دارو

سخت   ی پس انتقام هیچ میدونیکه نم دیجد تیاونم با هو رانی باند برگشته ا نیا سیرئ
 در انتظار ما و اون 

و مات   شی رو ک ی شطرنجه چه کس  یکه مثل مهره  یباز  نیا ستیکه معلوم ن  هستش
 یو از باز  کنهیم

 باند گرل مرگ ؟ سیرئ ایما   شهی م حذف 
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کردم و بعد لپتابمو بستم   منیاز جاهاش که باعث بود هک بشه رو ا یو بعض لمویمیا رمز
 ن یاز ا ترش یتا ب

 نکنم و ...  ریدرگ ذهنمو

 :  ری#ام

که مهسا و رستا دنبال لباس بودن  ی موقع  میاز رستوان ها قرار گذاشت ی ک ی یآرتام تو با
 یسرهنگ عبداله

  ی نگم وقت یز یبه مهسا و رستا چ ی اضافه شده ول متونینفر به ت   کی زد و گفت  زنگ
 لی میرو برام ا تی هو

 ی ول گفتمیبه مهسا و رستا م دیبود که نبا یچه صلح  دونمیآرتامه نم دمیفهم کردم
 دونست یسرهنگ بهتر م

مستعار صدا  یبا اسما نیخونه و ماش یاز تو ریدستور داده شده بود هرجا به غ  بهمون
 رو  گهیهمد میکن

برم گردنشو بشکنم   خواستمیباز بود م ی لیکه مهسا رفت سمت اون لباس که خ ی موقع 
 ینسبت چیدرسته ه

داشته  رتیدوست داشتن باعث شده روش غ ن یدوسش دارم که هم ی ول  میندار باهم
 باشم اصل متوجه 

نظر داشتم باالخره  ریتمام رفتاراشون رو ز  ی که هواسم بهشون هست ول  شدنینم
 خواهرم تمام شونیکی

رستا و آرتام  ی رستوران وقت  یتو خواستمشی که از ته قلب م ی کی بود و اون  میزندگ
 و  دنی رو د گهیهمد
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آرتامو با نام   ی اصل سوال نکردم وقت ی بوده ول  ی ملقات کیقبل  دمیکردن فهم تعجب
 مستعارشصدا زدم 

گفتم اسمش آرتامه  نیماش ی تعجب کرده بودن حق داشتن من تو  ی لیو مهسا خ رستا
 آرمان نجایا ی ول  نهیفرز

 تعجب داشت ............  یجا کمیکردم  صداش

نکرد قرار شد مهسا و رستا رو برسونم  ی سوال چ یه نیماش  یجالب بود رستا تو ی لیخ
 شیخونه و برم پ

 میرستا و مهسا صحبت کن یجلو میتونستیچون نم قیدرست و دق یقرارا یبرا آرتام
 نکهیا ی منطق  لیواقعا دل

 و دمیفهمیو مهسا ندونن رو نم رستا

از  یباالخره اونها هم جزو کردمیرستا و مهسا ندونن رو درک نم نکهیا ی منطق  لیدل واقعا
 بودن  تی مامور

مسخره از سرم  یفکرا نیدادم تا ا ی سرهنگ گفته نه سرمو تکون  ی اطلع داشتن ول دیبا و
 دور شه دم در

کاناپه  یخونه رو زدم در خونه باز شد وارد شدم رو فونیآرتام نگه داشتم آ ی خونه
 بهنشستم آرتام هم رو 

 نشست  روم

 دهیچیاز پ شتری و ب دستیچیپ ی که فکرشو بکن یاز اون  شتریب تیمامور نیجان ا ری_ ام
 بودن خطرناکه به
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شرکت داشته باشن باالخره من  تی مامور نی ا یخانن رادمهر تو  دیمن اصل نبا نظر
 نجور یا یتو  شتریب

ها باشه چون ممکنه   تی مامور نجوریا یزن تو کی  دیها بودم و به نظر من نبا تی مامور
 تهش فقط و فقط 

  کیو اگه  برن یاوقات اوناهم م  ی گاه  میبریما نم یباز  یکه تو شهیباشع هم سوءاستفاده
 میدرصد ما تسل

 شه یخانم رادمهر بد م یبرا میبش 

 رستا که قلبشم مشکل دارع خ........  یاونم برا دونمیخودم م دونمی+م

 !  یبود ی نگفت  ؟یچیقلبش مشکل داره ؟؟؟؟؟ برا ی گفت  ی _چ

  نیبا پا ریانداخت و ت  ریت  یکه بخاطر من خودشو جلو می بود تی مامور کی  ی+ تو
 قلبش اصابت کرد و از

 اد یم شیقلبش مشکل پ یبودن برا ی شده و با استرس و عصب ینطور یموقع قلبش ا اون

 خوره یباشه هه ! اصل بهش نم یدختر فداکار  نقدریا کردمی_ فکر نم

بشه   کی نزد فیکه به اون ادم کث نهیقلبشم که مشکل دارع و نقشش ا گفتمی+ داشتم م
 یکه بد از بدتر ول 

  یکار  ی من مخالف بودن سروان رادان هم هستم ول ی باشه حت دیاصرار داره با خودش
 کرد  شهینم

 باالخره از من گفتن بود ی لی_ هرجور ما

 ند شد از خونه بود برداشتم بل میزنگگوش یصدا
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 + بله

 د یچیتلفن پ یتو ه یمهسا با گر یصدا

 ر.س..س ..تا  ای توروخدا ب ری_اقا ام

 ؟  ی گیم ی چ نمیدرست صحبت کن بب ی + رستا چ 

 توروخدا نیای_ فقط ب

سوار  ع یآرتام سر یها شدهیکنم به چ ی توجه  نکهیبدون ا  ختیر یحرفش دلم هر  نیا با
 ک یشدم  نیماش

شاگرد با سرعت   ی صندل یبود برداشتم و پرتش کردم رو  نیبرف پاکن ماش ریز پاکت
 رفتم یم  ستیصدو ب

کردم با خودم   الیرستا حالش بد نشده باشه تا خود خونه هزار تا فکر و خ گفتمیفقط م و
 وارد خونه   ع یسر

 زنه یم غیرستا داره ج دمیکه د شدم

 ؟  شدهی؟ بگو چ شدهی+ رستا چ

  ی چی ه ی به حرف زدن ول  کردمیو وادارش م دادن یو من تکونش م زدینم ی حرف چیه
 کرد یم هیو گر  گفتینم

کردم برش   ی که کنارش بود نگاه یهق هقش خونه رو گرفته بود به نامه ا زدیم غیج و
 داشتم و توشو 

برف   ریکه ز ینامه ا ادیکردم  ی ناباور به رستا نگاه ؟ی چ  ی عن ی؟  یی تو  ینفربعد خوندم
 بود  نیپاکن ماش
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شاگرد    ی صندل یرفتم و نامه رو از رو نی دستم بود پا یکه تو یبا همون نامه ا افتادم
 برداشتم باخون نوشته 

 ندازهیبه گلوم چنگ م یز یچ کیاونه احساس کردم  یمواظب خواهرت باش نفر بعد بود
 نه ! من  ی ول

باال رفتم  قه یفرمون گزاشتم و بعد از ده دق یکنم سرمو رو هیکه بخام گر میتر از اون مقاوم
 وارد آشپزخونه 

اومد با سرعت خودمو به اتاق رستا  غیج یآب بخورم که باز صدا وانیل کیکه  شدم
 ه یرسوندم فقط گر 

  ی پشت پنجره رو نگاه کردم حق داشت بترسه حق داشت بخدا اگه بفهمم کار ک کردیم
 سرش رو  نایبوده ا

 ی به سمت رستا رفتم بغض گلوش رو گرفته بود و احساس خفگ دارمیتنش نگه نم یرو
 بهش  ی لیس کردیم

 آروم بشه  دیهق هقش بلند شد محکم در آغوش گرفتمش تا شا یکه صدا زدم

 + اروم باش رستا جان اروم باش گلم

 کشن یمنم منو م ینفر بعد ری_ ام

 ی کارهیچ  نجایا ریگفتم : غلط کردن پس ام تی شدم و با عصبان ی حرفش عصبان نیا از
 ؟؟؟؟؟؟ 

هواسش    کمیاروم شد از آغوشم جداش کردم و به مهسا سپردم  کمیکه حس کردم  ی وقت
 به رستا باشه و
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بوده  ی کار هرک دونستمیم ی ول   یبود ی که کار ک نمیپشت بوم رفتم تا بب یبه باال خودم
 ساعت رفته  میبعد ن

گربه رو جمع کنه و  نیو ا اد یکنم به نگهبانم گفتم که ب دایپ ی سرنخ دیرفتم تا شا ی ول
 ازشون ی سرنخ چیه

ساختمونه   نی هم یهست تو  ی رو شک داشتم هرک یز ی چ کی ی معلوم بود کامل ول نبود
 کم. کم داشتم  گهید

باشه و خطرناکه براش  تیمامور نی ا یتو دیآوردم که رستا نبا ی م مانیآرتام ا یحرفا به
 داخل خونه شدم 

کارت   نی بش  نجایا ایک لحظه ب ریبرم طرف اتاق خوابم که رستا صدام کرد : ام خواستمیم
 دارم

 رستا رفتم و نشستم  یی سمت کاناپه روبه رو به

 داد لی میبهم ا ی کی_ االن 

 بود ؟  ی + خب ک

 باند گرل مرگ !  سی_ رئ

 ؟؟؟؟؟ ییییییییییداد زدم : چ بایتقر 

 داده بود که  لیمی_ بهم ا

 ارم یبه دستت م یکوچولو به زود  خانم

 حرفا نیو از ا کشمتیکه کشته شده بود م  یهمون گربه ا مثل

 که اون بوده ؟  یدی+ از کجا فهم
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 _ هکش کردم 

 رستا ؟؟؟  یکرد کاری+ تو چ

 هکش کردم  ری _هکش کردم ام

 یروهایتو جزء ن دنیاگه بفهمن که صد درصد فهم یکرد ی بزرگ سکی چه ر ی دون ی+ تو م
 تموم ی سیپل

تو   یسهل انگار  کیرستا بعد با  مید یزحمت کش  نهمهیرو هوا ا رهیفردا م تی مامور
 شهیداغون م ی همچ 

  چیکردم و ه ی از نظز خودم که کار درست یجلوه بد ی خودتو عصب خواد ینم ی الک ری_ ام
 هم توش  ی اشتباه

 بحثه مزخرفو تمومش کن  نیپس تمومش کن ا نبوده

 #رستا 

کنه فقط بلده داد بکشه و   یازم طرفدار  نکهیا یبودم به جا ی عصب ی لیخ ریام ازدست
 اعصاب منو خورد 

اون از صبح  ی لیخ یکرد یکار احمقانه ا ی لیگفت : خ ریاتاقم که ام یخواستم برم تو  کنه
 حرف یکه رو

از االن  نم یا ی بش کینزد  ی به اون آشغال عوض ی ندار  ی که مشکل ی و گفت  یحرف زد من
 که سرخود هر 

 رهیبگ میکه برات تصم ینفرو دار  کیانگار نه انگار که  ی کنیم  خوادیدلت م ی غلط

 رو بروز دادم  تمیآخر و عصبان میزدم به س گهید
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کسم  یندارم که پشت و پناهم باشه آره ب چکسویاره ه شعوری+ اره من احمق من ب
 یداشکس دا ی ب ی لیخ

 یاصل دوست دارم هرکار  دمیبه اصطلح دوسم داره که االن کامل دوست داشتنشو د که
 کنم یدلم بخاد م

خودم  یبزرگ شده باشم که برا یفکر کنم اونقدر  ی ربط  چیندارع ه یربط چیتوهم ه به
 هه رمیبگ میتصم

  لنگهی بدم م ریآقا ام لنگهی دوست داشتنت م ی جا کیدوست داشتن نکن که  ی!ادعا
 که ی لیبعدم ..... باس

شدم قلبم درد گرفته بود نه از  رهیخ ریصورتم خورد حرفم رو تموم کردم ناباور به ام یتو
 یفشار عصب

گونم   یگفتم فقط دستم رو رو  ی نم  ی چیو ه ختی ریکه داداشم کرد اشکام م ی! از کار  نه
 کنار لبم پاره دمیکش 

پا   زدینم ی حرف چیواج واستاده بود و هبود مهسا که هاج و  یبود و خون ازش جار  شده
 تند کردم و رفتم 

 ریکه ام کردمینکردم اصل فکرشو نم ی توجه چی هم ه ریام یاتاق و به رستا گفتنا یتو
 نامرد  نقدریبخاد ا

دوسش داشتم   نقدریمنه که ا  ریمنه همش تقص  ریمن بلند کنه تقص  یرو تیکه د باشه
 خستم  ایمنه خدا  ریتقص

 خسته ی لیخ
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و بازم مزار  رفتمیمامان و بابا م شیپ رفتمیتختم کاش االن صبح بود و م یرو نشستم
 سرد شدشون و 

بود به  یمن بارون   یاونم مثل چشما یمهسا وارد اتاق شد چشما  زدمیحرف م باهاشون
 سمتم اومد خون کنار

 میحدود ن کردمیبا دستش پاک کرد آروم منو در آغوش گرفت و بغلم کرد هق هق م لبمو
 بغلش  یساعت تو

 بودم

 ؟  یا یم میخاطره هارو مرور کن ای_ رستا ب

 من فقط درده فقط درد  ی+ مرور کردن خاطره ها

سال هفتم   یخودمو و خودتو تو یخدا هست دعوا  زمینگو خدا هست عز  ینطور ی_ ا
 رستا ؟؟  ادتهی

 ؟؟؟؟؟  میبازم دوست شد ی ول  ویدوست میتموم کن میخواستیکه م ی + همون 

 _ اره همون

 ی دی گفتم همش درده د یدی+ د

 سال راحتم نزاشته نهمهیبهت بگم چون عذاب وجدانش ا  وی زیچ  کی دیمن با ی _ ول

 + بگو

 #مهسا :

 عذاب وجدانم رو کم کنم نکهیا یبود برا ی االن وقت مناسب گفتمیبهش م دیبا االن

 زدم ؟  یی بهت چه حرفا ادتهی+ 
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 بره ادمی  شهی مگه م ی همچ  ادمهی ی _ ارع همچ

 شه یبشم حالم واقعا بد م ی عصب  ی وقت  ی دونی+ من واقعا اونجا حالم خوب نبود تو که م

من  ؟؟ یکه زد  یی ؟ من دلم نشکست با حرفا شهیمهسا ؟؟ من حالم بد نم  ی _ من چ
 خورد نشدم ؟؟؟؟ االن

 یاز اون زمان نه برات نامه نوشتم نه متن احساس گهیراحته د التیخ

 + رستا اخ....

رو به عنوان خواهر ازم  یز ی چ کیمهسا  یرو بازگو کرد هینگو االن خودت قض ی چی_ ه
 داشته باش 

مهسا جواب دوست داشتن  ی مثل مهرا برات نبودم و نخواهم بود ول   چوقتی ه گرچه
 زم یعز ستیشکستن دل ن

 یز یدوست دارم چ ی بگ ی ک یبه  ی تو وقت برهینم نیرو از بغرو چوقتیمحبت ه  محبته
 یچ یه شهی ازت کم نم

 میمنو و تو باهم دوست شد شیده سال پ یدیقلب طرف جا م ی خودتو تو برعکس
 ؟ چقدر دوست داشتم  ادتهی

که  یکار  یسه روز تمام برا ادتهی البته فقط من  میدادینامه م میزد یبهم زنگ م چقدر
 نکردم ازت معذرت

  یمتنا نی که از ا ی برام شرط گذاشت  ادتهی؟؟  ادتهی یدادیو تو جواب نم کردمیم ی خواه
 ی که از تو ی احساس

که تمامشو از عمق وجودم  یی ؟ متنا ی گفت  ی چ ادتهی نفرست ؟  ی کنیبرام سرهم م کتابا
 و با عشق نوشتمیم
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اونجا بود که قلبم خورد شد مهسا  و  ی کنیم دای از تو کتابا پ ی گفت  ی رو تو دادمیم بهت
 غرور خوب  شهیهم

تو    ی کردم ول ی گذشت از غرور و محبت کرد من ازتو بازهم عذرخواه  دیبا ی گاه  ستین
 ی برا کباری ی حت

 یومدین کباری یار یاز دلم درب یومدین یکه زد یی حرفا

رستا   دیببخش  گمیاالن م یتو بازم پشتم بود  ی بد ول ی لیکردم خ یکار بد دونمیم ی + آبج
 شرمندم دلم ی لیخ

 تنگ شده ی لیبرام خ ی نوشتیکه م یی تموم متنا  یشده واسه  تنگ

 نهمهینگم مهسا من ا  ی به کس گهیتموم اون متنا مرد خودم خاکش کردم که د ی _ ول
 متن واسه تو نوشتم تو 

فقط   نکهینه ا  ی حرف دلتو بزن ی ای؟؟؟؟؟ آرزو به دلم موند ب ی نوشت شوی کیواسه من  کباری
 االنم  ی نگام کن

 از اون متنارو ارزوشو دارم مهسا ارزو  ی کی ی دارم که بهم بگ آرزوشو

شعررو ؟؟؟؟  نی ا ادتهی کنمیجبران م ی آبج کنمیاشتباه جبران م ی لی+ اشتباه کردم رستا خ
 و شعرو زمزمه 

 کردم 

 دوستم داري ؟  ایروز مي پرسي که : آ هر

 مي مانم رهی، جاي پاسخ بر نگاهت خ من

 در نگاه من ، چه مي خواني ، نمي دانم تو
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 به جاي من ، تو پاسخ مي دهي : آري ! اما

 م یهر دو مي دان ما

 انند ی، رازگو  دایو زبان ، پنهان و پ  چشم

 دارند گری کدیکه دل به  وآنها

 دوست را ناگفته مي دانند  ریضم حرف 

 مي خوانند  ننوشته

 « دوست دارم » من  را

 ، در چشم تو مي خوانم  وستهیپ

 گفته ، مي دانم  نا

 کرد  دیآنچه را احساس با من

 خواند دی از نگاه دوست با ای

 نمي پرسم  هرگز

 دوستم داري  اینمي پرسم که : آ هرگز

 به من : آري دیمن و چشم تو مي گو قلب

 ) یر یمش  دونی(فر

 یکه برات نوشتمش ول  یر یمش   دونیهمون شعره که ماله فر  نی_ آره ا

که بهت نگفتم  یی سال ها نیتموم ا یدوست دارم مطمئن باش به اندازه  ی لی+ رستا خ
 ن یا کنمیجبران م
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 داشتنو  دوست

 کاش یا  ی نوشت یمتن م کیکاش برام  یا ی _ ول

 گفتم که غلط کردم باو  ریآب غوره نگ ی ه  گهی+ بسه د

 ییکنن همون مهسا_ جون به جونت 

 م ی+ ما مخلص شما هست

 _ مهسا ؟ 

 زم ی+ جانم عز

 خودمه ؟؟؟؟  ی زندگ  یقصه  سمینویکه دارم م یدیرمان جد ی دونست ی_ م

 + واقعا؟؟؟؟؟؟ 

 _ اره واقعا

 ؟؟؟  ی گذاشت ی + اسمشو چ 

 یا شهی_ احساس ش

 قشنگ ی لیخ شهیقشنگ م ی قبل یقشنگه . مطمئنم مثل رمانا ی لی+ خ

 ی لیخ  ریاز ام یی دارا نی خوب واقعا داشتنش بزرگتر ی لیاز حد خوب بود خ شیب رستا
 یبودم برا ی عصب

 ریکه ام ی گفتم که هم عذاب وجدان خودم کم بشه هم رستا کار  مونویبچگ هیقض نیهم
 بره  ادشی کرده رو 

 و
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اصل خوابم نبرد همش ذهنم  ی ول دمیرستا خواب شی رستا نترسه پ نکهیبخاطر ا شب
 گذشته  ری رگبود د ریدرگ

بود  ریدرگ ی لیخ ی همچ  ری. درگ ریام ریباند گرل مرگ . درگ ریمرگ عمو آرش . درگ ری. درگ
 ی لیخ

اونجا حضور  دیو ما با شدی شروع م یاسترس داشتم ساعت پنج  ی لیفردا هم خ یبرا
 تا ساعت  می کردیم دایپ

 بودم و بعد از اذان صبح به خواب رفتم  داریصبح ب پنج

 به بدنم دادم ی بود کش و قوس میو ن کیشدم ساعت  داریرستا از خواب ب یصدا با

 دمیخواب ی لیخ ینکرد دارمیرستا چرا ب ی+ واا

که االن  میبخور یز یچ کی میشدم پاشو بر داریکرد و گفت: خودمم االن ب یا خنده
 شالمو  انیها م موری گر

از نبودنش مطمئن شدم شالمو در آوردم و  ی نبود وقت ریام رونیب میکردم و با رستا رفت سر
 ک یبا رستا 

نبود به حمام برم لباسامو آماده کردم با رستا  ازیحمام بودم و ن شبید  میخورد یز یچ
 و منتظر  می نشسته بود

 انیها ب موریگر  میبود

کرد کنجکاو شده بودم که  جکتیکرد دوباره زنگ خورد ر جکتیرستا زنگ خورد ر ی گوش 
 هیک

 + رستا ک...
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 بود  ری_ام

 بگم ؟ نویا خوامیم دیکردم از کجا فهم تعجب

 بگم ؟ نویا خوامیکه م یدی+ از کجا فهم

 شناسمت ی سرم ده ساله م ری_ عادتته خب خ

از مرکز اومدن شالمو سر   ری ها همراه ام موری چون گر میحرف بزن شتریب مینتونست گهید
 کردم دوتا خانوم 

  ی نیاتاق خودش و من همراه خانوم ام یرفت تو  شونیکیآقا رستا به همراه  کیو  بودن
 رفتم سمت اتاق 

 خونه رستا  مهمون

 ن یبش  نجایلطفا ا زمی_ عز

 رفتم و نشستم  وتریکامپ زی م ی سمت صندل  به

 ؟ هیلباست چه رنگ یار ند شیبه آرا ازین گهید ی _ ماشاهلل شما خودت خوشگل

 ین یخانوم ام ینقره ا ی لباسم مشک نهیبیشما چشماتون قشنگ م  نی+ لطف دار

 _ بهم بگو آزاده . آزاده راحت ترم

 ساده باشه  ی لیباشه خ ی ظیغل شیآرا خوامیاصل نم یز ی چ کی+ چشم آزاده جون فقط 

 زمی_ باشه عز

راحت شد خودمو به سمت آزاده جون سپردم همش استرس داشتم  المیخ نکهیاز ا بعد
 دمی ترسیامشب م یبرا
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 د ید بی که توش قلب رستا آس ی ت ی مامور فتهی پارسال افتاد ب تیمامور  یکه تو ی اتفاق

نگاه کنم کنم که  نهیا یاز سه ساعت کار آزاده جون تموم شد خواستم خودمو تو بعد
 از نقدرینزاشت اه اه ا

معذب   کمیکه بغل لباسم بود  ی لباسمو تنم کردم بخاطر چاک  ادیسخره بدم مم  یکارا نیا
 ن یهم یبودم برا

سامورت رنگ پا پام کردم کفشامو هم پام کردم و بعد آزاده جون اجازه داد که  کی
 نمیبب نهیآ یخودمو تو

شده  نی تز ی مشک  ینقره ا  ع یشکه شدم پشت چشمام با سا نهیآ  یخودم تو دنید از
 رژ  ی بود رژ مات مس

موهام همه فر شده بود  کیحال ش نیدر ع ی ساده بود ول ی لیخ ی لیخ  ی برنج ی مس گونه
 شده  ختهیو پشتم ر

 یی خودنما میخرما  یموها یرو یبه رنگ نقره ا کیکوچ ی لیخ یلیتاج خ  کیو  بود
 و .... کردیم

 #رستا : 

 ی لیدلم خ ریبا کار ام شبی د میبدادامه  مینتونست گهید  ریو ام موری : با اومدن گر  رستا
 شکست و باهاش 

 موریاتاق مهمون منم با گر یرفت تو ی نیبودم مهسا با خانوم ام نیسرسنگ دایشد
 مخصوص خودم رفتم

 دالورم نشستم  نهیآ ی صندل یاتاق خودم رو  یتو

 کرد  ی تخت بود نگاه  یلباسم که رو به
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 و زننده باشه ادیز خوامینباشه اصل نم ادیز شمی + فقط توروخدا آرا

 بامن  شی_ حتما بق

 + ممنونم ازتون 

که  یی بار هزارم حرفا یبرا فتهین ی استرس باهام بود که اتفاق  نیشده بودم همش ا کلفه
 یمهمون   یتو دیبا

  یچجور  تشیشخص دونمیهم استرس داشتم نم ایمیک دنید یرو مرور کردم برا زدمیم
 یامشب کار  دیبود با

من در معرض خطرم از طرف  دیطولش بدم نبا دیمرام عاشقم باشه نبا  ی که کامران ک کنم
 باند گرل مرگ

و روز اول عاشق خودم کنمش من   دنید یتو دیلفتش بدم با ی لیخ دینبا نجایا پس
 حتما  تونمیحتما م

ناز شده  ی لینگاه کردم خ نهیآ  یجون از جام پاشدم خودمو تو میتموم شدن مر یصدا با
 ه یبودم برام سا

رژ قرمز   ی حالت داده بودول  ملیپرم رو با ر یخط چشم مژه ها کیبود و فقط   دهینکش 
 چشم  یماتم بد تو

کلفت  ی مشک  یجوراب شلوار  کیکرد لباسمو با  شدینم شیکار نو یا  زدیکاش نم بود
 قرمز  یبا کفشا دمیپوش

نبودم موهام رو همشو اتو  دیدرمعرض د  ادیبلند بود و بسته و ز نیلباسم آست خداروشکر
 به یکرده بود تو 
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 ی لیکرده بود خ نی قرمز تز  یصورتم حالت داده بود و با موس مو ی فرق کج رو صورت 
 دخترونه و 

شده بود رو به  نی قرمز تز یها نیکه روش با نگ میشده بودم گردنبد چرم مشک قشنگ
 گردنم بستم قشنگ 

 مویبلند مشک  یکرد مانتو جادی ا ی تضاد قشنگ دمیبه گردنم و با پوست سف دیچسب
 م یبرداشتم با شال قرمز مشک

 فیگرد و بلندم و با ک یرو دستم کردم با گوشواره ها  دمیکردم ساعت طل سف سرم
 رو پم یت  کمیکوچ ی دست 

 دیشا ایزده شدم چون اصل  رت یمهسا واقعا ح دنیرفتم با د رونیکردم و به ب کامل
 کرد ی م شیکم آرا ی لیخ

  ریحس کردم ام ی نگاهم نکردم ول ی حت ری صورت ام یناز تو ی لیقشنگ شده بود خ ی لیخ
 لحظه محو  کی

با مهسا به سمت   اوردمیخودم ن یاصل به رو ی حس کردم ول  نویشد قشنگ ا مهسا
 و   میرفت ریام نیماش

اون برگزار  یتو ی که قرار بود مهمون  ی رتمهسا جلو نشست و من عقب عما میشد سوارش
 بشه خارج از

پخش  ی نیکلم غمگ ی ساعت راه بود آهنگ ب میتهران ن کیتراف نیبا ا بایبود و تقر شهر
 شد بعد از چهل

آهنگ همجا پر   یدم در در مانتو و شالم رو به خدمتکار دادم صدا می دیرس قهیپنج دق و
 شده بود با مهسا و 
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که   ی کس نیراست ایاالن من شدم ست نیاز هم می بود رفت ی که خال زیم  کی به سمت  ریام
 نقش عشق دیبا

 کنه و بس  یرو باز  کامران

که   ی من کردیم یدلبر  نیکنه ها ! همچ یمهسا نشسته بودم مهسا هم خوب بلده باز  بغل
 همه  نایا دونستمیم

با شخص مقابل سرم رو   ریسلم ام دوننبهیکه نم یی دم چه برسه به اونهاباور کرده بو نقشه
 باال بردم و با

آرمان ! مهسا هم  گفتیبه آرتام م ریام ی چرا ه  دونمیآرتام چشمام چارتا شد نم دنید
 سلم کرد : سلم آقا 

 ؟؟؟  نی... آرمان خوبآرت 

 _ سلم عسل خانوم ممنونم 

لب  ری ز ی ؟؟؟ سلم دونستیاسم مهسا رو از کجا م نیا آوردمیداشتم شاخ در م گهید
 کردم که اونم با تکون

 ی سلم نکن اهیصد سال س خوامیاصل م شعوری مغرور ب یسر جواب داد اه پسره  دادن
 ششششششش یا

 کرد  ی و آرتام احوال پرس ریبا ام زیاومد باال سر م کامران

و آرتام دست داد   ریبا ام ننمتویبیم نجایخوشحالم که ا ی لیخ نجاستیا ی ک نی+ به به بب
 من گفت  یو به رو

من به بابا   ی نه ول ای؟ و دستشو دراز کرد مردد بودم که دست بدم  ی خوب زهی: سلم دوش
 نگاه  کیقول دادم 
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... امممممم  کمی دیزدم و گفتم : ببخش  یکردم لبخند رینگاه به ام کی دست کامران و  به
 دونستم ینم کمی.... 

 ؟؟؟؟  ی سراغ مطلب اصل می و بر میول کن نکارارویا ستیبگم که آرتام گفت : بهتر ن ی چ

 زد یبلند ی: اوووووووو حتما اونها مهم تره و قهقهه  کامران

با  یمن چجور   ایممنون دار آرتام بودم که منو از دستش نجات داد اوفففففف خدا واقعا
 خودت امیکنار ب نیا

 فقط ...... ی دون یم

بدتر که اصل  ی لیبدتره خ ی لیخ فشیباطن کث ی داشت ول  ی جذاب ی افهیق کامران
 یکس ادیظاهرش به چشم نم 

هر  توننیعرب که م یمرد ها شیپ فرستهیم اضیو ر ی معصوم رو به دب یدخترا که
 بکنن  یسوءاستفاده ا

بکنه من خودم  نکارویگناهن ا ی که ب یی و پست باشه که با کسا فیآدم کث  تونهیم ی لیخ
 میقربان  کی یخانواده 

  ی سع  ی ول کردیدرد م دی... سرم شد  کشنیم ی اون دختر چ  یکه خانواده  دونمیم و
 داشتم تحمل کنم مهسا

چشونه با چشمم دنبالش کردم به  نایخدا باز ا یبلند شد و پاشد رفت ا زیسر م از
 گفت  ی ز یچ کی خدمتکار 

همهمه و  نیا یکه خدمتکار نشون داد رفت اعصابم از صدا ی بعد به سمت قسمت و
 بود  ختهیبهم ر ی شلوغ



 عاشق   کیمعرفت 

69 
 

بودن   دهیکردن مردا که همه اکثرا کت و شلوار پوش ی سالن بودن نگاه  یکه تو  یافراد به
 ک زن ها هم که

اونا چادر  ن یبودم که اصل نگم بهتره که در واقع لباس من و مهسا ب ده یپوش یلباسا کی
 ک ی  شدی حساب م

دستش   یبه ساعت تو ی معلوم بود نگرانه چون ه  ریاز رفتن مهسا گذشته بود ام ربع 
 به  ی و ه  کردینگاه م

  میواقعا نگران شده بود گه ید ومدیهم گذشت ن گهیربع د  کیکه مهسا رفته  ی قسمت
 با ر یخواستم برم که ام

 و ...........  رمی اشاره کرد من م سر

 #مهسا :

رفتار کنم که  یکردم جور  ی سع میکه خارج از شهر بود رفت ی به سمت عمارت ریام نیماش با
 ی شک یجا

نباشه راست راست باشه واقعا  ی نقش چیداشتم ه کردمدوستیکه م یرفتارا ی ول نباشه
 واقعا  مینامزد باش

  ییی فراتر هم نداشت ه ی بود و حت یباز  کیو همش  مینبود ی ول میبش  عاشق
 .................. 

لحظه مات و   کیافتادم واقعا  دمیو د ریکه ام یفکر لحظه ا یتو ی راه و مهمون  یتو
 مبهوت موندم و واقعا 

که با من ست شده بود  شی مشک یشت کت شلوار که دا ی تیجذاب  نهمهیشدم از ا شکه
 که  شیکروات نقره ا
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چشماش   یتو دنمیکت و شلوارش بود واقعا جذابش کرده بود احساس کردم از د مکمل
 بازم  ی برق زد ول

 شد بازم بازم .......  خونسرد

  تونمیکه نم ی لیاز خ شتریب  ی لیبگم کمه خ ی بود که هرچ بایجذاب و ز ی لیخ ریام واقعا
 نهمه یکنم ا فی توص

 رو تیجذاب

  ی لیشده بودم که واقعا خ نشیریکنارش نشسته بود مسخ عطر ش نیماش  یکه تو ی وقت
 خوب بود 

  ی چی اخم برا نیا  دونستمیهمش اخم داشت و من واقعا نم ریام ی طول مهمون یتو
 هستش 

چون  فمیک یقرص سر درد بخورم از تو کیکجاست که برم  لمیوسا دمیخدمتکار پرس از
 کرد یاود م گرنمیم

حس  وی کینگاه  ی نیباال اشاره کرد سنگ یبه طبقه  ارمیدووم ب تونستمیتا آخر شب نم و
 دونستم ینم ی ول  کردمیم

  طیبه مح یی بایجلوه ز شییبود ست کرم و طل  ک یش ی لیاتاق خ کیوارد اتاق شدم  هیک
 یاتاق داده بود ب 

در اومد و بعد   یرو باز کنم صدا فمیدر ک خواستمی رفتم تا م فمیاتاق شدم سمت ک الیخ
 فرد یقدم ها یصدا

کردم  ی مرام بود سع ی فرد روبه روم شکه شدم کاوه ک  دنیبرگشتم و با د دهیروم ترس روبه
 محلش ندم که 
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 برگشتم ع ی شونم نشست سر یرو دستش

 ؟؟؟  نجایا نیدار یکار  دی+ ببخش 

گفت :  دهی بر دهیو برزد  یبلند یبود حالش خوب نبود چشماش سرخ بود قهقهه  معلوم
 ع...عسل ( مهسا )

زد معلوم بود قشنگ که  ی ..... و دوباره قهقهه ا ی فی) .... ح ریساترا ( ام ی..... تو برا
 ست یحالش خوب ن

دستش رو پس  زدیکردم ترسم رو نشون ندم قلبم تند تند م ی ندارع سع یحالت عاد و
 زدم و خونسرد نگاهش

زدم گرچه   یبلند غیج شدی م کمیکمر و پهلوم نشست داشت نزد  یدستش رو کردم
 اون همهمه  یتو دونستمیم

 کردمیلب دعا م  ریز ادیب ی کس  کی دعا کردم فقط  رسهیبلند آهنگ صدام نم یصدا و

 نداشته باش ی+ توو...توروخدا ولم کن باهام کار 

 کرد یم سیو صورتم رو خ ختیریم گونه هام یرو اشکام

 یمال من باش دیتو با یییی لیعسل خ ی فیح ی لی_ خ

اشکام   ل یس بخشمیخودم رو نم فتهیب ی بخدا اگه اتفاق شدیم  شتریداشت ترسم ب  گهید
 و  کیشد نزد  ریسراز

 شد  کترینزد

 فیح ی لیعسل خ ی فی_ ح
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نگاه   کینگاه به در و   کی دهی کرد که در اتاق باشدت باز شد ترس یبلند یدوباره خنده  و
 به کاوه کردم

با خودش  یفکر بد دمیترسیشد م شتریشد اشکام ب انیدر نما یتو ریمردونه ام کلیه
 توجه به  ی بکنه کاوه ب

که  شدیم  کمیسرش داشت نزد  کردیولم نم کردمیتقل م   ی شد و من هرچ کی بهم نزد ریام
 با شدت ازم ریام

 زدیو شروع کرد به زدنش محکم م  نیزم یحرکت پرتش کرد رو   کیکرد با  جداش
 گفت یو م زدشیم

)  ریبا هق هق گفتم : ساترا ( ام فتهیب ی اتفاق دمیترسیم کشمتی به وهلل م کشمتیم
 توروخدا ولش کن 

 بخدا زمیر یخونتو م کشمیرو م ی پست عوض نی_ من ا

 کرد ولش کن  توروجون من ولش کن غلط ری+ ام

سر  رونیبهش کرد رفت ب ر یکه ام ی با نگاه ی ولش کرد کاوه بازم ولکن نبود ول باالخره
 یخوردم رو

بلند شدم   فتادیم ی معلوم نبود چه اتفاق  ومدیم  رترید قهیدق کیکردم اگه  هیو گر نیزم
 بود ستاده یاونجا وا ریام

 هیمعلوم بود عصب ر یتند ام یاز نفسا دی لرز یداشت م دستام

 ) بخدا من ......  ری+ ساترا ( ام

 یبد حیتوض خادینم دمیشن وی همچ دونمی_ م
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لحظه حس کردم  کی کردم  هیآغوشش انداختم و بلند گر یکه خودمو تو شدی چ دونمینم
 ی جا نیامن تر یتو

و دستاش رو دورم قفل کرده   کردینم یچکار یبودم و اون ه ریآغوش ام یمن تو امیدن
 نکه یبود بعد از ا

 اومدم رونیشدم از آغوشش ب آروم

 دست .... دی+ ببخش 

که  ستیپشت مهم ن کیگاه به  هیتک کیداره به  ازیوقتا آدم ن ی _ اشکال نداره گاه
 باهات ایباشه  ی طرف ک 

 ی تفاقبه بعد هر ا نیاز ا یروش حساب کن ی که بتون  نهیداشته باشه مهم ا ی نسبت چه
 واست افتاد بدون من به

 نیشد چون از ا یجار  شتری گاه پشتتم و بعد از اونجا دور شد اشکام ب  هیتک کی عنوان
 االن که عاشقانه 

روبه روم باشه   ایکوهه که اگه دن کیکه پشتم  دونستمیداشتم پشتم بود و م دوسش
 بازم من محکم محکمم 

ندارم چون واقعا دوسش دارم و قلبم بخاطر اون   ریجز ام یپشت وانه ا چیبه ه ازین و
 نگاه  نهیآ یتو تپهیم

قرص  کیبود فقط چشمام سرخ بود  ختهی خداروشکر بهم نر شمیبه خودم آرا کردم
 برداشتم و بدون آب 

 یز یرستا چ دونستمیم نیرفتم پا  فتهیو دوباره اون اتفاق ب ادیب ی تا مبادا کس  خوردم
 ری چون با ام دونهینم
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 دمیترسی کردم از جام تکون نخورم چون واقعا م  ی و سع  ریبود نشستم کنار ام نیسرسنگ
 تا .................. 

 ر ی#ام

تا االن  دیهرکار داشت با شدمیواقعا داشتم نگران م گهیربع بود مهسا رفته بود د کی
 از همون شدی تموم م

کجاست رستا خواست بره که اشاره  دونستمیکه مهسا رفت با چشم دنبالش کردم م اول
 رمیمن م  نیکردم بش 

که  کمی ومدیو حرف م غیج یکه مهسا رفته بود رفتم صدا ی باال و به اتاق یطبقه  به
 دم یگوش دادم فهم

کاوه پرو و پست بود که اصل به  نقدریا ی از چه قراره درو با شدت باز کردم و ول هیقض
 اومدن و وجود 

بودم نه از دست مهسا چون اون  ی نکرد به سمتش هجوم بردم واقعا عصبان ی توجه من
 نداشت  ی اصل گناه 

زدمش و واقعا قصد   خوردیتا م ی عصب ی لیبودم خ ی عصبان ی پست عوض نی دست ا از
 کشتنش رو کردم

 از جون مهسا بگذرم تونستمینم مدیمهسا جون خودشو قسم داد کنار کش  ی وقت  ی ول

کارشو  خواستینداره دوباره م یو حاالت عاد  ستیبود حال کاوه اصل خوب ن معلوم
 ببره اصل بشر  شیپ

کردم بهش که حساب کار دستش اومد   ی بد و عصب ی لینگاه خ کی دمی ند یی پرو  نیا به
 کرد یبلند یو خنده 



 عاشق   کیمعرفت 

75 
 

چون   شمیواقعا ترسناک م  شمیم  ی عصب ی وقت دونمیرفت م رونیتلو تلو خوران از اتاق ب و
 چشمام روشنه و

سر   وارید یمهسا گوشه  کنهیوحشتناک جلوه م  ی لیو خ شهی قرمز م شمیم  ی عصب ی وقت
 خورد و به هق هق

کردن و  هیحق گر گهید گفتمیو از ته دل بود تا بهش م ی نسبت رسم نی کاش ا افتاد
 قطرات رو نیا نختیر

 گوشم زمزمه شد  یمهسا تو یچون حق نداشتم صدا تونستمینم ی ول یندار 

 _ ساترا بخدا من ........ 

  دونمیم وی همچ دونمیگفتم : م نیهم یفکر کنه بد درموردش فکر کردم برا خواستمینم
 یبد حی توض خادینم

لحظه فکر کردم مهسا هم منو   کی لحظه احساس کردم با کار مهسا آرامش گرفتم  کی
 دوست دارع فقط 

 کنهیمهسا فکر م دونستمیبود برام دستامو دورش حلقه کردم م ایلحظه که مثل رو کی
 ی تو نیدورب یبرا

بودم چون  ی از عمق وجودم بود و از ته قلبم راض نکاریا ی کردم ول نکارویو ..... ا اتاق
 رو در  میزندگ

توش    ی که مهربون شیقهوه ا یچشما  یگرفتم با حرف مهسا واقعا تعجب کردم تو آغوش
 ره یخ زدیموج م

  یر یبه خودت سخت بگ نقدریا ستیدلم رو به زبون آوردم : الزم ن  ی و تموم حرفا شدم
 ی....اتفاق خاص
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 کیپشت .... به  کیآغوش به  کیبه  یدار  ازیآروم شدن ن  یوقتا برا ی ....گاه  افتادهین
 گاه ........شده هیتک

  ی ک یگاه برا هیاون تک ایاون آغوش  ستیتو باشه ....... مهم ن ی.......برا هیچند ثان یبرا
 باشه ...... مهم

  ی به بعد هر اتفاق نی از ا ی روش حساب کن ی بتون نکهیو ا یدار  ازیکه تو االن بهش ن نهیا
 واست افتاد بدون 

مهسا از کنارم تکون  زیگاه پشتتم و بعد از اونجا دور شدم سر م هیتک   کیبه عنوان  من
 دونم ینخورد م

 یدست بلند کردم رو ی من به حق دونمیبودم نم مونیپش  شبمیبود واقعا از کار د دهیترس
 تنها خواهرم تنها 

عذاب   ی شدم زدم ول خودم خورد  ی قلب خودم شکست زدم ول  ی خانوادم زدم ول عضو
 تا   شبی وجدانش از د

 کنه یولم نم حاال

به عنوان  ی مهمون یافتادم تو دمید شیلباس و آرا نیکه مهسا رو با ا یلحظه ا ادی
 ش یقهوه ا ینامزدم چشما

به صورتش  ی قشنگ یو جلوه  ی خاص  یی بایکه واقعا ز یقهوه ا یمکمل رستائه قهوه ا که
 داده . پوست 

بگم کمه  شیبا یاز ز ی بلند و فرش واقعا من هرچ یمژه ها شیقلم  ی نی. ب دشیسف
 ی لیخ  ی لیبگم خ ی هرچ 

 دمی که تا حاال د هیدخترا نیبگم جزو قشنگتر  تونمیم قشنگه



 عاشق   کیمعرفت 

77 
 

کامران صدامون کرد  نکهیتا ا تونستم ینم ی کنم ول یاز رستا معذرت خواه  خواستمیم ی ه
 قرار داد  یتا برا

مواد مخدر و  داریما به عنوان خر میکن یز یقرار داد برنامه ر یو دستور العمل ها قاچاق
 آرتام به عنوان

 ات یعمل ن یشده با ستاد وارد ا  یز یباند قاچاق انسان که از قبل برنامه ر کی  یدسته  سر
 کامران  میشد

مختلف و خواهر (   یباند ها یباال که سر دسته  یکرد و قرار شد که بع طبقه  صدامون
 ) و برادر ایمیک

دست مهسا باال رفتم  یدست تو شتریب یآشنا یبرا  میمرام بودن بر ی ( کاوه ) کامران ک 
 همش نقش بود ی ول

 یما رفت باال به طبقه  یو آرتام هم جلو داشتیرستا هم در کنار مهسا قدم بر م همش
 من و مهسا میباال رفت

نشستن کم کم تموم کاناپه  ی دو مبل تک  یکاناپه دونفره و رستا و آرتام هم رو کی یرو
 یها از خلفکارا

اول کاوه اومد مطمئن بودم  انیمرام ب ی که خاندان ک میپر شد و ما منتظر بود  بزرگ
 از ادینم ادشی یز یچ

نبود اومد و درست مقابل مهسا نشست کامران هم   ی چون اصل در حالت خوب دعوامون
 دختر  کی همراه با 

شکه   دمی که د ی نفر سرمو باال بردم و از کس کی سلم  یبه سمت ما اومد با صدا جوون
 من  دنیشدم از د
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چشماش جمع  ی؟ چقدر ناز شده اشک تو کنهی م کاریچ نجایرها ، رها ا ایشد خدا شکه
 تموم دادیشد اگه لو م

کرده بودم رستا رو نگاه کردم  ریگ یبد ی دو راه یتو شدینقش بر آب م هامون نقشه
 شده رهیناباور بهم خ

 ی عن یداشت بغضشو قورت بده  ی سع  ی گلوش نشسته بود و ه  یو بغض تو بود
 چهارساله که رها زندست 

پاشد و با رها  زهی ریبهم م ی االن همچ  دونستیمهسا دست به کار شد م  میدونیما نم و
 دست داد 

 ؟؟ زمیعز  ی خوب ی باش ایمیک دی! فکر کنم با ی( عسل ) : ماشااهلل چه دختر ناز مهسا

 شکه گفت : م... مه......س  رها

 دس  ع یمهسا سر ختیریبهم م  ی داشت همچ یوا

 به کار شد ت 

هستم نامزد ساترا جان رها شکه نگاه کرد بهم و  ی اتیعسل ب زمی: خوشبختم عز مهسا
 عسل نی گفت : همچن

 جون

که رها رو  ی زمان  یچون من تو  میشد تی وارد مامور سیکه به عنوان پل دیکنم فهم فکر
 اداره  یتو دنیدزد

  دونمیم دیهمچنان متعجب فهم  ی کل شیرو کم و ب هیو االن رها قض کردمیکار م سیپل ی
 چقدر االن رستا 
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 یخودمم بعد از چهار سال دور  تونستینم ی ول  رهیداشت رها رو در آغوش بگ دوست
 دوست داشتم باهاش

مبل روبه  ی) رو ایمیرها ( ک شدینم ی بابا ول یبا ته تغار  کمیکنم با خواهر کوچ صحبت
 رستا نشست  یرو

 کامران شروع به صحبت کردن کرد و ..........  و

#part۳۲ 

 رستا نشست و کامران شروع به صحبت کرد  یمبل رو به رو ی) رو ایمی( ک رها

جابه جا   یفردا صبح برا میکنی: محموله رو پس از اعتماد متقابل شما جا به جا م کامران
 کردن و شک 

  کیو اونجا در طول   میریو مبارزه با مواد مخدر به شمال م سیپل یمامور ها نکردن
 محموله رو  ی مهمون 

 وجود نداشته باشه ی شک یکه جا میکنیجا م جابه

  یبه ما نگفته بود یز یرفتن به شمال چ ی+ کامران جان با حرفات کامل موافقم فقط برا
 و ما برنامه هامون 

 م ی هماهنگ نکرد رو

مائه   یاز قانون ها ی ک ی نیتمام برنامه هامو قبل از شروع برنامه بگم ا  نمیبینم لی_ من دل
 ن یما در ح

از قبل  یز یبرنامه ر چیو ه  مید یم رییروش ها و راهکارامون رو تغ شهیهم تی مامور
 ممکنه االن  ستین
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 ستین یز یقابل برنامه ر زیچ  چیه هیترک میشمال فردا بگ میریم میبگ

  ی کاوه هستش ول  ی کارست و باال دست چیکامران ه کردمیداشتم فکر م ی حس خاص  کی
 ز یچ چیمطمئنم ه

 و .......  ستیدست کامران ن ریز

 #رستا 

 دهیترس کمی ساعت بعد برگشتن احساس کردم مهسا  میرفت دنبال مهسا و حدود ن ریام
 یکرده ول  هی و گر

حرف بزنم داشتم از  تونستمیبود که نم ی و انتقام  یو جو اونجا کار  طیمح نقدریا
 یول  مردمیم  یکنجکاو

آخر که کامران   میبه س زدمیعا داشتم م واق گهیبگم کلفه شده بودم د تونستمینم ی چیه
 می صدامون کرد و رفت

 ینفره نشستم صدا کی یکاناپه ها  یرو میبه باال رفت داشتمیدر کنار مهسا قدم برم باال
 کفش پاشنه بلند بود

و پر از ناز و عشوه سرمو باال  یی ته گلو  یدختر چقدر صداش آشنا بود صدا کیسلم  و
 دن یبردم و با د

همون صدا   ی سبز عسل  یروبه روم واقعا مات و مبهوت شدم همون چشا همون چشا فرد
 همون رفتار همون 

کوچولومو  ی که بخام دوباره آبج  کردمیفکرشم نم ی بود فقط بزرگتر حت  شیچهارسال پ رها
 ی دوباره تو نمیبب
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  زمشونی بر تونستمینم ی ول کردم یشمام حس مچ  یزل بزنم جوشش اشک تو چشماش
 بود یچقدر حس بد

  ی ول نمی و آغوششو حس نکردم رو االن جلوم بب دمشیخواهرم که چهار سال ند ی وقت
 نتونم لمسش کنم چقدر 

سخت بود   ی لیکنم خ یبود برام که بغضم رو قورت بدم و نتونم اشکام رو جار  سخت
 سخت ........  ی لیخ

مهسا شروع کرد به صحبت کردن با رها رها هم اشک  نیهم یبگم برا ی چ یه تونستمینم
 چشماش جمع یتو

لحظه چشمامو   کی گفتیبود واقعا برامون سخت بود رها داشت اسم مهسا رو م  شده
 لو بره  ی بستم تا همچ 

من  یکه کوتاه اوند و درست جلو شدیچ دونم یجمع کرد رها نم رویمهسا همچ که
 ینشست و زل زد تو 

 ی ول  قشویعم ینفس ها نی همچن کردمیچشمش حس م یبرق اشکو تو چشمام
 کامران  میزد یدم نم چکدومیه

به رها  یبود که چه جور  نیفقط حواسم به ا گهیم  ی گفت اصل حواسم نبود چ حاتوی توض
 رو لو  هیبگم قض

 یتو یکه کامران زد پوزخند ی فشارم افتاده با حرف  کردمیو اسمامونو نگه احساس م نده
 هه ! فکر  دلم زدم

 نقدری نه تا ا ی پسته ول ی لیخ دونستمیانسان باشه م ی قاچاقچ ری دوست ام کردمینم
 تکون دادم که یبراش سر 



 عاشق   کیمعرفت 

82 
 

اونور بعد  نوریبه ا کنهیگناهو قاچاق م ی ب ینکرد وقاحت تا چه حد دخترا  ی توجه 
 کنهیاحساس افتخارم م

 صورتم احساس کردم و ...........   یکه کامران زد هجوم خونو تو ی حرف با

 صورتم احساس کردم  یکه کامران زد هجوم خونو تو ی حرف با

 ؟؟؟؟  یجان تو با آرمان خان نامزد ای_ ست

 رینقشم به ام یمونده که بخوام با اون نامزد باشم اه االن وقتش بود برم تو نیهم
 کردم درسته باهاش ی نگاه

بهم زد و با سرش اشاره کرد روبه  یلبخند دادیبهم م  ی خاص  ی بازم دلگرم ی م ولبود قهر
 کامران گفتم : نه 

 زدم ی حیجان من هنوز ازدواج نکردم و بعد لبخند مل کامران

 بایز  یبانو ییییی _ اااااوووههههه چه عال

که جاش نبود  فیح ی محکم بهش بزنم ول ی لیس کیدوست داشتم برم  گهید  ی عنی
 رو زد و ما گهید یحرفا

باهامون چون واقعا دلتنگش  ادیدوست داشتم رها هم ب ی لیموقع رفتن خ  میرفت نیپا
 یاگه حرف ی بودم ول

رو  ی لخظه خوشحال  کیکه کامران زد واقعا  ی با حرف ی ممکن بود شک کنن ول  زدمیم
 تک تک رگ  یتو

 بدنم حس کردم یها

 برو خوش باش ی ا نباشتنه نجایتوهم برو ا ایمی_ ک
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بهش  ۰آروم  ی لیمن خ شی رها نشست پ نی) همراه من و مهسا اومد پا  ایمی( ک رها
 گفتم : رها اصل مارو

 صدا نکن حواست باشه ی اسم اصل به

 حواسم هست دلم ی چشمام زل زد : باشه آبج یاشک تو با

خنده  ریزد ز ع ی شد با ابرو به رها اشاره کردم که زود گرفت سر دایسر و کله کامران پ کهوی
 : دلم درد

اخلقش مثل خودم  قایکردم دق یچشمک زد بهم خنده ا  کیو  ی با نمک ی لیخ ایست گرفت
 بود فقط من مغرورم

تشنم شده بود   ی لیکه دخترش زندست خ دیدی کاش مامانم بود تا م ستیاون ن ی ول
 چشم چرخوندم تا آشپزخونه

کردم بغل اتاقا بود به مهسا گفتم و رفتم اونجا آخر راهرو بود رفتم  داشیکنم پ دایپ رو
 سمت آشپزخونه که 

 دمیپچ پچ شن یصدا

که  ی همون اتفاق قایتعجب کردم امشب دق دمیکه شن یی کردم و از حرفا زی ت  گوشامو
 رفتم  فتهیم فتهیب دینبا

در اتاق بود که هم باعث جلب توجه نشم هم حرفارو واضح  یکه روبه رو نهیآ یجلو
 کاوه  یبشنوم صدا

به  یز یریخواب آور رو م  یها قرص ها ی دنیتمام نوش یتو دی: منوچهر امشب با ومدیم
 اکرمم بگو بخدا 
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کنن حواست   هیآسمون به حالت گر یکه مرغا کنمیم یکار  دیدست از پا خطا کرد بفهمم
 به دخترت باشه 

 گم یم ی که چ  ی فهم یم  شهیباه شما اون تباه مبا اشت که

 یتوروخدا با دخترم کار  دیبود گفت : بله اقا مطمئن باش ی ک  دونمیمقابلش که نم شخص
 دینداشته باش

 برو کارت رو انجام بده بدو منوچهر  االی به خودت داره  ی : بستگ  کاوه

 رونیاومد ب مشغول کردم کاوه نهیخودمو با آ  ع ی در اتاق اومد سر ی رهیدستگ یصدا
 از نقدریچرا ا دونمینم

چشماش مثل گرگ  کردیرو بهم منتقل م ی ترس خاص کی اصل چشماش  دمیترسیم نیا
 وحشتناک بود 

 ؟؟؟؟  نجا یا ی داشت ی_ کار 

دهنم  ی بخشم قلب اومده بود تو ی خودمو نم  چوقتیلو بره ه ی خدا اگه همچ  یواا
 کردم خونسرد باشم ی سع

 + نه اومده بودم آب بخورم

 دادم ی خدا سوت یزد واا ی؟ فکر نکنم بشه هه ! و پوزخند نهیآ ی_ آب خوردن جلو

 حاال ؟؟؟؟  دیمتوجه شد دیفرما شد فی شما تشر  گشتمی+ نه اب خورده بودم داشتم برم

 ی نیبیباشه و فکر من غلط باشه و گرنه بد م نی_ خداکنه که هم

 مرام  ی ک یآقا دیکنافکارتونو درست  دیکن ی + سع
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گرگ  کی یبره بودم که جلو  کی مثل  کردمیقش م رفتیم شیپ گهید  کمیبودم  مطمئن
 واقعا  ستادهیوا

  یرفتم تو  قهیواقعا ترسناک بود بعد از ده دق ی ول دمیترسیازش م نقدریچرا ا دونستمینم
 سالن عمارت و سر 

 پخش شد و زوج ها به وسط رفته بودن  ی میآهنگ مل زیم

 جلوم دراز شد سرمو به باال بردم آرتام بود  ی کردم تماشا گر باشم که دست ی سع

 ؟؟؟؟؟؟  زهیدوش دیدی_ افتخار م

#part۳2 

 رو داده باشم بهتون  یاجازه ا نیهمچ کنمیزدم و گفتم : فکر نم یپوزخند

دادم بهتون چون   شنهادویپ نیکه ا دیافتخارم بکن دیزد و گفت : االن با ی متقابل پوزخند
 شنهاد یپ ی به هرکس

  کردمی؟؟؟؟؟؟ هه ! فکرش م دیبکن نکارویا دیندار ادی ای دینکنه دل و جراتشو ندار دمینم
 عرضه نداشته 

 یباش

 چشمام زل زد یبعد با غرور تو و

دستم فشار   یکرد ناخونامو تو نی االن به من توه نی ا اوردمیواقعا داشتم جوش م گهید
 تم یتا بلکه عصبان دادمیم

تموم پاشدم   یبا خونسرد کنمیتو هم که شده قبول م ی رو کم کن یبشه اگه شده برا  کم
 یباالخره من هرک 
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 ن یآرتام فرز یآقا زنمیم نتیمن رستا رادمهر زم ستمین

 آقا آرمان ارهیکم م ی ک مینیبب می+ بر

گفت نصف  شدیم بایرقص تقر  ستیوسط پ م یگفتم کنار هم رفت یبا مسخرگ  آرمانشو
 سالن وسط بودن آهنگ

شونه هاش قرار گرفت   یمن رو یآرتام دور کمرم و دستا یدستا شدیپخش م  ی ترک  تیال
 یهردو با نگاه 

 م ی کردیرو نگاه م گهیهمد ی طوفان 

 یبعد ادعاو فروش انسان ؟؟؟ هه !   دیخر ی پست باش نقدریا کردمیگفتم : فکر نم بهش
 یکنیخوب بودنم م

 جالبه

 دندوناش  ریقرمز شده بود از ز صورتش

 خانم سروان  یاحترام بزار  ستی: بهتره به ر گفت

 ؟؟؟؟؟   سی؟؟؟؟ ر  ی + چ

  تونیآگاه  یاداره  دیهستم سرگرد جد نی_ محض اطلعتون خانم رادمهر سرگرد آرتام فرز
 شنهادمم یپ لیدل

 بزارمتون  انیبود که در جر نیا بهتون

 نهیکه سرهنگ گفت ا تینفر چهارم مامور ی عنیلحظه مات و مبهوت شدم  کی واقعا
 ن ی ؟؟؟؟؟ آرتام فرز



 عاشق   کیمعرفت 

87 
 

؟؟؟؟؟ واقعا  نهیا ی عنی کنهیهارو قبول م تیمامور یی کشور که هوا کیدرجه  سرگرد
 تعجب کرده بودم 

گوش به حرفش  دیاالن با فکر کنه که خواستمینم ی باشه ول ی آدم  نی همچ کردمینم فکر
 باشم بهش

 دمیافتخار نم ی باشه من رستا رادمهر به هر کس ادت ی  ی ول  ی که هست ی : هست گفتم
 جناب سرگرد االنم فقط 

 اومدم  ی جناب عال ی رو کم کن یبرا

 بود پس ؟؟؟؟؟؟  ی ؟؟؟؟؟؟ حسان چ یدیافتخار نم ی به هرکس  ی + مطمئن 

بود   ی حسان هرکس چرخهیداره دور سرم م  ایاحساس کردم تموم دن ستادیاز کار ا قلبم
 ن ی ؟؟؟؟ به عشقم توه

 چشماش زل زدم ی؟؟؟؟؟ با نفرت تو کرد

 نگفتم ی چیه نی گفت  ی هرچ  نی+ نگاه کن

 به عش......  یحق ندار  ی ول

احمق عاشقش  یتو  ی ول خواستی_ عشقت ؟؟؟؟؟؟؟ اون فقط تورو بخاطر هوس م
 ؟؟؟؟ د  تموم کن  یشد

 زنه یمسخررو هه از عشقم حرف م  یباز  نیا

 یدیفقط بدون بد تقاص م  ستیشما مهم ن ی  ختهیمن افکار فره ی + جناب سرگرد برا
 بد
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که   یی جا  قایدق میصحبت کرد یی برام مهم نبود خوب جا ی چیبودم که ه ی عصبان نقدریا
 آهنگ کر  یصدا

گذشتم  کباری  رمیگیازش بدم م رمیگیانتقام م دیشنیمارو نم یصدا چکسیبود و ه کننده
 دوبار گذشتم سه بار

مسموم کردن  هیاصل حواسم نبود قض زیبد رفتم سر م ی لیخ نهیبیبد م نباریا ی ول  گذشتم
 هارو بگم  ی دنینوش

 فته یاون خود ش به

 ها شد و  ی دنیپخش کردن نوش وقت

 ی نیس یهارو تو  ی دنیها شد خدمتکارا انواع و اقسام نوش ی دنیپخش کردن نوش وقت
 مخصوص گذاشته یها

توروخدا  ییی بردارع واا خواستیم ری ما اومدن ام  زیبه سمت م کردنیو پخش م بودن
 برندار آروم لب زدم

 : برندار . 

 خدا دستش رفت سمت جام شربت ابروهامو باال دادم دوباره گفتم : نه برندار یا دینفهم

رو روبه روم گرفتن  ی نیبرداشت جامو مهسا و آرتام هم برداشتن س دیبابا باز نفهم یا
 یگفتم : ممنونم مرس 

چند   زیم ریبرنداشتم مهسا خواست بخورع که از ز ی اصرار کرد ول  گهیچندبار د خورمینم
 زدم بار به پاش 

فاصله گرفتم   ی کنم از سر جام پاشدم دوقدم از صندل یکار  کی دیخدا با ینشد ا متوجه
 وانمود  یکجور ی



 عاشق   کیمعرفت 

89 
 

که مبادا بخوره اصل  دمیپا  ی و م  ری چشم ام ر ی از ز رهیم جیکه حالم بده و سرم گ کردم
 حواسش نبود به من 

 رهیروخدا بگتو ایو قلبم رو گرفتم خدا نیزم یبه کار شدم و خودمو پرت کردم رو دست
 ی نقشم صدا

 گفت و به سمتم اومد  یبلند یییی و ه دیمهسا شن نویبا زم برخوردم

چون چشمامو بسته بودم   نمیواکنشاشونو بب تونستمیحالش بده نم ایست  ای: ساترا ب مهسا
 احساس کردم همه 

نفر قرار گرفت و  کی یپا یشده بود سرم رو  ادیهمهمه ز یجمع شدن چون صدا دورم
 ی بعد صدا کردنا

 ره یپس اون شخص ام ریام

 جان ؟ چشماتو باز کن  ای؟ ست ای_ ست

 : ساترا قلبش  مهسا

 قلبش کجاست ؟؟؟  یقرصا ی دونی_ م

 : مگه قلبش مشکل داره ؟؟؟  کامران

 بوده ی _ بله از بچگ

 شده  ینجور یا تی مامور  یبگه تو خواستینم میدیفهم

تپش  ای قلبش مشکل داره  ی عن یقلبم مشکل داره :  دونهیماون ن یرها اومد واا  یصدا
 قلبه فقط ؟

 کنهی کار م یقلبش با باطر  زمی: نه عز مهسا
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خداااااااا اومدم  یلو بره ا ی و همچ  هیگر ریبزنه ز دمیترسیچرا گفت بهش آخه م یوااا
 درست  ویز یچ کی

بفهمم که  تونستم یکنده شدم م نیزم یخراب شد احساس کردم از رو  گهید  زیچ کی کنم
 رع یطرف مقابل ام

کامران و آرتام  یتخت صدا یاحساس کردم منو گذاشت رو  شناختمیعطرشو م  یبو چون
 و مهسا و رها 

 ومد یم

 ▪؟؟؟  ایجان چشماتو باز کن ست ایست

 خودمو گرفتم که انگار واقعا حالم بد بوده  یکجور یاروم باز کردم  چشمامو

 ▪؟؟؟  ا یخوبه ؟؟ ست حالت

نخوردن  خوردنیم  دیکه نبا یی تکون دادم فکر کنم موفق شدم چون اونا  سرمو
 گذشت  ریاوففففففف بخ

 ▪که ؟  یحالت بد شد خوب بود کدفعهیگذشت اخه چرا  ریبخ خداروشکر

 نگرانتون کردم دیببخش  کنهیار نمک گهیاحساس کردم قلبم د کهویساترا  دونمی+ نم

 نیا یچرا تو  ایچشماش جمع شده بود خدا یهمجا فقط به رها نگاه کردم اشک تو  از
 دا یرها رو پ تیموقع

تمام دردام  نیمحتاج بودم محتاج اون چشماش محتاج قلب مهربونش که تسک می کرد
 ی لیبود محتاج بودم خ

 محتاج 
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بهش نکردم  یی اعتنا کردینگام م ی برزخ ی با نگاهکاوه  نی پا میرفت ی ربع همگ  کیاز  بعد
 ............. 

مهسا اومد برگشتم سمتش که چشمام با  یییییی ه  یکه صدا میمشغول بود ی : همگ ریام
 رستا برخورد کرد 

گرفتن احساس رها رو االن من   ی داشتن ازم م امویانگار دن کنمیم کاریاصل چ دینفهم
 کردمیفقط درک م

دوتا شوک   فتهیقلبش از کار ب دمیترس ی نگران بودم م ی لیخ گع ید چکسیمن نه ه فقط
 ی لیدو روز خ یتو

 نی زم یاز رو شهی تر م فیضع هیبه ثان هیرستا که قلبش ثان یبد اونم برا ی لیخ بده
 بلندش کردم با کامران

همهمه همجارو گرفته بود   مید و اون اتفاق افتاد رفتکه مهسا توش بو  ی طرف اتاق به
 ندادم رستا رو ی ت یاهم

کار منم واقعا  نیبخشم خودمو مسبب ا ی نم فتهیبراش ب ی تخت گذاشتم اگه اتفاق  یرو
 خواست رستا  ی دلم نم

چشماش رو   نکهیسرش چند بار صداش کردم تا ا یباشه باال تی مامور  نیا یادامه  یتو
 دلم  یباز کرد تو

 کیفکر کنم فقط  دمیازش علت رو پرس افتادین  ی خداروشکر کردم که اتفاق مهم چندبار
 شوک بوده که رفع 

دوباره   فتهین ی همش مواظب رستا بودم تا براش اتفاق  میرفت نیربع به پا کیبعد  شده
 خداروشکر حالش 
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 یو تو میج نفرمون شام نخوردبود موقع صرف شام شد واقعا اشتها نداشتم پن بهتر
 زیباغ که م  یمحوطه 

راحت چون  ی لیخ میصحبت کن میتونستیم نجا یا میشده بود نشست دهیچ ی صندل و
 نبود آروم صحبت  چکسیه

 ؟؟؟؟  یبه رستا گفتم : بهتر  می کردیم

 + از اولم خوب بودم ؟؟؟ 

 ؟؟؟  ی چ  ی عنی_ 

 بود  ی + همش الک 

 ؟  ی گ یم ی چ  ی فهمی_ م

بهتون   ی مسموم بود هرچ  دی که برداشته بود  یی نشنوه گفت : شربتا  یکه کس  یطور  آروم
 دی دیاشاره کردم نفهم

 اونارو  دیحواستونو پرت کنم که نخور یشدم اونطور  محبور

 اونارو می خوردیم هیما هم مثل بق کردینم  یتعجب کرده بودم واقعا اگه کار  واقعا

 د یکرد ی د یکار مف کی: چه عجب باالخره  آرتام

 ؟ دیکنی من با شما صحبت کردم ؟؟ که اظهار نظر م دی: ببخش  تارس

آرتام و  نقدریچرا ا دونمیمن نم زمونیبده کاوه اومد و سر م تونستینداد چون نم ی جواب
 رستا باهم لج بودن 

 دونستم ینم لشویدل واقعا
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هر پنج نفرمون با   نیایلطفا همراه من ب میمحلو ترک کن نیا دی: ساترا خان با کاوه
 م یتعجب نگاهش کرد 

  خواستی واقعا دلم م ی عنیبه مهسا نگاه کرد و بعد رفت  فینگاه کث  کینکرد با  ی توجه 
 هرچارتا استخون 

آب  ی به هوا فتهیرو ناموس مردم ن شیدهنش خورد کنم تا نگاه عوض یتو  دستمو
 خوردن رفتم تا 

گوشم رو    یتو کروفونین کردم و مرو روش Gps میترک کن  دیمحلو با نی بدم کع ا گزارش
 فعال کردم و 

 رفتم و نیمحکم به سمت ماش ی کامل رو دادم و بعد با قدم ها گزارش

  کیتا  نکهیفکر کنم بخاطر ا می رفتیم گهید یی و به جا می کردیاون محلو ترک م دی: با رستا
 گه یساعت د

بودن واکنش نشون بده حس  ختهیشربت ها ر یکه تو یی زا تیو مواد مسموم  قرصا
 غداها هم  کردمیم

هامو از خدمتکار گرفتم خواستم سوار   لهیلب به غذا نزدم وس نیهم  یدار بود برا مشکل
 بشم  ریام نیماش

از دست  ی لیرو بگه خ یی زای چ کیبهت  دیآرتام با نیماش یآروم گفت : برو تو  ریام که
 ناراحت شدم ریام

 ی باهاش حرف نکهیبدون ا فرستهیم  نیماش کی یمنو تنها با اون کوه غرور تو ی چ  ی عنی
 ن ی بزنم به سمت ماش
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جلو  ایبهم کرد و گفت : ب ی نگاه  ی چشم ریرفتم درو عقبو باز کردم و نشستم ز  آرتام
 ستم یرانندت که ن نیبش 

 بهش نکردم  یی اعتنا

 ن یجلو بش   اینکن ب می_ عصبان

بار سوم خوب  یگفتم دوبار گفتم برا کباری نیجلو بش  ایب گمیبهش ندادم : د  م ی محل بازم
 گوشات فرو  یتو

 نیجلو بش  ایب  فتیبا من در ن کن

گوشم   یتو  موی زد و راه افتاد هنضفر یرفتم جلو نشستم پوزخند دمیواقعا ازش ترس گهید
 گذاشتم طبق عادت

کردم و بازم چشمام اون دوتا  ی آهنگو پل شدیکه واسم مرور م یی و خاطره ها میشگیهم
 رو  ی چشم سبز . آب

 کرد  مرور

 دمت یچیباغ تورو م ن ی از ا یگل بود اگه

 دمت ید یآسمون م یتو یبود دیخورش اگه

 به سقفمون یدیتابیروز م هی ینور بود اگه

 به آسمون زدمیمن چنگ م یستاره بود تو

 گشتم یتو م ی چند وقت پ  ستیامشب که ن فقط

 گشتم یتو م ی توو برزخ پ  یروح بود اگه

 یست ین ی تورو ماه  رمیبگ ایاز در امیم
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 یست ین ی که عشق اشتباه ی تو عشق  اگه

 کنم یغوغا م یروز  هیاالن خستم  نینب

 نمونده که برات وا نکنم یمن در  ی دون یم

 نکنم  دایمن تورو پ خوانیشهر م هی

 کنم یغوغا م یروز  هیاالن خستم  نینب

 نمونده که برات وا نکنم یمن در  ی دون یم

 نکنم  دایمن تورو پ خوانیشهر م هی

 پشتم دراد ستین ی شک ی ه ی ست یکه ن تو

 دستشو مشت کرد برام ایتو دن ی ب

 ره ینفس گ یجور   نیهم ی زندگ  خود

 گهینباش د ینجور یجون من تو ا ایب

 کنم یغوغا م یروز  هیاالن خستم  نینب

 نمونده که برات وا نکنم یمن در  ی دون یم

 نکنم  دایمن تورو پ خوانیشهر م هی

 کنم یغوغا م یروز  هیاالن خستم  نینب

 نمونده که برات وا نکنم یمن در  ی دون یم

 نکنم  دایمن تورو پ خوانیشهر م هی
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 میمادرم تنها مرحم و همدم زندگ میزندگ یازم پدرم پشتوانه  ی خانوادمو گرفت  ایخدا
 چهار  یخواهرمو برا

  ی ول  ی رو ازم گرفت کردمیم یکه سه سال شب و روزمو باهاش سپر  ی کس  ی ازم گرفت  سال
 دیبازم بهت ام

که   تونمی کشم نم ی نم گهید تونم یکمکم کن نم ای ریجونمو بگ ایخستم  ی لیخ ایخدا دارم
 بهم ادیب ی ک یهر روز 

واده  که عاشقش بودم بهم بگه چون خان  ی کی خواد  ی هوس م  یحسان تورو برا  بگه
 خوامت  ی نم یندار 

بودم و چقدر من   شتیپول پ یخوامت برا ی سر مزار پدر و مادرم بهم گفت نم درست
 سنگ یاونروز رو 

دلتنگشون   دیامشب شد ایخدا ی گذشت ..... ول  ی کردم ول هیسرد پدر و مادرم گر قبر
 که رها رو ی شدم وقت

 یسرم رو رو زدنیکه همه لبخند م نمیدلم خواست االن مامان و بابامم رو هم بب دمید
 ن ی سرد ماش شهیش

  شنیانداختم لوک ی نگاه کردیم یی خودنما نیصفحه ماش  یکه رو  شنیبه لوک گذاشتم
 کمی چالوس بود  یبرا

کردم و احساس  ی بپرسم دوباره آهنگو پل ی خواستم از آرتام سوال ی نم  ی کردم ول  تعجب
 کردم اشکام گونه 

نکردم چون واقعا  شدیآرتان خورد م یبه غرورم که جلو ی اصل توجه کنهیم سیخ هامو
 پر بود ی لیقلبم خ 
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آرتام  یکه برا ی و جملت  ختمیر یصدا اشک م ی کنم ب هیواقعا دوست داشتم االن فقط گر  و
 نوشته بودمو 

 کردم یم مرور

 !  رمیمیهر بار که م رمی میم رمُ یمیم رمُ یمیم

 که   دهمیخود قول م به

 دمت ید یگر ید بار

 نکنم انیُط را با انگشت نما گرید

 و خسته  ک یهربار که برق چشمانت قلب تار ی ول

 کند یم داریب مرا

 نم یبیجز عاشق شدن در خود نم یکار 

 من  یمایخوش س یا

ُط را  یها شهیمن بده ،من ر"دستت را ب من بده، حرفت را به من بگو قلبت را به 
 ام با لبانت افتهیدر

 من آشناست"  یبرا تی همه لب ها سخن گفتع ام و دست ها یبرا

 خود را دارد یات هنوز گرما  ی خال یجا شومیم داریب

 ، یخود دار  اریتمام شب و روزم را در اخت ُط 

 !...شوم یزنده م دنتید یاز عشق دوبارع برا یار یصبرانه با د ی من ب  و
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براش   دمی دیحسانو م ی وقت شهی که هم ی ذهنم مرور کردم متن  یمتنو حدود ده بار تو کی
 کردمیزمزمه م

 به حرف اومد و ............  آرتام

 #مهسا :

 کمی یبر  دیبهش گفت با ریام  ی احساس کردم وقت  کردمیفکر م میشد ری ام نیماش سوار
 صورتش درهم شد 

 ختیبهم ر کمیاعصابم  ومدین ی ول  ادیم کردمیم و رفت فکر  اوردیخودش ن یبه رو ی ول
 خودم  یبه رو ی ول

رو  نمونیسکوت ب می ریکجا م دونستم یکلم گذاشته بود نم ی آهنگ ب شهیطبق هم اوردمین
 شکستمو گفتم : اقا

 که مشخص کردن کجاست ؟؟؟  ی؟؟؟ مقصد میریکجا م ریام

 _ چالوس 

 ؟؟؟؟  ستی+ چالوس!!؟؟؟ خطرناک ن

 فته ی نم ی _ نه با مرکز هماهنگ کردم اتفاق

گذاشتم سرد سرد بود سرماش به تمام وجودم  شهیش یتکون دادم و سرمو رو  یسر 
 دمیآبان با ۳۲منتقل شد 

خدا امروز   یباغ وااا یمحوطه  یلباس رفتم تو ن یبا ا یسرد باشه من موندم چجور  هوا
 و هشتمه  ستیب

 ؟؟؟؟ بگم ؟ نگم ؟ ادشهی ریام ی عنیروز مونده به تولد رستا  دو
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 ؟؟؟؟؟  ری_ آقا ام

 + بله ؟؟

 _ پس فردا ...

 بره تولدشو ؟ ادمی  شهیبود مگه م ادمیتولد رستاست   دونمی+ م

 ؟؟؟؟   نیندار ی_ برنامه ا

 ت یبعد مامور  میبزار دیبا میریجشن بگ میتونی نم میتی+ تو مامور

 گه یروز د کیروز خودش گرفته بشه نه  یکه تو نهیتولد ا یتمام مزه  ی _ ول

 ؟؟؟؟؟   نیدار ی+ شما نظر 

 کیچالوس  یتو میایمگه قرار نبود رستا کامرانو عاشق خودش کنه ؟ ما ب گمی_ من م
 بچه  میاجاره کن لیو

کار بلدم که   میتی مامور یما تو دوننیرها هم که هست همشونم که م میدعوت کن هارو
 هستن کامران هم ...

وار تکون داد :   دیو انگشتشو تهد  دیداد کش  یبلند بایتقر یترمز و با صدا یزد رو محکم
 گمیم کباری نیبب

 ی راجبش حرف بزن یو بخوا یار یمن ب یرو جلو ی گوشات فرو کن اسم اون عوض تو
 دهنت  یدندوناتو تو

 ؟؟؟؟؟؟  ید یفهم کنمیم خورد

  ی لیخ شد ی م ی عصب ی واقعا وقت ختیریگونه هام م یادم اشکام روسر تکون د دهیترس
 گه ید شدی ترسناک م
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که جونمم  فیکه عاشقش شدم ح فیکه دوسش دارم ح فینزدم ح ی تا کام حرف الم
 که از فیح دمیبراش م

از   شتریستاره ها ب  می جاده بود یبه آسمون نگاه کردم چون تو شهیپاک نم المیخ یایدن
 شدنی م دهید  شهیهم

جرمم عشقه عشق  ی ....... من محکومم اره محکومم ول  اااای: خدا دمیدلم داد کش  یتو
 چوقت یکه ه یکلمه ا

  رشیحاال درگ ی ول کردمیمسخرش م زدی دربارش حرف م  ی نداشتم و هرک یاعتقاد بهش
 یکس  ریشدم درگ

کارم دست توئه خودت   یجزا  ی من محکومم ول  ایخدا ستمیخواهرش ن یجا ی حت که
 که بد عاشقشم  ی دون یم

 سوختیبد م ی لیکرده بودم که چشمام خ هیصدا گر ی ب نقدریبد خودت کمکم کن ا ی لیخ
 بد کاش بشه ی لیخ

 نینباشم چون از ا ریام کی نزد  شتریتموم بشه و من ب ی لعنت  تیمامور   نیشه ا تموم
 شتر یفقط من ب ی ک ینزد

 فقط من  شمیم  وابسته

شدم به   ی عصب ی لیلحظه خ کیخانم ببخش  : مهسا دیچیگوشام پ یتو ریبم ام یصدا
 ریدل نگ

ندادم چونمو گرفت و  ی ت ی گفتم ؟؟؟؟ اهم ی چ یدیندادم دوباره گفت : شن جوابشو
 برگردوند واقعا از کارش

 ؟ یکرده بودم _ مهسا قهر  تعجب
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 مگه بچم ؟ ستمی+ نه قهر ن

 ؟؟؟  ی ستی_ ن

خورده بود االن اسم منو صدا زد بهم  یی سرش به جا ریام ایمن خواب بودم  ایکنم  فکر
 گفت بچه واقعا شاخ

 آورده بودم  در

 من بچم ؟؟؟  ری+ آقا ام

 بکنم ؟  ی خواهش  کیازت  شهی_ م

 + اوهوم 

 واسم  یی رستا ی؟؟؟ باالخره تو هم جا یار یپسوند آقا رو ن ی صدا کن ریمنو ام شهی_ م

باشم واست  رستا یجا خوامیتو چشمام جمع شد دوست داشتم بگم من نم اشک
 یخواهرت باشم لعنت خوامینم

 خوامینم

دستشو برد سمت ضبط و آهنگو عوض کرد  کنمیم   ی + سر تکون دادم و گفتم : باشه سع
 آهنگ نسبتا  کیو 

با  گفتیم  ریحسمو نسبت به ام قایگذاشت که فقط و فقط حال من بود نه فراتر دق شاد
 که  ی دقت به آهنگ

از  یی تا جملتشو به خاطر بسپارم و بشه نجوا کردمیگوش ندادع بودم گوش م  تاحاال
 ندهمیآ یخاطرات برا
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  ریآهنگ و رفتار ام نیبا فکر کردن به هم کردیبهت منتقل م ویآهنگ حس قشنگ واقعا
 شد و نیچشمام سنگ

 خواب رفتم  به

اتش برام مرور  بازم خاطر لیو دنیشدم و با د ادهیکه مقصدمون بود پ یی لیبه و میدیرس
 ییلیشد همون و

نه من قول  ی ول  زهیبود اشکام بر کیبود بازم نزد لیهمون و میکه با حسان اومد بود
 دادم بازم خاطراتش 

  یعاشقانش خاطراتش همش همش مرور شد کامران گفته بود تو یمرور شد حرفا  برام
 اتاقا برامون لباس

ن رنگ بود همون ست احساس همو می شدم که با حسان اومده بود ی وارد اتاق  هست
 وارد اتاق ی کردم وقت 

با  ی مشک  ی بارون  کیکمد  یهمش توهم بود همش از تو ی عطر حسان بود ول شدم
 یشلوار و شال مشک

از چالوس متنفر بودم چالوس   رونیزدم ب لیبرواشتم و از و مویو هنضفر میگوش دمیپوش
 بود  یهمون شهر 

خاطراتو واسم رقم زده  نیبود که بدتر یپدر و مادرمو از دست داده بودم همون شهر  که
 بود همون بود 

افتاد  ی ک اون اتفاقا نم میومدیکار پدرم که کاش نم یچالوس برا میسال اومد  کی یبرا
 ن یا یتو تونستمینم
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 نجایا ربع از کی رفتمیبه سمت مزار پدر و مادرم م تونستمیبپوشم نم ی باشمو رنگ شهر
 فاصله داشت 

بود که   یی آهنگ لمس شد و بازم اشکا کی یگذاشتم دستم ناخوداگاه رو  مویهنضفر
 آهنگو گوش  نی هروقت ا

 شد یآهنگ م  نیا هیسهم دادمیم

 و گرم یم یو صم ی بودم خاک رهیهمون جز من

 بستر نرم هیموجا قامتم  یعشق باز  واسه

 دم…یآهنگ گوش م نیدارم به ا شدینم باورم

 آهنگو گوش ندادم…  نیسال که ا چهار

 گوش ندادم… خوندوی رو که بابا م یی سال  که آهنگ ها چهار

 فرار کرد تا غمم فراموش شه…. ازشون

 بابا تو گوشم اومد…واضح…  یصدا

 .)خونم…یآهنگو به عشق رستام م نی( ا

 موجا   سیچشم خ شیدردونه بودم پ زی عز هی

 ا یانگشتر در یسبز خالص رو نینگ هی

 بهم امان ندادن… کاماش

 شدن…. ختهیزودتر ر یگذاشتن برا  مسابقه

 . ره…یبود خودمو کنترل کردم که هق هقم نگ یهر زور  به
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 بابا؟…..) ی کن یم می.همراهم…یقسمتو با هم بخون نیا یی (رستا بابا

 یقلبم پا گذاشت یتو یدیروز تو رس  کی که  تا

 یرو تو وجودم جا گذاشت ی عاشق  یها غصه

 و رو شد ریرگباره نگاهت دلم انگار ز ریز

 داشتن عشقت همه جونم آرزو شد یبرا

 نیا شهی آهنگم مثه خودت…قول بده هم نی..من عاشق اگه…ی( _ رستا جان بخون د
 آهنگو گوش 

 بابا؟…..) …باشهیبد

 بابا تو گوشم بود….باهاش زمزمه کردم…. یصدا

 نهیتو س دیفسم برانگار ن یدینفس کش  تا

 نهیهم  ی گفتن حس عاشق  ایو باد و در ابر

 قلبم یبود تو یآهنگ خنجر  نی ا ینتونستم….. تک تک کلمه ها گهید

 تحمل کنم….. نتونستم

 . زد…یآهنگ به روحم خنجر م ن یا یبه کلمه  کلمه

 خواستم بشنوم… ی نم نه

 بشنوم…. خوامینم ای..خدا

 دم… یکش  نیپا یکم مویبارون ی قهیباال آوردم و   دستمو

 دم… یبلع ی ذره ذره هوارو م انگار
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 چشمام تار بود….  یجلو زیچ همه

 یبهونه پا گذاشت ی تو سرنوشتم ب  یاومد

 یاومد از من و دلم گذشت  ی قی تا قا اما

 فردا ی روشن یعشقت سو قیبا قا ی رفت

 ا یچشم به راهت لبه در میو دل اما نشست  من

 یهست نه درخت ی رو خاک وجودم نه گل گهید

 یگذره اما به سخت  ی تو بودن م ی ب  یها لحظه

 ره ی م ی گوشه م نیداره ا بمیتنها و غر دل

 ره ی گ ی وقت مردن باز سراغتو م  ی حت  ی ول

 شه خونم ی م ایقعر در گهی که د  یرسه روز  ی م

 مونم  یم  یگوشه ا هیعشقت باز  یایتو در اما

رو فراموش کرده بودم چقدر من بدم چقدر که   می زندگ ینایتر  زیچقدر بد بودم که عز من
 فراموش  مویبابا

 بودم چقدر بد بودم کرده

داره…صداش به خودم   یی رستام چه صدا نیبب ری ن…امیبش  ا ی..ب…یی (  رستا بابا
 رفته…..رستا…..)

چمنا پرت   یهق هقام صدا دار شده بودم خودمو رو دمیدو ابونیکنار خ یطرف چمنا به
 کردم 
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 هام بلند شد….  ناله

 وار گفتم:  زمزمه

 صدات تنگ شده….. یخوبم…دلم برا  یدلم باتون تنگ شده…بابا یی ……بابایی بابا 

 ..دم…یشدمو و دو بلند

 رفته بود…….  ادمی

 رفته بودم…  ادمیهامو  یی تنها

 رفته بود….. ادمیو بابامو   مامان

 زود فراموش شدن…..؟  نقدریا رچطو

 شد… دهیکش  بازوم

 بود  برگشتم…آرتام

 بدنم قفل شد…. ستمیسرم زد که از ترس تمام س یداد چنان

 ؟ ی ار یکه از خودت در م هیچ ایباز وونهید نی …چه مرگته؟..ا وونهید یدختره  

 هق هق گفتم: با

فراموش کردم…فراموشم شد بدبخت بودم….بدبخت تر شدم…  مو ی من تنهام…تنها 
 فراموشم شده بود که

..من نمیرو بب ی کس چیه خوامی..نمنمتیخوام بب ی تا آخر عمر باهامه..نم میکس ی ب
 . اصلرم…یبم خوامیم

 رم…یبم خوامیم
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 دستش در اومدم… از

 سمت جاده… دمیدو

 شدم.. وونهید

 بودم من…. ی معرفت  ی ب چه

فراموشم شده  میزندگ ینایتر زیغرق شدم که از عز ی کوفت  ی زندگ نیخودم و ا یتو اونقدر
 بود…. 

 مرگه…  اقتمیل

 مرگ…. فقط

 جاده شدم…. وارد

 سرم اکو شد…. یکرده بود تو کسرش یکه رانندش  ی ن یبوق ماش یصدا

 داشت…  ی کم یباهام فاصله  برگشتم

 بسته شد اما…… چشمام

 کنار جاده… یچمنا  یشدم و بعد پرت شدم رو دهیکش 

 کارو کرد…. نیا آرتام

 چمنا بود….  ی طرف صورتم رو هی

گوشم زد که دوباره با تموم    یتو یا دهیشدت بلندم کرد تا سرم باال آوردم چنان کش  به
 یافتادم رو کلیه

 . ن…یزم
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 و بلندم کرد….  دیزانوش نشستو بازومو کش  یرو

 دتم… یسمت صورتش کش  به

 که از ترس لرز به تموم بدنم افتاد…  دی سرم داد کش  یر جو

 دم…یلرز  ی وضوح م  به

 نیبه هم  یفکر کرد ؟یر یبم یخوا یم ؟یکردیم  ی چه غلط ی احمق…داشت یدختره  

 یکس و کار  ی ب یفکر کرد ؟ ییکه خودت فقط تنها یفکر کرد وونهیاس؟آره؟……د یراحت
 فقط مال 

 یطور   نیهستن اما مثل تو ا ایدن یها نفر مثل تو تو ونیلی. هزار نفر نه مخودته؟…
 یو کول  یباز  وونهید

 ..ارن؟…یاز خودشو در نم یباز 

 شدم ….از صداش…. خفه

 همه فشار  نیشم از ا ی خوام خال ی م

 گقتم: نشیس یباال آوردم و محکم کوبوندم رو  دستامو

 خوره…ازیحالم بهم م  میمعرفت ی آخر….از ب میشدم…..خل شدم…. زدم به س وونهیآره…د 
 پدر و  نکهیا

تحمل  اریمع هیشدم  نکهی و سه سالمو فراموش کردم…… از ا ستیب یو خانواده  مادر
 یکیسنج…..شدم 

 امتحان کنه….  تشویهر روز جنبه و ظرف خوادیم ی زندگ  که

 کشم…  ی نم
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نره  ادمیسرم…..بکوبونم تا   یبکوبونم تو خوامیم  مویخوام که بکشم….تنهام…تنها  ی نم
 بازنده تا آخر  هی

 یچون جا ی فهم  ی …نم ی فهم  ی با وجود داشتن کارت قرعه….تو نم ی بازندس حت  عمرش
 .. …یمن نبود

 میندارم…من با خود  لعنت یکار  گهیها نفر د  ونیلی.پس ولم کن….من با م…ی ستین
 .؟…ی فهم  ی رم…میدرگ

 برام نمونده بود….  یی زده بودم که صدا غیبلند ج یبا صدا اونقدر

 نگاهم کرد…..  آروم

 نبود….  ی عصبان گهیقرمز بود….اما د تیهنوز از عصبان صورتش

 کنارم… نشست

 چمنا….  یرو

 .دم…یکش یم قیسرهم نفس عم پشت

 یلیمعرفتم خ ی ب ی لی. من خختن…یر ی صورتم م  ی مهابا رو ی ب اشکام

اومد   ی حرف م ی ام پشت سرم بآرت  دمیربع به سمت مزار پدر و مادرم رفتم رس کیاز  بعد
 ی چجور  دونمینم

 خوامیبدونم نم خوامی کرده بود نم دامیپ

قبر   دمیگل و گلب خر  فروختی که اونجا گل و گلب م یاز دختر  دمیقبر پدر و مادرم رس به
 مامان و بابا
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قبر سرد بابا گذاشتم :  یو قرمزو روش پر پر کردم سرمو رو اهیرز س ی با گلب شستم گل  رو
 سلم

بودم  ریدرگ ی لیخ ستمیبابا ن ستمی؟؟؟ جات راحته بابا؟؟؟؟ من نامرد ن ی ...... خوب یی بابا
 برام دعا کن بابا

شد االن  دایپ تیشد ته تغار  دایخسته بابا رها پ ی لیدعا کن دخترت خستست خ برام
 تو و مامان کمه یفقط جا

 دوست دارم دعا کن برام بابا

اشکام گونه هامو پر کرد  ی نگاه کردم افسانه جاودان شیسر قبر بابا پاشدم و به قبر کنار از
 مامانم ... همدمم 

  ی قبر سرد مامان : سلم مامان  یخروار ها خاکه دوباره کارمو تکرار کردم سرمو رو  ری. االن ز
 یخوب

  امویخستگ امیهر وقت خستم ب ی مگه نگفت؟؟؟ مامان خسته ام دخترت خستست   زمیعز
 دوس تو  یبزارم رو

خودت ؟    شیپ امیبرام که ب یدعا کن شهیم  ی مامان مامان ی ست یتو ن یمن خستم ول االن
 مامان جونم ........

 کرده بودم  هیزده بودم و گر غیکه ج نقدریا ومدیبا مامان و بابا حرف زدم صدام در نم ی کل

 ره یلو م ی باشن که همچ  ده یکاوه مارو د ایخدا اگه کامران  یوااا

 + آقا آرمان اگه کاوه و کامران 

 زنم یبه آب نم گداریشمائه نترس چک کردم نبودن مطمئن باش ب ی_ بعله از سهل انگار 
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 و میرفت ل یساعت با آرتام به سمت و میبعد از ن دم یکش  ی راحت الیاز سر خ ییییی پوفففف

زده  غیکه ج نقدریا میدرو باز کرد و وارد شد میرفت  لیبا آرتام به سمت وساعت  میاز ن بعد
 تونستم یبودم نم

کاناپه نشسته  یو کامران و کاوه و رها و مهسا رو ری گرفته بود ام دیبزنم صدام شد حرف 
 نکه یبودن بدون ا

 گفت : ریبکنم خواستم برم باال که ام ی توجه 

 ؟؟؟؟؟؟؟  ای_ ست

 ؟؟؟؟؟؟  شدهیو نگاش کردم اومد سمتم گفت : چ برگشتم

 فتاده ین ی + اتفاق 

 کنار لبم و بهم نشون داد  دی شد دستشو کش  ی عصبان چشماش

 پس  ی خون اومده ؟ صدات چ ی ؟؟؟ حتما الک  هیچ  نی ا پس_  ؟؟؟؟ ⁶

رو نداشتم خواستم حرف بزنم   گهید  یدعوا کی یبگم واقعا حوصله  دی با ی چ  دونستمینم
 :که آرتام گفت 

تکون داد حوصله نداشتم  یسر  ری اتفاق افتاد ام نیبراشون ا کردنیم طنتیش داشتن
 رفتم باال ستمیاونجا وا 

 خوابم برد دیخسته بودن که سرم به بالش نرس نقدریا

 #مهسا =

کجا رفته بودن خواستم لباسامو   دونمیرستا و آرتام نبودن نم زدمیحرف نم ریبا ام گهید
 ادم ی عوض کنم که 
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بزنم که کاوه گفت : عسل جان شما و ساترا   ی خواستم حرف  میما اصل لباس ندار افتاد
 اتاقو  کیخان باال 

 یشما و هم برا یو همه مدل هم برا زیاتاقا لباس با همه سا یتو  دیانتخاب کن باهم
 همسرتون هست 

با  ریمگفت ؟؟!! منو ا ی چ  نی...ن...ا یعسل جان ؟؟؟؟؟؟ ا... اوردمیداشتم شاخ درم واقعا
 اتاق  کی  یهم تو

باال  یتکون داد و به باال رفت رفتم طبقه  ینگاه کردم سر  ریمات و مبهوت به ام میباش
 بود  ستادهی وا ریام

به اتاق روبه رو کرد در اتاقو باز کردم و واردش شدم تخت دونفره  یبا دست اشاره ا اونجا
 یبا رو تخت

 دنید  یقرمز اصل حس و حوصله  کاناپه کی بود و  ی مشک  دیدالور سف زی و م قرمز
 نداشتم در طویمح

 دیسف ی و شال صورت ی گشاد با شلوار دمپا مشک  ی بلند صورت کیتون کیباز کردم  کمدو
 برداشتم 

گرفتم  ع یدوش سر  کی رفتم داخل حمام موهامو باز کردم  شدی م زمیسا خداروشکر
 لباسامو تنم کردم شالمو 

از اتاق   رونیکه اومدم ب یاتاق بود موقع  یتو  ریام رونیسرم و اومدم ب یرو انداختم
 همراهم اومد رستا و

من با رها حرف   میبودن نشست نیهنوز برنگشته بودن کاوه و کامران و رها پا آرتام
 دیشد  ریام ی ول  زدمیم
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دم خو یبه رو ی نگران رستائه ول دمیفهم کردیساعتشو چک م کباری قهیبود و هر دق کلفه
 یبا صدا اوردمین

خزش  رینگاهشو به در دوخت رستا اومد تو کنار لبش خونمرده شده بود ام ریام در
 ی؟ ول  شدهیچ دیپرس

بگه که آرتام  ی مچشو گرفت مونده بود چ  ریام یو جواب نداد ول  چوندی پ شهیهم مثل
 ییزایچ  کی گفت  لشویدل

که  دیراست باال و در اتاقشو محکم کوب کیبود  شون یپر ی لیرستا خ  شدهیکه چ دمیفهم
 نگاه هر پنج نفرمون 

خدا تخت   یخسته بودم رفتم باال واا ی لیظهر بود خ ۹۳در اتاقش ثابت موند ساعت  یرو
 دو نفره بود !!!!

گفت : اگه   کنمیبه تخت نگاه ن ینطور یهم دیدر زد و وارد اتاق شد د ریکنم من ام کاریچ
 که  دینگران تخت

 چشماش زل زدم یبا ترس تو دیشما راحت باش خوابمیکاناپه م یرو بگم من دیبا

چقدر  دم یکش  ی راحت الیاز سر خ ییییی نداره اول چک کردم اتاقو پوف نیدورب دی_ نترس
 پسر با شعوره  نیا

 دیکاناپه خواب یرو ریام دمیتخت خواب یسمت تخت رفتم با شال رو بهیبا فرهنگه  چقدر
 خندم گرفته بود 

دلم سوخت براش  ی بود که به زور خودش جاشده بود اخ کی براش کوچ نقدریا کانامه
 گناه داره گردنش 
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از سر جام پاشدم دم کمدارو باز کردم  ینه رو انداز  ی که بنده خدا نه بالشت  شهی م خشک
 بالشت و رو  کی

 ری؟ ام ری: آقا امخدا چندبار صداش کردم  یبرداشتم و رفتم سمتش خواب بود ا انداز
 ؟؟؟؟  ی ؟؟؟؟ خواب 

 نداد با دستم شونشو تکون دادم چشماشو باز کرد  جواب

 و بالشت و پتو رو بهش دادم  د یبفرما  دیصداتون کردم جواب نداد دی+ اممممم .. ببخش 

 بپرسم من چند نفرم ؟؟؟؟؟  شهی_ م

 ؟  ی + چ

 _ من چند نفرم مهسا ؟؟؟؟؟؟ 

 ؟ نیپرس  ی م  ی چ ینفر برا  کی + خب معلومه 

باهام پس فکر کن  ی و راحت باش ی؟ قرار شد جمع نبند یبندیجمع م ی _ پس چرا ه
 با برادرت یدار 

 یخوایتخت بخوابم که گفت : با شال م یتکون دادم خواستم رو یسر  ی کن یم صحبت
 ؟؟؟؟  ی بخواب

 ندارم ی_ اره چاره ا

شالتو  اری مارت دربع یتو دمی ؟ من که موهاتو د   میستی+ اونوقت مگه ما به هم محرم ن
 یراحت باش اونطور 

 سختته 
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واقعا مغزم داشت  گهیحرفا ؟؟؟؟؟ د نیو ا ریمحاله ام  ی خوشبخت  نهمهیخدا منو ا یا
 اوردمیدر ن کشدیسوت م

 دمی خواب یهمونطور  و

 بهت  کنمیشالتو نگاه نم اریدرب ی ل ی خ یلجباز  ی لی_ خ

 به خواب رفتم و  تی مامور نیو اتمام ا ریام یدرباره  الیفکر و خ ی آوردم شالمو و با کل در

 #رستا : 

کامران عاشقم بشه کردم و موفق  نکهیا یبرا مویو من تمام سع میبود نجایروز بود ا کی
 ک یهم شدم چون 

  ی حرفا ول ن یازدواج باهاش فکر کنم و ا یاومد و بهم گفت که عاشقمه و برا شیپ ساعت
 من اصل بهش 

  نیشام رفتم پا  ی بود برل تی مامور  نیاتمام ا ریفکر هم نکردم فکر من فقط درگ ی حت
 ایست  ایست ی کامران ه 

ساعت دوازده شب بود داشتم موهامو شونه  دادم یبهش رو نم ی لیمن خ ی ول  کردیم
 که در اتاق زده  کردمیم

 در رفتم کنار داخل اتاق شد یبود از جلو ری درو باز کردم ام شد

 ؟  ی داشت یشب کار  نوقتیا ی + جانم داداش

 _ رستا ؟

  ینبود مطمئن باش لبخند یز ی کرد و گفت نترس چک کردم چ یخنده ا نیزدم دورب لب
 زدم و گفتم : جانم
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 ؟؟؟؟  ریام

 لحظه  کی ای_ ب

 تخت نشستم  یکنارش رو رفتم

 د ی+ بفرما 

 _ چشماتو ببند

 کنم ؟؟؟؟؟؟؟ کاری+ چ

 _ چشماتو ببند کارت دارم

گفت حاال باز کن چشماتو چشمامو باز کردم دستش   قهیدق کیبستم بعد از  چشمامو
 باکس پر از رز  کی

 بود  ی مخمل مشک  ی حعبه  کیبا  قرمز

 ؟؟؟؟؟؟  هیچ نایا ری+ ام

قلبن و  یتو  شهی رفته بود تولدتو تو هم ادمیکوچولو فکر نکن  ی _ تولدت مبارک آبج 
 یذهنم جا دار 

داشتنش  یمحبت برادرن که در نبود مدرم پشتم بود واقعا خدارو برا نهمهیشدم از ا پر
 جعبه کردمیشکر م

زمرد سبز و  یها نیبود که با نگ دیگردنبند طل سف کیازش گرفتم و درشو باز کردم  رو
 دیسف انیلیبر

تخت  ینگ بود گردنبندو رو قش  ی لیخ ی لیخ ی ل یخ ری ام نیاسم الت  ی شده بود رو نیتز 
 یگزاشتم و خودمو تو 
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 تنهام نزار  چوقتیه ی لیخ ی خوب ی لیخ ی داداش ریپرت کردم : ام ریام آغوش

با اسم خودم گرفتم  نیگردنبندو هم بخاطر ا نیا زارمیتنهات نم چوقتی_ مطمئن باش ه
 شه ی باشه هم ادت یکه 

 ی لیرفت واقعا خ رونیو بعد از اتاق ب دیبرادرانه بوس مویشنی و همراهت هستم پ  شتیپ
 اد یز ی لیخوب بود خ

و چهار  ستویب یرفتم و گردنبندو انداختم گردنم و گفتم : رستا از امشب شد نهیآ یجلو
 ساله و پنج سال 

 مامان و بابات کامل شد و ......... نبودن

 #رستا 

له رو جا به جا کنن داشتم رمانم رو فردا قرار بود محمو میبود لیو ن ی ا یروز بود تو دو
 که  دادمیادامه م

 تو  ایکامران بود شالمو سر کردم و گفتم : ب یاتاق زده شد و بعد صدا در

  شدیخوشبخت م دیرفت شا ی کار نم نی ا یاگه تو ی جذاب بود ول   ی لیتو واقعا خ  اومد
 ی اومد و نشست رو

 تخت 

 باهات حرف بزنم ؟؟؟؟  ی_ وقت دار 

 + اره بگو

 رته یدرگ دی_ رستا من قلبم شد 

 افتاد  ادمیکه سرهنگ زد  یی که حرفا باختمیتته پته افتادم داشتم خودمو م به
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 ) دیبا مهارت اون ترفندشونو رد کن د یبزنن شما با ی دست هی ( ممکنه بهتون 

 ؟؟؟؟ جواست کجاست کامران ؟؟؟؟؟  هی+ رستا ک

  خواستمینترس اگه نم یکردن من و کاوه اومد  ریدستگ یو برا ی س یپل دونمی_ رستا م
 گفتم  ی بهت نم  ی بدون

 از جرمم کم بشه  دیباهات صحبت کنم شا اومدم

 بگو  ی دونی+ خب حاال که م

 کنم  فی از اول برات تعر دی_ با

  هیگر یلیست مامانم خ شهیمواد مخدر و ش ره یبابام درگ میدیسالم بود که فهم شش
 ن یو من آه و نفر کردیم

مواد بابام و مامانم کشت از  نکهیبکنم تا ا تونستمی نم جکاریه ی ول دمی د  ی مامانمو م یها
 مامانمو  ادیتوهم ز

منو    ی اون سن سرپرست یبود مامانم مرده خودشو دار زده بود تو دهید  ی بود و وقت  کشته
 قبول کرد  ی ست یبهز

  چوقتیمنو قبول کردن من ه  ی سرپرست مرام  ی رفتم اونجا نه سالم بود که خانواده ک  و
 مرام ی کامران ک 

  ی بعد از ورودم به عمارت خاندان ک ی مرام ول  ی بودم نه کامران ک  ی من سپهر جمال نبودم
 مرام شدم کامران 

کار خلف و ازم به عنوان پخش کننده مواد مخدر استفاده   یبردنم تو ی همون بچگ از
 یخاندان ک کردنیم
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 نکهیتا ا ی نیبیکاوه که االن م نیسال بزرگتر بود هم کیم پسر داشتن که از کی مرام
 سالم بود  ستیب ی وقت

کاوه قرار  یسلطه  ریز  ی مرام بزرگ فوت کرد مادرشم کاوه رو ول کرد و رفت و همچ ی ک
 دم یگرفت تهد

 ی و نه ریبزنم هر روز بهم ام تونستمینم ی حرف  چیبود ه سمیو من چون اون رئ کردیم
 و من انجام  کردیم

اون به حرفم  ی کار قاچاق انسان اونروز باهم دعوامون شد ول یرفت تو نکهیتا ا دادمیم
 گوش نداد و منو 

  ی نقش چیسر کاوه و من ه ری ز ی فرو برد همچ فیاون منجلب کث یبا خودش تو هم
 کاوه  نقدریا ی ندارم ول

  میافتاد ریاگه گ کهنیتا ا کردمیامضا م دیمهمشو من با یبود که نصف قراردادها فیکث
 نداشته  ی مدرک مهم 

جاساز  یکردم و تو دایکاوه رو پ ی مخف  یکارا یسند و مدرک ها کروزی  ی از کاوه ول  باشن
 مش یخودم قا

  کی دفتر کاوه  یتو دمتیبار اول که د دی شما وارد عمارت ما شد نکهیتا ا کردم
 یو غم خاص  تیمعصوم

  شتریاز همون نگاه اول عاشقت شدم کم کم عشقم نسبت بهت ب زدیچشمات موج م یتو
 حس  نکهیتا ا  شدیم

کارم   چیه نکارایا یمن تو ی تا بدون  نجامیواقعا قلبم به قلبت گره خورده رستا االن ا کردم
 بودم یا یاگه کار 
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 ریتوروخدا قلب منم در نظر بگ ی ول ی کنیفکرم نم شنهادمیبه پ ی حت دونمیم گفتمینم بهت
 بخدا دوست دارم 

مدارک رو گذاشت روش با    یکسر یمطالعه و  ز یدوست دارم اومد سمت م ی لیخ رستا
 اشک بهم نگاه کرد 

  کیشد چقدر من بد بودم که اشک  ریاشکام از چشمام سراز رونیبعد از اتاق رفت ب  و
 مردو در اوردم 

نداشتو به درد اوردم مدارکو برداشتم و  ی گناه چیکه ه ی کیبد بودم که قلب  چقدر
 خوندم همش مدارک

بود فردا دو   تی بزرگ شرکت داشته بود فردا روز مامور یخلفا یکاوه بود که تو ی درباره
 آذر روز

مدرک بر خوردم و  کیبه  نکه یتا ا کردمیم ی انتقام ما بود داشتم مدارکارو بررس گرفتن
 واقعا قلبم از کار 

باند ....... گرلز مرگه ؟ ...... باورش برام سخت بود   سی.کاوه ........ رکاو ...... ستادیا
 سخت ی لیخ

خبر انتقامم شعله ور شده  نی ا دنیانگار با شن کردمیوجودم حس م یانتقامو تو شیات 
 ن یشام پا یبود برا

تا   بیعج  ی لیداشتم خ ی بیعج یفردا بود دلشوره  تی مامور ی تمام فکر و ذهنم پ نرفتم
 بودم و داریصبح ب

اس رو فعال کردم و  ی پ ی هم نذاشتم ساعت هفت بود که حاضر شدم اول ج یرو پلک
 گوشوارم کار ریز
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نفهمه و فعالش   ی کس  نکهیلباسم جا ساز کردم تا ا  ی قهی یرو رو کروفونیم گذاشتمش
 یکردم لباس سوارکار 

سوار  نین و اومده بودن پا و آرتامم حاضر بود  ریمهسا و ام رونیو رفتم ب دمیپوش راحت
 م ی شد ریام نیماش

خدب  ی لیبه اصرار من پشت فرمون نشستم دست فرمونم خ میبه سمت محل قرار بر که
 بود تا چهارم 

حس و حالشو نداشتم که   گهی که مامان و بابا مردن د ی وقت  ی ول  رفتمی م ستیپ رستانیدب
 برم قرارمون سمت 

 پست و مرتفع چالوس بود و ...........  یجا کی

  رنیمحموله رو بدن و پولو بگ  خواستنیکه م ی تا به محل  رفتمیکامران م نیماش دنبال
 یاسترس بد کیبرسم 

سال منتظرش بودم  نهمهیکه ا ی امروز انتقام  تونمی من م ی عن یوجودم رخنه کرده بود  یتو
 رمیازشون بگ رو

واقعا  دونمی؟؟ نم رم؟یانتقام خون بابا آرش و مامان افسانه رو ازشون بگ تونمیم ی عن ی؟
 کلفه شده  دونمینم

 رفتم یبا خودم کلنجار م ی و ه بودم

 کی کباریساعت  میهر ن دیزد شا  ی خلوت بود و پرنده پر نم ی لیبه محل قرار خ میدیرس
 از اونجا  نیماش

بود ارتام بهم اشاره کرد که   ده یهنوز طرف مقابل که محموله دستش بود نرس شدیم رد
 هارو بدم باال شهیش
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گزارش بده با دستش ساعتشو نگاه کرد واقعا   خواستیهارو باال دادم فکر کنم م شهیش
 تعجب کرده بودم 

 و گفت : مرکز ، مرکز مقداد ؟؟؟؟  شهیکلفه نشون داد و دستشو گذاشت لب ش خودشو

 داد به گوشم _ مق

 و ........  ومدهیهنوز طرف مقابل ن  میدی+ مقداد ما به محل مورد نظر رس

بود اطلعات کاملو داد و بعد دوباره انگار که ساعتشو نگاه کرد  یحرفه ا ی لیخ واقعا
 خاموش  کروفونویم

  نیسرگرد فرز نی که همه سرگرد فرز ستین ی پس الک رونیچشمام از حدقه زده بود ب کرد
 یلیدل هی کننیم

 دارع

 یوارد. جاده شدن فکر کنم همونا بودن جور  ی که دوتا لندکروز مشک کردمیفکر م داشتم
 ما پارک یجلو

شدن همشون کت و   ادهیپ نی هشت نفر از دوتا ماش میجابه جا بش   میکه ما نتون کردن
 دهیپوش ی شلوار مشک 

بودن که به  کلیه نایا نقدری) بودن ا ی خان ( قاچاقچ ژنیب یگاردایفکر کنم باد بودن
 و  کی بگم  تونمیحتم م

 اخه ؟  ی درشت ادیز نقدریو آرتام بودن ا ریبرابر ام مین

بود صحبت کرد و   نیماش یکه تو  ی بود با طرف  گاردایباد  یکه فکر کنم سردسته  ی طرف
 بعد به من اشاره 
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 نگاه کردم ریکه برم دودل به آرتام و ام کرد

 ؟  ی چ رهیرده شوک اونجا بهت وارد بشه و قلبت بگنک یی اگه خدا یبر  دی: نه نبا ریام

 د یشما نر می بر ریام ای قرار بود من  دیبر دی: نه رستا خانم شما نبا آرتام

 + آخه به من اشاره کردن 

 رم ی" اشکال نداره من م ریام

جلو ! برو سوار  ایکه صداشون اومد = ن رفتی شد داشت م ادهیباز کرد و پ نویماش در
 که  ی شو کس  نیماش

 اال ی ادیروله ب پشت

جلو جات  یایب گهیقدم د کیجلو  این گمینکرد و رفت جلوتر که گفت : م ی توجه ریام
 قبرستونه راه  یتو

 ی ول  ستین  میمستق ی صراط چیشد و گفت : به ه نی نداشت اومد و سوار ماش یا گهید
 ی بر  دیرستا تو نبا

 فته یم ی چه اتفاق  ستیوارد بشه معلوم ن ی ترس ایاگه بهت شوک  خطرناکه

 رمی : من م مهسا

 : نه ریام

 حواسم هست  ستیخطرناک ن رمی+ نه خودم م

هم   ریمهسا و ام  یبه حرفش ندادم و بع نرو ها ی ت ی اه اهم رمیمن م گمیداد زد : م مهسا
 نکردم و با  ی توجه 
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انتقام بابا و مامان هم  دی ستم و بااستوار به سمتشون رفتم من خودم خوا یها قدم
 ..............  رمیخودم بگ

 ر ی#ام

ُافتاد واقعا خودمو  ی واسش م  ی قبول کنم که رستا بره اگه مثل اوندفعه اتفاق  تونستمینم
 رفت  دمیبخش  ی نم

  میاول پوالرو گرفتن بعد دوتا ساک بهش دادن به آرتام علمت دادم که بر سمتشون
 همزمان با ما کاوه  نیپا

فعال بود تا  کروفونمیم میچهارنفره به سمتشون رفت نیشدن از ماش  ادهیکامران هم پ و
 ژنیکاوه با ب یحرفا

 ریآژ یکه صدا  رفتنیبشنوه به مهسا گفته داشتن م ی رو مرکز و سرهنگ عبداله خان
 اومد و دوتا  سیپل

همه اومدن  انیب روهایمهسا هماهنگ کرده ن دمیوارد شدن فهم ژهی و گانی نیماش
 شروع شده بود  یرانداز یت 

طرف قلبم احساس کردم  یسوزش بد  کهوی ی ول  نیشدم انداختمش زم ریکامران درگ با
 دستم رو به طرف

  نیزم یو بعد رو دمیمهسا رو شن غیج یصدا دمیدستم د یبردم و خون رو رو قلبم
 گانیاز  چکدومیافتادم ه

ها نبودن کاوه فرار کرد و به دنبال اون رفتن چندتاشونم مصدوم شدن چشمام   ژهیو
 رفت یم ی اه یداشت س

 کردم مهسا باال سرمه و .............. حس
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 #رستا 

ها رفته بودن دنبالش  ژهی و گانیشده بود کاوه فرار کرد آرتام و چندتا از  ادیز یر یدرگ
 هم رفته  گهیچندتا د 

  یدستشو رو دمیرس ریاومد صدارو دنبال کردم و به ام ریت  یخان صدا ژنیدنبال ب بودن
 قلبش گذاشته بود 

 رشیازم نگ رشیوجودمه نگ ری تنهاترم نکن ام گهینه توروخدا نه طاقتشو ندارم د ایخدا
 با افتادنش  ایخدا

شده   ریاشکام سراز رفتیم جی منم زانوهام سست شد و افتادم سرم داشت گ نیزم یرو
 بود داداشم غرق 

تونستم بکنم قلبم درد گرفته بود از درد قلبم نفس   ی نم چکاریافتاده بود و من ه خون
 تونستم بکشم  ی نم

 دم ینفهم ی چیه گهیدلم شد و بعدش د ی ک یتار مینگام تسل یی روشنا باالخره

 #مهسا 

  ژهیو گانی یاعضا قهیشد با مرکز هماهنگ کردم و بعد از دو دق ادیز یر یدرگ ی وقت
 ری کامران و ام دنیرس

که   شدیچ  کهوی دونمینم ی کنم کاوه فرار کرد ول کاریشده بودن مونده بودم چ ریدرگ باهم
 ژه یو  گانیچندتا از 

 دمیخان رفتن و چندتاشونم دنبال کاوه که فرار کرده بود چشم چرخوندم د ژنیدنبال ب ها
 ی افتاده رو ریام
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اشکام بهم امون   دمیدو ر یو به سمت ام دمیکش  یبلند غیج هیخون راهنشیو پ نیزم
 دنی باریفقط م دادنینم

گلوله   دونستمیچشماشو باز کرد نم ختیر ی صورتش م یاشکام رو  دادمیتکون م کتشو
 به کجا برخورد  قایدق

 ادینبود اون دور و ور که بگم ب چکسیدادم ه شیتک نیکمکش کردم و به ماش کرده
 کمک کتشو در آوردم

درد   نجایوجودم ا کردمیم هیفقط گر  نمیبب تونستمی نم ی چی کرده بود ه رو تار دمید اشکام
 چکاریو من ه دیکش یم

که با  ادیتا زخمشو ببندم که خون ن ارمیبکنم خواستم شالمو از سرم در ب تونستمینم
 با درد ی بلند ول یصدا

 ...  اری اخخخ. در ن ی اونو لعنت اری: د  در ن گفت

کنم  کاریچ  دونستمینم خوردی دستم به دستش م کردمیشالمو پاره کردم هرکار م نیپا
 یدودل مونده بودم ول

شالمو محکم دور دستش بستم چند بار دستم به   نی پا نیبار فقط هم نیفقط هم ایخدا
 بازوش برخورد کرد 

تموم   کهنیبعد از ا کردمینبودم داشتم با مرکز هماهنگ م کینزد  ریبه ام ینطور یحاال ا تا
 شد رفتم باال

چشماشو باز نکرد  ی بهم زد و بعد چشماش بسته شد تکونش دادم ول یلبخند سرش
 تکونش دادم  ی هرچ 

 باز نکرد  چشماشو
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 چشماتو باز کن  ری ، ام ری+ ام

 دمیکشیچشماش م یو دستم رو رو دادمیهق هق تکونش م با

 من اون چشمارو  نمیباز کن بب تویعسل ی؟ چشما ریجان ام ری+ ام

 ررررررریام دنشی+ باز کن اونا رو آروم شم من با د

آقا   دیکنم آرتام نفس نفس زنان رس کاریچ ایخدا  یواا  زدیباال سر رستا قلبش کند م رفتم
 آرتام توروخدا کمک 

رفت سمت رستا نبضشو گرفت مونده بودم حواسم  ستیرستا رستا خالش خوب ن دیکن
 به  ایباشع  ریبه ام

با برانکارد  دیهمون موقع آمبوالنس رس نیآرتام رستا رو بغل کرد و رفت سمت ماش رستا
 بردن  رویام

نذر کردم  ی کل  مارستانیتا خود ب کردمیم هی آمبوالنس نشسته بودم و گر یتو  مارستانیب
 تا حالش خوب بشه 

 کرد  نشیدکتر معا   رستانمایب میدیرس

 دکتر حالش خوبه ؟؟؟  یآقا شدی+ چ

روز  کیبود  قیخراش عم کی _ خداروشکر گلوله با بدنشون اصابت نکرده بود و فقط 
 تحت نظر  دیبا

 نشون یببر د یتون  ی بعد م باشن

که بخوام عاشق بشم اونم   کردمیفکرشو نم چوقتیگونه هام روونه شد ه یرو اشکام
 ی عاشق مرد مغرور 
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 ..................  ریام مثل

 #رستا 

  شدهی افتاد که چ ادمیسرم بود تازه  یسرم چشمامو باز کردم آرتام باال یسوزش تو با
 دوباره اشکم روونه 

 ر یگفتم : ا...ام....ام هیبا گر شد

رستا  ی هوش  ی و روزه ب د رونیب یبر  ی تون یحالتم بهتره م رونهی_ نترس حالش خوبه ب
 جیگ کمیخانوم سرم 

کاناپه  یررو یام میبود گهید یل یو کی  یتو رونیبهش نکردم رفتن ب ییاعتنا  ی ول  رفتیم
 نشسته بود دستش 

 بود رفتن سمتش و نشستم بغلش ی چیپ باند

 یفکر منم بکن که تنهام داداش مردیافتاد که رستا م ی واست م  ی اگه اتفاق  ی + داداش

 دمیبخش   ی خودمو نم  ومدیسرت م یی اگه بل ی هوش ی _ تو هم فکر منو بکن که دو روزه ب
 واسه من  نبارمیا

 یشد ینطور یا

 ؟؟  گهید ستیداداش من ن  ریام ی نفر اومد : رستا پس من چ  کی یصدا

داداش   ایرها ب کرد و گفت : بابا داداش جفتتون هستم یخنده ا ریکردم به رها ام نگاه
 که دلمون  نجایا ایب

 بغلم  دیپر ارمیتونستم دووم ب ی رها اومد سمتم نم ایذره شده بود ب کی  برات 
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زودتر   میتنهام نزار بر  گهیتوروخدا د یتنگ شده بود خواهر  ی لیرستا دلم برات خ ی _ آبج
 م یمامان بر شیپ

رستا دلم    میبر نمیتهران بابا آرشو بب میمامان تنگ شده بر ی عسل یچشما  یدلم برا دلم
 براشون تنگه 

 گرفت : رها مامان و بابا ...... فوت شدن میگر  شتریحرفاش ب با

شونه هام کنار رفت اشکاش  یچشمام نگاه کرد دستاش سست شد و از رو یتو ناباور
 شدن  ریسراز

 ؟؟؟؟؟  ی؟؟؟؟ چجور  ی _ ک

بغل   یمهسا و آرتام هم نظاره گر ماجرا بودن رها تو   میکرد فیماجرارو براش تعر  تمام
 حدود  ریمن و ام

  ی و بعد م میگرفتیکاوه رو م دیبا می موند  ی شهر م نی ا یتو دیکرد با هی ساعت گر کی
 ییلیتهران و میرفت

و رها رفتن سر مزار بابا و مامان   ری بود که مرکز بهمون داده بود ام یی لیو میاومده بود  که
 تا خودشونو 

اتفاقات گذشته  نیهممون از ا کمی دیتا شا ایلب در میکنن قرار شد غروب بر ی خال
 2ساعت  میریآرامش بگ

که اونجا بود رو انتخاب   ی چوب  زی م کی ایلب در میرفت ریکه با مهسا و آرتام و ام بود
 اونجا  میو نشست می کرد

 ؟؟؟؟؟ ی خودت ریام یی دختر اومد : وااا کی  غیج یصدا کهوی
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بابام بود با برادرش که  ی م یقد یاز دوستا ی ک یدختر  ی خدا بازم هست  یبرگردوندم ا سرمو
 ر یگ ریفقط به ام

بغل ما  ی اومدن نشستن صندل میکرد ی از آرتام باهاشون احوال پرس ریهمه به غ دادیم
 ومدنیخدا هنوز ن یا

دختره و  نی از وجود ا خوردیاالن فقط حرص م ردمکیشدن حس مهسا رو درک م ی م یصم
 اون برادرش 

 کنما یم  فیاقا آرتام دارم واسه تو تعر  یییییی _او  ی هست 

 شنوم ی م ستمیکر ن-

 گفتم:  آروم

 برج زهره مار -

 بهم نگاه کرد:  تیشدت برگشت طرفم و با عصبان با

 ؟؟؟ ی گفت  یز یچ-

 و باال انداختم :  شونم

 ؟؟؟  ی کنیفکر م  ی شما چ  دونم،ینم-

 وز وز مگس بود  یصدا کی  کنمیمن فکر م-

 رو کنار زد. ی الیبا دستش مگس خ بعد

 توهم ، حرصم گرفت ، پسره پررو. دیهاوش اخماش و کش  ی خنده ول ریزد ز ی هست 

 هم به اعتماد به نفس کاذبتون اضافه شده .  یی جالبه مشکل شنوا-
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 و دوخت تو چشام با پوزخند گفت : نگاش

 .  کردمیعر عر االغ و با وز وز مگس اشتباه م یاز همون اولم صدا آره من-

 االغ ؟؟؟؟  گهیبه من م کثافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 زل زدم تو چشاش :  تیعصبان با

 خود پندارد.  شی، کافر همه را به ک ی شناسیکه همزاد خودتم نم نهیمشکلت ا  نه

 نگام کرد. نواختیخوردن آدم وم زیلحظه به چ کیکه  تیبا عصبان آرتام

 ه؟؟؟یهاوش اومد :بچه ها نظرتون درباره عشق چ یصدا که

 موضوع بود؟  نمیمرده شور حرف عوض کردنت و ببرن ، آخه ا ؟؟؟؟ی چ

 . میکردیگشاد شده نگاش م  یبا چشا میداشت هممون

 که به نظرتون عشق وجود داره.  نهیاااا خوب ... منظورم ا-

 باز کرد: رنیگل بگ  ی و که االه نشیدهن نازن ی هست 

دوست  ی عنیطرفه باشه ، عشق  کی اگه  ی آره من اعتقاد دارم ، عشق وجود داره حت-
 وونهی ، د ادیداشتن ز

 ، یباز 

 جنون.....  یکردن تا پا مست

 ....!!!!!دهیم لمونیخل داره آهنگ تحو  دختره

 ستا؟؟؟ر هینظر تو چ-

 فکر کردم :  کمی
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،   ی پاک و االه زهیچ کی، عشق  میکنیم رینه اونطور که ما تعب ی عشق وجود داره ول -
 با کثافت  شهینم

 همراه  یکار 

ممکنه   کنهیم  جادیا  ی قیعم ی و وابستگ برهیم نیغرور و از ب ارهیم  رت ی، عشق غ باشه
 طرف و نابود کنه 

 اد یم ی وقت  ی ول

 . یر یجلوش و بگ شهینم

غرورش وبشکنه   تونهینم یز یچ چیواقعا مغرور باشه ، ه  ی کس کیاگه -آرتام پوزخند زد :-
 ، عشق چرته 

 زه یچ کی

 که مردم ساختن مثل داستانا، اگرم باشه ماله کتاباست.  ی خراف

 به طرف آرتام برگشت:  هاوش

 ؟؟ ی ش یوقت عاشق نم چی ه ی گیتو م ی عنی-

 رفت و از ما دور شد... نی کرد و از تخت پا شیبه گوش ی زنگ خورد نگاه ی هست  ی گوش 

دختر   کی یبه پا نکهیتا ا دمیم  هی،من غرورم و ترج  هی، مسخره باز  شمیمعلومه که نم-
 . فتمیب

 عاشق نشه؟؟؟  تونهیم ی رستا به نظرت کس  ی تو چ -

 کننیکه خودشون وباد م  ییچه برسه به کسا کنه ینه اگه عشق بخواد دل سنگم آب م-

 زل زد بهم: ی طوفان یبا چشا آرتام
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 و نرم کنه. میکه به قول تو تو خال ی نتونه من یاحد چیکه ه بندمیباهات شرط م-

 عاشق کنم تونمینداره ، راحت م یمن اگه بخوام؟، امثال تو که واسم کار -

 اومد نی از تخت پا ری پوزخند زد، ام آرتام

 اومده ستاد  شیبرام پ یکار  کی_ من برم 

 یکار  چ یرفت مهسا هم که رفته بود قدم بزنه فقط من موندم و آرتام : شما دخترا ه و
 فقط  نیستیبلد ن

 کمیزد به خودم مسلط شدم: یبه پسرا هه و پوزخند نی ندازیبا ناز و عشوه م خودتونو
 دم یخودم وجلو کش 

در ضمن   ن،ی آرتام فرز ی، آقا ی عاشقت کنم وبهم التماس کن نکار،یبدون ا دمیبهت قول م-
 ی من برا

 تمیشخص

 ارزش قائلم.  یپر یکه باهاشون م یی از امثال کسا شتریب

 و ....................  میببند ی شرط  کیباهم   ایپس ب ی اوک

 من و برانداز کرد:  نی رو لبش بود ، از باال تا پا شهی که هم یپوزخند با

که  یبه طور  ی من و عاشق خودت کن ی اگه تو تونست  م،یببند ی شرط  کی ای، پس ب ی اک-
 بدون تو نتونم سر 

 کنم

واسش زحمت  ی لیخونه که تو سعادت آباد دارم و شرکت انتشاراتم که خ کی و  نمی،ماش
 وبه نامت  دمیکش 
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 خودش وجلوتر  شمی و رانندت م کنمیم

تا   دیابروش وباال داد با کیزد و ی.. مکث کرد ، لبخند یو اگر تو عاشق من شد دیکش 
 آخر عمرت واسم 

 جون

 . ی وبکن  می زیو کن ی بکن

 به خودم مطمئن بودم که بدون فکر کردن سرم وتکون دادم: انقدر

 قبوله. -

 ی کرد کیو کوچ  ریچون در اون صورت خودت و حق ی نزن  رشی و ز ی پاش واست دوارمیام-

  یی جناب سرگرد وگرنه اونجا تو  یو رو خودت کار کن که وا ندپس بر  -جام بلند شدم :  از
 ک ی که کوچ

 . ی شی م من

هم به عواقبش فک نکرده  ی لیبودم ، خ ی و پام کردم و از اونجا دور شدم. عصب کفشام
 یبودم ، اگه نتونم چ 

 اگه  ،

  ی مردونه بود ، ول ی لیو شکلش خ کلشیاومد تو ذهنم ، ه افشیبشم ، ق عاشقش
 بد بود،  ی لیاخلقش خ

 .شدمی اخلق گندش مطمئنا عاشقش نم نیراحت شد ، با ا المیخ

، وقارم  تمیشخص یبرا ستممنیتا آخر پاش وا دیآرتام و عاشق کنم با خواستمیاگه م من
 ارزش مینی، سنگ
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 حاضر قائلم،

پسر که  کی یپاش باشه ، خودم وجلو ممیاگه ، زندگ ی شرط حت ک یبه خاطر  ستمین
 با من نداره ی نسبت چیه

 ر یحق

 کردمیبا اخلقمم جذب م دیحرفاست ، اون وبا نیدختر ارزشش باال تر از ا  کی ، وجود  کنم
 انقدر  دی، با

 تشنش 

بدون  دی، من با فتهیتو دام من ب دیتلش کنه ، خودش با دنیبه من رس یکه برا کردمیم
 بذارم پاش و نکهیا

 خط از

که تو شرطمون بود فراتر بذاره ، به سمت خودم بکشمش ، من عاشقش  یی ها قرمز
 کنمی، وابستش م  کنمیم

 یحت ،

اگه احساس کنم بدون اون  ی بشم ، عاشقش بشم ، حت  فتشی خودمم بدتر ش اگه
 اگه  ی کنم، حت ی زندگ  تونمینم

 ......  دی بتونم با دیقمار کنم من با میزندگ یرو

 #مهسا 

بود  ریکنارم حس کردم رومو برگردوندم ام ویکه حضور کس دمزیکنار ساحل قدم م داشتم
 به راهم ادامه 
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 صداش رو کنار گوشم احساس کردم :  دادم

 _مهسا ؟ 

 + بعله ؟؟؟؟ 

 سوال بپرسم ؟ کی_ 

 + ارع بپرس 

 ؟ ی_ مهسا چقدر دوسم دار 

 دیبگم ؟ با ی چ  دیگفت االن ؟ من با  ی چ  ریام ستادیلحظه از کار ا کیکردم قلبم  احساس
 بگم که دوسش دارم 

 ..جواب سوالشو ندادم ؟

 _ سوال من جواب نداشت ؟ 

 ی... ل ی...... خ ری+ ام

 ؟ ی چ ی لی_ خ

 یکه فکرشو بکن ی از اون شتری...... دوست .... دارم ب ی لی+خ

 ؟  ی _تا آخر هست 

 + تا آخر باهاتم 

کرد و با قدم   ی اخمبعد  ی دوست دارم ول شتریمهسا من ب گهیزد فکر کردم االن م یلبخند
 بلند دور شد یها
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خوردم ......   بیفر  ادیز ی ل یخوردم خ بیخوردم آره فر بیمن احمقم که بازم فر چقدر
 . میسادگ بیفر

 مملکت و ........   نیا یبودنم تو بیتنها و غر بیفر

و خودمو   کردمیم  هیخودمون برسم گر ی لیتا به و رفتمیم ی پشت  یلهای اشک داشتم از و با
 کردمیلعنت م

دم دهنمو گرفت خواستم از خودم  ی بسته شد و کس میاحساس کردم راه تنفس کهوی که
 و دیدفاع کنم که فهم

که من   قهیدق کیبعد از  خوردینفس هاش به گوشم م یاز پشت قفل کرد صدا دستامم
 تقل کردم باالخره به 

 اومد  حرف 

 منم  سهی_نترس خانم پل

وجودم بود واقعا  یتو یداره ؟ ترس بد کاریبا من چ کنهیم کاریچ نجایمن کاوه ا یخدا
 من از  دمیترس  ی م

 بشر  نیا

 ایعشقت و خواهرش  یخوا یاگه م زهیچ کی+سرکار خانم مهسا رادان حرف من فقط  
 همون دوست 

؟ جون  ی کن یکدومو انتخاب م نیبب ی با من ازدواج کن دیزنده بمونن با تونیمیصم
 نده یقلب و آ ایعشقت ؟ 

 ؟  خودت 
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از خودش دل بکنم بخاطر عشق  دیبا ریگونه هام روونه شد بخاطر جون ام یرو اشکام
 د یبا گهید  ی کی

هام بدون فکر گفتم : .. قب.....قبوله .....ا...م ...   هیاز گر  ی لیبشم با لکنت و س محکوم
 .. مهم تره و  ریام

 ه یگر  ریز زدم

ماجرارو به  نی اگه بفهمم ا ی ول دمیم  امکیبهت پ  ی گفت : خوبه !عاقلکرد و  یخنده ا تک
 ن یتضم ی گفت   ی کس

  نیکه کاوه همچ شدیو بعد از اونجا دور شد اصل باورم نم کنمینم چکدومتونو یه جون
 بده قطره  یشنهادیپ

  ی عنیازش دل بکنم ؟  ریبخاطر خود ام دیمن با  ی عن ی دیبوس ی اشکام گونه هامو م  قطره
 از ری از ام دیمن با

  رویام یخودم دستا  یبا چشما دیمن با ی عنیکنم ؟  ی خداحافظ شع ی هم یبرا وحودم
 نم یبب گهید ی ک یدست  یتو

  ادیم  ی کیساعت دو صبح امشب  کردمیفکر م نایاتاقم به هم یساعت بود تو  کی ؟
 شه یهم یدنبالم و من برا

جواب   ومدیدر به خودم اومدم نفسم باال نم یدل بکنم با صدا میزندگ ینایزتر یاز عز دیبا
 ه یندادم فردا روز

مهربون که    ریاز اون ام گهیکه د هیفردا روز نمیب ی رو نم  ی عسل  یاون چشما کهیمن د  که
 حاضرم جونمم 



 عاشق   کیمعرفت 

139 
 

در  یتو  ریام یمردونه  کلیدر اتاق باز شد و ه شهی هم یاونم برا شمیبدم جدا م واسش
 دنشیشد با د انینما

؟   ی کنیم هی من فدات شم چرا گر  ی : اله گفتیم ی شدت گرفت وقت  شتریاشکم ب ی چشمه
 دوست داشتم همونجا 

  میدوست دارم بگم سند قلبم به نام توئه بگم تمام زندگ ی لیتمام وجودم داد بزنم که خ با
 بگم تک تک  یی تو

راحت  نکه یبخاطر ا ی بگم ول ناروی...... دوست داشتم تموم ا هیقلبم واسه تو یها تپش
 ازم دل بکنه گفتم :

درد صد برابر  نیا ی قلب خودم شکست گفتم ول  ی گفتم ول نمتیبب خوامینم رونیب برو
 پر پر  ی شد گفتم ول 

 تموم خاطراتم .......  شد

به سمت برگه   مکردیرو جمع م لمیو وسا کردمیم  هیدوساعت بود که داشتم گر بایتقر  االن
 رفتم  یو خودکار 

 شروع کردم به نوشتن: و

"" 

  شودیخوانده م میباشد که برا ی نباشد و فاتحه ها  ی کاش فردا سلم یا  ی ول  کنمیم ی سلم
 ی برا رمیمن م

سه کلمه حسمو بهت بگم که اونم : دوستت داشتم . دارم و   یتو تونم یفقط م شهیهم
 خواهم داشته ......

 از من دوست داشته باشد شتریشهر باشد که تو را ب نی در ا ی آدم  مبادا
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 از من بلد باشد  شتریتو را ب که

 کنار گوش ات،  یز یبا زمزمه چ ،یبتواند به چشم بهم زدن که

 کند  هیرا به لبات هد لبخند

 داند حال  خرابت را، مبادا ب که

 ست.  ی خوب شدن  چگونه

 همانقدر که دوستت دارم،  من

 برابرش را حسودم جانم!  چند

 از من کنارت هستند.  شتری که ب یی به تمام آدمها کنمیم حسادت 

 !کنمیبدون  تو هم فکر م یایبه دن کنم،یهمانقدر که در شبانه روز به تو فکر م من

به تمام  ؛ی خودم نداشته باشم؟! راستش را بخواه تو را کنار شودی که مگر م یی ایدن به
 دهم یحق م ایدن ی اهال

 باشند:) عاشقت

 بود و عاشق نشد؟! کتینزد شودیم چطور

 کردم و نوشتم دوستت دارم عشق جانم امضا

 )) شع یهم ی(( خدا نگهدار برا

 که عاشقانه دوستت دارد )  ی ( مهسا رادان کس 

. لبخند هاش  اشیشد مهربون ی و تمام خاطرات اون شب برام تداع ری سمت اتاق ام رفتم
 که  ی و تمام اتفاقات
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 جون و دل دوست داشتم  با

نگاه کردم  لیو  یرو برداشتم و به سمت پله ها رفتم و به تک تک قسمت ها چمدونم
 ه یبار آخر یچون برا

عجب رستا و مت  یو نگاه ها  ریام نیغمگ یبا چشما نمیب ی و افرادش رو م لیو  نیا که
 آرتام روبه روشدم

رستا اومد   نطوریکاناپه بلند شد رستا و آرتامم هم یاز رو ریام دمیپله ها که رس  نیپا
 سمتم و گفت : مهسا

 نمیب ی اومد که خواهرم رو نم  ادمیچشمام جمع شد دوباره  ی؟!؟ اشک تو یر یم کجا
 که تمام لحظه  ی کس

بود گفت : کجا   یدلخور  ی که داخلش کم ی با لحن ریکنارم بود ام میخوب و بد زندگ یها
 مهسا  یر یم یدار 

 افتاده ؟ ..........  ی مهسا چه اتفاق ؟

.   دیفهمیگونه هام فرود اومد ففط بهشون گفتم : خودتون م یگوله گوله رو  اشکام
 و دیمواظب خودتون باش

نگاه به   ک یبود  یدل من ابر نگاه به آسمون کردم مثل  هیرفتم  لی با چمدونم از و  بعد
 یکردم طوفان ایدر

 غیناراحته ........ بلند داد زدم از ته دلم ج ری انگار خدا هم از جدا شدن من و ام بود
 : دمیکش 

و اشکام   دمیکش  غی........ از ته دل جاااااااایصدامو ؟ ..... خدا یشنوی...... مااااااااایخدااااا
 کرد : میهمراه
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حرف قلبم به درد اومد .....   نیدوسش دارم ........ مواظبش باش ...... از ا ییییی لیخ
 مواظبش باش .... 

 شمیزود دلتنگش م ی لیباشه ..... مطمئنم خ یا گه یاگه با کس د ی من ..... حت  ی ب ی حت
 شتر ی.... اشکام ب

 نیدستش به سمت ماش ینگاه کردم با اشاره  زد یکه اسممو صدا م ی شد به کس یجار 
 کت کردم و دورحر 

 که عاشقانه دوسش داشتم ..... ی از عطر تن کس شدم

 ر ی#ام

بهش گفتم : کجا  ی وقت ختیر یمهسا با اون وضع و چمدون دستش قلبم هر  دنید با
 یمهسا ؟ مهسا چ یر یم

 شده؟ 

و قلبم رو  زی نر ی لعنت  نارویا زی دوست داشتم بگم نر ختیگونه هاش ر یاشکاش رو و
 تر نکن  وونهید

خواستم بگم مگه ازت خواهش نکردم  ی نپوش ؟ م اهیبگم مگه بهت نگفتم س خواستمیم
 رمق ی چشمات ب 

از   ی چیاحساس کردم ه  نیمواظب خودتون باش  دیفهمیگفت : خودتون م ی وقت نباشه
 نه !  ی غرورم نمونده ول

من که دوسش داشتم چرا   ایرفت با چمدون رفت چرا ؟ خدا ی ! عشقم برام مهم تره ول  نه
 کردمیحساس م؟ ا
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سست باال رفتم در اتاق رو که باز  یی اونجا واسم خفقان آور بود از پله ها با زانوها یفضا
 کردم عطر تن 

رو برداشتم و با هر  کردیم یی مطالعه خودنما  زیم ی که رو ینوازش کرد کاغذ  موینیب مهسا
 کلمش احساس 

بود نابود  نمون یب ی چ هر  ی عنیرفت ؟   شهیواسه هم ی عنیشدم مهسا   ی که از تو خال  کردم
 عشقمونو ی عنیشد ؟ 

حرفا   نیمطمئن بشم که مهسا ا  دیبا شیجا زد ؟ زنگ زدم به گوش ی عن ی گرفت ؟   دهیناد
 جکت یرو زده ر

کرده چون  هیگر ی لیدوباره سه باره زنگ زدم تا باالخره جواب داد معلوم بود خ کرد
 یرمق ب ی صداش ب

 ومدیم دنشینفس کش  ینبود و فقط صدا یبود صدا رمق

 ؟  یی ؟ االن تو کجا هیچ انیجر  ی بگ شهی + مهسا م

 یفهم یروز خودت م هیبگم  تونمیرنمی_ ام

 ؟  ی چ  ی عنیرفتارات  نی+ مهسا من دوستت دارم ا

 من اصل تورو دوست ندارم ولم کن فقط ازت متنفرم متنفر  ی ول ری_ ام

 بود ؟  ی نامه چ  یتو یبد پس جمله ها ی لیخ  یبد جا زد ی لی+ خ

گلوم خونه کرد   یتو یبود فراموششون کن خداحافظ و بعد قطع کرد بغض بد ی _ الک
 دوباره نامه رو 
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سرم اکو  ی فقط دوتا جمله که تضاد وار بود تو ی تر از ده بار خوندم ول شیب دیشا خوندم
 : من همانقدر شدیم

من  ریجمله که بد قلبم رو خورد کرد ام کیدوستت دارم چندبرابر را حسودم جانم و  که
 دوستت ندارم ولم 

  گهیاز وجودم رو گم کرده بودم د یا کهیت  کردمیفقط ولم کن ازت متنفرم احساس م کن
 تحمل کنم تونستمینم

کنم و سبک  هیگر خوامیم خوامیمرد باشم ! نم خوامی؟ من نم کنهینم هیگفته مرد گر ی ک
 یکس ی شم ! وقت

 ی مدت طوالن  کی یکه واسه  نهیا ی به معن فهی که ضع ستین نیا یبه معن  کنهیم  هیگر
 بوده  یقو

 یبذار  تویخال یواسه قلبم جا ی جا بزن یار یقرارمون نبود که عشقو تو دلم ب نیا

 جونه قربونه دلت برم که با دلم نامهربونه زه ی عشقه تو عز باستیماه ز  هیتو   عشقه

 یصورتش زوم کردم اون دوتا چشما یکردم رو ی رو برداشتم و عکس مهسا رو پل  میگوش
 که  یقهوه ا

 جذابش و اون قلب مهربونش ی، اون لبخند ها شدیاونا خلصه م یمن تو یایدن

 که من عاشقمو  یدیند ی گرفت  یچرا احساسه منو , تو به باز  آخه

 دلم واست آسون ُمرد  نینابود شد ا نمونیبود ب ی چ هر

 که من عاشقمو  یدیند ی گرفت  یچرا احساسه منو , تو به باز  آخه

 دلم واست آسون ُمرد  نینابود شد ا نمونیبود ب ی چ هر
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 شبا نی اتاقو ا نیسخته سر کنم با ا چه

 هوا  ی تو ب  ی حقه من نبود ولم کن  نیُگلم آخه برم کجا ا یایبهم ن بگو

 که من عاشقمو  یدیند ی گرفت  یچرا احساسه منو , تو به باز  آخه

 دلم واست آسون ُمرد  نینابود شد ا نمونیبود ب ی چ هر

 که من عاشقمو  یدیند ی گرفت  یچرا احساسه منو , تو به باز  آخه

 دلم واست آسون ُمرد  نینابود شد ا نمونیبود ب ی چ هر

 یاون لبخند ها فقط برا ایخدا ی به درگاهت کردم که مهسام رو ازم گرفت ی چه گناه  ایخدا
 منه ، اون چشم 

عشق تو دلم بود   ی هرچ  تی مالک میبا م کردمیم  ی احساس خوب نهیمنو بب دیفقط با ها
 کبارهیبه  ی نابود شد همچ 

 گرفت و ..........  آتش

خارج شدم   لیبرداشتم برداشتم و از و  میبا گوش مو ی مشک  یتونستم تحمل کنم هود ی نم
 و هوا  ومدیبارون م

کردم و  ی آهنگ پل کی دیرس ی به سرد بودن قلب من نم یسرد نهمه یا ی بود ول  سرد
 آهنگ سکوت یصدا

 چوقتیکه ه ی اشک ختیاشکم ر یقطره ا نی اول رفتمیراه م ایرو شکست لب در ایدر
 یوقت ی بود حت  ختهینر

  ریکه دوسش داشتم اشکام سراز ی حاال بخاطر کس   ی ودم ولو مادرمو از دست داده ب پدر
 شده بود چون 
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 یمتوجه  چکسی و ه کردیم  سیچون بارون صورتم رو خ فمیضع دیفهم ی نم  چکسیه
 شد ی اشک هام نم

 هیبخواد گر  یزدن روز  ی که همه از غرورش حرف م  ی سرگرد رادمهر کس  کردیفکرشو م که
 کنه اونم 

 دختر  کی بخاطر

دلم بود تک تک حرفاش بلند داد زدم :  ی تک تک حرفا شدی که زمزمه م ی آهنگ
 ی ....... صداااااااااااااایخدااا

به  دی؟ ....... بلند داد زدم شا شیشکست چچچرراااا..... گرفت ی سکوت اونجا رو م بمم
 دیگوش مهسا رس

تا آخر باهاتم ؟ ...... بلند تر داد زدم : کو    ی ؟ ..... مگه نگفت یی : مهساااااااااا...... کجا
 نامرد؟ ....... 

 ...... ی ستین

 وونه یو قلبم رو د کردیم شتر یکه گذاشته بودم داغ دلمو ب ی آهنگ

 بارون یکنار ساحل صدا ادهیپ ی{من پا

 کاش جلو چشامه خاطره هامون  یکور بشم ا من

 شونم یبا عشق سر رو ی ذاشتیم  ادشیم  ادت ی ی ه

 دردت به جونم ...  گفتمیبهت م یکردیصدام م تو

 تو چطور برم خونه  ی آخه ب شونهی موهات دلم پر  مث

 ییبلرزونه پس تو کجا  هی گر ی تا ک   چشامو
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 تو چطور برم خونه  ی آخه ب شونهی موهات دلم پر  مث

 } ؟یی بلرزونه پس تو کجا  هی گر ی تا ک   چشامو

که   ی از اون شتریگفت ب یبهش گفتم دوسم دار   ی سرم بود وقت یهمش تو یتو صداش
 یوقت  ی فکرشو بکن

 رفت و غرور و دلمو شکست  ی ؟ گفت تا آخر باهاتم ول  ی گفتم تا آخر هست بهش

 ایمن از دار دن خوامیم  ی چ دوننینه جاده نه ابرا م ای( نه بارون نه در

 من  لوفریغنچه کن باز گل ن ایاومد سر من ب ی چ ی نیبب ینبود

 تو چطور برم  ی آخه ب شونهی موهات دلم پر  مث

 ییبلرزونه پس تو کجا هیگر ی چشامو تا ک  خونه

 تو چطور برم  ی آخه ب شونهی موهات دلم پر  مث

 ؟؟؟؟ ) یی بلرزونه پس تو کجا هیگر ی چشامو تا ک  خونه

که مثل مهسا دوسش   ی شونم نشست سر برگردوندم رستا بود تنها کس یکه رو ی دست با
 داشتم چشماش 

رسمشه   نی ؟ ا یر یگیرو م ی کی  یدیرو بهمون م ی ک ی ایدل من خدا بود مثل هوا و ی بارون
 اخه؟ رها رو

رمق  ی بود که حسان رفته بود ب ی رستا مثل موقع  ی؟ چشما ی مهسا رو گرفت  یداد بهمون
 حس  ی رمق ب ی ب

 بدتر از اون ی فروغ ..... و حت ی حس ب ی ب

 ؟  شدهی چ ی _ داداش
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 شناسهیدختر که جون و دلش اونو م کی+ رستا داداشت عاشق شده ..... عاشق 

 یکه باش ی خواستیخودت نم ی ول یتو از اول عاشق بود ری_ ام

 هی گر  ی چیحاال برا  یکردینم هیگر   چوقتیتو ه ریو گفت : ام دیبه کنار چشمام کش  دستشو
 ؟ اشک  ی کنیم

 بود بهیتو قبل غر با

آغوشم رها کرد   یگفتن نداشتم دستامو باز کردم و رستا خودشو آزادانه تو  یبرا ی حرف
 دستامو دورش حلقه

هردومون عشقامونو از دست داده   کردمیخوب درکش م ی لیخ هیگر ریو بلند زد ز کردم
 هردومون  میبود

 دوستش رو هم از دست داد  شترهیاون دردش ب ی ول  میو مادرمون رو از دست داد  پدر

 خاطره ..........  کیسنگ قبر مونده و از عشق من فقط  کیعشقش  از

 #مهسا 

  کردمیم هیو من باهر قطره از بارون گر ومدیتنهاتر از تنها شدم بارون م کردمیم احساس
 از حد شیب

ه گره خورده بود دوبار  ریاز حد دوسش داشتم انگار قلبم به قلب ام شیبودم ب وابستش
 اشکام شدت گرفت 

 دینفر که عاشق شده با کیتنهام فقط بخاطر  یتنم دور شدم آره تنها یخواهرم از پاره  از
 رو  یی جور تنها

 ................ گهید ی ک یاونم نه عشق خودم ! عشق  بکشم
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دادم  نویماش یپنجره  رمیاشکام رو بگ یجلو تونستمیشده بود نم شتریشدتش ب بارون
 ی قطره ها نیپا

بارون بودم و  ریافتادم که ز ینداشت باد روز  ی تیبرام اهم  ی ول خوردیصورتم م  یرو بارون
 کتشو  ریام

 ؟  ی باهام  ی شونه ام بهم گفت : مهسا تا ک  یرو انداخت

 + تا آخرش باهاتم 

 ؟  ی_ دوسم دار 

 یکه فکرشو بکن ی از اون  شتری+ ب

 نکرد و رفت ی بودم که اعتراف بکنه ول منتظر

نوشته بودم  ی سیبه انگل کردیم  یی روش خود نما رید اسم و عکس امزنگ خور میگوش
 ست ین ی نفس جانم ول

برندارم  تونستمیکردم دوباره زنگ زد انگار دلم گفت بردار عشقته نم جکتیر ستین گهید
 دوباره و سه 

تا   دونستمی و جواب دادم م دمی کش  ی گوش یبرندارم دستمو رو تونستمیزنگ خورد نم باره
 و نامه  دهیاالن فهم

  ی؟ تو  یی ؟ االن تو کجا  هیچ انیجر ی بهم بگ شهی _ مهسا م گفتمینم  ی چ یخونده ه رو
 بود  دایصداش غم هو 

 نفسم رو ناراحت کردم و................  نکهیشکست عذاب وجدان گرفتم از ا ی لیخ دلم

 یفهم یبگم بهت خودت م تونمینم ری_ ام



 عاشق   کیمعرفت 

150 
 

 ؟  ی چ  ی عنیرفتارا  نی+ مهسا من دوست دارم ا

رو بهم دادن  ایگفت دوست دارم انگار دن ی مهسا گفتنش وقت یبرا  رفتیقنج م دلم
 بگم من عاشقتم  خواستمیم

قلب خودم و هم  یبود تو یرو زدم که خنجر  ینگفتم و حرف  ی از خودت ول شتریب ریام
 نفسم 

من اصل تورو دوست ندارم ولم کن من ازت متنفرم متنفر احساس کردم غم   ی ول ری_ ام
 صداش  یتو

  یبمش تو یمنم صدا ریکه مسبب حال ام دمی د ی نم  ی ول مردمیشد کاش م  چندبرابر
 بد ی لی: خ دیچیگوشم پ

 بود ؟  ی نامه پ  یتو یبد پس جمله ها ی لیخ یزد جا

قولم هستم  یمن هنوز پا ایندارم خدا یر یمن جا نزدم من تقص ی دونیتو م  اااااااااایخدااا
 دوست داشتم بهش 

انگار   ی مس نگو که رفتم و جا زدم خواستم بگم ول ی ست یمن ن یمن جا نزدم جا بگم
 دهنم بسته شده بود از

رو  ی بودن فراموششون کن خداحافظ و بعد گوش ی گفتم : الک ی حرفا با سنگ دل نیا
 خاموش کردم دوست 

 ی نگفتم نم  ی ارم وجودم ولجمله بگم دوستت د ک یهمه حرف فقط   نیا یبه جا داشتم
 تونستم بگم و وابستش 

 کنم
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اما نگفتم و فقط   گفتیم دیام که با یی دلتنگم دلتنگ تمام دوستت دارم ها ریام دلتنگم
 عاشقانه نگاهت کردم

حال بودم که حس و حال  ی ب نقدریکه از طرف کاوه اومده بود ضبطو روشن کرد ا ی کس
 آهنگ گوش دادن 

گونه هام روونه   یرو شتریاشکام ب دادمیبه آهنگ گوش م شتریب ی هرچ  ی نداشتم ول  رو
 دلم تنگ شد شدیم

طرف دلم گرفت که دلشو   کیاز  اشیلبخندهاش . مهربون یبرا ریام یعسل یچشما یبرا
 شکستم دلم گرفت 

همه دست به دست  نکهیشد مثل ا ی هنگ پلدوباره آ دمشیبار بود که د نیآخر نکهیا از
 اونا ادی هم دادن منو 

 کوچولوم که مثل مهرا بود برام ی عشقم رها آبج  ریام ادیمهربونم رستا  ی آبج ادی بندازن

 بازنده یدل سوخته   هی|| •••

 نمیغمگ یافسرده  هی

 گهید  کنمیفکر م نیا به

 نمیب ی چشماتو نم  که

 بازندم یدل سوخته  هی

 وار یچشمام همش د جلو

 خسته شدن پاهام گهید

 رو تنم آوار  ایدن هی
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 واست  شهی نگهدارت دلمممممم تنگ م خدا

 رفتشو جا زد ی نگ یییی ستیمن ن یجا

 نگهدارت فقط رو به خدا کن خدا

 خرابه برام دعا کن ||•••  خالم

دوست   ی لیخ رمی ام گفتمیبود تا م نجایشد دوست داشتم االن ا شتریاشکم ب ی چشمه
 گفتم یبود تا م نجایدارم ا

 ی لینبود آهنگش فقط حال من بود و بس ! خ ی من جا نزدم ول  ستمیمن نامرد ن ریام
 بدبختم نه ؟ دلتون به

 بدبختم .......  ی لیخ ی لیبدبختم خ ی لیآرع خ  سوزهیم حالم

که اوج غرورش قلبش مهربون  یر یدو ساعت دلتنگ شده بودم دلتنگ ام نی هم چقدر
 ییگ رستابود دلتن

  ی عاشقش بودم ول شهیدوسم داره هم گفتیبهم م شهیمثل خواهرم بود هم شهیهم که
 بهش بگم تونستمینم

اون فقط برام خواهر بود و  ی دوست سادس ول کی برام  کردیفکر م شهیرستا هم دونمیم
 خسته  نقدریبس .ا

 بود کاششششش  نجایا ریکاش ام ارنیسرم ب یی بخوابم و بل دمیترسیم بودم

 میدیرس ینشدم با صدا نیمتوقف شدن ماش یحواسم پرت بود که اصل متوجه   انقدر
 شدم به ادهیراننده پ
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 یکه قدم گذاشتم داخلش بو ی که از لحظه ا ی کردم عمارت  ی که روبهروم بود نگاه ی عمارت
 مرگ رو

 یراه فرار  چیعمارت رو گرفته بودن پس ه یدور تا دور محوطه  گاردایکردم باد احساس
 وارد  ستین

به تک تک جاهاش حس نفرت دارم به تک تک   کردمیکه حس م یشدم عمارت عمارت 
 قسمتاش نسبت به 

 تنفر رو داشتم  نیا ی به همچ  صاحبش

  طیبه مح ی حالم بد بود که توجه  نقدریکه خدمتکار بهم نشون داد شدم ا ی اتاق خواب وارد
 اتاق نکردم از پشت 

 کی بود مثل دل من مثل دل من که تار اهیشدم همجا س رهیخ رونیاتاق به ب ی پنجره
 خواست یبود دلم م کی تار

  هیبودم و گر ششیپشتم بود دوست داشتم االن پ شهیبودم که هم اریبابا مه شیپ االن
 سرم رو  کردمیم

دلم گرفته   کردمیپدرانش و تمام اون محبت پدرانه رو حس م یشونه ها یرو زاشتمیم
 .......  ی بود از همچ 

 جدا بشم ...............  ریکرد از ام یاز خدا که کار  ی همه کس ..... حت از

 #مهسا 

ازش  خورعیبهم م افشیزده بشه باز شد و کاوه وارد شد حالم از ق  نکهیاتاق بدون ا در
 متنفر بودم تمام 
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و گفتم : فکر نکنم اجازه بهت دادم که وارد  ختمیچشمام ر یش داشتم رو توکه به یتنفر 
 یبش 

وارد شدن به اتاق زنم بخام اجازه  یکه برا کنمی ! من فکر نم ینساز  وی_ نچ نچ نچ اومد
 !!  رمیبگ

  ی همچ گهیواقعا د ی عنیچشمام دوبرابر شد   یشدم ترس تو ی اسم زن که آورد ته با
 گهی د ی عن یتموم شد ؟ 

 ؟ همش ؟  ست یدر کار ن یر یام

 ازت متنفرم با داد گفتم : برو گمشو  رونی+ برو گمشو ب

منم نه تو از   سیر گهیاز فردا د ی ول رمیزد و گفت : باشه اشکال نداره م ی مزخرف لبخند
 رون یاتاق رفت ب

 می کشتی؟ کاش م نی از ا شتریعذاب ب ایشد خدا یاشکام جار  لیسر خوردم و س وارید کنار
 ازم  رویما  ی ول

ازدواج  نیمن ا ایخدا ست ین گهید ریکه ام  دمید ی نم  ی ول مردمیکاش م ی گرفتینم
 خستم   خوامیرو نم یاجبار 

راحتم کن بزار  دمیخودت تورو به قرآنت قسم م شیپ امیب خوامیخسته م ی لیخ ایخدا
 برام تموم شه ایدن نیا

 خوابم برد  واری کنار د هیگر با

 #رستا 

منتظر بودم   دمیرو از مهسا کرد تمام حرفاشون و شن ی درخواست  نیکه کاوه همچ ی موقع 
 یمهسا بگه نه ول
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سخت دوست نداشتم از  ی لیبرام سخت بود جدا شدن از مهسا خ ی لیکرد خ قبول
 دستش بدم اصل ا دوست 

آورد جدا شدن از حس آن   ی م  ادمیرو به  یادیز ی چون برام جدا شدن لحظه ها نداشتم
 از مامان جدا شدن

  ی نم ی عاشق شه ول ریام دونستمیم شدی نابود م ریام رفتیبابا کلفه بودم اگر مهسا م و
 خواد باور کنه نگاهمو

در اتاقشو زدم جواب نداد آروم  زدمیباهاش حرف م دیبودم به در اتاق مهسا با دوخته
 در اتاقشو  رهیدستگ

مهسارو منصرف   دیبود من با دهیو خواب زیم  یدادم سرشو گذاشته بود رو نیپا به
 کمکش  ی حت ای کردندیم

انگشتم چسبونده و بودم رو  یکه رو  ی ابیجواب نداد رد ی کردند صداش زدم ول ی م
 مهسا  رگوشوارهیز

 روشنش کردم و بعد اتاق و ترک کردم چسبوندم

 هی که گر نقدریپف کرده بود ا چشماش نیدو نصف شب بود که مهسا اومد پا ساعت
 کرده بود مطمئنم 

هم مهسا ....... معموال ما تا ساعت چهار  رینفر هم ام کی نه  کشنی عذاب م هردوشون
 م یبود داریصبح ب

که مهسا رفت  ی افتاده موقع  ی خبر نداشت چه اتفاق چکسیه گهید  یمثل شبا اونشبم
 خورد ریحس کردم ام
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 اوردیخودش ن یبه رو ی حس کردم غرورش خدشه دار شد حس کردم داغون شد ول شد
 از  ریغ چکسیه

  ی مشک چوقتیکه ه ی کس رونیزد ب لیاز و ریام رعیم  ی چی خبر نداشت که مهسا برا من
 اونشب  دیپوش ی نم

تنها باشه  نمیبود اونشب چشماش غم داشت داغون بود نتونستم بب دهیپوش ی مشک 
 دونستم یم دمیلباسامو موش

آهنگش  یصدا ایلب در رفتیهر وقت غم داشت م میکه چالوس بود  ی زمان  رهیم کجا
 بود مهسا با  دهیچیپ

نداشت مقصر کاوه بود رفتن  یر یتقص ی دوشش گذاشت ول  یرو رو ی غم بزرگ رفتنش
 سمتش و گفتم :

 ؟ شدهیچ ی داداش  ریام

گوشم زمزمه شد رستا حسان   یحسان تو یگفت رستا داداشت عاشق شده حرفا  ی وقت
 عاشق شده عاشق ت. 

 زدمیبهش م ی حرف منطق  کی دیبا

چشماش نشسته   ینم اشک تو ی باور کن ی خودت نخواست  یتو از اول عاشق بود ری+ ام
 ن ی بود تا حاال تو ا

 بودم  دهیچشماش ند یو سه سال اشک رو تو ستیب

هم   گرفتمیهم من آروم م نکاریبا ا دیآغوشش شا ید و من رها شدم توباز کر  دستاشو
 نکه یبعد از ا ریام
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گفتم    ی م  رویبهشون همچ دیبا میرفت لیآروم شده با هم به سمت و کمیکردم  حس
 ریام لیداخل و میرفت

باهات حرف بزنم آقا آرتام شما هم  دیبا نجایا ایب ر یبره طرف اتاقش که گفتم : ام خواست
 هردوشون  نطوریهم

االن سراسر غم بود و آرتام  ریبود ام  نشونیمن نشست چقدر تضاد ب یو روبه رو  اومدن
 سراسر غرور 

 کردم  فی رو براشون تعر هیقض تمام

 خت ی: باالخره زهرشو ر آرتام

 کشمش یم شکنمیبلند شد: بخدا گردنشو م تیبا عصبان ریام

 واستا فردا بشه  ی بکن یکار  ی تون ینم+ االن که 

اتاقم ساعت چهار صبح بود من  یرفتم تو میکردیم یز یبرنامه ر می ساعت داشت کی تا
 خودم زودتر  دیبا

ار پله   واشی  رونیو آروم از اتاق رفتم ب دمیکنم ساعت هشت بود که لباسامو پوش اقدام
 رفتم و بعد نی ها پا

جاش   یتو   چوی دست من بود سو نیماش دکی چیسو  شهیشدم هم ری ام نیماش سوار
 چرخوندم و بعد راه 

نقطه از  کی  ابیوصل کردم رد نی صفحه ماش یمهسا رو رو  ابیرد  شنیلوک افتادم
 داد ی چالوس رو نشون م

  ی ساعت رانندگ کیجمع کردم بعد از  دادمیانجام م دی که با یی کارا یتمام رو  تمرکزمو
 اونجا دور تا  دمیرس
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 کنم ...........  کاریکار گذاشته بودن مونده بودم چ نیدورب لیو دور

 #آرتام 

رفتم باال در اتاق رستا رو زدم جواب نداد   رینه رستا بود نه ام نینه بود که رفتم پا ساعت
 در اتاقشو باز

در  رینبود رفتم سمت اتاق ام ی رو گشتم ول  لی دختره کله شق باز کجا رفته کل و کردم
 اتاقو باز کردم 

 ز یم یاشته بود روگذ سرشو

 ؟ یدار یب ری+ ام

 خوابم ببره ؟ شهی_ مگه م

 همجا رو گشتم نبود  ری ام ستی+ رستا ن

 ؟  ستیکه ن ی چ  ی عنی_ 

 بلند شد شماره ناشناس بود جواب دادم : میگوش  یموقع صدا همون

 + بله ؟

 ن یبلن گو : به به جناب فرز یقهقهه بلند کاوه اومد زدم رو یصدا

 هیکشتمت فقط کاف ارمیب رت یگ ارمین رت یگفت : دعا کن گ دیرو شنکاوه  یتا صدا  ریام
 دستم بهت برسه 

القاب استفاده کنه من زنگ نزدم که  نیجناب سرگرد بده از ا کی  ینچ نچ نچ برا نچ
 باهاتون دعوا کنم × 

 زد که صداش اومد ، زنگ زدم بهتون بگم که رستا و مهسا تو چنگ منن  یپوزخند
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 ریام دی گفت رستا تو چنگ منه احساس کردم تنم به وضوح لرز ی بعد قطع کرد وقت  و
 از جاش ی عصبان

 بیمه  یصدا نیدالور اتاقش بود رو با دست پرت کرد رو زم زی م یرو ی هرچ  پاشد
 ها همه  شهیشکستن ش

  قشویشد رفتم سمتش و    کهیو هزار ت  شهیش ی شو برداشت و زد تورو پر کرد ادکلن جا
 یگرفتم : چته وحش 

 یشد وونهید یار یدر م هیچ ای باز ی روان نیا ی مملکت  نیسرت سرگرد ا ری؟ خ هیچ نکارایا ؟
 ؟

 نقدریا دمیتو با هیمن دست اون عوض یشدم ناموسا وونهی: آره د نمیس یدست زد تو با
 از  ی خونسرد باش

گوش   یشدم محکم دستمو بلند کردم و زدم تو  ی عصب ستیهم ن یانتظار  نیهمچ تو
 اصل اونموقع برام ریام

  یتو ناموسا ی؟ ناموسا ی گیم  ی با داد گفتم : معلومه چ مهیمینبود که دوست صم مهم
 منم هستن حواست 

نشست دستش پاره شده بود و ازش  نیزم یهمونجا رو ادیم رونیاز دهنت ب  ی چ باشه
 ومد یخون م

 چکاریخواهرم اونجاست و من ه گمیم ی من چ  ی فهمینم ی_ آرتام تو عاشق نشد
 بکنم عشقم رو تونمینم

تو عاشق  گمیم ی من چ  ی فهم ی نم  ی بازپرس یبرا  هیکلنتر یتو گمیگرفتن خواهر د  گروگان
 ی نشد  ینشد
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 گمیم  ی من چ   ی فهمی؟ تو نم یکردیم کاریافتاد تو چ ی اتفاقا م  نی ا سایآتر  ی! اگه برا
 ی چون عاشق نشد

 یفهمی نم ی لعنت ی فهمینم

 وقته شدم ی لی عشقم چرا شدم خ ریچون عاشق شدم چون خودم درگ فهممی+ چرا م

 ی ا بهیتو با عشق غر ی_ چرت نگو نشد 

رستا هم االن  خوادیرستا منو نم ی + چرا شدم من عاشق شدم من عاشق رستام ول
 یگروگان گرفته شده ول

 ارمیرو در نم ایباز وونهید نی مثل تو ا من

 تعجب و غم نگام کرد و ..........  با

 #مهسا 

ما  نقدریچرا ا ایخدا ومدین ی چکیزدم ه غیج  ی بسته بودن هرچ  یرو به صندل دستام
 شه ینم یعنی  میدار ی بدبخت

تقل کردم دستامو پاهامو باز کنم نتونستم  ی هرچ   میرو حس کن ی ما طعم خوشبخت  کروزی
 در اتاق باز شد و 

من واقعا عاشقتم ؟؟؟؟؟   یزد و گفت : تو احمق فکر کرد یبلند یداخل شد قهقهه  کاوه
 یاحمق  ی لیهه ! خ

 ی لیخ

 ی بد دیچشمام جمع شد با نفرت گفتم : ازت متنفرم تاوان اشکامو با یتو اشک
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در محکم باز شد و رستا رو  شتیپ ادیاالن دوستتم م ی کن هیگر  خوادی کوچولو نم ی _ آخ
 پرت کردن تو اتاق 

 بخشمیخودمو نم  فتهیواسش ب ی اگه اتفاق دمیکش  یبلند غیج نیبرخورد رستا به زم  با
 اون بخاطر من اومده

 ادیب ی ک یتوروخدا  ایکمکش دستو و پاهاش بسته بود خدا امیتونستم ب  ی نم  نجایا
 و مردمیکمکمون کاش م

ناله  یساعت کم کم صدا  ک ی بعد از  رهینامرد اس نی ت ابه دس نجایکه رستا ا دمیدینم
 رستا بلند شد و یها

 چشماشو باز کرد سرشو باال آورد کنار لبش پاره شده بود بعد

 ؟  نجایا ی_ ر.....رس....رستا چرا اومد

 باشه نجایا میآبج ارمیطاقت ب تونستمیکرد و گفت : نم یا خنده

 خوب بود ؟ ری_ ا...ام

 خوب باشه  تونهی+ با رفتن تو مگه ..... اخخ .... م

شده باشه تنها  ینطور یبخاطر رفتن من ا ریحال ام کردمیکرد فکر نم فی برام تعر ویهمچ
 بود که  نی ترسم ا

شدن هوا معلوم بود دو تا از   کی از تار نی شب شده بود و ا فتهیب دیکه نبا فتهیب ی اتفاق
 اومدن و و  گاردایباد

براش  دمیترس ی نگران بودم م ی لیکه من بودم بردن خ ی رو از اون اتاقرستا  انهیوحش 
 در اتاق  فتهیب ی اتفاق
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 اومد سمت من  ی شدت باز شد و کاوه عصب با

 ؟ اره ؟ یرو لو داد ی که هست ی مکان  ی ؟ رفت ییکجا ی نگ ی _ مگه نگفته بودم به کس

  یو بلند کرد و محکم توشد دستشو ر ی + نه بخدا ....من ......... من ......من نگفتم عصب
 گوشم فرود اورد 

نداشتم ناله کنم با  ینا ی زده بودم که حت نقدریا  کردمیدهنم حس م یخونو تو یشور 
 رو پرت ی پاش صندل

  کردمیبدنم حس م یتک تک سلول ها یفرود اومدم دردو تو نیزم یو با کتف رو کرد
 ی درد تو نقدریا

 و از حال رفتم دمینفهم ی چی بود که ه ادیز بدنم

 ر ی#ام

روز بود که   کینگران بودم  دی... اعصابم فوق العاده خورد بود ... شد  هیلحظات سخت چه
 مهسا و رستا 

و مجوز ورود و جمع کردن   ریگروگان گرفته بودن و من و آرتام دنبال گرفتن حکم ت  رو
 یاب یمدرک و رد

دم در عمارت کاوه   میدیرس سیپل ژهی و یروین یها  نیبا دو تا از ماش میبود  کردنشون
 با لباس ندفعهیا

با دستم اشاره کردم که خودم از  می شده بود تیضد گلوله وارد مامور قهیو جل مخصوص
 باال از  رمیم وارید

باال   واریحرکت از د کیگذاشتم و با  واری نداشت دستامو لب د دید نیکه به دورب ی قسمت
 ن ی پا دمیرفتم پر
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پشت بوم عمارت مستقر   یرو  روهایاز ن ی آروم باز کردم بعض گهید ی روهاین یدرو برا و
 شده بودن 

شده بودن وارد عمارت شدم در تک تک   ریکاوه درگ یگاردایها با باد  ژهی و گانیاز  ی بعض
 اتاقا رو باز 

رو باز کردم دور تا دور اتاقو نگاه کردم   ی مونده بود در اتاق اول  گهیفقط دوتا اتاق د کردم
 گه یدر د کی

کردم نتونستم درو باز کنم  یهرکار  ومدیدو نفر از پشت همون دره م ی اتاق بود صدا یتو
 بهم ی حس  کی

تر   ی کاوه عصب دنیاتاقه با تمام توانم در اتاقو شکستم با د نیهم یکه مهسا تو  گفتیم
 شدم به سمتش رفتم

کنم  ی مدتو سر اون خال نیا یتمام عقده ها  خواستمیبهش زدم انگار م ی محمک  ی لیس و
 یمسبب تموم بدبخت

صورتش   یبا سرم تو نیزم  یما اون بود دستاشو از پشت گرفتم و پرتش کردم رو یها
 و  ی نیاز ب زدمیم

  یکه آخ بلند چوندمیاصل واسم مهم نبود دستشو از پشت پ ی ول ومدی خون م دهانش
 گفت به دستش دستبند

 یا بود بستم به سمت مهسا رفتم شالش از روکه اونج ی و اونور سر دستبندو به تخت زدم
 سرش افتاده بود 

 زد یبود و هق م  نشسته

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ی _ مهسا خوب
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 کرد یم  هیحرف بزن بشنوم صداتو ..... فقط گر  ی نزد تکونش دادم : د  لعنت ی حرف چیه

آروم  کمی  دیآغوشم گرفتمش تا شا یتو ترسمی؟ فقط لب زد : م ی _مهسا چت شده خوب
 هق هقاش یبشه صدا

 کردمیو من آروم موهاشو نوازش م زدیبغلم هق م یپر کرده بود آروم تو همجارو

نترس  گهی د زمیتموم شد تموم شد عز ی _ نترس ... آروم باش ..... آرومه ... آروم همچ 
 بهت گفتم که هرجا 

 نگاه کن پشتتو نگاه کن من هستم م.......  یآورد کم

 مد : مرکز مرکز عمار ؟به صدا در او ممیسیب

 _عمار به گوشم !

 می نکرد دای+ سرگرد ما فرد مورد نظر رو پ

 تمام  نجایرو بفرست ا روهایخانوم و دوتا از ن  یرویدوتا ن اسری_ 

 اومدن و کاوه رو بردن و به مهسا کمک کردن  روهاین

 آرتام اونجا بود  رونیهراسون رفتم ب شدیرستا چ دمیحواسم به مهسا بود که نفهم نقدریا

 ؟  ریام شدهی+ چ

 ؟ شدی_ رستا ، رستا چ

 و.................  رونهیکرد و گفت : نترس حالش خوبه ب یا خنده

 #مهسا 
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باال که  ارمیسرم ........چشامو باز کردم .... من کجام ؟ .... خواستم دستمو ب آخخخخخ
 ی رو تو یدرد بد

... تمام بدنم درد  رفتیم جیگ کمیناله کردم ... سرم  ادیاحساس کردم ... از درد ز دستم
 ..... چندکردیم

چشمام   ی اومد و اشک تو ادمی ی کاوه همه چ  دنیپلک زدم و اطراف نگاه کردم با د بار
 جمع شد و نه از

به جونم افتاده  یکه نسبت بهش داشتم............. استرس بد ی بلکه از ترس  ی و ناراحت  غم
 دم یترس ی بود م 

 بهیکه غر یقاتل جماعت ترسناکه اونم از کس  ی اهل ترس نبودم ول دمی ترس ی م  ادیز ی لیخ
 برادر  ی و آشنا حت

 !ایاون دن  فرستهیگلوله م کیرو با  خودش

داره   ی پست و ترسناک تیشخص ی لیخ کنهیم شی و عمل کشهیقتل رو م میکه تصم ی کس
 اون برادر  ی وقت

، با   یی خودت تنها  نکهیازش داشت که منو زنده بزاره ا دینبا ی توقع کشهیرو م خودش
 و اراده خودت لیم

که در  یز یحداقل چ یر یشکل ممکن بگ نیتر  حیرو به فج گناهیمشت دختر ب کی جون
 کنهیمموردش صدق 

 رو گذاشت نه انسان !   وونیکه اسم ح یافراد نی همچ یرو دیانسانه ....... با  کلمه

امان افکار مختلف بابت "رفتار کاوه" و "ضد و  ی به اطراف انداختم و هجوم ب ی نگاه
 رفتارش" ضینق
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سواالت مزخرف   نیکه خودم به ا ی کشاند چون هر جواب  ی لحظه من و تا مرز جنون م هر
 دادم یذهنم م

 بود ! وحشتناک

خودم  یتو کمیباعث شد  نیکه هم دی وز ی م   یسرد بود و باد سرد ی لیاتاق خ یهوا
 جمع بشم و دستم که

شد رو با درد از روش بردارم و   ی م  قیبه وجودم تزر یبد یبود و سرما ی آهن  ی صندل یرو
 ییبا ناله ها

 یبا اون چشما ی ک یاون تار یتو ی کشم وقت تر ب نی پا کمیلباسم رو  نیدرد آست از
 ک ی  دمشیوحشتناک د

تر    فیترسناک و صد البته کث یی حبس شد با چشم ها نمیس ینفسم تو دنشی از د لحظه
 از قبل نگاهم کرد در 

به من   رهیصورتش بود خ یاز اجزا ی کیکه انگار  ی شخندیبا ن ومدیبه جلو م کمیکه  ی حال
 ی گفت : بهتر 

 خفته ؟! یبایز

 باهام نداشته باش یدهانم را قورت دادم و با عجز گفتم : تو رو خدا ولم کن کار  آب

تر شده بود نگاهم کرد دهن وا کردم که  قیکه عم یشخندیبزنه با ن ی حرف نکهیا بدون
 ک یبگم که  یز یچ

 صورتم سوخت ! طرف 

که حاال گوشه اتاق مچاله شده  ی به من رهیبهت و ترس نگاهش کردم بلند شد و خ با
 ی ادیبودم گفت : ز
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 ادیم  رونیاز دهنت ب ی مقابلته و چ  ی خانوم سروان..... بدون ک  یار یدم در م یدار 
 ی.....همونطور که م

و عرب   زنهیکه پرنده پر نم یی جا  یمن تو یمرامم" و فرستادنت برا ی من "کاوه ک ی دون یم
 ندازه  ی نم زین

حرف   ی با ک یکه دار  ی و بدون یایرو زدم تا به خودت ب نی!........ ا ستیکه ن ی سخت کار
 و دستور  ی زن یم

 ....... یدیم

اون   ی نیسنگ یبه صورتم که هنوز از شدت ضرب و دستا ی درد صاف نشستم و دست  با
 کرد یگزگز م

معلوم   شدی م ی بود که اگه عمل یدی نبود ! تهد  ی ول معم دیتهد  کی دی تهد نی ا دنیکش 
 ......... یی نبود چه بل

 اد یم سرم

زد و گفت :  یبلند یساکت عمارت رو پر کرد با قهقهه  یگلوله فضا بیمه یصدا
 انتظارشو داشتم که 

 ادیب

 گهیداره د ی ت یچشماش معلوم بود که چه ن یاتاق و قفل کرد و به سمتم اومد از تو  در
 د یواقع اا داشتم ناام

 تونمینم ی که انقدر ترسو ام که حت  ومدیخودمو رسم اا باخته بودم از خودم بدم م شدمیم
 از خودم دفاع کنم
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رو  یفرد یقدم ها یبودم از ترسو و بزدل بودن خودم .........متنفر بودم صدا متنفر
 پشت در اتاق حس 

ضربه زدن   یدلم روشن شد و صدا یتو  یدیفرد پشت در نور ام یانگار با قدم ها کردمیم
 به درد اومد و 

من مثل آب   یبرا ریاشک از چشمام روانه شد ام ری ام دنیدر با شدت شکست با د بعد
 بود  ی ماه  یبرا

شدن انگار که نفس کم  ریبود به سمت کاوه رفت و درگ ی ماه  یمن مثل آب برا یبرا ریام
 آورده باشم 

  کمی ریکه اگر ام ی به اتفاق دمیکش یگلوم خونه کرده بود تندتند نفس م یتو یبد بغض
 فکر کردم ومدیم رترید

 !؟ یر یدرگ کی اتفاق تا  کی ن یفاصله ؟؟؟؟ .......... فاصله ب نیقدر کوتاه بود ا نی ا ی عنی

تنها   گهیلحظه که د کیلحظه فقط  کیازم دفاع کرد فکر کردم فقط  یاونجور  ریام ی وقت
 انگار ...  ستمین

 ی از رو ی الیمتاسفانه خ  ی پرت شدم به گذشته ول ی و روح  ی ک یزیاا به طور ف واقع 
 !! شتر یبود ب ی افسردگ

هوارو ببلعم انگار   تونستمی سرمه نم یرو سهیک  کیکردم  ی داشتم فکر م ی خفگ حس
 بغض راه تنفسم رو 

اتفاق   نیاز ا  نقدریبدم ا ی جواب تونستمینم زدیصدام م ی اومد سمتم هرچ  ریبود ام گرفته
 شوکه شده ریاخ یها
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  ریو ام گرانید یبکنم جواب ندادن به حرف ها و سوالها  تونستمیکه م یکه تنها کار  بودم
 بود ! ........ 

  ی فرود م  نشیقفسه س یو مشتام رو راهنشیپ  یاشکم رو یآغوش گرفتم گوله ها یتو
 اومد با چند تا از

چشمش کبود شده بود و و از  ریونجا بود ز رستا هم ا رونیخانوم رفتم ب یها سیپل
 !  دیچک ی دستش خون م

لحظه پاهام   کی  ی تمام شد همه چ ی آذر همه چ ۷و امروز  دیرس ی آشفته به نظر م ی لیخ
 سست شد و بعدش 

 ......................  دمی نفهم نیجز کنده شدنم از زم زیچ چیبسته شد و ه چشمام

 #رستا 

 گاردشیبزنم باد  ادیبود که فر نیکه تونستم بکنم ا یتنها کار  دمیگلوله رو که شن یصدا
 به سمتم اومد پاهامو

 نشیقفسه س یبسته شده بودم با جفت پا زدم تو ی کردم و همون طور که به صندل بلند
 اد یخواست دوباره ب

 نیتا ا دی با نیزم یکه کارم رو تکرار کردم انگار که نفس نداشته باشه نشست رو جلو
 ره یبخواد نفس بگ

به اون   دمی و برنده بود طناب دستامو محکم کش  زی ت  کمی ی به کار بشم گوشه صندل دست
 تنها   دیقسمت تا شا

  نیزم  یکردم طناب پاره شد و رو شتریدستام پاره بشه با شل شدن طناب تلشمو ب به
 اومد  گاردیافتاد باد
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ام حبس   نهیس یزد از درد نفسم تو یبکنم که با پا به قلبم ضربه ا ی خواستم کار  سمتم
 ف ی کث یی شد با چشما

  دیبکنم هرگز نبا یکار  کی دیشد با کیبهم نزد  شدی م کیکه به شکارش نزد یکفتار  مثل
 سر  یکه تو ی اتفاق

پا پس   دیکردم نشستم نبا ی قلبم حس م هیناح یکه تو  ی با گرفتگ فتهیب گذرهیم اون
 بشم با تمام الیخیبکشم و ب

شد  ی تر م کی نزد هشیهر لحظه با لبخند کر ی طنابه پاهامو پاره کردم اون عوض  توانم
 یا لهیبه م ی نگاه

متوجه بشه  نکهیو بدون ا نی زم یرو دمیاونورتر افتاده بود کردم خودمو آروم کش  کمی که
 رو برداشتم  لیم

رو  لهینشده بود م لهیشد متوجه م کمیکردم از سر جام با درد پا شدم نزد میپشتم قا و
 آروم بردم باال و با

نداشتم   یز ی و چشماش بسته شد راه گر نیزم ی حرکت پشت گردنش زدم افتاد رو کی
 نگاهم به پنجره اتاق 

و  دیچیدستم پ یتو ی رو شکستم درد بعض شهیرفتم سمتش و با چند تا مشت ش افتاد
 خون ازشقطرات 

وقتا انقدر   ی شکستم گاه  ی رو م شهیش لهیکردم کاش با همون م  ی عقل ی شد ب روونه
 کنم ی احمقانه عمل م 

 کالبد به جهنم و مرگ بدم !  یروز  ترسمیم ادیخودم از کارم بدم م که
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 رونیمحافظ پشت پنجره مانع راه ورودم به ب ی ها لهیکارم پوچ بود چون م نیا جهینت
 ی ها بیشد ج ی م

 رهیخ دیکنم که موفق هم شدم ذوق زده به کل  دایرو پ دیکل دیرو گشتم تا شا گاردیباد
 دسته  کیشدم و قبل از 

و  سیپل یروهایبه طرف ن اطیاحت کمیدر اتاقو باز کردم و با  گهی به بار اومدن د گل
 همکارام رفتم 

لبش پاره  چشماش گود افتاده بود و گوشه ریاومد ز سیپل یروهای با چند تا از ن مهسا
 شده بود انقدر درد 

  یو مهسا رو تو  رونیاز عمارت اومد ب ری پاهاش افتاد همون لحظه ام یکه از رو داشت
 د ید  تیاون وضع

 دوتا دستش بلند کرد  یو مهسا رو رو دیسمتش دو به

انقدر حواسش به مهسا  ریآمبوالنس گذاشتن ام ی مهسا رو تو ارنیکه برانکارد ب زدیم داد
 پرت بود که اصل ا

 من نشد !!  متوجه

دو   نیانقدر ا نکهی............. از ا ریام هیمعرفت ی نه از ب ی چشمام جمع شد ول یتو اشک
 عاشقانه همو 

 دنی پرست ی رو م  گهیداشتن و همد دوست

 زدم ادیبراش فر ی ت یشهر و موقع یمن تو  میبود ینطور یمن و حسان هم هم دیبا االن
 که حرف زدن حکمش

 !!شدیبلکه خوشحال هم م   چیه شدیاون از اعدام من ناراحت که نم ی بود ! ول  اعدام
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بهش  نهیبنش  سیپل نیماش  یخواست تو ی که م  ی رو با دست بند آوردن موقع  کاوه
 مرام ی ک  یگفتم: +آقا

که   ی بدون اون  ی ول  ی انتقام از پدرم هم مادر و هم پدرم رو کشت  یباشه تو برا ادت ی
 دیبا ره یانتقام بگ خوادیم

 خودش !  ی طرف مقابلشه و دوم  شیجا قبر بَکنه چون اول دوتا

 زد و گفت :  ی مسخره ا پوزخنده

 ؟؟؟؟  ی_ هه! پس تو هم قبر خودتو کند

 وش خوابوندم !!که تورو ت ی نیبیم ی که نکندم ؟؟؟ کندم! ول  ی دونی+ از کجا م

 زدم و گفتم :  یپوزخند یدار  مانیبه خودت ا ی لی_هه !خ

 ُبرهیبشکندش طرفو م ی است اگه کس شهیباشه رستار رادمهر مثل ش  ادت ی نوی+معلومه ا
 کنه یم شیو زخم

!  ایاون دن َبَرمشیم ای ُبرمیطرف مقابلو م ایام  شهی!! البته دو مدل داره من مثل ش
 .......... 

 کرد از   تیهدا نیکه کاوه رو آورده بود کاوه رو داخل ماش یسرباز 

حال   نمیرفتم تا بب مارستانیدستم به ب ی چیعمارت دور شدن و من هم بعد از باند پ محل
 ه ی مهسا چه جور

 ......... ؟؟؟؟

آمبوالنس  یکشم تو ی نم  گهیپرت شد احساس کردم منم د نی زم یمهسا رو  ی وقت
 که رمیخواستم دستشو بگ
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حاال که شدم حاال  ی ول  شمیکه عاشق نم  گفتمی، م چوقتیمن ه دیکش یبد غید جدر از
 ی که جون و دلم برا

 !  ی چ ی عن ی قهممی م تپهیدختر م کی

 کافه شلوغه! هیتو  انویپ یشدن مثل گوش دادن صدا عاشق

 یقشنگ گوش کن یبه اون صدا یبخوا اگه

 "... یو از همه صداها بگذر  یچشات و ببند  دی"با

! چشمامو بستم  نینگ یرستا خواهرم ، چشامو بستم رو یمن که چشمامو بستم رو مثل
 قلب ترک  یرو

 دختر و ازش رد شدم چون عاشق شده بودم ! کی ی خورده

حق داشتن من با لباس  قتا یحق کردمیهمه با تعجب نگاهمون م  مارستانیب میدیرس
 ژه یو  یروهایو ن ی نظام 

 تعجب هم داره ! یدختر واقعا جا کیدنبال  مارستانیب یتو

 کرد  نشیمعا   دکتر

 دکتر حالش چطورع ؟ ی+ آقا

شکسته و پاشون  هیبه دستشون وارد شده دستشون از دو ناح یبد ی _ متاسفانه ضربه 
 اتاق دیهم َدر رفته با

 م یبر عمل

کردن که  کار یاون آشغاال چ نیمهسا رو بردن اتاق عمل بب دمی کش  ی از سر کلفگ ی پوففف 
 بیآس ینطور یا
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؟   هیپرونده چجور تیوضع نمیکه بب یی جنا رهیسرگرد دا یبه مهد زدمی زنگ م دیبا دهید
 چون االن دو ساعته 

 ! دونمیاز پرونده و رها نم ی چیکارام و ه نی ا ریدرگ من

 ؟ ی جان خوب یبوق جواب داد : سلم مهد نیدوم با

 خان احوال شما ؟ ری+ به به سلم ام

  شدی؟ رها چ دیها به کجا رس  تیجان پرونده دال  ی، مهد ستمیجان بد ن یمهد ی _ مرس
 جه ینت شی ؟ بازجو

 ؟  داد

رها بهت بگم که اونم خواهرت رفت  یدرباره  تونمیجان متاسفم ! من فقط م ری+ ام
 درباره  تونمیخونه نم

 بگم یز ی پرونده بهت چ ی

دست منه بعد   ریپرونده ز نیپروندم تمام ا نی؟ من بازپرس ا ی گیم ی چ  شمی_ متوجه نم
 اطلع دیخودم نبا

 باشم ؟  داشته

پرونده رو  نی سرهنگ حکم معلق کردنت از ا ش یساعت پ کی نی+ جناب سرگرد هم
 امضا کرد متاسفم 

 اد یاز دستم بر نم یچکار یه واقعا

منو معلق کرده؟ از   یشد وونهی گو ! فکر کنم دکردم و گفتم : چرت ن یک یستریه ی خنده
 کع از  یپرونده ا



 عاشق   کیمعرفت 

175 
 

 ؟  دمیاول براش زحمت کش  روز

بهت گفتم که   ی به من ندارع ول ی ربط چیمسئله رو معلق شدن تو ه  نیباور کن ا  ری+ ام
 اداره  یفردا اومد

بهشون    ی موهام و چنگ یبودم دستمو بردم تو ی عصب  دیو بعد قطع کرد شد ی نش  شکه
 زدم عادتم بود هروقت 

  کی یسرهنگ برا زدمی حرف م ی با سرهنگ عبداله دیبا دمیکش یموهامو م شدمیم ی عصب
 اومده  تی مامور

 ! شدهیتا بفهمم چ ششیپ رفتمیم دی چالوس با بود

سر  هیقض نیتا زودتر از ا رفتمیبود با سرعت م ریاخ یاتفاقا نیا شیکل راه فکرم پ یتو
 وارد ارمیدر ب

هم  یوارد شدم مهد دی بفرما یشدم به طرف اتاق سرهنگ رفتم در زدم و با صدا اداره
 بود  ششیپ

 فهمم یاز چه قرارع ؟ من واقعا نم هی_ سرهنگ قض

که هم به نفع خودته  میبا باال گرفت ی ماتیتصم کیجان  ریگفت : ام لکسیر ی لیخ سرهنم
 هم خانوادت و هم 

 ! رستا

 داره ؟  قتی حق ی همچ ی عن ی!  دمیترس

 شنومی.. م دی گفتم : بفرما کلفه
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من   یز یکه چقدر واسم عز ی دونی خودت م ریروبه رو زل زد و گفت : ام واری ادامه به د یبرا
 .... 

 و کلفه گفتم : ی عصب

 که به نفع خودم و خانوادم و رستائه ؟  نیگرفت ی م یچه تصم دیو بگ د ینر هیحاش شهی_ م

 !  ستیپرونده با تو ن نیا گهید ی+ تو از پرونده برکنار شد

نگاه به سرهنگ انداختم دوست داشتم اصل  ک یو  ینگاه به مهد کی دمیخند ی عصب
 ده یخبرو نشن نیا

 باشم

 بزنم که سرهنگ گفت : ی حرف  خواستم

 و د...   نهیبوده که صلح ا نیدادگاه ا صیجان؛ تشخ ریآره ام -

  ی گفتم: صلح؟ کدوم صلح یزدم و با لحن آروم و پر بهت  یقطع کردم. تک خند حرفشو
 خون دیبا گهیم

اتفاق  ی کل داشتنیبشه؟ اگه رها رو نگه نم مالی پا گهیبدبخت د ی و مادر من و کل پدر
 دیفهم یم  فتادیبراش م

 فهمم ینم لشوی! من دل ونهیگناه درم ی ب ی ! جون کل  ستین ی پرونده شوخ نی؟ ا نویا

 نطوریا ی دادگاه نظام  یبشه،را مالی پا ی نگفت قراره خون کس ی کرد و گفت: کس ی اخم
 بود!

سرهنگ تا   ستمیو گفتم: بچه که ن دمیکلفه خند یشدم و رفتم سمت خودش و مهد  بلند
 درخواست نده ی کس



 عاشق   کیمعرفت 

177 
 

  ی ! با داد گفتم : نا سلمت فهممینم نمیا دیکنی! نکنه فکر نکننیرو معلق نم ی اونا کس  که
 مملکتم  نی سرگرد ا

! 

 من درخواست دادم...  -

 لب زدم: تو؟  ی پر بهتمو بهش دوختم و عصب  نگاه

؟ ارع خود من   ی نیبیم نجایا یا گهیگفت: من د لکسیبه اطراف انداخت و ر ی نگاه
 درخواست دادم !

گفتم: برات متاسفم دوست   رلبی ز ک،ی ریستیه ی خنده  یبستم و بارگه ها چشمامرو
 یبودم برات دشمنم شد

 ی لی .... خ... خ ی پست ی لی! خ

 هیتو دنبال تصف ی ؛ولیبه سرهنگ انداخت و گفت: خودت متوجه نبود  ی نگاه مین
 یبود  ی حساب شخص

 من...  برادر

برادر تو   خوامیم اهی: به من نگو برادر... من صدسال سدمیشدم غر دیکل یدندونا نیب
 نو برکنارنباشم هه ! م

 من ؟  یجا یایب تیکه خود عوض یکرد

  یی کنن نه تو ی دگیپرونده رس  نیاز تو به ا ریغ یا گهیداد: بهرحال...بهتر بود افراد د  ادامه
 که مطلقا طرف

 ! یی بشه طرف اونا  ی و هرچ  ی خانوادت
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دست زدم براشون و گفتم : هه   ن؟یی نکنه شما طرف اون قاتل ؟یمهد  ی گیم ی زدم: چ لب
 ن ی ! احسنت آفر

 دیکنیم یخوب قانون مدار  چقدر

 ...ریگفت: گوش کن ام ستاد،آرومیشد و مقابلم ا بلند

 : تو گوش کن! تو گوش کن دوست نما !دمیو تو صورتش غر نشیتخت س زدم

  یزود نیبه هم ن؟یسرهنگ؟ قرار بود تا آخرش باهام باش شدیبه سرهنگ گفتم: چ رو
 نتقام خون پدر و ا

 پرونده رو من کردم یکارا ی؟ همه  دیفراموش کرد  مادرمو

کردم بعد حاال که آخرشه از   رشونیپرونده من خودم دستگ نیتو ا دنید بیآس خانوادم
 پرونده برکنار شدم!

 همش چرته !  مزخزفه

بابام مثل پدر خودت بود مادرم مثل  ی گفتیمگه نم  ؟یادامه دادم: تو چ یبه مهد رو
 فرزند شد؟ازی مادرت ؟چ

رفت نامرد ؟ مگه  ادت یرادمهر؟ پدر و مادرت رو  یضد خانواده  یطرف ؛ شد ی ب یشد
 رس

 ؟ رو به سرهنگ گفتم: سرهنگ؟ شدیمثل خواهرت نبود ؟ چ تا

 نگاهم کنه گفت: بله؟  نکهیا بدون

کدوم عمل من   قاین؟دقینی! بب نینگاه کنزدم و گفتم: تو چشمام  زشیرو م ی آروم  ضربه
 خلف چهارچوب 
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 لیدل نیچرا ؟ا کردم؟یطرف عمل م ی ب ی ها بودم ول چارهیبود؟ طرف اون ب ی نظام  قانون
 منرو قانع

 ؟ دیگفته که منو از پرونده معلق کن ی تو گوشتون خونده؟ ک  ی ک کنه؛ینم

 من گفتم  -

تنها کلمه  وار،یو چسبوندمش به ددستام کردم  ریاس قشویخودمو تحمل کنم،  نتونستم
 که به ذهنم به یا

  ی لیخ ی پست ی لی... خی نه؟خودت بگو لعنت یی رو به زبون آوردم: طرف اونا خوردیم کاراش
 ! یمهد

  نیمن کمتر از تو تلش نکردم واسه ا  وونه؟ید ی گی م ی گفت: چ  ی داد عقب و عصب هولم
 پرونده، حواست 

 یار یدهنت م یتو ی باشه. حواست باشه چ ی زن یکه م ی حرف به

 یبرا لیدل  کی  دیبابا المصبا من با گه؟یم  ی چ نی به سرهنگ با بهت گفتم:سرهنگ ا رو
 معلق شدنم داشته 

بار برخلف قانون چه من چه رستا  کیکه  دیدی ! شما از من د شهیکه نم لیدل ی ب باشم
 مون یجنا میچه ت 

 بعد شما ........  ده یراه قلبشو داره از دست م نی؟ من خواهرم در ا میکن عمل

 . به نفع خودت ب.... ی عل یتکون داد و کلفه گفت: به خدا به وال سرشو

 ی لیدم شما گرم، خ ده؛یم ی مان ی ا ی کفر و ب یبو مانتونی: ادمیو غر دم یحرفش پر  وسط
 مرد  نی کمک کرد
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که کامل با خدا بودنتون رو هم  نینزن غمبریپحرف از خدا و  گهیفقط د مید ید بودنتونم
 خدا ی! به جا  میدید

 نه خدا !  دیپرستیرو م طانیش شما

اومدم.  رونیاز اتاق ب ،یاز جانب سرهنگ و مهد ی حرف چیه یمنتظر موندن برا بدون
 شدم و اطیوارد ح

دادم. هه ! فکر  رونیحبس شده بود رو رو ب نمیس یکه انگار تا اون لحظه تو  نفسم
 همشون با منن  کردمیم

 ضد منن ! دونستمینم

دونستم   ی که بود خورد شده بود کلفه بودم نم  ی از اون  شتریرفتم اعصاب ب مارستانیب به
 چرا معلق شدم از

اونم از  کردن،یهست وگرنه منو معلق نم یی خبرا کی گفت   ی بهم م ی حس کی ! پرونده 
 ، یی پرونده جنا نیا

 روز و شبم رو باهاش گذروندم. که من  یا پرونده

  هیقض نمیصحبت کنم بب پوری عل یو با آقا ی برم دادگاه نظام  میهر وقت به تهران رفت دیبا
 از چه قراره ؟ به

  چوقتیبره ما ه شیپ ینجور یاگه بخواد هم کنهی عمل م دهیمن سرهنگ داره نسنج نظر
 ی به سر دسته ها

 میکن ریهمه رو دستگ میبخوا  نکهی! نه اونا نه گنده تر از اونا ! چه برسه ا میرسینم باال

شده بود  دیمحکم گرفته بودمش دستام سف کردمی م ی خال نیفرمون ماش یرو تمویعصبان
 تم یهنوز عصبان ی ول
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 شدم مارستانینشده بود ! داخل ب کم

 اتاق مهسا کدوم بخشه !  دونستمیچون نم  رشیسمت پذ  رفتم

 خانم مهسا رادان کدوم اتاقن ؟  دی_ ببخش 

خندمو کنترل کردم همونطور که مات من بود   دهیکردم با چشماش داره قورتم م  احساس
 گفت : 

 ته راه رو  ۹۰۲ + اتاق  

 ی به آن ومدیخندش م یسرش بود صدا یسمت اتاقش در اتاقو باز کردم دکتر باال رفتم
 شدم جرقه وونهید

که   دمیسرم بود در اتاقو با شدت کوب یهاش تو خنده یشدنم زده شد صدا وونهید یبرا
 ی بفهمنو رفتم تو

مهسا  ی خنده ها ی! صدا شد ی ذهنم اکو م یتو  یز یچ کیفقط  مارستانیب ی محوطه
 دکتر جوون کیاونم با 

 وونهیکرده بود داشتم د ریمهسا گ شیگلوش پ  نجایا  میکه مهسا رو آورد یی از ابتدا که
 زده بودم به شدمیم

لعنت  ریاون ...... لعنت بهت ام ی آخر من بخاطر مهسا بهش گفتم که شوهرشم ول  میس
 بهت ! چه روز 

شدن به سمتم اومدن سلم کردم  مارستانیب یبود امروز آرتام و رستا وارد محوطه  یگند
 رستا محل نداد 

 آرتام جواب داد  ی رفت ول و
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 بهش ندادم  ی از دستت دلخوره جواب کمی+ اشکال نداره 

 حالت خوبه ؟ ری+ ام

 اصل حالم فوق العاده افتضاحه  ستم یداد گفتم : نه آرتام اصل خوب ن با

 ؟ شدهی +چته پسر ؟ چ

 _ از پرونده معلق شدم ! 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ یشدی+ چ

 _ از پرونده معلق شدم آرتام معلق ! 

 ؟؟؟؟؟؟؟  ییییییی داد گفت : چ با

 کردم فی رو براش تعر هیقض تمام

 کاسس مین ریز یکاسه ا کی +به نظر من 

 !  یبو داره ! من شک دارم هم به اون هم به مهد کمی هیقض کنمیفکرو م  نی_ منم هم

 ؟  میکن کاری+ حاال چ

 از چه قراره هیقض نمیبب ی دادگاه نظام  رمی_ امروز سه شنبست شنبه م

چه برسه به ملقاتش   نمیمهسا رو بب خواستمیاصل نم میتکون داد باهم به داخل رفت یسر 
 برم من بخاطر 

که مهسا نداره من رستا   خوادی م اقتیل زایچ ی خواهرمو عذاب دادم بعض اقتیل ی ب کی
 رو عذاب دادم به 
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حاال خودش  ی خورد کردم بخاطر اون ول نویگذشتم بخاطر اون نگ نیاون از قلب نگ  خاطر
 داره باهام بد تا 

شرم و  ی آدم ب کیدروغ که  کیبخاطر  نوینگ ی لیاحمقم خ ی لی......... من خ کنهیم
 پست گفته بود فروختم

 مهسا ؟........  ی ول

آتل بود به درک  یآرتام داخل اتاقش شدم دستشو گچ گرفته بودن و پاش تو بخاطر
 یت یاصل واسم اهم

 یکردم صدا ریرو حس کردم سرمو باال بردم و نکاهشو غافلگ ی نگاه ی نیسنگ نداشت
 ریمهسا اومد : آقا ام

بهم نگاه  دهینگاه بد بهش کردم که خودش حساب کار دستش اومد و ترس کی؟  ی خوب
 کرد ...... 

 شما ؟!!!!  شناسمیمن شما رو نم دیاعتناء به حرفش گفتم : ببخش  ی ب

 ؟  ی شناسی؟؟؟؟ مهسا رو نم یشد  وونهیحالت خوبه ؟ د ری: وا ! ام رستا

  یفوت شدن مهسا برا تی مامور  یکه متاسفانه تو شناختم یمهسا م کی + رستا جان من 
 نو یمن ُمرد بفهم ا

 بفهم

طرف از حکم برکنار   کیکه دو رو بودن متنفر بودم از  یی اتاقو ترک کردم از کسا ی عصب و
 شدنم از

 ی که از هرچ  ستمین ی رادمهر کس ریبودم من ام ی طرف از مهسا عصب کیو از   پرونده
 طرف دیبگذرم با
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داغون کردم   ی الک  زیچ کیواسه  نویتخت بشه همونطور که نگ المیداغون کنم تا خ مقابلو
 مهسا رو واسه 

 نابود ! کنمینابود م ی ق ی حق زیچ کی ی

 واسه من مرد ! ی اسم چهار حرف نینداره ! ا ی معن  چیمن ه یامروز مهسا واسه  از

و   ی عصب ی لیخ کردمیم  ی رانندگ ابونایخ یتو ی عصب ینطور یشده بود و من هم کی تار هوا
 مون یپش  ی حت

که هنوز  ی اونم باکس  شدمی حساس م نقدریا دینبا دیتند شا ی لیتند رفتم خ ی لیخ بودم
 نداشتم  ی باهاش نسبت

 تماس رو برقرار کردم انیبلند شد و اسم رستا روش نما  میزنگ گوش یصدا

 + جانم رستا ؟ 

 دنبالم ....... مکث کرد کارت دارم ایب رستانممایدم ب ریگفت : ام یحالت گرفته ا با

بود بوق زدم که  ستادهیوا  مارستانیرفتم دم ب مارستانیگفتم و به سمت ب یا باشه
 من شد اومد و  یمتوجه 

 جلو نشست

 مهسا  ریام نی+ بب

 افتاده ؟؟؟؟؟؟؟ .......... حرفم رو قطع کرد ی _ برا مهسا اتفاق 

 لحظه ! کی+ گوش کن 

 _ تو گوش کن رستا 

 بابا  یلحظه گوش کن ا کی گمیگفت : م ادیبار با فر نیاول یبرا
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سه   دهیرنج د ی لیمهسا خ نیبب ریبهم نگاه کرد و گفت : ام ی بهت بهش نگاه کردم عصب با
 سال بخاطر تو 

 رو قطع کردم : بخاطر من نبود بخاطر تو بود  حرفش

مهسا سه سال بخاطر  گفتمی از تو دور بود داشتم م نکهیبخاطر ا ستادی+ نه بخاطر تو وا 
 از  رانیا ستادیتو وا 

که دوست نداره ازدواج کنه فقط بخاطر تو   ی دور شد بخاطر تو خواست با کس خانوادش
 ندارم به  یکار 

 ی لیکه خدا واسم خ ی دون یبخدا قسم م ریبد ! ام ی لیخ ی قلبشو بد شکست ی ول  زایچ نیا
 مهمه به قرآن قسم اگه 

واسم   ی لیخ نکهیخدا شاهده با ا بخشمتینم یآزارش بد یبخوا  ی کن  تشیاذ یبخوا
 دوست  ی لیو خ یز یعز

خوردش   یو بخوا شیو برنجون  ی کن تشیندارم اگه اذ رت یاخ یایبه نامرد میو کار دارم
 ! نیمثل نگ ی کن

که   ی دون یتو م  کنمینم مونیخواهر و برادر یهم به رابطه  ی نگاه گهید ی حت  ارمینم اسمتو
 حرفو بهش  نیا

شد و فشارش  هوشیکرد که ب هیگر  نقدریا ی دون ی؟ م هوشهیتا االن و هنوز هم ب یزد
 تو واقعا ی فهم یافتاد؟ م

 بودنت  ریبه ام کنمیکه واقعا شک م ی کنی احمقانه عمل م نقدریمواقع ا ی بعض ؟

 پس ...... کمکم کن  ی کمکم کن یتون یکنم ؟ رستا تو فقط م کاری_ االن چ
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  ریام ستین نی! مهسا نگ رهی مهسا گ شیتو هنوز کارت پ اریفقط برو از دلش در ب ری+ ام
 ن ی! نگ ستین

شهامت به خرج داد  انتیخ  یکرد اما مهسا عاشقت شد و بجا انتیشد و خ عاشقت
 اونم واسه جون تو !

که فکر  نهیتون ا؟؟؟؟ اشتباه  هیکه خرش از پل گذشت مثل تو چ ی اشتباه کس  ی دون یم
 جلو ی پل گهید دیکنیم

 ست ین روتون

دله المصبه که  نیا نشیس یقفسه  یگفت : اشتباه ما زنا هم با مشت زد رو هیگر با
 مثل حسان یی عاشق کسا

احمق مثل  یعضله  کیبازم دوسش دارن  ی ول  زنهی بهشون ضربه م دوننیکه م شنیم
 مونیقلب تموم زندگ

 ختهیبهم ر رو

که   زدیدرست و قشنگ حرف م نقدریحرفاش درست بود رستا ا یتکون دادم همه  یسر 
 راحت  ی لیواقعا خ

 ی کردیو اشنباهاتو درک م وی آورد ی م  مانیحرفاش ا به

که نشد و نابود  یدی! د ی و با عقلت زندگ  یتو دفعه قبل با احساست انتخاب کرد ری+ ام
 حاال با  ی شد ول

عقل  نیوقتا ا ی گاه  ی ول  ی کن یم ی است زندگ با احس یو دار  ی انتخاب کرد عقلت
 و احساستو  ادیالمصبت م

 ن یپس نزار فقط هم دهیم شکست
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 بشه که دستشو گرفتم برگشت نگام کرد  ادهیپ نیبازکرد خواست از ماش نویماش در

 ؟  کنهی+ به نظرت مهسا فراموش م

 بخشن یاوقات م ی گاه  ی ول کننیفراموش نم چوقتیبدون دخترا و زنا ه نوی_ ا

باهاش حرف  ی واقعا وقت  ی لی خ زدی قشنگ حرف م ی لیبا ضرب بست و رفت خ نویماش در
 تمام زدمیم

  رهینظ ی خونده واقعا حرفاش ب  ی که روانشناس  ستین خودیب شدی رفع م میو نگران استرس
 .......  رینظ ی ب

 یشدم رفتم سمت اتق مهسا بهوش بود و با چشما مارستانیپارک کردم و وارد ب نویماش
 زل  واریبه د ی اشک

گونش با انگشت   یرو ختیبود داخل اتاق شدم رفتم کنارش نشستم اشکاش ر زده
 چشمش  ریز یسبابمواشکا

 پاک کردم و بعد دستمو آوردم باال و روشو بوسه زدم  رو

 شعور که دلتو شکستم ؟؟؟؟؟  ی من ب یواسه  زه یر ی_ چرا اشکات م

 زدن ی نداد انگار اشکاش باهام حرف م ی جواب

 دمیازش نشن ی _ مهسا ؟؟؟؟؟؟ بازم جواب

 ی دلم ، گوش کن به حرفام چون از پرونده معلق شده بودم سر تو خال   زی_ مهسا جان ، عز
 کردم 

روش زدم و گفتم : مهسا درک کن دوست ندارم   یدستم گرفتم بوسه ا یتو دستشو
 یکس ی دستا یدستاتو تو
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 داد ینم ی درکم کن هنوزم جواب نمیبب یا گهیکس د یهاتو برا خنده و

 که واسم نوشته بود و االن حفظ حفظ بودم رو براش زمزمه کردم : ی متن 

"" 

 از من دوست داشته باشد شتریشهر باشد که تو را ب نی در ا ی آدم  مبادا

 از من بلد باشد  شتریتو را ب که

 کنار گوش ات،  یز یبا زمزمه چ ،یبتواند به چشم بهم زدن که

 کند  هیرا به لبات هد لبخند

 مبادا بداند حال  خرابت را،  که

 ست.  ی خوب شدن  چگونه

 همانقدر که دوستت دارم،  من

 برابرش را حسودم جانم!  چند

 از من کنارت هستند.  شتری که ب یی به تمام آدمها کنمیم حسادت 

 !کنمیبدون  تو هم فکر م یایبه دن کنم،یه روز به تو فکر مهمانقدر که در شبان من

به تمام  ؛ی تو را کنار خودم نداشته باشم؟! راستش را بخواه شودی که مگر م یی ایدن به
 دهم یحق م ایدن ی اهال

 باشند:) عاشقت

 بود و عاشق نشد؟  کتینزد شودیم چطور
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آروم که حتم دارم که خودم  ی لیزدم و فقط خ شی شونیپ یرو  ی طوالن ی" آخرش بوسه ا
 گفتم  دمیهم نشن

 من  یدارم مهسا  دوستت

 بعد اتاقو  و

 تجربش کردم رو وجودم گرفته بود  شیپ قیکه دقا ی کردم هنوز اون لذت  ترک

 گه یراست م رستا

 کرد و مهسا شهامت  انتیخ نینگ

 ضربه بخورم ترسمیقبول کنم چون م خوامیخودم نم ی من عاشق مهسام ول  فهممیم حاال

نارنج همجا رو گرفته   یشمال بو یبود اونم تو ی عیموقع سال طب نی و در ا ومدیم بارون
 بود و من عاشقو 

 کرد.  ی تر م وونهید

بلند شد رمزو زدم و وارد  میگوش  امکیپ ینشسته بودم صدا مارستانیب یتو مکتین یرو
 شدم اسم  امکیپ

 کرد یم یی روش خودنما  رستا

 مهسا مرخص شد منتظرتونم   ترسمیم گهیتهران رها تنهاست زنگ زد م رمیمن م ری_ام

 مواظب خودت باش  ی نوشتم : اوک فقط

 #رستا 

هرسه    یی فقط بخاطر رها نبود که رفتم بخاطر تنها میراه تهران بود  یگرفتم تو ی تاکس 
 شون هم بود من با 
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 همشون ... کنمیم   تیدر کنار اونا همشون رو اذ موندنم

انداختم و رفتم باال زنگ  دیرو حساب کردم کل ه یخونه کرا میدیسه چهار ساعت رس بعد
 درو دوسه بار زدم

بود همحا پر از  ختهیانداختم و داخل آپارتمان شدم همجا بهم ر دیدرو باز نکرد کل ی کس
 بود  ی میقد یعکسا

 عکس نشسته بود  نامه و نهمهیا نیرها کلفه ب یادار  یاز نامه ها پر

 رها ؟!؟  شدهی_ چ

 مامان و بابا تنگ شده ی+ رستا دلم برا

 ن ی زم ی ختیر ناروی_ خب چرا ا

 رفتم سمتش  هیگر ریو زد ز  گشتمی+ داشتم دنبال دست خط مامان و بابا م

مامان و بابا تنگ شده بود اشکاش  یدلم برا  ی کنیم  هی_ قربونت بشم من آخه چرا گر
 خت یریم

؟؟؟؟؟ پاشو پاشو  گردنیکردن تو اونا برم هینکن حاال با گر هیدلم گر  زی + بغلش کردم عز
 مرتب  نارویا ایب

 خستم  ی که حساب میکن

 خوابم برد ........  دیخسته بودم که سرم به بالش نرس نقدریا میهم خونه رو مرتب کرد با

 شدم  داریب میزنگ گوش یصدا با

 _بله ؟

 ؟ بد موقع مزاحمت شدم ؟ ی؟ خواب بود زمیعز  ی + سلم رستا جان خوب
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 ؟  نیزنگ زد نیداشت یکار   هیچه حرف نی؟ نه ا  نیجون ممنونم شما خوب لی_ سلم سه

  ستیحالش خدب ن نیبزن نگ  نجایسر بع ا کیامروز  ی + اره گلم خواستم بگم اگه تونست 
 همش رفته تو اتاق 

 م یشنو یم  شوی گر یما صدا و

 اونجام گهیساعت د کی_ ارع حتما 

 م یکرد ی کرد و خداحافظ تشکر

سرم جمع  یهمشو باال سیخ ینطور یدوش گرفتم موهامو هم کی عیو رفتم سر پاشدم
 ی مانتو  کیکردم 

وم سرم کردم تم دممیسف ی خیشال  دمیپوش ی خیبا شلوار  یا روزهی ف ی دهیو پوش بلند
 شالم پنهون ریموهامو ز 

 پمویت  دمی سف فیپام کردم و با ک دمویو برق لب زدم کفش آل استار سف ملیر کمی کردم
 یکامل کردم رفتم تو 

بود و لباشو غنچه کرده بودم خندم گرفت بوسه   دهیمظلوم خواب یبچه  کی رها مثل  اتاق
 گونش  یرو یا

  یدلم برا ی ل یبود شدم خ دهیکنکور خر یکه بابا برا  ی نیو خونه رو ترک کردم سوار ماش زدم
 بابا تنگ شده

 ...... کاش بود ........  ادیز ی لیخ بود

رفتم با وارد  نایا نینگ یو به سمت خونه  دمیخر ی نیریباکس گل سرخ با ش کیراه  سر
 شدن به کوچشون 
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چشمم   یاز جلو ی لمیخاطرات من و حسان مثل ف یدلم نشست همه  یرو ی نیسنگ غم
 گذشت دلم براش

 لحظه ..........  کی یتنگ شد فقط برا کهوی

شدم  ادهیپ ن یپارک کردم و از ماش نویبود ماش نایا نینگ واری به د وارید ی هی همسا حسان
 انگار قدم به قدم 

نفسم   دنشیرگردوندم و با دسرمو ب یسلم فرد یبا صدا  کردیعطر حسانو پخش م کوچه
 ی گرفت و تپش ها

 ....  نمشیبب نجایا کردمیقلبم شروع شد ....... فکر نم شتریب

 نجایا کردمیقلبم شروع شد ......... فکر نم شتری ب ینفسم گرفت و تپش ها دنشید با
 ی! با صدا نمشیبب

 برگشتم  ی اشک یبا چشما سلمش

 _ سلم

 گفتم : سلم یخش دار  یصدا با

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ی _ خوب

 به تو مربوط باشه  کنمی+ فکر نم

 گن یم یا گهید زیچ  تیاشک ی_ بر خلف لحن تندت چشما

زد و گفت : فکر  یزود پاکش کردم پوزخند ی ول  ختیاشکم ر یقطره ا  نیندادم اول ی جواب
 هنوز  کردمینم

 ؟ ی! پس هنوز فراموشم نکرد ی داشته باش دوسم
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  ستین ی قلب گهیفقط بدون د ی ... ول ی میعظ یآقا ی گی..... م ی چ که ستی+ برام مهم ن
 ن ی که بخواد بتپه هم

برم  دیآقا من کار دارم با دیبزنه گفتم : ببخش  ی بخواد حرف نکهی، قبل ا فتهیاز کار م روزا
 خدانگهدارتون 

که  ی باز شد داخل شدم موقع ی کیزنگ درو زدم و در با ت  دمیپوزخندشو شن یصدا
 در خونه رو خواستمیم

شک قلب خودته و درو با  ی ب  تپهیکه واست م ی تنها قلب نکارایباشه با ا ادت یگفتم :  ببندم
 ضرب بستم از

 ختمیریبود که م یی قدم اشکا  نیاول ستادهیکه هاج و واج وا دمیدیدر م یها لهیم  پشت
 قدم نی دوم

 هنوزم دوسش دارم ؟؟؟؟؟؟؟؟  ی عنی

  مویاز فکر در اومدم گوش میگوش یبا صدا پرستمشیمن دوسش ندارم هنوزم م ی سوم 
 برداشتم 

 د ی_ بفرما

خواستم بگم که امروز وقت  رمیگیتماس م ی + سلم خانم رادمهر از مطب دکتر زمان 
 ساعت هشت  نیداشت

 م یمنتظرتون

 ساعت نه ؟   دیبزار شهی_ سلم م

 دیباش نجایپس راس نه ا کنمی+ بله حتما با دکتر صحبت م
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 _ چشم حتما 

مامانم   اد ی نمشونیبیچرا هروقت م دونمینم رونیجون اومد ب لیخونه باز شد و سه در
 حس کیانگار  فتمیم

مامانم بود هم رنگش هم   یمخصوصا چشماش انگار چشما کردیبهم منتقل م  ی خاص
 مدلش دستاشو باز کرد 

 ه یگر ریآغوشش زدم ز یتورها شدم  که

 ی خودت که بد تر   ی آرومش کن  یمثل اومد یداغون تر  نی_ دختر تو که از نگ

باهاتون حرف  ی که کل میبر یی کهویو گفتم : دلم براتون تنگ شده بود  دمیبوس گونشو
 دیدارم نگار و نو

 ؟  هستن

جون گفت    لیدلم رفتم داخل خواستم برم باال که سه زی تو عز ای_اره هرسه شون هستن ب
 ستا ی: رستا جان وا

 ارمیشربت ب برات 

 چشه ! نمیشما اومدم برم باال بب دنیو د نینگ ی+ نه بخدا من واسه 

جان درو باز  نیدادم در قفل بود گفتم : نگ نیدرو به پا  ی رهیباال در زدم و دستگ رفتم
 کن رستام اومدم

 نمتیبب

بغلم  یبغلش کردم تو  شدیکرده بود چشماش باز نم هی گر نقدریکرد داخل شدم اباز  درو
 ه یگر  ریزد ز
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 شده ؟  ی ! چ  نی؟ نگ نی+نگ

 _ ر...َر ...رستا 

 ؟  ی کنیم  هی؟ چرا گر زمیعز  شدهی+چ

 باهات حرف بزنم  دی_ با

 تخت بغلم نشست  یبزن نشستم رو زمی+ بزن عز

 _ رستا .... 

 + جانم

 بهم نشون داد ازش گرفتم  ی کارت عروس  کی

 ختیهمش ر  رمینتونستم جلو اشکامو بگ گهی روبه روم د یاسما دن یکردم با د بازش
 وقته ی لیانگار که خ

 ختیاشکام ر ی باشه همه  ختهینر

 ! کیو نگار تاج ی میعظ حسان

 ؟ نگار با حسان ؟؟؟؟؟  نینگ ی گیم   ی ؟ چ ی چ  ی عنی_ 

تسلط داشته باشم اشکامو پاک کردم و گفتم : خب کردم به خودم  ی سع  کردیهق م هق
 یکن یم هیحاال چرا گر

 یخواهرته ناسلمت هیعروس ؟

 گست ی د زیچ کی_ بخاطر 

 ؟؟؟؟؟؟  ی + چ
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آروم   رمیدوش بگ کیحرف بزنم اگه اشکال نداره برم حموم  تونمی_ رستا من االن نم
 گمیشدم بهت م

 مطالعش بود رو برداشتم زی م یکه رو یتکون دادم حوصلم سر رفته بود دفتر  یسر 

 ! نی نگ ی عاشق خاطرات 

 عاشق رهام شده ؟ ورق زدم یچه جور  نمیدوست داشتم بب ی لیخ

 شروع شد •  دنیرس اریانتظار به  یروزها

خاطرات   شدمی م ریمتح شتریب خوندمیم شتریب  ی دوم . سوم . چهارم . پنجم هرچ ورق
 ر یبا ام نینگ ی عاشق

 ختن یر شتریاشکام امون ندادن و ب دمیکه د یبا جمله ا ؟

 #فلش_بک 

شونم نشست رو برگردوندم حسان بود مثل  یکه رو ی مزار بابا و مامان بودم با دست سر
 که  ی کس شهیهم

 بود  پشتم

 شم یپ نشست

 بگم ؟  یز یچ کی بهت  دی_ رستا با

 دلم  زی +بگو عز

شدم ببخش   کتیپدرت نزد ی مال  تی _ رستا فقط بگم ازت متنفرم من فقط بخاطر موقع
 منو رستا ببخشم کاش

 گس ید  ی کی رهیقلبم اس ی دوست داشته باشم ول تونستمیم
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 سر دادم یبلند ی خنده

 ؟  هیمخف نی؟ دورب گهید  ی کنیم ی _شوخ

 فقط ببخشم  هی+ نه کامل واقع

 امون ندادن روز هفتم پدر و مادرم عشقمم ترکم کرد ! اشکام

 شدم ی چون عاشق تو عوض بخشمیبدون فقط که خودمو نم ی ول   بخشمتی_ برو م

  هیعروس سیخ سیشده بود خ سیدستم بود و صورتم خ نیخودم که اومدم دفتر نگ به
 ن یعشقم با خواهر نگ

 گه ی! اونم سه ماه د

 عاشق هم بودن که از االن کارت چاپ کردن و تاالر رزرو کردن ؟  نقدریا ی عنی

 !  گسید ی کی رهیقلبم اس ببخشم

 نگار بوده ؟ دوست رها خواهرم اونم با حسان ؟ گه ید  ی کیاون  ی عنی

 .....  دمیفهم تویحاال واقع ی ول گهیم  ی الک کردمیقابل هضم نبود فکر م برام

 .........  نین منو به نگار فروخت همکه حسان دوسش داشت نگار بوده ! حسا ی اون

باشه ... با   نیا هیکه قض شدیباورم نم دیشا شدمی تر م ری متح خوندمیکه م یهر کلمه ا با
 شونم یکه رو ی دست 

.... حوصلم ...سر   دیدفتر از دستم افتاد و گفتم : ببخش  نینگ دنیبرگشتم با د  نشست
 رفته بود .خوا..... 

 ی دیفهمیم دی+ اشکال نداره با
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 ازش بود  ی قسمت نی کنم کاملشو ا فی برات تعر نیبش 

 وار یتخت اونم نشست گوشه د  یرو نشستم

تصادف وحشتناک فوت    کی  ینه سالش مامان و بابا تو دی+ من سه سالم بود و نو
 شدن هم مامانم و هم 

 ی قبولمون کرد تا هفت سالگ ی ست یبهز نیهم یبرا وی چکینداشتن ه چکسویه بابام
 کروز ی  نکهیاونجا بودم تا ا

ازم خوششون   دنیاومدن اونجا و منو د نیبا بابا ام لیهمون مامان سه ایجون  لیسه
 مو یاومد و سرپرست

 دینو  ی اونا به زور من سرپرست نیهم یبرا رفتمینم  جایه دیمن بدون نو ی کردن ول قبول
 رو هم قبول کردن 

گفت :  هی مامان و بابا رو فراموش نکردم با گر چوقتیه ی ول  ادیز ی لیبودم خ وابستشون
 عاشق شدم نکهیتا ا

  مهیتیکه  یبچه ا کی .... آره عاشق شدم من   ری........ عاشق برادر تو ........ عاشق ام
 عاشق برادر تو 

داشت  یکردم اونم عاشق خودم کنم همچ ی ودخواه شدم .... سعمغرور و خ ریام عاشق
 رفت یم شیخوب پ

قرار  می گزاشت ی عاشقم شده بود دوستم داشت بهم گفت که دوسم داره قرار عروس ریام
 سر  کهوی ی عقد ول 

بهم گفت اگه باهاش ازدواج نکنم  ی همچ  ختی بهم ر ی شد و همچ  دایرهام پ یکله  و
 ن ی و از بابا ام رهیم
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که فقط   ی چک  خیکه نه مبلغ داشت و نه تار ی بابا دستش چک داشت چک کنهیم تیشکا
 ک ی امضا داشت 

  یمن مرد یکه بهم زد گفت : برات متاسفم تو برا ی و تنها حرف  دیمنو با رهام د ریام روز
 اونروز  نینگ

ازم گرفت عشقمو .   مویزندگ کردمیدم فقط رهامو لعنت مشده بو وونهی نکردم د یچکار یه
 نفسمو . امروزم 

که نگار با حسان  دمیامروز فهم ی بهم گفت که دوسم داره ول ریام شیکه دو سال پ هیروز
 باعشق  خوادیم

 کی رستا من  یکه ازم متنفر شد دونمیم زای چ نینتونستم االن با ا گهیکنه د ازدواج
 که نه خانواده  میدختر

  کنمیازت خواهش م یاگه ازم متنفر شد یقلبمم داغونه و ازدواجم اجبار  تینه هو دارم
 ن ی ترکم نکن هم

من و تو   دونستمیرو م ی دفترتو بخونم همچ نکهیقبل از ا نیکردم و گفتم: نگ یا خنده
 بلند شد نینگ میهمدرد

 رگش  یبرداشت و گذاشت رو غویت  زش ی رفت سمت م و

 ؟  هیچه کار نی؟ ا ی کن یم کاریچ ی _ روان

 متنفرم متنفر  ایدن نیاز ا نجاباشمیا خوامیمن نم رمیبم خوامی+ رستا م

رفتم سمتش دستشو   کردمی م یکار  دیرگش فشار داد با یرو شتریب  غویسمتش ت  رفتم
 غی ت  چوندمیگرفتم و پ

 بهش زدم ی محکم  ی لیس نی زم یرو افتاد
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هزار بار تا االن  دیکردنه من با ی ؟ اگه به خودکش ی کن ی خودکش یخوای ؟ م  وونهی _ چتع د
 مرده باشم پدر

  میسر زندگ کنهیمادرم مردن عشقم ولم کرده قلبم ناقصه حسان داره با نگار ازدواج م و
 مو یقمار کردم همچ

 ی فهم یر رگم رو زده باشم متا االن هزار بار مرده باشم هزار با  دیدست دادم پس من با از
 ؟؟؟؟؟؟  نارویا

؟ اصل  ی دردو داشت  نی تو ا ستنین میمن پدر و مادرم پدر و مادر واقع  ی فهم ی_ رستا تو نم
 ؟  نویا یدار 

پدر و  م یدو ماهگ دونمیم و یمن همچ ی ول  دونمیمن نم کننی+ اره داشتم همه فکر م
 مادرم بخاطر بضاعت 

  ستمیمنو به کانون پرورش کودکان گذاشته بودن من رستا رادمهر ن ی و کم بضاعت   ی مال
 من ........ نفس 

منشم نه رستا رادمهر اشکام صورتم رو پر کرده بود ادامه دادم :   ایآر ناز یآ دمیکش  ی قیعم
 چوقت یمن ه ی ول

رها خواهرم  ستیبرادرم ن ریام ستنین شمیپ میخدا گله نکردم که چرا پدر و مادر واقع به
 ن ی ا یمن تو ستین

 ه ینه بق مهیواقع ی خانواده  نیبزرگ شدم پس ا خانواده

 دلم ! زیجان عز نیدستام گرفتم : نگ یتو  دستاشو

سر  ی ب ی"دوستت دارم" ها  ر  ی خودت را درگ گریکه د یر یگ ی م  ادیبه بعد  یی جا کی از  تو
 یآدم  چیو ته ه
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 ...ی نکن

کلم، دائما ورد  زبونشونه و مخاطب هاش هر روز  کهیکه مثل ت  یی "دوستت دارم" ها
 ..... شهی عوض م

 نداره  ی آدرس مشخص  ی ول

را با "دل  امروز   فشویکه خودش هم تکل ی فکر کردن به آدم ی فهم یبه بعد م یی جا کی از
 عاشق و فردا

 حماقته نه عاشق شدن ..........  دونهی" نمفارغش

رنگ   یو سرگرم  آدم ها هایو او غرق  خوش ی سرانجامت باش ی عشق ب ر  ی تو هنوز درگ نکهیا
 و وارنگ

 !ستین  یوفادار  اطرافش،

 عاشقانه ! یها یبه خودته نه وفادار  انتیخ

 د، ینگرفت و عشق رو نفهم ادیموندن رو   چوقتیکه ه  ی کردن به آدم  فکر

 .زی محضه عز اشتباه  

 نیبه جز هم ی خوشبخت بش  ی با هر کس  ی تون یم ی فهم یو م یای به خودت م باالخره
 روز فکر کیکه  ی آدم 

 محضه ....  ی  بودنش کنار  تو خوشبخت یکردیم

  ی بدون وقت ی ول ادیازش بدت ب دیشا ی تو رهامو دوست نداشته باش دیشا زمیعز نینگ
 تورو دوست  ریام



 عاشق   کیمعرفت 

202 
 

عشق به  ن یرهام عاشقته مطمئن باش ا ی ترکت کنه ول تونستیبعد از ازدواجم م نداشت
 گلم   رسهیسرانجام م

 ه یوفادار  شیمعن ستیفردا فارغ شدن ن ی شدن معن عاشق

 ؟  ی زن یقشنگ حرف م ی لیخ  ی دونست ی+ رستا م

دلشون پردرده و با حرفاشون خودشونو آروم  زننی که قشنگ حرف م ییباشه اونا  ادت ی_ 
 منم مثل کننیم

 اونام

و   ی خنث نینگرانت بود من همون نگ دیجون شد لیکه سه نیپا میهم پاشو بر حاال
 نینگ نی نه ا خوامیشادو م

 افسرده 

 !!ی دیبلوز و شلوار راحت تنت کن با مانتو پوس کی ایپس پاشو ب  ی + اوک

شال  کیدم دست سمتم پرت کرد با  ی بلوز قرمز با شلوار مشک  کی سر کمدش  رفت
 یمشک 

 چته ؟  ی _ هو وحش

  گریج خوامی! بعدم م گهیخودت د دیار صدف مرو  نیزد و گفت : شدم همون نگ ی چشمک
 امروز بدو  ی کن

حمام اتاقش تنم کردم  یکردم و لباسارو تو  یتنت کن حرفم نباشه خنده ا  نارویا برو
 دمیبخاطر پوست سف
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 نهمهیخدا آخه مگه ا یو گفت : ا دی کش  ی سوت رونیرفتم ب ومدیبهم م ی لیخ قرمز
 ایما ؟ ب میدار تیجذاب

 لبم یرو  دیرژ قرمز کش  کی  ششیرفتم پ نجایا

 زشته ! دینو یجلو گهید هیچ  نیا وونهی+ د

 و گفت : دلم بشکنه ؟  دیچ لباشو

 دیصدف مروار نینگ رونیب میسرش و گفتم : پاشو بر یتو زدم

که گفتم : در ضمن من  رونیسرش کرد خواست بره ب ی شال صورت  ک یسر داد  یا قهقه
 قبل از خوندن

 ؟  ی ستیخانواده ن نی ا یکه بچه  دونستمیخاطراتت م دفتر

 ؟  ی دونست ی_ واقعا ؟ از کجا م

 دم یبودم پروندتو خوندم فهم یی دفتر خانم زمان زاده اول راهنما ی+ تو

 ی لیرستا خ ی فضول ی لی_ خ

نسرد گرفتم و سرد سلم خودمو خو دیحسان برق از سرم پر دنیبا د نیپا میهم رفت با
 کردم نشستم رو به 

بهم لباس داد بهش نگاه کردم  ینجور یداشته که ا یی نقشه ها کی نیپس نگ روش
 میبهم زد گوش ی چشمک

خواستم بکنم  ی که م  هیشد االن وقت کار انیروش نما نیخورد اسم سرگرد فرز زنگ
 روش دمیدستمو کش 

 جواب دادم و
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 ؟ زمی_ جانم عز

 ؟ دی+ سلم خانم رادمهر خوب

 ؟  ی دلم خوبم تو خوب زی_ اره عز

 + خانم رادمهر آرتامم ها ! حالتون خوبه ؟

 میاره گلم عال  دونمی_ م

 اونجاست ؟  ی + کس 

 رسونن ی جان هستن سلم م  نیو نگ ی میعظ ی_ اره آرتام جان آقا 

 لمین گودز شما همو یامروز عاشق و فردا فارغ اونجاست وگرنه من برا ی+ آها پس آقا

 گلم ؟   ی کردم و گفتم : پس چ یا خنده

بعدشم که شرط ما   میتهران گهیو گفت : زنگ زدم بگم ما دو روز د  د یپشت خط خند از
 سرجاشه و من هفته

 ! دهیشکست م ویک ی ک مینیتا بب یخواستگار  امیبعد م ی

 حاال مین یبی+ بله بله م

 ؟ یبرم کار ندار  دی_ باشه رستا جان من با

 دلم برو خدانگهدارت مواظب خودت باش ... زی+ نه عز

 _ تو هم خانومم !

به  ی اون نبود که ! از حرفش تعجب کردم ول شیپ ی و گرنه کس  دیکنم از دهنش پر فکر
 اوردمیخودم ن یرو
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 نیکردم و گفتم : نامزدم بود جناب سرگرد آرتام فرز یخنده ا کردنیبا تعجب نگام م همه
 ره ی گرد داسر 

 ییجنا

 و با بهت به حرف اومد  ریمتح حسان

 و با بهت به حرف اومد  ریمتح حسان

 شما ؟  دی_ رستا خانوم ازدواج کرد

 + بله نامزد دارم 

 _ واقعا ؟؟؟؟؟ 

 تعجب داره ؟  یجا نیا دونمینم دی+ بله ببخش 

سال بعد از چهار  ی چرا ول  دونستمینم لشویکلفست دل ی لیتکون داد معلوم بود خ سرشو
 یکه ک   دمیفهمیم

 آروم ! ی و ک   کلفست

 یسر  گمی اشاره کردم بعد اا بهت م نیعلمت تعجب به نگ هیو نگار شده بودن شب نینگ
 تکون داد 

 منتون یبب مونیعروس یتو شمی _ رستا خانوم خوشحال م

 نگار جون من نباشم ؟ ی عروس شهی مگه م امی+حتما م

 ها  ستین یاصرار  یایب ی تونیکرد و با اکراه گفت : نم یخنده ا نگار

 گهیحاال کو تا سه ماه د   امی_ اتفاقا حتما م
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 کی بود  قهیهشت و چهل و پنج دق  ینگاه به ساعت کردم واا گیکردم و بعد  یا خنده
 مطب  دیبا گهیربع د

 یجمعو ترک کردم رفتم باال لباسا کی کوچ ی عذرخواه  کیپاشدم و با  ع یباشم سر  دکتر
 در آوردم و نوینگ

 یچشم نباشم بجاش رژ قهوه ا یرژمو کامل پاک کردم تا تو دمیخودمو پوش یلباسا
 دمیلبام کش  یرنگمو رو

 اتاق  یاومد تو نیکه نگ نیسرم درست کردم خواستم برم پا یرو شالمو

 ؟ یر ی_ عه رستا کجا م

 شده برم الاقل برسم به مطب رید ی لیخ االنم که نی+ وقت دکتر داشتم نگ

 گه ید ستای_ حاال وا

 ما یخونه  ایفدات شم انشاهلل تو ب تونمی+ نم

 روز که مهسا نباشه کیبا رهام فقط  امی_ باشه م

 چشم  یکردم و گفتم : قدمت رو یا خنده

 بود ؟  ی گفتم چ  ریکه آخر به ام یجمله ا ی دون ی_ رستا م

 ن به حسان گفته بودم نه ؟که م یجمله ا دونمی+ اوهوم م

 یآقا آرتامم بگ  نیا هیقض دیبا  ی ! راست قای_ اره دق

جون و نگار دست دادم به  لیبا سه نی کردم رفتم پا ی + باشه حتما باهاش روبوس
 دمیحسان رس

 دیانشاهلل خوشبخت بش  ی میعظ ی_ خداحافظتون آقا
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 د یاریب فیعقدمونه تشر  گهید ی+ ممنونم ازتون ......هفته 

 امی_ حتما اگه تونستم م

 نکاروی ا تونمیزدم و گفتم : متاسفم نم یدراز کرد که باهاش دست بدم لبخند دستشو
 یبکنم محرم و نامحرم

 گفتن ! هم

 لب گفت: اره مثل قبل  ریز

شده بود سوار   رید ی لیخ رونیکردم و رفتم ب ی بهش ندادم خدافظ ی ت یزد اهم یپوزخند
 دم با سرعت ش نیماش

بار به حسان گفتم افتادم رفته بودم در خونشون و   نیکه آخر یجمله ا  ادی رفتمیم هشتاد
 حلقه رو بهش دادم 

تو   یی تا بهت ثابت کنن چقدر تنها تی تو زندگ انیم  یی آدما هیوقتا  ی گاه  دی+ حسان شا
 یاز اونا بود  ی کیهم 

متاسفانه شد روز عزا و ترک کردن همسر   ی بود ول میروز هفتم پدر و مادرم عروس من
 ادتی ی ول ندمیآ

 باشه

 ات، من که کمرنگ شده رنگ  حضورت کنارم؛  ی خال یام شده جا یکه عادت  زندگ  من

 من اصل... ال  یخیب

 ات ی دلت اما به آدم  بعد  من  زندگ  حواس

 جمع جمع باشه! جمع 
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 ، یکس  یدینا ام د  یام  ،یاگر بعد  من شد یکس  ی پناه  ی من اصل... پناه ب ال  یخیب

 اش! ی خوشبخت یمردانه بمان پا  ،یاگر بعد من شد ی کس  یها یقرار  ی ب قرار  

 آدم ها نیکنارش خوش باش که تمام ا یطور 

 یاحساس کس  یمردانه پا بفهمند

 !یرا خوب بلد  موندن

 تو  یکن به تمامشون که پا ثابت

 باشد،  انیدرم اگر

 ی هر دختر  یا یدن شهی م دلچسب

 لبخندت...  کنار

 من اصل؛ ال  یخیب

 بدون َمَنت قشنگ تره"  یای"دن

 جانم...  ز  یعز

  نینگ یخونه  امیم ی لیهر وقت به هر دل ی اون محلو ترک کردم ول شهیهم یبعد برا و
 تمام اون لحظات ادی

 و قسمتاش  قیتک تک دقا شهی ذهنم مرور م یتو

 کرده بودم با عجله رفتم داخل مطب ریربع د کیدم مطب  دمیرس

 شد ریتوروخدا د دی_ سلم ببخش 
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داخل دکتر منتظرتونه تشکر کردم و وارد مطب  دی + سلم خانم رادمهر اشکال نداره بفرما
 دکتر شدم 

 یبهشون کرد و سر  ی قلب نگاهکردم و نشستم بعد از گرفتن تست ورزش و نوار  سلم
 تکون داد 

 ی بهتر ش نکهیا یبه جا هیچه وضع نی ها ا ستی + رستا جان حواست اصل به قلبت ن
 شه یقلبت بد تر م

اتفاق  نی اوضاع رفتنم بهتر ن یبا ا هی! من برام مرگ عروس ی خانم زمان  کنهیم ی _ چه فرق
 ممکنه 

 ک و .......  یندار  ی تو هنوز سن؟ دختر  ی زنی حرفارو م نی ؟ تو چرا ا هیحرفا چ نی+ ا

شدم و با افکار   نیباهام حرف زد و داروهامو عوض کرد ازش تشکر کردم سوار ماش کمی
 دم یرس ی مختلف

 گرفتم  میتصم  کیتمام راه فقط  یتو خونه

سنگ سخت و نفوذ   کی  شمی م شهیهم یمنش از امروز برا ایآر نازیآ  ایرستا رادمهر  من
 تمام افکارم ریناپذ

متمرکز به شرطم با آرتام باشه تامبادا ببازم و دلمو بدم دست آرتام از امروز احساس  دیبا
 شه ی هم یمن برا

کس  چیکه بخواد به دامن احساسم شعله بندازه ه ستین ی آتش جی و ه شهی م خاموش
 به مو یزندگ تونهیهم نم

به   یبرا هیمخدر که بق  کی مثل شمی ، م شمی عوض م شهیهم یببره من از امروز برا تاراج
 دست آوردنم 
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 ............  شهیهم یعوض شدم برا شهیهم یمن برا زنیبدن و خون بر جون

 ر ی#ام

  ی بودم و رانندگ نیماش یکاوه گذشته بود تو  یر یروز از اون اتفاق شوم و دستگ چهار
 مهسا بعد  کردمیم

امروزم بدون  زهی ریکلمم حرف نزده و فقط با حرفام اشک م کیکه افتاد  ی اون اتفاق از
 ن یحرف سوار ماش

مثل   شمی فقط دارم آب م نکاراشیمحلم نداد با ا نیتو ماش ایگفتم ب  ی شد و هرچ آرتام
 شدم که به دست  ی شمع

به خونه خواستم مهسا رو   می دیساعت هشت صبح بود که رس شهی ذره ذره آب م آتش
 بغل کنم و ببرمش باال

که نذر کرده بودم براش   فیناراحت شدم ح ی ل یو رفت از رفتارش خ  دیراهشو کش  هک
 ! تا حاال شده  فیح

که ارزششو   ی به خودت بگ ی ول  ی بش  مونیو بعدش پش  ی بکن ینذر  کی  تیزندگ یتو
 داشت ! مثل من که 

 زارمی کنار م شهیهم یکردم اگه مهسا برگرده غرورمو واسه   نذر

 غرورمو نذر مهسا کردم !!!!! من

کردم و با  ی خداحافظ هیاز بق دمیپوش ی باال لباسامو عوض کردم و کت شلوار رسم رفتم
 که داشتم  یی مدرکا 

 ی سرهنگ به دادگاه نظام  ی دهیچهار روز به دست آورده بودم از رفتار نسنج نی ا یتو و
 ه یقض نمیرفتم تا بب
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 بوده ؟؟؟  ی چ

به خودم انداختم و بعد از صاف کردن  ی بغل نگاه نهیآ یاز تو ی به دادگاه نظام  دنیرس با
 کتم و برداشتن 

راه افتادم سمت   نیخارج شدم و بعد از قفل کردن ماش نیکه داشتم از ماش ی مدارک 
 !  ی دادگاه نظام

دادگاه   ی در بود وارد محوطه اصل یکه جلو یبه سرباز  میاز نشون دادن کارت شناسا  بعد
 شدم و به سمت

 دادگاه رفتم. ی اصل ساختما

رو  یا گهیبود و جز سرباز و چند تا ارباب رجوع کس د ی دادگاه خال شهیهم برخلف
 و گرنه اونم  دمیدینم

 ممکن بود !  ریاول هفته خلوت بودن دادگاه غ شنبه

 مجموعه کجاست ؟   نیا سی اتاق ر  نیتا بب کردمیتک تک اتاقا رو نگاه م َدر  

بود   خواستمیکه من م یی جا ی باالش نشون  یکه تابلو ی که دم در اتاق یسمت سرباز  به
 رفتم دستمو گذاشتم 

گفت :  ی ال یخ ی کردم به سمتم برگشت و با ب ی مصلحت یشونش متوجه نشد سرفه  یرو
 بله ؟ تعجب کرده 

 چه مدلش بود ؟  گهید نیا بودم

 ؟  نجاستیمجموعه ا نی ا سی_ اتاق ر

 لح.........  کیمهمون دارن  ی + بله ول
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مرد جوون همراه با مرد   کیحرفش تموم نشده بود که در پشت سرش باز شد و  هنوز
 که فکر  ی انسال یم

 ی ها سر زبوناست درحال ی و نظام سیپل یروهاین نیباشه که اسمش ب ی همون کردمیم
 که مرد جون رو 

 اومد  رونیبه ب کردیم بدرقه

 ... پوریعل یسلم آقا -

 ن؟ ی گفت: سلم خوب هست یی رد و با خوش روک نگاهم

 ن؟یممنون از شما شما خوب -

 تو  دیگفت : شکر خوبم ، بفرما  کردیو همراه با تعجب نکاهم م یادیکه با دقت ز  ی درحال

به عرضتون برسونم.  ی خصوص  شهی داشتم اگر م  ی کیامر کوچ هی پوری جناب عل دیببخش  -
 ؟  یوقت دار 

سوزن انداختن نبود  یجا گه ید ی! روزا  ی داشت ی انس خوبش هیبله بله امروز وقتم خال -
 داخل اتاق  دیبفرما 

 ن یبش 

  ی که کتش رو در م ی رنگ اونجا نشستم در حال ی مشک  یکانامه  یاتاقش شدم رو  وارد
 جا  یآورد و رو

 ؟؟  هیچ هیقض ی متشاک ای  ی هست ی شاک نمیگفت: بگو بب کردیم زونی آو ی لباس

که   ی در حال دمیم حی هردو االن براتون توض کنمیزدم و گفتم: راستش فکر م یپوزخند
 یم  ی صندل یرو
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 گفت: جالب شد من در خدمتم نشست

 + با اجازه.

 . دیبفرما -

 خب در خدمتم. -

! سرگرد   می .خدمت گذارتونسی رو با زبون تر کردم و گفتم: خدمت از ماست جناب ر  لبم
 رادمهر  ریام

 پرون..  یبرا یی و جنا یی قضا یرو ین رهیاز دا  هستم

 ی متشاک  ی هست  ی هم شاک ن؛یو با تعجب گفت: پس کامل درست گفت دی حرفم پر وسط
 ر ی! جناب سرگرد ام

 رادمهر 

 شم ی حرفاتون نم یمتوجه  ن؟یبد  حی توض شتریب شهی: م دمیپرس متعجب

  سیپل نمت؛ یدوست داشتم بب ی لیخ هیجلو و گفت: مدت  دیکش  ی صندل یرو رو خودش
 اون اداره و  ی لجنجا

خواهرت رستا  ادیتو و خواهرت خوشم م تی از شخص یقسمت ! راستشو بخوا اون
 رادمهر بود درسته ؟ 

لب زدم: بله   زدیصدام موج م یکه تو ی ابروهام نشست، با بهت  نیب  یز یاخم ر ناخداگاه
 رستا خواهر منه !

 ! .......  میای! اصل جور در نم  ی حرف اولتون من جنجال یبرا ی ول
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بودنت بله شما... متاسفانه مستنداتشون درست بود و   ی جنجال یبرا  ی ول  حیاها صح -
 اجازه معلق کردنت 

 ......یاداره راه انداخته بود یتو  یدیبه ماموقت دادم جنجال شد رو

 .......  ی جنجال گهیم ی براچ دمیافتاد. فهم میدوهزار تازه

چرا معلق شدم   دمینفهم چوقتیگفتم: آهان اون... بله! ه ی و عصب ی ک یریستیخنده ه با
 ها... تی از پرونده دال

 مزاحمتون شدم یا گهیامر د یخب... برا ی .... ولدمیواسش زحمت کش  نهمهیا که

 .نی بفرما -

و  دمیکش  رونیپوشه ب یتو ی کاغذ ها نیرو از ب یدستم رو باز کردم و کاغذ یتو ی پوشه
 نکهیبعد از ا

 .سی که مدنظرم بود گرفتمش سمت ر هی شدم همون مطمعن

 ه؟یچ  نی بهش انداخت و از دستم گرفتش و گفت: ا ی نگاه مین

  ریکه ز ی مافوقم نسبت به پرونده حساس  دهیدارم که نشون م ی من مستندات و مدارک -
 یدست دارن کاهل 

م خود  یکه برا ی مدارک  نی! همچن ادیز ی لی! اون هم خکننیعمل م دهیو نسنج کننیم
 مبهمه و از ربطش به

بهتون بکنم  ی بتونم کمک  دوارمیام ی حاصل ندارم ول نانیاطم ادیز ی لیها خ تی دال پرونده
 . بنده خانوادم

 ن ینسبت به ا تمیحساس لیدل  نیا دیاون باند مخدر بود و شا هیقربان
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معلق کردنم استفاده  یمن برا هیدارم مافوقم از اون داستان عل نانیاطم ی باشه ول  پرونده
 کرده و معلق کردنم 

 نبوده ! .......  ی خاص ی لیاتفاق خ ی جنجال الک کیبوده و  ی الک

متاسفم.  ی لیچشمهاش جابه جا کرد و گفت: از بابت خانوادتون خ یرو رو نکشیع
 قلب یداستان ضربه 

خوردم و متاسف شدم ! در باره اون موضوع هم   و واقعا تاسف دمیرو هم شن خواهرتون
 بگم که بله؛  دیبا

هم نبود. بحث سلمت  ی اصل  لیدل ی نبود و حت لشیتنها دل ی حساب شخص هیتصف
 اعصاب روان خودتون

کامل  لشونیخواهر و جسم خودت هم بوده به نظر من دال ی سلمت میریفاکتور بگ رو
 بود و کامل  ی منطق 

که باز از همون   نیداشت یگر ید ی کرده بودن. شاک میرو تنظ تشونی شده شکا حساب
 اداره و همکار خودتون

در   ی ول دنی نرس جهیحرفها و ادعاهاشون نداشتن و به نت یبرا ی خب اسناد خوب ی . ولبود
 مورد جناب 

دادگاه  یحساب شده عمل کردن و صد البته که را اریبگم که بس دی با ی عبداله سرهنگ
 شتر یب ی لیخ تونستیم

به سوابق و اعمال شما  ی نگاه میبا ن ی به ضرر شما باشه جناب رادمهر ؛ ول نهایا از
 که تنها معلق میافتیدر

 شدنتون 
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مثل شمارو از  ی شناس فهیسرگرد باهوش و وظ   دیپرونده کارسازه و اون اداره نبا نیا از
 یدست بده.ول 

  ی تمرکز به عشق و عاشق یها بجا تیمامور یبوده که شما تو نیکه به من گفتن ا یز یچ
 د ی دیرسیخودتون م

! 

مزخرفاتو به  نی که ا ی کس ی! متاسفم برا یزدم و گفتم: عشق باز   ی سرفه مصلحت  تک
 یبرا  ی شماگفتن ! ول 

 .....شترینه ب  نیبودن هم فهی اونها فقط بر اساس وظ ضتونیعرا هیبق

 ن؟ یثابت کن نیخوایرو م یز یخب حاال شما با مستنداتتون چه چ -

ها و اون  ت یرو نسبت به پرونده دال ی جناب سرهنگ عبداله دهیو عمل نسنج ی کاهل -
 انیباند مخدر که قربان

 داشته ! یادیز

 . نیرو خلصه شرح بد لتونیخب؟ ادامه بده؟ دال -

 یادیبود و افراد ز یادیز  یر یکه پرونده به من سپرده شده بود سخت گ ی در زمان -
 ییمشغول رمز گشا

شد؛ بعد از  بیعج زیهمه چ یی هوی ی لیکه خ میگرفتن بود  جهیو ما درحال نت  بودن
 کردن اونها  ریدستگ

که   ی از کسان ی کی ایمن معلق و برکنار شدم از اون پرونده به نظر من سرهنگ  بلفاصله
 اب اطراف جن
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 آلوده به اون باند ! ایان  ینفوذ ایهستن  ی عبداله سرهنگ

 ن؟ یبابت مطمعن  نیاز ا-

  دوننیبابت که خودشون جزو اونها هستن ! و نم نی نگاهش کردم که گفت: از ا ی پرسش
 یاطرافشون چ 

 ! گذرهیم

ندارن؛ اگر داشته باشن  ی فکر کنم که اطلع ینجور یا خوامیزدم و گفتم: فعل م یخند تک
 دادگاه  گهیکه د

 . شهیم ی علن

 ادامه بده. ح؛یصح -

رو در پرونده بکار گرفتن که کامل در حل موضوع ناتوان هستن و  یافراد شونیا -
 ی اونها تو یر یبکارگ

 کامل اشتباه و نادرسته ! ...............  یی پرونده جنا نیا

موضوع ناتوان هستن و  نیکه کامل در حل ارو در پرونده بکار گرفتن  یافراد  شونی_ ا
 ی ر یبکارگ

 کامل اشتباه و نادرسته ! یی پرونده جنا نیا یتو  اونها

ها  تیباند دال سیاون باند که ما ه به ما ه با رئ یاز سردسته  ی کیکه  نهیدوم ا ی لیدل و
 بوده زنده هستش 

هستن و  گناهیکامل ب شونیدرموردشون وجود داشته اما ا رایکه اخ  ی عی حرفها و وقعا و
 مرتکب به  دیبه تهد
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دار بره با  یگناه باال ی بود سرش ب کیجناب سرهنگ نزد یکه به را ی کس  شدنیم جرم
 کاره چیه نکهیا

 دیو به زور تهد دهیکش یم  دکیاست و اون فقط اسم مجرم رو  گهی و مقصر کس د بود
 شده یمرتکب جرم م

 ... ستین ستهیاون شخص اصل درست و شا یاعدام برا ی ول

 ..... دیصورتش د یتعجب رو تو  شدیو به وضوح م دیاز تعجب باال پر ابروهاش

وجود داره   یشمار یب یها یکامل گفتم: بله، سهل انگار  نانیرو تکون دادم و با اطم سرم
 که بنده چشم 

متاسفانه   ی ول  شدمیرد م نهایاز ا دیبود و نبا یا  گهیطور د دیبا ای گو  ی ول کردم؛یم ی پوش
 یاونجا چشم پوش 

 .....  میبرخورد  یدیو االن به مشکلت شد کردم

 ی مطمئن  ؟یچقد مدرک دار  ؛ی گیمرتکب جرم شده که م دیکه به تهد یدر مورد اون کس  -
 بابت ؟  نیاز ا

  ی حاصل دارم ! نصف مدارکم رو اون به خواهرم داده بود و کامل مدارک نانیکامل اطم بله
 که بهمون 

 هستش ! ی سند و مدرک مشخص  یدارا داده

ازت   ی نداره ول  یدر برابر اون پرونده اعتبار  گهی که کارت د ی زد و گفت: درحال یا سرفه
 پا پس  خوامیم

از   گهیکن و تا هفته د میرو تنظ تتیشکا دیپرونده رو ول نکن نی و ا ی و سمج باش  ی نکش
 مراحل دادسرا 
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 کرد ! ...... شهیچه م مینیکن و برسونش دستم تا بب ردش

و سمتش گرفتم و در همون حال گفتم: اتفاقا  دم یکش  رونیرو از پوشه ب یا گهید کاغذ
 مراحل  ریگیپ روزید

داشته  ییمجموعه گفت گو سیشده با رئ ی دادم به هر سخت حیترج  ی بودم ول دادسرا
 باشم. هرچند برخلف 

 نداشت ! ی ارتباط باهاتون آسون بود و اونقدر سخت تصورم

  یروزها  ی دادگاه نظام هیتهرانه و   هی گهید نیدونیوگرنه خودتون م ن یبله شانس آورد -
 نجا یا شهینم گهید

 .......  یامروز هم شانس آورد ستادیا

عمل  دهیو نسنج ی نظر خودتون رو بدونم ؟ در مورد کاهل تونمیحاال م انم؛یبله در جر -
 کردن سرهنگ و 

 ...... 

  نیتن به همچ تونمیکه دارم نم یی ها تیها و موقع تی محدود لی بنده به دل نین یبب -
 در مورد ی بدم ول یکار 

با  دیکه با دونمیرو م نی بوده و ا ی پرونده چ نیپرونده بشدت کنجکاوم که موضوع ا نیا
 بهش دقت  تینها

 ی ........ ول کنمیکامل م ی دگ یپرونده رس نیکه بتونم به ا یی بشه و حتما تا جا ی دگیرس
 د یشما مطمئن باش

کامل بهت  نانیبوده که اطم ریگیو پ یپرونده زکاوت به خرج داد  نیکه تو در ا نقدریا
 دارم که بدون مدرک 
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 !  ی زنیحرفارو نم نیسند ا و

! و پس از  ستین دیجد ی از قربان یخبر  هیمدت  ی نه ول ای نیباش انیدرجر دونمینم -
 یکامران ک  یر یدستگ

  ی صورت گرفته نه ربوده شدن ینه قاچاق ی نشده ول  ریباند هنوز دستگ سیرئ نکهیبا ا مرام
! 

ادارتون تا  فرستمیبه عهده اداره شماست! روز چهارشنبه بازرس م زایجور چ  نیا ی بررس -
 در صورت

روال و منظم باشه که  زیکارتتون بردارن و اگر هم همه چ یاز رورو  قیحکم تعل صیتشخ
 ی کار  شهینم

 قیمن مطمئنم شما از تعل ی ........ ول ادیاز دستم بر نم یو براتون متاسفم چون کار  کرد
 و  دیش ی برداشته م

 باشه حرفامو سنج بلش و پا پس نکش ...  ادت یحرفاتون صحت داره  تموم

 د یگفتم: ممنون از شما لطف کرد شدمیکه بلند م ی حال در

 م؟ یگفت: درخدمت باش داشتیو سمت من قدم برم شدیکه بلند م ی درحال

رو سمتش دراز کردم و گفتم : تا االنش هم جسارت بود. ممنون بابت مشاورتون و   دستم
 وقتتون رو  نکهیا

 د ید من هدر دا یبرا

از گفت و گو با شما   فمهیوظ کنم؛یگفت: نه خواهش م  یی رو فشرد و با خوش رو دستم
 ی رویلذت بردم. ن
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هم  نیباش داریمثل شما باعث افتخار ماست موفق و پا  یی روهای! داشتن ننی هست ی خوب
 .....  متونیشما و هم ت 

  دیهستند قدر شما هارو با ی کاردان  یروین دیهم سلم برسون نیجانب من به سرگرد فرز از
 و گرنه  میبدون

 م ید یمثل شما رو از دست م یی روهاین

 اداره رو ترک کردم ........  ی کوتاه  ی تشکر کردم و بعد از خداحافظ ازش

به اون اداره برم خوشحال بودم و از گفت و گو با  یتونسته بودم وقت آزاد نکهیا از
 خوشحال تر. پوریعل

خوب بود من هنوز  ی لیرو ادامه بدم خ تمیورد اون پرونده فعالدوباره بتونم در م نکهیا
 مهیکارم نصفه ن

 ......  دهیو به اتمام نرس  مونده

رو زدم و داخلش  نیآوردم و قفل ماش رونیب   بمیرو از ج چیسوئ نیبه ماش دنیرس با
 شدم

داده بود و همه رو  بیامشب که رستا ترت  ی بخاطر مهمون  ی ول ومدی خوابم م ی حساب
 ت کرده بود و دعو 

 دمی کش یم ی خواب ی ب دی عازم خواب بشم و با تونستمیکه داشتم نم یی کارها  یسر ی
 و  دمیکش  یپوفففففف کلفه ا

و  اریآقا مه دنیمگه مهمونا اومدن ؟ با د ومدیهمهمه م یخونه صدا  دمیزدم رس استارت 
 خانوم ( مادر  هیمهد
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خوش  یمهسا رو کردمیصورتم دعا دعا م یرو ختنیر خیپدر مهسا ) انگار سطل آب  و
 نشون داده باشه 

 کردم و  ی سلم کوتاه  ختیبهم ر ی مواجه شدم باز همچ  اریبا اخم آقا مه که

 ضی خواستم برم طبقه باال که لباسامو تعو دمینشن چکدومشونیهم از جانب ه ی جواب و
 کنم که با حرف آقا 

 .........  ستادمیقدم هام سست شد و ا اریمه

 ستادمیقدم هام سست شد و ا اریآقا مه حرف  با

که دستت سپردم رو  ی خان دست شما درد نکنه ممنون واقعا چقدر خوب امانت ری_ ام
 یکرد یازش نگهدار 

حاال که  ی که رفت دخترش بهم سالم سپرد ول  ی موقع  گهیراست م نی انداختم پا سرمو
 اومده پاش که باند 

که خرابه  شمیوضع روح شهی شده مچ دستشم که شکسته و تا هفته بعد خوب نم ی چیپ
 حق داره ! 

 وار تکون داد  دیسمتم انگشتشو تهد اومد

که رفتم بهت نگفتم از دخترم مراقبت کن ؟ مگه نگفتم ما  شی_ مگه من سه سال پ
 می ندار رانیتو ا ویکس

گفتم مثل رستا خواهرت  مواظبش باشه تو مواظبش باش ! مگه بهت ن تونهی نم ی کس
 ازش مراقبت کن ! نگفتم 

من مثل گل رزه نزار خراب بشه حاال خراب که نشده   ی؟ من نگفتم دخترم ، مهسا بهت
 پر پرم شده !  چیه
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  ی عال ی لیبود خ ی بود مراقبتت مرحبا احسنت ! عال  نی؟ ا یکرد کاریدل من چ  زی با عز تو
 سرمو انداخته 

 ریاس قموی نداشتم بزنم به سمتم هجوم آورد و  ی حرف چیچون واقعا ه  نیپا بودم
 دستاش کرد و محکم کوبوند 

اومدم  ی که از وقت  یکرد کاریچ نمی: مگه نگفتم حرف بزن بب دیصورتم غر  یو تو وارید به
 فقط ُبق کرده 

 ؟  شدهی کنار چ کی نشسته

 رسمش َن .......  دونمیم دیبود : ببخش  نیحرفم ا تنها

طرف  کی صورتم به  ی لیصورتم زد حرفم رو خوردم از شدت س یکه تو ی محمک  ی لیس با
 برگشت همون 

 داداشیفکر کنم از داد و ب دیبه منو د  اریآقا مه ی لیوارد شد و س نیدر باز شد و نگ لحظه
 هیچ هیقض دهیفهم

؟ غرور   نیبکن نی خوایم کاریچ  گهیممنونم د ی لیرادان خ ی: دست شما درد نکنه آقا نینگ
 سرگردو  کی

خورد   نایدلم و ا زیبابا و عز یکه خانواده نداره رو با مهسا یدختر  کیدل   نیشکنیم
 هم  ی لیس د،یکنیم

! واقعا دستتون   دیکن رونی طرفو ب دی بفرما گهی !! د ادیو عربدتون تا سر کوچه م دیزنیم
 ی لیدرد نکنه خ

از   یی بو  گه؟ید دیهست ی معرفت  ی و ب یی وفا ی خط ب یتو ی پس کل خانوادگ  سپاسگزارم
 شماها دیمعرفت نبرد
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طرف   یی خوشرو ینه ؟ به جا نیخط نیکل تو ا د یو نمکدون شکست  دینمک خورد  خوب
 واسه  دیزنی مقابلو م

صورتش نگاه کرد   یتو ی هه جالبه ! و بعد عصب دیو نه خبر دار دیدونیکه نه م یز یچ ی
 کرد یدخالت م دینبا

 گفت : یگرفته ا یبعد از دو روز به حرف اومد و با صدا مهسا

  ی خانوادگ یتو دعوا ی کنیداشته باشه ! بعدم تو غلط م ی به تو ربط کنمیفکر نم دیببخش 
 یکن یما دخالت م

خانم محترم ! فکرم  ستنیکارو دونسته همه که مثل تو احمق ن  نی پدرم صلح ا حتما
 بشناسمت شما کنمینم

 ؟

 ریآقا ام ی م یمن عشق قد یی جنا رهی * محض اطلعتون مهسا خانم سروان اداره و دا نینگ
 هستم فکر کنم 

مهسا  رنینم ادیپا برجا ترن و زود از  دیجد یاز عشقا ی میقد یعشقا   گهید ی بدون  همجا
 دیجان و عشق جد

 کی که مشخص نشده و از طرف شما  ی قدمت ندارن اونم هنوز عشق ی لینو خ و
 روزمندانه یو پجانبست هه ! 

 زه یریداره بهم م ی خدا همچ یمهسا نگاه کرد واا به

 م یموضوعو خاتمه بد نیجان بس کن بهتره ا نی_ نگ ریام

و داد   زدیم  غیسرم رو برگردوندم مهسا وسط حال نشسته بود و ج یز ی افتادن چ یصدا با
 رفتم  دیکش یم
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 سمتش 

 ؟ مهسا ؟ شدی_ مهسا ؟ مهسا خانوم ؟ چ

 نمیقفسه س یدستش کوبوند رو  با

برو   تیم یبرو با عشق قد خورهیحالم ازت بهم م نمتیبب خوامی+ برو گمشوووووووو نم
 ازت متنفرم رو به

 نیازتون متنفرم از همتون متنفرم برو نگ دیبر رت یبا داد گفت : تو هم برو با ام نینگ
 مال خودت ریام

 ون همت ددددددددددیبر خوامینم وی چکیمن ه خوامینم

؟ چرا از خودت دفاع  یر یدستمو گرفت و گفت : کجا م نیخواستم برم باال که نگ ی عصب
 ؟ چرا  ی کنینم

  ی گینداره چرا نم ی شده و حال خرابش به تو ربط ینطور یا تیمامور  یکه مهسا تو  ی گینم
 نقدر ی؟ چرا ا

 بزنم که رستا بلند داد زد : ی خب واستا دفاع کن خواستم حرف  یایکنار م راحت

 ددددددددددد یتمومش کن بستهههههههههههههههههههههه

 ار یساکت شدن رفت سمت آقا مه همه

و تا االن خواهرم بوده و هست   شهی و مهسا هم هم ی پدر من یشما جا اری: عمو مه رستا
 رسمش  نی ا ی ول

 ی گیشما م ی وقت  بازمیخودمو م ادیمن داغونم اسم پدر م  ضهیبخدا من قلبم مر ستین
 بابا  ادیبابا من  یمهسا
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زمان   ی بهتون بگم ول خواستمیمن ..... نم دیتوروخدا بس کن دیتمومش کن فتمیم آرش
 یزندگ یبرا یادیز

پر  هیسکته تموم بشه زندگ کیو با  فتهیالمصب از کار ب نیممکنه هر لحظه ا ندارم
 ریمشغله من ..... ام

  کی شمیحال روح یشده و برا ینطور یا تی مامور  کی  یمهسا تو اریعمو مه ستین مقصر
 دعوا بوده که 

مسئله رو  دیصورت گرفته تموم کن ی هم از جانب شخص مقابل مطمئنم عذرخواه بعد
 م یدار ی شب مهمون 

  نیبابا نگ ی ا دیس کنو تمام ب  خورمیقرصامو نم گهیدلخوره و گرنه د  یاز کس  ی کس  نفهمم
 توئم نخود آش 

من که از همه  ی همگ  دیبابا شورشو در آورد یکارت دارم ا نجایا ایاه مهسا تو هم ب نشو
 د یترم با کی کوچ

بغض  هیفقط از هم اول کلکل دعوا گر میشده بخند دایرها پ نکهیا یبگم بهتون بجا نجایا
 بس یو کتک کار 

  ستمی تو خاک من براتون مهم ن لرزهیاالن تن مامان افسانه و بابا آرش م گهید دیکن
 دیحرمت اونا رو نگه دار

اتاق   یو رفت تو دیو بعد دست مهسا رو کش  شکنهی فقط حرمتارو م نکارتونی......... با ا
 ی رفت تو نمینگ

 #رستا 
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 ریز تموم احتراما رو همشون گذاشته بودن  یی شده بودم از هر جنگ و دعوا خسته
 پاشون به دعوا خاتمه

و رها رو خاتمه   ریبابا و ام ایمامان و بابا   نیب یکه دعوا  ی کس  شهیهم ریبخ ادشی دادم
 من بودم چقدر دادیم

دوست   ریام ی مخالف ول  میلیباهاش دعوا کرد مخالف بود خ ریشغل ام نیهم یبرا بابا
 شغلو و  نیداشت ا

کار خودشو کرد و گرنه هم کنکور شرکت کرد هم رتبه آورد چقدر بابا آرش اونروز   بازم
 خوشحال بود 

 ی که من روانشناس  یمتلقمون چقدر روز  یهایچقدر زود گذشت شاد  ریرتبه آوردن ام از
 سال کیقبول شدم 

ط  فق ی تو از بچگ یی حرف زد : رستا بابا کیاز کشته شدن بابا بود که اونروز بهم فقط  قبل
 لیسه یستاره 

بود رو بهم داد بعد از  دهیکه برام خر ی نیماش چیدوستت دارم بابا و سوئ  یبود من
 رفتنشون انگار روح منم 

 رهیم ی کی زخمه و هر روز  یتنش پر از جا  یکه رو ی کس کیخودشون بردن منم شدم  با
 اون زخنارو

لباساشو عوض کنه  کردم پاشه بره دشیمهسا رو بردم تو آشپزخونه تهد کنهیتر م قیعم
 تو سر  ی با کل ادیب

  یغذا درست کرده بودم همه بودن آخه همه  ی شب کل یشد برا ی کله زدن راض و
 دوستامون و صد البته 
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  نمیدوست داشتم بب ی لیباشه مادر و پدر و برادر و خواهر آرتام هم بودن خ دیکه با ی کس
 چه  تشونیشخص

  ادمیمن که  ی داشتن ول  ی من بچه بودم با ما رفت و آمد خانوادگ  ی وقت گهیم ریام هیشکل
 ک یبا مهسا ک ادینم

ساعت پنج  ستین داشیکه مثل اومده بود کمک اصل پ نمینگ میدسر درست کرد ی کل و
 کارا  یبود که همه 

بهش  نطوره یرها هم ی از بچگ دونمیم گهیشد خونه هم که با مهرا و رها بود و د تموم
 ی بسپر  وی کار کی

اتاق مهمون تا  یمهسا اومد و ازم لباس گرفت و رفت تو دهیشکل انجام م نیبهتر به
 حاضر بشه رفتم دم 

 ریگفتم : ام یصدا دار  ییی تو رفتم تو و ه ایب دمیکلفشو شن یدر زدم که صدا  ریاتاق ام در
 مثل در زدم

 بابا یتو ا ایبگو ن خب

 باهام ؟  ی داشت یبابا کار  ایب ی ستیکه ن بهی_ رستا غر

 + اره ساعت پنجه پاشو حاضر شو پاشو 

خسته بودم   نقدریخودمو بکنم ا یرفتم که کارا گهیرفتم و د رونیگفت از اتاق ب یا باشه
 کردم یکه حس م

که موهامو شستم   نقدریبدنم کوفتس اول رفتم دوش گرفتم دستام درد گرفته بود ا تموم
 فوش بلد بودم ی هرچ 
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آرتام  نکهیا یخودمو درست کنم که بجا یجور  ک ی دی با و آسمون دادم امشب نیزم به
 عاشقم بشه مامانش

موهامو خشک کردم   یزدم همه  نهیآ یتو یا انهیموز یخواهرش عاشقم بشن خنده  و
 درسته سخته 

  ریبخ ادش ی کردمیذوق م یرنگ موهام کل دنیو د شیبعدش با بلند ی ول شستنشون
 مامانم موهامو با   شهیهم

 یکه همه هستن و جا دی دیتو خونه کاش االن بود و م  زهی ریم گفتیبست م ی م  رهیگ
 اون دوتاست که  ی خال

که باالهاش چسب بود پام کردم  ی شلوار دمپا مشک کیرفتم سر کمدم  کنهیم تی اذ منو
 ن ی کت آست کیبا 

کتم   ریخونه ! ز یهوا اونقدراهم سرد نبود اونم تو ی آذر بود ول  یدرسته تو دیربع سف سه
 یتاپ مشک  کی

 یهم رد ی مس  حیمل شی واترپروفم رو دستم کردم و آرا یکردم ساعت سه بنده  تنم
 صورتم نشوندم موهامم 

  یتل قشنگ و کار شده  کیبه دست زدن بهشون نبود  ازیفر بود و ن  ناشیپا  یی خدا که
 ی هم رو ی مشک 

 میبخوا نکهیناز شده بودم کل خانوادتن اهل ا ی لیداده بودم زدم خکه فرق وسط  موهام
 ها ی دورهم نی ا یتو

که  نایکه مثل ا میاونقدراهم ول نبود گهید ی ول م ینبود  میو شال سرمون کن میکن حجاب
 کنن یوزک و دوزک م
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عطر به مچ دستام و  کمیپام کردم و  دممیسف ی پاشنه بلند مشک یکفشا  میبپوش لباس
 گردنم زدم که خودم  ریز

اوفففففف   ننیکنارم بش  خوانیکه م هیشد چه برسه به بق  خیقلبم  ی سرد یبو نهمهیا از
 کرد........ شهیچه م

که آرتام  کردمیخدا خدا م دمید یحسانو م دیبود که دوباره با نیاسترسم از ا نیشتر یب
 تا  ادیزودتر از حسان ب

بهم بکنه ....... ساعت هفت بود که زنگ در به   ی کمک  کی دیشا رو تا هیبگم قض بهش
 صدا در اومد و 

 اریباهام  ندفعهیتوروخدا ا ایخدا یاومدن هنوز نه حسان اومده بود نه آرتام واا مهمونا
 باش که آرتام زودتر 

زنگ در به صدا در اومد   شهیرشته کرده بودم پنبه م ی اگرنه هرچ  کنم یخواهش م ادیب
 رفتم و درو باز کردم 

 شکرت آرتام با خانوادش بود اول مامانش اومد  ایخدا یوااا

 ن ی خوش اومدن بفرما ی لیخ ن ی+ سلم خانوم فرز

خدا   یبخدا ماشاهلل چقدر بزرگ و خانوم شد ی باعث زحمت شد ی_ سلم دخترم مرس
 افسانه جان امرزهیب

 رو

مامانش بود   هیشب شتریداخل بعدش پدرش اومد آرتام ب دیبفرما  دی + ممنونم لطف دار
 سلم شخص یبا صدا

 خدا یاون فقط مات من بود ا زدمی حرف م  ی روم نگاهمو بهش دوختم هرچ  روبه
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 بابا آرتام ؟؟؟؟؟؟  ی؟ ا نیفرز ی؟ آقا آرتام ؟ آقا نی_ جناب سرگرد ، هست

 + جانم بله ؟

 ؟؟؟؟؟؟؟  ی _ هست

 حواسم نبود  دی+ اره اره هستم ببخش 

نگاهش  دهیقلبم گذاشتم و ترس یباال و دستمو رو دمی فرد روبه روم سه متر پر غیج با
 ر ی کردم همه زدن ز

  ی خواهر آرتام روبوس نایبا آرت  خندنیهمه بهم م زی مترسک سر جال میخدا ما شد یا خنده
 کردم با سلم فرد

شدن همانا  ی روم سرمو باال آوردم و باال آوردن سرم همانا و چشمام اندازه نعلبک روبه
 نجا یا نی استاد فرز

 ؟! کنهیم کاریچ

 م یکردینکنه ! برادر آرتام. باشه ؟ هر دو با تعجب همو نگاه م نکنه

 ؟  نی شناسی: شما مگه همو م آرتام

 ارشدم بودن و ..... ی ساستاد ترم آخر کارشنا نی فرز نیاستاد آرت  میشناسی_ بله م

 رو االن من به چه صداش کنم؟  هیقض گفتمیبه آرتام م دیبا

 ؟  نیایلحظه ب کی شهی _ جناب سرگرد م

 آشپزخونه  یکرد من ؟سرمو تکون دادم اومد تو اشاره

 .....  خوامیحسان نم یجلو دیکن یامشبو نقش باز  ه ی شهی_ آقا آرتام م
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مامانم گفت پاشو برو بهش   م یبهت بگم ما امشب به دو منظور اومد   خواستمی+ اتفاقا م
 بگو االنم که ما 

 با پدر و مادر مهسا  یخواستگار  یبرا کننیدارن صحبتارو م رونیب مینجا یا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صحبت کنن االن ؟  ی _ چ

 که همه منتظرتن  رونیب میبر ایحاال هم ب گهی+ اره د

چه وضعشه ؟! شونه به شونه با آرتام  نیخل شدم امن   ایخورده  یی سرش به جا ای نیا
 از رونیرفتم ب

  لیو سه نی کنم فقط نشسته بودم و سرمو انداخته بودم پا کاریمونده بودم چ خجالت
 و  هیجون و خاله مهد

  کردمیچرا همش فکر م دونمی نم کردنیباهاشون صحبت م ریبا ام اریو عمو مه   نیام عمو
 ییجورا کیآرتام 

تو  ی عشق خالص  کینگاه حسان نبود  یتو نگاهش بود که تو یز یچ کیداره  دوسم
 یول زدینگاهش موج م

به آرتام فکر   شتریب ی کنم من زده به سرم چون آرتام منو اصل دوست نداره هرچ  فکر
 همش حس کردمیم

بازم هر چقدر   ی بود ول یدوسش دارم انگار که وابسته شده باشم بهش اونطور  کردمیم
 داشته هم دوسش 

 یمراسم خواستگار  دیاالن با دیرسیکه به حسان داشتم نم ی عشق اون به عشق  باشم
 نه شدیحسان برگزار م
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کنم نه با لذت و  ی که بدون عشق و محبت زندگ  نهیسرنوشت منم هم دیشا آرتام
 .......... به ی خوشبخت

 کردم ی نگاه آرتام

، درسته    ی ، شلوار کتون مشک کیش ی لیاسپرت خ ی چسب و کت مشک  دیسف راهنیپ
 یلیخ ی اسپرت بود ول

 ی لیتر شده بود .............. فک کنم خ میبود خوشا میواقعا خوشت دادینشون م ی مجلس 
 بود که نینگام سنگ

سرم وبرگردوندم . صحبت ها از همه جا بود کلفه  ع ی تو چشام نگاه کرد ، سر  برگشت
 ان یبودم االن همه م

 اه ....  کننیاقتصاد صحبت م  ینشستن درباره   نایا

، تا  دمیفهم دیکش یخوش حالتش م یکه تو موها  ی واز دست  نی هم کلفه بود ا آرتام
 باالخره فرزانه خانوم (

 آرتام ) شروع کرد به مامان

 کردن:  صحبت

سر اصل مطلب   میبر ستیجان بهتر ن  هیخان ومهد ریرادان و ام یه آقاخوب ، با اجاز-
 ؟؟؟ االن آرتامم 

 ست، یتو دلش ن دل

، اگه دستش بهم    دونمیاره ارواح عمش م ن،یکرد و سرش و انداخت پا  یخنده ا آرتام
 بعد  کشتمیبرسه م
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 بخواد دل تو دلش نباشه ؟ نیا

 ادامه داد: نیفرز یآقا

 یهم و تاحدود  ی، اخلق ها نیکه باهم آشنا شد ی شمال نی، تو ا  ریخوب آقا ام-
 شناختن، و از 

وبعد خود دخترم  میخانواده محترمتون داشت یکه ما شناخت کامل اول رو یی اونجا
 م یو دار میرستاجان داشت

 ، رستا  دیاگه اجازه بد ،

 .میکن یدخترُم و واسه پسرم آرتام خواستگار  جان

اصل موافق نبود که انقدر زود ازدواج کنم .  ری شدن ، دل تو دلم نبود ، ام ساکت همه
 اریعمو مه دمیترسیم

 زهی و تموم شرطامون بهم بر ارنینه ب کی  ریام ای نی عمو ام ای

، آرتامم   ستین ی خانواده شما که شک تیو شخص ی ، در خوب  نیفرز یراستش آقا- ریام
 که هم دوست و 

که قراره با  ستمیمن ن نیا ی و هم آشنا و کامل روش شناخت دارم ول مهیمیصم قیرف
 کنم ،  ی آرتام زندگ 

  مانی، دست خواهرم رستا ، چون بهش ا دمیرو م ی چیو ق  شیمن ر  دونن،یم خودشون
 که  دونمیدارم و م

 . رهیگیم میتصم درست
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مراسمو   ن یا دید یهزار اهلل و اکبر ، ماشااهلل کاش افسانه جان زنده بود و م-جون  فرزانه
 خدا رحمتشون کنه 

 ،   شیبای، وقارش ، متانت و ز شی جان خواهرت از اول به دل من نشست ، خانوم ریام ،

کردم رد  شنهادیواسش پ یهر دختر  نجاستیباهم جمع ، آرتام منم تا االن که ا همش
 رستا ی وقت  ی کرد ، ول 

 و جون

 گفتم ، نتونست رد کنه ، چون دلش وباخته و نتونست بگه نه بهش

 شی شونی زدم ، به آرتام نگاه کردم ، کلفه بود و با دستمال دستش پ یحرفش پوز خند از
 . کردیو پاک م

 نیدوتا جوون باهم تنها صحبت کنن تا زودتر قال ا نیا دیجون : اگه اجازه بد فرزانه
 کنده بشه که  هیقض

 کرد  یکار  شهینم گهیو د انیمهمونا م االن

 گفت:  هیخاله مهد  نیفرز یحرف آقا با

 یی اجازه ما دست شماست، رستا جان خاله ، آقا آرتام وبه اتاقت راهنما کنمیخواهش م-
 کن از سر جام بلند 

 شدم

و رسم ادب بهش اشاره کردم به   میدیبه در اتاق رس ی م پشتم وقت وآرتا رفتمیجلو م من
 داخل خخخ تعجب
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ابروش و  کیتعجبم داره خو .......  یمثل طلبکارا باهاش بودم االن جا شهی آخه هم کرده
 باال داد و داخل 

 ز یمطالعه و تخت و مبل وم  زی، م دیسف یوار ی، به اتاقم با دقت نگاه کرد، کاغذ د  شد

با دقت نگاه کرد   ی وقت  ی صورت  نیتریو و دی، کتابخونه سف دیسف نهیآ زی ، م ی صورت دیسف
 کاناپه  یرفت رو

 نشست 

اتاق پر عروسک و   کیبا  گفتم یباشه ، با خودم م ینجور یاتاقت ا کردمیفک نم- آرتام
 روبه یاسباب باز 

 زد  یو پوزخند روم

 و حفظ کردم: میخونسرد  ی گرفت ول  حرصم

  ارمیرها رو ب یایاسباب باز خواد یم ی؟؟؟؟؟ اگه دلت باز  یاومده بود  یواسه باز  ی آخ-
 واست 

 نازک کردم. ی زد پشت چشم یدارم که ظاهرا قرار زنم شه و پوزخند یهم باز  کی-

تو  دونمی، حاال نم ی جز تو ندارم ، از نظر مامانم تو تک  ی انتخاب نکهیخوب مثل ا-شد: یجد
 ی رو چجور 

 که گفت  دهید

 خونه نذار. نی پات و تو ا گهید ایرستا  ای

ان  قهی خوش سل ی لیخ شونیکه هستم ا دنیمن و د  یمامانتون جور -زدم:  یپوزخند
 زد و خودش ی لبخند کج
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 : دیجلو کش  و

 گم یو م طمیخوب من شرا-

بکن ،  ی خوا یبرو ، هر کار م یبر  یخوای، هر جا م ستیمربوط ن رفت و آمدت به من۹
 - اصل اگه شبم 

 اصل  یومدین

 رتتتتتتتتتت یغ ی ، ب  ستیمهم ن واسم

 تو دلم فحشش بدم: شتریب نذاشت

 - ی کنینم  ی من فضول  یو تو کارا یندار  یکار  چیتو هم به من ه ۳

ببره  ییبو هیقض نیاز ا دینبا ی کس  ی که عاشق من ی برخورد کن یطور  هیجلو بق دی.با۲
 همون روز که من 

 ! ی کن یم نکارویکه عاشق توام تو هم هم کنمی همه وادار م یجلو

 یالبته االنم معلومه که عاشقم -شد: نهیو دست به س دیو عقب کش خودش

 پی بشم؟؟؟ غرور کاذبت؟؟، اخلق خوبت؟؟؟ ت  دیبا تی؟؟؟ عاشق چ ی چ گهیهه د-
 افه یمزخرفت؟؟؟، ق

 ت یمعمول

 ؟؟؟ 

که به   یی تنها حرفا  ی من چشاش چهار تا شده بود ، درسته همش دروغ بود ول یحرفا از
 نایهم دیذهنم رس
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 هیروژان و نفس ( دختر خالم ) و بق گهید میساعت و ن کیبود  میساعت شش و ن  بود
 آرتام ومدنیمهمونا م

 پوزخند به حرف اومد و ....... با

که بخواد حرفات   ی ست یبهت بگم اصل واسم مهم ن دیبا ی ول  ی کورم هست  نکهی_نه مثل ا
 بذاره..  ریروم تاث

که  کنمی که من باهات از دواج م ی .. بعدشم تو از کجا انقدر مطمئن ی ندار  اقتی+چون ل
 انقدر خوشحال و 

 ؟؟؟ ی مطمئن 

 خودش وخم کرد:  دوباره

 و با ازدواج دستت باز تره   ی عاشقم کن ی : اول : تو شرط بست لیبه چند دل-

و   یای، کجا م یر یچکت کنه کجا م  ستین ی کس گهی،د یدار  ی: تو خونه من آزاددوما
 ، چون  ی کنیم کاریچ

 اصل  تو

 یستیمهم ن واسم

، آرتام  یبه دوستات پز بد یداد و پاشو رو هم گذاشت بر  هیمبل تک ی به پشت  سوم
 پسر مهندس  نیفرز

ور  نیمن دوستات و ا یبا پوال ی و تور کردم وشوهرمه ، بعدم مفت مجان  نی فرز مسعود
 از  ایبریاون ور م
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  ی ، اون به چه حق  کردیم نیشدم اون داشت به من وخانوادم توه ی عصب ی لیخ حرفش
 رو زد ی حرف  نیهمچ

  یفکر کرد ی تو با خودت چ - و مشت کردم واز جام بلند شدم وبه سمتش رفتم:  دستام
 من دکتر  ی؟؟؟ بابا

و  ختهیمعروف تهران بود ، انقدرم تو خونه بابام پول ر یمملکت بود ، از دکترا نیا بزرگ
 ده یبهم م ریام

 اقتی ل ی سمتت دراز کنم ، تو حت یی نباشه دست گدا  اجیکه احت رمیخودم سرکار م و
 من تو  لیفام یندار 

. بدنم  شمیسر افکنده م  ارمیدوستام ب شیباشه ، من بخوام اسم تو رو پ شناسنامت
 ت یو با عصبان دیلرزیم

 .  گفتمیرو م نایا

نره . با  رونیکتم رو گرفت و دستشو گذاشت رو لبم تا ساکتم کنه و صدام ب گوشه
 زل زده بود تیعصبان

تند  ی لیخ-دهنم آزاد کنم.  یکردم دستش و از رو  ی ورتم ، بغضم و قورت دادم وسعص  تو
 ! یدیل یر یم

 و بگو ، حوصلم سر رفت.  طتیحرص خوردن ، شرا ی و الک دادیداد و ب یجا به

 تونستمی، نم  ی نیانحراف ب لی آروم دستش و برداشت ، نفس ، نفس زدم ، من به دل و
 نفس بکشم  ی نیبا ب ادیز

 ادیبهم فشار ب ی لیکارش باعث شده بود خ نی، و ا کردمیبا دهان تنفس م دیحتما با ،
 شده بودم از ی عصب
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 اد یز ی لیخ دستش

  نهیبه خاطر ا گمیو م طمی... ، اگه دارم شرایذار یدهنم م یبار آخرت باشه دستت و رو-
 دادم و  ی که قول

 نکه یا واسه

 نداره دلبسته شدن تو  یوبهت ثابت کنم که واسه من کار  ارمیکم ن جلوت 

جدا باشه و هر وقت  دیاتاقامون با ۹ -زد، بهش توجه نکردم وادامه دادم:  پوزخند
 د یبا  ی وارد بش ی خواست 

ازدواجم و بعد از تو   یها تی، موقع  خوامیبه تو ندارم و نم ی رقبت چیچون من ه  ی بزن در
 ازدست بدم 

و مطمئن باش   ستمیمن کلفتت ن ۳. زدی داد م شیبرزخ یوتو چشا نی گرفت ا حرصش
 اگه غذا درست کنم 

 . زنمینم دیو سف  اهیواسه خودمه ، دست به س فقط

 شیخوب .... بعد-نگام کرد : قشنگ معلومه اون شکمواست.  ی چارگ یب با

 به خودم مربوطه . کنمیم یی ، هرکار  ی تو کارام دخالت کن یزدم: سه حق ندار  یلبخند
 دیچهار .شبا با

 ترسمیو شب م ی ک یبگم که من از تار یچجور  دونستمی، چون ... چون... نم ی باش خونه
 اتفاقا یچون همه 

 بدم تو شب بوده  ی

 چون...چون....؟؟؟؟؟ -
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 بود حرفم وکامل کنم. منتظر

 خونه اد یب ریپسر شب و د  کی ستیچون...چون... اصل صلح ن-

، تاحاال خندش   دیخندی، بلند ، بلند م دنیکرد به خندبا تعجب نگام کرد ، بعد شروع  اول
 بودم ، دهیو ند

 قشنگ  چقدر

اخم رو  شهی چرا هم  یخندی، خوب برج زهر مار تو که انقدر قشنگ م دیخندیم
 واقعا محو خندش ته؟؟؟یشونیپ

 ......   ی لیخ دیخندیقشنگ م ی لیبودم خ شده

تو اتاق ، بالشتک کوچولوم و از  زنیر یبخنده همه م گهید قهیدق کی نه بابا اگه تا  دمید
 رو تخت برداشتم وبه

 سمتش 

 کردم با دست گرفتش . وساکت شد. بالشتک و تو بغلش گرفت. پرت 

خودم و وقف بدم اصل درست  شیبا آخر کنمیو م  مُ یقبول ، سع طتیخوب همه شرا-
 پسر خوب  کی ستین

 و شب

کرد و ساکت  یکه تک سرفه ا گرفتیش اوج ماز خونه باشه ، دوباره داشت خند رونیب
 طیخب شرا-شد 

 ام یباهاش کنار ب کنمیم میو سع کنمیام قبول م تو
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! از جلوش رد شدم که از   ید یل میدیرس جهیکرد و از جاش بلند شد ، پس به نت یا خنده
 در خارج شم که

 ی ل یخ حیمل شیآرا-شد، برگشتم سمتش و با استفهام نگاش کردم:  دهیکش  دستم
 کن  ی سع کنهیمعصومت م

دستمو با مکث ول کرد و زودتر از من از در خارج شد.   ی نکن ی چشماتو اشک چوقتیه
 یاالن چ  نیا

پوستم و به وضوح   ریخون ز دنی کرد؟؟؟؟ قند تو دلم آب شده بود ، در فی تعر گفت؟؟؟؟
 د یشا کردمیحس م

از در خارج شدم دم در  ع ی سر ی لیخ هیاحساس ی لیوقتا خ ی گاه  ی مغرور باشه ول آرتام
 ستادهیاتاق منتظرم ا

 م یاومد نیاومدم باهم از پله ها پا ی وقت  بود

 اول متوجه ماشد:  نیفرز خانوم

 نه؟؟؟  ای میبخور ی ن یریخوب ما ش-

 من جواب داد : یبه جا آرتام

 جوابش و بدن تا بتونن قشنگ فکر کنن. گهیقرار شد رستا خانوم دو روز د-

من   ی باعث خوشحال  نیخوشم اومده بود ، واسم احترام قائل شده بود و ا ی لیکارش خ از
 بود ، 

نظرتو  یر یبگ میاالن تصم ن ی هم ی تونیم ی کنیبه حرف اومد : رستا جان اگه فکر م  ریام
 زمی اعلم کن عز
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! اگه تو اجازه  دونمیگفتم : بخدا نم نیهم یمطمئن برا ی لیاز نظرم مطمئن بودم خ من
 یمن مخالفت یبد

 ن ی همه شروع کردن به دست زدن سرمو انداختم پا ندارم

دو خونده بشه   نیا نیب تی. محرم ی غهیص کی  دی: خب پس اگه اجازه بد نیفرز یآقا
 تا 

 که عقد کنن  گهیهفته د دو

اتاقم  یکردم و رفتم تو  ی خونده بشه عذرخواه  غهیص نکهیموافقت کردن قبل از ا همه
 که مامان  یچادر 

 ندمیکه ازدواج کنم به همسر آ یبود تا روز  دهیکه بابا خر یدوخته بود رو با انگشتر  واسم
 بدم رو برداشتم 

ترو با بستم چادرم رو هم سر کردم و انگش  ی لبنان دمو یسف یموهامو بستم و روسر  ی همه
 ن یجعبش پا

زدم و کنار آرتام  ی حینگاش موج زد لبخند مل یتو ی نیبرق تحس دنمیبا د ریام بردم
 نمونیب  ی غهینشستم و ص

در آورد و به دست آرتام  فشیک یرو از تو ی مخمل مشک  یشد فرزانه جون جعبه  یجار 
 داد آرتام درشو 

آرزو داشت   شهیکه بابا هم یکرد و حلقه رو دستم کرد منم بعد از اجازه گرفتن حلقه ا  باز
 به دست داماد 

و در واقع تا دو هفته   میرو دست آرتام کردم و من و آرتام به هم محرم شد نهیبب ندشیآ
 م یکردیعقد م گهید
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کنار مهسا  هم ریآرتام و مهسا نشسته بودم و ام  نیمهمونا اومدن ب ی ربع بعد همه  کی
 ن ی نشسته بود آخر

آرتام پاشدم   یحسان و نگار اومدن نفس درو باز کرد اومدن سمت ما شونه به شونه  نفر
 آرتام با حسان

 سرد حرف زد  ی لیخ

حسان  یهم آقا شونیآرتام جان همسرم هستن و رو کردم به آرتام ا ی میعظ ی_ آقا
 و نگار جون  ی میعظ

 ما هستن  ی دوستان خانوادگ  از

نگاه به  کینگاه به دستش و  کیکرد و دستشو آورد جلو آرتام  ی احوال پرس نگار
 صورتش کرد و گفت :

؟؟؟؟ + نه آرتام جان فک نکنم و با عشوه شالشو داد  دمیند یی من شما رو جا  ممنونم
 عقب تر 

 دیدیملخ م یاز حد شباهت به حشره  شیشما ب  دمتونید  یی جا کی  گمی_ اتفاقا چرا م
 خدا خندم گرفته  یواااا

 بخور اه اه اه ..........  یپرو خورد ینگار قرمز شده بود خخخخ دختره  دیشد بود

 هیپله ها و گفت :  یروژان رفت باال نکهیروژان و نفس نسکافه هارو پخش کردم تا ا با
 لحظه همه گوش 

 م یهمه با تعجب نگاهش کرد  دیکن

 دیپاش دی رو نگاه کن گهیابولحول همد یکه همه مثل مجسمه ا نجایا  نی_ نکنه شما اومد
 بابا همه نشستن 
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 گهید دیپاش یروژ  گهیاه اه اه نفس به حرف اومد : راست م سرجاشون

آهنگ جانم باش آرون افشارو    ی عن یپاره بودن  شیآت  نایدوتا شروع کردن ا نیباز ا یواا
 گذاشت 

 _ رستا پاشو + اصل روژا حرفشو نزن 

 یی همه و اوک یبابا پاشو یا گهیپاشو د یدنس بود ی _ رستا نزار لوت بدم که دو سال نرب
 داد و  ریکه ام

کرد و من با نفس و روژان   ی و روژان بلند شدم آهنگو از اول پل نی خانوم فرز یاصرارا
 به می شروع کرد

 دادمیآهنگ حرکتارو انجام م تمیو با ر دمدایهماهنگ با آهنگ خودمو تکون م دنیرقص
 آروم و با ی لیخ

بعد از اتمام رقص همه بلند شدن و  دمیرقصیرقصم بود م  یکه تو  یخداداد ی عشوه
 دست زدن تشکر کردم

( ای( نامزد روژان ) و روژان و نفس و رون نیمت  یطنتایو با ش دیوقت شام رس باالخره
 خواهر روژان ) و

) مارو خندونده بودن که   نی که زوج ( روژان و مت نقدریا میتمام رسوند........ شامو به ا
 دل همه درد گرفته 

 کهیصداهامون با حرف رفتیکه فکر کنم تا سر کوچه م میدیخندیم یاز خنده جور  بود
 یفرزانه جون زد همگ 

 و ..............  میشد شکه

 ر ی#ام
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 دمیگردنمو شن یاستخونا یبرگشتم و نگاهش کردم که صدا یحرف فرزانه خانوم جور  با

اگه اجازه  اریبود آقا مه ی خوب ستریو روزم روز ب م یخانوم : خب حاال که همه جمع فرزانه
 مهسا  دیبد

 کنم یخواستگار  نیپسرم آرت  ی خانوموواسه

 حرفش بهت زده مهسا رو نگاه کردم با

مهسا دخترم صلح دونست همون درسته  ی هرچ   ی : احترام شما کامل واجب ول  اریمه اقا
 االن خود جوونا 

 م یکاره ا چیصادر کنن ما ه یرا دیبا

 سر قبرم و برام فاتحه بخون  ایفردا ب ی لب به مهسا گفتم : اگه قبول کن ریز

 شدم و ی به حرف اومد احساس کردم از حرفش از تو خال مهسا

سر قبرم و برام فاتحه بخون مهسا به حرف   ایفردا ب ی لب به مهسا گفتم اگه قبول کن ریز
 اومد احساس کردم 

که  دید یچشمام چ  یتو دونمیشدم با بهت بهش نگاه کردم نم ی حرفش از تو خال  از
 چشماش یترسو از تو

راحت بهش  تونستمیچرا نم دونم یبهش بگم که دوسش دارم نم تونستمیکاش م خوندم
 فمو بزنم همش حر

از طرفش داغون بشم و جواب رد بشنوم همه منتظر بودن مهسا جواب بده   دمیترسیم
 یدل تو دلم نبود صدا 
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 یی تا مبادا به حرفم اعتنا خت یر یشروع کرد به حرف زدن دلم هر  دمیرو که شن مهسا
 نکنه ..... 

 پدرم بگن ی بخدا هرچ  دونمی" نم مهسا

 تو نظر بدم یبه جا  تونمی+ مهسا جان خودت بگو بابا انتخاب با خودته من نم

 خوادی که م ی حرف نمینگاه کردم تا بب ی چشم  ری مهسا ز یکه کردم فقط به لبا یکار  تنها
 ! انگار که  هیبزنه چ

 گوشام شک داشتم به

کس   تونمینم رهی گ ی کی شی... اخه ... من دلم پ ی ........ ول ی فرزانه خانوم ول دی_ ببخش 
 رو قبول یا گهید

  رویزندگ کی  ی نتونم به خوب دیشغلم خطرناکه و شا کمی هیبعدم من جدا از اون قض کنم
 سر و سامون بدم

باالخره  دمیکش  ی از سر آسودگ  ی انداخت نفس  نی فکر کنم و سرشو پا  دیبا کمی دیببخش 
 با ی زمان  کی تا  دیبا

  شهیم دایخواستار براش پ  کی نابه که هر روز  ی طل کیچون مهسا مثل  امیر بکنا خودم
 کار یچ دونمینم

 کیبا رفتارم به مهسا نشون دادم که  دیکردم و جمعو ترک کردم من شا ی عذرخواه  کنم
 بهش دارم  ی حس

کلمه عشق رو  کی دوست داشتن من فقط  یدو کلمه  یهنوز بهش نگفتم که بجا ی ول
 کاناپه یرو شناسمیم

 موهامو چنگ زدم در اتاق زده شد ی اتاقم نشستم و عصب یتو
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تنها   قایآرتام باشه دق ایرستا  کردم یتو ..... مهسا وارد اتاق شد درو آروم بست فکر م ای_ ب
 که فکرشو  ی کس

 اونور  یتک نفره  یکاناپه   یمهسا بود نشست رو کردمینم

 نه ؟  ی دوسم نداشت  چوقتی؟ ه  ی ؟ اصل تا حاال دوسم داشت یتو دوسم دار  ری+ ام

 کردمیم  کاریچ نجای؟ اگه دوست نداشتم ا ی گی م ی چ  ی فهم یمهسام ی گیم یدار  ی _ چ

 ی االن بگ دیبگو االن با ی! اگه دوسم دار  یمن شک کردم بگو دوسم دار  ی+ نه ندار 
 ی دوسم دار 

 ی گیبهم م  فهممیحرفاتو نم ی من معن ی بگو لعنت یدوسم دار  ی االن بگ دیبگم ؟ + با ی _ چ
 کباریقبول نکن 

 ! هیحرفات چ نیا ی من معن  فهمم ینم نمیبب ی دست کس یدوست ندارم دستاتو تو ی گیم

 نزدم  ی حرف

 ! ی گیچته االن ؟ چرا نم هی+ چ

 تونم ی_ نم

که   ستمینامرد ؟ من مهم ن ی معرفت پس من چ   ی ب ی پس من چ  یندار  یدی +پس د
 با تو باشم ؟ خوامیفقط م

 ستم ین مهم

اشکاش جنون   دنیانگار به اشکاش حساس بودم با د رونیاتاق رفت ب یاشک از تو با
 زدمیم کردمیم دایپ
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ما خودم نباشم   یزشت بود اومده بودن خونه  رونیربع رفتم ب کیآخر بعد از  میس به
 بود  میساعت ده و ن

جواب نداد و   ی کردم ول ی فظرفتن از مهسا خداحا یهمه عازم رفتن شدن موقعه  که
 خشک و سرد  ی لیخ

خوشحال باشم که خواهرم سر و سامون گرفته و بعد   نکهیا یبودم بجا ی عصب رونیب رفت
 نگون نهمهیاز ا

آرتام موندن و قرار عقد و    یبودم خانواده  ی عصب شتریب شهیداره خوشبخت م ی بخت
 مشخص  ویعروس

معلق شدنم و  یدنبال کارا رفتمی م دیبا میاونجا قبول نکرد نیایگفتن فردا ب  ی هرچ  کردن
 وقت نداشتم قرار 

کردن   ی مربوطه خداحافظ  یآذر عقد بکنن همه موافقت کردن و بعد از قرار مدارا ۳۲ شد
 و رفتن 

رو   زایچ نیکه تموم ا ی غرور لعنت نیدلم گرفت لعنت به ا ی لیگرفت از برخورد مهسا خ دلم
 زه یریبهم م

 نیاز ا شدمی گلوم خونه کرده داشتم خفه م یبغض تو  کردمیاحساس مبهش  لعنت
 نکهیبدون ا ی بغض لعنت

  کردمیو خودمو لعنت م دمیتخت با همون لباسا دراز کش  یاتاقم رو یبزنم رفتم تو  ی حرف
 برداشتم  ویگوش

و   کردیم جکتیبار دوبار سه بار چهار بار ده بار جواب نداد هربار ر کیزدم به مهسا  زنگ
 آخرم از
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خاموش کرده بود ساعدمو   شویزنگ زدم گوش گمیکرد و بعدم که با خط د مسدودم
 چشمم  یگذاشتم رو 

خواستم   کنهیم لیو تکم خونهی و رمانشو و پرونده هارو م دارهیرستا تا صبح ب دونستمیم
 برم باهاش حرف

که گوش  ی آهنگ نمیکردم تا بب زیگوشامو ت  دمیاتاقش شن یآهنگو از تو یکه صدا بزنم
 ! چون اتاقش هیچ دهیم

با آهنگ انس گرفته بودم انگار که حال منه  ومدیواضح م ی اتاقم بود صداش کم کنار
 فقط و فقط 

با تو  ی کمی نهیدلش نخواد بش  ی قطع کنه ..... حت ویبزنه گوش کهوی حالتو بد کنه  ی کی
 صحبت کنه ........ 

!  یکجا بر  ی دونینم ی و اوج ناراحت؟ ...... ت  ی عشق دل نهمهیکو ا ی تموم شه همچ  گهید
 ......... 

دل  یشبه بخوا کیآرزوهات  ی؟ از همه  ی زل بزن ینجور یبه شهر هم رهیشب خ هی شده
 .......  ی بکن

ها  هی گر نی ...... حال بدم ا اشهیتنها قیبغض رف هیدل پر ،  هیتنها باشه !  رهیمیم عاشق
 به گوشش  رسهینم

 سیخ یواسه چشما یی نا گهی که دوست دارم لباس بپوشه ...... د ی...... خدا کنه اونطور 
 ...... ستیمن ن

 ! ........  سیموقع نشن خ چیکنه اون چشماش ه خدا
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چون  چوقتیه نمیاشکو تو چشماش نب چوقتیقسمت زمزمه کردم کاش بشه ه  نیا با
 شم یم  وونهیبا اشکاش د

 یصدا قهیرفتم و دوباره بهش زنگ زدم بازم جواب نداد بعد از چند دق میسمت گوش به
 اومد  میگوش

 ی بده نه زنگ بزن مرس  امیبهم پ گهیلطفا نه د ی ما تموم شد همچ نیب ی همچ  ری+ آقا ام
 جناب سرگرد من 

 پس لطفا مزاحم نشو  نی خانم فرز شنهادیفکرامو بکنم به پ دیبا

 خیسرد و  یفضا  یتو ی قلبم به راحت یم تپش هانامنظ یحس کردم صدا هیچند ثان یتو
 اتاق که االن شده 

و   واریمشتمو محکم زدم به د دیدور سرم چرخ ای! تمام دن شهیم دهیواسم جهنم شن بود
 لب ری و ز کی ستریه

 گفتم : ببخشم مهسا ببخشم ........  یگرفته ا یبا صدا و

 #رستا 

که آرتام  یمطالعه نشستم به حلقه ا   زیم ی صندل ی اتاقم رو یاز رفتن مهمونا رفتم تو بعد
 بهم داده بود نگاه 

 ی عشق  کی کردمیچرا همش حس م  دونمی! نم کیحال ش نیدر ع ی ساده ول  ی لیخ کردم
 چشماش  یهم تو

آرتام  یچشما یخوب تو ی لیخ  شناسمی من عشقو خوب م داستیحرفاش هو یهم تو  و
 عشق بود من تاحاال 
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نگاه و  نهیآ یچشمام رو تو یچون من با نفرت آشنام و هر روز نفرت تو دمیند نفرت 
 کنم یم ی نفرت سلخ

فکرشو  ی تو شناسنامم ک   رهیرسما اسمش م گهیکه دو هفته د ی اسم پنج حرف نیآرتام ! ا ،
 رستا  کردیم

گفت من قبول نکردم به اجبار    شهیقبول کنه ؟ قبول که نم ویحسان کس یجا رادمهر
 یبخاطر غرورم راض

من   کننیداد ! همه فکر م ریی عوض کرد و تغ شه ی نم انویافکار مختلف اطراف ی ول شدم
 ی بجا ی عاشقشم ول

 کردمیم یحسان بود با حلقه باز  ی که من به آرتام دارم عشق واقع هیحس نفرت  عشق
 با  مینامزد  یحلقه 

با مهسا گوش   شهی هم ادمهیکه  ی وصل کردم و آهنگ کریبه اسپ وینه حسان ! گوش آرتام
 رو گذاشتم  می کردیم

و انگار که روحم   کردمیکه حاال تک تک کلماتشو حس م کردمیفکرشو نم چوقتیه ی ول
 کرد یلمس م

 ................... 

. فاز مخالف زدن  ی عقد و عروس  دیواسه خر ریام  ی. غرغرا امونیریبا تموم درگ  دوهفته
 د یخر آرتام واسه

 ش یعروس گهیکه روز عقدشه و چهار ماه د یو ..... گذشت و من االن دختر  حلقه
 ستادمی ا نهیآ یروبهرو
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و انتقامه و چشماش   نهیدلش پر از ک یی بایز نهمهیکه با ا یشدم دختر  رهیبه خودم خ و
 یدختر  ی اشک  شهیهم

شده بود رژ مات رژ گونه  ونینیسرش ش یرو یی بایبلند که به ز یسبز و موها یچشما با
 یهمچ  ی مس ی

  راهنی به چهرم داده بود لباسم ، پ ی خاص یصورتم نشسته بود و جلوه  یرو یی بایز به
 بود که جلوش یر یش

 یبا سنگ ها نشیس یدکلته و رو شد،یم دهی کش  نیزم یزانو و پشتش رو یرو تا
 ن ی تزئ  یی وطل ی شکلت

 کیداشت . دور کمرش هم کمر بند بار ی بود و لطافت خاص ریبود . جنس روش حر شده
 خورد یم یی طل

لباس بود و گرنه نه در انتخاب حلقه  نیکه من در انتخابش نقش داشتم هم یز یچ تنها
 نهی انتخاب آ یو نه تو

بود و بند داشت  ی که لژش شکلت یی طل ی پاشنه ده سانت  ینقش داشتم ! کفشا شمعدون
 ساق پام.  یتا رو

 ی لیمثل پرنسسا شده بودم کاش مامان و بابا بودن کاش دلم براشون خ  گفتیم ی هست 
 تنگه کاش بودن و 

بگن فرزند  دیفرزند گفتن عاقد با یبه جا ی که االن دخترشون امشب عقدشه ول دنیدیم
 مرحوم........ 

 کرده بودم. رییتغ ی لیاالن خ  نی، واسه هم کردمینم ظیغل شی وقت آرا چیه من
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چشماش جمع  یاشک تو ادیآرتام ب میو شالم و بچه ها تنم کردن و منتظر شد مانتو
 شده بود دلم براشون

 .......  ی لیاز دست دادنشون خ هیدرد بد ی لیتنگه خ ی لیخ

  ی لیباغشون خ می مهمون دعوت نکرده بود ی لیبود چون خ نیفرز یباغ آقا یتو مجلس
 یقشنگ بود و فرق

 قرار شد اونجا برگزار بشه ! نیهم یبرا کردینم ی باغ عروس با

و خوشگله ،   پی+پاشو خانوم خوشگله شوهرت اومد . ماشااهلل چقدر شوهرت خوشت
 ، تو  دیایبهم م ی لیخ

 از هم

 . زمیعز یکم ندار  یز یچ ی و خوش اندام  ی خوشگل

زدم و تشکر کردم به سمت در رفتم . آرتام پشتش به  شگری آرا یها ی به وراج  یزور  لبخند
 من بود و به

 داده  هیتک نشیماش در

 برگشت نفسم بند اومد.  یهلهله بچه ها ، آرتام با مکث برگشت ، وقت  ی. با صدابود

با خطوط مورب  ریس یروشن ، کروات قهوه ا ی قهوه ا راهنی، پ یشلوار نسکافه ا کت
 ی و کفشا ی مشک 

 . ی مشک  کیش

 .  ی لیجذابه ، خ ی لیپسر خ نی برده بود باال ، ا شهی و مثل هم  شموها
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مثل  میچقدر داشت دونمی. نم  کردیم زمیاز من نداشت با دقت داشت آنال ی دست کم  اونم
 ها هم و  دیبد دیند

 نگاه

 مهسا آرتام نگاش و گرفت.  ی، که با صدا می کردیم

باشه ،  زیه یراس نگاه ها ریدر ت  ابونیوضع تو خ  نیکه عروستون با ا دیخوایآقا آرتام نم-
 چون ماشااهلل 

 عروستون 

 عروسکاست.  مثل

چشمام جمع ، آرتام اخم کرد و به  یحرف مهسا قند تو دلم آب شد و اشک تو نیا با
 سمت ما اومد. 

 ممنون مهسا خانوم حواسم به عروسکم هست ...-

آقا   یتاحاال عروس اجبار  ی از ک عروسکممممممم؟؟؟؟ رهیمن وبگ ادیب ی ک یبچه ها  یوا
 شده عروسکش؟؟؟؟ 

عه؟؟ پس بچه ها -رفتن ، برگشتم اطراف و نگاه کردم:  شمونیبچه ها از پ ی ک دمینفهم
 نطور یکو آرتام هم

 و اخماش تو هم بود گفت: کردی در و واسم باز م که

 خودشون.  نیرفتن سمت ماش یتو کف حرف من مونده بود ی جنابعال  ی وقت-

 تو  گهی، به من م وووورشعووووو یب
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. آرتام به سمت در طرف خودش رفت ، هنوز نشسته  رمیگیحرفش موندم حالت و م کف
 تو -بود که گفتم: 

 مگه وز وزم تو کف موندن داره؟؟؟   کف؟؟؟؟

که  دمیدیرخشو م  میبود ، فقط ن ومدهیو در و بستم . آرتام هنوز ن نیتو ماش  دمیپر ع یسر
 دستش تو  کی

، بدون   نینشست تو ماش هیاحتماال تو موهاش بعد از چند ثان گشیبود دست د  بشیج
 نگاش کنم به نکهیا

 ی ، ا فتادیگذشت راه ن قهیپنجره برگشتم. دو دق سمت

 شد . رید فتهیچرا راه نم نیا بابا

 شده ؟ یعصب نقدریچرا ا نیخدا ا یبرگشتم طرفش ، وا اسلوموشن

 گهی.فت ..د.. ی ...بی راه...ب -لکنت گفتم: با

، سرم  دی، گوشه مانتوم وگرفت و به سمت خودش کش  کردیشده نگام م زیر یچشا با
 خورد به چونش و از 

 نفسم  درد

 تاجم تو سرم فرو رفت. قا یاومد چون دق بند

 ی کنیاحساس شجاعت م ی ل ی، بار آخرت باشه خ  گمیم ی چ نیخوب گوشات و باز کن بب-
 تو مغز  ی و هرچ 

 پوکته 
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و   یداغونش کرد یکه زد  ستین نمیماش هیدفعه مثل قض ن ی، ا رونیب یز یریم
 ، االن ی اوراق  شیفرستاد 

 شجاعتت 

ساکت   ات یدربرابر بچه باز ی، اگه تا االن هرکار کرد  هیبا رفتن تو به سمت اوراق یمساو
 ن یا شیشدم معن

 که  ستین

فکر نکن   ی و شغلت خطره ول ی . درسته سروان  ی بتازون ی تونیم ی و احساس کن ی بش  ریش
 یتو هم ضد خطر 

اضافتو بدم و جواب  یو اگه بخوام هم جواب حرفا ی شجاع ! االن تو از شانس بدم زنم و
 ی که کرد یی کارا

  ی ، پس سع یبهترت و بعد از ازدواج با من از دست بد یها تیکه موقع کنمیم یکار  ،
 .ی کن مینکن عصب

  ی مانتوم برداشت و کمربندش و بست به پشت یتموم شدن حرفاش و دستش و از رو با
 دادم ،  هی تک ی صندل

بخوام  نکهیاز ا شتریمن ارزشش ب ی، اشکا زهی ، اشکام بر نیا یاجازه بدم جلو دیبا نه
 ی آدم ب کی یجلو

 نی، ا دمیفهمیکردم ، تازه داشتم م ی چه غلط دمیفهمی. تازه داشتم م زهی بر نیپا ارزش
 که ظاهرش  ی آدم 

  دمیفهمی. تازه داشتم م کنهیلهت م یکه اگه پا رو دمش بذار  ی مغروره ، پشتش کس  فقط
 ن یا یکه من کجا
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همونجا به خودم قول دادم که جواب تمام  ی که خودم شروع کرده بودم ، ول ی، باز  میباز
 و بدم  ناشیتوه

 فهمهیکه از دستم داده اونوقت م فهمهیکه من واز دست بده ، اون وقت م ی وقت

هم بهش نکردم ، اومدم از   ی نگاه مین ی شد و در و باز کرد، حت ادهیپ نیاز ماش مآرتا
 کنارش رد بشم که 

 بازوم  محکم

کنن  ی نتونن لب خون هیکه بق یو بعد دور کمرم. برگشتم نگاش کردم ، آروم طور  وگرفت
 قرار شد-گفت: 

، چه   ی پرست یمن وم  تیکه تو تنها ی، همونطور  ی دل خسته برخورد نکن  یعاشقا مثل
 یاعتماد به سقف

کردم، قرمز شد و من  ی پاش خال یرو میده سانت  یحرصم و فقط با کوبوندن کفشا ی .ول
 با سماجت فشار 

 گاهیجا یداخل و تو  میرفت دادیبتزوم فشار م یو اونم دستاشو رو زدمیو لبخند م دادمیم
 عاقد شروع می نشست

 عقد : ی غهیبه خوندن ص کرد

َب َع ن ُسنَّت   ی نَّ ت  َکاُح سُ  الن ن  َس یَفَل  ی َفَم ن َرغ   ی م 

به بنده  ایمحترمه مکرمه سرکار خانوم رستا رادمهر فرزند مرحوم آرش رادمهر آ ی زهیدوش
 د یدهیوکالت م

و شمعدان صد شاخه   نهی، آ دیجلد کلم اهلل مج کی معلومه  ی هیرا با صداق و مهر شما
 گل رز و تعداد 
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آرتام  یآقا ی شگ یبه عقد دائم و هم یبهار آزاد یو هفتاد و پنج سکه  صدیو س هزار
 فرزند مسعود  نیفرز

دستشو باز کرده   روزیو د دیسابیسرم داشت قند م ی؟ مهسا که باال م یبنده وکل اورمیب در
 بود با صداش که 

بهشون گفتم : من چون  هیمهر یبرا ادمهی نهیقشنگ بود گفت : عروس رفته گل بچ واقعا
 قلبم مشکل داره

بسته  هی سنت مهر یچهارده تا سکه برا دیخانوادم به رحمت خدا رفتن اگه اجازه بد و
 آرتام اونجا قاطع گفت 

 ستیهم ن ی حرف  چیه شهیات م هیبه تعداد سال تولد مهر ستین یز یچ نی: اصل همچ
 ه یچقدر اونروز گر

پارچه و  نوریا نیو رها و نگ نایحسان آرت  یشد جا  ی اسم پنج حرف کی  نکهیبخاطر ا کردم
 روژان و نفس

  ایسرکار خانم رستا رادمهر آ پرسمیبار دوم م یاونور رو گرفته بودن عاقد گفت : برا  هم
 ؟ مهسا  لمیبنده وک

 ارهیگفت : عروس رفته گلب ب هم

ند مرحوم محترمه مکرمه سرکار خانوم رستا رادمهر فرز  زهیدوش پرسمیبار سوم م ی_ برا
 آرش رادمهر 

و شمعدان   نهی، آ دیجلد کلم اهلل مج کیو صداق معلوم  هیشما را به مهر لمیبنده وک ایآ
 صد شاخه گل رز
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 نیآرتام فرز یبه عقد دائم آقا یبهار آزاد یو هفتادو پنج سکه  صدی تعداد هزار و س و
 فرزند مسعود در 

 ؟  لمیوک اورمیب

به آرتام داد تا بهم   دیست طل سف مین کینه خانوم فرزا خوادیم ی لفظ ری: عروس ز مهسا
 بده قرآنو که 

 ؟  میعاقد گفت: وکل دمینور اومده بود رو بوس ی سوره

پدر و مادر با بغض ادامه دادم مرحومم .... بله   ادیجمع و با  یبرادرم بزرگترا ی_ با اجازه 
 کل یصدا

قرآن  یهمه شروع شد آرتام هم جواب داد و من فقط قطرات اشکم بود که رو یدنایکش 
 و گونمو   ختیریم

 از سر غرور ........  یمن امضا شد اونم معامله ا ی از امروز سند بدبخت کردیم سیخ

راه تنفسم رو  یز یچ کیتو باغ واقعا حالم خوب نبود انگار  رمیگفتم که م ریآرتام و ام به
 گرفته بود و 

مطمئن بودم که خراب نشده چون هوا سرد بود کله  شمی نفس بکشم از آرا تونستمینم
 سفت  کمیشنلم و شنلمو 

با آرتام نبود با   میبود کاش امشب عروس ومدهیکردم رفتم پشت باغ اشکام هنوز بند ن تر
 حسان بود احساس 

عذاب آور و خفقان  میزندگ یتمام و تک تک صحنه ها  ی و حت  ی زندگ  نیا یفضا کردمیم
 آوره برام داشتم 
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عشقارو به  یخودم آشفته تر از همم همه   ی ول کنمیهمه رو آروم م شدمی م وونهید
 یول رسونمیمعشوقشون م

بود  ی قشنگ یفضا ی لی با عشقم امضا نشد رفتم پشت باغ خ میسند خوشبخت ی حت خودم
 ی تمومش درختا

درختا  ی بود و نم بارون رو سیها خ زهیبود چون سر شب بارون اومد سنگ ر مجنون
 ی نشسته بود و بو

 یکه رو یمرمر  یکه اونجا بود با انعکاسش به سنگ ها یی بلند شده بود نور ها خاک
 و   یی بایبود ز  وارید

که اون وسط گذاشته شده بود  یبه اونجا داده بود و در آخر تاب دونفره ا ی خاص ی جلوه
 منحصر به فرد 

لباس عروسم   یکه رو دمی د یاشکمو م یوش قطره هابه سمت تاب رفتم نشستم ر بود
 اونقدر ی حت ختیریم

اشکا بازم عهدمو شکستم بازم به   نیاتمام بدم به ا خوادیخستم که دلم نم ی زندگ  نیا از
 بندیعهدم با خودم پا

که پشت سرم بود رومو   یفرد ی با صدا ستمیسرد باشم چون اهلش ن تونمیمن نم نبودم
 برگردوندم حسان بود

 رستا هنوزم ! ی فی هنوزم ضع یکرد هی بهم گفت : بازم که گر ستادیوا همونجا

  یبارون تا نکنه نامرد ری برو ز ی کن  هیگر  ی هر وقت خواست  ی روز بهم گفت  هی ادتهی_ حسان 
 نهیاشکاتو بب

 بهت بخنده؟  و
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 ادمه یهمش   ادمهی+ آره 

 ؟ ی چ  ومدی_ گفتم: اگه بارون ن 

 ره یگیم هاشیقشنگ تو بباره آسمون گر ی: اگه چشای گفت 

 آسمون چشام خواست بباره تنهام نذار ی خواهش دارم. وقت هی: گفتم

 : چشم ی گفت 

و   یستادی و تو هم اون دور دورا ا بارهیآسمون نم ی ول  کنمیم هیمن امروز دارم گر اماحاال
 بهم یدار 

ناباور  نی پا ختیاشکش ر یقطره  نینم اشک تو چشماش نشست اول یخندیم
 نگاهش کردم گفت : رستا

  ی فهمیخودت م ی االن بهت بگم ول تونمیداشت نم لیدل ی من بد کردم باهات ول  ببخشم
 اشکاشو پس زد با

  ادت ی شهیآقا آرتام هم گمیبهت م یز یچ هیآرتام سرمو برگردوندم حسان گفت :  یصدا
 باشه

 اداش من،من تجربه کردم. د نیبب

 کردم.وابسته اش کردم.  عاشقش

 حال که باور داشتم عاشقم شده. نیع در

.گفتم دوستت ندارم.گفتم برو خوامت یذره دلشو شکستم.غرورشو خورد کردم.گفتم نم ذره
 . تی زندگ ی پ

 .اااایزنیبه من زنگ نم گهید  گفتم
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 .ااایجلو چشمم باش گهید نمینب گفتم

 بد کردم.اونم دل داره.احساس داره.غرور داره. دمیکه فهم دیرس یروز یول

 کردم.  دینا ام  دشویتنها کسش بودم،ام دمیخودشو داره.فهم یخدا اونم

 شادم کنه! نکهیا  یمن بوده! فقط برا یبرا اشیتموم اون لوس باز دمیفهم

 دوستت دارم از ته قلب پاک و پر از احساسش بوده! گفتهیم ی وقت دمیفهم

 !زده یو زنگ م کردهیکنترلم م ی ک پر خودم بوده که هت  دمیفهم

  نمینفر ومدهیتحمل کرده ،دلش ن شیکه رستا تو زندگ یی همه بل ن یبا ا ی حت دمیفهم
 کنه!ته دلش تا خواسته 

 !گفته خداجونم مواظبش باش.معرفتیب بگه

  رید ی لیخ ی کردم. ول ی معرفتیب دمیکردم.فهم ینامرد دمیبد کردم.فهم دمیفهم
 که خدا به رید نقدری.ادمیفهم

! رو کرد به من و  دهیعاشقو شن ییدل رستا یخدا صدا فهممیگرم زدم!حاالست که م نیزم
 گفت : 

 من،عشقم،خانومم،تموم  یکوچولو فرشته

کلماتو   نیکه ا یی ببخشم رستا فقط تو  ی منوببخش  یروز  دوارمی.اممیدزندگیوجودم،ام
 رو به آرتام کرد  ی فهم یم

  ی شونش و مردونه بغلش کرد و گفت: داداش حواست باشه دل رستا رو نشکن یزد رو و
 چون ممکنه آهش 
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نداشتم  اقتشویمن که ل یخوشبختش کن بجا دهی عذاب د ی لیرستا خ رتتیبگ یروز  کی
 تو مواظبش باش 

استوار اونجا رو ترک کرد احساس  یو بعد با قدم ها یدار  اقتشویچون ل ی تون ی م مطمئنم
 ه کردم داره شون

که  نیدیرو د  یکه دارم کدوم دختر  یهمه غصه ا  نیدلم گرفت از ا لرزهیاز پشت م هاش
 ه یشب عقدش گر

 ریز ی! آرتام نشست کنارم اشکا انیبرقصه اشکاش به رقص در ب نکهیا ی؟ بجا کنه
 چشممو با دستش پاک

  هیرگ نقدریرستا بسه دختر بسه ا یحق ندار  کهی د نارویا یز یبر یو گفت : حق ندار  کرد
 باش و ینکن قو

من از اول بهت گفتم من   و ینشو بجنگ و شکست بده همچ میبا مشکلتت تسل بجنگ
 گهید  یباهمه شوهرا

ندارم و از نظرم  یهمسره عاشق باشم ، چون اعتقاد کیباهات مثل   تونمیدارم ، نم فرق
 اقتیل یدختر  چیه

،   ی عاشقم کن یسال فرصت دار  کی، تو تا  ینکن خودت و عذاب بد ی نداره. سع عشق
 ،  ی دلبستم کن 

 گمیباهات بستم پاش هستم تا اخرش ، نم ای که کنار در ی شرط  ی ول  شمی نم دونمیم
 دی، خند کنمیکمکت م

  نیو سرمو پا  دمیبهت بدم بعد. خند دیو با میزندگ ی، همه  شم ی بدبخت م چون
 انداختم پاشد و تابو آروم به 
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از  خوردمی. هر وقت که تاب م دیرسیدلم نم یاما به سرد دیسرد وز ی در آورد باد حرکت
 د یوز یکه م یباد

نفس  یگرفته بود صدا  یسرم بود و به باز  یکه رو یوتور  خوردیلباسم تکون م ریحر ،
 آرتام قیعم یها

تاب و   کهویکبود شده مواجه شدم  ی که با صورت نمشیبرگشتم که خوب بب کمی دمیشن و
 ستاد ینگه داشت و ا

 وبا کمال صداقت گفت:  دیبه موهاش کش  ی رگشتم طرفش. دست ب کامل

 کنهیم وونم ی عطر و شامپوتم که داره د یتو صورتم، بو خورهیتورت م دمیتابت م ی وقت-
 م یپاشو ، پاشو بر

بگذرون پاشدم خواستم برم که نرم و آروم  ریامشبو بخ هی ایلب گفت : خدا ری. بعد ز
 از  دیبوس مویشنیپ

بود که به وجودم  ی لباش احساس کردم گر گرفتم اولش حرارت و بعدش لذت  حرارت 
 لب  ریشد ز قیتزر

زد  ی کردم با بهت بهش نگاه کردم لبخند جذاب ی : چشم حسودا کور بشه چه انتخاب  گفت
 میبر ایو گفت : ب

کردم و سرمو   یبشن خنده ا میمنتظر عقد بودن فقط که جعروس داماد  گنیم االن
 دست به نی انداختم پا

چون اونموقع حالم خوب  م یکه برامون آماده کرده بودن رفت ی گاهیبه سمت جا دست
 نبود مراسم بعد عقد 
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گرفته بود اومدن سمتمون   نی فرز یاز کارگرا که آقا ی کیو با  لمبردارینشده بود ف انجام
 ظرف عسلو دادن 

انگشتشو  یآرتام انگشتشو فرو کرد و آورد سمت دهن من به آروم عسله رو دست
 خوردم و در آخر گاز

گفت نوبت من شد انگشتمو توش فرو کردم و   یز یاز انگشتش گرفتم که آخ ر ی ک یکوچ
 به سمت آرتام بردم 

 نویمن فاز ا دینگرفت و در آخر انگشتمو بوس ی ول رهیکه گاز بگ دادمیآن امکان م هر
 طرف کیاز  فهممینم

که واقعا آدم به عقلش شک  کنهیم یی کارا کیطرف   کیاز  ستمین  هیمن مثل بق گهیم
 ان یمن تا پا کنهیم

اومد سمتم با آرتام دست داد و   ریام دینوبت کادو ها رس هیلینشم خ  وونهید نیبا ا شرط
 گفت : آرتام جان

مردونه بغل کرد  رویبکشه آرتام ام ی منه مواظبش باش نزار سخت هیکه رستا زندگ ی دون یم
 التیو گفت : خ

که گرفته بودو بهم داد  یی ست طل میاومد سمت من ن ری داداش حواسم هست ام تخت
 بغلش کردم و بغضم

روونه شد  شتریاشکام ب دیلرز یاونم داشت م یمحمکم فشارم داد شونه ها شکست
 یمهسا اومد : ا یصدا

  شتهیپ گهی ماه د شیناراحت نباش هنوز ش ریبعدم آقا ام ی ناسلمت هیعروس  گهیبسه د بابا
 گفتن  میبعدم از قد
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 یخودته خواست ازم جدا بشه که رو شیصاحبش نترس خواهرت پ شیر خیبد ب مال
 شونشو بوسه زدم که

رستا رو   ی صاحبش ول شیر هیمال بد ب گنیزد و گفت : م یز یر یسرمو بوسه  یرو اونم
 فکر نکنم جزو 

بود رو بهن داد بغلم  دهیکه خر یمهسا اومد سمتم و دستبند میدیحساب بشه خند بدا
 گرفته  یی کرد و با صدا

که  یی نگاه کن اگه تو مهسا ی ول  ی در گوشش گفتم : مرس  ی آبج ی : خوشبخت بش گفت
 عاشق و  ریام نیا

  ی صندل یکرد و ازم جدا شد کلفه رو  یخنده ا ی ستیول کن ن ی نکن وونهی مارو تا د یدایش
 ر ینشسته بودم ام

از  نی فرز یکه آقا ی باغ ی سالن بودن رفته بودن تو نی ا یکه تو  هیو بق اریعمو مه و
 گرفته بود  شونی همسا

منو و آرتام  میبرقص میپاش کردنیاصل هوا سرد نبود همه اصرار م ی بود ول  زیپا  درسته
 ر یکلفه و درگ

 م یردکینگاه م همو

بودن ، از . مهسا و  ی آرتام نگاه کردم که وسط در حال خودکش یو دختر خاله ها نایآرت  به
 نفس و روژان

 باشه نوبت رقص عروس دوماده  میسمت ما اومدن روژان:خوب نوبت به

 زد که از چشم من دور نموند  یپوزخند آرتام

 پاشو رستا  االی:مهسا
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ما  یر یاونا اصرار و آرتام نشسته بود و به درگ  ی ه  کردمیمن مخالفت م ی که ه  ی درحال
 ،  کردینگاه م

 پخش  ی آهنگ

و دورمون و خلوت کنن. به اجبار با   میکه گرفته بودناعلم کرد که وسط بر یی ج یو د شد
 هم به وسط 

 : میرفت

 عاشق وانهیدر تب و تاب توام خانه خراب توام من منه د  من

هم نگاه  یعاشق به چشا ه یان تو و جان پنهان من ج ی مهیتو سر و سامان من ن یا
 ، آرتام فقط می کردیم

 دمیرقصیآهنگ جلوش م تمیمن نرم و با ر  ی ول دادیو خودش وآروم تکون م زدی م بشکن

 من و تو   یایعاشقتم تا ابد دور شود چشم بد از تو و دن من

 من و تو …  یات از شب و روزا هیفقط کم نشود سا  ی ماه اله یا

 مهر و ماه تو جان بخواه…  یبه لبخند تو دل من بند تو ا سوگند

 بودو جابه جا کردم   قمیکه کنار شق یفر   ی(تو بغلش چرخ خوردم و با ناز حلقه 

 قدم جلو اومد و دستم و گرفت باال ) کی

 مهر و ماه تو جان بخواه یآرامشم ا  یی خواهشم تو یتو همه  یا

تر    کیشونه هاش و بهش نزد  یدستشو گذاشت دور کمرم ، منم دستم رفت رو ناخداگاه
 شدم
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انگار  دنتیاز د نمتیبیهر بار که م زد…ی ریشهر بهم م کیاز آتش چشمان تو  ی رس یم تا
 دلم 

شد جز به جز من   رهیکرد و با لبخند به صورتم خ دمیبه لباس عروس سف ی زد…نگاه ی ریم
 با تو پر از شوقم 

  ؟؟؟؟؟ییبایهمه ز  نیتو چرا ا نکهیاز ا رانمیو ح رانمیح یی ایشب رو نی ا از رتمیدر ح و
 دستام و گرفت و 

خم شدم وبا ناز و  ی ، دستش و دور کمرم حلقه کرد، از پشت کم دیسمت خودش کش  به
 چشم ابرو 

رقص من   گفتمیم  شهیحرکاتم با ناز و کرشمه ، چون بچه ها هم دونستمیشدم، م راست
 پر از کرشمه است 

 قایگرفتم که فقط چشم و ابروم معلوم بود دق ی! ازش دور شدم ، تورم و جلو صورتم طور 
 مثل نقاب ، با

بعد از تموم شدن آهنگ   دادمیو کمرم و تکون م کردمیشده نگاش م ک یبار یو چشما ناز
 یکوتاه  میتعظ

  ی رقص شما بود عال دمیکه تا حاال د ی رقص نیاومد : قشنگ تر متومیبه  لمبرداریف دمکر
 یعال لمتونیبود ف

 آرتام به حرف اومد  بایشما عروس ز ی کنیم کاریچ  ی شب عروس شهیم

 #آرتام 

و  بایز نقدریواقعا حا خوردم ا شیبا اون حجم از آرا دمینگاه اول د یرستارو تو ی وقت
 جذاب شده بود که 
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باالخره  دمیچشم بردارم باالخره به هدفم رس ی چی پلک که ه تونستمی نم دنشی از د ی حت
 تونستم هر چند با 

باالخره بعد از شش سال تونستم تنها   ارمیتونستم به دستش ب ی طرفه ول  کی  ی عشق 
 که خودش  مویعشق زندگ

دلم لرزش   ینگاهم دوخت تونگاهشو به   ی خودم کنم وقت یروحشم خبر دار نبود برا ی حت
 رو احساس  ی فیخف

واسم مهم تره اگه عاشقم نشه   ی غرورم از همچ ی وار عاشقش بودم ول  وانهید کردم
 که گمی بهش نم چوقتیه

... آرتام چته پسر... حواست به  دمیموهام کش  ی تو ی .... کلفه دست  چوقتیه عاشقشم
 خودت باشه ... تو 

داشتن سادست ... حواست به خودت باشه به  دوست کیفقط  ی دلتو کامل نباخت هنوز
 جشماش نگاه کردم

تر  بای تر و ز ی وحش ی حیرو نداشتم چشماش .. چشماش به طرز فج  یچکار یه قدرت 
 شده بود ...نگاش

نازو خوشگلش کرده بود .  ی لیصورتُش خ شی... ، آرا رسوندمیبه جنون م کردیم وونمید
 ی که رو ی موقع 

. حرکاتش همه و همه امروز من و کلفه کرده بود ،  دیخندینشسته بود و از ته دل م تاب
 چرا  دونستمینم

اون لباس که به  یامشب تو یبودم ول دهیتر د بای شدم من از رستا جذاب تر و ز ینجور یا
 بود  دهیتنش چسب
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! خدا   شهی م ی چ  ی شده شب عروس ی شکل نیفرشته ها شده بود امشب ا هیشب تینهایب
 اند ........ د

. همه و همه   دناشی، چشم و ابرو اومدناش ، چرخ دنشیتو بغلم . رقص  فشیظر  حرکات 
 من کلفه کرده 

بگم که دوسش دارم بگم که  رمیبغلمو با دقت بغل بگ فی ، دوست داشتم دختر ظر بود
 خوامش یعاشقانه م

 ای؟   شی بای؟ ز تشیکدوم کارش بود ؟ معصوم  یجزا ی درد و سخت نهمهیا واقعا
 نجابتش ؟ من رستا رو

 هیکه داشت چون مثل بق ی بخاطر وقار و متانت و نجابت شیبایز یداشتم نه برا  دوست
 دخترا نبود که بخواد 

دخترا   هیمثل بق دیپوشیلباس نم هیچون مثل بق ادیرد بشه و عشوه ب یبغل پسر  از
 ذاشت ینم شیخودشو به نما

نگام  ی بود مهرش بدجور به دلم نشسته بود وقت بیبود نج نیسنگ دیپوشیبلند م یمانتو
 تو چنگل کردیم

  گاهیپا می تا بر  ریشروع شد رفتم دنبال ام یز یروز پا کی از  ی همچ شدمی غرق م نگاهش
 در خونشون  ی نظام 

دختر که به  کی یخنده ها یخونه منتظرش باشم صدا یگفته بود که تو ریبود و ام باز
 رادمهر  یگردن آقا

دلم احساس  یتو ی فیبود اونجا بود که لرزش خف دهیچیکل خونه پ یشده بود تو  زونیآو
 کردم انگار که با
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 کردمیفکر نم چوقتیکلفه بودم ه کردمیم بشیوجود عاشقش شدم هر روز تعق  تموم
 شقآرتام مغرور عا

پسر   کی  نشیکه سرنش  نیماش  کی دم در خونشون سوار  کروزی نکهیتا ا چوقتیه بشه
 که چشماش همرنگ

اونجا قسم خوردم که عشقش  دمیدیرستا رو م ی خود رستا بود شد و خنده ها یچشما
 رو فراموش کنم اما 

از فرصت و نقطه ضعفش استفاده  نکهیهم شد تا ا شتریعشقم ب چی که نشد ه فراموش
 شیکردم و بعد از ش

خودشون .... مطمئنا  یرستا رو بزارم خونه  خواستمیم می راه بود یتو دمیبهش رس سال
 اد یوقت از  چیه

  ی کردم حت ی . اخم دیکش  ریحرف قلبم ت نیاز ا کدفعهیباهاش.  ی بعد از زندگ  ی حت  رهینم
 شده بهش ثابت 

. دستمو بردم سمت ضبط و چندتا آهنگ  دارمیم نگهش ی ول  ستمیعاشقش ن کنمیم
 یعقب و جلو کردم و آهنگ

 کردم : ی پل رو

بکنه ولش .... اون   تونهیبگم بهش .... دل من دنبالشه نم تونمیشدم نم ی کی(( عاشق 
 خوامش یم دونهیاصل نم

بس ...    خوامشویدلمو به دلش ... من اونو م یبگم حرفا  یمشکلش ... آخه چجور  نهیا
 تو دلم اون شده حبس
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جلو چشماش ...   نمیبشم همراش ... بش  یروز  هی... واسه من شد همه کس ... کاش 
 بشم گوش واسه حرفاش

 ... 

... مهرت نشست به دلم ... چقدر   ات یتو سادگ ی ... جذاب  ادیبهت م یپوش یم ی هرچ  چرا
 یواشکیخوبه 

و بس ...   خوامشیولم ... من اونو م کنهینجابتت ... عشقت نم یبه فدا ... من خجالتت
 تو دلم اون شده حبس

جلو چشماش بشم  نمیبشم همراش بش  یروز  هی... واسه من شد همه کس ... کاش 
 گوش واسه حرفاش ... 

نشوندم لذت  شیشونیپ یافتادم که رو  یبوسه ا ادیشدم )  ی کیمقاره ، عاشق  ری( ام
 مو یس زندگح نی بخش تر

تا خودش عاشقم بشه  گمینم  گمیبهش نم ی احساس کردم من عاشقش شدم ول اونجا
 ادیتا خودش کنار ب گمینم

به   ی نبودم از اون آدم ها که تا تق  ی دم  دست یدنبال  آدم ها چوقتیاحساسش ، من ه با
 :گن یم خورهیم  ی توق

 ..کنهیدارم ، عاشقتم ، نه که بد باشه نه ،احساساتشون دل  آدم رو گرم نم دوستت

، پشت اون همه حس قلب   ستین ی چ یه ی ن یبیم ی کنینگاه م هوی  مونهیسراب م مثل
 نبوده ، 

 به چند نفر گفته ،  ستیبوده معلوم ن ی بوده..دوستت دارمش دم  دست  حرف 
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بودم مثل رستا ! از اون آدم ها که  ی افتن یدست ن یدنبال  آدم ها شهی گفته!هم ی چ یبرا
سشون  خوانیم  ی وقت  ح 

دوستت دارم پنهون  هیکه پشت  همشون  گنیبگن هزار ُمدل کلمه و جمله م رو
 نجور یشده..حاال فکر کن ا 

 ُبلند بگن: ی ها وقت آدم

گذاشته ،    نیحرف غرورش رو زم نیگفتن ا یکه برا شهی"دوستت دارم"ته دلت ُقرص م
 که از  ی آدم 

سش رد نم غرورش  ... شهیبگذره از ح 

 #رستا 

که  یخسته بودم از عاشقانه ا ی و کامل الک ی واه ینقش ها نهمهیشده بودم از ا خسته
 اصل عشق درونش 

به تموم شدنش داشتم نه  لیکه هرچه زودتر م  ی زندگ  میبود سر زندگ یو فقط قمار  نبود
 ادامش چون ادامش

همه سال خودمو  نیا یداغون اره ! من تو  یو حت  کردیم ریرو تسخ روح و تنم تموم
 دست سرنوشت سپرده 

نکردم و   ی خودم زندگ  یبتازونه من برا مویتا سرنوشت هرکجا که بخواد ببرم و زندگ بودم
 نخواهم کرد 

و رو خودم رو  کردمیم دایاونا رو پ ی خوشخال نکاریکردم و با ا انمیاطراف ی خوشحال  یبرا
 .واردُگم ....
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کرده بود و روحم رو آزرده  ریکردنم تموم تنم رو تسخ ینقش باز  نیشدم انگار ا خونه
 خسته شده بودم دلم

مغرور که غرورش زبون زد خاص و عام بودلباسمو از  یبرگردم به همون رستا خواستیم
 تنم در آوردم 

آزرده و خسته  نقدریبود بزور جداشون کردم ا دهیدوش گرفتم تموم موهام به هم چسب  و
 دلواپس ی بودم که حت

نکردم  ی من زندگ  ی هم نبودم من خودم رو گم کردم چه برسه به زندگ  انیاطراف حال
 سی اسارت کردم و ر

 هیروز  هی دمیتخت دراز کش   یرو تنم کردم و رو میهم خودم بودم لباس راحت اسارتم
 عالمه آدم دور من 

پر   امویتنها شستنویدونه کنار من م هیدونه  هی چهیپ ی سرم م  یهنوز تو حرفاشون بودن
 شه ی هم کردنیم

باهات جالبه نه ؟   میهست شهی هم میکنیما ولت نم یچون مارو دار  ی مون یتنها نم  گفتنیم
 تنها دخترک  یرستا

ذهنم  وارید ی ظاهر خوشبخت ... االن بزرگ تر شدم از اونهمه آدم فقط رد پاهاشون رو به
 ه یمونده و 

رفتو به   ادشونیخاطرات محو ..... انگار با بزرگتر شدنم تموم علقه و قوالشونو  عالمه
 نوبت رفتن انگار 

که  ستین چکسم یه زنمویدارم با خودم حرف م وونمید دمیاول نبودن اره من تنهام شا از
 جوابمو بده چرا 
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خسته و   ی واسم موند ؟ خودم موندم اونم با تن ی ؟ از اونهمه ادم ک شدیشدم ؟ چ تنها
 آشفته کجان اونهمه  ی ذهن

دوسم داشت ؟ کدومشون  ی ک  کردنیکه م یی ایرو  ی؟ کو اونهمه محبت ها شمیپ انیب که
 ؟ در اتاقو باز کردم 

عطرش آرومم کنه دلم  خواستیگار دلم مبه سمت اتاق مامان ان نی پا یرفتم طبقه  و
 برم ی وقت  خواستیم

کرواتشو ببنده دلم  یاتاقشون مامان نشسته باشه و موهاشو شونه کنه و بابا گره  یتو
 دستاشو باز خواستیم

 شیب یی ای تمومش رو ی؟ ول  هیبگه رستا وجود من ک ادیب یی بغلم بابا ایو بگه ب کنه
 از اون همه حجم  ستین

......در اتاقشونو باز کردم و با باز کردن در  ادشونی محو مونده و  ی فقط خاطرات محبت
 تمام غم عالم به 

مامان   ی مثل قبل نبود .... رو تخت زیچ چی..... اندوه خوردم چون ه فی حجوم آورد ح دلم
 یبود ول  ی من آب

 گهین اون رنگ قبل رو نداشت داون رنگ رو نداشت و چرک مرد شده بود و اال گهید حاال
 عطر مامان 

تخت مامان دراز  یکه واقعا بوش خوب بود رو نیریاتاق نبود اون عطر ش یبابا تو و
 دلم براشون  دمیکش 

 یخبر  ی تنگ شده بود کاش بودن تموم خاطراتمونو مرور کردم و بعد هم به عالم ب ی لیخ
 فرو رفتم و چشمام 
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 شد بسته

  نیزم یپرنده ها و جوشش آب از تو یقشنگ بود صدا ی لیسرسبز بودم خ یجا کی  یتو
 غرق و  ومدیم

بود و داشت   ستادهیاون وسط وا دیبا لباس سف دمی مامانو د کهویاطراف شده بودم  محو
 دسته گل درست 

گفت :  شهی و مثل هم دی؟ خند ی لبخند زد بهش گفتم : مامان ... خوب دیمنو د کردیم
 حواست  لمیسه یستاره 

تموم اون درختا  کهوی شدیاونجا اکو م یو رها باشه ... حواست باشه صداش تو ریام به
 گرفت چشمه  شیآت 

کمک خواستن  یصدا دیجوشیم  و مواد مذاب توش شیکه آت  یشد به چشمه ا لیتبد
 پشتمو نگاه ومدیم یفرد

 خواستیو کمک م رفتیمواد مذاب فرو م  یتو  ینطور یکه هم ی بود درحال  ریام کردم
 خواستم برم سمتش 

 رهیوحشتناک و مخوفش بهم خ یدستامو گرفت برگشتم کاوه بود ! با چشما ی دست  که
 تقل ی شده بود هرچ 

بلند کاوه به  یقهقهه  یداخل مواد مذاب صدا رفتی داشت فرو م ری نتونستم ام کردم
 بلند داد زدم دیگوشم رس

 یعرق سرد رو دمیخودم وحشت زده از خواب پر ادیفر یبا صدا رییی.......اممریام
 نشسته بود میشونیپ
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ظهر  ۹۳تخت مامان و بابا خوابم برده بود ساعت  یرو شبی؟ از د  ی چ  ی عنیخدا  یواا
 اتاق  یبود از تو

همش    دمیکش  ی از سر کلفگ ییی و رها رو صدا زدم نبودن پوفف ریام ی هرچ  رونیب رفتم
 خوابم  ریذهنم درگ

به ناهار نداشتم رفتم سمت   ی لیوجودم رخنه کرده بود م یتو ی بیعج یدلشوره  بود
 زنگ ریو به ام میگوش

لطفا بعدا تماس  باشدینم ری : در حال حاضر تماس با مشترک مورد نظر امکان پذ زدم
 رفتم وضو  دیریبگ

  مویگوش  گرفتمیبا نماز خوندن آرامش م شهیو چادرمو سر کردم نماز خوندم هم گرفتم
 برداشتم و زنگ زدم 

م دل  زی؟ + سلم عز یبودم برداشت : جانم خواهر  دهیرها خر یبرا ی که به تازگ  ی خط به
 ؟ _ با یی کجا

 یایدلم خوش بگذره زود ب زی + باشه عز ی آبج رونیجون اومدم ب نایجون و آرت  مهرا
 و گفت : باشه دیخند

گفتم و قطع کردم و بعدش زنگزدم  یسالمه ها ... ساعت نه اونجام باشه ا ستیب ی آبج
 دوباره  ریبه ام

  ریندن پرونده ها درگخودمو با خو کمیاتاقم  یرو پرت کردم رفتم تو ی جمله گوش  همون
 با کممیکردم و 

 که قبل نوشته بودم سرگرم ساعت هفت شب بود دوباره زنگ زدم بهش یی رمانا

 عاشق_ کی_معرفت 
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 دمیترسیداشتم همش م یبد ی خاموش کرده کرده بود ..... استرس و نگران  شویگوش
 بودم دهی که د ی خواب

اپراتور مثل پتک   یهنوز جواب نداده بود و هربار صدا ی بشه ساعت نه شده بود ول ریتعب
 سرم تکرار  یتو

:  گفتی هربار م ی ول  زدمیها زنگ م وونهیبازم دست بردار نبودم و مثل د ی بود ول  شده
 دستگاه مشترک

( شروع کرده بودم به کنار  the mobile set is off(  باشدینظر خاموش م  مورد
 عادتم  دنیو جو ناخونام

 میگوش امکیپ ی.... صدا کندمی پوست کنار دستمو م شدمی م ی استرس  ی وقت  شهیهم بود
 اومد هجوم بردم سمت 

  شی و ی فرد ناشناس بود وارد پ کیاز  امیتلگرام بود وارد برنامه شدم پ  یتو امیپ میگوش
 نقدر یشدم اونجا ا

که ممکن بود برام داشته باشه نبود  ی مشغول بود که اصل حواسم به خطرات جانب فکرم
 برام لمیف کی

بغض به  کردمینگاه م ویدی به و ی اشک  یی باز کردم ناباور و با چشما  لمویبود ف فرستاده
 گلوم چنگ انداخته 

ت  به دس میواسم اومد : خودتو نتونست یا گهید امیبلفاصله پ ختیریاشکام نم ی ول  بود
 داداشتو  ی ول میاریب

تو ذهنم بود  پی....... همش کل دمیخورد شدنشو شن یاز دستم افتاد صدا ی گوش  میکشت
 ی بود با چشما ریام



 عاشق   کیمعرفت 

280 
 

موهاش شناختم که گلوله بارونش  یو من از رو شدینم دهی که اونقدر د ی و صورت بسته
 کردن رو زانو 

اصل  زدمیم غیافتادن که نه پرت شدم سرمو گرفته بودم و بلند ج نیزم یرو افتادم
 حواسم به رها نبود که 

........برگرد .....  ریام زدمیازم گرفتن داد م روی کرده بودم ام دا یکرده جنون پ رید
 ...... دستمورررریام

..... چشمم به دیچیفضا پ یشکستنش تو یو صدا  نیزم یافتاد رو ز ی که م زیبه م گرفتم
 ی که رو یا شهیش

باشم  خوامیمنم نم ستین ریام  ی افتاده بود افتاد برش داشتم گذاشتم رو رگش وقت  نیزم
 گهی ده سال د  نکهیچه ا

رگم گذاشتم و فشارش  یرو  زشیرو از قسمت ت  شهیروز بعد عقدم !ش نکهیچه ا باشه
 دادم و 

رگم  یرو رو شهیاون زندم فقط .... ش  دیمنم باشم من فقط به ام خوامینباشه نم ریام
 گذاشتم و فشارش دادم

 یمچ و ال یرو رو ی ع ی ما ی دستم احساس کردم و بعد گرم  هیناح ی رو تو یبد سوزش
 دستم  یانگشتا

 یجلو ریکشتن ام یسراغم اومده بود همش لحظه  یبد ی جهی کردم سرگ احساس
 یچشمم بود و اونو تو 

با برخورد  رفتیم ی اهیچشمام س شدی م ی برام تداعو  کردمیمرور م لمیف کیمثل  ذهنم
 و یز یسرم به چ
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و به اغما فرو رفتم  دمینفهم ی چیه گهیهوش شدم و د ی ب  میشونی پ یخون رو ی گرم 
 ......... 

 #ارتام 

 ابونیرفتم خ گشتمیزنگ زد برم دنبالش از اداره که برم رونیبا رها رفته بود ب نایآرت 
 دنبالشون  شیتجر 

شده از دم در  ی حت نمیرستا رو بب یی هوا ک یشدم دوست داشتم به  نیماش سوار
 خونشون ! رها تعارفم کرد 

و وحشت زده بهش  ریمتح غشیحرفا باهاش رفتم باال از ج نیو ا نیباال زنتو بب ایب که
 زل زدم رستا غرق

بود تنها  ی وسط خونه افتاده بود کل صورتش پر از خون بود و تموم لباسش خون خون
 که اون موقع یکار 

دوتا دستام  یانجام بدم رو یکار  کیتر  ع یبراش سر دی بود که با نیا دادیدستور م مغزم
 بلندش کردم دل تو 

 نباشه ........ یندیکه واقعا اتفاق خوشا فتهیواسش ب  ی اتفاق دمیترسینبود م دلم

 مارستانیتا به ب کردمیم یو من کلفه با سرعت باال رانندگ  کردیم ه یگر ینطور یهم رها
 میبرس

برانکارد گذاشتنش تمام   یبه دادش برسه رو ی کی تا  زدمی فقط داد م  مارستانیب میدیرس
 ی ز یلباسم از خونر

زنگ زدم   ریام ی رستا به رنگ خون دراومده بود موهامو چنگ زدم چندبار به گوش دیشد
 خاموش بود  ی ول
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  نیکه بهم گفتن ا یز یکرد و تنها چ نشی! دکتر معا  ستین داشیباز پ  هیکجا نی ا اوفففف
 و  رشیبود که برم پذ

  هیچطور  تشیوضع دونستمیهارو حساب کنم آشفته رفتم و کارا رو انجام دادم نم نهیهز
 میکلفگ نی..... و هم

فراتر از  ی نگرانم کرد حت  ی لیاون وضع خ یتو دنشی چرا با د دونمی.... نم کردیم شتریب رو
 اون ....... 

  ی تاب  ی که اون قسمت ب یی به رها کردمیکه من م یرو بردن اتاق عمل و تنها کار  رستا
 کردم ینگاه م کردیم

حال  ن یکه ا میبود یو منتظر خبر  میساعت بود پشت در اتاق عمل نشسته بود  کی
 نیتسک  کمیآشفته مارو 

  ی قیزد و نفس عم ی.... با باز شدن در اتاق عمل به سمت دکتر هجوم بردم لبخند بده
 و گفت :  دیکش 

 ندفعهیخطر رفع شده ا مارستانیب نشیو به موقع آورد نیدیزود به دادش رس خداروشکر
 با بهتر شدن حالش

برخورد  جگاهی کرد به گ ی برخورد م  یی تر به جا نوریا کمیفقط اگه سرش  ادیم بهوش
 و معلوم نبود  کردیم

 دمیکش  یاز سر آسودگ  ی کردم و نفس یتشکر  نیباشه مواظبشون باش نجایجاشون ا االن
 و با منتقل کردن 

کار احمقانه رو کرده !   نی ا ی چیبرا مینیتا بب میسرش رفت یبه باال ی به بخش خصوص رستا
 د یکه واقعا با
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 مزخرف . ی لیکارو کنه اونم با دل نیآدم احمق باشه که ا کی

و دست و سر   ژنیرستا با ماسک و اکس دنیاتاقو باز کردم و وارد اتاق شدم .... با د در
 شده دلم  ی چیباند پ

که ذهنم مشغول رستا   نقدری، ا کنهیم کاریاصل رها کجاست و چ دمیگرفت نفهم  یبدجور 
 رو  ی چ یبود ه

 رو ......  ی چ یه دونستمینم

نبود و سرم بهش وصل بود  ی چ یکنار تخت رستا دستش که باند پ یصندل  یرو نشستم
 دستام فشردم یرو تو

سرد سرد بود   کردمیرو لمس م خیزد انگار که داشتم  خیدستاش تموم وجودم  یاز سرد ،
 رنگ صورتش 

روش زدم  یدستشو باال آوردم و بوسه ا ستیقبل ن یانگار اون رستا گهیبود و د دهیپر
 سوخت یم دیچشمام شد

تخت  یجون رو ی عشق شش سالم که االن ب یبرا  سوختیچرا ! چون دلم م دونستمیم
 و من تنها مارستانهیب

چشماش که بسته بود رو نگاه  رهیخ رهیبود که خ نی واسش بکنم ا  تونستمیکه م یکار 
 کنم ........ 

از اون  م یزنگ گوش یروشون زدم .... با صدا یز یر یچشماشو بوسه  یشدم و رو خم
 حالت در اومدم

رفتم و بدون سلم گفتم : کدوم جهنم   رونیبرداشتم و از اتاق ب ویگوش ی بود عصب ری... ام
 تو  یبود یدره ا



 عاشق   کیمعرفت 

284 
 

 !؟  یدیکه اون المصبو جواب نم ی بود ی!؟ کدوم گور 

 ؟ی عصب ی نطور یکه ا شدهیآرتام بگو چ شدهی+چ

 !؟  شدهی چ گنیهنوز م شونی کرده ا ی _هه! آقا خواهرش خود کش

 کار کرده ؟  ی +چ..چ 

 ..... مارستانیب مشی ! اورد  گمیم وی که چ ی فهمی م ی کرده برادر من خودکش ی _خودکش 

 بده  مارستانوی+آ..آ..آدرس ب

زدم و  وار یبه د ی دادم و بعدش بدون حرف قطع کردم مشت محمک  مارستانویب آدرس
 ه یتک واریسرمو به د 

  کیبه  رهیآروم شدم رفتم وارد اتاق شدم بهوش اونده بود و خ کمی نکهی..... بعد از ا دادم
 ی قسمت با چشما

 من نشد و ......  یمتوجه   کردینگاه م ی اشک

 ر ی#ام

تموم  رسوندمیبرداشته باشن به جنون م گهی د یپرونده ها نیپرونده رو از ب نکهیا از
 پرونده ها رو گشتم 

حق دست  چکسیآخرو گشتم نبود .......ه یکشو دینبود نا ام جایتموم کشو ها ه یتو
 ی زدن به پرونده ها

پرت   ن یزم یرو زویم یرو یپرونده ها ی اتاق منو نداشته و نخواهد داشت عصب یتو
 کردم و با داد گفتم 

 ......  ی: مراد
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دست زده  ی گفتم : ک  تیداد با عصبان ی اومد داخل اتاق و احترام نظام هیاز چند ثان کمتر
 پرونده ها  نیبه ا

 اومده تو اتاق من  ی کجاست ؟ ک ؟

اتاقتون ....   یلکنت گفت : ج..جناب .. سرگرد ....سر...سرهنگ ...اومدن ...تو با
 نقدر یا دونستمیم

...... با سر بهش اشاره کردم  تم یاز عصبان کردنیشده بودم که همه وحشت م وحشتناک
 رفت  رونیکه بره ب

 ستام گرفتم در اتاق زده شد : بله ؟ د  یسرمو تو رونیب

 منم  ری_ام

نشست انگشتامو   زمیم یجلو ی صندل یوارد اتاق شد و رو  دیسرهنگ بود _ بفرما جناب
 تو هم قفل کردم 

 ؟ دی اتاق من برداشت ی_چرا پرونده رو از تو 

  کیدلم  ندفعه یا دیشا ی وقته باهاشون همکارم ول ی لیخ نکهیشد با ا  رهیبهم خ ی پرسش
 خواست یبد رو م یی رسوا

خودش استفاده   هینداره و همه عل ی لیدل چیکار احمقانه که ه کی یسرهنگ تو  یی رسوا
 خواهد شد و صد 

 !شهی م درصد

 نه به تو رستا هم در خطره زنهیکار بهت فقط ضربه م نیهزار بار بهت گفتم ا  ری+ام
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 یرونده نه تنها براپ نیا دیگفتم ) بهتره بدون  ی _ جناب سرهنگ ( سرهنگشو با مسخرگ
 من بد نبود بلکه

بع اون راه انگار دور و ورتون   د یشما همتون خودتون رو زد ی . ولکردیو روانمو اروم م  روح
 یاتفاق چیه

شدم :   رهیخ یبه مراد ی ...... با باز شدن در اتاقم حرفمو قطع کردم و عصب ی و ه  افتادهین
 جناب سرگرد 

شما  یبه پرونده ها ی ربط کی  ی ول  دونمینم کنهیو داد م غیج ی لیاومده خ ی کی دیببخش 
 ک ی  نیایب شهیدارن م

 لحظه 

مادر   کی رونیتو اداره رفتم ب م یشگیاستوار و ابهت هم یتوجه به سرهنگ با قدمها بدون
 یبود که همش ب

  شدهیچ نمیتو اتاقم تا بب ارنشیکارمند اداره گفتم که ب یاز زن ها ی ک یبه  کردیم  ی تاب
 ته بود و سرهنگ رف

آروم تر شده بود   کمیاوردنش تو اتاقم  دمیکش  ی راحت نفس الیجانب با خ نی از ا من
 که  ینامه ا تیشکا

از  گهیدختر د کیشدم باز هم  رهیبود رو خوندم ناباور و متعجب به پرونده خ دستش
 ! دیپرونده جد کی

شدم  نیکرد سوار ماش میتنظ تشویبا زنه حرف زدم شکا کمیرو سر و سامون دادم و  کارا
 ی روهایو با ن
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که  کردمیتعجب م  نیاز ا شتریربوده شده بود ب  دیجد ی قربان کیکه  ی رفتم قسمت  گهید
 یکاوه و سردستش تو 

  ی اون خونه و محلو گشتم سرنخ ی شده بود هرچ  دای پ دیجد ی قربان کی  ی بودن ول زندان
 نکردم باز هم دایپ

چالوس بود کاش رستا بود. تا  ینفر و ربوده شدنش تو کیو کشته شدن   تیجنا محل
 اسم  یادآور ی..... با 

که از  ممیازش ندارم گوش یافتاد که از صبح تا االن که ساعت هشته خبر  ادمی رستا
 دسترس خارج بوده با

که  نمیشانس ا ی به خشک یو شماره رستا رو گرفتم ا میشونیپ  یدست زدم تو کف
 شارژش تموم شد پوفففف 

پرونده ! ساعت نه شده   نیا  یداده بود بهم اونم برا رویتر بودم چون سرهنگ ن متعجب
 بود حتما تا االن 

  یچالوس تا تهرانو تو یبود و من راه چهار ساعته  یدیشد کینگران شده تراف ی لیخ
 دمیهفت ساعت رس

خونه رفتم باال با   دمیم رسنداشت  چکدومشونیاز ه یشده بود و من خبر  ازدهی ساعت
 وضع خونه دلم دنید

علت  ی ب میبود نگران شهیبود پر از خورده ش ختهیر نیزم یخون رو نی پا ختیر یهر 
 نبود پس 

به  ع ی سر دیقرمز خون بود سرم سوت کش  یرستا که روش چند قطره  ی گوش  دنید با
 نم یسمت تلفن رفتم اه ا
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بهم  ی احساس کینگرانش بودم  ی لیافتاده باشه براش خ یاتفاق بد دمیترسیقطعه م که
 ربوده شدن گفتیم

ها داشته باشه  تیدال هیبه قض دیشا ی ربط کیدختره و کشته شدن نگهبان اونجا   اون
 یبرا کردمیخدا خدا م

 باشه ..... فتادهین یاتفاق بد رستا

 شویاسون گوشکرده وحشت زده و هر ی رستا خودکش  نکهیا دنیزدم به آرتام با شن زنگ
 برداشتم و از خونه 

 ریآژ دنیبا شن دمیکش یم یی ال  نایماش نیو ب رفتمیبا سرعت صد و پنجاه م رونیب رفتم
 که شماره پلک  سیپل

رو   میافسر یی شدم _مدارک لطفا ! کارت شناسا ادهیپ نیزدم کنار و از ماش گفتیم نویماش
 در آوردم و گفتم 

داد و گفت : شرمنده جناب سرگرد  ی درجم احترام نظام  دنی: از همکاراتون هستم با د
 ی نشناختم خنده ا

 ست ین ی و گفتم : مشکل کردم

 پام بزارم ریز تونمی نم فمویرو نوشت و بهم داد و گفت : شرمنده وظ مهیجر

ند  کردم و گفتم : اشکال نداره چون عجله داشتم ت  ی نینمک یشونش و خنده  یرو زدم
 نیرفتم فعل سوار ماش 

و رفتم  دمیپرس رشیرفتم شماره اتاقو از پذ مارستانیسرعت کمتر به ب کمیو با  شدم
 رستا   دنیسمت اتاق با د
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درش   یو درد بد دیقلبم لرز کردنیو مهسا و رها آرومش م کردیم  ی تاب  ی داشت ب که
 شد به سمتش جادیا

 ی کن یم ی تاب  ی ب  نقدری؟ چرا ا  شدهیدلم چ زیزدم و گفت : عز یگونشو بوسه ا یو رو رفتم
 به بدنم  ی ؟ نگاه

 ؟؟؟؟  یو با لکنت گفت : تو زنده ا انداخت

که   ی دونی؟ م یکرد نکاروی؟ چرا ا شدهیدلم زندم چرا مرده باشم چ زی _آره خواهرم آره عز
 افتاد یم ی اگه اتفاق 

  کیکردن .......  فی روع کرد به تعرداداش ؟ ش شدهیرستا جان چ کردیم کاریچ دیبا ریام
 گفت یبهم م ی حس

 ی و خودکش یها ثبت شده با صحنه ساز  تیکه امروز توسط دال یامروز و قربان هیقض
 یربط کیرستا 

 ..........  ی چه ربط دونمینم ی ول  داره

  ی سرهنگ مرخص گذرهیرستا و اون اتفاق شوم م ی و خودکش  یی روز از اون روز کذا سه
 بهمون یاجبار 

آسوده بشه با آرتام و رهام هماهنگ  هیقض نیذهنامون از ا کمی نکهیو منم بخاطر ا  داد
 سفر  کی کردن که 

 رستا بهتر بشه هیروح کمی دیتا شا میداشته باش شیاالن ک یآب و هوا  نی ا یتو

 م ی پرواز دار کهی ساعت د  کی  گع ید ای؟ ب یی _رستا کجا

مهسا بود   یتموم شد کارم قرار هممون دم در خونه  میقفل کرد و گفت : باشه بابا بر درو
 م یتا از اونجا بر 
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که   یی آهنگا نیبا ا دنیخند ی کل  میرستا نسشت جلو و رها عقب تا به اونجا برس فرودگاه
 عمو  زاشتمی من م

بهشون  ی رچ بدرقه کردن مهسا چون دنبال خونه بودن ه یبود برا ستادهیدم در وا اریمه
 که  میاصرار کرد 

آرتام و رهام با همه  دنی........ با رس انیو فقط مهسا و مهرا همراه هم م ومدنین انیب
 م یکرد  ی احوال پرس 

سرد احوال  ی لیخ دنشیاصل تو برنامه نبود از د ادیحسان هم بخواد ب کردمینم فکر
 کردم مهسا  ی پرس

آرتام شد و مهسا و مهرا هم سوار  نیبرداره که نزاشتم رستا سوار ماش نی ماش خواست
 من از بودنش نیماش

 کردمیبهش نگاه م  ی چشم   ریگذاشتم ز ی میخوشحال بودم آهنگ مل ی لیکنار من خ در
 اصل حواسش به من 

 بود  دهیصداش زدم جواب نداد مهرا که از االن خواب کردینگاه م  رونویو ب نبود

 عشق  و

 ندازهیم  نیسرشو پا کنمیشدم نگاهش م  ریکه درگ یفوق العاده ا یحادثه  عجب
 یحت  زنمی...صداش م

 ... زنهیچشم هام زل نم یتو

 که چقدر   ارمیروش هم نم به

 چه اندازه  به
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 خواهمیرا م آغوشش

 نداره  ی اون نجابتت بشم که تمام یکه من فدا آخ

 #رستا 

  یتو دیشا ی از نظرتون مزخرفه ول  دیخوشحال بودم شا ی لیآرتام شدم خ نیماش سوار
 عالم غم و غصه  نیا

هر   یی به آرتام نگاه کردم ،آرتام مرد روها ی چشم ریبد نباشه ز یشاد  ی راههیب کمی ،
 تونست یم یدختر 

ته دلم   کمیفقط  کمی کنمی احساس م ی ول  دونمی...نم ی چیکم نداشت ه ی چیه باشه
 کنمیدوسش دارم احساس م

دلبستش شدم   کمیکردم و   ی شبه ُکله فرامو ویشده همچ  میکه ارتام وارد زندگ ی وقت از
 دلم  کنمیاحساس م

 یاصل نشونه  نیا ی من... ول هیشده اونم توسط آرتام مرد مغرور و خشک زندگ ربوده
 !ست ین ی خوب

 کردم ......  میکه سر زندگ هیمن به آرتام برابر با باختن قمار هیدلبستگ

کرد و شالمو با  ی بهم انداخت که اخم وحشتناک  ی نگاه میرفته بود عقب آرتام ن کمی شالم
 دستش که آزاد  کی

ادامه داد  شیداد جلو ... و موهامو کامل کرد داخل و چند لحظه بعد به رانندگ بود
 فرودگاه خواستم  میدیرس

...َقَش   ی لی... خ  ی لیلباسو نپوش خ نیا گهیشم که مچ دستمو گرفت و گفت : د ادهیپ
 کنه ی..جلفه جلب توجه م
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کمر   کیبلند به رنگ کرم که جلوش فقط  ی کردم بارون ی کرم رنگ تنم نگاه ی به بارون ! 
 بود که بستع

 میبارون ریاز ز نشیتنم کرده بودم که آست ی مشک  ی اسک  قهیبلوز   کی رشیو ز  شدیم
 و  رونیاومده بود ب

  یبا طرحا ی شال مشک  کیبا  ی دستمو تا انگشتام پوشونده بود شلوار چسبان مشک  کامل
 سرم یکرم هم رو

 یکه!؟ شونه ا دمیلباس پوش نیسنگ ی لیکجاش جلفه ؟ اتفاقا خ نی بودم وا ! ا انداخته
 نیباال انداختم و از ماش

کردن پرواز به سمت  جیو بعد از صدا زدن شماره و پ میپروازو انجام داد یشدم کارا ادهیپ
 م یرفت مایهواپ

قشم که با   میبار فقط سوار شده بودم اونم با بابا و مامان که قرار بود بر کی  تاحاال
 چقدر  میرفت مایهواپ

نبودن و  شمونیمامان و بابا پ گهیسال بعدش د  فیح ی مسافرت خوش گذشت ول  اون
 گفت اون   شهیم

رو خوندم و نشستم من و   ی صندل یبودن .... شماره  شمونیبود که پ ی مسافرت نیاخر
 کنار امونینفس صندل

بحثشون نشه ..  نایخدا، خدا نکنه باز ا یبود آرتام و حسان هم کنار هم افتاده بودن ا هم
 که اصل حوصله 

 رو ندارم ......  یدیبحث جد ی

 ر ی#ام
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من و مهسا کنار هم افتاده بود مهسا کنار پنجره بود و   ی شماره صندل می شد مایهواپ سوار
 ........  نوریمن ا

دستم    یسرد رو رو زیچ هیناگهان  رهیگیداره اوج م مای مهمان دار گفت که هواپ  ی وقت
 احساس 

 .. کردم…برگشتم…

 داد… یدستم گذاشته بودو با تمام وجود فشار م  یدستشو رو مهسا

 هم گذاشته بود…  یرو  یادیفشار ز  بود و چشماش رو با دهیپر  ی کم رنگش

 . ست…یبود که حالش اصل خوب ن معلوم

 دستش گذاشتم و آروم صداش زدم ی رو رو گمی.دست د

 _مهسا، مهسا جان ؟حالت خوبه!؟ 

 چشماشو باز کنه سرشو تکون دادو گفت:  نکهیا بدون

 حرف بزنم…  ادی ز تونمینم دیحالت رو دارم….ببخش  نیموقع ا  نیا شهی +هم

 لبهاشو به هم فشار داد…  ع یسر

 کهیت  هیشربت آب انار با  هیترش ، به همراه  مویل  هیصدا زدم و ازش خواستم  مهماندارو
 برام کیک

 .اره…یب

 ستاد… یکه خواسته بودم کنارم ا یی زهایمهماندار با چ قهیاز چنددق بعد

تم” مرخصش کردم…برگشتم  در خدم ادیاز دستم برم ی ” اگه کمک یگرفتم و با جمله  ازش
 سمت مهسا… 
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 چشماتو باز کن…  

 دادم گفتم:  رونیبه شدت تکون داد….کلفه نفسمو ب سرشو

 مهسا باز کن چشماتو…اوج گرفتن تموم شد…باز کن… 

دختر چقدر   نی چشماش جمع شده بود…ا یاشک تو  یچشماشو باز کرد…حلقه  آروم
 معصوم و 

 .برخلف شغلش!سادس…

 گفتم:  وانیشربتو به طرفش گرفتم و با اشاره به ل وانیل

 .کنه…ی بخور حالتو بهتر م 

ازش  یرو از دستم گرفت و جرعه ا  وانیدست از زل زدن بهم برداشتو ل هیاز چند ثان بعد
 خورد..بعد از

با  دیرو گرفتم اما تا دستمو د  وانیبود، ل ریدستش اس ری که ز ی شربت با دست خوردن
 خ یبه دست م وانیل

اما ناگهان  رمیرو خودم ازش بگ وانیشد….چش شده باز؟…دستمو دراز کردم تا ل دستم
 گش یاون با دست د

بود! با تعجب به حرکاتش نگاه   دیکار از مهسا بع  نیدستمو گرفت….خشک شدم.ا پشت
 ..در کردم…یم

 گهی.ددیقطره اشک از چشماش چک هیود….پشت دست من شده ب خی تعجب من م کمال
 دهیبه مرز جنون رس

 آروم صداش زدم:  بود
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 مهسا!؟  

 باال آورد و به صورتم نگاه کرد….  سرشو

شدن قلبم بود..دوباره   ی که در درونم رخنه کرده بود ؛ خال ی حالت  نی بودم اسم ا مطمئن
 احساس ضعف کردم

 ؟ ی _چته لعنت 

 م… نداشت یگفت: من…من….بخدا منظور  خفه

و در  نی معلوم هست چته؟ واضح تر بگو بفهمم ؟ سرشو انداخت پا-و کلفه گفتم: جیگ
 که اشکاش  ی حال

 گفت:+دستت......  ختنیری سرهم م پشت

 به دستم انداختم…. ی نگاه

 ی پشت دستم افتاده بود…دختره  یمهسا رو یو رد ناخن ها ی خراش سطح هی
 زه ی ریاحمق!…چنان اشک م

 انگار . که

 .دمی با تن آروم بهش توپ ی ول تیعصبان با

 نگام کن ؟ی ز یریاشک م یجور  نی ا یدار  نی..به خاطر ایا وونهید-.

 عاشق_ کی_معرفت 

 بزنه که..دوباره ادامه دادم… ی رو باال آرود و خواست حرف  سرش

دستته…پس   ری دستم ز ی_کارت از عمد نبود…اونقدر حالت بد بود که اصل متوجه نشد
 … ادامه نده گهید
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 و گفت:  نیسرشو انداخت پا بلفاصله

 من…  خوامی+بازم معذرت م

 _گفتم ادامه نده….

حرف ازم گرفتتش و   ی اشاره بهش کردم…اونم ب ه یصورتش گرفتم و  یجلو کویک ی کهیت 
 تا ته 

دادم و چشمامو    هیتک ی بزنه….سرمو به صندل  یحرف اضافه ا خورد…نذاشتم
 بستم…خودم زدم به

 د…یکش یکمتر عذاب م یجور  نیخواب…ا 

بهش اما  یکیهمه نزد  نیدل نازک باشه؟…با وجود ا تونهی.آدم چقدر موونه…ی د ی دختره
 هنوز برام به

دادم تا فرود چشمامو بسته نگه دارم….  حی.ترجبه…یمعما ناشناخته و غر ی اندازه
 ن یبا ا یچحور  دونمینم

 شغل شده!؟! نیو حساس وارد ا نازک دل

در حال فرود  احساس کردم که مهسا تکون  مای مهماندار گفت هواپ نکهیاز ا بعد
 خورد….حتما دوباره حالش 

 . شه…یم بد

 دستش که رو پاش بود گذاشتم…  یچشمامو باز کنم دستمو رو  نکهیا بدون

 نگاهش برام لذت بخش بود... ی نیسنگ
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 یچشمامو باز کردم دستمو از رو مایهواپ یدن درهاو باز ش مایاز نشستن هواپ  بعد
 دست مهسا برداشتم….

 ؟ یبهش انداختم و گفتم: بهتر  ی ع ینگاه سر هی

گونه هاش از خجالت و شرم    ی .سرخت…یاز حرص بود و نه از عصبان ینه خبر  نباریا
 بود…سرشو 

 دادو بلند شد…. تکون

 #مهسا 

 یدوباره  دنید  یرو ی اراده انجام داده بودم شرمزده بودم که حت ی که ب  یاز کار  اونقدر
 رو نداشتم…  ریام

 شد…. شیدلم ر دمیدستشو به اون وضع د ی چرا وقت دونمینم

 کنم…   زیداشتم خودم،خودمو حلق آو دوست

 شد…. رینداشتم و اشکام سراز طاقت

 گذاشت…  ی چ ی خودش اشکامو پا  شیاون پ دونمینم

 عشقم بهش بود…  من از سر  یاشکا اما

 دستش جا گذاشتم…  یبود که خودم رو یی زخم ها ی.اشکام برا…ی سر عاشق از

از حال  دونهیبگذره…چه م دمی..باگم…ید  یی اون اشکا ی.از اشکام گذشت…مثل همه 
 من…از دل من….. 

مدت  نی ا یچرا تو دونمی.. نمدارهیموقع فرود چشماش بسته بود . اما مطمئن بودم ب تا
 چشماشو بسته بود؟…
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مطمئنا خواب نبود چون حواسش جمع   کرد…امایداشت به معلق شدنش فکر م دمیشا
 بود و موقع فرود 

بهم   ی زد و نه نگاه ی نه حرف گهیداد….د  هیلرزون من هد یمردونش رو به دستا یدستا
 د….سرد شدو کر

 دنبالش ازم دور شد… به

  زی.دلم لبرداشت…یهنوز با تحکم و استوار قدم بر م  کردامایم دادیصورتش ب یتو ی خستگ
 ی بود از تمنا

رو  مایاتاق از باال که مستق کی آرتام بود  یکه برا  میرفت یی لیدر کنارش….به سمت و بودن
 بود  ایبه در

  یداشت هوا یتهران که سوز بد یاز حد خسته بودم بر خلف هوا شیکردم ب انتخاب
 خنک و ی لیخ شیک

 دم یپوش ی گرممو که از تهران تنم بود در آوردم و لباس راحت یبود لباسا زیانگ دل

تخت خواب افتادم و به خواب رفتم…با  یرو ی تعلل چیخسته بودم که بدون ه اونقدر
 ضربه به در اتاق 

تخت بلند شدمو  یاز رو ی لیم   ی با ب کرد…یدرد م ی لی….بدنم خچشمام باز کردم یمجبور 
 درو باز 

 بود…  کردم…رستا

 نه؟  ی تا فردا بخواب  یخوای_سلم خانوم خوشخواب…ولت کنن م

 اتاق و گفتم:  یبرگشتم تو ی حال ی ب با
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 اد… یاراده خوابم م هی حال و کسلم که  ی ب  نقدریا ی + سلم…نه به جون خودم…ول 

 و گفت:  دیرستاخند

  میم…اومد ی همش حله….زود باش بپر تو حموم و آماده شو بر نایدوش ساده ا  هی _با
 ها ی مسافرت ناسلمت 

 شش بعد از ظهره بعد هنوز همه خوابن  ساعتت

خواب نداشته باشن ما انسان  ستنی+رستا خانوم همه که مثل شما جغد و خروس ن
 یو قهقهه ا  میهست یعاد

 زدم

 بهم زد که آخم در اومد  یسر  تو

 ن؟ یپا می با هم ببر ی مونی+م

 مبل نشست و گفت:  یبرداشت و رفت رو  وار ی از د شوی تک رستا

و چمدونو به سمت  نیزم ینشستم رو ؟یآره دختر تنبل…نگا هنوز چمدوناتو که باز نکرد 
 دم… یخودم کش 

 شم ، شدم…که قرار بود بپو  یی حموم و لباسا لی کردم و مشغول جمع کردن وسا  بازش

و  کنم…یدرستش م امیم  ی حساب  حیتفر  کیبعد از  گه…باشهینه بابا….خسته بودم د 
 لش یتحو  ی چشمک

 دادم

بود   کی که حالت تون یی مویل زی شوم کی رونیربع دل از حموم کندم…اومدم ب هیاز  بعد
 برداشتم شلوار 
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که حالت چروک  ی رنگ دی، سف یی مویپام کرد و در آخر شال ل دممیسف  یو کفشا دیسف
 سرم  یبود رو رو

 انداختم 

 رستا مهرا کجاست ؟  ی + راست

 اتاقن هردو هم خواب  کی ی؟ با رها تو ی افتاد ادشی_ تازه 

به  یرستا چه علقه ا دونمینم میرستا از اتاق خارج شد میتکون دادم و با بر یسر 
 یرنگ مشک  دنیپوش

 ی مشک  ی و خودش فقط گه گاه بپوشه  ی منعش کرده بود که مشک  ری ام نکهی؟ با ا داشت
 رستا  ی ول دیپوشیم

باال انداختم  یشونه ا هیتنش بود مثل االن که شلوار و شالش مشک یمواقع مشک  شتریب
 و  میکرد  ی سلم

 و .. می نشست

 #رستا 

تخته  ک ی یرو ریبودم به مهسا گفتم و رفتم لب ساحل ام دهیند یاز بعد از ظهر  رویام
 بزرگ ی لیسنگ خ

کردم و   ی ذوق یبزنه از سر شاد  تاریبخواد گ نکهیبغلش بود با فکر ا تارشی بود و گ نشسته
 کنارش نشستم :

 !؟ یستی؟ ن ی داداش  یی کجا

 _چرا هستم 
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 ؟  ی بزن  تاریگ یخوای+نم

 که!  ی_تو بزن خب بلد

 زدنت تنگ شده  تاریخوندن و گ ی+نچ اول تو بزن دلم برا

چقدر همه رو عذاب   فهممیغل شدم ُبت مش ن ی رستا انگار با انتخاب کردن ا تونمی_نم
 وقته  ی لیچون خ دمیم

انگار با انتخاب  ی ول  دونمیوقته روحم مرده نم ی ل یوقته درون گرام خ ی لیسرد شدم خ که
 شغل  نیکردن ا

 اطرافم شده یایدن یاینامرد  ریروحم اس خشن

با  ریمن و ام ریبخ ادشی دمیکش تاریگ یمایس یرو  ی کاور در آوردم و دست یاز تو تارویگ
 کلس  میهم رفت

 یبا لبخند ریبخ ادشی کردیم فی و اون ک میزدیبابا آرش م یباهم برا میادگرفتیهم  با
 دمیبوس ریام یگونه 

و   دیکش  مایدستشو به س کمیدستش و  یگرفت تو تارویمنتظرم گ ی داداش ریگفتم : بگ و
 بعد از ته دل شروع 

احساس سنگ شدشو با دل غافل  یا شهیبه زدن خوشحال بودم که باالخره حصار ش کرد
 اش یدن نیاز ا

 هیعینم بارون بلند شده طب یبو  کردمیشد احساس م کسانیو تموم احساسش  شکست
 موقع سال  نی ا یتو

 که یو رمانت ی عیاز طب شی ب شیتو ک بارون
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 : کردمیم شیکرد به خوندن و من هم با صدام همراه شروع

 بردار برو  یخوایدل واسه تو هر جا م نیا ای""ب

 تورو   خوادیانتخابشو کرده فقط م دلم

 تابم  ی عشق جذابم چند ساله ب یآ

 به خوابم یایشبا ب ی آره بگ هیبهم  که

 ساحل آرومو  هیبارونو  نم

 از ته دل باشه یها خنده

 یچرا انقده محبوب  ی چقد خوب تو

 بگم عاشقتم االن جاشه خوامیم

 روزامو با تو دارم نیتر یی ایرو

 نفس از ته دل دوست دارم  عشقم

 یهمه رو دار  اسیدن یتو ی خوب  ی چ هر

 یخبر دار  یعاشقمون کرد یبدجور 

 عاشق_ کی_معرفت 

 روزامو با تو دارم نیتر یی ایرو

 نفس از ته دل دوست دارم  عشقم

 یهمه رو دار  اسیدن یتو ی خوب  ی چ هر
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 ؟ یخبر دار  یعاشقمون کرد یبدجور 

 داره عشقت کنارت باشه ی حال خوب چه

 رو شونه هات بذاره سر

 ارهیاسمتو به زبون ب ی ه

 داره  ی چه حال ینجور یا ی زندگ 

 داره  ی حال خوب چه

 نم نم و آروم بارهیم بارون

 هر دوتامون  یخوبه جا چه

و  دیدنجه توو قلبامون""بعد از تموم شدن آهنگ براش دست زدم که خند یگوشه  هی
 گفت : نه بابا اونقدر 

 ست یخوب ن هم

 باشه نوبت توئه رستا ، شروع کردم  میکردم گفت : حاال نوبت یبلند ی خنده

 ادمیآهنگ  کیفقط  ومدینم ادمی ی چیه کردمیفکر م ی دستم گرفتم هرچ  یتو  تارویگ
 کهن یکه بعد از ا مودیم

  میشروع کردم به زدن همون آهنگ اشکام باهاش همراه زدمیترکم کرد اونو م حسان
 بغض به گلوم  کردیم

 ی االن واقعا گرفته بود موقع  یداشتم ول  ی قشنگ ی انداخت و صدام دورگه شد صدا چنگ
 ریکه تموم شد ام
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صدا   ی نگفتم و فقط ب  ی چی آهنگ ؟؟؟؟؟ ه نیچشمام زل زد و گفت : بازم ا یغم تو با
 سرمو  ختمیاشک ر

 اونم دستاشو دورم حلقه کرد  ریام یشونه  یرو  گذاشتم

 دارد ادامه ✍✍✍��......

اونم دستاشو دورم حلقه   ریام  یشونه ا یسرمو گزاشتم رو ختمیریصدا اشک م ی ب فقط
 کرد با هق هق گفتم 

 ؟؟؟؟؟  ی کن  فیبرام تعر موی... دا... داستان زندگ شهی: م

 کردن  فی تکون داد و شروع کرد به تعر یسر 

ما همه خوشحال بودن باالخره   هیزندگ یتو ی که پا گذاشت  ی نبود وقت ی ک یبود  ی کی_
 مامان افسانه دختر دار

رو به روم من با دوتا چشم سبز درشت رو به روشدم   یبود چشماتو که باز کرد شده
 ی بود امیبچگ یایرو

بچه هارو دورم   یمدرسه همه  رفتمی م ی وقت ادمهی  یاومد ایکه به دن یسالم بود وقت  چهار
 و از کردمیجمع م

  لیسه یو ستاره  یبابا بود هیزندگ دیام گفتمیسه سالم واسشون م یکوچولو خواهر
 شستن یمامان هرجا م

کدوما   یدون یکه خودت م گهیحرف د ی رستا دختر من رستا تکه تو مدرسه و کل گفتنیم
 یوقت  گمیرو م

و  یزد یم تاری که گ ی وقت کردم یعشق م یراستشو بخوا تاریکلس گ می....... باهم رفت
 ..... دمیشنیصداتو م
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اومدم دم  ی که م  ی وقت بردمیطرف از حرص خوردنت لذت م  کیطرف بود تو  کی ایدن
 تت یمدرست و اذ 

 همه و همه .......  یخوردیخونمون حرص م  ومدیمهسا م کردمیم

که   ی به من گفت  یبار اومد نی اول ادتهی یشد و عاشق شد دایسر و کله حسان پ نکهیا تا
 ادته ی یعاشق شد

 گفتم ؟   ی چ بهت

 کیو انگار  دن یشد که رها رو دزد یو روز  یتکون دادم ادامه داد : کم کم بزرگ شد یسر 
 بختک مثل 

 میرفت تنها شد نیاتفاق از ب کیبا  میساخته بود ی و هرچ  مونی افتاد به زندگ ُخوره
 تو   یبرا مینگران شتریب

که حسان ولت کرد و   یمورد نبود و روز  ی ب میاما نگران یکه مبادا غمو به دلت راه بد بود
 شش یاز پ

  شدهیچ  ی بهم گفت ی وقت شدم ی و من هر لحظه نگران تر م یکردی م هیفقط گر  یاومد
 غرورت رو یخورده ها

 ی نیدوشت سنگ یاز غم که رو ی، با کوله بار  دمیشکستنت رو شن  یکردم ، صدا حس
 یزندگ کردیم

انتقام   یاونم برا یکنار و با من همراه شد ی رو گذاشت  ی روانشسناس  نکهیتا ا  یکردیم
 خون  یقطره قطره 

همراهم    یدیعذاب وجدان شد دید بیکه قلبت آس تیاون مامور ی....... تو خانوادمون
 شد تو بخاطر من 
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مثل قبل خون رو پمپاژ نکرد همش   گهیتو کما و قلبت د ی بخاطر من رفت  یشد یاونطور 
 بخاطر وجود من 

کردم به دخترش که امانت   انتیمواظبت کردم و خ ینطور یبود که از امانت بابا ا احمق
 دستم سپرده بود و 

 کردم یم ی کسش من بودم با عذاب وجدان زندگ  تنها

 شدی گلوش قشنگ احساس م  یتو بغض

 می شد رهیخ ایبه در ی بسته داداش ی شیم ت یبشنوم اذ خوامینم  گهید ری+بسته ام

هست من برم که   نمیتولد نگ لداستی+من برم هنوز کارامو انجام ندادم امشب شب 
 کارام مونده 

گرفته بود و کارو بهونه  ی لیسنگ پاشدم و لباسامو تکوندم دلم خ یتکون داد از رو یسر 
 کردم و گرنه 

 لدایو شب   رهیجشن بگ یی تنها خوادیم نوینداشتم و رهام گفته بود تولد نگ یچکار یه
 م یهم قرار بود بر

اونم فقط از  می که با آرتام مشترک برداشته بود ی اتاق یشدم و رفتم تو لیوارد و  رستوران
 نکهیسر اجبار و ا

  مویزندگ خوانیهرطور که م کناشیشطرنجه و باز یمن مثل باز  هینفهمن تموم زندگ هیبق
 ارن یدر م یبه باز 

و  خوندمیاتاق گذاشته شده بود داشتم رمان م ی که گوش  یکاناپه ا یبودم رو نشسته
 غرق رمان شده بودم که
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 نیهمچ کردمیحضور آرتام رمانو کنار گزاشتم با حرف آرتام به خودم اومدم : فکر نم با
 رستا  ی باش ی آدم 

 نه ؟  ی کن یبعد احساس نجابت و وقار هم م هه

 ؟  ی گیم یدار  ی شدم و لب زدم چ رهیبهش خ ریمتح

  ی حرفاشو نم ی معن  دیکش  یاز سر کلفگ ی و پوفف ای لب در گمیم ی چ ی دون ی_خودت که م
 مگه من  دمیفهم

 کردم ؟؟؟؟  کاریچ ایدر لب

 ؟  شدهیآرتام چ ی گیم ی چ  فهممی_نم

؟ فکر کرده   زدیاشک تو چشمام حنع شد اون به من تهمت م دمیکه ازش شن ی حرف با
 نفر  کی  ریبود ام

کدوم کارمه ؟ من   یهمه عذاب جزا نیمرتکب شدم ؟ ا ی من چه گناه  ای خدا گستید
 کردم که ی چه گناه 

آرتام دم در اتاق  دادی؟ با داد و ب بودیبرام خوش م دیافرت هم نبامس نیروز اول ا ی حت
 با ریباز شد و ام

  هیعصب  ی بود و معلوم بود از چ  دهیشن ویسرخ وارد اتاق شد همچ ی و چشما تیعصبان
 آرتامو گرفت  ی قهی

؟ آشغال ،   ی زنی : به خواهر من تهمت م دیصورتش غر یو تو واری چسبوندش به د و
 که تو  ی احمق اون

چرا شک   دونستمیمن بودم برادرش ! حق خلوت با برادرشم نداره ؟ داد زد آره ؟ م ی گیم
 ر ی کرده ! چون ام
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 یبود و موهاشم بخاطر آب و هوا دهیپوش ی و امروز مشک  دیپوش ی نم  ی مشک  چوقتیه
 ره یت  شی مرطوب ک

ردوندم بدون تلف کردن وقت که به آرتام زد صورتمو برگ ی لیس یشده بود با صدا  تر
 گه یمحکم د ی لیس

 !! دمیکش  ی بلند ییییییی صورتش زد ه نوریبه ا یا

تهمت ناروا اونم به  گهیزدم تا د نویآرتام و با داد گفتم ا ی نهیزد تخت س ی عصب ریام
 خواهر من رستا که 

و درو   رونیو بعدش از اتاق رفت ب ی نزن خورمیسرش قسم م یبرگ گل پاکه و من رو مثل
 محکم بست 

 #مهسا 

بلند شد مخاطب آرام جانم بود اسم   میگوش امکیپ یاتاق نشسته بودم که صدا یتو
 کرده  و یآرام جانم س رویام

که نوشته  یز یباز کردم تنها چ امکویطرفه نبود کاش دوسم داشت پ کی کاش حسم  بودم
 بود که " نیبود ا

بار به   نیدهم یشدم و برا رهیخ ی وست دارم " متعحب به گوش، د شناسهیآدم نم عشق
 فرستنده نگاه کردم 

شکست و بهم گفت که  نمونیب یا شهیش یرو لبم نشست باالخره محفظه  یلبخند
 دوسم داره من به همون 

 هم بگه دوسم داره قانعم .......  ی پشت گوش  که
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مبل   یکردم و رو ی همه نشسته بودن سلم  نی سرم انداختم و رفتم پا یرو شالمو
 قه ینشستم بعد از چند دق

که  دیبه دستت رس امیکه بشنوم گفت : پ یلب طور  ری اومد و با فاصله ازم نشست ز ریام
 ؟

 زد و گفت : خداروشکر یآروم باز و بسته کردم لبخند چشمامو

آسمونم   یمخاطب نگاه کردم تک ستاره به  ی چشم ریبلند شد ز شی گوش امکیپ یصدا
 کردن کلمش ی ؟ هج

؟  کارستیچ نیسخت بود مگه بهم نگفت دوسم داره ؟ مگه نگفت !؟ پس .... ا واسم
 که بهش کارستیچ نیا

آسمونم   یتک ستاره  چوقتیرستا رو ه دونستمیداده و گفته دوست دارم ؟ م امیپ
 ننوشته و نخواهد نوشت

 ی؟ جوشش اشکو تو  ه یک نیبوده و هست پس ا  لیسه یاز اول رستا ستاره  چون
 و کردمیچشمام حس م

شده  وونهیقدمام تند شد د رونیلرزون قدم برداشتم سمت ب یگلوم با پاها  یتو بغضو
 بودم همش اسم تک 

که اونجا بود با صدا زدن   ی رفتم سمت پرتگاه  شدیذهنم اکو م یآسمونم تو  ی ستاره
 اشکم ریاسمم توسط ام

 شدم ی تر م  کیو به تپه نزد رفتمیشدت گرفت عقب عقب م  شتریشد و ب شتریب

 داد زد: هویشدم که  کی پرتگاه نزد  یلبه  هی

 عقب ای؟ ب یعقب مگه بچه ا  ای..توروخدا غلط کردم بی وفتیعقب م ای+ب
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 !!زد یبازم دروغ..داشت منو گول م!! گفتی..اون داشت دروغ منه

 ندفعهیا یول  خورمیگولشو م شه ی!..من بچم که همگفت یبچه..خب راست م گفتیم بهم
 ..کنهیفرق م

صحبتم عوض نشده   م،لحنیباش دهیقد نکش  د ی..بزرگ شدم!!شاستمیبچه ن گهید من
 درک و فهمم  ی باشه!!ول

 شده..  شتریب

 .دمیپرس ازش

 ؟ یدوسم دار -

 دونم!.. ی خودمم جوابشو م ی وقت دمیسوال رو پرس نیشد. چرا ا شوکه

 کرده! ویآسمونم س یرو تک ستاره  گهینفر د  هیرو دوست داره اون  گهینفر د هی اون

 داد زدم: هیگر با

 بگو. ی بگو لعنت  یبگو دوسم دار  -

 !نور؟یا یایبگم م -

  گهیکرد..مگه مهمه..!اون کسه د ؟سکوت یکرد ویآسمونم س یبگو چرا اونو تک ستاره  -
 دوست داره  یا

 تمام..  و

 کرده و تمام  ویآسمونم س یرو تک ستاره  یا گهید کسه

 طرفه بوده و تمام:)  هی حسم
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 تموم نکنم؟؟  موی زندگ چرا

؟ مگه  نمیبب گهید  ی کیدست  یدستاشو تو تونمی! مگه متونم؟یمگه بدون اون م من
 شو ی کارت عروس تونمیم

 ؟ نمیبب

 !!تونمیم..ننه

باهاش..حاال مطمئن شدم همون قدر که من تورو دوست  ی خوشبخت بش -گفتم :  بهش
 دارم تو اونو دوست 

کم  ی سوال..من چ  هی........فقط ی .....من همونقدر عاشقتم که تو عاشقشیدار 
 کمتر از اونه که  میداشتم؟؟چ

  چیدلبستت شدم و ه ی ندارم و الک ی باهات نسبت  دونمیم ؟؟یدوسش دار  شتریب اونو
 ن یی ندارم که برات تع ی حق

 اون ؟ هیک نمیکنم فقط جوابمو بدم بب فیتکل

مهسا   ی خودت یی باهات نداره..اون خوده تو  ی فرق چی..اون هی چیه یکم ندار  ی چ ی+ه
 یخودت اسم چهار حرف

 یخودت  قلبم

 #رستا 

پاک   شامو یو داشتم آرااتاق بودم  یتو میدوازده بود که همه عازم خواب شد ساعت
 که آرتام وارد کردمیم

 بهش ندادم که گفت : رستا ؟ ی ت یشد اهم اتاق
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 : جانم!؟  دیاز دهنم پر ناخودآگاه

 ؟ میبکن یکار  کی یایزد و گفت : م یلبخند

 ؟؟؟؟؟؟؟  ی_چه کار 

 ؟  یایم میباش ی مثل دوتا عاشق واقع ی شرط چی فردا بدون ه ای+ب

من واقعا آرتامو دوست داشتم درسته   ومدیکه زد ته دلم بدم نم ی شدم از حرف متعجب
 دوست داشتن آرتام به

 هینزدم که گفت : چ ی واقعا دوسش داشتم و هنوز عاشق نبودم حرف ی ول  دیرسینم حسان
 یعاشقم بش ی ترس یم

 ؟  یبباز  ویهمچ و

 ن ی، قبوله جناب سرگرد فرز  ریچشماش زل زدم و گفتم : نه خ یجسارت تو با

روزمره   یروز رو بدون شرط و دغدغه ها کیزد و گفت : باشه ، پس فردا  یخندپوز
 شب  میگذرونیم

  یخوابم برد ساعت حدودا دیگفتم و سرم به بالش نرس  ی نیهمچن ی داشته باش  ی خوب
 شش بود که با صدا 

 زد و گفت : یچشمامو باز کردم آرتام بود لبخند ی شخص یزدنا

  یباشه ا م ینیبب دویطلوع خورش ایلب در میبر زمی حاضر باش عز گهیساعت د  می+رستا ن
 ذهنم  ی گفتم ول

تا من راحت باشم واقعا با شعور  رونیبود که گفت از اتاق رفت ب ی زم ی عز ریدرگ همش
 به دست  ی بود آب
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و  ی مشک  ریحر  یمانتو رهیت  ی آب ی که کردم شلوار ل ی میمل شیصورتم زدم و پس از آرا و
 یشال صورت

دادم ساعت  ادیبهم م ی لیخ  دونستمیکردم و موهامو به حالت فرق کج که م سرم چرک
 واتر پروف چرم 

از اتاق خارج شدم   ازیمورد ن  لیرنگم هم دستم کردم و با برداشتن کولم و وسا یا سورمه
 آرتام سر تا پا 

تکون داد و همراهم   ی؟؟؟؟ سر  میبه روش زدم و گفتم : بر یبود لبخند دهیپوش ی مشک 
 ایلب در می دیاومد رس

حس  کیقشنگ بود  ی لیکننده بود واقعا خ رهیخ  ی لیخ ایدر ی آسمون با آب ی نارنج رنگ
 داشتم از  ی خوب

 تونمیروزمرم رو کنار گذاشتم و م یها ی امروز نگران کی دغدغم  ی امروزو ب کیالاقل  نکهیا
 با عشق

و ترحم    سوزوننیواسم دل م شنونیم  مویگکنم نه با ترحم افراد مختلف که زند  ی زندگ 
 متنفر بودم از کننیم

 کرد  هیکرا یسوار کار  یبه من آرتام دوتا اسب برا انمیاطراف یحس دلسوز  نیا

 بخدا تونمی_آرتام من نم

 یو خنده ا  رمتیگیخودم م  ی فت یب ی فتی+سوار شو تو من حواسم بهت هست نترس نم
 به بازوش ی کرد مشت 

 نه ؟  یکرد و گفت : تا حاال سوار نشد  یو با کمک آرتام سوار شدم خنده ا زدم

 باره  نیاول نی_نچ ا
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 ؟ گه یبارت با من رقم خورد د نی +پس اول

که واقعا برام لذت بخش بود دستمو  یتکون دادم بعد از سوار کار  یکردم و سر  یا خنده
 دستش گرفت  یتو

دربارش  ی خوب هرچ  ی لیخوب بود خ آرتام واقعا میصبحونه مفصل خورد کیباهم  و
 بگم کمه ! فکر 

  ی وقت ارهیعاشقارو درب یمغرور باشه بتونه عاشق باشه و ادا  نقدری که ا ی کس  کردمینم
 م یگرفتیعکس م

مغرور امروز   یدارم که آدما نیقی و  دونمیحال که م نینگاه کنه و بخنده در ع عاشقانه
 همون زخم خورده 

 ! روزنید یها

ساعت   کی امروز خوب بود و دلم گرفته بود که  ی ساحل مرجان واقعا همچ  میبود رفته
 م یرفتیبازم م گهید

 و عمر گذران روزانه   هودهیب یو ها و دغدغه ها  ی نگران  یتو

 رستا ؟  برهیشرطو م ی ک  ی کنی_فکر م

؟   ی کنیم کاریچ یکه ... اگه ... اگه تو ببر  نهیتعجب نگاهش کردم که گفت : منظورم ا با
 کردم یم کاریچ

 مونم؟ یم  ششیپ ای  شم؟یازش جدا م شه؟یم  ی ، بعدش چ  واقعا؟

 تنها عمم. شیبرم اصفهان پ دی، شا دونمینم-

 تو هم   دیو کش  اخماش
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  یبر  یخوا ی، م نی، خونه ، ماش یهمه ثروت دار  نی؟ ، اون موقع ا ی اصفهان واسه چ -
 یکه چ گهیشهر د

 ؟  بشه

 انداختم: نیو پا سرم

  گهیحرفه و من د ی لی! ، پشتش خرهیطلق بگ ی که ازدواج کنه و بعدش الک ی چون زن-
 حرفا رو  نیکشش ا

 .  ندارم

 .کردمینگاش و حس م  ی نیکه هنوز سنگ بیعج ی شدم ول ساکت

 و باال گرفتم : سرم

 ؟  ی کنیم کاری؟ چ ی چ  یاگه تو برد-

 گفت:  ی الیخیب با

، واسم غذا  ی کن یم زی، خونم و تم یشور یمن ، لباسام و م ی خدمتکار شخص ی ش ی تو م-
 هرکار  ی کن یدرست م

 ی بکن دیبا بگم

 گفت:   یلبخند مچهیبهم انداخت و با ن ی نگاه

 یازدواج کردم و خدمتکار اونم شد  دمیشا-

 و گفتم : دمیکش  ی ق ی، نفس عم دینگاش کردم که خند تیحرصو عصبان با

 آرتام ؟ یحاال عاشق شد تا
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 زد یچشماش موج م یتو  ی خاص غم

 +اره عاشق شدم شش ساله که عاشقم 

 ای یخورد ی نزد بهش گفتم : به نظرت شکست عشق  ی بهش نگاه کردم که حرف ریمتح
 شکست از طرف

حرفمو ادامه ندادم   گهیحاال ....... و د ی ول هیعشق الک ی وجود داره ؟ چون تو گفت  عشقت
 و با لکسیر

 پر از غم بهم گفت :  یصدا

مطمئن نبودم که دوستش دارم. بعد از اون روز به روز   قایدق دمش،یکه د ی اول روز
 اونجا  شدمی وابستش م

سلم اول و   نیب شهیخلصه م ی وقتا زندگ  ی عاشقش شدم. گاه  دمیکه، فهم بود
 آخر.به خودم که ی خداحافظ

. هنوزم هفته، هفت   کردمیبهش فکر م هیو هر ثان  قهیهنوزم هر شش سال هر دق اومدم،
 روز داشت و به 

خودم نبودم. بعد از اون انگار،   گهیسال. به خودم که اومدم، د هی گفتندیدوازده ماه م هر
 روزا کوتاهتر شده 

شده بود و هر شب   قتریعم می. بعد از اون چاه تنها گرفتیم شتری و دل  آسمون ب بود
 . انگارومدیبارون م

 بعد از اون،  یروزا اومده بود که بفهمم،  فقط

  گهیفراموشش کردم و عشقو کنار گزاشتم چون د گه ی. دستین ی زندگ   گهیبعد از اون د که
 ی بهش اعتقاد
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که   ی دل آرتامو بشکنه ؟ کس  ومدیدلش م یکدوم دختر  دمیکش   ی قینفس عم ندارم
 دوسش داره واقعا  نقدریا

 ایکه بعض  خوادیم اقتیکنه از نظر من عشق ل تی همچو آرتامو اذ یکه مرد مغرور  احمقه
 ندارن ....... 

 #مهسا 

که   ی از وقت مینشسته بود  لیو یمحوطه  یگذشته بود تو  شیک یروز از اومدنمون تو دو
 اقا  یدختر عمو

  ریگ ریهمش به ام ختیریما اعصابم فوق العاده بهم م یکنار  ی لیاومده بودن و ایمه آرتام
 د یو من با دادیم

بود به حلقه   ی اونشب افتادم چه شب خوب ادینچسبو  یدختره  کردمیش متحمل همش
 دستم نگاه کردم یتو ی

بود مثل   ریکرده بود امشب تولد ام یبهم داده بود و ازم خواستگار  ری بود که ام یا حلقه
 نه ! ی هرسال ول 

و عشقمون پا برجاست   می ما باهم استیدن ایما به هم گره خورده و تا دن   یدال امسال
 حلقه رو بوسه  یرو

 یچجور  ی فهم ینم دهیچیپ ی ناشناختست ول یتر شد عشق کلمه ا قیزدم و لبخندم عم  یا
 ی چیه یعاشق شد

و جز عشقت   ی رو باخت  نتیتموم دل و د ی نیبیکه م یایبه خودت م ی وقت  ی ول  ی فهم  ی نم
 رو  یا گهیکس د
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بردارم که  مویباال که گوش یاون..... رفتم طبقه  شهی م ات یو تموم دن ی شناس ینم
 و ریام  یناخودآگاه صدا

 شد  زیبا اسم دوسش دارم گوشام ت  ی ول  ستمی گوش وا خواستمی نم دمیرو شن آرتام

  ی چیه گهیرو ... دوسش دارم! .من ...... د ای... مه ی لیآرتام من .... من خ نی: بب ریام
 دور  ایدن دمینشن

  کردمیو تار شد .... به وضوح لرزش دست و پامو حس م رهیو همجا برام ت  دیچرخ سرم
 مثل  ریام یصدا

 یو قطره ها  ختنیگونه هام مر یرو ی و اشکام شلق شدی ذهنم مرور م یتو  ی آهنگ نوار
 اشکم گونه هام رو 

سر خوردم فقط  واریشده بود وارد اتاق شدم و کنار د سیتموم صورتم خ  کردیم نوازش
 .... کردمیم  هیگر

نکرد....؟ مگه  یبهم نگفت که دوسم داره ؟ .... مگه ..مگه ازم خواستگار  ری..مگه ام مگه
 بهم نگفت تو 

؟ کو ؟ کجاست پس ؟ کو اونهمه ابراز احساساتش؟ انگار داشتم  ی آسمونم یستاره  تک
 رو تجربه  ایرو کی

بود و   ختهیذهنم بود کاخ آرزوهام فرو ر یاز خواب پاشدم و همش تو کهویکه  دمکریم
 تموم اون عشق از

عکس   ی برداشتم هرچ  موی.... گوش ی عشق واه  کیشده بود به  ل یرفته بود تبد نیب
 رم یگرفته بودم که ام
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رو   یی دوتا میکه باهم داشت  ی تنها عکس  ی تک تکشو حت کردمیبود با اشک پاک م توش
 کردم اسمش از پاک 

مسدود .... رفتم دم در اتاقش در زدم   شهیجانم شد سرگرد رادمهر و خطش واسه هم آرام
 ی دیبفرما  یبا صدا

که باز برام   یی ها یبمش از لحنش ... از عاشقانه ا ی... از صدا ختیر یگفت دلم هر  که
 شد .....  ادآوری

اومد و گفت : سرتو باال   دمی قدم هاشو شن ی.. صدا نینگاش کنم گفتم : بب نکهیا بدون
 ندادم ی تی... اهم ریبگ

گفت :  دی چشمامو د یاشک تو ی با دستش چونمو گرفت و سرمو آورد باال ... وقت بهش
 گه یمگه نگفتم د

شدم دستمو بلند کردم  ی که زد عصب ی ؟ مگه نگفتم اشکات مرگمه ؟ ..... با حرف زی نر نارویا
 یلیو س

تو دلم گفتم   ی قلب خودم شکست .... زدم ول ی زدم ... زدم ولصورتش  یتو  ی محمک
 شکست ی کاش دستام م

داشتم ..... گفتم  مونیزندگ یکه برا  یی تموم شد اونمهمه آرزو ها  ی ... زدم ول زدمی نم ی ول
 تو واسه  ری: ام

خانوم خوشبخت  ای...تموم ...... با بغض ادامه دادم : با مه یتموم شد یمن مرد ی
 ... حلقه رو  ی بش 

رادمهر ......   یآقا ی تموم شد همچ  ی پاش و گفتم : همچ یو پرت کردم جلو درآوردم
 عشقتون  دوارمیام
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عشق نافرجام من نشه .... بدون دوست داشتم و بعد اتاقو ترک کردم دلم گرفته بود  مثل
 که  نامرد یایاز دن

 یمن ممنوع کرده بود و بهش اجازه  یایدن یرو تو یشاد یشب باز  مه یعروسک خ ی حت
 داد یورود نم

  ریمثل همون روز که رفتم برا ام دمیپوش ی ..... وارد اتاق خودم شدم مثل عزا دارا مشک 
 رمیامروزم م

...  ... شهیهم ی.. برا رمیتا خوشبخت بشه... م رمی.... م شهی.... اونم واسه هم واسش
 هدفونم رو برداشتم 

 شکستی و روحم رو م  دادیعذابم م شدیکه پخش م ی گوشم گزاشتم آهنگ یرو و
 با ری.........بدرقه کردن ام

جامو  ای مثل مه ی خودم واسم سخت بود .... واسم سخت بود که کنار برم تا کس  یدستا
 .... واسم رهیبگ

.....اصل مگه  شهیم ی چ ندمی... آ رمیکجا دارم م  دونستمیسخت ... نم ی لیبود خ سخت
 هست بدون یا ندهیآ

 ......  دی؟ هست ؟ شما بگ ری ؟ اصل مگه هست بدون ام لبخند

تا عاشقانه   رفتمیخاموش کردم م مویجواب ندادم و گوش ی چند بار زنگ زد ول رستا
 تولدش یهاشونو تو

خودم  یدن قلبم رو با دستاعشق نگاهشونو ؟...فشرده ش دمیدیتا م  رفتمیم دمیدیم
 ..... شکستن  کردمیحس م
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سخت .... عشق  ی لیسخت بود برام خ ی لی.... خ کردمیرو ذره ذره احساس م غرورم
 نافرجام من داستان

شونم نشست رومو برگردوندم و با   یکه رو ی نداره...... با دست ی انی.... چون پا نداره
 شخص روبهروم دنید

 زده نگاش کردم ....... به حرف اومد و ......  رت یح

زده نگاش  رت یشخص روبه روم ح دنیشونم نشست رومو برگردونم با د یکه رو ی دست با
 کردم به حرف

اومد که   ی ک نمیبب نجایا نویآرت  کردمیآرتام بود ... فکر نم هی..... چقدر صداش شب اومد
 یلبخند دم؟یمن نفهم

 ی گفتم : نه اتفاق یگرفته ا یهم قدم شدم و با صدا شده باهاش یز یو گفت : چ زد
 یبرا  کمیدلم  افتادهین

 و بابا تنگ شده بود .....  مامان

 گهید فهمهیم ستیدروغ گفتم باالخره روانشناس بود خر که ن دینزد فکر کنم فهم ی حرف
 ....... گفت : عشق

 ؟  شدیچ ری با ام ات یعاشق و

اشک تو چشمام جمع شد  ختیمن ر شیاحساس آت  یرو یبا حرفش آب سرد انگار
 انداختم که نی سرمو پا 

 بره  رونیکه مهرش از دلم ب ی بکن یکاش خودت کار  ای.... خدا  نهینب اشکمو

گفتم  ریواسه تولد ام انیاومدم صدات کنم همه لب در ستین ینگو اجبار  ی بگ یخوای_نم
 خوب  یایتو هم ب
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که من   دی فهمیم ی چ دیفهمیاون چه از دل من م  تکون دادم ی...... سر  ی تنها باش ستین
 اونجا باشم  خوامینم

 ی من دلم خون بود و تک تک بدنم سلخ دیفهمیعاشقانه هاشونو جمع کنم ... چرا نم و
 ر ینگاه عاشقانه ام

 .....  دی فهم ی .... نم شدیم

 مهسا ...... می_بر

زد و  ی زدم و لبخند مصنوع یجملشو بگه گفتم : خانم رادان و لبخند یادامه  نزاشتم
 خانم رادان میگفت : بر

 ؟؟؟؟؟؟ 

 .... م ی داشتم از شدت بغض نلرزه گفتم: بر  ی که سع یی صدا با

؟ انگار تموم وجودم  نمیبب تونستمی.....چطور م نمشونیکه بب اوردمیطاقت م چطور
 اد یدوست داشتنشو فر 

به  شویعسل یبار چشما نیهزارم ی؟ ...برا کردمی چطور تحمل م گهید  دردو نی.....ا زدیم
 خاطر آوردم ...

 یبرام ارزش قائل بود کمیاگه  شدیم  ی ؟؟؟ چ ی دوسم داشت  ی کمیاگه تو هم  شدی م ی چ
 ..... رو به شدی م ی چ

شب تولد ..... آه   ستیمن برم لباسمو عوض کنم خوب ن دیگفتم : اگه اجازه بد نیآرت 
 ی.. مشک  دمیکش  ی قیعم

تکون داد و با  ی.... سر  امیخودم م دیکجا نشست دمیمن فهم دیباشم شما بر دهیپوش
 بلند ازم دور شد یقدم ها
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روبه روم نگاهمو باال آوردم و نگام با دوتا چشم   یفرد ستادنی... با الی... رفتم سمت و
 گره خورد  ی عسل

و   ی رفتم خواستم از بغلش رد شدم که بازومو گرفت عصبازش گ لمیبر خلف م نگامو
 گفتم : ول  ی حرص

گونه هام   یکه رو ی گرم  یدستمو آقا ... ول کن .... با تعجب دستمو گرفت با اشکا کن
 و خشک   ختیریم

....وارد اتاق شدم و درو با ضرب بستم   شدیم نی گزیجا گهیاشک د  کی و دوباره   شدیم
 شه ی امشب از هم دیبا

..... انتقام عشق نا فرجاممو ازت   دمینشونت م ریآقا ام دمینشونت م شدمیم بهتر
 که ی...... ساعت رمیگیم

 گفتنیهمه م  شهیجعبش گزاشتم و با خطم که هم یواسش گرفته بودم رو تو روزید
 قشنگه شروع ی لیخ

 به نوشتن  کردم

 ؟ ی چ  ی عنیعاشق  کی معرفت  ی دون ی""م

عشقش بده   یجونشم واسه   ی اشته باشه که حتعاشق اونقدر معرفت د کی  نکهیا ی عنی
 و از جونش بدون 

....   نیفکرته ... هم یکه تو تو یز یعاشق نه اون چ کی داستان معرفت  نهیبگذره ا ی منت 
 تولدت مبارک 

 "" زیسرگرد عز  جناب
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و شال  ی شلوار چسب مشک کیبا  دیکوتاه سف یمانتو  کیزدم  ونیرو به گل رز پاپ نامه
 که  یمشو دیسف

زده بودم دستم   ملیر نقدری کردم ا ی ظیغل شیقرمز هم داشتم سرم کردم آرا  کمی توش
 یدرد گرفته بود ول 

هم هست اشک   ایاونجا مه نکهیا هیادآوریقشنگ شده بودم ..... با  ی لیخ دیارز ی م  خوب
 تو چشمام جمع شد 

 رونیم بساک گزاشتم و رفت  یکادو با گل رو تو زهیدوسه بار پلک زدم که اشکام نر ی ول
 رستوران  یتو

شده بود نشسته بودم رفتم سمتشون  دهی چ ی و صندل زیساحل م یکه تو یی ایدر
 ی ز یسوپرا ک ی رستا  دونستمیم

که نشسته بودن گزاشتم و کنار رستا و مهرا جا  یگرد  زی م ریکادو رو ز نیهم یبرا داره
 یگرفتم هرچ 

  ادیب ی هه ! اونقدر واسه عشقش ارزش قائل نبوده که حت دمیرو ند ای چرخوندم مه  چشم
 .... رستا آروم لب 

 پشت سرش رفتم رفت پشت رستوران ایب زد

 شده؟  ی چ  زمیعز هی_چ

  یبرقا گه ید قهی+مهسا نگاه کن من با صاحب رستوران هماهنگ کردم قرار شد پنج دق
 یرستوران ساحل

خلوت تر بشه که   کمیو  مینش  ی ر کس که موجب آزا می زودتر اومد نیقطع کنه برا هم رو
 یخداروشکر کس 
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بخوره آخه کفشام  چیپام پ ترسمی؟؟؟؟ من م ی ار یتو م  کیک ستیرستوران هنوز ن تو
 ناجوره !  ی لیخ

بلفاصله   زیسمت م میگذاشت رفت کیک یبخاطر رستا قبول کردم فشفشه هارو رو فقط
 برقا قطع شد رستا

هارو روشن کرد و شعر تولد پخش شد همه شروع کردن به دست زدن با  فشفشه
 و  زیاسترس رفتم سمت م

کردم و  یشده بود خنده ا رهیخ کی متعجب به من و ک ریگذاشتم ام ریام یجلو کویک
 ستادم یگوشه ا کیرفتم 

 گفت  یخنده دار  ی افهیمتعجب و با ق ری.........ام

 فت : مگه امروز تولدمه ؟؟؟؟؟ گ یخنده دار  افهی متعجب و با ق ریام

  کویو من ک  زینثار خودش کرد نشست پشت م ی جوابشو داد خنده کرد و حواس پرت رستا
 جلوش گذاشتم فقط

نگاهش ... چند   دیخورش یلحظه نگاهامون با هم گره خورد .... غرق شده بودم تو  کی
 لحظه بعد به خودم 

اول   ریکنه که رستا گفت : عه امو نگاهمو ازش گرفتم خواست شمع تولدشو فوت  اومدم
 آرزو کن .... خنده

نزد هه ! معلومه  ی و حرف دینکردم ؟؟؟؟؟ رستا خند ی دون یکرد و گفت : از کجا م یا
 گهی بوده د ی آرزوش چ

تصورشم برام سخت بود که بخوام کنار  ی .... حت رهیخانوم تولدشو بگ ایبا مه گهید سال
 نمشیبب گهید  ی کی
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که   ی به اشک چشمام کادو رو درآوردم و تنها حرف  تیاهم ی سخت بود واسم ب ی لی.... خ 
 زدم گفتم : صد و 

رستا و  یزد و تشکر کرد و کادو رو گرفت .... با اصرارا یلبخند ی سال زنده باش ستیب
 آرتام قرار شد 

ر و .... که همون لحظه س نمیآواز خوندنشو بب خواستمیبار م نیاول یبزنه .... برا تاریگ که
 دایپ ایمه یکله 

  تمی.... و باهاش ر دیکش  تاریگ  یمایس یبا انزجار نگاهمو ازش گرفتم ...... دستشو رو شد
 گرفت و قبل از 

..... شروع کرد به  می همه سر تکون داد دیبخونه گفت : دو تا دل رو همه با هم بگ نکهیا
 نکه یا ی خوندن حت

 ......  کردیم وونمیباشه د ایآهنگ واسه مه  نیا

""""""""""""" 

 ام…یدن یتو ی گذاشت  پا

 !چهیتو ه ی ب چهیتو ه ی ب چهیتو ه  ی ب امیدن گهید

 چه؟! ی چه به کس ی چه به کس  ی به کس م؛ی ریمیهم م  یما دوتا برا نکهیا

 عشقم تورو دارم… تورو دارم، تورو دارم… ی به ساز دلم! وقت  رقصهیم ایدن

 !قرارمیب قرارمی ب قرارمیباش؛ ب دهیفهم  دیبا نویاالن ا تا

 دل غافل!  ییدل تو ساحل؛ عجب حال و هوا دوتا

 بشه عاقل؟! یدید وونه یقلبم شده کامل… کجا د  مهیتو ن با
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 تب داره؛ برات بدحاله! ی ک ی نجایا

 ....... دلم، چند ساله… و  شناسهی تورو م عشقم

"""""""" 

که  کردمی م ی و سع  کردمیلب آهنگو زمزمه م ریمن فقط ز ی ول  گفتنی دوتا دل رو م همه
 اشک چشمام

اگه مجبور   شد یم ی ....چ دیلرزی....همه وجودم م دیبردم اشکام چک نی .....سرمو پا زهینر
 ینبودم ازش دور 

 شدیم   میخوب زندگ یاتفاقا ریگ بانیاتفاق بد گر کی دی با شهی؟ ......آخه چرا هم کنم
 نکهیا دنی؟؟؟؟ ..... با د

بهش اجازه داد  ریام نکهیاز ا شتریفشرده شد ..... ب  ینشست قلبم بدجور  ریکنار ام ایمه
 نه یکه کنارش بش 

نبض نداشتم ... نبضم سرد شده  گهی..... انگار د کردم یبود و نگاهشون نم نی....سرم پا
 بود .... نبض 

  نیدرمون تر ی ... ب نی تر نی...عشق غمگ شدی قطع م شهیهم یبرا عاشق داشت کی سرد
 ... و طاقت فرسا

 کردمینگاهشون م ی چشم  ریتحمل کرده بودم ... داشتم ز میزندگ یبود که تو ی حس  نی تر
 متوجه  ریکه ام

بود که از   نیبکنم ا تونستمیکه م  یشد دلخور نگاهمو ازش گرفتم ...تنها کار  میاشک نگاه
 اونجا برم ....
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دل زدنم همجا رو گرفته بود .....   یاونجارو ترک کردم صدا ی و بدون توجه به کس پاشدم
 دم  ریام یصدا

که با اشک  ی نگاهش کردم .... و تنها جملت یزمزمه شد برگشتم با نفرت و دلخور  گوشم
 نا یبهش گفتم ا

رو به خودت   یوجود  ی ....وقت یرو عاشق کرد ی ..قلب ی ... وقت ی باشه وقت ادت ی.......  بود
 ی وابسته کرد

 یوجودشو به وجودت گره زد ی ....وقت یرو به نام خودت زد ی ک ی ینفسا ی ....وقت
 ....فقط ... فقط امانتدار 

 ی چه ب ی نکن ....چه با خداحافظ انتیباش ...ترکش نکن ... به قلبش خ ی خوب
 نفس اون نکه ینه ا ی خداحافظ

...   اسیمرگ دن نی ... مرگ احساس بدتر رهیمی قطع بشه ... نه! ... احساسش م عاشق
 چون قلبش شکسته

 .... 

  ی لی... خینامرد ی لی .... خ دمید یچون نامرد شهیمن ... احساس منم مرد واسه هم مثل
 ..... 

 #رستا 

اره  دیتپ  ی م  ی کی یبود که قلب برا نیبودم ا ده یکه فهم ی چند روز تنها حس نی ا یتو
 یاشق شده بودم براع

و   شدینگاهش حس م یبه وضوح از تو یشده بودم که سرد یدوم عاشق مرد مغرور  بار
 احساسش مرده 
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.... داشتم ...  زدمی داشتم خودمو گول م دونستمیبار دوم دلبستم ... م ی.... من برا بود
 کردمیم حی خودمو توج

 یهمش دروغه ... قلبم به قلب آرتام برا دونستمیدوست داشتم م شتریحسانو ب که
 بار گره خورده نی دوم

عشقو شده تا  نیبفهمه که عاشقشم ا زارمینم ی .... رسما باختم... شرطو باختم ... ول بود
 دلم نگه  یابد تو

 ........  ارهیبفهمه و ازش سر در ب مویمدفون زندگ  قیحقا  زارمی.... نم دارمیم

گرفته بود   ی تهران ... دلم بدجور  میرفتی... پس فردا م رونیب میشده بود با بچه ها بر قرار
 خواستم یانگار نم

بشم رفتم سمت اتاق مهسا و وارد شدم کنار   کی غم آلود اونجا نزد ی اون حال و هوا به
 اتاقش کز  وارید

بودنا   نیغمگ نیا لیپاهاش گذاشته بود رفتم سمتش ... ازش دل یبود و سرشو رو  کرده
 یول دمیرو پرس

رو به  ی چیاخلق گندش که ه نیمتنفر بودم از ا چوندیپ شهینداد و بازم مثل هم ی جواب
 گفت اه ..... ی آدم نم

  شدهی... خب بگو چ  یبود نی هم ی اخلقت .... از هم بچگ نیمهسا متنفرم از ا یی +واا 
 غمبرک  نجایکه ا

؟   یدوست شده بود گهید ی ک یبا  یرفته بود میبچه بود ادتهی....  ی نشست  یکز کرد یزد
 کردم هیچقدر گر
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.... بگو خب خواهر من  گهید کنمیچقدر از دستت حرص خوردم االنم دارم فوران م اونروز
 ........ 

 نی ا شهیاز اتاقش خارج شدم هم یبهم نداد ناراحت شدم از دستش و با دلخور  ی جواب
 دادیاخلقاش عذابم م

رو  یا گهیاسم کس د  گهید دمش ی دوست م ی ک یبا  ی عادتم بود وقت می که بود بچه
 یو جونمم واسه  اوردمینم

  ی لیخ یاخلقو ! ضربه ها  نیاخلق بدم که االنم دارم ا نیاز هم شهی و هم دادمیم قمیرف
 یخوردم حت یبد

کنم هنوزم دوسش دارم  کاریچ  ی مهسا! خوردم کرد .... شکستم .... دلمو شکست ... ول از
 ...... 

 ی.... با نشستن فرد کردیآرومم م  ایدر ینشستم انگار موجا ی سنگ یرو ایلب در رفتم
 کنارم سرمو 

شونم گذاشت ...   یو اشکامو پس زدم .... آرتام نشست کنارمم و دستشو رو برگردوندم
 شده  ی گفت : چ 

 یکردم دلم بدجور  مایقد اد ی ی چ یو گفتم : ه دمیکش  ی ق ی؟؟؟؟؟ نفس عم ی ناراحت  چرا
 کرد  یگرفت .... خنده ا

، بچسب  مو ینه ؟ ... ولش کن قد هیبد ی... چقدر واژه  مای.... و گفت : قد دی و کش لپم و
 و به  ندنتیبه آ

ادامه نداد   گهی...د ی کن ی ... زندگ  ی عاشق بش  یتو هنوز حق دار  یدار   شیکه در پ ی زندگ 
 چرا  دونمینم
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دوشش  یرو کردمیاحساس م زنهی چشماش موج م یتو ی غم بزرگ  کردمیم احساس
 ... انگار نهیسنگ ی لیخ

 غم رو آراسته چشماش کرده بود .... یچشماش رگه ها اهیس مرداب

داشت که منو   ی چشما چ  نیشده بودم مات چشماش شده بودم ا رهیهم خ یچشما به
 ی.... چ کرد؟یآروم م

؟....  گرفتیچشماش آروم م اه یکه تلطم قلب آشفتم ، با نگاه کردن به مرداب س داشت
 نگاهامونو از هم 

که   ی برام مبهم بود ... عشق نگاهش واسم مبهم بود ... عشق  یز یچ ک ی.... فقط  میگرفت
 نگاه غمبارش ی چاشن

.... من  کردینگاهش انگار ذره ذره آبم م یتو قیرمز بود ......غم عم کیبرام  بود
 از ظاهر  چوقتیه

چه از خانواده .. چه از عشق  قی..چه از رف شمی.... نابود م زمی ریاز تو فرو م شمی نم داغون
 ی... از همچ

که من دارم .... چون نقطه  ی حس  نی... بد تر اس یحس دن نی بودن بدتر ی ... احساس
 زاره یم  شی ضعفتو به نما

.... آرتام به کنهیم تی و رمزگشا ی هست  ی چقدر احساس فهمهیتو نگاه اول م ی ....هرک
 ره یخ ایدر یموجا

 ؟  یستا تا حاال عاشق شدبود به حرف اومد و گفت : ر شده

 ........  ی دون یزدم و جواب دادم : خودت که بهتر م یپوزخند

 ؟  ی هست  ی حال عاشق کس نیکه االن در ع نهی_نه منظورم ا
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....   گفتمیاره من احمق عاشق تو شدم ؟ م گفتمی؟ م   گفتمیم ی شدم چ رهیبهش خ ناباور
 اره شرطو باختم ..

 ؟؟؟؟؟؟  گفتمیم ی ؟ چ میزندگ هیهم یحال شد نیدر ع گفتمیم

 .... شمی و نم ستمین ی _نه عاشق کس

حرفم غم چشماش دوبرابر شد .... اون دختره چه کرده با آرتام واقعا   نی چرا با ا دونمینم
 کرده کاری؟ .... چ

 غم داره  نقدریقلبش ا که

 ؟  ی غواص میبر  یای+رستا م

 .... قلبم .... امیب تونمی_نم

 میسوارش قیقا می و گفت : ناراحت نباش کوچولو پاشو بر دیخند نیسرمو انداختم پا  و
 پاشو ..... 

ل نم دستمو و من واقعا  کردیگرفت و بلندم کرد دستاشو قفل دستام کرده بود .....و و 
 یاحساس ناراحت 

قشنگ متعجب به چشمام زل زده بود  ی لیخ  ایدر ی آب میشد قی.... سوار قا  کردمینم
 کردم و گفتم : یا خنده

 بهم ؟؟؟؟!! یزل زد ینطور ی؟ چرا ا شدهیچ

 مگه ؟؟؟؟   هیشده بود گفت : چشمات آب رهیکه بهم خ ی درحال متجب

  یا لهی علمت تعجب ؟ نه چشمام ت  هیشب یشد نیا یسر دادم و گفتم : برا یا قهقهه
 هرجا برم به همون
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 ادیدر م رنگ

 بودم . دهیتو ند ی دی_عجبا مدل جد

و  دیچرخ  قیکه قا شدیچ دونمینشسته بودم .... نم قیمن سر قا مید یدو با هم خند هر
 بود پرت کیمن نزد

گفت :   ی .... و عصب دی آب آرتام بازومو گرفت و سمت خودش کش  یرسما تو بشم
 حواست کجاست تو ؟

آرتام قا .... با   یذوق کردم و گفتم : واا ی ح یتفر قیقا دنیبهش نزدم ..... با د ی حرف
 آرتام که محو من  دنید

چشمش  ی.... دستمو جلو کردی..با لبخند داشت نگاهم م دیبود حرف تو دهنم ماس شده
 تکون دادم و گفتم :

 ؟؟؟؟ ی هست 

.... رفتم سر جام نشستم  می نزد ی تا آخر حرف گهیتکون داد.... د یکرد و سر  یا خنده
 گفت : اگه من االن 

 ب دختر خو یبود ایبودمت که وسط در نگرفته

 ییییییییییحرص گفتم : مرس با

 و با همون لحن خودم گفت : خواهشششش  دیخند

که اونجا بود  ی شاپ  ی کاف  میآرتام رفت شنهادی.... به پ ستادیکنار ساحل ا قیقا دمیخند
 ....نشستم گارسون اومد 
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که  شدیهم بود گفت : رستا چ یکه اخماش تو نطوریرو گرفت ... آرتام هم سفارشا
 اونروز  یکرد ی خودکش 

 ؟؟؟؟؟ 

 دلم .... ینشست رو ی نیغم سنگ دوباره

زنگ زدم جواب نداد دلشوره    ریبه تلفن ام ی شدم .... هرچ  داری+ساعت دوازده از خواب ب
 داشتم یبد ی

خط ناشناس  کیبرام از  لمیف کیخاموش شده بود .... ساعت نه بود که  شیگوش
 لم یف کید ... فرستاده ش

 شدم و ......   وونهیکشته بودن .... اونجا بود که د روی بود که ام ی ساختگ

 تکون داد . یادامه ندادم ..... سر  گهید

...   کنمیپرونده رو درک نم نیصورتش بود ... کلفه گفت : واقعا رمز ا  ی چاشن ی ظیغل اخم
 یهمچ  فهممینم

رو   ی سخت ی لیخ یبازش کرد ..... پرونده ها شهیکور که با دندونم نم یگره  کی شده
 کردم  یی رمزگشا

 ستیسرش باخت ....... معلوم ن کیسرش برده  کی از نظر من  هی باز کجوری نی ا ی ول
 یو ک  برهیم ی ک

 اونا ؟؟؟؟؟  ایما  بازهیم

 یبرا با شغلت متضاد   کمی؟؟ اخه  ؟ی؟! واقعا ؟؟؟ چطور  یا سندهینو دمیشن ی راست
 ..... نیهم
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شغل خشن ندارم  نیبه ا ی.... من اصل علقه ا  سندم یزدم و گفتم : آره نو ی حیمل لبخند
 انتقام یفقط برا

 ؟؟؟؟  یگ ی! فقط به من م ی کردم .... بعدم خودت هم که شرکت انتشارات دار  انتخاب

 دمی.... خند ستیبه من برا خودم که ن دیپدربزرگم بود ارث رس ی_من شرکت برا

 .....  میقدم برداشت لی.... به سمت و میرفتیهم راه م یبه شونه  شونه

با  کردمینوشتم رو براش بخونم احساس م ی که به تازگ  یی از متنا  ی کی ازم خواست  آرتام
 جون و دل گوش 

ا عشق براش رمانم رو خوندم .....ب یجمله  نی با تموم احساسم آخر نی هم یبرا دهیم
 جملتم رو به زبون

صدام  یکه تو  یشتر یو من با عشق ب دادیو اون مشتاق تر از هر لحظه گوش م اوردمیم
 با تموم  زدیموج م

دست زد و گفت :  رت یبعد از اتمام جملت و سروده هام با ح کردمیزمزمه م احساسم
 یعال ی لیرستا خ یوا

.... با لبخند   ی سیقشنگ بنو نقدریا کردمیتو دختر فکر نم ی س ینوی محشر م ی لیخ بود
 ازش تشکر  یعاشقانه ا

 ...کردم

 ؟؟؟  هی _موضوع رمانت چ

 خودم .....  هی+زندگ

 ؟  هیبپرسم اسمش چ تونمی_م
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 بزارم  ی چ دونمی+هنوز انتخاب نکردم اسمشو نم

 نکهیا قشنگ بود با ی لینگاش خ ینزد .... عاشقانه ها ی حرف گهی تکون داد و د یسر 
 یحس چیه دونستمیم

  نهمهیکه ا  یبازم دوسش داشتم و هنوزم اون دختر  ی خورده ول یبد ینداره و ضربه  بهم
 کرد  تیآرتامو اذ

 بهم زد افتادم : ن ی که آرت  ی حرف ادیرحم بود  ی چقدر ب کردمیرو لعنت م بود

 بده  تی باز خوادیآرتام فقط م رستا

 "اون احساسش مرده "

 " رونیب کنهیدستمال پرتت م کیعاشقت کرد مثل  ی "وقت

 "شهیعاشق نم چوقتی"اون ه

که قلبم   یحاال چ ؟ی حاال چ یبهش ندادم ول  ی تی دوسش نداشتم اهم نکهیبخاطر ا اونجا
 واسه اون شده ؟ اگه

اون منم پرت   ی عنی؟ .....  دمیفهم ری؟ حاال که کار از کار گذشته .... چرا د ی نشد چ  عاشقم
 از کنهیم

 ؟  رونیب شیزندگ

شده  لیو  کیبهم غلبه کرده بود ..... نزد یو ترس بد دمیفهمیرو نم  نیآرت  یحرفا ی معن
 ... میبود

  ی ..... هرچ میبا تعجب به آرتام نگاه کردم قدمامونو تند تر کرد  ومدیم  دادیداد و ب یصدا
 م یشد یتر م کی نزد
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با دعوا   شده؟؟؟یچ ی عنیاومده بود سراغم ...  یبد ی... دلشوره  شدی م شتریو صدا ب سر
 یکردن شخصا

که بخوان دعوا کنن .... اونم  شدیچشمام از فرط تعجب باز شد ؟ .....باورم نم مقابلم
 همه ی... جلو نجایا

 دو عاشق نبودن ؟ ... مگه عشق تو نگاهاشون نبود ؟ نی.... مگه ا

ماتم کرده بود ...   ی و نگار حسابجر و بحث حسان  یشدم صدا لیو مبهوت وارد و  مات 
 بفهمن  نکهیبدون ا

  دیکش یکه داشت عربده م میمیعشق قد یدادم صدا هیتک واریآشپزخونه شدم و به د وارد
 دم یشنی رو واضح م

 لباس نپوش ینجور ی: نگار هزار بار بهت گفتم ا حسان

 جواب داد : دوست دارم به تو چه ! یی با پرو نگار

دو عاشق نبودن؟؟؟؟؟ مگه عشق  نیفشردمش ... مگه ا ی قلبم گزاشتم و کم  یرو دستمو
 تو نگاهشون 

 گهید کباری دستمه اگه  ارت یاخت ی تمام به نگار گفت : تو زن من تی... حسان به جدنبود؟
 ی ایجلف باز نیا

: به تو چه  دینه من نه تو ... نگار با وقاحت تمام عربده کش  گهید  یار یرو درب مسخره
 اصل دوست دارم

 نداره ....  ی ربط چیبه تو ه رونیبرم ب خاد یدلم م یهرجور 

  ی..... فکر کرد فُت یببند دهن کث ی شد و گفت : خفه شو احمق عوض وونهید حسان
 یکنی م ی کار درست ی لیخ
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منه که که    ری.... تقصی کنیکارارو نم نیکه ا ی اگه داشت یندار  اقتینه ! نه خانوم .... تو ل ؟
 روز و شب با

بکن من   یخوایم میبگو و هرکار یخوایم ی نگار جواب داد : هرچ کنمی. معاشرت متو
 هرجور دوست دارم 

....   ی.... تو هم حق دخالت ندار  دمیهم دلم بخواد انجام م یو هرکار  پوشمیم لباس
 یبا صدا ندفعهیحسان ا

  ی کیاومد حسان  یز یشکستن چ ی... صدا اقتیل ی ... ب ی گفت : خفشو لعنت یتر  بلند
 ظرفا رو زده بود 

بود .... به طرف راه پله حرکت کردم و از اونجا دور شدم و داخل اتاقم رفتم ... با   شکسته
 اتفاقات نیا

از  دیلبخند احساس گناه کردم ... من .. من نبا نیلبم ظاهر شد .... با ا یرو یلبخند
 زن و شوهر  نی ا یدعوا

دهنم خشک شده بود ... به سمت  کردمیرو احساس م ی شم .... حس تشنگ خوشحال
 بای آشپزخونه رفتم تقر

... وارد اشپزخونه شدم حسان داشت گذشتیحسان و نگار م یاز دعوا  یا قهیدق ده
 که ی ظرف  یاخورده ه

  خچالیبرداشتم و به سمت  ی وان یبدون حرف ل ختیریبود رو داخل سطل زباله م شکسته
 آب  ی رفتم کم 

و دستشو شست ... انگشت    ختیظرفو دور ر ی.... حسان خورده ها دمیو نوش ختمیر
 اشارش از نوک 
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 شد یدلم مانع عقلم م ی شده ول  ی که چ دمیپرسیم  دیبود نبا دهی غضروف بر یتا رو انگشت

 ؟  شدهی_دستتون چ

 .....ستیاز سر مهر زد و گفت : مهم ن یلبخند

 یکه پوزخند ی جمله رو درحال  نی ا ی میجناب عظ دیحرف اومدم : دعواتون به کجا رس به
 لبم آورده  یرو

...  ی چیکه اصل انتظارشو نداشتم گفت : ه یبه زبون آوردم ..... حسان با پورخند بودم
 ....دمیطلقش م

که خورده بودم رو شستم ...   ی آب وانینداره .... متعجب ل اقتیاون ل ستیزن من ن اون
 و به طرف اتاق 

 دی.... با م یرفتیم دیفردا ... فردا ... با ی تخت پرت کردم .... ه یکردم و خودمو رو حرکت
 ی تو  رفتمیم

غمبار  یاون هوا یتو چوقتی.... و ه  موندمیم نجایغم زده .... کاش تا ابد هم یهوا اون
 ای.... خدا رفتمیمن

 کمکم کن .... ی نیبیکه شک ندارم م ی نیبیمنو م اگه

دستم گرفتم و   یکنار اتاق رفتم دفتر چرم رمانمو برداشتم و قلم رو تو یسمت قفسه  به
 شروع کردم به

 .... نوشتن

راهم بودن ...   یغبار ... بدرقه  ی رفتنم .... رفتن .... تنها رفتن .... و تنها مشت  یتنگنا در
 یاهویبا آن ه
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در بند ....   ی به رنگدرد .... غربت ... غربت پهلوان  ی دو چشم، و عشق ی... در انتها بیغر
 یا هیآ

.... و   ابان یب یباد ... صدا یزمزمه ها انیمجنون ... در راه ...م ی... مسافر  سرگردان
 نفس شب ... و 

 راهم بودن .....  یغبار بدرقه   ی رفتن ... تنها رفتن .... و تنها مشت  باز

 فصل هشتم  شروع

 ------------------------------------------------------------ 

#part۲۹ 

 #مهسا 

 اومدم بابا بود رونیاز هپروت ب لمیموبا یصدا با

 ...یی _سلم بابا

 دخترم ؟  ی +سلم مهسا خانوم خوب

 ؟ دیممنون شما خوب یی _اره بابا

 دل بابا شکر خدا...  زی +اره عز

و فردا ساعت دو شب پرواز   میگرفت طیو که ما بل دیایفردا صبح ب شهی _مهسا بابا اگه م
 ..... میدار

 بابا ؟  دیری م دیداشتم مهار کنم گفتم : دار ی که سع ی دلم با بغض  یشد تو ری عالم سراز غم

 واست انجام بدم ؟ یندار  یکار  زمی +اره عز
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 ! یز یچ  کی_نه بابا فقط 

 دخترم ؟؟؟؟؟  ی +چ 

 ؟؟؟  دیریبگ  طیمنم بل یواسه  شهی_م

 ؟؟؟؟؟  یایب  یخوایبابا م ی عن ی+

 اطرافم .... یو آدما  نجایخسته شدم از ا امیب خوامیم  دی_اگه صلح بدون

 ؟ یایب یخوایم ی+مهسا بابا مطمئن 

 ؟؟  امی_اره بابا مطمئنم ... پس منم ب

 بابا ؟؟؟؟؟؟  ی +کارت چ

منتقلم کنه اداره خودش اونجاهم که استفاء بدم  شهی اگه م دی_شما با عمو صحبت کن
 راحت تره ..... 

  یدیزحمت کش  ی استفاء نه تو کل  ی ول  کنمیو گفت : باشه بابا صحبت م دیکش  ی نفس بابا
 بهت  کنمیصحبت م

 یا مانهی صم ی گفتم .... و با خداحافظ یبدون حقوق بده ..... باشه ا ی وقت مرخص  چند
 مکالمه رو تموم 

 .....  کردم

تنها  گهیندارم ... رستا د یکار  گهید  نجایچون ا  رفتمیم دی... فکرامو کرده بودم ... با اره
 رم یو ام ستین

 دیبا یچشمام حلقه زد ... هنوزم دوسش دارم .... ول ی.... با آوردن اسمش اشک تو
 فراموشش کنم ... از
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گرفتم که تمام خاطراتمون رو بسپرم  مُ یعاشق همن ... تصم ایو مه ریام دمیکه فهم ی وقت
 به دست باد ....

اونم   شهیم  لیتبد ی به نفرت و فراموش  یروز  کیکه  هی.... عشق من همون عشق همشو
 فقط بخاطر تموم 

قلب شکستمو   ایغرورمو جمع کنم  یها کهیکنم؟ ت  کاریباشم چ نجایبود ... ا ریکه ام جونم
 ؟؟؟؟به ساعت 

چمدون گزاشتم .... با مهرا صحبت کردم که   یتو لمویکردم ساعت ُنه بود وسا نگاه
 جمع کنه فردا  لشویوسا

رستا ازم ناراحته و باهام  دونستمیم .... هیتهران با رستا و بق میرفتیچهار صبح م  ساعت
 ... زنهیحرف نم

...   رسهینم هیکه خودم مشکل دارم که به درک بق نقدریا ی ول کردمی درکش م کمی کاش
 ساعت دو شب بود 

شدم و با مهرا  داریبود که ب میساعت سه و ن ی به خواب رفتم ... حوال گهید یمثل شبا که
 همه  نیپا میرفت

رد و بدل  چکدوممونیه نیب ی حرف چیه م یبودن .... به سمت فرودگاه رفت نیپا
 من  ه ینشد....چقدر زندگ

 داره ... چقدر من نگون بختم ..... چقدر....  ی آشفتگ

موقع اومدنمون افتادم .... چشم چرخوندم تا   ادیبود  نیکنار نگ می صندل مایهواپ یتو
 کنم کنار  دایپ رویام
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... چه برسه که بخواد ناراحتم   ستمیهه! اون اصل براش مهمم نغرق صحبت بود....  رهام
 باشه .... حالم 

 ی آشفتگ ن یغم و غصه داشتم که برام مهم نبود ا  نقدریا گهید  ی بد شد موقع اوج ول کمی
 و ترس از اوج و 

 کی.... آخرشم فقط با  نینه من نه نگ می نزد ی حرف چی..... از اول تا آخر ه فرود
 یخشک و خال ی خداحافظ

دو روز که   نیهم یبه اندازه   دی..... شا ی لیگرفته بود خ ی لیخونه ..... دلم خ میبابا رفت با
 سرد بودم  ریبا ام

کاش از اول دوست  یکاش دوسش نداشته بودم ... ا یچشماش شده بودم .... ا دلتنگ
 در کار نبود  ی داشتن

 ی از اول دوست داشتن  دیشا ریام یعشق ناب بود وگرنه برا کیمن  یفقط برا  دونمی... م
 در کار نبود و

کردم  فیرو براش تعر  هیساعت با رستا پشت تلفن حرف زدم و قض کی.... حدود  ستین
 ... بماند که

گرفته بود که بدون  ی لیکرد و چقدر ازم دلخور بود ..... خودمم دلم خ هیگر چقدر
 از تموم وجودم  ی خداحافظ

با  ریمملکت ... اره رفتم تا ام نی .... وقت رفتن از ا دیرس .... باالخره وقت رفتن رفتمیم
 عشقش راحت 

کردم .....   ی خداحافظ ریسرد از ام ی لیو رها اومده بودن فرودگاه خ ری.... رستا و ام باشه
 و رستا رو 
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کردم ...   یازشون برام راحت نبود .... باهاشون زندگ یدر آغوش گرفتم .... دور  خواهرانه
 از یعضو

  یتو یمجبورم برم تا فراموش کنم....... موقع رفتن نم اشک رو  ی بودن ... ول خانوادم
 احساس ریام یچشما

هنوز  ی عشق سابقم ... ول یخواهرام و اشکا یگرفت اشکا  میو منم با اشکاشون گر کردم
 اشکش رو لیدل

باال رفتم ....   مایهواپ یچشماش مرگم بود .... از پله ها ی.. برق  اشک  تو.. دمیفهم ی نم
 گونه  یاشکم رو

و  گهید یجا  کی رمی.... هنوز نرفته دلتنگ شده بودم اره .... خودم م خوردیغلت م هام
 یم  نجایدلم هم

کرد   میهمراه شتریرو زمزمه کردم ..... و اشکم ب خوندیرستا م شهیکه هم ی.... شعر  مونه
 ری.... کاش ام

  یی کاش ها ی و کل  شدیختم نم نجایعشق به ا نیعاشق نبود و فردا فارغ کاش آخر ا امروز
 که در ذهنم  گرید

 ........  زدیم پرسه

ها و عشق  نهیداند .... به ک ی او که م  یبود ... سفر برا یی که آغاز سفر  جدا یغمبار  و
 یرفته ....م یها

 برد ....  اد یو از  دیخند توان

با دور شدنم ازش  کردمیبودم، فکر م ریدلتنگ ام د یشد سیهفته بود اومده بودم پار کی
 کنم یفراموشش م
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شده که عکسشو نگاه کردم و همراه   یی دلتنگش شدم، چه شبا شتریب  ی نه نکردم حت  ی ول
 ه ی با عکسش گر

شده بود و گود   اهیچشمام س ر یدلتنگش شدم ... شده بودم مرده متحرک ز شتریو ب کردم
 افتاده بود ... دلم

داشتم کم کم   گهیصداش تنگ شده بود ... د یبهم زنگ بزنه ... دلم برا  ریام خواستیم
 که  کردمیباور م

...   شدمی م کترینزد ی و به افسردگ شدی م شتریروز غم دلم ب کرده ... روز به فراموشم
 شه ی اونروزم مثل هم

دلم براشون تنگ شده  ختی ریو اشکام م کردمیبودم تو اتاق و عکسشو نگاه م  نشسته
 ر ی رستا ، ام یبود برا

که در  کردم ی.. داشتم عکسامون با رستا رو نگاه م ی لیدلتنگ بودم خ ی لی رها و .... خ ،
 د و اتاق باز ش

اومد سمتم و گفت : عه مهسا بسته   نی داره ا ی سرخوش اومد تو هه! چه دل خوش  مهرا
 م یپاشو بر گهید

 یپاشو آبج  ی همش تو اتاقت  یکه اومد یپاشو از وقت رونیب

برق لب زدم  کیو فقط  دمیپوش ی پاشدم و سرتا پا مشک  اشیمهرا و لوس باز یاصرارا با
 م یو با مهرا رفت

 میکردم با مهرا رفت  ی هم ناراحت نگاه ی که خوشحال بودن و بعض ی به مردم رونیب
 یکه به تازگ یپاساژ 
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شده بود مهرا رفت سمت لباس ها منم دنبالش  سی تاس سیپار یابونا یاز خ ی ک ی یتو
 که چشمم به  رفتمیم

عاشق عروسک بودم با  ی از بچگ هش یرو لبم نشست هم ی عروسکا افتاد لبخند کمرنگ غرفه
 ذوق داشتم به 

 یدختر بچه  کی برگشتم  ی شدن دستم توسط کس دهی...که با کش  کردمینگاه م عروسکا
 یکوچولو بود با موها 

ناز بود با  یلیعروسکا بود خ هی قرمز شب یقلوه ا یو لبا ی درشت آب یو چشما یی و طل بلند
 لحن با کی

 ؟؟؟  ی هست  ی ران یگفت : ا  یا مزه

بر  میرانیخوشگل ا یو گفتم : اره کوچولو  دمیزانوم نشستم و لپشو کش  یو رو دمیخند
 یخلف تصورم اخم

 بزرگ شدم ستمیو گفت : من کوچولو ن کرد

.....اخماش باز شد......دستشو آورد ؟یشیخانوم…حاال با من دوست م دی_بله…ببخش 
 جلو و گفت: 

 سالمه.. ۷.. نمیکاتر 

  یدستا یزبون بود…دستمو گذاشتم تو  نیریش ی ل یساله باشه…خ ۷ خوردیبهش نم اصل
 و کوچولوش  فی ظر

 : گفتم

 سالمه…  ۳۲مهسا  
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 چشماش از تعجب باز شدن و گفت: هوی

 ؟ یبزرگ  نقدریسال؟ چرا ا ۳۲+اوه… 

 ..ستمیبزرگم ن ادیلحنش خندم گرفت: _ز از

دخترت   یبرا  نجایا یسنت ..هم خودت…اومد …همی ..بزرگریگفت : نخ یحالت بامزه ا با
 عروسک 

 ؟یر یبگ

شد…دستشو گرفتم و گفتم:   یجور  هی گفت…دلم  ی بیبغض عج هیاخرش رو با  ی جمله
 _نه من دختر 

 یمن عاشق عروسکم…با خنده  ی دونی..آخه مرمیخودم عروسک بگ  یبرا ندارم…اومدم
 گفت: ی آروم 

بگه  نیبه ا ادیب دی. بایبردار  یدست از عروسک باز  دیبا ویبزرگ شد گه یبه من م لی+ َدن
 نه به من!

 ؟؟؟؟  هیک لی تعجب گفتم: َدن با

 یعروسک باز  دی.نبا یبزرگ شد گهیم  ی ..کلمو کچل کرده هزنهی+ بابامه..همش غر م
 بهش  ی …ه ی کن

گوشش  یحرف بزرگه تو نیاما به قول سودا جون ا خوامیمن بچم..عروسک م لیَدن گمیم
 شه… یجا نم

بود…لپشو   یدختر اعجوبه ا ن ی رخنده…اینتونستم از خنده رو پا بند شم…بلند زدم ز گهید
 و گفتم:  دمیکش 
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 لی..بعدشم َدنرهیگوشش فرو نم  یتو ی بگ دینه با  شهیگوشش جا نم ی تو زمی عز نی کاتر -
 ن یا دیباباته نبا

 عسلم…  ی در موردش حرف بزن  یجور 

 لو دوباره با بغض گفت: چشماش برق زد، اومد ج هوی

 من عسل توام؟  -

  یتو دمشیشده بود….با لبخند کش  ی چشماش طوفان  ی غم بود…آب  ایدر  هی چشماش  یتو
 بغلم و سرشو 

 دم…یبوس

 … ی سرم  …تاجی شما عسل من -

  ی کردم و گفتم: اله کیشد، چونشو گرفتم و سرشو به صورتم نزد  یاشکاش جار  دمی هودی
 فدات شم 

 خوشگل من؟  ی کنی م هیگر زم…چرایعز

 نازش نگام کردو گفت: یهمون چشما با

 ؟یتو…تومنو دوست دار  -

 مثه تو رو دوست نداشته باشه. یکه دختر  هیمعلومه، ک -

 دوستم نداره. میمام -

 دمیسرشو بوس یرو دوباره

 ؟ ی ک -
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 مامانم،دوستم نداره. -

 همه مامانا دختراشو دوست دارن. ؟ی زن یرو م ی حرف  نیچرا؟ همچ -

 . ذاشتیسم داشت منو تنها نماگه دو -

 هی کن گر زم،بس ی زدم و گفتم: قربونت برم عز شییطل یموها یاز رو گهید یبوسه  هی
 . گهینکن د

 ؟ یو گفت: مهسا جون تو منو چقدر دوست دار  دی اشکاشو پاک کرد. گونمو بوس ستادویا

 .ادیز ی لیخ-

 مثل دخترت؟  -

 غم! ایدن هیبغض گفت.با  ایدن هیجمله رو با  نی ا زد…امایناز حرف م ی لیخ

بغض و غم داره..؟دستاشو گرفتم و روشون رو  ی نجور یکه ا دهیکش  یدختر چ نیا ایخدا
 بوسه زدم.

دختر خوب و  هیدختر مثل تو داشته باشم… هی اما آرزومه  نیمن دختر ندارم کاتر -
 خوشگل و خانوم…

 ..دنمیروع کرد به بوس بغلم و دستاشو دور گردنم انداخت و ش دیپر

 ی من بشم دخترت و تو بش  یخوایدوست دارم…م ی لیمهسا جون منم دوست دارم، خ-
 مامانم؟ 

از  شتریب زد یکه م یی دختر فقط هفت سالش بود اما حرفا  نیکه زد جا خوردم، ا ی حرف از
 سنش بودعکس 
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دو  دیبگم؟انگار فهم دیبا ی چ دونستم یبود، نم یعاد ریغ دادیهم که نشون م یی ها العمل
 دلم… 

 قدم با ترس به عقب برداشت و گفت: هی

 ؟ ی مامان من ش یدوست ندار -

قدم رو پر کردم و  هیالتماس و تحمل کنم، اون  نهمه یرو ا ی پناه ی همه ب نی ا تونستمینم
 یتو   دمشیمحکم کش 

 .بغلم

 .نی دوست دارم کاتر -

خوشحال شد….دستشو باال  و  دی شتر…خندیاز مامانا هم ب ی دوست دارم….حت ی لی.خ…
 آورد و گفت: قول

 بده… 

 دستش گذاشتم.  یباال آوردم تو  دستمو

 که من مثه مامانا دوست دارم…باشه؟ ی نگ یکس ی_قول…فقط تو هم قول بده جلو

 تکون داد و گفت:  سرشو

 یخودمون باشه…از لحن حرف زدنش تمام وجودم پر از شاد نیجونم…ب ی +قبول مامان 
 شد…

 م… یداخل و عروسک بخر  میبر نی _خوب کاتر

 وگفت:  دیکش  غیج هووی

 م…ی مهسا جونم…من عاشقتم بر یوااااا 



 عاشق   کیمعرفت 

351 
 

داخل   میبر میگرفتم اما تا خواست کشیکوچ فویظر یدستا یشدمو و دستامو تو بلند
 مرد از پشت  هی یصدا

 اومد.  سرم

 !….نی کاتر 

 تو صورتش زد و گفت:  هویبرگشت و  نیکاتر 

لحظه   هی !…..از حالتش خندم گرفته بود…برگشتم سمت مرد پشت سرم …. لیَدن ی+ وا
 جا خوردم…

؟   نهیکاتر یبابا ریچشمام جمع شد ام یاشک تو دنشی؟؟ با د کردیم کاریچ نجایا ریام
 یاهیچشمام س فهممینم

 حالم اصل خوب نبود ........  رفتیم

بور .. قد   ی... موها ی سبز عسل یلحظه جا خوردم . چشما کیبود که  ریام هیشب نقدریا
 بلند و چهارشونه

که واقعا به ظاهرش  متشیصورتش بود و کت شلوار گرون ق ی . و لبخندش که چاشن
 به د یدلم پر کش  ومدیم

اش تنگ شده بود ...همون مرد همون  چشم  یکاش االن جلوم بود ... دلم برا ریام سمت
 نگاهش به لیدن

 بود و بهش گفت:  نیکاتر 

 که نرفته… ادت ی.یبهم داده بود یی قوال هی: قبل از اومدن  لیدن

 رفت و منو مجبور کرد باهاش برم… لیدستمو ول کنه سمت َدن نکهیبدون ا نیکاتر 
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عروسکاش قشنگه که   نقدریا  نجایکنم ا کاری.خوب چد…یجونم ببخش  لیَدن ی+وا نیکاتر 
 خشک شدم… 

انداخت و بعدشم نگاهش به سمتم   نی قفل شده من و کاتر ینگاه به دستا هی لیَدن
 محو  هی چند ثان یاومد…برا

انداختمو گفتم:  نیسرمو پا ع یشد…طاقت نگاه نافذ و گرمش رو نداشتم…سر  من
 سلم….... 

 قا… یاومد جلوم دق لیمحض سلم کردنم دن به

 ×  ؟د یهست ی رانیا

 . کرد…یمهربون نگام م ی لیبود…خ ی چشماش برق خاص یباال گرفتم و تو سرمو

 م یرانیوگفتم: بله ا دمیخند ناخودآگاه

بهش دست دادم…دستمو از دستش   دیآورد جلو و گفت:خوشبختم بانو… با ترد دستشو
 درآوردم.اما تا 

 کردو گفت  ی الک یسرفه  هی نیحرف بزنم کاتر  خواستم

 .ر…یبگ لیماهم تحو لی:  بله… آقا دن نیکاتر 

 !…نی گفتم: کاتر لیجمله همزمان با دن نیا دنیمحض شن به

از چند  کرد…بعدیلبخند مهربون داشت نگاهم م هیشد…با  ی کی لینگاهم با نگاه دن بعد
 با هم  یی سه تا هیثان

 خنده…. ری ز میزد

 گفت : لیبه دن نیکاتر 
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جونم  لیکردم….اسمش مهساست…دن دایپ ی چه دوست خوشگل ی نیبیجونم…م لیدن 
 مهسا هم مثه من 

 عروسک  …  عاشق

 گرفت…   نیکاتر   ی شونیبوسه از پ هیزانوهاش نشست و   یخم شدو رو لیدن

منم مثل شما با دوستت دوست بشم؟؟؟؟؟!…  شهیشد…م میخانوم من…بهت حسود بله
 × 

 تمام بدنم گر گرفت ازگرما….  هوی

نگاه به من که مطمئن بودم مثل لبو سرخ شدم انداخت و بعد با خنده به  هی نیکاتر 
 لیدن ی: حسود نبود لیدن

از منم دوستش نداشته  شتریب …تازهیر یکه دوستمو ازم نگ ی باشه…به شرط ی جونم…ول 
 … ی باش

 کم مونده بود از خجالت آب بشم… گهید

 ذره فشار دادم.نگام کرد و با اخم گفتم : بسه…زشته  هیرو  دستش

 کرد و گفت: نیرو به کاتر  ی کوتاه میتعظ هیو بلند شد و  دیغش غش خند لیدن

 خانوم خوشگل من…  چشم

با من دوست  نیشد و گفت: دوست کاتر قیبه من انداخت…خندش عم ی نگاه هی بعد
 ؟ ی شیم

 خندم گرفت….محو خندم شد…سرمو تکون دادم و گفتم: بله… انشیحالت ب از

 داخل مغازه و گفت: دی دستمو کش  نیکاتر 
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 عروسک برام بخر..  هی میبر ا یب ی . حاال که اجازه دادم با مهسا دوست شگهید ایب لی_ دن

دستم ول کرد رو به من گفت: مهسا جونم من برم اونطرف   نیم…کاتر یمغازه شد داخل
 نم یعروسکاشو بب

 ن…باشه… یرو بب نطرف یهم ا تو

 خنده گفتم : باشه برو … با

 اومد….. لیدن یهوا فرستاد…از پشت صدا  یبوسه تو هیرفت و برام   نیکاتر 

 ؟ یبرد ی زود نیزبون دراز رو به ا یکوچولو نیکه دل ا  یکرد کاری: مهسا خانوم چ لیدن

باهاش  یی جورا هیکرد… یلبخند مهربون نگام م هیمردونه و پرجذبه و با  ی لیبرگشتم…خ
 یاحساس راحت

 !طونیش لیمغرور بود و دن  ریبود ام ریاخلقش برعکس ام کردم…یم

 خنده گفتم:  با

و مهربون شماست که تودل برو….خوش به حال   یدختر دوست داشتن  نینکردم ا یکار  
 ی دختر  هیشما که 

 ن… ی دار نی کاتر مثه

 چشمام زل زدو گفت:  یومهربون توشدو گرم   کیقدم بهم نزد هی

نه به خاطر پدرش بلکه   نیبگم واقعا خوش به حال کاتر دیبا فت…امایبابت تعر ی مرس 
 و  بایدوست ز

 کرده…  دایپ ی که به تازگ  ی مهربون 

 کرد…  فی ازم تعر رکانهیو ز نامحسوس
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از نگاه گرم و مشتاقش که روم بود گرم  اینامحسوس بود  فیتعر   نیهم دونمینم ی ول
 ریشدم و سرم به ز

 دوباره صداش اومد…  هیاز چند ثان رفت…بعد

سرمون خراب   یمغازه رو رو ومدهین نیتا کاتر  میریعروسک بگ هی میخوب مهسا خانوم بر 
 د؟ یکنه…موافق

 . میاومد  رونیبود که از اون جو ب خوب

 افقم… لبخند بهش نگاه کردم و گفتم: بله مو  با

پر از عروسک اشاره  یمردانه عقب گرد کردو وبا دستش به سمت قفسه ها  ی لیخ
 ی ناز  یکرد…عروسکا

 یجا بخرم…با صدا هیمحشر بودن….انقدر که دوست داشتم همشون رو  بود…همشون
 بهش نگاه لیدن

 کردم… 

بزرگ  ی کم  یعروسک باز   یبرا ی کنیفکر نم ؟ی به عروسک علقه دار  ی لیخ نکهی_مثل ا
 ؟یشد

 بود…باعث شد با خنده و آرامش جوابشو بدم.. ی م یفوق العاده صم لحنش

به قول شما بزرگ شدم اما تا چشمم  نکهیبگم عاشقشونم…راستش با ا دی+علقه که نه با
 وفته یبه عروسکا م

بزرگ شده بود اما هنوز در  دی.ظاهرم شاره…یو لذت ضعف م ی از خوش یجور  هیدلم  ته
 دختر  هیحد 
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 .. ستمیساله ن  ۷ ای۶ ی هبچ

به سمت   دموینگامو ازش دزد ع یلحظه محو خندش شدم….سر  هی.د…یخند مردونه
 عروسکا نگاه کردم 

 مهسا؟…  

درون قلبم فرو  یز یچ هی .حس کردم د…یلحظه دلم لرز هی یبرا د یلحظه فقط شا هی
 کردم…با خت…نگاشیر

 ای  شوندیپ چیمهسا صدات کنم؟ بدون ه  تونمیمشتاق و گرم گفت : م  ی چشمان
 باهات راحت  شهیم  ؟یپسوند

 ؟ ن یدوست کاتر  باشم

بودم…با خنده سرموتکون دادم….تا خواست   ی چرا! اما منم دوست داشتم….راض دونمینم
 بگه که یز یچ

 م ی هردومون به سمتش برگشت نیکاتر  یصدا با

… 

 مال مهسا…   ی کیمال من…  یکیدو تا عروسک انتخاب کردم…  نیایب لیمهسا جون….دن 

هم بودن تنها فرقشون رنگ لباساشون  هیشب بایکه انتخاب کرده بود تقر  یی عروسکا
 یبود…رفتم سمش رو 

بغلش جا داده   یکه دوتا عروسکو به زور تو نی و دو زانو نشستم…با خنده به کاتر نیزم
 بود نگاه 

 و خوشگل شده بود…  ی خواستن ی لی.خکردم…
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 منه؟  یش براخانوم کدوم  نی خوب کاتر 

دختر   نی مال تو…ا  نیکه لباس قرمز داشت به سمتم گرفت و گفت: ا ی عروسک  نیکاتر 
 یلباس سبزم برا

 ..؟؟؟؟؟ ادیم من…خوشت

 زدم دشیلپ سف یبوسه رو کیخنده  با

 اد؟؟؟… یخوشم ن شهی+معلومه..مگه م

 بهش دادن .....  ارویتو بغلم..انگار دن دیآخ جون بلند پر هیبا  نیکاتر 

 اومد..  لیدن یصدا

 !… × ی که چقدر عاشقش دی فهم یی ..بابایدوستتو خفه کرد نیکاتر 

 رون یاخم از بغلم اومد ب هیبا  نیکاتر 

که خفش  رسهیزورم نم م ی..من کوچولو شهیشد؟ مهسا خفه نم ت ی.حسودل…ی_ دن
 یدوروغ  یکنم…بهانه 

 ار…ین

بغلم و محکم لپشو   یتو  دمشیخودمو کنترل کنم…کش  تونستمینم گهیخدا د یوا
 دمیبوس

 خورمت… یم ستایخوب ن ی نی ریش نی..ای نیریدختر تو چقدر ش ی+ وا

 من جوابمو داد: یمثل با ادا دویخند ناز

 خورمت… ی م امیکه م نیریش …اونقدر ی نیریمهسا جونم توهم ش ی_وا
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 م… یش نگاه کردو به می برگشت نیبه هوا رفت…من و کاتر لیدن یخنده  یصدا

 ..کردیکه ناخودآگاه ماروهم وادار به خنده م دیخندیو از ته دل م بایز اونقدر

مثل خودش…مهسا   خواستیم  ی کی نی کنه…کاتریهم جور م یخدا درو تخته رو برا الحق
 دوست ×  یشد

 … ی و دوست داشتن طونیمثه خودت ش ی کی

 گرفتمو گفتم ........  نوی آزادم دست کاتر یاز دستا  ی کیبلند شدم و با  نیزم یرو از

 ر ی#ام

؟ نکنه  کنه یم کاریکه االن چ کردیم وونمیهفته که مهسا نبود فکرش داشت د کی نیا
 ادیاشک به چشماش ب 

هردومون  یرو برا ای؟! .. با رفتنش دن هیچ لشیدل دونستمی...آشفته شده بودم و نم
 سخت کرد! ....

تمرکز کنم   تونستم یبود نم ختهیتمام کارام بهم ر زدیم ادیبند بند وجودم اسم اونو فر انگار
 نشونه  نیو واقعا ا

که  ی اشتباه واه  کیرو نابود کرد ...  مونیاشتباه تمام زندگ کینبود .... فقط با  ی خوب ی
 قت یاصل حق

اشتم بود رفتم تا مثل داداش ند شهیآرتام که هم شیاون روز افتادم رفتم پ ادی...  نداره
 بگم من مهسا رو 

که   نمیبب تونستم یچون واقعا نم یخواستگار  میبر ش یدارم و به رستا بگه که بعد ک دوست
 ک ی ی ازم حت
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  دونمی دوره رفتم باهاش صحبت کردم بهش گفتم که مهسا رو دوست دارم نم لومتریک
 ساعت  کی که  شدیچ

حق حرف زدن   ی افتاد ....مهسا حت  و شوم یی مهسا اومد تو اتاقم و اون اتفاق کذا  بعد
 بهم رو نداد که براش

و  تیکارش شخص نیرنجور شده بودم ... انگار مهسا با ا نیاز ا شتری کنم و من ب فیتعر 
 ر یغرورمو ز

که   ی بود عشق  نیندونست که بخوام حرف بزنم .....ا قیمنو ال  نقدریا  ی له کرد و حت  پاش
 مهسا ازش حرف

 لی و دل کردیاونم اشتباه باور نم دهیرو که فقط شن یز ی! ... اگه عاشق بود چزد؟یم
 .... بعد از خواستیم

 ریصد سال پ رونیانگار شکستم ... خورد شدم ... انگار از درون داغون شدم و از ب رفتنش
 تر .... انگار 

وسش  ...آره جنون وار د کردنیبود و همه جا مهسا رو صدا م دهیچیشهر عطرش پ تمام
 یداشتم و دارم ول 

 یما تاخت ... تو ی زندگ  ینامرد دستامونو از هم جدا کرد و باز هم زمانه برا یایدن آخرش
 نقدر یمدت ا نیا

با آرتام هم  دناشیرستا و خط و نشون کش  ی واشک ی  یها هیپرت بود که به گر حواسم
 مشکوک نشدم .... 

روبه راه باشه ....   ی شدم همچ داریب ی خواب باشه و وقت کیهمش  خواست یدلم م انگار
 عشق من به مهسا 
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رو ی عاشق  ی خواب بود که کس  کی انگار همش  ی مهسا کردم ول  ی  کردن نبود من دلم رو گ 
 منو از اون 

 گفت سرمو باال آوردم یکه مراد  یجناب سرگرد یکرد .... با صدا  داریب نیریش خواب

 ! .... گنیم ننیشما رو بب  وانخیاومدن م ی _جناب سرگرد خانم 

کفش پاشنه بلند   یتو به مسئله خاتمه دادم با صدا ادیتکون دادم و با گفتن بگو ب یسر 
 سرمو باال آوردم یفرد

باال آوردن سرم همانا خود به خود رفتنم به عقب همانا شوک زده بهش نگاه کردم ....   و
 کرد یم کاریچ نجایا

با ناز کرد  ی؟؟ خنده ا رانیا ی برگشت  ی آروم گفتم : ک ی لی ؟ .... خ رانی برگشته بود ا ی ک ؟
 گفت ........ 

 #رستا 

  ی ول شکنهی داره م دمیدیم  زدمیدم نم ی ول دمی دیخودم م یبا چشما رویشدن ام خورد
 زدمینم  ی حرف نی کوچکتر

ما آورده بود و ما   هیزندگ یتو  ی  گرفتار   ی انگار خدا با ما لج بود چون هرچ دونمی.... نم
 حق اعتراض  ی حت

مات که نه کل   شیک میو مات شد شیکه ک میشطرنج یباز  کی یانگار تو  مینداشت هم
 که با میمات مات شد

  جادی ا ی تحول کیبلکه  میصفحه شطرنج تکون بد یرو رو  ریشاه و وز  میتونیوضع نم نیا
 بشه دستامون از
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.... و دالمون که   رفتیفقط ناله هامون بود که به آسمون م نیطرف بسته بود و ا همه
 زمونه  یخنجر ها

و   ستیما شاد ن  ی زندگ یخون ازش روونه .....اره قصه  یو چکه ها  شدیفرو م توش
 سرور هم  یشاد

به جاش با   بسیما غر یبرا یغم بوده و غم .... اسم شاد مونینداره از اول زندگ داخلش
 کلمه غم انس 

 .... ارهیروز بدون اون دووم نم کیجودمون  و و  میگرفت

کارم شده  شمیمنم آب م ریهفته که مهسا رفته انگار ذره ذره با آب شدن ام کی نی ا یتو
 بود رفتن به اداره 

 ی مطلق ... حت یها یهمون شاد گهیبود و نه د ی ح یتفر  گهیبه خونه .... نه د اومدن
 بودم نه دهیآرتامم ند 

  ی امیبود نه پ ی هم ازش نداشتم نه زنگ یخبر   چیاطرافم ... ه طی مح یاداره نه تو تو
 گهی........ د ی چیه

....   کردمینم هی... گر دمیپوش ی رنگ روشن نم گهی قبل رو نداشتم ... د اقیشور و اشت اون
 ....  دمیخندینم

رفت  می ز زندگا شهیهم یو رفت برا دیپر کش  نای.... تمام ا دمیکش  یرو به رخ نم غرورم
 ..... انگار 

 پر .....  گهیم برمیچون هرکدوم رو نام م کننیم یدارن کلغ پر باز  میزندگ یآرزوها

 ر ی#ام

 .... می ایبا ناز کرد و گفت : عجله نکن جناب سرگرد کم کم با هم کوتاه م یا خنده
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چرت و پرت گفت و   کمیبود ...  زیشک برانگ کمیکارم برام  طیمح یاونم تو  هیسا دنید
 آدرس  کیآخرش 

اتاقو ترک کرد و منو با اون همه ابهام تنها  نجایا یا یداد و با گفتن بعد از ظهر حتما ب بهم
 گذاشت ....

اتفاق با هم آشنا   کیسالم بود بر حسب  کی و  ستیب ی افتادم وقت  شیهفت سال پ ادی
 و کم کم دل به هم میشد

کردم که فراموشش   ی سمتش نرفتم و سع گهیاره دخلفک دمیکه فهم ی از وقت  ی ول  میبست
 کنم که موفق هم شدم

 نداشتم تا به امروز ....... یازش خبر  گه یترک کرد و د  رانوی ا شهی هم یبرا اونم

به سرگرد  فتمیدادن ش لیتموم شد و بعد از تحو  میکار فتیهفت بود که ش ساعت
 از اداره خارج یمظاهر 

 دادیبد م  ی چرا همش دلم گواه  دونمیکه آدرس داده بود رفتم نم ی و به سمت مکان شدم
 ه ی کردمیاحساس م

راه تموم فکر و ذهنم شده بود   یتو ستیبه نفعم ن دنشیبهم بگه که شن خوادیم یز یچ
 که باهم  یمهسا روز 

اشک  .... نم رهینم ادمیاونقدر باهاش تند برخورد کردم رو  نیچالوس من تو ماش میرفت
 چشمام رو به  یتو

  یکه محل مورد نظر بود دوباره رفتم تو ی به رستوران   دنی.... با رس کردمیحس م وضوح
 بودنم  ی خیجلد 



 عاشق   کیمعرفت 

363 
 

تخت نشسته بود رفتم   کی یرو دمشیرو به کله فراموش کردم د شی پ یچند لحظه  و
 سمتش و نشستم و 

 شنوم ی : م گفتم

 .... ی ام ینبود ینطور یقبل ا ی باش ینطور یا کردمیاز هم گشود و گفت : فکر نم لباشو

 ( ر) جملش تموم نشده بود که گفتم : رادمهر هستم سرکار خانم مهرپرور.....  هنوز

 عوضت کرده ... ی لیزد و گفت : مهسا خ یشخندیرو باال داد و ن ابروش

 شناختیاون مهسا رو از کجا م مدیفهمیبه تنم نشست نم یآوردن اسم مهسا لرز بد با
 وجودم یتو یترس بد

 کرد ....  رخنه

آوردن اسمش برات   ی حت ارین فتیدهن کث یبهش گفتم : اسم مهسا رو تو  یتند با
 کارتو بگو ع ی حرومه سر

 برم بدو .....  دیبا

سر اصل مطلب بعد از  میبزار بر ی جناب رادمهر اوک  ی زد و گفت : بدجور عاشق یپوزخند
 تم رف نکهیا

فراموشت کنم بعد از هفت ماه باالخره  تونستمیو نم  یتموم فکر و ذهنم شده بود خارج
 ذهنم کمرنگ  یتو

 و فراموشت کردم بعد از تو تموم تفکراتم شده بود کاوه .... یشد

 شد ...  ده یو تعجب در چشمام واضح د  دیآوردن اسم کاوه ناخودآگاه ابروهام باال پر با

 یکنیتعجب م شتریبعدم ب ینشوند کنج لبش و گفت : تعجب نکن با حرفا یپوزخند
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نگاهش  ین ی تنفر در ن  نیو هر لحظه ا کردیبا نفرت ادا م اوردیکه به زبونش م ی کلم هر
 ... شدیحس م

شوک زده نگاهش کردم و   شیکه بخاطر انتقام برگشته باشه .. با حرف بعد کردمینم باور
 قلبم به تلطم 

سرم ..... حرفاشو دوباره با تنفر ادا   یرو ختنیر ی خیا حرفاش انگار سطل آب ... ب افتاد
 کرد 

منم مهسا رو ازت   دینه ؟! شما کاوه عشقمو نامزدمو ازم گرفت یکرد ی_هه! فکرشو نم
 فکر نکنم رمیگیم

 رادمهر   یآقا یار یدربرابر کشته شدن مهسات دووم ب ی بتون

  مونیاز جون زندگ ی ! چی؟ د بگو لعنت هیسا یکرد ی گفتم : چه غلط  نیو خشمگ ی عصب
 ؟  یخوایم

مثل   ی کیبهت بگم  دیبا یاصرار کرد ی لیترم کرد و گفت : چون خ ی کرد که عصب یا خنده
 خودت اونور 

مهسا رو ازت   یکاوه رو ازم ربود ی راحت نیکرد به هم انتیمخشو زد و مهسا بهت خ ایدن
 گرفتم هم بهت 

دل مهسا  یسازمانمون که بدجور  یاز اعضا ی کیاونم توسط   شهیکرد هم کشته م انتیخ
 رو برده ... از

 ....  یلیخوب تونست رامش کنه خ ی لیمنظورم تام  .. خ زهی... اممم چلیمن دن نظر

  لشویکردم کاش فام افتشیمن خوب در  ی کرد ول ی که وسط حرفش داد و ماس مال  ی گاف
 فی.... ح دونستمیم
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نبود و باعث  ی نداشتم و فقط شاهد بودن من بدون مدرک کاف هیاز سا ی مدرک  چیه که
 شدیدر بند شدنش نم

 .... 

که همه سرشون سمت ما برگشت بدون توجه به مردم  دمیکوب زیم  یدستمو رو ی عصب
 نیبهش گفتم : بب

 کشمت یآشغال ... م کشمتی... م زنمیتار مو از سر مهسا کم بشه شاهرگتو م کی

جناب سرگرد به اصطلح محترم ...  رهیحرفت د ن یا یمضحک زد و گفت : برا یا قهقهه
 هه!

نبود! فکر   خودیب میاونجا باشم نگران تونستمینم شتریب دمیپوزخند صدا دارشو شن یصدا
 وونم یمهسا داشت د

که ممکن بود   ی و هر لحظه اتفاق شدی م دهیمثل پتک تو سرم کوب هی سا  یو حرفا کردیم
 رو  فتهیمهسا ب یبرا

نشستم و   نیماش  یلرزون رستوران رو ترک کردم و آشفته تو یبا قدم ها دیکش یرخ م به
 مهسا  یشماره 

صداش اونم کنار  دنیداده بود به رستا و من از رستا گرفته بودم رو لمس کردم با شن که
 مرد که قهقهه  کی

 ذهنم بود  ی وانگیآغاز جنون و د ومدیم اش

 رستا #

برخورد کردم سرمو باال بردم  ی بدم و برم خونه که با کس لیتحو  فتمویکه ش  رفتمیم داشتم
 ، که با دو جفت 
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  کیکه  یی چشما بودم چشما نیچقدر دلتنگ ا دمیبرخورد کردم االن فهم ی مشک  چشم
 محروم  دنشیهفته از د

چشماش تموم  دنیمرد مغرور رو به روم بود ... با د یبرا میبخاطر دلتنگ میآشفتگ بودم
 و  ی اون نگران

به روم کرد گفت :  یداد .. خنده ا هیخودش رو به آرامش نگاهش هد یجا پرخاشم
 ؟  ی خوب

 جوابش دادم  یی خوشرو با

 ؟ یبد لیتحو فتیش  یر یم ی: دار  گفت

پرونده اومده  کیحل  یآره تکون دادم لب به سخن باز کرد : من برا  یبه معنا یسر 
 قه یبودم دو سه دق

 شام رستوران میبا هم بر ایبده ب لی تحو فتویبرو ش شهی کارم تموم م گهید

در کنارش باشم و آروم   یشتر یلحظات ب تونستمیعمق قلبم خوشحال شدم چون م از
 بدون چون و چرا  رمیبگ

رو  فمی قم و کبدم بعد از اتمام کارم رفتم تو اتا لیکردم و رفتم تا پستمو تحو  موافقت
 ی برداشتم و چادرمو رو

آرتام و دره جلو رو باز کردم و نشستم خنده   نیمرتب کردم با لبخند رفتم سمت ماش سرم
 نو یکرد و ماش یا

 حرکت در آورد ..... به

 ؟  میبعد شام بخور هیدیپارک جمش  می بر ی _موافق 
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خونه من لباسامو عوض   میاول بر شهیموافقت تکون دادم و گفتم : م یبه نشونه  سرمو
 کنم ؟ با لباس فرم 

 رفت ... شهینم که

باز کردم و  نویبا گفتن منتظرم باش در ماش میدیگفت و به سمت خونه رفت رس یا باشه
 انداختم و رفتم  دیکل

 کی کامل کردم  دیبا شلوار و شال سف پمویبرداشتم و ت یپالتو بلند سرمه ا کی باال
 کردیوادارم م یی روین

درخشش  دنمیبا د نیچادُر سرم کردم و رفتم پا  نیهم یسرم باشه برا یرو چادرم
 نگاهش رو حس کردم

که   یی عشق مارا اول لو دادند همان جا  یقصه  نیآخر ا میگویاوقات با خودم م ی گاه 
 نبود ی ک یبود و  ی کی

 را سرودند  داستان

 م ی زدیقدم م ی خنک زمستون  یهوا یو تو میشد ادهیهم پ با

 ؟  مینیبش  می_بر

مارو زمزمه  یکه عاشقانه ها ی کمت یعاشقانه و ن  یاشاره کرد فضا ی مکت یدستش به ن با
 کند یم

عوض کنم   ایکه کنارش داشتم رو با دن ی حاضر نبودم آرامش  مینشست مکتین یدو رو هر
 ن ی که ا ی آرامش

رو بعد از هفت روز   کردینبودنش مختل شده بود و هر روز دلتنگ ترم م یبراهفته  کی
 طاقت فرسا به 
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آوردم ... آره دل بسته بودم به مرد مغرور کنارم که از ته دلم دوسش داشتم و   دست
 من بود  ی عاشق یخدا

 ... 

 صدا زدن اسمم توسط آرتام سرمو برگردوندم و نگاهش کردم  ینوا با

 اهیو مرداب س زدیدر نگاهش موج م دینه ترد  ایرو بزنه  ی حرف ک یدو دل بود  انگار
 چشمانش به شک 

که همونقدر که من آرتامو دوست دارم اونم منو   دمیجنگیبود ... همش با خودم م افتاده
 دوست داره ؟ اونم 

.... ترسم از  کردیمنو خوشحال م هیصدم ثان ی حت چیکه ه قهیدق کی؟  کنهیفکر م بهم
 باخت شرطمون نبود

حرفا  نیبا ا دونمیاز دست دادن معشوقم بود ... لب از لب گشود و گفت : رستا م ترسم
 شکنه ی هم غرورم م

 یزد و گفت: راستشو بخوا ییبایشدم به صورتش ... لبخند ز رهیخ بازمیهم شرطو م و
 هب یمهرت بدجور 

 ... یعاشقم کرد ینشسته من باختم رستا بدجور  دلم

 باره فرود کردم ...  کینشستم ...اوج گرفتم و به   نیکه رفتم تو آسمون و دوباره به زم آخ

 ؟ میاومد ؟ ... از آرتام خشک و مغرور زندگ رونیحرف از دهن آرتام ب نیا واقعا

بگم ! ... االن زمان اعتراف منم بود؟ ... نگاهم رو به اطراف   ی و واج مونده بودم چ هاج
 د یچرخوندم تا شا
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وجودم بود که   شیآت  یصادر کنه ... حرفش مثل آب رو ی مغز هنگ کرده ام فرمان نیا
 لرز به بدنم  نجوریا

  قیوجودم تزر یکرد ....و لرز عشقو تو یکه زد بدجور با روح و دلم باز  ی ... حرف نشوند
 کرد ...

_رستا من قلبم باور نداشت که عاشق شده و گرنه من شش ساله که عاشقم فکر نکنم 
 شش سال ی عاشق یبرا

 باشه کم

 ....  یا گهینه کس د  یتو بود زدمیکه دربارش حرف م یاون حرفا ، اون دختر  تموم

به تلطم افتاده بود و وجودم سرشار از عشق پاک آرتام شده بود ...انگار قصد جونم  قلبم
 رو کرده بود که 

به   ی...حس عشق جار  اوردیرو به لرزه در م ضمیآروم و پر از حسش قلب مر یصدا با
 ی قلبم به قدر 

که من لعنتش  یاون دختر  ی عنیبود که آروم و قرارم رو از دست داده بودم ...  ادیز
 خودم بودم ؟ کردمیم

 ؟  زدمیم دی با ی ؟ چه حرف  گفتمیم دی با ی کرده بودم ؟ چ ی... خودم با دل مرد مغرورم باز 

آهنگ  نی من گوش نواز تر  یاسمم از زبونش با اون آهنگ صداش که برا ی نیریش حلوت 
 بود باعث  ایدن

 هم بزارم و بگم .....  یچشمامو رو شد

 بگم ؟ ی چ  دونمینم
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 !گهی بگو د یز ی چ کی+

 متعجبم ! کمیبگم ؟ راستش  ی _چ

 ؟   ی +از چ

 انگار خوابم! یحرفارو زد نی تو ا نکهی_از ا

 ؟؟؟   شهی +بازم باورت نم

 حرفا رو زده باشه ؟؟؟ نی مثل تو ا ی باور کنم کس ی_چه جور 

 +با قلبت باور کن

باختم  منم ... منم ی تو فقط نباخت یداره ... راستش رو بخوا مانی_ قلبم به شدت بهت ا
 م یهردومون باخت

 دلُم بد بهت باختم  منم

 یی ایمن دن ی! تو براخوامینم ی ز یچ ی زندگ  نیا یتو  گهیشادمان کرد و گفت : د یا خنده
 ....  ایرستا دن

 یشونه  یعمل باعث شد که سرمو خود به خود رو نی دور شونم حلقه کرد و ا دستشو
 معشوقم بزارم ...

چگونه   ی دان یکه نه تو م ی! ... معجزه ایشگفتانه ا یعشق .... عشق ... عجب معجزه  و
 به  ی دانیو نه م

 ...  یکلمه شد نیکه در بند ا ییآ ی آنگاه به خودت م  ی علت در وجودت رخنه کرده ول چه

بشه بگم اونشب   دیبار دوم عاشق شدم و دل بستم به مرد مغرورم ... شا ی... برا آره
 م یزندگ شب نیبهتر
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ها   نیداد بهتر هی... که بهم هد شی... و خنده ها شی... عاشقانه هااشی... مهربان بود
 بود برام

 لبهاش نشست  یدر جوابش گفتم که لبخند رو ی +رستا ؟ .... جانم

 که ؟  یایاونجا م می+مامان گفته امشب بر

 من! ی من بهشته حوا یاونجا برا  ی دلم گفتم : تو هرجا باش یتکون دادم و تو یسر 

بودم از مرد مهربانم   ی دنده بود و من غرق خوش ی دست آرتام رو ریطول راه دستم ز یتو
 که غرور و 

 داد! حیگذاشت و عشق شش سالشو ترج کنار

و دست در دست هم به سمت   میشد ادهیپ نیخبر دادم از ماش ری به ام نکهیگفتن ا با
 فرزانه جون یه خون

 ...  میرفت

شده بودم ...   رهیخ واریگذشته بودم و متفکر به د  یچند ساعت غرق عاشقانه ها دونمینم
 یچ یه دونمینم

از  شمیو پر م زارمی االن در حصار آغوش معشوقم چشم بر هم م دونمی ... فقط م دونمینم
 م یکه برا یشعر 

لحظه بود ... ماندم که  کیهمان  ایعاشق شدن ... دن نیدم شد ا کیکرد :  زمزمه
 چشمانت مرا ......از 

 چشمانم ربود ....  عمق
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مرد  یمتنو واسه  نیاگه قشنگتر  ی به حرفاش بدم حت ی عاجز بود که بخوام جواب زبونم
 مغرورم زمزمه 

 ! ...دیرسیحس جملم به عاشقانه هاش نم  کردمیم

 زمزمه کردم : شیبرا

 "دوستت دارم" دن  ینمنتظر ش زدلمیعز

 ! ستمیزبانت ن از

 ، کلم  عاشقانه  من

 سراغ دارم یمردانه تر  و

 ...  دیآ ی م  شتریهم ب تیبه صدا که

 کنم یم زی ت  تی عاشقانه ها یگوشم را برا  ی وقت  که

 بشنوم خواهمیم عمدا

 : هستم ...  یی گویم هڪ

 ن یومحکم تر  نیعاشقانه تر  نیا هڪ

 ...استیدن حرف 

 بعد چشمام بسته شد و به خواب رفتم و

 شه یکه هم ی بشه و کس  ینطور یبخواد ا کروزی کردمیبا دستبند بردن فکر نم آرتامُ 

که اول   ی تا به دستش آوردم عشق  دمیکه واسش جنگ ی ضربه زد آرتام باشه عشق بهمون
 یباورش نداشتم ول 
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 وجودم حس کردم ......  یمرور زمان رخنه کردن اونو تو به

باشه  یکه نفوذ کردیبه ذهنم خطور نم ی رادمهر خنجر زد حت یاز پشت به خانواده  آرتام
 سرگرد  کینه 

 !ییجنا اداره

  ی که چ نمیآن پاشدم بب ک ی شده بودن فقط   ریآرتام درگ یروهایبا ن سیپل یروهاین
 یبشه که درد بد خوادیم

بود که در داخل قلبم احساس  یقلبم احساس کردم و بعد از اون گلوله ا ی هیناح یتو رو
 ی کردم و برا

  یکه تو یی از تنها کسا کردمیم  ی رو ترک کردم کاش قبلش خداحافظ ایدن نی ا شهیهم
 بودن  میزندگ

به  ایدن نیدر ا می..... و زندگ دمینفهم ی چیه گهیُمرد .....و بعدش د شهیهم یبرا رستا
 . دیرس انیپا

... بازم   کردیم یی خودنما  میشونیپ یسرد عرق رو ی دونه ها دم،یزده از خواب پر وحشت
 شبانه  یکابوسا

؟ ....   ی کنی م هیگر  ی؟ چرا دار   شدهی شد و گفت : چ داری.... آرتام با بهت از خواب ب بازم
 بهش ندادم  ی جواب

صورتم قرار دادم آرتام  ی... دستامو نقاب گونه رو زدیهزار م یو قلبم رو کردمیهق م هق
 نگران  ی با لحن

  یصورتم برداشتم و با چشما ی؟ دستامو از رو ی کنیم  هیگر ی: رستا خانومم چرا دار  گفت
 زل زدم میاشک
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... نترس یدیو گفت : نترس خواب بد د دیموهامو بوس یو رو دمیدر آغوش کش بهش
 ! بعد از نجامیمن ا

 یخبر  ی آغوشش آروم شدم کم کم چشمام هم بسته شد و در عالم ب یتوکه  قهیدق چند
 فرو رفتم 

و گفت :  د یبه روم پاش یچشمامو باز کردم لبخند کردیآرتام که اسممو زمزمه م یصدا با
 سلم صبحت 

 کردم و جوابشو دادم  یخنده ا رونیب میپاشو بر زمیپاشو عز ریبخ

 ی شب ید یلباسا  رونیب میآرتام بر یاز خوردن صبحونه رفتم باال حاضر شم که به گفته  بعد
 رو تنم کردم و 

وارد اتاق شد به سمتم اومد و دو دسته   دهیسرم انداختم آرتام لباس پوش یرو رو چادرم
 رون یاز موهام که ب

 گلم! مید بررو داخل شالم داد و چادرمو مرتب کرد و با لبخند گفت : حاال بهتر ش بود

 م یآرتام شد نی سوار ماش نیو آرت  نایبا فرزانه جون و آرت  ی از خداحافظ بعد

 نگه داشت یبعد از ربع ساعت مقابل پاساژ  می ریکجا م قیدق دونستمینم

 امیپارک کنم م نوی+رستا تو برو داخل من ماش

 الزم ندارم خب!  یز ی_آرتام من چ

 گه یبرو ، خب برو د گمیم ی +وقت 

شدم و وارد پاساژ شدم   ادهیپ نیاز ماش نیهم ی بزنم برا ی حرفش حرف یرو نتونستم
 بعد قهیحدود پنج دق
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 ؟  یپسند نکرد یز یدر کنارم جا گرفت و گفت : چ آرتام

 کردم و گفتم : نه هنوز .....  یا خنده

ازه  مغ  نیتر یکه آرتام مقابل و   میکرد یمغازه هارو نگاه م نی تریو میتکون داد ... داشت یسر 
 که چادر  یا

خودش البته با  ی قهیبا سل  یو به داخل برد! و چادر  دیو دستمو کش  ستادیا فروختیم
 نظر من انتخاب کرد 

سرم انداخته بودم و به   یکه آرتام انتخاب کرده بود رو رو  یبودم و چادر  نهیآ یجلو
 رش یچشم گ یی بایز

زد و کش    یی باینگاهم کرد لبخند ز رهیشدم آرتام پشتم قرار گرفت و برم گردوند و خ رهیخ
 ی چادرو رو

 ؟  یدیبهم م  ی قول کیمرتب کرد و گفت : رستا  سرم

 ؟  ی _چه قول

 !یار یچادرتو از سرت در ن چوقتیه نکهی+ا

دادم که  نانیبا بستن چشمام بهش اطم رمیبگ ده یدر خواست عشقمو ناد تونستمی*نم
 دیطشو قبول کردم خندشر

من باشه!  یاونا فقط برا خوامی! م نهیبب اتویبایز  ی کس  خوامیگفت : درکم کن رستا! نم و
 .... 

 آقامون بگه  ی صداش باعث شد سکوتمو بشکنم و بگم : باشه قبول هرچ  یتمنا
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.. رفت و پول چادرو حساب کرد و   دیلب کرد و خند ری ز ی... تشکر  دمیتو گلو خند و
 باهم از در پاساژ

  میشد یرد م ابونیاز وسط خ می اونور پارک کرده بود کنار هم داشت نشویماش میشد خارج
 هیگوش یکه صدا

 یمنم خنده ا دیبهم کرد و دلبرانه خند ی بلند شد خواست جواب بده ......نگاه آرتام
 یبهش کردم .... ول

گرفت چشمامو بستم و منتظر   یها گوشام رو به باز  کیشدن الست  دهیکش  غُ یج یصدا
 برخوردش با خودم

خودش بود که به آسمون بلند شد و  نیحل داد و ا یا گهیکه آرتام منو به سمت د شدم
 یمن رو   یمقابل پاها

 ثابت موند  کردیرو فرش م نی که زم ی قرمز رنگ  ع ی افتاد ..... نگاهم به ما نیزم

سخت سخت به دست آمدند   ی..... آنان که روز  روندیساده از دست م  یچه زود ساده  و
 اتیدن ی ... وقت

  ی میبرات .... انگار حجم عظ شه ی سخت م دنیباشه نفس کش  انیچشمت رو به پا یجلو
 گلوت  یاز هوا تو

به  ایو   ی بکش  هیتا اون حجم هوا رو به ر ی کنیتلش م ی و تو ه  اد یکرده و باال نم ریگ
 !ی پرت کن  رونیب

برسه   یی تلشت به جا نکهیا ی... اما به جا ی داشته باش ی به زندگ  یدیام ی .....تا بتون
 اوضاع بدتر و بدتر 
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.... من  ی باخت  تویهمچ کهویکه  ی فهم یو بعد م شهی .... اون حجم بزرگ و بزرگتر م شهیم
 بودم ینطور یا

... همون موقع که  پام  یحال رو داشتم ....همون موقع که آرتام پرت شد جلو نیهم
 از صورتش با  ی مین

شدنش با سطح  دهیلبهاش بخاطر کوب یمماس شد ... همون لحظه که لبخند رو آسفالت
 کج و کوله  ابونیخ

  گهیفروغ شد و پلکاش بسته شد و من د ی چشماش ب یدی..... همون لحظه که سف شد
 اهینتونستم مرداب س

  نانیبه سمتون هجوم آوردن و سرنش  ابونیخ ی......همون موقع که آدما  نمیبب چشماشو
 خودرو به کمکمون 

و تو سر زنانم بلند شد ....... همون موقع که   غیج ی.... همون موقع که صدا اومدن
 ینگاهم به راننده 

مواجه شدم .... سر احساسم گوش تا گوش   هیسا یمندانه  روزیافتاد و با لبخند پ خودرو
 شد و چشم  دهیبر

شده بود مات موند  دهیکه روش چند قطره خون بهش پاش نیناباور به کاپوت ماش من
 .... همون موقع که 

غرق در خون افتاده بود و مرداب چشماشو بسته بود ... همون موقع که خون  آرتام
 یگلگون آرتام به کفشا

 یراه با وجودم از روتموم شد .... و دلم هم می .... همون موقع زندگ دیدارم رس پاشنه
 جان داد می دست ها
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 ... 

 زدم و التماس کردم  غیخودم ج ی نگون بخت  یزدم برا غیدو زانو پرت شدم و ج یرو

... تو مثل مامان و بابا  تونمی آرتام توروخدا ... چشماتو باز کن ...آرتام من بدون تو نم -
 تنهام نزار بدون 

 ... زدمیو زجه م کردمیبهش التماس م انم یبه اطراف تیاهم

که  یی ... تو ی کن  میتنها  ی تا بودنت رو ارزون یآسمونها عروج کرد نیکه از شگرف تر یی تو
 من رو از 

...   ینور و گرما باال آورد نیریش  قتی تا حق ی طوفان   شهی هم یایدر نیا یژرفا نی تر کی تار
 و زروق 

... برگرد، بخاطر   یبه هوا نجات دادسر  یام رو از اسارت جوش و خروش ها ی سرگردان 
 معشوقت 

... فقط بخاطر توئه   شهیم دهی زائ دیجد ی ... اگر غم خورهیترک م ی روزها اگر بغض نیا در
 ییتو ی...برا

؟ و من چشم انتظار اون   ی کن ریکه چشمانم را با رد نگاهت غافلگ رسهی م یروز  دانمینم که
 لحظه ام ...

زبانم ... چرا که   یدلم ، بلکه با نوا یزنم ... نه با نوا ی وقت که بارون بباره ، صدات م  هر
 یتو درون من

 !ستیبه آوا و کلم ن یاز ین گرید و

بر سر  یر ی غرش آسمان بلند شد و بعدش قطرات درشت بارون بود که مانند شمش  یصدا
 عابران فرود 
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در امان موندن از قطرات بارون ...   یسر پناه بودن برا کیو هرکدومشون دنبال  ومدیم
 من دنبال  ی ول

حال زار منه .... گرم   یآسمون برا هی گر نی ا دونستمینبودم چون م ی چتر و سر پناه  چیه
 شده بودم از

با خودم گفتم  نیح نیو من در ا کردیکه از نوک انگشتانم به داخل بدنم رسوخ م یی گرما
 که چقدر زود 

من زده و مردم شهر   ی که تابستون به زندگ  دمیو بعد فهم دهیبه شهرمون رس تابستان
 بزرگ هنوز دارن با

  چیوارد آمبوالنس شدم ه یی با فشار دستها ی ! ....وقتکننیدست و پنجه نرم م زمستان
 نداشتم ... انگار ی حس

  ی اطرافم ب یایفرو رفته بودم که من رو از دن ی طوالن یبه خواب و خلسه ا یدار یب نیع در
 خبر کرده بود 

تخت منو  یرو دهیشخص خواب یجاذبه  یرویشدم ن ادهیپ نیباز هم به زور از ماش ی وقت
 که  کردیوادار م

لرزون  یاز پاها  شتریبود ب دهیکه آرتام من روش خواب ی تخت برم اما سرعت تخت دنبال
 من بود و من با 

رو در داخل   یز ی ! ... دکترا و پرستارا داشتن چدمیرس یجونش نم ی ب تقل هم به جسم ی کل
 چشم آرتامم چک 

چه  ختمی ریصدا اشک م ی شده بودم و ب رهیرمق به صورت َمردم خ یمن ب ی ول  کردنیم
 بود  ی جمعه نحس 
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اونروزو   کننیم ی ظهر جمعه که همه خوش کیکه تو حال خوبمون   شدی واقعا چ امروز؟
 من االن دارم  ی ول

درش   چکسینحس تر من که ه ی جمعه نحس در طالع زندگ  کی افتاد ؟  زنمیم زار
 موندگار نبود افتاده و

 بود رو تلخ تر و تلخ تر کرده بود! ی که تلخ تر از هرچ  میزندگ

شد که علمت ورود ممنوع اعصاب آدم رو متشنج  ی جون آرتام وارد قسمت  ی ب جسم
 ن ی و من اصل ا کردیم

 .. خواستمیرو نم یر فک تشنج

 یسر خوردم و اشکام شد بارون بهار  وارید کنار

الکل   یمشمئز کننده  یبو نی و ا مارستانیب نینداشتم ا  ی خوب یلحظات خاطره  نیا از
 زد یحالم رو بهم م

 از دست دادم ....  ی الکل ی هوا نیا یتو نجایرو ا  نامیزتری عز چون

و  نایبه فرزانه خانوم و آرت  ی که ک دمیفرزانه خانوم اومد و من اصل نفهم ی هیگر  یصدا
 خبر داده  نیآرت 

ساعت همش   کی اون  یو من تو زدیم یکه اسمم رو صدا ومدیم ریبرادرم ام  یصدا بود
 به علمت ورود 

 نجایکه ا دی دیمنو نم چکسیزل زده بودم و تو خودم مچاله شده بودم ؛ چرا ه ممنوع
 ؟ چرا دمیدارم جون م

ام که منو مورد  کاریواقعه! من چ نیا یبرا دونستنیکار م ری منو ؟ همه منو تقص دنیدینم
 خطاب حرفاشون 
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و  یکردیکست دفاع م ی دفاع و ب  ی از زن ب نجا یو ا یآخ آرتام کاش بود دن؟یم قرار
 پشت وانش یشدیم

 رمقت نبود! ... ی تو سر زن ب ی پتک  نجایا یآدمها یو حرفا  یبود کاش

خارج  ی ک یکه  یی اون اتاق بود و من با نگاهم پرستارا یتخت تو  ی وجودم رو ی همه
 وارد   ی کیو   شدیم

 بودم یکننده ا دواریو هر لحظه منتظر خبر ام کردمینگاه م رو

و  دادنی نم نیو آرت  ریام یبه جوابا  ی پوش پاسخ درست دیسف یکدوم از پرستارا چیه
 کردن یپاسخ رو موکول م

اون  یوارد اتاق عمل شد؟! ... من تو ی ک دونمیکه اصل نم یاومدن دکتر ؛ دکتر  به
 دمیفهمینم ی چ یلحظات ه

به َمرد من خورد!  ی بود که قرار بود به من بخوره ول ی نیماش یکایالست غیج یتنها صدا و
 آرتام وارد  یی دا

 ی ب ایشدم  ی من نامرئ  دونستمینم دی منو ند ی شد و از بغل من رد شد و حت  مارستانیب
 ت؟ یاهم

شباهت به هم نبودن  ی قبولش داشت و از لحاظ چهره هم ب ی لیکه آرتام خ یی دا همون
 ... دلم لک زده بود 

 !کباریعاشقانه هاش ... فقط  کباری ی... واسه  دنشید کباری ی واسه

رو نداشته  ی حالتو نفهمه ...درد داره کس ی تنها ... درد داره کس ی باش یجمع  نیداره ب درد
 و آغوش  ی باش
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که   میمثل فرد کردمیداره .. احساس م ی... بد درد ی نکن دایپ تیکس ی پناه ب  یبرا ی امن
 تنش پر از  یرو

  سوزونهیو م کنهیم ریسر بازه که حال چرک کرده و اون چرک ها تموم تنش رو تسخ زخمه
 ....... 

ضجه هاش بلند   یو صدانشست  ی صندل یرو نایخانوم شل و وارفته به کمک آرت  فرزانه
 پسرم یشد و نوا

آب داد که با خوردنش آروم  وانیل کیبراش  نیشد آرت  دهیچیدر گوش هام پ پسرم
 دست  ی چرا کس  رهیبگ

 خداااااا؟ چرا ؟! دیدیمنو نم ی ؟ چرا کس دادیآب نم وانیل کی  من

سبز   یو دونه ها گفتیو ذکر م  زدیبه دست طول راهرو ، رو قدم م حیآرتام تسب پدر
 دونه به دونه  حشیتسب

 شدن یانگشتاش رد م ریز از

از اتاق خارج شدن و با   یا گهی همراه با پزشک جوون د ی جوگندم یمسن با موها  یدکتر 
 صدا زدن اسم 

لرزون به سمتش رفتم و با  یمن مارو خطاب به صحبتشون دادن با پاها  یخونه  مرد
 التماس نگاهش کردم

  قتیحق نیا دنیاز شن گرمیگرفتم و ج شیزد که آت  ی تاسف حرف تکون داد و با یسر 
 سوخت 

  ی علم پزشک نجایمتاسفانه به کما رفتن و در ا میمن واقعا متاسفم! تموم تلشمون رو کرد-
 ی دیکه ام گهیم
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فقط در حد پنج درصده که اونم بعد از  ضی و احتمال برگشت مر ستیبرگشتشون ن به
 صدم کیماه به  کی

  یو از ما کار  گردونهیبگم که فقط معجزس که برشون م دی؛ در واقع با رسهیم درصد
 ؛ مغز  ستیساخته ن

بره فقط  ی واکنش نشون بده و به کما نبات ی و ممکنه به هر حالت دهید بیآس یبدجور 
 تونه یخداست که م

 چوقتیه یبرا دیفردا و شا دی شا گردهیبرم  ی که ک ستی، معلوم ن ضویمر  برگردونه
 دم با برنگرده و بع

 اونجا رو ترک کرد  دیکن دعاش

شده بود و    دهیمثل پتک تو سرم کوب قتیکه حق  ی گرفتم وقت  شیروونه شد ... آت  اشکام
 که  ی دکتر جوون 

که هنوز چهار ماه به عقدش نگذشته و   ی بود فقط نظاره گر سوختن من نو عروس  اونجا
 افتاده  یشونه ها

به  ی بود که حال مارو درک کنه ؟ درک  ی بود کس نایو پدر آرتام و هق هق بلند آرت  مادر
 ؟  ی واقع  یمعنا

 شود .... ی .... احساس سوختن به تماشا نم کشمیچه م ی تا بدان  ریبگ آتش

من بود   یخوش باور  ی... اون اتاق ... اونجا ....انتها دمیچرخیدور خودم م صالیاست با
 زدم یم ادی.... فر

دائم   ی ک یو  دمیکش یم غی.... ج کردمیرو گرفته بود و التماس م مارستانیضجه هام ب و
 تو صورتم و   زدیم
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 یاز حرفا زیچ کی گفت: زندست ... بخدا زندست... فقط رفته تو کما ... و من فقط   ی م
 ذهنم  یدکتر تو

برنگرده   چوقتیه دیرگرده و شافردا ب دیبرگرده شا ی ک  ستیمعلوم ن  《 چوقتیه نیا و

 هک شده بود  》

 دنیاز د شهیهم یخدا برا ی عنیبود ...نامفهوم بود ...  لیمن بزرگ بود ... ثق یبرا
 چشماش محرومم کرد 

... از بهشتم  ی قسم دلم خون شد ... خدا منو از بهشتم گرفت  تی خدا که به خداوند یوا ؟
 بود  نیزم یکه نو

 ی کیو انگار  کردمیم هی... گر کنمیو من االن با اعماق جهنم دست و پنجه نرم م میروند
 سرم  یهربار تو

آروم   ای زارمی پا م نیزم یکه رو  دونستمیرفت و تنهات گذاشت ...نم زت ی که عز زدیم بانگ
 آروم دارم قعر

 گوشنوازم نباشه ؟  ی قیزنگ صداش موس گه یقرار بود د ی عنی؟  رمیژرف فرو م چاه

 آرومم کنه .... تونستی نم ی و کس دمیچرخیدور خودم م انیگو یوا یوا

و من هربار از قفس  داشتنیدست از تلش برنم ی آرومم کنه ول   تونستینم ی کس  و
 شدمیآغوششون رها م

 اوردم یبزرگ دووم نم یتاوان ها نیبار ا  ریبود من ز ادیمن ز یتاوان برا نیا

 نیجمع کنه ا دیبا ی انتهاموُن .... ک ی ب یی من واسه عشق دوتاموُن .... واسه تنها رمیبم
 قلب داغوُن؟ 
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  نیحرف ا یتو جوابم کرد ... تو رفت   ی منو ب ایدن نی شبه آبم کرد ... بب ک یو غمت  ی رفت  تو
 مردم خرابم 

 ... کرد

.... آرتام   نه ... نه شهی هم یهمجا رو گرفت: برا ادمیالتماس افتادم و بانگ فر به
 ....توروخدا برگرد ...

 .... آرتامممممممممم  تونمیآرتام ... بدون تو نم برگرد

 ؟  یی رفت کجا مونیکیآخر  یدیبارون رفت ... د ریعاشق ز هیرفت ...  مونیزندگ ی رفت  تو

 ؟  یی کجا نهی... تموم شهر غمگنهیس ن ی... غمت مونده تو ا نهیبهتر از ا رمیبم

تاوان   نیمنو عاشق ارتام کرده بود ... ا ی رکیخودم و آرتام که با ز یمونده بودم و خدا من
 امتحان  نی.. ا

 ... رونیب امیامتحان ب نیبار ا ریسربلند از ز تونستمیمن سخت بود و من نم یبرا

 عشق ناتمام به کجا برسه ؟  نینبودن آرتام قرار بود ا با

 یدر محفظه  ی وقت  شهیکه هم ی گرفت همون آغوشبه سمتم اومد و منو در آغوش   ریام
 حصار دستاش بودم 

 دلم خون شد شتریاالن آروم نشدم و ب ی ول  گرفتمیم آروم

و هنوز بارونه  ی ستی... تو ن رون یب وونهی ... نه از فکر توئه د رونیبرم از خونه ب تونمیم نه
 ... تو رونیب

همه   ی ب  یی تنها نی... هم ضه یتو مر ی که ب ی قلب  قی... رف زهی و هنوز اسمت عز ی ستین
 ... زهیچ



 عاشق   کیمعرفت 

386 
 

و   دمیمخصوصو پوش ی... لباسانمشیبا دکتر آرتام صحبت کرد و اجازه گرفت که بب ریام
 وارد اتاقش شدم 

رو خون مرداب  گرمیو ج کردی م ی اون همه دستگاه بهم دهن کج  ریجونش ز ی ... جسم ب
 چشماشو  اهیس

کرده بود نشستم کنار تختش و با اشکام گفتم: آرتام   غیبود و نگاهش رو ازم در بسته
 ن یپاشو ... پاشو بب

چشم انتظارته ... پاشو بازم بهم بگو که چادر سرم کنم ... پاشو و بازم باهام شرط  رستات 
 ببند ... توروخدا 

نه   بودمیتخت م  نیا یرو دی... آرتام االن من با رم یمینکن ازم که بدونت م غی در نگاهتو
 تو .. آرتام دکترا 

ه دادم : دروغ  ادام ی... با بغض بد ستیبه زنده بودنت ن یدیو ام یایبهوش نم گنیم
 نه ؟ تو  گهید گنیم

باهام قرار نبود تو   ی کنیو کلکل م یخندیو بهم م ی کن یو دوباره چشماتو باز م یا زنده
 و  ی بخواب نجایا

برهوت   ن یا یتو یله له بزنم آرتام ...قرار نبود تنهام بزار  دنتید یو من برا ی کن  سکوت 
 ... آرتام من

 ی ؟ ... ک  میزندگ یهمه  یشد ی ... از ک امیتنهام تو تنهام نزار که خودمم باهات م ی لیخ
 ؟ .....  یوجودم شد

و رد نگاهم رو با نگاهت متبرک  ی شیآرتامم ؟ چرا پا نم یدیبهم نم ی آرتام ؟ چرا جواب ی ک
 دل  نی؟ بب ی کن
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 ! نی؟ بب یرو به کجا رسوند مغرورم

با نشستن دست پرستار   کردم یش صحبت مو من باها ختیریصورتش م یرو اشکام
 که  دمیشونم فهم یرو

 دم ید ی من بود رو نم یایکه دن شیشمیابر  یملقات تموم شده و من تا فردا چشما زمان

چشماش محرومم، سه روزه   دنیسه روزه رفته و من از د شم؛یروزه رفته بود از پ سه
 و  دمیچشماشو ند

کارم شده رفتن به اداره و اومدن به  حراس از دست دادنش رو دارم سه روزه  همش
 ... اره سه مارستانیب

  یدونستم ؛ باز  ی نم  ی که قواعدش رو به درست یشدم ... باز  یباز  کی که انگار وارد  روزه
 یمرگ و زندگ 

کنم که برنده باشم؟  یباز  دی با یدونستم چجور   ی نم نکهیو من درمونده بودم از ا آرتام
 خواستم به باخت  ی نم

 نیاز ا نقدریچشماشو باز نکنه . ا چوقتیکه ممکنه آرتام ، مرد من ه نیکنم. به ا فکر
 باخت وحشت داشتم

تا آرتام   دهیدست به دست هم م ی چشمامو ببندم همچ نکهیکردم به محض ا ی فکر م که
 . رهیرو از من بگ

طلوع کرده بود و من با  دیکه خورش ی بود که از سه روز قبل .... درست از زمان  ینجور یا
 گوش  ینوا

امروز چشم بر هم نذاشتم و هر لحظه اون   نیآرتام چشمام رو از هم گشودم تا به هم نواز
 ییکذا یصحنه 
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مامان و بابا رو کرده بود دوست   یچشمم بود ... دلم هوا یجلو نیبرخورد آرتام با ماش و
 داشتم مامان االن 

. دوست  کردمیم هیخودم گر  ی و بخاطر بدبخت  ذاشتمیاش م نهیس یبود تا سرمو رو نجایا
 داشتم بابا بود تا 

و من   ستنین ی جلو .. ول میری من بابا پشتته باهم م لیسه ینکن ستاره  هیگفت: گر  ی م
 سه  نی که ا ریجز ام

 ختیر ی که حال خودش داغون بود کنارم بود و رها که پا به پام اشک م نیبا ا روز
 رو نداشتم و چکسیه

 چیکه ه یی انسان ها نی ا انیتنها در م یتنها ... تنها ی تنها بودم رستا دخترک یتنها
 یبه زندگ  ی حت  ی رحم

  کنمیطلب کمک م یکه برا یی ها  ادیو فر  شمیغرق م ی نداشتن در باتلق بدبخت خودشون
 چکس یبه گوش ه

 رسد ... ی نم

 یو با چادر  دمیلباسامو پوش  نیهم یتنگ برا ی ل یمامان و بابا تنگ شده بود خ یبرا دلم
 سه  نی ا یکه تو

دلم و با مامانم   رهیهمجا باهام بود به سمت چالوس رفتم ... اره رفتم تا بلکه آروم بگ روز
 حرف بزنم رفتم 

شهر   نی ا ی که نحس میبا پدرم حرف بزنم و ازش گله کنم رفتم به شهر مرگبار زندگ تا
 رو جادو کرده میزندگ
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که  یسره رفتم سر مزار پدر و مادرم گلب کیچالوس و  دمیبعد از چهار ساعت رس بود
 گرفتم رو با دستم 

 شد ریسنگ قبر سردشون رو لمس کردم اشکام سراز یرو

سنگ به تموم بدنم رسوخ   یسرما دم؛یسنگ قبر مامان گذاشتم و آروم بوس یرو  سرمو
 که  یروز  ادیکرد 

و با مامان و بابا حرف زدم تموم اون  نجایرتام عقد کردم افتادم صبحش اومدم اآ با
 ذهنم مثل یتو  ع یوقا

 ....  نجا یا ی گذشت اونجا آرتام بود ول ی لمیف

دوباره   نجایکه شب عقدم زدم رو االن ا یی که بهشون زدم تمام حرفا یی اون حرفا  تموم
 زمزمه کردم

  ایتا ته دن یعشقم ، مگه قول نداد  ی رفت  شمیمن ، چقدر زود از پ ی سلم زندگ  یی سلم بابا -
 مگه  ؟ی باهام 

 م؟یمن و تو خوش نهیپس؟ خدا دوست نداشت بب شدی... چ ؟ی کنارم  شهی هم ی نگفت
 بگم ی شب ها به ک  یی بابا

 شم؟ داریاز خواب ب ی ک یروزها با صدا ر؟یبخ شب

 وش بابا و مامانم برسه؛که به گ  کردمیو جملتم رو تک تک ادا م کردمیهق م هق

چقدر   ایذارنت تو خاک ... خدا ی م یچجور  دمیعشقم دلم برات تنگ شده، د ی مامان -
 یسخته عشقتو بزار 

تو خاک که بخاطرش همه   یبه خاک سرد؛ چقدر سخته عشقتو بزار  شیخاک ... بسپر تو
 . که یکار کرد
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بدون   شش؟یپ امیمنم ب شهی م ای که بخاطرت همه کار کرد، خدا ی عشق ؛یدستش ند از
 .ارمیاون طاقت نم

.... چرا   شم؟یپ ادیب شدیهواش رو داشته باش. خدا جونم نم شتیساله که اومده پ چهار
 کرده  کاریاون مگه چ

من بدونشون   شت؟یپ امیمنم ب شهی امشب منم مهمونت باشم؟ م شهی خدا جونم م بود؟
 خوامی. نم! ..ارمیطاقت نم

کارامون   ی... دلم واسه  شهیتنگ م  امونیاون باشم ... دلم واسه خل و چل باز بدون
 ... مامان شهیتنگ م

برم امشب   خوامیبدون اون باشم .. م ایتو دن تونم یدوست دارم ... خدا نم ی لیخ جونم
 ینم  شتیپ امیمنم م

مامان جونم ...   شهی... مامان دلم برات تنگ م ایمن ... خدا هیزندگ ی تنها بمون ذارم
 ی قربون اون چشما

عشقش ... امشب   شیبره پ خوادیامشب دخترت م یی ... بابا ی برم مامان  خوشگلت
 عروس خوادیدخترت م

هواشون رو داشته  ستمی... خدا جونم به مامان و بابام سخت نگذره ... من که ن بشه
 م یباش ... عاشقتم زندگ

آرتامم هم رفته ... منو  یی ... بابا دیحللم کن ی لیدوستتون دارم خ ی لی بابام خ ... مامان و
 خودت شیپ اریب

رفت نامرد ها ازم  ی بود ول دمیبعد شماها ام مهی...آرتام زندگ  ی ... برام دعا کن مامان  بابا
 ییگرفتنش بابا
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 خودت که دلتنگتم  شی پ ارمیتنهاست دعا کن براش ب دخترت 

و با مامان و بابا حرف   نجایم پاک کردم دو ساعت بود اومده بودم ابا پشت دست اشکامو
 زدم  ی م

 سنگ قبرشون پر پر کردم و اسم مامانم رو لمس کردم کاش بود .. کاش یرز رو رو ی گل

 ن یو رفتم سمت ماش دمیمامان و بابا رو بوس قبر

بلند شد و بعد  ی رعد و برق ترسناک  یبود سوار شدم صدا ومدهیهقم هنوز بند ن هق
 قطرات درشت بارون

بود  ینشست ... ضبط رو روشن کردم و با آهنگ خنجر  ی م  نیماش  شهیش یکه رو بود
 دلم فرو  یکه تو

 رهیرو تار کرده بود به جاده خ دمیکه د ی اشک ی... قلبم به تلطم افتاد و من با چشما شد
 شده بودم

 شدم داشتم به ادهیدم آروم باشم پکر ی سع مارستانیبه ب دنمیرس با

باعث شد سرم رو برگردونم   یفرد  یزن داداش ها یرفتم که صدا ی م   مارستانیب سمت
 بود اومد  نیآرت 

 ما ، مامان منتظره  یخونه  میبر نیایو گفت: وقت ملقات تموم شده ب کنارم

که   میبود ریمس  یبهش بزنم باهاش هم قدم شدم تو ی حرف نکهیو گرفته بدون ا دیام نا
 و گفت : زن ستادیا

 الزمه  ی رو راجع به آرتام بدون یز ی چ کی  دیبا داداش

 بدونم ؟ دیرو با ی کردم و گفتم: چ نگاهش
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 رو از هم باز کرد و گفت: ...............  لباش

 ی به آرتام بدون رو راجع  یز یچ  کی دیو گفت : زن داداش با  ستادیکه ا میبود  ریمس یتو
 الزمه 

 بدونم ؟  دیبا ی کردم و گفتم: چ نگاهش

 بهتون  گمیم نیتو ماش میرو از هم باز کرد و گفت: بر لباش

 بهت  گمیم  ی و گفت: چقدر عجول دینگاهش کردم خند ی سوال  میشد  نیسوار ماش باهم

 راجع به آرتام بدونم که تا االن پنهان بوده ؟  د ی با ی خب کنجکاو شدم چ گهید دیبگ-

 هاشو از هم باز کرد و شروع کرد به صحبت کردن  لب

 یبد یتا االن ضربه ها دونمی چون م گمیحرفارو بخاطر خودت م نیرستا خانوم تموم ا -
 خوامینم یخورد

 م......  ی و بشکن ی خورد بش دوباره

 ؟ ن یبگ نیخوا یم ی چ ؟ ی چ  ی عن یوسط حرفش و گفتم:  دمیپر

  گمیخودت م یبهت نداشته و نداره پاش نمون زن داداش برا یعلقه ا چیرستا آرتام ه -
 به وهلل اگه بخوام

ذره که دوست داشته  کیاز  غیآرتام در ی بهت داشته باشم ول ی چشم ای کنم  یحسود
 ده ی م تیباشه داره باز

توروخدا برو و پشت سرتم   هیالک شیاون از جنس مونث متنفره زن داداش عاشق رستا
 نگاه نکن 
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 یبود حق من ؟ حق دختر  نی ؟ ا گفتیداشت م ی نگاهش کردم چ ی اشک  یچشما با
 کس ؟  ی و ب میتی

 ؟ متنفر؟  ی گ ی...م ی.... دار ی چ-

بده از  دوست داشت که حاضر بود جونشو واسش کیشروع شد ، آرتام  نجایماجرا از ا-
 برادر به هم

بود ، با آرتام   ی خوب ی لیخ ی لی، پسر خ ی نیتر بودن اسمش پرهام بود ، پرهام ام کی نزد
 رستان یاز دب

روز ، پرهام  کیرفت درست مثل آرتام ،  ی م  ی بودن ،پرهام هم دانشکده نظام  دوست
 و بهش ششی اومد پ

 رشته حقوق و وکالت شده اسمش یاز دخترا ی ک یعاشق  گفت

خواستار   برد،یرو م یدل هر پسر  ی بود دختره خوشگل و جذاب دانشگاه که به راحت بهار
 هم داشت  یادیز

.  دهیپا نم یپسر  چیبود که به ه دهیکنه شن ی ازش درخواست دوست خواستیپرهام م ،
 آرتام ازش خواست 

جز  یز یپرهام چشاش کور شده بود چ ی کنه ول قیاول خوب، تحق رهینگ میتصم  عجوالنه
 .باالخره دیدیبهار نم

دانشگاه بهار قبول   کیشاپ نزد  ی تو کاف ادیروز ازش خواست که ب کی زد و  ایوبه در دل
 کرد، پرهام 

آرتام  ی شو از آرتام پنهون کنه ول ی خوشحال  تونستیخوشحال بود، اون قدر که نم ی لیخ
 اصل خوشحال 
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 یمتوجه نگاه ها گاهیود که براش با داداشش فرق نداشت. گاه و بنگران دوستش ب نبود،
 بهار بهش شده

 نبود  ی و دلش اصل راض بود

که  یبود که آرزوش بود خانوم خونش شه ، دختر  یدختر  یشاپ روبرو ی تو کاف  پرهام
 آروم آروم تو قلبش

 نشسته 

 . رفتیها از دلش نم  ی راحت  نیو به ا بود

قبول کرده بود،  ی مکث چیباهم دوست باشن، بهار هم بدون ه ی بهار خواست تا مدت از
 بهار  شیاز پ ی وقت

و گفت ، آرتام تعجب کرده بود  زیرو ابرا بود، واسه آرتام همه چ ی از خوشحال اومد
 یدختر  شهی م یچجور 

 یپسر  چیبه ه که

پرهام رفت و آمد داشته  مثل یقبول کرده باشه که با نابغه ا ع یحاال انقدر سر دهینم پا
 باشن!؟ 

با پرهام و بهار   ی چون وقت  ومدیماه باهم دوست بودن ، آرتام از بهار اصل خوشش نم دو
 ،   رفتیم رونیب

 یها شی آرتام جلب توجه کنه ، واسه پرهام آرا ی، جلو کردیم ی سع یبه هر نحو بهار
 یول  کردیم  ی معمول

 . زدیم یز ی آرتام بود هفتاد قلم به خودش چ ی وقت
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مامانش اول مخالف  ش،ی، پرهام از مامانش خواست برن خواستگار د یروزش رس باالخره
 یوقت  ی بود .ول

هاشون  د ی. چون عقرفتیتنها پسرش و از دست نده پذ نکهیکرد به خاطر ا دیتهد پرهام
 خورد  ی اصل بهم نم

 هم متفاوت بود!دو خانواده کامل با نی اعتقاداتت ا و

و ازش  زنهیبساط عقدشون آماده شد ، بهار شب قبل از عقد به آرتام زنگ م ع یسر ی لیخ
 که به  خوادیم

 شه ی زنه که باعث خشم آرتام م ی بهش م  یی و حرفا ادیب خونش

 رونیب مارستانیبود و بهش گفت و با سرعت از ب قشی که ال یی زایفحشش داد چ آرتام
 زد.

بهش گفته بود که حالش و بد  یی زای، بهار چ  کردیم  ی رانندگ تیبا عصبان رویمس تمام
 . کردیم

 گفت؟ ی بهش ....چ-

پکرش  ی افهیبه فرمون بود، از ق گشیدستش رو در بود دست د کی که  نطوریهم نیآرت 
 حالش  دیفهم شدیم

 ست یخوب ن ادیز

بهش گفت که اگه   پرستتش،ی شرم بهش گفته بود عاشقشه، گفته بود که م ی اون زن ب-
 پرهام ی جواب دوست 

بشه. اون گفت که آرتام رو دوست داره و  ک ی که بهش نزد نهیقبول کرده واسه ا  رو
 یبا پرهام زندگ  خوادینم



 عاشق   کیمعرفت 

396 
 

 کنه یکرد و گفت که پرهام رو داغون م دشی ، تهد کنه

هم خورد بهش تهمت زد که   ی از پرهام تو دهن  ی حتبا پرهام حرف زد  ی لیفرداش خ آرتام
 تو چشت رو زنه

  خوره،یبه درد تو نم طانهیش کی دختر  نیبهش بفهمونه ا کردیم ی سع ی ، آرتام هرچ  منه
 مراسم وبهم بزن

مثل اون داشته باشه ، و   ی دوست خوادینم گهینداشت، پرهام بهش گفت که د دهیفا ی ول
 برادرش و واسه 

 کنار زد.  شهیهم

،   دیدی، آرتام پرهام و از دور م گذشتیم شیبا بهار ازدواج کرد ، چهار ماه از زندگ پرهام
 دلش  ی حت

 ازش متنفر شه. شتریب دیترسیچون م نهی، که پرهام اونو بب خواستینم

که عاشق آرتام بوده و بعدم پرهام  گهی، افتاد . بهار بهش م فتادیم د یکه نبا ی اتفاق  اون
 ره یو م کنهیرو ول م

 ...شهی ، پاهاش سست م شهی، خورد م شکنهی پرهام م ،

  ی . وقتدی دیو داداشش و از دور م کردیم بیپرهام رو تعق شهیهمون روز مثل هم آرتام
 که بهار از نهیبیم

  شهیم ادهیپ نیاز ماش ع ی، سر دهیدلش گواه بد م رون،یب ادیچمدون با دو م کیبا  خونه
 ره یو به سمت در م

و  دهیخم یو داداشش و با شونه ها قشیرف  کنهیدر سالن وباز م  ی در باز بوده ، وقت  ،
 سست شده با یپاها
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 که  یی اشکا

تو بغلش ، پرهام که  کشهی . برادرش و مشکنهی ، قلبش م نهیبیصورتش روون بود م رو
 شه یهم یشونه ا

مردونه   هی با گر اشیو از تموم شکستگ ذارهی، سرش و م نهیبیبوده رو م ی حام سشوا
 کنه یبغضش و رها م

بهش   یدیبود ، شک شد هوشیبود ، شش روز ب یبستر  مارستانیهفته ب کیپرهام  ،
 وارد شده بود. 

 داشیاون آب شده بود چند نفرو گذاشت تا پ  یبا نفرت تمام دنبال بهار گشت ول  آرتام
 لیوک کیکنن . با 

پرهام افتاد انگار آرتامم با  یکنن و خودشم دنبال کارا داشیهماهنگ کرد که پ حاذق
 قشیخورد شدن رف

 شد ...  خورد

  ی دونستم؟ دست ی غم داشته و من نم  نقدریمرد من ا کردمینگاه م نیتعجب به آرت  با
 دمی گونه هام کش  یرو

ُمرده   کیبد ، با  ی لیپرهام بد بود خ ی ادامه داد: ول  نیکردم؟ آرت  هیگر ی ک دمینفهم لاص
 نداشت. ی تفاوت  چیه

 کردن. شیبستر  ی روان مارستانیبود که ب دهیرس یی به جا کارش

 ی فرق چیه  خواستیخودش نم  ی وقت  ی ول ارهیحالت در ب نیکرد اونو از ا ی سع ی لیخ آرتام
 نکرد.
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موجود مونث متنفر شد ، آرتام از شکست دوستش شکست    ی اون موقع آرتام از هرچ از
 و از همونجا از

پاش نباش اون دنبال انتقامه  گمیبار دوم م یزنا متنفر شد االنم رستا خانوم برا ی همه
 فهمم یمن روانشناسم م

 داره رستا آرتام دوست نداره ولشکن برو ......  ی داداشم چه حس  که

 توجه به حرفش گفتم: االن پرهام کجاست؟  بدون

 کرد و از همون موقع اونجا تحت درمانه  دایجنون پ  هیبستر مارستانیت -

افتاد من  ی م  میمیصم یدوستا یبرا ی اتفاق نیهمچ  کی دلم واسش سوخت اگه  چقدر
 شدم ی داغون م

 یعلقه  ینه بزارم پا ایبمونم؟ باور کنم  ایبرم  دیبا گفتم؟یم دیبا ی چ کردم؟ یم دیبا کاریچ
 به من؟ شیقبل

 ایو مات شدم؟ خدا شیرو؟ ک میخوردم؟ دوباره باختم قمار زندگ یبار دوم باز  یبرا ی عنی
 یراه کی خودت 

 خسته ....  ی لی نشون بده خسته شدم خ بهم

 ختهیبدجور بهمم ر نیآرت  یآرتام و حرفا هیخال یجا کردمیم یشام فقط با غذام باز  سر
 مورد  یبود غذا

 داد ... ی م یبد یدهنم مزه  یحاال طعم زهر برام گرفته بود و تو  علقم

  کیبشم از   میترسم پامو کج بزارم و غرق برزخ زندگ ی کرده بودم م  ریگ  یبد ی دو راه یتو
 گفتم یطرف م
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 شیب ی ت ی گفتم واقع ی طرف م  کی حرفارو زده از  نیخودش بهم ا یعلقه   یبرا نیآرت  که
 ... ستین

خودم با   نیو با ماش مارستانیو بعدم با آژانس رفتم دم ب دمینفهم ی از مهمون  ی چیه
 آشفته به سمت  ی ذهن

 رفتم... خونه

و هشت روز بود که رفته بود و چشماشو به روم بسته بود .... رفته بود و من  ستیب
 وداع شیبا تنها  نجایا

همه موج  یدر مردمک چشما  ید یو نا ام ادیم نیپا  شیهوش بی... هر روز ضر کردمیم
 ن ی و ا زنهیم

باعث شده  نی و ا کردیرفتنش هر روز افسرده ترم م شهی) من مید ی( نا ام اسی باعث
 بود با خاطراتش 

ماه  کی نی امروزم مثل کل ا رمیآروم بگ دنشیبا د شهیکنم و هر روز از پشت ش ی زندگ 
 و  نمشیرفتم تا بب

بدن نصف جونشو نگاه  رهیخ رهیآروم گرفتم. خ دنشیوجودم رو پر کنه با د آرامش
 دادنیو امون نم کردمیم

 گونه هام ..... یرو  دنیباریچشم هام و بعد هم م شدنیم ز ی اشک ها و لبر نیا

رو حس کردم سرمو باال آوردم و با دو جفت مردمک سبز روبه رو  ی نگاه کس ی نیسنگ
 که  ی شدم چشمان 

 حاال شده سوهان روحم! .... ی سبزه زار آرامشم بود ول یروز 

 به زنده بودنش!؟  یدار  دی بر لب نشاند و گفت: هنوز ام یا خنده
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آدم ها   هه!  ممیعشق قد ی پ رمیو م زارمیآرتام رو کنار م کردیاحمق بود که فکر م چقدر
 شدن  حیچقدر وق

رو   نیآرت  یذره معرفت نداشت کجا و آرتام با معرفتم کجا؟ ... نه حرفا کی که  ی حسان
 باور کرده بودم، نه 

گرفته و شده پزشک   ی انتقال  مارستانیب نیبه ا  ی حسان رو که از وقت یو پرت ها  چرت 
 آرتام گوشم پر شده 

 حرفاش ...  از

 ... دونستنیهمه م  نویبود و ا ی من پاک تر از هرکس آرتام

شدم و جوابش رو سپردم به خود خدا که بده  رهینکردم بهش و دوباره به آرتام خ یی اعتنا
 ... 

دور و برم به من حالم رو  یپر ترحم افراد ها  یبه خودم زدم نگاه ها یپر تمسخر  لبخند
 و بر  کردیبد م

 . دیکش  ی روح و جسمم زوال م  یرو

آروم کنم. من  ی آوردن چشمان مهربان آرتام خودمو کم  ادیبا به  کردمیم ی من سع  و
 دلبسته بودم به اون دو 

و   شدمیغرق م شیکه من در عمق مهربان یی که حال بسته شده بود. چشم ها اهیس یگو
 غرق  نیچقدر از ا

 !ابمیغرق شدن نجات ن نیاز ا ایداشتم و حاضر بودم تا آخر دن تیرضا شدن

گم  یتو چشمات ...تنها جا اهیمن بود ... مرداب س یهاایرنگ نگاهت .... رنگ رو ادمهی
 شدن بود
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  ی و هشت روزه که بست ستیکردم با آرتام به حرف زدن: چشماتو باز کن آرتام ب شروع
 ی خوایچشماتو نم

شو تا دست  دارینمونده ب دیتا ع شتریماه ب کیشو بهم لبخند بزن آرتام  داری؟ ب ی ش داریب
 تو دست هم به 

 وونهیگفتم: چشماتو باز کن که د ی ...با دلتنگ میتازه جوونه زده بر یبهار و درختا استقبال
 تم ی شمینگاه ابر ی

تو از شب قشنگ تره و شب از مرداب    ی...چشما ی کن یم غیاونو از من در یتو دار  و
 چون هیچشمات شاک

 برسون .... شو و منو به آرزوهام  داریب یبر یرو م آبروش

 بودم و اون به من! رهیاومدم من به آرتام خ  رونیب نمیریش یایحسان از رو یصدا با

آزاد کن  دشیخودتو از ق ومدی اگه ن چیشوهرت به هوش اومد که ه گه یاگه تا دو روز د -
 ت ی و برو به زندگ

 !برس

 شم؟ یمتوجه نم ن؟یگی م نیدار  ی چ  ؟ی چ  ی عنیگفتم:   مبهوت 

که بعدش به هوش  ستین ی نیتضم چیه ادیبه هوش ن گهیاگه تا دو روز د -کرد  نگاهم
 ب یاونم با ضر ادیب

بمونه؛ عمرت رو به پاش هدر نده تو   ینجور یشوهرت ... ممکنه تا آخر عمرش هم هیهوش
 هنوز فرصت 

بهتره  ی خانواده بد لیو تشک  ی ازدواج کن -مکث ادامه داد  ی و باکم ی کن  ی زندگ یدار 
 که  یمار یب ی بدون
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 شیبراش پ یجد یعارضه ها ادیماه از کما خارج نشه اگر بعد ها به هوش ب کی  ی ط
 از خواب  ادیم

 شو رستا! داریب تیخرگوش

از حد داره  یادیبفهمه ز دیبودم؟ هه! بدجور نگاهش کردم شا  ی تو خواب خرگوش من
 د یشا زنهی حرف م

 من رو نداره هیزندگ ینگر  ندهیحق آ بفهمه

نگاهم کن و   رهیو خ ریاول منظورم رو متوجه شو بعد جبهه بگ-صورتش کرد ی چاشن ی اخم
 اگه تا دو روز 

کمه!   ی لیشدنش خ میو ترم دهید بیمغز به شدت آس شهیمعلوم م ادیبهوش ن گهید
 بهوش ضایمر نجوریا

 ؟ ی تا آخر عمر منتظرش بمون ی خوایم رسهیبه حد امکان م اومدنشون

 داره؟  ی گفتم: به شما ربط تیانعصب با

  ضایمر نجوریا تونهیمعجزه م کی فقط  ی رو خراب کن  تیزندگ فهیح اریدر ن یباز  وونهید-
 رو از کما خارج

 کنه

 یم یهست جناب عظ شهی معجزه هم-

 در هزاره! کی احتمالش  ی ول  ستینگفتم ن-

 دیخدا اظهار نظر کن یجا خوادیشما نم-
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دست دارم اگر هم  ی علم پزشک یتو ی تر شد: منم به معجزه اعتقاد دارم ول یجد صداش
 ماه با کیبعد از 

 اد یم شیمشکل براش پ ی کل ادیمعجزه به هوش ب کی

 زد  یشخندینداد و ن ی تیحرص نگاهش کردم اهم با

 زدم یلطفا و پوزخند دیشما تو کار خدا دخالت نکن ی میعظ یآقا-

جواب   یجور  کی  ای ی خودتو خر کن یخوایرستا؟ م ی برس یخوایم  ی حرفا به چ نیبا ا-
 ؟ یمن رو بد

 نداره!  ی به شما ربط-

بشه؟ و   یممکنه مرگ مغز  ی دونیم  گم؟یم ی من چ   ی فهم  ی چرا نم ؟ی کن یم ی چرا کله شق-
 چشم  چوقتیه

...  ی کن  کهیت  کهیبدنشو ت  ادی... تازه اگه دلت ب دیعضو کن یاهدا دی نکنه؟ اونوقت با باز
 ادیوش باگرم به ه

مشکل هست که به  ی خانوم کل رینه خ شه؟یتموم م ی و خوش ی به خوب ی همچ یکرد فکر
 تازه  ادیسراغش م

 گهیممکنه فلج بشه و د ارهین ادیبه  ی چ یممکنه حافظه شو به کل از دست بده و ه اولشه
 نتونه راه بره 

 ب   ی کنترل جیداشته باشه ... که اونم ه ی نبات  ی که زندگ  نهیا نشمیبهتر

 ی فهم یرفتارش نداره! م یرو  ی زنه ... کنترل ی ... حرف نم شهیم ی رفتارش نداره ... عصب ه
 گم؟ یم ی چ
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و   ی شغلت بش الیخ ی تا آخر عمر ب  دیور خونه و تو با کی  فتهیگوشت م  کهیت  کی مثل
 یرو بکن شیکلفت

خر  نقدری، بدبخت ا  رهیمیو م رهیم لیتحل اونم حداکثر پنج ساله چون بدنش کم کم تازه
 یینباش االنم کسا

 یپوزخند گمیم  ی رستا خودتو بدبخت نکن بفهم چ ی که دوست دارن زنشون بش هستن
 تلخ ی لیزد و گفت: خ

 تلخه .... شهیهم  قتی نه؟ حق بود

تموم بدنم سست   کردمیتلخ که احساس م نقدریا ی لیتلخ بود خ ی لیخ گفتیم راست
 شده بود هم تلخ بود و هم 

من مطمئنم بهوش  ادینه .... نه آرتام من بهوش م کردمیم ی قبول حرفاشو حلج قابل
 کردو یچشم باز م ادیم

 گرفت  ی و دستامو م  زدیلبخند م بهم

 ... شهی گفتم: آرتام خوب م مصر

 !یبمون دواریام ی تونیم ادیدو روز بهوش ب نیا  یکه تو دوارمیزد و گفت: ام یپوزخند

 !ینظر بد خوادیتو نم  شهیدکتر عملش کرده گفته خوب م-

خودش  گهیدو روز د ادیدکتر اگه بهوش ن  ی حت ادیبهوش ب گهیتا دو روز د دوارنیهمه ام-
 حرفارو  نیا

 زنه یم بهت

 حرفا رو بزن نیو ا ایب گهی : پس تو هم برو و دو روز ددمیصورتش غر یتو ی عصب
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دو روز   نی شوهرت تو ا دوارمیلبش بود گفت:ام یکه چاشن یبا پوزخندتکون داد و  یسر 
 ادیبهوش ب

 شما درست نباشه ینگر  نده یآ دوارمیمنم ام-

زدم و چادرم رو درست کردم و بدون توجه بهش از اونجا دور شدم صداشو بلند   یپوزخند
 کرد: بعد از 

 سرکارخانم! ی من فکر کن شنهادیبه پ ی تونیدو روز م نیا

 ست یشما ن یی به راهنما یاز یبدم ن صیرو تشخ میخوب و بد زندگ تونمیمن م-

 از جانبش اونجا رو ترک کردم ی برگردوندم و بدون انتظار جواب  رومو

رخ بده و  ی روز که گذشته بود. دست به دامن خدا شده بودم بلکه معجزه ا ی س نی ا یتو
 آرتام چشماش رو 

رو از معلق بودن برداشتن و  ریکه حکم ام نی با ا ی حت میداشت یر یدرگ نقدریکنه. ا باز
 به  تونهی دوباره م

نشد!   مونیخبر هم باعث شاد نی مه بده هم خوشحال و شادمانمون نکرد و اادا پرونده
 مون یانگار زندگ

 ... کردیسو و آن سو روانه م نیرا به ا شی شده بود و باد نرمه ها خاکستر

الغر  شهی از هم شتریشده بودم ب رهیخودم خ یبودم و به چهره  ستادهیا یقد نهیآ یجلو
 شده بودم،  فیو نح

 تر از قبل  دهیدرش نبود. صورتم کش  ی درخشش گهیچشمام گود افتاده و د ریز

 رو نداشتم! بیدل فر یاون چهره  گهیقابل تحمل شده و د رهیزشت و غ ی چهره ام کم  و
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مجرم! بلکه به   ی همراه  یبار نه برا نی رفتن به دادگاه بودم اما ا یسر کرده آماده  چادر
 در  ی عنوان شاک

رو تباه کرده بود   می عمر زندگ کی که  ی مرام آدم ی کاوه ک  ی شاک مکردیم دایحضور پ جلسه
 و من از سال 

که انتقام قطرات خون خانوادم رو ازش  دمیکش  ی رو م  یروز  نیانتظار همچ شیپ ها
 و مطمئن بودم رمیبگ

 هم شد! ... نیو هم رسهی م یروز  نیهمچ که

اومدم و در جواب تو  رونیاز هپروت ب زدیکه اسمم رو صدا م ریام یبا صدا 》 باشه
 منتظرتم  نیماش

قدم برداشتم   رونیها به سمت ب یی بایبهش گفتم و با به زبون آوردن اسم خالق ز یا

 《وجودم  یاسترس تو

 کردم  ی کرده بود و به وضوح لرزش دست و پاهام رو حس م  رخنه

فکر  میرفت ی ت دفتر قاضو به سم میستاد یو رها ا ریصدا کردن اسم پرونده همراه با ام با
 کردم برنده ما  ی م

 !ده یدونستم زمونه برام چه نقشه ها که نکش  ی و اما از گذر زمان غافل بودم و نم میهست

کاوه حالت  هی کر یچهره  دنیکه شروع شد استرسم دو چندان شد و با د دادگاهمون
 قی به وجودم تزر یبد

که چند  عیرفت و لب به سخن باز کرد و تمام وقا گاهیرها به جا ی با درخواست قاض شد،
 ح یبار به ما توض

 بود رو دوباره تکرار کرد.  داده
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کرد که بخواد  ی کس فکر نم چیهست از خودش بکنه ه ی تا اگه دفاع  دیبه کاوه رس نوبت
 یبزنه ول  ی حرف

! چشمام از شدند یحضار اونجا لحظه به لحظه متعجب تر م یزد و با حرفاش همه  حرف 
 رط تعجب باز ف

 ی لیمن خ یکردن حرفاش اونم برا ی نبود! حلج یبود و لب هام قادر به گفتن سخن شده
 بود  لیدشوار و ثق

ام  ی که برادر واقع ی بشم به کس رهیبود که ناباور بهش خ نیکه تونستم بکنم ا یکار  تنها
 بود و قصد جونم 

 کرده بود! رو

و  میداشت ی کم  ی لیخ ی و بضاعت مال میبرد  ی به سر نم ی خوب  ی در اوضاع مال ی از بچگ -
 یبضاعت مال نیا

مادرم خرج  ی اطیهم شد خ شتریپدرم ب ادیاومدن خواهر کوچک ترم و اعت ایبه دن با
 تونست یرو نم مونیزندگ

از دوست   ی کی قیداد کم کم پدرم از طر ی حجم از مخارج رو نم نیو پولش کفاف ا  بده
 هاش به باند پخش

سطح  یکه تو یی مخدر وصل شدو از همون جا کارش شد پخش مواد به معتاد ها  مواد
 کیشهر بودن ... 

خواهرم  دن یرو به آتش کش  یم یو قد ی بابا اومدن و همون خونه کلنگ یطلبکار ها شب
 که هنوز شش ماهش
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و باعث  ره یگ  ی اوج م ترش یآتش ب ی اطیدرحال خ  شهیخونه بود و مادرم مثل هم یتو  بود
 سوختن دست 

مامان کل  دنیها به دادشون رس هی که همسا ی وقت  شهیو صورت مادرم م خواهرم
 دستش  نازیصورتش و آ

 چیخودش بوده و ه یو نوش باز  شیدنبال ع شه یبود. پدر من هم که مثل هم سوخته
 یتیوقت به خانواده اهم

اونو مقابل در کانون پرورش  ادیبر ب نازیتونه از پس خواهرم آ  ی نم دهی مامانمم که د نداده
 ذاره  ی کودکان م 

ساله بودم و از  زدهیکنه اونجا من س ی اونجا رو ترک م هیاشک و گر  ی خوش با کل و
 اوردمیسر در م ی همچ 

کنه؟   ی م   کاریکجاست و داره چ نازینگفت که آ یچیکردم ه چیمامان رو سوال پ ی هرچ 
 ا تنه نازیمن از آ

سبزش چهار سال گذشت تا    یدستش داشتم و چشما یکم رو ی سوختگ ینشونه  کی
 رو خانواده  نازیآ دمیفهم

باند قاچاق بزرگ  کی سیقبول کردن اون موقع بابا شده بود رئ ی رادمهر به سرپرست  ی
 انسان و منم شده 

مثل بختک افتاد به   ی کیکه  نی کردم تا ا ی م بی رو تعق نازیدست راستش هر روز آ بودم
 و  مونیجون زندگ

آرش   ی نهیکردن و من از همون جا ک ریرو پاره کرد بابا رو دستگ می بود دهیسیر ی هرچ 
 رادمهر مسبب
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 من و خواهرم رو به دل گرفتم و از آخر هم  یها ی بدبخت  تموم

 ادیاز جملش رو با افتخار گفت و باعث شد قلب من به درد ب کهیت  نیا

هم نبودم چون رفته   نازیبه فکر آ ی حت  گهیهامو کشتم د ی تموم بدبخت از آخر هم مسبب-
 اونا و  میبود تو ت 

 منش نبود شده بود رستا رادمهر فرزند آرش ایخانواده آر ی شهیاز خون و ر گهید

هم  یاز افراد حاضر در دادگاه گفتن باعث شد چشم هامو محکم رو ی که بعض یبلند ی ه
 فشار بدم تا مبادا 

 اشک هام روونه بشه  لیس

که خواست من رو ُبکشه و   ی که قصد جونم رو کرده بود، کس  ی من کاوه ست، کس برادر
 بهم ی رحم چیه

روزگار  نیکه مردم ا نیمنظور بابا از ا  فهممینداشت، حاال م 》برادر  یحت 《 ؟ی چ  ی عنی
 رحم هستن  ی ب

 یخنجر ها یرایپذ من بودم که قلبم نیتمام حرفش رو ادامه داد و ا  ی با سنگدل کاوه
 دردناک روزگار شده 

 .بود

 ی م  اهیخانواده رو به دل گرفتم و قسم خوردم که به خاک س نیا ی  نهیاز همون جا ک -
 نفر  نیزنمشون اول

 یپدر  ی خواستم همون طور که من درد ب ی رادمهر بود، م یانتقام من پسر خانواده  یبرا
 عمر  کیو 
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درد رو ده برابر من بکشه. خواهرش رو  نیهمون رستا هم ا ای نازیآ دمیرو کش  یی گدا
 پدرش رو دم،یدزد

و مادرش رو دق دادم، با پول عشقش رو ازش گرفتم، کم کم خوردش کردم. و از  کشتم
 اون خانواده فقط 

 مونده بود! برادرش

نقشه  کی مونده بود  ریاشاره کرد و ادامه داد: فقط برادرش ام ریکرد سمت ما و به ام رو
 دمیکش  ی حساب ی

هدف   یرفت، رستا خودش رو جلو ی که برادرش هم از دستش م  ییهمون جا درست
 ر یگلوله قرار داد و ت 

خواهرم  نازیهمون آ ایقلب رستا،  یبرخورد کنه به باال ریکه به قلب ام نیا یجا به
 ن ی برخورد کرد و من ا

براش  یدلسوز  چیه ومدیقدر که ازش بدم م نیا یول دمیخودم د یرو با چشم ها صحنه
 شتر ینکردم و ب

  شونیکه اتفاق اا همسر ا ی آگاه یهم شدم! االن هم که سرگرد کار بلد اداره  خوشحال
 ... 

 شده بودم اشاره کرد. رهیکه با نفرت بهش خ ی دستش به من  با

کنم که تونستم تمام   یو من به خودم افتخار م مارستانیافتاده کنج ب شهیهم م -
 خواستم   ی رو که م  یی کارها

داره رو با  انیکه مثل خواهرمه و خونش در رگ هام جر ی بدم و آب شدن کس انجام
 نمیخودم بب یچشم ها
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که   ی از قصاص ندارم، چون از اول یترس و واهمه ا چیاز ته دلم قهقهه بزنم، االن هم ه و
 رو  میتصم نیا

 رو در نظر داشتم! ی همچ  گرفتم

مواجه شد و باعث شد  ی قاض  ادیبرد، که با فر ورشیبلند شد و به سمت کاوه  ی عصب ریام
 عقب بکشه. 

کردم.  یرو حس م یقلبم درد بد ی هیناح ینشسته بودم، تو ی صندل یو وارفته رو شل
 ر یگرم ام  یدست ها

قدر دست هام سرد بود که   نی و حس کردم اخودم که سرد بود ر   یدست ها یرو رو
 با تعجب  ریام یلحظه ا

 تکون داد.  ی کلفگ یاز رو ینگاه کرد و بعد هم سر  بهم

  چیاصل ا خوشحال نشدم. ه یرا نی من از ا ی اعدام کاوه! ول  یدادگاه صادر شد را یرا
 کردم  ی وقت فکر نم

 نباشم! دلم گرفت ... ی که کاوه قصاص بشه راض یرا نیا از

 ختم جلسه!  -

نداشت، حضار  ی برپا بود که تموم  یی چکش به خودم اومدم. در جلسه غوغا یصدا با
 ی گر یپس از د  ی کی

 ایآر  نیآر ن،یبرادرم بود آره برادرم آر یکردن، اما نگاه من فقط رو ی رو ترک م  سالن
 منش که حاال شده 

که من کاوه رو به چشم برادرم نگاه کنم؟ که  برسه   یکرد روز  ی فکرشو م  ی مرام! ک  ی ک  کاوه
 ی دلم برا
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 لحظه اش بسوزه؟  نیا حال

دستم رو گرفت و بلندم کرد. با  ریراه برم ام ی تونستم به خوب ی رفت و نم ی م  جیگ سرم
 که  نیسنگ یپاها

تونستم  ی اون جا برام خفقان آور بود، نم طیبه سمت در رفتم. مح دمی کش  ی م  نیزم یرو
 هوا رو ببلعم نفس

 . کردیم میاریاشک هام بود که  نی آورده بودم و ا کم

 ی شده بود، در راهرو دادگاه قدم برم  ختهیازش آو ی نیسنگ یکه انگار وزنه  یی پاها با
 دمیداشتم و تموم ام

 .دمید ی ساعت بعد بود که آرتام رو م  مین

 . میبرد  ی زده نشد و هر سه در سکوت کامل به سر م نمونیب ی حرف چی ه ریطول مس یتو

که از  یرو باز کردم و مانند پرنده ا نیبدون وقفه در ماش مارستانیبه ب دنمونیرس با
 قفس آزاد شده از

مامان فرزانه و بابا جون و برادر و خواهر شوهرم  دن یخارج شدم، در طول راه با د نیماش
 و بعد  ستادمیا

  وی ی س  ی. به بخش آمیبا هم، هم قدم شد  م یکه کرد  یمختصر  ی، از احوال پرس  》

icu》 هنوز  میدیرس 

ها   لمیکه مثل ف ی گوش خراش یکه صدا م،یبه اتاق آرتام نشده بود ی راهرو منته  وارد
 کرد  ی م  یآور ادی

زد: دکتر   ادیفر ی . کسدینداشته باشه به گوش رس ی و ممکنه بازگشت کهینزد ی کس مرگ
 رفت.  ضیمر
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و مامان فرزانه گفت: خدا رحم کنه و به خانوادش   می به هم نگاه کرد یغم و دلسوز  با
 یصبربده،هرک 

 . هست

پوش به داخل راهرو انجام گرفت، و پشت   دیلحظه هجوم چند پرستار و دکتر سف همون
 گه یسرش دو نفر د

که  دمی. جلوتر از همه قدم برداشتم، سرک کش دادنیکه دستگاه شوک رو هل م بودن
 به طرف کدوم  نمیبب

با داد من   ریابوالفضل ... ام ای...   اخدایزدم:  غیدر باز اتاق آرتام ج دنیکه با د  رنیم اتاق
 به سمتم اومد و 

هجوم بردم سمت اتاقش،   دی تاق آرتام دستاش در کنارش جا گرفت و رنگش پرا دنید با
 در ذهنم  یی صدا

اومد و مارو هل داد  یانداز شده بود. پرستار  نیو ناقوس مرگ در سالن طن دادیم هشدار
 به عقب و با

 ... دیبر دیجا نمون نی ا دیگفت: بر ی نگران

 ! .م؟ یخواستن که بر ی داد م ی اون تخت جون م یاز ما که تمام وجودمون رو یچجور 

من مسخ شده دست پرستار ها رو با شدت  ی کرد، ول  ی التماس م  ه یفرزانه با گر مامان
 کنار زدم، حتما 

 اصل آرتام نبود! دی اتاقش رو عوض کردن، شا دیشده بود. شا اشتباه

 ینفسم گرفت، انگار هوا کردنیآرتام که داشتن دستگاه شوک رو بهش وصل م دنید با
 اونجا برام طاقت 
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 بود.  فرسا

شد. نگاهم رو خط ممتد   دهیاش قرار گرفت و بدنش به باال کش نهیقفسه س یرو دستگاه
 دستگاه ثابت موند و

 خط برام آزار دهنده بود.  نیا

خونه،   میوجودم: آرتام برگرد ... بر یبرا برگشتن مرد خونم یزدم برا ادیفر اریاخت ی ب
 یهرچند سرد ول

 وجود گرمته بمون ... یرایروحه و پذ ی مون که هست، خشک و ب خونه

  ی نشست رو م ی به وجودم م  ی در پ ی که پ  یی ترک ها و زخم ها یکردم صدا  ی م حس
 شنوم.

بود با   صورتش ی که چاشن  ی انداخت حسان بود، با اخم ی به طرفم نگاه ی پوش  دیسف مرد
 یتشر گفت: ک

 . دیدر رو ببند نجا؟یرو راه داده ا  شونیا

به سمتم اومد و گفت:   یپرستار  نیزم یمن شکست، پرت شدم رو  یبسته و پاها در
 ن ینینش  نجایخانوم ا

 حالتون خوبه؟ ... خانوم؟

  ی رو م یز ی چ کیو تنها  دمید  ی زد و من فقط تکون خوردن لبهاش رو م ی حرف م  اون
 خواستم که آرتام

 برگرده! دیبا

 خوام! ی وجودم رو از شما م نی بود: برش گردون نیکه به لب آوردم ا یز یچ تنها
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 خانوم ... نیبلند ش -

و اصرار داشت تا وجود ترک خوردم رو  دیکوب ی قلبم م ی وارهید یبا مشت رو ی کس انگار
 به طور کامل 

 دی ش گردونتوروخدا بر دی: برش گردوندمی کنه، داد کش  رونیو

نشست کنارم  می تموم زندگ یبود حام ریشونم نشست برگشتم ام یکه رو  ی دست کس  با
 یبا مشت به قفسه 

تونم توروخدا   ی گفتم: بهش بگو برش گردونن، من بدون اون نم ی زدم و م  ی م نشیس
 بهشون بگو. ریام

از   ی گرم ع ی افتادم ما نیزم یرو ادیقلبم رو اشغال کرده بود، از درد ز ی هیناح یبد درد
 ام روونه ی نیب

 برگرده. دیگفتم: با ی دادم و فقط م  ی نم  تمیبه وضع ی ت یاهم

 کردم. ی به آسمون ضجه زدم و خدا رو مجبور به بودنش م رو

ضجه  یور ج نیاز آرتام جدا کنه، که من ا یحقم نبود خدا من رو اون جور  د،یجوش اشکم
 بزنم و صدام 

که انگار با دستگاه متصل به آرتام و اون بوق  یبلند  ی... با صدا ستینشنوه، حقم ن رو
 ممتد خوفناک 

برش  ن یکنه بگ ی به خدا بگه به حرف من گوش نم  ی ک یگذاشتن با نعره گفتم:  مسابقه
 یگردونه تورو به کس 

 بهش،  د یبگ دیپرست ی م که
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 خودت.  یبه رضا  میراض ایخانوم با بغض گفت: خدا فرزانه

 ره؟ یپسرش داره م نکهی بود؟ از ا ی راض چرا

خواهش  دینباش ی دفعه راض  نینگاهش کردم و با التماس گفتم: توروخدا ا  ی درموندگ با
 کنم ازتون.  ی م

قدر، درد و   نینداشت ا ی تیاهم نیکوچکتر ی ول شه ی حالم بد م دونستمیرفت م جیگ سرم
 اد ی ز میزندگ یغم تو

 شد! ی شب م دیرس ی که تا به خودم م  بود

 ی آب وانیدست انداخت دور شونم و ل ی ام رو با پشت دست پاک کردم،کس  ی نیب خون
 مقابل صورتم قرار 

مردونش دست   یبود، با همون اشک روون دستش رو پس زدم دست ها ریام گرفت
 هام رو گرفت و گفت:

 . ستینکن حالت خوب ن ی تاب  ی قدر ب نیگرده ا  ی باش خواهرم، بر م اروم

برد باز  یم  غمایک همه روح و جسمم رو به  یرو تو مشتم گرفتم، از شدت فشار  لباسم
 ختم یاشک ر

رو  یز ی که آرتام بود رفت چ ی از پشت سرم دوون شد و به اتاق یکردم. پرستار  التماس
 افراد حاضر  یبرا

آرتام  یرفت در رو پشت سرش ببنده. چشم چرخوندم و چشمم رو  ادش ی اتاق برد و  در
 ثابت موند ...

من بود    ی زندگ یکه روز  ی جون یآرتام ثابت موند. به مرد ب یچرخوندم و چشمم رو  چشم
 ی و االن رو
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 شدم.  رهیخ دهیخواب مارستانیب تخت

روح   ی روح، ب ی نمونده بود، ب  ی در کالبدش باق  ی روح یی بود که گو دهیقدر رنگ پر نیا
 سال انیانگار سال

کرد ... آهنگ رفتن؟  ی آهنگ رفتن رو زمزمه م  یمرُدم چشم بسته بود. و بدجور  یرو به
 رو نینه حق ا

 که بره و تنهام بذاره، حق نداشت ... نداشت

  ی که بر وجودش م یا وستهیپ یآرتام بود که قصد نداشت به شوک ها خیم نگاهم
 ده ونشست جواب ب

 بار َمرد خونم بدجور قصد رفتن کرده بود.  نی. ابرگرده

 شد. نی بار چندم بدنش مورد آماج شوک ها قرار گرفت و باال و پا یبرا

 ی نم ارمیتونستم دووم ب ی بودم نم چیحق نداشت بره و تنهام بزاره، من بدون آرتام ه نه
 تونستم. 

من   》بله  《ا نذارم، االن هم وقت همسرم رو تنه  چیو با خودم عهد بستم که ه دادم
 به آرتام  شیچهار ماه پ

  یکنم نه برا ی م  ی زندگ  نامیزتریعز یو برا دمیبر ایوقته از دن ی لیذارم، من خ ی نم تنهاش
 خودم، حاال که 

 یدیدارم؟ با چه ام  ی واسه زندگ  یدیبمونم؟ چه ام دی با ی چیمن برا رهیداره م زمیعز
 امی دن ی کنم وقت  ی زندگ 

کار رو کردم  نیبار ا کی زنم من  ی رگم رو م  رمیو غمه؟ اگه آرتام بره منم م یدیاز نا ام پر
 پس بار دوم
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 نینجاتم شد و من رو بر گردوند به ا یبرام راحت تره. دفعه قبل آرتام فرشته  انجامش
 رحم حاال  ی ب یایدن

 که نجاتم بده.  ستیکس ن چیه

 .امیمنم باهات م یبر بدون من  یلب به آرتام گفتم: حق ندار  ریز

بار  نیآخر  یخواست برا ی جلو برد، انگار م  دیدستگاه شوک رو با ترد یدسته ها حسان
 بهش شوک بده،

... چرخ  دیتمام اتاق دور سرم چرخ کبارهیرمق شدم، حس کردم به  ی بار؟! ... ب نیآخر
 خورد و چرخ 

 و چرخ خورد.  خورد

 شدن و بعد دوباره چرخ خوردن. کیداخل اتاق بزرگ شدن بعد بلفاصله کوچ یآدما

 .امیمنم م یباشه تو بر  ادت یبه آرتام لب زدم:  رهیخ

که قرار بود  یمرد یبرا ی. همهمه ادیرس ی به همهمه به گوشم م هیشب یز یها چ یصدا
 ن ی ریمن ش یروز 

 بشم و اون فرهاد من! اون

کرد.  ی نگاه م دیو به آرتام با حال نزار و خسته و نا امثابت موند به حسان که ر نگاهم
 ی به نشونه  یسر 

گره خورده اش رو  یرو رو به آرتام زمزمه کرد و بعد انگشت ها  یز یتکون داد، چ  تاسف
 که در هم قفل
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آرتام احساس  یکه من جا دیآرتام کوب ی نهیآورد و بر س نی بود و چنان با شدت پا کرده
 درد کردم انگار

 من فرود اومده بود. ی نهیانگشت ها بر قفسه س اون

آرتام جون گرفته بود شکست و من کنار  دنیخودم جمع شدم و پاهام که تازه با د تو
 ُسر خوردم. باز  وارید

 یشد به صدا لیبوق ممتد زجر آور دستگاه تبد یمقابلم کج تر شد. و صدا ریتصو  هم
 یخنددار. لب کیت 

  د،یخند ی و م  زدیزد. نفس نفس م تی از سر موفق یشد و لبخند انیصورت حسان نما رو
 تموم افراد حاضر 

 دادن.  ی نشون م یروز یاتاق خوشحال بودن و به هم علمت پ در

شد و باعث  یمواز  مارستانیسرد و خشن ب یها ک یگنگ، سرم با سرام یهمهمه  کی  تو
 یشد به رو

حرف زدن رو نداشتم.  ینا ی حت  ی ول دمیشن ی رها رو م شدیرستا چ  ی. صدافتمیب نیزم
 درد قلبم برام طاقت

  یو دهانم روونه شده بود که مرگ رو به چشما ی نیدرد گرفته و خون از ب یبود، جور  فرسا
 یخودم م

 .دمید

اطرافم رو  ی ثابت موند، صداها دمینال ی من که از درد م یو رو دیو حسان چرخ ریام نگاه
 و  دمیشن ی م
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رو   یانجام کار  یتونستم نشون بدم، انگار بدنم قفل شده بود و مغزم اجازه  ی نم  ی واکنش
 داد.  ی نم

 بار دوم اخم هاش توهم رفت و با دو به سمتم اومد. یو برا دیحسان خشک لبخند

 آروم شدن نداشت! الیسرم خ یاکو شده تو یصداها

 انداخته بود نگاه کردم. حسان! هیسرم سا یکه رو ی کس به

کنارش قرار   ی نبضم گذاشت. شخص یدرهمش دو انگشتش رو رو یهمون اخم ها با
 گرفت برادرم بود 

 من! .  ی زندگ  ی ...حام

از پرستار ها دستگاه فشار خون رو به حسان داد و حسان دست از سر نبض دستم   ی کی
 برداشت، و اجازه 

 .رهیبگجا  نیزم یدستم در کنارم بر رو داد

 یدستش رو یلباسم رو باال داد و گرما نیدستم رو بلند کرد و آست هیاز چند ثان پس
 دستم به رقص در اومد. 

 داره؟! تپش قلبش باالست  ی گفت: مشکل قلب ریقلبم با اخمرو به ام یصدا  یاز واکاو بعد

 بودم؟ .  تیاهم ی قدر براش ب نیبود؟ ا دهیدونست؟ هنوز نفهم ی نم  ی عنی

شدم؟ مگه هنوز عاشقش بودم؟ .... معلومه که نه! چرا قلب و مغزم  ی فش عصباز حر چرا
 باهم تناقض 

عشق  یقلبم رد کرد؟ آره هنوز نهال ها ی ول رفتیحرف رو پذ  نیچرا مغزم ا داشت؟
 دلم بود. یحسان تو
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 !شتریآرتام رو ب ی زدم من هنوز دوسش داشتم ول  ی فقط خودم رو گول م من

 ▪✍ دهم فصل ▪✍

 _____________________________ 

 》آره  《 ی و در همون لحظه چشما دیرنگ صورت حسان پر یمختصر داد. لحظه ا یا
 جوابش رو با  ریام

رو که حس کردم داد  حسان ، که بلند تر از  یز ی بسته شد و از هوش رفتم. و تنها چ من
 اکو  یها یصدا

 یخبر  ی برم به عالم ب دمیترس ی س زنگ دار! ... مبه ناقو  هیشب یز یچ  کی مغزم بود.  شده
 که  ی و وقت 

 ! .هیقض نیاز ا ریناپذ  فیداشتم توص  یشدم آرتام رفته باشه واهمه ا اریهوش

 فلج شل! ...  کی داد،  ی بهم م  ی که حس فلج شدگ یسرم داشتم. درد یتو یدرد بد کی

تخت گذاشته   یو مردانه شدم و بعد رو یدو دسته قو ریکنده و اس  نیکردم از زم حس
 یچیه گهیشدم و د

 فرو رفتم ... یخبر  ی و به عالم ب دمینفهم

دستم چشم هام رو باز کردم،    یو حس سوزش تو ی س یشدن جسم سرد و خ دنیکش  با
 سرم  یباال یپرستار 

  نیرفت و هم ی م  ی اهی. مدام چشم هام ساوردی و داشت آنژوکت رو از دستم در م بود
 که پلک  موجب شد
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وضع  ن ی ا یمن تو دنیسرم بود با د یکه باال یهم بزارم. پرستار  یرو محکم رو  هام
 هیعیطب زمی گفت : عز

 ،یباعث شد که از هوش بر   ،ی کرده بود دایبود و تپش قلب پ نیفشار خونت پا  چون
 چند لحظه صبر کن 

 گلم.  هی عاد نایا ی بلند بش ی تون یم بعد

 》باشه  《لب به پرستار خوش برخورد روبه روم گفتم.  ریز یا

بود   ی پر تنش یاز جام بلند شدم چه روز  ریربع که حالم بهتر شد با کمک ام کیاز  بعد
 امروز اون از 

 هم از رفتن آرتام. نی و ا میزندگ قیحقا دنیفهم

تمام اون  دنشیآرتام و با د دن یواسم گرفته بود رفتم د  ریکه ام یا وهیاز خوردن آبم بعد
 بد فرو  یحس ها

 . و جاش رو به آرامش داد. ختیر

 . شانمی پر دمی! ... فقط ددانمیدر من نم چشد

 دوستت دارم! ی لی... که خ دمیلحظه فهم  کی فقط

برگشتم. حسان با مهر دست هام رو گرفته بود، زدم به  ی شدن دستم توسط کس ریاس با
 آخر و دستم رو  میس

 ؟ یبه من دست زد ی و گفتم: به چه حق  دمیدستش کش  از

 تند نرو رستا  -

 بهت اجازه داده؟  ی ک ؟یچرا به من دست زد  گمیتشر گفتم: م با
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 کنم! ی ندارم هر کار دلم بخواد م ی کس یبه اجازه  ازیمن ن -

باهات برخورد  یا گهیدستت به من بخوره جور د گهیبار د کیترم اگه مح ی آقا نیبب -
 کنم.  ی م

خانم رادمهر   یبود ی نازک نارنج ی لیشده قبل خ  ادیجسارتت ز نیآفر یهه! عوض شد -
 یاالن که فکر م

 رستا! یشد ی عوض ی تو عوض نشد کنم

  یاالن چجور  نداره من ی گفتم: اوال ا که به تو ربط تیحرفش منفجر شدم و با عصبان با
 یهستم و قبل ا چجور 

قدر    نیا ؟ی که عشقت رو به پول فروخت  ی تو احمق ایشدم  ی . دوم اا من عوضبودم
 چقدر؟   یبرا ؟یمحتاج بود 

 چقدر!؟ ...  ارد؟یلیچهار م  ارد؟یلیسه م ارد؟یلیدو م ارد؟یلیم کی

چه  دمی ... آره عوض شدم تازه فهم ؟ی میعظ یآقا  ی چهار سالمون رو چقدر فروخت عشق
 بودن که  یی آشغاال

 عوض شدم. ی لیکردن آرتام عوضم کرد. محکمم کرد خ ی م  ی زندگ  دورم

 یدیکرده رستا خانوم د انتیآرتام بهت خ  ی پس بهتره بدون ؟یشکنینم  ی گیعه؟ پس م -
 ی باز  یچجور 

 ی لیسادس خ ی لیدادنت خ یباز  ؟یخورد

 کرده؟ مسخرس  انتیببند دهنت رو! آرتام به من خ -

 ه؟ یکنه ک ی و آرتام رو نگاه م نجایا ادیکه هر شب بعد رفتن شما م یاگه نکرده اون زن -
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! من  یگیم  ی برام که چ ستیو مزخرفات تو ندارم مهمم ن ات یچرند یمن وقت برا نیبب -
 قدر به آرتام نیا

تو گوشات   نویدم، ا ی تو و امثال تو نم یبه صدتاهمسرم رو   یتار مو  کیدارم، که  اعتماد
 فرو کن. 

اصرار کرد که با ما  ی رفتم هرچ  ریبه سمت ام شیپر از تشو  یو با مغز   ی عصب یقدم ها با
 من هربار  ایب

 برم خونه! ادهیشد که پ ی که زدم ناچار راض یآوردم و از آخرم با داد لیدل ک

 کمی دیرو بلند کنه و ببره تا شا می زندگ یباد غم ها نیهوا بخورم، بلکه ا کمیخواستم  ی م
 یبه زندگ یشاد

 بشه! . قیاز تنشم تزر پر

داد و جسمم رو  ی داشتم و اتفاقات امروز رو که هر کدوم روحم رو آزار م ی قدم بر م ادهیپ
 کرد  ی م  ی زخم

 ... ختمیاز درون فرو ر مرور برام سخت بود و چقدر من نی کردم و چقدر ا ی مرور م  رو

 )سنده ی_کل (شخص سوم ، نوی#دانا

 .شودی م دهیکش  نیزم یبر رو  ی است؛ به سخت نیسنگ شیپاها

 . ستندیراه ن یادامه  یسماجت او برا ن یبه ا ی زنند و راض یساز مخالف م ای گو

طلوع  دنی انتظار د اینشسته که گو نیآن چنان بر زم ی ک یتار اهیس ی  هیاست و سا شب
 خام  ی الیخ دیخورش

 . است
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 دارد.  ی وزد و آن ها را به حرکت وا م  ی شب رنگش م یتار ها  یال به ال باد

رقصند و خش خش برگ   ی حاکم بر فضا م یبا یز یبا ملود یی درختان گو یها شاخه
 یچون صدا  شانیها

 . کندیم یی در هوا دلربا خلخال

ما لحظه به لحظه بدتر   ی  قصه یخود خوب است؛ اما حال رستا   یبه خود زیچ همه
 هر  یی گو  شود؛یم

رو با جون و دل  ینابود  نیشود. و ا ی م  کی نزد یبه مرز نابود شتریو ب شتریب لحظه
 !دارست یخر

 اش راه گرفته! قهیسرد از کنار شق  عرق

و خودش را به در و   دهیشده که به اسارت کش  دهیلرزان و ترس ی همچون گنجشک  قلبش
 کوبد.  ی م  وارید

هستند که آن گونه دم باز دم را همانند کوه   دنیدر حال ترک شیاستخوان ها کندیم حس
 کندن بر او سخت 

 است.  کرده

 رود! ی داند کجا م  ی نم

 ندارد. یندارد؛ مقصد  یی انتها چیراه ه نی ا یی گو

 است.  جی گ جهیگ

 نام نشان را دارد. ی ب ی برهوت ان یگم شدن م حس

 !یگونه منطق چیدهد؛ بدون ه ی راه را م یمغزش دستور ادامه  فقط
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 کند از عالم و آدم متنفر است! ی م حس

نکرد، و   یبرادر  شیکه با تمام ادعا ها یاز بخت شومش؛ از برادر  ا، یهمه کس، از دن از
 با او ساز  شتریب

 زد! ی دشمن

 کند.  ی م  ی را زخم شی گلو  واری برنده در و د ی غ یخانه کرده و چون ت  شیدر گلو بغض

ترک  یکند و تا لب ها ی م سیرا خ شی گونه ها ر ی مانندش کو دیمروار یاشک ها قطرات 
 خورده اش امتداد 

 . ابدی ی م

 گذاردیبا تمام قوا دست بر دهانش گذاشته و نم  ی کس  یی مقطع شده؛ گو  شیها نفس
 نفس بکشد!

 و هستند. ر ادهیدو نفر از مردم در پ  ی کیگذرند و  ی م ابانیها از خ نیماش

 آمدن ندارد. رونیخود فرو رفته و قصد ب یی تنها یدر پوسته  ای گو

 باشد. ی از هر گونه انسان  یبرود که آر  یی دارد به جا دوست

 از دوازده شب گذشته و او هنوز هم با خودش و با همه لج کرده است.  ساعت

 افتد. ی م  نیزم یحالش محکم بر رو ی خورد و بدن سست و ب  ی م یسکندر  یلحظه ا در

 کند. ی شود و تنش را مهمان رعشه م  ی بر سرش نازل م یهمچون صاعقه ا درد

 . رندیگیرا در آغوش م گریهم د ی شود و مژگانش لحظات  ی بسته م شیها چشم

به راهش ادامه  ادیشود و دوباره با همان درد ز ی قصه مانند تمام اتفاقات بلند م  دخترک
 دهد.  ی م
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از غم که هر بار دستش را به زانوانش گرفته و با همت خود   یبا کوله بار  ی ن ور دخترکآ از
 بلند شده در 

 ماست.  ی قصه

ما زنگ   یکه با قلبش در جنگ است که چگونه به پسر قصه  یگر ی ور دختر د نیاز ا و
 بزند تا بلکه

 آرام بخش به روح و جان او آرامش را ببخشد؟ ی مانند مسکن صداش

 یکند و داور باز  ی م  رییاش تغ جهیکه هر بار نت یباز  نیقصه چه خواهد شد؟ در ا نیا ته
 توانند   ی ما نم

 بازنده؟  ی برنده است و چه کس  ی کند چه خواهد رخ داد؟ چه کس  ی نیب شیرا پ یباز 

 خوهد آمد؟  شیو چه پ ستیبار قرعه مشکلت به نام ک نیا

 #مهسا 

رو مرور   می که باهم گرفته بود  یی عکس ها ماه کی  نیاتاقم و مثل کل ا یبودم تو  نشسته
 یکردم، دلتنگ ی م

دلبرانش  یلبخندا ایصداش  ایگفتم فراموشش کردم   ی وجودم رخنه کرده بود هم م یتو
 افتاد و  ی م  ادمی

 .ادیب ادمیدوباره  ی شد که همچ ی م باعث

  شیجا با تنها نی اون جا خوشحاله و من ا ریدونستم ام ی ازش. م یی بود جدا سخت
 کردم .  ی وداع م 
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که فوق العاده  ی ! شخصلیصفحه دوختم بازم دن ینگاهمو به باال میزنگ گوش یصدا با
 ازش متنفرم و فقط 

تماسش رو رد  شهیرفتم. مثل هم رونیباهاش ب یچند بار  کی نیکاتر  ی خوشحال  یبرا
 تار  کی کردم. من 

 دم!  ی نم لیثل دنرو به صد تا م ری ام یمو

و  نهیش یوجود آدم م ی! مثل خوره توهیعجب حس بد ی بودم که دلتنگ  دهیمن تازه فهم و
 بت یذره ذره تخر

 بیتخر یآماده  دیروزها قلبم ترک خورد و هر لحظه با نیا یکنه. و من چقدر تو ی م
 باشم! دلم  میدرون

و کلکل  ریلحظه به لحظه با ام یها ی عاشق  م،یکه با رستا داشت  یی ها طنتیش یبرا
 فت یش نیی هامون سر تع

رستا هم زنگ نزده  ی ماه بود که حت  کیازشون نداشتم،  یخبر  چیتنگ شده بود. ه ی لیخ
 یبود بهم، فکر نم 

 قدر زود بخوام فراموش بشم! نیا کردم

  یکس خونه نبود و من تو چیه شهیمثل هم دمیکش  ی در رو باز کردم و سرک یال آروم
 یپرسه م  می تنها

  میاش با زندگ ی که تلخ یدرست کردم قهوه ا یفور  یآشپزخونه و قهوه  ی. رفتم توزدم
 متناسبه و کامم رو 

 کنه. ی که هست تلخ تر م  نیا از

 به طرف پشت خط ندادم. ی تی بار دوم بلند شد و من بازهم اهم یبرا  لمیزنگ موبا یصدا
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 ! شیلیکه من هم مجنونش بودم و هم ل یدلتنگ عشق سوخته ا دلتنگم،

 روزانه ام. یو بغضا دیترد ریاس رم،یاس

 ... شیو روزم پر از نفسها ستیدلتنگ یپر از هوا شبم

 کارکنم؟ یو جبر بسپارم ؟ چ  ی فراموش بیرو انکار کنم؟ عشقم رو به اعدام صل بغضم

 دل سوخته. ی ، عاشق  عاشقم

غربت چشمهاش و قلبم   یمنه. دلم برا  یاز هوا  ی که خال یار ی...  اری  یپر از هوا ی عاشق
 آغوش گرم  یبرا

 تنگه! ی لیپر از مهر مجنونم خ و

روح از  ی روزها همونقدر تلخ و ب ی قهوهم سرد شد و من هم مثل تمام شهیهم مثل
 خوردنش منصرف شدم.

ام حکم رو باخت! و من همون  ی ورق زندگ  یعالم رو یمن برگشت و غم ها ی زندگ  ورق
 طور مات و 

 !دمیام سوق م ی نگاهم رو به باخت زندگ  ریمتح

نگاه کنم در رو  نکهیاا مهرا بود بدون ا نیقیزنگ در بلند شد به ساعت نگاه کردم  یصدا
 یباز کردم و به جا

رو   پیت  شی مواجه شدم. کت بلند چرم مشک لیدن  یمردونه  کلیمهرا با ه زیر ی ُجسته
 کرد و  ی ل م کام

  نیترسناک تر بود و هم شهیداد، چشمهاش از هم ی مرد شب رو بهش نسبت م  لقب
 ترس موجب شد که
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 بشه! جادیدر بدنم ا  یرعشه ا یا لحظه

 دارش گذشتم.  ی تفاوت از کنار پوزخند معن ی و بازم ب دمیپوزخند صدا دارش رو شن یصدا

تو » با  ایآشپزخونه که « ب یلبش کرد و وارد شد، خواستم برم تو  ی چاشن یشخندین بازم
 لرزون گفتم  یدستا

ضامن اسلحه سکوت اون جا رو شکست و باعث شد که با وحشت به عقب  یصدا
 یبرگردم، تا اومدم کار 

 بدم ...  انجام

حبس شد. با   نمیس ی. از درد نفسم تودمیکوب  واریسمتم حمله ور شد و محکم به د به
 ج به پهلوش زدم کهآرن

به سمت   فتهیسست شد و باعث شد انگشتهاش شل بشن و اسلحه از دستش ب ی کم
 اسلحه هجوم بردم که 

. کمرم از شدت واریپرتم کرد کنار د یشد، و بعدش مثل گربه ا جادیسرم ا  یتو یبد درد
 طعمبرر خوردم 

 تیاهم ی کردم ب ی دهنم احساس م یشور خون رو تو د،طعمیکش ریت  واری اون د ب
 پاشدم رفتم سمتش هجوم 

رو برداشتم و به  ی ستالیطرفم. نه انگار واقعا قصد جون م رو کرده بود گلدون کر آورد
 سمتش پرتاب کردم

شکستنش همچون   یشد و صدا لیتبد کهیبرخورد کرد و به هزار ت  نشیبا س گلدون
 .دیچ یدر فضا پ ی ناقوس
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. بعدش چوند یراستم رو به سمت صورتش نشونه گرفتم که پام رو تو هوا گرفت و پ یپا
 به گوشه  انهیوحش 

گرم و لزج خون حالم رو بدتر   یشد. قطره ها  جادیکف دستم ا یپرتم کرد. سوزش بد یا
 ی کرد. و صدا ی م

  ی شد. آروم ناله م ی کف اتاق مثل صومعه در سرم تکرار م کیقطرات با سرام برخورد
 ی م پوزخندکرد

تو ساختمون بود    ی بکنم و نه کس یتونستم کار  ی و آروم آروم سمتم قدم برداشت نه م زد
 که ازش طلب

و مجبور شدم دوباره همون جا  دیکش  ریکنم. اومدم از سر جام بلند شم که کمرم ت  کمک
 . هر قدم کهنمیبنش 

ارو با چشما  صحنه ه  نیشد من تموم ا ی م  جادی ا یتنم رعشه ا یاومد، تو ی سمت م  به
 و دمیخودم د ی

هست که نجاتم بده و   یر یشد اما االن! نه ام ی م میزندگ یقصه  ی بود که ناج ریام هربار
 نه مکان همون 

 ! هیقبل مکان

صورتش بزنم.  یراستم تو یبود که با پا  نیکه تونستم بکنم ا یتر شد و تنها کار  کی نزد
 د یصورتش چرخ

به  ی محکم  یها ی لیشد و س  ی خون وحش  دنیشد با د ریلبش خون سراز یاز گوشه  و
 جون  زدیصورتم م

 دفاع کردن از خودم رو هم نداشتم. یتنم نمونده بود و نا یتو
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تکون داد و  یرو جواب داد کلفه سر  شیُبراق نگاهم کرد و گوش شیزنگ گوش یصدا با
 با تمسخر نگاهم 

منتظرم   ارمیم رت یروز گ کی حتما  ی لت کنم ول از باال دستور اومده و فیو گفت: ح کرد
 باش خانوم

 کوچولو 

 : برو ... آخ ... برو گمشو دمیدرد نال با

 .رمیجون تورو گرفتم من م ی وقت  ی ول رمیم -

 . دیرفت و در رو محکم به هم کوب رونیزد و از در ب یپوزخند

زنگ در بلند شد   یبلند شدم و لنگان لنگان به سمت اتاقم رفتم صدا ی سر جام به سخت از
 به در نگاه  دهیترس

از سر  ی مهرا اومد پوف   یصدا قهیشد بعد از چند دق ی زده م  وستهی. زنگ در پکردم
 و با دمیکش  ی آسودگ

خون بود که حس  ی شد و بعد گرم  جادیکف پام ا یبه سمت در رفتم سوزش بد درد
 در رو ی کردم به سخت

رو   ی قیپام فرو شده بود و خراش عم یتو یا شهیش ی کهیکردم و همون جا نشستم ت  باز
 جاد یدر کف پام ا

 بود. کرده

  ی کرد دلم نم ی و تعجب خونه و من رو نگاه م   رت یبود و با ح ستادهی هاج و واج ا مهرا
 خواست بدونه که 



 عاشق   کیمعرفت 

433 
 

 بلها رو به سر من آورده! نی بوده که ا لیدن نیافتاده و ا  ی اتفاق  چه

 جنگ شده؟  دونیم هیچه خبره؟ چرا شب نجایمهسا ا -

 !ختمیبهمش ر کمیبودم  ی ! عصبی چیه -

 ؟ ی کن ی کار رو م  نی چرا با خودت ا زمیاخه خواهر من، عز  -

افتاده  ی چشمت کبوده؟ چه اتفاق ری چرا ز شده؟ی صورتم نگاه کرد و گفت: صورتت چ به
 مهسا؟ 

 بزرگش نکن اه! ی مهرا الک  نی خوردم زم ی چیه -

 یطور   نیخوردن آدم ا نی با زم اه؟یچشمت س ریگونه هات کبوده و ز نیزم یخورد -
 ؟  شهیم

و  یایکه ب  یی به جا یکرد وونمی چرا، اوففف د شده،یچ ی راه انداخت  ی سوال  ستیاه چرا ب -
 نیاز ب ی کمکم کن 

 کنه! ی م  چمیبلند بشم نشسته داره سوال پ شهیهمه ش نیا

ها برخورد کنم بلندم کنه. بلندم کرد و   شهیبه ش نکهیکرد بدون ا ی سمتم اومد و سع  به
 منو به سمت اتاقم برد 

رو از پا و دستم در آورد با برخورد قطرات  شهیش یها کهیتخت خوابوندم. ت  یرو و
 به پام لبمو به نی بتاد

  ی عوض کی  یبرا ؟ی کنیم نکارارویا ی ک  یرحم نگاهم کرد و گفت: براگرفتم مهرا با ت  دندون
 که معلوم 

 کنه؟  ی م یداره چه کثافت کار  ایاالن اونور دن  ستین
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  ی هرچ شهی نم لیگفتم: دهنتو ببند مهرا. دل ادیخون رو به صورتم حس کردم با فر هجوم
 به ادیتو مغزت م

 !یار یب دهنت

که   ریبم ی کس یگفتن برا میهه! چه خوب مغزتو شست و شو داده. بابا خواهر من از قد -
 ... 

 حرفشو ادامه بده و با داد گفتم: خفه شو نذاشتم

 .نجایآخه پدر من چرا نه؟ بخدا خسته شدم از ا -

 بابا گوش کن. یا ستین رانیا یکه بر  نیا تیاالن موقع  گمیمهسا! م  ی فهم ی چرا نم -

 ینه حق ندار  گهیکنم باز م  ی از صبح دارم، با بابا صحبت م  دمیکش  ی سر کلفگ  از ی پوفف
 !رانیا یبر 

 ؟ یذار  ی نم  ی چی من بدونم برا اریب ل یدل کیخب بابا  -

 رو ندارم مهسا بفهم. رانیا امیکه با تو ب نیمن وقت ا -

 تونم تنها برم. ی م  ام،یبابا من از عهده خودم بر م -

 نه بحث نکن.  ی عنینه،  گمیم -

جا  نیمن خسته شدم از ا گه،یبگو د یز یچ کی  هیکردم به مامان و گفتم: مامان مهد رو
 خوام برم سرکار ی م

 بابا. یا

 محل نداد و گفت: به خودت مربوطه!  مامان
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 ی م  ی بررس  یراستار یو یرو واسه  ی داشت کتاب  تیبابا رو نگاه کردم که با جد درمونده
 کرد. 

 !نجایشه ا ی بابا توروخدا بزار برم من روز به روز حالم داره بد تر م  -

  نیکردم؟ حاال هم عذاباشو خودت بکش. ا ی مگه من بهت نگفتم خوب فکر کن گفت  -
 قدرم حواس منو پرت

 مردم بشم.  ونی مد نکن

 !ستم یشماها؟! بچه که ن نیفهم ی خدا چرا نم یا -

 !ی و الدنگ سر خودت آورد تی مسئول ی ب  کیطر بل رو به خا نیکه ا  یچرا مهسا بچها -

دلم   ی خواستم بگم بهشون ول  ی . چند بار مارمیرو به زبون ب ی تونستم همچ  ی م کاش
 خواست اونارو  ی نم

 گفتم هر چه بادا باد! ی هربار به خودم م نیهم یشغل خطرناکم کنم برا ریدرگ

 کردم! . یکار  کیبودم حاال  ی خدا عصب یا -

 !ینکرد میعصب شتری زد: مهسا تمومش کن تا ب داد

 برم . دیمن حتما با -

 !شهی م ی چ نمیتکون داد و گفت: بب ی کلفگ یاز رو یسر 

 نه! ایآره  ای م،یندار شهیم ی چ نمیبابا بب  -

 داره اگه تونست همراهش برو! یکار  کی رانیکنم اون ا ی صحبت م انیبا آر -

 ی برگشت  گهی که د رانیبا قاتل خودم برم ا دی. بادیدور سرم چرخ ایدن لیدن لیآوردن فام با
 وجود نداشته 
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 تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم. یاجبار سر  ی! از روباشه

تونسته امشب   ی پارت  ی با کل لیساعت گذشت و بابا خبر داد آماده باشم که امشب دن سه
 و رهیبگ  طیبرام بل

دم و به رستا زنگ زدم که در کمال تعجب رها رو جمع کر لمیهمراه خودش ببره وسا منو
 جواب داد بهش 

و با خوشحال شدنش مواجه شدم و باز هم بدون خوردن شام  رمیدادم که م خبر
 بود  ازدهیگذروندم، ساعت 

 کرد. ی احوال پرس  ی بابا اومد و با گرم  دی جد کیشر لیدن که

ذات  یرو  دیکش  ی م  ی کرد و نقاب ی م ی. چه خوب نقش باز  شی! گرگ در لباس مهه
 !نش یگرگ

نشست و بعد با گفتن  نیبا کاتر قهیچند دق کی . دمیشن ی سلم کردم که گرم جواب سرد
 منتظرتم رفت با مامان

بود که سالم برسم و الاقل  ن یکردم و تنها دعام در اون لحظه ا ی بابا و مهرا خداحافظ و
 دن یبتونم بعد از د

 !رمیبم ریام

جا  ی پوش کیو کنار من هم خانم مسن ش لیمن و دن نیب نیو کاتر  م ینشست مایهواپ تو
 گرفت. باز هم همون

  نیو ا ر،یام  شیپ دیخاطرات گذشته! دلم پر کش   یادآور یتهوع موقع پرواز و  یها حالت
 اشکام بود که در

 حلقه زد. چشمهام
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 ی نگاه مین ی زدم و حت  ی حرف م  نیفقط با کاتر  م ی بود مای هواپ یکه تو ی مدت زمان  یتو
 نکردم. لیبه دن

در آوردم و صورتم رو  فمیک یاز تو  یا نهیآ میفرودگاه هست کیکه اعلم کردن نزد ی هنگام
 نگاه کردم، 

ازش  یهنوز هم اثر  ی ببرم ول نیچشمم رو با کرم پودر از ب ریز یکرده بودم کبود ی سع
 شد و  ی م  دهید

 دنیزد و من چقدر محتاج د ی موج م  ی چشمهام دلتنگ یپوشونده نشده بود. تو کامل
 رنگ ی عسل یچشمها

 بودم! ارمی

لبم جا خوش کرد و تمام وجودم سرشار از  یرو ینشست لبخند نیزم یرو مایهواپ ی وقت
 شد بخاطر یشاد

 ! نمیب  ی رو م  ریام گهید یتا چند لحظه   نکهیا

چمدون هامون   لیبعد از تحو  میرفت نی پا مایهواپ یرو گرفتم و از پله ها نی کاتر دست
 یبا چشم دنبالش م

 و رها رو! ریو نه ام دمیشدم چون نه رستا رو د ی م دی داشتم نا ام گشتم،

  ی کرد. دست گل دایمعرفتم رو پ ی ب اریکردم که باالخره نگاهم  ی به اطراف نگاه م  وسیمأ
 دستش بود و 

رستا و رها اشاره  لبش نشست و به یلبخند رو دنم یگشت. با د  ی م ی دنبال کس  داشت
 یسمتم ب  انیکرد که ب
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و خودمو پرتاب  اوردمیرستا طاقت ن دنیبه سمتشون رفتم، با د نیبا کاتر لیبه دن توجه
 کردم در آغوشش 

 کردم ی هم احوال پرس ریو با ام ی اندازه دلتنگشون بودم با رها روبوس ی ب

 زانو زد  نیکاتر  یپا یجلو ی چشمهاش برق زد و با مهربون  ن ی کاتر دنیبا د ریام

 سلم خانم خوشگل. -

 سلم  -

 خوشگل من؟  هیاسمت چ -

 ها حرف نزنم! بهی مامانم گفته با غر -

 !گه ید میبر ایگفت: مامان مهسا ب  نیکرد تا خواست حرف بزنه کاتر  یخنده ا ریام

 من! یخدا یکرد، وا ی هم مگرد شده داشت نگا  ینگاه کردم با چشما ری به ام دهیترس

 منتظرته مامان.   لیبابا دن میبر ایب -

 ؟ یناباور لب زد: ازدواج کرد ریام

زد   ی تو ذوق م یشدش بدجور  دیسف یها و موها  شیبه چهرهش انداختم ر ی نگاه
 خانواده اصل نیانگار ا

  ی رو به رخ م یکرد و اتفاق ناگوار  ی م  یی تنشون خود نما اهیقبل نبودن رنگ س مثل
 !.د یکش 

گفت: بله مامان من شده و من هم دخترش شدم و بابام هم  نی بزنم کاتر ی اومدم حرف تا
 یدوسش داره. مامان 

 گه ید میبر
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 رفتم؟  ادت یقدر زود از  نیا -

 دم. ی م  حی توض ستایوا ریام -

فکر  یکه دختر داره ازدواج کرد ی کیبا  ی رفت نمیب  ی خودم دارم م ستیالزم ن ی حی توض
 یح یکنم توض ی نم

 باشه!  ازین

 !ری: امدمینال

 انتیخ کی خانوم محترم همسرتون منتظرتون هستن، فکر کنم خطاب اسم من به کوچ -
 باشه خانم رادان.

 نی... بش  خوشبخت

 من! ی بود بختک زندگ  لیشونم سرمو برگردوندم دن یرو  ی نشستن دست  با

 م؟ ی دست داد و گفت: خب مهسا خانومم بر ریام با

 و چشمهام رو بستم و من هم بغض کردم! دمیرو د ریام ی چشمها یتو اشک

گفت:  ی اشک یو چشمامو باز کردم با چشما دمیافتادن دست گل از دستش رو شن یصدا
 !نیخوشبخت بش 

د  رو پس زدم و با نفرت نگاهش کردم لبخن لیسست برگشت و رفت دست دن یقدمها با
 زد رفتم  ی مزخرف 

 دنبالش 

 !ریآقا ام ستین ی کن  ی که تو فکر م یبدم اصل اون جور  حیتوض دی با ستایوا ریاقا ام -
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و من فقط   ره یداره م دمیکه تمام ام دمیخودم د یشد و من با چشما  ی لحظه دورتر م  هر
 دنبالش میبا نگاه اشک

شد نگاهم رو به دسته گل پر پر  ی راه معشوقم م  یاشکام بود که بدرقه  نیکردم و ا ی م
 ن یزم یشده رو

که هر   یی حاال شده گذرگاه مسافرا  ی دسته گل قرار بود دست من باشه ول نی دادم ا سوق
 یکدوم دنبال کس

 !هستن

 اومد که گفت...  ر یام یاومد سمتم محکم بغلش کردم و هق زدم صدا رستا

تورو دعوت نکرده  شیعروس یکه حت  ی قینم رفک یاومد که گفت: رستا فکر نم  ریام یصدا
 و  یدلسوز 

 واسش الزم باشه!. ترحم

قدر سنگ   ن یا ی شناختم؟ ک  ی که من م  یر یبود ام  نیبهش نگاه کردم ا ی اشک  یی چشما  با
 دل شده بود؟ چرا 

نبودم؟ االن هم همون مهسا ام  ریام یزد؟ مگه من مهسا ی با من حرف م  یطور  نیا
 نه شدم ایواسش 

  تپهینفر م کی یعاشق که تنها عضو بدنش قلبشه که با تمام وجود برا بهیغر کی  به؟یغر
 فرشته انسان  کی

 نقص! ی ب نما

گونه هام فرود اومد و   یبدم » اشکام رو حیبزار توض ی کن  ی « اشتباه م نی کوچکتر ی ول
 بود که نیتنها حرفم ا
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پا له کرد  ر یرو که قبل ترک خورده بود رو ز ی تمام قلب ی ه حرفم نکرد و با سنگ دلب یی اعتنا
 و رفت.

 شد! ی نم یطور  نیبا ترحم بهم نگاه کرد و گفت: کاش ا رستا

مظلوم نما نگاه کردم اما  ی بچه  کی ی آب یشد به چشمها دهیرنگم کش  ی طوس ی بارون
 بار نه با مهر و  نیا

 بلکه با نفرت! محبت

 ؟ یرو مظلوم کرد و گفت: باهام قهر  چشماش

 اا ازش بدم اومده بود! دیبهش ندادم شد ی پاسخ

 مامان مهسا چرا ج ...  -

 !ن یکاتر  ستمیمن مامان تو ن -

 قولت؟ از من بدت اومده؟  ر یز یزد  ؟ی شیکه مامانم م ی کردو گفت: مگه تو نگفت  بغض

 باشه متنفرم! که به تو و بابات مربوط ی من از هرچ  -

 .دنیشدن و بار ی طوفان شیآب یچشما

 تنهام! ی لیمن خ  ی دون یتولوخدا باهام قهر نکن تو که م -

از غم قدم  یدستم گرفتم و با کوله بار  یَچمدونم رو تو یبهش ندادم و دسته  ی ت یاهم
 ن یبرداشتم که کاتر 

صدا   ی و ب  دیبچ! بعد از گفتن حرفش لی فت یمن ب  ادیعروسکتم ببر که  یبر  یخوای: مگفت
 بغضش شکست. 
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جمله واسم آشنا بود! چهارده    نیگلوم جا خوش کرد، چقدر ا یتو یحرفش بغض بد با
 جمله نیا شیسال پ

و حاال بعد  دم،یکه حاال شده واسم خواهر شن یجنگل یدختر با چشمها کیاز زبون  رو
 چهارده سال دارم 

 شنوم! ی م  دوباره

 کرد!  هیدلم خون گر ی نشد ول سیخ یادیکه با تو وداع کردم اشکهام از غرور، ز ی وقت

  یبه حال دختر کوچولو کمیخواست  ی دور شدم انگار قلبم هم سنگ شده بود و نم  شتریب
 یقصه  ی چشم آب 

 بسوزه.  میزندگ

اون چند جمله رو هزار  دیمن شا ی ذهنم بود، چند جمله گفت ول  یمدام تو  ریام یحرفا
 ی نی. سنگدمیشنبار 

باز هم از  ی کردم ول  ی و ... افراد دور و برم رو حس م ،غمی پر از تعجب، دلسوز  یها نگاه
 یهمه ب  نیا

 شکسته بود.  ی لی ندادم . دلم خ ی ت یو اهم ختمی اشک ر ریام ی تفاوت

گفت چون من عشقش نبودم!  ی زارم آره راست م ی عشقمو تنها نم  چوقت یگفت: ه بهم
 ... 

اومد! بازش کردم چند بار به   میبه گوش ی امیشدم و آدرس خونه رو دادم، پ ی تاکس  سوار
 فرستنده نگاه کردم 

 سرم آوار شد! یرو ایبود! با خوندن متن دن ریام
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 داشته باشن! ... یشتر یآرامش ب هیبه فکر ُمردنت باش، تا بق -

شد و من خبر  ی زد، چقدر زود به مرگ من راض ی نگ م هر لحظه تو مغزم ز ریام ی جمله
 نداشتم! آره!

 من بود.   ی زندگ یقصه  تی واقع نیا

 ستیبدون اون بلد ن ریام یمهسا ره،یمیبعد رفتنش م ریام یخودم زمزمه کردم، مهسا با
 کنه، اصل  ی زندگ 

 گهیبعد از اون د ریام ی! « مهسا » مهساستین

 ر ی#ام

مهسا ازدواج کرده مثل  نکهیا دنیفهم یکردم و هر لحظه صحنه   ی م  ی رانندگ ی عصب
 ذهنم رد  یتو ی لمیف

به استقبالش اومدم و با نا  یدیکرد. با چه ام ی و ذهن آشفتم رو آشفته تر م   شدیم
 برگشتم! ی أس یو  یدیام

 یاونور رفته برا ی کنم بعد اون عوض ی م  ینبودنش عزادار  یماهه دارم برا  کیاحمق  من
 س خودش مجل

 گرفته! ی عروس 

 رو برداشتم:  ی گوش  تیاعصابم رو خورد تر کرده بود با عصبان میگوش یدر پ ی پ یها زنگ

 رستا؟! هیچ -

 ؟ ییکجا -

 قبرستون!  -
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 ؟ ییکجا گمیم اریدر ن یمسخره باز  ریام-

 خونه لباسامو عوض کنم عصر کارم. رمیدارم م-

 از رفتارش! مینباش هممون شکها ی توروخدا عصب  ریام -

 رو از دسترس خارج کردم. میقطع کردم و گوش ی حرف چیه بدون

 یکنه و به همه  ی ما انتخاب م  یزمونه  یرو واسه  اهیهمش مداد س مونیزندگ نقاش
 مداد  یرنگ ها

 کنن! ی مارو رنگ  ی استراحت داده تا مبادا بخوان زندگ یاجازه  شیرنگ

رفت و هر لحظه   ی ذهنم ر ژه م یدم تومهسا فرستاده بو یکه واسه  یامکیمتن پ همش
 که کردم  یاز کار 

دونم اون االن کنار شوهرشه و خنده هاشون تا عرش  ی شدم! گرچه م ی تر م   مونیپش 
 رسه و  ی آسمون م 

  ی حت  ایناراحت  امکمیکنه چه برسه که بخواد با پ ی لحظه هم به من فکر نم کی  ی حت
 دلخور بشه!

شه! اون   ی بمونه دوست داشتن،به جون  آدم سنجاق م ادت یگفتم  یبه رستا م شهیهم
 كه تو  ی كس ی  رو برا

حس   کی ریحاال خودم درگ ی نداره!. ول  شتریجون كه ب کینكن، آدم  فیح فهمه،ینم رو
 تر از دوست  یقو

 خورم! ی و هر لحظه با رفتار معشوقم شکست م  داشتنم
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به   ع یرخوندم و در باز شد سرقفل چ یرو تو دیرو پارک کردم و به باال رفتم، کل نمیماش
 سمت اتاقم رفتم و 

رو تن کردم و بعد برداشتن پرونده ها خونه رو ترک کردم. با سرعت   مینظام یلباسها
 تا  روندمیم یادیز

ده   فتیگرفتن ش لیهنوز تا تحو دمیبه دو بود که رس قهیموقع برسم ساعت ده دق به
 یمونده بود پوفف قهیدق

 ی رد م  ی اداره بد اخلق بودم از بغل هرک  یقدر که من تو نیو وارد اداره شدم، ا دمیکش 
 شدم با ترس بلند 

 داد! ی شد و سلم م  ی م

  ع یرو صدا زدم که سر یمراد تیبه سمت اتاق رفتم با عصبان فتمیگرفتن ش لیاز تحو بعد
 وارد اتاق شد و

 داد  ی نظام  احترام

 ن؟ ی مهر پرور رو آورد -

  یرو ،االن تو شونی ا میآورد یی بازجو یبرا یبله جناب سرگرد صبح از زندان مرکز  -
 بازداشتگاه هستن. 

 تکون دادم و با گفتن  ی» سر  یبر  ی تون یصحبتمون خاتمه دادم. « م به

سرهنگ  یی اتاق بازجو ارنیرو ب هیرو برداشتم و به سرباز بازداشتگاه گفتم که سا  پرونده
 اون جا بود و 

سرد کردم که   ی لیخ ی زد سلم ی قسمت مواد مخدر حرف م  یاز سرگرد ها ی کیبا  داشت
 ی سرهنگ پوزخند
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 رادمهر! یو گفت: قبل گرم تر بود زد

 !دی من رو معلق نکرده بود لیدل ی قبل شما هم ب -

 رخ داده تموم شده حواست به طرز رفتارت باشه! ی اشتباه -

 روشن بشه.  دی مونده که با ییزا یچ کی هنوز  ی بله حکم معلق بودن من تموم شد ول -

بزنه که بدون توجه به سرهنگ وارد اتاق شدم و با   ی هاش رو از هم باز کرد تا حرف  لب
 تمام  یخونسرد

 نشستم. هیسا مقابل

 خب شروع کن. -

 ندارم که بگم!  یز یمن چ -

 !ی ن یبیکه بد م ادیسگم باال ب ینذار رو م،ستیقدر خونسرد ن نیا  شهیمن هم نیبب -

 یخوا  ی تا کجا م  نیترم کرد و گفتم: بب ی زد که به مراتب عصب یصدا دار  پوزخند
 خب بدبخت  ؟ی بتازون 

تو حداقل   چارهیکمک خودت بکن. ب ی کن ی تو اثبات شد ست الاقل کمک ما نم  جرم
 که واست بدن. ی حکم

 ادیاگه ن  دن،یحکم رو م  نیسال زندانه! تازه اونم اگه آرتام بههوش اومد ا ستیب ده،
 کنهیم  رییکامل تغ هیقض

 ؟ ی فهم  ی م  ی که اعدام بش  نهیمجازاتت ا  نیکمتر و

 ی مواقع وحشتناک م نیدونستم چقدر در ا ی کرد م ی ترس و وحشت داشت نگاهم م  با
 شدم! 
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 کون داد تند تند سر ت  ؟یفهم ی م  ی نعره گفتم: د  لعنت  با

چون علوه بر جلسه   ی بهتره حرف بزن  ی شیم یی بازجو یجلسه سومه که دار  نیخوبه، ا -
 سوم بار ی

 !ی از خودت دفاع کن  ی تون  ی که م  هیآخر

کاوه بود که   یحرفهاش همون حرف ها یترس و لکنت شروع کرد به حرف زدن همه  با
 دادگاه  یتو

 حرفش! کیاز  ریغ زد

 ؟ ی گینداره؟ دروغ که نم یر یتقص چیکامران ه ی عنی -

و با  دیکش  ی قیآدم هم نُکشته کاوه ... نفس عم کی  ی حاضرم قسم بخورم که اون حت -
 بغض ادامه داد: 

 کرد! ی خودش م یمارو مجبور به کارا شهی کاوه هم -

 که اون عشقته؟ ی شمارو؟ تو مگه نگفت -

 داده کار از کار گذشته بود! میباز دمیفهم ی وقت  ی آره مارو، چرا عشقم بود، ول  -

ها  تی باند دال یکه از خشاب اسلحه ها یدر جواب حرفش دادم و بعدش گلوله ا رو
 » نطور یبرداشته « که ا

 ی لیخ  گهید یبا اسلحه ها شهیساخته م ی از چ نایگذاشتم و گفتم: ا زیم یرو رو بودم
 متفاوته!؟ 

 تکون داد و گفت: از سرب! یسر 

 که! کشهیسرب؟! م -
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هستن که فشنگ و پوکه  ی ،طوسی خاکستر  یبا دسته ها یی مخصوصا اسلحه ها نهایا -
 اونا از سرب  یها

 یو مرگ رو طور  ُکشهیو به محض ورود به بدن انسان، اون رو در جا م شهی م ساخته
 که  دهیجلوه م

هم با سرب درست شده  یها  غیفشنگ ها، ت  نیمواد بوده! علوه بر ا ادیاز مصرف ز انگار
 که مخصوص 

 ماشه هاست.  نی بانده و واُکنششون مثل هم نیا

 نگاهش کردم که گفت:  متعجب

 ی هوش ی ب یها یشوکر، و اسپر  غ،یکردم اسلحه، ت  ی م  تیکه من درش فعال یباند
 مخصوص خودشون رو

 نیاز ا یاثر  چیذاشتن و ه ی انسان م  یرو ی مختلف یکه هر کدوم واکنش ها داشتن
 ی باند در صحنه ها

باند رو  نیاز افراد ا ی برخ دیتونست ریکه د له یدل نیبه هم شهینم دایجرم پ ارتکاب
 !ن یکن ریدستگ

 عجب!  -

 سرب اثر نذاشته ! نیخواهر تو ا یجالبه چون رو ی لیخ -

که به قلب رستا برخورد کرد اسلحه من بود که   یپوکه و فشنگ اسلحه ا نکهیبخاطر ا -
 کاوه از دستم 

 !گرفت 
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 ی نهیکه خواهرت زندگست! برو خداتو شکر کن وگرنه االن خواهرت س نهیهم یپس برا -
 قبرستون 

 بود! دهیخواب

  دیواسش افتاده بود، نه تو و نه عشق سابقت االن زنده نبود ی اگه االن خواهر من اتفاق  -
 ور  نی و تو از ا

 و اون منتظر قصاص باشه! هه!  ی بش  یی بازجو

 شه؟ ی...می ق...قصاص؟ کا...وه قص...قصاص م -

 م؟یکه کرده آزادش کن یی همه کارا نیبا ا یخوایزدم و ادامه دادم: نه م یپوزخند

 کردم حبس ابد خورده! ی من ف...فکر م  -

 !شه یخانوم اعدام م رینخ -

 ؟ ی کام...کامران چ -

 .ستیبه تو مربوط ن ناهاشیا گهید -

... ی به من گفت ی صوت رو خاموش کردم و پرونده هارو برداشتم و گفتم: هرچ ضبط
 به برگه و یاشاره ا

 مقابلش کردم و ادامه دادم:  خودکار

 کامل و جزء به جزء.   سیبرگه بنو یتو -

 دستم گرفتم که صداش اومد.   یدر رو تو رهیدستگ

 مواظب خودت باش، جونت در خطره! -
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 !؟یطرفش و گفتم: چ برگشتم

 ! نمتیبب گهی د کباریبتونم  دوارمی ! مواظب خودت باش امیی نقششون تو ی  تو ینفر بعد -

به  تیاهم ی » ب  سیرو بنو ی دونیکه م یی زهایرو ترک کردم. و به « تمام چ یی بازجو  اتاق
 حرفش با گفتن 

بهش  ی گذاشته بودن نگاه  ز یم یرو رو یبند فتیش یاتاق خودم رفتم. برگه ها سمت
 ییانداختم و روزها 

لحظه مغزم فرمان   کیپوشه که  یبودم رو چک کردم، خواستم برگه رو بزارم تو فتیش که
 فت یداد ش

نکردم! حدود ده بار  دایگشتم اسمشو پ ی تو اسام   ی مهسا رو هم نگاه کنم! هرچ یبند
 رو چک کردم  ستیل

 ی نبود! به سمت اتاق سرهنگ رفتم و بعد از در زدن وارد شدم بدون احترام نظام  ی ول
 گفتم: سرهنگ اسم 

 !ست ین ستیل یرادان تو خانم

 رو دوباره بهت گوشزد کنم! زهایچ ی بعض دیبا نکهیمثل ا -

 سوال من جواب نداشت سرهنگ؟  -

 دهیاونارو ناد دیرس هرکس از راه شهیداره نم ی نیقوان  کی نجایرادمهر ا نیگفت:بب ی عصب
 گاه ی! جارهیبگ

 !ر یبدون ام خودتو

 د؟ ید  ی شرمنده جناب سرهنگ حاال جوابم رو م -
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 گرفته! یوقته انتقال ی لیخ -

 کرده؟  کاریچ -

 ؟یگرفته، متوجه شد  ی انتقال -

باالخره کار  ی سرم رو تکون دادم و از اتاق خارج شدم، لعنت ی ناراحت ی و با کم  متعجب
 خودش رو کرد. 

 دستهام گرفتم. ینشستم و سرمو تو زمیفکر! پشت م ی عقل  ب ی ب

شد و من فقط به  ی ذهنم مرور م  یتو هیاون دختر بچه با مهسا و سا یمکالمه  همش
 ! دمی رس ی م  جهینت کی

 اج کرده که! ...ازدو ی جونش در خطره، اون رفته با کس مهسا

... اومم منظورم تام  اون  لیزنه! دن ی داره مخ مهسا خانومتون رو م ی کیاالنم اونور  -
 کارشو خوب بلده!

 !لیبابا دن شیپ میبر  ایمامان مهسا ب -

اسم مهسا رو لمس کردم، دستگاه مشترک مورد نظر در  دی رو برداشتم و با ترد میگوش
 باشد  ی دسترس نم 

 ... و

 : دیچیتلفن پ  یگرفتش تو کمیآروم و  یزدم به رستا بوق دوم صدا زنگ

 جانم داداش! -

 ؟ ییکجا -

 آرتام. دنی اومدم د مارستانمیاوال ا سلم، ب -
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 ؟یسلم! از ... از مهسا خبر دار  دیببخش  -

 کرد  دیکلمه تنها تاک یتنها... رو ی نه تو که رفت -

 افتاده؟  ی رفت اتفاق  هیگر ی تنها و با کل -

 ! خداحافظ.نه -

 ی به خشک  یدادم و منتظر جواب رستا نشدم به ساعت نگاه کردم، اَ  انیرو پا  مکالمه
 گهیساعت د  میشانس ن

ندارم!  ی ادی که وقت ز نیچهره ببرم با ا یی شناسا یرو برا هیسا دیبود! با فتیش لیتحو
 دست بجنبم  دیبا

  حیرو بهش توض ی هماهنگ کردم،و همچ  دنشی د یاز جام بلند شدم و دوباره برا ع یسر
 ی دادم و با خونسرد

کنم که  ی م یکار  ی چونیمارو بپ  ی خواست نمیبب ،یکن ی نگاه م قیدق  نیگفتم: بب بهش
 آسمون به حالت  یمرغا

 کنن! هیگر

  یی با فاصله نشست و شروع کرد به شناسا روهایاز ن ی کیسر تکون داد و کنار  دهیترس
 چهره و ...

 #مهسا 

کز کرده بودم، ساعت نه شده بود و من هنوز لباسهام رو جابهجا نکرده   واری د ی گوشه
 بودم.
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که نکردم مجازات شدم و  یکار  یکرد بازم برا ی سرد خونه روح آزردم رو سرد تر م یهوا
 یبار قاض نیا

 اون هم حکم رو به نفع خودش داد! ی بود و حت  ریام جرمم

کنجکاو شده  لیاز طرف دن یام یبازم پ بلند شد هجوم بردم سمتش، میگوش امیپ یصدا
 میرمز گوش هیبودم چ

 زدم و وارد شدم،  رو

 آدرس. نیبه ا ایصبح ب ازدهیفردا ساعت  -

 آدرس بهت بدم. کی دیکارت ندارم! با اینترس ب -

  ی م  ی هرچ رمیمن م ی کار کنم! ول  ی نگاه کردم، مونده بودم چ  ی گوش  یبه صفحه  دودل
 خواد بشه همون 

 افته! ی م  اتفاق

  ندهیو آ ریقدر به ام نی ! اشهیرمق مثل هم  ی سرد اتاق نشستم، ب  یها  کیسرام یرو بازم
 که قرار بود یا

 خوابم برد ... ی فکر کردم که از شدت خستگ میبساز

ساعت ده صبح   یساعت افتاد، حدودا یشدم نگاهم به عقربه  داریبدن درد از خواب ب با
 از ی ت بود با کرخ

 نهیکه نگاهم به شخص مقابل داخل آ یی رایپذ یبلند شدم، خواستم برم تو نیزم یرو
 افتاد. 
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چشمم خودشو به   ریز ی اهیفرق داشت! س  شیچند ماه پ  یآدم با مهسا نی! چقدر اهه
 یو تارها دیکش  ی رخ م

کرد و از آخرم لبخند  ی م  ی بهم دهن کج  ی مشک  سیاون همه گ نیموهام ب دیسف
 رو به یلبم همچ  ی مصنوع 

 آورد! ی م  ادمی

آقا آرتام نبود!   ریرستا و رها و ام نیب روزیافتاد د ادمیحوصله صورتم رو آب زدم، تازه  ی ب
 قدر  نیچرا ا

 چرا آقا آرتام نبود؟ ه؟یپوش بودنش چ اهیعلت س دمیمعرفت شدم که از رستا نپرس ی ب

 کرد و تمام بدنم کوفته بود.  ی به شدت درد م گردنم

خونه  یخواست همه جا ی دلم م  دمیخونه که جمع بودن رو کش  ی پرده ها ی سست با
 باشه مثل دل من  کی تار

 شد!  ی نم دایدرش پ ینور  یروزنه  چیه که

لباسهام و برداشتن   دنیکرم پودر به صورتم زدم و بعد از پوش کمیصبحونه خوردن  بدون
 ی اسلحهم برا

 رفتم. رونیونه باز خ اطیاحت

بود زنگ در رو زدم که در با   ی میقد یی لیو یخونه  کی که گفته بود  ی به آدرس دمیرس
 ی دار  کیت  یصدا

حرف از مقابل در کنار رفت برخلف  ی استرس وارد شدم در رو باز کرد و ب کمیشد، با  باز
 خونه رونیب
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 شده بود به حرف اومدم دهیچ کیش  ی لیخونه خ داخل

 ؟یکارم دار  ی خب چ -

 !اده یهنوز وقت ز نیعجله نکن بش  -

 ؟یکارم دار  یجواب منو بده چ  -

 !رمیخوام جونت رو بگ ی م  ی چیه -

کردم من چقدر  تیَ اومدم بازم َخر  ی کردم و م   ی م سکیر دینگاهش کردم نبا دهیترس
 احمق و سادم!

 کجاست؟  نیکا...کاتر -

کردم   ی که احساس خفگ  رونیرفت داخل آشپزخونه خواستم برم برو نداد و  جوابم
 دستش رو حصار گلوم

سست اسلحه رو از  یداد نفسم مقطع شده بود با دستا ی بود و با شدت فشار م  کرده
 در آوردم و فمیک یتو

 گلوم برداشتم و اسلحه رو مقابلش گرفتم  یزورمندش رو از رو یدستا ی سخت به

 َت ...تموم شد! گهید ی..باز نفس زنان گفتم: با. نفس

 شدم. ی تر م  ی کرد و من با نگاه مزخرفش عصب  ی نگاهم م لکسیمسخره ر یپوزخند با

زد و گفت: االن مثل تو   ینشونه گرفتم، پوزخند  شیشونیبه سمت پ میرو مستق اسلحه
 منو  یخوایبچه م

 جوجه؟   یکرد کلتینگاه به قد و ه کی ؟یبکش 

 مملکته!  نیا سیپل ی گیکه م یبچه ا نیهم -
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 رو اعصاب بود.  ی لیخ پوزخندش

در ذهنم  یی روم رو نداشت. صدا شیاتفاقات پ لیو تحل  هیتجز یی ذهن من توانا انگار
 داد و ناقوس  ی هشدار م 

به فشردن ماشه  لیم تینهایمن در اون موقع ب یانداز شده بود. ول ن یدر سالن طن مرگ
 تفنگ داشتم!

! دیبدون لرزشم فهم یاز دستا شدی گوشه لبم جا خوش کرد آرامش خاطر رو م یپوزخند
 یمن قلبم مثل فضا

 یاا مثل سالن خونهام پرده هاش رو به رو قیکه دق ی . قلبدیرسیو تار به نظر م رهی ت  اتاق
 ییآفتاب و روشنا 

مثل قلب عاشق و شکستم!   قا ی! دقشدینم دهیدرونش د یروزنه نور  چیبودم و ه دهیکش 
 ترس  تمیکم کم از جد

 بود! ی آدم بزدل ی لیزد، هه! خ مهیچهرش خ یتو

  ی کار رو نم نی نشده، محو کرد. و لب زد: تو که ا یصورتش رو جار  یاشک ها نشیآست با
 ؟ ی کن

 اتفاق اا... -

و گفت: از من تقاص کدوم کا ر ر دهیترس ی رو محکم تر رو به روش گرفتم، با صورت تفنگ
 ی خوایم

 یخوا ی بسوزه نم  نی سوزه به حال کاتر ی نکردم! دلت به حال من نم یمن کار  ؟یر یبگ
 ن ی بشه؟ ا میتیکه 

 ؟ی سنگ دل قدر
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بگم  دیبا  ،یکه خودت و تبرئه کن ی ها رو گفت  نیگفتم: اگه ا  ی بار من با پوزخند تلخ نیا
 و انتخاب  ی راه خوب

 نداره! ازیمثل تو ن  ی عوض یبه پدر  نی .کاترینکرد

  دایدر مردمک چشمهام پ دیام  یکه ذرها ی نگاهش رو به چشمهام دوخت و زمان دوباره
 د ینکرد، همان ام

 روهم از دست داد! مهشیو ن نصف

بده آدرس  لیرو به مادرش تحو نی باش بکش! فقط بعد مرگم کاتر می ُبُکش  یخوایاگه م-
 ُاپنه! یخونه باال

 تکون دادم و مصر اسلحه رو گرفتم! یسر 

خطر علمت مرگ بود. انگار باورش  نی داد و هم ی سالن، نشون از خطر م  نیسنگ یفضا
 چیشده بود ه

مجاب کردن من شروع  یوجود نداره دوباره تلشش رو برا ی تمسخر و شوخ یبرا یی جا
 یکرد و با صورت

کرد با گرفتن دستم، من رو به  ی شده بود به سمتم قدم برداشت و سع سیاز اشک خ که
 آرامش دعوت کنه!

 ا، یزدم: جلوتر ن ادیسرم انداختم و فر یرو رو صدام

اسلحه  ی باره صدا کیکه  رهیکرد که اسلحه رو از دستم بگ ی سمتم هجوم آورد و سع به
 ساکت خونه  یفضا

  ی دو زانو پرت شد کف خونه! شوک زده نگاهش کردم من نم یرو لیشکست و دن رو
 ستم بکشمش خوا
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 !ستمی... من قاتل نمن

لرزون به سمتش   یو با قدم ها دهیافتاد و بعدش چشمهاش بسته شد ترس نیزم یرو
 زد ی رفتم، نبضش نم

  کی! االن من ه یگر ریخون آلود زدم ز یکرده بود با دستها دایضربان قلبش اتمام پ و
 ک یقاتلم! قاتل 

 ...  انسان

که  یفرد  یرو اطرافم حس کردم و بعدش صدا یافراد یو قدم ها سیپل ریآژ یصدا
 آرامش رو به شهیهم

 حاال نه! ی کرد ول ی م قیتزر وجودم

تونستم حس   ی م  ی نگاهش رو به خوب ی نیکنارم نشست، سنگ ی نظام  یبا لباس ها ریام
 کنم!

 کی ... آدم رو کشتم، َم ...َمن کیمن  ریهق هق گفتم: م...من ُک ...ُکشتمش... َا...ام با
 قاتلم!

 برخورد کنه؟  لکسیقدر ر نی ا تونستیزد چطور م یتکون داد و لبخند یسر 

 !د یبار ی خشک گونه هام مدام م ریکو  یشده بود و رو ی بارون چشمهام

 بلند شو!  افتادهین ی مهسا خانوم پاشو اتفاق خاص  -

 کیقاتل بودم که جرمش قتل  کیمن نبود که حالمو بفهمه من االن رسم اا  ی! جاهه
 گناه بود! ی انسان مثل ب
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و شغلت تورو  یتو از خودت دفاع کرد  ی ستیقاتل ن گمیم ؟ی کن  ی م هی گر یاالن چرا دار  -
 کرد  ی موجب م 

 پس تمومش کن!  ی کار رو بکن نیا که

 . گمیم ی چ من  دیفهم ی خدا چقدر زبون نفهم بود! چرا نم یا

 ... نداشتم!ریَممم...من که ُح ...کم ت  -

از اتاقها اومد.   ی ک یاز  نیکاتر ی هی گر یبزنه که صدا ی و خواست حرف  دیحرفم خند با
 که انگار یطور 

جون بلند شدم و به سمت صدا رفتم خواستم در رو باز کنم که در  ی تنم نبود ب  یتو جون
 ن ی باز شد و کاتر

شدن! به  ی طوفان شیآب یسرم ثابت موند و چشمها چشمش به پشت  رونیب اومد
 دستهام که رنگ گلگون

 !یکرد نگاه کرد و لب زد: تو بابام رو ُکشت  ی م  یی روش خودنما خون

 بزنم که صداش بلند تر شد یدوباره روون شد و به هق هق افتادم خواستم حرف  اشکهام

 . ی تو بابام رو ُکشت  -

 خوام. ی من بابامو م  -

  کیاز پشت سرم اومد نزد ری ام یزد، صدا ی کرد و هق م ی سرهم جملت و تکرار م  پشت
 شد و  نیکاتر 

 زنه؟! ی حرف م یطور  نیبا مامانش ا ی زانو نشست و گفت: دختر خانوم خوب کس  یرو
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 یبچهگانش رو حصار دستها  یدستها  ریکرد ام ی م  هیگفت و فقط گر  ی نم  ی چیه
 مردونش کرد و گفت:

 ش خواست که بره!باش، بابا خود آروم

 :دی گلوش خونه کرده بود پرس یکه تو ی کمتر شد و با بغض هشیو گر ونیش یصدا

 بابا شدم!  ی من ب ؟یپس من چ -

 یچشمهاش موج زد و من با غم تو یبود! با حرفش غم تو دهیبچه فهم نی ا چقدر
 ینگاهش عذاب وجدان بد

 .گرفتم

 من بابات بشم؟   یخوا ی رو در آغوش گرفت و گفت: م نی کاتر ریام

شد  ی من پروانه م یاخه بابا ؟ی من بش یبا تعجب نگاهش کرد و گفت: تو بابا نیکاتر 
 یدور سر من م

 . گشت

 گردم خوبه؟  ی دور سرت م   شمی منم پروانه م -

 فشرد! ریتکون داد و خودش رو در آغوش ام ی با ذوق سر  نیکاتر 

 به تپش افتاد.  یی همه دلربا نیشد و قلبم از ا انیلبم نما یلبخند رو ریام ی مهربون  از

 درسته؟  شمی گفتم: االن من قاتل حساب م ریام روبه

 نه!  -

 حکم نداشتم! ر یمن آدم کشتم ام-
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 من حکم رو گرفتم برات! -

 ؟؟؟ ی چ -

 .یبد ح یرو توض زایاز چ ی لیخ دی ! تو هم بادمی م حی برات توض میدستاتو آب بزن بر -

 ازدهم ی نیغمگ  العاده فوق و جذاب فصل شروع ��✨

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 #رستا 

هربار ذهن  ی رمانم داشتم ول  دیدر نوشتن فصل جد ی اتاق نشسته بودم و سع یتو
 آشفتهم نوشتن رو خراب 

بود  دهیه ذهنم نرس ب ی چیمچاله شده بود و من هنوز ه  یدور و برم پر از کاغذ ها کرد،
 که مدام ریام یصدا

و با مامان فرزانه و بابا  رونیکرد به گوشم خورد، موهام رو شونه زدم و رفتم ب ی م صدام
 جون رو به

اومدنشون نشده بودم  یدر افکار مختلف غرق شده بودم که اصل متوجه  نقدریشدم ا رو
 سلم کردم و به

مامان فرزانه به  یکنم که صدا یی را یو پذ خواستم برم تو آشپزخونه دمیجواب شن ی گرم 
 : رستا دیگوشم رس

 !میباهات حرف بزن میاومد  ایعروس گلم ب جان

گفتن؟   ی نم ی ز ی کاناپه مقابلشون نشستم و چشم بهشون دوختم چرا چ یرفتم و رو ناچار
 دختر  ریمهسا درگ
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هم پچ پچ وار با مامان  نایکرد و آرت  ی اشاره م نایبغلش بود و با چشم به آرت  ی بچه
 یفرزانه صحبت م

خوشحال شدم که  ی لیگرفته بودم لب هام رو باز کردم و گفتم: خ ی ! دل آشوب بدکرد 
 !ن یاومد 

که هم با تو و   میایب میبابا جان گفت یایجون در پاسخ حرفم لب زد و گفت: تو که نم بابا
 میکه قَ  ریهم با آقا ام

 !می داشته باش ی صحبت   شنی حساب م شما

 انیبود که وادارشون کرده بود ب یچه کار  نیبه دلم چنگ انداخت ا یحس بد هی
 افتاده  ی خونمون؟ چه اتفاق 

  ریبه مهسا انداختم احساس کردم مژه هاش تر شده چشمم رو دوختم به ام ی نگاه  مگه؟
 بود  نی که سرش پا

کرد بهتر بود چون   ی نثارم کرد که نم  یبرگشتم لبخند نای! به سمت آرت د یلرزیشونههاش م و
 یز یبه هرچ هیشب

 به جز لبخند!  بود

 افتاده بود!؟  ی آرتام اتفاق یکردن؟! برا ی م  یطور  نیشده بود؟! چرا ا ی چ

 افتاده؟! یرمق لب زدم: اتفاق  ی نگاهشون کردم و ب ی دلهره و نگران با

داد و قلبم به تلطم افتاده   ی شد، دلم گواه بد م  ری مامان فرزانه سراز یاز چشمها اشک
 بود.

 نبود و ممکن بود باعث حال بدم بشه! ندیمن خوشا یکه برا یز یچ  کیبود!  یخبر  هی
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 رستا جان!  می دوست دار ی لیکه خ ی دون یجون به حرف اومد: م بابا

 انداخت! ی بود، لحنش بدجور به دل آدم شک م یجور  هی حرفش

 دونم.  ی گفتم: م  دیترد  پر

 آرتام ...  یکه اندازه  ی دون  ی م -

 مامان فرزانه باعث شد که بابا جون حرفش رو قطع کنه!  نیف نیف یصدا

چرا  ریشماها؟ ام  نیکنیم ی طور  نیافتاده؟ چرا ا ی آرتام اتفاق  ی: برادمیپرس ی نگران با
 لرزه؟ یشونههات م

 ی که من ازش ب شدهیچ د؟ یکن ی م  هی چرا چشمات نم داره؟ مامان جون چرا گر مهسا
 شده؟ یخبرم!؟ آرتام چ

 چنگ بندازه.  نمیبه س یباعث شد بغض بد نایصورت آرت  یاشک رو یدونه ها دونه

شده  یز ی چ ه؟یطور نیرفتاراتون چرا ا ه؟یچ یحرفا برا نیرو به بابا جون گفتم: ا ملتمس
 یکه من ازش ب

 ! خبرم؟

 یبرا میزن ی که م  یی گفت: بابا جان تمام حرفا دهیخم یبغض مردونه و شونه ها با
 خودته و به صلحته!

غم  یفضا  نیا یاصل معلوم هست تو زنن؟یم ی خودم حرف  یبه صلحم بود؟ چرا برا ی چ
 آلود چه خبره؟ 

گفتن نداشتم سکوت کردم تا ادامه بدن و من رو از اون برزخ ندونستن   یبرا ی حرف
 بکشن! رونیب
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اونم بدون،  ی کن ی که زندگ  م یباهات حرف بزن می رستا جان اومدفرزانه ادامه داد:  مامان
 بدون ...

 ؟ ی بدون ک -

 بدون آرتام پسرم! ی کن  ی زندگ -

  یگرما دن،یگونه هام بار یمن همزمان رو یبلند شد و اشکها نایآرت  یو زار  ونیش یصدا
 ر یام یانگشتا

 ؟ ی چ  ی عنی: دمیشد دودل پرس ی من هر لحظه نفسم مقطع تر م  ی وجودم چنگ زد ول به

 گفت ...  دنیلرز  ی م  هیکه بر اثر گر یی با شونه ها ریام

 !ی و استرس نداشته باش ی خوام قشنگ فکر کن  ی رستا جان ازت م-

من واقعا    ن؟ی بد حیتوض شهی تکون دادم و رو کردم به بابا جون و گفتم: م  یسر  دیترد با
 بدجور نگرانم!

 کن. ی رستا جان بابا، زندگ  نیبب -

 !گه یکنم د ی م ی خب دارم زندگ -

 ...می بود مارستانیرستا بابا، ما امروز ب -

 بغض ادامه داد:  با

  ی علم ئتی دکترا آرتام رو! ... آرتام رو جواب کردن و ه  م،یبود مارستانیما امروز ب -
 دانشگاه براساس 

تو مشخص    فیتکل دیشده باشه، باالخره با یاحتمال داره که مرگ مغز  گهیم شیاریهوش
 نه؟! ایبشه 
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آرتام بود از برق  یمثل چشمها قایمامان فرزانه صدا دار شد و چشمهاش که دق ی هیگر
 . دیاشک درخش 

احتمال  ! آرتام  کی فقط  نینشده! ا ینه! من مطمئنم که مرگ مغز  د،یدور سرم چرخ ایدن
 من زندست بخدا

 خستهس! ی لیچون خ دهیمدت خواب کی کشه! فقط  ی نفس م  هنوز

 من مشخصه بابا!  فیکه به گلوم چنگ انداخته بود گفتم: تکل ی بغض با

 !یآرتام بسوز  یبه پا ی تون ی! تو نمست یجون ابرو باال انداخت و گفت: نه مشخص ن بابا

: توروخدا، تورو  اعتراض مامان فرزانه بلند شد و زمزمه کرد یبزنم که صدا ی حرف  خواستم
 به ارواح 

دلم خون هست، تو   ی کاف ینزن! به اندازه  نمونیمامان و بابات دست رد به س خاک
 گرمیخون به ج شتریب

 و پاز سوز آرتام نشو! نکن

 نمیس یصورتم جا خوش کنه و بغض و غم تو  یباعث شد اشکام رو  هاشیهق و گر هق
 ت یرو به لبم هدا

 !کنه

 بدون پسر من! ی ول تیبرو دنبال زندگ -

 دم... ی خوام رو انجام نم ی که نم ی! من کار ن یاز من نخوا نو یبابا جون لطفا ا -

 و با هق هق گفتم: دمیکش  ی ق یعم نفس

 !نشیر یگ ی گ...م ی ... ازم منیمن آرتامه و االن شما دار هیزندگ
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  دهیدادگاه حق طلق رو بهت م یهم صحبت کردم االن بر  ریبابا جان! من با آقا ام نیبب -
 مکث  ی ... با کم

  ی درخواست رو م نی که ازت ا میرستا، بخدا ما هم ناراحت ریادامه داد: طلق بگ دیترد  و
 چون تو  میکن

  چکسی چون ه ریکرد! طلق بگ شهی چه م ی ول ی خانواده ما شد بی که نص یبود فرشته
 د یکار االنت رو تا 

 کنه بابا! ی نم

 یمن تا آخر عمرم پا دهیقلبم و گفتم: من قلبم راهم رو بهم نشون م ی گذاشتم رو دستمو
 مونم! آرتام  ی آرتام م

که من سالم بمونم، حاال هم من بخاطر اون  نیماش یمن خودش رو انداخت جلو بخاطر
 سازم  ی مونم، م   ی م

 !ن یسوزم هم ی م و

قسم  ی به عل شمی مشرمندت  نمتیبیم یجور  نیفروغ نگاهم کرد و گفت: بخدا ا ی ب
 ی دختر  نیتو بهتر  دیشا

 !یآرتامم شد بیکه نص یبود

خوره و دربارم   ی قسم م یاون جور  دمید  ی شد وقت ریگونم سراز  یو رو دیجوش اشکم
 شرم کردم و گهیم

 رهیخ تشیداد که ن نانیلحن پر از صداقتش بهم اطم ی رو هزار مرتبه شاکر شدم! وقت خدا
 من  یهرچند برا

 خانواده شدم! نیباز هم ممنون دار ا ی حکم قصاص رو داشت ول  ریخ تین نیا
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 ی م  ی عقد آرتام نباشم؟ ک ی تو نکهیاالنم صدبرابر بهتره از ا تیکه وضع دیفهم ی م  ی ک
 ت یمن محرم دیفهم

 !؟ دارمیبا آرتامو با جونو دل خر االنم

با  شدم و بغضم رو رها کردم و دهیآغوشش کش   یدور شونم حلقه شد و تو ری ام یدستا
 هق هق گفتم: نه...

 خوام! ی ... بدون آرتام رو نمی آرتام نه! من زندگ  بدون

 ی و نگون بخت ی چارگ یب یشونم نشست و من باز هم برا ینوازش گرانه رو ری ام یدستها
 خودم زار زدم! 

 ی زدن؟ مگه نم ی من و آرتام و طلقمون حرف م  تیقدر راحت از قطع محرم نیا چرا
 دونستن که عشق

که تا آخر  نهیعاشق ا کیعاشق دل باختم و معرفت  کی! من ست؟ ین شی حال زایچ نیا
 معشوقش یعمرش پا

 و جا نزنه و پا به پاش قدم برداره! بمونه

شم و با   یم داریکه آرتام چشمهاشو باز کنه ب نی ا دیمن هر روز با ام دنیفهم ی نم مگه
 یآرتام م یدعا برا

 َپرم!؟  ی و دوباره از خواب م  نمیب یو کابوس م  خوابم

اومدم و هق هقم رو خوردم و روبه بابا جون گفتم: من تا آخرش  رون یب ریآغوش ام از
 ن ی هستم، از من همچ

 کنم! ی ازتون خواهش م  نیرو نخوا یکار 
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 قبول؟ ی راهت رو جدا کن ی نتونست ،یدینکش  ،یکه هرجا خسته شد نیبه شرط ا -

 صورتم رو پاک کردم و صاف نشستم.  یتکون دادم و اشک ها یسر 

آرتام پاشدن و قصد رفتن کردن بعد از تعارفات معمول از در   یبعد خانواده  قهیدق چند
 خارج شدن و من

 تنها گذاشتن! الیو فکر و خ یدیاز غم و نا ام یبا کوله بار  رو

بود که گهگاه از  یی شبنم هااتفاق افتاد از  ی نبود! هرچ یو هق هق خبر  هی از گر گهید
 ا ی سوختن دل و 

 گرفت! ی وجودش بود سرچشمه م یکه از تو  یدرد

گذشت و هرکس دوست  ی م لمیف کیکه آرتام تو کما رفته بود مثل  ی از وقت  میزندگ
 داشت روزانه کارگردان

 ی از زندگ  ی چ یدوماه ه نی ا یدستش! و من تو چهی شد و من هم باز ی م میزندگ لمیف
 ی برا ی بودم و حت  دهینفهم

 نداشتم.  ی اقیشد هم شور و اشت  ی شروع م دیهفته بعد که سال جد دو

 بلند شد: یملوس دختر بچه ا یتوجه به اطرافم خواستم برم تو اتاق که صدا ی ب

 )؟یکن  ی م  هیقدر گر نی ( تو چرا ا ؟یُتنیم هی گر نگدیتو چل ا-

 دلش گرفته بود! زمیو گفت: عز دیخند ریام

روبه روم شدم و دلم سرشار از   یلحظه مات صحنه  کی که  شدهیرسم چ که بپ برگشتم
 شد! یشاد
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شده بودن که من واقعا محو صحنه روبه روم شدم!   رهیقشنگ به هم خ نقدریا
 بود. یستودن شونیعاشق

 ی زل م گه یاگه آرتام من بود االن ما هم عاشقانه به همد دیشد، شا ریاشکهام سراز بازم
 ی و تو میزد

 هزاران حرف بود! چشمهامون

من! فکر   ی ها یی تموم تنها قیاشک به اتاقم رفتم،پناهگاه امن و رف ی پناه و با کل ی ب بازم
 کردم نبود  ی م

و بود که ممکن شد  ی ممکن  ریغ نی نبودن دشوار تر نی نه! ا ی راحته ول ی لیخ آرتام
 من رو به باد  یآرزوها

 !داد

 رونیاز چشمم ب ی اتاق باز شد و مهسا اومد کنارم نشست و سفت بغلم کرد، قطره اشک در
 د یاومد و غلت

 شونهش جا گرفت! یشور مانندش نوازش کرد و رو یگونم و بعدش لبم رو با مزه  یرو

قدر غمم  نی حاال ا ی ! ول میزندگ یدرد ها یبود واسه  ی مرحم  شهیمهسا هم یها شونه
 بود که  لیبزرگ و ثق

 من باشه! یکه دوا گر دردها شدیشونه ها هم نم نی هم ی حت

 ی لیرو خ ری: امدمیرفته بود از مهسا پرس لیکه تحل یهامو از هم شکافتم و با صدا لب
 نه؟! یدوست دار 

شد و االن  ی م  دهی پشتم کش  یرو از دستش که نوازش گرانه رو  نیحرفم شکه شد، ا از
 متوقف شد متوجه 
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 . شدم

  ی م نهشیس یقلبش که با شدت خودش رو به قفسه  ینزد، صدا  ی کرد و حرف  سکوت 
 واضح به  د،یکوب

 نهشیس یکه در بند شده بود به قفسه  ی قلبش درست مثل گنجشک  د،یرس ی م  گوشم
 شد و تلطم ی م  دهیکوب

 کرده بود. دایپ

فرار  تی واقع نیکه من بشنوم. خودش از ا یلب طور  ریرو دوباره تکرار کردم که ز سوالم
 د یکنه لب گز

 من تکه! یبرا ری... ام  ی لیگفت: خ و

بار به خواهرم حسادت کردم، راست  نیاول یگلوم خونه کرد، برا ونیحرفش بغض م از
 ر یگفت! ام  ی م

رو  ریام  نکهیا یبه مهسا نه براشد  می من! حسود یبرا ی اون تک بود و آرتام زمان  یبرا
 دوست داره، چون 

 گفتم آرتامم تکه و حاال ...   ی هم من م ی زمان 

فرهاد و   ری بود و ام نیریمجنونش، مهسا ش ریبود و ام ی لیگفت! مهسا ل ی راست م خب
 من هم ناکام بودم 

 رحم! ی ب یایدن نیا از

جهنم که من در  ایبرزخ بود   نیگفتم آرتامم تکه االنم بود؟ ا ی من هم م  شی دوماه پ تا
 زدم؟ ی پرسه م نشیب
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حکمت    ای ی بود؟ بدبخت  ی روزها اسمش چ  نی حال من و ا نی شد آخرش؟! ا ی م  ی چ
 خدا؟

 خواستم ناراحتت کنم. ی ... نمدیآروم گفت: ببخش  مهسا

 ده. ن تیشدم اهم ی نازک نارنج یادی روزا ز نینه اشکال نداره، من ا -

 به اندازه سر سوزن. ی حت نم،یرو بب تیواقعا دوست ندارم ناراحت -

 !ست؟یو عشق ن نیریش ندهیگفته زن برادر آ ی زدم و گفتم: ک  ی کم جون لبخند

 لبهاش جا خوش کرد  نیاز ب ی و آه دیخند

 مهسا! یخر  ی لیخ-

 وا چرا؟! -

 . ی حرف رو بزن  نیخواهر شوهر هم هم یمنتظر بودم درباره   -

 » یشعور یدر زد و وارد شد « ب ریبزنم که ام ی . خواستم حرف دیکرد و خند نثارم

 خواهر شوهر؟! ی و ک ه؟یزن داداش ک ی خب ک -

 دم یحرفش لبهام کش اومد و خند با

 ؟ یبود ستادهیگوش ا ریام -

 چه خبر؟! گهیخاروند و گفت: د یبه حالت خنده دار  سرشو

 !کم؟ی میشد و گفت: حرف بزن یون دادم که جدتاسف واسش تک یاز رو یسر 

مطالعه من نشست. مهسا خواست بره که   زیم  ی صندل  یتکون دادم، اومد و رو یسر 
 و  دمیدستشو کش 
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 زمزمه وار اومد:  ریام یصدا نشوندمش

 دخترش راحت تره باالخره! شیخب بزار بره، پ -

 ی کردم و ب رینثار ام یشد و چشم غره ا ی احساس م یمهسا اون لحظه بدجور  بغض
 اعتناء به حرفش 

وضع    نیاز ا یخوا ی به حرف اومد و گفت: نم ریتر کردم، ام  کیرو به مهسا نزد خودم
 !؟یایب رونیب

 !؟ ی کن ی م  کاریبا خودت چ ینگاهش کردم که کلفه گفت: معلوم هست دار  متعجب

 مگه من چمه؟! -

 ،یخبر  ی ب ،یغافل ی ! تو از همچ تس ی: تو چته؟! بگو چم ندیلبهاش غر نیاز ب تیعصبان با
 !یی اعتنا ی ب

 !ی کن  ی خودت رو نابود م یدار 

خوب    یغرق کرد ی گذاشت   ی که اسمش رو بدبخت یز یچ یقدر خودت رو تو نیا نکهیا
 ! تو االن ساده سین

 ؟ ی چ  ی عنی یانجام بد  ی تون یرو نم یداد ی که قبل انجام م یی کارها  نی تر

 !نیحواسم جمع اطرافم نبود هم کمیمن فقط  ی عنی -

و  نینگ ی عروس  یدیخواهر من! چرا نپرس یخبر  ی ب ایگر گفت: تو اصل از کل دن ملمت
 شد؟اونا یرهام چ

حسان و نگار بهم خورد؟ چرا از  ی زندگ  یدیقرار بود تو بهمن ازدواج کنن! چرا نفهم که
 روژان و دوستات
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 ؟یشد غافل

گفت   ی راست م نینگ یلحظه برگشتم به حرفا هیو رهام؟ روژان؟!   نینگ ی ! عروس بهمن؟ 
 بهمن دعوت

 حالش چطوره؟! دمیچرا من چهارماهه از روژان خبر ندارم؟! چرا نپرس  شد؟یپس چ میشد

رو  ی موضوعات نیلبم گذاشتم و چشم گشاد کردم! چطور چن یرو متفکرانه رو انگشتم
 فراموش کرده بودم؟ 

منم بود. نگاهم رو به  ی گرفت االن عروس   ی به طور حتم اگر اون تصادف صورت نم چون
 ر یام یچشمها

 نبود! ادمیکرد لب زدم:  ی دادم که متاسف نگاهم م  سوق

و افسوس وار   دیکش  ی نفس پر حرص ریافسوس و صداقت حرفم رو ادا کردم، ام تینها با
 یگفت: تو حت 

بره و   ی روح تو در خلع به سر م ،ی فهم  ی نم  ی چیشدن تو ه ی چ  هیکه کاوه و سا یدینفهم
 !نجاست یجسمت ا

! ه؟ یبچه ک نیا یدی! نپرسیکه مهسا خانوم اومده باهاش حرف نزد   ی کلم از وقت کی  تو
 مهسا خانوم ی ک

 !ست یماهم ن یها ی حواست به نگران ی حت  اد؟یم ادتیکرد؟! تو اصل اسم خودت  ازدواج

اتاقت، مثل مجسمه بدون حرف و   یطبق معمول تو ای ی مارستان یب ای  امیاز سرکار م ی وقت
 !یواکنش

  دم،یفهم ی کردم، م  ی زد،عمق حرفش رو تازه داشتم حس م ی حرفاش رو با حرص م تمام
 که من  دمید  ی م
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 شیکه تا دو ماه پ ی گذروندم، چون آرتام نبود همون آرتام  ی رو از سر اجبار م ی زندگ 
 واسم تک بود و االن 

منه وجود داره!   هیدستهاش که گرما بخش زندگ  ی ول  ستیته خودش نهست، درس هم
 درسته که ملکوت

رو به روم بسته بود اما هنوز لبخند پر مهر و محبتش گرما بخش وجودمه و غرور   نگاهش
 د یام شیخی

 هام هستش! یدیمن در تموم نا ام ی دهنده

ن سردرگم ن م    حیتوج یواسه  یکلمه ا چیو نذاشت ه دیکش  ی پوف  ریکردم و که ام ی م 
 تکون ی کنم دست  فیرد

به  کمی ،ی پرت ی چقدر از زندگ  ن یفقط بب ،یبگ ی چی خواد ه ی و کلفه تر از قبل گفت:نم  داد
 رفتارت ایخودت ب

 اصلح کن! رو

خواب   میوقته ساعت عاشق ی لیخ ؟ی عشق برام بگ یشه درباره  یگفتم: م ریبه ام رو
 ن یا یمونده. من تو

 رفت. ادمیهم  یها عاشق یبر خ ی ب

 یبه مهسا کرد و پوزخند ی نگاه  ی چشم  ریدونم ... ز ی م  یز ی چ ی من نه از عاشق نیبب -
 زد و ادامه داد. 

مارو   یو حرفا ی رو فراموش کن  ات یچرند  نی نه تا به االن عاشق شدم، پس تو هم بهتره ا-
 تو گوشت  کمی

 احمقانه رو! یباز  نیرستا تمومش کن ا یهمه رو خسته کرد ی کن فرو
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ازش دلخور شدم حق   ی لیخ ،یواکنش  چیبودم بدون ه رهیخ ریو مبهوت به ام   مات 
 ی طور  نی نداشت با من ا

 بزنه.  حرف 

به   دمیکه ازش ناراحتم، من تموم ام ارمیکروم بغضم رو تو گلوم خفه کنم و به روم ن ی سع
 یبود ول  ریام

 کرد.  دیرو نا ام دمیبازم ام اون

توجه بودم  ی که بهشون ب ییزهای برام حرف زد و از چ اشیبا تموم دلخور ریشب ام اون
 رو بهم گوش زد 

 . کرد

اطرافم رو   طیکنه مح یخواست چشمهام رو باز کنه و کار  ی در کار نبود فقط م ی حت ینص
 . از نمیبهتر بب

  چوقتیمن ه  دیوقت چشمهاش رو باز نکنه و شا چیگفت که ممکنه آرتام ه یا ندهیآ
 نتونم ملکوت چشمهاش

 ! نمیبب رو

کنم، گفت چشمهام رو نبندم رو   ی زندگ  ی مردگ یخودم، گفت بجا  ی برم دنبال زندگ نگفت
 و  میخودم و زندگ

در انتظارمه و زود   ی . بهم گوش زد کرد که من حواسم باشه که چارمیدر ب یشق باز  کله
 نبازم چون باختن

 منه! ی برابر با تموم شدن زندگ  یباز  نیا یتو من
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**** 

کم  دی من نبا دمیفکر کردم، فهم ی لیسه روز خ  نی ا یروز مثل برق و باد گذشت تو سه
 اونقدر  دیارم،بایب

 . میمن بشن و من بشم قهرمان زندگ میباشم که خود مشکلتم تسل یقو

 یبود برا ی پدر و مادر آرتام برم. درسته نبودن آرتام سوهان  یقرار بود به خونه  امشب
 د یبا ی روحم ول 

 کردم. ی م  ی اومدم و زندگ ی م کنار

ن شال شده بود رو تنم کردم و بعد از انداخت  نی رنگم رو که با خز تز ی مشک  دیسف پالتو
 سرم چادر  یرو

زدم و با رها از خونه خارج   نه یآ یتو دیجد یبه رستا یسرم مرتب کردم لبخند یرو رو
 گفته  نایآرت  م،یشد

از   یقبول کرده بود، چند روز بود خبر  اقیتا تنها نباشه، و رها هم با شور و اشت ادیب بود
 مهسا نداشتم و 

گشت و طبق معمول من و    ی صبح برم  و فردا  هیرفته بود اروم ی تی مامور  یهم برا ریام
 .می رها تنها بود

 دیپوش شده بود و شا دیسف نیتنم انداخته بود. زم یلرز تو یسرد اسفند بدجور  یهوا
 برف نیآخر نیا

 هوا و عطر نفس هاش.  یتو  ی بدون آرتام ول ی بود. برف  امسال

خدا با دل بندش در رنگش   نیفرق زم  ی مثل دل من ول  یپوش بود و هوا ابر  دیسف نیزم
 ره یبود! من دلم ت 
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 و شفاف.  دیخدا سف نیتار بود و زم و

رو با خودش به درون  دیسف یکم کم رو به آب شدن است، و برف ها میزندگ ی برف آدم
 و از  برهیم نیزم

آب شد   میزندگ ی . آدم برفشهی م لیتبد ی کنه و در آسمون به گوله برف ی من پرواز م ادی
 یمن هنوز م ی ول

 دیام رو در بر گرفت و جامه سپ ی زندگ  شیکه نابود شد و مهربان ی آدم برف یبرا ستمی گر
 به تن کرد. 

 زیزده و ل خی نیتموم زم م، ی شد ادهیپ نیپارک کردم از ماش نگیرو داخل پارک نیماش
 یشده بود و به سخت 

با کمک   ی برخورد کنم ول  نیبود با زم کینزد یچند بار  ،یقدم بردار  نیزم یشد که رو ی م
 یرها سع

کرد کمکمون کنه،   ی به سمتمون اومد و سع  دنمونیبا د نیتعادلم رو حفظ کنم آرت  کردم
 نیبند ا ی لیرها خ

 رو گرفت.  نیراحت بازو آرت   ی لینبود و خ زهایچ

و  دمیکردم و دستم رو کش  یو کمکم کنه که راه برم، اخم رهیخواست دستم رو بگ نیآرت 
 گفتم: ممنون آقا 

 ! امیخودم ب تونمیم نیآرت 

هم گره خورد و  ی» از لحنم اخمهاش تو ی به سمت « به درک  ی لب گفتم و با سخت ریز
 صورتش رو چرخوند 

 رفتم. خونه
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لبهاش نقش بست و دستهاش رو از هم باز کرد و در آغوش   یلبخند رو دنمیجون با د بابا
 . آرامش دمیکش 

  تمیو به داخل هدا دیرو بوس  میشونیرو پر کرد و گرم احساس پدرانهش شدم، پ وجودم
 کرد. مامان فرزانه 

نشستم و رها لباسهاش رو عوض   یکاناپه تک نفره ا یو رو دمشی بغل کردم و بوس رو
 یکرد و با کل

 ی م  یی رایپذ  یو تو نیرفتن و خنده هاشون تا طبقه پا نایبه اتاق آرت  نایبا آرت  طنتیش
 اومد. 

 کرد. ی م ی ادآور یرو  شیخال یسرم و همش بهم جا یشده بود تو ی آرتام پتک  ی خال یجا

و لباسهام رو عوض  ارمیگفتم و جمع رو ترک کردم و رفتم باال که چادرم رو در ب یاجازه ا با
 کنم.

آرتام مشامم رو نوازش  یلرزون در اتاق رو باز کردم و با باز کردن در اتاق بو یدست ها با
 کرد، با 

 کردم. ی از غم وارد اتاق شدم و عطرش رو استشمام م یبار  کوله

تار بود  دمید یخودم که جلو  رینشستم و به تصو ی ندلص یاتاقش رو نهیو آ زی م مقابل
 لم یف ادیشدم.  رهیخ

کرده بود. از شب آخر  یلمبردار یف نایآرتام هم بود و آرت  نیدورب یافتادم که تو عقدمون
 مونده بود که  ادمی

رو برداشتم، دکمه روشن رو لمس   نیکجاست! در کشو اول رو باز کردم و دورب نیدورب
 کردم و به صفحه 
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بود   نیدورب یو ... همه تو هاشیدانشگاه آرتام، همکلس یلمهایشدم ف  رهیخ کشیکوچ ی
 و من با دقت نگاه 

 یدرد آور  لمیکردم که چشمم به ف ی هارو رد م  لمیشدم، داشتم ف ی کردم دلتنگ تر م ی م
 خورد!

شدم! دختر  ی شد و من با هر حرفش خورد تر م  ی سرم اکو م یآرتام مدام تو  یصدا
 بغلش عاشقانه آرتام

 نیآرت  یاومد مدام حرفا ی خنده هاش تا عرش آسمون م یدر آغوش گرفته بود و صدا رو
 سرم مرور  یتو

 شد.  ی م

 در سرم تکرار شد. یی مثل ندا لمیف یآرتام تو یشدم صدا ی تر م  وسیمن هر لحظه مأ و

خاطره    میشمال و االن دار  میاومد  میر کنار بهار، عشق زندگامروز چهار بهمنه و من د -
 رو در مونیزندگ

 ! و ...میکن ی مسافرت مشترکمون ثبت م  نیاول

زد و اشکهام بازم مثل تموم  ی گوشهام َکر َکر شد، زنگ م دمیحرفاش رو نشن ی هیبق گهید
 ک ی شر میزندگ

 روز قبل تو کما رفتنش! ستیدوماه بعد عقدمون و ب قایکرد! دق انتیشد، بهم خ می تنها

کردم:   ی دستهام گرفتم و همش با خودم تکرار م  یکرد به عشق پاکم. سرم رو تو انتیخ
 نه،نه،نه دروغه!

 کنم!  ی دارم اشتباه م  من
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 دیمن اشتباه کردم، شا دی... شادیباختم، شا ی خودم رو م دیکردم محکم باشم، نبا ی سع
 ه مربوط ب لمیف نیا

و اشکهام که راه  دمیکش  ی قی به من نداره، نفس عم ی آرتام باشه! گذشتهش ربط گذشته
 خودشون رو در بر

کردم خودم رو خوشحال   ی رو سر جاش گذاشتم و سع  نیبودن رو پس زدم، دورب گرفته
 جلوه بدم. 

سرم  یرو رو  میبافت سبز رنگم و شلوار به رنگ شبم رو تنم کردم، شال مشک کیتون
 نه یآ یانداختم و تو

  یبه چهره  یبدجور به چشمهام جلوه داده بود لبخند کیخودم نگاه کردم، رنگ تون به
 یخودم تو  یخسته 

مثل کوه   ی کس یپا نکهیکوه کنده باشم نه! خستم از ا نکهیکردم، آره خستم! نه ا نهیآ
 که فقط دلش ستادمیا

 خواست.  ی م  یکوهنورد

زدم  ی حرف م  یاز هر در  م،یآشپزخونه و با مامان فرزانه غرق صحبت شد یتو نی پا رفتم
 و تموم درها 

 شد! ی به آرتام ختم م آخرش

 گرفت.  یمامان فرزانه گوشهام رو به باز  یکردم که صدا ی کاهو خورد م  داشتم

از تو   نمیا  میکه داشت ی قبلش و هزار مکافات ی بگم بخدا؟! اون از عاشق ی رستا جان چ یا -
 رفتنش! خونکما 

 پسر.  نیشدم سر ا گریج به
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»  ی بهم وارد « آخ یلب گفتم و انگشتم رو فشار دادم. از حرف مامان فرزانه شوک بد ریز
 با سوزش دستم 

 بود. شده

 تو با خودت دختر؟! یکرد کاریفرزانه به گونش زد و گفت: چ مامان

 لحظه حواسم پرت شد.  هی ستین ی چ ینثارش کردم و گفتم: ه یلبخند

 یو حرف ها لمیف ریلب زمزمه کرد و مشغول پختن غذا شد تا آخر شب ذهنم درگ ریز
 » ی بگم  ی مامان « چ

 غلط؟! ی درسته چ  ی دونستم چ  ی بود نم  فرزانه

 کردم و به خواب رفتم. یاون سپر  یاتاق آرتام و هوا یرو تو شب

*** 

  دیکرده با لهیبرگشت پ هیکه از اروم یروز  وارد اتاقم شدم، اوففف از ریاصرار مکرر ام به
 یاسک میبر

 آخه!؟   رهی م یی جا ی سرد ک   یهوا نیا یبگه تو ستین ی کی. آخه لی و  میاز اون ور بر و

 هیرفتنم چ ی قلب ناقصم اسک نیخوان برن، من با ا ی من م  ی هیروح  ریی تغ یبرا مثل
 خب؟!

شد چادر سر کنم  ی وجب باالتر از مچ پام بود، چون نم کیتنم کردم که تا  یبلند پالتو
 ده یکردم پوش ی سع

 بپوشم و ...  لباس



 عاشق   کیمعرفت 

482 
 

 ی عن ینزدم!  ی حرف چیطول راه ه یمن جلو و مهسا و رها عقب، تو  میشد نیماش سوار
 به حرف لیاصل ما

 وقته احساس من مرده! ی ل ینبودم چون خ زدن

گرفتن. سوار   نیتلکاب طیبخاطر وضع و حال من با رهام بل ریام ،ی اسک ستیبه پ میدیرس
 ک یاتاقک کوچ

  یبچه ها تو هیدر هم کنارم نشستن. بق نی پاش کاتر یو رهام و مهسا و رو ریو ام شدم
 اتاقک پشت ما در

 بودن. ی خوش گذرون  حال

  یسرد اتاقک چسبوندم و دستهام رو بغل کردم، به گوله ها ی شهیحرف سرم رو به ش ی ب
 برف دیفس

رو برگزار کنن و   نیزم ی داشتن عروس  ی که سع  ی ک یکوچ دیسف یشدم گوله برف ها رهیخ
 تن  یدیجامه سف

 کنن.  ی خاک نیزم

 ی زدن شوخ ی همه حرف م می بود نیتلکاب کیاتاقک کوچ یکه تو یا  قهیدق  ستیب یتو
 من  ی کردن ول  ی م

 . دادمیتکون م دیتا  یبه نشونه  یسر   ی بودم و گه گاه  رهیحرف بهشون خ ی ب

قشنگ بود،  ی لیخ م،یکرده بود رفت هی کرا ریکه ام ی چوب یبه سمت کلبه  نیاز تلکاب بعد
 و  ی نقل ی همه چ 

که   ی به هم و چوب دهیچسب یعشق! دوتا کلبه  یمثل کلبه  ی م یگرم و صم  ی ول کی کوچ
 هاش با سنگ وارید
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 شده بود.  دهیپوش

 بابا رستا؟! یبلند شد: ا اعتراض روژان ینشسته بودم که صدا نهیشوم کنار

 هوم؟! -

 .میکن یم  یباز  میدار نجایا ایهوم و کوفت ب -

دوست  ی لیرو خ هشیبه علمت نه تکون دادم که روژان دلخور سر برگردوند، روح یسر 
 داشتم دختر فوق 

 از حد دوسش داشتم! شیمن ب ایبود  یطور  نی ا ایبود،  ی شاد و گل العاده

 ی خدا حک م  دیسف ی نقاش یزدم و رد پام رو ی برف ها قدم م یو تو رونیکلبه زدم ب از
 شد.

 !ست؟یکنارم حس شد و بعدش صداش اومد: رستا بس ن ی کس یقدم ها یصدا

 روژان؟! ی چ -

 !؟ ی زجر بکش  یخوا  ی خواهر من بسته بخدا! چقدر م  -

 دارم!  ی! من هزار تا غم و گرفتار ست یدوتا ن ی کیروژان من دردم  -

 شده؟یچ ی بهم بگ یخوا  ی نم دونم!  ی م -

 با روژان حرف زدم.  لمیاون ف ی در جوابش تکون دادم و درباره  یسر 

 . ریتوروخدا مخصوصا ام ی نگ ی به کس یروژ  -

 . ی منیدر  ی تا با من  ق،یتخت رف التیخ -

 جنگه خواهرم. منیفعل که  -
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جر و بحث به   یکه صدا میکرد، همراه با هم به سمت کلبه رفت یبلند یحرفم خنده  از
 گوشمون خورد 

 به روژان نگاه کردم که پا تند کرد و در کلبه رو باز کرد و... نگران

 ر ی#ام

تو    ی چیه دم،یکش  ی ق یکلبه با نگاهم دنبالش کردم و نفس عم رونیاز رفتن رستا به ب بعد
 ره یگوشش فرو نم

 خدا!  یا

زدم، بدجور مهرش به  ی قیکاپشن زرد نشسته بود نگاه کردم و لبخند عم که با نی کاتر به
 دلم نشسته بود. 

با دستم بهش اشاره کردم که با شوق اومد و خودش رو  د،ی باال آورد و نگاهمو د سرشو
 ی پرتاب کرد تو

بزنم که  ی رنگش رو نوازش کردم. خواستم حرف یی طل ی. موهادمیاز کارش خند بغلم
 اومد:  نینگ یصدا

 مهسا خانم ازدواج کردن درسته؟! دمیجان شن ریام

 !؟ یی نگاهش کردم و گفتم: شما فضول خانواده ما غضبناک

به عشق سابقت که  ی عنیگفت:   یهاش رو از هم شکافت و با حالت لوس مانند لب
 یهنوزم دوسش دار 

 !رم؟یام ستین مربوط
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چقدر تو  ش،یگفت: ا یدستشو زد به کمرش و با حالت بچه گانه و با مزه ا  نیکاتر 
 . مامانم به من ُدفته ی لوس

تو  شیبه تو بگه نه من! ( ا دی با ی کی ر،یبگ ادی یَنُتَنم، تو که بزرگ  ی کار بزرگا فضول  یتو
 ، ی چقدر لوس 

به تو   دیبا  ی کی ر،یبگ ادی ی نکنم، تو که بزرگ  ی کار بزرگ ترها فضول یمن گفته تو به مامانم
 بگه نه من!

) 

مهسا که   دنیباشم به طرف آشپزخونه رفتم با د نیاز جانب نگ ی منتظر جواب نکهیا بدون
 از  یگوشه ا

 نینگ یداده بود اعصابم خورد تر شد، حتم دارم که حرفها هیتک واریکلبه به د آشپزخونه
 و دهیرو شن

 گوشم تکرار شد: یشده صداش زمزمه وار تو  ی عصب نطوریا

 خونه مادرش؟  یَبر  یرو م  نی فردا کاتر -

برامون  شی و دور  میبهش وابسته شده بود  دیشد دم،یکش  ی تکون دادم و آه یسر 
 از شیب نی سخت بود کاتر

 زه بود.و با م نیریش حد

 از دست من؟! ی ناراحت -

 نه تکون دادم. یبه طرفش برگشتم و سرم رو به معنا متعجب

 !؟یزن ی با سرت باهام حرف م  -
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 !؟ی! اصل تا االن نامه رو خوند؟یتوجه به حرفش گفتم: آدرس خونهش رو دار  بدون

 .ارمیب رمیم فمهیآره خوندم، االنم تو ک -

 نداره! ی اگه مشکل ارمیم رمیجا باش من م نیشما هم یاگه اجازه بد -

بخواد بهش بندازه و  یا  گهید کهیت  نیو نگ  رونیبره ب دمیترس یلب گفت، م  ریز نه
 راه یا گهیجنجال د

 .فتهیب

  لیکلبه بود رفتم و بدون توجه به وسا یاتاقک کوچک گوشه  یکه تو فشیسمت ک به
 فش یداخل ک گهید

جلوم رو گرفت و با لبخند   نیکه نگ رونیم برم بنامه رو برداشتم خواست  دیسف پاکت
 یگفت: نامه  ی مضحک 

 نوشته برات مهسا خانومت! ی چ مینیبخون بب عاشقانهس؟

از حد  شی! بن یهم فشار دادم و گفتم: ببند دهنتو نگ یشدم رو رو دیکل یها دندون
 یم  یرو ادهیز یدار 

 . ی کن

 جان؟... با خنده ادامه داد. ریوا ام -

 خب!  می من و تو هم عاشق بود ی زمان کینداره که  ی خب اشکال -

 یرهام مواجه شدم بدون توجه به من چنان عربده ا ی رو برگردوندم و با نگاه عصب سرم
 زد که  نیسر نگ

 آوردن. ورشیهم به سمت اتاق  نیو مت مهسا
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 نینگ ی رفتارت رو تموم کن یخوا  ی م  ی ک  ؟یکه ازدواج کرد ی فهم  ی آشغال تو م ،ی عوض -
 تموم   ی عاشق

 ادامه داد. یواقعا؟ با داد بلند تر  ی کش ی تو خجالت نم  شده

 !یمنو تو ندار  اقتیمن احمقه عاشقت شدم، ل ریتقص -

آره؟! خب احمق بفهم شوهر داره تو به زن دوستت  نیبه من کرد و گفت: عاشق بود رو
 ؟ یچشم دار 

من به خوام به زن    ؟ی کن  ی ور ور م  ی و گفتم: چ نشیس یشدم و زدم رو ی حرفش عصب با
 تو چشم داشته 

زن خودت رو   یتو جلو ی نیب ی نزار کلهامون بره تو هم که بد م  ی گی م ی بفهم چ باشم؟
 گرانیبعد به د ریبگ

 !رت یبده با غ هشدار

چند سالت  قیزدن به رف ی لی: مرد بودن به سدمیلب غر ریبرگشتن صورتم به چپ ز اب
 یست ی! مرد نستین

 مرد.  ری! حواست به زنت باشه شی نامرد رهام

اون جا  دهیبهش ازش دور شدم، رستا متعجب و ترس یزدم و با زدن تنه ا یپوزخند
 بود چقدر  ستادهیا

 !یجلف و عوض نیبا متانت نه به نگ یباهم فرق داشتن! نه به روژان و مهسا قهاشیرف

شاد  کمی خواستم رستا رو   ی سرم م ریمائه، خ ی شاد ی دو بازم گند زدن به هرچ نیا اه
 چیکنم، شاد که نشد ه 
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 .دی و بدنش هم لرز تن

اسلحه   کیداره که از خاطره ها و درد دالمون  نو یا لیپتانس ی متوجه شدم هر آدم االن
 بسازه و به خودمون 

 و زمزمه کرد  دی زد و لب گز یرستا برگشتم لبخند یکنه! با صدا کیشل

با خواهر   ی که حت  یبود نی بشه گفت تو بهتر  دی! شار یام ی ستیبرادر ن هیتو اصل شب -
 هم مثل خواهر  تیناتن

 !ی خوب ی لیخ ی کن ی برخورد م  خودت 

 شدم. ی جدام  نیاز کاتر  دیشد با ی نم باورم

اومد ازش جدا بشم بدجور وابستش شده بودم، نه تنها  ی زود گذشت دلم اصل نم چقدر
 ی من همه دلبسته 

 خوشگل شده بودن. یدختر بچه  نیا

 خوشگلشو برداشتم و تنش کردم. یلباسا رفتم

 .رهیاومد نگاهشو از چشمهاش بگ ی ناز بودن آدم دلش نم ی لیخ چشمهاش

 ؟ یی بابا -

 جون دلم؟ -

 من نرم؟)  شهیمن َنَلم؟( نم شهی_نم

 ...شدیصداش تنگ م یاشک توچشمهام جمع شد دلم برا یها قطره

 نه خوشگلم مامانت منتظره.  -
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 خوام برم)  ی ب َلم( نه من نم  خوامینه... من نم -

دونم چرا منم بغضم  ی خوام بمونم نم ی خوام برم م ی گفت من نم ی و مکرر م  هیگر  ریز زد
 گرفت و خواستم 

 : دینگاهم کرد و لب گز رت یمهسا اومد تو اتاق با ح کهویکنم... هیپاش گر پابه

 !ن؟یکن ی م  هی گر نیدار -

 دروغ سر تکون دادم. به

 کنه.  ی م  ی تاب  ی ب کمیخواد بره  ی نم  نینه کاتر -

بچگانهش رو لمس کرد و با   یپاهاش زانو زد و دستها  یو جلو نی اومد سمت کاتر مهسا
 گفت:  متیمل

 باشه؟! متینیبب میایب دمینازم، مامان منتظرته گلم من قول م نیدلم، کاتر  زیعز

  نی رفت، بدجور دل گرفته بودم، آوردن کاتر رونیتکون داد و آروم از اتاق ب  یبغض سر  با
 به خونه

  ی شد ول ی از خانواده ما م  ی موند و بخش ی شد م ی بود! کاش م  میاشتباه زندگ نی بزرگتر
 ن ی که همچ فیح

 . میکرد ی قبول م دینبود و با ی امکان 

 ی نداشت، چون با بغض که به وضوح احساس م  ی حال مهساهم حال خوب نکهیا مثل
 شد لب زد.

 شد. رید میبر -
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  نیرو نشون ندم تا کاتر م یکردم ناراحت ی رو تنش کردم، سع نیزرد رنگ کاتر کاپشن
 ناراحت نشه،  شتریب

 . میزدم و بعد سه نفره وارد آسانسور شد یز یر یموهاش رو بوسه  یرو

 کیاحمقانه خودم زدم  یپرداز  ایبه رو یبه دو دختر کنارم نگاه کردم، لبخند نهیآ یتو از
 !نده یخانواده در آ

وسط  نیدر ا یکور  یه اومد چون گر ی وقت به وجود نم چیکه ه  ایخانواده در رو کی
 رو  ی تعادل عاشق

 !خت یر ی م بهم

  نیبه سمت ماش م،یکرد از آسانسور خارج شد ی رو اعلم م نگیکه پارک  ی نازک زن یصدا با
 قدم برداشتم

بغلم و درگوشم  دیباز کردم اومدم بغلش کنم که پر نیکاتر  یدر رو برا ی حرف چیبدون ه و
 گفت: 

  یی خوام ب َلم. ( وا ی من نم  ُتنمی م شیخواه ؟یموافق میَفلل کن ی واشکی جونم!  ریام یی وا -
 یواشک ی جونم!  ریام

 خوام برم.) ی کنم من نم ی خواهش م   ؟ی موافق  میکن فرار

 لرزون و گفتم:  یی به گونش زدم و با صدا یبغلم جداش کردم، بوسه ا از

  ی ناراحت بشه م  ی مامان  یخوا  ی مامان منتظرته، تو که نم  شیپ یبر  د ی! بازمی عز شهی_نم
 !؟یخوا

بدون  دن،یساحل گونش غارت مانند خودشون رو کوب یرو ایمثل امواج در اشکهاش
 صدا  ی ب ی حرف چیه
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شد و پاهاش رو بغل کرد. مهسا در کنارش جا گرفت و من هم پشت فرمون  نیماش وارد
 جا گرفتم. 

در آروم  ی کرد و مهسا هم سع  ی صدا هق هق م ی ب  نینگاهشون کردم، کاتر نهیآ از
 ییکردنش داشت... جدا

روز  نی چند یکه تو ی کی از  دهیبچه ها جون م یکه عاشق دختر بچهس و برا ی کس
 ی لیشده بود خ اشیدن

 شده. زیو غم انگ دشوار

داشت، جرقه  یناز  ی لیخ یخورد که عروسکها ی لوکس ی راه نگاهم به اسباب فروش نیب در
 ذهنم  یتو یا

 بمونه. یادگار ی ک ی خواست از من براش  ی دلم م  خورد،

به  نیکه کاتر  یطور  ی آروم  یترمز کردم و با صدا  ی مقابل عروسک فروش ابونیخ کنار
 خواب رفته 

 نشه به مهسا گفتم:  داریب

 االن.  امیم رمیبگ نیکاتر یواسه  یز یچ کی رمیمن م -

از طرف   شهی در آورد و گفت: م ی کرد و سه تا تراول پنجاه تومن  فشیک یرو تو دستش
 ن؟ یریمنم براش بگ

 یشدم و به سمت مغازه  ادهیتکون دادم و پ ی دستش، سر  یتوجه به تراول ها بدون
 یعروسک فروش  یبایز

 .دمیخرس بزرگ خر کیعروسک دخترانه گشتم و همراه با  نیبرداشتم و دنبال بهتر قدم
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  ی لیبچه برام خ نیدل کندن از ا دمی صورتشو د شه یبشم که از ش نیسوار ماش خواستم
 ن ی سخت بود مثل ا

  نیبه انجام ا لیکدوم ما چیو ه ی رو از دخترش با ظلم جدا کن یپدر  یکه بخوا مونهیم
 کار نباشن.

به آدرس انداختم با  ی شدم، نگاه نی گرفتم وسوار ماش رو از صورت ماه مانندش چشمهام
 منطقه  دنید

کردم همسر   ی منطقه تهران آدرس خونهش بود فکر نم نیتر  فیگرد شد، ضع چشمهام
 ن یبخواد همچ لیدن

 کنه! ی زندگ یی جا

 . میزد یو دم نم  میاطرافمون بود یدر سکوت بود و هممون غرق غم ها نیراه ماش کل

 سا یآ یخونه  یها ی کیبه نزد میدیرس بلخره

 نی تر  فی کنن، جنوب تهران ضع ی نم ی زندگ  ی خوب یمحلش معلوم بود اصل جا از
 منطقهش آدرس خونهش

 .بود

مکان ُبق  دنیکرد با د داریرو ب نی نگاهش کردم، مهسا کاتر نهیرونگه داشتم و از آ نیماش
 کرده گفت: 

 ب َلم(برم) خوامیتوروخدا من نم -

 لبهام خارج شد.  نیاز ما ب ی دوباره دلم گرفت و آه مدیصداشو شن ی وقت

 شده؟ یز یجونم... چ ریام -
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 . نی کاتر می_نه... بر

بغلم گرفتمش وبه طرف درخونه  یشد تو ادهیجواب سرشو تکون داد و دمق پ بدون
 مهساهم کنارم میرفت

 رو دستش گرفت بود  لشیوسا

اما با چهره  بابود،یز نی اومد دم در اونم مثل کاتر بایز یبا چهره  ی . زنمیخونه رو زد زنگ
 کامل  یا

 یتو ی. از سر و صدا داخل خونه و طرز حرف زدنشون معلوم بود چند خانواده امتفاوت 
 ی خونه  نیا

 ... ی میقد

 کردن.  ی م  ی زندگ 

 خانوم؟  سای گفتم: سلم، آ  گرفته

 .دی تو زحمت افتاد  ی لیبله خودم هستم... ممنون واقعا خ سلم

  یبرا نیکاتر  ی تاب  ی ب دنیبرق زد و اشکهاش روونه شد، با د نیکاتر   دنیاز د چشمهاش
 ما و دل شکسته 

با پشت   ع ی اومد، سر رونیچشمم ب یسمج از گوشه  ی ناخودآگاه قطره اشک سایآ ی
 دست پاکش کردم و لبخند

 زدم و لب به سخن باز کردم: ی تلخ

و ادامه دادم:   دمیکش  ی بود. دخترتون... آه فهیخانوم، وظ سایآ هیچه حرف نیا -
 از حد نازه،  شیدخترتون ب
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 حفظش کنه. خدا

 وگفت:  نیلب گفت و رو کرد سمت کاتر  ریز یزد و تشکر  یلبخند

دراز   نی. دستش رو به سمت کاتر مینکن تیخاله و عمو رو اذکه  زمیعز میبر ایب امامانیب -
 ن یکرد که کاتر 

 رو پس زد و گفت: دستش

 مونم! ی جونم م  ریام شیزشته، من پ ی لیاونجا خ ام،یخوام ب ی +نه من نم 

 دو زانو نشستم و گفتم:  یمامانش رو یاشکها دنید با

کنم اگه کار نداشتم  ی م  ی بهت سر بزنم خوبه؟! سع امیب دمیقول م یخوشگل من اگه بر  -
 دختر نازم. امیب

 باشه؟! ریبابا ام ایَاده تار( اگه کار) نداشتم نه... حتما ب -

 و گفتم:  دمیخند

 باشه. -

کاشت، و   شیشونیپ یرو  یمهسا در آغوش گرفتش و بوسه ا  نیبغلم اومد پا  از
 عروسک رو بهش داد، 

مثل خودش برق زد و خوشحال  قایدق ی و چشم آب  یی عروسک مو طل  دنیاز د چشمهاش
 مهسا رو بغل 

 . کرد

بامزه شده بود هردو رو بغل گرفته   ی لیبهش دادم و دوباره بغلش کردم، خ شوی هد منم
 ن ی بود و خودش ما ب
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 ها گم شده بود. عروسک

 در آوردم روبه مامانش کردم گفتم:  بمیرو از ج ی کارت

 از طرف من.  هین کمک به عنوان هدنه به عنوا دی ریکارت رو بگ نیا -

 نگاه کرد به کارت تودستم بعدگفت:  باتعجب

 قبول کنم.  تونمینه اصل...اخه من نم -

خانوم   سا یآ دیکنم دستمو رد نکن ی خواهش م   هیهد کی... به عنوان دیلطفا قبول کن -
 . هسیهد  کیفقط 

 لب کرد.  ریز ی زد و تشکر  یکارتوگرفت و لبخند دودل

 داخل کارت هست. ونیلیمبلغ ده م  ن،ی رمزش سال تولد کاتر -

 ممنونم واقعا.  نیشرمندمون کرد ی حساب -

 . میرفع زحمت کن نیندار ی... خب اگه کار هیچه حرف نیا -

 بازم ممنونم.  د،یشما رحمت -

 بود، خدانگهدارتون.  فهیوظ -

 .ستادم یا یدرو غرق بوسه کردم و با بغض ب نیکاتر ی شون یزانو خم شدم و پ یرو

و  میرو جداکردم و با مهسا رفت نی بود که کاتر ی کرد و باهزاربدبخت ی خداحافظ  مهساهم
 م یشد نیسوار ماش

 صدا شکست و... ی اونجا بود که بغض هردومون ب و

 #رستا 
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  ی پنجره  ی شه یماتمزدهام از پشت ش ی. مردمکها م یشده بود ریمس ی راه دیع دیخر یبرا
 شاهد  ن،یماش

 تهران بودند.  یابونهایخ نیسنگ کیتراف

با   روز یمختلف، اون عمو ف یبا مدلها و رنگها یی نهایو ماش ی همه شلوغ  نیا نیب اما
 سوختهاش  ی چهره 

 به چشمم اومد! شتریب

  نیباال و پا ی و با خوشحال دیخندیخندون اومده »: اون م ی اومده با لب روزی! عمو ف«
 خوندیشعر م د،یپریم

 یز یمن چ یاما انگار گوشها خوندیم بخشیبرام!... اون داشت شعر شاد بهیعج ی لیخ
 دند؛یشنی م یگهاید

 لونه کرده بود.  روزیمرد عمو ف یصدا یکه اون ته تهها ی بغض! بغض هیشب یز یچ

 یتو   ی عضو جدا نشدن  هیخندهها هم درد دارند، اصل انگار که غم و غصه شده  اون
 مردم!... ی زندگ 

هم که باشند، به  ی. حاال به هر شکل و ظاهر ستندین کسانیو  گکرنی که فقط  یی دردها
 شون دن  یدوش کش 

 !  ی  دل طفلک ی فه یوظ

و شکننده شدهاش  فینح یدرد نبود آرتامش رو سوار دوشها  دیمنم که با ی چارهیب دل
 بکنه و دم نزنه!

و آهسته و   ارمیلبهام م کی کردهام رو نزد  خی  ی« ها » دستها کنم،یگرمشون م کردن
 نامحسوس با 
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 آرتام گرم بشند!... ی مردونه یدستها یاز گرما تونستندیکه م یی دستها

 نمونی. اما بنایو آرت  نیآرت  ر،یهستم البته همراه با ام پمونیکنار اک شهی مثل هم امروز
 ی لینفر خ هی یجا

 اونم آرتام  دل منه! ه،یخال

و ساعت هشت صبح  رسهیاز راه م دیع گهیپنج روز د نکهیخوشحال و خندونن از ا بچهها
 قراره سال

 !؟یرو آغاز کنند اما من چ دیجد

 !کنه؟ یزود ترکش م ی لیاون شخص خ شهی علقهمند م ی چرا دل منحوس من به هر ک  آخه

 رونیب  نیاز ماش ی حوصلگ یو با ب کنمیم ی چیرو ق انمیپایافکار ب ی ادامه نی توقف ماش با
 .امیم

لرزه به   رونیسوزدار ب یو سرما نینسبتا گرم داخل ماش یلحظه از تناقص هوا هی یبرا
 و  افتهیاندامم م

 .شنیم دهیچیبه دور بدنم پ نباریا دستهام

سرما رو فراموش کنم و نگاهم رو سوق بدم به پاساژ پر زرق و  شهیمهسا باعث م یصدا
 برق مقابلم. 

 ! م؟ینیبب میبر ی داره... موافق  ی و قشنگخوب  یکه لباسها  شناسمیجا رو م هیرستا، من  -

که ناخواسته   ی مهسا، با خستگ  یتکون دادم و برخلف لحن پرانرژ  یرو به آهستگ سرم
 حاکم لحن و صدام

 !میگفتم: موافقم... بر شده
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زمزمه کرد:  یزانهایلحن غمانگ نیمغزم با بدتر ینفر تو هیکوتاه انگار  یلحظها یبرا
 االن آرتام  کاشیا

 !ی روزا داشت  نی واسه ا یی بود، نه؟!... چه آرزوها کنارت 

بار به اجبار پلک زدم تا مبادا اشک پرده   نیرو که کنار خودم حس کردم چند ری ام وجود
 نگاه  یبکشه رو

 .نمیغمگ

 افتاده رستا؟  ی که تنها من بشنوم گفت: اتفاق ی به آروم  ریام

  ی منم متقابل خودش عمل کردم و به آروم منبسط شد، نهامیکه س دمیکش  ی ق یعم نفس
 زمزمه کردم.

 !م یبهتره که بر ست، ین ی نه مشکل -

متفاوت دارند. غم و  یی ا یمشترک، دن ی خانواده با وجود سقف  هی اوقات افراد  ی گاه 
 متفاوت،  یغصهها

 شهینم لیهم هستند دل ی چون خانواده  نکهیمتفاوت! ا یی آرزوها ایمتفاوت  یهایدلخوش
 تفاوت نشونیکه ب

 نکشه.  وارید

 پر شده از عشق و دل من  رستا ماالمال از غم و درد! ریدل ام ر؛ی مثل من و ام قایدق

 مبهمه، اصل پر از دم و بازدمه.  یهایمن پر از شاد  یایدن

 . می که مهسا ازش حرف زده بود حرکت کرد ی ک یبه طرف بوت  ریام همراه
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. اما دمیبه صدق حرف مهسا رس ریچشمگ و بایز  یی رنگارنگ با طرحها یلباسها دنید با
 ی رهنهایپ نیا

 .خوردندیاالنم نم  ی قهینبودند، به سل هیبه حال و روز من شب خوشرنگ

 بخوره! امیکه به دن ی ... رنگخوامی م  ی لباس مشک من

  ستادهیگوشه ا هی تفاوت یمشغول پرو و انتخاب لباس شده بودند اما من ب نایو آرت  مهسا
 یحه یبودم و به را

 نوازش کنه. موینیکه سرتاسر محوطه رو پر کرده بود اجازه دادم ب یعود

 یافتاده رو جونیگوشت ب کهیت   هیوجود من شده  ی آرتام من، همه  د؟یاومدم خر من
 ... اونمارستانیتخت ب

 کنم؟! دیس علبا دیمن خر  وقت

 رستا!  -

 نیو در همون ح  گردونمی. « جانم » سرمو به سمت صدا برمکنمیم یزبونم جار  یبر رو رو
 یواژه

کار شده بودند  دیسف زی ر یی با شکوفهها نهاشیرنگ که سر آست ی صورت زی شوم هیبا  مهسا
 در مقابل نگاهم 

 لبخند هر چند کم رنگ، قاب لبهام بشه. هی شهیو باعث م  درخشهیم

 !اد؟ یچطوره... بهم م نیبب -

 فوقالعادهست! -

 !خرمیهم م نو یاز سر شوق زد و گفت: پس ا یلبخند
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 یسر  رینظرش رو بگه. ام رمیانگار منتظر بود ام د،یرس ریاز من رد شد و به ام نگاهش
 تکون داد و 

خوبهها تو هم از همون لباس   ی لیخ رستا، انتخاب مهسا خانم گمیبه من گفت: م خطاب
 بردار!

جگر  ی قهقه آه یصدا یبه جا ی ول رهیگیخندهام م گهیهمه توجهشون به هم د نیا از
 سوز لبهام رو از

 !... زنهیم رونیو ب شکافهیم هم

شده بودند و  لیتشک رهیت  یمن از رنگها یلباسها م،یرو کرده بود  دهامونیخر همه
 هم یسادها یطرحها

 .داشتند

 یافتاد. برا نی تری مردونه چهارخونه پشت و راهنیکه نگاهم به پ میشدیپاساژ خارج م از
 بارها و بارها

کم مونده بود  گهیتخت مقابل نگاهم روشن شد و د یرو دهیآرتام خواب جونیب ری تصو
 بغضم بترکه و وسط 

 !ه یگر ریبلند بزنم ز یی با صدا عتیجم

  کی گفتندیکه م یی کوتاه و بلند ساعت بند زدم. عقربهها یخواب آلودم را به عقربهها نگاه
 ساعت تا آغاز 

که قراره بدون لبخند مادرانه، بدون نگاه پر محبت پدرانه و  ی نو فاصلهست... سال سال
 عاشقانه از  ی نگاه
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وقت شروع  چیسال ه نینفر زمان رو نگهداره تا ا هیکاش  یآرتامم شروع بشه!... ا طرف 
 !کاشی نشه، ا

زدم و با کمک گرفتن از بازوهام بدن کرختم رو از تخت جدا  ی تخت غلت یرو ی خستگ با
 رمقیکردم. ب

که پر   ی استقبال از سال یقدم برداشتم تا خودم رو برا نهیکنم. « نبودنها » به طرف آ آماده
 شده از

. از درد دمیصورتم کش  به یدست اریاختیچشمهام ب ری ز یو گود روحیب ی چهره  دنید با
 ییو تنها ی دلتنگ

 باز کردم.  تیمدتهاست قلبم را فتح کرده، لب به شکا که

 آرتام! شدمی!... نممعرفت یب شدمینم ی شکل نی من ا  یاگه تو االن بود -

اتاق  رونیب یبلند ادا کردم که شک افتاد به جونم که نکنه آدما یآخرم رو طور  ی جمله
 باشند. دهیهم شن

هم برام مهم نبود چون  ادی» اما ز معرفتیوجودم شکست و « ب یتو  یز یکردم چ خطاب
 آرتام رو نکهیاز ا

کرده بود خودش رو دوان  دایرو پ امیمیصم قیاز همه، اشک که از گذشته حکم رف بدتر
 ام دوان به چشمه

 و شروع کرد به جوالن دادن! رسوند

  نیچرا ا ا، یرخنه کنه؟! خدا می زندگ یتو دی! چقدر غصه بانم؟یبب بتیمص دیچقدر با من
 یوا مونده ی واژه
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 یسرنوشت رو برا نی من تکرار بشه؟! اصل چقدر بد بودم برات که ا یزندگ یتو دیبا ی ه
 من رقم « غم » 

خوندمت... من به  میبندههات رحمان خوندمت، رح ی ا لل ! من مثل همه  ای!... ؟یزد
 مانی تو ا تیَ  ی رحمان

 ترک برداره؛ آرتام رو بهم ببخش!  مانمینذار ا دارم،

 چپم، زمزمه کردم. ی گونه یکه آوار شد رو ی با اشک همزمان

ح -  !میب  سم  الٰل الرَّ حٰمن  الرَّ

  یار یزانو بزنم و اجازه بدم اشکهام گونههام رو آبافتاده بود به دلم، دوست داشتم  لرزه
 ی کنند اما صدا

 نذاشت. نایآرت 

زود از اتاق  ی لیکه خ خواستی و م زدیاز پشت در که خطاب به من حرف م نایآرت  یصدا
 برم مانع رونیب

 رو بشکنم! ی بغض لعنت نیتا ا شد

ناهماهنگ  یی مهاگا  زدمیو اشکهام رو با پشت دست کنار م کردمیم ن یف نیکه ف ی درحال
 به طرف کمد 

 . برداشتم

 ی اجمال  ی و نگاه دمیکش  رونیب دمیبودم رو از درون کمد سف دهیخر ی که به تازگ  یی لباسها
 نثار رنگ و

 قرار گرفتم. نهیرنگم رو تن کردم و دوباره مقابل آ ی بلند طوس راهنیکردم. پ طرحشون
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نرم و  یکردن صورتم، موها زی» پس از تم  مویشمیسرم « ابر یو مرتب باال دمیکش  شونه
 به قول مهسا  ای

 !دیبه چهرهام بخش  یکوتاه، انگار روح تازها ک  ی همراه خط چشم بار ی . رژ صورتبستم

  ی گره بهش زدم. دلم صورت هی ساده  ی لیسرم انداختم و خ یرو رو امی خنث ی صورت  یروسر 
 خواست، ینم

! من ؟ی! دل مهسا چ ؟ ی چ  ریما دل امروشن قهره! ا یوقته که با رنگها ی لیمن خ دل
 که  ی کسان خوامینم

 وجود دوستشون دارم رو آزار بدم و حال خوش دلشون رو ناخوش کنم. ی همه با

 خودش! ریدل و روح من که به فکر همه هست غ ی طفل

احساسات بد عالم  ی همه شمیاتاق بمونم، تنها که م یتو شتریندونستم که ب زیجا گهید
 طرف ارنیهجوم م

 سرباز وجودم! تک

 یبه اعضا ی قاب لبهام کردم و سلم ی هر چند ساختگ یاتاق خارج شدم و لبخند از
 خانوادهام کردم. 

 تا برسند به سال نو. شمردنی رو م قههای که پر سر و صدا داشتند دق یخانوادها

جوابم رو دادند و  ی گرم ماهت » تک به تک شون به  یکه کنار « سلم به رو خواست
 باباجون بعد از گفتن 

 و من هم بدون چون و چرا اطاعت کردم. نمیبش  اون
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حوالهام کرد که لبخند   ی چشمک  نشستیکه م ی گرفت و درحال یجا گهامیهم طرف د ریام
 رو  یکم عمر 

 لبهام! یرو نشوند

 نایکه به اصرار آرت  ی بزرگ ی نهیسفره سوق دادم به آ یشده رو دهیچ ینهایرو از س نگاهم
 از  یگوشها

 . گاهشیشده بود جا سفره

خوب که گوش   زد،ی بازتاب شدهام انگار داشت حرف م ری که مامان و بابا »: تصو درسته
 گفت  دمیکردم شن

 ست یهم از انتقام ن یخبر  گهید ن،ی... اما ببست یآرتامم کنارت ن  ،ی. رو امسال ندار «

 !خوننیاالن دعا رو م یوا -

  شبیقلبم گذاشتم که از د  یرو ی کردم و دست  یکوتاه ی خنده ریام ی ذوق بچهگونه به
 داشت یجور ناجور 

ذهنم مدام  ی نفر تو هی و  کردیم ی تاب ی. اون بکردیم  ی تابیراهه »: ب یتو ی!؟ نکنه خبر بد«
 گفت یم

 دعا رو بخونم! خوامی ... مدیساکت باش -

! اون روزا بابا دعا رو ریبخ ادشیبه دهن باباجون.  میو چشم دوخت می سکوت کرد ی همگ
 ... بلندم خوندیم

واسه در آغوش گرفتن بابا و مامان اما حاال، فقط دلم تنگ  رفتیدلم قنج م خوند،یم
 !شه یم
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  ی محول حول واالحوال، حول حالنا، ال ایو النهار،  ل یمدبر الل ایمقلب القلوب واالبصار،  ای-
 احسن الحال!

که بدون  ی . سالدیبه اومدنش نداشتم رس ی لیکه م ی آغاز شد. باالخره سال دیجد سال
 ه یآرتام شروع بشه 

 تلخ بود!  ادیز خورده

 رستا جان!  -

 دیگفتن ع کی اول سال تازه رو، با به آغوش گرفتن و تبر قیهمآغوش شدم و دقا ریام با
 که دور  ی به کسان

 جمع شده بودند گذروندم.  سفره

شروع کرد به زنگ  لمیراه موبا ونیاتاق شدم که م ی راه  ی عکاس  نیآوردن دورب یبرا
 خوردن.

 یبا صدا کردمیرو به طرف تراس کج م رمیکه مس ی و درحال دمیابرو درهم تاب متعجب
 گفتم:  یبلند

 !ی کشیو م نیزحمت آوردن دورب رجانیام

عطر شکوفهها مشامم رو پر کرد و   یاس شدم که بونشدم و وارد تر ری جواب ام منتظر
 بار چندم یبرا

 روز، لبخند لبهام رو لمس کرد! کی  یتو

 رو به گوشم چسبوندم. لیرو برقرار کردم و موبا تماس

 الو؟!-
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 سلم رستا!  -

خودش رو  وانهواریافسار پاره کرد و د  نهامیچند لحظه، قلبم به قصد شکافتن س یبرا فقط
 هامنیس ی واره یبه د

 ... کوبوند

مردونه متعلق به   ی! به هر حال اون صدارهیحق داشت مجنون بشه و ضرب بگ ی طفل
 ی بود که روز  ی کس

!... اما حاال شد یم قراریب شیپ یلحظه  هینگاهش، صداش و لبخندهاش مثل همون  یبرا
 !؟ ی چ

 !؟یدیرستا صدامو شن -

که الحال آهسته و   نهامیس یاسترس و دللرزه مشت کردم و رو یآزادم رو از رو  دست
 ن یمنظم باال و پا 

 گذاشتم و بعد.  شدیم

 . امرتون؟!دم یبله، شن -

 مبارک! دت یع -

 !... ن؟یتماس گرفته بود؟! فقط هم دیع کی تبر یفقط برا ی عنی

 !یمی... عظیآقا نیهمچن -

 !؟ ی زن یبا من حرف م بههایچرا مثل غر -

 .دادیم یدلخور  ید اما، لحن صداش بو همون بو صداش

 !یمیعظ یبرخورد کنم، آقا یگهایبا شما طور د  دونمیمن صلح نم -
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که به دل خودم برخورد چه برسه به دل   یکردم، جور  انیرو ب شوینام اجداد تیقاطع با
 نکه یحسان! مثل ا

 ی خواستم خاتمه بدم به تماس  گهید ی جمله هیلحن و صدامم ندارم پس با  اریاخت گهید
 .شدیبرقرار م دیکه نبا

 قطع کنم! گهید دیبا من ندار یاگه کار  -

 نه رستا صبر کن... گوش بده! -

 می روسر ریبه موهام که از ز  ی منتقل کردم و خواستم دست ههامیو سبک به ر قیعم ی نفس
 بود  ختهیر رونیب

هوا   یشد دستم رو دهیچیگوش راستم پ ی حلزون یکه تو  یی انویپ یبا صدا هویکه  بکشم،
 موند. حرکتیب

من، مثل  ی!... برازد یم  انویدلم از جاش کنده شد، حسان داشت پ ی واقع  یمعنا به
 گذشته! چقدر دلتنگ اون

که   یی قبل برگشت؟! به روزها  یبه اون روزها شه یخوب و خوش قبلم، چرا نم یروزها
 ...میدوستشون دار

 دوستمون داره! ادیز ی لیهم خکه انگار خدا  یی روزها به

 قشنگ بود؟ -

روشنم رو با خودش ببره؛ کاش  یکرد موها ی به طرفم قدم برداشت و سع ی میمل مینس
 بهش بگم  شدیم

باشه و...   یکه فقط شاد ی نیببر، به سرزم یگهای د نی سرزم هیهم همراه خودت به  منو
 عشق!
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 برم، کار دارم. خوامیگفتم: م ینسبتا طوالن  ی با مکث ریانداختم و سر به ز نیرو پا  دستم

 شده بود. ی هم از دستم شاک   ی عجله لب زد و من حس کردم کم  با

 !دهیم یدیباشم که بهت ع ی کس  نیمن اول خوامیرستا!... م -

 انداختم و کلفه جوابش رو دادم. امینیب یرو ی نیچ

 !خوامیشما رو نم یدیمن ع -

 .گه یبهت م ی کیباالخره  یخبره... از منم نشنو هی نیا ی ول -

لرزه از دستم   نیکم مونده بود بر اثر ا لمیکه موبا یآن لرزه افتاد به تمام وجودم طور  هی
 .فتهیب

 !؟ی ... از چدم؟یترس  لرزم؟یچرا م من

 بگو... بگو حسان!  -

 رستا، آرتام... نی... بب دمیامروز بود که خودمم فهم نیراستش هم -

 .ن ی از دستم افتاد، پر سر و صدا هم خورد زم لیتمام! موبا  و

نفس بکشم؟!   تونمی؟! چرا نم ی  چه جور  دنیبهم بگه نفس کش  ی کیتنفس!...   ی راست
 زنده یقلبم داشت برا

 . کوبوندیم نهامیس واریخودشو به در و د موندنم

 سخت راه نفسم باز شد. ی خداروشکر! چرا که بعد از لحظات وَ 

نگران مهسا رو  یو صدا ر یبلند ام ی هیکه افتادم سا نی مز یسست شدند، رو زانوهام
 حس کردم. 
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 شده؟! ی رستا چ -

 ی سر وکله هویشدم که  رهیهر دوشون خ ی دهی رنگ پر ی رو بلند کردم و به چهره سرم
 شد. دایهم پ نایآرت 

 !دی کش  ی کوتاه  غیج دنمیاز همه جا بود با د رونیکه ح چارهیب

 رست...ا!  -

و   دنیشروع کرد به لرز درنگیافتاده. چونهام ب ی اومد چه اتفاق ادمیاون تازه  غیبا ج انگار
 داغم  یاشکها

 کردند. جادیا اریگونههام ش یرو

 که حسان بهم داد... یدیع یبودم، شوکه شوکه

نتونستم   گه یدستام گرفتم. د ن یکشوندم و سرمو ب یبه گوشها ی رو با خستگ فمیضع تن
 حنجرم ارم،یطاقت ب

که بغضم شکست و به هق هق افتادم،  دینکش  هیبود. به ثان یبغض بد د؛یترکیم داشت
 هی بلند بلند داشتم گر

 و نشد! زمیاشک بر  مهابایکه خواستم ب یی به مدت اون روزها کردم،یم

صورتم   یتو رحمانهیچنگ انداخت، ب فمینح یبه طرفم اومد و به شونهها ی تابیبا ب ریام
 . دیغر

 شده؟! ی ... آرتام چی !حرف بزن لعنت؟یآرتام چ... -

 هی بلندتر گر یی نداشتم با صدا ری رو از طرف ام ی واکنش تند و خشن نی که انتظار همچ من
 کردم و مظلومانه 
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 دست انداختم.  اشیقو یمچها به

 تشر زد. ریکه خطاب به ام دمیمرتعش مهسا رو شن یصدا

 !؟ی روان  ی زن یرش داد مچرا س  ست،یکه حالش خوب ن ی نیبیمگه نم -

 ...ری چرا ام کرد؟یم هیهم مثل من گر  نایچرا آرت  د؟یلرزی مهسا م یصدا چرا

هق هقهام هر  یساکت شدم، هم افکارم هم صدا ریام ی بغل خواستن یفرو رفتنم تو با
 دو شون خاموش 

 .شدند

 کنار گوشم زمزمه کرد.  کردیکه کمرم رو نوازش م نطوریهم ری کوتاه، ام ی ق یاز گذر دقا بعد

 !زدلم؟ یاالن حالت خوبه عز -

 پنج ساله سر تکون دادم و گفتم:اوهوم! یبچهها هیشب

 که... آرتام.  ی ... بگی بگ یخوایحرف زد و گفت: نم ریام یبار مهسا به جا  نیا

ش رو ناقص رها جدا شدم و نگاه نمور و تارم رو بند مهسا کردم که جملها ریآغوش ام از
 کرد. 

اون   زشیو هر لحظه امکان ر کردیم یرو ادهیناز مهسا داشت پ ی چشمها یتو اشک
 ی د یمروار یدونهها

 نگاه مهسا بود، که لب از هم جدا کردم و گفتم: حسان گفت... آ... آرتام...  از

اون   زشیو هر لحظه امکان ر کردیم یرو ادهیناز مهسا داشت پ ی چشمها یتو اشک
 ی د یمروار یدونهها

 نگاه مهسا بود، که لب از هم جدا کردم و گفتم: حسان گفت... آ... آرتام...  از
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بهت بودم و انگار که  یشدم، چشم بستم و با دست صورتم رو پوشندم. هنوز تو تابیب
 ی ناباور  ی طعمه 

مش کرد! من مدتهاست  بشه حض ی راحت  نیکه به ا ستمین یمن طعمها ی ... ولشدهام
 ام؛ یروز نیمنتظر چن

 خودم و خدا رو حس کنم. پس چرا باور نکنم؟! نیب ی ک ینزد هامی که مثل کودک یروز 

چهرهام  یدستهام رو از رو کردندیسرم گذر م یکه از باال یی آواز پرندهها یصدا با
 برداشتم. سر بلند

نگاه نمناکم  یتو گرفتندی پرندگان مهاجر که پر سر و صدا در دل آسمون اوج م کردم،
 !دندیدرخش 

»  ی « زندگ  ی آووردن که زندگ  غامیپرندهها هم برات پ ی رستا! حت ی نیبی! مکردند یم پرواز
 داشتند به طرف

 کن! ی کن، با آرتامت زندگ  ی داره... رستا زندگ  ادامه

گونهام و به طرف چونهام راه افتاد. اما با  یرو دی چشم راستم چک ی از گوشه  ی اشک قطره
 که  ی قیلبخند عم

 چهرهام نشست راه کج کرد و نتونست به مقصد برسه! یرو

چشم از آسمون و پرندههاش گرفتم. نگاهم  ی لیم یکه به شونههام وارد شد با ب ی تکون  با
 رو سوق دادم به 

 . زدیو صدام م  دادیکه مدام تکونم م یی مهسا

 ان! رستا... رستا ج -
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 یخنک مهسا رو شکار کردم، نگاهم رو دوختم به چشمها یرو باال آوردم و دستها دستم
 بغضآلودش.

 خوردند و انگار که صدام هنوز هم لرز داشت. ی تکون آروم  لبهام

 تنگ شده! ی لیباز آرتام خ یچشمها یمهسا، دلم برا -

 .دیگونهاش غلت یک رواز اش ی زد که قطرها ی لب آورد و با اندوه پلک یبه رو ی تلخ لبخند

ماتمزده   یبه مهسا توجهی که ب شدی لبهام کم کم داشت محو م یحک شده رو لبخند
 ری ام مینگاهم رو تقد

هر آن امکان داره ببارند،  زدندیکه بغض کرده بود و چشمهاش داشتند داد م  یر ی. امکردم
 هیدرست شب

 !یبهار  یابرها

مدتها    یعاشق چقدر سخته که نتونه نگاه معشوقش رو برا هیواسه  ی دون یتو م ر،یام -
 یعن ینداشته باشه، 

 !یچ

با  ی لبهاش فرار کرد و مردمکهاش مهسا رو هدف گرفتند! طفل ونیاز م یجگر سوز  آه
 که غصه  ی لحن

 سخته! ی لی... سخته رستا، خدونمیشده بود آهسته گفت: م سوارش

خنکش وارد کردم که  یبه دستها یشار شد، ف  ریکه مهسا سر به ز دمی گوشه چشم د از
 بفهمه قصد ناراحت

 اونو ندارم! کردن
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 مرتعشم رو بلند کردم.  یصدا ری خطاب به ام دوباره

 !ده؟یبه آدم م ی معشوقت چه حال  یچشمها دنیبعد از مدتها د  ی وقت ی دون ی... تو مریام -

با  د،یپاش کوب یبه رو ی تأمل مشت نسبتا محکم   ی شد. بعد از مدت  ریسر به ز رمیام نباریا
 حرص زبون

 چه َرب... نای!... ادونم یم  ،ی لعنت  دونمیکرد و گفت: م باز

 .دمی حرفش اومدم، در واقع با عجز نال وسط

 نشون داد! دی با ی چه واکنش  دونمی... نمریام دونمیآخه من نم -

رق گفتم: آرتام من دوباره  پاک بهار گرفتم و بدون مقدمه، شق و  یاز هوا  ی نفس مجدد
 برگشت!... ی به زندگ

 !ر؟ یام ی فهمیهنوزم دوستمون داره!... م خدا

نگاه   یبه لحظه تو ی و خوشحال  یچشم دوختم. شاد ریافتادهام رو باال گرفتم و به ام سر
 به رقص اومدند ریام

 گونههاش جا گذاشتند. ی رد پاشون رو، رو و

 خدا آقا آرتام! یآرتام، وا یرستا... رستا گفت -

. نگاهم از مهسا  کردیم  هیگر  ی شدم که چطور ذوق کرده بود و از خوشحال  رهیمهسا خ به
 گذر کرد و به

 .دیرس نایآرت 

با لبخندم روبهرو شد،  ی کرد و وقت  ی بلند شد و با بهت بهم نگاه نیزم یاز رو نایآرت 
 به طرف ی معطلیب
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 زد. غیکه چطور ج دمیاش رو شنو صد دیدو  سالن

 آرتامت به هوش اومد! ایداداش آرتام به هوش اومده... مامان ب -

ناله و  ونیم نباریفرق داشت. ا یز یچ هی نباری به هق هق افتادم، اما ا نایآرت  یصدا با
 فغانهام لبخند هم

از  نباریرقم نخورده بود... ا ی جنس اشکهام از غصه و ناراحت  نباریشده بود. ا کیشر
 ه ی گر ی خوشحال 

 !کردمیم

!... تموم شد! به خدا ؟ی! دلکم غصه دار ؟یقرار یگذاشتم؛ دلکم ب نهام یس یو رو دستم
 ی تموم شد روزها

قدر محکم  نیو ا ریتو رو خدا آروم بگ ر،ی! پس آروم بگآرتامت یب  یو شبها  تیقراریب
 خودت رو به در 

 نکوبون! نهامیس وارید و

 کردم و زجه زدم: خد...ا!  ی نیف نیف

 ... ممنونم ازت!یکه بهم داد یدیشکر! ممنون از ع ،ی م یو رح ی که رحمان یی خدا یآها

ح -  !م یب سم  الٰل ... ال... الرَّحٰمن  الرَّ

بار نام   نی و چند دمیسرد کوب  نیرو آهسته به زم امیشونیبار پ نیسجده افتادم و چند به
 خدا رو تکرار کردم. 

نگاه آرتام غرق  اهیمرداب س یشده بود، دلتنگ بودم تا مثل گذشته تو چمیپا پ ی دلتنگ
 هستم  یایلیبشم! من ل
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عذاب گم   ابونیب یاما، مجنونش رو تو خوادیمدتهاست آغوش گرم مجنونش رو م که
 کرده بود!... حاال 

 یو به تب و تاب افتادهام. دلم طور  قرارمیبشده،  دایحاال که پ دهیمجنونم از راه رس که
 که  دیچیپیبهم م

 !نهیاومدهاش رو بب اینوزاد تازه به دن خوادی بار م نیاول یهستم که برا یمادر  انگار

جدا کرد، ملتمس لب  نیکه به دورم حلقه شد و من رو از زم  یگرم مردونها یدستا با
 زدم.

 !خوامیآرتام، من آرتام و م شیپ میبر -

 و آهسته  دیکش  سمیبه صورت خ ی دست  یر یام

 کرد. زمزمه

 دلم! زیعز می ر یم زم،ی عز میریم -

  یی روین چیخسته و زار بودم و ه  شیپ ی قی بلند شدم. تا دقا نیزم یکمک مهسا از رو با
 نداشتم، اما آرتام!... 

 توئه!  ی پاهام جمع شده همه از وجود دوباره  یکه تو یانرژ  نی! ا؟ یبا من چه کرد  تو

زمونه   یشکنجهها میاز عذاب و درد فرو برد و باعث شد، زندگ یخلسها یمن رو تو نبودت 
 رو تجربه 

 سخت بود، اما گذشت سخت هم گذشت! ی لی... آرتامم! نبودت خکنه

سال عمرم رو   نی بدتر کردمیبهم برگردوند که فکر م ی و خدا تو رو درست زمان  گذشت
 شروع کردم، اونم 
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که با  دهیبه بندههاش م ی زمان  ههاشویهد  نینبود. خدا بهتر نطوریتو! اما ا  یهوا بدون
 تمام وجود خوشحال

 ... درست مثل االن من!بشن

کرد و   ی نیف نی. فستادیمچ دستم رو گرفت و مقابلم ا ریاز ورودم به داخل خونه ام قبل
 دستهاش به طرف

 .دراز شدند سرم

 یکرد و موها  میسرم تنظ یشونههام افتاده بود و رو یرنگم که رو ی صورت  یروسر 
 ر یرو به ز امیوحش 

 سوق داد.  امیروسر

 مبارک خواهر قشنگم! دت ی گفت: حاال ع ی شدم که با لبخند پر رنگ رهیبهش خ قدرمند

 زمزمه کردم. یی دادم و با لبخند دندون نما ی رو آهسته تکون  سرم

 !ایداداش دن نیممنونم، بهتر -

خانواده به طرف   یکوتاه با تک تک اعضا ی عبور کردم و پس از ابراز خوشحال ریکنار ام از
 ر ی اتاق ام

 . دمیدو

  گهیساعت د میمطمعنم اگه تا ن  افتم،یبود و کم مونده بود پس ب دهیامانم رو بر ی تابیب
ُرم  نمیآرتام رو نب  س 

 !شم یم الزم
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 یفرستادم و برا ههامیتلخ و خنک عطر آرتام رو با لذت به ر ی حه یاتاق که شدم را وارد
 چشم  یلحظها

  ع یو سر کنه یعطر تنش مجنونترم م یبو دنی. تصور خودم در آغوش آرتام و چش بستم
 .کنمیچشم باز م

  یکه آورده بودم، مانتو یی لباس و مانتوها  یتخت انداختم و از ال به ال یو رو ساک
 رو همراه  مایسرخاب

 . دمیکش   رونیب دمیسف شال

که اومده تا  ینگاه همسرم، همسر  ینگاه آرتام بدرخشم... تو ی تو خواستیم دلم
 نبودنهاش رو جبران

 !کنه

که چهرهام رو زندهتر از قبل نشون بده،   ی می مل شیاز پاک کردن صورتم و آرا پس
 منتخبم رو یلباسها

 کردم. تن

قرار گرفتم. همه وجودم چشم شدند و لبخند   نهی سرم انداختم مقابل آ یرو که رو چادرم
 پررنگ هک شده 

 ی هست که بر لبهام نشسته و چاشن ی ساعت ک یکه  یلبم رو شکار کردند! لبخند یرو
 می رو به زندگ ی نیریش

  نی» اضافه کرده. و من ا  ی شد! « بسم الله هامیپناهیپناه ب شهی که مثل هم هستم
 همون   ونیرو مد  ی نیریش

 � و عاشقانه جذاب دوازدهم  نیفصل غمگ شروع
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قرار گرفتم. همه وجودم چشم شدند و لبخند   نهی سرم انداختم مقابل آ یرو که رو چادرم
 پررنگ هک شده 

 ی هست که بر لبهام نشسته و چاشن ی ساعت ک یکه  یلبم رو شکار کردند! لبخند یرو
 می رو به زندگ ی نیریش

  نی» اضافه کرده. و من ا  ی شد! « بسم الله هامیپناهیپناه ب شهی که مثل هم هستم
 همون   ونیرو مد  ی نیریش

که باعث حلقه زدن اشک  ی به اون همه درد و غم  ی محکم  ی لیساعته، س کیلبخند  نیا
 شد، ینگاهم م یتو

 !زنه یم

پا بند نبودم، اصل   یباز اتاق پرواز کردم. رو مهیدر ن یتکون دادم و به سو نیبه طرف یسر 
 تونستم ینم

داشتم و سرحال بودم که با  یرو از دست بدم. انقدر انرژ  یهایتا خوده »: ثان حاظرم
 بگم تونمی م تیقاطع

 رو بدوَام  مارستانی! خوده ب«

هم بهم بخوره  یبهایدارم اگه نگاه هر غر نیقی انکار کنم و  تونمیرو نم میخوشحال خب
 که چقدر  فهمهیم

 !...شادم

کردم. به  ی چیافکارم رو ق ی به سرعت دنباله  رفتیکه به طرف آشپزخونه م ریام دنید با
 روونه  ریدنبال ام
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پهن و مقاومش چنگ   ی وارد آشپزخونه بشه، از پشت سر به شونه  نکهیو قبل از ا شدم
 انداختم. 

 پاره کرد! رهنمویگفت: چته؟ ناخونات پ دنم یشد و با د لیبه عقب متما متعجب

 نی به زم یی پا اریاختیب کنه،یقدر خونسردانه رفتار م نیچرا ا نکهیاز ا ی و ناراض کلفه
 .دمیو نال دمیکوب

 !ر؟ یام ی کن یخوایکار م ی چ -

 بهت تکون داد و مبهوت لب زد. یاز رو یسر 

 آب بخورم، البته اگه مادام اجازه بدن! خوامیم -

منو درک   اقی! چرا شور و اشتست؟یدلم ن یدل تو فهمهی! چرا نمفهمه؟یحاله منو نم چرا
 ! با کنه؟ینم

 نشیریش  ی گرد شدش که چهره یبه چشمها توجهیانداختم و ب قهاشیبه  ی دست  حرص
 بامزه جلوه  ی رو کل

 !شد یم دهیهم دنبالم کش  ریشدم، ام ی به طرف در راه دادیم

 !؟ی کنیم کاریچ یرستا دار  -

 !ی فهم ینم ر،ی ام گهید ی فهمینم -

 خب! خورهیرستا داره بهم برم نینفهم... بب ی گیبهم م  یرسم اا دار  -

!...  نمیآرتامو بب خوامیرو آهسته به غرغرهاش تکون دادم و در همون حال گفتم: م سرم
 !ر؟ یام ی فهم یم
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شکم خم شده  یکه رو یر یوضع من و ام  دنیمقابلمون قرار گرفتند و با د نایو آرت  مهسا
 هر  یبود؛ ابروها

 !شده؟ی: چ دیزبون باز کرد و هاج و واج پرس نایمهسا زودتر از آرت. دندیباال پر جفتشون

چند  نیکنم. از ا ی رو ط  ریو بدو بدو کل مس ادهیپ دیخودم برم، با دیرو رها کردم. با  ریام
 گرم  ی نفر که آب

 !شه ینم

چادر بازوم رو شکار کرد و همزمان   یاز رو ریقدمم رو بردارم دست ام نیخواستم اول تا
 رم یگفت: من م

 و روشن کنم. نیماش

همراه مهسا راه   ریکش اومدم نداشتم و بشاش تر از قبل پشت سر ام یلبها یرو یارادها
 افتادم.

 .انیب  خواستندیباباجون م نیهم با ماش هیبق

پس   ریکنار راننده و بستن در، دستهام رو بهم قفل کردم. ام ی صندل ی از نشستن رو پس
 نهیاز آ نکهیاز ا

رو به حرکت وادار   نیعقب نشسته بود انداخت؛ ماش ی صندل یکه رو به مهسا ی نگاه
 کرد. 

 . دنیدویآرتام م یبه سو  ادکشانیتمام حواسم پا برهنه و فر  ریطول مس یتو

تنهام نذاره و   ی قلبم رو بهم وصل کرد و قول داد تا آخر هر اتفاق یکه شکستهها  ی آرتام 
 بشه محافظ قلبم!...



 عاشق   کیمعرفت 

521 
 

  ی عنی  نیَو ا ستاده؛ی که زده وا ی بت کرد مردونه سر حرف با برگشت دوبارهاش ثا آرتام
 عاشق! هیمعرفت 

عشق، کار به   نیچشم انتظار مهر من موند و در آخر ا ی من شش سال متوال  مجنون
 دست هر دومون داد!

 من! سوانیعطر گ یدایشب رنگ شدم و اون ش یاون دو گو ی دلبسته  من

چسبوندم.   نیماش  ی رو به پنجره امیشونیاز پ یفرستادم و گوشها رونیرو پر صدا ب نفسم
 نهام یس یقلبم تو

 . کنمیبکشه. خوب درکش م رونیبه ب ی َسَرک خواستیو انگار که م کردی م ی ناآروم  احساس

آن   ه یفاصلهست  مارستانیتا به ب  لومتریچند ک کردیکه مشخص م یی تابلو دنید با
 دندونهام بهم خوردند.

 ی کرد. با عجز کم  داینبض پ ی ب یو تمام وجودم به طرز عج دیچیبهم پ یبه طور دردناک  دلم
 جام جابه یتو

چه  نیدستم دهنم رو پوشندم و چادرم رو به اسارت پنچههام درآووردم. ا هیشدم و با  جا
 که  یی ؟! خدا ی  حال

 قدرت روبهرو شدن باهاش رو هم بهم بده، لطف اا! ،یرو بهم برگردوند آرتام

از  اجازهی منم ب یپلکها ستادی از حرکت ا نیماش یبستم و وقت یلحظها یرو برا چشمهام
 یخودم از رو

 شدند! ی اغ یآرتام  یار یبدنم با هوش  یبلند شدند. انگار تک به تک اعضا هم

 خب رستا جون...  -
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 .دمیپر  رونیب نیباز کردم و از داخل اتاقک ماش کامل بشه در رو ریحرف ام نکهیاز ا قبل

ساختمون   یبه سو ،ی که افسار وجودم افتاده بود به دست اضطراب و دلواپس  ی درحال
 مارستانیبلند قامت ب

 . دمیدو

صورتم   یبود، که رو یبهار   میاز چادرم رو سپردم به دست باد و نس یی راه گوشهها یتو
 و  زدیبوسه م

 . گفتیم  کیرو هم به نوبه خودش بهم تبر دیع

دلت   کوست،یخدا بهت لبخند بزنه! چقدر ن باستیخوبه بهار بهت سلم کنه! چقدر ز چقدر
 یدست بده به الهه

 !اری  دنی! َو چقدر دلرباست عطش دیشاد

 فرستادم که احساس سوزش بهم دست داد.  ههامیبه ر قیعم ی نفس دمیکه رس رشیپذ به

 کرده باشه. ی رو زخم نهامیس دمیکش  دنهامیدو  ونیکه م یندت  یکنم نفسها فکر

گفت   شهی م بایکردم و تقر یا مهینصف و ن یاتاق آرتام تشکر  ی شماره دنیاز فهم پس
 پرواز کردم. آره، 

 آرتام منه! یرا ی که االن پذ ی کردم به سمت اتاق پرواز

لحظه   نیتا بند دلم پاره بشه! هم   هیلحظه کاف هی  نیاتاق رو بدون مکث باز کردم. هم در
 که با باز شدن در 

سفت و سخت،  یگره خورد... گرها گهیآرتام به طرف من برگشت و نگاهمون بهم د سر
 به مدت یگرها
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 !یچشمانتظار  چهارماه

از دست نگاهت که   هات یببره! آرتام، ه ادمیرو از  دنینفس کش  تونهیلحظه م هی نیهم
 یجور  هیهر بار 

 !کشونه یتا دم مرگ م منو

لرزونش  ی دلرباش مردمکهام حرکت کردند و به چونه  یچشمها یحلقه زدن اشک تو با
 . آرتامدندیرس

 بغض کرده؟! من

شده بودند رو قطار، قطار   یسرور و شاد یایکه غرق در در ی جملت دم،ی زدم و لب گز  ی پلک
 پشت هم 

قلبم رو از وجود عشق درونم  الیخ نکهیا یو تنها برا دمیاز »: چ ی هم نازمن بود نگاه باز
 آسوده کنم، گفتم 

 هم تراز  یبود و پر از مترادفها بای چه ز از،ی! جنس ن«

 کاریبه چارچوب در انداختم تا بتونم وزن خودم رو تحمل کنم، آرتام چشمهات چ ی دست 
 با من  کنندیم

 !؟ی وجودم رو چه کرد  ی! اون همه توان و قدرت جمع شده تودرمونده

پس رستا  ی لحظه به خودت نگفت  هی  وفا،یچقدر دلتنگت شدهام؟! ب ی دونیآرتام... م -
 نباشم تنها  ؟اگهی چ

 که پر از گرگه!  یی ایدن یتو  مونهیم
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 رونیلرزونم ب یلبها ونیمرتعشم باز از م یهوا تکون دادم و صدا یسبابهام رو تو انگشت
 .ختیر

با دل   ی کار کرد ی بکشم و بگم تو چ  غیج خوادیاالن خوشحالم آرتام... انقدر که دلم م -
 !؟ ی من لعنت 

  یاز چشمها میعظ ی لیبارگاه در به زانو افتادم و اشکهام دونه به دونه نه، مثل س یجلو
 طوفانزدهام 

 شدند.  ریسراز

جدا کرد. صداش... آخ   گهی رو از هم د دشیو پوس رنگیب یزد و لبها ی پلک رمقیب آرتام
 صداش! با 

 دلم! یبود برا یخش داشت اما هنوز هم آرامش نکهیا

 !؟ی دیکش  درد ی لی خانم خوشگلم، خ -

 کوتاه کرد و ادامه داد.  یسرفها

 به قلب عاشقم!  زنمی م وندیخودم... خودم قلب شکستهات رو پ د،یببخش  -

  یاز چشمها میعظ ی لیبارگاه در به زانو افتادم و اشکهام دونه به دونه نه، مثل س یجلو
 طوفانزدهام 

 شدند.  ریسراز

جدا کرد. صداش... آخ   گهی رو از هم د دشیو پوس رنگیب یزد و لبها ی پلک رمقیب آرتام
 صداش! با 

 دلم! یبود برا یخش داشت اما هنوز هم آرامش نکهیا
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 !؟ی دیدرد کش  ی لی خانم خوشگلم، خ -

 کوتاه کرد و ادامه داد.  یسرفها

 به قلب عاشقم!  زنمی م وندیخودم... خودم قلب شکستهات رو پ د،یببخش  -

 چارهامیکرد. قلب ب میام رو کشدار و بلند تنظمبتل شد و نفسه زیتند و ت  یبه تپشها قلبم
 حجم  نیا ی َجنبه

زخمهاش رو داشت به  امیحاال الت  خورد،یزخم م شهیکه هم ی رو نداشت. قلب ی خوش از
 . کردیوضوح حس م

به نگاه آرتام  رهیکه خ ی لرزونم بند شدم. درحال یپاها  یکمک گرفتن از چارچوب در، رو با
 بودم به سمتش 

 و بلند برداشتم. کوتاه  یی گامها 

. نگاهم که پاک شد از اشک، دمیبه چشمهام کش  یاز تخت نشستم و دست  یگوشها یرو
 دست  ی معطلیب

 کردم. ریانگشتان دست دخترونهام اس انیآرتامم رو م ی مردونه

  یفدا خوامیدارم که فقط م ی بیحال عج هیبراش به غش و ضعف افتاده بود. اصل  دلم
 هاشیلبخند و مهربون

 !بشم

،یریمانندش چقدر ش ی مرداب   یچشمها یدادن برا جون که داره با عشق  ی اونم زمان  ن 
 !کنه ینگاهت م
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نجات جونش اما من... من  یبرا زنهیدست و پا م ی کل افتهیمرداب م  ینفر تو هی  ی وقت
 مرداب  یتو  ی وقت

وقت ظلمات  چیه ینطور یا دیدوست دارم فرو برم، غرق بشم. شا شمیم ریآرتام اس نگاه
 ز ی عز اریچشمان 

 نبرم!  ادیرو از  کردهام

  یسه حرف خلصه شده؛ وجودت، چشمها یرستات تو یایاما دن ی تو ندون  دیشا آرتام
 و شبنمات  ی شمیَابر

 دو سنگ قبر!  و

که با اون همه   ی ماه  اره،یماه رو به زانو درب تونهی نگاهت م ی ! گمون نکنم که بدونآرتامم 
 و  تیجذاب

 بخدا! شمی تو بشه... من از مجنونم مجنونتر م یدایدلداده و ش اشیبایز

و اصل  رهیبگ ی شیاز من پ یکس  خوامیخطرناکه، منم حسودم! نم ی لیزنانه خ حسادت 
 جرأت دوست داشتن 

 سته!شک ی عاشق با دل  هیرو به خودش بده. من عاشق توأم  تو

 . دیپر رونیدادم و صدام از حنجرهام ب رمقشیبه دست ب یفشار 

 نبودنت نابودم کرد... اومدنت عاشقترم!  -

تکون داد و   ی ترک خوردش رو به آهستگ یلبهاش حس کردم. لبها یلبخند و رو طرح
 بم و  یصدا

 .دیچیگوشهام پ ی حلزون یتو  اشیدوستداشتن
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بهت  به یغر هیبود دست  یمدت کاف  نی ا یمنم شش سال نابود شدم... به َو اهلل تو -
 دندونهاشو  ی بخوره تا همه 

 دهنش ُخورد کنم! یتو

ابروهاش گره انداخت  نیکه ب ی ! از اخم کنمیم شیمردونهاش رو با جون و دل ستا  رت یغ
 که  ی و تحکم 

 گرفت. یکرد لبخندم جون تازها  ی رو همراه  صداش

حلقه شدمون که  یبه دستم وارد کرد. نگاهم رو سوق دادم به دستا یو فشار  زد ی پلک
 شروع کرد به حرف

 و وجودم همه گوش شد. دندیخستهاش دو ی . مردمکهام به طرف چهره زدن

چه  کنه؛یم سیدلم تأس یتو  یقند ساز  ی با گفتن حرفهاش کارخونه دونهیچه م آرتام
 !دونه؟یم

ماله من   دیتو با کردمیفقط تو رو آرزو کردم... چون فکر م ی رستا من، شش سال متوال  -
 . گر چه ی بش 

 . یاون مدت هم شده بود یتو

 زد و ادامه داد. نهاشیبه س یضربها  گهاشیدست د با

 لی! آرزو کردمت چون نفسهام دلیهنوزم هست ؛یماله من بود  نجایا ی ... رستا، تونجایا -
 ... خواستندیم

 !یکه حاال دار و ندارم یی تو ،یتو شد لمیلد

 ُمرد؟! دیجون داد، نبا دیهمه ابراز و علقه؟! نبا نیا یبرا ی  ! واقعا کاف لبخند؟
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 یکه زمزمهوار اشعار  ی دستم کاشت و کار من رو تموم کرد، آره زمان یرو یبوسها هوایب
 عاشقانه رو 

 کار دل و جونم رو تموم کرد! خوند

 عشق! نیکه َس همم باشد ا دیآرزو کردم تو را شا -

 عشق! نیاگر کم باشد ا ی حت خواهمتیتو را م من

 عشق! نیکردهام دار و ندارم باشد ا انتخابت

 از من تمامم! یبردها ،ی فقط دل را نبرد تو

 هر لحظهاش باشد حرامم! ی تو کل زندگ  ی ب

 کدامم؟! دانمیعاشق، نم ی وانه یمنم د  نیا

 یمن زرنگتر عمل کردند، رو  یاما اشکها دیمثل ماه درخش  رهاشیآسمون ت یتو اشک
 گونههام آوار 

 !دمیلرزونش رو با بغض بوس ی خم شدم و چونه  نهاشیس ی رو ارادهیو ب شدند

سرزده وارد  ی بزنه که پرستار ُمسن  ی رفسر انگشتهاش اشکهام رو بند آوورد و خواست ح با
 اتاق شد و 

 تخت بلند شدم.  یناچار از رو منم

 چکاپ بره صداش زدم. یآرتام از اتاق خارج بشه و برا نکهیاز ا قبل

 آرتام!  -

 یدیع  نیمبارک... بهتر دت یکرد و تا جوابم رو بده گفتم: ع لیرو به عقب متما سرش
 عمرم!
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 قلبم فرو رفت. یتو ریحوالهام کرد که مثل ت   ی لب نشوند و چشمک یبه رو یلبخند

 یشاهد عاشقانهها ی که لحظات  ی اتاق  یبردند و من تنها موندم تو رونیرو از اتاق ب آتارم
 من و معشوقم بود. 

 فرستادم که... هامیآرتام رو با نفسهام به ر ی لذت عطر به جا مونده  با

 رستا!  -

دل  یرو هدف گرفتند که معلوم بود حساب  یر یچشمام ام و دندیهم پر یاز رو پلکهام
 عی نگرونه!... سر

 شدم. ی خوب و خوشم دود شدند و با استرس به طرفش راه احساسات 

 !ر؟یام شدهیچ -

 گفت: بهت نگفتند آرتام و بردن چکاپ؟! ی و به آروم  دیموهاش رقص یال به ال دستش

 . دمیرو به دندون کش  نمیریز لب

 !دمینشن ی چیالم شده بودم که هغرق حس و ح انقدر

 .می به سمت اتاق حسان گام برداشت ریسرم مرتب کردم و همراه ام یرو رو چادرم

آرتامم رو   یاتفاق بد چیکه ه زدمیخدا رو صدا م ری کل مس یدل آشوب بودم و تو من
 نکنه! دیتهد

به در زد و   یتقها ری» ام دیتا اول من وارد « بفرمائ دیرو باز کرد و خودش رو عقب کش  در
 دن یبعد از شن

 . بشم
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دعوتش و  رفتنیو پس از پذ مینیتعارف کرد که بش  ی با لحن گرما بخش  حسان
 یهایصندل ینشستنمون رو

 گفت! کی تبر ریبار به ام نی بار به من و اول نیدوم یرو برا د یدر اتاق؛ ع موجود

شدم...   رهینافذ سبز رنگش خ یکه ماالمال از استرس و دللرزه بود به چشمها یی چشما  با
 ، یسرد و معمول 

 !بهیغر هینگاه  هیشب

انداخت؛ دلخور بود از  ری لبهاش هک شد و سر به ز یرو یز یآروم و محبتآم یلبخند
 نگاهم؟!... مهمه 

 ! معلومه که نه!برام؟

 !بهیعج ی ل ی چقدر جالب... خ -

 !به؟یعج ی دستپاچه گفت: چ ریام

 سر بلند کرد و پاسخ داد.  حسان

 معجزست! هی نیاا ا نیقیمعجزه!...  -

خدا... قلبم داره از  یوا یرو به دندون گرفتم و صورتم رو با دست پوشندم! ا امینیپا لب
 یشدت خوش

 !ترکه یم

رو داره  یر کاکتوس شکوفه زده و اشکهام هم ُحکم اب یکه رو ی اون گل ه یاالنم شب لبخند
 ه ی یکه فقط برا

 که عاشقانه دوستش داره! ی ... گلبارهیم گل
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 بگم تونمیم ی همه خوب نیدر برابر ا ای! شکرت »: خدا«

 !ی کنینم دیو خواستههام و شه یشنو یکه صدام رو م شکرت 

شدم.   رهیشاد و شنگولم خ ی خودم رو بازتاب نگاهم کرد؛ به چهره  ریتصو   نهیآ ی وقت
 که به  دینکش  ی طول 

چنگ زدم. با وسواس رژ رو   زیم یرنگم رو از رو  ی زدم و رژ صورت  یخودم لبخند عکس
 یرو

 .دمیکش  لبهام

که   یی عفو خورد و آزاد شدم؛ از درد، از غصهها م یهست که به زندگ  یروز  کیو  ستیب
 خواستند یم

رو   ات ی خوش ح یمن رو نم،یرو بب ی از وجودم بشند! من تونستم لبخند زندگ یعضو
 حس کردم که ی ان زم

 برگشت!... آرتام

!  ده یفکر و ذکرم به طرف آرتام پر کش  ی روز به علوه چهارماهه گذشته، پرنده کیو  ستیب
 یخب علقها

 هست که بتونه کار دستم بده!  ادیگنجوندم انقدر ز نهامیس یتو میزندگ ینسبت به آقا که

و   نیریکه انتهاش به آرتام ختم بشه ش ی مجنون شدن در راه ست؛یبرام مهم ن اصل
 !  ی  دوست داشتن

سرکش رو به قفس خودش   ی پرنده نیکردم ا  ی فرستادم و سع هامیبه ر قیعم ی نفس
 کنم. تیهدا
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 ریو از ز لمینشستم و موبا  ی به آهستگ دم،یکردم و به تخت که رس ی رو ط  ی قدم چند
 .دم یکش  رونیبالش ب

  ی لیو ی لی ق یعکس آرتام رو به آغوش گرفته بود و دلم رو وادار کرد برا نهامیزم ری تصو
 ی رفتن! خندها

 اسم آرتام رو لمس کردم. نیمخاطب ستیل  یکردم و از تو ابمیحال نا  نیبه ا کوتاه

  یادیحس و حالم رو با مدت ز نیشد و ضرب گرفت، ا تابیدختر خجول قلبم ب هی مثل
 که گذشته هنوز هم 

و قلبم قصد شکافتن   چهیپی که مخاطبم آرتامه دلم به هم م ی ز هم وقتکردم؛ هنو حفظ
 !کنهیم دایرو پ نهامیس

 !؟ ی سلم نفس  آرتام، خوب -

 رو تکون دادم و لب زدم. زونمی آو یپاها ارادهیب

 !؟یسلم َمرد من!... خوبم، تو خوب -

 فردا خوشحال خوشحالم! ی... من از امروز برا ی خوب؟! تو بگو عال  -

 اندازه شاد باشه. نیبه هم شهیهمون لحظه آرزو کردم؛ آرتام هم یو تو دمیخند مستانه

 کوچولو! هیخوردهام واسه فردا استرس دارم، فقط  هی ی منم خوشحالم آرتام... ول -

 » و خدا شاهد بود که اون  یی کوچولو  هی. « استی در هیبه وسعت  زنم ی ازش حرف م که

 رستا!  -

 جانم؟!  -

 و بعد.  دیچیپ ی گوش  ینفس بلند و کشدارش تو یصدا
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 ینجور یا  ی ! وقت شمیم  وونهیرستا دارم د  یوا... -بزنم. « جانم »   ی حرف تونمی نم گهید من
 یگیم

رو پشت گوش فرستادم و گفتم: خب بابا...   میشونیپ یشده رو ختهیر یتارها طنتیش با
 بله؟!

 انقدر هم سرد نه! گهید -

 ووردم و ادامه دادم.نامش رو به زبون آ دلخور

 !رونیب میدنبالم بر یایب  ی خواست ینکن مگه نم تیآرتام!... اذ -

 که به زبون آوورد سکوت کردم.  ی کرد که منم به خنده افتادم و با کلم یخندها

مدت   ن یا یتو دم،یرس گهی د قهی!... پنج دقیدلبر  ی که باش ی رستا، در هر حالت ی عنی -
 !یصبر کن یمجبور 

 کن خب؟! مراقب خودت باش.  اطیفقط آرتام جان... احت کنم،یصبر م -

 !زمی بله بله قربان، شما نگران نباش... من مراقبم، تو هم مراقب خودت باش عز -

از قبل منتخبم که منظم   یبه لباسها نمونیریکوتاه اما ش ی از خاتمه دادن به مکالمه  پس
 تخت قرار  یرو

 کردم. ی بودم نگاه  داده

 قرار گرفتم.  نهیکردم و مقابل آ ضیتعو قهیچند دق یجدا شدم و لباسهام رو تو تخت از

 سرد شده بود امشب! بیعج یبهار  یهوا

فردا...  یبرا میاسترس و نگران یبود برا لیدل هی هم  نیهم که بارون گرفت، ا یعصر 
 فردا  یهوا ایخدا
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 هم سپردم به خودت! رو

 ایشال سر کنم  نکهیا نیگرفتم، ب نهی. مردد نگاه از آدمیسرم کش  یرو تو  امیپشم کله
 ر یگ هیکله کاف نیهم

 شروع کرد به زنگ خوردن. یبود که گوش افتاده

 آرتام!  -

 جان  دل...  -

از اتاق   ریناپذ  فی توص ی جانیمنتظرمه با شور و ه   نیو پا  دهیآرتام گفت رس نکهیاز ا پس
 خارج شدم و از 

 رفتم. رونیب خونه

از دستاش و پشت  ی کیداده بود و  هیتک نیاز کاپوت ماش یبه در به گوشهاپشت  آرتام
 گردنش گذاشته بود.

که دلم جون بده و  ی بشم تا وقت  رهیو بهش خ ستمیجا با نیساعتها هم تونستمیم کاش
 خوش یقد و باال یفدا

 !شد یبگم؛ کاش م تونمیبشه... فقط م تراشش

دستهام و دور  یی هویرو آهسته بستم و نرم و نرمک به طرفش قدم برداشتم و...  در
 گردنش حلقه کردم 

جواب  نکه یدستهام کاشت و پس از ا یرو یاز پشت سر به آغوش گرفتمش. بوسها و
 رو داد هر  طنتمیش

 .میشد نی سوار ماش دو
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ش رو داده بود  که آرتام وعدها ی خوب یکه اون جا کردمیفکر م نیبه ا  ریطول مس یتو
 باشه! تونهیکجا م

اطراف رو از نظر گذروندند  ی پارک کرد و چشمهام به خوب ابونیرو کنار خ نیماش ی وقت  اما
 یخاص  زیو چ

 نکردند متعجب شدم!  دایپ رو

  نیا ی گفت: خانم خانما قراره همه ی نیرینگاهم رو خوند و با لبخند ش یتو رت یح آرتام
 قدم ادهیرو پ ابونایخ

که نبودم، اومدم جبران   ی اون چهار ماه ی حساب تلف  ی! بزار روگه؟ی د ی !... موافق مایبزن
 کنم!

حرفها رو دوست ندارم و  نی ا دونستیشدند. م  زونیبهم گره خوردند و لبهام آو ابروهام
 از نبودنش  ی وقت

  ادمیچرا نبودنش رو مدام به  کرد،ی! پس چرا هر بار تکرار مکنهیدلم بغض م زنهی م حرف 
 !رد؟آوویم

باشه؟! به خدا دلم  ،ی نبودنت حرف نزن  ی درباره گهیآرتام... لطف ا بهم قول بده که د -
 اون ادی ی وقت  رهیگیم

 . افتمیم روزها

و با انگشت شصتش شروع کرد  دیکش  ریانگشتان مردونهاش به زنج ونیرو م دستهام
 پشت دستم رو 

 کردن.  نوازش

 .دیچیگوشهام پ ی حلزون یروحنواز تو یملود هیشب صداش
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تنهات نزارم و تا ابد   چوقتیه چوقت  یه گهی که د دمیرستا جان... من بهت قول م -
 کنارت بمونم!... تو هم 

 !ی قول بده تا ابد کنارم بمون بهم

 به دستهام داد و منتظر نگاهم کرد. یفشار 

توان رفتن و داشتم و   ی اون چهار ماه لعنت  یرو گرفتم که تو  میتصم نی ا ی من وقت -
 نرفتم... آرتام، من 

 گرفتم که تا ابد کنار تو موندن رو تجربه کنم! م یموقع تصم همون

. دیدستهام رو به طرف خودش کش  ی لبهاش قاب شد و به آروم یرو  ی پر معن یلبخند
 آغوش پر  یتو

 چسبوندم. نهاشیکه فرو رفتم دستهام رو به دورش حلقه کردم و سرم و به س مهرش

 یرو رو  یز یر یبوسهها ی شدم وقت ی عاشقانهاش و غرق خوش یسپردم به نجواها وشگ
 سرم نشوند!

 رمیگیتو را در آغوش م  ی وقت

 ! برمی م ادیرا از  زیچ همه

 از آن آسمان!... ی از درختان است و آب یسبز  رودیم ادمی

 !برمیم ادیاز  زیکن خودم را ن باور

 رود یم ادمی  ی حت و

 سر کرد.  یهایسا یدر ُخَنکا دیسرد است و تابستان را با زمستان

 در آغوشت  ترسمیم
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 را فراموش کنم   دنینفس کش  ی حت

 را ببازم!  ات یح و

 تو را!...  و

رو  ی حرکت نی کوچکتر یتخت افتادم. انقدر خسته بودم که نا یتنم رو یهمون لباسها با
 نداشتم.

حرف   ی منو آرتام تموم شد. هر دومون کل یهایشب بود که خوشگذرون مهیسه ن ساعت
 گفتن،  یبرا میداشت

و  میو راه بر میریرو در نظر نگ ادهمونیپ یپاها  ی حرف زدنها باعث شدند خستگ نیهم
 م یتا بتون  م،یراه بر

 !م یحرف بزن شتریب

و صحبت   می رفتیه مرا میحتما باز هم داشت کردینم یادآور یو فردا رو   زدیزنگ نم ریام اگه
 . می کردیم

بخوابم  خواستیکوتاه کردم. دلم م یازهایخم نیو در همون ح دمیبه چشمام کش  ی دست 
 اونم تا لنگ ظهر!

... البته آفتاب  زنهیفردا رو رقم م کنهیآفتاب طلوع م گهیچند ساعت د تونستم،ینم اما
 من هم دیجد ی زندگ 

 طلوع کنه! قراره

 نی! ازت متشکرم که بعد از ایرو برام در نظر گرفت  هات یهد  نیازت ممنونم که بهتر ایخدا
 و   ی همه سخت
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 اهلل! ای!... شکرت یرو بهم عطا کرد ی آسون  عذاب

 .کردیم وونهامی اون هم درست کنار گوشم، داشت د ل یآالرام موبا یصدا

تأمل  یردم. کمشدهام رو از هم جدا ک نیسنگ  یپلکها امیذات  لیو برخلف م ی خستگ با
 کردم و بعد با 

رو  شدی پخش م لمیکه از موبا یکر کنندها یتخت نشستم و صدا  یآرنجهام رو کمک
 خاموش کردم.

 . ادینم ادمیخودم انتخاب کردم؟!... آه!   ی آالرام گوش یآهنگ رو برا نیا ی ک  من

از تخت پرت   یسرم، رو به باال جمع شده بود رو چنگ زدم و به گوشها یکه رو کلهام
 کردم.

برام   یز یسحرخ نیخسته بودم ا ی سه ساعت تونسته بودم بخوابم؛ چون حساب  فقط
 سخت بود. اما چه ی لیخ

 که مجبورم؟! کنم

لباسهام رو  دمیکش یکوتاه و بلند م یازههایکه مدام خم ی از تخت جدا شدم و درحال ناچار
 وض کردم.ع

کاناپه به خواب رفته بود، مجدد راهم رو به   یکه رو  یر یام دنیرفتم و با د یی رایپذ به
 اتاق کج کردم و با 

هم البه  یدست طنتیو با ش دم یکش  ریام یپتو به داخل حال برگشتم. پتو رو مرتب رو هی
 بهم یموها  یال

 ... دمیشدهاش کش ختهیر
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خودم آماده  یمختصر برا یاز شستن دست و صورتم به آشپزخونه رفتم و صبحانها پس
 نکه یکردم. قبل از ا

 توجهام رو جلب کرد. ریخشدار ام یدهنم جا بدم صدا یلقمه رو تو  نیاول

آشپزخونه که پشت سرم قرار داشت  یاز بدنم و به عقب چرخش دادم و به ورود ی مین
 ر یچشم دوختم. ام

 شده بود.  رهامیخ ی حیبود و با لبخند مل ستادهیپزخونه ا بارگاه آش در

 !ی دارشیب ی بتون کردمیفکر نم -

  یبرا زارهیدستم زدم و گفتم: شکم گرسنه خواب نم یتو ی مربا و خامه   ی به لقمه یاشارها
 آدم... صبحانه

 !؟یخور یم

  یمربا نی ریکردم تا مزه ش  دنشیرو داخل دهنم گذاشتم و با لذت شروع به جو لقمه
 خامه و ونیاز م بیس

 بزنه! رونیلواش ب نون

 !خورمیکه صبحانه م ی پس چ -

 شد. زیم دنیآوورد و مشغول چ رونی و کره رو ب ریپن خچالیاز داخل  خودش

 نشد به اتاقم برگشتم. دایوجودم پ یتو ی از گرسنگ یمعدهام پر شد و اثر  نکهیاز ا پس

آرتام و   ی . شمارهدمیتخت به پهلو دراز کش  یدستم فشردم، رو یهمراهم رو تو ی گوش 
 لمس کردم و صدا 
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آرتام گوشهام رو   یپر انرژ  یممتمد صدا  یبوقها دنیپخش گذاشتم. بعد از شن یرو رو
 نوازش کرد. 

 سلم خاُن...م!  -

! ساعت داره به هفت  شد؟یدنبالم پس چ یا یسلم آقا، مگه قرار نبود ساعت شش ب -
 !رسه یم

آرتامش رو کرده  یهوس قربون صدقهها ،ینبودم فقط دلم سر صبح ی و عصبان ردلخو
 بود.

 دل آرتام!... ز  یعز امیخانم گل!... االن دارم م خوامیمعذرت م -

 ی شد به مکالمه  ریمعشوقش س  ی و عاشقانه  نیریش  یدلم از نجواها ی حساب  نکهیاز ا پس
 مون یقهای پانزده دق

 . میداد  خاتمه

 شاد خودم زل زدم. یمایقرار گرفتم و به س نه یمانتوم رو که بستم مقابل آ  یدکمهها

 و گونههام رو برجسته کرد.  دیلبهام طرح کش   یرو ی پر رنگ لبخند

 !گه یم کیرو بهت تبر دت یجد ی هستم که زندگ ی کس  نیرستا!... من اول -

 تازه مبارک!  ی تکون دادم و گفتم: زندگ نهیخوده درون آ یبرا ی دست 

وقت از  چی. هدنیاز حرکات کودکانهام دهنم رو پوشندم و شروع کردم به خند هذوقزد
 کارها خوشم  نیا

 ی زمان  هی که  یی و همون کارها شدمیم  وونهیداشتم د ی اما حاال از شدت خوش اومدینم
 مورد پسندم نبودند 
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 . دادمیانجام م رو

 داخل اتاقت؟ امیب  تونمی بود که گفت: رستا م ریبه در خورد و بعد هم ام یتقها

 کردم تا اثرات خنده از چهرهام محو بشه.  یسرفها تک

 ! ریام ایب -

شده  نیعج ،ی بیزد. چشمهاش با برق عج یی لبخند دندون نما دنمیبا د ریباز شد و ام در
 بود!

ب  خو ری! به هر حال امدیکش یو کل م  دیرقصینگاهش داشت با کرشمه م یتو ،ی خوشحال 
 من   ی به زندگ

.  کردیرو مشاهده م امیقو یدردها و غصههام رو مرحم شد و حاال انگار داشت بالها آگاهه؛
 که  یی بالها

 !یخوشبخت یپرواز به سو یشدند برا آماده

 !رجانی به چهرهاش زدم و گفتم: ام یلبخند

 تکون داد و به طرفم اومد.  نیبه طرف یسر 

 !زنهیتک دخترکش حرف م یداره برا یکه انگار پدر  کردیم حتمیداشت نص یطور 

پدر و مادرم رو داشت پر   ی خال یجا ریخوشنودم؛ ام ری خدا شاهده که چقدر از وجود ام و
 !کرد یم

 کردم و از خونه خارج شدم.  ی خداحافظ  ریاز اومدن آرتام من از ام پس

آووردند و   رونیتاقم ببزرگ از ا یکه الزم بود و همراه جعبها ی لوازم  ریبه کمک ام آرتام
 ن یماش یتو
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 . گذاشتند

 نیکرد. هر دومون سوار ماش یکوتاه ی تکون دادم و آرتام هم خداحافظ ریام یبرا ی دست 
 که به خواست  میشد

 شروع به حرکت کرد.  نیماش آرتام

و   ی متوجه نگاه دزدک  نکهیتا ا م؛یکرده بود  اری هر دومون سکوت اخت ریطول مس یتو
 چند لحظه طنتیپرش

 نامش رو کشدار به زبون آووردم. ارادهیآرتام شدم که ب کباری

 آرت...ام!  -

 رو خاروند. اشیشونیاز پ ی گوشها  ی شیکرد و به طور نما یخندها

 رو نگاه کنم؟! ی تو رو نگاه نکنم ک ی خب زنم -

 رو با لبخندم دادم. جوابش

شد که پس از اتمام کار   نیو قرار بر ا ستادیاز حرکت ا نیساختمون مورد نظر ماش مقابل
 ن ی من در ا

 ...ادیبهش زنگ بزنم تا به دنبالم ب ساختمون

 !؟یکه تو دار  ی  چه شکل گهید نیرست...ا! ا -

فرستادم.   نی شدم و پر سر و صدا بزاق دهنم رو پا رهیمهسا خ ی گشاد شده  یچشمها به
 لحن مهسا باعث 

 و دلهره چنگ بندازه به وجودم! رهینگاهم رنگ بگ یبود ترس و استرس تو شده

 بد شدم مهسا؟! ی لیخ -
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دختر؟!...  دیو گفت: او...ه رنگت چرا پر دیبه شونم کوب ی کرد و مشت ی بانمک  ی خنده
 یخوشگل شد  ی لیخ

 قرص ماه! هی ی! به خدا شدرستا

لحظه  ه ی وونهی م و گفتم: دکرد  یخندها ششیاالنش و لحن چند لحظه پ  فی تعر نیا از
 !دمیترس

 . نمیخودم رو بب ریی رفتم تا بتونم تغ یقد نهیکمک مهسا به طرف آ با

هم که   ی مات یرنگها نیا یخواست خودم بود. تو دهه،یصورتم خواب یکه رو  ی مات  شیآرا
 یز یرنگآم یبرا

 نشسته بر لبهام شدم. ی به کار رفته، عاشق رژ کالباس چهرهام

حفظ  نجایکه از ورودش به ا ی قیخزدارم رو به دستم داد و با لبخند عم دیکت سف مهسا
 ی دیکرده، گفت: د

 ! یشد خوشگل

کوچولو   هیشاد و بشاشش زدم و گفتم: من خوشگل بودم... االن فقط  یبه رو ی چشمک
 رنگ و رو عوض 

 !کردم

 ! یدوست خوشگلها ندار  نی که از ا کرد و گفت: دلت بسوزه تو یزبون دراز  برام

 اندام علقهمندم!  زیدختر ر نیمن به ا چقدر

 کاشتم و لب زدم. یگونهاش بوسها یدلم جوالن داد رو یکه تو ی محبت  با

 مهسا! ی ن یتو بهتر -
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لباس عروس رو   دنیپوش یآروز  شهی. همدمیکمک مهسا کت خزدار و کوتاهم رو پوش با
 داشتم!

آرزوهامه؛ اما الحال  نی نهتریر یاز د ی کیکه دنبالهدار هم باشه پف دار و بزرگ  یلباسها
 یعروس راهنیپ

 نه پفدار و بزرگه نه دنبالهداره! کنه،یم یی تنم خودنما   یتو که

. اون موقع  شهیو بزرگ م کشهیقد م شونمیو عذاب زندگ ی سخت  شن،ی که بزرگتر م آدمها
 گه یاست که د

 یزهایگرفتهاند که به چ  ادی ! اون موقع ادیپر زرق و برق به چشمهاشون نم یزهایچ
 سادهتر دل ببندند؛

 من! هیشب درست

  نتشیکه تنها ز ی رنگم کردم. لباس ی کرم یدلبر  قهیبه لباس بلند و  ی نگاه نهیداخل آ از
 روش بود یلهایاکل

 !شد یمسبب درخشش م که

بود کله ست کتم رو   یحرفها شگر ی بازم رو با کمک کتم پوشندم و مهتابجان که آرا ی قه ی
 سرم گذاشت  یتو

 رنگ شدهام رو به داخل کله سوق داد.  یموها و

 دینکش  قهیشد. به ده دق نطورمیو هم رسونهیبه آرتام زدم که گفت زود خودش و م ی زنگ
 که بهم زنگ زد

 برم. رونیخواست تا ب و
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 ی باعث سست  امی بلند کفش کرم یکمک مهسا و مهتابجان به طرف در رفتم، پاشنهها با
 زانوهام شده بود 

 داشتم. اجیواقعا به کمک مهسا احت و

 نفسم بند اومد.  یلحظها یکه باز شد با آرتام رو به رو شدم و برا در

 چه بردیمجذوب کننده و کت و شلوار تنش هوش از سر آدم عاقل م ی چهره  دنید با
 که  ی برسه به من

 !وونهشمید

قلب آرتام آروم و  ی هم آغوش یبرا کوبوندیم نهامیس ی خودش رو محکم به قفسه قلبم
 قرار نداشت!

بغلش کنم و صورت مردونهاش رو غرق  محبایداشتم، دوست دارم ب یبیو حال عج حس
 بوسههام کنم اما 

 !شدی مانع م ی حس هی

 بود اون حس؟! ی چ

 از مهتاب خانم و مهسا کرد. یکوتاه دستهام رو گرفت و تشکر  یق یپس از دقا آرتام

 شد. ی دلم خال ریرنگ شدهام سفره پهن کرد، ز یما یس یگرم و سوزندهاش که رو نفس

 !کنم یو عوض نم نقصمیبا هزاران هزار ستاره... ماه ب ی حت -

شدم؛ با عشق هم  رهیباال بردم و به ظلمات ثابت چشمهاش خ راهنشیپ قهیرو از  نگاهم
 شدم!  رهیخ

 دوستت دارم آرتام! ی لی... خی لیخ -
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 به دور کمرم حلقه شد و من رو به خودش فشرد... دستهاش

 ی لیبهتر بگم، خ ایخوشحال بودم  ی لی. خمیراه افتاد هیو به طرف آتل  میشد نیماش سوار
 !می خوشحال بود

و من... من مطمعنم   کردیم مونیهم همراه ی میمل  کی بود و موز ی عصر بهار آفتاب یهوا
 خدا هم داشت 

 !...زدیم لبخند

 . میو منتظر اومدنش بمون میعکاس خواست تا به طبقه باال بر  خانم

کارمون   گفت؛یکه بهمون م ی و مختلف  بایز یاز اومدن عکاس جوان و گرفتن ژستها بعد
 هم به  هیآتل یتو

 .دیرس انیپا

داشتند با اومدن من و آرتام بلند شد. با  که در جشن حضور  ی مهمانان ی شادمانه بانگ
 که  ی عت یجم دنید

رو قلقلک داد حس  امینیکه نرم و آهسته ب یاسپند ی حه یرو پوشندند و را اطرافمون
 ر یز  یخوب و زندها

و   ی که دست داده بود به دست خوشبخت ی قلب د؛ یبه قلبم رس میو مستق دیخز  پوستم
 !دیکش یم ی خوشحال غیج

بهش کردم که با  ی منگاهیو ن چوندمیآرتام پ یرو محکمتر از قبل به دور بازو دستم
 چشمهاش روبهرو شدم.

 .میدو بهم لبخند زد هر
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دلم از بودن آرتام تخت  تخت بشه!   الیکه خ  ی! روز خواستیروز رو م نی دلم ا چقدر
 داشتم ی احساس خوش

که شاهزادش،  ی ... پرنسس ی  که فارق از هر غم و درد کردمیفرض م یخودم رو پرنسس  و
 آرتامه!

 .میوارد باغ شد  دنیمن و آرتام سر برد یرو مقابل پا یگوسفند فربها نکهیاز ا پس

  امیبخش جشن عروس نیتلختر چارهیکردن گوسفند ب ی قسمت قربون  نیکنم تنها هم فکر
 باشه.

 .می خودمون نشست یهایصندل  یو رو میمخصوص عروس و داماد قرار گرفت گاهیجا در

. امروز از بس که لبهام طرح لبخند به  زدمیو لبخند م کردمیبه اطراف نگاه م ی خوشحال با
 خودشون 

 خسته شدند. گهیعضلت دهنم د کردمیو گونههام برجسته شد، حس م گرفتهاند

و   شدیم زمیر یمهسا بودم که مسبب خندهها  انهیمخف یهایبا یهم شاهد با ی طرف از
 اوقاتم با ی گاه 

مهسا رو با   شدی کار کودکانهاش رو تموم کنه اما مگه م خواستمینگ مپرر یچشمغرها 
 ت یزبون خوش هدا

 !کرد؟ 

رقص با  ستی پ یکه تو یی کوچولو یبه رقص دختر بچهها ری ناپذ فیتوص ی ذوق و شوق با
 یاون لباسها

 کوتاه لبهام رو شکافت! یشدم و خندها رهیخ خوردندیداشتند وول م ی عروسک 
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من و   اد یذهن و  یسنگ، تو یطرح هک شده رو هیامروز شب ی لحظه به لحظه نایقی
 ...شدی آرتام هک م

 قلبمون!  یهم تو دیشا

که تا تونسته شکسته و   ی بفهمه؟! حال دل تونهیم  ی چه کس دونمیدل االن من و نم حال
 ی هر چقدر که بخوا

  یی هایو سوختگ هایکه با وجود شکستگ ی بفهمه؟! زبانحال دل  تونهیم یرو چه کس سوخته
 و باز  دهیکه د

 !دونمی!... نمکنه؟یدرک م ی دل و چه کس نیحال ا دن؛یکش   ینفس داره برا هم

 !ارندیکنم واژهها کم م انیب تونمیدلم رو نم ی کنم، بشاش و سرحال فی توص تونمینم ی حت

از قلبم   یهست که در گوشها   ی شده ترس  زیدلم لبر یکه تو ی همه خوش نیا ونی... ماما
 زانو زده! من 

رو با خودش به دور  هامیو خوش ادیمنحوس ب یجادوگر  هیکه مثل گذشته باد شب ترسمیم
 دستها ببره!

 .میرفت ستیدوستان من همراه تازه دامادم به پ ی و باق نایاصرار مهسا و آرت به

 و دستهامون همانند نگاهمون به هم گره خوردند.  م یستادی هم ا مقابل

 .دی کش یم ادیکه داشت حرف دل من رو فر  ی قی پخش شد، موس یاز دلنو ی قی موس

باور  نیکه بر ا ی ... منشمیعاشق نم گهید گفتمیشد؟! چرا آخه؟! من که م نی شد که ا ی چ
 بود که قلبش

 شده!... پس چرا خدا؟! منجمد
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  یهر دختر   یکه آرزو یمرد مقابلم؟! مرد ی دلبرانه  ی شدم به چهره رهیاالن با عشق خ چرا
 باشه! تونهیم

بار! آرتام با  نی رقص، اول ستی کوتاه اکران شد... پ یی نمایس لمیذهنم مثل ف یتو  گذشته
 تحکم گفت که سرگرده 

 لج کردم و حرص خوردنشهاش رو با لذت تماشا کردم.  ی من با سرتق  و

ونمون  !... حاال نگاه هر دومون مرحم جینه من لجباز  کنهیم  یی حاال نه آرتام زورگو  ی ول
 شده!

 .دمیزمزمه کردم و با کرشمه رقص رلبی رو ز شدیکه پخش م ی لذت آهنگ با

 گاهمونیهمراه آرتام به جا کردمیذهنم تکرار م یاز آهنگ رو تو یکهایکه ت  ی درحال
 . میبرگشت

دهن آرتام گذاشتم و سر چرخوندم که نگاهم به دختر خوش  یرو تو ی نیریخنده ش با
 افتاد که به سمت  ی اندام 

زننده بود و مطمعن اا  بیعج دیدرخش یتنش م ی که تو ی. لباس قرمز داشتیقدم برم ام
 رو  یادیز ینگاهها

 . کردیم یدار یخر

 احساس کردم که آشناست! ستادیمن و آرتام که ا یبه رو رو

کرد؛ البته نه  ی سلم دیآرتام کوب دهیورز یکه به بازو ی زد و همزمان با مشت  ی پررنگ لبخند
 به من، بلکه 

 . بردیاز بهت فرو م یهالها یمن و تو نیآرتام. و ا به
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لب آوورد، زمزمهوار گفت:   یرو یبه من چشم دوخت و لبخند شل و وا رفتها آرتام
 بهار خانم شونیا

 از دوستان! ی ک ی... همسر هستند

!... ییشما گفتندیم اومد. بهار که ادمیسوق دادم، حاال  شی رو به چشمان گربها مردمکهام
 همسر پرهام

 بود! ستادهیکنار آرتام ا لمیف یکه تو ی ! همونچارهیب

و متقابل من مغرورانه جواب  دیزدم و با غرور سلم کردم که مضحک خند ی روحیب پوزخند
 ینصفها مهین

 . داد

 جلفه! یادیبگم که ز تونمی م تیبا قاطع ی انکار کنم، حت  تونمیرو نم اشیبایز

 ی. لبخند کج و معنادار دادیمحکم و استوارش که آرتام رو هدف گرفته بود آزارم م  نگاه
 به ی زدم و دست 

 که سرش رو به طرف من چرخوند. دمیآرتام کش  ی مردونه  ی چونه 

 !؟ ی دون یرو م یز یچ هی -

 سر تکون داد. رت یدست مردونهاش گرفت و با ح یزد، دستم و تو یی بایز لبخند

 دوستت ندارم! نکهیگفتم: ا طنتیبهش زدم و با ش ی چشمک

! من گمیکرد که گفتم: ع...ه خب راست م  ی به دستم آوورد و اخم مصلحت  یفشار 
 دوستت ندارم من... 

 !عاشقتم 
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رو  یحس و حال تازها چیبه پشت دستم نشوند. اما من ه  یو بوسها دیشور خند پر
 رینکردم؛ فقط ز افتیدر

 یباعث شد لبخند محو اشیخال  یدم که جاش رهیبود خ ستادهیکه بهار ا یی به جا ی چشم 
 لبهام شکوفه یرو

 !بزنه

هم مزحک به نظر برسه  دی بچگونه و شا دیبه آرتام زدم شا شیکه چند لحظه پ ی حرف
 که تونسته  نی هم ی ول

 توجهاش رو به خودم جلب کنم برام بس بود. بودم

 به قسمت بانوان.  ادیقراره ب ریکوتاه اعلم کردند که ام ی ق یاز گذر دقا بعد

  ی آرتام چند قدم ی جدا شدم و شونه به شونه ی از صندل اریاختیخوشحال شدم که ب انقدر
 استقبال  یرو برا

 . می کرد ی ط ریام از

حس  ی که نبودنشون امشب حساب  یپدرم بود هم مادر... پدر و مادر  یهم جا ریام
 !شد یم

و من با بغض صورتت رو ببوسم و تو محکم   ی سرم بکش یتا دست رو یکاش بود مامان
 !ی بغلم کن

 دیکه نبا یکردیسفارش م یو کل ی ذاشت یدست آرتام م یکه دستم و تو یکاش بود بابا
 از سرم  یی تار مو 

شما  ی پدر و مادرها! ول   ی همه هیدلم تکون بخوره!... درست شب  یبشه و آب تو کم
 .دیستین
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خودم   تابیو ب دینگاهم درخش  یاشک تو دمیبراق د یکت و شلوار نقرها یه تورو ک ریام
 رو به آغوش 

 انداختم.  ریام

 به دورم حلقه شد و نجواگرانه گفت: دورت بگردم خواهرم! ریام دستان

 .دم ینال یبهش فشردم و با لحن کودکانها شتریو ب خودم

 مامان و بابا تنگه! یدلم برا ری!... امی داداش -

 و جواب داد.  دی به کمرم کش  ی دست 

 رستا جانم! دونمیم  زدلم،ی عز دونمیم -

 دایبه فرشتهها پ یادیکه شباهت ز یی که جدا شدم نگاهم به مهسا خورد، مهسا ریام از
 کرده بود.

 !میداشته باش یادگار یعکس  هیگفت:  ی که اومد با لبخند خجول کمونینزد

گوشم  ر یبهش زد و ز یی لبخند دندون نما ریدستش کرد که ام یتو نیبه دورب یاشارها
 زمزمه کرد.

 خوشگل شدهها! ی حساب -

  ی ستبرش زدم. با آرتام به طرف سفره ی نهیبه س ی کردم و مشت ی نامحسوس  ی خنده
 ده یچ  ی شی که نما یعقد

 . کردیبود و به مهسا نگاه م ستادهیجا ا هیشدم که  یر یکه متوجه ام می رفتیبود م شده

 !یبا داداش ما چه کرد نیمهسا! بب یگشاد شدند؛ وا یلحظها چشمهام

 رفتم و دستش رو گرفتم و همراه خودم کشوندمش به طرف سفره عقد.  ری طرف ام به
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 هیشد  نیو ا ستادمیدو نفر بود ا نیا یبرا م یبرادر و همسرم که کل زندگ ونی م من
 به  ایعکس سه نفره 

 !یادگار یمهسا  ی گفته 

خوبه که خدا « خواهر » با   ی ل یو آرتام گرفتم. خ ری شاباش از ام ی و کل دمیرقص ریام مقابل
 ن یآهنگ دلنش 

 رو برام کنار گذاشته!... ریام

آرتام با چند تن از   یی لیو یو االن مقابل خونه   میرو پشت سر گذاشت ی خوب ی لیخ شب
 یخانوادگ  یآشناها

 . میبود  ستادهیو آرتام ا من

حال نگاهم نمور بود و دلم بغض داشت؛ مثل  نیخوشحال بودم اما با ا ی کل نکهیا با
 ای دن یعروسها ی همه

 . خوانیکرده رو نم ی که سالها کنارشون زندگ  یاز خانوادها یی دلشون جدا که

 . دیکش  ششیشده از ر دهیبه صورت پوش ی دست آرتام جا داد و دست  یدستم رو تو  ریام

خوشش گوش دادم که  یمرد جا افتاده شروع کرد به حرف زدن. با لذت به صدا هی مانند
 رو به آرتام

  یازش نگهدار  یطور  دیبه تو؛ با سپارمیداداش!... من دار و ندارم و دارم م نی: ببگفتیم
 که من  ی کن

 وجود منه! ی مدت نتوسته باشم. رستا همه  نی ا یتو



 عاشق   کیمعرفت 

554 
 

من   نیکه ب ی هر چ یرو بندمی ، چشم مبه چشمهاش دهیبفهمم به خاطر تو اشک رس اگه
 و توئه... پس لطفا 

 ازش مراقبت کن! خوب

 مشتش گرفت و زمزمهوار ادامه داد. یچپم رو تو ی رو به من گره زد و شونه  نگاهش

بشن و   ی کیهم با هم  ایکه اگه کل دن  ی ست یپشت مردت بأ  یطور  دیرستا تو هم با -
 بزننتون، نیبخوان زم

 !نتونند

و به زبون  دیپریم  نیذهنم باال و پا یکه تو  ی همه جذبه زدم و سوال نیبه ا یلبخند
 آووردم. 

 !؟یگرفت ادیقشنگ و از کجا  یحرفها نیجان ا ر ی چشم!... فقط ام -

 ی خنده یبا صدا انمی. اطرافدنی دستهاش صورتش رو پوشند و شروع کرد به بلند خند با
 لبهاشون ریام

 من نبود! یکه حرفها  نایگفت: ا ریخنده وا اومده بود که ام به

  ی : پس حرف ک دمیبه آرتام که از من مبهوتتر مونده بود کردم و پرس  ی نگاه مین متعجب
 بود؟!

 بهتون بگم! دیبا یمن از پدر آرتامجان خواهش کردم که بهم بگه که من چ -

 .دیهمه بلند شد و به عرش رس  ی قهقه یصدا نباریا

که هنوز ته  ی . با لحندیآرتام کش  کی استفاده کرد و خودش رو نزد تی از موقع ریام
 دا یخنده توش هو ی مونده 
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نه  ی کی ... اونم شهیم دایغذات مو پ یگفت: خدا به دادت برسه، از فردا همش تو بود
 هزارتا!

که خنده َامونش رو   ی . درحالد یکوب ریام ی به شونه ی و مشت دیخند یبلند یبا صدا آرتام
 بود گفت:  دهیبر

 !خوامش ی... نمی ... من نمریبابا پسش بگ  ای... بایب

که خندهاش بند اومد   دمیآرتام کوب یبه ساق پا ی مجدد خنده معذبم کرد که لگد یصدا
 از درد  زیر یو نالها

 . کرد

 رستا جان... من غلط کردم! دیببخش  -

 شدم. رهیسر چرخوندم و بهش خ ریام یصدا با

 !ارنیاداتون و در م هیبق نی شما دوتا  وونهید -

زدم و گفتم:  یی کردم اخم کنم نشد که نشد. در عوض لبخند دندون نما ی چقدر سع  هر
 دارم برات! ریآقا ام

 .گهیقدم به عقب برداشت و گفت: منم غلط کردم با تو در افتادم... زحمت نکش د هی

چند  هیرستا کاش  گمیدور کنه گفت: م ی جو رو عوض کنه و من و از فکر تلف نکهیا یبرا
 مدل غذا به 

 !کشمیم ی به بعد ظهرها گرسنگ نی... از ایداد یم ادیفلک زده   یرها نیا

کردم و  یدلبرانها ی ظلوم نگاهم کرد که خندهو م  دیشکم تختش کش  یبه رو ی دست 
 گفتم: انشاءاهلل شما هم
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 !یکن یم داینجات پ ی از گرسنگ یر یگیزن م  گهیمدت د هی

 ...ن!ی کشدار گفت: آم  ی خجالت چیبدون ه  ریبه مهسا کردم که ام یاشارها

 شد و من رو به خودش فشرد. دهیچیکردم که دست آرتام دور شونهام پ یخندها

و وارد منزل لوکس  می کرد  ی تموم شد باهاشون خداحافظ ریام یطنتهایش نکهیاز ا بعد
 . میآرتام شد یی لیو

 شدیزانوم م  ی کفشم باعث سست  یکه پاشنهها ی من  یبرا زههایسنگ ر یرفتن رو راه
 سخت بود. تا  ی لیخ

 آرتام اومد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد.  نکهیا

 .زدیلحن صداش داشت پرسه م یکه عشق تو یکنار گوشم پچ زد، طور  اگرانهنجو

 !دانمیچه شد در من؟! نم -

 !شانم ی پر دمید فقط

 دوستت دارم! ی لی!... که خدمیلحظه فهم  کی فقط

 یهم بو ی اون طناب از صد فرسخ خورد؛یهوا تاب م یزمخت با اکراه داشت تو طناب
 !دهیمرگ رو م

رو   هایلی خ یتا نفسها افتهینم  نیدار زم ی و از چوبه شهی نم دهیپوس  چوقتیکه ه ی طناب
 خفه کنه.

  ستند،ی که انسان ن یی آدمها ی» نفسها ی وحش یدارن نسبت به اونها! « گرگها شرف 
 که  یی آدمها
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 ی م  ی تاب  ی تونستم کنترل کنم، مثل قلبم به لرزش در اومده بود و ب ی دستهام رو نم  لرزش
 کرد و قصد 

 رو داشت. نهمیس  دنیو در شکافتن

ذات   یبرادر  یکه به جا یبرادر  ای بندازم؟ دشمنم؟!  ی طناب رو گردن ک  نیبود ا قرار
 رو بهم  نهشیگرگ

 داد؟! نشون

 !امیوقت انتقام من از مسبب بدبخت دهیمن دنبال انتقام نبودم؟ االن وقتش رس مگه

که   ی با صورت  ی پوزخند کاوه که پشت سرم رو نشونه گرفت برگشتم، خانم مسن  دنید با
 نصفش سوخته بود 

من بودن! همون    یچشمها هیشب بیدرست پشت سرم بود! چشمهاش عج لچریو یرو
 و هم  یا شهیطور ش

 جنگل!  یراستا

 رمقم رو هدف گرفت.  ی که لبالب از اشک پر شده بود نگاه ب یی چشمها  با

 سبز رنگ من بودن. ی دو گو ی رهیو چشمهاش فقط خ دن،یباریفقط م اشکهاش

 با من داشت؟  ی زد؟ چه نسبت ی موج م  یی نگاهش آشنا یشده بود؟ چرا تو رهیبهم خ چرا

  رهیپشت سرم خ فقط به زن ی ترس چیکاوه قرار گرفت! بدون ه یپا  ریز ی چوب  هیپا چهار
 شده بود تنها جمله 

 ی گوشهام مکرر تکرار شد و سوهان  ی حلزون  یلب نجوا گرانه زمزمه کرد و تو ریکه ز یا
 ی رو دیکش 
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 کرد. ی داد م ی شده بود و از آشوب ب بهیکه آرامش باهاش غر ی روح

 من هزاران بار ترجمه شد!   یبرا ی جمله بود ول کی فقط  حرفش

 مامان حللم کن! -

 ژنیکرد و از نفس افتاده بود اکس ی م  یرو ادهیکه پ ی و مثل کس ستادیقلبم ا یها تلطم
 کرد! دایواسم اتمام پ

از   ی ته یکلمه و اسم مامان متنفر بودم. اونم مادر   دنیکپ کردم، از شن ی واقع  یمعنا به
 مهر و احساس!

خاطر فقر من رو ول کرد و شد که ب ی که پشت سرمه مادرمونه؟! زن ی زن ی عن ی مامان؟
 مسبب اشک 

 !کم؟یتار یروشن و شب ها یروزها

 ؟ ی مسبب مرگ آرش رادمهر و افسانه جاودان  شد

 اون متوقف بشه! یشد قلبم کند بزنه و تپش ها باعث

 تونه نامرد باشه؟  ی دونه مادر من چقدر م  ی م  ی ک

شد   یی اشک ها یرایکار کرد؟ مردمک چشمهام پذ ی مادر با دخترش چ نیدونه ا ی م  ی ک
 که دو هفتهس با 

 گونه هام!  یشدن رو یجار   یشد واسه  یآرتامش روونه نشده بود و االن تلنگر  وجود

 محروم بودم.  دنشیو چهار سال از د ستیکه ب یمادر  یشدن برا یجار 

اون   یواو ه ژنیو بعدش اکس دمیکه فقط دوماه در کنارش و در هواش نفس کش  یمادر 
 ی ازم ربوده شد! تو 
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 غم و اندوه روزگار.  یو هم برا یباد سرد بهار  یمچاله شدم هم برا خودم

شد دور گردنش، همه منتظر من بودن!   دهیچی شد و پ دهیکاوه توسط طناب در گردن
 منتظر برداشتن چهار

  نیمز  رتشی بود و نقابش و ص نهیکه ذاتش گرگ یبرادرم! برادر  یپا  ریاز ز ی چوب  ی هیپا
 شده!

مرگ باشم من   کیتونستم شاهد  ی شد، من نم  ی کارو بکنم! شرمم م نیتونستم ا ی نم
 از جنس ی زنم! زن  کی

 . ی و مهربان  لطافت

 تونم خودت... ی زمزمه کردم: من نم  ریهم فشردم و روبه ام یرو محکم رو چشمهام

  یخون جار  که باعث منجمد شدن ی چون سر تکون داد و نذاشت حرف دیرو فهم منظورم
 یدر رگ هام م

 رو ادامه بدم. شد

با تنفر و انزجار چشم   لچریکنار و دمیسوق دادم. رس ی هام رو به سمت درب خروج  قدم
 ماتم زده و  یها

شد  جادیجونش ا ی تن ب یتو یکه لرزش یلب طور   ریمادرم رو هدف گرفتم و فقط ز غمبار
 لب شکافتم و 

 !ی: عوض گفتم

رو ببره و فقط دو  یی ایتا دن دیو سه سال طول کش  ستیرو دارم که ب یقمارباز  حس
 هیتا  دیطول کش  قهیدق
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 رو ببازه! ی کهکشان 

  یمکرر از جلو ی لمیرفت و مثل ف ی چشمهام کنار نم یمادرم از جلو مونیپش  یچشمها
 گذشت،   ی چشمهام م

  ی م  یادآور یرو بهم   نیا یی ها ادیمادر انزجار داشتم و تنفر با فر نیا تیمن از شخص ی ول
 کرد، من به مادر 

 یبرا ی بخش و ارمغان  امیداشتم که بودنش الت اجیاحت ی نه االن! زمان  ی داشتم ول اجیاحت
 روح خسته و شکستهم

 . بشه

، پلکها ی که کس  نیحس ا با ام سبز ماتم زده یرو باز کردم و مردمک ها نمیسنگ یکنارم 
 یرو به سو

 کردم.  تیکنارم هدا شخص

شد  ی که با من داشت رو نم یمشترک یکه نقطه  ی مات جنگل مقابلم شد، جنگل چشمهام
 انکار کرد. 

به خاطر  ی رو نشونه گرفت و نوازش کرد ول  فمیلط یچروک و زمختش گونه  یها دست
 و   ی زخمت

 خورد تا نوازش!  ی به شکنجه م شتریدستهاش ب ی سخت

 یو گوله گوله مثل شکوفه ها ینگاه انزجار بخشم شدن بارون بهار  دنیبا د چشمهاش
 درخت گونهش رو 

 قرار دادن.  هدف 



 عاشق   کیمعرفت 

561 
 

 ! نازمیآ یگفت: چقدر بزرگ شد ی و با مهربون   دیگز لب

  یهمه سال کجا بود نی من دخترتم؟ ا ی مطمئن  ناز؟یزدم و گفتم: کدوم آ ی مضحک لبخند
 ها؟ کجا  ؟یعوض

 نامرد؟  یبود

 ۹۲ فصل ��

--------------------------------------------------- 

و نجوا گرانه لب زد: همهجا اسمت بود   دیغم آلودش رو بهم دوخت و لب گز یچشمها
 !نازمیآ

  اری: اسم منو ندمیلب غر ریمهمون کردم و ز یک یچشمهام رو به تار تیفرط عصبان از
 ناز یآشغال! من آ

 . یرو در حقم تموم کرد یوقته شدم رستا! از همون موقع که تو نامرد ی لیمن خ ستمین

 بهش نکردم. یتوجه ا چیشد و من ه شی لطف یگونه  یرای اشک پذ یها گوله

 خودم جمع بشم. یشد و باعث شد تو جادیدر تنم ا یبد ی رعشه

 رحم نباش. ی ! بناز یمن مادرتم آ -

به بغض بشه انزجار و  لیلبخندش تبد  به حرف مضحکش زدم ک باعث شد یپوزخند
 ی تنفر رو تو

 سال؟  نهمهیا  یو لب زدم: مادر؟! کدوم مادر؟! کجا بود ختمیر چشمهام

 چارهمیگفت: بخدا حواسم بهت بود نکن با قلب ب هی و با گر دیشدت غم گونهش لرز از
 گه یتو د  ،ی طور  نیا
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 کنه.  ی داد م ی دلم ب  یتو ینکن که داغ جوون بدجور  گرمیبه ج خون

و بدون  ستادمیرو گرفتم و استوار ا لچریسرد و یکردم دسته   ی هق هق م نکهیا نیح در
 گفتم:  ی لطافت چیه

  یدلت گذاشت تو یداغ تو ی گ یکه تو م ی همون  قایخروار ها خاک، دق ریمادرم االن ز من
 یدل منم بدجور 

 !گذاشت 

دور و برم زمان غم  که همه ول  ادهیفرد ز ی کن زمان دوست  فیراز شاهکارت تع  کمی
 ! حاال هم َپرنیم

 داشته باشهو... داریکه خر یی غم و غصهت رو جمع کن ببر جا بساط

 !یبه مادر دار  ازیوسط حرفم و گفت: توروخدا راجبم فکر کن تو ن دیپر

مادرم بوده من ازت  ی آدم  نیخوام بدونم همچ  ی حرفش نعره زدم: ببند دهنتو نم نیب ما
 یفهم ی متنفرم، م 

نداد.  شی راه دادم حضرت نوح تو کشت وونی ح میزندگ یکه من تو یقدر  نی! امتنفر 
 من...

 .یدار   ی عاقلنه فکر کن، تو هنوز فرصت زندگ  -

نگو، دختر مقابلت  ی چیه  ! س یگفتم: ه ی بیگذاشتم و با غم عج  مینیب یرو رو دستم
 وقته مرده! فقط نفس ی لیخ

پس  رمیاطرافم باعث شدن روز به روز بم یبودم؛ فقط آدمها ی کشه، من دختر خوب ی م
 تنهام بزار.
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شد و  سیصورتم خ یاشکهام رو یو چادرم در هوا به رقص در اومد و جا دیوز  یسرد باد
 نفسم مقطع!

از پا درآوردن من!   یجنگ شده بود برا یماده بود و آ دهیقلبم رو در یکه تو یبد درد
 من  ی زندگ  منیاهر

صرف کردم.   میزندگ اقتیل یب یآدمها یکه برا ییاز حدم بود و وفا  شیب ی مهربون فقط
 همه شده  یایخوب

 زنه.  ی بعدش حالم رو بهم م ی کنه ول ی ! گرمم منیماش یبخار  مثل

 .دیرس ی م  همیکرد و تنفس مقطع به ر ی خس خس م دیشد نمیس

 کنه. ی تلش م  ژنیاکس دنیبلع یکه برا ی بودم مثل ماه  شده

" از  ی درون دهانم "آه یو شور مزه  ظیخون غل  دنیبا د دمیلبم کش  یبه گوشه  ی دست 
 ترک یلبها نیماب

 خارج شد.  خوردم

 هام برسونم.  هیرو به ر ژنی کردم که اکس ی محوطه نشستم و سع  ی آسفالت نیزم یرو

رنگ   یزانوم بلند شدم و به سمت آرتام که کنار درب قهوه ا  یکه حالم بهتر شد رو کمی
 بود  ستادهیزندان ا

 زد؟  ی داشت حرف م  ی وقت شب با ک  نیساعت حدودا چهار صبح بود، ا رفتم؛

 قطع کرد و گفت: برات خوشحالم! دیکه منو د نی محض ا به

 من؟! یبرا -

 .یر یانتقامت رو بگ ی که تونست اوهوم برات خوشحالم -
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 !؟ی زد ی حرف م  ی : آرتام با کدمیحرف سر تکون دادم و متعجب پرس بدون

 ها! ی از شاک ی کیداد گفت:  هیکه دستش رو به در تک ی حال در

 !؟یزد  ی حرف م ی وقت شب با شاک نیا -

 گفت: کاوه اعدام شد؟! یطور دستپاچه ا به

 ی آره به آروم  ی و تنها واکنشم سرم بود که معن دی به باال پر ی ابروم به طور واضح کی
 تکون خورد و 

 رو پاسخ داد. حرفش

 .میو سوار شد میآرتام که مقابل در پارک شده بود رفت نیسمت ماش به

 شیپ قهیکه چند دق یسبز  یچسبوندم و چشمها نیسرد ماش یا شهیرو به ش سرم
 مقابلم بود رو از نظر 

 !نمیکردم که بخوام مادرم رو بب ی وقت فکر نم چیه گذروندم،

 ر ی#ام

 دادم.  ی مکرر پاهام رو تکون م  ادیز یبلندگو گذاشتم، از عجله  یرو رو  ی گوش   منتظر

که   یبوق ممتد یکرد، صدا یاعصابم رو خورد م   شتریبوق ب یداره، صدا ی بر نم ی لعنت  اه
 یحلزون  یتو

 . دیچیگوشم پ یکلفش تو  یشد خواستم قطع کنم که صدا ی تکرار م گوشهام

 جان سلم. ریالو ام-

 !؟یمقدمه گفتم: وقت دار  یاتلف وقت ب بدون
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 ؟ یچیافتاده؟! برا  ی اتفاق -

 و نجوا گرانه گفتم: دمیکش  ی ق یعم نفس

 !؟یتون یم یانجام بد یکار  کیخوام برام  ی م -

انجام بدم؟ چرا  دیبا یچه کار  شد گفت: ی صداش احساس م یکه به وضوح تو ی لرزش با
 سراغ یاومد

 ی کن  یکار  یاومد میفردا عروس یدیهندوستون کرده؟ د  ادی لتی! فمت؟یقد عشق
 بشم؟! هه! ولت  مونیپش 

 کرد؟ 

  ؟ی باف  ی و م یدوز  ی خودت م یواسه  ی گفتم: چ  اتشی چرت و چرند  یتوجه به حرفا ی ب
 نه انجام ایبگو آره 

 واسم؟! یدیم

رحم نباش، بخدا من  ی قدر ب ن یبفهم ا ری جا خورد و گفت: ام ی لحن تند و گزندم حساب از
 عاشقتم! چرا دل 

ها   ؟ی کار بکن نیکه بعد باهام ا یچرا اصل عاشقم کرد ؟ی ر یگ ی م ده یعاشق رو ناد کی
 یفهم  ی چرا؟ م 

کاش! کاش نبودم، کاش همون اول شناخته  ختم،یو من اشک ر یدی تو خند ه؟یچ عشق
 یت، کاش نمبودم 

روز   کی! آهم ؟ ی چ  ی عنیحال بد  ی فهم  ی م ؟یچ ی عن یاحساس  ی فهم ی ! م دمت ید
 هی شه، ی م رت یگ بانیگر
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 !ست ین ری. اون روز دادیو اشکت بد در م ی نیب ی بد م روز

تو عاشق    ،یداد ی خواستم رو انجام م ی رو که ازت م  یتنها کار  یاگه واقعا عاشق بود -
 فقط ادعا  ی ستین

 !ی کن  ی م

 ... چکس ی بعد تو ه ،یعشق من بود  نیو آخر نیتو اول ر،یام -

  یکرد، صدا ی چیحرفش رو ق ی شهی هق هقش نذاشت حرفش رو ادامه بده و ر یصدا
 خاموش  یناله ها

روح  یزد و قصد نابود  ی خودش رو به مغز آشفتهم م ی از هر طرف مثل پتک ذهنم
 خستهم رو کرده بود و

 ی ازش باق زیچچیه ی شدن که حاال جز تلخ ی م  نی ریش ی خاطرات  یادآور ی هرلحظه
 ذهنم ینمونده بود تو

وقت دوست نداشتم مرور بشه، و شده پا برهنه ازش  چیکه ه ی شد، خاطرات  ی م شکار
 کردم. ی فرار م

و نفس  دمی کش  شمی به ر ی اومدم و دست رونیدردناک افکارم ب یاز خلسه  نینگ یصدا با
 رو وارد  ی قیعم

کردم  ی اتاقم نگاه م  یگوشه   زیم یکه به عکس مقابل رو ی هام کردم و درحال هیر
 زدم، و کلمات یپوزخند

 کردم و به زبون آوردم. فی مثل قطار پشت سرهم رد رو

!  نیو نه آخر یبود نیوقت نه اول چیتو ه ی عشق تو بودم ول نیو آخر نیاگه من اول -
 ن ی بهتره خودت رو ا
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 به کمکت ندارم، خداحا... ازیهم ن کهید  ی رو بکن تیزندگ یو بر  ی خورد نکن قدر

 ی موهام بکشم و عصب یتو  ی و باعث شد که دست  دیتار و پود حرفم رو بر یجمله ا با
 وار ینگاهم رو به د

 سوق بودم. مقابلم

 وقته درمان نداره. ی لیپر درد بود که خ ی آه هیشب  شتریکه ب ی نفس دم،یکش  ی ق یعم نفس

، توروخدا بزار شده هرم نفسهات رو بشنوم،  کنم ی نه توروخدا قطع نکن ازت خواهش م  -
 از  گهیمن د

 کنم ازت.  ی شم، خواهش م  یصدات هم محروم م  دنیشن یبرا فردا

نداشت، "فعل"  نمیارزش ا ی حت زم،یخواستم اعصاب خودم رو به هم بر ی نم  نی ازا شتریب
 در جواب حرفش 

 یتو  یفوت کردم و سرم رو رونیحبس شده بود رو به ب نهیو نفسم که در س  گفتم
 دستهام گرفتم. 

 ی لیخ یدیکه نه سر داشت و نه ته! هر روز به روش جد یپرونده ا ریبود، درگ  ریدرگ ذهنم
 یم  ی ها قربان

 شد. ی نم  رمونیهم از پرونده ها دستگ ی چیو ه شدن

دلشوره داشتم و  دیرس ی به اتمام م  دیکه باالخره فردا با یکار  یطرف هم برا  کی از
 دونستم ی خودمم نم 

 !اوردیکفرم رو در م شتریب نیوجودم شده و ا ریگ بانیحس گر نیا ی چ یبرا
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باعث شده بود   نیکدوم کار رو انجام بدم و ا دی غلط! با ی درسته و چ  ی بودم چ مونده
 تمام تمرکزم رو از

 بدم. دست

راه و  یادامه  یخودم برا یتو ی توان  گهیخسته بودم و د م،یبود دهیبه بن بست رس بازم
 ییبه روشنا دنیرس

دلم ساخته بود رو هم از دست داده   یسبز تو یکه نهال یی و همون کور سو دم،ید ی نم
 بودم.

خودم  ی قهیکوتاه خونه که به سل یتر از گذشته جلقهم رو تنم کردم و طول راهرو  کلفه
 شده بود و  دهیچ

 رو رقم زده بود رو گذروندم و از خونه خارج شدم...  ی جذاب یسورمه او  دیسف بیترک

 #مهسا 

که انگار از   ی شدم. دخترک ره یکه لبخند به لبهاش دوخته شده بود خ ی دخترک ری تصو به
 ی ما یس یی بایز

 شاد بود. یاد یگرفتهاش ز رنگ

 یافتاده بود گرفتم. کت نقرها نهیآ یو نگاه از عکس خودم که تو دمی به شالم کش  ی دست 
 لباس یرنگم و از رو

 کردم. میقدمهام و به طرف رستا تنظ چ،یو بعد از برداشتن سو دمیکتم پوش همرنگ

  دیشده بود خوشحال بودم، شا ی کیبا رنگ لباسهام  ی اتفاق ی لیو خ بی که عج ی شیآرا از
 لبخند چند  لیدل
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 موضوع باشه!  نیهم ساعتهام

دستش بود که صداش  یتو لی کاناپه نشسته بود و مشغول موبا  یپشت به من رو رستا
 زدم.

 رستا!  -

  هیمانندش برق زدند،  ینهایآ یلههایکرد که احساس کردم ت  لیرو به عقب متما سرش
 !بیبرق عج

 بد شدم؟ ی لی!... خه؟ی: چدمیموج دادم و پرس نیرو آهسته به طرف سرم

 کاناپه بلند شد.  یزد و از رو ی پلک

 نه... نه اصل ا!  -

شده بود نگاهم کرد و   ختهی که مهر و محبت توش ر باشیز یطرفم اومد، با چشمها به
 ادامه داد.

... همون قدر بای! همون قدر زدرخشهیآسمون م یکه شبها تو یمثل همون ماهه شد -
 !ر یچشمگ

 م آوورد. به دست یدستش گرفت و فشار  یاتمام گفتهاش دست چپم رو تو با

 ی نیریش یندارم که گونههام گلگون شدند؛ چون که قلبم تو ی که از من کرد شک ی ف یتعر با
 فرو رفت  ی خاص

 چند لحظه خون رو فقط به گونههام پمپاژ کرد. یبرا و

  یراه افتاد و منم پشت سرش گام برداشتم. تو ی رو که رها کرد به طرف خروج  دستم
 به ی دست  ری طول مس
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 هنوز هم ملتهبه! دم،یچپم کش  لپ

 . میحرکت کرد شدی در اونجا برگزار م ی که عروس یو به طرف تاالر   میشد نیماش سوار

به حرف زدن  لیکدوم ما چیراه نطق هر دومون کور شده بود، هم من هم رستا. ه در
 اما ذهنهامون، مینبود

 گفتن.  یحرف داشتن برا  ی هر دومون کل  ذهن

 .د کردنیم دشیکه قلبهامون تأ یی حرفها

  ی ! افکار من به عشق ؟یمن چ ی ول  موندیکه تا ابد کنارش م کردیفکر م ی به معشوق رستا
 گره خورده که 

 نه؟! ایداره  ی سرانجام  نکهیا ایممنوعه است  دونمینم

 یر یبم دی هر روز با ی عنی  ،ی ج ی مرگ تدر ی عنیعاشق  هی  یبرا ی سردرگم نی» ا دهای! شا«
 یبرا

! گهینم یز یکه چ  ستیعاشقم ن دیاون هم مثل من عاشقه!... شا دیدوستم داره! شا دیشا
 گم یکه م نیآره هم

و در آخر، قلبمه که  کنمی رو مرور م نهایجالبه که من هر روز ا رم،یمی م ستین عاشقم
 !ره یمیم

 . میکرد یکوتاه ی جون سلم و احوالپرس لیو ورودمون به تاالر با سه نیاز پارک ماش بعد

 ی. رومی و انتخاب کرد  شدیعروس و داماد اشرف قائل م گاهیرو که به جا زیم نی تری مرکز
 که  ی صندل
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مختلط  یجشنها  یتمامم رو در برگرفت، آخه من تا به حال تو ی احساس ناخوش نشستم
 ا یشرکت نداشتم 

 کار نداشتم! نیبه ا یعلقها چیبگم ه بهتر

 . ستین لمیبگذرونم که باب م ی مجلس  یرو تو ی حاال مجبورم ساعت ی ول

دست زدن و کل  یبه اطراف انداختم که صدا ی به هم گره خوردهام نگاه یابروها با
 بلند شد. دنیکش 

عروس و داماد رو به تن   یو رهام که البسهها نیجدا شدم و با لبخند به نگ ی صندل از
 کرده بودند چشم 

 . ختمدو

 حسادت! یغصه بلکه از رو یقلبم به درد اومد، نه از رو یلحظها

قصههاشون و گفتند اما من،   دیبودند اما من!... همه به سر رس دهیبه مقصد رس همه
 بود  ی کی یهنوز تو 

 !زنمینبود پرسه م ی کی

 سوق دادم. ریشده بود به طرف ام زهیو درشت اشک آم زیرو که با قطرات ر نگاهم

هم به اطرافش  ی ت یاهم ی حت  ایبود و نگاه  ر ی درگ لشیموبا  ی از هر جا با گوش خبریب
 نداشت.

با  ی شد که درون لباس عروس تفاوت ی نیازش رو برگردوندم که نگاه نمناکم تور نگ دلخور
 فرشتهها نداشت. 
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  نیچشمهام پا  ی سمج اشک از گوشه ی به روم زد که کم مونده بود قطره ی تلخ لبخند
 !فتهیب

به  دنیو رس یغرق شاد ی لیرهام خ نکهیرهام رو با اکراه گرفت اما مثل ا دست
 معشوقش شده بود که

 عروسکش نبود! یهایتلخ ی متوجه 

فروغ  زیپا د،یسا ی حنجره م  وار یصحن نگاهم رو قاب گرفت و بغض پنجه بر در د اندوه
 ی در سراچه 

که دم و بازدم برام بشه  ده یرو فشار م میاون قدر گلو ی وزه، انگار دست ی م  احساسم
 !رممکن یغ یی آرزو

کنم درست  یوقت نشد با تو سپر  چیه ی که ه  ی لحظات یتو برا یشود برا ی تنگ م  دلم
 !ی مثل عروس 

خودم را در عالم آغوشت جا بزارم و در  یکه باعث شد یی شه، تو   ی تو دلتنگ م یبرا
 نگاهت گم  یاهویه

 . بشم

 م!انتظار چشم

 ... تینفس ها یو صدا تیآغوش گرمت، نوازش دست ها ت،ی رایگ  یانتظار صدا چشم

 دونم...  ی م  زی چ کیتنها   ی ول

 با تو بودن شدم و فراموش کردم رسم روزگار رو... یایدونم که چه تلخ محو رو  ی م ففط
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َو من شده بودم  کردندیبلند اعلم م یرو با خندهها شونیخوشحال بودند و شاد همه
 ی لحظهها ی شکارچ

 !خوش

  رفتیمن رژه م  یچشمها یکه تو  ی کردم که لبخند تلخند تلخش با تلخ نیبه نگ ی نگاه
 شده بود. ی کی

و قدرت  کردیآزردهام م ی حساب دادیرو هدف قرار م ریکه ام نیگاه و ناگاه نگ ینگاهها
 بغض گلوم رو 

 . دادیم  شیافزا

چقدر در  ؟ی من چ   ی عاشقانه بوده ول ریسال با ام کی! الاقل اون نیبه حال نگ خوش
 که ی کنارش بودم؟ من

 دونم اصل دوسم داره؟! ی نم  ی حت

 انیگو کی از فکر در اومدم و از جا بلند شدم و پس از رستا، تبر نیسلم گفتن نگ با
 برجستهاش یگونهها

 .دمیبوس رو

 دیکش یم  ادیفر نینگ یصدا  یکه تو ی من چرا از بغض کنم،یا حال خودم رو درک نم اصل
 ناراحت شدم؟!

 !...گهید ی چراها ی ! و کلره؟یگیم  شیدل من به حال اون داره آت  چرا

تا عروس دسته گل قشنگش و که از  میحلقه زد نیدوستان، دور رهام و نگ شنهادیپ با
 سرخ و ربان یگلها
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 ب کنه. شده بود رو پرتا لیرنگ پر زرق و برق تشک دیسف

 یبودند، منتظر بودند تا دسته گل رو رو نیخاص منتظر نگ ی جانیهم با شور و ه هیبق
 نیبه ا رند؛یهوا بگ

 خودشون باشن! یعروس و داماد بعد  دیکه شا تین

 بچهها هم باال رفت. یگم شد، سر و صدا ی ک یتار  یکه خاموش شد و فضا تو برقها

دستم توسط   هویبودم که  شدیم دهیچیگوشم پ  یکه تو یی بگو مگو ها ریخنده درگ با
 گرفته   یدست دخترونها

 انگشتام قرار گرفت. یالبه ال یو حس کردم شئا شد

 .زمیعز  ی خوشبخت بش  دوارمی... مهسا! امی تو باش یدوست دارم عروس بعد -

من  ،ی باش ریواقعا عاشق ام دوارمیکه آشکار بود گفت: ام ی کنار گوشم با بغض آروم
 نداشتم تو رو اقتشیل

 باش. حاال هم پشت سرم رو نگاه کن فقط حواست باشه! داشته

 نگاهم رو کدر کرد.  ی از بهت و شگفت رهیت  یو هالها دیپر کش  لبخندم

دندونهام  جانیکوبوند و از شدت ه نهامیس واریخودش رو به در و د قراریب قلبم
 نامحسوس به هم خوردند.

 منه! یدستا یتو  ن،یبود... دسته گل نگ نینگ یصدا

 .آوردیو اشک قلبم رو در م شدیذهنم داشت تکرار م یبغضآلودش تو یصدا

 !ستادیمقابلم قلبم از کار ا یصحنه  دنیسوق دادم که با د نیرو به نگ نگاهم

 من. یخدا یتونستم باور کنم، وا  ی ! نمنه
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 .کردن ی م  یی چشمم خود نما یقلبم با اشکها یها تلطم

 شد. ی تکرار م  وستهیگوشم پ یخوند تو ی که عاشقانه آهنگ رو م یخواننده ا یصدا

گفتم و اشک هام از زور شوق  ی" بلندی دهانم گذاشتم و "ه یزده رو رت یرو ح دستم
 صحنه مقابلم دنیبار

 بود. بایز بیعج

 ...ی عنیشد،  ی باورم نم زیچ چیشد، ه ی نم باورم

 بازم رو با پشت دست پوشندم. مهیزدم و دهن ن ی پلک  مبهوت 

که مقابل من  یمرد ی عنیچشمهام نقش بسته رو هضم کنم.  یکه جلو ی تی واقع تونمینم
 !ره؟یزانو زده، ام

من زانو بزنه و با  یجلو ری تصور کنم که ام تونستمیهم نم ایرو یتو  ی وقت، حت  چیه
 درخشان از  یحلقها

 ازدواج کنه! یتقاضا من

بلند و دلخراش  یههایبه گر یتوجها نی ساده و خالصانه، بدون کوچکتر ریام کهنیا درک
 ی نجواها نینگ

 غیقلبم از جا کنده شد و ج  نکهیسخت بود تا ا داد، یمن م لیرو قطار قطار تحو  عاشقانه
 و  جانی! هد یکش 

دلم   ی ! طفلکردیم وونهاشیبهش منتقل شده بود داشت د میو مستق مقدمهیکه ب یشاد
 یمرداب یکه انگار تو

 افتاده.  ریبهت گ از
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رنگ سوق  یی طل ی به حلقه ریخندون و نگاه قاطع و مصمم ام ی رو از چهره مردمکهام
 دادم.

بار زمزمه کردم که بغضم ترک برداشت و بعد، سد اشکهام «  نیچند یناباور  یاز رو رو
 خدا » نام

 شد!  ینههام جار خشک گو ریکو یشور و جوشان بر رو ی شد و رود شکسته

 اومدم. رونیبهت ب ی لهیاز پ دیچیگوشهام پ  یکه تو ی قیبلند موس یصدا با

گله و گشاد نگاهم   یکه با لبخندها دمیرو د یو سرگشته چشم چرخوندم و عدها رونیح
 انتظار  کردند،یم

 . دیکش یم ادیتک به تکشون داشت فر  یچشمها  یتو

 رو فراموش کرد.  دنیتپ یدهنم رو فرو فرستادم و سر چرخوندم که قلبم لحظها بزاق

 قرص کامل ماه! یی بایزد، به ز یی بایلبخند ز ریام

 مهسا جانم! -

 !رهیرو نثار من کرد تا جواب بله رو از من بگ جانش

 گلگون شد.  دمیسف  ی و چهره دیپر سرعت از قلبم به طرف گونههام جه خون

افتاد   نی پا امیاشک از آسمون ابر یتکلم کنم، قطرها تونستمیبود و نم بند اومده زبونم
 ابرو طنتیکه با ش

 !گه؟ی بله د ی عن یشدنت،   دیسرخ و سف نیانداخت و گفت: ا باال

 تاب،یبه هم زدم و سر تکون دادم. دست مردونهاش به طرفم دراز شد و من ب  ی پلک
 دستش و گرفتم و تن 
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 جا دادم. اشیآغوش گرم و خواستن یرو تو فمینح

 از خجالت دستهام رو دور کمرش حلقه کردم. یذرها بدون

 عشق! یترس بود و حاال، از رو  یبار که حس خوب آغوشش رو تجربه کردم از رو نیاول

  دهیکه کش  یی بلند کف و سوتها یصدا ونیم ریآروم ام یمن و نجواها یهقهقها یصدا
 گم بود.   شدیم

که  کردمیفکر م یندهایداشتم به آ شدیم یسپر   میکه در آغوش مرد زندگ ی لحظات  یتو
 ر یقراره کنار ام

 بشه! ساخته

 گوشهام رو نوازش کرد. اشیگرم و دوستداشتن ی بازوم رو نوازش کرد و صدا ری ام دست

 هم تموم شدند! هایدور ی باالخره همه -

 #رستا 

 !بره یپلک زدن چقدر زمان م دمیقدر زود گذشت که اصل نفهم نیچند ماه ا نیا

گذشته و زمان  ی که چ  ی فهم یگذره تازه م ی م  ی زودگذره و وقت  ی عاشق اری د گنیم راست
 تا کجا امتداد 

 کرده.  دایپ

  ی کرد و حاالت خوش ی که عکس خودم رو بازتاب م  یا نهیتوالت مقابل آ زی م ی صندل یرو
 یم ادمیرو به 

 بلندم بودم.  یناخن ها ینگ رور ی نشسته بودم و مشغول زدن الک آب آورد
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هفته قبل از   کی  قایآرتام اونم دق ی در پ  ی پ یها تی مامور دم،ی کش  ی تر از قبل آه ریگ دل
 تنها  ی عروس 

چند  یتونستم دور  ی جوره نم چیشده بود و ه تمیواقعا باعث رنجش و عصبان برادرم
 روزه آرتام رو تحمل 

 .کنم

 یبا چهره ا ی زدم که در اتاق باز شد و آرتام شاد و بشاش ول  ی افکار مختلفم پرسه م  یتو
 درش  ی که خستگ

رمق شده بود، وارد اتاق شد و با  ی بود و ب  دهیشده بود و امون چشم هاش رو برر رهیچ
 زد یلبخند دنمید

 گفت: سلم بر رستا خانوم بد اخلق.  و

تا   ارمیب ادش یبه  ویریدلگ نی ست هر روز اخوا ی کردم درست مثل هر روز، دلم م  سکوت 
 هر روز نازم

 بکشه! رو

 بامن؟! ی زن ی رستا؟ حرف نم  -

 ندارم. ی حرف -

 ؟ ی خانوم  یسکتهم بد  یخوا ی م  گه،یبابا رستا قهر نکن د یا -

 . نیجناب فرز ستمیقهر ن -

شد که بهم رفت، اومد سمتم و   یپاسخ چشم غره ا زمیر یچپ نگاهم کرد که خنده  چپ
 رو گرفت و  مینیب



 عاشق   کیمعرفت 

579 
 

 نی! بابا پسر به ا؟ی قهر کن اد یخنده گفت: خب جوجه دلت م یها  هیو با ته ما دیکش 
 ستاده ی جلوت وا ی خوشگل

لب دوز، لب   ز،یخوش رنگ، لب ر یی چا کیرفتم  ی تو بودم م  یمن اگه جا گه،ید بخند
 یسوز واسش م 

 .ختمیر

نثارش کردم و از جام بلند شدم که برم سمت آشپزخونه که ضربه  یی کردم و پرو  یا خنده
 ی تو ی محکم  ی

 فرود اومد.  سرم

زدم:  غیکه قشنگ معلوم بشه که چقدر کفرم دراومده ج  ینگاهش کردم و طور  غضبوار
 آرتام!

 جانم؟!  -

 ! دردم گرفت خب. ؟یزنیچرا م -

 زدم تا مغزت که جابهجا شده بره سرجاش! -

حرص نگاهش کردم که گفت: باشه، باشه غلط کردم! بخدا من موهامو دوست دارم  با
 هنوز.

 کرد. یی صورتم خودنما  یکردم و نقش خنده رو یبلند ی خنده

 لبت باشه جوجه. یلبخندت رو شه یخواد هم ی حاال شد! دلم م ن،یآفر -

 : دمیو لب گز دمیکوب نیحرص پام رو به زم با

 . ستمیمن جوجه ن -
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 جوجه داداشته.  ی گیآره راست م -

 ی نمک ک  زن،یخندهش باعث شد لبخندم پر رنگ تر بشه و بگم: آخ،آخ نمکهات نر  یصدا
 تو؟! یبود

 !؟ی ز یرو بر یی اون چا یر ینمک همسر گرام، حاال م -

ق خارج شدم هنوز دو قدم از اتاق فاصله لب زمزمه کردم و بعدش از اتا ری"اوهوم" ز
 نگرفته بودم که تلفن 

 به صدا دراومد! آرتام

مشخص   ی راس ساعت قایکه هر روز دق ی نیا نمیکردم که بب زیرو تا حد ممکن ت  گوشام
 ه؟ یک زنهیزنگ م

بودم که تا االن هزاران بار  می زندگ دنینگران! نگران به غارت بردن و در ی لیبودم خ نگران
 شده  رانیو

 رو بنا کردم.  میهمون خرابه ها زندگ یو من بازهم رو  بود

 #مهسا 

 

که گمون کنم، همه  کردیو سر و صدا م دیپری م  نیباال و پا یجور  نهامیس یتو قلبم
 !دندیشنیصداش رو م

رو پوشنده بود، که من با عشق دوشادوشش   ی کس  ی ده ی و شلوار مردونه قامت ورز کت
 و دارمیقدم برم

 !  ی  توش جار   وندمونیپ یکه نوا شمی م ی اتاق  وارد
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 هیکنار هم با  ی  وادار کنه و دو تا صندل ی که زرق و برقش آدم و به شگفت دیسفره سف هی
 ، یبزرگ طلئ نهیآ

خندون  ر یه تصوبشاش عروسکش شاده رو « بله » که قرار ی که از چهره یو دوماد  گفته
 که  ی عروس 

  یکه نگاهم گره خورد تو ی من بود! آره، درست زمان یکنار هم آرزو نای ا ی کنه؛ همه بازتاب
 ن یرینگاه ش

خدا، تا خدا برآوردهاش  شی تا بره پ  دیو پر کش  دیپر رونیقلبم ب یمنم از تو  یآرزو ریام
 کنه!

 من، درست کنار آرزوم قرار دارم.  حاال

 ... ی انکاُح ُسنت-

 از عطر خدا. شهیو قلبم پر م کنندیرو دنبال م ی نوران  ات یآ مردمکهام

 ...ی من سیَفل-

 !کشهیوجودم داره نفس م یتو  ی . خوشحالشنیتار م ی قرآن ینوشتهها

 ... اریمحترمه، مکرمه سرکار خانم مهسا رادان، فرزند مه  زهیدوش -

 نگاهش رو به چهرهام بدوزه. ریکه ام شهی و باعث م افتهیبه لرزه م دستهام

 کردم.  هامیزدم و هوا رو وارد ر ی پلک

 !لم؟ یوک ایآ پرسم،یبار سوم م یبرا -

به   ی به زبون داد، زبون هم تاب ی کوتاه دل عوض عقل فرمان  ی کردم و بعد از مدت سکوت 
 خودش داد و 



 عاشق   کیمعرفت 

582 
 

 یکرد. « بله » واژه انیمرتعش ب  یی با صدا رو

 لبهام نشوندم. یرو ی دوشهام برداشته شد که جانانه لبخند پر رنگ یاز رو یبار  انگار

 که بعد از مدتها باالخره برآورده شد! یی هم از آرزو نیا

که شادمانه   یی دست و کلها ی اهویه ونیبلندش م یتپشها دم؛یش قلبم ک یبه رو ی دست 
 گم بود  شدیم  دهیکش 

 من! ینه برا ی ول

 فشرد. ی و دخترونهام رو شکار کرد و به آروم  کیدست کوچ ر ی ام ی مردونه  دست

 دستم نبود که بهش فشار وارد شد، دلم بود! نیکنم ا فکر

و رو  ری، حال  روح و روان من و زاز گونهام رو ملتهب کرد  ی میگرم و سوزندش ن ینفسها
 کرد انگار.

 .دیچیگوشهام پ  یتو ی جدا کرد و به آروم  گهیاز هم د  باشویز یدلبرونهاش لبها یصدا

 !یباالخره مال خودم شد -

 اشیطونی. همون لحظه دلم شدیبه قلبم رس میو مستق دیپوستم خز   ریز ی فیلط احساس
 گل کرد و صداش از 

 .دیپر رونیخندونم ب یلبها ونیم

 دوستت دارم سردار قلبم!  -

بزرگ مقابلمون  نهیکوتاه در هم گره افتاد و بعد به طرف آ ی لحظات یهر دومون برا  نگاه
 شد؛ همون  دهیکش 
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 ی و قانون ی که قلبهاشون شرع کرد یرو بازتاب م یخندون عروس و دوماد ریکه تصو  ینهایآ
 وندیبه هم پ

 بود! خورده

 جمله از ته قلب هی مونه،یجمله م هیفقط  نهایا ی و در آخر همه شکرت » ای! خدا«

 #رستا 

که   ی بزرگ  زی به طرف م خاروندمیرو م امیشونیاز پ ی که گوشها ی خاطرات » در حال یگالر  «
 با عنوان

 قدم برداشتم. کردم،یم ادی ازش

که   یی قابعکسها ونیکوتاه، م ی لحظات یو مردمکهام رو برا دمیکش  زیم ی به لبه ی دست 
 ده یچ زیم یرو

 بودند به گردش در آووردم. شده

لبهام   یو مسبب شکوفه دادن لبخند، رو کردندیرو زنده م  ی که خاطرات خوش یی عکسها
 . حاال شدندیم

 خاطراتم اضافه بشه! یبه گالر  نیریش  ی با خاطرات گهیعکس د هیقراره  هم

برادرم.   قیبشاش مهسا و لبخند عم یمایعکس رو باال آووردم و چشم دوختم به س قاب
 بود؛  یعجب روز 

و مهسا چهقدر شاد بود  زدیم  ادیفر رینگاه ام یداشت تو  ی که خوشحال  دمی وضوح د به
 ی که با هر بهونها

 ! دیخندیم بلند
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 !وونهی دلب گفتم:  ریکردم و ز یمهسا، تک خندها یپر صدا یخندهها یآور  ادی با

 زیاز م گهی د یبه عکسها اعتنایخودم گذاشتم. خواستم ب ی عکس رو کنار عکس عروس  قاب
 رم،یفاصله بگ

 دمغ خودم مانع شد. ریتصو  که

خودم  ی گرفته و لبخند زورک  ی بار به چهره نیدستم گرفتم، ا یعکس رو مجدد تو قاب
 شدم.  رهیخ

بده؟  یکه خنده رو از لبهام فرار   افتهیب ی روز جشن برادرم اتفاق یدرست تو د،یچرا با آخه
 چرا واقعا؟!

 به کامم زهر بشه خدا؟! دیبا شهیخوب من هم یروزها چرا

کوتاه مقابل  لمیف هیذهنم مرور شد و بعد، مثل  یتو شیعکسم، چند روز پ دنید با
 نگاهم اکران شد و من 

 . شدندی م روشن و روشن تر مشدم که هر لحظه برا یی و صداها ریتصو غرق

*** 

 !گ؟ید یافتاده تو میکه از هول حل ی همون یکجاست رستا خانم؟! شد حواست

 ی چ  یخوردینم یتو که چا نم،یدختر؟! اصل ا بگو بب یبد یخوایم ی رو چ هیجواب بق حاال
 هوس  هویشد 

 اون هم از نوع پر رنگش؟! یکرد یچا

قدر سفت و  نیسرم خاموش بشند و ا یتو یتکون دادم تا صداها  نیو به طرف سرم
 سخت مؤاخذم نکنند.
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کرد، به خودم که دروغ  شهیخب چه م  ی ! ول گهیبرگه د یرو ختهیبود که ر یی چا هی حاال
 بگم،  تونمینم

 بد شد!  ی لیخ

  ی چند ماهه قات یازش بگذرم، اون ورق حاصل تلش و تحق ی که نبود الک ی نقاش برگه
 . حاال هم گروه بود

 و رو کردم! ریو ز ی زدم همه چ  دهیمن نرس که

شلوغ مقابل اداره عبور  ابونیاز خ اط،یمشتم فشردم و با احت یاز چادرم رو تو یگوشها
 کردم.

 شد. دهی اما نگاهم به طرف اداره کش  دندیچسب نیدر ماش رهیدستم به دستگ یانگشتها

  یکه زحمتهاشون رو من نابود کرده بودم، تو  یی و حس خجالت از بچهها یشرمسار 
 وجودم جوالن داد و 

  چیاالن ه  ی برادرم ول ی برم عروس خوامیحالم و گرفت! چقدر خوشحال بودم که م ی حساب
 یاز شاد یاثر 

 !ره یام ری تقص نهایا ی اصل همه ست؛یدلم ن یتو

 و  زنهی» مدام زنگ م یی ! «!؟ رستا کجا کنهیگل م امیدستپاچگ هویمن  گهینم اندازه؛یم راه

پشت فرمون جا گرفتم، در رو محکم بستم   نکهیرو باز کردم و بعد از ا نیحرص در ماش با
 لحظه  هیکه 

 بلندش جا خوردم!  یاز صدا  خودمم
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کردم و با  ز یآن در طرف شاگر راننده باز شد. چشمهام رو ر هیبه گردنم دادم که  ی تاب کلفه
 که  یتمسخر 

 شد، چشم دوختم به شخص روبه روم. داشیاز کجا پ دونمینم

دلم جا  یکجا  نویخداجون، تو بگو ا دمیآراسته شد! امروز کم کش  زیگل بود به سبزه ن هه،
 بدم آخه؟! 

 سلم.  -

 !ن؟ی اا راه گم کرد انیسلم بهار خانم، اح -

هوا شناور  یآزادش که رو یبه موها  ی نکرد و دست  یکلمم شد اما توجها ی طعنه متوجه
 .دیبودند کش 

 مهماند! ،ی نیبب دیرو بهت نشون بدم که با یی زها یچ هیاومدم  -

  یلحن صدا ی که تو یعشوها نی ا ی ول ادیبدم م دنشیکه چهقدر از نوع لباس پوش بماند
 ن ی، ا ی  نازکش جار 

 انکار کنم. عشوههاش به صورت تونمیو نم کرشمههاش

 !دنیآزارم م ی عیفج

 یدادم منم متقابل خودش عمل کنم و ظاهرم رو حفظ کنم. پس آرنج چپم و رو حیترج
 یمیفرمون گذاشم ن

باال انداختم و خطاب بهش زبون آغشته  یی کردم. تک ابرو لیبدنم رو به طرفش متما از
 به زهرم و به کار

 .گرفتم
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هر   د،ی زدیبه پنجره م یتقها هیحفظ ادب خودتون هم که شده بود  یبرا نکه،یاول ا -
 برخورد از  نیچند ا

 به...  شما

 زدم. ی خوردم و پلک یجملهام رو با تک خندها ی دنباله

نداره!... پس  ی ارزش چگونهیبنده ه یشما مهمه برا یکه برا یی زهایدوماا، اون چ -
 خودت.  یبزارشون برا

 ادامه دادم. تریجد ی بار با لحن نی ازش گرفتم، ا یو رو دمیدر هم تاب ابرو

 کنم! هودهیب یزها ی وقتم و صرف چ تونمیدارم و نم ی االن کار مهمسوماا،  -

نگاه و کلمم خطاب  اریاختینسبت بهش ندارم و ب ی احساس خوش چیچرا ه دونمینم
 !شهی بهش، خصمانه م

خورد چشم چرخوندم که ابروهام باال  نیکه ماش یمیبسته شدن در و تکون مل یصدا با
 . با کمال دندیپر

 !نمیماش  ینشسته تو یی پرو

 اا،یگشاد شدم زد و گفت: اوال ا که، دوم ا و سوم اا غلطه. ثان یبه چشمها  یپوزخند
 خوامی که من م یی زها یچ

 !ریبدم به نفعته پس دهنت و ببند و چشمهاتو به کار بگ نشونت

 رونیچند تا عکس ب  فشیاز داخل ک زی رو بهم نداد و تند و ت  یبرخورد اضافها ی اجازه
 و در برابر  دیکش 

 گذاشت.  شیمات من به نما  نگاه
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 مبهوت شدم. ی واقع  یبهتر بگم به معنا ایباز موند؛  مهیاز هم جدا شدند و دهنم ن لبهام

حال  نیآرتام که اغوشش رو نثار بهار کرده بود، بغض کردند و با ا دنی وجودم با د ی همه
 خواستند ینم

 !شد یغوغا به پا م دیرسیخبر فاجعهآور به گوش دل برسه که اگه م نیا

 نی : ادمیهم فشردم و با پرخاش چشم باز کردم و غر یرو یهایثان یرو برا پلکهام
 که  هیچ ات یچرند

 !؟ی دینشونم م یدستت و دار  ی گرفت 

جوابم رو  یشده بودم، اون آروم بود و با خونسرد  نی غضب آتش  یکه از رو  ی من برخلف
 داد. 

 باز کنم! قتیچشمهات و به حق خوامی م زم،یعز تهیواقع -

 !قت یگفتم: حق ی تمسخر و دهنکج  با

تش  به صور  نیو خشمگ دم یکردم و ناغافل عکسها رو از دستش قاپ کیو بار چشمهام
 .دمیکوب

هم مسخره   ی لی!... مسخرهست، خقت؟ یحق ی گ یدستت م ی مشت فتوشاپ گرفت  هی -
 است!

 بود! دهیکار از کار گذشته بود و خبر به گوش دلم رس گهید

 !ارمیمن هر چهقدر که بخوام با بروز دادن خشم درونم از دلم حفاظت کنم، باز کم م انگار

 . شنوندیم قیو دق شنیم زی دلم ت  یکه نبود، اسم آرتام که وسط باشه گوشها ی الک  حرف 
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 ی ... رستا خانم، همه چ قتیحق نیو ع اندی عکسها همهشون واقع نیچرا اتفاقاا؛ ا -
 رفت یم شی داشت خوب پ

 شد!  دات یما پش نکهیا تا

 !شم ی مگرنه خودم دست به کار م رونیب ی آرتام گمش ی خودت از زندگ  یبا پاها بهتره

 انداخت و غوغا کرد. رونیکه صداشو از حنجرهام ب دیدلم بر خورد و به لحظه نکش  به

 هی! پس برو سراغ ؟یدیمن و از آرتام جدا کنه، فهم  تونهینم چکسیخفه ش...و! ه -
 یو برا  گهیبدبخت د

 منه! یکه جون و دلش برا ی دام پهن کن، نه آرتام  اون

 !رون یمن ب  نیمزخرفت و بردار و گمشو از ماش یفتوشاپها نیهم ا حاال

شد و در رو محکم   ادهیپ نیعبوس از ماش یگره خوردند و با چهرها گهی به هم د ابروهاش
 بست. 

که سر  ادممیفر یبپره و صدا  نیباال و پا نهامیو بلندم باعث شده بود س قیعم ینفسها
 درد رو به احوال 

 اضافه کرده بود. ناخوشم

 آوورد.  ریمن و تنها گ ی بغض لعنت نیفرمون گذاشتم. باز ا یو رو سرم

 باشند؟... نه!  ی اون عکسها واقع  اگه

 ن یسنگ ی ه یسا شهی چرا من؟! چرا هم ا ی! « غصه » خداافته؟ یمن م ی زندگ  یرو

*** 
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کوتاه و بلند ساعت رو  یو عقربهها دندیهم پر یساعت پلکهام از رو یصدا دنیشن با
 شکار کردند؛ چه 

 دو ظهر شد! زود

به   ی نگاه نکهیبلند شدم و بدون ا نیلخت و سرد زم یکهایسرام یرفته از رو  ی نفس با
 دستم  یعکس تو

 گذاشتمش.  زی م یرو کنم،

 !ده یتلخ هم خوابخاطره  هی ریام ی پشت عکس عروس  کردم،ی اشتباه م نکهیا مثل

﹉﹉﹉﹉ 

اون   ایکه گمون کنم عاشقانه بود،  یرهایخ یو نگاهها گهیچفتشدشون به هم د یدستها
 که  یآغوش باز 

 !گنجندیباورم نم یباز شده بود و... نه! تو بهیغر هی یبرا

 باز بشه؟! اشیهم به زندگ یگهایکس  د یچطور ممکنه که من باشم و پا خب

  یتو کرد،یم اشیخاص همراه یکه عشوها یی آن صدا هیبهار؟  ایا من نفر سومم  اصل
 زد:  ادیسرم فر

 شد! دات یشما پ نکهیتا ا  رفتیم شیخوب داشت پ ی چ  همه

افتادم   ی جیاز جنس بهت وگ ی باتلق  یدرک کنم؛ انگار تو تونمی! نمفهممیمن؟!... نم ی عنی
 ی برا ی و هر چ 

که به  یو موقع دم آخر  شم ی که خفه م نقدری! ا رمیفقط فرو م زنمیدست و پا م نجاتم
 رم،یگیاز هوا م ی سخت
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و چهقدر مردن رو برام آسون  شهی ذهنم روشن م یتو  ارمیبه غارت رفتن آغوش  ری تصو
 !کنهیم

 حال پرتاب شدم. یایزدم و به دن ی خورد پلک امیشونیکه به پ یتقها با

آرتام روبه رو  ی دم که با چهرهبه سر و گردنم دا ی » چرخش نیپا ختیر ی! دلم هر «
 ی جمله ی شدم و به معن

 بردم.  ی پ

بانو؟ چند بار صدات زدم جواب  یی لبهاش شکوفه داد و گفت: کجا یبه رو یلبخند
 !ینداد

فر شدم رو از مقابل نگاهم به پشت   یو بعد موها دمیبه صورتم کش  ی دست  زی و ت  تند
 گوشم سوق دادم. 

 !؟ یزدیصدام م ی چ یبرا -

شدم. با   نی جام باال و پا یتو یکاناپه انداخت که لحظها یرو رو دشیبزرگ و ورز کلیه
 ی دست، اشارها

 یبپرسم چا خواستمیگفت: م باشیکرد و با همون لبخند ز زیم یرو یچا یاستکانها به
 نه... ای یخور یم

 من! یجوجو ختمیبرات ر یجواب نداد چون

کرد و تا  ریدستش اس یانگشتها نیرو باز لپهام  ی کی طنتیاز اتمام جملهاش با ش پس
 . دیجا داشت کش 

  یچا نی اما ا نیریهر چند ش یدرد د،یصورتم دو یتو  یدیاعتراف کنم که درد شد دیبا
 که برام  ی پررنگ
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 !د یقلبم نفس کش  یکه چند لحظه تو ی نیریزد؛ شد قاتل حس ش چشمک

خشمم  ی چشمه شنیو باعث م ارنیم ادمیپررنگ اون روز نحس رو  یهایچا ی همه انگار
 بجوشه و 

 کنم. پرخاش

و دست آرتام رو  دمیرو ازم گرفت، ابرو در هم کش  امیشاد ی که همه یروز  یآور  ادی با
 پس زدم. خودم

 !ی ختیر خودیب خورمینم یگفتم: من چا یی شدم و با ترش رو نهیدست به س هم

گرد شدش خبر از علمت تعجب   یو چشمها دندی باال پر که دیبه لحظه نکش  ابروهاش
 ذهنش داد.  یتو

آروم نجوا کرد:   ی کرد و با لحن ک یخودش رو به هم نزد ی که جا خورد کم امیرفتار ناگهان از
 شده یچ

 باهام؟! ی ش یبد م  هوی! چرا رستا؟ 

و مبهوتتر    دینگاهش کردم که صورت جلو اومدش رو عقب کش  ضیچشم با غ  ی گوشه از
 از قبل پلک

 .زد

 رستا!... -

  گفتیکه م دمیرو د  قتیرف ی معشوقه شیبهش بگم که چند هفته پ دی! باگفتم؟یم دیبا
 برم  تیاز زندگ دیبا

 !شه؟ یخودش دست به کار م وگرنه
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دروغ،  دمیم که شنه یی بگم و بعد معلوم بشه اون عکسها فتوشاپ بودن و حرفا اگه
 !شم ی شرمنده م ششیپ

توش  ی آهستهاش که دلخور  یکاناپه بلند شدم برم که از پشت سر صدا یاز رو کلفه
 مشهود بود متوقفم 

 . کرد

 ی دون یبرام؟... م یخندینم گهیچرا د ؟ی زن یباهام حرف نم میکجا؟!... رستا چرا مثل قد -
 چند شبه که با

 !م؟ ینرفت رونیب هم

 یصدا یوقت  دونهیمشت شدند. فقط خداست که م ارادهیکه دستهام ب دمیکش  ی نفس
 گوشهام  یآرتام تو

نرفته، هنوز   ادمیصداش رو  یبرا ی دلتنگ ی! هنوز روزهاشم ی م ی چه حال  چهیپیم
 یشبانهام برا یهقهقها

 !ادمه یرو  بازگشتش

 شمیجور نیبا لحن صدات عذابم نده که من هم گهیبهش بگم، تو د  تونستمیم کاش
 برزخم! کاش  یوت 

 بگم! تونستمیم

 چهاردهم  فصل شروع ��

از صورتم و پوشنده بود رو از چشمهام برداشتم و بعد، دوال شدم و  ی م یکه ن ی آفتاب نکیع
 د یخر یسههایک
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 جدا کردم. نیهم از زم رو

َمردم از خواب  یاما امروز که با نوازشها ریاحوالم ناخوش بود و ذهنم درگ ی حساب نکهیا با
 شدم، داریب

شبم   هیخوشمزه و خوشلعاب بار بذارم. زد به سرم که  ی مهیق هیشام  یبه سرم که برا زد
 مثل مامان و 

 داغ بشه عطر تنم! ازی پ یبو ی واقع یزنها

 شدم و با نوک کفشم در و بستم.  اطیباز ح یوارد فضا ینصفها  مهیلبخند ن با

و البه  ن یزم یرنگم تو رهیکفش ت  ی پاشنه داشتمیبرم زههایسنگ ر ی که رو ی هر قدم با
 سنگها فرو یال

و درشت قدم برداشته بودم  زیر یاز سنگها دهیپوش نیزم نیا یکه رو  ی و شب اول  رفتیم
 ادم یرو 

 . آووردیم

 گرم! یپتو  هیاعصا عمل کرد، مثل  هیکه دست آرتام مثل  ی شب

که با خنده   یمردونها یکه صدا شدمی م ی و دوست داشتن نی ریش ی غرق احساسات  داشتم
 شده بود، مانع زهیآم

 ! شد

 !  ی  ادیمن ز یلبها یلحظه لبخند از لبهام قهر کرد و رفت، فکر کنم خنده برا به

موقعها آرتام  نیآرتام؛ ا یبرا نبود که عصرها زمان قراره  ادمیبند شدم،  یهایدر ثان پشت
 آرتام  شدی من م
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 بود.  کترینزد  یی آرتام از هر آشنا یبرا ی بود، ول  گانهیمن ب یکه فقط برا بهیغر هی

باطل! با  الیخ ی دستم زدم، زه  یتو  ی گهید یدهای و خر ازیپ ی سهیبه ک ی روحیب پوزخند
 یچه فکر و ذوق

 .دیخر رفتم

  شدمیکاش فلج م یکوبندم رو به طرف سالن کشوندم که ا یدر رو باز کردم و قدمها هوایب
 اون لحظه، تا 

 .کنهیبشم که تنفس رو برام دشوار م یخودم وارد خونها یبا پاها تونستمیوقت نم چیه

 کاخ آرزوهام که با شهرزاد قصههام ساخته بودم.  یههایُسسَتند پا چهقدر

و   ختیبود که فرو ر امیالیهم نه، کاخ خ دیشا ای ختیفرو رمقابلم قلبم   ی صحنه  دنید با
 منم  دفاعیقلب ب

 بر باد رفته! یاز آرزوها یآوار  ری ز موند

به شدت باز  امینیب یاز دستم افتادند، چشمهام گشاد شده بود و پردهها دیخر یسههایک
 . شدی و بسته م

که آرتام رو عاشق و مجنون خودش  کردیم یی رایپذ ی من االن از زن ی خونه  د  یسف ی کاناپه
 !دونست؟ یم

  یایزندگ  نیتمومش کن، بسه غصه تموم کن ا ایشده! « غم » بسه... بسه دن همزادش
 که 

 که انگار زل زده بود به من. دمیتار آرتام رو د  ریاشک تصو میضخ ی پشت پرده  از

 به طرفم برداشت و با لکنت کلمات رو ادا کرد. ی قدم
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 !دم یم حیرستا... برات، برات توض -

 !بهیعج ی لیخ به،یبده! عج حیتوض   خوادیرو م انتشیخ ست؟یمزحک ن ی ! کم ح؟ی توض

 زبون باز کرد. امیترک خوردم شد و غرور زخم یمهمون لبها یزهرخند

 خواست عشقم؟! خیتوض ی آرتام جان، ک -

به جلو برداشتم که  ی مرتعشم صاف بشه و سپس قدم یم که صداکرد یسرفها تک
 نکمیُخرد شدن ع یصدا

 گوشهام خراش انداخت. یتو

 یوانمود کردم که انگار تازه متوجه بهار شدم. پوزخند یطور  نکمیبه شکستن ع توجهیب
 لبم کردم  ی چاشن

نه؟ باالخره مهمون تو   ای یکرد یی رای ازشون پذ م،ی وار گفتم: عه آرتام مهمون دار ی طوط  و
 مهمون منم 

 برام مهمه که بدونم! گه،ید  هست

زدم که قطرات داغ اشک  ی کردم و در همون لحظه پلک لیاز بدنم رو به عقب متما ی مین
 گونهام آوار  یرو

 .شدند

صدام رو هم کتمان کنم،    یبغض تو دمیپشت دست اشکهام رو انکار کردم و کوش با
 یسپس با دست اشارها

از دستم  هوی نایپخش بودند کردم و گفتم: ا نیزم یکه رو یی هاینیبزمیو س ازیپ به
 شد، ی چ دونمیافتادند، نم
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 لحظه!  هی دمیکنم ترس فکر

 . کنمینداره... من جمع م بیع -

رو   نیزم یرو یهایاکبه طرفم اومد و مقابلم زانو زد تا خور دی که با شک و ترد ی آرتام  به
 ره یجمع کنم خ

 .نمشیبب تونمی. حاال بهتر مشدم

 نکهیداشت حرکت کردم و بعد از ا ی که رنگش با دل من تضاد خاص یطرف کاناپها به
 گفتم:   مینشستم مستق

 !زم؟یچه خبر عز خب،

چهرهام رو زنده نگه  ی ول سوختیاز خشم م ی ش ی آت  یبه سلول تنم داشت تو سلول
 یبایداشتم، تا مبادا زن ز 

 دل اون! یبشه خنکا شدیکه از دل من بلند م ی ببره و دود گرم ی درونم پ شی از آت  مقابلم

  ادینگاهش فر یتو ی حبس شده یکه گربهها یرو تنگ کرد و با تنفر   شیگربها  یچشمها
 گفت: تو  زدند،یم

 از...  یر یچرا نم میش یر مبچهدا می!... احمق بفهم ما داریخونسرد چهقدر

سرم آوار شد و دستهام  یپتک رو هیمثل  شیبا تموم بزرگ ای! دندمینشن  ی چیشدم. ه کر
 داشت  دیب هیشب

 . دیلرزیم

 دم یشن ی ! بچه » ؟ من چ «
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 نیا یشد. اون دستور داد جلو داشیغرورم پ ی سر و کله هویزد و  شی نگاهم ن یتو اشک
 مرد خودخواه و 

 نشکنم.  یبارویز زن

 زدم. یشخندیگلوم خفه کردم و ن یتو  دمیکه کش  ی قیرو با نفس عم بغضم

 بهار جان، هم به تو هم به... به آرتام! گمیم کی. بهت تبر دونستمیهه!... واقعا؟ من نم -

آشوب رو   نی تا ا کردیبه پا کرد و غرور زخم خوردم داشت تلش م انیگلوم عص  یتو بغض
 بخوابونه.

که تو  ی : بهتر بدون دیتند بهم توپ ی درهم و لحن  ییو با ابروها دیخودش رو جلو کش  بهار
 ... شهیهم

 تی. اما نه، بهار نمیشد رهیخ  گهیو به هم د میآرتام هر دو سکوت کرد ی عربده یصدا با
 ی کرده خاکسترها 

 نابود کنه که ادامه داد.  دلمم

 !؟ ی دونیدو ماه بعد از عقدت با من ازدواج کرد و نم نکهیا لیخودت دل -

که قصد  یی مردمکهام رو دوختم به چشمها   ی لبم پررنگ شد و وقت یرو  یمچهاین پوزخند
 رو  رمیتحق

 صورتش کوبوندم.  یشعور و غرورم رو تو داشتند،

کردن ندارم   ی زندگ یبرا یاد ی. من فرصت زستیمن مهم ن یکه باشه برا ی لیهر دل -
 فرصت دوست  ی حت

 آقا آرتام رو هم، ندارم! داشتن
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که قراره فردا بره امروز   ی دور و برم که بتونم بهشون عشق بورزم! از نظر من، اون اد  یز آدم
 بهتره با بار

برگشتنش رو  ی چون خودم جاده رون؛یبره و فکر برگشتم از سرش بندازه ب لشیبند و
 . کنمیم رونیو

 که اومده سراغ تو، هوم؟! ده یمن د یتو  ی آرتام نقص دیشا بعدشم

 ! چهقدر من بدبختم خدا!یسخته خودت، خودت رو محاکمه کن چهقدر

  ی بود که چشمهاش رو کدر کرده؛ ول کیتار یندامت هالها د،یمقابل نگاهم قد کش  آرتام
 ی! من برا ده؟یچه فا

 بار ُمردم! نیچندم

پا  یبهار که پا رو گوشهام پخش شد مردمکهام رو به طرف  یکه تو یزنونها یصدا با
 انداخته بود سوق 

 .دادم

 !ی که کم گذاشت  ی دونیخوبه خودتم م -

  شنهادی سرترم! پس بهت پ ی لیکه، من از تو خ زنه یبه دل نم ی تو چنگ  یی بایز  زم،یعز آره
 که چمدونت  کنمیم

 ... یبر  یو بذار  یببند و

 بار بهار بود که ابرو باال انداخت و گفت: هوم؟! نیا

خانم،   ستای زدم و حق به جانب گفتم: وا یروز پوزخند صدا دار  کیبار در  نیچندم یبرا
 با هم  ستایوا
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 !یی بایعقدست نه ز ،یکه من ندارم و تو دار  یز ی... اون چمیبر

 نه...سر ک یزن عقدها هیعمرش رو با  ی داره باق لیآرتامم تما نکهیا مثل

 کاناپه بلند شد و با خشم به طرفم اومد، دهنم بسته شد. یکه از رو بهار

 بلند آرتام که بهار رو هدف قرار گرفت اون رو از حرکت متوقف کرد.  ی نعره  یصدا

شدند که با  دهیکش  ی. چشمهام دنبال بهار دمیکش  قیعم ی زدم و نفس ی پلک  مبهوت 
 یداشت مانتو  لیتعج

 .کردیم نیف نیو ف دیپوشیرو م اشیزرشک

 یکرد، که رو ی به آرتام ی و جلفش رو تن کرد بغض آلود نگاه یتور  یمانتو نکهیاز ا بعد
 ی کهایسرام

 کرده بود. ریدستهاش اس ونیزانو زده بود و سرش رو م برهنه

شدهاش   شیآرا یمایهستند، به س نیو دروغ ی کامل معلوم بودند که مصلحت  اشکهاش
 کردم یدل خندها یتو

 خونه حرکت کرد.  یآن با خشونت به طرف خروج هی که

 به طرفم برگشت و زل زد بهم. هویخونه حرکت کرد؛ که  ی خشونت به طرف خروج با

بدون   میزندگ یشدن خرابهها رون یکه به انتظار و یکه ماتم برده بود. من  ی شد به من رهیخ
 یواکنش چگونهیه

 .کنمیو تماشا م  نشستهام

رو به چنگ و دندون هم که شده باشه حفظ   شیمن بود قطع اا زندگ یجا ی کس  هر
 یاما نه، من برا  کردیم
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 !کنمینم ی تلش چیه دیکه تنها شش ماهش رو بهم بخش  یایو چند سال زندگ ستیب

 !ه یکه عاشقانههام متعلق بهش بود، برام کاف ی کنار کس دنیماه نفس کش شش

س کردم ناقوس مرگ به صدا در اومده. احسا د یچیگوشهام پ ینازک بهار که تو یصدا
 موضوع قلبم نیا

 !دونم یهم، به ُمردن!... نم دیبه درد وادار کرد شا ی حساب و

کنه؟  انتیتونست بهت خ  ی به چه آسون ید یچه راحت ازت گذشت؟ د یدی... د؟یدید -
 نم،یحاال بگو بب

 !؟یایکنار ب انتشیبا خ یخوایم چطور

بود، تا  ریکه تحمل ناپذ  یبلندم بر اثر فشار  یکاناپه چنگ زدم و ناخنها ی دسته به
 خوردند و درد چنان با

 چشم بستم! یکه لحظها دیبه مغز استخوونم رس سرعت

به چه  ی رو هم تجربه کنم ول  ی ج ی من مرگ تدر خوانیبود؟! م ی زن و مرد چ نیا قصد
 !؟ ی گناه 

رو ادامه   زشیتند و ت  یهار داشت حرفهااشکم و کنترل کنم، ب کردمی م ی که سع  ی درحال
 . دادیم

 ! ها... ن؟! ؟ ی لعنت  ی تون ی: بگو چطور مدیکش  غیخشونت بر سرم ج با

 منیدستهاش رو اهر خوادی آوورد، گمون کنم م ورشی غضبناکش به سمتم  ی چهره با
 مانتوم بکنه ی قه ی

 ... ی ول
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 صورتش فرود اومد از حرکت متوقف شد. یکه رو ی ناگهان ی لیس با

جمع شدند و حالت پوزخند به خودشون گرفتند. آرتام االن از   یرو به باال به گوشها لبهام
 دفاع کرد؟  ی ک

 بلند کرد که خواهانش بود؟!  ی زن یدست رو چرا

  کنه،یکه رشد م یدلم مثل نطفها یکه تو ی من چطور دارم با غم دونهینم چکسی! هآخ
 !م کنیم ی زندگ 

 داره! ی غصه چه طعم تلخ اریبا و  دنیکه خند دونهیمثل من نم چکسیه

 به عقب رفتم. ی ترسناک بهار از کاناپه جدا شدم و چند قدم ادیفر با

 م...ن! ی فهم یکه دو ساله جون و دلش منم، م ی  رستا!... آرتام کس ی آشغال هیتو  -

 رونیبرو ب ؟یخوایم ی ما چ یمن دست بلند کرد!... از زندگ یرو ی لعنت یبه خاطر تو ی ول
 !مون یاز زندگ

  جمیرفت؟! من االن گ دیکجا با گنیبرو چرا نم گنیبرم؟! اصل کجا برم؟! چرا همه م من
 دونم یمن منگم، نم

 !هی بره ک دی که با ی اون

ک پل هیکه بند بود به  یپردها د،یکش  میضخ ی نگاهم پردها یبا تمام توانش رو اشک
 تیموقع  نیهم یزدن! تو

 شروع کرد به حرکت کردن. نمیتلخ از هم جدا شدند و زبون سنگ ی لبهام به سخن  سخت

  تونهینداره م  اقتیکه ل ی هر ک دارم،ینگه نم می زندگ یو تو وونیح هیوقت  چیمن ه -
 !یبره... هر 
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 ی» برا یکه « هر  یبلند به مرد یی با صدا  خواستمی! من یادا کردم منتها بلند و خشمگ رو
 یبار دوم واژه

  ینامرد ی لیکرده! آرتام خ دینامردها رو هم سف یبگم که رو دهیبرابرم قد کش  در
 !؟ یشنو یم

بودند،   هیو قطرات شور و داغ گر  دمیرو هم در ی اشک  ی که زدم پرده یو با پلک دمیگز لب
 گونهام  یکه رو

 . دندیکش  خط

 تکون دادم و بغضآلود زبون باز کردم.  کرد یهم مکه فقط نگا ی آرتام  یبرا یسر 

 شدم نه؟! ی دن یآقاهه؟! د هیچ -

زدم که از مرگ بدتر بود. چهقدر حرف زدن  یباز کردم و لبخند نی رو به طرف دستهام
 ه ی ی سخته وقت 

 . شهیم  نیآدم باال و پا یگلو  یگنده تو بغض

 !یش یم  ی دنی خبر مرگم به گوشت برسه، د ی که وقت نی... ببنیبب -

و اشکهام مثل ترکش از چشمهام فرار کردند. با پشت دست دهنم رو  دیترک بغضم
 پوشندم تا هقهقهام

 بشه که موفقم شدم.  قطع 

کردم  تشیاذ ی که، کل  ستین ی روش همون زنیریکه دارن خاک م ی ن یا ی گیاولش م -
 ناراحتش کردم؟!
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و  هام یشوخ ادی» بعد کم کم  یی داد « دوستت دارمها  هویبهت گفته بودم. بعد  که
 اد ی... ی فتیخندههام م

 ...ی زن یم

من هنوز   د، یزیزدم: نه نه خاک نر غیتکون دادم و ج هدف یو بلند کردم، رو به جلو ب دستم
 بهش نگفتم که 

 دوستش دارم!  چهقدر

 رونی بلندش رو از حنجرم ب یصدا یبه پا کرد و چند لحظها انیگلوم عص  یتو بغض
 انداخت.

ادامه   ی دهنمم وارد شده بودند رو گرفتم و با سرسخت یکه به تو یشور  یدست اشکها با
 دادم.

 ،یکنیاون موقعست که تو بغض م دهیبه حرفات گوش نم ی چک یه ی ول  ی کشیتو داد م -
 یکن یم هیتو گر

 !ی شی م ی دنی د تو

 .موندمیو در عوض صادقانه عاشقش م کردمینم انتیبهش خ کاشیا ی گیم

  گرفتم؛یصورتم رو م ی سیخ نهامیو همونطور که با سر آست دمیدماغم رو محکم باال کش  آب
 ی لبخند کشندها

من لبخند    ی ول  ی کنیم هی اما من آروم آرومم! تو گر ی و آهسته گفتم: اون روز تو آشوب  زدم
 لبمه. یرو

 ی لی... بغضهام. خامیشبانگاه یهایلتنگتموم بشه، دردهام و د هامیبدبخت ی همه مثل
 جالبه، نه؟!
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کردم و با   ی نگاه  شدیم  نیکه شونههاش بر اثر تنفس  سخت، باال و پا ی به آرتام  ی سوال
 دنبال کردن جملهام

 دهنش نشست. یکه دست آرتام رو بود

 یتو یجالبه که اشکهام با هر تلنگر  ی لی!... خکنمینم هیمن گر  گه یچون اون روز د -
 چشمهام آشوب 

 برات تنگ بشه! ستیقرار ن گهیدلم د شه،یم  یعجب روز  ی! واییرها یبرا کنندینم

 کمر دمیو کوش دمیلرزونم کش  ی به چونه  ی دست 

 رو صاف کنم. دهامیخم

 یایدن  نینه. من از ا رمیگیمن از تو طلق نم ؛ی نباش هیوقت منتظر احضار هی گمیم -
 ی با آدما ی لعنت

 !رمیگیطلق م مزخرفش

  یکه با جا نم،یسکوت شناور بود رو نب یکه تو ی آرتام  یتکرار  ریچرخوندم تا تصو  چشم
 بهار روبه ی خال

 شدم.  رو

گوشهام خوند: آرتام االن  یتو یی به شدت سوخت و صدا نهامیاز قسمت چپ س یی جا
 بهارش! ی پ  رهیم

آرتام بستوه اومدند   یی وفایوجودم از ب ی . همهدمیزدم و دندون ساب  قههامیبه شق ی چنگ
 انگار! 

 . دندیبه طرفش دو  اریاختیمرتعش و دورگهاش مردمکهام ب یصدا دنیشن با
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 من!  ی دل مرده ینه برا ی ول  ی  ندینرفت دنبال بهار... نرفت! چه خبر خوشا اون

  دایپ نیکه فقط از سرگرد آرتام فرز ی تیدسبابهاش و مقابل من حرکت داد و با ج انگشت
 شروع کرد  شدیم

 حرف زدن.  به

! یگیکه تو م ستین یاصل اونجور  ی کنیاشتباه م یخدا قسم دار  یرستا!... به خداوند -
 من دوستت دارم

 رو هم دوست دارم. خرابش نکن رستا! ی زندگ نیا

 خرابش نکنم؟! هنوزم دوستم داره! پس

رو  ی و با وقاحت تمام کلمات دیکش  دشیژول یبه موها  ی چنگ هویزدم که  ی پلک رمقیب
 ف ی پشت سر هم رد

 که باعث شکستن زانوهام شد. کرد،

  ی خونهام که شرع اا و قانون اا همسرمه مشکل یتو یگهایبعدشم، فکر نکنم وجود زن د -
 داشته باشه!

داشت، بهار همسرشه!   قتیق زدند. ح نمیو زم ارندینتونستند به وزنم تاب ب گهیهم د زانو
 گه یپس چرا م

 زده؟! چرا واقعا؟! مونیزندگ ی شه یبه ر شهیخودش ت  ی نکن وقت  خرابش

 لشیبرخلف م نهامیاز س یگوشها  یو صدا تو سریب کردیم یر یکه احساس حق قلبم
 زد یداشت ضربان م

 . رسوندیدرد و غم رو به چشمهام م  کرد،یکه پمپاژ م ی با خون  ی هر از گاه  و
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کجا؟!  یینکنه؛ قلب من کجا و اون بهار هر جا  اهویبشه و ه ی حق داره که مخف ی طفل
 یخب، وقت ی ول

غوغا به   یرو  گهیچنان باخته، د نیا ارهیکه شرم داره اسمش رو ب یبه همون بهار  نهیبیم
 پا کردن که 

 زنده موندنم نداره! یرو سهله

آرتام  یباز به سو امیفرار یبه مانتوم زدم. مردمکها ی کردم و چنگ امنهیس ریرو اس دستم
 شدند و  دهیکش 

کور  ینشسته بود و به نقطها نهیمبل کنار شوم یرو  یایرو رصد کردند، که با چه راحت اون
 شده رهیخ

 .بود

 گهی! چرا بهم نمکنه؟یکه بهش زل زده هم ارزش ندارم که نگاهم نم ی سقف  ی اندازه  ی حت
 بلند شو؟! چرا 

من رستام! من دختر   ستم،ی... من که بهارش نیخود یب ی! چه حرفهاره؟ یدستمو بگ ادینم
 ن یبدبخت ا

 شومم! ی قصه

دلم   یکرده بود و هر دوشون داشتند تو دایبه عنوان خشم پ  ی که حاال دوست ی غم با
 یبا نفس دادند؛یجوالن م

 جدا شدم. نیاز زم رفته

برداشتم.    زیم یآوورده بود رو از رو هیبودنش برام هد ی ستال ی که رها به خاطر کر ی گلدون 
 دستم  یتو
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رنگم پرت  د یبه سمت دکور تماما سف ی ناگهان میتصم هیبه قد و باالش کردم و با  ی نگاه
 کردم.

.  رمیآروم بگ تونمینم خورهیخون، خونم م ی شکستن گوشهام و پوشندم. وقت یصدا با
 ساکت باشم تونمینم

»   یباشه « چراها تی اهمیبه من ب دی. آرتام نباخوانیسرم هست که جواب م یتو یادیز
 رم ی، و فقط ماتم بگ

و اون  سوزمیخشم و نفرت دارم م شیآت  یکه تو ی من  نه،یمنو بب دیبه سقف نگاه کنه با و
 خدا یرضا یبرا

 من! ی خاموش یبرا  کنهیفوت هم نم ه یکه شده باشه  هم

 یلهایشدم و افتادم به جون وسا ی که قلده پاره کرده باشه وحش یسگ هار  مثل
 دمه دستم. با ی شکستن

و داد هر کدوم و به  غ ی» ج ی « لعنت  ی که شخص مشخص ی به مخاطب فرستادمیم
 و هر بار  انداختمیم یگوشها

 !نبود

 : ُخ... دا! دمیکش  غیپرت کردم، ج ی و محکم به طرف دمیکش  رونیو از پاهام ب کفشهام

ناتمام سهم منن؟! کجا به چه کس ظلم کردم  یبتهایمص نی حق منه؟! ا ی زندگ  نیا واقعا
 دارم  نیچن نیکه ا

 !شم؟ یم مواخذه

سرخ آرتام گره خورد. خشم با  یزنان سر بلند کردم که نگاه دردآورم به چشمها نفس
 یخون  یرگهها دنید
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 آرتام، از دلم فرار کرد و غصه رو تنها گذاشت.  ی دستان مشت شده و

ترس به عقب قدم   یمنم به اجبار و از رو داشتیکه به سمت من برم یبلند یگامها با
 یبرداشتم اما طول 

هم   ی نیعقب نش  یبرا ی راه  گهیو حس کرد. د واری د ی گوشه  یانویپکه کمرم  دینکش 
 میتسل  دیبا ایندارم و گو

 !بشم

و   کردیرو ملتهب م سمیداغ و سوزندش پوست خ یو سر خم کرد. نفسها  ستادیا مقابلم
 .زدیحالم و به هم م

 زل زدم. کشیتار یو به چشمها دمیخشدارش که بلند شد نگاهم و باال کش  یصدا

 رستا... ی کنیاشتباه م یدار  -

  رونیکه حس کردم منو بچه فرض کرده، چونهام به لرزه افتاد و دل از پناهگاهش ب ی زمان 
 خواست ی. مدیپر

نکنم؟! چرا خشم و   اشیکنه و از حق بر باد رفتهاش دفاع کنه، پس چرا همراه اهویه
 ی و تو امیناراحت

 مرد خودخواه مقابلم نکوبم؟! سر

 ی. تودیکردم که مبهوت سرش رو عقب کش راهنشیپ ی قهیدستام و بند  یی هو ی کامل
 صورت وا رفتهاش 

 : به من دروغ نگو! دمیغر
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 ونیگونههام شدند. م ی اکثرا درشت اشک بود که روونه  یشدند و قطرها دهیدر چشمهام
 بلند و یهقهقها

 آورم ادامه دادم. سرسام

 متنفر! ید یمتنفرم، فهم یاکار یمن از دروغ و ر -

 ی خفقان خونه گرفتم. بعد تکون  یاز فضا ی گره زدم و نفس قهشیرو محکمتر به  مشتهام
 به تن مردونهش 

!  یداد امی بگو که باز  یکرد انتی: راحت باش مرد!... بگو چطور بهم خدم یکش  غیو ج دادم
 بگو که منو به 

 و ارزشم از اون ه...  ی فروخت یی هر جا  ی دختره  اون

رو نثار گونهام کرد که برق از  ی لیحرکت دست من و از خودش جدا کرد و س هی با
 چشمهام رفت.

 جونیشونم فرود اومد و من ب یمردونهاش به قصد عقب روندنم رو  یبزرگ و قو دست
 پرتاب  نیزم یرو

 . شدم

بدنم حس  یپوست اعضا یند حاال تو که در اطرافم پراکنده بود یی خوردهها شهیش یز یت 
 . شدندیم

 .دمی د ی دردناک و نم  یروزها نیمرده بودم و خفت ا کاشیا

 #آرتام 
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قدرتمندم  یپنچهها یرستا رو تو فینح یشکم خم شدم و شونهها یو کلفه رو ی عصب
 کردم، که  ریاس

 شد. دهیخوردهها در شهیصورتش توسط ش ی اتفاق ی لیخ

چکه شد شونههاش رو رها  ن یزم یکه رو ی رستا و خون غیج یاز صدا دهیو ترس شوکه
 به ی کردم و قدم 

 برداشتم.  عقب

سنگدل  نقدریکار رو با رستا کرده باشم، اصل چطور تونستم ا نیکه من ا شهینم باورم
 بشم؟!

رو   چدهیرو که پر شده از احساسات مختلف و سواالت پ ی نگاه اشک نی ا تونمیهرگز نم من
 فراموش کنم!

 !تونم یه نمک مطمعنم

به   دنیرو بدون نفس کش  ی اومد که من لحظات ادمیسرم اکو شد،  یکه تو ینالها با
 از  یصحنها یتماشا

 . ستادمی خودم ا یهاینامرد 

 نه، کابوس! ای نمیبیدارم خواب م دیشا دم؛یبه چشمهام کش  ی دست 

 دردناکه؟! نقدریا  تی!... چرا واقعآخ

مانندش که  ی برف یمایبه س تونستیو نم کردینگاه مبهوتم رستا بود که هقهق م  مقابل
 االن سرخ شده بود 

 دست بزنه! زدند،یپوست چهرهاش برق م یتو یزههایر شهی هم اون ش ی گاه  و
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 رستا بود؟! واقعا

 . شدیگوشام زمزمه شد و هرلحظه باعث فوران کردن خشم وجودم م یبلندش تو یصدا

 ازت متنفرم! رونیبرو ب رون،یمن ب یآرتام! برو از خونه  -

که خودم از  دمیکش  یشد، با خشم نگاهش کردم و عربده ا دهیهم سا یرو دندونهام
 بلندم به لرزه یصدا

دور شده بود و   ونهیکه از آش ی که حاال داشت مثل گنجشک  یی اومدم چه برسه به رستا در
 راهش رو گم 

 . دیلرزیشکار بشه م ی و قراره توسط گرگ   کرده

 ...رونینه من! حاال هم گمشو برو ب یی تو  رونیاز خونه بره ب دیکه با ی اون -

 رستا رادمهر؟  زنم؟یحرف م ینطور یرحم شدم؟ من االن دارم با رستا ا ی ب  نقدریا چرا

  ی ول دمیبا چشم خودم د ناروی به لرزه در اومده بود و من ا  شیبر اثر ضعف بدن اشزانوه
 دم نزدم...

  ی دونی آخه م نم،یتا لبخندت رو با بهار بب رمیم  رم،ی: آره من مدیهق هقهاش نال ونیم
 قشنگه،  ی لیلبخندت خ

قاتل  ی تو بش نکهیباشه رستا قبل از ا ادت ی! فقط یا گهی...دیبا کس د ی ...حت ی حت
 قلبش مرده! من مثل

سخته   ی لیبرام خ یز یچ هیخدا و آسمونم بزرگ، و  ی ول  ک  یکوچ ی لی! آره دلم خگنجشکم 
 یاونم نبودن کس 
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ها نه! گنجشک   کیدوست داشتم، فکر نکن کوچ ک یقلب کوچ نیعاشقشم، من با هم که
 ها بدون همون 

 ... رنیمیم قلب

 ی با هرک یمطمئن باش هرجا که باش ی ول  رمیندارم، م ی زندگ یبرا یاد یز ... من زمانمن
 بازم ی که باش

مراسم  یایم شه،یدلت تنگ م شه،یتنگ م تیزندگ یقصه  یکبوتر مرده  یبرا دلت
 نه خاک ی گ یختمم و م

 . ترسهیم ی کی روش از تار نی زینر

کرد دستم   ی م  یی و فرمانروا زد یحرف اول رو م ی مون یکه پش  یی شدم، با چشمها  کشینزد
 ک ی رو نزد

جدا کنم که دستمو پس زد و با  شیبرف یصورتش از چهره  یها شهیبردم تا ش صورتش
 یبد ی لیبغض خ

 : نه! دست به من نزن، ممکن بهار ناراحت بشه...گفت

سرخ شده بود کرد و دستش رو به طرف   ی لبش که با خون گلگون ی چاشن یپوزخند
 ن ی زم یچادرش که رو

مشتش   ی رنگ رو فرش کرده بود برد و چادر رو تو ی برف  یها کیشده بود و سرام هنپ
 گرفت و با نفرت

تو سرم    دیچادره که من بخاطر عقا  نی ا نمیا مونه،ی م یز یچ کیبه من لب زد: فقط  رو
 االن که  ی کردم ول 
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که اسم مرد واسش  یمرد دیعقا یرو زارمیحرمت زن خونت منم پا م یرو ی پا گذاشت  تو
 حرمتم  اده،یز

 کنم... ی پاهام له م  ریز  گاریحرمتت رو مثل س ی نگه نداشت رو

 #رستا 

 یکه رو یحرکت، چادر  هی یسست و لرزونم بلند شدم و تو یزانوها ینفس رو هی با
 شونههام افتاده بود 

 از خودم جدا کردم. رو

بود دوختم. تا خواستم   ستادهیو به قامت تار و مرتعش آرتام که در برابرم وا چشمهام
 به طرفش بردارم ی قدم

 و متوقفم کرد.   دیصورتم دو یتو  ی وحشتناک  سوزش

» ، در همون حال که  ی نی« ه کیو ملتهب شدم نزد ی خون یمایو دست به س دمیکش 
 شده بود  دهیکمرم خم

که نوک انگشتام به صورتم خورد، نفسم بند اومد و ضربان قلبم خاموش   نیهم ی ول  کردم
 شد.

که  دمیبارگاه در د یمرگ رو تو  یفرو کرده باشند، لحظها نهامیس یرو تو یکه خنجر  انگار
 به انتظار

 بود.  ستادهی من ا ی آزرده  روح

که ناظر و   یی امنه! تو رو به خد ی  آزاد دیتو کل یکه سر انگشتا  لیحضرت عزرائ ای!... بایب
 شاهده برنگرد، 
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َمردم  ی برم از خونه نجایاز ا دیمنم با ی! پشتتو بهم نکن، تو االن بر لیحضرت عزرائ نرو
 برم. دیبا

 آ... خ خدا!  -

چرا دارم نعره  دونمیکرده بود. نم جمیگوشهام پر شده بود و گ یتو ونمیناله و ش یآوا
 نکه یاز ا کشم،یم

 گفت: برو! آرتام

 سوزش صورتم؟! ایسوز دلم  از

 !خاست یزل ی پاره پاره گریج ،یکه طفل ستیدلم! دل ن آخ

 !نجام؟ یبره! پس چرا من هنوز ا  دیگفته بود که با آرتامش

کرختم   یاز دستهام سرمو گرفتم و پاها  ی کیگلوم رو حفظ کردم و با  یتو نیسنگ بغض
 یرو به سو

که در  یایچادر مشک کردم،یم ی ط  ی که به سخت یر یمس یکردم. تو تیهدا  ی خروج
 مشتم گره خورده بود

 رها کردم. رو

 که عاشقانه بهش دلبسته بودم! یز یاز هر چ دم؛یُبریدل م دی با کندم،یدل م دیبا

 عاشقانههام و سر ب  ُبرم! خوام یامشب م اصل

دهنم   یاشک تو یکه طعم گس خون و شور  دمی رو به دندون کش  نمیریفرط درد لب ز از
 رو  ی تلخ ی مزه 

 و عق بزنم. ارنیمعدهام به دهنم هجوم ب  یکرد، که باعث شد تموم محتوا جادیا
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سخت   یی و بعدترش هم سرفهها  فتمین نیو بند چارچوب در کردم تا دوباره به زم دستهام
 و خشدار بود، 

 یخوردهها رو به تو شهیانگار ش کردمیکه م ی. با هر سرفهاختیر رونیاز گلوم ب که
 دادمیصورتم هول م

 سخته! یلیخ ی ج یبگم، مرگ تدر تونمیتنها م و

که  یبا درد جهیدستم فشردم. سرگ یرو تو یفلز  یرهیزدم و دستگ ی پلک حالیب ناخوش
 تا مغز استخوونم 

 ی . حترمیبگ میدرست تصم تونستمیدستپاچهام کرده بودند و نم ی حساب  شد،یم حس
 بمونم و دیبا دونمینم

و بردارم و برم؟!   امیغرور و دل زخم ایامشبم بهم جا بده  هیآرتام خواهش کنم که  از
 رفتن و موندن ونیم

پس فرستادن محتواش   یکرده بود برا دایهم وقت پ ی لعنت  ی معده  ن ی کرده بودم و ا ریگ
 بد خنگترم  ی لیکه خ

 . کردیم

آرتام بود که  یبه دور بدنم حلقه شد و اگه اشتباه نکنم صدا یمردونها یدستها نکهیا تا
 گوشهام  یتو

 . دیکش  رونیب ی رون یشد و من و از مرداب ح نواخته

 !؟ یر یم یحال زارت کجا دار  نیبا ا -

سر سوزنم  ی به اندازه ی عن ی. کنهیم یی لحن صداش فرمانروا ی هم خشم تو هنوز
 !ست؟ ین مونیپش 
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 دیشا رون،ی... برویب رمیگفتم: م یوا رفتها ی زدم و در جوابش با لحن یجانانها پوزخند
 سر برم هیهم... 

 !قبرستون

خون و مرگ  یکه بو یکوتاه از خونها یهایثان یاز آغوشش جدا شدم و تو ی راحت به
 درش پخش شده بود

 . رونیب اومدم

پوست پاره  یباد مغرب که رو یرو به دستم سپردم. خنکا میشونیحفظ تعادلم پ یبرا
 پارهام پا گذاشت، 

 گرفت! شیاشکهام رو به زخمهام فشرد و صورتم آت  یشور 

کاهش سوزش مدام نفس   یو برا ستادمیبرهنهام صاف ا یبا پاها زههایسنگ ر یرو
 .دمیکش  قیعم

دارم  دینیبیرد کارتون نامردا! مگه نم دی! برد؟ی خوایاز جونم م ی مزاحم، چ یاشکها یا
 پس  سوزمیم

 !د؟ یش ینم تموم چرا

 صبر کن! ی ول دم، ی کوچه رو دو یزدم و تا تو ی هق هق

 !اد؟ یدنبالم نم شهیکه هر لحظه پررنگتر م ی ک یتار ی! تواد؟ یدنبالم نم آرتام

 !شدم ی! کور بودم، کور مدمید ینم کاشیکه ا دمید   ی زدم که آرتام و درحال ی عقب چرخ به

داشت اون رو به داخل خونه راه بده!... پس من   ی رو نثار بهار کرده بود و سع دستهاش
 !؟ ی چ
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 به قول خودش ی برهنه و حال ی! « زار » من با پاستم؟ین مهم

 یعنیحرکات آرتام  نیخب » ا ریرستا بم ر،ی! بم«

 آهستهام و روبه عقب برداشتم و در همون حال، زمزمه کردم: یقدمها

 ام!تموم آرزوه خداحافظ

 !امیکنارتم نم چوقتیه گهید

 !خوامینم ایدن نی از ا ی چ چیه گهید

 چشمام نمونده! یتو ی اشک گهید

 واسه گفتن نمونده! ی حرف گهید

 !خوامیوقت نم چیروزها رو ه نیا گهید

 !امیهرگز کنار تو نم گهید

  یکنده شد و به پشت سرم برگشتم. دستم رو نهی قلبم از س نیبوق ممتمد ماش یصدا با
 فرود اومده و نهامیس

 . دنیمکث شروع کردم به دو  یلحظها بدون

 ی تیاهم چیزخمام بودند ه یرو ی که نمک یو قطرات دادیکه پاهام و آزار م ی ضربات
 ی ز ینداشتند. بلکه تنها چ

 !نیمهم بود، دور شدن  منه هم که

  ی اهیزدند. چشمهام داشت س نمین باختند و زمگامهام جو دمیکه رس ی اصل ابونیخ به
 قلبم بود  نی و ا رفتیم
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 !شه ی داره گشاد و گشادتر م ی ه نهامیس یتو   کردمیحس م که

شده بود،   نیشده بود و شوق جدا شدن از کالبدم رو داشت اما سنگ نیسنگ روحم
 پروازکنه! تونستینم

فشرده شد. جسم  ی و بزرگ  یهم افتادند که شونههام توسط دستان قو یرو پلکهام
 دهیبه عقب کش جونمیب

 فرو برم. ی آغوش یتا تو دیلحظه طول کش  هیو  شد

رفتهام رواز خدا طلب کردم تا مشتاق چشم   لیتحل یآرتام اومده دنبالم انرژ  نکهیفکر ا با
 باز کنم، اما نشد...

 نشد.  مستجاب

 ! رستا چشمهاتو باز کن، تو رو خدا رستا!؟یشد ی شکل نیرا ا رستا... تو، تو چ  -

و   ی لعنت یایرعد برق پخش شد، از دن هیآسمون ذهنم مثل  یکه تو یآخر  یصدا با
 یآدمهاش خداحافظ 

 .کردم

 رس... تا! -

 ر ی#ام

 کامل به رستا داشته باشم. دیکردم که د  مشی تنظ یو طور  دمیجلو کش  نهیبه آ ی دست 

  هیبودند  دهیاز صورتش خواب ی بخش یکه رو یی و باندها  اشیشونیپ  ی زخم گوشه  چسب
 ی طرف، اشکها

 طرف! هیو نگاه سرخش  روونش
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 یز یندونستنها چ نیشده؟! و ا ی شکل نیافتاده و چرا رستا ا ی چه اتفاق دونمینم درست
 از عذاب  ریبه غ

 به همراه نداره. وجدان

شروع به   ب یعج نهیس یکه حسان خبرم کرد و چشمهام به رستا خورد؛ قلبم تو ی وقت از
 دن یپر نی باال و پا

 .کنندیپر شده از روغن داغ دارن سرخش م تابی ماه ی. انگار توکرد

  ی . از خودم عصبدمیمشتهام فشردم و دندون به هم ساب یزور فشار خشم فرمون و تو از
 بودم که چرا 

ذهنم داد:   یجواب پرسش خودم رو تو یمحو یاز خواهرم حفاظت کنم؟! صدا  نتونستم
 یرستا خواهر واقع 

 !ست ین تو

  غیج یذهنم خاموش بشه، که صدا  یتو یتا صدا دمیبه فرمون کوب ی پرخاش مشت  با
 رستا بلند شد. فیخف

 بهش کردم و آهسته زمزمه کردم: نترس! ی نگاه  نهیآ یتو از

 .رمیبگ دهی رستا رو نشن ی خفه  یهقهقها یکردم صدا ی و به جاده دوختم و سع  مردمکهام

حاال برم سر وقتش   نیهم تونستمیم  کاشینبود و ا ی نسبت به آرتام انکار شدن تمیعصبان
 و گردنشو بشکنم!

 !؟ ی صبر کن، به چه گناه  اما
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که به عهده داشت، اون نتونسته از خواهر من از   ی ت یدر مسئول ی ! به جرم کوتاه آهان
 ناموس خودش 

 ! ی  باشم، جرم بزرگ  اشیکه من قاض ی دادگاه  یموضوع تو نی کنه! هم محافظت

 انگشتام و به دور فرمون تنگتر کردم.  ی به رستا انداختم و گره ی نگاه مین

و به من   تیاز واقع یپارها که اون فهممیو بگه. من م قتیرستا زبون باز کنه و حق کاش
 ماجرا   نینگفته و ا

 . خودهیب یاز حرفها فراتر

 ی مهسا نعره  ی گرد شده  یبه وضع ناخوش رستا و چشمها توجهیورودمون به خونه ب با
 زدم و گفتم:  یبلند

 . شکونمیمن جواب بده! قلم پاهاشو م  ی اجازهیرو ب ی تلفن ی واهلل اگه کس  به

  خوادیمبل پرتاب کردم، ادامه دادم: چه م یخشونت روو با  دمیکش  رونیو از تنم ب کت
 دادستان باشه چه 

صورت پاره پاره و اون  نیا فی تا من تکل رهیطرف تلفن نم چکسی. ه یگهایکس د هر
 یعوض  رت  یغیب

  شه،ینم ک ی به تلفن نزد ی به خودم که کس نانیحاصل کردن اطم  یمشخص کنم. برا رو
 ک یکاناپه نزد  یرو

 نشستم. نهیدست به س بهش

کوتاه و بلند   یتا نگاهم به عقربهها ی گذشت ول   ی گذشت و اصل ک یچهجور  دونمینم
 ساعت گره خورد؛ 
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 لبهام شد. ی زمزمه  آه

 رهیشده بود خ ختهیر رونیدر به ب ریکه از ز ی و به نور روشن زدمیاتاق رستا قدم م مقابل
 بودم. از سر

 جواب من، رد تماس بود.دهها بار آرتام تماس گرفته بود و  شب

 ! دارهیشب ب ی مه یسر خواهرم آوورده که تا ن یی چه بل ستین معلوم

اداره حاضر  یکردم و زودتر از موعود تو  داریسحر بود که مهسا رو از خواب ب یکهاینزد
 . منتظر میشد

 وجودم بشه!  شیآت  یرو ی و آب ادیتا آرتام ب بودم

و متروم  میشونیو رگ پ شهی گوشم اکو م یتو  شبی بغضآلود رستا از د ی زمزمه  یصدا
 .کنهیم

راحته که   التیخ گهیرواله؟ نبودنم قشنگه! االن د ی من همه چ  ی عشقم؟ ب ی االن خوب -
 که با تمام وجود ی اون

 !ست؟یداشت کنارت ن دوستت

خودت ... منو از یقهر کرد یداد زد یمن که همه جوره خواستمت، فحش داد  نامرد
 ییوقتا  هی یرنجوند

 من بازم دوستت داشتم، پس چرا با من؟! ی ول  ی . تنهام گذاشت ینبود

 . کردیو دلم و به هول و وال وادار م شدیم  امیباعث سردرگم شتر یرستا ب یحرفها

. هر کنمیهم گذاشتن دارم به حرفهاش فکر م یپلک رو  یتا االن بدون لحظها  شبید از
 هم که فکرهام  ی چ
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  یتو  ی و صورت داغون داستان ونی گر  یکه پشت اون چشمها فهمم،یم  ذارمیهم م یرو و
 ن ی ا یههایما

و  دم یآشفتهام کش  یبه موها ی چنگ  شونی سر دراز دارد، هست! نگرون و پر قصه
 مقابلم و بستم.  ی پرونده 

 ی! اگه براهریبگ ایدن نیاتفاقات رستا رو از من و ا  نی که ا ترسمی. م ترسمیم یبدجور 
 نازل یی خواهرم بل

 . ظلمه که پشتش نمونم و تنهاش بذارم. بخشمیهرگز خودم رو نم بشه

ساعت از روز رو  کیکه، گذر   ی اتاق گرفتم و چشم دوختم به ساعت  ی خفه یاز هوا  ی نفس
 بهم نشون 

 . دادیم

ذهنم من و به گذشته  ی از تو ی شمار بود، دست  هیثان ی که نگاهم بند عقربه ی درحال
 کشوند.

و بغضآلود  ی شرور زخم یده ساله بودم که توسط بچهها ی پسربچه ه یکه من  یگذشتها
 افتاده  واریکنار د

 .بودم

:  دیکش   ادی سرم فر یبه پهلوم زد و تو یاشرار بود لگد ی سردسته ایالغراندام که گو  پسر
 بچه پولدار ی ه

 هان؟   ؟یدار  گهیتا د چند

  رهیتک به تکشون خ  ی خصمانه ی کتک خوردم. با بغض به چهره  یباز  لهی! من سر ت لهیت 
 شدم و منتظر 
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کم توجه همهمون و جذب  یاز فاصلها  یبچگونها یبودم که صدا گهی د  یو لگدها مشت
 کرد. 

 زشت! یبچهها دیو نزن  رمیداداش ام -

 یکه گوشهها ی ملتمسم به دخترک یو پاک کردم. با چشمها  امینیپشت دست آب ب  با
 دارش رو  نیدامن چ

 شدم.  رهیگرفته بود خ باال

 آره؟! میکه ما زشت -

  ی ... زشتی که زشت  ی زد: پس چ غیصورتشون ج یدست به کمر شد و تو  ی با سرتق رستا
 !ی زشت  ی زشت

راه با باال اومدن دست  ونی که م دنیچهار نفرشون با خصومت به طرفش دو هر
 ی رستا، رو یکوچولو

 و صورتهاشون رو گرفتند. افتادند  نیزم

 !دیکش  رونیمشت خاک من و از چاه ب هی! خاک

  ی اون روز و دفاع شجاعانه یادآور یکرده بود، دستهام مشت شدند. « داداش » با  خطاب
 که  ی رستا از من

 اتاق آرتام شدم. ی استوار روونه  یجدا شدم و با گامها یاز صندل  نیخشمگ

 خواهرم! یرستا وسطه پا  یپا  رم؛یو آروم بگ نمیبنش  نطوریهم تونمینم

. وارد اتاق که شدم افراد دمیکش  نیمشتم پا  یرو تو یفلز  ی رهیدر زدن دستگ  بدون
 حاظر در اتاق به
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 از جا بلند شدند. احترامم

چشمهاش با  یسرخ تو یآرتام شدم. رگهها ی رهیاون چند نفر خ رونیبه نگاه ح توجهیب
 نگاه ساده و آرومش 

  میشد که زدم به س ی چ دمیهوا نفهم هی یو تو دمیندارند. چرا آرومه؟! لب گز ی همخوان 
 آخر.

فاصله  نمونیکه ب یز یلباسش کردم. م ی قه یطرفش هجوم بردم و دستهام و بند  به
 انداخته بود نتونست 

 صورتش بشه. یفرود اومدن سرم تو مانع 

 یکه زدم خاموش کردم. « سرگرد سرگرد » صدا یرو با نعرها دمی شنیکه م یی گفتنها 
 پچپچها و 

سر و ته ناموست کجا بود؟   ی شهر ب نیا ی ک یتار یتو  شبیفقط بهم بگو د رت یباغ یآها -
 هان؟ 

 !ی لیخ قیرف ی پست ی لیخ ؟یکش ینم خجالت

شد، که داشتم  ی من  ی رهیسکوت خ یافتاد و تو ی صندل یرو که رها کردم رو قهاشی
 . گرفتمیم شیآت 

  نیآخر شبید نی: ببدمیتر از قبل غر ی هوا تکون دادم و عصب یاشارهام و تو تانگش 
 بود که رستا  یبار 

 !یدیرستارم د ید یپشت گوشتو د گهیخب؟ د  ،یدید رو

 یاز تعجب رو  ی روبه رو شدم. اخم تیاز جمع ی که با انبوه دمیسمت در چرخ به
 نشست.  امیشونیپ
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آرتام.  ی کردم و لب شکافتم و آهسته گفتم: تو آدم رها کردن  لیو به طرف آرتام متما سرم
 راه  ی مهیآدم تا ن

و اون قدر با   کنهیخودش م ر یرو اس ی ماه  هیکه  ی موج  ی هیو جا زدن! درست شب اومدن
 ارتش، یخودش م

 یهایبزرگتر باشن و ماه یی که موجها یی جا رهیو م کنهیبه ساحل برسه و بعد رهاش م تا
 ... شتریب

و اهل دل   اندیدل نموندن کی که به هزار و  یی . آدمها می دوره و زمونها نیا یآدمها  ما
 کندن و تنها گذاشتنن.

 !رحمیمثل تو ب دم،یو شا ی دمدم  ام، یامروز یآدمها  ما

مهسا آهسته کنار   یمهسا دور بازوم حلقه شد. صدا یکه دستها دمیبه گردنم کش ی دست 
 گوشم خوند: 

 جان بس کن! ریام

  رونیهمراه مهسا از اتاق ب عتیآرتام زدم و مقابل نگاه جم ی وا رفته  ی به چهره  یپوزخند
 . میاومد 

 #رستا 

که جواب  یبود، چشم از پرستار  لمیکه آهنگ زنگ موبا ی کلمیب  ی قی موس یصدا با
 ل یرو تحو شهای آزما

 گرفتم.  دادیم

شدم.   رهیخ کردیم یی خودنما لیروشن موبا ی صفحه  یکه رو ی تام حسرت به اسم آر  با
 چرا دست 
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  ی چ ه؟یجواب من کممحل دونهیم ی هر روز و هرشب زنگ بزنه وقت دیچرا با داره؟یبرنم
 بگه  خوادیم

 کردم... هه! انتیکه بهت خ دیببخش  اصال؟

 !زنه؟ یهم داره که زنگ م یگها یحرف، حرف د نیجز ا واقعا

که در کنارم نشسته بود، حواسم رو به خودش جلب کرد و  ی معترض خانم جوان یصدا
 افکارم رو ی شه یر

 زد.  ی چیق هم

 !ده؟ یبچه خواب ی نیبیقطعش کن نم ایجواب بده  ایخانم  -

آغوشش به  یکه تو  ی نقش زیر  ی زن جوان به پسر بچه نیخشمگ یمایرو از س مردمکهام
 خواب رفته 

 سوق دادم.  بود،

وجودم به جوش و خروش در  یتو ی نیریلبهام نشست و احساس ش یرو ی حیمل لبخند
 اومد. چهقدر ناز و 

 خدا!  تپله

تو رو   دی جدا شدم و رو به مادر کودک آهسته گفتم: ببخش  ی کیپلست ی لبخند از صندل با
 خدا اصل حواسم به

 دو نفر نبود! شما

 طیبلند خودم رو به پنجره رسوندم. مح یمهابه پرستار پشت باجه کردم و با گا ی نگاه
 یحساب  شگاهی آزما
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 هم برقرار بود.  ی میحال سکوت نسبتا مل نی با ا ی بود ول شلوغ

کردم. اگه به خواست دکترم نبود،   هیپشت سرم تک واریو به د دمیکش  یازهایخم ی پنهان
 شدم ی نم ی هرگز راض

به دکترم مراجعه  چوقتیمهسا هم نبود من ه ی. البته اگه اصرارهاامیب شگاهی به آزما که
 نی. کل ا اکردمینم

 رو تماشا کنم. واریو در و د نمیاتاقم بنش  یکه تو دمیم حی ترج روزها

 گرفتم. واریرو از د هامیدستم، تک  یتو لیموبا ی لرزش دوباره  با

روش بود رو   هیبخ یم که جااز ابرو  یو مردد گوشها دمیآه مانند کش  ی هم آرتام! نفس  باز
 خاروندم.

صداش تنگه! دلخور تماس و برقرار کردم و   یدروغ بگم؟! به خودم! من دلم برا  ی ک به
 بزرگم رو  لیموبا

 گوش چسبوندم.  به

 . زدیضربان م زیقلبم بود که تند و ت  نی و ا دیلرزیبه وضوح داشت م پاهام

 رستا!  -

 ا! بگو رستا که من جانم و نثارت کنم.آره صدام بزن بگو رست  زم،ی ! جانم عزجانم؟

 بله؟  -

 ؟ ی خوب -

آرتام،   ستمیمن خوب ن ؟یپرس یپس چرا م ی دون یتو که م قرارمی. من بستمیخوب ن نه
 روزها همش  نیا
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 !شه یو گشاد م ع یداره وس ی ه نهامیس یقلبم تو کنمیم فکر

 خوبم!  -

زانو نشستم. حالم اصل مساعد نبود و داشتم پس  یخوردم و رو زیل واریبه د  پشت
 که گفت:  افتادمیم

 !؟ی برد ادیکه بهت زدم و از  یی رستا... پس چرا حرفها  یکار نبود فراموش

و به لحن دلخورش  دمیاز فرط تعجب ابرو تاب  گه؟یحرفها؟! دوستت دارما رو م کدوم
 گوش سپردم. 

... رستا، های ریحالگ نیا  یتو ستین میهداداشتم که کم س ،یر یگیجور حالمو م هیخودت  -
 خانم سروان 

 !رینگ می رادمهر خواهشا زود تصم رستا

که از پشت خط اومد قطع شد و بعد، بوق   یزنونها یآرتام با بلند شدن صدا یصدا
 گوشهام  یممتمد تو 

 .دیچیپ

 نشستم.  ی صندل یبلند شدم و رو نیزم یو واج از رو هاج

  ریز یموها ونی م ی آرتام؟! چنگ ی بگ یخوایم ی ! چ ؟ ی چ  ی عنیصحبت کوتاه و گنگ  نیا
 شالم زدم و

 زل زدم. ی و مشک  دیسف یکهایبه سرام ی و عاص  درمونده

»   ی پشت « سروان  ی داشت فکر کردم. چ دیآرتام روش تأک شی» که چند لحظه پ سروان
 گذشته و  یبه روزها



 عاشق   کیمعرفت 

630 
 

 ی تلفظش کرد بود؟! « رستا رادمهر  ظیآرتام غل که

 از جا بلند شدم و به طرف باجه حرکت کردم.  دهیاسمم ترس دنیشن با

نگاهش رنگ  د،یبه قد و باالم کرد و به صورتم که رس ی مسن مقابلم با محبت نگاه  خانم
 افسوس به گرفت.

زدم که به پرستار  ی صورتم بود. لبخند تلخ یو درشت رو زیر یههایاز بخ یهم رد هنوز
 لبهاش به

 جدا شدند.  گه یاز هم د ی مهربون 

 زم؟ یچند سالته عز -

و لکنت جوابش رو  دیبه نظر اومد و باعث شد که با ترد  ندیبرام ناخوشا ی کم  سوالش
 بدم.

 و، چهار! ستی... بی ب -

 شکلش برق زدند. ی بادوم  یو چشمها دندیباال پر ی ناگهان اشیحلل یابروها

 . خدا تو رو به بچهت ببخشه!ماشااهلل! خدا حفظت کنه -

دادم و گفتم: ممنونم از محبتتون اما   لشیتحو  ی لبخند گرم مانهاشیجواب محبت صم در
 من بچه ندارم هنوز. 

 باهات؟  ومدهی: شوهرت ندیکرد و پرس ی کوتاه ی خنده مستانه

 برام افتاده نکنه قلبم... نه!  ی نکنه اتفاق بد کار؟ی چ خوادیپلک زدم. شوهرم و م مبهوت 

 .گنی خوش به آدم نم یبد و که با رو  اتفاق

 تکون داد و برگه رو به دستم داد.  یسر   دیسکوتم و د ی وقت
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چهقدر    نیکه رحتمش و بهش عطا کنه. بب دونهینم قیرو ال  ی دختر گلم، خدا هر کس -
 که  یز یخدا عز شیپ

 دامنت! یبچه گل مثل خودت گذاشته تو هی

 شدم. رهیزدم بهش خ رونیاز حدقه ب یچنگ زدم و با چشمها زیه مب شوکه

 ؟ ی گفت  ی چ -

االن پونزده  یدیمشخص کرد. چطور که نفهم  شتی ! آزما نم ینازن ی ش یمادر م یبچه... دار -
 هفته است.

رفت و  جی . سرم گزدیدور سرم داشت چرخ م ایخدا! به نفس نفس افتادم و انگار دن ای
 پاهام سست شدند، 

 دور شونههام حلقه شد و مانع افتادنم شد.  ی که دست  دادمیرو از دست م  تعادلم

 که حکم عصا رو برام اجرا کرد، کنار زدم. ی دست 

دوست داشتهام که مادر بشم و  شهی . چرا حاال خدا؟ من همکنمیخدا رو درک نم کار
 دخترکم  شونی پر یموها 

 حاال نه! ی شونه بکشم. گونهاش و ببوسم و عطر تنش رو با عطش بو بکشم ول  رو

 .فتهیرو کردم که نگاهم به پسر بچه ن امیراه افتادم و تمام سع ی طرف خروج  به

رهام کرد و رفت سراغ  ی رحمیبگم؟! بگم بابات با ب دیبا  ی بچه چ نیاالن من به ا خب
 بگم من  گه؟ید  ی کی

سرمون؟! بگم  یبندازه رو هیکه سا  ستین یمرد چ یو ه میتنها بزرگ ی ایدن نی ا یتو تو و
 بابات نامرد بود 
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 . دخترکم

 رونیب فمیرو از ک امیآب شروع به قدم زدن کردم و هنضفر یآلود از کنار جو بغض
 . دمیکش 

 ی رو به گوشهام وصل کردم. آهنگ که پل یاز انتخاب آهنگ مد نظرم هدفون هنضفر  بعد
 شد، دستهام 

 مانتوم فرو کردم.  بیج یتو و

 !کنه؟یوجود من داره رشد م  یموجود زنده از جنس آرتام تو ه یاالن  ی عنی... بچه

 روزها آزارش دادم. نیخدا منو ببخشه، چهقدر ا یوا

 زد.  شینگاهم ن یتو ی رحمیشدت گرفت و اشک با ب بغضم

 ترکم!مادرتو دخ  ببخش

 رو زمزمه کردم.  دیکش یم ادیگوشهام فر یکه تو ی و رنجور آهنگ ریبه ز سر

 وقت چیبود که ه دهیند یچرا رفت ازم بد-

 سرنخ هی ی نداشت ازم حت ی رفت وقت  چرا

 کرد  یک یکه منو با هر کس  یرحم شد ی ب هی

 رنیقلبت بگ یبذار جامو تو رمیم گهید

 منه  یجا ی ک یاالن حتما  بندمیم شرط

 کنه یقلبتو از جا م زنهی چشات زل م توو

 چرا انقد دلت سنگ شده فهممینم من



 عاشق   کیمعرفت 

633 
 

 رحم شده اما دلم تنگ شده... ی چه ب یوا

 سر بلند کردم و با پشت دست اشکهام و انکار کردم. سمینگاه خ با

درجهدار، ازتون   هیبه عنوان  نی خانم رستا رادمهر، بنده سرگرد جناب آرتام فرز سروان
 »  کنمیخواهش م

به من  دیبا نوی!... ادیصادر نکن ی مشخص نشده خودتون حکم یپروندها فی. تا تلک«
 رستا یقول بد

اطرافم نگاه کردم و در همون   یباز به آدمها مهین ی لحظه سر جام خشکم زد. با دهن  به
 حال نفس نفس زدم.

 دیشد. با مونیبهم گفته بود. درست چند روز قبل از اون اتفاق که باعث جدا آرتام
 د یآره من با دم،یفهمیم

 هست. ی داستان هیماجرا  نیکه پشت ا دمیفهمیم

 خدا... یوا

. قربون قدمت بشم دمیرو بلع ی آزاد صبحگاه  ینشست و با ولع هوا  نهامیس یرو دستم
 من! یناز بانو

 گرفتم. شیخودم رو در پ ی خونه  ریمس ی و با سرمست  دمیشکمم کش  یرو ی دست 

 ی. با خندهااومدیشکمم به وضوح به چشم م ی رنگم، برجستگ ی بلند صورت راهنیپ ریز از
 یدست نیزهرگ

 گهیو آهسته زمزمه کردم: دختر مامان، دکتر گفته از چند روز د دمیشکمم کش  یگرد یرو
 قراره لگد
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 !هایشروع بشه... تو رو خدا آروم بزن هات یپرون

پنج ماه گذشته غرق اشک شد. من « آه » پس   نیلبهام فرار کرد و نگاهم مثل ا ونیم از
 از اتمام جملهام

خوشش رو تا ابد به  یقراره رو  ی ک  ی زندگ دونمیو بدبخت باشم؟! نم ری حق نقدریا دیبا چرا
 من نشون بده. 

خنده  کی  یو انگار موظفم که برا  شنیم رهیمدت کوتاه ذخ هی یمن تو یهایشاد  ی همه
 کنم! هیده بار گر

 رستا جونم؟ -

 مداوم به عقب چرخ زدم.  یگرفتم و پس از پلک زدنها  ی رها نفس یصدا با

کودکانه   ی اقیز رو به طرفم گرفت و با اشتسب ایکم رنگه  ی  که مشخص نبود آب یی مانتو  رها
 با نی گفت: ا

 ستهها من مطمع...  چشمهات 

گلو گشاد کش   یسرخش به لبخند یکه به من افتاد حرفش و قورت داد. لبها نگاهش
 اومد و بعد جسم 

 آغوشم جا داد. یرو تو الغرش

دلتنگ مهسا بودم و  ی لیو عطر موهاش رو بو کردم. خ دمیبه کمرش کش  ی محبت دست با
 سه ماهه  نی ا یتو

 . شدی رفع نم شدینم ،یول  ی رفع دلتنگ یبرا  کردمیخاطراتمون رو دوره م یی جدا

 خواهر! یرستا چهقدر ناز شد یوا...  -
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 مانتو شدم. دنیمشغول پوش ی ساختگ یو من با لبخند میهم جدا شد از

شکم  هینه مهسا، حاال دارم با  دمیو د ریماهه که نه ام اضطراب دارم رها... من سه -
 ی تو رمیگنده م

 !جشنشون

من، آروم   زیتخت نشست گفت: عز یرو نکهیرو به دستم داد و بعد از ا امیشال صورت  رها
 ی لیباش دل

 .ی که اضطراب داشته باش نداره

من زد، سپس   ی درهم جمع شده ی به چهره یپا انداخت و لبخند یپا رو یخونسر  با
 مکث ادامه داد.  ی کم

 هم قبول کردند.  هیبق ی مدت تنها باش هیکه  یتو خودت خواست  -

که   گفتمی: کاش همون اول مدمیو برداشتم و نال فمیکردم، ک میسرم تنظ یرو که رو شال
 حاملهام... درد من 

 شکم بزرگه! نیا

 گناهویب ی بچه  نیدستور سقط ا رخانیکه ام ی گفت یو برزخ گفت: م  ستادیمقابلم ا رها
 . دادیم

حاال که  گرفت؛یتا حاال صد بار طلق من و از آرتام م  دیفهمیم ریبا رها بود. اگه ام حق
 فکرش رو

خونه شدم و  ی که راه شگاهی کردم، که اون روز بعد از آزما ی کار درست نمیبیم کنمیم
 بعدش هم بهار رو
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 پناه آووردم.  می پدر ی ناراحت و مغموم به خونه دم،یخودم د ی خونه  یتو

 گهیزدم: د ادیفر ریبودم که سر ام ی اون روز سخت بود و دردناک. چهقدر من عصب چهقدر
 دنبال من 

 ...د! یاین

 جاده شدم.  ی ازش راه ی صورت رها و خداحافظ  دنیاز بوس پس

 شیکه چند روز پ یی هم به پرهام و حرفها نیح  نیو در هم کردمیم  ی گ رانند  اطیاحت با
 رد و بدل نمونیب

 .کردمیبود فکر م شده

. از ستیوجودش ن یاز جنون تو یاثر  گهیو د افتهیپرهام، سه ساله که بهبود  ی گفته  به
 ی که تو یی اشکها

بهار   یبرا ییدلش جا یحدس بزنم که باز هم اون ته تهها تونستمینشسته بود م نگاهش
 هست. 

که سهم  شهیم یو منتظر مرد  نهیش ی آرتام م ی خونه ی کاناپه  یکه حاال عوض من رو یبهار 
 منه!

اجازه رو به بهار   نیا گهیو د امیکه پرهام زد باعث شد که من به خودم ب یی حرفا  ی ول
 ندم. امشب من 

 آغوش شوهرم جا بدم.  یون بدم و خودم رو توبچهام رو به پدرش نش  خوامیم

از همه هم آرتام بود که از من  شتریپنج ماه همه رو رنجوندم. ب نیا  یکه چهقدر تو یوا
 آزرده شد. سه
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 دارم. ادیشد رو خوب به  یهمراه رها سپر  م،یپدر ی خونه  یکه تو ی ماه 

...م باهات حرف بزنم! خوای: م دیکش یو مدام نعره م زدیکه آرتام مقابل در زانو م یی شبها
 از شهیمگه م

 پاک بشن؟! ذهنم

وجود  ی تو یو مهسا که نذاشتم بفهمن موجود زندها ریمن شرمندم، از آرتام از ام حاال
 . کنهیمن داره رشد م

 بهم بده! ی حی از آرتام شرمندم که زود قضاوتش کردم و نذاشتم توض من

. گرفتی براش رو م موندیبرادر مکه مثل  ی قیمدت اون فقط داشت انتقام رف نی ا یتو
 به بهار  خواستیم

 !؟یمتیکه از خودش زرنگترم هست اما به چه ق بگه

 .کنمیآرتام و درک نم یوقتها کارها ی خودمون. بعض ی زندگ  دنیپاش فرو

مرد؟   ی کشیپرهام مداوا شده تو دست نم ی که بهش بگه آخه چرا وقت ستیهم ن ی کی
 پنج ماه از عمرمون 

 !یباه کردچطور ت  نیبب رو

که آرتام از بهار گرفته   ی پرهام و انتقام  یچراغ قرمز متوقف شدم و کلفه از حرفا  پشت
 بود، چشم بستم 

 فرمون گذاشتم.  یسرم و رو و

. فکر کنم کردیم تیمعدهام رو اذ ی بیو سوز عج خوردنیو رودهام داشتن تاب م دل
 بچهام داشت اعلم
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 شمیعروسکت م شمی که مامان غصه نخور من هستم! من سنگ صبورت م کرد،یم حضور
 تو رو خدا 

 نخور! غصه

نجوا   ی رفته و محزون لیتحل ی شکمم فرود اومد. با صدا یزدم و دستم رو ی نیغمگ لبخند
 کردم: ببخش من 

 کردم. یک یدخترکم، روز و شب هر دومون و با قضاوت عجوالنه  و

 حرفم.  ونیو وقفه انداخت م دیپر رونیخشک از حنجرم ب یسرفها

از  ینطور یاحمقانه باعث شد که ا ی نقشه  هیبودهها، اون با  لیبابات کم دخ ی فکر نکن -
 . میفتیهم دور ب

پشت سرم به خودم اومدم. سر بلند کردم و دستپاچه   ینهایبوق ممتمد ماش یصدا با
 و  دمیرو کش  ی دست 

 رو به حرکت در آووردم. نیماش

 نیکردم و ا رید ی به ساعت انداختم که با عدد هفت روبه رو شدم. حساب ی نگاه مین
 هم تموم ی لعنت کیتراف

به آرتام حضور  خوامیباشه. م یی ایشب رو هی. امشب قراره ستیکه ن ستین بشو
 دخترمون رو اعلم کنم.

ناب و  یا یرو است،یرو هیآرتام خودم رو کنترل کنم؟! واکنش  اقیچطور ذوق و اشت یوا
 !یدوست داشتن

  ی چسبوندم. لبهام به خنده کش اومده بودند و حال ی صندل  ی و کمرم رو به پشت  دمیکش 
 »  ی « هوف  ی به حال
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 بره. ش یخوب پ خوادیم یانگار! همه چ شدم

تمام   هویبه صفحهاش انداختم که  ی . نگاهدیچیپ  نیماش یفضا یتو  لمیزنگ موبا یصدا
 یوجودم غرق خوش 

 . آرتام بود. مرد قشنگ من پدر خوب دخترم!شدند

 نگه داشتم. ابونیخ ی رو گوشه  نیترمز فشار دادم و ماش یو رو پام

 . نیبستن نوک انگشتامم همچن خی بود و  ی قلبم انکار نشدن یپر صدا نبض

 الو. -

 دهیدنبالت رس امیب یاالن اگه گذاشته بود ،یکرد ر یدختر... د نیرستا؟! ساعتو بب یی کجا -
 . میبود

 . رسمی... می م گهی و آهسته گفتم: اال... االن د دمیگز لب

 .نمتیبب خوامیبرات تنگ شده! م ی لیرستا... دلم خ -

نبود و آرامش   اهویاز ه یخبر  گهیشدم و حس کردم قلبم آرومه آروم شده. د ریبه ز سر
 وجودم یتو ی خاص

 کرد به پرسه زدن. شروع

. االن فقط دور، دور  آرتام و قلب عاشق  ستین یبهار  ستین ی شک ست، ین ی دروغ  گهید
 منه!

که  خوامیشدم. امشب تولد مهسا بود و من م  ادهیپ نیرو که قطع کردم از ماش تماس
 ه یعروس مادرم، 

 از مادر شوهرش داشته باشه. یادگار ی
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 منه. یطلها سی سرو یکه تو  یندش! گردنبندبهتر و با ارزشتر از گردنب یادگار ی چه

خونه   نیخونه شدم. دلتنگ ا   یی لیو اطیوارد ح لی قفل در چرخوندم و با تعج یو تو دیکل
 و باغچه بودم.

لحظه احساس کردم  هیبه باغچه انداختم و به طرف ساختمون راه افتادم که  یگذر  نگاه
 رو پشت  یهایسا

 .دمی د پنجره

 منتظرمه.  ری ام ی تماسهاش که گفت خونه یخونهست؟! تو  آرتام

 دمینه، من د ی توهم زدم! ول دیو دستهام مشت شدند. شا دمیابرو در هم کش  متعجب
 بود.  هیسا هی

خودش جمع شد  یشکمم تو  یتو نیبر اثر تنفس سخت منبسط شده بود و جن نهامیس
 حسش  یانگار که لحظها

 .کردم

گره زدم و آهسته    رهیادامه دادم. دستم رو دور دستگ رمیسبه م اطیگفتم و با احت ی پوف
 ... دمشیکش  نیپا

بازم تنفس رو برام راحت کرد اما قلبم «   مهی. دهان ندمیکردم و خودم رو عقب کش  زمزمه
 ی » لحظها ی نیه

 آروم نه. و

 که قابل باور نبود. کردندیرو تماشا م یگشاد شدم صحنها یچشمها
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خونه درست مقابل در شکسته شده بودند. پردهها از  یشهایش لی ظروف و وسا تمام
 زونیآو یچوب پردها

 . دادیخطر م یبو بیصحنه عج نی کاناپه و مبلمان جر خورده بودند. ا یو پارچهها شدند

 .دی زنگه انگار. ناقوس مرگ به صدا در اومده شا یصدا نه،

زدم: آ... آرتام. تو  به جلو برداشتم. صدا ی بزاق دهانم و قورت دادم و قدم وحشتزده
 آرت... ؟یی نجایا

فضا فرو رفتم و همزمان  ی کی شد و من در تار خیبسته شدن در مو به تنم س یصدا با
 .دمیکش  ی کوتاه  غیج

 اونجاست؟  ی ... ک ی نامنظمه کوتاه و بلندم گفتم: ک ینفسها ونیعقب چرخ زدم و م به

 . زمیاشک بر ارادهیو من بببنده  خیفرق سرم  شدی خوردهها باعث م شهیش یپا رو یصدا

 دور دهنم نشست و نفسم رو بند آوورد.  ی به جلو بردارم دست ی خواستم قدم تا

 .دیبار در نیپهلوم رو چند زی ت  یکوتاه شئا  ی همون لحظه  یتو

 آ... ه!  -

افتادم. دست مرتعشم رو   نیزم یکه زخمم زد آزاد شد و رو یگانهایاز بند آغوش ب جسمم
 پهلوم یرو

 زدم: ن... ه!  غیو ج  گذاشتم

 دخترکم! ای! خدانم یزاده نشدم بش  ی بچه یبه عزا خوامیمن قرار بود مادر بشم. من نم نه

 که تا حلقم باال اومده بود زمزمه کردم. ی خون ی از مزه  رونیو ح شوکه

 !ای... ی آ... آرتام... آرتام ب  -
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 چشمهام بودند که درحال بسته شدن هستند. نیشدند و اقلبم تنگ  یرگهها ای گو

کل  ینوزاد ی خنده یسرم تاب خوردند و در آخر صدا یتو  یادیز ی رهای و تصو صداها
 فضا رو گرفت و 

 ...دمینرم خند من

 #آرتام 

  نیدادن و ا ی م  ی لعنت یها هیساعت خبر از گذشتن ثان کیت  کی» ت  ربودن یچقدر « د  هر
 یمن به معن  یبرا

  ه،یثان نی آدما به ا ی البته همه  ا،یدن نیاز ا رمیگی فاصله م شتریپله ب  کیعمل کنم  رترید
 و ساعت  قههایدق

نتونست زنده بمونه و فرزند  شتریب هیثان کیکه بخاطر  یوابستهان؛ مثل اون مادر  ها
 تازه متولد شدش رو

  سهی ونست امتحانشو خوب بنوزمان نت  قهیدق کیکه بخاطر  یمثل اون دانش آموز  نه؛یبب
 و موفق نشد مثل 

 تینتونست به جلسهاش برسه و موقع کیساعت تراف  کیکه بخاطر  ی مهندس  اون
 از دست داد ما شویکار

 چرخن...  ی م  قیدقا نیرو مدار ا  مونیو زندگ ی لعنت ق  یبه دقا میوابستها 

 یمثل همون معادله ها  شهی م شه،یم دهیچیپ ی بیاوقات به شکل عج ی گاه  ی زندگ 
 یجواب چیکه ه ی اضیر

من   ،ی رس یباز هم به جواب نم یاز راه مختلف بر  ی کن یم ی و هر چقدر سع  یندار  براشون
 چقدر تلش 
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و همه   ستیبراشون درست ن ی جواب چیه ی معادالت سخت وقت نیواسه حل کردن ا کنم
 اشتباه   کی فقط  زیچ

سر راهم قرار گرفته  ی مختلف یها  ریمس شمینم ی زندگ  نیا فی تنه حر  هی گهید مسخرست
 د یبا دونمیو من نم

 براشون ندارم...  ی که جواب یی رو انتخاب کنم وجودم پر شده از علمت سوال ها کدوم

بود و   ی هوا بارون دمیکش  نی پا  نویماش شهیفرستادم و ش رونیحبس شدم رو ب نفس  
 یقطرات بارون با ب

 دادم. رون یب شهیاز شدستم  دنیکوب ی م  یی خودشونو هر جا یدیق

بود! انگار خدا هم قواعد کارش رو به کل فراموش   دیبارون بع دنیوقت تابستون بار نیا
 کرده که االن داره 

کرد آسمون خدا  بایز بیعج د یآسمون رخ کش  یکه گوشه   ی نکمونی! رنگبارهیم  آسمونش
 رو!

 میچون االن درست ن زدیصبرانه زنگ م ی ب ریبلند شد، حدسم درست بود ام میگوش لرزش
 ساعته اومدم 

 یدستم رو رو ریکوتاهم با ام یبعد از مکالمه  ومده،ین ی ول ادیرستا ب نکهیا دیدر به ام دم
 رستا یشماره 

 کردم، بوق ممتد طاقتم رو طاق کرده بود و قلبم رو متلطم...  لمس

 آشوب و نگرانت بشم دختر! شتریبده و نزار که ب جواب ،یبده لعنت  جواب

که صدام  ادشیفر یصدا ،یشگ یهم یرستا ینه صدا  ی ول دیچیپ ی گوش   یتو صداش
 یشد برا  ی ناقوس  زدیم
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 افتاده.  یدردسر بد  یهرجا هست تو دونستمیکجاست فقط م دونستمی! نممن 

ذهنم رژه رفت خونه بود، پام رو  یکه تو یی جا نی ذهنم تکرار شد، اول یمکرر تو حرفاش
 گاز فشردم،  یرو

کردم، هنوز سر کوچه   ی به سمت خونه رانندگ ی از جا کنده شد، عصب یبد غیبا ج نیماش
 بودم که  دهینرس

پر از آدم  یول کنم و به سمت کوچه  یرو همونطور  نیباعث شد ماش تیجمع ازدحام
 بشم، دم خونه ی راه

 به سمتشون رفتم و لب شکافتم: بود نگران  س یپل یروهایاز ن پر

 افتاده؟  ی اتفاق -

 کردن که از اون محدوده دورم کنن.  ی به حرف گنگم بدن سع ی جواب نکهیا بدون

شد  تمیکه باعث فروکش شدن عصبان ی مرتعش ی دستشون رو پس زدم و با صدا ی عصب
 ی گفتم: تو االن دار 

 ؟ ی ! به چه حق ؟ها؟ی کنیاز خونم دور م منو

رنگ   یکه دم در بود، لحظه ا  یسرباز  ی نهیس یتو  دمیرو در آوردم و کوب میشناسا  کارت 
 د یصورتش پر

 چشمهاش شد.  یترس باعث لطمه   و

بهش وارد خونه شدم، از سنگ فرش ها گذشتم بهت زده وارد خونه شدم  تیاهم بدون
 ی صحنه  دنیبا د
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رو باور  دمیدیخودم م یکه با چشم ها  یصحنه ا نیقدم هام شل شد، انگار ا مقابلم
 من،   یرستا کردم،ینم

دارم هاج و واج نگاهش  نجایلخت خونه افتاده بود و من ا  یها کیسرام  یخون رو غرق
 ! قلبم ازکنمیم

. پا دیچشمم کش  هیعنب یرو ی میضخ یروبه رو به درد اومد و اشک پرده  یصحنه  دنید
 تند کردم و به 

 رفتم  سمتش

  یمزاحم اونجا چجور  یسرباز ها ادیتوجه به فر ی رستا رو بلند کردم و ب یچجور  دمینفهم
 که یاز خونه ا

 خارج شدم.   دادیقتل گاه م یبو

 نیا یباعث و بان  دم،یکش یم یی ها ال نیماش  نیو ب کردمیم ی رانندگ  یی سرعت باال با
 اتفاق منم، فقط من!

اشک سمج از  نیو اول لب رستا بود گره خورد یکه گوشه  ی به لبخند درد ناک نگاهم
 چشمم فرو  یگوشه 

  هیو  ی لباست فقط الک یلزج رو ع ی ما  نیکه ا ی رستا چشمهات رو باز کن و بهم بگ خت،یر
 به  ی ! ول هیباز

 خوفناک!   ی بود که حال شده کابوس ایرو کی من   یفقط برا نی خدا که نبود و ا یخداوند

 رهیها خ کی سرام یروون رو یبردنش اتاق عمل و من فقط به چرخ ها  یچجور  دمینفهم
 دم یبودم، نفهم
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به  ی قت یحق دنیو از شن مارستانیخبر کردم و با مهسا تو سر زنان اومدن ب ریام یچجور 
 سرد  یقهوه ا ی تلخ

 رو هدف گرفت! مارستانیب یفلز  ی ها ی چشمهاشون بهت زده صندل  شده

شده بود و فقط   رهیورود ممنوع اتاق عمل خ یباور به نوشته نگاه کردم که هنوز نا ریام به
 اسم رستا رو 

  یرو تو ی صندل  یداده بود و دسته  هیتک ریو مهسا که شل و وارفته به ام کردیم زمزمه
 دست فشرده بود 

! و خودم که چشمم به  کردی م غیو آرامش رو ازش در دادینم ی امون به صحبت هی گر و
 ک یکوچ یعقربه ها

 خود مجنونمم.  یگمشده  مهیقصه و ن یلیبزرگ ساعت گره خورده و منتظر ل و

کج و کوله که   یاز اتاق عمل خارج شد، و لبخند ی از ساعت ها دکتر با لباس سبز رنگ  پس
 هیشب شتریب

 رفت. فضا رو در بر گ یا شهیبهم خوردن در ش یاومد و صدا رونیبود ب تلخند

 .ختیچشم هاش و لبخند کج و کولش دلم فرو ر دنید با

فهموندم که  ی سمتش رفتم و فقط نگاهش کردم، انگار داشتم با چشمهام بهش م به
 خوش از یمنتظر خبر 

 !جانبشم

زبون آورد: متاسفانه بچه از دست   دی لب زد و حرفش رو با ترد دیاز ام ی ته  یی چشم ها  با
 رفت ول...
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: ب...بچه؟! کدوم بچه؟ همسر من باردار  دمیرو قطع کردم و شوک زده لب گز حرفش
 نبود!

دهنم مزه   یتو شیکه تلخ  ی کرد کلمات  فیتکون داد و کلمات رو رد یتاسف سر  یرو از
 شد و حالم رو

بچه متاسفانه از  ن؟یشما خبر نداشت ی عن یهمسر شما پنج ماهه که بارداره!  -  -زد:  بهم
 دست رفت. 

بود ادامه داد: متاسفم همسرتون،  لیمتما  ریکه به ز یو سر  دی نا ام یی ها  چشم با
 خدا بهتون  گمیف...فقط م

 بده... صبر

سرم فرود اومد، اصل  یو مثل پتک تو  دیدور سرم چرخ خورد تاب خورد و چرخ ایدن
 ا ی یایدن نجایا

که  کردیدا ما یو حرفهاش رو جور  زدیمرگ حرف م یرحمانه درباره  یب نقدریچرا ا برزخ؟
 ناقوس

  ادیز  یی مختلف با درد ها یی انسان ها ی نیب ریالکل ز یبشه که بو ی انداز سالن نیطن مرگ
 و حالت  چهیپیم

 زنه؟ یبهم م رو

قدر راحت از مرگش حرف   نیکه ا دونستیرستا قلب منه؟ نم دونستیاون نم ی عنی.
 ی مرگ رستا  زنه؟یم

 من! یای باختن دن ی عن ی من
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تو کدوم بلندگو  دیبخاطر رستامه من با نمیبب ارویدن نیرنگ ا تونمیهست و م ی نفس اگه
 ی رو به همه آدما

 داد بزنم  ای» دن تپهیمنمینهی قلبتوسیرستابجا  «؟

و  ریدکتر چشم دوختم، حرفاش ز یکنم، به لب ها ی م  شیشک منم همراه ی بره ب رستا
 گوشهام یبم تو

به سوزش دراومد، انگار چشمهام با قلبم   همیر ی ول  دمیکش  ی قینفس عم شد،ی م تکرار
 گرمیتعهد سوختن ج

 رو واضح تکرار کنن. نمهیس  یکه امروز تو ی داغ نیداشتن تا ا رو

 هام. هیتو ر رهیکشم مرگ م ی نفس م  ی نفس نکشم چون وقت  گهیکردم د ی سع

رستا جواب   ی بود، خلوت و فرو شده در ظلمات صداش زدم بلند و رسا ول کیتار همهجا
 داد دوباره ن

 دیچیگوشهام پ یتو مارستانیب توریمان یزدم... صدا صداش

برگشتم چشماش مثل  د،ی چیگوش هام پ یآرتام گفتنش تو یصدا ،یبر  دینه نبا نه،
 و  ی بود اشک شهیهم

 ...کنمیلب زد: حللت نم مهربون،

صورتم نشسته بود، صورتم   یو درشت عرق رو  زیر یشدم، دونه ها داریاز خواب ب دهیترس
 سیرو خ

 بود. کرده



 عاشق   کیمعرفت 

649 
 

خودش   ی که حاال با عکساش پر شده ول یی تخت نگاه کردم، جا یرو شیخال یجا به
 ...ستین

 یدیو ام  ابهیکم شیگروه خون ی قلب داره ول وندیبه پ ازیکماست، ن یروزه تو پونزده
 به زنده موندنش! ستین

کرد، نتونستم خودم کنترل کنم  ی کوب یپاذهنم رژه رفت و  یتو شیجنگل یچشمها دوباره
 از  ی و اشک سمج 

 .ختیچشمم فرو ر ی گوشه

 ره یکه اسمت تقد یی اعتراف کنم کم آوردم... تو خوامیم

 قسمته  سرنوشته،

 قیخواب عم هیبخوابم...  خوامی... دست از سرم بردار... خستم اونقدر خستم که می هرچ 
 داریگهبیکه د

 . نشم

 یسر  هیخاطره   یسر  هی شهیماست آخرش م نی ب ی هرچ کردیفکرشو م ی رستا!؟ ک  آخه
 ی سر  هیعکس 

تونست رفتنت رو باور کنه که منم  ی عاشق شدن؟ ک ریغ میکرد کاریپا... مگه ما چ رد
 کشم ینم گهیبکنم؟ د

 کشم ینم ،یلعنت

که رستا همش جلوش  ی رنگ دیسف شیآرا زیم نهیآ یجام بلند شدم رفتم رو به رو از
 ی و من از تو ستادیایم
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 .کردمینگاهش م نهیآ

موهاش    نیشونه رو ب یفلز  یدونه ها نهیشد، که جلو آ انیچشمم نما  یجلو رشی تصو
 و اونارو  کردیفرو م

 داد، یم ی و لبخند شکوفه زدش بهم حس خوب کردیم شونه

 ..حرص خوردنش، قهر کردنش. ریام یمشت کردم، شب قبل از عروس دستمو

بدونت   تونمیاز رستاس نگاه کردم، رستا برگرد، بخدا نم ی خودم که االن خال ری تصو به
 برگرد  ارمیدووم ب

 ... نامرد

 ؟ یی دخترک قصه، کجا یی کجا رستا

.  زدیرو که رستا م یتار یکنار اتاق که خاک روش نشسته بود گره خورد، گ تاریبه گ نگاهم
 حاال شده بود 

 از گرد و غبار.  پر

لباس شب به تن کردم و از خونه زدم  ینتونستم، با حالت زار و آشفته ا گهید  نتونستم،
 دلم تنگ رون،یب

 .دمشی دیم دیچشمهاش، با یبود برا شده

 نیب م ی کرد ریبرامون بد نوشت که گ ینقدر یسرنوشت ا دن،یاز شش سال بهم رس بعد
 دفتر  یخط ها

 گناه؟ به کدوم  ی رحم، ول ی ب سرنوشت
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  ای دن،یلرز هیشب دیکه شا ی حس  هیکرد  دایدلم بدجور تلطم پ مارستانیوارد شدنم به ب با
 زدن خی

 دارم کردمینداشتن ضربان... حس م ای

 هیگرفت، انگار اوناهم دلتنگش بودن، اصل ک شی قدمهام راه اتاق رستا رو پ شمیم خفه
 که دلتنگش نباشه؟ 

 همه ناب بود. یبرا رستا

 و  هیگر یصدا شدمی م کی نزد ی هرچ 

که گفت:   یغیج یمهساس صدا یصدا صدا نیباور کنم ا خواستمینم  شدیبلندتر م ونیش
 تت یرستا پاشو اذ

تو فقط پاشو، بهم بگو بهت نامه بدم، پاشو ازم گله کن، صداش بلند تر شد که   کنمینم
 اد یاسم رستا رو فر

 .زد

 رستا! یاز اسم مرگ اونم برا دمیترسیشدم، انگار م کی نزد

 و کلمش اسم رستا رو ربوده بود. زدیپاهاش م یمکرر رو مهسا

همه هول بودن  زدن،یرو بهم م مارستانیب یها  دن،دری دویم دینفر با روپوش سف چند
 هم هول و هم 

 .ناراحت

 یحرکت موندم و چند بار  ی هنوز شوکه بودم ب توریخط صاف مان یثابت موند رو نگاهم
 گه یمژه هام همد
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 شوک دادن و  یدر برگرفتت چندبار  رو

 یرو بکشه رو دیسف یپارچه  خواستیاصل امکان نداشت دکتر م نی... بعد... نه ابعد
 ی صورت رستا

 !من 

 م یرستا به من قول داده بود که بمونه، که دوباره بساز کنن،ینه دارن اشتباه م نه
 قول داده بود  مونیندگز

 خواست یتنها نذاره... منم قول دادم تنهاش نذارم....اون م منو

 بغل کنه، موهاشو شونه بزنه... دخترمونو

قلب  ست،ی ن یدیام گهیزمزمه کرد: د شدیکه از کنارم رد م نیا نیاز پزشک ها در ح ی کی
 اهدا  یواسه 

 ن یجناب فرزبهتره زودتر از همه بگم خدابهتون صبر بده...  ست،ین

سر و صورت خودش  یو مشت هاش رو تو زد یم واریبلند شد، به د ریام هیگر  یصدا
 .نشوندیم

رو به در   وارید یگوشه  یتازه بود درست مثل دختره بچه ا  ی که انگار واسش داغ رها
 رنگ یا شهیش

کز کرده بود، انگار هنوز باور نداشت که  کردیم یی ورود ممنوع روش خودنما ینوشته  که
 رفته. حال

با رفتن رستا از هم بد  ریانگار ام کردمیبود که فکرش م یز یو رها خراب تر از اون چ ریام
 اما  د،یپاش
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 کرد؟ یمن رو درک م  ی کس ؟ی چ  من

و بعدش رستا  شدمیم داری همش خواب بود کاش همش کابوس بود و با داد ب کاش
 کرد  ی آرومم م 

 هیانصاف  ی ب نیا ایخدا

داره چشمها مم   ی چیاصل برا دونم یکردن ، نم سیصورتم و خ ی اشکام ک دمینفهم اصل
 شه؟ ی م ی بارون

دستم   یتو  دویقصه؟ رفتم زانو زدم کنار تخت پارچه سف ی لیل نی عاشقتر ایحال زارم  یبرا
 مشت کردم

مرگ آلود اونجا رو به لرزه درآورد،   یکه هق هق مردانهم بلند شد و فضا دینکش  ی طول 
 دستم رو کنار 

من رو    یرنگ رو که حاال صورت رستا دیسف یاز پارچه  ی دادم و کم هیتک یفلز  تخت
 پوشونده بود رو 

 زدم. کنار

 ی رحم یکه با ب یفلز  توریزدم و چشم از مان ی وقفه صداش م ی ورد زبونم شد، ب اسمش
 ده یم تیتسل خبر

برنداشتم،   دهیآرامش دلهره م یرنگ به جا ی آب  یکه با پرده  ی از اتاق یاالن گوشه ا و
 رو  فشیصورت لط

 ...ی بودم، قسمش دادم به عشقمون ول گرفته

جدا بشه،   دیرحم نبا ی ب یفلز  یدستگاه ها نی دستگاه هارو جدا کنن نه! ا خواستنیم
 اصل امکان نداره، 
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 من هنوز جون داره... یرستا

 گفتم:  یگرفته و بلند یشکافتم و با صدا لب

 ...کشهیداره نفس م نینیب ی اون المصبارو، نم  نینکش  -

 ...سیشما حالتون خوب ن نیفرز یآقا -

 .کردنیم   نکارویا دیبود، نبا ون ی من درم یرستا یزندگ  یجملهش تموم بشه، پا نذاشتم

 بره. زارمینم  ی بهش، ول  دمیمن خودم قلبم م خورهیبهش م میمن خودم گروه خون لاص

 ...کنمیممکن باشه من ممکنش م  ریهم که غ هرچقدر

در  ی زده بود و انگار خون خ یکه حاال  فشیدست دخترونه وظر یرو گذاشتم رو  دستم
 وجودش نبود از 

 هق هقم گفتم:  نیزد ب خیدستش قلبم  یسرما

رستا  زمی ریمن دارم بخاطر تو اشک م نی... ببی همچ  ریز یالمصب، زد یکرد ی بد قول -
 پاشو بهم بگو

نبود  نی... قرار ما ایپاشو به همه نشون بده که تو هنوز زنده ا کنه، ینم هیکه گر مرد
 . ی لعنت

مثل موهامو نوازش کنه   گشیاالن دست د کردم یگذاشتم رودستم فقط آرزو م  سرمو
 ا یهمش رو ی ول  شهیهم

 !یی تلخ جدا یدلخراش و با مزه  ی که االن شده بود کابوس  یی ا یرو بود

کردن، فقط دعا   رونمیکرده بودن به زور از اتاق ب س یاشکهام دستشو خ دمیبوس دستشو
 االن که  کردمیم
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 ی کیمن بزنه، آره آرزو کردم  یو قلب رستا فتهیقلب از تپش ب کی آخره،  یها لحظه
 بخاطر  ی ول  رهیبم

 مظلوم غصهم. دخترک

شده بود  دهیکرم رنگ پوش یها  ی که با کاش یوار ی وار،دید یکنارش جلو نیرو زم نشستم
 و پونزده روز 

دادم بهش چشمهام بستم و اشکهام روونه شدن، اشک  هیدلم شده بود سرمو تک مرهم
 که شش ساله  یی ها

 کرد. یار یسال دوباره گونههام رو آب نیبعد از چندو االن  ختیر بودم

رستا   م،ی که باهم شرط بست ی روز  ادیهمه خاطراتمون... به  ادیخوبمون به  یروزا ادی به
 از سر غرور و 

 از سر عشق! من

گونش کاشته شد، چقدر سخت بود که   یرو شی که پنج ماه پ یبوسه ا نیآخر ادی به
 االن نباشه! 

 ...ادیو به  ههاشیگر  ادیبه  مون،یروز عروس ادی به

 !شیریگیازم م ینبود، چرا دار  رسمش

 داد زد:   ی کیدستگاه رو هدف گرفت خواست جداشون کنه که  میپرستار س یها دست

 شده...  دایقلب پ ن،ی ستینه! وا -

 انمهر ی#بهارک

 جا خوش کرد...  یگوشه  ی نیدستم به رقص درآوردم، پوزخند تلخگ یرو تو خودکار
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سوخته بود که   یاز اون مهره ها  ی ک یانداخت دور، رستا هم  دیسوخته رو با ی! مهره هه
 ی صفحه  یرو

 چه به دست من چه به دست آرتام! رفت،ی! باالخره می اضاف شطرنج

 یباز  نیرستا از ا دی با کرد،یرستا نازل م ی زندگ یمرگ رو برا دیچاقو با  قیعم یضربه  اون
 بره کنار.

تر از خودت و اون شوهرش، نه  ی خدا لعنتت کنه نگار با اون دوست دست و پا چلفت  د  
 ن یاون رستا رو کشت

 اه! د،ی مدارک باند رو به دست آورد نه

 !ی رو به روم نشست و لب زد: چته باز؟ تو فکر  نگار

پرت کردم و گفتم:   زیم یدستم رو رو  یحدقه چرخوندم، خودکار تو یورو ت  چشمهام
 ترسم ی! میچیه

رستا من بودم و به کاوه نخ  یها ی اگه آرتام بفهمه که مسبب تمام بدبخت م،یفتیب ریگ
 فکر د ی با گهیدادم، د ی م

 کنم! رونیبا آرتام رو از سرم ب ازدواج

 رو بهت بگم. یز یچ...چ هی دیلرزون گفت: را...راستش با... یی دستها با

 !یواسم کرد یکار  کیبار  هینگار،  ینگو که گند زد و؟یچ -

 بهار، چاقو دست مهرشاد خونه رستا جا مونده.  -

 !؟ی چ -
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بهش  ی برزخ ی رو با دستم ماساژ دادم، نگاه قههامیانداخت، شق نی رو پا سرش
 دهنم  یانداختم، آدامس تو 

منو  ی. تمام زحمات چند ساله ینگار، گند زد یگفتم: گند زد  تیباد کردم و با عصبان رو
 از  ،یبه باد داد

 چشمام گمشو برو اونور.  یجلو

 نباش، خبر خ...خوب هم دارم برات! ی ب...بهار عصب -

 بنال.  -

. اون وقت آرتامم مال شهیاز گردن قطع نخاع م ادیدکترا گفتن، رستا به احتمال ز -
 ه!خودت 

 اگه نطق کردنت تموم شد، حاال برو گمشو. -

تخت پرت    یاومد، خودم رو رو میزنگ گوش یصدا رون،یتکون داد و از اتاق رفت ب یسر 
 کردم و دوباره 

 رو جواب دادم: ی پر از تکبر گوش شهیهم مثل

 بگو فرجاد.  -

 خانم. م ی کارش تموم کرد -

 حله.  -

 یکرد رو برگردوندم، قرص ها ی م  یی خود نما ی پاتخت  یعکس خودم و آرتام که رو قاب
 ی اعصاب رو تو

 کردم.  ی خال مشتم
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 یسر دسته  ،ی گفتن آدم کش ،ی! همه گفتن رستا گناه داره، گفتن بچهش رو کشتهه
 ...یباند

 د،ی بهار افسرده رو ند یاصل کس  ؟ی کنیرو م نکاراینگفت چرا اصل؟ چرا ا چکسیه
 اعصاب رو  یقرصا

 . دیقلب عاشقم رو ند د،یند

 من فقط اونان. ی رحم ی خوردم کردن، االن مسبب ب  شتریگفتن و ب فقط

بهم تهمت زدن گفتن تو دختر  کشم،یم  ی چ ننیبب نکهیکردن، شکستنم بدون ا خوردم
 گفتن تو باعث ،یستین

  نیزهرگ  یهمه حرف ها نیا ری چقدر ز  و من رهیبابات سکته کنه، خواهرت طلق بگ یشد
 خورد شدم و

که   نهیحاال وقت ا ی به عشقم برسم، ول  نکهینزدم، به زور با پرهام ازدواج کردم، بدون ا دم
 کبوتر آرزوهام 

 هیواسه بق ی نامرد بود ول  ی لیکه واسه من خ یی کنه و نامم رو بفرسته به اون باال پرواز
 َمرد. 

نتونم طعم مادر شدن رو بچشم، مگه چند  گهیرو زنده زنده کشتن، باعث شدن د  بچم
 دختر  کی سالش بود؟ 

حاال  رن،یانتقام خون پدر و مادرشون و بگ  خواستنیشش ماهه رو کشتن، چون م ی بچه
 وقتشه که تقاص 

 بدن. پس
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  شکالیموز یکه دکمه  ادیز نقدر یمشتم فشردم، ا یتختم رو تو یرو یی مو طل  عروسک
 فشرده شد و

که اول   ی تنش کردم، لباس یرنگ تو  ی به لباس مشک  ی کرد به شعر خوندن، دست شروع
 قرمز بود و حاال 

 شب. ی اهیبه س شده

موهاش رو در  یی طل یها کهی شروع کردم به صحبت کردن باهاش، ت   شهی مثل هم دوباره
 دست گرفتم و 

 دخترکم؟  گذرهیخوش م ایاون دن ؟ی خوب  ی کردم: سلم مامان زمزمه

 با سر انگشت گرفتمش و لب شکافتم.  دیچشمم غلت یاشک از گوشه  یقطره  نیاول

دختر شش ماهش تنگ  یکه مامان بهار دلش برا ی گیدختر ناز من، َمحرم رازم، نم -
 چقد زود از  شه؟یم

 . یکرد ی دلم رو ابر  یو هوا یپشت ابر پنهون شد ی دلم، چرا رفت  دیخورش ی رفت  شمیپ

  ی عروسک ب ی شون یپ یرو ی رنگ شدم رو پشت گوشم زدم، بوسه ا  یهااز مو  یا دسته
 جون روبه روم

 من گوشهاش لبالب نگاشتم. یهرشب از اشک ها که

و پوزخند  دمیکش  ی و الغرم دست فیبدن نح ی رو ستادم،یاتاقم ا یقد نهیآ یبه رو رو
 یلبم رو سع  یگوشه 

 صاف کنم، ا ما نشد که نشد! کردم
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منم!   نجایگونم رو نوازش کردم، و تا گونم امتدادش دادم، حاال ا یشده رو ختهیر ملیر رد
 زخم  یدختر 

خودش رو  یصورتم بدجور  ی اه یحاال س ی ول  کردی صورتش رو سرخ م ی لیکه با س خورده
 ش یبه نما

 . ذاشتیم

  ،یکردیه با ذوق و شوق بهم نگاه مدخترم، دروت بگردم من که هنوز تاز رمیبرات بم ی اله
 اومدن  ی ول

 نفس رو برات حروم کردن.  و

داشتم، تصادف شد و  ادیدشمن ز د،یذهنم رژه رفت، رفته بودم خر ی خاطرات تو ی تمام
 گلوله سر دخترکم 

دستهام جون داد، دستهام غرق خون گلگون رنگ نوزادم که از  یهدف گرفت و تو  رو
 پوست و جون 

 بود. خودم

 نایا یاتاق رو در برگرفت، همه  یفضا غهامیج یزانو افتادم صدا  یهق هق افتادم رو به
 ک ی مقصرش 

 شدم. شیمن شد، مقصر نگون بخت یایرستا رادمهر! مسبب بدبخت نفره

 یاز لباس ها ی کیو خودم رو به کمد رسوندم، درش رو باز کردم و  دمیفرش خز یرو
 دخترکم  ینوزاد

 .کردم یهنوز هم بعد سه سال بوش رو استشمام م دم،یبو رو
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 چشمهام رو گرفت. یلباسهاش خفه شد، خون جلو نیهقهام ب هق

که اون روز تنش رو مهمون  ی کنار کمد گره خورد، همون قنداق ی به قنداق خون نگاهم
 کرده بود و حاال پر 

 نوزاد من! دهیخشک یبود از خون ها شده

 لرزونم رو به سمتش روونه کردم. یها دست

 دستم رو پس زدم و در کمد رو پر صدا بستم.  عیمحض برخورد دستم به قنداق سر به

ها و مجنون   ی سم یها قهقهه زدم، پر صدا و پشت سرهم، درست مثل ساد وونهید مثل
 ، ها. آره جنون داشتم

 بودم.  وونهید

 وارد شد. دهیبعد ترس قهیخونه رو صدا زدم، چند دق خدمتکار

 بله خانم؟ -

 از عطشم کم کنه.  کمی اریب یز یچ ینوشابه ا هیعطش دارم، حالم بده  ی لیخ -

 زخم معد... ن،ی نخورد ی چ یه روزیخانم از د -

 .ست یزدم: مهم ن داد

از عطش   دیتا شا دمیسر کش   کسرهیپر از نوشابه وارد اتاق شد،  ی وانیبعد با ل قهیدق چند
 و حال بدم کم کنه، 

که کنارم باشه و از درد  ی دست  یبه جا ی به سوزش دراومده بود، ول بیمعدم عج سر
 خلصم کنه اشکهام 

 .ذاشتیرو برجا م یگونه هام رد یو رو   دیش یکه جور درد معدهم رو م بود
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خودم   ی داشتم گذشت، آروم زمزمه کردم: رستا َنُمرد ول که ازش تنفر  ی ذهنم اسم  یتو
 رستا  کشمش،یم

و من   شنی م خیدستهاش  اد،یخونش بند م شه،ینفسش قطع م مارستانیب یتو امروز
 و هم  کنمینگاه م

رستا فقط به دستگاه  ی زندگ  برم،یرو به تاراج م شی هم عشقش هم زندگ آرامشش
 کنار تختشه که ژنیاکس

 ...کنمیامروز من اون رو براش حروم م ی ول  رسونهیهوا م بهش

 #آرتام 

 شده! دایقلب پ نیستینه وا -

اطرافم گسسته شد و قلبم از کار افتاد،   یتمام صدا ها یگوشهام شک داشتم، لحظه ا به
 ی دیام یکور سو

 دلم جوونه زد.  یتو

من   یرستا برا شد،یلرزش زانوهام به وضوح احساس م ستادم،یزانو ا یاز رو ی کرخت با
 بود  ی تمام زندگ 

 اگر به گناه باشه! ی حت

زدم، انگار چشمهام هم مات   وندیماتم زدهم رو به برانکارد خون آلود پ  یها مردمک
 و از صحنه  دنیدیم

تخت   یکردم و با دقت به شخص رو زی وادار شده بودن، چشمهام و ر رت یروبه رو به ح ی
 ینگاه
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 . انداختم

 و باهاش برخورد داشتم!  دمشید یی جا هی روز  هیبه چشمم آشنا بود، انگار  ی لیخ

 به احساسم دامن انداخت.  رت یشوک و ح دمیکه د یز یتر شدم و با چ کی نزد

و از  ختی بود که رستا بخاطرش چهار سال تموم اشک ر یعاطفه ا یب یبایهمون ز نیا
 عاشق  کیمعرفت 

 یمانندش رو دیمروار یو اشک ها دید یا گهیحرف زد، دستش رو با دست کس د براش
 د، یصورتش دم

عاشق رو در حق رستا تموم کرد،   کی االن معرفت  ی نداشت، ول  ی که معرفت ی همون نیا
 دهست یچیچقدر پ

 عاشق! کی معرفت

 یاهدا ی برا آوردنیکه برانکارد رو به حرکت در م یی خون آلود حسان، پرستارها صورت 
 ی قلب به رستا

دلم به رستا غبطه خوردم واقعا  یتو یبود، لحظه ا زیو شک برانگ زیانگ رت ی! برام حمن 
 خوش به حالت

 و اونم قلبت شد... یخورد، از آخرم وجودش شد  وندیاز آخرم قلب عشقت بهت پ رستا،

 یلحظه ها جلو ی انگار تمام  د،یچیگوشم پ ی لزونح یتو  مونیرستا اول زندگ ینجواها
 یلمیچشمم مثل ف

بهم گفت: لعنت بهت حسان!   ی وقت  زد،یآرتام حسان صدام م یبه جا ی وقت  گذشتیم
 یب  یبایلعنت بهت ز



 عاشق   کیمعرفت 

664 
 

 من ماهت باشم؟ یمگه قول نداد  عاطفه،

خاطرات مثل   ارنیکه از پا درت م ی گرن یبرام دردناک بودن خاطرات، درست مثل م چقدر
 خوره مخم رو 

 !خورهیم

که قرار بود دستگاه هارو   کردیتصادف م یروز  دی حسان با قایبود؟ دق ی خدا چ حکمت
 ده ی بکشن و نفس دم

که   یی زد، خدا  وندشونیکه باالخره به هم پ دونستیم ی رستا؟! خدا چ ی بر زندگ  بشه
 ه یبهت  رید دیشا

درک   ی عاشق رو به خوب کیکه معرفت  یی همون خدا نیباالخره داد، ا ی رو بده ول  یز یچ
 !کرد یم

 ی لیچشمت، سخته خ یجلو ی عشق  بیسر خوردم، سخت بود داشتن رق واری د ی گوشه
 سخت، زانوم رو 

زانوم گذاشتم   یسرم رو رو زد، یم یزانوم دلم رو بدجور  یرستا رو ی خال یکردم جا لمس
 انگار هنوز

دل منه. انگار فقط با اومدن رستا بود که قلب   ی و لبخندهش دلربا  دهیخواب نجایا رستا
 منم شد،یمن خوب م

داشتنش  یکه به مادرش وابستهس، من شش سال برا میمثل همون کودک درست
 نتونستم شش ی ول دمیجنگ

 نگهش دارم. ماه

 کلفه به سمتم اومد و لب شکافت:  ریام
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 آرتام! زارمیرو بدن به رستا نم ی قلب اون عوض زارمیمن نم -

از خشم  یی و با رگه ها ستادمیزانو ا ینگاهش کردم رو نیخون یو با چشمها  ی عصب
 !ی کرد جایگفتم: تو ب

  ستی رستا بتپه، مهم ن ی  نهیتو س دیکه االن با ی رستا در حال حاضر منم! مهم قلب میق
 ! هیقلب ک

خانواده در حق من  نی ده، چقدر اشرمن ی لیدر آغوشم گرفت، شرمندهش بودم خ برادرانه
 کردن و من  ی خوب

 بد مزد دست دادم بهشون.  چقدر

گونم  یبار در امروز رو نیچندم یاشک برا یدر آغوشم قطره ها ریام ی شونه ها دنیلرز با
 رد انداخت.

 میخواهر واقع نکهیبا ا ی حت  آوردم،یمن بدون رستا دووم نم رفتیآرتام اگه رستا م -
 !ستین

 !فهممیحرفش رو نم ی جا خوردم معن ر یحرف ام دنیشن با

 ...ی ! نم ست؟یخواهر تو ن ؟یچ ی عنی -

کرد و   یحرفم رو بخورم، خنده ا یبرانکارد باعث شد که ادامه  یچرخ ها ژیق ژیق یصدا
 رستا  -گفت: 

 منه! یاما تمام زندگ  ستیخواهرم ن نکهیا با

مانند   فیو نامفهوم لب به سخن باز کرد و کلمات رو رد   دهیچیواسم گنگ بود، پ حرفهاش
 به زبون آورد
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شوکه  شتریب شدیچند سالم خارج م قیرف ریکه زبون ام یمن بودم که با هر کلمه ا نیا و
 من با  شدم،یم

پرسه بزنه و من پشت و  ییتنها یکردم؟ چرا باعث شدم پنج ماه تموم تو کاریچ رستا
 پناهش نباشم.

مشت گرفتمش،  یکه روز عقد گردن رستا کردم رو درآوردم و تو یگردنبند  بمیج یتو از
 از یادگار ی

 ست،یگردن رستا انداختم و االن اون هست و رستا ن  یکه روز اول تو یادگار یرستا،  طرف 
 مگه من 

 چرا؟! تپه؟یرستا قلب منه؟ پس چرا هنوز قلبم م گفتمینم

دارم که نصف  یمن کار  ستمیرحم ن ی رستا خودم رو کشتم، من ب یی ! من قبل از جداهه
 ! کاش مهسیو ن

 رحم! ی مغرور نگه ب یمرده  کیگفتم که به   ی بود تا بهش م نجایا رستا

 !ده یرو درهم در ندمونیکه به گذشته من و رستا گره خورده و آ یکار 

چشمم رو با   یگوشه  یرو شکست، اشک ها نمونیب یسکوت چند ساعته  میگوش یصدا
 انگشت شستم 

 جواب دادم:  د یلرزیم  هیکه بر اثر گر یی و با صدا گرفتم

 بله؟  -

 دایرو پ می پرندهش متمرکز بود یسال رو نیکه چند یباند سیجناب سرگرد، باالخره رئ -
 !می کرد
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 !؟ی چ -

 شدن.  رهیبهم خ ضیکه چند نفر اطرافم با غ یکردم، جور  انی" رو بی "چ یبلند ادیفر با

لرزون دلم رو دم  یی به صحبتم خاتمه دادم و بعد با قدم ها امیاالن م یگفتن کلمه  با
 اتاق عمل جا گذاشتم و

 حرکت کردم... ی طرف آگاه به

کوتاه اداره رو باال رفتم. دوست داشتم هر چه   ینامتوازن پلهها یو با گامها   دستپاچه
 برسم  نجایزودتر به ا

 که قلب و حواسم رو پشتش جا گذاشتم. ی بعد به همون سرعت هم برگردم دم اتاق و

کردم تا از شر  یو سرفها ستادمی ا یلحظها یشهایپاگرد و مقابل در بزرگ ش یرو
 ی که تارها یایخشک

 نشدم؛ حلقم هنوز هم خشک موند.  ی ول  رو احاطه کرده بود رها بشم امیصوت 

داخل اداره به خاطر  یگذر کردم. هوا ی برق یدرها  ونیبرداشتم و از م ی قدم  نفسزنان
 وسعت بزرگ و 

 هم حالم رو بهتر کرد.  ی کمش َروونتر بود و کم تیجمع

که از  ی رهن یپ دم؛یکش  رهنمی پ ی قه یبه  ی اداره گرفتم و دست  ی سر بسته یاز فضا ی نفس
 س یخفرط گرما 

 بود. دهیبود و به تنم چسب عرق

 عرق کردم!  نطوریمن از شدت استرس ا یگرم نبود ول  ادیز رونیب یکه هوا البته
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و همونطور که به  دمیشده بود کش  نیبلند و نامرتبم مز  یشهایگلوم که با ر ریبه ز ی دست 
 طرف اتاقم قدم

تشنهام و اصل انگار   ی لیخشک شدم رو مرطوب کردم. خ یبا سر زبون لبها داشتم؛یبرم
 تمام وجودم

 به آب خنک داره. ازین

به تن   ی نظام  یکه لباسها یفشردم که مرد ی جور وا جورم رو زمان  یتوقف افکارها ی دکمه 
 ی تو ٬داشت 

کرد و گفت: سلم جناب  ی احترام  یمچهایبه من ملحق شد و با لبخند ن ری مس طول
 سرگرد. 

 ادیبه  ی ز یچهرهاش چرخوندم چ یاجزا ی. مردمکهام و هر چهقدر روستادمیا  دیترد با
 ن ی. بنابرااوردمین

کوتاه جواب   ی لب با مکث  ریشونهاش پناه بردم و ز یرو یلباس و درجهها ی نوشته به
 دادم: سلم... ستوان

 .پوریعل یمهد

نسبت اا شاد گفت: بهتون   ی کش اومدند و با لحن نیبه طرف رنگشیو ب کیبار یلبها
 آقا! گمیم  کیتبر

 رهامیو مشکوک خ دیکوتاهش رو در هم کش  ی! گنگ نگاهش کردم که ابروها ک؟یتبر
 ک ی تبر ی چ یشد. برا

 !مارستان؟یتخت ب یجمع کردم و گذاشتم رو  میزندگ یکه تو ی به افتخارات گفت؟

 !نی جناب سرگرد فرز -
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  لیبیو س شیاز ر دهیپوش یما ینم که با سزدم و سر چرخو ی نامم مبهوت پلک دنیشن با
 بهرام روبه رو شدم. 

به سمت سرگرد بهرام رفتم و  ٬بچه اردک افتاده دنبال من  هیکه مثل  ی به ستوان  توجهیب
 پس سلم و احوال 

که پشت سرم  ی صورت گرفت؛ من و ستوان جوون نمونیکه ب ی کوتاه و خشک  ی پرس
 بود رو به  ستادهیا

 کرد.  تی اتاقش هدا داخل

دلم نبود و  یگرفت. دل تو ینشستم و سرگرد بهرام نامور هم مقابل من جا ی صندل یرو
 تاب یاونقدر ب

 دهن باز کردم.  عی رفتن به کنار رستا که سر یو اونقدر عجله داشتم برا بودم

 بگ...  -

ذهن  یاز واژهها عتریسر پوریکلمات ستوان عل  ی جدا شدن ول گهیمن زودتر از هم د یلبها
 من از زبونش 

 شدند.  یجار 

 !نم؟یمنم بش  -

ترگل ورگل و اصلح شدش انداختم و لب به دندون  ی به چهره ی نگاه مین غضبناک
 وقت ناسزا   هیتا  دمیکش 

 نگم. بهش
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  ری: بگدیتکون داد و با غضب بهش توپ یکلفه است سر  ی هم که معلوم بود حساب بهرام
 بچه.  نیبش 

بازش نکنم. پا  شیبه ن یکردم توجها ی جوون کنار دست من نشست و من سع  ستوان
 پا انداختم و  یرو

دستم گرفتم شروع به باد زدن خودم کردم. واقعا هوا  یانگشتا یاز لباسم رو ال یگوشها
 فقط من  ایگرمه 

 !گرممه؟ 

به اوج جا جمع کرد و ضربان قلبم و  هیرسا و بلند سرگرد نامور حواس پراکندم و  یصدا
 رسوند.

زن  هی اروی... حاال اگه بهت بگم هیک ی باند کوفت  نی ا ی که سردسته  میباالخره متوجه شد  -
 یگ یم ی بوده چ 

 !بهم؟

 یباند بزرگ « زن » دستم از حرکت وا موند. گوشها نیخانم تونسته ا  هی! واقعا د؟یشن رو
 یمن االن واژه 

 کنه؟! یرهبر  و

  یی . با صدادمیکش  امیشونیبه پ ی جابه جا شدم و شوکه دست ی صندل یرو جانزدهیه
 رفته زمزمهوار لیتحل

 زن؟! هی ی : گفت دمیپرس

کرد و با تحکم گفت: آره... عکسها  پوریبه ستوان عل یتکون داد و با دست اشارها یسر 
 رو نشون جناب 
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 بده! سرگرد

شتابزده سر بلند  حس کردم رستا صدام زد.  یهای عکسها رو که به دست گرفتم ثان پاکت
 یکردم و نگاه

شدم؟ پشت فرمون هم احساس کردم رستا رو  ی نطور یا هویداخل اتاق انداختم. چرا  به
 .دمید  ادهرویپ یتو

شده  تشون یکه واقع یی ! سرابهانم؟ یبیچهقدر حالم بده که همش دارم سراب م ی عنی
 هر شبم. یآرزو

 رونین رو از دل افکارهام بو م  دیچیگوشهام پ ی آروم و خشک سرگرد نامور تو یصدا
 . دیکش 

 شده آرتام؟! یز یچ -

مرگبار شدم اما در عوض با افسوس   یوقته که دچار اتفاقها ی لیبگم آره من خ خواستم
 کردم و سر  ی بازدم 

 دادم. تکون

 نه.  -

  ی مختلف ی. عکسها از جهتهادمیکش  رونیاز عکسها رو ب ی م یو باز کردم و حجم عظ پاکت
 زن هیاز 

  ی ابروهام کورتر کورتر شدند و چشمه  ونی م ی هر کدوم گره دنیشده بودند. با د گرفته
 . دیخشمم جوش

 !ستیعکسها که معلوم ن نی صاحب ا ی گرفته انگار. چهره اشیبهرام نامور شوخ سرگرد
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چه وضع عکس  نیسر بلند کردم و گفتم: ا یاز ورق زدنشون برداشتم و عصب دست
 گرفتنه؟ اصل صورت

 .ستیمشخص ن  طرف 

شده بود؛  ریکه حاال سر به ز ی کوتاه کرد و روبه ستوان جوون ینامور تک خندها سرگرد
 ل یگفت: تحو

 ستوان دوم.  ریبگ

 لب زدم.  ی و حرص دمیکوب پوریعل ی نه یس یرو تو عکسها

 داده به تو؟! یدرجهها رو ک نیا -

شدم. دست خودم  مونیاز رفتار خودم پش  دینگاهش درخش  یکه تو یبیبرق عج دنید با
 روزها  نیا ٬نبود که 

 برام نمونده. ی و ناآرومم که اعصاب   شونی پر نقدریا

 خوادیآرامش م  ی رها کردم و چشم بستم. دلم کم ی صندل یخسته و رنجورم رو رو تن
 ٬استراحت  ی کم

 آغوش گرم رستا! ایدن  هیآب و  یجرعها

مقابلم قرار گرفت و بعد  ی چشم باز کردم که عکسوحشتزده  خزدشی یدستها یادآور ی با
 ی هم صدا

 .دیچیگوشهام پ یستوان تمام باشه؛ تو خوردیکه به سن و سالش نم  ی پسر جوون  دلخور

درجهها رو چطور به دست آوردم؛ حتم اا  نیمن ا دیو بعدش بپرس  دینیبب نویلطف اا ا -
 جواب سوالتون رو 
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 .دمیم

و   ستادیسرگرد نامور ا ی دستم گرفتم مقابل نگاه مات من و خونسردانه یرو که تو عکس
 پس از به جا

 احترام از اتاق خارج شد.  آوردن

اون  ؟ی چ پوریستوان عل ی ول دمیپرسیاون سوال رو م دیکه اشتباه کردم و نبا دونستمیم
 که  دونهیهم م

 !کنم؟یم  ی بد خلق نطوریبه من گذشته که ا ی چ

تکون داد. «  یسر  کردیکه اخمآلود نگاهم م یسرگرد نامور  یندامت برا یاز رو دمیکش 
 »  ی هوف

  یهمون لحظه خون  تو یو عکس رو برگردوندم؛ که درست تو دمیباال کش  ی رو کم خودم
 بست! خیرگهام 

دهنم رو قورت  ی ده یتا بزاق خشک دمیو کوش دمیگلوم کش  بکیبه س ی! دست شهینم باورم
 بدم. حاال احساس

 .ی شده به خفگ لیتبد امیتشنگ

 یآخه چطور آخه برا ی بشه. ول دینداره که... نه! شا ی لیاصل دل ی عن ی امکان نداره  نیا
 !؟ ی چ

عوض نشد. من درست  رینه؛ تصو ی گشاد شدم رو مجدد بستم و باز کردم ول یچشمها
 حال که به . الدمید

اونقدر که سرم داغ کرد و رگ  دیاومد. جوش انیقلبم به غل  یآوردم خون تو مانیا نگاهم
 متروم  امیشونیپ
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 .شد

من به همراه قتل طفل زاده  یزندهاش نذارم. مسبب احوال ناخوش رستا  خورمیم قسم
 ینشدمون و همه 

 . کنمی. خلص نه؛ من زجرکشش مکنمی م ی که مرتکب شده رو تلف یی تهایجنا

پر از آب مقابلم گرفته شد.   وانیافتادهام نشست و پشت بندش ل ی شونه یرو ی دست 
 انداختم  زیم یعکس و رو

نفسه آب خنک رو سر  هیو با عطش  دمیکش  رونیبهرام ب یدستها یآب رو از تو  وانیل و
 . دمیکش 

 خنک نشدم. ی ول

غرق خونم رو بهش  ید مردمکهارساش باعث ش ینشست و صدا زشی پشت م بهرام
 بدوزم.

جناب  یشد ی همه دبدبه و کبکبه قربون نیتو هم با ا  ٬زخم زبون بزنم اما  خوامینم -
 سرگرد!

 بها...ر!  کشمتی: مدمیو غر دمیمقابل کوب واریدستم و با غضب به د یتو وانیل

 آشغال. یدختره  کنمیخودم خفت م یاز سرجام بلند شدم، خودم با دستها ی عصب

 ریز یو هربار صدا گرفتم،یمشترک مورد » : پشت سرهم شماره همراهش رو م  دستگاه
 گفت  ی که م  ی زن

. «... نظر ذاشتیبرجا م فمیاعصاب ضع یرو رو یو رد دیچیپیگوشم م ی حلزون  یتو
 باشد و  ی خاموش م 
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ه از ادار ی اعصاب بهرام رو با غصب رد کردم، از سرجام بلند شدم و عصب یرو پوزخند
 اومدم.  رونیب

خشم   یبهار شعله ها یتر شدنم به خونه  کی انگار با نزد روندم،ی رو م نیماش ی عصب
 ان یدرونم طغ شتریب

 . کردیم

  نیشده بود، از ماش دهیپوش دیسف یبهار که با سنگ ها یبه ساختمان خونه  دنمیرس با
 ینگاه میشدم ن ادهیپ

 انداختم.  بهش

رو زدم که  هیزنگ همسا  داد،ی جواب نم چکسیه  ی زنگ فشردم ول یرو چندبار رو  دستم
 از پشت  یی صدا

 گوشهام رو نوازش کرد:  فونیآ

 . دیبله؟ بفرما -

 د؟یندار یخبر   زدهیشما از واحد س دیببخش  -زدم:  لب

 رو جمع کردن رفتن! لشونیوسا  شبید -

رستا بودن  از کنار ریجا به غ چیشدم، ه نیکردم و سوار ماش  یو مبهوت تشکر   مات 
 آرومم  تونستینم

 بود که بهار کجا رفته؟! نیتمام ذهنم ا ی رفتم ول مارستانیبه طرف ب کنه

 که رستا تمام قلب منه. دونستنیو م شناختنمیبودم همه م مارستانیب یتو نقدریا گهید
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سر رستا بود  یکه باال  ی زن دنیسمت بخش و اتاق رستا راهم رو کج کردم، با د به
 دهیچشمهام از هم در

 .شد

 ! در اتاق رو باز کردم و وارد شدم.کرد؟یم ی داشت چه غلط  اون

چشمهاش رخنه کرد  یمن ترس تو دنیو نفس زنان به عقب برگشت و با د دهیترس بهار
 لب گفتم:  ریز

 .کشمتیبهار م کشمتیم

 یزدم و دستهام رو رو یبرخورد کرد پوزخند  وار ی کمرش با د نکهیعقب رفت تا ا عقب
 گلوش فشار دادم، 

تمام دستهام گلوش رو   ی رحم ی من بازهم با ب ی نفس نفس زدن افتاده بود ول  به
 . فشردیم

 . دیکش یم هشیرو به ر ژنیازش جدا شدم به سرفه افتاده بود و اکس یا لحظه

 کرد.  رونمونیپرستار روم رو برگردوندم، از اتاق ب یصدا با

 ی هرک  ؟ی کن یم ی چه غلط نجایداد زدم: تو ا  طیتوجه به مح ی بهش رفتم و ب یغره ا چشم
 یبزار  دی گفت با

 تو؟ ها؟  بره

 جهنم دره. نی من از ا کنمیم تیزدم و لب زدم: شکا یگفت. پوزخند  یدیببخش  دهیترس

 اومده؟! شیپ ی به سمتون اومد و گفت: مشکل  سرپرستار

 مشکل؟  نیگیهه! تازه م -
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 .کنمیشرمندهم بخدا حلش م ن،یفرز یآقا -

 تکون دادم و روبه بهار گفتم:  یسر 

 تو؟  یکردی م ی چه غلط نجایا -

 نداره! یزد و لب شکافت: به تو ربط یپوزخند

 .کشمتینداره، به وهلل قسم م ی که به من ربط یجا کرد ی تو ب -

 یبرا ایدن  نیا یکه تو یز یمهم نبود، تنها چ یهق هق افتاده بود، برام اشکهاش ذره ا به
 من مهمه اون 

 . دهیتخت خواب یکه رو ی معصوم  دختر

 . میرو بساز مونیاون ور آب زندگ میباهم بر ایب نطوریمنم هم ،ی آرتام تو عاشق من -

 یچشمهاش زل زدم و گفتم: باز  یتو  ی خیلبم جا خوش کرد، سرد و  یگوشه  یپوزخند
 خانم! بد  یخورد

 .دمیرستا رو به هزار تا مثل تو نم  دهیگند یتار مو کی من  ،یخورد یباز 

و به فرط غم  زدی چشمهاش موج م یتو یشد، بهت و ناباور  ریاز گونهش سراز اشکهاش
 وادارش 

 . کردیم

 سرگرد محترم.  کنمیم ی مشک راهنیرستا رو، تنت پ کشمیمن م -

  یگفت و دوباره با وقاحت تو یبلند ی گونش فرود آوردم، ه یرو باال بردم و رو دستم
 چشمهام زل زد، از
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 ی لبش زخم یدوم رو نثار گونش کردم. گوشه  یلیکردم و س یدندون قرچها وقاحتش
 ی روز  ادیشده بود، 

  یچشمهام باز  یت شد، انگار تموم اون صحنه ها جلوها پر  شهیش  یکه رستا رو افتادم
 ی ها هیگر  شدن،یم

 و...  دردناکش

 مهر! انیتموم شد سرکار خانم ک یبهش زدم و گفتم: باز  یپوزخند

 چرا؟! ؟ی داد می پست فطرت چرا باز ینامرد  ی لیآشغال، خ رمیگی انتقامم رو ازت م -

به   ،ی کن یم یباز  ریبا دم ش ینه خانم کوچولو دار  ؟یر یاز ما انتقام بگ یخوا یهه! تو م -
 یقول رستا اون

نفر  نی دوتا قبر بکنه، اول دی با نی هم ی! برادهیم  ی دوتا قربان کنهیم یانتقام باز  یبرا که
 وسط  نیکه ا ی کس

ازش  یخوایکه م ی کس  ای ی خودت ای! ه؟ یک ستینفر معلوم ن نیدوم ی ! ول شهیم ی قربان
 که مثل ،یر یانتقام بگ

 !یگور خودت با دست خودت کند ،یتو قبر دوم بخواب دی تو با نکهیا

 .دمیکش  ی قینفس عم  یی بهرام و خانم رضا دنیبهم زل زد که با د دهیترس

 .ادی ب گمیمن به رادمهر م ی آگاه نشیببر -

 ریها و گرلز مرگ هم دستگ تیباند دال سیکرد، رئ دی داد و حرفم رو تا ی نظام  احترام
 شد! 

 !یابد ی و از همه مهم تر انتقام  میرسیم یبه آخر باز  میکم دار کم
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 #رستا 

 روز بعد: چند

  ی و بغض دهیورچ یگرم مهسا که فشرده شد، با لبها یپنجهها ونیسرد و لرزونم م یدستها
 یاز سر بدبخت

 کردم. ناله

 مگه نه؟! چارم،یب ی لی... خلیمهسا... من خ -

  یهقهقهام که تو یکبودم آوار کرد. صدا یگونهها یسر شکوند و آثار خودش و رو مبغض
 ن یاتاق طن

شدم    ی چیباند پ ی شون یپ یرو یصورتم خم شد و بوسها یرو تابیمهسا ب انداخت؛
 کاشت. 

  هیکه حاال از قلب  ،ینهایخوش مهسا زار زدم و مدام به س یو حرفها  هایبه دلدار توجهیب
 گانهیب

 چنگ زدم! گفت،یم گناهمیکه از نبود طفل ب ی و شکم تخت  کنهیم ینگهدار 

  یبودند؛ بلکه آوار شده بودند تو افتادهیکه ن ی دو روز گذشته داشت اتفاقات یتو مهسا
 ح ی من رو توض ی زندگ 

و تنها واکنش من هم فقط  گفتیشوهرم و سقط طفل معصوم م  ی گناهیو از ب دادیم
 ، ینگاه کردن بود ول 

 ذهن و قلبم به کار افتادند.  امروز
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و دلم، امروز داغ  یر یکه عروس نشد رو بگ ی دخترک یعزا دیبا یمادر   هیگفت تو  ذهنم
 بچهام داره! امروز 

داره  کنه؛یم یر یاالن کنارم باشه داره ازم کنارهگ  نکهیا یکه بجا یخونه از دست َمرد دلم
 از نگاهم فرار

 !کنهیم

و  جونیب کریپ ج؛یرفت و سرم گ لیتحل امیتمام انرژ نکهیگذر زمان غافل بودم تا ا از
 کرختم در حال 

زدم، مردمکهام و  ی افتادم. نفس زنان و ناتوان پلک ی ع یدر آغوش وس هویبود که  سقوط
 تار   ی به چهره

 سرم اکو شد. یتو یپس از روزها چشم انتظار  افتهاشیمرتعش  یدوختم، که صدا آرتام

 !؟یکنیم ی تابیب یقلب من! چرا دار  -

مهربونش به شکار اشکهام اومد و من سوالش رو با  یاز اتمام جملهاش با دستها پس
 سوال جواب دادم.

 !؟یتا آرومم کن  یایحرکت دادم و نجواگونه لب زدم: تو چرا نم ی و به سخت نمیسنگ زبون

تخت رها کرد و نگاه هر دومون در هم گره خورد. تا به حال  یو الغرم و رو فی نح تن
 گفته چشمها   ی کس

 یحرف اشتباهه. چشمها مملو از حرفها نیبگم ا دیندارند؟! اگه آره، با ی و حرف اندیخال
 ناگفته هستند. 

 خونده بشند؛ مثل حرفه عشق! دیگفته بشند بلکه با دیکه نبا یی حرفها
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کردم به جونم نفوذ کرد و قلبم بود، که  زیعز اریرنگ  رهیاز نگاه ت  بایو ز  فیلط ی احساس
 شد.  رشیدرگ

  د،یکش یکه پتو روم م  ی سرم و مرتب کرد و در حال ریسکوت آرتام بالش ز ی از مدت پس
 تا نگاهش  دیکوش

 لب به سخن وا کنه. ی و به راحت فتهیچشمهام ن به

 رست... ی عن ی... ی حیمن توض نیمن... بب -

»  ی زد و « هوف شیشونیمشت شدش رو به پ  یاز دستها  ی کیخورد و  ی سر کلفگ از
 کلمش و با  ی ادامه 

 بست. کلفه بود و شرمنده.  چشم

  شیچشمهاش، ر ریز یمدت چهقدر بهش سخت گذشته. کبود نیگفته بود که ا مهسا
 یراهنهایبلند و پ

 .زدندیم ادیموضوع رو فر  نیا چروکشم

زدم و دست دراز کردم تا مچ دستش و   ی م رنگکه ازش داشتم لبخند ک ی شناخت نیا به
 آن چشم هیکه  رمیبگ

 . ی که تو خوده، خوده بهشت  دمیفهم ینبود ی گفت: رستا!... وقت ی کرد. با لبخند کج باز

که غصه  ی و با لحن  دیبه پشت سرش کش  ی شد. دست  ریکرد و سر به ز یخندها تک
 سوارش شده بود زمزمه 

 جهنم بودم! یمن تو ینبود ی : وقت کرد
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 نکهیلبخندم رنگ گرفت. با ا دمیرو که د نشیغمگ  یو آهسته باال آورد. چشمها سرش
 یاصل احوال خوش

 و حفظ کنم.  می اریکردم هوش ی سع  رفتیم ی نیو پلکهام رو به سنگ نداشتم

  یبه رو ایگفتم: ب  ضمیخشدار و مر یالکل گرفتم و با صدا یپر شده از بو یاز فضا ی نفس
 گذشته چشم 

 لیکه ما رو به من و تو تبد ییباشه، جا دیکه ام  یی به جا می!... برندهیبه آ میو بر میندبب
 نکنه. آرتام... 

با  ی کلمم انداخت اما من باز هم با سرسخت نیب یوقفها فیکوتاه و ضع  یسرفها
 دم یآرامبخش جنگ یداروها

 کنم. ادهیآرتامم پ یگوشها یبودند رو تو دهی که از قلبم به زبونم رس یی بتونم حرفها تا

  ی نقاش ایاز قبل ادامه دادم: ب شتریب ی با آرامش دم،یدر هم شد و ابرو تاب ی کم  چهرهام
 تا  می ریبگ ادیو  دنیکش 

  یتابلوها  یکردن و رو ی عاشق دیمنتظرند با ی نقاش یپرترهها م؛یکن یو نقاش  آرزوهامون
 !م ینقش بزن دیسف

  ی آغوش آرتام از خواب ی وجودم از گرم  ی هم افتادند. همه یم روکه آروم شد پلکها قلبم
 که به سراغم 

 بود استقبال کردند.  اومده

 .دیو مهربون جانانم به گوشهام رس فیلط یبودم که صدا یدار یخواب و ب ونیم

 تو از عشق بکش من از نگاه تو!  نده،یبه آ میریم -
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رنگ گرفته بود   ی منتظرش دادم. چهرم کم یرو به دستها نهیرها زدم و آ یبه رو یلبخند
 و سرم هم 

  تونهیباز م نکهیآزاد شد، حاال بماند که آرتام چهقدر خوشحال بود از ا ی از باند خون امروز
 موهام رو 

 کنه. نوازش

 ستادهیرو مرتب کردم و روبه مهسا که کنار در ا امیشال فرار ریاز ز یهر دو دست موها با
 بود گفتم: 

 ساکم و ببر لطف اا! مهسا

 گرد شدند. رتزدمیح یکه چشمها دیکش  یخفها غیکرد؛ رها ج دایکه خاتمه پ جملهام

 دیگفت: نه، نه مهسا اصل نبا زیتخت بلند کرد و تند و ت   نیدستپاچه ساکم رو از پا رها
 بلند  نیجسم سنگ

 .کنه

مهسا سوق دادم.   ینشست و نگاه پرسشگرم رو به سو امیشونیپ یکور رو یبار گرها  نیا
 هنوز کنار در

شکمم جمع کردم و خطاب  یاز تخت رو به تو  زونمیآو ی. پاهاکردیو خجل نگاهم م بود
 :دمیبه رها پرس

 اون وقت؟! ی چ یبرا

 یکش اومدند. با لحن شاد نیکه لبهاش به طرف دیو به لحظه نکش   ستادیمقابلم ا رها
 و   مهسا رو صدا زد



 عاشق   کیمعرفت 

684 
 

ما   ی زندگ یبا تمام توانش داره به رو ی خوشبخت دیرو به من گفت: رستا، خورش بعد
 !تابه یم

شد. درست  انیزدم که دندونهام نما دادینگاه رها جوالن م یکه تو ی به شوق یلبخند
 حرفش نشدم ی متوجه 

 گفت، خوشحال شدم. ی که از خوشبخت نیهم اما

که گونههاش رو گلگون کرده بود لب  یشونهام گذاشت و با لبخند یرو ی دست مهسا
 شکافت.

 عمه صدات بزنه؟! ی تپل ی  فسقل  هیمدت کم  هی بعد  یآمادها زم،ی خواهر شوهر عز -

بلند رها من و به خودم آورد. مشتاق به  یخندهها ی! مبهوت پلک زدم که صداعمه؟
 شدم و  رهیمهسا خ

 که شونهام رو فشرد.  دمیبه شکم جلو اومدش کش  ی دست 

 : آر... ه؟!دمیجد کشدار پرسسر و از

 گفت: آر...ه!  دهی کرد و متقابل من کش  یخندها مستانه

  یکه تو یبهایرها و مهسا رو رصد کردم. قلب غر یمایشاد س یبا چهرها  خوشحال
 یجور  دیتپیم نهامیس

 !شناختهیدوستانم رو م ی شده بود که انگار از قبل مهسا و رها و تمام شاد

 باستی چه ز شه،یداره پدر م رینشست. چه قدر خوبه که ام منهایس  یدستم رو اریاختیب
 مادر شدن مهسا!

 و مهسا با وجود کودکشون کامل شدند! ریام
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 و خندان مهسا رو به آغوش گرفتم و بوسه بارونش کردم. خشنود

 ناز! یدخترها -

برامون   ی . دست میبود نگاه کرد  ستادهیکه پشت به در ا یی و به رها میهم جدا شد از
 تکون داد و همراه 

رستا رو بدم به آرتام؛ شما هم  یها لیساک و وسا رمی که زد گفت: من م ی چشمک
 . دیایآهسته ب

 الکل. یخفه شدم از بو  یو کلفه گفت: وا د یکش  ی اتاق که خارج شد، مهسا هوف از

 . دمیآروم به پشت کمرش کوب یکردم و ضربها یخندها

 .امیفشهام و پا کنم ممن ک رونیمامان خانم تو برو ب -

 رفت.  رونیبازوم از اتاق ب زیدان نگاهم کرد و پس از فشردن محبت آم قدر

 ن ی. ادمی کش  ی از سر آسودگ  ی نفس

خوشحالم؛ به  بیعج شمیم  صیبه کامم بود انگار! امروز که دارم ترخ ایدن ریروز اخ چند
 قول مهسا دارم

 .کنمیم دایالکل نجات پ  یبو از

 که به ضرب در باز شد و رها مضطرب نگاهم کرد.  کردمیشال بنفشم رو مرتب م شنگول

 شده؟   ی : چدمیسر تکون دادم وپرس متعجب

 مردد بودنش بود زبون باز کرد.  ی که نشونه  ی و با تأمل دیرو به دندون کش  نشیریز لب

 !ادته؟ یهمسر رهام،  نی... نگنینگ -
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 ذهنم روشن شد. یوضوح چهرهاش تو به

 . ادمهی -

 داخل؟ ادی!... بذارم بنهیتو رو بب خوادیم نجای گفت: اومده ا ی و رها کرد و به آروم  در

 ادیو هم نداشتم که بخواد ب نی نداشتم و انتظار ا ی خوش و خرم یرابطه نیبا نگ من
 ده  یملقاتم؛ البته تو

 ونیروز هم م کیکه  زدمیاومدند حدس م ی ملقات م  یگذشته که دوست و آشنا برا روز
 ن ینگ انیآشنا نیا

 اومده؟! شمیچرا حاال که دارم مرخص م ،یول نمیبیهم م رو

به  ی . نگاهدمیشالم کش  ی به گوشه ی انداختم و مجدد دست  نیزم یکفشم و به رو  لنگه
 مردد انداختم و یرها

 .ادیکردم: بگو ب زمزمه

شده از رنگ و  نی مز یتپلتر از قبل و چهرها  ی با اندام نیبعد عوض رها، نگ ی مدت
 یشیلوازم آرا یلعابها

 شد. وارد

 رو دادم. شیبه دسته گلش زدم و گرم جواب سلم و احوال پرس یلبخند

مدت خودمم    نیاومدم. ا ری همراه نشست و به سرعت گفت: ببخش که د ی صندل یرو
 داشتم،  ی ذهن  یر یدرگ

 . امین ای امیب دیبا دونستمینم

 . دیکش  رونیرو ب ی برد و پاکت  فشیبه داخل ک یو به لبخند آراسته کردم که دست  لبهام
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 .امیقاطع گرفتم که ب  میامروز تصم  نکهیتا ا -

  ی با مهربون رمیکه کمر خم کردم تا پاکت رو بگ یو به طرفم دراز کرد و من در حال پاکت
 گفتم: خوشحالم 

 با اومدنت! یکرد

  نیگفت: ا ریو سر به ز دیبرخاست. گونهام و نرم و کوتاه بوس یو که گرفتم از جا پاکت
 نامه رو چند سال 

 ی از حسان، خودش برات نوشته بود و از من خواست تا در زمان  یی بعد از جدا شیپ
 موعود به دستت 

 . برسونم

از اتاق   ی کوتاه  ی با خداحافظ ومدهیو تا اومدم بپرسم خودش چرا ن دمیدر هم کش  ابرو
 خارج شد. 

که داخلش بود رو از  یپاکت نامه رو درآغوش گرفت، درش رو باز کردم و نامه ا دستم
 اول شمرده شمرده 

 مبهوت خوندم،یکه م یباهرکلمه ا خوندم،

 پ  مغز↫! دنیدریگونههام رو م شتریو اشک هام ب شدمیم تر ࢪ: ↬لطمٺ

 بودم! دهی مسر حسان رخنه کرده بود و من نفه ی که تو یمغز  تومور

بود که  دهیکه بهم گفت از اولم دوسم نداشته، همون موقع فهم یهمون زمان  درست
 در شیضیمر ی میوخ

 از نبودنش. نمیتردم کرد که آزار نب نی هم یبه زنده موندنش! برا ستین یدیکه ام یحد
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 االن، حاال کجاست؟  اما

تاالپ تلوپش   یصدابه قلبم که  ی با معرفت؟دست  یی!؟ کجا ستیهمه هستن و اون ن چرا
 .دمیبلند شده بود کش 

 ی که جوهر خودکار آب یی اشک و قسمت ها ده یخشک یبه برگه انداختم رد ها ی نگاه
 پخش شده بود نشون

 شده بود.  ختهیمن ر یبود که برا ی اشک یقطره ها از

چشمهام پاک کردم و به سمت در قدم  ریاشک رو از ز یانگشت شصتم قطره ها با
 ریام  دنیبرداشتم با د

هام خودم رو در آغوشش رها کردم که  هیتوجه به بخ ی خود شدم و ب ی ازخود ب  یا لحظه
 ن ی" از ما بی "آخ

هستم   کنمیکوچولو، فرار نم ی خندهش بلند شد و گفت: نکن آبج  یخارج شد، صدا لبهام
 حاال حاالها. 

 ش گفتم: بابا شدن و عمه شدنم مبارک جوجه.گوش ری و ز دمیبوس گونشو

 که! ی جوجه، اگه من جوجهم تو گنجشک  گهیم ی به ک  ی رو نگا! ک ایتوروخدا دن -

 یرو گهید  یانداختم و پس و از بوسه ا ی نگاه مین نیجمع اومد، به نگ یخنده  یصدا
 برادرم به  یگونه 

 !ن؟یرفتم و گفتم: نگ سمتش

 جان؟ -

 از خانوادش تشکر کنم. خوامیبه من اهدا شده؟ م ی قلب ک ی دون یتو م -



 عاشق   کیمعرفت 

689 
 

 خانواده نداشت طفلک! -

 ش؟ یشناس ی گفتم: م نیدر گلوم نگاشته شد، متعجب به نگ ی بغض

 !شی شناسیاوهوم م -

 !ه؟یگفتم: ک دهیبر دهی و بر دمیگز لب

 . ی میعشق سابقت! حسان عظ -

در  مارستانویگرم محوطه ب یهق هقم فضا یو چرخ خورد، صدا دیدور سرم چرخ ایدن
 ی برگرفت، صدا

قلب   یتلطم ها نی ا ی عنی بکنم.  ی توجه خواستمیانگار نم ی نغمه گوشم شد ول آرتام
 که عاشقم  ی حسانه؟ حسان 

 راه رو دربرگرفتن.  شتریو بهم نگفت! قلبم رو لمس کردم و اشکهام ب موند

 یکه روز  ی کنه مرور خاطرات  ی خفت کنه، اصل له م  خوادیداره، بغض داره بدجور م درد
 ی کرد ی فکر م

  تپهیکنار گوشت م یکردیکه فکر م ی قلب یعمرت هستن، تلطم ها یلحظه ها  نی تر شاد
 !نت یس ینه تو

جملت معرفت  نیا دهیبدجور نشون م ،ی تو باش نکهیا یاون رفت برا یداره بشنو  درد
 عاشق رو! کی

 #رستا 

 !یانی #پارتپا
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  یشتر یو با دقت ب دمینمور چشمهام کش  یرو به گوشهها یتأمل دستمال پارچها ی اندک با
 زل زدم به جلد 

 هیشب ی حس داد،یقلبم قلقلک م یرو تو ی جلدش حس یرو ی که نوشته ی کتاب؛ کتاب  اهیس
 !ی احساس دلتنگ 

 یکه به رو ی حیتا از لبخند مل دمیکوش زدیم شیکه مدام به نگاهم ن یایبه دلتنگ توجهیب
 سرخم یلبها

  ی نقش زیبه دختر ر ی سر بلند کردم و با مهربون ی بسته محافظت کنم. و بعد به آروم  نقش
 روزها  نیکه ا

 شدم.  ره یخ نمشیبیم ادیز

نگاهم نشد، به اجبار   ی نیسنگ ی فرو رفته بود که متوجه  اشی تنها  ی خلسه یتو یجور 
 صداش زدم که در

 .دیبه خودش پر یجا

 جان!  گانهی -

مبل  یدستهها ی تابیآب رفتهاش رو گرفت. با ب یگونهها ی سیشوک که خارج شد خ از
 ی که تو ی بنفش 

بود لب شکافت  ینازکش جار  یکه در صدا ی بودند رو فشرد. همراه بغض ریاس چنگالهاش
 و گفت: خانم

داستان   دیمشاوره دادن به من دار یچند جلسه بجا نیا یتو ؟ی چ  ی عن یحرفها  نیا  دکتر
 تون یغمبار زندگ

 دکتر؟  ی ثابت کن یخوایرو م ی ... چدیکنیم فیتعر  رو
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و  کنمیگذشته م ادی بیروزها عج  نیاست؛ ا  گانهیکنج لبم ساکن شد. حق با  لبخندم
 دختر  نیانگار که ا

 خاطراتم.  دنیشن یگوشها رو داره برا  نیبهتر

 دادمیم شی انگشتام باز نیکه ب ی دستم گرفتم و در حال یخودکارم و تو یکار یب یرو از
 گفتم: فکر کنم 

بگم که  خوامیهم م دی... شاستیشکل ن هی شهی هم ی بهت ثابت کنم که زندگ  خوامیم
 ه ی  ی بعد هر سخت

 هست! یایآسون

 رو شکوند.  نمونیسکوت ب یگنگ نگاهم کرد و سپس با تک سرفها  ی لحظات 

 !د؟ یسابقتون زندها ی!... شما االن با قلب معشوقهدیببخش  -

 زمزمه کردم: بله!  یرفتها لیتحل یچشم بستم و با صدا دردآلود

من معنا کرد؛  یبرا ی بیکه مرام و معرفت رو طور عج کنمیم ی دارم زندگ ی با قلب کس من
 که هر  یطور 

 رو گرفتم به  اشی. « عشق » بار پدمیرس

کنار پنجره باعث شد چشم باز   یخکهایخوش م ی حه ی اتاق گرفتم که را یاز فضا ی نفس
 خکهایکنم. از م

 .دمیرس گانهی ی درهم جمع شده  یمایگذشتم به س که

لبهاش از   د،یزاغش نگاهم رو د یهم که چشمها  ی و وقت  دیرو عقبتر کش  اشیمشک شال
 دندونهاش  ریز
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 کردند.  فرار

 شد؟! ی ... بعدش چدیخب حاال ادامه بد -

هم   ی و گاه نی ریش ی سخت و هر از گاه ی گذشته فی . « بعد » و بعد! من از تعرهستم
 ن یا  ی فتهیتلخم تنها ش

 !شی اون هم درست وسط آت  م،یگلستون حضرت ابراه هیبود شب ی که گلستون یبعد

از  یرو به خودش جذب کنه پس پر انرژ  گانهیتونسته   میشدم که داستان زندگ مشتاق
 چرخدار ی صندل یرو

که مدتها به انتظار  یاز بعد ق یعم یو با لبخند نهیبلند شدم. دست به س زیم  پشت
 اومدنش نشسته بودم، 

 .ندهیبه آ میکه بر میقاطع گرفت میبرگشتم با آرتام تصم مارستانیاز ب نکهی: بعد از اگفتم

از صورتم  ی مین یرو دی. نور خورشستادمی مقابل پنجره ابه راست برداشتم و  ی قدم چند
 باعث شد که  دیدو

 تنگ کنم. با لذت ادامه دادم.   چشم

. من از اداره خارج شدم و  دی همهمون تاب ی زندگ  یبه رو ی به قول رها، آفتاب خوشبخت -
 به کمک همسرم

کنم. و بعد، از  سیرو تأس کینیکل نیو ا رمیرو بگ ی نیبال ی مدرک روانشناس  تونستم
 سروان رستا رادمهر 

 درجه دادم. رییخانم دکتر رستا رادمهر تغ به
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  یاون روز تو ی. هنوز هم بانگ خندههادمینفس کش  ی رو باز کردم و با سرخوش پنجره
 و  شهیسرم پخش م

از پس  یبهار  میبا نفس نس ی. قاصدک رقاصهاشهی... نه، قلب حسانه که شاد مقلبم
 پنجره به داخل اتاق 

 کردم. رشیدستم اس ی پنجه ونی که م اومد،

زبون چرخوندم و گفتم: و بعد  بعدش هم  کردمینرمش رو نوازش م یکه پرها  ی حال در
 آرتام در کنار

... دیکش  یاد یز  یاز عشق تابلوها ی ول  ی نچ یشد. نه مثل داو یبودنش نقاش قهار  سرگرد
 طبق ی زندگ 

  ی عال مون،یبه زندگ یناز  یولو که با اومدن کوچ  رفتیم شیخوب داشت پ خواستهمون
 که یندهایشد. آ

 قشنگ!  ی لیقشنگ بود... خ خواستمیم من

ساکت و   گانهیشدم.  لیاز نگاهم دور شد به عقب ما نکهیرو رها کردم و بعد از ا قاصدک
 ی مغموم تو

 !کرد؟یفکر م ی لیبه فکر فرو رفته بود. خ ی نیریش سی به د رهیجمع شده بود و خ خودش

  یشدم و بازخوردها ی راه زمیرو مرتب کردم ابتدا به طرف م نهامیسر آست نکهیاز ا پس
 ی رو تو گانهی

مبل دو نفره نشستم و دست   ینوشتم و بعد به طرفش قدم برداشتم. کنارش رو برگه
 مشتم یالغرش رو تو
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 یرو تحمل کرد یشتر یب یهایبه نگاهم گفت: تو از من سخت رهی. سر بلند کرد و خگرفتم
 من تا  ،ی قبول ول

 کار کنم؟! ی چ  دیبا ی پس از سخت ی آسون  اومدن

 کن! یلبخند ابرو باال انداختم و آهسته نجوا کردم: صبور  با

  یصحبت، از جا ی ق یو ترک خوردش شد. پس از دقا کیبار یقاب لبها یخستها لبخند
 و من  میبلند شد

 تریو ت  ی با جلد مشک  ی عاشق » کتاب کیالغرش دادم. «! معرفت  یبه دستها رو

 از طرف من به تو! یهایهد -

که از اتاق خارج شد به طرف پنجره   گانهینگاهم کرد.  ی رو به هم فشرد و با قدردان لبهاش
 داشتم یگام برم

 . دیاتاق به گوشهام رس رونیآرتام از ب یصدا که

موقع از    نیدادم. ا رییرو به طرف در تغ رمیابروهام افتاد و مس نیکور ب یگرها متعجب
 روز آرتام چرا 

 ک؟ ینیکل اومده

سرخش به  ی . مردمکهام و از چهرهستادیگذاشتم آرتام مقابلم ا رونیو که از اتاق ب پام
 کوتاه پسر  یپاها

 بودند سوق دادم.  زونی شونهاش آو یکه از رو یبچها

 شدن؟  ی شکل نیبه وضعش کردم و گفتم: پدر و پسر چرا ا  یخنده اشارها با
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و کنار زد، خودش که داخل شد شروع کرد به غرغر کردن. پشت سرش وارد شدم و در   من
 و بستم. 

نشستم و با جون و دل گوش سپردم به  میمبل راحت یرو دمیخندیم  صدایکه ب همونطور
 دلخورش.  یصدا

ماهه دارم روش   هیکه  یی تابلو یه خدا... گرفته روبچه است؟ بابام و در آورد ب نیآخه ا -
 ه ی کنمیکار م

 !رمهیام یی عکس دا نیا هایدعوام نکن گهیبعد م دهیکش  مونیم

به  ی بچه ارادت خاص نیچرا ا دونمیقهقههام بلند شد. اصل نم یجملهاش صدا انیپا با
 یداره؟! دست ریام

نگاه  دیخند یداشت م طنتیکه خودشم با ش یو به پسر چهار سالها دمیدور دهنم کش  به
 کردم.

که اون تابلو چقدر   دونستمیشد. م ی ازم گرفت و به طرف پنجره راه  یبغ کرده رو آرتام
 براش ارزشمند

که به  ی کردم رو به فندق خان  ی که حاال ناراحت باشه. پس اخم مصلحت  دمیو حق م بوده
 یفرفر  یموها 

هوم؟ نگفتم به  ؟یرو خراب کرد  یی فندق... چرا کار بابا یگفتم: آقا زدی مچنگ  شیقهوها
 تابل...

 وسط حرفم اومد و جملهام رو ناقص کرد. ی ناگهان آرتام

 تو و اون بچه! یفدا ی نقاش  یدعواش نکن... هزار هزار تابلو -
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دل من! مثل  یشروع کرد به آب کردن قندهاش تو یقند ساز  ی حرفش کارخونه نیا با
 یرستانیدختر دب هی

پرورشگاه کوچولومون رو به آغوش گرفتم و  یافتادم که تو  یروز  اد یزده شدم و  ذوق
 مهرش به دلم 

  هیمثل آسمون و سبز شب ی و رنگ نگاهش هم باعث شد دل آرتام نرم بشه. آب  نشست
 نیب ی جنگل. رنگ

 من!  یو جنگل َو رنگ ثابت چشمها آسمون

 رهنیپ یدادم که با دکمهها یحواس پراکندم رو به پسر بچها یبچگونها یصدا با
 و  رفتیور م دشیسف

 . زدی م حرف 

 یتابلو ی تو  کنهیم هیگر کشمیدفتر آرام م یرو بکشم؟... تو ریام ی نقاش دیمن کجا با -
 قهر  کشمیبابا م

 مرد گنده! کنه،یم

کم   نشیریشلحن  شیآرتام بلند شد. دلم پ ی خنده کیشل یآخر جملهاش صدا ی کهیت  با
 از  تابیآورد و با ب

 بلند شدم و تن کوچولوش رو به آغوش گرفتم. جام

 ادی: مرد گنده رو از عمه دمیچفت شدم پرس ی دندونها ونیخودم فشردمش و از م به
 پاره؟  شیآره آت  ،یگرفت 

تا بنا گوش  ششی» ن ی«! آرها کشیگرد و کوچ ی نیرو به ب  امینینوک ب طنتی. با شگفت
 کش اومد و با خنده 
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 رو چنگ زدم.  شیفرفر یو موها دمیمال

. سر میدر آغوش آرتام فرو رفت  میبود یو باز  طنتی که هر دومون در حال ش یاز چند پس
 یآرتام رو

گوشهام   یتو ی  گرفتهاش که واضح بود ساختگ  ینشست و پشت بندش هم صدا شونهام
 : شام خونهدیچیپ

 . میافتاد  ریام

نکرده به پسرمون حسادت  یخدا نکهیا یمنه و برا ی دنبال جلب توجه  دونستمیم چون
 نکنه با پشت دست 

 مهسا تنگ شده بود... یاصلح شدش رو نوازش کردم و جواب دادم: اتفاقا دلم برا صورت 

 و باز هم کلم من ناقص موند.  دیپر رونیآغوشم ب ونیاز م یبچگونها یصدا

 . کشهیمنو م یآرام همش موهااز االن بگم،  امیمن نم -

برعکس اسمش   ریدختر ام نی گفت: ا یی سر بلند کرد و با تند خو دیکه شن ی با حرف آرتام
 نا آرومه؛ ی لیخ

 . کنهیم تی پسر منو اذ همش

 کردم. یخندها تک

 بچه است خب!  -

 فندق خان بلند شد.  ی نازک کودکانه  یکه صدا میگپ و گفت عزم رفتن کرد  ی از مدت پس

 ر؟یام ی خونه میریم -

 !ر یام یی که آرتام جوابشو داد: پسرم، دا کردمیم میشونه ام تنظ یو رو فمیک
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 !ریام ر؛یو گفت: نه خ د یلب ورچ ی سرتق  با

 !ری ام یی دا زم، یگفتم: عز  تیآرتام گره کردم و با قاطع یو دور بازو دستم

 !ری: فقط امدیکش غیتکون داد و ج نیو به طرف سرش

از تشابه   رتزدهیبه آرتام کردم که نگاه هر دومون به هم گره خورد. هر دو ح ی نگاه مین
 غش یج یصدا

 . میمن اسمش رو بلند به زبون آورد یبه صدا نسبت

 حسا...ن!  -

اتاق   یقهقههاش تو یمن باشه. صدا هیشب تیاعصبان نیکه صداش تو ح شدینم باورم
 خورد؛ فندق  چیپ

 !د؟یخندیگرد من و شوهرم م   یبه چشمها داشت

به طرف حسان کوچولومون   طنتیاز من جدا شد و با ش کردیفکر رو م نیکه هم آرتامم
 . در همون دیدو

نه  ایفندق خانو  نی با خنده گفت: بخورمش ا کردیکه پنجههاش رو باز و بسته م حال
 مامانش؟!

کودکانهشون   یباز  ی اطکنترل شده ق یدست اشاره کردم که آرومتر و بعد هم با خندها با
 ه یشدم و گفتم: 

 واسه من نگهدار!  گازم

 یکردم و دستم رو هیتک زیو آرتام هم به دنبالش. به م دیدور تا دور مبلها دو حسان
 نشست. خنده  نهامیس
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عاشق شدن؛   ی  شدم. چه حال خوش رهیخ دیکش ینفس م می زندگ یکه تو ی به شادمان کنان
 شدن! ی عاشق زندگ

 شدن رو بهم داد تشکر کردم. ی که فرصت عاشق زندگ ی و از حسان رو فشردم نهامیس

 یبخند چون صدا شهیلطف اا هم ،یخندیم کنمیروزها احساس م ن یکه ا یی اما خدا و
 یسمفون   نیخندههات بهتر 

 !است یدن

 ان ی#پا
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