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  ی نوروزدیارشینوشتھ دن|نیریرمان انتقام ش
 
 

telegram.me/cafeetakroman 
  عشقتاری نام تک نوازنده گبھ
 
 

  سھم تو از زمان نباشد چگاهی ھدی کھ شای دوست داشتن کسخواھدی مشھامت
 ... با عشق و انتقامختھی آمیی ھایزندگ
 ... زھری بھ تلخی عسل و انتقامینیری بھ شیعشق
  استدهی کھ زجر کشی انتقام برگشتھ است دختریھ برا کیپسر

 کندی بار سرنوشت چھ  منی ادی ددی باو
  کشدی مشی بار سرنوشت مبارزه عشق و انتقام را بھ نمانی ایآر

 نیری را شی و سرانجام انتقامبخشدی جان میی قلب ھاانھی پاک در آشی زمان کھ بھ عشقھمان
 کند 

  استروزیتقام کدام پ عشق و انی در بازدی ددی باو
 ... مبھمی احساسیی ھاشھیر... دوباره دل با محبتوندیپ

 .... عقل و احساسی دو راھنی از بانتخاب
 ... آسمانی ستاره ھای بھ ماندگاری سرانجام آن عشقو
 .. استنیری شی ھا در گرو انتقامنی تمام اای آو
 
 
 

 .گری دی بود و ذھنم جای علری بھ امنگاھم
 :دی کشرونی ذھنم بی طوفانیای بود کھ مرا از در ی علریام و
  گفتم؟ی چیدیاصالفھم.آرشام ؟ حواست کجاست -

 بدون ھر نوی با خودتھ اما امیتصم.یدونیم  افتاده رویحاال ھر اتفاق... تمام معماھا حل شدگفتم
 کنارت ھستم  وقتم،برادرتمی من رفیری بگیمیتصم

 
  بھ سمت تراس نسبتا بزرگ ی حرفچی و بدون ھ برداشتمزی می قھوه ام را از روفنجان

 یایدوباره ذھنم شد ھمان در  شدم ورهی خمی پاری زیآپارتمانم رفتم  و بھ منظره شھر خاکستر
 .دیخراشی کھ لحظھ لحظھ روحم را میِطوفان افکار

 .. حل شد معماھا تمام
 ... شددهیچ  پازل کنار ھمی تکھ ھامثل

 خانوادم نبودند؟  چرا من بودم و؟یی محکوم شدم بھ تنھا چرادمی من امشب باالخره فھمو
 طانی کھ ظاھرشان انسان بود و باطنشان شیی از انسارمی حاال  برگشتھ بودم تاانتقام بگو

 انتقام مرگ خانوادم... وقت انتقامھحاال
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 ازم گرفتند  کھ خانوادم روی تقاص پس بدھند کساندیبا
 ارمی تاآخرش کم نمومن

 ی سن  مزه ھر دردنی ایکھ تو. دادمیسالھ کھ روزگار بد باز٢٩ پسر ھی. آرشاممآره،من
 یپسر.شدم آرشام   ورمیمحبت بگ  نداشتم کھ بھش محبت بورزم وی کھ خانواده ایمن.دمیچش رو

 . انتقام برگشتھی و حاال براستیوجودش ن  تویاحساس چیکھ ھ
  ھوا سردهیخوری داخل،سرما مایآرشام،ب:ی علریام

 . حرفش نکردم  بھیتوجھ
 ؟یآرشام مطمئن: شونم گذاشتیرو  و دستش روستادی کنارم ااومد

 ؟یاز چ-
 االن  نی حاضرم ھمیاگھ بخوا. من پشتتم یری بگیمی تو ھر تصممت؟یاز تصم :ی علریام

 تی راه بھ نابودنیا فقط مواظب باش آخر. تا اخرش باھاتمی ادامھ بدیاما اگھ بخوا.مایبرگرد
 ختم نشھ

بھ خاطر تمام .بھ خاطر عمو شاھرخ بھ خاطر تو.بھ خاطر خانوادم . جا بزنمتونمین نم مریام-
 کشندی کھ مثل من زجر میکسان

 شھ دهی کشنجای بھ اتی باعث شد زندگنکھیشاھرخ جز ا.آرشام،آرشام دست بردار:ی علریام
 ؟یکشیداده کھ ازش دست نم  بھ تویچ

 باعث شد از اون نکھیجز ا.ھان؟جواب منو بده.ه بھت  نشون بدتوی تلخ زندگتی واقعنکھی اجز
 ستاده؟ی کھ روبھ روم اخی کوه نی بھ ای بشلیپسر شاد و سرحال تبد

  شدمیعصب
 ی علریبسھ ام:کوبمی داخل تراس مزی می شدت روبا فنجونو

 .کردی برگشتم  داخل،سرم بھ شدت درد مو
............................................................... 

 *نفس
بھ خدا اگھ .یدی عمتھ انقدر طولش میمگھ عروس.زود باش . شدرمیدختر د...نفس ...نفس-
 .ذارهی برم رادفر سر بھ تنم نمری ھم دنباریا

 در ی برداشتم و بھ سمت در رفتم ،النا ھم جلوفموی بشر،کنیکر شد از دست ا  خدا گوشامیوا
 ود بود و حال غر زدن بستادهیدست بھ کمر ا

 .گھی دختر اومدم دیزنیچقدر غر م... بستھ النایوا:-
جناب .نگران نباش: گفتمرسونھیتا سر حد انفجار م  النا رودونمی کھ میبا لحن  وزنمی میچشمک

 و البتھ ی کارمنداشنی از بھتریکی یناسالمت. کنھخیرو  توب  عمرا توشناسمیرادفر کھ من م
 ؟ی ھستی نگران چگھید... عشقی ھم با چاشنی گفت  کمشھیم

 کھ خم  من  سرم  وی  محکم خورد  تویزیچ ھی در حال حرف زدن بودم کھ ناگھان نطوریھم
 .شدم نی رو  ببندم تعادلم رو  از دست دادم و پخش زممیشده بودم تا بند کتون

 کردیم  و طلبکار نگاھمنھیبھ النا کھ دست  بھ س  سرم گذاشتم ویدستمو رو  بلند کردم وسرمو
 .ی روانیمگھ آزار دار: گفتم
 .کنھیتکرار م  اما  باز ھمون حرفا روادیصد دفعھ گفتم بدم م:النا
 . نفسیریدرد بگ... عشقی چاشنیبا کم:در اورد  وگفت  منوی بعد اداو
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 گمیدختر، انگار  دروغ م  کناهی خودتو س برو:با خنده گفتم  جام بلند شدم و لباسمو تکوندم واز
 ... تودونمیمن کھ م.شھی از دور  تو چشماش پروژکتور روشن منھیبیکھ م رو مشخصھ تو

 یای نگھی دقھی دقکیبھ خدا اگھ تا :  رفت وگفتنیی حرفم را ادامھ دھم و از  پلھ ھا پانذاشت
 .رفتم
 .و رفتم قفل کردم  در خونھ را عیسر
نگاه کن :فتم سوار شدم و گعی سرکردینگاھم  م  غضب پشت فرمون نشستھ بود وری مانند  مالنا

 ُ قراضش نی ماشنی پشت ارهیگیم می اافھیواسھ من چھ ق
باشھ لطف کن از فردا صبح خودت ..  قراضھیگیبھ عروسک من م: گفت ی حرصالنا

 ..ی  قراضھ بشنی ماشنی سوار ایسر کار تا مجبور نش برو
خونھ   ونوی ماشنیباز اون ا. رنگ بودیی وشش آلبالوستی دوھی نشی  ماشگفتی درست مخب

 را داشت اما من اجاره خانھ ام را ھم بھ زور پرداخت کردی می کھ با مادرش زندگیا
 د؟ی آی از دستش برمی تنھا مثل من مگر چھ کاریخب دختر.کردمیم

 ؟یاما من چ.مادرش گذاشتھ بود  النا وی پول  برای مقدار  النا قبل از مرگش خونھ وپدر
 را امرزمی پدر خدا بی  ھایدن  کردم تا بدھکار  شروع بھ کار کرشی کھ از چند سال پمن

 بدھم 
 ھ؟ی اصال بھ خاطر چدونمی کھ نمیی ھایبدھکار

  ھم نداشتیتمام  وکردمی پرداختش مدیو سفتھ با  بھ خاطر چندتا چکفقط و
 . گذاشتمی ھم کھ زود تنھامادرم

با ھمھ .ارمیوام ب بار مشکالتم دری کھ زکنمی  میسع  و سھ سالمھ و ھنوز ھم دارمستی باالن
کار  اما بازم.  ھستم دی النا و امونیمد  مورد رونی گفت اشھیم  ھا درسمو تموم کردم ویسخت

 . سختیلیخ...سختھ...ستی کردن آسون ندایپ
 مجبورم ھر چند نکھیا.گری دی ،پرداخت اجاره خونھ ازطرفطرف کی پدرم از ی ھایبدھکار

 ای کننی مجادی طلب کار ھا مشکل اایچون  . طرفھی محل کارمو عوض کنم   بارمکیماه 
 ستی مثل من نی مناسب دخترطیمح

 ؟یناراحت شد.خودت  تویچرا باز رفت.نفس :دی کشرونی النا مرا از افکارم بیصدا
 منو شھی مرتیاگر د.ستی نیزیچ:گفتم   زدم وی را  قورت بدھم لبخندمی کردم بغض گلویسع
 . کن ادهی جا پنیھم
 میرسیخلوتم ھست زود م.نوز وقت دارم ھ.زمینھ عز:النا

 شھ؟ی چند کارت تموم مساعت
 فکر کنم تا ساعت پنج-

 :اماباالخره  لب باز کرد. مردد بود یزیانگار در گفتن چ. کوتاه بھ من کرد ی نگاھالنا
 نظرم با ک؟بھی بوتھی تو یفروشندگ.ی کندای کار پنی بھتر از ایتونی میلیخ اما نفس تو.خوبھ-

 ی کندای بھتر از کار پیتونی می دار کھیمدرک
 دیام  و اونم بھ لطف تو.پلممی فوق دھیمن کھ فقط .کارنی ھا ھم بسانسھینھ النا،االن ل_

 .  بشھ دایچقدر صبر کنم تا کار پ.زدمی درس خوندنو مدی قنی قبل تر از ایلی خدی وگرنھ با
 ھمونقدر ای. کمکت کنمتونمی نم کھادیاز خودم بدم م. بگم نفسیچ: و گفتدی کشیقی نفس عمالنا

  کمکت کنمیذاری نمتونمیھم کھ م
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تو ھم بھ اندازه .ی بودکنارم می زندگطی شرانیدر بدتر.ی  دوستمنی بھتر؟تویگی می داریچ النا-
  ازت بخوامیزی چنی چنتونمیمن نم.یاری پول در میمادرت دار خرج خودت و

 ...اما:النا
  بحثو تمومش کن النانیا_

 .رونی بمیبا ھم بر .امی زود بکنمی میامروز سع.باشھاه،:النا
البتھ خب از جناب  ... ترهنی رنگھیخونت از بق...ِا:زدم و گفتم  بر چھره امطنتی نقاب  شدوباره
 ...رادفر

 نفس بسھ: گفتی کنترل شده اادی با فرالنا
 ؟یزنیچرا م.غلط کردم .باشھ.باشھ: خنده گفتمبا
  کردمی شدم و خداحافظهادی پم،یدی رسی مرکز تجاربھ
از خونھ ھم .  نسبتا بزرگ بودکی بوتھی  ومدی می خوبیبھ نظر جا. بھ سمت محل کارم رفتمو

  بودیکاریبھتر از ب. نبودیدور بود اما چاره ا
............................................................... 

 *آرشام
 ؟یکنی می شوخی  دارآرشام: بھت زده گفتی با چھره ای علریام
 خوره؟ی می من بھ شوخافھیق: گفتمی بھ نسبت جدی لحنبا
 گھیبپوش د  رونایبابا ھم.ی بخری بریخوایبازم م.ی لباس دارنھمھیتو کھ ا:ی علریام
 خصوصا می  توجھ ھمھ رو بھ خودمون جلب کندی بای مھموننیفردا شب تو ا.ری امنیبب_

 .وفتیپس حرف نزن و راه ب. میاریر ب سر از کارشون دمی بتوندیبا .یدیجمش
 .گھی خفھ بشم دیعنی:ی علریام
 .قایدق-

 . زنگ خورد عمو شاھرخ بودتلفنم
 گفت و ازم ی لب  لعنتری انداخت  زی نگاھشدیروشن م  صفحھ کھ خاموش ویرو  اسمربھیام

 :جواب دادم.دور شد
 سالم_

 دیکار بھ کجا رس.سالم پسر :شاھرخ
  چنگمھ  فردا شب تویدیجمش.رهی مشی طبق نقشھ پزیچھمھ  .دی خررمیدارم م_

 ..چابلوس و زبون بازه و.دهی متی اھمیلی باشھ بھ ظاھر ادما خادتی.خوبھ:شاھرخ
  خداخافظدی عمو،بھم اعتماد کندیقبلنا ھم گفت  رونایا-

 ... سر رفتھ بودحوصلم
 کردمیھ شدم، دعا دعا م زل زدم خستواری کار خستھ کننده است ،انقدر کھ بھ در و دنی اواقعا
  کھ دوتا پسر جوان  وارد مغازه شدندادی بیمشتر

 ی سالمیکی کھ تن مانکن بود رفت اما اون ی بھ سمت کت وشلواریحرف چی بدون ھشونیکی
  منم تا توانستم براندازشان کردم کرد، پشتشون بھ من بود و

  بودندپی خوشت  ھر دوی برادریجا
 من جات ھستم،  چراغ برق گفتند بروریبھ ت ھم دارند جفتشون ی عجب قد

 ...زی کتو سانی لطفا اشھیخانم م:گفت  کھ اول داخل شده  بود  برگشت ویپسر
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 ی سرشم از  تلفن ھمراھش بلند نکرده بود حتی کھ تا اون موقع حتینی حسی دختر آقانایم
بلھ،بھ :واب داد من جی بھ جا   وستادی من ای جلوعینذاشت آن پسر حرفش را ادامھ بدھد سر

 دیخوای میزی چھ سادیمن بگ
  نشستم می زدم و برگشتم سر جایپوزخند

 ... بلند شودشی  باشھ کھ خانم بھ خودش زحمت بدھد و از جای کی داره مشتری پس بستگ
بھ   ودی رو پسندیکیامتحان کردن باالخره  صد نوع کت مختلف رو  وقھی دقستی از گذشت ببعد

 سمت من اومدند
 .میبری منویھم: خشک گفتیلیگذاشت  و خ  میشلوار را جلو  کت و

  پسرهنی اھیخیعجب کوه : خودم گفتمشیپ
 ،بر خالف اخالق نھ چندان دمی لحظھ چھرشو دھی ی لباسو دستش دادم فقط براسھی کیوقت

 . داشتیخوبش چھره مردونھ ا
 کی او ھم نزد،بھ النا زنگ زدم  برمتونمی گفت مینی حسی شش بود کھ آقاکی نزدساعت

 مانمیمنتظرش م  شاپ طبقھ دوم پاساژ ویکاف  تورومیپاساژ  بود بھ او گفتم م
 
 رفتندی کھ با لبخند کنار ھم راه می بھ مردمشھیاز پشت ش  قھوه تلخ سفارش دادم و نشستم وھی

 نگاه کردم
 ...ام  غرق شدم ،باز فکرم پرواز کرد بھ گذشتھالمی خیای در دربازم
 بودم ی تو سنی وقتکھ می من دخترال،امای خی باشم،انقدر شاد،انقدر بنای ای جاونستمتی االن ممنم
  داره  تنھا اجی  و محبت خانوادش احتتی بھ حماگھی تر از ھر وقت دشی بیھر دختر کھ

  شدم اما باز بلند شدمی خوردم ،زخمنیشدم،زم
 رو لبم جا خوش یفحھ لبخند صیرو  اسمدنیبا د  اومدم ورونی از فکر بلمیموبا  زنگی صدابا

 .  تنگ شده بودشیچقدر دلم برا کرد،
 :گفتم  زدم و  اتصال رودکمھ

 ی داداشید،چطوریسالم ام-
 ؟ی ،تو خوبا،خوبمی خواھر دننی معرفت  تریسالم بر ب_
 ...گذرهی اونجا خوش م،ی مرسد،خوبمیشرمندتم ام_
 گردمیموم شد ،برم کار اومدم،اما باالخره تی من برایدونی خوبھ خودتم م-
  رفت،چھ طور بود؟شیخب حاال،کارت خوب پ-
 خوب بود سالم رسوند_
  عود کرد؟تیباز دلقک باز-
  دلقک،اصال خداحافظمیدست شما درد نکنھ کھ ما شد_

  کرد،عجب، چرا مثل بچھ ھا رفتار کرد؟قطع
 . شارژ ندارمدمی شماره اش را گرفتم کھ فھمدوباره

 دی کھ از مغازه خریپسر دو  کھ ھمانکردمیم و بھ اطراف نگاه م پرت کردزی می را رویگوش
 .  نشستندزیکافھ شدند و با فاصلھ چند م. کرده بودند وارد

 اگر نای تموم نشده بود،ادشونیساعت ھنوز خر   بعد دویعنیفکر کردم  نگاه کردم و  ساعتمبھ
 شدند؟ی میدختر بودند چ
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 . گذاشتزی می را روییبایز ی تولد شکالتکی کھی  جلو امد و گارسون
  چرا؟من کھ قھوه سفارش داده بودماما
  من قھوه سفارش داده بودمھی چنی ادیآقا ببخش-
  شمازی سر مارمی بکویبھ من فقط گفتن ک_

تولدت مبارک :آشنا از پشت سرم گفت   مردانھ ویی دوباره بگم اشتباه شده کھ  صدا  خواستم
  منیخواھر کوچولو

با لبخند   وستادندی کھ پشت سرم  ادمی رو ددیبھ عقب برگشتم و النا و ام ند شدم و  بلی ناباوربا
 کنندینگاه م بھ  من

  شدم جیاصال امروز چندمھ؟اه،گ...من... شمال نبود؟تولددی مگھ اماما
  کھ از خنده منفجر شدنددندی بودنم رو فھمجی منگم  درصد گافھی و النا از قدی امکنم فکر
 رفتھ ادمی امروز رو، روز تولد خودم را  کردم،چطوری نگاھشان می با ناباور من ھمچناناما

 بود؟
 کنھی نگاھت منجوری  تا شب ھمی ول کننطوری ھمنوی ادیام: با خنده گفتالنا
 آمد و طبق عادت   جلوگذاشتی مشی بھ نمای لبش کھ چال لپش را بھ خوبیبا خنده رو  ھمدیام
 ینطوریا,نفس ھنگ نکن  ، امشب تولدتھ: و گفتدیگشتش کش ام را با دو انینی اش بیشگیھم

  مارستانی تمتی تولد گرفتن ببری بھ جامیمجبور
  نشستزی رفت پشت مبعد

 ...دیام: بھت گفتم با
 دیجان ام: اش گفتیشگی با لحن مھربان ھمدیام
  بگمی چدونمیمن واقعا نم_
 ھیتو خوشحال باش برا من کاف_دیام

 من شنھادی پنکاری اصال ا؟ی من چجم،پسی ھونجای ،نفس من انمیکن ببصبر : با حرص گفتالنا
 بود

 
 ی چھ جوردونمی،نمی خواھریمرس: گفتم  او را در آغوش گرفتم و بھ سمتش رفتم و  ودمیخند

 محبتاتو  جبران کنم
 

 مینی بشایباشھ ،گوشام دراز شد ،ب :النا
 ،سر من کاله ی ھنوز برنگشتیلفن گفت تو کھ  پشت تنمیبب: نگاه کردم و با حرص گفتمدی امبھ
 میرسی خان بھ ھم مدی ام،باشھیزاریم
 شدی نمزی کھ االن سورپراگفتمی خنگ اخھ اگھ میکوچولو: وگفت دی بلند خنددیام

  خنگ من نھ خنگم نھ کوچولویکوچولو نگو  دفعھ گفتم بھ مند،صدیام:من
  کوچولوامکلی ھنیالبد من با ا:دیام

 دیکنی تا شب با ھم بحث مبسھ،ولتون کنم:النا
 فوت کن: من و گفتی رو گذاشت جلوکیک

 ام ی کھ  زندگی ،مندیرسی بھ ذھنم نمیزی چیچی بود،ھبیکنم،اما عج  بستم تا آرزوچشمامو
  بھ صالحمھ ی چیدونی خودت مایفقط گفتم خدا  کردم ویبود ،ذھنمو خال سراسر آرزو
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 چھار سالھ شدم  وستیب  فوت کردم و
  جلوم گذاشتیی کادوالنا

  ھست؟ی چ،حاالی الیمرس:گفتم
 ھی چنی مگھ؟باز کن ببیدست ندار:النا

 دمشی برام گرفتھ بود، بوسنی شلوار جھیرا باز کردم    چپ نگاھش کردم و کاغذ کادوچپ
 وتشکر کردم

  منی کادونمیا:گفت   گذاشت وزیم رو  روی قشنگی ساک کاغذدمیام
 یکنی چرا شرمندم مدیام-
 ادی اصال خوشت منیزش کن ببحاال با-

  بودبای قشنگ در اوردم،واقعا زیلی رنگ خیاسی ی بارونھی و از داخلش برداشتم ساکو
 ییای بود،قشنگ و روی  چوبیکوچولو  کلبھھی ھم بود بازش کردم ی اگھی دجعبھ

  قشنگھیلی خنیا...نی ادی امیوا-
 دمیبرات خر  ومدی  دگشتمی از سفر کھ برمنویقابل تو رو نداره ، ا:دیام

 ی من چ،پسی نامردیلی خدیام:النا
 . زدیبعد چشمک بامزه ا  تو ھم دفعھ بعد ویانشا برا:دیام
 
 . نشستھ بود تکان  دادم نیماش  داخل دکھی امی برای انداختم و درو باز کردم دستدیکل

 ادیز ی داشتم و چایکردم،متاسفانھ عادت بد  دمیی چازیقبل از ھرچ و  خونھ شدمداخل
 دی امیعنی بود،ی شبم گذشتھ بود شب خوبمھی ساعت نگاه کردم ساعت از دوازده نخوردم،بھیم

  کردندبایامشبو  ز  منیو النا برا
 بغض گلومو گرفت، امسال،امروز، روزتولدم بدون پدر و مادرم و مثل پنج  سال گذشتھ در 

 ...دیکنار النا و ام
 کھ شی واقعا برادرم نبود اما از ھمون بچگدیشا کھ یم،کسی بچگی خوبم،ھمبازد،داداشیام

 بود،بعد دوستم شد و مثل برادر می بود،اول ھمبازی خوبی بود چھ روزامی ھمبازمی بودھیھمسا
 نفھمھ اگرچھ  شغل یزی از مشکالتم چکنمی می کرد و االن ھم در کنارمھ،اگر چھ سعتمیحما
  کننی میمادرش شمال زندگ ردازه،پدر و بپ  روی  بدھچی  ھستی داره و مثل من مجبور نیخوب

 . بزرگھنعمت کی من ی برانیا و.نجاستی خواھرش،اما خودش اشیپ
 . ھم کھ گفتن نداره،خواھرم،ھمدمم،سنگ صبورم،محرم رازمالنا

 کاش منم با یشھ،ای داره سخت تر ممی دلم تنگتونھ،تنھام،زندگنیشنوی صدامو ممامان،بابا
 نیبردیخودتون م

 
  شدنی  جاراری اختی کھ بیی از اشکھ،اشکاسی کھ متوجھ شدم خدمیرتم کش بھ صویدست
  و بھ خودم نگاه کردمستادمی انھی ای شدم جلوبلند

 شتری رنگ،چھره ام بییخرما  بلندی و دھان متناسب،موھاینی و بی سبز و عسلنی ما بیچشما
  پدرم بود اما چشمانم را از مادرم بھ ارث برده بودمھیشب

  خوابم بردی کدمینفمھ  تخت انداختم وی روخودمو
--------------------------------------------------------------------------------- 
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 .....آرشام

 
 می نرسری ددوارمیام-

 ی باشھ ولتی آرشام،حواست بھ رانندگمیرسی خلوتھ زود مابونایخ: گفتحوصلھی بی علریام
 یھمھ چ  دفعھھی شم،چرای من متوجھ کار شاھرخ نمھیتیھ وضع چنی اگم،ی می چنیکوش کن بب

  جلو؟رهی پلھ پلھ مگھ،چرای نم رو
قبول کردنش برام   شدم کھ درکش ویزی خودمم متوجھ چر،راستشی امیگی می چدونمیم_

 سختھ
 یزنی حرف میاز چ_ی علریام
 کنھی فرق مخوادی کھ عمو شاھرخ میزیخب راستش انتقام من با چ_
  فرق داره؟ی چیعنی،یگی می بفھمم چی درست  حرف بزنشھیم:ی علریام
 .مشونیُ بکشدی باگھی با خون پس داد،مدی کھ تقاص خونو بانھی اون نظرش ایعنی...یعنی-

 بسازه،مگھ ما قرارمون نبود ی ارهی زنجی از ما قاتالخوادی مکنم،نکنھی نم؟باوریچ:یرعلیام
 مجازات کنھ رواونا   و قانونمی خالفشونو برمال کنیکارا

 آخھ ِ،دیزنیم  بزن،توشیخودتو ات  اون گفت تونمی ببخوادی نمیزی چنی عمو چنیول:یرعلیام
 یکنیچرا قبول م  چون وی بگھی اون میچرا ھر چ  فکر کن توکمیپسر 

 بھ گردنم داره،اگھ اون نبود منم سال ی کھ حق پدری کھ منو بزرگ کرد،کسھیچون اون کس-
 ... کرد،چوندای پدرمو پی برام برمال کرد،چون قاتالموی زندگقتین حق مرده بودم،چوشیھا پ

 غالم حلقھ بھ ی بشکنھی تلخ کرد،چون داره مجبورت متوی زندگ؟؟چونیچون چ:یرعلیام
 ی قاتل بسازه،د بگو لعنتھی ازت خوادیچون م) ادامھ دادادیبا فر(گوشش،

 
 ریبسھ ام:فرمون گذاشتم  رو و نگھ  داشتم  و سرم رابونیکنار خ  شدت ترمز کردم وبھ

 میکنی ،بعدا درموردش صحبت مجمی خودمم گکنم،منیخواھش م...بسھ
  کردمیتحملش نم  ھمقھی دقھینبود  اه،ازش متنفرم ارشام،اگھ بھ خاطر تو-

  در اصل معاملھ و قاچاق مواد  بود وی خارج شھر کھ بھ ظاھر مھمانالی وھی ،میدی رسالی وبھ
 .. نگاه کردم کھ تنھا ظاھرشان انسان بودییخاندم و بھ آدم ھا  چشم چرمی شدوارد

 نجای کشور دست دارن،ادم اگھ انیتجارت ا  تواشونیایلی کھ خنایباورش سختھ ،ا:ی علریام
 کننی می پشت ھر کدوم از تجارتشون چھ کثافت کارکنھی اصالفکر نمنتشونینب

  ...نیھ ھماگھ قرار بود ب: لبم جا خوش کرد و گفتم ی رویپوزخند
 دی ،خوش اومدونیسالم اقا: حرفم نصفھ ماند ی مردی صدابا

 پشت سرش ،ی سردار،احمدیدی بود کھ قرار بود بشھ واسطھ کتر ما با جمشی مردھمون
آقا  :دیگوی و مکندی است بھ من اشاره می کھ نشانھ چابلوسی بود، احمد  با احترامیدیجمش ھم

 اشاره ی علریبھ ام( ھمشونی ھستند ،ارشام زند و  ا  جناب زندشونیا)یدی جمشرجیا (رجیا
 ...یپاھ سی علریام)کنھیم

 از خودتون م،فعالی داشتھ باشی خوبی ھمکاردوارمیون،امی خوشحالم اقاتونییاز اشنا:یدیجمش
  دی کنیرایپذ
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 از یلی خالی ونی ا  تویدی جمشیری کن خوب اطراف رو در نظر بگی سعریام: کردمزمزمھ

 نگھبانا رو کی نوع قفل درھا و کشنطوری و ھمنای دوربی جاده،خوبینجام مکاراشو  ا
  کنیبررس

  ھمھ جا محافظاشو گذاشتھبای سختھ تقرکمی یباشھ،ول :ی علریام
 جا  نی ای مھمونی ما برای لعنتشدمی گذاشتھ بود داشتم کالفھ می  سھ ساعت از مھمونبایتقر

  طبقھ باال منتطرتون ھستنیدی جمشیاقا:ت شد و گفکی بھمون نزدی مرد ناشناسمینبود
 می اتاق شدنی و وارد آخرمی طبقھ باال رفتبھ

 ونی آقادینیلطفا بنش:یدیجمش
  ھستندمتی اتاق فوق العاده گران قیای تمام اشدی فھمشدی نگاه مکی با

 یدی جناب جمشادی از دستمون بر میخب چھ کار: نداشتم ینی مقدمھ چحوصلھ
 افراد  با مھارت و با دمی شنی مھمھ،از سرداریلی من خی برادیجد محمولھ نیا:یدیجمش

 ھم ی شرکتدمی شنی محمولھ رو از مرز رد کنم،راستنی ای کمک کنخوامی ،می داریتجربھ ا
 ی انھی چھ زم،دریدار

 دیزنی گدار بھ اب نمی شما بدیدونیم  رونای کھ ھمھ ادونمیم: در چشمانش گفتم رهی جسارت خبا
 گم،شرکتی مدی از زبون خودم بشنودی حاال کھ مشتاقی ولدی کردقیوردم تحق در مدونمیم

 نی کھ ادی بدوندی و البتھ بامی آبنوس  کھ االن ھم چنئتا پروژه مھم رو در دست داریمعمار
 کنمی نمی با کارم قاط مسائل رو

  ھی چنکاری ای برالتی منھ،دلیبرا  تنھا نقطھ مبھم تونیا  ودونمیاره م:یدیجمش
  سر اصل مطلبدی براتون شرح بدن،لطفا برموی شخصلی دالنمیبی نمیلزوم-

  کوتاھش کنمی باش ،کار دستت نده خوب بلدم چطور،مراقبی داریزیزبون ت:یدیجمش
 دی و ما رو محک بزندی کنی تا با کلمات بازنجای  ادیاورد  ما رویدی جمشیاقا:ی علریام

 خوامی و مشھی پنج شنبھ از مرز رد مگھیفتھ دھ  خب محمولھ دواری وجھ،بس چیبھ ھ:یدیجمش
 ساپورت کنن تا محمولھ سالم برسھ افرادتون ما رو

 نیدی میدر ازاش چ-
  درصد سود یس:یدیجمش

 کم جوون تر باشم اما دیکنی کھ باھاشون کار می کسانھی از بقی کمدی ،من شادیکنیمزاح م-
افرادمو بھ خطر  درصد جون خودم و ی کھ فقط بھ خاطر سستمی تجربھ و کم عقل نیانقدر ب
 بندازم
 یخوایپس چقدر م:یدیجمش

 شصت درصد سود:ی علریام
 نکھی مثل اد،ی داری جفتتون سر نترسنکعھینھ مثل ا: و گفتدی بلند خندی با صدایدیجمش
 دمی افرادمم انقدر نمنی پسر جون من بھ مورد اعتماد ترنی ببمی من کدیدونینم. اصال

بھ سمت رفتم شروع بھ شماردن   وری اممیپس معاملھ فسخھ،بلند شو بر: گفتم ی خونسردبا
 کردم

 ..کی
 ...دو
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 ...سھ
  چونھ نزن با منگمی خوب چھل و پنج درصد ،داریبس:یدیجمش

 دی بفھمنکھی ای اونم براکنمی رو قبول می مقدار کمنی کھ چنھی بارنیاخر  ونی اولیباشھ ول-
 رجی معاملھ قاچاق توھم ھست انی اخرنیالبتھ ا:مو در دل ادامھ داد(بھتون دروغ نگفتم

 )ی آب خنک بخوردی  گوشھ زندان با،بعدشیدیجمش
....................... ........................................ 

 ... ھفتھ بعدکی
 :نفس

 خرد بشھ شتری کردن غرورم بھی اجازه ندم با گرکردمی می کھ گلومو گرفتھ بودو سعی بغضبا
 رمزشم ی بر نداشتم من حتیزی از اون گاوصندوق چد،منیکنی اشتباه مدی دارینی حسیاقا:فتمگ
اون   از کجا معلوم: کھ اونروز در حد مرگ ازش متنفر شدم گفتینی حسی  اقادونم،دخترینم

 و بعد پوال یدی رمزو دی نگاه کردیواشکی دی شایھم بود  توذاشتمیمدارکو م. تمروز کھ داش
 یزد بیبھ ج رو

 رفتمیم  وداشتمی کھ تموم پولو برمکنم نکاروی اخواستمی اگھ مد،منیکنی می انصافیاخھ چرا ب-
  مقدارشو بردارم؟ھی کھ فقط شد،چطورهی نمدامی پگمید و
 
االن : دفعھ گقتھی کردی فکر میزی نگاه کردم،شک داشت انگار داشت بھ چینی حسی اقابھ

 شھی معلوم مزیھمھ چ
 و کنھی رو چک میزی کھ گاوصندق اونجا بود ،چرهیاقک گوشھ مغازه مبھ سمت ھمون ات  و

  مدار بستھ بودینای دوربری کھ تصورهی متوریبھ سمت مان
  بابا جون صد در صد حافظھ  رو پاک کردهدیزحمت نکش:ینی حسدختر

 نجا،االنی ادیایب: بھ من و دختر و پسرش کھ تمام مدت فقط نظاره گر بود گفتینی حسیاقا
 ھر سھ با شھی داده مشی نماگھی مدار بستھ دنی دور بھی از یری و تصوکنمی معلوم مزوی چھمھ

 دختر افھی چون از قمیدی کجا بوده کھ ما ندنی دوربنی انکھی و امیتعجب بھ صفحھ زل زده بود
 دونستنیو پسرش ھم معلوم بود کھ نم

 ھی چنیا..نیا.بابا..با:ینی حسدختر
 خودتم خبر ی حتنی دور بنیکرده اما ااز وجود ا فظھ اونو پاک حادی شایمکھ نگفت_:ینیحس

 ینداشت
 ی حرف منو قبول ندارھی چھ کارنیٍا باباجون ا:گھیم  وزنھی بھ استرس مختھی لبخند آمدخترش

 نا،یبسھ م:ینیحس
 رهی ختوری بھ صفحھ مانزدی مرونی کھ مطمئنم داشت از حدقھ بیی بعد من با چشمای لحظاتو

 بھ نای پر ترس و اضطراب می نفس ھای حاکم شده بود و فقط،صداینیوت سنگشده بودم،سک
  جا خوش کرد نای گونھ می کھ روی محکمیلی سی و بعد صدادیرسیگوش م

 دزدهی بده ،آدم از پدر خودش  پول منا،ھاااا،جوابی میدختر من تو:ینی حسیاقا
 کھ یی  و با صداستادمیفتم جلوش وا من بودم کھ منفجر شدم ،رنباری نداد و ایجواب چی ھنای ماما

فروختھ   بھ توی ترزمی پست،من چھ ھیدختره :رگھ شده بود داد زدم  دوتیاز بغض و عصبان
مادر   چون پدر وی کرد،فکری کردمیخودتو پشت نقابت قا  وی زدیبودم کھ بھ من تھمت دزد
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 سن با وجود نی تا ا جونم ،من،نھیاری بیخوای سرم میی ھر بالیتونی ندارم میکار َو کس و
 متاسفم،فقط ،براتی منو خراب کنیخوای کردم پول حالل درآرم،حاال تو میتموم مشکالتم سع

 نیھم
خواھش ...دخترم صبر کن:کرد  صدامینی حسی برداشتمو بھ سمت در  رفتم کھ اقافموی کو
 کنمیم
بلھ :نھیچشمامو نب  انداختم تا اشک جمع شده تونیی سرمو پای نداشت ولی او کھ گناھستادنمیا

 ینی حسیآقا
  اولش متھمت کردملی دلیدخترم من شرمندتم،ب:ینی حسیاقا
 از شما د،منی نداره مثل من شک کنزی چچی دختر کھ ھھی بھ دی حق دارینی حسی اقادونمیم-
  سر کارامی نمگھی از فردا دی بھ دل نگرفتم،ولیزیچ
 ی کار کردانجی کھ اھی حق چند وقتنی اریبگ  پولونی اای،پس ب-
 کھ تونستم یزی  ندارم ،تنھا چای دننی ای تویزی قبول کنم،من چتونمی ،نمینی حسیاقا-

 خوامید،نمیشکونی کارتون غرورمو منیحفظشون کنم غرور و نجابتمھ ،اما با ا
 بشکنم،خداحافظتون

  زدم،رونی بکی از در بوتو
دل کنم،سرمو بزارم   درد و کھ باھاشخواستیم  رویکی زدم،دلمی قدم مابونایخ  ھدف تویب

  کنمھیگر شونھ ھاشو رو
  کنمیآغوش گرمش خودمو خال  تا توخواستی مادر مدلم
 . نداشتمچکدوموی گاه محمکو حس کنم،اما ھھی تکھی تا بودن خواستی پدر مدلم
 ھشت شب بود،بھ چرخم،ساعتی مابونایخ  تونطوریساعتھ دارم ھم  دودمی کھ اومدم دخودم بھ

سرم انداختمو   بودم  کھ در زدن، شالمو دوباره رواوردهیفتم،ھنوز لباسامو در نسمت خونھ ر
 باز کردم و درو

 دم،اجارهی زدم و اما از درون از تھ دل آه کشی مصنوعی شخص پشت در لبخنددنی دبا
 ... نبود سر برجھادمیاصال ...خونھ

   خوبن،خانوادهیسالم خانم خسرو-
  دخترم، یمرس-
 ارمیم  اجاره رو االندیصبر کن-
 چند یتونی می برا اجاره خونھ،اگھ بخوای نداری مشکلی بگم،مطمئنیچھ جور..دخترم،امممم-

 ،ی تر بدریروز د
ماه قبلم اجاره افتاد  عقب اصال   اما دودی و داردی بھ من لطف داشتیلی شما خینھ خانم خسرو-

 ...دی چند لحظھ صبر کنشھیروم نم
 کھ از بانک گرفتھ بودم برداشتم اخ پنجاه ھزار تومن کم ی پولفمیک سمت اتاق رفتم و از تو بھ

 کردم تا جور کردم رو  وری ز  و اتاقوفامویبود کل ک
 . دادم  سمت در رفتم و پولوبھ

 کنم،منو فراموش کاری چایُ بستم ھمونجا  پشت در سر خوردمو  و نشستم ،خداکھ درو
 ماھو نی پول ندارم کھ ای ،اونقدرشھی منداشوی فردا پس فردا طلبکارام پ،احتماالیکرد

 ! کنم خداکاریپرداخت کنم،چ
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.................ً.............................................. 
 آرشام

 
 ھر جور شده  اون مدارکو بھ دست دیشم،بای مالی حواسمون باشھ،من فردا وارد ودی باریام-
 نمیکنھ،ببی نمدای تبرئھ کردن خودش پی برایراھ چی ھگھیم،دی کندای اون مدارکو پارم،اگھیب

 اد؟ی از دستش بر می کاری مطمئنمی مدارکو براش بفرستی کھ گفتی سرگردنیحاال ا
  کھ بدون شک بتونھ  حق تجارو می دنبال کسمن

فصل کرده و از   حل و  بزرگ قاچاقوی حاال  چند تا از پرونده ھاھ،تای قابلسینکن پل شک:-
 و ی کھ خبر انحصارکنھی مشیجنجال   وبرهی مشی پییتا جا  رویھ ھر پرونده ا کھییاون کسا

  یخوایم  کھ تویزی ھمون چقایشھ،دقی  می مطبوعاتی از رسانھ ھایلی خژهیو
 بھ فکر استخدام چند نفر باشم،فعال دی شرکت کارا عقب افتاده بارمی سر مھی فعال ھ،منیعال:-

 خداحافظ
------------------------------------- 

 نفس
  ی کرددارمی از خواب بی صبح،اولیبنال ال: زنگ تلفن از جا بلند شدم،النا بودی صدابا صبح

 مامان ناھار نجای ایای میشی االن بلند منیده،ھمی خرس گرفتھ خوابنینم،عیببن پاشو:النا
 دی بایارینھ م االن بھادونمی ھم کھ میی کھ گفتم،ازاونجانی تو راھھ،ھمدمیآبگوشت گذاشتھ،ام

 ارم،خداحافظی اسمتم نمگھی دیایبگم اگھ ن
 نیا  رب بھ دوازدست  بگوھیبلند شدم،اووووووھھھھ ساعت  از جام  گذاشتم کنارمو وتلفونو

 داشتم رونی خوردم و از در زدم بیی چاوانی نصفھ لھی حاضر شدم و عیچرا انقدر غر زد سر
خانم :دمیشن  نحسویکھ دوباره مثل ھر ماه اون صدا از فردا برم دنبال کار کردمی فکر منیبھ ا

 گردم،دوبارهی برنماما ستمیمید،وای بھ ما بدیزی چدی  بادیکنی عجلھ ؟فکر نمنی با ا،کجایونسی
  دخترادی پولو رد کن باالید :زنھیداد م

 ی بکنیخوای می غلط،چھیفھمیندارم،م: زدم ادی فرمتقابال
پشت سر   ودوننی سزاوار م  ویدی جمشگھی دنویا:گھیم  وزنھی میشخندی نحسش نافھی با قمرد

 دمی نفھمیچی ھگھی دھنم گرفتھ شد و دی جلوی برگردم دستمالامی و تا مکنھیمن اشاره م
 

 تا دی باز کردم،چند لحظھ طول کشی بود بھ سختنی  کوه سنگکی کھ انگار بھ اندازه چشمامو
 ...ارمی بادیاتفاقات رو بھ   کنم و  درکتمویموقع
 نی ھمچھی دزدنی آدمو می وقتیعنیبھ اطراف نگاه کردم،  بلند شدم ودند،ازجامی دزد،منویواااا

 ...ی مشکدی با دکور سفکی اتاق شھی ،ارنشی مییجا
 یدی سزاوار و اون جمشنی سر اری ھست زی ھر چدونستمی کجام فقط مدونستمی اصال نممن

  بھ پول من دارنیازیروت چھ ن ھمھ ثنی اای نای افھممیمن اصال نم..پست فطرتھ
 راه ھی از غی گشتم در ھمھ جا رو اتاق رژه رفتمو  ساعت تومیحدود ن... شانسنی لعنت  بھ ااه

 ...فرار
  بودن،چرا حاال؟اوردهی ننجای تا حاال منو اخورد،چرای سوال داشت مثل خوره مغزمو مھی

 ...در باز شد   ودیقفل در چرخ  تودی فکر بودن کھ کلنیھم تو
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................................................................ 
 آرشام

  می توقف کردالی دور تر از وی کم
  االن شروع شد نی از ھمیباز
  ستی کھ اخرش معلوم نییراھ
  رمی تا انتقام مرگ خانوادمو بگکشمی و پا پس نمرمی من تا اخرش ماما
 ی بدون من برو  ولومدمی نرونی بالی از در اون  وگھید ساعت میاگھ تا ن  ساعت ھفتھریام-

 ... بروومدمی نرونی رب بھ ھشت بھی اگھ وجھ چی بھ ھایداخل ن
 ... ولت کنمو برمنجای داداش،اما ازم نخواه ایموفق باش :گھیم  وزارهیشونم م  دست روریام

  شدمادهی پنی نزدم نقابمو بھ صورتم زدم و از ماشیحرف
 نفس

 وفتیراه ب: گفتدمی لحظھ بھ خودم لرزکی ترسناکش افھی و اون قبتشیمد داخل از ھ نفر اوھی
  کنمی حرکتچی ھتونستمی من نماما

 وفتی گفتم راه بستمیمگھ با تو ن: داد زدنباریا
  ،رونی از جام بلند شدم  و از اتاق رفتم بی سختبھ

دھور ، دستمو ول کن دردم  لنیمگھ دزد گرفت: سفت بازومو گرفت کھ دادم بھ ھوا رفتاونقدر
 گرفت
 موقع ی نگام کرد کھ فاتحمو خوندم ،بازومو محکم تر گرفت،لعنت بھ من  کھ دھنمو بنیھمچ

ھل داد   منوبایآوردم و بعد تقر اقا،دختره رو:از پشت در گفت  برد ویمنو بھ سمت اتاق.باز نکنم
ر حد مرگ ازشون متنفر  کھ ددمی رو دییدرو بست  با ترس جلو رفتم و کسا داخل اتاق و

  شی بودمش اونم  چھارسال پدهی دکباری و سزاوارم شناختمی خوب میلی کھ خویدیبودم،جمش
  کرد پولشو بدم و فکر کنم خودش بود دیتھد موقع مراسم چھلم مادرم بود کھ اومد و و

دشم   بھ سر تا پام انداخت کھ از طرز نگاھش چنینگاھ( دختردمتی ندشھی میچند سال:سزاوار
  ھمھ لحاظ،ازی خوشگلتر شدیلیخ:)ادامھ داد شد و
 خبر بمونم ی بی از ھمھ چتونستمی اما تا ابد کھ نمزدی پروا حرف می من،چطور انقدر بیخدا

 از یچ:گفتم  بھ خودم جرئت دادم و جلوتر رفتم ورمیگی جواب سوالمو ازش مدمشیحاال کھ د
 یازی ننی کوچکتریریگی کھ از من میھ بدنی بھ ا   کھ تودونمی م،خوبیخوایجون من م

 نجای ای مدت منو کشوندنھمھی چرا بعد ا،اصالیدی مم چرا زجر،پسیندار
 از جرئتت خوشم اومد،درست مثل مادرت گستاخ و شجاع:گفت   شد و روبروم واستاد وبلند

ز  ای چرا جواب سوالمو نداد،اصالیدونی میاز مادر من چ اصال تو: گرد شده گفتمیی چشمابا
  نامرد؟یخوای میجون من چ

 و ھر ی کھ ازم سوال بپرسنجای ااوردمتید نشد خانم خوشگلھ،ن:گفت  گرفت وقموی لحظھ کی
 ھست کھ بھتره ییزای چھیگوش کن، تو  وزنمی پس من حرف می دلت خواست بھم بگیچ

  زد،بھیلیبھ من س.. اما مادرت منو رد کردومدی من از مادرت خوشم مگمی م،خالصھیندون
بعد ار مرگ مادرت اون تب تندم از ...ھھ..دادم شویلی اون سجوابمنم  ...من، فرامرز سزاوار

 مادرت ھی  از نظر اخالق شبتی نھایرم،بی رفت،اما خواستم بازم انتقام اون حقارت بگنیب
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 و منم گفتم ی شده بودبایبزرگ و ز...دمتی دی اتفاقشیچند وقت پ ...یاما بچھ بود ...یبود
 ...رمیچنگم بگ رو تو  چطوره تو،پس نتونستم مادرتو داشتھ باشمحاال کھ

پست :  زدمادی حرکاتم دست خودم نبود تو صورتش تف انداختم و فرشدمی منفجر مداشتم
 ،نامردیمگھ زن وبچھ ندار...ی سن پدر منو دار،تویکنی جرات م،چطوریفطرت عوض
 ...یچطور تونست

 بلندم نی خورد  از زمیدم و سرم بھ گوشھ صندلپرت ش.  کھ بھ صورتم زدی محکمیلی سبا
 دمیخفھ شو تا زبونتو از حلقومت نکش:  خشم زمزمھ کردتیکنار گوشم با نھا کرد و

 نیگوش کن بب... یشی ام مغھیص  زن دارم،اما توزمیچرا عز) زدیلبخند چندش اور(رون،یب
 دوتا دمیشن...یدیودت د از چشم خیدی دی ھرچای یای من راه ما با زبون  خوش بای گمی میچ

 ...وفتھی بی براشون اتفاقی ،فکر کنم دوست ندارزنی برات عزیلی کھ خیدوست دار
اشکام ..کردی مدمیالنا تھد  ودی شده بودم،داشت با امرون،خشکی زو و از در رفت بی خندپوز

 ؟ینیبیچرا منو نم.. ای شد،خدای اراده جاریب
 :آرشام

 نگاه کردم، تعداد نگھبانا الی ویاز پشت درختا بھ ورود... باغ بزرگش بودالی ونی ایخوب
 بود،نقابمو جابھ نی ھم دوربالیاطراف و... شمالی از اونجا وارد وتونستمیمسلما نم... بودادیز

 الی طرف راست وینای گفتھ بود دوربرید،امیدی صورتمو مدی نبای کسعنوان چیجا کردم،بھ ھ
 باال واری خودمو از دتونستمی راحت میلیم نگاه کردم،خ کار افتاده بھ تراس طبقھ دواز شیکی

 بھ یتونستی راحت میلی ساختھ شده بود کھ خی جورالی ویبکشم و بھ اونجا برسونم،نما
 از کار افتاده بود نشی کھ دوربی باال ،بھ سمت اون گوشھ ای سنگا ازشون بریخاطر بر امدگ
از گوشھ پرده کنار رفتھ داخل ...تراس و تدمی حرکت پرکی باال ،با رفتم واریرفتم و از د

 در قفل نباشھ تا کردمی در گذاشتم خدا خدا مرهیدستگ  داخل نبود دستمو روینگاه کردم کس رو
 ھا رو دی شاه کلمی از کولھ پشتعیاز شانسم در قفل بود سر...وقتمو سر باز کردن قفل نزارم

 دایپ  گفتھ بود وری کھ امینی نگاه دوربھیباز کردم،داخل شدم  با   روفل قعی سریلیدراوردم و خ
 اول  دمی کھ گوشھ کتابخونھ کار خونھ گذاشتھ شده بود رو دیکی کوچنیکردم و بعدم دورب

 از کار واری کنار دنی پامو دوربری گذاشتم زی صندلھی عی نشم سردهیاددی کھ زیطور
 کھ برگشتم خشکم نی ھماما.. قطع کردممشوی و اونم ستم رفنی دوربیکیبھ سمت اون .انداختم

 زد
................................. 

 :نفس
 ی بود ،ھنوزاشکام جارومدهی نیھمون اتاق بودم و کس  گذشتھ بود و من ھنوز توقھی دقده

اما اگھ ... نابود کنھموی مثل سزاوار تمام زندگی  لجننکھیا... من بود ی اخر زندگیعنیبود،
  دردسر بشھ دی ام النا و ی ممکن بود براکردمیمقاومت م

بد بود،درش قفل   لحظھ چشمم بھ در تراس خورد ،خدا خدا کردم قفل نباشھ اما شانسمھی
 ییصدا.. زانوم گذاشتم  کھ وسط اتاق بود نشستم و سرمو روی  بزرگزیبرگشتمو کنار م...بود
ل نبود اصال  در قفنی پوش از در تراس وارد شد،مگھ ااهی سی خواستم بلند شم کھ  مرددمیشن

 مدار ینای دوربدی دی بود کھ منو نمی نشستنم جورھی اومد داخل ،زاوراس از تیچھ جور
 ری  کرد اما من دکاری چدمیبھ سمت کتابخونھ رفت ،نفھم  فکر کنم از کار انداخت و بستھ اتاقو
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 ،چشماش گرد شد،صورتشو پوشونده بود ،اومدم دھنمو دی برگشت ومنو دعی سر عمل کردم و
صدات در : و زمزمھ کرد دھنمو گرفتو جلو  پشتم قرار گرفت وھی از ثانیاز کنم کھ در کسرب
   خالصت کردمادیب

 :ارشام
 دھنش بود از اشکاش ی ،دستم کھ جلودهی بود ترساد،معلومی تا صداش در نترسوندمشی مدیبا
 دیلرزیچونش م  شده بودوسیخ

 برگشت عیداد ،اروم ولش کردم ،سرتکون   خالصت کردم،اروم سرشوادیصدات در ب:گفتم
 یستی کھ ننای ای از ادمای ھستی ک تو:سمتم و گفت 

  بھ عالمت نھ تکون دادمسرمو
بھ خدا  رو تو...کننی مچارمی بمونم بنجای ارون،اگھی بامی بنجای کمکم کن از اکنمیخواھش م:گفت

 کمکم کن
من ...اما نھ...ش سوخت عمق چشماتی معصومی از اشک بود ،دلم براییای دختر دریچشما

 کھ نجای اومدمین..برو کنار دختر،بزار بھ کارم برسم: گفتم،پسی اگھی دزی چی برانجایاومدم ا
 یعنی رفتم  و دنبال گاو صندق گشتم ،زیکنار زدمش و بھ سمت م گوش کنم و  توی ھاھیبھ گر

ل زده بود دخترک کھ تا اون موقع بھ من ز... اتاقھ نی شاھرخ نگفت اموکجاست ،مگھ ع
بھ سمتش . توجھمو جلب کردیزی بھش انداختم کھ چی نشست،نگاھزیدوباره ھمونجا  کنار م

 کمی...کنار  برو:باره تکرارکردم واقعا خنگ بود دو...رفتمو گفتم برو کنار،با تعجب بھم زل زد
 ی در مخفھیُ برش داشت انگار کھ زی طرف مکی چوب بود کنارحدسم درست دیکش خودشو
 کی دستم بھ زی مری کنم کھ زدای باز کردنش پی برای راھھی بلکھ دمیستمو اطرافش کشباشھ د

 باز منو یدخترک با دھان...گاو صندق اونجا بود... خورد فشارش دادم خودش بودیبرجستگ
 ،شاھرخ گفت ھر دفعھ ی وقت نداشتم ،لعنتشتری بقھینگاه بھ ساعتم کردم پنج دق ..کردینگاه م

معاملھ ھا   محمولھ ویی مھم مثل جابھ جایخای تار،معوالکنھیعوض م رمزشو
 ..................نبود اه. داره ی قرار مھمدونستمی امروزو زدم،چون مخیتار...زارهیم رو

با کمک ما جا بھ جا   بود کھ قرار بود محمولھ روی روزخیرمز تار... باز شدخودشھ
 اشاره کرد و بھ محافظش تجای بھ ایدی جمشدمیبرداشتم و بھ سمت تراس رفتم  د مدارکو...کنھ
  دی بھ سمت وبال دوھی گفت اون ھم سریزیچ

 کمکم کن ،منم با خودت کنمیخواھش م: کھ دختره دوباره اومد جلومرفتمی مدی نداشتم باوقت
 ...ببر

 کنار،من وقت ندارم، برو:گفتم
 کنمیخواھش م-
  کننکارتی چخوانیچرا؟مگھ م-
 یدیجمش...سزاوار... کنھغھی منو صخوادیم...یم:گفت  ونییانداخت پا   من ومن کردن سرشوبا

 نجایا... اورد  ھم منو
 ..کننینم  دخترم رحمنی بھ ای  پست فطرت،حتی چشمامو گرفت،اشغاالی جلوخون
 یکنیحاال کمکم م:گفت

 ... و خواھش چشماش دھنمو بستتیمعصوم
 دی ،چشماش و لبش با ھم خندای با من بگفتم
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  نبودیخوبھ کس...بھ اطراف نگاه کردم...تراس و تمیرفت
  بپرم کھنجای من از ای انتظار ندارنمیبب: من گفتبھ رو

 طناب در اورد م  ھی  می از کولھ پشتعی دلم بزارم حاال،سری کجانوی ارونی با صدا دادم بنفسمو
با ...نییبرو پا بزارو و واری دی ھایبر امدگ پاتو رو  وری بگنویا:گفتم بھ نرده محکم بستم و

 در  ی بود کھ صدادهی رسبایتقر... کھ گفتمو کرد ی اما کاردمیتو چشماش د  ترسونکھیا
و ... ستی مدارک ندیفھمی زود میلی بود ،مطمئنا خیدی ،جمشکردمی عجلھ مدیدم،بایشن اقوات

 زونی از تراس اوعی ،سرھی کگھی بشر دنی خدا ای آخ دختره در اومد،وایالبتھ دختره صدا
گرفتمو شروع کردم بھ   دستم درد گرفت اما مھم نبود،دست دختره رونیی پادمیشدم و پر

 دنییدو
.................................................. 

 :نفس
 واریبھ د...دیدوی و مدیکشیم  توجھ دست منوی مرد نقاب زن ھم بنی بود و ادی پام شددرد
 کردم بھ درد پام توجھ نکنم و یباال ،سع و گفت برو قالب گرفت عی سرمیدی باغ رسییانتھا
تا دستشو بلند   و دونیی پادی پرعی اومد باال و سریکردم خودشم بعد مکث کوتاھ  کھ گفتویکار

 ...بپر. فتگ کرد و
االن وقت : گفتدم،دوبارهیخجالت کش  لحظھ سرخ شدم وھی...بپرم بغلش...گھی می چنیا..جانم

 ،افتادم تو دیدستمو کش زود باش و...رهی شده داره ازت خون میخم پات زستی ندنیخجالت کش
  ی ولدی دوباره دونویتلو خورد و بعد تعادلشو حفظ کرد گذاشتم زم  تلوکمیبغلش 

 دی شد و بھ سمتمون اومد،اونم تا منو دادهی پنی نفر از ماشھی باغ ی پشتھ کوچمیدیچیارومتر،پ
  باھاتھی کنی شد؟ایآرشام چ:واومد جل  نقاب زد بھ چھرش وھیاز دور 

  بھم دست دادی ادم اضافھی گفت حس نیھمچ
 آرشامھ دونمی چھ مای بودم اسمش آرشان دهی کھ فھمی اومد حرف بزنھ کھ اون پسردوباره

 میبسھ سپھر ،فعال بر:گفت
 دوباره بھ حالت اولش دی فھمیزی ،اما انگار کھ چدمی سپھرو دی وضوح گرد شدن چشمابھ

 بھ نیبعد ماش  منم لنگ لنگان بھ سمت در عقب رفتم و  سوار شد وعیسر.میفت برگ برگشت و
  دور شدیی کذایالیسرعت از اون و

 
 پسر نقاب  ونی کھ اکنون مددوستمی را منی کھ ھستند اما ادانستمینم...مرد مرموز بودند   دونیا

 ...نجات داده بود  رومی ھستم  کھ زندگیزن
 ... حد مرموزنیچرا ھر دو تا ا...ورت چرا ھر دو نقاب بھ صاما

 اراده از ی کھ بیاخ... بود و اجازه فکر کردن درباره  انھا را نداددهی امانم را برمی پادرد
 رهیھنوز داره از زخمت خون م: دییدھانم خارج شد باعث شد ان پسر بگو

................................ 
 آرشام
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 گر،امای بود دی دلسوزی روکرد،ازی عقل اطاعت منباریا  وددای چرا،اما دل فرمان مدانستینم
 یبگی غرنی بھ ایان ھم دختر... دخترک سوختی نبود،پس چرا دلش براخی مگر قلب او

 نداشتھ دی دادی کھ زیی جاجاھا نیم،ھمی  دور شدیبھ اندازه کاف: گفتم ی علری آرام رو بھ ام
 یمنو کھ لو داد  ،اسمی ند  لونی از اشتریبدر ضمن مواظب باش ...باشھ نگھ دار، کار دارم

 .میدونی دختر نمنی از ایزیما ھنوز چ.اسم خودتو لو نده
 ... شوادهیپ: شد م و در  سمت  دختر را باز کردم و گفتمادهیپ  تکان داد وی سرریام

  شو ادهی فقط محکم گفتم پینرمش چی ھبدون
 شد و از درد ادهی   پمی کنشیکجا اباد رھا نا نی وسط انجای نکند انکھی از ادهی دخترک ترسو
  چھره اش در ھم شدشیپا
  نیگفتم بش  اشاره کردم وی تختھ سنگبھ
من  ...گری دبودی ھمراھم  مدیخب با..دمی کشرونی بزی تمی و پارچھ انی از کولھ ام  باندو بتادو

 ... امروزنی پر از خطر بود  مثل ھممیکارھا کعھ تمام
فکر ...پاچھ شلوارتو بده باال:گفتم  زانو زدم ودانستمیز نامش را ھم نم کھ ھنوی دخترکیجلو

 ...ی شدیکنم بد جور زخم
  بود رهی او تنھا بھ من خو
 

آن   وختمی زخمش ری را رونی با او شلوارش را باال زدم و بتادی بدون تماس  از رفتار اوکالفھ
 .را پانسمان کردم

 دلسوز شده بی  کھ عجی دخترک و مننینسبت بھ ا را شی کنجکاوتواتستی نمگری کھ دریام
 ھیبا   والی تو ویری چھ خبره ،پسر تنھا منجای بھ من بگھ ایکی شھیم:دیبودم را تحمل کند پرس

 یگردیدختر برم
 
 سد چشمانش را بشکند الی اون ویی بود تا دوباره اتفاقات کذای دختر منتظر تلنگرنی اای گوو

 ...رهی خ حب تر از قبل بھ او متعریام  شود ویو اشکش جار
   کھ توی بددی باحی توضھی چرا کمکت کردم ،اما دونمی دختر،اصال خودمم نمنیبب: گفتمیعصب

 ات غھی صخواھدی مدیی بگودیدھانش نچرخ(خواستی میدی و چرا جمشی داشتکاری چالیاون و
 کھ نکنھ بھ اشتباه وجودم افتاده  توی خوره انی بده کھ احی توضھیاره،یبال سرت ب:گفت کند و

  ببرهنی از بوکمکت کردم
 خواستی کھ پدرم بھ اون داره می بدھی در ازاخواستیبھتون گفتم کھ م: ھق زنان گفتھق

 بکنھ نکارویا
 وونی حنی کھ دخترشو دست استی نرتی غیپدرت کھ  اونقدر ب: دست خودم نبودکنترلم

 !بسپره،ھا
 دیاول فکر کن.دیکنی منی توھدی پدر من داروالبھد،ایگی مدی داری چدیفھمیم: گفتتیلنی عصبا

 ی کارنیمادرم زنده بودن ھرگز اجازه چن  اگھ پدر ودیدوما مطمئن باش. لطفادیبعد حرف بزن
 دادنیرو نم

 داشت یزی دختر چھ زبان تند و تنیا...و اما ھر چھ... بد بودی مگر حرفم انقدر بد بود؟؟ار
 ... گرفتھ بود در مقابلشیچھ گارد و
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 گھی منم بفھمم ددی جور بگھی دیگی می چدمی بابا د آخھ من کھ نفھمیا: گفتری امنباری ا
 ی براتون بگم وقتموی زندگی ھمھ چنیاز من انتظار دار: دختر گارد گرفتھ گفتنی اوباز

 نمی چھره ھاتونو ببنیذاری نمیحت ,دونمی ازتون نمیچیھ
  کھ کمکت کنم؟یردکیم چ،التماسمی ھی اعتماد کھ کردالیچطور تو و-

 می حداقل  بگو خونت کجاست تا ببریگیاسمتم کھ نم: بھ نفس گفت رو و... پسر،آرومیھ:ریام
 متیبرسون

 شیپا... خانھ نبود کھگریآنجا د...خانھ کدام!خانھ... بر سرش اوار شدایدن  حرف اونی نفس با او
 الی ان وگشتی دوباره برمگذاشتیرا انجا م

 بر سرش گری بار دای رفتن ندارد و دنی براییجا کر نکرده بود کھ موضوع فنی چرا بھ او
 کرده بود کھ اگر دست دی سزاوار او را تھدنکھی کرده،مگر نھ ای چھ غلطدی فھمیاوار شد وقت

 ...شدیحاال چھ م... اوردی و النا مدی بر سر امییاز پا خطا کند بال
 و النا دی لب تنھا اسم امریام گرفت و ز ھی افکار بد تر گرنی ابا چی ھشدی اشکم خشک نمچشمھ

 نجات خودم  ی ام و چھ خود خواھانھ برای زندگزی عزی داشتھ ھاکردم،تنھایرو تکرار م
 ازم الی کھ در وگشتمی حواس  دنبال تلفن ھمراھم میب... انداختمیداشتم انھا را بھ خطر م

  دمیاه کش  آوردم  وادیبھ ...ندگرفتھ بود
  در خطرهزامی جون عزکنمیبزنن،خواھش م  زنگعی سردی بادی بدتونوی گوششھیم-

 گرفتم،  درنگ شماره النا روی تلفن را بھ سمتم گرفت کھ بسپھر
 بلھ:النا

 ،نفسمیسالم ال-
 ھی کخط نی ،ایی تلفنت خاموشھ،اصال کجا،چرای دختر جون بھ لبمون کردییکجا:النا

 شی کاشان پیری میداری ، مامانتو بر م االننیھم.گمی می چنی ساکت باش ببقھی دقھیالنا،- 
 دمی محی نپرس فقط برو برات بعدا توضلشویرو خدا دل اصال تھران نمون ،تو...التیفام

 خداحافظ
 ایخدا...دهی نمگھ،جوابی دگھ،دوباری بار دھیداد،یگرفتم جواب نم  رودی شماره امعیسر
 ؟ی چارنی سرش بیی بالد،داداشم،اگھیام

 ھ؟ی کدیم شده،ایزیچ: گفتسپھر
 بشھ خودمو شیزی شده،من احمق اصال حواسم نبود ،اگھ چیزی چھیاره،: ھق ھق گفتمبا
 بخشمینم
 یکنی مھی گرینجوری ھمسرتھ کھ ا-

اه اصال چرا ... امازمھینھ،برام مثل داداشمھ،عز: سر بھ چپ و راست تکون داد و گفتنفس
 دم؟ی محیدارم برا شما  توض

  ی درست جواب بدمیپرسی سوال ازت مھی ی وقتیتونیدختر نم یی پررویلی خیدونستیم:ارشام
 ی برای  و من کھ آماده تلنگرکردی ھم ول نمنی بود اختھی بھ ھم ردی اعصابم کم بھ خا طر ام

 نداره ھمھ یلیچھ ،ھان؟اصال بھ تو چھ؟دل بھ تو:گفتم انفجار بودم گستاخ بھ چشمانش زل زدم و
 ...  وی دزد مرموزھی کھ یی بدم اونم بھ توحی توض ویچ
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 شدش زمزمھ دی کلی دندونانیاز ب  ام را گرفت  و در چشمانم زل زد وقھی تی آرشام با عصبان
 اوردمتیھم،از اون جا ن  تورهی وگرنھ کالمون بد جور میگی می دختر جون بفھم چنیبب:کرد

 ی دلت خواست بگیھر چ  پررویدختره   کھ تورونیب
  کنارایب...فت اروم پسرگ  شونش گذاشت وی دست روریام
  ادرس بھ من بده،ھی کمکت کنم پس اول خوامی منیبب:بھ من گفت  روو

  رو دادم دیادرس اپارتمان ام  بھ سرم زد وی فکر
 می و برارفتی خلوت می ھاابانی از خریام

 دهی داشتند کھ چھره شان پوشنیمرد واقعا چرا اصرار بر ا  دونی بود کھ ازی برانگتعجب
 گر کھ بودند ؟؟بماند،م
 تو شھر ی ،حتدیداریاز چھرتون بر نم چرا نقاب رو:گفتم  را نتوانستم تحمل کنم ومیکنجکاو

 دی نکنھ خالفکارنمید،ببیکنی؟چرا چھرتونو از ھمھ پنھان م
  حد تلخ بود نی پسر تا انیچرا ا  ودمیشن  پوزخند ارشام روی صداو

 ھی دودنمی ماشی ھاشھی شمی خودمونو دارلیال دم،امایستینھ خانم ،خالفکار ن: گفتری اماما
  متوجھ شھی کھ کسستیداخل مشخص ن

 دی من نقاب زدیآھان پس برا: گفتمھی کنابا
 
 می بوددی در اپارتمان امی بعد جلوساعت کی

 را یگری دداد،زنگی و زنگ زدم اما جواب نمدمیبھ سمت آپارتمان دو  شدم وادهی درنگ پی ب
 ... روز خانھ است،بھ سمت آسانسور رفتکنوقتی ادیزدم مطمئن بودم ام

 از دیکوبی منھی رحمانھ در سیو قلبم چھ ب... نبودیباز ھم در زدم و باز ھم جواب... سومطبقھ
 م کھ زدی را صدا مدی و امدمیکوبیکنار در زانو زدم بھ در م... دیترس از دست دادن ام

 بشکنم کنار درو  گفت بروییصدا
................................... 

 :ی علریام
 

  شدی عجب دردسردی شد و بھ سمت اپارتمان دوادهی پعیسر
 م،ی برگھی دمشیرسوند: گفتآرشام

 
 خونھ نجای نداره فکر کنم ا چکسویدختره گناه داره ،ھ:سوختی مشی چرا دلم برادونمینم

 پسرست
  شدم و بھ سمت اپارتمان رفتمادهی پنی توجھ بھ او از ماشی بو
 

 د،یکوبی و بھ در مدهی سرنی زمی و ھمان دختر بود کھ رودمی سوم رسقھطب
 
 کنار تا درو بشکنم برو:گفتم  سمتش رفتم وبھ
   از جا بلند شد و کنار رفت تعجب با
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 درنگ بھ داخل رفت ،پشت سرش داخل یدخترم ب  دو سھ بار لگد زدن بھ در قفل شکست،وبا
 رفتم 

 بود؟ پسر غرق در خون کھ نیا! منیخدا
 اتش زده بود  بھ اب وشی دختر خودش را برانی باشد کھ ایدی ھمان امنکند

 دختر نی سر داد اھیباز گر  ناباور کنارش زانو زد و سرش را در اغوشش گرفت ودختر
  نداشت؟یچشمھ اشکش،خشک

........................................... 
 آرشام
 ر کجا رفت؟ پسنی بابا ای نشستھ بودم،اری اممنتظر

  ...دونمی دختره کمک کردم خودمم نمنی بھ ای ،لعنت بھ من اصال واسھ چاه
 دھد؟ی محی توضیلی با تو بھ تو دلشی ھای بازی و  مگر سرنوشت برادانستی واقعا نمو
  شدم و بھ سمت ساختمان رفتمادهی  خستھ از انتظار پو

 ریام: شدمرهیون الود آغوشش خ گذاشتم و با بھت بھ دخترک و مرد خری شانھ امی رودست
 چھ خبره

 دونمی اروم تر زمزمھ کرد؛منم نمریام
......ً..................................... 
 نفس
 ھنوز گرم ؟بدنشینیبی منو مای کردم،خداکاری با داداشم چای لعنت بھ من ،لعنت،خداایخدا

 دمیبخشی نم خودموی بابت شکر گزار خدا بودم ،ولنیبود،زنده بود و از ا
مبل ،سپھر بھ کمکم   کردم بزارمش روی نداشت رو پاک کردم و سعی کھ تمومیی ھااشک
 ...اومد 

  رو اوردم ھی اولی کمک ھالی  وساعیسر
 از دست دادم، اما بعد متوجھ شدم فقط صورتشو داغون کردنو و دوی واقعا فکر کردم  اماولش

 کردم و بستم ،تکون خورد چشماشو باز زیزخماشو بھ کمک اون پسرتم... شده یدستش زخم
فعال استراحت : کرد حرف بزنھ اما نزاشتم و گفتمیکرد اما عمق چشماش پر از درد بود سع

 مارستان؟یب ببرمت یخوایکن،م
 . بھ عالمت نھ تکون داد و دوباره چشماشو بستسرشو

 ھینبودن  تک.د بومی زندگی ھای زندگیکیتار  نور توی کور سوھی درست مثل اسمش مثل دیام
 از مشکالت یلی ،گرچھ خشدی جبران می کمدی بھ نام پدر ،بھ نام برادر با بودن امیگاھ

 شدنش ی  قربانلی بدم کھ دلحی براش توضدی و مطمئنم بادونستی اتفاقاتو نمنی مثل ھممویزندگ
 بود؟ ی وسط چنیا

نقاب بھ صورت  کھ ھمچنان ی سرمو تکون دادم و رو بھ دونفراالتیخ  از فکر وکالفھ
 پر سوال ی کمدی شای با نکاھیگری و کالفھ ،و دی عصبی با چشمایکی نشستھ بودند یمبل رو
... 
 حق ی کنم ولی فضولخوامینم: خواستم حرف بزنم کھ ھمون سپھر گفتدمی کشیقی عمسینف

 ی باشھ بوبی مغزش انقدر معکردمی دوست من کھ فکر نمنی بھ ما،انیبد  رویکنجکاو
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 آقا نیاالن ا کھ اون تلفن زدناتونو و  نجاتتون داد و  بعدشمالی  از شما ،از اون ویشناخت چیھ
 گھی دنی بدیخب حق کنجکاو: اشاره کرددی امھب  وضع ونیپسر با ا

 کھ صد در صد خوش اخالق تر از  شخص ی چھ بود کھ دلم را نرم  کرد نسبت بھ پسرو
  بود ؟الینجات دھندم  از اون و

النا   ودیو حاال ام:در آخر گفتم  گفتم واتی سر بستھ و کوتاه بدون جزئیلیام  خ ی زندگیماجرا
 ... مثل خانوادم ھستنھستن میتنھا افراد مھم زندگ

بھ  ندارم کھ برم و  رویی کھ جادینیبیوفتم،می و سزاوار میدی جمشری زود من دوباره گای رید
 نا صدمھ بزننال  ودی  اجازه بدم دوباره بھ امستمی حاضر نوجھ چیھ

 ایدارم ارشان بود  ھنوز شک(بھ آرشام   روی شما ھم ممنونم بابت کمکمتون و با لبخند تلخاز
ممنونم :گفتم)کنمی فکر می وسط حاال من بھ چنیارشام،فکر کنم پسره آرشان صداش کرد اه ا

 ... مدت کوتاه از دست اونا خالص شمھی حداقل با کمک شما ھر چند نکھیآقا آرشان از ا
 ھیمن :سپھر ھم بھ دنبالش اما سپھر ناگھان برگشت وگفت  بھ سمت در رفت ویحرف چی ھیب
   براتون دارمشنھادیپ
 
  خوردن سرنوشت ھا شدوندی باعث پشنھادی پنی اای آو«

 ...  دوباره دل  بامحبت  وندیوجود امدن  پ  بھباعث
 ...شودینوشتھ م  از نواسرنوشتیا  و

 ابیمق وجودت درع...سی از سر نوسرنوشت
َ از ھم گسستھ را مرمت نمایوندی پو َِ»... 

 تونھی دختر مکی بھ یشنھادی چھ پبھی پسر غرکی؟یشنھادی پشنھاد؟چھی خشک شدم،پمی سر جا
 داشتھ باشھ

 کمکتون خوادی دلم متونی وضع زندگدنیاما با شن..ن،امای بھمون اعتماد نداردونمیم:گفت
اما  از دستش دادم،االن خواھرمو ) زھری زد بھ تلخیخندپسرک لب( خواھر داشتمھیمنم .کنم
 ازش ی ااستفاده چی دارم  کھ ھکی خونھ کوچھیمن ... مندی شما حس کردم،اگھ بخوایجا
 دی ندارم،اگھ بخوای بدتی نچی ھشنھادمی پنی اکنم،پشتی خواھش مدی نکناشت ،اشتباه بردکنمینم
 تا دی وازشون مراقبت کننشونیاری بنیتونیم) کرد اشارهدیبھ ام(شونیا.دی اونجا بمونمدت ھیتا 

  خودتونھلیخوب  بشن،بازم م
 ی دستی پسر ،خونتو داریکنی می داریچھ غلط: زمزمھ کردری با خشم کنار گوش امارشان

 ھم نوی کھ غصھ استی خودمون کم نی بھ ما چھ،دردابھ،اصالی غردختر کی دست یدی میدست
  میبخور

 نم،منی ساکت بشتونمی مثل اون  ظلم بشھ،نمی  قراره بھ دختر پاکنمیبی میوقت: جواب دادریوام
 لمی و دارو دستھ اش دلیدی و تعصبم و نفرتم از جمشرتی،غی ھم ھست  ارشام تومیرانی مرد اھی

  دخترهنی کمک بھ ایبرا
 ی بودم کھ امروز فرشتھ نجاتم از گرداب مشکالتش و سخترهی خینفر  ھنوز با بھت بھ دومن و
 کھ فی اما حنمی نقاب ببنی شده بودندو چقدر دوست داشتم چھره پنھانشان رو در پس اشیھا
  دادی را نمی کارنی نقاب بر صورتشان اجازه چننیا
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 عقل نی ماندن و رفتن، بنی قبول کردن و قبول نکردن،بنی بی کرد در دوراھری دلم گو
 احساس و

 ھم دیسزاوار بود،شا  ویدیافتادن دست جمش دو نفر بھتر از نی مطمئنن اعتماد کردن بھ ااما
: میبگو  پسر اعتماد کنم ونی ھم سرنوشت بود کھ باعث شد  بھ ادی بود وشانطوریاز نظر من 

 ...دونمیراستش نم
  صادقانھ است تمی ندی خودتونھ اما باور کنلیم-
 ... بھتون اعتماد کنمتونمی مکنمیباشھ  چون احساس م: مکث گفتمی کمبا
 روز  است ان ھا را کی اعتماد کنم کھ تازه ی  ھم ماندم کھ چطور توانستم بھ کسانخودم  و

 شناختھ ام
 ھم ھمراھش ھست  قانع کند کھ اودی کرد خود را بھ خاطر وجود امیسع

........................................ 
  ی علریام
 ی سبز درست مثل چشم ھا وی  عسلنی ما بیی خواھرم بود،چشم ھاھی شبتی نھای دختر بنیا

 کھ درون چشمانش موج ی و پاکتیخواھرش کھ چند سال بود دلتنگش بودم با ھمان معصوم
 .کردی دخترک نرم منی و دلم رو نسبت بھ ازدیم
  در را باز کردم   انداختم ودیکل
ق  راه رفتن را نداشت بھ سمت اتایی را کھ ھنوز درد داشت و توانادی کمک نفس رفتم و امبھ و

   میبرد
 نگران نکھی نشد چھ برسد بھ اادهی ھم پنی از ماشی بود حتی از دستم عصبانی کھ حسابارشام

 دخترک باشد
 سر تکان ینفس بھ ارام(اسمتون نفس بود درستھ؟:گفتم ُ اپن آشپز خانھ گذاشتم  وی را رودیکل

  نید او در برابر ا افتاادشی کھ ی علری امدیی بگودیدھانش چرخ...(یخب نفس خانم،منم ام)داد
 بود رای اسمش المدی خواھرم ھستھی شبیلی خدیدونیم،سپھرم) ی علریدختر سپھر بود نھ ام

 ھم براتون د،شمارمیکمکم حساب کن  برادر روھی بھ عنوان دیتونی مدی خواستکمک،اگر 
 .شناسھ،خداحافظتونی رو نمنجای ای کسدی ھم مطمئن باشنجایگذاشتم،از ا

 دی خودتون کردونی عمر مدھیسپھر،منو ممنونم آقا :نفس
 .می کشیقی  از خانھ خارج شدم ،نقاب را از صورتم برداشتم  و نفس عم

......................... 
  نفس
 من از ی براکی اپارتمان پنج طبقھ و طبقھ پنجمش ،اما شھی تو ی خونھ نقلھی خونھ گشتم دور

 بود و دی شدمی از فردا بگردم دنبال کار ،درد پادی بتونم جبران کنم،بادوارمی بود،امادیسرمم ز
 . خوابم بردی کدمی کاناپھ نشستم و نفھمیمجبور بھ نشستنم کرد رو

 یدی خوابنجاینفس،نفس دختر بلند شو،چرا ا-
 نگاه کردم کھ چھرش از یدی و مست خواب گنگ بھ امجیباز کردم اول گ  آروم چشمامو رو

ھول   چشماش باز شد وعی اوردم سرادیود اتفاقاتو بھ  زیلیدرد در ھم رفتھ بود ،اما خ
 ی راه بریتونی منمی؟ببی درد دار؟ھنوزی از جات بلند شدی چی،براید،خوبی امیوا:گفتم
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کھ سالم بود   کھ دست راستشوی زد  و در حالی ام   لبخند پر دردی ھمھ نگراننی بھ ادی امو
 نفس؟...خوبم دختر خوب،خوبم:گفت مبل نشست و  روی گاه خودش کرد و بھ سختھیتک
  بھ او بدھمیحی توضدی کھ بادمی گفتن اسم نفس،فھمیجد   لحن محکمونی با او

 ھی بدم پس صبر کن تا حی رو برات توضزای چیلی خدی بادی امدونمیم :دمی کشیقی عمنفس
 نخوردم و بھ سمت اشپز خونھ رفت و یچی صبح ھروزی کھ خودم از دمی بخورارمی بیزیچ
 چشماش گذاشتھ بود  نگاه کرد م ساعد دستشو رودیم کرد،بھ ام دیچا

 پس چھار شونھ  و نید،ای بھ امرهی زدم و خی بد جور داغون  کرده بودن،لبخند تلخصورتشو
 ... بودزی عزیلی خمی براشی آبییای دری با اون چشماپیخوشت

 مگھ سپھر نگفتھ  تعجب کردمکمی رو برش دادم و داخل بشقاب گذاشتم ،یکی و کختمی ری چا
  در خانھ بودزی پر بود و ھمھ چخچالی پس چرا ستی خونھ ننی تو ایبود کس

 عوض شھ دینگاه کنم پانسمانش با بزار زخم دستتو:گفتم   نشستم و دستش رو گرفتم ودی امکنار
 ندونستن ی سرگردوننیاول منو از ا: دستمو گرفت و گفتدیدوباره اومدم بلند شم کھ ام و

 . بکنی خواستی بعد ھر کارنجات بده
 کرده بودم ی کھ تا حاال سعمی زندگزی رو گفتم ھر چزی کردن ھمھ چفی شروع کردم بھ تعر

 ادی انقدر زمی درد ھامی نمانده بود برای اشک،اصالی قطره اشکختنی پنھان کنم بدون ردیاز ام
 ..دمیخندی تفاوت می بھی گریبود کھ بھتر بود بھ جا

چرا نفس،چرا؟؟من انقدر : دو رگھ گفتی بود و با صدارهیخ بھ من خ سریی با چشمادیام
 کردمی برادرتم،اما نبودم من فکر مکردمی بودم برات،انقدر ازت دور بودم،من فکر مبھیغر
 گھید(،ی دو بارم کمک منو رد کردیکی کنھ کھ جادی کھ برات مشکل استی نی اونقدرتیبدھ

 سپرد،گفت براش رتی غیٍرو بھ من ب ع مرگش تود آخھ مادرت موق)داز حد توانش خارج بو
 تر بودم برات،اره بھی غربمی از صد پشت غرفھممی دارم م،االنی کن،اما االن چیبرادر

َنفس،انقدر بدم؟ َ 
 ی ھمھ بنی را ثابت کرده بود و او انی واقعا خواھر بودم و اشی شکستھ بود،برادی امدمیفھمیم

  بودمیخبر از درد ھا
 مشکالت خودم ری تو رو درگخواستمی نگو،من نمینجوری ادیام:غض گفتم پر بیی صدابا

 تو بھ خاطر من  خوامیمن نم.بخشمی بال رو سرت اوردن خودمو نمنی االنشم کھ اونا انیکنم،ھم
 ینیصدمھ بب

...................................... 
  ارشام

 کھ ی کرده بود کھ خانھ ایمقانھ ا کار احی علری بودم،از نظرم امنی سرسنگری با امشبی داز
 ی روتوانستمی ان دختر کرده بود،اصال نممی تقدی کند را دو دستیقرار بود خودش  انجا زندگ

 شب مھی کھ قرار بود نیدی محمولھ قاچاق جمشری  بود ،درگرینقشھ ھا تمرکز کند،فکرم درگ
 ی معرفری کھ امین سرگرد کھ ھنوز دستم بود و ھنوز بھ ای از مرز رد شود ،مدارکھپنج شنب

 ... آن دخترک گستاخ بودری از ذھنم  ھم درگی  گوشھ ایاز طرف کرده بود شک داشتم ،و
 انجا را تحمل کنم کھ ی فضاتوانستمی بزنم ،اصال نمرونی بلند شدم  تا از شرکت بزی پشت ماز
 ھی جالبی ھا نگاه بنداز طرحھی رو نایآرشام ا: کرد و گفتی داخل اتاق شد ،نگاھی علریام
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 یمنش...می دارازی نگھینفر د  دویکی خوبھ،اما ھنوز بھ کارش می پسره کھ استخدامش کردنی،ا
  دادهتفاھم اس

 ؟ی دادیوسفی اون مدارکو بھ سرگرد یراست: باز گفتریام  تکان داد م ویفقط،سر
 ھنوز نھ: کوتاه پاسخ دادمباز
 برج زھر مار،مگھ خونھ یشد  ی گرفتافھی واسم قیبسھ ھر چ: گفتی عصبی علریام
 خواست بھش کمک کنم بود،دلم تو

 یبس کھ احمق: خونسرد گفتم 
  نھ منرونی بشی اوردالی کھ از اون ویبود  تونی ،ایکال عقل ندار اگھ من احمقم تو:ی علریام
 اونجا یخواستی نم،مگھیمونی دست دختره کجا می کردم خوب شد؟االن کھ خونتو دادّتیَخر-

 یبمون
 ی برانھیمن سھ تا گز ...ایداداشتو دست کم گرفت: گفت زی امطنتی شی با خنده ای علریام

 انتخاب دارم
 رازی ھمون شدهی محی کھ اکثرا ھم ترجمونھی تھران اونجا مادی کھ مامانم میخونھ ا:کی نھیگز

 باشھ،
  ندارهی الھیوس چی ھم،البتھیکی کھ با ھم شری دوم  اون اپارتماننھیگز
  نھ من چطورهی اپارتمان تو کھ نھ تو تنھا باشامینست،می گزنیم کھ بھ نظرم بھتر سونھی گزو
 ... با تو ھم خونھ شممیببند دھنتو بابا،مگھ روان-

  بودنت کھ کامال مشخصھ یروان:ریام
 کنھی چھ ممینی سرگرد تا ببنی بچھ پررو من برم مدارکو بدم دست ا-

 ی گرفتمتویپس باالخره تصم:ریام
  دارمدی اما بازم تردریاره ام:_
 یاز چ-
 لی خالف ممی دارنکھی ا،ازی عرضشو داره  اما گند بزنھ بھ ھمھ چدمی فھمنکھی با انکھیازا-

 گھی فردا لب مرز،منی درست ھممی بکشویدی ما جمشخوادی اون ممیکنیعمو شاھرخ عمل م
خون بھ پا  اونجا میکشونیم  روسای اگھ بفھمھ ما پلکنن،امای بھ شما شک نمینجوریا
  خداحافظدونم،فعالی نماقعا وری امدونمیکنھ،نمیم

 کنار کندی اش چھ می پسر دارد با زندگنی انکھیفکر ا  ماند وی علریام  رفتم ورونی در باز
 وبھ رفتن ارشام ستادی ادادی نشان می رو بھ خوبی شھر خاکستری کھ منظره ی اشھی شوارید
 تر از برادر او را اندازه جان خود دوست داشت و زی برادر بود،نھ عزشی شد،آرشام برارهیخ

 از دستش بر یاو کار  وکشاندی می کھ شاھرخ او را بھ سمت نابوددیدیم  بھ چشمتحاال داش
 ...دیاینم

 لیوسا  ورفتی مروز کی دی رفت کھ اکنون در خانھ اش ساکن بود،بای بھ سمت دخترکفکرش
  اوردی را از انجا مشیو لباس ھا

 
 بعد،نفس روز سھ
  بروووو ،من حواسم بھ خودم ھستدی بابا امیا_
 ی ندارتی امننجایم،ای با من براینفس ب:دیام
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 واسھ یگی میزی چھی شمال،امیام،بی برادر من کجا بزنھ،آخھیباز حرف خودشو م_
 دای پای راحتنی بھ اتوننی برو مراقبش باش ،منم نممارستانھیخودتا،نگران من نباش ، مادرت ب

 شمی شرکتم دارم،انشا اونجا استخدام مھیمئن باش، تازه فردا قرار مصاحبھ با کنن،مط
 ر بھ کاکنمیشروع م و
 نجاست،خداحافظی دلم ھمش ای ولرمیباشھ م:دیام
  زنگ بزنیدیخدا بھ ھمراھت،رس_

 ینجوری اکردمی خودم جور می تلفن ھمراه براکی دیکاناپھ  انداختم،با  را بستم و خودم رودر
  نھ ای بھ النا زنگ بزنم نجای ،دو دل بودم کھ با تلفن منزل ادشینم
 جون یسالم ال: کرد خودم را شاد نشان دھمی زدم و شماره النا را گرفتم،سعای دل را بھ دراما

 یخودم چطور
 دق ی خبری من از بیگینم  ،تودمیند  توی شعوریزھر مار،ادم بھ ب سالم و درد،سالمو و:النا
  یدادی خبر مھی دی نامرد نباکنمیم
  شدی باور کن نمی خواھردیببخش_
 ش،گفتمی ماجرا را براو

حاال بھ حرفم ..ی نکردارن،گوشی بال سرت مھیسزاوار اخر   ویدی جمشنی گفتم ایدید:النا
  خوبھدی االن ام،حاالیدیرس

 ویاز دستم ھنوزم ناراحتھ کھ از اول ھمھ چ.ستی خوب نادیاره رفت شمال حال مادرش ز-
 ش نگفتمبھ

 زدمی حرفم  نمگھی اون بودم اصال باھات دیخب حق داره ،منم جا:النا
  اعصابم داغون ھستی بسھ،بھ اندازه کافیاه ال_
 م،خداحافظیکنی بعدا صحبت مکنھی مامان داره صدام مینفس... خودتھریتقص_

........................... 
 :دیام
 رھا کند،مادرش نفس نگونھیرا ا  اوتوانستی ،نم برود،نگران نفس بود ،نھتوانستی نمینجوریا

 دادیم  را انجامنکاری قبل از رفتنش ادی را گرفت بامشیتصم.   را بھ او سپرده بود
 گریدور انداخت،د  اش را شکاند وی قبلمکارتی سعی سریلی برد و خابانی را گوشھ خنیماش

 دشیوا داغون بود ،تلفن جد آن دعی اش را ھم کھ از صدقھ سری قبلخورد،تلفنیدردش نم بھ
 دل بود را روشن کرد ،ھنوز ھم دو

  رفتی خودش کلنجار مبا
 ... نفسو ول   کنمینجوری اتونمی نمکنھیم  کمکمایلیاما مطمئنم ا! کنم خداکاریچ

 ایلیسالم ا: را گرفتی شماره اعی را گرفت سرمشیتصم
  راددی جناب امی از ما کردیادی هشدیا،چیکنیادم حساب نم  ما رو،اصالیمی قدقیبھ بھ رف:ایلیا

 ...ی کافھ یای بیتونی مھی موضوع مھمنمتی ببدی ،باستی نی االن وقت شوخایلیا:دیام
  اونجامگھی ساعت دھیاره تا :  شدی جدایلیا
را خوب . دیفکرربود،ام  رفت ،تورونی را عوض کرد و از اداره بشی لباس ھاعی سرایلیا
 گری بود دقشی رفشناختی را مشید صدا از حشی بی ،جنس نگرانشناختیم
 یوسفیسرگرد :_
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  کھ را صدا زد نگاه کردی ابھی نامش بھ عقب برگشت و بھ  جوانک غردنی شنبا
 بلھ:_
  درستھ؟یوسفی ایلیسرگرد ا_:
 بلھ خودم ھستم،امرتون:_
 ھی چنیا:گفت  پاکت را گرفت وایلی شماست ای بستھ برانیا:-
 بستھ نیگفت ا  عکس از شما  وھی  پول داد وی اطراف کمنیم نفر ھھی سرگرد،دونمیمن نم:_

 رو بھتون برسونم
 کجاست؟ کو:_
 رفت:_
  بودیمشخصاتش چ:_
  بودنیی داشت،سرش ھمش پانکیع  ،کاله سرش بود وقیدق  صورتشودمیند:_
 باشھ،برو :_
 نکی ع  و کاله بھ سرابان،ی آن سمت خواریکھ پشت د  روی آرشامدیند  بھ اطراف نگاه کرد وو

 در ایلیبود و فکر ا  بھ دست اویدی مدارک قاچاق جمشی پاکت حاودنی از رسیبھ چشم راض
  مرد کھ بود؟نی انکھی ایپ

 دی امدی رسی گذاشت و بھ سمت کافھ حرکت کرد،وقتی صندلیپاکت را رو  شد ونی ماشسوار
 یزصندلی روست؟ی داخلش   چندی بود،پاکت دستش بود،کنجکاو بود ببدهی نرسد،ھنوزیرا ند

  قھوه سفارش داد و پاکت را باز کرد رینشست و ش
 قاچاق مواد کیمگر امکان  داشت،مدارک  ...نھایا...نھایشد،ای گشاد تر مشی لحظھ چشماھر

 عکس کیچشمش بھ ... شدیدرست فردا شب از مرز رد م...بزرگ  اون ھم توسط شرکت 
 را بھ او ی مھمنی بھ  ای کھ بود کھ مدارک مردنی ایعنی...یدی جمشرجی خورد،انشیینام پا و

 داده بود؟
 ... بود دیسر برگرداند ام  امد ورونی شانھ اش نشست،از فکر بی رویدست
 سالم سرگرد جون: نشستشی بھ رورو

 ... داشتیگری دتی عمق چشمانش حکای باشد اما نگرانشھی دارد مثل ھمی سعدی امدیدی مایلیا
 ھیشمات از چ عمق چی نگراننیپسر ا:ایلیا

 یزی چی کنم،نفس خواستھ بھ کسکاری چدونمینم... گفتن و نگفتن بھت نی بایلی دارم ادیترد:دیام
 شمی مونھینگم ،دارم د

 شیبھم معرف  ودمشی دابونیخ  باھات توشی بار چند  وقت پھی کھ ھیھمون دختر...نفس:ایلیا
 یکرد

اره ...ھی عادیزی چنیچن سرگرد کار درست ھی از ،البتھی داریچھ حافظھ ا:دیام
 ھمونھ،درمورد نفسھ

 ده سالھ توام ،االن بھ قی برات انجام ندم من رفی ازم بخوای حاال شده کارد،تایام بگو:ایلیا
  یوسفی جلوت نشستم ،نھ سرگرد ایلی اقتیعنوان رف

 . را داشت،ایلی فکر کرد چقدر خوب بود کھ ادی امو
  کھ نفس گفتھ بود و از او خواستھ بود بھ یزی چ را گفت،ھر آنزیچ ھمھ  لب باز کرد وپس
 خودش را ی پنھان کارنی کھ نفس با ادهی عقنی با ادی خبر ندھد اما امسی و بھ پلدی نگویکس
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 بود کھ ایلی انیو ا...سی پلکی بود و قشی گفت کھ رفییایلی ای را برازی ھمھ چکشاندی مینابود
 بار ھی: گفت عی سردی حرف امافتنی انیپا  وشدی از فرط گرد تر از قبل مشی چشماحظھھر ل

  بگودنی اسم اون دو نفرو کھ نفسو دزدگھید
 ادی نمادمی و سزاوار،اسم سزاوارو گفت اما یدی جمشرجیا:دیام
 در پاسگاه از ان پسرک گرفتھ بود ی قبل جلوی را کھ ساعتی پاکتعی حرفش سرنی با اایلی او
 ییتک صفحات خودنما  تکی بر رویدی جمشجری اورد و اره خودش بود ، اسم ارونیب
 کھ ی نامرجی انی و اگفتی از او سخن مدی کھ امیدی جمشرجی انیامکان نداشت ا  وکردیم

 ی تشابھ اسمنی قاچاق موادش دست او بود  تنھا وجھ شباھتشان ھمم مھم از جریاکنون مدارک
 بوده باشد؟

 ھی اون برگھ ھا  چایلی شد ایچ:دیام
 قاچاق مواد بود و ھی از ی پاکت داد کھ داخلش مدارک مھمھی نجای اامی بنکھیقبل ا نفر ھی:ایلیا

 یدی جمشرجی بھ نام اھی مدارک سر دستشون مردنیطبق ا
 ...نیکی نفر   دونی ایگیم  تویعنی: بودرهی خ  گرد شده بھ اویی بود  کھ با چشمادی امنباری او
  چرا من؟  من فرستاده ویبرا  رونای ای چھ شخصنھیاالن سوال من ا  آره وادیبھ احتمال ز:ایلیا
 نجات دادن اما الیاز اون و  دو نفر نفس روی گفتدی امنمیبب:دیبعد پرس رفت و  فکر فرو بھ و
 ی در موردشون نگفتیچیھ
 بود کھ نقاب بھ نی ادونستی کھ نفس میزیتنھا چ... نھ من نھ نفسمیدونی نمیزیچون چ:دیام

  از گاو صندق برداشتیزی  چالی اومد داخل و کھیچھرشون بود و اون
 ؟یاسماشون چ:ایلیا

 یکی نفر اون ھی حس کردم ی ھوشی و بیاری ھوشنی نگفت فقط خودم ما بیزینفس کھ چ:دیام
 نیسپھر صدا کرد،ھم رو

 ،دونھ؟ی نفس نمیمطمئن:ایلیا
 کھ با یستی نیکس  تودونمی دارم،می خواھشھی فقط دونھی نمیزی چشتریمطمئنم اونم ب  آره:دیام

 سراغ کنمی اما خواھش مرهیدنبال ماجرا رو نگ  ونھی من ساکت بشیحرفا  مدارک ونیداشتن ا
  شھدهی کشماجرا نی بھ انی از اشتری بخوامی ضربھ خورده نمیلینفس نرو،نفس خ

 خودمو یبود بازم سع  باشھ کھ سراغش برم اما اگرم الزمیازی نکنممیگرچھ فکر نم:ایلیا
 کنمیم
......................... 

 :نفس
 آن شرکت بروم ،بھ سراغ چند ی بود،بلند شد تا حاضر شوم و بھ مصاحبھ کارازدهی ساعت

 ام ھم ی نداشتم و رفتن بھ خانھ قبلزی چ چی بودم رفتم ،ھدهی خردی با امروزی کھ دیدست لباس
 !اصال درست نبود البتھ فعال

  خارج شدمی از سر ترس از گلوینیز کردن در ھبھ سمت در رفتم اما با با  شدم وحاضر
در را باز کرده   من  کھ پشت در در استانھ در زدن بود کھی بھ پسر تقاب بھ چھره ارهیخ و

 بودم
 و او کردی نفس در  را زود تر باز می اکر اندککردی فکر مشی و او ھم خشک شده سر جا
 تقابش   را نزده بود چھ؟؟؟؟؟
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  نفس خانسالم: بھ خود آمدعیسر
 نیسالم آقا سپھر،خوب ھست-
 دی بود بردارم،البتھ انگار بد موقع اومدم،داشتنجایممنون ،اومدم چند دست لباسامو کھ قبال ا:-
 رونی بدیرفتیم
  خونھ خودتونھنیینھ،نھ بفرما-
باشد و اصال   اوی برادی رفت کھ   حدس زده بودم بایبھ سمت ھمون اتاق ممنون و داخل شد و-

 رفتھ بودمسمتش ن
 کرم تا سپھر را متوجھ خودش ی سرفھ اشدی مرمی دکردمی ساعت نگاه کردم،اگر صبر مبھ

 ری ممکنھ درمی شرکت مھی ی مصاحبھ کاری من دارم برادیآقا سپھر ببخش:موفق ھم شدم کنم و
 برسم،با اجازتون من برم،خداحافظ

 د،ی لحظھ صبر کنھینفس خانوم،-
 بلھ آقا سپھر-
 نی راحتنجایا-
 ومدی سرم میی االن اصال معلوم نبود چھ بالنیبلھ واقعا ممنون اگھ شما نبود-

 کار نی کھ بخواستی نباشھ براتون خطر ناک نی اگھ فضولیکنم،راستیخواھش م:ریام
  کنھداتونی پیدی جمشن؟ممکنھیکن
 تا بتونم  کار کنمدی نکنم ،بایچکاری ھتونمیممنون از توجھتون بھ من،اما منم نم: لبخند گفتم با

 ..وفتھی اتفاق ننی کھ اکنمی مموی کنن،اما تمام سعدامی پدی شاام،بلھیاز پس خرج خودم  بر ب
  خودتونھلی خب،ھر جور ماریبس:ی علریام
 خداحافظ-

 خداحافظ:ی علریام
 بھ سمت آن شرکت حرکت کردم  آمدم ورونی خانھ باز
 رهی ساختمان خی اشھی شی و بھ نما بودمستادهی ای طبقھ استیب.  در برجی ساعت بعد جلومین

 شدم 
 ... آبنوسیطبقھ پانزدھم ،شرکت معمار: برگھ درون دستم را از نظر گذراندمگری دبار

 زن اعالم کرد بھ فی ظریصدا. و داخل شدم و بھ سمت آسانسور رفتمدمی کشیقی عمنفس
 رهیرنگ کنار در خ یی طالیبھ تابلو  وستادمی ای در بزرگی ام،رو بھ رودهیطبقھ پانزدھم رس

 ی منشزیدر را باز کردم و داخل رفتم ،بھ سمت م- آرشام زندتیریشرکت آبنوس،با مد_شدم
  نشستھ بود سالم کردزی پشت میانسالیرفتم،خانم م

  ھستمیونسیسالم خانوم،من نفس -
 ی اومدی مصاحبھ کاری برازمیسالم عز_
 بلھ_
 منتظر باش  فرمو کن ونیا_

 گفت ی با نگاه کوتاھی دادم منشیع بھ پر کردن کردم،و سپس بھ منش فرم را گرفتم و شرو
 خدا کنھ قبولت یحاال بازم صبر کن،ول... ھفت ھشت سال   وستی بی باالمیسنت کمھ گفتھ بود

 ی چرا براھ؟پسی مدرکت معماری نوشتینجاباشم،راستی اتونمی ھفتھ منیکنن،من فقط تا آخر ا
  ؟یمنش
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 تونمی کنم ،تا اون موقع کھ نمدای شغل مناسب مدرکم پھیرم،فعال تا  دااجی احتنکاریخب بھ ا-
  باشم کاریب

 نیایبلھ درستھ،با من ب: یمنش
  رفتتیری کھ نوشتھ شده بود مدی بھ سمت درو

 ... زندیآقا: در زد
  داخلنیایب:مردونھ   بم ویی صداو

  را باز کرد و من ھم پشت سرش داخل رفتمدر
 شھی شیواری اتاق دی و در انتھابای زی مشکدی اتاق شدم،دکور سفنیا ییبایمبھوت ز  مات وو
 دیکشی ھر چھ تمام تر بھ رخت مییبای را اما بھ زی شھر خاکسترنی ای کھ بزرگیا

 کھ پر یبھ فرم  توجھ بھ من ی نگاه کردم کھ بی خود را جمع جور  کردم و بھ مردعی سراما
 خب خانم نفس اریبس:گفت  سرش را باال آورد وی و پس از گذشت لحظاتکردیکرده بود نگاه م

 ...ِونی
 

 قصد نداشت دست از ای دختر گونی چھره نفس ساکت شد و نفسش حبس شد ،ادنی با داما
 ... ،اما گوش ندادشودی دختر دردسر منی گفت ای علریسرش بر دارد،چقدر بھ ام

 اگر نقاب بر چھره یل عری امای رفتند او یدی جمشیالی اگر آنروز کھ بھ وکردی فکر مو
 .شناختی دخترم باز ھم او را نمنی اکنون اایکاله بر سرشان نذاشتھ بودند آ نداشتند و

 با سر و ی علریمعذب شده بود کھ در باز شد و ام  اورهی فکر بود و نفس از نگاه خنی ادر
 ... اونشی پیآرشام رفت:صدا وارد شد

ھم از  او برگردد و  بود تا نفس ھم بھ سمت اویف کانی و نفس ساکت شد و ھمی منشدنی با داما
 رفتار بی عجنگونھی دو چرا انی کھ اکردی گشاد شود و نفس فکر مشیفرط تعجب چشمھا

 ... آشنا بودشی پسر برانی و چقدر اکنددیم
 
 را خی از جنس ی تا قلبشودی دختر انتخاب منی اایکند،آی باز ھم سرنوشت کار خودش را مایآ و

 شود؟ی سرنوشت موفق می در بازایآگرما دھد و
......................... 

 آرشام
 ستی بی باالمی ما گفتھ بودیونسیاما خانم : خود را جمع جور کرد مو گفتمری زود تر از ام

 چھارسالتونھ   وستی شما بدیھفت سال سن داشتھ باش و
   دارم اجی کار احتنی اما من بھ ادونمیم:نفس

  ،میاص خودمونو دار خطیاما ما ھم شرا-
 : دختررا رد کنم ممکن بود دردسر شود پس ادامھ دادمنی ھر جور شده اخواستمی م

  ندارن؟ی از ھشت صبح تا ھفت شبھ، خانوادتون مشکلنجای ای کارساعت
 لحن ممکن پاسخ نی شده بود با صادقانھ ترنیمادرش غمگ  پدر وادی کھ از ی نفس با چھره او

  دارماجی احتنکاری کھ واقعا بھ اھی من ھم االن جوریوت کردن و زندگمادر من ف پدر و:داد
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 نداشتم اما در دل بر خود ی دختر دل  خوشنی از انکھی راست گفتھ بود  ھر چند  از اوپس
 دختر را اما با حرفم اجازه دادم چھره نی ای  داستان زندگدانستمی منکھیلعنت فرستادم کھ با ا

  ھی فکرا چنیاخ من چم شده ا...بپوشاند دختر را  گرد غم  یبایز
 دی نھ اما زبان نچرخمی بگوخواستم

 ی بھ بلندای و دل بود کھ  فرمان داد تا  آغاز شود راھستی عقل دل گفت بای بھ جانباری ا«
 «..آسمان

 .خوامیم  شھ فورا عذرتون روجادی ای خب،اما اگر مشکلاریبس-
. 

 تنھا بھ خاطر نباری نشست اما ای ھم تبسمی علریتشکر کرد و بر چھره ام  لبخند زد ونفس
 در دلش باز کرده بود و در ی را بھ خوبشی چند روز جانی کھ در ای ارشام بھ دخترکنکھیا

 ھنوز ھم نکھی نبود بلکھ خوشحال بود از ادیدی دخترک خواھر معصومش را منی ایچشما
 بود دهیغمش بود د  ویوش دوران خقی در وجود آرشام بود ،او رفی محبت و دلسوزیاندک

 بود کھ ی کسنیاکنون نفس اول آرشام چگونھ از آن پسر شاد و با محبت فاصلھ گرفتھ بود و
 نسبت بھش  نرمش نشان داده بود او

از نفس خواست دنبالش برود نفس برگشت  اما قبل از خارج شدن در   رفت ورونی بیمنش
  آشنا بود؟شیراانقدر ب  پسر چرانی کرد و ای مکثی علریکنار ام

 
 بود تا  منفجر شومو تمام حرصم را ی کافنیھم  رفت و در را پشت سرش بست ورونی بنفس

گل   تومی خر موندنی عمی کردی غلطھی... راحت شدالتی پسر خایِد ب:  کنمی خالی علریسر ام
 ستمدونی کنم چھ می غلطنی ھمچخواستمی می نجاتش دادم اما کالی کردم از اون وی غلطھی،من 

 کھ ،االنمیذاری دختره منی ااریخونتو در بست در اخت  وکنھی گل مدوستانتحس انسان  تو
 ی چشناختتی اگھ مکردی با شک نگاھت می چھ جوریدی آوار شد سرمون ندینجوریا

  استخدام نکردشونوی عمھ من اانایاالن کھ اح: ی علریام
 کھ یینھای تنھا اتی عصباننی الی البتھ دل بودم وی عصباننگونھی بود  اوفتادهی نی ھنوز اتفاق و

 دخترکوتاه نی ای حلولی دلی بشی چند لحظھ پنکھی بودم از ایگفتم نبود از خودم ھم عصبان
 م تماشھیحاال مانند ھم  کار کند ونجای چرا اجازه دادم او ادانستمینم آمده بودم و خودم ھم

  خونسرد بودی علری  امشھیمثل ھماما   وکردمی می خالی علری خود را بر سر امتیعصبان
............................... 

  نفس
 ی کمدی نداشتم امی کرده بودم،خودم کھ پولدی  خری ،ساعت ھفت شب بود،کمدمی خانھ رسبھ

 بودم بھ داد،خستھی را پس مدی بودم کھ ھر جور بود پول امیپول را بازور  داده بود،اما دختر
 شی ممی شب ھا  ماه ھمدم غم ھانی در آنجا در ا رفتم کھیسمت تراس کوچک

 کابوس چھ بود کھ چند شب بود خواب را از من گرفتھ نیا...دمی از خواب پریفی خفغی جبا
 روزیبرد،دی خوابم نمگریساعت د  مطمئن بودم زودتر از دودمی کشیبود،ساعت سھ بود ،آھ

 بودم دواریبدون صبحانھ بروم،ام بود کھ چون خواب مانده بودم مجبور شدم می روز کارنیاول
  نشود وریامروز د
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 یدی و آرام و قرار ندارند تا جمشدارندی امشب تا صبح بی علری آرشام و امدانستیچھ م  و «
 .«.. زنده نخواھد بودگری شبانھ اش است دی کھ عامل کابوس ھای از کسانیکی شود وریدستگ
 بود می شدم ساعت ھفت و نداری بروزی از د ترری ساعت پنج بود کھ خوابم برد و صبح دحدودا

 کھ ی بدتر کھ تاکسنی از ای و بدشانسبودمی آنجا مدی راه و ھشت باقھیو تا شرکت چھل پنح دق
 رو بدوم و یابانیمجبور شدم  خ من سوارش بودم تصادف کند ،آن ھم ساعت ھشت صبح و

 رب بھ نھ بھ شرکت کیساعت   شود ری دشتری را بشنوم تا مبادا بابانی خگردمتلک افراد ول
 زند گفتھ بود قرارداد شرکت ثنا اول ی آمد آقاادمی فرستادم و در را باز کردم ی صلواتدمیرس

 اش ی اقھی چھل و پنج دقبتی اوضاع حتما متوجھ غنی با ادی کشی باشد،آھزشی میوقت رو
 ... بودیم اخراج شدنش حتایبود ،گو

 گذاشتم و پرونده را برداشتم و بھ سمت اتاق زی م را پشتفمی کعی و سردمی کشیقی عمنفس
 در ی داد آرشام کھ سعی کھ دستم را باال آوردم تا در بزنم صدایآرشام رفتم اما ھنگام

 ی در آرام کردن او داشت آدم فضولی آن پسرکآشنا کھ سعی و صدادمیکنترلش داشت راشن
  آن ھایم بھ صدا شده بود،پس گوش سپردکی بد جور تحرم اینبودم اما کنجکاو

  آرشامی آن صدای  در پو
 لعنت بھت ،لعنت بھ ھمتون،لعنت بھ من احمق -
آرشام آروم باش پسر سکتھ : آن پسر آشنایبعد صدا  شد ودهی کوبزی کھ بر می مشتی صداو
  االنیکنیم

 خواستمی نمنوی ای من لعنتخواستمی نمنوی شو،من ا،خفھی  علریام خفھ شو:آرشام
 ...َ جرجی کھ شده اون اھیکار: بودم  گفتدهیازه  اسمش را فھم کھ تی علریام
 ... در زد و داخل شدستدی ندانست فال گوش بازی جانی از اشتری نفس بو

 ی چدیشنی مشدی خارج می علری را کھ داشت از دھان امیدی جمشرجی و اسم  اماندی مواگر
 .... در راه بودیگریُ شک دای اما گوشدیم

 رونی بشیشانی کھ رگ پمیبھ رو  مرد روتی از چھره سرخ شده از عصبانتاقیحق  شدم وداخل
 کھ ازش واھمھ داشتم اتفاق افتاد یزید،چی تا عمق وجودم لرزکردیزده بود و بھ من نگاه م

 ی در اتفاقات نداشتم  خالی  کھ نقشی را بر سر منتشی منفجر شد و عصبانیآرشام مثل بمب و
 ن،بای االن انتظار دارر،ی تاخقھیپنج دق  چھل و  ویکار روز نی  دومیونسیخانم :کرد

 و با دیکنی مکاری چنی شما دارکنم،امای ازتون استقبال کنم،من دارم بھتون لطف مییخوشرو
...  فرو برده و ساکت مانده بودمقھی؟د جواب بده و من سر در !ھا؟: زد ادی بلند تر فریصدا

 گره میبھ رو  روتوریچشمم بھ مان  گذاشتم وزی میرو و پرونده را تم رفزیتنھا آرام بھ سمت م
 خورد

 را فراموش شی اتفاقات چند لحظھ  پای گرد شده و پر از اشک گویی بعد با چشم ھای لحظاتو
 منبع ھیاخبار نوشتھ شده توسط   ومی روشن رو بھ روتوریکرده  بودم با بھت بھ صفحھ مان

  باند نی از بزرگتریکی بامداد کی ساعت شبید: شدم و مبھوت ماندمرهی خ  معتبر  ویخبر
 ی شدند و سر دستھ آنھا شخصری از مرز لو رفت و ھمھ عوامل آن دستگعبورقاچاق در حال 

 ناشناس  چند ی ،ناگفتھ نماند شخصدی بھ قتل رسی بھ دست اشخاص نامعلومیدیبھ نام جمش
 د گزارش داده بوسی اداره پلھی  مورد نی را در ای مدارکشیروز پ

  نشستم نی زمی سر خورد وروواری م عقب عقب کنار ددینشن چی ھگرید
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 دانستندی است چرا کھ خوب منگونھی از او نداشتند کھ چرا حالش ادنی بھ پرسیازی دو نآن و

 تر زی وھم انگی کابوسنی  بعد از ادی شادانستی میچھ کس  اش بود وشی کابوس زندگیدیجمش
 در راه بود؟

 
  شد؟ی چیونسی خانم دیخوب:گفت  زد و م کنارم زانو باز ھی علری ام
 زمی بھ می رفتم خود را بھ سخترونی ب  بلند شدم ومی تکون دادم و از جای بھ نشانھ نفی سرتنھا

 خراب دی گذاشتم حالم شدمی دست ھایسرم را  رو. انداختم. ی صندلیرساندم و خود را  رو
 .بود

 
 
 چقدر بد باھاش تا کرده ی کپ کرد،واقعا زندگچارهیدختره ب:گفت   در را بست وی علریام

  نبودینطوری اشی زندگکاشی دختره انی افی،ح
 یبگ  کنم،توکاریخب بھ درک،من چ:  کم نشده بود گفتتشی از عصبانی کھ ھنوز ذره اآرشام

 کار عموشاھرخھ ،برامون بپا یدی ،من  کھ مطمئنم کشتھ شدن جمشزمی سرم بر  تویچھ خاک
  اونجا بودهشبیمطمئنم د...موقع کشتتش  ھمونمی خبر کردسی پلدهی کھ فھمنی ھمگذاشتھ بود

 اما شھی آخرش بھ کجا ختم ممی کھ توش قدم گذاشتی راھنی ادونمی بگم،نمی چدونمینم:ی علریام
  ندارمیاصال حس خوب

./....... 
 

 بھ نام ی شخصگری ھفتھ کھ دکی ھفتھ از اون اتفاق گذشتھ بود،کی آرام بود ،یلی خزی چھمھ
را   اوی ام شود،ھنوز مشخص نشده بود چھ کسیشبانھ روز زندگ  نبود تا کابوسیدی جمشرجیا

 منفجر ی مانند بمبشی بود خبر جرم ھادهی رسسیبھ دست پل  کھیکشتھ است اما با اون مدارک
ھ  موضوع بود و گرچنی ھفتھ تمام رسانھ ھا  ھمنی صفحھ حوادث اتری سر تبایقرشده بود و ت

 نکھی ام را زھر کند ای بود تا زندگی وجود نداشت اما ھنوز فرامرز سزاواریدی جمشگرید
 ماجراھا نی بھ خاطر ای مدتدی ،شادی آی و بھ سراغم مکندی ممیدای پی چھ ھنگامدانمی نمیحت

 مدت چھ؟روزنامھ را کنار انداختم کی آمد اما بعد از ی و سراغم نمکردیخودش را پنھان م
 ھم یگانی بخش باتی مسئولنکھی برسم امروز شرکت خلوت بود اما واقعا امی بھ کارھاتا بتوانم

 خدا ردی نگرادی کارم ایجا کی کھ بھ شدی نمیبا من بود سخت بود و آرشام زند ھم روز
 نداشتم ھمان روز اول از ازی کار ننی کنم اگر بھ اکوت در برابرش ستوانمی می تا کدانستیم
 شده بودم بھ یمیکھ با او صم» از کارمندان شرکتیکی« الھامی با صدافی اما حرفتمی منجایا

 نفس جون اون برگھ ھا آمادست:خودم آمدم
  بفرمازمیاره عز-
  جشن لباس بخرمھی ی برادی بارونی بمی امروز با ھم بریای نفس می،راستیمرس-
  حتمازمیباشھ عز-
 یمرس-

.............. 
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 آرشام
 مزخرف متنفر بودم اما مجبور یای مھموننی از اشھینداختم اه ھم ازی می تولد را روکارت

 بودم برم
  ھستی کنی اھ؟اصالی کارت دعوت چنی ،اھی کنباریعمو ا: سمت عموشاھرخ برگشتمبھ

 برسھ  پدر نجای بھ اتی  نفر دوم کھ باعث شد زندگانی آرروسی  دختر سانی آردایش: شاھرخ
  دختره است،نیا

 نھیاپس نفر  دوم :آرشام
  وسط،ھستنی ایی اماھیاما،:سر تکان داد و گفت  اتش زد ویگاری سشاھرخ
  قبول کنمتونمی اما نمدی بگدیخوای می چدونمیم:آرشام

 معاملمون یکار خودتو بکن  ویاری در بی سرتق بازشی پسر اگھ قرار باشھ مثل دفعھ پنیبب-
  اون وقت مجبورم خودم دست بھ کار شمشھینم
 راحت مثل یلی ختونم،منی بکنم آدم کشتن نھ،من نمی قبال ھم گفتم،ھر کارعمو شاھرخ ،من-

 بذارم قانون مجازاتشون کنھ،ذره ذره زجرشون   عالم کنم وی رسوا  اونا روتونمی مشیدفعھ پ
  ھستیزی بھ خونریازی چھ نکنم،پسینابودشون م  ودونمیم
 ی وقتشونی بکشیخواینم اونا باعث مرگ خانواده تو ھستن چرا یفھمیچرا نم پسر تو-

 خانوادتو نابودکردن،خون در برابر خون
 خوامی نمن،امایزنی کھ حرفشو مییعمو بھ من نگاه کن وجود من سرتاسر نفرتھ از ھمون آدما-

 مثل من وجود داشتھ باشن کھ بھ دنبال انتقامن ،اگھ من باعث مرگ ییبعد از من کسا
 رو کھ ی زجرخوامیخوام،نمی نمنویمن ا تقامھ و مثل من کھ تشنھ انیکی شنیخانوادشون بشم،م

   ھم تحمل کننا اون ھدمیمن کش
 . دست بھ کار بشمدی خودم بانکھی مثل است،پسی ننیاما نظر من ا-
 دی از من سو استفاده کنزارمی اما مثل دفعھ قبل  نمکنمی عمو من کار خودمو مدیری تند مدیدار-

 . خبر کردمسی من پلدیدی فھمی اونم وقتدیو خودتون اونم بکش
 

.............................. 
 کھ محل مورد عالقھ ی اشھی شواری تموم شده بود و من در شرکت پشت ان دی ادارساعت

 تمامش را مھی رنگ منتظر الھام بودم تا کار نی ھمون کاناپھ مشکیمن در شرکت بود رو
 کردمی قبول نمکاشیا. برومدیبھ خر داده بودم با او  کھ بھ اویتمام کند و طبق قول

  گذشتھی منزل از ساعت اداردی  بردیخوای شما نمیونسیخانوم _
  زند از جا بلند شدمی آقای صدادنی شنبا
  ھستیچرا قربان،منتظر خانوم پناھ:-

  ھنوز در شرکت ھستندیمگھ خانم پناھ:ارشام
 بلھ قربان-
  باشھزمی میروMSG بھ شرکت مربوطی خب فردا اول وقت فاکتور ھا و نقشھ ھااریبس-
 چشم قربان-

  کلمھ متنفرمنی قربان،از لفظ ادی نگگھی ددی لطف کنشھی میونسیخانوم : کالفھ گفتارشام
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 ..آرشام
 دی لطف کنشھی میونسیخانوم : کالفھ بودم پس گفتمبردی ھمش کلمھ قربان رو بھ کار منکھی ااز
 . کلمھ متنفرم نی قربان،از لفظ ادی نگگھید

چشم : گفتداشتی را برمفشی کھ کی در حالیزی امطنتیشت سرم نگاه کرد و با خنده ش پبھ
 قربان

  الھام میبر: بعد گفتو
اوخ ...فعال خداخافظتون قربا: بخندم گفاای باشم ی عصبدانستمی دوباره رو بھ من کھ نمو

  رفترونی زند و از شرکت بی آقادیببخش
  ھم بھ صفاتش اضافھ شدطنتینگ بودنش شبلد بود عالوه برلجباز و خ  ھمطنتی شپس

 . لبم جا خوش کردی روی خنده اشی چند لحظھ پی اورادی بھ با
 ... و رفتنش را نظاره گر شدمستادمی ای اشھی شواری دکنار

.......... 
 نفس

 . دادفی کردنش کتیبکنم اما واقعا اذ  چطور جرئت کردم اونکارودونمینم
 یخندی میجورنی کھ ایکنی فکر میبھ چ :الھام

 ھی شھی وضع خانوادت بد مادی سرکار بھ نظر نمیایچرا م  الھام توی راستیچیبھ ھ! ھان ؟:-
  پاتھری کھ زنمیماش
وضع خانوادمون ھم خوبھ   بھ کار کردن ندارم تک دخترم ویازیاره درستھ من ن:الھام

 اما کار کردنو دوست دارم. پامری بندازه زنی ماشھی کھ بابام یاونقدر
  نطوریکھ ا:-

 زدم دستم  را بھ سمت ی اھنگ لبخنددنی نزدم اما با شنی حرفگری را روشن کرد  دضبط
 : کردمشتری را بشی بردم و صدانیضبط  ماش

  
  منھ با دلت اما دوری ازم 
  
  روشنھ دلم اما دورم ازت 
  
  تو چشمای عکس من چشمای توو و چشمامھ عکس تو چشمای توو 
  
  ازت دورم کھ اییھ لحظھ این توی 
  
  خط بھ خط ھامونو خاطره ھمھ 
  
  کنم می نگاه ذھنم توو دوباره 
  
  کنم می صدا ھی اسمتو دارم 
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  ؟کشم می دست تو ِ عشق از گفتھ کی 
  
  کشم می نفس تو خیال با دارم 
  
  آرامشی چھ ،عجیبی حس چھ 
  
  کشی می نفس خیالم با ھم تو 
  
  دلخوری من مثل ھم تو دونم می 
  
  خوری می رو بغضت من مثل ھم تو 
  
  دلھ درد و حرف از پر نگاھت 
  
 فاصلھ این میشھ تموم خب ولی 
 
 
 ...دادی بھم  آرامش مبی آھنگ عجنی آسمان نگاه کردم  ابھ
 میدی  رسدی ساعت بعد بھ مرکز خرمی ن

 :  و تازه الھام گفتمی تمام پاساز را گشتبایتقر
 کردم کدوم خوب بود؟  کھ پروید تا لباس نفس از اون چنگمیم
  الھامیپرسی میی چھ سواالیوا:-
 گھیبگو د-
  مختلطھی مھموننمیخب اول بگو بب-
 پز  دک ونی با انای اره،خصوصایگی تولدش رو مختلط نمیآره ،اصال االن ک_
 یمجلس  بود وکیر،شی رو بگھیپس بھ نظر من اون کت و شلوار طوس-
 ھاوھوم منم نظرم ھمون-

 بلھ مامان؟: الھام زنگ خوردتلفن
 ؟؟یچ-
  تنھا برمتونمی من کھ نمشھینھ مامان اصال نم:-
  رمیاخھ مامان کدوم  دوستمو ببرم اصال نم-
  واسھ خودت مامانایگی میزی چھی:-

 کنم،خداحافظیباشھ مامان حلش م: بھ من انداخت و گفت ی نگاھاما
  نفسگمیم: بھ من گفترو

 جانم-
  جشنیایا من ب بشھی مگمیم-
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  کھ نھ دعوت شدم نھ ی بھ مھمونامی الھام،بیگی میچ: بھ او نگاه کردمرتی پر حی چشمانبا
 شناسمیم  رویکس

  کھ تنھا برمتونممی مادر بزرگم بد شده پدر و مادرم رفتن شھرستان نما،حالیجون الھام ب-
 اصرار نکن الھام-
 میگردی برمکم،زودیرو خدا نفس،خواھش م تو:-
 میگردی زود برمی بابا،باشھ ولیا:-
 یزم،مرسیباشھ عز-
  کھ دعوت نشدمامی بی ،دور از ادبھ بھ جشنگمی ھنوزم میول-
 انی ھم بدون دعوت ماده،نصفشونی زتیرو خدا نفس بعدشم اونجا انقدر جمع ول کن تو-

ھ  ھمان کت و شلوار  بھ سمت خاندی نبود بعد از خری چھ قبول کردم اما ھنوز دلم راضاگر
  خانھ سپھر رفتمی بھتر بگوایمن 
  اپارتمان  پارک کردکنار

  یی الھام امشب خونھ تنھا-
  کھستی نی کسگھیاره د-
  من امشبشی پیای بیخوای مکنمی می منم تنھا زندگگمیم-
 ترسمی میی ھم خوبھ من از تنھایلی نفس اره خیگی راست میوا-

 نباشد یبھ جانش افتاد نکند سپھر راض ی و نفس فکر کرد چقدر زود تعارفش گرفت اما شک
 گفتیم بھ او  وزدی زنگ مدید،بایای بھ ان خانھ بیگریکھ کس د

  را پارک کرد و بھ سمت خانھ رفتندنی ماشالھام
 کھ نفس در ان را قفل کرده دی رسی الھام داخل شد تمام خانھ را گشت تا بھ اتاقنکھی محض ابھ

 شدی  وارد ممشی بھ حردیت و نبا متعلق بھ سپھر اسکردیبود چون فکر م
  اتاق قفلھنیچرا در ا:الھام

 ستی داخلش نیزیچون چ:-
 ستی داخلش نیزی چی چیعنی-
 پرت اضافھ داخلشھ   خرت وکمی  وھی خالیعنی:-
 پرت بود  خرت وکی لوکس و شلی ان وسای خودم فکر کردم کجاشی پو
 
 

 یقفلش  کرد حاال چرا: ادامھ دادالھام
 ینطوریھم-
 یمرموز  وبیفس واقعا عجن-
 چرا:-
 اما ی  داراجی بھ پول احتیگیم  ویکنی می زندگ،تنھایقفل کرد  اتاق رونی کھ در ایاخھ الک-

 ی ھمراھم ندار،تلفنیکنی می زندگی خونھ انی ھمچھی تو
 ست،واسھی نیزی مرموز انگار خالفکارم،بابا خب داخل اون اتاق کھ چگھی  منیاوه،ھمچ:-
 خونھ ھم مال نی ندارم،ایکی نزدلیمادرم فوت کردند و فام  چون پدر وکنمی می تنھا زندگنیا

  کنمی زندگنجای ای اجازه داده مدتونمی بھش مدیلی نفر کھ خکی ،ستیمن ن
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 مرموز بودنش گھی دنای و بعد بخرم ارمیصبر کردم تا سر ماه حقوق بگ  کھ گم شده ولممیموبا
 کجاست

 مادرت فوت کردن،خدا رحمتشون کنھ  پدر ودونستمیاھان شرمنده،نم-
 ی دست لباس بدم بپوشھی بھت ای بستینھ مھم ن-
 بھ جانم افتاده ی امدم و شماره سپھر را گرفتم،شکرونی دادم و از اتاق بیلباس  بھ اوعی سرو

مردانھ   کھ صدام گرم وشدمی مدی نباشد داشتم از جواب دادنش نا امیبود کھ نکند سپھر راض
 دیچیاش در گوشش پ

.......... 
 یرعلیام
 حموم ،مگھیی ساعتھ اون جاھی گھی درونی بایارشام پسر ب: سمت در حمام رفتم و در زدم بھ

 تھیعرو س
ببند اون دھن المصبو : امد و گفترونی بکردی ک سرش را با حولھ خشک می در حالارشام

 یگی،چرا چرت م
 کشھیآخھ دخترا ھم  انقدر حمامشون طول نم-
 یدونیاز کجا م واون وقت ت-

 گھی ددونمیگفت؛م  ابرو باال انداخت وطنتی با شی علریام
 ی من دارکاریچ اصال تو-
 خب حوصلم سر رفت-
 می سرگرمش ھم بکندی باچیآقا رو باش اومده خونھ ما وبال گردن ما شده ھ-
 فتھیوظ-
 نھ بابا...ِا-

 م متعجب شدم شماره خانھ ادنی بدھم کھ تلفنم زنگ خورد با دی  جوابخواستم
 ھیک: متعجم گفتافھی قدنی با دارشام

 نفسھ-
 یخاک تو سرت شمارتم بھش داد-

 بلھ: اجواب دادم و از ارشام دور شد
  مزاحم شددید،ببھشیسالم اقا سپھر خوب ھست:دیچی نفس پی صداو
  شدهیزیکنم،چینھ خواھش م-
 ام خب راستش چطور بگم_
  نفس خانومشدهیچ-
 شما ناراحت دی افتاد شاادمی بعدش ی ولنجای اادی رو امشب گفتم ب من دوستم،فقطیچیخب ھ-

 خواستم بھتون بگم  بود کھ زنگ زدم ونی ادیبش
 از من اجازه ستی نازی نی کوچکزی چنیبھ خاطر چن: دختر لبخند زدم و گفتم نی ای بھ سادگ

 دیریبگ
 دی شماست پس راحت باشاری خونھ در اختاون

  بد ھنگام مزاحم شدمنکھی از ادیبازم ببخش ریواقعا ممنون شبتون بخ-
  خدانگھدارھی چھ حرفنی اکنمیخواھش م:-
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 لبخند زدم   اوتی ومعصومی ھمھ سادگنی قطع کردم و بھ او
  دخترهگفتی میر،چی امیخندی میبھ چ:ارشام
  ساده استیلی دختر خنیا: کھ در ذھنم بود را بھ زبان اوردی فکر

  بازیگیچرا چرت م-
 ینیبیخودت نم ارشام مگھ ھیچرت چ_
  رو؟یچ-
 ھی کنھ،قبال ھر وقت جادی داخل شرکت مشکل ایدی دختر رو،تا حاال دنی ای و سادگیخانوم-

 یخواستیم  دختره روھی ادتھی شی چند ماه پکردی مجادی مشکل امیکردی جوان استخدام میمنش
 ھ،سرشینجوریجا ا دختر کنی ،دختره لوس ننر،ای داده بود بھت کھ عاشقشری گیاخراج کن

 کار خودشھ  تو
 طونھی ھم شیکم: اراده گفتی بی آرشام با لبخندو
 یدونیاز کجا م اون وقت تو...ِا-
  گفتمیزی چھی من ریاه ولم کن ام-
  کناهیخودتو س اره جون عمت برو-

.............. 
کھ دوباره  بزند یقطع کردم و بھ سمت الھام کھ از اتاق خارج شد برگشتم امد حرف  روتلفن

  بوددیتلفن زنگ خورد ام
 ی ،چطوردیسالم ام: جواب دادمی لبخندبا
 یچطور  سالم نفس خوبم ،تو-
  خوبمیمرس-
 چھ خبر،مادرت حالش چطوره-
 
  نفسی،راستیخوبھ مرس-
 بلھ-
 ختمی کھ بھت دادم ریاون کارت  مقدار پول توھی-
 چرا -
 شھی نمنطوریتلفن بخر ا  ومکارتی سھی برو-

 دیام:گفتم معترض
 دیجان ام-
 نکن نکارویمگھ بھت نگفتم ا-
 زنگ بزنھ خوادی النا مشھی نمینجوری خنگ ای دوست دارم دوما کوچولویاوال خواھرم-

 در می زنگ بزنیزاری تا نھ شب صبر کنم  شرکتم کھ نمدی زنگ بزنم باخوامی من مشھیبھت نم
 اریکل الزمھ پس لطفا بھانھ ن

 باشھ ممنون:-
  حرف بزنم خدا نگھدارشتری بتونمیر خوب  حاال ھم پشت فرمونم ،نم دختنیافر-

 طونی شھی کدیام: برگشتم گفتکردی نگاھم مطنتی رو قطع کردم و بھ سمت الھام کھ با شتلفن
  مثل برادرمھ دی ابرو باال ننداز امیواسھ من اونجور:گفتم
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 نطوریکھ ا:الھام
  می بخورارمی بزی چھی نیحاال ھم برو بش-
 خونھ ما می ساعت زود تر بر  دویکی جمع کن فردا از شرکت لتوی نفس وسایشھ راستبا-

 میحاضر بش
 باشھ:-
 
 

 نفس
بلند شو نفس،بسھ ھر : دمی الھام را شنی گرم بود کھ صدایگزارش ھفتگ  بھ کامل کردنسرم

 می حاضر بشمی بردی ،بامیری بگی مرخصمی،بری کار کردیچ
  مھی حاضر بشم تازه ساعت چھار و نگھی منیخدا الھام ھمچ ول کن تو رو:-

 زند برد و خودش در زد و بھ من اشاره کرد تا ی و مرا بھ سمت اتاق آقادی را کشدستم
  داخلامی بتونمی زند میآقا: بھ او رفتم و گفتمیصحبت کنم ،چشم غره ا

 نییبفرما: مردانھ و رسا گفتیی صدابا
 چند ی مرخصھی شھی زند می آقادیببخش:و گفتم  را صاف کردم می صدای رفتم با سرفھ اداخل

 دی بدیخانم  پناھ ساعتھ بھ من و
 علت؟«-
 ھیشخص_
  ماه آمادستنی خب گزارش ااریبس-
 بایتقر-
 دی بردیتونی بعد مدیپس لطفا اون رو کامل کن-
 ممنون-

  آمدمرونی و از دفترش ب
 شدیچ:دی بالفاصلھ پرسالھام

 گرد یِ منتشم بکشم قطب جنوب روالھام با چشماندیش با ازادی خوشم میلی ،خشدیچ درد و:-
 ی چیعنی:شده گفت

 ... وکنھی رفتار مخی  صفت برازندشھ،از بس سرد ونی ایلیخداوک:گفتم  ودمیخند
 کنم شما کار مھم ،فکریونسیخانم : باال رفتھ گفتیی ناگھان در باز شد و آرشام با ابروکھ
 دی داری در ضمن وقتدمی نمی اجازه مرخصدیل نکنکام  گزارش روی وقتدتای داشتھ باشیتر

 دینکن  کار رونی پشت در اتاقش ادیکنی صحبت میپشت سر کس
 زدمی بودم و از او حرف مستادهی پشت در اتاق او اگفتی راست م،واقعای افتضاح،چھیوا

  زندیچشم آقا: تا نخندم دمی،لب بھ دندان گز
 میلھام و سپس من از خنده روده بر شو بود تا ای کافنیدر را بست ھم  رفت وداخل

  رفتم تا گزارش را کامل کنمزی بھ سمت مقھی از چند دقبعد
..................... 

 ارشام
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 بھ ی در را باز کردم و جدی باشم وقتی کردم جدی خنده ام گرفتھ بود اما سعشی حرف ھااز
 ی در رابستم صداینخندد و وقت تا دیگزی شده بود،لب بھ دندان میدنی اش دافھینگاه کردم ق او
 بود می بود ساعت پنج و نطونی شاری بسای بر عکس ظاھر آرامش گودمی خنده اش را شنکیشل

  زند گزارش آمادستیآقا: داخل شدوکھ در زد 
 دی بردیتونی ،مزمیم  رودیممنون بزار-

 گی افتاد زی می ھم از گردنش باز شد و رویزی گذاشت ھمزمان چزی می را روگزارش
 ھییبایگردنبند ز: اراده گفتمی بود ببای زی اروزهی فنیگردبند بود با نگ

 . رفترونی از در بی کنند و با خداحافظ گفتنری بدم قفلشو تعمدی  باھیادگاری ھیممنون ،:-
 

 .رفتمی امشب افتادم،واقعا اگر مجبور نبودم نمی مھمانادی بھ دوباره
................... 

 :نفس
 خوامیم کن،نماه الھام ول-
  کوچولوھیجون من -
  نھگمیم-
 گھی نکن دتینفس اذ_
 دوست ندارم خب:-
 شھی کھ نمینطوری کنم،ھمشتی کم  آرایلی خدمیقول م-
  کمیلی خیباشھ ول-
 باشھ-
 شمی ارالھی کردن را دوست نداشتم و تنھا وسشی وقت آراچیسپردم،ھ  خودم را بھ دست اوو

 کھ گفت بردی دستش،بود داشت خوابم مری زی اقھیست دق رب ببھی و رژلب بود، ملی ریکم
 ی کھ رویحیمل  کمرنگ ویلی خشی نگاه کردم،ارانھیتموم شد بلند شدم و خودم را در آ

 یی از قبل خودنماشتری کرده بود و چشمان درشتم بباتریصورتم نشانده بود چھره ام را ز
  .کردیم

  باش ندزدنت امشب،مواظبیخوشگل بود ،البتھی خوشگل شدیلیخ:گفت  زد وی چشمکالھام
 نی رنگ  استیری شی رنگ و لباسیخی نی زدم و رفتم تا لباسم را بپوشم شلوار جیلبخند

 بود بای افتاد ساده اما زی شل مشی ھانی و آستشدی مپی کشی ھانی بلند بود کھ سر آستشیھا
 بھ دی را نداشتم اما امدشیامد اما قصد خر   لباس رفتھ بودم خوشمدنی خری برادی با امیوقت

 . امشب نداشتمی برای بودم وگرنھ لباسشیی زور گونیحاال ممنون ھم  ودیخر میزور برا
  ھم بر سرم انداختم یری حردی را محکم باال سرم بستم شال سفمیموھا
 ؟ی چی برای روسرگھی دی دختر ولی خوشگلیلیالحق کھ خ:الھام

  راحت ترم الھامنجوریمن ا-
 مزیباشھ عز:-
 

 شھی مری زود باش،دی علریام: بھ در زدمی اتقھ
 گھی بابا اومدم دیا-
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 چطور شدم: زد ی امد دو لبھ کتش را گرفت و چرخرونیب  را باز کرد ودر
 ھی ادا و اطوار ھا چنی،ایکشیخجالت نم-
  ذوقیب-
و نچسپ ر  مشت دختر لوس وھی دی بانکھی ھا متنفرم از ای مھموننی ام،ازی برزینمک بر کم-

 تحمل کنم 
 ستی نی خانوادگیمگھ مھمون-
  شدری کھ دمیکنھ،بری ھم میچرا اما مگھ براشون فرق-
 میبر:-

.................................. 
 نجاست؟یالھام واقعا ا-
 اوھوم-
 ستی کھ قصره خونھ ننجای ایوا-
 .  خوبھیلی خشونیاره وضع مال-

 ی بھ سمتمان امد وبھ اتاقی خدمتشی پمیخل شد ودامی باال رفتی ان عمارت تجملی پلھ ھااز
  کردییراھنما
 نبودم ی معتقدیلی عوض کردم ادم خدی رنگم را با ان شال سفی را در اوردم و شال ابمیمانتو

  کنمتی راعای پوششم را تا حدشناسمی را نمی کھ کسیی در جادادمی محیاما ترج
 شی شده بود ،موھاباتری چھره اش زحیل مشی رنگ و ارایشلوار  طوس   ھم در ان کت والھام
 .می بریاگھ حاضر: بھ من گفت  مرتب کرد و رو رو
 .می رفترونی تکان دادم و بیسر

 سالن کھ گری شده بود در طرف دمیقسمت تقس  گفت بھ دوشدی مبای کھ تقری بزرگاری بسسالن
 یکم کیموز ی کھ صداگری  جوان تر ھا بودند و طرف دشدی بزرگ جدا می ستونلھیبھ وس

 ... ترانسالیکمتر بود افراد م
 از شربت آلبالو برداشتم ی جامزی می روی ھایدنی انواع نوشکی می رفتییرای پذزی طرف مبھ

 کرد،بھی ان طرف تر  با چند نفر خوش و بش میالھام قدم. تک نفره نشستمی مبلیو رو
از دخترھا کھ بھ زور  ی بعضی لباس ھادنی کھ در حال رقص بودند نگاه کردم،از دیتیجمع

 بر آن ھا  با انزجار رو بر گرداندم،واقعا با رهی خیاز نگاه  ھا  ودمی گزب متر پارچھ بود لمین
 از ری دارد غی اھی دختر چھ سرماکی مگر کذارندی مشی خود را بھ نمانگونھی ایلیچھ  دل

 ...برندی منی ھا چھ خود سرانھ آن را از بیحفظ غرور و نجابتش و بعض
 گذاشتم و بھ سمت شدی رد ممی دست خدمتکار کھ از جلوینی ام را در سی شربت خالوانیل

 کھ یپسر جوان  و دختر وانسالی در کنارش  قرار گرفتم مرا بھ دو زن میالھام رفتم،وقت
 ھمکارم نفس جان  وزمی دوست عزکنمی میمعرف: کردیکنارش بودند معرف

 ھم شونی و ارای من ھستند خالھ سمی خالھ شونینفس جون ا: گفتانسالیزن م بھ ان دو  روو
 خالھ سمانھ 

 : کردیپسر را معرف  سپس ان دختر وو
 نیپسر خالھ گرامم رام  وای خالھ ام روندختر
 . خوشبختمتونیی از اشنایلیخ: زدم یلبخند
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 ی خانومنی بھ ازم،ماشای عزنیھمچن: کرده بود گفتی معرفرای کھ الھام او را سمیزن
 تمتانت و
 دینکن شرمندم-
 زمیگفتم عز   روقتیحق-

 ھمان مبل نشستم و بھ ی اما امتناع کردم و دوباره رودی رقص وسط کشی دست مرا براالھام
 .جماعت رقصنده نگاه کردم

 پدر یمادر ھا جمع شده بودند،دلم ھوا  پدر وشتری کھ بیی سالن افتاد جاگری بھ طرف دچشمم
 کرده بودم کھ از نعمت بودن  پدر و مادرم کنارم محروم یمادرم را کرد،مگر من چھ گناھ و

نگاه   آشنا سر برگرداندم و مبھوت بھ او  پر ابھت ویبودم غرق در افکارم بودم کھ با صدا
 کرد؟ی چھ منجایا کردم،او

........ 
 آرشام

 آمد،از االن سر درد ی از عمارت ھم مرونی آھنگ تا بی صدامی عمارت باال رفتی پلھ ھااز
 :دی بگوی علری جا خوش کرد تا اممی ابروھاانی می اخم رفتم وگ
 ری عنق و عبوس رو بھ خودت نگافھی قنیجون من از االن ا-
 ستیدست خودم ن-
  خودتویکنی می شکلنی اشھی برج زھرمار مھی شبافتی،قیغلط کرد تو_
 ریخدا ام رو دست بردار تو-

  گفت  بھ سمتمان امد و خوش امدی خدمتشی ،پمی شدداخل
 دیی گاوت زاریآقا ام:گفتم  زدم و بھ او اشاره کردم وری امی بھ پھلوتای اناھدنی دبا
  و گفتدی  دستش را پشت گردنش گشتای آناھدنی دبا
 کنھی دختره کنھ مگھ منو ول منیاوه اوه،بدبخت شدم،االن ا-
 ی فکر االنت بوددی بایکردی دوست دخترات اضافش مستی کھ بھ لیموقع-
 کنھی ول نمنی مدت باھاش دوست بودم،اھی کردم ی غلطھیمن :-

 زدم یشخندی بھ سمتمان امد نی علری امدنی سر برگرداند و بادتای درست بود و اناھحدسم
  پسر یموفق باش: گذاشتم و گفتمریدست بر شانھ ام

  آشنا  کھی دخترکدنیاما با د. رفتمالی جوان حاضر در وتیدور شدم و بھ سمت جمع  از اوو
 بھ سمتش رفتم کردی چھ منجای ،او ااورمی نشستھ بود کم مانده بود شاخ در بی مبلیرو

 !یونسیخانوم : و گفتمستادمیحواسش بھ من نبود پشت سرش ا
 گرد شده ی بلند شد و با چشمانشی من مبھوت از جادنیبا د  برگشت وعیسر

 نجا؟ی زند،شما؟ایآقا...سالم...س:گفت
 کی در صورتش تنھا کردی چشمانش را درشت  تر منگونھی ای چشمانش درشت بود وقتکم

 اراده ی شده بود بباتری چشمانش زحی ملشی کھ اکنون با ارایدیدی میجفت چشم سبز عسل
 دی نکنی شکلنی لطفا چشماتون رو اشھیم:گفتم
 یونسی کجا خانم نجایشما کجا؟ا:ادامھ دادم.  انداختری زده  سر بھ زشرم

 من بھ اصرار شونھی دوست ای برای اومدم دراصل مھمانیانم پناھخب راستش با خ...خب-
 شناسمینم  روی شدم وگرنھ کسشی ناچار بھ ھمراھیخانم پناھ
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بھ بھ :دی از پشت سرم بھ گوش رسی علری امی تکان دادم کھ صدادنی را بھ نشانھ فھمسرم
  دیکنی چھ منجاینفس خانوم،شما ا

 زد کھ چال گونھ ی کنارش بود،نفس لبخندتای اناھزدمی کھ حدس میزی او نگاه کردم طبق چبھ
 ؟چرایکنی مکاری پسر چی زدم ھبی داد بھ خودم نھحی را توضلی شد و ھمان دلانیاش نما

 ! و بسھی منشھی فقط ؟اونی شدینجوریا
  خوشحال شدمدنتونی از دنطور،واقعایپس کھ ا:ی علریام

 یکنی نمی معرفشونوی انرجایام: حالم را بھم زدتای پر از عشوه اناھیصدا
  خوبموناری نفس خانم ھستند ،دوست بسشونیچرا،ا:ی علریام

  انداختریبا نگاه من باز سر بھ ز  لفظ دوست گرد شد ونی نفس باز از اچشمان
 
 

 را ی اراده دختری بود و من بتای آناھری ھمچنان درگی علری گذشتھ بود امی از مھمانیساعت
 تر و با وقار تر بود بی جمع محجوب تر و نجنیدختران ا نظر داشتم کھ از تمام ریز

 .دیخصوصا با آن لباس و شال سف
 جلف و تی نھای بی ،دخترنمی را ببانی اردای قطع شد و من تازه توانستم شکیموز ناگھان
 یاز تمام افراد:سر، دستش را باال برد تا ھمھ سکوت کنند و بعد شروع بھ صحبت کرد سبک
 پنجم سالگرد   وستی مفتخرم کھ در ب  بھ خاطر قبول دعوتم ممنونم وتی نھای ھستند بنجایکھ ا

 ... شما ھستم ودمتتولدم در خ
 

 ،برادر دمی رسانیبھ شا  شده بود رد نگاھش را گرفتم ورهی خیی بھ نفس افتاد کھ بھ جاچشمم
 دایسم بھ ش دوباره حواکردمی ھم اشتباه م  جذاب بود؟پس در مورد اوشی انقدر برایعنی دایش

  .نوازهیم  روییبای امشب بھ مناسبت تولدم قطعھ زانیبرادرم شا:جلب شد 
 ی کرد،وچھ کسمی  تعظجنتلمن کی مثل تیبھ جمع  را در دست گرفت و روالونی وانیشا
  پنھان شده است؟فی مارموز و کثی اش پسری نقاب جنتلمننی پشت ادانستیم

 شکستی سکوت را مالونی ویبای زیتنھا صدا  و فرو رفتھ بودنی سنگی سالن در سکوتتمام
 . بودنی مثبتش ھم ھمیژگیفکر کنم تنھاو  دارد والونی در نواختن ویادی بودم مھارت زدهی،شن
 دوباره  شروع بھ صحبت دای توسط حاضران شانی شاقی آن قطعھ و تشوانی از پابعد

 دیدیوت کنم ،ھمونطور کھ د چالش دعھی شما رو بھ خوامی مزم،حاالیممنون از برادر عز:کرد
  ھست کھ بخواد باھاش رقابت کنھ؟ی کسھی زن ماھرالونیبرادرم و

 ھمھ نگاه ھا بھ رفتی کھ بھ سمت  آنھا میی قدم ھای سال در سکوت فرو رفت اما با صداھمھ
 الونی وتوانستی مگر او منکھیچشمان من مبھوت از ا  شد ودهی پوش کشدیسمت دخترک سف

 ....بنوازد
.............. 

 :نفس
 و جذاب پیپسر بودم،الحق کھ خوشت  دونی گذشتھ بود و من ھنوز در فکر ای از مھمانیساعت

 رنگ ضد آن پسر پر ابھت و دی رنگ وبلوز سفیشلوار مشک بودند آرشام زند در آن کت و
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 با چشم ی جالبی رنگ کھ ھارمونی با ان کت کاربنی علری و امدیکشی مری را بھ تصویمقتدر
 .بود!بھ قول الھام دختر کش  پسر جنتلمن وکی داشت  نمونھ شیھا
نگاه من مسخ   شد ودهیکش  صاحب ان مجلس نگاه ھا بھ سمت اوانی اردای شی صدادنی شنبا
 زدن الونی وی چقدر دلم ھواد،یدرخشی بود مستادهی کھ کنارش ای شد کھ در دست پسریالونیو

 ی ھامی س  روالونی چند سال بود کھ آرشھ ومیبگورا کرده بود،چند وقت بود؟نھ بھتر است 
 نواختنش را ی بودم درست از سال فوت پدرم و االن دلم چھ سرکشانھ ھوادهی نکششییجادو

 ادمی بنوازم سلطان قلب ھا شی براشھی کھ پدرم دوست داشت ھمیکرده بود آن ھم ھمان آھنگ
 اھنگ از نی ادنی داره شنینیریھ ش چیدونینم:گفتی منواختمی قطعھ را منی ای وقتشھیامد ھم

 خدا ایگو.رفتی ان روز ھا ضعف می ،دلم برادیبوسی رو مرم ھنرمند سلطان قلبت و سیدستا
 ھمھ را بھ رقابت با او دعوت انی اردای نواختن ان پسر شانی چرا کھ بعد از پادی را شنمیصدا

 نی شود و ھمرهیر عقلم چ داشت تا بی من دلم لجوجانھ سع رفت و کرد و سالن در سکوت فرو
 یبھ سمت آن دختر و برادرش رفتم،مطمئن نبودم بتوانم بھ خوب  بلند شدم ومیھم شد آرام از جا

 کھ با تمام دانستمی را منی بھ دست نگرفتھ بودم اما االونیبنوازم چرا کھ چھار سال بود و
 بود می پاشنھ کفشھایدا ان ھا قدم برداشتم و  تنھا صی  پس مطمئن بھ سونواختمیاحساساتم  م

 ! بودندرهی کھ بھ من خیی نگاه ھاینی و سنگدیچیپیکھ  در فضا م
 زدی کھ تمسخر درونش موج مدایرنگ متفاوت داشت نگاه ش  نگاھشان دوستادمی اکنارشان

  از تعجب داشت ی کھ رنگانینگاه شا و
  بزنم النی وخوامیمن م:گفتم

 دیتونی مدیمطمئن:دایش
 ھالبتھ چرا کھ ن-

 درنگ از او گرفتم و ی را بھ سمتم گرفت بالنی اما وکردی ھنوز متعجب بھ من نگاه مانیشا
 تشکر کردم

  اما در دل دمی کشیقی و بھ آنھا نگاه کردم نفس عمستادمی اتیبھ جمع رو  ودمی کشیقی عمنفس
 کھ ی بزنم ھمون اھنگالنی برات وخوامی بھ حرفم،میدی م؟گوشیشنویگفتم بابا جونم صدامو م

  یدی گوش مدونمی،میدوست دار
  روح ی قلب زخم خورده ام برای نواختم،با تمام احساسم نواختم ، برا  را باال آوردم وآرشھ

 نواختنش را کرده بود،از نظر ی چقدر دلم ھوادمیخستھ ام،بعد از چھارسال نواختم و تازه فھم
 قی عمی سالن در سکوتستادیادستم کھ از حرکت  .دانمی چھ بود نمھیخودم خوب زدم نظر بق

 بود تا سالن منفجر ی کافنیھم  بود وی علری دست زدن متعلق بھ امی صدانی و  اولتفرو رف
 خانم جوان،فکر دینوازی مبای زقتایحق:بھ من گفت  روانی دست زدن کھ قطع شد شایصدا.شود 

  بنوازم ییبای زنیبھ ا  قطعھ رونی بتونم اکنمینم
 .ردم تشکر ک  زدم ویلبخند

................. 
 آرشام
 یادی دختر  انگار صفات کشف نشده زنی ،ازدی مبای  الحق کھ ز  وزدی مالونی ونفس

  ره،تکھی نظی دختر بنی ازنھی چقدر قشنگ مینیبیم: و گفتستادی کنارم ای علری،ام داشت
 ی دوست دخترات اضافش کنستی بھ لیخواینکنھ م:گفتم  زدم ویپوزخند
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 ی ھا برانی  ایتکرار نکن  کلمات رونی انقدر اشھیم: پر سرزنش گفتی نگاھ بایرعلیام
 اما االن می از زندگاهی دوره سھیدوست دخترام غرق شده بود   تومی بود کھ واقعا زندگیموقع

 ھی  حس برادارانھ ھی حس خاص دارم ھی چرا بھ نفس دونمی بعدشم نمستم؟ی نی اونطور،منیچ
. ی لحظھ ام از جلوکی  چشماش دمشی کھ دیچرا اما از روز دونمی ،نمبیحس محبت عج
 رو از گذشتھ اش یزی کھ از گذشتھ اش گفت  احساس کردم چی روزره،اونیچشمام کنار نم

  جور خاصھھی دختر برام نی ای چرا ولدونمی نمکنھیپنھان م
 و ی علری امی ند  حس برادارنت لونی مراقب باش با اکنمی فقط خواھش می علریبس کن ام-

  نفرنھیسپھر 
 .حواسم ھست-
 دوارمیام:-

 ی احساس بکردمی کھ کامل حسش میزی چشمانش بستھ بود اما چزدی مالنی کھ وی تمام مدتدر
 بھ وجودم منتقل کرد ،دوست نداشتم دست یبی و پاکش ھنگام نواختن بود کھ آرامش عجرینظ

 بود و بھ دنبال آن ی علریق بھ ام متعلقی تشوی صدانیاز نواختن بر دارد اما تمام شد و اول
 . در سالنحاضرتمام افراد 

 نتوانستم انکار کنم و گری دنباری را کنار گذاشت و بھ سمت ما آمد ،با وقار و متانت،االونیو
 ... بار نی اولیدر دل متانت و نجابتش را ستودم برا

 دم انقدر ھم خوب نبود نبوقی تشونی اقی الی سپاھی آقادیشرمنده کرد: و گفتستادی اکنارمان
 اغراق ی بود ،بری نظید؟بیکنیمزاح م: ھم با ھمان لحن مختص بھ جنس مونث گفتی علریام
 چھ ی راستدی بودقی تشونی اقی الدی تردی بودم،بدهی شما ندی رو بھ ماھری تا حاال کسگمیم

 دیزنی مالنیمدت و
 ی سالگستی تا بیاز پنج سالگ: پاسخ دادنفس

 و انقدر دی نزدالنی چھارسالھ ودی بگدیخوای میعنی: با تعجب گفتی علرید ام بوزی بر انگتعجب
 دیخوب نواخت

 نطورهیبلھ ھم-
  یونسی خانم دی نواختبایز: گفتمکوتاه

 
 ارشام
  پخش شدیمی مالآھنگ

 دختر بھ پدرش نی اقی از طرخواستمی منکھی رفتم حواسش بھ من نبود،از اانی اردای سمت شبھ
 : نبود ی نداشتم اما چاره ایب شوم حس خوکینزد

 انی آردایخانم ش-
 از حد شی بی با عشوه ادمی را دشی،بھ وضوح برق درون چشم ھا  سمتم برگشتبھ

 دییبفرما:گفت
 دیدی دور رقص رو بھ بنده مکیافتخار :گفتم  را باال آوردم ودستم
 : زد و دستش را درون دستم گذاشت یلبخند
 ...ی افتخارمھ اقاباعث

 ستم ،آرشام زندزند ھ-
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 باعث افتخارمھ آرشام-
 رفتی خورد کھ بھ سمت نفس مانی چشمم بھ شای لحظھ امی رقص رفتستی سمت پبھ

....... 
 :نفس

. بردی منیری خلسھ شھی داشتم  من رو بھ النی کھ بعد از چھارسال نواختن وی و آرامشاحساس
  آمدم،رونی کنارم از فکر بیفرو رفتن مبل و نشستن کس

 . نواختھ بودبای نواختھ بود و الحق کھ زالونی بود کھ ویپسر ھمان
  امدم ،رونی از فکر بینشستن کس  فرو رفتن مبل  وبا

 د؟ی داشتید،کارییبفرما:گفتم جور تر نشستم و  جمع ویکم
 و ھنرمند رو بای خانم زکی با یی افتخار اشناتونمیم:گفت  زد وی بھ قول الھام دخترکشلبخند

 ھستم ،از یونسیمن ھم نفس : زدم و گفتم یلبخند. انی آرانی ھستم شاانی شاداشتھ باشم؟من
 . خوشبختمتونییآشنا

  چون شما رو دارمییبای زیافتخار رقص با بانو: و دستش را بھ سمتم دراز کردستادیا
 ...چون.... چون کنمیدرخواستتون رو رد  م:گفت،گفتمی من او چھ میخدا
 ... دیچون با: گفتمگفتمی می چیوا
 چون قبال قولش رو بھ من دادن: مردانھ گفتیی صداکھ
 داده بودم   بھ اوی قولنی چنی تعجب بھ سمت او برگشتم ،من کبا

 درستھ نفس؟ ودستش را بھ سمتم درار کرد: من گفتبھ رو
 یلی با او خدنی کرد،ھر چھ بود رقصلی مغزم شروع بھ تحلعی زود پسرخالھ شد،اما سرچھ

 درست نبود او نکھی و ھم اشدمی از طرز نگاھش ھم معذب می بود کھ حتی پسرنیبھتر از ا
  کنمعی ضاانی شایرا جلو

 دستان مردانھ اش  انیکوچکم م  وفی آرام دستم را داخل دستش گذاشتم و دستان ظریلی خپس
 .گم شد 

 دمیرقصی می فرار کردن از ان پسر داشتم با پسری قابل بود کھ من االن براری غی کممیبرا
 . شرکتم بود سیکھ رئ
 از طرز نگاه ان پسر ھم تا ی االن معذب بودم اما از او ممنون بودن چرا کھ واقعا حتگرچھ

 جنس نگاھش مانند جنس نگاه فرامرز شناختمی جنس آن نگاه را مدیلرزیمغز استخوانم ھم م
 !سزاوار بود،از جنس ھوس

 ھی پسر با بقنی بودم ادهیچند وقت فھم نی بھ او نداشتم در ای حسنی وقت چنچی پسر ھنی ااما
  نبود ی احساسچیدر چشمانش ھ ...کندی فرق میلیخ

 نبود اما غم گانھی کھ با من بکردمی را حس میو در چشمانش غم! بودخی از جنس چشمانش
 . تر بودقی عمیلی خایگو او
 
چون  دی شدم،شای اراده عصبی بھ سمت نفس رفت بانی شادمی دی وقتی چرا،ولدونمینم
 چقدر از دونستمی چون مدی نفس پاکھ،شادونستمی چون مدیھ،شایفی چھ ادم کثانی شادونستمیم

 . نفرت داره انی ازجنس شاییادما
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 دهی محی بھ اون ترج  من رودونستمی کرد اما مری گی دو راھنی رقص رو دادم بشنھادی پیوقت
 ...تمام مدت لپاش گل انداختھ بود  معذب بود ویلیاگرچھ خ

 با پدرم خوامی مایآرشام جان ب: حرص خاص گفتھی ما بھ سمتمون اومد و با دنی با ددایش
 آشنات کنم

  بھ ھدف خورده بود رمی بود تیعال
 از سالن یبھ گوشھ ا  را بھ اوداده باشند از ما جدا شد  وای انگار کھ دندی کشیقی عمنفس،نفس

 رفت
  رفتمدای سمت پدر شه

...................... 
 :سنف

 تھ دلم را قلقلک ی بود ،اما احساسی خستھ کننده ای تخت انداختم ،عجب مھمانی را روخودم
  بھ امشب فکر کردم ست؟دوبارهی چدانستمی داد نمیم
 ... پر غمییچشما... آشنا ییچشما... اون چشمابھ

 نداشت اما ی حسنی من بود چنی جای اگر کسدی بود ،شانگونھی بود کھ چرا ابی عجمیبرا
 دونمینم!نم

  شناختمی جنس غم نگاھش را میلی خکردمی ماحساس
 کرد در ی نگاھمان تالقیکی ان ھم بھ آن نزدی سالن لحظھ اکی تارمھی نی در ان فضایوقت

 ... داشتقی عمی اشھی کھ ردمی را دی غماهیآن چشمان س
 دست ینھ ا افکار بخوابم تا فردا صبح بھانی کردم با دور کردن ای را تکان دادم و سعسرم

  ام ندھمیخی سی رئنیا
.......... 

 :آرشام
 ی سردرد لعنتنیباز ھم ا... را باز کردمرھنمی پی مبل انداختم،دکمھ ھای را در آوردم و روکتم
  چشمانم گذاشتمی مبل نشستم و دستم را روی روخانھ کی تاری ھمان فضادر

 برج زھرمار یچتھ باز،شد: امدی علری امی آن صدای روشن شد و در پچراغ
 ی سردرد لعنتنیبازم ا-
  رفتشی خوب پی حتما ،چرا امشب کھ ھمھ چگرنتھیم-
 .دونمی نمدونمینم-

  سمت اتاقم رفتم و در رابستمبھ
.................................. 

 ...نفس
 یخوابیاباد الھام صلوات فرستادم کھ االن بھ خاطر ب  و در دل بر جد ودمی سر ساعت کوببر
 زنمیُمطمئنم امروز در شرکت ھمش  چرت م.امی برونی حال نداشتم از رختخواب بشبید
 بود دهی خواب از سرم پری کمدمی بھ شرکت رسی از رختخواب بلند شدم،وقتیلی می ببا

 کھ ارشام در شرکت باشد و طبق معمول کردمی قبل دعا دعا میامروز برخالف روزھا
بھ   برداشتم وی ،پس پرونده ابردینم  خوابمیورنجیبھم محمول کنھ ا  روی قبل کاریروزا

 :سمت اتاقش رفتم و در زدم
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 دی زند داخل ھستیاقا-
 قطب جنوب،خب االن خوابم ییاه معلومھ کجا: بھ در زدم و گفتمی ،مشت ارامامدی نیجواب

 .برهیم
 :  از پشت سر گفتیی صداکھ

  ؟یونسی خانم دیگردی من مدنبال
  باشھدهینکنھ شن...ی چھ افتضاحیوا
 ستی نی مھمزینھ نھ چ-
  من برم دفترم؟دی بزارشھیپس م: در پنھان کردنش داشت گفتی کھ سعی لبخندبا
  بزارمدیمگھ من با:  تعجب گفتمبا

 دمی ترسیمرض مردک روان.. قھقھ اش فضا رو پر کرد ناگھان
 ل بشم داختونمی و نمدیستادی در دفتر من ای اما جلودیدی شرمنده کھ ترسیونسیخانم -

  تا وارد اتاق شود ستادمی کنار ایکم... دی بازم شنیعنی یوا
  یدر ضمن من نھ قطب جنوبم نھئروان:  شد و خواست در را ببند اما قبلش گفتوارد

  نفسیگند زد:  و گفنم دمی کشیفی خفغیج... در را بستو
 دی کھ امیاه با پول تلفن ھمرکی  داشتم بروم ومی مانده بود ،تصمی ساعت ادارانی ربع با پاکی

 داشتم،کارم تمام شده بود و منتظر بودم تا جلسھ ارشام ھم تمام شود ازی ،واقعا نرمیداده بود بگ
 و  کنار ختمی ری چافنجان کیبروم،بھ ابدار خانھ رفتم و  بدھم و  را بھ اوشده میو قرارداد تنظ

 کھ بھم یآرامش  منظره ونیو ا نجایواقعا عاشق ا. و بھ شھر نگاه کردمستادمی ای اشھی شوارید
 از ارشام ری گذشتھ بود و غی از ساعت کارربع کی خوردی مشھی بودم، نم نم باران بھ شدادیم
 .بود در شرکت نی کھ در اتاق خودش بود کسی علری جلسھ امده بودند و امی کھ برایکسان و
 ھم نبود ،حداقل الشی خنیع او  معطل بودم ونجای بودم،بھ خاطر اون ای از دستش عصباه
 امد با رونی ھم از در اتاقش بی علری بروم ،اه ،ھمچنان منتظر بودم کھ امدی بگوتوانستیم

 دی شما چرا ھنوز نرفتیونسیخانوم :تعجب بھ من نگاه کرد و گفت
  قرارداد معطل نگھ داشتھھی بھ خاطر نجای کھ منو ادی بپرسسیاز جناب رئ: گفتمیعصب

 دیال جلسھ اش تموم شھ ،پس بھتره شما بر فعکنمی بابا،فکر نمیا-
 مونمینھ ممنون منتظر م-
 خودش دمی مامیمن بھ ارشام پ.ستی داخل شرکت نی اگھی درم،کسی منم دارم میونسیخانم -

 دیپرونده رو برداره شما نگران نباش
  د،باشھیگیحاال کھ شما م-
 ،چترم نداشتم فکر دیبارینم م را  برداشتم و ھمراه با او از شرکت خارج شدم باران نم فمیک
 کنم  کھ ی خواستم از او  خداحافظکردمی موکول میگری را بھ زمان ددی خردی باکنمیم

 ندارم االنم برم خونھ ی کھ کارد،منیریپذی فنجون قھوه مھی دعوت منو بھ یونسیخانم :گفت
 دی داشتھ باشی کار خاصکنمیتنھام شما ھم فکر نم

  داشتمکی کوچدی خرھی کھ ندارم فقط یکار خاص-
 .رسونمتونی مدی منم تا ھرجا خواستدی خب شما دعوت منو قبول کناریبس_
 ...اما-
 دیقبول کن.گھیاما نداره د-
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  خباریبس-
  پارکھنجای ھمارمی رو بنی ماشدیشی مسی اونجا،اگھ خمی کافھ دنج ھست برھیچند قدم جلوتر -
 می بشسی کھ خستی ندیشد ھم ی بارونو دوست دارم اونقدررینھ قدم زدن ز-
 نیی و سرش پارفتی کتش کرده بود و ارام راه مبی را در جشی ،دست ھامی ھم ھم قدم شدبا

  بارون قدم بزنھری ھم دوست داشت زرایالم: آشکار گفتیبود ارام با غم
 ھی کرایالم: گفتمامدی نادمی بودم،ھر چھ فکر کردم دهی کجا شنای اسم اشنا بود،خدانی اچقدر
 چکسیچکس،ھیھا؟ھ: شده باشھ دست پاچھ گفتیزی کھ بھ متوجھ چرانگا
 ی کرد ،واقعا جایی مرا بھ سمت طبقھ باال راھنمامیدی نزدم،بھ کافھ رسی حرفگری ھم دمن
  بود یدنج
بھ ارشام بگم پرونده :  تلفنش را برداشت و گفتی شکالتکیک فنجون قھوه و  از سفارش دوپس

 گھ؟ی ددی خودتون گذاشتزیرو رو م
 بلھ درستھ-
  خباریبس_

  شده بودمرهی خرونی اس ام اس فرستادن بود و من بھ منظره بمشغول
 

  ازش بپرسم،پس گفتمخواستیدلم م بھ خودش مشغول کرده بود و  بود کھ ذھنم رویموضوع
 ی سپاھیاقا-
 ی علریام-
 بلھ؟: تعجب گفتمبا
 .کننیصدام م یلی بھ فامادیمگھ من اسم ندارم،خوشم نم: گفتی عادیلیخ
 شما... کھ شھینم.اخھ-
  ،منم اجازه دارم شما را نفس صدا کنممی راحت ترم ھستینجوریا...شھیچرا نم_
 بھ ی پسر خوبدادی بھم دست نمی بدحس چی چرا اما از لحن حرف زدنش از رفتارش ھدونمینم

 ومدینظر م
  سختھکمی خب برا من یول..البتھ: زدم و گفتمیلبخند

 یبار  بندوی دختر بدمی کھ شناختمت فھمی چند وقتنیخب راستش ا... گھی داری نیول اما و -
 بھم ثابت شد تیخانوم  از طرز رفتارت از نوع پوششت وقار وی ھم تو مھمونشبی د،ویستین

  ی ندارم ،مثل دو تا دوست معمولی بد نکن قصد بدم،فکری،دوست دارم با ھم دوست داش
 ... 

 حرف ھا را گفتھ بود تا نفس را قانع کند اگر چھ نی ای علرید،ام ھا ھمھ بھانھ بونی ااما و
 بود،دوست داشت حاال کھ در نقش سپھر یگری دزی اش چی اصللیدروغ ھم نگفتھ بود اما  دل

 ی روز بھ روز پقتایحق  وشود کینزد  بھ اوی علری در نقش امشود کینزد  بھ اوتوانستینم
 او دی بادنشی دی بود و اما برادارشی دلتنگ ددایھ شد بود کی خواھرھی چقدر شبفس کھ نبردیم

 با وجود نفس خواستی بود انگار مرایالم  اوی نفس برای اردیدی خاک می مشتریرا در ز
 . وابستھ اش بوددای شدی کم کند کھ روزی را نسبت بھ خواھرشیدلتنگ

........................... 
 : گفتخودش نکھیبپرسم تا ا نشد از او فرصت گرید قھوه امان را اوردند و  وکیک
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 نفس-
 بلھ-
 ی بپرسیخواستی میچ-
  تیمی متوجھ  صمھ،امای فضولدونمید،می زند داری با آقای بدونم چھ رابطھ اخواستمیخب م-
  کنجکاومی از حدتون شدم و خب من کمشیب
 از ی برادرانھ است،ارشام تو دوره سختستی نی دوستی از روتیمی صمنیاره، ا-

 یکی ما بحث یمتقابال  من ھم کنارش بودم دوست  نبودم ونجای کرد وگرنھ االن اکمکم میگزند
 و االن میدی رسنجای تا بھ امی داشتی سختی بحث ده پونزده سالھ جفتمون زندگستیدوسال ن

 واقعا مثل برادرمھ
 اھان-
 می بریخب اگھ خورد-
 میباشھ بر-
  ،بگو ببرمتدی خری بریخواستیکجا م-
 شمیاحم نمنھ مز_
 .می تعارفا ندارن،برنی با ھم از اھ،دوستای بابا،مزاحم چیا-

 کھ انقدر گرون کردمیفکر نم  بودم ودهیند  رونشی ،تا بھ حال ماشمی امدرونی کرد و بحساب
 میخب کجا بر: ،گفتمی رنگش شدی  نوک مداد٣ باشھ سوار مزدا متیق
  تلفن ھمراه بخرمخواستمیراستش م_
 جا یی کذای الی کھ تلفنش را در  آن وی دختر از ان وقتنی ایعنیر کرد   فکی علری امو

 . بوددهی نخری تلفنگریگذاشت د
 نیمگھ ندار: تعجب گفتبا
 نھ متاسفانھ گمش کردم-
  جا دوست منھ،آشناست،ھی میپس بر_
 باشھ ممنون-
 
 
 
 :گفت کرد و  رفت و پارکپاساژ کی سمت بھ

  قبلشزدمیم  زنگکاشی نباشھ ا فقط بستھدوارمیام. شو ادهی پنفس
 امی نداره نبودند فوقش فردا میاشکال_
 شھی می چمینی ببمیحاال بر_
 میباشھ بر-

 با یاحوال پرس. مغازه باز بود،بعد از سالم وم،خوشبختانھی سمت طبقھ دوم پاساژ رفتبھ
 اری خانم بی خوب برای دو سھ تا گوشیمھد:دوستانش گفت

  مناسب باشھیکم متشمی قشھیفقط اگھ م:گفتم
  سر تکان دادی علریام. کرد وی علری بھ امی مرد نگاھان
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 شیکی گرون بود بھ متشی قکنمی داشت اما فکر می عالیی گذاشت کھ واقعا کارآمی مدل جلوچند
  چنده؟متشی قنیا:  رنگ بود اشاره کردم و گفتمدیکھ سف

 تومن...ادی در ممتشی فاب ماست اون ققی رفری  امی ناسالمتمیدی مفیبھ شما تخف-
 کھ یزی ھزار تومن از اون چستی دوبای تقرنکھی از امتی قیادی نھ از زدی سود کشسرم

  کمھیلی خمتشی کھ قینجوریمطمئن باشم،ا: کمتر بود گفتممتشیانتظار داشتم ق
 میدی رو مدی خرمتی ما بھ شما قدیشما فکر کن_
  ،ممنوندارمی برمنویباشھ پس ھم_

 من االن نی برو تو ماشری رو بگجیی سواینفس ب: گفتی علریر کردم ام و تشکدمی کشکارت
 امیم
 یباشھ،مرس_

........ 
 ی مھدیمرس:بھ دوستش گفت. روی علری رفت امرونی کھ بھ از مغازه بنفس

 ھی خانم و خوشگل؟دختریدی مشوینیری شی کشایق،ای رفکنمیخواھش م_
 ستی نی کھ شکشی در خانم،البتھینیرینھ بابا چھ ش: کرد وگفتی خنده تلخی علریام
 ینگو نھ کھ از چشمات معلومھ دوستش دار_
 رو ول  نای ازه،حاالی مثل خواھرم عز،برامیکنی نھ اونجور کھ توفکر میدوستش دارم ول_

  چقدر بودی کسر کردلی کھ از موبامتی قنمیکن بگو بب
  داداش بروخوادینم_
 شتای پامی نگھی نکن دفعھ دی کاریمھد_
  وپنجاه  ھزار تومنستی بابا،باشھ،دویا_
  حاال شد،نیافر_
 کرد و ی گذاشت و خداحافطزی می روی رو در اورد  و چند تراول پنچاه ھزار تومنفشیک
  امد،رونیب

 دختر نی زد و با خود فکر  ایرفت،لبخندی و با تلفنش ور مستادهی انی کھ کنار ماشدی را دنفس
  خودش را در دل او باز کرده بودی ھمھ جانی ایادی زیینا بدون اشنگونھیچھ داشت کھ او ا

..................................................................... 
 

 بھ او زدم واقعا از او ممنون بودم بھ لطفش ی انداختم و لبخندفمی تلفن را داخل کدمی کھ داورا
 امد اما ناگھان ی را بخرم ،ارام بھ سمتم ممخواستی کھ میزی چی مناسبمتیتوانستھ بودم با ق

  کناراینفس ب: کرد و داد زددنی کھ شروع بھ دودی چھ ددانمینم
 کی فقط با سرعت بھ سمتم امد و در دیگوی چھ مدمی انقدر شوک زده بودم کھ اصال نفھماما

 و چون دی را گرفت و بھ سمت خود کشفمی کگرشی دستش کمرم و با دست دکیلحظھ با 
 جلوتر از ما درست وسط ی و کممی پرت شدابونی بھ گوشھ خمی تعادل نداشتچکداممانیھ
 . شدنین پخش زمی با دوسر نشی  موتورابانیخ
 

 ی   چشمانش رواز درد بستھ بود چون جوری علریاما ام... درد گرفتھ بود یلی دستم خارنج
 بود دهی کھ منو بھ عقب کشی علری نداشتم اما امنی با زمیادی کھ من برخورد زمیافتاده بود
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 حالت ی علری،امی علریام: نشستم و گفتممی در جای برخورد کرده بود بھ سختنیمحکم بھ زم
 خوبھ
 بلند شد و گفت شی از جای در چشمانم جمع شده رو با پشت دستم پاک کردم  بھ سختاشک

 نی زم نکن و بر خالف تصورم بھ سمت اون دوموتور سوار رفت کھ نقشھیخوبم نفس گر
 از ان ھا را گفت و بلندش کرد و کاله را از یکی قھی دندیچیپیبودند و از درد بھ خودشون م
 جمع شده بودند دوسھ تا مشت و بای بھ صورتش زد مردم تقریمسرش در اورد و مشت محک

 شد حواسش نبود بھ کی نزدی علری بلند شد و از پشت بھ امیگری ھم بھ او زد کھ دگریلگد د
 پشت سرت: زدمغیفتم و جسمتشان ر

بھ سرعت دست . شد ونی نقش زمی علری بھ صورتش زد و امی تا برگردد مشت محکماما
 ری سوار موتور شدند و رفتند ،امعی سریلی افتاده بود گرفت و خنی زمی رو کھ رویکیاون 

ولشون کن خودت : و گفتمستادمی اشی بلند شد و خواست دنبالشان برود کھ جلوشی از جایعل
 .ی شدیزخم

 خواستنیم: وگفتدی کششی موھاانی می دستی از اشکم نگاه کرد و عصبسی صورت خبھ
  بزنن فتویک
  واجب ترهیزی از ھر چتی نداره،حاال کھ نتونستن سالمتبیع_
 می برایباشھ،ب_
 . رفتم نی برداشتمو بھ سمت ماشنی را از زمفمیک

  باالاریسرت رو ب: اوردم و گفتم درفمی از کی فرمان گذاشت دستمالی وسرش را رونشست
واقعا : کردم و گفتمزشی بود ارام تمی سرش را باال اورد گوشھ لبش پاره شده بود و خونارام

 دی شدیبھ خاطر من زخم.افتادی مینبود چھ اتفاق.معلوم. االندیاگھ شما نبود.ممنون
 ھی خوننتیت آسکنھی درد میلی خھ،دستتی کافی کھ توخوبنی سرت،ھمیاشکال نداره،فدا_
 دی نداراجی احتمارستانی بھ بھ،شمای زخم جزئھینھ _
 زی چنی بھ خاطر ھمچکلی ھنیاگھ من با ا: بھ خودش اشاره کرد و گفت ی حالت با مزه ابا

 ...گھی دیچی کھ ھمارستانی برم بیکیکوچ
 . شده بوددهی خراشدای شدن بھ اسفالت شددهیی متوجھ دستش ھم شدم کھ بھ خاطر ساتازه

  بود دی امھی پسر لبخند زدم،چقدر شبنی ای مھربانبھ
 پسر ھم نی در کنار اکردی متی بود احساس امندی امی چرا اما ھمانطور کھ وقتدانستی نمنفس
 . بودنطوریھم
 کھ از او ادرس را بپرسد دارد بھ سمت خانھ او نی بدون ای علری امدی کھ دقت کرد فھمیکم
 دیمنو بلدمگھ شما خونھ : با تعجب گفترودیم
 کھ زده بود ی کنھ،آمد گندری خشوبھی خدا سومگھی دی سوتھیاخ باز : با خود گفتی علریام.و

 رمی ادرس روبده مدونمی دارم  وگرنھ نمینطورینھ نھ ھم:را جمع جور کند و گفت
 درست تر بھ سمت ای. بھ سمت خونھ اوی علری باال انداخت و ادرس را داد و بھ امنفس،شانھ

 پسرھمان نی کھ ادانستی نفس گذاشتھ بود رفت و نفس چھ ماری کھ در اختخانھ خودش
 کھ ستی بار ننی اولنی  ادانستی مدانست،چھی مونی بھ اومدیلی  است کھ خود را خیسپھرنام

 کندی ماوکمک منت بھ ی پسر بنیا
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 نی دختر تنھا اھی ید،برایکنی می زندگی خوبیجا: خانھ نگھ داشت و گفتی جلوی علریام
 ھی عالتشیاپارتمان امن

  رو بھ من کردمی کمک زندگنی ھستم کھ بزرگتری شخصونی مدنویبلھ و ا_
 نطوریکھ ا_
  در خدمت باشمیی چاھی کنم ھم ی باال ،ھم زخمتون رو ضدعفوندییبفرما_
 واقعا،باشھ...ا_

 دمیترسی ھم می قبول کند،خب کمی زودنی تعارفم را بھ اکردمی تعجب کردم،اصال فکر نم
 ...گھید
 

 ھم دی کلی و حتگذاشتی او نماری داشت خانھ اش را در اختی مقصدری اگر امدانستیکھ نم.واو
 .بردیبا خودش نم

  نفس خانمی شدمونینکنھ پش: با مکث اوگفتی علریام
  باالدیی بفرماھی چھ حرفنینھ نھ ا_

.... 
 

 را روشن کردم و ی چاری کاناپھ نشست نفس بھ سمت اشپز خانھ رفتم و زیرروی علری ام
 کردم وبھ زی رفتم ،زخم دستش را تمی علری را برداشتم و بھ سمت امھی اولیجعبھ کمک ھا

  نکردمدایدنبال بانداژ گشتم تا ان را ببنم اما پ
 می بابا بانداژ نداریا_
 
  شدهی ،دست خودتون ھم زخمستی نیازین_
  ستیمھم ن-
 ایستیاصال بھ فکر خودت ن-
 ارمی بی چارمیم_
  بود  کھ تلفن زنگ خوردی چاختنی رشغولم
 یدینفس  تلفن رو جواب نم-
 زنمی ،بعدا بھش زنگ مریغامگی پرهی دوستمھ مدونمینھ م-
 ھنوز جملھ النا کامل دیچی النا در خانھ پی رفت و صداری گغامی پیبالفاصلھ بعد تلفن رو.و

  مانیس ندارد واالن آبرو دختر چفت وبنی اصال حواسم نبود دھان ادمینشده بر سر خود کوب
 بردی می علری امیرا جلو

 دمی النا گوش دادم و از خنده لب گزی کار از کار گذشتھ بود بھ صداگری داما
 دلمون ھزار راه دیام. اخھ من ویگی نمشعوری اخھ،دختره بیینفس گور بھ گور شده کجا_
بدبختم زنگ بزن کچل  دی بھ اون ام؟یکنی می ،پس چھ غلطی نگفت تلفن بخردی مگھ امرهیم

 یدی کھ کلش خرابھ رسیدونی  االن تھران،مادی می شده باشھ ولش کنتیزی چترسھیکرد منو م
  یزنگ بزن،خدا سعد
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 دوستم زنگ نی زنگ بھ اھی من دیببخش: رفتم و گفتمی علری را برداشت مو بھ سمت امینیس
  تھرانادی مشھی کلھ خرابھ پا مگھیبزنم،النا راست م

  منزل خودتونھستی نیمشکل_
 : را گرفتدی سمت تلفن رفت و شماره امبھ
  جاندیسالم ام_
  نکن با مننکاروی اگھی شبھ مردمو زنده شدم،دازدهی بگم؟ھا،دختر ساعت یچ.نفس من بھ تو_
 ری خب،رفتھ بودم تلفن بخرم ددی ببخشزنبی باشھ خودتو کنترل کن اخھ،چرا داد مدیباشھ ام-

 زنمی بعدا بھا زنگ منجاستیدوستم ااالن ھم .شد تا برگردم
 کدوم دوستت؟-
  برسون خداحافظش،سالمیشناسی نمیدی مری چقدر گدیاه ام-
 باشھ،خداحافط-

 . کردمی عذر خواھی علری را قطع کردم و از امتلفن
  گفتی علریام
 ست؟ی بزرگ نیلی خونھ خنیا-
 نفر ھی ی خونھ برانیا.ستی من نی خونھ برانی من بزرگھ ،بھتون کھ گفتم ایخب چرا برا-
 ونشمی بھم کرد کھ تا اخر عمرم مدی لطفھیگست،ید
 دیکنیم.فشوی کھ شما انقدر تعرنمی شخصو ببنی انطور،کنجکاومیکھ ا-
 خونھ نیا. توخواستی خودش مدونمیم.دمشی ندشتری بار بھی اگھ بگم خودمم شھیباورتون م_

 ھی ی بمونم،وقتنجای اتونمی نمادیمنم ز اونھ،،ی اتاق ھا ھم برانی از ایکی ی کنھ،حتیزندگ
 رمی کنم مدای موندن پی رو براییجا
  برگردم خونھ خودمتونمی نمیحت:  لب گفتری آرامتر زو
. 

  .دی بشنود و شنی علری امکردی نمفکر
 ھی کردی را کھ ادعا می پسرنی ادانستی زد اگر نفس می دخترک لبخندی  بھ حرفای علریام

 داد؟ی نشان می نشستھ بود چھ واکنششیاالن ھم روبھ رو. وندیبی روز م ھردتشی ندشتریبار ب
 

 بھ سمت اتاق زیقبل از ھرچ. ارامش و سکوت شرکت را دوست داشتمنی شرکت شدم اوارد
 دی،داخلی سپاھیآقا: بھ در زدمی رفت و تقھ ای علریام
  داخلایب_

  در راباز کردم و داخل شدم
 ی سپاھیسالم،حالتون چطوره اقا_

 نھی دست بھ سی علری اما باز ھم ام؟ی سپاھیاقا: م با تعجب گفتم دی نشنی علری از امیجواب
 آوردم کھ یفشار م. بھ مغزمنطوری ھمکندی منطوری او چرا ادمی واقعا نمفھمکردینگاھم م

 ی سپاھیباز کھ شدم اقا:گفت
 ییصدا کنم با صداکوچک . سخت بود کھ اورا بھ اسمکمیھنوز .می افتاد خب برامی دوھزارتازه

 یباشھ،،حاال حالت چطوره،درد ندار:آرام گفتم
 ینھ ممنون کھ بھ فکرم-
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  خبی شدینطوریبھ خاطر من ا-
 می ندارشتری نفس کھ بھی نداره بیع-

...................... 
 ی علریام
 یشنوی کھ اصال صدامو نمیکنی فکر می داریبھ چ-
  اون دخترو ببرم خونھ اشخوامیم-
 خترو؟کدوم د-
 نفس-
  بره،شیفرستادی مدی زودتر بایاھان پس باالخره سر عقل اومد-
 کھ ییزای و چازشی مورد نلی از وسایلی متوجھ شدم خی اتفاقاتی طستی ننینھ منظورم  ا-

 . برهتونھی داره تو اون خونھ است وخودشم تنھا کھ نمیبھشون وابستگ
 کارا نی ادونمی من نم،اخھی علری کنم امرکای توچی ھای کلھ شق بازنی خدا  من از دست ایا-
 یکنیم. توھیچ
 .  بدمحی بھ تو توضدی بانکارامی ای براکنمی شروع نکن ارشام،فکر نمکنمیخواھش م_

 بود کھ سپھر بودم ی کھ فقط مخصوص وقتی را برداشتم و بھ سمت تراس رفتم با خطتلفنم
 دمی نفس را شنی بعد  صدایشماره خانھ ام را گرفتم و چند

 سالم-
 سالم نفس خانم،سپھرم-
  آقا سپھر ؟دیخوب-
 بھ ی فردا سردی دارلی بگم اگھ تماخواستمی داشتم،میاما کار مھم.ممنون،بد موقع زنگ زدم-

 ممکنھ ییزاھای راستش فکر کردم بھ چدی رو بردارازتونی مورد نلی و وسامی بزنتونیخونھ قبل
  نظر داشتھ باشندری ممکنھ اونجا رو زدی بردیتونیخب تنھا ھم نم. ودی داشتھ باشازین
 . ازتون ممنونمد،واقعایکنی خودتون مونی کھ بازم منو مددی کمکم کند،اگھیگیراست م-
 ھم خلوتھ  ھم د،اونجایباش... ابانی راس ساعت ھشت شب لطفا خکنم،فردایخواھش م-

 شماست.کینزد
  خب بازم ممنون،خداحافظاریبس_

 چقدر خوشحال شده دمی فھمشی کردم،از صداقطع
..................................................................... 

  کھ سپھر داده بود حرکت ی بود ،حاضر شدم و بھ سمت آدرسمی ھفت ونساعت
 دارم را بردارم ی کھ بھ آنھا دلبستگیی ھازی چتوانستمی حداقل منکھیکردم،خوشحال بودم از ا

  مھم نبود،ھیبق
 ی کرده،گوشھ اری گکی از سپھر نبود ،حتما در ترافیساعت ھشت آنجا بودم اما خبر راس

 .منتظرش ماندم. وستادمیا
........ 

 : بودی علری کامل کردن نقشھ پروژه بودم کھ تلفنم زنگ خورد،اممشغول
 ریبلھ ام-
 گمی می چنیآرشام گوش کن بب-
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 بگو-
  بود نھ نگوزی عزیلی کھ برام خرای دارم جون المی خواھشھیازت -
 ...خوردی جان خواھرش را قسم می کار چھ بود کھ بھ خاطرش جان بنی ایعنی
 باشھ بگو-
 بھ نفس ستی افتادم ول کنم نتای آناھنی اری کھ قرار بود نفس رو ببرم خونھ اش اما گیدونیم-

 ؟ی من بری تو بھ جاشھی مرسمینم
 یشی پررو تر می ،ھگمی بھت نمیچی ھی من ھریام-
 زت خواھش کردم آرشاما-
  فقط بگو کجارمیاه،باشھ باشھ االن م-
  وقت منتظره،یلیفقط خ...ابونی داداش ،خیمرس-

 دردسر ساز بی دختر عجنی زدم ،ارونی را قطع کردم و کتم را برداشتم و از شرکت بتلفن
 .بود

................. 
 بھ او زنگ بزنم نکھی ای روامدی منتظر بودم،اما نقھی بود،چھل دققھی ھشت و چھل دقساعت

 ینی بوق ماشی بھ او زحمت داده بودم،خواستم بروم خانھ کھ صدایرا ھم نداشتم،بھ اندارع کاف
 پسر نی پسر نقاب بھ چھره  چشمانم از حد معمول گشاد تر شد،ادنیاز دشت سرم امد و با د

 کرد؟یم چھ نجایا
  سوار شو ای داد وگفت بنیی کھ معلوم نشود نقاب زده پای جورمھی را تا نشھیش
  سوار شدمی دو دلبا
 دیسالم،خوب ھست-
 سالم -
  سوال بپرسم ھی شھیم-

  را تکان دادسرش
 دی آقا سپھر شما اومدیچرا بھ جا...چرا -
 ادی اومد نتونست بشی پیمشکل-
 اھان-
لب چھ جا...ا. ارشام بودھیچقدر اخالقش شب... پسره چقدر بداھالق و سرد بود،چقدرنی ،اشیا

  زدم کھ از چشمش دور نماند و گفتی لبخندبمی عجی ھمزادن،بھ فکرھاھ،نکنھیکیاسمشونم 
 دی علت ادرس منزلتونو بدی بدنی خندی بھ جاستیبھتر ن-
  آرشانای اما اسمتون آرشامھ ھی فضولدونمیم-
 آرشام: مکث گفتی کمبا

 را پارک کرد و بعد از نی رد وبدل نشد ،ماشی حرفگری بھ انجا ددنی را دادم و تا رسآدرس
 :مطمئن بودن از خلوت کوچھ گفت

 رو یلی  وساعی سریلی گذاشتن،پس از کنار من جم نخور و خنجای در صد اونا ادماشونو اصد
 می بردار بریخوایکھ م

 باشھ-
  شوادهیپ-
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  پشت سرم داخل شدیدر را باز کردم و داخل رفتم بعد از مکث. شدم و بھ دنبالش رفتم ادهیپ
  شد،ی در زانو زدم و اشکم جاری منظره رو بھ روم جلودنیاز د اما

 سالم در خانھ لھی وسکی ی و سزاوار است،حتیدی چھ کرده  بودند؟؟معلوم بود کار جمشایخدا
 نی زمی از پدر و مادرم کھ رویبھ سمت قاب عکس. را شکستھ بودندزینمانده بود ھمھ چ

  ام فشردمنھیبھ  س. را برداشتم اش شکستھ بود رفتم وآن شھیش.افتاده بود و
 شانھ ی کھ روی او و دستی کھ با صدادی نکشی دادم اما طولھی تکواری را بستم و بھ دچشمانم

 ام نشست چشم باز کردم،
  بود؟شی پقھی روح چند دقی واقعا ھمان چشمان سرد و بنی چشمان غمگنی،ا

 نھ،چرا؟یبیچرا خدا منو نم: گفتمآرام
 خوب یلی مورد خھی نی ھم باشم تو ای احساسی آدم بیلی خیاگھ حت:  دو رگھ گفتیی صدابا

 بھتر یلی خیزنی کھ ازش حرف میی خدای بھت بگم کھ بدونیزی چھی بزار کنم،امایدرکت م
 نکن  کھ  قلبت  از جنس سنگ نکارویا.از من ھواتو داره،من باھاش قھر کردم،اما تو

 اما من سوختن ری حقھ و اجتناب ناپذ،مرگیش بادهیمادرت رو د. مردن پدر ودینباشھ،تو شا
 نتونستم بکنم،خانواده من زنده در آتش سوختن و من ی کارچیھ. ودمیخانوادم رو در آتش د

 عیحالت ھم بلند شو و سر. از من ھوات رو دارهشتری بیلیخ. توی نکردم،پس بدون خدایکار
 دوتا قاب یکی دست لباس و  از چندریست،غی نامن نجای کھ اصال امیجمع کن بر. رولتیوسا

  میبر: نمانده بود گفتمی بھ درد بخورگری دزیعکس چ
  داخلی کھ در باز شد و شخصمی سمت در رفتبھ

 .پناه گرفتم. و من از ترس پشت اوشد
 
 : وگفتمدمی کشی شخص پشت در نفس راحتدنی دبا

 دی ھست،خوبی خانم خسروسالم
  آمد وگفتجلوتر

 ،ی خبر از خودت ندادھی م،چرایشد دختر،نگرانت یتوکجا بود-
 ...چرا...نجای نبود،اطشیشرمندتونم ،شرا-
 ھم خونھ نبود کھ کمک کنھ منم کھ تنھا بودم ی ،کسرمیبھ خدا دخترم نتونستم جلوشونو بگ-
  در برابر اون سھ تا لندھور بکنم؟تونستمی مگاریچ
 خورهی نم بھ دردگھی دلمی وسانی کھ شده،اھی کاری نداره خانم خسروبیع-
 ھ؟ی آقا کھ ھمراھتونھ کنی ای دخترم،راستگھیاره،ببخش د-
 ...ونمی بھشون مدموی کھ زندگیکس: لحن ممکن گفتمنی صادقانھ تربا
  ھم ھستگھی موضوع دھیدخترم -
 دییبفرما-
 نجای ای برگردیخواینم...خب چطور بگم،دخترم تو-
  ...نجای اگھ برگردم اتونمیمن نم...من...یخانم خسرو-
 اوضاع و نی کنم،االن با اکاری رو چنجایفقط پس من ا... نگوی بگیخوایباشھ دخترم اگھ نم-

 ی کنکاری چیخوای ملیوسا
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 حق گفتم؟یچھ م. کنی خونھ رو خالی بموننجای ایخوای اگر نمگفتی داشت ممی مستقریغ
 ...داشت،خانھ اش بودو منبع در امدش

 نجای اگھی محترم نفس خانم ددخانمیچیر گوشم پ مردانھ اش دی کھ صدامی بودم چھ بگومانده
 حسابتون رو دی لطف کنشھی مخوره،اگھی بھ دردشون نمگھی داغونم دلی وسانی ،امونندینم

 . ببرهی سمسارھی دی رو ھم بدلی وسانی و ادی کنھیتصف
 خونھ رو شی شماره حساب بھ من بده تا فردا صبح پول پھی خب پسرم،نفس جون پس اریبس-

 زمیبت بربھ حسا
باز ھم او بھ . بھم داده بود ھم بلد نبودمدی کھ امی نداشتم شماره کارتی من کھ االن کارتی وایا

 ی نوشت و بھ خانم خسروی و شماره ادیزی شماره حساب برنی بھ ادیلطف کن:کمکم آمد وگفت
 .داد

ز من  احتمی نصھی یری می ،اما حاال کھ دارسپارمتی بزرگ می خب دخترم،بھ خدااریبس-
 دختر ھی نجای ای اومدشی چھارسال پی ،وقتشناسمیقبول کن دخترم،من چھارسالھ تورو م

 از ی بتونکردمی دلم برات سوخت بھت خونھ رو دادم اما ھرگز فکر نم،اولشی سالھ بودستیب
 کھ ی دختر پاک و معصوم بودھی نجای ای کھ اومدی ،موقعیونست ت،امایایپس خودت بر ب

 اما پات یکشی می سختی داردمی وقت ھا دیلی ،خدونستی روزگار نمنی ای ھای از بازیزیچ
 شھی کن ھمی دخترم،سعینجابتت رو حفظ کرد. وتتی و معصومی ،پاک موندیرو کج نزاشت

 . خبر نذاریمنم از حالت ب.ی بموننطوریھم
 .کنمی فراموشتون نمچوقتیممنون ازتون ،ھ:  زدم و در اغوشش گرفتم وگفتمیلبخند
 می بردی شد،خطرناکھ بارینفس خانم د:گفت آرشام

  افتاد بردارمادمی یزی چھی ،فقط صبر کن میبر-
 نکرده دای نکرده باشندو خدا رو شکر کھ پدای سمت اتاق رفتم دعا دعاکردم شناسنامھ ام را پبھ

 .میبر:بودند ان را برداشتم و گفتم
واقعا : گفتمکردمی  تشکر م پسرنی ادی بامی امدرونی کردم و بی خداحافظی خانم خسرواز

 ...اگ.ازتون ممنونم 
 ی پشت سرم حرفم را خوردم و با وحشت سربرگرداندم و بھ چھره ھای صدادنی با شنکھ

 .نحس ان دو نفر نگاه کردم
نھ اقا فرامرز .ی در برمیزاری می کردم،فکری منتظرتنجای وقتھ ایلیکجا خانوم خوشگلھ،خ_

 و عقب رفتم آرشام دستم را گرفت و مرا پشت دمی کشیھ کوتاغیمنتظرتھ و بھ سمتم آمد ج
 ...کنمی محوتون میدستتون بھش بخوره از ھست: و گفتدیخود کش

 
 
آرشان دستم را گرفت و مرا بھ  .دمی کشیفی خفغی عقب برداشتم و جھی ی قدمی وحشت قدمبا

 کنمی محوتون میاگھ دستتون بھش بخوره از ھست: و گفتدیسمت خود کش
 :ن دونفر جلو آمد و گفت از آیکی
 یک.اصال تو.ی نقابتو از صورتت برداری کھ جرئت ندار،توی بکنیخوای مکاریمثال چ...ا-

 یھست
 ؟ی شمونی پشکنمیم. یوگرنھ کار. راھتو بکش بروم؟ی نداره من کی ربطچیبھ تو ھ-
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 نکھی ،گوشات مشکل داره مثل ای بکنیتونی مکاریمنم گفتم مثال چ-
 . گفتم بدو،پشت سرتم نگاه نکننکھیبھ محض ا: ارام گفت آرشام

 شروع شد،دونفر یری بر صورت آن مرد خواباند و درگی دستم را ول کرد و مشت محکمو
 ...بدو نفس،بدو: نفر گفتکیبھ 

 شدم،من چکار کردم؟ او جانش را مانی پشدنی دوقھیاما بعد از چند دق. کردمدنی بھ دوشروع
 کردم من؟چرا انقدر خودخواھانھ عمل کاریچ.کنمیفرار م من بھ خطر انداخت و دارم یبرا

 ... نفر بود در برابر اون دو نفرکیکردم،او 
 ی دختر بودم زورھی بکنم،من تونستمی مکاری چدمی و دوباره برگشتم بھ سر کوچھ رسستادمیا

  شماره اش را گرفتمعی بھ اون بگم،سردیاره خودشھ سپھر با...نداشتم ،سپھر
 رسالم اقا سپھ-
 دیزنی شده چرا نفس نفس میزیسالم ،چ-
 بکنم،بھ منم ی کارتونمی شده من نمری ،آقا آرشام با دو نفر درگدیاقا سپھر تو رو خدا کمک کن_

 بھ اد،اونای بھ سرش بیی بالترسمید،می رو خدا خودتونوبرسونتونم،تویگفتن فرار کنم  اما من نم
 ندشویشناسی کھ بھتر مکنن،خودتونی کس رحم نمچیھ
 اومدم نفس،اومدم _
 ...ادرسو بده-
 ...ابونیخ....دونیم_
  نشو،اصالکی وجھ تو بھشون نزدچی بھ ھیام،ولی االن مکتونمینزد-

 .شدهی چنمی ببرفتمی مدی باتونستمی ،نھ نمشدی را قطع کرد ،قلبم داشت از جا کنده متلفن
 ی جاراری اختی بمی چرا اشک ھادانمیدمشان،نمیاز دور د.دمی سرعت بھ سمت کوچھ دوبھ

چرا ... مگھ دو نفر نبودند ،چرا نای ای وای ،ادندیدی نشستھ بودم مرا نمییبود،پشت  خودرو
 .سھ نفر شدند،نھ عادالنھ نبود

  افتاده بود بلند شد ،آرشان حواسش بھ نی زمی از آن سھ نفر کھ رویکی ھی از ثانی کسردر
 رونی را بیمرش رفت و اسلحھ ادستش بھ سمت ک. بودریاونبود و با ان دونفر درگ

بلند شدم و بھ ...  برو گفتی نرو و دل مگفتی نکنم عقلم میچکاری ھتونستمی نمگھید،دیکش
  پشتش بودم،دستش کھ خواست ماشھ اسلحھ را لمس کند با تمام دیدی نمدم،مرایسمت او دو

ا حفظ کرد  و چون تمرکز نداشت اسلحھ از دستش افتاد اما تعادلش ر.قدرتم او را ھل دادم
 ... امدی از دستم بر نمی کارگری ددمیتاره فھم...بھ سمتم امد ..افتادین
 
 
  مگھ نگفتم برو؟ی اومدی واسھ چدی آرشام بھ گوشم رسی ترس عقب عقب رفتم صدابا

 را از می دستش انچنان موھاکی از من بود با شتری بیلی بود آن مرد زورش خری دگری داما
 . سرم خورد شدی روپسمی کھ کلدیکش. شالمیرو
 .دمی کشیغی درد جاز

 قھی شقی برداشت و رونی زمی بود اسلحھ اش را از روری در دستانش اسمی کھ موھاھمانطور
 می االن بکشمش تسلنی ھمیخوایاما اگھ نم.؟ی ھستی کدونمینم: ام گذاشت و رو بھ ارشام گفت

 شو
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  ،نھ بھ فکر من نباش برونھ،نھ تورو خدا آرشام: گفتم ختیری کھ اشکم مھمانطور
 از تھ ی صدا زدم،اما حسیشوندی پسوند و پچی اسم او را بدون ھتی وضعنی چرا در ادانمینم

 ام ی زندگی ناجمی ،برامی ،مرد نقاب بھ چھره روبھ رووفتدی بشی برای اتفافخواستمیدلم بود نم
کم ومقتدر ساختھ بودم   محی بودمش مرددهی دشتری بار کی نکھیبود و در  افکارم  از او با ا

 نکھی امد ؟   بدون ای شود چرا سپھر نممی تسلنگونھی  بھ خاطر من اخواستی دلم نماصالو 
 خون را در دھانم حس کردم، ی کھ شوری بود گاز گرفتم طورمی گلوریفکر کنم دستش را ز

پشت گرفت   دوباره دستانم را از تیاما بعد  با حرص  و عصبان.  از درد ولم کردھیچند ثان
او ھمچنان با قدرت تمام . وندیای بھ سمت من بدادندی اصال بھ ارشام مھلت نمگریان دو نفر د.

 ده برابر من بود شی زور  بازوشدی از دستش فرار کنم اما نمکردمی میسع. بودریبا آن ھا درگ
 سمتم  من بھدنی صورتم نشست با دی پر درد روی سپھر لبخندی شده بودم کھ با صدادینا ام.

 یضولش کن عو:آمد وگفت
 .ی من  ارامم گفتم باالخره اومدو

 پرت کرد و نیمرا با شدت بھ سمت زم.پس کار توئھ: گفت دی را شنمی صداای مرد کھ گوان
اسلحھ اش را بھ سمت سپھر نشونھ گرفت اما من چون اصال تعادل نداشتم سرم بھ شدت با پلھ 

 یزی چگری صورتم حس کردم و دی رو رو خونی در خانھ برخورد کرد ، گرمی جلوی
 دمینفھم

.............................................................. 
 آرشام

 نفس کھ دنی اما با ددیای دوباره گرفتم  اول خواست بھ کمک من بی جانی علری امی صدابا
 یبا ضربھ ا. و دستان آن مرد بود بھ سمت ان ھا رفت و من از فرصت استفاده کردمریاس

 بھ سمتشان ی علری نفس گفتن امی کھ با صدایکی نی اماندی کردم مھوشی از ان ھا را بیکی
 . محکم در صورتم نشست یبرگشتم وبا غفلتم مشت

 را ھم از پا در یگری افتاده با حداکثر توانم دنی کھ بر زمدمی چھ شد تنھا نفس را ددمینفھم
 شی بود  بھ سمت نفس رفتم  موھاری با ان مرد درگیل عریاوردم و بھ سمت آن ھا رفتم ام

 را از چھره اش کنار زدم شی بود و چھره اش معلوم نبود ،موھاختھی صورتش ریرو
 بود در ھوشی مچالھ شد ،بی قبلم از حسدنشی چرا اما با ددانمی،نم،صورتش غرق خون بود

 نفس...نفس چشماتو باز کن،نفس:چند بار بھ صورتش زدم.آغوشش  گرفتم 
 امد ،نفس را ی نگاه کردم،از پسش بر مریبھ ام..مارستانی ببردمشی مدی نداشت ،بای ادهی فااما

 .دمی دونیبلند کردم و بھ سمت ماش
.............. 

 امی بدیمارستانیکدوم ب_
 ...مارستانیب_
 ...اومدم_
ارم واگر نفس بھ  بود مجبور بودم نقابم را بردمارستانی بمانم چون بنجای اادی زتوانستمینم

 : آمد رفتمرونی کھ بی  بھ پرستارشدی  اوضاع بد مندی مرا ببخواستی امد و میھوش م
 حالش چطوره؟-
  مراقب باشھ،یلی خدی نداره اما بای جدیلیمشکل خ. ودشیبھ موقع رسوند-
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 کردم کھ قصد داشتن از داشونیمن فقط پ.فشھی کنمی استمی خوب ،اما ھمراھشون من ناریبس-
 . کمکشون کردمیمنم اتفاق. چند نفر مردم ازار فرار کنن ودست

  شھی ضد عفوندی ،باھیاما اقا صورتتون زخم_
  ممنونستی نیازین-

 رفتم وخون ی بھداشتسیاول بھ سمت سرو... بودی کھ مطمئن شدم حال خوب است کافنیھم
 سر؟امشب چت شده بود پ. بھ خودم نگاه کردمنھیی صورتم را شستم ،در ای رویھا

 قھی باشم چند دقی علری رفتم تا منتظر امی و بھ سمت در خروجدمیکش.می در موھای دستکالفھ
 ی صورتش،زخمی بھتر از من بود  و جز خراش  رویلی و وضعش  خد،سریبعد از راه رس

 . در عمق چشمانش آشکار بودینگران.نشده بود 
  چطورهشد،حالشیچ-
 . ندارهیکل  جد مشھوشھیپرستارش گفت خوبھ،فقط ھنوز ب-
 خداروشکر-
  پسرشدی دفعھ چھی-
 قبال بھ زور وارد خونھ  اش شده بودند و ھمھ رون،امای بمیای خوب بود تا بی ھمھ چدونمینم-

صد درصد .  جلومون ظاھر شدندرونی بمی اومدیوقت. خونھ اشو داغون کرده بودندلیوسا
  بودناروی ھمون ینوچھ ھا

  بدھکار نبود ،اون کھ مردهیدی دختره بھ جمشنی مگھ انمیبب-
  اسمم گفتھ بودنی اادتھی بھ اسم سزاواره،ی شخصینھ فکر کنم طلبکار اصل-
 اھان-
 شھیاصال نم.می بموننجای امیتونیما کھ نم-
  کھمی تنھاش بزارشھیاخھ نم-
  و من آرشامی فکر کن،امشب تو براش سپھر بودکمیپسر -

 دیم،بای باشنجای و االن امی موضوع خبر داشتھ باشنی کھ از امی و آرشام شرکت نبودی علریام
 .می ،برستی نی نگرانیاد،جای بھ ھوش مگمی دوساعت دیکی.کنھی شک ممیاگھ بمون.میبر
 
  تنھاش بزارمنجای اتونمی آرشام،نمامینھ،من نم-
 شھی نمگمیپسر تو چرا انقدر کلت خرابھ م_
 ،بھ من ادی بھوش بی شدم کھ وقتکید بھش نزی اونقدری علری فکر کنم بھ عنوان امشھ،یم_

  بکشھنجای بخواد دوستاش را از شھر ستان بھ اکنمیزنگ بزنھ فکر نم
  بکن،من رفتمیخوای میاه،ھرکار-

 امشب چھ شد؟... رفتم و راه افتادم نی سمت ماشبھ
 دختر مگھ جز دردسرم نی بھش کمک کردم؟ای چیاصال برا... بودی چی احساس لعنتنیا

 ن داشت؟ می برایزیچ
 نی باز اشدی فرمان گذاشتم،سرم داشت منفجر می بردم و سرم روابانی را کنار خنیماش

 ... برگرد گفتی بھم می حس تھ دلم چھ بود اما حسنی ادانمینم...ی لعنتگرنیم
 صدا کنارش ی نشستھ بود بمارستانی محوطھ بمکتی نی روی علری زدم و برگشتم امدور

 .نشستم
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 ی ؟چرا برگشتی بریخواستیمگھ نم: تعجب گفتبا
 دونمینم-

 ... نزدی حرفگھی ددی بودم،فھمکالفھ
........................ 

 بگم و حواس پرستار بھ ی کھ باعث شد اخدیچی در سرم پی چشمانم را باز کردم ،درد بدآرام
 .من جلب شود

 ... دختر خوشگلیباالخره بھوش اومد_
 دور تند از چشمم گذشت و با لمی فھی مثل زیعھ ھمھ چ دفھی کردمی مکاری چنجای بودم من اجیگ

تازه متوجھ باند دور سرم ' رفت وچی گدای دفعھ نشستم کھ سرم شدھی زیبھ خاطر اوردن ھمھ چ
 ....شدم

 : دوباره کمک کرد دراز بکشم و گفتپرستار
   خورده تا سرمتم تموم نشھ  وھی سرت بخیشی دفعھ از جات بلند مھی چرا یکنی مکاریچ-

 ...ی بریتونی نمیی چک نشھ جاتتمیوضع
  آورد؟نجای ایک...منو...باشھ،اما-
 داشتن کمکمتون کرده و تی چند نفر قصد اذدهی و جذاب گفت دپی خوشتی اقاھی دونمینم-

 ..رفت
  توجھ کردهپشمیبھ ت... کن تو رو خدا پرستار مملکتونگاه

  ھمراھتادی بیکی ی زنگ بزندیدر ھرصورت با_
  رو ندارمیکس...آخھ من-
 شھ؟ی دختر جون ،مگھ می چیعنی-

نھ ... نگرانشان کنم،پسخواستمیابدا نم. و النا  کھ تھران نبودند و اصال ودی امگری دشدی مخب
 .... ھم ندارم کھگھیاماآخھ خب کس د... وقت مزاحمش بشمنی اشھیشھ،نمی،نھ نم

 ... تا زنگ بزنمدیبد. روفمی کشھیباشھ ،م-
 عیباشھ فقط سر-

  دو دل بودم،،،ھنوز
 ... بوق،دوبوقکی

 عیچھ سر .برداشت
 سالم نفس-
 یسالم ،خوب-
  شدهیزی چیمرس-
 .... اماھی زخم جزئھی...خب  ....مارستانمویمن االن ب... بگم من یچھ جور...خب-
  اومدممارستانیبگو کدوم ب-
 ...مارستانیب-
 اومدم -
را احساس کردم انگار اصال تعجب نکرد  شدم چرهی تلفت خی قطع کرد با تعجب و بھ  گوشو

  بدونھخوادی از کجا می علری اما،اخھی شدیاالتیاه نفس،خ....دانستی میزیو انگار چ
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 ی علریام
  بلند شدممی رب از تماس نفس گذشتھ بود از جاکی
  باالیاینم.تو-

 شناسمشیم نم من بھ پرستاره گفترهی لو می باال کھ ھمھ چامیآخھ عقل کل اگھ من االن ب:آرشام
 ... منتطرمنجای باال ھمامیب.حاال بلند شم با تو

 .باشھ پس من رفتم_
 را زی کاش نفس ھم ھمھ چیا. خستھ شده بودمی بازنیاز ا... سمت ساختمان رفتمبھ
کمکم کن ... آخ خدا....می نفرکیسپھر . نکند نفس بفھمد من ونکھی از ادمیترسیم...دانستیم

 ... ضربھ بخورهترسمی اما مکنمینا خواستھ با نفس پر م را رای المی خالیدارم جا
  کدوم اتاقھ؟یونسی خانم دیخانم ببخش: سمت  پرستار رفتمبھ
 د؟ی اتاق،ھمراھشنیھم_
 بلھ-
  دکتری آقاشی پدی فقط بعدش بردشینی ببدیتونیم-
  خباریبس-

 ودم کھ با نفس راحت بی علریباز کردم،دوباره شدم ام. و پر رودمی کشیقی عمنفس
 شده؟ی،چیلی زخم و زیسالم بر خانم کوچولو_
   نبودی مھمزیچ-
 ی کنفی برام تعردیبا... پسیینجایاگھ مھم نبود چرا ا-
 او در مورد  نکھی از زبان نفس بشنوم ،اخواستیم. اما دلمدانستمی را مزیی ھمھ چنکھی ابا

 کند؟ی میآرشام چھ فکر.سپھر و
 تونمی االن نمیباشھ،ول-
 ...نفس...باشھ بعدا -

 رفتم بھ گذشتھ... خدا چقدر شباھتیوا... مظلومش را بھ من دوخت چشمان
 گھی نکن دتیا،داداش اذ-
 سرت یوفتی اونم بدون کاله کھ بی رو چھ بھ دوچرخھ سواری فسقلیآخھ دختر خوب تو-

 ھا؟؟؟...داغون شھ
 مظلومچشمانش را . قانعم کند  لبانش را غنچھ کرد وخواستی کھ میی موقع ھامثل

 مارستانیخدا دوست ندارم ب. کاله سرم بزارم،تو روگھی ددمممممی ،قول مدیداداش ببخش_
 دادااش.بمونم

  دکترشیباشھ،باشھ بزار برم  پ-
 کرد؟ی آمدم،نفس ھمچنان بھ من نگاه مرونی فکر باز

 دمی کشمی داخل موھای را بستم و دستچشمانم
 سالت بود من فقط ھفده ی ،آخ ،خواھر کوچولورای الماخ

 چرا؟...ی رفتچرا
  بمونممارستانی من دوست ندارم بمی برشھیم_
 ... ھم  بودندھی از حد شبشی،بیلیخ... نفس انگار قلبم مچالھ شدی صدابا
 میری مامی دکترت بعد مشی پرمیاالن م...چرا-
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  زنگ بزنمتونستمی می االن بھ کدونستمی نمینبود. تو،اگھی علریممنون ام_
 مثل برادر خودت ،منویزی عزیلی من خی برایلی باشھ،حاال بھ ھر دلتادی نوینفس،ا_

 ... کمکت کنمی کھ بخوای تا ھر کدمیبدون،بھت قول م
  زد یبازم ممنون و لبخند-

  آمدم و بھ سمت اتاق دکتر رفتم در زدم و داخل شدمرونی اتاق باز
 ؟ی ھستیونسی. داخل،ھمراه خانمایسالم پسرم ب-
  شدهیزیبلھ چ-
 قسمت از سرشون قبال ھم شکستھ بود فکر نی ھمای فقط گوستی نی پسرم مشکل خاصنھ-
  باشھ ،درستھی مربوط بھ دوران بچگکنمیم

  گفتمی ولدانستمینم. کھمن
 بلھ-
 اما چون قبال ھم ستی نقی زخمشون بھتر شھ،عمی خصوصا تا وقتدیخب بھتره مواظب باش-

 از خاطراتش از دست ی اصال بخشای بزنھ  بھ مغز صدمھیشکستھ بود ممکنھ دفعھ بعد حت
 ...بره
 دی مواظب باشپس

 
  می آمدرونی بمارستانی در باز

 بھ سپھر زنگ دی حالشان خوب بود،بایعنی در دستانم بود ،نگران بودم نگران جفتشان،تلفنم
 .کردی نممی وگرنھ دلشوره رھازدمیم
 سالم حالتون چطوره-
 مگر او ھم امده بود؟ آرشام سرم را باال گرفتم ،ی صدابا
  بھ خاطر من آمده بود؟یعنی
  نبودیازید،نی اومدی چیسالم ممنون،برا-
  بودفھی وظکنمیخواھش م-

 میخب بر:ی علریام
  زنگ بزنم بعدھی لحظھ من ھینھ :نفس

 
  خباریبس:ی علریام

 ...نفس
 از ی تلفنیھمزمان با بوق خوردن  صدا... وشماره سپھر راگرفتستادی آنطرف تر ایکم

 با تعجب...پشت سرم آمد
 : اورد نکاه کردم با تعجب  وشک گفتمرونی ببشی کھ تلفنش را از جی علری و بھ امبرگشتم

 من شماره تورو گرفتم؟-
  از گوشم فاصلھ دادم تا مطمئن شوم کھ گفتیتلفن را کم. شکبا
 نھ،نھ دوستمھ_
 : جواب دادو
  چطورهزم،حالتیسالم عز-
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-.... 
 نمتیبی فردا مواقعا باشھ..ا -

 .... باال رفتزمی عزنی از لفظ اابروانم
  شده باشھشونیزی نکنھ چای چرا،خدادادی شماره اش را گرفتم جواب نمگری شده بود بار دقطع
 دهی فعال جواب نممیبر:گفتم

........... 
 .... اش خوب استی زندگی حال آن دو ناجدانستی نگران بود و چھ منفس
 ... انقدر نگران نبوددانستیاگر م.در کنارش ھستند و کھ اکنون دانستی مچھ
 لو ندھد نی از اشتری کرده بود تا بصدای بالفاصلھ تلفنش را بی علری امدانستی مچھ
 گذردی چھ در دل دخترک منکارشی کھ با ادانستینم.او.و

 .... بفھمد اماتوانستی مامشب
 

 ... راه انداختھ بودیدی جدی سرنوشت بازایگو
 ری انکار ناپذشدی معلوم میقی اخرش حقادیا کھ شیباز

---------- 
 ... نفسی تنھا بمونیتونی میمطمئن-
 کھی زخم کوچھی کھ ستی نمیزیاره چ-
 ... باشھ زنگ بزنی چھ ساعتکنھی نمی  فرقی داشتازی نیزی بازم اگھ چیباشھ ول-
 باشھ،ممنون خداحافظ_
 خداحافظ،مواظب باش-

 پسر اخالقش درست بھ نیا... آمدمرونی بنی کردم و از ماشیفظ از آرشام  ھم خداحای آرامبھ
 ....شو نبود

 
 

 ارشام
  خودمو نگھ داشتھ بودمیلی کھ در خانھ را بست منفجر شدم،،خنفس

 پول می بگیستیگدا ھم ن. لی موباھی تو ی دوتا خط رو انداختیواسھ چ... عقلی بیآخھ پسره -
 ؟؟یچ دیفھمیاگھ م...یری بگلی موبا ھی یندار

 می قانیمن دوست دارم بفھمھ خالص شم از ا...شھی میولم کن بابا اصال بفھمھ مگھ چ-
 یموشک باز

  شمرده شمرده گفتمدیفھمی پسر اصال نمنی ارینخ
  بفھمھدینبا...بھش برسھ....یبی آسیخواینم...اگھ-
 ھی آرشام،منظورت چی داریچ..یچ-
 کھ نھ تو ھیزی چنی از االن در خطره و اشتری و بشھی میاون اگھ بفھمھ ناخواستھ وارد باز-
 ... نھ منیخوایم
  دمیباشھ فھم-
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 زنگ نزده بود بلکھ بھ سپھر ی علری موقع تلفنش زنگ خورد باز ھم نفس بوداما بھ امھمان
 ...زنگ زده بود

  تلفن را بردارد کھ دستش را گفتمآمد
بزار ...ی اگھ االن جواب بدکنھی شک مشتری بینجوری گفتم ای چیدی اصال نفھمنکھی ا،مثل
 بعدا

............. 
 نفس

  کنم؟؟کاریچ...دهی خدا  چرا جواب نمیوا
  مضموننی دادم بھ ایامکی پدی بھ ذھنم رسیفکر

 لطفا جواب شھی نگرانم ،میلیآقا سپھر حالتون چطوره؟ آقا آرشام چطوره؟ من خ-
 بود در یری نداشت اما تی ادهی چندان فادانستمی دکمھ ارسال رو زدم مکنمیخواھش م..دیبد

 یکیتار
 اما ناشناس دمی دادم و چشمانم را بستم کھ تلفن زنگ خورد از جا پرھی مبل تکی را پشتسرم

 بود جواب دادم
 بلھ-
 دی شرکت استراحت کندیای بستی نیازی رفت بھتون بگم فردا نادمیسالم،من آرشامم،-
 ...اما-
 ست،خداحافظی نیازیگفتم ن-

 خی ی از خود راضووونھیپسره د کرد،اه،قطع
 بود  عوض کردم و شی را کھ لکھ خون رومی شدم لباس ھادی جواب دادن سپھر نا اماز

  راحت شدالمیدم،خی کشیقی امد باز کردم سپھر بود،نفس عمامکی پیخواستم بخوابم کھ صدا
 کنارتون تانمارسی نتونستم در بنکھی از ادیببخش...دینفس خانم ما حالمون خوبھ،نگران نباش-

 باشم
 ادهی از سرمم زنیھم... زدم و در دل گفتمیلبخند

  ھزار فکر در ذھنم خوابم برد  با
 ... ساعت ھشت از خواب بلند  شدمصبح
 گرفتم بھ شرکت بروم ھر می پس تصمنمی در خانھ بنشتوانمی نمدانستمی بھتر بود ،میلی خسرم

 پانسمان درو سرم را برداشتم ستادمی انھی آی بھتر بود،جلوینی بود اما از خانھ نشریچند د
  را می از موھای خورده بود پانسمان زدم وتکھ اھی ام را کھ بخقھیفقط ھمان قسمت کنار شق.و

  رفتمرونی تا معلوم نباشد و بختمی رشیرو
 
 
 .. کھ وارد شرکت شدم تلفنم زنگ خورد النا بودی زمانقایدق
 معرفتیبھ بھ،سالم ب_
  تو؟ای معرفتم یمن ب-
 ... اتفاق کھنی ،جون من شروع نکن سرم شلوغھ بھ خدا،خصوصا با ایال-
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 جی و سرم گردی خوردم و با دست بھ سرم زدم کھ باعث  شد محل زخمم درد بگحرفمم
  نفھمنیزی چدی النا وامخواستمیبرود،مثالم

 ؟یزنی حرف میکدوم اتفاق نفس ،از چ-
 ...یچی ھیچیھ...آ-
  تھرانامیالن م انی ھمای یگی ماینفس -
 ...شبیباشھ باشھ خب د-
  خالصھ گفتم یلی خشی  را براشبی تمام دو
 لھی نفس،کال مخت تعطی شعوری بیلیخ-

  گفتمی جوابش رو بدم کھ در اتاق ارشام باز شد ھل ھلاومدم
 زنمیخدافظ،من بعدا بھت زنگ م-
بھ اونگاه کردم  صورتم جا خوش کرد و ی است روی کھ معلوم بود کامال مصنوعی لبخندو

  کردی باال رفتھ من را نگاه می با ابرودشی شلوار سفی ھابیکھ دست در ج
 بھ یادی رنگ جذب زی طوسوری رنگش با ان پلدی شده بود شلوار سفپی چقدر خوشتامروز

 ... بودهی کاریلی احتماال ضربھ خشبی،دی شدای حیخاک تو سرت نفس  چرا ب... آمدیاوم
 برم گھیآرشام جان  من د-
  من گفتدنی امد با درونی شدم کھ از اتاق برهی خی تعجب بھ دختربا
  آرشامھی کنیا-

 گھی ام دی دختره منگلھ خب معلومھ منشوا
 ری کھ من شروع بھ عقب رفتن کردم و با گی توجھ بھ او بھ سمت من آمد ،تا حدی آرشام باما

 شد وگفت. خمی کمبی آن نشستم ھمانطور دست در جی روی بھ صندلمیکردن پا
 یچرا انقدر لجباز-
  من بود؟با تعجب گفتمبا
 ؟یچ-

  آشنا جلو آمد و گفتی آن دختر کمباز
 ی زنالنی چقدر آشناست،آھان تو ھمون ونمیصبر کن بب...ھی کشونی ایآرشا م جان نگفت-
 ی کھ توتولدم بود،چرا خودتیستین

  بودانی آردای او بود گفتم چقدر آشناست شپس
 ستمبلھ خودم  ھ-
 یکنی مکاری چنجایا.و-

  داشتی شدم،بھ اوچھ ربطیعصب
  بدمحیده،توضی شما تازه از راه رسی برانمیبی نمیلیدل-

  گرفت خواست جواب دھد کھ تلفنش زنگ خوردحرصش
  توجھ بھ من گفتیب
 ی بای فکر کن،باشنھادیدر مورد پ... برمدیآرشام جان من با-

 ا را در اوردم رشی از ببرون رفتنش ناخواستھ ادابعد
  حالم بھم خورد،اوقی بایدختره لوس،با-
 دی و باز از دھنم پردمی پرمی خنده آرشام ده متر از جاکی شلی صدابا
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 دمیمرض،ترس-
  بھ ھوا رفتگریبار د. خنده اوکی انداختم و شلنیی چھ گفتم سرم را پادمی فھمتازه

 
 

 آرشام
 را در آورد کھ نتوانستم  نخندم اما شیا جالب ادی رفت نفس بھ قدررونی از در بدای شیوقت
 : اراده گفتی او را ترساند کھ بیلی خنده ام خایگو
 دمیمرض،ترس-

 پروا حرف نزده بود اما واقعا کنترل خنده ی با من انقدر بی تعجب کردم،تا بھ حال دختراول
  با مزه اش باز ھم نتوانستم خودم را کنترل کنمافھی قدنیام سخت بود وبا د

  انقدر خنده دار بودگھ،کجاشی ددیخب نخند...ا-
 ی  ھستی کگھیدختر تود-

  جواب گفتحاضر
 ... چھارسالھ،تک فرزند،ساکنستی ،بیونسینفس -
 و البتھ ی جالب اداشو در اوردیلی خمی خودمونی زبونت درازه،ولدمی خب باشھ،بسھ فھمیلیخ-

 یدر مورد لوس بودنشم درست گفت
 گھی دمونمی مدی بار بگھی-

  کردم و با دقت نگاھش کردمزی چرا دوست داشتم سر بھ  سرش بزارم ،چشمانم را ردانمینم
 دی نداری شباھتنم،نھیبزار بب...ام-

  گفتیعصب
 یی پررویلیخ-
 ...اما...نظر لطفتھ-
 ...یاما چ-

  قدم عقب رفت گفتمکیقدم جلو رفتم کھ .کی دوباره
 ؟یجواب سوالمو نداد-
 کدوم سوال..ک-
 ی لجبازچراانقدر-

  ھم با تعجب گفتباز
 فھممیمنظورتونو نم-
  نگفتم بمون خونھ استراحت کنشبیمگھ د-
 رفتیخب حوصلم سر م-
 ... پسنطوریکھ ا-
 . باز شدن در شرکت حرفم نصفھ ماند،عمو شاھرخ بودبا
  شک بھ ما نگاه کرد وگفتبا
 بد موقع مزاحم شدم-

  انداخت  وآرام سالم کردنیی سرش را پانفس
  عموجاندییبفرما:سمت اتاقم رفتم وگفتم بھ
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 : را کھ بستم گفتدر
 ھ؟ی دختر کنیا-
 ؟یک-
 یکردی باھاش بحث می کھ االن داشتنیھم-
 مھیمنش-
 یشی میمی صمتی تاحاال تو انقدر با منشی کح،ازیصح-
 ستی ندیکنی کھ فکر منطورینھ،نھ ا-
 نیا. باره تونی خبره،اولدلت چھ. توفھممیچرا ھست،آرشام من بزرگت کردم،از چشمات م-

 خنده ات کل شرکتو ی صدای و البتھ اونجوریکنی وکل کل میریگی گرم میچند سال با دختر
 ..دارهیبر م

   بوددهی ھمھ روشناوووف،پس
 ھی فرق داره با بقکمی فقط د،اونینھ عموجان اشتباه نکن-
 دارم بھ خاطر نبارویام ا تو فرق داره،آرشی برانکھی اترسم،اونمی فرق داشتنش منیمنم از ھم-

 دی باکنمی حرفو بھت بزنم اما حاال فکر منی باشھ ایازی نکردمی نمگم،فکریخودت م
 دلبستھ دی نبایگھ،حتی ھرکس دای دختر نی ،حاال ای عاشق بشدینبا.تو...عاشق نشو...بگم
 خودت بھتر...پس اگھ...شھی می آخرش چستی کھ معلوم نی قدم گذاشتیاھ تو تورد،چونیبش
 خودت ھم اون دختر زجر ،ھمیخوای نشھ کھ تو میزی اون چی بازنی اگھ آخر ایدونیم
 ...دیکشیم
 ...عموجان اما-
 عالقھ کم رنگ روتو چشمات ھی اما من یدی خودت ھنوز نفھمدی نگو،شایچیس،ھیھ-
 نجای ای اگھی دزی چی براش،امروزی ببرنی اول تا پررنگ نشده از بنی کن ھمینم،سعیبیم

 .نمتیبیم. خونمایشب ب... فکر کننی حرفا واجب تر بود بشنی انکھیبودم،اما مثل ااومده 
 
 
 

 ...الی عالم فکر و خکی شاھرخ رفت و من ماندم عمو
 و بھ ستادمی ای اشھی شواری را برداشتم،و پشت دزی می دست نخورده روی از قھوه ھایکی

  فکر کردمشیحرفا
 برام فرق داشت متفاوت کمی دختر نی،درستھ ا اما امکان نداشتگفت؟ی عمو درست میعنی

 ...شدی بر عشق ملی دلنیاما مگھ ا...زشیبود،ھمھ چ
 ... ھم دارم کھ عاشق بشمی زدم چھ مسخره؟ عشق،اونم من ،اصال مگھ من قلبیپوزخند

 کند،ی اشتباه معمو
  وقتھ مردهیلیقلب من خ... من سنگ شدهقلب

............. 
 ...یستی کھ عاشق نی را ھر جور کھ شده قانع کن خودتیخوای مشودی میگاھ
 تمام جی گوشھ قلبت و بھ تدردینشی ومدی آی آرام آرام مشودی سرش نمزھای چنی عشق ااما

 ......ردیگی عشق اجازه نمیرد،،آریگیوجودت را فرا م
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..................... 
 نفس

 .... تمرکز کنمتونمی خدا چرا نمی وایا
 ؟ی ھستیده بودم،آرشام،تو واقعا ک تا حاال متوجھ نشچرا

  من آشناست؟ی انقدر براچرا؟چراچشمات
 .. باشمشدهی قبلنا ددی جا شاھی نھ نھ ،مطمئنم کنمی ماحساس
  قطب جنوبی ولش کن بھ من چھ،پسره اه،اصال

 ... ھم قطب جنوب نبودیادیامروز ز... نھاما
 یخندی ،واسھ خودت غش غش میکنی فکر میبھ چ_
  در فکر غرق بودم گفتمیادی زدمی پرمیام ده متر از،جا الھی صدابا
 دمیمرض،ترس-
 بار بھ نی البتھ ابردمی جملھ رو بھ کار منی بار بود انی دوباره خنده ام گرفت،امروز دومو

 . تر بودی ماندنادیوخامت بار اول نبود والبتھ مسلما بار اول بھ 
  دختره کال از دست رفتنی ارینخ: گفتالھام

 ... ،حالت چطوره سر شکستیلیبر نفس خانم زخم و زسالم -
 داده بود ھی تکواری الھام را کنار دای کھ وارد شرکت شد سر برگرداندم گوی علری امی صدابا

 .. ساکت شددنشی بود و با ددهی ھم نبود نددشی دھیو البتھ خب در زاو
 : گفتی مبھوت بھ او سالم کرد و ھل ھلالھام

  نفس فعال برم سر کارمگھیمن د-
 ی صندلی کرده باشند رویی کھ انگار کار خطای تخسی مثل بچھ ھای علری رفتنش امبا

 نشست و گفت
  کنم؟کاریحاال چ-

  حالتش خنده ام گرفت گفتماز
 ؟ی  کنکاری چویچ-
  نظرت اخراجت کنم؟دم،بھیفھم-
 : تعجب گفتم با
 ؟؟؟یچ-
 دوست گرام شما نی اگھیعبارت د بھ ھی ادیخب بھ نظر شما فردا پشت سرمون حرف در نم-

 ستی ننیکھ فصول و خبر چ
 کارمندا با من راحت صحبت ی در شرکت وجلوشھی ھمست،اوی منظورش چدمی فھمتازه

 با خنده گفتم... بوددهی و االن الھام فھمدیای در نی تا حرفکردینم
 من ینستدوی تو از کجا مست،اصالی نینطوری دوست من ارمی،نخی علری امی مسخره ایلیخ-

 شرکتم؟
 ...دمی برات کمپوت خرای بیآھان راست....باشھ بابا-

 : کردم و گفتمی بلندخنده
  اخھارنی کمپوت مماری آدم بی تاحاال تو شرکت برای کاز
 ... شرکتادی استراحت می بھ جاماری کھ شخص بیاز ھمون موقع-
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 ھ؟یموضوع چ: آمد و گفت بھ سمتمانی علریام. من ودنیبا د. زمان در اتاق آرشام شد وھمان
 
 

 ...آرشام
 ی علری امی روبھ روی صندلی رفتم و رورونی کنجکاوم کردم بود بشانی خنده ھایصدا

  منم بخندم؟دی بگھیموضوع چ:گفتم.نشستم و
 ری بخند رو امی خنده حاال نخند کری زدند زی خنده دار بود کھ ھر دو پقادی حرفم زدونمینم
 : گفتمیعل
  حاالیریدرد،نم-

  گفتدهی بردهیبر
 یشی فضول می وقتشھی می چھ شکلافتیق...یاگھ بدون...آخ-

 باال انداختم وگفتم.ابرو
 ببند دھنتو تا خودم نبستمش -

 گذاشتھ  بود زی می از چند لحظھ خنده اش تمام شد تازه متوجھ نفس شدم کھ سرش رو روبعد
  کامال معلوم بودشی از لرزش شانھ ھادیخندی صدا میو ب

 یونسینوم خا-
  خنده اش را کنترل کرد وگفت بلھی سختبھ

  عوض کردن بحث گفتم یبرا
 ھی چنیا-
  اشاره کردمزی می روسھی بھ کو
  نگاه کرد و گفتی علری امبھ
  اشتباه گرفتھ مارستانی رو بھ بنجای نفر اھی بگم واال،یچ-

  نا نخنددگزدی معلوم بود لب مکامال
  گفتی  علریام
 یکنی منو مسخره ممیرسی بھم مباشھ نفس خانوم-
  برداشت و ادامھ دادزی می را از روسھیک
 ادتی خونت عامی از شرکت منجوره،بعدیاصال حاال کھ ا-

 بفرما خودتو دعوت کن:نفس
 ی از اون ھا بھم بددی دندونم رفتھ ،باری زکتی مزه اون کدای شد؟یپس چ:یرعلیام
 . من خبر نداشتم شده بودند کھیمی انقدر با ھم صمی دوتا کنیا

  خودت درست کندمی ندارم کھ درست کنم،دستورشو ملشمیشرمنده آماده ندارم،وسا:نفس
  خنده ام بھ ھوا رفت و گفتمکیشل
 ؟ی علری امیخورد-

  حرص دادن من بود چھ بود کھ گفتی برادونمی نمنفس
 کنمی باشھ امروز استثنائا درست میول-
 دیچین پ بود کھ در سالی علری خنده امنباریا
  سر جاتنی آقا آرشام،حاال بشیخورد-
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  زندیآقا-
 سرمد بودند گفتھ یخانم  و آقا... لعنت فرستادمی علری بر خودم وامیگری شخص دی صدابا

 گنی نشستن  و دارن می منشزی می ومعاون جلوسی دفترم ،حاال رئارنیبود نقشھ ھا رو ب
 ...چھیپیم خبرش توکل شرکت شد،فردای نمنی از اخندن،بدتریوم
 : کردم و گفتمی شدم و سرفھ ابلند

  دفترم دییبفرما
 یجمع کن بساطتو ،آبرومونو برد: زدم وارام گفتمشی رد شدم بھ بازوی علری از کنار امیوقت
 ی وسرمد داخل شدند ،دوباره صدای پناھنکھی بودن بھ محض اواری انگار نھ انگار با داما
  خنده اشان تمام شرکت را برداشتکیشل
 

 نفس
 ھم از اتاقش خارج شد و ی علری از شرکت خارج شوم کھ امخواستمی را جمع کردم و ملمیوسا
 :گفت
 ی عمل کنی کھ زدی بھ حرفدیا،بایری در می خانم کجا،داریآھا

 باشھ،در نرفتم فقط صبر کن بھ الھام بگم کھ امروز خودش بره:گفتم
 میبر:  ھمزمان الھام ھم از اتاق خارج شد و گفتاما
 برام دی بارمیمی می نفس من دارم از فضولنیبب:  و آرام گفتستادی کنارم ای علری امدنی با داما

  ،یدی فھمی کنفیتعر
 می بگوی زد کھ باعث شد آخمی با آرنجش بھ پھلوو

 باشھ باشھ،اما امروز تنھا برو من کار دارم: و گفتمدمیخند
 بود ستادهی انھی کھ خندان دست بھ سیل عری بھ امی بھ من ونگاھی باال انداخت و نگاھابرو

 :کرد و گفت
 باشھ،پس من رفتم خدافظ-
 خداحافظ-

  و رفت 
 برنداشتم تو ھم برو اون کمپوتا و از آبدار خونھ نوی ماشجییصبر کن  سو: گفتی علریام

  دمیبردار  کھ امشب ھمشو بھ خوردت م
  مدت نیدر ا. معجزه بودمیر برا پسنی لبخند زدم و اشی ھمھ مھرباننی اتاقش برگشت بھ اوبھ

 یتیی نسبت بھ او داشتم حس آشنابی عجی خوب او را شناختھ بودم،حسیلیھر چند کم خ
 شناختمشی بودم،انگار مدهی قبال ھم او را دب،انگاریعج

 .اری گفتم برو اون کمپوتو بی واستادنجایتوکھ  ھنوز ا...ا-
 باشھ،باشھ-

.......... 
  ھمانطور کھ دنبال می بودکی در ترافمی ساعت و نکی را ی اقھیدق بود و راه چھل  کیتراف

  بود،اه  کی شدم ،چقدر تراف،کالفھیوا:  شدم و گفتمادهی پنی از ماشگشتمی مدیکل
 تا دم خونھ ی دربست داشتیحاال کھ خوبھ تاکس. نفسیزنیچقدر غر م: با خنده گفتی علریام

 .اوردمت 
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 .... اصالیزاریآقا رو باش،منت سرم م-
 نفس-

 بودند ی  علری کھ پشت امی دو نفردنی کھ سرم را بلند کردم و با دگشتمی مدی دنبال کلھنوز
 اورمی بود از تعجب شاخ در بکینزد
 کردند؟ی چھ منجای ھا اآن

  مگر تھران بودند؟اصال
 : جلو آمد و گفتدیام
 ؟ی کنیمعرف بھ ما شونوی ایخوای نمای داخل؟ی دعوتمون کنیخوایسالم نفس خانم،نم-

 خبر دی پاره اش بود کھ بھ امشی افتاد کار خود آتمی ھمان موقع دو ھزارستادی ادی ھم کنار امالنا
 گفتم. ھم کلھ خراب تر از او بھ تھران آمده بوددیداده بود و ام

 چرا ...آ-
  کنمی را معرفی علری بودم چگونھ امومانده

  خودش گفتکھ
 ی سپاھی علری ھستم ،امی علریسالم من ام-

 : گفتمی علری زدم و رو بھ امیلبخند
  پاره ام،فکر کنم قبال در موردشون  بھت گفتھ بودمشی و النا خواھر آتزمی داداش عزدیام-

 چھ وضع نی نفس،اکشمتیم: وگفتدی بھ سرم کوبفشی تکان داد و النا با کی سری علریام
 ....م

 تا رمی بگواریفت و خواستم دست بھ د رجی کھ بھ سرم زده بود سرم گفشی کھ با ضربھ کامامن
 وفتمین

  خوردنم شدنی از پشت بازوانم را گرفت و در آغوشش  فرو رفتم ومانع از زمی شخصاما
 می از پشت سرم بازو ھای کھ شخصوفتمی تا نرمی بگواری رفت و خواستم دستم را بھ دجی گسرم

 :دمین نگرانش را شیرا گرفت و در آعوشش فرو رفتم و بالفاصلھ صدا
 شد؟ی،چینفس خوب-

 د؟یای مگر قرار بود بکرد؟اصالی چھ منجای بود اما او اآرشام
............................................... 

 آرشام
 ھاکردم، اصال دلم ابانی آمدم و شروع بھ دور زدن در خرونی از شرکت بنکھی از ابعد
 ری امی بھ رودیال،شای ھزار جور فکر و خیعنیتنھا بودن در خانھ ... بھ خانھ برومخواستینم
 ... نفس بودمونی را مدنیو ا... اوردم اما حضورش در خانھ ام نعمت بودی نمیعل

 دختر در وجودش چھ داشت؟چرا نیشد،ای می اخرش بھ او منتھکردمی می ھر فکرنفس،چرا
 انقدر متفاوت بود

 شد؟ی میعنی عمو شاھرخ در مورد او،ی ھاحرف
 ... کھی علری بودم،امکیداشت،مگر من چقدر بھ آن دختر نزد نھ امکان ننھ

  شده بودند؟یمی ھمھ با ھم صمنی ای بود،اصال ککی از من بھ آن دختر نزدشتری بیلیخ. اوآره
 کردم؟ی چھ منجای بودم،من ای علری کوچھ خانھ امی خودم کھ آمدم جلوبھ
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 بروم،خب یعنی.مو وقت داشتم تا رفتن بھ خانھ عی بھ ساعت کردم ھنوز دو سھ ساعتینگاھ
 را نی کار داشت،ماشری با اممیگوی متشینجاست،نھای ھم ای علری دارد،امیمگر چھ اشکال

 و نفس ریدم،امی را دگری و دو نفر دی علریپارک کردم و داخل کوچھ رفتم از دور نفس و ام
 ی و پسر جوانختردم،دیدی چھره ان دو نفر را مدند،امایدی بودند و مرا نمستادهیپشت بھ من ا

 در ذھنم یرعلی امی ھاد،حرفی بر سر او کوبفی نفس  چھ گفت کھ دختر با کدانمیبودند نم
  بھ سرش نخوره،ی ضربھ انیدکتر گفت  بھتره کوچکتر:آمد

 خود عی بلند وسری با قدماری اختی بھ  عقب آمد ،بی نفس دستش را بھ سرش گرفت و قدمدمید
 شدی چ؟ینفس خوب:را رفتم و گفتم شیرا بھ او رساندم و بازوھا

 افکنده خود را  ری آن دختر بھ خودش آمد و سر بھ زی با بھت نگاھم کرد و با صدای الحظھ
 . گفتی و ممنونم آھستھ ادیکنار کش

  خوردهھی حواسم نبود سرت بخزمی عزدی،ببخشیشدینفس چ-
 : گفتی آرام و حرصنفس

 . کھستی اولت نشتھ،باری ھم،کاری غلط کردتو
  پررو نشوکنمی مراعاتتو مگمی نمیچی ھگھیخب د-
 ...یال-

 .دیجنگی کنم تا فردا صبح با ھم مگھ،ولتونیبسھ د: پسر گفتآن
  چرا ؟اخھیخوب: و گفتدی کشی پانسمان دستیبھ جا. نفس را کنار زد وی آمد و موھاجلو

 ی ما رو جون بھ لب کنیخوای،میستیمواظب خودت ن
 ھولناک یلی پاره ماجرا را خشی اتنی ادونمی ،مستی نی مھمزیچ: دستش را گرفت وگفتنفس
 ستی نی مھمزی کرده اما باور کن چفیتعر

   
 ... بھم دست دادیبی آن ھا حس عجیکی ونزدتیمی ھمھ صمنی چرا از ادانمینم

 شرکتم سی ھم آرشام زند رئشونی من ھستن و ای و النا  تنھا دوستادیام: رو بھ  گفتنفس
 .ھستند

 آنطور دمی بار اول نفس را دی بود کھ وقتی آشنا بود پس ھمان پسری پسر کمنی امیگویآھان،م
 .کردی می تابی بشیبرا

  داخل دیاید،بیستی بانجای ھمدیخواینکنھ تا فردا صبح م: گفتنفس
 : داخل شدند،نفس بھ من گفتھی را باز کرد و بقدر

 دیستادی داخل،چرا ادییبفرما
  کار داشتمی علریمن با ام...نھ نھ ...من-
 گھی داخل ددییایخب ب-
 باشھ،ممنون-

......................... 
 ...نفس

 ... دلم بزارم ی سھ نفر را کجانید،ایای بی علری شد،مثال قرار بود فقط امیی ماجراعجب
  و بردم،ختمی ریچا
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 و یعلری امی چشمری ھم زدی سرش بود،امی باز نشده بود وگرنھ االن خانھ روخشی ھنوز النا
 .گفتی می علری را در گوش امیزی و آرشام ارام چدییپایآرشام را م

 کھ از شمال بلند شده امده ی گفتدی بھ امی چنمیخب النا بگو بب: گذشتم وگفتمزی می را روینیس
 ؟ی کاشان اومدیتھران اصال تو چرا مامانتو تنھا گذاشت

محض اطالعتم بگم تا چند وقت  نفس،من خرو بگو نگران تو شده بودم،ی رو داریلیخ:النا
 .رمی عنوان کاشان نمچی و بھ ھمونمی تو مشیمن پ

 ؟ی چیبعد برا-
 گھیخب د-
 ی اومدی چرا خالھ رو تنھا گذاشتنمی بگو بب؟ی چیعنی گھیخب د-
 رون،ی زد بشی دوباره رگ مامان بزرگنی خدا ایوا-
 یال-
  برام ،منم اومدم تھرانادی خواستگار بخواستیخب بابا،م-
  بود؟یآخھ چرا؟مگھ ک....النا-
 حامد،پسر عموم-

 چشھ،ھمون ،مگھی خاک تو سرت النا،پسر عمو بھ اون خوبیعنی: فکر کردم وگفتمی الحظھ
 ھی معلوم بود پسر خوبدمشی کھ دی بارھی
 نمی ببدیوبای ازدواج کنم کخواااااااااامیآقا من نم-
 ،فردای مامانتو دق بدیخوای خوب مدختر،یکشی انصافا تو خجالت نمیمنو،ال: گفتدی امنباریا

  اونجابرمتیصبح خودم م
 . نکنتی چرا؟اذگھی تو ددیام...ا-النا
 خوامی نمگھی شد رفت،ھنوزم مدهی عقل بده،دختره ترشنی خودت بھ اایخدا:دیام

 دی اخ کوچک از دھان امکی از عی زد اما دردی امی و  محکم بھ بازودی امکشمتیم:النا
  نطوری ھم ھمدی خنده و امریکنترل کنم و زدم ز خودمو نتونستم

 با دیخندی مزی رزی انداختھ بود و رنیی سرش را پای علری نگاه کردم امی علری آرشام و امبھ
 ھم ھستند،آرشام ھم از چھره اش ھی شبیخودم فکر کردم کھ النا واوچقدر از  نظر اخالق

 ...ندان موفق نبودمعلوم بود در تالش بود خنده اش را کنترل کند اما چ
 

 آرشام
و نفس ھم کھ بھ . کھ اسمش النا بودی داشتند،خصوصا ان دختریادی زطنتی جفتشون شواقعا

  خودیجا
 : دفعھ بلند شد و گفتکی ی علری بلند شود کھ امشی خواست از جانفس

  نی ،بشنیبش-
 کیا  بھ سمت آشپز خانھ رفت و بی علری نشست و امشی مبھوت از رفتار او سرجانفس

 نویا: دھن نفس گرفت  و گفتیقاشق و کمپوت برگشت و کنار نفس نشست و قاشق رو جلو
 ی تا آخرش بخوردیبا

  خودم بعداخورمی مگھ من بچھ ام می علریام...وا:نفس
 ی من مطمئن بشم خوردی بخوردی االن بانیھم:یرعلیام
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 اومد شی سوال پھی من یبرا دیببخش: گفتی علری را باال انداخت و رو بھ امشی  آبروکی االنا
 د؟یدونی قاشق چنگاال رو می جای کھ حتدی اومدنجای چند بار اای ی،شما دکتر

 تو یری میندازی داد اخھ بگو پسره احمق تو واسھ چھ سرتو می باز سوتی علری امنیآخ،ا
شرمنده حاج : و گفتاوردی کم نریاما ام... اونم بدون سوالیاریاشپز خونھ قاشق و بشقاب م

 مشکل من دهی کمپوت مفدیدونی و نمنھیی پاتونی شما انقدر اطالعات عمومگھی دنکھیخانم اما ا
 قاشق چنگاال ی معموال جادی تا بدوندی تا حاال ھم پاتون رو تو اشپز خونھ نذاشتنکھی واستین

 .ستی کجاست بازم مشکل من ندی فھمشھی و راحت مستی و فر نخچالیتو 
 و سھ ستیحاج اقا اوال من ھمش ب: شده گفتی دراز دارد و عصبانی کھ معلوم بود زبانالنا

 و دوما کھ ستی ھم مشکل من ندینیبی شما ھمھ رو مثل خودتون سن باال و مسن منکھیسالمھ ا
 ھم بازم مشکل دیچرخی و بدون اجازه توخونھ مردم منیی پادیندازی و سرتون مدیشما ادب ندار

 صحبت ینطوری خانم متشخص اھی ھرگز با دی کنی محترم سعی  حاج اقاوما سستیمن ن
 دی سن مجردنی تا انی معلومھ بھ خاطر ھمد،کامالینکن
 ؟مگھ من دی داشت سنتونو بھ من بگیلیخانم متشخص اوال چھ دل: و گفتدی بلند خندی علریام

 داشتھ ی اگھی شما منطور دنکھی مسئلھ بھ خواستگاراتون مربوطھ نھ بھ من مگھ انی ادمیپرس
 خواھرمھ دوست دارم تو خونھ اش می حرفا رو ندارنی دوما من و نفس با ھم ادیاشب

 .دی سن مجرد موندنی چرا تا ادمی فھممالبچرخم،سوما منم کا
 فی زبون تو رو حرنی شد ادای پیکی باالخره یول،الیا: وگفت دی نفس بود کھ بلند خندنباریا

 بچھ نی عشھی زبونش کوتاه میجوابشو بد  ینجوری دو دفعھ ای علریدستت درد نکنھ ام.بشھ
 شی سر خونھ زندگرهیادم م

 بھ بازار ادی کھ باد،نوی ما ھم بھار مم،کوچھیرسیباشھ نفس خانم بھ ھم م: دست بھ کمر گفتالنا
 .گھیکھنھ شود دل آزار د

 مورد کھ زبونت درازه رد ھی نی ایگھ،ولی بسھ دیال: کرد و گفتد،مداخلھی آن پسر،امنباریا
  با تو ازدواج  کنھخوادی حامد کھ مچارهیب.ر ندارهخو
 بلند شم برم کار گھ،بزاری دتونمی نمدمی ترکریبسھ ام: کھ نفس گفتدی بگویزی باز آمد چالنا

 دارم
 گھی بخوره دتونھی نم،خبی اون ھمھ رو بھ خوردش دادی تو کی علریام: خنده گفتمبا

 . خدا از دھنتون بشنوهیآ: گفتنفس
 حوصلھ گوش کردی می نفر داشت سخن رانھی ی خودشھ دوما وقتی سالمتیال برااو:ی علریام

 .دادن نداشتم کمپوتو دادم خورد
 دیبھ دنبال من نفس و ام. خنده وری و زدم زرمی خودمو بگی نتوانستم جلوگری دنباریا

 از  عمو بروم پس تلفنم را برداشتم وشی گرفتم بعدا پمی بودن در جمعشان خوب بود تصمواقعا
 جمع فاصلھ گرفتم تا با اوصحبت کنم

 
 
 سالم عمو جان _
 یومدی ن،چراییکجا-
 امی مری دی عموجان ،کار دارم کمدیببخش-
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 ییکجا-
 خب با چند تا از دوستامم....آ-
 .... با اون دختر،اگھی نداریبھ من دروغ نگو،تو دوست-
 دی شروع نکنکنمیعمو جان خواھش م-
 یای و میاری پس فردا منتظرم،بھونھ نمی کار دارم برا ،فردا ھم منای نگھیامشب د-
  خب، خداحافظاریبس-

  و دوباره بھ جمعشان برگشتمدمی کشیقی عمنفس
  بود کھ باز معرکھ گرفتھ بودی علریام
  حالتنی با استی نیازی گفتم،نیزی چھی من خوادینفس نم-

 کنھیا ھم کمکم م قول دادم،النست،منی نیزی کھ چکی کھیمن خوبم،درست کردن :نفس
  نزار،بھ من چھھی از من ماخودیب:النا

  و بھ سمت آشپز خانھ برددی و دستش را کشنمی شو با بب،بلندیغلط کرد:نفس
    نفھمھ گفتشودی مد،مگری ،فھمکردی نشستم،سرم درد می علری امکنار

  گرفتھگرنتی م،دوبارهیخوب-
 ستیاره مھم ن-
  براترمیبزار قرص بگ-
  رمیگی مرمی من،خودمیبش-
  کھ ستادمی بزرگ ابای کنار ستون تقردمی را شنشانی بھ سمت اشپز خانھ رفتم ناخواستھ صداو

  نداشتدیاز دو طرف د
 شیدی اصال ندمارستانی  بردت بیشد؟وقتینفس اون شب چ: النا بودیصدا
صد در صد تو . ونمی من چھره اش رو ببخوادی نممونھ،اونی بود نم،معلوممینھ  ال:نفس

 ... نقاب بزنھ اماتونستی ھم نممارستانیب
 ؟یاما چ:النا

 خوب یلی خکنمی برام آشناست جنس غم نگاھشو احساس میلیچشماش،چشماش خ:نفس
 در مورد سپھر اصال ی توفکرم،در حالادی چھ باعث ھمش بدونمینم.کنمی و درک مشناسمیم
 ستی ننطوریا

 ؟ی نکنھ عاشقش شدطونی شنمیبب:النا
  حرف زدشھی با تو ھم نمبرو بابا :نفس
 نفس دیبخش: آمدم و گفتم رونی بودم،خنده دار بود از پشت ستون بستادهی فالگوش ای چیبرا

 خانوم
  شدهیزیبلھ،چ-
 کنھی درد میلی خد،سرمی قرص مسکن بدھی بھ من شھیم-
  دی لحظھ صبر کنھیحتما،-
 دی با امی علریرگشتم،ام آب بھ دستم داد،قرص را خوردم و بھ سالن بیوانی را با لی قرصو

  و بھ حرفشان گوش دادمکرد،نشستمیصحبت م
  رو ندارهی کسدیگیپس م:یرعلیام
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 طرد شدند از طرف ینھ نفس بعد مرگ پدر و مادرش تنھا شد و از طرف خانواده پدر:دیام
  شددی کھ اونم  ناپدیی داھی از ری رو نداشت،غی ھم کسیمادر

 دهی کشیخت دختر چقدر سنیواقعا؟ ا-ی علریام
 تنھ  ھمھ ھی کرد و یدرستھ اما نفس پاک و معصومھ،با وجود تنھا بودنش درست زندگ:دیام

  زخم خوردستد،قلبشیمشکالت و غم ھاشو بھ دوش کش
 دلش ی روزگار ھر بازم،ی بکنمیتونی نمشی ھم کاراده،مای زای دنیناعادالنھ ھا: من گفتمنباریا
 میشی ھاش میرحمی بری و  اسمیری جلوشو بگمیبتون ما  نکھی بدون اکنھی با ما مخوادیم
 دی انگار خودتونم زخم خورددیگی میجور:دیام

 ستی وقت قابل درمان نچی کھ ھییزخما: زدم و گفتمیپوزخند
 
 

 نفس
 ارمی مشھی االن حاضر منی برو بشگھی تو دیال-
 باشھ-

 اش ھم خوب شده بوش کھ خوب بود،خدا کنھ مزه.رو از فر دراوردم .کی بعد کقھی دقچند
 باشھ

 . رفتمرونی قھوه درست کردم و از آشپز خونھ بوانی رو برش  دادم و چند تا لکیک
 کردمی میشرکت داشتم شوخ. نفس،تویمرس: گفتی علریام

 . کاره ممکنھنی کمترنینھ،در عوض اون ھمھ محبتت  ا:گفتم
 خوادیم. رویدی م گوششھی آرامش بخش کھ ھمی از اون اھنگایکینفس بلند شو،دلم :النا

  تو دل ادمزهیری غم عالم میگفتیتو م...ا:گفتم
  کردی باھات شوخشھیبابا توام نم.برو:النا

  زارمیباشھ االن م-
  روشن کردم ونمی وداخلش گذاشتم  تلوزیدی بھ سمت دستگاه رفتم و سو

 کھ یگ کردم و دوباره نشستم و بھ اھنیپل. بزارم؟ خودشھ،اھنگوی مکث کردم ،چھ اھنگیکم
 لب زمزمھ ری زخوردمی کھ قھوه امو می دوستش داشتم گوش دادم و اروم در حالیلیخ
 آشنا و پر ی  با نگاھی سرم را بلند کردم  و چشمانم در چشمانی نگاھینی کھ با سنگکردمیم

 .غم قفل شد
  
  آب فکر ھمش من و دریایی تو 
  
  سراب ، سراب تو جر بھ چی ھمھ 
  
  بذار نشونی دریا راه سر 
  
  خراب خونھ تنگ دل این واسھ 
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  چشام التماس و خواھش از پر 
  
  بخوام تو از میخوامو چی ھر میخوام 
  
  شده حاضر سال ھر مثل دلم 
  
  بیام سراغت دل ھمین با میخوام 
  
  آرامش جنس از تو صدای 
  
  بشھ گم آرامشم حس نذار 
  
  بشھ باز دلم قفل تا کن صدام 
  
  شھ آغاز عشق بزار نک صدام 
  
  شده مجنون و لیلی نقل بازم 
  
  شده آسون عشق ھا لحظھ این تو 
  
  کنی مھربونی بازم قرار 
  
  شده بارون عطر از پر جا ھمھ 
  
  چیھ اسمش قصھ این نمیدونم 
  
  شیرینھ درد عاشقی ولی 
  
  برید دل ھمھ از دلم تو بجز 
  
  کیھ امیدم تو جز بھ خدایا 
  
  آرامش جنس از تو دایص 
  
  بشھ گم آرامشم حس نذار 
  
  بشھ باز دلم قفل تا کن صدام 
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  شھ آغاز عشق بزار کن صدام 
 
 کھ انگار ھزار حرف نگفتھ در خود داشت  برداشتم ،چرا ی تمام شدن اھنگ چشم از نگاھبا

 زنھ؟یقلبم انقدر تند م
  دفعھ؟ھی شدم ینطوری چرا امن
 

 . حس مبھممنی اری درگ تموم شد و منآھنگ
 نیری شدی حس شانی اجیگ. ضربان تند شده قلبمنی اریدرگ

  توی رفت؟کجایکنی فکر مینفس،نفس،بھ چ-
  بھ خودم اومدمدی امی صدابا
  بودگھی دی جاد،حواسمیببخش-
 میای ما ھم منباری،ای تنھا بریخوای کھ بازم م،نگویفرداست،حق دار-

 حواسم نبود ی فرداست،ولفتھی بادشونی نکنم کھ یحرکت کردم ی سعیلیدم،خی کشیقی عمنفس
 مونھی مادشی زموی و ھمھ چدهیاون ام

 ... تنھاخوامیاره فرداست اما م: تکان دادمی را بھ آرامسرم
 یری تنھا می وقتیدی ندمیای باھات ب،بزاری خودتو عذاب بدیخوای نفس،چرا مگھیبسھ د:دیام

 ه تا چند روز حالت بدیگردیاونجا و برم
  بتونم کمک کنمدی چھ خبره شادی بگشھیم: گفتی علریام
 قای سال بعد مادر نفس فوت کرد اما دقکیفردا سالگرد پدر و مادر نفسھ گرچھ : گفتدیام

 .روز فوت پدرش و کنار آرامگاه پدرش 
  تنھا برهخوادی حاال چرا نفس مدونستمیواقعا،نم:ی علریام
 ستی حالش اصال خوب نگردهی کھ برممیوقت.می باھاش برزارهیعادتشھ،نم:دیام
 چرا؟: ارشام بود کھ گفتنباریا

  چرا؟یچ: ارام گفتمیلی تعجب و البتھ خبا
  غمتون باشن؟ کی شرھی بقدیزاری نماد،چرای باھاتون بی کسدیزاریچرا نم:آرشام

 ای نظرو دارن،کوتاه بنی نفس،ھمھ ھمینیبیم:دیام
 خوامینھ،نم:گفتم

 د لحظھ باھاتون تنھا صحبت کنم چنشھینفس خانم م:آرشام
 کندی مبی عجی آدم چرا امروز انقدر کار ھانی بامن،ا؟یچ

 کردم و سرم را تکان دادم و بھ سمت تراس کوچک خانھ رفتم ،پشت سرم امد ھی بھ بقینگاھ
 :و در تراس را بست گفتم

 د؟ی بگدیخوای میچ
 میایفردا ما ھم باھاتون م-
 واستھ باشم ازتون خیزی چنی چنکنمیفکر نم-
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 کھ یی دوستانی سخت کنارتون باشم،ای دوستاتون تو روزادی بزاردی با خودتون نکننکارویا-
 ،من دی حسرتش رو بخوردی از دستشون دادی وقتدیدن،نزاری شما می جونشون ھم برادمیمن د

  نگفتمی حرفا رو بھ کسنیا
 بده،من با نی دردامو تسک رو نداشتم کھ کنارم باشھ  وی کسمی زندگی روزانی تو سخت ترمن

 نتونستم بکنم و بعد از یچشمام مردن پدر و مادر و خواھر سھ  سالمو تماشا کردم وکار
 ی سخت کسی پسر ده سالھ  ،چون تو اون روزاھی رفتم،بھ عنوان رانی از اشونیخاکسپار

ونجا  کھ ایی کنھ،تمام کسایباھام ھمدرد. دلش بھ حال خودم بسوزه واکنارم نبود کھ واقع
 دمی فھمنوی کھ ای ھاشون مسبب مرگ خانوادم بودندو من روزی بعضدمی فھمیبودن، وقت

 سر مزار خانواده ام باشن کھ یی اون روز اجازه دادم کسانکھی از خودم متنفر شدم،از اشتریب
 قلبت زخم خورده است ،اما دونمی و مکنمی ماد،درکتیمسبب مرگشون بودن از خودم بدم م

 ....ھ دوستت دارن کنارت باشن،نزار قلبت از جنس سنگ شھ کیبزار کسان
 

 نی اون غم چشماش الی باشد،پس دلدهی کشی ھمھ سختنی پسر انی اکردمی بھت بودم،باور نمدر
 : لرزان گفتمیی با صداشدی مشتری کھ ھر لحظھ بیبود،با بغض

 رو تو ی غمھی شھید،ھمی و دم نزددیدی کشی ھمھ سختنی بگم،چطور ای چدونمی واقعا نممن
 کردمی اما ھرگز فکر نمشناختمی  غمو منی نبود،خب جنس اگانھی کھ با من بدمیدیچشماتون م

 چرا بھ من فھمم،امای تفاوت بودنتونو می سرد بودن و بنی الی دلد،حاالی باشدهی ھمھ درد کشنیا
 ا؟ چرد؟یدی اجازه رو نمنی کھ خودتون ای دوستام کنارم باشن در صورتمیزار بدیگیم
 

  بغضو کنترل کنم ونی از اشک بود نتونستم اسی خصورتم
 کھ پر درد بود و حال از نظرم بھ خاطر اشک جمع شده در ان برق ی نگاھم در ان نگاھباز

 دیکوبیم. امنھی تابانھ در سی قلبم بود کھ بنی نداشت  قفل شد و باز اختنی اما اجازه فرو رزدیم
 

 : گفتمدی داشت بگودی تردانگار
 دی درد و دل کنیکی با دی بخوادی گفتم شاد،فقطی کھ بگدیستیجبور نم-

 ... االن نھی گفتم،ولی روزھی دیدونم،شاینم: را گرفت وگفتنکاھش
 ی از غمتونو برای حداقل گوشھ انکھی ممنون از انکھی و اکنمیباشھ،من بھ حرفتون گوش م-

 میغم ھاتونم چون مثل ھم ھست ی گوش شنوا براھی کھ باشھ من ی ھر زماند،مطمئنایمن گفت
 ھیکیچون جنس غم ھردومون 

 .  را فرو داد و سر تکان داد و داخل رفتشی واضح بغض گلویلیخ
 ... بنده تنھاتھی ی ھمھ درد و غم برانی انصاف بود؟انصاف بود اای آسمان نگاه کردم،خدابھ

 شد؟یچ: را پاک کردم و بھ داخل برگشتم،کنار النا نشستم آرام گفتمیاشکا
 چند سال سر مزار پدر و مادرم  احساس نی بعد اخوادی مد،دلمیایباشھ،فردا ھمتون باھام ب:گفتم

  یی تنھای حس کنی وقتھیغربت نکنم،درد بد
 ... بودم تمام وجودش پر از درد استدهی دوختم کھ تازه فھمی باز ناخود آگاه چشم بھ پسرو
 کردم ی چندسال ھرکارنیا ممنون،من تو ا امدی اش کردی چطور راضدونمی زند نمیآقا:دیام

  نشد یراض
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 نکردم،فقط ی خاصی کارم،منی باشی انقدر رسمستی نیازی ،ندیبا من راحت باش:آرشام
 می وقتھ بلند شو برری،دی علری امگھی باھاشون صحبت کردم،خب دیمنطق

 ھم ی برای خوبیدوستا.دوارمی خوشبختم،امتیی از آشنادیام: سر تکان داد و گفتی علریام
 اما ھی داستانش طوالنخوام،راستشی عذر مدی من ناراحت شدی و النا خانم اگر بابت شوخمیباش

 دای ادامھ پخوادی جمع لذت بردم و دلم منی و امروز از بودن در امی نداریمن و آرشام دوست
 می داشتھ باشی صبحگاھی کوھنوردھی دی جمعھ اگھ موافق باشنی ھمیکنھ،برا

 متونینیبی جمعھ محتمان،یھمچن:دیام
................. 

 ... صبح بلند شھخوادی می کی بود وااااکی ساعت
 ... والنا مشغول صحبت بودند دی رفتم امرونی اب رو بستم و از آشپز خونھ بریش

 ی دوتا ظرف بشوری بلند شای وقت بھ خودت زحمت ندھی: بھ النا گفتمرو
 ولم کن  بابا تو ام،خستھ ام خب:النا

 .کنھیآره جون عمت،فکت  و زبون درازت کھ خوب کار م-
 برم خوامی لحظھ ساکت باش دوکالم حرف بزنم مھیبسھ النا : گفتدی آمد جواب  بدھد کھ امالنا

 نیخونھ،نفس بش
 دی شده امیزیچ: وگفتم نشستم

 بھ خونتم ی کھ حتکی شدن؟ انقدر نزدتی وارد زندگی دوتا پسر چھ جورنینفس ا:دیام
 ھی حق بده بپرسم،ھر چقدر ھم کھ بھت اعتماد داشتھ باشم بازم ؟بھمیکنی مدعوتشون

  خواھرم انقدر راحت با دوتا پسر رفت وآمد کنھکنھی قبول نمرتمیمردم،غ
 یگی منجوری کھ ایدی ازشون دی بدزی،چی و باھاشون ھمکالم شدشونیدی  خودت االن ددیام-
 آخھ...نھ ،اما-
 دوستشھ کھ با ھم اونجا رو ی سپاھی علری شرکتم و امسیزند رئ ارشام دی امنیباشھ باشھ،بب-

 ...کنیشر
 دونمی کھ خودمم منویا-
 مدت کم مثل نی اما تو ھمیکنی باور نمدونمی داره و می خونگرمتی شخصی علریخب ام-

 ناراحت بمونم و زارهی وقت نمچی دوست و برادر خوب ھھی شده و مثل زیشماھا برام عز
 آرشام....آرشام

 
 ...ی آرشام چگفتمیگم،می مچھ
 خب:دیام

 مثل خودمھ...یی جوراھیآرشام ..خب:گفتم
  مثل توئھ؟ی چیعنی-

 : گفتمم،پسی بگودی درد و دل کرده بود،بھ اممی برای نبود وقتدرست
 ستنی بد نینیبی میشی باھاشون اشنا مشتری ،حاال خودت بدی امای دادری بابا،گیا-
 اون دونمی بھشت زھرا،نممیری برم فردا ظھر مگھی د،منی بگترشی بیخوای نمنکھیباشھ،مثل ا-

  کردتی گفت اما خوبھ کھ راضیپسر بھت چ
 ...باشھ-
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 .بردی  خوابم نمکردمی  زود خوابش برد اما من ھر چھ میلی النا خدی از رفتن امبعد
 وقت فکر چی پر از غمش ھمش تو فکرم بود،ھی پر دردش،صدای آرشام،چشمایحرفا

 ... باشھدهی کشی زجرنیچن کردمینم
------------------- 

 دی امی  اتصال رو زدم و صداکردمی مپیتا. روی کھ داشتم مطلبنطوری ھمخوردی زنگ متلفنم
 :دیچیتو گوشم پ

 نیی پاای بمی شرکتینفس ما جلو-
 باشھ امدم-

  رفتم ودر زدمی علری سمت اتاق امبھ
  توایب_
 از کارمندا گھی دیکی دی تو،شاای چھ طرز حرف زدنھ بنی باشھ اخھ اگھی دیکی یگی نمریام-

 بود
 زای چنی نگران اخوادی نمک،دومای شناسمی خانم خوشگلھ ،من طرز در زدن تورو مرینخ-

  آرشامم صدا کنمم،بزاری،بریباش
 باشھ-

 چھره ری بودم،تصورهی ھم حرف نزدم،فقط بھ آسمان خی کلمھ ای بھ آنجا حتدنیتا رس......
 دادندی دست تکان ممی چشمام بود انگار از آنجا برایرم جلوپدر و ماد

  شو نفسادهی پمیدیرس-
 ... شدمادهی بھ خودم آمدم و پدی امی صدابا

 . و بھ سمت مزارشان قدم برداشتمدمی کشیقی عمنفس
  ...نجامی اد،منیستی نبی غرگھی ،دومدمی تنھا ننباری اینیبی مامان مھناز م،ینیبی می علبابا

 توانستمی منگونھی ،انگار ادمی سنگ مزارشان کشیبرشان زانو زدم و دستم رو رو قکنار
  را  کم کنممیدلتنگ

مھم نبود .نجانی اھی  گرفتھ باھاشون درد ودل کردم،مھم نبود بقیی شکست و با صدابغضم
 شنونیم
ارم رو   سرمو بزخوادی داره،دلم مازی بھ آغوشت نیلیمامان،بابا دلم تنگتونھ،مامان دخترت خ-

 کنھی دخترت داره از غصھ دق منی مامان،مامان ببیستی ن،امایشونھ ھاتو تو موھامو شونھ کن
، 

 ھر ،بابای گاھم بودھی تکشکنھ،بابای دخترت داره کمرش مینیبی کن ،م؟نگاهی توچبابا،بابا
 کاریاره،چی سرم بیی چھ بالخوادی مینیبی سراغم،بابا مادیلحظھ منتظرم اون مردک ب

  بابای کنتمی حمایستیکنم؟ن
 ....زدمی ،سرمو گذاشتھ بودم رو سنگ قبرشونو زار مزدمی ھق ھق مگھید
 
 شده بود،واقعا از چھار  کی ھوا تارگریختم،دی چقدر  گذشتھ بود،چقدر اشک ردونمینم

 کنم،دلم یخودمو خال و  تنھا بمونمکمی اومده بودند اما گذاشتن نکھیبودم با ا نفرشون ممنون
 مادرم بروم،  پدر وشی از پخواستینم

 :بود،گفت  شانھ ام نشست سر بلند کردم،النا بود چشمانش پر اشکی رویدست
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بلند ...شھی باز نمگھی دستن،چشماتی نی دختر،مامان بابات ھم راضگھیبلند شو نفس،بسھ د_
 شو
 ادیباره باگھ اون دو... اگھ یدونی منو متیتو کھ وضع...گھی دکمی،یخدا ال رو تو: ھق ھق گفتمبا

 ... نھای ششونی پامی بتونمیم  بازمدونمی نمگھی ندارم دی راه فرارگھیسراغم د
  بمونگھید کمیانقدر فکر بد نکن،باشھ ...نفس_

 نگذاشت بمانم،بلند گری بر سر مزارشان نشستم ساعت ھشت بود النا دگری رب دکی حدودا
 .خاک لباسم را تکاندم شدن و
 شتونی زود اومدم پیلیخ دمیشا...دید،شای ببخششتونی پامیب نتونستم گھی بابا خدافظ،اگھ دمامان

  بودند رفتم ستادهی و ارشام کھ کنار ھم ای علریام  ودی سمت امبھ و برگشتم
  ؟یکنی متی خوب چرا انقدر خودتو اذ؟دخترینفس خوب:ی علریام

 .د من خبر نداشتنی انداختم ان ھا کھ از زندگنییو سرم را پا  ندادمیجواب
 میبرگشت و می شدنی ماشسوار

___________________________________________ 
 ی علریام

 ی نفس برامیمون کالفھ بود ھمھ...نم،اصالی ببینطوری نفس را اتوانستمی خورد بود،نماعصابم
 یمھم شده بود حت  ھممونی زود برایلیساده بود کھ خ  بود،انقدر معصوم وزیھممون عز

 آرشام...یبرا
  طرز نگاھس و رفتارش نسبت بھ نفس متفاوت استکردمی خوب حس میلیخ

 نیمحکم چند بار بھ فرمان ماش  آرشامنی فکر ھا بودم کھ بھ محض نشستن در ماشنی ھمدر
 لعنت کنھ، لعنت بھتون،خدا ھمتونو: و داد زددیکوب

 یگیم  رویشده؟کیچ آرشام:کردمی زده نگاھش مشک
 برسھ،نابودشون نجای من ،تو ،نفس بھ ایھ باعث شدن زندگ کییھمشون،ھمھ کسا: گفتیعصب

 ...کنمیم
 کھ ازشون ھییھمونا  دختر شده جزونی ای کھ کابوس زندگی اون فرامرز سزاوارمطمئنم

 ...رمیگیم انتقام
 ... خدا قسمبھ
 باھاش  حرف دیحتما با...اه... نفس رویعنی اخر،می پسر زده بود بھ سنی نزدم ،ای حرفگرید
 .... االن نھی ولزدمیم
 
 

 ارشام
  خونھمیدی ده رسساعت
 ی در اوردمو ھمونجا انداختم ،دکمھ ھاد،کتمویترکی حوصلھ نداشتم سرم داشت ماصال

  دلم یکجا نوی ،ای بود،واانی آردایخورد،ش   مبل نشستم،تلفنم زنگ  باز کردم و رورھنمویپ
 لوسش اخم و غوی جغی جی صداندی ارتباط را فشردم و با شنی و برقراردمی کشیبزارم پوف

  در ھم رفتمیھا
 زمی عزیسالم ارشام جون،چطور-
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 ستمیسالم ،بد ن: سرد گفتمیلیخ
  زمی عزیپرسیتو حالمو نم... ممم او-
 ؟یخوب_
 نمتی ببخوامینھ،دلم برات تنگ شده ،م_
  دو سھ روز کار دارمنیا-
  دارهی کار مھمگھی ،منتتی ببخوادیبابامم م-
 ؟یک_
  چھ زود تر بھتر ھرگھیم_
   وقتم ازادهستی وقت نریاالن اگھ براتون د_
 ی ادرسو کھ بلدای ،بزمینھ عز_
 اره_
 یمنتظرم فعال با_

 رفتی نمنی از بی کالفگنی وگرنھ اگرفتمی قبل رفتن دوش مدی کردم،باقطع
  بود؟یک:ی علریام
 انی اردایش_
 گفتی میخب،چ_
 م،یشی می وارد دور دوم بازمیار باھام حر ف بزنھ،فکر کنم دخوادیباباش م_
 خواد؟ی ازت می چیدونینم_
 شھیم  معلومگھ،امشبی احتماال تو کار قاچاقھ دنمی اینھ،ول_
 امیمنم ب_
 ستی نیازینھ ن_
 باشھ_
 

___________________________________________ 
  بھ استقبالم آمددای ش  کھ شدمالی ووارد

 یجان،خوش امد سالم ارشام_
 سالم_
  بابام منتطرتھایب_

 میشد  بزرگی وارد اتاق  رفتم  طبقھ باال ودنبالش
 بابا،آرشام اومده_
  داخل دخترمدییایب_

 ...یباز  شد دور دومشروع
  جناب زندییدایپ بھ،کم بھ_
 انی آرجناب میسعادت نداشت_
 ی چاای قھوه ن،ی بشایا،بیب-
 قھوه_
 ارنیدوتا قھوه ب بگو دخترم_
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 بابا چشم_
  رقترونیب و
 خب جناب زند_
 کنمی خواھش مدیراحت باش_
 آه،حتما آرشام،خب از خودت بگو_

 :جواب را دادم پس ھمان...یدی بود درست مثل جمشی روش تکرارچقدر
 یاحتماال ازش کار  بخواد ببنتش وی درباره کسقی مثل شما  بدون تحقیامکان نداره شخص_

 بخواد رو
 انتخاب نکردم  روی اشتباھخصش ،مطمئنمیزرنگ اومد،زبر و  نھ خوشم_
  بکنمتونمی میکمک  شما،چھدیلطف دار_
 ؟ی قانونری غی،حتیدیانجام م  باشھیھر کار_
 نھ؟ باشھ،چرا کھ اگھ بھ نفعم_
 دی ازت خوشش اومده،اول از ھمھ بادخترمم کنمی فکر میمطمئن باش بھ نفعتھ،از طرف_

 یاعتمادمو جلب کن
  بکنمدیکار با  چھدیبگ_

 یکنینابود م  خودتوی دارانی آرروسی شد،با دست خودت،سگذاشت،شروع میرا جلو ی اپوشھ
 
  منتظر بودی علری امدمی خونھ رسبھ
  ارشامشدیچ_

 نکھی ایبھ گفتھ خودش برا، تو تلھ ماادیخودش  داره م:گفتم  انداختم وزی می رو  روپوشھ
 یلیودش گفتھ بنادبھ دال کھ خی انجام بدم،اون طوربراش نکاروی ادیبھمون اعتماد کنھ با

 ی کممتی بفروشتش اما طرفش قنجای ھمخوادیم از مرز رد کنھ و  محمولھ روھی تونھینم
  من سپردهبھ نکارویا  اصرارم داره بھ ھمون شخص فقط بفروشھ و  کرده  وشنھادیپ رو
 ی کنکاری چیخوایخب م_
 ی طورنکھی، اول ا مشکوکھ  وسط دو تا موضوع ھست کھ برامنی ای ،ولی کمک کندیبا_

 شنھادی کھ اون شخص پیمتی از قشتری بیلی ارزشمنده و خیلی محمولھ خنی ادمیمن فھم کھ
 اون شخص نکھیا  اصرار داره حتما بھ ھمون شخص بفروشھ ؟وانی ارزه پس چرا آریکرده م

  بخرهنیی پامتی قنیچراصرار داره بھ ا
  و می بھش نخ بد می بتونشی پی مثل سرم،اگھی  رو وارد داستان کنیوسفی دوباره  سرگرد  دیبا_

 شھی می بتونھ  خوب عمل کنھ عالیدی جمشانیاونم مثل جر
 می کنی اول  اونو وارد بازنی ھمشھی ھست نمی مشکوکزی چھی وسط نیاره اما ا_

  اونو ترسھی مانی داره و آرانی برگ برنده از آرھی مثل یزی طرف مقابل چکنمی احساس ممن
 کنھ رو

 میتونی مینطوری امیجلسھ انجام بد  دوی معاملھ رو طنی ادی بانی ھمی برازنمی مییدسا حھی
 می کنیمطمئن  سرگردو وارد باز

 شھی چھ ممینیتا بب_
....................................................... 
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 نفس
  داشتمیسر درد بد  پف کرده بود واری بسھیبھ خاطر گر  چشمانمبردینم خوابم

 بھ تراس رفتم   بلند شدم ومی از جاآرام
 کنارم بودند یامروز مثل دوست واقع  کھیمادرم ،بھ چھار نفر  امروز فکر کردم،بھ پدر وبھ 

 ،بھ آرشام 
 با من   وستی چی بودم برادهی کھ تازه فھمشی باعث تند زدن قلبم بود،بھ غم ھادی کھ شای کسبھ
 ناآشنا بود ،امروز با یی آشنانی در عمی برابیمانش،عجچش  نگاھش ویی نبود و اما آشناگانھیب

 طرز نگاھش کردمی ،حس مام دهی دییرا جا او قبال   نگاھش  مطمئن شدمیحالت عصب
 شناسدیم گفتھ ام  کھ بھ اویزی از  چشتریب مرا  کھستیطور
  بود ی رفت ھنوز اثرات ان ضربھ باقجی گیکم سرم
 شام در تماس نبودم با سپھر و ارگری از آن ماجرا دبعد

  بودمدهی در ذھنم زده شد آره خودشھ،چرا تا حاال  نفھمی اجرقھ
 مثل آرشام نقاب بر چھره بود ھمان غم،ھمان قای آرشام دقی چشما غم  وییآشنا  نگاه وطرز
 نگاه
 امکان نداره آرشام کنمینھ  اشتباه م  باشند نھیکی دو نفر نی خودش بود اما امکان نداشت اآره

  وکجا 
  آرشام کجانیا

 دمی خوابی نفس زده بھ سرت رفتم داخل و بعد از خوردن مسکناه
 

 آرشام
  بود کھ شرکت خلوت بود یی وارد شرکت بودم امروز از اون روزاصبح
بھ   بود آرامگری دی و فکرش جادیکشی میزی دستش چی کاغذ جلوی متوجھ من نبود ،رونفس

 یونسیخانم : شدم کی نزد او
 دیتبحر دار ترسوندن من  تونکھی اد،مثلییاه ،شما :دی پرشی جااز
 السالم کیعل_
 دیسالم،ببخش_
 غرق شده بودن کھ حواست اتی خانم بنده تبحر ندارم،شما معلوم نبود چند تا از کشترینخ_

 نبود
  من  حواسم بودرینخ_
  غرق نشنشتری بدی باشاتونیبلھ بلھ کامال مشخصھ ،در ھر صورت مراقب کشت_

 از حالت چھره اش معلوم بود  قشنگخوردی محرص
  قرباندی داشتیحاال امر_
 دیاریبرام ب  رونگی شرکت رولیفاکتورا-
 چشم قربان_

  کردی باز تکرار مدی آیم  من از لفظ قربان بدمدانستیبھ اتاق رفتم م  تکان دادم ویسر
  بعد در زد وداخل شدقھی دقچند

  داخلدییبفرما_



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 89 

 ربان قنگی شرکت رولیفاکتورا_
 ممنون ھمش کاملھ؟_
 بلھ قربان_
 ادیم  بدمکلمھ نی گفتم از لفظ اد،بارھایکنی بس مخوامینفس خانم  اگھ بگم عذر م_

  زد و گفتی مندانھ  اروزی پلبخند
  زندیاقا..چشم _

 برگشت  وشد مانی برود کھ پشخواست
  زندیآقا_
 بلھ_
 با خدا ی حتنکھیا.. کارتون  اشتباھھدیکنی نمد،فکریمادرتون نرفت  سر مزار پدر وروزیچرا د_

 اما حس دی داری خوبی درستھ وضع مالدی کنی بھتر زندگیلی خدیتونی شما االن مدیھم قھر کرد
 مقدر شده بود من نکھی ادم،مثلی کشیقی نفس عمشھی  فقط بھ غم و اندوه ختم متونی زندگکنمیم
 می دختر بگونی  ایبرا را  امی زندگاستاند
 ھیطوالن  منیزندک ھ ،قصدینیبنش-

 ستادمی ای اشھی شواری دیبھ رو رو من  نشست وی مبلیرو
ناخوداگاه  و  ارادهیداشت ب کھ  گفتمی دختری ام را برای زندگیغم ھا  بار درد ھا ونی اولیبرا و

 .شدی مھم ممیبرا
 با خواھرم تو شدی شب کھ مشھیھم,می داشتی خوبیمن،خواھرم آراگل،پدر و مادرم زندگ:

 یزی چھیبرامون   خونھ وومدی با دست پر مشھی ،ھممیموندیمنتظر بابا م  خونمونطایح
  کردیکار م  شرکت بزرگھی تو  پدرمادمھی بچھ بودم اما نکھی با اگرفتیم

 تو دستش نبود،فقط یچی رو نداشت ھشھیچھره خندون ھم خونھ اون  روز کھ برگشتھی اما
 .ستھ است خیلیبابا امروز خ:گفت  ودیبوس سرمون رو

 بابام غم داره،حالش خوب نبود ی چشمادمیفھمی سالم بود مازدهی فقط نکھیا   بامی تمام بچگبا
 یلی در بازبود خی روشنھ ال مادرم  چراغ اتاق پدر ودمینصفھ شب کھ بلند شدم آب بخورم د.

دستاش گرفتھ بودوبھ   تو  پدرم سرشوادمھینگاه کردم ،حرفاشو قشنگ  آروم داخل رو
تصادفش   مطمئنم مرگ شاھرخ وشمی موونھی کنم فرزانھ،دارم دکاری چدونمینم:گفتیم رمماد

،مطمئنا اونا   کھ دوستش نبود ی ھم سکتھ کرد بھ خاطر اعتماد بھ دوسترضای نبوده علیاتفاق
 . بوده ی تصادف صحنھ سازنی ادونستن،مطمئنمی می و شاھرخ چرضای علدنیفھم

  بشھ مالی و شاھرخ پارضای بزارم خون علدیکنن،نبای قاچاق منای،ا سی فردا برم اداره پلخوامیم
 کرد؟  فوتی چھ جوردی بود؟گفتیاسم دوست پدرتون چ... لحظھھی...ھی:نفس

 دیپرسی سوال را منی ارتی چرا انقدر با حکردی مھینگاه کردم او چرا گر  تعجب بھ اوبا
 

 طوررضا،چیعل...ادمھی خوب یلیخ بچھ بودم فقط اسمشو:گفتم
  بود ؟یسال  اون سال چھ بپرسم تونمیم :نفس

 ... سالیعنی شیسال پ١٨_
 ... امکان ندارهنینھ،نھ ا:گفت  نشست وی صندلی بلند شده بود دوباره روشی کھ از جانفس
  امکان ندارهی؟چیکنی مھی نفس؟چرا گرشدیچ: زانو زدمشی پایجلو
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  بودخی اراده ارام دستش را گرفتم،ی بدیلرزی مدستانش
 شدی دفعھ چھینفس اخھ : شده بود ینطوری اچرا

 کردی مھی فقط گردادی نمجواب
 انیآرشام خانم آر: بشر کال در زدن بلد نبودنی وارد شد،ای علریام  در باز شد وناگھان

 ... نبویاومدن،منش
 آمد  ما حرفش را خورد و جلودنی با داما
 ؟یکنی مھی گرشده،چراینفس چ_
  رنگ بھ صورتش نمونده،چرایکرد کارشیچ:بھ من گفت  روو
 سالم_انی اردایش
  دلم بزارم ی االن کجانویا

  رونیببر ب  نفسوی علریام_
  بردرونینفس را ب  سر تکان داد وی عصبی با نگاھریام
  شدینطوری دفعھ اھی دختر نی بودم چرا اجیگ

 یخوش اومد: گفتمدای شبھ رو
 یمرس: گفت ضی غبا
 کھ خواستھ ی مدارکنمیا...فردا ساعت سھ ظھر برو بھ ھتلقبول کرد : گفتیخب پدرت چ_

 یبود
  ،ممنونیاوک_
  دراز تر کردهمشی دختره  پاشو از گلنی ایکنیارشام ،حس نم_
 مربوط باشھ  بھ توکنمیفکر نم_
 ،من بھت عالقھ دارم،پس انقدر یدیتا حاال نفھم  ،نگویکنیارشام،چرا انقدر با من بد رفتار م_

 نغرور منو لھ نک
  فقط با پدرت شراکت دارمست،منیبرام مھم ن_
 کردی نگاھتم نمینبودم پدرم حت متاسفم برات،اگھ من_
 ی بریتونیاگھ کارت تموم شد م_
 محکم در را بست  رفت ورونی را برداشت و بفشیک

.......................... 
 نفس

 شکل نی شاھرخ و بھ ھم ورضای من علییاما پدر و دا.... خودم نبودم،امکان نداشت حال تو
 شھی باور کنم نمتونمینھ،نم ھمون سال فوت کرده بود ،نھ

 بخور  آب قندونی ااینفس ب:ی علریام
  بھ نشانھ نھ تکان دادم یسر
 شدهیچ حداقل بگو:ی علریام
انگشت ,بھ سمتم امد  از اتاق خارج شد وانی اردای بستھ شدن محکم در سرم را بلند کردم ،شبا

 :گفت گرفت و  بھ سمتمی علری توجھ بھ امیباشاره اش را 
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 بگم سخت در دی،بای بکنیتونی دلت بخواد می ھر کاری فکر کرد،اگھی دختره کولنیبب_
 ھم ی درست دارافھیق  وپی بھ تو دختره احمق کھ نھ ت  دوستش دارم وزارم،منی نم،منیاشتباھ

 ...دمیاجازه نم
خفھ شو،دھنتم :   اما آرام گفتمیدھد عصبنگذاشتم حرفش را ادامھ   بلند شدم ومی جااز

 باشم از ی ضمن ھر چاد،دری مشتریب  خودتم بھ من نسبت نده چون بھ توقیببند،صفات ال
 بکن بعد در نھییآ خودت تو  نگاه بھھی و،یکنی درست م  دلقکھی بھترم کھ خودتو شبیلیخ تو

 بھ سالمت  ھمبده،حاال نظر گرانیمورد د
  یدی پس متوی ادبی بنیتقاص ا:دایش

  بھ سمت اتاق ارشام رفتم و در را بستمی علری با رفتنش  بدون توجھ بھ امورفت
 
 

 ارشام
 :گفت در را بست و  نفس وارد اتاق شد ودای از رفتن شبعد
 دیدونی نم شویلید،فامی از دوست پدرتون ندارینشون چیشما ھ_
 رضای بودن ،علیمیا دوست صم سھ تدونمی باور کن ،من فقط مدونمی نمشده،نھینفس آخھ چ_

 خواستی ،پدرم مدمی دخترشو دی چند بارادمھی ھم فقط رضایدر مورد عل پدرم شاھرخ 
 ھی ای با مزه ی دختر کوچولوھیاونم دخترشو  اورده بود  ھمراھش بودم منم  ونھیبب  رورضایعل

 ستین ادمیشتری بزی نانا ،چگفتی مھی اسمش چدمی ازش پرسی وقتادمھی کھ یخرگوش عروسک
 مو،ی خاطرات بچگی از خاطراتمو فراموش کردم حتیلی کھ داشتم خی  تلخیبھ خاطر  روزا

 داخل شد و فقط بھ ما ی بدون حرفی علری ،امشدی ممچالھ خت،قلبمیری مھابا اشک می نفس ب
  رترونی بدی جو را نامناسب دی وقتکردینگاه م

 : با ھق ھق ادامھ داد نفس
  مطمئن شمدیبا من...دیبگ وشیبق....کنمیخواھش م_
 
چون ھمون ...وقت چی نتونست،ھوقت چی اما ھسی اداره پلرهیباشھ، پدرم گفتھ بود فردا صبح م_

 ریاما د...  سراغ پدرم انی بود احتماال مدهیشب خونھ امونو آتش زدند،عموم  اون شب  فھم
  از یچکاریھ اشا کردم ومن سوختن خانوادمو در اتش تم و... نجات بده فقط تونست منو  ودیرس

 ی سوختگلیھم سھ روز بعد بھ دل مادرم خواھرم ھمون موقع فوت کردن و  پدر وومدیدستم بر ن
  رحمی بیای دنھیمن موندم و  کرد و  فوتدیشد
 یبزرگم کرد افسردگ برد خارج از کشور و  بعد عمو  من روماه کی قلب از جنس سنگ کی با

 و البتھ بی عجی کابوسامیدیگرفتھ بودم ھر شب کابوس م فاصلھ ایگرفتھ بودم ،  از دن
 کھ ییالبتھ ھمون دختر کوچولو  وغش،ی جیکابوس اون شب تلخ ،خواھرم ،صدا...ترسناک

 دمیفھمیمن نم  وخواستیکمک م  کودکانھ ازمی خواب با ھمون صدای توشھی بودمش و ھمدهید
 ھ،ی چلشیدل
 االن نکھیمن ا  بود وی علری امییدر اصل  ،دا عمو شمیاورد پ  روی علری عمو امنکھی اتا
 ... کنمی تونستم بازم زندگنکھیا....نفرم  دونی اونیمد رو نجامیا
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 ادتی تو دیشا:با ھق ھق گفت, پر از اشک بودشیبای چشمان زستادی امی روبھ رونفس
 کھ با ی پسرادشھ،ھمونی بره اما اون دختر آرشامو ادتی اون دختر کوچولو رو  تودیشا...بره

 کردی بلندش مخوردی منی زمی ،وقتشدی مشی ھمبازدشیدی می ازش بزرگتر بود اما وقتنکھیا
  من ھم  ھمینطوری نکن،اھیگر:گفتیبھش م  وتکوندی و خاک لباسشو مکردیاشکاشو پاک م و

 .دادی شکالت مھی مراقبت باشم و بھش شھی ھمخودم دمی قول ممیشینانا ناراحت  م
 ...بود عادت کرده  اون پسر بچھیش بھ مھربونکم با سن  کھیدختر
 دی کشی نقاشھی برمتی بعدا مگفتیم  ونھیبب  نبردش تا اون پسروگھی پدرش دی کھ وقتیدختر

کھ  ...ششی پادیبگھ ب داد بھ پدرش کھ بھ اون پسر بده و عروسکش  و اون پسر و از خودشو و
 یھمون پارک باز  دوباره باھاش برهخواستی ،دلش مدتشی ندوقت چی ھگھید  نره وادشی قولشو
اون دختر ... نشد وقت چی دوست داشت،اما ھیلی ھم اون پسرو خی کودکعالم و تیکنھ،حت
 دی شاھرخش  کھ عاشقش بود نا پدشییدا ...شییبا ھمون  سن کمش از دست داد و دا پدرشو

  وشت  دوباره اونا روحاال سرن اونم چند سال بعد تنھاش گذاشت و  مادر کھھی موندو اون و...شد
 گھی سال تا ازت بپرسم چرا؟چرا اون موقع دجدهی ھم قرار داده بعد ھیروبھ رو

 ؟یمگھ قول نداده بود...یومدین
 
 

 آرشام
 ی ھمان دخترکستادهی امیبھ رو  کھ اکنون روی باور کنم،باور کنم کھ دخترتوانستمی مچطور

 زھر اتفاقات آن روز ی از تلخی کھ کمینیریش... از گذشتھ ام بودنیری شیاست کھ خاطره ا
 ...کردیھا را کم م

 .. نکردنش نداشتمدای بھ پیدیام چی کھ ھیدختر
 ... بودستادهی امی روبھ رواکنون

 ... چشمانش غرق شومیای مانده بود در در کم
 می بلد  نبودم سخن بگویمن انگار حت  وختیریتمام وجودش اشک م  باانگار

 دی از من ندی حرکتیوقت
 :دیکوب  امنھی باال آورد و بر سدیبا ترد  را مشت کرد آرام ودستش

 نی غمگیزاشتی و نمیکردی کھ اشکامو پاک ممیمن ھمون دخترک...یدیچرا جواب نم...چرا_
 ...ینیبیم...چھ کرده  باھامی زندگنیحاال بب...شم
 ...دیکوبی ام منھی در سانھی قلبم چرا انقدر وحشایخدا

 ... وقت نبود از جنس سنگ بودیلی قلب خنی امکر
 مانده؟  ھمیاحساس  من اشک وی سمج چھ بود؟مگر برا  اشکنیا

 ...بسھ...نھ.... را بستمچشمانم
 ... دستان مشت شده اش را در دستم گرفتمآرام

 ...  بودخی
 : را پاک کردمشیھا  اشکآرام

 ...آروم باش دختر خوب...آروم باش نفس...آروم_
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درست مثل ... جام،کنار تونیھم... رمی نمی جاگھید...نجامی من احاال
  نکنھیگر فقط،تو...فقط...یبچگ
 چشملنش پر یلحظھ ا... بودزیاشکش بند آمده بود اما چشمانش ھنوز لبر... زد بھ چشمانم زل

 وحشت شد
بگو ... نکشتن بابامو بگو....بگو دروغھ)زدی مادیفر(بگوووو...بگو دروغھ....بابام...آرشام_
 ام نھیباز بھ س  ودی کشرونیدستانش را از دستانم ب...(ییھرخمو نکشتن لعنت شاییدا

کدوم اعتماد کدوم ...  سکتھ بودھیبگو ) دختر چھ کردم؟نی من ندانستھ با احساس ااید،خدایکوب
 ...بگو....وبگ..دوست

ھ چشم...رفتیداشت از حال م...دندیفھمی ھمھ شرکت مزدی مادی و فردادی ادامھ منطوری ااگر
 ... نداشتیاشکش،خشک

 ...با حرف دل...بدون فکر ... ارادهیب...یناگھان
 ... اما آرام شده بودکردیھق ھق م...محکم در آغوشم فشردمش   را گرفتم ودستانش

 ... رفترونی بود، آرام بستادهی ای کھ تا آن لحظھ گوشھ ای علریام
 ...آرام عقب رفتم اما و  را گرفتمشیبازوھا

اگر نگرفتھ  از حال رفت و... و چشمانش رفتدی لرزی لحظھ ایزند اما برا بی حرفخواست
 ...کردی برخورد مزیبودمش سرش با م

 ...نفس...نفس: صورتش زدمبھ
 ...کردمی مکاریچ... نداشتدهیفا
 مارستانی ببرمش بدیبا

 کارمندا مواجھ تی رفتم ،بھ محض باز کردن در اتاق با جمعرونی کردم و از اتاق ببلندش
 بودند دهی نفس را شنی صداای کردنشان داشتھ ،گوھی در توجی سعی علریشدم کھ معلوم بود ام

 ... بودندرهی پر از تعجب ب ما خیحاال با چشمان و
 ھوشھیچرا ب.. آرشامشدیچ...یچ: گفتتی نفس در آن وضعدنی با دی علریام
 ...ای بعدا بمارستانی ببرمشی دفعھ از حال رفت،مھی ،دونمینم_
 
  شامار

  دفعھ چش شد ؟کی دختر نیکالفھ بودم،ا  ویعصب.دیای برونی بودم دکتر بمنتظر
 ...بستھ  کارمندا رونی دھان ادانددچطوریخدا م....آمد  راھروی از انتھاکھ دمید  روی علریام
  چطوره؟شد،حالشیچ:ی علریام
  ،ھنوز دکتر داخلھدونمینم_
 شده؟ی چی بگیخواینم_
 ...ی علرینھ ام االن_
 .مارستانی بدی آورد  نفس روشده؟چرایچ:دیام
  بودی علری بود؟حتما کار امدهیبرگشتم او از کجا فھم  بھ سمت اودی امی صدابا

 ... دفعھ از حال رفتکی...دونمینم:گفتم
 از حال ی کھ الک،آدمیاخھ مرد حساب: انقدر نفس را دوست داشت گفتیعنی بود،یعصب

 ...رهینم
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 ...اشتمرا ند   بحث با اوحوصلھ
 میبھ سمتش رفت. اومد رونی بدکتر

 شدهی دکتر؟چیحالش چطوره آقا: گفتدیام
 روش بوده،االن یادیبھ خاطر شوک از حال رفتھ،معلومھ فشار ز...یشوک عصب:دکتر
 کدومتونھ؟  آرشامیول.شھیتا شب مرخص م.. بھتره
 منم،چطور:گفتم
 بوده شک یاما ھر چ... افتادهنتونی بی چھ اتفاقدونمینم...زنھیصدا م رو ھمش اسم تو:دکتر
 ...ی  کن فعال در موردش حرف نزنیسع... بھش وارد کردهیدی شدیعصب
 ...نتتی ببخوادیم االنم
 ...داخل رفتم  تکون دادم ودنی بھ  نشانھ فھمیسر
 ... داشتمی حال بدمارستانی تخت بی رودنشی داز

  شدم،آرام چشمانش را باز کردکشینزد
 ... قرمزھی بود و از گرحالیب شی سبز عسلچشمان

 ؟یخوب: گفتمآرام
 تکان داد  سرش روآرام

  برسھیبی آسبھت ذارمی نمگھیمطمئن باش د...بھش فکر نکن... نکنتینفس،انقدر خودتو اذ_
 ... شدییای چشمانش درباز
 دیمن با.اومده  ھمدی،ام خونھ بعد رو  نکن،االنم استراحت کن وھی گرکنمینفس خواھش م_

 .میکنی کھ حالت بھتر شد صحبت م،بعداییجا برم
  کھ گوشھ لباسم را گرفت بھ طرفش برگشتمامی برونی بخواستم

 ...یری خبر نمی بگھیقول بده د...قول بده:با بغض گفت  وآرام
 ...توانستمینم...شدینم ...ایخدا

 ... را جدا کردم و سرم را تکان دادمدستش
 ... بھ منلعنت
 ...آمدم ونری بی اگھی دحرف چی ھبدون

 ...شدم   خارجمارستانی از بعیسر حواستون بھش باشھ و... برمدیبا من: گفتمی علری امبھ
  ....شدمی میداشتم روان.... داغون بوداعصابم

 ی پدال گاز خالی را روتمی شھر ھستم و فقط عصبانی ھاابانی حواسم نبود  در خاصال
 کردمیم
 

  افکارم غرق بودمدر
 ...توانستمینم... شدی نمایخدا
 ی من ھمون مرد مرموزدونھینم. ھستمی من کدونھی کنارش بمانم اما نمخواستیم  از مننفس
 ... استدهی ھم چھره اش را ندبار کی کندیکھ فکر م ھستم

 عمو شاھرخ بھ فھممیحاال م...شھی میچ ستین  قدم گذاشتم کھ اخرش معلومی تو راھمن دونھینم
 ...خواستیھ خودش م قرار داد کیریتو مس  منویراحت
 ...رمیانتقام بگ  بزرگ کرد تا بتونممنو اون
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 دمی فھمییزای چھینفس  اما اگھ طبق گفتھ...اما
 کھ ھمھ ی عمو ھمون  شاھرخھ، دوست پدرم و کسگمی کھ بھش می کسنکھی از ای اسممن

  تو تصادف مرده نبردمکردنیفکر م
  شده دی تصادف مرده و ناپد بوده و توشیی نفس چند بار اشاره کرد شاھرخ دااما
 ؟ی باشھ چشییاگھ عمو ،دا ..اگھ

 ...ومدهین چرا عمو تا حاال سراغ نفس ...چرا
 . براش مھم نبودهای نکرده داشی پای یعنی

 بھ خواستھ ھاش دنی رسیبرا  از نفسمدی فھمنکھیاگھ بعد ا... عمو بفھمھذارمینم من... نھاما
 ری امی  واقعیی مگھ عمو شاھرخ دای نفس باشھ  چیی اصال اگھ واقعا د ا؟یاستفاده کنھ چ

  شمی موونھی دارم دی  واستی ھم نیعل
 ...ذارمینم... نھای گردهی زبونش حرف بکشم کھ اصال دنبال نفس مری از زدیبا
 ... نابود بشھشی زندگگھی دکباری دختر نی اذارمینم

 ترمز گرفتم نکھی ا باادمی کھ قرمز شده بود  و بھ خاطر سرعت زی چراغبھ حواسم
 . برخورد کردمیی جلونی را نگھ دارم و بھ شدن بھ سپر ماشنیماش نتوانستم

 ... دعوای براخاردی کھ  تنش،مستیی چھره اش معلوم بود از آن ادم ھااز
 داغون نوی ماشیزد!حواست کجاست:گفت  بود آمد ونیی پاشھیش... ھم نشدمادهی پنی از ماشیحت

 ...یکرد
 ی کردی چھ غلطنی ببنیی پاایب

 سی پل ستمیحوصلھ ندارم با... رد کارتیچقدر بدم بر:گفتم را در اوردم و  پولمفی کیحرف بدون
  ادیب

 .. توی ھستییعجب بچھ پررو_
 از خرج شتری بیلی برو،خریبگ:دمی اش کوبنھی در آوردم و بھ سی تراول پنجاه ھزار تومنچندتا
  بھت دادم پس شر درست نکننتیماش

 پول را از دست بدھد چراغ سبز شد بدون توجھ بھ خواستیبود نم ستھ شد معلوم بدھانش
 .شدی روشن میی ھازیچ کی دیبا...رفتم و بھ سمت منزل عمو گازش را گرفتم او

...................... 
 نفس

 دیای گفتھ بود النا نی علری مرابھ خانھ بردند امدیام  وی علریام... مرخص شدممارستانی باز
 . ..کند درست سوپ  منیراب و

 از نظر ھمھ سرد دی پسر شاکی شی پییجا.. بودیگری دیفکرم جا  خانھ بودم اما روحم ودر
 ...دهی بزرگ و درد کشیاما از نظر من با قلب... احساس یب و

 ...پر از غم شب و  ان چشمان بھ رنگشیپ... بودیگری دی جاحواسم
 ... پسر چھ گذشتھ بودنی بھ اایخدا
 ...ھی خوبیلی خحس   دمشی دوباره دنکھیاز ا..خوشحالم اما
 یخوریانگشتاتم م  چھ کردمنی سوپ بخور ببنیاز ا نفس بلند شو..نفس_
 خورمی بعد میختیتوش سم،نر بشم مطمئن اول بخور من:بھ النا گفتم  نشستم و و  شدمبلند میاز جا_
 دمی زحمت کشنھمھیا..ی دارفی تشرشعوری بیلیخ_ گذاشت و گفتمی پای را روینیس
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 ھوا کرده اوھھھھ ،حاال انگار فانتوم_
 ... زبونت درازهمیضی مریسرت کھ وقت تو خاک-
 

 ارشام
  شدم ادهیپ  کردم و  را پارکنیماش
 ھم یزیو االن تنھا چ... بودشکستھ چراغم کی  فتھ بود و  کھ تصادف کرده بودم سپر فروییجا

 ... بودنی نبود ھممھم میکھ برا
 .ساختمان رفتم سمت بھ

 . بوددهیچی سالن پی در تمام فضاگاری سی معمول بوطبق
 دادی کار دست خودش مشی عادت ھانی آخر با اعمو

 سالم عمو،_
 نی بشایب_

 : گرفت،گفتممی را جلوگاری سپاکت
 کشمینم_ 
 خبر  چھی کردریخب پسر چرا د_
 گذاشتھ شد...  ساعت سھ ھتل قرار مالقات را فردا نی بود شرکت اولاومده انی آردایامروز ش_
 خوبھ_
 شده یبھ ھر نحو...دیبکش  ادما رو زارمینم گھیھستم عموجان،د اما من ھنوزم سر حرفم_

 میریگیجلوتونو م
 یکنی کمکم می چھ نخوایمنم ھنوزسر حرفم ھستم خون در برابر خون وتو ھم چھ بخوا_

 ... شدمبلند می از جایعصب
 کھ شما ازش حرف ی اما نھ اون انتقامرمیگیانتقام  م منم.ستمی دست شما نچھیباز عمو من_
 با کشتنشون باعث بھ وجود آمدن خوامی خانوادن نمھیکھ باشن پدر   ھمی ھر چد،اونایزنیم

 ...  کھ تشنھ انتقامن  مثل خودم بشمیافراد
بھ  اونا خانواده تو نابود کردن  ی وقترم،مگری من راه خودمو مھیچ  فکر توستیمھم ن برام_
  چرا برات مھمھ؟پسیکشی میچھ زجر  فکر کردن  کھ تونیا

 د؟ی باشطانی شدیخوای بودن در جلد انسان،عمو شما ھم مطانیچون اونا انسان نبودن،ش_
  سوالمدنی پرسی وقت بود برانی بھتراالن

 خانوادش دست ی رویخصوصا وقت...َاحساس انسان شعلھ ور و سرکشھ...عمو_
 د؟ی داشتی خانواده اوقت چی ھانھ؟اصالی دیکنی م مو درک منظوردونمینم...یبزار

 دی ازشون محافظت  کندیمھم باشن،کھ نتون براتون کھ ..
 شده بود،داد زد کالفھ  ویعصب

  نداشتم از کجا؟ھاااااا،د حرف بزن، یدونیاز کجا م تو_
ھرش از خودشو  بعد مرگ شوینتونستم حت کھ  . خواھر داشتمھیمادرم   بعد پدر وای از دار دنمن

 کھ کردمیم چون اگھ رو... من مردمکردنی باشم چون ھمھ فکر مششونیپ بچش محافظت کنم و
 ...رمیروزا را بگ اون  کھ انتقامیروز نی چنیپس صبر کردم برا...کشتنمیزنده ام دوباره م
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 حداقل جلوتونو تونمی عوضش کنم اما متونمیمن نم... طرز فکر شماستنیاگھ ا_
 حافظخدا...رمیبگ
 ... زدم رونی از در بو

 کنھیم وونمی داره دیزی چھی...اما  . نفس بودیی  عمو ،داادیپس بھ احتمال ز... بودنی ھمپس
 ... نفسیی داادی باشھ و االنم کھ بھ احتمال زی علری امیی شاھرخ  ،دا  مگھاما
  خواھر برادرن؟ی علریام  نفس ویعنی پس
   داشتھی اگھی خواھر  ددی باای ...ستی ننای از ایکی ی واقعیی  شاھرخ  داای یعنی نباشھ نی ااگھ

 از ی وقت حرفچی در ذھنم زده شد چرا عمو ھیجرقھ ا...باشھ  اون  بچھی علریباشھ کھ ام
 سراغشونو ری علری امدونستیاره خودشھ چون م..  شوھر خواھرش بود نزدرضای علنکھیا
  رهیگیم

 ای رید  وگردهی صد درصد دنبال نفس م اگھ عمو  بفھمم و موضوعونی ادیبا...شمی موونھی ددارم
 کنھی مداشیزود پ

 
 
 
 

 دی قرار بای بود ساعت سھ براکیبھ ساعت نگاه کردم،ساعت   گرفتم وتوریمان  صفحھاز چشم
 . بلند شدم میاز جا چشمام رافشردم و ھتل بودم

 ... کردمآماده نمیم،دوربی برگھیکم د کم:گفت شد و   داخلی علریام
  یخوبھ از اون مھمانداره مطمئن_
 کھ دھنش بستھ بمونھ  بھش دادمیآره بابا،اونقدر_
صد درصد چند تا  ..ری نظرشون بگری ز  منتظر باش ورونیب  وای باطی محظ احتھم ،تویاوک_

 ...ارهی با خودش مگاردیباد
 زوی تا  چک کنم ھمھ چرمیپس فقط من زود تر م.باشھ_
 امی مگھی ساعت دھیبرو،منم تا _
 ی بریخوایکھ م از اونجام...بپوش شلوارو نزن ھمون کت و  روپای تنیفقط جان من دوباره ا_

  لباس درست  بپوشھی  کن وی دار  پس لطفا آبرویمھمون اون
  خب بابا،برولھیخ_

  رفترونیب  را بست ودر
  گفتعیسر  در را باز کرد ودوباره

  نرهادتی کرواتم_
 ی علریام گمشو_

  رفترونیب و دیخند
 رفتم و لباسم را عوض کردم،احساس کیبھ سمت اتاقک کوچ  لباس رو برداشتم وکاور

 ...شمیخفھ م  دارمکردمیم
 دکمھ کت را ومدیم  بدمیلباس رسم شلوار و  و از کت وزدمی اسپرت میپای تشھی ھماصوال

 ...بستمی می چھ جورنویحاال ا... رفتمرونیب  کروات را برداشتم از اتاقک بستم  و
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 . کھ در زدندرفتمی باھاش کلنجار مداشتم
 زدی در میحالت خاص... نوع در زدنش معلوم بود کھ نفس بوداز

  تو نفسایب:گفتم
 صدا یپسوند  وشوندی پچی اسمش رابا ھخواستینم  دلمگریشده بود د  گذشتھ روی وقتاز

 کردی صحبت نمی ناخود آگاه رسمھم ،اویدرست مثل کودک...کنم
  منم؟یدیاز کجا فھم:گفت د و شداخل

 شدی در حال ور رفتن  با کروات بودم ،اه بستھ نمھمانطور
 یزنی در می حالت خاصھی..دمیفھم_
 ... بھم گفتھ بودنویھم  ھمی علریواقعا؟ام_

 یاون نقشھ مرکز تجار   فاکتور ونمی اایب: گذاشت و گفتزی میرا رو رو  برگھیتعداد  وامد جلو
 یخواستھ بود

 ...دمی نفھمنویھنوز ا...ی چرا انقدر لجبازی،ولیمرس_
 ی نبودنطوری اتیبچگ...ی بودمارستانی بروزی دمثال

 گھید  بستھ شویاه لعنت: لب گفتمریز  را ول کردم وکروات
 ... و شروع بھ بستنش کرد دیکش رونیکروات را از دستم ب آمد و  جلونفس

در دل اعتراف کردم ھنوز ...دیچرخیمنگاه من در جزءجزء صورتش  بود و کرواتم  بھچشمش
 ...زدی در چشمانش موج متیمعصوم  بود وبای زیھم مثل کودک

 خوردنم نی کھ بعد از زمی مثل بچگادتھی...خوب خوبم... نبود میزی چستمیلجباز ن: گفتآرام
 نکھیبا ا... بودنطوری  ھمروزمید.. خوب شدمگفتمی میدادیشکالت بھم م  و  ویکردیبلندم م

 ی من ھنوزم مثل بچگنیبب... خوب شدن حالم ی بود برای نبود اما حضورت دلگرمیتشکال
 ...  اما توم نکردیفرق..ام 

  شد و ادامھ دادرهی قلبم گذاشت و در چشمانم خی کتم درست روی را آرام رودستش
 

 :ادامھ داد  شد ورهی قلبم قرار داد و در وچشمانم خی کتم،درست روی را آرام رودستش
 شناختمیم  کھ منست،اونی نی آرشام اون آرشام بچگنی تو نھ،اامونم،امای ھنوز مثل بچگمنآره،

 لبش یلبخند رو... بودی محبت،تو چشماش شور و حرارت زندگی داشت پر از گرمایقلب
 پر از غمھ،غم ستاده،چشماشی من ای کھ االن رو بھ روی ارشامنی بود اما ایپاک نشدن

 قلبو حس یدستام سرد...گھی قلبت  می چشمات از سردیسرد  ما اکنمیدرک م چشمات رو
  ؟یستی مثل قبل نگھیچرا؟چرا د...کنھیم
 

 ی حال ھزار ان حرف ھم برانی در عمی نداشتم کھ بگویزی چگفتم؟اصالی در جوابش مچھ
 :گفتن داشتم گفتم

 نی مرد،قلبش با مرگ خانوادش از بشی ھجده سال پیشناختی کھ می  اون آرشامنفس
 بود و خی کوه ھی من مثل یرم،زندگی کنارم نبود کھ بھش محبت بدم و محبت بگیت،کسرف

 کنھیگذشت زمان  انسان ھا رو عوض م
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 در ماند و رهی دستگی برود دستش رورونی عقب رفت و خواست بی حرفچی آرام بدون ھآرام
 :برگشت و گفت

اون پسر گذشتھ رو  آرشام،من کنمی ،من کمکت می علریم،من،امی االن ما کنارتاما
 گردونمیبرم

  رفترونی بو
 ام نھی در سی کمدای کھ جدی دختر و قلبنی ھمھ احساس پاک و محبت انی اری ماندم و درگمن و

 نی ھملشی دلکردمی باور مدی بانکھی قبول کنم اما مثل اخواستمیسرکش شده بود و گرچھ نم
 ...دختر است

 مانع  از ضربھ خوردن دوباه اش بشم تا گرفتمیم  احساس رونی ای جلودی بامن و
 

____________________________ 
 نفس

 ستادمی ای اشھی شواری دکنار و ختمی قھوه ری امدم فنجانرونی اتاق باز
 است کھ اماده  منفجر شدن ی کھ انگار بمبدیکوبی ام منھیگذاشتم انچنان درس  قلبمی را رودستم
 ...است

 تم،دانسی میلی را خلشی دلنباریا و
من ناخواستھ در  بود و  امی کودکنیری از خاطرات شیکی بود کھ ی حضور ھمان پسرلشیدل
 ... احساس بودمنی اریگ

 نی ھنوز ھم اسم ادیشا  در وجودم شکل گرفت وی،چطوری از کجا،کدانمی کھ نمیاحساس
  دانمیاحساس را نم

 ... بودنیری  ھر چھ بود شاما
 خداحافظ رمیمن دارم م_

  رفتن بود رونی کھ آماده ببود ارشام
 خداحافظ،مواظب خودت باش_

  مکث کرد و بعد گفتی الحظھ
  ھجده سالدی بودم شادهینشن  جملھ رونی وقت بود ایلیخ_
 گردونمیبھت گفتم من اون ارشامو برم_

  رفترونیب  زد وی کمرنگلبخند
 دی آیم  از حد بھ اوشی من در دل اعتراف کردم کت و شلوار بو
 
 
 یل عریام

 رفتی مشی خوب پزی ھمھ چدیبا... در ھتل منتظر آرشام بودم یجلو  را چک کردم وزی چھمھ
  نبودی اما چاره ای بازنیخستھ  شده بودم از ا...

 :گفتم... بوددهیشلوار را پوش  چھ عجب کت ودمی ارشام را دنیماش
 یعجب اومد چھ_
  نگذشتھ کھشتری رب بھی ،دیببخش_



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 100 

  شده بود؟یزیچ_
 : کمرنگ گوشھ لبش جا خوش کرد و گفتیلبخند  مکث کرد وی الحظھ

  نبودی خاصزینھ،چ_
 منم خر...بلھ از لبخندتون کامال مشخصھ_
 ی مطمئنزی شد،از ھمھ چری د می برای بابا ،بیا_
 ...اره_
 ... داخلرمیخوبھ من م_
 اما یستیتوجھ ن مرکز ادی بده گرچھ زریی  مدل موھاتم تغریبگ ناروی و انکی عنی اایب...آرشام_

  شرط عقلھاطیاحت
  پس؟یباشھ،خودت چ_
 ... کنمکاری چدونمیم من خودم_

___________________________ 
 آرشام
 ...ی جوگندمی با موھاانسالی میمرد... آن طرف معاملھبود نیپس ا...می اتاق شدوارد

 بھ مو مو میھر چھ را بھ او گفتھ بود...دادیخوب کارش را انجام م... صحبت شدندمشغول
 ... اکنون بھ عنوان محافظش در اتاق بودم من و...ی آرشام قالبنی اکردیتکرار م

 یلیخ...نبود  اوھی بود اما اصال شبیرعلی امخدمتکار نیا...خدمتکار داخل شد  اتاق را زدند ودر
ھ  تکان داد کھ ھمینامحسوس بھ  من نگاه کرد و سر... دھدریی اش تغافھیخوب توانستھ بود ق

 ... مرتب استزیچ
 ی علری بعد امقھیچند دق... رفتممی کھ قرار  گذاشتھ بودی شاپی معاملھ  بھ ھمان کافانی از پاپس

 ... آمدنای ھمان سای  یبعد از آن  آرشام قالب و
 دینیسالم،بش_
 ی بود،شرمندمون کردی کارت عالنای سولیا:ی علریام
تا اخر ... مرده بودمادی از اعتشی وقت پیلی من خدی شما دوتا نبودر،اگھی امھی حرفچھ نیا:نایس

 ونتونمیعمر مد
  رفتشی خوب پی ھمھ چرینا،ممنون،امیکارت خوب بود س:گفتم

  راحتالتیاره خ_
  ننی نبتوتوی واقعی چھره ھادیاما چرا انقدر اصرار داشت:نایس

 ھم لو بدن  بشن ،ممکنھ ما روری دستگیچون وقت:گفتم
 ...پسر یما رو دست کم  گرفت_
 دی کمک کنسی بھ پلدیخوای مدونستمید،نمیکنی کار خالف مریام  تو وکردمیمن فکر م-نایس
  قتی در حقمییکنی کمک نمسیگرفت،ما بھ پل  منو ازمی کار خالف زندگنیا...کار خالف؟نھ_

 .کننیاونا بھ ما کمک م
در ھرصورت بازم  بھ اندازه شما باھوش نبودم،وقت چید،ھیگی می شما چدمیمن کھ نفھم_نایس

  خداحافظستی نی امرگھیاگھ د..دمی بود انجام میکار
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 یرعلیام
 یزی چھی فقط کنھی مکاری چمینی سرگرد ببی بفرست برانارمیخب ا:گفتم... رفت نایس
 ؟یچ_
 یدی جمشی ماجرایاما برا... ی نشون دادانی ارسیرویبرام سوال شد چرا خودتو بھ س_
 ...یداد امروز خودتو نشون نیماجرا و
 بد نمی دوما ھمچشدی وارد بشم اما نمی اگھی کردم از راه دی سعیلی نبود،خیچاره ا_

 یراض  ھم گفتم من فقط اون شخصوانیبھ آر...رمی معاملھ پس فردا من نمیچون برا...نشد
 بود؟دوتا ی چی  خواستھ برانی اکنھیم شک... شھریبره و دستگ  معاملھ لونکھیبعد از ا ...کنمیم

 کھ قراره اتفاق یی اگھ من نخواستمم برم اونجا  از ماجرانکھی ایکی داره جود براش وھنیگز
 کھ انقدر ستی نی کسانی آرروسیو س... من اونو لو دادمای...سمی پلای خبر داشتم پس وفتھیب

 قای آدماش  بفھمھ من دققی از طرکنھی میبده اول سع   لوسیراحت از من بگذره و منو بھ پل
 عمو باز اخرشو بھ قتل نباری ادوارمیفقط ام.... خودش کارمو تموم کنھکنھی می سع و بعدمیک

 نکشونھ
 ؟یو تو انقدر خونسرد_
  من ندارهی برای خوشانی پادونستمی پا گذاشتم می بازنیا  توی من وقتریام_

  بودرحمی انقدر نسبت بھ خودش ھم بی پسر حتنی اچرا
  پس زدم بھ ھدف و گفتم گفتن حرفمی  وقت بود برانی بھتراالن

 ؟یپس نفس چ_
 ؟ینفس چ_
 ست؟یاون برات مھم ن_
 ؟ی علری امی بگیخوای میچ_
 ؟ی نداری اعالقھ چینسبت بھش ھ_
 ھ؟یمنظورت چ_
 ... نھای کلمھ است اره کیسوال منو با سوال جواب نده،جوابش _
 ھ؟ی حرفا چنی اری امی شدوونھید_
 طفره نرو_
 رمیطفره نم_
 پس جواب بده_
 ویجواب چ_

 : چشمانش زل زدم و گفتمدر
 یدوست دار تو نفس رو_ 
 یگیپرت م چرا چرت و_
  ارشامتھی واقعستیچرت و پرت ن_
 ...نھ_
  نھ؟یچ_
  ندارمیبھش عالقھ ا_
 خونمی مزویمن از چشمات ھمھ چ...ی دروغ بگیتونیبھ من نم_
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 گمیمن دروغ نم_
 بزارم از دینبا...ودم دست بھ کار بشم خگھیپس د... مطمئن شمخواستمیواقعا،پس خوب شد،م_

 ...دستم بره
 ی ،لعنتی آرشام،خودت خواستی برام نزاشتیچاره ا ...کردی مبھوت بھ من نگاه می چشمانبا

 خونمیاز چشمات م
 خداحافظ. برم کاردارمدیمن با: شدم و گفتمبلند می جااز
 : بلند شد و گفتشی جااز
 ود بی از اون حرف چنم،منظورتیصبر کن بب_
 منظورم واضح بود_
 ...ی علریام_
 خداحافظ_
 ...ی خودتو نابود کنذارمیاما من نم...قی رفیخودت خواست... زدمرونی شاپ بی از در کافو
 

 آرشام
 ...من ھنوز مبھوت حرفش بودم  رفت وی علریام

 ... نبودی آدمنی چنی علریام... نداشتامکان
 ...ی اگھ خواھر برادر  باشن چاصال

 ... کھ چرا راستش را نگقتمزدیم بینھ دلم
 دختر اخرشم نی ایزندگ  تودونمی میوقت...  آرهگفتمی چھ؟مگفتمی مدیکشی مادی کھ فربود عقلم و

 دونھی از من نمیچیاون ھ....شمی خاطره تلخ مھیققط 
 ؟ی چی علری اماما
  حرفش راست باشھ؟اگھ

  درست باشھ؟کنمی کھ من فکرمیزی اگھ چو
 ... بفھمم  دوتا رونی نسبت ادیبا...فھمم ھر طور شده بدیبا

........................... 
 ...طرف معاملھ عکس از چھره دو... بودیمونیپ مدارک پر و... پاکت را بستم در
 ... از قرارداد امروزیکپ
 ....انی آرروسی چند تا  مدرک جرم از سو
 ... بھ دست اون سرگرددیرسی فردا صبح منایا

  وارد شدی علریام  باز شد ودر
  ....ی ساعت کجا بودنیتا ا_
  نرفتھادتیکھ  قرارکوه ..اشی داریفردا ساعت شش ب.... بدم بھ توحی توضدیبا_
 ...نھ _
 ریشب بخ_
 ریشب بخ_

_____________________________ 
 ...بھ اتاقش رفتم. شدم داری بی علری زود تر از امصبح
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 ... بلند شوریام...ریام_
 گفتم صبح زود اما نھ کلھ سحر... بخوابمبزار...مرض_
 می مدارکو برسوننی ادیاول با_
 خب بھ من چھ_

 ...عجبا
 حداقل  ادرسشو بده_
 ویادرس ک_
 یوسفی ایلیا_
  دھمای  نھم ایزنگشم ...پالک...کوچھ...ابونیخ...اھا_
ونھ  خرمی از اونورم مدمیم  مدارکورمی بخواب من مخرس نیع  ادرس دادنت پس تونیبا ا_

 اینفس  تو ھم خودت ب
  زدمرونی خانھ باز و
 ... شدمادهی تر پارک کردم و پنیی را چند تا کوچھ پانی ربع راه بودماشکی خانھ سرگرد تا

االن من از کجا بفھمم زنگشون  ...یدی درست انجام نممی کارھی کھ ادیخبرت ب...ی علری اماخ
 کدومھ

  زنگ زدمشی گوشبھ
 ...یھنوز خواب...الو_
 ...بگو نھ_
  زنگ خونش کدومھ یدونیواقعا نم_
 بزن موقع خواب بودم زنگ ده رو چرا اون_

 نبود نقابم را بھ صورت زدم و زنگ یکس... بھ اطراف کردم یقطع کردم و نگاھ  رویگوش
  خانھ اش معلوم نباشمفونی کھ در آستادمی ایزدم طور

 بلھ_
 یوسفی ایلیا_
 دییبلھ بفرما_
 دی بستھ دارھی_
 تھ؟بس_
 بلھ_
 نیی پاامیاالن م_

........................... 
 یوسفی ایلیا

 ؟ی بستھ ابستھ؟چھ
 ...نکنھ مثل دفعھ قبل ..نکنھ
 ... رفتم نیی اسلحم را برداشتم و پاعیسر
 .. بودنی زمی در روی جلوی پشت در نبود  و تنھا بستھ ای را باز کردم اما کسدر

  صبحمین اونم ساعت پنج و...ی چیعنی اخھ
 .... را برداشتم و بستھ
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  کھ بازم مدارک جرم بودنایا...نیا
  بھ سرم زد ی دفعھ فکرھی

 .. نگاه کردمرونی در بھ بشھی و از شستادمی اواری شدم و در را بستم و پشت دداخل
 ... جاھا بودنی درصد ھمصد
ب بھ صورت نقا... خارج شد گری از کوچھ دی لحظھ بعد حدود  ده اپارتمان جلوتر مردچند
 ...چند لحظھ بھ در بستھ خانھ نگاه کرد و بعد برگشت تا برود...صد درصد خودش بود...بود

 ... فرصت بودنی بھتراالن
 ... کرددنیمتوجھ شد شروع بھ دو...دمی در را باز کردم و چند قدم اھستھ رفتم و سپس دوآرام

اسلحھ ... از کوچھ خارج شودمزاشتی مدی داشت نبایادیو از من فاصلھ ز... بود ادی زسرعتش
  کردمکیو شل...را بھ سمتش نشانھ گرفتم

  از دستم در برودزاشتمی مدیاما نبا...دمیرسینم  اوبھ
 ....کردم کیشل  را بھ سمتش نشانھ گرفتم واسلحھ

 ... اثابت کردشی بازوبا
 ...دیچی پی در کوچھ ا  کرد ودنی مکث کرد و بعد شروع بھ دوی لحظھ ای تنھا برااما

 ...شناسدی را منجاھای خوب ابود معلوم
  رفت کھ بھ چند جا راه داشتی در کوچھ اچون

........... 
 آرشام

 ... حد باھوش باشد نی تا اکردمی نماصالفکر
 ...گرفتھ بودمش  کمدست
 اندازدی مرا از پا بتوانستی داشت اما نمیادی درد زدستم
 بود و خون دهیشده بود اما پوست و گوشتم را در بود  و از کنارش رد نرفتھ می در بازوگلولھ

 ...زدی مرونیب
 چرا انقدر یلعنت... نمانده بودنی بھ ماشدنی تا رسیزی چگری کاستھ شده بود  د  از سرعتمیکم

 ...دور پارک کردم
 ... در صورتم خواباندی لباسم را گرفت و مشتقھی  ی دستناکھان

 ... بھ کمرش زدم ی و با پا ضربھ اچاندمی دستش را پ برداشتم ومی بود دستم را از بازوایلیا
 .. بود کھ نتواند  نقابم را برداردنیو تنھا تالشم ا...  دست بردار نبود اما
 اما کردندی کھ چند نفر از مردم ھم توجھاشان  جلب شده بود از دور نگاه مقھی از چند دقبعد

 .... شدن نداشتندکیجرات نزد
  شد تا فرار کنم یفرصت  افتاد ونیا از دست داد و بر زم ام تعادلش رضربھ کی با

 .... شدم و از انجا رفتمنی سوار ماشعیسر
 گفتم   روی علری امشماره

  بازھیچ_
 سی بره پاسگاه پلیگی منای بھ سیزنیم  االن زنگنی ھمگمی می چنی گوش کن ببی علریام_

 .... ابونی از خنوی االن ماشنی ھمادیبگو ب  از بچھ ھامیکی بده بھ نویگزارش سرقت ماش
  زارمی  سمت چپ معقب کی الستپشت جوییسو....  متروکھ ول کنھی جاھیبرداره ببره 
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  بودهی کنھ انگار دزدی ھم صحنھ سازیجور
 دنی دزدنتویمگھ ماش_
 ییاالن کجا.... بکن گموی کھ میکار....نھ احمق _
  افتمیدارم از خونھ راه م_
 امین م برگرد باال منم االاین_
 باشھ_
 میای مری دکمیبگو  بھ بچھ ھا ھم زنگ بزن و_
 ...عجب_

 رفت ادی خونھ باغ بود و زشتری بود کھ بی فرعابونی خھی...پارک کردم  رونیماش  کردم وقطع
  نداشتیامد و

 دمیکتم را پوش  را بستم ومی از داشپورد برداشتم و بازویدستمال... از صورتم برداشتم  رونقاب
 م نباشد تا معلو

 .... گرفتمیتاکس و  برگشتم ابانی بھ خعیسر  شدم وادهیپ
________ 

  را باز کردم و وارد خانھ شدم در
 امد،  جلوی علریام
  دهی آرشام، چرا رنگت پرشدهیچ_
 اریب  روھی اولیجعبھ کمک ھا_

  زدداد
  شدهیچ نمی آخھ بنال بب،دیزنیچرا حرف نم...یچت شده لعنت_

  زدمدای خودش فرمانند
  بکنگمی کھ میاول کار_

  نگاھم کردنھی را اورد و دست بھ سھی اولی کمک ھاجعبھ
  کتم را از تنم خارج کردمآرام

  نگاه کردممی بازوبھ
  قرمز شده بوددی سفدستمال

 
 

 ارشام
  ری امستی نی مھمزیچ_
  چت شدهنمی ببنی بشایب_

 ...اورمی دربرا رھنمی پکمک کرد  را باز کرد ورھنمی پی مبل نشستم ،دکمھ ھایرو
  گلولھ استیجا نیا...نیا...تو_
  دست کم گرفتمشیادی سرگرده زنیا...آره_
 ؟؟؟کاراونھ؟؟؟یچ_
 اره _
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 کردم و او ھم دستم را پانسمان کرد گلولھ فرو نرفتھ بود و فقط فی تعرشی ماجرا را براتمام و
  بود  گفتمدهیگوشتم را خراش

  کردکاری چنی زنگ بزن ببھی نایحاال بھ س_
 خوادی مھی زخم بخنی ایباشھ،ول_
 ...ستیالزم ن_
 لجباز_
 زنگ بزن لطفا_

  زنگ زدنای را برداشت و  بھ ستلفنش
  پسرشدیچ_
_....... 
 باشھ_
_....... 
 دمیفھم_
_........ 
 خوبھ..  .یمرس_

  را گرفتی دوباره شماره ابعد
 ی کجا بردنوی ماشی کردکاریساسان،چ الو_
_..... 
 خوبھ_
_...... 
 حواست باشھ_

 ... کردهتی رفتھ شکانایس: را قطع کرد و گفتتلفن
  جا وسطاجاده ساوه اون وسطا ول کردهھی برده نوی ماشساسانم

 خوبھ_
 ی خودتو نبردنیشکر ماش خدا رو_
 نای بھ اسم سشھی نمگمید...خورهی بھ درد نمگھی اون کھ دمی جور کنگھی دنی ماشھی دیبا....اره_

 کننیم  بھش شکادی بشی پیتی موقعنی اگھ دوباره چنمید بزن سننویماش
 ؟یکنی مکاریپس چ_
 میبر  آماده شوکنم،فعالی می فکرھیحاال بعدا _
  استراحت کنمیولش کن کنسلش کن_
 ...حالم خوبھ من نھ_

_________________________ 
 نفس

 ... ھاشھی مرید...النا بلند شو _
 ....کنم  کاری چنی خدااا،من از دست ایآ

  ....دمی کششی را از روپتو
 انیآرشامم االن م  وری منتظره،امنیی پادیام بلند شو_
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  انگاریخونیگوش خر م  تونیاسی رینخ
  نبودی اگھیچاره د... سرش بودی باالی آبوانیل
 ... را برداشتم وانیل

 سھ...دو...کی.... نھیشیبلند نم_
 ... کردمی صورتش خالی را روآب وانیل و
 نفسسسسسسسسسسسسسسسس_االن
 ی شداری بیخواستی خودتھ،مریتقص_

 شھی می االن موھام وز وزشعوریب_النا
 ...بھ من چھ_

 ام را چک کردم چندتا ی کولھ پشتگری دکباری بعد النا ھم حاضر بود  تا حاضر شود قھی دقچند
  برداشتمیخوبھ ھمھ چ... ویفالکس چا...    چیساندو

 ...می ساختمان خارج شداز
  اسپرتش معلوم بود کالفھ شدهپی رنگش با آن تدی سفیای زده بر پرشھی تکدیام
 میما اومد_
 ومدنی کجا موندن چرا ھنوز ننایا...دیومدی خدا االنم نم رو نھ تو_دیام

  زنگ خورد آرشام بودتلفنم
 .سالم _
  دیای بمی منتظرابونیما سر خ.سالم_
 میباشھ اومد_
  منتظرنابونی سر خدیوار شس:گفتم  رفتم ونی سمت ماشبھ
 
 

 نفس
 ...می شدادهی و پمی ھا رو پارک کردنیماش

 ... بودمامدهی ننجای وقت بود ایلیخ
 ... بودی خوبی ھواچھ
 ... ھابچھ میبر_

 می فقط راه رفتی اقھی  چھل دقحدودا
 انگار کالفھ بود... نبودشھیمثل ھم. .. بودبی عجکمی آرشام

  در آمدشی صداالنا
 می جا صبحونھ بخورھی می بردیای بمیکھ نخورد ستھ  شدم بابا،صبحونمبچھ ھا خ_

 گفتم
 ی تحمل کنیتونی نمقھیدو دق.کارد بخوره بھ اون شکم _
 بابا خب گشنمھ_
 گفت  وستادی  کھ جلوتر از ما بود ای علریام
  مینی خوب ھست اونجا بشی جاھی جلوتر اشھی منتظر ی کمدیالنا خانوم بھ معدتون بگ_

  بھ من زد و راه افتادیچشمک
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  در اورد کھ بھ خنده افتادمی پشت سرش شکلکالنا
  دوتانی از دست اامان

 .... ھمھھیشب  ھر دوھی روحاما
   خوبھنجای ادیایب_

  می نشستگذشتی می ارشی از تخت ھا کھ از زیکی ی بود  روی دنجی جاالحق
  سفارش بدمیچ:ی علریام

  واجب ترهیره کھ از ھمھ چ نادتی ی فقط چاکنھی نمیفرق:گفتم
 دی بشری تا کامال سدمی شما بھ اندازه دونقر سفارش میالنا خانوم برا.چشم :ی علریام
 می بود تا از خنده منفجر شوی سرخ النا کافافھیق ....رفت و

 بیبھ ساعتش نگاه کرد خب عج  کرد وی زنگ زد  مکثدی کھ تلفن  اممی خوردن بودمشغول
  بود؟یچھ کس   بود ساعت ھفت صبح

  دادجواب
 شدهی چرهیا،خیلیسالم ا:دیام
 ایلی اشھیاالن نم_
 شدهیچ اخھ بگو_
 ھ؟ی کار واجبت چایلیا_
 زنھیم باز حرف خودشو_

 : بھ من کرد و گفت ی نگاھدی سکوت کرده بودند امھمھ
  دستتیباشھ گوش_
  تلفن را بھ سمت من گرفتو

 ؟من:  بھ خودم اشاره کردم و آرام گفتمباانگشت
 بلھ:گفتم  تکان داد تلفن را گرفتم وسر

  مردانھ از پشت خط گفتیصدا
  ھستم یوسفی ،سرگرد یونسیسالم خانم _
  بلند گفتمی تعجب و البتھ کمبا
 سرگرد؟؟؟_
  االننی ھمنمیبب  شما رودیبلھ،من حتما با_
 ؟ی چیاخھ،برا_
 دیبدھکار ھست ربط داره کھ بھشون ی بھ  کساندی شما فکر کنکنمیازتون خواھش م_
  ترس گفتمبا
 دیدونیاصال شما از کجا م.دیگی واضح نمشده؟چرایچ_
  بگمتونمی نمنمتونیگفتم کھ تا نب_
  خباریبس_
  االن باشھنی ھمدمی محیترج_
 ...اما اخھ االن_
 امی ھرجا باشھ مستیمھم ن_
 دی صبر کندونمی نمقیمن دق_
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 ادیچطور ب نجای اادی نفر بخواد بھی ریام: گفتمی علری امبھ
 ادی بخوادی میک: تعجب گفتبا
 فقط بگو تو_

  را گرفتھ بودبانمیترس گر دوباره استرس و.... را گفتم و قطع کردمآدرس
 ایلی اگفتی میچ:دیام

  دوستت سرگردهینگفتھ بود:گفتم
 ؟یچرا داد  رونجایحاال مگھ مھمھ؟ادرس ا:دیام
 ی بھشون گفتیزی چشیقت پ چند وی تو از ماجرادی امنمی ببنھی منو ببخواستیم-

 دونھیم  رویاره ھمھ چ:دیام
 ... ،مگھ نگفتم نگو ی گفتیواسھ چ_
 ... اونی خبر نداریزیکھ از چ اخھ تو_

  گفتمدمیفھم  نگاه کرد منظورش رودادندی کھ بھ بحث ما دوتا گوش مھی نداد و بھ بقادامھ
  پس بگودوننیم زوی ھمھ ھمھ چستی نبھی غرنجایا_
  بدهحیخودش برات توضبھتره _دیام
 دیام_
  نفسکنمیخواھش م:دیام
 
 
 

 ...اضطراب تمام وجودم را فرا گرفتھ بود  وترس
 .. ھمھ  سکوت کرده و در فکر بودند بای تقردیای بنجای کھ سرگرد بھ ای ساعتکی تا

 شدیقلبم داشت از جا کنده م... آمد ی نمچرا
 دیام_
 و خوش پی خوشتی پر ترس و متعجب بھ پسریھنگا ... می امدرونی ھمھ از فکر بیی صدابا

  آمد سرگرد باشد کردمین نم چھره و جوان کھ اصال بھ او
  ...نی بشایسالم ،ب:  گفتدیام

شرمنده کھ وقتتون رو گرفتم،اصال قصد نداشتم روز :گفت  نشست ودی کنار امیوسفی سرگرد
 یوسفی ایلیا...تم ھسیوسفیمن سرگرد ... بودی خراب کنم اما موضوع مھملتونویتعط

  کرد یمعرف  بچھ ھا را بھ اودیام
 نگھ اما کار یزیچ  بھ مندی خواستھ بوددی از امدونمینفس خانم م:بھ من ادامھ داد  روایلیا

 ...چھ جور بگم... خبدی خبری ھست کھ ازش بی کرد موضوعاتدیام درست رو
 کھ ازشون پنھون ستی نیزیچ  ودوننیم زوی ھمھ ھمھ چنجای ادی راحت باشیوسفی یاقا:گفتم
 باشھ

 کرد فی موضوعو تعری برادی امشی چند وقت پی وقتنکھی خب  اول از ھمھ ااریبس:ایلیا
 کھ ی داخلش بود مدارکیدی جمشرجی ای کھ ھمھ جرم ھادی بھ دستم رسیھمون روز پاکت

 شدی فراھم مشی دستگرطی راحت شرایلیخ
 ... کشتھ شدیدی جمشاما
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 شخص نیون تکرار شد و من نگران شدم چون ما مدت ھا بود دنبال ا مشابھ اطی شراامروز
  میگشتیم
 ... بودنکی گفت با ھم شرشھی میعنی ربط داره یدی ھم بھ جمشیی بھ جوراخب و

 بودن؟؟؟ کیشر: آرشام گفتناگھان
 میکردینگاه م  او بھت بھ  باھمھ

 صحبت ی در مورد چھ کس من ھنوز نگفتمدیدونی میزیآرشام خان شما چ: گفت  با شکایلیا
 کنمیم

  ھمشون بود  تعجب کردمیری رسانھ ھا خبر از دستگشیفقط چون  وقت پ..نھ نھ:آرشام
 کھ  ھمراھش بود چند  ی نزد و از پوشھ ای از چھره  اش معلوم بود قانع نشده اما حرفایلیا

 : ادامھ داد  من گذاشت  ویعکس جلو دو  اورد ورونیبرگھ ب
 ...دیشناسی دونفر منی نفس خانم ، اخب
 شناسمینھ نم: تکان دادم یسر
  خباریبس

 :گفت  گذاشت ومی جلوگری دیعکس
 نیشناسی منوی ؟ای چنوی اما استی نی خواستھ معقولیلی خدونمیم_

  بودمرهی بود خشده ی با نقاب کھ طراحدهیتنھا با بھت بھ آن چھره  پوش... بند آمده بودزبانم
 ...اشت اما نقاب دمی چھره روبھ روطرح

 ...شناختمیرا م  اوی من بھتر از ھرکساما
 ... نقابنی از پشت ھمیحت
 ... زندهری غری تصوکی با یحت
 ... بودیناج کی من یاو برا...نھ
 ... خالفکار بود  اویعنی اما
 ...خالفکار کی بود نھ یناج کی ذھن من از آن مرد مرموز و آشنا ریتصو... نھ
 
 

 ... آرشام
 ... بودینطوری امروز اچرا

 ... زده بود ری بود کھ امروز مرا با تی بود ھمان کسدی کھ دوست امی سرگردنیا
از نفس .. با نقاب از مندهی از  چھره پوشی من نشستھ بود و  با طرحی روبھ روواکنون

 شناسدی مرا مدیپرسیم
 ... از چھره نفس کامال معلوم بود شناختھ استو
 نشان ی چھ عکس العملگری نشستھ است دشیست کھ روبھ رو ای  ھمان آرشامدانستی ماگر و
 داد؟یم

 ...نیا...نیا: لب باز کردنفس
 ی کنترل نشده دست روی زد کھ با گفتن آخمی زخمی ھوا با آرنجش بھ بازوی بی علری امکھ

 ... گذاشتممیبازو
 ھ؟ی الک  توی بازوھانی اای محکم بود یلی خی علریآرشام ضربھ ام: با خنده گفتدینبارامیا
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 دی لحظھ دستتونو بردارھی شھیم: گفتایلی جواب بدھم کھ اخواستم
 ... برداشتممی بازوی از رودست

 کرد و یزی نخورده بود با ھمان ضربھ دوباره خون رھی چون بخشدی بدتر نمنی از ایوا
  بودی خوننمیآست

 بازوتون یراآرشام خان ب: مشخص  بود گفتشیھم در نگاھش ھم در صدا  کھی  با شکایلیا
 ... اومده شی پیچھ مشکل

 ...کندی بود شک ممعلوم
 منم دنیکش  با چند تا اراذل دعوام شد اونام چاقوابونیخ  وقت توری دشبید: گفتمخونسرد

 ... زخمشھی نرفتم جزئمارستانیب
 نطوریکھ ا:ایلیا

  کنم زشی بھ جور تمنوی من برم اری گفتم امی علری امبھ
 بپوش روش  ژاکت  را گرفتم و از تخت نویدر اورد و بھ سمتم گرفتم ا تنش را ی ژاکت بافتن

 ... آمدم و از جمعشان دور شدمنییپا
  شدیی ماجراعجب

........... 
 ایلیا
 ... و البتھ مرموزبی عجیلیخ... بودبی آرشام عجنیا

 ...بشیرفتار عج...شی بازوزخم
 را ثابت نی ای اما با چھ مدرکشناسندی مرد نقاب بھ چھره را منی ھم نفس ا  ھم اوکردمی محس

 ...کردمیم
 : بود گفتمی طوالنیادی  عکس زنی شدنش بھ ارهیخ  نفس ومکث

 ...دیشناسینفس خانوم م_
 بلھ؟:نفس

 دیشناسیگفتم م_
 شناسمینم...نھ: مکث گفتی کمبا

 دمیفھمیخوب م...گفتی مدروغ
 ساده  و پاک...یعجب نگاھ...  شدمرهی چشمانش خدر

  انداختریھ ز را بسرش
  نشستشیسرجا  دوباره برگشت وآرشام

 دی صادقانھ بگکنمی مد؟خواھشینفس خانم مطمئن:دمی پرسگری دکباری
 ...شناسمینم...گفتم کھ :نفس

  آقا آرشامیشما چ:نگاه کردم  آرشامبھ
  دارهی موضوع بھ من چھ ربطنیا-آرشام

 دی بشناسدی گفتم شایچیھ_
 شناسمینھ نم-آرشام
 : آخر را زدمریمشخص بود ت . حرف  بزندستخوای نمنفس



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 112 

 من آورد و مطمئنم ی مدارکو برانی امروز صبح ادینیبی شخص کھ عکسشو منینفس خانم ا_
 و می شدریاما امروز با ھم درگ)  بھ ارشام کردم و ادامھ دادمینگاھ( قبل ھم اون بود اما یسر

 دایپ  شخصونی ادی بامن... شدی راستش زخمی کردم و بازوکیمن با اسلحھ بھش شل
 چون خوب شناسمی نمنیدوباره نگ..نی  اگھ نظرتون عوض شد بھ من خبربددوارمیام...کنم
 ...دشیشناسی مدمیفھم

 اما شما:نفس
 منو دیگول بزن ھر کس رو..سمی پلھی من یونسیخانم :گفتم  را قطع  کردم وحرفش

 دیمطمئن باش ..دیتونینم
  بلند شدممی جااز

 بھ ارشام انداخت جی گی نگاھنفس
 ... برم گھیخب من د:گفتم

 دیری تماس بگدوارمیام:بھ سمت نفس گرفتم  روکارتم
 .... ازشون دور شدمو

 ...نفس...آرشام
 .... بود بی ھر دو عجرفتار

 کردندیپنھان م  رویزیچ  دوھر
  شدی مدام در ذھنم تکرار مزی چکی

 ....نکند آرشام ...نکند
  درست گفتھدی قضاوت کنم شاونمتینم.  نھ تا مطمئن نشدمنھ
 

............................................................................. 
 دمی پرسدی از رفتن سرگرد طلبکارانھ از امبعد

  نکشوسط سوی پلیپا. گفتھ بودم ؟بھتی گفتی چی براآخھ دیام-
 :گفت  ودی کششی دست در موھایعصب

خودت بھتر ...خطره جونت االنم تو...یفھمیچرا نم... بھ خاطر خودتھنمکی مینفس من ھرکار-
 سرت خوادی میی سراغت ھر بالادی بتونھی فرامرز سزاوار ھر لحظھ میدونی میاز ھرکس

 ارهیب
  از پشت سرم گفتییصدا

 سرنفس  خوادی دلش میی ھا اجازه بدم ھر کس ھربالی سادگنی بھ اکنمی  فکر نمیول-
 ... نھنباری ای  ولی تنھاش گذاشتم،اونم اجبار بارھی...ارهیب

 . کھ برگشتھ بودکردندینگاه م با تعجب بھ آرشام النا  ھر دو  ودی امی علری از امریغ
حس .دادیم  دلم را قلقلکنیری شی ھم از حرفش تعجب کردم ھم حسمی چرا دروغ بگوخب

  گاهھی داشتن تکنیریش
 کردم نثارش یمن ھم لبخند  بھ من کرد وینگاھ

 :کامال آشکار بود گفت  کھی با تعجبالنا
 من دیزنی حرف می از چ؟یاجبار  چھی ؟چھ تنھا گذاشتنی چیعنیآقا آرشام ... شدمجیمن گ-

 فھممینم
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 ... کنار من نشست نباری تخت و ای رودوباره آرشام
  نھ ای می بگودانستمینم

 آرشام؟ بگم: گفتمآرام
  نگفتم می علری بھ امی حت خودتھ منلیم:جواب داد  آراممتقابال

 : تکان دادم و گفتمیسر
آرشام  من و ...میدی شما نھ البتھ ما خودمون ھم تازه  فھماما دونھی مییزای چھی ی علریام_
دوران   بد توایاما خوب .دیدرست ھمونطور کھ شما دوستم بود...میشناختیم گروی ھمدیبچگ تو

  شد دی دفعھ ناپدھیاد کھ  افتی اتفاقاتھیاما .. بھش وابستھ بودمیبچگ
 ھمون ارشامھ اما ھنوزم  فرق کردهیلی خدمشیاالن کھ د  پسر بچھ مھربون بود وھی موقع اون

 ...جالبھ:دیام
  مسئالھ جالبھنی ا یچ:آرشام

 دی مراقب نفس باشدی انقدر کھ بھ خودتون اعتماد داردوارمیفقط ام...زشیھمھ چ:دیام
 مثال قرار دی بلند شدیاگھ خورد.گھی ددیبس کن:ه بود گفتشد  بحث خستھنی کھ از ای علریام

  مونده یلی ھنوز خمیبود تا باال بر
 ... بچھ ھامیبر..باشھ:گفتم
 باعث خنده ما تا حد شانی بحثھای گاھ  وکردندیبحث م با ھم. یزیسر ھر چ  دائمی علریام  والنا

 ...شدیانفجار م
 شده بود چھ دانمیدستش درد داشت نم... نبودشھی مثل ھمدمیفھمی آرشام خوب نبود،کامال ماما

  ...کردی متشیاما ھر چھ بود اذ
 میدی رسبای مرتفع و البتھ زی جا کی بھ

  دیچرخیدور خود م  آمد دستانش را بازکرده بود وی اندازه بھ وجد ماز شی بشھی کھ مثل ھمالنا
 .بھ بچھ ھا دادم  دم و اوررونی را بھا چی ام ساندوی از کولھ پشتمی جا توقف کردھمان

 
 مشغول صحبت شد  تلفنش زنگ خورد ودیام
  دور تر ازما ھمچنان در حال کل کل بودند ی و النا ھم کمی علریام

  ھم کنار من نشست وگفتارشام
  ھمھھی اخالقاشون شبیلیخ_
 ا؟یک_

 النا  وریام:ارشام
 باال ی کھ سرش را ھدیباری مطنتی النا شافھی ھم از قنجای نکاھشان کردم از ھمدوباره

قدم بھ قدم   وخوردیبود حرص م  کھ معلومی علریام  ورفتیعقب عقب م  وکردیم نییپا و
 رفتیم جلو

  با ھم جور شدنیلیخ.اره _
 ی مسکن دارھینفس :ارشام

 اره صبر کن_
  .دمی از جا پریغی جی بودم کھ با صدافمی گشتن کمشغول

  دندی دوی بھ سمتدی سپس ام نکرده بودم چھ شده کھ ارشام و  ھضمھنوز
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 دمی تازه فھمیوا
بود   گرفتھیدستش را بھ تختھ سنگ  بود ودهی خوابیبی کنار  سراشقای دقنی زمی روی علریام
 ... نبودییالنا  بود و   خم شدهنیی بھ سمت پاتوانستیتا د م و
 بود ی علری بود و االن ھم امدهی حتما پشت سرش را ندرفتی عقب عقب میوقت.... نھی وایا

 ھم دیام... بودی لحظات بددیکشی بود و دست او را گرفتھ بود و باال مدهی خوابنی زمیکھ رو
 دمی کشی قبم گذاشتم و نفس راحتی  دستم را رودندیبھ کمکش رفت و ھر دو النا را باال کش

 شقدختره کل 
 ی علریام
 ...زدم کنارشان زانو نفس رفتم و  سمت النا وبھ

  گفتمدهی ترسیلی معلوم بود خکردی مھی ھمچنان گرالنا
  من بود ری تقصدیببخش.کنمی نکن خواھش مھیالنا گر_
 ...من..من...دیاگھ نبود..اگھ...ممنونم...ازتون... ھمیلیخ... شما نبودرینھ تقص: ھق ھق گفتبا

 بھ من نگاه کرد ی شانھ اش گذاشتم بدون واکنشی دستم را رودی ادامھ دھد با تردنتوانست
 شده بود نگاه کرد انگشت ی و خونی خاکی کھ کمرھنمی پی  چھره ام بھ رویھش از رونگا

  خوننیا...نیا: و گفتدی لباسم کشیاشاره اش را رو
 بھ نی رو زمدمی خوابی کھ وقتھی بھ خاطر سنگستی نی مھمزیآه،چ: را کنار زدم و گفتمدستش

  ام فرو رفتھنھیس
مگر  ...کردمینگاه م من با تعجب بھ او داخت و انری و با خجالت  سرش را بھ زشرمنده

حرفم را بھ زبان اوردم   عوض کردن جویبلد بود برا شرمنده شدن ھم  ودنیخجالت کش او
  ادی بھت نمیشرمندگ  ودنی اصال خجالت کشنمیپاشو بب:
 ادی میپس چ: دست بھ کمر گفتوفتادهی نیاتفاق چی انگار کھ ھی حاضر جوابیکم  تعجب  وبا
 ...ن زبون درازتھمو_

 ستیمسلما از زبون تو دراز تر ن_النا
  منو روشن کنفیتکل_

 ی چیعنی:النا
  جمعقھی دقھی مفرد قھی دقھی... توایباالخره من شمام _

 شما:النا
  ھمون مفرد بھترهپسندمی مشتریرو ب من تو_

 شما-النا
 تو_
 شما_
 ...ت_

 دیچھ خبرتونھ از سنتون خجالت بکش...بسھھھھھ:نفس
 ادی خودش نممی بکشمیخوایم: خنده گفتم با

 ی روتو برم ھِیا:نفس
 میبسھ بابا بھتره برگرد:ارشام

 می برگردبھتره وفتادهی نگھی اتفاق دھیتا ...اره :دیام
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.................................. 
 نفس

  کردیالنا در مچ دستش احساس درد م..در را باز کردم،اخ کھ چقدر خستھ بودم  انداختم ودیکل
 . بھ ببمارستان برد و عالرغم اصرارم نذاشت باھاشون برمدیام و

 ...خی دوش اب ری راست رفتم زھی رو در اوردم و می ھالباس
 دی فکرم بھ سمت اتفاقات امروز پر کشو

 یعنی...شناختمی ھم مشی نقاشی از رویمن اون شخصو حت... کردمی کار درستیعنی ،ایخدا
 ...نھ امکان نداشت...دندسپھر خالفکار بو آرشام و

 شناخت چرا حس کردم آرشامم اونو...
 کنمیاشتباه نم...زنھیچشماشون  با ھم مو نم...چشماشون.. ھمھیچقدر شب... و آرشامآرشام

 ...  بودمدهید  صورت آرشانوکاشیا..  بھ ھمھیدرست شب
  حالش چھ طوره،اه اصال بھ من چھیعنی خورده ری گفت تایلیا

 ... داشت اون حالش چطور بودیزینم دستش خونراو ..ی چآرشام
 با ھم دارن اصال نکنھ ی ارتباطھی دو نی اکنمی چرا من فکر مھی چی فکر لعنتنیا... خدایوا

 ....ارشام ھمون 
  شدمونھی ،نھ دنھ
 ... سرما نخورم خوبھیوا. بودمستادهی اخی اب ری زبای تقرقھی دقستی خودم اومدم  ببھ

 ... آمدمرونی بقھی از چند دقبعد
 . بود گفتھ بودم بھم خبر بدهدیزدند حتما ام  کھ زنگکردمی با حولھ خشک ممیموھا

 
  بودبھیجواب دادم ،شماره غر  سمت تلفن رفتم وبھ
 بلھ-
-.... 
  امرتوندییبفرما_
 ... پسدهی بابا مردم آزاره،چرا جواب نمیا

 زدم   زنگدی بھ ام  قطع کردم ودهی نمجواب دمی دیوقت
  ستی نی مھمزیچ   النا خوبھ وگفت

  کردمنییباال پا  چندتا  اھنگ  سمت ضبط رفتم وبھ
 ...خودشھ

 لب زمزمھ کردم و بھ ریز  شدم و ھمراه با اھنگلیمشغول جابھ جا کردن وسا کردم و  دمیچا
 شدیروز بھ روز پر رنگ تر م  بخوامنکھی کھ بدون ایاحساس.احساسم فکر کردم

  بزارمی چ اسمشودونستمینم من و
 دادی ارامش مبیعج  اھنگنیا
  
  کنی نگام میشھ 
  زندگیم شھ راحت 
  ازم ندار بر چشم 
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  زندگیم پاشھ می  
  رو تو جز بھ کس ھر 

  کنم می انکار  
  توام عاشق من 
  کنم می اقرار 
  کنم می اقرار 
  ھنوز تو یاد بھ 

  شب خواب سختھ ھم  
  روز ھای خنده ھم 

  حواسمو تو از  
  کنم می پرت ھی 

  کسم بی ِ قلب با  
  کنم می شرط ھی 
  زود ھای بستن دل دیر برگشتنای 

  نبود خودم دست ، نبود خودم دست.. کنی نمی باور  
  نبود خودم دست  

.......................................... 
 آرشام
  شدمرهیبھ سقف خ  تخت انداختم وی را روخودم
 ...ود خوب نبادیز حالم
  زنگ خوردتلفنم

 جواب دادم  زدم ویصفحھ لبخند  روی اسم دختر خرگوشدنی دبا
 سالم_

 ؟یخوب.سالم آرشام:نفس
 
 چطور.آره خوبم_

  خوب نبودادیخب معلوم بود حالت ز:نفس
 نباش نگران .ستی نی مھمزیچ_

 مطمئن باشم؟_نفس
 آره،نفس؟_

 جان-نفس
 داشتمی دور نگھ مماجرا نیاز ا  نفس رودیبا...گفتمی مدی بااما بودم کالفھ

  نکنکاراش یخودتو قاط...ی نشکینزد  سرگردهنی بھ اادی زشھیم...شھیم_
 :بعد گفت  مکث کرد ویکم
 چرا؟_

  شیشناسی میامروز انکار کرد  من ھمونم کھگفتمیم  .گفتمیم  کردم چھسکوت
 یوفتیدردسر ب  بھ خاطرش توممکنھ کھ
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 دیچی در گوشم پشی صدادوباره
 چرا آرشام گفتم_نفس

 بھ خاطر خودت_
 بھ خاطر خودم_نفس

 ینی بببی آسخوامینم.آره_
  کمکش کنمگرفتم می کنھ،اتفاقا تصمدمی تھدی خطرکنمیاما فکر نم_نفس

 : تر از حد معمول گفتمبلند یی صدابا
  بکنگمیم  کھینفس،کار_

 نخواه یزی چنیچن  ازمیاوردی قانع کننده نلی تا دل،اصالیکنی مینجوری چرا اھ؟یچ_نفس
 خداحافظ

 ..نفس،آخھ_
  کردقطع

 پس گفتم  حوصلھ نداشتمدهیشن  روزیچ بود ھمھ معلوم... وارد اتاق شدی علریام
  ھستی خط خطیبھ اندازه کاف اعصابم. نگویچی ھی علریام_

 دی کششی در موھایدست  تخت نشست ویمن رو بھ  توجھی باما
 

 :گفت تخت نشست و ی توجھ بھ حرف من روی باما
درستھ من از ...دمی ترسمیریم می کھ داری بار از راھنی اولی ،برادمیآرشام امروز ترس_

 از دست بدم کھ بازم زاموی کھ نکنھ بازم عزدمیامروز ترس... دارم امانھی مثل اونا کیافراد
 کنمی  رو با نفس کم مرای  المیمن  زجر دلتنگ...راستی من المیآرشام نفس برا...میزجر بکش

 اون یامروز صبح وقت...بدم  خوب وی تمام روزاقیرف...ی من ھمھ خانوادمیبرا تو...توو 
 ...دمی ترسدمتی دیشکل

 
 ھم شوخ طی شرانی تو بدتری کھ حتی،پسری علری حرفا از امنی ادنی سخت بود ،شنباورش
 :گفتم  و کنارش نشستم دست برشانھ اش گذاشتم ودمیکش  خودم رو جلویبود کم

 کاره رھاش مھی نتونمی کھ نممیشروع کرد  روی اما راھکنمی م،درکتیگی می چھممفیم...ریام
 ...میکن

 ...کنم اما   ماجرا درونی کھ نفس رو از اکنمی مموی تمام سعمن
 

چون ممکنھ برادرش ... چونی مراقبش باشیتونینتونستم بگم تو بھتر از من م.... بگم نتونستم
 ...یباش
  بگمتونمی مطمئن نشدم نمی تا وقتنھ
 
 : و گفتدی کششی در موھای دستی علریام
 ...منکرش نشو...زهی عزیلیھم خ   توی نفس برادونمیم

 ...سپرمیم  نفس رو بھ توپس
  رفترونی بلند شد و بو
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........................... 
  شرکت مشغول انجام کارھا بودم کھ تلفنم زنگ خورددر
 ... بودی علریام

 :گفتم اره مشغول کارم شدم و دوب و فونیآ  روزدم
 ھیچ_
 تموم شد گرفتنشون:ی علریام
 ...ی چطوریخب ک_
 گفتم  ساعت نگاه کردم وبھ
  بشھدای پدایاالنھ کھ سر و کلھ ش_
  و گفتدی خندی علریام
 ...اره واال مواظب خودت باش و_

 مشغول  ھم ھمچنانی علری بھ در خورد و نفس وارد شد و بھ سمت من امد امی تقھ اناگھان
 ... االن اعصاب نداره ھادای شنیا :شدی پخش مفونی از اشیصدا صحبت بود و

 کنھی داغونت مزنھی رفتھ گوشھ زندون مانی ارروسیپز س  باباش بااون ھمھ دک وبفھمھ
 ری امی بھ حرفایبا دقت و عصب مانع شد و اورد  و  قطع کنم کھ نفس دستش را جلوخواستم
 دی نگویگری دزیچ  خفھ شود وی علری امکردمیمن دعا دعا م  ودادیگوش م

 نی اگھی ددوارمیام... بخش شده باشھدی باگھیخبرشم د...اره داداش از ما گفتن بود:ی علریام
 ..سرگرده دور و بر نف

 حتما دمی کشی کھ تلفن قطع شد نفس راحتشدی خراب مزی را بستم داشت ھمھ چچشمانم
 .میشارژش تموم شد شانس اورد

  ھوووم...گفتی می چریام ...ریام: شد و گفترهیشمانم خ در چنفس
  ...دادمی می جوابچھ
 یدیخودت کھ شن_

 ...نکنھ... داره ی موضوع بھ شما چھ ربطنی ای ولدمیاره شن:نفس
 

  و گفتم  حرفش را ادامھ دھدنگذاشتم
ود ب  نگران  توی علریام...یدیخودت کھ اخرش شن... نکن ی الکی فکراکنمینفس خواھش م_

 ادینم  سرگرده دور و بر تونی اگھی دنکھیخوشحال بود از ا
 نکنھ نمیبب...یبود شونمی مھمونی تویحت...ی داشتیبا اونا چھ رابطھ ا تو...یچی ھنیخب ا _نفس

 نجای اادیچرا دخترش م...ی شدنای افی کثیتو ھم وارد کارا
 
 
 اونم دونستمیمن از کجا م... بر اومدن از پس نفس از اونا ھم سخت ترهنکھیمثل ا... خدایا

  ھست یاون مھمون تو
 ھی فقط کنم؟منی می کارنیمن اصال ھمچ...یشناسیمگھ منو نم اخھ دختر خوب،تو:گفتم

  بھ ما ندارهیربط چی مسئلھ ھنیشکر ا کھ خدارو شراکت ساده با اونا داشتم
 مطمئن باشم؟:نفس
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 اره،مطئن باش_
چون عمو .. داشتمگھیحاال ھم  بھ جنگ اعصاب د... دوباره زنگ خورد عموشاھرخ بودتلفنم
  ...وفتھی اتفاق منی امروز ادونستینم اون  کار قرار نداده بودم وانی تو جرادیز رو

 :بھ نفس گفتم  تا جوابش را بدھمرفتمی می علری کھ بھ سمت اتاق امنطوریھم  را برداشتم وتلفن
 امی صفحھ بازه وارد کن تا من بیرو کھ یلیتو اون فا  روی کھ اوردیستی زحمت اون لیب_

 ... نشستزیپشت م  تکان داد ویسر
 کنھی کھ نمییچھ فکرا...ی من نشستزی پشت منھیبب رو  توادی بیکی االن یآ:گفتم  ودمیخند
 سر تکان داد  ودی خندفقط

 .در رابستم و دکمھ اتصال را زدم  رفتم وی علری اتاق امبھ
....................... 

 نفس
  داخل شددای بودم کھ در اتاق باز شد و شکردن پی تاولمشغ
 دیکنی مکاری چنجای شما اانیخانم آر:گفتم  بلند شدم ومی از جاعیسر

 زیپا پشت م  سر وی بی منشھی تاحاال ی ک،ازیکنی مکاری چنجایا تو:گفت آمد و  حرص جلوبا
 دهیانجام م  کاراش رو  ونھیشی مریمد
 

 آرام کھ ی ھاش فرا تر از  تحمل بود با صداھیکنا نش و و ھمت ھا زدم واقعا تحمل تیپوزخند
 :  بود گفتمدای ششتریسودش حرص خوردن ب

 کنمی دوما فکر نمدی من باال نبری شرکتھ صداتونو برانجایخانم بھ ظاھر محترم،اوال ا-
 ... ورونی بدییلطفا بفرما... بھ شما داشتھ باشھیربط چی ھموضوع نیا

او عقب  رفتم و  صورتم گذاشتم و قدم بھ قدم جلویتم خواباند دستم را رو بر صوری ادهیکش
 چطور جرات کرد...رفتیم

حقت بود در ... امثال تویی ادمایمتاسفم برا: گفتم  اش چسباندم ونھی اشاره ام را بھ سانگشت
 رونیب گمشو...ی ندارنمی ااقتی لی بزنم تو صورتت اما حتکارت نیجواب ا

 دم بھ عقب ھلش داو
انچنان بھ عقب ...دست بردار نبود    در حال انفجار بود واتشفشان کی دختر نی انکھی مثل ااما

حبس  از درد نفسم.. برخورد کرد زی نوک میزی کمرم بھ ت ھلم داد کھ تعادم را از  دست دادم و
 چشمانم را بستم  سد و

درست بود  ھم حدسم ت و ھسی بودند خبردهی کارمندان شرکت فھممطمئنا دای شی ھاادی فربا
 داد یصدا  کھدایبا بھت بھ ش بھ اتاق رسوندن بودند و  رو سھ نفر خودشان  دوعی سریلیچون خ

 رهی را نداشتم خی کاریی ھنوز از درد توانا کھ من شرکت را برداشتھ بود و  تمامادشیو فر
 بودند

گفت  امد و  بھ سمتمدایوجھ بھ ش من بدون تدنیبا د  بعد از ان ھا آرشام  وارد اتاق شد وبالفاصلھ
 ؟ی خوبیونسی   خانمشدهیچ

 تکان دادم   بھ نشانھ ارهی سرفقط
  دای شنیی پااریصداتو ب: گفت  وستادی ادای شمقابل ارشام

  باال ،ساکت شویبری صداتو می شرکتھ بھ چھ حقنجایا
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 خودت تو ی وقتکنھی مکاری چنجای دختره انی  شرکتھ انجایاگھ  ا:  آرامتر گفتیی با صدادایش
گرچھ : گفتمبردیم  کارمندای نفس را جلوی ادامھ بدھد وگرنھ  ابروشتری نذاشتم بیستیاتاقت ن

کار داشتم  من.یھمھ منتقل نکن بھ فکر مسمومت رو  وی تا  ساکت شگمی نداره اما می ربط بھ تو
 ... بدهانجام کارو نیتا برگردم ا   خواستمیونسی   داشتم از خانمعجلھ چون و
 
 

 نفس
 . آرشام رو باور نکرده بودیانگار کھ حرفا. ساکت شد و با خشم بھ من نگاه کرددایش

  ندارهیربط چی بھ اون ھاصال
 رونیب  برودایش:آرشام

  باھات حرف بزنمدیبا:دایش
 ؟یبگ  کھمونده میزیمگھ چ:آرشام

 ... بابام آرشام:دایش
 امی تا من بنیی شاپ طبقھ پایکاف تو برو... خب بسھلھیخ:آرشام

 ... رفترونی بعیسر  تکان داد وی سردایش
 ... بودی دختر عجب عجوبھ انی اییخدا
  نشستم ھنوز درد داشتمی صندلیرو

 دیکنی نگاه میبھ چ: تند گفتی با لحنکردندینگاه م  بھ چند تا از کارمندا  کھ ھنوز ما روآرشام
  سر کارتوندیبرگرد

 ت شد سالن خلوھی از ثانی حرف در کسربا
 زاشتمی مدیشرمنده نفس،نبا:گفت بھ سمت من آمد کنارم نشست و  در اتاق را بست وآرشام

  بشھنطوریا
 ...نمشی نبگھی ددوارمی امست،فقطیمھم ن_

 ...راستش منم:ارشام
 توری برداشتم و بھ صفحھ مانمی مانتوبی بھ صدا در آمدن زنگ تلفنم ساکت شد تلفنم را از جبا
 ...کردی میی صفحھ خودنمای رویوسفی  شدم اسم سرگردرهیخ

 ... بودمدودل
 کنمینفس خواھش م:آرشام

 ...توانستمی جواب بدھم اما من نمخواھدی شدم از چشمانش خواندم اصال نمرهی چشمانش خدر
  تنھا باشمخوامی منتظره ،مدایش آرشام برو_

خوش حالتش  شی راحت شد اما باز ھم کالفھ دست در موھاالشی خی کرد،،،انگار کمقطع
 ... رفت رونی از اتاقش بیبدون حرف  و برخاست ودیکش
 ری و زستادمی ای اشھی شواریکنار د  شدم وبلند می رفتھ از جارونی مطمئن شدم از شرکت بیوقت

 نیتمام ا ناخواستھ تو  تو چھ خواستھ چھگھی بھم می حسھی... آرشامذارمینم:لب زمزمھ کردم
  ی بودینحو  بھاناتیجر
تنھا  و...ھیچ  ماجرا نقش تونیا  توفھممیوباالخره م.. یکنی خودتو نابود می دارنمی ببتونمی نممن

 ... سرگردهدنشیراه فھم
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 ...ی برگھی بار دھی ذارمی نمھی   حسم نسبت بھت چدمی کھ تازه فھمحاال
 گرفتم  رویوسفی سرگرد شماره مصمم و
 بلھ_
 یوسفیسالم سرگرد _
 ده بودم از ارتباط با شما شدی ام،نایونسی سالم خانم_
 جواب بدم قطع شد تا خواستم...شرمنده_
  دی داراریاخت_
  سرگرددی داشتیامر_
 یونسی خانم نمتونی حتما ببدیبا_
 ی چیبرا_
 دی وقت داریک  عرض کنمدی بایحضور_
 فردا ساعت ھفت بھ بعد...اممم_
 نیشناسیم.... کافھنمتونیبی فردا مھیعال_
  شناسمی مدیماز صدقھ سر ا...بلھ _

 خدانگھدار.مین  راس ساعت ھفت ونمتونیبیم...قایدق:گفت  کرد وی اخنده
 ... کردقطع و
 
 

 آرشام
 شدم و از پلھ الی خیطبقھ چھارم بود ب... بھ آسانسور انداختم ی آمدم ،نگاھرونی شرکت باز

  رفتمنییھا پا
 ی علری دور کنم،امراھاماج نیاز ا  دخترونی ای جوررم،چھیبگ  نفس روی جلودی بای جورچھ

 . صحبت کنمیوسفی فرصت با سرگرد نی گرفتم در اولمیبھ من اعتماد کرده،تصم
بھ گارسون   نشستم وشی گذاشتھ بود،روبھ رویزی می سرش را رودای شدم،ش  شاپی کافوارد

 اشاره کردم،
 ؟یخوای میچ  تودای قھوه تلخ لطفا،شھی_

  بلند کردزی می را از روسرش
 ورمخی نمیزیچ_

 کردی بھ شدت درد مسرم
 ی بگیخواستی میخب چ_
 یدونی پدرمو کھ مھی بگم، قضیچھ جور...آرشام من:دایش

  را تکان دادمسرم
 ادامھ داد  پر از اشک شد وچشمانش

 .ی نداشتی دخالتچی ماجرا ھنی اتو ست،بگویکار تو ن رو خدا بگو آرشام تو_
 دای گفتھ شیزی چنی چنیک-
  نشدن ری کھ دستگییکسا تمام  و ھمھ،برادرم_

  و عذابم ندهینبود بگو تو...خودتم بگو... کن ،راحتمیمطمئنم تو نبود  مناما
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 . بودمدهیند  رودای شی رونی حاال ادم،تای کشیقی عمنفس
 رسھی بھ تو می انقدر برات مھمھ،چھ من بودم چھ نبودم،چیواسھ چ_

 من دوستت دارم،از ھمون گمیفتم بازم م بار گھی: آروم گفتیی و با صدادی را بھ دندان گزلبش
 ،اگھی کار دست داشتنیاما اگھ واقعا تو ا...ی ضربھ بخورخوامیروز اول دوستت داشتم،نم

 یکرد نکارویپس اگھ ا...وقت چیبخشمت،ھی نموقت چیواقعا بھ زندان افتادن پدرم کار تو باشھ،ھ
 بترس...از من بترس آرشام

  بلند شد و رفتشی از جاو
 بترسم کھ کالھم پس دای امثال شیی از من بترس،اگھ قرار بود از آدماگھیم... زدم یپوزخند

 .معرکھ بود
.................. 

 نفس
 بروم  کھ آرشام رونیخواستم از شرکت ب  را برداشتم وفمی رب بھ ھفت ھفت بود،ککی ساعت

  آمدرونیاز اتاقش ب
  کجاست نفس؟ی علریام_
 گردمیگفت برم رفت شی پساعت کی دونمینم_
 ی ساعت کارانی رب مونده بھ پاھی ،ھنوزیریکجا م تو_
 گفتمی می حاال چیوا
  از دوستام قرار دارمیکیبا ...آ_

 گفت   بھم انداخت وی خودتیعنی شی کھ معناینگاھ
 کدوم دوستت_
 شیشناسینم_
 خب  بگو بشناسم_

  شدمیعصب
 ش،خداخافظیشناسیا،نمی دادیریچھ گ-
بدھم خارج شدم و داخل آسانسور شدم  در داشت بستھ  ه حرف زدن بھ او اجازنکھی بدون او
 و بھ سمتم آمد اما در بستھ شد و آسانسور ستاینفس وا: کھ آرشام از در شرکت خارج شدشدیم

 حرکت کرد
  بوداکینزد..دمی کشیقی عمنفس

 
 

 نفس
 .دمیربع بھ کافھ رس  ھفت وقایدق

با تکان دادن دستش از طبقھ باال توجھم را بھ خودش جلب  کنم کھ دای را پایلی تا اچرخاندم چشم
 .کرد

 . از پلھ ھا باال رفتم  زدم ویلبخند
 . بودمی آن تایادی و خوشچھره بودن زپی سرگرد عالوه بر خوشتنیا

 سالم سرگرد_
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 .دینیسالم نفس خانم ،بنش_ایلیا
 ممنون_
  گارسون اشاره کردبھ
 دی دارلی میچ:ایلیا

 ی شکالتکیک نسکافھ و:دون تعارف گفتم گشنھ بودم،بیلیخ
 . را سفارش دادنی خودش ھم ھمی زد و برایلبخند

 ...خب جناب سرگرد_
 عجب_ ایلیا

 شدیچ:نگاه کردم  تعجب بھ اوبا
 نشانم  نام وی مگھ من بد،ی منو سرگرد صدا نکندی لطف کنشھیم:ایلیا

 گھی ددی خب جناب سرگرد ھستینھ ،ول: خنده گفتمبا
 .  تو ادارمکنمی مستم،حسی من راحت نیورنجیا_ایلیا

 کنمی صداتون مکیکوچ  نداره من با اسمی شما کھ مشکلیبرا
  منم راحت ترمینطوریابدا،ا_
 دیپس شما ھم متقابال رفتار کن_ایلیا

  خب اریبس_
 ناھار نخوردن بدون لی درنگ بھ دلیمن ب  گذاشت ومانی را جلوکیک   نسکافھ وگارسون

 وردن کردمتعارف شروع بھ خ
 .نطوری ھم ھمایلیا
 دی کھ خبر دارری اخیخب نفس خانم،از ماجراھا_ایلیا

 . بودیبلھ ،البتھ،کارتون عال_
  مزاحم شدمی اگھی موضوع دیممنون اما االن برا- ایلیا

 دییبفرما_
 فرامرز سزاوار_
 بھ سرفھ افتادم،  ودی پرمی بھ گلوکیک
 ؟  نفس خانم،حالتون  خوبھشدیچ: گفتی نگرانبا

  آب خواستیوانی از گارسون لکردمی ھمچنان سرفھ ماما
  از خوردن آب بھتر شدمبعد

  رفتم  سر اصل مطلبعی سریلی فکر کنم  خدیببخش:ایلیا
 یلیبلھ،خ_
  حرفمو بزنمتونمیخب االن م_ایلیا

 بلھ_
 شیشناسی کھ تو می از کس،بلکھیکنیفکر م  کھ توستی نیخب راستش سزاوار اون کس_ایلیا

 سال،بعد مرگ پدرت،بعد مرگ ده ھا م،چندی وقتھ دنبالشیلیلھ بدتر و خطرناک تره خصد پ
 نا یدیدرست  از وقت کشتھ شدن جمش...اما میدیرسی بھش ممی مثل پدرت و داشتگھی گناه دیب

 می بودکی بھش نزدیلی،خیلعنت... شددیپد
 دیاصل حرفتونو بزن_
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 سزاوار برگرده تن بھ تمام خواستھ ھاش یناگھ زما  بدونمخوامیزنم،میم رک حرفمو_  ایلیا
  ...ای دی تا از دوستانتون محافظت کندیدیم

 ی برسھ،اونا برایبی بزارم بھ دوستانم آستونمیمن نم...من :گفتم  را قورت دادم ومی گلوبغض
 . مھمنیلیمن خ

قانھ جواب  صادکنمی سوال،خواھش مھیآرشام،اما ...  وی علریام  ،د،النایام...بلھ متوجھ شدم _
 دیبد

  بپرسدخواھدی چھ مزدمی ،حدس مدمی کشیقی عمنفس
 دیشناسیچقدر م آرشام رو:ایلیا

 می بچگی ھاھیبھ اندازه تمام ثان_
 دیشناسی  اونو می از بچگدی بگدیخوای میعنی_ایلیا

 ...شی تا چند ماه پدمشی ندگھی حادثھ دکیبلھ،اما بعد از فوت خانوادش در _
 ؟ی چی علریام...چھ جالب،خب_ایلیا

 .شناسمی رو فقط،چند ماھھ کھ مریام...نھ_
 یچ  شخصونیو ا:ایلیا

 ... شدمرهی خزی می عکس روبھ
 
 

 نفس
 ... شدمرهی خزی می عکس روبھ
 ھیاگھ ماجرا .. اگھونم؟امای بھش مدموی زندگشناسم،کھی شخصو منی اگفتمی مدیگفتم؟بای مدیبا

 ؟ی چکنمی دارم اشتباه م؟اگھی بشھ چگھیجور د
 دیشناسیشد؟مینفس خانم چ:ایلیا

 شناسمیبلھ م:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 ش؟یشناسی نمدیپس چرا اون روز گفت:ایلیا

  کارم اشتباه باشھدمیترسیم... ھم مطمئن نبودم ی بودم و از طرفدمیچون ترس...چون_
 ھ؟ی کھ االن نظرتون  عوض شده چنی از التونی بپرسم دلتونمیم:ایلیا

 م؟ نکتونمیم_
 نی ایاگھ بھ جا...دی  بگدی مجبور شدی زمانھی دیاما شا.. باشھی شخصلی دلھی دیالبتھ شا:ایلیا

  باشھییگپ دوستانھ بازجو
 دیکنی مدمی تھددیدار_
 مونھی پشت ابر نمشھی اما ماه ھمدی نگیزی اصال بھ من چدیتونستیًابدا، شما م:ایلیا

 .  ندارمی پنھان کاری برایزیصد درصد و من چ_
 دیشناسی اونو میچطور خب،از کجا و:ایلیا

نابود   منوی زندگخواستیاون م... برد الیبھ اون و  منویدی کھ جمشیاون روز...خب...خب_
  بھتون گفتھدی امھی منظورم چدیدیفکر کنم خودتون فھم...کنھ 

 : تکان داد و من ادامھ دادمدیی را بھ نشانھ تاسرش
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 و دی منو اونجا دی مدارک کھ اتفاقی سرھیاومده بود دنبال ...  نجات دادالیو اون منو از اون_
 .کرد کمکم

  بود؟ی مدارک چدیدیفھم_
  بودزای چنجوریا...  فکر کنم مدارک معامالتشون و ی ولستمیمطمئن ن_
 پس حدسم درست بود :ایلیا

 یچھ حدس_
 یاون مدارکو برا..دی کنی ھمکارشتری بینجوری ادیبھتون بگم اما ناچارم شا  رونای ادینبا:ایلیا
  فرستادسیپل
 ؟؟؟واقعایچ: باال رفتھ گفتمی کمییصدا  تعجب وبا
 واقعا.آره:ایلیا

  خالفکار باشھھی تونھینم  اوندونستمی زدم میلبخند
 د؟یخندی میبھ چ:ایلیا

 ...ستیخوبھ کھ حداقل خالفکار ن_
 دشیشناسسی منای از اشتریپس ب_
 نھ نھ_

 متون؟ی دوباره ببتونمیم... مھم دارماتی عملھی برم دیمن با: گفت  بھ ساعتش کرد وینگاھ
 البتھ_
 .خدانگھدارتون. خب ممنوناریبس_

 .... کردمی دوشم برداشتھ شد،آره کار درستی از روی از رفتنش انگار باربعد
____________________________________ 

 آرشام
 کنن نکاروی ادی  نبایلعنت....نھ نھ نھ-

 چتھ پسر...وم باش آرشام،آرومآر :ی علریام
 .بخشمی بشھ خودمو نمختھی ریخون بھ خدا اگھ بازم-

 ییدا, چندتا مامور باھاشنحداقل ھ،ی امنتدی شدریمگھ شھر ھرتھ، تحت تداو بابا اخھ:ی علریام
 ... بکنھتونھی نمیشاھرخ کار

  انوی ارروسیس کندهی می شده سعیقیاون امروز بھ ھر طر...ی نشناختتویی،دای نشناختریام_
 ... ندارهی اگھیبھ جز امروز  فرصت د  وعمو شھیامروز بھ زندان منتقل م...بکشھ شک ندارم

 می بکنی کارھی دی کھ پس بایاگھ مطمئن:ریام
 میکار خودمو خودتھ بلند شو بر_
 
 

 آرشام
  الزم بشھ دی اسلحت ھمراھتھ،شاریام_
 دارم برکھ می شد خونھ نرفتی دفعھ اھی...نھ:ی علریام
 رون،اسلحھی باری بی صندلری دادم بھ زری رنگو گی مشکسھی کھی دست کن تی صندلریز_
 نقابا اونجاست و
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 ستی سرعت برا اتوبان مناسب ننی آرومتر آرشام  اکمیباشھ ،:ی علریام
اگھ عمو  ...ری امرمیمیدارم م...کجان میدونی نمم،اصالی برسری ممکنھ دشھی نمی لعنتشھینم_

 شھی می چدونمیاصال نم... کنھداشونی از ما پشاھرخ زودتر
  کردم ،فکر کنم االن بھ درد بخورهی کارھیراستش من :ریام
 یچھ کار_
 دمی ترس،یدی کار گذاشتم،بعد موضوع جمشابی ردییتلفن ھمراه دا تو_ی علریام
  کجاست نی ببعیسر... بگواخھزودتر نویخب ا_

  دنبالشون رهیداره م...جلوتر از ماست:  گفتین نگرا  ترس وی با کمری امقھی از چند دقبعد
 ....پدال گاز فشردم  و پامو رودمی چند بار بھ فرمون کوبتیعصبان  حرص واز
 ... چھ قدر باھامون فاصلھ داشتھ باشھیکنی باشھ فکر منطوری حواست ھمریام_
  از ما جلوترهی اقھی پونزده دقھیفکر کنم _

 ...ز کنم کردم تمرکی و سعدمی کشیقی عمنفس
 ریبگ  رویوسفی شماره ریام_: گفتمقھی از چند دقبعد
 ی شد،خلیچ:تعجب گفت  باریام

  کنھ اونھکمک کمی تونھی کھ میاالن تنھا کس...ریگفتم بگ : زدمداد
 می بشری دستگدی شاادی بسمی پلاونجا می اگھ خودمون ھم برینطوریا:ی علریام
 بھ جھنم،االن جون اون آدما واجب تره_
 فونی زد رد آ گرفت و شماره رو  نزد وی حرفگھید
 بلھ:ایلیا

 برات فرستاد  کھ مدارک جرم چند نفرومیمن ھمون کس_
  یچ_
 برات مھمھ انی آرروسی جون س گم،اگھی می چنی گوش کن ببستی من نییاالن وقت بازجو_

 ...گھی دقھی تا چند دقدمی ،شاشھی امروز کشتھ میدیعجلھ کن وگرنھ مثل جمش
 ... تونمیصبر کن بب_ایلیا

  کردمقطع
 ...ستادهی جا اھی ییآرشام  دا:ی علریام_
 ... ازمون دورهیلیخ_
  تر برون  عیسر...نھ _
  کجا برمنمی بده ببقیادرس دق_
  ....چی ھست بپیدگی برھیچند متر  جلوتر _

  بعدقھی دقچند
......... 

 : شدم و داد زدمادهیپ ترمز و  روزدم
 نکن نکارویعمو ا_
 غرق خون  سی شد سھ  تا مامور پلری کھ  ھمراه عمو بودند درگی با دونفری علریم ا
  نشونھ گرفتھ بودانیبھ سمت آر  و عمو اسلحشو  افتاده بودننیزم رو 

 ستادمی بھ پاش خورده بود ای کھ گلولھ اروسی سیجلو  ودمی سمتشون دوبھ
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 کنار برو: آورد و گفت نییپا  اسلحش رواول عمو
بھت گفتھ :گفت  بھ سمت من  نشونھ گرفت ونباری نخوردم دوباره اسلحش رو اتکون می جااز

 گھی چھ ھر کس دی چھ تو باشزمیزیم  صد راھم بشھ خونشویبودم کس
 
 

 آرشام
 یری آدمو بگنی بزارم جون اتونمیپس بزن عمو،من نم_

 کنار آرشام برو_ شاھرخ
 کھ نی ای روز بھ جاھیرگت نکردم کھ  بزنی ایمن برا: جام تکون نخوردم،عمو ادامھ داداز

 .یریانتقام بگ  ی خواست،خودتی انتخاب کرد  راھونی خودت ا،توی مقابلم باشیستیکنارم با
 رمی خواستم انتقام بگیاره من لعنت: گفتمزدی مادیبلند کھ خشم و نفرتم رو فر رگھ و   دوی صدابا

 مثل یاز مرگشون  خانوادشون بھ کس بعد خوامی با گرفتن جونشون،چون نم،نھینجوریاما نھ ا
 ... بشن لیمن تبد

 .ی باشنطوری ادی نبای بازنی پسر اما تو ای دل رحمیلیخ:شاھرخ
  دیکش  در ادامھ حرفش ضامن کلت تو دستش روو

....................... 
 :نفس

 دنیچرا جواب نم_
  نشدهیزینفس آروم باش ،چ:دیام
 دنیجواب نم چکدومی ھدی امزنھی شور میلیدلم خ_
  ...یدیمگھ آرشامو تو شرکت ند:دیام
  کجاستی علری االن کجاست،امیچرا ول_
 .ی داره تو انقدر نگران باشیلیاصال چھ دل:دیام
 ی خبر ندارخورهیم  کھ مثل خوره وجودم رویاز فکر...یدونید،نمی امیدونی دلم گفتم ،نمتو

 ...کشمی می و ندونستن چھ زجری از سر درگمیدونی،نم
 خالف حرف دلم بود  کھ زدمی حرفماا

 کذروننی دارن خوش میی دوتایی جاھی ،حتما د،بسھیباشھ ام_
 ی  چرخمی پروژه برم اصفھان،برھی ی برادی حاال  برو حاضر شو کھ من فردا بانیآفر:دیام

 نمتون،ی ببتونمی نمگھی ماه دکی کھ احتماال تا میبزن
 برم حاضر شمپس من : کھ تا اون لحظھ ساکت بود گفتالنا
 چالغھ اخھ  بچمونی  الھرمی بم؟یخونھ بود  چند وقتھ توییخدا:دیام

  کنم ،کاریزھر مار،خب چ:النا
با اون پسر عمھ   کاشان ویخونھ نفس بخورو بخواب،بھ نطرم بھتره برگرد فقط تو بلھ شما:دیام

 یکنی میدی کار مفھی حداقل ینجوری،ای و بچھ ھاتو بزرگ کنیگرامت ازدواج کن
  پرت کرد و بھ سمت اتاقش رفت دی مبل را بھ سمت امی با حرص کوسن کنار روالنا
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 یشگی ھمون تخت ھمی روشھیمثل ھم  ومی راه افتادمونیشگی بعد بھ سمت پاتوق ھمقھی دقچند
 میکنار برکھ نشست

  ...بود کیکوچ  برکھھیوسطش   داشت وی رستوران کھ باغھی دوست داشتم یلی خ  رونجایا
  سفارش داد وبرگشتدیام

 . کرد و بلند شد و از ما دور شدی صفحھ  پوفی اسم رودنی با زنگ خوردن تلفنش  با دالنا
 دونمی نداشت،نمی خبرریام  شدم ساعت ھشت بود ھنوز از ارشام ورهی خمی بھ صفحھ گوشمنم

 زدیچرا دلم انقدر شور م
 خدا زنگ بزن آرشام رو تو: لب زمزمھ کردمریز

 ینفس عوض شد: کھ گفتدی شنری ام فکر کنماما
  ؟یعاشق شد: شدم تا منظورش را درک کنم کھ ادامھ دادرهی تعجب بھ اوخبا
 .. مندی امیگی میچ: شده بود گفتمسی کھ از فرط تعجب اندازه توپ تنی چشمانبا

 خنگ،فقط ی کوچولوی گول بزنیتونی نمشش،منویھ: لبش گذاشت و گفتی را رودستش
 کنارتم اما نفس شھی برادر ھمھی بدون من مثل نوی و ای کرده باشانتخاب وی راه درستدوارمیام

 یقراری اما امروز مطمئن شدم،بدهیُ دلت سردمی وقتھ فھمیلی راحت اعتماد نکن خیبھ ھر کس
 ..از چشمات معلومھ تو

 موند   اومدن النا حرفش نصفھبا
چتھ مثل : گفتم دیام  من ونیحث ب عوض کردن بیبرا  در ھم رفتھ وی النا با اون اخمادنی دبا
 ی غضب شدریم

  دنبالمفرستھیم روی ماه برنگردم امنیمامانم گفت اگھ تا اخر ا:النا
  نداشتمدنی بگم از فرط خنده کبود شدم اما جرات خندتونمی جرئت مبھ
 
 

 آرشام
 و ھمزمان با توقف کرد کی شلیی ھوایری عمو شد و تی برای زنگ خطرسی پلری آژیصدا
 ھم وارد صحنھ شد کھ مطمئن بودن با عالمت عمو ی رنگی مشکی ،آزراسی پلیخودرودو 

 نشون دادن، خودشون رو
 بھ یحواسش پرت شد از فرصت استفاده کردم و  با پا ضربھ ا  کھ عموی لحظھ ادرست

 دستش زدم و اسلحھ
  شروع شدیریدرگ  افتاد ،ونی از دستش بھ زم

 خودم بردم و داخل نی بھ سمت ماشزدی کھ لنگ می در حالگرفتم و در او را  روانی آریبازو
  نشوندمش نیماش

بود حاال بھ زنده   منیری دست گی کھ بانیچراکس: کھ دردش کامال  مشھود بود گفتیی صدابا
 کنھیبودنم کمک م

 خوامی   امثال تو مرگھ،اما نمیی تو و آدمااقتی ،گرچھ ل ساکت شو: پر از خشم گفتمی صدابا
حاال ھم برو .گرفتن  بشن کھ تشنھ انتقامھ،چون امثال شما خانواده منو ازمیمثل منبچھ ھات 

 ی صندلریز
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 دستم را مشت کردم و ھمزمان با بستن دیبھ عقب کش گرفت و  کتم روقھی کھ از پشت ی دستبا
  از افراد عمو بود،یکیتو صورت اون مرد خوابوندم ، در دست مشت شده ام رو

 بود ری ھمچنان درگی علری نظر داشتم امریھم ز   روھی بقنی حنیر ھم دمی شدری با ھم درگ
 با کنار زدن افراد عمو بھ من برسھ ،خوش کردی می ھم خودش اومده بود و داشت سعایلیا

 کھ اون مردک بھ صورتم زد یبا مشت.  دستش بھم برسھ زارمی مکردی بود کھ فکر مالیخ
  افتادنی زمی روھوشینش ب بھ پشت گردیچشم ازش برداشتم با ضربھ ا

  بود سی پلیکی نی ھم ماھرانھ جا گذاشتم اما ا رو گھی نفر دھی
 وقت اونا تو فکر گرفتن ما بودن خودمو بھ اون میکردی کمک مسی بھ  پلمی بود  ما داشتجالب

 گفتم عمو رسوندم و
  برونجایعمو از ا_
 نکن  شکرمی نمجا چیمن تا اونو نکشم ھ_

عمو ،بھ  برو ...یوفتی مری گی بموننجایاگھ ا  پس بروزارمی من نمیدونیھ مخودت ک: زدمادیفر
 یوفتی مری گی برو،اگھ بموندمیجون پدرم قسمت م

  بودا ،کی از کنار صورتم رد شد،نزدی اگلولھ
  برو کننی می اندازری دارن  تییدا: زدادی فرنباری ای علریام

 و یدی کارتو  منیتقاص ا:گفت فت ومردد انگشت نشانھ اش را بھ سمتم گر  شاھرخعمو
 میبر:بالفاصلھ داد زد 

  شدنی مشکی بودند سوار ھمون آزرایری کھ ھنوز مشغول درگی نفرچند
 انی برگشتم و آرنمیمحتاط بھ  سمت ماش  کھ پشت کمرم بود در آوردم وی تلف نکردم کلتوقتو
افرادش   دنبال عمو وسی پل نی ماشھی اش گذاشتم و قھی کنار شق  و کلت  رورونی بدمیکش رو

 ی پشت فرمون نشست ھمونطورعی سری علری نظرشون بھ ما جلب شد امگھیرفت و افراد د
 .کنمی و گرنھ خالصش مدیایجلو ن: گفتمرفتمی مگردکھ بھ سمت در شا

 
 
 مارو خبر شی بکشیخواستیاگھ م: پوزخند گفتھی اسلحش  رو بھ سمتم گرفت و با ایلیا

  یکردینم
 می امتحان کنمیتونیم: مثل خودش گفتمید پوزخنبا
 دمیکش  ضامنش روو
  اوردنیی بود آروم اسلحش رو پای مھره با ارزشانی آرروسیکنھ،سی نمسکی ردونستمیم

 پاشو رو پدال گاز ی علری رو  ھلش دادم و ھمزمان کھ امانی نشستم و ھمونطور کھ ارعیسر
م تا نتونن عکس العمل نشون بدم و  کردکی بھ سمتشون شلینیفشرد و دنده عقب گرفت زم

 ... برخورد کرد با نقاط حساس بدن نخوره ربھشونیاگرم ت
  نداشتیری بوداما تاثی شد ،سرگرد زبلکی شلایلی از سمت اری دوتا تیکی گرچھ

 دادم و نفس نییپا  روشھی نقابم را از صورتم برداشتم و شمی کھ  از آنجا فاصلھ گرفتیکم
 دمی کشیقیعم
 میراحت شد: ھم نقابش را برداشت و گفتی علریام
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 کل   ماجرا کھ صد درصد خبرش تونی تازه اولش بود ،بعد از انی بود ،االی خوش خچقدر
 سیم،پلی دارشیشاھرخ در پ  جنگ اعصابم با عموھی  و در بھ در دنبالمونن  و  چھیپیکشور م

 رمی جلوشو بگدیرده،فقط با بودم شک کدهیفھم...گری دینفس ھم از طرف... طرفھی از ایلیو ا
  نشھکی نزدایلی بھ انی از اشیتا  ب
 کنھی ول نمنکھی زنگ خورد جناب سرگرد بود مثل اتلفنم

  دادمجواب
  اومده؟شی پیمشکل_
  ،نھ؟ی واستادن نبود،مردیچرا فرار کرد_

 دمی شدم غردیکل  بھمی دندونھانی شدم از بیعصب
 فقط،بھت خبر بدم و صد درصد تا تونستمی،م اومدم یاگھ مردش نبودم اصال اونجا نم_
  ھم بھت لطف کردمیلی مرده بود،اتفاقا خانی آریبرس تو
 در موردت زای چیلی جناب آرشام خان خستی نری  اون روز دنکن رمت،شکیگی می روزھی_
 دونمیم

 یبھش گفت  روی چ،ھمھی کردکاریسرم  آوار شد،نفس تو چ   روای کرد،دنقطع
 . ندادمشدی چدیپرسی کھ می علریم بھ سوال ایتیاھم

 تماسام افتاده ستی نزنن کھ نگاھم بھ ل  پرت کنم تا ردم رورونی تلفن رو از پنجره بخواستم
  پاسخ ،ھمش از نفس بودی تماس بازدهی

  دختر،یچھ کرد  نفس،آخ،توآخ
 یکنی مکاری با من،با خودت چیدار
 ؟یکنی مکاری چمیک  منی بفھماگھ
  شدهختھی کھ انقدر افسار گرکارکنمی دل زبون نفھمم چنیم،با ا کنکاریچ  با تومن
 
  

  ندید تو غیر و س کچھی بود شده کور چشام انگار « 
  جدید مشکل ھی شدی زندگیم تو اومدی تا  

  بود باتو عمرم روزای بھترین و بدترین من
  چھ سوداما ازت بود خوب تصورم

 سرزنش ھِی و خودخوری! ؟واسم داشت چی اشتباه ھی 
 
 

  آرشام
 زدنیراحت ردمونو م.  پرت کردم،با نگھ داشتنشرونی را از پنجره بتلفن

  نفس زنگ زدهنی چک کن ببتوی گوشدیام_
اوه ھشت بار : و گفت دی کشی انداخت و سوتینگاھ  اورد ورونیب  کتشبی رو از جتلفنش

 شدهی چیعنی...زنگ زده
  کنمکاری نفس من از دست تو چی وایا_
  مگھشدهیچ:یل عریام
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  زنگ بزنمھیبده من   روست،تلفنتی نی مھمزیچ_
 ریبگ:ی علریام
  شانسنی خاموش شد،لعنت بھ انکھیاه،ا_
 .اره شارژ نداشت!خاموش شد :ریام

____________________________________ 
 نفس

 .امیمن برم داخل دستامو بشورم ب_
 .می حساب کنم برگھیم،دیایصبر کن ما ھم ب:دیام

 منتظر ماندم  تکان ویسر
 . بھ سمت صندق رقت دی و اممی رفتی بھداشتسیالنا بھ سمت سرو  من ومی ھم بھ داخل رفتبا

 بودم کھ توجھم بھ سمت اخبار دی و متتظر امرونی از شستن دستام زودتر از النا اومدم ببعد
 جلب شد

  من بھ دنی با ددی امتموفی تا نزیدستمو گرفتم بھ لبھ م... رفتیاھی شد ،چشمام سنی سنگسرم
 سمتم اومد

 دهی پوشیی با چھره ھا؟دومردیوسفی ؟سرگردیریگفت؟درگی می چ نیا
 سپھر؟... آرشان ... خدا نھ

 شناسمشون؟ی مگھ من چقدر مشھ،اصالی داره رو سرم آوار مای دنچرا
دوتا اون ...زدمی پس مشدی کھ روز بھ روز در ذھنم پر رنگ تر میحدس  وی تمام توانم فکربا

  و بسنیھم... نجات من از اون مخمصھ  ی بودن برایفقط ناج
 د؟ی رنگت پرشد؟چراینفس،نفس جان چ:دیام

 آمد یانگار از تھ چاه م  کھیی خودم مسلط شوم با صداھی یکردم تا کم  را باز و بستھچشمانم
  دی بده اممویم،گوشیگوش:گفتم

 رو بھ دستم داد می رو از النا گرفت و گوشفمیدست پاچھ ک  حرف ویب
 گرفتم   سپھر روشماره

 اسم سپھر با شک دنی دست من با دی بھ گوشچشمش کی چشمش بھ اخبار بود و کی کھ دیام
 ھ؟یسپھر ک:دیپرس

 
 ...دمیکوبی منی زمی جواب دادن بھش با استرس و ترس پا روبدون

 باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م_
 یکنی مکاری با من چیا،داریخدا
  ی دارکاری ھا چنینفس تو با ا:دیپرسی  گرد شده می تنھا با چشماندیگرفتم ،ام  روایلی ارهشما
  نپرس یزی چکنمی خواھش مدیام: با عجز گفتمفقط

  ...ی لعنتدادی نمجواب
  شماره آرشام رو گرفتم،در دسترس نبوددی تردبا
 .... خاموش بودی علری امی گوشو

  شدی رنگ تر م پر وجودم ھر لحظھ پرگری دیدیترد
  چرا  تلفن ھردو خاموش بودچرا
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 شدنی گذشتھ تکرار می ھاصحنھ
 ... اونم زنگ خوردشی من زنگ زدم بھ سپھر و ھمزمان  گوشمارستانی در بی شب جلواون

  را بستمچشمانم
  شدم و بغضم سر باز کردرهی خدیبھ چشمان نگران ام... شدکی بھ لبم نزدیوانیل

 ...ی زندگنی بھ العنت
 

 آرشام
 .کردمی در وجود نفس کمرنگ م  شک رونی ادیبا
  ببرهنی انتقام  اون رو از بنی ای بذارم تلخدینبا
  انتقام تلخ تر از زھرکی عشق بشھ تقاص کی ینیری رفتن شنی بذارم از بدینبا

  کھ ھست بشھنی احساس تو وجود ھر دومون پر رنگتر از انی بذارم ادی ،نباآره
  نرو خونھریام_
 یپس کجا برم نصفھ شب:یرعلیام
 مگھ ساعت چنده_
 )٢٣:٣٠(مین  وازدهی:یرعلیام
  نفسشی پمی نگھ دار بعد بری فروشینیری شھیاول کنار _
 می سر و وضع کجا برنی با ای شدوونھید:یرعلیام
 ستیصندوق عقب مگھ لباس ن_
 چرا_ی علریام
 گھیخب د_
 عجب:ی علریام
 ... درست مثل االنزاشتمی میاقع اضطرار موی دست لباس براھی نیماش  توشھیھم
 . کھ باز بودمی کرددای جا رو پھیشھر   تودنی و چرخی ھزار بدبختبا

 . شدمنیسوار ماش  گرفتم وینیری شی اجعبھ
  در خونھ نفس ترمز زدی جلونی بعد ماشقھی دقچند
اره  پیریبا کت چرمم کھ االن در اثر درگ  رنگ برداشتم وی کت ابکی از صندوق عیسر

 ھم ی علری اش الزم نبود،خاک شلوارم رو تکاندم ،امھیبق. کردم ضی شده بود تعویخاک و
 . کردضی را تعوزشی  نشست و بلنیداخل ماش  بھ من رفت وی برداشت و چشم قره ایرھنیپ

  در را زدمزنگ
 بلھ_
 باز کن نفس،منم در رو_

  در سکوت گذشتھی ثانچند
 ؟یکنیباز نم_

  باز شدیی با صدادر
 در ی بازعی و ضایکنی مدیی کفتم تای ھر چریام: اسانسور را زدم و آرام زمزمھ کردمدکمھ

 یارینم
  مگع،گرچھ گھی بھ بچھ  دوسالھ میدار:یرعلیام
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 .حواسم ھستok اما ارمی از کارت درنمسر
 شیگونھ ھا.... بودن،اما نفسستادهی در ای و النا جلودیام  نفس ومی رفترونی آسانسور کھ باز
  از اشک بود ،سیخ

 شدهینفس چ:گفتم کردم و  صورتش بود را پاکی کھ روی رفتم و با تعجب قطره اشکجلو
 سی را خشی گونھ ھاشی اشک ھاالبیس  بود تا بغضش دوباره سر باز کنم وی حرفم کافنیھم

 کند 
 نھ تنھا شی گرفت و حال اشک ھای در آغوشم جافشی بزنم کھ جسم ظری حرفدوباره خواستم

 دستانم رو دورش حلقھ کردم و دیبا ترد..کردی من را ھم مرطوب مراھنی بلکھ پیھ ھاگون
 ... نکنھی نشده،نفس گریزیاروم دختر خوب،چ:زمزمھ کردم

 نکارویچرا با من ا...چرا ...یلعنت:با ھق ھق گفت  ودی ام کوبنھی را مشت کرد و برسدستش
 ،چرا؟یکنیم

 .... بودخی  نشاندمش،دستانشی مبلی را گرفتم و داخل خانھ بردمش و رودستش
 کردم؟ی دختر چھ کار منی خودم متنفر شدم،داشتم با ااز

  ...شکستیم فقط ھق ھق نفس بود کھ سکوت خانھ رو  در سکوت گذشت  ویمدت
 ... ھمھ کھ برود استراحت کند در سالن کنارمان نشستی خورد و عالرغم اصرار ھایمسکن
  نفس بودلیورد، موبا بود زنگ خزی می کھ رویلیموبا

  بھ سمت تراس خانھ رفتیدی پا چھ تلفنش را برداشت و با گفتن  ببخشدست
 . دور نمانددی چشمان امدی کھ از ددمیکش می دست در موھایعصب
  نبودی پشت خط بود بود کار سختی چھ کسنکھی زدن احدس

 
 نفس

  تلفن را برداشتم و بھ سمت تراس رفتمایلی شماره ادنی دبا
 ھبل_
 سالم نفس خانم:ایلیا

 سالم_
 نمتونی ببدینفس خانم با:ایلیا

 شد؟یامروز چ_
 گمی مدمتونی دنکھیبعد از ا:ایلیا

 ؟یباشھ ک_
  ،پس فردا ھمون ساعت ھمون کافھ منتظرتونمتونمیفردا نم:ایلیا

 باشھ،خداحافظ_
شش  پروا خود را در آغوی فکر کردم،کھ چطور بشی پقھی ،بھ چند دقدمی کشیقی عمنفس

 نھ تنھا کمرنگ دمیکنترل کنم اما امروز فھم  احساسم رونی توانستھ ام اکردمیانداختم،فکر م
 ...نشده بلکھ پر رنگ تر از قبل شده

  شده بودرهی بھ من خظی غل ی با اخمنھی داخل برگشتم،آرشام دست بھ سبھ
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 فاصلھ ایلیا بھ حرفت گوش کنم و از تونمی  نمارمی از ماجرا سردرنی تا وقتمتاسفم،اما
 ی حرف دلمو بزنم نھ تا وقتتونمینھ م  ورمیبگ  احساسمو نسبت بھ توی جلوتونمینم.رمیبگ

 ی ھستی کقایمطمئن نشدم تو دق
 بزن امروز را تـــدل حرف«««

 گفتی روزـام اگر  
 تـاس" دل رفـــح " شـمـاس

 »یـــنگفت اگر
 •••»»»دلت " درّد "ودـش یـم رداـف
 
 خواستی می بھ زبان آوردنش  تحملی کھ  برای را از چشمانم بخواند حرف بودم حرفمدواریام

 کھ من نداشتم
 ھی ،راستش میخب بھتره بر: تکان داد و گفتی بھ آرشام کرد ،آرشام سری اشاره ای علریام

 اشاره کرد و زی می روینیریبھ جعبھ ش( کھ پر سود بودمی شرکت بستھیمعاملھ مھم رو با 
 اون طور ،چرای تو بھترم،نفسی مناسبت بود،اما انکار بدموقع اومدنی ھم بھنمیا)ادامھ داد

 ؟یکردی مھیگر
 ؟ی تو ھم با آرشام بودی علریام: تحملش از توانم خارج بود گفتمگری زدم ،دیپوزخند

 آره بودم: بھ آرشام انداخت و گفتی شک نگاھبا
 بستن قرارداددعواتون شد وسط :  پر رنگ تر شد و بغضم خفھ کننده ترپوزخندم

 نھ ،چطور: تعجب گفتبا
 ھی گردنت نشون دھنده چیپس زخم رو_

 پر حرص بھ آرشام کرد و آرشام با خشم ی نگاھی علری نظر داشتم،امری ھردو رو زحرکات
  ھم فشردیچشمانش را رو

 دیدونیم...ستمی دعواتون شده،من بچھ نرونی بدیگی ھان؟البد االنم منیکرد  فرضیشما منو چ_
 در دسترس نبود،اما انقدر ای خاموش بود  ای جفتتون یگوش...نگران شما دوتا بودم چقدر 

 .گنیم   و دروغزننی بودن کھ صاف تو چشمام زل مییاحمق بودم کھ نگران کسا
 در را بھ شدت بستم و قفل کردم  اتاق  رفتم وبھ

 : آرشام ی صدا  در زد وی لحظھ بعد کسچند
 ... گوش کنباز کن،نفس بھ حرفم نفس درو_

 ...دادی ندادن  بستن در نشان از رفتنشون مجواب
  ندادم دیام  وی اجازه صحبت کردن بھ الیری خورد و با گفتن شب بخیمسکن

 .نمتی ببی بریخوای بمون فردا منجای امشب ھمدیر،امیشب بخ_
  زود خوابم بردیلی و بھ خاطر اثر قرص خدمی سرم کشی پتو رو روو
 

 نفس
 صبح زود تھران را بھ مقصد دی امدانستمی شدم،مداریاعت از خواب ب زنگ سی صدابا

 متوجھ حال خرابم نکھی صبحانھ حاضر کنم و بدون اشی گرفتم برامی تصمکندیاصفھان ترک م
 . شود بدرقھ اش کنم
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 ...آخ_
 دهی خوابنی زمی خواب آلودم را باز کردم و متوجھ النا شدم کھ روچشمان

 یدی خوابنی زم رونجایا النا تو چرا ا_
 .. من نبودی ،جا برای بوددهی خوابنیتخت بخوابم منتھا شما  ھمچ واال خواستم رو :النا
 ؟ی چیعنیوا،_

 کن بابا  اه ولم:النا
 ... خل شده رفتھد،دخترهیدوباره خواب  ودی سرش کشی را روپتو
 

  بستم ،ی سرم دم اسبی را شانھ کردم و باالمیموھا
  ھی شی نکرده براشعوری بیالنا! دهیکاناپھ خواب  رودی ،چرا امی وایم،ا رفترونی از اتاق بآرام

 .تشک پھن کند
 . رو صدا کردمدی ، امدمی را چزی ساز را روشن کردم و میچا  سمت آشپز خانھ رفتم وبھ

 زی پشت  مکردی صورتش را خشک می کھ با حولھ ایصورتش را شست و در حال  ودست
 ؟یدی خوشگل ندھیچ:گفت کرد و  بھ منیدم ،نگاھ شرهیخ نشست،با لبخند بھ او

  دمی بودم کھ ددهی اونم اول صبح ندافھی و قختی ریدم،بی دادیچرا خوشگل ز_
 ...گھی دافمیق  وختی ری پس من بطونی شیا:گفت  ام زد وینی بھ بضربھ

 ...قایاوھوم،دق: دھان گفتمبا
 بھ سرم کردم تا یچادر  گذاشتم وینی رو در سیکاسھ آب  بلند شدم و قران وزی از سر معتریسر

 نبودم ننھ یراض: گفتشدی کھ از کنارم رد میچمدونش رو برداشت و در حال.او را بدرقھ کنم
 ھی چنکارایبزرگ،ا

 ننھ بزرگ عمتھ_
 من اصال عمھ ندارم_دیام
 سرش گرفتم تا ی شدم و در آپارتمان را باز کردم و قرآن را باالادهی حرص از آسانسور پبا

 ستادهیدوباره بھ سمت من کھ در چاروچوب در ا  گذاشت ونشیچمدونش را داخل ماش. شودرد
نفس،خواھر کوچولوم،بھم : بود ی از نگرانزی لبرشیای چشمان بھ رنگ درنباریبودم آمد ،اما ا

 یدی می قولھی
 . تکان دادمدیی در چشمانش سرم را بھ نشانھ تارهیخ

 ... امای کھ تو دلتھ رو بھم بگید کھ دریگرچھ انقدر محرمم ندونست:گفت
بزار حرفمو ...شیھ:ادامھ داد  گذاشت وشی لب ھای کھ انگشتش را رومی بگویزی چخواستم

 دوست داشتنش رو از چشمات خوندم دم،ی اما درد چشماتو خوب فھمدمیبزنم، درد دلتو نفھم
 ی اون مردیدی فھم عشق برات  با عذابھ،بھم قول بده اگھنی ادمی اما فھمدونمینم  رولشیدل
 یدیھوم؟بھم قول م... ازش بگذری کنھی تکھش بی کھ بتونستین

 .کردی سر باز می بغض لعنتنی حرف بزنم چون دوباره اتوانستمی سرم را تکان دادم نمفقط
  خورد،شھی زد نھ مشھی حرفا رو نھ میبعض««

  سر دلمونھیم
  بغضشھیم
 ی دلتنگشھیم
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 »»» چتھ؟یندوی کھ خودتم نمی ھمون زمانشھیم
 

 ... نشاند و رفتمیشانی برادرانھ بر پی ابوسھ
  شدمرهی و بھ رفتنش خختمی آب را وشت سرش رکاسھ
  بغضای دنھیمن موندم با  ورفت

 ... سوالای دنھی با
  شکای دنھی با
 

 نفس
  حاضر شدم و بھ سمت شرکت حرکت کردمدی از رفتن امبعد
 .شدی م داشت تنبلیادی ھم ھمچنان خواب بود،زالنا
  چطور رفتار کنم؟ری با آرشام و امشبمی با رفتار ددانستمینم
 ھا  لی بود دوباره فای شدم،چند وقتیگانی و مشغول  مرتب کردن بخش باختمی ری چایوانیل

 . بودختھیبھم ر
  وارد شرکت شدندی علری شرکت باز شد و آرشام و امدر
 بھم زد و با لب یر از آرشام  چشمک  زودتکردی داشت با تلفن صحبت منکھی با ای علریام

 ...یچیزدن سالم کرد و وارد اتاقش شد ،اما آرشام ھ
  سمت اتاقش رفت و در را بستبھ
 ... قطب جنوبدن،پسرهی حرص لب بھ دندان گزاز

 ره،یگی مافھی من بوده کھ حاال برام قری تقصانگار
 یلی شرکت خیکارا  بودم ورکای بود کھ بییامروز از اون روزا... حرص در قفسھ رو بستم با

 .کم بود
 ی پروژه ساختمان تجارکی ی علری برگزار بشھ کھ بھ گفتھ امی قرار بود جلسھ مھماما
 ...رازی شرفتندی مدت مھی دی باشدی بود و اگھ جور مرازیش تو
 .نفس بدبخت  شدم: بھ سمتم اومد و گفتی علری باز شد و امی علری اتاق امدر
 مگھ؟ شدهیچ: تعجب گفتمبا
 ادمی بردم خونھ مطالعھ کنم امروز موی کھ امروز باھاش جلسھ داشتیپرونده شرکت:ی علریام

 ارمیرفت ب
 . اگھ بفھمھکنھیتک موھاتو م  تک،آرشامیوا_
 زمیعز...نفس جان:ی علریام
  توی شدینطوری ا،چرایوا_
 ی بکنی کارھی یتونیجان من،م:یرعلیام
 ن شد دفعھ مھربوھیاھان پس بگو آقا چرا _
 مھمون من چون من نفس ،امشب شام:ی علریام
  ھستی شد،حاال چھ کاریباشھ حاال گوشام مخمل_
 عاشقتم بھ موال،:ی علریام

  تو دستم گذاشتنشی ماشجیی نوشت و با سوی برداشت و ادرسیکاغذ عیسر
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 کردمی  نگاه مشی تعجب بھ کارھابا
 من اگھ االن برم تا جلسھ اریب ه روخونھ پروند  ادرس،برونمی انی ماشجیی سونیا:ی علریام

 نی تا اتاق ھست اتاق من آخر،سھی تا برسکنمی معطلشون مکمی اگھ باشم رسم،یشروع بشھ نم
 من زود برو  کارمھ جونزی میاتاق سمت چپھ،رو

 بھ حرف آرشام کھ اتاقش یتی زدم و اھمرونی را تکان دادم و با عجلھ از در شرکت بسرم
 کجا؟:گفت  آمد ورونیب

 ندادم
 کردم   کھ داده بود حرکتی نشستم و بھ سرعت بھ  سمت آدرسی علری ام٣ فرمون مزداپشت

 . بودمی آپارتمان  ده طبقھ ای رب  بعد جلوکی
 . آسانسور شدم و طبقھ دھم را فشار دادمسوار

 کننی می زندگنجای دو تا انی ،ای گاد،عجب خونھ ای انداختم و وارد خانھ شدم، او مادیکل
 ؟یعنی

 ... و مدرنکی در خانھ زدم ،شیگشت
 بزرگ ی بھ خونھ داده بود و تراسیآرامش خاص  وتی،جذابی نفتی و آبدی سفیبی  ترکدکور

  عاشقش شدم،نگاه کیداشت کھ  تو 
 پرونده زی می بھ سمت اتاق رفتم و  از روعی سرگردنی خودم می است دارم براقھی پنج دقیوا

 کھ ی زدم اتاق وسطی ھم سرگریم غلبھ کرد و بھ دواتاق د بر عجلھ امیرو برداشتم کنجکاو
  نبود ی اگھی دزی چی راحتیمبل جز کتابخانھ و

  اما اتاق آرشام بودی سمت راستاتاق
 دیشدفھمی کھ داخل اتاق بود راحت می عطری از بونویا

  زدمرونی از خانھ بعیسر
 

 نفس
 دخترونھ بھ عقب یی صدادنیکھ با شن   ام را بپوشمی قفل کردم و  خواستم کتون  خونھ رودر

 برگشتم
 د؟ی ھستیشما ک_
 نگاه کردندینگاه م با تعجب بھ من  وبودن ستادهیپشت سرم ا  کھیپسر جوان  وی دختر چادربھ

 کردم و گفتم
 سالم،چطور_

 و بھ در می واحد ھستنی ھمییسالم خانم ،ما ساکن خونھ روبھ رو:زودتر جواب داد  جوانپسر
 ھ آرشام اشاره کرد  خانیروبھ رو

 یدمتون،نسبتی ندنجایوشما؟اخھ تا حاال ا: تکان دادم  کھ ادامھ داددنی بھ نشانھ فھمیسر
 دیباھاشون دار

 ...باش انگار من دزدم  رونایا
 شرکت  جاگذاشتھ بود ببرمی علری کھ امیآه،من دوستشون ھستم،اومدم تا پرونده ا_

 سیواھرم پارم خنمیا  ھستم ونایخوشبختم،من س: جوانپسر
 نایخودم زبون دارم س :سی پارم
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  ھستم  سیخوشبختم من پارم: دستش را بھ سمتم دراز کردیی خوشروبا
 برم تا از شرکت دی نفسم،فقط با اجازتون بان،منمیھمچن: فشردم و گفتمی را بھ گرمدستش

 رونیننداختنم ب
  دی حاال شاامبکنھ،آرش نکاراروی اادی نمی علریبھ ام:گفت  ودی بلند ختدنایس

 یوا. بشھیخدا نکنھ عصب... دل نازکھ اما آرشامی علریھمون،ام: و گفتمدمیخند
 ی بھ دلم نشستیلی شمارتو داشتھ باشم،خشھیم:سیپارم

  کنادداشتی ،زمینطورعزیمنم ھم_
  کردم و رفتمی انداخت و من خداخافظمی بھ گوشیتک
 مدل خودروھا نیون،تاحاال پشت ا دست فرمروندم،جونمی بھ سمت شرکت منوی سرعت ماشبا

 ننشستھ  بودم
 اس ام اس دادم اما ی علریبھ سمت آسانسور رفتم،بھ ام. کردم  پارکنگیپارک  تونوی ماشعیسر

 جواب نداد
 

 شود و با در زدن وارد شدم ی تا نفسم  عاددمی کشقیچند نفس عم  وستادمی پشت در اتاق اعجبا
 دی  پرونده رو داخل اتاقتون جا گذاشتدمی االن دی سپاھیشرمنده مزاحم شدم،آقا:و گفتم

 ،براتون آوردم
 خاک تو سرت : زدم و لب زدمی رفتم  و نا محسوس چشمکی علری بھ سمت امو

 .م. کردیاخم و. دور نماندآرشام نی بزی ک البتھ از چشمان ت
 شھی مشیزی چھی نی انکھی مثل انھ
 شدی  چاره داشت از خنده منفجر می علریام
 
 ی علریام

 ذاشتی آمدم،نفس نجاتم داد وگرنھ آرشام سر بھ تنم نمرونی تموم شد و از اتاق بجلسھ
 خرگوشا شده بود با اون ھی کنجکاو بھ من زل زده بود شبی حرف ولی نفس نگاه کردم کھ ببھ

  خرگوش نبود از فکر خودم خنده ام گرفتھ بود ھیفقط گوشاش شب..دندوناش 
 بر سرم پسر مردم خل شد رفت اوا خاک: آروم گفتیبا صدا ی با حالت با مزه انفس
 ... اتاقمایب...ایب: گقتمدهی بردهی بود تا مثل بمب منفجر شوم بری کافنیھم
 را در دست یگرید  گذاشت وزمنی می را رویکی فنجون وارد اتاق شد و  بعد با دوی اقھیدق

 . مبل نشستیرو گرفت و
  رقتشیخب جلسھ چطور پ:نفس

 ی کردری لطف تو،اما چرا انقدر دھ،بیعال_
  دی طول کشکمی و دمی نفرو دھی کردم چون ریشکر ،د خب خدا رو:نفس

 واسھ دور دور کردن تو دهی جون مای دارینی عجب ماشییخدا: اضافھ کردطنتی با شو
 .ابونایخ
 ادی دور دور کردنو خانوم خوشش منی اھی داره چیعجب ،اون وقت بستگ_ گفتم ی شوخبھ

 گھیحاال د:نفس
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 ادی نکنھ خوشت مھیچ:  بلند گفتی کمیی در اتاق باز شد و آرشام وارد اتاق شد و با صدا
  بندازنکھیپسرا بھت ت

 ؟ی چیعنی حرفت نیا: شد رهی خ  گرد شده بھ اوی با چشماننفس
 یدیمنظورمو خوب فھم:آرشام
  واقعا برات متاسفمی شناختی دخترنیواست متاسفم اگھ منو چن: نفس

 ...ِخنده داره تو:شامآر
 ... بچھ ھا چھ خبرتونھ آرومتری ھیھ: افتادن بھ جون ھمی دوتا مثل خروس جنگنی اچرا
  ...خوادی دلش میآخھ ھر چ:نفس

 ی اسم رودنی در آورد و با دشی مانتوبی ساکت شد و تلفنش را از جشی زنگ خوردن گوشبا
 جواب داد  زد ویصفحھ لبخند

 جانم_
 یزم،توخوبی عزیمرس_
 ؟ی چیفردا؟باشھ اما برا_
 ی بایبا. براتکنمیاس ام اس م  فدات شم باشھ پس آدرس کافھ روی،مرسیزمیعز_
 شدی ھر حرفش چشمان منو و آرشام گرد تر مبا
 زد؟ی حرف می بود کھ نفس آنقدر خودمونی کنیا

 
 نفس

 طونی ششی دختر بر خالف ظاھر چادرنی زدم،ای صفحھ تلفنم لبخندی اسم رودنی دبا
 کال انداخت بھ سی باھام آشنا شد و شمارمو بھ زور گرفت و مشی ساعت پھی نیبود،ھم

 .. خودشھدمی فھمدمید  ،چون ھمون موقع شمارشومیگوش
  دادمجواب

 جانم _
 ی خوبسمیسالم نفس جون پارم_سیپارم

 ؟یزم،توخوبی عزیمرس_
 نمتی فردا ببشھی،میعال:سیپارم

 ؟ی چیفردا؟باشھ اما برا_
 ارمی درست کنم خواستم برات بی نذرخوامیم:سیپارم

 . براتکنمیاس ام اس م  فدات شم باشھ پس آدرس کافھ روی،مرسیزمیعز_
  شدمی علری کردم و متوجھ چھره متعجب آرشام و امقطع
  بودینفس جون من ک:  گفتطنتی با شی علری اماما
 دوستم بود_
 وجدانا کدوم دوستت:ی علریام
 دیشناسیعجبا نم_

 . بودوارشونی بھ دواری دھیشناختنا،ھمسایبھ م خوحاال
 میشناسیکھ نم:ی علریام
  ستی منظورش چدمی چشمانش فھمطنتی برق شاز



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 140 

  بھ آرشام نگاه کردم و گفتمی چشمریز
  دوستش دارمیلی ماھھ خیلی خیاره،ول_

 شناختمشیساعتم نم  کال دوحاال
 ... نھینفس دوست پسر دار_ی علریام
 ..چھ ھ توپررو ب: خنده گفتمبا
  جناب بود مگھ نھنی شد ھمرتی و بھ خاطرش دشیدی کھ دمی،اونیچرا دار:ی علریام

 ری بھ امی ،متوجھ نشود چشمامدی خونش در نمیزدی کھ آرشام کھ کارد می شدم و در حالبلند
 گفتم  زدم ویعل
 حاال بماند-

 آرشام از اتاق خارج هری نگاه خریمن ز  خنده وری را گرفت کھ دروغ گفتم و بلند زد زمنظورم
 شدم
  سرم آورد رو در آوردمروزی کھ دیی بالی از تالفکمیش،یآخ

 ھی اس ام اس  دادم منتھا گفتم سی قرار داشتم رو بھ پارمایلی کھ فردا با ای ھمون کافھ اادرس
 .ادیساعت زودتر ب

______________ 
 ...سی قرار داشتم ھم با پارمایلی بپوشم ،امروز ھم با ای چکردمیفکر م  بودم وستادهی کمد اسر

 ...دمیدی مسوی بار بود پارمنی بزنم،خصوصا کھ اولی درست حسابپی تھی خواستمیم
 ...دی نداشتم ،اونم  از صدقھ سر امشتری کل چھار پنج تا مانتو بدر

 بھ لباسام ھم رحم نکرده بودن و ی بودن خونم ،حتختھی ری و سزاوار وقتیدی جمشی ھانوچھ
 لعنت بھشون،اه...کمد بود پاره بود  تویھر چ
 رونی از خونھ بدن،خواستمیپوش انتخاب کردم و  بودم رودهی کھ تا حاال نپوشی کاربنی آبیمانتو

 ...بزنم کھ تلفن زنگ خورد
 ...دادی و جواب نمودی کھ قبال اتفاق افتاده بود ناشناس ی مثل دوبارو

 ادمبھ سمت شرکت راه افت  زدم ورونی از خونھ بیعصب
 ناھار میتا. باز نبودیی ھفت صبح کھ جارم،البتھی بگسی پارمی برای کوچکھی ھدگرفتم میتصم

 ....رمیگی براش میزی چھی رونی بامیم
 ... اتاقمنیای لطفا بیونسیخانم _
 بھ سمت اتاق آرشام رفتم  تعجب تلفن رو گذاشتم وبا
 ری،انگار ھمھ اتفاقات تقص شدهبی غربی عجیلیسھ روز خ  دونی اکنھی مینطوری چرا انیا

 ...منھ
 . معلوم بودشی کامال از صداتی کھ عصباناالنم
  بود و مشغول نوشتن بودنیی زدم و داخل شدم،سرش پادر
  شده؟یزیچ_

 بازم سوالم را تکرار کردم  جلوتر و رفتم وی نداد ،قدمجواب
 چھ وضعشھ،چرا نیا:ت کنترل شده گفیادی و با فردی کوبزی می و دستانش را روستادی اناگھان

 ھست؟حواست کجاست نفس؟چرا کاراتو درست انجام یتو فاکتورا ھمش اشتباه محاسبات
 یدینم
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 بس بود،اون گھید...داغ کردم...زدی سر من داد میبھ چھ حق او ...کردمی نگاھش می ناباوربا
 دونستمی نمھنکی اشدم،ازی نابود میدل َ ھمھ شک و دونی من بودم کھ داشتم از انی نداشت،ایحق

 .... کنترل کنم تونمی کھ احساسمو نمھ؟ی کقای دقستادهیبھ روم ا   کھ رویمرد
 یکارا...ستی اصال رشتھ من ننی استی اصال  کار من ننی آرشام،سر من داد نزن،انیبب_

 ...میلی شرکت ربط داره نھ بھ رشتھ تحصنی نھ بھ کار من تو ایگانیبخش با
 من بود ممکن بود ی جای  کھ اونم ھر کسادی مشی پی  اشتباھنی بار بوده کھ ھمچنی اولنمیا
  بکنھ  اشتباھونیا

 ...انجام بده  کارارونیاستخدام کن کھ ا  رویکی لطف کن اوال پس
اون   وی لجبازلشی دلدوارمی فقط امھی چیزنی سرم داد منجوری انکھی ای برالتی دلدونمی نمدوما

  کھ تو فکرمھ نباشھ جناب زندیزیچ
 ... زدمرونیاز شرکت ب و.  را برداشتمفمی کعی و سرآمدم رونی اتاق باز
  نبود،یوقت ناھار بود پس مشکل...نگاه کردم   ساعتمبھ
  شرکت بود رفتم کی کھ نزدیخوردم و بھ پاساژ  گرفتم ویکیک  ووهی سوپر مارکت آبماز
 ... بخرم سی پارمی  برایزی چھ چدانستمینم
 ییبای زکادی افتاد ک با  ون ی کھ چشمم بھ دستبند چرم اسپرتگشتمی در پاساژ منطوریھم
 ...بخرم  رونی گرفتم ھممی شده بود،تصمنییتز
 ... دستبند خوشم اومده بود نی چرا انقدر از ادونمی مناسب بود اما ارزشش رو داشت نممتشیق
 ...دی دستبند بدنی آقا سھ تا از ادیببخش_
 ود  گشاد بیدور دستم بستم کم  روشیکی

  براتون  تنگش کنمی کمتونمیم:فروشنده
 دی تنگش کنیکم  دوتا رونیبلھ ا_
 چشم_
 دی بزاردی دارییتا اگھ جعبھ کادو  دونیا_

اون   بود وسی پارمی براشمیکیحساب کردم و دستبند خودم رو دور دستم بستم ،  روپولش
 ....دمی چرا براش خردونمیاصال نم...یکی

 .ساعت از وقت ناھار گذشتھ بود اما شرکت آرام بود می بھ شرکت برگشتم نیوقت
 شتری با دقت بنباری شدم اما امی انجام دادن کارھامشغول

 ...ی بود نھ حسابداری کارھا کار من نبود،من رشتم معمارنی واقعا ااما
  امروز،اسفند دود کنیبھ بھ نفس خانم،چھ خوشگل شد_
 

 حرف ھا را بزند اما نی اذاشتمیبود نم  اوی جایگری کردم و لبخند زدم،اگر ھر کس دیسالم
  دوستش داشتمتی نھای و بمیدی را می علریمن نگاه برادرانھ ام

  داداش،امرتون؟نھیبیچشمات قشنگ م_
 ھ؟ی چنایا:ی علریام
 گفتم برداشتم و. یآن ھا از رو... بھ جعبھ دستبندھا اشاره کرد و
 ستی نیچیھ_
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 قولشو داده روزی کھ دی شامی ،آھان راستایزنیوک منفس مشک: گفتزی  آمطنتی شی لبخندبا
  نشد، وعده امشبشبیبودم و د

 نھ نھ امشب نھ،امشب کار دارم: گفتمعیسر
 بھ قرارت ی ،اوکیزنی گفتم مشکوم میدید: بھ جعبھ تو دستم کرد و گفتی ھم نگاھباز

 میریبرس،فردا شب م
 ... زد و بھ اتاقش برگشتیچشمک

 
 
 

 نفس
  کنمکاری من چی علری امنیدست ا خدا از ی وایا
 ...زارهی پسر چرا انقدر سر بھ سر من منیا

 ... دارمیدوست پسرم کجا بود،من خودم ھزارتا بدبخت... ام گرفتخنده
 ... زنگ زد شماره ناشناس بود و آشناتلفنم

 .مطمئنم ھمون شماره بود...زدی و حرف نمزدی کھ بھ خانھ زنگ میشگی شماره ھمھمان
 یدیچرا جواب نم:گفت   داد  وھی تکزی گوشھ میکث خواستم جواب بدھم کھ کس می کمبا

 داده بود و ھی تکزمی بھ منھی شدم کھ دست بھ سرهی بلند کردم و بھ چھره اخم آلود آرشام خسر
 ... دوباره بھ تلفنم اشاره کرد کردیمن را نگاه م

 فکر کنم مزاحمھجواب بده،: تلفنم را بھ سمتش گرفتم و گفتمی آنمی تصمکی در
 ..گرفت و جواب داد  تر شد و تلفن را از دستمظی غلاخمش

 ... باز ھم سکوتاما
 وحرف دیکشی مشی دست در موھای عصبمیدی فاصلھ گرفت مزمی بھ من کرد و از مینگاھ

 ...زدیم
 ...شھی مزاحم سمج و ساکت ھمنی جواب داده بود ایعنی

  باھات حرف بزنمدینفس،با... بازم زنگ بزنھفکر نکنم:امد و گفت  لحظھ بعد بھ سمتمچند
چند ... با شما ندارم قربانیحرف چیمن ھ:گفتم  کردم وی اتفاقات اخمی اورادی با بھ دوباره

  برم،کار دارمخوامی مشھی تموم میادار.  ساعتگھید قھیدق
 ...َزیخب االن حرف م:آرشام

 نم...َز...ِب ...حرف...خوامیم...ِن...من _
 یکنیثل بچھ ھا رفتار مچرا م:آرشام
 : لب شمردمری بھ ساعت زرهی جواب دادن بھ او خبدون
٧...٨...٩...١٠...۶...۵...۴...١...٢...٣... 

 تموم یساعت ادار: گفتم  بدون توجھ بھ چھره متعجب آرشام  را برداشتم وفمیک و
 ...قربان خداحافظ...شد
 ....ژ بود شرکت رفتم کھ واقع در ھمان پاسا کی سمت کافھ نزدبھ

 م؟ی من کیاگھ گفت:گفت  چشمانم قرار گرفت وی روی بعد دستقھی دقچند
 ... نکنتی اذسیپارم:گفتم  چشمانم برداشتم ویدستش را از رو  ودمی اش خندی بچگبھ
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 خب چھ خبر؟:گفت  جا گرفت ومی رو بھ روی صندلی و رودیخند
 ... رھبریسالمت:گفتم  زدم ویچشمک

  مزهیب:گفت  در آورد ویزبان
 ...ستمی مثل شما  آبنبات ندیببخش_

 .. زرده،شولھی نذرنمیا: گذاشت و گفتزی می را روی اسھی نازک کرد و کی چشمپشت
  بھ دلم افتاد حتما برات دمیرو کھ د  بخرم درست کنم تولشوی رفتھ بودم وسادمتی کھ دروزید
 ارمیب

 زمیممنونم عز_
قابلتو : از جعبھ ھا رو برداشتم  و مقابلش گذاشتمیکی دستبند ھا بود ی کھ حاویکاغذ  از ساک
 زمینداره عز

 
 

 :نفس
 

 ...ی قشنگھ مرسیلی نفس خیوا:سیپارم
 زمیقابلتو نداره عز_

 یشرمندم کرد_سیپارم
 کرد  عزم رفتنسی صحبت کردن پارمی از کمبعد

  نفسیاینم تو :سیپارم
  کار دارمنجای ،من ازمینھ عز_
 نمتی بیباشھ پس خداحافظ،م_
 . نبودایلی از ایھنوز خبر  گذشتھ بود وقھی دقستیب

  دمیکوبی منی زمی را با ضرب رومی شده بودم و پایعصب
 . آن نشستی روایلی شد و ادهی کشرونی مقابل بی صندلکھ

 ! سرگردکی تا خوردی بھ مدل ھا مشتری بلشی و استاپیت... بودسی واقعا پلنیا
  شدری دی اومد کمشی پیسالم نفس خانم،شرمنده کار واجب_

 . فروکش کندمی تا عصباندمیکش یقی عمنفس
 ...ستینھ مھم ن_
 تا جبران  کنمی رستوران دعوت مھیبھ   شما رونجای ای بھ جارمیخب پس حاال  بابت تاخ_

  بشھی طوالنی صحبتامون ھم کمکنمیکرده باشم و فکر م
 ...خب راستش...آه،خب_
 تره نیی پاابانیخ ھی د،رستورانیارین نھ_
  خباریبس_
 شدیدودل بودم ،عقب کھ نم  بودم وستادمی رنگش ای مشک٢٠۶کنار  ...می آمدرونی کافھ باز
 ... ھم کھ آخھ جلو...مگھ رانندم بود... بودی احترامی بنمیبش

 ...نمیبا دست اشاره کرد بنش  باز کرد ومیرا برا  در جلوخودش
 . کرد  ان پارک رستوری بعد جلوقھی تکان دادم ونشستم،چند دقیسر
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 ... بھ سمتش آمدی شخصمی کھ وارد رستوران شدنیھم
 دینیشی باال مد،طبقھیی بفرمادی اومدد،خوشی از ما کردیادیبھ بھ،جناب سرگرد،چھ عجب _
 گھ؟ید
  بستمدییکرد کھ نظرم را بداند چشمانم را بھ نشانھ تا  بھ منی نگاھایلیا

 خانمتون ھستن_
 .. شد سیف را زد چشمانم  اندازه توپ  تن حرنی ھمان مرد کھ ای صدابا
 ستی ننطورینھ،ا:می ھمزمان گفتایلی با او

  یخانم چی اخھ تعجب کردم جناب سرگرد تا حاال با ھدیببخش:گفت  زد وی لبخندانسالی ممرد
 . بودامدهی ننجایا

  باالدییخب نفس خانم بفرما: کرد و گفتینگاه کردم کھ تک سرفھ ا  تعجب بھ اوبا
چند   تعادلش را از دست داد ود،امای دونیی از پلھ ھا پای کھ دختر بچھ امیرفتیلھ ھا باال م پاز

  و دخترک را در اغوش گرفتمودی مانده را پی چند پلھ باقعی سرایلیپلھ را قل خورد  ،ا
 ... پلھ ھانی با اشدی می افتاده بود حتما ضربھ مغزدم،اگری کشیقی عمنفس

 کردی مھیکردنش داشت،اما ھمچنان گر  در آرامی و سعدیکشیک م دست بر صورت دخترایلیا
  گرفتایلیشدند و پدرش دخترک رااز دست ا  اش متوجھ اوھی گریمادر دختر  از صدا ،پدر و

 وفتھی از پلھ ھا ببود کینزد تعادلش را از دست داد ،: دادحی بالفاصلھ  توضایلیا
 فی بود کت شما  کثفیشرمنده دستش کث...م چھ طور تشکر کن دونمیممنون اقا نم: دخترکپدر
 شد 

  نشد شیزی دختر خوشگل چنی انھی است،مھمیمھم ن:گفت  کتش کرد وقھی بھ ی نگاھایلیا
 دیکش  بر سر کودکی بالبخند دستو

 ... مھربان داشتی خشنش قلبیکم  وی زدم،بر خالف ظاھر جدیلبخند
 رفت تا کتش ی بھداشتسیو بھ سمت سرو تا من برگردم نیاونجا بش:گفت  را نشان داد ویزیم

  کندزیرا تم
  شودزی محال ممکن بود آن کت کرم رنگ با آب زدن تماما
 

 نفس
 ...پاک نشد:گفت  من نشست وی کھ کتش در دستش بود روبھ روی بعد در حالقھی دقچند

 شھیمشخص بود پاک نم_
 : کتش را کجا بزارد گفتمدانستی دونفره بود نمزی مچون

 ...دیصبر کن لحظھ ھی
 داخلش بود را گری دجعبھ کی تنھا گری دستنبند ھا بود و االن دی کھ برای ھمان ساکو

  گذاشتمفمیبرداشتم و جعبھ دستبند را از داخلش برداشتم و داخل ک
 ... تونی ادیبزار:گفتم  را بھ سمتش گرفتم وساک

 د؟ی دارلی میخب حاال غذا چ... کنمکارشی چدوستمیممنون،نم:ایلیا
 کنھی نمیفرق_
 دیتعارف نکن_
 دهیکوب_
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  سفارش داددهیپرس کوب دو  زد ویلبخند
 ... چگونھ شروع کند و نھ مندانستی نھ او مای گومیھم او سکوت کرده بود  من وھم
 : باالخره مھر سکوت را شکستم و گفتماما
 دی بگیزی چدیخواینم_
 ... بگمدی دوست داری داره شما چیبستگ_
 :ل کرد و گفتم گطنتمی لحظھ شکی

 ...قصھ شنگول منگول_
 ... خندهری زد زی لحظھ با تعجب بھ من نگاه کرد و  بعد پقچند
 ...خودم ھم خنده ام گرفتھ بود... بخندی نخند کحاال
 کردندی بودند مارا نگاه مکی کھ نزدیزی چند مبایتقر
گذاشتھ بود  زی می دستان مشت شده اش رویکھ سرش رو رو  خم شدم و بھ اوزی می رویکم

زشتھ مردم دارن نگاه ... کردم براتونفیمگھ جک تعر: گفتمدیلرزی مشیو از خنده شونھ ھا
 ... اخھ کننیم
 ....نفس_

  ...کنھی مکاری چنجای انی،ایوااا
 کردم من ھم ی سع  بود انداختم وستادهی من ای بھ آرشام کھ اکنون با اخم رو بھ روینگاھ

  کردمیاخم  امروزش نشان بدھم وخودم را ھنوز ناراحت از رفتار
 یکنی مکاری چنجایتو ا: دادادامھ

 ...جواب پس بدم  بھ تودیبا: گفتمی حاضر جواببا
 اش یشانی بود کھ از خشم رگ پستادهی ای ھم متعجب پشت در کنار آرشامی علری امحاال

 . زده بودرونیب
 یصاب من بازنفس با اع: گذاشت و بھ سمتم خم شدزی می رو  روشی دست ھاآرشام

 ؟ی دارکاریچ... مردنیبا ا...نجایا...نکن،تو
 ی بھ شما ربطکنمیفکر نم... محترم یآقا: کھ تا آن موقع ساکت بود قبل از من جواب دادایلیا

 دی کھ نداردی با خانم داشتھ باشی نسبتنکھیمگر ا...داشتھ باشھ
 دی کشرونی بزیاو را از پشت م  را گرفت وایلی اقھی آرشام

با خشم   را گرفتھ وگریدیکی قھی یھر دو مانند دو دشمن خون... او را گرفتقھی ھم متقابال ایلیا
 کردندی بھ ھم نکاه متیعصبان و
 

 آرشام
 با ارامش و کردی می سعی علریام.خورد کنم  بزنم فکشوخواستیمشتم بود ،دلم م  توایلی اقھی

 میدادینم گوش شی بھ حرفھاچکدامیصحبت مارو از ھم جدا کند اما ھ
 نی از انمی اکنھی می از نفس کھ چند روزه با اعصاب من بازنی بود امروز ای روزعجب
 ...پسره 

 ....من مربوطھ  نفس بھ زی ھمھ چیزنی حرف می داری جناب سرگرد بفھم با کنیبب_
 ؟ی چھ نسبت،بایبا چھ حکم:  زد و گفت ی پوزخندایلیا
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مچ دستم توسط عمو شاھرخ گرفتھ شد و  کھ دیای صورتش فرود بی مشت شد کھ رودستم
 .. چھ خبرهنجایا:گفت

 ...االن وقت اومدنت بود ... عموآخ
 ...آرشام ولش کن:عموشاھرخ

  او را ول کردم قھی حرص با
 ... وسط رستورانھی چای الت بازنیا: ادامھ دادعمو

  ...دینی بشدی بردیایب
 ور شدم آن ھا انداختم و از آن ھا دی پر خشم بھ ھر دوینگاھ
چھ خبره معرکھ گرفتھ : و ادامھ دادمینی اشاره کرد بنش  رفت و نشست ویزی بھ سمت معمو
 ... شرکتت   نبودی دختره مگھ منشنی،ایبود
 ... دلم گرفتم نھ خواھر زاده شماستتو
 آره: بھ زبان گفتماما

 دیتو نبا...کن گوشت زهی کھ قبال بھت زدم اوییارشام حرفا...رونی بادی میبھ تو چھ با ک:عمو
 وجھ چیبھ ھ...یعاشق بش

 ...سیجان من عاشقش ن اما عمو_
 ...یچی نگو آرشام ھیچیھ:عمو

 نجا؟ی اامی بدی گفتی چیخب حاال برا: کردم و او ادامھ داد سکوت
 نی بود و البتھ با ادهیچ  برنامھ رونیجواب بدھد ،خودش ا  کردم تا اویرعلی بھ امینگاھ

 ...اعصاب منبرنامش گند زده بود بھ 
 ...میدور ھم باش خواستم... جون امروز تولدتونھییخب دا:یرعلیام

 یام،برای مرده بھ حساب  مھی ھمھ  یمن االنم برا... یعجب مناسبت مھم: زدی پوزخندعمو
 ..دیریگی تولد مدی مرده دارھی

 لطفا...دی نکششیپ  حرفا رونیعمو خواھشا ا_
 ...یچ:بلند گفت ی کمیی بھ نفس افتاد کھ باصدانگاھم

 بھ سمتش گرفت  باز کرد وی نوشابھ اایلیا...دی پرشی غذا در گلوو
 ... کردم حواسم را پرت کنمی  و سعدمی کشمی در موھای دستیعصب
 .... باختنطوری قلب سرکشم کھ انی بھ العنت

________________ 
 نفس

 ...شدی  ،داشت دعوا مدمی کشی رفتن آرشام نفس راحتبا
 کنمیدرک نم  اصال رفتارشویول.... گذشتریھ خ بخداروشکر

 گھی دی جاھی می بردیخوایم_
 ... خوبھنجای ھمستی نیازین...نھ نھ: بھ خودم اومدم و گفتمایلی ای صدابا
 ...وفتھیغذا ھم کھ اوردن سرد شھ از دھن م....دینیپس بنش_

 دیھ من گفت ب زوی شما  ھمھ چدی آرشان فھمکنمیفکر م: سکوت گفتقھی از چند دقبعد
 ...یچ: بلند گفتمی کمیی صدابا
  بھ سمتم گرفت ،ینوشابھ ا...دی پرمی غذا بھ گلوو
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 یاخھ چطور...اخھ:گفتم
 دی بھش زدم کھ فھمی حرفھیخب ...خب : گفتی با  شرمندگایلیا

 گفتم نگاه کردم و  بھ اوی دلخوربا
 ینطوریاما ا ...کنمی مادی برب از دستمیگفتھ بودم ھر کار ....کنمیبھتون گفتھ بودم کمکتون م_

و االن ...ونمیآدم مد بھ اون رو  ھستمنجای کھ االن ا نیا...ونمیمد آدم اون  من بھدینیبب...شھینم کھ
از   رو  شکنیا دیبا  وکنھی موونمی داره د  کھھیَ کنم شککمکتون شھی کھ باعث میلی دلنیشتریب
  نابودم نکرده   تا  ببرمنیب
 یلیخ سمیپل ھی  مننیبب... زودتر حل بشھیلی خزیچ بزار ھمھ...بگو  بھمنفسھ؟یچ  شکنیا:ایلیا

 ...ی بگیخوای اما نمیشناسیم آدم رو  اونیکنیفکر م تو  کھدمیراحت از رفتارت فھم
 

 ... را نداشتمشیرایگ نافذ و برداشتن از چشمان ھم توان چشم من  شده بود ورهیخ  چشمانمدر
 ...اون....خب آره...من...من_
 ...گفتمیم  روزیچ داشتم ھمھ...کردمی مکاری چ  داشتمایآمدم،خدا  خودمبھ
 جھی بھ نتنکھیمثل ا:گرفتم و گفت   شده بود انگشت اشاره اش را بھ سمتمی عصبی کھ کمایلیا

 ...رمیگی چھ زود اونو مری اما مطمئن باش من چھ دمیرسینم
 ی کمکم کندیبا...یکنیم کمکم متو ھ و... خالفکارهھی ھم باشھ از نظر من ی ھر چاون
 دادم دی کھ بھ امی نکن مجبور بشم خالف قولیکار...ی جا بزنیتونینم..ی جا بزنزارمینم....

 ... باھات رفتار کنمسیپل کیمثل  و عمل کنم
 ...خواستم بھت کمک کنم  من بودم کھنی باشھ اادتی،یری تند  میجناب دار_

در ھر ... تند رفتمکمی...باشھ باشھ:کرد و گفت کھ خود را کنترل دیی بگویزی چخواست
 د؟ی از اونا نداری آدرسی شماره اینشونھ ا..صورت شما

 ...کنمی می  دارم کار درستیعنی دمی کشیقی عمنفس
 بلھ_
 ھیخب چ:ایلیا

 ...اونا بھم دادن...کنمی می کھ من اونجا زندگیخونھ ا...راستش...خب من_
 ...یچرا زودتر نگفت...یچ :ایلیا

 ... ندادمیجواب
پا شکستھ فقط   حرف ھا و اطالعات دست ونی با ای بازم فکر کنی دارازیفکر کنم ن:ایلیا

 ...یکمک چیبدون ھ... بازش کنیگیم  ویدی گره کور نشون مھی بھ من یدار
 ... ھر صورتدر

 ... تلفنش مانع شد حرفش را ادامھ دھد زنگ
 ...بلھ_
 رسونمیمھا بگو برن من خودمو  باشھ بھ بچھ_

 ... برمدیشرمنده با:گفت  کرد وقطع
  خباریبس_
  ...رسونمتونی میری مسھیتا _
 ...رمیممنون خودم م...نھ _
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 ... متوقفمان کردی صداکھ می بلند شدزی سر ماز
 نفس،صبر کن_
  بھ سمتش برگشتمی علری امی صدادنی شنبا

 .... آمدمی مرونیب  ودادمیصد درصد جوابش را نم... آرشام بوداگر
  چشمانش خواھش بوددر
 ممنون از امشب ....دی شما برایلیاقا ا_

ساک درون دستش را (پس خدا نگھدار: گفت شدی کھ از کنارم رد می تکان داد و در حالیسر
 ... ممنوننمیبابت ا)گفت تکان داد و

 ...ورفت
 ...  شده بود اما آخھ طونی شنباری ای علری امنگاه

 !!!! نھی وایا
 ریام:گفتم  شدم ورهی خطنتشیبھ چشمان پر ش...برهی منو می االن ابرونی خدا ایوا
 ... ندارهقتی مسخرت حقی اصال اون فکراکنمی مدیتاک...اصال...یعل

 بامزه پشت سرش را خاراند و یباحالت( نگفتمیزیمن کھ چ: را باال انداخت و گفتشیابروھا
  بود آشنایادی کھ دست سرگرد بود زی ساکنیاما ا:ادامھ داد

 ی علریام: حرص گفتمبا
 ... بھ اونی رو دادھیبگو اون بستھ ھد جونم؟راستشو_
 دیزنی حرف میراجب چ_

 ...شدی نمنیبدتر از ا ...آخ
 نفس خانم بھ ھیھد: گفتی علری کھ اممی بگویزی مشکوک مارا نگاه کرد ،خواستم چآرشام

 ...جناب سرگرد 
 ... نفسگھی می چریام:آمد  جلوی قدم  ودیکش  اخم در ھمآرشام

 ... ندارهتی رستورانھ خوبنجایارشام ا_
 ...جواب منو بده:آرشام

 ...النا بود،جواب دادم.... مانع شدمی کردم تمرکز کنم کھ لرزش گوشی بستن چشمانم سعبا
 ...بلھ النا_
 ...بھ دادم برس...آخ...نفس_

 ییکجا.... الناشدهیچ: شدمنگران
فکر کنم در ... خورد چی رفت پام  پجیگ سرم ... باال رفتمی ھا مداشتم از پلھ...داشتم...یآ:النا

 رفتھ
 ... گذاشتن آخھیآخھ دختره احمق پس آسانسورو واسھ چ_
  حرفاست؟؟؟نینفس االن وقت ا_
 ...خب بابا اومدم_

 ... شدری کردم و خواستم بروم کھ مچم در دستان آرشام اسقطع
 ...شدهیچ:آرشام

 ستیب نالنا حالش خو... برمدیبا_
 امیمنم باھات م:آرشام
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 ...رمینھ آرشام من م:ی علریام
  باھاش حرف بزنمدی بارمیم خودم:آرشام

 کنھ  عمو شکنی از اشتری کھ بیخواینم:ی علریام
  من برمدیایاه ،اگھ نم_
 امی تا من بنیماش  تو برو: رابھ سمتم گرفت جیی سوی علریام

______________________ 
 ی علریام

 امی تا بنیماش برو تو:گفتم  رابھ دست نفس دادم ونیش ماجییسو
 ... بھ سمت در رفتعیسر

 ...کنھ  شکنی از اشتری کارات عمو بنینذار با ا:گفتم  شانھ آرشام گذاشتم وی رودست
  شک کنھ؟یآخھ بھ چ:آرشام

 ...بھ عشقت_
 ...چرت نگو:آرشام

 من رفتم... عمو شیگرد پبر..بدجور... پسریعیضا: و چند بار بھ شانھ اش زدمدمیخند
 صاحب نویخوب ماش:گفتم سمت کمک راننده نشستم و... خودش پشت فرمون نشستھ بودنفس
 ایشد

 نتوی ماشکنمینترس داغون نم:گفت   زد ویچشمک
 ... و البتھ با سرعت بھ سمت خانھ اش رفتیباور نکردن  وی عالی دست فرمونبا و

 ...خونھ مال منھ  اون رفتھادمی وقتھ یلی خنکھیمثل ا!  اشخانھ
  ...دیبھ سمت پلھ ھا دو کرد و  پارکعیسر

 ... آسانسور نداره آخھنجایمگھ ا... بود وانھیواقعا النا د... سرش رفتمپشت
  ...ستادی نفس امیدی طبقھ دوم کھ رسبھ
 چشمانش بستھ بود.... داده بود رفت ھی تکواری پلھ ھا بھ دنیی سمت النا کھ پابھ

 ...باز کن چشماتو..یال ..یال:ورتش زدص  بار بھ چند
  بود؟؟یچرا خون... گذاشتھ بود افتادشی کھ دستش را روشی بھ ساق پاچشمم

 راستش آرام صاف کردم و بھ زخمش نگاه یمقابلش زانو زدم و پا و  سمتش رفتمبھ
 ...کبود بود  بود ودهی برقیعم...کردم
حتما بھ اون ... داشتیزی قسمت تھی طبقھ  نینرده حفاظ ا... آخ آره.. بھ پلھ ھا کردمینگاھ

 ...خورده
 نفس بلند شو_

 ی کنکاری چیخوایم:نفس
  دارهیزیپاش خونر_
 
 
 ی علریام

 چرا.؟یچ:نفس
  النا افتادی بھ پاچشمش
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  شدهینجوری چرا انی خدا،ایوا:نفس
 .ارمشیم  روشن کن،مننویماش ،فقط برو_
 باشھ_
 ...بلند شدم  حلقھ کردم وشیور پاھا رو دگرمی کمرش و دست دری را زدستم کی

 ،بال ندیبھ نفس اشاره کردم سمت کمک راننده بش  عقب خواباندمش وی صندلی روعیسر
 . رفتممارستانیبھ سمت ب روشن کردم و  رونیفاصلھ ماش

 .. آمدی دختر نمنی ساکت بودن اصال بھ انجوریا
 ... بوددهی پرشیرو و رنگ

******************** 
 آرشام

  می آمدرونی رستوران باز
 . من برمدی نداریخب عمو اگھ کار_

 رسونمتی جا مھی تا ایب.ی ندارنیکھ ماش تو:شاھرخ
 رمینھ عمو خودم م_

 ... پسر،باھات حرف دارمایب:شاھرخ
 باشھ_

 . در سکوت گذشتی اقھی دقچند
 خوب نبود حالش م،الناییما اونجا....مارستانی بای بیاگھ خواست:اس داد   اس امی علریام
 د؟یبرسون...مارستانی بکی منو تا نزددیتونیم_ 

 ھم یلی،خی علری ھم امتو د،ھمیشناسیدوستشو م  دختره ونی ایلی خنکھیمثل ا...اره:شاھرخ
 دیھواشونو دار

 کشاندی منجای بحث را بھ ادانستمیم.... کردشروع
 ...عمو میشناسیاره م_

 ھی چ ؟اسمشھی دختره کنیاصال ا....در چھ حد_شاھرخ
 .. خواھرتو؟خواھر زاده تو؟بچھی بچگی ھمبازگفتمیگفتم؟میم چھ
 ...اسمش نفسھ_

 ... دخترییکجا...نفس...نفس_شاھرخ
 بداند نکھی او افتاده است بدون اادی بود معلوم بود بھ گری دیای دنکی اسمش در دنی با شنانگار

  نفس ھمان نفس است کھ بھ دنبال اوستنیا
 ھی دیباھات کار دارم،با.. منشی پای بیوقت کرد...برو :اشت نگھ دمارستانی بکینزد

 ...ی کندایبرام پ نفرو
 .. شدمادهیپ  تکان دادم وسر
 ... عمو یکرد  شروعپس

 ؟ی کندای خواھرزادتو پیخوایم
 ... مثل منی آدمھی بھ ی کنلشی و تبدی کنداشی پذارمیدارم،نمی من نماما
 ھ؟ی و نفس چی علری بفھمم نسبت امدی بازی از ھرچقبل



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 151 

حتما ... ھم نبودی علری داده بود و امھی تکواری نشستھ بود و سرش را بھ دی روس صندلنفس
 .دادیانجام م  رورشی پذیکارا

 نفس_
 ؟ی اومدی چیبرا: کردی و اخمدی از جا پرمی صدابا
 گرفتمیاجازه م  از تودی باکنمیفکر نم_

  نزد،من ھم سکوت کردم،یحرف
 . شدشیدای راھرو پی از انتھایعل ری بعد امقھی دقچند

 . ھم از اتاق خارج شدی پرستارو
 ھ؟ی کماریھمراه ب:پرستار

 منم...من:نفس
 دی بھش خون بددیتونیم... دارهازیبھ خون ن:پرستار

 o +میبلھ بلھ گروه خون:نفس
 ...دیای خب ھمراه من باریبس_پرستار

 . ھمراه پرستار رفتنفس
 ھخودش... در ذھنم زده شدی اجرقھ

 ؟یاینم تو... خونی برم بخش اھداخوامی م،منی علریام_
 ی چیبرا:دی با تعجب پرسی علریام
  می اومدنجایحاال کھ تا ا...ینطوریھم_
  ...ی شدرّیَخ  انقدر مھربون ویاز ک...عجب:ی علریام
 .. بفھممدید،بای با ھم داری نسبتی بفھمم چدیبا...بھ خاطر شما: دل گفتمدر
 میباشھ بر:ی علریام
 امیبزنم ب  زنگھیمن  برو تو_
 .باشھ_
 گرفتم  رونای شماره سعی کھ رفت ،سری علریام
 سالم،جونم داداش:نایس
 کنھیکار م...مارستانی پسر عموت تو بی گفتھ بودنایسالم،س_
 ... اومدهشی پیمشکل.آره:نایس
  گرفتھ بشھی ان اینفر بفھمن ازشون تست د  دونکھی بدون اخوامیم_
 دیبا... کھشھیاخھ نم_نایس
 ...نایس_
 انھی انجام بده ی بتونھ کاردونمینم:نایس
 ھی علری موضوع خاطر امنایس_
  آرشامیگی می؟چی چیعنی:نایس
  قبلش بفھمھخوامی مطمئن شم ،نمخوامی خواھر داشتھ باشھ مھی ممکنھ ری امنایس_
 
  چطور ممکنھنیآخھ ا...نیا:نایس
  فرصتھنی بھترنیادن ،ا جفتشونم خون دانھ؟االنی یتونی منایس_
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 االن بھش ر،منمی بگ  روی سراغ دکتر صادقرشی پذ برو. بکنمتونمی مکاری چنمیباشھ بب:نایس
 زنمیم زنگ

 ی قابل اعتمادشھی،ھمیمرس_
 فست،خداحافظیوظ_
  کار داشتمی با دکتر صادقدیببخش: رفتمرشی سمت قسمت پذبھ
 اتاق سمت چپ  راھرونیاتاقشون طبقھ باالست اول_
 ممنون_
 

 داخل شدم  زدم ودر
 ادیبرم  از دستمیکار  زد،چھ  بھم زنگنایس...دینی بنشدییبفرما:ی صادقدکتر

  نگفت؟نایمگھ س_
 چرا،اما دست  وپا شکستھ_
 تست انجام نی  خودشون بفھمن انکھی بدون اخوامیم. خون دادنشی ازمانجایدو نفر امروز ا_

 بشھ
 ھیکار سخت_
 پرداخت ستی بشھ مھم ننشیھر چقدر ھز.ھر چھ زودتر بھتر...دیبا... بفھمم دکتردیمن با_
 .کنمیم
 ھ؟یاسماشون چ. بکنمتونمی مکاری چنمیباشھ بب_
 .خوامیم حداکثر تا اخر شب جوابو. ی سپاھی علری و امیونسینفس _
 ھیزمان کم_

  گذاشتمزی می از دستھ چکم جدا کردم و رویبرگ
 .دیموفق باش. .حاضر باشھ تا شب جواب_
  باشدی تست منفنی ای بود کھ جوانی ادمی آمدم،راستش تمام امرونی اتاقش باز
 

 ...نکنھ  شکی علری رفتم تا امنیی بھ طبقھ پاعیسر
 کھ النا ی و  بھ سمت بخشدمی چند تا کمپوت خرمارستانی از دادن خون ابتدا از بوفھ ببعد

  بود، آشنایلی چشم در چشم شدم،خی با مردی بود رفتم،لحظھ ایبستر
 شناسم؟یم  من شما رودیببخش:دمی  دور نشده  بود کھ پرسھنوز
  ارمیبھ جا نم  من کھ شما روریخ: گفتی لبخندمی با ن  انداخت ومی بھ سرتا پاینگاھ

  خوندم،ی اگھی دزیچشماش چ  رفت ،اما  توو
  کجا؟ی بودم ،ولدهی اونو قبال دمطمئنم

 
 . بھ ھوش اومده بودالنا
 حالتون چطوره_
 ممنون خوبم_لناا

  افتاد؟یشکر ،چھ اتفاق خدا رو_
 . ھا را بھ دست نفس دادم کمپوت
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  انداختنیی نداد و سرش را پاجواب
 پنھان یتونی از من نمی پنھان کنیالنا از ھر کس:گفت  را باز کرد و بھ النا داد وی کمپوتنفس

 شده؟ی چتی شده،اون زبون دو مترتیزی چھی ،تویکن
  نشدهیزیچ:نگاه کرد و گفت  چپ چپ بھ اوالنا
  دوباره چشم بھ دستانش دوختو

  چطور بفھممدونمی خودم مای یگی مایالنا :گفت  بھ اورهیگذاشت و خ  چونھ اوری دست زنفس
 ی کنکاری چیخوایمثال م:النا
  خالھزنمیزنگ م_

  داره؟ی ربطیبھ مامان چ:النا
 فھممیم ربطشو_
 گمیبسھ،خودم م: دستش گرفت و گفتالنا تلفن را از... را گرفتی شماره او

 بگو_نفس
  تھرانادیحامد داره با مامان م:النا

  بودمدهی ندی سمجنی خواستگار بھ ا؟؟؟؟بابایچ:نفس
 گھیھم د  اسم ما رو روی کھ از بچگنھی من است،مشکلیمشکل من سمج بودن اون ن_النا

 وضعش خوب  شتھ و برگیحامد از سرباز حاال کھ... رسم و رسومات مسخرهنیگذاشتن،ھم
 خوامیمن نم:)با بغض گفت( وصلت دارن،نیشده،ھم خانواده اون ھم مامان اصرار بھ ا

 ...نفس
 داره ی بھ اون چھ ربطموضوع نی اکردمی نفس کھ اصال درک نمی بھ جای علری امنباریا

 مھم تره یزی خودتون از ھر چد؟نظری بدگرانی تن بھ خواستھ ددیخوای مھ؟چرایمگھ الک:گفت
 .دی کنھ کھ دوست نداری وادار بھ کار  شما روتونھی نمکس چی،ھ
  کردی فکر مشیبھ حرف ھا  شده بود ورهی خی علری بھ امالنا
 شی کھ قراره پیزی چی جلویتوتی وقتا نمی گاھد،امایگیشما درست م: از چند لحظھ گفتبعد

 یریبگ  روادیب
 می تا اونجا کھ بشھ تالش کنمیتونیاما م:ی علریام
  زد و سرش را تکان دادی لبخندناال
 بار بود نیاون دوران  اول  از گذشت چند سال ونم،بعدیبی مدی جدیزای بھ چشمم روشن ،چبھ
 . فرق کنھنباری ادوارمی امکنھ،البتھی توجھ منجوری ای بھ دختری علری اممیدیم
 

 مونمی شب کنارش مد،خودمی برگھیشما د:نفس
  بمونمیخوای ؟میمطمئن_

  ستینھ الزم ن:گفت  کرد ویدو سھ روز اخم نی امثل
  باھات حرف بزنمدیباشھ ،اما قبلش با_
  ندارمیمنم چندبار گفتم حرف_

 . شدم،چرا انقدر لجباز بودیعصب
 ی علری بھ امبردمشی کھ از اتاق ببرون می سمتش رفتم و دستش را گرفتم و در حالبھ

 خداحافظ النا خانم:بھ النا گفتم ور( ، می برنیی پاایبعد ب.باش تا نفس برگرده :گفتم
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   رفتمرونی از اتاق بدمیکشی  کھ دست نفس را می در حالو
 ولم کن،دستم شکست:نفس

 یگوش کن حرفم   بھیخواستیم_
 ستمیمجبور ن:نفس

 یچرا مجبور_
 . رفتممارستانیبھ سمت محوطھ ب  ودمی دستش را کشدوباره و

بھ آن سمت رفتم دستش   خلوت انتخاب کردم وی گوشھ ا  را اطراف محوطھ چرخاندم  و نگاھم
 .را آرام ول کردم

 شونمیخب م_
 ؟یشنوی مویچ:نفس

 رو  چند روز تونی رفتار الیدل_
 یدونینم جالبھ ،کھ تو:گفت  زد ویپوزخند

سھ روزه رفتارت   دوی اما قبلش چزدمی سرت داد مدینبا... تند رفتم کمیباشھ ،امروز _
 ھینطوریا

 
 . غرق شدمشی در نگاه سبز عسلشھیباز ھم مثل ھم  شد ورهی چشمانم خ دری لحظھ اچند

 :گفت  دستانش گرفت ونیسرش را ب  نشست ومکتی  نیرو  را گرفت ونگاھش
خودتو راحت   وی حرف بزنیتونی وقتا نمی  وقتا حرف زدن سختھ،گاھیسختھ آرشام،گاھ_
 عقل نی بدید،تردی تردشھی،می سردرگمھی شھی بھ بغض ،مشھیم  وشھی حرفا جمع منی،ایکن
 یکارکنی چدی بایدونینم تو و...احساس و
 ... باعث شده انقدر با درد حرف بزنھیگھ،چی می دختر چنیا

 کنمی نفس،منظورتو درک نمھی حرفا چنیا_
  بودی قشنگش بارونیچشما... را بلند کردسرش

  نفس؟یکنی مھی گریچرا دار_
 دستانش را گرفتم زدم و  زانوشی پایجلو

 . کنمکاریچ من با تو: ھق ھق گفتبا
 . کنمکاری دل زبون نفھمم چنی ابا
 کنھی می آورادی تلخو بھم قتی حقھی عقلم کھ ھر لحظھ با
 شھیتر م  احساسم  کھ روز بھ روز نسبت بھ تو پر رنگبا
  کنم؟کاری  کھ تمام وجودمو گرفتھ چیدی ھمھ شک وتردنی ابا

 افتادی برات می اتفافھ،اگیاگھ اون روز ،اون تو بود...اگھ
 

 دی دومارستانی و بھ سمت بدی کشرونی را از دستانم بدستانش
 . دستانم گرفتمنی تشستم و سرم را بی صندلی نفس رویدم،جای کشمی در موھای دستیعصب

 بود کھ ھنوزم شک داشت نی بود،تنھا شانسم اھودهی بدنشی نفھمیتالشم برا.دونستی مپس
 ؟ی چیعنیش،ی  اما حرفاا،یلی با اشیدارھای دلی،دل

 ... دارهی نسبت بھ من احساسیعنی
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 .شھی مدهیچی داره پزی چرا انقدر ھمھ چای خدایوا
 

 میبر بلند شو :دی بھ گوشم رسی علری امیصدا  شانھ ام نشست وی رویدست
 . دنبالش رفتمی حرفبدون

 
 
 ی علریام

  برد رونی واز اتاق بدی دست نفس را کشآرشام
  از محوطھ مشغول حرف زدن شدند ی نگاه کردم در گوشھ ارونی بھ ب پنجره اتاقاز

  بشھی چخوادی منایعاقبت ا:گفتم آرام
 شھی درست نمیزی خودشون نخوان چیتا وقت:گفت  ودی گفتم اما النا شنآرام

 یدیپس تو ھم فھم_
  کمرنگ باشھ اما ھستدی دارن ،شای احساسھیاره معلومھ ھر دوشون نسبت بھم _النا
 کھ حاضرن بھ خاطر ھم از قھ،اونقدری ھم عمیلی اتفاقا احسا سشون خی اشتباه کردنویا_

 یدونی ھست کھ تو نمزای چیلیاحساسشون بگذرن و زجر بکشند خ
 یمثال چ:النا
  موقوف خانم کوچولویفضول_

 ی کنجکاوگمیمن بھش م:النا
  ھستی چی فضولیدونیبلھ بلھ مشخصھ اصال شما نم_

 ی حالت خوبھ،بھتره مرخص بشنکھیمثل ا:،با خنده گفتم را در اورد زبونش
 ؟یشما دکتر:النا
  درازه ھایلیزبونت خ_

 شھیشما نم  زبونیبھ دراز_النا
 یپر ررو ھم کھ ھست_

 بھ خودم مربوطھ:النا
 شدمی نمیکی نی زبون افی حرشدمی میزی ھر چفی بھ نشانھ تاسف تکان دادم ،حریسر
 : دادن بحث گفتمانی پای،برا

 ؟ی کنکاری چیخوای مشکلت منی ای،برایدا از شوخج_
 کدوم مشکل؟: تعجب گفتبا
 ...اجبار .... خواستگار وھیقض...نیھم_

 . تھرانانی بکنم ،احتماال فردا پس فردا می فکرھی دی بای ولدونمیآھان،نم:النا
 ی کنھ کھ دوست نداریمجبور بھ کار رو  توتونھی نمچکسی نره ھادتیحرفام _
 .دهی مثبت می انرژیلی حرفت خنیاوھوم،ا:فت لبخند گبا
 کمکم حساب کن  اومد روشی پیاگھ مشکل_

 یشی می زود خودمونیلیبرعکس آرشام،خ: زد و گفتی ھم لبخندباز
 . لبخندزدھی عکس نفس کھ پدرم در اومد تا خانم بھ ما نطور،بریھم ھم تو_
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 بوده کھ سخت بھ ھر ی طورشینفس زندگ: دوخت و گفتنیبھ زم  چشم از من گرفت والنا
 دی خوبیلی اعتراف کنم،راستش ھم تو ،ھم آرشام خدیبا زوی چھی راستش کنھی اعتماد میکس

 شھی راحت منوی اد،ی بھشون اعتماد کرد شما قابل اعتمادشھی از پسرھا کھ نمیلی،برعکس خ
،راستش  اعتماد دارهیلی اما بھ شما دوتا خکنھی اعتماد نمی بھ کست ،از نفس کھ راحدیفھم

 ی گاھھی چند سالھ کھ تکده،ی کشی چقدر  سختدیدونید،نمی ،مواظب نفس باشخوامیازتون م
 کھ از  ی روزا با وجود ترسنینداره کھ بھش اعتماد کنھ،نفس ا  روی نداره،کسیزندگ تو

 ھاش ھیگر  از خنده ھا ویلی خلی دلگذرونھیم  روی خوبی داره کنار شما روزاندشی آیروزا
 .دی برادر کنارش باشھیتون اعتماد کرده، مثل  ،بھدییشما

 .یزنی قشنگ حرف میلی وقتا خی گاھیدونیم: محو حرفاش بودم ھنوز
  انداختنیی خجالت سرش را پابا
 یبلد  ھمدنیپس خجالت کش...ِا_

  نشستھ بود ی صندلیتنھا رو نگاه کردم نفس نبود و آرشام  رورونی از پنجره بدوباره
 . خداحافظنمتونیبی ماد،فردایسم االن م من برم نفگھیخب د_

 .کنمیکمکتون حساب م  رودیھمون طور کھ گفت....یممنون خداخافظ،راست:االنا
 . رفتمرونی تکان دادم و از اتاق بیسر

  لحظھ آروم،ھی بود طونی لحظھ شکی دختر نیا.گرفتھ بود  امخنده
 .ومدی کم داشت ازش خوشم مکم
 

 آرشام
 ...ی علری زدم نھ امین حرف بھ خانھ نھ مدنی رستا

  بابت از او ممنون بودمنیاز ا و...کردی را درک محالم
 ھم  گرچھ بھ خاطر من صد درصد بھ او. شک نکند ھم  کند تا نفس بھ اواطی احتگفتمیم  بھ اودیبا

 .شک کرده بود
 یات  اتفاقنی قرار نبود چنکردم،اصالی مینی بشی قابل پری اوضاع غنی بھ حال ای فکردیبا
 کھ آن  دخترک مھربون کردمی انتقام برگردم،ھرگز فکر نمی کھ خواستم برایروز.دیایش،بیپ

 ام،ھمان ی کودکی ھمراھش بود ،دخترک روزھاشھی کھ ھمیبا ان عروسک خرگوش
 زد،ی شود و تمام معادالتم را بھم برشیدای پنگونھی اونزجرم ،اکن و  بدون غمیروزھا
 ...فتدی کھ سال ھا منتظرش بودم بھ وجودم بی از انتقامدنیش فکر دست کنگونھی شود اباعث

  ی بشادهی پیخوای آرشام،نممیدیرس_
 می آپارتمان بودنگی بھ خودم اومدم،در پارکی علری امی صدابا
 لباسم راباز کردم و یی پرت کردم چند دکمھ باالی محض داخل شدن بھ خانھ کتم را بھ طرفبھ

 چقدر دونمینم.دوباره غرق افکارم شدم و گذاشتم  چشمانمی را روساعدم دمی کاناپھ دراز کشیرو
 غرق شدن اتی تو،چند تا از کشتییبابا کجا:گفت  شانھ ام را تکان  دادوی علریگذشتھ بود کھ ام

 مگھ
 ری ندارم امیحوصلھ شوخ_

 ریبگ:گرفت گفت  دستش را بھ سمتمی ھاوانی از لیکی کھ ی شد ودر حالیجد
 امشب  مرگت ھست توھی.. خرابھ ھایلی خاوضاعت...است قھوه
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 م؟ی چنجایمن ا...خودت  تویزیری م،چقدری حرف بزنیخواینم: ندادم،ادامھ دادیجواب
 کردم مردد بودم او  بھینگاھ

  تراس تو میبر:ی علریام
  از جانب من بھ سمت تراس رفت ،ی جواببدون

  دنبالش رفتمبھ
  داخل تراس گذاشتم زی می را رووانمیل

 فکرم یاز طرف...چند بار طول تراس را راه رفتم بلکھ آرام شوم  وبرده فرو می ھابیپر ج دست
 کھ حداکثر تا ی جواب تستکردمیم  با تمام وجودم آرزوی نفس بود از طرفی حرف ھاریدرگ

  باشدی منفشدی معلوم مگری دیساعت
  کھ اگر نبودچرا
 برادر بودند نفس خواھر و  وی علری اماگر

  ...کردی مرییھا تغ زی چیلیخ
 . بود کھ توان پنھان کردنش را داشتھ باشمیزی پنھانش کنم،نھ چ  نبود کھ بتوانمیزیچ
 در آن کشور  کوچکتر بود و  از اوکسالی کھ ی ،خواھررای با از دست دادن المی علریام

 ... بود داغون شدی علری امی تمام زندگبیغر
 دی آی مشی چھ پدانستمیع نم آندموق و...دیفھمی ھم مد،عمویفھمی ماگر

 ھست چتھ  معلومگھ،اصالیبسھ د_
 گفتم  نشستم وی صندلی بود نگاه کردم و رودهی کوبزی می را رووانی کھ لی علری امبھ
  کنمکاری چدونمیر،نمی امدونمینم_
 دردتو عاشق شدنھ،:ی علریام

ھ،د آخھ المصب انکار نکن کھ دروغ محض:گفت  نھ کھ اجازه حرف زدن نداد ومی بگوخواستم
 ،اما ی بدجورم عاشق شدی شدخونم،عاشقی از چشمات مزوی سالھ توام ھمھ چنی چندقیمن رف

 خودت با نکاروی عشقت از احساساتت نسبت بھ نفس،از خودش،نکن ا،ازی دست بکشیخوایم
  نفس نکن و

 شتم دختر را با تمام وجودم دوست دانی انکار کردنش معنا نداشت ،من اگری دگفتی مراست
پا بزنھ،بزارم اونم دل ببنده بھ   جھنم دست ونی مثل من تو ااونم ر،بزارمی کنم امکاریپس چ_
 عاشق چوقتیگفت ھ  عموی وقتفھممی تازه مر،حاالیداغونم ام.ستی کھ آخرش معلوم نی اندهیآ

 . بود ینشو منظورش چ
 
ز انتقام گرفتن از  ،منم اگذرمی انتقام دست بکش،منم منیولش کن،دست بکش،از ا:ی علریام

 ی خاطر نفس،بھیقمی ،رفی کھ برادرمیی ،بھ خاطر توگذرمیازم گرفتن م  رورای کھ المیکسان
 برام پر کرد  رورای المیکھ جا

 ی سھمتونو از شاد زندگگھیبزار دوستت داشتھ باشھ،بزار کنار ھمد  داشتھ باش ودوستش
 .اق افتاده تا حاال اتفیفراموش کن ھر چ.دیری بگیکردن  از زندگ

 
 یلی خ،االنیدونی ادامش ندم،خودتم خوب متونمی کھ نممی راھشھ،وسطینم:گفت  زدم ویپوزخند

 ...پس...کنن،نھی اونام بس ممی اگھ ما بس کنیکنیتو ھستن،فکر م ھا ھستن کھ دنبال من و
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  و جواب دادمدمی کشیقی فاصلھ گرفتم نفس عمری از امی زنگ خورد،خودش بود،کمتلفنم
 
 بلھ_
  ھستمی زند،صادقیسالم آقا_
 بلھ منتطر تماستون بودم_
... شی جواب آزمانکھیا  ودیری بگدیای بدیتونیفردا م  آمادست وشی کھ جواب ازمانیخب ھم_

 برادر ھستند  دونفر صد درصد خواھر ونیمثبتھ،ا
 میبگو  توانستمشد،تنھای مدیکھ نبا  اون چھشد
 .رمیگی مامیممنون ،فردا م_

  خورد  ،حالم امشب بد جور خراب بودزیار گوشم ل از کنتلفن
 ی شدی شکلنی گفت کھ تو ای بود،اصال چیشد،کیآرشام،چ :ی علریام

 . زدمرونی رو نداشتم ،تنھا با سرعت از آپارتمان بیحرف چی زدن ھتوان
 .دمیچرخی ھا مابانی ھدف در خی و من بدیباری نم نم مباران

 بکنم، نھ توان گفتنش را داشتم نھ توان نگفتش دی باکار کردم،چھی فکر مندهی آبھ
 مثل خواھر و برادر دوست دارند   روگری ھمددانمی می وقتمی نگو  راز رونی  اچگونھ
 کھ ستی نفس ھمان نفس گمشده انی افھمدی زود عمو مای ری با گفتنم ددانمی می وقتمی بگوچگونھ

 .دنبالش است
 ....شی کھ نھ راه پس دارم نھ راه پزنمی پا م دست وی ،در برزخکندینم میاری گری دمغزم

______________________ 
 ی علریام
  رفت،رونی از خانھ بیحرف چی ھیب
  شده است،وانھی پسر رسما دنیا

 ... کنھینابود م  خودش روداره
 . ھم کھ جا گذاشتھ بودتلفنش

 . چقدر منتظرش بودم  کھ خوابم برددونمینم
  شدم،داری از خواب بدیتابیم نمچشما  بھمی کھ مستقی نوربا

برده  بود ساعت را نگاه کردم   خوابمشبیکاناپھ از د  خشک شده بود ھمونجا روآخ،کمرم
  بودمین ھشت و

 بود،نگاھم بھ دهی را در اورده بود و با ھمان شلوار خوابرھنشیپ. سمت اتاق آرشام رفتمبھ
 . آن گلولھ خوب نشده بودی افتاد ھنوز جاشیبازو

  رفتم،رونیب  اتاقش باز بود پنجره را بستم وپنجره
 داند،ی  خدا می بود اما کبرگشتھ

 پروژه بزرگ در اصفھان  با آن کی ی کھ روی مشغول مطالعھ پرونده  شرکت  و  گرفتمیدوش
  مشغول شدم،میقرار داد داشت

  ده بود کھ بھ سمت خانھ نفس راه افتادمکی ساعت نزدبایتقر
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 نفس اس ام اس داد ،النا خواست مرخص بشھ ،دکترشم اجازه داد ،ما  بعد از رفتن ماشبید
 . خونھمیگردی با آژانس برممیدار

 
  در ظاھر شدی بھ سمت زنگ آپارتمان رفت کھ ھمزمان در باز شد و نفس جلودستم
 یکنی مکاری چنجای،ایسالم ،خوب...ِا:نفس
گفتم روز   ھم کھنیر بزنم،ھماومدم بھتون س:گفتم  و کمپوت ھا باال گرفتم وینیری شجعبھ
 .دی تنھا نباشیلیتعط

 . زدمیچشمک و
 دیکمپوت ھم کھ بع  وینیری شنی داشتھ باشم،ای وسط نقشنی من اکنمیفکر نم: گفتطنتی شبا
 . مال من باشھدونمیم
  النای تو ،کمپوت برای براینیری بال،شطونی شرینخ:گفت  ودمی اش را کشینی دست ازادم ببا

 ید دم داره ھا،خانمشو خوردکشمش مشھ_نفس
 . دوست دارم النا صداش کنما،اصالی  شدطونینفس امروز ش:دمی خندبلند

  برو باالای بد،حاالیی شما بفرمایبلھ بلھ ھر چ:نفس
 ؟یریکجا م تو_

 دی خررمی منجا،دارمی اانیآقا حامد دارن م مامان النا و...ام:نفس
  من برمیخوایباشھ،م_
 .رمی سوپر مارکت سر کوچھ منیرم،ھمی مباال ،خودم نھ تو برو_
  خونھیگردی با آژانس برمیدرضمن نفس خانم دفعھ اخرت باشھ نصفھ شب_

 .من باال رفتم  نازک کرد و رفت وی چشمپشت
  از کجا اورده ام؟دیکل گفتمیموقع م  نشود اما اونتی در را باز کنم تا النا اذدمی خواستم با کلابتدا
  النا در را باز کردمنتظر شدم  در زدم وپس

 یسالم خوب_
 یکنی مکاری چنجایا..،تویسالم،مرس_النا
  نھای ھنوز ی زنده انمیاومدم بب_

  توای کھ زنده ام بینیبیم:النا
  در کنار رفت و لنگ لنگان بھ سمت مبل رفتی از جلوو
 رستانومای بیپس نتونست:  گذاشتمخچالیکمپوت را پاخل    وینیری سمت آشپز خونھ رفتم و شبھ

 .ی مرخص بشدی گفتم حالت خوبھ  باروزیمن کھ د.یتحمل کن
  مبل نشستمیرو  را برداشتم وی آناناسیکمپوت

 ارنی مفی تشرتونیامروزم کھ خواستگار  گرام_
  االن برسندی بابای تقرگھیاوھوم،د:گفت  ودی کشیآھ

 یپس بخور تا ضعف نکن:گفتم  گذاشتم وشی را جلوکمپوت
 

 د؟یھنوزم سر حرفتون ھست:ف من گفت توجھ بھ حربدون
 کدوم حرف_

 دیکنی کمکم مدی گفتنکھیا:النا
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 د ای از دستم بربیالبتھ اما اگھ کمک_
 .اد،ممنونیبر م_

  انداختنیی نگاھش کردم کھ سرش را پامشکوک
 کمپوتو بخور_
  ندارملیم.خورمینم_
 .ی شدفیبخور،ضع_

 .قاشق را بھ سمت دھانش بردم  نشستم وکنارش
 حلقت  توکنمی بھ زور  مای یخوریم ای_
 . دھانش را باز کرد جواب بدھد قاشق را داخل دھانش گذاشتمتا
 رو داخل دھانش یدوباره خواست حرف بزند و اعتراض کند قاشق بعد تا. اجبار خوردبھ

 گذاشتم 
  و باز شدن در آمد دی چرخش کلیصدا

 ھیھم لجباز تره،دوساعتھ   از تونی،ای تو لجبازکردمینفس من فکر م: بلند گفتمی با صدا
 .کمپوتو بھ زود نتونستم بھش بدم

 .بھ سرفھ افتاد  گرد شد وشی را بھ او بدھم کھ چشم ھای قاشق بعدخواستم
 پسر جوان داخل شدندو با چشم کی و انسالی زن مکی  نفس و دمی سمت در برگشتم کھ دبھ
 . شده بودندرهی گرد شده بھ ما خیھا

 ....شدی نمنیتر از ا شد اصال بھیعال
 

 نفس
  گذاشتم تا در را باز کنم نی را زممیدھایخر

 نفس جان_
  بلند کردم و بھ مادر النا نگاه کردمسر

 دیدیآه،خالھ جان،چھ زود رس_
  عجلھ کرددی کارا بای بعضیبرا):مادر النا(نینسر
  داخل، دییبفرما:عوض کنم  کردم بحثویسع
  درستھ؟دی آقا حامد باشدیشما با: بود گفتمستادهیا ا کھ پشت سر مادر النی پسربھ رو و

  خوشبختمتونییبلھ،خودم ھستم ،از آشنا:گفت  زد ویلبخند
  داخلدیی بفرمانیھمچن_

  کمکتون کنمدیبزار:حامد
  را برداشت و پشت سر ما وارد شددی خری ھاسھی کحامد
 . داشتییبایچھارشانھ بود و چھره نسبتا ز  قد بلند وومد،ی بھ نظر نمی بدپسر

  اش کردمسھی مقای علری با امی لحظھ اچرا دانمینم
 را ی علری چھره امیمردونگ  وییبای قدش بلند تر بود اما زی علری نسبت بھ امی کمدیشا

 .نداشت
  داخل خونھ است ،حاال چکار کنم؟ی علری نبود امادمی اصال یوا

 ؟یکنیدخترم چرا در رو باز نم:نینسر
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 .ھ حواسم پرت  شد لحظکید،یآه ،ببخش_
 تو کردمینفس من فکر م:  بلند شدی علری امی را باز کردم اما بھ محض باز شدن در صدادر

 .بخوره  کمپوت رو بھ زور نتونستم بھش بدمھیھم لجباز تره،دوساعتھ   از تونی،ایلجباز
  بشھ،تونستی نمنی بدتر از ای را بستم ،واچشمانم

 ھ؟ی پسره کنی بگم احاال
  کردی گرد شده  بھ ما نگاه می ھم متقابال با چشمانی علریام رفھ افتاد و بھ سالنا
  کردم  موضعم را حفظ کنمیسع
  آشپز خونھدی ھا رو بزارسھی کی حامد اگھ ممکنھ اد،آقاینی بنشدیید،بفرمایخوش اومد_

 . را در آشپز خانھ گذاشتدی خری ھاسھی تکان داد و  کیسر
 .گردمی االن برمزمی برییمن چا_

 خچالی  رو گذاشتم توینیرینفس ش:دمیشن  روی علری امی شدم کھ صدای چاختنی رمشغول
 اری،اونم ب

 باشھ_
  رفتمییرای بھ سمت پذیبا چا  ودمی ھا را داخل ظرف چینیریش

خب دخترم مارو بھم :گفت  سکوت را شکست ونی حکم فرما بود کھ  خالھ نسرنی سنگیسکوت
 ؟یکنی نمیمعرف
 ھستم،از ی علریمن ام: خودش شروع بھ صحبت کردی علری کھ اممیبگو بودم چھ مانده
 آشنا دی نفس با النا خانم و امقی و از طرمی اونجا آشنا شدکنھی کھ نفس کار می شرکتقیطر
 .شدم

 . را بھ خالھ ندھدیگری را برد تا رسما اجازه فکر ددی زدم ،مخصوصا اسم امیلبخند
 .د داشت  اعتمادی اون مانند پسرش بھ امچون
  کھ نفس اونجاستی ھستیآھان،پس شما ھم کارمند شرکت:نی نسرخالھ

 بلھ:ی علریام
 . نشستھ استتیبھ رو  شرکت روسی خالھ جان،رئی کاری ام گرفت،کجاخنده
 شنومیخب النا،م: حامد کھ تا آن زمان ساکت بود گفتینیریش  وی از خوردن چابعد
 مد؟ حای بشنویخوایم  رویچ: گفتی با تلخالنا

 .درستش کنم.  بتونمدی شابگو لشوی دل،حداقلی وصلت مخالفنیچرا  با ا:حامد
 ...خب،بھتره من برم ،با اجاز:گفت  بلند شد وشی از جای علریام

 ستی بھ رفتن نیازی،نی علری امنیلطفا بش:النا
 

  داره؟کاری چی علری امنکھ،بای اخر مثل امی زده بھ سجااانم؟النا
 
 نشست  دی با تردی علریام

 کھ نھی ادونمی کھ میزی چانھ؟امایھست   ازدواج خواستھ تونی ادونمی حامد نمنیبب: ادامھ دادالنا
 کنھی شده است کھ منو مجبور منیی تعشی قرار مسخره از پھیاز نظر من .ستیخواستھ من ن

 من ،امایخوشبخت کن  روی ھر دختریتونی حامد،مشناسمیم با تو ازدواج کنم،من تو رو
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 کھ دوستت داشتھ باشھ ی کنی زندگی کھ با کسی دارنوی ااقتی اون دختر باشم،تو  لامخوینم
 .تو رو خراب کنم  خودم وی زندگخوامینم
 

 نفس
 

  بزرگت کردمینطوری النا،من تو رو ایزنی مھی حرفا چنیا:نی نسرخالھ
  من صحبت کنمدیزن عمو لطفا بزار:حامد

 ھ؟ی چی با من ازدواج کنیت ندار دوسنکھی الیدل:بھ النا ادامھ داد  روو
 . رو دوست دارمی اگھیفرض کن شخص د: قاطع پاسخ دادالنا
 

 بعد گری حرف النا  تا تھش را خواندم،دنی کھ با اشدم،چرای چاره داشتم از خنده منفجر ماگر
 ...ی علری امچارهیب .گذردی چھ در سرش مدانستمی می ھمھ سال دوستنیاز ا

 
 ی انقدر سر خود شدیک ؟تویگی میار دیالنا چ:نی نسرخالھ
 ...رمی بگمی تصممی زندگی خودم براتونمیسالم م٢۴ دخترھیمامان من :النا

 ...دیزنی کھ ازش حرف میاون شخص:حامد
 ... آمدی خونش در نمیزدی شد کھ اگر کارد مرهی خی علریبھ ام  کرد ومکث

 .  عالقھ دارمی علریدرستھ ،من بھ  ام:النا
 . رفترونی از خانھ بیبدون حرف لند شد و بشی از جاحامد

من ... فکر کنمتونمی اصال نم،االنیچی نگو النا،ھیچیھ: بزند کھ خالھ گفتی خواست حرفالنا
  خونھرمیم

 خوامی ھم فعال نمھینطوری چون ھم پات ای بموننجای االن ازارمیگردم،میکنم بر م آروم  روحامد
 ی بش بھ رو با حامد رو

 
 دیخونتون نر شھیخالھ م:گفتم

 ... ھست ،ھنوزم یمگھ بازم مشکل.پس کجا برم دخترم_
 ...اره خالھ جان_
 
 ... من براتون ھتل رزرو کنمدیاگھ اجازه بد:ی علریام

 ستی نیازیممنون پسرم ن:خالھ
 دی  ،چند لحظھ صبر کنھی چھ حرفنینھ ا:ی علریام

 نایالو سالم س: را گرفتی او،شماره
  اونجا،رسنی مگھی ساعت دمی  کن مھمان دارم،ندوتا اتاق تو ھتل آماده_
 آره،خداحافظ_
 گھی ددیشناسیم...د،ھتلی بردیتونیحل شد م:ی علریام

 ... اشنھی نبود،اونجا ھزیازیآره اما پسرم ن:خالھ
 صاحبش دوست منھ... مند،مھمانی شما فقط استراحت  کندی  اش نباشنھینگران ھز:یرعلیام



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 163 

  منفجر شدی علری رفت امرونی خالھ از در بنکھی  امحض بھ
 مشکلت حل شد؟ د آخھ ؟االنیکرد  فکر بود تونمی بگم،ایچ د آخھ دختر من بھ تو:ی علریام

 ... کھیبدبختمون کرد
 یکنی کمکم می گفتالنا؛خودت

 کنمی کمک مینجوری گقتم ای کدم،منیآبادم خند من بھ ھفت جد و:ی علریام
 قبول کردم منم یکنی کمکم میدر ھر صورت گفت:النا
 یکارکنی چیخوایحاال م:ی علریام

  فعال شر حامد از سرم کنده بشھدونمینم:النا
 ...نجای ای بمونینطوری ھم مامانتم گذاشت تو:ی علریام

 ھیمنطورت چ:النا
 

مادر . زده بودی چرا النا خودش را بھ خنگدانمیکردم اما نم  را درکی علری منظور امکامال
 . نشوند دست بردار نبودی دوتا رو سر سفره عقد نمنیا تا کردیالنا اگر قبول م

 ... خودتوای یفھمیواقھا نم:ی علریام
  کھ شدهھیگھ،کاری ددیَاه،بس کن:دمی بحثشان پرنیب

 . رفتمیبلھ بدبخت  شد:ی علریام
 . نزدی حرفگری رفت و دی چشم غره االنا
  آرشام کجاست؟یراست_
 دیچرخی ول مابونایخ  توی تا کشبی دستیمعلوم ن دهی بابا،خونھ خوابدونمیچھ م:ی علریام
 

 دیچرخی ول می چیعنی: نگاھش کردممشکوک
  اومدی کدونمی بھش تلفن زدن اونم بلند شد رفت نمی نصفھ شبدونمینم_ی علریام
 نجای اادیزنگ بزن ب...خب...خب_
 ؟یمطمئن:ی علریام
 ادیب بگو...اوھوم_
 باشھ:ی علریام
 
 

 نفس
 تماس گرفت  و صحبت کرد   با آرشامی علریام
 . ،تلفن را قطع کرد  با گفتن بھ درکی علری آرشام چھ گفت کھ امدانمینم
 شد؟یچ_
  امی کار دارم بعدا مگھیم:ی علریام
  شده؟ینطوری چرا انیا_
  چھ مرگشھشبی از ددونمینم:ی علریام
 کتلت درست  مگرفت میتصم... حاضر کنم ساعت ده شده بود یی سمت آشپز خانھ رفتم تا غذابھ

  آرشام بود ریاما فکرم تماما درگ...کنم ،پس دست بھ کار شدم
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  شده بود؟ی چیعنی
 ندیای شام بی خالھ زنگ زد گفتم برانکھی با النا تا بعد از ظھر حرف نزد ،پس از ای علریام
 .ھم قبول کرد او  ونجایا

 فونینکاه کردن بھ آ  بدون خالھ بودنکھی ایبھ ھوا. بود کھ زنگ در را زدندشی ساعت شبایتقر
 . در ظاھر شدی منتظر شدم اما با باز شدن در آسانسور آرشام جلو در را باز کردم و

  شد، رهی بھ من خیحرف چی ھ بدون
 کمیسالم عل_

 آمد رونی من از فکر بی در فکر بود  کھ با صداانکار
 گذاشت   شانھ امی را روآمد و دستش  جلوی شد و قدمرهی تنھا در چشمانم خی حرفچی بدون ھاما
  شده ،در آغوش گرمش فرو رفتمچھ می خواستم بگوتا

 لذت بخش تمام وجودم را فرا گرفت دوست یحس  آغوشش گرم شدم وی گرفتم ، از گرمُگر
  ستدیداشتم زمان با

  بود ،مارستانیب  توشبمی  دی ؟ نکند بھ خاطر حرفاکرد نکاروی ای چینھ، برا ...اما
 آمدم رونیشش ب تقال از آغوبا
 چت شده آرشام تو_
  کھ در چشمانش بود چند برابر  شده بودی غمکردمی احساس مچرا دانمینم

  شدهیزیچ:دمی پرسآرام
  تویای نمھ؟چراینفس ک: النا بلند شد یصدا

 . در کنار رفتم  تا آرشام وارد شودی جلواز
 د،سالمییشما...ِا :النا
 .رد کی سالم کوتاھی ھم با دلخوری علریام

 ادیشرمنده داداش،صبح حالم ز:گذاشت و گفت  شونھ اویدست رو  کنارش نشست وآرشام
 .خوب نبود

 نی خالھ نسرنباری ادیچی در خانھ پفونی آی صداگری بزند کھ باردی خواست حرفی علریام
 حامد بودند و

 .دادمی محی حضور آرشام را چگونھ توضدی باحاال
 شونی ای ماجرا،نکنھیکنی نمیخالھ جان معرف:دیلھ پرس صبح تکرار شد و خای ماجراباره دو

  از طرف تو نباری باشھ منتھا اریھم مثل آقا ام
 . انداختمنیی شدم و سرم را پا،سرخیوا

 . خودم حس کردم ی را روی نکاھینیسنگ
 شده ،شانھ باال ی چدیپرسی نگاه  آرشام مواجھ شدم کھ با نگاھش از من م  بلند کردم و باسر

 .م  تا خودش جواب دھدانداخت
  کن یمعرف پسرم شما خودت رو:دی پرسخالھ

 ...من....آرشام ھستم خب : بود گفتجی کھ ھنوز گآرشام
 ی ھمون شرکت ھستینکنھ تو ھم از کارمندا: حرفش را ادامھ داد خالھ

 . شده استجی گی کھ  چون از موضوع خبر ندارد حسابدمیفھمی آرشام مافھی قاز
  نداشتیی معناگری دی کارپنھان
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 دیدیاشتباه فھم  رویزیچ کیخالھ جان  : و گفتمدمیخند
ھر دوشون با ھم اون . شرکت ھستند رانی بلکھ مدستندی شرکت نیآرشام کارمندا  وی علریام

 ی اما طمی کار بھ اونجا رفتم اول متوجھ نشدی برای اتفاقیلیمن خ  کردند وسیتاس شرکت رو
 ری ،امی دوران کودکی ھمبازھیالنا   ودی مثل ام ست بابا بوده و آرشام پسر دودمی فھمیاتفاقات

  کمکم کردیلی مدت خنی اھم یعل
 دونستمی پسرم من نمدیببخش:آرشام گفت  وی علری با تعجب رو بھ امخالھ

 . از منھ کھ از اول نگفتم د،اشتباهیینفرما:ی علریام
 

 بھ خون دی باًعتای کھ طبی در صورتکندی رفتار می علری  خالھ چقدر خوب با  امکردمی متعجب
 .او تشنھ باشد

 
 . چند لحظھ باھات صحبت کنمتونمیالنا م: گفتحامد

 خانھ  رفتند  تکان داد  وبھ سمت تراس کوچکی سرالنا
 

 نفس
 تماس گرفت  و صحبت کرد   با آرشامی علریام
 . ،تلفن را قطع کرد  با گفتن بھ درکی علری آرشام چھ گفت کھ امدانمینم
 شد؟یچ_
  امی کار دارم بعدا مگھیم:ی علریام
  شده؟ینطوری چرا انیا_
  چھ مرگشھشبی از ددونمینم:ی علریام
 کتلت درست  گرفتم میتصم... حاضر کنم ساعت ده شده بود یی سمت آشپز خانھ رفتم تا غذابھ

  آرشام بود ریاما فکرم تماما درگ...کنم ،پس دست بھ کار شدم
  شده بود؟ی چیعنی

 ندیای شام بی خالھ زنگ زد گفتم برانکھی با النا تا بعد از ظھر حرف نزد ،پس از ای علریام
 .ھم قبول کرد او  ونجایا

 فونینکاه کردن بھ آ  خالھ بود بدوننکھی ایبھ ھوا. بود کھ زنگ در را زدندشی ساعت شبایتقر
 .در ظاھر شد ی منتظر شدم اما با باز شدن در آسانسور آرشام جلو در را باز کردم و

  شد، رهی بھ من خیحرف چی ھ بدون
 کمیسالم عل_

 آمد رونی من از فکر بی در فکر بود  کھ با صداانکار
 گذاشت   شانھ امیآمد و دستش را رو  جلوی شد و قدمرهی تنھا در چشمانم خی حرفچی بدون ھاما
  شده ،در آغوش گرمش فرو رفتمچھ می خواستم بگوتا

 لذت بخش تمام وجودم را فرا گرفت دوست یحس غوشش گرم شدم و آی گرفتم ، از گرمُگر
  ستدیداشتم زمان با

  بود ،مارستانیب  توشبمی  دی ؟ نکند بھ خاطر حرفاکرد نکاروی ای چینھ، برا ...اما
 آمدم رونی تقال از آغوشش ببا
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 چت شده آرشام تو_
 ه بود کھ در چشمانش بود چند برابر  شدی غمکردمی احساس مچرا دانمینم

  شدهیزیچ:دمی پرسآرام
  تویای نمھ؟چراینفس ک: النا بلند شد یصدا

 . در کنار رفتم  تا آرشام وارد شودی جلواز
 د،سالمییشما...ِا :النا
 . کردی سالم کوتاھی ھم با دلخوری علریام

 ادیشرمنده داداش،صبح حالم ز:گذاشت و گفت  شونھ اویدست رو  کنارش نشست وآرشام
 .خوب نبود

 نی خالھ نسرنباری ادیچی در خانھ پفونی آی صداگری بزند کھ باردی خواست حرفی علریام
 حامد بودند و

 .دادمی محی حضور آرشام را چگونھ توضدی باحاال
 شونی ای ماجرا،نکنھیکنی نمیخالھ جان معرف:دی صبح تکرار شد و خالھ پرسی ماجراباره دو

 تو  از طرف نباری باشھ منتھا اریھم مثل آقا ام
 . انداختمنیی شدم و سرم را پا،سرخیوا

 . خودم حس کردم ی را روی نکاھینیسنگ
 شده ،شانھ باال ی چدیپرسی نگاه  آرشام مواجھ شدم کھ با نگاھش از من م  بلند کردم و باسر

 .انداختم  تا خودش جواب دھد
  کن یمعرف پسرم شما خودت رو:دی پرسخالھ

 ...من.... ھستم خب آرشام: بود گفتجی کھ ھنوز گآرشام
 ی ھمون شرکت ھستینکنھ تو ھم از کارمندا: حرفش را ادامھ داد خالھ

 . شده استجی گی کھ  چون از موضوع خبر ندارد حسابدمیفھمی آرشام مافھی قاز
  نداشتیی معناگری دی کارپنھان
 دیدیاشتباه فھم  رویزیچ کیخالھ جان  : و گفتمدمیخند

ھر دوشون با ھم اون . شرکت ھستند رانی بلکھ مدستندیشرکت ن یآرشام کارمندا  وی علریام
 ی اما طمی کار بھ اونجا رفتم اول متوجھ نشدی برای اتفاقیلیمن خ  کردند وسیتاس شرکت رو

 ری ،امی دوران کودکی ھمبازھیالنا   ودی مثل ام  آرشام پسر دوست بابا بوده ودمی فھمیاتفاقات
  کمکم کردیلی مدت خنی اھم یعل
 دونستمی پسرم من نمدیببخش:آرشام گفت  وی علری با تعجب رو بھ امالھخ
 . از منھ کھ از اول نگفتم د،اشتباهیینفرما:ی علریام
 

 بھ خون دی باًعتای کھ طبی در صورتکندی رفتار می علری  خالھ چقدر خوب با  امکردمی متعجب
 .او تشنھ باشد

 
 .نم چند لحظھ باھات صحبت کتونمیالنا م: گفتحامد

 خانھ  رفتند  تکان داد  وبھ سمت تراس کوچکی سرالنا
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النا در تراس مشغول حرف زدن بودند ، بھ   کھ حامد وی در سکوت خورده شد،نفس وقتشام

خودش   ودادی  محی توضمی  براعیماجرا را سر بستھ و سر مرا صدا کرد و آشپز خانھ رفت و
گوشھ لبم . ی تنھا لبخند کوچکموضوع نی ا و تنھا  عکس العمل  من بھد،یخندیغش غش م ھم

 بود،
 ی زبان ھانی کھ با اسوختی دلم بھ حال ھردو مدنی از خندشتری ماجرا چون بنی ھم نھ بھ اآن

 نفس ی  ھادنی خنده ام ھم بھ خاطر خندی ھمان کمکنند،بلکھی را  نفلھ مگریدرازشان ھمد
   .دیخندیم  وگفتی کھ خودش ماجرا را می ھادنیبود،خند

 بود کھ اکنون ی دخترزی ری ھادنی خندندی ھمھ اتفاقات ناخوشانی اانی لبخند امروزم معلت
 .وجودم دوستش دارم  تمامبا دانستمیم
 

 بھ اتاق رفتھ بود و شی نفس تازه رفتھ بودند و النا ھم بھ بھانھ درد پای ھم مھمان ھااکنون
  ،کردیاستراحت م

 .دیرسیم   از آشپز خانھ بھ گوشمشانی خنده ھاینفس کھ صدا  وی علریام
 

 بدانند واقعا خواھر نکھی نفس در کنار ھم بدون ا  وی علری امدنیشد،دی داشت منفجر مسرم
  گرندیکدیبرادر  و

   بھ ھم محرم ترندی بدانند از ھر محرمنکھی ابدون
  باشندگریکدی گاه ھی تکتوانندی و  م
  برادر دارد، بھ نامی گاه محکمھی بداند تکنکھی بدون انفس

خواھرانھ ھاش را خرج   وردی را بگرای المی ھست کھ جای آنکھ بداند  کسی بی علری امو
 کند او

  دندیخندیم  در کنار ھماکنون
 .می کھ بگوتوانستمینم  ودانستمیم  منو
 

 .متوجھ نشدند  دو انقدر بلند بود  کھ نی خنده ای زنگ خورد اما صداتلفن
 .کردی صحبت نمی دادم  اما کسجواب  سمت تلفن رفتم وبھ

 خنده ھا و داد ی کھ صداکنندی دو چھ کار  منی انمیکردم و بھ آشپز خانھ رفتم تا بب  را قطعتلفن
 . گوش فلک را کر کرده استدادشانیو ب

 ی بھ دست داشت سرش را روی کفی کھ دست کش ھای نشستھ بود و در حالنی زمی رونفس
شالش برخورد نکند   کھ دستکش بھ موھا وی را طورشی گذاشتھ بود و دست ھاشیزانو ھا

 کف یگولھ ا  بود ویصورتش کف   کھ موھا وی در حالی علریام  سرش حائل  کرده بود ویرو
 .گذاشتی را بھ صورت نفس بمالد اما نفس نمن آکردی میدر دستانش داشت سع

 چھ خبرتونھ شما دوتا؟_
 ندیمن چرخاند تا از گوشھ چشم من را بب سرش بھ سمت ی حالت تنھا کمریی بدون تغنفس

  کردهیکیَ منو با کف کلی ،کل  ھری بگنوی اایب:گفت و
  براترمی بمی نکردی سرکار خانم اصال کارنکھینھ ا:ی علریام
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   از فرصت استفاده کرد وی علریرا بدھد کھ ام  سرش را بلند کرد تا جواب اوی لحظھ انفس
 . زد کف در دستش را بھ صورت او

 .دی بلند خندی علریام  ودی کشی کوتاھغی جفسن
 برداشتم زی می از رویچند برگ  دستمال کاغذ  تکان دادم وشانی بھ نشانھ تاسف برایسر

 کند تا   صورتش را پاکی ھا،کفی کفی با ان دستکش ھاکردی میکنار نفس کھ سع و
 کردن صورتش زی اوردم و مشغول تمنیی را پاشیدست ھا چشمانش را باز کند زانو زدم و

 رنگش،کھ بھ یی خرمایموھا .دیچرخی مصورتش یچشملنم در تک تک اعضا شدم و
 و در اخر  چشمانش ،چشمانش را باز کرد و من شیبای زیلبھا  وینی بود ،بدهیصورتش چسب

  معصوم چشمانش شدم،یغرق آن نگاه سبز عسل
  شده بود،رهی بھ من خی حرفچی ھی ھم باو
 بردی مادمیرنجم را از  عصومش تمام درد و شدن در چشمان مرهیخ

 . خودم داشتھ باشمی بود کھ بتوانم او را برانی من تلخ تر از ای زندگقتیحق  افسوس کھاما
 شود؟یم  باعث بھ خطر افتادن اودانستمی میرا کنار خودم داشتھ باشم وقت  اوتوانستمی مچطور

 ...خواستمی مدینبا  وخواستمی او را مای از تمام دنمن
  بودی تلخ تر از ھر انتقاممی  براقتی حقنی او
 

 نفس
 

نگاھم در نگاھش گره   چشمانم را باز کردم وعی چشمانم  پاک شد سری کف از رویوقت
 .خورد

  حس ناشناختھ بود کی کھ توأم با درد و رنج و ی نگاھدر
 
 .رمی نگاھم را از چشمانش بگتوانستمینم

 ...د من بویای کھ اکنون تمام دنیچشمان
 .دمیدی ام را می کودکنیری آن خاطرات شنھی کھ  در آیچشمان

  شد؟نگونھی انباری چرا ادانستمی نمو
 .نگرمی است کھ بھ چشمانش می بار اولانگار

 اعالم ی بودنش مشخص بود و تنھا برایکامال مصنوع  کھی علری از جانب امی سرفھ با
 از عی آرشام سرمی ،بھ خودمان آمدمیبود برده ادی ما کامال آن را از ایحضورش بود کھ گو

 نطوری بلند شد من ھم ھمشیجا
 ھم خواست بھ کمک کردن ادامھ دھد کھ ی علری رفت امرونی از آشپز خانھ بیحرف چی ھیب

 . برودرونیخواستم از آشپز خانھ ب اجازه ندادم و از او
 

 یبھ سمت تراس کوچک و برداشتم رو می گوش  وی ھندزفرختمی قھوه ری از رفتنشان فنجانبعد
 ...گرفتی کھ دلم میرفتم کھ شب ھا

  ادامھ دھمتوانمی نمکردمی کھ حس میی ھاشب
 مادرم بودم  کھ دلتنگ پدر ویی ھاشب
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 . ببردنیغمم را از ب  وی از دلتنگی بلکھ اندکشدمی مرهیبھ اسمان خ  وبردمی انجا پناه مبھ
 

 .آرام کنم  بھ آنجا پناه بردم تا حس سرکش درونم را اکنون
 حس کار نی بردن انی از ب  را گرفت وبانمی نگاھم با نگاھش گری کھ امشب بعد از تالقیحس

 ...من نبود
 

  را داخل گوشم گذاشتم،ی فرھندز
 . کردقیبھ وجودم تزر  لذت بخش رای اش حسی و تلخی ام را مزه مزه کردم،گرمقھوه

 .دمی را مقابلم درابستم،چشمانش چشمانم
 یباریباران جو و اشکم  ودیچک  صورتمی باران ھم روی اد،قطرهیچک از چشمانم ی اشکقطره

 ...گری دیدر امتداد آن قطره اشک و وجود اورد  صورتم بھیکوچک رو
 

  منطقش  گرفتھ بودی عاشق شدن بنی از اامشب دلم
 : کردمی را پلی تامل اھنگی کمبا
 

 قرارهی شر شر ناودون،دل بازم بی نم نم بارون،صدادوباره
 
 بود قتی حقنی ای کھ بود؟فقط آرشام بود؟آردانستمی بود کھ نمی کستابی و بقراری من بآره،دل«

 »  کھ بود؟دیتپی مشی برانگونھی کھ دلم ایکھ  مطمئن نبودم پسر
 

 ... دل آروم نداره نداره ندارهنی باتو ای عاشقالیچشاتو خ  رنگدوباره
 
 »کردمی معاوضھ نمای دننی در ایحس چی  غرق شدن در نگاھش را با ھنیری شحس«
 

 شی ستایعنی ھی خواب نوازش،دوباره ھق ھق و بالش ،گرشبامو
 
 ست،ی کدانمینم  ودانمی کھ می عاشق شدنم،عاشق مردی براکنمی مھی و گرزمیریم  اشکامشب«

 کندی فقط او را طلب مای کھ دلم از تمام دنی مردیبرا
 .. تلخدیم و شا نامعلوی اندهی آھی ی برازنمی ھق مھق
 ».میاوری بر زبان بمیتوانی ناخواستھ نمدی کھ شای عشقیبرا
 

 ..... بازم پر زده واسھ عطر نفس ھاتخواد،دلی وچشمات دلم ھنوز تورو م  توشیستا
 
 

 آرشام
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 ی کھ وقتیزیچ نیطبق معمول اول.بھ سمت خانھ عمو حرکت کردم،  وآمدم رونی شرکت باز
 ... بودگاری سی بویکردیحس م ،یشدیوارد خانھ شاھرخ  م

 نی بشایب:عموشاھرخ
 .دی داشتیخب عمو جان ،کار: رنگ نشستم و گفتمی مشکی مبل چرم راحتیرو
 گرفتن انتقامت ،حاال ی برای  اول راه مشتاق تر بودی از من بپرسیای بدیمعموال تو با_
 شده؟یچ
 

 .می ھم جدا نشو ازی با دلخورشھی نزنم تا مثل ھمی خودم را گرفتم تا حرفیجلو
 

 یای خواستم بی اگھی کار دی برانایگذشتھ از ا: گفتزنمی نمی حرفدی کھ دعمو
 
 ؟یکار چھ_

 ی کندایبرام پ  نفروھی دیبا_عمو
 ھ؟یخب اون  شخص ک_

  ..خواھر زادمھ_عمو
 دیکنی نمداشیچرا خودتون پ_

 ی تو بتوندی کنم،شاداشی تالش کردم،اما نتونستم پیلیخ_عمو
 بھتره دیپس،شا...شھی کھ نمشھی انجام بشھ،اما نمی کارھی تا یزنی می بھ ھر در وقتایگاھ_
 دی بشالیخیب
 

 یدینم انجام نکاروی کھ انیمنظورت  ا_عمو
 دی کنداشی پدیخوایچرا م...نبود،اما نینھ منظورم ا_
 

 .کنار ھم جمع کنم  خانواده روھی ی بازمانده ھاخوامیفرض کن م:عمو
 

 موضوع را ی بھتر از ھرکسدانستی نم او.دمیفھم مال منظورش رو بستھ گفت اما کاسر
 ...دانمیم
 
 د؟ی ازش نداریزی،چی ،مدرکی اکنم،نشونھی خودمو میباشھ سع_
 
 دنبالش گشتن سخت بود طیاپن شرا  ورانیبعد از رفتنم از ا...یونسیچرا اسمش نفسھ،نفس _

 مدارک ی سرھی شویکس از بچگ پاکتم  چندتا عنیا تو...چون از نظر ھمھ من مرده بودم
 .گستید
 
 دی مطمئن نباشادی زدی کنم اما چون خودتونم نتو نستداشی کھ پکنمیم  خودم رویسع_
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 فراموش کردم نجات دادن ی کھ اون روز کرد  رویفکر نکن کار...تالشتو بکن ،و_شاھرخ
 یاون االن زندست،پس ھنوز انتقام نگرفت... اشتباه محظ بودانی آرروسیس
 
اگھ . کھ خبرش تو رسانھ ھا پخش شددیدیشد،دی می چمردیم مثال اگھ...عمو من انتقاممو گرفتم_
 ... و اون نھشدمیاالن  من بد شناختھ م...کشتمشیم

  مردمی براشدی اسطوره مھی اون
 .کنی راحت باور میلیخ  روشنونیم  ونننیبی  کھ میزی  اون چامروز مردم

 :بلند تر گفتم(
 نکھی کار ممکن رو باھاش کردم،انی ،بدتراشی کردن تمام کثافت کار  و  رو بانکشتن  اونمن

  سرش رو بلند کنھجا چینتونھ ھ...زنده بمونھ و تا اخر عمرش رنج بکشھ
 شونی کھ تو زندگشمی مثل خودم میھم مانع بھ وجود اومدن افراد  ومیگری انتقاممو ممن

 روزو بدون درد کی یکھ نتونن حت... بگذرن کھ دوستشون دارنییزایمجبور نشن از  چ
 با خوامینم...  بچھ ھاشون پدرنی  باشن،اما براوونی از نظر ما حدی آدما شانیا...  کننیزندگ

 ...وجودشون شعلھ ور بشھ   بشم انتقام توعثکشتن پدراشون با
 

 روت یلی دختره خنی انکھی ا،مثلی شدی انقدر احساساتیاز ک...یزنی مدی جدیحرفا:شاھرخ
 ... گذاشتھریثتا

 ...ی شدوونھید...ی عاشق شدنکھی مثل ا،امای ھشدار داده بودم عاشق نشبھت
 ذارمی من نمنباریا ...ی وسط راه  جا بزنیتونی،نمی اومدنجای کن، تو تا ا گوشات فرو  تونوی ااما
 ... از سر راه برداشتن اون دختر باشھمتی اگھ بھ قیحت
 

 تار مو از سر اون دختر کم  بشھ  ھیبھ خدا قسم :داد زدم تی با عصبانشدی داشت منفجر مسرم
 . گذشتھنمونی بی ھر چکنمیفراموش م  وزنمیقرارمون م  ھمھ قول وریز
 بزنھ چھ شما چھ ھر کس ی  صدمھ انیتر  کھ بخواد بھش کوچکی مقابل ھر کسستمیمیوا
 ....گھید
 

  خفھ کننده خارج شدمی و از اون فضادمی را محکم کوبدر
 

 نفس
شکر شرکت خلوت  بود وآرشام نبود و گرنھ   را قطع کردم و از خنده منفجر شدم،خدا روتلقن

 ...رفتیصد درصد آبروم م
  ...شھی خدا باورم نمیوا
 ...سوزهی می علری امی برادلم
 ...رمی خنده ام را بگی جلوتوانستمینم
 بھ حال ی واکننی  م رو نفلھگی ھمدشینطوری دوتا ھمنیاخھ ا... خدا یوا....تی محرمغھیص

 ...نکھیا
 دمش گرم .. گذاشتھی عجب شرطدم،خالھی خدا،چقدر خندیآ
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  وروجکیخندی میبھ چ_
  حرف را زدنی داد و اھی  تکزمی بود بھ می علریام

 ... خندهری زدم زی کردت در صورتش دوباره پق   جوابش را بدھم کھ با نگاهخواستم
 آن کذاشتھ بودم ی بود و سرم را روزی می روگرمید دستم دلم را گرفتھ بودم و  دست کی با

 دمیخندیو م
  خندهی می  منگال الکنیخدا،ا نگاش  کن تو رو:یرعلیام
 یخودت...خو...ُمنگل...شعوریب...یب: گفتمدهی بردهیبر
 یریخب حاال  نم:یرعلیام
  چھ خبرهنجایا_

 . ارشام بودیصدا
  کردم خودم را کنترل کنمیسع
 ...  خل شدهتیاال منش ودونمینم:یرعلیام
 .... تا دوباره نخندم دمی را گزلبم

  نفسشدهیچ:ارشام
 دوباره دمیترسی اما جرات دوباره  نگاه کردنش را نداشتم مکردمی نگاھش را حس مینیسنگ

 در چشمانش غرق شوم
 یاری اب برام بوانی لھی شھیم: گفتمی علریبھ ام  توجھ بھ او رویب

 یر دست نداای یچالغ:ی علریام
 ...ستمیمن مثل تو معلول ن_
 . خواستم بلند شدم و نگذاشت و بھ سمت  ابدار خانھ رفتو

  بگواه،حاالیخب رفت دنبال نخود س:ارشام
 
 یدیتو از کجا فھم: گرد شده گفتمی حواس با چشمانیب
 
 

 ینطوری چشماتو اشھیم: و نکاعش را از من گرفت و گفتدی کششی موھاانی بھ می دستکالفھ
 ...ینکن

 
بذار خودش بفھمھ،مامان النا ...ای نگی علری بھ امگمی مزی چھی: انداختم و گفتمنیی را پاسرم

 ی علری با امگھی تا چند روز ددی باای بمونھ و با حامد ازدواج نکنھ نجای اخوادیگفتھ اگھ النا م
 . بخوننتی محرمغھی فعال صایعقد کنن 

 ...نجای اانی دارن با النا ماالنم
 

 کلمھ منفجر شد ی واقعی و بعد بھ معنادیھ گنگ نکاھم کرد و بعد چشمانش خند لحظچند
 کی  بلند بود کھ شی کل شرکت را برداشتھ بود و انقدرصدا  خنده او بود کھیحاال صدا....

 نکاه کرد  ما رویو سوال... امد و نگاه کردرونی بینفر از بخش حسابدار
 ...دیرس بھ کارتون بدیی ،بفرمادیببخش: گفتارشام
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 شده بھ من یزی چھینفس : من گذاشت و گفتزی می برگشت و ان را رویوانی با لی علریام
 ...کنھی از خنده غش نمینطوریھم)بھ ارشام اشاره کرد(نی،ایگینم

 ...یفمی نشده خودت بعدا میچیھ: کھ ابرو باال انداختم و گفتمدی بگویزی خواست چآرشام
 
 ھم شانھ باال انداخت و بھ اتاقش رفت  کھ اودینگاه کرد بلکھ او بگو  آرشامبھ
 

 .دندیخالھ رس  کھ النا وکردمی موتری رو وارد کامپیستی لداشتم
 ی مشغولیبھ بھ دختر گلم،حساب:خالھ
 .با دست چشمانم را فشردم  برداشتم  وتوری زدم،چشم از مانیلبخند

 .ارمی بی تا براتون چادینی خالھ جان ،بشدیخوش اومد_
 ی  روزدی حرف نمی کلمھ ا  در ھم بود وشیلنا کھ از بدو ورودش بھ شرکت  اخمھا و اخالھ

 :دمی نشستند پرسیصندل
 ... قھوای یچا_
 . حرفم نصفھ ماندخواندی کھ با دقت چند برگھ را  می از اتاقش در حالی علری  امامدن رونی ببا
 سال ی برادی  شرکت اطلس  بای قراردادایگانیبا تو... وارد کن ستمی لنی  ااینفس ب_ی علریام
... 

 ستی مادرش  با تعحب بھ انھا نگر  النا ودنی را بلند کرد و با دسرش
 باشھ ،اون بھی غردیشا...صدا کن  اسممونییشرکت سرتو ننداز پا  توینطوریصد گفتم  ھم_

 ؟یوقت چ
 نی خبر ندادد،چرایخوش اومد: بھ من رفت و گفتی غره اچشم
 ی  بشزی بھ نفس گفتھ بود  ،حتما گفتھ بھھ تو نگھ سورپرا پسرم  النایمرس:خالھ

 
  کندی ھا را بازشھی نقش عاشق پدی آمد باادشی تازه ی علریزنھ،امی مییخالھ چھ حرفا...اوھو

 النا جان چرا اخمات تو ھمھ: کرد و گفتی النا  نگاھبھ
 

  کرد و شانھ باال انداختی پوفالنا
 سرم باھات  حرف بزنم پدیبا: گفتخالھ

  داخل اتاق دییالبتھ بفرما:ی علریام
 ... اونجاارمیم پس منم قھوه ھا رو: رفتند و من ھم گفتمی علری و النا بھ دنبال امخالھ
 ...  منفجر شود ی علریام  آن منتظر بودمھر
بھ    وختمی چھار فنجان قھوه ردادی نمشتری اجازه تامل بمیبود ،حس کنجکاو  آرامزی ھمھ چاما

  رفتم،سمت اتاق
 از وضع موجود بود تشی نارضایای را زده بود،چھره در ھم  النا گوشی خالھ حرف ھاایگو

 . بودای صحنھ دننی در آن لحظھ خنده دار تری علری،و چھره ام
 را کھ در ھم قالب کرده بود  با حرص شی زده بود و دستھارونی بشیشانی کھ رگ پی حالدر

 .ش داشت ای در حفظ خونسردی سعفشردیدر ھم م
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 رونی از اتاق بی و با چشمکیخوشبخت بش: گذاشتم و لب زدمزشی می قھوه را روفنجان
 .امدم

  بھ سمت اتاق آرشام رفتم و در زدمدیبا ترد  مانده در دستم نگاه کردم وی فنجان باقبھ
  تو نفسایب_
  منم؟یفھمیاز کجا م تو_

  خاصھجور ھینوع در زدنت : بود  گفتی نقشھ ادنی در حال کش  کھی زد و حالیلبخند
   بدم،رشیی تغدیپس با_

 و قھوه اش را دی ،کشدنی گذاشتم کھ باالخره دست از نقشھ کشزی می قھوه را روفنجان
  داشتمازی بھش ن،واقعایمرس: گفتکردی کھ مزه مزه اش میدر حال و. برداشت

 کنمیخواھش م_
 ...نفس:گفت  منتظره کنارم نشست و ری مکث غی کمبا

 ... داشتدی تردانگار
  شدهیزیچ_
 یکنی مکاری چی برادر دارای خواھر یاگھ   بفھم....اگھ_
  بود؟ی چھ سوالنی وضوح جا خوردم،ابھ
 

 نفس
  بود؟ی چھ سوالنی وضوح جا خوردم،ابھ
  آرشامھیمنظورت چ...منظورت_
 

 کاری چی اگھ داشتد،حاالی بھ ذھنم رسی دفعھ اکی ینطوریھم:گفت  باال انداخت وشانھ
 یکردیم
 
 ...فی داشت اما حتی اگر واقعشدی می لحظھ بھش فکر کردم،واقعا چقدر عالکی

 بود کھ ی کسای دننی بود،چون اون وقت تو ای عالیلی کھ خشدیاگھ م: را بر زبان  اوردم فکرم
اگھ داشتم ھمھ   کھ  ندارم ،کھفی کنم،اما حھی بھش تکایحداقل بتونم باھاش درد و دل کنم 

 .ختمیریپاش م بھ امویدن
 . شد و بلند شد،احساس کردم کالفھ استرهی لحظھ بھم  خچند

 ؟ی کالفھ ایلیامروز چت شده؟انکار خ تو_
  نفسستی نی مھمزیچ_
 باشھ پس منم برم بھ کارام برسم_
 ...یراست_

 بلھ؟:گفتم  برگشت ورفتی مرهی بھ سمت دستگکھ دستم
 ،منیدینشن  کھی مشغول بودی علری ام انقدر بایزد ول اون شب خونت تلفن زنگ __آرشام

  حرف نزدیاما کس جواب دادم
 
 فکر کنم مزاحمھ :گقتم  باال  انداختم وشانھ یالیخی ببا
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 ...زنھی حرف نمزنھیم  باز زنگ ھی چند روزه ،ھر
  تلفن ھمراھت ھم مزاحم دارهیبود گفتھ نمیبب:دیپرس مشکوک

 
 ...اره_
 ...لنگھی وسط منی ایزی چھینفس حواست باشھ،_
 .. . زای چنی بھ اگھی د؟خوب ھیمنظورت چ_
 

انچھ در ذھنم بود بھ زبان   حرفم را خوردم ،ترس تمام وجودم را فرا کرفت واما
 ...َف زامرز ...نکنھ..ن:اوردم
 ... جمع کنیلیحواستو خ...امکانش ھست برگشتھ باشھ:ارشام

 . رفتمرونیب و  تکان دادمی ترس سربا
 ...دیرسی مانیخوب داشت بھ پا دوران نی کنم افکر
 ....کن  خودت کمکمایخدا

___________________________________________ 
 
  کھشھی نمیزی حاال چریام_

 ...شھینھ،اصال نم...ایگی  میزی چھی من زید آخھ عز:گفت  ودی کششی در موھای دستکالفھ
 ھمش چند ماھھ_
 شھی نفس،نمشھینم... روزھی بگو تو:ی علریام

 ی کمکم کنیقول داده بود...ی علری امی نامردیلیخ: با بغض گفتالنا
 
   منظورت از کمکیخوای می گفتی ک،توینجوریاره ھنوزم سر حرفم ھستم،اما نھ ا:ی علریام

 ازدواجھ
 

 چند تی محرمغھی صھیبابا فقط ...  ،بخوام باھاتم ازدواج کنمادیم  ازت خوشمیلیخ:النا
 خالص  ومی بھم زدگمیماھست،بعدشم م

 
 چند ماه ای االن کنھی میچھ فرق...ی زن اون گل پسر بشدیخب در ھر صورت با:ی علریام
 گھید
 

 کنھ،زنیانتخاب م  روگھی دیکی شھی بفھمھ ،دو ھفتھ نمی حامد  وقت،مامان گھیِد نھ  د:النا
 .شناسمیعمومو م

 
 ... افتادمی چھ عجوبھ اری خدا گیوا:ی علریام

 ....کنمیخواھش م:النا
  رفتی چشم غره ای علریام

 ....کنمای  خواھش نمی من از ھر کسنییب:النا
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 ... اش بلند شد و چند بار  طول اتاق راه رفت ی صندلیرو  کالفھ ازی علریام
 ... دوماهیکی یباشھ فقط برا  ..باشھ .پوفف:گفت چشمانش را بست و  ودی کششی در موھایدست
 ...دیبھم  کوب را شی و دست ھادی کشیفی خفغی جالنا

 یحرف چی بدون ھکردی درھم بھ بحث ما  گوش میبااخم ھا  ونھی کھ از اول دست بھ سآرشام
 ... رفترونیب
 
 
 ی علریام
 

 ... دوماهیکی فقط یول..باشھ،باشھ : گفتمی آنمیتصم کی در
 رونی در ھم رفتھ بی اما آرشام با سگرمھ ھادینفس خند  ودی کشیغی حرف النا جنی گفتن ابا

 ...رفت
 رفتم بھ دنبال او و  انداختمکردندی بھ آن دو کھ با تعجب بھ من نگاه مینکاھ

 .کردی منگاه رونیبھ ب  بود  وستادهی  ابی دست در جی اشھی شواری اتاقش پشت ددر
  دفعھ پسر؟ھی شدیچ:گفتم  شانھ اش گذاشتم وی رودست
 یچرا قبول کرد:آرشام

 .. خوردمجا
 ...چطور_
 اگھ یدونیشھ،می میعمو بفھمھ چ  اگھیدونیم: بھ خون نشستھ گفتیبا چشما و سمتم برگشت بھ
 ی چی اگھ عاشقش بشیدونیم... شھی میچ ما تشنھ ان بفھمن خون  بھیی از اون کسایکی
 .دونمی م باختم رو  کھ دلمیمن...دونمیم اما من....یدونی نمی لعنتیدونینم...شھیم

 اونو از سر راه برداره،چون کنھی می خودش سع شده بھ خاطر منافعی بفھمھ حتعمو اگھ
 ...می انتقام دست بکشنی ممکنھ از امیدوست داشتھ باش  روی اگھ کس دونھیم

 دلت دی ضربھ زدن بھ ما ھستن بفھمن ھمش بای برای راھھی کھ دنبال یی از اونایکی اگھ
 یسع  بزارن وزانتی عزیانتقام گرفتن از تو،دست رو نکنھ بھ خاطر زجر دادن  تو و بلرزه کھ

 نایمن ا...   ی  بھ خاطر خودش ازش بگذریمجبور ش  وی عاشقش بشنکھیا...رنشیکنن ازت بگ
 ...یندار  روگھی درد دھی تحمل رایتو بعد الم...اما تو ...دمیکش  دردشون چودونمیم رو

 ... بوددهی چقدر زجر کش  داداشمایخدا...ستمینگریم  و مبھوت  بھ اومات
 ... رفترونیاز شرکت ب داشت و را برکتش

 میبر بلند شو:  سرگرم  تلفنش بود گفتمالیخیبھ النا کھ ب  اتاقم رفتم وبھ
 کجا؟_النا
 ... باھات حرف بزنمدی بانکھی ھم اششون،ی پمی برنی گرفتمینگفتن تصم  مادرت،مگھشیپ_

 ھمراھم امد  تکان داد ویسر
 .  بودیگری دی جا  اما حواسمکردمی میرانندگ

 ی بگیخواستی میچ:لناا
 ... النانیبب_

  کردمسکوت
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 گھیخب بگو د_
فکر ...اما حاال کھ شده...بھت بکنم  احمقانھ روکمک نی قبول کردم اچرا دونمیمن خودمم نم_ 

 نسبت بھ دیما نبا...یعنی... بگمیچھ جور ...یعنی... ماھست کی قرارداد ھی مثل نیا ...نیکن ا
 ...ھم

  بگم؟یجور  خدا چھیا
 می عاشق ھم بشدی نبای بگیخوای مدمیفھم خودم:لناا

 . را تکان دادم  کردم و سرم او  کوتاه بھینگاھ
  را برگرداند،شی رفت و روی غره اچشم
  کنھری عجوبھ بھ خنی عاقبت منو با اخدا

 
 

 آرشام
 ...رونی بمی محضر اومداز
 .بودم  کھ داغونی کردم  خودم را خوشحال نشان دھم در صورتی میسع
 ... مرغا داداشی قاطیرفت: گفتمی علری خنده کنار گوش امبا
 ؟یدونستیم ھم تو: حرص گفتبا
 و؟یچ_
 ... قراره سھ ماه باشھغھی مدت صنکھیا_ی علریام
 اره_
 ...ی نگفت،چرای خریلیخ:ی علریام
  صبح بھ من گفت ،نفسیدونیمن فکر کردم م_
دست خوردم و بھ نفس  رو فسقلھ بچھ از دست دوتا یخدا چھ جور نگاه کن تو رو:ی علریام
 . اشاره کردرفتندی تر منییالنا کھ جلوتر از ما از پلھ ھا پا و
 .ی مراقبش باشدی بایحاال کھ قبول کرد...ی علریام... کھ شدهھیکار_

 ...سرش را تکان داد  ودی کشیقی عمنفس
 تا ھتل ببر تا منو شھیاگھ م پسرم:   گفتی علریام  مادر النا بھمیآمد  رونی ساختمان کھ باز

 ... جمع کنم و برگردملمویوسا
 ...اما مامان:النا

 راحت شد  از بابت تو ھمالمی برگردم دخترم،خدی باگھید: النامادر
 . و النا خانم با ھم برنریام. متونیرسونی من  نفس مدییبفرما:گفتم

 .ممنون پسرم: زد و گفتیلبخند
  .خورد زنگ تلفنم

 .امی تا من بننی بشنیماش تو کردم  رو زدم و اشارهنی قفل ماشدادمی جواب م کھنطوریھم. بودنایس
 . دور شدمیکم
 نایس سالم_
 .یسالم داداش چطور_
 داغون... نایداغونم س_
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 . نبودمرانیروزه ا سھ  دونی داداش  من اشده؟ببخشیچ_
  ...ی علریام_
 یکرد  لبمبھ شده،جونیچ_
 .کرد  ازدواجبای گفت تقرشھیم_
 ؟؟؟؟ییییچ_
  بمونھیصور  ھمندهی در آدونمی مدی ،اما بعھی گفت صورشھیالبتھ م_
 ؟یبھش گفت_
  رو؟یچ_
  دارهخواھر ھی نکھیا_
ھمسرش ....دندیخندیالنا م  نفس و  وگفتیم  رویزی چی علری آن ھا نگاه کردم کھ امبھ
 !خواھرش و
 نھ نگفتم_
 ریآرشام ،ام. خبر دارمنیدیکش  کھییایسخت دوست شمام و از تمام  دخالت کنم اما مندیمن نبا_
 وفتھی خواھرش بی برای اگھ بعدا اتفاقیدونینداره،بھش بگو،م  روگھی درد دھی تحمل یعل
پس االن بھش بگو و بزار با جونش از خواھرش ...شھیاون بعدش بفھمھ خواھرشھ نابود م ،و

 .مواظبت کنھ
 .گفتی راست منای سدیھابود،شا آن بھ  و نگاھمکردمی گوش منای سی حرفابھ

 عقب رفتن حاال در نینفس با ا  بودند وستادهی اابانیعقب عقب رفت کنار خ  ودی خندنفس
 ...دیخندی می علری امیبھ حرفا  بود وابانیخ

 ...با سرعت بھ سمت اون ھا رفت   از کنارم رد شد وینی ماش
 چرا نیاما ماش ...کردیف م مسلما تصادستادیمی واینجوریھم اگھ...نفس...حواسشون نبود... نھ

 کرد؟؟؟ینم  نفس توقفدنیبا د
 ....نفس: زدم ادی و فردمی سمتشان دوبھ
 .دمیرسی مطمئنا بھش نماما
 

 آرشام
بھش .... خشک کند شی در جارفتی کھ بدون توقف بھ سمتشان مینی ماشدنی با دنفس

 ابانی خگری بھ سمت د با ھم  ودی بھ سمت نفس دوی علری امھی از ثانیدر کسر  ...دمیرسینم
 . با سرعت بدون توقف عبور کردنیو ماش...پرت شدند 

 ... خودم را بھ کنارشان رساندم عیسر
 . اومدی مشی پیچ دونمیوگرنھ نم. بھ موقع بودی علری دو خوب بودند عکس العمل  امھر

 بود  در اغوش اوبای تقرنفس
 .بکشدکنار   بدنش را تکان داد تا خود را  از آغوش اومعذب

 ی برایاتفاق بعدا اگھ...بزار بدونھ: در گوشم زنگ زدنای سی ھاکردم،حرفی مکاری چایخدا
 .بزار با جونش ازش محافظت کنھ, شھی م  بعدش بفھمھ ،داغون اون  ووفتھیخواھرش ب

 
 ؟ینفس خوب:ی علریام
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 دختره اخھ: زدادیشده  بود فر النا کھ تا آن زمان خشک  با بغض سرش را تکان  داد ونفس
 ...ابونی وسط خیاحمق چرا اومد

 ؟یچ تو پسرم...دخترم حالت  خوبھ: النامادر
  نشدهیزیچ.خوبم: گفتی علریام
 را برداشتم ،کنارش ی آب معدنشھی رفتم و شنیبھ سمت ماش.بود  ،تو شکزدی نفس حرف نماما

 .کردم کی نزدشی را بھ لب ھاشھیش زدم و زانو
 . کرد از آب خورد و بغضش سر بازیکم

 کجا بود؟  گذشت،دختر خوب حواستری خنکن،بھ ھیگر:کردم  را پاکشیھا اشک
 ھتل من حواسم بھش دیبرسون رو  خانمنیشما نسر:النا گفتم   وری بھ امقھی از گذشت چنددقبعد

 ھست
 . تکان دادند و رفتندی سری علریام

رنگ بھ . اما نبودخورهب رمی براش بگیزی کنم تا چدایپ  روییجا  بھ اطراف کردم بلکھینگاھ
 .رو نداشت

 . چھار بودکیکردم ساعت نزد  ساعت نگاهبھ
 . نشستمنیدر ماش  و  سمت نفس رابستمدر

 نکن دختر:گفتم و  دستش را گرفتمکندیپوست انگشتش را م  و گردی ھق ھق مھنوز
 .شدی نمینجوریا. چقدر سرد بوددستش

 .بھ راه افتادم  فکر کردم ویکم
 .میدی بھ آنجا رسیت از گذشت ساعبعد

  شودارینفس ب...نفس:بود  خوابش بردهنفس
 کاریچ می اومدنجای دربنده،انجایا...نجایا:کرد گنگ بھ اطراف نگاه  را باز کرد وچشمانش

 یفھمیم  شوادهیپ_
  میشد ادهی پنی ماشاز

 ... بودخیھنوز . دستم بھ دستش برخورد کردیلحظھ ا.میرفتیم  ھم راهکنار آرام
 دادی بود کھ فرمان مختھی دل افسار گرنیباز ا... نبودمخود دست

ابتدا بھ دستان قفل شده    وستادیا. دستش قفل کردمفی انگشتان ظرانی مکث انگشتانم را در مبا
 .وارد کرد  بھ دستمیفی زد و فشار خفیلبخند کم جان.. شدرهیخ سپس بھ چشمانم مان و

 .میرفتی کنار ھم راه مآرام
 رونیب امیمجبور بودم باھاش ب کھ  ی وچند باردای ،از صدقھ سر شدمی رسواستمخیم  کھیی جابھ
 .بودم خوب شناختھ  رونجایا

 . سفارش دادمگری جخی تا سستیب.می نشستی تختیرو
 خوره؟یم رو  ھمھنی ایچھ خبره ،ک:نفس

 یخوریم تو_
 عمرا_
 . حالت زبونت ھنوزم درازهنیبا ا_
 

 ...نشست نھی رفت و دست بھ سی اغره چشم
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 آرشام
 . و غرق در فکر بودزدی  نمیحرف چی ھنفس

  نبودنجای تخت گذاشتند اما نفس انگار ای جگر را روی ھاخیس
 : زدمشی بار صداچند

 نفس با توام...نفس نفس_
 ..بلھ:نفس

 کنمیصدات م   دو ساعتھ دارمییکجا_
 کردمی داشتم فکر مدیببخش:نفس

 ؟یچ بھ_
 بھ تو:نفس

 ... خوردمجا
 ! بھ من؟چرا_

 ینطوریھم_نفس
 بھ دستش دادم  گرفتم ویا  لقمھشیبرا

 !آرشام؟...یمرس: و گفتگرفت
 بلھ_
 یکنی مفیبرام تعر_
  کنمفیتعر  رویچ_
 ... بھت گذشتی چنکھیتو،ایزندگ_
  دختر چرا دست بردار نبودنی خدا ،ایا

 یگینم:نفس
  کھ ھمھ خانوادمو  ی اتفاقی بعد اون آتش سوزنکھیجز ا. ندارمی خاصزیخب چ...چرا_

 دوسال یکیبعد .منو با خودش بھ  خارج از کشور برد شد و  منیقانون میق گرفت ،عمو م کھ ازم
دوتا داداش   مثل می جور شدیلیخ با ھم.شاھرخ بود  آشنا شدم کھ خواھر زاده عموی علریبا ام

 ی اگھی دزی چنیھم.. می اومدرانیاز دست داد با ھم بھ ا  خواھرش روی علری امنکھی،بعد ا
 ..نبود
 ندازهی میکی ادی منو_نفس

 ؟یک_
 دمشی دو بار دندازهی ممیی داادیعموت منو _
 ریی تغکمی چھرشو کی پالستیآخھ امکان نداره ،عمو با جراح... شناختھیعنی ...یعنی....نھ

 .شناختھ باشھ  دادن چھرشمرییامکان نداره با تغ  سالھ گذشتھیلیخ...داد
 شی بشناسیخوایاز کجا م.ینکی اشتباه میول_
 ...دیشا_
 

 .یگی دروغ می نبود نھ؟داری اتقاقیول: ھوا گفتی در سکوت گذشت بی اقھی دقچند
  شده؟بی دختر امشب چرا عجنی اایخدا
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 گم؟ی دروغ میدر مورد چ.یکنیم  کالفمینفس دار_
ھمون . کھ نبودی بود در صورتیمادرت اتفاق مردن پدر و  خو نتون وی آتش سوزنکھیا_

  نبودی کھ مرگ پدر من اتفاقیطور
 

 یول...رونیمن بکشھ ب  زبونریاز ز  ویزی چحرف نی بااخوادیبود م  معلومده؟یفھم  روی چنفس
 ! نبوده؟ی بود مرگ پدرش اتفاقدهی از کجا فھمیول...
 
 ...نفس _

 بھ ی چند وقت بعد مرگ  پدرم نامھ اادمھی کھ بچھ بودم خوب نی اادمھ،بای خوب یلیخ:نفس
 دمی ازش پرسیھ،وقتیروزش شد گر  کھ مادرم با خوندنش کار شب ودیدستمون رس

 ...ازمون گرفتنش...دخترم پدرت  بھ نا حق مرد:گفت
 کھ مادرم برام یھمراه با نامھ ا  بعد مرگ مادرم اون نامھ رواما دمی درست نفھمموقع اون

  ی کارادنیبھ خاطر فھم  نبوده ویمرگ پدرم اتفاق: کردم مادرم نوشتھ بوددایگذاشتھ بود پ
مادرم ... خبر بده کشتنشسی بھ پلخواستھی و مکردهی کھ توش کار می شرکتیسایقاچاق رئ

 حق نینوشتھ بود ا.رنیگیمنو ازش م  کھکردنی مدشی خبر بده اما مدام تھدسیل بھ پخواستیم
 اما.بدونم کھ منھ

 ی بکنم،چون نھ مدرکیکار تونستمینم پدرم بھ ناحق مرد و منم نکھیشدم از ا  داغونآرشام
 ی چھ اتفافقای دقارمی داشتم کھ بھ خاطر بیادی کھ اون اتفاق افتاد سن زیداشتم نھ زمان

 بود افتاده
 بوده و من ی مرگ پدرت اتفاقیگفتی با بھت مکی من کیدی کھ تازه فھمیپس چرا اون زمان-

 گمیدارم دروغ م
  نتونستم بکنمیچکاریھ اورده بودم ادی چون بدی شادونمی نم-

 .ھواش  بشھ بدتر شد  حال ونجایمثال اوردمش ا.. کرده بود بغض
 . سرد شد بخور گرایج. نکن دختر خوب تینفس انقدر خودت اذ_

 قطره اشکش ھم از گونھ اش سر نی در دھانش گذاشت و اولیکوچک  لقمھ  تکان داد ویسر
 . شد تا بغضش سر باز کندیخورد و آغاز

 ی تنھا کسدنیکش طاقت رنج. را نداشتمدنشی درد کششدم،طاقتیردنش کالفھ م کھی گراز
 . با تمام وجودم دوستش داشتم را نداشتمای دننیاکنون در ا کھ

  کردم  را پاکشی گونھ ھایرو و اشک  بردمدست
 یبری منی خودتو از بیدار. نکنھی گرکنمینفس خواھش م_

 شدهیچ: حرف من گفتدنیشن  نفس ودنیا د بشونیکی  پسر از کنار تخت رد شدند ودوتا
 ... خودشی پایب.خوشگلھ؟ 

 دندان نیاز ب.  لباسش را  در دستانم مشت کردم کھ مطمئنم پاره شدقھی مکث بلند شدم و بدون
 ... کنم تی بزن تا حالی کھ زدی او زرگھی بار دھی:دمی شده از خشمم غردی کلیھا

 ... مریجو گ بابا چرا یا: زد و گفتی مسخره اپوزخند
 بلند شد و شینفس با ترس  از جا. کھ در دھانش خواباندم اجازه حرف زدن بھ او ندادم یمشت

 میبر.خدا آرشام ،ولش کن بسھ ،تو رو: گفتستادی امی کھ جلویدر حال
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 ...می و از آنجا خارج شد  را گرفتمدستش
  می نزدی بھ خانھ حرفدنی تا رسبایتقر

 . در افکار خودش بودغرق
 .نگفت  کھدی بگویزی چخوادی کردم چند بار مساساح

  سالم:جواب داد کرد و  بھ منینگاھ.خورد  زنگتلفنش
  شده؟یزیست،چی بدموقع نکنمینھ خواھش م_
 اد؟یبر م  از دستمیکمک چھ_
 .بدم  اجازهتونمینم نھ_
 دی نکنشھ،اصرارینم...کنمی خواھش مایلیآقا ا_
اصال اشتباه کردم بھتون  .دمی اون زمان من اجازه نم تاد،امای بکندیخوای میباشھ،ھر کار_

 . گفتم
 خدانگھدار...باشھ_
 ...کنھی کھ نفس انقدر مقاومت مگھی بھش می بفھم پسره چتونستمی مکاشیا

 نداشت گفتھ بودن از ی من  توجھیحرفا اما من بدتر بودم، اصال بھ...کردم کالفھ شده  احساس
 ... کنھی پسر دورنیا

 پسره نیمکھ ازت نخواستھ بودم از ا:نگھ داشتنش داشتم گفتم  در آرامیسع کھ ییباصدا
 ؟یکنی می،چرالجبازی نکننکارای ایقاط خودتو  ازت نخواستھ بودم،مگھیریبگ فاصلھ

 کرد  جواب دادن  سکوتیجا بھ
 یزنینفس چرا حرف نم_

 .بود سکوت کرده  ھمباز
 .نم  تا آرامشم را حفظ کدمی کش می در موھای دستکالفھ

 ؟یریبگ  انتقامیخوای میاز ک: گرفتھ گفتیی  با صدا
 

 . نگھ داشتمابونی خکنار و نیماش رو ترمز  و زدم...شدم شوکھ
 ؟یگی مینفس چ: سمتش برگشتمبھ

شک داشتم  اگرم.دونمیم. منو بده،انکارش نکن ی ھمھ سردرگمنی تو جواب انباریا:نفس
 رونی بی از اتاق رفتیاونجور  کرد بھ النا  و قبولی علری امیوقت.دمی شنزویچ روز ھمھ اون

 بزنم بھ خودمو دم،خواستمیشن زویچ ،ھمھیزدی باھاش حرف می داشتی وقتدمیشن.اومدم دنبالتون
 بعد مرگ پدر و مادرم حس کردم گھی بار دھی... شکھ شدم آرشام... نتونستما ،امیالی خیب

 ...ستش دارم کھ دوی از دست دادن دارم،از دست دادن کسی برایزیچ
 ؟یکنی می بازتی با زندگی دارچرا

 
 . نداشتیی انکار کردنش معنادانستی را مزی چ  ھمھگری من بودم کھ سکوت کردم،دنباری او
 
 
 

 آرشام
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 ... نداشتیی انکار کردنش معناگری  بود ددهیفھم  رازی ھمھ چیوقت

 ستی نیبدون تو نکھی ای برایزیچ: بھ او گفتمکردن نگاه بدون
 دوستت یدونی آرشام،خودت می رحمی بیلیخ: بود گفتی تمام نشدنای کھ گوی  بغضانباھم

 ای دننی تو اچکسوی ھیدونی م،خودتی داری تو ھم نسبت بھ من حسدونمیم...دارم 
 داشتم کھ بتونم ی برادرای حداقل خواھر ی گفتشی ھمون طور کھ چند وقت پکاشیندارم،ا

 ....اما ندارم... کنمھیبھش تک
 

 ،بھش اعتماد کنم ھی داشتم کھ بھش تکازی نی بھ کسیزی از ھر چشتری شد کھ بداتی پیعموق
 کنم،
 .عالقھ مند شدم...بھت...کم کم   اعتماد کردم وبھت

 ایلی کھ ای از ھمون روزبای،تقریکنی تظاھر مکھ یستی نی تو اوندمی فھمشی  وقت پیلی خاز
باغ نجات داده بود  من نشون داد و از     کھ منو از اونی اون عکس کسبار نی اولیبرا

مرگ   ویری کھ سر دستگیاتفاقا...  وسط ھست مطمئن شدمنی اییزایچ ھی دمیچشمات فھم
من کمک کرده  بھ  کھیی و نجات دادنش توسط افراد  ھمون کساانیآر روسی افتاد،سیدیجمش

 ھی یشیم کی ،برام سوال بود کھ چطور تو بھ ھر کس نزدت،ی ناگھانی شدنابیبودن،غ
 اد؟ی مشی براش پییماجرا
 بعدش مطمئن شدم  ودونیم خودتم  کھگھی اتقاقات دیلی و  خ

   نفرنھی مطمئنم،آرشام مرموز و آرشام کھ کنار من نشستھ گھی آره حاال د
  نفر،درستھ؟ھی ھم ی علریام  وسپھر و

 دوباره راه افتادم  روشن کردم و  رونی جواب دادن بھ سوالش ماشبدون
 یکنی می و جونت بازتی با زندگی دار،چرایکنیم نکاروی ایچرا دار حداقل بگو:نفس

 
 یدونی میده،وقتی بد بودن بھت می برالی ھزار تا دلای وقتا دنیگاھ: کردم  کوتاه بھ اوینگاھ

 تا ی بد باشیشیمجبور م ...کنھی جز خودت دلخوشت نمی باوری وقتمونھ،ی برات نمکس چیھ
 ...ی نبازای دنینھ ھا ناعادالی ھایتو  باز

 ییکسا ندت؟بھی بھ آی چشم ببند،کھی قمار کنتی رو تموم زندگشھی کھ باعث میلیچھ دل:نفس
 .کھ دوستت دارن

  محکم تر؟نی از الی تلخ،دلقتی حقھینام،یزتریمرگ عز_
 
 یگیم  کھییای دننی ھمده،امای بد بودن می برایلی بھت دلای دنیگی ارشام،مکنمیدرکت نم_
 .دهی کردن بھت می خوب زندگی ھم برالی وقتا ھزارتا دلی گاھرحمھیب
درستھ ،پدر من ... سرنوشت باشھگھی قرار گرفتن ما سر راه ھمددی فکر کن کھ شانی کم بھ اھی

 ازشون زامونوی  انتقام مرگ عزیقانون و تو بھ ناحق مردن اما چرا از راه درست و
  خودمون؟یندگ زی تباھمتی خون و بھ قختنی با رم؟چرایرینگ
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 باز ھم دهیکش  کھیی ھای بود،با تمام سختدهیو رنج د  ساده بود،چقدر معصومدختر نی اچقدر
  رهی ازش بگتشویمعصوم  وی روزگار پاکنینذاشتھ ا

 کھ ازشون حرف یی ادمانیا.شدیم  معلومزیچ  ھمھشی کنھ سالھا پی کارتونستیم قانون اگھ_
 نی و عزندیری م  گناھوی بھیکھ انقدر راحت خون  ھم کمتر ھستند،وونیح ھی از یزنیم
 کنھی منابود توی دستش بھت برسھ زندگیدونی ،خودتم مستی فرامرز نست،مگھی ھم نالشونیخ

 .گذرهی می کنھ کھ بھ تو چفکر نی بھ انکھیبدون ا
 

  شد ،ادهی پی حرفچیھ بدون. شد مانی برند کھ از گفتنش پشی حرفخواست
  پدال گاز فشردمی رارومی مطمئن شوم داخل خانھ رفتھ پانکھیدون ا بودم کھ بی عصبانقدر

 
 

 راندم،ی خلوت شھر می ھاابانی در خیآور با سرعت سر سام  وکردی بھ شدت درد مسرم
 ... بھ نفسی علری نفس،عالقھ امینا،حرفای سیحرفا
 ...شدیرد م ذھنم  تولمی فھی مثل ھمش

 ... حق دارن بفھمنگھ،اونای راست منایس
 ...ھیبرادر  خواھر وھ،محبتی  واقعنشونھی کھ بی دارن بدونن مھرحق

  کنھی براش برادرتونھیداره کھ م  روی حق داره بدونھ خواھری علریام
 . کنھھی بھش تکتونھی داره  کھ می حق داره بدونھ برادرنفس

 . رو ازشون پنھان کنمقتی حقنی منم کھ حق ندارم انیا
 دمیھ خانھ رس بی کدنی افکار نفھمنی ابا

از  و  شدم برگشتممانیاما پش.  پارک  کردم و بھ سمت اسانسور رفتمنگی را در پارکنیماش
 ی علریبھ ام  روزی امشب ھمھ  چنی ھمگفتمیم...برداشتم  روی ان ای برگھ دنیداشپورد ماش

  گفتمیم
 ... نھای  نفس بدونھ گرفتی ممی  تصمدی باخودش

را  خودم را باز کردم و  لباسمی کتم را در آوردم و دکمھ ھامیگشیعادت ھم طبق و  انداختمدیکل
 .انداختم  کاناپھیرو
 من نشست یبھ رو  رو  وآمد رونی بھ دست از اتاقش بوانی ھم طبق معمول لی علریام
 ...یدی چرا جواب نمصاحابو یبھ جمالتون روشن،اون ب بھ بھ،چشممون :گفت و
 

 .نزار کھ اعصاب ندارم  سرمسر بھ:گفتم  ودمیکش می در موھایدست
 ...داره  بھ اعصاب توی چھ ربطیدی تلفنتونو جواب نمچرا گمی منکھیا:یرعلیام
 

 ... را بستم تا تمرکز کنمچشمانم
 در یاندک  ودمیکش رونی ببمی را از جشی برگھ آزما کردمی مدای قدرت گفتنشو پدیگفتم،بای مدیبا

 ھت بگم بیزی چھی دی،بای علریام:دستم مچالھ کردم
 بگو خب:ی علریام
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 ری برات غدی کھ شاھیزی چ،موضوعی و آرامشتو حفظ کنی تا آخرش گوش کنخوامیازت م_
 . قابل قبول بودری من غیاولش برا طور کھ قابل باور باشھ، ھمون

  
 ھی دونمی؟میخودت  چند روزه انقدر توچتھ؟چرا شده،تویآرشام  چ: شد و گفتی جدی علریام
 در موردش یخوای کھ مھیموضوع نیاحتماال ھم مربوط بھ ھم  ودهی داره زجرت میزیچ

 .خودتو خالص کن  اما لطفا بگو وھ؟ی ربطش بھ من چدونمی،نمیصحبت کن
 :کردم شروع  تکان دادم ورا سرم
کھ تنھا   رویخوب تا نکرد،از من خانوادمو گرفت و از تو خواھر  گار ،نھ با من نھ با توروز
 دست دست دادنش برات  ،ازی تا چھ حد دوستش داشتدونمی م ه بود و بود کھ برات موندیکس

بچھ کھ بودم با اون افکار کودکانھ . شک بزرگ تر باشھ نی ادمی شادونمی بود،نمیبزرگ شک
 فکر وقت چیھ  من بود  ی حالھ مبھم از کودکھی بزرگتر شدم و نفس فقط برام یقت وی حتای و
 سر راه ھم قرار بده   باز ھم مارو سرنوشت  باشھ  کھی نفس کسکردمینم
 خبر یازش ب  افتاد کھ توی من گفت واتفاقاتی براییزای وسط عمو چنی اتفاق افتاد،انی ااما
 ...نکھیبھ ا...نکھیکردم  بھ ا  اما من شکیبود

 
 راز نی درست باشھ اما اگھ با برمال کردن اکارم دوارمی کردم ،ھنوز شک داشتم،اممکث
 .بخشمینم  خودمووفتھیب نفس ی برایاتفاق

 ...گھید ِ ،د بگوی کرد بھ لبم جون:  گفتیسردرگم  بای علریام
 
 

 .ھل دادم  گذاشتم و بھ سمت اوزی میرا رو در دستم  شدهمچالھ برگھ
 .برگھ را برداشت  دست برد ودی تردبا

 ...نشان از باور نکردنش.دادی اش نشان از مبھوت بودنش مچھره
 کھ از شدهی چدونمی،نمی جورچھ دونمی نفس خواھر توئھ،نمقتھ،یره،اما حق قابل باوری غدونمیم_

 نیا  اومد وشی  کھ پیفرصت  بانکھیکرده بودم تا ا  وقت بود شکیلی اما خدیھم جدا افتاد
 نفس یی حساب شاھرخ دانی ابا و دی داریشما با ھم نسبت خون شد ،مطمئن شدم کھ  انجامشیآزما
 ...ھستھم 
 ... نفسی حتدونھی نمی اگھی دچکسی ،ھیبود کھ بدون و حق تنی اریام

 ...انھی ی بھش بگی بھ عھده خودت کھ بخواگذاشتم
 نفس ھمون خواھر فھمھی زود مای رید شاھرخ دنبال خواھر زادشھ و  عمو  فراموش نکناما

 ...یدونیبھتر م خودت بعدشو...و خب...گردهی کھ سالھاست دنبالش مھیزاده ا
 
 ی اشک ھا  بار دومی سال ھا رفاقتمان  برانیمن در طول ا از برگھ برداشت و  چشمی علریام

  دمیمردانھ اش را د
 .دمید  بار دومی سرخش را براچشمان

 بھ دست ی برانباریا  بود  ،وشیای تمام دنی روز  کھی از دست دادن خواھری اول برابار
 .بسازد  لحظات را با اونی  بھترتوانستیم  کھیآوردن خواھر
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 جھت ی برایاندازش بھ الم  حد وی کنم؟پس شباھت بباور نویچطور ا: گرفتھ گفتیی صدابا

 از رحمانھی جور بنی ا  ما روی اتفاق اما چطور،چھ...نبود،اونا خواھر بودن،نفس خواھر منھ
 .میزجر بکش  ھمھنیجدا کرد و باعث شد  ا ھم

 چرا ھا را نیتمام ا  پاسخنفر کیمئن  اما مطدانستمینم  رونھایمن پاسخ ا  کھچرا کردم سکوت
 ...ی علریام  نفس ویی شاھرخ،دا  نبود جز عمویکس او  وداندیم
 
 ...بعد از چند لحظھ لباس عوض کرده برگشت  بھ اتاقش رفت وعی سری علریام
 ؟یریکحا م_
 آغوش  درری دل سھی خوادیم  بدونھ،دلمدیبا  اونم بفھمھ،اونمخوادیم  نفس،دلمشی پرمیم:ی علریام
برام پر کرده   رورای المیافتاده بود و جا  وقتھ تو دلمیلیکھ مھرش خ  روی دختررمیبگ

 . کنمی براش برادرخوامی،م  گاھش باشمھیتک خوامیم. لحظم ازش دور باشمھی خوادینم دلم.بود
 

  مواظبش باش،نفسری حق جفتتونھ،امنیا:گفتم و  گذاشتمشی شانھ ھای دستم را رو  شدم و دوبلند
 ...زهی عزیلی ھردومون خیبرا
 

برداشتھ   دوشمی  از رونیسنگ ی رفت،احساس کردم باررونیاز خانھ ب  را تکان داد وسرش
 شد
 بار کی.شماره اش را گرفتم  .رفتی داشتم،فکرم مرتب بھ سمت نفس میبی دلشوره عجاما
 داد؟یسھ بار،چرا جواب نم....بار  دو..
 
 

 نفس
 ...رفت  پدال گاز فشرد وی را روشیھم پا شدم و آرشام ادهی پنی از ماشی حرفبدون

 . بود رمیبانگیگر  کھ از صبحی شکستن بغضی شد برایگری دلی رفتنش دلنیھم
چرا :دمی لب نالریز  ودمیکوب نی را با حرص بر زممی چند بار پا  در نشستم وی جلو  پلھیرو

  ھستم؟ی زندگنی مستحق چندونمیکھ خودم نم گناھم بھ تقاص کدوم...خدا،چرا
 ...مادرمو از دست بدم  پدر ونطوری ادی باچرا

 ...انتقام باشھ  ونھی پر از کشیدوستش دارم،زندگ  کھی کسدیچرابا
 .کنم ھیوجودم بھش تک کھ با تمام داشتھ باشم  روی  کسدی نباچرا

 بامداد  رب بھ دوازدهکیحال نشستھ بودم تنھا چشمم بھ ساعتم افتاد کھ   چقدر در اوندونمینم
 . دادیرا نشان م

   در را باز کردفونیزدم النا بدون برداشتن آ زنگ را   و دستم بھ سمت زنگ رفت وبرخاستم
 ... نامم را صدا کردی زنانھ ای داخل  شوم کھ صداخواستم

 ... آشنا بودیلی خشی بود،صداآشنا
 برگشتم، داخل کوچھ  بھ دمی نامم را شنگری بار دیکرده اما وقت  تصور کردم اشتباهابتدا
 ...دمی را ندی کساما
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  حتما بھ خاطر حال خرابم ،توھم زده امنکھی تصور ابھ
 نا می برازیرچی کم کم ھمھ چ گرفتھ شد و  دھانمی جلوی  بھ داخل خانھ بروم کھ دستمال خواستم

 ...دمی نفھمیزی چگرید مفھوم شد و
__________________________ 

 ی علریام
 ...ندمرای سرعت  مبا

 رمی را بگمیھا  اشکی جلوتوانستمی ام نمیدر زندگ  بار دومیبرا...من
 ی جانم را ھم برا  بود کھ حاضر بودمی از شوق بھ دست اوردن خواھرنباری کھ اییھا اشک

 ... کندیخوب زندگ  بدھم تا او او
 بخوان این اگھ تمام دیحت... تکرار بشھرای المزی نزارم سرنوشت غم انگنباری اخورمیم قسم
 .ستمیمی واای تنھ مقابل دنھی رنشیبگ ازم

 .دمی  چھ طور بھ آنجا رسدمی نفھماصال
 منطره مقابلم خشکم دنی اما با ددمیسمت خانھ دو کردم و بھ  را ھمانجا سر کوچھ پارکنیماش

 صدا زدم  او رایفی ضعیتنھا با صدا  پر از ترس شد وکبارهیبھ  وجودم تمام زد و
 
 گردیھق ھق م   پلھ نشستھ بود ویھ رو او کدنی دبا

  او را صدا زدمیفی ضعیبا صدا  تمام وجودم را فرا گرفت ووحشت
 النا_
 مجال ھی ھم چنگ انداخت ،اما گرریبھ پ  پلھ بلند شد و بھ سمتم اومد وی من از رودنی دبا

 .دادینم او صحبت کردن بھ
 نفس کجاست؟... النا،حرف بزن،نفسشدهیچ_

 ومدین...صبر کردم  ...یھر چ...کردم ...کر..باز..درو...یوقت...نم...دو...ینم...دونمینم:النا
 باال

 
  ..ایخواھرم  خدا... اومدی نمباال نفسم
النا درست حرف بزن،جون بھ لب : زدمادی فربایتقر فشردم و را گرفتم و  اوی ھابازو
  باال؟پس کجاستومدی نی چیعنی...شدم
 بستھ شدن محکم در ی با صداقھی بعد دو سھ دقدونمینم:گفت خودش مسلط بشھ و  کرد بھیسع

نکنھ،نکنھ ...ترسمی می علری امترسمیم... نفس نبود....اومد   صداش تا طبقھ باال ھمیکھ حت
 فرامرز

 شدمی حرفش را خورد ،تا تھش را خواندم،نابود میباق
 عذاب دی ،چقدر با چرا خدادمی فھمری انقدر دشدم،چرای آمد نابود می سر نفس میی بالاگر

 .بکشم
 کردمی مداشی پیجور چھ...کردمی مکاریچ

_____________________________ 
 آرشام
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شماره   خواستمداد،ی جواب میرا کس خانھ  نھ تلفندادیھمراھش را جواب م نھ  تلفن  بودمنگران
 جواب دادم. داشتمیزد ،حس بودم  بد  کھ خودش زنگرمیبگ  روی علریام
 ... ،چرا نفس تلفنشوری امدییکجا_
 بدبخت شدم آرشام_
 دیی شما کجای علری تو؟امیگی میچ_
 دونمینم_

  بدبخت شدم؟نفس کجاستی چیعنی؟ی ھستیگور  کدومگمی می علریام:داد زدم  شدم وکالفھ
 . آرشامکنھیکار نم  کجاست ،مغزمدونمیدونم،نمینم_
 ھی کھی گریشتھ؟صدای پیک ...ی لعنتیزنیچرا درست حرف نم_
 النا_
 تلفنو بده بھش_

بده  گفتم تلفنو: زدم  داد زدمرونی را برداشتم و از خانھ بجییسو   کھی نداد بلند تر در حالیجواب
 بھش

 دیچی النا در گوشم پی بعد صدای اھی ثانو
 آرشام_
 شدهی النا چیکنی مھیچرا گر_
 پدال گاز یرا رو شممتمام خ  وفشردمیتر م محکم  رونیماش  فرمونگفتی کھ النا می ھر کلمھ ابا

  .کردمی میخال
 ... بودی ککار
 ..باشھ  ممکن بود کار عمویعنی ...یعنی... نداشتامکان نھ
  فرامرز برگشتھ؟ نکنھ ...ای

  خود نبود ی  بی تلفنی اون مزاحمتا  احمق بودم،چقدر
 ...نشھرو  دنبال نفس بگرد خبر کنھ و تمام  بھش گفتم بچھ ھا رو گرفتم و  رونای سشماره

 
 

 نفس
 

 را میھا پلک.  چند باردمیدی تار میاولش کم ...بود گنگ می برازیچ ھمھ... باز کردمرا چشمانم
 . نمیخوب بب تا بتوانم فشردم  ھمیرو

 .با وحشت بھ اطراف نگاه کردم  اوردم وادیرا بھ   اتفاقاتتازه
 ... بستھ است میپاھا دست و  شدم متوجھ

 کھ قھی کردم خونسرد باشم  بعد از چند دقینم،سعی خوب ببتمتوانسی بود ،نمکی جا تارھمھ
 است  کھ پر ی استخر بزرگمیبھ رو   رودمی تالش فھمی عادت کرد  با کمیکیچشمانم بھ تار
 یلیخ... بود کھ پر از آب بود یآن طرف استخر بزرگ  ومیدرست روبھ رو. از آب  است

 .نمی ببیزیچ توانستمینم
 .بود  خشک شدهمیپاھا شتھ بود اما  مطمئنم صبح شده بود ،دست و ساعت گذچند دانستمینم
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 دنیبعد از چند لحظھ با شن و...چشمانم را بستم .دینور بھ داخل تاب  در باز شد وی بلندیصدا با
 ..گرد شد چشمانم  بھ روم  شخص رودنیبا د  چشم باز کردم وی زنانھ ای خنده یصدا

 ....دیرسیم   بود کھ بھ ذھنمیزی چنیاخر تا حاال شبی از د  او دنی دانتظار
  کار اونھ یعنی ،فھممیاصال نم  اخھاما
 ...ادی مادتی کھ  منوشھ،مطمئنمیکوچولو ،ذھنت خستھ م  فکر نکن خانمخودیب_

 .ادی مادتی  روی،مھمون انی آرروسی س،دختر انی آردایمنم،ش: ادامھ داد  وزد زانو میجلو
 ...انی شاادی مادتیبرادرمم کھ :تگف  بھ سمت در  اشاره کرد وبعد

 .کردم  داده بود نگاهھی بھ چارچوپ در تکی پوز خندبا کھ انی وحشت  بھ شابا
  باھات نداشتھ باشھی کارگمی کوچولو،نترس بھ داداشم میدیآخھ،ترس:دایش
 
 
 ی جون من چنجا؟ازی ای منو اوردی چیبرا:گفتم را گشودم و ام شده  خشکی زحمت لبھابھ
 ؟یخوایم

 ... خوش بودیادیز نکھی مثل ادی سر خوش خند  ھمباز
با : گفتانداخت یم نی پاشنھ بلندس در فضا طنی تق تق کفشھای  کھ صدایدر حال  شد وبلند
 ..دوتا کار دارم با اون من ...یستیمھم ن  ندارن،اصال واسمیکار خاص تو

 ؟ی از دست داد،عقلتویزنی حرف میاز چ:گفتم
 
 زدیآرام آرام استخر را دور م کھ  ی بود کھ در حالانی شانبارین انداخت و ا بھ مینگاھ  خشمبا

 اصال دونمی،نمیدونی حد مچھ تا دونمیبزار روشنت کنم خانم کوچولو ،نم: :تا بھ ما برسد گفت
  نھ؟ایکردن   روبرات شونویخود واقع

 ...ی علریام  دارم،آرشام وکار وونیدوتا ح  ،با اونمی نداریکار  با توما
  دی شدیروان  ببند ،جفتتون فتویدھن کث: حرص گفتمبا
 

 یبرا. نزار چھره خوشگلتو خراب کنم:گفت فشرد و  را محکم در دستانشام چانھ
 ...  باھات خوش بگذرونمادیالبتھ خودمم بدم نم...می دارازین تو  بھ سالمنجایدوتا بھ ا اون کشوندن

 .یآشغال عوض: گفتم  تف کردم وصورتش تو
  حس شدی طرف صورتم بھیحس کردم   بھ صورتم زد کھی محکمیلیس
  دونمی نمی دارم اما اگھ دھنتو نبندازی بھت ننجایاون دوتا بھ ا  کشوندنیمن برا:گفت  خشمبا
 کنم،ی  مکاریچ
 
 را بھ سمت کمر گرشیگذاشت و دست د دستش را روش شانھ او  وستادی کنار برادرش ادایش
 گلولھ ھی خودت ی جلوخوادی دلت منمیبب:گفت گرفت بھ سمتم  واورد رونی بیاسلحھ ا برد و او
 ... چقدر مواظبتن دمی چند وقتھ دنیا... کنمیخال مغز ھر کدوم تو

  ...یدوست دار  نھ،آرشاموی داردوستش
 .... پدرمون  شدن  ما ویاون دوستش باعث نابود شدن زندگ و  دوستش داشتم،اما اونھھ،منم

 شاره کرد  بھ برادرش ابعد و
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 خوردیم گوشم  گرمش بھی ھرم نفس ھاستادیبلندم کرد و پشتم ا اومد و  بھ سمت منانیشا
 زدیم را بھم حالم و
 .فونیآ  زد رو  را گرفت ویشماره ا  شد وکتری نزددایش

 : انداز شد نی مردونھ آرشام در فضا طنی لحظھ بعد صداچند
 بلھ_
 ی،شناختبھ بھ،آقا آرشام : شروع بھ صحبت کرددایش

 یی تودایش...دایش:گفت  شکبا آرشام
 :گفت  ودی سر خوش خنددایش
 . خودمم،آرهی ،شناختزمی عزنیآفر_

سرش را  را از پشت  دورم حلقھ کرد  و  ھم بالفاصلھ دستشانیشا  کرد وانی بھ شای ااشاره
 .کردمیگوشم احساس م  کھ بر خورد لبش را با اللھی کرد بھ طورکترینزد 

  ....یکن عوض ولم:بود  داد زدم خودم ندست
 . از من بودشتریب  کردم اما زور اوتقال و

   قھقھھ زد انیشا
 دیچی آرشام درفضا پادی فری صداگری دبار و
   نفس بودی صدانیا...دایش_
 .گذرهی بھش خوش می ،داره حسابزمیاره عز:دایش

  ...زارمیشھ زندتون نم تار مو از سرش کم ھی   خدا قسماونجاست،بھ انمی شادونمیم:آرشام
  دوتا فقط خودتون  ادرس  اونمنی بھ ای اومدی علری با امگی ساعت د دو اگھ تا ...آرومتر :دایش

 تونھی مکاری چانیشا کنم نیتضم تونمیباشھ نم  گفتمنکھی اری اما اگھ غشھی نمشیزی دختر چنیتنھا ا
 .بکنھ

 لعنت بھ ھر دوتون،:  نعره زدآرشام
 ....نجای اومدنی مدی نبانھ
 ...این  خدا رو ا،توین نھ آرشام:داد زدم بود گاز گرفتم و  دھنمیرو کھ  روانی دست شاھی گربا
 
 .آدرسو بھ آرشام اس ام اس کرد کرد و قطع   تلفن رودایش
 
 

 آرشام
 
  ایتو رو خدا ن...ایآرشام ن_

 ...قطع شد... چقدر ترس داشت صداش
 . چنگ زدم میموھا بھ و دمی کوبنی  خشم تلفنم را بھ زمبا

   ...کردندیحرکاتم نگاه م  با تعجب بھ من وشدندی کھ از کنارم رد میمردم
 . بودی علریبدتر از من ام  بودم وداغون

 ... نابود شده بودشبی  از دقمیرف
 نبود..میوجب بھ وجب گشتھ بود  تمام تھران روشبی داز
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 ... بودم ی علریمنتظر ام  ھماالن
 .د از عمو شاھرخ کمک بخواد گرفتھ  بومیتصم

 ... کردن نفس بوددای کھ براش مھم بود پیزیتنھا چ... بفھمھ ستین  براش مھمگفتیم
اما ...ھی بدونھ کی منھ خصوصا وقتدایپ   نفس روتونستی بود کھ راحت می عمو تنھا کسوخب

 .کردیاالن اوضاع فرق م
 . شد ادهیپ  بھ شدت کنار پام ترمز کرد وی علری امنیماش
 ... اس ام اس بده دای برداشتم،آخ قرار بود شنیرا از زم ام تکھ  شده  تکھلی موبا  شدم وخم
 بھتر از یلیبفھمھ خ  تحمل ندارم،عموگھیم؟دیبر:رگھ گفت  دوییبا صدا  رمق وی بی علریام
 شناسھیم  اون بھتر فرامرزوادی سرش بیی کھ نفس بالنھیا

 ریتلفنتو بده ام_
 ؟ی کنکاری  چیخوایاالن تلفن م_

 د بده اون تلفنتو : زدمداد
  سمتم گرفت بھ تلقنشو

 ...  انداختم  و روشنش کردمکارتمو می سعیسر
 کردم،حدسم درست بود نگاه  رودای ام اس شاس

 ... از تھران  بودندخارج
 .یکنترل کن  کن  خودتوی سعگمی بھت میزی چھی نی ببریام_

 ؟ی کی خودمو خونسرد نشون بدم اما جلوکردمی می از خشم قرمز بود اما سعچشمام مطمئنم
  ده سالم؟قیرف
 دیحال خرابمو فھم  چشماماز
 ؟ی آرشام،از نفس  خبر گرفتشدهیچ_
 ستیکار فرامرز ن...اره _
 ھ؟یزی ھمھ چیپس کار کدوم ب_
  اونجامی داده بران،ادرسی آرِانیشا...  ودایش_
  اونجاانیبزن بچھ ھا ب لعنت بھشون ،زنگ_
 میدمون برنھ خو_
 
 ...چرا_
 

 .. خواھرتیبرا... کرده برا ناموستزی  دندون تانی شاگفتمیگفتم،می میچ... نزدم یحرف
 ...انگار حرفمو خوند  چشماماز
 

 . دادرونیبا صدا ب نفسش رو  ودیی دندون بھ ھم ساتی از عصبانکھ
 . تا نمردممی زود باش برآرشام،فقط میبر_
 .ستیحالت خوب ن... پشت فرموننمیشیباشھ من م_

 .  چطور روندمدمینفھم
  بوق زدم تا درو باز کننالیو  در بزرگیجلو
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 چھ جور الیو نیا. بودنگرفتھ زشونویچ رفت ھمھ  باباش لوی خارجھ شھر،جالب بود وقتالی وھی
 .دونمیاز دستشون در رفتھ بود نم

  میداخل رفت  باز شد ودر
 . بوددای شخورد زنگ تلفنم

 تنھا دوارمیام... اونجادیای ھست ب  رنک بزرگی در قھوه اھی الین پشت ودور بز  روالیو_
 ...دیباش

 
 .می اشاره کردم کھ برریکردم و بھ ام  چکرو اسلحم

  میدی رسالی پشت وبھ
 . کھ باز شددمیبا پا  دو بار محکم بھ در کوب.  بستھ بود در

  می و وارد شددمی کشرونی کمرم باز رو اسلحم
 .بھ سمتش گرفتم رو اسلحھ دای شدنی دبا

 ...  جلب شدگھیبھ طرف د  نگاھمیغی جی با صدااما
 گذاشتھ بود قشی شقیرو  بود و اسلحھ رو ستادهی پشت سر نفس اانیشا. منجمد شدرگام تو خون

. 
 .کردی بھ ما نگاه میبا پوز خند  بود  وقی بود مشخص بود عمستادهی لبھ استخر پر از آب اقایدق
 ... بھش نزن پست فطرت آشغال فتویدستت کث: زددای فری علریام
 زنده یخوایاگھ م: جلو ھل داد ،درست لبھ استخر و گفتیکم  قھقھھ زد و  نفس روانیشا

 .بمونھ اسلحتو بنداز
 
نھ :کردی مھیگر  ودیلرزیم...پاھاشم بستھ بود..دستاش از پشت بستھ بود .. نفس نگاه کردمبھ

 ....نھ...دیخدا بر رو  توی علریام...آرشام
 . حرف زدن ندادشتری بھش اجازه بھیگر

 ریام... گذاشتم نیاسلحمو زم ...کردمی نمسکی نفس ری زندگ نھ رو.دستم فشردم  تواسلحمو
  اسلحھ ھمراھش نداشتھیباختھ بود کھ   انقدر خودشویلعنت... اسلحھ ھمراھش نبودیعل
 ... کھ اسلحشو بھ سمتم گرفتھ بود رفتمدای سمت شبھ
  مرگ ؟ازی منو بترسونھ ؟از چواستخیم

  ام بودنھی قفسھ سی جلو رفتم کھ اسلحش درست روانقدر
 عقب برو:گفت

 ... بزنیاگھ جرئتشو دار...بزن  ...رمینم: گفتمخونسرد
 عقب ارشام برو:دایش

  بود کھ ساکت بودبی اما عجکنھی مکاری چدمیدینم  بود وی علری بھ امپشتم
 دای شیستی ننکاریل ااھ تو... نھیجرئتشو ندار-
 یباھام کرد  کار ممکنونی داشتم،بدتر،دوستتی بابامو ازم گرفتیلعنت_
 .بود  بود  کھ خانوادمو کشتھی  بابا بود ،برا من کس  تویبابات برا_

 ی لعنتیگی زد دروغ مادیفر  وبست چشماشو
 . گذاشتمشیشونی پی حرکت اسلحشو از دستش گرفتم و روھی فرصت بود با نیبھتر



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 193 

 کردمی می اما بھ خاطر نفس ھر کاربکنم نکاروی نداشتم  ادوست نکاروی ااصال
 ری نفس گفتن امادیفر گلولھ و  دویاپی پ کی شلیبندازه کھ صدا  بخوام اسلحشوانی از شاخواستم

 ...لرزوند رو.   سالن استخریعل
 
 

 آرشام
 

 .دیبھ داخل استخر پر  بدون درنگی علری نبود و امنفس
 دور یکھ کم  برسونھی داشت خودشو بھ اسلحھ ای سعانی زده بود و شاری با تانویشا ی علریام

 ...تر ازش افتاده بود
 .کردیتنھا بھ برادرش نگاه م  کھ مبھوت مانده بود ودایش

 .. نبودی اچاره
 رفتم انیبھ سمت شا  خواباندمش ونی زمیرو. شد ھوشی بھ پشت گردنش زدم و بی اضربھ

 با پام  اسلحھ رو. کرده بود کی بھ پاش شلی علرید،امیرسیت بھ اسلحھ  م دستش داشبایتقر.
دھانش پر خون  ..ی مشت را در دھانش  خواباندم و مشت بعدنیداخل استخر پرت کردم و اول

  را بھ لبھ استخر رساندش خودی علریبود  ام
 ... زه متوجھ آب استخر شدم،قرمز بود تا
 ...نفسنھ ،... بود؟یک خون نیا ... نیا

 رونی گرفتم و از استخر بی علرینفس را از ام  بلند شدم وشی اخر را زدم و از رومشت
   ...دمیکش
 شیپا طناب را از دور دست و...شکر خدا رو.. نبودیاون زخم نھ...  دقت بھ بدنش نگاه کردمبا

 .باز کردم
 . خورده بودری تی علری امپس
 از خون قرمز خودش را از استخر دشی سفنرھیپ  شانھ اش بود وی کھ دستش روی حالدر

 دی کشرونیب
... فشرد   اونھی سیرو  توجھ بھ زخم شانھ اش  دستش را قالب کرد ویب  نفس نشست وکنار

 ... نبودیاب از ھانش خارج  شد اما کاف نفس سرفھ کرد و
 ... نداشتدهیفا

  بدهیتنفس مصنوع:گفتم
  بھ من نگاه کرددی تردبا

 ...ری امیبرادرش:گفتم
 

 ...دی نفس کشیبھ سخت چشمانش را باز کرد و  آرامنفس
 دی ؟ببخشینفس خوب:کرد زمزمھ را در آغوش گرفت و او  ودی کشیقی نفس عمی علریام
 .زمی عزدیببخش...

 ...مارستانی بمی بردیبا...ی شدی زخمی علریام: گفتی حالیب  بانفس
 ؟یخوب ست،توی نمھم:گفت  دستس را حائل صورت نفس کرد و  دوی علریام
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 ....کردینگاه  م  بشیغر  وبی عجیرفتارھا  باتعجب  بھ او وسینف
 ...میفعال بھتره بر:گفتم

 ؟ی دوتا چنیپس ا:ی علریام
 افتاده بود کردم و نی زمی روخالی کھ بانیشا  بود وھوشی کھ ھنوز بدای بھ شینگاھ
 ...رسھی خودش بھ داداشش مادیھوش ب  بھدایش...کن ولشون:گفتم

 ؟ی کنن چیکار نیبخوان ھمچ دوباره  اگھ_ ی علریام
 کنن تا بشونی تعقنجای اانی بچھ ھا   بزنمی م؟زنگی خبر بدسی پل،بھی کنکاری چیخوایپس م_

 ...نفس واجب تره و فعال حال خراب تو.میری  بگیمی تصمھی 
خودم . ارینھ  بھ خودت فشار ن:کنھ تا بلند شھ کھ نفس گفت  خواست بھ نفس کمکی علریام
 ...تونمیم

بھ ستون گرفت،ضعف کرده بود ،از   دستش روعی از،جاش بلند شد اما سری بھ سختنفس
  نخورده بودیزی چشبی اش معلوم بود،حتما از ددهیپر  رنگ

 برادرشھ کمکش کنم دونھی مریحاال برام سخت بود کھ حاال ھم کھ ام... کنم اماکمکش خواستم
اجازه    اوخواستمیم... نگاه کردمی علریبھ ام و  راه متوقف شد ھمیدستم ن .رمیبگ وراحت دستشو

 یق رمیبستھ کرد  و لبخند ب  باز ودییبھ نشانھ تا با درد چشمانش را   ودیبدھد،منظورم را فھم
 .زد

 بود درد   ھم جلوتر از ما راه افتاد معلومی علریام...و کمکش کردم     نفس روگرفتمیبازو
 رهیم راه یبھ سخت داره و

 
 
 

 نفس
 
  ...رفتی راه می جلو تر از ما بھ سختی علریام

 ... بودمونی بھش مدجونمو
 ..شدی بود آرشام متوجھ نمنیی و چون سرم پاختنیری صدا می باشکام

 .دی فھمشدی مختیری منی زمی کھ روی خونی از قطره ھانوی بود اقی  زخمش عمی علریام
 ...بھ او ،ھم بھ آرشام ھم...ونمی  پسر مدنی من چقدر بھ اایخدا
 ... نجات دادندیی کذایالی دو نفر بودند کھ منو از اون ونی کھ مطمئن بودم احاال

  گذاشتارمی بود کھ خونھ اشو در اختی علریام
 ... ممکنھ براشون دردسر بشم اجازه دادن تو شرکتشون کار کنمدونستندی منکھی ابا

 . بودمونی بھشون مدمویمن زندگ  بارھا منو از مرگ نجات داده بودن وجفتشون
 ھم داشتم ی ضعف کرده بودم  خصوصا کم خونیلی ،خدمیدی و تار مکردی بھ شدت درد مسرم

 ...رفتی میکیبھ تار  روبای نخورده بودم ،ھوا ھم تقریزی چشبیاز د و
 . از من بدتر بودیلی خی علری امتی ،وضعزدمی نمی از حال خرابم حرفاما
  قھی عمیلی زخمت خی علریام: آرشام گفتمی شد کھ از آنجا دوریکم
  من خوبمستیمھم ن: گرفتھ کھ درد کامال از آن مشھود بود گفتیی با صدایرعلیام
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 ..  خون ازت رفتھیلی ،خی علری اممارستانی بمیبزار بر_ گفتم ی حالی ببا
  آرشامخونھ شھ،بروینم... نھ:ی علریام

 .تره مھم  جون تور،االنی نکن امیلجباز:آرشام
 درک تویگفتم نھ آرشام ،وضع: جابھ جاشد کھ چھره اش از درد درھم شدیکم  با خشمی علریام
 ...شھی ماجرا مریگی پسی خوردم ،صد درصد پلری ت،منیکنینم
 

 .  نکردمی رفت،اما توجھیاھیچشمانم س  رفت وجی سرم گ،باز میشدینم نی افی حررینخ
 ...ون گرفتم و پارش کردمبھ دند  پھناش بلند بود ، شالم رو شالم
 زخمش فشردم یشالم را محکم رو  نشستم وی علری امی دستم مچالھ کردم و پشت صندلدر
 نی ایمعنا...محکم فشرد   دستم گذاشت ویاول دستش را برداشت اما بعد دستش را رو...

  ...کردی بھم منتقل نمی حس بدچی اما ھکردمی را درک نمشیرفتارھا
 داشپورد یرو  زد وفونی ایتلفن را رو  را گرفت ویبعد شماره ا...ی لجبازیلیخ:آرشام

 گذاشت 
بھ مکالمھ آرشام گوش  و. چشمانم را بستم  دادم وھی تکی صندل  در ھمان حالت سرم را پشت

 بدنم بھ سیخ می سرد بود و لباس ھایچون ھوا ھم کم  وشدیسپردم اما حالم ھر لحظھ بدتر م
  دیلرزیوضوح م

 
 نای،سالم سالو:آرشام

 . ارشامشدهیسالم ،چ_
پسر   ھمونیتونی منی ،ببمارستانی برهی نمکنھیم. ی خورده ،غد بازری تری  امنایس:آرشام

 .ستی خوب نادی خونمون ؟حال نفسم زیاریکرد ب  کمکمارستانیعمونو کھ تو ب
 ارمش،فعالی بکنمی ممویباشھ سع_
 

 آرشام
 

 . شد ادهیخودش پ یرعلی پارک کردم،امنگی پارکدر رو نیماش
 .نداشت رو بھ اما رنگ.. شد ادهی ھم پنفس
 . پشت سرش راه رفتم  آرام

  ...می آسانسور شدداخل
 عیسر... ھم افتادی چنگ انداخت و چشمانش رورھنمی نفس بھ پدهینکش ھی ھنوز بھ ثاناما

 ..وفتدیگرفتمش تا ن
 .و خدا چشماتو باز کن  رزم،تویباز کن عز نفس،نفس چشماتو: گفتی با نگرانی علریام
 دادم و چند بار آرام بھ صورتش زدم ھیتک سرش را بھ شانھ ام کردم و  را  دورش حلقھدستم کی
 .از حال رفتھ بود حتما ضعف کرده بود و. نداشتدهی،اما فا  کردمشیصدا و
 . حلقھ کردم و بلندش کردمشی را دور پاھاگرمیدست د  را دور کمرش ودستم کی

 ی چاره ااما دمیکشی زجر مدمیدی حال منیتو ا نفس رو  وی علری امنکھیودم از ا داغون بخودمم
 ...نداشتم
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از درد   انداخت وگری دی کانا پھ  ایرو  خودش رو  ھمی علریخواباندم ام  کاناپھی  را رونفس
 . دیچھره در ھم کش

 اریبرو رو تخت دراز بکش،انقدر بھ خودت فشار ن:گفتم
 اقش رفت بھ ات  تکان داد ویسر

 . بودنای زنگ در بلند شد حتما سیصدا
 .بودند  را بازکردم  ،خودشاندر
 . وارد شدندشیبعدش پسر عمو  ونایس
 ... بکنیتونی می ھرکارنیآرم: گفتشی بھ پسر عمونایس

خواستم در مورد   اشاره کردم وی علری من بھ سمت اتاق ام  سرش را تکان داد ونیآرم
 ،خواست از کنار نفس رد شود کھ نکاھش بھ او افتاد و یوقت  کھ میبگو  نفس ھمتیوضع
  شدهھوشیب:گفت

 اره،فکر کنم ضعف کرده _
 . بھش سرم بزنم  دی داره ضعفم کرده ،بایخون کم:گفت   اش کرد ونھی معاعیسر

 . رفتی علریبھ سمت اتاق ام  سرم  را وصل کرد وعی مجھز اومده بود سرکامال
 .ش را در دستم گرفتم دست سرد  نفس نشستم وکنار

 ..ی علری امشی پرمیکنارش بمون ،من م:گفت  برشانھ ام زد وی دستنایس
 . بھ سمت اتاق رفتنایس  تکان دادم ویسر
 ... شدمرهی چھره معصوم نفس خبھ
 زی اتفاق بھم ثابت کرد ھمھ چنی شده مواظبشم اما  ایمتی بھ ھر قگفتمیم  خودمشی پشھیھم
 ...رهی نمشی پخوامیمن م  کھیطور  و اونستی ساده نیلیخ
 
 .شدی خوردم سرم داشت منفجر میمسکن و  سمت آشپز خانھ رفتمبھ
 

جفتشون :گفت کرد و چک  روریام  نفس  وتی وضعگھی بار دھی نی ساعت گذشتھ بود،آرمدو
 دی بود بھم زنگ بزنیمشکل  اگھانی بھ ھوش مگھی ساعت دھیخوبن تا 

 ...نمکی لطفتو فراموش نمنیممنون ا_
  زنگ بزنی داشتیکار رمیم داداش منم:نایس

  رفتیحرف چی ھیب  ندارم وی حال خوشدی  فھمنایس  را تکان دادم وسرم
  
 
 

 نفس
  بودم،من کجا بودم؟جی گیباز  کردم اول کم  راچشمانم

 . بلند شوم کھ دستم درد گرفت ،بھ دستم نگاه کردم  ،بھم سرم زده بودنمی کردم از جایسع
 .تازه مغزم فعال شد کردم و  بھ اطرافمی ،نگاھ کجاممن
  رخ داده،ی اومد چھ اتفاقاتادمی خونھ آرشام بودم ،تازه من
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 من بھ دنیبا د  آمد ورونی بی علریکھ آرشام از اتاق ام  بکشمرونی  سوزن را ازدست بخواستم
 ؟یکنی مکاری  چی دختر داری ھیھ:سمتم آمد

 ؟یخوب: گفت  نشست وکنارم
  خوبھ؟ی علریام_

 .سوال جواب بدن  سوالمو با ادیبدم م:آرشام
  بگوکنمیخواھش م_

 ومدهیخوبھ،خوابھ،ھنوز بھ ھوش ن: و گفتدی کشیپوف
 ...ی شکر،خودت خوب خدارو_

 .خوبم،نفس خوبم:آرشام
  شدمرهیبھ انگشتانم خ  ودمی کشیقی نفس عمی آسودگبا

 . من نگاه کنبھ:باال آورد و گفت سرم را را گرفت و  چانھ امآرشام
 ... بود قفل شدمیایتمام دن  کھی نگاھم در چشماناری اختیآوردم و ب. را باال  نگاھمآرام

 ... از  درد داشتی رنگنگاھش
 ؟یبخشینفس منو م_
 ؟ی نکردیکار کھ  ببخشمت؟ ،تودی بای چیبرا: در چشمانش گفتمرهیخ
 . اومدی علریام و  بال سر تونیاتفاقات امروز  مقصرش من بودم،بھ خاطر من  ا_
  نکنسرزنش رو ست،خودتی تو نری تقصیچیآرشام،ھ_
 دی گونھ ام چکی روی قطره اشکاری اختیب
 اشکات داغونم نینکن،با ا نفس داغونم: کرد وگفت  گونھ ام را پاکیرو  انگشتش اشکبا
 ...یکنیم

 اش نھی جانم را مشت کردم و بر سی شد  دست بریسراز می دست خودم نبود،اشکھامیکارھا
 تنم دی مدام با؟چرایدی خودتو ھم منو عذاب م  ھم،چرایکنیم نکارارویچرا،چرا ا:گفتم   ودمیکوب

 ؟چرایبفھم نوی ایخوای من دوستت دارم چرا نمی ، لعنتادی سرت بیینکنھ بال بلرزه کھ
  ؟چرا؟چرا؟یکنی میزبااحساسم  با

 
آروم :دی بھ گوشم رسشیرایگ  و بمیصدا  دستان گرمش  گرفت  وانی  را در مفمی ظردستان

 ...باش نفس،آروم
 صورتم یانگشتانش نوازش گونھ رو کرد و  را پاکمیدستانش را حائل صورتم کرد و اشکھا(

  :کردیحرکت م
 رو  کھ آروم آروم وارد ی از تمام احساساتت خبر دارم ، من  احساسات دخترفھمم،منی ممن

 کھ با تمام ی ھستی ،نفس تو تنھا کسدونمید مبا وجودش گرم کر  شد و قلب سرد منومیزندگ
 کھ یزی  بھ چشھی ھمذارهیاما سرنوشت نم... با تمام وجودم دوستش دارم خوامش،کھیوجودم م

 ... من ھر لحظھ ممکنھ زنده نباشمیدونیم  ویدیفھم  روزیم ،خودت ھمھ چی برسمیخوایم
 با دور نگھ داشتنت خوامی  منی ھمیاو بر ...ی  مھم ترای دننیا  تویبرام از ھر کس  کن توباور

 ... مثل امروز تکرار بشھیاز خودم،با پس زدن احساساتم نسبت بھ تو  نذارم اتفاقات
 کھ االن زدم رو فراموش کن یی پس تمام حرفاینی بببی بذارم بھ خاطر من آسخوامینم

  ی نسبت بھ من  داری،فراموش  کن  چھ احساس
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 ...کھ عاشقشم مراقبت کنم ی بتونم از کسینطوری ابذار و
 

 ی پر از درد و رنج کردشوی احساس بود چرا زندگیای پسر قلبش درنی اایخدا
کنم   را در ذھنم حکرشی تصوخواستمی انگار مدیچرخی صورتش میاجزا تک  در تکنگاھم

 نطوریھم ھم او.
 کردیآغوش گرمش را طلب م  و  اووجودم تمام
  ھم فراموش کن نویا:  بم گفت  آرام ویی تر شد و با صداکی نزدیکم

  دینرم گوشھ لبم را بوس  را جلو آورد وسرش
  بھ اتاق برگشت  برخاست وعی سرسپس

 ینکن لعنت: و زمزمھ کردم دمی بود کشدهی کھ بوسیی گونھ ام جای را نوازش گونھ  روانگشتم
 بگذرم  از احساساتم نسبت بھ توتونمینم من... من نکنبا نکارارویا

 
 

  آمدرونی رفتن آرشام بھ داخل اتاق بالفاصلھ النا ب ازبعد
  آمده بود؟ی ک او
 ؟یاومد... یک... تو: ھق ھق گفتمبا

  نفس؟ی من قربونت برم،خوبیالھ: سرخ بود ھی نشست ،چشمانش از گرکنارم
 یزی کھ چدی وامایلیا: گفتمی افتاد با نگرانادمی یزی لبخند زدم اما ناگھان چشی مھرباناز

 دنینفھم
 ...دنی نفھمزمینھ عز:النا

 نفس؟ ...یکھ سالم خوشحالم: در آغوشم گرفت و در ھمان حالت گفتمحکم
 بلھ؟_

  شده النایزیچ:گفتم  وآمدم رونی نداد از آغوشش بیجواب
  بھت بگمیزی چھی دی بایخواھر:النا
  کھیکرد جون بھ لبم_

قول بده   بھمخوامی م بھت بگھ،امایزی چخوادیاومده ،م   بھ ھوشی علری امنییب:النا
  ،باشھ؟یباور کن حرفاشو
 .میبھ سمت اتاق رفت  تکان دادم ،دستم را گرفت وی سرنگران

 ی داده بود ،دستش  را روھی تخت نشستھ بود و سرش را بھ پشت تخت تکی  روی علریام
  اش گذاشتھ بود و چشمانش بستھ بود ی زخمیشانھ 
 ریام: کردمشی شده بود با بغض صداینجوریابھ خاطر نجات من   را گرفت اومی گلوبغض

 ؟یعل
 . زد می بھ روی شد و با تمام دردش لبخندرهیبھ من خ  را باز کرد وچشمانش

 ...نی بشنجای اایب:گفت کرد و  کنارش اشارهبھ
  شدم رهیخ بھ او  تخت نشستم وی روکنارش

آرشام برگشتم،النا ھم  و چھ خبر بود بھ سمت النا نجای از چشمش افتاد ،ایقطره اشک! منیخدا
 ختیری اشک مصدایب  دھانش گرفتھ بود ویدستش را جلو
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 زم؟ی عزیخوب: دستم را گرفت و گفتی علریام
 . تکان دھمدیی توانستم سرم را بھ نشانھ تافقط

 . آرزوشو داشتمدمتی دی بگم کھ از وقتبھت ویزیچ خوامیم: گفتیبی عجی مھربانبا
بھ دستم داد    ودی کشرونی بی دراور کنار تخت  کاغذیکشو جابھ جا شد و از ی با سختیکم
 بازش کن:گفت و

 ھی چنیا:گفتم
 .... نداد یجواب

 ...با دقت کاغذ را خواندم  کاغذ را باز کردم ویتا
 ... را نداشتمیزیچ چی گفتن ھییتوانا

 برادر ،منی منخواھر قتھ،توی حقینیبی کھ میزیچ... منینفس،خواھر کوچولو:ی علریام
 اما می از ھم جدا شدنطوریکھ ما ا  گذشتھیمادرمون چ  بھ پدر ودونمی،نمی چھ جوردونمیوام،نمت
بھ  چطور؟منو تو... خواھرمو از دست بدم ستمی  حاضر نیمتیق چیمن بھ ھ و... تھی برگھ واقعنیا

 ؟یکنی قبول مبرادرتعنوان 
 

 از اشک برادرم سیچشمان خ بھ انی گریبا چشمان...  اشک شوق بود نباریاما ا... اشکبازم
 ... شدمرهیخ

  توجھ بھ زخمش خودم را در آغوشش انداختمبدون
  کردم ھی مھابا گریکردم و ب  را دور گردنش حلقھدستانم و

 چرا تاحاال از ایخدا...حلقھ شد   گفت اما بعد دستان تنومندش بود کھ دورمی از درد آخاول
 ؟؟چرا؟... محروم بودم ی گاھھی تکنیداشتن چن

  بودینیریچھ حس ش  کرد  ودادی در وجودم بتی امنحس
 تو رو از من یچی ھدارمینم گھی من،دیدوستت دارم خواھر کوچولو: گوشم زمزمھ کردکنار

 تا ستمیمی واای تنھ جلو ھمھ دنھی...بلرزونھ   دلت روای تو دنیزیچ چی ھذارمینم گھید...جدا کنھ
 .کنمی نبودنمو جبران میتمام سالھا.... برات نفسکنمی منم،جبرانی نبتویناراحت

 
 ... داداشی کھ ھستیمرس:می ام توانست بگوھی ھق ھق گرانی درمفقط

 
.................................................. 

 کنھی می چقدر ولخرجی علریخوبھ واال،ام: نشست و گفتنی داخل ماشالنا
 ده؟ی خرنی خواھرش ماشیھرت برا شده شوتی حسود خانم ،حسودی،آیآ: وگفتمدمیخند

  دارمنیعمراااا،خوبھ خودم ماش...من+
 اصال وقت نشد ازت بپرسم اون یراست. شدهتی من ،قشنگ معلومھ حسوداهیخودتو س برو_

 د؟یروز بعد از محضر کجا رفت
 ... جا جیھ:گفت  شد وھل
 ..نمی کلک،بگو ببیا_
  نکن نفستیاذ+

  حالت گرفتھ باشھنمی ،نببی،خواھریلا: کردم حالش گرفتھ است،گفتماحساس
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  خوبمست،منیمھم ن+
 ... کھرمی برم بمدی من تو رو نشناسم بایال_
 رو شروع کردم کھ ی کنم،بازکاری چدونمیشم،نمی دارم خفھ مکنمیحس م....نفس داغونم+

 ...خودم توش کم آوردم،من
  نھ؟ی رو دوست داری علریام تو_

  ندادیجواب
 بدهالنا جواب سوال منو _
 اه...اره،اره من دوستش دارم اما+
  کنی خودتو خالبم،بگوی من غریال_
 حس ھی کنارش بودم ی  نسبت بھش داشتم وقتی حسھیراستش من از اولم +

 کنمی بھم گفت کمکت میوقت..  امااوردی داشتم باھاش کل کل کنم،اونم کم نم،داشتم،دوستیخوب
 قبول کنھ کردمیل انجام شده قرارش بدم ،فکر نم عم  گرفتم تومی فکر تو ذھنم اومد و تصمنیا

 ھی  داشتم بھش بگم کھ می  تصمتی محرمغھیبعد از خوندن ص. قبول کردیاما در کمال ناباور
 نسبت یحس چی ھدی بھ من نداره و منم نبای حسچی بھش دارم اما اون زودتر گفت کھ ھیحس

  کنمدایبھش،پ
 ی عالقھ ام ھنوز اون قدرکردمیباشم،فکر م روز با خودم عھد بستم دوستش نداشتھ اون

 تو اون وضع ی خورده وقتری تدمی اونجا و فھمامی آرشام گفت بیپررنگ  نشده،اما نفس وقت
 دهی اون روزش عذابم می چقدر دوستش دارم  اما حرفادمی فھمدمشید
 

ما  بودم ایتی وضعنیچون منم تو چن.کردمی خوب درکش میلیمن خ  عاشق شده بود و،دوستم
  عوض بشھشی کردم خودمو شاد نشون بدم تا روحیسع
 ...رمی بگ  حالشودیکنھ،بای متی داداشم،زن داداش منو اذنیاز دست ا_

 . نگفتیزیچ  کرد وی خنده کم جونالنا
من  و النا ،   وادی بدی جدی منشھیشرکت مشغول بشھ،قرار بود   امروز قرار بود النا ھم تواز

 ...میاشیاشتھ  مناسب با مدرکمون دیکار
 کرد  ییبھ سمت اتاقمون راھنما اومد و ما رو  بھ استقبالمونی علریام.می شرکت شدداخل

 . بودنومدهیاتاق بودن کھ ھنوز ن  اون  توگھینفر د عالوه بر ما دو
 خب چطوره:ی علریام

 تو  ودونمی وگرنھ من مایگی سخت نمی ما کارابھ گمی می چنی ببی علری امیول .ھیعال:گفتم
 از ھمھ سخت تره شرمندن اتفاقا کار تو+
 دفعھ پشتم کی پشتمو بھش کردم  کھ  نازم مردم وی اما پشت چشمکنھی می شوخدونستمیم
 گفتھ بود من ی لعنت بھت النا ،حتما  الیکرد ،ا  دادنم شروع بھ قلقلک  خواستم برگردم کھستادیا

  ،می قلقلکدایشد
 ... یوا...خدا مردم   تو روری بستھ امیوا_
از    کرد وی مصلحتی سرفھ ای علریدوتا از کارمندا ام  تعجب زدهافھیق  باز شدن در اتاق وبا

  لب غر زدمریز و  رفتمزمیم  رفت بھ سمترونیاتاق ب
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 ییاالن چھ فکرا ..می خواھر برادرما دوننینم  کھنای ای علری کنھ امکارتی بگم خدا چیا_
 .کننینم کھ

 زود یلیخ  خوش برخورد بودن  ویلی کھ ھمکارمون بودن خیپسر و  دختر   خالف انتظارمری
 .وجود اومد  بھنمونی  بیمیصم جو
کارمندا   بھ  ھمھی سپاھیامروز آقا:باز کرد و گفت  نفر در روھی بود کھ ناھار می  تاکینزد

 ی سالن غذا خوردی  جمع شدنیناھار م
 ... چقدر دست و دلباز شدهی علریام: حواس بلند گفتمی ب باال انداختم و  تعجب ابروبا

  دادمی چھ سوتدمی فھمتازه
 ...بلھ: گفتدهیکش  رفت ویغره ا  چشمالنا

 نی ای بود،وادهیخر  برامی علری بود کھ امی رنکدیسف٢٠۶ منظورش دمیفھم  رومنظورش
 چقدر حسود بود من خبر نداشتم

 .می رفتی سمت سالن غذا خوربھ و می شدبلند
 
 

 نفس
  ،می رفتی غذا خور سمت سالنبھ

 .می نفرما بودنی ھمھ جمع شده بودند فکر کنم اخر
 . کھ اخماش در ھم بود نشستھ بود یدرحال  و ونھی بھ سدست ارشام

 .نمیگرفت و گفت کجا کجا؟صبر کن بب  رد شدم کھ شالم روی علری از بغل امخواستم
  ستادمیکنارش ا  رفتم وی اغره چشم
 نکھیخب دوستان،علت ا:شروع بھ صحبت کرد ھمھ ساکت شوند و تا دی کوبزی می بار روچند

 کنم کھ البتھ ھمتون خوب یمعرف  کھ خواستم خواھرمو بھتوننکھی  ادی جمع شنجایخواستم ا
ھمونطور . افتاد کھ متوجھ شدمی اتفاقات  ودونستمی نمشی ،البتھ من ھم تا چندوقت پدشیشناسیم

  کردن خواھرمھدای بھ مناسبت پینیریم ش ھنی خواھر منھ،ایونسی انم خندیبیکھ م
 و اخم آلود نشستھ نھی  بھ النا کھ دست بھ سی  نکاھی علریام. شروع بھ کف زدن کردند ھمھ

 بھ من انداخت شانھ باال انداختم دوباره دستش را بھ نشانھ سکوت یسپس نکاھ بود  انداخت  و
 نیھمچن و:گفت  النا گذاشت وینھ ھا شای  و دستش را روستادی النا ایپشت صندل باال گرفت و

 ... نامزدم الناکنمی  میمعرف
 ...دست بلند شد   سوت وی صدادوباره

 . را باز کردشیھا  اخمیکم  ھمالنا
 کھ روش کار یساعت حدودا پنج بود نقشھ ا...  ناھار ھر کس بھ اتاقش بازگشت می از تابعد

 را لمیوسا. بود بارم نی بود اولیب ھر چ حلش کنم ختونستمی چند تا مشکل داشت کھ نمکردمیم
 ... رفتمی علریبھ سمت اتاق ام برداشتم و

 ...بھتر ...ادی ھم کھ قرار بود از فردا بیمنش
 .دی از اتاق آرشام بھ گوشم رسشی در بزنم کھ صداخواستم

 .کردندی گوش دادم انگار داشتند دعوا مشانی حرفھابھ و ستادمی پشت در اآرام
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 نی اجاره،ایکال داد رو  ،باالخونھی علری امیعقل ندار تو:دیشام بھ گوشم رس آری عصبیصدا
  بود؟یچھ کار

 یفھمیاصال م...النا نامزدت جا جار بزن نفس خواھرتھ و ،برو ھمھ  ،بروینگفت  قبلش بھ منچرا
 ...ینطوریا..نفھمھ  عمویخوای مینطوری،ایکنی مکاری چیدار

 
 مویزندگ تونمی ،من نمتونمینم  آرشام ،مننیبب...سھ بسھب:  بلند تر گفتیی با صدایرعلیام
 یتاک... مراقبشونم عوضش با جونم... نفھمن ھی بقخوامیم نفس و النا زھر کنم کھ چون خودم و بھ
 ھی زندگی برادمی خواھرمھ ،تنھا ام؟؟نفسیھا ؟؟تا ک... کنمی مخفتونمیم

 گرفتم میو تصم... دوستش دارم یاستخو  کھ ازمیزی برخالف چ قانونا زن منھ و  شرعا والنا
 .زجر بده نفس رو تو ھم کم خودت و ...رمی دوست داشتنش نگی خودمو برایجلو

 
 نیبرگشت  ونیمرگ رفت  رفتھ تا دمادتی رفتھ؟ادتی  روشیاتفاق چند روز پ ....یفھمینم:آرشام
 بھ دنیبھ خاطر رس بھ خاطر خودم ،ستمی من حاضر ناما دونمینم رو  تکرار بشھ؟ توخوادیدلت م

 می وسط راه ول کن زوی  االنم ھمھ چتونمیما نم...وفتھی کھ دوستش دارم بزارم بھ خطر بیکس
  نفس بھ خاطر منستیمن حاضر ن...

 ...باز  کردم کردم  در رو  ادامھ بده اشکامو پاکنذاشتم
 
 

 نفس
 

 ...کردندینگاه م با تعجب بھ من  دوھر
 ...یتنھا بزار  ما روشھی می علریام:م  بھ آرشام گفتکردن نگاه بدون
 . رفترونی بیحرف چیبدون ھ  زد وی مھربونلبخند

 
 بی را در جشی آرشام کھ دست ھایبھ رو  گذاشتم و  درست روزی می دستم را روی تولیوسا

  ...ستادمی داده بود اھی تکزشیشلوارش فرو برده بود و بھ م
  خواستمیم  یزی چنی ازش چن بار بودنیاخر   نیا ...کردمی تمومش مدیبا

 ... قلبش گذاشتمی رنگش ، درست رویُ کت قھوه ایرو  را باال آوردم ودستم
  شدرهی بھ دستم نگاه کرد و بعد در چشمانم خاول
 باشھ ی کنقبول خوامی کھ ازت م ویزی برات ارزش دارم چی اگھ ذره اخوامیامروز ازت م:گفتم

 ؟
  را تکان دادسرش

 شد و قلب تی رو  کھ آروم آروم وارد زندگی احساسات دختری گفت بھمشیچند روز پ_
 کھ با تمام وجودم ی ھستی  تو تنھا کسی ،گفتیدونیبا وجودش گرم کرد م سردتو و

 یگفت  ...یگفت ناروی کھ ای نبودیکس تو  با تمام وجودم دوستش دارم،ھوم؟؟مگھخوامش،کھیم
 از یتونی ،حاال کھ نمکشمی عذاب مشتری بینطوری من اآرشام ،اما یوفتیخطر ب  توخوامینم



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 203 

 بزار کنارت باشم،بزار مرحم دردات باشم ،من اگھ کنار تو باشم برام مھم یانتقام دست بکش
 ...گھی دزی چای کھ جونم در خطره ستین

 روزم  بھ ھر ھی اگھ یبزار حت...بھت بگم  رونای پام گذاشتم تا اری من غرورمو زنی ببآرشام
 ھم ،از می با ھم باش میتونستی کھ می کھ چرا زمان می نخورنوی ،حسرت امینبود   کنار ھمیلیدل

 .می کردیدور
 .میریاز ھم نگ  فرصتونی اایھوم؟؟ب... کنار تو بودن خوبمبا من

  دوختنیبھ زم  را از من گرفت ونگاھش 
 ...ی العملعکس چی ھبدون
 نیبا اول. برومرونیتم کھ ب کتش سر خورد   برگشیدستم مشت شد و از رو...خواستی نمپس

  ...دی قطره اشک از چشمانم چکنیقدم ،اول
 ..ستی حق من ننیا

  قطره اشک نیدوم
 ... خستھ شدمایخدا

  دستم فشردمیتو  رورهیدستگ
 نی از استری غرورمو بتونستمی نمگھید.شدیم  تمومزی ھمھ چرونی برفتمی در منی از ااگھ

 ...بشکنم
 

 نفس
 

  را بستم وچشمانم
  آخرش بودنیا... فشردمنیی در را بھ سمت پارهیتگدس
 ... از پشت دور شانھ ام حلقھ شدی را دست سردم را فشرد و دستی دستی گرمااما

 .وجودم لبخند زد   زدم ،با تماملبخند
 و لذت راتری من گی برای کھ از ھر زمانشی گرمش بھ گوشم خورد و صدای نفس ھا ھرم

 با در ی کارت؟مطمئننی از ایشی نممونی بعدا پشی؟مطمئنیئنمطم:دیبخش تر بود بھ گوشم رس
 ... من نباشمگھی راه دنی ممکنھ اخر ایدونی؟میکشیکنار من بودن عذاب نم

 ؟ی سر حرفت ھستبازم
 از وقت چیھ:  کردم  دستش کھ دور شانھ ام حلقھ  شده بود گذاشتم و زمزمھی آزادم را رودست

  ...شمینم شمونیبا تو بودن پ
 
 ...ستت دارم نفسدو_

***********                              
  ھفتھ بعد دو
 جواب دادم  زدم وی لبخندی صفحھ گوشی اسمش رودنی دبا
 بلھ_
 می منتظرنیی پادیای ،بیبال دختر خرگوش بلھ و_
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 ادی زمی بچگکھ می خرگوشی بودم بھ خاطر دندون ھادهیتازه فھم ...نی خدا از دست ایا
 استفاده تینھا  اسمنی حرص دادنم از ایبرا  وبود وی سیتلفنش دختر خرگوش د اسمم توبو چشم تو
 .کردیم رو

 ،مثال برادرش ایآرشام اصال خجالت نکش :دی بھ از پشت خط بھ گوشم رسی علری امیصدا
  بشم بزنم لھت کنمیرتیکنارت نشستھ،غ

  دی بھ گوشم رس خوبی علری اما قھقھ  امدمی گفت کھ من نشنیزی  آرام چآرشام
  من ھم از تھ دل لبخند زدمو

  نیی پادیایزود ب: گفتدوباره آرشام
 
  ...میباشھ اومد_

  ...رونی بمی شام بریی قرار بود چھارتاامشب
 .کردمیبا تمام وجودم حس م  رویخوشبخت

  بلند سالم کردم ی با صدامی نشستنی ماشداخل
 دیننش کرد کھ خودش ھم  النا انقدر آروم سالماما
 خوامیمن نم:گھیم  وزارهی النا نمبشھ کی بھش نزدکنھی می سعیھر چ.   بھم گفتھ بودی علریام

  کنم لیخودمو بھت تحم
 کردمی دوتا منی بھ حال ای فکرھی حتما دیبا
  میخوب کجا بر: کھ پشت فرمان بود گفتی علریام
  دندونمھری غذاش ھنوز زم،مزهیبر...رستوران: گفتمی ناگھانی فکربا
  از خنده منفجر شدی علری کرد  کھ امی آنچنان  اخم  اسم رستوران آرشامدنی شنبا

  کنم از قصد کھ نگفتم اون رستورانکاری چخب
واسھ ...اون روز غذا بخورم  بود اما مگھ من تونستمی غذاش عالمی  اونجا رفتایلی با ایوقت
 ... گفتم خب نیھم

 قھ باال طبمیبر: گفتمعی سرمی رستوران کھ شدوارد
 ...دادی مفی کیلیبود، خ  جملھ حرص دادن آرشامنیتنھا قصدم از گفتن ا  و

  کاشان؟یری  میالنا  ک:  از سفارش دادن غذا گفتمبعد
  گفتم بدونھی علریاز قصد جلو ام ...دونستمای خودم محاال
  پس فردا دی ،شادونمینم:گفت یالی خی با بالنا
  ؟ی بریخوای میواسھ چ:ی علریام
  حامد ینامزد:ناال
 ...دیمن نبا... پسینگفت چرا بھ من:گفت  زد وی پوزخندی علریام
 
 ؟یخودت...النا_
با تعجب   بود وستادهیآرشام ا  وریپشت سر ام النا و  من ویبھ رو  کھ درست روی شخصدنی دبا

 .. شدیعجب مثلث عشق... از خنده منفجر شوم خواستمی مکردی نگاه میبھ ال
 :با لکنت گفت ..کردینگاه م بھ او گرد شده مان ھم با چشالنا
 ... رادفر ،شمایآقا...آقا_
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 النا گفتمیمن م  وکردی قبال النا در شرکتش کار م   بود کھی محترمسی ھمون رئرادفر
 شدی مداشی پیطی شرانیچن  تودی بانا،االنیبب حکمت خدا رو...دوست داره رو
 

 بھ ادرس یحت ...یحرف چیبدون ھ.. نامھ استعفا ھیفقط .. دفعھ دخترھی یکجا رفت تو:رادفر
 .ی نبودیخونتون اومدم ول

 
 ...من...من... رادفر یآقا:النا
 شی کرده بود از جای خالیزیم رو  را در مچالھ کردنتشیتمام عصبان  کھ تا آن لحظھی علریام

  رو دارم؟یکس  با چھییافتخار آشنا:بلند شد و گفت
  رو دارم ؟یکس  با چھییمن افتخار آشنا: گفت باال انداخت ویی ابرورادفر

 ھمسرشون ھستم:ی علریام
 صدا؟  سر ویآره النا؟چرا انقدر ب: بودیدنیلحظھ د  اونرادفر افھیق

 د؟یکنی مصدا کیبھ اسم کوچ  ھمسر منوی بھ چھ حقی ولدیببخش:ی علریام
 یفقط کم... نبود فقطی احترامیشرمنده،قصدم ب:خودش اومده بود گفت انگار تازه  بھ  کھرادفر

 ،بااجازه جا خوردم
 

بھ النا گفتھ بودم  از اولم من.بھ حالش سوخت   دلمی از طرفیول. خوردیشکست عشق بچھ...یآخ
... 

****** 
 ...داخل شدم  باز کردم و  خانھ رادر
 ھیچ نیا:النا
 ؟یچ_
  در افتادیاز ال_
  ...نمیواقعا ،بده بب_

 . النا  بازش نکنم ی گرفتم جلومی لحظھ تصمھی چرا دونمینم... گرفتمرو پاکت
  شناسھی نمنجایا  ما روی وگرنھ کسنجای گذاشتن ای اشتباھھیزی چیحتما قبض_

 ... بخوابم رمیم  ،من خستمدیشا:النا
 .اوھوم_

 یی چاختنیبد از ر. را عوض کردم میکردم ولباس ھا  ساز را روشنییاتاق رفت و چا  بھالنا
 چرا دونمی نشستم و پاکت را در دستانم فشردم ،نمی مبلیرو. خوابھ ی مطمئن شدم النکھیا و

 . نداشتمیحس خوب
 عکسا بھ ی از الیکاغذ ...شدی عکسا حالم بد تر مدنی اما ھر لحظھ با د باز کردم  در پاکت رو

 ...پس حدسم درست بود،خودش بود..خواندم   افتاد آن را برداشتم ونیزم
 . کرده بوددامی چھ راحت پیبود؟لعنت دیتھد ھی نی اپس

 .کوتاه بود  دوران خوبمچقدر
********* 

 آرشام
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  عموشی پمیبر_
  وقت شبنیا:ی علریام
   دادامی  پمیآره  رستوران بود_
  پسمیبر+
  .اونجا می تا برسدی طول کشی ساعتمین

 یف از نفس حریخوایکھ نم تو: گذاشتم و گفتمری شونھ امی دست رومی وارد بشنکھی از اقبل
 یبزن
 و وچند سالھ داره مغزمو ستی بیی جدانی در مورد ایادی زینھ ،البتھ فعال، سواال:ی علریام
 خورهیم
  امشب من حرف بزنمست،بزاریاما االن موقعش ن.یرسی ھمھ سواالت میبھ وقتش بھ جوابا_

 می تکان داد و داخل رفتیسر
   امشبکردمی نمد،فکریخوش اومد: شاھرخعمو

 .دیای ب
  با ما؟دی داشتیکار .گھی دمیکھ اومدحاال _

 .رانی ادی اومدی رفتھ واسھ چادتونیھھ،جالبھ انقدر سرتون گرم شده کھ اصال :عمو
 دی شروع نکنکنمیخواھش م عمو_

 .ی اتقدر خودسر شدیاز ک  آرشام،تونکنم شروع ویچ:عمو
چرا خودتو  شده تو دوستش  سرگرم  شده سرش بھ اون دختره بھ اصطالح زنش ویی ھواریام

 ھی دی بانکھی نھ؟ مثل اگھی سرت بلند شده؟اسمش نفس بود دریام ز  تو؟گرچھیکنی منای ایقاط
 اون دخترا بدم  بھ شما ویدرس حساب

 
از اولم بھش گفتھ بودم امکان نداره . دمیشنی را قشنگ می علری امی عصبی نفس ھایصدا

 تونمیم   مقابل عمودونستمی کھ میحاما تنھا سال. از او نداشتمیعمو نفھمھ ،من ھم دست کم
 کنارش باشم تونستمی بود  حاال کھ نفس کنارم بود ،حاال کھ ممیازش استفاده کنم حفظ خونسرد

 تار ھیمنم بھتون گفتھ بودم  : خونسرد گفتمیلی پس خکنمی ازش محافظت مشدهپس ھر طور 
 ستمی عرضھ نیاونقدرام ب...تونمی کھ مدیدونی ،مزی بھ ھمھ چزنمیمو از سرش کم بشھ پشت پا م

  .دی کنی کھ دوستش دارم بازی و اجازه بدم با جون دخترستمیکھ کنار با
 .کنمیازش محافظت م  با جونم دوست دارم و  نفس رومن
 
 . نتوانست سکوت کند گری دی علریام
  :ستادی عمو ایرو بھ  رو  بلند شد وی صندلی رواز
 از یمتی قچیبھ ھ ھ اصطالح زنمھ،دوستش دارم و بدیگی کھ می جان،من اون  دخترییدا_

 ...اما نفس .ستمی ای شما ھم می جلویدم،حتیدستش نم
  بسھی علریام_
 
 . دست بردار نبوددادینم  را لوزیچھ چ  پسر تا ھمھنیا
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 بھ نویا  ودی مسئلھ دخالت نکننیا  توکنمیازتون خواھش م عمو:  عوض کردن بحث گفتمیبرا
 دینی ببدیخواستی می چیحاال امشب برا .دیعھده خودمون بزار

 
 بھتر ای نفر نیسوم: ما انداخت  و گفتی جلوزی میرو  واورد رونی بی پاکتزشی می کشواز

بھ آتش  رو  کھ خونتونیکس...فرامرز سزاوار ... راھھ انی پانیا... قصھنی نفر تو انیبگم اخر
 از مرز سی فرار از دست پلیابر  روی اما چند ماھستی مکانش مشخص نقای دق االن .دیکش

 ... کاره نی باره اما سخترنی اخرنباریا. اما االن برگشتھ  .دشده بو خارج
 
 ...فقط فکر نفس در ذھنم بود  .دمیشنی نمزیچ چیھ گھید
 ...شدی تکرار مشی براگری کھ بار دی کابوسو

 ی کرددای کھ خواستھ بودم پ وی آرشام ،اون شخصیراست:عمو
  کنمداشینتونستم پنھ عمو،ھنوز _
 

 . از آنجا خارج شدمی کوتاھیبا خداحافظ  را برداشتم وپاکت
 . فرمان گذاشتمی فرمان نشستم و سرم را روپشت

 میذارینم می ما  ھستنباریا... برگشتھشی دوباره کابوس  زندگمی بھ نفس بگیچھ جور:ی علریام
 م،طاقتیکن کم مونی از زندگردوم نی ھر چھ زودتر شر ادیترسھ،بای اما نفس موفتھی بیاتفاق

 ضربھ خوردن نفسو ندارم
 

 از خودت کمک نباری اای من داشتم؟مگر من طاقت ضربھ خوردن نفسم را داشتم؟خدامگر
 ..خانوادم رو از دست دادم،کمکم کن نفس رو از دست ندم ...خوامیم
 
 ی کنداشی پخوادی کھ مگردهی میدنبال ک عمو:ی علریام
 نفس_
 ؟یچ+
 کنھی مدای زود نفسو پای رید ..گردهیخودشم داره دنبال خواھر زادش م.تھ بھم گفتھ وقیلیخ_
 یچرا زودتر نگفت+
 نفس دوباره برگرده کردمینم  فکرشووقت چیھ... داغونمریکرد؟امی دوا م  رویگفتنش درد_
 از دیتونیشما نم ...ی گاھھیبراش تک تو ...یبرادرش  سست بشم،تونطوری و باعث بشھ امیزندگ تو
 ... ،اما مندیدور باش ھم

  وارد شھیبھ نفس صدمھ ا  انتخابم اشتباه باشھ و  ترسمی مھنوز
 
 من ی ازت کھ کنارش باشخوامی بھ عنوان برادرش مقتیآرشام من  نھ بھ عنوان رف:ی علریام

 اجبار ی از روینطوری اتونھیاون نم...راستی  المھی درست شباخالقش شناسمینفسو خوب م
  ممکنھ جونشو از دست بدهینطوری اگھ بدونھ ایھ حت کنیزندگ
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  نفس
 
 دیبرو  خدا بھ ھمراھتون ،زود برگرد_

 .یبندی ،من چند نفرم مگھ؟چرا جمع می شدوونھینفس د:النا
  ی زود دونفر شدیلی خدی شاستین معلوم_

 منو یتونیچرا فقط م تو: و گفتدی زدم کھ بالفاصلھ فھمی گفتم من ھم لبخندی چدی نفھماول
 خودت نگھ یبرا پس افکارتو ...گردمی تنھا ھم برمرمیمن تنھا م.  آخھ  احمق جونیحرص بد

 دار
 ی بایبا..باشھ _

  رو گرفتم  ی علری آسانسور شد بالفاصلھ شماره امسوار
 دمی جواب داد غش غش پشت تلفن خندنکھی محض ابھ
 ن؟ییزھر مار،اومد پا:ی علریام
 ی ،بای داشت باشی خونت حاللھ،سفر خوشنتتی ببیت داداش برارمی بمیالھ..آره اومد_
 دیزودم برگرد.یبا

 بھ اشک درون لی اون پاکت خنده ام تبددنی مبل ولو شدم اما با دی از خنده رو  کردم وقطع
 .چشمانم شد

  ..دیچرخی و آرشام مایلی اسم ای دستم روبرداشتم رو تلفنم
 گفتم؟؟؟ی مدی کدومشون بابھ

 ا؟یلی اایآرشام؟
 بھ آرشام بگم خواستی در ارتباط نباشم اما دلم نمایلی آرشام از من خواستھ با انکھیباا
  ...وفتھیخطر ب  فکرش مشغول باشھ و تونی از اشتری بخواستمینم...

 ... ھم با النا رفت کاشان ی علریشکر کھ ام  روخدا
  ...سھی پلھی باشھ یھر چ ایلیاما ا .وفتھی براش بی حاضر نبودم بھ خاطر من اتقاقگھی دچون
 یلی ،خنمشیخواستم کھ امروز بب  رو گرفتم وایلی نشم شماره امونی پشنکھی بھ خاطر اعیسر
 .دیبھم بگو  رویزی چخوادی قبول کرد و گفت کھ اون ھم معیسر

 خونھ تنھا باشم نی تو ادمیترسی مگھی کردم خودمو مشغول کنم دروغ چرا دی ساعت پنج سعتا
 . کرده بود دای رو پنجایچون فرامرز ا

بزنم چون واقعا ترس ھمھ وجودمو گرفتھ بود اما خودمو   بار خواستم بھ آرشام زنگچند
 ...کنترل کردم 

 چیھ.. بستھ بود افتاد شھی کھ ھمی خونھ رو مرتب کردم کھ نگاھم بھ در اتاقی شدم و کمبلند
 دوست داشتن داخلش بشم یلی خھی علری اتاق امدونستمیاما حاال کھ م.وقت داخلش نشده بودم 

 بود ی خاکسترینگاه کردم ،دکور اتاق مشک  ھمھ جا رویبی عجاقی،در اتاقو باز کردم و با اشت
. 

 ... من چقدر لباسی خدایوا.باز کردم  لباساشوکمد
  پسر چرا انقدر ولخرج بود اخھ؟نیا

 را یکیخت نشستم و  تی کھ کنار تخت بود افتاد چند تا قاب عکس بود ،روی بھ پاتختچشمم
 برداشتم  
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را   دست انداختھ بود و گونھ اوی علری دختر بود کھ بھ دور گردن امکی بھ ھمراه ی علریام
 دی بوسیم
 ... از حد آن دو شدمشی دقت متوجھ شباھت بی کمبا

 نمت؟ی نتونستم بببوقت چیچرا ھ..خواھرم ... بودرای دختر المنیا...پس
 دهیتا حاال ند  رو کھ رو لبش بود روی آرشامم توش بود ،لبخند رو برداشتم کھی اگھی دعکس
 ...بودم 

 یول ...یول... بودم دهیشرکت د  بودن کھ چندبار توی و اون مردرایالم  وی علری امگھی دعکس
 کزدن اتاق شدم زیمشغول تم. دی بھ ذھنم نرسیزی فکر کردم چیھر چ... آشناست یلی خافشیق

 .بھ اتاقم رفتم  قاب عکسو برداشتم وعیسر.. زدذھنم جرقھ  تویزی چھیکھ 
بود عکس . یمی قدی دفتر خاطرات مادرم کھ  چندتا از عکسای و از الرونی بدمی کشچمدونمو

 ...مورد نظرمو برداشتم 
 یی مرد  دانی ممکن بود ایعنی ...یعنی... شباھت چقدر

 ..اون کھ فوت کرده بود   آخھباشھ؟اما
 ... نشددای پوقت چیدره   ھ پرت شدن تو اون تصادف و گفت جسدش بعد از مامان
 پس امکانش بود زنده باشھ.. بودری کھ ھمراه اماالنم

 
 نفس

 دمی شاپ رسیبھ کاف.  رفتمرونیاز خانھ ب  بود کھ حاضر شدم ومین  چھار وساعت
 . بود امدهی کنم اما انگار ھنوز ندای را پایلیچرخاندم تا ا چشم
  .بودم دهی زود رسیکم  منالبتھ
  خبر داشت زیاز ھمھ چ...نگاه کردم  رو عکس ھا  در اوردم وفمی پاکت را از کگری دبار

 کردی مبمونیتعق  جا ھمھ
 ی جلویحت. ھمھ با ھمیگاھ  تنھا وی النا وآرشام ھمراه من بودند گاھ  وی علری عکسا امھمھ

 ....در شرکت و رستوران و
 .د نبونجای ادی بود کھ امی شکرش باقیجا
 .دیتمام وجودم لرز  نوشتھ را خواندم وگریبار د...نوشتھ   اوناما و
 
 ،خودتو خوامینم  پولگھیموند،دیدوستات زنده نم. یکن   فرار ی اگھ  بخوانباری باشھ اادتی«
 »  منتظرم باشزمی عزخوامیم

 لعنت بھت سزاوار کھ.دونستیم   نقطھ ضعفم رویلعنت
 .ی خراب کردموی زندگ

 
 ھ؟ی چنای ادیم خوبسال_ایلیا

  باھاتون صحبت کنمنی در مورد ھمخواستمی ،مدیخوب ھست سالم_
 .دادیبا دقت گوش م ھم او  کردم وفی تعرشیماجرا را برا  تمامسپس

 ھم وارد ی قانونری از مرز خارج شده بود و غی قانونریمتاسفانھ برگشتنش درستھ ،غ:ایلیا
 . کجاست میستین  مطمئنقیھنوز بھ طور دق اما متاسفانھ.کشور شده 
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 تا حد امکان  تنھا دی کنیسع. تا ھمھ جا مراقبتون باشھزارمی م  روی من براتون شخصیول
 وفتھی براتون بیاتفاق خوامینم .دی نرییجا
  جبران کنم  بتونم لطفتون رودوارمیام. باشھ ممنون_
 ...اما .می کنرشیتگ دسعتری ھرچھ سرتا میکنی ممونویما تمام سع. منھفھی وظستی لطف ننیا_
 .دی راحت باش؟لطفایاما چ_
تمام راه ھا بھ رومون بستھ بشھ   کھھیالبتھ در صورت ...دیکن کمکمون  ازتون بخوامدیاما شا_

  .وفتھی براتون بی ناگواراتفاق خوامیابدا نم چون اصال و
 .و بشناسمش بشھ ای قضانی وارد اایلی ممنون بودم کھ باعث شد ادی زدم ،حاال از امیلبخند

 نفس خانم_
 بلھ_
احترام   براتونم،منی کندایپ  اون افرادودی بام،مای کنی بازرس رو  خونھدیدیھنوز اجازه نم_

 .رمیبگ رو  خونھی حکم بازرستونمی راحت میلیمنتظر اجازه شما ھستم اما خ  قائلم کھیخاص
  اجازه بدم تونمینھ نم_

 است اما مخصوصا حاال کھ ی عصبموضوع نیابود از   داد معلومرونیپر صدا ب   رونفسش
  بدمی ااجازه نیچن تونستمی  اصال نمھی علری مال امخونھ نی ادونستمیم
 

   آمدم  رونی شاپ بی کھ از کافبود مین  ساعت شش وبای تقر
 ... رفت عی سریلیطبق معمول بھش تلفن کردن و دوباره خ  ھمایلیا

 ..درک باشھ مھی تونستینگرفت م  پاکتوچرا دونمینم
 گذاشتم و  حرکت کردم نیتو داشپورد ماش  رفت ،پاکت روادشی انقدر عجلھ داشت کھ حتما

 . از اون خونھ ھم وحشت داشتمی حتگھیخونھ،د  برمخواستینم دلم.
 .مادرمو کرده بود   پدر وی انقدر دلم ھواچرا دونمینم
 . را کرده بودشانی بود اما دلم بدجور ھواری دیکم
کردم و  ضبط را روشن. راھم را بھ سمت بھشت زھرا عوض کردم عی سرمی تصمکی در

 ...ادی آھنگ را زیصدا
 :کردمیزمزمھ م  لب با آھنگریز و
  
  آب فکر ھمش من و دریایی تو 
  
  سراب ، سراب تو جر بھ چی ھمھ 
  
  بذار نشونی دریا راه سر 
  
  خراب خونھ تنگ دل این واسھ 
  
  چشام التماس و خواھش از پر 
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  بخوام تو از میخوامو چی ھر میخوام 
  
  شده حاضر سال ھر مثل دلم 
  
  بیام سراغت دل ھمین با میخوام 
  
  آرامش جنس از تو صدای 
  
  بشھ گم آرامشم حس نذار 
  
  بشھ باز دلم قفل تا کن صدام 
  
  شھ آغاز عشق بزار کن صدام 
  
  شده مجنون و لیلی نقل بازم 
  
  شده آسون عشق ھا لحظھ این تو 
  
  کنی مھربونی بازم قرار 
  
  شده بارون عطر از پر جا ھمھ 
  
  چیھ اسمش قصھ این نمیدونم 
  
  شیرینھ درد عاشقی ولی 
  
  برید دل ھمھ از دلم تو بجز 
  
  کیھ امیدم تو جز بھ خدایا 
 

 کھ گرفتھ یگالب و ه گل ھا  دمی بھ بھشت زھرا رسعی سریلینبود و خ  چندان شلوغاتوبان
 ...مادرم رفتم بر سر مزار پدر و رو برداشتم و بودم

 .شده بود تنگ  دلم براشونچقدر
 ... بودم ی معرفتی دختر بعجب

 . بودمامدهی ننجای کھ بھ اشدی مکماهی از شی  ببایتقر
 .شده بود  بود کھ فراموشمادی مشکالتم زانقدر

 .میای بنجای بھ اتوانمیم نگری دکردمی چرا حس مدانستمی نمنباریا و
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 ساعت خواستیم  بروم،دلمخواستینم  بود اما دلمکی چقدر گذشتھ بود اما ھوا کامال تاردونمینم
 . آنھا درد و دل کنمی و با ھردونمیھا در کنار پدر و مادرم بنش

 ی قودیمامان ،بابا کمکم کن:گفتم  سنگ گذاشتم وی  دستم را روگری وقت بود بار دری داما
 یزی چچی عشق بزرگو تو قلبم دارم از ھھی رو دارم  حاال کھ ی علریحاال کھ ام...باشم

 گمی می چدیشنوی مدونمیم. کنارشون بمونمشھی ھمخوادیدلم م... جز جدا شدن ازشونترسمینم
 .دی پس کمکم کنخوامی می چدیدونیم و

 . شدملمیاشدن صفحھ موب  بردارم کھ متوجھ خاموش روشنی دستمال کاغذفمی از کخواست
 تو،ھاان؟چرا ییکجا:بود کھ لرزه بر وجودم انداخت  اوادیبھ محض جواب دادن فر . بودآرشام

  ساعت چندهیدونی؟میدیاون المصبو جواب نم
 شده؟یچ...یچ..آرشام_

 ییم،کجایشی ما نگران میگی؟نمیعقل دار  اخھ توشده؟ی چیپرسیتازه م_ گفتادی با فرھمچنان
 االن تو؟؟

 .مادرم ام،سرخاک پدر ومن بھشت زھر_
 .ھمون جا باش اومدم_
 . شدینجوری چرا انیا. بزنم قطع کردی خواستم حرفتا

من کھ ...اصال بھتر..گھی دگردمیخب خودم بر م. نجای اادی بخوادی ھمھ راھو منی ای چواسھ
 .تونمی بمونم حاال ھم  منجای  اخواستیم دلم

 تماس ھام ستی لدنیبا د. شب بود مین  حق داشت ساعت نھ وی بھ ساعت کردم،واینگاھ
 . بودن تلفنم آه از نھادم بلند شدلنتیسا و

 .آرشام بود تماما ھم   پاسخ وی تماس ب٢٣ واقعا حق داشت گفتی می چھر
 ھم ی  باد  نسبتا سرددمیترسی فضا  منیداشتم کم کم از ا. ھم  نگذشتھ بودساعت کی ھنوز 

 .دیرسی نمی زودنی نبود مطمئنا بھ ایمراه ک.  را بغل کردممی بازو ھادیوزیم
 کردمی شانھ ام نشست  نشان داد اشتباه می کھ رویُ کتی گرمااما
 ؟یدیچطور  انقدر زود رس...تو: شدمرهینگرانش خ   برگشتم و بھ چھره اخم آلود وی ناباوربا

 نھ؟ی داشتیپس ازم چھ انتظار: گفتی داد و کنارم نشست با لحن آرامرونی را محکم بنفسش
 ... نداشتمی رو از صبح ازت خبرلتی نھ موبایدادیخونھ جواب م

 کاری چنجایشب ا.   وقتنیاصال ا...  برات افتادهی فکر کردم اتفاقشدمی موونھی دداشتم
 ؟ھوم؟یکنیم

 ... مامان بابام تنگ شده بودیدلم برا: دادم و گفتمھی زدم و سرم را بھ شانھ اش تکیلبخند
 ھمونھ نی ادینیبیمامان بابا،م: کھ کنارش  داشتم غرق شدمیرامش نزد و من ھم در آیحرف
 ... کھ عاشقشمھیمرد

 .. کھ تمام وجودم از عشقش پرهی کسھمون
 از قلبش نھی کنی کاش ایا.... دوستت نی ترکی ھا ،پسر نزدمھی بچگیھمباز ....ادتھی بابا

  انتقام دست بردارهنی کاش بشھ از ایا... بره رونیب
.................................. 

پس . ھم نبود ی علریخصوصا کھ ام. بودیخستھ کننده ا  آمدم  ،روز پر کار ورونی شرکت باز
   بھشون خوش گذشتھ بودیفکر کنم حساب.گشتندیفردا بر م



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 213 

 جواب دادم...حالل زاده بود داداشم.  کھ زنگ زد گشتمی منی ماشجیی دنبال سوفمیک تو
 ...ایاش دن  دادنیسالم بھ بھتر_
 یسالم وروجک،خوب_
 وروجک اون زنتھ _
 ...درست صحبت کنا.  در مورد زن من،یھو: گفتی شوخبھ
 دی خنده بلند النا بھ گوشم رسی صداو
   مشکل حل شدنمیبب: ذوق گفتمبا
 حل شد ...بلھ _
 دی  برگرددی ندارمیتصم... خب پس خوبھ_
 میای پس فردا صبح مایچرا  فردا شب _
 س فردا شب خطرناکھنھ ھمون پ_
 زمیباشھ عز_
  ھم سالم برسونی خداحافظ بھ النمتی مببگھیمن برم د_
 باشھ، مواظب خودت باش خداحافظ_
 

  روشن کردم و خواستم حرکت کنم  کھ در باز شد و آرشام نشستنویماش
 ی ندارنیمگھ خودت ماش: تعجب گفتمبا
 ... خستمیلیخ.نفس جون من ول کن_
 ریحالشو بگ کھ اومد ی علریام_
 . بھش خوش گذشتھیادیاون داداشت ز.شک نکن _
 . سونمت ری مکنمی بار بھت لطف منیا.باشھ _
  دختر ییچقدر تو  پررو.  روتو برم یا_

 . زدم رونی شرکت بنگی و از پار کدمیخند
  ینفس مسکن ھمراھت دار_
  ھستفمیک آره فکر کنم تو داشپورت باشھ،،آب ھم تو_
 

  پاکت عکسا ھنوز اونجا بودی وایا...د  باز کرداشپورتو
 ھی  چنینفس ا_

 ستی نیچیھ...یچیھ: شدم و گفتمھل
 . کرد و در پاکتو باز کرد نگاه مشکوک

حدسم درست بود چون بالفاصلھ بعد . آروم کنھنوی اتی عصبانخواستی میحاال ک ...دمی گزلب
 ھ؟ی چناینفس ا:  گفتتی عکس و اون نوشتھ  با عصباندنید

 ندادم یجواب
 بفھمم اون آشغال دیمن االن با...یچرا از من پنھان کرد  رونایھ؟ای چناینفس بھت گفتم ا_

  کردهدتیتھد
 ...من...من_
 ...بزن کنار_
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 آرشام_
 بھت گفتم بزن کنار_

 ... شوادهیپ:در سمت منو باز کرد گفت  شد وادهیپ. نگھ داشتم ابونیخ.  کنارنویماش
  شدمادهی حرف پبدون
با سرعت  سوار شد و .نشوند نی  داخل ماش  رفت وگھیا محکم گرفت و بھ سمت د رمیبازو

 .حرکت کرد
 یای میکنی جمع ملتوی وسایری االن منیھم: کوچھ نگھ داشت  وگفتسر

 آرشام؟  تویگی میچ_
  بکنگموی کھ بھت میکار_
 خورمیتکون نم  چرا  از جامیتا نگ_

  رو  بکنگمی کھ می نکن ، کاری من بازنفس با اعصاب_ زدادی فری نسبتا بلندیباصدا
 بھ سمت خانھ رفتم.  شدم ادهی پنی کردم،از ماشبغض
  رفتار کنھنطوری حق نداشت  با من اد،اونی ترکبغضم

 ...کردم نکاروی بھ خاطر خودش امن
چند دست لباس داخلش گذاشتم  و صورتم را شستم و     ودمی کشرونی تخت بری از زچمدونمو

 .ل کردمدر خانھ را قف
  حرکت کردیحرف چیسوار  شدم او  ھم بدون ھ  عقب گذاشتم  وی صندل  حرف چمدون روبدون

 
   آنجا بمانم؟خواستینکند م.رودیخودش م خانھ   بھ سمت شدم متوجھ

 عذر دیاصال حاضر نبودم فعال باھاش حرف بزنم،با. شدممانی بزنم کھ پشی حرفخواستم
 .کردی میخواھ

 شدی تا آنجا کھ مشیاخمھا و. رو برداشت و بھ سمت آسانسور رفت چمدوندنی محض رسبھ
 .بود در ھم

 .زدمشی مخوردی م  تادیرسی زورم مخواستیم دلم
 . نھای نجای اامی بخوامی بگھ اصال مکردی منو آدم حساب نماصال

 
  ...گھی دھینجوری اپس

 .شانھ باال انداختم  دادم وھی تکنی بھ ماشنھی بھ سدست
 .دیکش دستم را گرفت و  و مچآمد  سمتمبھ
مرا ھم بھ دنبال   گفتم اما بدون توجھ بھ سمت آسانسور رفت وی محکم گرفت کھ آخیقدر بھ

 .دیخود کش
 . بغض کردمچرا دانمی نبودم اما نمی لوسدختر
 .را رھا کرد  دستممی خانھ کھ شدداخل
 .شدیمطمئنا کبود م  دستش قرمز شده بود ویگرفتھ بود جا  محکمانقدر

    بموننجای اادی بریتا ام:گفت را آنجا گذاشت  و چمدانم  رفت وی علری سمت اتاق امبھ
 .قفل کردم   ودمی قدرت در را بھ ھم کوبنیبا اخر  رفتم واتاق بھ

 .دیبغضم ترک  تخت نشستم ویرو  را با حرص از تنم  کندم ومی ھالباس
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 ..یحق ندار..ی رفتار کننجوری با من ای حق نداریلعنت
 ...بخور  شاماینفس ب:  گفتی با لحن آرام  ساعت گذشتھ بود کھ بھ در زد وچند دونمینم

  ندادمجواب
 ینفس خواب_

 . فعال باھاش صحبت کنمخواستینم  دلماصال
 ؟ی ،خوابیشنوینفس صدامو م_
  کردجادی خورد و صدا انی تخت بھ زمی تخت بلند شدم کھ تلفنم از روی رواز
 می صحبت کنایرون،بی بایج نکن ب من ل،بایدارینفس ب_

  رفت اما متوقف شد رهیدستگ  سمتبھ دستم
 . بمونا،گشنھیباشھ ن:آرشام

 . نشان از رفتنش بود سکوت
 . نکردی عذر خواھھی حداقل
 .برد  خوابمی کدمی تخت انداختم و نفھمی رو خودم

  کیباز کردم تمام اتاق تار  را کھچشمانم
 . بردارم و ساعت را بدانمی پاتختیز رو  را المی گرداندم تا موبادست

 .بھ شدت گشنھ بودم  وکردیسرم درد م. بودم دهی بود چقدر خوابقھیدق١:۴۵ ساعتاوه
 بود کیھمھ جا تار. رفتم رونی در اتاق را باز کردم و بآرام

 آب را سر ی و ھمانجا  بطر  آب برداشتمیبطر کی  وبیس کی خچالی از  و  آشپر خانھ رفتمبھ
  .مدیکش

 ... کنمدای پوانی حال نداشتم لاصال شستمی مفردا
 ی شخصدنی با د  بھ اطراف بکنم کھیبود برگشتم تا نگاھ کرده روشن   آنجا روی کمخچالی نور

 .ول شد و صد تکھ شد  از دستمی بطربود ستادهی ام ای قدمکیکھ درست 
  من ھم خچالی شدن در ھمزمان با بستھ گذاشت و  دھانمی زدم کھ دستش را  روی کوتاھغیج

 .دمی چسبخچالیبھ 
 .می بازوی روگریبود و دست د  دھانمی روھنوزدستش

 زدی بستھ بود و قلبم تند مچشمانم
 

 غیج:دیآرام بھ گوشم رس گرم و  کھییبعد صدا  وکردی گرمش اللھ گوشم را نوازش می نفس ھا
 نزن نفس،منم

 .دمی کشیقی دھانم برداشت و من نفس عمی را آرام از رودستش
  نفس؟یخیچرا انقدر_

 ...  برھنھ ام را در برگرفتھ بودی متوجھ دستانش شدم کھ بازوھاتازه
  تنم بود ،ی تاب بندھی مانتوم فقط ریز ...ی وایا

 . بودمدهیتاپ خواب  ویبا ھمان شلوار ل  را عوض کنم ومی رفتھ بود لباس ھاادمی بھ کل اصال
 انداختم ری شرم سرخ شدم و سرم را بھ زاز
  چانھ ام قرار گرفت و سرم را باال آوردری دست آرشام  بود کھ  زو
 ؟ی بلددنمی خجالت کشنمیبب_
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 . بودم سرم را آرام تکان دادمرهی لباسش خی  کھ بھ دکمھ ھای و در حالدمی بھ دندان گزلب
 . نگفت یزی کرد و چی آرامخنده

 از می قصد نداشتچکدامیانگار ھ...شھیمثل ھم.. در نگاھش قفل کردم  را باال آوردم ونگاھم
  گلولھ آتش بودمی بازوھای دستانش رویجا .می تکان بخورمانیجا

 نگرانت باشم اما بھ من حق بده. شدمی عصبیلیخ...بابت امروز متاسفم: کردزمزمھ
 .خوامی عذر م،منم گفتمی زودتر بھت مدی منم بود،باریتقص:کردم  خودش آرام زمزمھمثل

 ... ھزار حرف نگفتھ بود یای گو چشمانشانگار
 ... عشقی از گرمازیو لبر  بھ دور از ھر گونھ خشم و انتقام گریکدی در چشمان  رهی خ

  بھ بازوانم وارد کرد یفشار...آورد   سرش را جلو
پر  اما گرم و... حرکتیب... قرار گرفتمی لب ھای بود کھ نرم روشی را بستم و لب ھاچشمانم
 حرارت

 ...من آتش گرفت وجود وتمام
 ... قرنکی اندازه   اما بھھی ثانچند

 ..دی را عقب کشسرش
 
 ...من...نفس_

 را از حصار دستانش در آوردم و بھ اتاق میکردن بھ چشمانش را نداشتم  بازوھا  نگاهطاقت
 ....پناه بردم 

  داشتمی متفاوتی ھاحس
 ...یخوشحال...عشق...شرم...خجالت

  .دمی سرم کشیپتو را رو و تخت پرت کردم ی را روخودم
______________________ 

 .. را عوض کردممی آوردم و لباس ھارونی  بیشلوار  چمدان  مانتو واز
 دمیکشیخجالت م شدن با آرشام    از روبھ روکردمی طور فکر مھر

 من ی بوسھ برانی  اولنیاما ا... اگر چھ از کنترل ھر دومون خارج بود اما شبی داتفاق
 ...بود  نیریش

 . رفتمرونیب  را باز کردم ودر
 بخور نی بشایب: گفتی عادیلی من خدنی با دخوردیم صبحانھ  نشستھ بود وزی پشت م آرشام

 ی بخوریزی من نذاشتم  چنکھیمثل ا  کھشبمی دی نخوریزیچ کھ شام
 ... اشاره کردشبی بھ اون اتفاق دی عادیلیخ
 نشستم  وختمی ریچا

 بود ی وجب پارچھ چمین  اونیب لباس درست بپوش سرما نخوردر ضمن موقع خوا:آرشام
 ی بوددهیپوش
 . گلومدی پرییچا

 . من خبر نداشتمنی بود اییای حی بعجب
 رفت  اش بھ ھواخنده کیکردم کھ شل  حرص بھش نگاهای

.................................................................. 



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 217 

 .گشتندینا از کاشان بر مال  وری بود امروز امجمعھ
 نروند او آرشام فقط بھشون گفتھ بود خانھ  بود ودهینفھم  ھنوز ماجرا روی علریام

تلفنش ھم پاسخ  خواب بودم کجا  رفتھ  کھ ھنوز برنگشتھ و من  از صبح کھدانمیھم نم  االن
 ...دھدینم
  رهی کھ حوصلم سر مینطوریکردم،خب ا نگاه  ساعتبھ

  بگردمیکم  اطراف نی  ا  گرفتممیتصم
 

 ناھار ی براگرفتم می خانھ بودم ،تصماز رونیب  روساعت کی بایحاضر شدم،تقر  وبلندشدم
 الزم در خانھ باشد بھ سوپر مارکت رفتم لیوسا مطمئن نبودم تمام  درست کنم  چونایالزان

 دمی را خرازمیمواد مورد ن و
 
 باز کنم  آپارتمان روی در  ورودخواستمیم...اه
 دونستینم  بود منزونی آوبھش گمیصدتا د  خونھدیجز کل آرشام بھم داده بود  بھ  کھیدیکل  

 . نبودادمی گفتھ بود اما من یعنیکدومھ،
 نفس خانم؟؟_
 سی بود،برادر پارمنایس
 نای آقا سدیخوب ھست سالم_
 اول فکر کردم اشتباه  شناختم..سالم ممنون _
 کدومھ دی کلدونمینم د،منیباز کن  دروشھیم_
 ستیمگھ آرشام خونھ ن_
 نھ_

 در را باز کردم  تکان دادویسر
 یول  نمشی ببخواستیم  دلمیلیخ.دی سالم برسونسیبھ پارم: و گفتم شدمی وارد خانھ منکھی انیح
  کھدینیبیم
  دستم اشاره کردمی توی ھاسھیک بھ

 .بلھ،حتما :دیخند
 . مبل پرت کردمیمانتو و شالم را رو  را بستم ودر
 دمیخند  ودمی لباسم لبم را گزدنید با

 . تردهی پوشی کمشبی تنم بود البتھ بھ نسبت دی پر رنگی صورتتاپ
 .  بود ،آرشام ھم کھ فعال نبود با ھمان لباس مشغول شدم گرمم
 . رو درست کردمایمواد الزان  را شستم ومی ھادست

نگ خورد و ھول شدم ز  رو داخل آن بزارم تلفنمای الزانی را روشن کردم تا ظرف ھافر
 .آرنجم را سوزاندم و

 . گرفتمخی آب ری را جواب دادم و دستم را زلمیموبا
 ... بوددیام

  را بستم ریش  را قطع کردم وتلفن
 !دادمی میچ  رودی من جواب امحاال
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  برادر منھ ی علری امنکھی ای خبر نداشت حتری  از اتفاقات اخچکدومی ھاز
 .شدیت م  ناراحدنشیفھم  بامطمئنا و

 . مانده بودیرعلی ،بدون خبر آمده بود و حاال پشت در خانھ امنجای اادی گفتم ببھش
 .بد سوختھ بود...سوختی میلی خآرنجم

 .وفتدی بزنم بلکھ سوزشش  بشی دندون روری رفتم  تا خمیی سمت دستشوبھ
 . بستھ شدن در آمد،آرشام بودیصدا

 ؟یینفس کجا_
 نجایا: م و گفتم بردرونی در بیرا از ال   سرم

  رونی بایخب ب_
 مبلھ بده  من رویمانتو  اونشھ،اولینم_
 شی شانھ ھایرو  نشھ مانتو روفی مانتوم کثنی آستنکھی ای را آورد ،برامی تعجب مانتوبا

 . رفتمرونی را گرفتم و بشیانداختم و جلو
  انداخت و قھقھ زدمی بھ سر تا پاینگاھ
 ...ی با چادر بودشھیمن ھم  جلوبشینھ کھ مثل د:آمد وگفت  جلویقدم

 
  یی پررویلی خیدونستیم_

  گفتی نچ  باال انداخت وییابرو
 کشف نکرده بودم  روطونشی شی رونی تا حاال اچرا
 . بود دیحتما ام. زنگ آمدیصدا

  مناسب بپوشیتا لباس من ھم بھ سمت اتاق رفتم  رفت تا در را باز کند وآرشام
 
 . رفتمرونیب  ودمی کشمی بر موھایانھ ا و شدمی پوشیآب کین  توھی

 جلو آرشامم سر کردمی سر نمی روسری علری امی جلوی بود از وقتی عادت بدعجب
 .کردمینم

 ... جلوش،واالگشتمی گرفت ،آخھ نھ کھ ھمش با مانتو مخندم
 
  بودندی و آرشام در حال سالم احوال پرسدیام  رفتمرونی اتاق باز

 ... ھم دری با اخم ھادی امالبتھ
 . شدهیرتی غ،داداشمیاوخ
 . اش کمتر بشھی مثبت برخورد کنم بلکھ ناراحتی کردم با انرژیسع
 ی خبر اومدیب...بھ بھ ،سالم بھ داداش گلم_
 .ستی نیبی عجزی خبر اومدنم چی خبرم ،بیمن کال از ھمھ جا ب:دیام
 از النا ھم خواستم  خودمکنم،منی مفی تعربرات زوی ھمھ چدیگھ،ببخشی د  نگوینجوری ادیام_
 از دستت ی ،کاری مادرت بودشی پیتو ھم کھ شمال بود  وضھی بھت نگھ،مامانت مریزیچ

 ھوممم؟.میکردی نگرانت مشتری ،فقط بومدیبر نم
 . تکان داد و نشست نی را بھ طرفسرش
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غذا . من برگشتم یتا شربت بخور: بردم و گفتمشانی شربت درست کردم و براوانی لتا دو
 ت کنمدرس رو

 سی پارمی ھم برای گرقتم ظرفمی کردم و تصمشتریب  روای اومده بود مواد الزاندمی کھ امحاال
 . ببرمنایس و

 ...خب ،از کجا برات بگ: نشستم  رفتم ورونی بعد از اشپز خانھ  بقھی دقستی بحدود
 . زنگ در حرفم نصفھ ماندی صدابا
النا بودند چون صبح زود راه افتاده   وری ظھر بود پس حتما امقھیدق١:٣٠ ساعت نگاه کردمبھ

 .بودند
 ھ؟یک:دیام
 یال  و ی علریام_

 با ھم؟:گفت  انداخت وباال ابرو
 .سر تکان دادم  ودمی گزلب
 .خودم نخواستم کھ بداند. خبر نداشتیزیچ چی پوزخند زد ،حق داشت،از ھدیام
دلم برات تنگ :د بھ محض داخل شدن سخت در آغوشم گرفت و دور خودش چرخانی علریام

 شده بود 
 .یکھ بد نشد با زنت خوش گذروند منم،البتھ برا تو_
 . وروجکومدهین  بھ توشیفضول:دی لپم را کشریبا دست گ  را دورگردنم حلقھ کرد ودستش کی

 ؟ی اومدی،کیکنی مکاری چنجایا...تو...دیام:النا
 ؟ی ک بای بود،نگفتھی کاشانی؟گفتی کجا بوددم،تویسالم،تازه رس:دیام

 .می را بگوزی خودم ھمھ چخواستمی بھ من نگاه کرد ،سرم را بھ نشانھ نھ تکان دادم مالنا
 .گمی برات مزوی چم؟ھمھینی بشدیام_
 . زودیلیفقط خ:دیام
 باشھ_

 . نشستم ی علریمن کنار ام .می ھم نشستدور
 .دادیشروع کردم بھ گفتن فقط سکوت کرده بود و گوش م... دلم را گرم کردلبخندش

 گفتی نمیزی بزند اما چی سکوت کردم بلکھ حرفمی تمام شدن حرف ھابا
 .ی بگیزی ویخواید،نمیام:النا

  دیتکمان چرخ  تکی رودی امنگاه
  ستی ننجای اگھی من دیفکر کنم جا:با گفتن  بلند شد وشی از جابعد و
  سرعت از خانھ خارج شدبا

 اد،خودمی نچکسیھ: گفتمزدمی مرومیانھ ب کھ از خیدر حال شالم را برداشتم و  مانتو وعیسر
 گردونمیبرش م

 . بودنگی اسانسورم کھ پارکاه
 . رفتمنیی پلھ ھا پااز

 . کھ سر کوچھ پارک استدمی را دنشیماش
 ی روزیسرش را ن بود و  فرمونی نشستم ، دو دستش رونی داخل ماشعی و سردمی سمتش دوبھ

 . گذاشتھ  بودشیدست ھا
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 . نشستم ھم سرش را بلند نکردنیماش کھ داخل ی ھنگامیحت
 . اشتباه کردمدونمیم...دیام: زدم و گفتمشی صداآرام

 نی اگھ از ادونستمینگرانت کنم ،من م  بھ خدا فقط دوست نداشتمگفتم،امای بھت مدی بادونمیم
 ... تھرانیای بدون شک میاتفاقا خبر دار بش

 نکھیا... غرورمو شکست زای چنیا...د  ھمھ سخت بونایاره ،ا...اره نفس : ھمان حالت گفتدر
 مادرت قبل فوتش از یدونیخودتم م.. تر بشنکی از من بھ شماھا نزددهیدوتا تازه از راه رس

اما،اما .. باشھ یازی فکر نکنم نیمن خواست مراقبت باشم،مثل خواھرم،اما حاال کھ برادر دار
  بود؟ی چنای سخت تر از ھمھ ایدونیم
 ؟یچ_
دوستش دارم   کھی کسنمیبب  زیچ ھمھ  خبر از ھمھ جا وی و بنجای اامی مدت بنی بعد انکھیا_

 چقدر یفھمی دارم؟می کنم بھش بفھمونم چھ حسدای فرصت پنکھیبدون ا. استگھی دیکینامزد 
 سختھ؟
 دی گونھ ام چکی روی اشکقطره

 دوست داشت؟  رود،النای امیعنی شدینم ،باورم
  چطور ممکنھنیآخھ ا...آخھ

 شھی چطور ممکنھ؟باورم نمنیاخھ،اخھ ا: بھ زبان اوردمار فکرم
 شدی نمنطوری اکاشی اما امی قسمت ھم نبوددیشا:دیام
 چون در ھر صورت النا داداشمو دی قسمت ھم نبوددی شا،درستھی کردری ددیام: گفتمی سختبھ

 ی کن فراموشش کنینطور،سعیھم  ھمی علریدوست داره،ام
 چشم ھی وقت بھ ناموس بقچیھ ..ھی علریالنا ناموس ام.اموش کنم فردی ،باکنمیفراموشش م:دیام

 ندارم
 . باال،ناھار درست کردمیاینم:فشردم  دستش گذاشتم وی را رودستم
 کمی دارم  ازید،نی اما االن نھ،شما بخورامیچشم،م.قربون خواھر خوشگلم بشم: زدی تلخلبخند

  تو بروامی م خودمگھی دو ساعت دیکی باشم ،تنھا خوامیاروم بشم م
  است حداقل در ظاھریگری ددی برگردد امی وقتشناختمشی مدانستمیم.  شدمادهیپ  زدم ویلبخند

 کرد و رفت  را روشننی ماشدیام
 دست دست دیام  اگھدینکنند،شا  کردم بر خودم مسلط  شوم تا شکی بھ سمت خانھ رفتم،سع

 . ممکن بودری غزی چکی االن داد،امای االن النا رو از دست نمکردینم
 مثل برادرم .. بودی علری اممثل می برادیام

 ... آمدی از دستم بر نمی ،اما کارخواستمی را نمغمش
 ؟ی تنھا برگشتشد،چرایچ:النا
 گرده،نگرانی برمگھیساعت د  دویکی :بھ زبان گفتم بھ خاطرت دلش شکست و: دل گفتمدر

 .نباش
 ...آخھ :النا
 بسھ النا_
  بودمی عصب  جھت از دست اویب  خود وی بچرا دونمینم
  برشتھ شده بود یکم. اصال حواسم بھ غذا نبوداه
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 .صدا کردم   روی علریام
 
 ی راه انداختی خوبیجانم،اوم ،عجب بو: داد و گفتھی بھ اپن تکی علریام
 تونیی رو بھ روھی ھمسای ظرفو ببر برانی اای بریام_
 ؟ی کیبرا: تعجب گفتبا
 سی و پارمنایبھ رو،س واحد رو...وا-
 شون؟یشناسیمگھ م+
  وقتھیلیاره،خ-
 یچھ جور+
  شد ببرر؟سردی  امھی سوالستیب-
 نجای اانی بگم بیخوایخب م+
 واقعا-
 گمی ماست چرا نشھ،االن مقی رفنایاره ،س_
 . اشپز خانھ رو ترک کندو

ا  لطفدیام: شلوارم در اوردم و بھش اس ام اس دادمبی بود،تلفنم را از،جدی امشی پدلم
 خواھش...یبھ رو بش  روتی با واقعدی منم ناراحتم ،باالخره کھ باینجوریا...ایب
 
 دنی با فھمسیپارم. ھم بھ جمعمون اضافھ شدندسی و پارمنای و سمیدیچ  روزی کمک النا مبا
 . خبر داشتزی فقط لبخند زد انگار از،ھمھ چنای برادر منھ شوکھ شد اما سری امنکھیا

 . منتظرش ماندمی بود،با خوشحالدی زنگ بلند شد،امی کھ صدامیود غذا خوردن بمشغول
 ھومم؟. بھت گفتمو فراموش کنیھر چ:کنار گوشم گفت  زد وی کھ داخل شد لبخندیھنگام
 یای با خودت کنار بیتونیم دونستمیم: زدم و گفتمی مندتی رضالبخند

از درون  ...دمیفھمی را مزی ھمھ چشیمن از چشم ھا.کردی اشتباه مدیام.نبود  حرف دلمنی ااما
 ...داغون بود

 .کرد  بھ ھمھ سالمی،بلندی صدابا
 شی غذا بھ گلودی امدنی با بلند کردن سرش و دسی جواب سالمش را دادند اما پارمھمھ
 .دینگاه کرد و بلند خند  بھ اوطنتی اول با تعجب  و بعد با شدید،امیپر
 .میکردینگاه م  دونی مات و مبھوت بھ اھمھ و
 رفت شیپروژتون خوب پ...یحالتون چطوره خانم سپھر:دیام

 . انداختری سرخ شده سربھ زیی و با لپ ھادی لب گزسیپارم
 پسر کی در برابر ی  شرمنیحجابش کامل بود و مطمئنا چن  تر از ما بود ودی مقسیپارم
   از،قبل داشتمیتیی آشناایالبتھ گو. نبودی عادری  غبھیغر
 ... اتفاق افتادهنشونی بیینم چھ ماجرا دوست داشتم بدویلیخ
 دیشناسیم  روگری چھ خبره،شما ھم دنجای ادی بگشھیم_ی علریام
 
 می از قبل داشتیی پر ماجرایی آشناھیبلھ،:دیام

 . کھ غذا سرد شدنی بشایی االن ،امای کنفی تعردیپس حتما با:گفتم
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 ...مشغول کرده بود  ذھنمویی دوتا فکرھانی ادنی چرا،با ددروغ

 
 
 
 
 رونیخواستم ب  وختمی ری اجازه دخالت ندادم و پس از  شستن ظرف ھا ،چاسی النا و پارمبھ

 بروم 
 : وارد آشپز خانھ شدی علری امکھ
  کمکت کننسی النا و پارمی نذاشت،چرایکنی مکاریچ
 گھیشد د تموم... نبود یزیچ_
  اومدهشی پی،مشکلیچرا خونھ من نموند  تویراست+
 یکلنھ نھ چھ مش-
 بھ من راستشو بگو+
 می بعدا حرف بزنشھیم_
 یبگ زوی ھمھ چدیباشھ،اما با+
 می جمعشان ملحق شدبھ

 رمیمی می ،بگو گھ دارم از کنجکاودیخب ام:گفتم
  خواھر منیاز بس فضول:ی علریام

  چپ نگاھش کردمچپ
ودم و  بی پروژه اھی راستش  مھندس معمار کنم،خبی مفی با اجازتون تعریخانم سپھر:دیام

 بھ ھمراه دوتا از یخانم سپھر. نقشھ رو بر طرف کنمیرادایاون روز رفتھ بودم تا ا
 دانشگاھشون اومده بودن اونجا،اجازه دادم از ی پروژه ی  براکنمیدوستانشون فکر م

 نکاروی قراره بارون گچ رو سرم بباره ھر گز ادونستمی مگھ کنن،اما ادیساختمان بازد
 .کردمینم
 ؟ی چیعنی_
 حواسشون نبوده و ی خانم سپھرایگو. بودمستادهی گچ طبقھ دوم بود و من ھمکف ای ھاسھیک_

 پاشون کردنی گچ لبھ ساختمون بوده داشتن ازش استفاده می ھاسھیچون ک عقب عقب رفتن و
 و شھی می ھا و رو سر من خاللگردی بھ مکنھی مریگ  وشھی پرت مشیکی گچ و سھی بھ کخورهیم

 .ی گچدما بھ شمی ملیتبد
 . منفجر شدندی بعد ھمھ مثل بمبی تمام شدن حرفش جمع در سکوت فرو رفت اما لحظھ ابا
 

 ... دادی بد می شاد بماند اما دلم گواھنگونھی اشھی جمع ھمنی اخواستیم  دلمچقدر
 

___________________ 
 ... اونخورمی مکشم،قسمی خودم میمن اون آشغالو با دستا:ی علریام

  نباشی عصبان،انقدریکنی سکتھ م،االنی علری امکنمیخواھش م:گفتم تم و را گرفدستش
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 بفھمم،اگھ آرشام دی کرده،من االن بادتی تھدیھم دارم،چرا زودتر نگفت  تویبرا:ی علریام
  ،ھا؟؟؟ی پنھان کنیخواستی می بود تا کدهینفھم

 خراب نکنھ،بعد ینطوری رو ایخوب نی روز بھ اتونستی حرص بھ آرشام نگاه کردم ،اه نمبا
 بھش زویچ  آرشامم ھمھنجاستی چرا نفس ادی پرسری امینا،وقتی وسسی و پارمدیاز رفتن ،ام
 . کرد آرومش کنھی نشست و سعریالنا کنار ام. شدهیشی آتنطوریکھ ا گفت،حاال ھم

 کنار ھم نکھی خوشحالم از ایلیخ: اراده گفتمی کنار ھم بود بریام  النا وی شادمی دلخوشتنھا
 دیستھ
  تعجب نگاھم کردندبا
 ری من برم بخوابم شب بخگھیخب د_

 ستادمی کھ بھ ذھنم آمد ای و بھ سمت اتاق رفتم اما با فکر دمی بلند شدم و گونھ ھر دو را بوسبعد
 من کجا بخوابم؟؟:

 ھمون اتاق من بخواب فعال تو:ی علریام
 دیمبل بخواب  رونجای ھمدیخوایالبد تو و النا م: ابرو باال انداختم و گفتم طنتی شبا
ساختھ  بھتون کاشان رفتن:  دور کمر النا اشاره کردم و گفتمی علری حلقھ شده امیبھ دست ھا(

 دی خونھ ھست،شانی ،زشتھ دوتا جوون مجرد تو ادی جدا از ھم بخوابدی بتونگھی ددونمیم دمیبع
 چن نچ... کھشھیاون وقت نم..یی برن دستشوایشب خواستن برم آب بخورن 

ما ھم  کوچھ عروس تو...یندازیوروجک منو دست م:دیکش اومد و گوشمو  بھ سمتمی علریام
 ادایم
 یاومده خبر ندار...ی آیآ_
 ...دیخندی بھ النا اشاره کردم کھ غش غش مو

 . عادت دارمخوابمی منجایاتاق من بخواب ،من ھم تو:آرشام
  ...خوابھی منجای ھمش انیا...ھی خوبشنھادیپ:ی علریام

 . بھ اتاق آرشام رفتمی تکان دادم و بعد از برداشت لباس راحتیسر
 دمی تخت دراز کشیرچ و  را عوض کردممی ھالباس

  زود خوابم بردیلیخ  ودمی کشھیعطر بالشش را بھ ر...نی بھتر از ایچ
 
  بود ،وفتادهی نیاتفاق چی گذشتھ بود و ھنوز ھھفتھ کی 

باطل کرده بودند   روغھیکاشان با اجازه مادرش ص النا تو  وی علری بود کھ امنی خبر بود اتنھا
 عقد کرده بودند و

 . کاره نی بھترنی ماجراھا انیشدن ا تا تموم:صدا گفت  سر وی چرا بدمی ازش پرسیوقت
 .ومدی باھام مشونیکی  رفتمی دوتا،ھر جا منی ای  منم شده بودم زندان

 ...شرکت آرشام نذاشت برم  سر درد داشتم وامروز
 و ختمی قھوه ریکردم،فنجانی مکاری چانی سھ تا بنی تازه ساعت ده صبحھ، من تا شب کھ ایوا

  بوددی کھ تلفنم زنگ خورد امکردمی منییباال پا  روونی تلوزیکاناال
 دیسالم ام_
 ؟ی خوبزمیسالم عز+
 ؟یخوب اوھوم،تو_
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 ...من...آره+
  بگھیزی چخوادیم  ،احساس کردمکرد سکوت

 دی شده امیزیچ_
 ... بگم خبی چھ جوردونمیراستش نم+
 یبھ لبم کرد جون  بگوکنمی خواھش مدیام_
راستش خب من . کنم معطلش کنمی میخونھ منھ سع االن... خونھ رو گرفتھی حکم  بازرسایلیا+

  آشپز خونھیتو...ی علری با امدمیروز حرفاتونو شن اون
 ... چطور؟نکنھھ؟ی علری امی خونھ برااون

 شدهی چقایفقط بگو دق...دی نپرس امیزی چمکنیخواھش م_
 ی من بود و بھش خبر دادن حکم بازرسشی االن پایلی نھ،اای بگم کنمی می کار درستدونمینم+

  اونجابرن گھیساعت د  دویکیگرفتھ و فکر کنم تا  اون خونھ رو
 . زدمرونی و از خونھ بدمی دم دستم اومد پوشی ھر چ    کردم وقطع
  ممکن بود لو گشتی رو می علری و اتاق امدیرسی زودتر بھ اونجا مایلی ا درصدکی اگھ فقط
 ...برن
  کنھی مبمی داره تعقیکی خونھ بودم کھ حس کردم کینزد

  شدداشی از کجا پنیا
  کردم شتری بسرعتمو

  بھش نداشتمی اما توجھخوردیم زنگ تلفنم
 . نھای قفل کردم نوی ماشدر دمی نفھماصال

 .دمی کشی خودش بود،نفس آسوده ای سر جازیباز کردم و ھمھ چ رو  در خونھی وقتفقط
  رفتمی علری اتاق امبھ
 ...جمع کردم   اول تمام قاب عکسا رو و

  ...کردی مغزم کار نمایخدا
 ...ھیرمزش چ...رمزش ... گاوصندق گوشھ اتاق بودھی..صندق گاو

 گرفتم   روی علری امشماره
 بلھ+
 ھینھ خودتھ چخو  کھیصندق  رمز گاوریام_
 یزنیچرا نفس نفس م+
 ... بگوریام_

  زد ادیفر
  نرورونیتنھا از خونھ ب.مگھ.. اونجایرفت تو+
 .ادیم  دارهسی باش پلرون،زودیب امی از خونھ بعی سربگو،تا کنمی خواھش مری امیوا_
  اونجاامیم ،دارم١٣٧۵۶٣...از دست تو +
 مایم  منم دارمنجای اادی االن مسیپل ...اینھ ن_

 .از خونھ خارج شدم  وکردم قطع
 داده بود عقب عقب رفتم،متوجھ من شد و ھی تکنمی پوش کھ بھ ماشاهی سی مرددنیبا د...اما

 آمد جلو
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 وقتھ منتظرتھ،باالخره از یلی فرامرز خ،آقایای بیی جاھی با من دیبا...نترس خانم کوچولو _
 یدونی گرنھ خودت میایمن م بچھ خوب با ھی نی وعیزنی نمغیج...ی اومدرونیسنگرت ب

  ...دیبا خودش کش  گرفت وبازومو
 ... حس شد ی بر صورت زد کھ حس کردم تمام صورتم بی ایلیس... زدمغیج

  آمدندرونی ھا بھی من چند نفر از ھمساغی جی از صدااما
 ...ادینم  جلوکس چیھ:گفت   واورد رونی بی ااسلحھ
 شدمی مدیداشتم نا ام... ھلم داد ار داد و ب جلو ام فشقھی شقی ،اسلحھ را روستادی اپشتم

 
 
 . شده بودم دی امنا

 نی ادیرسی اگر زود مدی را معطل کند چون شاایلی خواستھ بودم ادی بودم کھ از اممانی پشحاال
 .افتادیاتفاق نم

 را باز کرد و خواست مرا  بھ زور داخل کردیم بمی کھ تعقی رنگاهی سی ھمان خودرودر
 کھ ی شد بھ طوردهی کوبنی ماششھی دفعھ مرا ول کرد  سرش محکم بھ شکیند اما  بنشانیماش

 . ترک برداشتشھیش
 . بودمی لحظھ لحظھ زندگی ناجشھی کھ ھمدمی رو دی با نقاب مرددهی و چھره پوشبرگشتم

 ... کنھی تا اون مرد بتونھ حر کتشدی آرشام مانع می پای شدند،ضربھ ھاری ھم درگبا
 . خورد نی کرد و زمری گی بھ  لبھ  پلھ اشی لحظھ  پاکی
  در آورد و با بشی از جییچاقو..  بود تا اون مرد چند مشت بر صورتش بزندی فرصتنی او

 جلو دمیترسیم. شدیکند اما آرشام مانع م  آرشام فرونھی ان را در سکردی میدو ست سع
 کھ دستانم یود  در حال افتاده  بنی زمی خورد کھ کنار پام رویچشمم بھ اسلحھ ا...بروم

 . و بھ سمتشان رفتماشتم آن را برددیلرزیم
  برونجای جلو،از ااینفس ن:آرشام

 تونمینھ نم_
 .ختیری صورتم می مھابا روی بمیھا اشک
  در دلم تاباند یدی نور امسی پلنی ماشری آژیصدا

 سیآرشام پل_
  کرددنیشروع بھ دو  آن مرد را ھل داد وعی سریلیخ

 توانستیراحت م. خونھ ھم پارک بودیبھ رو طرف راه داشت و رو  کوچھ از دو بود کھخوب
 فرار  کند

 . را شناختم دی را کھ با سرعت از کنار من بھ دنبال آرشام دوایلیا
 . شدری دستگعی سریلیخ  راه رفتن نداشت وی مرد کھ آرشام انقدر او را زده بود کھ نااون

 ی آگاھدیای با ما بدیخانم شما با+
 ؟ی چیبرا_
  لطفادیی بفرماشھیاونجا مشخص م+

  تکان دادمسر
  شماستی برافی کنیا: رفتم کھ گفتنی بھ سمت ماشو
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 . بودفمیک  اوزی ،ھمھ چی وا
 ...بلھ،بلھ_
 دیری بگنمی خب ااریبس+
  خداکردمی مکاری را گرفتم و در دستم فشردم چفیک
 شدهینفس،نفس چ+
 .ستادمی ای علری امی صدادنی شنبا
  سمتم اومد ھب

 ... لحظھ برادرمھھی دیببخش: مامور گفتمبھ رو
 . فاصلھ گرفتی تکان داد و کمسر

 ؟ی را در دست گرفت و گفت خوبصورتم
 . کنمکاری چفمھیک مدارک تو. ریخوبم،ام_
 ییزای کھ خواستن ببرنت چی کن تا موقعی رو دوشت سعندازمی من کتمو منیاروم باش ،بب+

  کھ داخلشھیبی تو جیبزار  رویتصندق برداش کھ از گاو
 یقاب عکسا چ_
  رو ثابت کننیزیچ توننی خودمھ ،با اونا نمی بگو براستی مھم نیلیاونا خ+
 باشھ_
  ببرنتخوانی میبرا چ+
 دونمینم_
  شھی نمیچ چیباشھ ،اروم باش،ھ+

 . مشغول صحبت شد  رفت ویسی دوشم انداخت و بھ سمت پلی را روکتش
 پاکت کوچک   کی شناسنامھ و کی جز چند تا برگھ و یادی ززیچ.دم  را باز کرفمی کپیز

 صندق نبود  داخل گاو
  نفر کی حواسش بھ من نبود جز یکس

 ستی حالم خوب ندی اب بھ من بدوانی لھی شھی مدیببخش:گفتم
  ھا رفت کھ تماشاگر ماجرا بودندھی از ھمسایکی تکان داد و بھ سمت سر
 .. را بستمفمی کبی گذاشتم و زبیارک رو داخل ج فرصت استفاده کردم و مداز
  تشکر کردم و خوردم... اب قند برگشتیوانی لبا
 . بھ سمتم اومد ،کتش را از دوشم برداشتم و بھ دستش دادمی علریام

 . اونجاامیخودمم م.  ساده استیی بازجوھیست،ی نی  مھمیزینگران نباش چ:گفت
 

 آرشام
 
 سطل آشغال پرت کردم و نقاب را یتو ل کتم را در اوردم و در ھمان حادمیدو  سمت پارکبھ

 بھتر ینجوری در اوردم  بھ صورتم زدم ابمی رنگ را از جاهیاز صورتم برداشتم و ماسک س
 بود

  دنبالمھایلی اشدم  متوجھ
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 خودم را عیسر. بھ طبقھ باال برود خواستی می کنار پارک شدم  اسانسوری مرکز تجاروارد

 .نگھ داره اما نتونست   کرد آسانسور روی و سعدی در کوبھی ایلیا.بستھ شددر  جا کردم و
  طبقھ پنجم رفتم تا

 . آمدی داشت از پلھ ھا باال محتما
 از پلھ نکھی پلھ ھا را نگاه کردم بھ محض انیتری نسبتا شلوغ شدم و از پشت وی مغازه اداخل

  دور شدیکم ھا باال امد و
 . بودی شد عجب سمجسبز میبھ رو  طبقھ دوم بودم کھ  روبایتقر. رفتم نیی پلھ ھا پااز

 . نداشتمیری جز درگی اچاره
 .دادمینم  کار را بھ اونیاما اصال اجازه ا. بود کھ نقابم رو برداره نی تالشش اتمام

 پرت نیی از پلھ ھا پامی بودگریکدی قھیدست بھ   کھ ھردوی بھ پلھ ھا نبود و درحالحواسمان
 . برخورد کردنیت راستم بھ شدت بھ زمشانھ سم.میشد
 

 دستش ریاز ز.دی ام را از پشت کشقھی بلند شدم اما دست بردار نبود و می تر از او از جاعیسر
 دمی اش کوبنھی قرار گرفت نرده ھا را گرفتم و با جفت پا بھ سمی دادم و او روبھ رویجا خال

 افتاد  مانده رو اعقب رفت ویکھ چند پلھ با ق
 و از آنجا خارج شدم،ماسک را دمی پرینیی پای پلھ ھای ھمان نرده ھا گرفتم و بھ روی رواز

 . خانھ گرفتمی بھ سوی دربستی تاکس برداشتم و
  زنگ زدم،یرعلی امبھ
 ییکجا آرشام:یرعلیام
  خونھ نفس کجاسترمیخوبم ،دارم م-
 .یای بھتره ن  نباش ھستم،تو،نگرانیآوردنش آگاھ+
 ...شھباشھ حواست بھش با_

_____________________ 
  نفس
االن ھم .مینجای چھ ای معطل بودم و اصال مشخص نبود برانجای بود کھ ایسھ ساعت  دوبایتقر

 انجا نبود و گفتھ بودند منتظر یزی چیصندل دو  وزی مکی اورده بودند کھ جز یمرا بھ اتاق
 شدهیچ  آرشامدونستمیزد،نمیدلم شور م. بمانم
 بود،حتما  با ی کبود و زخمیصورتش  کم.. وارد شد ایلی گذشتھ بود کھ اقھی دقستی ببایتقر

 . شده بودریآرشان درگ
  بودپی در ھمھ حال انصافا  خوش تاما

  کرد آرشام فرار کرده استدوارمی امی زخمھا تا حدنی در ھم رفتھ اش و ای ھاسگرمھ
  کجاست و بھ سمتم خم شدزی می دستش را رودو
 یکردی مرکاینفس اونجا چ+
 می شده باشیمی انقدر صمادی نمادمی_
 . و زور ازت حرف بکشم پس حرف بزنیی با بازجوخوامی نمنیبب+
  بردارمیزیرفتھ بودم چ_



 @Cafeetakroman             رمان     اختصاصی کافھ تک             نیریرمان انتقام ش

 228 

 نایالبد ا+
  پرت کرد زی میرو  قاب عکس ھا روو

  کرده بودشانیدای پپس
 ی منو گشتفی کی حق بھ چھ_

  زد و گفتی عصبقھقھھ
 پسر تو عکسا مگھ نیھ؟ای چنای بگو اسھ،حاالی اداره پلنجای،ای گرفت رو با خونت اشتباهنجایا+
 ستنی و آرشام نی علریام

  را تکان دادمسرم
 .کردی مکاری متعلق بھ سپھره چیگی کھ می تو خونھ انایا+
 داداشمھ اون دخترم خواھرمھ ی علریخب ام.. مال منن،جا گذاشتھ بودم رفتم برداشتم،خبنایا-

 و داشتھ باشم عکسشوندیچرا نبا
 کھ مشخص شده حدود ده روز  بود کھ اونجا نجوری ؟ایونسی خانم ی فرض کردیمنو چ+

 ...ینبود
 ...یچی اتاق کھ ھھی

 ی چیدونی پسره و مھی متعلق بھ دهی نشون مزی کار دارم کھ ھمھ چی من با اون اتاقاما
شت و  رد چند تا قاب  انگی بود و جای کھ باز شده بود و خالیصندق گاو...جالب بود  برام

 ... کنار تخت بود و اثر انگشت تویای خاک  پاتختیعکس کھ رو
 یخب کھ چ_

  بودیصندق چ اون گاو تو: زد و گفتزی می رومحکم
  دیکردی مداشی پنای با ادی بود با،اگھیچیھ_

 .با شما کار دارن جناب سرھنگ ...یوسفیسرگرد : وارد اتاق شد و گفتیسرباز
  از اتاق خارج شددمگری گفتن برمبا

  اتاق بودمنی بود کھ در اشتریساعت ب۵ بای تقرکنمی مفکر
 

  ...گفتمی نمیزیاما من ھم چ. دست بردار نبود ایلی ااما
  .رفتی در طول اتاق راه مکالفھ
 :گفت  ونشست می روروبھ

 نھی امیع برسھ،تمام سیبی بھت آسخوامینم.گمیبھت م  ھا رونی بار انی آخری نفس خانم ،برانیبب
 نظرت دوارمیکنند،امی مکاری و چنی کیدونی مقای و دقیشناسیم  اونا رودونمیم...پس بگو..

االن  ...مونمیمن منتظر م...ستی اشتباه ننکاریمطمئن باش ا...ی بھم بگ  زویعوض شھ ھمھ چ
 ی بریتونیھم م

 واقعا؟_
 نجای نداره ایلیلاره دختر خوب ،د:گفت  لب نشاند وی روی خالف اخم امروزش لبخندبر

 ... کھی خالف نکردم،کارینگھت دار
 نطوری چرا اکنمی نکردن،درک نمی اشتباھچکاریبھ نظرمن اونا ھ: بلند شدم و گفتممی جااز

 یدنبالشون
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 دمیشا ...کنھی منیی قانون تعگھی رو دنیا: گفتمی در چشم ھارهی و خستادی امی روروبھ
 . تو خوب باشنیبرا فقط

 بھ سمتم اومد و دنمی داده بود با دھی تکواری کھ بھ ددمید  روی علریآمدم ،ام رونی حرف ببدون
 سال دوباره حس نی  چندنی ام نشاند و من بعد از ایشانی بر پیبوسھ ا در آغوشم گرفت و

 از شتری کھ بی در آغوش برادرنباری گاه را حس کردم و اھی تککی و داشتن تی  امننیریش
 م بودم سال از داشتنش محروستیب

 ...می برنجایبھتره از ا:یرعلیام
  کجاست؟حالش خوبھ،آرشام؟آرشامی علریام:دمی خارج شدن از آنجا پرسمحض بھ
 نشست ی منی کھ داخل ماشی در حالادی ننجایگرفتم ا بھ زور جلوش رو...خوبھ نگران نباش+

 ...نھسر ھمھ خراب ک  رو ،رونجای اومدهی جناب مجنون تا ننی اشی پمی برنیبش:گفت
  دمی اما باز ھم از خجالت لب گزدانستی را مزی ھمھ چی علری امدرستھ

  ...یعنی شم یرتیمنم االن غ...کشھیچھ واسھ من خجالتم م+
 تلفنش زنگ خورد  .دمی خندبلند
  خود حالل زادشھ ،جواب بده ایب+

  تلفنش را گرفتم و جواب دادم
 الو آرشام_
 ؟یی نکرد،االن کجاتتیاذ نشده؟اون کھ تیزی؟چی؟خوبیینفس تو+
 ؟یتو خوب ...میگردی برممیمن حالم خوبھ االنم دار... بپرسیکی یکی واشی_
 ھیخوب باش کاف تو+
  شدهیزیچ: گفتمی نگرانبا
  خونھدیای بزم،منتظرمینھ عز_
 باشھ،خداحافظ_
  شدهشیزیآرشام چ:دمی پرسی علری اماز
  چطوردونمینم+
 ینطوریھم-
 نفس+
 بلھ_
 یدی از کجا فھمیول...ی اون مدارک بھ دردسر افتادی برادیببخش+
  توئھ ی اون خونھ برانکھیده،ای فھمییزای چھی زنگ زد  بھم گفت،دیام_
 ی چدیرسی تر مری آرشام د،اگھیندازیخطر نم  خودتو توینجوری اگھی بھم قول بده دیول+
  من اونجامدی آرشام از کجا فھمیآھان ،راست_
 توی گوشدی دی و بھ آرشام خبر داده بود،اونم وقترونی بیاز خونھ زد بود با عجلھ دهی دنایس+

 ... خونھ ی اون گفت رفت،امای اون باششی زنگ زد چون فکر کرد پدی بھ امیدیجواب نم
 نطوریکھ ا_
 حاال قول بده+
 تونمینم_
 لج نکن+
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  نکنمیچکاری ،ھادی بشی پیطی شرانی چنی انتظار نداشتھ باش وقتکنم،یلج نم_
 

 .دمی کشیقی حالش خوب است نفس عمنکھی ا  ودنشی آرشام در را باز کرد ،با دیوقت
 ی احوال پرس بعد از سالم و  در ظاھر شد وی جلونایس باز شد و بھ رو  در واحد روھمزمان

 . کارت دارمیای لحظھ بھی شھی می علریام:گفت
 نای شده سیزیچ :آرشام

 .ستی نی مھمزینھ داداش چ:نایس
 دستم نای سیبھ محض بستھ شدن در خانھ .. ھم بھ دنبالش رفت ی علریام فت و داخل رنایس

 . فرو رفتمی شد و در آغوش گرمدهیکش
 من با نکاروی اگھیشدم،دی مونھیداشتم د:  مرا در آغوشش فشرد و کنار گوشم نجوا کردمحکم
  نرویی خبر جای بگھینکن د

 ... داشتمازی آغوش ننی ابھ
 .  اش فشردم نھیسرم را بھ س رش حلقھ کردم و را بھ دورکممی ھادست

  باال رفتھ بھ ما نگاه یی با ابروھانھی ،النا دست بھ سمی از ھم جدا شدی سرفھ ای صدابا
  کجاست ؟ی علریام: و گفتکرد

 نایس  آقا شیرفت پ...زهیچ: لکنت گفتمبا
 دیگری قلوه مدیدی دل مدیدیھمون پس چشم داداشتو دور د+

  انداختمریھ ز شدم و سر بسرخ
 می بھ حال شما دوتا بکنی فکرھی زودتر دیبا... واسھ منشھی مدابمیچھ سرخاب سف: گفتالنا

 ادی مشی پی چدونمیوگرنھ نم
 قربون دھنت یآ:بردم و آرشام قھقھ زد  از قبل سرم را در گردنم فروشتری حرفش من بنی ابا

 ...زن داداش 
 
 . نبود ای حی قبال انقدر بنی خدا ایوا

 .کردیبا من بودن فرار م  خوبھ قبال از احساسش وحاال
 زه،یری چھ واسھ من زبون محاال

 
 ...ادیآرشام  صد دفعھ گفتم نگو زن داداش خوشم نم:النا

 ...ی سر بھ سر نفسم نذاری تو باشگم،تای منیمنم واسھ ھم:آرشام
 
تار و حرف زدن از  طرز رفنیا.دی شده بود شدبی غربی نگاه کردم،امروز عج  تعجب بھ اوبا

  بوددیاو بع
  ...دیخندی آمد امروز می احساس کھ لبخند بھ لبش نمی اخمو و بشھی آرشام بدقلق ،ھماون
  ...دیخندی اما می ظاھردیشا

  .دیخندی پر از درد و غم بود اما منگاھش
 .دیخندی بود اما مدهی داغ دقلبش
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 ... آخھستی کردنتم مثل آدم نیتالف: عوض کردن جو گفتمیبرا

 اصال برو لبو شو،بھ من چھ ...میریگیم  رویبگو طرف ک ما رو:آرشام
 ... کھ چھره اش از درد در ھم رفت دمی بھ شانھ راستش کوبمحکم

  نگفت و دستش را مشت کردیزی چمی ما نفھمنکھی ایبرا
 . شده بودشیزی چھی درست  بود حدسم

 : گفتمی نگرانبا
  شدهی ات زخم،شونھیآرشام خوب_
  سادستیدگی ضرب دھی فقط ستی نیزیچ..نھ نھ_
 ھم رفت؟  ضربھ آروم من چھرت از درد توھیسادست و با _
 

 . نده،من خوبمست،کششی نیزی چگمیم: صورتش را پوشاند و گفتی اخمدوباره
 

  بھ درک م،اصالی کنگران بگو منو
  یه کردن از چشم اما آرشام بعد از نگاھی علری امم،حتمای زنگ در ھر سھ ساکت شدی صدابا

 ...اتاق عمو شاھرخھ،برو:،اشاره کرد بھ اتاق بروم وآروم گفت
 . تکان دادم و بھ اتاق رفتمسر

 امی داشت کھ گفت بیلیاما حتما آرشام دل.. من بودیی دادی کھ شای کسنمی داشتم او را ببدوست
 .تو اتاق
 گنی می بفھمم چدیبھ در چسبوندم تا شا  روگوشم

 دی بھ گوشم رسی علری امیاول از ھمھ صدا.ن بلند بود صداشوخوشبختانھ
  دی کننی توھدمی لطفا، النا زن منھ،اجازه نمجان ییدا_

 ... شاھرخم بودییپس اشتباه نکردم ،خودش بود،دا!یی داگفت
  دستم خشک شدشی صدادنی رفت،دلتنگش بودم،بس بود ،اما با شنرهی بھ سمت دستگدستم

 داره کھ جفتتون ی چدونمی و نمنجاستی کھ االنم مطمئنم ایر دختر زنت،اون دختنیباشھ ا_
 ھ؟ی کگاردی بادنی و براش شددیدی متی ھمھ بھش اھمیا

  گوشم کردمکی نزد  شماره تلفن رودنی از در فاصلھ گرفتم و بدون دلمی موبابرهی وبا
 بلھ_
  خوشگلھیچطور+
 شما؟..ش:ترس گفتم  لکنت وبا

 ستی  کدانستمی کھ خوب می صورتدر
بالخره ... صبر کنگھی دکمی،یشی زود مال خودم میلی،خی منو بشناسدیبا... نشد گھینھ د+

اما باالخره ...  ھواتو دارن نھیلیداداشت و عشقت خ... خوش شانسی کوچولوکنمیرامت م
  شک نکنشمی مفشونیحر

 ... آشغالی عوض خفھ شو: زدمادی باال رفت و فرمیصدا
  نشستمنی زمی کھ ھزار تکھ شد وخودم ھم رودمی کوبنھی آ با تمام قدرت تلفنم را بھو
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 یرای نفر وارد شد ،کنارم زانو زد و جسم لزرانم پذنی اولی علریام  بھ شدت باز شد ودر
 .آغوش گرمش شد 

 : را نوازش کرد و گفتمیموھا
 یلرزی چرا مزمی نفس،حرف بزن عزشدهیچ+
 من....من_
  نکن وونمینفس د+
 اون...دونھیم...  روزیھمھ چ...گفت عشقت...داشتبود،گفت دا...اون_
  نکردمیی اراده در دستم فشردم و بھ دردش اعتنای بود کھ بی خورده اشھی دستم شریز

 خورده ھا از دستم  رھا شھیمشتم را باز کرد تا ش  کنارم زانو زد و دستم را گرفت وآرشام
 شود

 اریب  روھی اولیک ھا دختره احمق،النا برو جعبھ کمی کردکاریچ: گفتیعصب
 . رفترونی سر تکان داد و باالنا
 . بودرهیھمچنان با اخم بھ ما خ!یی دااما

  آخھ حرف بزنشد،دی ،مگھ چیکرد نکاروینفس چرا ا :آرشام
 !ییدا: توجھ بھ او گفتمی باما
 
  باز شد و با تعجب بھ من نگاه کردشی کم کم اخم ھاییدا

 ! شاھرخییدا: گفتمدوباره
 گھ؟ی می دختر چنی ای علریام:ییدا

  اشتباه نکردم خودشھپس
 رضایمنم،نفس،دختر عل!ییدا: و گفتمستادمی اشی بلند شدم و رو بھ رومی از جای سختبھ

 ی از جونت دوستش داشتشتری کھ بیومھناز،دختر خواھر
 

  ی نھ با تعجب ،با ناباورنباری اما اکردی بھ من نگاه مھمچنان
  گھی می چنی ای علریام:گفت

 گھینفس درست م: شانھ ام گذاشت و گفتی و دست روستادی بلند شد ،کنار من ای علریام
 کھ جوابش دست می جواب داری نفس خواھرمھ،اما ھزار تا سوال بدونمی وقتھ میلی خ،منییدا

 .شماست 
دنبالش   ھمھ  جا روشھ،منیباورم نم: دستش را باال اورد و صورتم را نوازش کرد و گفتییدا

 ،چطور ممکنھگشتم 
  بودهنی قسمت ادیشا:ی علریام
 ... گشود و من با لبخند و اشک در آغوشش رفتم می آغوشش را براییدا
 

  حالم بھتر شد  ی کمنکھی از پانسمان کردن دستم و ابعد
 یختی بھ ھم رنطوری بود کھ ای چلشیحاال کھ حالت بھتره بگو دل :دی پرسی علریام
 بگھ  تمام ناگفتھ ھا رویی داخوامی اما قبلش مگمیم_
 ی بدونیخوای میچ:ییدا
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 لی دلی شدن  بدی ناپدلی ،دلدمشی کھ ندی از برادر و خواھری و چند سال دورستی بلیدل_
  مرگ مادرملی مرگ پدرم،دللیشما و از ھمھ مھمتر دل

 چکسی کھ من پونزده سال تو قلبم نگھ داشتم و بھ ھییزایچ ...دی حق شماست کھ بدوننیا:ییدا
 نگفتم

 یشی می چھ حالدنشی با شندونمی نماما
  من طاقتشو دارمیی دادیبگ_
  مھناز نی ثمره عشق آتشرای و المی علری اممیکردی می زندگی شمالی از شھر ھایکیما تو +

 داشت ی خوبی مالتی وضعلی خوشش از اونا برگردوند،سھی  روی بودند، اما زندگلیو سھ
 تمام تالش چند سالش  ی آتش سوزھیو پا بود کھ در  کھ نکی کار خونھ کوچھیو صاحب  

  بد شد ،بد کرد،داغون شد لینابود شد و از اون بھ بعد سھ
 تونھی نمدیدی منکھی فشار،از انیاز ا. خونھ اشون ھم فروختی ھا حتی پرداخت بدھی براو

ام تم  رو آورد وادیبچھ ھاش کھ عاشقشونھ رو بده نابود شد،بھ اعت خرج و مخارج زن و
 نابود شویاما اونقدر عاشق مھناز بود کھ نخواست زندگ. بود جھی نتی نجاتش بیتالشمون برا

 نامھ از اونجا ھی گردوندنشون  و با گذاشتن یبھ ھوا برداشت و  شب بچھ ھا روکیکنھ و 
 اون مھناز سابق گھی دلی کرده بود اما مھناز بعد از رفتن سھی بھ مھناز خوبالشیرفت،بھ خ

 و مھنازم اونا شنی با بچھ ھا ھمون شب از مرز خارج مینامھ نوشتھ بود قاچاق  تولینشد ،سھ
 ی زندگنی از اشتریبسازه نوشتھ بود نخواستھ ب  رودی جدی زندگھیفراموش کنھ و  رو

 خراب کنھ مھنازو
  انجام شدیابی غطالقشون

از ...رکش کرده بود  کھ تی دوباره حاملھ است از کسدی بھتر شده بود فھمی تا مھناز کماما
 لیعشقش،از سھ

 مھناز پر یاون شھرم برا .مینداشت  روی کسگھی پدرمون ھم فوت کرد و ما دنی حنی ھمدر
  تھران ،میاومد  فروختم ومونویخاطره بود تمام زندگ

تو   اومده اش روای کھ ھمسر و بچھ تازه بھ دنی ادهی آشنا شد مرد داغ درضای با علمھناز
 اده بود تصادف از دست د

  بودلی مردتر از سھیلی خرضای علاما
 فرق داشت  با اولی سھدنی ورزعشق

،نفس رو کھ ھنوز  رو  مردونھ تورضایترک کرد و عل  بھ خاطر عشقش بھ مھناز اون رولیسھ
 . بھ عنوان بچش قبول کرد و با ھم ازدواج کردندیدر شکم مادرت بود

 اش ی با مردونگرضای من محفوظھ اما علقلب  توشھی ھملیعشق سھ:گفتی  مشھی ھممھناز
 .منو عاشق خودش کرد 

 .ھی کتی پدر واقعی بدوننکھی  بدون ای ده سالھ شدتو
 . خوب بودی اون زمان زندگتا

 برگردوند  روتونی از زندگیخوش بازم...اما
 
 شد؟یچرا مگھ چ: بغض گفتمبا
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 تو شرکت یخوب م،شغلی مشغول بھ کار بودیما سھ نفر تو شرکت: ادامھ دادییدا
 زی خبر از ھمھ چی پدرت ب  شرکت دوست پدرت بود وی از سھامدارایکی کھ خصوصا میداشت

 شی بھ زندگزشی ھمھ چی با ورود ھمون دوست بدونستی اما نمدونستی اون مونیمد خودشو
   زارهی ناموسش میدست رو

 دنی ندیچیفکر کنن ھ کردم قانعشون کنم ی سعم،منی از قاچاق اونا با خبر شدی طور اتفاقبھ
 حاال گفتندیم. اما پدرتو و آرشام دست بردار نبودندزهی بھم برشونی زندگخواستینم ،چون دلم

 م،ی سکوت کنمیتونی نممیدونیکھ م
 نبود اما خودش ی پدرت چون فرامرز  سھامدار اون شرکت و دوستش بود چندان راضگرچھ

 قانع کرد رو
 ....میدونی ما مدندیفھم.دندی اونا فھماما

  خونھ ،تولد مادرت بود اما می  و زود رفتمی گرفتیمن  اون روز  نحس مر خص  وپدرت
 میدی دی چیدونیم

 حانھیکلستانش کھ بھش اعتماد داشت اومده بود خونتون و وق  گرمابھ وقی دوستش ،رفھمون
   با ھم باشنخواستی و ازش مادیخوشش م از اون:گفتیبھ مادرت م

 ی اونو تونکھیبھ ا ...قشیگوشش اما پدرت شکست ،از اعتماد بھ رف مادرت خوابوند تو 
 ...خونش راه داده بود تا چشم بھ ناموسش داشتھ باشھ 

 لحظھ غفلت کی جداشون کنم اما نشد کردمی می شدند سعزیگالو  تحمل کنھ ،با ھمنتونست
   بھ سمتتون اومدم یدی کشغیج تو  لحظھ حال مادرت بد شد وھیکردم ،
  کرد ی سکتھ  قلبنیدر ھمون ح پدرت

 . مشکل داشت ی بھ خاطر اون تصادف قبل ازدواجش قلبش کمرضایعل
 . سرش و فرار کردی تودی رو کوبزی می آورد گلدون روی کھ داشت کم مفرامرز

  ... مارستانی بمی رسوندپدرتو
 ..یاون ضربھ بھ سرش،سکتھ قلب ...اوردی دووم ناما
 . روز بعد فوت کردسھ

 .یلی خدی کشادی زیسالش بود اما سخت٢٩ نداشت ھمشی سنمادرت
  لوشون دادم سیبھ پل ...رمیبگ  گرفتم  انتقامشومیتصم

 دمی شھرمون ، اما  دنبالم بودند و نفھممی  و برگردرمی بگی شب  برگشتم شمال تا خونھ اھی
 یجات دادم و شب بود خودمو نیمن بھ ھر سخت... افتاد تو دره نمی و ماشدندی برنموی،ترمز ماش

 . تھراندمیکھ رس
 خونھ آتش گرفتھ بود فقط دمی رسیخونھ پدر آرشام رفتم اما وقت... بفھمن زندم خواستمینم

از  دوست پدرت ،فرامرز  ...رمیخوردم انتقام بگ تونستم آرشامو  نجات بدم ھمون شب قسم
  خواھرم شدیبختکھ باعث بد. خانواده آرشام شد  ورضای باعث مرگ علیسزاوار،از ھر کس

  نکردند و حتما مردم دای گفتن جسدمو پدمی فھمبعدش
 کردندی می کشتنم ھر کاری زنده ام دوباره براشدی کنم اگھ مشخص می کارتونستمی نمگھید

  از مرز رد شمی گرفتم قاچاقمیتصم
 . کنم و با خودم ببرمتون سکیجون شما ر  روتونستمی شما برگردم و نھ مشی پتونستمینم
  بھ کارتون نداشتنی شده بود پس کاری کھ فرارامرزمفر
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 درست کردم  ی زندگھی ،کار کردم و رمیپر بگ سھ  سال بعد تونستم بال و دو. مرز خارج شدماز
 . مثل پسرم بودگھیدر کنار آرشام،حاال د

  نمی اونجا ببلوی بود کھ من سھسرنوشت
 بھش یزی اما چدیم از مھناز پرسخواست حاللش کن...ھنوز معتاد بود ...ی با چھ وضعاما

  از خدا خواستھ قبولشون کردم شمیآورد پ  رورایالم  وی علری روز امکینگفتم،
 ... نکردمداشی پگھی ندارم بعد شم رفت ،دی زندگی برای وقتادی سرطان دارم و زگفت
 ...نی تو زمنیآب شده بود ...دی گذاشتم دنبالتون بگردن اما نبودنجای سالھا چند نفرو انی اتمام
 ... و ذکرم شده بود انتقام فکر

 . گفتم و قبول کرد کمکم کنھزوی آرشام ھمھ چبھ
 ماجراشو بھت گفتھ باشھ ،آرشام کمکش کرد کنمی رو از دست داد ،فکر مرای  ھم المی علریام

 وارد خواستمی نمرانی باھامون اومد اادی برونی خودش ساختھ بود بی کھ برای لجنیاز زندگ
 دمیفھم. ھم دنبالت گشتمنجای اومدم ھم ای وقتیحت. دنده بود و قبول نکردکیبشھ اما  یباز

 ...یکی انقدر بھم نزددونستمی  نمکردیعذاب وجدان داشت نابودم م ...دهمادرت مر
 می سکوت کرده بودھمھ

 
  سختیلیخ...باورش سخت بود ... ھق ھق افتاده بودمبھ

 ینجوریلعنت بھت  فرامرز کھ ا: زدم و گفتم چنگمی ،بھ موھاشدی داست منفجر مسرم
 ...لعنت بھت ...ی رو خراب کردمونیزندگ

 
 ..یشناسیفرامرزو م مگھ تو: مشکوک گفتییدا

اون کابوس ...شناسمیآره م:می خواستم بگوختیری صورتم می وقفھ روی بمی کھ اشکھای حالدر
  منھیروزا شب و

 . سکوت کردم بھ دستم وارد کرد ی علری کھ امی با فشاراما
  ،اما چرا؟می بگوخواستینم
 حرفا ھی بقشھی نفس شکھ شده ،اگھ مست،عموی ننطورینھ نھ،ا: پاسخ داد ی علری من امی جابھ

 . بعدی برادیبزار رو
 
 ی بھ بعد کنار خودم  زندگنینفس جان حاضر شو از ا. تند رقتمنکھی خب،مثل ااریبس:ییدا
 .یکنیم
 

 ... ،اصال خواستمی را نمیزی چنی نگاه کردن،من چنیل عریو بعد بھ ام  بھ تومتعجب
 ...عمو جان اما من_
  خودم باشھشی خواھرم پدمی محیترج:ی علریام
 ... باشھ اونمنجای نفس استیالنا زنھ توئھ اما درست ن:ییدا

  داشتھ باشھ  نامزدم کنارم باشھی مشکلکنمی داره عمو ؟فکر نمیچھ اشکال:آرشام
 

 ... سرم سبز شود دروغ نگفتمیه بود شاخ رو کم ماندمی بگواگر
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  تکرار کنگھی بار دھی ،ی گفتیچ تو:ییدا
 : و گفتستادیکنار من ا  بلند  وشی از جاآرشام

  نفس نامزد منھ گفتم
 
  ...شھی حرف ساده نمھیبا :ییدا

 تی محرمغھی صنمونی وقتھ بیلی ما خدیدی رسری عمو جان،اما انگار دستیحرف ساده ن:آرشام
 نده شدهخو
 ... ممکنھری غنیا:ییدا
  نفس االن با منھاری عمو ،اختستی ممکن نریغ_
 نی خواھر زاده من؟من ای ک،اونمی بشیدختر چی  عاشق ھدیآرشام بھت گفتھ بودم نبا:ییدا

 دمینم اجازه رو
   .دیبھ سمت خود کش  مرا گرفت ودست

 .دادمی نشان می من ھم عکس العملدیبا
 .بروم   من است اصال دوست ندارم با اویی او دا چقدر ھم کھ بدانمھر
  بمونمنجای اخوامی لطفا ،من مییدا:گفتم  آرامپس
 ؟یھم دوستش دار تو: شد و گفترهی چشمانم خدر

  دوختمراھنشی پی را گرفتم و بھ دکمھ ھانگاھم
 ینفس جواب منو رو بده،واقعا دوستش دار: تکرار  کردگری دبار
 آره: آمد گفتمی کھ از تھ چاه میی صدابا
 .. کھھی اون ھمون کسنکھی،ایدونی در موردش مدی باکھ ویزیھر چ:ییدا
 کھ یزی چدونم،ھریم  رونایھمھ ا: و گفتمدمی منو منصرف کنھ اما وسط حرفش پرخواستیم

 تونمی کھ میی تا جاخوامی و می علری چھ در مورد آرشام چھ در مورد امدونمیم ھست رو
 .دی بدرشیی تغدیتونی و شما ھم نممی خودمونو گرفتمیھ النا تصمکنارشون باشم،چھ من و چ

 
 
  رفترونیبدون حرف از خانھ ب  تکان داد وی سرییدا
 
 

 . بودمرهی رفت و من ھنوز مات و مبھوت بھ آرشام خعمو
 ! گفتی چنیا

 ....دیخند کرد و  بھ منینگاھ
 . ام خنده دار بودافھی ھم قواقعا

حرفم   کارم ودونمیشرمنده،م:  انداخت  گفتنیی و سرش را پادستای ای علری امی بھ رورو
 ...اشتباه بود اما

چرا سرتو : شانھ اش گذاشت و گفت ی نذاشت ادامھ بدھد بلند شد و دست روی علریام
 وقتشھ،منم دلم کنمی بھتر از تو؟منم فکر می،کی برادر من،توی منقی رفن،تویی پایانداخت

  ؟خوامی مزی چھی ازت ،فقطنمی شما رو کنار ھم ببخوادیم
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 نھی غم بشنی از اشتری تو چشماش بنزار
 

  ،شک نکن زهی من عزی نفس چقدر برایدونیخودت م:آرشام
  اعتماد دارمدونم،بھتیم:ی علریام

  خونھ رو می رفت ،مثال قرار بود برادمیآخ آخ،:گفت  ودی اش کوبیشانی با کف دست بھ پبعد
 نمیبب

 خونھ؟:النا
 خوانیم  خارج ورنی می زندگی خانوادن کھ دارن براھی ھم نجای انییآره طبقھ پا_

 ھی چطورمینی ببی با المیبفروشند،بر
 . رفتندرونیب گرفت و  زد و دست النا رویچشمک
 .می کرده بودسکوت ھردو

 .دمیجوی را منمییاز استرس لب پا .زدی مثل گنجشک مقلبم
 . زل زدمدشی سفزی  بلقھی را نداشت، بھ شی نگاه کردن در چشم ھاجرات
 .ستادی امیبھ رو  جلو آمد و درست روی شلوارش کرد  و قدمبی  را در جشی ھادست

 نفس+
 . بھ ھوم؟ از دھانم خارج شدھی شبییصدا

 نگاه کن بھ من+
 . را آرام آرام باال آوردم و در چشمانش نگاه کردمنگاھم
 .لرزاندی کھ دلم را میی زد،از ھمان لبخند ھایلبخند

 یشی خوشگل تر میکشی خجالت میدونستیم+
  را محکم تر گاز گرفتملبم
  اون لبارو،صاحاب داره ھاشید نکن ،کند+
 . مطئنم سرخ شدمیوا

 .ارزاندی و دلم را مدیچسبی بھ من مبی عجشی لبخندھانی امروز اد،وی خندباز
 

 نمی مبل بنشی گذاشت و مجبورم کرد رومی شانھ ھای دستش را رودو
  زانو زدو می ھم جلوخودش

 . را باز کردی پشت گردنش بردو گردنبنددست
 
 

 مادرم ی حلقھ برانیا: بود را در آورد و گفتزانی آوری  گردنبند بھ زنجی کھ بھ جای احلقھ
دستش بود اون   توشھیھم حلقھ ازدواجش حساس  بود و  رویلی ھمون شب بود ،اون خقایبود،دق

 ی کنم  ولی باھاش شوخخواستمیش در اوردم،م از دستیواشکی خواب بود یروز ظھر وقت
 از مادرم نوی بچد تا بتونم حداقل انی قسمت ادی بد بود کھ متوجھ نشد ،شاالشاون روز انقدر ح

 کھ یی بدمش بھ تو،بھ توخوامیحاال م.خاکستر شد  کھ سوخت وزمیداشتھ باشم در برابر ھمھ چ
عث شد من لبخند بزنم،شاد باشم،حس  باگھی دکباری کھ ی،کسیمی شخص زندگنیزتریاالن عز

 ... مراقبت کنم ی داشتھ باشم،بتونم از کسدوست رو ی بازم کستونمیکنم م
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 ی ھا تو بودنی باعث تمام او
 :گفت  رو بھ سمتم گرفت وحلقھ
  ؟یکنی قبول محاال
 ست،ی مشخص نندشی کھ آی باشی با کسیکنی مقبول
 ... چھ ستی معلوم نرمی کھ می راھآخر

 فکر کنم،دوست دارم ندهی بھ آخوامینم: لبم گذاشتم   و گفتمی را بھ عالمت سکوت  روانگشتم
 ... االن فکر کنم،االن کھ کنار توام نیبھ ھم
  دادی را گرفت و حلقھ را در انگشتم جادستم

 
 
 . و خودم را نگاه کردمستادمی انھی آی جلوگھی دکباری

  بود،ی عالزی چھمھ
 . بودیمشک دی سر تا پا سفمی ھالباس

 قھی ی بود و رویمشک  بھ شکل تا شده وشی ھانی کھ  سر آستیُ کت مانندی و مانتودی سفشلوار
 دیشلوار سف. داشت ی مشکدی شکل کار شده بود و کمربند بافت مانند سفنیمانتو ھم بھ ھم

 ...ی مشکھی رنگ با حاشدی و شال سفی و کفش مشکفیک و
 . تر شد قی کھ بھ در خورد لبخندم عمی تقھ ابا
  توایب_

 . را نگاه کردم شی با تمام عشقم سر تا پانباری را باز کرد و من ادر
 ... ھردو با ھم ست بود پیت

 . زدنت،تموم شدمدیبسھ د: نگاھم را از او گرفتم و گفتمزودتر
 . نکاھش کردم نھی آیآمد پشت سرم قرار گرقت ،از تو جلو  در را بست و

 .چشماتو ببند:گفت
 ی چیبرا_
 ببند+
 ... لبخند چشمانم را بستم با
 .حاال باز کن+

 . نگاه کردمدیدرخشی کھ مییبای را باز کردمو و بھ گردنبند زچشمانم
 . قشنگھیلیممنونم،خ_
 دورم حلقھ کرد   بود  دستانش رودی کھ از او بعیطنتی شبا
 ی نخوای لفظری زگھی ددوارمیام:گفت و

 باال رفتھ بھ ما نگاه ی داخل شد و با ابرو ھای علری و ام بزنم ،در باز شدی  حرفنکھی از اقبل
 تا رونی بدیای االن  بنیھم: رفت و در را بست و بلند گفترونی دوباره بی ،بدون حرفکردیم

 . شدری  بزنم فکتو داغون کنم روز ازدواجتون ،درونی نزده برتمیرگ غ
  خنده مان بھ ھوا رفتکی و شلمی نگاه کردگری ھمدبھ
 

____________________________ 
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 یونسیسرکار  خانم نفس : عاقد گوش سپردم ی بار سوم بھ صدای را بستم و براچشمانم
 اوردم؟ی آرشام زند در بی جناب آقایحاضرم شما را بھ عقد دائم

 ... را باز کردم و بلھ را گفتمچشمانم
 

 شھیقبولش کردم و ھم ینجوری اونو ھمکنھ،منی مکاری و چھی نداشت کی برام فرقگری دحاال
 .مونمیکنارش م

 . وروجک من یخوشبخت بش: در آغوشم گرفت و گفتی علریام
 بھ ھوا رفت ،  گفت کھ خنده ھر دویزی در گوش آرشام ھم چسپس

 سی انقدر از پارمچرا دونمینم: گفتمدی گفتند ،کنار گوش امکی ھم تبردی و امسی و پارمنایس
 ؟یچ اد،تویخوشم م

  نگفت یزیچ چی زد و ھیلبخند
 ... با منشیپس مبارکھ بق:گفتم

  .میگفتی میی کاش بھ دایا: گفتممی آمدرونی محضر باز
 ،مطمئنا االن ھم کردی می خوشبختی و برامون آرزوومدی باھامونم مینکنھ انتظار داشت:آرشام

 زارهیبفھمھ زندم نم
 

 . را باز کردم و ھمراه آرشام وارد خانھ شدمدر
 کردمی می زندگنجای چند وقت ھم انی،ای آمده ام و حتنجایبھ ا کھ بارھا ی اخانھ

 انھی آشنی اولشدی خانھ منی  داشتم چرا کھ اری وصف ناپذی توأم با شادیجانی حس ھنباری ااما
 ...عشقمان

 . داشتمنجای خاطراتم را انی خودم انتخابش  نکرده بودم اما بھتردیشا
  را دورم حلقھ کرد ،شی کھ  دست ھاکردمیم و بھ اطراف نگاه چرخاندمیم  چشمھمانطور

 .  عادت شده بودمنی در آغوش گرفتن عادتش بود و من معتاد انطوری اکنمی مفکر
  اش چسباندم ،نھی را از پشت بھ سسرم

 . بھ ھوا رفت غی  و اللھ گوشم را گاز گرفت کھ جدی ام را بوسیشانی پگوشھ
 یلیخ:گفتم  ودمی اش کوبنھی بھ س آمدم و با مشترونی  کردم و از آغوشش بتقال

  گرفت،دردمیشعوریب
 . ندارهیمال خودمھ بھ تو ھم ربط: خنده گفتبا

 یی از صبح چای بھ نشانھ تاسف تکان دادم ،بھ ساعت نگاه کردم،ساعت نھ شب بود،وایسر
 نخوردم ،ابرو یی دم کنم ،از صبح چایی چاھی منم یتا لباساتو عوض کن:نخورده بودم، گفتم

 ی باشی اگھی دزی االن بھ فکر چیی چای جادیبھ نظرت نبا: انداخت و گفتباال
 دیگوی چھ مدمینفھم

 ...منظورت_
 ،پرروییای حی بیلیخ: سرخ شدم و گفتمطنتشی چشمان پر شدنی با داما
.  ساز رو بھ برق زدمیاز سرم کندم و بھ سمت آشپز خانھ رفتم و چا  روی حرص روسربا

 شکالت خچالی و برگشتم تا از ختمی ریچا.  اپن انداختمیآوردم و روگرمم بود مانتوم ھم در 
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 ام کال ینی برخورد کردم و بواری دھی را کھ بستم کھ  کھ حس کردم بھ خچالیبردارم ،در 
  پخش شدنی زمینابود شد ،جعبھ شکالت ھم از دستم رھا شد و رو

 ... نبود جز آرشامی کسواری دنی او
 واری دستمھ کھ مثل دنی اینیبیاخھ مگھ نم: شکالت ھا شدم و گفتمکردن  غر غر مشغول جمعبا

 ...جلو آدم
 . چسباند و دستانش را دو طرف صورتم گذاشتخچالی را گرفت و مرا بھ در میبازوھا

 ... شد رهی خمی ھم در چشم ھاباز و
  شدمرهی  خشی من ھم با جسارت در چشم ھانباریا
 ... امی ھمسرم بود،مرد زندگگرید

 ھر چقدر دوست گھیحاال د: آمد و سپس صورتش را جلوتر آورد و زمزمھ کردنتریی پاھشنگا
 . وجب پارچھ ھا بپوشمی ننی از ایدار

  سرخ شدم و لبم را گاز گرفتمقتای حقنباریا
  ریگاز نگ  لبارونیصد دفعھ گفتم انقدر ا+
   مکث میھا لب ی و رودی صورتم چرخی ام را در دست گرفت و نگاھش در اجزا چانھ .

  را بست،چشمانم را بستم شیکرد،آرام سرش را جلو آورد،چشم ھا
  قرار گرفت می لب ھای نرم و آرام روشیلبھا
 کمرم را گرفت گرشی و با  دست د،گرفتی جامی موھاانیام را گرفتھ بود در م  کھ چانھیدست

. 
 حلقھ کردم رادور گردنش می از،دستم رھا  شد،کم کم دست ھاگری شکالت بار دجعبھ

 ... دمیرا بوس او.  با تمام عشقمو
 ... ام رای زندگمرد
   را کھ عاشقانھ دوستش داشتمیمرد
 ام ی زندگی روز ھانی شد و در بدترمی شب ھایای بود،سپس رومی ھمبازی کھ در کودکیمرد

 ... امیشد ناج
 ... حاال ھم ھمسرم،عشقمو
 
  ھفتھ بعدکی
 

 در فر را بستم، آوردم و رونی را از فر بکی کظرف
  مشغول  حرف زدن بودند،ی و السی رفتم،پارمییرای و بھ پذختمی تا فنجان نسکافھ رسھ
 و یی نقشھ ھایم،گاھیرفتی شرکت نمیلیخ  ومی شده بودنی و آرشام خانھ نشی علری لطف امبھ

 ... البتھ میدادیخونھ انجام م  رو توییکارا
 مت نبودم بھ زحیدستت درد نکنھ نفس جون،راض:سیپارم

 ھی چھ حرفنیا_
 باش شمونی باال ،حاال تو ھم پادی مپرهی معی سررهی کھ تا داداشم منیا: النا اشاره کردم و گفتمبھ
 ی مگھ تو ھم باششھی میچ

 کردندی میاونجا زندگ  بودند ودهی ما رو خرنیی طبقھ پاقای دقریام  النا واخھ
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 یاینم  نھ کھ تویی  پررویلیخ:النا
  بود شمال زنگ بزنھ،جواب دادمدهی بود گفتھ بودم رسدید ،حتما ام زنگ خورتلفن

 ی جان خوبدیسالم ام_
 ی تو خوبیزم،مرسیسالم عز+
 ؟یدیاره،رس_
  خوبھ؟ی ،چھ خبر الشھی می ساعتھیاره،+
 رسوننی ،سالم مسی با پارمنجاستیاره اونم ا_
 گمیم..نفس+
 شده؟یچ_
 ی حرف زدسیبا پارم...خب+
  امروز حرف بزنمکنمی می سعیلھ،نھ ھنوز،ولاوه،بچھ چقدر ھو_
 یمرس+
  برم فعال خدافظگھیخب من د_
 خداحافظ_

  بود سالم رسونددیام: کردم و کنارشان نشستم و گفتمقطع
 سالمت باشند:سیپارم

  انقدر مھم شدهشی سالمتیِا،از ک_
 گھی دگنی جملھ رو منیخب اصوال ا .خب: شد و گفتھل
 گھی می اگھی دزی گل انداختت چی لپایول_
 گقتی می چدی االن امیدونیم: نگفت ادامھ دادمیزیچ
 نھ من از کجا بدونم آخھ+
  نھای بدونھ باھات حرف زدم خواستیم_
 یبا من؟درباره چ...با: تعجب گفتبا
 داداش گل ما از شما خوششون اومده و خواستھ باھات حرف بزنم تا اگھ نی انکھیدرباره ا+

 دمت برسن با خانواده خی بودیراض
  بھ خودش دادی تکونھی باالخره دمیاوووو،ام:یال

 یتکون داد اما قبلش تو قلبشو: گفتمدلم تو
 یگی نمیچی چرا ھسیپارم_
 گھیسکوت عالمت رضاست د:یال

 ...منم ...نی واقعاپسر خوبدیآقا ام... بگم یواال چ:سیپارم
 ...گھیپس مبارکھ د_

 ن مھمھ ، می ھم براناینظر س: با خجالت گفتسیپارم
 ...اون با ما_
 رهی خییبا بھت بھ در دستشو... حرفم نصفھ موندیی بھ سمت دستشودنشی بلند شدن النا و دوبا

 .شدم
 لبم ی روی فکر لبخندنی گذشتھ از امی چھار ماه و نبایتقر...اما چرا کھ نھ...امکان نداشت...نھ

 نشست
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 ھیی خبرانمیبب: آمدن النا گفتمرونی ببا
 ؟یچھ خبر: تعجب  گفتبا
 حالت بد شده_
 .می طورنی چرا دو روزه ادونمینم+
 ھییپس خبرا_
 یوا ،نفس چھ خبر+
  شمی من دارم عمھ منکھیمثال  ا_
  گرد شده نگاھم کرد و بعد گفتی چشمابا
  امروز چندمھ؟نمیبب_

 دوازدھم:سیپارم
 . لبش نشست ی روی در فکر فرو رفت و بعد لبخند کمرنگی کمالنا
 چقدر شماھا یی خدایول ...شھی باورم نمیواااا:لند شدم و محکم بغلش کردم و گفتم زدم و بغیج

 .نگذشتھ از عقدتون  پنج ماھمن،ھنوزیھول بود
   ستیتوام،ھنوز کھ معلوم ن برو گمشو+
  .میلباس بپوش بر  ،بروشھیمعلوم م_
 کجا+
 شگاهیداروخونھ بعدشم ازما_
 االن ؟؟_
  یایام م جان توسیاره چرا کھ نھ ،پارم+

  کنمکاریاره،تنھا بمونم تو خونھ چ:سیپارم
 ادی زنگ بزنم بنی منم بھ آقا رامدی حاضر بشدی پس برباشع

 میری ما برامون محافظ گذاشتھ بودند تا ھر جا میتمام مخالفت ھا  عال رغمی علری آرشام و ام
 تعجب یداده بود جا نشون نی واکنشچی تاحاال فرامرز ھنکھی حقم داشتن ،ااد،البتھیباھامون ب

  من ترسیو البتھ برا.داشت
 ھی تکنشی کھ چند قدم جلوتر بھ ماشی کسدنیاما با د. می از حاضر شدن از خانھ خارج شدبعد

 دمی کشی اش را برداشت و جلو آمد آھی آفتابنکی من عدنیداده بود و با د
 ...نکھی بردار نبود مثل ادست

 
  کوتاه صحبت کنم،مھمھقھی باھاتون چند دقنمتوینفس خانوم ،م: جلو آمد و گفتیقدم

 
 ی ھستیشما ک: جلو آمد و گفتنی رامآقا
  بدهری گفتھ بھ ھمھ گنمی آرشام بھ انکھی بابا ،مثل ایا

 .شناسمشونیست،می نی  مشکلنیآقا رام:گفتم
  از آن ھا  فاصلھ گرفتمی ھم کمایلی شدند و من و انی سوار ماشسی و پارمیال
 ن امرتودییبفرما_
 مبارک باشھ ی گذاشتھ،راستگاردیشوھرتون براتون باد: کرد و گفتشی ھابی دست در جایلیا

 ازدواجتون
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 دی اومده باشنجای بھ انی گفتن ای براکنمی فکر نمیممنون،ول_
 بھ بعد نی بھتون بگم از انجای ،اما اومدم استی نداشی پھی کھ سزاوار مدتدیدونیدرستھ، م+

 لو رفت،اگھ اتمونی عملھی بای شدند و تقریی ما شناسای نفوذی ھاروی ند،متاسفانھیمراقب باش
 ادیبخواد دوباره از مرز خارج شھ احتماال دنبال  شما ھم م

  ازدواجم بازم بخواد دنی انقدر پست نباشھ کھ با فھمدوارمیفقط ام.ممنونم از اصالع دادنتون _
 ارهی سرم بییبال
 ،پست بودن کنھی بدن می کھ قاچاق اعضاید،کسیھست  نی ساده و خوشبیلینفس خانم شما خ+

  بھتون برسھیبی عنوان  آسچی بھ ھخوامیمعنا نداره،منم نم
  بدن؟یقاچاق اعضا_
 گھی ماه دکی کھ مطمئنم کمتر از یزی بھ کارنامھ درخشانش اضافھ شده،اما چدای جدنمیبلھ،ا+

 .شھی مریدستگ
  من برمستی نیزی چگھی اگھ ددوارم،خبیام_
  ،ممنوننھ_

 :فاصلھ گرفتم کھ باز گفت  از اویکم
  ھستن درستھ؟ی علریاون دو نفر آرشام و ام+
 نیگی منی داریشما چ..ش_

 یلیسم،خی پلھی من دی نداشتھ باشم اما فراموش نکنی ھنوز مدارک کافدیشا:گفت  زد ویپوزخند
  بفھممتونمی رو راحت مزایچ
 دیکنی اشتباه مدیدار_
 زود ای ری  خودشونو پشت نقاب پنھان کنن ،دتوننی می اما تا کدیکار کن اندیخوایھر چقدر م+

 شھیشک نکن دستشون رو م
 کردن کھ ی بھ تو فروختن و با چھ کار خالفی ترزمیاصال مگھ اونا چھ ھ: حرص گفتمبا
 .دی دنبالشونینجوریا

 دیالف قانونھ و با ندارم،اما کار اونا ھرچند اشتباھم نباشھ اما خی شخصنھی من کدیاشتباه نکن+
 پرونده نی کھ از گفتنش معذورم اونا تنھا مضنونییزای چدنیھم بدن ،در ضمن با فھم بھاش رو

  ھستندیدی جمشرجیقتل ا
 ستندی آدم کش ند،اونایکنی اشتباه مدیدار:نگاه کردم  بھ اوی ناباوربا
 ... درست باشھتونینی خوش بدوارمی نفس خانم،امستی معلوم نزی چچیھ+
 دمی منانی درصد،بھتون اطمصد_

 . بودیبی عجزی چھیچشماش   نگاھم کرد ،تورهی لحظھ  خچند
 از دستم نجای اذارمیبھ اون باختم اما نم  بود،من شما روی من ستودنی جسارتتون براشھیھم+

 در بره،
 .شدمی با شما آشنا نموقت چی ھکاشیا
 .. بزنم رفتی  اجازه دھد من حرفنکھی بدون او
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 گفتی می چنی کھ رفتھ بود نگاه کردم،ایریبھ مس بھت با
  شده بود،وونھی دشد؟پاکی باخت؟چرا با من آشنا نمی رو بھ کمن
 رجی ھستن،قتل اای قضانی و آرشام پشت ای علری از کجا انقدر مطمئن بود امیوا

 ... نداره ؟امکانیدیجمش
 
 میاول بھ داروخونھ رفت شدم ،نی سوار ماش،یشینفس چرا سوار نم: کھ گفتسی پارمی صدابا
  .می رفتشگاهی و بعد ھم بھ آزمامی چک گرفتی بی بھیو 

_____________ 
 شد؟یشد،چیچ_

  ،مثبتھیکھ از من ھول تر بابا تو: با خنده گفتالنا
 شمی جونم،دارم عمھ میا_
 . کنی بعد خوشحالادی بشی مطمئن بود ،بزار جواب آزماشھی نمنیبھ ا+

 :م و گفتم شکمش گذاشتی را رودستم
  فندق منھیوا, مطمئنم ر،منینخ_

 النا جون...شایقدمش مبارک باشھ ا:سیپارم
 زمی عزیمرس+

 شھی مداشی االن پنای برم خونھ،سگھیمن د:سیپارم
 نمتی بی مزم،بعدایباشھ عز_

  رو گرفتمی علری تلفن خونھ رو برداشتم و شماره امعیسر
 زمیجونم عز+
  رهیقشم م قربون صدستما،چھی من زنت نیھو_
  وروجکیکنی مکاریخونھ ما چ تو+
 .دوست دارم_
 رو کوتاه نکرده  زبون تونیآرشام ھنوز ا+
 دلشم بخواد_
 ی دارکاریحاال چ+
 اری بری بگینیری جعبھ شھی یای میدار_
 یگیچرا بھ من م... بھ شوھرت بگوی کرداری وھیبھ من چھ چ+
  زدمغیج
  کھ گفتمو بکنی،کاری علری امکشمتیم_
 .طع کردم قو

 یزنی مغیچرا ج:النا
  خبر نداره زنشھ کھ حاملست نھ منگعی ،دی کرداری وگھی مستی آدم بشو نی علری امنیا_
 ادی مشی تو ھم پی برایبزود...شایا+
  شما تندهشیاصال ،ات_
 . حاالمینیبیاره م+
 دندی رسی علری ساعت بعد آرشام و امکی
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  ی علریام باال ،ھم من خستم ھم می براینفس ب:آرشام
 نیفعال بش.نھ صبر کن کار دارم_

 مشغول حرف ری و امم،آرشامی رفتییرای و بھ پذدی رو تو ظرف چینیری و النا شختمی رییچا
  نشستی علری ھم کنار امیھم بود کنارش نشستم،ال  تودای ارشام شدیزدن بودند و اخم ھا

 دهیخانومم چشھ ،چرا رنگت پر:ی علریام
 بابا گھید: و گفتموردمی آخر سر طاقت نشدی مدابی سرخاب سفیھ اما ھ بزنی خواست حرفالنا

 سالشھ٣٠شھی مری داره پگھی شدن نداره،ددیسف  کھ انقدر سرخ ونیشدن ا
  تا بنا گوش باز شدشمین  شد رهی دفعھ با بھت بھ من خکی ی علریام
 آره النا:ی علریام

 . گرفتی جای علری در آغوش ام کھدی نکشی سرش را بھ عالمت آره تکون داد و طولالنا
 میبھ آرشام اشاره کردم بلند شو بر  بزرگ گذاشتم دھنم وینیری شھی
 

  داشتند تنھا باشند،ازی االن نم،ی از آنجا خارج شدی بدون حرف
 یوا: زدم و دستانم را بھ ھم زدم و گفتمی کوتاھغی جمی وارد خونھ خودمون شدنکھی محض ابھ

 ی حس خوبیلیشم،خیآرشام  دارم عمھ م
 می را دور گردنم انداخت و ھمونطور بھ سمت مبل رفت و نشستدستش

  گردنم ولم کنی آیآ:گفتم
 نمیبب .. دروغ نگفتھی وروجککھی می علریقھ،امی دقھی ریآروم بگ: زد و گفتی خستھ البخند

 یانقدر خوشحال
 یلیاوھوم،خ_

 .ادای میلین بھ خودتم خ ،مامان بودنمیاممم ،بزار بب: زد و گفتیزی آمطنتی شلبخند
 نھ،اصال: زدمغیج
 چرا_
 نھ_

 ی ام ھستیعجب مامان خوشمزه ا: رو جلو اورد و گردنم را گاز گرفت و گفتسرش
  نامرد شھیاالن کبود م_
 ی بچھ  دوست داری دوست دارم،حاال جدا از شوخیبشھ ،زنم_
 ،ھمھ ما فقط تظاھر گمیم ی  چیدونی ماجراھا نھ،خودتم منیاره اما االن نھ ،تا تموم شدن ا_
 میریگی مدهی خوبھ  و فرامرزو نادزی ھمھ چمیکنیم

 گذاشت شی چشم ھای داد و ساعدش را روھی در ھم رفت سرش را بھ پشت مبل تکشی ھااخم
 االن وقتش بود.

 آرشام_
 ھوم+
  شدهیزیچ_

  کردسکوت
 یدیچرا جواب نم_
  نشدهیزینھ،چ+
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  حداقل  دروغ نگوی بگیخوایاگھ نم_
 .گمی باشھ بھت می مھمزیفس مطمئن باش اگھ چن+
 .باشھ،من برم غذا گرم کنم -

 و بھ سمت دمی زانو  پوشی دامن کوتاه باالھی تاپ جذب و کی بھ اتاق رفتم و لباسم رو با اول
  .دمی رو چزیاشپز خونھ رفتم و م

 آرشام،پاشو لباستو عوض کن تا غذا سرد نشده_
 .کھ زنگ در زده شد نشستم و منتظرش موندم زی مپشت

  گرمھیاونا االن سرشون حساب. باشندکنمی و النا کھ فکر نمری ؟امھیک
 . در رو باز کردمعیھل شدم و سر. بود یی دایوا. نگاه کردمی چشماز
 . را برانداز کردمی گرد شده سر تا پای چشمانای ییدا
 خب من خجالت یل نداشت  ویمشکل  بودومیی دادم،البتھی  پوشی افتاد چادمی تازه یوا
  .دیبدون حرف داخل خونھ شد  و ا اطراف خانھ را کاو.دمیکشیم

 ...دمی استرس لب گزاز
 ستی خونھ نیکس: گفتییدا

 می بگویزی چدی نچرخزبانم
 یگردیخونھ م  وضع تونی کھ با استی نیحتما کس+

  آمد و گفترونی بکردی کھ با حولھ صورتش را خشک می موقع آرشام در حالھمون
 ...دیکر کنم دوباره باف_

  حرفش رو خوردیی دادنی با دکھ
 ..نجایا...شما_
 امی بی انتظار نداشتھیچ:ییدا

 د؟یمگھ شما از کشور خارج نشده بود:آرشام
 اره،حاال برگشتم:ییدا

 ... خبریچھ ب:آرشام
  چھ خبرهنجای خبر  اومدم ،ایھمون بھتر ب:ییدا

 ؟یچھ خبر: گفتی با خونسردآرشام
 کنھی مکاری چانجینفس ا_
 فکر کنم قبال گفتھ بودم نفس زن منھ+
 ... کھتی محرمغھی صھیزنت؟-
 ی و قانونیشرع... عمو میما عقد کرد+
 درستھ نفس؟: بھ من کرد و گفتی نگاھییدا

 . سرم را تکان دادمآھستھ
 یگرفتی از من اجازه مدی،نبایچقدر خودسر بار اومد:ییدا

 ھی چھ حرفنیعمو ا:آرشام
 کردمی از عشقم دفاع  مدی ،باگفتمی میزیچ دی بامنم
من آرشامو دوست دارم ...رمی بگمی تصممی زندگی خودم براتونمیسالم،م٢۵ دخترھی من ییدا_

 . و خواستھ خودم ھمسرش شدملیو با م
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 در شی ھر لحظھ زندگیدونی،می بشوهی ممکنھ بیدونی ؟مشھی می آخرش چیدونیپس م: ییدا
 رهی ممکنھ بمیدونیخطره؟م

 دونمی مزوی چدونم،ھمھی،مییاره دا_
 ؟ی شد،چرازنشیپس چرا قبول کرد:ییدا
  چشمانم را بستمادشی فربا
 

آرشام خواست حرف بزند کھ دستم رو بھ نشانھ سکوت . حفظ کنم موی کردم خونسردی اما سع
 انقدر راحت از مرگ صحبت د،چطوری نبودرحمی شما انقدر بییدا:باال آوردم و آرام گفتم

 ممکنھ از دستش بدم اما دونمیدونم،می رو موفتھی کھ ممکنھ بی من تمام اتقاقات؟درستھدیکنیم
 موندمی زمانو بھ عقب برگردونم  کنارش متونستنی بخورم کھ اگھ منوی اافسوس بعدش خوامینم
 و دی چون شما تاحاال عاشق نشددی،شایی دافھمھی ،عشق ترس نمشھی سرش نمزای چنیعشق ا...
 رو با تمام ستادهی کھ کنارم ای کھ ھست منو وادار کنھ مردی ھر چھ،امایس چھ حدیدونینم

 ممی منو از تصمدیتونی و دوستش داشتھ باشم،شما ھم نمرمی  خوب و بدش بپذاتیخصوص
   نکھی ادیدونیخودتونم خوب م .می کنار ھم خوشبخت باشدی بزارکنمی خواھش مد،پسیبرگردون

 دی فقط شما بودلشی ماجراھا شد دلنیآرشام وارد ا
 نکھی بود کھ خودش انتخاب کرد با ای راھنیا: ما کرد و گفتی بھ ھر دوی نگاھییدا
  .دی نفھمنکھیاما مثل ا, باشھ،بھش گفتم عاشق نشھی ممکنھ  تھش نابوددونستیم

 .دی نشمونی آخرش پشدوارمیام: رفت گفترونی و بھ سمت در رفت ،قبل از ببرگشت
 . رفترونی بو

 کھ برگشتنم ھمزمان شد گھی نمیچی آرشام چرا ھنمی دادم و برگشتم تا ببرونی صدا ب را بانفسم
 بودم اما بعد رهی لب ھام اولش با تعجب بھ چشمان بستھ اش خیبا قرار گرفتن لبھاش رو

  کردمشیخودم ھم چشمانم را بستم و ھمراھ
 بود و دهی دورش کشیخی واری دھی سالھا نی محبتھ  اما تمام ا  مرد من  قلبش پر از احساس و
 . تمام احساسش بودمیرای پذشھیحاال من بودم کھ تشنھ تر از ھم

 در چشمانم زمزمھ رهی ام چسباند و خیشانی اش را بھ پیشانی جدا شد ،پی بھ نرمشی ھالب
 زیازت ممنونم ،بھ خاطرھمھ چ:کرد

 شتریمن ب: زدم و گفتمیلبخند
_______________________ 

 *ی علریام
 

 کنم؟االن کاری چدونمیآرشام داغونم،نم: و گفتمستادمی شرکت ای اشھی شواری دی روبھ رو
 وقتش نبود

 ی از قبل مراقب زن و بچت باششتری بدی کھ شده،حاال باھی پسر،اما کاردونمیم:آرشام
 ی خودم ھمھ جوره مراقب النا ھستم نفسم کھ تو ھستگفتمیدم،اصال،میترسی تا حاال نمیدونیم_
 شھ،اگھی راه بھ کجا ختم منی داره،آخر ای بچھ چھ گناھنی ا،امایر از من مراقبش بھتیلیخ

 ؟یتھش مرگ باشھ چ
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 کھ حصار ی علری پسر،کجا رفت اون امیگی می،چی ھیھ: شانھ ام گذاشت و گفتی رودست
 ھی ،تکی،ھمسریتو االن پدر.منو شکست و گفت از عشقم دست نکشم با جونم مواظبش باشم

 . بشمدی از االن نا امخوامیآخرش خوشھ اما نم  بگمتونمی،نم نشوفی،ضعیگاھ
 

 .کردیآرشام درک نم... حرفا بود نی داغون تر از احالم
 دی نفھمیزیآرشام،نفس کھ چ_
 نھ+
 شھی خراب مشی روحیلیاگھ بفھمھ فرامرز نوچھ ھاشو فرستاده شرکت خ_
  بفھمھذارمینم+
  شرکتادی بخواستی امروز مگھی میال-
  زدن داغون کردنزوی ؟ ھمھ چدیدیم  رونجای کھ وضع داغون اومدیم.اشتماره نذ+
 مدار بستھ ام ساعت ینایدورب .ارنی مروی تعممی کھ فرستاده بودییخوبھ امروزم  دستگاھا_

 رشی تعمی براانیپنج م
 ستی معلوم نیچی النا ھم بترسھ،ھگم،نزاری مگری بار دھی ریخوبھ،ام_
 
 

 نفس
 را گرفتم می گلولھ،گوش ھاکی شلی محض بود ،صدایاھی ،ھمھ جا سدمیدوی و مکردمی مھیگر

 .دورم پر از خون شد. نشستمنی زمیو رو
 .دمی زدم و از خواب پرغیج

  عرق بود سی تنم ختمام
آروم : را گرفت و گفتمی بود ،بازو ھادهی از خواب پرغمی جی ھم کھ از صداآرشام

 زمی عزیدیخواب د..باش
 اش گذاشت نھی سیسرم را رو  ودیخواب .ستمی مھابا گریب داختم و را در آغوشش انخودم

  را نوازش کردمیموھا و
 
 . و آرام شدمدمی کشھی تمام وجود عطر تنش را بھ ربا
 . آرامشم بود و االن ھم با او آرام شدملی دلاو

 .ردم چشمانم را باز کدیتابی کھ بھ چشمم می ام نشاند و آفتابیشانی کھ بر پی با بوسھ اصبح
 . زدم و بلند شدم لبخند
 . کردمدارتی بدی ،ببخشیبخواب خانم:آرشام
 یریچرا انقدر زود م:با تعجب گفتم   بھ ساعت کردم وینگاھ

 ھفت خونھ   ورونی رو زود از خونھ ببرم بی علریدستور دوست شماست،گفتھ ام+
 نگفتھ چطور بھ تو.میباش
 .پرهی منیی پاروزه داره واسھ امروز باال  واال ،دودونمینم_
 باشھ ھرجا نیی گفتم امروز پانی بھ رامدی بردی ھم خواسترونی خداحافظ،بگھیخب من برم د+

  ببرتتوندیخواست
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  گرمانیبابا ول کن اون بدبختو تو ا_
 رهیگیپولشو م ...گھی دھیداری تو اتاق سرانی حاج حسشیپ+

 .یشیپول م چینجورینکن ا: و گفتدی را کشمی چپ نگاھش کردم کھ لپ ھاچپ
 دو روز بھ نی خدا ای زنگ زد ،وای ساعت تو رختخواب بودم کھ الھی از رفتنش تا بعد

 دی پدر منو در آورد انقدر از من کار کشی علریخاطر تولد ام
 بنال_
 ییکجا+
 رختخواب تو_
 دهی واسھ من گرفتھ خوابنمیبلند شو بب+
 ی دارکاری چگھید-
  ژلھ ھا رو درست کنایپاشو ب+
 تولد شوھر توئھ،بھ من چھ؟بابا _
  ھم ھستای برادر جنابعالنکھیمثل ا+
 ی کدیام  مامانت  وی جا نداره،راستخچالتی کنمی باال درست مارمی آماده کن ملشویباشھ ،وسا-
 رسنیم
 انیتا  شش ھفت م+
 باشھ-

 چشمم دور ی از جلوشبمیخواب د.زدی شور مبی صبحونھ خوردن نداشتم،دلم عجلی ماصال
 از لوی و وسانیی و خوردم و بعد رفتم پاختمی ری چاوانی لھی کردم بھش فکر نکنم،یسع .شدینم
 . گرفتمیال

 . خانمنیداده بود،شدم کلفت ا  روگھی دستور ژلھ و دو نوع دسر دخانم
 لب ریھمزمان شروع کردم بھ درست کردن ژلھ ھا و آھنگ رو ز  کردم وروشن ضبطو

 :کردمیزمزمھ م
  قلبتیصدا
  قلبمتپش
  عشقھیصدا

  باھمھیکی
  دو تا آدم ما
 می دوتا اسمبا

 می روحھی اما
 می دوتا  جسمتو

 ھنوز  مثل توستی نیکس
 امی روز ھمھ دنھی بشھ مثل تو کھ

  عاشق توامھنوزم
 

 رمی دوش بگھی کارامو انجام دادم و رفتم تا ره،منمی بگکوی کرهی گفت می شش بود کھ الساعت
 حاضر بشم و
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 بھ سوختی مدای بودم و شددهیشتم و اعصابم خورد بود ،دستمو با چاقو بر دلشوره داانقدر
 . اومدمرونیب  دوش گرفتم وعی سرنیخاطر ھم

 تماسا ستیل. اما تا خواستم بردارم قطع شد شدی خورد کھ خاموش روشن ممی بھ گوشچشمم
 .نگاه کردم ھشت  بار النا زنگ زده بود،دلم شوره ام بدتر شد رو
 .ش را گرفتم شماره اعیسر
 . تا جواب داددی طول کشیکم
 شدهی،چییالو النا ،کجا_
 ...نفس: ھق ھق گفتبا

 ی بزن الشده،حرفیچ: زدمداد
 متنفر بودم،فرامرز سزاوار  کھ در حد مرگ از اودمیشن  رویی  النا صدای صدای بھ جااما
 بھ بھ،نفس خانم+
 ی کردکاریآشغال با النا چ_
 م،امای پررو بود و زبون دراز ما از خجالتش در اومدکمی خانم کوچولو ،فقط  نشویعصب+

  بھ تو دارهی بستگشیفعال حالش خوبھ،بق
 ی دارکاری با  اون چیخوایتو منو م-
 االن تنھا نیھم .گمی می چنیحاال خوب گوش کن بب. تنھا راه بودنی ای کھ دارییگارایبا باد+

 ادی مشی پی خانم چنی واسھ انمدوی وگرنھ نمدمی کھ بھت می بھ ادرسیای میشیبلند م
  بفرستام،آدرسویباشھ م_

 . بستم پسی جمع کردم و با کلسیموھامو خ. حاضر شدم عیسر  کردم وقطع
 و بچش یجون ال  لحظھ بھ سرم زد بھ آرشام بگم اما نتونستم روھی ،دمی لباس پوشھی تند تند
 . کنمسکیر
 آماده کرده بودم شھ،خودموی منی آخرش اتندونسیم. بھ برگشتن نداشتم یدیام چی چرا ھدونمینم

  نرسھانمی بھ اطرافیبیتا بھ خاطر من آس
 : برگھ برداشتم و نوشتمھی

  دوستت دارم شھیھم
 ... باشم ،چھ نباشمچھ

  نرهادتی نویا
 
 . اس ام اس اومد آدرسو فرستاده بود ی زدم ،صدارونی از خونھ بی چشمان اشکبا
 .دمیرسی ساعتھ ممی دور نبود نیلیخ

االن . بودقھیساعت ھفت و ده دق.  بودنجای کاره نگھ داشتم،امھی ساختمون نھی ی جلونویماش
  بودن حتمادهیرس

 آرشام بود.چون تلفنم زنگ خورد. درست بودحدسم
 . را بشنوم شی بار صدانی آخری برادی شاخواستی اما دلم م  خواستم  جواب ندھماول

  ام را نشنودھی گری دھانم گذاشتم  تا صدای  را جلو کردم ،دستمھی دادم اما فقط گرجواب
 دیچی در گوشم پادشیفر
 ھ؟ی چادداشتی نی،ایکجا رفت+
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  ندادمجواب
 کشمش،ی خدا قسم مکشمش،بھیکار  فرامرزه آره؟م+
  ھق ھق گفتمبا
 بھ خاطر النا ،بھ خاطر بچھ اش ،بھ خاطر شماھا،مجبورم_
  با من نکننکاروینکن نفس،ا_
 .قمخداحافظ عش_

 . خاموش کردمموی کردم و گوشقطع
  سمت ساختمان رفتمبھ و
 
 

از ترس . گذاشتم ،طبق گفتھ فرامرز بھ طبقھ چھارم رفتمفمی را خاموش کردم و داخل کتلفنم
 کھ آرشام روز ازدواجمان بھ گردنم انداختھ بود را  در دست فشردم و ی ،گردنبنددمیلرزیم

 . گذاشتم پلھ پانی اخری و رودمی کشیقینفس عم
 . بھ اطراف نگاه کردم و

 ی خورد ،روی و بعد چشمم بھ الدیکشی مگاری نشستھ بود و سی صندلی کھ رودمی را دفرامرز
 دمی بود بھ سمتش دوستادهی مرد بلند قامت ھم کنارش اکی بود نییسرش پا  نشستھ بود ونیزم

 و کنارش نشستم 
  نشدهتیزی،چیخوب...یال_

  خودش را در آغوشم انداختدنمید را باال اورد و با سرش
 ...نفس+
 ببرمت نجای زود از ایلی خدمی من بود،قول مری تقصزی ،ھمھ چدیزم،ببخشی عزدیجانم،ببخش-
 .رونیب

  .می کنتَی بسھ،بزار ما ھم چھرتون رو روگھیخب د:فرامرز
 . نگاه کردم،گونھ اش کبود بود و گوشھ لبش پاره شده بود یبھ صورت ال  توجھ بھ اویب

 .یکنی زن حاملھ مھی با نکاروی ا،چرای ھستیچھ  آدم عوض_
 کردی می زبون درازیادی خودش بود،زریتقص:فرامرز

 یدی پس منکارتویتقاص ا_
  مثل مادرت،درستیھنوزم ھمون جسارت و گستاخ+
 کاری با خانواده من چنکھیدونم،ایم زوی ھمھ چگھیار،دی نفتیاسم مادر منو بھ دھن کث_

 ی باھاش کردنکاروی ای با چھ حقدونستیدرم تو رو دوست خودش م پی،لعنتیکرد
 راھمی گفتھ بی ھر ک،امایدی رو از کجا فھمنای  اکنمیتعجب م: باال انداخت  و گفت ابرو

 بود کھ ی و مادر تو تنھا کسارمی بھ دست بدی باخوامی می من فرامرزم ،ھرچینگفتھ،ول
 ن دخترش ھست االارم،عوضشینتونستم بھ دستش ب  وخواستمیم

 ی باشفی انقدر کثیتونینفس ازدواج کرده ،چطور م. پست باشھتونھی آدم چقدر مھیآخھ :النا
 !یازدواج؟با ک:فرامرز

 . ندارهی ربطچیھ با ھر کس ،بھ تو_
 .ستی چندان ھم مھم ندم،اماینفھم  مورد از دستم در رفتھ  وھی نی ادونمید نشد،نم+
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 ،ی دارکاری با اون چگھی،دیخواستیمنو م بزار النا  بره،تو_
 . را بھ شوھر جونت بگھ ییزای چھی ستی ندارم اما بعد نیباشھ من با اون کار+
 . شد رهی سمتم اومد و کنارم نشست و بھ چشمانم خبھ و
 . مامانمی ھاھی اومد  تو ذھنم،گریی دای لحظھ تمام حرفاکی

 . از نفرتم کم نشد یاما ذره ا. انداختم تو صورتشتف
 ... و بعددی بھ صورتش کشی زد و دستندپوزخ

 . طرف صورتم سوخت کی
  کھ کنارش  بود نگذاشتی کھ اون مردادی و خواست بھ سمتم بدی کشیغی جالنا

 ی خونی ضربھ اش انقدر محکم بود کھ توان حرف زدن ھم از من گرفت و بھ لکھ ھاشدت
 . شدمرهی خدیچکی منیکھ از گوشھ لبم بھ زم

  کشمی خانم کوچولو اما من ازت دست نمیی پررویلیخ:ت گرفت و گفت ام را در دسچانھ
  کردم  دستانم را خالص کنم اما زور او ده برابر من بودی دست گرفت ،سعکی را با  دستانم

  .ی کنی کاریتونیزور نزن ،نم+
 . را پشت گردنم گذاست شالم از سرم افتادگرشی ددست

آورد چشمانم را   و آرام سرش را جلودیچرخیگردنم م  صورتم وی روزشی ھچشمان
 . کنم یچکاری ھتونمی چرا انقدر ناتوانم ،چرا نمایبستم،خدا

 گرفت و یشتری شدت بمیو گردنم اشک ھا تندش با صورت  گرم وی از برخورد نفس ھا
  نداشت ،ی ادهی تقال کردم اما فاشتریب

 مانی لحظھ از اومدنم پشکی..  برخورد لبش بھ گردنم مرگ رو با تمام وجودم حس کردم از
 .شدم

من فقط . شود کی جز آرشام بخواھد بھ من نزدیگری شخص دگذاشتمی ، نمکشتمی را مخودم
  او بودمیبرا

  بر یلی من بودم کھ با تمام نفرتم  سنباری را رھا کرد و امی را عقب برد و دست ھاسرش
 .صورتش خواباندم

  .دیکشی چشمانش آتش زبانھ ماز
 .دمی تو ندیفی ،تو تمام عمرم آدم بھ کثی آشغال کثافتھیو ت: زدمادیفر
 
 . نکنکنم،شکی زبون درازتو کوتاه منیمن ا:بلندم کرد   ام را گرفت وقھی
  با و

 دی پرتم کرد،پرد شانھ ام امانم را برنی زمی روقدرت
 فی شوھرش تعری رو برایدی کھ دییزای چنی تمام ایریم: بھ سمت النا رفت و گفتو
  کشھی می بدونم چھ زجرخوادی دلم میلی،خیکنیم
بعد ھم بھ دو نفر اشاره . ولش کنمشیی کھ گرفتییببرش ھمون جا: بعد بھ ھمان مرد گفتو

 و در برابررفتن کردی مھی انداختم  کھ گری بھ الی بلند کردند ،نگاھنیمرا از زم کرد و
 . برو: زدم و لب زدمیبھ زور لبخند .کردیمقاومت م

 . بردند ی دودی ھاشھی رنگ با شی مشکی مزداکی بھ سمت منو
 ... نبودی فرارراه چیھ
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 .می چھ مدت در راه بودقای دقدونمینم

 میکرج بود_ بود کھ در اتوبان تھراننی بودم ادهی فھمیواشکی ی زدن ھادی کھ با دیزی چتنھا
 . در اطراف کرج بودمی کھ اکنون در مقابلش توقف کرده بودی باغکنمی،فکر م

 . بود دهی شانھ ام امانم را بردرد
 . شوادهیپ: کھ کنارم نشستھ بود گفتیمرد

  در سمت راست باغ بودییالی بود کھ ویباغ نسبتا بزرگ. شدمادهی حرف پبدون
 تند تر راه برو_
 .شدی کردم تند تر راه بروم اما مگر می و سعدمی کشیآھ

 .شدی چھره اش قلبم مچالھ مدنی از دیچھ بھتر چون حت  ودمی فرامرز را ندگری داصال
 ی راحتی برایتونی اتاقتھ فکر فرارم بھ سرت نزنھ کھ نمنجایا:گفت  را باز کرد وی اتاقدر

 دی نداره،راحت باشنمی کھ دوربمی اتاقو بدنیخودت آقا دستور دادن ا
  ھمھ محبتنینترکھ از ا: زدمپوزخند

 .درست حرف بزن خانم+
 شھی میدرست حرف نزنم  چ-
 . داخل دیلطفا برعجب،+

  اتاق را محکم بست و قفل کرددر
 . بھ تمام معنا بودمی زندانکی
 یگری دزی و فرش چی صندلکی تخت و کی از ری اطراف اتاق را نگاه کردم،غی تفاوتی ببا

 .در اتاق نبود
 !یکی عجب اتاق شواقعا

 . داشتی بھداشتسی شکرش بود کھ سرویجا
 . رفتم ی بھداشتسی سمت سروبھ
 !! من بودمنیا

 
 ریش. چھار انگشت  کبود شده بود و گوشھ لبم پاره شده بود و خون لختھ شده بودی ام جاگونھ

 کنم اما از درد شانھ ام نتوانستم دستم را باال  زیاب را باز کردم و خواستم صورتم را تم
 .اورمیب
 تنم یتاپ بند شھیمثل ھم. مانتوام را باز کردمی صورتم را شستم و دکمھ ھاگرمی دست دبا

 .بود
 . لبم نشستی روی حرف آرشام افتادم و لبخند تلخادی

 . حدس زده بودم شانھ ام ھم کبود بوددرست
خم شدم و .  نبود یبی عجزی شانھ ام افتاد چی کھ من رو پرت کرد و تمام وزنم روی اون شدنبا

 تنھا سالح من  کھ درون جورابم گذاشتھ بودمی کوچکیبی جیدن،چاقوی کشمی بھ ساق پایدست
 ! خودمی گرفتن زندگی برای الھی وسیطی دفاع از خودم بود و در شرایبرا
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 . ھم نذاشتمی چشم روی اما تاصبح لحظھ ادمی تخت دراز کشیرو
___________________________ 

 *آرشام
 .یکنی خودتو داغون مینطوری بخواب اکمیآرشام ساعت چھار صبحھ برو  :نایس

 د؟یفھمی از حال من ماو چھ. زدمیپوزخند
 . ازش نداشتمیخبر چی ساعت بود کھ نبود،ھشت ساعت بود کھ ھھشت

  کجاستی علریام_
خدا رو شکر . الناست شی پمارستانی کنھ،االن  بداشی تا پکوبھی میداره بھ ھر در:نایس

 فاصلھ شناختمی کھ من می  از آرشامیلی خیدونیتو ھم خودتو جمع جور کن،م.ستی نیخطر
  کجا رفت؟دمی کھ بار اول دی مرداون،یگرفت

 نقاب سرد و نی خودم ساختھ بودم،اما نفس ھمی بود کھ برای نقاب سنگھی اون فقط نایس_
 ...ستشی نی وقتشمیدارم داغون م. منو شکست یسنگ

 استراحت کمی ،تو ھم رمی خبر بگھی برم م،منمیکنی مداشی سختھ،اما پدونمی داداش مدونمیم+
 . کناشدیکن بعد خودت پ

 ادی را زشی کردم و صدای پلی اھنگی رودی بھ سمت ضبط رفتم و بدون ترد  از رفتنشبعد
 :کردم

  زده سردهخی قبل تو انگار زمی ھمھ چمن
  دل تنھام معجزه کردهنی ای تو توحس
  اون روزا برگردهگھی دخوامی تو رو خواستم، تو رو دارم، نممن

 دونمی تو بمونم حاال می بتونم بسختھ
 شونمی پریلی منو خیای تو دنی شدمگ
 داتیدم،پی کشھیبھ سمت اتاق رفتم،حولھ اش وسط اتاق افتاده بود،برداشتم و عطرش را بھ ر(
 بھ رانوی ،شده کل خاک اکنمی مدای پاموی،دنی منیای تمان دنتونم،توی نفس،من بدون تو نمکنمیم

 .)کنمی مداتیتوبره بکشم پ
 

 تونمی تو نمی بیدونی تو کھ م،یبی بمونم تو غرسختھ
  جز تو ندارمی حسمن
 پاشھی داره مامی تو باشھ دنی جایشکی ھزام،ی بار نمنی انھ

  بغلم کرد دور از دستاتیی درد، تنھانی کن از اآزادم
 
 دوباره تمام احساسمو ذارمیرن،نمی قلبمو ازم بگی گرمازارمیقلبم با وجود تو گرم شد نفس،نم(

 )نابود کنند
 
  بسوزهی قلبفھی دو روزه حیای دننی اتو
  تو نفسامھ درده خاطره ھامھشیآت

  چشماتشی پزمی برنجای اشکامو ازمی کردم عزعادت
  چشماتشیپ
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 *نفس

  بودم کھ در اتاق باز شددمی تخت دراز کشی نھ صبح بود،ھنوز روساعت
 در اتاق بستھ شد. تکان نخوردم می جااز
 ؟ینفس،نفس خواب+

 گرد شده بود سی کھ مطمئنم  بھ اندازه توپ تنی با چشمان تخت نشستم وی فنر رومثل
 ؟یکنی مکاری چنجایا تو...تو:گفتم
 ...نجای بودم آوردنت ادهی االن نفھمتم،تایوسط مامور: و گفتدی خندآرام

  گونھ ام متوقف شدی کبودی رودوی در صورتم چرخنگاھش
 ھمھ ی،کار اون فرامرزه بدستش بشکنھ: را جلو آمد اما مشت کرد و متوقف شد و گفتدستش

  آره زهیچ
 

  سرم را تکان دادمآھستھ
  ،باشھ؟رونی ببرمت بنجای از ادمیقول م+
 .دوارمیام_
 .شنی وقت مشکوک مھی برم،دیمن فعال با+
 ؟یی تنھانجایا  تویاوھوم،راست_
  ھست گممی ھمکار دھینھ +
 .در رو بست  رفت ورونی اتاق باز

  در دلم روشن بود ایلی بودم کھ با حضور ایدیو من در فکر ام ساعت ھم نگذشتھ بود می نکال
 رونی بایبلند شو ب: وارد اتاق شد و گفتی مردکھ
 ی چیبرا+
 .رونی بای ب،فقطی گفتھ باشم سوال بپرسکنمیفکر نم-

 . رفتمرونی و بدمیی  دندان بھ ھم ساتی عصباناز
 .می رفتنیی پلھ ھا پااز
 ی و فرددیکشی مگاری نشسستھ بود و سی رنگی مبل مشکی کھ رودمی وضوح فرامرز رو دبھ

 ستادهی اطراف سالن اشدندی می زانو زده بود و افرادش ھم کھ فکر کنم ببست نفرشیھم جلو
  وسط چکاره بودم؟نیبودند،اما من ا

  حضور شما کم بودبا،فقطیبھ بھ،پرنسس ز: متوجھ حضور من  شد گفتیوقت
 ی با من داریمشخصھ کامال چھ رفتار پرنسس گونھ ا:تم با جسارت گفدمیترسی نمگھی دازش

  بھ صورتم اشاره کردمو
+sorryیاما مقصر خودت بود، 
 
 .ی و گستاخ بوددهی چشم دریادیتو ز-

 نی تکرار نشھ  چنروزتی بانو،مطمئنا اگھ رفتار دالی خیحاال بحثو ب: بلند شد و گفتشی جااز
 .کنمی نمینی تضمچی ھیکن بی اما اگھ دوباره اشتباھوفتھی نمیاتفاق
 .می جالب داشتھ باشزی سورپراھی االن قراره اما
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 بود و گوشھ از سالن دهی لباس پوشھی مثل بققای دقدمشی کنم،ددای را پایلی چرخاندم تا اچشم

 . بودستادهیا
  نشستھ بود رفت و چانھ اش را در دست گرفت نی زمی کھ روی بھ سمت ھمان مردفرامرز

  سالم در صورتش نبود ی جاکی ی ،وانمیصورتش را بب توانستم تازه
 ھ؟ی کارتی دستی بگیخوای ،نمیخب جناب سروان مھراد آت:فرامرز

 ؟ی چدادی رو لو مایلی لو رفتھ بود؟اگھ ،اگھ ایعنی بود،ایلی ھمکار انی کردم،اکپ
 

مادر و .یاری شکنجھ طاقت بری زی بتونگھی دکنمی نم،فکری حرف بزنیخواینم:فرامرز
 رنیمیواھرتم  بھ خاطر تو مخ

 کنمیباور نم:مھراد
 ی باور کنکنمی میکار+
 محسن قطع نکن و حرف بزن: و گفتفونی آی رو گرفت و زد روی سپس شماره او

 گردهی برمی مھراد  کدیدونی خانم نممیمر:دی اون مرد از پشت تلفن بھ گوش رسیصدا
 وقت در چی مھراد ھد،امایدونی منھ متاسفانھ شغلشو کھ: کھ گفتی دخترفی ظری بعد صداو

 . نزده بودیمورد شما حرف
 یخب حاال چ: قطع کرد و گفتفرامرز

فقط .گمیباشھ،باشھ م: بھ دوتا از افرادش اشاره کرد کھ مھراد گفتزدی او حرف نمدی دیوقت
 .دیبس کن

 یود زرنگ نبادیز تو. ھاستنی ھمنی ھستند ،مسلما بنجای خب ،تمام افراد من ایلیخ :فرامرز
 ذارهی از خودش نمی ردچی ھمکارت ھنیاما ا

 . برسد ایلی  نمانده بود کھ بھ ایزی چگری چند نفر را از نظر گذراند ،دمھراد
  نکن،نکاروینھ ،ا: خودمو کنترل کنم گفتمنتوانستم

  تعجب برگشت و بھ من نگاه کردبا
 برات مھمھ ی کھ داریل و  شغرتتی ،اگھ شرافت وغی نکن،اگھ اونقدر مردنکارویا: دادمادامھ

 ... بشھ ،نمالی مرد کشتھ شدن خونشون پانی کھ بھ خاطر ایی کسانکن،نزار نکاروی،ا
 . کھ فرامرز بھم زد ،دھانم غرق خون شدی تو دھنبا
 ...شیشناسی احمق،پس تو ھم میخفھ شد دختره _

 .کشمیم دخترو نی ،وگرنھ ارونی بایخودت ب: ام گذاشت و گفتیشانی پی اش رو رواسلحھ
 ... نھمی نتوانستم  بگوی خون بود کھ حتی دھانم بھ قدردر

  لحظھ در سکوت گذشتچند
 یری بمدیزنم،بای حرفم نمری من زی ازت لذت ببرم ولتونمی شد نمفیح: من گفتبھ رو

  را بستمچشمانم
 ...نھ_

 ایلی نکن انکاروی بود ،نھ اایلی ایصدا
 برگشت   چشم ھا بھ سمت اوھمھ

 مرز فضا رو پر کرد  فراقھقھھ و
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 ...فرامرز: زد ادی کھ فریی آشنای قھقھھ اش در باز شدن در با ضرب و صدای صدااما
  شدگم
 
 ! نھای خوشحال باشم دانستمینم
 . کرده بود دای رو پنجای آرشام چطور ااما

 .بودند  بھ ده نفر ھمراه  بودند کھ پشت سر او منتظر حرف اوکینزد
 بھ جلو آمد کھ باعث شد افراد ی  در ھم رفت و قدمشیاخم ھا من کنار فرامرز دنی دبا

 .رندی را بھ سمت او بگشانیفرامرز ھم اسلحھ ھا
 .نھ،آرشام نھ: زدمداد

 . را گرفت و اجازه ندادمی کھ ھمراھم بود بازوھای بھ سمت او بروم کھ ھمان مردخواستم
 . سد چشمانم را شکستمی ھااشک

 کھ کردمیشکر م  خدا روفقط وفتد،ی او بی برایودم اتفاق جون خودم حاضر نبمتی بھ قیحت
 . ھمراه او نبودی علریام

 . دنبال زنتی کھ اومدنمیبی،مییپس تو:فرامرز
  حساب کنمھیآره منم،اومدم نفسو ببرم و باھات تصف: مشھود گفتیتی عصبانبا آرشام

  پسر جوننمتیبی مزی،ری حسابھیچھ تصف+
 خونھ اش بھ شی کھ پونزده سال پیر احمد زندم ھمون کس کثافت ؟من پسمی من کیدونیم_
  حساب ھیحاال اومدم تصف.یخانوادش رو کشت  و تمامیدی کششیآت
 یشی من نمفی ،اما پسر جون حریبرام جالبھ چطور زنده ا+

 . کردم نگاه آرشام نامحسوس بھ پشت سر اوستحس
 تا اسلحھ اش بردیھ سمت کمرش م شدم کھ دستش را بایلی نگاھم را برگرداندم و متوجھ اآرام

 را بردارد
 .نبود  کس حواسش بھ او چی آرشام  ھی خاطر حضور ناگھانبھ
  کنھ؟کاری چخواستی اون ماما
  کنھ؟کی فرامرز شلبھ
 را گرفتھ مشی اما انگار تصمکردیم نکاروی ادینبا .گرفتی فقط جون خودش رو مینطوری ااما

 کندیکمک م  کرد بھ اودییس سرش تابود و آرشام ھم با تکان دادن نامحسو
 . کردکی زد و شلادی اسم فرامرز را فرھی از ثانی ھمزمان با نشونھ گرفتن اسلحھ در کسرایلیا

 ... شروع شدیری بھ کتفش بر خورد کرد و درگری بود و تری العمل فرامرز دعکس
 بودند و ریرگ دایلیھم آرشام و ھم ا.  نشستشی خودش را بھ ھمان مبل رساند و روفرامرز

 .حواسشان بھ فرامرز نبود
 یلی خدیرسی کھ ھمراه آرشام بودند بھ نظر می بود اما افرادشتری بیلی افراد فرامرز ختعداد

 .کار بلد تر باشند
 از چکدومینجا،ھی اانی بنی بچھ ھا خبر بدھیبھ بق:  بھ افرادش انداخت  و گفتی نگاھفرامرز

 . زنده برگردندی نبانایا
 
  بودن ،بازم قرار بود اضافھ بشن؟ادی زی جورنی ھم خدایوا
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 . اسلحشو بده بھ من یکی: کرد و گفتایلی بھ ای نگاھفرامرز
 . نشونھ گرفت ایلی بھ دست فرامرز داد و او ھم بھ سمت ای کھ مرا گرفتھ بود اسلحھ ایھمان

د بھ  افراد  ممکن بوی وقتکند کی شلتوانستیچطور م اما او.نبود  اصال حواسش بھ اوایلیا
 .خودش برخورد کند

 . دھانم را گرفت و نگذاشت ی بزنم کھ جلوادی فرخواستم
 . زانو زد نی زمی و رودی اش را درنھی قفسھ سری بود کھ تایلیا.  گلولھ آمد و بعدکی شلیصدا

  حواسش پرت شد و باعث شد کنترلش را از دست بدھدی لحظھ اآرشام
 
 .آخ نگفت  نشانھ گرفت و او قلبش رارحمانھی کھ بی بعدری تو
 کھ ی و بعد چشماندمی را ددی کھ از چشمش چکی بھ من نگاه کرد و بھ وضوح قطره اشکایلیا

  نشستمنی زمیرو زانو زدم  و. بستھ شدشھی ھمیبرا
 ...رحمھی انقدر باتیچرا دن. حقش نبود نی اایخدا

 چرا؟؟
 .الن شدند  کھ ھمان افرادکھ فرامرز خواستھ بود وارد سدی نکشیطول

اگھ ...ھیکاف: زد ادیفر  ام گذاشت ویشانی پی بلند شد و اسلحھ اش را روی  بھ سختفرامرز
 . زنده بمونھ بس کنیخوایم
 . را در چشمانش حس کردمقی عمی دردمی  درچشمارهیخ. آرشام نگاه کردمبھ
 نی طرف دھانم را گرفتھ بود قادر بھ حرف زدن نبودم اما سرم رای کھ جلوی خاطر دستبھ

 ختمی رمیتمام التماسم را در چشم ھا تکان دادم و
 کنمیخواھش م ....یبکن نکاروی ادی ،تو نبانھ

 .اسلحتو بنداز:فرامرز
  پرت کردنی زمی دوخت  و اسلحش را رونیبھ زم  نگاھش را  از من گزفت وآرشام

 .زانو بزن:فرامرز
 

 دمی آرشام را دی شدن دست ھامشت
 کھ  خانواده اش را کشتھ بود  ی شدن و زانو زدنش در برابر کسمی سخت است تسلدانستمیم
   کرد کی بار سوم شلیبرا  من کنار رفت  ویشانی  اسلحھ اش از پھی از ثانیدر کسر و
 او را نشانھ گرفتھ بود تا ی  پانباری فرامرز اریزدن شد چون ت  آرشام مجبور بھ زانونباری او

 .او را مجبور بھ زانو زدن کند
 .تی وضعنیمن چقدر ناتوان بودم کھ تنھا محکوم  بودم بھ تماشا کردن ا و

  توان بلند شدن ھم نداشتمیحت
 

 یلی خانم کوچولو خنی جون انکھی خساب،اما مثل اھی تصفی ،اومده بودنطوریکھ ا :فرامرز
 شتری بنکھی اما مثل ایکامال مشخصھ پسر ھمون پدر. برات از جون خودت ارزش دارهشتریب

 ... آخرشھنجای اما فکر کنم ایجالبھ کھ چطور زنده موند.ی کردیُکوپنت زندگاز 
 .نشانھ گرفت  اسلحھ اش را بھ سمت قلب اوو

 .کردمی ھم حس می را روشی شدن دندان ھادهیی آرشام از خشم قرمز بود و ساچشمان
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 رهی انقدر راحت بھ خاطر من بمزاشتمی مدی بایعنی کنھ؟کی شلخواستیم
   پوش نبوداهی مرد سنی از دست ای اما راه خال صمکردی متقال

حاال کھ زانو زده بودم . کھ داخل جورابم پنھانش کرده بودمییچاقو. افتادمیزی چادی بھ ناگھان
 . بھ آن اسان بود یدسترس
 کن  خودت کمکمای را بستم،خداچشمانم
 .خداخافظ آرشام زند:فرامرز

 و درشکمش دمی کشرونیز گرفتم و چاقو را ب کھ دور گردنم بود را گای لحظھ دستکی در
 نھی و قرار گرفتم مقابل فرامرز مصادف شد با  سوختن قفسھ سکرد میفرو بردم  کھ رھا

 قلب آرشام  ،قلب مرا نشانھ گرفتھ ی بھ جاری تنی آخر خط بود اما خوشحال بودم کھ انجایا.ام
 .بود

 بود کھ حس یزی چنیتن آرشام آخر نفس گفادی فری فرامرز و صدارتی گرد شده از حچشمان
 ... مطلقیاھیکردم و بعد س

___________________ 
 *آرشام
 . بند آمدنفسم

 ...وفتھی اتفاق بنی گذاشتم اچطور
 ... افتاده بود و من زنده بودمنی زمی بستھ روی من با چشمانی درست روبھ رونفس

 . نداشتیی معناگری دمیرساندم،درد پا  را بھ اوخودم
 ارهی دوام  بتونستی مدونمی اوضاع نمنی اما با ادیکشیھنوز نفس م.ا در آغوش گرفتم  رسرش

 ... نھای
 . بود کھ بھ قلبش نخورده باشدنی ادمی بھ قلبش بود تنھا امکی نزدریت
 .ختمی اش چسباندم و بعد از چند سال دوباره اشک ریشانی ام را بھ پیشانیپ
 

 ی اش جان بی ام بود با زندگی کھ تمام زندگی زنی و غرورم را شکستم براختمی راشک
 ارزشم را نجات داد

  قلبم شددنی باعث تپ  ودی بخشی بار دوم بھ من زندگی کھ برایزن
 زنده دیاون با...کشمیمن ھنوز دارم نفس م  وی چرا؟چرا؟ چرا نفسمو ازم گرفتایخدا

 دیبا..بمونھ
 

 یریتم بموقتشھ خود: در قلبم فرو رفتی فرامرز چون خنجریصدا
 . فرد محافظت کنمنی مقابل ازانمی  بود کھ باز نتونستم از عزقتی حقھی نی اآره

 ... ام را از من گرفتھ بودی مرد تمام زندگنیا
 

 .  بودسی خمی نفس از اشک ھاصورت
 . اش نشاندمیشانی پی بوسھ ام را رونی آخردی و بعد  شادمی را بوسشی لب ھاکوتاه

  آشنا در ھم گم شدیادی و فرسی پلری و آژ گلولھکی شلی ھم صداباز
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 کھ کنارم زانو زد و کمرش ی افتاده بود و مردنی کھ غرق خون بر زمی شدم بھ فرامرزرهیخ

  ...دیدی کھ او را غرق خون میخم شد از غم خواھر
 ...کھ قول مواظبت داده بودم از خواھرش ،پاره تنش را ...ھم شرمنده بودم   اواز
 ...نفس:کرد لب زمزمھ ریز
  ...دی لرزشیشانھ ھا  فشرد ونھی از آغوشم گرفت و بھ سرا او
 ... در حال خودم نبودمگرید

 . کردریرا ھم دستگ  اوسی چگونھ،اما پلدانمی شاھرخ ھم بود،نمعمو
 . .. چھی برادمی حالم خراب بود کھ نفھماانقدر

  را بردندایلی جان ای بتن
 . برده شدندنجایند زده از ا  دستبیگری پس  از دیکی کھ یافراد

 ... نفس ھنوز زنده بودو
 ... ھایی جوباز

 ! کرده بود،قتل عمدکی شاھرخ بھ فرامرز شلعمو
  کردند وخارج می چگونھ گلولھ را از پاستی نادمی یحت
  باشممارستانی تخت بی روی  لحظھ ای حاضر نشدم برااما
 ... زنده بود  ھا نفس بود کھ  ھنوزنی مھم تر از تمام ای برااما

 ... جملھ بودنی ھمدمی امتنھا
 ... زنده استھنوز

 از ی قدمی نگاه کردم کھ حاضر نبودند حتیتک کسان  نشستم  و بھ تکی صندلی روی سختبھ
 . بروندرونی بمارستانیب

 ... در اتاق عملپشت
  بودیجی مرگ تدرمثل

 داشت کمرش شکستھ بود داده بود،حق ھی تکواری نشستھ بود و بھ دنی  زمی روی علریام
 .زدی حرف نمچکسی دستانش گرفتھ بود و با ھانی کھ سرش را مدیام

 .کردی مھی کھ تنھا گرالنا
 بودند ...  و مارستانی بی کارھاریگی پیتی وضعنی کھ   در چنسی و پارمنایس
 ...من و
 ... آمدی از دستم بر نمیکار چی بود و ھی جراحغی تری کھ نفسم ،زنم زیمن
  چند ساعت گذشتمدانینم

 ...پنج ساعت... ساعتچھار
  کمکم کرد بلند شوم،نای س  آمد ورونی از اتاق  بدکتر

 ! باھاتون صحبت کنم، تنھاتونمیپسرم،م_
 . دارنددنی ھمھ حق شنم،پسی دارگروی ،ما فقط ھم دنجانی کھ ایالبتھ اما تمام کسان:گفتم

 . اتاق مندیای خب،لطفا باریبس+
 .می ھر سھ داخل اتاق بودسی و پارمنای از سری غ بعدقھیچند دق  و
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  ممکنھ ی کنی لجبازیدم،بخوای خودتم شنتیدر مورد وضع: بھ من کرد و گفتی نگاھدکتر
 ی پات رو حرکت بدی نتونیحت

 نھی من ھمی موضوع برانی ترتی کم اھمکنم،االنیدکتر خواھش م: گفتمیعصب
 ز،گلولھی آمتی بود ،اما موفقیعمل سخت...خب.نتونھی بیعجب عشق: زد و گفتی تلخلبخند

 دیکماست و ام  توماریشکر بھ قلبش برخورد نکرده بود اما متاسفانھ ب  روم،خدایخارج کرد رو
 دمی نمیدواری املی دلی بوقت چی  ھد،منی آماده کنی ھر اتفاقیخودتون رو برا... کمشیبھ بھبود

 ... عمر دست خداستدی بھ خدا باشھ و بدوندتونیم،اما ا
 

 روز بعد٢٠
  ھنوز داخل بود ،ی علری آمدم،امرونی ساختمان باز
 پا درد و لنگان راه رفتن ھم بھش اضافھ نیمشکالتم کم بود  ا... رفتمنیی از پلھ ھا پای سختبھ

 . موضوع بودنی توجھ بھ ھمکردمی کھ نمیاما تنھا کار.شده بود 
 
 

 !قصاص
 . داشتقتی سخت بود اما حقباورش

 . و فرامرز سزاواریدیش جمرجی اقتل
 . اعتراف کرده بودنھای عمو شاھرخ  بھ تمام او
 حد در عطش انتقام غرق شده کھ دست نی عمو تا ادونستمینم  خبر بودم وی کھ ازش بیزیچ و

 .می بودخبری زده بود کھ ازش بیگری دی کارھایلیبھ خ
 انی آرروسی سی ماجرا  کھ دری کھ آن دومرد نقاب زنمی اعتراف کردی علری من و ھم امھم

  .میبودند ما بود
 ی قراره چدونستی عمو بھ خونش رفتم ،انگار میریدستگ  روز بعد از مرگ فرامرز وچند

 کرده دیرو تھد  بود او زنده است و عمودهی نفس فھمی فرامرز از حرفاای ،چون گوادی بشیپ
 اش از یکشونھ کھ با عدم آگاھ نقشھ بود تا عمو رو بھ اونجا بنھایتمام ا  وکشھیبود نفس  رو م

 کردم دای نفس رو پی من جانکھی و  ازهیری معادالتش بھم می و ھمکارش اونجا کمایلیبودن ا
 برام گذاشتھ یادداشتی  کھ وفتھی بی علریام  عمو  ودنی اون اتفاقات قبل از رسشھیباعث م و

 :بودو نوشتھ بود
 ...آرشام،پسرم

کور کرده بود کھ  ست داشتم ،اما انقدر انتقام چشمانم رومثل پسر خودم دو رو  توشھی ھممن
 !ی منو ببخشدوارمیارم،امی می علری بھ سر تو و امییمتوجھ نبودم دارم چھ بال

 ی کھ بعد از ماجرادونمی اما مدی کھ بھ خاطرش مجازات بشدی  نکردی شماھا کار خالفگرچھ
 مرگ پدراتون رو بھ حق یاجرا متونمی کھ مھی تنھا راھنی ،و اشمی مریامروز من دستگ

 ...آشکار کنم
  .دیوفتی فقط بھ دردسر مینطوریمن کشتم ،چون ا  رویدی جمشدی کھ خبر داشتدی کنانکار
 . نفس بمون و ازش مراقبت کنکنار
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زده بود و اورا   ھمی علریبھ ام  حرف ھا رونی قبول کنم ، اما عمو تمام اخواستمی من نماما
 کرد ی سخت بود اما من را ھم راضیلی خشی برانکھی ھم با ای علری کرده بود و امیراض

 ...  وجدانش تا اخر عمر ھمراھمان خواھد بود ی،گرچھ عذا
 
 
  زندی  زند،آقایآقا_
  صدا بھ عقب برگشتم ،دنی شنبا

 مبھم می سکوتش برالی خبر داشت و دلزی کھ از ھمھ چایلی ایمی بود ،ھمون دوست صممھراد
 .بود

 دی داریبلھ،امر_
  باھاتون حرف بزنمتونمیم:مھراد

 .مارستانی برم بدی باعی سریالبتھ فقط کم_
  رو بشنونزای چی سرھی دی باشونمی کجان؟ای سپاھیبلھ حتما،آقا:مھراد

 ادیاالن م_
  آمد،رونی ھم بی علری امدی نکشیطول

  می از محوطھ ساختمان رفتی گوشھ ابھ
 زی کھ من ھمھ چدیدی فھمدونمیم.دیبدون  رونای ادیا بست،امای نی خوبتی موقعدونمیم:مھراد

 . نگفتمیزی سروان چھیچرا بھ عنوان   کھدیدونی  اما نمدونمیم رو
 با خبر بود ، از اتفاق تاسف زی قبل از مرگش از ھمھ چایلی نگفتم،ایزی چدونمی مقتوی حقچون

 سی کھ پلیو ھمون دو نفر دی ھستی شما واقعا کنکھی خانواده ھاتون افتاد ،از ای کھ برایبار
 گفتھ بود  ، ھمون دختر ییزای چھی با آقا شاھرخ ھم حرف زده بود،او ھم یدنبالشونھ ،حت

  اما زدی در موردش حرف نمادی زایلی ،انی کقای دقدونمی خورد ،نمری کھ اون روز تیخانم
 زیگفتھ بود ھمھ چ شونمی بھ اایلیا.  وسط ماجرا بودقای بھش عالقھ داشت و  اون خانم دقدونمیم

  ....دونھیم رو
 نی ادشی تنھا عق  بود ،اما بعدش بھتون حق داد ونی ھمھ ماجرا بھ شما بد بدنی تا قبل فھمایلیا

 .دیاقدام نکرد. بود کھ چرا از راه درستش
 کھ بتونم بھشون یی دوتا نبود تا جانی کار ایدی روز بھم گفت اگھ مطمئن بشم قتل جمشھی

 .کنمیکمک م
 ... بھ جاش انجام بدمگفتوی کھ می خواستم کارستی نایلی کھ احاال

_________________________ 
 ... و دادگاهمارستانی روز گذشتھ کار ھرروزم شده بود بستی تو ب

  از من نداشت ی ھم دست کمی علریام
 . بابت ازش ممنون بودمنی و از ادیچرخی منای دست سشتری بشرکت

 ... را نداشتنم شی ،توان نگاه کردن در چشم ھاشدمی بھ رو م روی علری کم با امیلیخ
 ... کھ بھ او دادم عمل کنمی بودم بھ قولنتوانستھ

 .دیکشی بودم بھ نفس کھ با صدتا لولھ و دستگاه نفس مرهی خشھی پشت  شاز
 .دمی نگاھم را دزدعی بود ،سری علریام. شانھ ام نشستی رویدست
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 ؟ی اومدیک_
 .دمی بردم خونھ تازه رسالنا  رو از دکتر+
  باھامون حرف بزنھخوادیدکتر م_

  زد ی تلخلبخند
 ی و نگاھتو از من بدزدی کنی انقدر  دوریخوای میباشھ اما تو تا ک+
  نگاه کردن ندارم داداشیازت شرمندم،رو_
 شاھده مثل نفس برام ،خدای کردیتونستی میآرشام خودتو مقصر ندون ،تو ھر کار+

 .می برست،حاالی نی نفس ھم راض،مطمئنمی خودتو نابود کننطوری اخوامینم.یزیعز
 
 .می ھم بھ اتاق دکتر رفتبا

 ... پسرادیبشن: زد و گفتی ما لبخنددنی با ددکتر
  شدهیزیدکتر چ_
 ھست کھ  بھتره باھاش روبھ رو یتی واقعھی اما ستی خانومت نتی تو وضعیریینھ پسرم تغ+
  دیبش
  دکتر؟شدهیچ:یرعلیام
 ...ومدهیروزه بھ ھوش ن٢٠ دخترمون االن نی اپسرم+

 بھ معجزه عشق اعتقاد داشتم و شھیمن ھم.می براش بکنمیتونی نمی کارگھی دی از نظر علمخب
 چند تایما نھا... دست خداستشھ،عمری نمی اما گاھنھی ببشونویاجازه دادم آرشام جان ا

  ...دی اعضا فکر کنیافتاد بھ اھدا ی اتفاقنی بگم اگھ چنخوامیم،می نگھش دارمی بتونگھیروزد
 نیپسرم بھ ا: بلند شدم و بدون حرف  خواستم از اتاق خارج شوم کھ دکتر ادامھ دادمی جااز

 ..تپھی اگھ نباشھ قلبش ھنوز می کھ حتیبخشی میفکر کن کھ بھ چند نفر زندگ
  بدم ی اجازه انیامکان نداره چن_
 . آمدمرونی بو

 عجز درون چشمانم قبول کرد چون اصال ساعت دتیر با د مالقات کردم،پرستادرخواست
 ... بودمشدهیمالقات نبود و امروزم د

 . کھ روز ازدواجمان بھ گردنش انداختھ بودم رو در دستم فشردم و وارد اتاق شدمیگردنبند
  .شدی سخت تر ممی برادنی شدن نفس کشکتری ھر قدم نزدبا

سرم را کنار بالشش .دمیمان بستھ اش را بوس نسبتا سردش را در دستانم گرفتم ،چشدستش
 گردنبند را در دستش گذاشتم و ختمی روز دوباره اشک رستی بنیگزاشتم و بعد از گذشت  ا

 :زمزمھ کردم
  ؟ستی ننفس،خانومم،بس

 ...دمی بدون تو جون مکشم،دارمی عذاب مدارم
 . باز کن  چشماتودمی رو بھ عشقمون قسم متو
 . شده تنگزتی ھمھ چی برادلم
 .تی مھربونی صدات ،برای قشنگت،برای چشمایبرا
 ... ھم تنھام نزار نفستو

 ...نزار... دوباره تنھا بشمنزار
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 ... چشم بدوزمتوری بوق ھشدار دستگاه باعث شد وحشت زده سرم رو بلند کنم و بھ مانیصدا

  ...ی برینھ تو حق ندار... امکان نداره نی نھ انھ
 . کردندرونیارد اتاق شدند و منو از اتاق ب تا پرستار و دکتر وچند

 ... قلب نفسم واستادهیعنی!دم،شکی شنی مصداشونو
شانھ   داده وھی تکواری شدم کھ سرش را بھ دی علریمتوجھ ام... در زانو زدمی جلوھمونجا

 لرزدی مشیھا
 ...تونمی بدون اون نمرش،منیازم نگ...کمک کن!ایخدا

 ... سجده کردم رفتارم  دست خودم نبود،ھمونجا
 نفسمو بھم خوامی ازت منباری سالھا باھات قھر بودم و فراموشت کردم،اما انی تمام ادونمی مخدا

 ...یبرگردون
  ریعشقمو ازم نگ... تر شھی بھت قومانمیبزار ا...ی بھم ثابت کنتوی بزرگگھی بار دھی خوامیم

 .. شانھ ام نشست سر بلند کردمی رویدست
 ..کردیمرا نگاه م شک پر ای با چشماندکتر
 خبر ھی تا بھت رونیاالن از اتاق اومدم ب: شانھ ام گذاشت و گفتی را ھم روگرشی ددست

 دوستت داره یلیبلند شو پسرم کھ خدا خ...دمی دموی صحنھ زندگنیخوب بدم  اما قشنگتر
 ... بھ ھوش اومدهی،خانومت نھ تنھا حالش خوبھ ،بلکھ بھ طرز معجزه آور

 ..شینیتا بب. بلند شو خودتو آماده کن... براش بودی قویلی اما شک خیت گفی چدونمینم
 ... پسرمگمی مکیتبر: ھم گفتی علری بلند شد و بھ امسپس

_______________ 
 ... در اتاق منتظر بودمپشت

  ...ندی زودتر نفس را بب  خواستم  تا اوی علری اماز
 ختھی خودش ریر درد و غمش  را تو مدت چقدنی ادمیفھمی باشد او برادرش بود و مھرچھ

 ...بود 
 داخل اتاق ی حرف چی آمد و من بدون ھرونی کھ با صورت خندان از اتاق بدی طول نکشیلیخ

 ...رفتم 
 بود کھ با صورت خندان رهی خی بھ دختری وجودم شده بود دو چشم کھ  با تمام دلتنگتمام
 ... تخت نشستھ بودیرو
 .ود برهی با لبخند بھ من خھم او

  تنگ شده ھایلی برات خ؟دلمیستی ھمونجا وای تا کیخوای منمیبب: خودش لب باز کرداخر
 ...دمی کشھیبا تمام وجود عطر تنش را بھ ر  سمتش رفتم و محکم در آغوشش گرفتم وبھ
 ینصفھ جونم کرد... دختری کردوونمید_
 ی بگیزی چیخواینم_
 
  از قبل دوستت دارمترشیب: در چشمانم گفترهی آمد و خرونی آغوشم باز

 ...شی کوتاه  بر لب ھای شد بوسھ اجوابش
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دستم  بھ ھوش کھ اومدم تو: دستش را باز کرد و گردنبند رو درون دستم گذاشت و گفت
 ..شیبود،دوست دارم تو دوباره برام ببند

 ... زدمشی بر موھای بستم  و بوسھ اشی را براگردنبند
 آرشام+
 جانم_
  سوال بپرسمھی_
 سبپر_
 ؟ی کرددای اون روز منو پیچھ جور تو+
 ..نفس االن وقت-
 کنمیخواھش م+
  گردنبندنیباشھ،با ھم_
 فھممینم+
 تو جا دمی دی بھ گردنت باشھ اما وقتکردمیفکر نم... کار گذاشتمابی گردنبند ردنیا تو-

 . گردنت باشھ و حدسمم  درست بوددی حدس زدم  باستی نتیجواھر
 
 ...ند چون در باز شد و ھمھ داخل شدند بزی نتوانست حرفگرید

 .دونمی خبر داده بود نمنای بھ ھمھ ای کی علریام
 ی ،خرس قطبدمی تو ندی بھ نفھم،آدمیشعوری بیلیخ:گفت  محکم نفس را در آغوش گرفت والنا

 ...یدیچقدر خواب
  فندق عمھ چطورهییوا: شکم النا گذاشت و گفتی با ذوق دستش را رونفس
 عکس العملت بھ حرفام واقعا از یمرس:النا
  نکنتیالنا خواھرمو اذ:ی علریام

 ...میشیبا ھم تنھا م  منو توریباشھ ام...ا:النا
 ... بترسانی از ای علریاوه ام:دیام

 ...بردمی خنده لذت منی و من چقدر از ادیخندی از تھ دل منفس
 نمی خنده عشقمو ببگھی بار دھی ی ازت ممنونم کھ اجازه دادخدا

 
 
 سنف
 
 سال بعد ٧
 
  صبر کن لباستو بپوشونم بروقھی دقھی ی کردوونمی دای ھستیوا_
 

 ...یمن دوش دالم بلم آب باز...ی بدیلیِماما ھ: با بغض گفتایھست
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 ی از لپ ھایزی ضعف رفت ،گاز رشی زدم و دلم برای دختر پنج سالم لبخندی زباننیری شبھ
 من قربون دخملم بشم:سرخش گرفتم و گفتم

 )دردم گرفت(دلدم گلفت:ایھست
 

 ، بچھ ھا رفتن دم گھی ددی زود باشاینفس،ھست:دی بھ گوشم رسنیی آرشام از طبقھ پایصدا
 ساحال
 ...می رفتنیی رو گرفتم و از پلھ ھا پاای ھستدست

 ... شمال می بود و مسافرت اومده بودتابستون
 ...مای و النا و پسر ھفت سالھ شان نی علری امھمراه
 ... با ھم داشتندی شادی بود زندگی ھم سھ سالدی ام  وسیپارم

 .شدی بھ شدت احساس میی دای خالیجا و
 دی دونیی پدرش با ذوق از پلھ ھا پادنی با دایھست

  او را بلند کرد و بھ ھوا پرت کردآرشام
 ھی بابا کگریج_

 من...من:ایھست
  منتظرتھمای ساحل کھ نمیبدو بر_

 خانومم چھ خوشگل شده: و گفت را برانداز کردمی سرتا پاسپس
 ...بودم_
 ...بر منکرش لعنت +

 ...می دور کمرم انداخت و با ھم بھ سمت ساحل رفتدست
 . نشستھ بودندری حصی ھم روی علریام النا و  بود وی مشغول  شن بازماین

  شدندیمشغول باز  ودی دومای بھ سمت نایھست
 یکردی مکاریساعتھ چ دو:النا

  کھ ستیآدم ن...  حاضرش کنم ستھیمی جا واھیھ  ولولھ مگنیا_گفتم
  بھ دخترم حرف نزنایآ:آرشام
 ... پارتشیبابا با اون دختر آت برو: گفتمیحرص

  ...ختی رمی شن روی دفعھ مشتھی
  پشت سرم نگاه کردم بھ

  بودای ھستکار
 )ستمی پاره نشی من آتیمام(شمی پالھ نشی من آدیمام: غنچھ شده گفتی لب ھابا
 
 لحظھ سکوت و بعد جمع چھار نفره مان از خنده منفجر شد کی

 برهیم... از روطونویش..دخترت..زبون..نیا...یآ: گفتدهی بردهی بری علریام
 

 دخترم زبونشو از مامانش بھ ارث برده:آرشام
 ... بودمینجوری ایخدا نکنھ من ک_

 ...بھ سمتم گرفت کرد و  قاچی ھندونھ اآرشام
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 ...نشھ ماماھی شبقایچرا دق+
 زدمی زنگ مدی ،باشدی داشتم کھ رفتھ رفتھ بد تر میدی رو گرفتم اما حالت تھوع شدھندوانھ

 می حرکت کردعیچون سر  وشی قبل از اومدن رفتم ازمادم،صبحیپرسی مشویجواب آزما
  ...رمیبگ نتونستم جوابو

 
 تم داخل اتاق رفتم و شماره گرفمی برگشتی  وقتمی ساعت نھ شب لب ساحل بودتا
 دییبلھ بفرما+
  باربدشگاهیآزما_
 بلھ امرتون+
  ھستمیونسی مزاحمتون شدم،نفس شمی جواب آزمایبرا_
 دیچند لحظھ صبر کن+
 ... مثبتھگمی مکیتبر+
 ممنون_

 ... لبم جا خوش کردیقطع کردم و لبخند رو  روتلفن
__________ 

  ....بردی ھفت صبح بود و خوابم نمساعت
 ...م زد بھ سری فکرھی دفعھ ھی

  شوداریآرشام ،آرشام ب: کردمشی آرشام بردم و صدای دست در موھاآرام
  شدهیزیجانم؟چ: گفتخوابالو

   دم ساحلمی برادیخوابم نم_
  بزار بخوابماینفس جان ھست+
  پاشوگھیلوس نشو د_
 آب بھ ھیبرم :  و گفتدی باز چپ چپ نگاھم کرد  و بلند شد و بلوزش را پوشمھی  نی چشمانبا

  بفھمنھی بلند شد ،بقای اتاقم باز بزار ھستم،دریورتم بزنم برص
 

 شی آرای سرم انداختم کمی را روی آسمانی و شال آبدمی پوشیدی سفی زدم و مانتوی پھنلبخند
 ... رفتمنییکردم و پا

 
 ...می ھم بھ سمت ساحل رفتبا

چانھ اش  د و را دورم حلقھ کرشی اش از پشت دست ھاشھی طبق عادت ھمای دری جلودرست
 ... شانھ ام گذاشتیرا رو

 ای خواب کردیخوب منو ب+
 یشی بگم مطمئنا خوشحالم مخوامی می چی ،در ضمن اگھ بدونبردیخب خوابم نم_
  ،بگو؟ھیخب چ+
 ؟ی منو دوس دالییبابا: بچگانھ گفتمیبا لحن  شکمم گذاشتم وی دستش را گرفتم و روکی

 ود نکرد انکار شکھ شده بی حرکتچی ھابتدا
 ؟یدوسم ندال: گفتمدوباره
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 نفس،آره؟:  زده گفتجانی ھیمرا بھ سمت خودش برگرداند و با لحن  را گرفت ومی ھاشانھ
 ...آره_
 ... جانمیا+

 ی در صدامانی قھقھھ ھر دوی بلندم کرد و دور خودش چرخاند و صدانی زمی  از روسپس
 ...امواج گم شد

 ...می حرکت کردالیو بھ سمت گریکدی بعد در دستان قھی دقچند و
 .. مواج چشم دوختمیای برگشتم و بھ درگری دبار
 
 ...دمی کجا بھ کجا رساز
 ... زھر ی انتقام بھ تلخھی از
 ... عسلینیری بھ شی عشقبھ
 ... شدروزی عشق و انتقام،عشق پاک ما بود کھ پی بازیتو
 ...احساس  عقل وی دو راھنی باز
 ...  مبھمی احساسی ھاشھی رانی ماز
 ... روزگاری ھای شکستھ از بازیی دل ھابا

  آسمانی ستاره ھای بھ ماندگاری شد عشقانشی پااما
 
 انیپا
 ی نوروزدی رشایدن

١٣٩۵/۴/١٩ 
 بامداد١:٣٠ ساعت
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