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 مطهره.ل:طراح



 که یانهیهز خاطر به لطفا دیکرد یداریخر رو لیفا نیا که ممنون یلیخ

 .دوستان دینذار اشتراک به یکس چیه با رو لیفا نیا دیکرد

... سندهینو روز شبانه یهاتالش تمام هم شهیم عیضا خودتون حق   هم

 .داشت خواهد یقانون گردیپ رمان نیا یاجازهیب انتشار گونه هر

 

 :سندهینو سخن

 

 که ممنونم یلیخ گرفته، رمان نیا خواندن به میتصم که یزیعز به سالم

 صرف رو خودت یگرانبها وقت یخواهیم و یکرد انتخاب منو رمان

 اگر و یببر رمان نیا خواندن از رو یکاف لذت دوارمیام یکن رمان نیا

 .ببخش خودت یبزرگ به بود یرادیا

 :بگم دیبا رو نکنه هی

 کی جلد به یربط اما است شهینم جنگ بدون عشق دوم جلد رمان نیا 

 یهابچه به راجع شده شروع بعد سال دو و ستیب از داستان نداره،

 .هستند اولم رمان یهاتیشخص

 دوارمیام...اول   جلد از ترجذاب و تر متفاوت کامال ژانر و موضوع اما

 .دیببر لذت

 (ریکش عارفه )

 

 

 



 "خدا نام به" 

 

 

 

 

 رو سرم سروان مشکوک   نگاه ریز و دمیکش جلو یکم رو شالم دست با

 .انداختم نییپا

 :گفت تیجد با و دیکش یقیعم نفس

 !لطفا؟ توناسم خانوم خب، -

 :گفتم یآروم یصدا با و کردم نازک یچشم پشت

 .نفس -

 :گفت کالفه

 شهرت؟ -

 :گفتم اکراه با یمکث از بعد

 .فرکین -

 یزیچ داشت قرار زشیم یرو که یابرگه اون داخل و داد تکون یسر

 .کرد ادداشتی

 سالتونه؟ چند خب -

 !مزهیب ؟ی  سوال ستیب بابا یا

 .دو و ستیب -



 :گفت خشک و گرفت باال رو سرش

 است؟ مسابقه یجا ابونیخ مگه بود؟ باال چقدر سرعتت یدونیم چیه -

 .دمیکش یپوف و کردم جمع رو هاملب حرص با 

 :گفتم اعتراض با

 منو فقط چرا بودن، همراهم گهید نیماش تا دو بودم؟ من فقط مگه -

 ن؟یکرد ریدستگ

 :گفت و زد یپوزخند سروان

 به بزن زنگ فعال...کنمیم ریدستگ هم رو هاتدوست نباش نگران -

 .ادیب بزرگترت

 !شد گرد هامچشم جمله نیا دنیشن با

 !شدیم یعصبان یحساب دیفهمیم بابا اگه یوا

 وارید یرو چسبوندیم و َکندیم یق ل فت رو پوستم...نگو رو ماین یوا

 .بمونه یدکور تا اتاقش

 .بزنم زنگ" آخر ینهیگز" به تا ندارم یاچاره

 

 " آرشام" 

 

 

 

 ...من شیپ ،یمونیم بگو وونهید دل آرومه تو با بارونه -



 ...قلبم تو یرفت عاشقتم دارم دوست آخه

 ...واسم بمون تو یشدم گم یمهین همون تو

 ...حساسم تو رو یمن عشق تو دوننیم همه

 ...واسم بمون تو یشدم گم یمهین همون تو

 واسم بمون پس...حساسم تو رو یمن عشق تو دوننیم همه

 

 یصدا کردم، یمیتعظ و آوردم نییپا رو کروفونیم آهنگ شدن تموم با

 .بود شده پخش سالن یتو یحساب هاطرفدار غیج و دست

 باال رو کروفنیم و زدم یلبخند زدن،یم ادیفر منو اسم صدا کی همه

 :گفتم و آوردم

 امشب کنسرت از دوارمیام...باتونیز یهمراه نیا بابت ممنون یلیخ -

 .فعال دارم، دوستتون د،یباش برده لذت

 پشت به و دادم تکون یدست شد، بیترک باهم سوت و دست یصدا

 .برگشتم صحنه

 هاشونقیتشو یصدا هنوز دادم، ماساژ رو گردنم پشت یخستگ با

 !رنیناپذ یخستگ مردم نیا اومد،یم

 !آرشام بود یعال شهیهم مثل -

 دنبالم محمد کردم، حرکت میگر اتاق سمت به و کردم یخشک تشکر

 ...اومدیم

 اصال امشب اما، میبود یمیصم هم با هم یلیخ و بود هامبرنامه ریمد اون

 .نداشتم رو اشحوصله



 .خورد زنگ بار دو لتیموبا پسر، کن صبر -

 :گفتم خشک و کوتاه شهیهم مثل و کردم ترشل رو هامقدم

 نبود؟ خاموش مگه -

 :گفت و کرد یمکث

 اتخانواده رو اششماره که همون خورد، زنگ لتیموبا یکی اون -

 .دارن

 ...کردم نگاهش و چرخوندم رو سرم 

 .من به بده خب -

 زنگ دوباره که بودم نگرفته دستش از هنوز گرفت مقابلم رو لمیموبا

 .داشتم کم رو نیهم فقط" نفس" کردم نگاه یگوش گراند بک به خورد،

 رو رنگ سبز یدکمه و گرفتم فاصله محمد از بدم جواب که نیا از قبل

 .دمیکش

 .بگو -

 !جان آرشام الو -

 داره یمعن دو چسبوندیم اسمم آخر به رو" جان" نیا که وقت هر

،یپ یکی ای  .زده یگند کی ای شش 

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !؟یکرد کار یچ باز -

 :گفت دار ک ش

 !یباهوش قدرنیا که برم قربونت یاله -



 .کنارشه یکس که دمیرس نیقی به االن شدم، میگر اتاق وارد و کردم یاخم

 :گفتم تربلند یکم

 ؟یزد گند باز نکنه -

 :گفت ناز با

 .یزد حدس درست آره -

 :گفتم و زدم امیشونیپ به محکم دست کف با

 ؟یکرد کار یچ -

 چون که کنسرت اومدمیم عسل و لیراح با داشتم من ،یهان یوا -

 .سیپل یاداره آوردن و کردن مهیجر منو بود ادیز سرعتم

 !!؟یچ -

 .باشه دهینشن یکس کنه خدا انداختم، در به ینگاه بالفاصله

 :گفتم و آوردم ترنییپا رو صدام

 ؟ییاونجا هم هنوز -

 :گفت مظلوم

 ازین گهید یهست تو تا( گفت طونیش) اد،یب بگم ترمبزرگ به گفتن آره، -

 ..ندارم تربزرگ به

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط کالفه

 .کنمیم اشیکار کی بسه، بسه -

 :گفت ذوق با

 !ایب زودتر فقط ،یمرس یوا -



 ...بوق...بوق...بوق

 .کردم نگاه یگوش خاموش یصفحه به زده بهت

 کنه؟یم قطع من یرو رو یگوش پروو یدختره

 

 .نفس   نیا دست از کشمیم یبدبخت یچ هر که دختر نیا از امان

 

 " نفس" 

 

 رو سقف یهاترک داشتم و بودم نشسته یصندل یرو نهیس به دست

 .شد زده در که شمردم،یم

 :گفت بود یَسرفَراز اشیلیفام که سروان اون

 .دییبفرما -

 گذاشت که یاینظام احترام از بعد شد، داخل سرباز کی و شد باز در

 :گفت

 .اومدن فرکین خانوم همراه   قربان -

 .داخل بفرستش -

 !اومد آرشام جانم یا

 یبابا) ریام ییدا به اومدینم اگه چون اومده، خودش که دونستمیم

، یلیخ باباش حرف یرو اون گفتم،یم( آرشام  نه بهش اصال حساس 

 .گهینم



 دنبالم خواستم جا هر و باشه مراقبم که بود گفته بهش هم ریام ییدا

 .ادیب

 !بود شده حالم به خوش یحساب خالصه

 ...شد انینما آرشام یدهیورز و دهیکش قامت و شد باز در

 یمشک کامال پیت کی شد،یم یعموم یهامکان وارد   که شهیهم مثل

 .بود گذاشته صورتش یرو هم یپهن نکیع و بود زده

 یا،خوانندهیآر آرشام   اون بزنه حدس تونستینم یکس یطورنیا

 !هست یرانیا پاپ معروف  

 :گفت سرد یسرفراز سروان

 ...یآقا دیاومد خوش -

 .کردم نگاه آرشام به جانیه با عالقم، مورد قسمت جان یا 

 :کرد زمزمه یآروم یصدا با بعد و کرد مکث یکم

 .ایآر -

 .تونیلیفام دیببخش -

 :گفت تربلند کالفه آرشام

 .ایآر -

 :گفت تعجب با یسرفراز

 !است؟یآر شما یلیفام -

 :گفتم من آرشام یجا به

 .سروان جناب بله -



 :گفت و کرد آرشام منو به ینگاه گی یسرفراز

 ن؟یدار هم با ینسبت چه شما -

 ؟!بگم من پس هوممم نگفت، یزیچ آرشام

 :گفتم غرور و طنتیش با

 .مینامزد -

 :گفت و داد تکون یسر یسرفراز

 ن؟یاریب در رو توننکیع شهیم ایآر یآقا خب -

 :گفت متعجب و یعصب آرشام

 .گهید میبر نیبنداز راه رو ما کار آقا؟ یچ یعنی -

 : گفت پرخاشگر که ومد،ین خوشش آرشام رفتار از انگار یسرفراز

 .نیاریب در رو توننکیع جناب؟ ی  رفتار چه نیا -

 .کردم نگاه آرشام به اظطراب با

 .کردمیم احساس هم نکیع پشت از رو نشیخشمگ نگاه یحت

 رو دستش آروم بود، زیانگ جانیه یلیخ من یبرا که مکث یکم از بعد

 .برد نکشیع سمت به

 

 رو نکشیع تیعصبان و اکراه با که بودم دوخته چشم آرشام به ذوق با

 !دیدرخش پروژکتور مثل المصبش یهاچشم اون و آورد در

 شد بلند اشیصندل یرو از بهت با آرشام کامل یچهره دنید با سروان

 به شده وصل خیم با کردمیم فکر داشتم کم کم گهید! عجب چه)

 :گفت مبهوت ستاد،یا و( اشیصندل



 !ا؟یآر آرشام...آر -

 .بود زار یلیخ آرشام یافهیق خنده، ریز نزنم تا دمیگز لب

 یچ دونمینم واقعا د؟ینکرد یمعرف رو خودتون زودتر چرا ایآر جناب -

 ...بگم

 :گفت کالفه و دیپر یسرفراز حرف نیب آرشام

 .میبر که دیبد انجام رو ما کار ترعیسر سروان، جناب خواهشا   -

 :گفت احترام با و دیخند یسرفراز

 رو شما که شده من بینص یافتخار عجب ا،یآر جناب دیینفرما -

 .نجایا نه البته...نمیبیم

 :گفت یمهربون با و کرد نگاه من به بعد

 !د؟یهست ایآر یآقا نامزد که دینگفت زودتر چرا شما خانم، بابا یا -

 زد؟ حرف مهربون من با االن نیا جانم؟

 !من؟ جان نه! کنم؟ باور

 :گفتم دیترد با

 برم؟ تونمیم االن یعنی...خب -

 :گفت و دیخند یسرفراز

 !دییبفرما البته -

 !شهرت؟ نیا کنهیم چه! عجب

 رو ما یقهی فردا تا بود یعاد فرد کی آرشام االن اگه شاهده خدا یعنی

 .کردنینم ول



 :گفت عجله با یسرفراز که شدم بلند یصندل یرو از خوشحال و جیگ

 !...ا؟یآر یآقا فقط -

 هیچ یمعن به رو سرش بود، شده کالفه و خسته واقعا گهید که آرشام

 (تیتربیب...)داد تکون

 :گفت و آورد رونیب بشیج از رو اشیگوش تند یسرفراز

 م؟یریبگ هم با عکس هی دیدیم اجازه -

 چپ داره آرشام دمید که دمیخند زیر زیر خنده، از دمیپوک رسما گهید

 ...کنهیم نگاهم چپ

 اومد، سمتش یسرفراز دیند بود من به اشیعصب نگاه   که زمانهم

 یسلف کی ادیب خودش به که نیا از قبل...انداخت گردنش دور دست

 !انداخت ازش خوشگل

 !باحاله یلیخ س  یپل نیا یوا

 من به رو و انداخت بود گرفته که یعکس به نگاه کی ذوق با یسرفراز

 :گفت

 .دییبفرما حاال! شرمنده -

 و بزنه چشماش به رو نکشیع عیسر آرشام که بود یکاف جمله نیهم

 :بگه و رهیبگ منو یبازو

 .بودم نجایا من که نشه پخش ییجا لطفا -

 و کرد خارج اتاق از رو من بده یجواب یسرفراز بذار که نیا از قبل

 :گفتم و دمیکش دستش از رو بازوم د،یکش خودش دنبال

 !اومد کش دستم چته؟ -



 ...تر محکم بار نیا منتها گرفت، رو بازوم دوباره برگرده که نیا بدون

 !کنهیم له داره آرشام هم نیهم که دارم تن گوشت   کمی خدا آخ

 .میزد رونیب سیپل یاداره از ه،یبق متعجب نگاه به توجه بدون

 !بود شده کیتار هوا چقدر اوه اوه

 !چنده؟ ساعت

 .دمیکش رونیب آرشام دست از رو بازوم زور به کالفه

 

 .امیب تونمیم خودم! گرفت دردم گه،ید بسه -

 دنیشن با اما، رفتم ابونیخ سمت به و شدم رد کنارش از یلجباز با

 به امیب خودم به که نیا از قبل زد، خشکم ینیماش دار کش بوق   یصدا

 .رفتم فرو آرشام آغوش یتو محکم و شدم دهیکش عقب

 خودم شتریب زده بهت و فرستادم رونیب رو امشده حبس نفس ترس با

 .فشردم بهش رو

 داد بایتقر یادورگه یصدا با و کرد جدا خودش از منو یعصب اون یول

 :زد

 یبلد نه ،یدار یایحساب و درست ی  رانندگ نه کجاست؟ حواست -

 !باشم؟ مراقبت دیبا من یک تا یبش رد ابونیخ از یچطور

 تخت رو هام دست جفت اما دمیلرزیم داشتم ترس از هنوز که نیا با

 و اومدم رونیب بغلش از دادم، هولش عقب به محکم و گذاشتم اشنهیس

 :گفتم پروایپ خودش مثل

 .یداد انجام برام کار هی خوبه اَه، گهید بسه -



 .دیچسب رو بازوم دوباره که اشنیماش سمت برم خواستم

 ؟یکرد درست من و خودت یبرا دردسر بار چند یدونیم نفس، سایوا -

 .کن مراعات کمی

 !بودم خرابکار کمی من بود، اون با حق 

 .افتاد چپش دست به نگاهم نگفتم، یزیچ و گرفتم گاز رو لبم حرص با

 :گفتم آروم اریاختیب

 کو؟ اتحلقه -

 طرف اون که نشیماش سمت به کرد، ول رو بازوم آروم و نگفت یزیچ

 .رفت بود پارک ابونیخ

 :گفتم تر بلند بار نیا و افتادم راه دنبالش

 کو؟ اتینامزد یحلقه گمیم ستم؟ین تو با مگه -

 :گفت بلند یصدا با کالفه

 .کنم دستم کردم فراموش -

 که زمانهم و زدم دور رو نیماش منم عیسر شد، سوار و زد رو ریدزدگ

 :گفتم طعنه با شدمیم سوار

 ،یشیم یعصب کنم دستم رو امحلقه کنمیم فراموش من یوقت چطور -

  نداره؟ یبیع یکن فراموش تو که حاال

 و بود یدود اشنیماش یهاشهیش برداشت، رو نکشیع و زد یپوزخند

 دنید با بار هر المصب اره،یب در رو اشنکیع تونستیم راحت الیخ با

 !ارمییم کم مقابلش در کنمیم حس هاشچشم رنگ

 .یدار فرق تو -



 !؟یفرق چه -

 :گفت و انداخت من به ینگاه مین تمسخر با

 .یدار صاحب تو -

 !گرفت حرصم که یآ

 .کرد روشن رو نیماش و دیخند کوتاه امرفته توهم یچهره دنید با

 !هان؟ دارم صاحب که هه...بستم رو کمربندم منم

 منه؟ صاحب اون یعنی نیا

 دونه؟یم من صاحب رو خودش که هیک کرده فکر شعوریب

 :زدم لب و ارمیب طاقت نتونستم

 .یستین من صاحب تو -

 شم؟یم تونیچ بنده دییبفرما دیتونیم پس دیببخش!...ا ه -

 .نامزدم -

 :گفت تمسخر با دوباره و داد تکون یسر

 داره؟ یایمعن چه نیا خب -

 یمغرور لحن با و انداخت من به ینگاهمین دوباره که کردم نگاهش جیگ

 :گفت

 !یمن مال تو یعنی نیا بگم بهت من بذار -

 

 پوزخند با اما! دیلرز یکیمکز موج مثل امجنبهیب قلب حرفش، نیا با

 :گفتم



 !جناب یگرفت اشتباه اتخونه لیوسا با و من -

 کرد حرکت برد، یم لذت من خوردن حرص از انگار د،یخند یسرخوش با

 :گفت و

 .ییتو نکرده قبول هنوز که یکس دونن،یم رو نیا همه که فعال -

 :زدم داد یعصب

 هان؟ کجاست من نیماش نمیبب بگو دار، نگه اصال...فتهیخودش -

 :گفت خونسرد

 به دادم و گرفتم سرباز از رو نتیماش چییسو نده، جر قهی قدر نیا -

 .جات سر نیبش آدم بچه مثل پس...ارهیب امخونه دم تا محمد

 به و برگردوندم رو روم قهر حالت به نشستم، نهیس به دست و شدم قانع

 ؟یچ...یپسره زدم، زل رونیب

 باشم؟ نداده بهش که مونده یفحش یچ گهید

 م؟یهست یینامزدها جور چه ما آخه

 راجع بابا و مامان که یاافسانه عشق نیا پس م،یدعوائ حال در اشهمه

 کجاست؟ زدنیم حرف بهش

 گرفتم؟ میتصم زود و شدم ریجوگ نکنه شدم، رهیخ آرشام به یچشم ریز

 کردم؟ نامزد آرشام با که کردم اشتباه یعنی

 مگه کرد، یخواستگار ازت که داشت دوستت آرشام نفس، نگو چرت

 نه؟

 داره؟ دوستم نگفت بهم هم بار کی چرا پس

 !داره که قلب اما مغروره؛ یلیخ آره خب! مغروره؟



 !بابا کن ول اوف دونم،یم دیبع

 قبولش یلیخ بابا و مامان چون فقط!...عاشقشم یلیخ من که نه حاال

 بخاطر نگم دروغ کردم، قبول شناسمشیم یبچگ از منم و داشتن

 .بود هم شهرتش و اشافهیق

 .کردم قبولش امندهیآ همسر عنوان به رو اون من واقعا اما

 ؟یچ اون اما

 یخواستگار ازم که شیپ ماه دو به شدم پرت اریاختیب و دمیکش یپوف

 .کرد

 

***** 

 

 دو و ستیب شمع دوتا که کردم نگاه مقابلم یطبقه سه کیک به جانیه با

 !کردیم ییخودنما روش

 .ماین داداشم یبرا هم یکی و من یبرا یکی

 .میشیم ساله دو و ستیب امروز هردومون

 :گفت و مونسمت اومد اشیگوش با لیراح

 خوشگل عکس هی من تا نیسیوا هم کنار قلو، دو برادر   خواهر خب -

 .نستایا تو بذارم رمیبگ ازتون

 :گفت گوشم کنار لبخند با و انداخت امشونه دور رو دستش ماین

 !شهیم قشنگ یلیخ عکس نیا -

 .گرفت عکس لیراح که زدم یلبخند ذوق با



 کیتار یکم فضا و شد کم هاچراغ نور که بده نشونش بهمون خواست

 !دنیدرخشیم یکیتار اون در ییبایز به هاشمع نور که شد

 آرشام شد، پخش ییبایز یقیموس لحظه همون که فشرد رو دستم ماین

 کرد، خوندن به شروع اومدیم نییپا یچیمارپ یهاپله از که زمانهم

 ...شدم کردنش تماشا محو

 

 دستاتو یتو منه دست  

 اتویدن همه منه سهم  

 تو با مونم،یم یمن جون

 اتویرو یخوابَم تو شب هر

 حرفاتو من خود   به بگو

 جاتو رنیگینم یدونیم

 

 اون با و ستادیا مقابلم تر،مبهوت من و شدیم ترکینزد بهم قدم به قدم

 ..داد ادامه افسونگرش یصدا

 

 عشقم، تو با فقط 

 شم آروم تونمیم 

  شب، هر مثل بازم

 آغوشم تو ایب

  تو، جز به یک هر رو



 بندمیم چشامو

 امندهیآ تو نمیبیم رو تو

 

 با و بودن ستادهیا یاگوشه هامهمون یهمه کرد؛ مکث آهنگ ینجایا

 .بودن زده زل ما به لبخند

 یخاص لیاستا با که آرشام به رتیح با! بود شده بیغ هم ماین یحت

 :گفتم و کردم نگاه کرد،یم نگاهم و بود ستادهیا

 خوبه؟ حالت -

 :گفت و زد یلبخند

 .شمینم نیا از بهتر -

 

 خوبه؟ حالش آرشام! من یخدا

 داره؟ یایمعن چه کارها نیا

 یاگوشه ما به توجه بدون دمید که گشتم بابا و مامان دنبال به چشم با

 تازه حس   هنوز دوتا نیا خدا یا گرفتن، تانگو رقص ژست و ستادنیا

 !دارن؟ رو ها دوماد و عروس

 .آورد خودم به منو و گرفت قرار مقابلم آرشام که بود هااون به چشمم

 ..خوند آهنگ با همراه و کرد دراز سمتم به رو دستش

 

 خوشحالم یشمیپ که یوقت -

 دنبالم تو با اومده عشق



 امسالم هیخوب سال   چه

 دیفهم دلم تا رو تو عشق

 دیخند من یواسه یزندگ

 .دیبار و شد بارون یخوشبخت

 

 همه که چرخوند منو آروم و برد باال رو دستم غافل نا آهنگ یجا نیا

 .بدم انجام یکار تونستمینم شوک شدت از زدن، دست

 ...آرشام؟ ایخدا

 

 عشقم تو با فقط -

 َشم آروم تونمیم

 هرشب مثل بازم

 آغوشم تو ایب

 تو جز به یهرک رو

 بندمیم چشامو

 امندهیآ تو نمیبیم رو تو

 

 (باستیز یلیخ یلیعق شادمهر از عشقم تو با فقط)

 



 آرشام شد، بلند هامهمون غیج و دست یصدا و شد تموم آهنگ

 !بگم؟ یچ...واقعا

 !عاجزم ف شیتوص از ایخدا

 !خوند قشنگ یلیخ

 ،یناباور کمال در و زد یلبخند که بودم شده رهیخ بهش وجود تموم با

 .زد زانو مقابلم در هیبق چشم یجلو

 نگه دهنش یجلو رو کروفنیم دست کی با بودم، کرده هنگ گهید

 .بود گرفته منو دست اش،گهید دست با و بود داشته

 :گفت برداره چشم ازم که نیا بدون

 هیثان هر که یمونیم یژنیاکس مثل من یبرا اسمت یمعنا به تو...نفس -

 نفس  " که یحاضر ایآ دارم، ازین بهش یزندگ یادامه یبرا لحظه هر و

 ؟یکنیم ازدواج من با ؟یبش" آرشام

 من و کردنیم یشاد همه بودم، زده بهت من و زدنیم دست همه

 !بودم متعجب

 :بزنم لب یلرزون یصدا با که داد فرمان بهم قلبم پس کرد،ینم کار مغزم

 .بله -

 

*********** 

 

 کجاست؟ حواست نفس! نفس -

 .میبود امونخونه مقابل کردم، نگاه برم و دور به و دمیپر جا از



 ینگاه بهم یرنگ کم اخم با کردم، نگاه آرشام به و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت آروم و انداخت

 زدم؟ صدات بار چند یدونیم ؟یخوب -

 :گفتم کالفه

 .ستین یزیچ خوبم -

 .کردیم نگاه من به یعاد کردم، نگاه بهش دوباره

 تا نیزم کرد یخواستگار من از که شیپ ماه دو آرشام با آرشام نیا

 !داره فرق آسمون

 !هیبق مثل بود، یعاد من با رفتارش تولدم، شب جز به ماه دو نیا تو

 نفس؟ یدار ازش یانتظار چه

 و حوصله که معلومه گرمه، طرفدارهاش و هاشکنسرت با سرش اون

 .نداره من یبرا یاحساس

 :گفتم و کردم باز رو نیماش در حرف بدون

 .خداحافظ -

 .فعال -

 .رفت و زد یکوتاه بوق و شدم ادهیپ نیماش از

 یلیخ مامان حتما شد، باز یمعطلیب که زدم و در زنگ   و دمیکش یپوف

 .شده نگرانم

 بودم نکرده باز و در هنوز رفتم، خونه سمت به و شدم اطیح وارد عیسر

 !نو از یروز نو از روز عم باز و شد باز مامان توسط در که

 کشه؟یم طول قدرنیا کنسرت هی نفس؟ تو یبود کجا -



 :دمیبوس رو صورتش و زدم یلبخند

 ؟یخوب شما یمرس خوبم منم مامان سالم -

 :گفت تشر با و دیگز لب

 .یذارینم که آدم واسه حواس بابا یا -

 :اومد هال داخل از بابا یصدا

 خانومم؟ بود یک -

 :گفت و زد یلبخند مامان

 .اومده تازه دخترت ساواش، آقا ایب -

 بابا؟ عیه

 :گفتم هول با

 .هایکاشت در یجلو منو! مامان خدا یا -

 .کرد خکوبمیم بابا یصدا که رفتم هاپله سمت به عیسر

 بابا؟ نفس   کجا -

 !خدا یا

، اومدم رید و رفتن رونیب به بابا   حاال؟ کنم کار یچ حساس 

 ...کردم نگاه بابا به و زدم یاسترس پر لبخند و دمیچرخ پا یپاشنه یرو

 

 !بود جذاب هنوز اما بود گذشته ازش یسال و سن که نیا با

 ...اشقهیشق کنار د  یسف یمو تار چند اون با مخصوصا  

 :گفتم هول با



 .گهید اتاقم تو برم خب -

 !شدم شرمنده یکم که کرد نگاهم یخاص جور و دیخند بابا

 ؟یکرد رید انقدر چرا -

 هوف انداخت، باال یاشونه الیخیب که کردم نگاه مامان به تیمظلوم با

 !مامان؟

 منو یاگهید یکس هر از بهتر بابا بگم، دروغ بابا به تونمینم دونستمیم

 .خودم یحت شناخت،یم

 .کردم فیتعر بابا یبرا رو ماجرا کل و دمیکش یآه

 :گفت نگران هام حرف دنیشن با مامان اما کرد،یم نگاه من به تفکر با

 هان؟ بود ادیز سرعتت ؟یبد سکته منو یخوایم تو دختر! خدا یوا -

 . بگو یزیچ هی تو ساواش

 :گفت تیجد با یکوتاه مکث   از بعد بابا

 .ستین یخبر نیماش از ماه کی تا -

 :دمینال و دمیکوب نیزم به پا عجز با

 !ی  نامرد بابا -

 :گفت و کرد یاخم

 .ماه دو شد -

 یآروم چشم بشه، شتریب امهیتنب که نَگم یزیچ تا بستم رو دهنم زور به

 اومد شلوارک و یرکاب با ماین که کردم حرکت هاپله سمت به و گفتم

 که دادیم نشون اش کرده پف یچشما و اشختهیر بهم یموها ن،ییپا

 .بوده خواب



 :گفت جیگ و دیکش یاازهیخم

 ؟یبود کجا نفس خبره؟ چه -

 کنه؟ فیتعر یرتیغ داداش نیا یبرا داره حوصله یک حاال بابا یا

 هاش چشم به ستاد،یا جلوم که برم باال هاپله از خواستم و دمیورچ لب

 ماین یها چشم بود سبز بابا مثل هام چشم که من خالف بر کردم، نگاه

 .بود رفته مامان به

 یاجزا هیبق هامون چشم رنگ از ریغ! بایز یآب چشم جفت کی

 . بود هم هیشب صورتمون

 :گفت اخم با

 ؟یبود کجا -

 :گفتم منظوریب

 .آرشام شیپ -

 .شد منحرف فکرش نیا باز همان، ماین شدن یعصب همانا، گفتن رو نیا

 :گفت و کرد نگاه بابا به خشم با

 کاریچ آرشام شیپ شب وقت نیا تا گه؟یم یچ دخترت بابا نیبب -

  هان؟ یکردیم

 :گفت ماین به رو اخم با بابا

 .اتاقم تو ایب ماین -

 بابا کار اتاق سمت لیمیب بعد و کرد نگاه من به لحظه چند اول ماین

 :زد تشر و کرد نگاهم چپ چپ مامان ماین و بابا رفتن از بعد رفت،

 ؟یگفت یطورنیا چرا حساس   داداشت یدونیم که تو دختر، تو دست از -



 :گفتم و دمیخند زیر اریاختیب

 .منحرف   شما پسر کنم کار یچ -

 .شدم اتاقم وارد و گذاشتم فرار به پا عیسر که سمتم ادیب خواست مامان

 

 !هاشد یشب عجب پوف کردم، یاخنده و دادم هیتک در به

 و تاب مربوطه یکارها از بعد رفتم، ییدستشو سمت به خوش سر

 .دمیکش دراز تختم یرو و دمیپوش یرنگ ینارنج شلوارک

 طال یحلقه کی زدم، زل امحلقه به خواب از قبل ماه دو نیا عادت مثل

 !بود بایز یلیخ که انیبرل الماس کی با ساده دیسف

 آرشام شب همون فقط داد، بهم شیپ ماه دو آرشام که یاحلقه همون

 !بود گرم نگاهش بود، مهربون

 االن؟ اما

 یآه کردم، احساس دلم یتو رو یبیعج غم دفعه کی چرا دونمینم

 .بخوابم کردم یسع و بستم رو هام چشم و دمیکش

 

************** 

 

 

 !خواب   االن آرشام حتما برداشتم، رو نکمیع و شدم ادهیپ یتاکس از

 .شدم ساختمان وارد و زدم یلبخند طنتیش با و انداختم باال یاشونه

 .کرد سالم و شد بلند عیسر که شناخت منو دنمید با نگهبان



 رو ستیب یطبقه یدکمه و رفتم آسانسور سمت به و زدم بهش یلبخند

 .دادم فشار

 .رفتم آرشام واحد سمت به و شدم ادهیپ آسانسور از

 کردم ذوق هابچه مثل داد، یقشنگ یصدا که دادم فشار رو در کنار زنگ

 .زدمیم زنگ یه و

 :دمیشن رو آرشام یعصب یصدا و شد باز در بعد لحظه چند

 ...زنگ یه چته -

 نگاه آرشام به زده بهت من اما انداخت باال ییابرو تعجب با دنمید با

 .کردمیم

 !تره ایحیب هم ماین از که نیا

 .نبود تنش یزیچ دیسف شلوارک کی از ریغ

 شتنیان ادی منو که بود شده خیس هوا یرو حالتش خوش یموها

 .شد دهیکش بدنش سمت به نگاهم انداخت،

 که؟یت هشت ای است کهیت شیش شکمش! جونم یا

 ...سه دو کی بشمارم، بذار

 و رفت عقب که دیکش خجالت آرشام کردم یزیه بس از که نیا مثل

 .کرد پنهون در پشت رو بدنش

 :گفت اخم با که شد زونیآو هام لب

 ؟یدار کار یچ نجایا یصبح سر یبگ شهیم -

 :گفتم و کردم نازک براش یچشم پشت ناز با

 تو؟ امیب یکنینم دعوتم -



 باز و در رفت، کنار آروم بعد و زد زل هام چشم به اخم با هیثان چند

 .گذاشت

 .رفت داخل یتند بکنم یحرکت که نیا از قبل

 .بستم و در و شدم اشخونه وارد و دمیخند زیر

 وجب به وجب که افتاد آرشام یهاعکس به چشمم اول نگاه   همون از

 بشر نیا چقدر" گنیم که جاست نیا بود، کرده احاطه رو وارهاید

 "است فتهیخودش

 قهوه؟ ای یخوریم ییچا -

 کی بود، کرده فرق شیپ قهیدق چند با یحساب االن انداختم، بهش ینگاه

 .بود دهیپوش یراحت شلوار با یزرشک شرتیت

 :گفتم ییپرو با و انداختم مبل یرو رو فمیک

 .دمیم حیترج رو صبحونه -

 .دمیخند که انداخت باال ییابرو

 .یومدین کار نیا واسه دونمیم -

 سمت به نگاهش دم،یکش موهام به یدست و کردم باز سرم از رو شالم

 .شد دهیکش بود موهام یال که هامانگشت حرکات

 :گفتم الیخیب

 .رمیبگ پس ازت رو نمیماش چییسو اومدم ،یزد حدس درست -

 اشآشپزخونه سمت که زمانهم و برداشت موهام از چشم باالخره

 :گفت رفتیم

 .یمیتحر فعال -



 :گفتم و گذاشتم روش و هام دست و رفتم اوپن سمت به جیگ

 ه؟یچ منظورت م؟یتحر -

 :زدم صداش حرص با داد، تکون یسر و کرد من به پشت

 !آرشام -

 به یطوالن نگاه کی از بعد سمتم، برگشت آروم و دیکش کارش از دست

 :گفت هامچشم

 .ستین یخبر یسوار نیماش از ماه دو که گفت ساواش عمو -

 .داد ادامه کارش به و برگشت دوباره که شدم متعجب

 

 :گفتم اعتراض با

 .ینامرد یلیخ نیا -

 :گفتم دوباره که نداد نشون یالعملعکس

 کردم یرانندگ سرعت همه اون با تو کنسرت   یبرا احمق من   -

 !تو دنید یبرا...یبرا

 ییرایپذ سمت به و کردم پشت بهش عیسر نه ای گردهیبرم دمیند گهید 

 .انداختم مبل یرو و آوردم در تنم از رو مانتوم هدفیب رفتم،

 بیترک امرهیت یآب نیج شلوار با که بودم دهیپوش ییمویل تاب کی رشیز

 .بود شده یجالب

 ینطوریا خت،یر دورم آبشار مثل موهام که کردم باز هم رو موهام کش

 .نبود مشخص هم امهنه*بر یهاشونه

 باشم؟ یطور نیا آرشام جلو نبود بد انداختم، خودم به ینگاه



 !گهید نامزدمه یناسالمت بابا الیخیب

 آشپزخونه یجلو افتاد، آرشام به چشمم که برگشتم دادم یقر سرخوش

 .بود شده رهیخ من به و بود زده خشکش

 :گفتم حرص با و دادم قورت رو دهنم آب

 خو؟ هیچ -

 انتظارم برخالف اومد، سمتم به تند دفعه کی و شد منقبض اشفک

 :دیغر و کرد پرت سمتم به و برداشت رو شالم و رفت مبل سمت

 .هاتشونه رو بنداز -

 .انداختم هامشونه یرو رو شال و دادم تکون یسر زده بهت

 :گفت تیرضا با و داد تکون یسر

 .است آماده صبحونه -

 رفتمیم سمتش به که زمانهم رفت، آشپزخونه سمت به و گفت و نیا

 :گفتم لب ریز

 .جنبهیب -

 بشنَوه که گفتم منم بهتر اورد،ین خودش یرو به اما دیشن کنم فکر

 ...گهید

 و مربا و عسل و خامه از بود پر زیم یرو شدم، اشآشپزخونه وارد

 .ریپن

 :گفتم و زدم یلبخند

 .هایشیم یزیچ هی ینخور یترش -



 خوردن به کرد شروع خونسرد و نشست زیم پشت و نگفت یزیچ

 .کنه تعارف کی ستین بلد اش،قهوه

 گذشت قهیدق چند شدم، مشغول امییچا فنجون با و نشستم زیم پشت منم

 .کردم حس رو نگاهش ینیسنگ که

 نگاهش ریمس بود، امرهیخ شده زیر یهاچشم با کردم، نگاهش تعجب با

 ...و کردم دنبال رو

 !نفس یاله یبش خفه کردم، ترکینزد هم به رو شالم یهالبه خجالت با

 ؟یدیپوش جنبهیب نیا یجلو هیچ نیا

 !عیه...دید که رو ندارت و دار

 

 !خودش یبرا ی  تلسکوپ که، ستین چشم المصب

 :گفتم کنم پرت رو حواسش که نیا واسه

 اد؟ییم سرم به یچ نیماش بدون من یدونیم اصال -

 :گفت و کرد نگاه هامچشم به لحظه چند خونسرد

 .وارید و در هم دیمونیم سالم گرانید و خودت هم -

 به داشت اون شدم، الل تعجب از که بگم یزیچ تا کردم باز رو دهنم

 . کردیم اشاره یرانندگ در درخشانم یسابقه

 !کش نفس یوا

 :گفتم دمیجویم که زمانهم و گذاشتم دهنم یتو رو ینون تکه حرص با

 .بود رفتنم دانشگاه منظورم من هست، قبال مال اون -



 اما بده، من به رو چییسو و بزنم رو اشنداشته مخ   تا گفتمیم رو ها نیا

 .گهید بود ایآر آرشام اون

 :گفت تر خونسرد هم باز

 .برو تونیشخص راننده با -

 :گفتم عجله با بودم، نکرده رو نیا فکر اوف

 .شمیم دانشگاه سوژه یطور نیا نه یوا -

 .برو ماین با خب -

 .دمیکش یپوف و دادم تکون هوا یتو یدست

 من دانشگاه به اصال هم دانشگاهش راه شرکت رهیم زود صبح اون -

 .شهیم رشید خوره،ینم

 :گفت و زد یپوزخند یطوالن نگاه کی از بعد و کرد زیر رو هاشچشم

 .بدم بهت رو چییسو نکن هم رو فکرش یحت -

 .نزدم یچیه به لب گهید و شد زونیآو املوچه و لب

 .یهیتشب عجب بود، زیم زدن شخم حال در یجاروبرق مثل اون اما

 پس برم، راه اشنداشته اعصاب رو شهیهم مثل که ندارم یاچاره

 .دمیکش یدار صدا آه یشینما

 !آه -

 :کردم تکرار تربلند که نکرد یاتوجه

 !آههههه -

 .نگفت یزیچ اما انداخت بهم ینگاه مین و دیکش یقیعم نفس



 شد، خارج گلوم از که یآه یصدا همراه که دمیکش آه تربلند دفعه نیا

 .داد هم یمضحک یصدا

 .آوهق -

 :زد داد و دیکوب زیم به یعصب و شده جمع صورت با

  ؟یکشیم آه یه چته -

 !داد جواب جون، آخ

 :گفتم یمظلوم مثال لحن با

 .برم ونداد با که ندارم یاچاره دفعه نیا خب -

 است هیهمسا پسر ونداد که نیا یادآوری با اما کرد نگاهم جیگ لحظه چند

 حمله به آماده که یببر مثل و کرد یظیغل اخم من، سابق خواستگار و

 :گفت بود

 ونداد؟ چرا -

 :گفتم و دادم گردنم به یقر ناز با

 .گفتم نیهم واسه گه،ید کهینزد من دانشگاه به کارش محل اون خب -

 کردم، و کار نیهم ارادهیب منم که شد بلند شیصندل یرو از آروم

 :گفت رفتم،یم عقب عقب ترس با منم و اومدیم سمتم به که زمانهم

 که؟ینزد کارش محل که -

 :گفتم پته تته با

 .آره...آ -

 خورد، آشپزخونه سفت وارید به پشتم که برداشتم عقب به گهید قدم هی

 !است ساخته کارت نفس عیه



 :گفت  و شد ترکینزد بهم زد یطونیش لبخند

 در یجلو از(نشیماش)ابوشی با کوتوله یپسره اون بشنوم هیکاف فقط -

 ...وقت اون شده رد شما

 :گفتم تند تند و گذاشتم دهنش یرو رو دستم عیسر و بده ادامه نذاشتم

 شد؟ خوب رمیم امراننده با اصال باشه، باشه -

 .بخونم هاشچشم تو تونستم رو تیرضا اما بود دهنش یرو دستم

 .کردم دایپ نجات شکر رو خدا

 .تونمینم دمید که بخورم تکون خواستم و دمیکش یراحت نفس

 

 شده؟ یچ ایخدا

 !نفس ییوا کردم، خودمون به ینگاه

 !چاه یتو یافتاد چاله از

 .بخورم تکون تونستمینم اصال و بودم افتاده ریگ آرشام و وارید نیب

 :گفتم کالفه

 کنار؟ یبر شهیم آرشام -

 بود دهنش رو دستم هنوز کردم، نگاه بهش خورهینم تکون دمید یوقت

 .کنهینم نگاه من به اصال دمید که برداشتم رو دستم

 بازم شدت به یقهی به دوباره دمید که کردم دنبال رو نگاهش رد دیترد با

 !بله...و شد رهیخ

 از یاثر دمید که کنم کینزد هم به رو شالم یهالبه خواستم و کردم هول

 .ستین شالم



 !رفت شدم بدبخت کجاست؟ شالم پس ا ه

 نفس و کرد فرو گردنم یتو رو سرش آرشام که کنم کار یچ بودم مونده

 !داغ   هاشنفس هرم چقدر ایخدا ن،ییپا ختیر یهر دلم د،یکش یقیعم

 داره گردنم کردمیم حس کرد، تکرار رو کارش بار چند بلکه بار کی نه

 .بخورم تکون تونستمینم اصال ره،یگیم شیآت

 :دمینال عجز با

 !نکن...آرشام...آر -

 :کرد زمزمه آروم زد، رونیب حدقه از هامچشم که زد گردنم به یابوسه

 !یدیم یخوب یبو چه -

 کرد؟ فیتعر من از آرشام ایخدا زد،یم دهنم تو قلبم

 یهاچشم با و گرفت فاصله من از آروم که بودم ومدهین خودم به هنوز

 .شد رهیخ امشده قرمز صورت به سرخش

 :گفت آروم و زد یلبخند

 !یبکش هم خجالت یبلد پس -

 :گفتم حرص با اریاختیب

 .بله توناجازه با -

 !خندهیم قشنگ چه شعوریب شدم، محو افق تو کال که دیخند

 و بود افتاده نیزم یرو که رو شالم شد، خم و گرفت فاصله ازم آروم

 .انداخت هامشونه یرو دوباره

 .نگذشت خودش حد از اصال آرشام رفتم، فرو فکر به

 !است باجنبه یجنبهیب کی اون



 .داشت ارزش برام واقعا کارش

 

 کرد، یاخم و انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه که بودم فکرها نیهم تو

 :گفت کنه نگاه من به که نیا بدون

 .یبر گهید بهتره -

 :گفتم ییپرو کمال با اما برخورد یکم بهم

 .اومدم تازه که من برم؟ چرا -

 :گفت و دیکش یپوف

 .دارم مهمون -

 انداختم باال ییابرو اومد، در زنگ یصدا که هیک مهمونت بگم خواستم

 :گفت یبلند بایتقر یصدا با آرشام که

 .بپوش رو مانتوت زود -

 :گفتم و دمیکوب نیزم به پا سرتق

 .برم االن خوامینم من اما -

 هام،شونه یرو انداخت و برداشت رو مانتوم و شد کار به دست خودش

 :گفت سرد و کرد نگاه هامچشم تو

 . شده رید رفتن واسه گهید -

 دمیپوش را مانتوم یهانیآست اریاختیب اومد، در صدا به در زنگ دوباره

 .انداختم سرم یرو رو شالم و

 به و گرفت ینفس داد، تکون یسر و انداخت پام تا سر به ینگاه آرشام

 .رفت در سمت



 باشه؟ تونهیم یک مهمونش یعنی

 !باشه؟  دختر نکنه

 پودر تا نییپا کنمیم پرتش خونه نیهم یپنجره از خودم که باشه اگه

 .بشه

 ...کرد باز و در آرشام که بودم بدبخت دختر اون قتل ینقشه فکر تو

 باال ابروهاش افتاد من به نگاهش یوقت بود، هاشبرنامه ریمد محمد

 .دیپر

 .انداختم نییپا رو سرم و دمیکش خجالت اریاختیب

 :گفتم آروم

 .سالم -

 :زد لب نیمت

 !فرکین خانم سالم -

 :گفت و دیکش یپوف آرشام که زدم یلبخند

 .جان محمد نیبش -

 

 :گفت من به رو آرشام که بگم یزیچ خواستم

 بزنم؟ زنگ آژانس به زمیعز -

 زد یلبخند یشینما اما کرد نگاهم دهنده هشدار که کردم نگاه بهش جیگ

 :گفت

 ؟یبر که یبود نشده حاضر مگه گه،ید آژانس -



 ...کرد اشاره مانتوم به بعد

 :گفتم ناچار به

 .برم دیبا گه،ید آره -

 :گفت احترام با و زد یلبخند محمد

 .تونخداحافظ سالمت به -

 :گفتم و زدم لبخند ناز با

 .دارید دیام به -

 باز بابا یا برد، در سمت به منو و زد چنگ رو بازوم نامحسوس آرشام

 .آورد جوش نیا

 دمیچرخ حرص با انداخت، رونیب اشخونه از منو بایتقر و کرد باز و در

 .شدم الل اشیعصب یهاچشم دن  ید با که بگم یزیچ بهش خواستم و

 و کردن ناز دادمیم نشون بهت وگرنه نفس، نجاستیا محمد که فیح -

 .یچ یعنی مردا به زدن ژکوند لبخند  

 :داد ادامه حرص با که شد گرد هامچشم

 .برو و ریبگ دربست هی -

 ...دیکوب هم به و در" تق" و گفت و نیا

 نیا یجا کنم،به هضم رو هاشحرف تونستم تا که دیکش طول هیثان چند

 .بود گرفته امخنده شتریب بشم یعصب ای ناراحت که

 !باحال چه بشه، یرتیغ بلده هم آرشام پس

 موقع همون که کردم حرکت آسانسور سمت به و انداختم باال یاشونه

 .خورد زنگ امیگوش



،یراح دمید که کردم نگاه یگوش گراندبک به تعجب با  نیا یادآوری با ل 

 :دادم جواب تیعصبان با گذاشتن جا هاسیپل با منو شبید هااون که

 .بنال -

 :گفت ناز با

 .جونم نفس -

 .شمینم خر که نزن حرف یجورنیا -

 .لیراح بلند سیه یصدا بعد و اومد یکی یخنده یصدا

 !شته؟یپ یکس! سایوا سایوا -

 داد جواب مکث یکم از بعد

 منظورم( داد ادامه حرص با بعد و اومد آخش یصدا)آره،مرباست -

 .عسل  

 :دادم جواب یسرد مثال لحن   با

 .نداشتم انتظار گهید اون از -

 :گفت عسل دفعهنیا

 م؟یکرد کار یچ مگه وا -

 .گرفتن منو هاسیپل نیکرد ول منو شماها داره؟ سوال ن؟یکرد کار یچ -

 :گفت یناراحت لحن با لیراح

 ،ینبود میکرد نگاه رو سرمون پشت میبرگشت یوقت مینداشت خبر بخدا -

 .یزد جلو ما از میکرد فکر

 :گفتم طنتیش با اما شدم شک به دو کمی



 .تونبخشمینم بازم -

 :گفت عسل

 ؟یببخش رو ما که میکن کار یچ بگو تو خب -

 :گفتم یزرنگ با

 برم ندارم قصد فعال من و مونده یساعت دو یکی ناهار وقت تا دیدونیم -

 .خونه

 :گفت غیج با عسل بعد و کردن مکث یکم

 .اتوامونده شکم اون به بخوره کارد گر، ءاستفادهسو یا -

 ییدا دختر عسل بود، شده امنقشه یمتوجه خوب رفتم، سهیر خنده از

 هی و. بود بابام خواهر که یسارا عمه و اوشیس ییدا دختر   منه،

 .بود تربزرگ من از یسال سه_دو

 بودم بلد هم من بود، بزرگ و کیش رستوران کی صاحب اوشیس ییدا

 .بخورم غذا یمجان اونجا رفتم وقت هر یجور چه

 .هاستوقت اون از هم االن

 .دنبالت میایب ییکجا بگو ضرر، و جهنم -

 :گفتم ناز با و کردم بر و دور به ینگاه

 .رونیب امیم آرشام یخونه از دارم تازه -

 .بزنن غیج دو هر که بود یکاف جمله نیهم

 !؟یچ -

 :گفتم حرص با و دادم فاصله گوشم از رو یگوش

 .شدم کر ترواشی! مرض -



 :گفت زده بهت لیراح

 ؟یبود اونجا من جان   -

 :گفت مشکوک عسل

 ن؟یکردیم کاریچ -

 :گفتن طنتیش با دو هر بعد

 ن؟یکردیم یچطور -

 منظورشون دنیفهم با اما زدم پلک بار چند جیگ اول خنده، ریز زدن بلند

 :گفتم حرص با

 !ها برسه بهتون دستم اگه یعنی...یعنی -

 یمونده ته هنوز که یلحن با لیراح بود، کرده قفل زبونم انگار حرص از

 :گفت داشت خنده

 .شهیم خشک رتیش جونم نفس نخور حرص -

 :گفتم و دمیگز لب

 .دنبالم ایب زینر زبون -

 ؟یندار نیماش مگه تو چرا؟ -

 :گفتم ناراحت

 .کرده ممنوع واسم رو یرانندگ اتفاق، اون بخاطر بابام نه -

 :گفت عسل دفعهنیا

 .گرم ساواش ییدا دم -

 :گفتم لج با



 چرا؟ -

 .یکنیم یرانندگ بد یلیخ چون -

 :گفت عجله با لیراح که بگم یزیچ خواستم

 .دنبالت امیم اونجا سایوا شه،یم تموم شارژم االن گهید بسه -

 .فعال یاوک -

 :گفتن باهم دو هر

 .فعال -

•••••• 

 

 یافهیق به نگاه کی و کردم زیم یرو یغذاها به نگاه کی اشتها با

 ها،اون به نگاه کی و غذاها به نگاه کی دوباره عسل، و لیراح یشاک

 .برداشتم رو چنگال و ارمیب طاقت نتونستم آخر

 که ارمیب هجوم زدیم چشمک بهم همش که ایالزان سمت به خواستم

 .برداشت جلوم از رو بشقاب عسل

 :گفتم زونیآو یلوچه و لب با

 .بخورمش خواستمیم ا ه -

 :گفت خونسرد

 .اطالعات اول -

 :گفتم و نشستم نهیس به دست

 .یا فرمانده هم تو ی  نظام گاهیپا نجایا انگار که اطالعات یگیم یجور -



 :گفت و انداخت باال یاشونه لیراح

 .نداره هم یفرق نیهمچ -

 :گفتم اعتراض با

 .شهیم سرد غذام -

 :گفت طنتیش با عسل

 .یکن شروع زودتر بهتره پس -

 !لعنت یفضول پدر بر یاَ 

 .گشنمه من بابا ستن،ین کن ول نکن اطالعات هیتخل منو تا هانیا

 رو نمیماش چییسو تا آرشام، یخونه رفتم صبح گهید یچیه خب -

 میکرد بحث کمی نده، بهم رو چییسو بود داده خبر بهش بابا ایگو رم،یبگ

 .میخورد هم صبحونه بعد و

 :گفت متعجب لیراح

 واقعا؟ -

 .اوهوم -

 :گفت متفکر عسل

 ؟یچ گهید -

 :گفتم یطونیش لبخند با

 اومدم اشخونه از بعد میکرد بحث کمی و میخورد صبحونه یچیه -

 رونیب

 .کردن نگاه بهم باز دهن با لیراح و گرفته عسل



 :گفت شده گرد یهاچشم با لیراح

 واقعا؟ -

 :گفتم تفاوتیب

 .آره -

 :گفت و انداخت باال یسر عسل 

 ن؟یهم -

 زدم لب یشاک

 .نیهم بابا گهید آره -

 جلوم اکراه با رو بشقاب عسل بعد و کردن نگاه گهید هم به گرفته یکم

 :گفت و گذاشت

 !کن کوفت ایب ش،یا -

 .دادم تکون یسر و برداشتم رو چنگالم خنده با

 

 از زور به عسل و لیراح ام،حامله قلو پنج کردم حس که خوردم انقدر

 .کردن بلندم یصندل یرو

 کنم؟ کار یچ خب

 یهمه داد حرصم قدراون آرشام که هم صبح نخوردم، شام که شبید

 یانرژ تا بخورم غذا خوب دیبا شد، آب بودم خورده که یاصبحونه

 نه؟ ای باشم داشته

 :اومدم خودم به اوشیس ییدا یصدا با

 .کرده یرو ادهیز باز ییدا زیعز نمیبیم بَه -



 :گفتم ذوق با

 !جون ییدا سالم -

 ؟یخورد یچطور رو غذا همه نیا تو دختر ماه ت، یرو به سالم -

 .رمیبگ خودم به یمظلوم یافهیق کردم یسع

 ...خوردَ  هم لیراح و عسل نخوردم من فقط ؟ییدا واه -

 .شدم الل زد پام به یواشکی عسل که یلگد با

 خورده غذا ادیب نفس که نیا از قبل لیراح و منو گهیم دروغ بابا -

 .میبود

 :گفت و کرد یاخنده اوشیس ییدا

 .ستمین اوشیس که نشناسم رو نفس من دخترم، دونمیم -

 :کرد زمزمه و کرد نگاهم یخاص محبت با بعد

 .نمیبیم رو هیسا خواهرم، یهایجوون دارم انگار -

 عجله با عسل که گرفت شکل هاملب یرو یلبخند مادرم اسم دنیشن با

 :گفت

 .میبگرد کمی میریم ما بابا فعال گهید خب -

 .نیباش خودتون مواظب دخترم باشه -

 همون از که لیراح م،یشد خارج رستوران از و میگفت یچشم مونسه هر

 :کردن غر غر به کرد شروع اول

 به آخرش یخوریم همه نیا تو دونمینم من شمکت، به بخوره کارد -

 .رهیم کجا

 :گفتم یخونسرد با



 .توالت -

 :گفتن چندش با هردوشون

 !نفس؟ ،ییاَ  -

 :گفتم و دمیخند

 .گهید گمیم راست -

 :گفت و دیکش یپوف عسل

 منو یبرا و نفر دو مخ میبر... مسخره یهابحث نیا الیخیب اصال -

 .رفته سر امحوصله کنن مونخرج کمی میبزن لیراح

 باز دهنم که من کرد، نگاه من به و دیکوب هم به رو دستاش ذوق با

 :گفت ناز با لیراح اما بود مونده

 .کنمینم عوض کسچیه با رو خودم یماین من -

 و مغرور بس از ماین اما بود ماین یفتهیش و عاشق یبچگ از لیراح)  

 رفتار سرد لیراح با یبس و دهینفهم رو موضوع نیا چوقتیه بود جیگ

 (کرده

 :گفتم یمصنوع اخم با

 .هانجامیا من دختر یه -

 :گفت و آورد در منو یادا لیراح

 ؟یشد یرتیغ مثال ه؟یچ -

 :گفتم نهیس به دست

 .شمیم که بله -

 :گفت و گرفت جلوم یزشت طرز به رو شست ش انگشت



 .نمیبب هیَ ب   -

 .کردم نگاه دیخندیم که لیراح به حرص با و شد گرد هامچشم

 

 عسل رفت، نشیماش سمت به و کرد فرار که برداشتم زیخ سمتش یکم

 :گفت خنده با و گرفت رو بازوم

 .ی  ادبیب چه یدونیم خودت بابا کن ولش -

 :گفتم حرص با

 جهنم براش رو یزندگ بشه، داداشم زن لیراح َگنَدم شانس از اگه -

 .شمیم شوهرا خواهر اون از کنمیم

 :گفتم اعتراض با که خنده ریز زد یپق

 ؟یخندیم زرت زرت یه چته -

 :گفت خنده از شده زیر یهاچشم با و گرفت دهنش جلو رو دستش

 .یخوریم حرص باحال یلیخ آخه...آخ -

 :گفتم و زدم بازوش به یمشت

 .دارم امتحان فردا خونه، ببر و من ایب وقت، هی یرینم کوفت -

 !گه؟ید یامر -

 :گفتم تفاوتیب

 .نیهم فقط -

 :گفت بهت با

 !ییپرو یلیخ -



 :گفتم لج با

 .ندارم نیماش گهید کنم کاریچ -

 .میبر لیراح با ایب -

 :گفتم و کردم حلقه بازوش دور رو دستم ذوق با

 .میبر -

**** 

 

 

ر بستم، رو امجزوه و دمیکش یپوف حرص با ر ز   اشمسخره پ  یاک و الین ز 

 .کردیم نابودم داشت

 فالن مورد در داشتن و بودن نشسته من یصندل کنار قایدق تپلم شانس از

 .زدنیم حرف چه و چه و چه و پسر فالن و لباس

 .شد زیت هامگوش الین یجمله دنیشن با که باشم توجهیب بهشون خواستم

 هم عکس باهاش ا،یآر آرشام کنسرت رفتم شیپ شب چند گهید آره -

 .میگرفت گرم هم با هم یکل! ی  گریج چه کینزد از دیدونینم انداختم

 .شد بلند اطرافش یهادختر یزده ذوق یصدا

 سکوت اما گفتیم دروغ داشت یچ مثل دم،یگز رو لبم و زدم یپوزخند

 .بودم هاشحرف یادامه منتظر   و کردم

 :گفت عشوه با

 .ادیم بهم یلیخ گفت بهم بودم دهیپوش رو گرونم ی  زرشک یمانتو تازه -

 :گفت خنگ یدخترها اون از یکی



 !حالت به خوش یوا -

 .کردم نگاه بود گرفته باال رو سرش غرور با که الین به و شدم بلند

 .ختیریب ی  عمل یدختره

 !شده؟ قشنگ یلیخ اشکرده پروتز یلبا و سبز لنز   اون با کنهیم فکر

 !درازه دماغ مون  یم هیشب ببشتر

 مثل هارسانه مونیعروس بعد آرشامم نامزد   بگم فعال تونمینم که فیح

 .شهیم یدنید اشافهیق موقع اون ترکنیم بمب

 .دمیشن رو اشیخروس یصدا که زدم یاگهید پوزخند

 

 خوبه؟ حالت جون، نفس واه -

 :گفتم و کردم نازک براش یچشم پشت

 !چطور؟ -

 عشوه تینها با داشت یسع که کردیم یفکر چه خودش شیپ دونمینم

 که بود ییهاوقت مثل من گوش به صداش بزنه، حرف هیبق یجلو ناز و

 .شهیم مسخره و کلفت و یذاریم آهسته دور یتو رو یکس یصدا

 .داشتم مالقات ایآر آرشام با من شد تیحسود انگار آخه -

 خودش قول به مثال ست،ین معلوم دروغش و راست حاال گرفت، امخنده

 یبچگ از که یچ من پس دهیم پز یطورنیا دهید رو آرشام بار کی

 شدم؟ بزرگ باهاش

 .هستم هم نامزدش یحت



 و کردم نگاه هاشچشم تو ستادم،یا روش به رو و برداشتم قدم چند

 :گفتم

 ایآر آرشام االن بندمیم شرط یدونیم کنم؟ یحسود چرا زم،یعز نه -

 هزار با شهیهم هاشکنسرت تو چون اد،یینم ادشی هم رو تو یافهیق

 .ندازهیم عکس تو مثل آدم جور

 :گفت حرص با که سوخت بدجور جاش کی که نیا مثل

 !دارم فرق من ر،یخ نه -

 :گفتم و انداختم باال ییابرو

 با حتما بود؟ دهینپوش یزرشک یمانتو تو جز یکس نکنه ؟یفرق چه -

 .مونده ادشی رو تو مانتوت رنگ   تضاد  

 یصدا با و دیکش یقیعم نفس حرص با شد، بلند پسرها یخنده یصدا

 :گفت یمانند غیج

 ؟یندار هم رو دنشید اقت  یل اصال که یچ تو دمشید من حداقل -

 .شدم رهیخ بهش و کردم کج رو گردنم خونسرد

 یگالر یتو رمزش کردن   باز از بعد و آوردم رونیب فمیک از رو امیگوش

 .رفتم

 نشون بهش انهیمخف و بودم گرفته آرشام با که رو هامعکس از یکی

 من بدونن خواستنیم و بودن شده رهیخ ما به یکنجکاو با همه دادم،

 !شده گرد هاشچشم یطورنیا که دادم نشون الین به یچ

 بود، شده الل کال گهید رفتم، یبعد یهاعکس سراغ   و زدم یپوزخند

 :گفتم تمسخر با گوشش کنار و کردم کینزد بهش رو سرم

 !تو؟ ای دمشید شتریب من حاال -



 نشدن عیضا بخاطر دونمیم نگفت، یزیچ و زد پلک بهت با بار چند

 .گهینم یزیچ یکس به خودش

 رو امجزوه یالیخیب با دوباره و نشستم امیلصند یرو دمیچرخ خوشحال

 .کردم باز

 

 با بود نشسته من کنار که کالس ساکت یدخترها از یکی ینادر وایش

 :گفت یآروم یصدا

 !یکرد ساکتش که یمرس گرم دمت -

 مشکل هم بدبخت نیا انگار اش،جزوه خوندن به کرد شروع عیسر بعد

 .داشت رو من

 ...دیخواب صداها و سر استاد ورود   با و دمیخند کوتاه

 

** 

 

 عالقه یحسابدار به اگه شد، تموم کالس کامل ساعت   دو از بعد باالخره

 ...نشستمیم کننده خسته یهاکالس نیا سر عمرا نداشتم

 قهوه فنجون کی گرفتن   از بعد و رفتم دانشگاه سلف   سمت الیخیب

 .نشستم هازیم از یکی یجلو

 قول به مثال موییپرو همه نیا با که نهیا دهیم آزارم یلیخ که یزیچ کی

 داشتم دوست کنم، دایپ یدوست دانشگاه تو نتونستم بودنم باحال معروف

 ...باشم داشته پیاک کی هامخاله و مامانم یگذشته مثل



 !تنها یتنها...بودم تنها یامسخره طرز به چرا دونمینم اما

 .میریبگ فاکتور رو لیراح و عسل با بودن اگر

 شیش هم لیراح بود، شده تموم درسش و بود تربزرگ من از که عسل

 .نبود دانشگاه نیا تو اصال و بود ترکیکوچ من از یماه

 دادم،ینم یاگهید دوست   چیه به تن چل و خل دوتا نیا از ریغ به منم

 .خورنینم یدوست درد به ادیز هم نجایا یدخترها البته

 .هستن الین امثال   هیشب شونیشتریب

 ...بخورم رو سردم یقهوه گرفتم میتصم و شدم فکرها نیا الیخیب

 

***** 

 

 آخ خونه، برگشتم راننده با دانشگاهم میتا شدن   تموم از بعد باالخره

 بدم؟ بهت یفحش چه آرشام

 !هوف امیب و برم راننده با اومدیم زورم

 سمت   به دم،یشن رو یازنونه یهاخنده یصدا که کردم باز رو خونه در

 رو شونهمه من که مادرم یها دوست دنید با که رفتم ییرایپذ سالن

 ...اومدم شوق سر زدمیم صدا خاله

 ذوق با و افتاد من به چشمش که بود یکس نیاول لیراح مادر همتا، خاله

 :گفت

 !اومد منم دل   زیعز یوا -

 .کرد بغلم و سمتم اومد و شد بلند



 .یشیم مامانت هیشب شتریب روز هر که نشم قربونت -

 بیترت به اشای خاله ا،یسان خاله و سایآ خاله که بگم یزیچ خواستم

 .دنیبوس رو امگونه

 ...کردن ماَچم بس از شده قرمز هامگونه شهیهم مثل بندمیم شرط

 شاد گذشته مثل هم باز بود سالشون یاخورده و چهل که نیا با ماشاهللا

 ...همتا خاله و لیآه عمو مخصوصا بودن سرحال و

 :گفت و زد کنار رو شونهمه مامان

 .نمیبب و دخترم منم کنار دیبر -

 :گفت حرص با همتا خاله

 .شیدیند حال به تا انگار یگیم یجور -

 :گفت و کرد نازک یچشم پشت مامان

ش ینیبب رو لیراح تو ستمین دیبد دیند تو مثل من -  ؟یکنینم ماچ 

 :گفت و دیگز لب همتا خاله

 .خوادیم زیم زیچ ازت تا صد یبد روش تا باباشه مثل   اونم نه -

 !نایا دست   از یوا خنده، ریز میزد همه

 .شنیم حال با یلیخ شهیم کامل شونپ  یاک یوقت

 

 یکم با اومد، یامردونه یها مگو بگو یصدا که بگم یزیچ خواستم

 هم باز و هستن پارسا و سروش و سپهر و ماین که بگم تونستمیم حدس

 .هابچه مثل قایدق هستن، منچ با کردن یباز مشغول شهیهم مثل



 نیا از بعد متاسفانه که بود سایآ خاله و نیآرت عمو یخونده پسر پارسا

 فرزند به پسر کی بشه دار بچه تونهینم سایآ خاله شد معلوم که

 سر و ساکت نیآرت عمو مثل و بود پارسا نیهم که بودن گرفته یخوندگ

 .بود ریز به

 .داشتن سروش اسم به طونیش پسر کی هم اشای خاله و اریخشا عمو

 .داشتن سپهر اسم به مغرور پسر   کی هم ارسالن عمو و ایسان خاله

 حساب ازش و بود تربزرگ ماین شوننیب نبود، ادیز هاشونیسن فاصله

 .بردنیم

 و لیراح منو جمع نیا یدخترها کال م،ینکن حساب رو آرشام اگه البته

 .میاریینم کم هاالیگودز نیا برابر در چوقتیه که میبود عسل

 .رفتم خونه یگهید سالن سمت به هاخاله به توجه بدون

 مرد   ریپ ای پسرن نایا شدن، یباز منچ مشغول شهیهم مثل هم باز بله

 !بازنشسته؟

 :گفتم و شدم کمر به دست 

 !گذرهیم خوش بهتون داره که نمیبیم -

 .رفت باال همشون یصدا

 :سروش

 .اومد نیا باز اَه -

 :گفتم حرص با

 .ادبیب گنیم درخت به نیا -

 :گفت الیخیب



 .گهید گفتم درخت به منم خب -

 به رو هاشون دست همزمان سروش با و کرد یبلند یخنده تک سپهر

 .زدن هم

 لبخند با شهیهم مثل پارسا کردم، فیک کرد بهشون ماین که یاخم با

 .کردم و کار نیهم منم که داد تکون یسر و کرد نگاهم

 ازم فیح فقط تره، عاقل   برم و دور یپسرها یهمه از یبرادر یجا

 .نبود آرشام اگر البته...زدمیم رو مخش وگرنه ترکیکوچ

 ماین و منو بعد بودن، تربزرگ هیبق از آرشام و عسل نفر هشت ما نیب

 ...پارسا آخر در و سروش و سپهر بعد لیراح بعد

 .نبود ادیز مونیسن فاصله اما

 :گفت گوشم کنار که نشستم نیزم یرو ماین کنار

 آرشام؟ از خبر چه -

 :گفتم و انداختم باال یاشونه

 .بده رو نمیماش خوادینم -

 :کرد زمزمه و داد تکون یسر تیرضا با

 .کنهیم یخوب کار -

 !مخالفن؟ من یرانندگ با همه چرا! بابا یاَ 

 :گفت من به رو و داد تکون رو رنگش قرمز یمهره سپهر

 .ادیب بگو بهش کارهیب آرشام اگه -

 :گفتم متفکر

 .نه ای ادییم دونمینم -



 :گفت بود منچ یصفحه به نگاهش که زمانهم سروش

 باهاش خوامیم نداره، حرف صداش مثل هم شیباز الکردار...ادیب بگو -

 .ببندم شرط

 .شدم بلند و کردم نازک واسش یچشم پشت

 زد،یم حرف سایآ خاله با داشت مامان رفتم، ییرایپذ سالن سمت   دوباره

 :گفتم گوشش کنار و شدم خم

 اد؟یب بدم خبر آرشام به مامان -

 :گفت لبخند با و شکفت گلش از گل

 زنگ(آرشام مادر و پدر)مونا و ریام به منم ،یکنیم یخوب کار آره -

 .انیب که زنمیم

 :گفتم و دادم تکون یسر ذوق با

 ؟یچ نایا بابا -

 .رسوننیم رو خودشون شب تا -

 هم رو آرشام یشماره رفتمیم هاپله سمت   که زمانهم و گفتم یآهان

 ...گرفتم

 

 .داد جواب ریتاخ با

 .الو -

 ؟یخوب سالم -

 !یمرس -

 ...داخل رفتم و کردم باز رو اتاقم در



 !ما؟ یخونه یایب امشب یتونیم گمیم -

 .نکنه قبول و دارم کار بگه دمیترسیم کرد، مکث

 .امییم...باشه -

 ...نگفتم یزیچ اما شدم خوشحال

 !ان؟یم هم مادرم و پدر -

 .کرد شوندعوت مامان اوهوم -

 .فعال...باشه خب -

 .فعال -

 شلوار با و دیسف جذب کیتون  رفتم، کمدم سمت   حال سر و کردم قطع

 یگوشه انداختم و آوردم در سرم از رو اممقنعه دم،یپوش رهیت یآب نیج

 که کردم باز رو موهام ک ش و دمیکش امیمشک یموها به یدست تختم،

 ...بودم دارم حالت و بلند یموها عاشق خت،یر دورم آبشار مثل

 و دیسف یاپارچه تل   انداختم، شونم طرف کی و بافتم رو موهام دقت با

 ...زدم گردنم کنار عطر یکم سرم، گذاشتم هم پهن

 .تمام و زدم هم یگلبه رژ کی

 !بایز و کیش و ساده

 یصدا موقع همون که رونیب زدم اتاق از و کردم پام هم دمیسف صندل

 .دمیشن رو لیراح کردن سالم

 .بود اومده دانشگاه از تازه هم اون حتما



 پسر پ  یت کی افتاد، لیراح به چشمم که اومدم نییپا هم پله نیآخر از

 دهیم انجام ماین توجه جلب بخاطر رو هاکار نیا دونمیم بود، زده ُکش

 .کنه توجه یدختر به که نبود یپسر ماین...خب اما

 ماین به لیراح یقهعال از عسل و من فقط...بود ماین عاشق لیراح یول

 ینقشه دیبا...بدم انجام لیراح یبرا یکار کی خوادیم دلم م،یداشت خبر

 .برسونم هم به رو دوتا نیا که بکشم یخوب

 :گفتم و رفتم سمتش به

 .یاومد خوش سالم -

 !دیبوس رو امگونه

 !یمرس -

 :گفتم گوشش ریز طونیش که گذروند نظر از رو سالن دور هی

 .سالن   یکی تو اون بگم بهتره یگردیم بنده داداش دنبال   اگه -

 :گفت و کرد یاخم هول با

 !اخالقم؟ بد اون دنبال   من گفته یک...نه -

 .رفت همتا خاله سمت   به تند و گفت و نیا

 یچکیه با رو ماین من گهیم روز هی انداختم باال ییابرو و دمیخند زیر

 حس نیا! هوم...شهیم اشعالقه منکر گهید روز هی کنم،ینم عوض

 !...نه؟ مگه شهیم یخوب ضعف نقطه

 



 گذاشتم، لیراح سر به سر با کردم، کلکل سروش و سپهر با ای شب تا

 یعروس که بودن نایا ییدا و عسل اومدنینم امشب که ییکسا تنها

 .بودن شده دعوت

 و ارسالن عمو و بابا م،یبود شده جمع گهید هم دور همه هم باز اما

 .بودن برگشته سرکار از شیپ ساعت مین نیآرت و لیآه عمو و اریخشا

 .شد زده فونیآ زنگ   که بودم هافکر نیهم تو

 اشخانواده و آرشام زدم، زل توریمان به و شدم بلند مامان از تر زود

 !بود زده جذاب و یمشک پیت هی هم باز بودن

 .فشردم رو دکمه و دمیکش یقیعم نفس

 !بود؟ یک -

 .بودن نایا آرشام -

 اول کردم، باز و در منم رفت، آشپزخونه سمت و داد تکون یسر مامان

 ...دیبوس رو سرم محبت با داخل، اومد جون مونا همه از

 !جون مونا سالم -

 !مونا مامان بگو بهم گهید... قشنگم عروس   سالم -

 ییدا د،یبوس رو امیشونیپ یاپدرانه نگاه   با هم ریام ییدا که زدم یلبخند

 بازنشسته رو خودشون که بودن سیپل دوشون هر جون مونا و ریام

 هی انگار اما نکرد فیتعر یادیز ز  یچ بابا شونییآشنا ینحوه از کردن،

 .شدن آشنا هم با نایا که بود یسیپل یماجرا

 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم یتو شدم، خارج فکر از آرشام دنید با

 .یاومد خوش سالم -



 انداختم، پاش تا سر به ینگاه...گفت یآروم ممنونم   و داد تکون یسر

 ...یمشک اون و بودم دهیپوش دیسف من! یجالب تضاد چه

 اَدا به کردن شروع آرشام دنید با پسرها یهمه بستم، و در که شد وارد

 .زدیم دست یکی زدیم سوت یکی آوردن، در

 :گفت یلودگ با سروش

 ؟یدیم امضا هی جونم آرشام یوا -

 .شد همه یخنده باعث که کرد جمع رو صورتش چندش با آرشام

 :گفت و کرد نازک یچشم پشت   سروش

 .رمیبگ امضا ازت من باشه خدات از شیا -

 :گفت و کنار زد رو سروش آرشام

 .ستین خدام از که فعال -

 

 از تربزرگ به ادییم خوشم داد، دست و کرد یپرس احوال همه با

 .ذارهیم احترام خودش

 نشسته ساکت نشستم، یانفره دو مبل رو آرشام کنار مامان یاشاره با

 .دادیم گوش ونیآقا یهاصحبت و هاحرف به اما بود

 .اومدم خودم به سروش یصدا با

 !خبر؟ چه خانوم ژنیاکس گمیم -

 :گفتم و نشستم نهیس به دست اخم با

 (ینیچ یغذا هی)یسوش یآقا یچیه -



 دوباره و داد تکون یسر لبخند با سروش اما دن،یخند ماین و پارسا

 ...کردم اشعیضا شیآخ شد، سپهر با زدن حرف مشغول

 .شو اونا یقاط کم -

 :گفتم و کردم نگاه آرشام به تعجب با

 آرشام؟ یگیم یچ واه -

 .نیشیم دهن به دهن هم با که نیستین بچه گهید -

 :گفت و برخورد بهم

 .میشد بزرگ هم با یبچگ از ما دایببخش -

 :گفت تیقاطع با

 .کنار نیبذار رو یباز بچه پس نیشد بزرگ...قایدق -

 :داد ادامه که برگردوندم رو روم لج با

 .باش نیرنگ و نیسنگ خانوم هی مثل پس یشد خانوم تو -

 .نداشتم رو شدنش یعصب یحوصله اما! چه؟ تو به بگم خواستم

 .بشه یزیچ یمتوجه خواستمینم و بود ما به حواسش ماین

 با شدم، بزرگ پسر پنج نیا با یبچگ از من افتادم، هاگذشته ادی دفعه هی

 .کردم رفتار ماین مثل همشون

 یلیخ االن اما داشت، رو هوام شتریب و بود ترمهربون آرشام موقع اون

 .بود شده بداخالق

 !وقته یلیخ...نه که االن

 .کردم رفتار یعاد و نزدم حرف یکس با شام موقع تا گهید



 ...دمیدیم اشچهره تو رو تیرضا خواست،یم آرشام که جور همون

 !شه؟یم یرتیغ که کنم قبول یعنی

 !دونمینم اوف

 به رو ریام ییدا که مینشست گهید هم دور دوباره میخورد که رو شام

 :گفت همه

 یعروس خیتار مورد در میشد جمع گهید هم دور همه که حاال چطوره -

 !م؟یبزن حرف نفس و آرشام

 ...میبود شده شوکه آرشام منو فقط کردن موافقت همه

 .انداختم نییپا رو سرم استرس و خجالت با

 :گفت هم بابا

 نامزد که هست یاخورده و ماه دو آرشام و نفس! هیخوب شنهادیپ آره -

 .شناسنیم رو هم که هاستسال و کردن

 :گفت خوشحال مامان

 نه؟ میریبگ زود هم رو شونیعروس که شهیم خوب یلیخ...آره -

 :گفت خوشحال مامان مثل جون مونا

 !هیخوب فکر آره -

 :ریام عمو

 .میکن انتخاب رو یخیتار هی نیایب پس -

 ...گرفت رو دستم محکم آرشام بزنه یحرف یکس که نیا از قبل

 .بود یجد یحساب و بود کرده اخم کردم، نگاهش خورده جا



 :گفت آروم

 باشه؟ ایب باهام فقط و نگو یچیه -

 :گفت ییرسا یصدا با و زدم پلک جیگ

 سر کردن بحث از قبل شهیم اما شم،یم مزاحم حرفاتون وسط شرمنده -

 م؟یبزن حرف باهم یاقهیدق چند هی نفس و منو موضوع نیا

 یاباشه و داد تکون یسر اما کرد، نگاه هیبق به و کرد مکث یکم بابا

 ...گفت

 .شدم بلند باهاش همراه منم که شد بلند عیسر آرشام

 !داره من با یحرف چه آرشام دونستمینم بودم، جیگ

 حرف یعروس خیتار مورد در گرفتن میتصم ییهوی یلیخ دارم قبول

 ...بود کرده جمیگ آرشام رفتار   هم باز اما بزنن

 

 روشن بدون و بست و در م،یبود اتاقم یتو که اومدم خودم به یوقت

 .ستادیا مقابلم اتاق المپ   کردن  

 !بود شده جذاب و ترسناک اتاق ینصب ی  کیتار تو اشچهره

 :گفت یجد امرهیخ نگاه   به توجه بدون

 صحبت مونیعروس مورد در زود قدرنیا میبذار دینبا ما نفس، نیبب -

 .میکن مخالفت دیبا کنن،

 مثل درست...کردم یاخم هاشحرف درک با و اومدم در یجیگ حالت از

 !خودش

 :گفتم بهش رو و رفتم عقب قدم هی



 !وقت؟اون چرا -

 :گفت عیسر

 .زوده چون -

 .کردم نگاهش تمسخر با و انداختم باال ییابرو

 :گفت و دیکش اشچونه به یدست حرص با که شد نگاهم یمتوجه

 .نفس نکن نگاهم ینطوریا -

 :گفتم خودش مثل

 و شناسمیم سنم یاندازه به رو تو من آرشام، بود مسخره حرفت خب -

 !نه؟ ای میکن یعروس دیبا زود ای رید م،ینامزد که ماهه دو

 .دیگز لب و زد زل گهید سمت   کی به و کرد کج رو سرش

 آزارش یزیچ هی یعنی نیا...شناختمیم خوب رو العملشعکس نیا

 .ارهیب زبون به خوادینم که هست یزیچ هی یعنی...دهیم

 ! ره؟یگیم رو جلوت یچ...آرشام بگو

 !آرشام؟ -

 ...زد زل هامچشم به و داد سوق سمتم به رو نگاهش

 !شده؟ یزیچ -

 :گفتم دیترد با گفت، یآروم" نه" عیسر

 !ه؟یچ مشکلت پس...خب -

 ...موندم حرفش منتظر   گفتم و نیا

 



 

 "آرشام"

 

 ...بودم نکرده رو هاش نجایا فکر یلعنت منه بگم، یچ دونستمینم

 نفس با خوامیم واقعا من...بزنم جا دینبا بودم اومده نجایا تا که حاال اما

 .کنم ازدواج

 دنبال   دونمیم چون کردم قبول امندهیآ همسر عنوان به رو اون من

 ...ستین ثروتم و شهرت

 ازدواج من با حاضره هم باز بفهمه رو من یخواستگار لیدل اگر اما

 کنه؟

 ...یخواستگار اون و نمیبینم ازدواج یآماده رو خودم که نیا

 راجع نفس به بخوام که برسه چه کنم فکر موردش در تونستمینم یحت

 .بگم بهش

 و بشه فاش ندهیآ در من راز   خوامینم من بدونه، که نفس   حق   نیا اما

 از بهتره بفهمه یزیچ قراره اگر نه،یبب صدمه شتریب نفس زمان اون در

 ...بشنوه خودم زبون

 

 "نفس"

 

 :گفت یآروم لحن با و دیکش یبلند نفس  



 زدن حرف یبرا یمناسب وقت االن نفس نیبب ست،ین یخاص ز  یچ -

 اصال...بگم بهت روز هی دمیم قول اما میندار یادیز زمان امشب ست،ین

 باشه؟ میبزن حرف هم با تا امخونه ایب فردا

 ...دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم اما کردم نگاهش تعجب با

 :گفت و زد یرنگکم لبخند  

 نگه دست کمی فعال میگیم ترابزرگ به و نییپا میریم االن نیهم پس -

 باشه؟ دارن

 گرفت رو دستم و داد تکون یسر...گفتم یاباشه هم باز اما بودم مخالف

 ...فشرد گرم و

 

 

 .میشد خارج اتاق از باهاش همراه و شدم آروم یکم

 حرف یعروس مورد در میخواینم فعال میگفت همه به یوقت دونهیم خدا

 یحرف یکس که بود یجد آرشام یچهره قدراون اما شدن، یحال چه میبزن

 .نزنه

 یرو عیسر و کردم حبس اتاقم یتو رو خودم منم رفتن همه که یوقت

 .رفتم تختم

 چه یول دنیپرسیم رو میتصم نیا لیدل حتما بابا و مامان دونستمیم

 !دونم؟ینم هنوز هم خودم که دهیفا

 .کردم میتنظ هفت ساعت یرو رو امیگوش و دمیکش یآه

 حرف آرشام با حتما امکالس از قبل خواستمیم و داشتم کالس ده ساعت

 !نباشه چه باشه خواب چه...بزنم



 ...رفتم خواب به و بستم رو هامچشم فکر نیا با

*** 

 

 دیبا اما اومدیم خوابم یحساب شدم، داریب امیگوش آالرم یصدا با صبح

 .رفتمیم

 ...الدوله مغرور دادم، فحش رو آرشام چقدر دونهیم خدا

 کمدم سمت   به صورتم کردن خشک از بعد و شستم رو صورتم و دست

 .رفتم

 بهم یلیخ که دمیپوش یمشک شلوار و شال با رنگ یگریج یمانتو کی

 .اومدیم

 !راحت و ساده...بستم یاسب دم رو موهام

 رنگم قرمز رژ   و چشم خط از استفاده از بعد...زدم صورتم به کرم یکم

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم رو امیگوش و فیک

 .بودن خواب همه قطعا صبح از ساعت نیا

 نوشتم روش و برداشتم فمیک از یکیکوچ کاغذ

 نگرانم لطفا دانشگاه رمیم تر زود امروز من مامان ریبخ صبح" 

 " توننفس...دینش

 و چسبوندم خچالی شکل   یاپروانه یربا آهنگ به رو کاغذ و دمیخند زیر

 .شدم خارج خونه از صدا و سر یب

 خواستمینم رم،یبگ آژانس آرشام یخونه به رفتن یبرا شدم مجبور

 به قطعا ینطوریا رمیم آرشام یخونه به دانشگاه یجا  بفهمه راننده



 یتاکس دیبا هم خونه به برگشت موقع حتما کارم نیا با داد،یم خبر بابا

 ...گرفتمیم

 

 یسالم شهیهم مثل هم باز شدم، ادهیپ نیماش از و کردم حساب رو هیکرا

 .شدم آسانسور سوار و دادم نگهبان به

 .رفتم آرشام واحد سمت   به راست کی و شدم ادهیپ آسانسور از

 پنج و چهل و هفت ساعت انداختم، امیمچ ساعت به یکوتاه نگاه  مین

 .بود قهیدق

 !باشه؟ خواب ممکنه یعنی

 ...فشردم رو زنگ و انداختم باال یاشونه الیخیب

 

 .بود درست امحدس بشه، باز در که دیکش طول کمی

 شونیپر یموها و لخت یتنه باال و شلوارک کی با شهیهم مثل آرشام

 .کردیم نگاه بهم متعجب با بود، ستادهیا جلوم

 !داخل؟ امیب یدیم اجازه -

 و کیش سالن   به ینگاه رفتم، داخل منم و رفت کنار زده بهت طورهمون

 :گفت که انداختم اشخونه زیتم

 .یایب زود قدرنیا کردمینم فکر -

 :گفتم آروم و سمتش برگشتم

 .میبزن حرف هم با برم دانشگاه که نیا از قبل خواستمیم -

 :گفت و زد موهاش به یچنگ داد، تکون یسر و دیدزد ازم رو نگاهش



 .ارمیب ییچا برات تا نیبش -

 :گفتم تند

 .خورمینم -

 .گفت یاباشه و نشست مبل یرو من از تر زود و کرد مکث

 !نگران   و مضطرب کردمیم حس

 !چرا؟ آخه

 دوباره نشستم، مبل یرو و آوردم در رو شالم و مانتو عادتم طبق

 .دیدزد ازم رو نگاهش عیسر و افتاد تنم رنگ   بنفش تاپ   به نگاهش

 .ندادم نشون یالعملعکس اما بود گرفته امخنده

 و کرد قفل هم به و هاشدست یهاانگشت و دیکش یقیعم نفس

 .گذاشت هاشزانو یرو رو هاشآرنج

 !...بود یخاص ژست

 :کرد زدن حرف به شروع آروم

 اون ش  یپ سال چهار به مربوط بگم خوامیم که ییزایچ نفس، نیبب -

 ،یشهرت چیه نه داشتم یایآنچنان ثروت نه هنوز من که یموقع

 ...؟یبدون رو شبمید مخالفت و حرفا لیدل یخوایم

 نگاه بهم گهید و انداخت نییپا رو سرش هم اون که دادم تکون یسر

 .نکرد

 و پیت خاطر به یادیز یدخترا زمان اون بود، امدانشگاه یآخرا -

 شونچکدومیه به یحس چیه من اما دارن دوستم کردنیم ادعا ظاهرم

 هام،یهمکالس از یکی بود کرده جلب رو نظرم که یکس تنها نداشتم،



 کار تو سرش اشهمه که مغرور و بایز دختر   هی بود، امیدرس بیرق

 اد؟یینم سمتم چرا بود سوال برام اشهمه من موقع اون بود، خودش

 من ده؟ینم محل یپسر چیه به چرا اصال ست؟ین دخترا هیبق مثل چرا

 پس کنه، توجه بهم هم اون خواستیم دلم بودم شده مغرور یادیز

 دو یکی از بعد دادن نشون سبز چراغ بهش معروف قول به کردم شروع

 یتلفن و میرفتیم رونیب باهم! شدم خوشحال کنهیم توجه بهم دمید هفته

 م،یاگهید هم با ما که بودن دهیفهم همه بایتقر دانشگاه تو م،یزدیم حرف

 دوست به لیتبد داشتم بهش که یاتوجه حس   اون دمیفهم اومدم خودم به

 ...شده داشتن

 

 !ختیر نییپا یهر دلم...کرد مکث حرفاش یجا نیا

 هست؟ هم هنوز ای بود!...بود؟ شده عاشق آرشام...آرشام!...من یخدا

 :داد ادامه و گرفت ینفس

 داشتم، دوستش و بود شده امیزندگ وارد که بود یدختر نیاول اون -

 نیهم خاطر به کنم یجد رو هیقض امدرس شدن تموم از بعد خواستمیم

 رو فکراش خوادیم که آورد بهونه اول...اول کردم یخواستگار ازش

 روز چند اون کردم قبول منم خواست، وقت ازم روز چند نیهم یبرا کنه

 جواب یحت گهید و شد سرد کم کم نداد، بهم یجواب چیه اون اما گذشت

 حسرت و ناراحت شد، تموم درسم و گذشت ماه چند داد،ینم رو هامتلفن

 که شدم چشیپاپ قدراون نداره، یحس بهم گهید که نیا از بودم زده

 که پولدار پسر   تک هی باشه، اشخاله پسر با خوادیم دمیفهم باالخره

 نیتام رو نسل ش هفت تونستیم و بود اشخانواده ز  یچ همه وارث

 ...کنه

 .دیکوب نیزم به پا یعصب و زد یپوزخند



 شکست هی کردمیم حس من روزا اون فروخت، پول با منو اون -

 تالش اما نشدم، سابق آرشام چوقتیه گهید بدبخت، آدم هی...امخورده

 و ثروتمند فرد هی معروف، خواننده هی شدم کردم رو خودم

 !جذاب و پیخوشت...پولدار

 .کرد نگاه بهم و دیخند مغرور

 !داره؟ من به یربط چه نایا بود، زده امخشک

 !داده؟ دست بهم یبد حس   حرفاش دنیشن با چرا

 

 :داد ادامه و انداخت باال یاشونه

 کرده فراموشش ییجورا هی که بود شده نایا و آهنگ گرم   سرم قدراون -

 بهش تونستینم یدختر چیه و بود شده سنگ قلبم لطفش به اما بودم،

 یآوازه انگار سراغم، اومد ییهوی که بود شیپ مدت چند کنه، نفوذ

 با و کایآمر رفته اشخاله پسر که دمیفهم بود، دهیرس گوشش به شهرتم

 حرفاش از اما بود مغرور هم هنوز کرده، ولش و هم رو ختهیر نفر هی

 بهش گهید فرصت هی خواستیم برگرده خوادیم و مونهیپش که دمیفهم

 ...بدم

 .کرد نگاه امزده بهت یچهره به و زد پوزخند دوباره

 شکسته که یقلب تاوان خواستمیم من کردم؟ کار یچ یبدون یخوایم -

 با پس...رو رفتم نیب از تیشخص...رو شدم له غرور   تاوان بده، رو

 له پاهام ریز رو غرورش شکستم، رو قلبش زدم پسش شکل نیبدتر

 اول برگشت هم باز اما رفت اون بردم، نیب از رو تشیشخص و کردم

 ...کرد دیتهد به شروع بعد اما کنم قبولش دوباره کردیم خواهش

 :گفت بلند و دیخند تمسخر با



 برام نباشم باهاش که کرد دیتهد رو ایآر آرشام...من ست؟ین جالب هه -

 شناختمش، که بود اونجا بره،یم رو آبروم و کنهیم درست پاپوش

 نشیزم که نیا یبرا...بشه امیزندگ وارد نشد فرصت که بودم خوشحال

 ...بشم راحت دستش از که نیا یبرا زدم، بهش رو خالص ریت بزنم

 .کنم بغض که شد باعث نگاهش کرد، نگاهم نیغمگ

 .شد یبزرگ غم به لیتبد و شکست حرفاش دن  یشن با که یبغض

! ییایرو یخواستگار هی کردم، یخواستگار تو از من...من!...نفس -

 اون شکستم، رو دلش تو قیطر از کردم، نابودش و کردم نامزد باهات

 من یحلقه که یدختر و موندم من...رفت رانیا از شهیهم یبرا...رفت

 که یمن و داشت رو نامزدم حکم که یدختر و موندم من بود، دستش تو

 شده داریب یطوالن خواب   از تازه که انگار...انگار داشتم، وجدان عذاب

 .باشم

 از من و شدیم یخال و پر هامچشم...ختمیر اشک من و کرد سکوت

 ...دمشیدیم تار اشکم یپرده پشت

 :کرد صدام ناراحت

 !نفس -

 :دمینال یلرزون یصدا با اریاختیب

 !؟یداد امیباز -

 :گفت و شد بلند عیسر و تند

 !نه -

 :کردم تکرار و شدم بلند خودش مثل



 یکرد استفاده من از...ازم یکرد یباز باهام یلعنت توا ...یداد امیباز -

 ؟یبش راحت سابقت عشق   از که

 :گفت و گرفت رو هامشونه و اومد سمتم به یک دمینفهم

 !باش آروم...بسه -

 :زدم غیج و کردم تقال

 .کن ولم باشم آروم خوامینم -

 :دیغر گوشم کنار و چسبوند خودش به منو ترمحکم

 !دختر باش آروم شیه -

 .کنه ولم که زدمیم پا و دست و کردم هقهق

 :گفت دهنده هشدار و دار کش

 !باش آروم نفس -

 ...نخوره گردنم به اشیلعنت یهانفس تا بردم عقب رو سرم

 ...َنسوزونه قلبم مثل رو گردنم نفسش یداغ تا

 

 .کنه رهام تا کردم تقال دوباره و زدم مشت اشنهیس به بار چند

 .کن ولم گمیم ؟یلعنت یَکر مگه -

 :گفت نفس نفس با کنه، مهار رو هاممشت کرد یسع

 .ریبگ آروم دختر د   -

 جسارت با و دمیکوب اشنهیس رو هامدست داشتم ازش که یخشم تموم با

 :گفتم طلبکار و کردم نگاه قرمزش یهاچشم به



 من از یتونست یچطور تو...تو باشم؟ آروم یچطور! هان؟ باشم آروم -

 اومد دلت یچطور میشد بزرگ باهم یبچگ از ما یلعنت ؟یکن استفاده سو

  ؟یچطور ؟یکن و کار نیا من با

 شده باز موهام بودم دهینفهم هامتقال خاطر به نشستم، مبل یرو هیگر با

 .بود ختهیر صورتم یرو و بود

 .شد گرفته یگرم یهادست توسط بود افتاده بدنم کنار که هامدست

 رهیخ بهم و بود زده زانو جلوم که بود آرشام گرفتم، باال رو سرم آروم

 .بود شده

 نگاهم یتو رو دارم ازش که یخشم و یناراحت یچ هر کردم یسع

 .زمیبر

 :کرد زمزمه ریدلگ که شدم موفق انگار

 !نفس نکن نگاهم ینطوریا -

 :گفتم تمسخر با و زدم یپوزخند اریاختیب

 ازتون رفت ادمی دیببخش آهان کنم؟ توننگاه یچطور پس شرمنده ا  -

 .یداد امیباز که ممنونم واقعا کنم تشکر

 :زد داد که شد زیلبر صبرش کاسه انگار

 .نکن تکرار قدرنیا بسه -

 تو خشم با هیثان چند کردم، نگاهش یاکننده خفه بغض با و دمیترس

 .شد بلند یادفعه هی بعد و کرد نگاه هامچشم

 :کرد زمزمه خودش با و زد شونشیپر یموها به یچنگ

 .گفتم بهت یکرد مونمیپش! نفس یوا -



 :گفتم یناباور با و شد گرد هامچشم

 ؟یبد ادامه اتنقشه به که ؟یگفت بهم یشد مونیپش! که واقعا -

 :زد داد و سمتم برگشت دوباره

 !بفهم دمینکش یانقشه من -

 .سرم پس   انداختم رو صدام و ستادمیا مقابلش و شدم بلند خودش مثل

 یکرد من با که یکار اسم ها؟یکرد من با که بود یکار چه نیا پس -

 ؟یذاریم یچ رو

 .کرد نگاهم یاشده منقبض َفک با و کرد سکوت

 .رفتم شالم و مانتو سمت   به عیسر و زدم یناراحت پوزخند  

 ؟یکنیم یدار کاریچ -

 .دمیپوش رو لباسام تند تند بغض با و ندادم رو جوابش

 :گفتم بهش کردن نگاه بدون و برداشتم رو فمیک

 یندار من به یازین پس رفته سابقت عشق   گهید داد، جواب اتنقشه -

 .زنمیم هم به رو ینامزد نیا( دادم ادامه یسخت بغض با)

 دورم سفت یزیچ هی که رفتم در سمت به نموندم ازش یحرف منتظر

 .چسبوند خودش به منو و دیچیپ

 خیس تنم به مو ترسناکش و یعصب یصدا امیب خودم به که نیا از قبل

 .کرد

 رو از که نیا مگر ؟یزنیم هم به رو ینامزد که هان؟ یزد یزر چه -

 تر عیسر چه هر دیبا کنمیم رو فکرش که حاال ،یبش رد من یجنازه

 .میریبگ یعروس



 :دمینال و کردم نقال ترس با

 !آرشام -

 ...اومد باال جونم انگار د،یکش بو قیعم و کرد فرو گردنم یتو رو سرش

 !داغ یبوسه هی...دیبوس رو گردنم که کردم تقال جونیب

 ...کردم هقهق هیگر با

 !شام...آر -

 :گفت یعصب و آورد رونیب گردنم یتو از رو سرش حرص با

 نفس؟ یریم راه اعصابم رو چرا ؟یچ آرشام هان؟ هیچ -

 :دیغر صورتم تو و گردوند برم

 بد وگرنه که کن رونیب سرت از رو ینامزد نیا زدن بهم فکر نفس -

 ...ینیبیم

 

 رومندشین یدستا حصار   از رو بازوهام و دادم تکون یسر اجبار به

 .دمیکش رونیب

 سرم از دست چرا پس دهیرس هدفش به که اون کردم،ینم درکش اصال

 !داره؟ینم بر

 بزنه؟ هم به رو ینامزد نیا خوادینم چرا

 .رشیبگ ایب -

 آورد؟ رو نیا رفت یک   بود، گرفته سمتم به که بود یآب وانیل به نگاهم

 دمیترس اما بشه کهیت هزار وانیل اون و دستش ریز بزنم خواستیم دلم

 .کنم اشیعصبان دوباره



 با کردم حس خوردم، رو آب یهمه و گرفتم دستش از رو وانیل آروم

 ..شد خاموش درونم آتش آب یسرد

 .کردم نگاهش اخم با و دادم دستش به رو وانیل اون تشکریب

 .افتادم شیپ یلحظه چند ادی بود، دهنده هشدار و مشکوک نگاهش

 من کردن ساکت ییجورا هی و تیعصبان یرو از هابوسه اون دونمیم

 .بودم دهیترس واقعا اما بود

 :گفت آروم که بودم ساکت

 ؟یخوب -

 به بدم محلش که نیا بدون و دمیکش یآه کرد، ینوچ که زدم یپوزخند

 .رفتم اشخونه یبهداشت سیسرو سمت  

 صورتم بود، ملتهب و قرمز چشمام کردم، نگاه نهیآ یتو رو خودم

 .زدیم ادیفر رو یناراحت

 بود؟ شاد شهیهم که فرکین نفس! منم؟ واقعا نیا

 اومد دلت یچطور یبود هامیبچگ دوست که تو آرشام، بهت لعنت

 ؟یبکن باهام یکار نیهمچ

 .زدم پسش عیسر اما آورد هجوم چشمام به اشک دوباره

 حرفیب شدم، خارج سیسرو از محکم یظاهر با و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت یشاک که کردم حرکت در سمت   به

 کجا؟ -

 :گفتم سرد

 .دانشگاه -



 :گفت دهنده هشدار و ستادیا جلوم

 بهم از یحرف اگه نفس، گمیم هتی گهید بار هی یبر که نیا از قبل -

 ...یبزن ینامزد زدن

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط کالفه

 .دمیفهم خودم یکن تکرار خوادینم بسه -

 گمیم راست شد مطمئن یوقت کرد، نگاهم دقت با و کرد زیر رو چشماش

 :زد لب و داد تکون یسر

 !خوبه -

 :ستادمیا زده بهت زد که یحرف با زدم، کنارش و دمیکش یپوف

 .رسونمتیم کن صبر -

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !یشد دلباز و دست -

 :کرد مونمیپش حرفم گفتن از بالفاصله

 .کنم ساکتت یچطور  بلدم که نزن من به هیکنا و کهیت -

 .رفت اتاقش سمت   به خوش سر و زد بهم یچشمک حرفش دنبال به

 ...بود معنا تمام به شعوریب هی واقعا اون

 

 کردم، عوض رنگم یمشک یمقنعه با رو شالم و کردم باز رو فمیک پیز

 .دادمیم انجام یناراحت و حرص با رو هامکار تمام

 آرشام از ییزهایچ نیهمچ قهیدق چند عرض در شهینم باورم

 !بود شکسته ازش یبدجور دلم...بشنوم



 یکیش و اسپرت پ  یت تصورم برخالف   اومد، رونیب و شد باز اتاق در

 ...بود زده

 ظاهرا نکنم، جادیا سردم و تفاوتیب یچهره تو یرییتغ کردم یسع

  صورتش از امافهیق دن  ید با مغرور و طونیش لبخند   اون چون شدم موفق

 ...شد پاک

 

 کالفه کردم، پنجره سمت رو صورتم و شدم نشیماش سوار   سکوت در

 :گفت

 که ییزایچ یهمه نفس، کن رونیب ذهنت از منو با کردن قهر فکر   -

 .است گذشته به مربوط گفتم بهت

 .دادم قورت رو امبغض فقط و نگفتم یزیچ

 آرشام بار نیاول یبرا...نگفت یزیچ گهید و کرد درکم انگار هم اون

 جلب یحساب مدلش نیآخر  بنز   اون با چند هر رسوند، دانشگاه به منو

 ...کرد توجه

 ...کنه چمیپ سوال که ندارم یدوست خوبه

 

********* 

 

 امیقدم کی در رو ماین گرفتم باال رو سرم که نیهم و شدم خونه وارد

 .دمیکش ینیه و گذاشتم قلبم یرو رو دستم ترس با دم،ید

 !ا ه دمیترس پسر؟ چته -



 گذشتمیم کنارش از که زمان هم بود، شده امرهیخ تمام ت  یجد و اخم با

 .کردم کج براش رو هام لب و دادم تکون" ه؟یچ" ینشونه به رو سرم

 هم بابا و مامان رفتم، هال سمت   به میمستق و بگه یزیچ که نکردم صبر

 .کنم رفتار یانرژ پر کردم یسع بودن، نشسته گهید هم کنار سکوت در

 !ن؟یساکت قدرنیا چرا شماها بابا، سالم مامان سالم -

؟  چه هانیا واه د،یکش یپوف بابا و کردن گهید هم به نگاه کی  !شون 

 :گفت اخم با بابا که دادم قورت سخت رو دهنم آب 

 دانشگاه؟ یرفت راننده بدون   هم اون زود صبح امروز چرا -

 :گفتم و شدم هول یکم

 ...زهیچ خب م...آم -

 :گفت و حرفم وسط دیپر

 چرا هام،بچه زبون از هم اون متنفرم دروغ از یدونیم خودت نفس -

 د؟یکرد عیضا رو هاخانواده و نیزد یحرف نیهمچ آرشام و تو شبید

 کی رهیگیم اجازه و زنهیم زنگ من به شیپ قهیدق چند آرشام وقتاون

 !بشن؟ مزاحم یینها یهاصحبت یبرا شب

 !کرده؟ کار یچ آرشام نگفتم، یزیچ و شدم زده بهت

 :گفت بابا به و کرد مداخله مامان

 .دنیرس جهینت به زدن حرف هم با حتما ساواش، باش آروم -

 :گفت کالفه و یعصب یکم بابا

 کردن؟ پنهون ما از چرا زود؟ صبح وقت اون -

 ...کرد اشاره من به



 !بگه؟ دروغ من به دیبا دخترم چرا -

 :دمینال مظلوم

 !بابا -

 !شو ساکت یعنی نیا داشت نگه جلوم رو دستش کف

 :گفت یدستور که نگفتم یزیچ

 .رونیب این هم شب تا اتاقت تو برو نفس، نشنوم یزیچ -

 :گفت آروم ناراحت مامان

 !ساواش -

 به پا لجوج و نیغمگ کرد، نگاه من به اخم با و نگفت یزیچ بابا اما

 .رفتم هاپله سمت   به دو با و دمیکوب نیزم

 .آرشام   بخاطر   اشهمه...خوردیم چرخ سرم تو بابا یهاحرف

 !...متنفرم ازش 

 برداشتم فمیک از رو امیگوش دم،یکوب هم به و در و شدم اتاقم وارد   عیسر

 ...گرفتم رو آرشام یشماره یادیز حرص با و

 ...داد جواب بوق سه از بعد

 .الو -

 .نره باال صدام کردم تالش زور به

 .تو...تو...تو -

 :گفت طونیش و دیخند

 !؟ینفس یچ من؟ من من -



 !خدا اوف! ؟ینفس

 رو دستم زدم،یم حرف یکس با یعصب تلفن پشت یوقت عادتم طبق

 :گفتمیم تند تند و داشتم نگه دهنم یجلو و کردم مشت

 !؟یینها یهاصحبت ؟یزد بابام به بود یحرف چه نیا -

 :گفت الیخیب

 اشتباه عجب دمیرس جهینت نیا به و کردم فکر خودم با گه،ید آره -

 یلیخ تو جون...بودم یعروس روز دییتا مخالف شبید که کردم یبزرگ

 !مونمیپش

 :دادم ادامه و کردم اتاق تو رفتن راه به شروع

 ازدواج باهات حاضرم یکرد فکر یزد من به که ییحرفا اون از بعد -

 !کنم؟

 :گفت یایعصب لحن   با بعد و کرد سکوت لحظه چند

 !کن رونیب ذهنت از رو ینامزد نیا زدن   هم به فکر   گفتم بهت -

 :کردم زمزمه ناراحت نشستم، تخت یرو خسته و ستادمیا

 ؟یکن ازدواج باهام یخوایم چرا یدیرس هدفت به که حاال -

 :گفت یطونیش لحن   با اما کرد سکوت دوباره

 .کنم ازدواج باهات خوامیم چون...خب -

 یجیگ حالت از دیکش طول لحظه چند...کرد قطع یخداحافظیب بعد و دیخند

 ...کرده بلغور یچ بفهمم و بشم خارج

 



 پرت تخت یرو رو خودم و دادم فاصله گوشم از رو یگوش حوصلهیب

 یتو رو روز کی نیا اتفاقات تمام   و زدم زل اتاقم د  یسف سقف   به کردم،

 .کردم مرور ذهنم

 !شدم متنفر آرشام از االن راحت چه

 تا یگرام پدر   شیفرما طبق و کردم عوض رو هاملباس و دمیکش یآه

 ...ومدمین رونیب اتاقم از شب

 دلخور هم دمیکشیم خجالت ازشون هم رفتم نییپا شام یبرا هم یوقت

 !بودم

 !گهید داره رو هادردسر نیا شدن لوس

 که روز کی بعد و ارنیب بار لوس رو تو مادرت و پدر که بعد چه و

 !یکن یناراحت و یپوچ احساس یااحمقانه شکل   به تو کنن دعوات

 

 ر  یتقص اشهمه هانیا که کنهیم القا بهم یایقو حس   کی اما

 ...یول کنمیم ازدواج باهاش من...آرشام  

 چوقتیه دمیم قول خودم به بشه، مونیپش من با ازدواج با دمیم قول

  رفتار سرد باهاش و نشم عاشقش

 ...کنم

 !فتهیب برام یادیز اتفاقات قراره خودم، با قرار و قول نیا با نداشتم خبر

 

************** 

 



 

 من نبود هم الشیخ نیع که یکس تنها! انجوش و جنب در همه صبح از

 !االن مثال اشنمونه بودم،

 .ینشد آماده هنوز که تو دختر! تو دست از نفس یوا -

 :گفتم و بودم هامناخن دن  یکش سوهان حال   در الیخیب

 به رو آرشام با قراره که اولمه بار   من مگه! مامان الیخیب خدا رو تو -

 َدم که ییهایکلفت لباس با یحت ده،ید بار ونیلیم ده منو اون بشم؟ رو

 .یکنیم تنم یتکون خونه یبرا دیع

 دماغش نوک و شدیم گرد هاشچشم خوردیم حرص یوقت شهیهم مثل

 شده بانمک یلیخ آخه بشه مامان عاشق که داشت حق بابا واقعا! سرخ

 !بود

 :دینال و کرد بلند آسمون به رو رو، دستش مامان که دمیخند زیر

 !؟یگرفت ازم الیگودز نیا دادن   با رو هامطنتیش تاوان چرا آخه ایخدا -

 بلندم و گرفت دست هی با رو گوشم و کینزد اومد که خنده ریز زدم بلند

 .کرد

 :گفتم درد با

 .آخ...گرفت دردم! مامان ییآ -

 :گفت حرص با

 و کت اون برو زود خوردم، حرص دستت از یه صبح از گهید بسه -

 .هاگمیم بابات به رمیم وگرنه بپوش رو ییمویل شلوار  

 :گفتم و گرفتم باال شدن میتسل ینشونه به رو دستم



ت همون جون فقط! کردم غلط باشه -  .شد َکنده کن ول رو گوشم ساواش 

 و گرفت سمتم به رو اشاشاره انگشت د،یکش عقب رو دستش عیسر

 :گفت بهم زیآم دیتهد

 !بابات بخاطر فقط -

 مثبت ینشونه به رو سرم خنده، ریز نزنم تا دادم فشار هم به رو هاملب

 :زد لب شده زیر یهاچشم با هم اون دادم تکون

 .باش نییپا خوشگل و آماده و حاضر گهید یقهیدق ستیب تا -

 .دمیکش یاآسوده نفس رون،یب رفت عیسر بعد

 !فرمانده مامان و ی  نظام گاه  یپا نجایا کردم حس لحظه کی

 یبرا قراره نایا آرشام و گذشته یلعنت روز   اون از روز پنج! اوف

 .انیب یینها مثال یهاصحبت

 !رهیگیم حرصم افتمیم ادشی به یوقت هنوزه که هنوز

 غر غر با و رفتم رنگ ییمویل کیش شلوار   و کت سمت   به اکراه با

 ...دمشیپوش

 

 زدم یچرخ کردم، نگاه خودم به و ستادمیا اتاقم یقد نهیآ یجلو کنجکاو

 پوست به یلیخ ییمویل رنگ دم،یکوب هم به رو هام دست زده ذوق و

 !اومدیم دمیسف

 خواستمیم بود، شده عوض نظرم حاال گرفتم، نفس به اعتماد یکم

 و گرفت شکل لبام یرو یدیپل لبخند کنه، ُکپ آرشام که بشم بایز قدراون

 !زدم نهیآ به خودم یبرا یچشمک



 ...انداختم نهیآ تو صورتم به ینگاه دقت با و رفتم شمیآرا زیم سمت   به

 

 

 "آرشام"

 

 یخونه ینما به گرفتم، مامان دست   از رو گلدسته و دمیکش یقیعم نفس

 آماده نفس جانب از یبرخورد هر یبرا رو خودم کردم، نگاه هافرکین

 ...نکنه من با یایلجباز دوارمیام بودم کرده

 .شد باز خانم هیسا توسط در که میرفت در سمت   به

 :گفت مامان به رو لبخند با

 !دیاومد خوش یلیخ -

 :گفت رفتیم سمتش به که زمانهم مامان

 !جان هیسا یمرس -

 با و دیرس من به نوبت داد، دست هم بابا با و کردن یروبوس هم با

 .شدم شرمنده نگاهش از لحظه کی که کرد نگاهم یبیعج شوق

 !پسرم یاومد خوش -

 .دادم خانم هیسا دست   به رو گلدسته و کردم یآروم تشکر

 داشتم رو یکس حس   اومدن، ییگو آمدخوش یبرا هم ماین و ساواش آقا

 ...یخواستگار اومده بار نیاول یبرا که



 یجلو که هم نفس بودم، نرفته یدختر یخواستگار حال به تا من البته

 پس رسومات، و رسم طبق نه هم اون بودم کرده یخواستگار ازش هیبق

 .بسپرم خاطرم تو رو هالحظه نیا بهتره

 یطنز لحن با ماین اومدم، خودم به خورد امشونه به که یاضربه با

 :گفت

 !؟یدوماد یچطور -

 .کردم بقلش برادرانه و زدم یرنگکم لبخند

 !خوبم -

 نفس با یفرق هم یظاهر نظر از دونستم،یم خودم برادر مثل رو ماین

 .هاشونچشم رنگ   از ریغ نداشت

 از یخبر یول انداختم اطراف به ینگاه م،ینشست هامبل یرو یهمگ

 ...نبود نفس

 

 که کنم یاخم شد باعث و زد بهم یچشمک طونیش که افتاد ماین به چشمم

 .دادم هیتک مبل یپشت به و دمیکش یپوف د،یخند

 یانقشه برام داره نکنه نشد، نفس از یخبر و گذشت قهیدق چند

 !کشه؟یم

 که رفتم فرو فکر به و کردم لمس رو لبم ریز امشست انگشت با یعصب

 :گفت ذوق با مامان

 !قشنگم عروس   از نمیا -



 و کت با که دمید رو یدختر و دیچرخ هاپله سمت   به سرم اریاختیب

 از اومدن نییپا حال   در کردیم یدلبر تنش تو که یرنگخوش شلوار  

 .بود هاپله

؟ واقعا...اون  !نفس 

 به رو کنهیم خودش جذب رو نگاهم شهیهم که رو بلندش یموها 

 زده موهاش به هم ییبایز سر   گل   بود کرده جمع سرش یباال ییبایز

 !  کردیم رییتغ یلیخ شیآرا با! بود

 شد باعث که زدن دست به کردن شروع همه و اومد نییپا رو پله نیآخر

 .امیب خودم به

 منم کرد،یم فرق هامیبچگ نفس   با هافرسنگ دلربا نفس   نیا

 !...نطوریهم

 رو نفس یحساب محبت با مامان گرفت، گرم یپرس احوال بازار   دوباره

 .فشرد خودش به

 به امخانواده که بود یاعالقه کنم ازدواج نفس با واقفم که یلیدال از یکی

 .دارن نفس

 سالم بهم ییبایز لبخند با و اومد سمتم به د،یرس من به نوبت باالخره

 یتو رو یبیعج حس   من اما، بود هاشلب یرو لبخند دیشا کرد،

 !یمنف حس   کی...دمیدیم خودم به هاشچشم

 !بودم متنفر حس نیا از...نهیک مثل

 .دادم رو سالمش جواب   آروم و رمیبگ رو کردنم اخم یجلو کردم یسع

 ...شد رهیخ هیبق به و نشست فاصله با مبل یرو کنارم

 



 "نفس"

 

 یتو رو داشتم ازش که ینفرت یهمه کردم یسع و رفتم آرشام سمت   به

 .اوردین خودش یرو به اما شد متوجه زم،یبر هامچشم

 نشستم، فاصله با اما مبل یرو کنارش و زدم بهش یپوزخند دلم تو

 .میدار دوست رو هم یلیخ ما مثال که کنند فکر همه خواستمیم

 ما به لبخند با همه چون بودم شده موفق کیکوچ حرکت   نیهم با انگار

 .بودن شده رهیخ

 :گفت ریام ییدا شد انجام هاخدمتکار توسط که یاییرایپذ از بعد

 .یاصل یهاصحبت َسر میبر بهتره خب -

 :گفت و داد تکون یسر بابا

 .موافقم -

 یچشم ریز شد، و بشه اممتوجه آرشام تا دمیخند تمسخر با قصد از

 :زدم لب آروم که کرد نگاهم

 .یخواستگار اومدن انگار کننیم رفتار یجور -

 :گفت یجد

 داره؟ یرادیا تو نظر از -

 !داره رادیا شهیم مربوط وصلت نیا به یچ هر من نظر به -

 :گفت حرص با

 !چرا؟ -

 :گفتم عیسر



 .است تهیفرمال ازدواج کی نیا چون -

 :گفت مرموز و زد یخندشین

 هیبق مثل هم ما قراره است؟ تهیفرمال ازدواج نیا گفته یک زمیعز نه -

 مثل   درست( کرد دیتاک)میکن یزندگ سقف کی ریز میبر ها شوهر و زن

 .هاشوهر و زن

 

 !ها؟شوهر و زن هیبق مثل...دمیترس هم یکم و اومد بدم حرفش نیا از

 !بطه؟*را یحت یعنی...یعنی

 ...بزنه دست بهم آرشام ذارمینم هم رمیبم یحت من بست، خی تنم

 .دمیکش یقیعم نفس   و کردم مشت رو دستم

 

 رفتار خونسرد کردم یسع دم،یکش یقیعم نفس و کردم مشت رو دستم

 .دادم گوش هیبق یهاحرف به و کنم

 :گفت ریام ییدا

 که ماهه دو شناختنیم رو گرید هم یکودک همون از هابچه خب، -

 .نباشه دار فاصله یعروس مراسم خیتار بهتره پس هستن نامزد

 :گفت و کرد مداخله مامان

 طول هم یعروس یدایخر خب اما کردم آماده رو نفس هیزیجه من -

 .کشهیم

 :گفت و زد یلبخند موناجون



 از یعروس یادیخر یهمه جان نفس و تو و من نداره یکار هم نیا -

 .میدیم انجام رو عروس لباس جمله

 ...شدم ریغافلگ بابا حرف با که دمیکش یپوف حوصلهیب 

 !؟یکنیم انتخاب یخیتار چه ه؟یچ خودت نظر بابا آرشام -

 !بوقم؟ من ایآ کردم، نگاه بابا به متعجب

 عمق کردم، بهش ینامحسوس اخم که کرد نگاه من به یچشم ریز آرشام

 دادیم رو یمعن نیا نگاهم

 " بگو کینزد خیتار یدار جرات"

 :گفت و انداخت پاش رو پا و زد یمرموز پوزخند   اما

 .باشه مناسب یلیخ ماه نیهم امیس من نظر به -

 ام؟یس...شد گرد هامچشم

 نـــــه گه؟ید روز زدهیس یعنی

 :گرفتم گاز رو لبم حرص از بابا حرف با

 .هست یایعال و رند خیتار من نظر به -

 :گفت یشاد با ماین

 .رو قشنگه کف بزن ماه نیهم امیس شد پس -

 که یکس تنها کردن، زدن دست به شروع آرشام و من از ریغ به همه

 .بودم من بود زده خشکش

 ینظر یکس چرا کردم،یم فایا جمع نیا یتو رو جیهو نقش فقط انگار

 نخواست؟ من از

 !کنم؟ آرشام با یزندگ یآماده رو خودم گهید روز زدهیس چطور من



 .کنم تعارف ینیریش تا شدم بلند اکراه با مامان اشاره با

 :گفت و زد یچشمک که برداره تا شدم خم دیرس که آرشام به نوبت

 .خانوم عروس باشه مبارک -

 :گفتم حرص با و آروم

 !کوفت -

 :گفت و دیخند

 اد؟یم دلت -

 :دمیغر که زد ینیریش به یگاز

 .یبش خفه یبخور یاله -

 !المصب دیخندیم هم هاشچشم

 

 لب حرص با و نشستم کنارش و گذاشتم زیم یرو رو ینیریش یجعبه

 :زدم

 .شده اجرا یدرست به اتنقشه که ییتو نیا ،یباش خوشحال هم دیبا -

 ادیفر رو تیعصبان هاشچشم و رفت نیب از لبخندش هیثان از یکسر تو

 !زد

 رو راستم یپا و انداختم باال ییابرو یروزیپ با بترسم که نیا یجابه

 ...انداختم چپم یپا یرو

 خرج به یصبور هم اون و کردم یمحلیب آرشام به شب تمام روز اون

 .داد

 !کنهیم یتالف ارمیب سرش ییبال هر که دونستمینم موقع اون



 و یعروس لباس دیخر ریدرگ دمش،یند گهید هم بعد به شب اون از

 .میبود یعروس سالن رزرو

 هارسانه یتو بمب مثل ایآر آرشام ازدواج خبر گهید طرف کی از

 .بود دهیترک

 ...نبود مهم برام اما

 کی اشهمه کردمیم فکر بود، افتاده تند دور یرو امیزندگ َرَوند انگار

 !ق  یعم خواب  

 عشق با خواستیم دلش که هستم یفرکین نفس همون من واقعا

 برام بابا به عشقش از مادرم که یخاطرات مثل درست کنه؟ ازدواج

 !کردیم فیتعر

 با هم هنوز! بود اشیزندگ شب نیتر بایز که...اشیعروس شب از

 .هستم شونعشق شاهد خودم سال همه نیا گذشت

 !کردمیم قمار امیزندگ یرو ازدواج نیا با داشتم من اما،

 داده یتخس و مغرور یهابچه دست رو موندست افسار آرشام و من

 چه ما عاقبت و آخر ستین معلوم کردن،یم یزندگ ما وجود در که میبود

 ...بشه یزیچ

 

*** 

 

 

 زدن هم به چشم کی مثل که یروز زدهیس گذشت، روز زدهیس زود یلیخ

 !شد تموم



 صورت و تنم یتو عروس لباس کی با نهیآ مقابل که بودم من نیا حاال

 .بودم ستادهیا نهیآ مقابل شده شیآرا

 :گفت عسل و دنیچرخ دورم ذوق با عسل و لیراح

 !کثافت یشد خوشگل چقدر نفس یوا -

 :گفت و دیکش بلندم تور به یدست لیراح

 !یشد ناز یلیخ آره -

 :گفتم و زدم یمحو لبخند   اما بود شده آشوب یجور هی دلم تَه که نیا با

 !نیشد بایز یلیخ هم هاشما -

 :گفت و کرد نگاه من به ذوق با شگرمیآرا جون یلیل

 ندادم انجام براش یکار که من بود بایز خودش خانوم عروس البته -

 ناز یلیخ هم کم شیآرا نیا با و کنم شیآرا کم زدیم غر اشهمه خودش

 .شده

 .زدم یاسترس پر لبخند دوباره من اما کردن دییتا رو حرفش همه

 !منه ی  عروس شب امشب که بود نشده باورم هنوز

 !...ایآر آرشام با هم اون

 

 شده بایز درسته گرفتم، خودم ریتصو از رو نگاهم و دمیکش یقیعم نفس

 امیعروس شب در من که نبود یزیچ شیآرا و لباس نیا خب اما بودم

 .بودم دهیکش نقشه براش

 ساده یزهایچ نیهم اما...هاممو مدل و شیآرا هم بود ساده لباسم هم

 !امیب نظر به بایز کلمه کی در بود شده باعث



 .اومدم خودم به گرفت قرار امبرهنه یشونه یرو که یدست با

 !بود شده شیآرا ییبایز به که افتاد مامان رنگ یآب یهاچشم به نگاهم

 !بود؟ سالش شیش و چهل واقعا زن نیا

 :زد لب بود مشخص توش اشک نم که ییها چشم با

! شهیم عروس داره که باشه شده بزرگ قدرنیا دخترم شهینم باورم -

 دستام یتو رو کوچولو و الغر نوزاد هی که بود روزید نیهم انگار

 !دخترم یشد بایز یلیخ بدم، ریش بهش گفتن بهم و گذاشتن

 !کردم بغل محکم رو مامان عشق با و دادم قورت زور به رو امبغض

 !بکنم دل آغوشش از خواستمینم که یجور

 :گفتیم که جون یلیل شاگرد یصدا با

 .اومده داماد -

 بود؟ اومده آرشام شدم، جدا مامان از استرس با

 نبود یکس و میبود کرده رزرو رو شگاهیآر سالن کل امشب شکر رو خدا

 .بشه خراب آرشام سر رو نایا و امضا بخاطر که

 .بودن مامان و لیراح و عسل و شاگردش و جون یلیل فقط

 امشنل کمکش با فشرد، گرم رو هامدست و شد اماسترس متوجه مامان

 که یوقت عکاس کی بود قرار پوشوندم، کامل رو موهام و دمیپوش رو

 رهیبگ عکس ما از میهست نیماش یتو شدن سوار حال در آرشام و منو

 .کنه  هامجله تریت و

 .بود پوشونده هم رو امبرهنه یهاشونه که بود بلند قدراون امشنل

 .داد دستم به رو بود رنگ قرمز یها رز از پر که رو گلمدسته لیراح



 .کردم حرکت در سمت به و زدم یلبخند

ل به شروع حنا شاگردش و جون یلیل  دست هم هیبق و کردن دنیکش ک 

 .زدن

 نیا از بلکه! یشاد از نه بخندم، بلند خواستیم دلم تیموقع اون تو

 !مسخره وصلت

 باهام آرشام که یکار اون از بعد نتونستم بودم فیضع قدراون که نیا از

 .بشم جدا ازش کرد

 .برم نییپا شگاهیآرا یهاپله از کرد کمک بهم و کرد باز و در مامان

 بدنم به که یخوب و سرد باد مانع تونستینم هم بلند شنل نیا یحت

 یبرا داشت قرار یدنج اما خلوت یمنقطه تو شگاهیآرا بشه، خوردیم

 آرشام و من و بود خلوت چون میکرد انتخاب رو نجایا که بود نیهم

 .میبد انجام رو کارمون راحت میتونستیم

 که دمیکش یقیعم نفس اومدم، خودم به پله نیآخر یرو گذاشتن قدم با

 .کرد پر رو امهیر تلخش و سرد عطر  

 :گفت ذوق با جون یلیل رمیبگ باال رو سرم که نیا از قبل

 انشاهللا! کردم آماده رو ایآر آرشام عروس که شد یافتخار عجب یوا -

 !دیبش خوشبخت که

 !زدم؟ توهم من ای بود مهربون یادیز آرومش ممنونم  

 محبت و بغض با و گذاشت آرشام گرم یهادست یتو رو دستم مامان

 :گفت

 .امیم دخترا با منم دیبر حاال! دخترم نمیا -



 هنوز بودم، شده الل من انگار اما کرد تشکر یگرم به هم مامان از

 دوختخوش رنگ   یمشک شلوار و کت اون اما بودم دهیند رو صورتش

 !اومدیم کلشیه به بیعج

 رز یهاگل با حاال که اشیفرار سمت   به و من و فشرد رو سردم دست  

 .کرد یهمراه بود شده نییتز دیسف

 عکاس که نیا از بعد ستادن،یا مونمقابل کدوم هر بردارلمیف و عکاس

 .رفت و گفت کیتبر بهمون ییروخوش با داد انجام رو کارش

 .بده دستور بهمون که بود بردارلمیف نوبت حاال

 صورت   تا عقب بده رو خانوم عروس شنل کمی لطفا دوماد آقا خب -

 !بشه مشخص خوشگلش

 ترکینزد بهم آرشام اما ندادم انجام یحرکت استرس و جانیه شدت از

 ...کردن لمس رو شنلم یهالبه اششست و اشاشاره یهاانگشت و شد

 هم یهاچشم به مبهوت دومون هر یهاچشم و رفت عقب امشنل کاله

 !شدن رهیخ گهید

 

 !...بود شده شهیهم از تر جذاب اشمردونه صورت   چقدر

 و خاص یلیخ رنگ یمشک ونیپاپ اون با و یمشک شلوار و کت اون تو

 !شده جذاب

 گفتم؟یم یچ داشتم من اومدم، خودم به دفعه کی

 چه برات اون باشه ادتی نکن، توجه ظاهرش به! نفس ایب خودت به

 !بود دهیکش یانقشه



 که گردوند صورتم یتو رو نگاهش زدنیم برق که ییهاچشم با اون اما

 !بکشم خجالت یکم شد باعث

 یتو رفتن گفتن کیتبر بهمون دوباره که نیا از بعد حنا و جون یلیل

 شدم مجبور که بود کرده مکث هامونصورت یرو بردار لمیف...شگاهیآرا

 تکرار رو کار نیهم متقابال هم اون کنم، نگاه آرشام به و بزنم لبخند

 .کرد

 یرو رو گلمدسته شدم، نیماش سوار آرشام کمک با بردارلمیف اشاره با

 هر ای بود گرما از انداختم، نییپا سرم از رو شنل کاله و گذاشتم پاهام

 !شمیم ذوب دارم کردمیم حس ،یاگهید یحس

 ینگاه نیماش یجلو نهیآ از شد، سوار آرشام و شد باز راننده سمت در

 :گفت و کرد اششده فشن یموها به

 ؟یخوب -

 م،یکرد حرکت و شد موننیشما سوار هم بردار لمیف گفتم، یاآره آروم

 رم،یبگ دهیناد رو نشست دستم یرو که آرشام دست   راه نیب کردم یسع

 .کرد و کار نیا بردارلمیف حضور یبرا کنم فکر

 ...شدیم هم گریباز دیبا خواننده کی کنار در واقعا! هه

 

 مکان از هارسانه بود کرده یسع که آرشام یهاتالش تمام برخالف

 ستادهیا در یجلو هاخبرنگار از ینفر چند اما نشن خبر با ازدواجمون

 .بودن

 ....شد حل یچ همه نجایا یهانگهبان و هاگاردیباد کمک با اما



 م،یشد سالن وارد هم با و گذاشتم آرشام دست یتو رو دستم استرس با

 پر رو فضا ها مهمون غیج و دست یصدا میشد داخل که نیا محض به

 .کرد

 دوستاش، و آرشام و من دو و کی درجه یهالیفام از بود پر سالن

 اون در من شد باعث که بودن یمعروف یآدما شوننیب که ییدوستا

 . بشم زده ذوق تیوضع

 :گفت گوشم کنار و فشرد رو دستم سفت آرشام

 !بزن لبخند -

 چون نشوندم، هاملب یرو رو یایمصنوع لبخند   و دادم گوش حرفش به

 .بود ما به شونحواس هایلیخ

 .میرفت مون گاهیجا سمت   به هامهمون به ییگو آمدخوش و سالم از بعد

 به رفتنیم سالن از ها مرد عقد از بعد یول شدمیم تیاذ شنل با یکم

 آرشام درخواست به البته که بود جدا مردونه زنونه چون باال طبقه سالن

 . بود

 .بودم یراض اشمیتصم از که بود یبار نیاول نیا

 و همتا خاله یهاکیتبر به دمینفهم که بودم شده غرق فکر یتو قدرنیا

 !گفتم یچ سایآ خاله

 .شده ریدرگ ذهنم چقدر که دیفهم هم آرشام یحت

 :گفت گوشم کنار و شد خم

 شده؟ چت -

 :گفتم سرد



 !خوبم یچیه -

 .دیکش عقب رو سرش کالفه و شد کالمم یسرد متوجه

 

 کدومشون چیه دن،یرقصیم وسط داشتن که بود ییپسرا دختر به نگاهم

 .شناختمینم رو

 چند که شدم مطمئن یوقت رو نیا بودن، آرشام یهادوست از حتما

 .شدن بخند بگو و کیتبر مشغول و کردن دوره رو آرشام نفرشون

 !خنده ریز بزنم خواستیم دلم گرفتن، دهیناد منو هم ییجورا هی

 و دهیرس دوران به تازه یهنرمندا اون از بود معلوم شونپیت و سر از

 .بودن دار هیما

 .شد متوجه انگار که زدم یپوزخند

 :گفت نباشه مشخص اشهچهر یتو کردیم یسع که یخشم با

 چته؟ -

 ؟یدونینم یعنی -

 :زد غر و دیگز رو لبش حرص از

 ازدواج باهات آخر تا اول خواستمیم که من گفتم، بهت کردم غلط اصال -

 .کنم

 .دادم قورتش زور به اما زد چنگ گلوم به بغض و دیلرز دلم

 رو سرم یرو رو پارچه لیراح و عسل شد، شتریب دلم غم عاقد اومدن با

 شروع باشه آرشام یهالیفام از کنم فکر که یدختر هی و داشتن نگه

 ... دنیسائ قند به کرد



 خطبه به کرد شروع یوقت کرد، قطع رو صداها و سر یاهللابسم با عاقد

 ...اومد امسراغ به یبیعج استرس خوندن

 شما لمیوک بنده ایآ فر،کین ساواش فرزند فر،کین نفس خانوم کار سر -

 جلد کی هیمهر به ریام پسر ایآر آرشام یآقا جناب دائم عقد به را

 بهار تمام سکه ستیدو و هزار و شمدان و نهیآ دست کی د،یمج هللاکالم

 لم؟یوک بنده ایآ اورم؟یب در

 .نهیبچ گل رفته عروس -

 و دیام از پر ینگاه با که بابا و مامان به و گرفتم مشتم یتو رو دامنم

 .کردم نگاه کردن،یم نگاهم بودن ستادهیا عقد سفره طرف   اون  عشق

 ...شد شل مشتم

 لم؟یوک پرسمیم دوم بار یبرا -

 !ارهیب گالب رفته عروس -

 خوشحال منم یکاشک...کردنیم نگاه ما به خوشحال و دنیخندیم همه

 !بودم

 .بودم زنده سر و شاد چقدر که افتادم شیپ ماه کی ادی

 .کردم نگاه بهش به و اومدم خودم به گرفت قرار دستم یتو که یزیچ با

 ام؟یرلفظیز بود نیا...بود یزرشک رنگ به یمخمل و کیکوچ جعبه کی

 :زدم لب آروم و زد یپوزخند

 !بخشمتینم وقت چیه -

 .کردم حس خودم یرو رو نشیسنگ نگاه  

 ! لمیوک بنده ایآ پرسمیم آخر بار یبرا -



 .بستم رو هامچشم و دمیکش یقیعم نفس

 !نترس...نفس است بله کی فقط

 نیب رو جنگ اعالم حکم اما ادیب نظر به آسون و ساده دیشا که یابله

 .داشت آرشام منو

 :گفتم یاگرفته و بلند یصدا با و دمیکش یآه

 .بله... برادرم تنها و مادرم و پدر یاجازه با -

 ...شد یقاط هم با صلوات یحت و غیج و دست یصدا

 ا؟یآر آرشام زن   شدم من شد؟ تموم یعنی

 

 دست حلقه و داد رو بله آرشام یک دمینفهم که بودم شوک یتو قدراون

 .میکرد گهید هم

 دورمون یواقع یمعنا به گهید کردم، امضا سند یکل یک دمینفهم یحت

 .بود شده شلوغ

 آرشام منو کردنیم اصرار که بودن آرشام جلف یهادوست هم همه

 !داشتم کم رو نیا فقط م،یبرقص باهم

 یرو از رو عسل جام و اومد عیسر مامان بشه بلند آرشام که نیا از قبل

 :گفت و کرد بلند زیم

 .دیبذار گهید هم دهن عسل دیبا اول -

 با بابا دن،یخند مامان و ماین که شد جمع صورتم" عسل" اسم آوردن با

 :گفت طنتیش



 روز اوشیس ادتهی هیسا اد،یم بدش عسل از رفته اشییدا به هم نفس -

 خورد؟ عسل زور به عقد

 :گفت خنده با مامان

 .گذاشت عسل هم دخترش اسم که یدید حاال آره -

 :گفت اعتراض با عسل که دنیخند همه دفعهنیا

 اد؟یم بدت عسل از چون یگذاشت عسل منو اسم یعنی بابا ا  -

 :گفت و دیخند آرامش با که میکرد نگاه اوشیس ییدا به همه

 مامانت با یزندگ که گذاشتم عسل نیا یبرا رو اسمت دخترم، گل نه -

 !هست و بود نیریش عسل مثل برام

 با اشونهمه شد، میحسود بهشون زدند، لبخند نیتحس و آرامش با همه

 ...من و بودن کرده ازدواج عشق

 آرشام مقابل رو عسل جام مامان نکنم، فکر هیقض نیا به کردم یسع

 .گرفت

 بود قرار ایآر آرشام کردن،یم نگاه یخیتار یصحنه نیا به داشتن همه

 !بود کیرمانت یلیخ اونها دید از حتما نیا بذاره عروسش دهن عسل

 .رهینگ لمیف ای عکس یکس دوارمیام

 لبخند زد سرم به که یفکر با آورد، لبام سمت به رو کشیکوچ انگشت

 .زدم یایطانیش

 یصدا دم،یمک انگشتش یرو از رو عسل هاملب با آروم یلیخ قصد از

 .کرد خنک رو دلم اون مبهوت نگاه   اما شد بلند غیج و دست



 از یمحکم گاز   تمام ینامرد با بکشم عقب رو سرم که نیا از قبل

 .کرد نگاهم یعصب و دیکش عقب رو دستش عیسر که گرفتم انگشتش

ش یجلو شد خوب  دمیترسیم بود، من نوبت دفعه نیا.  هاگرفت رو آخ 

 دهنش سمت و گرفتم عسل کمیکوچ انگشت با کمی کنه یتالف رو کارم

 رو هامچشم کنهیم نگاه صورتم به داره شدم متوجه که یوقت بردم،

 ( ناقال یا) کردم مظلوم

 !ختیر دلم که زد کیم محکم رو انگشتم یخونسرد با

 !نگرفت یگاز شکر رو خدا هوف زدن، دست همه دوباره

 نور و شد پخش ییبایز آهنگ که کردم جور و جمع رو خودم عیسر

 ...کم هاچراغ

 جنتلمن کی مثل و شد بلند آرشام بشم یزیچ یمتوجه که نیا از قبل

 .کرد دراز سمتم به رو دستش

 ! انداخت یخواستگار روز ادی منو بیعج صحنه نیا

 !گذاشتم دستش یتو رو دستم خجالت با و کرد زدن تند به شروع قلبم

 ما به و بودن ستادهیا یکنار همه م،یرفت رقص ستیپ سمت   به کمکش با

 .کردنیم نگاه

 رو هاشدست که یطورهمون آرشام که انداختم نییپا رو سرم شتریب

 :گفت بود، داده قرار کمرم با مماس

 شده؟ یچ -

 :گفتم آروم

 !کشمیم خجالت هیبق نگاه از -



 :گفت که گرفتم باال رو سرم زد، یمهربون لبخند کردم حس

 !میخودت و خودم فقط کن فکر نکن، فکر بهشون -

 گرفت رو کمرم محکم که رقصمینم تو با هم ییتنها تو من بگم خواستم

 .چرخوند خودش با منو و

 !بودم شوک یتو

 !عطر یبو نیا شوک

 !یکینزد نیا شوک

 !هیک اون نره ادتی...نفس نباش جنبهیب

 شدینم باورم کردم، اشیهمراه اجبار به و شدم مسلط خودم به عیسر

 .میبرقص تانگو هماهنگ باهم قدرنیا که

 !دیرقصیم بایز واقعا مرد، کی عنوان به اون از جدا

 و داشت نگه دست کی یرو و کرد خم منو که دمیچرخ بار نیآخر یبرا

 رو امگهید دست و کردم حلقه گردنش دور رو هامدست از یکی عیسر

 .دادم قرار دستش یتو

 سوت و دست یصدا که کردم نگاه اشیمهتاب صورت   به نفس نفس با

 !رفت هوا به

 غرور احساس لحظه کی یبرا شد باعث که بود نیتحس از پر نگاهش

 .کنم

 .االی ببوس و عروس دوماد اال،ی ببوس و دوماد عروس -

 گفت؟ رو نیا یاسکول کدوم من یخدا یوا

 .کردن اشیهمراه همه که بود نشده کامل فکرم نیا هنوز



 !خدا نه یوا

 

 به ینطوریا چرا کردم، نگاه آرشام طونیش نگاه   به شده گرد یهاچشم با

 کرد؟یم نگاه من

 !...نکنه؟

 منو اگه ایخدا!...ختیر دلم آورد، ترنییپا رو سرش که کردم یاخم

 !ندارم شک شم،یم متنفر ازش شتریب ببوسه

 رو یزیچ ینرم و یگرم...اما بندمیم هم یرو حرص با رو هامچشم

 !گرفت آروم دلم کنم،یم حس امیشونیپ یرو

 ...زدن دست همه

 نگاهش و کردم باز رو هامچشم منم و کرد بلند هاشدست یرو از منو

 خوشحال کارش نیا از دلم ته که نیا با بود شده امرهیخ لبخند با کردم،

 .برداشتم روش از رو نگاهم سرد اما بودم

 ...میدیرقص هم با گهید دور چند هیبق اصرار با

 !گذشتیم خوش بهم ینگ یبگ

 کرده دورم گهید دختره چندتا و لیراح و عسل که یقسمت اون مخصوصا  

 .دمیرقصیم شونوسط من و بودن

 دهیترش همون ای مجرد یدخترا یبرا رو گلمدسته من که یقسمت اون ای

 ...شد لیراح بینص آخر و کردم پرت

 . بذارم سرش به سر بعدا باشه ادمی



 یچ همه...خب اما بودن مخم رو آرشام جلف یهادوست که نیا از جدا

 !شد انجام ممکن نحو نیبهتر به

 رید البته) رفتن خوردن شام واسه باال طبقه به مردها که نیا از بعد

 یراحت نفس( شد جدا یچ واسه مردونه زنونه نشدم متوجه آخر... تر

 شام از خواست بردارلمیف رفت باهاشون هم آرشام چون دم،یکش

 .کنند قبول شدن مجبور که کردم مخالفت من اما رهیبگ لمیف مونخوردن

 داشتم دوست کشون عروس بود، پا به عذا دلم تو کشون عروس موقع

 !شدیم ختم ییتنها...بعد و خونه به که آخرش نه اما

 با که ییکسا به و بودم داده هیتک نیماش شهیش به رو سرم

 .زدم یپوزخند کردنیم موندنبال هاشوننیماش

 بوق یحساب و بودن ما نیماش پشت سروش و پارسا و سپهر و ماین

 .کردنیم بوق

 یشهیش از رو سرش جانیه شدت از بود من یجا گهید یکس هر

 ! پوف...من اما...انداختیم راه داد و غیج و بردیم رونیب نیماش

 .موندن عقب اشونهمه آرشام یعال فرمون دست با

 !اومد سراغم به استرس که میبود خونه یهاکینزد گهید

 تا نیماش با مخصوص آسانسور از استفاده با و زد رو نگیپارک موتیر

 ....میرفت باال یطبقه

 

 سالن برق آرشام حلقم، تو ادیب بود کینزد قلبم شدم خونه وارد که یوقت

 .نبود خودش یهاعکس از یخبر گهید کرد روشن رو

 .میبود کرده درست مامان و خودم یقهیسل با رو اشخونه سالن



 :گفت بلند و رفت آشپزخونه سمت به لکسیر یلیخ

 ؟یخوریم آب -

 :گفتم نلرزه کردمیم یسع که ییصدا با

 !نه -

 ! کنم؟ کار یچ ایخدا

 .شمیم نابود من فتهیب یاتفاق امشب اگه

 به تند و گرفتم دستم یتو رو لباسم دامن عیسر زد، سرم به که یفکر با

 .رفتم مونمشترک اتاق سمت

 المیخ کمی کردم، قفلش و چرخوندم در یتو رو دیکل شدم وارد که نیهم

 !دمیکش یقیعم نفس و شد راحت

 شده نییتز قلب شکل به قرمز یهاگلبرگ با که افتاد تخت یرو به نگاهم

 .بود

 پخش رو هاگلبرگ و رفتم تخت سمت به حرص با بود، مامان کار حتما

 ...نیزم یرو ختمیر و کردم پال و

 .نشستم تخت یرو ترس با در رهیدستگ شدن نییپا و باال یصدا با

 قفله؟ در نیا چرا نفس -

 ...دیکوب در به دوباده ندادم، یجواب

 .کن باز و در ه؟یچ هایباز بچه نیا نفس! نفس -

 :گفتم و دادم جرات خودم به و کردم سیخ رو لبم

 .مهمون اتاق برو کنمینم باز -

 :گفت حرص با باال، دمیپر ترس از که زد اتاق در به یمشت مکث یکم با



 .هست منم اتاق نجایا مهمون؟ اتاق برم که یچ یعنی -

 .خوابمیم نجایا من ستین گهید -

 :دیغر یعصب دفعه نیا

 !یمن زن گهید تو یلعنت -

 !ایحیب...شد سرخ خجالت از وجودم کل و شدم حرفش متوجه

 :گفتم بغض با اریاختیب

 !خوامینم...ینم -

 !یطوالن مکث هی...کرد مکث دوباره

 .دمیشن رو اشگرفته یصدا دفعهنیا

 .بده رو لمیوسا حداقل..باشه -

 .شدیم دور اتاق از داشت که دمیشن رو هاشقدم یصدا بعد

 یشلوارک و یرکاب رفتم، کمد سمت به و کردم استفاده فرصت از عیسر

 .رفتم در سمت به و برداشتم

 و در دوباره انداختم، رونیب رو هالباس تند و کردم باز و در قفل عیسر

 .کردم قفل

 ...بود تر راحت المیخ حاال

 

 !شکرت ایخدا دم،یکش یقیعم نفس و دادم هیتک در به

 دایپ نجات رو امشب نباشه، راحت التیخ فعال" گفتیم دلم ته یحس کی

 !"؟یکنیم کار یچ رو گهید یهاشب یکرد



 کردم، نگاه موهام به و رفتم شیآرا زیم سمت به ناراحت فکر نیا با

 کنه؟ باز رو رهیگ همه نیا تونستیم یک حاال

 !ارین در یباز تنبل! نفس باش زود

 تا دیکش طول ساعت مین افتادم، موهام جون به و دمیکش یقیعم نفس

 پیز اما شده تموم امیبدبخت کردمیم فکر ارم،یب در رو هارهیگ تونستم

 .بود مونده هم لباسم

 هی به کردمیم حس کنم، باز هم رو لباسم پشت پیز تونستم تالش یکل با

 .دارم ازین یفور حموم

 از لباس که کردم ول کال رو لباسم یجلو بود، اتاق یتو حموم خوبه

 رو امحوله رفتم کمد سمت به الیخیب ن،یزم یرو افتاد تنم یتو

 ...برداشتم

 رو تنم شد، بهتر یلیخ حالم گرفتم که یاقهیدق ستیب دوش از بعد 

 یدوره مال که رو امیجر و تام شلوارک و تاپ ست و کردم خشک

 مامان که بود ییهاخواب لباس اون از بهتر دم،یپوش رو بود میمجرد

 و دمیکش دراز تخت یرو موهام کردن خشک از بعد بود، گذاشته واسم

 ...برد خوابم زود یلیخ

 

 

 تکون نداشتم حال اما شدم داریب خواب از در شدن دهیکوب یصدا با صبح

 :زدم داد یخمار یصدا با و زدم یغلط بخورم،

 .ادیم خوابم کن ولم مامان -

 .ستین خودتون یخونه گهید نجایا خانوم عروس یش داریب بهتره -



 زد؟ حرف نیا یک خدا یوا

 یهاوارید دنید با نشستم، تخت یرو و کردم باز رو هامچشم عیسر

 ...آرشام   اتاق نجایا دمیفهم یزرشک یهاپرده یطوس

 .شد بلند در یصدا دوباره

 .اَه کن باز و در نیا نفس -

 !زنهیم حرف حرص با چقدر عیه

 سمت به شدم بلند و دمیکش یاازهیخم دم،یخند آلودخواب و دمیگز رو لبم

 .چرخوندم و در قفل و رفتم در

 اخم با شدم، رو به رو آرشام یعصب و تخس افهیق با که کردم باز و در

 :گفت طعنه با و کرد نگاه هامچشم تو

 !خانوم عروس ریبخ صبح -

 :کردم تکرار خودش مثل و زدم یلبخند یلودگ با

 !دوماد آقا ریبخ صبح -

 گذشت؟ خوش شبید -

 :گفتم و دادم گردنم به یقر قصد از

 ؟یچ شما به جورم چه -

 :گفت و کرد اشاره بود روش یبالش که یاکاناپه به و زد یپوزخند

 .گذشت خوش کمرم به یحساب بله -

 :گفتم اریاختیب و دیپر باال ابروهام

 ؟یدینخواب اتاق تو مگه -



 دیکنیم قفل یدیکل با و در و دیشیم صاحب رو اتاق تمام شما که یوقت -

 یکاناپه جز به ییجا نه بگم دیبا وصله، بهش هم ها اتاق هیبق دیکل که

 .دمینخواب هال وسط

 .کرد نگاهم چپ چپ که دمیخند زیر بشم شرمنده که نیا یجا به

 اموضع و سر به و تر نییپا افتاد نگاهش دمید که رونیب برم خواستم

 االن اون بابا یخیب بود، شلوارکم و تاپ بخاطر حتما انداخت، ینگاه

 !گهید شوهرم  

 زیم یرو که یظرف دنید با رفتم، آشپزخونه سمت   به و کنار دادم هولش

 :گفتم تعجب با بود

 گه؟ید هیچ نیا آرشام -

 و تمسخر با اومد،یم آشپزخونه سمت   به داشت که اومد هاشقدم یصدا

 :گفت طنتیش

 یخدا تا آورده یکاچ دخترش یبرا دیکش زحمت زمیعز جان زن مادر -

 .نشه بد حالش نکرده

 دونستمینم خجالت شدت از زد، ظرف یتو اتیمحتو به یخونکیس بعد

 .ببرم پناه کجا به

 !تو دست از! مامان یوا

 :گفت و کرد اشاره ظرف به

 ؟یخورینم -

 :گفتم حرص با و شد جمع چندش با صورتم

 !جونت نوش -



 :گفت ذوق با و انداخت باال یاشونه

 .خورمشیم من پس باشه -

 یپسر   رفتم، هال سمت به و برگشتم عیسر برداشت قاشق هی که نیهم

 !چندش

 

 الیخیب بکنه، رو َکلَک ش آرشام که بهتر همون نداشتم دوست یکاچ اصال

 نییپا و باال مشغول و کردم پرت یویت یجلو یکاناپه یرو رو خودم

 .شدم هاشبکه کردن

 بهش اما اومد سمتم به و شد خارج آشپزخونه از یوقت بعد قهیدق چند

 .نکردم یاتوجه

 ؟یخورینم صبحونه -

 :دادم جواب کوتاه

 .نوچ -

 !نشه سردت وقت هی -

 :گفتم و زدم یپوزخند بود، شلوارکم و تاب به منظورش حتما

 .راحتم نه -

 و کردم نگاهش حرص با ستاد،یا جلوم اومد و زد یپوزخند هم اون

 :گفتم

 .کنار برو نم؟یبیم لمیف دارم ینیبینم مگه -

 و زد زل چشمام به رفتم، فرو کاناپه یتو که شد خم سمتم به اخم با

 :گفت یجد



 که نکن فکر ،یکرد فرار دستم از و یکرد یاحترامیب من به شبید -

 .آ کنمیم ولت من

 به یروزیپ و پوزخند با چون دیفهم اونم دم،یترس که کنمیم اعتراف

 .کرد نگاه هامچشم

 :دمیغر و نشستم یعصب

 اگه...حداقل ،یبزن دست بهم ذارمینم اما کردم، ازدواج باهات زور به -

 .باشم راحت بذار میکن یزندگ باهم قراره

 :گفت و زد زل بهم دلخور قهیدق چند

 !هه زور؟ به -

 ریز شست انگشت با عادتش طبق ستاد،یا و اومد در یدگیخم حالت از

 ...کرد لمس رو لبش

 یآه اریاختیب داشت، یعادت نیهمچ قایدق اونم افتادم، ساواشم بابا ادی

 .دمیشن رو صداش که دمیکش

 در اونم خوادیم آرامش دلم من نذار، یزندگ و کار رو میتصم نیا اسم -

 یآمادگ تا دمیم فرصت یوقت چند بهت پس! یباش تو که همسرم کنار

 .  یکن دایپ رو الزم

 مقابل از که یوقت...رفت آشپزخونه سمت به که کردم نگاهش زده بهت

 :دمیکش غیج یعصب و اومدم خودم به شد محو دمید

 .بشم راحت دستت از یبش کچل یاله -

 .شد بلند اشخنده یصدا

 راحت دستم از یچطور شما من شدن کچل با دییبفرما شهیم دیببخش -

 ن؟یشیم



 نگاه ونیزیتلو به حرص با و نگفتم یزیچ! شدم تپلم یسوت متوجه

 .کردم

 !ها؟ فرصت که

 !کنهیم حقم در یبزرگ لطف عجب

 !هرگز...دمینم بهش هم ندهیآ در یحت یااجازه نیهمچ نفسم من اگه

 یصدا دوباره که کردم نگاه شکمم به تعجب با قور و قار بلند یصدا با

 ...من خوردن حرص از یشده بسته یهاچشم و آرشام خنده

 !باشه گشنه کوچولو نفس کنم فکر -

 :زدم غیج حرص با

 !اَه آرشام یرینم خفه -

 ...اومد اشخنده یصدا دوباره

 من به ادییم راست و چپ حاال کردیم تَخم و اخم روزید تا! باش رو نیا

 !خندهیم

 !شمیم عیضا یه دارم که منم نیا داره، هم حق البته

 !؟یکرد لج باهام هم تو نکنه ایخدا

 .نره آبروم کن حفظ منو کچل ینهیبوز نیا جلو حداقل

 .آدمیچ رو زیم نه ای یایم نفس -

 !یعمل سرعت عجب د،یپر باال ابروهام

 !بزنه غر خونه کار یبرا که ستین گهید یمردها مثل خوب چه

 و عسل و مربا از بود پر زیم شدم، آشپزخونه وارد و زدم یلبخند

 !وا نکرده یخاص کار هم زیم دنیچ از ریغ...کره



 .ختمیر ییچا خودم یبرا باالفاصله و نشستم زیم سر تشکر بدون

 ؟یزیبر منم یبرا شهیم -

 .انداختم باال ییابرو و کردم نگاهش یامسخره لبخند با

 !نه یعنی نیا

 ...برداشت رو یقور و کرد نگاهم چپ چپ

 یصدا که بودم فنجونم یتو شکر زدن هم مشغول و بود نییپا سرم

 ...پروند جا از منو آرشام بلند یآ و زیم به یزیچ برخورد

 

 و آه و بود گرفته دستش یکی اون یتو رو دستش که آرشام به نگران

 .کردم نگاه کردیم ناله

 بود شده پخش زیم یرو که یعیما و شده برعکس فنجون دنید با

 ...شده یچ دمیفهم

 :گفتم و رفتم سمتش به عیسر اریاختیب

 !؟یسوخت شد یچ -

 :گفت و کرد نگاهم درد از پر صورت   با

 !بُردم پس نه -

 .رو دستت نمیبب داشت، خنده هه هه -

 محکم که نمیبب رو دستش کف خواستم گرفت، سمتم به رو دستش آروم

 ...باال شد پرت سرم و دماغم ریز زد

 

 !شده یچ که بودم مونده من و خنده ریز زد بلند یصدا با



 با و کنهیم اشاره بود سالم که دستش کف به دمید که کردم نگاهش جیگ

 .ندازهایم باال ابرو طنتیش و یروزیپ

 .شد حرص از پر وجودم یهمه که نگذشت یزیچ

 !آرشام کنم اتخفه خوادیم دلم یعنی...عی -

 .یستین حرفا نیا مال اصال -

 :گفتم و ستادمیا کمر به دست

 !جدا عه -

 :گفت و زد بهم یچشمک

 .بله -

 دومون هر گذاشت، فرار به پا که زدم سمتش به یجهش و آوردم جوش

 ...هم دنبال میبود افتاده ساله پنج یهابچه مثل

 !مون  ازدواج اول روز که انگار نه انگار

 حواسش آرشام که یالحظه م،یدیچرخیم فقط هال وسط یکاناپه دور

 یرو گلدون به دستش و خورد تلوتلو که دمیکوب پاش ساق به پام با نبود

 سرم یتو شکستنش یصدا و نیزم یرو افتاد گلدون خورد، اوپن

 .دیچیپ

 با و کردم نگاه گلدون یجنازه به نفس نفس با م،یستادیا باهم زمانهم

 :گفتم یناراحت

 !بودا یسارا ییدا زن هیهد -

 :گفت الیخیب آرشام



 خوشم ازش تازه اومدینم خونه ونیدکوراس به شکست خوب چه -

 .بود ومدهین

 :گفتم و ستادمیا کمر به دست دوباره

 !نطوریا که! بابا؟ نه عه -

 وارید یرو که خودش از عکس قاب تنها دنید با و کردم نگاه اطراف به

 :گفتم و رفتم سمتش به بود

 .ادیینم خونه یواراید به نمیا -

 و نیزم یرو افتاد که کردم ول رو عکس قاب و زدم بهش یچشمک بعد

 !شکست

 .رفت آشپزخونه سمت به که کرد نگاهم شده زیر یهاچشم و اخم با

 یفنجون و کرد باز رو هانتیکاب از یکی در دمید که رفتم دنبالش عیسر

 .برداشت

 :گفتم عیسر

 .هاباش نداشته من هیزیجه به یکار -

 :  گفت سرخوش و داد تکونش هوا یتو

 .زمیعز دمیم رو پولش -

 ...تمام و کرد ولش بعد

 !...مونجنگ شروع شد نیا

 وارید به و برداشتم رو بود یآزاد مجسمه از که یکیکوچ سیتند عیسر

 .داد ادامه هافنجون و بشقاب شکستن به نطوریهم هماون دم،یکوب

 !بود گرفته غمم



 شتریب آرشام مال از من ی  شکستن و ینیچ لیوسا باشه یچ هر

 !یه  ! شکوندیم هم رو هاخوشگل شعوریب...بود

 

 از که امییچا مخصوص فنجون برداشتن با که کنم کار یچ بودم مونده

 :زدم صداش عیسر بود ماین هیهد و بودم آورده بابا یخونه

 !کن صبر آرشام -

 یفرج بلکه تا کنم مظلوم رو هامچشم شدم مجبور که کرد نگاهم تعجب با

 ...نشکنه گهید رو یکی نیا بشه

 .بنداز آشپزخونه کف به ینگاه هی خواهشا؟ یکنیم بس -

 که یحرف با انداخت، بود ینیچ و خورده شهیش از پر که نیزم به ینگاه

 .رفتم وا زد

 ؟یچ که خب -

 :دمیغر و دادم تکون تاسف یرو از یسر حرص با

 !ینباش خسته واقعا -

 یراحت نفس که جاش سر گذاشت رو فنجون داد، تکون یسر و دیخند

 !کنه؟ جور و جمع رو نایا خواستیم یک حاال اوف دم،یکش

 نیهم تو اونم انگار کرد،یم نگاه آشپزخونه کف به من مثل هم آرشام

 .بود فکر

 خودم به منو تلفن خوردن زنگ یصدا که دادم بهش یفحش لب ریز

 .آورد



 جواب و برداشتم و تلفن م،یبرگشت هال سمت به همزمان دومون هر

 .دادم

 !نفس الو -

 :گفتم ذوق با

 .مامان سالم -

 .بشنوه هم آرشام تا کریاسپ یرو گذاشتم

 !دخترم؟ یچطور -

 :گفتم و زدم یلبخند

 ن؟یخوب شما مامان خوبم -

 ؟ینکرد ضعف ؟یندار درد نمیبب بگو کن، ولش رو ما -

 گاز رو لبش دمید که کردم نگاه آرشام به یزار با و ختیر یهر دلم

 .نخنده تا کنهیم کنترل رو خودش زور به و گرفته

 !شدم بدبخت ییوا

 !الو؟ -

 ...ماما...اَل -

 :حرفم وسط دیپر و دیخند

 نکرد؟ تتیاذ آرشام که، یدینترس شبید ،یکن هول خوادینم بابا بسه -

 :دمینال که خورد تکون صدایب آرشام یهاشونه

 !بسه مامان خوبم -



 یلیخ اگه بپرس من از یداشت یسوال گفتم؟ یچ مگه حاال زمیعز باشه -

 .حتما دکتر برو یدار یزیخونر و درد

 رفت وا مبل یرو که کردم نگاه آرشام به مبهوت و شده گرد یهاچشم با

 ...خنده از

 :دمیکش غیج

 !مامان -

 چته؟ ترواشی -

 :گفتم یدار هیگر لحن با

 .گهید برم من یچیه -

 .آگفتم یچ نره ادتی -

 !خداحافظ...اَه مامان باشه -

 یخنده یصدا که گذاشتم رو یگوش و بگه یزیچ نکردم صبر گهید

 ...مخم یتو شد َمته آرشام

 :گفت و بود گذاشته دلش رو دست

 !باحاله یلیخ...یلیخ مامانت نفس یوا...وا -

 :زدم غر و دمیکوب نیزم به پا هابچه مثل

 !کوفت -

 و شد بلند عیسر که ببرم پناه اتاق به خواستم حرص و خجالت شدت از

 ...کرد بغلم پشت از امیب خودم به که نیا از قبل

 .دمیشن گوشم کنار رو اشزمزمه که شدم خشک



 خجالت نقدریا بکنم رو کارم شبید یذاشتیم اگه زم؟یعز خجالت چرا -

 .یدیکشینم

 :گفتم و کردم تقال محکم اما خورد تکون ترس از دلم

 !هرگز -

 :گفت یجد مکث یکم از بعد

 ؟یچ که آخرش -

 ...کرد رهام

 !؟یچ که آخرش! نفس واقعا

 .نشستم تخت یرو و شدم اتاق وارد عیسر متفکر

 !بود نقشه اشهمه گفت، دروغ...اما بود شوهرم آرشام آره

 .کنه یکار بذارم دینبا متنفرم ازش من

 

 

************* 

 

 "آرشام"

 

 

 ...شد اتاق وارد که بودم رهیخ رفتنش به



 اما دمیدینم نگاهش یتو یتنفر اما دلخوره و ناراحت ازم دونستمیم

 .متنفره ازم کنهیم فکر خودش که دونمیم

 ...بزنم صدمه بهش خواستمینم اومدم،یم راه باهاش دیبا فعال

 گرفتم رو داریسرا زن یشماره رفتم، آشپزخونه سمت به و دمیکش یپوف

 .کنه جمع رو پاش و ختیر نیا ادیب تا

 نداشتم؟ خبر خودم که زدمیم ییگندا نیهمچ من حاال تا یک از

 ینطوریا من که وگرنه گذاشته ریتاث هم من یرو نفس یهارفتار حتما

 !نبودم

 .کردم نگاه اتاق یبسته در به و خاروندم رو سرم پشت جیگ

 .باشم هم ناهار فکر به دیبا اد،یب رونیب هاحاال حاال نکنم فکر

 

 "نفس"

 

 

 اتاق سقف به نگاهم که کردم باز چشم زدم، یغلط و دمیکش یاازهیخم

 .کردم نگاه اطراف به و نشستم تخت یرو کرخت افتاد،

 !ایآر آرشام با اونم...باشم کرده ازدواج که شهینم باورم هنوز

 ساعت برد، خوابم یک دمینفهم اصال بودم گرسنه یلیخ ستادم،یا ضعف با

 چنده؟

 کنم؟ درست یچ ناهار حاال



 و تاب شستم، رو صورتم و رفتم ییدستشو سمت به حالیب! پوف

 .کردم عوض یایراحت شلوار و یجذب و دیسف کیتون با رو شلوارکم

 خارج اتاق از زدم، هاملب به هم یمات رژ و بستم یاسب دم هم رو موهام

 .دمیشن رو ونیزیتلو یصدا که شدم

 یرو راه راه ی  آب شلوارک کی با فقط آرشام دمید که رفتم هال سمت به

 .شکنهیم تخمه و نشسته مبل

 ایحیب نیا دادم، قورت دار صدا رو دهنم آب شیاعضله یبازوها دنید با

 اروپاست؟ یتو کرده فکر

 :گفتم آروم باشم، الیخیب کردم یسع

 .سالم -

 .نکرد هم نگاهم یحت...داد تکون یسر فقط حرف بدون

 !شعوریب

 :گفتم آروم اما حرص با

 !گشنمه من -

 :گفت و کرد نگاهم کوتاه مکث یکم از بعد

 .ارنیم االن دادم سفارش غذا -

 چه نشستم، کاناپه یرو راحت الیخ با و دادم تکون یسر تیرضا با

 ...هابود داده سفارش خوب

 زدن، و در زنگ که کردمیم نگاه رئال و بارسا فوتبال به حوصلهیب

 :گفت که در سمت برم خواستم

 .گرفته کیپ از رو غذاها رضا عمو حتما رم،یم خودم -



 داریسرا رضا عمو اومدم، در زیخمین حالت از و دادم تکون یسر

 خودش رو شدیم فرستاده آرشام یبرا که یهرچ و بود ساختمون

 .نشه دردسر آرشام یبرا تا آوردیم

 .نکنم تعجب در پشت اومد که موقع هی تا بود گفته بهم آرشام خود و نیا

 :اومدم خودم به آرشام یصدا با

 !دیرس ناهارمونم به به -

 هم خودش حتما زدم، یکیکوچ لبخند ناخودآگاه اشزده ذوق لحن از

 .بود شده گشنه یحساب

 بود مخلفات با و پلو زرشک که رو ناهارمون ونیزیتلو کنار جا همون

 .دیچسب یحساب که میخورد رو

 آشغال سطل زمیبر تا بردم آشپزخونه سمت به رو ها جعبه که هم یوقت

 :گفتم خوشحال ناخودآگاه بود شده زیتم یحساب که آشپزخونه دنید با

 ؟یکرد زیتم رو نجایا تو آرشام ا  -

 .دمیشن رو بلندش خندشین یصدا

 .کرد زیتم رو نجایا اومد رضا عمو زن بابا نه -

 :گفتم یناراحت با

 روز شوهر و زن گنیم حتما ها،کرده ما به راجع یفکر چه بگو حاال -

 .کردن دعوا یاول

 :گفت و کرد نگاهم مرموز

 .طون  یش کمی همسرم گفتم بهش نترس -



 به دوباره حرفیب و کردم یاخم که کرد ادا یخاص جور رو همسرم

 ...سطل یتو ختمیر رو هابسته و رفتم آشپزخونه سمت

 بودم گرفته یمرخص دانشگاه از که روز سه تا بود، رفته سر ام حوصله

 .بگذرونم رو وقتم یچطور دوستمینم و

 رو الیگودز نیا به من تا اما بذارم سرش به سر خونه تو بود ماین قبال

 .بچسبه من به خوادیم بدم

 مین و دو ساعت تازه نشستم، امیقبل یجا سر و هال تو برگشتم ناراحت

 .کنم کار یچ شب تا دونستمینم من و بود

 :گفت و کرد نگاهم متعجب که دمیکش یاخسته و بلند آه

 شده؟ یچ -

 :گفتم و انداختم باال یاشونه 

 !یچیه -

 .انداخت باال ابرو و شد امرهیخ شده زیر یهاچشم با

 :گفتم و دادم تکون هوا تو یدست کالفه

 .نیهم رفته سر حوصلم نکن، نگاه ینطوریا حاال خب -

 :گفت و زد یلبخند بعد و کرد نگاهم یکم

 .برگردم تا نیبش نجایا -

 .بودم کرده تصاحبش من که رفت موناتاق سمت به و گفت و نیا

 !شیا...برگردم تا نیبش گهیم که کنمیم فرار من بره اون انگار حاال



 کردن حس با بعد هیثان چند نشستم، نهیس به دست و زدم یپوزخند

 دستش که یرنگ یمشک تاریگ دنید با و گرفتم باال رو سرم حضورش

 .شدم جا به جا جام سر متعجب و مشتاق بود

 

 بزنم؟ تاریگ برات یخوایم -

 گفت شهیم بودم دهید رو زدنش تاریگ قبال دادم، تکون عیسر زدهجانیه

 !بود محشر

 و نیالت به که اسمش به یدست بزنه، تاریگ آرشام که اومدیم شیپ کم

 .دیکش بود شده نوشته تاریگ یرو رنگ، دیسف

 سلطان آهنگ خوندن با و گرفت رو خودش خاص و مخصوص ژست

 :زدم یبزرگ لبخند هاقلب

 

 برم برم گهیم دل هی -

 نرم نرم گهیم دلم هی

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم؟ چه من تو یب

 

 نگاهش متفکر و گذاشتم امچونه ریز دست بود، قشنگ صداش واقعا

 !شیپ سال یلیخ به شدم پرت ییجورا هی کردم،

 ...میبود بچه یلیخ که یموقع اون

 



**** 

 

 تاریگ با داشت که آرشام سمت به و کردم بغل رو عروسکم ذوق با

 .رفتم کردیم یباز شیباز اسباب

 ؟یکن یباز من با یاییم آرسام -

 :گفت شهیهم مثل و انداخت بهم ینگاه مین

 .آرشام نه آرسام -

 :گفتم و کردم کج سر یسادگ با

 .آرسام گهید همون -

 :زد غر و نشست من به پشت

 .نفس برو -

 .کن یباز من با ایب آرسام -

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 .کن یباز هیبق با برو -

 :گفتم ناراحت

 دن،ینم راه منو کننیم یباز یوسط دارن هیبق و سروش و سپهر -

 .ستین هم لیراح خورده سرما عسل

 کرد، نگاه بهم و برگشت باالخره که بودم زده و حرف نیا مظلوم اونقدر

 :گفت و زد یلبخند که دمیبرچ لب

 .بزنم تاریگ برات تا نیبش کنارم ایب -



 :گفتم و دادم فشار خودم به شتریب رو عروسکم ذوق با

 ؟یبلت مگه -

 :گفت و دیخند

 .بلدم که معلومه دوما ،یبلد نه یبلت اوال -

 .نشستم کنارش و دمیخند

 ...تاریگ یهامیس یرو هاشانگشت دنیکش به کرد شروع مهارتیب اونم

 اونم و کردمیم نگاهش ذوق با من اما نداشت یقشنگ یملود که نیا با

 . زدیم تاریگ عالقه با

*** 

 

 اومد؟ ذهنم به االن خاطره نیا چرا بودم کرده تعجب ییجورا کی

 .کرد تموم رو آهنگ آرشام لحظه همون و دمیکش یآه

 یدسته به یابوسه شهیهم مثل کردم، زدن دست به شروع اریاختیب

 ...داد تکون یسر و زد تارشیگ

 : گفت غرور با

 !نشست دلت به که کن اعتراف -

 :گفتم و دادم تکون یسر ناچار به

 !خب آره -

 :گفتم گذشته یخاطره یادآوری ای

 نه؟ یدار عالقه یلیخ تاریگ به -



 .داد تکون یسر و زد یلبخند

 ست؟ین سخت -

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 !نه یریبگ ادی -

 :زدم لب و گذاشتم کنار رو غرور

 ؟یدیم ادی منم به -

 :گفت و زدن یبرق هاشچشم

 !نه که چرا کنم وقت اگه -

 

 ادی بهم کنه وقت واقعا ای چوندیپ ای! داشت یمعن دو حرفش نیا

 .نگفتم یزیچ و انداختم باال یاشونه...دهیم

 مونا و مامان از ریغ به م،یخورد عصرونه و میدید لمیف هم با شب تا

 .نزد زنگ بهمون یکس گهید جون

 یکم از بعد و رفتم اتاق سمت به بود سرم تو صبح از که یفکر با 

 .گذاشتم تخت یرو و آوردم رونیب تخت ریز از یکیکوچ چمدون گشتن

 ؟یکنیم کار یچ -

 :گفتم الیخیب و کردم نگاه آرشام اخمو یچهره به و برگشتم عیسر

 رو یدار ازین که یلیوسا ایب! یاومد شد خوب اصال مگه؟ ینیبینم -

 .اتاق اون ببر کن جمع

 :گفت تمسخر با و کرد یایعصب خنده

 ست؟ین یاگهید امر جالبه -



 :گفتم معترض و دمیکش یپوف

 آرشام؟ ا  -

 .هست منم اتاق نجایا برم؟ کجا من! درد و آرشام -

 :گفتم ناراحت

 .ستمین راحت من یدونیم هم خودت -

 :گفت یعصب

 !کنم یزندگ همخونه هی مثل باهاش که نگرفتم زن -

 :گفتم طعنه با اما دمیکش خجالت

 !نداره دوست که یکس نه اما آره -

 و دیکش قیعم نفس تا چند کرد، نگاهم یعصبان و دلخور و نگفت یزیچ

 .رفت چمدون سمت به حرفیب

 کاناپه یرو و رفتم رونیب اتاق از و کنم تحمل رو جو اون نتونستم

 .اومد رونیب اتاق از هم اون بعد قهیدق ده نشستم،

 :گفت سرد که کردم نگاهش یچشم ریز

 امگهید لیوسا یبرا یفکر بعدا تا برداشتم رو امیضرور لیوسا فعال -

 .کنم

 شد داخل و چرخوند اتاق در   یکی اون یتو رو دیکل که گفتم یآروم باشه

 .دیکوب هم به محکم و در و

 !کرده؟ قهر یعنی االن

 حتما کردیم رونیب اتاقم از ییپرو با منم یکی اگه خب اما نه که قهر

 !شدمیم ناراحت



 !واه رهینگ زن خواستیم! درک به اصال

 .کردم خاموش رو ونیزیتلو و دمیخند زیر خودم یریدرگ خود نیا به

 ضیتعو از بعد شدم، اتاقم وارد و کردم خاموش رو هال یتو یهاچراغ

 .دمیکش دراز تخت یرو و زدم مسواک و هاملباس

 

********** 

 

 به جیگ و کردم باز چشم سخت صورتم به دیخورش دیشد نور برخورد با

 .کردم نگاه زیم یرو ساعت

 !شده؟ یطوالن خوابم قدرنیا حاال تا یک از

 و دمیکش یپوف! یتنبل دختر چه گهیم خودش شیپ آرشام االن حتما

 که شبید...بود شده امگشنه یلیخ رفتم، رونیب اتاق از کشان ازهیخم

 .میبود نخورده هم شام

 ؟یداریب آرشام؟ -

 اتاقش سمت به...باشه هم آشپزخونه یتو نکنم فکر ستین که هال یتو

 :زدم صداش و زدم در اطیاحت با و رفتم

 ؟یداریب! آلوخواب یآقا یه   -

 نییپا و در رهیدستگ آروم دم،ینشن ییصدا که موندم منتظر هیثان چند

 .کردم باز و در و دادم

 ...افتاد مرتب و نخورده دست تخت به چشمم که دادم فشار رو برق دیکل

 نگفت؟ من به چرا رفته؟ کجا یعنی



 کردم باز رو خچالی در رفتم، آشپزخونه سمت به و بستم و در حرص با

 .گذاشتم زیم یرو و آوردم رونیب رو مربا و خامه حوصلهیب و

 .بخورم یزیچ ترعیسر تا شستم رو صورتم و ییدستشو برگشتم تند

 چرا اصال! نگفته رفتنش رونیب بابت من به یزیچ شبید بخاطر حتما

 بگه؟ دیبا

 !چه من به

 .خوردم صبحانه اشتها با و زدم یناراحت پوزخند

 

 خودم یبرا کمی و کردم تر زیتم رو زیتم یخونه یحوصلگیب سر از

 ملت یهاپست و زدم چرخ نستایا یتو هم یکم دم،یرقص و گذاشتم آهنگ

 !کردم کیال رو

 یزندگ نیا به که یمن یبرا حداقل! بود کننده کسل یلیخ یمتاهل یزندگ

 ...نداشتم عالقه

 

 یرو ماین شماره دنید با و شدم خارج فکر از امیگوش زنگ یصدا با

 :دادم جواب خوشحال راندبک

 !الو -

 ؟یخوب خودم یآبج به سالم -

 :گفتم و دمیخند زده ذوق

 !؟یخوب تو داداش خوبم -

 ؟یکنیم کار یچ! دلم زیعز خوبم -



 :گفتم و چوندمیپ انگشتم دور رو موهام از یاطره

 .نشستم کار یب یچیه -

 :گفت و دیخند

 ست؟ین خونه آرشام مگه -

 :گفتم و کردم بغل رو پاهام

 .رونیب رفته داشت کار ستین نه...آم -

 :گفت مکث یکم از بعد

 .زد صدام دوستم کنم قطع دیبا من نفس نیبب باشه آها -

 :گفتم گرفته

 !باش خودت مراقب باشه -

 :گفت آروم

 .طورنیهم هم تو -

 با و نشستم ونیزیتلو یپا روزید مثل شد، تموم هم کیکوچ مکالمه نیا

 .کردم درست یایماکارون یآشپز یتو کمم مهارت اون

 متنفر هم خوردن غذا تنها از البته...بودم آرشام منتظر یعاد ریغ یلیخ

 !بودم

 و دمیشن در یتو رو دیکل چرخش یصدا که بود مین و کی حدود ساعت

 .کنم پنهان رو ذوقم کردم یسع

 :گفتم عیسر که رفتیم اتاقش سمت به داشت من به کردن نگاه بدون

 .کنمیم آماده رو ناهار االن سایوا -



 :موندم مات جوابش با

 .خوردم ناهار من یمرس -

 ...اتاق داخل رفت امیب خودم به نیا از قبل

 !ن؟یهم کردم، نگاه اطراف به کالفه

 .کردم خاموش رو گید ریز و شدم آشپزخونه وارد حرص با

 !بود شده کور اشتهام کل به

 رفتم اتاقش سمت به یآن میتصم کی با...بودم شده یعصب رفتار نیا از

 ...راهن  یپ بدون دمید که شدم اتاقش وارد زدن در بدون و

 .هاستین بد یبزن در -

 :گفتم کارطلب

 ؟یبود کجا -

 ...رفت کمدش سمت به و زد یپوزخند

 .بودم رفته دمیجد آهنگ ظبط یبرا باشم؟ یخوایم کجا -

 .هانبود بد هم یبد خبر هی -

 :گفت و کرد نگاهم تمسخر با

 .بدم پس جواب امهمخونه به دیبا نکنم فکر -

 حرفش یادامه با که برم رونیب اتاق از خواستم و دمیگز لب یعصب

 .شدم متوقف

 .نفس یکرد انتخابش خودت که هست یایزندگ نیا -

 ...رفتم رونیب اتاق از ناراحت



 

 پس جواب امهمخونه به دیبا نکنم فکر" خورد چرخ سرم یتو حرفش

 "بدم

 !همخونه؟! زدم یپوزخند

 شدم، ونیزیتلو دنید مشغول روزید مثل و نشستم مبل یرو یعصب

 ...ندادم یتیاهم اما دمیشن رو اتاقش در شدن باز یصدا

 کاناپه یرو ادییم کنه،یم داره کار یچ نمیبب خواستیم دلم یول

 نه؟ ای نهیشیم

 نگاه سرم پشت به و برگشتم آروم ادیینم ازش ییصدا دمید یوقت

 .نبود ازش یاثر...کردم

 دیپر باال ابروهام دنشید با رفتم، آشپزخونه سمت به و شدم بلند کنجکاو

 !....دمیگز لب ذوق با و

 

 

 "آرشام"

 

 

 به ینگاهمین رفتم، رونیب اتاق از و دمیپوش رو رنگم یمشک شرتیت

 دونمیم هم نیا رفته، سر اشحوصله ییتنها از دونمیم انداختم، کاناپه

 آرشام گنیم منم به اما نداره من با یزندگ به یرغبت و عالقه چیه که

 !...ایآر



 ...دمیکش یقیعم نفس و زدم یلبخند کنه، عادت بهم که کنمیم یکار کی

 !ادییم یخوب یبو چه!....هوووم

 به اجاق یرو گید دنید با کردم، حرکت آشپزخونه سمت به اریاختیب

 ...برداشتم رو گید سر   آروم و رفتم سمتش

 !زد برق هامچشم یماکارون دنید با

 !خوردم؟ ناهار که گفتم دروغ چرا

 !بودم یماکارون عاشق

 کنه خدا نبود، نفس از یخبر نه...کردم نگاه عقب به و برگشتم آروم

 !نشه متوجه

 !باشه بلد هم یآشپز کردمینم فکر ناقال

 .کردم پر پر   رو بشقاب و برداشتم یچنگال و بشقاب صدا و سر یب

 با گهید بار کی گذاشتم، مقابلم رو بشقاب و نشستم یصندل یرو آروم

 !افتاد راه دهنم آب که آخ!...دمیکش بو لذت

 یسع که چند هر خوردن، به کردم شروع و ارمیب طاقت نتونستم گهید

 .نکنم جادیا ییصدا کردمیم

 !بود شده خوشمزه یلیخ المصب

 ...سمیبل هم رو بشقاب ته بود مونده کم

 هیتک یصندل یپشت به پر شکم با و دادم قورت هم رو املقمه نیآخر

 ...باشم خورده نقدریا یک ادیینم ادمی دادم،

 ...که دمیکش یقیعم نفس لذت با 

 !جونت نوش -



 !یمرس -

 !شد؟ یچ نمیبب کن صبر

 خندون نگاه دنید با...کردم نگاه سرم پشت به عیسر و شد گرد هامچشم

 امیروغن یهالب یرو رو هامدست زده هول اشیروزیپ از پر و

 .گذاشتم

 :گفت خنده با و ستادیا کمر به دست

 ؟یگذاشت یزیچ منم واسه -

 ...دمیگز لب حرص با

 ؟یداریبرنم دهنت یرو از رو دستت چرا حاال -

 ...بود دهنم یرو هنوز که کردم دستم به نگاه کی

 

 

 "نفس"

 

 

 ستادهیا سرش پشت خوردیم غذا از اشتها با و تند داشت که یمدت تمام

 !شد امگشنه منم دوباره یحت که کردیم ملوچ و ملچ قدراون بودم،

 رو پر بشقاب نیا داره یچطور حاال خورده ناهار بود گفته که نیا

 !خوره؟یم ییتنها

 قهیدق چهار عرض در کردم، نگاه امیمچ ساعت به و دمیخند یکل دلم تو

 !کند رو پر بشقاب   اون کلک



 .کردم ذوق منم که دیکش نفس لذت با و داد هیتک یصندل به یجور

 :گفتم طنتیش با

 !جونت نوش -

 :گفت که نبود حواسش انگار

 !یمرس -

 کرد، نگاهم شده گرد یهاچشم با و برگشت شوکه که دینکش طول یزیچ

 !من جان کن نگاه رو اشافهیق یوا

 اشافهیق یلیخ...بود شده یروغن هاشلب دور طونیش یهابچه پسر مثل

 !بود شده بانمک

 !؟یگذاشت یزیچ منم واسه -

 خان؟ آرشام یکنیم درک منو حاال خب خب...بگه یچ بود مونده

 !ب کش...ی  درد بد دادن یسوت و شدن عیضا

 :گفتم قصد از

 ؟یدارینم بر دهنت یرو از رو دستت چرا حاال -

 لباش یرو یزبون د،یکش عقب رو دستش تند و کرد دستش به نگاه کی

 :گفت شدیم بلند که زمانهم و دیکش

 !خب بودم خورده کم ناهار -

 :گفتم کشدار طعنه با

 !آهان -

 و ارمیب طاقت نتونستم گهید...گذشت کنارم از تند و انداخت نییپا سر

 .دمیخند بلند



 بود داده تپل یسوت کی اونم حاال د،یخند اون دادم یسوت من همه نیا

 !بخندم من

 یماکارون کمی خودم واسه عیسر بود، شده باز اشتهام یبیعج طرز به

 ...جونش به افتادم و ختمیر

 

 مامان روز اون یفردا شد تموم هم روز اون بود که یطور هر باالخره

 .کنه مون پاگشا که بود کرده موندعوت ناهار واسه

 !رونیب رمیم قفس نیا از باالخره روز سه از بعد بودم خوشحال

 دم،یمال هم به رو هاملب و زدم نمییپا لب به دقت با رو رنگم یزرشک رژ

 شده خوب یلیخ...کردم غنچه رو هاملب و کردم نگاه نهیآ به دقت با

 !بود

 اومد در صدا به اتاقم در

 .گهید ایب د   ؟یُمرد نفس -

 فمیک یتو رو رَژم و ندادم جواب شده که هم لجش از اما گرفت حرصم

 .شد بهتر حاال...ختمیر رونیب شتریب رو هامیچتر و گذاشتم

 نفس؟ -

 :گفتم و رفتم در سمت به

 !اَه گهید اومدم -

 کرد،یم نگاهم رفته باال یابروها با که اون به کارطلب و کردم باز و در

 .کردم نگاه

 :گفتم و دادم تکون یسر



 ه؟یچ -

 :گفت خندشین با و زد پلک بار چند

 .یکردیم شیآرا شتریب -

 :داد ادامه و کرد نگاه ساعتش به

 .هامیدار وقت هنوز -

 گشتمیم بر عقب به که زمانهم و اوردمین کم انداخت، کهیت بهم دونمیم

 :گفتم

 .بزنم هم رژگونه و ملیر رمیم پس باشه -

 :گفت حرص با و دیکش تنبون ک ش مثل رو دستم

 !شد رمونید نفس نکن لج -

 نگاه از بود، شده رهیخ بهم دقت با کردم، نازک براش یچشم پشت

 :گفتم که ومدین خوشم اشرهیخ

 ؟یکنیم نگاه یطورنیا چرا هیچ -

 کی کردم حس شد، رهیخ هامچشم به حرف از پر و یعصب نگاه با

 .شد مونیپش اما بگه خوادیم یزیچ

 :گفت سرد

 . میبر ایب -

 خارج خونه از هم با و دادم تکون یسر و شدم یکنجکاو الیخیب

 ...میشد

 

*************** 



 

 

 محبت با هم بابا کردم، بغل رو ماین ذوق با و دمیبوس رو مامان صورت

 .دیبوس رو امگونه

 !دمشونیند که ماه   چند کردمیم حس

 هم کنار ما دنید با جون مونا داشتن، حضور هم ریام ییدا و موناجون

 !بود شده جمع هاشچشم تو اشک گهید

 !بکشم خجالت که شد باعث که... کرد بغل رو دومون هر محکم

 نگاه به یلبخند...اومدم رونیب بغلش از و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت خوشحال که زدم اشمادرانه

 گلم؟ عروس یخوب -

 !جون مونا یمرس -

 :گفت اعتراض با آرشام که دیکش سرم به یدست

 !هانجامیا منم مامان -

 :گفت جون مونا که میدیخند همه

 .پسرم یشد یتکرار گهید تو -

 :گفت و کرد یاخم یشینما آرشام

 دل شهیم آرشام بازار به ادیب که نفس گفتن میقد از دونم،یم گهید آره -

 .آزار

 . دیکوب آرشام کمرم به یدست و زد یاقهقهه ماین

 .کرد بغل رو آرشام جون مونا کار یتالف به ریام ییدا



 :گفت گوشم کنار آرشام که مینشست گهید هم دور یهمگ

 .یکن رفتار یعیطب باشه ادتی -

 :زدم لب حرص با

 .دونمیم خودم -

 یشوخ به ماین که کردم نگاهش رهیخ...شدم جیگ که زد یمرموز لبخند

 :گفت

 وونهید که نفس دست از آرشام چطوره؟ یمتاهل یزندگ هابچه خب -

 ؟ینشد

 :گفت یاحساس با لحن با آرشام که کردم نازک ماین یبرا یچشم پشت

 !است العادهفوق نفس کنار در یزندگ -

 لمیف داره دونستمیم...انداخت امشونه یرو دست که انداختم باال ییابرو

 !نداشتم رو یکینزد همه نیا طاقت اما کنهیم یباز

 :دمیغر لب ریز

 !کنار برو -

 :کرد زمزمه خودم مثل

 !یکن تحمل یمجبور -

 .نگم یزیچ بهش و رمیبگ رو خودم یجلو تا دمیگز لب

 .میشد مشغول و آورد ینیریش و یچا برامون مامان

 خدا رم،یبگ دهیناد رو شده حلقه پهلوم دور که آرشام دست کردمیم یسع

 .داد نجاتم مامان شکر رو

ت ایب لحظه هی دخترم نفس -  .دارم کار 



 :گفت یخوشحال با

 !مامان چشم -

 به مامان همراه شدم، بلند و زدم پس رو آرشام دست خشونت یکم با

 .میرفت آشپزخونه سمت

 مامان و ستادنیا روم به رو جون مونا و مامان که بگم یزیچ خواستم

 :گفت تند

 !کنه؟ینم درد که کمرت دخترم؟ خوبه حالت -

 :گفت جون مونا که شد گرد هامچشم

 درست برات یخوایم عسل ریش شه،ینم سرش زایچ نیا از که آرشام -

 عروسم؟ کنم

 :گفت مامان که شدم خشک

 .کن استراحت کمی اتاقت برو اصال -

 ...حرفش وسط دمیپر عیسر که بگه یزیچ خواست جون مونا

 ...من...من! دیکن صبر دیکن صبر -

 !زن تا دو نیا دست از یوا...بود گرفته گر هامگونه خجالت از

 .نیکرد شلوغش یلیخ شماها! خوبه حالم من -

 :گفت و زد یلبخند مامان

 .دخترم مینگرانت ما خب -

 :گفتم و شد گرم دلم

 !خوبم خدا به اما دونمیم -



 .فتهینم و فتادهین یاتفاق چیه چون...کردم اضافه دلم تو

 .شدم خارج آشپزخونه از بگن یزیچ که نیا از قبل

 که شده یچ دیفهم شدم سرخ یهاگونه دنید با آرشام کردم حس

 !دیخند سرخوش

 !گرفت حرصم یآ

 

 *آرشام*

 

 

 !بود شده دار خنده واقعا شد خارج آشپزخونه از که یوقت نفس افهیق

 بهم یاخم که دمیخند سرخوش...بودن گفته بهش ایچ که زدمیم حدس

 .نشست کنارم اکراه با و کرد

 :گفتم طعنه با

 نفس؟ یخوب -

 .آرشام شو الل -

 :گفتم متعجب و دیپر باال ابروهام

 .که ینبود ادبیب -

 :زد لب یناراحت با

 !رفت آبروم -

 .بودن نگرانت فقط اونا بره؟ آبروت چرا -



 ...دادم هیتک مبل یپشت به و انداختم باال یاشونه که کرد نگاهم حرص با

 .شد ماین با بحث مشغول و اومد در حالت اون از کم کم

 

 

 *نفس*

 

 که بود من به م،یکرد رفتن عزم گهید و میخورد رو مامان خوشمزه شام

 دانشگاه فردا و نداشتم یلباس چون اما بمونم نجایا امشب خواستیم دلم

 .شدم منصرف دارم

 جون مونا دم،یبوس رو مامان گهید بار هی و انداختم سرم یرو رو شالم

 :گفت آرشام به رو

 .هانیایب هم ما یخونه دیبا هم شب هی -

 :گفت و گرفت رو بازوم آرشام

 .حتما گهید یهفته مامان چشم اما دارم کار کال که هفته نیا -

 .میشد خارج خونه از و میکرد یخداحافظ همه با

 رونیب منظره به م،یکرد حرکت خونه سمت به و میشد نیماش سوار

 اون به شاخه نیا از یه...بود گهید یجا کی فکرم اما بودم شده رهیخ

 !شدیم پرت شاخه

 ...افتادن هم یرو هامپلک و شد گرم هامچشم که شد یچ دمینفهم

 

 



 *آرشام*

 

 اصال...میرفت هاوس پنت تا نیماش با مخصوص آسانسور کمک با

 .کنم دارشیب اومدینم دلم د،یخواب یک نفس که نشدم متوجه

 بازوم دور رو فشیک بند شدم، ادهیپ و کردم باز رو خودم سمت در

 زحمت به و زدم رو ریدزدگ کردم، بلندش هامدست یرو آروم و انداختم

 .کردم باز رو خونه در

 !بود دهیخواب قیعم یلیخ

 تو خواستمینم دادم، فشار رو المپ دیکل بازوم با و بستم و در کمر با

 کنم برخورد وارید و در به یکیتار

 انداختم اتاق به یکل نگاه کی رفتم، اتاق سمت به و دمیکش یقیعم نفس

 .رفتم تخت سمت به و

 پوف کردم، نگاه هاشلباس به فیباالتکل و خوابوندمش تخت یرو آروم

 در پاش از رو هاشجوراب و هاکفش آروم یلیخ و دمیکش یاکالفه

 .گذاشتم تخت یپا و آوردم

 .کردم نگاه صورتش به بعد و انداختم مانتوش پهن یهادکمه به ینگاه

 !بود بایز هم خواب یتو یحت

 ...شدم هاشدکمه کردن باز مشغول آروم شک با و دمیکش یآه

 حواسم فقط نبود خودم دست دادم،یم انجام فاصله با و آروم و کار نیا

 !بود شده عطرش یبو معطوف

 



 "نفس"

 

 با که کردم باز رو چشمم کی و دمیکش یاازهیخم بود، یخوب یلیخ خواب

 !زد خشکم دهیترس و جیگ روم به رو صحنه دنید

 شده؟ خم روم چرا! آرشام؟ من یخدا

 کجاست؟ نجایا

 ...مشغول  ...مشغول   اونم و اتاقم   نجایا دمیفهم اطراف به ینگاه با

 نبود صورتم به نگاهش اصال شد، داغ خجالت و خشم از صورتم یهمه

 .کردیم باز رو هامدکمه یشرمیب کمال در و کردیم نگاه امقهی به داشت

 :زدم داد و زدم پس رو دستش شدت به بغض با

 ؟یکنیم یغلط چه یدار -

 

 :گفت شده گرد یهاچشم با و رفت عقب زده بهت

 .آوردمیم در رو مانتوت داشتم فقط من -

 :گفتم یعصب

 ؟ینکرد دارمیب چرا ؟یحق چه به -

 .دیگز لب و کرد یاخم

 ...و آوردم در پات از رو کفشات فقط نکردم یاشتباه چیه من نفس -

 :گفتم گلوم تو بغض همون با و دمیپر حرفش وسط

 .رونیب برو! نگو یچیه بسه - 



 :دیغر که شد یعصب هم اون باالخره

 .نداشتم تیکار که من المصب د   -

 :زدم داد تربلند دفعهنیا

 .رونیب برو -

 ...دیکوب هم به و در و شد خارج اتاق از تند و گفت یکشدار اَه

 .دادم قورت رو بغضم زور به و دمیکش دراز تخت یرو ناراحت

 

 

 رو یچیه یحوصله شدم داریب امیگوش آالرم یصدا با یوقت صبح

 ...دانشگاه رفتمیم دیبا اما نداشتم

 از یوقت شستم، رو صورتم و رفتم ییشودست سمت به و شدم بلند کالفه

 .ستین آرشام از یخبر شدم متوجه رفتم رونیب اتاق

 خودم یبرا و رفتم آشپزخونه سمت به تیرضا با و انداختم باال یاشونه

 بعد و شدم آماده عیسر امصبحونه خوردن از بعد کردم، درست ییمروین

 جا به چشمم که کردم حرکت یخروج در سمت به هامجزوه برداشتن از

 .افتاد وارید یرو یدیکل

 نجایا روزید تا که نیا زد، برق هامچشم خوشحال نمیماش چییسو دنید با

 ...پس نبود

 فکر وقت ادیز اما شدم متعجب کرده و کار نیا آرشام که نیا به فکر با

 .نداشتم کردن

 ...کردم باز و در سرخوش و برداشتم رو چییسو



 

***** 

 

 یرانندگ یبرا دلم دم،یکش نمیماش فرمون به یدست لذت با و کردم ترمز

 !بود شده تنگ

 شدم دانشگاه محوطه وارد یوقت شدم، ادهیپ نیماش از و دمیخند زیر

 شوندهیناد کردم یسع اما کردم حس خودم یرو رو هیبق نگاه ینیسنگ

 ...رمیبگ

 تابلو قشنگ د،یخواب هابچه یصدا و سر کردم حس که شدم کالس وارد

 .شدن ساکت من حضور خاطر به که بود

 .کردم ازدواج آرشام با من بودن دهیفهم هارسانه و اخبار قیطر از حتما

 .نشستم و رفتم امیصندل سمت به اونا به توجه بدون اما شدم معذب یکم

 که یسال همه نیا تو که نیا داد،یم آزارم یبدجور هیبق پچ پچ یصدا

 با االن اما بود خوب یلیخ نداشت یکار کارم به یکس و خوندم درس

 .شمیم دانشگاه سوژه حتما ایآر آرشام با من ازدواج خبر شدن پخش

 و سرم تعجب با نشستم، امشونه یرو یدست که بودم هافکر نیهم تو

 .کالس   یدخترا از یکی یانیب هنگامه دمید که گرفتم باال

 :گفت و زد یلبخند

 .گمیم کیتبر رو ازدواجت کالس یهابچه طرف از من زمیعز -

 که دینکش طول یزیچ...زدم یلبخند باالخره و اومدم در حالت اون از

 !شد بلند شونهمه سوت و دست یصدا



 .کردم تشکر گفتیم کیتبر بهم که یک هر از و شدم خوشحال

 ییجورا کی که کردنیم نگاهم حسادت و حرص با اشپیاک و مایر فقط

 .شد خنک دلم

 !...کردم ُکپ که بندازم عکس باهاشون خواستن هم نفر چند وسط نیا

 شدم؟ معروف منم یعنی

 !نایا مامانم یوا

 استاد یحت...شد ساکت کالس و گرفت آروم جو باالخره استاد اومدن با

 !گفت کیتبر بهم هم

 !خجالت از شدمیم آب داشتم گهید

 ...که رونیب برم عیسر خواستم کالس از بعد

 

 :دمیشن رو مایر نحس یصدا

 خوب یآدما یاَدا یالک دارن شانس خوب هایبعض وهللا هابچه دینیبیم -

 .تَرن بد زونیآو تا صد از خودشون اونوقت ارنیم در رو

 :گفتم محکم و دمیچرخ پا یپاشنه یرو خونسرد

 گرانید به رو خودت صفت یبلد خوب یلیخ! جون مایر نیآفر -

 .یبچسبون

 :دادم ادامه یبلند و کشدار لحن با بعد

 .اَدا...زونیآو -

 شد، بلند نفر چند خنده یصدا دادم، تکون یسر و انداختم باال ییابرو

 !بود شده زده کپک خرمالو هیشب تیعصبان از مایر صورت



 .جون نفس شده فیضع یلیخ تیرائیگ انگار! شیا -

 :گفتم و ستادمیا کمر به دست

 .بود تابلو قشنگ زمیعز نداره ییرایگ به یربط -

 دهنش یجلو سکوت یمعن به رو دستم که بزنه یحرف دوباره خواست

 :گفتم تند و گرفتم باال

 و بدم گوش چرتت یهاحرف به و بمونم خوادیم دلم یلیخ نیبب -

 که نه آخه منه، تماس منتظر جانم آرشام اما بدم بهت نیسنگ یهاجواب

 .شهیم دلواپس رهینگ خبر ازم داره دوسم یلیخ

 (خودم جون آره)

 یپوزخند یروزیپ با شد، قرمز حرص از صورتش و گرد هاشچشم

 .کردم حرکت یخروج در سمت به و دمیچرخ و زدم بهش

 کردن شروع بودم کرده عیضا رو مایر که نیا خاطر به پسرها از تا چند

 .شد هیبق منو خنده باعث   که زدن دست به

 که نیا از ییجورا کی کردم، حرکت محوطه سمت به و شدم الیخیب

 براشون کم کم که دونمیم اما اومدینم خوشم کردنیم نگاه بهم همه

 .شهیم یعاد

 .گرفتم دستم یتو رو امیگوش و نشستم هامکتین از یکی یرو

 بزنم؟ زنگ بهش حاال

 !بگم؟ یچ که بزنم زنگ بزنم؟ زنگ دیبا چرا آخه

 کرد؟ کار یچ شبید که رفته ادتی نفس



 کردم رفتار باهاش یطوراون که ناراحت شبید...رفتم فرو فکر تو

 .نداره یریتقص چارهیب آرشام که دونمیم خودمم...وگرنه

 ریتقص ادیم سرم ییبال هر که وگرنه بود، گناهیب بار هی نیا فقط البته

 !خودشه

 .شدم خچالی اون به زدن زنگ الیخیب و دمیکش یپوف

 .........بخورم قهوه و بوفه برم شهیهم مثل گرفتم میتصم

 

 ای و مایر یکله و سر که نیا از قبل شد، تموم هم کالسم نیآخر باالخره

 حرکت خونه سمت به و شدم نمیماش سوار بشه دایپ یاگهید فضول هر

 .کردم

 یآدامس دم،یخر هم خونه یبرا یخوراک یکم راه نیب مارکت سوپر هی از

 صدا و سر با و انداختم دهنم یتو رو بودم دهیخر جا همون از که

 .شدم دنشیجو مشغول

 و گرفتم دستم یتو رو هاکیپالست اون زحمت با خونه به دنیرس از بعد

 حرکت خونه سمت به آسانسور در   شدن باز از بعد شدم، آسانسور سوار

 .کردم باز در و آوردم رونیب مانتوم بیج از رو دیکل زحمت با و کردم

 !شدم متعجب اومدیم هال از که یامردونه یهاخنده یصدا با

 نشسته آرشام یجلو که بهیغر مرد تا دو دنید با و رفتم ترجلو یکم 

 .کردم کپ بودن زدن حرف غرق و بودن

 یوا بود، تنقالت و تخمه پوست از پر که افتاد یعسل زیم به نگاهم

 !ایخدا

 کنم؟ جمع رو نایا من قراره نکنه



 ؟یاومد نفسم ا  -

 هامرد اون به رو و اومد سمتم به و شد بلند کردم، نگاه آرشام به شوکه

 :گفت کردنیم نگاهم تعجب با که

 .بنده همسر خانوم نفس ون،یآقا کنمیم یمعرف -

 آرشام سال و همسن تا دو هر شدن، بلند و زدن یلبخند مرد دوتا اون

 دلم لحظه اون چرا دونمینم اما افهیق خوش اندازه همون به و بودن

 . رونیب کنم شونپرت یاُردنگ با خواستیم

 :گفت انداختیم کامران ادی منو و بود بلند کمی موهاش که شونیکی

 !خوشبختم سالم -

 لقب بهش من و داشت یفشن یموها که یکی اون و زدم یایزور لبخند

 :اومد حرف به دادم، رو هومن

 !دیهست شما کرده ریتسخ رو ما آرشام دل که یاون پس -

 

 اون و خودش اما نداد دست بهم یحس چیه حرف نیا دنیشن از

 .کرد شونیهمراه آرشام و دنیخند نما کامران یکهیمرت

 حلقه کمرم دور دست آرشام نشوندم، هاملب یرو یالک لبخند کی منم

 :گفت و کرد

 .میگردیم بر زود نیببخش رو نفس و من لحظه چند -

 تازه برد، آشپزخونه سمت به رو من و دیکش رو بازوم و گفت رو نیا

 .افتاده یاتفاق چه دمیفهم و کرد کار مغزم



 تا دو اون حضور خاطر به که یآروم یصدا با بگه یزیچ که نیا از قبل

 :گفتم بود

 آرشام؟ اَنیک نایا -

 :گفت خونسرد

 .داشتن حضور هم یعروس تو دوستام، -

  بودمشون؟ دهیند من چطور پس -

 :گفت و زد یخندشین

 .نبوده حواست البد -

 :گفتم حرص با

 ناهار   وقت گهید ساعت هی ؟یدار مهمون که یدادیم خبر من به دینبا -

 کنم؟ درست یچ من

 :گفت الیخیب

 ...بشن هم گشنه اگه رنیس خوردن ادیز تنقالت نداره اشکال -

 :گفت لبخند با و کرد اشاره دستم یتو یهاکیپالست به

 ها نیهم ،یدیخر رو نایا و میدار مهمون که بود شده الهام بهت انگار -

 .خورنیم رو

 و دیکش دستم از رو اونا عیسر که هستن خودم یبرا نایا بگم خواستم

 .گذاشت اوپن یرو

 :گفت یجد العادهفوق لحن با و سمتم به برگشت

 نفس، یبمون اتاقت تو دیبا موقع اون تا رنیم گهید ساعت کی تا نایا -

 .رونیب یایب دینبا



 جمع یتو هم باز خواستیم دلم اما بود اومده بدم دوتا اون از که نیا با

 .نمیبش

 :گفتم و کردم یاخم

 ؟یچ واسه آخه -

 :گفت و کرد یمکث

 اون رونیب یایب نایا رفتن از قبل تا اگه خدا به نفس، گمیم بهت بعدا -

 .ینیبیم منم یرو

 !شدم ناراحت هم و دمیترس هم که زد یجد و حرف نیا قدراون

 بهش و کردم نگاه سردش یهاچشم به دلخور بزنم یحرف که نیا بدون

 .شد رد کنارش از و زدم تنه

 آرشام که یکار و رفتم اتاق سمت به یهارد و لورن اون به توجه بدون

 .دادم انجام رو گفت

 ؟یرفتن چه اما

 بود پنج ساعت...ساعت سه شد ساعت دو و ساعت دو شد ساعت کی

 .بودن نرفته هنوز نایا اما

 که دیفهمیم آرشام انگار برم رونیب اتاق از خواستمیم که هم وقت هر

 .دادیم هشدار بهم و در پشت اومدیم

 هم به یچ ای داشتن یچ دوتا اون مگه شدم، یزندان نجایا کردمیم حس

 بمونم؟ تو نیا دیبا من که گفتنیم

 ...رفتیم ضعف یگرسنگ از دلم

 نبود؟ من فکر به آرشام واقعا



 ؟یچ اونا

 رفتن؟ینم که شونخاله خونه بودن اومده مگه

 !شدمیم وونهید داشتم خدا یوا

 

 دلم یگرسنگ از دادم، گوش شکمم قور و قار به و زدم قدم اتاق تو کالفه

 .بود گرفته درد

 ! آرشام نکنه لعنت ت خدا

 نیهم یبچگ از دم،یکش دراز تخت یرو و ارمیب طاقت نتونستم گهید

 .شدمیم تیم مثل رفتیم ضعف دلم و شدیم امگرسنه تا بودم

 یسع و دمیکش یآه رم،یبگ روزه تونستمینم هاوقت یلیخ نیهم واسه

 .ارهین فشار بهم ضعف تا بزنم چرت یکم کردم

 .دمیشن رو در شدن باز یصدا که گذشت قهیدق چند دونمینم

 .رونیب یایب یتونیم نفس گهید خب -

 .گرفت شکل لبم یرو یپوزخند اما نخوردم یتکون

 .گهید ایب ها،ندارم رو تو کردن قهر حوصله من نیبب -

 .اومد در شدن بسته محکم یصدا بعد و کرد سکوت هیثان چند

 شده؟ چم نهیبب سرم یباال ادیب اومدیم زورش یعنی زد، چنگ دلم به غم

 داشت هامچشم کم کم کنم، رونیب سرم از رو یمنف یهافکر کردم یسع

 .کردم حس موهام یرو رو یدست که شدیم گرم

 !داره یلذت چه شدن نوازش!...هوم

 .ستین خواب وقت   که االن ده؟یپر رنگت چرا نفس -



 ازش کردم، نگاه آرشام به و کردم باز رو هامپلک یال یکم زور به

 .بودم دلخور

 :گفت تعجب یکم با

 ؟یخوب -

 !دیپرس آقا عجب چه

 :کردم زمزمه کشدار و حالیب

 .ینگ یبگ -

 .شد نگران صداش لحن

 .نمیبب شو بلند شده؟ ینطوریا صدات چرا -

 .نمیبش شدم مجبور که دیکش رو دستم بگم، یزیچ نداد فرصت

 .دیکش یفیخف ریت اممعده نشستم که نیهم

 !ییآ آخ -

 :گفت و دیکش عقب دستش عیسر

 !نفس شد؟ یچ -

 .اوردم فشار اممعده به دست با و دمیگز لب

 :گفت مهربون بعد و کرد نگاهم دقت با یکم

 ؟یشد زیچ! یاوخ -

 شدم؟ یچ

 :گفت طنتیش با و دیخند زیر که کردم نگاهش جیگ

 ؟یرفت یمرخص منظورم -



 گرد حالمیب یهاچشم منظورش دنیفهم با اما کردم نگاهش گنگ هم باز

 فمیضع لحن همون با د،یخند که زدم بازوش به یمشت حرص با و شد

 :گفتم

 .ستین نیا مشکلم...یادبیب...یلیخ -

 :گفت و برداشت دنیخند از دست

 ه؟یچ پس -

 رو نگاهم دم،یکش یآه اریاختیب و کردم نگاه جذابش یهاچشم به یکم

 :زدم لب دلخور و برداشتم روش از

 .یچیه -

 

 سیسرو سمت به و شدم بلند زور به بود، یچ العملش و عکس دمیند

 .بشه بهتر حالم تا دمیپاش صورتم به سرد آب یکم رفتم، اتاقم

 !اوف...بود دهیپر رنگم بود آرشام با حق کردم، نگاه نهیآ یتو رو خودم

 .فکریب یپسره...گهید خودش   ریتقص

 .کردم نگاه تخت به و اومد رونیب ییدستشو از و زدم یپوزخند

 تا دمیکش دست موهام به یکم رون،یب رفته پس نبود، اتاق یتو آرشام

لخته  .امین نظر به ش 

 نگاه ونیتلوز داره و انداخته پا رو پا آرشام دمید که شدم خارج اتاق از

 .کنهیم

 برام یکار هی شکر رو خدا خوب...نبود هاآشغال و آت اون از یخبر

 .دادن انجام



 .نشستم کنارش فاصله با و رفتم سمتش به حالیب

 من و بود شب هفت ساعت کردم، نگاه زیم یرو ساعت به یچشم ریز

 !گرسنه همچنان

 !ر  یس ر  یس فردا تا که خورده تنقالت اونقدر آرشام معلومه

 درد شکمم هم که بود یبد حس فشردم، رو اممعده و بردم دست نیغمگ

 .رفتیم ضعف هم کردیم

 .دمیگز لب و کردم مزخرف حس نیا از یاخم

 ؟یخوب -

 پرسه؟یم ازم رو سوال نیا که بود بار نیچندم نیا

 با و برگردوند خودش سمت به دستش با رو امچونه که دادم تکون سر

 .کرد نگاهم دقت

 :گفت یجد که دادم قورت رو دهنم آب

 نفس؟ شده یچ -

 یسادگ نیا به مسئله که ذاشتینم غرورم اما ادیب نظر به مسخره دیشا

 .کنم بازگو رو

 .خودش از بدتر یهادوست و اون ریتقص...بود خودش ریتقص اشهمه

 .کردم درد از یاخم که دیکش ریت اممعده دوباره

 :دیغر یعصب و دیفهم

 !نفس -

 :دمینال اریاختیب

 .رهیم ضعف یگرسنگ از دلم -



 .انداختم نییپا سر خجالت یکم با عیسر

 .شدیم شکسته ونیتلوز یصدا با فقط که بود شده قرار بر یبد سکوت

 .کردم تعجب که دیکش یآه بعد یلحظه چند

 دنبال منو و کرد بلندم و گرفت رو دستم امیب خودم به که نیا از قبل

 .دیکش خودش

 .رفتم آشپزخونه سمت به باهاش و شدم دهیکش دنبالش ناخودآگاه

 :گفت شرمنده نگاه اما طنتیش با و ستادیا روم به رو

 هست، املت میکن درست میتونیم که ییغذا نیتر راحت و نیتر عیسر -

 کی درجه اصال...است خوشمزه چقدر من یهااملت یدونینم آخ

 م؟یکن درست َمشت املت هی هیچ نظرت! یصادرات

 برام ونیبر مرغ اندازه به املت زمان اون در که بود امگشنه قدراون

 .داشت ارزش

 رو من و دیکش رو دستم و زد یبزرگ لبخند که دادم تکون یسر ذوق با

 .نشوند یصندل یرو

 :گفت غرور با

 .کنهیم چه شوهرت نیبب نیبش پس -

 شکل وجودم تو" شوهرت" کلمه دنیشن از یبیعج حس و شدم خشک

 .گرفت

 .کردم نگاه بود ها گوجه کردن زیر مشغول که یآرشام به رهیخ

 !باشه شوهرم آرشام که شهینم باورم هنوز

 



 :زدم صداش و شدم هافکر نیا الیخیب

 آرشام؟ -

 :گفت کردیم زیر گوجه مهارت و دقت با که یحال در

 .بله -

 بشم؟ یزندان شدم مجبور من و مونخونه اومدن که بودن یک دوتا اون -

 .ازیپ وقت سر رفت و انداخت بهم ینگاهمین اخم با

 دختر؟ هیچ یزندان -

 :گفتم یناراحت با

 ؟یذاریم یچ رو خودت کار اسم پس -

 :گفت و زد یلبخند انتظارم خالف بر

 ضبط یبرا منم هستن، نیسیموز دوتاشون هر یمان و یسام نیبب -

 پرو یلیخ اونا چون که بذارم قرار هی باهاشون شدم مجبور دمیجد آهنگ

 هم قبال اونا البته کردن، دعوت خونه به رو خودشون دارن فیتشر

 .نبودم متاهل موقع اون من منتها امخونه بودن اومده

 :داد ادامه و ختیر تابهیماه یتو رو هاازیپ

 من خوبه، یلیخ کارشون خب اما ادینم خوشم ازشون که نیا با -

 شونگوش و سر اونا چون...چون یباش ما جمع یتو تو نخواستم

 گم؟یم یچ که یفهمیم جنبهیم یبدجور

 نگاه هااون که خواستمینم من کنه،ینم یفرق براشون هم مجرد و متاهل

 .بندازن بهت بد



 نگاه آرشام به دان قدر و شد شتریب دوتا اون از انزجارم و تنفر حس

 .کردم

 .شد مشغول و برداشت رو الزم مواد هیبق و قارچ حوصله و دقت با

 یحساب شکمم قور و قار و افتاد آب دهنم اومد که یخوب یبوها با کم کم

 .برد رو آبروم

 .خنده از رفت سهیر آرشام که زدم یلبخند خجالت با

 :گفت ذاشتیم زیم یرو که زمانهم و برداشت رو تابهیماه

 !جون نوش آشپز، سر مخصوص یغذا از نمیا -

 .کردم نگاه شاهکارش به و دمیخند اریاختیب

 .بود شده یعال نه که خوب اشافهیق

 .میشد خوردن مشغول خنده و یشوخ با دوتامون هر

 !خوردم عمرم یتو که بود یشام نیتر دیلذ و نیتر خوشمزه دیشا

 !متنفرم ازش کردمیم ادعا که یمرد کنار من

 !ست؟ین بیعج

 رنگ کم دلم یتو رو تنفر و یناراحت حس اون داشت ییجورا کی حاال

 .بذاره زمونه اگر البته...کردیم

 

 با آرشام اما دم،یکش ینفس لذت با و کنار دمیکش شدم ریس که یحساب

 .کرد زیتم رو تابهیماه ته یحساب نون

 .بود گرفته اشخنده کارش نیا از هم خودش

 !بودم دهیند رو هاشطنتیش نیا حال به تا



 م؟ینبود قهر هم با ما مگه نم،یبب کن صبر

 .کن اعالم بس آتش رو امشب کی نفس، کن ولش

 آشپزخونه از ریس شکم با دو هر و شست خودش هم رو تابهیماه اون

 شام نیا از بعد و بود شده خواب خمار هامچشم حاال م،یشد خارج

 .داشتم ازین خواب به واقعا خوشمزه

 :زدم صداش اریختیب که کرد حرکت اتاقش سمت به آرشام

 .آرشام -

 .کرد نگاه صورتم به و کرد مکث

 :کردم زمزمه آروم و زدم یلبخند بزنم، حرف مهربون کردم یسع

 !ممنونم امشب بابت -

 :گفت که شد مهربون نگاهش

 !ریبخ شب...نکردم یکار -

 !ریبخ هم تو شب -

 .رفتم اتاقم سمت به منم و دمیکش یقیعم نفس که شد اتاقش وارد

 

*************** 

 

 

 اطرافم به منگ و جیگ و کردم باز رو هامچشم آروم در یصدا دنیشن با

 .کردم نگاه



 .هاشد رید دانشگاهت ؟یداریب خانوم نفس -

 :زدم داد گرفته یصدا با و دمیکش سرم یرو رو پتو یبلند یناله با

 !نه امروز یوا -

 .دمیکش سرم یرو رو پتو شتریب و دمیشن رو اتاقم در شدن باز یصدا

 ؟یدار کالس چند ساعت شه،یم رتید دختر؟ یچ یعنی -

 :گفتم و دادم فشار هم یرو رو هامچشم

 .ده -

 :گفت و نشست کنارم دمیفهم تخت تکون با

 مین من اما ،یدار فرصت هنوز پس شده مین و هشت ساعت تازه خب -

 پس بخورم صبحونه باهات خوادیم دلم رونیب برم خوامیم گهید ساعت

 شو بلند االی

 !بود شده مهربون چه د،یپر سرم از خواب اشجمله دنیشن با

 !خالق جلل...بخوره صبحونه باهام خواستیم که بود بار نیاول یواسه

 امافهیق دونمینم نشستم، و زدم کنار شتاب با سرم یرو از رو پتو 

 تا داد فشار هم به رو هاشلب و شد سرخ صورتش که بود شده یچطور

 .نشه بلند اشخنده یصدا

، از آرشام بابا کن ول  :گفتم و خاروندم رو سرم پشت خودمون 

 .شم حاضر تا برو باشه -

 بره رونیب کامل که نیا از قبل ستاد،یا من به پشت و داد تکون یسر

 .لرزهیم داره هاششونه کردم حس



 رو صورتم که نیا از قبل رفتم، ییدستشو سمت به و شدم بلند الیخیب

 .افتاد ییروشو نهیآ یتو خودم به چشمم بشورم

 !ابرفض ای

 !هوا؟ رفته شده خیس چرا موهام

 بخاطر حتما آه شده، ستهیالکتر دمیفهم که زدم دست موهام به تعجب با

 .دید هم آرشام و شده یجور نیا پتو اون

 .گهید دید که دید بابا ولش اَه

 شونه عیسر هم رو موهام شستم، رو صورتم و انداختم باال یاشونه

 .دمیپوش هم دیسف ساده شرتیت هی و کردم

 با و دمیشن آشپزخونه از رو ییصدا و سر رفتم رونیب اتاق از یوقت

 .رفتم سمت اون به تعجب

 خنده با و دیپر باال ابروهام کردیم درست مروین داشت که آرشام دنید با

 :گفتم

 تو؟ ای منم خونه نیا خانومه -

 :گفت و دیخند و کرد من به ینگاه

 وضع نیا یتو رو مملکت خواننده یکنیم فیک نمیبب...من که ظاهرا -

 ؟ینیبیم

 :گفتم و نشستم یصندل یرو

 !جورم چه آره -

 .شهینم تکرار گهید هاباره نیآخر نیا -

 .دمیکش سر لذت با و برداشتم رو پرتقال آب وانیل و دادم تکون یسر



 .داد مزه شبید شام اندازه به هم االن صبحونه

 !بمونه خوب همخونه کی یطورنیهم آرشام یکاشک

 .اومدم رونیب فکر از صداش دنیشن با

 آخه میریم نایا مامانم یخونه حتما بعد یهفته اما نه که هفته نیا -

 .کردن موندعوت

 و بلند خورد، رو اشصبحونه تند تند دادم، تکون یسر و نگفتم یزیچ

 :گفت و ستادیا شد

 .بشم آماده برم من -

 :گفتم تعجب با

 .که ینخورد یزیچ -

 :گفت و داد تکون هوا تو یدست

 .گهید خورمیم یزیچ هی بشه امگشنه -

 مروین اون هیبق و شدم الیخیب رفت، هم اون که گفتم یاباشه اکراه با

 .خوردم رو خوشمزه

 :گفت و اومد رونیب اتاقش از کیپ و کیش بعد قهیدق چند

 .رمیم دارم من یندار کار -

 :گفتم لبخند با و رفتم رونیب آشپزخونه از و شدم بلند

 !باش خودت مراقب سالمت به برو نه -

 !زد برق هاشچشم واقعا ای زدم توهم من دونمینم

 :گفت آروم و کمینزد اومد



 !یمرس -

 و برداشتم عقب به قدم کی متعجب که کرد کینزد صورتم به رو سرش

 .کردم نگاهش جیگ

 تند کرد، نگاهم گرفته و دیکش عقب که اومد خودش به انگار کارم نیا با

 !کردم؟ برداشت اشتباه ای ببوسه منو خواستیم اون زدم، پلک تند

 یمحزون یصدا با که کنمیم فکر یچ به دارم که دیفهم امافهیق از انگار

 :کرد زمزمه

 مادرم از ینطوریا رونیب رفتیم یوقت که افتادم پدرم ادی لحظه هی -

 .میهست شوهرا و زن هیبق مثل کردم حس منم کردیم یخداحافظ

 .رفت رونیب و کرد باز و در زدم بهت یها چشم مقابل در و دیکش یآه

 

 و زن هیبق مثل آرشام منو که فیح دم،یکش یبلند آه اشجمله درک با

 !چوقتیه...میبش میتونینم ها شوهر

 "حقشه نشه؟ چرا"  زد ادیفر درونم از ییصدا کی

 صبحونه زیم بگذرونم رو وقتم که نیا واسه کردم، سرکوبش عیسر اما

 زیتم رو هال هم کمی و شستم رو ظرف چندتا اون و کردم جمع رو

 نمیماش چییسو و زدم خانومانه پیت کی شد مین و نه ساعت یوقت کردم،

 .شدم خارج خونه از و گرفتم رو

 

 

******** 



 

 

 .گذاشتم زیم یرو رو سرم خسته استاد دینباش خسته با

 نه گذره،یم کننده کسل و یتکرار برام یلیخ هستم دانشگاه که ییوقتا

 امروز که بود مایر با زدن کله و سر میسرگرم تنها ،یپیاک نه یدوست

 ای کنم شکر رو خدا موضوع نیا بابت دونستمینم ، بود امدهین کالس

 !  نه؟

 برداشتم، زیم یرو از رو سرم و شدم خارج فکر از امیگوش زنگ با

 جواب زده ذوق لیراه اسم دنید با و آوردم رونیب فمیک از رو یگوش

 :دادم

 .الو -

 ؟ییکجا ؟یسالمت ؟یخوش ؟یخوب! بلبل و گل خانوم عروس بر سالم -

 ؟یکنیم کار یچ

 :گفتم یخونسرد با اما بود گرفته امخنده که نیا با

 حرف وونهید توا   با دارم دانشگاهم سالمتم خوشم خوبم سالم -

 شد؟ تموم...زنمیم

 دوتا نیا...شدم هم عسل یصدا متوجه که شد بلند اشخنده یصدا

 چرخند؟یم هم با اشهمه چرا وونهید

 الو؟...من بده و یگوش...رو لهیطو اون ببند -

 ؟یخوب یعسل سالم الو -

 :گفت شوق با



 !شده تنگ برات دلم چقدر یوا نفس سالم -

 :گفتم و دمیخند سرخوش

 .هایدیند منو روزه چند فقط خوبه -

 ؟یوحش چته آخ...ساعت کی بگو تو -

 .دمیشن رو لیراه یصدا دوباره بود، لیراه به منظورش دم،یخند زیر

 شه؟یم تموم یک کالست نفس -

 چطور؟  شد تموم کالسم نیآخر االن نیهم -

 .میبزن یدور هی میبر باهم اونجا میایم االن ما هیعال -

 :گفتم و شدم خوشحال

 .امیب تا کجا بگو باشه بهتر، نیا از یچ -

 :گفت تعجب با

 ؟یدار نیماش مگه -

 :گفتم طنتیش با

 .داده پس رو نمیماش آرشام دارم، که بله -

 !نیبسووووز...دمیخند شده کنترل که رفت باال دوشون هر غیج یصدا

 :دمیشن رو عسل یصدا دفعهنیا

 .ایب فرستمیم شنیلوک برات پس نفس، باشه -

 .فعال پس باشه -

 !عشقم یبا -

 .کرد قطع که بزنم یحرف خواستم گرفت حرصم



 خارج کالس از و کردم جمع رو فمیک و هاجزوه عیسر و شدم الشیخیب

 ....شدم

 حرکت منم و فرستاد برام رو نیلوکش عسل شدم نیماش سوار که نیهم

 .کردم

 

 رفتم، شونسمت به یخوشحال با دوتا اون دنید با و شدم کافه وارد

 .شد بلند و زد یرنگ پر لبخند دنمید با عسل

 :گفتم گوشش ریز و کردم بغلش یدلتنگ با

 !زمیعز سالم -

 :گفت محبت با و گرفت رو دستم و شد خارج بغلم از

 !نمتیبیم خوشحالم -

 .منم -

 لبخند نگاهم دنید با کنه،یم نگاهم گرفته دمید که افتاد لیراح به چشمم

 .شد بلند و زد

 باال یاشونه ناراحت که کردم نگاه عسل به تعجب با و کردم بغلش

 .دیکش یآه و اومد رونیب بغلم از لیراح...انداخت

 !اَن؟ینطوریا نایا چرا

 !هامنم لیراح -

 :گفت و داد تکون یسر حال همون با

 .نمیبیم دارم آره -



 دود شمیپ قهیدق چند یخوش حس اون یهمه م،ینشست زیم سر سه هر

 .بود شده

 !بودم دهیند گرفته قدرنیا رو لیراح حال به تا

 :گفتم و چرخوندم دوشون هر به یرو رو، نگاهم طاقتیب

 شده؟ یزیچ -

 یاشونه کرد، نگاه لیراح به و دیکش یآه و نشست نهیس به دست عسل

 :کرد زمزمه کالفه و انداخت باال

 .لیراح بگو! بگم یچ وهللا -

 مشغول حرص با و کرد جدا زیم یرو یجعبه از یدستمال برگه لیراح

 :کرد زمزمه و شد کردنش پاره

 از که میدید دختر هی با رو ماین...میشد کافه کینزد عسل منو یوقت -

 .شد نشیماش سوار و شد خارج کافه

 که زدیم داد هامچشم...کردم نگاه عسل به و کردم گرد چشم شوکه

 "گه؟یم راست"

 :گفتم حال همون با د،یدزد رو نگاهش عسل

 قرار یدختر با حال به تا ماین ل؟یراح یدید رو ماین یمطمئن واقعا -

 .بود نذاشته

 پرت زیم یرو رو دستمال یهاکهیت که بود شده ناراحت حرفم از انگار

 :گفت نیغمگ و گرفت باال رو سرش کرد،

 .بگو تو عسل...خدا به بود خودش دم؟ید اشتباه یکنیم فکر -

 :گفتم و کردم دراز سمتش به رو دستم



 ه؟یچ مگه خب بود، ماین باشه! سایوا سایوا -

 ماین لیراح که دونستمیم خوب...راه اون به بودم زده رو خودم انگار

 که بودم شده شوکه قدرنیا اما شده، ناراحت نطوریا که داره دوست رو

 !باشه شیزندگ تو یدختر ماین شدینم باورم

 ...رو ماین من که یدونیم خودت تو ؟یشیم متوجه نفس -

 یزیچ اما گرفت رو دستش عسل د،یدزد ازم رو نگاهش و دیگز لب

 .نگفت

 :گفت یلرزون لحن با لیراح

 نه؟...بود دخترش دوست حتما -

 .زدم ضربه امیشونیپ به دست با و دمیکش یپوف

 :گفت و کرد مداخله عسل دفعهنیا

 .نداره ما به یربط...باشه دخترش دوست خب -

 :گفت یبلند مهین یصدا با لیراح که بگم یزیچ خواستم

 منم سوزم،یم درون از دارم که منم نیا نداره؟ ربط هان نداره؟ یربط -

 !شکسته قلبم که

 :گفتم تند و گرفتم رو هاششونه عیسر

 .رفت آبرومون باش آروم -

 .گذاشت زیم یرو رو سرش کالفه که بود نیسنگ یلیخ بغضش انگار

 :گفت و گذاشت لیراح شونه یرو رو دستش عسل

 .میبر نیایب اصال! ها شد یقرار عجب -

 :گفت و کرد ینیف نیف لیراح



 .خونمون برم خوامیم -

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !شوکم یتو هنوز من...میبزن قدم کمی میبر نیبلندش -

 شده قرمز یلیخ لیراح یهاچشم شدن، بلند و کردن قبول دوشون هر

 .بود

 به گهید االن نبودم مطمئن یلیخ لیراح عشق به قبال اگر...گرفت دلم

 .دمیرس نیقی

 !نبود لیراح حق نیا

 !...نبود واقعا

 

 .میزد رونیب میبخور یزیچ که نیا بدون کافه از

 :گفتم و کردم نگاه اطراف و دور به

 هاموننیماش بعد میبزن یدور هی نیایب هست یکینزد نیهم پارک هی -

 .میریگیم رو

 لیراح به ینگاهمین م،یکرد حرکت پارک سمت به و دادن تکون یسر

 .بود کرده بغلش رو هاشدست متفکر که انداختم

 .کرد اشاره لیراح به چشم با که کردم نگاه عسل به

 !االن؟ کنم کار یچ یعنی خب

 :کردم زمزمه و شدم کینزد بهش قدم چند! اوف

 رو ماین که هم خودت میشد بزرگ هم با یبچگ از همه ما ل،یراح نیبب -

 بابا االن نکن نگاه رفته بابام به ماین اخالق گهیم مامانم ،یشناسیم



 هاخاله و عموها یهاگفته طبق مامان، عاشق و مهربون   چقدر ساواشم

 اصال بده روز ده خوبه روز هی ن  یهم هم ماین بوده، اخالق بد یلیخ

 اون که دادمینم احتمال هم درصد هی یحت من هستن نیهم مردها یهمه

 بوده یزیچ یدوست ای یدانشگاههم واقعا دیشا باشه، داشته دختر دوست

 .دمیفهمیم حتما من داشت دختر دوست اگه

 سر تو خاک" زدیم داد عسل نگاه گرفتم، نفس یکم و شدم ساکت

 "تینیچ مقدمه

 :گفت و کرد نگاهم خسته لیراح

 خودم به رو توجهش دارم یسع وقته یلیخ دونم،یم خودم که رو نایا -

 .سرده من با یلیخ اون اما کنم جلب

 :داد ادامه نیغمگ

 کرد، باز براش رو نیماش در یحت بود، مهربون یلیخ دختره اون با -

 تا کردیم خراب منو یهاعروسک اشهمه ماین میبود بچه ادتهی عسل

 اره؟یب در رو اشکم

 :میزد داد حرص با همزمان عسل منو کرد، بغض و گفت رو نیا

 !لیراح -

 :گفتم و دادم نشون بهشون رو مکتین هی و میشد پارک یورود وارد

 .مینیبش نیایب -

 دو هر چپش، سمت عسل و راستش سمت من و نشست وسط لیراح

 .میبود شده رهیخ جلومون به متفکر

 شدم خارج فکر از لیراح یصدا با



 زدمیم حرف پرت و چرت کردم، سبک ماین یجلو رو خودم اشهمه -

 هی خان ماین که ؟یچ که کردمیم شیآرا دمیپوشیم یچنان آن یهالباس

 غصه دارم پارک یتو نشستم شد؟ یچ حاال اما بندازه، بهم نگاه مین

 چنده؟ لویک عشق اصال خورم،یم رو امطرفه کی عشق

 کردمیم رد رو دانشگاهم یهاخواستگار نیتر پولدار اون خاطر به من

 مثل اما بده نشون تیحساس مثال بفهمه تا کردمیم فیتعر جمع یجلو

 .کردیم نگاه فقط شدیم مبل پهن یرابیس

 دهیگز لب که کردم نگاه عسل به و کردم یاخم آخرش جمله دنیشن با

 .نخنده تا بود

 .نگم یزیچ فهموند بهم دست و سر اشاره با که شدم یعصب دیفهم

 !؟یرابیس گفت داداشم به! عجبا

 !آخه؟ یرابیس جدا   اما ستین خوب حالش درسته

 :داد ادامه و دیکش یآه

 نشون بهش یغرور هی شم،یم خودش مثل منم شد تموم گهید یول -

 .دایناپ سرش اون که بدم

 :گفتم اعتراض با

 قضاوت زود چرا نبود دخترش دوست طرف اون اصال دیشا بابا -

 ؟یکنیم

 :گفت و داد تکون یسر عسل

 رو عشق نیا یخوایم یجور چه تو اصال گه،یم راست نفس -

 ؟یکن فراموش

 :گفت و کرد نگاه عسل به طلبکار لیراح



 !کنمینم فراموش رو عشق نیا من -

 :گفت متعجب عسل

 کنار در عشق اصال ؟یشیم مغرور و سرد خودش مثل ینگفت مگه -

 !غرور؟

 شه؟یم مگه

 :کرد زمزمه و دیکش یآه دوباره لیراح

 .شهیم بعد به نیا از -

 :گفتم و گذاشتم دستش یرو رو دستم

 من کنم،ینم قضاوت و زنمینم یحرف نشم مطمئن تا من زمیعز نیبب -

 راسته فهممیم ارمیم در رو ماجرا نیا ته و سر یجور هی مامین خواهر

 .نه ای

 :گفت بغض با لیراح

 .راسته دونمیم -

 اشخنده خودش که میزد صدا رو اسمش معترض عسل منو دفعهنیا

 .زد یلبخند و گرفت

 !شده پنهون غم چقدر پشتش بود معلوم ،یلبخند چه اما

 !ستمین عاشق چون کردم،ینم درکش من

 داغون رو آدم یطورنیا که ی  جور چه عشق مگه ستم،ین لیراح مثل

 !کنه؟یم

 



 گرفت، آروم یکم باالخره تا که میزد حرف باهاش عسل و منو قدراون

 !نو از یروز نو از روز هم باز بره شونخونه اگه دونستمیم اما

 .میخورد یسنت یبستن هی سرد نسبتا یهوا اون یتو و میزد قدم یکم

 سوار م،یکرد یخداحافظ هم از و میبرگشت کافه به زنانقدم طورهمون

 .دمیکش یآه و شدم نمیماش

 حرکت و زدم یبوق تک و انداخت باال یاشونه! هاشد یروز عجب

 ...کردم

 

 

 برق دیکل و شدم خونه وارد کردم، باز و در و چرخوندم در یتو رو دیکل

 نگاهم و بود نشسته مبل یرو خصمانه که آرشام دنید با دادم، فشار رو

 .کردیم

 :گفتم و اومدم خودم به که زد یپوزخند دم،یکش یبلند نیه

 !؟یاومد یک تو...تو -

 کردن فکر یادا و گذاشت اشچونه ریز رو اشاشاره انگشت تمسخر با

 :گفت و آورد در

 خونه خانوم و شهیم یساعت دو هی خب...کنم فکر بذار اومدم؟ یک من -

 .نبود

 !ساعت؟ دو یچ

 بعد مین و سه ساعت دمید که کردم نگاه وارید یرو ساعت به تعجب با

، از  !بودم نشده زمان گذر متوجه اصال یوا ظهر 



 ه؟یچ مگه یول...گشتیم بر خونه مین و کی ساعت شهیهم آرشام

 :گفتم الیخیب و نشوندم صورتم یرو یاخم عیسر

 ؟یچ که خب  -

 از و دیترک بمب خود   مثل آرشام...بودم دهیکش رو بمب ضامن که انگار

 :زد داد بایتقر و شد بلند مبل

 نشده کی ساعت و داشت کالس ده ساعت من زن! هان؟ ؟یچ که خب -

 نه هست خونه نیا تو یزن نه که نمیبیم خونه امیم بود،یم خونه دیبا

 با ماشاهللا ده،ینم جواب یزنیم زنگ که هم بهش است آماده ییغذا

 بعد اومده سرت ییبال هی کردم فکر یرانندگ یتو درخشانت سابقه اون

" ؟یچ که خب" با رو هامینگران جواب ادیم که ریتاخ با ساعت دو از

 .دهیم

 اصال...بزنم یحرف نبودم قادر و بودم شده رهیخ بهش گرد یهاچشم با

 .بود کرده هنگ مغزم

 من سمت به رو هاشچشم نهیقر و کرد خم نییپا به لیمتما رو سرش

 انگشت و برد فرو دهنش یتو یکم رو نشییپا و باال لب گرفت، باال

 .داد تکون سمتم رو اشاشاره

 !بود شده یجد و ترسناک یلیخ

 :گفت شمرده شمرده 

 ؟یبود کجا -

 :زدم لب بهت با

 ؟یکنیم چمیپ سوال یدار -

 :بستم ترس با رو هامچشم زد که یداد با



 !؟یبود کجا گفتم بهت -

 :زدم ادیفر و گرفتم باال  رو سرم خودش مثل منم اما گرفت بغضم

 .یبزن حرف یطورنیا باهام یندار حق -

 :دیغر دیکش خودش سمت به و گرفت رو هامشونه که زمانهم

 !نفس -

 ...کنم بغض شد باعث صداش لحن هم بازوهام درد هم

 !فرکین نفس!...من

 کرد،یم کنترل رو خودش داشت زور به انگار بست رو هاشچشم

 .کردمیم حس رو هاشدندون دنییسا و بود شده قرمز صورتش

 !بود؟ یعیطب رفتار نیا ایخدا

 .بودم دهیند یطورنیا رو آرشام حال به تا

 :زد لب یاگرفته یصدا با دفعهنیا

 ؟یبود کجا -

 :کردم زمزمه که گرفتم قرار نشیغمگ و آروم یصدا ریتاث تحت

 .عسل و لیراح شیپ -

 !من نه زد پلک اون نه کرد، نگاه هامچشم به ناراحت

 !گهید بُعد کی...بود گهید یایدن کی اصال هاشچشم

 !شد تند قلبم ضربان چسبوند امیشونیپ به رو اشیشونیپ یوقت



 کردم،یم نگاهش شده گرد یهاچشم با من اما بود بسته اون یهاچشم

 بیترک باهم هاموننفس عطر که بود کم قدراون هامونصورت یفاصله

 ...بود شده

 !داشتم یبیعج حس

 !جانیه و خجالت مثل

 ...اومد بند نفسم برد که یاسم با که بودم خودم عالم تو

 :زد لب وار ناله

 ...طرالن -

 

 و بد حس از پر درونم و کردم حس هامچشم یتو رو اشک جوشش

 نصف همون با من اما بود خودش عالم یتو هنوز اون بود، یناباور

 با و گذاشتم اشنهیس تخت رو هامدست بود مونده یباق برام که یجون

 .دادم هولش شدت

 رو هاشچشم و برداشت عقب به قدم چند و شد جدا سرم یرو از دستش

 و رفت نیب از بودم کرده حس حضورش از که ییگرما اون...کرد باز

 ! داشت حسرت...داشت غم هاشچشم! لرزوند رو تنم درونم، یسرما

 :گفتم یلرزون یصدا با دیچکیم چشمم از اشک قطره کی که زمانهم

 !آرشام؟ طرالن؟...طر -

 :کرد زمزمه یاخفه یصدا با و زد یچنگ موهاش به یعصب و جیگ

 ...   من...نفس من...من -



 از که یاخنده و هقهق بیترک مثل شد، خارج گلوم ته از ییصدا هی

 .باشه یناباور و تمسخر یرو

 :گفتم و زدم چنگ اممقنعه به! بود؟ شده خبر چه ایخدا...دیکش ریت سرم

 توا   ،یبرد رو اسمش که یطرالن همون به لعنت آرشام، بهت لعنت -

( زدم غیج) ؟یکرد بدبخت منو چرا یخواستیم رو گهید یکی اگه آشغال

 ؟یکرد خودت ریاس منو چرا

 :گفت خشم با و شد سرخ یآن به صورتش

 .خوامینم رو یکس چیه من...خوامینم رو یاگهید َکس من -

 :زدم ادیفر یعصب

 !نامرد یگیم دروغ -

 :دنیشن رو صداش شهر کل کردم حس که زد نعره یطور

 ...نامرد نگو من به -

 نه ؟یدیترس نفس؟ چته... شد شل هامزانو و دیلرز تنم

 دلخور، نگران،! داغون...داغونم دونمینم آره، ؟یناراحت...دمینترس

 .کرد نگاهم جیگ و یعصب

 بودم؟ متنفر ازش

 !کنهیم نابودم داره

 :گفت آروم که زدم یپوزخند

 ...طرالن -

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط و شد بلند امهقهق

 .بدونم خوامینم...ینم ارین...اون اسم...اسم -



 :گفت دهیترس و تند

 همون است شده تموم من یبرا طرالن...نفس یکنیم اشتباه خدا به -

 .زد نارو...کرد ولم که یکس همون ادته؟ی کردم فیتعر برات که یدختر

 چه اون از شتریب آرشام گذشته هیقض...ختیر فرو وجودم یتو یزیچ هی

 !بود بد و تلخ کردمیم فکر که

 :گفتم و کردم نگاهش نفرت با و دمیخند درد با

 رو دختر اون هم هنوز تو سابق؟ چرا اصال سابقته؟ عشق منظورت -

 وسط منو یپا چرا اونه شیپ فکرت اگه تو یلعنت آخه نه؟ یدار دوست

 ؟یدیکش

 :دادم ادامه و امنهیس به دمیکوب

 .اتیبچگ دوست...فرکین نفس...َمن   -

 :کرد تکرار وارجنون

 !ندارم ندارم...ندارم دوسش من -

 :گفتم خودش مثل

 دیبا یبود حال اون تو یوقت چرا وگرنه یدار هم خوبش...یدار یدار -

  ؟یاریب رو اسمش

 :زد لب و کرد نگاهم ناراحت و خسته

 .یاون مثل هم تو -

 :کردم اشاره خودم به انگشت با و کردم نگاهش شوکه

 اونم؟ مثل من من؟ -

 :گفتم بلند



 ؟ینیبیم اون مثل منو یحساب چه با باشم، اون مثل من نکنه خدا -

 ینامعلوم یجا به و کرد پرت مبل یرو رو خودش و رفته عقب عقب

 .زدمیم نفس نفس یزخم ببر مثل کرد، نگاه

 خاطر به...بکشم شیآت به هم با رو طرالن اون و آرشام خواستیم دلم

 شدم؟یم بدبخت دیبا من چرا اونا رفتارات و احساسات

 دادم؟یم یاجبار ازدواج نیا به تن دیبا من چرا

 !چرا؟

 :کردم نگاه بهش زدن پلک بدون نشیغمگ یصدا با

 هم اون نفس، اونه مثل کارهات از یبعض...یول یستین اون هیشب تو -

 بهونه شهیهم و دادیم جواب هام تلفن به رید قرار، سر اومدیم رید

 ...یول...یول کردمیم باور هم خر منه و آوردیم

 :کردم حس رو وجودش یتو درد   من و زد نعره قبل دفعه مثل

 دیخندیم من شیر به و ذاشتیم قرار گهید یکی با اون یول -

 ...داشت بطه*را گهید یکی با اون ؟یفهمیم

 .نشستم نیزم یرو و حرفش درک با افتاد کار از مغزم

 ...داشت بغض حرفش یجا نیا از انگار صداش

 رو دستش دادینم اجازه من به که یحال در و بود اشخاله پسر با اون -

 نامزد اشخاله پسر با کرد یباز من با اون اما بودم عاشقش من...رمیبگ

 ...یوضع چه با هم اون دمید رو شونینامزد شب یهاعکس من و کرد

 :داد ادامه نهیک با و دیخند



 ادیب کنه حساس رو پسره اون که بودم لهیوس هی فقط من -

 .شیخواستگار

 !خوردم جا...کرد نگاه بهم

 کنه؟یم نگاه من به یطورنیا چرا

 :گفت و کرد گرد چشم دیتهد با

 جواب هم اومدنت رید هم امروز یمتنفر ازم دونمیم نفس تو...تو -

 اما گذشتم رو دفعه نیا انداخت اون یکارها ادی منو هامتلفن به ندادن

 ادیفر" یبزن دورم...یکن فکر گهید یکی به طرالن مثل یبخوا اگه...اگه

 ؟یدیفهم کنمیم نابودت" زد

 :گفتم تلخ کردم، نگاهش هیگر با و گذاشتم قلبم یرو رو دستم و دمیپر

 یجا به...یگرفت یمیتصم بد آرشام ؟یکنیم سهیمقا اون با منو من؟ -

 و دیکش یآه ؟یکرد یقربان منو یریبگ انتقام اون از میمستق که نیا

 :گفت حوصلهیب

 سرم از دست که بود طرالن دادن حرص خاطر به اولش بگم بار چند -

 به اون هم که داشتم یکی به ازین من...شد عوض نظرم بعد اما داره بر

 کیشر کی به...داشتم آرامش به ازین من اون، به من هم کنه هیتک من

 یبود تو شخص اون و" گفت خاص"اهمیس یهاشب گذروندن واسه

 !نفس

 :گفتم و زدم یپوزخند خاصش لحن به توجه بدون

 من بدم آرامش تو به ستین قرار من ،یکرد انتخاب رو یکس بد هه -

ق ت نهیآ قراره  .بشم د 

 :گفت طنتیش با و دیخند



 !دیلرز تنم نگو یوا-

 

 :گفتم غیج با کرد، پر رو وجودم تموم حرص

 .یگرفتیم رو گهید یگی خب من؟ چرا -

 :گفتم غیج با کرد، پر رو وجودم تموم حرص

 یگرفتیم رو گهید یگی خب من؟ چرا -

 نگاه همون با کاشت، لبش کنج نبود پوزخند به شباهتیب که یلبخند

 :گفت و انداخت پا رو پا بشیعج

 .تو فقط...نفس تو فقط -

 :گفتم و شدم بلند یعصب

 نه؟ ینکرد دایپ من از تر دست دم و تر بدبخت گهید آره -

 :گفتم بغض با...نگفت یزیچ و کرد نگاهم خنده با

 آوردن با اتیکوفت یگذشته اون با...آرشام یشکست منو خوب یول -

 !بخشمتینم...دختر اون حضور و اسم

 ...رفتم اتاقم سمت به حالیب که کرد نگاهم مظلوم و ناراحت

 نیا تحمل واقعا...بود سخت اومد، در اشکم دوباره بستم و در که نیهم

 !بود سخت اتفاقات

 دمیشن رو شدنش پاره یصدا که زدم چنگ اممقنعه به یطور یعصب

 .نکردم توجه یول

 فراموش رو آرشام کار داشتم...اومدمیم کنار یزندگ نیا با داشتم تازه

 ...یول کردمیم



 !دمیکش یآه

 یکار نیهمچ آرشام با که یبود یآدم جور چه تو آخه...طرالن...طرالن

 ؟یکرد

 

 

 "آرشام"

 

 هم لحظه هی آلودش اشک یهاچشم بودم، زده زل اتاقش در به ناراحت

 .رفتینم کنار نگاهم یجلو از

 و هاشنفسیگرم...عطرش خوش یبو ادی افتادم، شیپ قهیدق چند ادی

 !کردم حس که یآرامش همه از تر مهم

 دایپ نفس کنار رو برابرش صد و دادم دست از طرالن رفتن با که یزیچ

 .کردم

 !یمتیق چیه به...بدم دستش از خواستمینم

 واسم اما نباشم عاشقش اگه یحت...باشه نداشته دوستم اگه یحت

 !ادیز یلیخ...مهمه

 فتم؟یب طرالن ادی لحظه اون دیبا من چرا

 !خودم ذهن از...دمیترس خودم از بار نیاول واسه

 ازش که یحال در کردیم یزندگ طرالن با هنوز من وجود از یمین انگار

 !متنفرم



 یگوش راند بک به حوصلهیب و اومد خودم به امیگوش زنگ یصدا با

 .بود هامبرنامه ریمد محمد...کردم نگاه

 .محمد بگو - 

 .آرشام سالم -

 .سالم - 

 اومده؟ در صداشون هابچه شد؟ یچ یمهمون برنامه نیا آرشام یراست -

 :گفتم سرد

 رم؟یگیم یمهمون هی دمیجد آهنگ آلبوم دادن رونیب از بعد نگفتم مگه -

 :گفت و کرد یمکث

 .بده بیترت یمهمون هی ازدواجت یبرا گنیم اونا اما درسته -

 :گفتم و دمیکش ینفس کالفه

 .فعال میزنیم حرف موردش در بعدا -

 ...یول -

 هی...کردم پرتش یعسل یرو و کردم قطع یگوش و بزنه یحرف نذاشتم

 .کردیم ینیسنگ دلم یرو یزیچ

 .شدم رهیخ اتاقش به و دمیکش یآه هم باز

 

 "نفس"

 



 مین زده هول اومد، اتاقم در یصدا که زدمیم چرخ تلگرام یتو داشتم

 .نگفتم یزیچ اما شدم زیخ

 .دمیشن رو صداش

 .شام ایب نفس -

 :گفتم لج با اما رفتیم ضعف دلم و بودم نخورده ناهار که نیا با

 .برو خورمینم -

 از که نیا از قبل شد، باز شدت با در اما گهیم یزیچ االن کردمیم فکر

 .کرد بلندم تخت یرو از و گرفت رو دستم امیب رونیب شوک

 :گفت و نشوندم یصندل یرو که اومدم خودم به یوقت

ت خوب دختر هی مثل و نیبش حاال -  .بخور رو شام 

 هی یدار جرات" زدیم داد نگاهش کردم، نگاه هاشچشم به حرص با

 گهید ظهر یدعوا از واقعا که منم"بندازم َکل دوباره تا بده انجام حرکت

 .کردم نگاه زیم به اکراه با پس نداشتم یانرژ

 رو دهنم آب و زد یبرق هامچشم برگشت، تزایپ جعبه تا دو با و رفت

 .دادم قورت

 رو میگوش منم و گذاشت جلوم رو هاجعبه از یکی شدم آرشام الیخیب

 .کردم شروع و زیم یرو گذاشتم

 دمیکش یریس از ینفس خوردم، رو کامل تزایپ هی که بود امگشنه قدراون

 شدم متوجه که کردم نگاه آرشام به و گرفتم یخال یجعبه از نگاه و

 .کنهیم نگاهم رهیخ

 .گذاشت دستم یرو رو دستش که بشم بلند خواستم و کردم یاخم



 یگرم ای کنم تمرکز هاشچشم یرو دوستمینم کردم، نگاه بهش تعجب با

 !دستش

 رو شست ش انگشت که زد خشکم شد، رهیخ لبم به و شد خم سمتم به

 به جیگ...دیکش عقب لبم به یطوالن نگاه کی از بعد و دیکش لبم گوشه

 .کردم نگاه اششده یُسس انگشت

 یتو رو اششده یُسس انگشت کردم، تعجب شتریب کرد که یکار با

 .کرد نگاهم طنتیش با و دیمک محکم و برد دهنش

 .برگشتم اتاقم به و شدم بلند عیسر خجالت از

 ؟یخورد منو یدهن چرا آرشام نکنه لعنتت خدا

 !ییوا!...اَداها؟ اون با اونم

 

 بود آشپزخونه زیم یرو که امیگوش ادی با دم،یگز رو لبم و دمیکش یپوف

 .رفتم رونیب اتاق از و شدم آرشام رفتار الیخیب

 گذاشت زیم یرو رو امیگوش آرشام دمید شدم آشپزخونه وارد که نیهم

 .کرد خاموش و

 :گفتم و کردم یاخم

 ؟یداشت کار یچ من یگوش با -

 :گفت و رفت خچالی سمت به و انداخت باال یاشونه

 .کار چیه -



 روشنش برداشتمش، و رفتم یگوش سمت به و کردم نگاهش حرص با

 تلگرام نیهم یرو من که ادمهی اومده، رونیب تلگرام از دمید که کردم

 ...پس بودم کرده ولش

 :گفتم شمرده شمرده و دمیکش یحرص پر نفس

ت یلیخ -  ؟یکنیم چک منو یگوش...آرشام زشته کار 

 کرد نگاه بهم چشم گوشه از دیکشیم سر رو آب وانیل داشت که زمانهم

 .کرد نگاهم مغرور و کرد دور لبش از رو وانیل و

 زنهیم حرف یک با که بفهمم باشه، زنم به حواسم دیبا من حال هر به -

 .هانداشت رمز خوب چه یراست...هست ییهاکانال چه تو و

 !بود خارج توانم از گهید یکی نیا...کنم تحمل نتونستم گهید

 مشت اشنهیس به که زمانهم و کردم حمله سمتش به و دمیکش یغیج

 :گفتم زدمیم

 یوقت که رسهیم شعورم قدراون من ،یکن چک منو یندار حق تو -

 ...و نکنم یغلط دارم شوهر

 منو که برگردم شد باعث و چوندیپ و گرفت رو هامدست حرکت کی با

 .کرد بغل پشت از محکم

 شده پخش صورتم یتو موهام تقال خاطر به...میزدیم نفس نفس دو هر

 ...اون هم بودم یعصب من هم بود

 !فر؟کین نفس نه شهینم سرت هم یشوخ -

 !بود؟ یشوخ نیا! یشوخ

ت امروز ؟یشوخ یگیم نیا به -  ا؟یآر آرشام شده چ 



ته...شد یجور هی دلم که کرد بغلم ترمحکم  نفس؟ چ 

 ره؟یم یلیو یلیق دلت تو اونوقت کنهیم ت تیاذ یه اون

 :گفت سرخوش

 داد؟ حرصم بدجور دختره هی امروز -

 :گفتم تعجب با

 دادم؟ حرصت یک   من ؟یگیم منو -

 آوردم؟ رو تو اسم مگه من -

 :گفتم و کردم تقال

 !آه کن ولم -

 :زد لب آروم که شدم خشک...دیبوس رو گوشم کنار و دیخند

 !دیببخش -

 ،یندار رو انتظارش اصال که یکس زبون از کلمه کی هاوقت یگاه) 

ت و کنه عمل آرامبخش قرص کی مثل تونهیم  (دیببخش...مثل کنه آروم 

 :گفت مهربون و اومد روم به رو و کرد ولم

 ؟یشد آروم -

 بگم؟ یچ...کردم نگاهش فقط

 :بگم تونستم و بود منتظر هم اون انگار

 !ریبخ شب -

 آرشام تا بخوابم تر زود بهتره...اتاقم سمت به دمیدو تند منم و زد پلک

 .نکرده اموونهید



 

**** 

 

 !گذشت باد و برق مثل روز چند 

 یبرا اون اما بودم تفاوتیب بهش ییجورا هی...بودم سرد آرشام با هنوز

 .دیچسبیم من به یه شده هم من دادن حرص

 .شدم الشیخیب نداره یادهیفا دعوا و جنگ دمید که منم

 !جون شوهر مادر یخونه میبر شام یواسه قراره هم امروز

 که آرشام به تعجب با و اومدم خودم به ونیتلوز صفحه شدن روشن با

 .کردم نگاه بود نشسته کنارم

 :گفت تمسخر با

 .یزدیم زل بهش مشتاق یطورنیا بعد یکردیم روشنش حداقل -

 ؟یاومد یک تو -

 الحمدهللا که زد یگاز بود رفته ک ش خچالی از یک دونمینم که یبیس به

 :گفت پر دهن با موند، یباق نصفش فقط

 یچشمک)شیپ اومدم بعد آب به دست رفتم...نبودم ییجا که من -

 .خانومم(زد

 .گرفتم صورتش از رو نگاهم و کردم جمع رو صورتم چندش با

 :داد ادامه کارم به توجه بدون

 ؟یبش آماده یخواینم ها،میبر میخوایم گهید ساعت کی -



 هم یاچاره اما نداشتم رفتن رونیب یحوصله قتایحق دم،یکش یپوف

 !بود شده تنگ مونا مامان و ریام بابا یبرا دلم...نداشتم

 .بشم آماده رمیم االن چرا -

 :گفت که برداشتم قدم چند رفتم، اتاقم سمت به و شدم بلند

 .نپوش هم تنگ مانتو ها،ینکن شیآرا ادیز -

 :گفتم و دمیچرخ پا پاشنه رو حرص با

 گه؟ید امر   -

 :گفت طنتیش با

 .نیهم فعال -

 با رو موهام یزیچ هر از قبل شدم، اتاقم وارد و برگشتم و دمیکش یپوف

 و دهیکش ابروهام ینطوریا بستم سرم پشت محکم کردم شونه حوصله

 .شدیم تر یطونیش

 یلیخ چشمام زدم هم چشم خط و ملیر زدم، یزرشک رژ هی با و کرم کمی

 !شد قشنگ

 چاک هاشپهلو کنار که یاسرمه بلند   یمانتو هی با رو شلوارم و کیتون

 کوبم طال یاسرمه یروسر و کردم عوض یمشک نیج شلوار و داشت

 .زدم گره گردنم دور ییبایز طرز به و انداختم سرم رو

 یتو خودم به و دمیکش یقیعم نفس و برداشتم رو امیمشک یدست فیک

 .کردم نگاه نهیآ

 !بودم شده خانوم و کیش حاال



 اتاق در شدن بسته یصدا زمانهم که شدم خارج اتاق از و زدم یلبخند

 .دمیشن رو آرشام

 !زد خشکم افتاد بهش نگاهم یوقت

 !شه؟یم مگه آخه...آخه

 داره؟ امکان چطور

 بپوشه؟ یمشک شلوار و یاسرمه راهنیپ هم اون دیبا چرا

ت قایدق  ...میبود گهید هم س 

 .نکردم یحرکت اما اومدم خودم به که شد کینزد بهم قدم چند

 :کرد زمزمه آروم و زد ینادر لبخند  

 ...چقدر -

 .کرد گرد عقب و داد تکون یسر و کرد یکوتاه مکث

 !؟یچ چقدر

 ؟ینداد ادامه چرا

 :گفت و دیخند یمصنوع

 !بود؟ شده الهام بهت -

 کرد ساعتش به یااشاره دمیخند اریاختیب بود، هاملباس رنگ منظورش

 :گفت و

 .گهید میبر خب -

 ...میشد خارج خونه از دو هر و گفتم یاباشه

 



 رو به رو ریام بابا و مونا مامان گرم استقبال با و میشد خونه وارد

 برخورد باهاشون یدلتنگ و یگرم با چقدر آرشام که دمید چشم به م،یشد

 .کرد

 از داد، دست بهم یخاص حس اشعالقه و احترام همه نیا از ییجورا هی

 منم و دادم جواب امگونه یرو مونا مامان بوسه به و شدم خارج فکر

 شد، رهیخ دومون هر به عشق با و گرفت فاصله ازم یکم! دمشیبوس

 .دمید هاشچشم یتو رو اشک درخشش که نگذشت یزیچ

 :گفت تعجب با آرشام

 !مامان ا ه -

 کرد پاک رو هاشچشم یگوشه اشک انگشت نوک با عیسر مونا مامان

 :گفت بغض با و

 یاله ن،یایم هم به یلیخ تا دو شما ماشاهللا! مادر نبود خودم دست -

 !شاهللایا بشه کور حسود و لیبخ چشم نیبش خوشبخت

 به و بدم رونیب لرزون رو نفسم شد باعث و ختیر فرو درونم یزیچ هی

 .کنم نگاه آرشام

 دور رو دستش گذروند، نظر از رو صورتم دور هی و کرد نگاهم رهیخ

 .زد یلبخند و کرد حلقه کمرم

 بگم بهش تونستمینم بود ما به شونحواس ریام بابا و مونا مامان چون

 نییپا رو سرم و دمیکش خجالت گهید طرف از داره بر رو دستش

 .انداختم

 تیهدا هامبل سمت به منو و داد هولم نرم بود کمرم یرو که دستش با

 :گفت مونا مامان نمیبش که نیا از قبل کرد،



 شام تا مونده گهید ساعت دو ؟ینیبش ستین سخت ت مانتو با جان نفس -

 .هابشه حاضر

 :گفتم و زدم یلبخند

 .آوردم یراحت لباس خودم با -

 داد هول هااتاق از یکی سمت به منو و گرفت رو دستم و اومد طرفم به

 :گفت و

 .کن عوض رو هاتلباس برو پس -

 و آوردم در تنم از رو مانتوم شدم، اتاق وارد و گفتم یاباشه خجالت با

 و آوردم رونیب فمیک از رو رنگم دیسف زیشوم گذاشتم تخت یرو

 .کردم عوض یبلند شال با رو امیروسر دم،یپوش

 نفس دم،یکش موهام به یدست و کردم نگاه خودم به نهیآ یتو یکم

 .شدم خارج اتاق از و دمیکش یقیعم

 بلند یهاخنده یصدا متوجه اومدم رونیب اتاق از که نیا محض به

 آرشام واسه داره ریام بابا دمید که شدم هال وارد متعجب شدم، آرشام

 .کنهیم فیتعر یزیچ

 :گفتم نشستمیم آرشام کنار که زمانهم و زدم یلبخند

 قدرنیا اشخنده یصدا که نیکردیم فیتعر آرشام واسه یچ جون بابا -

 بود؟ بلند

 دور رو دستش آرشام که انداخت آرشام به یطونیش نگاه ریام بابا

 :گفت گوشم کنار و کرد حلقه امشونه

 .زمیعز بود مردونه -

 :گفتم آروم منم حرص با



 شه؟ینم مربوط من به که نیا یعنی -

 :گفت دیلرزیم خنده زور از که ییصدا با یمکث از بعد

 .بود تو به راجع اتفاقا -

 من و گرفت مقابلم رو ییچا ینیس مونا مامان که کنم اعتراض خواستم

 .کردم سکوت ناچار به

 گفت؟ آرشام به یچ بابا یعنی

 ...امییچا خوردن به کردم شروع و انداختم باال یاشونه نامحسوس

 و بود آرشام دیجد آهنگ مورد در هاحرف شتر  یب و میزد حرف کمی

 پر دیشا و نیترموفق از یکی آهنگ نیا نکهیا...دشیجد کار شروع

 .بشه لیتبد هاشآهنگ نیترفروش

 خوردن و شام از بعد نم،یبب رو دشیجد کنسرت تا بودم کنجکاو یلیخ

 .میبر کنه اعالم آرشام که بودم منتظر مونا مامان یعال دستپخت

 که کردم نگاهش چپ چپ گرفت، حرصم آرشام یهاازهیخم دنید با اما

 .دیمال رو هاشچشم دستش پشت با هابچه مثل من به توجهیب

 :گفت مونا مامان که بگم یچ بهش بودم مونده

 پسرم؟ یخوب -

 :گفت و کرد نگاه بهش قرمز یکم و خمار یچشما با آرشام

 .خستم یکم فقط مامان آره -

 از یخستگ نه؟ ینیبش فرمون پشت یخوایم هم یطورنیا البد -

 .بارهیم هاتچشم

 :گفت و کرد مداخله ریام بابا



 یرانندگ که خطرناک   یلیخ یهست آلودخواب که یوقت شب تو پسرم آره -

 .دیبمون نجایا رو امشب یکن

 !نه یوا ؟یچ

 م؟یباش اتاق هی تو شب یعنی...یعنی نیا میبمون نجایا اگه اونوقت...اون

 !عمرا

 :گفتم یساختگ لبخند با

 .کنمیم یرانندگ خودم من میشینم مزاحم ما نه -

 .شدم مونیپش حرفم از که کرد نگاهم دلخور مونا مامان

 د؟یبمون نجایا دیدونینم قابل شب هی یعنی -

 :گفت و گرفت رو دستم آرشام

 .نبود نیا نفس منظور مامان نه -

 :دینال و کرد کینزد گوشم به رو سرش بعد

 .گرفته درد سرم یخستگ از خدا به...شب هی نیهم فقط -

 .گفتم یاباشه و دمیکش یقیعم نفس! سوخت براش دلم

 آرشام سابق اتاق یتو دومون هر بعد قهیدق چند و کرد نگاهم خوشحال

 .میبود

 

*** 

 



 بودم، نشسته تخت یرو ینگران با منم و بود اتاق ییدستشو یتو آرشام

 نگران؟

 آرشام؟ با ییتنها واسه ؟یچ یبرا

 ؟یفهمیم شوهرته اون نفس، نشو احمق

 یتو کمد   سمت به که کردم نگاهش یچشم ریز در شدن باز یصدا با

 .رفت اتاق

 .شدم هامانگشت با یباز مشغول و برداشتم ازش رو نگاهم

 دراز تخت طرف اون و اومد هاشلباس ضیتعو از بعد که شدم متوجه

 .بودم نشسته تخت یرو فیبالتکل هنوز من اما دیکش

 ؟یخوابینم چرا -

 :گفت یاگرفته یصدا با که بگم یچ بودم مونده

 یجا تخت یرو از ریغ من اما بخوابم کاناپه یرو برم تونستمیم -

 حتما کردینم درد سرم اگه شب   کی یبرا چون بره،ینم خوابم یاگهید

 کنارم و اریب طاقت رو شب کی نیا لطفا پس...دمیخوابیم کاناپه یرو

 .ندارم هم تیکار بخواب،

 و دادم رونیب لرزون رو نفسم شد، داغ خجالت از هامگونه کردم حس

 .دمیکش دراز تخت یرو آروم

 ...بودم زده زل اتاق یکیتار به سکوت در و بود بهش پشتم

 .دهینخواب هنوز دادیم نشون بلندش یهانفس یصدا

 !آرشام یه   -

 :گفت کشدار



 !هوم -

 گفت؟ بهت یچ ریام بابا -

 ؟یکنجکاو هنوز -

 آره -

 :گفت آروم

 .برگرد -

 پشت به برگشتم، سمتش به و دمیچرخ آروم یکوتاه مکث از بعد

 هم رو هاشچشم گذاشته شیشونیپ یرو رو دستش مچ بود، دهیخواب

 .بود بسته

 !زدیم پوزخند بهم تشیجذاب هم اتاق یکیتار تو و دمشیدیم رخمین از

 به جانیه مثل یحس و بود رفته باال قلبم ضربان یاکننده جیگ طرز به

 .بود اومده سراغم

 :کردم زمزمه و کردم تر زبونم با رو لبم

 ؟ینگفت خب -

 ...دمید رو لبخندش آخر در و هاشلب اومدن   کش رخمین از

 بودم؟ دهیند من ای بود جذاب قدرنیا هم قبال اون خدا یوا

 !مگه؟ بودم کور

 .دهید یخواب هی مامان شیپ شب چند کردیم فیتعر داشت بابا -

 :گفتم و شدم کنجکاو

 خب؟ -



 د؟یخندیم داشت دم،ید رو شکمش خوردن تکون من و کرد یمکث

 شده بزرگ شکمت و یاحامله تو دهید خواب مامان که...که گفت اون -

 .بود

 با و کرد باز رو چشماش باالخره آرشام که نشستم تخت یرو بهت با

 .کرد نگاهم خنده و حیتفر

 :گفتم شده گرد یچشما و حرص با گرفته، شیآت صورتم کردم حس

 آره؟ یدیخند فقط هم تو -

 :گفت سرخوش

 تست تا شگاهیآزما ببرمت حتما که گفت مامان دم،ینخند نیا واسه من -

 خودم شیپ منم( داد ادامه طونیش)ی  واقع خوابش کردیم فکر چون یبد

 بدم انجام یاحماسه من ذارهینم عروست یکار یکجا مامان یه گفتم

 .یداشت نوه تا چهار االن وگرنه

 صدایب و شد زیخمین که زدم شکمش به یمشت تیعصبان و خجالت با

 .دیخند

 ... .گوساله...آرشام یخر یلیخ هان؟ حماسه -

 که سرش یتو زدم و برداشتم رو سرم ریز بالش   شهینم یطورنیا دمید

 رو اشقهی منم و اوردمین کم که تخت یرو کرد پرتم گرفتم رو دستم مچ

 دو هر و افتاد من یرو هم اون افتادم تخت یرو من که زمانهم دمیکش

 .میشد رهیخ هم یچشما تو زده بهت
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 آرشام جانب از یحرکت منتظر و دادم قورت رو دهنم آب اظطراب با

 ...موندم

 .نهیبب رو امشده سرخ یهاگونه تونهینم و ک  یتار فضا خوبه

 :گفت وارزمزمه که بودم زده زل هاشچشم به یکیتار اون تو جیگ

 .شهیم یواقع داره مامانم خواب کنم فکر -

 !ختیر قلبم خدا یوا! ؟یچ

 .بود نیسنگ یلیخ یول بزنمش کنار تا کردم تقال یکم

 .کنار...برو...برو...بُ  -

 نفس؟ لرزهیم صدات چرا -

 لرزش بزم حرف شتریب اگر دونستمیم خودم نگم، یزیچ تا و دمیگز لب

 .شهیم شتریب صدام

 شده ختهیر یموها آورد، سرم کینزد و کرد بلند رو هاشدست از یکی

 .زد کنار رو امیشونیپ یرو

 جا همون و دیکش گلوم ریز تا نرم گوشم کنار از رو اشاشاره انگشت

 .کرد نوازش رو

 هم... هم کنم فرار هم خواستیم دلم بود، گوشم تو امجنبهیب قلب یصدا

 !؟یچ

 اومده؟ خوشت نفس خدا یوا



 امشده گرد یهاچشم یکیتار یتو کردمیم دعا دعا و شد گرد هامچشم

 .نهینب رو

 یتلخ آه که بودم اشیبعد حرکت منتظر و بودم شده خشک یچ مثل

 .رفت عقب آروم و دیکش

 .ریبخ شب...نفس بخواب -

 !بود گرفته صداش چقدر...بگم یزیچ نتونستم

 یسع و بستم رو هامچشم و دمیکش دراز بهش پشت دم،یکش ییصدایب آه

 .بخوابم کردم

 

 دورم یدست کردم حس که بودم شده غرق ینیریش و قیعم خواب   تو

 !گرم بدنم و شد حلقه

 فرو بخشلذت و گرم آغوش اون یتو شتریب و زدم یلبخند لذت با

 !.......رفتم

 

 

 (بعد ماه کی)

 

 با شدم، رهیخ بودن شده جمع سالن یتو که یادیز تیجمع به استرس با

 رو آرشام اسم زده جانیه همه اما بود نشده شروع هنوز کنسرت که نیا

 .بودند کنسرت شروع منتظر و زدنیم صدا



 برام بارنیا اما بودم کرده شرکت آرشام یهاکنسرت یتو بارها که نیا با

 سالن نیا در ایآر آرشام همسر عنوان به من بار نیا...کردیم فرق

 .داشتم حضور

 گرفت، قرار دستم رو یدست که دمیکش یقیعم نفس و بستم رو هامچشم

 گوشم کینزد رو سرش که کردم نگاه بود نشسته کنارم که عسل به

 :گفت و آورد

 ؟یخوب -

 !داد جواب گرمش لبخند با رو لبخندم زدم، لبخند و دادم تکون یسر

 و هاخاله یحت پسرها و ماین ل،یراح عسل،...داشتن حضور همه امروز

 !بود آرشام دیجد آلبوم کنسرت روز امروز...باباهامون مامان و عموها

 وجد به هم رو من تیجمع قیتشو یصدا و صحنه یرو آرشام ورود با

 شده جذاب یخاکستر اسپرت شلوار و کت اون یتو که آرشام به! آورد

 .شدم رهیخ بود،

 لحظه همون...کرد یکوتاه میتعظ و گرفت دستش یتو رو کروفنیم

 هوا به تیجمع غیج یصدا دوباره و کردن نواختن به شروع هانوازنده

 .رفت

 و دل با یچطور که دمیدیم رو آرشام فقط و شد چشم وجودم یهمه

 :خوندیم رو آهنگ نیا جون

 

 یواهـــــــــ یایرو هی عشـــق -

 عشـــــــــق ،یـــیجدا داره که

 یـــــیصدا چیه بدون



 یعذابـــ و درد داره فقط که

 عشــــــــــق...عشق....عشق

 

 

 ـــــستین یفراموش اول عشق

س برا وجودم  ـــــستین مهم یک 

 سوزمیمـــ تیدرو از دارم من

 ستینـــــ مهم براتـــــ...انگار اما

 

 ـــــیبود تو آخرم و اول عشق

 ـــــیبود تو هامهیگر و اشک عامل

 ...کمیتار و اهیس قلب تو

 ـــــیبود تو...یبود تو...یبود تو فقط

 

 

 یواهـــــــــ یایرو هی عشـــق

 عشـــــــــق ،یـــیجدا داره که

 یـــــیصدا چیه بدون

 یعذابـــ و درد داره فقط که

 *عشــــــــــق...عشق....عشق



 

 چیه از و نوشتم رمانم یبرا آرشام زبون از خودم رو آهنگ نیا)*

 (ستین یاخواننده

 

 یملود با آهنگ و کرد میتعظ و داد باال رو کروفنیم آهنگ شدن تموم با

 .دیرس انیپا به ییبایز

 َمته مثل وجودم یتو یزیچ کی اما کردم قیتشو به شروع هیبق با همراه

 !کردیم سوراخ رو قلبم داشت

 خبر آرشام گذشته از که یمن داشت، هایمعن یلیخ آهنگ اون بند به بند

 !...اولش؟ عشق و دارم

 باشه، خونده دختر اون یبرا رو آهنگ نیا که ستین سخت زدنش حدس

 .دمینفهم اتفاقات هیبق از یزیچ که شدم ناراحت قدراون فکر نیا با

 یکارها و بودم کاشته لبم کنج مسخره لبخند هی ظاهر حفظ یبرا فقط

 .کردمیم نگاه رو هیبق

 و هاشطرفدار و بودم ستادهیا آرشام کنار که اومدم خودم به یزمان

 .گفتنیم یزیچ هی کدوم هر و بودند شده جمع دورمون هاعکاس

 محافظ تا چند بود، گرفته درد سرم که بود ادیز صداها و سر قدراون

 باز آرشام منو یبرا رو خروج راه و کردن مهار دورمون از رو تیجمع

 .کردن

 در سمت به منو و گرفت گرمش دست یتو رو سردم دست آرشام

 .کرد تیهدا یخروج



 با یکی نبودن، ما کن ول هاعکاس اما میشد خارج جا اون از دومون هر

 کارش یوقت دمینشن که گفت یزیچ آرشام به و اومد مونسمت به عجله

 .میشد نیماش سوار باالخره هم ما و شد تموم آرشام با

 از یک بودم دهینفهم اصال دادم، هیتک شهیش به رو سرم و دمیکش یآه

 !شدم جدا عسل و لیراح

 !نبودم خودم گهید آهنگ اون از بعد انگار

 !نفس؟ -

 :کردم زمزمه کنم باز رو چشمام که نیا بدون

 !بله -

 :گفت دیترد با

 بود؟ چطور...آم...امشب راستش خب -

 .رمیبگ رو پوزخندم یجلو کردم یسع

 .شهیهم مثل...بود خوب -

سل قدرنیا چرا پس -  تو و من یبرا یمهم شب نیا ؟یرسیم نظر به ک 

 .بود

 :گفتم اریاختیب

ت و تو یبرا...بود یمهم شب تو یبرا...آرشام نه من یبرا -  اون آهنگ 

 !من یبرا نه بود اومده تیجمع

 !گرفت شتریب دلم و کردم حس دستم یرو رو دستش

 ؟یخوب نفس؟ یگیم یچ -

 :گفتم سرد و زدم پس رو دستش



 .خونه میبر لطفا! آرشام امخسته -

 ...برد باال رو سرعتش اما نگفت یزیچ

 

 هیتک در به و شدم اتاقم وارد عجله با میدیرس خونه به که یوقت

 !امخسته ایخدا...دادم

 ...ندادم تیاهم اما اومد در شدن دهیکوب یصدا

 !رو یلعنت در نیا کن باز چته؟ نفس -

 !بود شده یعصب...زدم یپوزخند

 :گفت ینگران لحن با بار نیا

 ...آخه اما یاخسته دونمیم نفس -

 ...رفت نییپا در رهیدستگ

 .هاداخل آمیم دارم من -

 در پشت من که شد متوجه نشد، باز کامل در بودم داده هیتک در به چون

 :زد صدا رو اسمم تعجب با و هستم

 نفس؟ -

 حتما حاال...بود یعال شهیهم مثل امشبت کنسرت  ! لطفا برو آرشام -

 .تو هم کنم استراحت من هم برو یاخسته یلیخ

 :گفت یکالفگ با و دادم قورت رو امبغض

 !ریبخ شب...باشه -

 جا همون دم،یشن رو اتاقش در شدن بسته یصدا که نگفت یزیچ

 .شکست امبغض



 هول رو در و بودم مهم براش یکاشک! کردیم اصرار شتریب یکاشک

 حلقه بازوم دور شهیهم مثل رو هاشدست شد،یم وارد زور به و دادیم

 :زدیم داد و کردیم

 ؟یگرفت غمباد چرا چته؟ بگو -

 رمیدلگ گفتمیم بهش منم

 اشهمه که نیا بود، اتگذشته حال وصف یخوند که یآهنگ گفتمیم

ش عشق یکلمه  .داشت وجود در 

 آب دارم شتریب روز هر که نیا...دختره اون فکر به هنوز دمیفهم که نیا

 .شمیم

 که یمرد از دارم دوست من مگه خواستم؟یم یزندگ از یچ من مگه

 برونم؟ خودم از رو اون و باشم دور هست شوهرم

 !...نه! نه خدا به 

 نیا از ییجا هی من مثل باالخره هم تو آرشام، ستین یزندگ اسمش نیا

 !یاریم کم ییجا هی! یشیم خسته یاجبار یزندگ

 .کرد شتریب رو بغضم و شد اکو ذهنم یتو آهنگش از کهیت نیا دفعه کی

 

 یبود تو آخرم و اول عشق"

 یبود تو هامهیگر و اشک عامل

 کمیتار و اهیس قلب تو

 "یبود تو...یبود تو...یبود تو فقط

 



*** 

 

 با مایر که برم رونیب کالس از خواستم و گذاشتم فمیک یتو رو هامجزوه

 .شد راهم سد   یآورچندش لبخند

 !جون نفس سالم -

 :گفتم و چرخوندم چشم حوصلهیب

 .سالم -

 :گفت و کرد نگاه پام تا سر به یکم

 یخوب ز  یچ گمیم کیتبر بهت...دمتید ایآر آرشام کنسرت تو شبید -

 .یکرد دیص

 داد ادامه من العملعکس به توجهیب زدم، یپوزخند و دیپر باال ابروهام

 یتو که است عیضا یلیخ یدار که یتیموقع به توجه با راستش -

 امضا نه بهشون ،یریگیم رو خودت گنیم هابچه ،یباش تنها دانشگاه

 ...و انیشاک ازت کال ،یریگیم باهاشون عکس نه یدیم

 :گفتم اخم با و حرفش وسط دمیپر

 یشهرت یکم واسه شده یچ حاال بودم نیهم ازدواجم قبل من مایر نیبب -

 کنن؟یم ولز جلز یطورنیا ستین منم مال که

 :گفت و دیخند مسخره

 نیبب بدون، رو خودت تیموقع قدر زم،یعز گهید گمیم رو نیهم منم -

 تو شهرتت یبش من پیاک عضو...بدم بهت شنهادیپ هی خوامیم من



 و یکنیم دایپ دوست شتریب هابچه نیب کم کم...شهیم شتریب دانشگاه

 .یذاریم باال طاقچه گهینم بهت یکس گهید

 واسه نما مونیم یدختره...بخندم قاه قاه لحظه اون خواستیم دلم

 .بشم خودش چندش گروه عضو من خواستیم بده پز همه به کهنیا

 ...حاال اما نداشت منو دنید طاقت که قبال

 :گفت زده جانیه که دادم تکون تاسف یرو از یسر

 ؟یکنیم قبول هیچ -

 جانیه یهاچشم یتو و شدم ترکینزد بهش و کاشتم لبم کنج یپوزخند

 :گفتم شمرده و آروم کردم، نگاه اشزده

 .کنار برو در یجلو از -

 ...زدم رونیب کالس از و زدم یمحکم یتنه بهش که شد گرد هاشچشم

 رم؟یگیم رو خودم من

 ذارم؟یم باال طاقچه من

 باشم؟ بد بخوام االن که بودم یچطور کنم ازدواج که نیا از قبل من مگه

 !قماشن هی از شونهمه

 شونهمه آباد و جد کال زدم،یم غر لب ریز و کردمیم یرانندگ حرص با

 .دادم قرار خودم تیعنا مورد رو مایر اون مخصوصا

 .بودم خونسرد و آروم کامال خونه به دمیرس یوقت خالصه

 که بشم آسانسور سوار خواستم و کردم پارک نگیپارک یتو رو نمیماش

 .ستادمیا نگهبان یصدا با

 .ایآر خانوم دیببخش -



 !من؟ ا؟یآر خانوم

 !خدا؟ یوا

 :گفتم شده دگرگون حال با و دمیکش یقیعم نفس

 بله؟ -

 :گفت و گرفت سمتم رو ییبایز گل سبد

 .فرستادن ایآر یآقا یبرا رو نیا -

 :گفتم تعجب با

 فرستاده؟ یک -

 آرشام یبرا که گفت آورد یموتور فرد   هی خانوم، دونمینم منم واال -

 .باشه شوندوستان از یکی طرف از کنم فکر...رفت بعد و استیآر

 و رفتم آسانسور سمت به و کردم یتشکر دادم، تکون یسر شک با

 .شدم سوار

 .شدم رهیخ گل سبد به ریدرگ یذهن با

 !فرستاده؟ یک یعنی

 دیکل و رفتم در سمت به آسانسور ستادنیا با و انداختم باال یاشونه

 .شدم داخل و کردم بازش

 به و گذاشتم یعسل یرو رو سبد ست،ین خونه آرشام که دونستمیم

 موهام و کردم عوض و یمشک شرتیت هی با رو مانتوم رفتم، اتاق سمت

 .ختمیر هامشونه یرو آزاد رو

 نگاه بهش یکنجکاو با و رفتم گل سبد سمت به و شدم خارج اتاق از

 .شدم یکیکوچ کارت متوجه که کردم



ش عیسر  .بود نوشته نیالت" T" هی فقط کردم نگاه رو کارت و برداشتم 

 .بود ننوشته یزیچ کردم، نگاه هم کارت پشت

 !آخه؟ یچ یعنی

 آشپزخونه سمت به و برگردوندم سبد یتو رو کارت و دمیکش یپوف

 ...رفتم

 

 هم رو موادش کنم، درست ایالزن  گرفتم میتصم پس بود رونیب که آرشام

 ...شدم کار به دست تر زود پس میدار که

 

 شستن مشغول اومد، در شدن باز یصدا شد تموم کارم که نیهم

 .شدم آشپزخونه به ورودش یمتوجه که بودم هامدست

 .سالم -

 :گفتم و کردم خشک شلوارم پشت با رو هامدست و برگشتم سمتش

 .ینباش خسته سالم -

 .آدیم یخوب یبو چه ؟یپخت یچ...یمرس -

 :گفتم و دمیخند اریاختیب

 .نمیچیم رو زیم منم یکن عوض رو هاتسلبا یبر تا...ایالزان -

 .بودم زیم کردن آماده مشغول منم رفت، و گفت یاباشه

 !نفس -



 وارد و نداد کردن فکر فرصت بهم دم،یکش ینیه بلندش بایتقر یصدا با

 :گفت یشاک و شد آشپزخونه

 ه؟یچ اون -

 :گفتم جیگ

 ه؟یچ یچ -

 :گفت و زد موهاش به یچنگ کالفه

 آورده؟ یک رو گل سبد اون که ن  یا منظورم -

 .آورده یموتور فرد   هی که گفت داد بهم نگهبان...دونمینم -

 .رفتم دنبالش نگران منم و شد خارج آشپزخونه از و کرد یاخم یعصب

  شده؟ یچ -

 یعسل به و دمیکش یپوف نبست، و در اما شد اتاقش وارد بهم توجهیب

 .نبود گل سبد از یخبر...کردم نگاه

 رو زدنش حرف یصدا که بزنم صداش خواستم شدم، کینزد اتاقش به

 :زدیم حرف تلفنش با داشت که کردم نگاهش در یال از و دمیشن

 رون؟یب بکش من یزندگ از رو پات نگفتم بهت مگه -

 :گفت یکوتاه سکوت از بعد و دیچرخ خودش دور

 نیا از که نکن یکار نداره اثر من یرو گهید هاپرت و چرت نیا -

 .کنم مونتیپش هاتکار

 دنید با د،ید در پشت منو برم عقب که نیا از قبل و کرد قطع رو یگوش

 کنارم از هامچشم به غضب پر نگاه هی از بعد که شدم هول اخمش

 .گذشت



 یک با یعنی نداشتم، یخوب حس...دیکوبیم امنهیس یوارهید به محکم قلبم

 زد؟یم حرف یطوراون داشت

 .برگشتم آشپزخونه به عجله با صداش دنیشن با

 .کن آماده رو زیم ایب نفس -

ََ یحق شدم، مشغول و گفتم یاباشه َ  خواستمینم و بودم دهیترس ازش قتا

 ...بگه یزیچ من به که بدم دستش بهانه

 

 م،یشد مشغول یحرف زدن بدون دو هر و کردم آماده رو زیم سکوت یتو

 اون رفت،ینم نییپا گلوم از و بود شده سنگ مثل برام لقمه هر که من

 .بود بشقابش داخل اتیمحتو با رفتن َور مشغول یظیغل اخم با هم

 رفت، رونیب آشپزخونه از و شد بلند سرد و خشک تشکر کی با هم آخر

 خچالی یتو رو ایالزان یهمه و کردم جمع رو زیم یداغون اعصاب با

 .گذاشتم

 آرشام که بود یک طرف   از گل سبد اون یعنی کنم، کاریچ دونستمینم

 !زد؟یم حرف یک با کرد؟ برخورد یطورنیا

 ذهنم یتو رو اومده شیپ اتفاقات داشتم برگشتم، هال به و دمیکش یپوف

 یعنی...یعنی"T..."زد خشکم" T" حرف یادآوری با که کردمیم مرور

 !طرالن؟

 .کردم نگاه آرشام اتاق به و دمیگز رو لبم یعصب

 

 وارد دادم، تکون تاسف یرو از یسر و دمیکش یبلند نفس حرص با

 .کردم پرت تخت یرو رو خودم و شدم اتاقم



 نهیک و نفرت از پر یطور وجودم اما بودم دهیند رو طرالن که نیا با

 !بودم کرده تعجب هم خودم که بود شده

 نیبهتر من...منَن روز   و حال نیا مسبب دوشون هر طرالن و آرشام

 !امیعروس روز...دادم دست از دوتا نیا لطف به رو امیزندگ اتفاق

 و عشق!...گرفت من از رو لحظه اون بچگانه انتقام کی خاطر به آرشام

 رو اشیزندگ یخشک و یسرد...کرد بیغر من یبرا رو یخوشبخت

 !کرد شتریب

 طرالن آخه فته،یم دیجد اتفاق هی کنم فراموش رو کارهاش امیم وقت هر

 !رون؟یب بره اشیزندگ از قراره یک

 خارج اتاقم از هم لحظه کی یحت که بودم ریدرگ خودم با قدرنیا شب تا

 امیپ ماین به فقط و ندادم هم رو لیراح و ماین یهاتلفن جواب یحت نشدم،

 .بدم جواب تونمینم و رونمیب که دادم

 اتاق از و باشم تفاوتیب گرفتم میتصم که بود شب هشت ساعت باالخره

 .شدم خارج

 به رو درهم یهااخم با اون اما باشه اتاقش تو هم آرشام کردمیم فکر

 .بود نشسته ونیتلوز یرو

 :زد صدام که برم آشپزخونه به خواستم الیخیب

 !دارم کارت ایب نفس -

 کرد نگاهم حرفیب لحظه چند نشستم، کنارش فاصله با و رفتم حرفیب

 :گفت آروم بعد و

 دوستم یالیو یتو شب فردا قراره دمیجد آهنگ ت  یموفق مناسبت به -

 .میریم هم با رم،یبگ یمهمون



 :گفتم و رمیبگ رو امتعجب یجلو نتونستم

 .ندارم مناسب لباس من یول -

 :گفت خونسرد

 .میخریم -

 نگفت؟ زودتر چرا آخه! نشدم آروم

 .دادم تکون یسر و دمیکش یقیعم نفس

 ؟یخوریم یچ شام -

 :گفت آروم

 . رمیس -

 ...شدم رهیخ ونیتلوز به منم و دادم تکون یسر خواسته خدا از

 

 بود یبار نیاول م،یرفت رونیب مناسب لباس دیخر یبرا هم با ظهر فردا

 نکیع و بود دهیپوش یایمشک دست کی لباس م،یرفتیم رونیب باهم که

 ...نَشناَست ش یکس تا بود زده هاشچشم به هم یپهن بنیر

 زحمت یکل آرشام مثل یهنرمند و معروف یهاآدم! بود بیعج برام

 یطور یعموم مکان در آخر در اما بشن معروف مردم نیب تا دنیکشیم

 ...نشناسه رو هااون یکس تا شدنیم ظاهر

 یاروزهیف بلند راهنیپ کی آرشام یوسواس با و میرفت یکیش پاساژ به

 نشون تربایز رو اندامم و بود یعال خورشتن اما بود دهیپوش که ساده

 .میدیخر داد،یم



 بود موقع اون و میرفت خلوت اما معروف رستوران کی به شنهادشیپ به

 به قبال دمیفهم بعدا( منظورمه نکشیع) برداشت رو نقابش باالخره که

 .اومدنیم جانیا به معروف یهاآدم شتریب و بوده اومده رستوران نیا

 پناه هاموناتاق به دومون هر و میبرگشت خونه به ناهار خوردن از بعد

 .میبرد

 هی و رفتم حموم سمت به بشم، آماده گرفتم میتصم که بود چهار ساعت

 .گرفتم یعال دوش

 رو موهام نییپا شدم، موهام کردن درست مشغول و کردم خشک رو بدنم

 رو یباق و بستم خوشگل یمو رهیگ کی با سرم پشت رو یکم و کردم فر

 از پر که فیظر و خوشگل یمو ت ل کی ختمیر هامشونه طرف دو

 .شد یعال واقعا که گذاشتم سرم یرو رو بود زیر یهاالماس

 به هم یصورت رژگونه و زدم صورتم به  کرم یکم بود، شیآرا وقت حاال

 .آدیب چشم یتو شتریب امبرجسته یهاگونه شد باعث که زدم هامگونه

 ...دمیمال هاملب به دور چند رو رنگم یخون قرمز لب رژ

 خط شدن، میحج و پشت پر یحساب که زدم هاممژه به دور چند رو ملیر

 بایز ش  یآرا اون یتو سبزم یهاچشم دم،یکش یدار دنباله اما نازک چشم

 .کردنیم یدلبر یحساب

 هم رو میاروزهیف ریحر شال   و زدم گردنم به یکم رو خوشبوم عطر

 و چهل و هفت ساعت دنید با کردم نگاه امیگوش ساعت به برداشتم،

 .کردم تعجب قهیدق پنج

 !بشم آماده که دیکش طول چقدر

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس و اومدم خودم به اتاقم در یصدا با



 .تو ایب -

 :گفت کردیم باز و در که زمانهم آرشام

 ...آماده نفس -

 .موند نصفه ظاهرم دن  ید با اشجمله هیبق

 

 سردش عطر   یبو بود، دهیپوش یمشک اسپرت شلوار و کت هم خودش

 .بود شده پیخوشت یحساب! کردیم مستم داشت

 :گفت زدیم برق که ینگاه و یگرم لبخند با

 م؟یبر -

 ...میشد یراه هم با و برداشتم هم رو امیدست فیک و دادم تکون یسر

 

 

 و میبرس آرشام دوست یالیو به که دیکش طول یاقهیدق چهل بایتقر

 .رفت نیب از الیو ینما دنید با راه بودن یطوالن از بودنم یعصب

 !بود بزرگ و کیش یلیخ یلعنت

 پارک باال مدل یها نیماش هیبق کنار و میشد الیو اطیح وارد نیماش با

 به در یجلو که دمید و نفر چند میشد ادهیپ نیماش از یوقت م،یکرد

 .بودن اومده موناستقبال

 یبان بهنام اد  ی منو ل شیسب بود یپیخوشت و جوان مرد که هااون از یکی

 :گفت لبخند با انداخت،یم

 .آرشام سالم -



 کمرم پشت رو دستش آرشام افتاد، من به نگاهش که دادن دست هم با

 :گفت و گذاشت

 و هستن بهمن شونیا جان نفس همسرم، نفس...کنمیم یمعرف -

 .گروه ستیانیپ

 .دادم تکون یسر و زدم یلبخند

 !خوشبختم -

 :گفت احترام با

 !دیهست تر بایز هم هاتونعکس از یحت شما...نیهمچن به -

 خوش هم هیبق با کردم، نگاه آرشام به یچشم ریز و کردم یآروم تشکر

 در ک  یموز متوجه که بود اونجا تازه م،یشد الیو وارد و میکرد بش و

 .شدم پخش حال

 :گفتم و کردم کینزد آرشام گوش به رو سرم

 ؟یشیم وارد مهمون کی مثل وقتاون یزبانیم یسالمت نا -

 :گفت و کرد یآروم یخنده

ش و دمید من رو تدارکات یهمه -  مهمون و زبانیم نایا دادم، رو خرج 

 ه؟یچ مگه میدیرس رید کمی حاال شناسن،ینم

 با که بود موقع همون دم،یکش یبلند نفس حرص با فقط و نگفتم یزیچ

 دست یصدا بعد یلحظه و شد جلب مونسمت به هانگاه ما ورود

 ...رفت باال شونزدن

 و حس افتادم، یعروس شب   ادی اریاختیب بودم، شده ریغافلگ ییجورا هی

 !بود موقع همون مثل حالم



 شلوغ قدرنیا دورمون یک دمینفهم بعدش اصال و زدم یلبخند زور به

 شیپ وقت چند کنسرت   یتو که آرشام یها برنامه ریمد محمد شد،

 :گفت بلند یصدا با و اومد جلو بودم شده آشنا باهاش

 فاصله یکم د؟ینیبیم رو آرشام که تون  اول بار مگه ونیآقا و هاخانوم -

 .نشه تیاذ خانوم نفس تا دیریبگ

 بکشم، خجالت شد باعث که شد جلب من سمت به هاتوجه حرفش نیا با

 :گفت یشوق پر لبخند   با داشت ییبایز و کیش ظاهر که هادختر از یکی

 ...نمیبیم رو ایآر آرشام همسر دارم که شهینم باورم! واو -

 :گفت و آورد جلو رو دستش

 ! شدم خوشحال تیآشنائ از هستم ایرو من سالم -

 .دادم دست بهش آروم و اومد خوشم رفتارش از

 !جان ایرو خوشبختم -

 :گفت آرشام به رو و دیخند

ش کجا از آرشام! داره یفیلط یصدا عجب -  ؟یکرد تور 

 ه؟یک گهید نیا خدا...شدم رهیخ بهش تعجب با من و دنیخند همه

 مرموزش و خاص نگاه   و آرشام به و برگشتم ینگاه ینیسنگ حس با

 :زد لب بود زده زل چشمام به که زمانهم و زد یلبخند کردم، نگاه

 !دیدزد منو قلب   اون نکردم، یکار من -

 .شد بلند همه گفتن" َواو" یصدا که شدم سرخ یآن به

 :زد داد تیجمع یتو از پسرها از یکی

 .خواهشا اریب طاقت رو امشب هی ها،ینش غرق وقت هی داداش -



 .دیخندیم فقط ایحیب آرشام اما خجالت از بودم مرده من

 و الریآ و ایرو با و کرد اثر هم من یرو هااون راحت   و شوخ َجو کم کم

 .بودم زدن حرف مشغول بودم، شده آشنا باهاشون تازه که نایم

 یحرفه یتو اشونشوهر و بودن متاهل نایم و الریآ ا،یرو جز به

 .بودن آرشام یهادوست و کردنیم تیفعال یقیموس

 به یربط یانوبه به داشت حضور یمهمون اون یتو که یکس هر

 و آرشام لباس یطراح و بود لباس طراح ایرو داشت، هنر و یقیموس

 .دادیم انجام اون رو گروهش

 خورد،ینم طون شیش اخالق به اصال اما

 :گفت گوشم کنار نایم که دمیخندیم ایرو یهایشوخ به داشتم

 نیاول امشب شوهرت شیپ برو کمی کنه،یم نگاهت داره آرشام نفس -

، و ستین تنها آرشام که هست یایمهمون  .کن استفاده ازش پس متاهل 

 که یانفره سه مبل سمت به آروم گفتم، یاباشه و زدم یاسترس پر لبخند

 .کردم حرکت کرد،یم نگاه من به و بود نشسته روش آرشام

 حواسش انگار اما زدنیم حرف باهاش زیر هی داشتن پسره هی و محمد

 .نبود

 

 بود خلوت که رقص ستیپ به و گرفت رو پسره دست محمد من اومدن   با

 :گفت که نشستم کنارش رفتن،

 ؟یراحت -

 !هیخوب یمهمون آره -



 ینیس با پسرا از یکی  موقع همون داد، تکون یسر و زد یلبخند

 :گفت و اومد مونسمت به یدنینوش

 .بفرما داداش آرشام -

 یالکل ینینوش که ندارم شک کردم، نگاه ینیس یتو یهاجام به دیترد با

 به و برداشت یجام من به توجهیب که شدم رهیخ آرشام به یشاک هستن،

 .بره که کرد اشاره پسر اون

 :گفتم یعصب

 ؟یبخور مشروب یخوایم آرشام، که واقعا -

 :گفت و کرد نگاهم طونیش

 .یکن تر لب هی محض   فقط -

 :زدم صداش گونهاعتراض

 .آرشام -

 یپوف کالفه د،یکش سر رو یکوفت اون از یاجرعه و نکرد یاتوجه

 :گفت که دمیکش

 تو فقط ستمین اهلش اصال خورم،یم رو جام هی نیهم فقط کن باور -

 .کنمیم تر یلب هی هایمهمون

 :گفتم و اومدم کوتاه باالخره

 ...اما باشه -

 :گفتم و کردم نگاهش یجد

 .آ تو و دونمیم من یبش مست -

 .شد راحت المیخ یکم داد، تکون یسر و دیخند



 خورد، رو یزهرمار اون جرعه جرعه آرشام و بودم نشسته حوصلهیب

 :گفت و گرفت رو سردم دست داغش دست   با که کرد اثر یکم انگار

 م؟یبرقص میبر -

 هیبق قیتشو با دوباره برد، خودش همراه منو و نشد من اعتراض منتظر

 .دمیکش خجالت

 ... ایرو زیآمطنتیش یهاچشمک با مخصوصا

 

 آروم آروم دو هر و کردم حلقه آرشام گردن دور رو دستم آهنگ همراه

 یسرما شد باعث آرشام بدن یگرما م،یشد دنیرقص مشغول هم بغل تو

 !بشم گرم منم و بره نیب از تنم

 جمع گردنم از یانقطه یرو ذهنم و تمرکز یهمه بودم، یاگهید عالم تو

 ! کردیم برخورد بهش آرشام نفس که بود شده

 ...بستم رو هامچشم و دمیکش یآه

م  ! بود؟ شده چ 

 !وجودش مست  ...بودم شده مست آرشام یجا به من انگار

 اومدم خودم به کردم حس پهلوم یتو که یدرد با اما، بود خوب یچ همه

 .برگشتم تیواقع عالم   به و

 پلک کهنیا بدون و بود زده خشکش که کردم نگاه آرشام به تعجب با

 بود، زده زل سرم پشت به باز مهین دهن با زده بهت بزنه،

 .شدنیم له داشتن هاشدست فشار   یتو هامپهلوم



 پشت به و برگشتم شک با و چرخوندم صورتش دور رو نگاهم جیگ 

 .کردم نگاه سرم

 شخص   گهید بود ستادهیا ما از فاصله با یکم که ییبایز دختر   از ریغ

 .دمیند یمرموز

 یکی نفسش و بود حال اون یتو هنوز برگشتم، آرشام سمت به تعجب با

 !امدیم رونیب انیدرم

 :زدم لب ینگران با

 ؟یخوب آرشام -

 که کرد یازمزمه باالخره یایطوالن مکث با شد، سخت و سرخ چشماش

 .دمیشن زور به

 !طرالن...طر -

 

 !نجا؟یا طرالن؟ ؟یچ...زد خشکم

 .کرد قفلم بغلش تو سفت و نذاشت آرشام که برگردم خواستم

 من و بود سرم پشت   خیم نگاهش اون اما بگم بهش یزیچ خواستمیم

 !بد یلیخ...داشتم یبد حس

 

 

 (آرشام)

 

 



 شد، لیتبد کابوس به طرالن یرانهیغافلگ حضور با قشنگم شب  

 یایمعن چه طرالن بودن   لحظه نیا تو اونم ،یمهمون نیا تو...نجایا

 داره؟

 داره؟ینم بر سرم از دست چرا

 نیا به نفس که کنمیم رو تالشم تمام دارم من نفس؟ حضور   در هم اون

 ...اون اونوقت و کنه عادت یزندگ

 !شمیم وونهید دارم ایخدا خواد؟یم جونم از یچ

 لبخند دلبرانه بهم و داشتیبرنم من از چشم که بود دهید رو نگاهم

 رو یکس چیه که انگار د،یدینم کنارم رو نفس که انگار زد،یم

 ...دیدینم

 و نفس لحظه کی یحت خواستمینم نذاشتم، که  بچرخه خواست نفس

 ...کنند یبرخورد هم با طرالن

 

 !آرشام -

 :کردم زمزمه لب ریز

 !کنمیم خواهش...نه االن نفس -

 میبود نشسته که ییجا سمت   به و گرفتم رو دستش و نگفت یزیچ

 و بردم دست اریاختیب و دمید مشروب ینیس با رو اسری راه نیب م،یرفت

 .برداشتم رو مشروب یها جام از یکی

 نکردم، توجه اما کردم حس خودم یرو رو نفس یعصب و دلخور نگاه  

 سر و یعصب فشار   هی تحمل   من و بود خواهد یسخت شب   مطمئنا   امشب

 .نداشتم رو درد



 در امچهره و سوخت گلوم که دمیکش سر جا هی رو جام اتیمحتو یهمه

 ...رفت هم

 :گفت گونه اعتراض نفس

 .نکن آرشام -

 :گفتم کالفه

 .شهینم باورم بود، خودش...نفس تونمینم -

 طرالن به چشمم اما رمیبگ ازش گهید جام   هی تا گشتم اسری دنبال چشم با

 به یمهمون یتو یهاهنرمند از یکی نیامیبن همراه   داشت افتاد،

 .اومدنیم مونسمت

 نتونستم اما...اما بدم، نشون یعاد رو خودم تونستم زور به و دمیگز لب

 .بردارم روش از رو نگاهم

 هامون،دعوا هاش،خنده یصدا...کردینم رها رو من گذشته خاطرات

 هامونقرار م،یگذروندیم وقت هم با دانشگاه یتو که ییهاروز

 .گذشت هامچشم مقابل از لمیف کی مثل   همه... کرد ولم که یروز...و

م من! آخ   شده؟ چ 

 .کردیم ینیسنگ داشت امنهیس رو قلبم انگار

 دیببخش د؟یهست خوب یچ شما خانوم نفس ؟یخوب داداش سالم: نیامیبن

 .امدمین ادب عرض یبرا تر زود

 نگاهم گرفت، رو بود ستادهیا کنارش که طرالن دست و دیخند مردونه

 .شد اشونشده گره یهادست خ  یم

 



 رم؟یبگ رو دستت یذارینم چرا آخه زمیعز طرالن -) 

 :گفت و دیکش یپوف حوصلهیب و کالفه

 .میهست نامحرم تو منو نده، ریگ خواهشا جان آرشام -

 :کردم زمزمه حسرت با

 .ندارمت من و یکنارم یوقت ترکهیم دلم اما! زمیعز دونمیم -

 (رفتینم رونیب گوشم از وقت چیه هاشخنده یصدا و... دیخند بلند

 .کردم نگاه درشتش و اهیس یهاچشم به و زدم یتلخ پوزخند

 :داد ادامه یچ همه از خبر یب نیامیبن

 هم بنده ز  یعز دوست که پدرم کیشر دختر طرالن کنمیم یمعرف -

 نفس همسرش و معروف یایآر آرشام هم شونیا جان طرالن شه،یم

 .خانوم

 بود زده بهت و ساکت که نفس به ینگاه یحت که نیا بدون طرالن

 :گفت هامچشم به اشرهیخ نگاه   همون با بندازه،

 .داشتم رو شونیا با ییآشنا افتخار قبال -

 :گفت تعجب با نیامیبن

 !آرشام؟ واقعا -

 کی خواستمینم هم دیشا ای...بودم شوک یتو هنوز انگار نگفتم، یچیه

 .بزنم یحرف طرالن حضور در هم کلمه

 آخرش دونمیم...آورد هجوم ذهنم به خاطرات باز که دیخند حیمل طرالن

 !شمیم وونهید

 .یب ن کنمیم فیتعر برات بعدا: طرالن



  رو؟ یچ کنه؟ فیتعر

 .نکرد یاتوجه که کردم بهش یاخم و دادم انجام یحرکت باالخره

 یایخواه عذر زد، صداش هابچه از یکی که بگه یزیچ خواست نیامیبن

 .شد دور ما از و کرد

 :گفت که بود نیامیبن رفتن   منتظر انگار

 !ازدواجت بابت...گمیم کیتبر بهت -

 :گفتم و زدم یپوزخند یعصب

تینب خودم بر و دور گهید گفتم بهت بار نیآخر ادمهی -  گهید من...نم 

 .کردم ازدواج

 :گفت تمسخر با

 کنم؟ باور رو یصور ازدواج نیا یدار توقع -

 خکوبمیم نفس یصدا که بزنم یحرف خواستم و شد شتریب وجودم خشم  

 دیشا نه؟ یکنیم نگاه ادیز یترک لمیف شما خانوم نمیبب ؟یصور ازدواج -

 .یدار عالقه یادیز رمان به هم

 نفس صورت به اریاختیب کرد، نگاه نفس به تعجب و حرص با طرالن

 !زیآم تشکر و گرم نگاه هی...کردم نگاه

 !بده رو طرالن جواب   که کردمینم فکر

 :گفت و کرد یاخنده طرالن

 به دست من از ییرها یبرا شناسم،یم خوب رو آرشام من! زمیعز نه -

 .شده تو دامن

 :دمیغر و برداشتم سمتش به قدم هی



 کرده؟ دعوت جانیا به رو تو یک اصال -

 :داد جواب سوالم به ربطیب

 .یکن تحمل منو دیبا ینخوا یبخوا بمونم، رانیا که اومدم من آرشام -

 .شد دور ما از خرامان خرامان و زد یلبخند که کردم مشت رو دستم

 

 "نفس"

 

 

 کردم،یم زشیآنال و بود شده خیم طرالن به چشمم اما نبود خودم دست

 !بود بایز یلیخ باشه، بوده عاشقش یزمان هی که داشت حق آرشام

 و درشت یلیخ یهاچشم به درشت ش یهالب لک، بدون و دیسف صورت

 !اومدیم اهشیس

 کرد،یم رهیخ رو همه چشم   جذاب ش کلیه اه،یس و بلند فر   یموها

 !بود یخاص یطناز و عشوه کی بدنش یهاحرکت یتو که مخصوصا

 در خوردیم هایزهرمار اون از داشت فقط که آرشام منو به توجه یب

 فکر بود بود، اومده ما شیپ همراهش که یپسر اون با بخند بگو حال

 !!فهممینم اصال...باشه پسرش دوست کنم

 جدا بود گفته کنم فکر نه کرده؟ ازدواج بود نگفته مگه آرشام

 !شدم جیگ قدر چه یوا....شده

 کردم، نگاه آرشام به نگران و برداشتم روش از رو نگاهم حرص با

 .دیکشیم سر جا کی که بوده یوانیل نیچندم نیا دونمینم



 :گفتم خواهش با و گرفتم رو بازوش که بخوره گهید یکی خواست

 یکن مست یایمهمون نیهمچ تو یخواینم که تو! کن بس لطفا آرشام -

 !کنمیم خواهش...رهیم مونآبرو هان؟

 !گرفت شیآت دلم که کرد نگاه بهم قرمز و خمار یهاچشم با

 !شده تنها و فیضع کردمیم حس

 .کرد زمزمه کشدار

 .ست...ــین میچ...ــیه خوبم...خوب ن...مـ -

 یعصب که گذاشتم دستش یرو رو دستم که بخوره دوباره خواست

 :زدم لب آلودبغض اریاختیب کرد، نگاهم

 !کنمیم خواهش -

 حرف باهام یکل هاچشم نیا کردمیم حس موند، رهیخ هامچشم یتو یکم

 ...داره

 با و کرد یخال نیزم یرو رو وانیل اتیمحتو که اومدم خودم به یوقت

 :گفت خنده

 .تو خاطر به نم...ـیا -

 :گفتم و کردم نگاه نیزم به زده هول

 .خورهیم زیل که بشه رد جانیا از نفر هی اگه! تو دست از آرشام یوا -

 ...ی  کوفت مشروب   اون اثرات اشهمه نایا دونستمیم د،یخند الیخیب

 .بود غرق خودش عالم تو یک هر که کردم نگاه هیبق به کالفه

 انگار کننینم توجه هم تو به گهید اصال که نایا م،یبر االن ایب آرشام -

 .یپارت اومدن که



 تکونش و کردم ینوچ بود، گنگ براش هامحرف انگار نگفت، یزیچ

 .دادم

 آرشام؟ -

 :گفت که بود یاگهید یجا به رهیخ نگاهش

 .م....بزنــ ف...حر کار ت...انـیخ اون...او با د...ـیبا -

 :گفتم وارناله و نذاشتم که بشه بلند خواست

 بغض اون با)نت تیبب وضع نیا تو نذار ست،ین خوب حالت تو آرشام -

 !یلعنت یشیم خورد( گفتم

 آرشام اعتبار و غرور حفظ لحظه اون یتو که بودم نشده متوجه اصال

 !بود شده مهم برام همه یجلو بلکه طرالن، یجلو تنها نه

 م؟یبر یآیم -

 شال و مانتو خوشحال دم،ید رو هاشچشم شدن بسته و باز که یوقت

 .دمیپوش تند و برداشتم رو بود یصندل دسته یرو که رمیحر

 :گفتم و شدم کینزد آرشام به آروم

 ...سایوا ؟یبلندش یتونیم -

 خوردینم تلو تلو ادیز بشه، بلند کردم کمکش و گرفتم رو بازوش ریز

 :دادم ادامه حال نیا با اما

 .کن هیتک من به -

 و شد شل پاهاش میبردار یقدم خواستم که نیهم داد، گوش حرفم به

 .نشست مبل یرو و رفت عقب

 !خدا یوا...کردم نگاهش وارچارهیب و یعصب



 .نبود خودش حال تو اصال و بود گذاشته باز زور به رو هاشچشم

 ؟یک از آخه اما رمیبگ کمک یکی از دیبا

 آروم و بود دستش جام هی همه مثل که افتاد محمد به چشمم لحظه همون

 .شدیم رد مونکنار از

 :زدم صداش شک با

 محمد؟ آقا -

 :زدم صداش تر بلند ناچار که دینشن آهنگ یصدا خاطر به

 .محمد آقا -

 .اومد سمتم به و نگاه بهم متعجب و اومد رونیب فکر از

 خانوم؟ نفس بله -

  بگم؟ یچ حاال

 ستین خوب حالش خورده یادیز کمی آرشام...راستش خب...خب -

 ن؟یماش تو برمش دیکن کمکم شهیم...شهیم

 :گفت زده بهت و شد گرد هاشچشم

 کرده؟ مست آرشام ؟یچ -

 .بود شده بود رفته وا مبل یرو که آرشام یمتوجه تازه انگار

 

 .کردینم مست وقت چیه که آرشام! شهینم باورم -

 :گفتم کالفه

 د؟یکن کمکم شهیم االن شده، مست که حاال -



 :گفت زده هول

 میتونینم جلو در   از نه،یبب حال نیا تو رو آرشام یکس دینبا! بله بله -

 .میبر یپشت در   از نیایب شدن، جمع یشتریب یهاآدم طرف اون میبر

 که کردم کمکش و گرفتم دستم یتو رو آرشام یبازو و کردم قبول عیسر

 .دادیم هم الکل گند یبو برداره، قدم تونستیم زور به بشه، بلند

 یباز گانگستر یکل با بشه، تموم یطورنیا شبم که کردمینم فکر اصال

 .میبر رونیب یپشت در از گرانید توجه بدون و صدا و سر یب میتونست

 مدت نیا تموم م،یبرس الیو یجلو اطیح به تا میزد دور رو الیو ساختمان

 بزنه، دست بهش محمد که ذاشتینم اصال و بود زده هیتک من به آرشام

 !ُغده هم یمست حالت یتو یحت

 :گفتم که میدیرس نیماش به باالخره

 .محمد آقا ممنون -

 ب رونم؟ من نیخوایم -

 .دیکن کنترل رو یمهمون شما فقط رم،یم خودم گهید نه -

 رو پدرش خودم بعدا د،یباش آرشام مراقب فقط شما من، با گهید اون -

 .کرده مست چرا که آرمیم در

 :گفتم و زدم یلبخند

 !ممنون -

 :گفت و رفت عقب عقب

 !خداحافظ -



 یپوف کردم، نگاه بود دهیخواب انگار ستادهیا که آرشام به رفت که نیهم

، دست   چییسو دمیفهم که کنم باز رو نیماش در   خواستم و دمیکش  آرشام 

 :گفتم و دادم تکون چشماش یجلو رو دستم

 بده؟ رو چییسو آرشام؟ الو -

 :گفت گنگ

 هوم؟ -

 رو چییسو تا کردم کت ش بیج تو دست و دمیکش یکشدار اوف حرص با

 .کنم دایپ

 اون با که کردم نگاه آرشام به تعجب با شد حلقه کمرم دور که یدست با

 .کردیم نگاهم داشت خمارش یهاچشم

 .نُچ نُچ نُچ! ون...طویش دختر   یا -

 :گفتم جیگ

 .نیماش یتو میبر دیبا کو؟ نیماش چییسو تو؟ یگیم یچ -

 :کرد زمزمه و بغلش یتو دیکش منو شتریب

 . ه...تنگه کارا ون...او یبرا نیماش یفضا...خوبه جا نیهم نه -

 تنگه؟... کار؟ کدوم کار؟

 

 ه،یچ منظورش دمیفهم و کرد کار به شروع مغزم یها موتور کم کم

 :دمیغر و بستم محکم رو هامچشم

 در االن وگرنه ستین اتیحال یچیه یمست االن یآورد شانس یعنی -

 .یبود لیعزرائ حضور



 شلوارش بیج تو دست دفعهنیا و کردم نگاهش چپ چپ که دیخند

 به حرص با یجور کردم، دایپ رو چییسو باالخره هیثان چند از بعد کردم،

 تو بود کرده فرار و بود گرفته جون انگار که زدم زل بدبخت چییسو

 ...آرشام شلوار   بیج

 .بشه سوار که کردم کمک آرشام به و کردم باز رو هادر

 ...کردم حرکت خونه سمت به و شدم سوار یخستگ با

*********** 

 

 :گفتم ینگران با زد، عوق بلند و بود گذاشته دهنش یرو دست

 .ییدستشو برو ایب سایوا سایوا شد؟ یچ آرشام یوا -

 همون داخل، کرد پرت رو خودش که کردم باز رو ییدستشو در عیسر

 .دادم هیتک وارید به رو سرم یخستگ با و خوردم سر در یجلو جا

 دلم...دمیشنیم رو بود یقیعم یهاسرفه با همراه که زدنش عوق یصدا

 !سوختیم براش

 تونستمینم بود، شده ریپذ بیآس و تنها یبچه هی مثل آرشام امشب

 مغرور و یقو شهیهم رو اون من...باشم روزش و حال نیا ال  یخیب

 .باشه خودش دوباره خوادیم دلم دم،ید

 اومد،ینم زدنش عوق یصدا گهید کردم، پاک رو چشمم یگوشه اشک  

 رنگ   خوش یهالهیت که کردم باز رو چشمام و دمیکش یقیعم نفس

 ...دمید صورتم مقابل رو، هاشچشم

 



 که شدم هاشچشم یرهیخ منم بشم ریغافلگ ای بترسم که نیا یجا به

 اشک توش تهوع ش حالت خاطر به و بود شده تر قرمز هم قبل از حاال

 .بود شده جمع

 سکوت بشه، بلند کردم کمکش شدمیم بلند که زمانهم و دمیکش یآه

 .اومدیم دنبالم مظلوم و بود کرده

 .کردم کمک َمرَدم به! یواقع همسر هی...همسر هی مثل نه... مادر هی مثل

 که ییهاحس و بود اومده شیپ که یاتفاقات به فکر بدون من شب اون

 .داشتم قبال

 صورتش خودم اره،یب در رو هاشلباس که کردم کمکش دل و جون با

 تنهاش...گرفت رو دستم و دیکش دراز تخت یرو که یوقت کردم، زیتم رو

 .نذاشتم

 

 !نفس -

 !جانم -

 :گفت حزن با

 ؟یبش امیزندگ وارد خواستم چرا یفهمیم حاال...حاال -

 !شد جمع هامچشم یتو اشک اما کردم سکوت

 ،یبش زنم کردم مجبورت که شمینم مونیپش وقت چیه...من نفس -

 از تا داشتم ازین تو یخوب به یافرشته به من...یخوب یلیخ تو نفس

 .نفس نذار تنهام...کنم دایپ نجات بودم شده گرفتار توش که یمنجالب

 :زدم لب فکر بدون



 !بخواب حاال...آرشام ذارمینم تنهات -

 نگاهش قدرنیا افتاد، هم یرو هاشپلک که بود من دستور منتظر انگار

 ...شد گرم منم یها چشم که کردم فکر آخرش یهافحر به و کردم

 

 

 (آرشام)

 

 

 !کنهیم درد سرم چقدر خدا آخ

 کوفته تنم یهمه نشستم، تخت یرو زحمت با و کردم باز رو هامچشم

 .کردیم درد و بود

 .دادم نفس به که یهمون...منه ی  قبل اتاق هیشب چقدر جانیا کجام؟ من

 نفس؟ 

 رو طرالن...مونرقص...بود یمهمون شبید...اومد ادمی و دیکش ریت سرم

 ...و کردم مست من م،یدید

 آد؟ینم ادمی رو بعدش چرا

 خوردم؟ چقدر مگه

 هاملباس...کردم تنم به ینگاه کنم، فکر شتریب که دادینم اجازه درد سر

 بود؟ شده عوض

 ...بود پام شلوارک هی فقط

 کو؟ نفس



 !کنم؟یم کار یچ نفس اتاق تو من اصال

 :زدم داد دیلرزیم که ییصدا با...کرد دنیتپ تند به شروع قلبم

 !نفس؟...نَ  -

  باشم؟ زده یگند نکنه خدا یوا...نبود

 یاتفاق چه بفهمم که کنم دایپ یزیچ یآثار هی تا کردم نگاه اطرافم به

 ...افتاده

 دلم به یبد ترس بود شده باعث لباسم یب بدن   و اتاق نیا تو حضورم

 .نبودم خودم حاله تو شبید که یوقت مخصوصا افتهیب

 و شرتیت که یحال در نفس و شد باز حموم در که بودم هافکر نیا تو

 حموم از کرد،یم خشک رو موهاش حوله با و بود دهیپوش یشلوارک

 .شد خارج

 .کردیم زمزمه لب ریز یآهنگ داشت و نبود من به حواسش

 دینبا نفس که باشه افتاده موننیب یاتفاق اگه بزنم، صداش نداشتم جرات

 رو نفس یصدا که شدمیم یراض داشتم کم کم...باشه حال سر قدرنیا

 .دمیشن

 .زدیم حرف خودش با داشت انگار

 گمیم بهش طون،یش گهیم بهم کنهیم بغل منو شعوریب یپسره! ا  ا  ا  -

 قدراون هم شبید تنگه، هاکار اون یبرا جا گهیم نیماش یتو میبر ایب

 اون ده،یخواب خرس مثل هم االن...آه کنهیم درد جام همه که پروند لگد

 .کنهیم رو استراحتش آقا دمیکش من رو یبدبخت همه

 رنگم که کردمیم حس من اما کرد، سکوت و ستادیا نهیآ یرو به رو

 .دهیپر



 !...زدم؟ یگند چه من یوا

 

 :دمیشن رو صداش که دادم قورت زور به رو دهنم آب

 ؟یخوب ؟یشد داریب باالخره آرشام ا  -

 نشست، و اومد تخت سمت به ینگران با و انداخت گردنش دور رو حوله

 جذاب یاگهید وقت هر از اشافهیق و بود ختهیر دورش دارش نم یموها

 !بود شده تر

 .نگفتم یزیچ و انداختم چشماش به ینگاه

 :گفت و داد تکون صورتم یجلو رو دستش

 !الو شده؟ یزیچ آرشام -

 ...من...من -

 :گفت متعجب

 ؟یچ تو -

 :گفتم خجالت و یشرمندگ با

 !متاسفم شبید بابت -

 :گفت و دیکش یآه و بست چشم

 .گذشت نداره، اشکال -

 :گفتم اطیاحت با

  ؟ینشد ناراحت...تو...یعنی -

 :گفت و کرد سکوت یکم



 .ستمین گهید االن اما شدم ناراحت...خب -

 اتفاق نیا چند هر!...شکر رو خدا دم،یکش یقیعم نفس راحت الیخ با

 گهیم که حاال بشه، آماده نفس که خواستمیم فقط من...افتادیم باالخره

 .کردمیم تصور که بود یزیچ از تر نرم هم العملشعکس نداره، یمشکل

 :گفت کنجکاو که اومد ک ش کم کم لبخندم

 ؟یخندیم که یکنیم فکر یچ به -

 رو ف شیظر و دیسف دست   پشت گرفتم، رو دستش و کردم نگاهش رهیخ

 !بود فیلط و نرم چقدر...کردم نوازش

 :گفتم و دمیخند بود، شده متعجب صورتش

 ! نفس شد راحت المیخ -

 ؟یچ...چ -

 :گفتم هاشیباز جیگ به توجهیب

 ؟یخوب االن -

 :کرد زمزمه و دیگز لب که بود دهیکش خجالت کارم از انگار

 !اوهوم -

 :گفتم ینگران با

 کردم؟ ت تیاذ -

 :گفت و شد گرد چشماش

 .گهید یبود مست( داد ادامه جیگ و خاروند رو سرش...)خب ؟یچ -

 .شد خشک که دمیبوس عیسر رو دستش پشت



 .واَست کنمیم جبران! نفس دیببخش -

 :گفت و دیکش خجالت دوباره

 !آرشام ستین جبران به ازین -

 :گفتم تند

 تیتقو دیبا...دکتر میبر دیبا ،یناراحت هنوز دونمیم کنم، جبران دیبا نه -

 ...و یبش

 :گفت تند تند و حرفم وسط دیپر

 !بشم؟ تیتقو ؟یچ واسه دکتر دکتر؟ ؟یگفت یچ! سایوا سایوا -

 :گفتم حرفش از شوکه

 ...هم با...ما...مگه گهید آره -

 :گفت و کرد اخم

 ؟یچ باهم ما -

 با اما...آوردم زبون به رو خوردیم چرخ سرم یتو االن تا که یفکر

 .شدم مونیپش فکرم از شدیم تر قرمز لحظه هر که نفس یافهیق

 بلند رفتیم که ییصدا با ستاد،یا و شد بلند تخت یرو از نفس نفس با

 :گفت بشه

 ؟یگفت یچ تو -

 ...نفس -

 :دیکش غیج

 .آرشــــــــــام -



 :گفت حرص با که بزنم یحرف دوباره خواستم

 من از رو پرت و چرت سواالت اون که بود نیهم واسه پس -

  ؟یدیپرسیم

 :آورد در منو یادا یامسخره لحن   با همراه و کرد کج رو دهنش و لب

 ...کنمیم جبران واست کردم؟ تتیاذ نفس؟ یخوب -

 به تیعصبان با و کرد باز گردنش دور از رو رنگش یصورت یحوله

 .موند جا همون و صورتم تو خورد که کرد پرت سمتم

 شبید از آرشام، منحرف ت ذهن نیا با سرت فرق تو گاو پَهن یعنی -

 .یمست بد چقـــــدر تو آخه آد؟ینم ادتی یچیه

 پرت سمتش به که زمانهم و برداشتم صورتم یرو از رو حوله کالفه

 :گفتم کردمیم

 کس   هر یکرد تو که یایساز صحنه نیا با کنم؟ کار یچ من خب -

 .کردیم و فکر نیهم بود هم یاگهید

 :دیغر شده گرد یهاچشم با و گرفت هوا یتو رو حوله

 .کنم کمکت خواستم من بدبخت ؟یساز صحنه -

 المصب...صورتم یتو خورد باز که سمتم کرد پرت رو حوله دوباره

 !بود یعال شیریگ هدف

 :گفتم و کردم تکرار رو کارش منم و زدم چنگ رو حوله

 .بود اتفهیوظ ؟یکن کمکم -

 که نیا از قبل که کرد پرتش دوباره گرفتش، و شکمش به خورد حوله

 .گرفتمش صورتم تو بخوره



 .ندارم تو قبال در یافهیوظ چیه من فه؟یوظ -

 :گفتم یگریموذ با

 محرومم ازش که یزیچ اون اشنمونه ،یدار هم خوبش یدار اتفاقا -

 .یکرد

 .شد تر قرمز که هیچ منظورم که دیفهم انگار

 قهیدق چند یواسه و دادیم لذت بهم که داشت یچ نفس با دعوا دونمینم

 .کردیم دور االتمیخ و فکر از منو شده هم

 

 که نیا از قبل د،یکش یقیعم نفس و کرد کوله و کج رو لبش حرص با

 که سمتش کردم پرت محکم و کردم گلوله رو حوله شده، یچ بفهمه

 .شد پهن سرش یرو و صورتش یتو خورد

 از رفتم سهیر بودم کرده خلق که یاصحنه از و موند خشک مجسمه مثل

 ....خنده

 

 

 (نفس)

 

 

 کنه؟یم پرت من صورت یتو رو حوله کرد؟ کار یچ شعوریب



 یرو از رو حوله...ستمین بابام نفس   نکنم زونشیآو سقف به خشتک از

 تکون وجودم یتو یزیچ هی مقابلم یصحنه دنید با که برداشتم صورتم

 .باشند ختهیر داغ سرب   یماده هی قلبم یرو انگار...بعد و خورد

 افتادم شبید ادی

 نفس ،یبش زنم کردم مجبورت که شمینم مونیپش وقت چیه من نفس) 

 که یمنجالب از تا داشتم ازین تو یخوب به یافرشته به من یخوب یلیخ تو

 .نفس نذار تنهام...کنم دایپ نجات بودم شده گرفتار توش

 (آرشام ذارمینم تنهات -

 

 رو نیهم مگه د؟یخندیم دل ته از داشت آرشام  دم؟یدیم یچ

 خواستم؟ینم

 نفس؟ یخواستینم قبال مثل رو اون بود ناراحت که شبید مگه

 !کن نگاهش خوب...کن نگاهش حاال

، تو کنار در اون خوشحاله، چقدر نیبب  باهاش که یوقت یحت خوشحال 

 کارهاش و نفرت از حرف ای یقهر باهاش که یوقت...یکنیم دعوا

 .یزنیم

 ...کنهینم ول ت که خوشحال   باهات

 ؟یبود دهید رو آرشام دن  یخند قبال

 سال چهار همون از آره...کرد ولش طرالن که یوقت از...بودم دهیند نه

 .بود شده گهید جور هی آرشام شیپ

 !شد تر اخمو...بود اخمو



 فکر اشهمه سرد، و مغرور ،یعصب مرد   هی...شد تر تنها...بود تنها

 ...اما شده یطورنیا که شهرت   خاطر به کردمیم

 ! من یخدا

 !هام؟یبچگ آرشام  ! گذشته آرشام  

، همون جلوم   که ینیا آره  !آرشام...هامیبچگ یباز هم آرشام 

 همون از...شد امیزندگ وارد که بود یمرد تنها پدرم و ماین بعد   که یکس

 !بود آرشام یبچگ

 ...گرفت جون هامچشم یجلو زیچ همه

 مراقبت...هامونیباز...هاششدن یرتیغ...هاشتیحما یهمه

 ...هاشکردن

 تر رنگ کم طرالن از بعد و بود طرالن اومدن از قبل که ییهازیچ یهمه

 دشمن شد آرشام و بودم کرده فراموش رو هانیا ساده چه من و...شد

 !امیخون

 ریز زدم بود شده زنده برام که یتیواقع و...االن و شبید ادی با اریاختیب

 ...هیگر

 متنفر ازش بودم کرده یسع رحمانهیب چه زدم، هق و انداختم نییپا سر

 بار هی چرا...کردم قضاوت موردش در ناعادالنه که ییهاموقع چه باشم،

 !آرشام   نیا نفس که دمینپرس خودم از

 !کن کمکش..هاتیبچگ دوست  

 (هانازکه دلم چقدر یاوخ)

  



 .گرفت بر در منو یدست

 ؟یشد ناراحت شد؟ یچ جانم یا! شیهـــــ -

 .آرشــام..آر -

 !جانم -

 !دیببخش...بب -

 :گفت و کرد بغلم تر محکم

 معلوم کردم، تتیاذ که یببخش منو دیبا تو نفس؟ ببخشم دیبا رو یچ -

 .یکنیم هیگر االن که شده یچ یمهمون تو شبید ستین

 که دیچرخینم زبونم اما هیچ حسم و کردم ییهافکر چه بگم خواستمیم

 سیخ رو اشهنه*بر نهیس و بود شده اشک از پر صورتم بزنم، حرف

 .بود کرده

 .بودم کرده رفتار بچگانه واقعا...رمیبگ فاصله ازش خواستم خجالت با

 .برد تخت سمت به منو و بشم خارج بغلش از نذاشت

 .نکردم یکار اما دمیکش خجالت شتریب

 یرو رو سرم د،یکش دراز کنارم هم خودش و خوابوند تخت یرو منو

 .دیکش دومون هر یرو رو پتو و گذاشتم بازوش

 ...بود اومده بند اشکم

، تازه ساعت -  .میبخواب شتریب کمی بهتره هفت 

 از بعد تعجب کمال در....بستم رو هامچشم و نگفتم یزیچ خواسته خدا از

 ...میرفت خواب به دومون هر کوتاه جنگ اون

 



 فرو یگرم آغوش تو که زدم یغلط و دمیپر خواب از یزنگ یصدا با

 اما شدیم گرم داشت دوباره هامچشم که بود بخش لذت قدراون رفتم،

 از رو یگوش و کردم باز چشم خمار بخوابم، که ذاشتینم صدا اون

 کنم نگاه یگوش راند بک به که نیا بدون و برداشتم تخت کنار زیم یرو

 .دادم جواب

 !الو -

 لب زور به و دمیکش یکشدار ازهیخم امد،ین خط پشت از ییصدا چیه

 :زدم

 الو؟ -

 !شرمنده دیبود خواب دونستمینم دیببخش...ا م -

 کار به شروع هنوز مغزم انگار اما بود آشنا صداش کردم، یاخم جیگ

 .هیک طرف بفهمم که بود نکرده

 از یگوش که آدیب ادمی رو طرف اسم تا آوردمیم فشار مغزم به داشتم

 رو آرشام و برگشتم دم،یمال رو چشمام دست پشت با شد، دهیکش دستم

 :داد جواب رو یگوش که دمید

 محمد؟ جانم -

 زد، چشمک بهم طنتیش با آرشام که شد خواب خمار   چشمام دوباره

 !شدیم بامزه درَهم و شلخته یموها با چقدر

 اون یهاصحبت از داشت د،یپر سرم از خواب کم کم آرشام یخنده با

 شخص

 !محمد؟ ؟یک گفت...دیخندیم

 چنده؟ ساعت یوا...شد گرد هامچشم دفعه هی



 نشون رو مین و دوازده که کردم نگاه وارید یرو ساعت به عیسر

 !سرم تو خاک عیه...دادیم

 !م؟یبود خواب ساعت نیا تا ما یعنی

 !کنه؟یم خودش شیپ یفکر چه محمد االن خدا یوا

 شد، دهیکش شدت به دستم که زدم ضربه امیشونیپ به حرص و خجالت با

 .کردم نگاه بود کرده اخم کاَرم خاطر به که آرشام به تعجب با

 چشماش با کردیم گوش محمد یهاصحبت به داشت که زمانهم

 .کرد سرزن َشم

 !خداحافظ ممنون! دمیفهم...محمد باشه -

 :گفت تشر با که کرد قطع رو یگوش

 سرت؟ تو یزد چرا ؟یشد خول -

 :گفتم ناله با

 هی کنه؟یم خودش شیپ یفکر چه االن رفت، آبرومون آرشام یوا -

 .میدیخواب چقدر نیبب بنداز ساعت به نگاه

 .نشست لبش یرو یلبخند و شد باز هاشاخم کم کم حرفم شدن تموم با

 گناه بکنه؟ خوادیم یفکر چه آخه شده، یچ کردم فکر من حاال بابا یا  -

 .یبخور شوغصه یبخوا که افتادهین هم یاتفاق َشم تازه که، مینکرد

 ...دیخند زیر که کردم نگاهش زیت

 نه؟ اومده خوشت یلیخ که نیا مثل! کوفت -

 :گفت و داد تکون سر پرو

 .باشه نرفته نیب از هنوز مشروب اثرات کنم فکر! یلیخ آره -



 .یشد وونهید سرت به زده معلومه، کامال -

 .شدم وونهید گشتم تو با زمیعز نه -

 و کرد نگاه بهم یروزیپ با که شد گرد هامچشم اشیجواب حاضر نیا از

 .دیخند

 واسش دلت و یند رو بهش گهید یریبگ ادی تا خانوم، نفس حقته

 !نسوزه

 .داشت نگهم پشت از که آمیب نییپا تخت از خواستم و زدم کنار رو پتو

 یبم یصدا با و کرد کینزد امگوش کنار   به رو سرش که شدم خشک

 :گفت

 !بود عمرم خواب نیبهتر! نفس ممنون -

 !کردم تعجب دیچیپ تنم یتو که ینیریش حس از

 باز رو هاشدست یحلقه که نیهم و دادم قورت دار صدا رو دهنم آب

 .رونیب زدم اتاق از نور سرعت به کرد

 منفجر بود مونده کم که گذاشتم قلبم یرو رو دستم و ستادمیا سالن وسط

 ...بشه

 !یاجنبهیب چقدر نفس آخ

 آرشام وجود با تونستمینم بشه، بهتر حالم تا دمیکش قیعم نفس تا چند

 و رفتم بود سالن یتو که یاییدستشو سمت به پس برگردم اتاق به

 .شستم رو صورتم اونجا

 بودم دهیفهم تازه رفتم، آشپزخونه سمت به راست هی کارم اتمام از بعد

 ناهار دیبا پس نبود صبحونه خوردن وقت   که االن. گرسنم چقدر که

 .کردمیم درست



 ؟یکنیم کار یچ -

 :گفتم و کردم نگاه آرشام به

 .گهید کنم درست ناهار خوامیم -

 :گفت و دیکش یپوف

 .کنهیم درد سرم و دلم گشنمه، یلیخ کن درست آره -

 :گفتم و رفتم زریفر سمت به

 درست برات یخواینم یدمنوش ای یشربت ،یخورد که ی  مشروب بخاطر -

 کنم؟

 ؟یکن درست یخوایم یچ یراست...خوبم بابا نه -

 :گفتم و انداختم باال یاشونه

 خوبه؟ مرغ خوراک...دونمینم -

 :گفت مکث یکم از بعد

 .کردم بادمجون خورشت هوس من نه -

 .دیخند و انداخت باال یاشونه که کردم نگاهش تعجب با

 .هابکشه طول کمی دیشا اما کنم،یم درست باشه -

 :گفت اومدیم سمتم به که زمانهم و شد بلند

 .کنمیم کمکت منم...نداره اشکال -

 :گفتم بهش و زدم یلبخند

 .کنم آماده رو گوشت من تا ر،یبگ پوست رو هابادمجون تو پس باشه -

 ...رفت خچالی سمت به اقیاشت با و داد تکون یسر



 به یهابادمجون از که نیا با مون،نفره دو یآشپز استارت شد نیا و

 از واقعا اما(  البته اغراق با)  بود مونده مداد هی قد   ،یکلفت و یگندگ اون

 .بردم لذت آرشام کنار در یآشپز

 غذام به نزه گند و بده انجام بتونه که بسپارم بهش ییهاکار کردم یسع

 .کردیم ذوق و بود خوشحال یلیخ خودش حال نیا با یول( نشناس قدر)

 رو شبید اتفاقات دومون هر ییجورا هی که نیا از بود، یکاف برام نیهم

 باز گفتیم بهم یحس هی اما بودم یراض یلیخ میبود سپرده یفراموش به

 .داشت میخواه مالقات طرالن با هم

 صبح که نیا با م،یدیچ رو زیم آرشام کمک با و شدم هافکر نیا الیخیب 

 .داشتم حموم هی به ازین هم باز اما بودم گرفته دوش

 .بود گرفته کرده سرخ بادمجون یبو هامسلبا

 گفت بود دیبع ازش که یمحبت با که گفتم آرشام به رو فکرم 

 .یگرفت رو دار خونه زن کی یبو تازه نفس، الیخیب -

 بودم، شده خسته خودم که بودم شده جیگ هاشکار و رفتار از قدر اون

 .ببرم لذت مونناهار از کردم یسع الیخ و فکر بدون پس

 یعهده به سپردم رو فیکث یهاظرف آرشام اصرار به ناهار از بعد

 آرشام یگوش خوردن   زنگ متوجه که برگشتم اتاق به خوشحال خودش،

 .شدم

 سمت به و کردم در به ینگاه یچشم ریز شدم، کنجکاو لحظه هی

ش رفتم، لشیموبا  شماره...کردم نگاه یگوش راند بک به و برداشتَم 

 بدم؟ جواب یعنی بود، ناشناس



 گوشم به رو یگوش دم،یکش رو رنگ سبز دکمه و دمیکش یقیعم نفس

 .نزدم یحرف اما چسبوندم

 یعنی بودم، شده جیگ زد،ینم یحرف هم بود خط پشت که هم یشخص اون

 بود؟ یک

 .دمیشن رو صداش که بزنم یحرف خواستم

 آرشام؟ الو -

 ...موندم مات

 زن  ...متاسفم ،یدلخور ازم شبید یحرفا خاطر به...که دونمیم -

 دوست شتریب یمشک ابرو چشم یبود گفته ادمهی اما یدار هم یخوشگل

 .یدار

 موقع همون گرفتم، گاز رو زبونم لبم یجا به و دمیکش ینفس حرص با

 .شد وارد آرشام و شد باز اتاق در که بود

 ؟یموند کجا نفس -

 سمتم به و کرد یرنگ کم اخم بود، دستم یتو که اشیگوش منو دنید با

 .اومد

 .شد دهیکش دستم از یگوش که گرفتم ازش نگاه

 ...الو؟ -

 داشت، نگهم و گرفت رو دستم مچ که برم خواستم و زدم یپوزخند

 :دمیشن رو اشیعصب یصدا اما نکردم نگاهش

 ؟یخوایم جونم از یچ باز -

- . .... 



 االن ندارم، حرفات دادن   گوش به یاعالقه چیه من طرالن کن گوش -

 ...وگرنه نزن زنگ من به هم گهید یشد همسرم منو مزاحم هم

 اما بودم انداخته نییپا رو سرم ناراحت کرد، قطع رو یگوش و نداد ادامه

 آ شد خنک دلم شیآخ...شدیم آب قند آرشام یهاحرف خاطر به دلم یتو

! 

 ییدلجو لحن با ستاد،یا میقدم کی تو آروم و نذاشت که برم خواستم

 :گفت

 .ندارم یریتقص من که یبدون دوارمیام -

 زدم یلبخند و کردم نگاهش باالخره...سوخت مظلومش یصدا یبرا دلم

 :گفتم و

 بعد دفعه اما خوبه دومون هر حال   چون رمیگیم دهیناد رو دفعه نیا -

 .بزنه زنگ بهت که نمینب

 :گفت من مثل و زد یبرق هاشچشم اما چرا دونمینم

 .هایبد جواب منو یگوش نمینب گهید اما چشم به -

 :گفت و دیکش رو دماغم نوک که کردم نگاهش چپ چپ

 .چشماشو -

 :گفتم و زدم پس رو دستش

 !پرو...اومد ک ش دماغم نکن آه -

 .شد بلند خونه تلفن یصدا که بزنه یحرف خواست

 :گفتم من که میکرد ینگاه هم به سکوت در

 .زده زنگ مونخونه به دفعه نیا کنم فکر -



 .داد تکون تاسف یرو از یسر آرشام که خنده ریز زدم یپق

 .رفتم تلفن سمت به و شدم خارج اتاق از

 الو؟ -

 .خودم معرفتیب دختر   به سالم -

 :گفتم خجالت و بهت با

 !بابا؟...ا م -

 :گفت و دیخند

 ؟یریبگ ما از یخبر یخواینم تو مینزن زنگ ما منم، دخترم بله -

 :گفتم خجالت با دوباره

 !بابا -

 ؟یخورد بابا قرص مگه بابا درد -

 :کردم اعتراض دفعه نیا

 !بابا؟ -

 .بود شده یعصب هم بود گرفته اشخنده هم انگار

 آرشام به بده رو یگوش نرفته، نیب از یخورد که یقرص اثر هنوز اگه -

 .دارم کارش

 .دادم بود اومده تازه که آرشام به رو یگوش و گفتم یچشم آروم

 .شد بابا با زدن حرف مشغول احترام با یلیخ

 :گفتم عیسر که کرد قطع قهیدق چند از بعد

 گفت؟ یچ بابا -



 .اشونخونه میبر شام شهیم اگه گفت -

 امشب؟ -

 ه؟یچ مگه آره -

 :گفتم یخستگ با

 .میبود یمهمون شبید تازه -

 :گفت و زد یلبخند

 دلم یلیخ اما برم یایمهمون نیهمچ خوامینم هم گهید سال صد -

 .میبر یخانوادگ یمهمون هی که خوادیم

 :گفتم و نشست دلم به حرفش

 .میبر...توا   با حق باشه، -

 

*** 

 

 پر خانواده عاشق...میشد جمع هم دور یهمگ باالخره هم باز

 .بودم مونتیجمع

 با بحث یبرا دلم شد،یم دهیشن صداهاشون و سر هم اطیح تو از یحت

 !بود شده تنگ سروش و سپهر

 ...ختیر دستم رو یپاک آب حرفش با آرشام اما

 .ها یبنداز َکل سروش و سپهر با دوباره نمینب -

 :گمیم حرص با



 .حاال میبرس بذار! آرشام یوا -

 :کرد زمزمه و انداخت بهم معروفش و سرد یهانگاه اون از

 .یگفت یچ دمینشن -

 :زدم لب دلخور اجبار به

 !بابا باشه -

 اما شد موفق کنه، کم امیدلخور از کرد یسع کردم حس دستم فشردن   با

 .اوردمین روش به

 که بغلش دمیپر جت مثل و زدن برق هامچشم ماین دنید با و شد باز در

 .رفت هوا به اشخنده

 :زد داد اعتراض با آرشام

 !شد میحسود بابا -

 خوشگلش یچشما به ینگاه شدم، جدا ماین بغل از اکراه با و دمیخند منم

 .دیکش منو لپ   یمهربون با که کردم

 ماین هال به دنیرس تا. میشد داخل هم با و کرد بش و خوش هم آرشام با

 کنه؟ینم تتیاذ آرشام خوبه؟ زیچ همه که زدیم حرف باهام آروم

 :گفتم و دمیگز لب لبخند با

 .خوشبختم که خدا به...حاال برسم بذار داداش؟ ا  -

 باهام یکل و بود نذاشته کم برام یچیه آرشام االن تا...بودم نگفته دروغ

 .بود اومده راه

 رو سروش یصدا که برگردونَدم سر شد، گرم دلم ماین آسوده لبخند با

 :خوندیم و آوردیم در رو آرشام یاَدا که دمیشن



 ...عشق ،ییجدا داره که...یواه یایرو هی عشق -

 :داد ادامه و آورد در زدن تاریگ یادا دست با سپهر

 .ید نید نید یر ید نید -

 یرو از یسر دن،یکوب هم به رو هاشوندست و دنیخند ییتا دو بعد

 :گفت سروش که دادم تکون تاسف

 خون دلمون یخوند که ی  آهنگ چه نیا کنارته، عشقت که تو آرشام -

 شد؟

 :گفت تشر با اشای خاله

 !سروش؟ -

 لیراح به یوقت شدم، هیبق با یپرس احوال مشغول هااون به توجهیب

 .کنم پنهون رو تعجبم تونستمینم...موند باز دهنم دمیرس

 ....آخه اما بودمش دهیند یحساب و درست وقت چند نیا دیشا

 هم چشمش ریز بود، زده یشیآرا بدون و ساده پیت شهیهم عکس بر

 و لیراح با که افتادم یروز ادی زد،یم یرگیت به و بود شده گود کمی

 .بود دهید دختر هی با رو ماین لیراح و میبود رفته رونیب عسل

 بودم، کرده فراموش رو مسئله نیا پاک

 :گفتم گوشش کنار نگران و رفتم کنارش آروم

 ؟یشد یشکل نیا چرا ل؟یراح ی  ختیر چه نیا -

 :گفت خونسرد

 شدم؟ یشکل چه مگه ؟یخوب نفس واه -

 :گفتم حرص با



 .هیچ منظورم یدونیم خودت -

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 .الیخیب -

 فرو اشیگوش یتو رو سرش و نشست مبل یرو من به توجهیب بعد

 :گفت و اومد سمتم عسل که بودم رییتغ همه نیا از زده بهت کرد،

 .ستین بشو درست...نکن تعجب -

 یرو کنارش و رفتم آرشام سمت و گرفتم لیراح از رو نگاهم ناراحت

 .نشستم مبل

 :گفت و گذاشت جلوم یایدستشیپ مامان

 ؟یکنینم عوض رو لباسات -

 .رمیم نمیبش کمی مامان چرا -

 :گفت آرشام منو به رو نیآرت عمو

  ها؟بچه خبر چه -

 :گفتم و انداختم آرشام به ینگاهمین

 !عمو یسالمت -

 :گفت و کرد صاف رو صداش یکم آرشام

 .ستین یخاص خبر -

 :گفت عیسر سروش

 ؟یدار کنسرت هاشهر کدوم تو نمیبب بگو االی هست، ادیز هست خبر -



 بود، شده رهیخ سروش به زیت که کردم نگاه آرشام به تعجب با کنسرت؟

 :گفت و دیکش ینفس

 سالن...کنم اجرا کنسرت اصفهان شب سه خواستن ازم...آره خب -

 .یرودک

 نگاه آرشام به دلخور و متعجب من اما کردن ینظر احضار هی همه

 بود؟ نگفته یزیچ من به چرا....کردم

 اصفهان؟ بره شب سه خوادیم

 

 :گفتم آروم و رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم

 ؟یبود نگفته من به چرا -

 :گفت یمکث از بعد

 .بگم بهت شب تا خواستمیم داد، خبر بهم صبح امروز نیهم محمد -

 ؟یبر یخوایم یک -

 .گهید هفته کی -

 حرف   و رمیبگ رو خودم یجلو تا کردم یسع فشردم، هم به رو هاملب

 .دیرس دادم به عسل که نگم رو دلم

ت با هم نفس -  ؟یبریم خود 

 .بود کرده اخم آرشام کردن، نگاه من به سکوت در همه

 دیبا رو وقتم کل   منم و باهامه مرد یکل ستمین تنها من....تونمینم نه -

 .بکنم کنسرتم صرف

 :گفت بابا که ندم بروز امیدلخور از یزیچ کردم یسع



، با حق -  رو سفرشون نیاول بهتره ست،ین یحیتفر سفر هی نیا آرشام 

 .باشن هم با ییدوتا

 خواد؟ینم نظر من از یکس چرا بابا یا

 :گفت سایآ خاله

 .مونهیم تنها نفس که شب سه نیا خب -

 :گفتم عیسر

 .مونمیم خودمون یخونه تو من خاله، نداره اشکال -

 :گفت مونا مامان

 سن نیا با من ؟یکن کار یچ یخوایم خونه اون تو تنها و تک نفس -

 .تو حال به یوا ترسمیم خونه تو ییتنها از

 :گفت ماین که نگفتم یزیچ

 .خودمون شیپ آدیم نفس...میهست ما نداره اشکال -

 رونیب آشپزخونه از ییچا ینیس با همتا خاله زدم، ماین حرف   به یلبخند

 ...بودمش دهیند موقع اون تا اومد،

 بغلم و گذاشت زیم یرو رو ینیس و شد یچا تعارف الیخیب دنمید با

 .بود گرفته درد هام گونه که کرد ماچم یطور وسط نیا کرد،

 :دیغر آروم آرشام که دنیخند تمیوضع خاطر به سپهر و سروش

 .دوزمیم رو تا دو نیا دهن من آخر -

 :گفتم و شدم بلند و دمیکش یپوف

 .کنم عوض رو مانتوم برم من -



 تا بود، نجایا هاملباس از یبعض هنوز رفتم، امسابق اتاق سمت به عیسر

 .نباشه سختم لباس یبرا اومدم یوقت

 به موهام کردن   مرتب از بعد و کردم عوض یدیسف زیشوم با رو مانتوم

 .برگشتم نییپا طبقه

 که آرشام یحت...بودن یکار هی مشغول همه انداختم، همه به ینگاه هی

 .زدیم حرف پارسا با داشت

 .بود یگوش تو سرش هنوز که بود لیراح فقط

 در رو اشته و سر دیبا...جنبهیم داره گوشش و سر کردمیم حس

 .ارمیب

 .ستادیا جلوم ماین که برم سمتش خواستم

 .نفس...ا م -

 داداش؟ جانم -

 :گفت و کرد پا اون و پا نیا یکم

ش لیراح یدونیم...خب زهیچ -  شده؟ چ 

 !شد تا چهار هامچشم

 د؟یپرس لیراح حال   از ماین واقعا

 .بزنم حرف یرکیز با کردم یسع و دادم قورت رو دهنم آب جانیه با

ش مگه داداش واه -  شده؟ چ 

 :گفت و شد هول یکم

 .دمیپرس یطورنیهم یچیه...یه -

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک



 .ستین یزیچ نباش نگران نه -

 نفر سه دست از آخر من ایخدا...گذشت کنارم از تند و داد تکون یسر

 .ماین ل،یراح آرشام،...شمیم وونهید

 جا نفره کی مبل اون یتو کنارش زور به و رفتم لیراح سمت عیسر

 .گرفتم

 :گفت اعتراض با

 ؟یکنیم کار یچ ا  -

 :گفتم و کردم اشاره دستش یتو یگوش به

 .ن  یهم منم سوال -

 یگوش راندبک دنید با داد نشونش بهم و کرد اشیگوش به ینگاه

 .ختیر فرو جانمیه یهمه

 :گفتم حالیب

 ؟یکنیم یباز رزایآم یدار -

 :گفت ذوق با

 کنم فراموش رو ماین لحظه کی کنهیم کمکم که یزیچ تنها -

 مرحله دمیرس تازه دارم سکه تا دوازده و صدیس نفس نیبب...ن  یهم

 .دو و ستیدو

 :گفتم و کردم کنترل رو امخنده زور به

 با کردمیم فکر که باش منو رفت، یشد وونهید لیراح سرت تو خاک -

 .بود شده کنجکاو هم ماین یحت ،یشد دوست یکی

 :گفت یخوشحال با نشه، بلند تا کرد کنترل رو صداش زور به



 گفت؟ یچ ؟یجد -

ت دیپرس یچیه -  .شده چ 

 بعدش؟ خب -

 :گفتم و انداختم باال یاشونه

 .گهید نیهم -

 ...دمیگز لب درد با که گرفت بازوم از یزیر شگونین

 د؟یپرس یک نفس، یبد یلیخ -

 .شیپ قهیدق ده نیهم -

 :گفت ثیخب لحظه کی از بعد و رفت فرو فکر یتو و زد برق چشماش

 .ها ستین هم یبد فکر -

 ؟یچ -

 :گفت طنتیش با

 .گهید بشم دوست یکی با که -

 :گفتم و کردم یاخم عیسر

 . یگیم یچ بفهم ل،یراح نشو خر -

 ...رفت فرو فکر به قیعم و نگفت یزیچ 

 

 :گفت ثیخب

 .ها ستین هم یبد فکر -

 ؟یچ -



 :داد ادامه طنتیش با

 .گهید بشم دوست نفر کی با که -

 :گفتم و کردم یاخم عیسر

 .یگیم یچ بفهم ل،یراح نشو خر -

 :گفتم یآروم یصدا با رفت، فرو فکر به قیعم و نگفت یزیچ

 آرم؟یب در رو روز اون هیقض برم یخوایم اصال -

 ...کرد نگاهم یسوال

 بوده؟ یک دختره اون بپرسم ازش برم که نهیا منظورم -

 :گفت و شد گرد چشماش

 ؟یچ رونیب رفته دختر هی با یدونیم کجا از تو بگه اگه...نپرس نه -

 .دمشید گمیم گه،ید گمیم رو راستش منم بگه، خب -

 :گفت مخالف و دیبرچ لب

 .شکنهیم غرورم...یبگ خوامینم نه -

 داره؟ غرورت به یربط چه! لیراح اوف -

 :زد لب آروم و کرد نگاهم گرفته

 رنگ پر...ماین یبرا گاهشیجا دختر اون...که ترسمیم! نفس ترسمیم -

 .داره دوستش که بفهمم خوامینم...هوف...یعنی باشه تر

 خواهر من کردم،یم یکار هی دیبا کردم، بغلش آروم و سوخت براش دلم

 .مونهیم خواهرم مثل هم لیراح مام،ین

 ؟یطور چه آخه اما کنم کمکش دیبا



 و یاخالق نظر از اصال اما هم به هیشب و قلو دو چند هر ماین منو

 .میندار یشباهت احساسات

 ییجورا هی بشناسمش، هالحاظ نیا از نتونستم وقت چیه نیهم یبرا

 .کنهیم جمیگ

 یدخترها با بود، نزده من یجلو یدختر چیه از حرف حال به تا

 ...و رونیب بره دختر هی با حاال...کردیم رفتار یمعمول که هم اطرافش

 رو یکی ماین باشه قرار اگه مام،ین خواهر یسالمت نا بفهمم، دیبا من نه

 دختر   هی ای باشه لیراح طرف اون چه...بدونم دیبا من داشته دوست

 . گهید

 .بود شده رهیخ بهم یسوال که افتاد آرشام به نگاهم

 !زهیت یلیخ...بود آرشام بود ما به حواسش که یکس تنها جمع نیا تو

 .ستین یزیچ یعنی که بستم رو چشمام و انداختم باال ابرو

 بزنم حرف باهاش و آرمیب ریگ تنها جا هی رو ماین که کردم تالش شام تا

 فعال که گرفتم میتصم پس...گوالخ سپهر   به بود دهیچسب بند هی اما

 .بشم هیقض الیخیب

 و دمیخند باهاش یحساب نشستم، اوشیس ییدا کنار یاتفاق شام ز  یم سر  

 ...کردم لوس براش رو خودم

 که یغم تنها که یمجرد فر  کین نفس همون به برگشتم که انگار

 .بود اشپیاک و مایر با زدن کله و سر...داشت

 با هم هیبق بودم، گرفته فاصله خودم از قدر چه که دمیفهم تازه

 هامکار و هاحرف از هم آرشام یحت...بودم کرده خوشحال هامطنتیش

 .دیخندیم



 امتخت یرو باال برم شدم مجبور که گرفتم درد دل یجور شام از بعد اما

 .بکشم دراز

 خراب من حال با مون  خوب شب   خواستمینم ام،خسته بودم گفته یالک

 !بود گرفته درد دلم یبدجور واقعا اما...بشه

 .کردم جمع دلم یتو رو پاهام شتریب و فشردم مشتم یتو رو پتو درد با

 .اوف...آخه؟ شدم یطور نیا چرا!...دلم یمامان ییآ -

 دردم دل تا بخورم تکون دمیترس یحت بودم در به پشت منم و شد باز در

 :زدم داد هول با نشه، شتریب

 ه؟یک -

 .نیبب برگرد نفس، منم -

 ...بود آرشام شکر رو خدا

 .گردمینم بر شده سردم من...زهیچ -

 :گفت متعجب

 .روشن   که شوفاژ اما واقعا؟ -

 .شده سردم دونمینم من -

 .خونه میبر شو آماده کم کم اما باشه -

 :گفتم ناچار به

 .شمیم بلند گهید کمی باشه -

 بود؟ شدن درد دل وقت   االن آخه کنم؟ کار یچ خدا یوا

 .شدم اومدنش متوجه تخت شدن نییپا و باال با



 ؟یکرد جمع رو خودت که شده سردت قدرنیا -

 .اوهوم -

 .گذاشت میشونیپ یرو رو دستش بفهمم که نیا از قبل

 ه؟یچ دردت پس ،یگرم که تو -

 :دمینال اریاختیب که ریت دلم ریز موقع همون

 !آخ -

 :گفت زده هول

 نفس؟ یخوب شد؟ یچ -

 :کردم زمزمه مظلوم

 .کنهیم درد...دلم -

 

 :گفت نگران

 .نمتیبب برگرد چرا؟ -

 ...کردم نگاهش و دمیچرخ آروم

 کنه؟یم درد یلیخ -

 کمی -

 :گفت مهربون

 ؟یشد ود*یپر -

 :گفتم و دمیدزد ازش رو نگاهم شدم، سرخ گوجه سس مثل خجالت از

 .است گهید روز چهار نه -



 بود خوب قدراون کرد، دلم ماساژ به شروع دست با آروم و زد یلبخند

 تیسرا بدنم یجا همه به دستش خوب   حس...نزدم پس رو دستش که

 ...آروم رو دلم و کرد

 ؟یشد بهتر -

 .آره -

 بود، دلم ماساژ مشغول همچنان اما دیکش دراز کنارم و زد یلبخند

 یهاچشم به سکوت در داشت، فاصله هم با نچیا هی فقط هامونصورت

 .میبود شده رهیخ هم

 !منتظَرن نفر چند رونیب اون و میکجائ که بود رفته ادمونی انگار

 :گفتم طنتیش با

 ؟یراحت -

 .اوهوم -

 :گفتم و دمیخند

 .پرو -

 !یدار لطف -

 اصال د،یچیپ هم به امروده و دل کردم حس که بگم یزیچ خواستم

 .بردم هجوم ییدستشو سمت به و زدم پس رو دستش یچطور دمینفهم

 :گفت داد با

 شد؟ یچ نفس -



 چقدر دونمینم انداختم، ییدستشو یتو رو خودم و بگم یزیچ نتونستم

 ماین یحت بابا و مامان یصدا که اومدم خودم به یوقت اما بودم مشغول

 .شدیم دهیشن در پشت از هم

 .کردم نگاه شوننگران یهاصورت به و کردم باز و در یحالیب با

 ؟یخوب دخترم خدا یوا: مامان

 :گفتم که گرفت رو بغلم ریز عیسر ماین

 .بهترم االن...ستین یزیچ خوبم -

 :گفت و بست رو ییدستشو در   بابا

 .بکشه دراز تخت یرو ب بَرش ماین -

 !خوبم بابا خوادینم -

 سپهر و سروش برد، تختم سمت به منو هامحرف به توجه بدون ماین اما

 محو خواستیم دلم زد سروش که یحرف با...بودن ستادهیا در کنار

 !بشم

 بود؟ شده اسهال نفس نظرت به -

 !یه  ...رفت آبروم خدا یوا

 :گفت ییدا که نشستم تخت یرو

 دکتر؟ مشیببر ساواش -

 زدیم هم قاشق با رو وانیل هی اتیمحتو داشت که یحال در ییدا زن

 :گفت

 .شهیم خوب بخوره کردم درست براش نبات یچا هی خواد،ینم -

 :گفتم و کردم پاک رو امیشونیپ یرو عرق دست پشت با



 !خوبم دیکن باور -

 !نبود بدهکار من یهاحرف به گوش ش یکس انگار اما

 و نشست کنارم اومد، سمتم به و گرفت ییدازن از رو وانیل آرشام

 :گفت هیبق به توجهیب

 .یبخور دیبا آخرش تا -

 یچا از جرعه چند کنم راحت رو الشیخ که نیا خاطر به و دمیکش یهوف

 .خوردم رو نبات

 :گفت ایسان خاله

 .باشه نساخته بهش غذا کنم فکر -

 :گفت ناراحت مامان

 .نگاه رو روش و رنگ امبچه آره -

 :گفتم و دادم ییدازن دست به رو بود شده ترکم نصف از که رو وانیل

 .خوبم االن کن باور مامان -

 .یبش خوب تا برو درمانگاه هی اطیاحت محض اما دخترم باشه -

 ...هی فقط ستین یزیچ -

 !بود؟ کیکوچ اسهال هی بگم ؟یچ فقط

 !عیه

 کردیم نگاهم نگران هنوز که آرشام به رو شدم، بلند و ندادم ادامه

 :گفتم

 م؟یبر -



 و ینگران یکل با هیبق و مامان داد، تکون عیسر و دیکش کالفه نفس

 !نداشتم خبر و داشتم خاطرخواه چقدر...کردن امونبدرقه حتینص

 

 منمن با و اومد سمتم استرس با لیراح بشم خارج در از که نیا از قبل

 :گفت

 ؟یایم لحظه هی...زهیچ...نفس گمیم -

 :گفتم آرشام به رو

 .داره کارمیچ لیراح نمیبب ام،یم من یکن روشن رو نیماش تا -

 :گفتم و رفتم لیراح سمت به منم و گفت یاباشه

 ه؟یچ -

 :گفت یشرمندگ و یناراحت با

 !دیببخش...نفس خوامیم معذرت واقعا من...من -

 :گفتم تعجب با

 ببخشم؟ یچ واسه تو؟ یگیم یچ -

 :گفت یآروم یصدا با و کرد پا اون و پا نیا یکم

 خواستمیم...خواستمیم بود، گرفته لَجم ماین دست از یلیخ من...خب -

 قرص ماستش ظرف تو نیهم واسه بده رو امشکسته قلب تاوان که

 چون اتییدا کنار گذاشتم رو اون ختم،یر بودم کرده پودر که یاسهال

 یوقت نه،یشیم جااون کردم فکر بود اومده زیم قسمت اون به هم ماین

 نصف و ینشست اتییدا کنار تو که دمید برگشتم و آشپزخونه رفتم

 ...یخورد رو ماست



 :گفت و انداخت نییپا رو سرش

 !یآبج متاسفم -

 :گفت تند که زدم پلک زده بهت

 دستم از هم االن کرد، دعوام یکل دیفهم عسل نکن، مدعوا خدا رو تو -

 .کنه کمکم امدین که بود ناراحت

 :گفتم حرص با و دادم رونیب سخت رو نفسم

 ! واقعا یخر یلیخ...لیراح گمیم هم باز -

 دستم با رو هاتسیگ یهمه وگرنه منتظرمه آرشام االن که فیح

 .دمیکشیم

 :گفت و شد باز ششین

 ! بشم کردن ت دیتهد یفدا -

 !کوفت -

 :گفتم و گذشتم کنارش از و زدم بهش یاتنه

 .کنمیم جبران رو کارت بعدا -

 شک! شده وونهید دختر نیا ندارم َشک...دمیکش رو اشخنده یصدا

 .ندارم

 دید منو آرشام یوقت که بود متعجب و شوکه چقدر اماقهیق دونمینم

 :دیپرس

 شده؟ یچ -

 .خونه میبر فقط یچیه -



 تو رو زد لیراح که ییهاحرف تونستم تازه کرد، حرکت و نگفت یزیچ

 .کنم مرور ذهنم

 ما؟ین ماست ظرف تو اسهال؟ قرص

 شانس بد من ای شانس   خر یلیخ ماین ای واقعا...داشتم کم رو نیهم فقط

 !شد من بینص ماست ظرف اون که

 ! رفت هم نداشتم یآبرو

 امروده و دل دوباره خونه، میدیرس که شدم متوجه یوقت رو فاجعه اوج

 ...کردم حبس ییدستشو یتو رو خودم و شد یقاط

 آرشام و بودم نشسته مبل یرو دهیپر یرو و رنگ با که بود شب نصف

 .رفتیم رژه جلوم

 :گفت یعصب

 .درمانگاه میبر شو بلند -

 :گفتم حالیب

 .زهیریم هم به دلم بشم بلند یوقت کنمیم حس...تونمینم -

 :گفت و دیچرخ خودش دور

 .شو بلند ستین خوب حالت تو...شهینم نه -

 

 اتاق به رو خودم زور به و شدم بلند نداشتم، تحمل گهید هم خودم

 جد ش هفت کنم فکر که دادم فحش لیراح به قدراون دلم یتو رسوندم،

 !باشند گرفته قرار خورم تیعنا و لطف مورد

 



 همراه کردم عوض ساده یمانتو هی با رو چروکم یمانتو که نیا از بعد

 نکیع آرشام هم باز م،یکرد حرکت درمانگاه نیتر کینزد به آرشام

 الیخیب هم وضع نیا تو یحت...بود زده هاشچشم به رو بزرگش بنیر

 .شدینم اشتیموقع

 

ُرم هی که کردم باز چشم یوقت و افتاد هم یرو هامچشم  وصل دستم به س 

 .شده بهتر یلیخ حالم کردمیم حس بود،

 :زدم لب و دمیمال هم به رو امشده خشک یهالب

 آرشام؟ -

 یپرده لحظه همون که دمیکش یآه بودم، تنها انگار کردم نگاه اطراف به

 .رفت کنار تختم کنار

 بازم یهاچشم دنید با د،یرسیم نظر به واقعا اشافهیق بود آرشام

 :گفت لبخند با و برداشت رو نکشیع

 نفس؟ یخوب ؟یشد داریب -

 خونه؟ میریم یک  ...خوبم االن آره -

ت وقت هر - ُرم   .ادیب بگم پرستار به برم من شد، تموم س 

 .باشه -

 ستادهیا یاگوشه پرستار اومدن با رفت، و زد چشماش به رو نکشیع

 پرستار اما نهینب رو صورتش یکس کردیم یسع نییپا یسر با و بود

 :گفتیم مدت تمام

 اومده جا نیا قبال آشناست، یلیخ من یبرا شما افهیق یخانوم دیببخش -

 ؟یبود



 یزیچ بشناسه، منو که باشه یکس کردمینم فکر بود، گرفته امخنده

 .رفت و شد شیکنجکاو الیخیب هم زن اون و نگفتم

 .میرفت درمونگاه از و شد تموم سرمم گهید یقهیدق ستیب

 شکر رو خدا اما بود، کرده امکالفه یحساب و سوختیم سرمم یجا

 .بود شده خوب حالم گهید

 :گفت و گذاشت پاهام یرو رو هادارو سهیک آرشام

 .هاتدارو از نمیا -

 .خوبم که من آخه؟ یچ واسه دارو -

 .یکن استفاده دیبا گفت پزشکت   صیتشخ نایا -

 :گفتم و کردم هادارو به ینگاه

 .باشه -

 .اومدیم خوابم یلیخ بود، گذشته هم دو از ساعت میدیرس خونه به یوقت

 دمینفهم اصال شدم، اتاقم وارد و گفتم یریبخ شب آرشام به خواب ج  یگ

 .دمیخواب و کردم عوض لباس یچطور

 و شد دهیچیپ کمرم دور یزیچ کردم حس که بودم ایرو و خواب عالم تو

 .خورد امگونه به هم یگرم جسم

 .رفتم فرو آغوش اون یتو شتریب زدم یلبخند خواب نیب

 

 و شد دهیچیپ کمرم دور یزیچ کردم حس که بودم ایرو و خواب عالم تو

 .خورد امگونه به هم یگرم جسم

 .رفتم فرو آغوش اون یتو شتریب و زدم یلبخند خواب نیب



 

 

 رفته فرو ییروشنا یتو اتاق کردم، باز چشم کالغ غار غار یصدا با

 تخت یرو ازهیخم با دم،یخواب یحساب که دادیم نیا از خبر و بود

 .بود بهتر شبید از یلیخ حالم نشستم،

 چنده؟ ساعت یراست

 یوا دم،یپر نییپا تخت از و دمیکش ینیه بود دوازده که ساعت دنید با

 !دادم دست از رو کالسم خدا

 نخورد؟ زنگ امیگوش چرا...اَه نکنه کارت یچ بگم خدا لیراح یا

 از صورتم کردن خشک بدون شستم، رو صورتم و ییدستشو رفتم تند 

 .شد وارد آرشام و شد باز در که شدم خارج ییدستشو

 :گفت دمیچرخیم خودم دور جیگ که من دنید با

 .کنم دارتیب اومدمیم داشتم! یشد داریب عجب چه -

 :دمینال عجز با

 ؟ینکرد دارمیب تر زود چرا آخه! کالسم آرشام یوا -

 :گفت و داد هول در سمت به منو و پشتم اومد خونسرد

 .یکن استراحت دیبا ست،ین یخبر رفتن دانشگاه از امروز -

 :گفتم حرص با

 .ندازهایم درس نیا از  منو اخالقه بد یلیخ استادم...شدم خوب که من -

 سفارش که یناهار تا یبخور بدم یزیچ هی تا نیبش...فعال نخور جوش -

 .آدیب دادم



 و گذاشت مقابلم یچا فنجون هی نشستم، یصندل یرو و دمیکش یپوف

 :گفت و داد تکون هوا یتو رو بود دستش یتو که رو داروهام یسهیک

 هی فعال ،یبخور بار کی ساعت شیش دیبا رو هاتقرص از یکی -

 .بدم بهت رو داروهات تا بخور یزیچ

 !پدرم آرشام و ضمیمر یساله پنج یبچه هی من کردمیم حس لحظه اون

 مقابل در اشیمهربون البته شده، مهربون که نبود حواسم اصال

 .بود شده رنگ کم اشیزورگوئ

 کمی خوردم، رو بود کرده درست برام که یالقمه با رو امییچا اکراه با

 لحظه همون که گذاشت دستم یتو رو قرص با رو یآب وانیل گذشت که

 .زدن و در زنگ

 ؟ینشد که ریس نمیبب د،یرس هم غذامون آهان -

 بشم؟ ریس که گرفت منو یکجا لقمه هی اون بابا نه -

 دستم یتو قرص   به فیبالتکل شد، خارج آشپزخونه از و دیخند کوتاه

 :گفت و شد وارد غذا ظرف دوتا با که کردم نگاه

 ؟ینخورد که و قرص -

 :داد ادامه و کرد دستم به ینگاه

 .دارو بعد ناهار اول خوبه -

 :گفتم کالفه

 ؟ینشد دکتر خواننده یجا به چرا تو آرشام -

 :گفت طنتیش با و نشست یصندل یرو

 .نبود یکاف رتبم هم بود سخت هم یتجرب اما بودم فکرش تو اتفاقا-



 .کرد اشاره غذا به و دیخند که کردم نگاهش چپ چپ

 ریز رو داروهام من که نیا از بعد و میخورد سکوت در رو ناهارمون

 .رفتم اتاقم سمت به خوردم ایآر دکتر نظر

 کردن   شانه مشغول و برداشتم رو امشانه و نشستم نهیآ یرو به رو

 هم شونکردن شانه و دیرسیم کمرم یگود تا موهام شدم، بلندم یموها

 !بود سخت یحساب

 .شد وارد آرشام که شدم موهام گره کردن باز مشغول حرص با

 .زد برق هاشچشم و گرفت شکل لبش رو یلبخند موهام دنید با

 

 سرم پشت و اومد شدم، ریدرگ موهام با و کردم نگاه نهیآ به دوباره

 :گفت اخم با و ستادیا

 .شهیم َکنده موهات االن تر واشی -

 :گفتم کالفه

 رمیم فردا نیهم اصال شده یطورنیا بلنده که بس از کنم کار یچ خب -

 .کنم کوتاهش

 :گفت دیکشیم دست موهام به که زمانهم و گرفت دستم از رو شانه

 .یکن کوتاه رو موهات از سانت کی بذارم نکن هم فکرش یحت -

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ نهیآ تو از

 ندارم؟ رو موهام اریاخت من مگه هادیببخش -

 :گفت و دیکش موهام یتو رو شانه

 .رینخ -



 چرا؟ یبگ شهیم...واقعا یمرس -

 :گفت یکوتاه مکث از بعد

 .دارم دوست رو موهات من چون -

 داره؟ دوست منو یموها اون بگم، که نداشتم یزیچ یعنی...نگفتم یزیچ

 .بود یچ خاطر به لحظه اون لبخندم دمینفهم اصال

 .ستادمیا ثابت جام یتو ریدرگ یذهن با و دمیکش یقیعم نفس

 مشغول و کرد باز رو موهام گره یخونسرد و آرامش کمال در هم آرشام

 .شد موهام کردن شانه

 گرفته یباز به رو اونا و کردیم حرکت موهام یال به ال که ییهاانگشت

 یهمه که یعطر یبو و خورد،یم گردنم پشت به که ییهانفس بود،

 .بود کرده صلب من از رو یکار هر قدرت بود، کرده پر رو اطرافم

 !داشتم یبیعج حس

 آرشام که داشت رو یعکس قاب حکم که یانهیآ بودم، شده رهیخ نهیآ به

 .بود شده رشیتصو

 زد یلبخند کرد، نگاه اونا به لذت با و دیکش موهام کردن شانه از دست

 :گفت و

 کرده؟ یچ هوس دلم یدونیم -

 :داد ادامه خودش که نگفتم یزیچ

 .نفس ببافم رو موهات خوادیم دلم -

 که بود کرده تعجب سکوتم از انگار دادم، قورت دار صدا رو دهنم آب

 .کرد نگاهم نهیآ تو از باالخره



 و ساکت االن چطور زدمیم غر صبح از که یمن بود سوال براش انگار

 !مظلومم

 هی من با داره آرشام که دونمیم فقط دونم،ینم هم خودم رو جوابش

 !کنهیم یکار

 گفتم؟ یچ یدیفهم شده؟ یچ -

 :گفتم کردم جدا هم از رو هاملب زور به

 .بباف آره...آ -

 فکر...شد موهام بافت مشغول تیرضا با باشند، داده گنج بهش که انگار

 .باشه بلد مو بافت که کردمینم

 دو و کرد قسمت دو رو اونا بافه،یم بشتم رو موهام که انتظار خالف بر

 .هابچه مثل   درست...بافت طرفم

 که انگار انداختم، بود شده ها گذشته هیشب یحساب که صورتم به ینگاه

 !سالمه شانزده

 :گفتم خنده با

 ؟یکنیم کار یچ -

 .دارم دوست یطورنیا من نخور، تکون -

 یانتها شد تموم کارش یوقت کردم، نگاهش شده میتسل و دمیخند زیر

 .بست دار ونیپاپ یمو کش   با رو موهام

 بهش و گرفتم نهیآ از نگاه منم کرد، نگاه شاهکارش به و رفت عقب

 .شدم رهیخ

 .داشت یخاص برق هی...بود شده یطور هی نگاهش



 :گفتم دیترد با

 ه؟یچ -

 دو و ستیب نفس   یجا به انگار افتادم، هاگذشت ادی...نفس یدونیم -

 !بود ییهاروز چه...نشسته روم به رو ساله شانزده نفس ساله،

 یچ به دونستمیم قایدق...شدم پرت هاسال اون به دفعه کی گفت که نویا

 ...کنهیم فکر

 

* 

 

 امشده بافته یموها به یدست و ستادمیا نهیآ یرو به رو شوق و ذوق با

 .دمیکش

 .شده قشنگ یلیخ مامان یمرس -

 :گفت محبت با و دیکش سرم به یدست مامان

ت برو حاال! گلم دختر کنمیم خواهش -  رو ناهار من تا بخون رو درس 

 .کنم آماده

 به چشمم راهرو یتو شدم، خارج بابا و مامان اتاق از و گفتم یاباشه

 قدراون بشر نیا رفت،یم َور تارشیگ یهامیس با داشت که افتاد آرشام

 .دیخر یواقع تاریگ براش ریام ییدا باالخره که بود یقیموس عاشق

 .گرفتیم دستش رو اون هم باز اما بزنه تاریگ نبود بلد هنوز که نیا با

 :گفتم و شدم ک شینزد

 رم؟یبگ دستم منم یدیم -



 :گفت کوتاه و عیسر من به کردن نگاه بدون

 .نه -

 مین همون انداخت، بهم ینگاه مین که برم خواستم و دمیکش یآه یحرص

 .بشه امرهیخ مات که شد باعث نگاه

 کنه؟یم نگاه یطورنیا چرا وا

 .زده خجالت...و شدم معذب کمی

 ؟یبافت رو موهات -

 رو موهام که بود بار نیاول دم،یکش موهام بافت به یدست اریاختیب

 .کنه برخورد یطورنیا آرشام کردمینم فکر و بافتمیم

 :گفتم ناراحت

 نه؟ شده بد...اوهوم -

 تکون راست و چپ به رو سرش آروم و کرد موهام به ینگاه هم باز

 :گفت مهربون یکم و یجد و داد

 .آدیم بهت -

 شدن، روراه وارد سپهر و سروش لحظه همون شد، باز شمین زده ذوق

 :خوندن و دنیخند بلند افتاد من به شوننگاه یوقت

 .سوسکه خاله نفس   سوسکه، خاله نفس   -

 رفته ماین دونستنیم کردم، بغض و گرفت دلم شونکردن مسخره از

 اممسخره راحت نیهم یبرا کنه، دعواشون که ستین و زبان کالس

 .کردنیم



 قبل گذاشتن، فرار به پا و دنیترس که رفت شونسمت اخم با آرشام اما

 .دمیدو اتاقم سمت به منم نهیبب منو و برگرده که نیا از

 .نبافم یمدل نیا رو موهام وقت چیه کردم عهد خودم با گهید

 

*** 

 

 بعد و کردم نگاه آرشام به و برگشتم گذشته از آرشام دست تکون با

 .کردم نگاه نهیآ یتو خودم به دوباره

 شدم؟ سوسکه خاله هیشب من واقعا آرشام -

 .یشد ساله شانزده طونیش نفس   هیشب من یبرا اما نه -

 

 رهیخ دوباره کرد، بلندم و گرفت رو بازوم که زدم یلبخند خجالت با

 :کرد زمزمه و کرد نگاهم

 روزید نیهم انگار گذره،یم زود چقدر زمان...نفس یشد بزرگ چه -

 .میکردیم یباز تونخون اطیح یتو که بود

 :گفتم و دمیخند

 .ینکرد رییتغ هم درصد کی تو اما میشد بزرگ آره -

 .منه با حق دونستیم خوب د،یخند هم خودش

 با شد، خمار آروم نگاهم و افتاد داشت لبخند طرح که هاملب به نگاهش

 .موندم مات و دیکش پر منم لبخند هاشچشم حالت دنید

 !ساکتم یهالب یرهیخ چنانهم نگاهش و بود کم مونفاصله



 به خشونت با که برم عقب خواستم داد، قورت صدا پر رو دهنش آب

 حالش چرا دمینفهم...بودم زده شوک داشت، نَگهم و زد چنگ کمرم

 .شد یطورنیا

 گهید منم...گرفت قاب رو صورتم هاشدست با که بزنم یحرف خواستم

 .دادینم بهم کردن فکر یاجازه هاشدست یگرما...دمینفهم

 حس از سرشار نگاهش و بود گردش در هامچشم یتو هاشچشم

 .شدم خشک و گرفت گر بدنم...بود

 و سوخت وجودم داد، قرار لبم با مماس رو هاشلب و کرد خم رو سرش

 :زدم لب سخت

 !آرشام -

 ینم...داشتم یحال چه دونمینم بشنوه، که نداشتم ازین منم...دینشن انگار

 .میبود یحال چه تو دونم

 رو تنش عطر   یبو هم نفسش یحت و بود شده بیترک هم با هاموننفس

 .یطوالن مکث کی...بود کرده مکث داد،یم

 یاتفاق چه قراره دونستمینم اصال و کردمیم یخشک احساس گلوم یتو

  فتهیب

 .زدمیم نفس نفس...شد بسته هاشچشم

 ...ترکینزد هاشلب و خورد تکون یکم

 ...که بود نمونده هافاصله شدن   تموم تا یزیچ

 

 



 با....میدیکش عقب دومون هر هازده جن مثل لمیموبا زنگ یصدا با

 بسته یصدا لحظه همون و پوشاندم هیثان چند یبرا رو صورتم هامدست

 .دمیشن و در شدن  

 شد؟ یچ خدا یوا...نشستم یصندل یرو و رفت ضعف دلم

 جور و جمع رو خودم زور به باالخره...خوردیم زنگ همچنان میگوش

 .برداشتم تخت یرو از رو میگوش و کردم

 

 .الو -

 ؟یخوب نفس سالم الو -

 !خدا اوف...بود لیراح

 .خوبم آره...آره سالم...ا م -

 .داشتم وجدان عذاب چقدر شبید از یدونینم! خوب چه -

 :گفتم آه با و دمیکش موهام بافت به یدست

 .ستین مهم نداره اشکال -

 :گفت تعجب با

 ؟یخوب نفس وا -

 :گفتم و کردم تر رو لبم زبونم با

 مگه؟ طور چه -

 تو اما یبستیم فحش رگبار به منو دیبا تو یتیموقع نیهمچ تو آخه -

 .نداره اشکال( اَدا با) یگفت

 :گفتم و دمیخند رمقیب



 .لیراح مرض -

 پس شد حل مشکل شکر رو خدا ،یخوب که معلومه...شد نیا آهان -

 .فعال

 :گفتم حرص با

ت -  بود؟ نیهم کار 

 :گفت و دیخند زیر

 .زمیعز گهید آره -

ت هنوز من باشه ادتی -  .هانکردم یتالف رو کار 

 :گفت یشینما ترس با

 !کردم غلط نفس یوا -

 :کردم زمزمه و دمیخند

 .فعال...یکنیم شهیهم هم رو اون -

 .یبا...تف تف زمیعز فعال -

 تخت یرو رو یگوش و دمیکش یپوف...کرد قطع که گفتم ییاَ  چندش با

 انگشت با رفت، باال قلبم ضربان شیپ لحظه چند ادی با دوباره. کردم پرت

 ...دمیکش هاملب به یدست امسبابه

  اومد؟یم در یآکبند از داشت منم لب   یعنی

 ...زدینم زنگ لیراح اگه که کردم فکر لحظه کی

 !خدا یوا

 زد؟ بشیغ کجا شده گور به گور آرشام نیا حاال...بستم چشم خجالت با



 کرد؟ یطور نیا چرا آخه

 

 سرک یکم و بردم رونیب رو سرم کردم، باز و در اطیاحت با و شدم بلند

 .نبود ازش یخبر هم مبل یرو و بود خاموش که ونیتلوز دم،یکش

 ...شدینم روم اما برم رونیب خواستمیم آشپزخونه، رفته دیشا

ش خواستمیم من مگه شد؟ینم روم  کنم؟ ماچ 

 موشکافانه و بود دهیچسب یدست دو رو صورتم یجور هی پرو یپسره

 کنم فکر...کنه یغن ومیاوران ازم بود مونده کم که کردیم براندازم

 .رفت هم باز آبروم...دید هم لبم پشت زیر یلیخ یموها

 و تاپ با منو صبح روز هر بایتقر بود، کرده صبر االن تا که نیا

 خارج کنترل از دفعه کی شیپ قهیدق چند چرا پس دیدیم یلخت شلوارک

 شد؟

   ست؟ین یخبر هاکار اون از بودم نگفته بهش مگه

ت حاال که نه...گفت سرم تو ییصدا هی  !اومده بد 

 فیتخف دیشا رو بوسه و ماچ اما ستین یخبر هاکار اون از...خب نه

 !؟یشد وونهید نفس عیه...شدم لیقا

 ف؟یتخف

 تو یبد رو آرشام به دینبا هم باز اما یآکبند یدهیترش متاهل کی درسته

 ؟یدیفهم یندار بهش یحس چیه

 که دهیکش ییجا به کارم ایخدا...دادم هیتک در به و بستم و در زده بهت

 !زنمیم حرف خودم با دارم



 از و کردم باز و در یناگهان میتصم کی با دوباره...شدم وونهید که واقعا

 .که بمونم تو اون تونستمینم که ابد تا شدم، خارج اتاقم

 دمید یوقت دم،یکش یسرک و کردم حرکت آشپزخونه سمت   به نیپاورچ

 .رفته اتافش به حتما...دمیکش یقیعم نفس ستین ازش یخبر

 ونیتلوز سمت به و شدم خارج آشپزخونه از و خوردم آب وانیل هی

 ...رفتم

 .دمیشن رو آرشام اتاق در یصدا که بودم فلک و چرخ دن  ید مشغول

 و اومد قایدق خوردم، تکون یکم جام یتو و رفت باال دوباره قلبم ضربان

 .افتادمیم پس داشتم...نشست من دل   َور

 .بوده حموم که دمیفهم س شیخ یموها دن  ید با و انداختم بهش ینگاهمین

 :گفت یخونسرد با

 .دهیم فوتبال ورزش شبکه بزن -

 یقیعم نفس منم پس فتادهین یاتفاق انگار که کردیم رفتار یجور هی

 .کنم رفتار یعاد گرفتم میتصم و دمیکش

 منم سیپرسپول و استقالل  یباز دنید با و ورزش شبکه زدم حرفیب

 .شدم زده جانیه

 تلفن که بودن یمساو صفر صفر میت دو هر و بود نه و پنجاه قهیدق

 .خورد زنگ خونه

 .رفتم تلفن سمت به و شدم بلند و بود یویت به همچنان چشمم

ش  :دادم جواب و برداشتم 

 الو؟ -



 .جان نفس سالم -

 .مامان سالم -

 ؟یشد بهتر ؟یخوب دخترم -

 :گفتم و دمیکش یپوف خنده با

 .مامان شدم خوب آره -

 خوبه؟ اونم یچ آرشام...مادر شکر رو خدا خب -

 ...آره-

 همون کردم، قطع رو تلفن دادم مامان به کامل گزارش که نیا از بعد

 .شد بلند آرشام ادیفر لحظه

 .هابچه گرم توندمت...گل -

 :گفتم یشاک و گذاشتم و قلبم یرو رو دستم

 .شد آب زهرم تر، آروم بابا یا -

 :گفت و دیخند

 .زد گل سیپرسپول -

 .داره ادامه یباز هنوز اما بزنه گل شیا -

 .ادهیز شتریب یهاگل یبرا فرصت...درسته -

 ....دیخند پرو که کردم گرد چشم حرص با

 

 قدراون شد، بسته آرشام دهن و شد یمساو کی کی یباز هم آخرش

 زدم؟ توهم من موقع اون نکنه بودم کرده شک که کرد برخورد یعاد



 

 

*** 

 

 پیز که زمانهم دادم، هیتک در به منم و شد چمدونش بستن   مشغول

 :گفت بستیم رو چمدونش

 مامان یخونه یریم و یمونینم خونه یتو نفس، گمیم گهید بار هی -

 .نباش تنها نجایا بابات، و

 .یگفت بار هزار آرشام باشه -

 :گفت و کرد نگاهم و برگشت

 ندادم جواب و یزد زنگ بهم اگه گردم،یبرم گهید روز چهار سه، -

 .شلوغه سرم رمیم سفر به کنسرت یبرا شهیهم کن باور نباش نگرانم

 :گفتم و کردم نگاه آرامش با

 .یگفت بهم رو نایا یهمه دونمیم -

 :گفت انهیدلجو

 ...و هست مرد یکل جااون اما میبر هم با خواستیم دلم -

 .حرفش وسط دمیپر

 .نباش من نگران گه،ید یگفت بابا یا -

 :گفت و دیخند

 .شدم نگران یمادرها مثل کنمیم حس -



 :گفتم خنده با

 .یزد منو دل   حرف -

 :گفت و زد دماغم نوک به انگشت با

 .یبر دیبا هم تو برم قراره گهید ساعت دو تا شو آماده برو االی -

 .هافرودگاه آمیم من باشم گفته -

 :گفت و داد هولم در سمت به

 .گهید برو باشه باشه -

 ...کردم تند پا اتاقم سمت   به و دمیخند دوباره

 

 که کردم جمع روز چهار یبرا رو ازمین مورد لیوسا و لباس دست چند

 یمانتو و زدم یگلبه رژ هی یسرسر شد، یکیکوچ چمدون یاندازه به

 .انداختم سرم یرو آزادانه رو شالم دم،یپوش رو امیآب

 :گفت آرشام و شد باز اتاق در  

 .اومد ماین ؟یاآماده نفس -

 .میبر آره آره -

 خوشگلم یخونه با و کردم خاموش رو هاالمپ تموم زدم، رونیب اتاق از

 .کردم یخداحافظ روز چهار یبرا

 رو آرشام بود قرار بود، منتظرمون نشیماش یتو ماین ساختمان رونیب

 حس هی لحظه نیهم از خونه، میبرگرد خودمون و میبرسون فرودگاه به

 !داشتم یبیعج

 :گفت ماین و کردم باز رو عقب در



 .گرام خواهر شوهر و خواهر بر سالم به -

 :گفت و دیخند آرشام

 .بذارم رو چمدونم من بزن رو عقب صندوق زحمتیب پسر؟ یچطور -

 :گفت و داد فشار رو یادکمه ماین

 .داداش ایب -

 .نشستم نیماش یتو عیسر من و رفت عقب آرشام

 .داداش سالم -

 ؟یخوب سالم -

 فرودگاه سمت   به آرشام شدن سوار با دادم، تکون یسر و زدم یلبخند

 ...میکرد حرکت

 روشن رو ظبط ماین لحظه همون که کردم نگاه ابونیخ به سکوت در

 .کرد

 

 سوال عالم هی سواله، چشمات تو -

 کال یآرزوها از پر نگاهت

 گذرهیم ایچ ذهنت تو دونمیم

 تره عاشق یک اما تو ینیبیم

  تیَ سا مث   درست کنارت، مونمیم

 ...تینهایب اون تا روز، هر تا امروز از

 



 تو پا خاک یجا کس چیه رهیگینم

 خورمیم قسم عشق، نیا رهیمینم

 

 گرم دستم...بود یقشنگ آهنگ واقعا زدم، یلبخند و دمیکش یقیعم نفس

 ...کردم نگاه آرشام به و برگشتم شد،

 

 زنهیم هنوز قلبم که یروز تا

 تنه نیا یتو یجون که یوقت تا

 بد یروزا تو خوب یروزا تو

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 

 لرزه،یم داره چشمش مردمک کردم حس د،یچرخ صورتم یتو نگاهش

 :زد لب آروم

 گه؟ید یمونیم خودت مراقب -

 :گفتم و دمیگز لب خنده با

 باشم؟  خودم مراقب من ،یریم سفر یدار تو -

 .شد یخال دلم ته که فشرد تر محکم رو دستم

 

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم هاتملحظه یتو



 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم هاتملحظه یتو

 

 هست؟ میطور هی کنمیم حس روز چند نیا تو چرا شده؟ چم

 ...بغلش یتو َدتَمیکش که کنم خارج دستش از رو دستم خواستم

 .شدم خشک کال گهید

 سرخوش و کرد ما به ینگاه نهیآ تو از کردیم یرانندگ که زمانهم ماین

 .دیخند

 !هانجامیا من داداش -

 یتو دادم حیترج زده خجالت و شوکه منم نگفت، یزیچ آرشام اما

 .بمونم گرمش آغوش

 

 کوه به ایدر به نم نم بارون به

 نوح یکشت به نشیآفر نیا به

 آسمون هفت به ستاره و ماه به

 جنون مرز تا یعشق به عشقم به

 خورمیم قسم دارید یلحظه به

 خورمیم قسم تکرار با دوباره

 خورمیم قسم میبست که یعهد به

 خورمیم قسم یهست به هستم به



 

 گوشم کنار آروم که آهنگ به حواسم و بود آرشام یهادست ریاس تنم

 :گفت

 !ینفس شهیم تنگ برات دلم -

 ...گفتیم بهم نویا که بود بار نیدوم ؟ینفس

 !زدم لبخند دوباره

 

 زنهیم هنوز قلبم که یروز تا

 تنه نیا تو یجون که یوقت تا

 بود یروزا تو خوب یروزا تو

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم هاتملحظه یتو

 خورمیم قسم باهاتم شهیهم

 خورمیم قسم هاتملحظه یتو

 

 (هنگامه خورمیم قسم)

 

 

****************** 



 

 حال در ت  یجمع یتو که دمیکشیم گردن یه و بودم کرده بغل رو خودم

 از هر و شدیم دور داشت دست به چمدون آروم آروم نمش،یبب شدن رد

 ستین یکی ، کردیم نگاهم  به تیجمع نیب و چرخاندیم سر یگاه چند

 حاال یکن تحمل رو آرشام یتونستینم روزید نیهم تا نفس؟ بگه من به

 ؟یدیم قورتش نگاهت با یدار رهیم روز چند واسه داره که

 ...شد گم تیجمع نیب که کردم نگاهش قدراون! گرفت دلم

 :گفت و دیکش رو دستم ماین که دمیکش یهوف

 .دل ته َور نشده هفته کی ،یآبج نده راه دلت به غم -

 :گفتم و کردم حلقه ماین یبازو دور رو دستم

 .گهید میبر...باشه -

 .زمیعز میبر -

" خورمیم قسم" آهنگ دوباره نیماش یتو م،یشد خارج فرودگاه از باهم

 دلش گفت اون افتادم، نیماش یتو شیپ ساعت مین ادی که کردم یپل رو

 شه؟یم تنگ برام

 ...؟یچ من

 

 شه؟یم تنگ برام دلش گفت اون

 ...؟یچ من

 یکم و انداخت راه رو نیماش ماین سپردم، گوش آهنگ به و دمیکش یآه

 .کرد کم رو آهنگ یصدا



 .ماین گمیم -

 جونم؟ -

 :گفتم منمن با

 شده؟ تنگ یکس یبرا دلت حال به تا -

 .آره که معلومه خب -

 ؟یک -

 :گفت یمهربون با و زد یلبخند

 دلم روز هر یستین خونه یتو و یکرد شوهر که یوقت از...نفس تو -

 یحساب که نهیا دن ت،ید امیب کنمینم فرصت که منم شه،یم تنگ برات

 .اَمیبد برادر

 :گفتم و دمیبوس رو اشگونه یاهیثان یبرا و شدم خم ذوق با

 !داداش بشم فدات -

 :گفت و دیخند کوتاه

 ؟یدیپرس چرا حاال -

 :گفتم خجالت با

 .یچیه -

 یرو زد باشه، کرده کشف یزیچ هی که انگار بعد و کرد سکوت یکم

 :گفت یسرخوش با و فرمون

 شده؟ تنگ آرشام یبرا دلت نشده یچیه هنوز! َکلَک دختر   یا! آهان -

 :گفتم و کردم هول



 ...خب...ا م....خب داداش؟ وا -

 :گفت و کرد نگاهم یروزیپ با

 .راه اون به یبزن رو خودت خوادینم -

 :گفتم وارمیتسل

 در...ها نه یلیخ ست،ین که نیا از ناراحتم کنمیم حس...ماین دونمینم -

 !جمیگ دونمینم اوف...ای گرفته دلم کنمیم احساس که یحد

 :گفت دل ته از و دیکش یقیعم نفس اما کنهیم اممسخره االن کردم فکر

 !شکرت رو خدا -

  داشت؟ یربط چه اصال گفت؟ نویا چرا واه...کردم نگاهش متعجب

 ؟یگفت یچ -

 :گفت و زد یلبخند

 با ،یناراحت نبودش از که یاوابسته آرشام به چقدر دهیم نشون نیا -

 برابر چند اون یتو رو یوابستگ نیا رفتنش از قبل آرشام دنید

 .کردم شکر نیهست خوشبخت هم کنار دوتا شما که نیا از رو خدا...دمید

 م؟یاوابسته هم به آرشام منو...نگفتم یزیچ گهید و شد گرم دلم

 ازش کنمیم حس و شمیم یعصب دستش از هاوقت شتریب من چرا پس

 متنفرم؟

 .کنهیم جیگ منو اشهمه آرشام! دونمینم!...هوف

 

 .کنم عوض رو موضوع و بشم خارج آرشام فکر از کردم یسع

 داداش؟...ا م -



 جان؟ -

 :گفتم یگریموذ با

 ؟یدار دختر دوست تو -

 :گفت و انداخت باال ییابرو کرد، نگاهم و برگشت تعجب با لحظه هی

 ؟یکرد رو سوال نیا ییهوی چرا -

 قرمز چراغ پشت و دیکش یپوف انداختم، باال یاشونه و دمیخند زیر

 :گفت و سمتم برگشت نگهداشت،

 .چرا دختر دوست  ...اما ندارم دختر دوست -

 :کردم زمزمه و کردم نگاهش شده زیر یهاچشم با

 پس؟ یچ عشق!... آهان -

 :گفت و دیخند بلند

 تو سرم قدراون من عشق؟ یگیم تو بعد ندارم دختر دوست گمیم من -

 .باشم زایچ نیا فکر به ندارم وقت که شلوغه شرکت و دانشگاه

 ؟ینرفت رونیب هم دختر هی با یحت -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

  ه؟یسوال ستیب نفس -

 .شدم کنجکاو گهید بگو خب -

 :گفت و دیکش یهوف

 .هامدوست با فقط اما رفتم رونیب -



 دختره اون بفهمه لیراح اگه حاال...رفتم فرو فکر به و گفتم یآهان

 کنه؟یم دایپ یحس چه بوده ماین دوست  

 گفت؟ راست ماین واقعا حاال

 بگه؟ دروغ من به دیبا چرا ماین بابا نه. ..انداختم بهش ینگاهمین

 

 :اومدم رونیب فکر از صداش دنیشن با

 ؟یدیپرس چرا بگو رو راستش نفس ییخدا حاال -

 یهادوست مورد   در چوقتیه تو منو...خب شدم کنجکاو که گفتم -

 .میبود نزده حرف دخترت

 :گفت و دیخند نرم

 خبر با که ینفر نیاول بشه باز میزندگ تو یدختر یپا اگه نخور غصه -

 .ییتو شهیم

 کنم راحت رو لیراح الیخ دیبا پس خوبه...دمیکش ینفس راحت الیخ با

 .   کنم رو کارش اون یتالف تا زمیبر کرم کمی بهتره قبلش اما

 یکار و لیراح فکر تو قدراون گرفت، شکل لبم یرو یایطانیش لبخند  

 .خونه میدیرس یک دمینفهم که بودم بکنم باهاش بود قرار که

 یدست شیپ ماین که بردارم رو چمدانم خواستم م،یشد ادهیپ نیماش از

 به شوق و ذوق با مامان رفتم، خونه در سمت به خواسته خدا از کرد،

 :گفت و اومد استقبالم

 ؟یاومد باالخره دخترم شمفدات یوا -

 :گفت اعتراض با ماین که رفتم فرو بغلش تو



 یطور هی ها، یبود دهید رو نفس شیپ وقت چند نیهم خوبه مامان -

 .برگشته یسرباز از انگار که یکنیم رفتار

 :گفت و فشرد خودش به ترمحکم منو مامان

 .شده خون دستت از دلم که نزن حرف یکی تو -

 رونیب مامان بغل از که زمان هم و دیپر باال خود به خود هامابرو

 :گفتم اومدمیم

 چرا؟ ا  -

 :گفت تند ماین بگه یزیچ مامان که نیا از قبل

 چمدان نیا با نجایا بس از شد خشک دستم گه،ید تو دیبر بابا یاَ  -

 .ها دیکن یدلتنگ رفع شهیم هم خونه تو سادم،یوا

 با داخل، رفت تند که رفتم کنار در یجلو از و کردم نگاهش چپ چپ

 :گفتم و کردم نگاه مامان به تعجب

ش نیا مامان وا -  بود؟ چ 

 :گفت و دیخند زیر

 ای خوادیم زن دمیپرس ازش کنم امتحانش رفتم شبید...ستین یزیچ -

ت نه،  که شد یعصب یطور هی...بدتر بابات یها یجوون از که هم داداش 

 رفتارش از که کردم وانمود بشه آدم چون منم بود، کرده ُکپ بابات

 .کنه یعذرخواه شهینم روش امبچه اما مون  یپش هم االن ناراحتم

 :گفتم خنده با و دمیکش یپوف

 ؟یهست یک گهید تو مامان یوا -

 :گفت و خونه تو داد هولم



 .بستم لیقند یسرد از که داخل میبر ایب نباشه حرف -

 

 .آوردم در سرم از رو شالم و نشستم مبل یرو

 رفت؟ یسالمت به آرشام دخترم یراست -

 .میرفت باهاش هم فرودگاه تا ماین منو آره -

 :گفت و گذاشت زیم یرو مقابلم رو ییچا ینیس

 .ادیم گهید روز چهار سه تا شاالیا...دیکرد یکار خوب -

 ده؟یرس االن تا یعنی دادم، تکون یسر و زدم یلبخند

 :گفت و اومد نییپا هاپله از ماین لحظه همون

 تا کردم روشن هم رو نهیشوم و گذاشتم اتاقت یتو رو چمدانت نفس -

 .بشه گرم اتاق ت

 .داداش یمرس -

 :دمیپرس که نشست مبل یرو کنارم

  آد؟یم یک بابا یراست -

 :زد لب و کرد نگاه چشمام تو

 .آدیم شام قبل تا شرکت   -

 اتاقم سمت به و شدم بلند جام از گفتم، یا اجازه با و دادم تکون یسر

 .رفتم

 موهام بافتن مشغول...کردم عوض یآسمان یآب کیتون هی با رو مانتوم

 .شدم رهیخ نهیآ یتو دستم به و بودم



 و بافت رو موهام آرشام که یروز اون به شدم پرت اریاختیب

 .ببوسه...منو که خواستیم

 ...داغ هامگونه و شد خشک دستم

 

 هنوز نفس سرت تو خاک...میدزد نهیآ تو از رو نگاهم و دمیگز رو لبم

 !یه  ...است نخورده دست هاتلب

 خودم دور جیگ گذاشت، امنهیس یرو رو دستم دهیترس لمیموبا یصدا با

 تو آخر در که گذاشتم کجا رو شده خراب لیموبا نیا بفهمم تا دمیچرخ

 .کردم داشیپ مانتوم بیج

 ضربان آرشام اسم دنید با کردم، نگاه یگوش راندبک به و دمیکش یپوف

 !است زاده حالل چه واقعا شد تند قلبم

 :گفتم نلرزه کردمیم یسع که ییصدا با

 الو؟...اَل -

 :دمیشن رو گرمش یصدا

 .نفس سالم الو -

 ؟یدیرس...آرشام سالم -

 خونه االن تو...بدم خبر بهت که زدم زنگ م،یدیرس تازه هابچه با آره -

 ؟یبابات

 .اوهوم -

 .بزنم سر هم ما یخونه به...برسون سالم پس خوبه -

 :گفتم و دمیکش داغم یهاگونه به یدست



 .باش خودت مراقب هم تو...تو حتما باشه -

 :گفت یگرم لحن با یکوتاه مکث از بعد

 .فعال. ..طورنیهم هم تو چشم -

 .یبا -

 ...گذاشتم قلبم یرو رو یگوش و کردم قطع

 :گفت دستم یتو یگوش دنید با و شد اتاق وارد ماین لحظه همون

 ؟یزدیم حرف یک با -

 .آرشام با -

 :گفت و انداخت باال ییابرو

 .دیرس یسالمت به پس -

 ده؟ینرس زود نظرت به...اوهوم -

 رو موهام بافت از یکی کرد، حلقه امشونه دور رو دستش و سمتم اومد

 .کرد لمس

 قهیدق پنج و پنجاه ماهیهواپ با اصفهان تا تهران از! هیچ زود بابا نه -

 .گهید دهیرس هم ساعت سر قهیدق...ساعت کی میبگ ما هست راه

 :گفتم تعجب با...دیخند که دادم تکون یسر

 ه؟یچ -

 :گفت طونیش

 .یشد یشرل آن هیشب موهات بافت نیا با -

 :گفتم ناله با و دمیکش یقیعم نفس



 .گرفتم درجه ارتقا یشرل آن به سوسکه خاله از پس خوبه -

 هاشخنده نیب که رونیب اومدم دستش حصار از خنده، ریز زد یپوق

 :گفت

 !سوسکه خاله....دینرس خودم فکر به چرا...چر واقعا -

 :زدم داد حرص با اما بود گرفته امخنده هم خودم

 ما؟ین ا ه -

 یرو از یسر خنده با که آورد  باال" میتسل باشه" یمعن به رو دستش

 .دادم تکون تاسف

 دستم که برگرداندم رو روم قهر با شد، تموم آقا دنیخند که نیا از بعد

 .زد بوسه سرم یرو و دیکش رو

 :گفت یخالص یبرادرانه عشق با که کردم نگاهش تعجب با

 !دارم دوست چقدر یبدون اگه -

 .زدم اشنهیس به یمشت شده درگون یحال با و دیلرز دلم

 :گفت خنده و تعجب با

 بود؟ محبتم جواب   االن -

 ماین ییایدن داداش نیبهتر تو -

 :گفت و داد تکون یسر غرور با

 .دونمیم -

 :گفتم و دادم هولش در سمت به

 .نشو پرو گهید خوبه -



 

 (آرشام)

 

 

 یتو دم،یکش گردنم پشت به یدست و کردم پرت تخت یرو رو چمدانم

 .بودم شده خسته یلیخ ساعت کی نیا گذشت

 ییپا سر دوش هی تر زود چه هر خواستمیم کردم، باز رو ها در از یکی

 .کنم استراحت یکم و رمیبگ

 .اومد زدن در یصدا که بودم دهیند رو داخل خوب هنوز

 :زدم داد رفتمیم اتاق در سمت به که زمانهم و دمیکش یپوف

 نشه؟ مزاحَمم یکس فعال نگفتم مگه محمد -

 بهت و رفت نیب از هامابرو اخم شخص اون دنید با که کردم باز و در

 .کردم نگاهش زده

 :کرد زمزمه و زد بود خودش به مختص که ییبایز لبخند

 داخل؟ امیب یکنینم دعوتم -

 تو؟ -

 چند داد، هولم داخل به و گذاشت ام نهیس یرو رو دستش زد، یپوزخند

 و داد هیتک در به بست، و در و اومد داخل ییپرو با که رفتم عقب به قدم

 .کرد نگاهم غرور با

 و دادم رونیب خشم با رو نفسم بستم، رو هامچشم و اومدم خودم به

 :دمیغر



 ؟یکنیم یغلط چه جانیا تو -

 ....بزنه حرف باهام آرامش با کرد یسع

 .یکردیم صحبت ترمودب من با قبال -

 .کردم نگاهش زیت و زدم یایعصب پوزخند

 انتیخ زن کی نه زنمیم حرف آدم کی با دارم کردمیم فکر قبال چون -

 .کرد خرج هاآدم واسه دیبا فقط رو ادب..کار

 برداشتم ازش نگاه رفت، فرو قلبم یتو و شد خنجر اشخنده که دیخند

 :گفت که

 ...و بزن گول رو خودت بدزد، رو نگاهت آره -

 :زدم داد و حرفش وسط دمیپر خشم با

 جا نیا یاومد یک با و یچطور و چرا که ستین مهم برام طرالن نیبب -

 .کن رونیب خرابت ذهن اون از منو یزندگ کردن خراب فکر اما

 :زد داد من از تر بلند و شد یعصب هم اون

 کردم ترکت که کردم یغلط هی من بابا کردم، سکوت یچ هر گهید بسه -

 .یذارینم تو برگردم خوامیم و مونمیپش حاال دادم هم تاوانش

 یال از د،یترکیم داشت سرم...دمیچرخ خودم دور و زدم موهام به یچنگ

 :گفتم امشده دیکل یهاندندو

 تموم یچ همه داره؟ وجود برگشت یبرا یراه خودت نظر به ؟یبرگرد -

 ؟یفهمیم کردم ازدواج االن من طرالن شد

 :گفت بغض با



 یکرد ازدواج دختره اون با یرفت من لج از احمق توا ...فهممیم آره -

 .یکن اون سوز پا رو خودت که ذارمینم من اما

 ...دادم رونیب تند رو نفسم و دادم باال سقف به رو و سرم

 .دارم زن من شده تموم یچ همه...طرالن کن بس -

 تونستمیم اما نخوردم تکون دم،یشن رو هاشکفش پاشنه یصدا

 ...کنم حس سرم پشت رو حضورش

 برات یکس چیه دونمیم آرشام، برگشتم من...یندار دوسش دونمیم -

 که حاضرم من...من یعاشقم هنوز که دونمیم ست،ین مهم من از ریغ

 .بشم ات معشوقه

 بد حس اون...داد دست بهم یبد حس و دیکش ریت یالحظه یبرا سرم

 تو و بردم باال رو دستم و برگشتم رفت، شیپ دستم تا و داد ادامه

 :دمیغر و کردم نگاه اشیاشک یچشما

 . زنمیم وهللبه. ..طرالن زنم یم -

 :گفتم رحمیب و کردم نگاه پاش تا سر به و زدم پوزخند...بود دهیترس

 فراموش رو هاتیکار نجس یکرد فکر کنم؟یم قبولت یکرد فکر -

 طردت اتخانواده و کرد انتیخ بهت چرا خالت پسر ندارم خبر که کردم؟

 هان؟ کردن

 و درد از پر یخنده هی...دمیخند..دیپر رنگش و کرد نگاهم زده بهت

 .کردم یخال رو خودم...پس عقده

 دمیفهم یوقت ،یبود یا ه...هر چه دونمیم من نه؟ یکرد تعجب آره -

 نو از رو خودم اما شکستم که خدا به...شکستم..طرالن شدینم باورم

 !برو...رونیب گمشو خورهیم هم به ازت حالم هم حاال ساختم،



 امنهیس...برداشتم ترک هم من...کرد هیگر و شکست هم اون باالخره

 !سوختیم

 .یخوایم منو که دونمیم نکن خوردم تو. ..نگو آرشام -

 :گفتم خسته و دمیکش یآه

 .طرالن یزنیم گول یدار رو خودت -

 !مونمیپش کن باور -

 ...خورد تکون دلم...کردم نگاه هاشچشم تو

 .کردم باز و در و گرفتم اهشیس یهاچشم از نگاه عیسر

 .رونیب برو -

 و بستم محکم و در رفت، باالخره اما شده امرهیخ کردم حس لحظه چند

 .دادم هیتک در به جا همون

 

 کرد، پر رو هامهیر یازنونه عطر که دمیکش یقیعم نفس یخستگ با

 یمشت و کردم باز رو آب ریش رفتم، توالت سمت به و شدم بلند یعصب

 هاش،چشم...رفتینم رونیب ذهنم از صداش...ختمیر صورتم یرو آب

 به ینگاه رفتن،ینم رونیب و بودن شده ثبت سرم تو همه صداش

 .انداختم ییشو رو نهیآ تو امشده سیخ صورت

شمینم...خستم...اما گذشته مثل! باش یقو آرشام؟ ییتو نیا  توان! ک 

 !ندارم

 زم؟یبر خودم تو چقدر



 و دونهینم چکسیه...دونهینم منو درد چکسیه...دونهینم نفس

 ...نبود من کردن ترک فقط طرالن انتیخ فهمهینم

 به امشده سیخ یهامژه دونستمینم...بست رو دنمیکش نفس راه بغض

 هام؟اشک ای آب   خاطر

 که ذارمینم...نرفت فرو سختم بغض و شد نییپا باال گلوم بکیس

 !یبشکن

 .آورد رونیب خودم دردناک یایدن از منو در یصدا

 در پشت از رو محمد فیضع یصدا تونستمیم اما ندادم، انجام یحرکت

 .بشنوم

 و شد داخل یشاک و کردم باز و در رفتم، رونیب توالت از و دمیکش یآه

 :گفت

 تو؟ چته! ها یبود کاشته در پشت منو آرشام بابا یا -

 :کردم زمزمه ربطیب

 اومده؟ اصال یک با اومده؟ چرا -

 :گفت جیگ

 ؟یگیم ویک -

 :دمیغر و زدم یپوزخند

 .طرالن -

 ؟یدید رو اون یک تو -

 :گفت و دیکش یپوف که کردم نگاهش سرد



 با برداشته رو طرالن اش کله به زده نیامیبن اون...دونمیم چه من -

 .باشه ییخبرا هی کنم فکر آورده، خودش

 :گفت و گرفت رو امشونه نگران که گرفتم هامدست نیب رو سرم

 چته؟ ؟یخوب آرشام -

 ؟یدار مشروب -

 ...شد شوکه

 نیا گهید طرف از یدار اجرا فردا نزن هم حرفش اصال ؟یشد وونهید -

 مون حواس جا نیا یحساب دیبا ستین که خودت یخونه و تهران جا

 .چرا یدونیم خودت باشه جمع

 :گفتم تحملیب و دمیکش یپوف

 .کنه آرومم که خوامیم یزیچ هی کنم؟ کار یچ پس -

 :گفت و داد هول تخت سمت به منو

 .کنم حالت به یفکر بعدا تا بخواب کمی -

 دفعهنیا که بستم رو هام چشم...دمیکش دراز تخت یرو و نگفتم یزیچ

 .شد زنده برام نازش یشده بافته یموها اون با نفس خندون یچهره

 .دمیشن رو محمد متعجب یصدا که رفت باال لبخند یمعن به لبم یگوشه

 طرف از یداغون طرف هی از! یشد وونهید انگار چته ستین معلوم -

 ؟یزنیم لبخند گهید

 

 و زد پر سرعت به لبخندم...افتادم شیپ قهیدق چند ادی و نگفتم یزیچ

 :کردم زمزمه و کردم یاخم د،یکش ریت سرم



 کنه؟یم درد سرم -

 :گفت نگران

 ؟یخوریم قرص ؟یبود خوب که شیپ ساعت کی چرا؟ -

 :گفتم و دمیکش یآه

 نیبب کن، یبررس رو طرالن اومدن یماجرا هم تو...خوابمیم کمی نه -

 . دهیم انجام خودش قول از ییهاکار چه گهید نیامیبن اون

 ...اما باشه -

 :گفت اطیاحت با کردم، باز چشم که کرد مکث

 ؟یحساس طرالن به...قدر نیا چرا -

 .بستم رو هامچشم دوباره و دادم رونیب یعصب رو نفسم

 .محمد بذار تنهام -

 .فعال...بشه درست یدردسر برات خوامینم من اما نگو باشه -

 .اومد در شدن بسته یصدا بعد هیثان چند که نگفتم یزیچ

 !کامل سکوت   در و بودم تنها حاال

 خسته و یعصب ماه چند یاندازه به اما دورم ازت ساعت   کی! نفس آخ

 .شدم

 سرم از دست یک طرالن دونستمینم...نداشتم یخوب حس یدور نیا به

 گذره؟یم سرش تو یچ. ..دارهیبرم

 

 



 (نفس)

 

 

 دهنم یتو و برداشتم رو ساالد ظرف یتو ار  یخ از یاتکه چنگال با

 .گذاشتم

 :گفت عیسر مامان

 .هست هم گوشت...نخور ساالد از فقط -

 :گفت و دیخند بابا

 ؟یکن چاق روز چند نیا یتو رو نفس یدار قصد خانوم -

 :گفت و کرد من به ینگاه مامان

 .شده الغر نفس کنمیم حس -

 :گفتم اعتراض با و گذاشتم بشقاب یتو رو قاشقَم

 شیپ ماه چهار سه از وزنم کردم، چک رو وزنم من خدا به مامان -

  شدم؟ الغر من یچطور پس نکرده رییتغ

 :گفت و زد دستم به آرنجش با ماین

 .کرده ذوق مامان یبمون  روز چند یاومد ماه سه ای دو از بعد الیخیب -

 .گذاشتم دهنم یتو یاگهید قاشق و دمیخند زیر

 هستم امخانواده کنار دوباره که بودم خوشحال یلیخ االن هم من

 .بود کم یزیچ هی انگار...اما

 



؟ یچ یعنی ؟ی  حس چه نیا آخه کردم، نگاه بشقابم به جیگ  یزیچ نکنه کم 

 گذاشتم؟ جا خونه از

 .شدم خارج فکر از ماین یصدا دنیشن با

 ؟یشکافیم نگاهت با یدار که داره وجود بدبخت بشقاب اون یتو یچ -

 .نداره یاگهید کاربرد چیه داخلش ختنیر غذا از ریغ خدا به

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 .زینر مزه -

 ؟یکن یغن ومیاوران یخواستیم...گهید گمیم راست خب -

 :گفتم بابا به رو اعتراض با و گرفت لجم

 ! کن نگاهش بابا ا  -

 :گفت و داد تکون تاسف یرو از یسر بابا

 کرده ازدواج تون یکی و تون  سال دو و ستیب دوتون هر...نمیبیم دارم -

 لیتحو خانم هیسا...دیکنیم رفتار هم با ساله دو یهابچه مثل هنوز اما

 .ریبگ

 :گفت و چرخوند چشم مامان

 .نکردم شونتیترب تنها که من! واه -

 .دنیدیم رو تو اشهمه بودم شرکت هاوقت شتریب که من اما حیصح -

 :گفت شده گرد یهاچشم با مامان

 منه؟ تیترب سر تا دو نیا یدعوا یگیم یدار ساواش -



 نگاه ماین منو...شد قرمز حرص از مامان و داد تکون یسر خنده با بابا

 مادر و پدر که بود نشده باورمون انگار م،یکرد بدل و رد هم به ینگران

 !کنندیم دعوا دارن مونعاشق

 :گفتم یناراحت لحن با

 .دینکن دعوا ما خاطر به خدا رو تو بابا مامان، -

 :گفت عیسر ماین

 !کردم یشوخ نفس با منم خدا به -

 .بود یشوخ هم ها حرف اون گه،یم راست ماین آره -

 یهاچشم مقابل در و کردن بدل و رد هم به نگاه کی بابا و مامان

 . انیب در تعجب از هامچشم بود مونده کم... خنده ریز زدن ما متعجب

 منم که کرد نگاه مامان به حس با یطور و کرد جمع رو اشخنده بابا

 .شدم آروم

 :گفت و گذاشت دیخندیم هنوز که مامان دست یرو رو دستش

 هم به که یحرف هر...میکنینم دعوا میکن که هم یکار هر مادرتون منو -

 یزندگ...عشق   خاطر به اشهمه هانیا شهیم فراموش زود میزنیم

 هیسا کنار که یسال پنج و ستیب نیا تو نداره، معنا اصال عشق بدون

 که خوامیم هم دوتا شما از...بود امیزندگ یهاروز نیبهتر کردم یزندگ

 .دیکن یزندگ عشق با تونهمدم کنار در

 ....زد لبخند هم ماین و کرد بغل رو بابا خجالتیب مامان

 .بود بابا یهاحرف ریدرگ ذهنم یبدجور من اما

 م؟یکن یزندگ عشق با



 عشق...عشق...عشق

 یچطور قراره آرشام منو...آشناست نا و بیعج برام کلمه نیا چقدر

 م؟یکن یزندگ هم کنار هاسال

 

 آرشام به و برداشتم رو امیگوش رفتم، اتاقم سمت به عیسر شام از بعد

 .بزنم حرف باهاش خواستمیم خواب از قبل و بود شده شب زدم، زنگ

 ...نداد جواب خورد بوق چقدر هر اما موندم منتظر و نشستم تخت یرو 

 نداد، جواب خورد بوق چقدر هر اما موندم منتظر و نشستم تخت یرو

 .دمیکش یآه و کردم قطع رو یگوش دیناام

 ...دهینم جواب که شلوغ   سرش حتما

 

 خاطر به ماین قدرنیا تا برداشتم رو نمیماش و رفتم دانشگاه از بعد فردا

 روز سه دو، نیا خواستمیم نبود آرشام که حاال نشه، تیاذ آمدم و رفت

 .کنم سر یمجرد رو مونده یباق

 .گذاشتم بلندگو یرو و امیگوش و گرفتم رو عسل یشماره

 الو؟ -

 !جونم عسل سالم -

 :گفت و دیخند سرخوش

 .یکرد ما از یادی عجب چه -

 :گفتم و کردم متوقف قرمز چراغ پشت

 .رهیگ وقت یلیخ یمتاهل یزندگ که کنم کار یچ -



 :گفت یمرموز لحن با

 .هاش شب مخصوصا...بله بله اوه -

 :گفتم حرص با و شد گرد هامچشم

 االن؟ ییکجا نمیبب بگو...تیتربیب -

 :گفت و دیکش یآه

 چطور؟ امخونه -

 .میبذار قرار هم با جا هی بگو لیراح به بزن زنگ -

 :گفت زده ذوق

 پفک و پسیچ یکل منم خودت؟ یخونه میبر چطوره...هیخوب فکر آره -

 .مینیبب لمیف آرمیم

 .کردم حرکت و شد سبز چراغ 

 .برگشتم امخونه از تازه من عسل بابا یا -

 مگه؟ چرا -

 .بردارم نگیپارک تو از رو نمیماش بودم رفته -

 :گفت و دیخند زیر

 .میاومد هم لیراح منو یبذار یچا هی تا برگرد نداره اشکال -

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .فعال...پس باشه -

 . زمیعز فعال -



 و گذاشتم قرار لیراح و عسل با که دادم اطالع بهش ماین به زدم زنگ

 .گردمیبرنم خونه

 .دمیخر ینیریش و تخمه و وهیم کمی راه سر از هم برگشت موقع

 تا گذاشتم رو یکتر و کردم جور و جمع رو هال کمی دمیرس هم یوقت

 .آدیب جوش

 یاسب دم رو موهام و کردم عوض یمشک شرتیت هی با رو هاملباس

 .بستم

 .شد بلند در یصدا نمیبب رو خودم بهتر تا گرفتم فاصله نهیآ از که نیهم

 کردم، باز و در و رفتم در سمت اومدم، رونیب اتاقم از و زدم یلبخند

 یحساب و ختنیر سرم رو ییدوتا بدم نشون یالعملعکس که نیا از قبل

 .کردم ماچم

 :گفت یچاپلوس با لیراح که دادم شونهول حرص با

 برم؟ قربونت یخوب...هابود شده تنگ برات دلم چقدر جونم نفس یوا -

 قربون قدرنیا یچ خاطر به دونستمیم خوب کردم، نگاهش چپ چپ

 .رهیم امصدقه

 :گفت و دیکوب بازوش به حرص با عسل

 .امیشاک دستت از هنوز بزن، زر کم -

 :گفتم اشافهیق به توجهیب که دیبرچ لب لیراح

 .تو نیایب...اوف -

 رو یچا و رفتم آشپزخونه به عیسر بشن، داخل تا رفتم کنار در مقابل از

 .کردم آماده



 .دیکش یسرک و شد خم اوپن یرو لیراح

 بودم نتونسته خوب میبود اومده مامان با که قبل دفعه! مجهز چه واو -

 .نمیبب رو جا همه

 :گفت و گذاشت اوپن یرو کیپالست تا چند عسل که زدم یلبخند

 .آوردم خودم با هم لمیف تا چند...میبخور که دمیخر رو نایا نفس -

 .آمیم بشه تموم کارم من باشه -

 

 :گفت عسل به رو لیراح

 ؟یآورد یلمیف چه حاال -

 !یموذ یدختره...زدم یلبخند من که کرد نگاه لیراح به طنتیش با عسل

 ...و احضار اَره، آنابل،  -

 :گفت حرص با لیراح که خنده از دمیپک

 لمیف خودت با آدیم بدم ترسناک لمیف از من یدونستیم تو شعوریب -

 ؟یآورد ترسناک

 :گفتم و دمیچ ظرف یتو رو هاوهیم

 .گهید نزن حال ضد لیراح -

 :گفت ییدلجو با عسل که کرد یاخم لیراح

 و بال همون آوردم هم شیم و گرگ خودم با وونهید گهید نکن اخم -

 .ستین ترسناک اون ادوارد،

 :گفت و شد نرم کمی لیراح



 ؟یدار یچ یرانیا -

 لب" داره ناز چه نیبب"گفت بهم نگاهش با کرد، نگاهم درمونده عسل

 تشر لیراح به رو و کردم یایمصنوع اخم نشه، بلند امخنده تا دمیگز

 :زدم

 یعسل یرو ببر رو تخمه ظرف نیا ایب نخواستم، لمیف بابا گهید بسه -

 .میکن نگاه فوتبال مینیبش که بهتر همون بذار،

 .رفت و گرفت ازم و ظرف حرفیب

 :گفت عسل که دمیکش یپوف

 ؟یخواینم کمک -

 .زیبر یچا ایب چرا -

 :گفت و کرد گرد چشم

 !ها زدم تعارف هی من حاال -

 :گفتم و دمیخند

 . نشو لوس ایب -

 هال سمت به هم با و برداشتم یدست شیپ تا چند منم و ختیر یچا عسل

 .بود باز منم اتاق در و نبود لیراح از یخبر م،یرفت

 زمانهم رفتم؛ اتاقم سمت به و گذاشتم یعسل یرو رو هایدستشیپ

 :گفتم

 ؟یاتاق تو لیراح -

 .زنهیم رژ و ستادهیا نهیآ به رو دمید که دمیکش داخل به یسرک

 :گفت و کرد من به ینگاهمین



 .آمیم االن -

 داشت و بود نشسته مبل یرو عسل کردم، گرد عقب و دادم تکون یسر

 .کردیم نگاه رو هاشبکه

 .بود متعجب صداش زد، صدام لیراح که سمتش برم خواستم

 بود ستادهیا کمد یرو به رو کردم، نگاه بهش و برگشتم دوباره دیترد با

 .کردیم نگاه کمد داخل به و

 ل؟یراح شده یچ -

 :گفت شک با

 ه؟یخال کمد نیا چرا...چرا -

 :گفتم جیگ

 ه؟یخال یچ یعنی -

 کو؟ آرشام یهالباس که نهیا منظورم -

 !خدا یآرشام؟وا یهالباس...شد مورم مور دفعه هی

 بگم؟ یچ حاال

 :گفت و اومد سمتم به و شد بلند عسل

 شده؟ یچ -

 نگاهم مشکوک لیراح بفهمه، هم عسل که داشتم کم رو نیهم اوف

 .کردیم

 :گفتم عیسر



 با اصفهان رفت که آرشام یدونیم...آرشام یهالباس خب...خب -

 از یبخش تازه ه،یخال کمد یکرد فکر نیهم واسه برد لباس یلیخ خودش

 .شدینم جا کمد تو آخه ی  بغل اتاق هم هاشلباس

 !نه! نه االن خدا یوا...بودن ساکت هم اونا کردم، سکوت

 باور انگار زد لبخند زور به بست، رو کمد در و دیکش ینفس لیراح

 .بود نکرده

 تند اظطراب از قلبم م،یرفت هامبل سمت به باهم و نگفت یزیچ هم عسل

 .زدیم

 یچ دندیفهمیم یاجبار یزندگ و ازدواج نیا درمورد لیراح و عسل اگه

 شد؟یم

 ....کردمیم پرت رو شونحواس دیبا

 

 آره افتادم، امنقشه ادی میدیدیم رو شیم و گرگ میداشت که زمانهم

 .بود موقع نیبهتر

 :گفتم و شکستم یاتخمه

 ل؟یراح -

 .گفت" یهوم" من به نگاه بدون

 زدم؟ حرف ماین با من...ا م - 

 :گفت جیگ

 درمورده؟ -

 :گفتم طنتیش با



 .دختره اون -

 با و بود گذاشته دهنش یجلو رو یا تخمه کرد، مکث یکم اول

 .بود شده رهیخ ینامعلوم ینقطه به شده زیر یهاچشم

 :گفت جانیه با هیچ منظورم اومد ادشی انگار که دفعه هی

 خب؟ -

 خودم به یناراحت یافهیق کردم یسع کرد، نگاهم کنجکاو هم عسل

 .داد قورت رو دهنش آب ترس با لیراح که دمیکش یآه رم،یبگ

 قهیدق چند حد در فقط اما ل  یراح حق در یرحمیب ییجورا هی دونستمیم

 .بود بود، داده خوردم به که یاسهال قرص اون جبران به یشوخ

 

 اون عاشق...ماین راستش...ماین ل،یراح بگم طور چه دونمینم...خب -

 .دختر  

 .نندینب رو زمیآم طنتیش لبخند عسل و لیراح تا انداختم نییپا و سرم

 و مات لیراح دمید که گرفتم باال رو سرم تعجب با عسل" نیه" یصدا با

 مونیپش کارم از جا همون شده، رهیخ من به یاشک یهاچشم با مبهوت

 !خدا یوا...شدم

 !یوا...کردم یباز لیراح احساس با من...من

 :گفتم عیسر اومدم، خودم به که دیچک چشمش از اشک قطره کی

 .بود یشوخ کن باور...زمیعز کردم یشوخ خدا به برم قربونت ل؟یراح -

 سرش و کردم بغلش گرفت، بغضم هم من که دیلرز هیگر از هاششونه

 :گفتم حزن با گذاشتم، امشونه یرو رو



 فقط نداره ماین با یصنم چیه دختر اون بود، کارت اون یتالف خدا به -

 .گفتم رو نیا کردم غلط...نیهم دوستش  

 :گفت بغض با

 و خواهر شما کرد، ستیا قلبم کردم حس لحظه هی...یبد یلیخ نفس -

 .دیکرد منو جون قصد برادر

 بلند داد، تکون تاسف یرو از یسر که کردم نگاه نگاه عسل به عجز با

 .رفت آشپزخونه سمت به و شد

 اما بود شده تموم لیراح هیگر برگشت، آب وانیل هی با بعد لحظه چند

 حرکت نیا یبرا کردم لعنت رو خودم...بود غم از پر چنانهم صورتش

 !امبچگانه

 ...شد خراب من کار نیا با روزمون

 :گفتم یشرمندگ با که دینوش رو آب از جرعه چند لیراح

 .لیراح دیببخش واقعا -

 :گفت آه با یکوتاه سکوت از بعد و گذاشت یعسل یرو رو وانیل

 نیا فقط البته کنم، کار یچ یلعنت حس نیا با دونمینم...نداره اشکال -

 ریگ غرور و عشق نیب رم،یدرگ هم خودم غرور با من...ستین حس

 کدوم یبرا دونمینم ب ،یعج و سخت واقعا! غرور کنار در عشق...افتادم

 غرورم هم بزنه، پس منو ماین اگه...نفس دارم نگه رو کدوم و بجنگم

 .عشقم هم شهیم خورد

 :گفت حرص با عسل که آدیب در اشکش دوباره بود مونده کم

 قدرنیا که شما...ی  عاشق و عشق یچ هر یبابا گور! بابا دیکن ولش اَه -

 شما به هم هااون نظرتون به دیزیریم اشک و دیدیم جون هاپسر واسه



 هم اصال دارم قصد و نکردم تجربه یزیچ نیهمچ که من دن؟یم تیاهم

 .شمیم تر مصمم ممیتصم به نمیبیم که رو لیراح حال   نیا...نکنم تجربه

 :دینال لیراح که رفتم فرو فکر به

 .ستین که من دست خوشحالم؟ تیوضع نیا از من یکنیم فکر -

 :داد جواب حرص همون با عسل

 یتو میکنیم حس احمق یهادختر ما که! زمیعز جاست نیهم مشکل -

 میقد از م،یبش خوشحال دوباره که ستین یراه میرسینم بهش که یعشق

 به و باش خوش پس یقائل ارزش خودت یبرا اگه روزه، دو ایدن گفتن

 .نکن فکر هم ماین

 تا بودم کرده تعجب شتریب عسل ییهوی فوران نیا از که من

 ....نگفت یزیچ و بود رفته فرو فکر به سخت لیراح اما...هاشحرف

 

 اش،یواقع خود   شد دوباره و کرد فراموش رو اتفاق اون لیراح شب تا

 .کنم فکر نزدنش زنگ و آرشام به تر کم کردمیم یسع هم من

 .باشه شلوغ سرش کنم فکر نزده، زنگ چرا دونمینم

 

 

 "طرالن"

 

 



 کردمیم حس کردم، سرفه شدت به و دادم قرار دهنم یجلو رو دستم

 !رفتیم جیگ سرم...آدیم باال داره جونم تموم

 نگاه بهش و دادم فاصله دهنم یجلو از رو دستم شد، سیخ دستم کف

 .کردم

 ...زد پوزخند بهم هم باز تیواقع

 .کشتیم توالت در پشت رو خودش داشت نیامیبن

 دهن رمیم شمیم یروان خدا به...رو یلعنت در   نیا کن باز طرالن -

 .هاکنمیم سیسرو رو آرشام

 و بود یاشک و قرمز هامچشم کردم، نگاه خودم به نهیآ یتو بغض با

 !آه...لبم اطراف

 دنمید با...کرد باز و در عیسر نیامیبن که کردم باز و در قفل برگشتم،

 .شد خشک زده بهت

 .شد مانعم دستش با که برم خواستم و دمیدزد ازش رو نگاهم

 با که شدم رهیخ صورتش به د،یلرزیم بود گرفته رو بازوم که دستش

 .شد تر خراب حالم آلودشاشک یهاچشم دنید

 خودت؟ با یکرد کار یچ -

 :گفتم و زدم یپوزخند

 ام؟یلعنت یماریب نیا ای من -

 :گفتم داد با که بست رو هاشچشم درد با

، تقاص نیا ن،یامیبن کن نگاهم ؟یبست رو هاتچشم چرا -  تقاص گناهام 

 .مادرم   و پدر نینفر تقاص آرشام، یشکسته دل



 :گفتم و گرفتم صورتش یجلو رو دستم

 یتو دکتر یصدا ارمیم باال خون که وقت هر...رو دستم کف خون   نیبب -

 که نیا یجا به احمق من دارم، خون سرطان   گفت که چهیپیم امگوش

 .زنمیم پا و دست آرشام با بودن واسه دارم کنم یدرمان یمیش االن

 :دادم ادامه شدیم تر آروم رفته رفته که ییصدا و هیگر با

 که خوامیم...رو انتمیخ بره ادشی که خوامیم ببخشه، منو که خوامیم -

 یهمه نزنه، پسم و نشه یعصب اون که کنم، بغلش بار هی مرگم از قبل

 ...نیامیبن شده آرزو برام نایا

 :گفتم هق هق با

 .نداره بهش یحس که دونمیم من...دهیم عذابم داره زن که نیا اما -

 نیا با مارستان،یب میبر ایب! نکن فکر بهش کنمیم خواهش طرالن -

 .فهمنیم همه که حالت

 :گفتم سرد و گذشتم کنارش از

 من روز هی نیا یتو باشم، آرشام کنار دارم فرصت گهید روز   هی فقط -

 .دمیم انجام رو امنقشه هم

 :دینال تعجب و حرص با

 طرالن؟ -

 ...رفتم فرو فکر به و نگفتم یزیچ

 

 "آرشام"

 



 نگاه بود نیامیبن نستاگرام  یا یصفحه یتو که ییهاعکس به اخم با

 م،یبود گرفته کنسرت اول شب یتو یجمع دسته عکس تا چند کردم،

 .بود عکس یتو هم طرالن اما نداشتن یمشکل هاعکس

 !ن؟یامیبن کنار در دختر نیا

 نشده؟ خسته هامرد با کردن یباز از طرالن

 تازه که شدم خارج نستاگرامیا از کردم، خاموش رو ن تم و زدم یپوزخند

 .داشتم نفس از پاسخیب تماس هی اومد ادمی

 نشون رو صبح سه که ساعت دن  ید با اما بزنم زنگ بهش خواستم

 .آدینم چشمم به خواب اما امخسته که ب  یعج شدم، الیخیب دادیم

 ؟یچ آخه اما دارم کم یزیچ هی کنمیم حس

 تر زود خوادیم دلم گذرهیم کند یلیخ زمان انگار اومدم جانیا یوقت از

 !شده تنگ طونیش همخونه نیا یبرا دلم...تهران برگردم

 آدیم درد سر هم باز نخوابم اگر بستم، رو هامچشم و زدم یلبخند

 ...سراغم

 

 

 "نفس"

 

 لیراح! بود دهیترک بمب خونه یتو انگار شدم داریب خواب از یوقت صبح

 پوف و خر و بودن انداخته جا هال وسط خرس مثل هم عسل و

 :زدم داد حرص با کردن،یم



 خونه وضع نیا با دانشگاه برم خوامیم گهید ساعت دو نیبش داریب -

؟ شکم   رو اتپاچه چرا لیراح! هیچ به یچ دونمینم  خدا به عسل عسل 

 .گهید نیش پا یوا...یکرد بغلش طورنیا که ستین شوهرت بالش اون

 :گفت و دیکش سرش یرو رو پتو غرغر با لیراح

 .ندارم کالس مامان -

 یطورنیا ذاشتمینم بودم اگه که باشم تو مامان من نکنه خدا! درد یا -

 .یبخواب خرس مثل

 :گفت و دیپر سرش از خواب کمی لیراح

 ؟ییتو نفس ا  -

 :گفتم تمسخر با

 .دمیپوش رو نفس لباس مامانتم من زمیعز نه -

 :گفت و دیخند زیر

 که ینیا پس بود خوشگل من مامان که گفتم خودم شیپ ؟ییتو مامان ا  -

 .هیک مونهیم ندرالیس ینامادر هیشب

 داریب خواب از هم عسل کم کم شد، بلند خنده با که زدم پاش به لگد هی

 .شد

 که کنن زیتم رو هال کردم مجبورشون که برن صبحانهیب خواستن

 !کردم حال شخصه به یحساب

 :گفت لیراح که برداشتم رو نمیماش چییسو عیسر و میشد آماده هم با

 .یدادیم بهمون خشک نون هی حداقل خان سیخس -

 :گفتم خنده با



 .نخوردم یچیه خودم ینیبینم ستین خونه تو یزیچ -

 :گفت و داد هولش در سمت به عسل که دیکش یپوف

 .دارم کار رونیب منم میبر ایب -

 ...شدم خارج خونه از هم با و گفت نویا

 

 خودم نیماش سوار منم و رفتن خودشون یهانیماش با لیراح و عسل

 .....کردم حرکت دانشگاه سمت به و شدم

 

 

 نیا مثل نبود یهاشم استاد از یخبر بودم، نشسته کالس یتو حوصلهیب

 جانیا انگار...کردنیم صدا و سر یحساب هم هابچه اومد،ینم امروز که

 !کودک   مهد

 .شد زیت هامگوش دستم بغل یهادختر از یکی یصدا با

 بزنن گندش یا اصفهان رفته ایآر آرشام نیبب رو عکس نیا سحر یوا -

 با شهرم رفتمیم نداشتم درس اگه خدا به شدم؟ قبول تهران من چرا

 .آرشام کنسرت   میبر امخانواده

 من یراست تهران، گردهیبرم فردا پس ای فردا زم،یعز نخور حرص -

 یلیخ نگاه رو پسره نیا دارم هم رو اشیقیموس گروه   یاعضا جیپ

 .گرهیج

 نم؟یبب کو -



 از یجمع دست عکس چندتا هی پ  یخوشت یلیخ ن  یامیبن اسمش ناهاشیا -

 .نستایا تو گذاشته رو خودشون

 کنارشون؟ هیک دختره نیا سحر ا  -

 .هاخوشگله هم نیا یول دونمینم -

 دختر؟ کدوم دختر؟ یچ

 عکس اون دنید با...شدم نستاگرامیا وارد و آوردم در رو امیگوش عیسر

 .شد گرد هامچشم

؟ اون...اون من یخدا  طرالن 

 کنه؟یم کار یچ جااون

 دیشا طرالن کنارش، هیبق و بود ستادهیا وسط که کردم آرشام به ینگاه

 . بود آرشام به چشمش اما بود ستادهیا عکس یگوشه

 هست؟ هم طرالن که نگفت من به آرشام طور چه

 !یاحمق تو قدر چه نفس یوا

 بگه؟ بهت رو موضوع نیا که زده زنگ بهت روزید اصال اون

 .بوده گرم سرش آقا نداد رو تلفنم جواب چرا بگو پس

 اونوقت برهینم خودش با منو که مرد   یکل همراهش که بود گفته من به

 ...دختره اون

 .بشم بند جا کی تونستمینم گهید داشتم، یبد حس

 گهید کالس دوتا رون،یب زدم کالس از و برداشتم رو هامجزوه و فیک

 .نبود مهم برام اما داشتم هم

 هستن؟ هم با االن آرشام و طرالن یعنی



 !خدا یوا

 .افتادم راه هدف یب و شدم نمیماش سوار

 که هاکار چه من نبود در طرالن اون که دونهیم خدا اصفهانَن االن اونا

 .نکرده

 ؟یچ بزنه رو آرشام مخ اگه

 داره؟ دوسش هم هنوز آرشام

 !دونمینم یچیه من خدا دونمینم

 دمید که انداختم بهش ینگاه زدن، زنگ به کرد شروع امیگوش

 .دادم جواب و زدم یتلخ لبخند  ...آرشام  

 الو؟ -

  ؟یخوب ینفس سالم -

 :دادم جواب کوتاه

 !یمرس -

 :گفت دیترد با

 مطمئن؟ -

 ! اوهوم -

 ؟ییکجا -

 :گفتم دروغ به و دمیکش یقیعم نفس

 .دانشگاه رمیم دارم -

 .زنهیم صدام محمد برم دیبا من نفس...پس باشه -



؟ منظورش نکنه محمد؟ هه  طرالن 

 ؟یشد فکریب و حساس قدرنیا حال به تا یک از نفس آخ

 :گفتم اریاختیب

 آرشام؟ -

 بله؟ -

 ...الیخیب نفس یوا! جان نگفت چرا بله؟

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 ؟یآیم یک -

 کنه؟یم یغلط چه جااون طرالن بگم خواستمیم! نه یلعنت نه

 :گفت خنده با

 شده؟ تنگ برام دلت هیچ -

 :گفتم خفه

 .دیشا -

 .یباش اون با خوامینم برگرد ترزود بگم خواستمیم

 .نباش نگران گردمیم بر شب فردا پس -

 !شمیم وانهید الیخ و فکر از که فردا پس تا من فردا؟ پس

 .فعال گهید برم من نفس -

 .یبا باشه -

 .کردم پرت کنارم یصندل یرو رو یگوش یعصب من و کرد قطع



 هول...ستادیا امییجلو نیماش و شد قرمز چراغ یک دمینفهم لحظه هی

 .گذاشتم ترمز یرو رو پام عیسر و کردم

 سرم بودم نبسته کمربند چون  بهش زدم آخر یلحظه اما شد کم سرعتم

 .شد تار هامچشم و شدم جیگ لحظه هی درد از...فرمون به شد دهیکوب

 جوان پسر هی که راننده کردم، نگاه رونیب به و کردم بلند سر زور به

 رو شهیش شه،یش به زد و نمیماش سمت اومد خشم با و شد ادهیپ بود

 :زد داد یعصب که دادم نییپا

 ؟یدیند رو قرمز چراغ مگه ،یکرد نابود رو نمیماش خانوم چته -

 رفت، جیگ سرم و دیکش ریت امیشونیپ اما بدم رو جوابش خواستم

 .شد کج سرم و بستم رو هامچشم

 خانوم؟ خوبه؟ حالتون خانوم -

 :گفتم و گذاشتم هامچشم یرو رو اماشاره و شست انگشت

 .کنمیم پرداخت باشه که قدر چه هر خسارت آقا خوامیم معذرت -

 :گفت که سوخت حالم به دلش انگار

 که میبود خودمون مهم دهیند یخاص بیآس نمیماش ست،ین نهیهز مسئله -

 دیخواهیم ست،ین خوب حالتون شما انگار اما سالمم شکر رو خدا من

 بزنم؟ زنگ اورژانس به

 :گفتم و کردم باز چشم

 .ستین یزیچ خوبم نه -

 



 زدمیم حدس و کردیم درد سرم نبودم، مطمئن زدم که یحرف از خودم

 هی بودن، شده ادهیپ هاشوننیماش از نفر چند شده، کبود امیشونیپ که

 خوردم آب یکم و کردم تشکر داد، بهم یآب یبطر و اومد کمکم به خانوم

 .بشه بهتر حالم تا

 افسر و شدم شناخته من مقصر کنه، یدگیرس موضوع به تا اومد افسر

 رو نشیماش خسارت که دیپرس بود یزمان اشیلیفام که مرد اون از

 .نه ای خوادیم

 از خواد،یم خسارت نه داره یتیشکا نه گفت و کرد یبزرگ هم مرد اون

 و ادیز سرعت خاطر به گفت افسر اما دم،یکش خجالت یلیخ کارش نیا

 ...بشم مهیجر دیبا قرمز چراغ به یاتوجهیب

 تونمیم که گفت بهم کمشو تو هنوز و زنمیم جیگ یکم من که دید یوقت

 .آدیب که بزنم زنگ آشناهام از یکی به

 .داد جواب بوق پنج از بعد زدم زنگ ماین به ناچار

 نفس؟ جانم -

 ؟ییکجا داداش الو -

 گرفته؟ چرا صدات یراست...طور؟ چه شرکتم -

 .کردم تصادف...من اما ها ینش نگران...خب راستش ماین -

 :زد داد زده بهت

 ؟یخوب االن؟ ییکجا تصادف؟! اخدای -

 :گفتم تند

 خودت با پول یکم یتونیم فقط نشد یچیه ستین یزیچ خوبم کن باور -

 .شدم مهیجر ؟یاریب



 :گفت زده هول

 .امیم دارم من ییکجا بده آدرس االن باشه باشه -

 ...کردم قطع و گفتم بهش و آدرس

 رو اتفاق یخالصه کرد، پرداخت رو مهیجر و اومد ماین بعد ساعت مین

 .کرد تشکر یلیخ یزمان یآقا از هم اون و کردم فیتعر براش

 ماین نیماش یتو و کردم یخداحافظ یزمان با کردیم درد سرم چون

 نگیپارک به لیجرثق با رو اون شدینم روشن نمیماش چون نشستم،

 .بود ماین نیماش تو هم لمیوسا و کردن منتقل

 که گفتیم یزمان به یچ ماین دونمینم کردم، نگاه هااون به پنجره از

 .کردن بدل و رد هم با تلفن شماره انگار هاشونصحبت اتمام از بعد

 عیسر شد، سوار و اومد نیماش سمت به ماین و کردن یخداحافظ هم با

 :گفت ناراحت و کرد نگاهم

 درمونگاه؟ میبر نفس! شده هم کبود چه اوه اوه -

 .شده گشنم فقط خوبم بابا نه -

 .شهینم راحت المیخ یخوب نگفته و نکنه اتنهیمعا دکتر تا من اما -

 ورم و کبود که امیشونیپ دنید با اما کنم مخالفت هم باز خواستمیم اول

 .نگفتم یزیچ و دمیترس بود کرده

 !بودم شده هایهند هیشب....بود امیشونیپ وسط قایدق

 ستین یمهم ز  یچ که گفت دکتر جااون و میرفت درمانگاه نیترکینزد به

 نداشته تحرک ادیز رو امروز کرد دیتاک و کرد زیتجو برام پماد هی فقط

 .کنم استراحت و باشم



 به هم یگرسنگ ضعف   درد سر کنار در گهید میرفتیم میداشت که خونه به

 غذا روز اون من آدیم سرم که ییبال هر چرا دونمینم... اومد سراغم

 !نخوردم

 :گفتم میبود که خونه یهاکینزد

 .هاینگ یزیچ بابا و مامان به ماین یراست -

 اما...زمیعز دهیم لو رو یچ همه اتیشونیپ نگم یزیچ من -

 .یشد یشونیپ ماه هیشب نفس، هامیخودمون

 ...دادم تکون یسر و دمیخند حالیب

 

 اشهمه شد، گرم یحساب مامان لطف به ینگران بازار و میدیرس خونه به

 و دمنوش عنوان از برام و بود آمد و رفت در ییرایپذ به آشپزخونه از

 :گفتم آخر که آوردیم رو هاوهیم

 ؟یندار یزیچ شده گشنم من مامان -

 :گفت و گذاشت زیم یرو رو یدستشیپ

 ؟ینخورد یزیچ مگه دخترم چرا -

 :گفتم حواسیب

 .نخوردم صبحونه نه -

 :گفت و شد یشاک مامان

 من کنه؟یم شروع رو روزش صبحونهیب مگه آدم! روشن چشمم -

 .تو دست از نشدم نه بگو تو یشد الغر گمیم

 :بگم ممکن لحن نیترمظلوم با کردم یسع اما بود گرفته امخنده



 .شده امگشنه من! یمامان -

 :گفت و چرخاند چشم

 ؟یخوایم ریش شده اتگشنه -

 .شدم سرخ خجالت و خنده از که کرد اشاره اشتنه باال به بعد

 صبر یتونینم ناهار   وقت گهید ساعت دو آخه تو، دست از دختر اوف -

 .کنه درست یزیچ هی برات بگم هیحور به سایوا ؟یکن

 :زد داد بلند بعد

 جان؟ هیحور ه؟یحور -

 :دمیپرس تعجب با

 ه؟یک هیحور مامان -

 هی اومد، رونیب تند آشپزخونه از یدختر بده جواب مامان که نیا از قبل

 !برد ماتم لحظه

 !بود هایحور هیشب واقعا که الحق نه؟یا هیحور

 زد حرف که یوقت الغر، و فینح کل  یه با یرنگ چشم و یگندم پوست

 !شدم صداش و اشلهجه عاشق

 خانوم؟ جونم -

 ؟یپزیم ناهار یدار -

 ن؟یدار الزم یزیچ جان خانوم آره -

 ؟یاریب دخترم یبرا ستین آماده یزیچ -

 خجالت با کنمیم نگاهش رهیخ دید یوقت کرد، من به ینگاه هیحور

 :گفت و انداخت نییپا رو سرش



 آماده براشون ندارن یمشکل اگه است آماده ساالد و شده سرخ گوشت -

 .کنم

 :گفتم عیسر

 .نکنه درد دستت خورمیم نه -

 .آشپزخونه تو رفت عیسر و گفت" یکنمیم خواهش" و شد خوشحال

 :گفت مامان که کردم تکرار رو سوالم دوباره کنجکاو

 دهیم انجام رو هاکار عیسر ی  زرنگ دختر   کار، یبرا اومده امروز تازه -

 ایگو کرد، اشیمعرف من به سایآ خاله ،ی  آشپز اشیاصل یفهیوظ اما

 ضمانت به منم گشتیم کار دنبال جانیا اومده عباس بندر از خدا بنده

 .جانیا آدیب گذاشتم سایآ

 !بود خوشگل واقعا اما زدیم کم سنش رفتم، فرو فکر یتو و گفتم یآهان

 ...نشسته دلم به اول نگاه   تو کردمیم حس

 

 سرخ هیحور که یگوشت از و بودم نشسته زیم پشت آشپزخونه یتو

 به داشت تنه هی و بود یزرنگ دختر   مامان قول به خوردم،یم بود کرده

 .کردیم کار ماهر آشپز سه اندازه

 !باشه خوشمزه یلیخ قراره ناهار دادیم نشون اومدیم که هم یبوهائ از

 

 :گفتم و گذاشتم دهنم یتو ییکاهو برگ  

 !جون هیحور گمیم -

 :گفت آروم و کرد نگاهم خجالت با



 خانوم؟ جانم -

 :گفتم و کردم یایالک اخم  

 نفس بگو بهم سالم   پنجاه کنمیم حس خانوم نگو من به هم؟ تو بابا یا -

 !جون

 :گفت و بست رو آب ریش

 ...اما -

 :گفتم و حرفش وسط دمیپر

 .ترم راحت من یطورنیا نداره اما -

 :گفت لبخند با و شد میتسل

 !چشم -

 قدرنیا اول برخورد تو چرا دونمینم رفت، ضعف رفتارش یبرا دلم

 دهیند هیحور مثل رو یکس قبال چون دیشا! بود اومده خوشم ازش

 !خانوم و خوشگل و ساده...بودم

 البته مایر مثل بودن کرده پر سرد و جلف یهادختر برم و دور شهیهم

 ...لیراح و عسل جز به

 !بشم دوست باهاش که بودم کرده دایپ اقیاشت هیحور دنید با حاال

 :گفتم یمهربون با نیهم یبرا

 .یشد خسته کنارم نیبش ایب! بالیب -

 :گفت که شدیم یمیصم زود من مثل هم اون انگار

 استراحت بشه تموم مونده هامکار از کمی...جون نفس یعنی...خا نه -

 !قشنگه یلیخ توناسم یراست کنمیم



 :گفتم و زدم کنار رو امیخال بشقاب

 .ادیم بهت خاص   و قشنگ واقعا! هیحور...تو اسم اندازه به نه -

 و شدم بلند مزاحمم و کاریب یلیخ دمید کرد، تشکر و دیکش خجالت

 .کنم کمک بهش کردم یسع و شستم رو بشقابم

 تصادف اون شوک ای بود بود، خورده سرم به که یاضربه اثر دونمینم

 ...بودم کرده فراموش رو آرشام و طرالن  موضوع که

 

 یچ بود داده خبر بهش ماین که نیا مثل اومد، بابا شد آماده که ناهار

 .کرد محروم نیماش داشتن از منو باز دوباره آخه شده

 و بود دهید مناسب رو فرصت هم ماین بودن، یراض همه که هم قدر چه

 !بود شده تنگ هاشکار نیا یبرا دلم اومد،یم ابرو و چشم برام اشهمه

 و بابا رفتار خاطر به نه شد، گرفته حالم دفعه هی چرا دونمینم اما

 تو طرالن بودن   یادآوری خاطر به بلکه ماین یهایشوخ

 کنم؟ کار یچ دیبا دونستمینم...اصفهان

 ...بود اومده سراغم به بد حس اون هم باز

 

 "آرشام"

 

 

 طاقتیب روز سه دو نیا مثل و بودم برگشته کنسرت از تازه خسته

 .داشتم خواب به ازین شدت به و کردیم درد سرم بودم،



 امتنه باال عادت طبق کردم، عوض یشلوارک با رو شلوارم و کت عیسر

 و برداشتم خچالی از رو آب یبطر...دادیم بهم یخوب حس   و بود برهنه

 .دادم باال ضرب هی

 سمت به و گذاشتم خچالی یتو رو یبطر آورد جا رو حالم کمی آب یخنک

 جدا هم ایدن از انگار کردم رها تخت یرو رو خودم که نیهم...رفتم تخت

 !شدم

 ...افتاد هم یرو هامپلک و شد هامچشم مهمون خواب

 

 

 "طرالن"

 

 

 بار نیهزارم یبرا که بودم شده رهیخ نیامیبن رفتن رژه به الیخیب

 :گفتیم

 .یافتیم دردسر یتو بردار دست خواهشا ؟یمطمئن واقعا طرالن -

 :گفتم و دمیکش یپوف کالفه

 تو م،یبود زده حرف موضوع نیا مورد در قبال ما! کن بس لطفا یب ن -

 .یکن منصرف منو نکن یسع یبود کرده قبول هم

 ناراحت...بود بهش یسرد نگاه من جواب اما کرد نگاهم خواهش با

 :کردم زمزمه که بدزده رو نگاهش خواست

 ؟یبود کینزد مرگ به حال به تا -



 ...کرد نگاهم مات و رهیخ

 و ستادمیا اشیقدم کی یتو شدم، تر کینزد بهش و زدم یپوزخند

 :دادم ادامه

 تا ستین معلوم شده گرفته ازم یزندگ فرصت ن،یامیبن گوشم   خیب مرگ -

 .باشم آرشام کنار کوتاه فرصت نیا تو خوادیم دلم ارمیب دوام یک

 :گفت یمکث از بعد د،یکش یقیعم نفس و بست چشم

 ؟یچ بشه یبخوا که یزیچ اون برعکس اگه طرالن اما -

 :گفتم تلخ و رفتم عقب عقب

 .رمیمیم راحت و ستمین شرمنده خودم ش  یپ حداقل -

 به داشتم من اما دونمینم که رو اون شد، سکوت موننیب لحظه چند

 .کردمیم فکر آرشام و سرنوشتم

 به و گرفتم مبل یرو از  نیدورب دم،یکش یآه و شدم خارج فکر از

 .رفتم سمتش

 رونیب...ریبگ عکس  دومون هر از آرشام اتاق رفتم یوقت رش،یبگ -

 .طورنیهم اومدم که هم

 :گفت و کرد نگاهم نگران و گرفت نیدورب از رو نگاهش

 ؟یکن کار یچ یخوایم -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم یتا هی کردم، نگاهش مرموز

 .یفهمیم یزود به خودت -

 

****** 



 

 دم،یکوب در به و ستادمیا آرشام اتاق در   پشت آشفته ظاهر با نقشه طبق

 که نیامیبن به ینگاهمین اومد، در چرخش یصدا یایطوالن قیدقا از بعد

 .دادم تکون یسر و انداختم بود شده یمخف و بود ستادهیا روراه ته

 یسع که یلحن با کرد، نگاهم جیگ و آلودخواب آرشام و شد باز در

 :کردم زمزمه باشه دهیترس و آلود بغض کردمیم

 .آرشام...آر -

 عکس از نمیا خب...شد خشک شوکه بغلش، دمیپر و ندادم امان بهش

 ...اول

 :گفت تعجب و خشم با که گرفتم فاصله ازش

 ؟یکنیم یغلط چه -

 :گفتم التماس با

 .سراغم اومده اون...اون بده نجاتم آرشام -

 :دیپرس و شد محو اخمش

 ؟یک -

 :زدم لب حالیب داخل ببره منو و رهیبگ امنقشه که نیا یبرا

 ...آرش -

 داخل منو و گرفت رو بازوم فتمیب که نیا از قبل و کردم شل رو پاهام بعد

 یرو دستش حرارت...کرد ول رو بازوم عیسر و بست و در د،یکش

 .کردیم تر وونهید منو و بود مونده یباق پوستم

 داره؟ کار یچ تو با آرش شده؟ یچ طرالن بزن حرف -



 :گفتم دهیترس

 داره نهیک یلیخ اون آرشام...کرد دمیتهد و زد زنگ بهم اون...اون -

 .کنهیم بدبختم مطمئنم

 :گفتم عجز با و دیچک هامچشم از یاشک قطره امیسع تمام با

 !  کن کمکم -

 دهیکش بدنش به اریاختیب نگاهم من اما دیکش یپوف کرد نگاهم یعصب

 .شد

 

 :گفت سرد و نشد نگاهم یمتوجه

 .نداره یربط من به مسئله نیا کنم؟ کار یچ من یگیم االن -

 :گفتم یناراحت با...آورد خودم به منو اشجمله

 .یکن کمکم یتونیم تو شمیم آروم تو کنار فقط من آرشام -

 .ستادیا من به پشت و زد یپوزخند

 یکار...رو آرش با کردن َکلَکل برسه چه ندارم رو خودم یحوصله من -

 .بشه دهیکش ماجرا نیا به منم یپا نکن

 .زنهیم صدمه من به اون -

 :گفت آروم و کرد نگاه صورتم به هیثان چند برگشت، و نگفت یزیچ

 رو آرش که یبود تو ،یخودت هم اتفاق نیا لیدل که یدونیم هم خودت -

 کی فقط...من مثل درست( شد نهیک و غم از پر هاشچشم) یکرد وونهید

، منو نیب فرق  ...من اما کنه یتالف تونست اون اون 



 بغض واقعا گهید داد، تکون تاسف یرو از یسر و نداد ادامه

 دست از که ییهاروز اون به ش،یپ سال چند به شد دهیکش ذهنم...کردم

 و دیکش یپوف آرشام که دنیچک هاماشک...گردنیبرنم گهید و دادم

 :گفت

 .افتهینم برات یاتفاق یبر که بهتره -

 ؟یچ سراغم ادیب اگه -

 !برو لطفا طرالن امخسته من...ادینم رو امشب ادیب هم اگر -

 !شکست آرشام یاتوجهیب همه نیا از قلبم

 شه؟ینم فراموش اول عشق گنینم مگه

 کنه؟یم رفتار ارزشیب آدم کی مثل من با اون طور چه پس

 چون...بشن نوشته اول از دیبا عاشقانه یهاداستان یهمه که نیا مثل

 .دنیم دیام من مثل ییهاعاشق به یالک

 :گفت و کرد باز و در و دیکش یپوف که کردم نگاهش حرفیب

 .باالست نتشیام جانیا نترس هم اصال...بفرما -

 ندارم؟ آرش از یترس چیه من که یفهمینم چرا آرشام

 !..وونهید خوامیم رو تو فقط من

 بشه، تموم یطورنیا دینبا نه...گذاشتم رونیب به قدم کی و دمیکش یآه

 .بدم دست از رو یبعد عکس دینبا

 حال در که یکس مثل کردم، پرت عقب به رو خودم ،یآن میتصم کی تو

 ...خوردن   نیزم



 عیسر داشت، نگه منو و کمرم دور انداخت دست آرشام انتظارم طبق

 .دمیکش خودم سمت به و کردم حلقه گردنش دور رو هامدست

 کرد نگاه یجا به االن داشت،ینم نگه ثابت رو سرش و زدینم زور اگه

 رخ ترنیریش اتفاق کی...هامونصورت کم   یفاصله و هاشچشم به

 !دادیم

 ممکن لحن نیتر زیآم ریتحق با که بودم شده جذابش یهاچشم مسخ

 :گفت

 بعد یدفعه بود، یاشهیکل یادیز. ..اما بود یخوب کیرمانت حرکت -

 .کن نیتمر شتریب

 پرت نیزم یرو یوقت که بودم شوکه قدراون کرد، ولم و زد یپوزخند

 .کرد قفل و دیکوب هم به رو در یرحمیب با...نگفتم هم آخ شدم

 !...شدینم باورم

 در از...شد تر دوباره هامچشم شدم، بلند زحمت با ...کرد خوردم هم باز

 و سمتم اومد نیامیبن. گرفتم شیپ در رو اتاقم راه و گرفتم فاصله

 :گفت شونیپر

 .دمیم نشونش االن نه؟ رونیب کرد پرت ت کثافت اون ؟یخوب شد یچ -

 .شدم مانع و گرفتم رو دستش که بره خواست

 :گفتم یحالیب لحن با

 .ببر نجایا از...منو فقط...یبن خوادینم -

 :گفت و کرد هول

 !میبر باشه باشه -



 یجلو آرشام سرد نگاه اشهمه کنم، حرکت کرد کمکم و گرفت رو دستم

 .بود چشمم

 شد؟ یچ بود هاشچشم یتو که یعشق و گرما همه اون پس

 عیسر که بره خواست و نشوند مبل یرو منو نیامیبن م،یشد اتاق وارد

 :گفتم

 ؟یگرفت عکس -

 :دیغر و داد دست از رو کنترلش لحظه هی

 نهیآ تو رو خودت یایکوفت یهاعکس اون فکر به فقط گهید بسه -

 .ایب خودت به...طرالن شده سرخ هاتچشم دهیپر رنگت االن ؟یکرد نگاه

 :گفتم بغض با

  مقصرم؟ من یکنیم فکر...فکر ،یزنیم داد سرم هم تو -

 :گفت کالفه و دیکش یپوف دم،ید هاشچشم یتو رو یدلسوز

 .یکن کار یچ باهاشون یخوایم اما گرفتم عکس...طرالن بسه -

 از رو هاماشک دست پشت با آروم...رفتم فرو فکر به و نگفتم یزیچ

 :گفتم و دمیکش یآه کردم، پاک هامگونه یرو

 .بردارم آرشام و خودم نیب از رو مانع هی خوامیم -

 :کرد زمزمه خودش با و کرد نگاهم جیگ

 مانع؟ -

 .زدم یپوزخند و گرفتم ازش رو نگاهم

 



 سمتم به قدم کی د،یپر رنگش که کرد یبرداشت چه حرفم از دونمینم

 :دینال یاگهید یلحظه هر از تر گرفته و برداشت

 !یفیضع یلیخ تو!...کنمیم خواهش! طرالن نکن -

 زد سرم به که یفکر با شدم، رهیخ نشیغمگ یهاچشم به و دمیکش یآه

 :گفتم یشوخ به اما تلخ چند هر...کردم یاخنده تک

 .یکنیم رفتار طورنیا که یشد عاشقم کنمیم فکر هاوقت یگاه -

 :گفت مات و کرد نگاهم رهیخ لحظه چند

 ؟یکرد رو فکر نیا یحساب چه رو -

 و شدنم داده هول خاطر به که رو دستم آرنج و نشستم مبل یرو خسته

 :گفتم حال همون تو دادم، ماساژ و کردیم درد نیزم به برخوردم

 .الیخیب...رفتارت خب دونمینم -

 از قبل...دمیشن رو شدیم دور ازم داشت که رو آرومش یهاقدم یصدا

 :گفت بره در سمت به کامل که نیا

 !یاحمق یلیخ -

 خیم بود یعسل یرو که ینیدورب به نگاهم من و رفت رونیب اتاق از

 پاک و گذشت ذهنم از مینس مثل آرشام کار و نیامیبن بیعج رفتار   شد،

 .شد

 تر مصمم من و خورد چرخ سرم یتو بار نیهزارم یبرا امنقشه دوباره

 ...زدم یپوزخند قبل از

 

 (نفس)



 

 خودم ریتصو به لذت با و دمیکش بود تنم یتو که یعروس لباس به یدست

 اندازه به یشب چیه عمرم یتو کردمیم حس...شدم رهیخ نهیآ یتو

 !بودم نشده بایز امشب

 زنه،یم لبخند و ستادهیا سرم پشت که دمید نهیآ یتو از رو آرشام

 و اومد رونیب آرشام سر پشت از طرالن که برگردم سمتش به خواستم

 ...گرفت دستش یتو رو آرشام یبازو

 سرم پشت درست اونا...دمیدیم نهیآ یتو از رو نایا یهمه! زد خشکم

 .بخورم تکون نداشتم توان یحت من و بودند

 یهاچشم مقابل در بود، تنش من مثل درست عروس لباس هی هم طرالن

 ...دیبوس کوتاه رو هاشلب و زد لبخند طرالن یرو به آرشام امزده بهت

 !...موند ثابت تپش از قلبم کردم حس

 ...زدند لبخند من به و کردند نگاه نهیآ به دوباره دوشون هر

 فقط...گرفت فرا رو اطرافم یاهیس و شد محو دوتاشون هر ریتصو کم کم

 نشون رو طرالن ریتصو من یجا به که ییکذا نهیآ اون و بودم من

 ...زدیم قهقهه بلند بلند که دادیم

 

 یموها به یچنگ نفس نفس با دم،یپر خواب از و دمیکش یبلند" نیه"

 بود؟ یخواب چه گهید نیا ایخدا... زدم زل اتاق یکیتار به زدم، شانمیپر

 درست...دیتپیم سرعت تینها با قلبم و بود کرده عرق پام تا سر

 با هم اون تپهینم قلبم بودم کرده حس خواب یتو که یالحظه برعکس

 ...دن  ید...دن  ید



 یتداع میبرا دیبوس رو طرالن یهالب خوابم یتو آرشام که یالحظه

 ...شد

 قلبم تپش دم،یکش یدرد پر آه و گرفتم بغلم یتو اندوه با رو هامزانو

 !شده هم دردناک کردمیم حس چیه که بود نشده آروم

 !؟ی  حس چه نیا آخه

 وانهید منو داشت نه ای هستند باهم االن طرالن و آرشام که نیا فکر

 !کردیم

 و مغرور مرد   اون یبرا دلم کردم حس یواقع یمعنا به بار، نیاول یبرا

 !شده تنگ مهربون

 به کردمیم حس و بود زده زنگ بهم کم یلیخ روز چند نیا تو آرشام

 !گرفته ازش دلم کارش نیا خاطر

 رو هامچشم و دمیکش دراز تخت یرو اما اومدینم خوابم گهید که نیا با

 .بستم

 

 

******** 

 

 حس من و برگرده آرشام بود قرار...دیرس فرا موعود روز باالخره

 !شناسمینم پا از سر کردمیم

 جادیا خودم در یرییتغ هی تا رفتم شگاهیآرا مامان شنهادیپ به روز اون

 !داشتم دوسش یعیطب طورنیهم کنم رنگ رو موهام که امدین دلم کنم،



 یکم اولش کنه، کوتاه یچتر رو موهام یجلو خواستم شگریآرا از فقط

 رو خودم شگریآرا کار از بعد یوقت اما نه ای آدیم بهم که داشتم دیترد

 حس و اومدیم صورتم به یلیخ یچتر...کردم ذوق دمید نهیآ یتو

 در یکنواختی از حال هر به ده،یم هامچشم به یخاص یجلوه کردمیم

 .بودم اومده

 ونیدکوراس به گهید بار کی وسواس با برگشتم خونه به یوقت حال سر

 !بود شده تر یعال هم یعال از انداختم، ینگاه هال دیجد

 دوست آرشام دونستمیم چون بودم کرده درست یماکارون شب یبرا

 ...داره

 !من شدن آماده...بود مونده کار کی فقط

 هی که رو لباسم قبل از گرفتم، ساعت   مین دوش هی و رفتم حموم عیسر

 .بودم کرده آماده رو بود کیش اما ساده یگلبه راهنیپ

 امیشونیپ یرو رو هامیچتر و دادم حالت سشوار با رو بلندم یموها

 ختمیر

 

 بهتر یلیخ قبل از هرچند شد،ینم مشخص امیشونیپ یکبود یطورنیا

 دقت یکم با رو امیشونیپ که کس هر بود دیسف پوستم چون اما بود شده

 شدیم یجزئ یکبود نیا یمتوجه کردیم نگاه

 خط و دادم حالت رو هاممژه یکم ملیر با زدم، لباسم رنگهم یلب رژ

 .دمیکش هم یکیبار چشم

 نظر به بایز و ساده آرشام نظر در خواستیم دلم...بودم شده خوب

 در غرق صورت   نه نهیبب رو امیواقع ییبایز که خواستیم دلم آم،یب

 ...رو شمیآرا



 آرشام به که حاال اما شده مهم برام قدرنیا هازیچ نیا چرا دونستمینم

 دلم بگذرونم کنارش رو عمرم یباق که بود قرار و بودم کرده عادت

 ...میکن یزندگ آرامش و صلح در حداقل خواستیم

 !نبودم آماده هازیچ یلیخ یبرا هنوز هرچند

 ! شد رمیگ بانیگر یبیعج استرس و ترس و دمیکش خجالت هم فکرش از

 .شدم خارج اتاق از و دمیکش یدار صدا نفس

 مامان یخونه که شبید بودم، آرشام منتظر فقط و بود آماده زیچ همه

 کنم استقبال آرشام از یطورنیا که داد شنهادیپ بهم اون بودم موناشون

 بره هاشکنسرت خاطر به بود مجبور که ییهاسفر از معموال اون چون

 .شدیم کالفه و خسته یلیخ

 آماده ییرایپذ یتو رو یانفره دو زیم و دمیکش سرک آشپزخونه به یکم

 چرخش یصدا که بودم زیم یرو یهاشمع کردن روشن مشغول کردم،

 .دمیشن رو در یتو دیکل

 امیزندگ خونه و فتهیب دستم از تیکبر بود کینزد که کردم هول یطور

 ...رهیبگ آتش

 و دمیکش یبلند نفس شد، خاموش که دادم تکون هوا یتو رو اون عیسر

 !نتپه قدرت با طورنیا که زدم بینه قلبم به

 !...بود اومده صدا و سر یب قدر چه

 یجا چند که ییهاشمع فقط و بودم کرده خاموش رو هاچراغ قبل از

 .بود روشن بودم گذاشته خونه

 ...شده ریغافلگ و کرده تعجب که بود مشخص صداش لحن از

 !؟یاخونه نفس؟ -



 تلفن پشت از صداش دنیشن دمیفهم تازه! دیلرز صداش تن دنیشن از دلم

 !داره فرق آسمون تا نیزم االن با

 .داشتم یحال و حس نیهمچ که بود بیعج خودم یبرا

 !بود گذشته هاقرن اندازه به برام روز چهار نیا انگار

 حرکت در سمت به نفس به اعتماد با کردم یسع و اومدم خودم به

 مثل که یحال در دست به چمدان و بود ستادهیا در یجلو هنوز...کنم

 .کردیم نگاه اطراف به یکنجکاو با بود زده یایمشک پیت شهیهم

 رو یخستگ َگرد هم فاصله نیا از تونستمیم بود، نشده من متوجه هنوز

 من و بود ختهیر اشیشونیپ یرو شلخته شیموها نم،یبب صورتش یتو

 !تخس   و جذاب هم مو مدل نیا با کردمیم حس

 امدهیکوب نیزم به تر کوبنده رو هامکفش پاشنه رفتن راه نیح در قصد از

 .بشه اممتوجه هااون تقتق یصدا از تا

 موند، مبهوت و مات افتاد بهم نگاهش یوقت چون دمیرس هدفم به عیسر

 ...افتاد نیزم یرو و شد رها دستش از چمدان که یطور

 !شهیم آب قند دلم تو کردم حس و رفت غنج اشحالت از دلم

 رهیخ براقش یهاچشم به لبخند با دمیرس اشیقدم سه فاصله به یوقت

 .شدم

 :زد لب یازده شگفت لحن با

 ؟یخودت واقعا! نفس -

 خواستیم دلم...فرستادم امگوش پشت رو موهام ناز با و دمیخند لذت با

 آرشام یخستگ یهمه تا میباش داشته یعال شب هی هم کنار در رو امشب

 !بکشه پر تنش از



 با بود، شده هامرکا و حرکات محو طور چه که بود بهش حواسم تموم

 :گفتم داشتم سراغ خودم از که یلحن نیتر یمیصم

 .خودمم که معلومه ؟یدار شک نکنه -

 که یحال در دم،ید آغوشش یتو رو خودم بعد یلحظه و گفتم رو نیا

 .دادیم فشار شیاعضله و گرم یهابازو نیب منو داشت

 بودم؟ نشده آغوشش یدهنده آرامش یگرما یمتوجه قبال چرا

 !بود شده تنگ برات دلم!...دختر یوا -

 .دمیگز لب خجالت با و نداشتم رو حرف نیا انتظار

 چه روز چهار نیا تو بگم...شده تنگ براش دلم بگم منم خواستیم دلم

 نکردم اصفهان یتو طرالن بودن از ییهافکر چه و دمیند ییهاکابوس

 ...بود شده رنگ کم برام آرشام آغوش و حضور لطف به نایا یهمه اما

 :گفتم یگرم لحن با

 !آرشام -

 :داد رو جوابم من از تر گرم لحن با بالفاصله

 !دلم جان   -

 !یاومد خوش خودت یخونه به -

 رو یاستقبال نیهمچ انتظار کردمیم حس فشرد، خودش به منو ترمحکم

 سفت منو یطور...بشه جدا من از که بود سخت انگار نداشته، من از

 !اونم ییدارا نیتر ارزش با انگار که بود کرده بغل

 نگاه صورتم به لذت با و مشتاق و گرفت فاصله ازم اکراه با باالخره اما

 .کرد



 !یشد خوشگل قدر چه -

 !  شدم زده ذوق قدر چه فشیتعر از که دونهیم خدا اما زدم بهش یلبخند

 بعد انداخت، اطراف به یکوتاه نگاه   و دیکش هامیچتر به یدست محبت با

 :گفت و کرد نگاه بهم تر قیدق

 !یدیکش زحمت قدر چه -

 .توا  خاطر به اشهمه -

 :گفت ناباور و داد قورت صدا پر رو دهنش آب

 تو یوقت مخصوصا ندارم هاحرف نیا به عادت من نفس! خدا بر پناه -

 .یبگ رو هانیا

 چون نگم رو هاحرف نیا که کرد اعتراف قشنگ...دمیخند سرخوش

 !است جنبهیب

 

 :گفتم طونیش و دادم تکون یسر

 .کنم آماده هم رو زیم من کن عوض رو هاتلباس برو!...جناب باشه -

 :گفت و زد برق دوباره هاشچشم که بود اشگرسنه انگار

 .رمیبگ هم کوتاه دوش هی فقط...االن باشه -

 .برو پس خب -

 مرتب از تا دمیکش موهام به یدست اریاختیب رفت، اتاقش سمت یوقت

 زدم، غذام به یسر و برگشتم آشپزخونه به عیسر بشم، مطمئن بودنش

 !بود لیتکم و یعال یچ همه



" خورمیم قسم" آهنگ و کردم وصل ونیتلوز به هم رو هامآهنگ فلش

 . فرودگاه میرفتیم آرشام با که یروز ادی به درست...کردم یپل و هنگامه

 ....شدم شام زیم کردن آماده مشغول و زدم یلبخند

 

 قهیسل اشنیتزئ یبرا یحساب که رو یماکارون سید که یالحظه درست

 .شد وارد آرشام گذاشتم زیم یرو رو، بودم داده خرج به

 بود شده شروع دوباره لحظه همون خورمیم قسم آهنگ   خوبم شانس از

 !کرد کیرمانت یحساب رو فضا آهنگ، شروع یبایز یملود اون و

 هی...شدم اون یتماشا محو منم کرد، نگاهم رهیخ لحظه چند آرشام

 ینهیس یرو تا هاشدکمه که بود دهیپوش یخاکستر تنگ راهنیپ

 !  دادیم جوالن یحساب و بود باز اشیعضالن

 یرو موهاش از تار چند و داشت نم یکم هنوز سرش یموها

 !بود افزوده اشتیجداب به که بود ختهیر اشیشونیپ

 :گفت یخوشحال با انداخت، زیم به ینگاه و شد کینزد بهم کم کم

 !بود شده تنگ هم پختت دست یبرا دلم -

 :گفتم و دمیخند نرم

 .نشده سرد تا بفرما پس -

 به ینگاه نشستم، مقابلش منم و نشست یصندل یرو خواسته خدا از

 :گفت تعجب با بعد و انداخت زیم

 ؟ینذاشت چرا بشقاب -

 :گفتم و کردم نگاهش طونیش 



 ه؟یچ واسه یبزرگ نیا به سید پس -

 که هیچ منظورم دیفهم انگار کردم، اشاره سید به و برداشتم رو چنگال

 :گفت و دیخند سرخوش

 !بهتر نیا از یچ! جان یا -

 انتظارم طبق...خوردم و برداشتم یماکارون یکم چنگال با و زدم یلبخند

 !بود شده یعال

 که باشه برده یادیز لذت که انگار خورد، یکم ولع با هم آرشام

 :گفت و بست رو هاشچشم

 !شده ترخوشمزه هم خوردم رو اتیماکارون که یاول بار از یحت -

 :گفتم مهربون و شدم خوشحال دوباره اشفیتعر از

 !جونت نوش -

 به کردمیم یسع منم شد، خوردن مشغول اشتها با و نگفت یزیچ گهید

 تونستم؟یم مگه اما بخورم غذا یکم بهش کردن نگاه یجا

 غذا ریس دل هی منم باالخره روز چهار از بعد که بود نیا بیعج

 از هم کردمیم حس غذا زیم سر شهیهم که هم یخال یجا اون...خوردم

 .بود رفته نیب

 رو اشگهید نصف  خوردم من رو سید نصف تعجب کمال در

 .شد کنده اشکلک قهیدق ده عرض در یماکارون بزرگ سید اون...آرشام

 یدست داد، هیتک یصندل یپشت به و کرد رها سید یتو رو چنگال آرشام

 :گفت و دیکش شکمش به

 .ترکمیم دارم کنمیم حس بودم، نخورده غذا قدرنیا حال به تا -



 :گفتم بلندشم تونمینم گهید کردمیم حس که یحال در منم

 هضم زودتر غذا تا میبر راه کمی شو بلند دارم، رو حس نیهم منم -

 . بشه

 .کرد کمکم زیم کردن زیتم و ها ظرف بردن یتو و شد بلند حرفیب

 هاوقت یگاه آرشام که نیا از م،یشست باهم هم رو فیکث یهاظرف یحت

 !اومدیم خوشم یلیخ کردیم کمکم خونه یهاکار تو

 از...مینیبب لمیف خواب از قبل که داد شنهادیپ کار شدن تموم از بعد

 یهاشبکه کردن جاجابه مشغول هم اون و شدم خوشحال شنهادشیپ

 .کنه دایپ خوب لمیف هی تا بود یاماهواره

 دنید حال در دمید که نشستم کنارش رفتم و برداشتم تخمه ظرف هی

 ...کج   یکشت برنامه

 کردم یسع همه نیا که یشب بفهمه نگاهم از تا کردم نگاهش چپ چپ

 !نکنه خراب برنامه نیا با رو باشه کیرمانت

 .کرد عوض رو کانال کنترل با و زد ینیشرمگ لبخند   که دیفهم انگار

 رهیخ ونیتلوز صفحه به دقت با و زدم یلبخند بودم شده یراض که من

 .شدم

 که پسر هی و بایز یلیخ ساحل هی صحنه داد،یم نشون داشت که یلمیف

 !بود شده رهیخ ایدر به بود جذاب یلیخ و داشت یروشن یموها

 طنتیش با و شدیم کشینزد داشت سر پشت از هم بایز یلیخ دختر هی

 !دیخندیم

 مشت هی و انداخت امشونه دور رو دستش و شد ترکینزد بهم آرشام

 .برداشت هم تخمه



 خم یکم دختر...کردم نگاه لمیف یادامه به اقیاشت با و نکردم یاتوجه

 و شد ریغافلگ پسر د،یخند و کرد حلقه پسر گردن   دور رو دستش و شد

 یباز به رو هردوشون یموها باد کرد، نگاه دختر به و برگرداند سر

 !بود کرده خلق ییبایز یصحنه و بود گرفته

 .کرد ترکینزد دختر صورت به رو صورتش پسر لحظه همون

 ترکینزد بهش هم اون و شد محو لبخندش پسر واکنش دنید با دختر

 یسر بر خاک قراره صحنه که بود معلوم قشنگ...شد گرد هامچشم شد،

 !بشه

 .بود شده رید گهید اما کنم عوض رو کانال تا گشتم کنترل دنبال تند

 دور گهید هم از هاسال انگار که دنیبوس رو گهید هم یطور دوتا اون

 .بودن

 اوج به لمیف کالمیب آهنگ که یوقت و شد دور ازشون کم کم نیدورب

 .شد تمام لمیف دیرس خودش

 !داشت هم یانیپا عجب

 که آرشام دست فشار لحظه همون اما دادم رونیب یآسودگ با رو نفسم

 .شد شتریب بود امشونه یرو

 

 هول شدم، مون حد از شیب یکینزد متوجه که کردم نگاه بهش تعجب با

 به گرمش نفس   برخورد با که رمیبگ فاصله ازش خواستم و کردم

 !زد خشکم صورتم

 به نگاهش کردم، تر زبون با رو بود شده خشک که هاملب اریاختیب

 .بستم رو هامچشم که شد خم سمتم شد، دهیکش هاملب سمت



 !شده یچ دمیفهمینم د،یتپیم امحلقه تو قلبم انگار

 نیع تلفن یصدا دنیشن با شهیم تموم داره فاصله کردم حس که نیهم

 نگاه گهید هم به جیگ لحظه چند م،یگرفت فاصله هم از ها کرده وحشت

 شده رهیخ هم به هنوز ما اما خوردیم زنگ یطورهمون تلفن م،یکرد

 تلفن سمت به و شد بلند و دیکش ییصدا پر نفس آرشام آخر در که میبود

 .رفت

 که دمیشن رو"شد یطور نیا هم قبال" فقط من که زد یحرف لب ریز

 !  بود یچ منظورش دمینفهم

 اما دوختم چشم شدیم پخش ونیتلوز از که غاتیتبل به و دمیکش یپوف

 .بود آرشام یهاحرف به گوشم

 

 باشه...یباش سالمت یمرس...خوردم شام آره...دمیرس تازه مامان بله -

 !خداحافظ...چشم نکنه درد دستت

 .کرد قطع شد تموم که اشمکالمه

 :گفتم آروم نشست، کنارم دوباره و برگشت آروم یهاقدم با

 بود؟ مونا مامان -

 :کرد زمزمه

 .آره -

 !شد یچ دفعه کی یراحت همه اون دونمینم د،یدزد ازم رو نگاهش

 .بود هم کالفه انگار اون اما...خودش هم بودم جیگ من هم

 :گفتم شدمیم بلند که زمانهم و دمیکش یآه



 !ریبخ شب -

 :گفت و شد زیخمین

 کجا؟ -

 .گهید بخوابم -

 :گفت یمکث از بعد

 !ممنون امشب بابت...ریبخ شب باشه ا م -

 زنهینم یحرف گهید دمید یوقت کرد، پا اون و پا نیا یکم زدم، یلبخند

 .رفتم اتاقم سمت به و برگشتم

 هم رو صورتم شیآرا و کردم عوض یدیسف شلوارک و تاپ با رو لباسم

 .کردم پاک

 برد؟یم خوابم مگه اما دمیکش دراز تخت یرو و زدم یمسواک

 بود شده تموم ساده یلیخ امشب که نیا از...بودم شده خوابیب انگار

 .بود گرفته حرصم

 به یموج هی موننیب انگار که بود بیعج لمیف اون خاطر به اشهمه

 .بود آورده وجود

 که بود واضح قشنگ بزنم، گول خوامینم هم رو خودم...نبودم که احمق

 !ببوسه...منو خواستیم آرشام

 !گرفت شیآت هامگونه کردم حس کردنش فکر از یحت

 مرتکب انگار که بستم رو هامچشم و دمیکش سرم یرو رو پتو یطور

 !شدم یبزرگ جرم

 .شد باز اتاقم در کردم حس که رهیبگ خوابم تا موندم یباق حال همون تو



 شد؟ یچ نمیبب سایوا

 داره؟ کارم آرشام نکنه

 اطیاحت با آرشام انگار شدم، تخت تکون متوجه که بشم بلند خواستم

 کنه؟یم کار یچ داره یوا...نشست تخت یرو

 خواد؟یم یچ من اتاق تو

 سکته من بشر نیا دست از آخر حلقمه، تو قلبم کردم حس دوباره

 !کنمیم

 یهانفس کردم یسع رفت کنار سرم یرو از پتو کردم حس که نیهم

 .خوابم کنه فکر که بکشم منظم

 نه،یبینم منو و ختهیر صورتم رو موهام که کردمیم شکر رو خدا

 .دیکش دراز کنارم که انگار خورد تکون تخت دوباره

 معلوم...شدم یعصب گهید کرد، بغلم پشت از آروم که شدم مطمئن یزمان

 کنه؟یم کار یچ داره بود

 .دمیشن رو اشزمزمه که بزنم پس رو دستش خواستم

 دم،یکش درد سر شب هر و دمینخواب اصال روز چند نیا تو یبدون اگه -

 راحت شب چهار از بعد حاال...بوده تو از یدور خاطر به دمیفهم االن

 .بخوابم کنارت تونمیم

 زد؟ رو حرف نیا آرشام من یخدا!...بود زده خشکم

 بخوابه؟ من کنار خوادیم

 یمتوجه که اومدم خودم به یوقت اما نه ای دارمیب بود دهیفهم دونمینم

 .شدم اشمنظم یها نفس



 معصوم قدر چه که بزنم حدس تونمیم اما دمیدینم رو صورتش

 !دهیخواب

 .شدم دستش زدن پس الیخیب گهید و شد نرم دلم

 یک منم دمینفهم که کنم تمرکز آغوشش یگرما یرو شتریب کردم یسع

 ...برد خوابم

 

** 

 

 

 .تونمینم دمیفهم که بخورم تکون خواستم لمیموبا آالرام یصدا دنیشن با

 .دمید خودم مقابل رو آرشام صورت که کردم باز چشم زور به

 اما نشه متوجه که بشم خارج  بغلش از یطور کردم یسع و زدم یلبخند

 .کرد باز چشم خوردم که یآروم تکون با

 :زد لب بود شده دورگه دنیخواب خاطر به که ییصدا با

 !ریبخ صبحت -

 .ریبخ هم تو صبح -

 :گفت و کرد بغل ترمحکم منو

 .آدیم خوابم هنوز تو جون کن خفه رو یگوش اون -

 :گفتم خنده با

 .یدیخواب قدر چه هر بسه شو بلند کنم؟ اشخفه یطور چه - 



 !ها اموانهید منم...خوردم وول دوباره که نگفت یزیچ

 رونیب شیاعضله یهابازو نیب از تونمینم الغر منه که معلومه

 .بود کرده امکالفه گهید آالرام یصدا...امیب

 :گفتم و بردم باال رو صدام یکم

 . آرشام...بخورم تکون بذار آرشام -

 یصدا کنان غرغر نکرد، باز رو هاش چشم اما کرد ولم و دیکش یپوف

 پشت از آرشام که برم نییپا تخت از خواستم کردم، خاموش رو آالرم

 .کرد بغلم

 :گفتم و دمیکش یکوتاه غیج

 وونه؟ید یکنیم کار یچ -

 .هست وقت هنوز میبخواب ایب -

 :گفتم و دمیخند

 .گمیم کن ول مگه؟ زوره بخوابم خوامینم -

 :گفت و کرد بغلم ترمحکم

 آره؟ یخندیم -

 قلقلکم هم شد مورم مور هم که پهلوم به زد رو انگشتش نوک

 !من ضعف نقطه یوا...اومد

 :گفتم و خوردم یتکون خنده با

 سرت؟ به زده یصبح سر کن ولم -

 .کرد تکرار رو کارش دوباره حرفم به توجهیب



 مگه اما کنه ولم تا خوردمیم تکون یه خنده، از بودم رفته سهیر

 شد؟یم

 !میفنجون و لیف کردمیم حس

 ...بود اومده در اشکم خنده از

 

 .گرفت درد دلم...خدا رو تو آرشام...آر -

 .زد سرم به یابوسه و دیکش کارش از دست که سوخت دلش انگار

 :گفت که بودم اشبوسه هنگ

 !بود شده تنگ هاتخنده یبرا دلم -

 

 

******* 

 

 گردنم دور یسرد جسم کردم حس که بودم مروین کردن درست مشغول

 .دیچیپ

 از دست کردم، نگاه انداخت گردنم به آرشام که یگردنبند به تعجب با

 :گفتم و برگشتم سمتش به و دمیکش کارم

 ه؟یچ گهید نیا -

 :گفت و کرد نگاهم محبت با

 .سوغات -



 الماس با خوشگل و فیظر یپروانه هی کردم، نگاه پالکش به ذوق با

 !بود خوشگل واقعا...بود شده نیتزئ داشت که یزیر یها

 .ممنون! قشنگه یلیخ! آرشام یوا -

 :گفت و کرد نگاهم خاص

 .دمشیخر نیهم واسه افتادم تو ادی دمشید یوقت...نداره قابل -

 

 یخوب یلیخ حس بود، شده ترمهربون بود برگشته یوقت از

 ...کردم خاموش رو گاز ریز و برگشتم و زدم یلبخند!...داشتم

 .دیچسب هم یحساب...میخورد سکوت در صبحانه 

 و کردم آرشام به ینگاه خورد، زنگ تلفن که کنم جمع رو زیم خواستم

 :گفتم

 .دمیم جواب من -

 .باشه -

 .برداشتم رو تلفن و رفتم رونیب آشپزخونه از

 الو؟ -

 .دخترم سالم -

 !ریبخ صبحت مامان سالم -

 .ریبخ هم تو صبح -

 :زد لب آروم کردم، نگاه بود شده خم اوپن یرو که آرشام به و برگشتم

 ه؟یک -



 :زدم لب خودش مثل منم

 .مامانم   -

 دخترم؟ یخوب -

 !یمرس -

 .گهید دیرس یسالمت با آرشام -

 :گفتم و زدم یلبخند

 .آره -

 :گفت ذوق با

 .بده بهش رو یگوش -

 :گفتم آرشام به رو لبخند همون با

 .  داره کارت مامان ایب -

 دستش به رو تلفن که نیا از قبل اومد، سمتم به و زد یلبخند هم اون

 :گفتم و زد سرم به یفکر بدم

 .گمیم هم شونمونا مامان به...ما شیپ نیایب شام مامان یراست -

 دخترم؟ نشه زحمت -

 .ستین یزحمت مامان نه -

 .میرسیم خدمت دخترم باشه -

 .فعال پس -

 :گفت ییروخوش با و برداشت...گرفتم آرشام سمت رو تلفن ی  گوش



 لطف...د؟یهست خوب شما  دیباش سالمت یمرس...جان مامان سالم -

 سالم بابا و ماین به تونخداحافظ باشه...حتما چشم...ممنون دیدار

 .دیبرسون

 :گفتم عیسر که کرد قطع

 .میندار خونه تو یچیه دیخر میبر بدو -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 غذا تا و شهیم ظهر دیخر میبر تا گهید یکردیم دعوت شب فردا خب -

 .شهیم رید هم یکن درست

 :گفتم رفتمیم اتاق سمت که زمانهم

 .باش زود شهینم رید نه -

 :گفت و اومد سمتم به و دیکش یپوف

 .بشم آماده برم منم تا شو آماده باشه -

 شدم اتاقم وارد و دادم تکون یسر

 

 از و زدم هم یرنگ کم یصورت رژ هی دم،یپوش یشلوار و مانتو عیسر

 .شدم خارج اتاق

 ؟یاآماده آرشام -

 .اومد اتاقش یتو از صداش

 .آمیم االن -

 رونیب اتاق از بود زده یایمشک پیت باز که یحال در گهید یقهیدق چند

 :گفتم که بزنه هاشچشم به رو اشنکیع خواست اومد،



 ؟یبزن نکیع یخوایم باز -

 :گفت تعجب با

 .زنمیم و نکمیع رمیم رونیب شهیهم من آره -

 :گفتم و ستادمیا نهیس به دست

 چرا؟ خب -

 :گفت و انداخت باال شتریب تعجب   یرو از ییابرو

 .نشناسه منو یکس که نیا یبرا...خب -

 :گفتم و زدم هوا یرو یبشکن 

 که خالفکار نکرده یخدا نشناسه؟ رو تو یکس چرا خب...یدید آهان -

 یمحبوب یخواننده هی فقط یستین هم جمهور سیرئ دونمیم چه یستین

 نن؟یبب یکار یمخف بدون رو تو مردم شهیم یچ

 :دادم ادامه نهیطمان با که رفت فرو فکر یتو حرفیب

 که ننیبیم همسرت همراه رو تو فقط ننیبب رو تو مردم اگر آرشام، -

 چشه؟ مگه نیا د،یخر یرفت

 :گفت و زد یآروم لبخند و داد رونیب دار صدا رو نفسش

 گرفتن یبرا دورمون و بشن رهیخ ما به مردم که نیا با تو یعنی -

 ؟یندار یمشکل بشه شلوغ امضا و عکس

 :کردم اضافه طنتیش با و دادم تکون یمنف یمعن به رو سرم

 نه؟ مگه شمیم معروف منم کمی تازه ندارم، یمشکل...نچ -



 موند، رهیخ صورتم یتو و ختیر هم به رو هامیچتر و دیخند صدا با

 امیشونیپ یرو رو اشرهیخ نگاه که دمیخندیم زیر داشتم منم

 .شد قطع امخنده...دمید

 :گفت و کرد نگاه امیشونیپ به دقت با یزیر اخم با

 شده؟ کبود چرا اتیشونیپ -

 :گفتم و ختمیر ام یشونیپ یجلو رو هام یچتر عیسر هول با

 ...ستین یزیچ ؟یچ...هان -

 :گفت یجد و حرفم وسط دیپر

 تازه یعنی شده خوب تازه انگار شیکبود شده؟ کبود چرا پس -

 مگه؟ شده یچ...ستین

 !کردم سکوت

 ...افتادم تصادف روز اون ادی

 .آرشام کنار اصفهان یتو طرالن بودن...تصادفم لیدل

 بگم؟ یچ ایخدا

 .بشه خراب مونخوب حال خوامینم

 

 و گرفت قاب هاشدست با رو صورتم که شد تر کالفه سکوتم از انگار

 :گفت نگران

 شده؟ یچ مگه ؟یکرد سکوت چرا -

 ...شد هاشچشم خیم نگاهم

 بود؟ کم اشفاصله قدرنیا چرا



 .داشتم کیکوچ تصادف هی من...من راستش آرشام... آر -

 .بستم رو هامچشم زد که یداد با

؟یهم فقط...نمیبب رو اتیشونیپ تصادف؟ ؟یچــــــــــ -  نشده؟ تیطور ن 

 هان؟ یکرد تصادف یچ با

 بود سرم با رفتن ور مشغول که رو هاشدست و کردم باز رو هامچشم

 :دمینال و زدم کنار رو

 خوبه حالم ستادمیا جلوت سالم و حیصح من کن نگاه! آرشام بسه یوا -

 .شد حل اونم که بود خورده ضربه امیشونیپ فقط

 رهیبگ رو خودش یجلو نتونست انگار دفعه هی اما کرد نگاهم یناراحت با

 :گفت و کرد بغلم محکم که

 ؟یکردیم تصادف دیبا نبودم روز چهار فقط ؟ینبود خودت مراقب چرا -

  افتاد؟ اتفاق یطور چه

 داد؟یم اجازه مگه آغوشش اما بدم حیتوض براش خواستمیم

 شدیم کینزد من به یوقت هایتازگ...بود خورده هم به معادالتم یهمه

 .دادیم دست بهم یبیعج احساس

 .افتادیم کار از مغزم انگار کنم، تمرکز یزیچ یرو تونستمینم

 :زدم لب آروم و بستم یشتریب تمرکز یبرا رو هامچشم دوباره

 زدم و شده قرمز چراغ که نبود حواسم گشتم،یم بر دانشگاه از داشتم -

 نشد شیزیچ نیماش صاحب فرمون، به خورد سرم که ییجلو نیماش به

 هم روزید شد، حل یچ همه و زدم زنگ ماین به  من بعد و اومد افسر

 .آوردم رگاهیتعم از رو نمیماش

 :گفت و دیکش یآه که کردم سکوت



 اتفاق نیا ابونیخ از شدن رد ای یرانندگ موقع که ی  بار نیچندم نیا -

 خودم که بار هی پاسگاه بردن ت ادیز سرعت یبرا بار هی افتاده؟ برات

 .یکن یرانندگ یندار حق گهید...شد نیا که هم بار هی دادم نجاتت

 .کردم نگاه اشیجد و اخمو صورت به و اومدم رونیب بغلش از جیگ

 :گفتم زده بهت

  ؟یگفت یچ ؟یچ -

 ؟ینیبش فرمون پشت ذارمینم گهید...گفتم که نیهم -

 !شدینم باورم انگار

 زد؟ و حرف نیا یجد

 دانشگاه؟ برم یطور چه من پس ؟یگ یم یچ یفهمیم آرشام -

 :گفت عیسر

 .دیخر میبر دیبا نباشه یحرف گهید...رسونمتیم خودم -

 :گفتم که دیکش و دستم

 ...آرشام سایوا -

 :دیغر و حرفم وسط دیپر

 یرانندگ موقع اصال تو بهتره هم خودت یبرا نیا...نفس نباشه حرف -

 .ستین حواست

 .نکرد ول رو دستم اما گرفت ازم رو نگاهش که کردم نگاهش حرص با

 رو خودش چییسو خونه از شدن خارج از قبل و دیکش در سمت به منو

 .برداشت من چییسو با همراه

 !بود نیهم مشیتصم یجد یجد انگار



 .کنه لج روش و رهیبگ یمیتصم آرشام نکنه خدا

 دیبا شد یعاد براش موضوع نیا که بعد کمی کردم،یم منصرفش دیبا

 .رمیبگ پس ازش رو نمیماش چییسو

 

 نگاه اشیجد و اخمو یچهره به یچشم ریز م،یشد آسانسور وارد

 .نمیبب رو اشیناراحت تونستمینم چرا دونمینم کردم،

 :زدم صداش آروم

 آرشام؟ -

 :گفتم و زدم یلبخند نداد، جواب یول انداخت بهم ینگاه

 ؟یعنی یکرد قهر االن -

 ...نگفت یزیچ هم باز

 :گفتم و کردم لیما سمتش رو خودم یکم

 ؟یکنیم هیتنب منو یدار -

 ...نگفت یزیچ هم باز

 به یایطانیش فکر که رمیبگ فاصله ازش خواستم شد، زونیآو هاملب

 .دیرس ذهنم

 .رهینگ امخنده تا دمیگز لب

 :دمینال مثال و گرفتم هام دست یتو رو سرم

 !سرم آخ -

 :گفت و گرفت رو دستم نگران شد، هول انتظارم طبق



 .نمتیبب شد؟ یچ نفس -

 .دیکش ریت امیشونیپ دوباره...تونمینم آرشام یوا -

 ؟یشد یطورنیا بار چند مگه دوباره؟ -

 :گفتم و نباختم رو خودم اما سوخت نگرانش یصدا یبرا دلم

 .ترکهیم داره سرم یوا...تصادف از بعد از...روز هر -

 :گفت تند و کرد کینزد خودش به منو

 .یریبگ عکس سرت از دیبا...دکتر برمتیم االن نباس نگران -

 .زدم لبخند ذوق شدت از که بود نییپا همچنان سرم

 بود؟ شده نگرانم واقعا

 .اومدم خودم به سرم کردن بلند و امچونه ریز دستش نشستن با

 .بود شده رید گهید اما...کردم جمع رو لبخندم عیسر

 .زد زل هانچشم به حرص با و چرخوند صورتم یتو رو نگاهش یکم

 !زهیت یلیخ...بود لَممیف دهیفهم که دونستمیم

 .دمیخند زیر زیر و رمیبگ رو امخنده یجلو نتونستم

 ؟یندازیم دست منو گهید حاال -

 .نشه بلند امخنده تا گذاشتم دهنم یجلو رو دستم

 :گفتم حال همون با

 .ینزد حرف من با...آخه دیبخش...ب -

 .داد تکون تاسف یرو از یسر و دیکش یپوف

 .باش متاسف اتعمه واسه -



 .ندارم عمه -

 .بخور تاسف خودت واسه خب -

 بازوش دور رو دستم آسانسور از خروج موقع و شد متوقف آسانسور

 .کردم حلقه

 .بود یلیخ خودش نگفت یزیچ که نیهم...نداد نشون یالعملعکس

 !بود یآسمون یبال هی آرشام یدلخور وگرنه

 .کردیم فرق آسمون تا نیزم شبید آرشام با آرشام نیا اصال

 

 :گفت کوتاه میدیرس که نشیماش به

 .شو سوار -

 :گفتم یزیچ یادآوری با که کنم باز رو نیماش در   خواستم

 .کنم شوندعوت و بزنم زنگ مامانت به رفت ادمی شد؟ یچ یدید یوا -

 :گفت و دیکش یپوف کالفه

 .هایبد شام یخوایم بار هی خوبه -

 ...دمیخند اریاختیب

 اومد؟یم خوشم خوردنش حرص از قدر نیا چرا

 :گفتم و شدم نیماش سوار عیسر

 .بزنم زنگ من تا کن حرکت تو -

 مونا مامان شماره و آوردم در بمیج از رو امیگوش من که شد سوار اونم

 .....گرفتم رو



 

 

****** 

 

 درخواست مقابل در کردم یسع و داشتم نگه تر محکم رو آرشام یبازو

 .بزنم لبخند هاشونامضا و عکس

 .بشه خلوت دورمون تا کنه امضا تر عیسر کردیم یسع آرشام

 :زد داد یکس میبر میخواست که نیهم

 همسرتون شما از عکس هی من تا دیکن صبر لطفا...لحظه هی ایآر یآقا -

 .رمیبگ

 یگرم به رو لبخندش جواب منم...زد لبخند و کرد من به ینگاه آرشام

 ....میکرد نگاه نیدورب به دو هر و دادم

 

 به که بودند ییکسا هم باز شیب و کم اما شد خلوت دورمون کم کم

 .اومدنیم مونسمت

 :گفتم ذوق با

 !باحاله چه یوا -

 :گفت و دیخند زیر آرشام

 ممنونم...بودم نزده قدم مردم نیب راحت قدرنیا که بود وقت یلیخ -

 !نفس

 .انداختم نییپا رو سرم و زدم یلبخند



 ...کرد فراموش رو صبح موضوع که شد خوب

 .میبرگشت خونه به و میداد انجام رو موندیخر خنده و یشوخ با

 دسر یبرا کردم، درست مرغ با پلو زرشک و پلو یسبز نوع دو شب تا

 .داشت دوست ماین چون کردم درست ژله هم

 .دادم خرج به قهیسل هم وهیم ظرف نییتز یبرا هم یحساب

 خونکیس آرشام قدر چه یکیمکز ساالد کردن درست موقع بماند حاال

 .زد

 !...داره دوست هم یکیمکز ساالد دمیفهم که بود اونجا

 

**** 

 

 "بعد روز چند"

 .شدم خارج کالس از و دادم مراقب دست به رو امتحانم برگه

 :گفتم لب ریز و دمیکش یراحت نفس

 .شد تموم نمیا شکر رو خدا اوف -

 .بندازم بهش ینگاه تا آوردم در فمیک از رو امجزوه

 هی هم اون صد در صد و داشتم کالس یشکوه استاد با گهید ساعت کی

 .رهیگیم درسش از یامتحان

 .خورد زنگ لمیموبا شدم که دانشگاه یمحوطه وارد

 رونیب مانتوم بیج از زور به رو میگوش و زدم بغلم ریز رو امجزوه

 .آوردم



 .بود ناشناس... انداختم شماره به ینگاه

 بدم؟ جواب دیبا یعنی

 ...باشه واجب دیشا

 :گفتم و دمیکش رو اتصال یقرار بر دکمه شک با

 الو؟ -

 .سالم -

 ...یول بود آشنا صداش

 شما؟...ش -

 :گفت خونسرد

 .طرالنم -

 زده؟ زنگ من به طرالن...کردم سکوت

 ...زد شور دلم

 .نمتیبب خوامیم -

 ...گهید شوک هی

 .بدم رو جوابش سرد کردم یسع

 .نزن زنگ من به گهید نمیبب رو تو ندارم یازین من -

 :گفت عیسر که کنم قطع خواستم

 ...آرشام   درمورد -

 ...دونستیم رو ضعفم نقطه یلعنت

 .شد حبس نفسم



 :گفت نهیطمان با که دیفهم انگار

 .خودم و آرشام یحرفا...دارم حرف باهات -

 خودش؟ و آرشام

 ...داد دست بهم یبد حس

 :گفتم یفیضع یصدا با

 ...ام؟یب کجا -

 .رز کافه...دانشگاهت کینزد کافه هی ستم،ین یدور یجا -

 :گفتم یاخفته حرص با و دمیکش یقیعم نفس

 .امیم االن باشه -

 ...کردم قطع و

 بزنه؟ زنگ بهم دیبا چرا یعوض ی دختره

 نرم؟...ای برم داشتم دیترد

 ...بود آورده رو آرشام اسم اما

 .آرشام...و خودش یحرفا گفت

 ...رفتم نگیپارک سمت به و شدم کالس الیخیب آشوب یدل با

 

 

***** 

 

 !خلوت شهیهم مثل شدم، کافه وارد



 .بشه کم استرسم از تا دمیکش یقیعم نفس

 خونسرد با و دمیکش اممقنعه به یدست بود، نشسته یدنج یجا.. .دمشید

 .کردم حرکت سمتش به داشتم سراغ خودم از که یممکن یچهره نیتر

 .نشد بلند یحت...زد یکوتاه لبخند و دید منو

 که اومد گارسون موقع همون نشستم، حرف یب و زدم یپوزخند دلم تو

 :گفت یعاد

 بدم؟ سفارش یخوریم یچ -

 .ندارم لیم یزیچ -

 .کشهیم طول هامحرف -

 :گفتم اکراه با و کردم یمکث

 . خورمیم شکر با قهوه پس -

 :گفت گارسون رفتن از بعد و داد تکون یسر

 .زدم زنگ بهت که یکرد تعجب حتما -

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .نداشتم انتظار راستش -

 .بود خوشگل که واقعا...دیکش شالش به یدست ناز با و دیخند کوتاه

 .گرفتم گاز داخل از رو لبم یگوشه استرس و حرص با

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 .بگم بهت رو ییها تیواقع هی تا یایب خواستم خب -

 .شنومیم -



 ...دلم اما بود خونسرد لحنم

 !...دلم از امان

 بهت دارم هم ینیچ مقدمه بدون...دارم خبر یچ همه از من نفس نیبب -

 که دونمیم بوده یاجبار و یسور آرشام با تو ازدواج که دونمیم گم،یم

 که کنم تحمل تونمینم گهید من اما د،یندار هم به یحس چیه دو هر

 .کنه لج شیزندگ با آرشام

 :گفتم یعصب

 ؟یبرس کجا به یخوایم هاحرف نیا با -

 :گفت و زد زل هامچشم یتو

 .آرشام...عشقم -

 ...کردم مشت رو دستم

 بهت آرشام حتما گردهیم بر قبل سال چند به آرشام منو عشق نفس، -

 پیخوشت اون( دیخند کوتاه)خودمون یبرا میدار یداستان اون منو...گفته

 ...من اما یدختر هر یخواسته بود، مغرور و

 ...دیکش یآه

 برسه؟ کجا به هاحرف نیا با خواستیم

 من؟ کردن وونهید

 ...بود شده هم موفق

 

 یخاله پسر به که یدختر بودم ساکت و مغرور دختر هی موقع اون من -

 کور رو هاشچشم عشق که یدختر هی...داشت عالقه گذرونش خوش



 بزرگ باهم یبچگ از ما نداشت، توجه من به آرش موقع اون بود، کرده

 داشتم، دوستش من اما بود عادت هی من به اون حس و میبود شده

 خوشش من از که کرد اعتراف و اومد آرشام روز هی که شد یچ دمینفهم

 .داد یدوست شنهادیپ بهم و ادیم

 هر زمان اون من یول دادیم بهم رو درخواست نیا که نبود یکس نیاول

 راهم تنها رو آرشام کرد،ینم توجه بهم آرش کردمیم که یکار

 ...دمیدیم

 

 .موند نصفه حرفش گارسون اومدن با

 کرده سواستفاده آرشام از اول همون از که کنهیم اعتراف داره پس

 .بود

 ...بود گرفته شکل هاملب یرو یزیآم تمسخر پوزخند مدت نیا تموم

 !هست؟ یزن نیهمچ عاشق آرشام واقعا

 

 .رفت و گذاشت زیم یرو رو هامونسفارش گارسون

 :داد ادامه و دیکش یآه طرالن

 بود، االن برخالف زمان اون آرشام...کردم قبول رو آرشام شنهادیپ -

 معروف، یخواننده هی االن مثل نه بود یمعمول پیخوشت دانشجو هی اون

 دوستم بود شده باورم که بود خوب باهام قدراون و کردیم توجه بهم

 .داشتم حس آرش به هم باز من اما...داره

 اشیرتیغ خواستمیم کردمیم فیتعر براش آرشام از آرش شیپ من

 آرزو و بود اشخانواده پسر تک آرش انگار، نه انگار اون اما بکنم



 با زمان اون موضوع نیهم سر بده، لیتحص ادامه کایآمر بره که داشت

 از داشت بهم که هم یاتوجه مچهین همون...بود کرده دایپ مشکل پدرش

 ...شدم کینزد آرشام به شتریب کمبود نیا جبران به من و بود رفته نیب

 

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط کالفه

 داره؟ من به یربط چه هاحرف نیا -

 :گفت و زد یآروم لبخند

 کامل رو داستان نیا آرشام مطمئنم نفس، یفهمیم یباش خونسرد کمی -

 فیتعر برات تر باز من...داره فرق من زبون از اما کرده فیتعر  برات

 .کنمیم

 رو امقهوه فنجون حرص با که زد یدار معنا لبخند حرف نیا دنبال به

 .برداشتم

 .کشونده نجایا تا منو که هیچ حسابش حرف نمیبب

 و آرش یدعواها بود، گذشته آرشام منو یدوست از یماه دو خالصه -

 بود شده بد هم من با آرش یحت موقع اون...نداشت یتموم اشخانواده

 پناه آرشام به زمان اون یهاطنش از فرار یبرا من بود شده باعث نیا

 آرش اگه بودم، کرده عادت بهش که بود کرده محبت بهم قدراون ببرم،

 فکر دونمینم نبودم لیمیب بهش ادیز البته شدمیم عاشقش واقعا نبود

 .بود یمزخرف حال یلیخ...بودم کرده ریگ حس تا دو نیب کنم

 انگار موقع همون داد، ازدواج شنهادیپ بهم آرشام که بود دانشگاه اواخر

 طرالن"  که کردمیم سرزنش رو خودم اشهمه...شدم داریب خواب از

 "یداد شیباز چرا نداشت یریتقص که پسر نیا ؟یکنیم کار یچ



 .بگم بله بهش تونستمیم نه بدم بهش رد جواب اومدیم دلم نه

 ...نکهیا تا

 

 چه به نداشتم خبر من و بود دهیخواب ها دعوا...شد خوب باهام آرش

 یخواستگار که یطور به بودم شده خوشحال آرش یخوشحال از...یلیدل

 اصرار مدام شدینم الیخیب هم آرشام اما بودم، کرده فراموش رو آرشام

 ...که یوقت تا...تا آوردمیم بهانه منم و کردیم

 

 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس و کرد مکث

 شنهادیپ بهم آرش که شدینم باورم...کرد یخواستگار ازم آرش -

 قراره که بودم خوشحال اما بود ییهوی و عیسر یلیخ باشه داده ازدواج

 آرشام الیخیب که داشتم ذوق آرش شنهادیپ از قدراون برسم، عشقم به

 اون شد،ینم من الیخیب اون اما کردم باهاش رابطه قطع کال و شدم

 میریبگ رو مونینامزد زودتر چه هر که داشت اصرار یلیخ آرش زمان

 با منم و دیرس فرا ینامزد شب هم زود یلیخ کردن قبول هم هاخانواده

 براش رو شب اون یهاعکس آرشام از ییرها یبرا یرحمیب کمال

 ...فرستادم

 

 :گفت و کرد نگاه امیعصب و ریدلگ یچهره به یناراحت با

 آرشام آه که بود موقع همون دیشا کردم، یبزرگ اشتباه...نفس آره -

 .گرفت منو دامن

 .یکنیم فکر که ی  زیچ از شتریب یزد آرشام به که یاضربه -



 :زد لب و دیکش یآه دوباره

 گفتم بهش تموم ییایحیب با جلوش من که یوقت تا نشد باورش آرشام -

 رو یچ همه کردم، میتقد آرش به رو خودم...رو خودم شب همون که

 گهید یکی عاشق مدت تموم و کردم استفاده ازش که گفتم...بگفتم بهش

 .بودم

 ...بودم آرش کنار هاموقع شتریب و رفتمیم قرار سر رید قصد از گفتم

 

 با جنگ اون حاصل...داد فرو رو بغضش زور به کردم حس

 !بود دارش خش و دورگه یصدا...بغض

 

 آرشام چطور دمیند که بودم کور واقعا که فهممیم کنمیم فکر که االن -

 به و کردم ازدواج آرش با زود یلیخ منم دمش،یند گهید...شد نابود

 اوج م،یرفت کایآمر به یزندگ و لیتحص یادامه یبرا اون درخواست

 .شد شروع موقع همون از منم یهایبدبخت

 بود، یپارت شب هر...خونه اومدیم رید هاشب کرد، رییتغ یحساب آرش

 نابود داشتم درون از منم زدیم س*ا*ل گهید یدخترا با چشمم یجلو

 گفت بهم برگشت که ی  وضع چه نیا که کردم اعتراض شب هی شدم،یم

 یکل و خوامینم کالسیب زن که گفت...یندار کالس و یاافتاده عقب تو

 .گهید یکننده خورد یهاحرف

 یهادختر هیبق مثل شدم نباشم یطوراون آرش چشم به که نیا یبرا منم

 و شیآرا یتو شدم غرق دمید کردم باز که چشم...اطرافش

 ...آرش اطراف یهادختر از بدتر  یکی شدم...روب*مش



 زدم، قدم کمی و خونه از رونیب رفتم که بود بد حالم قدراون روز هی

 .نشد ریگیپ هم اون خونه امینم شب تا گفتم که گرفت تماس باهام آرش

 افسرده یلیخ بابت نیا از منم...نداشت توجه من به چوقتیه کال

 یچ دونمینم موقع همون اما کردم فکر هامکار به و زدم قدم کمی...بودم

 ...دمید یچ اما خونه برگشتم ممیتصم برخالف شد

 

 :گفت نهیک با و شد رهیخ بود زیم یرو که اششده مشت یهادست به

 صدا و سر یب...شکستم شب همون...دمید چشم با رو شوهرم انتیخ -

 یکلوپ همون رفتم نشدن، هم من متوجه یحت هااون رون،یب زدم خونه از

 منم...شد یچ دمینفهم که خوردم یدنینوش قدراون میرفتیم آرش با که

 عالم تو کردم، انتیخ خودم یپاک با بلکه آرش به نه من...آرش مثل شدم

 ...بزرگ یلیخ...کردم یبزرگ اشتباه هی ی*مست

 

 ...انداخت نییپا رو سرش و کردم مکث

 .بدم صیتشخ تونستم ینم رو خودم حال

  ؟یدلسوز

 ؟یناراحت

 تنفر؟

 قسمت اون به خواستمیم فقط بودم، یخنث انگار...نداشتم یحس چیه نه

 ...آرشام   به مربوط که میبرس هاشحرف از

 



 :داد ادامه و شد کردنش پاره مشغول و آورد رونیب اشجعبه از یدستمال

 اون یتو که هادختر اون از یکی...شدم نابود من اتفاق اون از بعد -

 پا به جنجال آرش داد، خبر آرش به و دید منو کردیم کار کلوپ

 که گفتم بهش راه یتو ران،یا میبرگشت خفت با و زد کتکم یکل...کرد

 و بود اون انتیخ از بدتر من انتیخ که گفت هم اون دمید رو انتشیخ

 .گهید یها حرف یکل

 آرش و خواستن لیدل ما از هاخانواده رانیا میبرگشت طالق یبرا یوقت

 ...من گردن انداخت رو زیچ همه

 .رهیبگ انتقام من از کار نیا با خواستیم اون

 کردم یسع من انداخت، من گردن رو بود کرده خودش که ییهاکار اون

 هایپارت اون یتو من از که ییهاعکس اون اما بدم حیتوض همه به

 .داد نشون همه به بود گرفته

 آرش از زود یلیخ منم رفت لیفام شیپ آبروم کردن، طرد منو امخانواده 

 گذشته به و نشستمیم گوشه هی بودم، تنها یلیخ لحظه اون...شدم جدا

 !شکستم که یدل ادی افتادم، آرشام ادی تازه موقع اون...کردمیم فکر

 که داشتم ازین من بود، آورده سرم رو بال اون آرشام آه که نداشتم شک

 .کنم بخشش طلب ازش و نمیبب رو اون

 کردم جو و پرس بودن دانشگاه تو که امیمیقد یهادوست از نفر چند از

 !دمیشن یچ اما

 ...معروف یخواننده هی! بود شده خواننده آرشام

 باورم دمید رو عکسش یوقت.. .بودم خوشحال براش! شدینم باورم

 .باشه آرشام همون آرشام نیا که شدینم



 .دیباریم غرور هاشچشم از و بود شده تر پیخوشت

 آب دلم تو قند داشت دوستم یزمان هی آرشام که آوردمیم ادی به یوقت

 رو شانسم خواستمیم اما نداشتمش گهید که خوردمیم حسرت...شدیم

 .کنم امتحان

 ...گذشته به برگردم خواستمیم

 

 یرو نبود پوزخند به شباهتیب که یلبخند و شد رهیخ هامچشم به

 :گفت و گرفت شکل هاشلب

 آرشام شیپ برگشت یبرا من...یدونیم خودت رو بعد به جا نیا از -

 که بعدش...بود شده عوض یحساب زد، پس منو اون اما کردم تالش

 چون نشدم الیخیب من اما کرد ازدواج تو با من دست از فرار یبرا

 ...داره دوستم که کنمیم حس هنوز

 

 :داد ادامه که دادم ماساژ رو سرم شست و سبابه انگشت با

 میرفت که یوقت تا شدمیم دیام نا برگشتن ش از داشتم کم کم گهید -

 ...اصفهان

 

 ...شد خشک دستم

 !اصفهان؟

 



 کامل منو زدم، حرف آرشام با...آوردم ریگ رو فرصت نیبهتر جااون -

 چرا؟ یدونیم شد نرم اما دینبخش

 

شیب یهاچشم به یاشده دگرگون و خراب حال با  که کردم نگاه رحم 

 :گفت

 !عاشقم   اون چون -

 !شو خفه -

 

 است؟ شکسته قدرنیا صدام چرا ایخدا

 کردم؟ باور رو کهیزن نیا یها حرف واقعا یعنی

 :گفت و دیخند کوتاه

 کنه فراموش رو عشقش تونهینم یکس چیه نفس! تلخ   شهیهم قتیحق -

 .منه عاشق   آرشام...رو اول عشق مخصوصا  

 :گفتم و کردم نگاهش دهنده هشدار و دمیکوب زیم یرو رو مشتم

 کنم؟یم باور رو هاتدروغ نیا یکنیم فکر...کن بس -

 ...بزنه یحرف نذاشتم

 زیم کردن حساب از بعد و شدم بلند رشیتحق از پر و زیت نگاه   مقابل از

 .زدم رونیب کافه از

 .شدم رو به رو باهاش دوباره و برگشتم شد، دهیکش فمیک

 .نشده تموم هامحرف کن صبر -

 :گفتم تیعصبان با



 شیب و کم قبال رو هاحرف نیا یهمه ؟یبگ که مونده یچ گهید -

ت یپ برو گهید بسه...دمیشن  .کار 

 :گفت که برم تا برگشتم

 ...کرد انتیخ بهت آرشام -

 ...زد خشکم

 .اونم یقه*معشو االن من -

 .کردم نگاهش ناباور و برگشتم زده بهت

 آرشام یزندگ از...سوخت برات دلم اما بگم بهت رو نیا خواستمینم -

 منو وگرنه مونده باهات که سوخته برات دلش اون رون،یب برو

 رو هامحرف دونمیم...نفس یهست تو اون منو نیب مانع تنها...خوادیم

 خودت چشم با تا آوردم برات رو هاعکس نیا نیهم یبرا یندار باور

 .ینیبب

 

 ...دیکش سوت سرم

 !عکس؟

 ؟یعکس چه

 ...بزنم بهش یحرف نتونستم که بودم شده زده بهت قدراون

 ...گرفت صورتم مقابل رو اشیگوش

 ...زدم پلک بار چند اول

 ...بود تار نه

 ...بود اشتباه نه



 ...کردم نگاه یگوش صفحه به باور نا...زدم پلک هم باز

 !نه؟ گهید اشتباهه ایخدا

 مچ که برداشتم عقب به قدم چند و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 :گفت و زد چنگ رو دستم

 انتیخ...کن نگاه رو هیبق ایب نه؟ نشده باورت هنوز ؟یکنیم فرار -

 .نیبب خودت چشم با رو آرشام

 ...داد نشونم هم باز

 !شدم له...شدم خورد...شکستم شتریب

 !شدم دفن طرالن یپاها ریز و شدم کهیت هزار

 !دیتپیم نامنظم شوک شدت از قلبم

 ...نبود خودم اریاخت در پاهام

 ...رفتم و زدم پس رو طرالن دست

 ...نمینب تا رفتم

 ؟یفکر چه اما کنم فکر تا رفتم

 !بود پوچ پوچ   مغزم

 ! خاموش...یخنث

 !بودم شده نابود و جیگ

 !آرشام تو از امان! آرشام آخ

 نامرد؟ بود نیا من جواب! انت؟یخ

 ...انت؟یخ با



 

 ...شدم آوار و شکست بغضم یک دمینفهم

 .ختمیریم اشک و رفتمیم راه هاابونیخ یتو

 ساعت؟ دو ساعت؟ کی...گذشت چقدر دمینفهم

 روز؟ کی

 خدا؟ کنم کار یچ چقدر؟

 کنم؟ کار یچ شکسته دل   نیا با

 

 د؟یببخش خانوم -

 

 یرزنیپ به سرد و کردم جدا بودم داده هیتک بهش که یدرخت از رو تنم

 .نکردم نگاه بود ستادهیا جلوم که

 زنگ از کشت رو خودش ؟یشنوینم رو تیگوش یصدا دخترم -

 مرده؟ یکس مادر؟ خوبه حالت...خوردن

 

 مرده؟ یکس

 مرده؟ آره...آره

 ...مرد من یبرا آرشام

 



 رونیب مانتوم بیج یتو از رو امیگوش بدم رو جوابش که نیا بدون

 ...افتاد نحس ش اسم به نگاهم...آوردم

 .دادم جواب لرزون یچونه با و دیچک یگوش راند بک یرو اشکم

 ...الو -

 

 جواب رو اتیگوش چرا چنده؟ ساعت یدونیم ؟یهست یگور کدوم -

 ؟یدینم

 

 من؟ خراب حال جواب ن  یا! دمیخند صدایب و تلخ

 آرشام؟ آقا آره

 !اولت عشق به لعنت...بهت لعنت

 

 ؟ییکجا بگو! یلعنت بده جواب...؟یکنیم هیگر نفس نفس؟ الو -

 :گفتم یاگرفته یصدا با و دمیکش یقیعم نفس

 .امیم دارم...راهم تو -

 ؟یکنیم هیگر چرا گرفته؟ چرا صدات -

 

 شده؟ نگرانم که کنم باور ایخدا

 دیچیپ گوشم یتو طرالن یصدا



 وگرنه مونده باهات که سوخته دلش اون رون،یب برو آرشام یزندگ از" 

 "خوادیم منو اون

 

 :گفتم سرد و زدم یتلخ پوزخند

 .خداحافظ...امیم دارم گفتم -

 ...کردم قطع رو تماس بزنه یحرف که نیا از قبل

 

*********** 

 

 

 .میدیرس خانوم -

 :گفتم یاگرفته یصدا با و گرفتم شب یکیتار از رو نگاهم

 شد؟ چقدر -

 .تومن هفت -

 نیزم یرو که ییهاقدم با...شدم ادهیپ نیماش از و کردم حساب رو هیکرا

 سمت به و شدم ساختمان وارد وار ربات و کردم حرکت شدیم دهیکش

 .کردم حرکت آسانسور

 .بود خودش هم باز...خورد زنگ دوباره امیگوش

 :گفتم و کردم وصل رو تماس

 .دمیرس کن باز و در -



 ...کردم قطع

 آغوش تو امیب خودم به که نیا از قبل اومدم رونیب که آسانسور از

 .رفتم فرو آرشام

 .ینگران از مردم نفس؟ یبود کجا -

 :گفتم کنم نگاهش که نیا بدون و زدم پس ش دست با

 .بخوابم رمیم...آرشام خستم -

 .گرفت رو دستم... شدم خونه وارد

 .دهیپر رنگت نه؟ یکرد هیگر...نمتیبب سایوا -

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس کالفه

 .برم بذار...خوبم -

 :گفتم و دمیکش رو دستم

 ...کن ولم -

 ؟یکنینم نگاهم چرا -

 .رفت باال صداش...زدم یپوزخند و کردم بهش پشت

 .تواَم با نفس -

 :زد داد که رفتم اتاقم سمت به حرفش به اعتنایب

 !...نفس -

 ...برگردوند منو و گذاشت امشونه یرو رو دستش...ستادمیا

 مجبورم و گذاشت امچونه ریز دست خشونت با که نکردم نگاهش هم باز

 .کنم نگاه صورتش به کرد



 !...هاشچشم هم باز

 ...صورت و نگاه نیا هم باز

 ...نبوده و ستین من مال نایا

 !نبوده

 .بود نگران صداش

 .نگرانتَم االن تا ظهر از...شده یچ که بگو -

 .نگفتم یزیچ...اما شد بسته و باز دهنم

 گفتم؟یم یچ

 زدم؟یم ادیفر زدم؟یم داد

 کردم؟یم هیگر

 کنم؟ جور و جمع یچطور رو غرورم یشکسته یهاکهیت...کنم؟ کار یچ

 .بهترم االن...بود گرفته دلم کمی -

 .شد امرهیخ نشده باورش انگار که ینگاه با

 رنگت و شده قرمز هاتچشم ؟یکرد نگاه نهیآ تو رو خودت -

 .رهیگینم آروم دلم کنمیم نگاهت که یطورنیا...دهیپر

 ...آرشام نزن حرف یطورنیا من با

 ...نده امیباز

 ...بشم جدا ازت که شهیم نه...کنم باورت که خوامیم نه

 ...کنم کار یچ دونمینم

 .بگذره خودش از تونهینم و خورده ضربه خودش از که شدم یکس مثل



 .مونمیم زنده اون بدون بگم و ارمیب در نهیس از رو قلبم من که انگار

 کردم؟ من که بود یفکر چه نیا...اومدم خودم به دفعه کی

 

 :زدم لب یارفته لیتحل یصدا با

 .برم خوامیم...کن ولم -

 .باشم کنارت منم بذار -

 .رفت باال یکم صدام

 .گهید کن ولم باشم؟ تنها خوامیم که یفهمینم مگه -

 :گفت یکم حرص با

 .کنمینم ولت شده یچ ینگ تا بود؟ گرفته دلت کردم باور یکرد فکر -

 ...کردم نگاهش زیت

 .زد حلقه هامچشم تو اشک کم کم...سوختیم هامچشم

 ...من مثل! بود یعصب

 من مثل... بود ناراحت

 نگران؟ اما

 !زدیم موج هاشچشم تو هم ینگران

م یبدون یخوایم -  شده؟ چ 

 !نفس نلرز...دیلرز صدام

 !...نشکن نیا از شتریب! باش محکم

 



 .آرشام ترکهیم داره دلم -

 .رفت عقب به قدم هی زده بهت...اشنهیس تخت به زدم

 !آرشام شمیم خفه دارم -

 ...اشنهیس به زدم هم باز

 .دیچک اشکم

 :زدم هق

 !خوردم ضربه یبدجور -

 .کرد نگاه فقط...زدمش هم باز

 !غم با...بهت با

 :دمینال هیگر با

 منم؟ نیا...تنهام...شکستم -

 :زدم داد و دادم هولش دوباره

 که وهلل به...آرشام؟ فر  کین نفس واقعا ستادهیا جلوت که یکس نیا -

 !ستمین من نیا...ستین

 ...دادم تکونش و لباسش به زد چنگ دستم اما اشنهیس به زدم دوباره

 !ندارم...ندارم نفس...برگردون رو" نفسم..."ستمین نفس من -

 ...آغوشش یتو دیکش منو محکم

 !کردم هیگر...زدم هق

 .کرد نوازش رو موهام...کرد بغلم فقط...نگفت یچیه

 .بزنم حرف ذاشتینم گهید هیگر



 .خوامینم رو گرم آغوش نیا که بگم

 .بوده گهید یکی یرایپذ من از قبل که یآغوش

 ...دهیچیپ گهید یکی کمر دور که ییهادست

 ...و شده گهید دختر هی بینص که ییگرما

  

 که بود آرشام هم باز نخوام و بخوام...بودم تنها من...تونستمینم اما،

 .کنه آرومم و باشه پناهم تونست یم االن

 :گفت یمهربون و یجد اما گرفته یصدا با

 .کنم آرومت بذار فقط...نفس پرسمینم ازت یچیه -

 !آرشام یهست تو خودت من یآروم نا منشا دم،ینال دلم تو

 

 .برد اتاقم سمت به منو و کرد بلندم هاشدست یرو کاه، پر مثل

 امانیب قلبش گذاشتم، اشنهیس یرو رو سرم و بستم رو هامچشم خسته

 .کنم ریتعب یچ رو قلب تپش نیا دونمینم...دیتپیم

 ؟یکردیم کار یچ یبود من یجا اگه تو آرشام

 ؟یزدیم کتکم...؟یکردیم هوار و داد

 و یکن سکوت ناخواسته که یشدیم شکسته و ریدلگ قدراون من مثل ای

 .ینزن دم و یزیبر خودت یتو رو هادرد و هاحرف یهمه

 !آرشام یشکست رو قلبم...شدم دلخور و ریدلگ ازت قدرنیا چرا دونمینم

 !...یشکست



 

 دیکش دراز کنارم رهیبگ فاصله ازم که نیا بدون گذاشت، تخت یرو منو

 .دیکش بغلش یتو منو و

 !کردم سکوت...من هم باز و آورد در تنم از رو مانتوم و شال

 .کنه ناراحتت یزیچ گهید ذارمینم کنارتم، من..نفس بخواب -

 !یکس...آرشام نه یزیچ

 ؟یزنیم هاحرف نیا از هم باز یکرد ناراحت منو خودت یبدون اگه

 ییتوانا گهید انگار...شهینم یجار زبونم یرو جمالت نیا چرا دونمینم

 ...نداشتم زدن حرف

 ! ادیز یلیخ...بودم خسته

 :زد لب گوشم کنار که دمیکش یآه

 بخوانم؟ شعر برات یخوایم -

 عوض دهیرس طرالن به که االن دیشا...د  یبع هاکار نیا آرشام از شعر؟

 ...شده

 :کردم زمزمه و کردم یمخف رو پوزخندم

 .بخوان -

 .کرد خواندن به شروع رشینظیب یصدا اون با و دیکش یقیعم نفس

 

 نروي؟ دل، اي گفتم -

 شوي زار شوي، خار



 شوي دار آن سر   بر

  شوي بار بي و بَر بي

 نهد؟ دام نکند

 شوي؟ رام شوي، خام

 شوي، جلد نپَري

 شوي؟ بال بي و پر بي

 دهد؟ جام نکند

 دهد؟ وام خود لب از دهد، کام

 کند، رقص زند، ساز برت در

 شوي؟ عار بي و کافر

 شوي؟ مست نکند

 شوي؟ هست این از فارغ

 شوي، کور آن بعد

 شوي؟ بیمار و شاعر شوي، کر

 نَکني، دل نُکنَد

 بَکنَد، دل

ل تو بهر   ل د   نَُکنَد؟ د 

 دگري، یار بر در برود

 !شوي؟ بیدار که صبح

 



 ”موالنا“

 

 !...بود یقشنگ شعر

 که کردم فکر خودم حال و طرالن یهاحرف و رفتارش به چقدر دمینفهم

 .رفتم خواب به آرشام یهازمزمه با آخر دست

 

.......... 

 

 یپوف...کردیم درد یحساب سرم دادم، ماساژ رو هامقهیشق یکالفگ با

 تا برداشتم خچالی از مرغ تخم دوتا شدم، دردم سر الیخیب و دمیکش

 . کنم درست مروین

 .یشد زیخ سحر چه! خانوم نفس به -

 برعکس درست!...بود حال سر چقدر...گفتم یریبخ صبح سالم لب ریز

 .من

 .شدم کارم مشغول و زدم یپوزخند

 .کردم حس خودم سر پشت رو حضورش

 :گفت لحن همون با

 .بنداز بهم نگاه هی حداقل کنه؟یم استقبال شوهرش از یطورنیا آدم -

 .نداشتم رو اشحوصله اصال واقع در...نگفتم یزیچ

 !بود شده نابود من یبرا شب کی یتو آرشام



 یکتر زدن سوت یصدا که بشکنم تابهیماه یتو رو هامرغ تخم خواستم

 .دمیشن رو

 :زد صدام متعجب آرشام که رفتم یکتر سمت به و دمیکش یپوف

 نفس؟ -

 .ندادم رو جوابش هم باز

 سرگرم زیم یرو شونگذاشتن و یچا فنجان برداشتن با رو خودم یالک

 .کردم

 .بود یدلخور و تعجب به ختهیآم لحنش دفعهنیا

 ؟یدینم رو جوابم چرا...ها تواَم با نفس -

 .کردم مکث لحظه کی یبرا و دیکش ریت سرم

 !من یناتوان و ضعف نیا به لعنت

 :گفت یعصب دفعه نیا

 ؟یریگیم دهید نا منو یدار -

 .دمیگز لب ناراحت و ستادمیا بهش پشت

 نگاه من به زنمیم حرف باهات دارم یوقت...زنمیم حرف دارم تو با -

 .کن

 از یکی موقع همون دیکش خودش سمت به و زد چنگ رو بازوم

 .شکست یبد یصدا با و افتاد بود دستم که  ییهافنجان

 :گفتم سرد و ارمیب طاقت نتونستم

 نه؟ یارین در یباز یوحش شهینم -



 نیا من شدینم باورش که انگار...شد گرد هاشچشم خشم و تعجب از

 .باشم زده رو حرف

 خوبه؟ حالت تو -

 .کنم جمع رو شکسته یهاکهیت تا شدم خم و زدم یدار صدا پوزخند

 :گفت کالفه...بود ستادهیا سرم یباال هنوز

 ؟یشد یطورنیا که اومده سرت ییبال چه روزید از -

 یهاکهیت کردن جمع مشغول دقت با بدم رو جوابش که نیا بدون

 .شدم شکسته

 :زد صدام دوباره

 .یکنیم میعصب یدار نفس...نفس؟ -

 :گفتم اریاختیب

 .یایعصب خدا یشهیهم که تو -

 :زد داد

 رو شیآت تیکبر انگار یزنیم که هم یوقت...یزنینم یزنینم حرف -

 .یاندازیم باروت انبار یتو

 حس دستم کف رو یبد سوزش که بدم رو جوابش تا گرفتم باال رو سرم

 ...کردم

 

 !دستم آخ -

 خون که کردم نگاه چپم دست   به ترس با...نشست جلوم و شد خم عیسر

 .بود گرفته راه ازش



 :دیغر حرص با

 دستت؟ با یکرد کار یچ نیبب دختر؟ نبود حواست چرا -

 :دمینال و شکست عیسر بغضم

 !ادیم خون داره...سوزهیم دستم یوا -

 .دیچک آشپزخونه کیسرام یرو دستم خون   یهاقطره

 .دیچیپ دستم دور و آورد در رو شرتشیت بالفاصله آرشام

 ...بستم درد با رو هامچشم

 

 غم و یناتوان یرو از...نبود درد یرو از امهیگر کردم، هیگر تر بلند

 !بود

 کنم جبران رو شبید سکوت یهمه که بود شده یابهانه هم یدگیبر نیا

 :بزنم داد و

 ...دستم آخ! سوزهیم یآ -

 رنگ حاال دشیسف شرتیت...کنه کار یچ دونستینم و شده هول دمیدیم

 .بود گرفته خودش به قرمز

 :زد داد یعصب

 !تو دست از نفس آخ -

 تا دادم یم فشار سالَمم دست با رو شرتیت...کرد بلندم هاشدست یرو

 .زهینر نیزم یرو خون

 یا یروسر و مانتو با و شد اتاقم وارد عیسر گذاشت، مبل یرو منو

 .کرد تنم رو اونا بزنم یحرف بده اجازه که نیا بدون برگشت،



 .دیپوش یراهنیپ و رفت اتاقش به یهولک هول هم خودش

 یقیعم و دار کش یهانفس که ترس از ای بود تقال از دونمینم

 شده؟ نگرانم که کنم باور یعنی...دیکشیم

 آغوشش به یلیخ که دمیفهم هایتازگ کرد، بلندم هاشدست یرو دوباره

 .کردم عادت

 لرزهیم خودش به داره سرما از یبارون روز کی یتو که یا جوجه مثل

 و کنهیم باز رو بزرگش یهابال نه،یشیم کنارش یعقاب دفعه کی و

 .  رهیگیم خودش پر و بال ریز رو پرستو ی جوجه

 و نهیبیم مناسب رو فرصت بارون شدن تموم از بعد عقاب نیهم یول

 .کنهیم چپ لقمه هی رو جوجه

 باهام تو شد تموم بارون نیا یوقت نگرانم...آرشام ام جوجه همون من

 ؟یکنیم کار یچ

 

 نیسنگ سرم کنمیم حس من و مینیماش یتو که دمید و اومدم خودم به

 :گفت عیسر و شد نگاهم متوجه کردم، نگاه آرشام به حالیب...شده

 .مارستانیب میرسیم االن نفس نترس -

 

 هاشینگران من که دونمیم فقط...زود ای میبرس رید که ستین مهم برام

 !دارم دوست رو

 رو موهاش کالفه یگاه از هر رو کردنش یرانندگ حرص با یطورنیا

 !دارم دوست رو زنهیم چنگ



 داد...شدیم بلند چا ته از انگار صداش اما...زد حرف باهام دوباره

 .دمیشنیم فیضع من اما زدیم

 !دارم دوست هم رو صداش...بگم رفت ادمی تازه

 ...افتاد هم یرو هامپلک یچطور دمینفهم و دمیکش یقیعم آه

 

 

 کف قیعم سوزش کردم حس که یزیچ نیاول کردم، باز رو هامچشم

 .بدم تکون رو دستم که دمیترس بود، دستم

 کجام؟ من

ُرم دنید با و انداختم اطراف به یکوتاه نگاه  دمیفهم سرم یباال س 

 کجاست؟ آرشام حاال اومد، ادمی زیچ همه...مارستانمیب

 !کنهیم درد دستم چقدر!...آخ

 بدم صیتشخ تونستمینم اما دمیشنیم اتاق رونیب از ییصداها و سر

 .هیچ یبرا

 .شد وارد آرشام با همراه یپرستار و شد باز اتاق در موقع همون

 

 تو صدا و سر کمی باعث   شما حضور متاسفم، واقعا من ایآر یآقا -

 شما هست ممکن اگه کنهیم یدگیرس حراست که شد مارستانیب یروراه

 .دیبمون اتاق نیهم تو

 :گفت کالفه آرشام

 ...منو که دیبود شما باشم نجایا خواستم که من -



 .افتاد بازم یهاچشم منو به آرشام نگاه موقع همون

 یخوشحال با و برداشت زیخ تختم سمت به حرفش به دادن ادامه بدون

 :گفت

 .نجایا دیایب پرستار خانم...یاومد بهوش شکر رو خدا! نفس -

 :گفت متیمال با و شد تختم کینزد پرستار

 زم؟یعز یخوب -

 :گفتم یفیضع یصدا با

 .کنهیم درد...دستم -

 دردت تا کنمیم قیتزر برات مسکن هی خورده، هیبخ تا هشت...ی  عیطب -

 .بشه آروم

 :زدم لب حالیب

 .ممنون -

 :گفت یرگیخ با که کردم نگاه آرشام به...نشست امگونه یرو یدست

 .یاومد بهوش که خوبه -

 .دمیکش خجالت پرستار حضور خاطر به واقع در...نگفتم یزیچ

 :گفت و زد یلبخند که دیفهم پرستار انگار

 هللاماشا...بزنم حراست به یسر هی و کنم خبر هم رو دکتر برم من -

 شد یجنجال قدراون دیبود یزخم که شما با و ایآر آرشام یناگهان حضور

 .شده جمع جانیا خبرنگار و آدم یکل که

 :گفت و انداخت باال یاشونه که کردم نگاه آرشام به یپرسش یهاچشم با

 .کنهیم حل رو هیقض خودش...محمد به زدم زنگ -



 .شد خارج اتاق از پرستار موقع همون که دمیکش یقیعم نفس

 

 :گفتم وارزمزمه که کرد نگاهم یطورهمون لحظه چند

 شدم؟ یدنید یلیخ حال نیا تو -

 :گفت و زد یکوتاه لبخند

 یرفت حال از یوقت که یدار وجودت یتو یچ کنمیم فکر دارم...نه -

 کی نیب مارستانیب یروراه یتو که اومدم خودم به...دمینفهم یچیه

 .افتادم ریگ آدم عالمه

 !شد یخال دلم ته

 ...نزدم هم یحرف اما بزنه حرف باهام یطور نیا نداشت سابقه

 رو فاصله نیا تونستمینم واقعا...دیکش سرم به یدست و شد خم لبخند با

 :گفتم هول با کنم، تحمل

 .شده یخون لباست آرشام...ام -

 :گفت حرفم به توجهیب

 شده؟ یچ یبگ یخواینم هنوز -

 ؟یبدون یخوایم حالم نیا با -

 :گفت متیمال با

 .توا  با حق -

 بودم؟ نکرده توجه من ای بود مهربون قدرنیا هم قبال

 .کشمیم عذاب شتریب که نباش مهربون من با کنمیم خواهش آرشام



 حرف چیه یطورنیا...داشتن زدن حرف قدرت هم هاچشم یکاشک

 !شدینم فراموش یاناگفته

 داشت حرف یکل هم اون نگاه...داد ادامه سرم نوازش به یطورهمون

 .بدونم یزیچ خواستمینم اما

 موند؟ کجا پرستار نیا پس بود کرده امکالفه دستم درد

 و بابا ما،ین موقع همون که زدم زل در به پرستار دیام به و شد باز در

 ...شدن اتاق وارد ینگران با مامان

 دخترم؟ شده یچ! بشه فدات مادر یاله -

 :گفت یناراحت با بابا

 .شهیم ناراحت نفس! جان هیسا باش آروم -

 :گفتم و بزنم لبخند کردم یسع اشیدلگرم یبرا

 .نخوردم که ریت...خوبم من مامان -

 :گفت گوشم کنار و شد خم ماین

 ؟یخوب -

 :گفتم خودش مثل آروم

 .آره -

 .دختر دمیترس -

 خبر یک رو شما یراست...کهیکوچ زخم هی...نخوردم که ریشمش زخم -

 کرد؟

 .شده یچ گفت که بپرسم رو خبرش تا زدم زنگ آرشام به -

 :گفت یاگرفته یصدا با مامان



 .شهیم خسته عقب ایب ؟یگیم امبچه گوش در یچ ماین -

 .گرفت فاصله ازم و زد سرم به یابوسه ماین

 حرف باهاش و بود دهیکش یاگوشه به رو ماین که افتاد بابا به نگاهم

 .زدیم

 

 .گرفتم ازشون رو نگاهم مامان یصدا دنیشن با اما بود هااون به چشمم

 مامان؟ نفس -

 !جانم -

 ؟یدار درد -

 بگم اگه که زدیم داد هاشچشم...کردم نگاه دارش بغض یهاچشم به

 ...ترکهیم بغضش دوباره آره

 :گفتم یشاد مثال لحن با و سوخت دلم

 همه چرا دونمینم من کهیکوچ یدگیبر هی فقط...نشدم که جانباز مامان -

 .کردن شلوغش

 :گفت و دیکش یآه

 آرشام لباس...کرد یزیخونر یلیخ کیکوچ خودت قول به زخم نیهم -

 .شهیم خون گرمیج نمیبیم که رو

 ...بود مامان با حق

 .زدم صداش اریاختیب  بود، شده یخون یحساب آرشام لباس

 .آرشام -

 :گفت و اومد سمتم به مهیسراس



 ؟یخوایم یزیچ جانم؟ -

 ...کردم مکث

 ...توجه و ینگران همه نیا خاطر به

 شده؟ بیعج قدرنیا چرا

 :گفتم آروم

 .کن عوضش خونه برو...شده فیکث لباست -

 بذارم؟ تنهات...یعنی -

 !دیلرز یعیفج طرز به دلم

 ...اشجمله مفهوم و صداش لحن خاطر به نه

 ...که تیواقع نیا خاطر به بلکه

 .گذاشته تنها منو وقت   یلیخ...طرالن کنار بودن با آرشام

 

 :گفتم و دمیدزد ازش رو نگاهم

 .هستن نایا مامان ه؟یچ مگه آره -

 :گفت و دیکش یآه

 استراحت کمی خب؟ گردمیبرم یزود اما...اما... بذارم تنهات ادینم دلم -

 .کن

 .کردم زمزمه لب ریز یاباشه

 از...که زد هاممو یرو یکوتاه یبوسه رهیبگ فاصله ازم که نیا از قبل

 !سوختم حرارتش



 ...اما رفت آرشام

 ...گذاشت جا به یبرا رو بابا و مامان دار یمعن یهانگاه

 دوست منو چقدر آرشام البد که کننیم فکر خودشون شیپ االن دونمیم

 ...اما داره

 ! نداشت قتیحق نیا

 

 

******** 

 

ُرمم به پرستار که یمسکن با  ...بخوابم راحت تونستم بود، کرده قیتزر س 

 احساس دادمیم تکون رو دستم یوقت اما بود شده تر کم دستم درد

 .کردمیم سوزش

 زود به زود دیبا که نیا بر کردن دیتاک با دکتر سرم، شدن تموم از بعد

 مرتب رو هامدارو و نزنم آب به رو دستم کنم، عوض رو دستم پانسمان

 .کرد صادر رو شدن مرخص یاجازه بخورم،

 رو بود آورده برام خونه از آرشام که ییهالباس که کرد کمکم مامان

 .بود شده یخون هم خودم یها لباس چون بپوشم

  

 :گفتم بستم مامان کمک با رو مانتوم یهادکمه که نیا از بعد

 .مامان -

 :گفت کردمیم مرتب سرم یرو رو شالم داشت که زمانهم



 جانم؟ -

 یفتهیش که داشت حق بابا...کردم نگاه اشکننده رهیخ ی  آب یهاچشم به

 !باشه هاچشم نیا

 خونه؟ امیب امروز من...من شهیم -

 :گفت جانیه با و زدند یبرق هاشچشم

 چقدر نفس یوا...تره راحت منم الیخ یطورنیا! دلم زیعز نه که چرا -

 برم...یکرد ضعف حتما یداد دست از که یخون همه اون با! یشد الغر

 .کنه کباب جگر برات هیحور به بزنم زنگ

 ه؟یحور

 !شده تنگ براش دلم چقدر یوا

 ...بود نشسته دلم به یلیخ اول دارید همون با

 

 اشافهیق کمی آرشام اما برم باهاشون منم قرار   که گفت بابا به مامان

 حس گذشتیم که یالحظه هر بود، شده مرگم چه دونمینم...شد گرفته

 ...شهیم تر سرد آرشام با رفتارم کردمیم

 :گفت یکالفگ با بود، کرده حس هم خودش انگار

 تون؟خونه یریم یدار -

 .آره -

 ...کرد نگاهم منتظر

 منتظر؟ چرا

 گفتم؟یم یچ دیبا اما بود من جانب از یحرف منتظر انگار



 هم یزود به... هیچ هاترفتار نیا لیدل بفهمم تونستمیم یکاشک -

 .فهممیم

 !شد یخال دلم ته

 :گفت ماین که بگم یزیچ خواستم

 یهاطرفدار از هم عده هی...اومدن هاخبرنگار مارستانیب رونیب -

 م؟یکن کار یچ... آرشام

 .زد موهاش به یچنگ و دیکش یپوف آرشام

 :گفت یجد بابا

 هاموننیماش تا حراست کمک با...کردم صحبت مارستانیب سیرئ با -

 .میریم

 :گفت مامان که برم در طرف به خواستم

 .نمونه تنها نفس تا ما یخونه ایب هم تو جان آرشام -

 ...آرشام به بعد و کردم نگاه مامان به شده یهاچشم با

 :گفت که پوزخند دیشا...ای زد لبخند هامچشم طرز خاطر به دونمینم

 .رسمیم خدمت شب تا چشم اما...اومده شیپ برام یکار هی من -

 متعجب نگاه به الیخیب...زدم چنگ رو ماین یبازو و گرفتم رو حرص با

 :گفتم ماین

 .داداش میبر -

 



 رو آرشام منو دور خبرنگار و آدم یکل مارستانیب از خروج موقع

 بود مراقب بده رو هااون یهاسوال جواب که نیا یجا به آرشام گرفتن،

 .بخوره ضربه دستم یوقت هی که نکنه برخورد من به یکس که

 .داشتم یبیعج حال توجه نیا از دار و ریگ اون تو

 کی تا دونستمیم...بودن گرفتن لمیف حال در هاشونیگوش با ها یلیخ

 .شهیم درست خبر و عهیشا یکل یمجاز تو گهید ساعت

 فته،یب لمیف و عکس یتو ترکم امچهره حداقل تا گرفتم نییپا رو سرم

 .است دهیپر رنگ و سرد یحساب امچهره االن دونمیم

 ماین و نشست جلو مامان شدم، بابا نیماش سوار هیبق کمک با باالخره

 ...کنارم

 و غیج با مردم...گرفت فاصله نیماش از که نیهم بود، آرشام به نگاهم

 ...کردن پر رو دورش داد

 ...خوردمیم حرص دلم ته...بودن دختر هم ها یشتریب

 رو نگاهم یآه با نم،یبب رو آرشام نتونستم که بود ادیز تیجمع قدراون

 .انداختم نییپا رو سرم و برداشتم ازشون

 .شد دور تیجمع اون از کم کم نیماش

 :گفت و دیکش خودش سمت به منو و گذاشت امشونه یرو دست ماین

 .یا خسته که دونمیم...کن استراحت کمی -

 ...دمیکش یقیعم نفس

 !داشتم ازین گرم آغوش نیا به چقدر



 آزاد ریاخ وقت چند اتفاقات از رو ذهنم کردم یسع امبسته رو هامچشم

 .کنم

 

 

 

**** 

 

 *طرالن*

 

 

 :شد پخش هال یتو نیامیبن یصدا بعد و در یتو دیکل چرخش یصدا

 .ید ینم رو هامتلفن جواب چرا دختر؟ تو ییکجا طرالن -

 یتو که ییهاعکس به سرد و مات ینگاه با فقط...نگفتم یچیه

 .کردم نگاه بود نستاگرامیا

 .کردم حس رو نیامیبن شدن کینزد

 

 .رهیگیم درد کمرت شو بلند ؟یدینم جواب چرا ؟ینشست نجایا -

 .کرد بلند  آشپزخونه کف از منو و گرفت رو دستم

 :گفت حرص با

 ؟یخورد رو هاتدارو ده؟یپر رنگت چرا ستم؟ین تو با مگه -



 :گفتم یدار خش یصدا با و بستم رو هام چشم یکالفگ با

 ؟ینپرس سوال قدرنیا شهیم -

 :زد داد

 نهیآ یجلو اصال ،یکشت رو خودت تو که نباشم من... یلعنت تونمینم -

 یرفت دختره اون شیپ که یوقت از چرا...شده تیم مثل رنگت ؟یرفت

 چته؟ پس رهیم شیپ خوب داره اتنقشه که تو ؟یشد یطورنیا

 ...شد خارج دهنم از یسخت به نفسم

 برداره؟ سرم از دست یک قراره بغض نیا

 کنم؟ تقال دیبا دنیکش نفس یبرا یک تا

 :گفتم یلرزون و فیضع یصدا با

 ...من یبن اما...اما بدبخت و ضیمر ب،*خرا و گناهکار من. ..بد من -

 :دادم نشون بهش رو میگوش یتو عکس   هیگر با 

 اما... دمید رو شکستنش یوقت...یوقت سوخت دلم. ..دارم دل منم اما -

 .بگذرم آرشام از تونمینم هم باز

 :گفت و دیکش یآه

 دختر اون چشم از رو آرشام هم جا نیهم تا... باش آروم -

 ...هم بشه راحت وجدانت هم که یکن بس یخواینم...یانداخت

 :گفتم عیسر

 که مونده گهید کمی فقط کنم،ینم بس اما...اما سوخته دلم گفتم! نه نه -

 .برسم هدفم به

 :گفت و دیکش یبلند پوف



 ؟یزنیم حرف یتیشخص چند یهاآدم مثل چرا! تو دست از یوا -

 ...ندادم رو جوابش و دیلرز امچونه

 ...کردم نگاه یگوش صفحه به بغض با

 ...بودن مارستانیب از شدن خارج حال در که نفس و آرشام عکس

 خاطر به کردمیم حس بود، مشخص اششده پانسمان دست عکس یتو

 ...اومده سرش بال نیا من یهاحرف

 ...نبود خودم دست اما بسوزونم دل دینبا دونمیم

 :گفت زده وحشت نیامیبن ،یگوش صفحه یرو خون قطره چند دنیچک با

 کجاست؟ داروهات...دا ؟یشد دماغ خون دوباره طرالن یوا -

 :دمینال دلم یتو و نشستم مبل یرو جهیسرگ با

 .کنم خودم مال رو آرشام زودتر چه هر دیبا...شهیم تموم داره وقتم -

 

 "نفس"

 

 

 جلوم هیحور شدم، اسپند دود   یبو متوجه شدم، خونه وارد که نیهم

 :گفت چرخوندیم سرم دور رو اسپند داشت که زمانهم و شد ظاهر

 !دیاومد خوش...خانوم نفس باشه دور بال سالم -

 ...بود شده تر تپل و تر شاداب اشچهره زدم، بهش یبخش آرامش لبخند  

 !شده تر بایز دمشید که قبل یدفعه از کردمیم حس



 :گفتم و کردم بغلش آروم

 !جون یحور یمرس -

 ...رفت کنار و اومد رونیب بغلم از خجالت با

 :دمیشن رو ماین یصدا که بگم یزیچ خواستم

 .یستیوا پا سر دینبا...گهید تو برو نفس -

 ...دیکش خجالت ماین حضور خاطر به هیحور که گفتیم بهم یحس

 هامبل از یکی یرو و شدم هال وارد نگفتم، یزیچ و زدم یلبخند

 ...گذاشتم پاهام یرو و دستم اطیاحت با نشستم،

 .نبود قبل یاندازه به دردش شکر رو خدا ره،یبگ درد دوباره دمیترسیم

 :گفت و شد اممتوجه و اومد داخل مامان

 .دخترم یکن عوض رو هاتلباس دیبا ؟ینشست جااون چرا نفس -

 :گفت و کرد بغلم آروم و نشست کنارم بابا

 .اتاقش رهیم نهیبش کمی شده، خسته حتما...خانوم ستین یازین -

 :کردم زمزمه و کردم نگاه بابا سبز   یهاچشم به تشکر با

 د؟ینرفت شرکت چرا شما -

 :گفت و زد سرم به یابوسه

 ...مونهیم جانیا دلم که برم -

 :گفتم و دمیخند زیر

 .خوبم که دیکن باور -

 ...دیکش یآه



 زنهیم زنگ خانومت مامان رونیب برم مطمئنم یول...دخترم دونم یم -

 .دهیم من به رو کمپوت و وهیم یکل سفارش و

 یداروها کیپالست پرت حواسش که کردم نگاه مامان به عیسر خنده با

 .بود من

 .بشنوه هم مامان بگو تر بلند...جان بابا یدار جرات اگه -

 :گفت و انداخت باال یاشونه و کرد نگاهم چپ چپ

 .  بخوابم کاناپه رو شب ندارم دوست من شدم؟ ریس جونم از مگه -

 :گفت یکنجکاو با و نشست مقابلم مبل یرو ماین که دمیخند دوباره

 داره شیحالیب نیا با نفس که یگیم یدار یچ بابا! خالق جلل -

 خنده؟یم

 ...نگفت یزیچ بابا

 !...چپ یعل کوچه به زد رو خودش معروف قول به

 :گفتم و آوردم در یزبون

 .بود یخصوص ما بحث -

 .که مینداشت یخصوص بحث جمع تو -

 .میدار حاال -

 سر هنوز زبونش اما داده دست از خون همه نیا ؟ینیبیم مامان -

 .جاشه

 :گفت و آورد جلو رو دستش عیسر که آوردم در یزبون دوباره حرص با

 .گفتم دیدید! نگاه نگاه آ آ -

 :گفت و دیخند مامان



 .ارهیم رو وهیآبم یک هیحور نمیبب برم...نکن تیاذ رو امبچه ماین بسه -

 .اومد دستش یتو ینیس هی با هیحور که بشه بلند خواست

 یتو پرتقال وهیآبم بزرگ   وانیل به گذاشت، زیم یرو مقابلم رو ینیس

 :گفت و کرد اشاره نبود آب پارچ به شباهت یب که ینیس

 .خانوم نفس دیبفرمائ -

 :گفتم تعجب با

 منه؟ یبرا همه نیا -

 :گفت عیسر مامان

 .یبش تیتقو دیبا...ها یخوریم رو همه -

 .ادهیز یلیخ نیا مامان اما -

 :گفت عیسر ماین

 .ها هستم من یخورینم -

 .برداشتم رو وانیل حرف یب و کردم نگاهش زیت

 ...رفت آشپزخونه سمت و برگشت هیحور موقع همون

 با داشت که کردم ماین به ینگاه و خوردم تازه پرتقال آب از یا جرعه

 .کردیم دنبال رو هیحور نگاهش

 ...دیپر باال هام ابرو

 

 .نداد من به رو یا گهید فکر چیه ی اجازه مامان یصدا اما

 ...نفس گهید بخور -



 ...دمینوش یا جرعه دوباره و دادم تکون یسر

 ...داد بهم یخوب حس پرتقال آب ینیریش

 

**** 

 

 

 "آرشام"

 

 

 .اومد استقبالم به ماین که شدم خونه وارد

 .داماد یاومد خوش -

 ...دادم دست بهش و دمیخند

 !یمرس -

 :گفت نفس مامان خانوم، هیسا

 ... یاومد خوش یلیخ پسرم سالم -

 اطراف به ینگاه یچشم ریز نشستم، مبل یرو و کردم یتشکر هم باز

 کجاست؟ نفس پس...کردم

 

 نگاه ماین به تعجب با و خوردم جا خورد امشونه به که یاضربه با

 :گفت و کرد بهم ینگاه طونیش...کردم



 .ستین نگرد - 

 ه؟یچ منظورت -

 .یگردیم نفس دنبال یدار دونمیم که من -

 :گفتم و دمیدزد ازش رو نگاهم

 ...بابا نه -

 :گفت و دیکوب کمرم به دست با و بشه تموم حرفم نذاشت

 که گفتم نویا خوابه باال نفس...یکن میقا یکی من از خوادینم حاال -

 .یبدون

 :گفتم اریاختیب

 ده ؟یخواب االن از چرا شده شب تازه که االن...خواب ؟ -

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 یسر هی برو سواالت نیا یجا به هم تو...نیهم واسه بود خسته کمی -

 .بزن بهش

 :گفتم حرص با که زد بهم یطونیش چشمک حرف نیا گفتن از بعد

 .خان ماین گهید شهیم هم شما نوبت -

 :گفت و زد قهقهه بلند

 .عمرا ازدواج؟ و من -

 .میکن فیتعر و مینیبب -

 زن بخوام که نشدم ریس جونم از هنوز من داداش نباش من نگران -

 .رمیبگ



 .شدم بلند و دادم تکون تاسف یرو از یسر

 :گفت تعجب با

 کجا؟ -

 .بزنم نفس به یسر هی برم -

 :گفت و دیخند دوباره

 بلند ذارهینم نکنه ییرایپذ ازت تا هم االن است آشپزخونه تو مامان -

 .ها یبش

 :گفتم رفتمیم ها پله سمت به که زمان هم

 .امیم زود نداره اشکال -

 ... نموندم ماین جانب از یاگهید حرف   منتظر

 

 ...چرخوندم رو در رهیدستگ یقیعم نفس با

 محض یکیتار تو اتاق دم،یکش اتاق یتو یسرک و کردم باز و در آروم

 .شدم اتاق وارد و دمیکش یآه... بود رفته فرو

 تخت یرو حرکتیب نفس که نمیبب تونستمیم هم یکیتار نیا تو یحت

 روشن رو تخت کنار آباژور و شدم کینزد تختش به آروم آروم ده،یخواب

 بود شده پخش تخت یرو که رنگش یمشک یموها خیم نگاهم کردم،

 !بود شهیهم از ترمعصوم خواب یتو صورتش شد،

 بود؟ من مال تمام و کمال دختر نیا شدیم یچ

 ...دورم ازش ها فرسنگ انگار اما کنارشم که نیا با



 یاگهید کس چیه با و ایدن یجا چیه تو رو دارم کنارش که یآرامش

 من از رو نایا یهمه داره یزیچ هی کنمیم حس اما، بودم نکرده تجربه

 .رهیگیم

 نوازش رو اشگونه اطیاحت با و نشستم تخت یرو ینگرون دل با

 هی کنم حس من و کنه یقراریب روز چند نفسم شده باعث یچ...کردم

 داره؟ یمشکل

 شوهرتم؟ من که یبفهم قراره یک آخه

 ؟یبشکن رو موننیب ینامرئ وارید نیا قراره یک

 !...خوامتیم چقدر یبدون اگه نفس

 اون نفس آخ...یدار عالقه بهم تو بفهمم هم درصد کی اگر یحت

 !زمیریم پات به رو ایدن موقع اون...موقع

 اصفهان از که یشب دیشا...شدم مند عالقه بهت یک دمینفهم اصال

 !دمید بامزه یها یچتر اون با یگلبه لباس اون تو رو تو و برگشتم

 و یبود تو فقط و کردم فراموش رو هامیخستگ یهمه که یموقع همون

 !قلبم امانیب ضربان

 ...تر عقب یکم دیشا ای

 یهمه آوردم ادی به من و یبود بافته رو موهات که یروز اون

 ...تر قبل دیشا ای بوده، تو با هم هامیبچگ

 !تپهیم تر تند قلبم گردمیم بر عقب به یچ هر فقط...دونمینم

 ...دمیکش دراز کنارش و رفتم تخت یرو کامل زدم، یلبخند

 !بود دهیخواب ها فرشته مثل درست



 موهاش عطر یحت... دمیکش نفس و کردم فرو نرمش یموها تو رو سرم

 !کردیم اموونهید هم

 مهم برام اما زنهیم پسم بشه داریب اگه دونستمیم کردم، بغلش آروم

 ...نبود

 ...ارمیم کم دارم گهید که بودم دور ازش قدراون

 باشمت؟ داشته که کنم کار یچ نفس

 کنم؟ کار یچ

 

 یهاته ته اون که بود یکاف نیهم...زدم اشگونه به یابوسه اریاختیب

 !بلرزه دوباره قلبم

 بغلش تا کردیم رو و ریز رو درونم طوفان کی مثل یحس

 !...ببوسمش و کنم نوازشش...کنم

 ...دارم نگه ش خودم به کینزد ابد تا که خواستیم دلم

 ...بود اومده وجود به قلبم یتو ییغوغا

 تونهینم یکس گهید و سنگ   از یروز کی کردمیم حس که یقلب

ش  !بود شده دختر نیا میتسل بشه، حاکم 

 .برد نیب از رو قلبم ممنوعه یهاراه یهمه نفس

 بردم سرش ریز رو دستم بود اومده وجود به دلم یتو که یبیعج حس با

 ...امنهیس یرو درست...گرفتم بغلم یتو رو سرش آروم و

 :کردم زمزمه آروم



 حرف باهات زنه،یم صدات داره...قلبم   یصدا نفس؟ یشنویم -

 گهید ینباش اگه خواد،یم رو عشقت خواد،یم رو تو فقط گهیم...زنهیم

 .تو فقط نفس، توا  به فقط دشیام...تپهینم

 موقع همون دم،یبوس رو اششونه و دادم فشارش خودم به تر محکم

 .دیکش یقیعم نفس و خورد یتکون

 خمار و کرد باز رو هاشچشم آروم که زدم زل صورتش به لبخند با

 ...کرد نگاهم

 من به فقط...دارم دوست رو نگاهت که بگم بهش داشتم دوست چقدر

 ...اما کن نگاه یطورنیا

 

 !غرور نیا دست از امان

 

 

 :گفت آروم کرد، نگاهم تر قیدق و شد زیخمین یکم

 ؟یکنیم کار یچ نجایا -

 عادت هاشرفتار نیا به دیبا...خب اما بپرسه یسوال نیهمچ نداشتم توقع

 .کردمیم

 .نجایا امیم شب که گفتم -

 :گفت و نشست تخت یرو کامل

 چنده؟ ساعت...دمیخواب ادیز -

 .مین و نه -



 .یکردیم دارمیب یکاشک -

 و گرفتم دست به رو موهاش از یاطره اریاختیب و زدم یلبخند دوباره

 .شدم نوازش ش مشغول

 .یدیرسیم نظر به خسته یلیخ...کنم دارتیب ومدین دلم -

 :گفت و زد پس رو دستم

 .میبر نییپا بهتره. ..دمیفهم -

 بغلش پشت از و دادم جرات خودم به که ادیب نییپا تخت یرو از خواست

 ...کردم

 :گفت و دیکش ینیه

 ؟یکنیم کار یچ -

 :گفتم و کردم تر کینزد گوشش به رو سرم

 .بمون بغلم یتو یکم -

 .ییدستشو برم خوامیم...آرشام کن ولم -

 .یبش آروم دیبا. ..میدار ازین آغوش نیا به دومون هر کنم فکر -

 من کار به یکار تو اگه بگم بهتره آرشام؟ خوبه حالت م؟یدار ازین هه -

 .آرومم آروم   من یباش نداشته

 

 ...گرفت حرفش از دلم

 بودم؟ شده حساس نفس یرو قدرنیا حاال تا یک از

 



 من با رو رفتار نیا تو که کردم کار یچ دونمینم من...نفس بسه -

 .یدار

 :گفت یتند با و تقال یکم حرفم نیا با

 یتونیم هست، که هست یطورنیهم من رفتار...ینکرد یکار تو -

 .برم کن ولم یتونینم هم اگر کن تحمل

 ...کردم پرتش تخت یرو حرکت کی با و شدم یحرص حرفش نیا با

 و متعجب یهاچشم تو و زدم مهیخ روش ادیب خودش به که نیا از قبل

 ...کردم نگاه اشدهیترس

 !ببوسم رو هاشچشم یرو خواستیم دلم چقدر

 

 یه کنمیم مدارا باهات دارم من یچ هر هستم؟ یک من رفته ادتی نکنه -

 با) کنم حل من تا بگو رو مشکلت تو المصب آخه...شهیم بدتر اخالقت

 ...شده چت بگو نفس( گفتم عجز

 

 !بود حرف از پر نگاهش...شد رهیخ هامچشم به غم با

 ...یدلخور و درد از پر

 ...نفس بگو

 و خوامتیم چقدر بدم نشون بهت تا بگو...بشکنم رو وارید نیا تا بگو

 .کنم کمکت

 ...رهیبگ آروم دلم تا بگو

 



 ...کرد سکوت و نگفت یزیچ اما

 ...نزد یحرف

 .شد شد،یم پخش صورتم یرو که یگرم یهانفس پرت حواسم جاش به

 یرو بوسه حسرت چقدر که آخ بازش، مهین یهالب به شد دهیکش نگاهم

 !بود مونده دلم به هاغنچه نیا

 ...کردم کینزد صورتش به رو صورتم و زدم مهیخ روش شتریب

 ...رمیبگ رو احساساتم فوران یجلو تونستمینم

 دنشیبوس یب تونستینم عاشقم دل بود، توانم حد از شتریب یدور نیا

 .ارهیب طاقت

 مدهوش قدراون من اما زد یحرف و راهنمیپ به زد چنگ سالمش دست  

 .گفت یچ دمینفهم که بودم شییبایز

 

 !...نفس آخ

 !یکن وونهید منو یطورنیا یتونیم که ییتو فقط

 ...که بود هاشلب با شدن یکی یآماده هاملب

 

 !گذاشت هاملب یرو رو دستش کف عیسر

 .کردم نگاه دارش بغض یهاچشم به متعجبم یهاچشم با و زد خشکم

 .کنمیم خواهش...آرشام نکن -

 !...ناراحت دلم و شد نیغمگ نگاهم



 ...نفس نگو من به رو هاحرف نیا

 !شهینم شیحال زادیآدم زبون ها یتازگ که بگو قلبم به

 هاملب یرو از رو دستش نفس نه خوردمیم تکون من نه

 .شدینم قطع هم لحظه کی مونیچشم تماس...داشتیبرم

 ...دونمینم رو اون

 ...کنم نگاه رنگش خوش یها لهیت به ها ساعت خواستیم دلم من اما

 :دینال و بست رو هاش چشم شد؛ میتسل باالخره

 ؟یش بلند یخواینم -

 یآه...گذاشتم اشیشونیپ یرو رو امیشونیپ و بستم رو هامچشم هم من

 :گفت و دیکش

 .آرشام نبود نیا مون قرار -

 و زدم یلبخند د،یکش پس رو دستش عیسر که دمیبوس رو دستش کف

 :گفتم

 .باشم گذاشته یقرار باهات ادینم ادمی -

 ...تو -

 ...من؟ -

 ...کردم باز رو هامچشم

 .کردیم ام وونهید داشت...سرخش یهاگونه

 .شوهرتم من...یمن مال تو م؟یبر شیپ یطور نیا یخوایم یک تا نفس -

 !دمیدیم هراس و ترس هاشچشم یتو کرد، باز رو هاشچشم



 .بود یچ دونمینم که یاگهید حس کی

 ...هاشچشم اما نزد یحرف

 !بود حرف ایدن کی

 :کردم زمزمه اریاخت یب

 .کنمیم صبر هم باز...کردم صبر االن تا -

 ...شدم بلند اکراه با و زدم اشیشونیپ به یا یطوالن بوسه لبخند با

 ...دیدو اتاقش سیسرو سمت به بلند یچطور دمینفهم

 

 

********* 

 

 "نفس"

 

 

 ...صورتم به دمیپاش و بردم آب ریش ریز رو سالمم دست

 ...بار هی

 ...بار دو

 ...بار سه

 



 ییروشو نهیآ به نفس نفس با و بستم رو آب ریش که بود بار نیهفتم

 ...کردم نگاه

 شده؟ چم من ایخدا

 زنه؟یم تند قدرنیا قلبم چرا

 بود؟ دنج قدراون آرشام آغوش چرا

 فم؟یضع قدرنیا من چرا

 نداره؟ دوست رو گهید یکی مگه اون

 کنه؟یم صبر بودن من با یبرا هم باز که گهیم ییپرو کمال با حاال

 !آرشام بهت لعنت

 ...هاتچشم به لعنت

 ...صدات به

 !...آغوشت به لعنت

 هم هنوز...دادم رونیب آه با و دمیکش یقیعم نفس و گرفتم باال رو سرم

 .زدیم تند قلبم

 اما ختیریم لباسم یرو خوردیم سر صورتم یرو از آب یهاقطره

 .نکردم یاتوجه

 .بود دهیکش دراز تخت یرو هنوز... ستادمیا در کنار و کردم باز و در

 :گفت متیمال با و کرد نگاه بهم که بستم و در

 ن؟ییپا میبر -

 



 ...دونستمینم رو هاشیمهربون نیا لیدل

 ...شده خوب باهام که داره وجدان عذاب انتشیخ خاطر به دیشا

 .کنمیم نابودش خودم باشه درست فکرم اگه

 

 به منو و کرد حلقه کمرم دور رو دستش آرشام که بودم ها فکر نیهم تو

 .داد هول در سمت

 .شدم خارج اتاق از خودم و زدم پس رو دستش اومدم، خودم به

 

 کردم بهونه رو یخستگ دوباره و خوردم یچطور رو شام دمینفهم اصال

 ...رفتم اتاقم سمت به و

 شناسهیم خوب رو من که دونمیم نکرد، یسوال چیه بابا شکر رو خدا

 .ستین خوب حالم که کنهیم درک و

 و دمیکش شونه رو موهام مسواک، زدن از بعد و دمیکش یا ازهیخم

 دراز تخت یرو که نیهم کردم، عوض یشلوارک و تاپ با رو هاملباس

 .شد باز اتاق در دمیکش

 ...آرشام   دمید که کردم نگاه در سمت به و برگشتم

 ...بمونه نجایا امشب قراره که دمیفهم تازه

 ...اتاق کی یتو...من کنار

 ...داشتم کم رو نیهم فقط

 :گفت که دمیکش دراز بهش پشت و دمیکش یپوف

 .یخوشحال حضورم از چقدر که دونمیم خودم بله بله -



 حضورش از دهیفهم که دادیم نشون لحنش نشست، لبم یرو یلبخند

 .امیناراض

 .بستم رو هامچشم عیسر تخت شدن نییپا و باال با

 .نفس -

 

 کنه؟یم تلفظ کشدار و گرم قدرنیا رو اسمم چرا

 .نگفتم یزیچ و دمیگز لب

 ...یخانوم...ینفس -

 :گفتم خنده با و دمیپر اریاختیب خورد پهلوم به که انگشتش نوک

 .نکن -

 :گفت و دیخند هم اون

 یقلقلک چقدر دونمیم. ..کنمیم رو کار نیهم یند رو جوابم یوقت -

 .یهست

 :گفت که گرفتم رو ازش 

 هاتدارو نیهم یبرا ،یبخور رو داروهات رفت ادتی...خانوم ویک یآ -

 .آوردم رو

 ...خورد تکون دلم یتو یزیچ هی

 یحاو کیکوچ ینیس هی که شدم متوجه تازه کردم، نگاه بهش و برگشتم

 ...دستش   آب وانیل و قرصم بسته

 نگاه هاشچشم به قراریب و کردم سیخ رو شدم خشک لب زبونم با

 ...کردم



 هستم؟ هاش توجه محتاج قدرنیا واقعا

 

 !یمرس...م -

 

 نفس؟ نیهم

 توجه بهم قدرنیا که ممنونم یبگ و بغلش یبپر خواستینم دلت انا  یاح

 ؟یکنیم

 "کنم خفه رو مغزم یتو یهاصدا نیا خواستیم دلم"

 یتو از رو قرص خودش برداشتم، ینیس یتو از رو آب وانیل حرفیب

 یخال وان  یل و خوردم و قرص دستم، کف گذاشت و آورد رونیب کاورش

 .دادم دستش به رو شده

 که بکشم دراز خواستم...گذاشت تخت کنار زیم یرو رو وانیل و ینیس

 نافرمان من چشم دونمینم کنه،یم باز رو راهنشیپ یها دکمه داره دمید

 .شدیم خیم هاپسر کلیه به یخداداد هادختر ما چشم ای بود شده

 ...بردارم آرشام یها عضله از چشم تونستمینم من بود که یچ هر

 که آرمینم خاطر به هم بار هی کنمیم یزندگ باهاش که یماه چند نیا تو

 ساخته؟ یچطور رو کلیه نیا پس باشه، رفته باشگاه

 

 گرفتم ازش چشم عیسر شدم، طونشیش نگاه متوجه که بود موقع همون

 مبارک   کل  یه خوش چه من به اصال دم،یکش دراز بهش پشت و

 ...صاحبش



 ...منم که صاحبش ا ه

 یکی صاحبش باشم؛ صاحبش که نبودم اون با که من ستم،ین من ریخ نه

 ...است گهید

 شدم؟ وونهید نکنه ایخدا گرفتم، مشتم یتو رو پتو حرص با

 اره؟یم هجوم سرم به که یی  هافکر چه نیا

 .ها رفت ادتی ریبخ شب خانوم نفس -

 باشه؟ دومم بار که گفتم ریبخ شب یجنابعال به یک من -

 :گفت یسرخوش لحن با

 .رمیگیم بوسم تاره...امشب از -

 .ینیبب خواب تو -

 :گفت و کرد بغلم پشت از

 .مینیبب شهیم هم یداریب تو...زمیعز خواب تو چرا -

 .شدم له طرف اون برو...ادیم خوابم فعال -

 .یزیر یلیخ خودت   ریتقص -

 .یمونیم هالک مثل...یایعاد ریغ یلیخ تو ستمین زیر من -

 

 شنوه؟یم رو صداش یکی گهینم شعوریب...دیخند بلند

 نه؟ نبودم هالک یزدیم دید رو کلمیه یداشت که یموقعاون -

 .بود نمونده برام یحرف ییخدا...نگفتم یزیچ

 .ها نداره زدن چونه و چک قدرنیا ریبخ شب و بوس هی -



 مخلفات ش با ریبخ شب و بوس جونت طرالن از برو بگم خواستیم دلم

 .نداشتم دعوا یحوصله خب اما ریبگ رو

 :گفت و کرد کینزد گوشم به رو سرش

 .من نوبت امشب...میدیم انجام ینوبت نوبت... خانوم نفس باشه -

 !تر داغ دلم و شد داغ امگونه بفهمم رو منظورش بخوام که نیا از قبل

 ...بسته هامچشم و شد حبس نفسم

 

 !...نفس ریبخ شبت -

 

 راحت صبح تا که آرشام بغل ای بود هام دارو و یخستگ اثرات دونمینم

 ...دمیخواب

 

 و خوردم یتکون ده،یم خارش دماغم کردم حس که بودم خواب در غرق

 ...دادم نیچ رو دماغم

 پتو مزخرف، خارش اون باز و خورد دماغم به یزیچ کردم حس دوباره

 .بخوابم دوباره کردم یسع و دمیکش سرم یرو رو

 رو یزیچ دنیخز که شدیم نیسنگ داشت خوابم کم کم و گذشت یکم

 پتو و دمیپر عیسر شد، باز حد نیآخر تا هامچشم...کردم حس پاهام یرو

 ...شدم مواجه لیراح با که زدم کنار رو

 :گفت و خنده ریز زد بلند صورتم دنید با

 .زیسورپرا -



 .ختیر دلم...مرض -

 :گفت و داد تکون هوا یتو رو داشت دستش یتو که یرنگ دیسف پر

؟ سالم عوض -  کردن 

 خودش کار پس... دادم نیچ رو دماغم دوباره اریاختیب پر اون دنید با

 .بود

 ...شکمش به خورد که کردم پرت سمتش رو بالش حرص با

 نه؟ یزینر کرم نشد - 

 :گفت خنده با دادیم ماساژ رو شکمش داشت که زمانهم

 .دهیم فیک یلیخ...شدینم لیراح جان -

 شیخال یجا به آرشام یادآوری با و دادم تکون تاسف یرو از یسر

 ...کردم نگاه

 از تو، به دهیچسب یه هیچ رون،یب انداختمش اتاق از...ستین نگرد -

 زده تازه مینرفت رونیب هم با یحساب و درست نیکرد ازدواج یوقت

 .کرده هم ناکارت

 :گفتم شده گرد یهاچشم با

 رون؟یب شیانداخت -

 :گفت تاب و آب با و نشست تخت یرو کنارم

 عکس یکل اوه اوه دمید زدمیم چرخ نت تو داشتم که روزید...اوهوم -

 عهیشا هم ها یشتریب... شده پخش یمجاز یفضا یتو آرشام و تو از

 یخودکش که بود شده پخش یحت بوده تصادف گفتنیم ها یبعض بود

 بروبچ با زود صبح از منم شد، بیتکذ هاخبر که شبید تا...یکرد



 نیخوابیم ظهر لنگ تا میکن ول رو آرشام و تو اگه میدید جانیا میاومد

 انداختمش ادب کمال در منم کرد باز و در آرشام زدم در اومدم که نهیا

 .کنم دارتیب اومدم و رونیب

 :گفتم و دمیخند تعجب با

 ؟یاومد ایک با حاال -

 .پارسا و سروش و سپهر عسل، من، -

 .جمع   تونجمع یحساب پس -

 تو کنه یم فرار آدم بزن صورتت به یآب هی شو بلند حاال...گهید آره -

 .کنهیم تحملت یچطور آرشام موندم من...نهیبب افهیق نیا با رو

 ...رفتم اتاقم سیسرو سمت به و گفتم یا" باشه خداش از" دلم تو

 

 سمت حرف یب بود، نشسته تخت یرو لیراح اومدم رونیب اتاق از یوقت

 زیشوم گذاشتم مامان یخونه یتو که ییهالباس نیب از و رفتم کمد

 ...دمیپوش و برداشتم یرنگ یزرشک

 

 تازه شده، خیم کلمیه یرو دمید که لیراح سمت برگشتم شدم آماده یوقت

 ...کردم عوض لباس لیراح یجلو که اومد ادمی

 :گفت که دادم تکون تاسف یرو از یسر

 .نبود سنم مناسب اصال که دمید ییها صحنه! نفس یوا -

 :گفتم و دمیخند زیر

 .میبر شو بلند...تیتربیب -



 .آرشام حال به خوش -

 .....کرد فرار در سمت به و گفت یجون که کردم نگاهش چپ چپ

 

 

 هم به هاپسر نیا باز شدم، خنده یصدا یمتوجه که رفتم نییپا ها پله از

 .بود راه به اشونخنده و یشوخ بساط و دنیرس

 

 یزیچ ییعصا یلچریو هی نیگفتیم د؟یاومد تنها چرا!... بانو نفس به -

 .براتون نباشه سخت میآوردیم براتون

 :گفت و زد سپهر به یایگردن پس ماین

 .یشیم تموم نکن یخوشمزگ -

 .یزنیم چرا تواَم بابا خب -

 ...گفتم یسالم و دمیخند

 .دادم رو جوابم یمهربون با سروش و پارسا

 .کرد بغلم و اومد سمتم به عیسر عسل

 ؟یخوب نفس یوا -

 :گفتم و کردم بغلش محکم

 .شدم بهتر دمید رو ها شما -

 ...شد جدا ازم و زد امشونه به یابوسه



 نگاهم یرگیخ با و بود ستادهیا هیبق از تر عقب که افتاد آرشام به چشمم

 .کردیم

 :گفت سپهر که شد دستم کردن یوارس مشغول عسل

 .بودن کرده شلوغش یالک ملت حاال خوبه؟ حالش گفتم دیدید -

 :گفتم حرص با

 کما؟ تو برم یداشت انتظار نکنه -

 به یآروم یضربه اشاشاره انگشت با اومد، سمتم به و دیخند مردونه

 :گفت و زد دماغم

 حرصت خواستیم دلم شهیهم اما ترم کیکوچ ازت که نیا با -

 .ی  شوخ هامحرف یهمه که یدونیم خودت...بدم

 ...کردم اکتفا لبخند هی به

 مبل یرو لیراح و عسل کنار کنه، عمیضا بزنم یحرف هی دمیترسیم

 ...کردن اشغال رو گهید یهامبل هم هیبق و نشستم

 کجان؟ هاعمو و ها خاله پس -

 :گفت سروش

 .میباش داشته یجوون یدورهم هی تا میچوندیپ رو هیبق ما -

 م؟یکن نگاه رو گهید هم مینیبش فقط یعنی ؟یجوون یدورهم -

 :گفت و زد یبشکن ماین

 امحوصله که یکی من گهیم راست نفس!... فهم زیچ آدم قربون آخ -

 .رهیم سر

 :گفت ماین به یارهیخ نگاه با بود ماین جانب از یحرف منتظر انگار لیراح



 رون؟یب میبر چطوره..گهیم راست جان ماین آره -

 کرده تعجب بود چسبونده اسمش به لیراح که یجان پسوند از انگار ماین

 .کردیم نگاهش تعجب با که بود

 .کردنیم نگاه گهید هم به سکوت در فقط دو هر

 ...کردم نگاه لیراح به مشکوک

 دختر؟ سرت   تو یچ

 

 .مسافرت هی واسه زده لک دلم که یکی من: سروش

 بهم باز شد، دهیکش آرشام سمت نگاهم...کردن دییتا رو حرفش همه

 ...بود شده رهیخ

 :گفت بود نشسته آرشام کنار که ماین

 ؟یساکت چرا بده نظر هی تو یدوماد خب -

 :گفت و زد پلک آرشام

 چطوره؟ یجمع دست مسافرت هی -

 ...شد بلند هاپسر یهورا یصدا

 :گفت یناراحت با عسل

 .سرد   هوا که فصل نیا تو -

 

 فیک میکنیم روشن شیآت ساحل لب شمال میبر مثال نداره بیع: پارسا

 .دهیم



 :گفتم و دمیکش یپوف

 ست؟ین یتکرار شمال؟ هم باز -

 :گفت و انداخت باال یاشونه ماین

 .دهیم فیک هم باز باشه هم یتکرار -

 ماه آخه زننیم نشون دو ریت هی با آرشام و نفس یطورنیا آره: پارسا

 .نرفتن هم عسل

 ...گرفت دلم پارسا حرف نیا با

 ماه بود رفته ادمی که بودم هاشماجرا یباق و ازدواج شوک تو قدراون

 .باشه دیبا هم یعسل

 .نماند دور آرشام یهاچشم از که زدم یکیکوچ پوزخند

 .اومدم خودم به هیحور یصدا با

 

 .است آماده صبحانه زیم دییبفرما -

 

 :گفتم و کردم نگاهش لبخند با

 .میآیم االن! جون یحور یمرس -

 :گفت و زد پهلوم به لیراح رفتنش با

 !بود خوشگل چه یوا -

 .آره -

 .ها باشه ماین بر و دور ینذار -



 .بود ترس از پر نگاهش که کردم نگاه لیراح به و تعجب با

 .ستین اهلش اصال هیحور...نگو چرت لیراح -

 .کرد اخم و نگفت یزیچ

 بنده مامان م،یرفت یغذاخور زیم سمت به هیبق همراه و نزدم یحرف گهید

 ...بود آشپزخونه تو سره کی هاشمهمون ذوق از هم خدا

 

 :گفت آرشام که بخورم یاجرعه خواستم و برداشتم رو امییچا وانیل

 ...داغ   کن فوت -

 ...کردم نگاه بهش تعجب با

 .بود من به حواسش یهمه و بود نشسته کنارم قایدق

 .باشه -

 با سپهر...گذاشت مقابلم یدست شیپ یتو رو بود کرده درست که یالقمه

 :گفت طنتیش

 عکس لحظه نیا از داشتم نیدورب هی یکاشک آخ!...نفس حال   به خوش -

 به دادن صبحانه حال در ایآر آرشام معروف ی خواننده...گرفتمیم

 .شهیم یعال همسرش،

 :گفت و کرد یاخنده آرشام

 !دلقک نگو چرت -

 ...نگفتم یزیچ و انداختم نییپا رو سرم

 نفس؟ -

 ...زد صدام آهسته که بود آرشام



 :گفتم آروم خودش مثل

 بله؟ -

 .کنمیم جبران برات -

 :گفتم و دادم قورت رو بود کرده درست برام که یالقمه

 رو؟ یچ -

 .رو عسل ماه -

 .ستین مهم -

 .مهمه من یبرا یول -

 .شده رید گذشته مونازدواج از ماه چند االن -

 :گفت و گرفت سمتم یاگهید لقمه دوباره

 .کنمیم جبران من باشه هم زود ای رید -

 ...گرفتم دستش از رو لقمه و نگفتم یزیچ

 رو کار نیا که کنم درست لقمه تونستمینم دست هی با دونستیم خودش

 .کردیم

 !...ن  یریش یلیخ هاش کارنیا کنم اعتراف دیبا

 بافت شال شد، مشغول یکار کی به یکس هر صبحانه شدن تموم از بعد

 .انداختم هامشونه یرو و برداشتم یلباس چوب یرو از رو مامان

 و ییتنها یکم دلم شدم، خارج خونه از و کردم باز و در صدا و سر یب

 ...خواستیم زدن قدم

 .کنم کار یچ یزندگ نیا با که...کردمیم فکر یکم دیبا



 به تعجب با و کردم ستیا شد، حلقه هامشونه دور یدست...دمیکش یآه

 .کردم نگاه آرشام

 برداره؟ سرم از دست خوادینم بشر نیا

 

 رفته؟ سر اتحوصله -

 .بزنم قدم اومدم نه -

 ...شدم قدم هم باهاش ناچار به که کرد حرکت به شروع

 نه؟ ی  خوب یهوا -

 ...انداختم اطراف به یا یسر یسر نگاه

 .اوهوم -

 نفس؟ -

 ...لحن همون دوباره

 ...کردم نگاهش منتظر -

 ...بود گرفته یباز به رو اشیشونیپ یرو شده ختهیر یموها باد

 جذاب ؟ قدرنیا چرا

 ؟یموافق شمال برنامه با -

 :گفتم و کردم فکر یکم

 ...بگذره خوش کنم فکر -

 شمال؟ میبر پس -

 .میبر -



 نفس؟ -

 .هوم -

 .داد فشار رو امشونه

 .کن نگاهم -

 ...کردم نگاهش دوباره یسخت به

 .کرد زیر رو هاشچشم

 ؟یبگ یخواینم هنوز -

 ...کردم تر لب

 بگم؟ ویچ -

 :گفت یجد

 ؟یکرد رید چرا روز اون...شده چت که نیا -

 ...روز اون

 !شدم تلخ باز... اومد ادمی دوباره

 

 .گمینم بهت که یبدون خوادینم دلم حتما -

 :گفت و کرد یکوچک اخم

 رو تو من نفس آخ.... نه؟ یبگ یخواینم که داره ربط من به حتما -

 .ابونیب به برم دیبا که نشناسم

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش قدم کی



 دونمینم ازت یچیه منم...یدونینم من از یچیه تو ؟یبشناس منو تو -

 منو سرنوشت چرا دونمینم اما میدار فرق هم با ایدن کی تو منو آرشام،

 ...داده قرار هم کنار رو تو

 :گفت نهیطمان با و دیکش رو دستم که برم خواستم

 از تو منو نفس اما... کرد من مال رو تو ممنونم سرنوشت از که من -

 یوقت. ..نه نگو هست تیزیچ هی گمیم یوقت م،یا گهید هم با یبچگ

 .نکن انکار منه مورد در که دونمیم

 .چرخوند خودش سمت به رو سرم و گذاشت ام چونه ریز دست

 .بدونم خوامیم. ..بگو بهم -

 

 شه؟ یم حل بگم ایخدا

 شه؟ینم له غرورم

 شکنه؟ینم رو دلم

 "متاسفم گفته راست طرالن" گهینم

 

 خرجم محبت همه نیا چرا طرالن   عاشق اگر... کرد نوازش رو امگونه

 کنه؟یم

 ...ای یدلسوز خاطر به

 بخواد که ستین فیکث قدراون آرشام...کنم فکر بهش خواستمینم یحت

 .کنه سواستفاده ازم

 :گفتم زور به و کردم باز رو هام لب



 .آرشام -

 :گفت عیسر

 !جانم -

 !نباشه دار بغض نگاهم دوارمیام...دادم قورت رو بغضم

 رو طرالن یماجرا من...من...میهم کنار ماهه چند االن تو منو نیبب -

 ...و...و دمیفهم

 

 ...نفس بگو

  ؟یشد خفه چرا

 ...ندارم نفس فقط نشدم خفه

 !شهیم قطع نفسم ادیم طرالن اسم

 

 :گفت تیجد با و کرد یاخم

 ؟یچ طرالن خب؟ -

 ...دادم قورت رو دهنم آب

 فرد هی...مانعم هی من...من یکن فراموشش یتونینم دونمیم...یم -

 نه؟ مگه...اضافه

 :زد لب بهت با...ماند خیم صورتم یرو مات هاشچشم

 !نفس یوا...نفس؟....؟یگیم یچ -

 :گفت خشم و حرص با و کرد بغلم عیسر که دیلرز امچونه



 فرد هان؟ یباش یچ مانع ؟یمانع تو وونه؟ید خودت واسه یگیم یچ -

 نیا یک ؟یکنیم تو که یی  هافکر چه نیا... تو دست از نفس آخ اضافه؟

 هان؟ داده جا تو سر یتو رو ها فکر

 

 ...کنهیم فوران فشان آتش مثل بگم گهید کلمه کی اگه زدیم داد لحنش

 ...بودم جیگ

 ست؟ین طرالن با مگه

 داشت؟ کردن یباز نقش همه نیا پس...دمید رو هاشونعکس خودم

 ...دهینفهم رو منظورم هنوز دیشا

 .ستین مشخص هم خودم با فمیتکل دونم ینم...شدم مونیپش هامحرف از

 

 :گفتم یاگرفته یصدا با و اومد رونیب بغلش از

 به زدمیم قدم داشتم روز اون...بود گرفته دلم...دلم که بودم گفته بهت -

 ...دیکش یهوف و گذاشت گردنش پشت رو دستش. کردمیم فکر هم هانیا

 !بود جیگ من مثل هم اون انگار

 

 خراب رو خودت هیروح که باشه آخرت بار...نفس نکن هافکر نیا از -

 ...یکنیم

 ...کردم نگاهش ناراحت

 ...دادیم قلب قوت بهم یکاشک

 ...طرالن   ها نیا ی همه بلکه اضافه نه یمانع نه تو گفتیم بهم



 

 ...آرشام ینگفت اما

 .یکرد رها هام دیترد و شک یایدر یتو رو من و ینگفت

 

******** 

 "بعد روز دو"

 

 

 ادهیز آدم تو مثل یگیم_ 

 کنارت مونده یک نجایا یول

 حرفام ادی یافتیم دوباره

 قرارتیب شهیم یک من مثل

 زد خط شهینم رو خاطره همه اون

 بد روز هی من با یبود خوب روز هی

 دست از رهیم هامون لحظه داره

 بست بن به میخورد شده یچ مگه

 رمیمیم تو یب من کیتار کوچه نیا تو نکن ول منو

 رنیگیم تو جا انیم نکن فکر

 رنیم دل یتو حرف تا چهار با

 رنیم نیب از هامونخاطره



 وونهید گهید نکن ول منو

 دونهینم تو منو جز یکس

 موندم کنارت االن اگه که

 . قانون   هی میداد قول هم به ما

 

 

 در بستم، رو کمیکوچ چمدان پیز خوندمیم رو آهنگ نیا که لب ریز

 :گفت و شد باز آرشام توسط

 ؟یا آماده نفس -

 .آره -

 گه؟ید یبرداشت رو هاتپانسمان و داروهات -

 .آره گفتم یکرد تکرار دفعه هزار بابا یا -

 :گفت و برداشت رو چمدونم و کرد یاخنده

 .غرغرو باش زود -

 

 هام یچتر بودم، شده خوب کردم چک نهیآ یتو رو خودم گهید بار کی

 ...دادم تر عقب یکم رو شالم و ختمیر رونیب شالم از رو

 .شد بهتر حاال

 :گفتم و رفتم رونیب اتاق از

 گه؟ید یکرد قطع و گاز -



 .میبر...آره -

 :گفتم و برداشتم رو فمیک 

 .میبر -

 

 

********* 

 

 

 از یکی موقع همون که کردم روشن رو ظبط عیسر م،یشد نیماش سوار

 .شد پخش آرشام یها آهنگ

 به رو نکشیع انداخت، باال یاشونه و دیخند که کردم نگاهش چپ چپ

 .کرد روشن رو نیماش و زد هاشچشم

 .کردم فعال رو جلوش نیدورب و کردم روشن رو میگوش نیدورب عیسر

 

 میبر هامونقیرف و دماغ گند نیا با خوامیم امروز هستم نفس سالم -

 .نکنه زهر بهم اگه البته شمال

 ...بزنه پس رو دستم کرد یسع

 .وروجک نیبش -

 آهنگ نیا با... رهیبگ افهیق من واسه راه کل خوادیم آقا نیا خالصه -

 .هاش

 :گفتم که نشست لبش یرو یلبخند



 .کن یبا یبا هی -

 :آورد در رو ادام یمسخرگ با و کرد ینوچ

 .یبا یبا -

 .زدم بازوش به یمشت و کردم قطع رو لمیف عیسر

 ؟یآورد در منو یادا -

 .یگفت خودت -

 ...برگردوندم رو سرم و گفتم یشیا

 .بود شده خوب...کردم یپل رو لمیف

 .دارمیم نگهش یادگاری

 چند هر بگذره خوش بهمون خواستیم دلم بود، ما مسافرت نیاول نیا

 شدیم دگرگون حالم افتادمیم روز اون ادی ارادهیب هم باز که

 

 رو نیماش یشهیش کردم، یهمخون آهنگ همراه و گفتم یالیخیب لب ریز

 :گفتم آرشام به رو و دادم نییپا

 .برو تر تند کمی -

 ...داد گاز حرفیب

 ...کنه نوازش رو صورتم باد دادم اجازه و بستم رو هامچشم

 !بود شده تنگ خودم نیماش یبرا دلم

 سوار نداد اجازه گهید کردم تصادف بود دهیفهم که یوقت از آرشام

 .بشم نمیماش



 زده زنگ بهم لیراح کردمیم فکر...شدم خارج فکر از لمیموبا زنگ با

 .بود ماین اما باشه

 

 !داداش جانم -

 د؟یکرد حرکت یآبج سالم -

 :گفتم و کردم آرشام به ینگاه

 .آره -

 .آرم یم هم رو هیحور... زهیچ فقط کنمیم حرکت االن منم -

 :گفتم تعجب با

 ؟یجد -

 نیا مثل کنه،یم مونکمک هاکار تو که گفت... کرد اصرار مامان آره -

 .یشیم هم خوشحال دونستیم که

 .ادیم خوشم ازش... خوبه یلیخ اوهوم -

 :گفت یمکث از بعد

 .برم من گهید خب -

 .داداش فعال -

 

 ...کردم قطع رو تماس

 ...بردم رونیب نیماش یشهیش از رو سرم یکم و دمیکش یقیعم نفس

 



 .داخل اریب و سرت -

 !ییهوا عجب یوا -

 :گفت یحرص

 .توام با نفس -

 ...کنه یباز هاممو با باد دادم اجازه و بستم رو هامچشم

 باال به شروع نیماش یشهیش موقع همون نکردم، توجه حرفش به اصال

 .دمیکش عقب رو سرم ترس با من و کرد اومدن

 ؟یکرد کار یچ -

 :گفت یعصب

 .چشم یبگ دیبا بکش عقب رو سرت گمیم بهت یوقت -

 :گفتم و دمیکش یپوف

 بودم؟ کرده کار یچ مگه -

 .داشت خطر -

 ...کرد نگاهم چپ چپ که زدم یپوزخند

 .برداشتم ازش رو نگاهم و گفتم ییبابا برو

 

 آهنگ گهید یکی نیا شکر رو خدا که کردم یپل رو یا گهید آهنگ

 خودم از و کردمیم یخون لب زاده میابراه محسن با لب ریز نبود، آرشام

 ...گرفتمیم یسلف

 فکر ها وقت یبعض چند هر بود، یرانندگ مشغول سکوت در هم آرشام

 .زدیم یمحو لبخند و انداخت یم بهم کیکوچ نگاه مین هی کردمیم



 و کنم فکر بهش من نداد اجازه خواب عالم بود که یزیچ هر حال هر به

 ...دمیخواب

 

 

 

************** 

 

 

 کردم، نگاه اطراف به جیگ و کردم باز چشم ینیماش کشدار بوق یصدا با

 .دمیکش یاازهیخم سروش و ماین و لیراح یهانیماش دنید با

 .خواب ساعت! خانوم نفس عجب چه -

 :گفتم و کردم نگاه آرشام به خمارم یهاچشم و لبخند با

 .داد حال چه -

 :گفت و زد یخند شین

 یراننده و نکنم یکار چیه و ببره خوابم نیماش یتو یوقت منم بله -

 .خوابمیم خوب باشم داشته هم یمفت

 :گفتم اشطعنه به توجهیب و دمیخند زیر

 م؟یدیرس -

 :گفت و دیکش یپوف

 .یبش ادهیپ اگر بله -



 ...شدم ادهیپ نیماش از و کردم نازک براش یچشم پشت

 !اومدم وجد به ایدر یهاموج یصدا دنیشن با

 دهیرس هم با همه قایدق شدن، ادهیپ هاشون نیماش از هم هیبق کم کم

 .میبود

 هم با خوشگل یسلف هی یکار اول نیهم که گشتم لیراح دنبال چشم با

 ...میریبگ

 .بود نشده ادهیپ نیماش از هنوز...رفتم نشیماش طرف به

 :گفتم و زدم نشیماش یشهیش به ضربه تا چند

 .گهید نییپا بپر ل؟یراح یکرد ریگ تو اون -

 خم کردم؛ باز رو نیماش در خودم دهینم نشون یالعمل عکس دمید یوقت

 حرف اش شده سرخ یهاچشم دنید با که کنم یشوخ باهاش باز تا شدم

 .دیماس دهنم تو

 :زدم لب تعجب با

 ل؟یراح -

 ...کرد نگاه ییجا به و زد پلک تند تند

 که افتاد ماین بلند یشاس به چشمم کردم، دنبال رو نگاهش ریمس دیترد با

 .شد ادهیپ ازش هیحور

 .کردم نگاه لیراح به و دادم قورت زور به رو دهنم آب

 !...سوخت عاشقش و دیام نا نگاه یبرا دلم

 

 :گفتم یاگرفته یصدا با



 ...راستش لیراح...را -

 .خوبم من...نگو یچیه...یه -

 :گفتم کالفه

 ...او اما -

 .امیم االن ؟یبذار تنهام شهیم -

 

 ...داره ازین ییتنها به االن دونستمیم

 . کردیم قضاوت زود دینبا شد،یم سوتفاهم دچار دینبا اما

 .گرفتم فاصله نشیماش از و دمیکش یآه

 

 یسع رفتم، بود ستادهیا نیماش کنار که آرشام سمت به ریدرگ یفکر با

 :گفت عیسر که بردارم نیماش عقب از رو چمدانم کردم

 .ارمیم من داخل برو تو -

 .برمیم ستین نیسنگ نه -

 اش گهید دست با و گرفت منو چمدان دست کی با حرفم به توجهیب اما

 .برداشت رو خودش چمدان

 ...کرد نگاهم غرور با بعد

 ازش رو نگاهم حرص با بکشه، رخم به رو زورش خواستیم حتما

 :گفت که گرفتم

ت تو آخه -  ...هست حواسم که من اما ستین حواس 



 ...کردم نگاهش کنجکاو

 ه؟یچ منظورش

 باشه؟ یچ به حواسم

 اشاره دستم به چشم با و زد یلبخند هستم، یفکر چه تو که دیفهم انگار

 .کرد

 .کردم نگاه ام شده یچیباندپ دست به عیسر

 بردارم، نیسنگ لهیوس دست نیا با تونستمینم که من...بود اون با حق

 .کردم حرکت الیو سمت به و شدم لیوسا الیخیب پس

 خدا بزرگ پدر مال قتیحق در میبش ساکن توش بود قرار که ییالیو

 با شیپ سال چند که مامانم پدر رداد،یت بزرگ بابا...بود امرزمیب

 ...کردن فوت یگرفتگ گاز اثر بر ترانه مادربزرگ

 مثل بودن، کرده روشن یبخار یوقت زمستون سرد روز کی تو هم اون

 یگاز اثر بر بودن خواب ها اون که یوقت و داشت مشکل یبخار که نیا

 .کنندیم فوت بود شده پخش اتاق یتو که

 ...دمیکش یآه هاروز اون یادآوری با

 ...کردن هیگر خبر نیا دنیشن از بعد اوشیس ییدا و مامان چقدر

 !بود سخت یلیخ

 !داشتن دوست رو گهید هم چقدر بزرگ پدر و بزرگ مادر ادمهی

 !بودن خوشبخت چقدر

 !شده تنگ براشون دلم چقدر دمیفهم الیو نیا دنید با

 ...میداشت یخاطرات چه ریبخ ادشی



 

 یبایز اما یمیقد ینما از رو نگاهم شد حلقه امشونه دور که یدست با

 ...کردم نگاه ماین صورت به و گرفتم الیو

 ...بود الیو به هم اون نگاه

 ؟یافتاد گذشته ادی هم تو -

 .اوهوم -

 :کرد زمزمه و دیکش یآه

 به جانیا میاومد گفت مامان...امرزهیب رو جون مادر و آقاجون خدا -

 .میبفرست فاتحه هی ادشونی

 .باشه -

 بافت رونشیب ینما که نیا با...نفروخت رو جانیا ییدا خوب چه -

 و خورده رنگ هاوارید...کردن یبازساز رو داخلش اما داره یمیقد

 .شده عوض لیوسا

 :گفتم یخوشحال با

 داخل؟ میبر...خوب چه -

 :گفت و زد یلبخند

 .میبر -

 به نگاهم که کنم حرکت خواستم و گذاشتم ماین شونه یرو رو سرم

 ماین اومدینم ادمی کردمیم فکر چقدر هر... افتاد یرنگ یآب چمدان

 .باشه داشته یچمدان نیهمچ

 ه؟یک مال چمدون نیا ماین گمیم -



 :گفت یمکث از بعد

 .ارمیم براش دارم من بود نیسنگ... است هیحور مال   -

 ...کردم سکوت و گفتم یآهان

 یچ حالش به کمک یبرا دونمینم گرفت، دلم دوباره و افتادم لیراح ادی

 .کنم کار

 ...انداختم ماین به ینگاهمین

 داره؟ هیحور به یحس یعنی

 ...لیراح اما ی  خوشگل و خوب دختر واقعا هیحور

 ...بخوره شکست عشق یتو که خوادینم دلم

 

 اطراف به ینگاه یدلتنگ با بودند، تکاپو حال در همه م،یشد الیو وارد

 .انداختم

 !بود کرده رییتغ چقدر

 :گفت و زد کنار رو ها مبل یرو د  یسف یها ملحفه سروش

 کردم یرانندگ قدرنیا...ها باشم گفته ندارم کردن زیتم حال که یکی من -

 .رمیمیم یخستگ از دارم

 :گفت و ستادیا کمر به دست و کرد یاخم عسل

 .یگیم راست که ن  یا ،یکردیم زیتم هم یعاد طیشرا در که نه حاال -

 .نشست یا نفره تک مبل یرو و کرد یاخنده تک سروش

 :گفت کردیم اطراف به ینگاه داشت که زمانهم سپهر



 نییپا طبقه گمیم...هاست؟ مرد ما کار یکار زیتم گفته یک اصال بابا -

 .دارمیم بر یکی من نداره؟ اتاق

 :آورد هاملب یرو خنده عسل غیج یصدا

 سپهر؟ آقا یریم در کجا...میشد که مینبود نوکر! خبه خبه -

 .شد شروع باز بفرما: پارسا

 :گفت یجد و گذاشت ها چمدان هیبق کنار رو هیحور چمدان ماین

 .میبد انجام و میکن میتقس رو هاکار دیبا همه...شهینم که یطورنیا -

 :گفت و داد تکون یسر آرشام

 .موافقم -

 که یکس تنها کردن، نگاه گهید هم به منتظر ینگاه و سکوت با همه بعد

 .بود لیراح بود نشسته الیخیب

 :گفتم و دمیکش یپوف

 هیحور منو بگم، من دیبذار...دیبد انجام دیتونینم کار کی که واقعا -

 کنه، دیخر بره هم پارسا م،یریگیم عهده به رو کردن درست غذا فهیوظ

 ها اتاق هم ماین و آرشام و کنند درست رو ها شوفاژ سروش و سپهر

 و عسل بدن، انجام بود یکار زیتم به ازین اگه کنند چک رو ییرایپذ

 تا دو...داره اتاق تا چهار نجایا ببرن، ها اتاق به رو ها چمدان هم لیراح

 یها اتاق یتو هیحور و لیراح و عسل آرشام، و من باال، تا دو نییپا

 و سوال یکس خب...نییپا یها اتاق هم ها پسر هیبق م،یریم باال

 نداره؟ یاعتراض

 



 کردن،یم نگاه من به شده گرد یهاچشم با که کردم نگاه هیبق به منتظر

 :گفتم و گرفتم رو امخنده جلو

 .گهید نیش بلند هللا ای پس خب -

 .شد مشغول گفتم که یکار به یکس هر شدن بلند عیسر

 زیم یرو خاک و گرد یکم از ریغ و میرفت آشپزخونه به هم هیحور منو

 .بود یاوک زیچ همه ل،یوسا و

 داخل منم...شد یکار زیتم مشغول و برداشت یدستمال عیسر هیحور

 .کردم چک رو ها نتیکاب و خچالی

 کنم؟ دایپ ییغذا مواد داشتم توقع چرا

 .نبود آشپزخونه یتو یچیه

 :زدم داد عیسر

  پارسا؟ -

 :گفتم اومد آشپزخونه به که نیهم

 .بخر برو بدم ستیل بهت سایوا م،یندار جانیا یچیه -

 در خودکار و کاغذ هی فمیک از رفتم عیسر موند، منتظر و گفت یا باشه

 .نوشتم ییباال بلند ستیل و آوردم

 :گفتم و دادم دستش به رو ستیل

 ؟یدار یکاف اندازه به پول -

 :گفت عیسر

 .بابا آره -

 .گهید برو پس باشه -



 ...رفت و گفت یخداحافظ

 :گفتم و برگشتم آشپزخونه به منم

 شد؟ تموم -

 :گفت و کرد باز رو آشپزخونه پنجره هیحور

 .ادیب هوا کنم باز رو پنجره کمی...شد تموم بله -

 :گفتم و زدم یلبخند

 .کنم چک رو ها اتاق برم من...باشه -

 .بود باز ها اتاق از یکی در باال، طبقه رفتم عیسر

 .دمید کردن بحث حال در رو لیراح و عسل که شدم اتاق وارد

 :گفتم تعجب با

 شده؟ یچ باز -

 :گفت یحرص عسل

 .کن سوال خانوم لیراح از...بگم یچ دونمینم گهید من -

 ل؟یراح -

 :گفت کالفه لیراح

 .گهید دیکن ولم بابا اَه -

 :گفتم و کردم یاخم

 خب؟ شده یچ -

 .باشم اتاق کی یتو دختر اون با خوامینم فقط...نشده یچیه -

 ...کردم اخم دوباره بعد و کردم نگاهش شوک با یکم اول



 :گفتم یجد

 ؟ینبود یطورنیا که تو ؟یگیم یچ یفهمیم لیراح -

 .نزد یحرف و کرد نگاهم قرمزش یهاچشم همون با

 .کردمینم درک رو حالش اصال

 :گفتم نهیطمان با

 .نداره ماین با یارتباط چیه...مهمون   کی فقط هیحور ل،یراح -

 :گفت یپرخاشگر با

 .باشه داشته هم دینبا -

 :میگفت تشر با عسل منو

 .لیراح -

 ...بعد و کرد موننگاه یناراحت با یکم

 .انداخت نییپا رو سرش

 

 ...انداخت نییپا رو سرش

 !سوخت تشیمظلوم یبرا دلم

 .گرفتم هامدست یتو رو هاشدست و نشستم تخت یرو کنارش آروم

 ...کرد نگاهم دلخور و گرفت باال رو سرش

 !بود سیخ هاشچشم

 به تیحساس یه یبخوا اگه تو مسافرت، میاومد االن ما...لیراح نیبب -

 !شهیم تلخ هیبق و خودت کام به مسافرت نیا یبد خرج



 :گفت بغض با

 وونهید...نمیبیم هم کنار رو دوتا اون یوقت یول...ستین خودم دست -

 .شمیم

 .داد تکون تاسف یرو از یسر کردم، عسل به ینگاه

 :گفتم و دمیکش یآه

 حاال...یکن یفکر نیهمچ یبخوا که ستین ماین و هیحور نیب یزیچ -

 هوم؟ میبزن قدم ساحل لب میبر کمی یخوایم شو، بلند

 چمدانش سمت به که کردم نگاهش رهیخ...شد بلند و گفت یکوتاه نه

 .کرد باز رو پشیز و رفت

 .رفتم در سمت به و شدم بلند تخت یرو از و دمیکش یهوف

 :گفتم یآروم یصدا با که اومد دنبالم عسل

 نیا الیخیب که بزن حرف باهاش کمی...باشه لیراح به حواست -

 .بشه سوتفاهم

 :گفت حوصلهیب

 .باشه داشته یاثر نکنم فکر یول زنمیم حرف باهاش باشه -

 .رفتم رونیب اتاق از" بکن رو تالشت" گفتن با

 یهادست کردن زیتم مشغول که دمید رو سپهر برگشتم که نییپا طبقه به

 .بود فشیکث

 :گفت من دنید با

 شه؟یم آماده یک ناهار...شد تموم ها شوفاژ کار -



 انجام شکمش واسه رو کارها نیا که بود مشخص کامال...کردم یاخنده

 .داده

 کنم فکر ا  یثان...گذشته ناهار وقت و میدیرس ظهر از بعد ما که نیا اوال   -

 .میفتیب شام به گهید ادیب پارسا تا

 .کرد پرت مبل یرو رو خودش و گفت یکشدار اَه

 !گشنمه من یوا -

 :گفتم و نشستم کنارش الیخیب

 .میکن صبر دیبا شرمنده -

 :زد غر حرص با

 ناهار نکرد صبر هی...میایب کوب به گفت بود شما خان داداش ریتقص -

 .میبخور راه نیب رو

 :گفتم یا یمصنوع اخم با و گرفتم سمتش رو اماشاره انگشت

 .کن صبحت درست من داداش سر پشت یه   -

 و زد یپوزخند زدم، بازوش به یمشت که آورد در رو اَدام شکلک با

 :گفت

 داشت؟ درد مثال یکرد فکر -

 دستش یتو رو مشتم که بزنم بهش یاگهید مشت خواستم حرص پر

 ...پهلوم به زد انگشت نوک با آروم و گرفت

 قلقلک شدت از یوقت چون حساسم هیناح اون به من دونستینم کنم فکر

 :گفت تعجب با خنده ریز زدم

 ؟ی  قلقلک پهلوت ا ه -



 :گفتم و شدم زیخ مین خنده با که زد دوباره

 .خدا رو تو! سپهر نکن یوا -

 دستم اون اما کنم فرار خواستم...کرد تکرار رو کارش خباثت با اون اما

 .بشم خم روش شتریب شد باعث که دیکش شتریب رو

 ادیب در اشکم بود مونده کم گهید بود، رفته ضعف دلم خنده شدت از

 ...که

 

 خبره؟ چه نجایا -

 چنانهم من اما دیکش کارش از دست آرشام یصدا با سپهر

 آرشام به و گرفتم فاصله سپهر از دمیخند ریس دل هی یوقت...دمیخندیم

 .کردم نگاه

 .نبود مهم برام اشدهنده هشدار نگاه   و اخم زمان اون اصال

 :گفتم یعاد یلیخ

 سپهر نیا...ادیم یک پارسا نمیبب بزنم زنگ برم من بودن؟ زیتم ها اتاق -

 .بخوره ناهارش یجا منو بود مونده کم

 بعد و خورد جا سپهر چرا دونمینم...شد گرد یکم آرشام یهاچشم

 .انداخت نییپا رو سرش

 ... ها بشه معذب نداشت سابقه کردم، نگاه سپهر به تعجب با

 .رفتم آشپزخونه سمت به آرشام به توجهیب و انداختم باال یاشونه

 .شد وارد سرم پست هم آرشام شدم آشپزخونه وارد که نیهم

 :گفت هیحور به رو یآروم اما یجد لحن با



 .دیباش داشته فیتشر رونیب لحظه چند شما دیببخش -

 .رفت رونیب و داد تکون یسر تعجب با هیحور

 نفس؟ هیچ هاکار نیا -

 :گفتم و ستادمیا کمر به دست

 کار؟ کدوم -

 :گفت بود شده رهیخ صورتم به که زمانهم و شد تر کینزد بهم

 با رو اتفاصله دیبا و یستین مجرد گهید تو که یکرد فراموش نکنه -

 .یکن شتریب برت دور یها مذکر

 "زنهیم حرف گرانید با فاصله از داره یک نیبب"گفت دلم یتو

 :گفتم و کردم جمع حرص با رو هاملب

 و پارسا و سپهر که یدونیم هم خودت...نکردم یاشتباه کار من -

 .تره کیکوچ من از سپهر بعدشم...ندارن ماین از کم من یبرا سروش

 :گفت و زد یپوزخند

 هی فقط تو تازه...نداره من از کم کلشیه ماشاهللا باشه که تر کیکوچ -

 مثل باهاشون که یستین بچه گهید تو ماست،ین هم اون یدار برادر

 .یریبگ گرم گذشته

 .بود مخم رو یبدجور هاشحرف

 :گفتم طاقتیب

 آرشام؟ هیچ دردت تو نمیبب -

 ...چرخوند صورتم یتو رو نگاهش و اومد کش لبش طرف کی



 فاصله ازش خواستم خوردم، جا که کرد حلقه کمرم دور رو دستش کی

 :گفت که رمیبگ

 .زمیعز ینشد بزرگ هازیچ از یلیخ درک یبرا هنوز -

 .کرد ولم آروم بعد و شد رهیخ سوالم از پر نگاه یتو یکم

 ...شد خارج آشپزخونه از

 :کردم زمزمه یآروم یصدا با و اومدم خودم به رفتنش با

ت یشد بزرگ که تو حاال -  خان؟ آرشام دهیرس کجا به درک 

 ...بود؟ شده تیحسود نکنه

 

 حسادت؟ و آرشام بابا نه

 ...نیهم ی  رتیغ کمی فقط اون کنه؟ حسادت بخواد یچ به اصال

 !خورد تکون دلم

 من؟ یرو...رت؟یغ

 کردم باز رو آب ریش امیدرون التهاب به دادن انیپا یبرا و دمیکش یپوف

 ...خوردم یآب وانیل و

 

 

******** 

 

 



 دیخر یکل تنها و تک چارهیب اومد، پارسا که بود کرده غروب دیخورش

 .بود کرده

 و میدیچ ها نتیکاب و خچالی یتو رو ییغذا مواد عسل و هیحور و منو

 لب میبر بود قرار...پسرها دوش یرو افتاد هم شام پختن ی فهیوظ

 .میبخور و میکن کباب جوجه هی هم جا همون م،یکن روشن شیآت و ساحل

 دمید که کردم باز و در بپوشم، لباس تا رفتم آرشام و خودم اتاق به

 .شهیم آماده داره آرشام

 

 .سرد   رونیب بپوش گرم لباس -

 

 و برداشتم رنگ یصدف وریپل هی چمدانم از و گفتم یا باشه

 بافت لباس هی با من وقتاون ساحل لب رنیم ویما با مردم...دمیپوش

 !یه  ...رمیم

 از میبرداشت رو هاجوجه و خیس که یوقت...میرفت رونیب اتاق از هم با

 .میشد خارج الیو

 

 .دادیم لذت بهم ایدر موج یصدا دنیشن

 !است گهید زیچ هی شب یتو ایدر دنید

 ...آب یتو رفتن و دادن باال رو شونشلوار پاچه خنده با عسل و سپهر

 !ها بودن خوش هم نایا

 



 عسل یهاحرکت به هم لیراح و من کردن، روشن شیآت سروش و ماین

 .میدیخندیم سپهر و

 ...دمیلرز خودم به و شد سردم دفعه هی د،یوز یباد موقع همون

 

 که کردم نگاه آرشام به متعجب شد، گرفته یا مردونه دست توسط دستم

 .کرد ها و برد دهنش یجلو رو هامدست

 ...کردمیم نگاهش رهیخ فقط و بودم مبهوت

 .بود زده خشکم

 فشار رو امیزخم دست بود مراقب اما داد ماساژ رو هام دست یکم

 :گفت کنه نگاهم که نیا بدون لب ریز....نده

 .شهیم تر سرد هوا بعد ساعت هی...یدیپوشیم ژاکت یکاشک -

 ...کرد نگاه بهم و کرد بلند سر گمینم یزیچ دید یوقت

 

 ؟یکن متوقف رو لحظه نیا شدیم یچ ایخدا

 بردارم؟ هاشچشم از رو نگاهم تونمینم چرا

؟ قدرنیا کار نیا چرا  سخت 

 ...دمیپر جام یتو  کرده هول صورتم شدن سیخ با

 :گفت خنده با عسل

 .ینش غرق پا به نفس -

 سرد لبخند هی فقط من اما دنیخند حرف نیا به سروش و سپهر با

 . نشستم و رفتم شیآت سمت به آرشام به پشت و زدم بهشون



 .کردم پاک لباسم نیآست با رو امشده سیخ صورت ریدرگ یفکر با

 

 .دهیم فیک یلیخ آب؟ یتو یآینم نفس -

 عسل که دیپاش آب عسل یرو طنتیش با سپهر و گفت رو نیا عسل

 ...زد یغیج

 آب یتو و بشم بلند خواستم شده که هم خودم حال کردن فراموش یبرا

 :گفت یجد آرشام اما برم

 .خورهیم سرما سرد   آب...ادینم نفس نه -

 ...نزد یحرف عسل که بود قاطع قدراون آرشام لحن

 .زد زل شیآت به و نشست کنارم یعاد که کردم نگاه آرشام به حرص با

 :گفتم لب ریز

 ؟یزد حرف من قول از چرا -

 فکرتم؟ به که بد   -

 :گفتم و کردم بغل رو زانوهام

 ؟یباش فکرم به مسائل طورنیا سر   که امبچه مگه -

 :گفت و شد رهیخ هامچشم تو

 داره؟ یربط چه -

 ...شدم یحال هی دوباره هاشچشم دنید با

 .زدم زل شیآت به و برداشتم ازش رو نگاهم عیسر

 نداشت؟ جواب سوالم -



 .بعد یبرا باشه جوابت -

 گرفت رو بازوم که برم در هاشحرف و نگاه ریز از و بشم بلند خواستم

 :گفت آروم و

 .بمون -

 ...بزنه خشکم جا همون که بود یکاف نیهم

 داشت؟یبرنم رو دستش چرا حاال

 !یلعنت گهید بردار رو دستت خب

 تپه؟یم تو لمس از یچطور که یشنوینم رو قلبم یصدا

 ...دمیکش عقب حرص با رو بازوم

 .دیکش پس رو دستش مکث با

 

 اما بود سیخ عسل یپا تا سر نشستن، شیآت دور و اومدن ها بچه کم کم

 .  بود شده قرمز جانیه و سرما از صورتش

 :گفت خنده با ماین

 م؟یدار کم یچ دیگفت اگه...است آماده شیآت و ساحل -

 داداش؟ یچ: پارسا

 :خواند تمیر با ماین

 !عاشقونه آواز   هی و تاریگ هی -

 .گفتن یکشدار" او" سروش و عسل و سپهر حرفش نیا با

 م؟یاریب کجا از تاریگ حاال: عسل



 نه؟ مگه...آورده آرشام: ماین

 :گفت که انداختم آرشام به ینگاه مین

 .آوردم آره -

 کجاست؟ -

 :گفت و کرد سکوت یکم

 .نمیماش عقب -

 :گفت و دیکش یپوف ماین

 اره؟یب بره داره حال یک -

 :گفت عیسر هیحور

 .ارمیم رمیم من -

 :گفتم و کردم نگاه ماین به حرص با

 بره؟ ییتنها یکیتار نیا تو هیحور! بکش خجالت -

 :گفت تعجب با ماین

 برم؟ باهاش منم یعنی - 

 :گفت عیسر لیراح که بزنم یحرف خواستم

 .رمیم هیحور با من -

 به و آورد رونیب بشیج از رو نیماش چییسو آرشام که نگفتم یزیچ

 .داد لیراح

 .کردن حرکت الیو سمت به هم هیحور و لیراح



 یجا خودش شد حاضر که آورده لیراح سر ییبال چه ماین عشق نیبب

 .بره هیحور با ماین

 

 هیحور و لیراح بعد قهیدق چند دادم، تکون تاسف یرو از یسر

 ...برگشتن

 :گفت ماین که گرفت لیراح دست از رو تاریگ آرشام

 خونه؟یم یک...بخونه یکی بزنه تاریگ آرشام -

 امخنده و افتادم ظهر امروز ادی کردن، نگاه رو گهید هم منتظر همه

 .گرفت

 :گفت جانیه با عسل که رمیبگ رو امخنده یجلو تا دمیگز لب

 .بخون تو نفس -

 :گفتم تعجب با...کردن نگاه من به همه

 من؟ -

 :گفت و زد یلبخند آرشام

 ؟یبخون یتونیم -

 ...نگفتم یزیچ و کردم نگاه آرشام به کوتاه

 :گفت و کرد یاخنده تک ماین

 .دهیم افتخار هم االن مینیبب...بود قشنگ صداش خواندیم که مایقد -

 :گفت دهیپر باال یهاابرو با سپهر

 .نیاخواننده شوهر و زن وهللا خوبه -



 ...دیخند هم آرشام یحت همه

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 .خونمیم باشه -

 بزنم؟ یچ خب -

 ...کردم فکر یکم

 :گفتم آروم بعد

 .یعسکر دیح...عشق از یوا -

 زدن به شروع مهارت با بعد و چرخوند صورتم یتو رو نگاهش مکث با

 ...کرد تاریگ

 بودم زده زل شیآت یها شعله به که زمانهم و دمیکش یقیعم نفس

 :خوندم

 

 باد به دهیم منو عمر باهات موندنم نکهیا با -

 نداد انجامت شهینم که یهست یاشتباه تو

 ادینم چشمات به اما همه رو بستم چشمامو

 .ادینم همرات یجورنیا بخدا من مثل یچکیه

*** 

 ...کردم نگاه آرشام به بعد و هیبق به اول گرفتم؛ باال رو سرم

 

*** 



 عشق از یوا عشق از یوا -

 عشق از امون عشق از یوا

 عشق از یوا عشق از یوا

 عشق از امون عشق از یوا

 

*** 

 

 خوندم دل ته از و بستم رو هامچشم

 

**** 

 

 بشن گهید هم عاشق لیدل یب که آدم تا دو -

 بکشن خط شونعشق رو لیدل یب که ادیم روز هی

 رسهینم داره دوست که یزیچ به شهیهم آدم

 مشخصه اولش از ها قصه یبعض آخر

 زارهیم پا تو غرور اشهمه من ضعف نقطه رو

 نداره یبیع ییتو چون خب یول زمیریم هم به

 رسهینم داره دوست که یزیچ به شهیهم آدم

 مشخصه اولش از ها قصه یبعض آخر

 



*** 

 

 دادم ادامه و گذاشتم تپشم پر قلب یرو رو دستم

 

*** 

 

 عشق از یوا عشق از یوا -

 

 عشق از امون عشق از یوا

 

 عشق از یوا عشق از یوا

 

 عشق از امون عشق از یوا

 

 شوننگاه و نیغمگ که ییکسا تنها زدن، دست همه آهنگ شدن تموم با

 .بودند هیحور و لیراح بود، حرف از پر

 :گفت گوشم کنار یوار پچ پ چ یصدا

 .یخونیم من یبرا فقط بعد به نیا از -

 ...کردم نگاه آرشام به و برگردوندم سر عیسر

 :زدم لب خودش مثل بود، تیمالک و دستور حس از پر نگاهش



 .خوندم که بود بارم نیآخر و نیاول نیا -

 .اومد خوشم من اما -

 .بود شده بیعج هایتازگ نگفتم، یزیچ کالمش صداقت از

 :گفت ناله با سروش

 .گشنمه من بابا د؟یبخون شما بزنه تاریگ آرشام صبح تا قراره -

 .گشنمه منم آره یوا: سپهر

 :گفت حرص با عسل

 ؟یاگرسنه هم تو که اومد ادتی گشنش   گفت سروش البد -

 :گفت شدیم بلند که زمانهم ماین

 کباب نیبش بلند...مینخورد یچیه ظهر   از خدا بنده گهیم راست خب -

 .میکن

 :گفت و دیکش پاهاش به یدست پارسا

 درد پاهام کردم دیخر و رفتم راه فروشگاه تو که قدراون امروز من -

 .کنهیم

 .رهیم ضعف دلم منم: سپهر

 :گفت که بشه بلند برداشت زیخ سروش

 .ارمیب برم گذاشتم جا رو میگوش کنم فکر منم -

 .نشوند جاش سر رو اون و دیکش رو سروش یقهی حرص با ماین

 !سرتون تو خاک یعنی -

 :گفت آرشام که میدیخند عسل منو



 .میکن کباب خودمون شو بلند داداش کن ول رو نایا -

 همه دل یحساب ها جوجه یبو بعد قهیدق چند و شدن بلند ماین و آرشام

 !بود کرده آب رو

 هم من و کردن پهن ها شن یرو یایمسافرت فرش عسل و هیحور

 .گذاشتم فرش یرو رو هابشقاب

 :زد صدام آرشام شد تموم که کارم

 .ایب نفس -

 :گفت و گرفت سمتم به رو کباب از یاکهیت که سمتش رفتم

 .بشه آماده کباب تا بخور نویا...یکرد ضعف دونمیم -

 .گرفتم دستش از رو کهیت اون و کردم نگاهش قدردان

 با لیراح خوردم، ولع با و گذاشتم دهنم یتو گشتمبرمب که زمانهم

 :گفت طنتیش

 .هاشوهر نیا از بده خدا -

 .نگفتم یزیچ و دمیخند خجالت با

 ...آوردن رو ها کباب خیس ماین و آرشام شد، آماده که سفره

 

 مخصوصا...دیچسب یحساب که میخورد شام ساحل لب هم کنار شب اون

 ...آرشام یپوست ریز یهاتوجه با

 .دمیترکیم داشتم بود داده کباب بهم بس از

 تکون نداشتم نا گهید که میدیخند و میگفت و مینشست ساحل لب قدراون

 .بود شده خمار خواب از امونهمه یهاچشم بخورم،



 ...الیو میبرگرد میداد تیرضا که بود مین و کی ساعت باالخره

 

 و تاپ با رو لباسم و زدم یمسواک صورتم شستن از بعد کشان ازهیخم

 بود رفته االن که داشت یاحوصله چه آرشام...کردم عوض یشلوارک

 .رهیبگ دوش

 گرم هامچشم عیسر که دمیکش دراز تخت یرو و شدم فکر نیا الیخیب

 .شد

 

 ...شدم اریهوش یبحث و جر یصدا با که بودم خواب غرق

 .زدیم داد داشت یکی انگار کردم، گوش صدا به و شدم زیخ مین آروم

 .دادم تکونش و آرشام سمت برگشتم شک با

 .آرشام... شو داریب آرشام -

 .خورد یتکون و گفت یهوم خمار

 شده؟ یچ -

 شده؟ دعوا کنم فکر دونمینم -

 :گفت تعجب با و دیپر خوابش

 ؟یمطمئن دعوا؟ -

 رو خودم روبدوشامبر   و شدم بلند قراریب بدم، یجواب که نیا بدون

 ...کردم تنم و برداشتم

 تر واضح صداها...زدم رونیب اتاق از باشم آرشام منتظر که نیا بدون

 .شد



 

 ...ستین عسل؛ ستین -

 .شهیم دایپ لیراح باش آروم -

 

 کرد؟یم ادیفر و داد داشت لیراح

 .بودن شده جمع سالن یتو همه...رفتم نییپا هاپله از

 :گفتم ینگران با

 شده؟ خبر چه -

 .نزد یحرف یکس کردن، نگاه من به و برگشتن همه

 :گفت بغض با لیراح رفتم، نییپا گهید یپله هی

 .بود دهیخر برام بابام که یهمون...نفس ستین طالم گردنبند -

 .میکنیم داشیپ میگردیم باش آروم -

 یرو از یسر که کردم ماین به ینگاه نشست، مبل یرو یچارگیب با

 .داد تکون تاسف

 گردنبند دنبال سالن یتو داشتن انگار هم پارسا و سروش و سپهر

 .گشتنیم

 :گفت آروم و کرد جمع به ینگاه و اومد نییپا هاپله از آرشام

 شده؟ یچ -

 ...شده یچ که دادم حیتوض براش مختصر



 رفتم و شدم الیو داخل   الیخیب شدن، گشتن مشغول هم آرشام یحت همه

 لب شبید که ما باشه، افتاده گردنش از نبوده حواسش دیشا رون،یب

 .افتاده ها جا همون حتما میبود ساحل

 . رفت باال یغیج یصدا که بودم نشده دور در از ادیز هنوز

 !شد؟ یچ باز خدا ای

 لیراح زور به عسل و کنهیم هیگر داره هیحور دمید که داخل رفتم تند

 ...داشته نگه رو

 ...زد خشکم هیبق مثل

 

 .کن ولم خودش   کار  ...عسل کن ولم -

 :گفت هیگر با هیحور

 .دمیندزد من...مَ  -

 بغلش و هیحور سمت رفتم عیسر که سمتش برداره زیخ رفت دوباره

 .کردم

 :گفتم زده بهت

 ؟یزنیم داد چارهیب نیا سر چرا عسل؟ یگیم یچ -

 :زد غیج انیگر

 ن؟یا است؟ چارهیب نیا -

 .کنه ولش عسل تا کرد تقال دوباره

 :زدم داد حرص با

 .لیراح باش آروم -



 .دزد یدختره...خودش   کار مطمئنم -

 بغلم یتو رو خودش و هیگر ریز زد تربلند هیحور ل،یراح حرف نیا با

 .کرد پنهان

 .کردم نگاه لیراح به یدلخور و تیعصبان با و سوخت براش دلم

 .داد هول رو اون و شد خسته لیراح داشتن نگه از عسل

 .کنه دعوا عسل با لیراح که بود یکاف نیهم

 .زدنیم داد هم پسرها یحت...گرفت باال هاصدا و سر دوباره

 "دزده اون...دهیدزد اون"زدیم داد فقط شدینم الیخیب اصال لیراح

 کنم تونستم که یکار تنها و کردمیم نگاه اشونمشاجره به یکالفگ با

 .کنم بغل تر محکم رو هیحور که بود نیا

 ! ختیریم اشک بغلم تو مظلومانه که یاهیحور

 .شدن ساکت همه ماین ادیفر یصدا با که گذشت چقدر دونمینم

 

 !دیکن تمومش بسه -

 

 کینزد لیراح به آروم ماین کرد، نگاه ماین به حرص و بغض با لیراح

 ...ستادیا اشیقدم کی تو و شد

 رو گردنبند ریزنج و کرد بلند رو دستش م،یبود ماین به رهیخ امونهمه

 :گفت سرد و داد تکون هوا یتو لیراح یهاچشم مقابل

 رو خودت حواس یبزن جایب تهمت یکس به یخواست که گهید دفعه -

 .بود بالشت ت ریز...یذار یم کجا رو هاتلهیوس که کن جمع



 هاشچشم به یطوالن نگاه هی از بعد و لیراح گردن انداخت رو ریزنج

 :گفت و زد یپوزخند

 !کن یخواه معذرت -

 :زد لب زده بهت لیراح

 ؟یچ -

 .بخواه معذرت هیحور از -

 یبرا کار نیا دونستمیم اما بود لیراح حق کردن یعدرخواه که نیا با

 !ادیز یلیخ...سخت   لیراح

 

 :گفتم آروم

 ...ایخیب ماین -

 :گفت تر یجد و حرفم وسط دیپر ماین

 .کنه یخواه معذرت دیبا لیراح نفس، نه -

 .ستادیا همه به پشت و شد جدا بغلم از هیحور

 ...شد  رهیخ ماین به بعد و کرد جمع به نگاه هی لیراح

 

 !غم از پر

 !یدلخور از پر

 ...سکوت وَ 

 



 یصدا با که زمانهم و کرد همه به پشت بزنه یحرف ماین که نیا از قبل

ش بلند  ...دیدو یخروج در سمت به شکست، بغض 

 

 

 اما عشقم رفتار و سخن از...ردیگیم دلم یگاه"

 !"کوستین رسد عشق از چه هر

 

 ! سوخت دلم

 :گفت یجد ماین که دنبالش برم خواستم ارمیب طاقت نتونستم

 .نفس نرو -

 ...داداش...یول -

 :گفت لحن همون با

 .ببره یپ اشتباهش به تا باشه تنها یکم بذار -

 اشاره با عسل...نشست مبل یرو رفت و برگشت کردم، نگاهش دیترد با

 .باشم الیخیب گفت

 .کردن یکار هی مشغول رو خودشون همه

 .داد تکون تاسف یرو از یسر آرشام

 رو امتوجه هیگر نیف نیف یصدا رفتم، آشپزخونه سمت به و دمیکش یآه

 !بود هیحور...کرد جلب

 :گفتم ییدلجو با



 .گهید شد حل مسئله! نکن هیگر جون یحور - 

 :گفت یلرزون یصدا با و کرد پاک رو هاشاشک تند

 از شتریب یحت من یزمان...زما هی خانوم نفس ستمین دزد...دز من...م -

 ...اما داشتم شماها...شم

 .شد شروع یانقطه به و دیگز لب و نداد ادامه

 مرور رو یزیچ هی داره که شده نمایس پرده هی مثل هاشچشم کردم حس

 .شد تر نیغمگ هاشچشم کنه،یم

 .اومد خودش به انگار که کردم نگاهش جیگ

 هاششونه کردمیم حس ستاد،یا من به پشت بعد و زد پلک بار چند

 .شده افتاده

 :گفت داشت حزن که ییصدا با که بگم یزیچ خواستم

 .هیبق شیپ دیبفرمائ شما...کنمیم درست املت صبحانه یبرا -

 .کنمیم کمکت من...خب -

 !یواقع ریغ چند هر...زد یکوتاه لبخند و برگشت

 .دیبفرمائ شما منه فهیوظ نیا اما خانوم نفس ممنون -

 ...داره ییتنها به ازین کردم حس

 خواستمینم اما شد، پکر یطورنیا گهید موضوع هی سر بودم مطمئن

 .کنم یفضول

 .بود نخورده تکون جاش از کس چیه اومدم، رونیب آشپزخونه از متفکر

 :گفتم آروم و رفتم عسل سمت به

 ل؟یراح دنبال میبر -



 :گفت تر آروم اونم

 .باشه تنها کمی بذار...ماستین با حق بابا نه -

 .شکست ماین از یلیخ قلبش کنمیم حس -

 :گفت حرص با

 شیطرفدار وسط اون خواستیم دلش نکنه کرد، یخوب کار ماین اتفاقا -

 یزیچ که هم االن زد تهمت بهش یالک هیحور بدبخت کنه؟ رو

 !استغفرهللا...دهن   بود جاش من...نگفته

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .دنبالش رمیم ومدین گهید ساعت کی تا اگه نخور، حرص تو خب -

 چرا؟ -

 .زنهیم شور دلم آخه -

 :گفت و دیخند زیر

 .وا یزنیم حرف هامامان مثل نفس -

 هامادر نقش منم مجبورم نیاندازیم پنجول گربه مثل تا دو شما یوقت -

 .کنم یباز رو

 . دیخند و گفت ییبابا برو

 

 

 .رفتینم غذا به دلم من اما میبود نشسته غذا زیم سر

 ...بودم لیراح نگران اشهمه



  اد؟ینم چرا دختر نیا پس 

 نشستن؟ الیخیب چرا هیبق...رفته است قهیدق پنج و چهل

 ...نشست دستم یرو یدست

 :گفت نانیاطم با که بود آرشام

 .گردهیبرم خودش نباش نگران -

 شد؟ متوجه هم آرشام که بود عیضا امینگران قدر نیا یعنی

 .خوردم رو امییچا موضوع نیا به فکر با

 

 :گفتم بهش آروم و دمیکش یاگوشه رو عسل صبحانه از بعد

 .موند کجا لیراح نیبب برو عسل -

 .خودش با کرده خلوت دیشا اصال...نیبب برو خودت -

 :گفتم کالفه

 .ایب بعد ی  چطور تشیوضع کن نگاه برو فقط بابا باشه -

 .رفت در سمت به بعد و کرد نگاهم شک با

 بردم و گذاشتم ینیس یتو رو ها استکان و برداشتم رو ینیس

 .آشپزخونه

 

 ...اومد ربع کی از بعد عسل کردم جمع رو زیم که نیهم

 گچ مثل رنگش...کردم صورتش به ینگاه بود؛ کرده رید چرا دونمینم

 .بود شده



 :گفتم زده بهت...زد چنگ دلم به یزیچ هی انگار

 عسل؟ -

 زده خشکش در کنار که کرد نگاه عسل به برگشتن من یصدا از همه

 .بود

 :گفت یناراحت و رفته وا لحن با

 ...نفس ستین لیراح...یراح -

 

 :گفتم ینگران با

 ست؟ین یچ یعنی -

 لیراح اما گشتم رو جا همه الیو اطراف و ساحل...نبود...رونیب رفتم -

 .نفس نبود

 :گفتم بغض با نشستم، مبل یرو و رفتم عقب عقب

 .زدیم شور دلم...دلم نبود یالک -

 ...کردم نگاه ماین به سمتم، اومد عیسر آرشام

 ...بود فکر یتو

 .بگو یزیچ هی ماین -

 :گفت کالفه

 .باشه تنها ییجا هی رفته حتما ستین ساله دو بچه لیراح بگم؟ یچ -

 :گفتم قراریب

  باشه؟ بلد رو اطراف که تهران   جانیا مگه بره کجا بره؟ کجا -



 :گفت مطمئن و یجد

 بره، تونهینم یدور یجا رفته تازه ساعت   کی بابا...گردهیبرم لیراح -

 .ادیم خودش

 :گفت و داد تکون یسر سپهر

 اطراف داره بود، شده یچ رفته ادشی االن مطمئنم...نشو نگران زود -

 . گردهیم رو

 .فشرد رو دستم آرشام که دمیکش یپوف

 !بود شیآت رو آب انگار اصال...کردم نگاه هاشچشم یتو و برگشتم

 .شد چم دونمینم...شدم آروم یحد تا

 کرد؟ جادو

 

 .دادم یدلدار رو خودم و شدم ماین یهاحرف میتسل

 از زمان بزنه دور رفته حتما...بشه گم ستین که بچه...ادیم لیراح"

 "ادیم بشه اشگشنه...رفته در دستش

 ...ومدین لیراح اما

 .بود رفته لیراح که بود ساعت پنج بود، ظهر از بعد سه ساعت

 !خدا!...خدا! خدا

 .بودن افتاده تکاپو در همه...بودم نگران و یعصب

 به نگاه هی و کردیم ساعتش به نگاه هی اخم با که افتاد ماین به چشمم

 :گفتم هیکنا با در،

 جان؟ داداش یبش نگرانش اومد ادتی تازه -



 ...دیکش یپوف ماین

 ...زد صدام اطیاحت با آرشام

 :گفتم بلند

 !ساعت پنج یفهمیم...رفته ساعته پنج -

 .کرد نگاهم درمونده...زد موهام به یچنگ

 ...دیچک اشکم

 

 " عاشقته دختر اون یلعنت"

 

 :گفت سروش

 .میبگرد رو اطراف میریم پسرا و منو -

 :گفت یجد ماین

 .امیم منم -

 !عجب چه -

 ...کرد نگاهم برگشت تند

 .بودم لیراح نگران...نبود خودم دست

 

 برام اما بود نگران هم خودش که نیا با عسل رفتن، ماین همراه پسرها

 .آورد آب وانیل هی



 رو دستش اطیاحت با نشست، کنار آرشام...یعسل یرو گذاشتم و نخوردم

 .کرد حلقه امشونه دور

 رو موهام اش،شونه یرو گذاشتم رو سرم بودم، نیهم منتظر انگار

 ...کرد نوازش

 !بود خوب چقدر

 .یکنیم تیاذ رو خودت یدار... نفس باش آروم -

 !آرشام سوخت دلم -

 !آروم سیه -

 .نگرانشم -

 .باش آروم فقط تو...میشنگران امونهمه -

 ...نزدم یحرف

 .بکنه رو کارش آرشام آغوش دادم اجازه و بستم رو هامچشم

 !شدم آروم دوباره

 .بشم معتاد بهش دمیترسیم...بود من مسکن انگار مرد نیا

 "نداشتم خبر خودم بودم شده معتاد"

 

********** 

 

 و هاپسر اومدن منتظر و کردم نگاه رونیب به پنجره از ینگران و غم با

 .بودم لیراح



 :زدم داد قراریب و کردم ینوچ

 .سیپل به زنمیم زنگ االن کنم، صبر تونمینم گهید -

 :گفت و گرفت رو دستم عسل که رفتم تلفن سمت

 .برسن هابچه بذار نشده شب هنوز! بسه نفس -

 :گفتم کالفه

 کار یچ رونیب ساعت هشت لیراح...ها شد ساعت هشت عسل برسن؟ -

  کنه؟

 ...کرد نگاهم جواب یب

 .رفت در سمت به و اومد نییپا ها پله از آرشام... زدم یپوزخند

 بخوره بده یزیچ هی باش، نفس مراقب عسل... شوندنبال رمیم منم -

 .باال ادیب فشارش

 باز و در آرشام که نیا از قبل اما ندارم یزیچ به ازین من بگم خواستم

 .خورد در به تق   چند کنه

 اومدن؟ یعنی م،یزد زل در به جانیه با امونهمه

 :گفتم عیسر

 .زود کن باز و در آرشام -

 ...کرد باز و در آرشام

 و بود شده چشم جونم یهمه شدن، وارد پارسا و سپهر بعد سروش اول

 .بودم زده زل رونیب به

 کوَشن؟ لیراح و ماین پس...زد یم دهنم تو قلبم

 .دیپرس عسل منو سوال



 کجان؟ لیراح و ماین پس -

 .دیکش یپوف کالفه بعد و کرد سروش به نگاه هی سپهر

 :گفت آروم یصدا با پارسا

 رو تر دور یجاها رفته یعنی...یعنی ستین هم ماین...میگشت رو جا همه -

 .سمت اون رفت هست جنگل هی نجایا به یساعت دو تو  بگرده

 ...بستم عجز با رو هامچشم

 جنگل؟

 شه؟یم کیتار داره هوا که االن

 سرما؟ فصل نیا تو

 م؟یبخور بر جنگل به که رامسر میاومدیم دیبا ما ایدر همه نیا آخه

 !کن یکار هی تو! ایخدا

 ...نشست امگونه یرو یدست

 ...آرشام   که دمیفهم هاشدست یگرما از نکردم، باز رو هامچشم

 

 .شهیم داشونیپ! نخور غصه -

 

 "خوردمینم غصه بود کنارم که یوقت واقعا من و" 

 

 *یراو*

 



 

 داد، هیتک یدرخت به خسته و بود شده خشک هاشگونه یرو اشک

 :دینال بغض با و کرد بلند آسمان سمت به رو سرش

 .بده نشونم یراه هی! کن کمکم ایخدا -

 از شلوارش انداخت، هاشزانو به ینگاه و نشست نیزم یرو درد با

 هاشدست کف بود؛ برداشته خراش پوستش و بود شده پاره زانو قسمت

 .بود زهیر سنگ از پر هم

 ...کرد تحمل رو یدرد چه خورد نیزم یوقت رفتینم ادشی چیه

 !چیه...بود چیه قلبش درد با درد اون اما

 آشنا راه هی حداقل تا بده ادامه راهش به هم باز و بشه بلند خواستیم

 ...یچیه به که یچیه اما الیو برگرده و کنه دایپ

 .درخت و بود درخت اشهمه

 .ستادیا و شد بلند درخت کمک با زحمت و زور به و کرد بغض دوباره

 . رفتیم ضعف یحساب دلش و بود نخورده یچیه صبح از

 ...نخوره شب به کردیم دعا فقط

 کیتار هوا یزود به و شده غروب بود مطمئن االن که چند هر

 .خورد تکون ترس از دلش...شهیم

 !کجا؟ به اما کنه حرکت شد باعث و شد براش یقوت ینقطه ترس همون

 .بود شده جیگ هم خودش

 

 ...رفتیم و رفتیم



 !نداشت نا...بود خسته

 ...چرخهیم خودش دور داره فقط کردیم حس

 .بود شده گم کلمه یواقع یمعنا به کرد باور گهید

 :دینال دوباره ه،یگر ریز زد بلند و زد زانو جا همون یچارگیب با

 .باشم نجایا...نیا خوام ینم...ینم! دیکن کمکم...مامان...ایخدا...خدا -

 :زد غیج

 !خدا...کمک -

 هوا رسه،ینم یکس گوش به بود مطمئن اما دیچیپ جنگل یتو صداش

 .بود شده سرد

 ...کرد بغل رو هاشدست و دیکش یآه

 .شدیم سردش دینبا...زدیم خی دینبا

 

 .زد خشکش ترس با ،یخشک چوب شکستن مثل ییصدا دنیشن با

 ...کرد دایپ یبد حس

 !یموجود ای یزیچ حضور حس

 .برگرده نداشت جرات شد، شتریب بدنش لرزش

 اششونه یرو یزیچ بده نشون یالعملعکس بخواد که نیا از قبل 

 .کردن وصل بهش یولت ستیب و ستیدو برق کرد حس شکست،

 خش یصدا بعد و نشست دهنش یرو یدست که زد یغیج توانش تمام با

 .دیشن رو یمرد دار



 

 .نترس!...سیه...منم باش آروم -

 

 نشناسه؟ رو صدا اون شهیم مگه

 !شد ینم باورش

 .بود کرده داشیپ...بود خودش

 .بود داده نجاتش

 !دیلرز دلش...دیچک اشکش

 ...زد هق وضع همون تو

 تموم با و برگشت عیسر لیراح برداشت، دهنش یرو از رو دستش

 ...جذابش صورت به زد زل وجودش

 :زد لب بود یخوشحال به ختهیآم که یبغض با

 .ماین -

 رفت ادشی هاشدرد یهمه که کرد بغلش یطور...بغلش دیپر محکم بعد

 .برگشت وجودش به آرامش و

 .بود کنارش عشقش چون...نبود تنها گهید حاال

 !ماین عشقش

 

 االن یدونیم ؟یبرنگرد و یبر دیبا تو ل؟یراح بگم یچ بهت من آخه -

 .یدار فاصله الیو با چقدر و ییکجا



 ...نبود مهم براش لیراح

 که زمانهم شنوه،یم رو ماین یها سرزنش و صدا که کردیم ذوق اتفاقا

 :گفت دیکشیم بو رو دادیم یخوب یبو که رو ماین گردن کنار داشت

 .نبود حواسم...باشم تنها و برم راه خواستمیم فقط -

 یپهلو کنار دست هی با فقط ماین اما کن بغلم هم تو بگه خواستیم دلش

 .کرد غیدر ازش زود هم رو همون که بود داشته نگه رو لیراح

 .کرد قرمزش و انیگر صورت به ینگاه و کرد جدا خودش از رو لیراح

 .کردینم درک رو نگاهش یمعن اصال

 ...االنش تیموقع حساب به گذاشت رو لیراح براق و قیعم نگاه   طرز

 :گفت یجد و دیکش یقیعم نفس

 جا نیا از عیسر دیبا نیهم خاطر به... ستین دعوا وقت االن دونم یم -

 .نشده کیتار هوا تا میبر

 .دیکش یریت لیراح یپا که کنن حرکت خواستن و داد تکون یسر لیراح

 .دیگز لب درد با و کرد یمکث

 اطیاحت با و برگشت لیراح مکث دنید با بود تر جلو قدم چهار که ماین

 :گفت

 ؟یخوب -

 :گفت که دیشن رو آرومش یصدا اما دهیپر رنگش کردیم حس که نیا با

 .آره...آ -

 که برداره یقدم خواست لیراح کرد، نگاه لیراح صورت به مشکوک

 .زد لنگ یکم



 .گرفت رو لیراح یپا و شد خم تر مشکوک ماین

 :گفت و کرد هول

 ما؟ین یکنیم کار یچ -

 پاش کف به و آورد در پاش از رو لیراح کفش نگفت، یزیچ ماین اما

 .کرد نگاه

 و خشم یرو از یاخم ل،یراح یپا کف یهاتاول و یسرخ دنید با

 .کرد یناراحت

 :گفت یمهربون با و شد متوجه لیراح

 .ستین یزیچ -

 :گفت یعصب ماین

 یرفت راه یلیخ حتما ست؟ین یزیچ یگیم بعد زده تاول ست؟ین یزیچ -

 نه؟

 .کرد سکوت و نگفت یزیچ لیراح

 .شد بلند مطمئن و دیکش یآه ماین

 .زد زانو جلوش بهش پشت ماین ادیب خودش به که نیا از قبل لیراح

 :گفت تعجب با

 ؟یکنیم کار یچ -

 .شو سوار -

 ؟یچ -

 .یبر راه یتونینم پات وضع اون با...پشتم ایب -



 

 ما؟ین پشت بره یعنی...دیتپیم اشنهیس به محکم قلبش

 خم خودش با رفتن کلنجار یکل از بعد و داد قورت سخت رو دهنش آب

 .کرد حلقه ماین گردن دور رو هاشدست و شد

 .گذاشت اششونه یرو و کرد خم رو سرش ترس با ماین شدن بلند با

 که بود کم اشونفاصله قدراون اما داد، ادامه راهش به مکث بدون ماین

 .کرد یم حس رو لیراح قلب طپش و گرما

 

 :کرد زمزمه زده خجالت و معذب لیراح

 ؟یبلد رو راه...راه -

 .دیشن رو ماین آروم یصدا

 رو یکس که دهینم آنتن نجایا... سپردم خاطرم به یحدود تا رو ریمس -

 .الیو میرسیم نباش نگران م،یکن خبر

 نشه؟ تموم راه نیا خواستیم دلش که بود یوانگید

 بود؟ ماین کنار چون

 و دهیچسب بهش یدست دو که بود یچ عشق نیا ایخدا بود؟ کشینزد

 کنه؟ینم ولش

 ...شد گرم هاشچشم که کرد فکر هازیچ نیا به قدراون

 

 که کرد رو خودش کار ادیز رفتن راه و ترس ،ینگران همه اون باالخره

 ...دیخواب و افتاد هم یرو اش خسته یهاچشم شد باعث



 !...آرامش یچاشن با اما ایرو بدون خواب هی

 

 

******** 

 

 ...کرد باز رو هاشچشم دماغش کنار و اشگونه شدن سیخ با

 .کرد تشیوضع به ینگاه و شد اریهوش عیسر

 ...بود ماین کمر پشت هنوز

 زیچ اون و بود شده تر کیتار قبل نسبت به هوا بود؟ دهیخواب چقدر

 ...بود بارون انگار سیخ

 :دینال باره یم بارون داره که نیا دنیفهم با

 اد؟یم بارون ماین یوا -

 :گفت یمحکم اما خسته یصدا با ماین

 به میرسیم گهید ساعت دو یکی نباش نگران...شده شروع تازه -

 .ساحل

 ...نکرد آروم رو لیراح حرف نیا اما

 نیچند رو لیراح که ییماین ل،یراح از تر خسته یحت بود، خسته ماین

 .بود نزده دم اما داشت کولش یرو ساعت

 :گفت یبغض از پر لحن با

 .رهیگیم درد...کمرت نییپا بذار منو ماین...ین -



 .کرد شتریب رو هاش قدم سرعت و نزد یحرف ماین

 به کرد شروع لیراح که دینکش یطول شد، تر دیشد بارون نم نم باالخره

 :گفت لب ریز...بود شده سردش دن،یلرز

 بود؟ یبتیمص چه نیا ایخدا -

 .کرد آسمون به ینگاه و ستادیا ناچار به ماین

 .بود دهیند یاهیس و یابر نیا به یآسمون حال به تا

 :گفت لب ریز نفس نفس با

 .میکن دایپ یپناهگاه هی دیبا شهیم تر دیشد داره بارون -

 :گفت ترس با لیراح

 ها؟بچه...بچ ؟یچ الیو پس...پ -

 ؟یایب راه یتونیم...میبمون بارون ریز میتون ینم فعال -

 .اومد نییپا ماین پشت از لیراح و نشست ماین گفت، یلرزان یآره

 .دنیدو به کردن شروع و گرفت محکم رو لیراح دست ماین

 رو پا درد بود حاضر نبود، یاچاره اما کردیم درد لیراح یپا چند هر

 .نمونه بارون ریز اما کنه تحمل

 درخت ریز ناچار به بودن شده سیخ کامال گهید شد، تر دیشد بارون

 یال به ال به بارون هنوز که رفتن یپهن یها شاخه و هابرگ با یبزرگ

 .بود نکرده نفوذ هابرگ

 .کرد نگاه ماین به مظلوم و لرزان و کرد بغل رو هاشدست لیراخ

 :گفت یا دهیترس و حالیب یصدا با

 م؟یکن کار یچ حاال...حا -



 ...کرد اطراف به ینگاه ماین

 کنه؟ کار یچ

 دارن؟ راهکار انتظار هامرد از یبدبخت و دردسر مواقع در ها زن چرا

 بخواد؟ یپناه هم مرد دیشا کننینم فکر خودشون با

 .میبد ادامه میمجبور بعد...میبمون نجایا کمی - 

 .بارون ریز میتونینم که یگفت تو یول...ول -

 :گفت و دیپر حرفش وسط کالفه ماین

 باشه هم وونیح اگر ای میزنیم خی بارون و سرما از ای هم میبمون نجایا -

 .میشیم ها وونیح خوراک

 ...کرد لج لیراح

 لرزه؟یم سرما از داره اون که دیدینم ماین

 بگرده؟ ساحل دنبال بارون و هوا نیا تو بعد

 و اومد رونیب ستادیا رشیز شدینم گهید حاال که درخت ریز از یعصب

 .رفت یسمت به

 :زد داد ماین

 ؟یریم کجا -

 :زد داد اون مثل هم اون

 .الیو رمیم دارم -

 ...شد دهیکش عقب به دستش

 .افتاد ماین ی دهنده هشدار یهاچشم تو نگاهش



 گفتیم نگاهش

 "هم یتو رهیم یبدجور مونکاله یکن یلجباز یبخوا اگه" 

 داد یم اجازه سرما مگه اما گرفت اشخنده کردن یمعن نیا از خودش

 کنه؟ یکار که

 .شده وونهید کردیم حس

 

 :دینال و کرد جمع رو هاششونه یکم

 .ماین...ین سردمه...سر -

 گرفته خودش به ینگران طرح حاال و شکست ماین محکم یهاچشم قفل

 .بود

 برگردند درخت اون ریز خواست د،یپر لیراح رنگ که شد متوجه خوب

 .کرده سیخ رو درخت ریز هابرگ یال به ال از بارون دید که

 !یدردسر عجب...کرد نگاه لیراح به دوباره و دیکش یآه

 ...کرد بلند هاشدست یرو رو اون و بزنه یحرف لیراح نذاشت

 دهیفهم رو نیا خوب ماین رفتن، راه ینا نه داشت مخافت ینا نه لیراح

 شرشر یصدا با چند هر ارهیب بخاطر رو راه دوباره کرد یسع بود،

 .کنه فکر تونستینم برق و رعد و بارون

 سرما میتسل لیراح از بعد خودش و ارهیب طاقت بتونه که کردیم خدا خدا

 .نشه

 ...رفتن راه به کرد شروع و گفت یایعل ای

 



 ُسر بود کینزد ای کردیم ریگ یال و گل نیب پاهاش یگاه چند از هر

 .افتاد لیراح تیوضع ادی دفعه هی اما آورد،یم طاقت یول بخوره

 .زد خشکش که کرد نگاه صورتش به ترس با

 :زد داد اریاختیب بود، شده تر دیسف هم وارید گچ از یحت لیراح صورت

 .لیراح...دختر شو داریب ل؟یراح -

 به تبسم طرح کبودش یها لب و خورد تکون یکم لیراح یهاپلک

 .گرفت خودش

 :گفت خواهش با که هست اریهش یکم هنوز لیراح دیفهم ماین

 .میرسیم االن مونده، گهید کمی...لیراح کن تحمل -

 سیخ ترکم تا کنه یمخف گردنش و شونه نیب رو لیراح سر کرد یسع

 .بشه

 .دیدویم داشت بایتقر...بخوره نیزم که نبود مهم گهید

 که هرچند شد، تموم شکل همون به بود شده شروع ییهوی که یبارون

 .بود گذاشته جا خودش با رو سرما حاال

 که رفت پاهاش از رمق انگار برسه، ساحل به که شد موفق باالخره ماین

 .زد زانو ها شن یرو جا همون

 درد بود، داده فشار هم به سرما از رو هاشدندون که قدراون فک ش

 .کردیم

 خش و گرفته یصدا با شد، لیراح نگران که دیفهمینم رو خودش حال  

 :گفت یدار

 .مونده...گهید کمی...لیراح میدیرس -



 که بود شده هوشیب لیراح ای بود آروم خودش یصدا دونستینم

 .نداد نشون یالعملعکس

 که بود برنداشته قدم چند هنوز شد، بلند دوباره زحمت با بود که یچ هر

 ...رفت یاهیس هاشچشم

 

 

 

******* 

 

 

 توان اما اد،یب بهوش شد باعث گوشش کنار یزیر یها هق هق یصدا

 .نداشت رو هاش چشم کردن باز

 بود، گرمش یطورنیا که سوختیم داشت آتش حرارت تو تنش انگار

 گلوش یخشک و سوزش یمتوجه که بده قورت رو دهنش آب خواست

 .شد

 .دیشن ییآشنا یصدا که کرد یاناله یناتوان با

 ...بشم فدات! داداش؟ دلم جون -

 .خوابه میبر ایب...باش آروم نفس سیه -

 ...هیگر و هق هق یصدا دوباره

 .بذارم تنهاش ارهینم طاقت دلم تونم...ینم -



 هم ماین هم...کنه استراحت کامل دیبا گفت؟ یچ دکتر یدیند مگه -

 .لیراح

 .گفت قدرت یکم لیراح اسم دنیشن با ماین

 ...کرد باز مهین رو تبدارش یهاپلک

 باز یهاچشم دنید با بود، ماین العملعکس منتظر موقع اون تا که نفس

 .فتهیب بود کینزد که شد زیخ مین یطور برادرش

 :دیغر لب ریز و داشت نگهش عیسر آرشام

  نفس؟! اکبر هللا -

 :گفت جانیه با آرشام به توجهیب نفس اما

 !شکر ایخدا یوا...هاش چشم....ماین -

 :زد لب یدارخش و حالیب یصدا با ماین

 ...لیح...را -

 .زد یلبخند...اما شد تر دوباره نفس یهاچشم

 .دیشیم خوب نباش نگران تو، مثل هم لیراح...یداداش بشم فدات -

 رو هاشچشم و دیکش یاآسوده نفس بود، خبر نیهم منتظر انگار

 ...بست

 .رفت خواب به تر راحت دفعهنیا

 

 "نفس"

 



 دلم اومدم، رونیب اتاق از آرشام زور   به و کردم پاک رو هاماشک

 .بمونم ماین شیپ شتریب خواستیم

 :گفت و اومد نییپا ها پله از عسل

 .بشه قطع صبح تا کنم فکر...شد ترکم لیراح تب -

 یتو رو دردناکم سر...نشستم مبل یرو و دمیکش یا آسوده نفس

 .گرفتم هامدست

 :گفت تند آرشام

 .اریب قند آب نفس یبرا عسل -

 :گفتم حالیب

 .امخسته. ..خورمینم -

 !شد کباب خودم یبرا دلم خودم که امخسته دمینال یجور

 فقط ینگران و یخستگ با شونکدوم هر پارسا و سروش و سپهر

 تا رونیب میرفت یهمگ که افتادم یموقع اون ادی...کردنیم موننگاه

 ساحل کنار الیو از تر دور ماین و لیراح میدید که میبگرد شوندنبال

 .افتادن هوشیب

 ...رو هااون آب و شدن غرق کردمیم فکر نکردم، که ییهافکر چه

 .شد پاره افکارم یرشته آرشام یصدا با

 

 رو نفس منم...نره باال تبش وقت هی که باشه ماین به حواست تو سپهر -

 .باال برمیم

 .برد موناتاق به منو و گرفت رو دستم نداد، من به رو یمخالفت یاجازه



 افتادمیم امروز ادی که وقت هر بکشم، دراز تخت یرو که کرد کمکم

 ...گرفتیم بغضم

 :گفت آروم که دیفهم انگار

 .شد تموم...سیه -

 ...که یوقت رمیگیم شیآت...دوقلوم   داداش ماین...مین...سخته -

 ...دیچک اشکم

 :گفت و کرد بغلم آروم کرد، پاک رو اشکم و دیکش دراز کنارم

 خوب یزود به و نجانیا دوشون هر که نهیا مهم...نفس بسه -

 ...شنیم

 .کردم نگاه هاشچشم به و دمیکش یآه

 .شد موهام کردن نوازش مشغول و زد یا دوارانهیام لبخند

 !داد یم آرامش و یدلگرم بهم کارش

 !داشتم دوست رو هاشحرکت نیا

 و شد گرم هامچشم که زد حرف باهام زیر زیر و کرد نوازشم قدراون

 ...رفتم خواب

 

****************** 

 

 

 



 موقع همون که گرفتم دهنش یجلو رو سوپ اتیمحتو یحاو قاشق  

 .برد عقب رو سرش و خورد نیچ دماغش

 .زد یاجانانه عطسه لیراح که دمیکش پس رو قاشق تند

 به و آورد رونیب اشجعبه از یایکاغذ دستمال دوباره حوصلهیب عسل

 نیف و گرفت ازش رو دستمال بغض با لیراح گرفت، لیراح سمت

 ...کرد داخلش یمحکم

 با زد، هم به رو مونحال یحساب دماغش کردن زیتم با که نیا از بعد

 :گفت شیدماغ تو یصدا اون

 .خوامیم رو مامانم من -

 ...لیراح سر تو زد دست با و گفت یکشدار اَه عسل زمانهم

 :گفتم و دمیخند زیر

 باز رو دهنت ؟یخوایم رو مامانت سن نیا با تو بکش خجالت لیراح -

 .بدم بهت سوپ کن

 باز رو دهنش اش شده سرخ دماغ و زدیم یزرد به که یاافهیق اون با

 .کنم فرو دهنش تو رو قاشق شدم موفق باالخره من که کرد

 با و برد عقب رو سرش دوباره آوردم در دهنش از رو قاشق که نیهم

 ...کرد یاعطسه پر دهن اون

 صورت به شد دهیپاش  دماغش مخلفات همراه به دهنش اتیمحتو یهمه

 ...عسل منو

 ...دمیخند فقط من و کرد غیج غیج سرش چقدر عسل بماند

 .میکرد پاک رو هامونصورت چندش با دومون هر



 بهش رو سوپ زور به آورد،یم بهونه و کردیم هیگر هابچه مثل لیراح

 .دیخواب و شد خسته آخر که بخوره تا دادم

 از نیا روزشید از اون شمال میاومد روزه دو کن نگاه خدا رو تو

 .میبکن رو لیراح و ماین یپرستار دیبا که امروزش

 غر فقط لب ریز عسل...میشد خارج اتاق از عسل با و دمیکش یپوف

 از هم اون بشوره که دادم هیحور به رو سوپ یخال کاسه هم من زد،یم

 .بود خودش تو فقط روزید اتفاق

 اتاق از آرشام که برم ماین شیپ خواستم و اومدم رونیب آشپزخونه از

 .اومد رونیب ماین

 خوبه؟ حالش -

 :گفت و کرد بسته در به ینگاه

 .دهیخواب تازه -

 :گفتم مظلوم

 .ششیپ برم خوامیم -

 :گفت و زد لحنم خاطر به یلبخند

 قدم کمی ساحل لب میبر یخوایم...اومده فشار یلیخ بهت روزید از -

 .یشیم راه به رو یکم یطورنیا م؟یبزن

 .خوبه حالم من اما -

 :گفت یجد

 اصال ،ینکرد عوض هم رو دستت پانسمان تازه...نفس یستین خوب -

 .ستین خودت به حواست



 ...کردم دستم به ینگاه عیسر حرفش دنیشن با

 .نبودم خودم فکر به اصال من...بود آرشام با حق

 :گفتم آروم

 .میبر باشه -

 ...گرفت رو دستم و زد یبخش تیرضا لبخند

 !بود شده خوشحال شنهادشیپ قبول از چطور که کردم نگاهش رهیخ

 .میزد رونیب الیو از بگه یزیچ یکس به که نیا بدون

 .رمیبگ آرامش دوباره شد باعث ایدر امواج یصدا

 م؟یبدو یایدر تا یخوایم -

 :گفتم تعجب با و سمتش برگشت تند سرم

 ؟یچ -

 !آب یتو میبر..میبدو -

 ...شد گرد هامچشم

 آرشام؟ -

 :گفت خنده با

 ! ینش آخر بپا...نفس بدو -

 ادیز قدراون سرعتش اما دنیدو به کرد شروع من از تر جلو خودش

 .نرسم بهش که نبود

 شیهمراه خواستمیم اما بود گرفته امخنده اش بچگانه میتصم نیا از

 .کردم دنیدو به شروع منم پس کنم



 

 داد سر سرم از رو شالم باد م،یرفتیم ایدر سمت به و میدیدویم خنده با

 اجازه و آوردم در رو هامکفش ندادم تیاهم شد، پخش هوا یتو موهام و

 !داشت یخوب حس چه...کنه نوازش رو پاهام یهاانگشت ها موج دادم

 :گفتم نفس نفس با

 !بردم من...من -

 ...کردم حس خودم کنار رو آرشام حضور بستم، رو هامچشم

 !بود برگشته آرامشم دوباره...بخوره صورتم به باد یخنکا دادم اجازه

 آرشام گرم دست   ریاس دستم که بودم شده غرق خوبم حال و حس تو

 رهیخ بهم هم اون کردم، نگاه بهش و کردم باز رو هامچشم آروم...شد

 ...شدم جیگ لحظه کی بود هاشچشم یتو که یحال و شور از بود؛ شده

 :گفت یبیعج لحن با

 !ییبایز یلیخ تو -

 ...ختیر فرو و دیلرز وجودم یتو یزیچ هی کردم حس...کردم کپ

 زد؟ بهم رو حرف نیا آرشام

 ...کردمینم درک اصال رو خودم حال

 ...دمیفهمینم هم رو آرشام

 

 رها رو دستم آرشام مدت تموم اما نشد بدل و رد موننیب یحرف گهید

 یرو رو سرم هم من م،یبود نشسته ها شن یرو هم کنار نکرد،

 .بودم شده رهیخ ایدر به و بودم گذاشته اششونه



 ...بود محض آرامش فقط حسم

 ۰بودم نکرده تجربه آرشام کنار رو یحس نیهمچ حال به تا

 

 ...نفس -

 ...ومدین دلم که بود گرم قدر اون لحنش اما...بله بگم خواستم

 !جانم -

 یه دمیدیم کرد، تر زبونش با رو هاشلب...زدن برق هاشچشم

 .داشت دیترد انگار...تونستینم اما بگه یزیچ خواستیم

 :گفتم و زدم بهش یبخش نانیاطم لبخند

 ...بگو -

 .شد هام چشم خیم هاشچشم...دیکش یا یطوالن و قیعم نفس

 ببوسمت؟ است اجازه -

 

 ...زد خشکم دوباره

 ...نداشت طوفان از کم که اومد وجود به درونم یلرزش هی بار نیا

 هامگوش کردم یم حس شدم، الل شرم و بهت از کردم حس یآن به

 ...یول دهیشن اشتباه

 

 اما میکرد ازدواج که ماهه نیچند االن تو منو...نفس کنمیم خواهش -

 بذار...بده بهم رو حق نیا ،ینداد رو من به یکینزد اجازه هم بار هی تو

 .ببوسمت



 :گفتم زور به

 .م...ش...آر -

 !نزن حرف نفس یوا یا

  مگه؟ یشد الل

 !خدا ای

 آرشام که برم و بشم بلند خواستم اریاختیب...بستم خجالت با رو هامچشم

 :گفت تند و گرفت رو بازوم هراسان

 نشو یعصب نفس، نرو...بود سوال هی فقط...خدا رو تو نرو نیبش -

 !زیعز

 .نکردم توجه گفتنش" زیعز" به که بودم شوک یتو قدراون

 .بودم گرفته گاز رو هاملب فقط و بود نییپا سرم نکردم نگاه بهش

 :گفت یمحزون لحن با

 .یبش قدم شیپ خودت که نیا دیام به کنم،یم صبر هم باز...باشه -

 

 .بود شده پا به ییغوغا درونم اما شدم آروم یکم

 کال طرالن موضوع دارم، خودم با ییها یریدرگ چه نداشت خبر آرشام

 ...روز دو نیا اما....اما بود کرده دیام نا ازش منو

 دمیدیم اما بود شده رهیخ ایدر به سکوت در کردم، نگاه بهش اریاختیب

 .شده مونیپش حرفش از که انگار رفته فرو خودش یتو

 .رفت باال قلبم ضربان دوباره...افتادم سوالش ادی یوقت

 .کرده صبر که بود کرده یمردانگ واقعا هم االن تا...داشت حق آرشام



 !سوخت براش دلم

 

 به رو هاملب آروم بستم، رو هامچشم و شدم خم سمتش آروم اریاختیب

 ...کردم مکث و چسبوندم اشگونه

 به یا یطوالن و آروم یبوسه شد، خشک و دیلرز بدنش کردم حس

 .کردم باز رو هامچشم و زدم اشگونه

 .بود بسته رو هاش چشم آرشام داشت، یتازگ برام دمیدیم که یزیچ

 ...رفته فرو ینیریش ی خلسه تو انگار

 اما دمیدو یچطور الیو تا دمینفهم شدم، بلند و گرفتم فاصله ازش عیسر

 ...رهیگیم شیآت داره بوسه اون حرارت از هاملب کردم یم حس

 !بودمش دهیبوس هوایب که شهینم باورم

 

 

 

 یزندگ و" 

 ییجا از

 شودیم شروع

 هوا یب که

 " یشویم دهیبوس

 



 "یراو"

 

 

 

 !بود گرفته عسل و نفس سرسختانه یها مراقبت از دلش

 یم رو ماین دنید قلبش اما. بود خورده سرما بد که درسته

 اون مگه اما بشه خبر با هم اون حال از خواستیم دلش!...خواست

 زدن؟یم یحرف بهش( عسل و نفس) یاجنب دوتا

 چهار نیا از و بشه بلند خواستیم نبودن هم شونکدوم چیه که هم االن

 رفت،یم جیگ سرش خوردیم تکون کمی تا اما بشه خالص یوارید

 .دیکش یقیعم آه و زد چنبره تخت یگوشه ناراحت

 تخت کنار از رو اشیگوش اریاختیب گرفتیم دلش که ییها وقت مثل

 وارد ن ت اومدن باال از بعد بالفاصله بزنه، یمجاز به یسر تا برداشت

 شده آشنا اون با که بود ماه چهار که اشیمجاز قیرف شد، شهاب اکانت

 . کردیم دل و در باهاش یگاه و بود

 یهاحرف یکس با شدن رو در رو بدون داشت ازین نبود خودش دست

 و کردیم چت کم یلیخ که شهاب از بهتر یک بزنه، یکی به رو دلش

 بود؟ نیآنال مواقع شتریب

 !آمد؟یم خوشش اهیس شهیهم لیپروفا آن از چرا دانستینم لیراح و

 ...کرد پیتا عیسر

 "؟یخوب شهاب سالم" 



 نیآنال شهاب بودن اومده شمال یوقت از...موند جوابیب امشیپ هم باز

 نیسنگ دادیم رو جوابش شهاب شهیهم که لیراح یبرا نیا بود نشده

 !بود شده تمام

 شانیقبل یهاامیپ سراغ و دیکش اشیگوش صفحه به یدست حوصلهیب

 .بود شیپ روز پنج مال که رفت

 "سرده باهام اما دارم دوسش یلیخ شهاب یدونینم" 

 .بود داده یلبخند یموجیا با رو جوابش قهیدق کی یفاصله به شهاب

 "یدار یحس چه بگو بهش خب"

 بود گرفته رو هاشچشم یجلو خجالت با که یمونیم یموجیا با لیراح

 .بود داده جواب

 "بشکنه رو قلبم و کنه رد منو ترسمیم...کشمیم خجالت" 

 .بود داده جواب قهیدق پنج از بعد شهاب نجایا

 "نباشه یکنیم فکر که طور اون دیشا"

 

 که بود گفته شهاب به لیراح بود، نشده بدل و رد شوننیب یامیپ گهید

 .بود نگفته اون به رو ماین اسم اما شده یکس عاشق

 ...بگه یمجاز فرد کی به رو زیچ همه خواستینم دلش

 بود، مهربون و داده رو جوابش یصبور با شهیهم شهاب که چند هر

 عقل شرط ادیاعت اما بود نزده اضافه حرف کی ماه چهار نیا تو یحت

 نه؟ مگه بود

 !بود داده یسوت دوباره بابا یا. ..اد؟یاعت



 ...اطیاحت

 ؟یا خنده چه اما دیخند شیهایریدرگ خود با خودش

 یحساب صداش نبود، دخترونه و حیمل یها خنده اون از یخبر گهید

 .بود شده یخروس و دار خش

 !اومدیم حرصش چقدر که آخ

 :گفت دار خش یصدا همون با خورد در به که یاتقه دنیشن با

 ...بله؟ -

 ...شد بازد در

 یاخم بود، شده رهیخ نیزم به و بود ستادهیا در کنار که یکس دنید با

 .کرد

 

 دنید با خواهنا و خواه که داشتن یآلرژ هیحور به هم ابروهاش انگار

 .گرفتنیم خودشون به اخم طرح اون

 احساس رو بیرق کی حضور اشدخترانه یهاحس...نبود خودش دست

 !بود جذاب و بایز هیحور یوقت مخصوصا   بودن، کرده

 :گفت یتلخ با اریاختیب

 ؟یخوایم یزیچ -

 بود؟ نبود، انصافیب

 یعذرخواه ازش که نبود دختر نیا حق یزیآبرور و تهمت اون از بعد

 کنه؟

 بود؟ شده سنگدل



 

 :گفت آروم و دیکش یقیعم نفس هیحور

 م؟یبزن حرف باهم شهیم -

 اون؟ با زدن حرف

  کنه؟ تحملش تونستیم

 :گفت لحن همون با و دیکش یپوف

 .داخل ایب -

 .زد هم به آروم و در شدنش وارد از بعد و زد یلبخند هیحور

 ؟یبگ یخوایم یچ -

 همه نیا از لیراح و نشست تخت یرو لیراح کناره تعارف یب هیحور

 !موند عجب در دختر اون ییپرو

 سرخ دماغ و زرد رنگ آن با یحت که کرد نگاه لیراح به یکم هیحور

 ! بود بانمک و خوشگل هم شده

 ...نبود مطمئن روزید تا اما بود زده ییها حدس هم اول از

 عسل یوقت دونستیم چه یکس...شانکردن دایپ از بعد...روزید تا البته

 یها لباس هیحور بودن، لیراح و ماین حال از هیگر و بهت تو نفس و

 .کرد هیپاشو رو اون و کرد عوض رو لیراح سیخ

 .آوردیم زبون به رو"  ماین" اسم دائم لیراح که بود ها موقع همون

 !کند تا بد اون با قدرنیا لیراح خواستینم هیحور

 !خانوم نفس...نفس مثل...خواستیم رو لیراح یمهربون دلش



 اون ییبایز از لیراح که نشست لبش یرو یکوچک تبسم نفس ادی با

 !شد فشرده حسادت از دلش تبسم

 بود؟ دهید رو ها لبخند نیا هم ماین

 بود؟ دهیلرز دلش

 

 ...من لیراح نیبب -

 :گفت یتند به لیراح

 .خانوم ل،یراح...خانوم -

 :گفت عطوفت با یکوتاه مکث از بعد هیحور

ت از من...خانوم لیراح -  .دارم خبر ماین آقا به حس 

 

 ...شد رهیت لیراح نگاه رنگ

 :داد ادامه تند هیحور که رهیبگ جبهه خواست عیسر

 منم ه،یچ دردت فهممیم خدا به...خانوم...لیراح کنمیم درکت -

 حسادت درد منم...عاشقم هم هنوز و شدم عاشق یروز هی منم...گرفتارم

 دم دمید رو ام معشوقه یاتوجهیب منم...فهممیم بیرق به رو

 .کنهینم درکت من از بهتر کس چیه...فهممتیم...نزدم

 

 حس رو هاش شاخ تونستیم دیکشیم سرش به یدست حاال نیهم اگه

 کنه؟

 ...بود اومده بند زبونش



 :گفت یقیعم آه با هیحور و شد رهیخ هیحور به فقط اریاختیب

 من...میندار گهید هم به یحس چیه ماین آقا منو بگم خواستمیم فقط -

 .یباش دشمن باهام تو خوامینم

 

 دلش ته یشرمندگ حس اون به خواستینم دیشا...بود یخنث لیراح

 .کنه توجه

 ...بود کنجکاو اما

 درکش و ل  یراح هیشب گفتیم هیحور که یعشق سرگذشت کنجکاو

 .کنهیم

 

 :گفت یاخفته اقیاشت با و کرد لیمتما جلو به رو خودش یکم لیراح

 خب؟ -

 :گفت متعجب و زد پلک محکم هیحور

 !خب؟ -

 ؟یشد عاشق چطور...بده ادامه -

 ...بود کرده تعجب مقابلش دختر یکنجکاو ادیز حد   یبرا هیحور

 نداره؟ حد یفضول و یکنجکاو تو لیراح دونستیم دیبا کجا از خدا بنده

 :گفت خجالت یکم و دیترد با

 ؟یگینم یزیچ یکس به بگم...بهت -

 :گفت مطمئن لیراح



 !گمینم نه -

 ...کرد مکث و دیکش یقیعم نفس هیحور

 .کردیم مرور رو اش گذشته خاطرات داشت انگار

 :گفت و دیکش یآه

 امخانواده شیپ من...من که یوقت...شیپ سال دو به گردهیم بر ماجرا -

 باغ هی پدرم جااون بوشهر میرفت بندرعباس از شیپ ها سال ما بودم،

 شکر رو خدا صادرات و فروش کار تو زد...داشت یارث خرما بزرگ

 دایپ هم قیرف و دوست راه نیهم از کم کم گهید شد، خوب مونوضع

 شونیکی با پدرم ها آمد و رفت نیهم تو شد، ادیز مونآمد و رفت و کرد

 که بود بار نیاول کرد، دعوتش شام نیهم واسه بود شده یمیصم یلیخ

 .دمید رو نیام محمد اومدن که یوقت مینیبب رو خانواده اون بود قرار

 

 ...زد ینرم لبخند مهربانش اما و مغرور نیام محمد ادی با هیحور

 :گفت تند دیشنیم رو شیزندگ داستان نیتر بایز داشت انگار که لیراح

 خب؟ خب -

 باغ تو اصال من...کردم رفتار باهاش یمعمول یلیخ اول شب یچیه -

 نیا از بودم درسم فکر به فقط نبودم، مخالف جنس دونمینم و یدوست

 خوشم بخونم درس و بدم هیتک خرما یها نخل به و باغ تو برم که

 منو نیب تیمیصم کمی که یموقع تا گذشت و گذشت خالصه...اومدیم

 حرف فقط... ها نه راحت شماها مثل یعنی شد، شتریب نیام محمد

 زیر...دیپرسیم رو حالم محمد شد، شتریب یخداحافظ و سالم از مونزدن

 که بودم دهیند رو یپسر توجه...گهید بودم دختر کرد،یم نگاه بهم زیر



 اون هامایرو تو اومد،یم خوشم زشیر یهاتوجه از باشه، یعاد برام

 ...دمیدیم دمیسف اسب بر سوار یشاهزاده رو

 

 کرده فراموش رو داشت هیحور به نسبت که یخصومت تمام چون لیراح

 .حرفش وسط دیپر جانیه همون با بود

 ؟یبود شده عاشقش پس -

 ...دیخند خجالت با و حیمل هیحور

 !شد تیجذاب همه اون مات لیراح

 هم همون شدم،یم رو به رو باهاش که بود یپسر نیاول...نه که عشق -

 .امدخترونه یایدن مالک بود شده

 .بده ادامه دمیفهم آهان -

 ...دیگز لب خجالت با هیحور 

 .بود کرده یخجالت و ساده دختر همون به لیتبد رو اون خاطراتش مرور

 

 ...دیکش یآه

 یلیخ اشیمهربون و معرفت اما بود یمغرور و ساکت پسر نیام محمد -

 یهاچشم و گونه گندم پوست با اندام الغر و بلند قد پسر هی...بود ادیز

... داشت ییبرو دل تو اما یمعمول افهیق بود، درشت که روشن یاقهوه

 تموم نیا کرد،یم کار مارکت سوپر کی یتو اما داشت یمعمار سانسیل

 نیام محمد از من دیفهم یوقت مادرم...دونستمیم ازش من که بود یزیچ

 ما یخانواده تو یدونیم آخه بده، شوهر منو عیسر خواست ادیم خوشم

 یزیچ که آقام به باشه، داشته عالقه نامحرم پسر به دختر دونستنیم بد



 جانمآقا که میبد شوهرش شده بزرگ یحور گفت قدراون یول نگفت

 ...کرد قبول

 

 :گفت یناراحت با لیراح

 ؟یکرد کار یچ تو -

 :گفت و زد یمحزون لبخند هیحور

 بعد روز چند بزنم، حرف آقام حرف رو نداشتم جرات...نکردم یکار -

 که یکار تنها زد،یم رو امونخونه در زنگ خواستگار پشت خواستگار

 هامخواستگار از آقام که داشتم شانس فقط...بود سکوت کردمیم

 از بعد مادرم...زیعز و بودم دختر تک کرد،یم شونرد اومدینم خوشش

 شده حساس یلیخ ازدواجم یرو پدرم نیهم واسه بود نشده دار بچه من

 نایا محمد نیهم...یعبدل خوانده که بود گذشته هفته دو خالصه...بود

 لو زدیم حرف نیام  محمد مادر با داشت که مادرم امون،خونه اومدن

 :گفت بلند و بده شوهر منو خوادیم که داد

 کرد؟ شوهر یحور یسالمت به ا ه -

 

 ...زد برق هاشچشم و دیگز لب روز اون ادی با هیحور

 :گفت ذوق با شد هیحور حال متوجه که لیراح

 شد؟ یچ یوا -

 محمد یها چشم...لیراح اما دمیکش خجالت یلیخ که من...رهینم ادمی -

 دم،یترس اما چرا دونمینم...هادمیترس کن باور بود، شده خون کاسه



 با گرفت ازش دلم...نکرد نگاهم اصال یمهمون آخر تا اما نگفت یچیه

 شد؟ یم مگه اما کن فراموشش خوادینم رو تو پسره نیا گفتم یم خودم

 اومدیم هم اگر ای ومدین برام خواستگار گهید بعد به شب اون از خالصه

 خوشحال یلیخ من اما بستن منو بخت کردیم فکر مامانم...شدنیم بیغ

 .بودم

 

 ...گذاشت هیحور دست یرو رو دستش لیراح که زد یلبخند هیحور

 نه؟ بود ماه قطعا دختر نیا...نداشت هیحور به یبد حس چیه حاال

 بود؟ بایز همه نیا چطور

 ...نیام محمد حال به خوش

 ...شد باز ضرب هی در که بزنه حرف هم باز تا کرد باز لب هیحور

 و هیحور دنید با اما بزنه لیراح به یسر خواستیم که بود عسل

 .زد خشکش بودن نشسته هم دست تو دست که لیراح

 که هیحور...کرد نگاه لیراح به یسوال بعد و زد پلک محکم بار چند

 .نداشت رو یکس اومدن انتظار

 :گفت لب ریز داد، دست بهش بودن اضافه حس

 .اجازه با...گهید برم من -

 خارج و رفت در سمت به یتند هیحور بزنه، یحرف لیراح که نیا از قبل

 .شد

 

 :گفت و ستادیا نهیس به دست عسل ه،یحور رفتن با



 پره؟یم ماین با که یگرفت ینم رو بدبخت نیا یپاچه تو مگه نمیبب بگو -

 شد؟ یچ حاال

 بود، یحرص دستش از عسل موقعیب مزاحمت خاطر به که لیراح

 :گفت یدماغ تو یصدا اون با و کرد یاسرفه

 کردم؟ رو کار نیا من...هایزنیم هاحرف -

 و گرفت دهنش یجلو رو اشکرده گره مشت و کرد گرد چشم عسل

 :گفت

 رفت؟ ادتی... ا  ا  ا  -

 دیکش یکالفگ یرو از ینفس عسل که کرد نگاه اوم به باز شین با لیراح

 :گفت و

ت تو رفته آب بارون اون با انگار...هاخاک یعنی -  رو مغزت و گوش 

 .داده شستشو

 :گفت و دیبرچ لب لیراح

 ؟یاومد یچ یبرا تو نمیبب اصال -

 .نه ای یخوب نمیبب اومدم سرم ریخ -

 ...گر سواستفاده لیراح

 !گهید بود توجه محتاج

 !آخ...کنه یم درد گلوم...سرم یوا -

 :گفت و کرد پنهون یظیغل اخم با رو اشخنده عسل

 .شمینم خر هانکن زر زر یالک -

 :داد ادامه تر بلند بعد و گفت یا" یهست" لب ریز لیراح



 .ادیب بگو جونم نفس به...برو تو اصال -

 :داد تکون هوا تو یدست عسل

 .زده میج آقاشون با کنم فکر شده بیغ نفس -

 :زدن داد طنتیش با بعد و کردن سکوت هیثان چند دو هر

 ...بابا نه -

 

 ...دیخند هر هر گرفته یصدا اون با لیراح

 :گفت و دیگز لب عسل

 م؟یدونستینم و میبود منحرف قدرنیا ما -

 دراز داد حیترج  و گرفت درد یکم گلوش خنده شدت از لیراح

 :زد غر لب ریز...بکشه

 ...عسل شدم خسته یوا -

 .دیکن استراحت دیبا گفت دکتر -

 ...شد زیخ مین یکم و افتاد ماین ادی" دیکن" فعل دنیشن با لیراح

 :گفت ینگران و دلتنگ لحن با

 خوبه؟ ماین عسل -

 :گفت یایشوخ بدون بود کرده درک رو لیراح ینگران که عسل

 .خواب   االن...خودش   فکر به شتریب تو از اون -

 ...کرد سکوت و نگفت یزیچ لیراح

 نه؟ کرد، یفداکار حقش در یلیخ ماین



 .نهیبب رو اون که خواستیم دلش چقدر

 

 عقب عقب طنتیش با شده غرق الیخ و فکر یتو لیراح دید که عسل

 یبد یصدا که دیکوب هم به محکم و در اتاق، از خروج موقع و رفت

 .داد

 بلند داد بهش لیراح که یفحش با ره،یبگ فاصله در از که نیا از قبل

 .رفت و دیخند

 

 "نفس"

 

 

 

 یوا... زدم بود کیز پشت اسمش که یا ینیریش به یگاز اشتها با

 !بود یعال

 :گفتم و کردم بود یانسالیم خانوم که اشفروشنده به رو

 شده؟ درست یچ از ینیریش نیا خانوم دیببخش -

 :گفت یمهربون با

 .کره و عسل و گردو شکر، کنجد، -

 طعم تونستمیم قشنگ خوردم، رو امینیریش هیبق و دادم تکون یسر

 .کنم حس رو کنجد



 هابازار یتو یچرخ هی تا رونیب میبود اومده هم با همه که خوب چه

 ...گردش میبر بعد و میبزن

 و عطسه قهیدق به دم که چند هر بودن، اومده هم لیراح و ماین یحت

 .بود راه به هاشونسرفه

 مثل... آرشام   دمید و برگشتم کردم، حس کمرم پشت رو یشخص یگرما

 .بود زده هاشچشم به هم یبزرگ و پهن نکیع شهیهم

 ؟یخورینم -

 رو ام ینیریش هیبق و انداختم باال یاشونه داد، تکون نه یمعنا به یسر

 .خوردم

 :گفتم و کردم عسل به رو

 .جانیا شهیم دایپ هم یخونگ لواشک نیبب کن نگاه عسل -

 :گفت تشر با بار نیا آرشام

 ؟یخوریم رو ها هوله هله نیا خبرته چه نفس -

 :گفتم ذوق با

 .است خوشمزه کنم کار یچ خب -

 :گفت اخم با و کرد بازار به ینگاه سپهر

 .کردم نیکاب تله هوس من...گهید یجا هی میبر نیایب خدا رو تو -

 .نگفتم یزیچ و کردم نگاهش چپ چپ

 :گفت و انداخت باال یاشونه نگاهم به توجه بدون

 .معروفه هاشنیکاب تله و عتیطب به رامسر -

 :گفتم لب ریز



 .ها نییپا کنم پرتش باال اون از گهیم طونهیش -

 بگم؟ بهش -

 خودش مثل...زد بهم و حرف نیا یوار زمزمه یصدا با که بود آرشام

 :گفتم لب ریز

 من؟ طرف ای یاون طرف تو -

 ...حقم طرف مطمئنا   -

 ه؟یک با شما نظر از حق وقت اون خب -

 .تونکدوم چیه -

 واه؟ -

 ...انگار خودش با داره مشکل هم نیا... رفت عقب و زد یکج لبخند

 

 یخوراک و یترش یکل عسل با و شدم دوتا اون یها غرغر الیخیب

 !بودم عاشقش من که بادمجون یترش مخصوصا م،یدیخر

 .بود لیراح از ماین یهاکردن یدور بود بیعج برام که یزیچ

 به زد،یم یزرد به هنوز که یصورت اون با و بود کرده اخم قدراون

 کشینزد نکردم جرات خواهرشم که یمن یحت که کردیم یمحلیب هیبق

 .برم

 !شده چش دونستمینم

 .بود شده رهیخ ماین به فقط...تابلو که هم لیراح

 .شدم کینزد لیراح به آروم و ارمیب طاقت نتونستم

 ل؟یراح -



 :گفت حوصلهیب

 ...هوم -

 شده؟ دعوات ماین با...گمیم -

 :گفت آه با و کرد یمکث

 .نه -

 ...پس -

 

 ...ندادم ادامه رو حرفم

 موقع همون که کنم عوض رو موضوع خواستم بشه، ناراحت دمیترس

 .اومدیم جلو داشت یمرموز لبخند با که افتاد یپسر به چشمم

 به و زد لیراح به یمحکم یتنه که شدم رهیخ بهش متعجب و جیگ

 .داد ادامه راهش

 زده هول که بخوره نیزم پشت به بود کینزد نداشت انتظار چون لیراح

 یرو بود افتاده پهلو به بود، شده رید گهید اما زدم چنگ رو مانتوش

 . نیزم

 .دمیشن رو یادیفر یصدا که بپرسم رو حالش تا شدم خم نگران

 ؟یکور مگه آشغال یهو -

 ...گرفتم باال رو سرم نگران تند

 .شد گرد هامچشم بود زده چنگ رو پسره قهی که ماین دنید با

 

 :گفتم و زدم امگونه به دست با اریاختیب



 ما؟ین! خدا ای -

 کنند، آرومش کردن یسع و دنیکش عقب رو ماین عیسر سروش و سپهر

 شد؟یم الیخیب مگه پرو ی پسر   حاال

 فرار و داد یآبدار فحش که کرد صورتش یحواله رو یمشت ماین آخر

 .کرد

ش و جمع رو لیراح عسل اما بودم شوک یتو که من  بنده کرد، جور 

 .دادیم قورت رو بغضش یه لیراح خدا

 لیراح به رو برافروخته صورت با که بود نشده آروم هنوز انگار ماین

 :دیغر

 ؟یگذاشت شینما به رو یچ...تر جلو بکش رو ات وامونده شال اون -

 :گفتم بهت با

 ما؟ین -

 .رفت عقب و دیکش یپوف ل،یراح به بعد و کرد من به آشفته نگاه هی

 :گفت و دیکش عقب رو دستم آرشام که برم سمتش خواستم

 .نکن دخالت -

 ...آرشام اما -

 ...دیکش یسمت به منو بگم یزیچ نذاشت

 تلخ اشهمه سفر نیا...مونحیتفر نه داشتم بازار به یاتوجه نه گهید

 !زدیم

 !تلخ هم نیریش هم قهوه هی مثل

 .شد بهتر لیراح حال جااون ن،یکاب تله میرفت و میگشت یکم رو روز هیبق



 تند و رفت لیراح سمت به محکم اما نییپا یسر با ماین یوقت مخصوصا

 :گفت

 .دارم کارت ایب -

 برگشت مون شیپ لیراح یوقت اما گفت یچ قهیدق پنج اون یتو دمینفهم

 ...دیکشیم جلو رو شالش یه و بود یگل هاشلپ قهیدق چند تا

 شیپ یطورنیهم اگه و اومده نییپا هاشابرو تا شالش دمید من گهید

 کارش یجلو و شدم قدم شیپ ره،یگیم هم رو هاشچشم دید یجلو بره

 .گرفتم رو

 :دمیپرس ازش شده یعاص آخر

 ؟یکنیم یطورنیا که گفت بهت یچ ماین مگه -

 .رهینم ادمی رو هاشچشم برق وقت چیه

 :گفت یذوق چنان با

 .بپوشون رو هات ییبایز گفت بهم ماین -

 ...کردم هنگ من که

 ها؟حرف نیا و ماین

 تا کردمیم نگاه ماین به که هم دفعه هر بودم، فکر یتو قهیدق چند تا

 ارمیب ریگ داره توجه لیراح به بده نشون که مشکوک رفتار هی حداقل

 .نشد که نشد

 !ما داداش نیا داشت اخم فقط

 !شد تموم یمشت ناهار هی با مونبیغر بیعج گذار و گشت

 .میگرفت خوب یسلف تا چند یجمع دسته هم آخرش



 نستا،یا گذاشتم ویال هی ها مدت از بعد باشم کرده یکار که نیا یبرا منم

 من کنار و ارهیب در رو نکشیع که کردم یراض رو آرشام زور هزار با

 ...ستهیبا

 !وهللا گه،ید داره صاحب آرشام که بدم نشون ملت به دیبا باالخره

 !گذشت خوش واقعا ها یآخر نیا

 ...الیو میبرگشت لب به لبخند همه و بود شده غروب گهید

 لبخند هم اون اما الیو بود مونده تنها و تک که سوخت هیحور یبرا دلم

 با یحساب معروف قول به و ایدر لب بود رفت یکم که گفت بود، لبش رو

 !بود کرده خلوت خودش

 

 سرم یرو از رو شالم یکار اول همون و شدم اتاق وارد کوفته و خسته

 .بود کرده امکالفه یحساب و بود شده بلند هام یچتر آوردم، در

 انداختم، در سمت به ینگاه مین اومد، در شدن باز یصدا موقع همون

 .نکردم یا توجه پس...بود آرشام

 در رو رنگم ییمویل یمانتو بدم تیاهم حضورش به که نیا بدون

 .بودم ستادهیا جلوش یآب نیج شلوار و تاب هی با حاال آوردم،

 خجالت دیبا چرا گهید بود دهید یطورنیا منو بار هزار که اون

 دم؟یکشیم

 !ها رمیدرگ خودم با منم هوف

 .شد حلقه شکمم دور یدست که کنم پاک رو شمیآرا تا ستادمیا نهیآ یجلو

 :زد لب گوشم کنار آرشام که دمیکش ترس یرو از ینیه



 !منم سیه -

 .رو دستت بردار...ییتو دونمیم منم -

 .بودم بغلش یتو کامل گهید...کرد تر تنگ رو هاشدست یحلقه

 :گفتم متعجب و معذب

 .نکن آرشام ا ه -

 .کنمیم -

 !لجباز

 .کنم پاک رو شمیآرا خوامیم -

 گوشم کنار گرمش نفس اون با...یچ هر ای بود قصد یرو از دونمینم

 و ترکهیم حباب تا هزار دلم یتو کنم حس شدیم باعث نیا زد،یم حرف

 !زننیم چرخ دلم یتو و شنیم پروانه به لیتبد کدوم هر

 .دمیفهمینم رو حالم

 .نفس کن نگاه نهیآ یتو خودت به!...یتر خوشگل شیآرا با تو -

 !زد خشکم انداختم، نهیآ به رو نگاهم

 گردنم داشت انگار و بود کرده بغلم مستانه که یآرشام و نه،یآ یجلو من

 .دیکشیم بو رو

 .کردینم نگاه نهیآ یتو  رمیتصو به اصال

 :زدم لب بمیعج حال همون با

 .کن ولم...حاال...دمید -

 یداغ از...زد رگم شاه یرو قایدق گردنم کنار یابوسه انتظارم برخالف

 !زد خشکم و شد بسته خود به خود هامچشم اشبوسه



 دور از هاشدست حصار رفت، نیب از سرما اون که شد یچ دمینفهم

 .شد باز کمرم

 بعد هیثان چند نبود، آرشام از یخبر اما کردم باز رو هامچشم آروم

 ...رفته دادیم نشون اومدیم حموم از که یآب یصدا

** 

 

 

 

 ...زدم پلک گهید بار هی باز دهن با

 !شدینم باورم یجور چیه

 عسل و لیراح منو به پرو پرو که انداختم سپهر به ینگاه حال همون با

 .بود زده زل

 :گفتم و اوردمین طاقت آخر

 ن؟یبخور مشروب که...که نیخوایم...امشب شما واقعا -

 :گفت و دیکش یپوف سپهر

 چه سفر، میاومد و میشد جمع هم دور پسرا ما یعمر از بعد! بابا یا -

 هان؟ میکن سر یمجرد شب هی داره یبیع

 :گفتم و ستادمیا کمر به دست

 جان نوش یزهرمار شیآت دور و ساحل دیبر که نیا یعنی یمجرد -

 ؟یچ ما وقتاون د؟یکن

 ...داد جواب سپهر هم باز



 ...بودن شده الل شون هیبق انگار

 یمهمون بهش؟ گنیم یچ...دیکن دخترونه یهاکار نیا از دونمیم چه -

 .گهید دیکن یدورهم دیباش اتاق هی تو خالصه یزیچ یخواب

 .کردیم نگاهم یعاد که کردم آرشام به نگاه هی کالفه

 ...انگار نه انگار که انداختم ماین به یا گهید نگاه حرص با

 به یدست خجالت با بود، سپهر از تر عاقل که بود پارسا به دمیام تنها

 .نزد یحرف و دیکش سرش پشت

 گره یه ترس با که هیحور بدبخت انداختم، هادختر به ینگاه

 .داد یم قورت تند تند رو دهنش آب و کردیم تر سفت رو اشیروسر

 ...که کنهیم سکته االن نیا بابا یا

 :گفت که شد یشیآت عسل انگار نشستم، مبل یرو و دمیکش یپوف

 .اَه دیبکن نیخوایم یکار هر -

 .ادیب ما دنبال که کرد اشاره هم هیحور به و گرفت رو لیراح منو دست

 .بود تا سه نیا مال که یاتاق یتو باال طبقه میرفت مونهمه

 :گفت و دیگز رو اشاشاره انگشت عسل

 .کنن یکار نیهمچ دیرسینم فکرم به اصال ا ه ا ه -

 :گفت و اندخت باال یاشونه لیراح

 .گهید پسرن خب -

 .بود دهیپر رنگ و نگران یکم که کردم نگاه هیحور به و نگفتم یزیچ

 :گفتم و زدم یایتصنع لبخند



 ؟ینگران چرا -

 :گفت خجالت با

 ...مست...که خوانیم اونا...خب...خب -

 ...نداد ادامه گهید

 !هیچ از ترسش دونمیم

 :گفتم و فشردم رو دستش بشم ناراحت که نیا بدون

 خب اما دارن طنتیش کمی میشد بزرگ پسرها نیا با ما! زمیعز نترس -

 پسرونه یها طنتیش یپا به بذار هم امشب..دمیند ازشون تر معرفت با

 .شون

 حرص و ترس الیخیب گرفتم میتصم شد، تر آروم کم کم اما نگفت یزیچ

 و پفک و پسیچ یچ هر نییپا ی طبقه رفتم و بشم اونا از خوردن

 .باال آوردم میداشت یخوراک

 ...رونیب باشن رفته و باشن گذاشته تنها رو ما شدینم باورم

 چرا؟ گهید اون آخه...دادم فحش آرشام جون به یحساب دلم تو

 .رفتن و ستنین پسرها که دادم حیتوض بهشون و شدم اتاق وارد

 .میکرد نگاهش تعجب با که دیخند زیر عسل

 ؟یخند یم چرا عسل وا -

 :گفت و کرد نگاهم طنتیش با

 .ستین که باشه نگران دیبا که خندمیم یاون به دارم -

 :گفتم بفهمم رو منظورش که نیا بدون

 ؟یگیم رو یک واه؟ -



 .رو خودت -

 ...دیپر باال ابروهام

 من؟ -

 :گفت خنده با

تیگ تنها آرشام وقت هی بپا -  .ارهین ر 

 :گفت و خنده ریز زد یپق لیراح

 .کنمینم تعجب اصال بشنوم یاو و آه یصدا امشب من اگه یوا -

 .بودم دهیترس تینهایب من اما دنیخند خودشون لیراح حرف با

 

 :گفتم یخلق کج با

 .آوردم یخوراک شما یبرا رفتم باش منو! وا دیبکش خجالت -

 .نزدن یحرف و انداختن باال هم واسه ییابرو چشم

 جمع گهید هم دور ینفر چهار... گذشت خوش هم واقعا! ها میخودمون

 آب هم هیحور خی یحت م،یکردیم نگاه لمیف عسل تبلت از و میبود شده

 .دیخندیم یحساب و بود شده

 اون دمیفهم تازه من و زدنیم حرف یگوش در لیراح با ها یآخر نیا

 .رفته نیب از هیحور به نسبت لیراح تنفر

 !کردم ذوق یحساب

 رو موهام داشت که یمهارت با هیحور م،یکرد نگاه لمیف شب یها مهین تا

 شونهدف دمینفهم که من کرد، شمیآرا هم لیراح و بافت یماه غیت  مدل

 !هیچ



 .کردنیم نگاه گهید هم به طنتیش با فقط

 ...داشتم دلشوره چرا دلم ته دونمینم اما بود لبخند لبم یرو

 :گفت ذوق با عسل شونکار شدم تموم با

 .کهیت...ها یشد کهیت نفس یوا -

 :گفتم خنده با

 مثل اگه...بده نهیآ هی من به تونیکی...شدم یشکل چه دونمینم که من -

تونیم دیباش کرده شمیآرا دلقک  .کشم 

 :گفت و زد یبشکن لیراح

 .ها میکردیم و کار نیهم یکاشک ا ه -

 .رفت هوا به شونخنده که زدم صورتش یتو رو بالش

 که یا ساده و حیمل شیآرا از دم،ید نهیآ یتو رو خودم صورت یوقت

 .اومد خوشم بود صورتم یرو

 !اومدیم دمیسف پوست به یحساب که یصورت لب رژ اون مخصوصا

 :گفت ذوق با عسل

 ه؟یچ نظرت -

 :گفتم و زدم روش به یلبخند

 !هیعال یمرس -

 اد؟یم خوشش آرشام نظرت به -

 از که هیحور چارهیب...دنیخند لیراح با دوباره که کردم نگاهش چپ چپ

 . گرفتیم رو اش خنده یجلو زور به من شدن ناراحت ترس



 ؟یداد ریگ چرا آرشام به -

 .گهید ادیب نیریش یبز دهن به دیبا علف -

 .رفت در و دیپر که سمتش زدم جست هی

 شدن؟ بیغر بیعج قدرنیا نایا چرا امشب

 

 بدون و گفتم ریبخ شب عیسر بود، شده شتریب امدلشوره چرا دونمینم

 خودمون اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از هاشون زدن صدا به توجه

 .رفتم

 رو درست کار یعنی ستادم،یا اتاق وسط فیبالتکل بستم و در که نیهم

 اتاق؟ نیا اومدم که کردم

 ده؟یم باال کیپ پشت کیپ داره رونیب اون االن آرشام که یحال در اونم

 رنگم قرمز شلوارک و تاب با رو هام لباس و دمیکش یحرص از پر نفس

 .کردم عوض

 "الیواو گهید یپوشیم هم قرمز وقتاون یدیترس تو"

 دادم رو خودم جواب یعصب خودم

 "نکنه نگاه خب قرمز   که قرمز  "

 .ها بودم داده خودم به رو ممکن جواب نیتر چرت یعنی

 .دمیکش دراز تخت یرو و زدم یمسواک ریدرگ یذهن با

 اریهوش ادیم یوقت خواستمیم آرشام، اومدن منتظر و موندم داریب یکم

 .برد خوابم یک دمینفهم اما باشم

 



 

 

********** 

 

 

 جفت هی دنید با کردم، باز چشم خمار شکمم پوست شدن نوازش حس با

 دهنم یرو یگرم و مردونه دست که بکشم غیج خواستم بیعج چشم

 :گفت یدار خش و کشدار لحن بعد و نشست

 .آرشام...نفس منم -

 ...شد بدتر که نیا

 ...کرد بغلم و نذاشت که بزنم پسش خواستم و دیپر کل به خوابم

 .نفس کن آرومم -

 :گفتم ترس و نفس نفس با

 . کن ولم ؟یکنیم کار یچ -

 :گفت و انداخت باال ابرو ها بچه مثل

 .خوامینم! نوچ -

 :دمیغر و دادم هولش حرص با

 .ها نکن باز منو دهن...آرشام یمست تو -

 یرو رو دستم عیسر که زدم یغیج گرفت گردنم پوست از که یگاز با

 .گذاشتم دهنم



 .بره آبروم و بشنون رو صدام هابچه مونده نمیهم

 :دمینال یدار بغض لحن با

 .وونهید نکن -

 ...داشت یبیغر و بیعج حال هی

 و میمال بعد و بود خشن یقیدقا بودمش، دهیند یطورنیا حال به تا

 ...کردیم رفتار باهام عاشقانه

 ...بود زده خشکم

 زده؟ خشکت چرا...نفس بزن پسش

 ؟یشد میتسل کرده نوازشت یکم...پا و دست یب احمق

 زیر زیر رو نقطه اون قدراون اما کردیم درد بود گرفته که یگاز یجا

 .شد فراموشم دردش که دیبوس

 !...بودم شده مسخ انگار

 

Aida: 

 نوازش آروم رو شکمم بود تنم که که یتاپ ریز از آزادش دست با

 .کردیم

 !حساسم نقطه نیا به چقدر بود دهیفهم انگار

 .دمیکش عقب عیسر و اومدم خودم به رفت تر باال دستش که نیهم

 :گفتم یا رفته لیتحل لحن با

 .نکن...ن -



 ...کرد نگاهم زدیم یقرمز به که خمارش و جذاب هاشچشم اون با

 !بودم شده جیگ که بود یطور نگاهش طرز

 !کردیم نگاه خوشگل یلیخ سیتند هی به داشت انگار

 !یشد بایز چه -

 !نییپا ختیر یهر درم

 ...گفت رو جمله نیا خاص چقدر

 شدم؟ مشیتسل من چرا

 ...دیبوس رو امچونه و شد خم روم شتریب دید رو سکوتم یوقت

 ...شد گرمم

 ...دیبوس رو راستم گونه و رفت تر باال یکم

 !...رفت نفسم

 ...دمیگز لب که دیبوس رو گلوم ریز

 یحال چه تو دونمینم... هام لب از ریغ دیبوسیم رو صورتم یجا همه

 !میبود

 :دمینال و زدم بازوش به یچنگ که رفت تر نییپا گلوم ریز از سرش

 !کنمیم خواهش یمست تو...آرشام نه -

 :زد لب گوشم ریز یخمار و فتهیش لحن با

 پوست نیا مست! یدیم که یخوب یبو مست...نفس توام مست من -

 !یکنیم ام وونهید یدار اخ...آغوش نیا مست...لطافت با و دیسف

 .کرد نگاهم یبیعج شور با و کرد بلند سر



 .کنمیم خواهش...شو من مال نفس -

 !کردم نگاهش مبهوت

 گرفت؟یم اجازه

 حالش؟ نیا تو

 

 هامپلک یرو و شد خم شوق و شور همون با شد، اشک از پر هامچشم

 ...کرد بارون بوسه رو

 .آرشام نفس   زینر اشک!...جان جانم -

 !آرشام؟ نفس

 ...بودم شده ها احمق مثل چرا دونمینم...شکست بغضم

 بود؟ یچ یبرا اشکم آخه

 ...داشتم کمبود...دختر منه که دونستمیم دیبا کجا از

 !یباز عشق و عشق کمبود...مرَدم سمت از محبت و توجه کمبود

 سمتم به یقدم یحت ندادم اجازه و آرشامم  کنار ماهه نیچند االن که یمن

 ...برداره

 ...دونهیم آرشام عشق رو خودش که یدوم نفر حضور خاطر به فقط

 فم؟یضع قدرنیا من چرا

 دارم؟ نگه رو هامداشته تونمینم چرا

 !منه مرد...منه مال...منه یداشته آرشام

 



 گردنم ریز رو سرش و دیکش ینفس...گرفت رو جوابش سکوتم از انگار

 خودش حال یتو که نیا...کنم حس رو مشروب یبو تونستمیم برد،

 اما، ستین

 .رفتینم تر فرا یحد هی از که بود که بیعج برام واقعا

 !بودم زده شگفت

 .گرفتیم رو خودش یجلو اما بود شده وونهید و قراریب که یحال در

 اما بودم کرده مشیتسل رو خودم تپش، پر قلبم و بود شده خاموش مغزم

 ...اون

 !بودم ممنونش واقعا

 

 .رفتم خواب به آرشام محبت پر یهابوسه و ها نوازش ریز شب اون

 !نیریش و ییایرو خواب هی

 

 

 

 همراهم و یباش من یپا هم اگر" 

 

 هم با ما یایدن شود یم یبهشت

 

 کن بهتر بوسه با مرا حال ایب



 

 "خواهمیم قاف بدون را قلبت که

 

 !سرده چه یوا...کردم تر جمع رو خودم سرما حس با و زدم یغلط

 یبیعج زیچ چشمم که کنم دایپ رو پتو بتونم تا کردم باز رو هامچشم یکم

 .کرد رصد رو

 بود پوشش بدون اشتنه باال که یحال در و من از یکم فاصله با آرشام

 .بود دهیخواب دمر

 ده؟یخواب لباس بدون یچطور سرما نیا تو

 شدم متوجه که بپوشانم رو دوتامون هر یرو تا بشم زیخ مین خواستم

 .ستین تنم یزیچ منم

 ...کردم نگاه خودم به مات و زد خشکم

 !من یخدا یوا

 ...شبید

 ...آرشام و من

 هام نه*یس یباال و دمیکش خودم یرو رو ملحفه یناباور و خجالت با

 بود فتادهین موننیب یاتفاق و بود معاشقه هی فقط که نیا با...داشتم نگه

 ...یول

 !بودم جیگ دونمینم



 سمت به آروم و گرفتم دورم رو ملحفه یسردرگم و یجیگ همون با

 تا کردم تالش و بشه آزاد ذهنم تا ستادمیا قدراون دوش ریز رفتم، حموم

 ...کنم دور خودم از رو یمنف افکار

 .بود جوابمیب سواالت حاصل که یافکار

 ...طرالن به گشتیبرم اشهمه که یسواالت

 حموم در سمت به یآروم همون به و گرفتم دورم رو حوله دم،یکش یآه

 ...رفتم

 

 حاال خورده که یمشروب و یطوالن شب اون از بعد آرشام کردمیم فکر

 و بود نشسته تخت یرو شدم خارج حموم از یوقت اما نشه داریب ها حاال

 .بود شده رهیخ هاملباس به

 نگاهش طرز و افتاد من به چشمش که برم عقب خواستم زده خجالت

 .شد عوض

 تنم که یا یوجب کی یحوله نیا با اما دهید کامال منو شبید که نیا با

 .دمیکشیم خجالت بود

 .بود پاش شلوارک هی فقط شد، بلند تخت یرو از

 خاطر به شبید از هم هنوز...کرد نگاهم رهیخ رهیخ و اومد سمتم به

 .شدیم گرم بدنم لمسش و نگاه طرز

 !بستم رو هامچشم قراریب

 :گفت آروم و گرفت دستش یتو رو سمیخ یموها از یاطره

 .یخوریم سرما...س  یخ موهات -



 .دادم قورت رو نهیبش لبم یرو اومدیم که یلبخند

 !ام جنبهیب چقدر من یوا

 یرو آروم...برد توالت زیم سمت به منو و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 .شد موهام کردن خشک مشغول حوله با هم اون و نشستم یصندل

 ...من نه زدیم یحرف اون نه

 ...دیکشیم یبار حسرت آه یگاه چند از هر فقط

 حالم منم هاش العملعکس نیا با خواستینم دلم شده، چش دونستمینم

 .بشه عوض

 بعد انگار... آرومم قدرنیا چطور داشت تعجب یجا هم خودم یبرا واقعا

 .بودم کرده دایپ آرامش ها مدت از

 

 :گفتم یناراحت با...شدم خارج فکر از آرشام، دوباره آه با

 ؟یکشیم آه چرا -

 :گفت یاگرفته یصدا با کنه نگاه بهم نهیآ یتو از که نیا بدون

 !ببخش منو -

 

 !ببخشم؟

 چرا؟ -

 ...شد بلند چاه ته از انگار صدام

 رو صورتش تونستمینم یحت گهید انداخت، نییپا رو سرش شتریب

 .نمیبب



 من...من...نبود خودم دست یعنی...که خواستمینم شبید من....من -

 ...بشکنم رو دلت...و بزنم صدمه بهت خواستمینم

 .دیکش یاکالفه و بلند پوف که بود سخت براش زدن حرف یادامه انگار

 ...زهینر فرو اشکم که زدمیم پلک تند تند

 شده؟ مونیپش

 ...اون وقتاون ستمین ناراحت فتهیب اتفاق نیا خواستمینم که یمن

 و نشست هامشونه یرو دستش که بشم بلند خواستم و زدم یپوزخند

 :گفت محکم

 . نیبش -

 :گفتم نکنه رسوام و نلرزه کردمیم یسع که ییصدا با

 .برم تا کن ولم حاال...یزد هم رو حرفات و یکرد رو کارت -

 چه هم اون...کرد نگاهم نهیآ یتو از و گرفت باال رو سرش باالخره

 !ینگاه

 در تا نداره یاچاره هم اون و کنهیم نگاه دستش ریز به که ریش هی مثل

 .بماله خاک به رو اشپوزه جنگل سلطان مقابل

 روم از رو زشیت نگاه اون اما...کردم ینینش عقب یطورهمون هم من

 .داشتیبرنم

 :گفت وار زمزمه و آورد گوشم کینزد رو سرش

 از شبید من...یبزن حرف باز س*هو آدم هی مثل من با یندار حق -

 ...من به تو وقت اون نرفتم تر فرا یبود کرده نییتع تو که یحد



 تند تند که کردم نگاهش زده هول گرفت، فاصله ازم عیسر و نداد ادامه

 .دیپوش و برداشت کمد یتو از یلباس

 :زدم صداش یخواهش از پر لحن با بره خواست که نیهم

 .آرشام -

 !یهرچ...ای بود لحنم خاطر به دونمینم 

 ...برنگشت سمتم به اما ستادیا

 ...بره خواستمینم

 !دیتپیم تند تند قلبم

 :دمینال لحن همون با و دمیکش یقیعم نفس

 یداد تیاهم...بهم که ممنونم ازت...ازت نشدم، ناراحت من...شبید -

 ...من...من

 ...بستم خجالت با رو هامچشم

 بگم؟ رو نیا یچطور ایخدا اوف

 :دادم ادامه تر آهسته

 ...سوالت اون از بعد البته...خواستمیم هم خودم شبید من -

 ...انداختم نییپا رو سرم گرفته شیآت کردمیم حس که ییها گونه با

 امچونه ریز رو اشسبابه انگشت کردم، حس خودم به رو شدنش کینزد

 .گرفت باال رو سرم و گذاشت

 ...کردم نگاه هاشچشم به زور به

 .برد ماتم که یجور داشت، یبیعج برق هاشچشم



 .کرد بغلم محکم که شد یچ دمینفهم هوی

 

 به آرشام م،یشد آروم یکم دومون هر یوقت جانانه آغوش اون از بعد

 .دمیپوش رو هامسلبا منم و رهیبگ یدوش تا رفت حموم سمت

 رفتم نییپا که ها پله از شدم، خارج اتاق از و نموندم آرشام منتظر

 ...شدم الیو بودن کور و سوت متوجه

 زیم پشت لیراح و عسل دمید که رفتم آشپزخونه سمت به کنجکاو

 ...کرده باز رو خچالی در هم هیحور و نشستن

 !ریبخ صبح -

 .داد رو جوابم و دیکش یاازهیخم لیراح کردن، نگاه من به شون سه هر

 :گفت تند هیحور

 .میبرز ییچا برات نیبش -

 .کردم یتشکر و زدم یلبخند

 :گفتم و کردم نگاه اطراف به یکم

 کجان؟ هیبق پس -

 :گفت و انداخت باال یاشونه عسل

 ... .خواب االن تا حتما خوردن نایا که یا یمار زهر همه اون با -

 عسل به تعجب با و کردم بلند سر تعجب با نداد، ادامه رو حرفش دمید

 .کردم نگاه

 شده؟ یچ -

 :گفت یمشکوک لحن و تعجب با لیراح



 .گردنت...نفس -

 ...گذاشتم آرشام گاز یرو رو دستم اریاختیب

 ؟یچ گردنم خدا یوا

 شده؟ یچ گردنم

 ...خنده ریز زدن یپق و کردن بدل و رد هم به دار معنا نگاه هی

 :گفتم و زدم زیم به یمشت حرص با

 .مرض...کوفت...درد -

 :گفت خنده همون با و گرفت رو دلش لیراح

 نگو...نگو اومد غیج یصدا دفعه هی شبید چرا گفتم من...من...یوا -

 .کرد رو خودش کار شیآرا اون

 .دادن ادامه شوندنیخند به و دنیکوب هم به رو هاشوندست عسل با

 ...دمیکش گردنم یرو رو دستم حجالت با

 .شده دون دون آرشام گاز یجا کردمیم حس

 

 ...شد تر بلند شونخنده یصدا من حرکت با

 شد، آشپزخونه وارد ماین که برم تا شدم بلند عیسر خجالت و حرص با

 هنوز که ییهاچشم با دیخاریم رو گردنش پشت داشت که یطور همون

 :گفت بود دایپ ازش خواب اثرات

تون چه -  شده؟ خبر 

 شده زیر یهاچشم با و گرفت رو جلوم تعجب با که برم خواستم زده هول

 :گفت



 نفس؟ شده یچ -

 .االن امیم لحظه هی برم من...من...بخدا یچیه..یه -

 چپ و کردم کج گردن حرص با دن،یخند زیر زیر لیراح و عسل دوباره

 :گفت یسوال ماین که کردم شوننگاه چپ

 ...گردنت نفس ا ه -

 یهاچشم با و گذاشتم گردنم یرو رو دستم عیسر...نداد ادامه رو حرفش

 لب و بود انداخته نییپا رو سرش شک با که کردم نگاه ماین به گرد

 .بود دهیگز

 .دهیفهم رو موضوع که نیا یعنی نیا

 !رفت آبروم خدا یوا

 .کنندیم کار یچ دمیند گهید و کردم بغض جهت یب و خود یب

 ...دمیدو ها پله سمت به و گذشتم کنارش از تند

 

 نشسته تخت یرو یناراحت با ادیب رونیب حموم از آرشام که یموقع تا

 :گفت و اومد کنارم  بود بسته کمرش دور که یاحوله با آرشام بودم،

 ن؟ییپا ینرفت مگه -

 ...کردم نگاهش دهنده هشدار

 :گفت و شد جیگ نگاهم طرز از

 شده؟ یچ -

 هان؟ شده یچ -

 :دادم ادامه مظلوم و شد اشک از پر هامچشم



 .شده کبود گردنم -

 مثل قایدق...گذاشتم هامچشم یرو رو دستم پشت و کردم مشت رو دستم

 .کنه هیگر خوادیم که یاساله پنج ی بچه

 .داره خنده تن صداش کردم حس...کرد بغل رو هامشونه آرشام

 .ی  عیطب...خب ادیم شیپ...زمیعز نداره اشکال -

 :گفتم و زدم یآروم هق

 .دنید هیحور و لیراح و عسل...آخه نه -

 ...دیلرز شکمش یکم کردم حس

 .کنندیم درک...زمیعز نداره اشکال -

 :گفتم مند گله

 .دید هم ماین -

 ...دیخند واضح گهید

 .که نبود بهیغر بود داداشت نداره بیع -

 .زدم اششونه به یمشت و شدم یحرص

 .توا  ریتقص اشهمه -

 شده؟ کبود کجات نمیبب حاال...دارم قبول گهید نویا -

 ...کرد گردنم قاب رو هاشدست که نگفتم یزیچ

ش یجا به و کرد کج رو گردنم یکم آروم  .کرد نگاه گاز 

 ...زد بوسه رو گردنم یرو کردم حس که بودم خودم حال تو

 



 

 

 اعتراض یگرسنگ از شکمم و دیکش رو اممنت یکل آرشام که نیا از بعد

 کرم یکل با رو گردنم قبلش اما بشم، خارج اتاق از که دادم تیرضا کرد

 .گردنم دور انداختم یکار محکم محض هم یشال و دادم پوشش پودر و

 .نباش حساس...ستین مشخص خدا به بابا -

 باال میتسل یمعنا به رو هاشدست که کردم نگاهش اخم با نهیآ یتو از

 .گرفت

 شد؟ تموم -

 .آره -

 .میرفت در سمت به آرشام با و دمیکش یقیعم نفس

 

*********** 

 

 

 نگاه الیو به یدلتنگ با و برگشتم گذاشت، نیماش عقب رو چمدانم آرشام

 سر پشت رو یبد و خوب اتفاقات میبود جانیا که روز چند نیا...کردم

 !دیجد اتیتجرب...طورنیهم و میگذاشت

 :شدم خارج فکر از آرشام یصدا با

 ؟یا آماده -

 :گفتم و زدم یلبخند



 .آره -

 :گفتم و رفتم سمتش به هیحور دنید با...شد نیماش سوار آرشام

 .یدیکش زحمت روز چند نیا یلیخ هیحور یمرس -

 :گفت و دیکش شالش به یدست خجالت با

 .بود فهیوض ی  حرف چه نیا -

 گه؟ید یگردیبرم ماین با...ممنون هم باز -

 :داد جواب دیترد با

 .بله -

 ...نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر

 نداره؟ یمشکل موضوع نیا با لیراح یعنی

 آروم کرد،یم جا به جا رو لشیوسا داشت الیخیب که کردم بهش ینگاه

 :گفتم و رفتم سمتش به

 ل؟یراح -

 :گفت کردیم نگاه رو فشیک داخل داشت که زمانهم

 هان؟ -

 .گهید گنیم نیا به ادبیب...کردم مکث

 ؟یندار یمشکل...ماین با هیحور رفتن با...تو -

 :گفت و کرد نگاهم یکم تعجب ای

 چرا؟ نه -



 مشکل که شدم خوشحال اما بود شده یچ دونمینم...دمیکش یراحت نفس

 .شده حل هیحور با لیراح

 

 .زد یبلند یعطسه که رمیبگ فاصله ازش خواستم

 :گفتم که دیکش باال رو دماغش

 ؟یبود نشده خوب مگه -

 :گفت حرص با

 .کردم نیف نیف بس از دیپوک گهید دماغم...بابا نه -

 .رفتم نیماش سمت به و دادم تکون یسر خنده با

 :گفت خنده با آرشام که شدم نیماش سوار

 .ها یبخواب ذارمینم دفعه نیا -

 .کردم نگاهش چپ چپ

 .بابا باشه -

 .کرد حرکت و زد یچشمک

 

 که بود یمرض چه دونمینم اما موندم داریب آرشام همراه رو یساعت دو

 .گرفتیم خوابم شدیم یطوالن مسافت و نشستمیم نیماش تو یوقت

 ....دمیخواب گرفتم و شدم آرشام حرف الیخیب پس

 

 



 آروم یلیخ اما شنومیم رو آرشام یصدا کردم حس یداریب و خواب تو

 با اما بشه تر نیسنگ خوابم گذاشتم و ندادم محل زمزمه، حد در آهسته و

 .کردن وصل بهم رو برق انیجر انگار...اسم هی دنیشن

 گمیم بابا... یزد زنگ قدرنیا یکرد امخسته ؟یفهمیم طرالن کن بس -

 اومدم باشه بابا یا....رو کارت بگو نه....؟یدار کار یچ...ستمین تهران

 .فعال باشه...نزن زنگ گهید فقط میزنیم حرف

 .کرد قطع انگار...نزد یحرف گهید

 .شدم چهیباز کردمیم حس د،یتپیم داشت یبدجور قلبم

 دارم، نگه بسته رو هامچشم و کنم حفظ رو تمیموقع کردم یسع زور به

 رو ازش دیجد زیچ هی بشم خوب آرشام با من گذرهیم کمی تا چرا ایخدا

 شه؟یم

 باشم؟ داشته آرامش تا دو نیا دست از تونمینم چرا

 کنم؟یم فراموش رو هاشیبد دفعه هر چرا

 ...گلوم یتو شد خار یلعنت بغض نیا باز

 .شدم رهیخ جاده به و کردم باز رو هامچشم آروم

 

 رو آرشام یصدا که بودم خودم یهوا و حال تو و گذشت قهیدق چند

 .دمیشن

  ؟یشد داریب ا ه -

 .نگفتم یزیچ و دمیکش یقیعم نفس



 فقط خوادیم دلم یباش کنارم تو اصال...ها یبخواب ذارمینم گهید نیبب -

 .نفس بگو یزیچ هی...بزنم حرف باهات

 !بودها یگریباز عجب...زدم یپوزخند

 .گذاشت دستم یرو رو دستش گمینم یزیچ دید یوقت

 و دمیکش عقب رو دستم عیسر...رفت فرو دستم یتو خار کردم حس

 :گفتم

 .امخسته گهید کن ول آرشام اوف -

 .نگفت یزیچ و شد ناراحت کردم حس

 ندادم محل که بود پر ازش دلم قدراون

 

 ها سال کردم یم حس...تهران میدیرس و شد تموم سفر اون باالخره

 .نبودم جانیا

 !بود رفته ادمی رو شهر نیا ی گرفته غبار یهوا

 !مه از پر و سرد...خودم دل مثل درست

 زنگ امیگوش موقع همون شدم، خونه وارد آرشام به توجه یب

 .انداختم یگوش راند بک به ینگاه...خورد

 .بود مامانم

 مامان؟ جانم -

 .دمیشن رو مامان ذوق از پر یصدا

 ن؟یدیرس ؟یخوب زمیعز یچطور! دخترم سالم -

 .نشستم تخت یرو و شدم اتاقم وارد



 :گفتم و انداختم اتاق یفضا به ینگاه

 .میدیرس االن تازه آره...خوبم یمرس -

 خوبه؟ آرشام...یسالمت به -

 !تر   وراون هم خوب از...زدم یپوزخند

 .رسونهیم سالم مامان آره -

 .شد رهیخ بهم و ستادیا در چوب چهار کنار آرشام و شد باز اتاقم در

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم

 خوبن؟ بابا -

 .بره و بشه خسته آرشام تا بدم کش رو بحث خواستمیم فقط

 .داشت یبرنم روم از رو سوالش از پر و موشکافانه نگاه اصال اون اما

 هم شوهرت مادر به یزنگ هی یراست...شرکت رفته دخترم خوبه آره -

 .بپرس اونا از هم یحال هی بزن

 د؟یرس ماین یراست...چشم -

 :گفت یمکث با

 .نه که هنوز -

 مامان؟ یندار یکار...باشه آهان -

 :گفت یمهربون با

 .خداحافظت...یراه یخسته کن استراحت برو زمیعز قربونت -

 :گفتم آروم و دمیکش یآه

 .فعال -



 .انداختم تخت یرو و کردم قطع رو یگوش

 .آوردم در سرم یرو از رو اون و کردم باز رو شالم یگره

 .دمیشن رو آرشام یصدا که برم شمیآرا زیم سمت به تا شدم بلند

 نفس؟ -

 :گفتم کوتاه و انداختم بهش ینگاه مین

 بله؟ -

 :گفت و کرد پا اون و پا نیا یکم

 شده؟ یزیچ -

 ...خوردم رو نهیبش هام لب یرو اومدیم که یپوزخند

 کرد؟یم سوال داشت تازه

 :گفتم و انداختم باال ییابرو

 ؟یاتفاق چه نه -

 .بود یزیچ منتظر انگار...کرد نگاهم یکم

 .زد لب آروم گمینم یزیچ دید یوقت

 .میگشتیبرنم یکاشک -

 ...رفت نفسم

 :داد ادامه حال همون با

 .شناسمینم...رو نفس نیا بود تر مهربون شمال یتو نفس   -

 .شد خارج اتاق از تند و زد رو حرف نیا

 :گفتم یناراحت با و کردم نگاه رفتنش ریمس به یکم



 .آرشام شناسمینم رو تو منم -

 

**** 

 

 

 .بود شده شروع دوباره میزندگ ییکذا یها روز انگار

 ...طرالن   اشهمه دونستمیم که آرشام مشکوک یها تماس

 خاطر به ها استاد با زدن کله و سر و دانشگاه به دوباره برگشتنم

 .بودم کرده افت یکل...نمره

 "میگشتیبرنم یکاشک" دمیرسیم آرشام حرف به هاوقت یبعض

 میبود برگشته که یشب اون زد،ینم حرف باهام که بود یروز چند

 .نذاشتم که بخواب   کنارم خواست

 اجازه بهش شب اون خودم گفت شد، ناراحت چقدر دونستیم خدا

 قبل؟ حالت به برگشت یچ همه حاال و دادم رو ها مانع شکستن

 .بود سکوت فقط جوابم من و

 .بود شده سرد باهام گهید چون برخورد بهش یلیخ انگار

 .دمیدیم رو طرالن کابوس اشهمه ها شب کنم، کار یچ دونستمینم

 ؟یچ آخرش که گمیم خودم به ها وقت یبعض

 ...یدار خبر طرالن با اشرابطه از که بگو آرشام به

 بود مونده یباق برام که یزیچ تنها...بشکنه غرورم خواستمینم اما

 .بود غرور نیهم



 لبخند با و انداختم خونه زیتم سالن به ینگاه در، شدن دهیکوب یصدا با

 .رفتم در سمت به یا یمصنوع

 .کرد بغلم ذوق با مونا مامان که کردم باز و در

 !بود شده تنگ برات دلم من یدونه هی یکی یوا -

 :گفتم و دمیبوس رو اشگونه خجالت با

 .مامان یمرس -

 :گفت پدرشوهرم ریام بابا

 .نمیبب رو عروسم منم کنار یبر شهیم خانم -

 ...انداختم ریز به رو سرم

 بهشون چرا که بفهمانند بهم خوانیم هاشونحرف نیا با کردمیم حس

 .زنمینم سر

 .شد خونه وارد و زد سرم به یا پدرانه بوسه ریام بابا

 .بستم و در و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت و نشست مبل یرو مونا مامان

 کجاست؟ آرشام -

 :گفتم مکث یکم با

 .رونیب رفت داشت کار -

 :گفت ریام بابا

 اد؟یم یک -

 :گفتم رفتمیم آشپزخونه سمت به که زمانهم



 .ادیم شام از قبل تا...بکشه طول ادیز کارش نکنم فکر -

 .نبودم مطمئن حرفم نیا از ادیز هم خودم

 .بود رفته رونیب ظهر از آرشام چون

 

****** 

 

 

 

 "آرشام"

 

 

 از ترس ش...گرفت تماس باهام طرالن هم باز روز چند نیا گذشت مثل

 .بود آورده پناه من به اون از ییرها یبرا که بود ادیز یحد در آرش

 شهیهم برخالف دادم رو اشیپ در یپ یها تماس جواب ناچار به یوقت

 .شدم مواجه هاش هیگر و غیج با بار نیا کنم کمکش کردیم التماس که

 داده بهم که یپرت آدرس اون به و زدم رونیب خونه از یچطور دمینفهم

 کرده ولش دور یجاده کی یتو و بود دهیدزد رو اون آرش رفتم، بود

 ...بود

 نیا از قبل کردم داشیپ یوقت ره،یبگ چشم زهر ازش خواستیم انگار

 . نداشتم تیعصبان جز یحس چیه لحظه اون...بغلم دیپر امیب خودم به که

 .راندم شهر سمت به و بشه نیماش سوار کردم کمکش حرفیب



 

 

 تا دمیکش تر نییپا رو دارم لبه کاله و اومدم رونیب مارکت سوپر از 

 .شدم سوار و کردم باز رو نیماش در نشناسه، منو یکس

 :گفتم و گذاشتم پاهاش یرو رو وهیآبم و کیک یحاو کیپالست

 .دهیپر رنگت بخور -

 :گفت یاگرفته لحن با

 .ممنون -

 شده کیتار هوا...کردم آسمون به ینگاه و زدم موهام به یچنگ کالفه

 .بود

 .شده نگرانم االن تا نفس حتما بودم، نشده زمان گذر متوجه اصال

 آرشام؟ -

 ...کردم نگاه بهش طرالن یصدا با

 تر الغر صورتش انگار و بود رفته گود هاشچشم ریز چرا دونمینم

 ...بود شده

 بود؟ آرش حضور خاطر به

 :گفت و دیکش یآه

 !یکنارم که یمرس -

 ...نگفتم یچیه

 ...خواستمینم رو تیموقع نیا واقع در



 :داد ادامه لحن هموم با

 .کردمینم ازدواج آرش با وقتچیه یکاشک -

 :گفتم و کردم ینُچ یعصب

 .طرالن کن بس -

 .کنهیم هیگر داره دوباره دادیم نشون اشنیف نیف یصدا

 :گفتم و رفتم کلنجار خودم با یکم

 .برسونمت دیبا...بده رو اتخونه آدرس -

 ینگاه یچشم ریز که کردم نگاهش تعجب با نزد، یحرف اما گذشت یکم

 :گفت مظلوم و انداخت بهم

 !ترسمیم...یم من -

 :گفتم یا شده کنترل لحن با و دمیکش یبلند پوف

 ام؟خونه ببرمت خودم با کنم؟ کار یچ من یگیم االن -

 :گفت محکم یلیخ تعجبم کمال در

 .آره -

 :گفتم یعصب و سردرگم

 تو زنم...دارم زن من ؟یفهمینم چرا طرالن زنم؟ شیپ امخونه ببرمت -

 .تنهاست خونه

 :گفت حرص و بغض با

 شب هی خطره، در من جون یفهمینم چرا...نکن زنم زنم قدرنیا -

 خوره؟یم بر خانوم نفس به باشم اتخونه



 من...داره خبر تو منو ی گذشته از نفس ؟یکرد فکر یچ خودت با تو -

 .کنم تمرکز میزندگ رو تونمینم موضوع نیهم خاطر به هم االنش نیهم

 :گفت و زد یپوزخند

 .یدار دوستش انگار یزنیم حرف یدار یجور هی -

 :گفتم محکم و کردم نگاه هاشچشم یتو حرفیب

 !دارم دوستش...دارم -

 

 ...برداشت روم از رو نگاهش غم با بعد و کرد نگاهم خورده ه

 :گفت یحزن از پر یصدا با بعد و گذشت سکوت یتو یکم

 )...(. سمت به برو -

 بود داده که یآدرس سمت به و کردم روشن و نیماش نگفتم، یزیچ

 ....رفتم

 

 

 :گفتم که بشه ادهیپ نیماش از خواست میدیرس یوقت

 .کردمیم تیشکا آرش از بودم تو یجا من -

 .شد ادهیپ حرف یب بعد و کرد مکث یکم

 زمان دنید با کردم، نگاه ساعتم به و گرفتم رفتنش ریمس از رو نگاهم 

 .زدم نیماش فرمون به یمشت یعصب

 !هیحال چه یتو نفس االن دونهیم خدا...بود گذشته هم ده از ساعت



 تا دیکش طول هم باز اما کردم حرکت خونه سمت به ییباال سرعت با

 .برسم

 ادیز به یحت رفتم، باال یکی دوتا رو ها پله آسانسور از استفاده یجا به

 .نکردم توجه هاپله بودن

 تا کردم شلوارم بیج یتو دست که نیهم دم،یرس در پشت نفس نفس با

 .شد باز در ارمیب در رو دیکل

 شده رهیخ بهم سرزنش از پر که کردم نگاه پدرم و مادر به زده بهت

 :گفتم حال همون با و کردم جور و جمع رو خودم یکم بودند،

 شما؟ مامان -

 :گفت یسرد و اخم با

 ریام آقا ایب مون؟عروس و پسر یخونه میایب مینداشت حق هیچ...ما بله -

 به یحت و خونه برگشته شب ازدهی ساعت ریبگ لیتحو رو پسرت

 .نداده جواب هم زنش یهاتلفن

 ...کرد نگاهم حرف و تاسف از پر بابا

 از تر عقب گشتم، نفس دنبال چشم با و گرفتم اونا از رو نگاهم نگران

 .کردیم نگاهم بغض و یناراحت با و بود ستادهیا مادرم و پدر

 :زدم لب و دادم قورت رو دهنم آب

 نفس؟ -

 :گفت یکفر مامان

 .بگم یچ دونمینم گهید من...ریام میبر ایب -

 .رفتن رمیبگ رو جلوشون بخوام که نیا از قبل



 توجهیب که کردم نگاه نفس به یچارگیب با و زدم موهام به یچنگ دوباره

 .شد خونه وارد من به

 :گفتم ییدلجو با بستم، و در و رفتم داخل

 .نفس...بدم حیتوض برات سایوا نفس؟ -

 .دیکوب هم به محکم و در و شد اتاقش وارد

 

 "نفس"

 

 

 

 بغضم که دمیکشیم نفس تند تند دادم، هیتک بهش و کردم قفل و در

 !نشکنه

 .بودم شده خورد آرشام مادر و پدر یجلو شکل نیبدتر به امشب

 .بدم حیتوض بذار...میبزن حرف کن باز و در نفس -

 :گفتم یا گرفته یصدا با

 .باشم تنها خوامیم...ستین ازین -

 :زد صدا رو اسمم ضیغ از پر و دیکوب در به یمشت

 .نف س -

 بلند یصدا با و کردم باز و در چرخوندم، رو دیکل و برگشتم حرص با

 :گفتم



 یرفت ظهر از ؟یبود کجا...بده حیتوض باشه ؟یبد حیتوض ؟یچ نفس -

 یخوایم یچ یاومد رید...یدادینم رو هامزدن زنگ جواب...رونیب

 ؟یبگ

 و دیگز لب آروم... دیچرخیم هامچشم یتو راست به چپ از نگاهش

 :کرد زمزمه

 .داشتم کار -

 :گفت و دیدزد رو نگاهش...کردم نگاهش دیترد با

 !ام شرمنده نفس، شهینم تکرار گهید...نبود زمان به حواسم -

 :گفتم یناراحت با

 بود؟ مهم کارت قدرنیا یعنی کار؟ -

 :زد لب و شد رهیخ هامچشم یتو حرف از پر و گرفته

 !متاسفم -

 !دیلرز امچونه شکست حرفش با مقاومتم

 ...کرد بغلم و برداشت قدم سمتم نگران حالم دنید با

 !شدم مسخ

 !داشتم اجیاحت بهش چقدر یوا

 بود؟ یک بود کرده بغلم که بار نیآخر

 !داشتم دوست رو آغوشش چقدر

 ...دیچیپ هامهیر یتو یبیغر عطر که دمیکش یقیعم نفس اریاختیب

 ...نبود مردونه عطر اصال...نبود آرشام عطر...کردم بو دوباره



 

 عجله با که کرد حس رو بدنم لرزش د،یلرز تنم زد سرم به که یفکر با

 :گفت

 نفس؟ شد یچ -

 ...کردم نگاه صورتش به استرس با و اومدم رونیب بغلش از آروم

 ؟یبود یک شیپ ؟یبود کجا

 ...کردم نگاه فقط... کردم نگاه کلشیه کل به

 نشونه هی...خواستمیم نشونه هی انگار دونم،ینم رو بودم یچ دنبال

 !انفجار یبرا

 !شد قطع نفسم...ای رنگ یلکه هی شد، خشک اشقهی یرو نگاهم

 دم،یکش اش قهی به یدست ام شده سر یهادست با و رفتم تر کینزد

 ییصدا با و زدم یتلخ پوزخند رژلب   هی یجا لکه اون شدم مطمئن یوقت

 :گفتم اومدیم در چاه ته از انگار که

 پاک رو آثارش بگو کارت به بعد ی دفعه!...یداشت هم یکار عجب -

 .کنه

 .دیکش اشقهی به یدست بعد و کرد نگاه صورتم به زده شوک و جیگ

 در به دوباره شدم، اتاقم وارد و برگشتم عیسر بزنه یحرف که نیا از قبل

 .دادم هیتک

 کی اگر نشستم، و خوردم سر آروم آروم شکستیم بغضم که زمانهم

 .شدم مطمئن حاال داشتم شک طرالن و آرشام یرابطه به هم درصد

 



 

 

 .. ایدن و من

 ، میکنیم رنگ را گریهمد

 ……!دیسف مداد با ایدن اه،یس مداد با من

 .. من

 ! .. اونو یروزها

 .. اون

 …!  منو یموها

 

********** 

 

 

 دونمینم فقط اشک، از سیخ صورتم و بود شده خشک تخت به چشمم

 .شدینم خسته زدن در از آرشام چرا

 :دینال بار نیهزارم یبرا

 !کنمیم خواهش...نکن قضاوتم نفس -

 !تلخ و رحمیب سکوت هی...بود سکوت من جواب هم باز

 .دمیم انجام آرشام مقابل در اشهمه که یکار

 !یلعنت کن باز -



 موهام به یچنگ بود، شده طاقتیب هم اون انگار...بود دار خش صداش

 .بستم رو هامچشم و زدم

 بود نشسته من مثل هم اون انگار کردم،یم حس در پشت رو حضورش

 .بود داده هیتک در به و

 االن دونمیم کن، گوش هامحرف به اما، نده جواب باشه... نفس -

 میزندگ یتو تو از ریغ یزن چیه نکردم انتیخ بهت من...من اما یناراحت

 .ستین

 !دونمیم...گهیم دروغ ایخدا...دمیکوب در به رو سرم حرص با

 :داد ادامه لحن همون با

 اومد شیپ یا حادثه هی خب...خب هم رژ یجا نیا...نفس کن باور -

 ...خب...یعنی

 .دیکش یا کالفه پوف و بده ادامه یچطور دونستینم انگار

 تا دمیکش هامچشم یرو محکم رو دستم و دمیکش یحرص از پر نفس

 .کنم پاک رو هاماشک

 به و کردم باز و در آروم شدم، بلند و کردم جدا نیزم از رو دردناکم تن

 .کردم نگاه بود نشسته نیزم یرو که آرشام

 یرو رو دستم که ادیب سمتم به خواست شد، بلند عیسر من دنید با

 .دادم هولش و گذاشتم اشنهیس

 با و کردم نگاهش سرد رفت، عقب قدم چند که بود ییهوی براش قدراون

 :گفتم یآروم و گرفته یصدا



 اتخانواده یجلو من شه؟یم عوض یچ...آرشام کردم باور کن فکر -

 شد زهر برام امشب شد، خراب اونا شیپ خودت اعتبار...شدم عیضا

 احمقم؟ من یکرد فکر ؟یفهمیم

 :دینال زده بهت

 نفس؟ -

 :گفتم وار دیتشد و گرفتم صورتش یجلو رو دستم

 .بسمه گهید بزنم، حرف منه نوبت االن...نزن حرف! س  یه -

 :گفتم و دادم نشون دست با رو گلوم ریز

 منو خون تیکوفت گذشته اون و تو ماه چند...دهیرس جامنیا به گهید -

 باشم؟ ساکت هم باز شهیش تو نیکرد

 :دادم ادامه بغض با آورد، هجوم هامچشم به اشک دوباره

 شیپ تو...تو یبود یک شیپ دونمیم...یم من دونم؟ینم یکرد فکر -

 ...رژ نیا...عطر نیا دارم خبر...خبر زیچ همه از من یبود طرالن

 :زدم داد و اشنهیس تخت زدم

 ...اتمعشوقه...عشقت مال...طرالن   مال -

 که کنه باز لب خواست و داد تکون راست و چپ به تند رو سرش شوکه

 :زدم داد دوباره

 !نگو یچیه نگو -

 ...بود گرفته درد گلوم تو بغض ادیز حجم از گلوم

 :دادم ادامه یاخفته درد با و گذاشتم دردناکم یگلو یرو رو دستم



 و ینفهم به زدم رو خودم احمق من اما...آرشام دارم خبر وقت   یلیخ -

 هان؟ ؟یچ خاطر به ،یندون

 .نشست امگونه یرو اشکم زدم، یتلخ پوزخند

 ...شد دراز صورتم سمت به دستش

 لرزه؟یم داره دستش کردمیم حس چرا

 

 دستش برداشتم، عقب به قدم کی نه،یبش صورتم یرو دستش نذاشتم

 .بست رو هاشچشم کالفه و شد خشک راه وسط

 :دادم ادامه یتلخ همون با

 یزمان هی من اگر...بودم تو یجا من اگر...ایآر آرشام کن فکر کمی -

 ...داشتم ارتباط باهاش ازدواجم از بعد و بودم یپسر هی عاشق

 اون گهید اما شد باز آرشام یهاچشم دمیرس که حرفم یجانیا به"

 اما ندم ادامه که دادیم هشدار هاشچشم...نداشت رو التماس و خواهش

 " بودم کرده لج خودم با من انگار

 :گفتم و امنهیس تخت زدم

 ...بودم فکرش به اشهمه اگر زدم،یم زنگ بهش اگر -

 :دیغر شده دیکل یهادندون با

 ...نفس -

 :زدم داد خودش مثل



 دوستم و دیکشینم رونیب میزندگ از رو پاش اگر...کن گوش...آرشام -

 به گردنم و دادیم رو عطرش یبو تنم و رونیب رفتمیم باهاش داشت،

 ...رو اش بوسه رد رژ رد یجا

 

 ....نف س -

 

 ...شدم اشرفته باال دست یرهیخ و دیبر ادشیفر یصدا از نفسم

 شده بلند تر دیشد اما سابق لرزش همون با دستش...ستادیا زمان انگار

 .بود

 نفس نفس با و زد پلک تند تند که برداشتم عقب به قدم کی زده بهت

 .دیکش عقب

 .پوشاند رو صورتش هاشدست با و دیچرخ خودش دور

 حال از ممکنه آن هر کردمیم حس...دمیکش ملتهبم یهاگونه به یدست

 کنه؟ بلند من یرو دست خواستیم اون...اون...شهینم باورم برم،

 شد اندوه و غم از پر درونم قدراون شکست، من در یزیچ کردمیم حس

 !نمونم و برم دادم حیترج که

 و زد چنگ رو دستم که برم برگشتم و دادم قورت زور به رو دهنم آب

 .دیکش خودش سمت به منو

 تا دمیگز لب و بودم کرده کج رو سرم من اما داشت نگهم بغلش یتو

 .نشکنه دوباره بغضم

 :کرد زمزمه یادورگه یصدا با



 و نکردم انتیخ من یلعنت بفهم...فر کین نفس رو هاحرف نیا نزن -

  ؟یدیفهم کنمینم

 عیسر که بودم نیهم منتظر انگار داد، هولم آروم کالفه که نگفتم یزیچ

 .دمیکوب هم به در و شدم اتاقم وارد و برگشتم

 ...هیگر ریز زدم بلند و کردم پرت تخت یرو رو خودم

 

 شـَب َهر هڪ یتـَخت" 

 ،یبـخوابـ روش یکــسـ ــاد  ی بــا تـنـهـا؛

 …سـتینـ تـَخـت

 "…تــابــوتــه

 

 

 

 تخت یرو یکرخت تن با شدم، داریب خواب از یبد درد سر حس با

 صورتم به آب مشت چند رفتم، اتاقم سیسرو سمت به حالیب و نشستم

 .اومد جا حالم کمی تا زدم

 ...شدم خارج اتاق از و کردم خشک حوله با رو صورتم

 یرو دستش زد، خشکم بود دهیخواب کاناپه یرو که آرشام دنید با

 .دیکشیم یمنظم و قیعم یها نفس و بود هاشچشم

 ده؟یخواب جا نیا رو شب کل یعنی



 برنج سید یرو نگاهم رفتم، آشپزخونه سمت به و دمیکش یغم از پر آه  

 آرشام مادر و پدر با که افتادم شبید ادی...شد خشک خورشت ظرف و

 .میخورد شام ینیسنگ جو یتو

 و کردم یخال آشغال سطل یتو رو غذاها یمونده یباق یکالفگ با

 .خوردم آرشام به محکم که بچرخم خواستم

 یآروم یصدا با عیسر که دمیکش یبلند نیه ترس از نداشتم انتظار چون

 :کرد زمزمه

 ...نترس منم -

 کوتاه نگاه همون کردم، نگاهش کوتاه و گذاشتم قلبم یرو رو دستم

 .بشه شتریب قلبم ضربان و بشم یجور هی شد باعث

 یب رفتم، خچالی سمت به و گذشتم کنارش از حالم و حس از یعصب

 .شدم خوردن صبحانه مشغول و کردم آماده رو زیم حرف

 نشست، مقابلم آروم بعد و کرد نگاهم یکم بمونم، منتظرش که نیا بدون

 اون نگاه ینیسنگ اما افتهین نگاهش با نگاهم تا انداختم نییپا رو سرم

 .کردمیم حس رو

 :گفت محکم که بشم بلند خواستم و دادم قورت رو املقمه زور به

 .نیبش -

 .کنم کار یچ بودم مونده و بودم شده خشک زیخ مین طورهمون

 :گفت و دیکش یهوف

 یسرد باهام که نمیبب تونم ینم...ندارم رو وضع نیا تحمل من نفس -

 ؟یفهمیم

 .دادم سوق سمتش به رو نگاهم باالخره



 بود؟ یچ من از انتظارش

 

 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم یتو

 .آرشام گرفتم ادی تو از رو بودن سرد من ؟یبود یچطور ادتهی رو قبال -

 یاگرفته یصدا با که برم تا برگشتم بست؛ رو هاشچشم حرفم نیا با

 :گفت

 نیب از رو قلبم یسرد که یآرامش...گرفتم ادی تو با رو آرامش من یول -

 .برد

 ...رفتمیم حال از جا همون قطع کردینم ترک رو زیم و شدینم بلند اگه

 .کنه یباز روانم و روح با داشت قصد آرشام یها حرف

 .برم دانشگاه به تا شدم آماده ریدرگ یفکر با

 

 

 

 "یراو"

 

 

 یرو هازوج توک و تک که کرد نگاه پارک یهامکتین به فیبالتکل

 .خودش   پارک یتو یتنها فرد کردیم حس بودند، نشسته هااون



 که درسته واقعا دونستینم نشست، ها مکتین از یکی یرو استرس با

 یمجاز دوست همون شهاب ذاشتیم دیبا ای نهیبب رو شهاب بود اومده

 بمونه؟

 ...دونستینم واقعا

 .بود نوشته که کرد امیپ به ینگاه اش،یگوش امکیپ یصدا با

 .نیبب رو سرت پشت و برگرد -

 ...که دیچرخ آروم شد، بلند و داد قورت رو دهانش آب استرس با

 

 ما؟ین زد، پلک فقط مات و جیگ بار چند

 !یتصادف عجب

 نند؟یبب رو هم شهاب و ماین اگه یوا

 قدراون...دیپرسیم خودش از دلش یتو بار هزار که بود یسوال نیا

 .شد کینزد بهش ماین دینفهم که بود فکر یتو

 خبر؟ چه لیراح سالم -

 شد؟یم مگه اما...نشه زده هول کرد یسع

 :گفت آروم و انداخت اطراف به ینگاه عیسر

 .یچیه. ..یه  سالم -

 :گفت خونسرد یلیخ و زد یلبخند ماین

 م؟ینیبش -

 هر نشست، مکتین یرو لرزون یپاها با بگه یزیچ که نیا بدون لیراح

 .نهیبب رو اون ماین و برسه سر شهاب ممکنه کردیم فکر لحظه



 ...انداخت اشیگوش راند بک به ینگاه کالفه

 .بود نداده یامیپ شهاب هنوز

 ؟یکنیم کار یچ نجایا یراست -

 حال از جا همون بود مونده کم لیراح دیپرس ماین که یایآن سوال با

 کرد؟یم هم سر دیبا یدروغ چه حاال...بره

 

 :گفت و گرفت ماین از رو نگاهش و داد قورت زحمت با رو دهنش آب

 ؟یکنیم کار یچ نجایا خودت تو...بگردم کمی اومدم یچیه -

 در خودش حضور لیدل از ماین حواس کردن پرت خاطر به رو سوال نیا

 .بده بهش یپاسخ نیهمچ ماین که نداشت انتظار اما، دیپرس مکان نیا

 .دارم قرار -

 ...آورد بند رو دنشیکش نفس راه یزیچ کرد حس لیراح

 دایپ براش گهید بیرق هی حاال بود شده راحت هیحور بابت الشیخ تازه

 شده؟

 فشار دستش کف به حرص با رو اششست ناخن و کرد مشت رو دستش

 :گفت یاگرفته لحن با داد،

 .گهید برس قرارت به برو خب...آها -

 و انداخت باال یاشونه بود لیراح العملعکس به حواسش تموم که ماین

 :گفت

 .قرارمم سر االن من -



 ماین به فقط جیگ بود شوک یتو شهاب آمدن ترس از هنوز که لیراح

 .کرد نگاه

 شد، اشیگوش با رفتن ور مشغول و برداشت لیراح از رو نگاهش ماین

 حرف داره قرار باهاش که یدختر با داره ماین که نیا به فکر با لیراح

 !شد یناراحت و حسادت از پر زنهیم

 عیسر و برد ادی از رو زیچ همه اشیگوش امکیپ یصدا دنیشن با اما

 .کرد باز رو امیپ

 "؟یدید منو"

 ...بکشه غیج بلند و بکشه رو موهاش خواستیم دلش لیراح

 پس دهیند هم رو اون عکس یحت لیراح که دونستیم شهاب آخه

 بشناسه؟ و نهیبب رو اون یچطور

 .شد گرد هاشچشم یبعد امیپ دنید با

 "کنارتم من"

 ...کرد نگاه اطرافش به تند تند و دیگز لب

 که یچیه اما نهیبب دست به یگوش و جوان پسر هی بتونه که نیا دیام به

 !یچیه

 یموجیا هی فقط که کرد باز رو امیپ حرص با...اومد براش یامیپ دوباره

 ...بود خنده

 :کرد پیتا یعصب

 ؟ییکجا -

 .اومد امیپ براش بالفاصله



 "کنارت"

 .بود شده خسته یتکرار بحث نیا از گهید لیراح

 ...بود ماین فقط کنارش فرد تنها

 ...زد خشکش لحظه کی

 ما؟ین

 

 ...کرد نگاه ماین به و چرخوند رو سرش زده بهت و شوکه

 :گفت آروم و زد لیراح صورت به یلبخند ماین

 شده؟ یزیچ -

 حاال داد، تکون راست و چپ به رو سرش بیعج حال همون با لیراح

 و کرد حبس اشنهیس یتو رو نفسش اومده، که کرد اشتباه دیفهم واقعا

 .شد بلند عیسر

 :گفت و گرفت رو رنگش بنفش یمانتو یگوشه ماین

 کجا؟ -

 :گفت عجله با لیراح

 .فعال...برم خوامیم -

 یم خدا گرفت، رو اون دست بار نیا و شد بلند ماین بره که نیا از قبل

 ...کرد نفوذ لیراح دل یتو ییگرما چه دونه

 ره؟یبگ رو دستش بار کی فقط ماین که بود کرده آرزو بار چند قبال

 بسته یهاچشم تونست ینم و بود اون به پشتش که کرد شکر رو خدا

 ...نهیبب رو اش



 و کرد باز رو هاش چشم د،یچرخ آروم لیراح که دیکش رو دستش ماین

 .کرد نگاه ماین به

 :گفت و زد یجذاب لبخند گهید بار کی ماین

 ؟یداشت قرار یک با.. .بگو رو راستش -

 :گفت یدلخور با اما خورد جا یکم لیراح

 .یدونینم که نگو -

 ...کرد اشاره مکتین به و زد یمحکم پلک آرامش با ماین

 .نیبش -

 بود، ختهیر هم به ذهنش نشست، مکتین یرو حرف بدون لیراح

 ....باشه ماین همون شهاب که کنه باور تونستینم

 ...پس ی  مجاز یتو شهاب اسم به یپسر همون ماین اگه

 .انداخت نییپا رو سرش و کرد بغض

 ؟یزیبر هم به شده باعث یچ -

 :گفت و شد هاشانگشت با یباز مشغول نییپا سر همون با لیراح

 .یدونیم خودت -

 :گفت و دیکش یآه ماین

 .یبگ تو خوامیم -

 :گفت آروم بعد و دیگز لب لیراح

 .یگفت دروغ بهم تو...تو بگم؟ یچ -

 ...کرد یاخم ماین



 :گفت یجد

 رو میزندگ محل و سن ل؟یراح گفتم بهت یدروغ چه اسمم از ریغ من -

 زده تو با یحرف من ازیچ نیا از ریغ گفتم راست بهت رو شغلم یحت

 .بود تو جانب از ها حرف یهمه بودم؟

 :گفت یشاک و گرفت باال رو سرش بار نیا لیراح

 .نشناسم رو تو من شد باعث نیدروغ اسم همون -

 :گفت و کرد یظیغل اخم متقابال هم ماین

 با تو که شهینم موضوع نیا لیدل نیا اما درست ینشناخت منو تو اصال -

 .یبگ بهش رو زتیچ همه و یبزن حرف بهیغر پسر هی

 یم که بود شهاب فقط زنمینم حرف یمجاز یتو یپسر چیه با من -

 .کنم دل و درد باهاش خواستم

 یایسوت که دیفهم تازه  لیراح که شد باز ماین یها اخم حرف نیا با

 .داده

 

 با اون به عشقش درمورد لیراح که بود ماین خود   اصل در شهاب اگر

 ...پس کردیم دل و درد نیدروغ شهاب

 .بود خبر با اون حس یهمه از ماین

 بلند دوباره خواست بغض با شده، رسوا وقت   یلیخ که کرد حس لیراح

 :گفت کالفه و گذاشت لیراح دست یرو رو دستش ماین که بشه

 .نیبش -

 :گفت خجالت و حرص با لیراح



 ؟یکرد و کار نیا چرا...چرا -

 :گفت نهیطمان با ماین

 .باش آروم....لیراح نکن بد فکر -

 :گفت و کرد نگاه ماین به تند لیراح

 ؟یکرد و کار نیا چرا -

 :گفت و کرد نگاه لیراح یهاچشم به و شد یعاص ماین

 .بشم مطمئن خودم به نسبت تو حس از چون -

 باور رو بود دهیشن که یزیچ انگار...زد پلک بار چند زده بهت لیراح

 :زد لب آروم نداشت،

 ؟یچ -

 سخت د،یدزد لیراح از رو نگاهش و زد موهاش به یچنگ کالفه ماین

 ...کردن اعتراف و غرور شکستن بود

 :گفت و دیگز رو لبش یگوشه

 باشه؟ بده جواب دارم ازت سوال هی لیراح -

 روز؟ هی تو شوک همه نیا ایخدا...داد تکون یسر زور به

 ست؟ین ادیز

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ماین

 .شو دوست من با -

 :گفت دوباره...اومد بند نفسش لیراح

 ؟یچ -



 !قراریب... هم دلش بود، شده یعصب لیراح یها یباز جیگ نیا از ماین

 .شو دخترم دوست باش، من با...شو دوست من با -

 بود؟ دشیجد یباز شد، رهیخ ماین به مات لحظه چند لیراح

 د؟یجد یشوخ ای

 .!..داد شنهادیپ بهش ماین...ماین گفت یم راست انگار نه

 دوست گفت اون نه...گفت خودش با کرد باز و بست رو هاشچشم محکم

 .باشم باهاش که گفت...یعنی دختر

 یخوشگذرون خاطر به فقط رو لیراح اون که نکنه شد، تند هاش نفس

 خواد؟یم

 .شد اشک از پر عیسر هاشچشم که ختیر فرو یجور دلش فکر نیا با

 .کرده خراب رو کار دیفهم لیراح یاشک یهاچشم دنید با ماین

 :گفت و زد شیشونیپ به یا ضربه حرص با

 .بگم بهت یا گهید طور   سایوا -

 :دینال بغض و تیعصبان با لیراح

 به تو بعد شدم بزرگ باهات یبچگ از من ؟یدینکش خجالت ؟یبگ یچ -

 ...من به...من

 راست و چپ به رو سرش تند تند کرده یغلط فکر چه لیراح دیفهم ماین

 :گفت و داد تکون

 .باش آروم لیراح خدا یرضا محض -

 ماین دوباره که نیا از قبل..شد بلند و زد چنگ رو فشیک عیسر لیراح

 .رفت و گرفت رو راهش رهیبگ رو جلوش



 

 "نفس"

 

 

 آرشام کردم فکر اول خورد،  زنگ امیگوش که بود شده تموم کالسم تازه

 .دادم جواب عسل اسم دنید با اما زده زنگ

 عسل؟ جانم -

 :گفت حرص با

 ؟ییکجا -

 ...دیپر باال تعجب از ابروهام

 شده؟ یزیچ -

 :گفت بغض با که لیراح یصدا بعد و اومد خش خش یصدا یکم

 .نفس الو -

 :گفتم ینگران با

 شده؟ یچ ل؟یراح -

 .دارم اجیاحت بهت....ایب نفس -

 :گفتم عجله با

 ؟ییکجا باشه باشه -

 .مونخونه -

 .اومدم کن قطع...لیراح اومدم -



 گهید ساعت کی که میبعد کالس به توجه بدون و کردم قطع رو یگوش

 ....زدم رونیب دانشگاه از شدیم شروع

 

 

 :گفتم ینگران با و شدم خونه وارد

 کجاست؟ لیراح همتا، عمو زن سالم -

 :گفت بود مشخص اشچهره از که یایدلواپس با

 بگو منم به شده یچ یدیفهم جان نفس فقط...رفتن اتاقش تو عسل با -

 باشه؟

 .گفتم یا باشه و سوخت دلم اشمادرانه ینگران نیا خاطر به

 تخت یرو عسل با شدم، لیراح اتاق وارد و رفتم باال ها پله از تند

 .بود گذاشته عسل یپاها یرو رو سرش لیراح و بودن نشسته

 .نیکرد لب به جون منو آخه؟ شده یچ -

 :گفت و کرد نگاهم کالفه عسل

 .شده آروم تازه نیا...بگم بهت نیبش ایب -

 که کردم نگاه لیراح صورت به نشستم، تخت یرو تر کینزد رفتم

 .شده قرمز ادیز ی هیگر از بود مشخص

 .دیکش یپوف و دیفهم بده، حیتوض یعنی که کردم نگاه عسل به

 .کرد رو خودش کار باالخره شما برادر نیا...نفس بگم یچ -

 :کردم زمزمه ناباور و شد گرد هامچشم

 کرده؟ کار یچ ماین مگه ما؟ین -



 سر یتو زد آروم یکی عسل افتاد، هیگر به لیراح دوباره گفتم که رو نیا

 :گفت و لیراح

 که خوبه ؟یچ که یگرفت بغل غم یزانو من یبرا جا نیا گهید کن جمع -

 .یشناخت رو اشیواقع ذات زودتر

 :گفتم اخم با

 ها؟ منه داداش یزنیم حرف درموردش یدار که یاون عسل دیببخش -

 :گفت لحن همون با

 به برو گمیم بهت لیراح قول از دارم من نیبب...باشه که باشه داداشت -

 ...وگرنه نشه یآفتاب لیراح چشم یجلو گهید بگو اتنهیبوز داداش اون

 :گفتم یعصب و حرفش وسط دمیپر

 بگو د   ؟یزنینم حرف چرا تو لیراح اصال ؟یریم تند چرا عسل بسه -

 .گهید بفهمم منم شده یچ

 من به بغض با و کرد بلند عسل یپاها یرو از رو سرش جهش هی با

 :گفت

 گفت...گفت زد گول منو ماین ...ماین...تو داداش اون ؟یبدون یخوایم -

 ...باش من با... شو دخترم دوست

 بهت و باز دهن با من اما کرد هیگر تر بلند دیرس که حرفش یجا نیا

 .کردمیم نگاه لیراح به فقط زده

 

 ...باشه زده لیراح به یحرف نیهمچ ماین که شهینم باورم

 !...ما؟ین واقعا



 پوف و پوشاندم هامدست با رو صورتم آخر در و زدم پلک بار چند

 ...دمیکش یبلند

 

 

 "یراو"

 

 

 به باز شین با که سپهر به یگاه از هر و زدیم قدم تیعصبان با ماین

 .کردیم یاخم بود شده رهیخ اون

 نگهش سروش و پارسا که سمتش برداشت زیخ و شد تموم طاقتش آخر

 :دیغر حرص با ماین اما داشتن،

 .هامایم...سپهر رو المصب اون ببند -

 :گفت یالیخیب با و انداخت باال یاشونه سپهر

 ؟یبچسب منو ی قهی یخوایم بعد یکرد خراب یزد تو داداش -

 :گفت و کرد تقال یکم ماین

 شهاب یجا گفت که بود یک هان؟ کنم امتحانش که داد شنهادیپ یک -

 ...شو

 :گفت و خاراند رو پرپشت ش و یفرفر یموها عادت طبق سپهر

 .بود خودت ریتقص یبد شنهادیپ بهش و یبر که نیا اما گفتم من باشه -

 با... کردن ولش پارسا و سروش باالخره که کرد تقال شتریب ماین

 :گفت و زد موهاش به یچنگ یناراحت



 .کرد فکر گهید جور   هی لیراح... رسوندم بهش بد رو منظورم من - 

 :گفت غرور با و زد یکج لبخند سپهر

 .افتادینم اتفاق نیا که یکرد یم گوش من به اگه -

 ...شده رهیخ بهش ضیغ با چطور ماین که دیند سپهر

 و دیکش نفس تند تند دهید قرمز یپارچه انگار که یایوحش گاو مثل ماین

 رو جلوش نتونستن پارسا و سروش که برداشت زیخ سپهر سمت یطور

 .رنیبگ

 شده ماین یها دست ریاس که بود سپهر یبرگشته بخت یموها آخر در و

 .بود

 

 :گفتیم ماین و زدیم داد سپهر

 به یزد گند...سپهر َکنَمیم رو اتییشو ظرف میس یموها شهیر از -

 .گوساله کنمیم تیحال م،یزندگ

 کنه جدا خودش از تا بود گرفته رو ماین یهادست مچ که زمانهم سپهر

 :زد داد درد با

 .دیکن جداش من از نویا...کرده رم گاو نیا ایب سروش یهو -

 و کردن بدل و رد"  حق ش   نظرم به" یمعن به ینگاه پارسا و سروش

 ...نشستن مبل یرو و رفتن عقب آروم بعد

 

 ماساژ رو سرش پوست اطیاحت با که یحال در سپهر بعد ساعت مین

 .کردیم نگاه ماین به تیمظلوم با دادیم



 :گفت گهید بار کی ماین

 ؟یگیم یچ لیراح به و یریم خب -

 :گفت یآروم یصدا با سپهر

 .بود من ریتقص گمیم رمیم -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش یتا کی ماین

 گه؟ید -

 .نداره یگناه ماین -

 خب؟ -

 .بود من شنهادیپ و من کار اشهمه -

 :گفت و داد تکون یسر تیرضا با باالخره ماین

 .خوب پسر نیآفر -

 

 با دارن بچه تا دو مثل دوتا اون یچطور که بود مونده عجب در پارسا

 .زننیم حرف هم

 :گفت یآروم یصدا با سروش

 ده؟ یم جواب نظرت به -

 :داد جواب سروش مثل پارسا

 .نکنم فکر -

 

 



 "نفس"

 

 

 :گفتم و کردم مرور ذهنم یتو رو کلمات شد آروم یکم لیراح که یوقت

 یزیچ یاعتراف... خب منظورش دیشا ی  مغرور مرد ماین ل،یراح نیبب -

 .بوده

 :گفت یا گرفته یصدا با و کرد نگاهم حالیب لیراح

 برام که یا نقشه اون ؟یچ کارش اما قبول کنه اعتراف بخواد اصال -

 .دیکش

 کرده فیتعر برام بسته سر شیپ قهیدق چند عسل که افتادم ییماجرا ادی

 .بود

 .بگم یچ بودم مونده شده جیگ پاک

 :گفت عسل

 نه؟ ای بده تاوان دیبا داده شیباز ییجورا هی ماین...نفس ل  یراح با حق -

 :گفتم شده گرد یهاچشم با

 ها؟ نیگیم نیدار یچ تا دو شما بده؟ تاوان خدا ای -

 :گفت یجد لیراح

 کن تصور اما یریگیم رو اون طرف تو یهست ماین خواهر تو نفس -

 چه شدیم دوست باهات و زدیم گهید یکی یجا رو خودش آرشام اگه

 داد؟ یم دست بهت یحس

 ...شد مور مور تنم و شد سرد دلم کردم حس لیراح حرف با اریاختیب



 ...بود لیراح با حق داد، ینم دست بهم یخوب حس قطعا خب

 هم رو ماین طرف و نزنم یحرف دادم حیترج انداختم، نییپا رو سرم

 .رمینگ

 :گفت یا روزمندانهیپ لحن با گمینم یزیچ من که دید عسل

 .میکن تیاذ رو ماین آقا کمی که دهیرس وقتش...حله پس خب -

 :گفت یکنجکاو با لیراح که کردم نگاه عسل به تعجب با

 م؟یکن کار یچ -

 . کرد اش نقشه دادن حیتوض به شروع و زد یزیآم طنتیش لبخند عسل

 

 

***************** 

 

 

 زدن کله و سر شدم، خونه وارد و چرخاندم در یتو رو دیکل یخستگ با

 .بود کرده امخسته یحساب عسل و لیراح با

 در رفتم، آشپزخونه سمت و کردم پرت مبل یرو رو فمیک و دمیکش یپوف

 .دمیکش سر وانیل بدون و برداشتم رو آب یبطر و کردم باز رو خچالی

 مکث یکم گذاشتم، خچالی یتو رو یبطر اومد جا حالم یحساب یوقت

 ...دادم گوش خونه سکوت هی و کردم

 با اما شدم اتاقم وارد و زدم یپوزخند ست،ین خونه آرشام بود معلوم

 ....زد خشکم در کنار دمید که یزیچ



 

 از یکی بود، دهیخواب بچه هی مثل و بود دهیکش دراز تختم یرو آرشام

 ...بود دستش یتو هامعکس قاب

 خودم واسه خواستم ینم کنم، یریتعب چه رو صحنه نیا دونستمینم

 ...اون که بزنم توهم

 و سر یب کردم یسع رفتم، هام لباس کمد سمت به و دمیکش یآروم آه

 جاش تند و آوردم در رو شلوارم و مانتو کنم؛ عوض رو هام لباس صدا

 .دمیپوش بنفش شلوارک و تاپ هی

 با اما برم نهیآ سمت به تا دمیچرخ و کردم باز رو موهام کش زمانهم

 از یآروم نیه کردیم نگاه من به و بود شده زیخ مین که آرشام دنید

 .گفتم ترس یرو

 :گفتم من من با که بود شده ام رهیخ یطور همون

 ؟یبود داریب...یب -

 دم؟ینفهم من که بود داریب یک از...داد تکون یسر آروم

 ده؟ید منو کردمیم عوض رو هام لباس یوقت یعنی

 ...که شدم رسوا سرم تو خاک

 دید رو همه که شمال تو شب اون...بود؟ دهیند قبال مگه نفس نگو چرت

 ؟یکن یمخف یخوایم رو یچ

 ...االن اما بود کیتار خب یوا

 که برم و بچرخم خواستم شدم، ها فکر نیا الیخیب و دمیکش یپوف

 دراز بغلش تخت یرو من بعد هیثان و دیکش رو دستم یچطور دمینفهم

 .بودم دهیکش



 :گفت گوشم کنار که بودم حرکتش شوک یتو

 !...ببخش منو -

 ببخشم؟

 دهنم از کنم باز دهن دمیترسیم که دیتپیم تند قدراون قلبم نزدم، یحرف

 .رونیب بپره

 فکر که طوراون نه یول بودم طرالن شیپ من درسته شبید...شبید -

 که زد زنگ من به هم اون بود افتاده دنبالش سابقش شوهر یکنیم

 خاطر به بغلم یتو....یتو دیپر خب دمیرس ششیپ یوقت کنم، کمکش

 .بود امقهی یرو رژلبش رنگ نیهم

 :گفتم یدلخور با و دمیکش یقیعم نفس

 شیپ یبر که داشت یربط چه تو به بود دنبالش سابقش شوهر اگه -

 اون؟

 :گفت و کرد بغلم پشت از تر محکم و دیکش یآه

 شدم هول منم...برم که کرد التماسم و خواهش یکل زد زنگ بهم یوقت - 

... بشم شرمنده وجدانم شیپ منم و فتهیب براش یاتفاق نرم اگر دمیترس

 بخشه؟یم منو بانو نفس حاال

 ...کنم باور رو یک حرف بودم مونده

 آرشام؟ ای رو طرالن یهاحرف

 :گفتم یول بود ریدرگ فکرم

 .ها نشه تکرار گهید اما دمتیبخش...باشه -

 .زد مهیخ روم اومد و چرخاند منو عیسر شد، خوشحال یلیخ انگار



 

 ؟یشیم ریجوگ چرا تو دمیخند روت به من حاال بگه ستین یکی

 چرخوند، صورتم یتو رو نگاهش و زد یلبخند امشده گرد یهاچشم به

 :گفت وارزمزمه و دیکش پر لبخندش کرد مکث ام گونه یرو

 .نفس کردم بلند دست روت که متاسفم -

 ...افتادم شبید ادی دوباره

 :کردم زمزمه خودش مثل و دمیکش یآه

 .یکنیم یعذرخواه که ینزد -

 ...کردم و کار نیبدتر اما -

 کار؟ یچ -

 :گفت و کرد نوازش رو موهام یرو

 کمه؟ نایا کردم، یبارون رو هات چشم....شکستم رو دلت -

 حرف نیا و آرشام بگم، یچ بودم مونده کردم، تر زبونم با رو هاملب

 ها؟

 ...بود دیبع ازش

 .ستمین ناراحت االن نهیا مهم -

 :گفت و زد یلبخند

 االن؟ میکرد یآشت پس -

 :گفتم و دمیخند زیر

 م؟یکن یآشت االن که یداد بهمون رو کردن قهر فرصت تو اصال -



 :گفت و کرد نگاهم ولع با

 .کنم قهر باهات هم هیثان کی تونمینم یحت من -

 زنه؟یم هاحرف نیا از چرا...زد خشکم

 دهنم؟ تو ادیم قلبم گهینم

 :گفت که دادم قورت سخت رو دهنم آب

 ی بوسه بدون کنون یآشت که اومد ادمی االن...نفس هیچ یدونیم -

 .شهینم یآشت

 ؟یآشت ی بوسه

 نشست هامچشم یرو هاش لب شده یچ که فتهیب راه مغزم که نیا از قبل

 .بستم رو هامپلک اریاختیب که

 .زد چشمم رو هر یرو یطوالن و نرم ی بوسه هی

 یبیعج حس یلیخ بزنه، رونیب و بشکافه رو امنهیس قلبم بود مونده کم

 !بود

 .بودند افتاده شماره به هامنفس

 فوت امشده تر یهالب یرو رو نفسش و گذاشت سرم یرو رو سرش

 .کرد

  د؟یبوسینم رو هاملب چرا

 که هم االن...هام لب اال دیبوس رو صورتم نقاط تمام شمال یتو شب اون

 .دیبوس رو هامچشم

 ...ها بودم شده ایحیب چقدر



 کنار روم از بدنش ینیسنگ بود، کرده منحرف منو یحساب آرشام یهاکار

 .کردم باز رو هامچشم خود به خود که رفت

 یهاچشم با و بود نشسته تخت یرو شونیپر که کردم نگاه آرشام به

 .کردیم نگاه من به اش شده قرمز

 

 شده؟ یطورنیا چرا کردم نگاه بهش متعجب

 :کردم زمزمه و شدم حالتش الیخ یب

 .گشنمه من -

 :گفت آروم و دیکش یقیعم نفس که اومد خودش به صدام با انگار

 بدم؟ سفارش رونیب از یخوا یم -

 ؟یخوریم یاتابه کباب...کنمیم درست یزیچ هی خودم نه -

 ...شدم بلند عیسر من که داد تکون یسر

 

 

 خاموش رو اجاق ریز بودم، شام کردن درست مشغول آشپزخونه یتو

 :زدم داد و کردم

 .است آماده شام آرشام -

 از ادینم در ازش ییصدا دمید یوقت بگه یزیچ تا کردم صبر هیثان چند

 .رفتم رونیب آشپزخونه

 .کردم تعجب بود دستش خودکار هی و کاغذ برگ چند که دنشید با

 ؟یکنیم کار یچ -



 :گفت آروم و دیکش عقب رو کاغذ عیسر

 .یچیه -

 :گفتم شده زیر یهاچشم با

 .ینوشتیم یداشت یزیچ هی -

 :گفت بعد و کرد دستش یتو یها برگه به ینگاه

 .نوشتمیم رو دمیجد آهنگ داشتم -

 :گفتم و شد گرد جانیه از هامچشم حرفش نیا دنیشن با

 بخونم؟ منم یدیم -

 :گفت کوتاه و یعاد یلیخ

 نه؟ -

 :گفتم ناله با

 چرا؟ -

 :گفت خونسرد

 .ستین کامل هنوز چون -

 ...کردم نگاهش چپ چپ

 داره که شده ییهوا و حال چه دچار ستین معلوم... رفت شدم عیضا

 .سهینویم تازه آهنگ

 بود رفته ادمی که بود کرده مشغول رو فکرم دشیجد آهنگ نیا قدراون

 .است آماده شام بگم بهش

 



 "بعد روز چند"

 

 گذر از یچیه من که یایمعمول و یعاد روز چند بود، گذشته یروز چند

 .بودم نکرده حس زمانش

 رو دشیجد آهنگ کار دوباره هم آرشام گشتمیبرم و دانشگاه رفتمیم

 یسخت به هم شیپ روز دو بود، شلوغ یحساب سرش و بود کرده شروع

 خاطر به ازشون و شونمونا مامان یخونه میرفت و کرد دایپ آزاد وقت

 .کرد یعذرخواه شب اون

 و کردم کم رو ونیتلوز یصدا شدم، خارج فکر از میگوش زنگ یصدا با

 :دادم جواب یگوش راند بک به کردن نگاه بدون

 الو؟ -

 .شدم زیخمین یکم لیراح یزده جانیه یصدا با

 .نفس سالم -

 ؟یخوب لیراح سالم -

 !امیعال -

 ...چطور پس نبود ناراحت ماین یهیقض سر مگه نیا

 :گفتم هول با زد سرم به که یفکر با

 .یکرد شروع رو اتنقشه که نگو لیراح -

 :گفت و دیخند ذوق با

 ؟یدیفهم تو که بودم تابلو یلیخ آره -

 :گفتم و امیشونیپ به دمیکوب دست کف با یحرص



 تو؟ ینکرد منو داداش فکر ؟یکرد رو خودت کار یوا -

 :گفت یمکث از بعد

 ازش ییجورا هی کرد ماین که یکار اون از بعد. ..نفس هیچ یدونیم -

 .شدم الشیخیب انگار... خب یعنی شدم دلسرد

 .زد شور دلم حرفش نیا دنیشن با چرا دونمینم

 .ارین در یباز بچه ر،ینگ میتصم زود قدرنیا لیراح -

 :گفت خونسرد بعد و کرد مکث دوباره

 .آرزوهام دنبال برم خوامیم ه؟یچ یباز بچه -

 :گفتم و دمیپر جام از

 .میبزن حرف باهم تا اوشیس ییدا رستوران ایب اصال...لیراح نگو -

 :گفت و دیقاپ هوا یتو رو فرصت عیسر

 تو؟ حساب به -

 .من حساب به...ضرر و جهنم -

 :گفت و دیخند

 .حله پس -

 .بشم آماده تا رفتم اتاقم سمت به و کردم قطع رو یگوش

 

******* 

 



 به عیسر اما برد ماتم تیجمع یشلوغ از لحظه هی شدم که رستوران وارد

 .بود شده آرامشم باعث که بود پخش حال در یتیال کیموز اومدم، خودم

 :گفتم و زدم یلبخند اومدیم سمتم به که ییدا دنید با

 .اوشیس ییدا سالم -

 :گفت یبزرگ لبخند با شدم، هاشچشم برق یمتوجه دیرس بهم یوقت

 .یاومد جا نیا عجب چه! ییدا زیعز سالم -

 نجاست؟یا لیراح...نشد ییدا شرمنده -

 :گفت و داد تکون یسر

 .باالن یطبقه عسل با آره -

 :گفتم و زدم یلبخند

 .باال رفتم من پس باشه -

 باال ها پله از رفتم، ها پله سمت به و برگشتم هم من که گفت یا باشه

 .بود تر خلوت نییپا نسبت به که انداختم باال یطبقه به ینگاه و رفتم

 یپنجره به کینزد یزیم پشت که رو عسل و لیراح تونستم زود یلیخ

 .کنم دایپ بود؛ قد تمام

 کردم پرت زیم یرو رو فمیک ینیچ مقدمه بدون رفتم، شونسمت به تند

 .نشستم یصندل یرو و

 :گفت شده گرد یهاچشم با عسل

 .یاومد که یداد یم ییندا هی نفس یوا -

 زدیم یگوش پشت لیراح که ییهاحرف اون...عسل ندارم تحمل اصال -

  بود؟ یچ



 .رفتیم ور یزیم رو با داشت و کردم نگاه لیراح به حرفم نیا از بعد

 دستم با را سرش گذاشتم، اشچونه ریز و کردم بلند رو دستم حرص با

 .کنه نگاه هامچشم یتو کردم مجبورش و دادم باال

 .لیراح میبزن حرف بود قرار -

 .انداخت عسل به ینگاهمین به و کرد نگاه من به یکم لیراح

 :گفت آروم بعد و شد جا به جا جاش یتو یکم

 .کانادا برم خوام یم -

 :گفتم کالفه و بستم رو هامچشم یعصب

 نبود قرار اما است، مسخره ینقشه اون جزو دونمیم خودم که رو نیا -

 .باشه یجد

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 .هست که حاال -

 ؟یچ ماین پس -

 :گفت و کرد نگاه هامچشم یتو

 .خوامش ینم گهید -

 عسل که کنم بارش یحرف هی تا شدم زیخ مین زیم یرو حرفش نیا با

 :گفت و دیکش عقب رو دستم

 .نفس باش آروم -

 :گفتم عسل حرف به توجهیب

 ؟یریم رانیا از یدار حاال ؟یخوایم رو ماین یکردینم ادعا مگه تو -



 ...نزد یحرف

 .بودم شده جیگ اشیخونسرد و رفتار نیا از

 

 :گفت و دیکش یآه

 رو یدیجد یزندگ هم بدم ادامه رو درسم هم کانادا رمیم دارم من -

 .کنم شروع

 ؟یریم یجد یجد یدار حاال باشه؟ یالک فکر نیا نبود قرار مگه -

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 .ستین یبد زیچ دمید کردم فکر روش کمی -

 ...نگفتم یزیچ گهید و دادم تکون یسر تاسف با

 نیهم تو کنه، یم یباز اشیزندگ با داره لیراح که دونستمیم خوب

 .اومد سفارش گرفتن یبرا مونزیم سمت گارسون  که بودم هافکر

 ....دادم سفارش دهیکوب حوصلهیب منم

 

 

 مشیتصم خاطر به لیراح با م،یخورد رو مون ناهار یبیعج سکوت تو

 یتعهد داداشت با مگه" بگه من به ستین یکی حاال بودم نیسرسنگ

 "داشت؟

 .بودم شده جیگ...بگم یچ دونستمینم خودمم

 !شدیم تنگ براش دلم...بگم دروغ چرا

 ...ادیز یلیخ



 که سخته برام م،یبود دوست هم با یبچگ از لیراح منو باشه که یچ هر

 .بره بخواد ییهوی

 :شدم خارج فکر از عسل یصدا با

 ؟یخورینم یزیچ چرا نفس -

 :گفتم طعنه با و انداختم امخورده مهین بشقاب به ینگاه

 .شدم ریس من ممنون -

 :گفت متعجب لیراح که شدم بلند و زدم چنگ رو فمیک اریاختیب

 نفس؟ -

 :گفتم و ندادم تیاهم

 .خداحافظ رمیم دارم من -

 که رفتم ها پله سمت به تند بزنن، یحرف عسل و لیراح گهید نذاشتم

 .شدم رو به رو اوشیس ییدا با دوباره

 ؟یخورد غذا نفس ا ه -

 :گفتم تند

 یسارا ییدا زن به برم دیبا دارم کار من شرمنده...یمرس ییدا آره -

 .برسون سالم

 رو هاحرف نیا تند قدراون

 

 .کردم هنگ خودم که رفتم یخروج در سمت به و زدم

 .کنهینم قبول ییدا دونستمیم که نیا با نکردم حساب رو غذام پول یحت



 کار خاطر به لب ریز حرص با و بودم ستادهیا نیماش منتظر ابونیخ کنار

 .زدم یم غر لیراح

 بود گرفته ازم رو نمیماش چییسو که تصادفم یماجرا اون از بعد آرشام

 .نداد پس بهم گهید

 یتاکس با که خواستینم هم دلم خونه برگردم که نداشتم نیماش حاال

 .برگردم

 رو امیگوش دنبالم ادیب و باشه خونه االن آرشام دیشا که نیا به فکر با

 .گرفتم رو اش شماره و آوردم رونیب فمیک از

 .زد خشکم بود خط پشت که یشخص یصدا با اما

 

 الو؟ -

 ...دادم قورت سخت رو دهنم آب گرفت، گر تنم و شد تند قلبم ضربان

 ...نباشه...نباشه درست فکرم ایخدا

 اسم کردم نگاه شماره به ها احمق مثل و گرفتم صورتم مقابل رو یگوش

 .رفتیم رژه صورتم یجلو" آرشام"

 :شد بلند نحس ش یصدا

 .آرشام شیپ برم خوامیم بگو یدار یکار نفس -

 :گفتم یا خفه یصدا با و چسباندم گوشم به رو یگوش

 کجاست؟ آرشام -

 :گفت یمکث از بعد

 ...حموم رفته -



 یتو ادمیفر رهیبگ فاصله هم از هاملب اگر داشتم نیقی...کردم سکوت

 .شهیم بلند ابونیخ

 :گفت دید رو سکوتم یوقت

 گولت آرشام ای ینکرد باور...آرشامم ی معشوقه گفتم بهت قبال من -

 زد؟

 :دمینال و دیچک اشکم

 .یگیم دروغ -

 :گفت و دیکش یپوف

 .منتظرم   آرشام برم دیبا گهید من...نفس نباش ساده قدرنیا -

 .بود مرگ ناقوس مثل برام یگوش یپ در یپ یها بوق یصدا

 بود؟ طرالن شیپ آرشام ایخدا

 قدراون...دادم قورتش سخت اما کنه پاره رو گلوم داشت قصد بغضم

 .افتادم سرفه به که سخت

 به که بودم خودم یتو قدراون رفتن، راه به کردم شروع اریاختیب

 .نبود مهم برام اما دادن فحش بهم چقدر بماند زدمیم طعنه نیعابر

 .زدن ششیآت بعد و ختنیر نفت یبطر هی قلبم یرو کردمیم حس فقط

 !سوختیم داشت بد

 یتو داشتم خودم که یزمان بودم، کرده فراموش رو لیراح یماجرا کال

 خورد؟ یم دردم چه به لیراح عشق زدمیم پا و دست دلم یها درد

 آرشام؟ چرا

 چرا؟



 

 خوبه؟ حالت دخترم -

 ینگاه بعد و دوختم مقابلم یچادر زنریپ به رو امشده جیگ و یته نگاه

 .کردم اطرافم به

 کجام؟ من

 و گرفت رو هامشونه رزنیپ اون که گذاشتم دردناکم سر یرو رو دستم

 :گفت

 .باشه افتاده فشارت کنم فکر نیبش یصندل نیا یرو ایب...دخترم ایب -

 ها یصندل از یکی یرو و شدم مغازه هی وارد کمکش با نگفتم، یزیچ

 .داد دستم به و برداشت یاوهیآبم خچالشی یتو از و رفت عیسر نشستم،

 .زمیعز یریبگ جون تا بخور -

 و شد سنگ انگار...خوردم یاجرعه و گذاشتم دهنم یتو رو ین   حرفیب

 بدتر کنه خوب رو حالم که ییجا به پرتقال آب طعم رفت، نییپا گلوم از

 ...سوخت اممعده کردم حس

 :گفتم یا گرفته یصدا با و رفت درهم امچهره

 .ندارم لیم...ممنون -

 :گفت ینگران با

 .شده وارید گچ مثل رنگت ،یبخور دیبا -

 .برم دیبا من...خانوم خوبم -

 راه چقدر مگه شده، جون یب پاهام کردم حس اما بشم بلند خواستم

 رفتم؟



 :گفتم و دادم مهربون زن اون به رو امشده تار نگاه

 کجام؟ من نیبگ شهیم...شهیم -

 تعجب با بعد اما کرد نگاهم سوال از پر و شد گرد لحظه هی هاشچشم

 ...گفت رو آدرس

 .نبود مهم برام اما شدم، دور خونه از یلیخ دمیفهم آدرس دنیشن با

 :گفت دید منو حال یوقت زن اون

 مارستان؟یب ببرمت یخوایم -

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم کالفه

 .برم دیبا من...ممنون - 

 :گفت و نذاشت که بشم بلند خواستم دوباره

 .رونیب یبر در نیا از یندار جون خدا به...بخور رو اتوهیآبم اول -

 رو ین بلرزه امچونه که نیا از قبل گرفت، بغضم روباره چرا دونمینم

 .خوردم رو وهیآبم تند تند و گذاشتم دهنم یتو

 !سوزهیم داره دلم هنوز کردمیم حس

 .یدونینم رو اتیزندگ فیتکل که بد   چقدر آخ

 هی یکن تا یزندگ با یتونیم و شده تموم یچ همه یکنیم حس وقت هر

 .کنهیم خراب رو باورهات یهمه که افتهیم گهید اتفاق

 باشم؟ آرشام یها یباز یقربان دیبا من چرا آخه

 ...طرالن و اون دست یچهیباز امشده

 !سخته هم یلیخ...سخته که خدا به



 

 :گفت ینگران با زن اون و نشست دستم یرو یدست

 .باش آروم ؟یکنیم هیگر چرا دخترم...خدا بر پناه -

 .نداشتم هم رو هاماشک اریاخت گهید...انداختم ریز به رو سرم

 

 .نداشتم هم رو هاماشک اریاخت گهید...انداختم ریز به رو سرم

 :گفتم زور به

 ن؟یریبگ یتاکس برام شهیم...یم دارم نیماش هی به ازین...من -

 اگه رفت، اش مغازه تلفن سمت به و شد بلند و داد تکون یسر تند

 کردمیم آروم یرانندگ با رو خودم االن گرفتینم ازم رو نمیماش آرشام

 .دادم یم جون واقعا بار نیا و داد یم رخ یاگهید تصادف هی هم دیشا

 پاک رو هاماشک و دمیکش سمیخ یهاچشم یرو محکم رو دستم پشت

 دنید با و کردم نگاه یگوش راند بک به اومد، در صدا به امیگوش کردم،

 .شد قطع که کردم نگاه اسمش به قدراون و زدم یپوزخند آرشام اسم

 خاموش رو یگوش حرص با بار نیا که زد زنگ گهید بار کی بالفاصله

 ...کردم

 

 

************ 

 



 گرفت میتصم بود یمیکر فاطمه اسمش که زن اون بود، شب نه ساعت

 ...برسون   یتاکس یجا به منو

 رو امخونه آدرس یوقت کردم، تشکر ازش بار نیچند اما نکردم مخالفت

 با زن یلیخ نگفت یزیچ اما کرد نگاهم تعجب با بار چند دادم بهش

 !بود یدرک

 طرالن ادی تر کم تا کنم کار خودم یرو یکم کردمیم یسع راه طول تموم

 .فتمیب هاشحرف و

 :گفتم و کردم بهش رو میدیرس مقصد به یوقت

 .دیکرد لطف یلیخ! یمیکر خانوم یمرس -

 :گفت و زد یمهربون لبخند

 .بشه حل تواَم مشکل انشاءهللا...زمیعز کنمیم خواهش -

 نیب از حرفش با دارم نگه صورتم یرو بودم کرده یسع که یلبخند

 دستم یرو رو دستش د،یفهم که ارمیب در پول فمیک از خواستم رفت،

 :گفت یناراحت اخم با گذاشت

 .شمیم ناراحت یکن بتیج تو دست خدا به -

 ...اما -

 .همرات به خدا گلم نداره اما -

 .کردم یعذرخواه ازش گهید بار هی و شدم یراض اکراه با

 رهیخ رفتنش ریمس به بشه دور که یزمان تا شدم ادهیپ نشیماش از یوقت

 ...برگشتم و دمیکش یآه شد محو دمید از که یوقت شدم،

 



 

 در همراهم   که یدیکل دسته با خواستم اومدم رونیب آسانسور از که نیهم

 .شد باز ضرب هی در که کنم باز و

 .شدم رهیخ آرشام ی شده سرخ یهاچشم به و شد خشک راه انیم دستم

 .دیکش داخل به و گرفت محکم رو شدم دراز دست و کرد نگاهم خشم با

 

 گذاشتم وارید یرو رو آزادم دست  برم، وارید یتو سر با بود مونده کم

 .داشتم نگه رو خودم و

 به بده فرصت که نیا از قبل د،یکوب هم به و در یبد یصدا با آرشام

 .داد هول سالن داخل به منو و گرفت رو کمرم امیب خودم

 :زد داد صورتم یتو خشم با و

؟ وقت   االن هان؟ یبود یگور کدوم -  برگشتن 

 ...کردم نگاه بهش سکوت یتو

 !یقو...باش یقو نفس، نترس ازش

 نگاهش سرد داشتم یسع که زمان هم کردم، نگاه هاشچشم یتو صاف

 ستم؟ین متنفر ازش چرا اتفاقات نیا از بعد کردمیم فکر نیا به کنم

 :گفت خسته و زد موهاش به یچنگ شد، کالفه نگاهم از انگار

 .یکن یم ام وونهید یدار...یوا...نفس یوا -

 :زد داد دوباره و زد هوا یتو یمشت



 خراب نیا یتو یبرگرد دیبا االن  هان؟ یگرفت خون خفه من واسه -

 یبود کور ؟یدار ساعت ؟یدیخر یچ واسه رو یگوش اون اصال شده؟

 ؟یدیند رو ساعت

 :گفتم و زدم یپوزخند

 ...اما چنده ساعت نمیبب داشتم چشم هم دارم ساعت هم اتفاقا -

 :گفتم و هاشچشم یتو زدم زل دوباره

 .جا نیا امیب خواستمینم -

 :دیغر و کرد نگاهم زیت

 چرا؟ وقت اون -

 :گفتم تند

 .نمتیبب خواستمینم چون -

 شدیم تر کینزد اون یچ هر...برداشت قدم سمتم آروم گفتم که رو نیا

 !نترس نفس یلعنت...رفتمیم تر عقب من

 ...دختر سایوا

 !ترسم یم دارم...کنهیم نگاه بهم بد...شهینم

 :گفت و زد یکج پوزخند حالم به

 روز هی یخوب روز هی چرا شده؟ یچ باز ؟ینیبب منو یخواست ینم که -

 که یا ساده قدرنیا چرا کردن؟ فرو ات نداشته مخ یتو یچ باز بد؟

 ؟یخوریم گول راحت

 :زدم داد حرص با و گرفت بغضم

 .نکن نیتوه من به -



 :زد داد من از بدتر

 ایدن نیا یتو تو نفس... خبره چه برت و دور یبفهم تا...کنمیم نیتوه -

 ...منم اونم یکن اعتماد نفر هی به دیبا فقط

 :گفتم شدیم شتریب بغضش و لرزش که ییصدا با

 که یهست یقطب دو آدم هی تو ،یزنیم گولم یدار که ییتو...نگو دروغ -

 ماهه چند یزندگ نیا از گهید نداره، یهمخون هم با کارهات و هاحرف

 ...برم تا کن ولم شدم خسته بودن تو با از شدم، خسته

 اومد،یم جلو آرشام و رفتمیم عقب عقب زمانهم و گفتمیم رو نایا

 ... شدم پرت عقب پشت به من و کرد ریگ یچ به پام دمینفهم

 مبل یرو اما بشم یکی خونه یها پارکت با ممکنه لحظه هر کردم فکر

 .بشکنه مقاومتم یهمه شد باعث اتفاق نیا انگار شدم، پرت

 نشسته خون به یهاچشم با که آرشام به و زدمیم نفس نفس ترس با

 .زدم زل بود ستادهیا سرم یباال

 

 نگفت، یزیچ اما زنهیم یحرف حداقل ای دهیم انجام یکار االن کردم فکر

 .بود شده رهیخ بهم باال از و بود ستادهیا فقط

 بهم یکم ستادم،یا و شدم بلند ضعف با و دادم قورت سخت رو دهنم آب

 :گفت بعد و کرد نگاه

 ولت وقت چیه من گفتم بهت هم قبال...منه نوبت حاال شد؟ تموم حرفات -

 با یخوایم که جور هر...فر کین نفس یکن ترکم ذارمینم کنم،ینم

 آرشام...منم فقط اتیزندگ یتو موندگار فرد تنها اما کن فکر خودت

 ؟یدیفهم ا،یآر



 به االن کردم فکر رفت، عقب عقب و نموند من جانب از یحرف منتظر

 .رفت و شد خارج خونه در از اما رهیم اتاقش سمت

 ،یطوالن و بلند...کردم هیگر و کردم بغل رو هامزانو نشستم جا همون

 !خشک اشکم ی چشمه و شد یخال بغضم که قدراون

 .برد خوابم نشسته جا همون

 

 

************ 

 

 به و زدم پلک بار چند جیگ شدم، داریب خواب از یبیعج درد بدن با

 کنم؟ یم کار یچ خونه سالن یتو من کردم، نگاه اطرافم

 !کنهیم درد چقدر تنم یآ

 رو دردناکم سر یکم نشستم، مبل یرو و شدم بلند زور به و دمیگز لب

 ...ادیب ادمی یزیچ تا دادم فشار

 !بودم چارهیب چقدر شد، گرفته حالم دوباره شبید یادآوری با

 برگشته؟ آرشام یعنی

 ...اومدینم ییصدا و سر چیه کردم، نگاه خونه اطراف به

 رو رهیدستگ آروم و رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند لرزون یپا با

 .کردم باز و در و چرخوندم



 پس...حضورش از یخال هم اتاق بود، نخورده دست تختش یتخت رو

 یها لباس هنوز کردم، حرکت در سمت به ناراحت بود، ومدهین خونه

 .نداشتم هام لباس کردن عوض به ازین و بود تنم رونیب

 .نداشتم رو ییتنها هم اون خونه یتو موندن تحمل...برم خواستم یم

 کردم نشییپا باال تند تند تعجب با نشد، باز اما دادم نییپا و در رهیدستگ

؟ چرا در...نداشت دهیفا اما  قفل 

 

 .نکن تالش خودیب -

 

 یها لباس همون با آرشام دم،یچرخ عقب به عیسر صداش دنیشن با

 .بود ستادهیا اتاقم در کنار ختهیر هم به ظاهر و شبشید

  بود؟ من اتاق یتو یعنی

 :گفتم و کردم یاخم

 ؟یکرد قفل چرا و در -

 .رفت آشپزخونه سمت به و چرخوند رو صورتش حرفم به توجه بدون

 در...رفتم دنبالش و دمیکش یپوف ست،ین مهم براش هامحرف یعنی نیا

 .بود دستش هم یآب یبطر و بود کرده باز رو خچالی

 :گفتم و ستادمیا کمر به دست

؟ چرا در یبگ شهیم -  ؟یگذاشت کجا رو دیکل قفل 

 طور همون و کرد باز رو یبطر سر هامحرف منو به توجه بدون هم باز

 ...دیکش سر وانیل از استفاده بدون



 ی  سرد و یخونسرد با بعد و گذاشت خچالی یتو دوباره رو یبطر

 .بودم شده رهیخ بهش حرص با مدت نیا تموم د،یچرخ سمتم به ظاهرش

 :کردم تکرار دوباره نگاهش دنید با

 کجاست؟ دیکل -

 ...دار   خش صداش کردم حس...اما اومد حرف به باالخره

 .بمیج یتو -

 :گفتم و دادم تکون یسر

 .من به بده رو دیکل...آرشام است مسخره یلیخ کارت -

 :گفت و انداخت باال ییابرو

 چرا؟ وقت اون -

 .برم رونیب خوامیم -

 :گفت و داد تکون یسر

 .شهینم -

 :گفتم حال همون تو کنم، کنترل رو خودم بتونم تا بستم رو هامچشم

 چرا؟ -

 :داد رو جوابم خونسرد دوباره

 ادیز نتونستم وقت چند نیا منم...یبود رونیب یکاف ی اندازه به شبید -

 کامل رو امروز دیبا ما یدو هر که دمیرس جهینت نیا به پس بمونم خونه

 .میباش تنها خونه یتو هم کنار در

 :زدم داد و کنم کنترل رو خودم نتونستم گهید حرفش شدن تموم با



 .دانشگاه برم خوامیم من ؟یگیم چرند چرا -

 :گفت بودن حرف از پر بیعج که ییهاچشم با

 .یندار کالس امروز -

 !دونهیم منو زیچ همه اون خدا ییوا

 ...دمیچرخ خودم دور کالفه و دمیکش یپوف

 .شدمیم وونهید آرشام کنار تنها روز تموم من

 .بمونم خونه یتو رو روز کل تونمینم من -

 :گفت و شد کینزد بهم آروم

 ؟یترسیم من با ییتنها از زم؟یعز چرا -

 کنه؟ تیاذ منو داشت قصد پس...کردم نگاه بهش زیت

 قدرنیا چرا بگو پس کنه امهیتنب شبید خاطر به خواستیم معلومه آره

 ...خونسرد  

 :گفتم یآروم یصدا با

 .ندارم ازت یترس پس شمیم تنها تو با ستین بار نیاول که من -

 :گفت و زد یپوزخند

 ؟یمطمئن -

 بود؟ یچ ها حرف نیا از هدفش...زدم پلک جیگ

 :گفت و چرخوند صورتم یتو رو نگاهش شد، تر کینزد بهم دوباره

 که هم در...خونه یتو تنها تو منو...باشه داشته فرق بار نیا دیشا - 

 .قفل  



 .سوخت وجودم کردم حس که زد یچشمک طونیش

 ...دونم یم کردیم تمیاذ داشت یلعنت

 دستش عیسر که کرد لمس وار نوازش رو امچونه اشاشاره انگشت با

 .رفتم هال سمت به و کردم گرد عقب و زدم پس رو

 !حتما بود دشیجد یباز زد،یم تند قلبم

 

 به رفتم، اتاقم سمت به و شد عوض مبل یرو نشستن به راجع نظرم

 .باشه بهتر برم رژه جلوش تر کم نظرم

 خشکم بود ختهیر هم به که یتخت رو دنید با و کردم باز رو اتاقم در  

 ده؟یخواب من اتاق یتو پس... زد

 بخوابم؟ نیزم یرو بود گذاشته و بود نکرده جا به جا منو چطور

 زمان هم... بستم و در محکم و شدم اتاق وارد و دمیکش یایعصب پوف

 خواستمیم اول کردم، باز رو مانتوم یها دکمه رفتمیم کمد سمت به که

 نظرم آرشام یهاحرف یادآوری با اما بپوشم شلوارک و تاپ شهیهم مثل

 .شد عوض

 اتاق از زدم صورتم به یآب که نیا از بعد و دمیپوش یتر دهیپوش لباس

 ...شدم خارج

 

 بود انداخته پاش یرو پا زد،یم حرف اشیگوش مخاطب با که زمان هم

 .دیدیم ونیتلوز داشت و

 هم به اعصابم یحساب و افتادم روزید ادی...دمیکش یآه اشیگوش دنید با

 . ختیر



 حواسم رفتمیم آشپزخونه سمت به یالکپشت سرعت با داشتم که زمانهم

 .بود آرشام یکالمه به

 

 به آره...اومد شیپ برام یکار هی...امیب تونم ینم امروز که گفتم نه -

 .فعال ممنون...بگو هم ها بچه

 ...دمینفهم یزیچ که من ن؟یهم فقط

 .یشد و یبش شکاک که بود مونده نیهم نفس اوف

 یصبحونه ز  یم دنید با شدم، آشپزخونه وارد و کردم تر ادیز رو سرعتم

 کرده؟ آماده رو زیم نیا آرشام یعنی...برد ماتم آماده

 مهین یچا فنجان   دنید با اما میبخور صبحونه تا کنم صداش خواستم

 .شد رمیدستگ زیچ همه یا خورده

 !طور نیا که

 .نشستم زیم پشت حرفیب و زدم یپوزخند

 لقمه سه دو رفت،یم نییپا گلوم از سنگ مثل خوردمیم که یالقمه هر

 .شد کور اشتهام خوردم که

 رو ها ظرف و کردم جمع رو زیم شدم بلند شدم، صبحونه ال  یخیب

 بود، کرده یزندان خونه یتو رو خودش منو چرا آرشام دونمینم شستم،

 .بود شده تموم طاقتم نشده ظهر هنوز

 محل بهش اما کردیم ینیسنگ روم نگاهش شدم، خارج آشپزخونه از

 .ندادم

 :گفت که بشم اتاقم وارد خواستم دوباره



 .نفس -

 :گفتم آروم و برگشتم خونسرد باشم، یعاد کردم یسع

 بله؟ -

 :گفت من به کردن نگاه بدون

 .نیبش من کنار ایب ؟یریم کجا -

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .اتاقم یتو رمیم من یمرس نه -

 نیا از قبل اومد، سمتم به و شد بلند دفعه هی... کرد نگاه بهم و برگشت

 .کرد بلندم هاشدست یرو شده یچ بفهمم که

 :گفتم و دمیکش یغیج اریاختیب

 .نیزم بذارم ؟یکنیم کار یچ یوا -

 پاهاش یرو منو و نشست مبل یرو هام کردن غیج غیج به توجه بدون

 .نشوند

 :گفتم حال همون تو بعد و کردم نگاه بهش جیگ و شوکه یکم

 ؟یکنیم کار یچ -

 :گفت و کرد نییپا باال رو ها شبکه یکم من به توجهیب

 .بگذرونم همسرم با رو نفره دو روزه هی خوامیم یچیه -

 :گفتم حرص با که و نذاشت که بشم بلند خواستم

 .آرشام کن ولم -

 شدم؟ نامحرم چرا -



 .داشت زور چقدر...کردم تقال هم باز و دمیکش یپوف

 همه اون از اما شدم موندگار پاهاش یرو و شدم میتسل آخر دست

 .بودم شده معذب یکینزد

 کرد؟یم رفتار بیغر بیعج قدر نیا چرا آخه

 

 هم من بود، کرده بغلم بودم نشسته پاهاش یرو دوساله یبچه هی مثل

 .نمیبش ساکت بودم مجبور

 .بودم عطرش یبو و آغوشش یگرم مسخ مدت تموم

 نیا از هم خودم...بشکافه رو امنهیس ممکنه آن هر قلبم کردمیم حس

 !بودم شده جیگ بمیعج حال و حس

 و گرفت رو کمرم محکم که بشم بلند خواستم کنم تحمل تونستمینم گهید

 :گفت

 کجا؟ -

 :گفتم حرص با

 .برم بذار آرشام کنم یم خواهش -

 نازک پوست با نفسش برخورد با...کرد فرو گردنم یگود یتو رو سرش

 .شد بسته هامچشم و شد مور مور تنم گردنم

 :گفت یدار خش یصدا با

 .یبر خوامینم -

 :گفت لحن همون با...دادم قورت زور به رو دهنم آب

 !یدیم آرامش بهم فقط تو خوام؟یم رو تو فقط یفهمینم چرا -



 :زدم لب آروم

 ...طرالن پس -

 یتو و کردم باز رو هامچشم گذاشت، هاملب یرو رو اش اشاره انگشت

 .کردم نگاه هاشچشم

 :گفت یجد

 فکر نیا چطور دونمینم...شد تموم من یبرا شیپ وقت یلیخ طرالن -

 .نفس ییتو من یزندگ یتو زن   تنها ،یکنیم رو ها

 هاحرف اون و داد جواب رو تو یگوش طرالن یچطور پس بگم خواستم

 .اومد بند زبونم زد امگونه به که یابوسه با اما زد رو

 

 مهیخ روم انداخت درازم مبل یرو بودم پاهاش یرو که یطور همون

 :گفت و زد

 م؟یبخشیم بازم -

 کردم نگاه هاشچشم یتو حالیب بود، افتاده کار از مغزم...نگفتم یچیه

 :کردم تکرار رو اسمش فقط نامفهوم و

 ...شام...آر -

 .رفت گردنم یتو سرش و شد قراریب هاشچشم عیسر

 !شدم گهید بعد هی وارد و شد متوقف زمان انگار

 .شدم گهید بعد هی اردو شد متوقف زمان انگار

 تموم شد، بلند آرشام یگوش زنگ یصدا که بود نگذشته یزیچ هنوز

 .دیکش پر حال و حس اون



 تازه انگار شد، بلند روم از آروم بعد و کرد نگاه هامچشم یتو لحظه چند

 !بکشم نفس که دمیفهم

 من چرا افتاد،یم یاتفاق چه داشت دمیفهم تازه و افتاد کار به کم کم مغزم

 شم؟یم خود یب خود از و فمیضع قدرنیا آرشام مقابل در

 آرشام نبودن متوجه که بود موقع اون تازه نشستم، و شدم بلند حرص با

 جواب واسه یعنی... رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند اریاختیب  شدم،

 بود؟ شده اتاقش وارد اشیگوش دادن

 .دمیشن رو زدنش حرف یصدا که بزنم صداش خواستم

 هاش حرف به و نگم یزیچ که کردیم وادارم یحس هی چرا دونم ینم

 .بدم گوش

 امیم گمیم طرالن؟ یدیم ریگ قدرنیا چرا آخه...دمیفهم باشه -

 این خونه از...بکن شیکار هی خودت دارم کار تونمینم امروز...گهید

 ...فعال کنم یفکر هی من تا رونیب

 شده نیسنگ لحظه اون بیعج سرم فتم،ین تا گرفتم در به رو دستم

 نفس؟ یدید...بود

 ؟یاحمق قدرنیا چرا آخه...یخوردیم رو گولش یداشت هم باز

 رفتم، در سمت به اریاختیب و برداشتم قدم عقب عقب بغض با

 .دمیشن رو صداش که دادم تکون تند تند رو در یرهیدستگ

 ؟یکنیم کار یچ نفس -

 :گفتم برگردم سمتش که نیا بدون

 .کن باز و در...برم خوامیم -

 :گفت تعجب با کردم، حس سرم پشت رو حضورش



 شده؟ یچ -

 :دمیغر و دمیکوب در به دست با محکم و بستم رو هامچشم

 .کن باز رو یلعنت در نیا -

 :زدم داد و زدم پس رو دستش محکم نشست امشونه یرو دستش یوقت

 ...کن ولم -

 :زد داد خودم مثل اومد، تنگ به و شد کالفه رفتارم نیا از انگار

 شد؟ چت دوباره یکرد پاره افسار که باز...نفس گهید کن بس اَه -

 :گفتم و کردم نگاه بهش اشک از پر یهاچشم و لرزان یچونه با

 حاال...حاال کنمیم آرومت من که یگفت بهم...بهم شیپ قهیدق چند تا -

 کن؟ پاره افسار شدم

 دستش اطیاحت با و دیکش یقیعم نفس که رفته تند که دیفهم تازه انگار

 :گفت و گذاشت امگونه یرو رو

 ...که دیببخش نفس، باش آروم -

 خسته گهید کردم، پاک رو هاماشک خودم و زدم پس آروم رو دستش

 ...سکوت از بودم شده

 ...گهید بود بس

 :گفتم و دمیکش یآه

 .آرشام دارم خبر یچ همه از من -

 :گفت و زد یپلک شک با

 ؟یچ از -



 هاوونهید مثل و گرفت امخنده کم کم قبلش یهاحرف کردن مرور با

 :گفتم

 براش یاتفاق یکن کمکش یخوایم...افتاده دنبالش شیقبل شوهر -

ش یجا و بغلت دیپر افته،ین  ...راهن تیپ یرو موند رژ 

 :دادم ادامه و کردم زدن دست به شروع

 خوب ایآر آرشام یکرد یباز لمیف خوب یلیخ...یباحال یویسنار عجب -

 ...من اما یزد گولم

 :زدم لب بغض با د،یچک اشکم دوباره

 ...من..من...طرالن شیپ یاون شیپ اشهمه تو...دمیشن رو هاتحرف -

 !دختر بزن حرف...نکن هیگر! نفس نه نه

 :گفتم و کردم نگاه اششوکه یهاچشم یتو و دمیکش یقیعم نفس

 رو تو یگوش جواب طرالن...داد جواب اون...روزید...زدم زنگ بهت -

 .یبود اون شیپ تو...؟یفهمیم داد

 .کردم آزاد رو هاماشک و ستادمیا بهش پشت دوباره عیسر

 سوزه؟یم قلبم کنمیم حس دوباره چرا آخ

 

 عقب به شوکه و دمیکش یغیج اریاخت یب ،یزیچ شکستن بیمه یصدا با

 .دمیچرخ

 آب...بود شده پخش نیزم یرو که بود یگلدون یها کهیت خیم نگاهم

 و خشم با که کردم نگاه آرشام به دهیترس و دادم قورت زور به رو دهنم

 .زدیم نفس نفس یناراحت



 یها حس هاشچشم یتو...کرد نگاهم دلخور و گرفت باال رو سرش

 .دمید هم یاگهید

 ؟یچ و...عجز غم، خشم،

 :گفت و زد یتلخ پوزخند

 باور تو بعد و گفت پرت و چرت تا چند و داد منو یگوش جواب طرالن -

 من یفهمینم چرا ؟یندار باور منو چرا نفس نه؟ شهیهم مثل ؟یکرد

 تواَم؟ شوهر

 :گفتم ترس با و شدم هول که شد کینزد بهم

 .شهیم یزخم پات نخور تکون یوا -

 یهاکهیت که بودم نگران فقط موقع اون من یول زد پوزخند دوباره

 حرف تونستمینم و بود ینگران حسم تنها...نره پاهاش یتو شکسته

 .کنم درک رو هاش

 

 زد، چنگ موهاش به و نشست مبل یرو رفت، عقب عقب و دیکش یآه

 .بشه یزخم پاهام کف دمیترس یم اما جلو برم که بودم یراه هی دنبال

 دهید آشفته همه نیا رو آرشام که یبار نیآخر شده، چم دونستم ینم

 بود؟ یک بودم

 برم آرشام شیپ از خواستم یم طرف هی از...بودم ریدرگ خودم با واقعا

 .کنم ترکش تونستمینم گهید طرف از

 شده؟ چم من ایخدا آخ

 :گفتم داشتم یبرم قدم هی که زمانهم و کنم تحمل نتونستم باالخره



 ...آرشام -

 :گفت و شد بلند جاش از عیسر

 .نخورد تکون...سایوا این -

 ییدمپا با بعد قهیدق چند و شد آشپزخونه وارد عیسر که ستادمیا جام سر

 .اومد بود پاش که

 بغلش یتو بود، کرده بلند هاشدست یرو منو دوباره امیب خودم به تا

 . بود شده گردنش یبرجسته رگ خیم نگاهم و بودم گرفته آروم

 به و کردینم نگاه بهم نشوند، خودش کنار هم منو و نشست مبل یرو

 .بود شده رهیخ نیزم

 خش یصدا با اون اما نگفتم یزیچ و انداختم نییپا رو سرم خودش مثل

 :کرد زمزمه آورد یم درد به رو قلبم که یدار

 کمک ازم آرش از شدن خالص یبرا طرالن که بودم گفته بهت -

 تماس ستیل یتو کرد، یایجزئ تصادف طرالن روزید...خواستیم

 من به پس بودم من بود زده زنگ بهش طرالن که یکس نیشتریب هاش

 طرالن جا اون...برم بودم مجبور منم مارستان،یب برم که دادن اطالع

 دلم دوباره منم باشه آورده سرش رو بال اون که داره شک آرش به گفت

ش خواستن خوبه شیجسمان تیوضع دنیفهم یوقت...سوخت  مرخص 

 یتو رو کتم یوقت حتما بودم، اون صیترخ یهاکار مشغول منم کنند،

 و بود کتم بیج یتو میگوش...یزد زنگ بهم تو بودم گذاشته جا اتاقش

 .داده جواب حتما اون

 .انداختم نییپا رو سرم وجدان عذاب با من کرد که سکوت

 اما گهیم راست آرشام گفتیم حسم...کنم باور رو یک حرف دونستمینم

 !زدیم شور دلم



 !زدیم شور دلم اما گهیم راست آرشام گفتیم حسم

 

 لبخند کردم یسع کردم، نگاه نشیغمگ یهاچشم به و دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم و بزنم

 برام یطورنیا ؟یبگ بهم زد زنگ بهت یوقت بعد به نیا از شهیم -

 .شهینم جادیا سوتفاهم

 :گفت آروم

 .دمیم انجام یبگ یکار هر...هیکاف نیهم کن باورم فقط تو -

 :گفتم خجالت با

 ...واقعا من...من آرشام دیببخش -

 !شد گرم دلم...گذاشت دستم یرو رو دستش و بدم ادامه نذاشت

 همه کنمیم یسع بعد به نیا از...شد تموم نهیا مهم نکن فکر بهش -

 .بشه خراب مونیزندگ ذارم ینم...بگم بهت رو زیچ

 

 !رو خودش هم منو هم...لرزاند رو دلم آخرش یجمله

 رو سرم اریاختیب د،یلرز صداش گفت رو جمله نیا یوقت کردم حس

 .کرد حلقه امشونه دور رو هاشدست عیسر که گذاشتم اششونه یرو

 ؟یراحت نیا به...شد حل مونمشکل زدن حرف با خوب چه یوا

 راسته؟ اشهمه ای شدم سوتفاهم دچار رو طرالن یماجرا کال من یعنی

 و داره شک آرشام به هنوز وجودم از بخش هی انگار....جمیگ خدا یوا

 .ترسهیم



 گرفتم فاصله آرشام از اکراه با شد، بلند خونه تلفن زنگ یصدا دفعه نیا

 .شدم بلند و

 :دادم جواب و رفتم تلفن سمت به

 .الو -

 .دخترم سالم -

 .مامان سالم -

 :گفتم لب حرکت با و کردم نگاه آرشام به

 .مامانم   - 

 :گفت مامان که داد تکون یسر

 خبر؟ چه نفس یخوب -

 !یسالمت یچیه...خوبم مامان یمرس -

 .نایا همتا یخونه میبر شام فردا بگم زدم زنگ -

 :گفتم یکنجکاو با

 همتا؟ خاله یخونه هیخبر -

 :گفت و دیکش یآه

 .مینیبیم میریم...بگم یچ وهللا -

 داره؟ لیراح رفتن یماجرا به یربط یعنی

 :گفتم ینگران یکم با

 .گمیم آرشام به مامان باشه -

 .دخترم فعال -



 .مامان خداحافظ -

 .برگشتم آرشام سمت به و کردم قطع رو یگوش

 

 !رو خودش هم منو هم...لرزاند رو دلم آخرش یجمله

 رو سرم اریاختیب د،یلرز صداش گفت رو جمله نیا یوقت کردم حس

 .کرد حلقه امشونه دور رو هاشدست عیسر که گذاشتم اششونه یرو

 ؟یراحت نیا به...شد حل مونمشکل زدن حرف با خوب چه یوا

 راسته؟ اشهمه ای شدم سوتفاهم دچار رو طرالن یماجرا کال من یعنی

 و داره شک آرشام به هنوز وجودم از بخش هی انگار....جمیگ خدا یوا

 .ترسهیم

 گرفتم فاصله آرشام از اکراه با شد، بلند خونه تلفن زنگ یصدا دفعه نیا

 .شدم بلند و

 :دادم جواب و رفتم تلفن سمت به

 .الو -

 .دخترم سالم -

 .مامان سالم -

 :گفتم لب حرکت با و کردم نگاه آرشام به

 .مامانم   - 

 :گفت مامان که داد تکون یسر

 خبر؟ چه نفس یخوب -



 !یسالمت یچیه...خوبم مامان یمرس -

 .نایا همتا یخونه میبر شام فردا بگم زدم زنگ -

 :گفتم یکنجکاو با

 همتا؟ خاله یخونه هیخبر -

 :گفت و دیکش یآه

 .مینیبیم میریم...بگم یچ وهللا -

 داره؟ لیراح رفتن یماجرا به یربط یعنی

 :گفتم ینگران یکم با

 .گمیم آرشام به مامان باشه -

 .دخترم فعال -

 .مامان خداحافظ -

 برگشتم آرشام سمت به و کردم قطع رو یگوش

 :گفت بهم رو

 گفت؟ یچ مامان -

 .میدعوت نایا لیراح خونه شام شب فردا گفت -

 :گفت تعجب با خودم مثل

 ه؟یخبر -

 :گفتم و دمیکش یآه

 .میفهمیم شب فردا...آره کنم فکر -

 :گفتم و افتاد گلدون ی شکسته یها کهیت یرو نگاهم



 .کنم جمع رو نایا برم من -

 :گفت عیسر

 .شده خوب تازه دستت تو...کنم یم زیتم خودم خوادینم -

 یها کهیت کردن جمع مشغول اون اما شدم رهیخ بهش و کردم مکث

 .شد شکسته

 ...باشه ایآر آرشام روم به رو مرد که شهینم باورم

 !معروف یخواننده همون...مغرورم یکودک دوران یبازهم همون

 دارم؟ یا یزندگ نیهمچ اون با من شهیم باورش یک

 ....دمیکش یآه

 .دونمینم آرشام با رو فمیتکل من که توا  ریتقص اشهمه طرالن

 

 اگر اما کنم یعمل فردا تونستمینم که یفکر زد، سرم به یفکر هی هوی

 ...باشه گهید روز

 !شدیم خوب یلیخ آره

 دینبا کنم، درست رو میزندگ دیبا اومدمیم در یفیبالتکل نیا از دیبا من

 .کنه سواستفاده بودنم حساس از طرالن بذارم

 :زد صدام آرشام که بودم ها فکر نیهم تو

 .نفس -

 و فکر نیا از خودم اما جانم بگم خواستیم دلم...شدم رهیخ بهش

 .کردم تعجب احساس

 . بله...ب -



 جارو تا نرو راه قسمت نیا تو اطیاحت محض اما کردم زیتم رو نجایا -

 .ارمیب رو

 ...شد مشغول دوباره که نگفتم یچیه

 .کردیم رو ها کار نیا منتیب چقدر

؟ یها رفتار و هاکار به حواسم قدرنیا من چرا آخ  آرشام 

 .شدم حساس روش قدرنیا چرا

 

 "یراو"

 

 

 

 گوش اتاق رونیب یهاآدم یصدا به و بود ستادهیا اتاقش در پشت

 .انیم دارن هامهمان که داد یم خبر نیا...کردیم

 !ادیز یلیخ...داشت استرس

 رفتن یبرا مشیتصم نداشت، یآمادگ ماین با شدن رو به رو یبرا هنوز

 همه به رو موضوع نیا بود قرار اشنقشه طبق اما نبود یقطع هنوز

 .کنه اعالم

 نیا دنیشن از بعد رو ماین العملعکس خواستیم دلش شتریب همه از

 ...نهیبب میتصم

 



 خوب کرد، چک رو پ شیت گهید بار کی وسواس با و دیکش یقیعم نفس

 !بود شده

 .رفت رونیب و کرد باز و در یایناگهان میتصم با

 و پدر با و سروش و سپهر اش خانواده و پارسا بودن، اومده همه

 ...هاشونمادر

 به هم اون موند، رهیخ ماین یرو نگاهش اریاختیب...آرشام و نفس یحت

 .بود شده رهیخ لیراح

 ماین یآب یهاچشم از نگاه ببازه رو خودش که نیا از قبل

 .بود شده تند قلبش ضربان...گرفت

 بشه؟ ماین الیخیب که بود نگرفته میتصم مگه

 !ه؟یچ قلب تپش نیا پس

 :گفت یآروم یصدا با و بزنه کنار رو هافکر نیا کرد یسع

 .سالم -

 :داد رو جوابش هیسا نفر نیاول

 ؟یخوب جان لیراح سالم -

 :گفت و زد یلبخند

 !خاله یمرس -

 به و شد بلند لیراح دنید با بود نشسته یسارا مادرش کنار که عسل

 :گفت آروم رفت سمتش

 ؟یخوب -

 :گفت استرس با و آرام لیراح



 !دودلم...عسل نه -

 .میبر شیپ نقشه طبق دیبا نباش دل دو -

 وادار نقشه نیا دادن انجام یبرا را لیراح که بود عسل نیا اصل در

 .کردیم

 

 یرو عسل کنار کرد یپرس احوال و سالم همه با که نیا از بعد لیراح

 .گرفت جا یانفره دو مبل

 صحبت گرم یحساب و بودند شده جمع هم دور هاخانواده ها مدت از بعد

 .بودند لیراح و ماین جمع در ساکت افراد تنها بودند کردند

 یخوب حس لیراح حسیب و یخنث یها نگاه از...زدیم شور دلش ماین

 .نداشت

 ...بزند حرف لیراح با تا گشتیم فرصت نیاول دنبال

 .کردیم برطرف را سوتفاهم نیا دیبا

 

 انداخت سپهر به ینگاه چپ چپ و دیکش یحرص از پر نفس فکر نیا با

 .بود ارشیخ گرفتن پوست مشغول که

 :گفت دلش یتو

 دست از کشمیم یچ هر که سپهر یبش خفه یکن کوفت اریخ یاله یا -

 . توا 

 .دیچرخیم ماین و لیراح نیب نگاهش نفس



 یزندگ که چند هر...بود ناراحت بود نامعلوم دوتا اون یندهیآ که نیا از

 لیراح اما شد رهیخ لیراح به دوباره کرد،یم حس هوا یرو هم خودش

 .بشه مونیپش مشیتصم از مبادا که کردیم فرار نفس به کردن نگاه از

 نفس بره شیپ خوب شوننقشه که نیا یبرا بود کرده هیتوص عسل

 ...بودن نگفته یزیچ بهش نیهم یبرا ندونه یزیچ

 

 دور شام از بعد یچا صرف یبرا دوباره و خوردن شام گذشت، ها قهیدق

 .بودند شده جمع هم

 حرف که کرد اشاره چشم با و شد رهیخ پدرش به استرس با لیراح

 :گفت و داد تکون یسر لیآه آقا بزنه،

 هی به رو امشب یمهمون راستش مطلب اصل سر رمیم زانیعز خب -

 ...دادم بیترت لیدل

 :داد ادامه بعد و کنه جمع خودش به رو همه حواس تا کرد مکث یکم

 یبرا منم...زمهیعز لیراح من دختر و بچه تنها دیدونیم خودتون -

 لشیتحص ادامه یبرا خوامیم کنم،یم یکار هر اشیخوشبخت و شرفتیپ

 .دارم قبولش یلیخ که هامآشنا از یکی شیپ بفرستمش کار و

 :گفت لبخند با و اومد خودش به که بود یکس نیاول نفس پدر ساواش

 از بهتر خودمون تهران نیهم نظرت به اما جان لیآه خوبه یلیخ اتفاقا -

 ست؟ین گهید یهاشهر

 بار نیا بود نداده حیتوض خوب ایگو...کرد نگاه رو ساواش یکم لیآه

 :گفت

 .خارج بفرستم رو لیراح خوامیم -



 ...ماین از ریغ زدند یحرف هی همه...ماین از ریغ شدند متعجب همه

 ....ماین اما بمونه خواستن لیراح از ها یبعض و گفتن کیتبر همه

 ...ماین جز به بودند خوشحال همه

  هیراض رفتنش از ماین کردیم فکر لوحانه ساده چه لیراح و

 

 

 ستین رضا نشانه سکوت شهیهم"

 

 اگر یعنی اما یعنی سکوت یگاه

 

 "ندادنت دست از یبرا دیبگو بلند ترسد یم دل که لیدل کی و هزار یعنی

 

****** 

 

 بود سخت چقدر بود، شده سرش ریز بالشت مهمون هاشهیگر هق هق

 .کردیم که ییهافکر باور

 به ینگاه یحت نه زد یحرف نه بود، رفته راحت شب اون ماین چقدر

 .بشه دواریام نرفتن یبرا کمی که انداخت لیراح

 !ماستین عاشق واروانهید کردیم حس هم هنوز که بود تلخ چقدر



 دادیم نشون رو بامداد سه که ساعت به ینگاه خورد، زنگ اشیگوش

 .انداخت اشیگوش صفحه به ینگاه یحالیب با انداخت،

 بود؟ داریب اون یپا به پا هم عسل شب وقت نیا تا

 :داد جواب

 ...الو -

 آرام و شد ناراحت لیراح یگرفته و دار خش یصدا دنیشن با عسل

 :گفت

 .بود اشتباه نقشه اون شنهادیپ هم اول از...لیراح دیببخش -

 :زد لب و زد یتلخ لبخند د،یچک لیراح چشم از یاشک یقطره

 ...ستین مهم -

 :گفت و دیکش یآه عسل

 ؟یمونیپش یگیم ؟یکن کار یچ یخوایم -

 :گفت محکم لحن اما بغض با لیراح

 .رمیم...نه -

 .نکن لج لیراح اما -

 :گفت و کرد هیگر دوباره لیراح

 اول...طرفه کی عشق نیا از شدم خسته عسل؟ کنم کار یچ پس -

 ریز رو عشقم...کرد باهام که یکار اون حاال بود شده مانع غرورم

 .عسل بشم آروم بلکه تا برم خوامیم...کرد خورد پاهاش

 .کرد گوش لیراح یهادل و درد و هاهیگر به فقط و نگفت یزیچ عسل

 ...گذشت ها ساعت



 که ییهاچشم با لیراح دادن،یم نشون رو پنج ساعت هاعقربه

 اشیگوش امکیپ یصدا یول شدیم خواب میتسل داشت کم کم سوختیم

 .شد بلند

 .کنه باز رو امیپ نتونست که بود آلودخواب و حالیب قدراون اما

 !خاص یلیخ دیشا...خاص مخاطب کی از یامیپ

 

 به ها ساعت و رفتیم راه قراریب اتاق یتو که یپسر صبح پنج ساعت

 .کنه تحمل نتونست آخر کردیم فکر یزیچ هی

 ...نوشت یمتن و گرفت دست به رو اشیگوش

 

 .ادیم سرم ییبال چه ینباش یوقت دونمینم...ترسمیم رفتنت از -

 

 

* 

 

 یمهم مبحث دادن حیتوض حال در انگار بود، ستادهیا تخته یپا استاد

 ...لیراح از ریغ همه البته بودند یبردار ادداشتی حال در همه که بود

 به هم هاوقت یبعض زد،یم چرت ای دیکشیم ارهیخم ای یگاه از هر

 .سهینویم یچ شدینم متوجه که دادیم یتکون خودکار



 اشچونه گاه هیتک رو دستش نداشت، حضور ایدن نیا یتو انگار اصال

 چند اما...بزنه چرت تر راحت تا نشه زیم پخش سرس اقلحد تا کرد

 .شد بلند استاد یصدا که بود نگذشته هیثان

 ؟یمیرح خانوم -

 لیراح یپهلو به ناچار به اشیدست بغل که زد صداش استاد بار چند

 .زد یاضربه

 اشاره استاد به یچطور که شد رهیخ او به آلودخواب و جیگ لیراح

 :گفت خجالت با و کنه جور و جمع رو خودش کرد یسع کرد،یم

 خانوم؟ کجاست تونحواس -

 :گفت استاد که بگه یچ دونستینم

 خوندم؟یم ییالال شما یبرا داشتم من مگه -

 سرش یشتریب خجالت با لیراح شد، بلند کنار و گوشه از خنده یصدا

 .انداخت نییپا رو

 زدم؟ چرت قهیدق چند مگه...دینال دلش یتو

 خراب زدم انگار اما بخوابم کمی گفتم هاستبچه به پشتش دمید سرم ریخ

 چنده؟ ساعت اصال...کردم

 نکرده روشن لحظه آن تا که اشیگوش...بود افتاده ساعت ادی به لیدلیب

 .کرد نگاه اشصفحه به و آورد رونیب بشیج از رو بود

 و کرد دنیلرز به شروع هاشدست بود داده امیپ که یمخاطب دنید با اما

 .شد خشک گلوش

 .کرد باز رو امیپ عیسر...افتاد تپش به قلبش



 .شد تر هاشچشم امیپ متن خوندن با

 :گفت یعصب یکم خودش یدانشجو حال از خبریب استاد

 .شمام با یمیرح خانوم -

 در هابچه مثل و دیکش یبلند غیج ذوق و یخوشحال شدت از لیراح اما

 .دیپر نییپا و باال خودش یجا

 :زد داد و دیکوب زیم به استاد

 ه؟یکار چه نیا یمیرح خانوم -

 

 خارج کالس از بدو بدو و شد بلند که دیشنینم یزیچ انگار لیراح اما

 ...شد

 .بودند شده رهیخ لیراح رفتن ریمس به زده بهت همه

 نفس با...دیدو دانشگاه یمحوطه تا که بود زده جانیه قدرآن لیراح

 ...زد خودش دور یچرخ و ستادیا نفس

 .دیچک چشمش از یاشک قطره خوند، رو امیپ متن ذوق با گهید بار کی

 ...گرفت را عسل شماره عیسر تند

 

 جانم؟ الو -

 :گفت زده جانیه یصدا همان با

 ...عسل...عسل یوا -

 :گفت نگران عسل



 ل؟یراح شده یچ -

 یوقت دونمینم...ترسمیم رفتنت از نوشته داده امیپ بهم ماین...ماین -

 .ادیم سرم ییبال چه ینباش

 :گفت زده بهت عسل

 داده؟ رو امیپ نیا ماین -

 .بزنم زنگ بهش خوامیم شدم خوشحال یلیخ عسل یوا... آره -

 :گفت عیسر و زد سرش یفکر عسل

 . نزن زنگ لیراح نه -

 :گفت تعجب با لیراح

 چرا؟ -

 هی با وقت اون و یدیکش یسخت همه نیا...لیراح یبد پا زود دینبا -

 ...بدوه دنبالت دیبا ها حاال حاال اون نه ؟یبد وا آقا یساده حرف

 ...دیخند سرخوش لیراح

 ...بود شده بهتر یلیخ حالش

 

 هاشکالس... استاد جناب از یعذرخواه یکل با البته برگشت کالس سر

 .رفت نشیماش سمت به و انداخت اششونه یرو رو فشیک شد تموم که

 .زد خشکش بود ستادهیا نشیماش کنار که ماین دنید با اما

 .بود رفته باال دوباره قلبش تپش بره، جلو که کردینم اشیاری پاهاش

 .رفت جلو و گرفت دست به رو خودش کنترل باالخره اما



 .بود شده زده جانیه یحساب درون از که چند هر

 :گفت و رفت جلو لیراح دنید با ماین

 .سالم -

 :داد جواب یعاد لیراح

 ؟یکنیم کار یچ جا نیا...سالم -

 :گفت و شد رهیخ لیراح یهاچشم یتو ماین

 ؟یخوند رو اممیپ...اومدم تو خاطر به...خب -

 ...نهینب رو هاشچشم برق ماین بود دواریام فقط لیراح

 :گفت آروم و دیدزد ازش رو نگاهش و اوردین طاقت اما

 .آره -

 :گفت قراریب ماین

 خب؟ -

 خب؟ یچ -

 :گفت لبخند با ماین

 .یبمون کنارم...ینر که -

 مونمیم باهات ابد تا من بگه که...ببازه رو خودش بود کینزد لیراح

 یتالف خوادیم و شکسته که یغرور مخصوصا...غرور حس از امان اما

 .کنه

 :گفت و زد یفیضع پوزخند

 .رمیم من اما متاسفم -



 .گذشت کنارش از عیسر و نهیبب رو ماین العملعکس تا نموند منتظر

 .شهیم یتالف الیخیب بمونه ششیپ گهید کمی اگر نداشت شک

 .کرد متوقفش ماین یصدا که بود نشده نشیماش سوار هنوز

 ...لیراح -

 :گفت یناراحت با ماین...برنگشت اما زد خشکش

 .بده فرصت هی بهم حداقل -

 یسرد لحن با کرد یسع...دیند رو لبخندش ماین اما زد یلبخند لیراح

 :بگه

 .کنمیم فکر روش -

 .شد روشن ماین دل در یدیام یسو کور حرفش نیا با

 

 "نفس"

 

 

 

 

 و گرفتم بغلم یتو رو بودم ختهیر کرن پاپ توش که یبزرگ یکاسه

 .شدم شدیم پخش ونیتلوز از که یلمیف دنید مشغول

 .خورد در به تقه چند که بود لمیف حساس یجاها



 یتو که ییها کرن پاپ و شد خشک راه وسط بود دهنم یجلو که دستم

 .کردم یخال ظرف یتو دوباره رو بود دستم

 ...اومد در صدا به در دوباره

 بود؟ یک یعنی

 به و شدم بلند گذاشتم، یعسل یرو رو کاسه و انداختم باال یا شونه

 .رفتم در سمت

 .گرفت قرار مقابلم خوشگل یلیخ رز   گل دسته هی کردم باز که و در

 :گفت آرشام که شدم رهیخ گل دسته به شده شوکه

 !گل یبرا گل -

 :زدم لب زده جانیه

 !آرشام -

 و در و شد خونه وارد که رفتم کنار و گرفتم دستش از رو گل دسته

 .بست

 :گفت یخوشحال با

 اومد؟ خوشت -

 :گفتم و دمیخند زیر

 ه؟یچ مناسبتش! هیعال اوهوم -

 :گفت و انداخت باال یاشونه

 .دمیخر یطور نیهم -

 ...کردینم هاکار نیا از بشر نیا... کردم نگاهش مشکوک



 !شدم شونعاشق یوا...دمیکش بو رو هامگل و انداختم باال یاشونه

 گلدون یتو رو هاگل و رفتم آشپزخونه سمت لبم یرو لبخند همون با

 .ختمیر آب یکم توش و گذاشتم

 و برگشتم هال به بود کرده منتقل بهم آرشام که یخوب حس همون با

 :گفتم

 برام؟ یدیخر گل چرا بگو رو راستش حاال -

 :گفت و کرد نگاهم محبت با

 !یطورنیهم -

 ...دیلرز نگاهش از دلم

 .بود شده عوض من به نگاهش طرز چقدر

 سمت به منو انداخت، کمرم دور رو دستش که نشستم مبل یدسته یرو

 :گفت و نشوند پاهاش یرو و دیکش خودش

 .نفس -

 :گفتم خجالت با و آروم

 بله؟ -

 م؟یبر...میدعوت دانشگاَهم یدوره یهادوست از یکی ینامزد فردا پس -

 :گفتم و زدم یلبخند

 .میبر باشه -

 :گفت و کرد نگاه هامچشم یتو

 باشه؟ جا اون هم طرالن ممکنه یدونیم و -



 ...رفت نیب از لبخندم

 و دمیکش یقیعم نفس...کنم دور خودم از رو یمنف یهافکر کردم یسع

 :گفتم

 .دونمیم اوهوم -

 :زد لب و شد رهیخ هامچشم یتو

 ؟یدار اعتماد بهم -

 .دارم -

 :گفت خواهش با

 رو موننیب نذار...بگو بهم باشه؟ نکن سکوت شد یزیچ بازم اگر -

 .کنه خراب

 :گفتم نانیاطم با و دادم تکون یسر

 !دمیم قول باشه -

 :گفتم کنم عوض رو جو که نیا یبرا... زد یتشکر پر لبخند

 ؟یکن نرَمم یخواستیم آره؟ یبود دهیخر گل بود نیهم واسه پس -

 :گفت و دیخند مردونه

 .ییجورا هی -

 از یگاز و کرد فرو گردنم یتو رو سرش که زدم اششونه به یمشت

 .گرفت گردنم پوست

 ...انگار نه انگار اون اما زدم یم مشت کمرش به داد غیج با

 .بود اومده در اشکم خنده از که داد قلقلکم قدراون هم آخر



 

 و کیش لباس هی تا هاپاساژ یتو میافتاد عسل با روز اون یفردا

 .بخرم خوب یمجلس

 ...کنم ریغافلگ رو آرشام خواستمیم یحت

 :کرد غرغر عسل دوباره که بودم ها فکر نیهم تو

 ؟یزد زنگ من به چرا آخه...آه گرفت درد پاهام نفس یوا -

 :گفتم حرص با

 .ها خواستم ازت یچ هی -

 :گفت ییپرو با

 .یخواستینم یکاشک -

 :گفتم و زدم بازوش به یچنگ

 .کوفت -

 هی مانکن تن که افتاد ینیتریو به چشمم...ندادم محل که گفت یشیا

 !بود خوشگل و کیش یلیخ...بود یکاربن یآب یماکس راهنیپ

 :گفتم و دمیکش رو عسل دست ذوق با

 خوشگله؟ کن نگاه عسل یوا -

 :گفت و دیکش یراحت نفس لباس دنید با

 .بهتره ها یقبل از شکر رو خدا آره -

 .خرمیم رو نیهم پس -

 



 

 به هاشغرغر شدن تموم یبرا رو عسل که نیا از بعد دمیخر از یراض

 .برگشتم خونه به کردم مهمون ناهار هی

 وقت هی که دادم قرار کمدم یتو بعد و گذاشتم کاور هی یتو رو لباسم

 ...فردا تا البته نهینب آرشام

 رفتم آشپزخونه سمت به کردمیم زمزمه یآهنگ لب ریز که یطور همون

 میگوش...خورد زنگ میگوش راه وسط که کنم درست ناهار آرشام یبرا تا

 ...ل  یراح دمید که آوردم رونیب بمیج از رو

 :دادم جواب یناراحت با و رفت هم تو هاماخم که افتادم رفتنش ادی

 الو؟ -

 :گفت یشاد لحن با

 ؟یخوب! جونم نفس سالم -

 :گفتم یعاد و دمیکش یآه

 ؟یچ تو آره -

 !امیعال من -

 :داد ادامه که نگفتم یزیچ

 !ییوا...شده یچ یبدون اگه -

 :گفتم کنجکاو و دیپر باال هامابرو

 شده؟ یچ -

 :گفت و دیخند زیر زیر

 .کنهیم امخفه گفتم یچ بهت من بفهمه عسل -



 :گفتم یقراریب با

 .گهید بگو خو چرا؟ عسل -

 :گفت و دیخند دوباره

 .شده مند عالقه من به شما داداش -

 :زدم داد بهت با

 !جان؟ -

 :گفتم و نشستم مبل یرو رفتم عیسر...رفت هوا به اشخنده یصدا

 ندارم؟ خبر من چطور داره؟ حس تو به ماین -

 .کرده کوچولو احساسات ابراز هی...نگفته بهم یقطع البته -

 :گفتم یاگرفته حال با

 .گفتیم من به دیبا...خواهرشم من اما -

 :گفت و شد تموم دنشیخند

 ازش تو شهیم نکرده عالقه ابراز یقطع منم به گمیم...نفس زیچ -

 .گهیم بهت یخواهرش تو ؟یبپرس

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 .پرسمیم باشه -

 :گفت یخوشحال با

 !یمرس یوا -

 ؟یگفت من به بفهمه عسل یخواستینم چرا حاال -

 :گفت طنتیش با



 .یدیم لو بهش یریم رو یچ همه ییماین خواهر تو گهیم عسل آخه -

 ...گرفت لجم چقدر که آخ

 .کردم قطع بعد کردم غیج غیج عسل حرف نیا خاطر به لیراح سر یکل

 .زدم زل امیگوش به سکوت در لحظه چند

 شده؟ عاشق داداشم واقعا یعنی

 ...بفهمم رو هیقض دیبا

 

*************** 

 

 

 

 !اومدیم بهم شتریب شیآرا با دم،یکش تنم یتو لباس به یدست

 قیعم رو بوش و زدم گردنم کنار به مخصوصم عطر از و زدم یلبخند 

 .دمیکش نفس

 .اومد داخل آرشام و شد باز در

 یحساب شیاسرمه یآب شلوار و کت کردم، نگاه بهش نهیآ یتو از

 !بود اشبرازنده

 فاصله نیا از رو هاشچشم برق کرد، ینگاه رو پام تا سر وار اسکن

 !بدم صیتشخ تونستمیم هم

 :گفت و زد یجذاب لبخند



 .نمتیبب جلو از برگرد...هیعال که پشت ینما از -

 ...زدم زل هاشچشم به و دمیچرخ آروم دم،یخند کوتاه

 :گفت و شد کمینزد بلند یها قدم با بود، شده قراریب نگاهش

 !نفس یشد ناز یلیخ -

 عادت اشییهوی یاحساس یها حرف و ها کردن فیتعر نیا به گهید

 ...بودم کرده

 و قشنگ یهاحرف و کردیم برخورد تر مهربون باهام کال روز چند نیا

 .زدیم یبیعج

 به ممنوعه و دخترونه یهافکر خودم شیپ بود شده باعث ییجورا هی

 .بزنه سرم

 یکم رو رنگش یمشک کروات   گره کردم، بلند دست آروم و دمیگز لب

 :گفتم و کردم میتنظ

 !شهیهم مثل...یشد جذاب هم تو -

 توالت زیم به خوردم و رفتم عقب اریاختیب شد، تر کینزد بهم لبخند با

 زیم به و کرد رد پهلوم از رو دستش که زد خشکم خجالت و تعجب با

 ...رسوند

 و دیکش عقب رو دستش به و کرد نگاه هامچشم به طونیش لحظه چند

 .گرفت فاصله ازم قدم چند

 مقابل رو بود آورده سوغات اصفهان از برام که یاپروانه گردنبند

 :گفت و داد تکون صورتم

 .یشیم هم تر خوشگل نیا با -



 :گفتم و شد زونیآو هاملب

 .ادینم بهم اما -

 .نمیبب تو گردن یرو شهیهم رو گردنبند نیا خوادیم دلم من نهیا مهم - 

 !شد گرم دلم حرفش نیا با

 .انداخت گردنم دور رو گردنبند هم اون کردم، بهش پشت و زدم یلبخند

 ...کردم نگاه نهیآ یتو دوباره خودم به

 !دیدرخشیم گردنم یتو بایز البته و فیظر ساده، گردنبند اون انگار

 

 امشونه یرو رو اشچونه کردم، نگاه آرشام به و چرخاندم رو نگاهم

 :گفت و گذاشت

 ؟یا آماده -

 :گفتم اما گرفت قلقلکم اشچونه حرکت از ییجورا هی

 .ام آماده اوهوم -

 

 

 دنیپوش از بعد و برداشتم رو بود یمچ ساعت ست که ینامزد یکادو

 شده شب تازه که نیا با م،یرفت رونیب خونه از آرشام همراه به مانتوم

 .ادیم بارون یزود به دادیم نشون که بود یابر هوا اما بود

 زد چنگ دلم به یبیعج استرس کرد روشن رو نیماش آرشام که نیهم

 !دادیم یبد گواه بهم که

 .دمیکش یقیعم نفس و گذاشتم دلم یرو رو دستم



 :گفت عیسر بود جمع بهم بیعج حواسش که آرشام

 نفس؟ یخوب -

 .ستین یزیچ خوبم آره -

 ...داد ادامه اشیرانندگ به و نزد یحرف

 !بودم دلم یتو یدلهره فکر به فقط من یول

 

 :گفت آرشام که میبود دهیرس بایتقر

 .نفس -

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 بله؟ -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 اگه...دمیند ساله کی از شتریب رو دانشگاهم یهادوست از یبعض من -

 باشه؟ نشو ناراحت...خب دنیپرس یسوال هاشونیبعض

 :گفتم و زدم یلبخند اما بودم دهینفهم رو منظورش خوب که نیا با

 .نباش نگران...باشه -

 رو آرشام ینگران و استرس از نشون دیکش که یلرزان نفس اون اما

 ...دادیم

 .داشت منو حال هم اون انگار

؟ خاطر به یعنی   طرالن 

 .نداشتم یمشکل چندان پس بودم کرده کار خودم یرو یحساب من



 

 هیبق کنار رو نیماش م،یدیرس یبزرگ و کیش یالیو هی به باالخره

 .میشد ادهیپ هم با و میکرد پارک اطیح یتو شده پارک یهانیماش

 شدنم سیخ نگران اصال که یطور دیباریم نم نم یلیخ یلیخ بارون

 .نبودم

 م،یکرد حرکت در سمت به و کردم حلقه آرشام یبازو دور رو دستم

 .گفت یآمد خوش ما دنید با بود ستادهیا در یجلو که یمرد

 داخل تا کرد باز و در مرد اون و داد نشوند بهش رو دعوت کارت آرشام

 .میبش

 .فشردم رو آرشام یبازو آهنگ دنیشن و شدن وارد محض به

 طرالن دنید از بعد آرشام که بودم افتاده یمهمون شب اون ادی اریاختیب

 .بود کرده مست

 چهار سه در یجلو همون از کنم، کنترل رو خودم تا دمیکش یقیعم نفس

 اومدن و شدن آرشام یمتوجه شتریب هم دیشا ای ما متوجه ینفر

 .مونسمت

 :گفت اومد جلو داشت یبور و فشن یموها که پسر هی

 !نگاه خودت با یکرد چه...آشنا امسال دوست پارسال! قیرف سالم -

 :گفت و داد دست پسر اون با و زد یلبخند آرشام

 .ینشد عوض هنوز نمیبیم ل؟یسه یچطور -

 :گفت و زد آرشام به یچشمک بود لیسه اسمش که پسر اون



 ایآر آرشام شهینم باورم هنوز...یشد عوض یلیخ که تو یول -

 .باشه دانشگاهم دوست معروف یخواننده

 .کرد اشاره من به بعد و کرد یاخنده آرشام

 .نفس همسرم کنمیم یمعرف -

 :گفت و نباخت رو خودش اما دیکش پر پسر اون لبخند دمید چشم به

 !خوشبختم بانو سالم - 

 :گفتم و زدم یلبخند دیترد با

 !نیهمچن به -

 :گفت و کرد اشاره سالن داخل به دست با

 .لطفا دیبفرمائ -

 

 ...میرفت جلوتر لیسه ییراهنما با آرشام منو

 جوون همه که میشدیم نفر پنجاه زور به کنم فکر نبود شلوغ ادیز

 یپارت هی به شتریب ،ی  نامزد مراسم جا نیا که انگار نه انگار...بودن

 .داشت شباهت

 ستیپ وسط باشن داماد و عروس دیبا زدمیم حدس که پسر و دختر هی

 .بودن کردن تماشا مشغول هم هیبق و دنیرقصیم داشتن

 زدن  حلقه آرشام دور هایلیخ شد، جلب بهمون همه حواس ما ورود با

 .رمیبگ فاصله ازش شدم مجبور و شد جدا بازوش از دستم که یطور

 بودن؟ آرشام یهادوست همه نیا یعنی...کردم تعجب



 شده دور ازم آرشام...کردم ییتنها و یپوچ احساس دفعه هی ییجورا هی

 .بود

 رو یکس حضور که بشه خلوت آرشام دور تا بودم ستادهیا فیبالتکل

 .کردم احساس کنارم

 .شد خشک یمشک و درشت چشم جفت هی تو نگاهم که دمیچرخ

 !گرفت بر در رو کلمیه کل یسرد نیا...زد خی دلم

 :گفت و زد یکوتاه لبخند

  نه؟ جالبه -

 ...هیچ منظورش دونستمینم...زدم یپلک گنگ

 افتادم موندارید نیآخر ادی بود، شده قیتزر بهم بد حس یکل دنشید با

 آرشام به هاشزدن زنگ ادی...بود داده بهم رو هاعکس اون که یوقت

 ...آرشام لباس یقهی یرو رژلب ش یجا...و

 ! باش آروم نفس نه

 !امشب فقط...کن کنترل رو خودت بار نیا

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ه؟یچ منظورت -

 دهیکش سمت اون به نگاهم کرد، اشاره آرشام به چشم با و دیخند

 .زدیم حرف اطرافش یها پسر با داشت...شد

 .طرالن یهاحرف به گوشم و بود آرشام به نگاهم

 همراهش تو رفته ادشی االن کنه،یم فراموش رو زیچ همه زود یلیخ -

 .کرد فراموش هم رو تو دیشا یروز هی ن  یهم آرشام خصلت کال...یبود



 :داد ادامه که کردم نگاهش یعصب

 .کنهینم فراموش هرگز منو اما -

 :گفت و زد یچشمک و کرد امبرفروخته صورت به ینگاه

 ...ها رفت ادمی یدید یوا -

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش

 .شدم خوشحال دنتید از...جون نفس سالم -

 و بود دهیپوش یرنگ بنفش بلند راهنیپ...کردم پاهاش تا سر به ینگاه

 .بود کرده جمع سرش پشت رو موهاش

 .شده ادیز هاشچشم ریز گود کردمیم حس اما بود شده بایز یلیخ

 ...گرفتم ازش رو نگاهم بدم دست بهش که نیا بدون

 !است وونهید دختر نیا

 

 رو ُکت ش یگوشه و کردم حرکت آرشام سمت به یآن میتصم هی تو 

 .کرد نگاه بهم و برگشت عیسر دم،یکش

 :گفت و زد روم به یلبخند

 .کنم یمعرف بهت رو هامدوست ایب نفس -

 

 ...زدم یجونیب لبخند زور به

 !مونهینم خاطرم به شونکدوم چیه اسم مطمئنا  



 بود ستادهیا کنارش که یپسر به و کرد حلقه کمرم دور رو دستش آرشام

 :گفت

 دوست هم با رستانیدب زمان از بهرام منو نفس! نفس همسرم بهرام -

 .برگشته ساله کی تازه و کایآمر رفت یلیدل هی به اون اما میبود

 :گفتم و دادم تکون یسر بهش رو و کردم حفظ رو لبخندم

 !خوشبختم سالم -

 هاملب یرو از فمیضع لبخند همون که بود نیسنگ یقدر به بهرام نگاه

 .دیکش پر

 :گفت و داد تکون تاسف یرو از یسر بهرام

 اما ها رسانه از هم ها بچه از هم...آرشام یکرد ازدواج بودم دهیشن -

 .شدینم باورم

 :گفت تعجب با آرشام

 چرا؟ -

 دمیفهم کامال...شد رهیخ سرم پشت به بعد و کرد نگاه من به کوتاه بهرام

 .بوده یچ منظورش

 شاهد قبال شونهمه پس هستن آرشام دانشگاه زمان یهادوست نایا اگه

 .بودن آرشام و طرالن عشق

 !...رفت باال قلبم ضربان

 به متعجب آرشام رفت، و گرفت فاصله ما از یحرف زدن بدون بهرام

 .شد رهیخ رفتنش ریمس

 بود؟ دهینفهم رو منظورش یعنی



 بود؟ دهیند رو طرالن

 کنم؟ تحمل رو وضع نیا شب آخر تا یچطور من

 سمت اومدن باشن داماد و عروس زدمیم حدس که یپسر دختر اون

 :گفت و دیبوس رو امگونه سمتم اومد عیسر دختر اون مون،

 جشن هی اصل در ی  مهد منو ینامزد امشب...ترامیم من زمیعز سالم -

 دوتا شما که خوشحالم ست،ین یاصل ینامزد و هامون  دوست حضور در

 .دیآورد فیتشر و دیکرد لطف

 !گفتم کیتبر لبخند با

 به شد تموم آرشام یها دوست یهایدلتنگ ابراز که قهیدق چند از بعد

 .مینشست و میرفت یمبل سمت

 :گفت و کرد من به رو آرشام

 ارم؟یب برات یخوریم یزیچ -

 سال چند از بعد که بود خوشحال یلیخ انگار...کردم نگاه هاشچشم به

 .دهید رو هاشدوست

 :گفتم و دادم تکون یسر

 .یچیه فعال -

 .ارهی یم وهیم برامون شخدمتیپ االن...شهینم که یجور نیا -

 یلیخ رقص ستیپ گذاشتم، کنارم رو لمیوسا و مانتو و دادم تکون یسر

 .بودن رقص حال در یروشن یکیتار نیب همه و بود شلوغ

 متوجه...کردم نگاه طرالن به و شد پرت حواسم ینگاه ینیسنگ حس با

 .داد تکون برام یدست لبخند با و شد نگاهم



 مون سمت به ییرایپذ ینیس با شخدمتیپ کردم، ینُچ حرص با لب ریز

 .گذاشت مونمقابل رو وهیم یها یدست شیپ و اومد

 ادیز یصدا خاطر به و سمتش اومد یپسر که بزنه یحرف خواست آرشام

 :گفت داد با آهنگ

 .دارن کارت پسرا ما طرف ایب لحظه هی آرشام -

 گفتم سر حرکت با اریاخت یب که کرد ینگاه من به نگران و منتظر آرشام

 .نداره اشکال

 دمیکش یآه رفت، و شد همراه پسر اون با عیسر که بود خداش از انگار

 .کردم نگاه رفتنش به و

 ...شد خم سمتم و اومد یدنینوش ینیس با شخدمتیپ

 سمت حواسم و هوش تموم چرا دونمینم برداشتم، یجام یپرت حواس با

 .بود هاشقیرف و آرشام

 به و دیکش رو دستش رفت، طرالن سمت به شد جدا شونجمع از یدختر

 .برد هیبق سمت

 لحظه هی خوردم، رو اشهمه و کردم کینزد هاملب به رو جام حرص با

 .سوخت اشیتلخ از اممعده و گلوم کردم حس

 خوردم؟ بود یچ گهید نیا یوا

 .بشه بهتر حالم تا بستم رو هامچشم لحظه چند و زدم دلم به یچنگ

 ...دمیدیم تار یکم گرفتم، باال رو سرم و کردم باز رو هامچشم

 کو؟ آرشام پس

 !سرم یوا



 خوردم؟ یزهرمار نکنه

 عیسر اومد که کمینزد زدم، صدا رو یشخدمتیپ و کردم بلند دست هول با

 :گفتم

 .لطفا اریب آب وانیل هی برام -

 .رفت و داد تکون یسر

 گذاشته؟ تنها منو رفته کجا...گشتم آرشام دنبال چشم با تیجمع اون تو

 

 نگاه دستم یتو وان  یل اتیمحتو به دقت با بار نیا شخدمتیپ اومدن با

 .دمیکش سر رو اشهمه آب   شدم مطمئن یوقت کردم،

 آرشام یوا... بود شده گرم بدنم شد، بدتر حالم چیه که نشدم بهتر

 کجاست؟

 یرو رفتم، یا دخترونه جمع سمت به و شدم بلند مبل یرو از زور به

 .زدم بود تنش یقرمز لباس که شونیکی یشونه

 :گفتم که سمتم برگشت

 ؟یدیند رو آرشام... آرشام شوهرم... شما دیببخش -

 زدم؟یم حرف یطور نیا چرا یوا

 ...نبود خوب حالم

 :گفت و کرد پام تا سر به ینگاه و دیخند دختر اون

 ؟ییایآر آرشام زن تو...بزنم حدس سایوا -

 :گفت و دیخند دوباره رفت،یم جیگ سرم یکم...کردم نگاهش مات



 آخه... باشن زده هم به هم با طرالن و آرشام شهینم باورم هنوز -

 .بود همه زد زبان دانشگاه تو اونا عشق

 کردم حس...دنیخند هم یا عده و کردن دییتا رو دختره حرف شونهیبق

 .شد آشوب دلم یتو حرفش نیا با

 .رفتم ها رو راه از یکی سمت به و گرفتم دهنم به رو دستم

 قورت رو بغضم زور به ستادم،یا و گرفتم یوارید به رو دستم راه نیب

 .دادم

 انگار... خوان یم و دنید رو گذشته طرالن   و آرشام شونهمه جمع نیا

 !آرشامم یزندگ یتو یاضاف موجود هی من که

 رو یاصحنه که بگذرم رو راه چیپ از خواستم...برداشتم یا گهید قدم

 .شدم متوقف جا همون و دمید

 

 نداشت یربط من به دونستمیم بودن، ستادهیا رو راه یکیتار تو نفر دو

 .شدم رهیخ بهشون و نخوردم تکون اما

 بشه مست کیپ هی با آدم هی که نداره امکان کنم فکر...رفتیم جیگ سرم

 .بودم شده یطور هی من اما

 !بود نییپا واقعا امجنبه انگار رفت،یم جیگ کمی سرم و بود گرم بدنم

 خشکم شخص اون یصدا دنیشن با اما بشم نفر دو اون الیخیب خواستم

 .زد

 .نکن انکار یخوایم منو هنوز یدونیم خودتم -

 .یکنیم میعصب یدار طرالن عقب برو -



 !بود خودش من یخدا یوا...گذاشتم دهنم یرو رو هامدست بهت با

 !بود آرشام

 رهیخ بهشون قراریب و دادم هیتک وارید به رو حسمیب و سرد دست

 .شدم

 به یکم طرالن...نمینب رو شونحرکات که نبود کیتار قدراون رو راه

 یحرکت چه آرشام نمیبب شد چشم وجودم تمام شد، تر کینزد آرشام

 .کنهیم

 !قدم کی یحت...نرفت عقب

 !گرفت بغضم

 :گفت یامستانه یخنده با طرالن

 .کنم آرومت بلدم یبش هم یعصب -

 ؟یگیم چرت یدار که یخورد یچ باز -

 توام دلتنگ فقط من زمیعز خورم؟یم مشروب من مگه آرشام واه -

 .نیهم

 ...کردم مشت رو دستم

 !یعوض یدختره

 ...تند هامنفس و شد تر داغ تنم

 آرشام؟ یسادیوا چرا

 !من شیپ برگرد...برگرد

 یوقت اما...کنهیم گوش کنم التماسش دلم یتو یوقت کردمیم فکر انگار

 !شد قطع نفسم نشست آرشام یگونه یرو طرالن دست دمید که



 !نفس بسه...بستم رو سوزانم یهاچشم

 .شده تکرار و ثابت برات بارها که یقتیحق...کن باور رو قتیحق

 سالن سمت به یا آهسته یها قدم با کنم شوننگاه گهید که نیا بدون

 .رفتم یاصل

 .بودن یشاد و رقص حال دز هنوز همه بود، نکرده رییتغ یچیه

 ها چراغ بودن نور کم خاطر به کردم دعا فقط که دیچک امگونه از یاشک

 .نهینب یکس

 کنارم از یشخدمتیپ رفتمیم مبل همون سمت به وار ربات که زمان هم

 . برداشتم اشینیس یتو از جام تا دو زمانهم که شد رد

 ...دمیکش سر رو اول جام پوزخند با

 .کردنیم یمتالش درون از رو مغزم داشتن افکارم

 ...زدیم ادیفر درونم ییصدا

 خودت چشم با خودت دفعه نیا...نکن گذشت بار نیا...نبخش بار نیا" 

 دست و باشه کنارش طرالن که بود خداش از آرشام...یدید رو زیچ همه

 "بذاره اشگونه یرو

 ...دمیکش سر هم رو دوم جام یبد حال با

 .گرفتیم شیآت داشت اممعده

 

 رو آرشام یهاحرف مگه" گفت یقبل یصدا از تر فیضع یصدا هی

 "نبود خوب باهاش اصال اون ؟یدینشن



 قدراون بکشم، غیج فقط و رمیبگ هامدست یتو رو سرم خواستیم دلم

 .اومدیم باال نفسم زور به که خوردم و دادم قورت رو بغضم

 کرد و کار نیا یک دمیند و نگرفتم باال رو سرم شد، دهیکش دستم از جام

 .دادینم یخوب دینو آرشام یعصب یصدا اما

 ؟یخورد ها یمار زهر نیا از نکنه ؟یکنیم کار یچ یدار نفس -

 :داد ادامه و دیکش امشونه به یدست و نشست کنارم

 !تواَم با نفس -

 :گفت و اومد مونسمت به یپسر هی

 .منتظرن ها بچه نیبرقص دور هی شو بلند خانومت با آرشام -

 ...زدم یپوزخند

 :گفت کالفه آرشام

 .دارم کار من آرمان برو تو -

 :گفت گوشم کنار حرص با آرشام رفت که آرمان

 ؟یخورد چقدر...نفس کن نگاه منو -

 !حسیب...تلخ...سرد...کردم نگاهش باالخره

 .دیکش عقب رو سرش زده بهت و خورد جا نگاهم طرز از

 :کردم زمزمه لب ریز

 .بذار تنهام -

 ...دینشن یزیچ آهنگ یصدا بودن بلند خاطر به کنم فکر اما

 .بشنوم رو صداش بتونم که زد یم حرف یطور ینگران با اون اما



 بهت یحرف یکس شده؟ یزیچ ؟یکنیم نگاهم یطور نیا چرا نفس -

 زده؟

 ...کردم نگاه صورتش یاجزا تمام به

 شه؟یم مچاله االن دلم چرا

 یرو رو سرم بزنم مشت اشنهیس به که نیا نیح در خوادیم دلم چرا

 !بذارم؟ اششونه

 :گفتم و برداشتم ازش نگاه...دمیکش یا خسته و بلند نفس

 .ستین یزیچ -

 :گفت که دیشن کنم فکر

 ؟یخوب آره؟ یخورد مشروب -

 یعصب کرد، ریتعب یچ دونمینم...دادم تکون مثبت یرو از یسر کالفه

 .کردیم نگاه یسمت به یبد نگاه با اشهمه و اومدیم نظر به

 ستادهیا ما از تر دور یکم که بود طرالن کردم، دنبال رو نگاهش ریمس

 .بود شده رهیخ بهمون لبش یرو لبخند با و بود

 .داد تکون برام یدست و شد تر قیعم لبخندش نگاهم دنید با

 میمال اما یجد چرخوند، خودش سمت به و گرفت رو امچونه آرشام

 :گفت

 بشه؟ بهتر حالت میبرقص یخوایم...نفس نکن نگاه بهش -

 ...کرد بلندم و دیکش رو دستم دادم، تکون یسر دوباره فکر بدون

 !...بیعج حس کی با و اومد سراغم گرما اون هم باز



 سر رقص موقع و کنم تموم رو خودمون نیب فاصله کرد وادارم که یحس

 !بذارم اششونه یرو

 

 ...شدم وابسته آدم نیا و آغوش نیا به من بدونم که بود یتلخ قتیحق

 !بود تر یقو و تر قیعم بار نیا اما دونستم یم قبال البته

 !ستین من مال آرشام...باشه یطور نیا دینبا

 آزرده و خسته جسمم و روح گهید...دانمیم نیا یبازنده هم دهینجنگ من

 !بود شده

 که هرچند...نمیبب رو طرالن و آرشام یمخف یرابطه هم باز نداشتم طاقت

 هاشگفته عکس بار هر اما ستین شوننیب یزیچ کنهیم ادعا آرشام

 .شهیم ثابت

 نظر در رو یمنف نکات فقط بود افتاده کار از عقلم انگار دونمینم

 .دیسنجیم و گرفتیم

 :زد لب گوشم کنار افکارم از خبریب شد، حلقه کمرم دور آرشام دست

 !یشیم یخوردن هم یمست یوقت ها میخودمون -

 بودم؟ مست من

 گفت بهم بشه که نشدم جوراون هنوز اما بود گذاشته اثر روم درسته

 ...مست

 .بود کرده برداشت دار یمعن رو یکینزد نیا آرشام

 :گفت لحن همون با و نذاشت که رمیبگ فاصله ازش خواستم

 .شمیم قرارتیب دور چه یباش کمینزد چه هم یطورنیهم...نرو نه -



 ...چیه نداشت روم یریتاث هاحرف نیا شهیهم برعکس

 .کردیم شکسته دل شتریب منو

 

 شد، تموم یطوالن یها قیدقا از بعد دمینفهم ازش یچیه که یآهنگ اون

 کرد یهمراه مبل همون تا منو نگران آرشام که خوردمیم تلوتلو یکم

 تا کردم بلند رو دستم اریاختیب افتاد، یا یدنینوش زیم به چشمم راه یتو

 :گفت تشر با و زد نییپا رو دستم آرشام که بردارم یجام

 ؟یکنیم کار یچ -

 .بود شده نیسنگ یکم سرم ندادم، را جوابش

 :گفت نگران آرشام نشستم مبل یرو بهش اعتنایب

 ؟یبخور ارمیب یزیچ هی برات یخوایم ؟یشد تیاذ -

 سکوت از هم اون بود مشخص نگفتم، یزیچ و دادم تکون یسر کالفه

 .شده یکفر من

 ...شد صبحت مشغول و رفت پسر تا چند سمت به و شد بلند د،یکش یپوف

 من از یدور که گفتیم داشت شیپ قهیدق چند نیهم تا! گرفت بغضم

 ره؟یم و ذارهیم شد تموم کارش که حاال کنهیم قرارشیب

 ...گرفتم مشتم یتو رو لباسم دامن یعصب

 :گفت و گرفت دست به رو کروفنیم یپسر هی شد، تر کم آهنگ یصدا

 چند از بعد یمهد و جان ترایم وندیپ بر عالوه امشب! خوبم یهادوست -

 به داره حضور مونجمع در هم ایآر آرشام زمونیعز دوست سال

 .دیبزن دست افتخارش



 و زیتشکرآم یخنده آرشام شد، بلند شونهمه سوت و دست یصدا

 ...زد یمتعجب

 :گفت دوباره پسر اون

 بامونیز شب تا کنه مونمهمون آهنگ هی کنمیم دعوت آرشام از حاال -

 .افتخارش به...کنه تر قشنگ رو

 ...رفت جلو و کرد یمیتعظ آرشام زدن، دست دوباره

 نگاهم کرد،یم نگاه آرشام به لبخند با داشت که افتاد طرالن به نگاهم

 !شد تار

 :گفت و گرفت دستش یتو رو کروفنیم آرشام

 داره؟ یکس یدرخواست آهنگ خب...ازتون ممنونم -

 قرمز لباس که یدختر اون دن،یخند آرشام آلود طنز لحن از ها یبعض

 .بودم گرفته رو آرشام سراغ ازش و داشت

 :گفت بلند یصدا با و ستادیا طرالن کنار

 .یخوندیم دانشگاه موقع که یهمون...بخون رو یشگیهم آهنگ اون -

 ...دنیکش یکشدار اوه یهمگ اما چرا دونمینم

 !بود؟ یآهنگ چه اون مگه

 ...ندارم وجود من انگار که کردنیم رفتار یجور هی شونهمه

 .دمیکش یسرد آه

 

 !ختیر دلم...بود شدم رهیخ طرالن به که دادم آرشام به رو نگاهم

 کرد؟یم نگاه اون به چرا



 باال رو کروفنیم آرشام کرد، تکرار رو درخواستش دختر اون دوباره

 :گفت و گرفت

 ستین تاریگ االن چون اما خونمیم نیخوایم رو آهنگ اون شما اگه -

 .خونمیم رو آهنگ نیا کیموز بدون پس

 ...بست رو هاشچشم و کرد مکث یکم

 .کنهیم مرور رو اشگذشته داره انگار کردم حس

 :خوندن به کرد شروع آروم

 

 قیدقا عمر یآها عاشق خوشگل یآها -

 قیشقا سنجاق تو یموها به وصله یآها

 اهویه گل یآها بوشب گل یا یآها

 آهو یچشما به تو چشم زده طعنه یآها

 

** 

 

 مسخ و بود گذاشته قلبش یرو رو دستش که کردم نگاه طرالن به شوکه

 ...کردیم یهمراه رو آرشام لب ریز شده

 ؟یچ یعنی نیا

 خوند؟یم طرالن یبرا رو آهنگ نیا آرشام نکنه

 



 

** 

 

 تر بنفشه یآها عاشق الله دلم

 پرپر تو رو قلبم نشکفته غنچه نکن

 ادمی ز یبرد چرا دادم تو به دل که من

 ادمیز برات چرا عاشق من با بگو

 وارید رو قلب یآها تاریگ یصدا یآها

 خدانگهدار ینذار دستام یتو دست اگه

 ...خدانگهدار

 

 ...خدانگهدار

 نازم میمر یآ پراحساسه اسی دلت

 سازمترانه بزنه نبضم که یروز اون تا

 سازم و یآهنگ تو سازمترانه برات

 بسازم قفس صدا نیا از خوامیم برات ایب

 

*** 

 



 آرشام نیب چشمم کردم، حرکت شونجمع سمت به و شدم بلند اریاختیب

 .بود نوسان در طرالن و

 

 

**** 

 

 قیدقا عمر یآها عاشق خوشگل یآها

 قیشقا سنجاق تو یموها به وصله یآها

 اهویه گل یآها بوشب گل یا یآها

 آهو یچشما به تو چشم زده طعنه یآها

 تر بنفشه یآها عاشق الله دلم

 پرپر تو رو قلبم نشکفته غنچه نکن

 ادمی ز یبرد چرا دادم تو به دل که من

 ادمیز برات چرا عاشق من با بگو

 وارید رو قلب یآها تاریگ یصدا یآها

 خدانگهدار ینذار دستام یتو دست اگه

 ...خدانگهدار

 

 *********** 

 



 

 اومد طرالن هیبق قیتشو نیب زدن، دست همه شد تموم که خوندنش

 :گفت گوشم کنار و سمتم

 ادی به هم امشب...خوندیم من مخصوص شهیهم آرشام رو آهنگ نیا -

 .خوندش من

 به دلم یتو یشیآت چه دونهیم خدا فقط اما کردم نگاهش خاموش و سرد

 !بود اومده وجود

 

 :دمیغر اریاختیب که بودم شده خودیب خود از و یعصب قدراون

 قراره...آرشام منو...چون گذرهیم یچ آرشام و تو نیب ستین مهم برام -

 .میریبگ طالق هم از

 !زد یخوشحال برق هاشچشم

 گرفته یباز به که یکن فکر...بشکنه دلت من مثل بود یکاف فقط

 خسته تحمل و صبر از و بره نیب از نفست به اعتماد هم یکمی...یشد

 !یبش دیام نا...یبش

 یتو رنج و درد همه اون ست،ین خودت دست ارتیاخت گهید اونوقت

 !کنهیم رشد روسیو هی مثل...رهیگیم جون و کنهیم شهیر وجودت

 ...رهیگیم دست به رو زبونت و ذهن اریاخت که اونوقت  

 زبون به محکم اما نبود دلم ته از...آوردم زبون به که یاجمله مثل

 !بودم آورده

 عقب عقب مات یطور همون گرفت، ازم رو نگاهش یروزیپ با طرالن

 ...خوردم یکس به پشت از و رفتم



 دستش بود، شده رهیخ طرالن به اخم با افتاد، آرشام به نگاهم و دمیچرخ

 :گفت گوشم ریز و گذاشت کمرم پشت رو

 زد؟ بهت یحرف -

 خوام؟یم طالق من...دادم قورت سخت رو دهنم آب

 زدم؟ طرالن به رو حرف اون من واقعا؟

 :گفت و دیخند آرشام حرف   با طرالن

 من با داشت خودش...بزنم حرف نداد امون من به جون نفس اصال -

 .زدیم حرف

 ...گرفت دستش یتو رو سردم دست آرشام گرفتم، ازش رو نگاهم

 ...درد از پر حال نیع در یخال!... بود یخال مغزم چقدر

 .اومد حرف به دوباره...بود گرفته ازم ییآتو بد طرالن

 .شدم ناراحت واقعا...آرشام گفت یزیچ هی نفس -

 هاشکار نیا از دست خواستینم زن نیا بستم، رو هامچشم حرص با

 برداره؟

 :گفت دیترد و شک با آرشام

 گفته؟ یچ نفس -

 :گفتم حالیب

 .میبر آرشام -

 !زد خشکم...زدن حلقه دورمون همه دمید که برگردم خواستم

 خوان؟یم ما جون از یچ گهید نایا



 .کردیم رو استفاده تینها داشت فرصت از طرالن

 :گفت بشنوند همه که ییصدا تن با

 .نیریبگ طالق...نیبش جدا هم از قراره که گفت جان نفس -

 ...کنم نگاه بهش نتونستم شد، سرد دستم یتو آرشام گرم دست یآن به

 نییپا رو سرم و بستم رو هامچشم شد، شروع ام جهیسرگ دوباره

 .انداختم

 دستم استخون کردم حس کم کم و شد شتریب دستم دور آرشام دست فشار

 .شکنهیم داره

 :گفت کردیم دادیب توش یناباور و خشم که یلحن با

 گفت؟ نفس ؟یچ -

 ...شد بلند هیبق پچ پچ یصدا

 فرار یلعنت مهمون اون از و بذارم گوشم یرو رو دستم خواستیم دلم

 .کنم

 .شد اکو سرم یتو طرالن یصدا

 .گفت بهم االن نیهم نفس آره -

 .داد تکونم و دیکش رو بازوم و کرد ول رو دستم رفت، باال آرشام یصدا

 ؟یگفت بهش یچ تو گه؟یم یچ طرالن نفس -

 داشت؟ لرزش صداش چرا

 ...گرفتم گاز دندونم با داخل از رو لبم

 



 بود یحرف تر، بد آرشام و بود بد حالم...نداشت گفتن اصال روزم و حال

 رش؟یز بزنم و کنم سکوت حاال بودم زده که

 نبودم؟ متنفر آرشام از مگه

 کنه؟ ولم و بشم جدا ازش که نکردم آرزو بار نیچند مگه

  سوزه؟یم درونم چرا کردم؟ سکوت االن چرا پس

 .اومدم خودم به و دمیلرز آرشام ادیفر با

 .یلعنت بزن حرف توام با -

 :زدم داد اریاختیب

 ...یم طالق...طال من...گفتم من آره -

 ...شدم الل آرشام یهاچشم دنید با اما بدم ادامه تا گرفتم باال رو سرم

 .دیلرزیم وجودش تموم...دیلرز یم چشماش

 .شد بلند هیبق یصدا اما میبود رهیخ هم به آرشام منو

 

 خوادیم نشده سال کی هنوز گفت؟ یچ یدید دیسف چشم دختره یوا -

 .رهیبگ طالق

 .واقعا نبود نیا آرشام حق متاسفم براش -

 .شد فیح طرالن خوره؟ینم آرشام درد به دختره نیا گفتم نیدید -

 ...دادیم آزارم داشت واقعا هاحرف نیا

 .دیچک چشمم از اشک قطره کی



 آخر در و کرد دنبال هاشچشم با گلوم ریز تا رو اشکم یقطره آرشام

 .شد نییپا باال سخت گلوش بکیس

 ...افتادم راه دنبالش جونیب د،یکش یسمت به رو دستم دفعه کی

 هامشونه یرو رو مانتوم و برداشت رو مونلیوسا زد، کنار رو تیجمع

 .کرد پرت بغلم یتو بایتقر رو شالم و انداخت

 :گفت هول با و اومد عیسر ها پسر از یکی

 ؟یریم کجا آرشام -

 نگاهش فقط رفت، ییرایپذ زیم سمت به و داد هولش جواب بدون آرشام

 .کردمیم

 .کرد نگاهم و برگشت طرفم به و برداشت یمشروب یبطر جام یجا به

 به رو یبطر یخونسرد با اما بود شده سرخ تیعصبان از صورتش

 .کرد خوردنش به شروع بعد و برد باال" افتخارت به"  یمعن

 !شکست دلم دوباره کردم حس

 نخوره؟ مشروب که بود نداده قول بهم قبال مگه

 یها حرف گهید سمتم، اومد دوباره کرد ول رو یلعنت یبطر اون یوقت

 ...دمیشنینم رو هیبق

 بود، شده طوفان از قبل آرشام هیشب که بود آرشام به مبهوتم نگاه فقط

 داد،یم رو نیسهمگ طوفان کی دینو که یایابر یهوا اون هیشب درست

 .بود شده

 شتریب دیباریم که یبارون شدت...میشد خارج الیو از که اومدم خودم به

 .بود شده



 یچرم یصندل یسرد...کرد پرتم داخل بایتقر و کرد باز رو نیماش در

 شد نیماش سوار که یوقت کنم، جمع رو خودم و بلرزم شد باعث نیماش

 .شکست بغضم کرد یرانندگ به شروع یعصب طور اون و

 ...من نه زدیم یحرف آرشام نه ختمیریم اشک صدایب

 رو شیپ ساعت مین یگرما اون گهید شدیم شتریب بدنم لرزش لحظه هر

 .نداشتم

 هر حال به شتریب من و رفتیم تر باال لحظه به لحظه آرشام سرعت

 .ختمیریم اشک دومون

 

 

 شکنهیمـ دلت بـد اونقـدر یگـاه"

 !یحت که

 

 ینـدار هـم اعتراض ینـا

 فقـط

 

 و یکن یم نگاه

 

 "یرویم صدایب

 



 اما دهیم مونکشتن به ابونیخ یتو داشتم حتم که بود یعصب قدراون

 . کرد رحم بهمون خدا

 .شده مست کردمیم حس بود خورده که یمشروب یبطر هی اون خاطر به

 .شد ادهیپ و کرد پارک رو نیماش چطور دمینفهم

 و کرد باز منو سمت در بشم، ادهیپ نیماش از که نداد فرصت بهم یحت

 .کرد ام ادهیپ و دیکش محکم رو بازوم

 اصال که سوختیم قدراون هامچشم شدمیم دهیکش دنبالش ضعف با

 . رفتم باال آرشام سر پشت رو پله همه اون یچطور دمینفهم

 تو شدم رهیخ ترس با و ستادمیا هال وسط کرد، پرتم خونه یتو

 سمتم به... شدیم تر قرمز لحظه هر که اشیعصبان و خمار یهاچشم

 .دمینال و بستم چشم درد با که گرفت مشتش تو رو امچونه و اومد

 !قلبم رو دیکش خط دارش خش یصدا

 یلعنت منه داشتم دیام تو به فقط من ؟یکن ولم یخوایم تو چرا تو؟ چرا -

 و حس به یزد گند( ادیفر با...)تو اونوقت داشتم آرامش کنارت

 .یکرد نابودم...حالم

 !یغرور نه بود مونده برام یجون نه گهید شد، بلند امهق هق

 با که بگم بزنم، ادیفر رو انتشیخ منم...بزنم داد منم خواستیم دلم

 شد نابود منم حال و حس که بگم شکستم، منم بگم دمش،ید طرالن

 !شدم الل...اما

 .نگفتم یزیچ و شدم خفه غرورم یمونده ته حفظ خاطر به

 رو گردنم ریز و کرد ول رو امچونه که شد تر یجر سکوتم از انگار

 گرد هامچشم کنه امخفه خوادیم که نیا به فکر از لحظه هی گرفت،



 کنه یکار نیهمچ تیعصبان و یمست حالت تو نبود دیبع ازش...شد

 صورتم به نفس نفس با و بود داشته نگهم فقط انتظارم برخالف...اما

 .شد رهیخ

 کجاست؟ اتیمتر دو زبون اون پس ،یشد ساکت فر؟کین نفس هیچ -

 مگه ؟یخوایم طالق که ینکرد پولم هی سکه هامدوست یجلو مگه

 من اما ؟ینکرد خوردم طرالن یجلو مگه ؟ینبرد رو آبروم

 تو من خورم،ینم شکست دوباره خوردم شکست بار هی من...ذارمینم

 ...من زنمیم گره یزندگ نیا به رو

 :زد لب ترسناک و آروم گوشم کنار

 سرت از طالق فکر که کنمیم یکار کنم،یم وصل خودم به رو تو  -

 .ادیب رونیب

 خطر اما هیچ منظورش دمینفهم دادم، قورت رو دهنم آب دهیترس و جیگ

 ...اما بودم کرده حس رو

 زنگ گرفت، آغوشم به که ییهادست و زد گردنم به که یابوسه با

 .شد زده برام اخطار

 :دمینال شتریب ترس و شوک با

 !یمست تو خدا رو تو آرشام! نه نه -

 :گفت و دیخند مستانه 

 !خوبه...شد باز زبونت باالخره پس -

 کی تو و گرفت رو هامزانو ریز بزنم یاگهید حرف بتونم که نیا از قبل

 گردنش دور رو دستم ناخودآگاه و دمیکش یکوتاه غیج کرد، بلندم حرکت

 .کردم حلقه



 تلو تلو رفتیم یسمت به که زمانهم نداشت، تعادل و بود مست

 که دمید نیا در رو کار نیبهتر پس فتمیب بغلش از دمیترسیم خورد،یم

 هیتک بزنه بیآس بهم بود قرار که یکس به مسخره چه کنم، بغلش محکم

 !کردم

 ...دیچک امگونه یرو یاشک قطره

 نه؟ بود آخرش گهید جا نیا

 ....بودم کرده یغلط عجب

 ...کردینم توجه بهم یحت آرشام اما التماس به کردم شروع

 .رفتیم راه فقط زده بهت و قرمز یهاچشم همون با

 

 نگاهش وحشت با و شدم خارج فکر از ینرم تخت یرو شدنم پرت با

 پرت یاگوشه و آورد در رو کتش و برد دست و زد یپوزخند کردم،

 .کرد باز رو راهنشیپ یهادکمه اون از بعد کرد،

 و گذاشتم صورتم یرو دست شدم، جمع خودم یتو یپناهیب یبچه مثل

 :گفتم

 .ترسمیم من! آرشام کنمیم خواهش...خوا -

 .شدم خورد که زد حرف یطور ریتحق با

 .نکن ناز...نداره درد ادیز زمیعز نترس! یاله یآخ -

 غیج و افتادم پشت به د،یکش خودش سمت   به و گرفت رو پام مچ

 .دمیکشیم غیج فقط نبود مهم برام یزیچ گهید...زدم

 .کن ولم ؟یکنیم کار یچ آرشام نه -



 :زد داد حرص با

 واسه یآورد در دم گذاشتم الالت به یل یل یادیز که نیا مثل کنم؟ ولت -

 هان؟ کنم مدارا باهات بار چند گفتم؟ شتریب بهت گل از مگه من من؟

 تو اما کنم حل رو مونمشکالت زدن حرف با کردم یسع شهیهم

 .یچ همه به یزدیم گند خدا یشهیهم

 به بارون برخورد یصدا با هامغیج یصدا روم انداخت رو خودش

 هامتقال و غیج به توجه یب آرشام...بود شده بیترک پنجره یشهیش

 .گرفت رو هامدست

 هاشچشم همه از تر بیعج شناختم،ینم رو جلوم آدم نیا انگار اصال

 .بود

 !رحمشیب ینشسته خون به یهاچشم

ش حرص و خشم که ییهاچشم  از مانع پرده هی مثل و بودند کرده کور 

 !نهیبب منو وحشت و ترس که شدیم نیا

 :گفتم بغض و وحشت با کنم، سکته بود مونده کم

 با اون...اون...... دمتید طرالن با من...من شام...آر کن صبر...صب -

 ... اون و بود اتگونه یرو دستش(  زدم ضجه...)دمید من... تو

 :گفت نفس نفس با و شد منقبض فکش

 من به چرا یلعنت د   کردم؟یم ماچش داشتم مگه...یدید که یدید -

 !شوهرت...شوهرتم من هان؟ یندار اعتماد

 !زدم یغیج ضجه با که زد نعره یطور رو آخر یکلمه

 غیج هم باز کرد که یکار با د،یشنینم انگار اون اما و کردمیم هیگر

 ...زدم



 :گفت نهیک و غم با توجهیب

 دمیترسیم نفس، دمیترسیم نیهم از...کردم تا خوب باهات شهیهم -

 شب نیا خواستیم دلم...کنم رفتار هایوحش نیع باهات یشب نیهمچ

 ...تو...تو اما باشه عمرمون شب نیبهتر

 با که رفت لباسم سمت به دستش شد، وونهید کارم یادآوری با انگار

 :زدم غیج شده گرد یهاچشم

 ...آرشام یوا! نه آرشام -

 

 !شد کر و کور واقعا انگار...نکرد توجه بهم گهید

 رعد انهیوحش که شدیم ترنیخشمگ هم آسمان من، یباز وونهید هر با 

 .بود یطوفان آرشام منو دل   مثل هم رونیب اون انگار زد،یم برق و

 آسمان...زدمیم غیج من...نکرد یاتوجه اون اما کردم التماس زدم ضجه

 رو پنجره یشهیش خواستیم انگار بارون و دیکشیم نعره حالم به

 ...بشکنه

 ...کردیم رو خودش کار و بود کرده سکوت که بود آرشام فقط

 . کردم لعنت رو طرالن هم و رو اون هم دلم یتو

 

****** 

 

 یتموم من یهااشک  مثل انگار اومد،یم هم هنوز بارون یصدا

 .نداشت



 داشتم که یدرد به توجهیب اما ذاشت،ینم راحتم هم لحظه هی دردم دل 

 یک دمینفهم نبود، آرشام از یخبر...بودم شده رهیخ ینامعلوم ینقطه به

 .نبود مهم برام زیچ چیه گهید...نبود هم مهم برام اما رفت رونیب

 درد و بود کوفته جونم همه بشم، بلند کردم یسع و دمیکش یقیعم آه

 اندازه به...بشکنه نذاشتم اما زد چنگ گلوم به بغض دوباره کرد،یم

 !بود بس گهید شدم خراب و خورد شبید یکاف

 ریز رفتم، حموم سمت به و گرفتم دورم رو ملحفه یخستگ و درد با 

 اما سوخت آب یگرما از تنم...کردم باز رو گرم آب ریش و ستادمیا دوش

 .نکردم یاتوجه

 قلبم کردم حس انداخت، شبید یهااتفاق ادی رو من حموم یکیتار

 !دمینال یچارگیب و زدم موهام به یچنگ...سوخت

 !خدا ندارم تحمل...باشم آروم تونستمینم

 وجودم همه باز...دیکش ریت دلم باز شکست، امبغض و نشستم جا همون

 !سوخت درد شیآت تو

 

 دمیترس خودم غیج یصدا از خودم زدم، غیج دوباره اما بود گرفته صدام

 .نشدم ساکت اما

 .زد صدا رو اسمم و دیکوب در به نفر هی

 نفس؟...نفس کن باز و در شد؟ یچ نفس -

 !رحمشیب و یلعنت خود  ...بود خودش

 .کرد باهام و کار اون آرشام که شهینم باورم

 .نمتیبب خوامینم...آرشام برو -



 :زد داد هم باز...بود یعصب هم هنوز یلعنت

 .درو نشکستم تا کن باز گمیم -

 دیکش ریت دلم دوباره اما بلندشم خواستمیم کنه،یم و کار نیا دونستمیم

 .دمینال بلند درد با و

 :گفت نگران و دیکوب درد به تر محکم دفعه نیا

 !نفس نفس؟ شد؟ یچ -

 تنم کردم، خاموش رو آب ریش و کردم بلند دست زور به

 .بود خراب یلیخ حالم...سوختیم

 :گفتم یدار بغض لحن با لب ریز

 .بشه راحت تو دست از نفس نیا رهیبم یاله -

 و در و شدم زیخ مین یکم درد با رفتم، در سمت به و دمیخز نیزم یرو

 خودم به یپوزخند...ستین تنم یچیه اومد ادمی جا همون که کردم باز

 ...شبید که اون ده؟یفا چه گهید زدم،

 .شدم جمع خودم تو که کرد باز و در

 ؟یکرد کار یچ شده؟ جمع بخار حموم تو قدرنیا چرا شده؟ چت نفس -

 و چوندمیپ دورم شد، راحت المیخ یکم که انداخت امشونه یرو یاحوله

 .نزدم یحرف

 برد، رونمیب حموم از کرد، بغلم و انداخت پام ریز دست شبید مثل

 .کردم بود شده سیخ که دشیسف شرتیت به ینگاه

 .بستم چشم اشزده بهت یصدا با

 .نفس تو دست از یوا شده؟ سرخ قدرنیا بدنت چرا -



 استفاده فرصت از رفت، رونیب اتاق از عیسر و گذاشت تخت یرو منو

 جام همه که بود کوتاه قدرنیا حوله...انداختم پاهام یرو رو  پتو و کردم

 .پوشاندینم رو

 .اومد سمتم به یوانیل با و شد اتاق وارد

 .دهیپر رنگت...یشیم بهتر بخور رو عسل ریش نیا ایب -

 رو اشینگران که کنهیم تالش داره کردمیم حس کردم، نگاهش سرد

 .دیدزدیم ازم رو نگاهش مدام...نبود موفق اما نده نشون

 کردم حس دمینوش که جرعه چند گرفتم، ازش رو وانیل و دمیکش یآه

 یصدا با که دادم فشار دردناکم دل   یرو رو دستم شد، بهتر حالم یکم

 :گفت یآروم

 .دکتر میبر بده حالت...اگه -

 یها غیج خاطر به که ییصدا با شد، تر هامچشم و کردم بهش پشت

 :گفتم بود دار خش شبمید

 .ادیم خوابم بپوشم بده بهم لباس فقط...خوادینم -

 اتاق از و گذاشت کنارم لباس دست هی لحظه چند از بعد و گفت یاباشه

 .رفت رونیب

 .ندارم یازین حضورش به که دونهیم خودش خوبه

 

 رو ریش اون یمونده یباق دم،یپوش رو هاملباس یحالیب و بغض با

 .دمیخز پتو ریز و خوردم



 گهید شدم، رهیخ یمعلوم نا ینقطه به هم باز و شدم مچاله خودم یتو

 و بشم بلند نداشتم توان اصال اما بودم متنفر هم تخت نیا و اتاق نیا از

 .برم رونیب اتاق از

 شبید اتفاقات هامچشم بستن محض به بستم، رو هامچشم و دمیکش یآه

 .شد یتداع برام

 بود؟ یک ریتقص واقعا

 !آرشام؟ ای من

 نه؟ بود احمقانه واقعا

 !داشت؟ یسود یمونیپش! ختیر فرو دوباره اشکم

 رم؟یبگ طالق آرشام از تونمیم گهید...زدم حالم به یپوزخند

 نه هست توش یحس نه گهید! ی  خال تو جسم هی فقط قلبم کردمیم حس

 !ییگرما

 !یته و یخال

 ...برد خوابم تا کردم فکر ها زیچ نیا به قدراون

 

 

*********** 

 

 

 توقع چرا بود، کرده پر رو اتاق مطلق سکوت کردم باز که رو هامچشم

 باشه؟ سرم یباال االن آرشام داشتم



 !بود زهرخند هیشب لبم یرو پوزخند

 بهتر حالم اما داشتم درد یکم هم هنوز شدم، بلند تخت یرو از اطیاحت با

 ...بود

 !رفتیم ضعف یبدجور یگشنگ از دلم

 به آروم آروم شستم، رو صورتم که نیا از بعد و زدم اممعده به یچنگ

 .رفتم در سمت

 با داشت که دمید رو آرشام کردم، حرکت آشپزخونه سمت به اریاختیب

 یتو رو آماده یهاغذا ظرف و ذاشتیم زیم یرو بشقاب یحال سر  

 .ختیریم آشغال سطل

 نگاهم ینیسنگ انگار...باشه گرفته غذا رونیب از که زدمیم حدس دیبا

 .کرد شکار رو نگاهم و دیچرخ غافل نا که کرد حس رو

 :گفت یایعاد لحن با اون اما گرفتم ازش چشم عیسر

 .میبخور ناهار ایب...یشد داریب یموقع خوب -

 پلو زرشک از پر یبشقاب نشستم، یصندل یرو و رفتم جلو حرفیب

 .گذاشت جلوم

 داشت؟ اشیمعن کارهاش نیا االن

 کنم؟ درکش تونستمینم چرا

 دهنم یتو رو برنج از یکم برداشتم، رو قاشق و کردم بلند رو دستم

 .دادم قورت و دمیجو زور به بود امگرسنه که نیا با گذاشتم،

 .بزنم حرف باهاش که خواستمیم من یحت نه زدیم یحرف اون نه

 !کردینم بهم هم ینگاه یحت



 !داشتم یبیغر حس

 !خواستیم محبت و توجه دلم اما بودم آروم ظاهر به

 زخم روحم و بود شکسته دلم بکشه، رو نازم یکی خواستیم دلم

 !بود خورده

 .باشه هامدرد یرو مرهم یخوب با یکی خواستیم دلم

 الزم توجه فقط یتیموقع نیهمچ یتو...یکن درک که یباش دختر دیبا

 !یدار

 ...باشه آرشام آدم اون اگر یحت

 !دیچک هاماشک و شکست بغضم چطور دمینفهم

 بغض اون بتونم تا ذاشتمیم دهنم قاشق تند تند و کردمیم هیگر من

 !نداشت دهیفا اما بدم قورت رو یلعنت

 .زد موهاش به یچنگ و دیکش یاکالفه نفس آرشام

 !دیکشیم عذاب من با داشت هم اون انگار

 

 تند فقط بدم قورت رو هاملقمه نداشتم توان اصال بود برنج از پر دهنم

 .ختیر یم هاماشک تند

 زحمت و زور با و انداختم بشقاب یتو رو قاشق بودم، کرده عقده انگار

 ...فتمیب سرفه به شد باعث که دادم قورت رو غذا

 داد، دستم به و کرد آب از پر رو یوانیل هول با و شد بلند عیسر آرشام

 بود جا اون تازه شد باز که گلوم راه خوردم، رو آب لرزون یهادست با

 .کردم هیگر یها یها و شکست کامل بغضم که



 یصدا با که بذاره امشونه یرو و دستش خواست و شد تر کینزد بهم

 :گفتم یادورگه

 .برو...شو دور من از...نزن دست...من به - 

 :زد لب یناراحت با

 .نفس -

 :گفتم و زدم پس رو بود مونده هوا یتو که رو دستش

 .نمتیبب خوامینم برو -

 و بستم رو هامچشم یالحظه یبرا...دیکش ریت دلم که بشم بلند خواستم

 !...زد خشکم

 دختر؟...میبدبخت هادختر ما چقدر

 ...گهید که من

 

 دکتر؟ میبر ؟یدار درد -

 

 شدم، خارج آشپزخونه از و دمیچرخ بهش اعتنایب و دمیکش یسرد آه

 :گفت حرص با و اومد سرم پست

 .سایوا...ستین خوب حالت دختر د   ؟یکرد لج باز نفس یوا -

 ست؟ین خوب حالم که دهیفهم االن

 کنه؟ توجه بهم دیبا االن

 .خوام ینم هم خوامیم رو محبتش هم دردم از پر



 !باشه؟ دردهام مرهم   که خوامیم رو خودش حاال زده انهیتاز بهم خودش

 .شدمیم وونهید داشتم نخواستن و خواستن همه نیا از

 حرص با کرد، نگاهم و ستادیا صورتم دنید با سمتش، دمیچرخ حرص با

 :گفتم یخشدار و لرزون یصدا با اش،نهیس به زدم مشت

 شبید که یبود تو...تو یکرد بد رو حالم تو هان؟ مهمه تو واسه مگه -

 ...یبود شده کور

 :زدم زار شد، تار اشک هجوم از دوباره هامچشم زدم، چنگ گلوم به

 تو مگه اما زدم غیج که بس از...داره خش ؟یشنویم رو صدام -

 ؟یدیشن

 !شد یشرمندگ و حسرت و غم از پر هاشچشم...شد کدر نگاهش

 محکم شهیهم مثل انگار اون اما نبود ادیز زورم...دادم هولش دست با

 !رفت عقب قدم کی که بود نکرده ستیا

 قول به بشم جدا ازت تونمینم کارت نیا با گهید نه؟ یخوشحال االن -

 وصل بهت االن" کنمیم وصل خودم به رو تو" یگفت که خودت

 و بذارم که ستین خوش یگرفت ازم که یزیچ اون به دلم گهید...شدم

 .برم

 ...کنم یخال رو خودم من که بود کرده سکوت انگار! زد؟ینم حرف چرا

 داشت؟ یتموم مگه بودم تیشکا و حرف از پر

 طرالن وقت هر...بودم ختهیر بهم شبید من یلعنت د   ؟یشد ساکت چرا -

 یزیچ هی ستین خودم دست هامحرف زهیریم هم به ذهنم نمیبیم رو

 ؟یریبگ تاوان ازم یطورنیا دیبا تو گفتم



 به یچنگ و گرفت باال رو سرش و بست رو هاشچشم یقیعم آه با

 ...ستادیا ژست همون تو زد، موهاش

 اشمردونه ژست از دلم داشتم که یسوزناک و خراب حال اون یتو

 !دیلرز

 !بودن یته و یپوچ همون دوباره!...تمام و لحظه کی فقط

 :گفت یا خسته لحن با

 یگفت بهش که گفت بهم اون یوقت...یوقت ختمیر هم به منم...نفس -

 از...رو تو که دمیترس...آدم همه اون شیپ اونم...یخوایم طالق...طال

 .بدم دست

 :کردم زمزمه تر تلخ و کردم نگاهش تلخ

 ...منو که نهیا داشتنم نگه راه تنها یکرد فکر وقت اون -

 !شد مور مور تنم و شد سخت نفسم

 :گفت و انداخت نییپا رو سرش

 ...اما...اما کردم رفتار باهات یطور اون متاسفم واقعا...متاسفم -

 :داد ادامه محکم کردم، نگاه بهش

 هم یعصب شبید مثل...آرومم...اما چرا دونمینم...ستمین مونیپش اما -

 .ستمین

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 !بهت لعنت -

 :گفت آروم

 .ن  یهم حسم -



 :زدم داد دوباره

 .نمتیبب خوامینم اصال! آرشام شو ساکت -

 هم به و در و دمیدو اتاق تا داغونم تن و خراب حال همون با و دمیچرخ

 .دمیکوب

 !بود گرفته حرصم

 ستم،ین مونیپش" گهیم و کنهیم نگاه من یهاچشم یتو راست راست

 "آرومم

 ...زدم زل سقف به و انداختم تخت یرو رو خودم

 

 دارم و جلوم   نمایس یپرده هی انگار که بودم شده رهیخ سقف به یطور

 کنمیم سهیمقا که شیپ سال چند با رو خودم کنم،یم تماشا رو میزندگ

 .ستمین من نیا انگار

 اتفاق هر با انگار شدم آرشام ریدرگ که یوقت از...گهید نفس هی شدم

 !شد متولد من در یاگهید نفس

 !بزرگ شوک هی...بود شوک هی من یبرا شبید اتفاق اون

 ...کنمیم فکر دارم االن که یطور

 شد؟ یطورنیا هوی چرا نفس؟ شد یچ

 م؟یشد وونهید مون تا دو هر چرا

 هر سر که نداشتم اعتماد بودم، اعتمادیب آرشام به من دمیفهم کم کم

 جور وا جور یهافکر یکل و ختمیریم هم به طرالن کیکوچ حرف

 .کردمیم



 برام اشگذشته از و کرد دعوت خونه نیا به منو آرشام که یموقع همون

 بازنده وسط اون که نیا از ترس...اومد وجود به من در یترس هی گفت

 .رسنیم هم به طرالن و آرشام و منم

 ترس اون هم ریاخ اتفاقات نیا با...شد کابوس هی به لیتبد ترس اون

 !باشم ناراحت و یعصب شد باعث...داد نشون رو خودش

 رنگ کم و سرد داشت رفته رفته که ینفرت هی بودم، متنفر آرشام از من

 .کرده باز جا کهنه زخم هی مثل دوباره اما شدیم

 .بود شده دهیبر شیپ وقت چند که ییجا کردم، نگاه دستم کف به

 ...کردمینم پانسمانش گهید و بودم دهیکش رو هاشهیبخ بود وقت یلیخ

 یرو کردمیم حس بود، مونده جا به ازش محو و یصورت رد هی حاال

 !شده پر کهنه یها زخم نیا از قلبم و روح

 سرد آرشام به نسبت کم کم که بود کرده ریدرگ منو قدراون ها فکراون

 فکر دونمینم...بود گذاشته ریتاث هم رفتارم یرو که یایسرد هی شدم،

 .بودم گرفته یافسردگ کنم

 که آرشام خونه، به اومدن بعدش و دانشگاه به رفتن بود شده کارم

 رو پختن غذا حوصله کردم،یم حبس اتاق یتو رو خودم اومد یم خونه

 لب اوقات شتریب که رهیبگ غذا رونیب از بود مجبور آرشام و نداشتم هم

 .زدم ینم

 شده آشفته آرشام بودم، کرده کم لویک دو روز ده عرض در که یطور

 من اما کنه جلب رو نظرم و بشه کینزد بهم داشت یسع دمیدیم بود،

 .زدمیم پسش هام یسرد با بار هر

 بال بال برش و دور هم اون و ض  یمر مامانش که بود شده یابچه مثل

 ".نترس خوبم"بگه و توجه بهش کمی مادرش تا زنهیم



 !ام یته ام یخال دارم، کم یزیچ هی کردمیم حس...نبودم خوب

 

 زده زل ونیتلوز یصفحه به و بودم کرده جمع دلم یتو رو زانوهام

 !ساکت و خاموش...ذهنم اما بود شدیم پخش که یلمیف به چشمم بودم،

 !نفس -

 یکینزد و یراحت اون از گهید نشست، کنارم اطیاحت با...نکردم نگاهش

 از رو دستش نشستیم مبل یرو اومد یم تا قبال نبود، یخبر شهیهم

 نیهمچ کردینم جرات حاال اما انداخت یم مبل یباال و امشونه دور قصد

 .کنه یکار

 !کن نگاهم نفس -

 عذابش دونمیم که یمدل همون با کردم، نگاهش...اما بود سخت

 !تلخ و سرد...دهیم

 .گفت اما زدم یتلخ پوزخند د،یدزد ازم رو هاشچشم دید که رو نگاهم

 .یکنیم تیاذ هم رو خودت یدار ست؟ین بس گهید! ؟یک تا -

 :گفتم و کردم یبلند" نوچ"

 !خوبم من...خواهشا کن ولم -

 .ایب خودت به کمی یشد ها افسرده مثل تو...تو. ..نفس یستین -

 :دمیغر و کردم نگاهش خشم با

 وونه؟ید شدم حاال -

 ...کرد نگاهم خورده کهی

 وونه؟ید گفتم یک من -



 :گفتم داد با

 نکنه هان؟ یدیرس جهینت نیا به چطور ام؟افسرده من...االن نیهم -

 ...طر شیپ یبر و یبزن بهم یوونگید انگ یخوایم

 که یجور...داد" تُپ" مثل یبلند یصدا که مبل یدسته به دیکوب یطور

 .رهیگیم درد آدم دست یکنیم حس

 :گفت تیعصبان و حرص با

 ...اونه فقط من یزندگ یخراب ی  بان باعث که ارین اونو اسم -

 :داد ادامه خواهش با

 .ندارم یارتباط اون با اصال من... کن باورم بار هی خدا رو تو نفس -

 :گفتم یآروم یصدا با...شد اشک پر هامچشم

 .یکشت شب اون رو باورم تو -

 :دیغر شده یعاص و سرش تو دیکوب

 !زنم...یبود زنم بابا -

 یرو جا همون و گفت یاخسته و بلند" اوف" که شد بلند امهیگر یصدا

 هاشدست یتو رو سرش و داد هیتک مبل به رو پشتش نشست، نیزم

 .گرفت

 !بود یچرت سکانس چقدر

 ...رنیگ یم دعوا هم با فقط که افسرده یها شوهر و زن مثل میبود شده

 و دست به یآب اتاق سیسرو یتو جا همون اتاقم، یتو رفتم و شدم بلند

 .بود گرفته گر من صورت انگار اما بود سرد آب...زدم صورتم

 !دیکش ریت هوی دلم ریز...بودم داغ



 تا دمیکشیم قیعم یها نفس ارادهیب...زدم دلم به یچنگ و دمیگز لب

 !ادیب جا حالم

 شدم؟ یطور نیا چرا

 

 با داشت انگار دم،یشن رو آرشام یصدا که رونیب رفتم اتاق از یجیگ با

 .زدیم حرف یگوش

 هی بشنوم، رو هاشحرف تا شدم میقا وارید پشت ارادهیب یلیخ دفعه هی

 نام به رو یمرد اسم یوقت اما طرالن   اون گفتیم بهم یبیعج و بد حس

 .گرفتم آروم خود به خود دمیشن" سجاد"

 .بودم شده ها وونهید...خودم قول به ای ها افسرده مثل بود آرشام با حق

 

 فقط تو اما کردم یمعرفتیب دونمیم اره اره...لحظه هی کن گوش سجاد -

 رو مطبت آدرس شهیم...بود؟ یروانشناس اترشته یگفت...کن گوش

 ؟یبد

 :گفت زده خجالت یکم و ناراحت لحن با بعد اما..کرد سکوت کمی

 از بعد یافسردگ زنم...زنم انگار است، دهیچیپ من مشکل سجاد آخه -

 .گرفته بطه*را نیاول

 ...زد خشکم حرفش از

 ؟یچ از بعد یافسردگ گفت

 رو یزیچ نیهمچ مرد هی به شهیم روش یچطور کن ولش رو اون حاال

 بگه؟



 و دمیچرخیم خودم دور...برگشتم اتاق یتو دوباره یخورد اعصاب با

 !..یاسترس و یعصب آدم هی مثل دم،یجویم رو هامناخن

 بغضم دن،یلرزیم نامحسوس که کردم نگاه هامدست به زده ماتم

 ...گرفت

 ...زدیم چرخ سرم یتو" افسرده" یکلمه

 !ناراحتم فقط...ستمین افسرده من نه

 !امخسته

 ینشونه نیا...دیپر باال ترس از هامشونه خورد در به که یاتقه چند با

 !شده چم دونستمینم واقعا بود، اعصابم ضعف

 .کرد باز و در آرشام بگم یزیچ که نیا بدون

 :گفت و کرد بهم ینگاه اطیاحت با

 تو؟ امیب تونمیم -

 :گفتم و زدم یپوزخند

 ؟یریگیم اجازه یدار شده یچ -

 نشستم، تخت یرو رفتم و دمیچرخ شد، داخل و داد تکون یسر ناراحت

 :گفت که انداختم نییپا رو سرم بهش اعتنایب

 یقراریب شاهد من روز ازدهی ده نیا یتو...کردم فکر یلیخ من نفس -

 .کشمیم عذاب تو یپا به پا منم کن باور بودم، تو یها

 :گفتم و زدم حرفش خاطر به یپوزخند

 !خوبه حالت تو یگیم دروغ -

 :گفت شده یعاص



 ؟یگیم رو نیا یدار که یکرد نگاه من به اصال تو -

 .انداختم نییپا شتریب رو سرم لج و حرص با فقط نگفتم، یزیچ

 :گفت محکم و زد زانو جلوم

 .نفس کن نگاه منو -

 ...تو آرشام -

 :گفت تر بلند یصدا با

 .کن نگاه من به -

 کم باهام اشفاصله کردم، نگاه بهش و گرفتم باال رو سرم اریاختیب

 ...بود

 شیر با حال به تا...نشده اصالح صورت افتاده، گود و قرمز یهاچشم

 !شدیم عوض چقدر بودمش دهیند

 بودم؟ نکرده دقت روز ده نیا تو چطور

 !اومده؟ سرم ییبال چه

 :زد لب یناراحت با

 من درد...توا  حال نیا من درد کشم؟یم درد دارم تو با منم یدید حاال -

 کردمیم رفتار باهات شب اون دیبا که طوراون نتونستم که نهیا

 که یحد از شتریب...یزیعز یلیخ برام تو...تو!...نفس ببخش منو...منو

 !یکنیم تصور

 اما بگن بهم رو یزیچ دارن یسع هم هاشچشم حرف نیا با کردم حس

 .گرفتم ازش رو نگاهم دوباره من

 :داد ادامه دیکش که یآه با



 .بکنم یکار هر حاضرم...یبش خوب تو خوامیم من نفس -

 :گفتم یدار خش و آروم یصدا با

 .باشم تنها خوامیم فقط من -

 .کنهیم بدتر رو حالت ییتنها -

 م؟یداشت هم بدتر نیا از مگه زد، حلقه هامچشم یتو اشک

 :گفتم یبد لحن با

 .یکن ولم یبذار تنهام که خوامیم...بود تو به منظورم -

 :گفت یحزن از پر یصدا با بعد و کرد یمکث

 خوامینم اما رمیم خونه نیا از رو یروز چند من یبخوا اگر...باشه -

 مادرت؟ و پدر یخونه یبر...یبر یخوایم تو...تو یبمون تنها

 !بود نیغمگ چقدر...دادم هاشچشم به رو نگاهم

 :گفت که نگفتم یزیچ

 یحت...ماین و پدرت و مادر دنید با کنه؟یم خوب رو حالت جا اون -

 متنفر من از اگر...اگر...نفس یبش خوب تو خوامیم فقط عسل؟ و لیراح

 .بشه خوب حالت خوامیم یباش هم

 تا میباش دور هم از و برم من بود حاضر یعنی...کردم نگاهش دقت با

 بشه؟ خوب من حال

 پر براشون دلم باشم میقبل یخونه یتو که نیا تصور با چرا دونمینم

 !دیکش

 .بشه بهتر حالم واقعا دیشا

 :گفتم و دادم تکون یسر آروم



 .رمیم...باشه -

 :گفت و شد هامچشم خیم نگاهش

 باشم که جا هر...نفس ریبگ تماس باهام یبرگرد یخواست که وقت هر -

 .یبش یشگیهم نفس موقع اون تا خوامیم فقط...دنبالت امیم

 یدور که نیا بردم، یپ هاشحرف یمعن به ها بعد اما...نگفتم یزیچ

 !سخت اندازه همون به اما باشه دیمف تونهیم یگاه

 ...دمیفهم رید رو نیا من

 

 بابام و مامان یخونه یراه بودم کرده آماده که یکیکوچ فیک با فردا

 ...بود همراهم هم آرشام م،یشد

 به داره گفتیم بهم یحس هی کردیم نگاهم رهیخ رهیخ روز طول تمام

 .کنهیم نگاهم میبمون دور هم از قراره که ییهاروز اندازه

 به من کردمینم انکار...شدمیم دل دو موندن و رفتن نیب هاوقت یبعض

ش حس یکل یمعمول عادت هی نه اونم بودم کرده عادت آرشام  نهفته در 

 !بود

 رضا" نفس" آهنگ آرشام اما میبود کرده سکوت دو هر راه یتو

 .کردیم شیهمراه لب ریز بود گذاشته رو یصادق

 

 نگاهت جون شمیم وونهید و عاشق یبر دونهیم تو یها نفس نفس -

 توشه جهان ی همه که

 دوباره گرمتو یدستا که یسرد یدستا ریبگ گوشه نیا بشم گم نذار

 پوشهیم



 

 یرو تو مثله گهید ادیینم یکس نیهم دارم دوست نیبب شدم عاشقت من

 نیزم

 واسه بودم کرده یکار هر نبود خودم دست زود چه شدم عاشقت من

 ...بود تو عشقه

 

 نیهم فقط راه کل...بود کرده ریدرگ رو ذهنم یلیخ آهنگ از کهیت نیا

 با خواستیم انگار هارمان تو مثل بود شده ذاشت،یم رو آهنگ کی

 !بگه بهم رو دلش حرف   آهنگ نیا

 ...گذشتم تفاوتیب هم باز

 شدم، ادهیپ نیماش از و زدم یلبخند یدلتنگ با م،یدیرس که خونه به

 :گفت تعجب با توام یخوشحال با اومد موناستقبال به مامان

 .داخل نیایب...دیاومد زده سر عجب چه! دیاومد خوش یلیخ -

 :گفتم و زدم یدل ته از یلبخند

 !مامان ممنون... سالم -

 :گفت و داد تکون یسر آرشام

 !ریبخ تون روز سالم -

 :گفت و دیگز لب خجالت با مامان

 دییبفرما...کنم سالم رفت ادمی کردم رو توناومدن ذوق قدراون دیدید -

 .داخل

 .کرد یهمراه داخل به رو ما یدو هر مامان



 .شدم گم بغلش یتو کردم حس...کرد بغلم و اومد سمتم به دنمید با ماین

 !یخواهر یچطور -

 !داداش خوبم -

 :گفت گوشم ریز و داد فشارم یکم

 !یشد الغر -

 ریگ فهمهیم هم مامان حتما دهیفهم که ماین...دمیکش ینفس حرص با

 .دهیم

 مامان و مینشست هامبل یرو میرفت سه هر داد، دست هم آرشام به ماین

 .رفت آشپزخونه یتو هم

 :گفت و کرد نگاه فمیک به تعجب با ماین

 نفس؟ هیچ نیا -

 :گفتم و کردم نگاه آرشام به یچشم ریز

 .بمونم یروز چند هی اومدم -

 کردمیم حس که یناراحت با آرشام اما شد یسوال و کنجکاو ماین نگاه

 !بود کرده سکوت

 

 :گفتم و زدم یایمصنوع لبخند

 چند بابام یخونه امیب ندارم حق من یعنی ؟یکنیم نگاه یطورنیا چرا -

 بمونم؟ یروز

 :گفت و انداخت باال ییابرو ماین

 .کردم تعجب...خب اما یبمون یتونیم معلومه هیحرف چه نیا -



 .بمونم خوامیم نیهم واسه شده تنگ براتون دلم  -

 از هیحور با همراه مامان...داد تکون یسر بود شده قانع انگار که ماین

 .زدم یلبخند هیحور دنید با شد، خارج آشپزخونه

 :گفتم کنه تعارف یچا بهم تا شد خم یوقت شد ییرایپذ مشغول

 جون؟ یحور یچطور -

 :گفت و کرد نگاهم یمهربون با

 !خانم نفس خوبم -

 :گفت یخوشحال با مامان رفت، هم اون و برداشتم رو یچا فنجان

 !نیاومد نیکرد یخوب کار -

 زد؟ینم حرف چرا کردم، آرشام به ینگاه مین

 ...بود کرده سکوت فقط

 :گفتم آروم

 !مامان ممنون -

 :گفت عیسر ماین

 .بمونه روز چند خوادیم نفس مامان -

 :گفتم عیسر که کرد نگاهم تعجب با هم مامان

 .بمونم تونشیپ روز چند خواست دلم بود شده تنگ براتون دلم خب -

 :گفت تعجب همون با مامان

 ؟یچ جان آرشام اما مادر یکنیم یخوب کار -



مون سه هر نگاه  نییپا رو سرش لحظه اون تا...آرشام سمت دیچرخ نفر 

 یرنگ کم لبخند و گرفت باال رو سرش مامان سوال با اما بود، انداخته

 .زد

 :گفت آروم

 وقت نفس با ادیز کنمینم فرصت...هستم دمیجد آهنگ سرگرم منم -

 تر راحت رو المیخ باشه خوشحال شما کنار در جا نیا که نیا بگذرونم،

 .کنهیم

 :گفت و داد تکون یسر مامان

 .ایب خودتم یخواست وقت هر! پسرم باشه -

 !چشم -

 ...گرفتم ازش سخت رو نگاهم

 و رفتم میقبل اتاق به بعد یکم بود، شنونده شتریب نزد یحرف گهید

 .کردم عوض رو هاملباس

 مرتب رو امیشونیپ یرو شده ختهیر یموها یکم و ستادمیا نهیآ یجلو

 ...افتاد گردنبندم به نگاهم که کردم

 دونمینم بودم، اوردهین در گردنم از رو نیا هم اتفاق اون از بعد یحت

 !داشت ارزش برام یلیخ اما چرا

 آشپزخونه وارد و رفتم نییپا ها پله از شدم، خارج اتاق از و دمیکش یآه

 ...کننیم یآشپز دارن مامان و هیحور دمید که شدم

 ن؟یخواینم کمک -

 :گفت و برداشت رو خورشت یقابلمه سر مامان



 !ماین و آرشام شیپ برو تو زمیعز نه -

 :گفتم و نشستم یصندل یرو

 !رفته سر امحوصله -

 یآروم یصدا با نشست، کنارم اومد بعد و انداخت بهم یمشکوک نگاه

 :گفت

 دخترم؟ شده یزیچ -

 :گفتم تعجب با 

 مامان؟ یچ -

 :گفت و کرد نگاهم دار معنا

 بهش که هم تو رسهیم نظر به ناراحت و ساکت ؟یدید رو آرشام افهیق -

 شده؟ یزیچ ،یکنینم توجه

 :گفتم و کردم نگاهش خورده کهی

 شما شیپ یروز چند خوامیم فقط من... من نشده یزیچ مامان نه -

 .باشم

 :گفت و دیکش یقیعم نفس

 .شده یزیچ هی گهیم حسم! یشد الغر که هم چقدر...وهللا بگم یچ -

 گفتم؟یم دیبا یچ انداختم، نییپا رو سرم نیغمگ

 کارش مشغول دوباره و شد بلند حرفیب زنمینم یحرف دید که مامان

 .شد

 

 



 ...میکرد آماده هیحور با رو زیم شد آماده که ناهار

 قرمه اون از رو قاشق نیاول یوقت رهینم ادمی رو لحظه اون وقت چیه

 به امروده و دل کردم حس گذاشتم؛ دهنم یتو و مامان خوشمزه یسبز

 .ختیر هم

 .دادم قورت رو املقمه زور به و گذاشتم دهنم یجلو رو دستم

 :گفت آروم بود نشسته کنارم که آرشام

 ؟یخوب شد؟ یچ -

 ...دادم تکون یسر و دمیکش یقیعم نفس

 زیچ مامان خوشمزه ناهار اون از بشه، بهتر حالم تا خوردم ماست یکم

 .بخورم نتونستم یادیز

 .باشه ختهیر هم به اممعده روز چند نیا یناراحت خاطر به کنم فکر

 

 هم گهید ساعت دو اما رهیم آرشام که کردمیم تصور ناهار از بعد

 در یول... بدم صیتشخ اشچهره یتو رو یقراریب تونستمیم موند،

 .رفتم اتاقم به و کردم ترک رو جمع که بودم من نیا آخر

 که کنم مرتب رو هاملباس تا کردم باز رو فمیک پیز و نشستم تخت یرو

 .شد زده در

 :گفتم آروم

 .تو ایب -

 و در که انداختم بهش ینگاه مین شد، وارد آرشام و شد باز در

 .شد رهیخ بهم و داد هیتک در به جا همون...بست



 :گفتم و اوردمین طاقت که بود نیسنگ نگاهش قدراون

 ؟یخوایم یزیچ -

 :گفت و دیکش یآه

 ؟یمونیم جا نیا روز چند -

 :گفتم قاطع

 .باشه هفته کی از شتریب مطمئنم -

 :گفت گرفته و زد موهاش به یچنگ 

 .بپرسم رو حالت...زنمیم زنگ بهت منم باشه؟ بزن زنگ بهم -

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .میباش نداشته هم با یتماس میباش دور هم از قراره اگر کنم فکر آرشام -

 ...کرد پا اون و پا نیا یکم و انداخت نییپا یسر

 در یجلو هنوز گذاشتم، کمد یتو رو هام لباس از تا چند و شدم بلند

 .بود ریدرگ خودش با و بود ستادهیا

 نفس؟ -

 ...کردم ینگاه بهش و دمیچرخ

 :گفت خواهش با

 .بده امیپ بهم حداقل -

 :گفتم اخم با

 بشم؟ بهتر تا یبذار خودم حال به منو ستین قرار مگه چته؟ تو آرشام -

 :زد داد حرص با



 .کنم تحمل رو تیدور تونمینم من یول -

 ... کرد باز و در و دیچرخ یعصب که کردم نگاهش خورده کهی

 .زد خشکش حالت همون یتو اما بره رونیب اتاق از تا برداشت قدم کی

 .دیکش قیعم نفس تا چند و داد باال رو سرش

 خودم به اومد، سمتم به بلند یهاقدم با و برگشت سمتم به مرتبه کی

 .شدم ریاس بغلش یتو دمید که اومدم

 :گفتم خشم با و شدم منقبض بدنم اریاختیب

 !آرشام کن ولم -

 :گفت تند تند بود، شده سفت دورم طناب مثل دستاش

 .ریبگ آروم...نفس کمی فقط -

 :دمیغر و کردم تقال شتریب

 .وونهید یکنیم امخفه یدار -

 و گرفتم فاصله ازش عیسر که کرد باز دورم از رو دستش لیم یب

 .کردم نگاهش دهنده هشدار

 ...دمیدینم خودم در خشم جز یحس چیه چرا دونمینم

 یشل یهاقدم اون دم،یدینم رو آرشام خواهش از پر و نیغمگ یهاچشم

 !دمیدینم یچیه...دمیدینم هم رو شدیم دهیکش نیزم یرو زور به که

 ستادمیا آرشام به پشت من اما شد، رهیخ بهم دوباره و ستادیا در یجلو

 ...شدم هاملباس کمد کردن زیتم مشغول و

 در شدن بسته یصدا با اما کنه یکار ای بزنه یحرف دوباره کردم فکر

 .زد خشکم



 ...دمیچرخ و دمیکش یلرزان نفس

 !بود رفته

 

************* 

 

 

 آروم دادم، بدنم به یقوس و کش و زدم کنار خودم یرو از رو پتو

 .کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو هامچشم

 :گفتم آلودخواب...شدم زیخ مین جیگ اتاق دکور دنید با

 آرشام؟ -

 !نبودم امخونه گهید من...اومد ادمی یچ همه اسمش آوردن با انگار

 مشت چند رفتم، سیسرو به و اومدم نییپا تخت یرو از و دمیکش یآه

 .بشه بهتر یکم حالم تا زدم صورتم به آب

 با رفتم نییپا که پله چند شدم، خارج اتاق از و دمیپوش هم یمناسب لباس

 .شدم رو به رو ماین

 :گفت و گذاشت گردنم دور رو دستش و زد یلبخند دنمید با

 ؟یخواهر یچطور -

 :گفتم و کردم بود گردنم دور که شبازو به ینگاه

 !ایآورد در عضله...خوبم -

 :گفت و دیخند



 .رمیم باشگاه -

 که بابا دنید با...میرفت هال یتو نگفتم، یزیچ گهید و دادم تکون یسر

 .رفتم سمتش به بود نشسته مبل یرو

 !بابا سالم -

 !زدند برق هاشچشم دنمید با

 :گفت و دیکش سرم به یدست یمهربون با که نشستم کنارش

 .دخترم یاومد خوش! بابا ریبخ صبحت سالم -

 :گفتم و گذاشتم اششونه یرو رو سرم

 !ییبابا یمرس -

 :گفت و نشست بابا منو یجلو ماین

 !شد بابا لوس دوباره باز ایب -

 :گفت و شد بلند بابا قهقهه که آوردم در براش یزبون اریاختیب

 !کشهیم یچ تو دست از آرشام...دختر یبش بزرگ یخوایم یک تو -

 . کشمیم یچ دستش از من گفتیم بهتره..زدم دلم یتو یپوزخند

 :اومد آشپزخونه از مامان یصدا

 !است آماده صبحونه -

 :گفتم آروم

 آشپزخونه؟ به دهیچسب مامان اومدم من باز -

 :گفت و کرد یاخنده بابا

 .میبخور صبحانه میبر ها بچه نیبش بلند...گهید داره کار خب -



 حس نشستم زیم پشت که نیهم رفتم، بابا دنبال و شدم بلند حرفیب

 !یزیچ هی نبودن و کمبود مثل...داد دست بهم یبیعج

 داشتم که انگار کردم، نگاه برم و دور به که بود یقو اونقدر حس اون

 .گشتمیم زیچ همون دنبال

 :گفت تعجب با بابا

 نفس؟ شده یزیچ -

 :گفتم آروم و کردم جور و جمع رو خودم یکم

 !ستین یزیچ...بابا نه -

 ...دمیکش یقیعم نفس و انداختم نییپا رو سرم

   

 

******************* 

 

 

 "آرشام"

 

 

 

 باز رو هامچشم اما شدم داریب خواب از دیچیپ امینیب ریز که یعطر با

 ...دمیکش قیعم نفس دوباره و دوباره نکردم،



 !خاص عطر هی...بود عطر یبو

 !اسی نیریش و میمال یبو همون...بود نفس یبو

 :کردم زمزمه و نشست لبم یرو یلبخند

 !نفس -

 به نگاهم. ..شدم رو به رو اشیخال یجا با اما کردم باز رو هامچشم

 از هم عطر یبو...بود نفس بالشت بودم، گرفته بغلم به که بود یبالشت

 !بود بالشت نیا

 .نشستم تخت یرو و دمیکش یآه

 ادمی اما برد خوابم یک دونمینم ادمی شبید کرد،یم درد افتضاح سرم

 .بود صبح دو کردم نگاه رو ساعت که یبار نیآخر ادیم

 ...گهید روز چند حال به یوا نهیا وضعم گذشته روز کی هنوز

 کنه؟یم داره کار یچ االن یعنی

 بودم؟ گذاشته کجا رو میگوش شدم، بلند تخت یرو از و دمیکش یآه

 بار ده محمد کردم، داشیپ یخور غذا زیم یرو باالخره گشتن یکل از بعد

 ...نفس اما بود زده زنگ بهم

 ...افتادم زد که یحرف ادی

 "میباش نداشته هم با یتماس میباش دور هم از قراره اگر کنم فکر آرشام"

 داد حرص با دم،یچرخ خودم دور و زدم امآشفته یموها به یچنگ یعصب

 :زدم

 .یکن مجازاتم یطورنیا دینبا تو! سخته یلعنت سخته -



 اشصفحه به ینگاه یحوصلگیب با خورد، زنگ میگوش لحظه همون

 .انداختم

 .کردم قطع دیتردیب بود، محمد

 ...نداشتم رو یکس چیه تحمل فعال

 

 ...زد زنگ دوباره و دوباره نبود، بردار دست محمد اما

 :دادم جواب یعصب آخر دست

 ه؟یچ محمد هیچ -

 :گفت حرص با

 ؟یدینم جواب چرا پسر -

 .دارم کار -

 .شده شیقاراشم اوضاع یبدجور که کنار بذار یدار یکار هر فعال -

 :گفتم و زدم زل ونیتلوز خاموش یصفحه به و نشستم مبل یرو

 شده؟ یچ -

 :گفت یناراحت با

 آرشام؟ هیچ زنت و تو ییجدا خبر نیا -

 !بست خی تنم زده بهت

 :گفتم زور به

 ؟یچ یعنی -

 !شهیم پخش داره خبر نیا...گفتن بهم هاتدوست از تا چند -



 .دمیکوب امیشونیپ به آروم آروم رو مشتم یعصب بستم، رو هامچشم

 :گفتم یناراحت با

 .محمد کن بیتکذ رو اشهمه -

 :گفت و دیکش یپوف

 .نشده یارسانه هنوز -

 :گفتم عیسر

 اون بگو و بزن حرف دشمنم از بدتر یهادوست اون با...یچ هر حاال -

 و دوننیم  خودشون وگرنه ببندند رو شونگشاد دهن

 .بشه پخش ییجا دینبا خبر نیا محمد کن بیتکذ رو اشهمه...خداشون

 :گفت مطمئن

 .کنم کار یچ دونمیم آرشام حتما -

 .فعال پس -

 یخستگ با و کردم قطع رو یگوش باشم جوابش منتظر که نیا بدون

 .دمیکش گردنم پشت به یدست

 کنم؟ کار یچ تو دست از من نفس آخ

 !طالق؟ آخه

 نباشه هوا خواد یم دلم کنمیم فکر یابد ییجدا به لحظه کی یحت یوقت

 .رمیبم" ینفس" یب از تا

 ؟یکن رو جونم قصد راحت قدرنیا یتونیم چطور تو

 نیبهتر مونبودن هم با قسمت ؛یناراحت و خشم همه اون با شب اون

 .شد عمرم یخاطره



 !یدید بیآس و یشد دهیرنج و ناراحت من از تو اگر یحت

 یکی...میشد"  ما" من و تو...اما شدم وارد اشتباه راه از دارم قبول

 .میشد

 !نفس یدیفهمیم رو نیا یکاشک

 

 "نفس"

 

 

 

 :گفتم و گرفتم بغل رو لیراح و کردم باز رو خونه در

 !یاومد خوش -

 :گفت و زد امگونه به یابوسه

 ! یمرس -

 برگشت سمتم به که بستم و در کرد، اطراف به ینگاه و شد خونه وارد

 :گفت تعجب همون با و

 .هایبمون یاومد یراست یراست -

 :گفتم و کردم یاخنده تک

 و بابام ار،یب در رو مانتوت باش راحت...مونمینم که شهیهم واسه -

 .ستنین ماین

 :دیپرس یکنجکاو با و آورد در رو شال ش و داد تکون یسر



 کجاست؟ هیسا خاله پس -

 !هیحور و تو و منم فقط...دیخر رفته -

 مبل یدسته یرو رو فشیک و مانتو زد، یرنگ پر لبخند هیحور اسم با

 :زد داد یبلند یصدا با و گذاشت

 .زمیعز ییکجا! جون؟ یحور -

 :گفتم و دیپر باال ابروهام

 .ها یزدیم ریت با رو اشهیسا قبال خوبه -

 :گفت و کرد نازک برام یچشم پشت

 .ادیم خوشم ازش االن خب -

 از یشربت ینیس با عیسر هیحور که دادم تکون تاسف یرو از یسر

 .اومد رونیب آشپزخونه

 :گفت و زد یبزرگ لبخند لیراح دنید با

 .خانوم لیراح سالم -

 رو هیحور یگونه و رفت جلو لیراح گذاشت، یعسل یرو که رو ینیس

 .دیبوس یمیصم

 بودم خوشحال اما بود یچ شونشدن یمیصم لیدل دونستمینم هم هنوز

 .نداره یدشمن هیحور با گهید لیراح که

 !جون یحور نیبش ما شیپ ایب: لیراح

 :گفت خجالت با هیحور

 .دیباش راحت شما امیم بپزم هم برنج من -

 :گفت و داد تکون یسر لیراح



 .زمیعز باشه -

 :گفتم و نشستم لیراح کنار رفت که هیحور

 .هایشد قیرف باهاش خوب -

 :گفت طنتیش با لیراح

 شد؟ تیحسود هیچ -

 :گفتم مکث یکم از بعد د،یخند زیر زیر که کردم نگاهش چپ چپ

 شد؟ یچ رفتن ت یهاکار -

 نفس شد، رهیخ یمعلوم نا ینقطه به و دیکش دنیخند از دست لیراح

 :گفت و دیکش یقیعم

 .رشمیگیپ شیب و کم -

 :دمیپرس تعجب با

 ش؟یب و کم -

 :گفت یدستپاچگ با

 !گهید کشهیم طول خب...خب -

 .آهان -

 هم وانیل هی و برداشت رو پرتقال شربت وانیل شد خم و گرفت ازم نگاه

 .داد من به

 :گفتم و خوردم شربت از یاجرعه

 .یکرد یآشت هیحور با شد یچ یراست -

 :گفت و دیکش یپوف



 ؟یپرسیم تازه یطوالن بایتقر مدت نیا از بعد -

 :گفتم و دمیخند

 .بود ومدهین شیپ تشیموقع قبال...کنجکاوم خب -

 :گفت و دیکش موهاش به یدست

 .رسوند سالم عسل...کن ولش رو نایا حاال -

 .هایکرد عوض رو موضوع دمینفهم نکن فکر -

 :گفت آهسته و دیگز لب خنده با

 .نگم دادم قول آخه -

 داده یسوت دیفهم هم خودش انگار...کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 .بود کرده کیتحر شتریب منو یکنجکاو و

 .ینگ ویچ -

 :گفت اعتراض با

 حرف زبونم از یخوایم دمینرس راه از هنوز...نفس کن ول بابا -

 ؟یبکش

 جواب هم تو کردم سوال هی بکشم؟ حرف ازت یی  بازجو اتاق مگه -

 .گهید یدینم

 .شد رهیخ من به بعد و کرد آشپزخونه به ینگاه سکوت با

 

 دو یانگار شد، رهیخ من به بعد و کرد آشپزخونه به ینگاه سکوت با

 :گفت آروم بعد اما بود دل

 !نفس دهیکش یسخت یلیخ هیحور -



 :گفتم قراریب

 !چرا؟  -

 :گفت و دیکش یآه

 هی و کردیم خرما صادرات پدرش...نبود یطور نیا اول از اون خب -

 ...بود خوب شون وضع داشتن بوشهر یتو خرما نخل از پر باغ

 :گفتم شوکه و حرفش وسط دمیپر

 ؟یدونیم کجا از رو نایا تو -

 ...گفت بهم خودش -

 :داد ادامه که کردم سکوت

 پسر بود، نیام محمد اسمش...شهیم باباش دوست پسر عاشق هیحور -

 از بعد خالصه داشت، یمعمار سانسیل بود یمغرور و خوب ،یمعمول

 .کننیم نامزد هم با نایا یاناتیجر هی

 :گفتم شده گرد یهاچشم با

 داره؟ نامزد هیحور -

 :گفت ناراحت

 تهران یسال چند که نیام محمد دانشگاه یهادوست از یکی... داشت -

 کار که یشرکت تو بره باهاش گهیم نیام محمد به بوشهر گردهیبرم بود

 رو هیحور نداشت، یکار چون کنهیم قبول خب هم نیام محمد کنه،یم

 ...کار یبرا تهران ادیم خودش و اشخانواده شیپ ذاره یم

 :گفتم جانیه با

 خب؟ -



 :گفت و دیخند لیراح

 .گهید گم یم سایوا نکن یطور نیا رو اتافهیق -

 :داد ادامه که کردم نگاهش چپ چپ 

 شد، کار به مشغول شرکت همون تو نیام محمد گذرهیم یوقت چند خب -

 دیبا بمونن نامزد ادیز پسر و دختر که نبود رسم هیحور یخانواده تو

 غامیپ نیام محمد به چقدر هر هیحور یخانواده رن،یبگ یعروس زود

 از ماه شش کال اومد ینم و آوردیم بهانه ادیب یعروس یبرا که دادنیم

 که سهینویم اشخانواده یبرا نامه هی هیحور که بود گذشته ماجرا نیا

 شرکت آدرس قبال شه،یم تهران یراه صبح و نیام محمد دنبال رهیم

 و شهیم شرکت وارد بود، گفته بهش نیام محمد اول یهاروز همون رو

 یکی با رفته گنیم بهش رهیگیم رو نیام محمد سراغ که یکس هر از

 یزیچ نیام محمد گاهیجا شهیم متوجه موقع همون هیحور رون،یب

 جا اون رهیم داره، یخصوص کار اتاق و است ساده معمار هی از شتریب

 دختر   که دختر هی با نهیبیم گردهیبرم نیام محمد یوقت بمونه منتظرش

 .انیم هم دست تو دست بوده شرکت سیرئ

 :کردم زمزمه و گذاشتم دهنم یجلو رو دستم زده بهت

 کرد؟ انتیخ!...نه -

 :گفت و داد تکون یسر لیراح

 یبرا اونم کنه ازدواج دختر اون با خواستیم نیام محمد گفت هیحور -

 کور رو هاشچشم یکار تیموقع و پول شرکت، اون یتو تر باال گاهیجا

 نامزدشه نیام محمد گفت شرکت یآدما و دختر اون به هیحور بود، کرده

 هیحور نفس، سخته یلیخ...زد ییگو دروغ انگ بهش نیام محمد اما



 داشته دوست رو اون رفتنش قبل نیام محمد گفتیم...عاشقش   هم هنوز

 . زد گولش طونیش معروف قول به خب اما

 :گفتم ناراحت

 اش؟خانواده شیپ برنگشت چرا پس... هیحور چارهیب -

 :گفت و دیکش یآه لیراح

 همون نامزدت شیپ یرفت که حاال...گفت پدرش اما برگرده خواستهیم -

 ناراحت یلیخ رو پدرش تهران به هیحور اومدن اجازهیب بمون، جا

 یزیآبرور خواستینم کرده نامزد نیام محمد که نگفت هم هیحور...کرد

 شد، خدمتکار... خب نداشت رو جا چیه که ییجا اون از تهران موند کنه

 .دهید رو نیام محمد نه داده یغامیپ اشخانواده به گهید نه

 ...دادم تکون یسر تاسف با یعصب

 .ادیب سرش بالها نیا نبود حقش هیحور یجوان و ییبایز به یدختر

 

 :دمیپرس آروم

 گرده؟یبرنم کنه؟ کار یچ خوادیم االن -

 هیحور تعصب پر یخانواده نکنم فکر برگرده؟ یچطور گذشته دوسال -

 .کنن قبولش دوباره

 من...اومد در شدن باز بعد و چرخش یصدا که بزنم یحرف خواستم

 .شد دستپاچه داشت دید در سمت به که لیراح اما بود در به پشتم

 یطونیش لبخند زده، خشکش در یجلو جا همون ماین که دمید و دمیچرخ

 :گفتم و نشست لبم یرو



 .نیبش ما شیپ ایب...یاومد زود چه داداش ا ه -

 :گفت آهسته حرص با لیراح

 ست؟ین ماین ینگفت مگه -

 :گفتم الیخیب اما دمیخند یم داشتم درون از

 .گهید اومد حاال خب -

 یا ه م بود، زده زل لیراح به حرفیب نشست، من کنار و اومد آروم ماین

 :گفتم و کردم

 .داداش سالم -

 لیراح از نگاه شد، هول یکم که اومد خودش به صدام دنیشن با انگار

 :گفت یادورگه یصدا با و گرفت

 ...سالم -

 :گفتم و برداشتم رو شربت ینیس طنتیش همون با

 .ارمیب شربت هم باز برم من -

 ...زد لبخند نرم ماین و شد سرخ تند لیراح یهاگونه

 !بودم خوشحال دل ته از

 !شده عاشق داداشم دونستمیم

 .رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند عیسر

 

 "یراو"

 



 

 

 زود که رفتیم خواهرش دونه هی یکی یصدقه قربون دلش یتو ماین

 .گذاشت تنها رو ها اون و دیفهم رو انیجر

 :گفت لیراح به مقدمهیب و قراریب

 ؟یکرد رو فکرهات -

 :کرد زمزمه جیگ بود شوک یتو هنوز که لیراح

 ؟یفکر چه فکر؟ -

 :گفت و شد تر قیعم ماین لبخند

 .یبد بهم فرصت هی که نیا -

 ...رفت باال لیراح قلب تپش

 کردیم کمک بهش و بود جا نیا عسل یکاشک شد، تر سرخ شیهاگونه

 .کنه کار یچ که

 !بود؟ زود دنیبخش یبرا هنوز

 گفتیم مغزش اما بده ماین به دوباره شانس هی تا کردیم یقراریب قلبش

 .زوده بخشش یبرا هنوز یخورد ضربه یلیخ تو نه

 :گفت استرس با و شد لیراح یفکر یریدرگ یمتوجه ماین

 .دمیم حیتوض برات شتریب من یبخوا اگه لیراح -

 :گفت اریاختیب لیراح

 .رمیم رانیا از دارم من -



 :گفت یعصب موضوع نیا یادآوری از ماین

 .بشم التیخیب تونمینم...لیراح امیم باهات منم یبر که هم جا هر -

 :گفت و ومدین خوشش ماین لحن از لیراح

 ه؟یچ من به احساست تو...ماین فهممینم رو تو حساب حرف منم -

 :زد لب آهسته و دیدزد لیراح از رو نگاهش ماین

 .گفتم بهت کنم فکر -

 :گفتم یناراحت با عیسر لیراح

 .یمغرور یلیخ...یزد ییحرفا هی میمستق ریغ فقط  ینگفت -

 :گفت اخم با ماین

 منه؟ غرور فقط تو مشکل -

 از من که یزن ینم واضح حرف هی تو ندارم یمشکل غرور با من -

 .امیب در یدودل

 :گفت حرص با ماین

 نیا بشم تو الیخیب تونمینم گمیم دارم که من ؟یچ یبرا یدودل -

 ست؟ین واضح

 .یستین بلد کردن اعتراف تو ستین واضح رینخ -

 :گفت و کرد یاخم لج سر از اما ل  یراح به حق دونست یم ماین

 .کنمیم بودن تو با یبرا رو تالشم تمام دارم من -

 وجودش تمام اما شد رو و ریز دلش گفت دیبا کرد، سکوت لیراح

 .بود ماین زبان از" دارم دوست" کی یتشنه



 .کرد برداشت یا گهید طور ماین اما کرد یناراحت سر از یاخم لیراح

  ه؟یچ گهید باز -

 :گفت اعتراض با لیراح

  ؟یکار طلب مگه بابا یا -

 :گفت دوباره یحرص با ماین

 ؟یشینم الیخیب چرا شمیم وونهید دارم لیراح -

 :گفت طعنه با لیراح

 ؟یکردیم کار یچ کردیم سواستفاده احساساتت از یکی اگه -

 :گفت یبلند یصدا با یعصب ماین

 .یکرد برداشت بد تو نکردم یکار نیهمچ من -

 

 :گفت زده بهت و شد خارج آشپزخونه از نگران نفس

 د؟یکنیم دعوا نیدار شده؟ خبر چه -

 با و شد بلند یکالفگ با آخر در کرد، لیراح به بعد و نفس به ینگاه ماین

 .رفت ها پله سمت به بلند یها قدم

 

 :گفت نفس به بغض با و شکست رو سکوت لیراح ماین رفتن با

 به احساسش بگه ستین حاضر یحت مغروره یلیخ اون نفس؟ یدید -

 .هیچ من



 با و گرفت رو اون دست نشست، مبل یرو لیراح کنار و رفت جلو نفس

 :گفت ییدلجو

 نبوده ماین یزندگ یتو یدختر حال به تا چون.  ..ی  عیطب زمیعز خب -

... خب کمی نیهم واسه نداشته حس یدختر چیه به حال به تا هم ماین

 یچ ای خوادیم یچ دونهینم هم خودش زنه،یم جیگ حال نیع در و سرد

 .کنه کار

 :گفت آروم د،یکش یآه و کرد نگاه ماین یخال یجا به لیراح

 که سخته چقدر یدونیم ،یکنیم درک منو و یعاشق خودت تو نفس -

 .نکنه عالقه ابراز بهت عشقت

 خودت تو نفس..."کرد منقلب و شوکه رو نفس لیراح یجمله

 !"عشق...عاشق...یعاشق

 

  گفتم؟ یچ یدیفهم نفس نفس؟ -

 دهنش آب کرد، نگاه لیراح به خورده کهی و دیپر باال نفس یهاشونه

 :گفت من من با و داد قورت سخت رو

 .دمینفهم ؟یگفت...گف یچ...یچ -

 :گفت و دیکش یپوف کالفه لیراح

 .گهید برم من...دیکنیم وونهید منو آخر برادر و خواهر شما -

 :گفت و گرفت رو دستش نفس که بشه بلند خواست لیراح

 .بمون کرده درست ناهار هیحور خوره؟یم بر بهت چرا تو بابا یا -

 :گفت اخم با لیراح



 !عمرا   بخورم؟ ناهار الدوله مغرور اون با من -

 :گفت و زد لیراح یبازو به یآروم یضربه نفس

 الدوله؟ مغرور شد عشقت حاال -

 .است الدوله مغرور نکنه اعتراف که یزمان تا بله -

 :گفت  و رهیبگ رو اشخنده یجلو نتونست نفس

 آماده رو زیم شو بلند یفتیب پس ذوق از تو نهیبش کنارت هیکاف! مرض -

 .میکن

 ...شد بلند غرغر با لیراح

 

 به ها اون دید از دور و ستادهیا هاپله یباال ماین که نیا از خبریب دو هر

 .داده گوش هاشونصحبت

 

 توجه هم به که نیا بدون ماین و لیراح م،یبود مونناهار خوردن مشغول

 نیب قیعم کشش اون من یول خوردن،یم رو خودشون یغذا  کنن

 .کردمیم حس رو شون

 تمام دم،یدیم رو انداختنیم گهید هم به که یایواشکی یها نگاه اون

 ...بزنم لبخند شدیم باعث هازیچ نیا

 

 رو شالش و مانتو بالفاصله لیراح میخورد رو ناهارمون نیا از بعد

 :گفت و دیپوش



 هیسا خاله و ساواش عمو به رمیم دارم من جون نفس گهید خب -

 .برسون سالم

 :گفتم و گرفتم رو دستش

 .بمون شتریب خب یریم زود قدرنیا چرا -

 :گفت اکراه با و انداخت بود شده رهیخ ما به که ماین به ینگاه مین لیراح

 .برم دیبا گهید نه -

 :گفت و دیبوس هوا یرو رو امگونه

 .زمیعز فعال -

 :گفتم ناچار به

 .یاومد خوش -

 کردم، نگاه ماین به و افتادم راه به سرش پشت رفت، در سمت به لیراح

 .انداخت باال یاشونه اخم با اون اما کردم اشاره لیراح به چشم با

 :گفت و کرد باز و در لیراح دادم، تکون تاسف یرو از یسر حرص با

 !جون نفس خداحافظ -

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !سالمت به -

 لبخند ماست،ین به نگاهش دونستمیم شد، رهیخ سرم پشت به لیراح

 :گفت و زد یکیکوچ

 .منم باشه قهر دیبا که یاون بگو هم بداخالق اون به -

 :گفتم عیسر



 .رهیدرگ ذهنش ققط...ستین قهر باهات ماین -

 نشیماش سمت به و دیچرخ داد، تکون یسر و شد نیغمگ هاشچشم

 ...رفت

 کرده کنترل رو خودش زور به انگار که ماین بستم، و در و دمیکش یپوف

 .زد موهاش به یچنگ کالفه و نشست مبل یرو بود

 ؟یخواستیم رو نیهم -

 :گفت یآروم یصدا با

 .نگو یچیه گهید تو نفس -

 :گفتم و رفتم سمتش به

 ؟یکنیم تیاذ رو خودت قدرنیا چرا من برادر آخه -

 .بود حرف از پر هاشچشم یتو... کرد نگاهم ناراحت

 

 یبرا دلم گذاشت، امشونه یرو رو سرش نشستم، مبل یرو کنارش

 !سوخت تشیمظلوم

 .کردم نوازش رو اشمردونه یموها و گذاشتم سرش یرو رو دستم

 :کرد زمزمه حال همون یتو

 .شدم مطمئن عشقش از...دمیشن رو شما یهاحرف من -

 :گفتم و زدم سرش به آروم

 !؟یبود ستادهیا گوشفال پس -

 ...نگفت یزیچ و دیخند کوتاه



 :گفتم و دمیکش یآه

 ...تو اما داره دوست رو تو لیراح دونمیم که وقته یلیخ من -

 :دادم ادامه که برداشت امشونه یرو از رو سرش خوردم رو حرفم

 .ستمین مطمئن تو از اما -

 :گفت شده یعاص

 ن؟یگیم رو نیهم تونهمه چرا -

 .یدار دوسش یبگ بهش تو که داره ازین لیراح خب -

 !بود مغرور و ُغد من برادر دونستم،یم...کرد یاخم

 :گفتم شدمیم بلند که زمانهم...زدم یلبخند

 .ستین سخت هم ادیز کردن اعتراف...بکن رو هاتفکر -

 .شدم متوقف حرفش با که برم خواستم و کردم بهش پشت

 نکرد؟ اعتراف آرشام چرا پس -

 :زدم لب و برگشتم شوکه

 ؟یچ -

 .نکرد که اعتراف...کرد تموم و کار یخواستگار هی با اون -

 .داشت فرق کال ما موضوع...زدم یتلخ پوزخند

 :گفتم آروم

 از رو لیراح یدار سکوتت با تو اما میکرد ازدواج هم با ما حال هر به -

 . یدیم دست

 .کردم حرکت ها پله سمت به و گهیم یچ نمیبب نکردم صبر گهید



 

 خونه از دانشگاهم از ریغ بودم پدرم یخونه من که بود یروز چهار

 چرخ نستاگرامیا یتو و بودم نشسته تختم یرو کاریب رفتم،ینم رونیب

 گذاشته رو دشیجد آلبوم زریت افتاد، آرشام جیپ به چشمم که زنمیم

 ...بود

 متن خونه یتو که افتادم یموقع اون ادی نشست، لبم یرو یلبخند

 پستش ر  یز یکل بخونمش، من داد ینم اجازه و نوشتیم رو آهنگش

 و کردم خاموش رو ن تَم نمیبب رو زرشیت که نیا بدون بود، خورده کیال

 .انداختم یکنار رو امیگوش

 ...اون به من نه زدیم زنگ بهم آرشام نه امخواسته طبق

 نیهمچ اما باشم خوشحال بود کرده عمل امخواسته به که نیا از دیبا

 !بود گرفته دلم نداشتم، یحس

 ...براش. ..دلم...دلم

 بلند یآن میتصم هی با کردم، خفه رو وجودم یتو یهاحس و دمیکش یپوف

 ...بخونم درس یکم حداقل تا رفتم هامکتاب سمت به و شدم

 یجلو رو گردنبندم پالک حرص با شد،ینم متمرکز اصال ذهنم اما

 نگاه آرشام به دارم انگار که یجور کردم، نگاه بهش و گرفتم هامچشم

 :گفتم غضب و حرص همون با...کنمیم

 جا نیا اومدم سرم ریخ هان؟ یبردار من سر از دست یخواینم تو -

 ...یاییم ذهنم یتو فقط تو...تو اما باشم داشته آرامش یکم

 ! گذاشتم قلبم یرو رو دستم و فشردم مشتم یتو رو پالک

 ! بود رفته باال قلبم ضربان



 کار یچ داره االن یعنی رفت، سمتش فکرم دوباره اما نبود خودم دست

 کنه؟یم

 

 

 "آرشام"

 

 

 و محمد گذاشتم، هامگوش یرو رو هدفون و ستادمیا کرفونیم پشت

 باال رو دستش یمان بودن، شده رهیخ بهم شهیش پشت از ها بچه هیبق

 با شهیهم مثل و بستم رو هامچشم کنم، شروع که کرد اشاره بهم و برد

 تمام که آهنگ نیا مخصوصا...کردم خواندن به شروع وجودم تمام

 .بود دلم یهاحرف

 

 

  مهربونم باهامه جا همه امهیدن عشقت -

 شونم یرو دستاتو بذار تو با تهش تا هستم

 .وونهید میبش کم کم تو منو نم نم بزنه بارون

 

 

 رو یادکمه آوردم، در گوشم از رو هدفون که و برد باال رو دستش یمان

 :گفت بعد و زد



 کم کم... کن گوش بگو تر میمال رو آهنگ یکهیت نیا فقط آرشام خوبه -

 ؟یاوک... وونهید میبش

 :گفتم و دادم تکون یسر

 .دمیفهم یاوک -

 پشت افتاد، طرالن به چشمم که بذارم گوشم یرو رو هدفون خواستم

 .کردیم نگاه بهم و بود ستادهیا پسرها و محمد از تر عقب شهیش

 .کرد خی وجودم و دیکش پر هامحس تمام نگاهش دنید با

 :کردم شروع دوباره

 

  مهربونم باهامه جا همه امهیدن عشقت -

 ...شونم یرو دستاتو بذار تو با تهش تا هستم

 

 یعصب زد، رو دکمه و برد باال رو هاشدست یمان دوباره دفعه نیا

 :گفت که برداشتم رو هدفون

 ؟یخونیم یمعمول کتاب یدار مگه... شد حس یب یلیخ که نیا آرشام -

 شده؟ چت

 :گفتم و اومدم رونیب اتاقک از و آوردم در رو هدفون حرفیب

 .ستین خوب حالم من ها بچه خوامیم معذرت -

 :گفت اعتراض با و شد بلند یمان

 ...آرشام یول -



 یصدا رفتم، یخروج در سمت به و گرفتم باال سکوت یمعن به رو دستم

 پشت رو بود طرالن به متعلق شکیب که رو یازنونه کفش یپاشنه

 .کردمیم حس سرم

 

 لبخند روم به و ستادیا مقابلم یکم یفاصله با که دمیچرخ سمتش کالفه

 :گفتم عیسر زد،

 داده؟ راه رو تو یک ؟یکنیم کار یچ جا نیا تو -

 :گفت حرفم به توجهیب

 ! ها رفت ادتی سالم -

 :گفتم و انداختم باال ییابرو تمسخر با

 کنم؟ سالم بهت تا یاومد جا نیا یعنی -

 :گفت و دیخند بشه ناراحت لحنم از که نیا بدون

 .بگم کیتبر بهت اومدم نه -

 ؟یچ یبرا -

 :گفت زدیم برق که ییهاچشم با

 .نمیبینم برت و دور رو مزاحم اون که نیا یبرا -

 :داد ادامه دید رو نگاهم یتو د  یترد

 .ستین کنارت نفس... دختر اون که نیا -

 صورتش یجلو رو اماشاره انگشت شد، خشم از پر درونم باالفاصله

 :گفتم غضب با دادم، تکون و گرفتم

 .یزنیم حرف من زن درمورد یدار...بفهم رو دهنت حرف -



 :گفت پوزخند با

 گفت هاتدوست یجلو و بود اعتمادیب بهت که یهمون زن؟ کدوم -

 خواد؟یم طالق

 :دمیغر یشتریب خشم با رفت، عقب عیسر که رفتم سمتش به قدم هی

 ؟یزنیم نفس درمورد رو هاحرف نیا که یباش یک تو -

 :گفت جانب به حق

 .نداره دوست رو تو اصال اون گم؟یم دروغ مگه -

 وگرنه رونیب بکش من یزندگ از رو پات نداره تو به یربط چیه نایا -

 .میریبگ طالق ستین قرار نفس منو بدون نمیا....ینیبیم بد

 .رفت نیب از من حرف با بود لبش یرو موقع اون تا که یپوزخند

 

 ...اما برم که دمیچرخ و زدم یخند شین داشت، که یالعملعکس دنید با

 یچهره اون از گهید کردم، نگاهش مشکوک زد، سرم به که یفکر با

 .نبود یخبر روزیپ و شاد

 هاشچشم ینهیقر و بود نشسته صورتش یرو یاکننده ناراحت اخم حاال

 .دادیم ریمس رییتغ راست به چپ از قراریب

 :گفتم کردمیم نگاهش مشکوک که یطور همون

 شد؟ حل مشکلت نمیبب -

 !سوال از پر و جیگ... کرد نگاه بهم دوباره

 :دادم ادامه



 من سراغ که کنهینم جادیا برات مزاحَمت گهید... گمیم رو آرش -

 ؟یای ینم کمک یبرا

 یلیخ اما دیدزد ازم رو نگاهش و دیپر یکم رنگش که دمید...شد هول

 شک نایا یاگهید شخص یبرا دیشا کرد، جور و جمع رو خودش زود

 .نباشه زیبرانگ

 بود، ششیپ حواسم و هوش تمام و بودم طرالن با قبال که یمن یبرا اما

 .نبود یسخت کار اون شناختن

 .ستین یعاد کردنش هول نیا دونستمیم

 :گفت آروم

 المیخیب کنم فکر...فکر...ستین هاش کردن دیتهد از یخبر ی  روز چند -

 .شده

 از گوریف نیا... کردم نگاهش شده کج یسر با و شدم نهیس به دست

 .بود تمسخرم یرو

 یهابهانه با داره و ستادهیا جلوم ساله پنج یبچه دختر هی که انگار

 .زنهیم گولم اشبچگانه

 بودم؟ زن نیا عاشق قبل ها سال چطور من

 !چطور؟ ختم؟یر پاش به رو عمرم از سال چند چطور

 اما زد صدام رفتم، و کردم گرد عقب حوصلهیب و دمیکش یقیعم نفس

 .نکردم یاتوجه

 .گرفتم رو محمد یشماره رفتمیم نمیماش سمت به که یطور همون

 



 .آرشام بگو -

 :گفتم یجد

 .یاریب در برام رو نفر هی آمار خوامیم ازت فقط یسوال چیه بدون -

 :گفت اما کرده تعجب بود معلوم

 .بگو -

 اومده رانیا به تازه آرش   اسمش کنمیم ا س بهت رو مشخصاتش -

 .کجاست بدونم خوامیم

 :گفت یکوتاه مکث از بعد

 .دمیفهم باشه -

 .ارمیب در سر طرالن یها یباز از وقتشه کردم، قطع رو یگوش حرفیب

 

 "نفس"

 

 

 

 ییدا شدم، خارج آشپزخونه از و گرفتم هیحور دست از رو شربت ینیس

 .مونخونه بودن اومده عسل و یسارا ییدا زن و اوشیس

 یهوا و حال خونه که مخصوصا بودم شده خوشحال واقعا شوندنید از

 و شر مجرد نفس همون کردمیم احساس... بود گرفته رو گذشته

 !طونمیش

 :گفتم و شدم خم ییدا یجلو بودن، زدن حرف مشغول ییدا و بابا



 !جان ییدا دییبفرما -

 :گفت یمهربون لبخند با

 !زمیعز ممنونم -

 ...ییدا زن بعد و کردم تعارف هم بابا به برداشت، رو شربت وانیل

 :گفت لبخند با و کرد نگاهم رهیخ

 !عمه زیعز یمرس -

 :گفت خنده با عسل

 زن هم یهست نفس یعمه هم ها یبگ یچ یموند هم خودت مامان -

 .اشییدا

 نشستم، عسل کنار کردم تعارف شربت مامان و عسل به که نیا از بعد

 :گفت که افتاد ییدا زن به نگاهم

 ...گهید گرفت منو شوهر خواهر اومد ساواش کنم؟ کار یچ خب -

 :گفت جانب به حق بابا

 .جان خواهر داشتم ییآشنا هیسا با اوشیس و تو ازدواج از قبل من -

 .کرد اشاره مامانم به چشم با یسارا ییدا زن

 .یداشت جنگ سر هیسا با که موقع اون -

 از بعد هنوز شد، رهیخ مامان به حس از پر بابا د،یخند خجالت با مامان

 !کردیم نگاهش عاشقانه هم باز مشترک یزندگ سال پنج و ستیب گذشت

 :گفت یخاص لحن با

 !بودم خواهش خاطر موقع همون از من...معلوم کجا از -



 لبخند و خجالت با مامان گفتن، یکشدار" او" عسل و ییدا زن و ییدا

 .شد رهیخ بابا به

 !شد یجور هی. دلم ها اون عشق دنید با چرا دونمینم

 ...که داشتم دوست منم آره...خواستیم دلم...دلم

 

 جان؟ ییدا -

 .شدم خارج فکر از ییدا یصدا دنیشن با

 ؟ییدا بله -

 کجاست؟ آرشام پس -

 :گفت و داد تکون راست و چپ به یسر مامان بگم، یچ موندم

 یروز چند جا نیا اومده هاشیمجرد ادی به خانوم... داداش بگم چه -

 .بمونم

 :گفتم و کردم نگاه مامان به یدلخور با

 .مامان مزاحمم دونستمینم -

 :گفت شده گرد یهاچشم با مامان

 ؟یمزاحم گفتم یک من واه -

 :گفت بابا که نگفتم یزیچ

 .ادیب شام یبرا هم آرشام بزن زنگ... نداره بیع -

 !ختیر دلم هوی



 دهینشن هم رو صداش یحت که روز چند نیا گذشت از بعد اد؟یب آرشام

 بودم؟

 :گفت تیرضا با مامان

 .برگرده تر زود زنمیم زنگ ماین به منم خوبه آره -

 رو لبم یگوشه استرس با من اما شدن زدن حرف مشغول دوباره اونا

 .کردیم نگاهم مشکوک که افتاد عسل به چشمم هوی دم،یجو

 

 یبرا هیچ یمعن به رو سرم و کردم جدا دندونم حصار از رو لبم پوست

 .دادم تکون عسل

 :گفت گوشم کنار

 ه؟یخبر -

 :گفتم تعجب با

 ؟یخبر چه نه -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 !ییدعوا... یقهر مثال -

 !زهیت چقدر ییوا

 :گفتم و دمیدزد ازش رو نگاهم

 .ستین یزیچ بابا نه -

 :گفت و زد یپوزخند

 شو بلند یگینم که یگیم راست اگه... ستین یزیچ خودت جون آره -

 .ادیب امشب بزن زنگ بهش



 میتصم کی با بود، اعصابم یرو پوزخندش اون کردم، نگاهش حرص با

 .کردم یایعذرخواه و شدم بلند مبل یرو از یآن

 هامتماس ستیل یتو نبود، هیحور شکر رو خدا رفتم آشپزخونه یتو

 !موند خشک آرشام اسم یرو چشمم... رفتم

 .بود شده خشک گلوم بودم گرفت قلب تپش

 ؟یکن یغن ومیاوران یخوایم مگه چته؟ نفس یوا

 شد؟ینم ییوا...دختر کن کنترل رو خودت

 .فتهیب دستم از میگوش بود مونده کم! دیلرزیم دستم

 ...شمردم دلم یتو دمیکش یقیعم نفس

 !سه... دو ک،ی

 از کنترلم تمام کار نیهم با انگار شد، برقرار تماس و زدم اسمش یرو

 .رفت نیب

 ...داد جواب که دینرس سوم بوق به چسبوندم، گوشم به رو یگوش

 !دیلرزیم صداش...صداش یوا

 !...من دل مثل

 !من یپا و دست

 

 داشت طاقتم خدا به! یزنیم زنگ دونستمیم ؟یزد زنگ نفس الو -

 خونه تو بدون مونخونه نفس...نفس دنبالت امیب خواستمیم شدیم تموم

 باور دنبالت؟ امیب نفس نم،یبیم رو تو فقط کنمیم نگاه رو جا هر ستین

 .گهید بسه یکرد مجازاتم یکاف یاندازه به کن



 

 !بزنم حرف من دادینم امان خدا یوا 

 !بود پر دلش چقدر

 !ما یخونه.... مونخونه گفت

 !میبود ما آرشام منو

 ...اما....اما

 ؟یکن تشیاذ شتریب یخوایم نفس؟ یچ اما

 !وونهید یچ خودت پس

 :گفتم نلرزه کردمیم یسع که ییصدا با و دمیکش یقیعم نفس

 !آرشام -

 :گفت یخوشحال با عیسر

 .بشنوم رو صدات بزن حرف نفس! جانم؟ -

 :گفتم حال نیا با یول اومد، خوشم اما شدینم باورم! رفت غنج دلم

 .اومدن نایا ییدا...شام مونخونه ایب آرشام -

 :گفت ینگران با

 ؟یگردیبرنم باهام شب خونه؟ یایینم یعنی -

 !سوخت براش دلم خدا یوا

 ...لباسم یقهی به زدم چنگ دستم با

 :گفتم آروم

 .میزنیم حرف حاال ایب تو -



 :گفت عیسر

 .افتمیم راه االن... امییم چشم چشم -

 :گفتم و دمیکش یلرزون و قیعم نفس

 .فعال... باشه -

 !ختیر دلم کردم، قطع و بزنه یحرف نموندم منتظر

 !دختر باش محکم کمی... تو دست از نفس یوا 

 شده؟ چت ینبود یطور نیا قبال که تو

 .کردم باز رو خچالی در و برداشتم یوانیل حال و حس همون با

 

 .اومد جا حالم تا خوردم نفس هی و ختمیر خودم یبرا یآب یبطر از

 طنتیش با عسل نشستم، جام سر رفتم دوباره و شدم خارج آشپزخونه از

 :گفت و انداخت باال ییابرو

 شد؟ یچ مذاکره یجهینت خب -

 :گفتم اخم با

 .ادییم گفت... ها یداد ریگ عسل -

 ...نگفتم یزیچ و دمیکش یپوف د،یخند زیر زیر اما یچ یبرا دونمینم

 به و شدم بلند الیاختیب شد،یم شتریب استرسم گذشتیم زمان چقدر هر

 .کردم نگاه خودم به و ستادمیا نهیآ یجلو رفتم، اتاقم سمت

 و رفته گود یچشما بودم، بسته یاسب دم که یانشده شونه یموها

 .زدیم ذوق یتو یلیخ امشده شیآرایب صورت



 منم؟ واقعا نیا

 ...دادم انجام هم یمحو شیآرا کردم، شانه رو موهام عیسر

 !شد بهتر حاال

 خوب هاملباس شکر رو خدا خب کردم، نگاه هاملباس به و زدم یلبخند

 .بود

 .شد خشک راه وسط اما رفت عطَرم سمت به دستم

 کردم؟یم کار یچ داشتم من

 .یباش داشته آرامش تا یشد دور ازش... آرشام   اون نره ادتی نفس

 رفته؟ ادتی رو کارش

 ؟یکنیم آماده اون یبرا رو خودت یدار

 .کردم تر رنگ کم رو رنگم یصورت رژ دستمال با و دمیکش یقیعم نفس

 .رفتم رونیب اتاق از و شدم زدن عطر الیخیب

 تیاهم پس بود دهید یحالت هر تو منو اون بود، بهتر یطورنیا آره

 .بشم آماده براش نداشت

 .زد صدام مامان رفتم نییپا که ها پله از

 

 .اومده آرشام ایب نفس -

 فروکش بودم ساخته دورم که یسخت وارید اون مامان حرف نیا با

 !اومد؟ یوا...کرد

 !زود چه



 !کردیم یقراریب یحساب قلبم

 .کردم حرکت و دادم رونیب رو ام شده حبس نفس یسخت به

 ...شدینم اما کنم نگاه خواستمینم شد، باز خونه در

 !بود آرشام... بود خودش

 یم بهش یحساب شیر ته با که بود دهیپوش رو یرنگخوش یآب راهنیپ

 .بود داده حالت باال سمت به رو موهاش یهمه اومد،

 .شد وارد بود لبش یرو که یلبخند با

 ...من به دیرس... کرد سالم همه با

 و جمع رو خودم زور به اما رفت نفسم دوباره شد، رهیخ هامچشم یتو

 .کردم جور

 :گفت یبزرگ لبخند با

 !سالم -

 :گفتم یعاد

 !یاومد خوش سالم -

 شده که هم هیبق قضاوت خاطر به کردمیم حس... بود ما یرو همه نگاه

 .کنم برخورد سرد قدرنیا دینبا

 یگونه زدن نوک حد در آروم و عیسر یلیخ و رفتم جلو نیهم خاطر به

 .دمیبوس رو آرشام

 !شد شتریب هاشچشم یتو برق

 

 :گفت گوشم کنار که گرفتم ازش چشم شد، یجور هی نگاهش طرز از دلم



 ...کنم یم جبران -

 :داد ادامه طنتیش با که کردم نگاهش یسوال

 .رو اتبوسه -

 پرو من واسه آقا حاال کردم ماچش هی! عجبا...  کردم نگاهش حرص با

 .بود گهید یکی برگردم کردیم التماسم تلفن پشت که یاون انگار شده،

 اومد صاف هم اون نشستم یمبل یرو و کردم نازک براش یچشم پشت

 .نشست من کنار

 :گفت آرشام به یمهربون با اوشیس ییدا نکردم، یتوجه

 خبر؟ چه پسرم خب -

 !جان ییدا یسالمت -

 ؟یدار یچ دیجد آهنگ -

 :گفت جانیه با عسل

 قشنگ یلیخ دمید نستایا تو رو آرشام آلبوم زریت من... بابا نگو یوا -

 .بود

 :گفت ذوق با مامان که زد یلبخند آرشام

  نفس؟ آره -

 .کردیم نگاهم مشتاق هم آرشام. ..کردم جمع به ینگاه سکوت در

 :گفتم و انداختم باال یاشونه

 .دمیند...خب نه -

 و کرد نگاهم چپ چپ عسل شد، گرفته آرشام حال کردم حس قشنگ

 :گفت



 !ذوقیب -

 ...نگفتم یزیچ

 :گفت و گرفت دستش به رو اشیگوش بابا

 .موند کجا نمیبب ماین به بزنم زنگ من -

 از منم بشم بلند که کرد اشاره هم مامان بزنه، زنگ که رفت و شد بلند

 .رفتم آشپزخونه به باهاش خواسته خدا

 .کن آماده رو ساالد سس نفس -

 .مامان چشم -

 در که نیهم ستاد،یا گاز اجاق یجلو مامان بشم مشغول که نیا از قبل

 .شدم یجور هی خورد دماغم به بوش و برداشت رو خورشت یقابلمه

 بهتر حالم تا شدم دور فضا اون از یکم و دادم قورت سخت رو دهنم آب

 .بشه

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با مامان

 ه؟یچ -

 :گفتم آروم

 کجاست؟ ساالد.. .یچیه -

 .خچالی یتو -

 .شدم ساالد سس کردن درست مشغول و دادم تکون یسر

 



 که نیا از بعد منم رفت، رونیب آشپزخونه از قهیدق چند از بعد مامان

 داخلش رو سس ظرف تا کردم باز رو خچالی در کردم درست رو سس

 .بذارم

 یبدنه یرو دست تا دو ام،یب عقب خواستم که نیهم و بستم رو درش

 .نشست خچالی

 آرشام یمتوجه رخ مین از...بودم افتاده ریگ خچالی نیب من که یطور

 شدم

 !ختیر دلم

 .بود انداخته ریگ خچالی و خودش نیب منو و بود ستادهیا پشتم

 :گفتم زور به

 .عقب برو -

 ...آورد گوشم کینزد رو سرش

 .ببندم رو هامچشم شد باعث گوشم یالله به نفسش برخورد

 

 دختر؟ چته... نفس باش آروم

 !بزن پس ش... بده هولش

 امینیب یتو عطرش یبو شد،ینم اما بدم نشون العملعکس خواستمیم

 بو نیا اومدیم بدم ییبو هر از که روز چند نیا برعکس بود، دهیچیپ

 .دادیم یخوب حس بهم

 :دیچیپ گوشم کنار واریملود احساس؛ پر ییالال هی مثل صداش...صداش

 



 مهربونم، باهامه جا همه امهیدن عشقت -

 امشونه یرو دستاتو بذار تو با تهش تا هستم

 وونهید میبش کم کم تو منو نم نم بزنه بارون

 ستتازه دیام هی ستاندازهیب تو به حسم

 ...خونه تو تو با

 

 بودم دهینشن حال به تا اصال خوندیم برام داشت رو آهنگ کدوم دونمینم

 !بودم شده مسخ رشینظیب یصدا اون با بود که یچ هر اما

 

 حساسم تو یرو اگه واسم بمون تو -

 حواسم پرت تو به که ستین من دست

 ییایرو یچشما اون با یامیدن یتو

 .شناسمیم یجورنیا رو تو ییایدر دل

 

 سکوت اما بده ادامه خواستیم دلم گذاشت گردنم یگود یتو رو سرش

 ...رو اون یبو من دیکشیم نفس منو عطر اون بود، کرده

 !نه؟ بود بیعج

 بود؟ یک یبرا اصال بود؟ یچ یبرا حال و حس نیا

 بشه، بد حالم شد باعث و زد بیآس بهم شب هی یتو مرد نیا نه مگر

 شدم؟ صداش و عطر محو حاال



 چمه؟ من ایخدا

 ...کن باورم نبود یالک خوندم برات که یآهنگ اون متن... برگرد نفس -

 :کرد زمزمه وار یملود دوباره 

 

 بد رو تو آره... برام کهیتار تو یب... شبام ماه یشد تو کن باورم -

 از تونم ینم... باهام یکرد کار یچ تو کن باورم... خوامیم یجور

 .ماجرام همه ماجرام، همه ماجرام، همه ییتو اره... درام فکرت

 

 منقلب حال با د،یبوس رو امقهیشق کنار بار نیا و کرد مکث دوباره

 :دمینال یاشده

 ...آرشام...آر بسه -

 ...نگرفت فاصله ازم اما انداخت نییپا رو هاشدست و دیکش یآه

 !بود کرده آزادم برم، تونستمیم

 ...اما برم و بذارم بهش توجهیب

 !آهنگش. ..عطرش...صداش

 .بود کرده اموونهید

 !بودم شده یاحساسات بود، اومده شیپ انقالب وجودم یتو

 .انداختم بغلش یتو رو خودم و دمیچرخ اریاختیب

 



 دور سفت هاشدست بود، من جانب از حرکت نیهم منتظر کردمیم حس

 آغوشش یتو یپناهیب گنجشک مثل کرد، بغلم محکم و دیچیپ کمرم

 !دمیلرزیم

 :کرد زمزمه گوشم کنار آروم

 !جان...نفسم باش آروم!...جانم -

 .نکردم توجه گفتنش" نفسم" به که بودم احساساتَم ریدرگ قدراون

 :گفتم اریاختیب

 .شده چم دونمینم بد   حالم آرشام -

 :گفت یقبل لحن همون با

 میگردیبرم دوباره ،یشیم خوب تو... کنارتم من! باش آروم -

 !هم کنار... باهم  تو منو... مونخونه

 !کردیم آرومم هاشحرف

 نه نداشتم، رو هامکار و احساس کنترل چرا بود گنگ برام هم باز اما

 !...من نه دیکشیم عقب اون

 یرو کنم حلقه گردنش دور رو هامدست بتونم تر راحت که نیا یبرا

 هم باز حال نیا با اما بود شده خم یکم هم اون بودم ستادهیا پاهام نوک

 .بکشم باال رو خودم که بود سخت

 اون اما، کردم باز گردنش دور از رو هامدست و دمیکش نییپا رو خودم

 .گرفت بر در منو کامل بار نیا که بود

 قلب یرو رو گوشم دادم؛ قرار اشنهیس یرو رو هام دست من بار نیا

 .گذاشتم آرشام تپش پر



 !زدیم تند و محکم قلبش

 !بود؟ من یبرا تند ضربان نیا یعنی... اومد لبم یرو یلبخند

 

 :گفت و دیکش یآه

 یبرگرد خونه به که مونمیم منتظرت یبخوا چقدر هر هم باز نفس -

ت یلیخ بدون... اما  .شمیم دلتنگ 

 کنه، اموونهید هاشکار و هاحرف با امروز داشت قصد آرشام انگار

 ...نگم یچیه دادم حیترج

 کنارشم که حاال کردمیم حس اما بودم دل دو رفتن و موندن یبرا هنوز

 !ندارم کم یچیه

 .افتادیم برام داشت یاتفاق هی کردم، تعجب شتریب خودم فکر نیا از

 .شدم خارج بغلش از و دمیکش عقب رو خودم کم کم شوکه طور همون

 .میکرد کار یچ و شده یچ بودم دهیفهم تازه

 .شد هامچشم خیم قراریب که کردم نگاه بهش شرم با

 هم سر از دست که بودن هامونچشم هامون بدن یجا به حاال

 !داشتنیبرنم

 !کردیم دنبال رو نگاهم سماجت با هاشچشم رنگ خوش یهالهیت

 بعد و بودن یکس زدن سوت صداس که میبود یحال چه یتو دونمینم

 .شد آشپزخونه وارد ماین

 :گفتم لرزان یصدا با و گرفتم آرشام از رو نگاهم زور به ماین اومدن با

 داداش؟ یاومد...او ا ه -



 .دمیرس تازه آره -

 و اش شونه به یاضربه دست با و رفت آرشام سمت به یسرخوش با 

 :گفت

 ؟یدوماد یچطور -

 یسر و زد پلک تند ماین جواب در که بود برده ماتش قدراون آرشام

 ...داد تکون

 سمت به خجالت یرو از اریاختیب که کرد من به ینگاه مشکوک ماین

 .رفتم هال

 

 چند نکردم، توجه اما بود  زده زل به یمشکوک نگاه و لبخند با عسل

 .اومدن رونیب اتاق از هم آرشام و ماین بعد قهیدق

 .کنم نگاه آرشام به شدینم روم شیپ قهیدق چند یماجرا خاطر به

... ای باشم سرد... بدم نشون یالعملعکس چه دونستم ینم ییجورا هی

 ؟یعاد

 !دونستمینم

 خوب اممعدمه هنوز خوردم، کم مامان و آرشام یهانگاه ریز رو شام

 ...بود نشده

 .رفتینم نییپا گلوم از غذا شدمیم که ناراحت و یعصب وقت هر

 هم بتونم تا خوردم رو غذا ذره هی همون آروم قدراون حال نیا با اما

 .بشم بلند زیم سر از هیبق یپا

 :گفت گوشم کنار آرشام هاظرف کردن جمع یموقع



 .یخورد شام کم یلیخ ها، ستین بهت حواسم نکن فکر -

 :گفتم لب ریز کنم نگاهش که نیا بدون

 .بودم ریس -

 یبهونه به رو مامان بردم، پناه آشپزخونه به عیسر منم که نگفت یزیچ

 رو هاظرف هیحور با خودم و فرستادمش هیبق شیپ شده خسته که نیا

 .شستم

 بود؟ یچ آرشام از فرارم لیدل حاال

 ...دونستمینم و شدم جیگ هم باز

 

 :گفت حرص با و اومد مامان آخر که دادم لفتش آشپزخونه یتو قدراون

 به مردم پسر چشم ؟یایینم که یشد خیم آشپزخونه تو نفس -

 .یایب تو تا شد خشک آشپزخونه

 :گفتم و دمیکش یپوف

 ...ها آرشام   مردم پسر جان مامان -

 جا نیا اومده که بوده خوش تو به دلش... شوهرت   باشه یک هر حاال -

 .نیبش کنارش برو یکن کار خوادینم

 .رفتم دنبالش حرفیب بعد و کردم نگاه رو مامان یکم

 نگاهش آرشام دمید شدم خارج آشپزخونه از که نیهم بود، مامان با حق

 .زد یلبخند دنمید با و بوده سمت نیا به

 !سوخت براش دلم



 خجالت هیبق حضور از که نیا بدون نشستم، کنارش و رفتم اریاختیب

 .داد فشار و گرفت رو دستم بکشه

 !داد یخوب حس بهم دستش یگرما اما شدم معذب یکم

 :گفت و شد بلند اوشیس ییدا که بود شب مهین دوازده ساعت

 .میکنیم زحمت رفع گهید ما خب -

 :گفت عیسر بابا

 .دیبمون گهید کمی کجا -

 :گفت بابا به رو و دیبوس رو مامان یگونه لبخند با ییدا زن

 .میریم ما داداش گهید نه -

 آرشام که برم منم خواستم رفتن، نایاییدا یبدرقه یبرا و بابا و مامان

 .زد صدام حالیب

 ...نفس -

 :گفتم نگران قرمزش یهاچشم دنید با کردم، نگاهش

 شده؟ یزیچ بله -

 :گفت و داد ماساژ رو هاشقهیشق یکم

 ؟یاریب برام مسکن هی شهیم... کنهیم درد سرم -

 یاهاغذ داشت هیحور رفتم، آشپزخونه سمت به و گفتم یاباشه عیسر

 .کردیم جدا رو شام یمونده

 :گفتم دنشید با

 م؟یدار مسکن جون یحور -



 :گفت تعجب با

 .خچال  ی کنار نتیکاب نیهم تو خانون آره -

 آرشام یبرا آب وانیل هی همراه و قرص یبسته و دادم تکون یسر

 .بردم

 دنید با و شدن هال وارد بابا و مامان خورد، و دادم بهش رو قرص

 :دیپرس مامان دستم یتو قرص

 شده؟ ضیمر یک نفس -

 :گفتم یناراحت با

 .کردیم درد سرش آرشام یچیه -

 :گفت و کرد جور و جمع رو خودش آرشام

 .ستین یزیچ خوبم -

 دنید با شد، اضافه مونجمع به و اومد نییپا باال یطبقه از هم ماین

 :گفت آرشام

؟ چقدر هاتچشم داداش -  قرمز 

 :گفت یاخسته لبخند با آرشام

 .برم گهید من شرمنده... ستین یزیچ -

 ...کردم تعجب که کرد نگاهم چپ چپ یچشم ریز مامان

 :گفت ینگران با آرشام به رو

 .یمونیم جا نیا امشب تو... یبر حالت نیا با بذار من عمرا -

 .کردم نگاه آرشام به خجالت با و دمیگز لب مامان حرف با



 

 ...شد رهیخ هامچشم به هم آرشام

 !سوخت نگاهش یخستگ و یسرخ یبرا دلم

 !بود؟ شده نرم باهاش دلم حال به تا یک از

 حس... شد ماندگار شب اون آرشام بابا و مامان یهااصرار با آخر در

 .کنه یسپر نامزدش کنار رو شب نیاول بود قرار که داشتم رو یدختر

 ...بود کرده امیعصب که داشتم یخاص خجالت و استرس هی

 یجلو دم،یپوش شلوارک و شرتیت هی و بردم پناه اتاقم به همه از تر زود

 .شدم موهام کردن شونه مشغول یریدرگ فکر با و نشستم نهیآ

 به تا دمیکش یقیعم نفس شد، منقبض بدنم شد باز اتاق در که نیهم

 .بشم مسلط خودم

 :گفت آروم من به کردن نگاه بدون آرشام

 کجاست؟ داشتم که یلباس دست هی اون نفس -

 .یکنیم دایپ یبگرد... کمد   یتو -

 هر... بودم شده رهیخ بهش نهیآ یتو از شد، مشغول و رفت کمد سمت

 .شدینم رمیبگ ازش رو نگاهم کردمیم یسع که چقدر

 خیم نگاهم آورد در تنش از و کرد باز رو راهنشیپ یها دکمه یوقت

 ...شد بازوهاش و شکم عضالت

 تونستمینم هم دیپوش رو شرتشیت هم یوقت که بودم مونده مات قدراون

 .رمیبگ ازش رو نگاهم

 !دیکوبیم امان یب قلبم 



 و بافتم رو موهام حرص با اومدم، خودم به شد ییدستشو وارد یوقت

 .انداختم راستم یشونه یرو

 دراز تختم یرو بعد و زدم صورتم و دست به مخصوصم کرم از یکم

 تخت یرو االن دمیفهم تازه رونیب اومد ییدستشو از که آرشام دم،یکش

 .ادیم

 اما دمیشن رو دیکش که یآه یصدا دم،یخز تخت نیتر گوشه استرس با

 .باشم تفاوتیب کردم یسع

 خواند برام که یآهنگ ادی بستم، رو هام چشم و دمیکش دراز بهش پشت

 ...افتادم

 ...عطرش یبو... آغوشش ادی

 !بودم؟ نشده نایا مسخ من مگه

 ...کردم نگاهش و دمیچرخ دیترد با

 دلم... بود گرفته هاشدست یتو رو سرش و بود نشسته تخت یلبه

 !دمشید یطوراون یوقت گرفت شیآت

 !کشهیم درد داره انگار... داره ازین بهم کردمیم حس

 .گذاشتم اششونه یرو رو دستم دیترد و شک با و دمیخز تر جلو

 ...شمیم اتفاقات و هادعوا اون الیخیب... امشب نیهم فقط

 !مونییجدا به تفاوتیب... هایسرد و قهر الیخیب

 رو ما یزندگ داستان که یکس هر گذاشتم، کتف ش یرو و سرم بغض با

 !نه ای... کنه سرزنشم لحظه نیا دیشا بشنوه

 ...بهم بده حق دیشا



 که داد انجام یکار آرشام یمهمون شب اون ستم،ین سنگ از که من

 .بود حقش

 واقعا نشد کمینزد ماه چند اون یتو بود کرده صبر که هم شب اون تا

 .بود کرده یمردونگ

 عذاب رو خودمون طرالن یهاکار و هامیاعتمادیب خاطر به که بودم من

 ...دادم

 عذاب یطورنیا که دونهیم مقصر رو خودش آرشام کردمیم حس حاال

 .کشهیم

 امشب نیهم... امشب نیهم فقط باشه، داشته یحس نیهمچ خواستمینم

 ...بشم زیچ همه الیخیب خوامیم

 .زدم لبخند و شدم هاشچشم به رهیخ کرد، نگاهم و دیچرخ سمتم 

 .کرد بغلم و اومد تخت یرو کامل گرفت، جون لبخندم دنید با انگار

 !بودم هاشنوازش مهمون صبح تا

 ...رفتم خواب به دلچسب و گرم آغوش اون یتو

 

 با یکی انگار شدم، داریب کردمیم حس صورتم یرو که ییها نوازش با

 ...دیکشیم امگونه یرو انگشتش نوک

 !بود یخوب حس یلیخ

 ...شدم رو به رو آشنا چشم جفت کی با و کردم باز رو هامچشم آروم

 صورتش به دست با که شدم شوکه کم شدت به یفاصله اون از قدراون

 .دمیکش یبلند نیه و شدم زیخ مین هول با زدم،



 

 زمانهم نشست و گرفت رو دماغش یجلو هاشدست جفت با آرشام

 :دینال

 دختر؟ یزنیم چرا!...دماغم آخ -

 :گفتم من من با و دادم قورت سخت رو دهنم آب

 جا؟ نیا... تو...تو -

 نگاه اطراف به یکم نداد، رو جوابم که گرفته دردش یلیخ بود معلوم

 .اومدم خودم به بعد و کردم

 ...افتادم نایا ییدا و شبید ادی تازه

 موند؟ جا نیا آرشام شبید خدا یوا

 من؟ شیپ اونم

 یرو هنوز و داده باال رو سرش دمید که کردم نگاهش گرد یهاچشم با

 به درد فشار از انگار بود شده قرمز گردنش کنار پوشانده، رو دماغش

 .بود افتاده روز و حال نیا

 :گفتم و رفتم سمتش ینگران با

 اومد؟ خون شد یچ زدم؟ محکم یلیخ! دیببخش آرشام یوا -

 :دینال ژست همون تو

 .یدار هم یزور چه اخه؟ یزد چرا...دونمینم آخ -

 کنار رو دستش کردم یسع بودم، شده شرمنده هم بود گرفته ام خنده هم

 .داد ینم اجازه اما بزنم

 :زدم تشر بهش کالفه و یکفر



 .گهید کردم یغلط چه نمیبب بردار رو دستت خب آرشام آه -

 یدماغ تو صداش بود گرفته هاش دست با رو دماغش که نیا خاطر به

 .بود شده

 .بچکه خون تخت یرو ترسمیم...نفس شهینم -

 :گفتم و زدم چنگ امگونه به اریاختیب

 .نمیبب سایوا مگه؟ اومده خون! من یوا یا -

 تخت یرو که یطور همون و گرفتم بر در هامدست یتو رو صورتش

 صورتش یرو از رو دستش بتونم تا نشستم پاهاش یرو رفتم میبود

 .بزنم کنار

 !نبود میحال یچیه ینگران جز دونهیم خدا فقط

 رهیخ حالت همون تو داشت، نظر ریز رو حرکاتم جز به جز آرشام اما

 .کردیم نگاهم رهیخ

 :گفتم و گذاشتم دستش یرو و کردم جدا اشگونه از رو هامدست از یکی

 باشه؟ نمیبب فقط هازنم ینم دست نترس... نمیبب بردار -

 رو راستش دست تر آروم یلیخ کرد، نگاهم دوباره و زد پلک آروم

 ...برداشت

 .کردم یبررس رو هاشلب و دماغ و گرفتم هاشچشم از نگاه هول با

 ...نبود یزیچ گهید دماغش نوک یرو کیکوچ یقرمز از ریغ

 هی مثل منو که کردم نگاه هاشچشم به دوباره مات و جیگ یطور همون

 !دیکشیم خودش سمت به قیعم یچاله اهیس



 کمرم پشت رو چپش دست عیسر که بکشم عقب خواستم حالت همون تو

 .گذاشت

 ...بودم شده مسخ اما بود لمیف اشهمه دونستمیم که نیا با

 شدم یجور هی نگاهش حس از کرد،ینم افتیدر یامیپ چیه مغزم انگار

 .بستم رو هامچشم و

 

 دستش، یرو بود ختهیر یچا که کرد یباز لمیف که افتادم یموقع اون ادی

 ...میبود لج یلیخ که مون ازدواج اول یهاروز

 بود نقشه دمیفهم که بعدش اما شدم نگران االن مثل من هم موقع اون

 .شدم یعصب یکل

 از یکی بدن خبر بهت که نیا مثل زد،یم تند قلبم فقط بار نیا اما

 .کرده تصادف کارش محل کینزد زانتیعز

 تصادف هی فقط ینیبب و جا اون یبر ینگران و ترس یکل با هم تو

 ...تو اما دهیند خسارت نیماش یحت و بوده کیکوچ

 گه؟ینم من به و کنهیم درد جاش هی نکنه یگیم بازم...ینگران بازم

 ...اومدم خودم به یلیموبا زنگ یصدا دنیشن با که بودم حال همون تو

 تخت یلبه بهش پشت و اومدم نییپا پاهاش یرو از خجالت با عیسر

 .شد قطع زنگ یصدا... کردم تر رو خشکم یهالب زبونم با نشستم،

 :داد جواب یناراحت و حوصلهیب لحن با آرشام

 ؟یگیم راست...؟یکرد دایپ... خب خب آهان... ؟یچ... محمد بگو -



 جانیه لحنش چون زنهیم حرف یچ به راجع بدونم خواستیم دلم یلیخ

 .بود یعصب یکن و زده

 :دیغر لب ریز آرشام که گفت یچ یگوش پشت محمد دونمینم

 رو یینها جهینت بعد شو مطمئن هم تو زدم، یم حدس دیبا طورنیا که -

 ...فعال محمد ممنون گمیم بهت بعدا ستین یزیچ... بگو بهم

 .کردم نگاهش و دمیچرخ اریاختیب کرد، قطع رو یگوش

 لبش ریز شست انگشت با و بود شده رهیخ ینامعلوم ینقطه به یعصب

 .دیکشیم

 .رفت ییدستشو به عیسر و دیکش یپوف کالفه بود، فکر یتو انگار

 ...زد خشکم جا همون حرکتش نیا از متعجب

 شد؟ رو اون به رو نیا از که گفت بهش یچ محمد یعنی

 لباسش یقهی از یبخش و صورتش تمام اما اومد رونیب ییدستشو از

 .بود شده سیخ

 نکنه... بود زده آب صورتش به یکل تشیعصبان کردن کم یبرا انگار

 باشه؟ داده بهش یبد خبر محمد

 :گفتم و رفتم سمتش به و شدم بلند شدم، نگران دوباره

 آرشام؟ شده یزیچ -

 چرخوند صورتم یتو رو نگاهش اومد، خودش به صدام دنیشن با انگار

 ...دیکش یراحت نفس و



 یحرف خواستمینم کرد، نوازش دوباره و گذاشت امگونه یرو رو دستش

 خوشش کنه لمس رو امگونه که نیا از انگار کنه ناراحتش که بزنم

 .اومدیم

 :گفت و زد امیشونیپ به یابوسه نیغمگ یهاچشم با

 !یکنیم آرومم و یهست که خوبه -

 !ختیر حرفش نیا از دلم

 االن که بود شده یچ مگه... کنم آرومش که بودم نکرده یکار که من

؟یغمگ قدر نیا  ن 

 

 یحرف خودش نه کردم سوال ازش نه چون... نگرفتم رو سوالم جواب

 .بود ریدرگ یلیخ فکرش زد،

 ...رفت بابا و مامان از یعذرخواه یکل با صبحانه خوردن بدون

 بود، ختهیر هم به قدرنیا که بود زده بهش یحرف چه محمد دونم ینم

 یاساده شلوار و مانتو عیسر بخورم، نتونستم یادیز زیچ صبحانه

 ...رفتم دانشگاه به و دمیپوش

. 

. 

. 

. 

 



 تونستم زور به کرد،یم درد بیعج دلم ریز بود؛ شده مرگم چه دونمینم

 .کنم تحمل رو اول کالس

 گاههیتگ رو سرم و رفتم وا زیم یرو گفت، دینباش خسته استاد که نیهم

 .کردم دستم

 !کنهیم درد دلم چقدر خدا آخ

 شده؟ چم مگه

 شکمم یرو رو دستم اومد، جا حالم کمی تا نشستم حالت اون تو یکم

 .بشه تر کم دردم تا دادم مالش یکم و گذاشتم

 ...حد نیا تا گهید نه اما رهیبگ درد دلم اواخر نیا داشت سابقه هم قبال

 شده؟ چم مگه

 هی شیپ حتما دیبا بندازم گوش پشت شدمیم ضیمر یوقت نبودم یآدم

 ...هیچ مال درد نیا بفهمم تا رفتمیم دکتر

 .شدم خارج کالس از آروم و شدم بلند شد ترکم که دردم

 دنید با برگشتم، خونه به و گذروندم یحصلگیب با رو هامکالس تمام

 سروش و سپهر دمیفهم بود، پارک اطیح یتو که ییآشنا نیماش تا چند

 ...اومدن پارسا و

 .زدم و در زنگ و زدم یلبخند

 :گفتم و شدم داخل کرد، باز و در هیحور

 م؟یدار مهمون -

 :گفت و داد تکون یسر

 .خانوم نفس بله -



 مبل یرو که هاپسر دنید با رفتم، ییرایپذ سمت به منم و بست و در

 :گفتم بودن نشسته

 !دیاومد خوش به به -

 :گفت طنتیش با سپهر

 .گهید میایب ما میمجبور مونخونه یایینم تو گهید -

 :گفتم و کردم پرت سمتش رو فمیک

 .بابا ببند -

 خت،یر هم به پشتش پر یفرفر یموها و سپهر سر یتو خورد فمیک

 .گرفت باال کیال یمعن به رو اششست انگشت خنده با سروش

 :گفتم و کردم اطراف به ینگاه خنده با

 کو؟ ماین -

 :گفت یبدخلق با سپهر

 ؟یپرسیم ما از بعد توا  داداش -

 .وونهید بابا باشه -

 باال یطبقه سمت به و گرفتمش هوا یرو که کرد پرت سمتم به رو فمیک

 .رفتم

 ...انداختم میگوش یصفحه به ینگاه و کردم عوض رو هام لباس

 .بزنه زنگ داشتم دوست چرا دونمینم نبود، آرشام از یخبر جیه

 شده؟ بهتر حالش االن یعنی

 بود؟ داده بهش یخبر چه محمد واقعا



 .کردم خاموش رو میگوش صفحه و دمیکش یاکالفه آه

 

 :گفت دید ها پله نییپا منو یوقت مامان رفتم، نییپا یطبقه به دوباره

 .ادییم یک نیبب ماین به بزن زنگ نفس -

 ست؟ین شرکت مگه -

 :گفت نگران

 شور دلم بزن زنگ... ومدهین هنوز اما گردهیبرم رونیب رهیم گفت نه -

 .افتاده

 :گفتم و دادم ماساژ رو هاششونه یکم کنم آرومش که نیا یبرا

 .ادییم باشه جا هر ستین بچه که ماین! باش آروم جان مامان -

 :گفت کالفه

 تو اشهمه چش   امبچه روزه چند ستین معلوم... مادر دونمینم -

 ...خودش  

 .ر  یدرگ لیراح یماجرا سر هنوز ماین بود معلوم نگفتم، یزیچ

 رو ماین یشماره و آوردم در بمیج از رو میگوش و گرفتم فاصله مامان از

 .گرفتم

 .دمیشن رو دارش خش و گرفته یصدا بوق چهار از بعد

 .الو -

 .نگرانت   مامان ییکجا... داداش ماین الو -

 :گفت و دیکش یآه



 .درم پشت -

 :گفتم تعجب با

 داخل؟ یایینم چرا پس ؟یدر پشت -

 و رفتم در سمت به عیسر نگران نگفت، یچیه و دیکش یآه دوباره

 .بود ستادهیا و بود کرده پشت در از تر دور یکم کردم، بازش

 :گفتم و شدم کشینزد بستم، و در و رفتم رونیب

 ما؟ین -

 یرو رو دستم و کردم قطع... گوشم   یرو هنوز یگوش شدم متوجه تازه

 .گذاشتم اششونه

 .نمیبب تونستمینم رو صورتش د،یچرخ سمتم به نییپا یسر با

 ...ینم چرا ؟یخوب داداش -

 یکاسه هاشچشم... دیماس دهنم یتو حرف گرفت، باال که رو سرش

 مونده جا به یسرخ رد صورتش طرف کی و بود خون

 ...انگار...انگار...بود

 :گفتم زده بهت

 ؟یکرد دعوا! ییوا -

 :گفتم تر نگران گرفت، ازم نگاه و زد موهاش به یچنگ

 صورتت؟ یرو هیچ یجا نیا افتاده؟ یاتفاق چه ماین -

 :گفت ها زده ماتم مثل حرفم به توجه بدون

 یشکل نیا منو یکس خوامینم.. رون  یب نایا سپهر نیماش شلوغ ؟ داخل -

 .نهیبب



 باهات و کار نیا یک یدیم امسکته یدار شده یچ بگو ماین! خدا یوا -

 کرده؟

 !سوخت براش دلم که کرد نگاهم ناراحت و مظلوم یجور

 .شدم شوکه شتریب زد که یحرف با

 ...لیراح -

 !؟یچ -

 :دیغر شده مشت دست با و دیگز رو لبش یگوشه یعصب

 !یلعنت...یلعنت -

 :گفتم و شدم تر کینزد بهش

 کرده؟ و کار نیا لیراح -

 :گفت هاشچشم یتو غم و لحن همون با

 ...انگار اما زد یلیس بهم -

 :داد ادامه و گذاشت قلبش یرو قایدق اشنهیس یرو رو دستش

 .نفس کرده مال لگد رو نجامیا انگار -

 :دمینال بغض با

 ...داداش -

 :گفت و دیکش یآه

 .امییم گهید کمی من تو برو...برو -

 بودن، انداخته راه جنگ انگار سرم یتو... باشه تنها خوادیم کردم حس

 بزنه؟ یلیس ماین به دیبا چرا لیراح آخه



 چه بدونم خواستمیم اول اما بودم ناراحت و یعصب لیراح از ایدن هی قد

 .افتاده یاتفاق

 چند رفتم، داخل و گذاشتم تنها رو ماین سوال هزاران و ینگران یکل با

 ماین ادی با اما کنم بارش حرف یکل و بزنم زنگ لیراح به خواستم بار

 .شدم یم منصرف

 

 نیا بدون بهانه یکل با ماین یک و رفتن هاپسر ناهار از بعد یک دمینفهم

 نیا از شتریب اوردمین طاقت گهید برد، پناه اتاقش به باشه جمع یتو که

 .رفتم اتاقش به و بذارم تنهاش

 و دادم نییپا و در اهرم ینگران با نداد، جواب یول زدم در دیترد یکل با

 ...کردم بازش

 نگاه صورتش به داشت و بود ستادهیا نهیآ یرو به رو که دمشید

 .شدم کشینزد آروم و بستم و در کرد،یم

 انگار د،یپر هاششونه که گذاشتم اششونه یرو رو دستم یناراحت با

 .بود نشده اومدنم یمتوجه اصال

 :گفت و کرد بهم ینگاه مین و گرفت خودش از چشم

 ؟یاومد یک -

 ؟یدیفهم زدم در... االن نیهم -

 . خودش حال خاطر به... من به نه زد، یپوزخند

 :گفتم کالفه

 .ماین بگو بهم اومده؟ سرت یبالئ چه -



 :گفت یادورگه یصدا با و کرد نگاهم شده سرخ یهاچشم با

 ...یول بگم خوامیم -

 :داد ادامه و گذاشت گلوش یرو رو دستش

 شده بسته نفسم راه انگار نفس، دارم یخفگ حس... ذارهینم نجامیا -

 ؟یفهمیم کرده هنگ مغزم ندارم تپش گهید قلبم

 بودم؟ دهینفهم داشت درد همه نیا برادرم... شدم ساکت

 بود ناله هیشب شتریب که ییصدا با د،یکش یقیعم آه و بست رو هاشچشم

 :گفت

 و عسل که خدا به... دمشیدیم دوست ای خواهر هی چشم به فقط اولش -

 نگاه دمید یوقت رفته رفته... اما نفس نداشتن برام تو با یفرق لیراح

 خواهرت که لیراح ماین گفتم اومدم، خودم به شده عوض بهم لیراح

 ه،یخوب دختر کن فکر روش کمی یباش تفاوتیب بهش یبخوا ستین

 از شد، من مانع نیاول یلعنت غرور نیا... اما اومدینم بدم من نفس

 جلب دنبال دمیدیم بودم، تفاوتیب بهش نسبت اما اومدیم خوشم لیراح

 نداشتم قدرت اما کنه یم عوض رنگ دنمید با دمید یم منه، از توجه

 و گذشت... مغرورم ستم،ین بلد... نمیهم االنم... بردارم سمتش یقدم

 جا شهاب یجا رو خودم داد شنهادیپ بهم شق کله سپهر که نیا تا گذشت

 قبول هم احمق منه... بگم بهش رو حسم بعد و کنم امتحانش و بزنم

 یقو لیراح به نسبت حسم افتاد شمال یتو که یاتفاق اون از بعد کردم،

 اما گفتم بهش و بدم کش رو شهاب یماجرا نخواستم نیهم یبرا شد تر

 ...شد سوتفاهم دچار اون



 یوقت از بدم، نشون بهش عمل با رو حسم کردم یسع یلیخ من نفس

 که بود نیا تالشم صبح امروز نیهم تا بره رانیا از قراره دمیفهم

 نفس؟ شد یچ اما بشه احساسم یمتوجه

 دوست که یرز گلدسته با دانشگاهش، رفتم امروز... شد جیه اشهمه

 .دارم دوستش بگم بهش هم یکالم دفعهنیا خواستمیم داشت،

 ستمین ییها پسر اون از دمش،ید پسر هی کنار دانشگاه یورود یجلو اما

 با که نیا خاطر به نه... سوختم یبدجور نفس اما کنم قضاوت زود که

 و خورد رو لبخندش دنمید با که سوختم ییجا اون ها، بود یمیصم پسره

 لیراح العملعکس دنید با پسر اون که ییجا اون شد، سرد نگاهش

 .ستادیا روم تو و گرفت جرات

 تو زد لیراح آخرش اما شدم ریدرگ پسره با منه، طرف لیراح کردم فکر

 قول به چون زد محکم... کردم دعوا دوستش با که نیا خاطر به گوشم

 .بردم رو آبروش خودش

 بود ممکن و بود شوندانشگاه معاون پسر اون ییدا چون زد امانیب

 غرورم با لیراح خاطر به که یمن بود سخت یلیخ بشه، دردسر براش

 برگشتم بشکنه، غرورم آدم مشت کی یجلو یطورنیا بودم ریدرگ

 .جا نیا برگشتم و کردم پرت پاش یجلو رو گلدسته... نفس

 

 ...شد سیخ هاشمژه و بست چشم د،یچک اشکم و زدم پلک

 یچطور یندون تو و داره بغض تنت یپاره یبفهم داشت درد چقدر

 !شیریبگ آغوش در که نیا جز یکن آرومش

 رو درد سر بود، سخت براش چقدر دونمیم اما کرد یدار خود یلیخ ماین

 .بخوابه تا دیکش دراز تخت یرو و کرد بهانه



 که گلوش بکیس دنید با من اما گذاشت هاشچشم یرو رو دستش پشت

 کنترل رو خودش داره من یجلو چقدر دمیفهم شدیم نییپا و باال تند تند

 .کنهیم

 

 خودش به تا داشت ازین ییتنها به فقط االن ماین رفتم، رونیب اتاقش از

 که بود یاگهید زیچ ای یناراحت و تیعصبان خاطر به دونمینم... ادیب

 .رفتیم جیگ سرم و بود گرفته درد دلم دوباره

 صورتم به آب مشت چند اتاق سیسرو یتو و رسوندم اتاقم به رو خودم

 .شدم بهتر یکم تا زدم

  خودم تیعصبان و حرص یجلو نتونستم اما زدم قدم اتاقم یتو حرص با

 .رمیبگ رو

 بوق سه از بعد گرفتم، رو لیراح یشماره و کردم روشن رو میگوش

 دادم امیپ بهش و زدم یپوزخند کرد، جکتیر

 "دارم کارت بده جواب"

 یاگرفته یصدا با و داد جواب بوق پنج از بعد که گرفتم تماس دوباره

 :گفت

 .الو -

 :بزنم داد و بشم خراب سرش یرو تا بود یکاف نیهم

 و حال نیا به منو داداش که لیراح یکرد یفکر چه خودت شیپ تو -

 ؟یانداخت روز

 :دینال بغض با

 ...من... نفس -



 :گفتم و حرفش وسط دمیپر

 یکرد فکر ،یباش یآدم نیهمچ کردمینم فکر... بشنوم خوامینم یچیه -

 براش هادختر نیبهتر تا کنه اراده هیکاف فقط کمه؟ من داداش یبرا دختر

 براش رو دختر نیبهتر مامانم منو چرا خودش اصال بکشن، صف

 .میکنیم یخواستگار

 :گفت بهت با زدم، ییهاحرف نیهمچ من شدینم باورش انگار لیراح

 .بسه نفس -

 با یطورنیا لیراح نداشتم انتظار اصال چون... بودم ناراحت و یعصب

 .کنه رفتار ماین

 :گفتم قصد یرو از و حرص با نیهم یبرا

 و خانوم تره سر همه از خودمون هیحور نیهم دور؟ راه چرا اصال -

 .هست که هم خوشگل

 :زد غیج و کنه تحمل نتونست بار نیا لیراح

 !خدا رو تو... نفس بسه -

 :گفتم پوزخند با بود، شده خنک دلم

 منو داداش دل یوقت یچ یعنی سوختن یدیفهم االن نه؟ یسوخت -

 ؟یسوزوند

 خشک دستم شیبعد حرف با که کنم قطع اومدم نموندم جوابش منتظر

 .شد

 .کردم دایپ رو نیام محمد من نفس -

 



 ...بود یک گهید اون ن؟یام محمد

 ... محمد... نیام محمد

 :گفت هول با دید منو سکوت که لیراح بود، کرده هنگ مغزم انگار

 ...یچ یبدون اگر یوا... هیحور نامزد همون نیام محمد -

  یعصب و کالفه نموندم، حرفش یادامه منتظر کردم قطع عیسر

 .دادم مالش رو هامقهیشق

 کنه؟یم درد دلم قدرنیا چرا خدا یوا دم،یکش دراز تخت یرو ضعف با

 ...گذروندم نظر از رو امروز اتفاقات

 بود؟ یچ ماین و لیراح فیتکل

 

 رو یچیه حوصله گهید ندادم، جواب یول زد زنگ بهم بار چند لیراح

 بعد و بشه بهتر اممعده درد تا گرفتم هیحور از مسکن هی نداشتم،

 ...دمیخواب

 

. 

 

. 

 

. 

 



 

 

 من رون،یب زد خونه از گهید موقع هر از تر زود ماین روز اون یفردا

 ...بودم نگرانش یلیخ

 :گفت دنمید با مامان که رفتم آشپزخونه یتو

 بود؟ شده چش بچه اون یدونینم تو نفس -

 :گفتم و دمیدزد ازش رو نگاهم

 .رفت داشت یکار هی حتما... مامان نه -

 :گفت ناراحت

 .نخورد که هم یچیه -

 :گفتم کنم آرومش یکم که نیا یبرا

 یزیچ هی بشه اشگرسنه ستین بچه که ماین نباش نگران قدرنیا مامان -

 .خورهیم

 .شد مشغول اشییچا فنجان با و نگفت یزیچ مامان

 نیا الیخ به... خورد زنگ میگوش که بخورم صبحانه تا نشستم زیم پشت

 .بود ارشام اما کردم نگاه میگوش به کالفه زده زنگ لیراح که

 :دادم جواب و گرفتم فاصله زیم از یکم شدم، بلند پشت از تعجب با

 الو؟ -

 :گفت تند و یعصب

 .دنبالت امییم شو آماده االن نیهم نفس -



 :گفتم تعجب با

 ؟یچ -

 برطرف ها سوتفاهم نیا وقتشه... ییجا هی میبر دیبا... گفتم که نیهم -

 .بشه

 :گفتم جیگ

 ...آرشام یول -

 .کردم نگاه یگوش صفحه به تعجب با کرد، قطع رو یگوش

 شدن؟ بیغر بیعج قدرنیا همه چرا... آرشام هم حاال لیراح و ماین اول

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .ییجا برم آرشام با قراره بشم آماده برم من مامان -

 :گفت تعجب با مامان

 کجا؟ -

 .بشم آماده برم من... نگفت دونمینم -

 .که ینخورد یزیچ یول -

 :گفتم و زدم یلبخند

 .میخوریم یزیچ هی رونیب -

 و دمیپوش یشلوار و مانتو عیسر شدم، اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از

 .دادم انجام یمحو شیآرا

 بود؟ یعصب قدراون آرشام چرا که بود نیا به ذکرم و فکر یهمه

 افتاده؟ یاتفاق چه مگه



 بود نوشته که کردم چک رو امیپ کرد، ارسال میگوش به یامیپ آرشام

 !بود دهیرس زود چقدر منه، منتظر نییپا

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم رو فمیک

 وارد و کردم باز و در اطیح کردن یط از بعد و کردم یخداحافظ مامان از

 .شدم کوچه

 باز رو جلو در و رفتم نیماش سمت به بود، پارک تر عقب یکم نشیماش

 :گفتم و کردم نگاه بهش بالفاصله شدم، سوار و کردم

 !سالم -

 دیسف راهنیپ یباال یهادکمه نداد، رو جوابم و بود رهیخ رو به رو به

 .داشته یسخت روز انگار خته،یر هم به موهاش و بود باز رنگش

 مشغول یحساب دستش دو هر با بود، نکرده روشن رو نیماش هنوز

 .بود نیماش فرمان فشردن

 :گفتم دیترد با و کردم تر زبون با رو خشکم یهالب

 افتاده؟ یاتفاق -

 .یفهمیم -

 هیشب نزنم، یحرف دادم حیترج که داد جواب کوتاه و سرد قدراون

 .بود شده هاگذشته

 ...میبود نامزد و بود کرده یخواستگار ازم تازه که یموقع اون مثل

 !...مرموز و سرد یطورهمون

 اخالقش نیا دنید با که بودم دهید گرما و مهر ازش ماه چند نیا قدراون

 .داشت بََرم خوف



 حرکت و کرد روشن رو نیماش یبلند نفس با باالخره که کردم سکوت

 .میکرد

 

 

 

 سر چیه داشت، نگه کیش و جور و جمع یالیو هی مقابل بعد قهیدق یس

 !کجاست جا نیا که آوردمینم در

 .بودم ومدهین الیو نیا به قبال بودم مطمئن

 :گفت آرشام که بپرسم یزیچ خواستم

 .نشو ادهیپ تو -

 شدت از رفت، در سمت به و شد ادهیپ خودش حرف نیا دنبال به

 .دادمیم فشار سفت رو یمنیا کمربند هامدست با داشتم که یکم استرس

 در یخوب زیچ بود معلوم آرشام ظاهر از اما بود یحال چه نیا دونمینم

 ... ستین انتظارم

 :گفت و کرد باز و در اومد، نیماش سمت به دوباره

 .شو ادهیپ -

 :گفتم آروم

 ؟یبرینم داخل رو نیماش -

 :گفت کوتاه

 .نه -



 موتیر شدم، ادهیپ نیماش از و کردم باز رو کمربندم و دادم تکون یسر

 .میرفت در سمت به و زد رو

 با آرشام اما کردمیم دست دست رفتن داخل یبرا نبود راحت چون

 صورتش از یچیه د،یکش خودش دنبال منو و گرفت رو دستم منانیاط

 .دمیدیم رو یناراحت و حرص نگاهش ته من اما نبود مشخص

 !شدم نگران شتریب

 یبزرگ یاشهیش در مقابل م،یکرد یط رو الیو سرسبز اطیح باالخره

 .کرد باز رو در یشخص اما نکردم نگاه سمت اون به هنوز میدیرس

 کم کم رو نگاهم شد، خیم یرنگ قرمز بلند پاشنه  یهاکفش به نگاهم

 .زد خی وجودم تمام طرالن دنید با و گرفتم باال

 خشک هاشلب یرو لبخندش بود شده شوکه من دنید از انگار هم اون

 .شد

 

 !کرد پر رو فضا یتلخ و بیعج سکوت

 و شوک اون یتو حد چه تا نبود معلوم دیکشینم رو دستم آرشام اگر

 .موندمیم یزدگ بهت

 ریز گود و بود دهیپر رنگش شد، رهیخ آرشام به و دیلرز طرالن نگاه

 ضیمر قدرنیا چرا دونمینم... بود گذاشته جا به رهیت رد هی هاشچشم

 !داشت رو ییبایز اون هنوز اما دیرسیم نظر به احوال

 !شد تلخ دهنم طعم

 ...آرشام شب آخر کار ادی افتادم، یمهمون شب اون ادی

 .کردم احساس دلم ریز رو درد از یموج



 به منو آرشام چرا پس کردمیم فراموش رو زیچ همه داشتم تازه که من

 آورده؟ هست طرالن یخونه حتما که ییالیو

 ...طرالن به نه بود من به نه نگاهش کردم، نگاهش یناراحت با

 .بود شده رهیخ نییپا به یرنگکم اخم با اما بود گرفته باال رو سرش

 .رفت جلو فشردیم رو سردم دست که یطورهمون

 :گفت یقراریب لبخند با و رفت، کنار در یجلو از اریاختیب طرالن

 !آرشام یکرد رمیغافلگ -

 بود بهتر حالم اگر... رهیبگ دهیناد منو داشت یسع بود معلوم کامال

 و کار نیا که نداشتم یجون اما کنم ترک عایسر رو جا نیا داشتم دوست

 .بدم انجام

 :گفت و داد تکون یسر داشت که یگوریف همون با آرشام

 .دارم حرف باهات نیبش ایب -

 :گفت که آورد دست به رو خودش کنترل انگار طرالن

 .بدم رو ییرایپذ بیترت بذار -

 :گفت یجد آرشام

 .میریم زدم رو هامحرف... ستین یازین -

 .کردم شوننگاه خاموش فقط من و شد جیگ طرالن نگاه

 یتو رو دستم که یطور همون آرشام ندارم، وجود اصال کردمیم حس

 منم نشست، اون یرو و رفت یرنگ یآب مبل سمت به فشردیم دستش

 .نشستم کنارش

 .نشست ما یرو به رو و گذاشت کنار رو دیترد طرالن



 .کرد نگاهم حیتفر با و انداخت پا اون یرو رو پاهاش از یکی عشوه با

  کرد،یم فکر شب اون به داشت دونمیم

 .گرفتم ازش رو نگاهم حرص با

 

 .دمیشن رو اشزده جانیه یصدا

 ؟یبگ من به یخواستیم یچ آرشام خب -

 :گفت آروم آرشام

 اومدم؟ که یخوشحال -

 .شدیم یطوالن ومدن تین زمان مدت داشت گهید معلومه -

 جا نیا آرشام قبال بفهمونه بهم حرف نیا با خواستیم دمیفهم خوب

 داشت که یلرزش از تا گذاشتم پاهام یرو رو آزادم دست اومده،

 . کنم یریجلوگ

 حس رو یخاص تمسخر هی آرشام یصدا ته کردم حس اما چرا دونمینم

 .کنمیم

 .شد کم آرش یها مزاحمت که یموقع از قایدق... درسته -

 ...کردم نگاهش بود، کرده سکوت اما بزنه یحرف طرالن موندم منتظر

 .دیگز لب و کرد نگاه راست و چپ به تند تند

 :گفت تر قیدق آرشام

 ؟یدار یخبر آرش از -

 :گفت و کرد نگاه من به یفور طرالن



 .باشه یخصوص ما نیب موضوع نیا کنمیم فکر -

 .بود نکرده رها رو دستم هنوز انداخت، من به ینگاه مین آرشام

 :گفت یجد و کرد نوازش رو دستم پشت

 ستین قرار مخصوصا. ..طرالن ندارم تو با یا یخصوص زیچ چیه من -

 .کنم پنهان نفس از رو یزیچ

 یمخف طرالن به روزمندانهیپ نگاه پشت رو لبخندم شد، گرم یکم دلم

 .کردم

 کالفه کردمیم حس کرد، نگاه یاگهید سمت به و کرد تر لب طرالن

 .شده

 :دیپرس دوباره آرشام

 شد؟ یچ آرش ؟ینگفت خب -

 به که بودم زده جانیه و شوکه قدراون اما بود اشنا برام آرش اسم

 .هیک آوردمینم خاطر

 :گفت یرنگ کم اخم با طرالن

 .دونمینم -

 :گفت معنادار آرشام

 .کنم گزارش سیپل به خوامیم من چون یبدون دیبا -

 :گفت عیسر شد، گرد طرالن یهاچشم

 ؟یکن گزارش رو یچ -

 



 طرالن رفتار داشت مشکل وسط نیا یزیچ هی شدم، متوجه عیسر

 ...دیرسیم نظر به مشکوک

 !دمیفهم حاال آره آره

 .کنه رو برام رو طرالن دست تا بود آورده منو آرشام

 

 درست فکرم بودم دواریام شدم، جا به جا جام یتو یکم فکر نیا با

 .کنه طرف بر رو ها سوتفاهم خوادیم بود گفته آرشام باشه،

 ...ببره نیب از منو یها شک اگر

 !ایخدا یوا

 !شهیم تموم هامکابوس یهمه

 ! بکشم راحت نفس هی تونمیم

 :گفت حالت همون با آرشام

 حاال ،یکن خبر منو شهینم که کنه درست دردسر آرش یوقت اشهمه -

 اگر بهتره یطورنیا... یول هیچ دونمینم رو من کردن خبر از تو هدف

 .باشه انیجر در سیپل

 یفیضع لحن با شده، مضطرب بود مشخص خوب شد، رهیت طرالن نگاه

 :گفت

 !خطرناک   آرش -

 .بهتره بشه ریدستگ زودتر گمیم که ن  یهم واسه -

 :گفت و زد پلک محکم بار چند طرالن

 .ستین داشیپ که هست یوقت چند کجاست، دونمینم ..من -



 شکل لبش یرو داشت پوزخند به یادیز شباهت که یلبخند آرشام

 :زد لب آروم گرفت،

 .حله یبد سیپل به لیفام و اسم هی نداره، یرادیا -

 :گفت آرشام که  دیکش موهاش به یدست کالفه طرالن

 بشه؟ ریدستگ سابقت شوهر یخواینم نکنه ه؟یچ -

 ...کرد نگاه من به یچشم ریز طرالن

 .کنهیم فرار حتما زرنگ   یلیخ اون -

 ؟یکنیم دفاع ازش چرا -

 :گفت گرد یهاچشم با طرالن آرشام حرف با

 .زده بشیغ چرا دونم ینم اصال... کنمینم و کار نیا من دفاع؟ -

 ...کردم نگاه آرشام به خسته

 بود؟ یچ سواالت نیا از هدفش

 کنه؟ رو و طرالن دست خواستیم یطورنیا

 ...باشم آروم که خواستیم ازم انگار انداخت، بهم ینگاهمین

 .شد مشغول و آورد در رو شیگوش و کرد بشیج یتو دست آرشام

 خواستیم که یاشماره دنید با انداختم، اشیگوش صفحه به ینگاه

 .کردم تعجب رهیبگ تماس

 .نبود رانیا مال داشت که یکد

 رنگش که طرالن به یبیعج لبخند و زیت نگاه با کرد، قرار بر رو تماس

 .کرد نگاه بود دهیپر



 :گفت که شد بلند یمرد یصدا کر،یاسپ یرو گذاشت رو تماس

 الو؟ -

 یزرد به رو انگار جور هی نه که دنیپر د،یپر شتریب رنگش طرالن

 .داد هیتک مبل یپشت به و شد شل بدنش رفت،

 :گفت یمعمول آرشام

 .ریبخ تونروز خان آرش سالم -

 :گفت زدیم موج خنده توش که ییصدا با بود آرش که مرد اون

 شب جا نیا آخه دیریبگ تماس من با زودتر داشتم انتظار ایآر جناب -

 .شده

 :گفت و کرد یاخنده آرشام

 یبرا که ییهاحرف شهیم خان آرش... شدم مزاحم خوامیم معذرت -

 یک دیبود رانیا که یبار نیآخر د؟یکن تکرار دوباره رو نیکرد تکرار من

 بود؟

 .دیلرزیم اشچونه بود، شده کدر طرالن یهاچشم... کرد یمکث آرش

 !گفتم دروغ... نسوخت دلم بگم اگر

 بسوزه؟ دشمنش یبرا دلش آدم درسته واقعا دونمینم

 در یبار چند هی البته ومدم،ین رانیا که هست یسال پنج من بله... ام -

 دو االن بود، اول سال چند مال اما داشتم سفر رانیا به روز دو یکی حد

 .نداشتم رانیا به یسفر چیه که هست یسال

 :گفت و زد یقیعم پوزخند آرشام

 .ممنونم خب اریبس -



 :گفت و کرد یاخنده آرش

 .شمام یهاطرفدار از یکی من که گمیم گهید بار هی... کنمیم خواهش -

 .فعال! دیدار لطف -

 .ایآر جناب فعال -

 .بود انداخته نییپا رو سرش طرالن کرد، قطع رو تماس آرشام

 داد یب یاچهره از غضب و خشم نبود، خونسرد و سرد آرشام بار نیا

 .کردیم

 :گفت یبلند یصدا با

 و کنهیم ت تیاذ آرش یگفتینم مگه ؟یشد ناراحت شده رو دستت هیچ -

 دو یکی نیا یتو کردم، چک رو آدم نیا یسابقه من شه؟یم مزاحمت

 فاصله من از نفس که نیهم... نشده باز رانیا به پاش اصال آخر سال

 فکر شد، تموم آرش   طرف از یکردیم ادعا که ییها مزاحمت گرفت

 طرالن؟ احمقم من یکرد

 :زد داد

 قبلم؟ سال پنج مثل هنوز یکرد فکر -

 دهنم یتو داشت قلبم د،یلرز آرشام ادیفر یصدا از طرالن یهاشونه

 .اومدیم

 هنوز اما کنم دخالت خواستمیم داشتم، وجودم یتو مختلف حس یکل

 .بودم شوک یتو

 



 حس بود آرشام به طرالن نگاه شدم، بلند دیترد با منم که شد بلند آرشام

 .بره حال از ممکنه لحظه هر کردمیم

 :گفت تاسف با آرشام

 دمیپرستیم رو تو یروز هی من ،یباش یآدم نیهمچ کردمینم فکر -

 نیبدتر کارهات اون با اما ،یبود من بت تو شیپ سال پنج... طرالن

 و قلب بدون آدم هی مثل سال پنج یشد باعث ،یزد من به رو ضربه

 تا یاومد شدم راه به رو تازه داشتم که هم یوقت کنم، یزندگ احساس

 .یکن جهنم رو میزندگ

 :گفت آلودبغض یصدا و حرص با طرالن

 .میباش هم با گذشته مثل خواستمیم فقط من -

 :گفت کالفه و زد موهاش به یچنگ آرشام

 .بفهم دارم زن من... طرالن نداره وجود ییما گهید هم؟ با -

 دنید با... شد رهیخ من به نفرت با و کرد فروکش طرالن ناراحت نگاه

 .شدم مونیپش سوخت براش دلم که نیا از نگاهش

 :گفت و کرد اشاره من به دست با و شد بلند جاش از

 یهاحرف و عکس تا چهار با که یکس همون زن؟ یگیم نیا به یدار -

 انجام که بود یکار نیتر راحت نفس زدن گول شد؟ اعتمادیب تو به من

 شیپ رو طالق حرف ساده کار تا چند با یمهمون شب اون... دادم

 برجا پا نازک طناب یرو که یایزندگ حفظ خاطر به یدار تو... دیکش

 ؟یکنیم خورد منو شده

 ...بست رو گلوم راه بغض



 من بود، طرالن با حق شد، دهیکوب سرم به پتک مثل طرالن یهاحرف

 .خوردم گول راحت

 ...بود کرده سکوت هم تون اما کنم نگاه آرشام به نداشتم جرات

 بده حیتوض من به کردیم یسع شهیهم آرشام افتادم، ها موقع اون ادی

 .کردمیم خراب رو یچ همه که بودم من نیا اما

 :گفت و زد یپوزخند و گرفت جرات طرالن مونسکوت شدن یطوالن با

 بهت بودم تو با من یوقت حداقل نه؟ تلخ   قتیحق ا؟یآر آرشام هیچ -

 و عشق که نفس و تو تازه... کردمینم شک بهت یالک داشتم اعتماد

 ؟یخوریم رو تونیزندگ حرص چرا پس ستین توننیب یاحساس

 تر کینزد خودش به منو آرشام اما بشنوم، یزیچ نداشتم تحمل گهید

 ...کرد

 به زدن پلک بدون و بود ستادهیا محکم که کردم نگاه رخش مین به

 .کردیم نگاه طرالن

 منو که یبیعج یجاذبه نیا پس... ستین موننیب یاحساس و عشق اگر

 ه؟یچ کشهیم آرشام سمت

 :گفت یبیعج یصدا با

 ست؟ین ما نیب یعشق یدونیم کجا از -

 ...کرد نگاهم حرارت و شور با برگشت

 !ختیر قلبم

 ...زد تر تند قلبم

 :گفت و دیپاش یلبخند روم به



 !دمیفهم رو یزندگ یمعنا دوباره من میزندگ به نفس ورود با -

 

 ...نه ای زد طرالن کردن ساکت یبرا رو حرف نیا دونمینم

 نداشت امکان نگاه نیا نه بودم، شده براقش یهاچشم خیم فقط من اما

 .بگه دروغ

 :داد ادامه آرشام... کردم نگاه طرالن یشوکه یهاچشم به و برگشتم

 نیا رو نفس فقط من... طرالن یکن تموم رو مسخره یباز نیا بهتره -

 .بفهمه رو قتیحق تا آوردم جا

 منو نیب اشیعصب نگاه زد،یم برق اشک هجوم از طرالن یهاچشم

 .بود گردش در آرشام

 :گفت و دیکش خودش همراه منو دست آرشام

 .میبر بهتره شده تموم جا نیا ما کار -

 :زد داد حرص با طرالن

 نیا... برگشتم تو خاطر به من ؟یکرد رد منو دختره نیا خاطر به -

 یچ تو یبرا نفس اما دارم، دوست رو تو چقدر یبفهم تا کردم رو هاکار

   کرده؟ کار

 :گفت و زد یپوزخند آرشام

 کار نیتر ارزش با برام بودنش نیهم... کنه یکار که ستین الزم -

 !استیدن

 من و کرد حرکت تند یهاقدم با بزنه، یحرف طرالن که نماند منتظر گهید

 .شدمیم دهیکش دنبالش به هم



 برداشته رو الیو کل طرالن یهاگفتن آرشام و یعصب یها غیج یصدا

 .اومدیم هم لیوسا شکستن یصدا بود،

 !شد وونهید انگار یواقع یمعنا به

 طرالن ینقشه ها کار اون یهمه شهینم باورم بود، اومده بند زبونم

 ...باشه بوده

 .بودم آرشام یشرمنده واقعا من

 من اما شده لکسیر و آروم آرشام بود مشخص حاال م،یشد نیماش سوار

 .بودم خوشحال و زده خجالت واقعا

 آرشام کار نیا... کنه خراب رو مونیزندگ که نبود یطرالن گهید حاال

 !داشت ارزش برام یلیخ واقعا

 تا داده فرصت بهم کردمیم حس زدینم یحرف آرشام کرد، حرکت نیماش

 .کنم هضم رو اومده شیپ اتفاق

 :گفتم آروم دمیکش خودم با رفتن کلنجار از دست باالخره

 ...آرشام -

 .بود نیهم منتظر انگار زد، لبخند و کرد نگاه بهم چشم گوشه از

 !جانم -

 :دادم ادامه و انداختم نییپا رو سرم

! خوامیم معذرت... هامیاعتمادیب و دهایترد و شک اون تمام بابت -

 !ببخش منو

 :گفت یگرم با و داد تکون یسر



 یول راهه، در که است ندهیآ مهم... نفس گذشت گهید هازیچ اون -

 .یکن جبران دیبا تو... خب

 :گفتم تعجب با

 کنم؟ جبران -

 :گفت جانب به حق

 تو منو خون طرالن یهاکار خاطر به ماهه چند ،یکن جبران که بله -

 رهیم ذارهیم و کنهیم قهر زفافش شب از بعد خانوم... یکرد شهیش

 .یکن جبران رو نایا یهمه دیبا پدرش، یخونه

 :گفتم حرص و خجالت با 

 !ادبیب -

 :گفت یسرخوش با و دیخند

 بذارم عمرا   مونخونه میریم میدار نیبب... خب شده تنگ برات دلم -

 .پدرت یخونه یبر

 دهیبر خودش یبرا آرشام ارم،یب در شاخ شوک و تعجب از بود کینزد

 .کردیم تنم داشت و بود دوخته و بود

 !مون؟خونه میبر

 به دامادش با شیعروس شب داشت که داشتم رو یعروس حس یوا

 .رفتیم دشیجد یخونه

 :گفتم من من با یول داشتم، جانیه و استرس یطور همون

 .مادرمه یخونه هام لباس از کمی آرشام...آر -

 .یندار لباس به یازین تو نداره یبیع -



 :گفتم زده بهت و گرد یهاچشم با

 آرشام؟ -

 حتما من اما سرش   تو یچ دونستمینم زد، بهم یچشمک و دیخند صدا با

 .بودم شده گوجه هیشب خجالت از

 !بود آرشام دور   دور فعال

 نه بهش میخوشحال و کرده ثابت رو خودش که حاال تونستمیم مگه

 بگم؟

 باهاش هم باز شدیم مگه بود کرده باز قتیحق به رو و هامچشم که حاال

 بشم؟ بداخالق

 !بود شده بارون ستاره وجودم یتو

 و لیراح مشکل یحت بود دهیکش پر داشتم که یایمنف و بد یهاحس تمام

 .بودم کرده فراموش هم رو ماین

 ...خونه میبرس تا بودم نیا منتظر فقط

 !بود شده تنگ آرشام یبرا دلم منم کنم اعتراف دیبا

 

 کرد، باز دیکل با و در بود شده امرهیخ یمحو لبخند با که زمانهم

 نییپا رو سرم خجالت با اشهمه کنم پنهان رو میخوشحال تونستمینم

 :گفت وار زمزمه و کرد باز رو خونه در... انداختمیم

 !بانو شما اول -

 بود ختهیر هم به یحساب که خونه دنید با اما شدم، وارد و دمیگز لب

 !زد خشکم



 کی یهاظرف بود، پال و پخش نیزم یرو آرشام یکاغذها و هالباس

 .بود افتاده خونه کنار و گوشه غذا مصرف بار

 :گفت و دیچسب بهم پشت از آرشام ده،یترک بمب خونه یتو که انگار

 .ادییم خونه منو سر بال نیا ینباش تو یوقت ؟یدید -

 :گفتم یناراحت با

 کشهیم طول تمام روز دو ؟یکرد ختهیر هم به رو جا همه قدرنیا چرا -

 .کنم زیتم رو خونه من

 .یبزن یزیچ به دست ستین قرار تو ادیب کارگر زنمیم زنگ -

 تر رنگ پر لبش یرو لبخند همون که کردم نگاهش حرص با و برگشتم

 :گفت شعف با و شد

 !یبدهکار من به چقدر تو یبدون اگه! نفس آخ -

 :گفتم آروم د،یپر باال ابروم یتا کی

 من؟ -

 .زد موهام به یچنگ و داد سر سرم از رو شالم شد، تر کینزد بهم

 .تو اوهوم -

 رهیخ خودش مثل بود، داده قرار ریتاث تحت هم منو گرمش و آروم لحن

 .کردمیم نگاهش رهیخ

 .بود راست اشهمه زدم طرالن به که ییهاحرف -

 حرف؟ کدوم حرف؟

 پاک ذهنم از رو زیچ همه آرشام یکینزد... اومدینم ادمی یزیچ که من

 .بود کرده



 :زدم لب

 حرف؟ کدوم -

 نیاول انگار کردیم نگاه منو یجور انداخت، کمرم پشت رو دستش کی

 .دهید منو که باره

 :کرد زمزمه

 .کرد دایپ معنا میزندگ تو ورود با که نیا -

 !شد گرم وجودم و دیلرز قلبم

 !بودم گرم... کردمینم بودن یته حس حاال

 !بودم شده حس و شور از پر

 :داد ادامه

 شد؟ غرور الیخیب االن شهیم -

 :گفت حس با و کرد سرم مماس رو اش یشونیپ بستم، رو هامچشم

... شد مانع غرورم اما بگم خوامیم رو یزیچ هی مدت   هی نفس -

 ؟یفهمیم

 !نه ای دیفهم دونمینم... دادم تکون رو سرم

 ای کرد تجربه هم غرور کنار رو حس نیا شهیم دونمینم من -

 کرد؟ انیب شهیم... شهینم

 :داد ادامه شور با و کرد نوازش رو کمرم پشت

 ؟یمن مثل هم تو ،یکن جبران دیبا... یبدهکار بهم تو! نفس آخ... نفس -

 تند داره من خاطر به االن قلبت... کنمیم حسش نفس ؟یخوایم منو

 ؟یکنیم حسش یچ تو نفس... شده قرمز من خاطر به هاتگونه زنه،یم



 ...بگه یزیچ آرشام نبود ازین... زدم چنگ لباسش یقهی به

 زیانگشگفت و یقو یروین اون بود شکسته قلبم یسنگ وارید که حاال

 .کردمیم حس رو کردیم احاطه رو بدنم تمام داشت که رو

 :گفت قراریب آرشام

 !بگو بهم رو حست... بگو نفس -

 :گفتم یفیضع یصدا با

 !آرشام بگو تو.. .بگو خودت -

 ...بود دهیچسب هم به مونیشونیپ بود، کرده بغلم کامل گهید

 !میبود هم یتشنه و قراریب دو هر

 :گفت رشینظیب یصدا و لحن همون با دوباره آرشام

 که کنم یکار خوامیم گم،یم رو حسم عملم با... عملم مرد من نفس -

 هم رو ینامرئ یفاصله نیا خوامیم... بود آرزوم هیثان هر و روز هر

 .کنم اعتراف خوامیم... کنم تموم

 

 ...شد تموم هم فاصله اون و دمیشن رو نیا یوقت اومد در لرزه به قلبم

 ...دیچیپ آرشام گردن دور دار طناب مثل هامدست و رفت پاهام از حس

 !...دیبوس منو

 !عشق با... با... حس با

 ..!.عشق آره

 !نیآتش عشق هی... بود عشق مون حس من یخدا



 !...میفهماند هم به اما میاوردین زبون به رو مونحس آرشام منو

 تجربه هم غرور کنار در شهیم رو حس نیا گفت، یم راست آرشام

 .کرد

 !داره امکان غرور کنار در عشق

 .بود اعتراف و عشق خود   نیریش یبوسه نیا

 ...چرا دمیفهم حاال بود، دهینبوس منو هم یمهمون شب یحت آرشام

 مقدس و پاک باشه، عشق یرو از مونبوسه نیاول خواستیم چون

 !باشه

 !شکرت ایخدا

 خمار و کرد تموم رو اتصال ینقطه نفس نفس با... میبود آورده کم نفس

 :زد لب

 مون؟اتاق میبر -

 !بودم طالبش وجودم تمام با... بودم شده جادو

 .بود حرفش به یدییتا مهر لبخندم

 

******** 

 

 

 

 طنتیش با بود، بسته انیدرم یکی هاشدکمه و بود تنم آرشام راهنیپ

 .رفتم موناتاق سمت به و ختمیر یاکاسه یتو رو ها یفرنگ توت



 ...شد باز گوش بنا تا شمین

 !داشتم دوست رو کلمه نیا چقدر

 !اتاقموووون

 :گفت و زد یلبخند اومدنم با و بود تخت یرو هنوز آرشام

 ؟یکن استراحت االن دینبا تو -

 :گفتم و کردم تیهدا امشونه طرف کی رو بود ختهیر دورم که رو موهام

 .خوبم -

 با نشوند، پاهاش یرو منو و دیکش رو بازوم اما نمیبش تا رفتم کنارش

 :گفت و زد برق هاشچشم ها یفرنگ توت دنید

 !یاییرایپذ عجب -

 :گفتم ناز با

 .خودمه مال اشهمه نشو یاالتیخ -

 :گفت طنتیش با آرشام

 .یبعد دور یبرا یبش تیتقو دیبا... یگیم راست -

 :گفت که زدم بازوش به یمشت خجالت و حرص با

 ...جون -

 ...کوفت -

 .بود شده تنگ دادنت فحش یبرا دلم -

 :گفتم خنده با

 .بدم فحشت شتریب یخوایم اگر نکن تعارف -



 :گفت و زد یلبخند

 .بده بوس بهم فقط تو عشقم نه -

 ن؟یهم -

 :گفت خنده با

 .بگم شهینم روم اما خوامیم هم گهید ز  یچ هی نه -

 :زدم داد و نذاشت که بکشم رو موهاش خواستم

 .تیتربیب -

 از یکی کردمیم نگاهش چپ چپ که یطور همون شد، بلند اشقهقهه

 .دهنم گذاشتم و برداشتم رو ها یفرنگ توت

 .ذاشتمیم آرشام دهن یتو هم یکی خوردمیم خودم یکی حال همون تو

 .خورد زنگ میگوش که میبود مشغول خالصه

 حال تو خب اما بود خورده زنگ میگوش هم شیپ لحظه چند اومد ادمی

 .نبودم خودم

 .داد جواب و برداشت رو میگوش و دیفهم آرشام که دمیگز لب خجالت با

 نه... دیشد نگران دیببخش منه شیپ نفس بله... جان مامان سالم... الو -

 .خداحافظ... حتما چشم... مینداد اطالع شرمنده مونخونه میاومد ما

 :گفتم کرد قطع رو یگوش که نیهم

 بود؟ مامانم -

 .آره -

 .بود شده نگران حتما چنده؟ ساعت االن مگه -



 :گفت و کرد نگاهم مهربون

 !زمیعز شده شب -

 شده؟ شب یوا

 ...بودم نشده زمان گذر یمتوجه اصال

 ؟یاگرسنه -

 :گفتم آروم نداشتم اشتها بودم نخورده یچیه که نیا با

 .نه -

 .بخورم رو تو خوامیم... امگرسنه من یول -

 :گفتم اعتراض با که کرد خم تخت سمت به منو که کردم اخم خنده با

 !آرشام ا ه -

 ...دادنم قلقلک به کرد شروع و نداد امان بهم

 .بود شده انداز نیطن اتاق یتو هامخنده یصدا

 راهنیپ که کردم تقال قدر اون زد،یم قهقهه هامخنده نیب هم آرشام

 .بخوره رقم گهید زیانگ خاطر اتفاق کی شد باعث و رفت کنار آرشام

 

 ...شدم داریب خواب از یاگهید زمان هر از تر سرحال صبح فردا

 رونیب خونه از دشیجد آلبوم یهاکار نیآخر یبرا بود مجبور آرشام اما

 .بره

 هی ظهر که بود گفته آرشام... کنم زیتم رو خونه که بود فرصت نیبهتر

 .بود شده تنگ هم امخونه کردن زیتم یبرا دلم من اما ادییم کارگر



 ییشو لباس نیماش یتو و کردم جمع رو آرشام فیکث یها لباس تمام

 .انداختم

 ریز که بودم ها آشغال و آت کردن جمع مشغول شدم خم نیزم یرو

 .دیکش ریت شکمم

 یرو و دستم نشستم، نیزم یرو کامل و رفت یاهیس چشمم لحظه هی

 !دمینال درد با و گذاشتم شکمم

 !بود؟ یدرد چه گهید نیا ایخدا اوف

 ...رسوندم ییدستشو به رو خودم و شدم بلند درد با

 

 ...رفتم میتقو سمت به و اومدم رونیب ییدستشو از جیگ

 بود؟ چندم امروز

 یکم االن اما بودم انداخته عقب روز چند انداختم، میتقو به ینگاه

 .داشتم یزیخونر

 بود؟ افتاده عقب چرا یول.... بود االن امماهانه حتما

 .بود ها تیعصبان و حرص اون خاطر به دیشا

 که یکارگر منتظر و کنم استراحت یکم دادم حیترج بودم، جیگ هم باز

 .بمونم بفرسته بود قرار آرشام

 

 

 



 و بود رفته کارگر کردم، نگاه زدیم برق یزیتم از که هال به ذوق با

 .بودم یآشپز مشغول منم

 رو ارزشش یول بود سخت بودم، کرده درست یسبز قرمه امروز یبرا

 .بود خورده چیساندو و تزایپ فقط آرشام مدت نیا تو داشت،

 گرفتم میتصم... اومد یم آرشام گهید قهیدق چهل کردم، ساعت به ینگاه

 .رمیبگ دوس هی اومدنش از قبل

 .رفتم اتاق حموم سمت به و کردم کم رو گاز ریز

 

 اومدم رونیب حموم از کرد، بهتر یلیخ رو حالم که گرفتم دوش هی عیسر

 !بایز یول ساده دم،یپوش یرنگ یصدف کوتاه راهنیپ و

 حیمل شیآرا هی ختم،یر امشونه طرف کی و کردم لخت اتو با رو موهام

 رنگم سبز یهاچشم تا کردم شتریب رو هام چشم شیآرا اما دادم انجام هم

 .کنه یشتریب یجلوه

 به یحساب انداختم، گردنم یتو رو بود داده بهم آرشام که یگردنبند

 !اومدیم لباسم

 !تمام و زدم گردنم کنار عطرم از یکم

 شروع آرشام کنار رو یدیجد یزندگ بود قرار چون بودم خوشحال یلیخ

 .کنم

 کنترل رو خودم تا دمیکش یقیعم نفس... شدم هول در یصدا دنیشن با

 .کنم

 کی کردم باز که و در رفتم، در سمت به و رفتم رونیب اتاق از عیسر

 .گرفت قرار مقابلم ییبایز  رز گلدسته دفعه



 :گفتم و گرفتم رو گلدسته ذوق با

 ! آرشام یمرس یوا -

 و کرد اسکن رو پام تا سر بشه، ریغافلگ که بود آرشام نوبت حاال

 .زد برق هاشچشم

 :گفت لب ریز

 !کرده وونهید رو آرشام کرده چه خانوم نفس -

 !دمیبوس رو اشگونه آروم رفتم جلو دم،یخند زیر

 رو سرم و گذاشت امچونه ریز رو دستش که بکشم عقب خواستم

 :گفت و زد هاملب به یابوسه چرخوند،

 .یکن بوس دیبا ینطوریا -

 با که یطور همون دم،یکش عقب شده قرمز نداشتم شک که ییهاگونه با

 .شد داخل کردیم نگاهم لبخند

 :گفت و کرد اطراف به ینگاه یخوشحال با آرشام بستم، و در

 "...خونه" شد خونه حاال -

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ولع با

 !ادییم یخوب یهابو چه -

 :گفتم و ستادمیا کنارش

 جبران یطورنیا دارم منم... کنم جبران دیبا و بدهکارم بهت یگفت -

 .کنمیم

 !کرد نگاهم مهربون و سمتم دیچرخ

 :گفت لب ریز



 جبران ایدن کل  یاندازه به یکرد قبول رو من عشق که نیهم تو -

 !زمیعز یکرد

 !دیلرز دلم

 .کرد بغلم و جلو اومد که کردم نگاه هاشچشم یتو لبخند با

 .میبمون در یجلو صبح فردا تا دیبا کنم فکر -

 :گفتم خنده با

 .یکنیم بغل منو و یزنیم حرف یه ییتو... نکردم یکار که من -

 ؟یکرد خوشگل قدرنیا یک واسه... توا  ریتفص اتفاقا -

 ...نگفتم یزیچ و دمیخند دوباره

 :گفت و گرفت فاصله ازم اکراه با بعد لحظه چند

 .امیب و کنم عوض لباس برم تا جا نیا بمون -

 ...دادم تکون یسر آروم

 کارش نیا از رفت،  عقب عقب کردیم نگاهم رهیخ رهیخ یطور همون

 .کردم نگاهش رهیخ منم اما گرفت امخنده

 

 "یراو"

 

 

 داد یم جواب تماسش به نفس نه کرد، چک رو اشیگوش گهید بار هی

 .ماین... نه



 !کنه کار یچ دونستینم گهید

 استرس نه،یبب رو ماین بتونه تا بره شونشرکت به امروز شد مجبور

 .بگه دیبا یچ نهیبب رو اون ساواش عمو اگر دونستینم... داشت

 دختر هی یمنش رفت، یمنش زیم سمت به باالخره و دیکش یقیعم نفس

 .بود ینکیع پوش ساده

 :گفت آروم

 .سالم -

 :گفت و گرفت باال رو سرش یمنش

 .دیبفرمائ سالم  -

 هستن؟ داشتم، کار فرکین ماین یآقا با... ام -

 :گفت و کرد نگاهش دقت با یمنش

 د؟یداشت یقبل وقت -

 :گفت خجالت با لیراح

 .نه -

 :گفت داشتیبرم رو تلفن یگوش که زمانهم بعد و کرد یکم یمنش

 .بدم خبر شونیا به من دیکن صبر پس -

 :گفت عیسر لیراح

 .کنم رشیغافلگ خوامیم دوستشم من...من دینکن و کار نیا نه -

 :گفت و شد بلند داد، تکون یسر تعجب با یمنش

 .نیایب من همراه پس -



 .رفتند یدر سمت به لیراح با همراه و شد بلند زیم پشت از

 

 

 ...بود دستش در یخودکار چرخاندن مشغول ماین

 انجام رو هاشکار تا کنه تمرکز تونستینم که بود ریدرگ فکرش قدراون

 .دیکش یپوف و زد پس رو داشت که ییهافکر در، شدن دهیکوب با بده

 :گفت ییرسا یصدا با

 .تو ایب -

 :گفت ماین که شد وارد یکم یمنش و شد باز در

 ؟یساعد خانوم دیداشت یکار -

 .دارن کار شما با و اومدن یخانوم هی بله -

 :گفت تعجب با ماین

 ؟یک -

 .هستند توندوست که گفت -

 :گفت عیسر کرد، تعجب شتریب ماین

 .داخل ادیب بگو -

 رو زشیم یرو یکم ماین رفت، رونیب و داد تکان یسر یساعد خانوم

 .برداشت رو اضافه یهاکاغذ و کرد زیتم

 .بست و در و شد اتاق وارد لیراح موقع همون

 :گفت یآروم و لرزون یصدا با



 .سالم... سَ  -

 ...موند خشک حالت همون یتو و شد زیخ مین اریاختیب ماین

 :گفت و کرد جور و جمع رو خودش عیسر اما

 ؟یکنیم کار یچ جا نیا تو -

 :گفت خجالت با نشست، یمبل یرو و اومد تر جلو دیترد با لیراح

 .نمیبب رو تو اومدم -

 کرد یسع نشست، اش یصندل یرو و زد موهاش به یچنگ کالفه ماین

 .کنه سرگرم زشیم یرو یکاغذها با رو خودش دوباره

 

 یادیز راه دیفهم ره،یبگ دهید نا رو اون داره یسع ماین که دیفهم لیراح

 !ببخشه رو اون ماین تا کنه یط دیبا رو

 :زد صداش استرس با و دیکش یقیعم نفس

 ...ماین -

 :گفت آروم اون به کردم نگاه بدون ماین

 .بگو -

... بودم شده یعصب دانشگاه یجلو روز اون... راستش من... من -

 .افتاد اتفاق اون که دیبخش

 ینرم و گرما حس یکم فقط یکم بتونه تا بود شده چشم وجودش تمام

 تر ظیغل ماین اخم فقط حرفش شدن تموم از بعد اما نهیبب ماین یچهره در

 .شد

 :گفت قراریب



 ؟یبگ یزیچ یخواینم -

 زیم یرو حرص با رو دستش یتو یها کاغذ... شد تموم طاقتش ماین

 :گفت و کرد پرت

  ؟یگذاشت برام هم یحرف تو مگه! بگم؟ یچ -

 به کرده بغض نداشت، ماین از رو برخورد نیا انتظار اصال که لیراح

 .شد رهیخ اون

 اون از رو نگاهش عیسر اما دیلرز دلش لیراح بغض دنید با ماین

 ...گرفت

 نبود هم بدک یرحمیب کمی پس... کنه یتالف که بود داده قول خودش به

 نه؟

 :گفت یسرد لحن با

 .یرینگ رو وقتم بهتره... دارم کار یلیخ من -

 :گفت یسخت به و داد قورت رو دهنش آب لیراح

 .رمینم جا نیا از ینبخش منو تا -

 جلو به را خودش شد، بلند و دیکوب زیم یرو به رو هاشدست ماین

 لیراح به شده زیر یهاچشم با شد، خم زیم یرو یکم و کرد لیمتما

 :گفت و کرد نگاه

  کنه؟یم عوض رو یزیچ من بخشش -

 ...کرد نگاهش فقط لیراح

 یرو از اما لیمیب... یی  نها یضربه زدن وقت االن کردیم حس ماین

 :گفت قصد



 تو یلیس بود، اشتباه حال و حس اون هم اول از... لیراح یبر بهتره -

 .میخورینم هم درد به ما... آورد عقل سر منو

 !دیدرخش رتیح و بهت از لیراح رنگ یعسل یهاچشم

 !اومد درد به دلش و دید اون یهاچشم یتو رو اشک جوشش ماین

 :گفت کردیم هیگر که زمانهم شکست، لیراح یهااشک سد باالخره

 شد؟... تموم -

 :گفت اریاختیب و دیکش یآه ماین

 .بشه تموم بخواد که نبود ما نیب هم یزیچ -

 با شد، بلند مبل یرو از لرزون یپاها با حرف، نیا دنیشن از بعد لیراح

 اتاق اون از که نیا از قبل و رفت در سمت به دهیکش و نامنظم یهاقدم

 .دیچرخ ماین سمت به بشه خارج

 ...کنه التماس هم باز بتونه که بود یزیچ اون از بدتر و تر خراب حالش

 :گفت یول

 !عشق... بود یزیچ هی چرا -

 

 !بود شده پا به غوغا درونش شد، حبس ماین ینهیس یتو نفس

 !...عشق

 ...گفت لیراح باالخره

 .شد دهیکوب هم به در ادیب خودش به که نیا از قبل

 !خودش از بلکه ل،یراح از نه... بود یعصبان



ش تا دو  گرفت، هاشدست یتو رو سرش و گذاشت زیم یرو رو آرنج 

 دیکش رو هاشچشم و زد چنگ موهاش به محکم

 همون یتو یالحظه چند داد،یم نشون رو بودنش کالفه اوج کار نیا

 !خوردیم رقم یاگهید جور یچ همه خواستیم دلش چقدر موند، حالت

 ...ببخشه رو لیراح بتونه تا ادییب شیپ گهید فرصت هی کاش

 

 چون شد، دهیکوب محکم اتاقش در که گذشت قهیدق چند دونستینم

 و جمع رو خودش عیسر د،یپر باال هاششونه خورده کهی نداشت انتظار

 :گفت یادورگه یصدا با و کرد جور

 .بله -

 :گفت و شد وارد اضطراب با یساعد خانم

 !قربان دیببخش -

 :گفت ینگران و شک با یمنش حال دنید خاطر به ماین

 شده؟ یچ -

 ...بود شما دوست که یخانم اون قربان -

 :گفت قراریب و شد بلند جاش از حرف نیهم دنیشن با ماین

 خب؟ -

 :گفت یعصب دید رو یساعد خانم مکث یوقت

 شده؟ یچ بگو -

 تصادف ابونیخ یجلو شرکت از شدن خارج هنگام خانم اون قربان -

 .کرد



 :گفت ینگران لحن با یمنش که شد یشکل چه ظاهرش دینفهم ماین

 د؟یهست خوب فر کین جناب!... قربان یوا -

 دست کی با بشه شل پاهاش که نیا از قبل. یمنش به دادن جواب بدون

 به شروع یچطور دینفهم داشت، نگه رو خودش و گرفت رو زیم یلبه

 .شد خارج اتاق از و کرد دنیدو

 یورود در یجلو... رفت نییپا و کرد تا دو یکی رو شرکت یهاپله

 جمع که یمردم به دهینرس بود، شلوغ ابونیخ کنار مخصوصا و شرکت

 .شد خشک بودند شده

 :دینال و زد سرش به دست هی با

 !...خدا ای -

 زد، پس رو مردم و رفت جلو جونیب شیپ قهیدق چند خالف بر بار نیا

 .شدیم کم جونش از انگار داشتیبرم که یقدم هر با

 سرش یتو صداشون انگار کنه، یفکر که ذاشتینم مردم یهمهمه 

 خوردیم زنگ

 "چارهیب دختر یوا" 

 "نیبزن زنگ آمبوالنس به"

 "کنه رحم شیجوان به خدا" 

 دینال دلش یتو... شد تار هاشچشم

 "...کنه رحم دومون هر دل به خدا" 

 

 .افتاد بود، افتاده ابونیخ کف که لیراح به چشمش



 :زد داد یاخفته بغض و ترس با زد، زانو و شکست مقاومتش باالخره 

 ...لیراح... کنه خبر آمبوالنس یکی... پاشو لیراح! لیراح -

 صورتش یرو شده ختهیر یموها لرزان دست با شد، خم لیراح به رو

 .زد پس رو

 ...قبل از تر روشن صورتش و بود بسته هاشچشم

 صحنه نیا دنید با بود، کرده یرنگ رو آسفالت خون یکم سرش ریز از

 :دینال و شکست بغضش

 !خدا یا...یلعنت پاشو -

 بعد و دیشن رو پدرش یصدا بودن، ستادهیا فقط که یمردم یصدا نیب از

 ...آمبوالنس ریآژ یصدا

 کرد، بلند رو سرش دیام با شنوه،یم رو صدا نیتر بایز داره انگار

 :گفت زده بهت هوشیب لیراح و ماین دنید با و زد کنار رو مردم ساواش

 شده؟ یچ پسرم! زمان امام ای -

 کرد نگاه پدرش به یچارگیب و یدرماندگ با ماین

 

 ...نگفت یزیچ و

 بغل ریز عیسر ساواش شدن، عمل وارد و زدند کنار رو مردم ها پرستار

 .کرد بلندش و گرفت رو ماین

 :گفت ماین کردن منتقل آمبوالنس داخل به رو لیراح که نیا از بعد

 .برم دیبا منم -

 :گفت عیسر ساواش



 .ستین خوب حالت -

 .باشم کنارش دیبا... بابا خوبم -

 و نگفت یزیچ گهید ماین یدهیپر رنگ صورت و بغض دنید با ساواش

 با و رفت آمبوالنس سمت به عیسر ماین کرد، ول رو دستش ینگران با

 .شد سوار اصرار

 یژنیاکس ماسک و بودن بسته آتل رو گردنش کرد، نگاه لیراح به عیسر

 .بود صورتش یرو هم

 .زد دستش به یسرم عیسر پرستار اومد، در حرکت به نیماش

 :کرد زمزمه یخراب حال با ماین

 ...شو خوب ها؟ یبذار تنها منو یبخوا ینکن یوونگید وقت هی -

 

 "نفس"

 

 یورود سمت به شدم، ادهیپ نیماش از عیسر و کردم پاک رو هاماشک

 :زد داد نگران آرشام که دمیدو مارستانیب

 .سایوا نفس -

 شد، وارد سرم پشت هم آرشام شدم، مارستانیب وارد و نکردم توجه

 یلیخ یها نگاه کنم، کار یچ دونستمینم که بودم شوکه و جیگ قدراون

 خاطر به فقط هم اون بود، شده جلب ما به که کردمیم حس رو ها

 .بود آرشام حضور

 :گفت و شد کمینزد آرشام



 باشه؟ کجاست، لیراح که کنمیم سوال یکی از االن... نفس باش آروم -

 ما سمت داشت که دمید دور از رو عسل اما، بدم رو جوابش خواستم

 .اومدیم

 .رفتم عسل سمت به و گذشتم آرشام کنار از

 :گفتم بباره بود ممکن لحظه هر که ییهاچشم با

 خوبه؟ که بگو... لیراح عسل، -

 :گفت و کرد بغلم بغض با

 .کنهینم دشیتحد یخطر شکر رو خدا نفس باش آروم -

 :گفتم و اومدم رونیب بغلش از شد، راحت المیخ یکم

 کجاست؟ االن -

 .است ژهیو یها مراقبت تو رون،یب اومده عمل اتاق از تازه -

 که ییهاآدم به توجهیب آرشام دادم، تکون یسر یناراحت با و دمیکش یآه

 .اومد مونسمت به بودن شده جمع دورش

 :گفت لب ریز

 من راجع خبر یکل حتما ره؟یبگ رو ها عهیشا یجلو خوادیم یک االن -

 .مارستان  یب ایآر آرشام که کننیم پخش

 :گفتم آروم

،یراح مهم... ستین مهم نیا -  .ششیپ ب بَر رو ما عسل ل 

 .میرفت دنبالش هم آرشام منو کرد، حرکت و داد تکون یسر عسل

 .نمیبب رو لیآه عمو و همتا خاله بابا، و ماین تونستم راهرو یانتها



 .کردم بغلش و رفتم سمتش بع عیسر شد، بلند دنمید با همتا خاله

 چطوره؟ لیراح خاله؟ یخوب -

 :گفت غم و یخستگ با

 .هوش  یب هنوز هم لیراح نباش، نگران... زمیعز خوبم -

 افتاد؟ اتفاق نیا چطور -

 هاشچشم افتاد، ماین به چشمم د،یکش یآه فقط و نزد یحرف همتا خاله

 .دیرسیم نظر به قراریب و آشفته بود، خون کاسه تا دو مثل

 !سوخت برادرم یبرا دلم داره، یحس چه االن دونستمیم

 نشستم، انتظار یصندل یرو کنارش و برداشتم قدم سمتش به عیسر

 .کردم نوازشش و گرفتم بغلم یتو رو سرش حرفیب

 درد اوج نیا... کردم حس رو اششونه شدن نییپا و باال دیکش آه یوقت

 !دادیم نشون و مرد کی

 :دینال لب ریز

 .بدم دستش از بود کینزد -

 :زدم لب گوشش کنار و کردم فرو موهاش نیب رو دستم

 .داداش شهیم خوب لیراح! سیه -

 :گفت یاخفه یصدا با

 .بود من ریتقص... اشهمه -

 !باش آروم ماین -

 :گفت یناراحت با و دیکش یآه کالفه



 .باشه یقو قدرنیا بهش حسم کردمینم فکر -

 یتو یاقهیدق چند نگفتم، یزیچ و کردم نوازش رو موهاش دوباره

 .شکست رو سکوت لیآه عمو باالخره یول شد، ماندگار آغوشم

 .ششیپ برم تا بزنم حرف دکترش با خوامیم -

 :کنه یراض رو عمو یخونسرد با کرد یسع بابا

 اون بشه که هست یطیشرا یتو لیراح نه مالقات   وقت نه االن لیآه -

 .یکن صبر فردا تا دیبا د،ید رو

 هیروح اون بودم، دهیند یعصب و کالفه رو لیآه عمو قدراون حال به تا

 ...   االن اما داشت یشوخ و شاد

 :گفت لب ریز

 .کنم صبر یچطور فردا تا من -

 ...دیچرخ خودش دور قراریب و ستادیا کمر به دست

 .گرفتم هیبق از چشم ماین یصدا با زد،ینم یحرف یکس

 .نمشیبب خوامیم نفس -

 :گفتم آروم

 .گفت یچ بابا که یدیشن -

 ارمیب طاقت فردا تا تونمینم -

 ...دادیم خراش رو روحم انگار اشرگه دو یصدا

 یدرون حال و حس یبچگ همون از... کنم حس رو دردش تونستمیم

 .کردیم اثر هم من یرو ماین

 . میبود قلو دو که بود نیا خاطر به دیشا



 :گفتم لب ریز یناراحت با

 .یبزن حرف دکترش با دیبا پس -

 قیعم نفس تا چند و شد جدا آغوشم از... اومد خودش به حرفم نیا با

 .کنه کنترل رو خودش تا دیکش

 و شدم بلند منم هول با شد، بلند جاش از بگم یزیچ بخوام که نیا از قبل

 .گرفتم رو دستش

 :گفتم عیسر که بره خواست بهم توجهیب

 ؟یریم کجا -

 :گفت کوتاه

 .دکترش شیپ رمیم -

 ....شد دور یبلند یها قدم ای و دیکش رونیب دستم از رو دستش

 رفتن با بودن، کرده سکوت همه شدم، رهیخ رفتنش ریمس به یناراحت با

 .دیچرخ من یرو ها نگاه ماین

 حیتوض یحوصله من اما مشکوک   ماین رفتار بودن دهیفهم دونم یم

 .نداشتم دادن

 به که زمانهم نشستم، سرد یفلز یصندل اون یرو و دمیکش یپوف

 :گفتم لب ریز بودم، زده زل نیزم کف دیسف یهاکیسرام

 !کن شونکمک خودت ایخدا -

 

 خودم موقع اون تا زور به  برگشتم، خونه به آرشام و مامان اصرار با

 .بود کرده بد رو حالم یحساب مارستانیب یبو بودم، کرده کنترل رو



 یحت اما، زدم صورتم به آب مشت چند و رسوندم ییدستشو به رو خودم

 .نکرد خوب رو حالم هم آب یسرد

 یکم با... بود دهیپر یحساب رنگم زدم، زل نهیآ به شده سرخ یهاچشم با

 .ختهیر هم به یحساب بدنم ستمیس دمیفهم کردن فکر

 .بود شده شروع یلعنت درد اون دوباره رفتم،یم دکتر شیپ حتما دیبا

 دراز هالباس همون با رسوندم، تخت به رو خودم و گرفتم رو دلم ریز

 .شد وارد آرشام و شد باز در دم،یکش

 :گفت تعجب با دنمید با

 .زمیعز شو بلند ؟یدیکش دراز مانتو با چرا نفس -

 :گفتم یآروم یصدا با

 .بعد بکشم دراز کمی... باشه -

 با و کرد نوازش رو سرم نشسته، کنارم دمیفهم تخت شدن نییپا و باال با

 :گفت یا عاشقانه لحن

 خوبه؟ حالش من نفس -

 !خورد تکون حرفش نیا از دلم

 ...کردیم عمل برام مسکن مثل ها حرف نیا هم درد اوج تو یحت

 !بود عشق یمعجزه خود نیا

 :گفتم لب ریز

 !دارم دوست -

 :زد لب گوشم کنار و داد رونیب لرزش با رو نفسش

 !عاشقتم... شتریب من - 



 ...دمیخند و دمیگز لب

 حصار و گذاشت شکمم یرو رو دستش کرد، بغلم پشت از و دیکش دراز

 .کرد تنگ رو دستش

 ...بشه شتریب دردم شد باعث کم فشار همون اما نبود ادیز فشارش

 ه؟یچ گهید نیا ایخدا یوا

 :گفتم آروم و زدم کنار رو دستش درد اون از ییرها یبرا

 .بهتره کنم عوض رو لباسم... من -

 .باشه -

 یچطور سرم دمینفهم رفت، یاهیس هامچشم... شدم بلند تخت یرو از

 بهم عیسر جست کی با آرشام که فتمیب بود کینزد و شد پرت عقب به

 .کرد بغلم و دیرس

 و بستم محکم رو هامچشم رمیبگ رو امجهیسرگ یجلو که نیا یبرا

 .فشردم بغلش یتو رو خودم

 :گفت و کرد نوازش رو سرم ترس با آرشام

 ؟یخوب شد؟ یچ نفس -

 با و کردم نوازش رو اشنهیس یقفسه شد، بهتر رفته رفته امجهیسرگ

 :گفتم یا رفته لیتحل لحن

 !آرشام خوبم... خو -

 ...رفت رونیب اتاق از تند انداخت، درازم تخت یرو

 حتما فردا... کردم نگاه سقف به و گذاشتم امیشونیپ یرو رو دستم کف

 .شده مرگم چه بفهمم تا برم دیبا. ..دکتر رمیم



 نگفتم، برم دکتر خوامیم که نیا به راجع یزیچ آرشام یحت چکسیه به

 هم یرو چشم و بود داریب شب یهامهین تا که بود نگرانم قدراون شبید

 .نذاشت

 .کنم نگرانش خواستمینم! گرفتیم شیآت دلم دمیدیم رو نایا

 ازش و کردم دایپ خوب یلیخ زنان دکتر کی آدرس نترنتیا قیطر از

 .گرفتم وقت

 شلوغ هم ادیز نشستم، یصندل هی یرو عیسر و شدم دکتر مطب وارد

 .نبود

 حرف بود کنارش که یزن با یخوشحال با که افتاد یباردار زن   به چشمم

 .بود مشخص کامال شکمش زد،یم

 نییپا رو سرم و زدم یلبخند باشه، ماهش هفت شش هی کنم فکر

 .انداختم

 .بزنم سر بهش حتما کارم از باشه ادمی افتادم، لیراح ادی

 .زد صدام یمنش که بودم نشسته حال اون یتو چقدر دونم ینم

 فر؟کین خانم -

 ...شدم دکتر اتاق وارد یقیعم نفس با و شدم بلند عیسر

 

 :گفت و زد لبخند یمهربون با دنمید با دکتر

 .دیبفرمائ -

 :گفتم و زدم یلبخند استرس با

 .دکتر خانم سالم -



 یکم مهربونش و آروم لبخند نشستم، بود زشیم یجلو که یمبل یرو

 .کردیم دلگرمم

 ه؟یچ اسمت زمیعز خب! جانم سالم -

 .نفس -

 :گفت و داد تکون یسر

 زم؟یعز هیچ مشکلت -

 :گفتم آروم و فشردم محکم رو فمیک یدسته

 شکم ریز درد مثل دارم، یبیعج عالئم که هست یوقت چند من راستش -

 کردم فکر اول... یزیخونر طورنیهم و جهیسرگ و تهوع حالت دلم، و

 .نبود یطورنیا اما شدم ماهانه

 :گفت و داد تکون یسر دقت با

 ؟یکرد ازدواج -

 .بله -

 وقته؟ چند -

 :گفتم مکث با

 .ماه هفت ش،یش هی -

 :گفت و داد تکون یسر

 ؟یداشت یباردار قصد -

 :گفتم خجالت با بعد و شد گرد خود به خود هامچشم

 .نکردم یفکر نیهمچ اصال من... من راستش... را -



 :گفت خنده با

 .است نفره دو میتصم هی نیا خودت، و همسرت... زمیعز نه تو فقط -

 :گفتم عیسر

 .میندار رو میتصم نیا هنوز ما نه -

 :گفت شدیم بلند که زمانهم و داد تکون یسر

 .کنم اتنهیمعا تا بکش دراز تخت یرو -

 ...شدم بلند خجالت با و کردم نگاه بود پرده پشت که یتخت به

 

 اخم دنید با دم،یکش باال رو شلوارم و دادم رونیب لرزون رو نفسم

 .ختیر دلم بود دکتر یچهره یرو که یبیعج

 :گفتم ینگران با رفت، زشیم سمت به و آورد در رو هاش دستکش

 دکتر؟ اومده شیپ یمشکل -

 :گفت کردیم ادداشتی یزیچ داشت زمانهم و دیکش یآه

 جواب نوشتم، شیآزما هی برات... بگم رو امیقطع نظر تونمینم فعال -

 .گمیم رو صمیتشخ بهت وقتاون اریب من شیپ رو شیآزما

 :گفتم و نشستم یصندل یرو

 دارم؟ یمشکل من ه؟یچ تونصیتشخ -

 :گفت یفیضع لبخند با و کرد نگاه بهم

 .بشم مطمئن تا بده شیآزما هی... داره وجود هم خطا امکان زمیعز -

 ...دادم تکون یسر ناچار به



 

*********** 

 با رفت،ینم رونیب ذهنم از دکتر یهاحرف هم روز دو گذشت با یحت

 پول دادن و اصرار یکل با دادم شیآزما روز همون ینگران و استرس

 .گرفتم موعود ش زمان از تر زود رو شیآزما جواب  شتریب

 اجازه آرشام که نیا از شدم، نمیماش سوار و گذاشتم فمیک یتو رو برگه

 .بودم خوشحال کنم یرانندگ دوباره بود داده

 وارد و دمیرس یوقت. بزنم لیراح به یسر تا روندم مارستانیب سمت به

 اون شدینم باورم افتاد، ییآشنا فرد به چشمم شدم مارستانیب یمحوطه

 یتو داشت باشه، ماین اومده در تازه یها شیر ته با و خسته مرد

 .زدیم قدم مارستانیب یمحوطه

 :زدم صداش و رفتم سمتش به ینگران با

 !ماین -

 بفهمم، یزیچ نتونستم نگاهش از... کرد نگاهم و دیچرخ سمتم به آروم

 :گفتم آروم دم،یکش بازوش یرو رو دستم و رفتم جلو

 داداش؟ یخوب -

 زد؟ینم حرف چرا کرد، بسته و باز آره یمعن به رو هاشچشم

 :گفتم ینگران با

 چطوره؟ لیراح -

 :گفت آروم و دیکش یقیعم نفس

 .اومد بهوش صبح -



 !گرفت آروم دلم دفعه هی

 !کنه بهتر رو حالم تونستیم که بود یخوب خبر   نیا اتفاقات نیا نیب

 :گفتم خوشحال و آروم لحن با دفعه نیا

 ه؟یحال چه نیا پس -

 به یدست شد، رهیخ روش به رو رمردیپ به و گرفت ازم رو نگاهش

 :کرد زمزمه و دیکش گردنش پشت

مه دونمینم شده، منتقل بخش به تازه... نمشیبب نذاشتن -  تا... نفس چ 

 .رهیگینم آروم دلم نمشینب پا سر  

 !کردم نگاهش یدلسوز با

 ...کردم نوازش رو بازوش دوباره بدم یدلگرم بهش که نیا یبرا

 یسخت ینحو به ما یدو هر... من مثل درست! بود عاشق برادرم

 !میدیکش

 :گفتم و دمیکش یآه

 نه؟یبب وضع و سر نیا با رو تو لیراح خواد یم دلت -

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 چشه؟ وضعم و سر مگه -

 :گفتم خنده با

ش -  حیترج باشم لیراح یجا اگر من... یشد هازده زلزه هیشب! ستین چ 

 .نمینب رو تو ختیر اما برم کما یتو دمیم

 :گفت و شد ظاهر هاشلب یرو لبخند طرح باالخره

 خونه؟ یبفرست منو یگیم رو نایا -



 :گفتم یجد

 .یکن عوض رو هاتلباس و یریبگ دوش یدار ازین تو چون آره -

 که دیفهم انگار. انداخت خودش یپا تا سر به ینگاه حرفم نیا با

 :گفت یقراریب با ست،ین مناسب ادیز ظاهرش

 زود من... بده خبر بهم افتاد یاتفاق اگر لطفا... خونه رمیم من پس -

 !گردمیبرم

 .کن استراحت کمی برو ماین نکن عجله -

 کرد موافقت دونمینم.داد تکون یسر شدیم دور ازم داشت که زمانهم

 .نه ای

 به و ستادهیا تر دور یکم عسل دمید که بشم مارستانیب وارد خواستم

 :گفتم و رفتم سمتش به زده، زل ماین رفتن

 !عسل سالم -

 :گفت و گرفت ماین رفتن ریمس از نگاه

 .یبش ماین فیحر تو که نیا مگر... سالم -

 :گفتم تعجب با

 چرا؟ -

 .دهیم گوش مگه خونه برو گمیم بهش یه روزید از -

 چطوره؟ لیراح... کردم اشیراض زور به منم آره -

 :گفت و زد یلبخند

 نه آخه ده،یخواب کردن قیتزر بهش که ییها دارو خاطر به فعال خوبه، -

 .نالهیم درد از فقط... گچ   یتو و شکسته دستش با و پاش هی که



 ...میکرد حرکت عسل با و نگفتم یزیچ

 دلم دم،ید بود دهیخواب که یتخت یرو دهیپر رنگ اون با رو لیراح یوقت

 !دیکش پر براش

 رو جوابش و بودم یعصب ازش چقدر ماین با کارش خاطر به اومد ادمی

 گهید الل زبونم لیراح که دادمیم احتمال درصد کی اگر... دادمینم

 ...نبود

 یآه باشه، بد ازش خاطراتم نیآخر که کنم فکر بهش تونستم ینم یحت

 .گذاشتم سالمش دست یرو رو دستم دیترد با و دمیکش

 :گفتم آروم بود، ستادهیا تخت طرف اون عسل

 کجان؟ لیآه عمو و همتا خاله -

 :گفت و کرد بهم ینگاهمین

 مارستانیب به رستوران نیتر کینزد رفتن... آخه برن خوانیم کجا -

 .میموند لیراح شیپ ماین منو فقط بخورن، غذا

 .مونمیم ششیپ من برو تو یخوایم اگه -

 :گفت و کرد نگاهم یشاک

 و یزد اوق چقدر مارستانیب یبو خاطر به اول روز نرفته ادمی هنوز -

 .یکرد کالفه رو مونهمه

 :گفت تعجب با دم،یخند و انداختم نییپا رو سرم حرفش نیا با

 ؟یخندیم چرا -

 ؟یچ باشم حامله اگر... کردم نگاهش آروم



 شکمم یتو بچه کی من اگر... دکتر یها دیترد و شک اون از جدا

 ...باشم داشته

 شه؟یم یعنی خدا یوا

 عسل؟ از بهتر یک... بگم یکی به خواستیم دلم

 :گفتم آروم و کردم تر زبونم با رو لبم

 .امحامله... که کنم فکر... من... من عسل -

 تا گذاشت دهنش یجلو رو هاشدست شد، گرد یخوشحال از هاشچشم

 ...کنه کنترل رو صداش بتونه

 :گفت یشاد با کردیم بغلم که زمانهم و زد دور و تخت

 ؟یدیفهم یک! زمیعز گمیم کیتبر -

 :گفتم و گذاشتم کمرش پشت رو دستم خجالت با

 .دادم شیآزما تازه... ستین معلوم هنوز -

 :گفت یخوشحال همون با و اومد رونیب بغلم از

 دونه؟یم آرشام -

 .بدم نشون دکترم به رو شمیآزما یبرگه خوامیم اول نه -

 .بده نشون اونا به گهید داره دکتر هم جا نیا خب -

 یهمراه ما با و بود بهوش هم اون یکاشک... کردم لیراح به ینگاه مین

 .کردیم

 .خودم دکتر شیپ برمیم نه -

 ...نگفت یزیچ و داد تکون یسر



 ممکنه که کنم فکر تونستمینم یحت دکتر مطب یتو روز اون دیشا

 قتیحق احتمال نیا کردمیم دعا فقط...روز اون از بعد اما باشم، باردار

 آرشام از بچه کی من که نیا باشه، داشته

 

 ...باشم داشته آرشام ز

 !باشه مونعشق یثمره یبچه کی

 

 ...باشم داشته

 !باشه مونعشق یثمره یبچه کی

 ...کردم حرکت خونه سمت به خسته مارستان،یب از بعد

 .نرفتم دکترم شیپ چرا دونمینم

 ...یچ همه مشغول بود، مشغول ذهنم

 رو آرشام یبو که یاخونه بود، امخونه کردیم آرومم که ییجا تنها

 !منو آرامش یبو داد؛یم

 که یکس دنید با دمیرس مونآپارتمان یجلو به که نیهم و زدم یلبخند

 سرم پشت که آوردم شانس فقط کردم، ترمز عیسر بود ستادهیا در یجلو

 .نبود ینیماش

 که شدینم باورم شدم، ادهیپ و کردم پارک یکنار رو نیماش عیسر

 ییبایز گهید که قرمز یرفته فرو یهاچشم اون با... باشه خودش

 .بود شده ها مرده مثل رنگش و الغر یحساب بدنش نداشت، رو گذشته



 یخال یجا دنید با اومد، سمتم به آروم آروم اون اما نکردم یحرکت

 .اومد بند زبونم ابروهاش

 !نفس سالم -

 :زدم لب زده بهت

 !طرالن -

 نه... رو اون نه نداشتم، رو انتظارش واقعا اما... نه ای دیشن دونمینم

 !رو حالش نیا

 ؟یچ زهیبر هم به رو میزندگ دوباره بخواد اگر

 .دادمینم اجازه بهش من نه

 :گفت و زد یآروم لبخند که بودم رهیخ بهش چقدر دونمینم

 شدم؟ خوشگل هیچ -

 :گفتم اریاختیب

 !اومده؟ سرت یبالئ چه -

 ...دمیترسیم بزنم، حدس خواستمینم... نگفت یزیچ و زد پلک

 دشمنم یبرا هم دلم من...باشه داشته یدرد دشمنم که دمیترسیم آره

 !سوختیم

 :گفت آروم و شکست رو سکوت باالخره

 رو تالش نیا بار کی من چون... زمیبر هم به رو یزیچ که ومدمین -

 .دمیم دارم هم تاوانش من...من... رو اشتباه تالش هی... کردم

 !شد اشک از پر هاشچشم

 !...شده ور غوطه هاشچشم یتو خون اشک یجا به کردم حس



 منو بگو هم آرشام به... کنمیم خواهش! کن حالل منو... من نفس -

 .دمیم رو اشتباهاتم تاوان دارم من کنه، حالل

 ...اومده بند زبونم کردمیم حس نگفتم، یزیچ

 هر و شده بد حالش کردمیم حس... بود شده اشک از سیخ صورتش

 .زهیبر فرو یمیقد ساختمون هی مثل داره امکان لحظه

 :داد ادامه یشتریب بغض با

 وجدان عذاب حس اما رم،یم دارم شهیهم یبرا... نفس رمیم دارم من -

 کنمیم حس و همراهمه سال چهار که یعذاب اره،ییم در پا از منو داره

 مزاحم و رمیم گهید دم،یم رو آرشام و تو یشکسته دل تاوان دارم

... برگشته یزندگ به دوباره آرشام که خوشحالم شم،ینم تونیزندگ

 ...بدون تو اما ندونستم رو اون قدر من داره، رو تو که خوشحالم

 !...گرفت بغضم

 !مرگ  ... رفتن از منظورش کردم حس چرا دونمینم

 :گفت و کرد خم رو زانوهاش یکم التماس و خواهش با

 ؟یکنیم حاللم -

 هامچشم مقابل از نمایس یپرده مثل افتاد که یاتفاقات تمام اشجمله نیا با

 ...گذشت

 ...دعواهام و هام دیترد و شک هام،هیگر یهمه

 !دمیکش یقیعم نفس

 !گذشتن؟ شونهمه که یوقت دارن یادهیفا چه نایا

 :گفتم آروم



 !حاللت -

 که برداشتم دوشش یرو از رو ینیسنگ بار حرفم نیا با کردم حس

 .دیکش یقیعم نفس و بست آرامش با رو هاشچشم

 

 چرا دونمینم... کردم حرکت خونه سمت به خسته مارستان،یب از بعد

 .نرفتم دکترم شیپ

 ...یچ همه مشغول بود، مشغول ذهنم

 رو آرشام یبو که یاخونه بود، امخونه کردیم آرومم که ییجا تنها

 !منو آرامش یبو داد؛یم

 که یکس دنید با دمیرس مونآپارتمان یجلو به که نیهم و زدم یلبخند

 سرم پشت که آوردم شانس فقط کردم، ترمز عیسر بود ستادهیا در یجلو

 .نبود ینیماش

 که شدینم باورم شدم، ادهیپ و کردم پارک یکنار رو نیماش عیسر

 ییبایز گهید که قرمز یرفته فرو یهاچشم اون با... باشه خودش

 .بود شده ها مرده مثل رنگش و الغر یحساب بدنش نداشت، رو گذشته

 یخال یجا دنید با اومد، سمتم به آروم آروم اون اما نکردم یحرکت

 .اومد بند زبونم ابروهاش

 !نفس سالم -

 :زدم لب زده بهت

 !طرالن -

 نه... رو اون نه نداشتم، رو انتظارش واقعا اما... نه ای دیشن دونمینم

 !رو حالش نیا



 ؟یچ زهیبر هم به رو میزندگ دوباره بخواد اگر

 .دادمینم اجازه بهش من نه

 :گفت و زد یآروم لبخند که بودم رهیخ بهش چقدر دونمینم

 شدم؟ خوشگل هیچ -

 :گفتم اریاختیب

 !اومده؟ سرت یبالئ چه -

 ...دمیترسیم بزنم، حدس خواستمینم... نگفت یزیچ و زد پلک

 دشمنم یبرا هم دلم من...باشه داشته یدرد دشمنم که دمیترسیم آره

 !سوختیم

 :گفت آروم و شکست رو سکوت باالخره

 رو تالش نیا بار کی من چون... زمیبر هم به رو یزیچ که ومدمین -

 .دمیم دارم هم تاوانش من...من... رو اشتباه تالش هی... کردم

 !شد اشک از پر هاشچشم

 !...شده ور غوطه هاشچشم یتو خون اشک یجا به کردم حس

 منو بگو هم آرشام به... کنمیم خواهش! کن حالل منو... من نفس -

 .دمیم رو اشتباهاتم تاوان دارم من کنه، حالل

 ...اومده بند زبونم کردمیم حس نگفتم، یزیچ

 هر و شده بد حالش کردمیم حس... بود شده اشک از سیخ صورتش

 .زهیبر فرو یمیقد ساختمون هی مثل داره امکان لحظه

 :داد ادامه یشتریب بغض با



 وجدان عذاب حس اما رم،یم دارم شهیهم یبرا... نفس رمیم دارم من -

 کنمیم حس و همراهمه سال چهار که یعذاب اره،ییم در پا از منو داره

 مزاحم و رمیم گهید دم،یم رو آرشام و تو یشکسته دل تاوان دارم

... برگشته یزندگ به دوباره آرشام که خوشحالم شم،ینم تونیزندگ

 ...بدون تو اما ندونستم رو اون قدر من داره، رو تو که خوشحالم

 !...گرفت بغضم

 !مرگ  ... رفتن از منظورش کردم حس چرا دونمینم

 :گفت و کرد خم رو زانوهاش یکم التماس و خواهش با

 ؟یکنیم حاللم -

 هامچشم مقابل از نمایس یپرده مثل افتاد که یاتفاقات تمام اشجمله نیا با

 ...گذشت

 ...دعواهام و هام دیترد و شک هام،هیگر یهمه

 !دمیکش یقیعم نفس

 !گذشتن؟ شونهمه که یوقت دارن یادهیفا چه نایا

 :گفتم آروم

 !حاللت -

 که برداشتم دوشش یرو از رو ینیسنگ بار حرفم نیا با کردم حس

 .دیکش یقیعم نفس و بست آرامش با رو هاشچشم

 

 االن خودخواه و مغرور طرالن اون که نیا بود، سخت برام باورش

 !خوادیم تیحالل و ستادهیا من یجلو فیضع و دفاعیب



 ...کنهینم ما با که ییهاکار چه یزندگ

 راهش هم که یعشق بود، شده خودش اشتباه عشق یقربان هم اون دیشا

 .داشتنش نگه هم بود اشتباه

 ...دمشیند گهید و رفت عقب عقب صدایب که موندم رهیخ بهش قدراون

 

 در ختم،یر خودم یبرا یآب وانیل و رسوندم آشپزخونه به رو خودم

 .خوردم ضرب کی رو آب و بستم رو خچالی

 رنگ اون رفت،ینم رونیب ذهنم از طرالن یابروها یخال یجا ریتصو

 ...نبود یعاد دهیپر

 احساس قدرنیا چرا دونمینم نشستم، یصندل یرو و گرفتم رو زیم یلبه

 .کردمیم یخستگ و ضعف

 حال بتونم دیشا یطورنیا بشه، بهتر حالم تا رمیبگ دوش هی برم دیبا

 .کنم فراموش رو طرالن

 !شد حس یب پاهام و دست چرخه،یم داره سرم کردم حس اما، شدم بلند

 .کنم تمرکز کردم یسع و بستم رو هامچشم

 ...اومد در شدن باز یصدا

 ؟یا خونه نفس -

 :دمینال لب ریز

 .شام...آر -

 به افتادن یموقع افتادم، و شد شل زانوم برداشتم که رو قدم نیاول

 .افتاد کنارم یبد یصدا با هم اون و خوردم یصندل



 بود؟ یچ نفس -

 اما بودم نشده هوشیب دم،یشن سمت نیا به رو اشعیسر یهاقدم یصدا

 .نداشتم هم یجون انگار

 .بودم کرده ضعف کرد،یم گزگز پاهام و دست

 اجیاحت بهش چقدر... کرد بغلم عیسر کردم، حس کنارم رو حضورش

 .داشتم

 .کن باز رو هاتچشم ؟یشنویم رو صدام نفس -

 صورتم ترس با و بود دهیپر رنگش کردم، نگاهش و زدم پلک حالیب

 .کردیم کنکاش رو

 :گفتم و زدم لبخند زور به

 .بم... خو -

 .دیبوس رو امیشونیپ عیسر و دیکش یراحت نفس

 به و کرد بلند هاشدست یرو منو بدم رو اشبوسه جواب که نیا از قبل

 .برد اتاق سمت

 و گرفتم رو دستش که بره خواست بکشم، دراز تخت یرو که کرد کمکم

 :گفتم

 .بمون -

 :گفت عیسر

 .سایوا امییم االن -

 .رفت رونیب اتاق از که کردم ول رو دستش

 



 ...بود شده پا به آشوب دلم یتو

 ؟یچ باشم داشته یمشکل هی منم اگه

 ؟ی  عالئم جور چه نایا پس باشم باردار احتماال اگر

 !کن رحم بهم ایخدا.... بود داده دست بهم یبد حس هی طرالن دنید با

 باش چقدر کردم حس قند آب وانیل دنید با شد، اتاق وارد دوباره آرشام

 .دارم اجیاحت

 تخت کنار اومد و نذاشت آرشام که بشم زیخمین تخت یرو خواستم

 .شدیم رو و ریز هاشینگران و محبت نیا یبرا دلم کرد، بغلم و نشست

 :گفت و گرفت دهنم یجلو رو وانیل

 !زمیعز بخور -

 ...بشه تر کم اشینگران که دارم نگه هام لب یرو رو لبخندم کردم یسع

 به یابوسه خوردم، آرشام اجبار به آخرش تا رو قندآب زور به

 :گفتم آروم که زد امیشونیپ

 !نباش نگران -

 :گفت و دیکش یآه

 میبر گمیم یه.... ستین یعیطب حالت روزه چند نباشم؟ شهیم مگه -

 .یاندازیم گوش پشت دکتر

 دادم؟ شیآزما و دکتر رفتم بگم بهش کردم، مکث دیترد با

 .میریم بشه بهتر حالت گهید کمی -

 :گفتم اعتراض با و اومدم رومیب بغلش از

 .ستین یازین آرشام خوبم کن باور -



 و ینگران تونستم یم نگاهش یتو نشست، اشچهره یرو یظیغل اخم

 .نمیبب رو یدلخور

 !رفت ضعف براش دلم

 فاصله ازش که نیا بدون دم،یبوس رو لبش کنار و شدم خم اریاختیب

 :کردم زمزمه رمیبگ

 !دارم دوست هم رو هاتاخم -

 هاملب سمت به و گرفت رو امچونه جاش به... نرفت نیب از اخمش

 .کرد یریگ هدف

 

 !دیبوسیم ریگ نفس منو یطورنیا یوقت رفتیم نفسم

 !عشق و گرما با... عطش با

 !کردیم معتادم و بردیم یا گهید یایدن به منو مخدر ماده هی مثل

 :گفت کنه نگاه هامچشم به که نیا بدون گرفت، فاصله ازم آروم

 .درمانگاه میریم... کن مرتب رو وضعت و سر -

 ...یول -

 ...شدم الل که کرد نگاهم یشاک برگشت یجور

 .رفت رونیب اتاق از و شد بلند که دادم تکون رو سرم عیسر

 من و بود کرده اخم مدت تموم آرشام م،یرفت درمانگاه نیتر کینزد به

 .بزنم حرف نداشتم جرات

 ...کنهیم سکوت ناخواسته و شهیم هم یعصب نگران   یوقت دونمیم

 .بشم خبر با حالم از خودم خواستمیم اول اما گفتم،یم بهش یکاشک



 

 تا زد صورتش به یپهن نکیع یمجبور آرشام میدیرس که نیا از بعد

... دارم ضعف و جهیسرگ که داد حیتوض دکتر به نشناسه، رو اون یکس

 دقت اصال من که یا گهید یزهایچ و رفتم کردن غش مرز تا هم بار دو

 .بودم نکرده

 .شد آب دلم تو قند انگار توجهش همه نیا از

 نییپا فشارم چون و گرفت رو فشارم بود، مسن بایتقر خانم هی که دکتر

 سرم یباال که بودم دهیکش دراز تخت یرو کرد، زیتجو سرم برام بود

 .اومد

 .کردیم موننگاه کالفه و بود ستادهیا تر عقب یکم آرشام

 ...گرفتم آرشام از رو نگاهم دکتر یصدا با

 ن؟یدار رو عالئم نیا وقته چند -

 :گفتم نشنوه یزیچ آرشام که یطور آروم

 !شهیم یماه کی -

 ؟ینرفت دکتر قبال چرا -

 راحت آرشام حضور در که دیفهم انگار کردم، آرشام به نگاه هی دوباره

 :گفت و شد خم یکم ستم،ین

 .بگو حاال -

 آروم و زدم یزیآم تشکر لبخند بهش کردیم کمکم داشت که نیا از

 :گفتم

 .دادم هم شیآزما... رفتم دکتر -



 :گفت حوصله با

 خب؟ -

 ...بگم که دمیکشیم خجالت

 :گفت تر آروم و زد یلبخند که دیفهم نگاهم از انگار

 .باشه مبارکت پس... شد راحت المیخ خب -

 

 :گفتم عیسر

 ؟ی  عیطب ؟یچ عالئَمم پس -

 :گفت و کرد یمکث

 تونمینم ینظر من یبد نشون دکترت به رو هات شیآزما یبر بهتره -

 .بدم

 !تونکمک از ممنون باشه -

 :گفت بره که نیا از قبل و زد یلبخند

 که کن شکر رو خدا برو امیآر آرشام طرفدار شخص   به خودم من تازه -

 .گمینم یزیچ بهش

 ...رفت و دیچرخ که دمیگز لب خنده با

 :گفت یدلخور با و اومد تر کینزد آرشام دکتر رفتن با

 بودم؟ مزاحم من که نیزدیم حرف یواشکی دکتر با یداشت یچ -

 :گفتم و دمیخند آروم... گرفتیم بهونه داشت هابچه مثل درست

 !زمیعز بود یخصوص -



 :گفت نشنوه یکس که یطور یآروم یصدا با

 .دمیم نشون بهت رو یخصوص خونه میبر -

 :دادم جواب خودش مثل

 !جون -

 دمیکشینم خجالت لیاوا مثل گهید... شد گرد من حرف نیا از هاشچشم

 .کنم جبران رو هاش تیاذ تمام خواستیم دلم

 

 :گفت و کرد یاخنده تک

 .شنومیم دیجد یزهایچ! خانم نفس به به -

 :گفتم و کردم اشاره خودش به

 .گهید گرفتم ادی شما از -

 ادتی هم گهید یزهایچ یهست یخوب شاگرد تو دونستمیم اگر من -

 .میکنیم شروع رو آموزش اول یدوره امشب نیهم... دادمیم

 تا گرفتم رو دهنم یجلو چپ دست با... بود وصل سرم راستم دست

 ...نخندم

 .شدینم الیخیب و بود کرده شروع تازه انگار آرشام اما

 م؟یکن شروع کجا از نظرت به -

 :گفتم و دمیگز لب

 !یادبیب یلیخ -

 :گفت و زد یلبخند طنتیش با



 آموزش نیح در چطور... زمیعز میندار رو هاحرف نیا گهید تو منو -

 ستم؟ین ادبیب

 که بچرخونم مخالف سمت رو صورتم خواستم... دمیکش خجالت بار نیا

 !شد مانع و گذاشت امچونه ریز دست لطافت با

 داد ینم اجازه آرشام داره تب نگاه اما نه،یبب رو ما یکس کردم هول

 . بزنم یحرف

 کتاب هی ازش شدیم که بود حس و عشق قدراون هاشچشم یتو

 !نوشت

 !میبود شده کینزد هم به چقدر

 !بود وصل جونش به جونم.... میبود وابسته چقدر

 یصدا با و دیکش یدار صدا نفس... اومد خودش به انگار که زدم لبخند

 :گفت یدار خش

 .یاندازیم یروز و حال چه به رو آدم نیبب -

 :گفتم شده گرد یها چشم با

 کردم؟ کار یچ مگه بعد وحال زرد یرو و رنگ نیا با من آرشام -

 :زد لب کردیم اسکن رو صورتم کل که ینگاه با و کرد نگاهم یشاک

 همخونه فقط که قبال... شمیم اتوونهید من یبپوش هم یگون تو یلعنت -

 .محاالت... محاالته از االن یول کردمیم کنترل رو خودم زور به میبود

 :دمینال و گذاشتم هامچشم یرو خجالت با رو دستم

 ؟یندار ایح تو آرشام یوا -

 :گفت طونیش یول قاطع



 .نه باشه وسط تو یپا -

 

 دستم سرم نداشت، ته و سر که آرشام و منو یها حرف یکل با خالصه

 .میرفت خونه سمت به و شد تموم

 

 

 "یراو"

 

 

 لیراح اومدن بهوش از بعد ستاد،یا لیراح اتاق در پشت استرس با ماین

 .بود نرفته مالقاتش حال به تا

 مرخص فردا و ی  بستر مارستانیب یتو که بود یروز نیآخر امروز

 ...شدیم

 انتظارش در نیهم پشت اما، بود نشده اتاق اون وارد روز چند نیا دیشا

 .نداشت خبر ازش لیراح که یزیچ د،یکشیم رو

 یتو داشت که یعیطب گل دسته به د،یکش یپوف و شد کالفه باالخره عسل

 :گفت و کرد اشاره شدیم له ماین مشت

 ؟یبر داخل یخواینم شد؟ تموم اتاستخاره -

 :گفت آروم ماین

 .شکستم رو دلش من ؟یچ باشه ناراحت ازم اگه -



 تو که شد خشک در به چشمش لیراح... اریب دستش به دوباره پس -

... تو اال اومدن همه هیبق و سپهر تا ریبگ هیحور از مالقاتش، یایب

 شد؟ ناراحت چقدر یدونیم

 :گفت و کرد نگاه عسل به نیغمگ ماین

 نشستم؟ در نیا پشت اشهمه من ینگفت بهش تو -

 :گفت و انداخت باال یاشونه الیخیب عسل

 کردن دست دست نیا با ،یبکن دیبا تو رو یاصل کار... بگم چرا من نه -

 به یریپ سن یتو و نیترشیم سر آخر لیراح یهایباز یهند تو یها

 .گفتم یک نیبب حاال... نیرسیم هم

 عسل با حق... بخوره افسوس خودش حال به ای بخنده دونستینم ماین

 !بود

 بود تر بزرگ ازش سال سه دو هم اون بود، عسل با حق شهیهم اصال

 .بود یرک و خوب مشاوره... تر دهیفهم هم

 در یرهیدستگ یرو دستش داد، جرات خودش به و دیکش یقیعم نفس

 .دیشن ییصدا موقع همون که نشست

 

 د؟یببخش -

 بود، خودش... خورد گره هاشاخم شخص اون به نگاه با و دیچرخ

 .زد یلیس بهش خاطرش به لیراح دانشگاه یجلو که یپسر همون

 داشت؟ کار یچ جا نیا حاال د،یخندیم باهاش که یپسر یهمون

 :دیپرس آروم ماین اخم به توجهیب



 ؟ی  بستر نجایا لیراح -

 :گفت یجد و عیسر ماین که بده جواب خواست عسل

 ؟یکنیم کار یچ جا نیا تو دوما  ... خانم لیراح نه لیراح اوال -

 :گفت آروم و انداخت ماین یپا تا سر به ینگاه پسر

 دوستم؟ ادتیع اومدم داره یرادیا خب -

 !زد یایعصب پورخند   ماین

 :گفت استرس با که کرد حس رو خطر عسل

 ...یآقا مینش مزاحمش بهتره ده،یخواب االن لیراح راستش...را -

 :گفت احترام با و زد یلبخند

 .نمیبب رو لیراح خوامیم فقط من ،یشمس انیرا... هستم یشمس -

 رو لیراح اسم نداشت حق یابهیغر چیه... ختیر هم به اعصابش ماین

 .ارهیب خانم پسوند بدون

ق  ... باشه یمیصم باهاش قدرنیا نداشت حق اون  !نداشت ح 

 :گفت هشدار با و شد کینزد بهش

 ...خانم یشمس نیبب -

 رو دهنش یجلو عیسر اما خنده ریز زد هوی نبود، خودش دست عسل

 :داد ادامه یجد ماین اما کرد نگاه هردوشون به خورده کهی انیرا گرفت،

 تو یبرا لیراح شه،ینم سرم یدانشگاه و یاجتماع پسر دوست   من -

 ؟یگرفت ممنوعه

 :گفت و انداخت باال ییابرو خونسرد انیرا



 .یهست هم لوت و الت پس -

 َکس همه من... بگو یخوایم یچ هر وونیح وونه،ید قلدر، شر، الت، -

 .بشه کینزد من یهست به کس هر منه، یهست همه هم لیراح لم،یراح

 :گفت و کرد باز انفجار حالت به کرد، مشت و گرفت باال رو دستش

 !بوم -

 !بود برده ماتش عسل

 نیغمگ ماین همون ،یرتیغ و عاشق و ترسناک مرد نیا شهینم باورش

 .باشه شیپ قهیدق چند دیام نا و ترسو و

 

 ...رفت و دیچرخ و داد تکون تاسف یرو از یسر انیرا

 اون به بشه روراه شیپ وارد سالن یانتها در انیرا که یزمان تا ماین

 :گفت رتیح با عسل موند، رهیخ

 !یهست یک گهید تو پسر بابا -

 یآن میتصم کی یتو دیکش یاکالفه نفس عسل حرف به توجهیب ماین

 .شد اتاق وارد

 سر پشت و در گرفت، باال رو بود شده له هاشساقه که یگلدسته اون

 .کرد نگاه لیراح به و بست خودش

 یاآسوده لبخند لیراح ناراحت یصدا با اما، دهیخواب که کرد فکر اول

 .نشست لبش یرو

 .باشم تنها خوامیم که گفتم عسل -

 :گفت طنتیش با و رفت تختش سمت به صدایب و آروم ماین



 .میباش تنها بهتره موافقم منم -

 

 

 به و زد پلک تند تند اریاختیب کرد، باز رو هاشچشم شوکه و تند لیراح

 ...شد رهیخ ماین صورت

 و خواب ای اهاشیرو یتو و بود زده توهم ادیز تصادفش از بعد چند هر

 .بود تر یواقع یلیخ نظرش از بار نیا اما بود دهید رو ماین یداریب

 نم؟یبیم خواب دارم -

 آورده لیراح یبرا که ییهاگل هیبق کنار رو گلدسته و دیکش یآه ماین

 :گفت و گذاشت بودن

 ...نه که معلومه -

 :گفت و بست چشم ناراحت لیراح

 .ادییب نبود قرار ماین -

 .اومدم که من چرا؟ -

 ...کرد یاخم لیراح

 !یتوهم تو -

 ...دیخند بعد و کرد نگاهش شده گرد یهاچشم با اول ماین

 !شد حرص از پر لیراح یچشما

 .یرفت لیآه عمو به... گهید کرده رمیاس هات یباز خنگ نیهم -

 :گفت تعجب با لیراح



 بابام؟ ای یکرد نیتوه من به االن -

 ...شد خم لیراح یرو یکم و گذاشت تخت یرو رو هاشدست ماین

 سالمش دست دیترد با لیراح که کرد نگاه صورتش به یشور چنان با

 .زد ماین یگونه به اشاره انگشت با و کرد بلند رو

 :گفت بهت با بعد و کرد تکرار و کار نیا بار چند

 .ییماین خود   که نیا مثل نه -

 :گفت و انداخت باال ییابرو ماین

 !یبزرگ کشف چه ینباش خسته -

 :گفت بغض با ماین یها یشوخ به توجهیب لیراح

 ؟یاومد چرا -

 :کرد زمزمه مهربون و میمال ماین

 !اومدم؟یم دینبا -

 ر؟ید نقدریا...نیا -

 سر با آروم آورد، درد به رو دلش لیراح یگله از پر و دار بغض لحن

 :زد لب و کرد نوازش رو لیراح یگونه هاش انگشت

 تصادف موقع از... دمیکش رو انتظارت در نیا پشت که روزه چند من -

 .کنم رید که نرفتم من االن، تا

 :گفت آروم و کرد نگاه ماین یهاچشم یتو سرگردون لیراح

 !سوخت؟ برام دلت چرا؟ -

 :گفت احساس با و کرد سیخ رو هاشلب زبون با ماین



 !رفت برات دلم چون... نه -

 !شد شعف و رتیح از پر لیراح یهاچشم

 !کرد نگاه رنگ خوش چشم جفت کی اون به شوق با ماین

 داره دوسش بگه و بشه ریخ هاچشم نیا یتو روز هر که نیا به فکر از

 !کرد فیک

 !ببخش منو...لیراح -

 ...دیدزد رو نگاهش

 منو... کردمیم و کار اون دینبا زدم، حرف باهات بد شرکت یتو -

 !لیراح ببخش

 !داشت دوست رو مرد نیا چقدر... دیکش یقیعم نفس لیراح

 :گفت آروم و گذاشت اشگونه یرو و کرد بلند رو دستش

 ؟یچ تو شده یچ ادیینم ادمی که من -

 همه و دهیبخش رو اون لیراح یعنی نیا... زد یتشکر از پر لبخند ماین

 .کنند فراموش رو زیچ

 !شد بسته دوشون هر یهاچشم شد خم صورتش سمت اریاختیب

 

************ 

 

 "نفس"

 



 یسرسر نگاه کی از بعد و کردم جا به جا دستم یتو رو شیآزما یبرگه

 ...گذاشتم فمیک یتو

 استرس از دکترم، شیپ برم که بود فرصت نیبهتر و بود ویاستاد آرشام

 .بود گرفته درد دلم ریز دوباره

 ...بود ترسونده منو یحساب گاهیب و گاه یها درد نیا

 .رفتم یمنش سمت راست کی و شدم دکتر مطب وارد

 .داشتم دکتر وقت امروز من سالم -

 :گفت و کرد هاش برگه به ینگاه

 فر؟کین خانم -

 :گفتم عیسر

 .بله -

 .دییبفرما -

 .شدم یملک دکتر اتاق وارد زدن در از بعد و دادم تکون یسر

 .دکتر خانم سالم -

 :گفت و زد یلبخند دنمید با

 .دیاومد رید چقدر فرکین خانم سالم -

 :گفتم یناراحت با

 .اومد شیپ یمشکل هی شرمنده -

 :گفت یمشکوک لحن با

 هست؟ هاتعالئم به مربوط -



 :گفتم دیترد با و نشستم مبل یرو

 .شد نگران یلیخ همسرم... رفتم حال از روزید من بله... خب -

 :گفت یجد و داد تکون یسر

 .بده بهم رو هاتشیآزما جواب -

 زیم یجلو و آوردم رونیب فمیک از رو شمیآزما یهابرگه عیسر حرفیب

 .گذاشتم دکتر

 

 اخم به و بود شده چشم جونم تمام بود، استرس و ینگران از پر قلبم

 .بودم شده رهیخ شمیآزما یبرگه خوندن موقع دکتر

 دادم،یم فشار دستم یتو رو فمیک یدسته بشم متوجه که نیا بدون

 ...بود کرده عرق فیک چرم   جنس برابر در مشتم که قدراون

 رو نکشیع دکتر گذشت ها ساعت مثل من یبرا که یقیدقا از بعد 

 .دیکش یپوف و برداشت

 :گفتم طاقتیب

 دارم؟ یمشکل من... من... دیببخش -

 :گفت و کرد نگاهم بیعج

 زم؟یعز سالته چند -

 !ختیر دلم

 :گفت عیسر که داد صیتشخ رو خرابم حال نگاهم از

 .یباش یقو دیبا تو! باش آروم -

 ...ترسمیم من هاتونحرف نیا با دکتر خانم -



 :گفت و زد یاکننده دلگرم لبخند

 هست؟ باهات یهمراه... نگفتم یزیچ هنوز که من -

 ...دادم تکون یمنف ینشونه به رو سرم آروم و دمیدزد ازش رو نگاهم

 :گفت مصمم و دیکش یقیعم نفس

 بده، گوش هامحرف به خوب گمیم برات راحت یلیخ نیبب! خب اریبس -

 نظر از یداد انجام که یشاتیآزما به توجه با

 

 .یشد رحم خارج یباردار دچار HCG هورمون سطح

 :گفت عیسر که کردم نگاه دکتر به یطور و شد جمع هامشونه

 .بده گوش هامحرف به... فرکین خانم باش آروم لطفا -

 

 یکشدار سوت سرم یتو بشنوم، تونستم ینم یزیچ انگار من... من اما

 .بود شده زده

 !رحم؟ از خارج یباردار

  بود؟ یاغهیص چه گهید نیا

 !اشک از پر هامچشم... بود تار نگاهم اما، کردم نگاه دکتر به شوکه

 :گفت عیسر دید رو نگاهم

 و یبترس ازش یبخوا که ستین یزیچ نیا... کن کنترل رو خودت -

 نیتر مهم از نابجا یحاملگ ای یرحم از خارج یباردار ،یبخور غصه

 تر عیسر چه هر که شهیم محسوب یباردار نیب یاورژانس طیشرا

 ...کنهیم کمک مجدد یباردار و مادر جون نجات به بشه داده صیتشخ



 :گفتم ناباور

 !مجدد؟... یباردار -

 :گفت عیسر دکتر

 یلیخ تو یسالمت یبرا نیجن نیا داشتن نگه... نکن فکر یاحساس -

 .خطرناکه

 یچ ای بگم یچ دونستمینم که بودم شده شوکه قدراون... دیچک اشکم

 .کنم کار

 :کردم زمزمه لب ریز

 ...اما... اما -

 :گفت یجد

 تخمک دهیم رخ یزمان تیوضع نیا... فر کین خانم نداره اگر و اما -

 درصد هشت و نود تا معموال باشه، یرحم آندومتر از خارج شده بارور

 عیسر اگر که هست یرحم یلوله در شده بارور تخمک موارد نیا

 یرحم یلوله یپارگ به منجر رهینگ صورت درمان و نشه داده صیتشخ

 نیا یدونیم... شهیم شکم داخل یزیخونر باعث آن دنبال به و شهیم

 !خطرناکه؟ چقدر

 دست به رو خودم کنترل یپ در یپ و قیعم یهانفس با کردم یسع

 ...ارمیب

 دارم؟ نگه رو بچه نیا تونمینم من یعنی

 !رحم؟ از خارج یباردار آخه

 ...خدا یوا



 

 :گفتم دارم نگهش کردمیم یسع که یبغض با

 داشت؟ نگهش دارو و مراقبت با شهیم...یم -

 ...کرد نگاهم یشاک دکتر

 کی نیا کن فکر شده؟ نازل سرت یآسمون یبال االن یکنیم فکر چرا -

 احتمال رحم از خارج یحاملگ از بعد... بشه درمان دیبا که ی  ماریب جور

 .یباش دکتر نظر ریز دیبا موقع اون تا تو شترهیب یلیخ مجدد یحاملگ

 ...دیچک دستم یرو اشکم... انداختم نییپا رو سرم

 :کردم زمزمه بغض با

 ...دکتر خانم خوامیم رو بچه نیا من... من اما -

 :گفت یجد یول ناراحت

 ایآ اندازه،یم خطر به رو جونت نیجن نیا داشتن نگه اما فهممیم -

 تمام از که یصورت در ده؟یم بهت رو اون یدار نگه یاجازه همسرت

 باشه؟ خبر با احتماالت و خطرها

 ...نگفتم یزیچ

 ...دادینم اجازه آرشام قطعا

 !بگم؟ بهت چطور!... آرشام یوا

 خواستیم دلم قبال چقدر... دمیدیم رو آرامش رنگ میداشت تازه تو منو

 .بدم بهش رو خبر نیا یخوشحال با خواستیم دلم باشم، حامله

 :گفت حالم به توجهیب دکتر



 دینبا نیجن سن اوصاف نیا با خوبه، میداد موقع به صیتشخ که نیا -

 یباردار درمان یبرا راه سه گذشته کمتر ای هفته پنج تازه... باشه ادیز

 یباردار که رهیگیم انجام یصورت در که یاول داره، وجود رحم از خارج

 یدارو از استفاده هم اون بشه داده صیتشخ زود یرحم از خارج

 رهیگیم انجام یالپارسکوپ یجراح نداد جواب اگر... هست متوتروکسات

 .باشه متر یسانت چهار از ترکم نیجن یاندازه که یصورت در

 باز) یالپاراتوم یجراح از باشه گذشته یادیز زمان یحاملگ از اگر اما

 هم اون هست روش نیبهتر دارو مسلما... شهیم استفاده( شکم کردن

 .یکن اقدام درمان یبرا دیبا د،یهست هیاول مراحل در تازه که تو یبرا

 ...دادم تکون یسر و دمیکش یآه

 :گفت یدواریام با دکتر

 باردار دوباره شما درمان از بعد دمیم دینو بهتون من فر کین خانم -

 ادهیز یلیخ باشه نرمال تونیبعد یباردار که نیا احتمال... شد دیخواه

 .نیند دست از رو دتونیام

 

 زدم، رونیب مطب از و شدم بلند کردم، تشکر ناراحت و نگفتم یزیچ

 .بود شکمم رو دستم بشم متوجه که نیا بدون

 نیا بردن نیب از راه تنها واقعا زد،یم چرخ سرم یتو دکتر یهاحرف

 بود؟ بچه

 !گه؟یم یچ بفهمه آرشام

 بدم؟ بهت رو خبر نیا چطور آرشام آخ

 .دمیرس خونه به و کردم یرانندگ مکافات یکل با



 صورت و داغون حال نیا با منو خواستمینم نبود، آرشام از یخبر

 !نهیبب اشک از سیخ

 عالئم ادی ختم،یر اشک صدایب یحساب دوش ریز و بردم پناه حموم به

 به اشهمه ها یزیخونر و ها درد دل اون... افتادم داشتم که یبیعج

 !بود؟ رحم از خارج یباردار خاطر

 خوشحال چقدر... ستین میزیچ کردمیم فکر که بودم الیخ خوش چه من

 ...امحامله کردمیم فکر که بودم

 !رحم؟ از خارج آخه اما امحامله هم االن

 بگذرم؟ بچه نیا از چطور! چرا؟ ایخدا

 و شد سرد آب که بودم خودم یهوا و حال یتو حموم یتو قدراون

 .امیب رونیب شدم مجبور

 ضعف و سرما از تنم رفتم، کمدم سمت به و گرفتم دورم رو یاحوله

 !رفتیم یاهیس هامچشم... بود شده سست

 .رفتم تخت یرو و دمیپوش رو هاملباس زور به

 یگوشه کردم، جمع دلم یتو رو پاهام و دمیکش باال گردنم ریز تا رو پتو

 !شد داغ چشمم

 ...اومد در شدن باز یصدا

 !نفس؟ -

 !ختیر دلم

 منظم یها نفس کردم یسع و بستم رو هامچشم عیسر... بود آرشام

 .دمیخواب کنه فکر تا بکشم



 نا ینقطه به و کردم باز رو هامچشم شد، بسته در دوباره بعد قهیدق چند

 ...شدم رهیخ یمعلوم

 !ا؟یخدا کنم کار یچ

 بگم؟ بهش چطور

 

********** 

 

 یسپر تخت یتو رو روز کل یخستگ و درد سر یبهونه به روز اون

 اتاق یتو باز و خوردم لقمه تا چند آرشام اصرار به شام موقع کردم،

 ...برگشتم

 یزیچ من یحوصلگیب خاطر به اما بود نگرانم یلیخ که اون چارهیب

 .گفتینم

 یتو رفتم، دانشگاه به بود خواب هنوز آرشام یوقت یلیمیب یکل با صبح

 همه که بودم ناالن و دهیپر رنگ قدراون بودم شده نابود کل به روز کی

 .کردنیم نگاهم یجور هی

 حس خوب رو بود بهم راجع که ییهاپچ پچ شدم، کالس وارد یعصب

 .کردمیم

 ...داغونش پیاک و الین مخصوصا

 ...روز اون اما نداشتم توجه بهشون اصال که بود یوقت چند

 .بدم ریگ هم وارید ترک به خواستیم دلم



 قرار راهم یجلو الین یپا چطور دونمینم رفتم، ها زیم از یکی سمت به

 ...بخورم نیزم بود کینزد من و گرفت

 جور و جمع رو خودم عیسر و گرفتم شکمم به رو دستم کی ترس با

 .کردم

 به و دمیچرخ یعصب بعد و شدم خشک جام یتو نفس نفس با لحظه چند

 .کردم نگاه الین

 .کرده و کار نیا قصد از بفهمم شد باعث اشمسخره پوزخند

 جون؟ نفس کجاست حواست -

 .داره کرم وسط نیا یکی البد اما هست جمع که من حواس -

 ...زدم و حرف نیا من شدینم باورش انگار شد جمع لبخندش

 :گفت حرص با و شد بلند

 ؟یبود من با -

 :گفتم و زدم یپوزخند

 من یپا یجلو رو پات قصد از تو هست؟ جا نیا مگه یکس تو از ریغ -

 .یگذاشت

 :گفت و ستادیا کمر به دست ییپرو با

 شه؟ینم سرت ساده یشوخ هی... گذاشتم که گذاشتم -

 ادیب امبچه سر ییبال اون مسخره یشوخ خاطر به ممکنه نیا به فکر با

 :گفتم ضیغ با و دادم هولش

 !یکن یشوخ من با یکنیم غلط تو -

 



 :گفت خشم و نفرت از پر و گرد یهاچشم با

 کثافت؟ یدیم هول منو ؟یکرد کار یچ -

 بفهمم که نیا از قبل و اومد سمتم به الین... شد پخش کالس یتو همهمه

 .داد هولم محکم شده یچ

 یتو درد... افتادم نیزم یرو پشت به و کنم کنترل رو خودم نتونستم

 !رفت نفس و دیچیپ تنم تموم

 ...شد یچ دمینفهم

 رو شکمم یدست دو من یول اومدیم و رفتیم آدم یکل برم و دور

 !...درد و بود درد کردمیم حس که یزیچ تنها بودم، دهیچسب

 به نامفهوم و گنگ اطراف یهاصدا بود، شده سست و حالیب تنم تموم

 ...بود یاگهید یصداها هی سرم یتو انگار یول د،یرسیم گوشم

 ...دمیشنیم رو آرشام یصدا انگار سرم یتو کردمیم حس دونمینم

 ...هامون دعوا هامون، خنده یصدا

 .کردم حس چشمم یگوشه از رو اشک داغ حرکت

 :دمینال لب ریز

 !شام...آر -

 ...دمیشن رو صداش واقعا ای زدم توهم دونمینم

 .کن تحمل میرسیم میدار! عشقم جانم -

 رو ییهاآدم از یمحو ریتصو کردم، باز زور به رو امبسته یهاچشم

 دست بردن،یم یسمت به و بودن گذاشته برانکارد یرو منو که دمید

 ...شد فشرده سفت راستم



 فقط ،یشگیهم جذاب نگاه همون با بود آرشام کردم، نگاه سمت اون به

 !زده وحشت و دهیترس هم دیشا... نگران و قرمز کمی

 ...افتاد هم یرو هامپلک دوباره د،یکش سوت سرم بار نیا

 

**************** 

 

 عالمه کی نیب رو خودم بودم، تر اریهوش کردم باز چشم که بار نیا

ُرم و لوله  ...کردم دایپ س 

 :گفتم و کردم نگاه و اطرافم ترس با

 !آرشام؟ -

 نگاهم و دیچرخ عیسر صدام با... بود ستادهیا پنجره کنار که دمشید

 .ستادیا تختم کنار و اومد سمتم به تند کرد،

 :گفت آروم و شد خم روم

 !نفسم؟ جانم -

 ...گذاشتم شکمم یرو رو دستم بدم، جواب بهش که نیا بدون

 شد؟ تموم یعنی... یعنی

 !شد غم از پر هاشچشم شکمم دنید با و کرد دنبال رو دستم آرشام نگاه

 !...گرفت بغضم

 نوازش رو موهام متیمال با  نشست، سرم یرو و شد بلند آرشام دست

 :گفت و کرد

 !باش آروم -



 :زدم لب بغض با

 شد؟ تموم -

 :گفت آروم و دیکش یآه

 .فعال البته... نه -

 ...نگفتم یزیچ و دمیگز لب

 ؟یدونستیم تو -

 :گفتم زور به و دادم قورت رو بغضم

 .بودم دهیفهم تازه -

 !تیشکا و گله از پر شد، حزن از پر صداش

 ؟ینگفت بهم چرا پس -

 ...کردم نگاه هاشچشم یتو

 ...بچه نیا... نیا چون... بودم شوک یتو -

 ...بدم ادامه نتونستم

 :گفت کوتاه زد، پلک محکم و دیکش یآه

 !دونمیم -

 :زد لب و داد تکون یسر آروم... شد تعجب از پر نگاهم

 قراره... قراره اما، یباردار گفتن بهم هاشیآزما و نهیمعا از بعد ادکتر -

 .یبش یجراح که

 اشک هامچشم یتو تند و سوخت دماغم نوسیس حرف، نیا دنیشن با

 !یچ یعنی نیا دونستمیم... شد جمع



 .بشه سقط بچه نیا و بشم یجراح بود قرار

 :گفت عیسر هاماشک دنید با آرشام

 گهید دیشا االنم نیهم اصال... بره دیبا بچه نیا مینخوا چه میبخوا چه -

 یجراح یبرا گهید یقهیدق چند تا ،یدار یزیخونر تو نفس، نباشه

 .کننیم اتآماده

 :گفتم یزیر یها هق هق با

 ... آرشام خواستمشیم ..یم -

 :گفت یلرزون یصدا با د،یبوس رو سمیخ یهاپلک یرو و شد خم عیسر

 وجودم یتو یدونینم یباردار گفت دکتر یوقت! نفس خوامشیم منم -

 و رحم   از خارج بچه نیا که داد ادامه یوقت اما... شد پا به ییغوغا چه

 ،یدار که یزیخونر و اتفاق اون با مخصوصا داره خطر جونت یبرا

 اگر خوام،یم بچه از شتریب رو تو که دمیفهم... یبش عمل تر عیسر دیبا

 اجازه... دادمیم حیترج اون به رو تو من هم باز افتادینم اتفاق نیا هم

 .بشه کم سرت از مو تار کی دادم ینم

 :گفتم یدار خش یصدا با... کرد پاک هاشانگشت سر با رو هام اشک

 !ترسمیم... یم -

 پدر کی مثل د،یچرخ صورتم یتو مبهم حس کی با همراه نگاهش

 !دیبوسیم رو صورتم و سر و کردیم نوازشم

 هیتک بهش و نترسم که بفهمونه بهم... هست که بگه خواستیم انگار

 که یاعالقه و عشق یهمه با بود، واقعا آرشام که بود نیا قتیحق... کنم

 !میبود هم کنار... میداشت هم به

 



 ...شد تموم زود یلیخ میبود شده رهیخ هم به سکوت در که یقیدقا

 نیا اگر گفت بهتره، بشم یجراح تر زود چه هر کرد هیتوص و اومد دکتر

 به ازین االن اما شد درمان متوتروکسات یدارو با شدیم افتادینم اتفاق

 .داشتم یجراح

 ...کردن امآماده ها پرستار

 ازش و کردمیم یخداحافظ کمیکوچ نیجن با دلم یتو مدت تموم

 !ببخشه منو خواستمیم

 یسع شدم، رهیخ مارستانیب دیسف سقف به و دمیکش دراز برانکارد یرو

 .کنم آروم رو خودم کشدار و آروم یها نفس با کردمیم

 و سر به موهام و بود شده عرق از سیخ صورتم ینگران و ترس از

 .بود دهیچسب صورتم

 شدت از که یجور... دادیم فشار و بود گرفته سفت رو دستم آرشام

 !دیلرزیم دومون هر دست فشار

 دیبوس رو امگونه ها پرستار و دکتر به توجهیب که کردم نگاهش بغض با

 :گفت گوشم کنار و

 ! باش یقو... نفس منتظرتم در نیا رون  یب من -

 :زدم لب یاخفه یصدا با

 !آرشام یکنارم که یمرس -

 :گفت تر آروم و زد یتلخ لبخند

 !دارم دوست -

 !شد گرم دلم داشتم که یاسترس و غم یهمه با... طیشرا اون یتو



 .زدم لبخند و شدم رهیخ بهش وجودم تموم با

 رو دستم یول ستادیا احبار به بود، ممنوع آرشام ورود بعد به جا هی از

 ...نکرد ول

 رو هم دست آرشام منو دنیکشیم رو برانکارد ها پرستار که یموقع تا

 ...شد جدا هم از هاموندست نداشت امکان گهید که یوقت و میبود گرفته

 آرشام گهید حاال بستم، رو هامچشم بعد و کردم نگاه بهش جودم تموم با

 !کنم هیگر تونستمیم نبود

 .شد سیخ هامقهیشق کنار و دیچک هاماشک

 و دم اون دنید با م،یبود یجراح اتاق یتو کردم باز چشم که بار نیا

 !ختیر دلم بودن چاقو و غیت هیشب که یلیوسا و دستگاه

 و زد یمهربون لبخند صورتم دنید با دکتر شد، ترس از پر هامچشم

 :گفت

 و دیخوابیم راحت شما میکن تونهوشیب قراره ایآر خانم نباش نگران -

 .دیشینم متوجه یچیه

 یتو رو یزیچ هی و گذاشت دهنم یرو یماسک که بزنم یحرف خواستم

 ...کرد قیتزر سرمم

 مامان" دمینال دلم یتو و گذاشتم شکمم یرو رو دستم بار نیآخر یبرا

 به برسه چه یکن یزندگ وجودم یتو ینداشت فرصت یحت تو! ببخش رو

 از بهتر یلیخ ایدن اون زمیعز راحت التیخ... یایب ایدن نیا یتو که نیا

 "ترسمیم یلیخ من آخه یباش مامان مراقب بده قول! نجاستیا

 ....رفتم فرو یخبریب یایدن به و شد نیسنگ هامچشم کم کم

 



******** 

 

 ...کردم باز رو نمیسنگ یهاپلک زحمت با و دمیکش یقیعم نفس

 نا شخص یصدا کنم، نگاه اطراف به و بچرخونم چشم نداشتم جون یحت

 .دمیشن رو ییآشنا

 دو دیبا یکردیم نگران رو ما یداشت گهید زم؟یعز یشد داریب ا ه -

... نگرانت   چقدر شوهرت یبدون اگه... یاومدیم بهوش شیپ ساعت

 یکل ترکونده یمجاز یفضا یتو االن تا ییایآر آرشام زن حالت به خوش

 .نوشتن شما به راجع خبر

 ...بودم خسته یلیخ زنه،یم حرف یچ درمورد داره دمیفهمینم اصال

 .رفت رونیب اتاق از بعد و موند سرم یباال یکم

 حس رو یفیخف درد دلم ریز اومدم، خودم به یکم تازه پرستار رفتن با

 ...کردمیم

 !شد تموم پس

 ..بستم رو هامچشم و دمیکش یآه حسرت و غصه با

 

 در، شدن باز یصدا دنیشن با... شد باز اتاق در که گذشت قهیدق چند

 .کردم باز رو هامچشم

 به عیسر یهاقدم با و بست و در زدم، لبخند دل ته از آرشام دنید با

 .اومد سمتم



 امیشونیپ یرو یگرم یبوسه و شد خم عیسر بزنه یحرف که نیا از قبل

 :زد لب رهیبگ فاصله ازم که نیا بدون زد،

 .میترسوند یلیخ -

 :گفتم خودش مثل

 !متاسفم -

 ؟یدار درد -

 :گفتم و زدم پلک آروم

 .کنمینم حس یدرد یباش که تو -

 ...دیبوس رو سرم یرو گهید بار کی و زد لبخند آروم

 آرشام؟ -

 :گفت دل ته از

 !آرشام؟ جون   -

 :گفتم بغض با

 !ببخش... منو -

 :دادم ادامه که دیچرخ هامچشم یتو گرانه پرسش و نگران هاش چشم

 ...که رو بچه... بدمش بهت نتونستم -

 نگاهم یدلخور اخم با و گذاشت هاملب یرو رو اشاشاره انگشت عیسر

 .کرد

 :کرد زمزمه یجد



 فقط ،ییتو مهم کنمینم فکر بهش گهید من... رفته گهید بچه اون -

 ...تو

 :داد ادامه و شد طونیش هاشچشم یکم

 موندل که وقت هر میتونیم ما زدم، حرف دکتر با من درضمن -

 .بشه خوب حالت که میکن صبر دیبا فقط م،یبش دار بچه دوباره خواست

 و زد دماغم به یاضربه انگشتش با و دیخند... زدم یلبخند اریاختیب

 :گفت

 اومد خوشت که نیا مثل... زنهیم من واسه هم یلبخند چه! ایحیب یآ -

 یکار نشده خوب حالت دمینم قول یبزن لبخند ینجوریا بازم نه؟

 .هانکنم

 :گفتم اعتراض با و دمیگز لب

 !آرشام -

 ...گفت من حال شدن بهتر یبرا رو حرف نیا دونستم یم

 ازم سوال تا چند و کرد امنهیمعا بگه، یزیچ نتونست گهید و اومد دکتر

 .دیپرس

 :گفت آرشام رفت که یوقت

 .اومدن امونمادر و پدر... بگم رفت ادمی -

 :گفتم نگران

 شدن؟ دار خبر -

 :گفت و دیکش یپوف

 .بزنم حرف باهاشون برم من کن استراحت فعال... آره -



 و زد امگونه به یابوسه هم باز و اومد عیسر که دادم تکون یسر ناچار

 .رفت

 مونا و مامان اما بود شده تموم شیپ قهیدق ده مالقات وقت که نیا با

 هاخانواده به که بودم خواسته آرشام از رفتن،ینم رونیب اتاق از جون

 که نگه یول یچ هر ای شدم مسموم مثال بگه جاش به... نگه رو قتیحق

 دنیفهم رو ماجرا اصل یوقت و دیپرس دکترم از بابا یول کردم، سقط بچه

 .کرد هیگر یکل مامان

 مونا و مامان میبگ رو قتیحق میخواستینم که نیا خاطر به هم االن

 .بودن انداخته راه یزار هیگر جون

 :گفتم خسته و کالفه

 .کن تمومش کنمیم خواهش خوبم من... جان مامان -

 :گفت و کرد پاک رو هاشاشک یکاغذ دستمال با

 دکتر هی بردمتیم خودم ؟یاحامله ینگفت بهم که بودم بهیغر من مگه -

 .شهیم یطورنیا که بود مشخص ینداشت تجربه... بهتر

 ...گرفت بغضم من و کرد نگاه رو مامان یشاک بابا

 به کنه هیگر باز دهن با و منفجر بغضش ممکنه آن هر که یابچه مثل

 :دمینال و کردم نگاه آرشام

 !بود؟ من ریتقص -

 :گفت و دیکش یپوف یعصب آرشام

 نفس یبرا داشتنش نگه بود، رحم از خارج بچه اون... خانم هیسا -

 دیبا فته،یب خطر به نفس جون بشه تر بزرگ بود ممکن... داشت خطر

 .شدیم سقط



 :گفت و شد قراریب آرشام حرف دنیشن با بابا

 .بشه دار بچه دوباره تونهیم جوان   هنوز نفس... گهیم راست آرشام -

 :گفت لب ریز و کرد پاک رو هاماشک عیسر و اومد سمتم به

 !جان بابا نخور غصه -

 ... نگفتم یزیچ کردم نگاهش دان قدر

 یزیچ و دیبوس رو سرم بغض با و زده یاشتباه حرف دیفهم هم مامان

 .نگفت

 :گفت کنه عوض رو موضوع که نیا یبرا جون مونا

 شه؟یم مرخص یک نفس -

 :گفت آروم و زد موهاش به یچنگ و دیکش یآه آرشام

 .باشه مراقبت تحت دیبا فعال -

 و زد آرشام یهاشونه به دست با بار چند و داد تکون یسر ریام بابا

 :گفت

 ما ،یریبگ دوش هی خونه یبر بهتره... پسرم یاخسته یلیخ معلومه -

 .میهست نجایا

 ...کرد نگاه هامچشم به و کرد بلند رو سرش آرشام

 جنب کنارم از آرشام نداشتم طاقت اصال من اما بود ریام بابا با حق

 ناراحت بابا ای کردیم فکر یاحساسات مامان االن که مخصوصا بخوره،

 .بود کرده سکوت

 :گفت و زد لبخند تلخ که دیفهم رو نگاهم حرف انگار

 .مونمیم نفس شیپ من بابا خوبم -



 .دمیکش یاآسوده نفس من اما نگفت یزیچ ریام بابا

 ...شده تموم مالقات وقت داد تذکر و اومد پرستار بعد قهیدق چند

 نوازش رو دستم پشت و اومد سمتم آرشام اتاق، از رفتن رونیب موقع

 ...کرد

 اصال روزید از بود معلوم بود، خون یکاسه تا دو مثل هاشچشم

 :گفت آروم و زد بهم یلبخند حال نیا با اما ده،ینخواب

 !یبش خوب زودتر تا کن استراحت خوب -

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !یدار ازین استراحت به هم تو -

 مهم... کنم استراحت جا نیهم تونمیم بشم هم خسته ستم،ین خسته من -

 .ییتو

 خارج اتاق از بعد و کرد لمس رو امگونه وار نوازش که زدم یلبخند

 .شد

 

*********** 

 

 

 با اما... باشم ناراحت و افسرده مدت هی بچه سقط از بعد کردمیم فکر

 کمیکوچ نیجن دادن دست از درد آرشام، مخصوصا امخانواده یها محبت

 .شد رنگ کم برام

 !خورمیم افسوس دادنش دست از یبرا شهیهم دلم ته هم باز یول



 رو بود پسر ای دختر که نیا دم،یدیم رو نوازد هی خواب هاشب یبعض

 اون... بود سبز سر باغ هی یتو بایز مجلل تخت هی یرو اما دونمینم

 ...کنم دارشیب اومدینم دلم که بود دهیخواب راحت و آروم یجور نوزاد

 حال هر به... دادم دست از که بود ینیجن همون نوزاد اون گفتیم حسم

 .گفتمینم آرشام به اهامیرو و خواب از یزیچ

 !من مرد... آرشام

 بداخالق رغضبیم هی شیپ سال چند مرد نیهم کردمیم رو فکرش یوقت

 !شهینم باورم بود

 !عاشق؟ حد نیا تا آخه

 ای چهار تا بود گفته دکتر خونه، ادین کادو و گلدسته با که نبود یروز

 هی مثل... میکن تالش مجدد یباردار یبرا دوباره میتونیم بعد ماه شیش

 کردیم امزده خجالت هم کارش نیا شمردیم رو هاروز شده کوک ساعت

 ...بخندم شدیم باعث هم

 هاکالس یتو ترسش از الین دمیفهم افتاد دانشگاه یتو که یاتفاق از بعد

 اجازه بهش من اما کنه تیشکا ازش داشت قصد آرشام شد،ینم حاضر

 .نداشتم بهش یکار نیهم یبرا مون  یپش و دهیترس که دونستمیم... ندادم

 و ترس از هامیکالس هم رفتم حال از و خوردم نیزم که یوقت روز اون

 خبر بهش و زدن زنگ آرشام به و برداشتن رو میگوش یخوردگ هول

 .دادن

 .رسوند مارستانیب به منو و اومد عیسر هم آرشام

 .دمیکشیم خجالت یکل دمیشنیم هابچه زبون از که رو نایا



 فراموش رو افتاد روز چند اون یتو که یاتفاق هر کردم یسع حال هر به

 نیبهتر یبد و خوب طیشرا هر تو بودم گرفته ادی که بود نیا مهم... کنم

 ...آرشام   بهش کردن هیتک یبرا فرد

 !کرد جا قلبم یتو رو عالقه و عشق که یمرد همون

 رو غرورش هم خان ماین ما داداش نیا باالخره... عالقه و عشق گفتم

 بره قراره بماند، نیا حاال کرد، اعتراف لیراح به و گذاشت پا ریز

 یخواستگار

 ! امشب نیهم اونم

 !نه؟ ستین یعال

 !شه؟یم مگه آخه غرور کنار در عشق معروف قول به

 .باشن داشته یتعادل هی هم کنار دیبا باشه داشته امکان هم اگر اصال

 ...بودم خوشحال یلیخ

 حضور یخواستگار یجلسه یتو هم آرشام منو امشب که نیا مخصوصا

 .میداشت

 .کردم نگاه خودم به و ستادمیا نهیآ یرو به رو

 یرو رو اشچونه و گرفت بر در منو آرشام... شد حلقه کمرم دور یدست

 .گذاشت امشونه

 :گفت و شد رهیخ بهم نهیآ یتو از

 !یشد خوشگل -

 :گفتم و زدم یلبخند

 !یمرس -



 .میبش یخواستگار الیخیب ایب گمیم -

 :گفتم و چرخوندم رو سرم تعجب با

 چرا؟ -

 :گفت و انداخت باال ییابرو طونیش

 بپوشم هم یگون که منم... یکرد که خوشگل یدیرس خودت به -

 مهم اون از... هست که هم شب شلوار، و کت نیا به برسه چه خوشگلم

 .کارش یتو میبر ایب پس هست هم جمعه شب   تر

 زدم بازوش یتو یمشت حرص با نخندم، که دادم فشار هم به رو هاملب

 :زدم داد و

 !منحرف کوفت -

 :گفت و زد امگونه یرو یمحکم بوس

 !بشم دادنت فحش قربون -

 ...رفت اتاق در سمت به خنده با بعد و کرد ولم

 خب اما کنم،یم شک عقلش به االن مثل هاوقت یبعض بگم رفت ادمی

 ...گهید گذاشت من با ینیهمنش یپا رو هاشکار نیا شهیم

 ...حال هر به

 !دارم دوسش

 

 از کردمیم مرتب سرم یرو رو شالم که یطور همون و دمیخند زیر

 :گفت و کرد نگاهم دارانهیخر آرشام شدم، خارج اتاق

 ؟یاآماده -



 :گفتم عشوه با

 .آره -

 با انداخت، کمرم دور رو دستش و اومد سمتم بارون ستاره یهاچشم با

 یچشمک میشد نشیماش سوار که یوقت م،یرفت رونیب خونه از یخوشحال

 :گفت و زد بهم

 !عشق با میتقد -

 آهنگ اون یصدا دنیشن با... شد شروع آهنگ که کرد روشن رو پخش

 :گفتم ذوق با

 اومد؟ رونیب آلبومش باالخره! آهنگ نیا یوا -

 :گفت خنده با

 .یکن گوش رو کاملش شد قسمت بار نیا آره -

 .کردم شتریب رو صداش ولوم و دمیخند شوق با

 

 

******* 

 

 

 دستاتو بذار تو با تهش تا هستم مهربونم باهامه جا همه امهیدن عشقت -

 شونم یرو

 ست اندازه یب تو به حسم وونهید میبش کم کم تو منو نم نم بزنه بارون

 خونه تو تو با ست تازه دیام هی



 

 پرته تو به که ستین من دست حساسم تو یرو اگه واسم بمون تو

 حواسم

 ینجوریا رو تو ییایدر دله ییایرو یچشما اون با ییایدن هی تو

 شناسمیم

 

 یبدجور رو تو آره برام کهیتار ایدن تو یب شبام ماه یشد تو کن باورم

 خوامیم

 یشد تو آره درام فکرت از تونمینم باهام یکرد کاریچ تو آخه کن باورم

 ماجرام همه

 

 ماجرام همه,  ماجرام همه

 

 پرته تو به که ستین من دست حساسم تو یرو اگه واسم بمون تو

 حواسم

 شناسمیم ینجوریا رو تو ییایدر دله ییایرو یچشما اون با ییایدن هی تو

 

 پرته تو به که ستین من دست حساسم تو یرو اگه واسم بمون تو

 حواسم

 ینجوریا رو تو ییایدر دله ییایرو یچشما اون با ییایدن هی تو

 شناسمیم



 

 (قشنگه یلیخ... پارسا یعال)

 

 

****** 

 

 به یابوسه و برداشت پام یرو از رو دستم آرشام آهنگ شدن تموم با

 !زد دستم پشت

 :زد لب که کردم نگاه بهش احساسم و عشق تموم با

 !خوندم و نوشتم تو عشق به رو آهنگ نیا -

 :کردم زمزمه و دادم تکون عیسر و دمیکش یلرزون نفس

 !یعال...بود یعال -

 .کرد یپل رو آهنگ دوباره و زد روم به یلبخند

 رو آهنگ لب ریز و شدمیم غرق اهامیرو یتو آهنگ از تیب هر با

 .کردمیم زمزمه

 و میایب تر زود ما شد قرار م،یدیرس شونلیراح یخونه به بعد ربع کی

 کی نایا ماین ادیز احتمال به... بشه آماده که کنم کمک لیراح به من تا

 . انیب گهید ساعت

 :گفتم یخوشحال با من و میشد خونه وارد

 !سالم -

 :گفت و دیبوس رو امگونه و اومد سمتم به عیسر همتا خاله



 !یاومد که خوب چه زمیعز سالم -

 .داره استرس یلیخ لیراح 

 :گفتم طنتیش با و دمیخند کوتاه

 .کنمیم حلش من -

 :گفت آرشام به رو و داد تکون یسر همتا خاله

 !پسرم یاومد خوش -

 ...کرد تشکر احترام با آرشام

 :گفت و برداشت هاشچشم یرو از رو اشمطالعه نکیع لیآه عمو

 .شمیم لیفام ساواش با دارم شهینم باورم هنوز من -

 :گفتم تعجب با من اما دیخند سرم پشت آرشام

 عمو؟ چرا -

 :گفت و کرد نگاه لیآه عمو به چپ چپ همتا خاله

 تو فقط هاشونیجوون موقع پدرت و لیآه نیا!... جان نفس بگم یچ -

 از بود، اعصاب رو یلیخ لیآه که نه آخه زدن،یم گهید هم یکله و سر

 .خوردیم کتک وعده سه یروز منم

 :گفت شده گرد یهاچشم با لیآه عمو که میدیخند بلند آرشام منو

 .دارم ابهت هابچه نیا یجلو من. !..همتا ا ه -

 یپوف لیآه عمو رفت، آشپزخونه سمت به و کرد نازک یچشم پشت خاله

 .کنه سکوت داد حیترج و دیکش



 عمو فیتعر برام مامان اما بود گذشته ازشون یسال و سن که نیا با

 هم با یکالم هم یگاه بودن، طونیش و شر شهیهم همتا خاله و لیآه

 .دارن دوست رو گهید هم یلیخ اما کردنیم دعوا و کلکل

 :دمیشن باال یطبقه از لیراح داد یصدا که بودم هافکر نیهم تو

 .گهید ایب... مامان -

 :گفت آشپزخونه یتو از همتا خاله

 .بنده دستم من داره کار یچ نیبب برو جان نفس -

 .رفتم باال ها پله از عیسر منم و نشست عمو کنار آرشام گفتم، یاباشه

 ای بخندم دونستمینم دمید وضع اون با رو لیراح و شدم اتاق وارد یوقت

 !بسوزه براش دلم

 نشسته تخت یرو ناراحت و فیبالتکل گرفته گچ یپا و دست کی اون با

 .بود

 .کنم رفتار باهاش یانرژ با کردم یسع

 !خودم یندهیآ داداش زن به سالم -

 :گفت عیسر دنمید ای

 .کن کمکم خدا رو تو ؟یاومد نفس یوا -

 :گفتم و رفتم کنارش

 شده؟ یچ مگه -

 :گفت بود یناراحت یرو از که یاخم با

 لباس اصال یچطور گچ یتو یپا و دست نیا با... بپوشم یچ دونمینم -

 بپوشم؟



 تونستینم خوب شلوار یحت ای بلند نیآست لباس... بود اون با حق

 .بپوشه

 .بود نشسته تخت یرو شلوارک و تاپ با هم االن نیهم

 :گفت حرص با کردم سکوت که دید یوقت

 .توا   هول   داداش نیا ریتقص اشهمه -

 :گفتم و گرفتم رو امخنده یجلو زور به

 پات و دست که بعد ماه چند بره بگم بزنم زنگ بهش یخوایم اگه -

 اد؟ییب شد خوب

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 .یبکش زحمت خوادینم گهید نه -

 زنه؟یم حرف یطورنیا شوهرش خواهر با آدم -

 :گفت عجز با

 بپوشم؟ یچ من بگو... رو هاحرف نیا کن ول نفس یوا -

 هاشلباس کمد سمت به و شدم بلند و کردم نگاه پاش تا سر به تفکر با

 .رفتم

 دار نیچ یروزهیف دامن هی آخر و دمیکش سرک هاشلباس نیب یکم

 :گفتم و دمیکش رونیب

 ...پاهات مال نیا خب -

 نینگ با یاقهی یرو که دیسف شرتیت هی به چشمم گشتم، هم گهید یکم

 به ها نینگ همون با لباس وسط افتاد، بود شده نییتز یدیمروار یها

 .دارم دوست بود نوشته یسیانگل



 :گفتم و دادم نشون بهش رو اون

 خوبه؟ نیا -

 :گفت بهت با

 بپوشم؟ شرتیت و دامن -

 .گهید خوبه هیچ مگه -

 :گفت بغض و حرص با

 .اَن امخونه یتو یهالباس نایا نفس یوا -

 :گفتم یشاک

 دردت به نیا فعال ؟یگیم یچ پس دهید هم یگون با رو تو ماین -

 .بشه ست دامن با بنداز یاروزهیف شال هی هم گردنت دور خوره،یم

 .کنه تنش رو هالباس کردم کمکش کرد، قبول ناچار به

 بشه بهتر اشهیروح که نیا یبرا... اومدیم بهش هم یلیخ اتفاقا

 .کردم ش شیآرا

 هاششونه یرو آزادانه رو هیبق و بستم سرش پشت رو موهاش از یکم

 .کردم رها

 .نشوندم صورتش یرو هم حیمل یدخترونه شیآرا هی

 معذب شرتیت کوتاه نیآست خاطر به که انداختم گردنش دور رو شال

 .نباشه

 لباس تونستینم خب اما نبود یخواستگار مناسب پیت نیا درسته

 .بود شده خوشگل حال هر به یول بپوشه هم یاگهید

 :گفت ذوق با و کرد نگاه نهیآ یتو رو خودش



 !نفس یمرس -

 :گفتم لبخند با

 ؟یا آماده -

 .اوهوم -

 :گفتم و دادم تکون یسر

 .میبر -

 .بره در سمت به کردم کمکش

 

 :گفت میبر ها پله سمت به که نیا از قبل

 .شهیم بد حالت تو... ادییب زنمیم صدا رو بابام االن نکن نفس -

 :گفتم تعجب با

 ..نباش نگران خوبه حالم شده؟ چم مگه -

 .بزنم صدا رو بابا سایوا... یکرد عمل آخه -

 ...نگفتم یزیچ حرفش دنیشن با

 .امافسرده و شهیم بد حالم داشتم که یایجراح از بعد کردنیم فکر همه

 .بود آرشام آوردینم روم به رو ماجرا اون که یکس تنها

 اما... ندارم یافسردگ و خوبه حالم بدم نشون همه به کردم یسع یلیخ

 اتفاق اون ادی وقت هی تا کنند مدارا باهام دیبا کردنیم تصور هم باز

 .فتمین



 من اما، بره نییپا ها پله از تا کرد کمک لیراح به و اومد باال لیآه عمو

 فکر امخانواده زیبرانگ ترحم یها رفتار به و بودم ستادهیا جا همون

 .کردمیم

 .رفتم نییپا ها پله از آروم آروم و دمیکش یآه

. 

. 

. 

 یتو رو ماین یوقت اومدن، ماین با همراه بابا و مامان بعد ساعت کی

 .رفتم اشصدقه قربون دلم یتو یکل دمید یاسرمه شلوار و کت اون

 !خوشحاله چقدر که بود معلوم لیراح دنید با

 ...بودم دهیند درخشان همه اون رو نگاهش برق حال به تا

 .دمیکش اونا به کردن نگاه از دست گوشم کنار آرشام یصدا دنیشن با

 افتادم؟ یچ ادی یدونیم -

 : گفتم کنجکاو

 ؟یچ -

 و کردم یخواستگار تولدت شب یتو ازت یوقت... خودمون ادی -

 .افتاد که ییهااتفاق

 :گفتم طعنه با و زدم یآروم لبخند

 .هامینبود عاشقانه قدرنیا ما یول -

 :گفت طونیش

 .یبود گرفته رو چشمم هم هاموقع همون -



 ...دمیکوب شکمش به آروم آرنجم با

 

 بود، تر ییایرو کردمیم فکر که چه اون از لیراح و ماین یخواستگار

 و دست نبود مهم براش یحت که بود شده لیراح یفتهیش قدراون ماین

 .باشه ینامزد و یعروس جشن از مانع تونهیم لیراح یگرفته گچ یپا

 یعروس اما رنیبگ یایخودمون عقد بعد روز هفت شد قرار حال نیا با

 .بذارن تموم سنگ شد خوب لیراح یوقت رو

 ها سوتفاهم و دیرس جهینت به باالخره هم دوتا نیا عشق بودم خوشحال

 .شد برطرف

 اشک برق تونستم کرد، راحل انگشت یتو رو نشون یحلقه ماین یوقت

 رو عشق برق رو بود یخوشحال خاطر به که لیراح یهاچشم یتو رو

 .بدم صیتشخ ماین نگاه یتو

 ...بود ما یهمه ی  خوشبخت شروع تازه نیا بودم مطمئن

 

 

 "طرالن"

 

 نیامیبن بشه، اعالم پروازم بودم منتظر و فشردم رو چمدونم ی دسته

 اما، کنه بدرقه منو که بود اومده و بود من رفتن منتظر سکوت در دیشا

 .نرم که کردیم خواهش ازم نگاهش عمق



 دونستیم چه... منه یهایبدبخت شروع تازه که دونستیم چه اون یول

 سر اون به دارم من و ارهییم در پا از منو داره یلعنت سرطان نیا که

 .رمیبم بشه دار خبر یکس که نیا بدون تا رمیم ایدن

 :بگم و بزنم لبخند کردم یسع

 .ممنون یچ همه خاطر به گمیم هم باز -

 :گفت گرفته

 .نکردم یکار -

 ...کرد نگاهش قدردان

 تونستمیم کاش... یبن یداد انجام برام یادیز یهاکار منت یب تو -

 .کنم جبران

 :گفت ینامحسوس یصدا با تر ناراحت

 .یرفتینم یبود کردن جبران دنبال اگه -

 .شدم توهم دچار کردمیم حس ها یتازگ... زدم دنینشن به رو خودم

 نقشه یکل خودش کنار که یمن داره، دوست منو نیامیبن کردمیم حس

 .کردم شونحق در یبد یکل... بودم دهیکش زنش و آرشام یبرا

 اشتباهه؟ و خطا از پر امگذشته که بشه یمن عاشق تونهیم چطور

 بمونم؟ باهاش چطور یماریب نیا با من باشه عاشقم هم اگر اصال

 .بود نهیگز نیبهتر رفتن... نیهم یبرا

 یصندل یرو از و دمیکش یقیعم نفس کردن اعالم رو پروازم اسم یوقت

 :زدم لب آروم و کردم نگاهش گهید بار هی شدم، بلند

 .نیامیبن خداحافظ -



 کنترل رو خودش زور به داره کردم حس داد، فشار هم به رو هاشلب

 .کنهیم

 ...شد یطوالن سکوتش

 :گفتم و زدم لبخند تلخ

 .کن حاللم حداقل... ؟یکن یخداحافظ باهام یخواینم -

 :گفت حرص با

 اتخفه خوادیم دلم که ییهاحرف اون از یدار بازم طرالن کنم؟ حاللت -

 !؟یزنیم کنم

 یوقت اما بود نزده حرف باهام خشن قدرنیا حال به تا... دمیخند زیر

 تو یچ هر خواستیم دلم نمشیبیم بار نیآخر یبرا دارم کردمیم حس

 .بگه بهم هست دلش

 

 :گفتم کنم پنهان پشتش رو بغضم کردمیم یسع که یطنتیش با

 تو حاال اما بخوام تیحالل ازت دارم حق... رمیم شهیهم یبرا دارم من -

  ؟یکنیم سرزنشم که یشد امهیعل بر برم و دور یهاآدم هیبق مثل هم

 :گفت و دیکش یآه... شد تر رنگ کم رنگش پر اخم

 من یبخوا کمک وقت هر... طرالن شمینم تو هیعل بر وقت چیه من -

 .کنم کمکت و باشم کنارت حاضرم

 درک و مرد نیا نتونستم وقت چیه من چرا... کردم نگاه هاشچشم یتو

 !بشناسم؟ و کنم

 ...نداشتم سراغ رو یکس نیامیبن از تر فداکار و تر مهربون اصال



 .بود من یهاکار مخالف که نیا با یحت کرد کمکم شهیهم

 ...یبن خداحافظ -

 .کردن اعالم رو پروازم دوباره... داشت بغض لحنم دفعه نیا

 بمونم اون جانب از یحرف منتظر که نیا بدون و انداختم نییپا رو سرم

 .کردم حرکت

 بشه، خم هامشونه بود شده باعث که بود ادیز قدراون نگاهش ینیسنگ

 عذابم داره کشورم کردن ترک از شتریب نیامیبن کردن ترک کردمیم حس

 .دهیم

 !چرا دونستمینم

 کنار هم رو اون دارم من که کردمینم فکر هم آرشام به لحظه اون یحت

 ...رمیم و ذارمیم

 

 ...طرالن -

 

 دنبالم کردمیم حس ستم،یبا که بود کینزد و بلند قدراون نیامیبن یصدا

 .بود دهیدو

 .دمیشن رو صداش دوباره بدم نشون یالعملعکس که نیا از قبل

 کنم؟ حاللت من یخوایم ؟یکن جبران یخوایم یگفت -

 :گفت یدستور و یجد کردم، نگاه بهش سوال از پر و جیگ و دمیچرخ

 .بمون... نرو پس -



 کار یچ داره نیامیبن دمیفهمینم... دادم قورت سخت رو دهنم آب

 جا پرواز از کردمیم صبر طورنیهم اگر گهید طرف از کنه،یم

 .موندمیم

 :گفتم دیترد با

 ه؟یچ منظورت... من -

 کن، شروع رو دیجد یزندگ هی من کنار بمون، من شیپ... طرالن بمون -

 که بودم من... کردنت بدتر و دونستنیم بد رو تو که ییهاآدم از دور به

 .کرد تو ریدرگ منو پنهان یپاک و یخوب نیهم دم،ید قلبت یتو رو یخوب

 

 حال در آدم از پر برمون و دور شم،ینم تر شوکه نیا از بودم مطمئن

 .بودن شدن اعالم حال در ها پرواز بود آمد و رفت

 کنده جا از داره قلبم کردمیم حس اما، کنم مکث بخوام که نبود ییجا

 .شهیم

 یقطره نیاول و شکست بودم کرده کنترلش زور به که یبغض همون

 .دیچک اشکم

 ...شد تر کینزد بهم و کرد نگاهم حس با نیامیبن

 امروز از من بنداز، دور رو اتگذشته... میکن شروع اول از ایب طرالن -

 .شمیم تو یندهیآ و گذشته

 :گفتم غم و بغض با

 دادم؟ انجام که یزشت یهاکار همه اون... اون از بعد -

 :گفت و داد تکون راست و چپ به رو سرش



 یبرا ممکنه که نمیبیم رو االن من... توا  یگذشته مال اشهمه اونا -

 منو شتریب نیا ارم،یب دست به نتونم رو تو گهید و بدم دستت از شهیهم

 .دهیم آزار

 ما به و شدنیم رد تعجب با مردم کردم،یم هیگر آزادانه گهید بار نیا

 :زدم لب زور به و نکردم یتوجه اصال اما کردنیم نگاه

 ...سرطا... من... من اما -

 .بود کرده بغض هم نیامیبن شدینم باورم بدم، ادامه نذاشت

 .یشیم خوب مطمئنم من درمان، دنبال میریم... ستین مهم برام -

 قلبم داشتم، یبیعج احساس اما نداشتم آخرش حرف به یدیام که نیا با

 !زدیم تند

 .کنم رد رو نیامیبن و برم که نداشت حرکت قدرت پاهام

 

 :گفت کردیم نرم رو دلم که یخواهش از پر لحن با

 .بده دومون هر به فرصت هی! طرالن کنمیم خواهش -

 میتصم قدرت اصال شدم، رهیخ بهش بود اشک از پر که ییهاچشم با

 ..نداشتم یریگ

 .بودم کرده ریگ رفتن و موندن نیب

 رونیب یرنگ بنفش و کیکوچ یجعبه و کرد شلوارش بیج یتو دست

 :گفت یکوتاه تبسم با آورد،

 اجرا حال در تو که یموقع بودم، دهیخر برات شیپ وقت یلیخ نویا -

... بدم بهت نویا یکردمکیم یزیربرنامه داشتم من یبود اتنقشه کردن



 چشم به منو ابد تا اگر یحت ،یگشتیبرم آرشام شیپ دوباره تو اگر یحت

 .دادمیم بهت نویا من هم باز ،یدیدیم دوست هی

 به زده بهت نینگ تک یحلقه اون دنید با... کرد باز رو جعبه در

 .شد شل چمدون یدسته دور از دستم کردم، نگاه نگاه نیامیبن

 .زد زانو جلوم بود شده رهیخ هامچشم به که یطورهمون

 ...شد شلوغ دورمون و شد جلب ما به شونتوجه مردم کم کم

 :زدم لب حال همون با

 ؟یکنیم کار یچ. ..یچ -

 :گفت و گرفت باال رو جعبه و زد یلبخند

 ؟یکنیم ازدواج من با... کنمیم یخواستگار ازت دارم -

 شک بدم، نشون یالعملعکس چه دونستم ینم تعجب و بهت شدت از

 .شهیم بلند بشم سوارش بود قرار که ییمایهواپ لحظه هر نداشتم

 .کنه یخواستگار ازم فرودگاه یتو نیامیبن کردمینم رو فکرش

 هایبعض و کردیم مونقیتشو یاعده و بودند زده حلقه دورمون مردم

 .گرفتنیم لمیف

 لبخند روم به داره و کرده یآشت باهام باالخره یزندگ کردمیم حس

 .نمیبب نیامیبن نگاه یتو رو عشق تونستمیم! زنهیم

 رو آرشام قلب بار هی من... دادیم بهم فرصت هی داشت خدا باالخره

 تونستمینم گهید بار نیا مطمئنم دادم، یبدجور هم تاوانش و شکستم

 ...بشکنم رو نیامیبن قلب

 !منه نجات یفرشته نیامیبن کردمیم حس



 گرفتم، سمتش به و کردم بلند رو چپم دست بغض، و اشک همه اون نیب

 .انداخت انگشتم یتو رو حلقه عیسر و زد یبزرگ لبخند

 یچهره و شد تر بلند غیج و دست یصدا

 

 !...تر شاد نیامیبن

 من مثل یبد آدم که نیا یجا به بار نیا یول... بود نیهم یزندگ آره

 من به رو خوشش یرو هم یزندگ بخوره، رقم براش یبد سرنوشت

 .داد نشون

 ندارم شک اما، کردم یط رو یبد راه کردن یعاشق یتو که درسته

 طلب خدا درگاه در اون کنار تونمیم من که شهیم یمهراب نیامیبن

 !کنم بخشش

 

 

 "نفس"

 

 یقهیسل لطف به عقد، گاهیجا بود شده لیآه عمو یخونه ییرایپذ سالن

 ماین و لیراح یبرا خوشگل و کیش یلیخ عقد گاهیجا هی من و عسل

 !میبود کرده درست

 مراسم که نیا با م،یبود عقد تدارکات ریدرگ ما یهمه روز هفت نیا

 .بود گذاشته تموم سنگ لیآه عمو هم باز یول بود یخودمون



 جا نیا اما بود شدن آماده حال در شگریآرا لطف به باال یطبقه لیراح

 تمام جنتلمن هی واقعا یمشک راهنیپ و دیسف شلوار و کت اون با ماین

 !بود شده اریع

 سمتش به لبخند با نم،یبب هاشچشم یتو رو جانیه و استرس تونستمیم

 :گفتم گوشش کنار و رفتم بود نشسته سروش کنار که

 .یدار استرس عروس از شتریب تو که نیا مثل -

 :گفت آروم

 ام؟تابلو قدرنیا یعنی -

 !ی  عیطب یول... اوهوم -

 .بخندم شد باعث که دیکش یکشدار پوف

 :اومد ها پله یرو از عسل یصدا

 .ایب نفس -

 .رفتم ها پله سمت به و شدم دور ماین از

 ه؟یچ -

 :گفت حرص با عسل

 هم عروس فالن، و ادیب بگو و نفس گهیم یه... کشت منو لیراح نیا -

 غرغرو؟ قدرنیا

 و شدم اتاق وارد... اومد سرم پشت هم عسل رفتم، باال ها پله از خنده با

 .زدن   چرت حال در شگریآر دست ریز لیراح که دمید

 :گفتم عسل به رو خنده و تعجب با

 !زنهیم چرت داره که نیا -



 :گفت یشاک عسل

 .دهینخواب استرس از و مونده داریب صبح تا شبید خانم -

 !واه -

 .اومد لیراح یصدا... انداخت باال یاشونه

 .یباش من کنار االن دیبا تو یسالمت نا ؟یموند کجا نفس -

 .کردمیم کمک هیبق و همتا خاله به نییپا داشتم من! دختر بابا یا -

 :گفت عجز با

 .بده هیروح من به ایب کن ولش رو اونا -

 و داد تکون یسر تاسف با انداختم، جون نبیز شگریآر به ینگاه مین

 .نگفت یزیچ

 

 !بود کرده رییتغ یلیخ کردم، نگاه لیراح به دقت با

 از سمت کی یرو شده فر انتهاش و بود شده جمع سرش یباال موهاش

 ...بود شده ختهیر هاششونه

 که بود داده قرار لیراح سر   یرو هم بایز و فیظر تاج مین هی جون نبیز

 .داد یم موهاش مدل   به یبهتر یجلوه

 اشچهره یحساب هم باز یول بود دخترونه و حیمل صورتش شیآرا

 که یقرمز لب رژ و پرپشت یهامژه اون با مخصوصا بود شده عوض

 !کردیم یدلبر هاشلب یرو

 :گفتم ذوق با

 !یشد خوشگل چقدر لیراح یوا -



 :گفت و کرد نگاه بهم یدواریام با

 واقعا؟ -

 .کن نگاه نهیآ یتو رو خودت معلومه خب -

 :گفت یقراریب با

 شکسته یپا و دست نیا با من  یول شده خوب موهام و صورتم آره -

 کنم؟ کار یچ

 بعد ل،یراح نیا دست از... رفت رونیب اتاق از کالفه و دیکش یپوف عسل

 !هابچه نیع درست... گرفتیم بهونه اشهمه تصادفش از

 هم لباست م،یزد حرف موضوع نیا مورد در دفعه هزار جان لیراح -

 ست،ین دایپ دامن ریز از اصال پات گچ داره یپوف دامن هم اسدکلته

 .گهید چادر   ریز نداره یبیع که هم دستت

 چک رو لیراح گهید بار هی جون نبیز نزد، یحرف که شد قانع انگار

 :گفت و کرد

 !شد تموم خب -

 :گفتم لبخند با

 !نکنه درد توندست -

 یرو رو لبخند طرح تونستم... کرد نگاه نهیآ یتو رو خودش لیراح

 .بود شده یراض هم خودش انگار نم،یبب صورتش

 !نفس -

 .جانم -

 :گفت و شد رهیخ بهم و گرفت نهیآ از نگاه



 ن؟یآورد خودتون با هم هیحور -

 .کنهیم کمک هیبق به داره نییپا زمیعز آره -

 :گفت یخوشحال با

 .باال ادیب یگفتیم بهش یکاشک... باشه -

 باز اما بود شده تموم هیحور با لیراح یدشمن شیپ وقت یلیخ که نیا با

 ...کردمیم تعجب هیحور به لیراح یعالقه و توجه همه نیا از هم

 چیه اما بود کرده دایپ رو هیحور نامزد بود گفته بهم لیراح ادم  ی یحت

 . بپرسم ازش نشد فرصت وقت

 کرده دایپ رو هیحور نامزد یبود گفته قبال ادمهی... لیراح یراست -

 .نشد اما یبگ بهم یخواستیم ،یبود

 .خوردم جا حالتش رییتغ از شد، گرفته نگاهش و دیکش پر لبخندش

 :گفتم دیترد با

 گفتم؟یم دینبا -

 :گفت آروم و شد هاشناخن با کردن یباز مشغول و دیکش یآه

 نیام محمد سر یبالئ چه نداره خبر چون... سوزهیم هیحور یبرا دلم -

 .اومده

 :گفتم ینگران با

 !شده؟ یچ مگه -

 و همتا خاله شد، باز اتاق در بده رو جوابم کنه فرصت که نیا از قبل

 سمت به یخوشحال با کدوم هر و شدن اتاق وارد مامانم و سایآ خاله

 .رفتن لیراح



 .بود شده لیراح حرف مشغول فکرم تمام من اما

 ...بپرسم یزیچ لیراح از نشد فرصت گهید

 و مامانم و انداخت لیراح سر یرو رو عروس د  یسف چادر همتا خاله

 .کردم نگاه صحنه نیا به لبخند با دن،یکش کل هیبق

 !گرفت دلم لیراح حرف یادآوری با شد اتاق وارد هیحور یوقت

 ...گفت کیتبر لیراح به ذوق با خبریب جا همه از اون اما

 کردن کمک لیراح به همتا خاله و مامانم م،یشد خارج اتاق از ما یهمه

 یرو رو ماین نگاه ینیسنگ هم فاصله نیا از یحت... بره نییپا ها پله از

 .کردمیم حس لیراح

 !قرارهیب چقدر االن دونستمیم

 سوت با سپهر و سروش و زدن دست همه میدیرس ها پله نییپا به 

 .کردن یینما هنر هاشون

 .گرفت سمتم رو شالم و مانتو و اومد سمتم عیسر آرشام

 .اومده عاقد بپوش -

 :گفتم گوشش ریز و دمیخند طونیش

 شد؟ نامحرم عاقد فقط -

 .کردم سر رو شالم خنده با که کرد نگاهم چپ چپ چشم یگوشه از

 و داد دستم رو ها قند کله همتا خاله بپوشم رو مانتوم که نیا از قبل

 :گفت

 .دارنیم نگه رو پارچه هیحور و عسل ر،یبگ تو رو نایا جان نفس -

 .خاله باشه -



 لیراح سمت نشستن، شونگاهیجا یتو ماین و لیراح دم،یپوش رو مانتوم

 :گفتم گوشش کنار و رفتم

 ؟یخوب -

 با که نیا دنید با اما بود دهیکش نییپا صورتش یرو تا رو چادر

 آروم خودم مثل داره، استرس بفهمم تونستم کردیم یباز هاشدست

 :داد جواب

 .زنهیم تند قلبم یول خوبم -

ت یبد رو بله که نیهم ی  عیطب -  لیراح فقط... رهیم نیب از استرس 

 .ها شد یچ نیام محمد ییبگ ینتونست

 :گفت لب ریز حرص با

 سپهر از برو بگم تونمینم االن ؟یبدون یخوایم تیموقع نیا یتو -

 .بپرس

 :گفتم تعجب با

 چرا؟ سپهر -

 نیام محمد دنبال خواستم اون از چون... شده یچ دونهیم بایتقر اون -

 .بگرده

 و گرفتم فاصله لیراح از عاقد" اهللای" دنیشن و هیبق ییگو آمد خوش با

 .کردم نگاه سپهر به

 ...چرخهیم هیحور بر و دور داره شدم متوجه تازه

 



 بعد قهیدق چند بزنم، حرف لیراح با نکردم فرصت گهید عاقد اومدن با

 هم به رو ها قند کله ذوق با کرد، شروع رو عقد یخطبه خوندن عاقد

 .چرخوندمیم و زدمیم

 ماین به افتخار با بابا بود، شده رهیخ لیراح و ماین به اشک با مامان

 !بودن خوشحال همه... کردیم نگاه

 من به بلکه کردینم نگاه داماد و عروس به هیبق خالف بر آرشام اما

 !میبود ما فقط انگار... داشتم حضور نجایا من فقط انگار بود، شده رهیخ

 :گفتم عیسر عاقد" لم  یوک" پرسش با که گرفتم ازش رو نگاهم خجالت با

 .نهیبچ گل رفته عروس -

 ...میبود شده بزرگ قدرنیا شدینم باورم

 رو ماین و میکردیم یباز خاله لیراح منو که بود روزید نیهم انگار

 لیراح و ماین همون حاال بخره، آبنبات برامون یواشکی میکردیم مجبور

 .کنندیم زدواج دارن کردنیم دعوا هم با که یبچگ یتو

 !کردم دعا شون یخوشبخت یبرا زدیم چنگ گلوم به که یبغض با

 !شون  یزندگ یهایخوش شروع تازه امروز دونستمیم

 به ختهیآم که یلحن با بار نیا یول دادم جواب دوباره عاقد دوم سوال با

 .بود بغض

 .ارهیب گالب رفته عروس -

 ...ارهیب گالب نه نهیبچ گل بود رفته نه عروس

 که یکس کنار... داره دوسش که یکس کنار... بود نجایا نیهم عروس

 نم،یبب رو لیراح سفره وسط ینهیآ یتو از تونستمیم!عروسش   عاشق  

 !شونیزندگ دیام شدیم قران یها هیآ و بود دستش یتو قران که



 .کردنیم شروع... هللا بسم با رو شونیزندگ

 !بود خدا شون ندهیآ حافظ

 .شهیم تر محکم هم به شونعشق و وندیپ عقد مراسم از بعد دونستمیم

 :گفتم عاقد یبعد پرسش با

 .خوادیم یلفظ ریز عروس -

 رو داد لیراح به ماین که یکیکوچ یجعبه نهیآ همون یتو از هم باز

 .بست رو قران و لبخند با لیراح دم،ید

 دادن بله از بعد... داد رو بله عاقد آخر پرسش از بعد یبلند یصدا با

 .دنیکش کل ایسان خاله و هیحور و مامان ما،ین

 اشک یخوشحال با.کردنیم شونیهمراه هاشوندست با هم هیبق

 یکل با ماین دمید که بودم من فقط هم باز کردم، پاک رو چشمم یگوشه

 .دیبوس رو لیراح دست پشت شوق و عشق

 یپا و رقص مشغول همه... شد شروع یواقع مراسم تازه عاقد رفتن با

 اشهمه عسل نم،یبش قهیدق چند یبرا نداشتم فرصت یحت.بودن یکوب

 برقصم باهاش و باشم وسط فقط داماد خواهر عنوان به کردیم مجبورم

 نفس نفس که زمانهم داشتم صبح از که یتیفعال قهیدق نیچند از بعد اما

 .نشستم و رفتم یمبا سمت به خنده با زدمیم

 کردم یسع صورتم کنار دستم دادن تکون با و بود کرده عرق صورتم

 صورتم پوست به که یمیمال مینس حس با اما، بزنم باد رو خودم

 ...کردم مکث خوردیم



 رو به رو آرشام با که چرخوندم سر نبود، من دست از مینس نیا مطمئنم

 رو هام شونه و گردن نیب فیلط و میمال و بود نشسته کنارم.... شدم

 .برد ماتم حرکتش نیا از کرد،یم فوت

 ؟یکنیم کار یچ آرشام -

 :گفت لبخند با

 .زنمیم باد رو عشقم دارم ستین معلوم -

 :گفتم زدیم مج توش خنده که یلحن با

 ا؟یهند لمیف مثل -

 زمزمه خودش به مخصوص خاص لحن با و شد رهیخ هامچشم یتو

 :کرد

 .ایآر آرشام مثل نه -

 هم رو آهنگ یصدا گهید یحت کردم فراموش رو مکان و زمان انگار

 :گفتم آروم دمیشنینم

 بلده؟ یچ گهید ایآر آرشام -

 :گفت طونیش و شد تر کینزد بهم

 .ستین جاش نجایا که فیح اما... زایچ یلیخ -

 :گفتم یشاک و دمیگز لب

 .بود گهید زیچ هی منظورم من تیتربیب -

 :گفت خنده با

 بغلت شهیم نجایا کردن، بغل مثل... بود گهید زیچ هی منظورم منم خب -

 !کنم؟



 نییپا رو سرم خجالت با کردم اشتباه فکر و بودم شده عیضا که نیا از

 :گفت گوشم کنار حالتم دنید با انداختم،

 .بلدم هم بخواد دلت کارا اون از البته -

... شد امرهیخ شور با کردم، نگاهش چپ چپ و زدم پاش ران به یمشت

 عاشقم نگاه کی همون با و نهیبیم منو اولشه بار انگار کردمیم حس

 !شده

 کنمیم حس... شهیم شتریب من به نگاهش یگرما هیثان هر و روز هر

 !کشهیم شعله قلبم یتو شتریب عشقش روز هر

 .کرد نوازش رو دستم پشت و گذاشت دستم یرو رو دستش

 :گفت و کرد اشاره داماد و عروس گاهیجا به سر با

 .کن شوننگاه -

 گچ یپا و دست با لیراح... کردم نگاه لیراح و ماین به و چرخوندم سر

 تکون کنارش از ماین نیهم واسه برقصه تونستینم اشگرفته

 .خوردینم

 نگاه گهید هم به لبخند و ذوق با و بودن گرفته رو هم دست دو هر

 .کردنیم

 :گفت گوشم کنار آرشام

 یمعن اما شهیم نوشته جور هی و شکل   کی... نفس نیهم یعنی عشق -

، یکس هر یبرا مفهومش و ، هم کردن یعاشق متفاوت   ییماها متفاوت 

 رو عشق قدر میشد عاشق و میدیرس هم به دعوا و مشکل یکل از بعد که

 متفاوت مون عشق مثل قراره هم تو منو کردن یعاشق م،یدونیم بهتر

 .ماست به هیشب شون کردن یعاشق راه هم لیراح و ماین باشه،



 :گفتم داشتم هاشحرف خاطر به که یجانیه با

 م؟یکن یعاشق یچطور خب -

 بر در رو ها اون و کرد فرو هام انگشت یال رو دستش یها انگشت

 :گفت یجد و کرد نگاه هامچشم یتو گرفت،

 !نفس نشه جدا هم از مون جسم و روح... هامونقلب مثل که نیا -

 سرم همه به توجهیب...داشتم دوست رو فکر طرز نیا چقدر! دیلرز قلبم

 .گذاشتم اششونه یرو رو

 

 !دیخندیم ما با همراه داشت... نه که لبخند یزندگ بود خوب چقدر

 .کردمیم یزندگ ایرو کی یتو انگار

 .بود شده تر محکم هاخانواده نیب وندیپ ل،یراح و ماین عقد   از بعد

 !یلیل هم لیراح و بود شده مجنون هیشب که ماین نیا دست از آخ... ماین

 از امان اما بودن تا دو نیا کردن مسخره حال در فقط که سروش و عسل

 ...هیحور و سپهر

 !سوختیم هیحور یبرا دلم

 نه اما کردن دایپ رو نیام محمد سپهر کمک به کرد فیتعر برام لیراح

 ...زنده

 به که یدختر اون شد، کشته تصادف کی یتو نیام محمد شیپ سال کی

 از اما کرد دایپ نجات تصادف یتو بود کرده انتیخ هیحور به خاطرش

 .بود شده فلج کمر هیناح



 به رو تیموقع و پول قول که گفت رفت دختر اون سراغ لیراح یوقت

 رو راثشیم اشخانواده از کنه کمک بهش تا بود داده نیام محمد

 اون که یثروت به دنیرس از بعد تا کرد قبول هم نیام محمد... رهیبگ

 اما کنه ازدواج شیاصل نامزد با و برگرده شهرش به دادیم بهش دختر

 نیام محمد تصادف اثر بر بودن نیماش یتو دو هر که یموقع شب کی

 .رهیمیم جا در

... خوردم غصه هیحور یبرا یلیخ دمیشن لیراح زبون از که رو نایا

 .شده یچ که دونستیم هم سپهر

 .مینگ یزیچ هیحور به شد قرار اون اصرار   به

 اما بود افتاده هیحور فکر به ییهوی قدرنیا سپهر چرا کردم تعجب اول

 !شده مندعالقه هیحور به آقا که دمیفهم کم کم

 .بشه مندعالقه سپهر به هم هیحور که بودم دواریام شدم خوشحال یلیخ

 حال به تا اما گذرهیم زود براش زمان خوشحال   که یوقت آدم بودم دهیشن

 .بودم نکرده تجربه

 بود شده شروع ترَمم آخر امتحانات گذشته، ماه چند دمید اومدم خودم به

 .نداشتم خاروندن سر یبرا یوقت گهید و

 پال و پخش خونه یجا همه هام جزوه بخونم درس اشهمه بودم مجبور

 !داد؟ یم خوندن درس فرصت من به آرشام مگه اما بودن

 در دیبا فقط... کنم باز رو کتاب یال من ذاشت ینم اصال که ها شب

 .بودمیم آقا خدمت

 ...کردینم عمل اصال هم یجراح از بعد مراقبت   یبرا دکتر یها هیتوص

 .نداشتم رو باهاش مخالفت قدرت منم البته



 با آرشام یشماره دنید با اومدم، رونیب فکر از میگوش زنگ یصدا با

 :دادم جواب یانرژ

 !عشقم؟ جونم -

 یخوب... شمیم متولد دوباره انگار یدیم رو جوابم ینجوریا یوقت آخ -

 زم؟یعز

 :گفتم ناز با

 .شدم بهتر دمیشن که رو صدات -

 :گفت خنده با

 .ایشد طونیش -

 :گفتم پرو

 .ینداشت خبر بودم طونیش -

 !؟یشینم طونیش شب چرا پس -

 :گفتم حرص با

 .که یدینم فرصت یعالجناب -

 شیپ ای یعموم یها مکان یتو شهیهم... زد قهقهه بلند یصدا با

 اصال بزنه حرف یگوش با خواستیم یوقت هاشدوست و همکار

 .دادینم بروز خودش از یاحساس

 .دیخندیم و گفتیم راحت زدیم حرف یگوش پشت من با یوقت حاال اما

 

 :گفت که رفتم اش صدقه قربون دلم یتو

 .ییجا هی میبر قراره شو آماده گهید ساعت کی تا بگم زدم زنگ نفس -



 :گفتم تعجب با

 کجا؟ -

 :گفت مرموز

 .کنم رتیغافلگ خوامیم... زمیعز رازه هی -

 :گفتم جانیه با

 !لطفا بگو ارمیینم طاقت من که یطورنیا آرشام ییوا -

 :گفت خونسرد

 .امیب شو حاضر پس یبفهم تر زود یخوایم اگر... شهینم نه -

 :گفتم تند

 .بشم آماده رمیم االن باشه باشه -

 فراموش جا همون... کردم قطع یخداحافظ بدون که بودم هول قدراون

 .دارم سخت امتحان کی فردا که کردم

 هول شیآرا هی و دمیپوش شلوار و مانتو هی عیسر و رفتم اتاقم یتو 

 ...دادم انجام هم یهولک

 انگار د،یکش طول تر کوتاه کردمیم فکر که چه اون از آرشام اومدن

 .بود راه یتو بود زده زنگ من به که یموقع

 پارک در یجلو که دمید رو نشیماش و کردم نگا رونیب به پنجره از

 . شده

 .رفتم رونیب خونه ار عیسر

 

 :گفتم شدمیم سوار که زمان هم و کردم باز رو نیماش در



 !عشقم سالم -

 .باشم شما عشق بکنم غلط من وهللا -

 شده گرد یهاچشم با... دمیکش یکوتاه غیج سپهر یصدا دنیشن با

 :گفت دیجویم آدامس که زمان هم کردم، نگاهش

 .کیعل سام -

 :گفتم مات

 کنه؟یم کار یچ تو دست آرشام نیماش ؟یکنیم کار یچ نجایا تو -

 :گفت کردیم روشن رو نیماش که زمان هم

 رو تو دارم من که نهیا دنبالت ادیب نتونست بود بند دستش آرشام -

 .برمیم

 کرد؟یم کار یچ داشت مگه بود؟ بند دستش -

 :گفت اطیاحت با کرد یرانندگ به شروع

 محل داشت که یموقع آرشام... خواهشا   نکن هول گمیم یزیچ هی -

 .دید بیآس کردیم آماده رو یجنابعال کردن زیسوپرا

 :دمینال و زدم چنگ امگونه به اریاخت یب نگران

 خوبه؟ حالش شده؟ چش خدا ییوا د؟ید بیآس -

 :گفت تاسف با و دیکش یآه

 .کشهیم رو آخرش یها نفس داره... نکنم فکر -

 :زدم غیج و کردم زدنش به شروع حرص با

 .خوبه حالش من آرشام بگو ؟یزنیم و حرف نیا چرا شو خفه -



 :گفت خنده با و زد پس منو زور به

 .باهات کردم یشوخ... یکنیم تصادف االن نکن ا ه -

 :دمینال بغض با بودم، نگرانش یلیخ... دیکوبیم تند قلبم

 .چطوره حالش آرشام بگو خدا رو تو سپهر! خدا ییوا -

 :گفت و انداخت بهم ینگاه مین

 .یشیم متوجه خودت میبرس بذار -

 آرشام ایخدا... کردم نگاه رونیب به بغض با و شدم جمع جام یتو

 .نشه شیزیچ

 خودت کنمیم خواهش دمیرس بهش تازه شده، خوب مونیزندگ تازه

 

 زنده و مردم بود گفته سپهر که یمکان اون به دنیرس تا... باش مراقبش

 .شدم

 .شدیم کیتار داشت هوا بود، باغ به هیشب ییجا هی

 یصدا... رفتم باغ یورود سمت به شدم ادهیپ ستادیا نیماش که نیهم

 .نکردم توجه اما اومدیم سرم پشت از سپهر

 .زد خشکم زده بهت مقابلم یصحنه دنید با

 قرار قرمز و دیسف بادکنک یکل ها درخت و نیزم یرو باغ، وسط

 یخوشگل یطبقه دو کیک زیم هی یرو ناتیتزئ اون یهمه مرکز داشت،

 .بود

 قرمز یهابرگ گل با زیم اون   ریمس تا قایدق بودم ستادهیا من که ییجا

 .داشت قرار شمع ها اون اطراف و بود شده فرش



 بود؟ کرده آماده من یبرا رو نایا آرشام شهینم باورم

 موقع همون... کنم کار یچ دونستمینم که بودم شوکه و جیگ قدراون

 :دمیشن رو نفر چند مانند غیج و بلند یصدا

 !مبارک تولدت -

 !شهینم باورم خدا یوا... کردم نگاه چپم سمت به عیسر

 و لیآه عمو ل،یراح و ماین ،یسارا عمه و اوشیس ییدا بابا، و مامان

 خاله... اریخشا عمو و اشای خاله و نیآرت عمو و سایآ خاله همتا خاله

 .بودن همه عسل و پارسا و سروش هاشونبچه و ارسالن عمو و ایسان

 افتاده؟ آرشام یبرا یاتفاق که گفت دروغ سپهر یعنی

 کجاست؟ آرشام پس بوده؟ دروغ اگه

 .بود کرده سیخ رو هامپلک اشک

 !بود؟ رفته ادمی رو تولدم چطور بود؟ چندم امروز 

 دیب درخت هی ریز راستم سمت درست...کردم نگاه اطرافم به عیسر

 !دیدرخشیم دیسف شلوار و کت اون یتو... دمشید مجنون

 چقدر بودمش، دهیند دیسف شلوار و کت یتو حال به تا من یخدا

 !بود شده یخواستن

 یتو هیگر با... کرد باز برام رو هاشدست که دمیدو سمتش قرار یب

 !فشردمش خودم به محکم و رفتم بغلش

 :گفتم بغض با

 ! ؟یلعنت یکرد کار یچ باهام تو -

 :گفت گوشم کنار یآروم یصدا با



 شیپ سال کی گذشت، سال کی... نفس توا  به میتقد اشهمه نایا -

 .کردم یخواستگار ازت ماین و تو تولد شب... یشب نیهمچ درست

 کردم نگاه بهش بودم بغلش یتو که یطور همون دمیخند هام هیگر نیب

 :گفتم و

 م؟یباش هم عاشق بعدش سال یکردیم رو فکرش -

 ...کرد نگاه صورتم کل به ولع با

 به دوباره منو تو... نفس شد ممکن یممکن ریغ زیچ هر تو کنار -

 .یبرگردوند یزندگ

 :میگفت هم با زمان هم

 !دارم دوستت -

 

 تموم یندار دوست که ن  یریش و ناب قدر اون یزندگ از ییها قسمت هی

 ایدن لحظه همون ای بشه متوقف نقطه همون زمان یکن آرزو شده بشه،

 نگذره؟ ناب یلحظه اون که برسه انیپا به

 ...داشتم یحالت نیهمچ منم

 تموم نداشتم دوست کرد ممیتقد رو بایز و ناب یلحظه اون آرشام یوقت

 ...بشه

 ایدن کل یتو میگفت گهید هم به که یدارم دوستت صوت خواستیم دلم

 !بشه پخش

 رهیخ رنگش خوش یهاچشم یتو ابد تا لحظه اون مثل خواستیم دلم

 ... بشم



 !ی  ریغافلگ و زیسورپرا از پر برام سال هر آرشام وجود   با که یتولد

 فصل وارد حاال... دیرس انیپا به لحظه اون آرشام منو یزندگ اول فصل

 .میبود شده مون یزندگ دوم

 بود قرار آرشام منو یکوچولو بله مادر، و پدر کی نقش در بار نیا

 رو ما یخوشبخت تا بشه ملحق ما به گهید روز سه و ستیب و ماه هشت

 ...کنه کامل

 خودم کنار شتریب رو آرشام شمیم مادر دارم که یدوران یتو حاال و

 هم خوب پدر هی خوب شوهر هی کنار در فهموند بهم کنم،یم حس

 ...هست

 و طونیش و مهربون پ،یخوشت مغرور، مرد نیا شهیم مگه نیبگ شما

 !نداشت؟ دوست عاشقانه رو کن خورد اعصاب البته صد و صدا خوش

 

 "انیپا"

 

 قهیدق 17:16 ساعت کشنبهی 1398/6/31:   رمان انیپا 

 1399/2/20 شیرایو و یاصل انیپا

 

 

 !دیباش برده لذت رمان نیا از دوارمیام



 دوباره"  صنمماه" امیبعد رمان با داشت ییهایکاست و کم اگر شرمنده

 و نفس حضور با طور نیهم و... شد خواهم هاتونچشم گرم مهمون

 !ذارمیم زنده رو ادشونی رمان در خودشون یکوچولو همراه به آرشام

 

 "حق ای"


