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  . است شده آماده رمان یک سایت در  کتاب  این 
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 yek_roman1: رمان یک اینستاگرام پیج

 

 

 

 : رمان خالصه

 و افتاده موحد رها زندگی روی گذرد،می آن از  سال دو که  ایگذشته  موهوم سایه
 .است کرده  دار خدشه  پدرش با را روابطش

 (دانلود رمان ماندن یا رفتن ) جلد دوم به یادت بیاور

 
 دانلود رمان پایان یک دورگه

 

 دانلود رمان ده و ده دقیقه
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 کنار   مرور   به  هاسایه  ست،دیگری   دست  کردن  رو  حال  در   سرنوشت  کهزمانی   درست
 عجیبی   طرز   به  که  پسری  آریان،  میان؛  این   در   و  دهندمی  تغییر   را  چیز   همه  و  روندمی

 . باشد معلوم هویتش آنکهبی  رهاست، کنار   در  همیشه

 

 

 . بود آغوشش سوی به رو فقط من  گاهقبله

 گفتم؛  سخن  خدایی از  من  و

 نگاه، اولین  در  که

 ...شدم چشمانش مسلمان

 

 پر  شمکمی که  عمیقی نفس. ببینم بهتر  رو فضا تا زدم کنار   رو هامچتری آرامی به
 .خاص قدر همون  تلخ، قدر همون  فرانسوی؛ قهوه بوی از  شهمی

 اما خورد چرخ خالی و پر  میزهای بین  نگاهم و شدم شاپکافی وارد لبخند با
 ساعت ما و نیمه و هشت. ببینم رو ساعت تا برگردونم رو دستم مچ. ندیدمش
 !رفته؟  نکنه. شهمی نزدیک هم  به گیجی  با ابروهام. داشتیم قرار  هشت

 !ها باشیم رکابت در  تونیممی ما نیومده طرف اگه -

 که  براق هاییچشم  و زده جوانه تازه هایسبیل با پسر  دو. چرخید چپ به سرم
 مشکی  ساده  شلوار   مانتو  با!  دیگه  همینه.  فرستادنمی  نامهدعوت  نگاهشون  با  داشتن 

 ها دبیرستانی  تر دخ  شبیه  قشنگ  آرایش،  مثقال  یک  بدون  و  رنگ  خاکستری  مقنعه  و
 یه که  بگیرم رو اششماره آوردم در  رو مگوشی  و رفتم بهشون ایغره چشم. شدم
 . ایستاد کنارم  آقایی

 موحدی؟  خانم شما -
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 . کرد  اشاره باال یطبقه به دست با اون و دادم تکون  براش سری تعجب با

 . شماست منتظر  باال دوستتون -

  اینجاست  هنوز  تاخیرم وجود با که  شدم الشحخو دلم ته و رفتم باال هاپله از  آروم
 .ترمدرن و تر خوشگل اما تره،کوچک   پایین  از  شاپکافی   باالیی فضای. نرفته و

 خندانش خود   روی و برداشت کافه  زرشکی مشکی دیزاین  کنکاش  از  دست نگاهم
 سمتم  اومد  و  جهید  فنر   مثل  من   دیدن  با  که  خودش  جز   نبود  باال  هیچکس.  شد  ثابت

 . کرد  بغلم ذوق با و

 ! رفیق رفت تنگت دلم. دیدمت پیش  ساعت چند همین  انگار  نه انگار  اصال -

 تا  کشیدم رو پاهام و نشستم صندلی روی و کوبیدم بازوش به مشتی خنده با
 .بشه رد خستگیم

  شبی   نصفه  باید  حتما  رفیق؟   کنی  گشاد  رو  دلت  و  مونخونه   بیای  تونستینمی   حاال  -
 جا؟ ن ای کشوندیمی رو من 

 و انداخت خط بود میز  روی که شمعی روی رنگش نارنجی خوردهالک  ناخن  با
 : گفت  کنانخنده

 خودم دست رو خرج یه گفتم  دوماً  اواًل، مرغه خانم شبه سر  تازه شب هشت -
 شی؟ می شاکی چرا تو. بذارم

  در  جلوی همون بخوای  رو راستش. کردی  دعوتم که  گرمدمتم بود؟  کجا  شاکی -
 . برد سرم از  هوش هقهو بوی

 . کرد  جمع انزجار  با رو هاشب**ل

 .کن   فکر  جدید چیزهای به ُجغدساز، ای  قهوه تلخ   ماده اون جای به رو امشب یه -

 .زدم لبخند رهاییش حس از  و شکوندم رو دستم یخسته انگشتان
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 وقت؟ اون چرا -

 :کرد  زمزمه گوشم  کنار   مردونه و نشاطبا  صدایی و گرفت  قرار  امشونه روی دستی

 !کنن می کارواین  تولدشون شب مردم یهمه -

 وقتی  رفت، بین  از  لحظه در  لبخندم و سمتش برگردوندم رو سرم تعجب کمی  با
  با  و نشست مریم کنار   من  درهم یقیافه به توجه بدون و کشید  محکم رو دماغم
 .شد  نگاهش یخیره عشق

 چطوره؟  من  خوشگل احوال -

 هوا  روی  رو  دستم  خنده  با.  زد  لبخند  خجول  کمی  و  کرد  من  به  یااشاره   ابرو  با  مریم
 .انداختم باال خیالیبی با رو هامشونه و دادم تکون

 .باشین  راحت. دارم عادت بازیاتونهندی  این  به دیگه من  -

ردش  چشمان  حامد  انداخت  رو  دستش  من،  حرف  شنیدن  با  و  کرد  جمع  موذیانه  رو  گ 
 :گفت  شیطنت با و مریم گردن  دور 

 قضیه؟  بشه هالیوودی شهمی. نمیاد  خوشم بالیوودی و هندی فیلم از  من  -

  کرد   باز  گردنش  دور  از  رو حامد دست کنه،   سرکوبش نتونست که  ایخنده با مریم
 .کشید  دهنش داخل رو ظریفش  هایب**ل و

 .عمومیه فضا بکش خجالت -

 :گفت   شیطنت با حامد

 از  زودتر  بیا عزیزم نداره ناراحتی کهن ای نبود؟  مشکلی بود خصوصی  اگه یعنی -
 !خصوصی فضای برای میرممی من  که  آخ. بریم جااین 

 :گفت  حرص با و کرد  حامد کلیه  یحواله  مشتی مریم

 . رهاست تولد امشب درنیار،  بازی مسخره -
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 . زد لبخند و کرد  صاف رو کمرش  و انداخت بهم نگاهینیم حامد

 .نداریم بیشتر  رها یه که  هم ما -

 روی  که  کیکی  دیدن  با  هامچشم  و  شد  نزدیک  میزمون  به  هاییقدم   ریتمیک  صدای
 ! پاتریک و اسفنجی باب  طرح بود؛ ارادهبی امخنده و زد  برق گرفت  قرار  میز 

 !شماها گرفتین   تولد ساله دو بچه واسه مگه! خالی پدرام جای! نگاه اینو -

  دهانش  توی ریلکس و در ک  فرو اسفنجیباب  چشم توی ته تا رو انگشتش حامد
 .گذاشت

 .نیاوردم گیر   جری و تام طرح کن   شکر  خدارو برو -

 شیرینی  از . برداشتم رو بود پاتریک شلوارک روی که آبنباتی گل و زدم لبخندی
 .شد جمع هامب **ل زیادش

 .نبود بعید تو از  واال آره -

 .کشید  خودش سمت رو کیک  درهم صورتی با مریم

 حامد! توروخدا کن   نگاه. برسه منم به ببرش آدم مثل رها! ین کثیف  قدر چه شماها -
 زدی؟ می تونل زیرش داشتی

 که  هاییشمع . گذشت  خوش بهمون انصافا و شد خورده کیک  خنده و شوخی با
 آرزو سر  چقدر  حامد و بودن افتاده میز  روی دادنمی نشون رو چهار  و بیست عدد
 . کرد  اذیتم کردنشون  فوت و

 دعوا  کیک  تکه  آخرین   سر   داشتن   که  کردم  نگاه  داشتنی  دوست  زوج  ن ای  به  لبخند  با
 هابچه.  شدمی  دیر   داشت  دیگه.  کنم  نگاه  ساعت  به  تا  برگردوندم  رو  مچم.  کردنمی
 توی  چپوندم  و  برداشتم  رو  کیک  و  شدم  خم  سریع  که  کردندمی  کلکل  داشتند  هنوز 
  خشمگینشون  هایقیافه  به خونسردی با و کردم  پاک دستمال با رو دستم! دهنم
 . کردم  نگاه
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 .مرسی بود، نگذشته خوش  جوریاین  بود وقت خیلی ها،بچه  گرم  دمتون -

 :زد اینیمه نصفه لبخند و داد کش  رو  آویزانش ب**ل مریم

 و   درست تفریح یه که  بودیم درگیر  چندوقت این  بس از . گذشت  خوش  هم ما به -
 .نداشتیم حسابی

 :زد لبخند عمیق و گذاشت  میز  روی گیرن طالیی یجعبه حامد

 . رها مبارک تولدت -

 : گفتم  گرفتن   کادو  از  حاصل ذوق با و زدم نماییدندون  لبخند

 . دنیاست یه برام خودش بودین  یادم کههمین  ها؟ بچه کشیدین   زحمت چرا -

 .چرخوند کاسه  توی رو هاشچشم  و زد نیشخند مریم

 ! زدیمی پاپیون هم به رو ما که  فتیمگر نمی  کادو  برات اگه جدت؛ پدر  جون آره -

 .زد  بزرگی لبخند حامد

 !ها نشده دیر  هنوزم -

  براشون   سری  تاسف  با.  کرد  جمع  زور   به  رو  لبخندش  و  زد  اشکلیه  به  ایسقلمه  مریم 
  دستم  روی  رو بزرگش دست حامد که کنم باز  رو جعبه خواستم و دادم تکون

 . بود جدی کردم،  نگاهش. گذاشت

 دوستته  ترین صمیمی  مریم.  نیستی  کمتر   برام  خواهر   از   اما  رها  پسرخالتم  که  درسته  -
 رها شن نمی عوض وقتهیچ اینا. خواهرته همیشه اما ستبنده زن روزگار  بد   از  و

 .بشه عوض زمین  با آسمون  جای اگه حتی

. کردم  بسته و باز  تاییدوار  رو هامچشم  لبخند با و گذاشتم  دستش روی رو دستم
 به  رو  و  رفت  حامد  به  ایغره   چشم  مریم.  داد  تکیه  صندلیش  به  و  زد  کمرنگی  لبخند
 :گفت  استرس با من 
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 ... .که  روزیه امروز  چون یعنی... اما گذشته  زیادی  زمان دونممی -

 : حرفش وسط پریدم خیالیبی  لحن  با

  تو  بندازی منو بار  یه وقت چند داری اصرار  چرا. رفته شده تموم چیز  همه مریم -
. ستشده تموم من  برای چیز  همه کن   باور  پس نه؟ مگه شناسیمی منو شته؟ذگ

 ! لطفاً  نکش  پیش رو بحثش دیگه

 تکون  سر   اخم  با  حامد.  کرد  نگاه  حامد  به  زیرزیرکی  و  کشید  کنار   مصنوعی  لبخندی  با
 :داد

 . باشه طوریاین  واقعاً  امیدوارم -

 . برگشت بود  رفته پیش کادو  کردن  باز  برای که  دستم

 من؟ به دادین  گیر   باز  چرا چتونه؟  دوتا شما بگین  شهمی -

 :هامچشم  توی زد زل جدّیت با حامد

 حداقل یا بشی خوب بلکه صبرکنم گفتم  هی رها، نیستی خودت وقته چند چون -
  داری  تنه یه خودت و کنار   گذاشتی  رو ما  انگار  دیدم اما بزنی، حرف باهامون بیای
 ... .و تازونیمی

 : حرفش وسط پریدم حوصلهبی

 گفته؟   بهت مریم یاس؟  مجتمع پروژه از  داری خبر  -

 های چتری  و فرستادم باال آگاهانه رو ابروهام. داد تکون رو سرش تعجب کمی  با
 .گوشم  پشت بردم رو سرکشم

  پای   طراحیش  اعظم  بخش  و  عظیمه  شدت  به  پروژه  این   حامدجان  اطالعت  محض  -
 دقیق  و زود باید رو هاطراحی این  شده گفته  من  به! ماه یک ظرف فقط اونم منه،
 دادمی  بهم که  استرسی و کار   حجم این  با نظرت به. برسونم دستشون به نوین  و

 چقدر   من   دونستینمی   مگه  تو  مریم  بگذرونم؟   وقت  دوتا  شما  با  قبل  مثل  تونستممی
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 .دارین  اعتماد بهم  کردممی فکر ... هابچه که واقعا مدت؟  این  بودم فشار  تو
  اونم  کنم؛  زندگی گذشته  توی بخوام که  هستم آدمی من  کنین می فکر  دونستمنمی 

 !گذشته  ازش سال دو که  ایگذشته

 .امشده  مشت هایدست  روی شد میخ نگاهش و زد پلک تعلل با حامد

 ...که  دونستمنمی... من  رها -

 فکر  بهش وقته خیلی. شدم رها امگذشته  از  من حامد، دونستینمی که  معلومه -
 ... .دوتا شما  وقتاون کنمنمی 

 : گفت  مالیمت با و گرفت  رو دستم مریم

 بشی ناراحت خوایمنمی  تولدته شب. ببخشید  نبود حواسمون رها گیمی راست -
  برات   که  خوشحالیم!همین   نگرانتیم  فقط  ما  کن   باور .  نداشت  منظوری  حامدم.  ازمون
 !نداره اهمیتی

 . کردم  نگاه هاشچشم  توی مستقیم

 . مریم بدونی بهتر  باید که  تو. نداشت چندانی اهمیت اولشم از  -

 من . نشستم  صاف و کشیدم عمیقی نفس . رفت عقب و داد  تکون سر  مکث با
  یک  این  گرفتاری  که  باشم هم خوشحال باید حتی باشم، عصبی ازشون تونستمنمی 
 .بوده مهم براشون و اومده چشمشون به ماهم

.  زدم   لبخند  صورت  پهنای  به  و  کردم  بازش  و  برداشتم  رو  کادو  و  بردم  پیش  رو  دستم
  نگاهم  موشکافانه داشت که  نشست حامد درشت و ایقهوه  های چشم  روی نگاهم
. کرد نگاهم تعجب با فقط حامد و ایستادم کنارش و شدم بلند جا از . کردمی

 بلند جاش از  ذوق با مریم. ریختم هم به رو موهاش و فشردم رو پهنش هایشونه
 .بوسیدمش و کردم  بغلش خوشحالی با. اومد سمتم به و شد

 :گفتم  و زدم حامد گیج  یقیافه به چشمکی
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 بخرم؟  یکی خواممی دونستیمی کجا  از  -

  صورتش  به آرومآروم لبخند و انداخت کادوییش ایحرفه  دوربین  به نگاهی
 . برگشت

 .شنیدم زدیمی  حرف پدرام با داشتی که  روزی اون -

 همیشه   پدرام  جای.  ایستادم  جلوشون  و  کشیدم  بیرون  رو  گوشیم  و  زدم  یاخنده   تک
 !خالیه

 . دنیا برادر  خواهر  بهترین  از  بگیرم سلفی بزنین  لبخند -

 . کرد  باریک رو هاشچشم و امکلیه  توی کوبید  آروم  مریم

 بگیری؟  سلفی خوای می بعد داری شاخی این به دوربین  -

 !بگیرم تا دو شما از  رو عکسم اولین  درصد یه کن   فکر  -

*** 

 زندگی بوی که  حق به. کشیدم  نفس رو عطرش  و انداختم آغوشش توی رو خودم
 .دادمی

 .من   رهای مبارک تولدت -

 : گفتم  شیطون و بوسیدمش عشق با

 .شهنمی که  خالی و خشک مبارک تولدت یه پس؟  شد چی مادو کادو  -

 .شد کج  شونه روی رو سرش و انداخت بهم تیزی نگاه

 خوای؟ می کادو  که  ایبچه مگه. نشدی آدم هنوز  ولی شدی تر بزرگ  سال یه -

 کادو  اگه  ست؟ بچه  مادرش  برای  همیشه  بچه  یه  گفتینمی  همیشه  شما  خود  مگه  -
 . جونم پروانه شهمی  نقض قانونت این  ندی
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 عقب قدمی خوابش از  ت.س**م چشمان با و داد تکون سر  خنده با پروانه مامان
 . رفت

 یادته؟   رو  نگرفتم  برات   اما  پسندیدی  پیش  هفته  ولیعصر   پاساژ   توی  که  اسیبل  اون  -

 .کوبیدم  هم به رو دستام و  کردم  نگاهش ذوق با

 . من  برم قربونت الهی  برام؟  گرفتیش.  جونم مامان یادمه که  آره -

 ! خریدم کفش  برات  روبروییش مغازه از  -

 . گرفت  مخنده حالش ضد شدت از 

 !ها کار   سر  ذاریمی رو آدم خوب خانم، مامان گرمدمت -

 و داد تکون هوا توی رو دستش اتاقش، سمت رفتمی کشانخمیازه کهدرحالی 
 :گفت

  هم  رو حامد گوش  موقعش به. شد شب نصفه که  بخوابم برم  من . نداره قابلی -
 .داشته نگه خیابون تو  شب وقتاین  تا رو امبچه  که  پیچونممی

 .بوسیدم محکم رو اشگونه  و دویدم سمتش به

 .بشه جاجابه آنتنش بلکه بپیچون هم با رو گوشش  تا دو دستت؛ قربون -

 پریدم  و رفتم باال هاپله از  کنه  دفاع عزیزش یخواهرزاده از  بخواد کهاین  از  قبل و
 لبخند   با  و  کشیدم  بیرون  رو  عزیزم  دوربین   و  گذاشتم  میز   روی  رو  کیفم.  اتاقم  سمت
 به  نگاهم  و  چرخیدم  کشیدم،می  سرم  از   رو  اممقنعه  کهیدرحال.  گذاشتم  دراور   روی
 که   بود  همونی.  کردم  بلندش  و  رفتم  سمتش  ذوق  با.  افتاد  بود  تخت  روی  که  لباسی

  بخرم   نذاشت  تندش  جیگری  رنگ  و  بودن  باز   زیادی  بخاطر   مامان  اما  بودم،  پسندیده
ر  بپوشی کی  جلوی خوایمی گفت  و  دل خودم همگ گفتم  که  منم حرف به و بدی ق 

 شده تزئین  قرمز  مخمل با که  بود رنگ مشکی کفش  یه کنارش!  نداد گوش  ندارم
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 خدایی. گرفت امخنده. گرفتمش جلوم و ایستادم آینه جلوی لبخندزنان. بود
 !بپوشم؟  کی  جلوی رو این  خواستممی

 چرخانم  صندلی روی خستگی با بعد و کردم  آویزان کمد  توی رو لباسم احتیاط با
 . دادم فشار  رو هامشقیقه و نشستم

 به  ذهنم. دهمی دستم  کار   داره میگرنم دوباره زدم، طرح و کردم   کار   امروز  بس از 
 جور  و جمع دورهمی این . نشست لبم رو لبخندی و زد بکفلش پیش ساعت چند
 که  شانسمخوش  چقدر  من و بود چندوقت این اتفاق بهترین  حامد و مریم با

 . بودم شده سبک شدت به اما بودیم نزده حرف زیاد کهاین  با. دارمشون

 من   و عظمت اون به ایپروژه. بود کرده  امخسته  زیادی ماه یک این  هایدرگیری 
 !کارتازه   تقریبا

 هایپایه   به  و  شدم  خم.  نچرخید  و  کرد  گیر   صندلیم  اما  بخورم  چرخ  آهسته  خواستم
. بود افتاده دلینص بین  که  دیدم رو سفیدم پشمالوی خرس و کردم  نگاه صندلی
 . دادم فشارش محکم و کردم  بغلش! پیشم سال دو تولد کادوی

 .دارم دوسش که  بس از  خرس این  بجز  بریدم گذشته  چیز   همه از  من 

 کنممی  فکر   گذشته  به  گاهی.  نگفتم  هم  رو  راستش  اما  نگفتم  دروغ   مریم  و  حامد  به
 هاکردن  فکر   این .  شهنمی   عایدم  هیچی  هربار   اما  رفتم  اشتباه  رو  راه  کجای  ببینم  که
 چرا  دونمنمی  که  ستمسخره   بکفلش  یه  فقط!  دلتنگی  سر   از   نه  خواستنه، سر   از   نه

 !داره؟ برنمی  سرم از  دست

 وسط ! مهر یک. افتاد میز  روی تقویم به  نگاهم گذاشتم،  تخت روی که  رو خرسم
 ! بهم بخوره صاف هابدبختی  که  اومدم دنیا به سال

  بار  آخرین  برای تا  کردم  روشن  رو تاپملپ و گرفتم  تقویم از  رو نگاهم پوزخند با
 پیدا  وسواس  شدت  به  اما  بودم  کرده  تمومش  بود  روزی  دو.  کنم  چک  رو  هامطراحی
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 پروژه  هایطراحی فردا باید. باشه داشته ایسوتی  ترین کوچک   نکنه که  بودم کرده
 . بود فرصت ین آخر این  و دادممی تحویل رو یاس مجتمع

 دانشگاه  هایدوست . شدن سرازیر  تولدم تبریک هایپیام  شدنش روشن  ضمح  به
. زدمی چشمک بینشون پدرام اسم که بامعرفتم هایفامیل  تا چند و هاهمکار  و

 .میاره ب**ل روی لبخند هم اسمش حتی پسر  این . زدم لبخند نخونده

 کاله  کار مب تولدت آهنگ. خندیدم بلند صدای با دیدنش با و  کردم  باز  رو پیامش
 و پندار  دایی و خودش از  جمعیدسته عکس یه و بود فرستاده برام رو قرمزی

 !شرک خر  طرح با کیک  یه همراه به نازنینم داییزن

 :بود نوشته زیرش

ل خرکیت چشمای یاد به - َلکو   .مپی هپی تولدت! جونم و 

ل گهمی رها جای به و کنهمی مسخره همیشه رو اسمم ! دیوونه یپسره   با! لکو  و 
 :دادم جواب و دادم تکون سر  خنده

 . هست  هم شرک من  کنار   بینممی  که  خوشحالم -

  طوسی   رنگ  به  پررو  بچه!  بود  ایستاده  کیک  کنار   که  بود  خودش  به  مستقیمم  یاشاره
 !خرکی چشم گهمی من  هایچشم 

  ی دای.  دلتنگشونم چقدر .  کردم  نگاه  عکسشون  به  دوباره  و  زدم  امچونه  زیر   رو  دستم
 رو  محبتش  تونممی  هم  جاهمین   از   من   و  کرده  نگاه  گوشی  لنز   به  لبخند  با  که  عزیزم
  یه  که  پدرام و دونهمی خودش دختر  رو من  عمالً  که  نازنینم داییزن  و کنم،  حس

 !الینحله معضل

  احتمال   به  هم  شاید  یا  نبوده  جااون  شاید  که  کسی.  خالیه  نفر   یه  جای  عکس  این   توی
  دست   از   امان.  بیرون  اومدم  صفحه  از   و  کشیدم  آهی!  بگیره  عکس  خواستهنمی   قوی
 !پیمان غرورت و تو



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

  بودم   نکرده  بررسی  به  شروع  هنوز .  هامطراحی  سراغ  رفتم  و  دادم  رو  دوستانم  جواب
  نرفت  سمتش دستم اما شارژ  به زدمش و کشیدم  پوفی. شد خاموش تاپملپ که

 و  زدم کنار   حوصلهبی  رو مهاچتری  خودم، دست از  عصبی! کردنش   روشن  محض
  بیداری شب آغاز  تازه انگار  این و بود شلوغ حسابی ذهنم. کشیدم ملتهبی نفس
 روی  آرامش ایذره برای شد باعث و بست رو هامچشم  شلوغم ذهن . بود امشبم
 . بخورم چرخ صندلی

 ...گذشته  توی ذهنم اما خوردمی چرخ جااین  بدنم

*** 

 (قبل سال دو) 

  بستم، می   رو  کتونیم  بند  و  چپوندممی   دهنم  توی  رو  پنیر   نون  یلقمه   که  جوریهمین 
 : غرزدم مریم به و گذاشتم  گوشم  و کتف  بین  رو گوشی

  میاد   آسمون  بذاری  رو  مرگت  کپه  زودتر   دقیقه  ده  شب  اگه  بدونم  خواممی  من   نه  -
 زمین؟

 : دچیپی   گوشی  توی  آلودشخواب   صدای  که  بودم  کفشم  بند  یگره  با  کلنجار   حال  در 

 !بود حیاتی قضیه. تونستمنمی  دیشب تو جون   -

 . گرفتمش  جلوتر  متر  چند و انداختم باال رو ماشین  سوییچ و رفتم پایین  هاپله از 

 اخبارگوئه؟  همون حیاتی؟  -

  فیلم  یه داداشم تبلت  از ! شمنمی  آدم که  کنن   من  سر  بر  خاک یعنی دیوونه؛ نه -
 خندق    این   بلکه  بسوزونم  کالری  و  بترسم  و  ببینم  شب  که  گوشیم  توی  ریختم  ترسناک

 آخرش  تا اول از  بلکه نترسیدم تنها نه! باطل خیال زهی اما برنگرده، دیگه بره بال
 رها؛ ترسناکه کجاش  اعصاببی دلقک یه آخه! خندیدم و خوردم کرانچی  و چیپس
 !هان؟ 
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 .بشه باز  در  تا  گرفتم  ریتم فرمان روی و کردم  روشن  رو ماشین 

 نابود  رو بالت خندق   خوایمی اگه. خورهمی هانوجوون  درد به نبود اکسنتر  آره -
 .ببین  رو اّره هایفیلم کنی

 . کنم  دور  گوشم  از  رو گوشی  شد باعث که  کشید  خفیفی جیغ

  از   که  اونا  از .  دارم  دوس  اینا  جن   و  روح  من .  خونریزیه  و  خون  همش  چندشه  اون  -
 و باشی امان در  هم  که  بابات مامان اتاق تو بری و باشی سکته به رو ترس شدت
  زندگی  کمتر   فرزند  داریم روایت  اصال! بشه اضافه خانوادتون تعداد به نذاری  هم
 . بهتر

 !ها میاد سرت نکن  اذیت رو بابات مامان قدر آن -

  بعدم   نکنن،  جور   تابوت  پای  زنگوله  که  کنممی   کار   نفعشون  به  دارم!  ها  خوشه  دلت  -
 . بخوابه  بینمون  بیاد  شبا  مبچه   ذارممی  من   وقتاون  کن   اشپید  برام  تو!  شوهر؟   کو

 : گفتم  بدجنسی با

 بیا باش زود. خانومی مریم خوادمی بچه یه از  بیشتر  شوهرت ها؛بچه و نه بچه -
 . خونتونم جلوی دیگه دقیقه پنج تا پایین 

 بیشتر  رو ماشین  سرعت زدههیجان  و کردم   قطع رو گوشی  کنم   صبر  کهاین  بدون
ل ذارممی رو اسمم گذرهمی چی سرش توی نفهمم هم امروز  اگه. کردم لکو   !و 

 هیجان  با و تو پرید موشک عین  مریم نکشید ثانیه به و ایستادم شونخونه جلوی
 .سمتم چرخید

 گفته؟   چیزی کسی  هان؟  خوادمی  بچه تا چند که  کیه  شوهرم -

 .برگردوندم رو ماشین  و کردم  جمع رو لبخندم

 !بدونم؟  که  یرملگفا من  مگه -
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 کج  رو دهنش و کوبید  صندلی  به محکم رو خودش باشه شده  خالی بادش که  انگار 
 :کرد

 .میاد هم بهت اتفاقاً  -

  گرفت   رو سرش و باال انداخت یکی حرص با و کرد  خارج کیفش  از  آدامسی پاکت
 .انداختم بهش کوتاهی  نگاه و ایستادم قرمز  چراغ پشت. پنجره سمت

 دارچینیه؟ -

 ! نداری دوس جنابعالی که  نعنایی نخیر  -

 تونمنمی  که  خنگم  قدر این   چرا  من .  گرفتم  ضرب  فرمان  روی  متفکرانه.  بود  تند  لحنش
 !کرد؟   کار   این  مامور  رو تجربهبی من   بود قحط آدم! آخه؟  بفهمم

 مریم؟  گممی -

 هوم؟  -

 .سمتش چرخیدم کامل  و کشیدم  عمیقی نفس

َمت برای خواممی شیک اما ساده چیز  یه بخرم؟  لباس بریم میای عصری -  س 
 . خواهرشوهری

 : گفت  حوصلهبی

 .خنگول نداری داداش که  تو -

 . کردم  نگاهش زیرچشمی اما افتادم راه آروم و شد سبز  چراغ

 .خواممی  حامد برونبله برای -

 . کرد  نگاهم پریده رنگی با و سمتم برگشت شتاب پر 

 ی؟گمی رو تپسرخاله حامد؟  برونبله -
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 . چرخوندم رو فرمان خیالبی

 !داریم؟  حامد تا چند ما مگه دیگه آره -

 هیچ اما زدم صداش تعجب با. کشهنمی  نفس کردم احساس لحظه چند برای
  بازوهاش .  ایستادم  خیابون  یگوشه  و  زدم  راهنما  دلهره  کمی  با.  نداد  نشون  واکنشی

 .دادم تکون محکم و گرفتم  رو

 آخه؟ شدی طوریاین  چرا دیوونه بده جواب خوبی؟  شد؟  چت مریم -

 با و کردم  جدا ازش رو هامدست. گریه  زیر  زد بلند صدای با و لرزید اشچونه  یهو
 . کردم  نگاهش ترس

 شی؟ می جنی یهو چته -

 : گفت  زدهبغض  صدایی با و پوشوند هاشدست  با رو صورتش

 !اون؟  بدون کنم  کار چی من! خدا کنهمی ازدواج داره -

 چیزی! کنه؟ می گریه  جوریاین  داره چلمنگ حامد اون واسه. زدم کپل متعجب
  قهقهه   یه  به  تبدیل  بود  نشسته  لبم  روی  که  لبخندی  شد  باعث  که  زد  جرقه  سرم  توی
 !بالخره. بشه بزرگ

 فحش هرچی و کرد  گریه  بلندتر  من  یخنده دیدن با و کرد  بلند سر  گریه  بین  مریم
 :گفتم  خندان و کردم  بلند وار تسلیم رو مهادست . کرد  امحواله نبود و بود بلد

 !شهمی مرگ ذوق بشنوه حامد! بالخره کرد  کار   شهنمی  باورم -

 .کشید  باال رو بینیش و کرد  نگاهم تعجب با

 تو؟  گیمی داری چی -

 . کوبیدم  هم به محکم رو هامدست 
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  بودم  نتونسته من   ولی نه یا داری دوسش تو  بفهمم گفته  بهم حامد ماهه سه دو -
 ! فهمیدم بالخره شهنمی  باورم وای! بفهمم

 که  زدم صداش خوشحالی  با. کرد  نگاهم مبهوت فقط و نگفت هیچی لحظه چند
 :شد منفجر  یهو

.  رها بیشعوری خیلی دارم؟  دوس رو حامد من  بودی نفهمیده تو خنگ یدختره -
 و حس تو. داشتم دوسش دنبالت بود اومده دانشگاه اول ترم که  روزی اون از  من 
 کشوندم می  رو بحث بودی؟  ندیده رو تابلوم  هاینگاه ! بودی؟  نفهمیده رو من  حال

 ندیده  بیرون رفتیممی باهم وقتی رو شدنام سفید و سرخ بودی؟  نفهمیده سمتش
 بودی؟ 

 :کرد  ناله و زد چنگ موهاش بین  کالفگی  با

 !کن   ظهور  خودت خدایا وای -

 :زد جیغ و گیج  من   سمت شد براق یهو

 از  کنممی سکته نکردی  فکر  حامد؟  برونبله هان؟  بود؟  ایمسخره روش چه این  -
 !کنم  کتلتت  خوادمی دلم رها وای ترس؟ 

 :گفتم  آمیز مسالمت  لحنی با و خاروندم رو پیشونیم

  تو . مسائل این  تو خنگم چقدر  دونیمی که  تو. مامانم جون به بودم نفهمیده من  -
 بعد!  واقعیت  به  برسه  چه  فهممنمی  من   نره  صحنه  یا  نیاره  زبون  به  طرف  اگه  فیلمم
 نیستم؟  خواهرت مثل من مگه بودی؟  نگفته  چیزی بهم چرا تو هم

 .زد  نفس حرص با و کرد  باریک رو هاشچشم 

 .نذاشتی برام اعصاب بریم کن   روشن  شدم؟  هم بدهکار  -

  یب هن  بهم وجدانم شد باعث آخرم یجمله. کردم  روشن  رو ماشین  و کشیدم  آهی
 !داشتم؟  ازش توقعی همچین  که  بودم گفته  چیزی بهش من  خود مگه. بزنه
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 همه این کهاین  بخاطر  هم مسخره، تو قول به روش این  بابت هم. مریم ببخش -
 . بودم نفهمیده چیزی مدت

 :پیچید ماشین  توی مالیمش صدای

  که   هاییقلب و خنگی چقدر  دونممی خودم. ورنچین  ب**ل خودبی نداره اشکال -
 این ولی داره دوستم حامد دونستممی من! بینینمی رو ترکهمی  طرف چشم توی
 راجع  حامد  هرچی  باید  ببخشمت  خوایمی  اگه  هم  حاال  کرد  مشوکه   یهوییت  حرف
 .بگی رو گفته  من  به

 حامد، که  کردم  شروع  پیش سال یه از . بود جدی اما کردم  نگاهش چارگیبی  با
  نشه  مطمئن  مریم احساس از  تا اما میاد خوشش مریم از  بود گفته  بهم مپسرخاله 
  مریم  از  چیزی اما اومد،می  بیرون باهامون گاهی  و گذشت  مدتی. کنهنمی  اقدامی
 !بودم هاحرف  این  از  تر شوت  منم که  بکشم زبونش زیر  از  خواست من  از  و نفهمید

 گهید. انداخت خنده به رو من  که  نشست مریم ب**ل روی ایمحجوبانه  لبخند
 چقدر  کهاین  و گفتمی  احساساتش اوایل از  داشت مریم. دانشگاه  بودیم رسیده
 تعجب  کمال  در  من و بپرسم ازش یا بوده، چی حسش بفهمم من یا که  کرده  صبر 

 . نزدیم حرف هم با احساساتمون راجب وقتهیچ حاال تا فهمیدم

 !کردممی عوض نحوی یه به رو بحث که  بودم من  این  هربار  شایدم

  منم   و  بود  زدن  حرف  حال  در   هنوز   مریم.  شدیم  پیاده  دو  هر   و  کردم  پارک  رو  ماشین 
 امکلیه  به  ایسقلمه  یهو  که  بودم  غرق  خودم  افکار   توی  و  دادممی  تکون  سر   حواسبی
 :گفت  عصبی و زد

 آشاماتی؟ خون فکر  تو یا منه به حواست -

 :گفتم  بدجنسانه لبخندی با

 !شیشه توی بکنی رو حامد  خون قراره هک  کنممی فکر  تویی به دارم -
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  برخورد   با  که  برداشتم  عقب  به  رو  سریع  قدم  دو.  اومد  سمتم  به   و  زد  نفس  حرص  پر 
 .شدم متوقف جا سر  چیزی به

*** 

 (حال) 

  برای  مجالی مخسته تن  اما بودم شده بیدار  گوشی  آالرم صدای با بود ربعی یک
 لعنتی  پروژه این  اگر  و وابیدمخن هم ساعت  پنج هم روی. دادنمی  بهم شدن بلند
  درهم  هایاخم  برای کردممی طی خیالیبی و موندممی باقی تخت اسیر  نبود،

 ! رئیسم

  سرد  آب هایمشت . بپره سرم از  خواب بلکه شستم رو صورتم و شدم بلند ناچار  به
 جا به صورتم روی خواب از  ردی و اومدمی فرود صورتم روی دیگری از  پس یکی
  آینه  توی از  و شد کشیده  باال سرکشانه نگاهم شد، بسته که  آب شیر . گذاشتنمی 
 . خاکستری مات گوی   تا دو به شد میخ

 . گذشتمی  زیادی مدت درخششون آخرین  زمان از 

  پوشیدم   رو  بود  هامچشم   رنگهم   قضا  از   که  مانتویی  اولین   عجله  با  و  کشیدم  پوفی
  بودم؛  گذاشته  وقت براش متما  ماه یک. گرفتم  مشت توی  و  برداشتم رو فلشم و

 .بود دادنش ثمر  به وقت

  بهم . داشتم دوس رو سرامیکی هایکفپوش با هامکفش برخورد انعکاس صدای
 !رئیس جناب پیش برم بود قرار  وقتی هم اون دادمی نفس به اعتماد

 اتاقم . شدم اتاقم وارد و دادم تکون سری شمس خانم پوشمون، شیک منشی برای
 گرفتند  نظر  در  برام مجزا اتاق یاس فشرده هایطراحی بخاطر  اما نبود مجزا ابتدا از 
 . برسم کارم  به اخاللی هیچ بدون تا

  مریم . لیسانسم گرفتن   از  بعد دقیقا یعنی کنممی کار   جااین  که  ماهه هفت حدود
 که  مشکالتی بخاطر  من اما شد کار   به مشغول جااین  گرفت  رو لیسانسش وقتی
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 کرد   معرفی  رئیسش  به  رو  من   مریم  شد  تموم  که  درسم.  افتادم  عقب  ترم  دو  داشتم
 محض  شانسیخوش این  و کردن  قبولم بودن عالی دانشگاهیم هایپروژه چون و

 . بود

 و  پیشش برم االن باید. بستم رو هامچشم  و نشستم خوشگلم آبی ستنیم  روی
 هنوز . نروبی دادم آهسته رو نفسم و کوبیدم  قلبم روی چندبار . بدم بهش رو فلش
 ... .مدت همه این  بعد هم

 از  ُشکه من   به کوتاهی  نگاه و شد وارد خندان ایچهره  با مریم و شد باز  ضرب با در 
 . انداخت حضورش

  لقمه   یه  دنبال  بیفتی  بعد  بگذره  اومدنت  بدنیا   از   روز   یه  ذاشتیمی   جوجو؟   چطوری  -
 ! نون

 . نیست کاریت  روز  که  روز ما کنی؟ می چیکار  جااین  تو. دیگه شناسیهوظیفه حس -

 خانم  اول روز  که  گلدونی.  رفت ور  یاسم گلدون  به و کشید  باال میز  روی رو خودش
 روی   بیشتر   تمرکز   برای  رئیسه  دستور   که  گفت  و  گذاشت  میزم  روی  لبخند  با  شمس
 . بخششونآرامش عطر  بخاطر  ممنونم چقدر  من  و یاس پروژه

 نداری؟  کسر   و کم  چیزی ببینم اومدم. طوریهمین  -

 .کردم   نگاهش استفهام  با و کردم  کج  رو سرم

 . مریم بزن  رو اصلیت حرف -

 . گزید  رو لبش

 بودم؟  تابلو قدر این  یعنی -

 .دارم  کار   بگو باش زود. قدران از  بیشتر  ذره یه -

 : گفت  رفتمی  ور  یاس هایگلبرگ  به که  جوریهمین 



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

23 

 

 از  دیگه بار  یه وامخمی فقط دونیمی نه؟ دیگه بود راست دیشبت  حرفای رها -
 .همین  بشه راحت خیالم تا بشنوم خودت

 .شدم بلند جا از  و بیرون دادم محکم رو نفسم

 شدی؟  راضی. باشه راحت خیالت -

 . بلندمدتم حافظه توی رفت دفعهاین  آره -

 : گفت  زیرلب و کرد  باریک رو هاشچشم 

 . نیست یادم ولی ها داشتم باهات دیگم کار   یه -

 کردم می  وصلش داشتم که حینی. خورد زنگ  تلفن  که بدم رو جوابش خواستم
 :گفتم

 .بگو  بهم اومد یادت هروقت خونه برو پاشو -

 اتاق بر  که  رسایی صدای از  شد بسته وار  اتوماتیک دهانش که  بگه چیزی خواست
 .شد حاکم

 موحد؟  مهندس -

 که  انگار  .زد زل تلفن به دستپاچگی با و کشید  پایین  میز  روی از  رو خودش مریم
 نفس   و  کردم  پیدا  بالخره  رو  امشده  گم  صدای!  کنهمی   نگاه  ما  به  تلفن   پشت  از   داره

 .کشیدم  عمیقی

 رئیس؟  بله -

 .دارم کارتون  اتاقم بیاید -

 . ایستاد کنارم  و  کرد  کج  لبی مریم گرفت،  رو رساش صدای جای که  آشغال بوق

 جدیدشه؟  آپدیت هایقابلیت  جزو یا بود اخالقخوش  قدر این  اولش از  این  -

 . کردم  نگاه بود تلفن  یخیره هنوز  که  مریمی به و دادم تکون سر  حواسبی
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 ! چشمام جلوی نیاورده رو جّدم پدر   تا بهش بدم رو فلش زودتر  برم من  -

 . سمتم چرخوند رو سرش تعجب با

 !فلش؟  -

 .دادممی  تحویل باید امروز  یاس،  مجتمع پروژه هایطراحی دیگه آره -

 . گرفت  رو بازوم و جلوتر  اومد نگرانی اب یهو

 کردی؟   تمومش... چیزه اوه -

  جفت   بگیره  ایراد  ازش  ذره  یه  اگه.  کنم  تمومش  تا  موندم  بیدار   چهار   تا.  بدبختی  با  -
 !حلقش توی رممی پا

 . در سمت  رفتم و کشیدم  بیرون  کیفم  توی از  رو فلش

  برای  کنن می روزشماری ملت. کن   استفاده تعطیلت روز  از  برو  هم تو رفتم من  -
 سرکار؟  اومدی شدی پا تو بعد تعطیلی

  و  کردم  مشت دستم توی رو فلش. کرد  نگاهم و داد تکون سری  خاصی گیجی  با
  و  ایستادم در  پشت من  و داد تکون برام  سری شمس خانم. اتاقش سمت رفتم
 برم بود قرار  وقتی ،مدت همه این  بعد هم هنوز . زدم در  و کشیدم  عمیقی نفس

 چه؟ من  به بود خودش خوش   اخالق   تقصیر . گرفتممی  استرس پیشش

  اتاقش  فضای همیشه مثل. شدم اتاقش وارد آروم شد بلند که   بفرماییدش صدای
 جلو  و  کشیدم  عمیقی  نفس  ناخودآگاه.  کردمی  کمتر   رو  استرسم  که  عطری  از   بود  پر 

  خاکستری  و یمشک اکثراً  تیپ با اتاقش خاکستری و مشکی تماماً  طراحی. رفتم
 .داشت عجیبی خوانیهم  خودش

  عجب . نشست لبم  روی  کجی  لبخند و  کردم  نگاه خودم هایلباس  به زیرچشمی
 ! کردیم  ستی
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 همیشه مثل دادمی نشون پا زیر  رو تهران  سخاوتمندانه که قدی تمام یپنجره
 .شدنمی تکراری وقتهیچ صحنه این . کرد  مسخم

.  کردم  سالم آروم و رفتم میزش سمت به و مگرفت  پنجره از  رو نگاهم سختی به
 سر  کوتاه  و شد وصل من نگاه به و شد جدا مقابلش تاپلپ  از  نگاهش سنگینی
  اتاق،   این   سیاه  لیست  به  بود  الزم.  نشستم  مشکی  چرم  مبل  روی  مقابلش.  داد  تکون
 . کنم  اضافه هم رو هاشچشم 

 نفس   عمیق  و  بست  رو  هاشچشم   ایلحظه  و  بست  رو  بود  باز   مقابلش  که  ایپوشه
 .کشید

 برید؟  باهاشون تونیدمی. ترکیه بره ثمن  برج طراحی برای قراره برزین  مهندس -

  وجود  با شرکت توی حتی که  کسی  مغرور؟  لوس  مهندس اون با من . خوردم جا
 ! عمراً  کنم؟   تحملش تونمنمی  هم فاصله اتاق چندین 

 و نیست بزرگ خیلی ثمن  برج. میان بر  پسش از  تنهایی به که  مهندس  خانوم -
 .برهنمی  زیادی طراحی

 اش چونه. گذاشت  میز  روی رو هاشدست  از  یکی آرنج و کشید  جلو رو صندلیش
 .زد زل هامچشم  به عمیق و کرد  فیکس دستش روی رو

 . نمیان بر  نگفتم منم -

 چی؟  پس خب -

 ش اذیت  چیزی  فکر   انگار .  برداشت  دستش  روی  از   رو  سرش  و  رفت  هم  توی  هاشاخم
 شناختم؛می رو هاشحالت دیگه. زد گره  بهم و کشید  میز  روی رو دستاش. کردمی

 .شدمی عصبی داشت

 . گردیدبرمی شد تموم کار   وقتی و ریدمی  ایشون با شما -

 .کرد  باز  دوباره رو جلوش پوشه و  گرفت  ازم رو نگاهش
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 .شبه فردا برای  پرواز . برید تونیدمی -

  رئیس  بارز  هایویژگی از  بودن خودرأی. نداشت ایفایده هیچ باهاش زدن چونه
 .َبرم از  رو اخالقیاتش تمامی اما جاماین  ماهه هفت! ستبنده اخالقخوش 

 ش خانواده دونمنمی من. بیرون برم و بدم بهش رو فلش که  شدم بلند حرص با
 ندیدنت   از   روز   چند  تا  که  ترکیه  رممی  اصال!  اخالقش  این   با  کنن می   تحملش  چجوری
 ... .واال! ببرم فیض

 خانوم دونممی. بدید بهم رو هاطراحی برگشتید وقتی هم یاس  پروژه مورد در  -
 .میدم بهتون بیشتری وقت ولی دارید وقت هفته آخر  تا  گفته  بهتون صارمی

 .هامچشم  به زد زل محابابی و فشرد محکم رو بود  دستش که  خودکاری

 ! تولدتون کادوی  عنوان به -

 . پوشه روی دوندگر بر  رو سرش

 . برید تونیدمی -

 هنوز  من  ادعا، همه اون با. بود سخت باورش . گذشت  کمرم  یتیره  از  سردی عرق
 بود؟  یادش کجا  از  دیگه رو من  تولد. شناسمنمی رو آدم این 

 !موحد مهندس -

 . برگشتم رو بودم رفته در  سمت به که  قدمی دو

 بله؟ -

 زیر  از  رو رنگش مشکی نگاه و کرد  باز  کمی   رو رنگش خاکستری تزئینی شالگردن
 .کرد  امخوردهگره   هایدست  معطوف بلندش هایمژه

 من   ایمیل  و  شماره  بود  هم  سوالی.  برگردید  سریع  شد  تموم  ترکیه  توی  که  کارتون  -
 . هست شرکت کارت  روی
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 که   شبش رنگ مشکی  هایچشم به میز، پشت خاصش دیسیپلین  به کردم  نگاه
 و دادمی  نشونش همیشه از  تر مردانه که اندکی  ریشهت. بود موهاش همرنگ
 .کشیدم  ریه به رو عطرش آرامش و کشیدم  عمیقی نفس! زیباش انگشتر 

 . نبود االنش مختص فقط که  انکار  قابل غیر  جذابیتی! بود جذاب آدم این 

  صارمی   مریم  خانوم  درمیارم  رو  پدرت.  بیرون  رفتم  و  دادم  فشار   دستم  توی  رو  فلش
 ! پرتحواس

 رو   شالم  یگره.  بود  رفته  اما  کنم  خالی  سرش   رو  حرصم  تا  شدم  اتاقم  وارد  پر   توپ  با
 با کمی و کشیدم جلو رو یاسم گلدون. نشستم صندلی روی و کردم شل کمی
  به  رو فلش. آورد لبم  روی لبخند اشخورده نم خاک  بوی. کردم  خیسش پاشآب

 .گرفتم  سقف به رو رو سرم و زدم تکیه صندلی به و برگردوندم کیفم

 .نکرده عادت تپیدن آروم به قلبم هنوز  اما جاماین  که  ماهه هفت

*** 

 با و دادم رسید،می هاگل  به داشت که  آقاعلی به سالمی و شدم پیاده ماشین  از 
 .گرفتم   رو جوابم لبخند

 . کرد  باز  برام رو  در  زهراخانم و رفتم باال یکی تا دو رو هاپله

 . رهاجان سالم -

  که   بزرگی اتاق در  آقا علی  شوهرش با زهراخانم. دادم رو جوابش و زدم یلبخند 
 و زندگی تمام بم زلزله توی دو هر . کنن می زندگی هست مونخونه پایین  یطبقه

 زدن  دری هر  به تهران اومدن وقتی. بودن داده دست از  رو هاشونبچه و خانواده
 راضی رو مامان و شد آشنا ناشوباه دوستاش از  یکی توسط بابا کهاین  تا کار   برای
 باشیم، داشته خدمتکار  نداشت دوست مامان. کنن   زندگی و بمونن  جااین  که  کرد
 .بهتره نباشیم تنها ما بود معتقد و نبود خونه خیلی بابا اما
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 !شده؟  چی کردم  اشاره کرد،می نگاه بهم نگرانی با که  زهراخانمی به سر، حرکت با

 . گرفت  تماس پدرت صبح رهاجان -

 . کشیدم  سرم از  رو شالم و زدم پوزخندی! من  غایب همیشه پدر ! پدر آقای پدرم؟ 

 گفت؟  چی -

 .تهرانن  فردا گفتن   -

 دو  بود، روز  یک بود؛ همین  همیشه. فشردم  هم روی رو هامپلک  و کشیدم  آهی
 .نبود سال دو بود، ماه یک. نبود ماه دو بود، هفته یک. نبود روز 

  بهش  خواستممی و کردممی گریه  هرشب که  شدمی  تنگ شبرا  دلم قدر آن  اوایل
 از . کنممی صدات زد زنگ هروقت شه،نمی سرکاره گفتمی مامان ولی بزنم، زنگ
 کوتاه، .  کردممی صحبت باهاش دستم انگشتان تعداد به من، دلتنگی هزاران میان

 به  یگاه دیدارهای به دلم. نگیرم بهونه کردم عادت شدم که تر بزرگ ! مختصر
 من زندگی چیز   همه  پیش سال دو از  پیش، سال دو تا البته بود خوش گاهیش
 . کرد  تغییر 

  کار   پی  رفت  دوباره  بعدش  اما  بود،  مونده  خونه  باباحاجی  مرگ  از   بعد  ماه  دو  تا  بابا
 دبی   توی  سازیش  برج  احتماال.  گردهبرمی  داره  سال  نیم  و  یک  بعد  حاال.  سازیبرج  و

 !رو امپروانه   مامان صبر  بنازم. بشه آوار  ما سر  رو دخوامی حاال و شده تموم

 کجان؟   مامان -

 ... .من  رهاجان فقط. اتاقشونن  تو -

 . گممی بهش خودم باشه -

 که  برگردم  خواستم.  بود  خوابیده  آروم.  شدم  وارد  آروم  و  مامان  اتاق  سمت  به  رفتم
 .زد صدام

 خانم؟  خوشگل نبودی خواب مگه شما -
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 .بود سرخ چشماش. نشست و شد بلند جاش از 

 رو شبش یک و هزار  هایداستان حوصله. خانمه زهرا کردم  فکر . جان مامان نه -
 .نداشتم

 فاصله  ازش یکم. دادمی  زندگی بوی. بغلش توی رو خودم کردم  پرت و خندیدم
 . کردم  نگاه هاشچشم  به و گرفتم

 مامان؟  -

 . کرد  نوازش رو موهام

 مامان؟  جان بگو -

 مهربون   مامان  مثل  تونستمنمی  من   اما  زد،می   حرف  طوریاین   وقتی  دمکر می   بغض
 ! باشم

 .دارم بد خبر  تا دو -

 . شد متوقف موهام روی دستش حرکت

 مامانم؟  شده چی -

 .گرفتم  رو دستش و انداختم  پایین  رو سرم

 .میاد فردا شوهرت -

  توی  شتاد اشک و بود زده لبخند. گرفتم  باال رو سرم نداد، نشون که واکنشی
 . کردم  نگاهش ناباوری با. بستمی حلقه چشماش

 . جان مامان خوبیه خبر  که  این  -

 : نبود خودم دست باال رفت که  صدایی تن . شدم بلند عصبانیت با

 یک  بعد اومده، گذشته  که  سالی نیم و یک بعد واقعا؟  مامان؟  خوب خبر  خوب؟ -
 چرا چی؟  که  اومده دهکر   ول رو ما و نگرفته  ازمون خبری هیچ که  نیمی و سال
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 اگه من  باهاش؟  مهربونی قدر این  خودیبی چرا من؟  مامان   بخشی می زود قدر این 
 ... .ط ازش پیش سال خیلی بودم جات

 . داشت اشک نم چشماش. دهنم روی گذاشت  رو لرزانش دست

 .رها پدرته اون -

 سرم . بردم فرو موهام الی رو دستم. شد بلند جاش از  و گفت  رو جمله یه همین 
 . گفتم  دومم خبر  بیرون بره کهاین  از  قبل. بود کرده  داغ

 .ترکیه رممی فردا من  -

 عصبی  ولی  شهمی  عصبانی  دیر   به  دیر   مامان.  سمتم  برگشت  عصبانی.  سمتم  برگشت
  دیدم  رو عصبانیتش اوج بار یک  فقط من . زنهنمی  حرف حرفش رو هم بابا بشه که
 ... .که  بود وقتی هم اون

 از  بیشتر  که  بری نداری حق. نیست مهم داره که  دلیلی هر . رها بری یتوننمی -
 پیشش  و جاییاین  فردا. باباته بازم بده، نظرت از  هم هرچقدر . بشی دور  بابات
 خودخواه . گیمی بهش شده انبار  دلت تو سال نیم و یک این  تو هرچی و مونیمی
 برات تا باش دختر  اشبر . بگیر بودنش پدر  از  رو حقت. نباش من  مثل. رها باش
 . باشه پدر 

 ! پدر اصطالح به آقای برای انبارشده حرف کلی  فکر  و موندم من  و رفت مامان

 !کنم؟   چیکار  رو رئیس جناب بدتر، همه از  و

*** 

 و  داشت ذوق کلی  مامان. اومدمی پایین  سالن  از  وسایل جاییجابه  توقتق  صدای
 خونه داشتن  بقیه کمک  با هم االن. شدمی جمع هاشچشم  توی شوق اشک مدام
 داشت سال نیم و  یک بعد که مردی! کردنمی آماده خونه مرد ورود برای رو

 . گشتبرمی 
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  رفتم   کلنجار .  کردم  جابجا  دستم  توی  رو  مقهوه   داغ  ماگ  و  ایستادم  پنجره  رویروبه
 یه  طراحی واسه بود  اصراری چه آخه. رئیسم به بگم چی که  استرسم و خودم با

  های فامیل از  که  داشتم خبر ! ایعقده مهندس یه با هم اون ترکیه؟  برم یفسقل برج
  هم   چشمگیری  استعداد.  طراحی  بخش   بود  اومده  بازیپارتی   با   و  بود  رئیس  معاون
 بردنمی  دلم! ذکور جنس از  دلبری بجز  البته کرد  خوش بهش دل بشه که  نداشت
 ! شه خوش دلمون

 عسلی روی از  رو گوشیم.  کشیدم  سر  ضرب یک رو امقهوه و کشیدم  ایکالفه  پوف 
لسش  روی که  خودم تصویر  به و برداشتم  یک  مرگ. کردم  نگاه بود شده منعکس  گ 

 و شدم مخاطبینم وارد. بهش بزنم زنگ باید که باالخره. بار  یک هم شیون بار 
 مریم  اول روز  رو اششماره چون نداشتم شرکت کارت  به نیازی. گرفتم  رو شمارش

 !رئیس جناب عنوان با کرد  گوشیم  وارد

 مثل بود، حسی یه ولی نداشتم استرس هادبیرستانی دختر  مثل. بود بار  اولین
 !دونینمی  ازش هیچی که  کالسیک  پیانوی یه نواختن 

 صداش   که  کنم  قطع  خواستممی  دیگه.  نبود  خبری  جواب  از   ولی  خوردمی  بوق  تلفن 
 :پیچید گوشم  توی

 بله؟ -

 . کردم  پیدا رو خودم زود اما شد حبس امنهیس توی نفس ایلحظه برای

 . موحدم. شدم مزاحمتون شب وقت این  ببخشید. رئیس سالم -

 .شد شکسته عمیقی نفس با خط ور اون سکوت

 .خدمتتون هستم -

  کم   استرسم  تا دادم فشار  هم روی محکم رو هامچشم ! انگار تماسم از  نکرد تعجب
 .بشه
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 ... .من ... راستش خب... من  رئیس -

 سخته؟ من   با زدن حرف قدر این  -

  بردارم   رو  عزیزم  خرس  و  کنم  دراز   رو  دستم  شد  باعث  که  بود  جوری   یه  صداش  لحن 
 . بدم فشار  محکم و

 .ترکیه برم فردا تونمنمی من  -

 :شکست رو سکوت آور اضطراب  یلحظه  چند از  بعد

 تونی؟ نمی چرا -

.  بود  خودمونی  حدی  تا  و  آروم  لحنش.  باز   چشمام  و  شد  متوقف  خرسم  روی  فشارم
 بینم؟ می خواب دارم نکنه. زدم پلک محکم

 . نباشم شهنمی. میاد برامون مهمی  مهمان فردا راستش -

 مهمه؟ چقدر  -

 .بود بابام بود که  هرچی

 .خیلی -

 .بم و بود آروم واقعا بار این  صداش

 . نمیای سرکار  فردا پس و فردا اما نری تونیمی -

 درست  رو شماره واقعا. کردم نگاهش مبهوت و فتمر گ  صورتم مقابل رو گوشیم
 رئیسه؟  جناب برای واقعا لحن  این  گرفتم؟ 

 . کنممی جبران رو کاریمکم .  ازتون مرسی... یعنی... من  -

 .شد جدی همیشه مثل صداش
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 تموم   رو  یاس  بشینید  گفتم،  چی  نره  یادتون  فقط.  باشید  جبران  فکر   به  نیست  الزم  -
 . فعال. کنید

 خودم  و  کردم  ول  رو  خرسم.  تخت  روی  انداختم  رو  گوشی  و  کردم   افظیخداح  آروم
 روی نشست لبخندی! شد حل معضل سادگی  همین  به. شدم رها تخت روی هم
 !مستبد زورگوی شناختم،می رو رئیس  این . هامب**ل

.  بستم  رو  چشمام  و  تخت  روی  خوابیدم.  بود  بعدی  نوبت  حاال  و  شد  رفع  معضل  این 
 فردا؟  برای کنم  آماده  ور چط رو دلم و خودم

 پدر؟  آقای حضور  برای

 کنم؟   چیکار  کشهمی  یدک رو اسمش فقط که  پدری با  کنم؟   چیکار  دقیقا باید

 تفریح مادرهاشون پدر  با که خوردممی رو هاییبچه  حسرت پارک تو همیشه
  کنم،   حس کمبودی  نذاشت و کرد  مادری برام توانش حد از  بیشتر  مامان. کنن می
 مثل   کردممی  آرزو.  بود  ملموس  زیادی  بابا  خالی  جای  هاش،تالش  تمام  ودوج  با  اما

 ایگره  گره،  شد عقده، شد. موند دلم به  آرزو اما بگذرونم، وقت پدرم با هابچه بقیه
 .نشد باز  وقتهیچ که  کوری   یگره.  کرد  کور   پدرم  با رو امرابطه که

 ! شهرتش البته صد و بود فامیلیش  فقط پدرم از  من  سهم

  سری صدقه!  یکه  درجه  هاشکار .  است  خاورمیانه   سازهایبرج   ترین بزرگ   از   یکی  بابا
 موحد  فتوح حاج ینوه که  هادهان  توی پیچید اسمش زود نامش،خوش  خاندان

  و  بود زده شعبه جاهمه . رفتمی  باال پارو  از  پولش. خودش واسه شده سازیبرج 
  صاحب   دختر   اصفهان  توی  هاشوژهر پ  از   یکی  توی.  رفتمی  آسمون  به  رو  هاشبرج 
 . کرد  پر  رو فلک گوش  که  وصلتی شد حاصلش و برد رو دلش ملک

 ! اصفهان دار کارخانه  ترین بزرگ  پاکزاد؛ حاجی تغاریته با موحد مسعود ازدواج

 تو  فقط مادرم. دونستنمی  عاشقی رسم و راه از  هیچی سازی،برج  برعکس پدرم
 !زندگی فقط ولی... کردمی زندگی هاخانوم  مثل خونه
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 فقط   وصلت  این   حاصل   کم،  خانواده  برای  گذاشتنش  وقت  و  بود  زیاد  بابام  سفرهای
. بود دیر دیربه  هایدیدار  پدرم از  سهمم و بودم سرشار  مادری مهر  از  که  بودم من 

 شدم رها و شم رها من بود گفته.  بود پیغامش  ولی نبود بابام اومدم دنیا به وقتی
 .این  شد زندگیم و

*** 

 (گذشته )

  اما   شدم،  متوقف  جام  سر   چیزی  به  برخورد  با  که  برداشتم  عقب  به  رو  سریع  قدم  دو
 رو  بدنم و کشیدم خفیفی جیغ. خورد پیچ پام و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم
 . شد افتادنم مانع و گرفت  رو بازوم دستی اما کردم  منقبض

 نگاهم  که  برخوردم چی به ببینم برگشتم. ایستادم صاف و کشیدم  ایآسوده نفس
 . کنار  کشیدم  رو خودم خجالت با! خندان رنگ خاکی گوی  تا دو به افتاد

 کردم می  فرار  دوستم دست از  داشتم. ندیدمتون. خواممی معذرت واقعا من  -
 .شد جوریاین 

 ایلحظه. زمین  بود ریخته وسایلش تمام. پایین  انداختم رو نگاهم شرمندگی با
 خیلی دیدم که  باال گرفتم  رو سرم استرس با. نشد بلند شاز  صدایی هیچ و گذشت
 داره؟ بدنه بیمه مگه خواد؟ می دیه نکنه خدا یا. کنهمی نگاهم داره جدی

 !ندارم نخیر  -

 بچگی از  افته؟ نمی سرم از  چرا لعنتی عادت  این ! کردم  فکر  بلند  باز  سرم بر  خاک
 !ندادم بابتش که  هاییسوتی چه و کردممی فکر  بلند بلند و بودم طور همین 

 دستش از  که  هاییبرگه متوجه تازه که  پایین  انداختم رو سرم و گرفتم  گاز   رو لبم
 اون ! نیستم بشو آدم من . کردن  جمع به کردم  شروع و شدم خم. شدم بود افتاده
 که   بخوام معذرت ازش دوباره خواستم شد، که  تموم. کرد  جمعشون و شد خم هم

 :گفت  و کرد  نگاهم یشجد  نگاه همون با دوباره
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 عاشق نگاه یه تو باید کنن،می برخورد هم به دانشگاه تو که  فیلما این  مثل االن -
 بشیم؟  هم

 :گفتم  و کردم  نگاهش تعجب با

 بله؟ -

 .کرد  اخم متفکرانه

 شاپ کافی   تو و کنیم  بدل و رد  شماره اونا هوای به و بشه قاطی هامونبرگه  بعد -
 ! شدیم  عاشق کنیم  اعتراف آخرشم! بدیم هم یلتحو لبخند و بذاریم قرار 

 گه؟ می داره چی این . بود مونده وا تعجب از  دهنم

 با   و  بشه  پیدا  دیگه  یکی  سروکله  و  نذاره  باباتون  خواستگاری  بیام   خواممی  که  بعد  -
  یکیمون  تهش و کنیم   گریه  زار  زار  هندی فیلم مثل و بشیم جدا هم از  ناله و اشک

 !دق دوریش از  یکی اون و کنه  خودکشی

 .داد تکون سر  اخم با

 !خیالبی... نه -

 .داد تکون هوا توی رو دستش و خنده زیر  زد یهو

 نه؟ بود آشنایی  نوستالژی -

  هنوز  صداش تو ولی کرد  جمع زور  به رو اشخنده. کردم  نگاهش واج و هاج فقط
 :بود خنده

 !بود گرفته  رو من  فیلم جو خواممی معذرت -

 .شد جدی باز  اشقیافه  اما کنممی هشخوا بگم اومدم

 شکم  تو  نری  کن   نگاه  قشنگ  رو  دوروبرت  بری،  راه  عقبکی  دنده  خوایمی  هم  شما  -
 !ها دادیمی خسارت باید داشت بدنه بیمه طرف  اون دیدی یهو! کسی
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 تو بذار  رو این  خدایا! رفت و داد تکون برام دستی و گرفت  تر محکم  رو وسایلش
 ! اولویت

 : مغزم رو اومد مته عین  مریم صدای و امکله  پس خورد تیدس یه یهو

 چی اراجیف اون حلقش؟  تو  بودی رفته چرا تو بود؟  طوریاین  چرا بود؟  کی  این  -
 کرده؟   خواستگاری کی  از  کی  کیه؟   شکم تو کی  چیه؟  بدنه بیمه گفت؟ می بود

 .کردم  اخم مریم به رو و دادم ماساژ  رو گردنم

 !بود؟  کرده  فرار  تیمارستانی کدوم  از  دونممی چه من  ؟ تو کرد  گیر   سوزنت باز  -

 !کردم  فرار  فرهمند استاد کالس  از  من  واال -

 بود؟  نرفته مگه این . عقب برگشتیم ترس با دو هر 

 دیر  نداشتم هم بدنه بیمه بودم، کرده  تصادف یکی با چون ولی بودم رفته چرا -
 .نداد راهم استاد کالس  رسیدم

 ما  متعجب یقیافه به و زد گشادی  لبخند. کردم  فکر  بلند باز  .گزیدم  محکم رو لبم
 !ُشلش نیش این  به نه جدیتش و اخم اون به نه طوریه؟ این  چرا این  بابا. کرد  نگاه

 :گفت  و اومد خودش به تر  زود مریم

 .اجازه با شده دیر  کالسمون  ما. خوایممی  عذر  باز  افتاد که  اتفاقی بخاطر  -

 :گفت  خنده با و کرد  خم سری

 . کنم  بیمه رو خودم نبسته بیمه شرکت تا برم زودتر  منم. بفرمایید  شما بله بله -

 :داد ادامه و زد چشمکی من  به رو

 ! کردیم  تصادف هم با تصادفی باز  شاید دیدی چه رو خدا -

 بلند   مریم  یخنده  صدای  رفتنش  محض  به.  رفت  و  زد  لبخند  و  کرد  بهم  دیگه  نگاه  یه
 .شد
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 .بود باحال خیلی بود، که  کی  هر  پسره این  -

 . بودم گیج  هنوز  دادم، تکون سر  معنیبی

 . نشدیم دیوونه این  مثل  هم ما تا بریم بهتره -

 .کرد  نگاه ساعتش به و کشید  باال رو آستینش

 .دهنمی  راهمون استاد االن که  بدو آخآخ -

 !دهمی  راهت شمخونه  هیچی، که  کالس  استاد بخوای اگه که  تو -

 . کرد  اهمگن حرص با

 . بذار صفحه پیرمرد این  سر  پشت کم  -

 ! آشامخون  رسونمنمی  جان حامد گوش  به چشم -

 . دوید دنبالم کشانجیغ بود افتاده یادش تازه که  هم اون و دویدم خنده با

*** 

 :گفت  و شد جاجابه جاش سر  کالفه  مریم

 !َاه مردک کنهنمی ول هم آخر  یدقیقه ده این  -

 .دیگه نزن غر  کن   تحمل -

  رو  خودش کار  هابچه  پچپچ  از  فارغ که کردم نگاه معماریمون گرافیک استاد به
 !فرار فکر  به و خسته هابچه و بود سال آخر . کردمی

 که   وای. عید بعد تا میره دیگه بشه تموم. مونده امیری با طراحیمون کالس  فقط -
 ... .هاییبرنامه چه عید تو

 : حرفش وسط پریدم حوصلهبی
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 و  من  دونمنمی! کنه تحمل رو تو امانبی  هایزدنفک  قراره که حامد چارهبی -
 افتادیم؟  تو گیر   که  کردیم  گناهی  چه پسرخالم

 :زد پچ و کرد  نگاهم حرص با

 ُصم !  بدونین   عافیت  قدر   که  بیاد  گیرتون  باید  آریان  مثل  یکی...  هالیاقت بی  شیدگم  -
 !ُبکم

 . رفت نفسم لحظه یه

 یه  با  و  گرفتم  مریم  از   رو  نگاهم  استرس  با.  روم  کردن  خالی  یخ  آب  لطس  یه  که  انگار 
 . نبودم واقعاً  که  چیزی دادم؛ نشون عادی  رو خودم عمیق نفس

 !کردمی  نامنظم رو قلبم ضربان هم اسمش حتی آریان؛

 حواسش  تمام  و  بود  نشسته  جلوتر   ردیف  تا  دو.  سمتش  شد  کشیده  خودسرانه  نگاهم
 .بودن خیره بهش که  هاییچشم  از  فارغ. دوب استاد هایصحبت  به

 اولین دقیقاً ! یادمه وضوح به هنوز  رو داشتم باهاش که  آوریشرم برخورد اولین 
 ... که  بود روز  همون از . بودم شده دانشگاه وارد که  بود روزی

 :گفت  زیرلبی و صندلی به داد تکیه حوصلهبی و کرد  نگاه ساعتش به مریم

 بود  آرومی  یبچه   درسته  اول  سال!  کردمی  رفتار   آدمیزاد  مثل  هیادم  اوایل  اون  واال  -
 شده  عوض  دانشگاه  اومد  که  سه  ترم  از   اما  نبود  عنق  جوریاین   و  زدمی   لبخند  باز   اما
 سرد  قدر این  نگاهش. کردمی  رفتار  غرور  با و کردمی اخم همش رها؟  یادته. بود
 چیزی  ازش کردننمی تجرئ اما بودن، فهمیده هم استادها حتی که بود شده

 کمتر   فقط  جوریههمون  هنوز   ششمیم  ترم  که  االنم.  بود  شده  خشن   که  قدر آن   بپرسن 
  بابک  با هم فقط. دهنمی  محل هیچکسم به. میاد آسه رهمی آسه. کنهمی اخم

. خونهمی داخلی طراحی ما مثل داره االنم و خونده عمران قبال. دوسته رادمنش
 رها   دونیمی  ولی  بزنه،  شرکت  یه  بابک  دوستش  همون  اب  خوادمی   گفتمی   شقایق
 واقعاً . دونهنمی خانوادش به راجع هیچی کسهیچ که  جاستاین  قضیه عجیبی
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 دانشگاه   دخترای  نصف  دل  جذابش  نگاه  همین   با  و  جذابه  نگذریم  حق  از   ولی  مرموزه
 !برده رو

 . زد ریزی چشمک و انداخت  بهم نگاهینیم 

 !رو تا دو ما بجز  البته -

 کالس  تا  چند  توی!  رو  عشاقش  سیل  بودم  دیده.  کنم  منظم  رو  هامنفس   کردم  سعی
 به اون ولی بودم دیده بهش رو دخترها یمشتاقانه  هاینگاه داشتیم که  مشترکی
 جونم  به خوره یه گاهی  تسکین؟  یا درده این  دونمنمی  و کنهنمی  توجه هیچکس

. گزیدم  محکم  رو  لبم.  دهنمی  محل  یهقب  به  که  داره  رو  کسی  خودش  حتما  که  افتهمی
 .کنهمی ناراحتم هم مسئله این به کردن  فکر  حتی

 رو روشی هر  کردم، هرکاری ششمم ترم  هایوسط که االن تا اول روز  همون از 
 تر نرم   رفتارش  اوایل.  نشد  که  نشد  اما  شم  خالص  بهش  کردن  فکر   از   که  کردم  امتحان

  توی  دونمنمی... سه ترم از  اما زدیممی حرف هم با درس به راجع گاهی  و بود
 !کرده  روش اون به رو این  از  که  بود افتاده براش اتفاقی چه تابستون

 تونمنمی  من   آورده  ارمغان  به  برام  عشق  این   که  هاییناراحتی  و  هادرد   تموم  وجود  با
 عاشق  یه  که  گفته  کی  و  محضه؛  دیوونگی  قطعا  این   و  بکنم  دل  ازش  که  خوامنمی  و

 باشه؟  عاقل هتونمی

 .کرد  جدا افکارم از  رو من   مریم ریز  خنده صدای

  اونم   چخماقیه؛  سیبیل  همون  هست؟   حراست  مسئول  نگهبان  این   گفتمی  شقایق  -
 !میاد خوشش ازش

 .هابچه نباشید خسته -

 تا . بفهمه چیزی و بشنوه رو قلبم صدای ترسیدممی . کرد  تمومش استاد خداروشکر 
 . ندم لو رو چیزی تونستم که  باالتر  بذارم رو کالهم  باید هم االنش همین 
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 گفتم؟  چی شنیدی اصال  ها توام با هوی -

 اون از  خواستممی سریع که  من  دنبال و  کرد  جابجا اششانه روی رو کیفش  مریم
.  بیرون برم که  کردم  عبور  هابچه بین  از  سریع. اومد بیرون برم آور خفقان محیط
 رو نگاهم افسار  تونستمنمی دیگه شدم،می غرق بهش نسبت  احساساتم توی وقتی
  از  صورتم و کسی  به خوردم محکم کالس  از  شدنم خارج محض به. بگیرم دست به
 .شد جمع امشونه درد

 ! بشیم هم عاشق ما قسمته کهاین  مثل نه -

 . کردم  بلند رو  سرم تعجب با آشنا تقریبا صدایی شنیدن با

 شما؟  بازم -

 .داد تکون سر  جدیت با

 دین؟می رو من  خسارت  یا بکشیم کروکی  بیاد پلیس وایسیم حاال -

 .شد گرد  لحظه در  هامچشم 

 چی؟  خسارت   شما؟  گیمی چی -

 . گرفت  صورتم رویروبه و درآورد برگه یه بالخره و کرد  رو زیرو رو کیفش

  خسارتم   و  کنممی  شدید  کوفتگی  احساس  وارده  یضربه  اثر   بر !  بدنمه  ینامه  بیمه  -
 .خواممی رو

 ! بود تعطیل  رسما یارو این . کردم  نگاهش باز  دهان با

 .خندید من  متعجب یقیافه به دادمی ماساژ  رو کتفش  نمایشی کهدرحالی 

  عاقل   آدم  یه.  دنبالشم  ستهفته  دو  گیرم؟ نمی  رو  امبیمه  یدنباله  کردی  فکر   چیه؟   -
 !شهنمی گزیده  بار  دو سوراخ یه از 
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 کرد؟ می حساب عاقل رو خودش این . خندیدم بلند و کنم تحمل نتونستم دیگه
 !کن   ظهور  خودت خدایا

 مشکلی یه احتماال و خندیمی الکی که  شمام گرفتارم،  منم ساله آخر  چون حاال -
 .گذرممی  شکایتم از  من ( داد تکان سرش کنار   دورانی رو دستش زمانهم )  داری

 دیگ به دیگ وونه؟ ید گهمی من  به داره. جوشید خونم توی عصبانیت و حرص
 ! تریخنگ  و خنگ شبیه تنه یه که  خودت! سیاه روت گهمی

  با  و گرفت  قرار  دهنم  جلوی اتوماتیک دستم شد، بلند که  اطرافیان یخنده صدای
 !کردم؟   فکر  بلند باز  من . کردم  نگاه رو اطرافم گرد  چشمانی

 .زد لبخند متواضعانه و شد  کم  نگاهش شیطنت

 قصد. کردم  شوخی نشید معذب کهاین  بخاطر  من  واال! ن نفرمایی نفسی شکسته -
 .خواممی معذرت من  شدید ناراحت اگه. نداشتم جسارت

 :گفت  و کرد  نگاهم خیره  و باال گرفت  رو سرش

 . باهاتون مجدد تصادف از  خوشبختم. امطاهری  فرهاد -

 .زدم کمرنگی  لبخند اجبارا

 .موحد رها موحد؛ -

  نفسم . شد رد کنارم  از  و داد تکون سری. کرد  جاجابه  رو اشکوله   لبخندش حفظ با
 جوری این  تاحاال خب ولی نبودن  کم  غریب و عجیب آدمای . بیرون دادم محکم  رو

 !بودم نکرده تصادف باهاشون

  بود  باز  نیشش اول از  که  رو خندان مریم دست. گرفت  امخنده حرفاش یادآوری از 
 .بهش افتاد چشمم که  برم خواستم و گرفتم  رو

  چشم   رفتنش  مسیر   به.  رفت  و  برد   باال  رو  قلبم   ضربان  و  کرد  نگاهم  عمیق  لحظه  چند
 . بیرون دادم مانند آه رو نفسم و دوختم
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 . لطفی آریان خدانگهدار  عید بعد تا

*** 

 (حال) 

 وقتش سر  بود وقت خیلی. کردم  نگاه تمومم نیمه پازل به و  زدم غلت جام توی
 الحق و بشه باز  ذهنت شهمی  باعث بود گفته  .بود حامد عید کادوی.  بودم نرفته
 .نداشتم رو وقتش مدت این  من  اما بود خوبی چیز  که

 آماده چیز همه. بود شده آماده چیز همه و داشت ادامه صبح تا خونه کردن  مرتب
 !من  دل   جز  به... پدر ورود برای بود

 دیدن  با  اما  نبودم  بابایی  دخترها  بقیه  مثل.  بود  احترامم  و  اعتماد  مورد  همیشه  بابا
 دلم نه قبل سال دو از ... قبل سال دو تا لرزیدمی شادی از  دلم  گاهیش  به گاهی
 جواببی  رو  انتظارم  که  زمانی  از   درست.  بودم  منتظرش  دیگه  نه  و  تپید  دیدنش  برای

 . کردم  عادت نبودنش به منم گذاشت

 تا  که  دهرچن سرنوشت دست بودم سپرده رو خودم. بشه چی قراره دونستمنمی 
 .بود نیومده راه ما با جااین 

 واسه  پایی  من  دل  رفت،  دلش  پای  با.  رفت  مامان  ولی  استقبالش،  فرودگاه  نرفتم  من 
 .نداشت رفتن 

. نکردم پیدا رو خواستممی که  ایقطعه  اما  کردم  زیرورو رو پازل  قطعات نگاهم با
 .کنم  تمرکز  ذاشتنمی  کالفگیم

 جان؟  مامان رهـا -

 توی  از  و شدم بلند! انگار بود اومده خوش مذاقش به یار  دیدار ! بود شاد صداش
  ساله   دو.  نرفته  بابا  به  چشمام   رنگ  خوشحالم  که  ساله  دو.  کردم  نگاه  خودم   به  آینه
 . مادرمم گر تداعی بیشتر  آینه توی خوشحالم که
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 رهای   با  رها  این   و   بود  رفتن   وقت.  کردم  باز   عمیقی  نفس  با  رو  امشده  مشت  دست
 !خیلی داشت، فرق خیلی پیش لسا دو

. شد  بلند  جاش  از   تاخیر   با.  کرد  نگاهم  و  برگشت  زمین   با  هامکفش  برخورد  صدای  از 
 بین  و ایستادم روش روبه . ناراحت نه بودم خوشحال نه بود؛ عجیب حسم
 . نبود معلوم وقت هیچ. نبود معلوم  چیزی چشماش توی. زدم چرخ هاشچشم 

 .سالم -

 :داد جواب آروم و امشقیقه روی زخم به نشست مکث اندکی با نگاهش

 .سالم -

 و   کردم  گوش  دلم  حرف  به!  نه  گفتمی   دلم  دست    ولی  کنم  بغلش  کرد  اشاره  مامان
 .روشروبه مبل روی نشستم

 گذشت؟   خوش تونساله نیم و یک سفر   -

 .نیاورد خودش روی به که  هرچند داشت؟  نداشت؟  که  طعنه حرفم

 .رمنمی تفریح برای. یهکار  من  سفرهای یهمه -

 . زدم نیشخند و انداختم هم روی رو پاهام

  بدون  اونم هست؛ کمم ساختن  برج و کردن کار  برای سال نیم و یک... البته -
 !خانواده

 .کرد  اذیتم سردش لحن 

 دونستم می  لحظه به لحظه. نبودم اطالعبی خانوادم از  منم نبود کوچیکی  پروژه -
 . بود سفرم آخرین  اینم. کنین می ر کاچی و کجایین   پروانه و تو
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 دیگه  کهاین   از   خوشحال.  شوهرش  سفرهای  پایان  از   خوشحال.  بود  خوشحال  مامان
  چرا   دونمنمی  بود؟   جبران  قابل  نبودش  هایسال  مگه  ولی  کنارشه،  همیشه  شوهرش
 . بود سخت من  برای قدر این  درکش

 و  ناراحته  شما  نبود  و  دوری  از   مامانم  دونستین می  یعنی  داشتین؟   خبر   ما از   واقعا  -
  به  تونهمی  فقط شه،می  تنگ که  شوهرش برای دلش دونستین می ریزه؟ می  اشک

 بزنه؟  زنگ بهتون نتونه حتی شما داشتن   کار  هوای به و کنه نگاه عکساش
 دونینمی  کشه؟ می   درد  پدرش  نبود  از   اتاقش   تو  هاشب   دخترتون  تک  دونستین می

 چی؟ یعنی همسری مهر  چی؟  یعنی  پدری مهر  کمبود

 نگران حتی. منه میگرن نگران مامان دونستممی. شده سرخ صورتم دونستممی
 جلوش  شدم  بلند.  زدممی  رو  آخرم  حرف  باید  ولی  اشبرگشته  تازه  همسر   فشارخون
 :گفتم  جدی و سرد خودش مثل و ایستادم

 یعنی قلبش از  چی؟  یعنی دختر  یک زندگی از  پدر  یک اسم شدن محو دونین می -
 دونینمی چی؟ یعنی  کشیدن  یدک رو اسمش فقط داشتن پدر  از  دونین می چی؟ 
 چی؟ یعنی نداشتن  فرق  نبودنتون یا بودن

 . کردم  باز  هم از  رو دستام و دادم تکون طرفین  به رو سرم

 . آشنا امسال دوست پارسال یعنی نداره، وجود اشتراکی نقطه هیچ دیگه یعنی -

. زد پلک آروم و چرخید هامچشم بین  انکارش  قابل غیر  تصالب با. رومروبه ایستاد
 . فرقی چه نفهمیدم ولی کرد  فرق  هاشچشم  حالت

 . زنیممی  حرف مفصل شب. امخسته االن -

 ولی  رفت دنبالش به مامان. کرد  حرکت اتاقش طرف به ایدیگه حرف هیچ بدون
  رو  نگاهم. داد ونتک سر  مأیوسانه و کرد  نگاه هامچشم  توی ناراحتی با رفتنش قبل
 . مامان نیستم مهربون تو مثل من . دادم فشار  هم روی رو هامچشم  و گرفتم  ازش

 



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

45 

 

*** 

 داشتم نیاز  که  االن دقیقا. کردم  زیاد رو صداش و گوشم  توی گذاشتم  رو هندزفری
 .نبود کسی  بزنم حرف یکی با

 یاه دیگ کس.  بود دعوت مهمونی هم مریم شمال، رفتن  صبح  دوستاش با که  حامد
 سارا .  آنالینه  کی  ببینم  کردم  نگاه  رو  مخاطبینم.  نبود  زدن  حرف  برای  خوبی  مورد  هم

 چرخوندم   دور   یک  رو  چشمام...  رئیس  جناب  شایسته،  مهندس  ایزدی،  نگار   شریفی،
 ! بدم پیام بهش درصد یک کن   فکر . کردم  خاموش رو گوشیم  و

  باید .  باشه  شده  تموم  بابا  استراحت  االن  تا  باید  و  بود   ده  ساعت؛  روی  چرخید  نگاهم
 پدرم   با  زدن  حرف  برای  که  جالبه  حرفی؟   چه  آخه  ولی  زدممی  حرف  باهاش  رفتممی
 !بدم مسئله تشکیل باید

 بود  نشده جبران خوابم کمبود.  پیشش برم زودتر  شدم بلند و کردم  قطع رو آهنگ
 .داشتم خواب به میل شدیداً  و

 به رو خصلتش این . نشسته حیاط آالچیق توی هست ساعتی  یک  گفت  خانم زهرا
 .دممی ترجیح رو آزاد هوای منم! داشتم دوس استثنا

  نگاهش .  روشروبه  نشستم  و  دادم  زیرلبی  سالم.  سمتم  برگشت  هامکفش   صدای  از 
 و میز  روی گذاشت  بود شده سرد احتماال که  رو اشقهوه  فنجون و گرفت  ماه از  رو

 .کشید  عمیقی نفس

 .منتظرم من  -

 . پام اون روی ختمداان رو پام

 چی؟ منتظر  -

 . کنی  خالی خودتو و بزنی حرف که  -

 .ندارم گفتن   برای چیزی -
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 بزنی؟   من   به  بخوای  که  نمونده  دلت  تو  حرفی  هیچ  سال  نیم  و  یک  این   توی  یعنی  -

 :گفتم  و دادم تکون رو پاهام حرص کمی  با. باال رفت پوزخندی با لبش کردم  حس

 دل   و  درد  باهاش  و  بشینم  پیشش  بتونم  که  نیست  یسک  پدرم  گرفتم  یاد  بچگی  از   -
 . کنم

 . زد پلک رخوت با و شد جابجا جاش توی

 .کردم  برداشت ایدیگه چیز  ظهرت حرفای از  -

 خواممی  و  مخسته  خیلی  نیست   ایدیگه  بحث  اگه  هم  حاال.  نیست  من   مشکل  این   -
 . بخوابم برم

 !بشین  -

 از   هاموقع   بعضی.  نشوند  سرجام  مبود  شده  بلند  نصفه  که  رو  من   پرتحکمش  صدای
 جلو به و کرد  بسته و باز  رو چشماش بار  یک! خورممی جا اشکوبنده   لحن  شدت
 .هامچشم  به زد زل و شد خم

 قدرهام اون  من   ولی  کنیمی  فکر   چی  من   به  راجع  کوچولوت  ذهن   اون  تو  دونمنمی  -
  که   درسته.  بودم  ون قبتمرا  و  داشتم  دور   از   رو  هواتون  همیشه!  نبودم  دور   خانوادم  از 

 من  اما بزنیم گپ  هم  با ننشستیم هم روی در  رو حاال تا واقعی دختر  و پدر  یه مثل
. نداره  خبر   ازشون  روحتم  حتی  تو  و  دننمی   انجام  پدرا  بقیه  که  کردم  برات  کارهایی

 به  این  تمام بخاطر   روز  یه اما باشی متنفر  حتی یا  عصبی ازم که   بدم حق  بهت شاید
 که   جوری   رو  احساساتم  تونمنمی  بقیه  مثل  من .  کنیمی  تشکر   ازم  کاریام  کم  تو  قول

 ی اندازه  برام دنیا تو هیچکس اما مادرت، به حتی یا تو به. بدم نشون داری دوس
 باشم هرچی بدونی که بشناسی رو من  قدر این  کنم فکر . نیست ارزشمند شماها
 کمرنگ   بر  دلیلی اما دهوب کم  ما بودن هم کنار   در  فرصت درسته. نیستم دروغگو
 .دور بریز  رو داری سرت تو من  از  که  پوچی افکار ! نبوده قلبم و ذهن  تو بودنتون
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 مهم  اصال اما گرفتمی  درد داشت کمکم   سرم. شدممی منفجر  داشتم عصبانیت از 
 . کردمی توجیه سادگی این  به رو هاشنبودن  تمام وقتی نبود مهم. نبود

 .زدم زل روحشبی نماچش به و شدم خم خودش مثل

 یعنی دور  داری، رو هوامون دور  از  گیمی محترم؟  پدر  چیه دونیدمی مشکلتون -
  قدر آن   کردیم   اگه  یا   نکردیم  حسش  حاال  تا  مامان  و  من   یعنی.  لمس  غیرقابل   چیز   یه
 که   پدرم از  وقتی. نمونده باقی مونحافظه  تو ازش چیزی که  بوده کمرنگ  و دور 
  های محبت  کشف برای که دور  قدر این  باشم، دور  قدر این  هدنیام مرد ترین مهم 

  کوچولوی   ذهن  که  اینتیجه  پس کنم،  حسش  بلکه تا کنم  فکر  بشینم باید پنهانش
 از  که  پدری این . خوامنمی رو پنهان محبت این  من ! خوامنمی که  اینه گیرهمی من 
 .. ..نبود داشتم نیاز  بهش وقتی که  پدری! خوامنمی داره هوامو دور 

 :دادم ادامه و کنم  مخفی رو بغضم نکردم سعی

  جونم به بود افتاده خوره عین  افکارم لعنتی اتفاقای اون بعد تنهاییام تو وقتی -
 بیفته اتفاقی هر  پشتتم، من  تمومه، چی همه دخترم، بسه بگی نبودی. بابا نبودی
 .دارم رو هوات

 . نخورد تکون مماچش توی از  ایذره نگاهش و چکید امگونه   روی اشکام

 که  کنم،  تکیه بهش تونممی کوه  یه مثل که  پشتمه، بابام کنم  حس که  بابا نبودی -
 ولی کنهنمی رهام هیچوقت که  دارم رو پدرم من کنه  ول رو من هم دنیا اگه بگم
 رو  برجات داشتی تو و بود شده خراب من  آمال   کاخ...  بابا کردی  رها رو رهات تو
  بارم یک   تو  اما  بشم  آروم  تا  اصفهان  رفتم  من .  شدی  کمرنگ  و  موندی  دور .  ساختیمی

 اشتراکی   نقطه  گممی  وقتی!  بینی؟ می.  اومد  رفتنت  خبر   که  بعدشم  و  نگرفتی  سراغمو
 . زنمنمی حرف هوا رو نمونده

 . کردم  کم  خودم  کردن  بغل با رو لرزشم و ایستادم روبروش
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  آزارم   اتفاقا  اون  از   بیشتر   نبودنت.  ..نبودنت  اما  نه  یا  شهمی  باورت  نیست  مهم  برام  -
 . بابا داد

 صورت  و کردهپف  چشمان آرایش با کردم   سعی و کردم  نگاه خودم به آینه توی
 مثل و کشیدم  پیشونیم روی تر پررنگ  کمی  رو صورتم کرم.  کنم  نرمال رو داغونم
 مزدمی  کرم  اگه  یا  کردیمی  نگاهش  دور   از   اگه.  پوشاندم  رو  امشقیقه  زخم  همیشه
 یادگاری   یه.  بود  معلوم   کوچیکش  جای  نزدیک  از   نداشتم  آرایش  اگه  اما  نبود  معلوم
 !پیش  سال دو از  نحس

 داد فرسخی صد از  که  داغونی صورت! پدر جناب با زدن حرف ینتیجه از  هم این 
 میز  کشوی! شمردممی رو اشکام گوسفند، جای به داشتم صبح  تا دیشب  زدمی

 نرفته  کار   سر   آرایش  همه  این   با  وقتهیچ.  شدم  کار   به  تدس  و  کردم  باز   رو  آرایشم
  برای  رفتمی  بازم کاش. نبوده جوریاین  شرایطم هم وقتهیچ خب اما بودم،
 هم  خاطره و درد کلی  هست که  حاال اما . نبود فقط نبود وقتی حداقل سفر، کارش
 . هست

 هرچند ! انگار بودم لج هم خودم با. کشیدم  تر پررنگ  رو صورتیم رژ  و کشیدم  پوفی
 موندم می خونه توی اگه اما شرکت، رفتممی نباید رئیس جناب یگفته  طبق امروز 
 .شدممی  دیوونه رسماً 

 و  ببینه  رو  من   مامان  خواستمنمی .  گذشتم  سالن   کنار   از   کنم  توجهجلب  کهاین   بدون
  از  بعد هم اون. بشینم  بابا روی در  رو خوردن صبحانه هوای به کنه مجبورم
 .نبود من  توان در  تحملش دیشب هایصحبت 

  باید بعد به امروز  از  هم رو ماشین  این . کردم حرکت آروم و شدم ماشین  سوار 
.  جویدم قوا تمام با و برداشتم داشبورد توی از  آدامسی. کنم   استفاده بابا با شریکی
 هوام و حال حداقل. ترکیه بودم رفته و بودم نکرده گوش  مامان حرف به کاش
 .دشمی عوض
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  دلچسب  هوای و جوییدم لذت با  رو دارچینیم آدامس و کشیدم  پایین  رو شیشه
. بیاره  سرحال  رو  من   تونستنمی  هوا  این   جز   چیز هیچ .  کردم  هامریه  وارد  رو  پاییزی

  کامال  تونستممی یاس دادن تحویل با. شدم شرکت وارد بهتر  اندکی روحیه با
 کامل   رو حالم کارم  دیدن با رئیس ین تحس  پر  نگاه قطعا. کنم  خوب رو امروحیه
 .کردمی خوب

  رنگ  صورتی با دخترا از  یکی دیدم شدم، رد که  حسابداری هایبچه  اتاق کنار   از 
 .شدم وارد  کنجکاوی  با. دهمی قند آب بهش داره دیگه یکی و نشسته پریده

 شده؟ چیزی -

  درهم  ایچهره  با و ایستاد من  دیدن با داد،می  قند آب الهه به داشت که  عنایت
 :گفت

 دیگه  شده تخریب پارک  توی پلیس کانکس وقتی از  مهندس، خانم بگم چی -
 شرکت  به برسه که  شدمی  رد پارک توی از  داشت صبح هم الهه. ما نداریم آسایش

 نذاشت  و  بود  جااون  آقایی   یه  کرد  رحم  بهش  خدا.  کنن می  دنبالش  لندهور   دوتا  اما
 .شده ایزمونه بد. شدن گرگ  عین  راخببی خدا از . بشن  نزدیک بهش

 . فشردم رو الهه یشونه و کشیدم  آهی

 حالت  که  خداروشکر .  کنن   درست  رو  کانکس  دوباره  که  براشون  بنویسیم  نامه  باید  -
 . خوبه

  جاش   اگه  منم   داشت،  حق .  کرد  مشت  رو   لرزانش  دست  و  گفت  ممنونمی  آروم  الهه
 .شدممی ترکزهره  بودم

 به راجع خواستممی . مریم پیش برم که  رفتم اتاقم توی برم بخوام کهاین  از  قبل
 همکاراش بقیه نه و  خودش نه اما بشم، سبک  و بزنم  حرف باهاش دیشب اتفاقات

 !نبود هم  اون اما کجاست  بپرسم که  منشی پیش رفتم . نبودن اتاق توی
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 یه   گرفتم،می  رو  مریم   یشماره  داشتم  کهدرحالی   کردم  حرکت  اتاقم  سمت  تعجب  با
 .بچرخونم   حدقه  توی   رو  چشمام  و  بفرستم  شانسم  به  لعنتی  شد  باعث  نحس  صدای

 !شد تموم جلسه بانو کردین   دیر . عزیز  موحد مهندس به به -

  نگاه  با که  دیدم روبروم  رو دنیا آدمای ترین مزخرف  از  یکی و کردم  بلند رو سرم
 مهندسان  و بود ه دش باز  کنفرانس  سالن  در  . کاویدمی رو من  خودش از  تر مزخرف 
 انگار .  شدند  سرازیر   بیرون  به  کردیممی  همکاری  باهاشون  که  پرند  شرکت  و  خودمون
 واقعا کاش  و اومدممی نباید حتماً  خب... من  و داشتیم باهاشون مشترک جلسه
  ینره   گربه!  گردش  عینک  اون  با   اونم  اومدنمی   خوشم   مردک   این   از   اصال!  اومدمنمی 

 ! موذی

  بد  هایحس دیدنش از  قدر آن . کنم  کنترل  رو خودم بتونم که  دمکشی  عمیقی نفس
 .پرید گاهیمصبح خوب هایحس تمام که  داد دست بهم

 . پرسممی رو جزئیاتش بعداً  باشم، جلسه توی من  نبود قرار  -

 .شد تر نزدیک  بهم و کرد  مزخرفی یخنده

... ذارهمی   ین ویتر  پشت  رو  ارزشمندش  و  زیبا  مهندسای  که  رئیستون  این   دست  از   -
  یا اتاقتون توی رو جلسه جزئیات براتون تونممی و ندارم کاری  االن بنده خب اما

 .بدم توضیح بخواید که  هرجایی

 جّدت پدر  واسه برو . کشید گردش شکم به دستی و زد لبخند مزخرفش نگاه با
  های نگاه با شد باز  شرکت این  توی پاش که روزی اولین از ! مردک بده توضیح

 تونستم نمی بود پرند  اصلی سهامداران از  یکی چون اما داد، آزارم فشخر مز 
 اجل عین باز  اما دم،نمی  محل بهش دیدمی. بدم رو جوابش باید که  جوریاون
 جدی طور  به بار یک  و بود فهمیده هم رئیس  حتی که  جوری شدمی  پیداش معلق
 خواستم  تا. بگم ش ه ب دیدم جانبش از  چیزی اگر  و بگیرم فاصله ازش خواست ازم

 .برد باال رو ضربانم سرم پشت از  بم صدایی بدم رو جوابش
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 ضیایی؟  جناب ببرید تشریف جایی خوایدمی -

 نگاهی با بود کرده  جمع رو خودش کمی  فقط و کمی  لحن  این  مقابل  که  ضیایی
 : گفت  جانب به حق

 بود  رفته یادتون شما کنم   فکر . بذارم امور  جریان در  رو موحد مهندس خواستم -
 .بگین  امروز  جلسه راجب بهشون

 :بود شده خشن  صداش. رفت باالتر  من  ضربان و شد نزدیک هاشقدم  صدای

  شرکت  به برگردین  تونین می  شمام ذارم،می  جریان در  رو ایشون  شخصاً  بنده -
 .من  اتاق بیارین  تشریف  مهندس خانوم شمام. بعدی قرار  تا خودتون

 که   رئیس رفت، پوزخند  با که  ضیایی! مهندس  خانم نبخو رو تفاتحه  یعنی این  و
 توی  که  نفسی  کردم  فرصت  برگشت،  طبیعی  حالت  به  که  ضربانم  رفت،  عصبانیت  با

 ! صالبت مرسی. کنم   آزاد رو بود شده حبس امسینه

 این  و شد اکو اتاقش توی کفشم  تقتق  صدای. بود خشن  هنوز  بفرماییدش صدای
  روی   روبروش  استرس  با!  کرد  زیاد  رو  سقفم  به  ترسسا  نفس،  به  اعتماد  جای  به  بار 
 ی لبه که  نخی به و دادم پام زیر  صیقلی هایسرامیک به رو نگاهم و نشستم مبل

 حس   بس از  کنم  نگاه رو بیرون پنجره از  نکردم جرئت حتی. رفتم ور  بود مانتوم
 بلند   رو  سرم  احتیاط  با.  نشد  بلند  ازش  صدایی  و  گذشت  مدتی.  بود  سنگین   نگاهش
 .کنهمی نگاهم عجیب نگاهی با دیدم که  کردم

 اومده؟  پیش مشکلی -

 با  و زد دور  رو میزش. شد بلند ضرب به و هم توی رفت اخماش نکشید ثانیه به
 ناخودآگاه  که  بود  سریع  حرکتش  قدر آن!  ایستاد  روبروم  و  شد  نزدیکم  بلند  هاییقدم 
 خشن  بر  عالوه صداش. کردم  نگاه تندش حرکات به متعجب و ایستادم سریع منم

 :بود شده بمم بودن

 کنی؟ می چیکار ... وضع این  با جا،این  تو، -
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  نترسیدم،   ازش.  رفت  هم  توی  اخمام  کمی!  کنیمی  غلطی  چه  بگه  نشد  روش  احتماال
 :گفتم  آروم و بردم  فرو رو دهانم آب. بود ترسناک نگاهش عجیبی طور  به اما

 .آوردم رو یاس هایطرح -

 دوباره   و  خورد  چرخ  هوا  توی   موهاش.  پیشونیش  به  کشید  محکم  رو  ش دست  پشت
 .شد بلندتر  صداش. نشست پیشونیش روی

 چی که  اومدی وضعم این  با اومدی، حاال! شرکت نیا امروز  گفتم  شما... تو به من  -
  نباشی  اگه و بلدی خوب رو کارت  بگی بدی؟  جلوه ارزشبی رو من  حرفای بگی؟ 
 مونیم؟ می َلنگت

 .داد تکون تاییدوار  رو سرش و رفت عقب قدمی

 !خانم  هدفت به زدی -

 ... .خوانمی من  -

 بلند سکوت ینشانه به رو دستش و میزش  پشت نشست همیشگیش  صالبت با
 . کرد

 ریمی شرکت از  و پایین  ندازیمی رو سرت من، به دیمی رو یاس طرح االن -
 !معلقی کار   از  روز  سه برای و بیرون

 :پرسیدم گیجی  با. کنهمی داره کاری  همچین   کنم  باور  تونستمنمی 

 معلقم؟  چرا -

 . کرد  نگاهم عصبی

 . بشی قائل ارزش زنهمی بهت رئیست که  حرفی برای تا -

 . گذاشت  تاثیر  لحنم رو عصبانیتم و شد مشت ارادهبی دستم
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 یحترج  و  بمونم  خونه  تو  تونستمنمی  امروز   اما  قائلم  ارزش  حرفاتون  و  شما  برای  من  -
 بهتون زودتر  هرچه دونستممی که  رو طرحی و بیام شما ممانعت وجود با دادم
 . بدم رو بهتره برسه

 .میزش روی گذاشتم  ضرب با رو فلش و کیفم  توی کردم  رو دستم

 . رئیس نیاد پیش کاراتون  بقیه برای اختاللی تا میرم هم حاال -

. شنیدم  لحظه  آخرین   یتو  رو  صداش  اما  کردم  حرکت  در   سمت  به  محکم  هاییقدم   با
 .بود شده تر مالیم  صداش

 . نمیای شرکت وضع این  با دیگه -

 واسه احترام ذره یه بود، مالیم که  هم چقدر  هر . دستوریش لحن  به زدم نیشخند
 فکر  وقتهیچ. بکنی حلواشم حلوا داره توقع وقتاون نیست قائل مقابلش طرف
 قسم   پیش  سال  دو  که  حیف  !باشه  داشته  خشنی  و  خشک  اخالق  همچین   کردمنمی 

 اصال من؛ به لعنت. کردمنمی  تحملش  هم دقیقه یک وگرنه بابا  شرکت نرم خوردم
 ... .هم هنوز  چرا دونمنمی 

 این   از   زمانی.  بودم  اومده  ماشین   با  رفت  یادم   که  بیرون  زدم  شرکت  از   عصبی  قدر آن 
 نیمکت   روی  نشستم.  کرد  بارش   به  شروع  نمنم   بارون  که  شدم  خوشحال  پرتیحواس
  بارون  قطره یه! بود هاشب از  بهتر  خیلی پارک وضعیت ظهرها. شرکت کنار   پارک
 خاک  بوی و بستم رو چشمام و آسمون به رو گرفتم  رو سرم. افتاد پیشونیم روی
 .کشیدم  نفس رو خوردهبارون 

 .بود خوبی حس... پاییزی بارون اولین 

 پاییزی  بارون آهای

 انگیزی؟  غم تو گفته  کی

 رو  خاطراتم داری تو
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 ... .ریزیمی کوچه  ذهن  تو

*** 

 (گذشته )

 .داشتی قبول رو من  رانندگی همیشه که  تو. مواظبم خدا  به مامان... بابا ای -

 . نوشید چای ایجرعه  و کرد  نگاهم خونسردی با مامان

 ماشین؟ پشت بشینی بذارم داری توقع دیدی دیشب که  فیلمی بعد -

  لمس  رو مطبوعش گرمای  و دستم گرفتم  رو چاییم و میز  پشت نشستم کالفگی  با
 . کردم

  ماشین  پشت بینهمی  ترسناک فیلم هرکی مگه... ها میگی چیزی یه مامان -
 کنه؟ می  تصادف شینهمی

 !نبود مشکلی بود متعادل روانیت وضعیت اگه. گفتم  که  همین  -

 . کردم  نگاه بهش گرد  چشمای با

 !دیگه دیوونم بگو  بارهیک ... مامان -

 رو اداشون زنی،می حرف ومپایرات با روز  هر  و شب هر . دیگه گممی راست خب -
 ! خوریمی آلبالو آب هی که  هم جدیدا میاری، در 

 .بمونه دستمون رو  دیوونگیش فرط از  دخترت  این  آخر  ترسم می ... خاله گفتی  آخ -

 ی همه . کردم نگاه بود خوابیده کاناپه روی که حامدی به عصبانیت و باحرص
 !شهمی بلند خودش گور   از  هاآتیش

.  ببینیم  بشینیم  کرد  مجبور   رو  مامان  و  من   و  خونمون  اومد  ترسناک  فیلم  یه  با  دیشب
 رفت و شد بیخیالش اول همون مامان که بود ترسناک و خشن  فیلمش قدر نآ

 کوسن   به یا ترس از  و کردم  مقاومت اما ترسیدم،می جن از  کهاین  با منم. بخوابه
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  ترسناک   شدت  به  صحنه  یه  سر   هم  آخرش!  حامد  موهای  به  یا  نداختممی   گچن  مبل
 کچل  تا کنه  قطع زودتر  رو فیلم شد باعث که  کندم  رو موهاش از  عظیمی بخش
 از  مبادا که  بشینم ماشین  پشت ذارهنمی مامان که  شده این  اشنتیجه حاال! نشده
 ! کنم  تصادف و بدم دست از  رو ماشین  کنترل  هازامبی  ترس

 جن  یه باباحاجی باغ خونه توی پیش سال چند که  اینه بخاطر  هم هااین  یهمه
 هم  کسهیچ خوابیدم؛می بابا و مامان پیش ترسم شدت از  هفته چند تا و دیدم
 .دیدمش خوردم قسم کهاین  با نکرد باور  رو حرفم

 . ذارمنمی باقی سرت تو مو دونه یه بیارم گیرت  اگه که  شو ساکت تو حامد -

 .بوسید رو مامان صورت و رفت لبخند با مدحا

 تا دیگه که  دهمی قول رها. بیا کوتاه  من  بخاطر  رو دفعهاین  شما حاال جان خاله -
 . نبینه ترسناک فیلم نشده بزرگ

 .کشید  سرم به دستی و کرد  نگاهی بهم

 عموجون؟  باشه -

 :گفت  بهش مامان بدم رو جوابش کهاین  از  قبل

 .کن   فضل اظهار  بیا بعد دممی راهت خونه این  تو هدیگ من  ببین اول تو -

 . خندیدم بلند صدای با

 .بیاد کن   رد رو اشهسته... خان حامد خوردی -

 :گفت  و کرد   نگاه مامان به ساختگی ناراحتی با حامد

 و خل دختر  این  دست از  رو من  بیا بگی نزنی زنگ من به دیگه خانم پروانه باشه -
 !ها بده نجات ومپایراش و چل

 :گفت  و انداخت حامد به مهر  پر  نگاهی من، پسر   عشق   همیشه مادر  
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 پیش بره فرستممی رو رها. جان خاله بیا خواستی هروقت! شد عوض نظرم -
 !دوستش

 .شد ول حامد نیش

 دوستش؟ کدوم  -

 : گفتم  مامان به رو و کردم  حامد حواله ایگردنی   پس

 قافله؟  رفیق یا دزدی شریک تو مامان -

 :گفت  و شد بلند جدیت با نماما

 ختم. میای مترو با برگشتنی و دانشگاه ریمی حامد با حاالم. حقم طرف من -
 .جلسه

  سمت   رفت  هم  خودش  کنه،  جمع  رو  صبحانه  میز   که  کرد  صدا  رو  زهراخانم  هم  بعد
 . اتاقش

 . سرم پس زد حامد که  کردم  می نگاه مامان به واج و هاج

 ... .سرم تهریخ کار   کلی  ببرمت پاشو زود -

 :گفت  ناراحتی با و کشید  آهی

 همه  این   امیدی  چه  با.  نیست  دانشگاهتون  امروز   برنگشته،  سفر   از   هنوز   که  مریمم  -
 آخه؟  بیام جااون تا راه

 !خانوادگی مهر  از  حجم این و موندم من  و رفت و کشید  رو راهش

*** 

 . بابا برم دموخ دار نگه پل دم. رسیدیم دیر  دادی لفتش قدر این  حامد َاه -

 .ایستاد و کرد  کم  رو سرعتش آروم
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 طالقش سه باشه طوریاین  مریمم اگه. زنین می غر  چقد خانما شما که وای -
 !کنممی

 کاله چه حامدخان نداری خبر . فرستادم باال رو ابروهام و زدم  ایموذیانه  لبخند
 !رفته سرت گشادی

 و  حامد با دانشگاه کنار   ییهالط شاپ کافی  توی اسفند، روزهای آخرین  توی بالخره
 رو  مریم تونست حامد. گذاشتم  قرار  شدنمی جمع ایلحظه  شلش نیش  که  مریمی
 نقش اوایل منم! باشن  ارتباط در  باهم بیشتر  بیشتر، آشنایی   محض که  کنه  راضی
 قال رو من  برن خواستن هرجا و افتادن راه بالخره کهاین  تا داشتم رو رابط سیم

 !رهمی  مکزیکی موج من  اطرافیان بین  معرفت یعنی! گذاشتن 

 .خدافظ رفتم من . بیارم جا رو حالت ندارم وقت که  حیف -

 . کرد  حرکت و زد بوقی تک برام

 تا چند همراه به استاد ها،کالس   راهروی سمت دویدم و گذشتم  اصلی محوطه از 
 پیدا که  جایی اولین  و شدم رد هابچه  بین  از  سریع. بودن کالس   نزدیک دانشجو
 !حامد نکنه چیکارت بگم خدا. بیرون دادم رو نفسم  و نشستم کردم

 !نبودا مجاز  سرعتتون خانوم -

 !این؟  بازم عه. کردم  نگاه کناریم  صندلی به تعجب با

 !نبود سنجم سرعت به حواسم بود شده  دیرم دیگه، ببخشید -

 .سمتم شد مایل و زد  ایخنده تک فرهاد

 !ایموسیله ما ببخشه خدا -

 سر  رفت وقت فوت بدون عید، تبریکات از  بعد و شد کالس  وارد استاد موقع همون
 . دادنش درس

 طوره؟همین  همیشه -
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 .کردم  نگاهش تعجب با

 بله؟ -

 . شد جابجا جاش سر  خستگی با

 توجه  بدون  و  گاز   رو  ذارهمی  رو  پاش  شما  از   بدتر   طوره؟ همین   همیشه  استاده  این   -
(  کرد  اشاره  ها  بچه  ناالن  های  قیافه  به  همزمان)   یداهبک  خود  سرعت  از   تابلوهای  به
 میره؟ خودشو راه

 . بود گرفته  امخنده تشبیهش از 

 تا بقیه ولی دارن،می نگه جاده کنار   مواقع بعضی ایشون تازه. طورنهمین  بله -
 ! میرن گاز   تخت مقصد

 به ورود حین  در  شما  مجاز  سرعت از  نمونه شهروند یک عنوان به من  پس خب -
 . کنممی تشکر  کالس

 . زدم لبخند بهش

 . بودم مدار قانون  همیشه من . لطفتون از  ممنون -

 . زد لبخند متقابالً 

 !داشتین  بنده با که  تصادفی دوتا اون بجز  البته -

 من اطراف آدم ترین شوخ! کنه  شوخی تونست می چیزی هر  سر  که  بود  جالب برام
 شدنمی  عسلم َمن  یه با شدمی عصبی یا ناراحت چیزی از  وقتی که بود حامد

 !جداست بحثش اصال که  هم پدرام! خوردش

 که   کسی.  بود  جالب  من   برای  این   و  طورههمین   همیشه  آدم  این   کنممی  حس  ولی
 . جالب بسی اما بود غریب  عجیب. باشه شاد تونستمی همیشه
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  خیره  بودم فکر  غرق که  مدت این  تمام شدم  متوجه و بیرون دادم  رو سنگینم نفس
. پایین   انداختم  و  گرفتم  متعجبش  صورت  از   رو  نگاهم  خجالت  با!  فرهاد  به  بودم  هشد
  به  که  بودیم نشده ندیده آدم. برداشت روم از  رو نگاهش هم اون بعد ثانیه چند
 !شدیم ایشون لطف

 نفس لحظه یه! نگاهش  توی شدم غرق که  کنم  توجه استاد به کردم  بلند رو سرم
 . رفت یادم کشیدن

 با  هاعمومی  هیچوقت آخه هست کالس  این  توی هم اون دونستمینم من  خدای
 دلتنگش چقدر  شدم متوجه تازه و شدم خیره جذابش صورت به. افتادیمنمی  هم

 . بودم

  شوک  و موندم من  و استاد سمت  به برگردوند  رو سرش خیالیبی  با مدتی بعد
 . لطفی آریان حضور 

*** 

 نیفتاد؟  خاصی اتفاق ودمبن که  ایهفته یه این  تو ببینم، بگو خب -

 .شدم سوار  و عقب صندلی روی گذاشتم  رو بساطم و بند

 .گرام  استادای تدریس جز  اتفاقی چه بابا، نه -

 . بست رو چشماش کالفگی  با مریم

 !شد تیلیت مخم روزه یه همین  که  نگو وای -

 هنمون  کلی!  اومدیممی   کش  داشتیم  کشیدیم،  طرح  و  کشیدن  کار   ازمون  بس  از   امروز 
 کردنمی پیدا مشکل سوزنی سر  اگه. کشیدم  طرح هی و جلومون گذاشتن   طرح
 شده  هافاجعه  همین   از   تا  دو  درگیر   امروز !  فاجعه  یعنی  این   و  کشیدیممی  اول  از   باید
 . بازوم به کوبوند  مشت با مریم که  بودم خودم عوالم توی. بودم
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 چیکار   من   نبود  تو!  ها  یاومدمی  بدنه  بیمه  واسه  چاری  و  چشم  چه  ندیدم  نکن   فکر   -
 ترکه؟می  قلب چشماتون تو بینین می رو هم وقتی که  کردین 

 :توپیدم  بهش گیجی  با

 ترکوندم   چی  قلنج  جز   کارم  حجم  این   با  بدبخت  من    خودت؟  واسه  گیمی  داری  چی  -
 .داری دوس هرکی جان کن   ول امروز؟ 

 .بازوم  به کوبید  دوباره

 بودین،   بیمه  و  خسارت  دنبال  شما  رفتممی  داشتم  من  وقتی!  عرعر  که  منم  دیگه،  آره  -
 خنگی  تو!  اون  سمت  کنهمی  پرت  نگاه  این   یا  این،  واسه  کنهمی  ول  نگاه  اون  یا  حاال
 !شده َخرت طرف فهمینمی  عاطفی مسائل تو

  مغزم  خاکستری های سلول از  وگرنه بودیم رسیده خونشون نزدیک که  خداروشکر 
  خاکستری   هایسلول  از   سری  یه  گفتمی  همیشه  دمر نا  پدرام  .  موندنمی   باقی  چیزی
  خاکستری   چشمام  رنگ  که  شده  این   اشنتیجه!  بیرون  زدن  هام  چشم  توی  از   مغزم
. اومدم  در   اساسی  مامان  دمپایی  با  حرفش  این   خجالت  از   البته!  معیوب  مغزم  و  شده
 . بست نقش لبم رو لبخندی روزها اون یادآوری از 

  انتخاب  هاتونمبچه   اسم بگو راستشو. شد  شل نیشت داوم اسمش تا! دیدی بفرما -
 نه؟  کردین 

 : گفتم  ناله با

 قبل بیارم شانس! نمونده تنم تو  جون که   کن   بس من  جان. من  عزیز  زدی توهم -
 . بخوابم خونه برسم بگیره درد سرم کهاین  از 

 :گفت  و کرد  نگاهم مهربونی با و داد موضع تغییر  یهو

 .شد دور  راهت من  بخاطر  ببخشید. ایخسته چقد ومهمعل چشمات از  عزیزم آره -

 .ایستادم خونشون روبروی
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 .خداحافظ برندار  دلسوزی تیریپ من  واسه بچه برو -

 . کرد  تنگ  لحظه در  رو چشماش

  تمام  مجبوری اونوقت. ببین  حاال گذره،می چی سرت تو فهمممی بالخره که  من  -
 .اولشه تازه که  بچه اسم. بگی برام رو ماجرا

 وحرکت  دادم تکان تاسف از  سری. رفت و بست محکم رو در  و شد پیاده بعدم
 یه   همون.  جاش  سر   میاد  عقلش  خورهمی  شکله   به  بادی  یه  سفر   رهمی   گفتم.  کردم
 ناموسًا؟  کرده  خوش دل این  چی   به حامد! بود پریده داشت که  هم ایذره

 . کردم  فکر  گذشت  که  ایهفته به و ایستادم قرمز  چراغ پشت

 شده تر صمیمی  هم با بودم، طاهری فرهاد با که  پیش هفته عمومی کالس  از  بعد
 از  اون و شدممی شاد شادش، روحیه از  من ! کالسی  هم یه حد  در  فقط اما بودیم
 !همین ! کردمی کپی  عمومیم هایجزوه

  خاطرخواهت  پسر  این  که  خوند من  گوش  دم امروز  قدر این  دیوونه  مریم این  ولی
 فرهاد  جواب عصبی قدر آن زبان سوال یه سر . بهم ریخت رو اعصابم کپا که  شده،
 !کردمی ول سمتم رو نگاهش مریم قول به و نیومد سمتم دیگه بیچاره که  دادم رو

  مهمه   االن  که  چیزی  تنها.  شده  شده،  که  هرچی  اصال...  کردم  حرکت  و  شد  سبز   چراغ
 !خواب فقط... خوابه

*** 

  نگهبان، . پارکینگ توی جامونده ماشینم که  گفتم  و رفتم نگهبانی کیوسک  سمت به
 خدا  بنده  این .  گذشتم  کنارش  از   خجالت  با.  بیارمش  برم  که  کرد  باز   رو  در   آلودخواب

 . کردم  راهزابه هم رو

 که  بود  شده  غرق  گذشته   توی  روحم  بس  از ! بودم  شده  کشیده  آب  موش  عین   رسماً 
 که   خودم به و بود  رفته در  دستم از  زمان! شدمی  غرق بارون زیر  داشت جسمم
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  گلوم   ته کردم  حس. باریدمی  بیشتری شدت با بارون و بود شده تاریک هوا اومدم
 دلم چقدر  که  وای! بود شاخم رو سرماخوردگی داشتم که  وضعی با البته سوزه،می
 . خواستمی قهوه

 ید اب  بود  اومده  بابا  که  حاال.  چرخوندم  انگشتم  دور   رو  ماشین   سوییچ  و  کشیدم  آهی
 یعنی  این  و  بود  عاشقش  من  مثل  اونم  میاد  یادم.  کردممی  نصف  باهاش  رو  آالچیق
 معتاد من . کردممی حالش به فکری یه باید! تعطیل تنهایی اونم آالچیق، تو قهوه
 و گرفت  امعطسه بشم  سوار  خواستم کههمین  و رسیدم ماشین  نزدیک. بودم قهوه
 .کشید  تیر  سرم

 بودی؟  نبارو زیر  ساعت این  تا -

  حضور . کوبیدمی امانبی  که قلبم رو گذاشتم رو دستم و عقب برگشتم ترس با
 .بده ادامه کشیدنش  تیر  به و  بره گیج  سرم لحظه یه شد باعث ناگهانیش

 :شد تر نزدیک  بهم

 . بترسونمت خواستمنمی -

 رو   ماشینم  در   عصبانیت  با  تقریبا  که  کرد  احساسش.  گرفت  لرزم  سردش  لحن   اون  با
 !داخلش فرستاد رو من  و کرد  باز 

  بخاری   لرزون.  کردنمی  ظهور   داشتن   یکییکی   بودن  بارون  زیر   مدت  همه  این   تبعات
. کردم  نگاه شیکش و بلند پالتوی اون با  پوشم مشکی رئیس به و کردم  روشن  رو
 چشمای  با و شلوارش جیب تو یکیش اون و بود ماشین  در  باالیی یلبه دستش یه

 بود شده تعطیل شرکت که  شدمی ساعتی چند. کردمی همنگا  جدی شبش رنگ  
 کرد؟ می چیکار  جااین  پس

 .ازت پرسیدم سوال -

 .لرزید ذره یه صدام اما کنم  وجور  جمع  رو خودم کردم  سعی
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 بله؟ -

 چرا؟ -

 .نبود ساعت به حواسم -

 برق و رعد صدای. ماشین به داد تکیه کامل  و برداشت ماشین  یلبه از  رو دستش
 از  رئیسم که  یادمه... آره. بگه چیزی زیرلب  و کنه  اخم شد باعث که  اومد یبلند
 . نمیاد خوشش اصال برق و رعد

 و شده شدید بارون نفهمی که  باشی خودت حال تو قدر این  بود شده باعث چی -
 تاریک؟  هوا

 شد باعث ولی دونمنمی رو زدمی داد واقعا یا پیچیدمی پارکینگ سکوت تو صداش
  خودم  تو گرفتنم،  اوج حال در  میگرن و پایین  احتماال فشار  و خیس لباس این  با

 . بگیرم رو هامدندون لرزش جلوی بتونم فقط و بشم مچاله

 ماشین  سقف روی رو مشتش دید که  رو حالم. سمتم برگشت نگرفت که  جوابی
 :وگفت  نشست ماشینم پشت خودش. بست رو من  سمت در  و کوبوند

 ! رسونمتمی -

" نه" یه گفتن  از  بعد  و بشم مانعش نتونستم حتی که  بود خراب حالم قدر آن من  و
 .شدم بیهوش تقریبا آروم

*** 

 . قرصاته وقت شو بلند مامان، جان رها -

. پروانه مامان به شدم خیره باز  نیمه هاییچشم  با و کردم  باز  رو سنگینم هایپلک 
 . بگردم دورت تا شدم پروانه من  گفتمی زمانی یک

 چی؟ قرص   مامان؟  هدش چی -
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 :کشید  سرم به دستی بغض با

 دختر؟   تو  کردیمی  چیکار   بارون  توی  ساعت  شش  آخه.  عزیزم  خوردی  بدی  سرمای  -

 !رئیس جناب البته صد و ماشین  بارون، شدنم، معلق مزخرف، ضیایی  یاس، پروژه

 : کردم  تر  رو دردناکم گلوی  و  گرفتم  ازش رو قرص

 آره؟  آورد اون رو من  -

 : زد نادری لبخند

 دیدتت،  و  جااین   اومد  زارع  دکتر   که  بعدم.  آوردتت  خونه  تا  کرد  لطف  خدا  بنده  آره  -
 ! زحمت تو افتاد جنابعالی پرتی حواس بخاطر . اومد و پیچید رو اتنسخه  رفت

 خود   اینا یهمه مسبب  فهمیدیمی وگرنه شده چی بگم تونستم نمی که حیف
 !خانوم مامان  موزمارشه

 وظیفش  اصال کردی؟   فراموش  رو خودت دختر  خورد، پسر  یه به متشچ باز  شما -
 تازه. خونه برسونه رو من  بیاد بار  یک حاال کنم،می جون کلی  شرکتش تو... بوده
 .بوده خودم ماشین  خوبه

 . کرد  بهم آمیزی سرزنش نگاه

 ماشین. توعه ماشین  با دونستمنمی که  من  بعدم. بوده لطفش از . نگو طوریاین  -
 تا رفت ایوسیله هیچ بدون بارون زیر . پارکینگ تو بردش آقاعلی آورد، هک رو

 !آورده شانس نخوره سرما طفلکم اون. داروخانه

 !بعیده رئیس جناب از  هاولخرجی  این ! بابا نه

  چی  نبود معلوم آوردتمی دیرتر  اگه. رها بود باال تبت چقدر  دونینمی  که  تو -
 افتاده  پیش سال دو یاد! شدم؟  حالی چه دتآور  جوریاون بدونی اگه. شدمی

 چیکار  بارون زیر  وقت همه این  اصال آخه؟ نیستی خودت مراقب چرا... بودم
 کردی؟ می
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 . کشیدم  باال گلوم  زیر  تا رو پتو کالفگی  با

 .شوهرت اون جان ازم بکش حرف بیا بعدا! مریضم االن من من، مادر   -

 .شد بلند و رفت  بهم ایغره  چشم

 بهتره،  نگم طفلکم اون مردیم،می داشتیم نگرانی از  بابات منو... که  نداری لیاقت -
 ! نباش چشمام جلو شبم تا بخواب اصال. ذارهمی  باال طاقچه من  واسه خانوم حاال

  مامان   و  من   دعواهای.  بست  نقش  لبم  رو  لبخندی .  بست  محکم  رو  در   و  رفت  بعدم
 .شدمی حل بغل یه با بعد کشیدمی طول شب تا. بود طوریهمین  همیشه

 ! بهتره نگم که  هم رو یارو اون! اومدنمی  بهش. بود الینحل واسم بابا نگرانی

.  رفتنمی  کنار   ذهنم از  پوششمشکی تصویر  ولی افتادمی هم روی داشت چشمام
 مشکی یفرشته یه . کرد  ایفا رو نجاتم یفرشته  نقش واقعا امشب  شاید دونمنمی 
 .  بستم رو چشمام و کنم  مقاومت ستموننت دیگه... بتمن  مثل پوش

 !خواب فقط... خوابممی رو روز  سه این  کل  حاال

*** 

 . ندارم توحوصله ور اون برو پاشو! تو نگیری درد ای -

 . تخت ور اون نشست  و کشید  موهام بافتن  از  دست مریم

 !دیگه قدرنشناسی. کن   خوبی و بیا حاال! نشه گربه  دم عین  موهات خواممی َبده -

 : جام تو نشستم و کشیدم  بلندم و مشکی موهای به دستی

 !کنیشونمی ته  از  داری بافتن  جای به... بابا نخواستیم -

 . گوشیش  تو کرد  رو سرش و کرد  نازک چشمی پشت

 خبر؟  چه شرکت از  -
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  صداشم   تازه.  میده  گیر   چی  همه  به  و  عصبیه  چی  عین   روزه  سه!  بدبختی  و  کار   خبر   -
 سرما. رو صداش ندادم تشخیص زدمی حرف داشت که دیروز  جلسه تو. گرفته
 !خفن  خورده

 اگه.  ندارم  وجدان  عذاب  هم  اصال!  جان  رئیس  بازیت  بتمن   ینتیجه  هم  این ...  بفرما
  پیداش  یهو شب اون زامبی عین  اگه یا کردنمی  معلقم و کردمی  رفتار  درست
 موقع اون تا دشوخ  اصال. اومدنمی  پیش قضایا  این  و خونه رفتممی زود شد،نمی 
 کرد؟ می  چیکار  شرکت تو شب

 ! ها توام با هوی -

 :کردم  نگاهش گیجی  با

 چی؟ -

 هان؟  دیگه شرکت میای فردا شده بهتر  حالت که  تو گممی -

 . بخندیم صداش به هم با جفتمون میام دیگه آره -

 :گفت  خنده با

 بهش  خواستیم دلم قدر این . جذابه هنوزم ولی پوکیده صداش کهاین  با خدایی -
  رو   یاس  یشده  لوله  هاینقشه   ترسیدممی  ولی  بشیم،   مستفیض  بخون  دهن   یه  بگم
 !حلقم تو بکنه

 .بهش کوبیدم  بالشت با

 !جنبهمی وگوشش سرو زنش نگفتم حامد به اگه -

 جز  معتقده چون خندهمی بهت بگی بهش اینو دوماً ! نیستم زنش نامزدشم اوال -
 . کنه  تحمل رو من  تونهنمی هیشکی خودش

 :گفتم  و خنده زیر  زدم
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 .شنیدیم  حامد از  درست حرف یه و نمردیم -

 :مکلیه  تو زد حرص با

 بردارید   دور   شما  شهنمی  دلیل  گمنمی   چیزی  کنممی  نفسی  شکسته  دارم  من   حاال  -
 .ها

 .کنم  استفاده  تعطیالتم  روز   آخرین   از   خواممی.  بخوابم  بذار   برو  بیا.  بابا  خب  خیلی  -

 داشت کهدرحالی  مریم. تخت تاج به دادم تکیه و سرم پشت گذاشتم  ور  دستام
 :زدن غر  به کرد  شروع کردمی نگاه رو پازلم  قطعات متفکرانه

 سه تنبل عین بخوابی؟  خوایمی تو بعد جااین  اومدم کوبیدم  سرکار  از ! که  واقعاً  -
 هشت   و  شیش  فردا   بخوره  مخت  به  باد  یه  بیرون  بریم  پاشو  رها،   مونیمی  انگشتی
 ! نزنی

 .کرد  استفاده باید پاییز  نظیر بی  هوای از  لحظه هر  از . گفتنمی  بدم

 کجا؟   مثالً  -

 :گفت  ذوق با و گذاشت   سرجاش درست رو پازل از  تیکه یه

 .طالییه دانشگاه؛ نزدیک شاپ کافی  قدیم یاد به مثال -

 عادت  قهوه به که  بود جااون از  من . بودم نرفته جااون شدمی سالی دو. برد ماتم
 ... .با هم دوستام با هم داشتم، خاطره کلی  جااون . کردم

 .قهوه یه واسه برم شهر  ور اون  تا ندارم حال. نیست حسش کن   باور  -

 .برداشت رو کیفش  و شد بلند جاش از  عصبانیت با

 خسته که من  حیف. آوردممی جا رو حالت وگرنه مریضی کن  خداروشکر  برو -
 . خدافظ تو، عیادت جااین  اومدم کوبیدم
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 شاید . بود شده عوض حالم و حس. دادم تکان براش رو دستم و زدم گیجی  لبخند
 از  دست امحافظه  دیگه موقعاون شاید. بشم روروبه گذشته با و برم باید واقعاً 

 . برداره کنکاش

  از  قطعه هر  باید شاید. کردم  لمس رو هاشتیکه و کردم  نگاه پازل به شدم بلند
 ... .بذارمشون کنار   بتونم بعد بشه کامل  تا بچینم دوباره رو گذشته  خاطرات

 ری؟ می کجا  -

 و بود نشسته تلویزیون جلوی مبل روی. سمتش برگشتم و کشیدم  عمیقی نفس
 . کردمی نگاهم موشکافانه

 . گردمبرمی زود رممی دارم، کار   جایی -

 .گذاشت  جیبش  توی رو موبایلش و شد بلند جاش از 

 .برو علی با -

 : گفتم  سرسری و کردم  جابجا امشونه  روی رو کیفم

 . ندارم عادت من. بشین  من  نگران نیست نیازی -

 اش، خورده  گره  ابروهای  به  توجه  بدون!  من   پدر   هاتنگرانی   به  ندارم  عادت  هم   واقعاً 
 .طالییه شاپ کافی  سمت به کردم  حرکت و شدم ماشین  سوار 

 مسلط  خودم  به  کردم  سعی.  بودم  کرده  شونرها  که  بود  زمانی  مثل  درست  چیز همه
 آویز  صدای اما شناختمنمی رو کارکنانش.  رفتم سمتش به و شدم پیاده آروم. باشم
 .انداخت امگذشته  خاطرات  توی رو من  در  باالی

 نظیرش بی  هایقهوه بوی و کشیدم  عمیقی نفس. بود طوریهمون  هنوز  دیزاینش
 چوبش  طرح صندلی  روی و رفتم پنجره کنار   میز  سمت به آروم.  کشوندم  ریه به رو

 .دارم خاطره شاپ کافی  خود از  بیشتر  میز  این  از  من . نشستم

*** 
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 (گذشته )

  درخشان  هایشکوفه به پنجره از  و کردم جاجابه  دستم توی رو امقهوه  فنجون
 . کردم  نگاه خیابون کنار   درخت صورتی

 .منتظرم من  خب -

 شدم  کالس  وارد وقتی  صبح امروز . گرفت  مز ا رو نگاهش و زد ایعجوالنه  لبخند
 بیام  آخر   کالس  از   بعد  خواست  ازم  تند،  سالم یه  از   بعد  و  اومد  دنبالم  طاهری  فرهاد
 اومدن ابرو هم و شد من  تعجب باعث هم که  چیزی. رفت و طالییه شاپ کافی
 !شده؟  َخرت  دیدی یعنی که  مریم

 شاپ   کافی  توی  نشستن   ربع  یه  از   بعد  بالخره   ولی  داشت  تردید  حرفش  زدن  تو   انگار 
 : صحبت به کرد  شروع  و زد گره  هم توی رو انگشتانش کردن،  نگاه رو دیوار  و در  و

  ازتون  که بود این  جااین  بیاین  کالس  بعد خواستم ازتون کهاین  دلیل راستش -
 شده؟  چیزی بپرسم

 :کردم  نگاهش تعجب با

 شده؟ چیزی چی یعنی -

 ناراحتین؟ من  از  شما که  شده چیزی بپرسم ستمخوامی که  اینه منظورم... یعنی -

 ناراحتم؟  شما از  من  گفته  کی  -

 .کشید  دهانش داخل رو لبش و کشید  عمیقی نفس

 بگم؟  چجوری... خب ولی نگفته کسی  -

 :بیرون داد محکم رو نفسش

  یا و دین می رسمی خیلی جوابمو! ناراحتین  ازم شما انگار  ست هفته دو تقریبا -
 ... .نگاهتون حتی یا! ن دینمی  گاهی
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 .داد تکون سر  اخم کمی  با

 .ناراحتین  من  از  شما که  کردم  کاری  کنممی احساس -

  باید  ایشایعه هر  از  جلوگیری برای من ! بود؟  کرده  فکر  خودش پیش چی آدم این 
  اصالً  این  و بودم دیده خودمون روی رو هابچه  اغلب هاینگاه. موندممی دور  ازش
  نگاهم   عجیبی  طرز   به  هم  آریان  چندوقت  این  کهاین   مخصوصاً .  ودنب  خوشایندی  چیز 
 !بود مهم برام تفکرش و نگاه طرز  کنم  اعتراف تونستممی که  خودم به! کردمی

.  کنم  رفتار   باهاتون  صمیمانه  که  نداره  وجود  خاصی  دلیل  اوالً   طاهری،   آقای  ببینید  -
 . کنم  حفظ باهاتون رو مه فاصل دارم سعی فقط نیستم ناراحت شما از  من  نه دوماً 

 من؟ از  بگیرین  فاصله خواین می شما یهو که  شده چیزی آخه خب -

 . جناب دوربشم بخوام که  نبودم نزدیک بهتون  وقتهیچ من  -

 :زد  صدام ملتمسانه که  شم بلند جام از  خواستم

 . کردم  جسارتی اگه خواممی معذرت من ! لطفا بشینین  خانم رها -

.  نشستم ناخودآگاه که بود صادق قدر آن  نگاهش و کردم نگاه چشماش توی
 از  و بود زده گره  بهم رو هاشدست. کشید  عمیقی نفس و بست رو هاشچشم 
 .بود شده سفید انگشتانش بند زیاد، فشار 

 نداره   وجود  دلیلی  چون  شین نمی   نزدیک  من   به  و  نیستین   ناراحت  من   از   شما  پس  -
 درسته؟

 .درسته -

  لحظه  یه! بود عجیبی برق چشماش توی . کرد ز اب حرکت یک در  رو چشماش
 . جاخوردم

 درسته؟ بیاد بدتون من  از  نباید قاعدتاً  شما پس -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

71 

 

 !کرد؟ می طوریاین  چرا این . پایین  انداختم رو سرم

 . گفت  طوریاین  شهمی -

 کنم؟   خواستگاری ازتون تونممی من  پس -

! گه؟ می  داره  چی  این   ن م  خدای.  کردم  نگاهش  بهت  با  و  گرفتم  باال  ضرب  با  رو  سرم
 ... .باشه کرده  فکر  درست بازم مریم شهنمی  باورم

 :داد ادامه اضطراب با و کرد  تر  رو لبش

 .گفتممی دیرتر  اگه گرفتنمی آروم دلم ولی... ولی شدی گیج  االن دونممی -

 :گفتم  مستاصل و دادم تکون سر  گیجی  با

 داری وقتاون شناسیممی رو هم ماهه یک  فقط ما! نیست منطقی حرفتون اصال -
 ... .میگی شما... میگی

 :بیرون دادم رو نفسم کالفه

 !نیست قشنگی شوخی  اصال مورد یک این . لطفاً  کنید  بس -

 . گرفت  رو امزده یخ  هایدست دروایستی رو بی و کشید  جلو میز  روی رو دستاش

  این  .گممی دارم چی دونممی من . شناسیممی رو هم ماهه دو! دوماهه -
 .کن   اعتماد من  به توام. دارم اعتماد حسم به. منه زندگی   حس   ترین واقعی

 : بیرون کشیدم  دستاش از  رو دستم عصبی

 ...چی فهمینمی شما -

 . کرد  نگاهم نگران و باال آورد وار تسلیم رو دستش کف  تا دو

  تصادف   باهات  که  اولی  دفعه  همون  من   کن  باور   ولی  بگی،  خوایمی  چی  دونممی  -
 فکر  بهت داشتم عید تمام اما بودمت، دیده دوبار  کهاین  با. اومد خوشم ازت کردم
 تشدید حس اون دیدمت، دوباره که  بعد. ببینمت دوباره کردممی آرزو و کردممی
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... شدم  مندعالقه   بهت  دیدم  و  کردم  چهارتا  دودوتا  خودم  با  نشستم  که  جایی  تا  شد
 چیز  که  انگار  دیدمت،نمی اگه. اومدمی التدنب  نگاهم رفتیمی  هرجا دانشگاه تو

  کردممی  نگاهت وقتی  چندبار  خودت. گشتم می  دنبالت باشم، کرده  گم  رو مهمی
 من . بگیرم ازت رو  نگاهم تونستمنمی  خجالتم  وجود با حتی من  و گرفتی  رو مچم
  عجیب  نظرت به دونممی! ندونم رو حسم اسم که  مالحظهبی قدر اون نه ام،بچه  نه
 ...ولی ادیم

 :شد آروم زمزمه حد در  صداش

 ! رها کردی  گرفتارم  بیشتر  تو دارم، که  هاییگرفتاری   تمام بین  -

 .داد تکیه صندلی  پشت به و صورتش به کشید  رو دستاش

 یک این  تو خواممی ازت... ازت. جنوب برم هفته یک مجبورم کاری  برای من -
  تمام . گفتم دلم ته از  خورممی قسم که حرفایی تمام. کنی فکر  حرفام به هفته

 داره،  فرق  هم  با   دنیامون   دونممی.  رها  کن   باورشون.  دادم  نشون  بهت  رو  احساسم
 ... . بخوای تو اگه ولی

 در  سمت به قدم چند. شد بلند جاش از  سراسیمه و بیرون داد محکم رو نفسش
  نگاهش   زده  بهت  مدت  این   تمام  که  منی  به  و  برگشت  دوباره  مکثی  بعد  و  برداشت

 به  نسبت بدی حس چرا من و بود چشماش توی عجیبی برق. کرد  نگاه کردم،می
 خاکی چشمان   این جای به چرا! نداشتم؟  حسی اصال چرا! نداشتم؟  هاچشم این 
 !بودم؟  مشکی چشم جفت یه دنبال رنگ

 چون رها گذاشتم درمیون باهات رو حسم زود قداین  که نیستم  پشیمون من -
 پیشت رو دلم من . همین  کنی،  باورم خواممی ازت فقط. نبوده دوز  اصال دونممی
 !باش خودت... و دلم مراقب. رممی و ذارممی

 و  رفت فرهاد. کشوند  زیر  رو نگاهم و شد اکو سرم توی در  آویز  ضرب پر  صدای
 که  قلبی زده، یخ  ی قهوه تا دو با موندم من  و گذاشت  باقی رو  سنگینش هایحرف 
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 قبل  درخشانی به صورتیش هایشکوفه حاال که درختی و دوب نامنظم ضربانش
 ... .نبود

*** 

 (حال) 

 بود  قرار  امروز  داشتم خبر  اما بشم، روروبه بتمن  با و شرکت برم خواستنمی  دلم
 هایطرح  چون هم من. بشه برگزار  یاس پروژه اجرایی سازی آماده واسه ایجلسه
 . نبود  ایچاره  اما  برم  خواستنمی  دلم.  تم رفمی  باید  حتما  بودم  کشیده  رو  کار   داخلی

 آماده قبل از  که  ایپوشه با و کردم  مزین  مصنوعی لبخند یه با رو مروح بی صورت
 که مهندسینی به. شدم اجتماعات سالن  وارد نفس به اعتماد با بودم، کرده
 تموم داشت نشده هیچی هنوز  انرژیم. نشستم مریم کنار   و کردم   سالم شناختممی
 !دشمی

 .رفته آب پوستت زیر ! ها ساخته بهت مریضی ماشااهلل -

 . ندارم حوصله مریم -

 .برگردوند ازم رو نگاهش غره چشم با

ی  تو -  !داری؟  حوصله ک 

 از   هم  این   رفت  مونخونه  از   جوریاون  که  عصر   دیروز   ازم؛  باشه  ناراحت  داشت  حق
 . تادمفا خاطراتم تجدید یاد باز  من  که  نداشت ربطی مریم به االن؛

 : گفتم  مظلوم و کردم  نگاهش شرمندگی با

 .نیومده سرجاش حالم هنوز . مرمر خواممی معذرت -

 پنجه  و دست خاطراتم با شاپ کافی  توی دیروقت تا دیشب. بود نیومده هم واقعا
 !شد هم بدتر  هیچی، که  نشد بهتر  حالم و کردممی  نرم
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 .خواممی عذر  تاخیرم بابت -

 .کن   نگاهش! شده بدتر  قبلم روزای از  شوضع که  این  اوه اوه -

  ازش  بارونی شب اون توی ضعفم بابت دونمنمی . کنم  نگاهش خواستنمی  دلم
 پسر  حس برانگیختن  و تعلیقم بابت بودم عصبانی دستش از   یا کشیدممی  خجالت
 !مامانم دوستی  

 مخود به رو نگاهنیم  یک زحمت و گرفتم  رومروبه آب بطری به رو رو سنگینم سر 
  صداش . کردم  دقت دادمی اجازه امآشفته ذهن که  جایی تا حرفاش به اما ندادم،
 .بود جذاب هنوزم که  بهش لعنت ولی بود گرفته  بود گفته  مریم که  طور همون 

. شد تموم بود کار  بندیزمان  و کشینقشه  و مصالح به راجع که هاییصحبت 
 آماده هاواحد داخلی فضای و برج جلویی محوطه برای که  هم رو من  هایطرح 
 جواب  شل لبخندی با رو برانگیزشون تحسین  هاینگاه و دادن نشان بودم کرده
 بالخره  تا درآورد رو پدرم که  داشت نظر  در  کار   هاوس پنت برای طرح یه. دادم

 !کرد  قبولش

 مجتمع . بخوره کلید  پروژه کار،پیمان  با  نهایی هایصحبت  از  بعد شد این  بر  قرار 
  کمتری   دفعات  من   که  هرچند!  بیا_برو  متعددی،  دفعات  یعنی  این   و  بود  ناصفها   توی
 . کردمی مخسته اخالقمخوش رئیس با رفتن  سفر  فکر  اما رفتممی  باید

 به   بردم  پناه  و  بیرون  زدم  جلسه  از   و  فشردم  رو  مریم  یشانه  اطرافم  به  توجه  بدون
 مثل  بود،  شده  سنگین   سرم.  دستام  توی  گرفتم  رو  سرم  و  نشستم  صندلی  روی.  اتاقم
کرآور  عطر  و باالتر  رهمی داره لحظه هر  بدنم   دمای کردممی  احساس. دلم  هایاس  س 
  کرده   بدترم  دیشبم مرور  و بودم نشده خوب هنوز . کنه  بهتر  رو حالم نتونست هم
 . بود

 :گفتم  کالفگی  با کنم  بلند رو سرم کهاین  بدون! بسته بعد و شد باز  اتاق در 

 . کنیممی  صحبت بعدا. ندارم حال ن ک  باور  مریم -
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 !کنی  تشکر  ازم نگاه با حداقل کردمی حکم ادب -

 از  ایهاله که مشکی هاییچشم  به افتاد نگاهم و کردم بلند رو سرم سرعت به
 !بود بد هم اون حال واقعا اینکه مثل. بود کرده  احاطه رو اطرافش قرمزی

 . شد  شدنم  بلند  مانع  داشتم  که  ضعفی  و  شد  دوخته  شالگردنش  خالی   جای  به  نگاهم

 !کنه  کمکش  که  وظیفشه داره، نیاز  کمک  به کسی  بینهمی وقتی انسانی هر  -

 .باال داد خاصی ژست با رو ابروش یه نشست،می مبل روی تعارف بی درحالیکه

 کنم؟   کمک  بهتون بوده اموظیفه یعنی -

  واقعاً   من   و  خودمونی  گاهی  و  زدمی   حرف  جدی  گاهی.  شدم  خیره  بهش  سکوت  در 
  بودم   ناراحت  ازش  هم  هنوز   من  اما  بود،  کرده  لطف  بهم  قطعاً .  نداشتم  خاصی  جواب

 . نکشم دست سکوتم از  شد باعث غرور  کمی  و

 کنه؟   کمکت  شد موظف شب اون چرا بدونه خوادمی انسان این  -

  مخصوصاً   ذاشتنمی  باقی  برام  اعتراضی  جای  که  بود،  مصمم  و  قاطع  قدر آن   لحنش
  کمک   ازش  من   که  هرچند.  بود  شده  مریض  بازیش  بتمن   خاطر به  هم  خودش  کهاین 

 .نبود بازی بچه برای مجالی اما بودم نخواسته

 و   رفت  در   دستم  از   زمان  کردم،می  فکر   چیزی  به  داشتم  و  بودم  نشسته  پارک  توی  -
 . نشدم اطرافم متوجه

 شد خم جلو به و کرد  باریک رو چشماش

 کسی؟   به یا... چیزی به -

 این  به ربطی چه. سواالش  این  با کرد  می امکالفه   واقعا داشت و نبود خوب حالم
 !آخه؟  داشت

 . بدم توضیح بهتون بیشتر  بینمنمی دلیلی -
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 من  و کردمی روم و زیر  داشت که  بود چشماش توی چیزی. کرد  نگاهم سکوت در 
 و  کردم  جدا  مشکیش  هایچشم  از   زور   به  رو  نگاهم.  داشتم  هراس  بعدش  ویرانی  از 
 .شدم خیره  یاسم هایگل  به

  شد  باعث اشگرفته  و بم صدای اما رفت در  سمت به و شد بلند  جاش از  بعد کمی
 . ببندم کال  رو چشمام

 ! بودی تر مودب قبالً  -

 لعنتی   یگذشته  این !  رئیس  جناب  ندازیمی  گذشته  یاد  به  رو  من   داری  هم  تو  حتی
 .دارهبرنمی من  سر  از  دست ها حاالحاال

*** 

 مونده؟ دیگه چقدر  -

 نشسته  تب  به  وجودم  کل  کردممی  حس.  کردممی  خستگی  احساس   وجود  تمام  با
 شدم،می  بیهوش داشتم  و بود آور  خواب هم هامقرص . گیرهمی  ضرب داره سرم و
 . نداشت تمومی امافتادهعقب  کارهای  اما

 !نشه تموم هم دیگه ساعت یک تا  شاید. مریم برو تو -

 :گفت  و کرد   همنگا شک به دو

 که  جاستاین   اشنکته  و  سرت؟   رو  ریخته  کار   همه  این   نیومده  چرا  فهممنمی  آخه  -
  باهم  هردوتون که  اینه هم ترشجالب  نکته! بود کرده  رد رو تو مرخصی  خودش
 ! خوردین  سرما

 به  و کرد  عمود میز  روی رو دستاش طلبکارانه و کرد  باریک موذیانه رو چشماش
 .شد خم سمتم

 ... .نکنه مینبب -

 : حرفش وسط پریدم بده نسبت بهمون چیزی کهاین  از  قبل
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 اون  با  و  دیدمش  بودم  مونده  بارون  تو  که  روزم  اون.  بوده  اتفاقی  اینا  یهمه  مریم  -
  مرخصی  برام  باید که  بفهمه خودش که  بوده باهوش  قدریاون  حتما داغونم حال
 !نداره که  لیسانس فوق و لیسانس خودیبی  بالخره. کنه  رد

 من به. گیرهمی پاچه بیشتر  که  رئیسم! شدی عوض شدت به روزه چند تو ولی -
 کلک؟   بگی خوایمی کی  به نگی

 .کرد  نگاهم ذوق با و زد  چشمک زمانهم و

  حرف  خودبی. چیزیه یه درگیر  اونم شاید. امگذشته درگیر  زیادی روز  چند من  -
 .برس  جونت نامزد به برو زودتر  پاشو. درنیار

 . کرد  نگاه ساعت به و ایستاد صاف هول با

 . دعوتم شونخونه  شب بود رفته یادم اصال وای -

 . رفت درهم اشقیافه و وارفت مبل روی یهو بعد

 !رهنمی جوب یه توی آبم تخاله با هنوز  من  رها -

 چشه؟ مگه بعدم. جنابعالیه مادرشوهر  االن بنده یخاله -

 . کرد  نگاهم کالفگی  با

 قوانین  انگار  کنهمی  نگاهم طوری  بخندم حامد با میام دقیقه دو. هخشک خیلی -
  احترامش   مامانمه  میگه  فقط  برم،  قربونش  که  حامدم!  گذاشتم  پا  زیر   رو  ملل  سازمان
 عروسش رو من  هنوز  انگار  اما ساختم چیز همه  با! دستشون از  شدم کالفه.  واجبه
 دونم می . بگیریم عروسی تا هکننمی اقدامی هیچ اما نامزدیم ساله دو. بینهنمی 

 یه از . بزنه حرف مامانش با تونهنمی اما زندگیمون سر  بریم زودتر  خوادمی حامدم
 .طوالنی نامزدی این  از  شده  عصبی هم بابام طرف

 .نبود هرکسی کار   شرایط این  با ساختن . داشت حق



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

78 

 

. نکرده اثر  اما زده حرف پروین  خاله با دوبار  حاال تا من  مامان... واال بگم چی -
  کنم می حس گاهی  دونیمی ده؟ می کشش  قدر این  چرا پروین  خاله واقعا نمیدونم

  نزدیکی   کس  تنها   حامد  شوهرش،  فوت  از   بعد  بالخره  ترسه؛می  تنهایی  از   پروین   خاله
 . کنه  کار   مخش روی ابیحس بگم مامان به باید. داره که  هست

 :گفت  حوصله بی و کشید  آهی

 دیگه   دونمنمی   خودمم.  حساسه  فقط  مامان  میگه  حامد  اما  مکرد  فکر   بهش  خودمم  -
 خاله با آسمون تا زمین اتپروانه مامان. رها شانسی خوش تو ولی کنم چیکار 

 . داره فرق پروینت

 . زدم لبخند عزیزم مامان یاد به

  تونم می  ببینم  کن   صبر   دیگه  ذره  یه  توام.  کردممی  دق  که  نداشتم  رو  مامانم  اگه  من  -
 !نه یا کنم  ضربت تیم به تبدیل رو داییم و مامان

 . رفت در  سمت به و شد بلند جاش از 

  هم  تو. کردیم  شوهر  هم ما کردن،  شوهر  همه دارم؟  هم ایدیگه یچاره مگه واال -
 . نشدی خوب کامل  هنوز  دختر   کن   تموم کارتو  زودتر 

 .شهمی  تموم زودتر  منم کار   بری زودتر  تو اگه -

 کار   و بود گذشته  مقرر  ساعت از  بود ساعتی نیم. شدم ولمشغ باز  من  و رفت مریم
 که  کردممی  بررسی  رو  کار تازه   هایطراح   از   یکی  طراحی  داشتم.  بود  آخراش  هم  من 

 .کرد   حمله بهم پر  توپ با  نکرده سالم. بود حامد. خورد زنگ گوشیم

 !ایشده خراب اون تو هنوز  که  نگو -

 .میرم هشمی تموم کارم  دیگه االن حامد بیخیال -

 :خوردمی حرص داشت تلفن  پشت از 

 !کشهمی کار   ازت خر  عین  داره مریضی، تو بینهنمی باهوش اون آخه -
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 اون؟  یا کردی  توهین  من به االن -

 گیر   تنها  نکنه  فکر   که  پیچونممی  رو  گوشش  میام  االن  من.  یکیه  جفتش  نداره  فرقی  -
 . بکنه تونهمی بخواد دلش هرکاری آورده

 من  دیدمی وقتی بود، طوریهمین  بچگی از . اشبرادرانه  غیرت برای رفت غنج دلم
. کنه  اذیتم کسی  ذاشتنمی  و پیشم اومدمی  نیست، بابامم گاهاً   و ندارم داداش

  خواهرش  نداره جرات کسی  حامده، اسمش دارم داداش یه بگو همه به گفتمی
 !کنه  اذیت رو

 : گفتم  مهربونی با

  امشب  که  شمام. خونه میرم دیگه االن شد تموم کارم  من . جان حامد خوادنمی -
 . ببر فیض دلش ور  بشین ! مهمونتونه یار 

 .گرفته  اشخنده بود معلوم

 !دنبالت میام شده که  هم عجوزه این  دست از  رهایی برای اتفاقا -

 :خندیدم بلند

 !نمونه باقی برات سالم کلیه  یه که  بکنی کاری  تونیمی ببین  حاال -

 به  دکترشم . دکتر رفتم دردش شدت از  که  امکلیه  تو زد همچین  پریروز ! گفتی  آخ -
 بود  زده دخترونه ادکلن  مرتیکه. بود خواهری  اوا قشنگ سیبیل یه نباشه شما از 

 آخه . بشم مطمئن  تا کردم  مطبش در  سر  به نگاه یه! بود بسته اسبی دم موهاشم
  برای  اما نیس مشکلی تگف  خواهر  که  بگه برات جونم! زنان دکتر  اومدم کردم  فکر 

 پسره بگیرم؟  میشه سلفی پرسیدم منم. بندازم عکس یه برم خودم خیال راحتی
 حلقش   نمایش  از   قشنگ  که  بعد!  خورد  هم  به  امروده  و  دل  که  خنده  زیر   زد  همچین 

 مبچه   برای  ترسیدم  که  منم.  کنی  سونوگرافی  باید  عزیزم  نه  گفت  کرد،  مستفیضمون
 ذاشتمی  که  بود  رفته  کجا  مریم  غیرت  نفهمیدم  فقط.  مردنک  قبول  باشه  داشته  خطر 
 کنه؟  اممعاینه  هی دکتره
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 که   آورددرمی ادا خودش از  همچین .بود شده منقطع نفسم بودم خندیده بس از 
 . نخندی بهش تونستینمی 

وا به داری تو کردمی درد مکلیه  گممی دارم من  حیابی  یدختره کوفته  -  خواهر  ا 
 !آخ خندی؟ می

 . شدم رانگن

 حامد؟ شد چی -

 . نکردم عادت بهش هنوز  زد  لگد بچه بابا هیچی -

 .کردم  جمع رو هانقشه و دادم فحشی

 . برم کنم  تموم رو کارم  بتونم من  کن   قطع. دیگه بسه حامد -

 :شد جدی صداش

 شما   و  جاناین   باباتم   و  مامان.  خورینمی  جم  جااون   از   بیام  من   تا  ولی  خب  خیلی  -
 . جانت خاله نهخو میای هم

 !کرد   قطع بزنم حرف من  بذاره کهاین  بدون و

 و بود شده بلند جاش از . رفتم منشی میز  طرف به و پوشه الی گذاشتم  رو هاطرح 
 .کردمی فیکس اششونه روی رو کیفش  داشت

  هماهنگ   رئیس  با.  بشن   فرستاده  آذین   شرکت واسه  فردا  تا  باید   اینا  شمس  خانم  -
 .کن 

 :زد لبخند استرس با و کرد  پا اون پا این  کمی

 داشتم که  منم. شده تموم اداری وقت چون شهنمی االن فقط مهندس خانم باشه -
 . رفتممی

 :گفتم  و دادم کمرم  به قوسی و کش
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 . دادم بهت امروز  کن   تاکید ولی بده، بهش فردا خب خیلی -

 . فردا تا بدین  نشون بهشون خودتون خواینمی واجبه اگه... ولی مهندس چشم -

 نرفتن؟ مگه -

 اگه. نیومدن بیرون دیگه بعدشم خواستن  ازم کلداکس  تا دو پیش ساعت نیم نه -
 .شده دیرم برم من  بدین  اجازه

  به  هم خودم و بره کردم  اشاره بهش کنم  پنهان رو تعجبم  خواستممی کهدرحالی 
  رو  سرش. شدم اتاقش  وارد آروم. نداد جواب ولی زدم در . رفتم دفترش سمت

 ! شرکت شناس وظیفه رئیس از  هم این ! بود خوابیده... و میز  روی بود اشتهذگ

  روی   هایقرص  به  چشمم  که  بیرون  برم  خواستم  و  میزش  رو  گذاشتم  رو  پوشه  آروم
. باال  انداختم  رو  امشانه  بیخیالی  با  بود؟   نبرده   براش  پیش  ساعت  نیم  مگه.  افتاد  میز 
 . نیستم پرستارش که  من ! بخوره خواستمی چه من  به

 بگذرم   طوریهمین   نتونستم.  شد  میخ  زمین  به  پاهام  راه  وسط  ولی  رفتم  در   طرف  به
 و  چرخوندم کمی رو سرم. نبود خوب چندان حالش دیدمش که هم ظهر . ازش

 چیز  اصال و بودم کرده   شتجربه  هم خودم. بشه بد حالش شاید. کردم  نگاهش
 . نبود خوبی

 :زدم صداش و برگشتم سمتش به حوصلگی بی با

 !رئیس -

 .کشیدم  رو لباسش آستین  و رفتم طرفش به. نداد رو جوابم

 . بخور رو قرصات شو بلند رئیس -

 تر محکم   رو  بازوش.  گرفتمی  رو  بدنم  کل  زهر   مثل  داشت  نگرانی.  نداد  رو  جوابم  بازم
 . دادم تکان

 شنوی؟ می رو صدام. رئیس شو بلند -
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 روی  آب  لیوان  از .  افتاد  صندلی  روی  یوزن  بی  با  سرش  که  کشیدم  رو  شیقه  هول  با
 شده؟   بیهوش  چرا  خدایا.  کردم  هول.  نشد  بیدار   باز   اما  پاچیدم  صورتش  به  کمی  میز 
 :کردم  صداش  بیشتری اضطراب با

 !بتمن  دیگه شو بلند -

 هاشلپ  و  بود  عرق  خیس  صورتش.  شدنمی  که  شدنمی  بیدار   اما  دادم  تکانش  محکم
 که  این  من  خدای... و پیشونیش رو گذاشتم  احتیاط با رو دستم. بود انداخته گل
 !سوزهمی تب از  داره

 کنم؟   چکار   خدایا.  چرخیدم   خودم  دور   چارگیبی   با  و  دهانم  جلوی  گذاشتم  رو  دستم
 داره  اتاق  کردممی  احساس.  نبود  شرکت  توی  هم  هیچکس.  اومددرمی  داشت  اشکم
 .بود کرده  قفل مغزم. بودم متنفر  خودم ضعف از . چرخهمی سرم دور 

 .داری دوست هرکی جون شو بلند -

! بود فایدهبی. دادم تکانش باز  و مگونه روی ریخت اشکم شد، فشرده که قلبم
  تعادلم . کشید  تیر  سرم لحظه یک در . بکنم  باید غلطی چه که  کنم  فکر  تونستمنمی 
 زمین  روی موهومی صدای با و میز  روی لیوان به خورد دستم و دادم دست از  رو
 .شکست و تادفا

 به تونستمنمی حتی و لرزیدمی پام و دست. بود شده تنگ نفسم هقهق شدت از 
 دیگه و رفت سیاهی چشمام لحظه یه. کمک  بیاد بگم یکی به و برم تلفن  سمت

  بدی   سوزش  و  رفتم  وا  زمین   روی  صندلیش،  رویروبه.  کنم  تحمل  رو  وزنم  نتونستم
 . کردم  حس دستم توی رو

 صندلیش   یلبه  به  رو  دستم.  بود  شده  سنگین   کامال  سرم  و  دیدممی  تار   رو  تصویرش
 :زدم داد توانم آخرین  با و گرفتم

 .لعنتی شو بلند. شو بلند خدا تورو -
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 خاموشی به رو داشت دنیا. افتاد هم روی  هامچشم و زدم تکیه دیوار  یگوشه   به
 هایب**ل تمداش ازش که  تصویری آخرین  با تارم هایچشم  الی از  من و رفتمی
 :زدم  صداش توانم آخرین  با و بار  آخرین  برای و دادم تکان رو جونمبی

 ... .آریان شو بلند -

*** 

 (گذشته )

 ... .بود شده شروع داشتم که  زمانی هفته یک

 رو، نگاهش  و کالم  صداقت کردم،  مرور  خودم  با بارها و بارها رو فرهاد هایحرف 
 و شیش دلم روز  اون از  و کرده پیدا قه الع بهم بود گفته. رو  برخوردش سادگی
  فرهاد  چشمای توی که  صداقتی کدومهیچ اما نداشتم کم  خواستگار . زدمی هشت
  خود   فرهاد  اما  دخترش  تک  از   خواستگاری  برای   بود  کافی  پدرم  اسم.  نداشتن   رو  بود

 .دیدمی رو خودم

 اما داره فرهاد رو خواستمی اشآینده همسر  برای دختر  یه که  هاییآلایده  تمام
 کوچک عین  در  که مسئله یه. هست وسط این  کوچک خیلی مسئله یک فقط

 باید  کنم  فکر  فرهاد به بخوام اگه... منطقی آره. کنم  فکر  منطقی ذارهنمی  بودنش
 بستی بن  به رسهمی تهش کنم  برخورد احساسی بخوام اگه چون کنم  فکر  منطقی

 . آریان نام به

 . نیست من  دست کنترلش  وقته خیلی که  کوچکه  مسئله یه قلبم؛

 هجده  دختر   یه.  گذشته  کار   از   کار   فهموند  بهم  قلبم  عادی  غیر   ریتم  که  بود  سالم  هجده
 اما شهمی سال سه داره کهاین  با. عواطفشه و هیجان و شور  اوج در  که ساله

 .شهمی کنترل   غیرقابل اول دیدار  همون مثل قلبم ریتم بینمشمی  هروقت

 شدن پایین  باال حاصل که  نوجوانی دوران هایعشق  هایتاب و تب تمام از  بعد
 !دارم دوست رو آدم این  که  کردممی حس بودن، هاهورمون 
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 خاص  که  داشت  جذابیتی  اما  گرفتنمی  گرم  هرکسی  با  و  بود  مغرور   شاید  که  آریانی
 . بود بدیهی بودنش

 خیرگی گاهی.  همکالسی یه مثل درست بود عادی باهم هامونبرخورد  اول سال
. برگشت ورق دوم سال از  اما واقعی؛ زیادی لبخندش گاهی  و بود ملموس نگاهش

 آورد؛  جاش  به  رو  خشک  و  مغرور   نسخه  یه  و  برد  خودش  با  رو  قبلی  آریان  یکی  انگار 
 .بس و بوده شیرین  رویای یه فقط هاشلبخند  و هانگاه  کردم  حس که  جوری

 . دلم البته صد و خودم با  تن رف کلنجار   بود شده  کارم  هفته این  تمام

 پیدا  نمود دردش که  چیزی داشت، درد که  چیزی اما. دارم دوست رو آریان من 
 ی جاده  یه عالقه، این . نیست کافی  من  داشتن  دوست تنها که  بود این  بود کرده
 سال مثل هنوز  اگه  شاید. نه یا بسته بن  نبود معلوم انتهاش که  بود یکطرفه کامال
 امیدوار   بهش  تونممی  و  باشه  داشته  دوستم  ممکنه  بگم  خودم  به  تمتونسمی  بود  اول
 .نه رو آریان این  اما باشم

 که زمانی حتی هم اون بمونم حس این  پای به و کنم ریسک تونستمنمی 
 که  کنم  رها  رو  ایآینده  تونستمنمی!  نه  یا  میاد  خوشش  من   از   اون  اصال  دونستمنمی 
 ابراز   بهش  که  دیدمنمی   خودم  در   رو  جسارت  ن یا.  نداشتم  امید  شدنش  بهتر   به  حتی
 .نداشتم رو  وجودم تمام شکست تحمل  چون کنم  عالقه

 بود  رسیده وقتش سال، سه تقریبا بعد کنم  فکر  اما دارم دوست رو آریان واقعا من 
 اما داشتم رهایی این  به نسبت ایناشناخته حس. کنم  رها رو نافرجام حس این 
 !نداشتم ایچاره

 وجود  تمام با که شد مزمنی سردردهای و شبانه هایگریه  بیچارگی این  حاصل
 شرطی به کردن،می جدا حس این  از  رو من  که  شرطی به اما کردم،می تحملشون

  بودن   آریان  با  برای  شانسی  هیچ  من   چون  بکشم  دست  حس  این   از   بتونم  روزی  که
 .نداشتم
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  دوسش  روز  یک بتونم هک  دیدممی رو این  خودم تو و امدمی خوشم فرهاد از  من 
 .بود کافی  اول قدم برای همین  و باشم داشته

 .آریان و فرهاد احساسم، خودم، به کردم؛  فکر  رو هفته یک این  تمام

 تمام  با من و خواستمی جواب ازم فرهاد که روزی! هفتمه روز  امروز  و
  تونستم  چیز  یک به کردن  فکر  با فقط داشتم هفته یه این  تو  که  هاییکشمکش 

 کنم؛   قانع مثبتم جواب برای رو دموخ

 !برسن  عشقشون به نیست قرار  آدما یهمه

 آالچیق تو هام،استرس تمامی قبول با همین  برای نداشتم رفتن دانشگاه حس
 بلکه  بدم رو جوابم تا بودم منتظر  و شدمی کشیده  گوشیم  به هی نگاهم و نشستم

 . برداره سرم از  دست لعنتی استرس این 

  بود  آرزوم نهایت مشکی چشم جفت یه هم هنوز ! بودم دودل هم وز نه چرا، دروغ
 من   اما  نیافتنیه  دست  آرزو  این   که  بود  شده  ثابت  بهم  هفته  یک  این   توی  که  هرچند
 .بودم دودل

  فرهاد   از   خبری  اما  کرد  غروب  خورشید  اینکه   تا  بودم  غرق  متنقاضم  افکار   توی  قدر آن 
 ازش  من   بعد  و  زنه می  زنگ  بهم  نرفتم  نشگاهاد  دید  کهاین   از   بعد   کردممی  فکر !  نشد
 خودم  به  رو  خالص  تیر   و  بشم  خیره  چشماش  توی  تا  شاپکافی  بریم  که  خواستممی
 .شدم بلند جام از  و زدم هامباوری  خوش به پوزخندی. نزد زنگ اما بزنم

 خوبه؟  حالت تو -

 این   تو  هادر ف  احتماال!  من   مادر   بگم  چی.  کردم  نگاه  مهربونش  چشمای  به  و  برگشتم
 نداشتم  قضیه  این   به  خاصی  حس!  زده  جا  االنم  و  بوده  غلط  حسش  که  فهمیده  هفته
 .گذاشتنم  قال از  جزئی  ناراحتی یه بجز 

 :اومد سمتم به نگرانی با
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 !رها -

 . زدم مالیمی لبخند

 ! کردممی فصل و حل خودم واسه رو چیزایی یه داشتم . مامانی خوبم -

 داد؟  هم اینتیجه -

 .منک  فکر  -

 :کشید  امگونه  به دستی و کشید  عمیقی نفس

 خوب  خودت!  جان  مامان  بشه  رفع  داشتی  هفته  این   تو  که  سردرگمی  این   امیدوارم  -
 نداشته  غم  داری  رو   من   تا.  رها  هستم  همیشه  من   بزنی   حرف  خواستی  اگه  دونیمی
 . باش

 . زدم عقب  رو بغضم و رفتم فرو مهربونش  آغوش توی

 چنده؟ کیلویی  مغ دارم رو تو تا من  -

*** 

 شد؟ بهتر  حالت -

 مریض  بگم  هابچه   به  دیروزم،  غیبت  و  پیش  هفته  هایبازی   گیج  بخاطر   بودم  مجبور 
 ! طاهری جناب انداختی هم گفتن   دروغ به رو ما. بودم

 .خوبم  خوبه کامال  آره -

 مشت  و خندید بلند مریم. کردم  تعظیم و زدم چرخی روشروبه بازی مسخره با و
 .بازوم به کوبید  ور  آرومش

 ! بانو شیرین  کن   مستفیض رو َکنت  کوه  فرهاد برو رو؟  راه همه میره کی  -

 . نخونه چیزی نگاهم از  تا چرخیدم مخالفش سمت به
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 برداشتی؟  دیروز  ارگونومی از  جزوه -

 ! نپیچون رو من  برداشتم، بله -

  حامد  تولد برای راستی  نمونم؟  جزوهبی که  ترمم آخر  فکر  به بده پیچوندنی؟  چه -
 بگیری؟  خوایمی چی

 :هم به کوبید  رو دستاش هیجان با

 پیش روز  چند! موندم ادکلن  و استیشن  پلی و آکواریوم بین  شدم، گیج  رها وای -
 ... .داشتم که

 ! ببخشید رو من  عزیزم  خاکستری هایسلول. شد منحرف بحث که  خداروشکر  خب

 دستی.  روش  کردیم  پرت  رو  خودمون  و  رفتیم  کالس  ته  خالی  صندلی  دوتا  سمت  به
 !بود فناناپذیر  دختر  این  کشیدم،  سرم به

 این چی از  حامد این  دونمنمی من . نبودن قشنگ خیلی هاشماهی خب ولی -
 انیمیشن  هایشخصیت ] دوری و نمو مگه آخه؟ میاد خوشش خوارها گوشت

 دارن؟  کم  هیوالها اون از  چی [ نمو  درجستجوی

 . کشیدم  پیش  رو  بحث  این   که  کردم  لعنت  رو  خودم  و  دادم  تکون  سری  حواسیبی  با

 !موحد خانم سالم -

  چطور . نشنیدم رو صداش کردم  وانمود و کردم  مشت رو دستم صداش شنیدن با
 !بشه؟  من  نزدیک  کردمی  جرئت  چطور  اصال! کنه؟   سالم بیاد کردمی  جرئت

! گوشیش  توی کرد  رو سرش ایموذیانه  لبخند با و کرد  ول نصفه  رو حرفش مریم
 در  سکوت الهه میشی بزنی، حرف الزمه هروقت  که  مریم نیاد ذاتت توی تف یعنی
 ! باستان یونان

 که  رو  انعطافم  غیرقابل  نگاه.  دوختم  بهش  رو  خشنم  نگاه  ناچاری  روی  از   و  حرص  با
 هم  کمی  و  بود  کرده  تر تیره  رو  پوستش  جنوب  آفتاب.  پایین   انداخت  رو  سرش  دید،
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 در  نه اما دادمی نشون تر جدی رو اشقیافه روزش چند ریشته. بود شده الغرتر 
 !من  مقابل

 امرتون؟  -

 :بود معلوم رنگش خاکی نگاه شدن تیره از  این  و شد آزرده کالمم  سردی از 

 نیومدید؟  دیروز  چرا -

 چقدر  آدم یه کنم؟   التماس بهش و دنبالش برم باید من کرده  فکر  خودش با این 
 باشه؟  پررو تونهمی

 داری؟  مشکلی شما بیام نداشتم دوس -

 . پرید رنگش کمی  کردم  احساس

 . بودم منتظرتون من... خب ولی نه -

 :رفت پایین  سرش با همزمان صداش

 !داشتیم قراری یه ما -

 بیاره  باال  شدت  به  رو  سرش  شد  باعث  و  رسید  مریم  گوش  به  آروم  هرچند  صدای  این 
 از  خیلی نگاه شدم متوجه ندمخو چر  اطراف به که  سری! کنه  نگاه ما به تعجب با و

 چیزی اما بود، سرد نگاهش هرچند که  آریانی! ماست روی آریان جمله از  هابچه 
 :دادم رو جوابش آرومی به . بکشم خجالت شد  باعث که  بود داخلش

 . نیست خوبی وقت االن کنیم  صحبت راجبش بعداً  بهتره -

 و کرد ترک رو کالس م،آرو ایباشه گفتن  از  بعد و بیرون داد کالفه رو نفسش
 .شد وارد استاد رفتنش با زمانهم 

 میری؟  زیرآبی من واسه حاال! درمیارم رو پدرت شه تموم  کالس  این  بذار  -
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 پا به من در  که  آشوبی به توجهبی که  کردم  نگاه آریانی به مریم، به توجه بدون
 رو دستام! بود شده خیره روشروبه هایبرگه به درهمش هایاخم  با بود، کرده
  خوندم  روضه خودم واسه هفته یه این  تو هرچی کردممی احساس . کردم  مشت
 !بود کشک  همش نداره، سرانجام  عشق این  که

 حتی بودم حاضر  کهحالی در  کنم  فراموش رو مرد این  روزی تونستممی واقعا من 
 !بکنه؟  من  حواله هابرگه جای به رو اخمش اون

 . زدم زل بهش کارانهطلب  و نشستم روشبه رو بدم سفارش چیزی کهاین  بدون

 اش قهوه . رفتمی ور  میز  روی گلدان  با و نکنه نگاه بهم کردمی سعی دستپاچگی با
  کافی   یپنجره کنار   میز  که  داد پیام  بهم  کالس   از  رفتنش از  بعد. بود شده سرد دیگه
 .اومدم قائله ختم برای منم منتظرمه، شاپ

 مریم  که بیرون زدم سریع قدر آن  کالس از  بعد! کردمی مکالفه داشت هم حاال
 بود  کرده  مستاصل  و  عصبی  رو  من  شدت  به  آریان  آخر   نگاه  اما  بیاد  دنبالم  نتونست

 . بگیرم دستم توی محکم رو گلدان  شد باعث موضوع این  یادآوری حاال و

 .نیومدم جااین  شما بازی  دیدن برای من  -

 . بهم انداخت رو حتشنارا نگاه و برنداشت گلدون  از  رو دستش

 رها؟  کنیمی طوریاین  چرا -

 . کردم  گرد  رو چشمام

 رو  من   تونین می  کنیدمی  فکر   چرا  رها؟   شممی  جااین   و  موحدم  خانم  من   بقیه  کنار   -
 طاهری؟  آقای بزنید صدا کوچک  اسم به

 . کرد  نگاه بهم بهت با

 ... . یعنی... تونممی  کردم  حس خب من چیه؟  منظورت -
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 بهتره ! شده گرفته پس بعد و شده داده وسط این  پیشنهادی یه اب،نج ببینید -
 ... .قضیه این  بذارین  و نکنین  اذیت رو خودتون قدر آن 

 : حرفم وسط پرید

 شده؟  گرفته  پس چی ینی! ببینم وایسا -

 .کردم  نگاهش حرص با

 .خودش راه سمت بره هرکسی و بشه تموم قضیه این  بذارین  -

 :گفت  اضطراب با ،بود ملموس ترس نگاهش تو

 رو مسئله قدر این  چرا! خواستم جواب یه شما از  من  آخه؟  بشه  تموم چی ینی -
 کنید؟ می پیچیده

 ! مصممید جوابتون گرفتن   برای چقدر  هم واقعا و -

 ها کالس   آخر   تا  وقتی  دونین می  دانشگاه؟   نیومدید  دیروز   چرا  اصال  شما  چی؟   یعنی  -
 کردم؟   دمخو پیش فکرهایی چه من  نشد پیداتون

 !بیام نتونستم... من  -

 . زد گره  بهم رو دستاش و کرد  رها رو گلدون  استیصال با

 داغون قدر آن من  که  دادین می خبر  بهم جوری یه باید. داشتیم قرار  باهم ما ولی -
 . نشم

 :بود شده آروم صداش انداخت،  زیر  رو سرش

 روروبه   باهام  حتی  واین خنمی   کال  و  منفیه  جوابتون   کردم  فکر   نیومدید  دیروز   وقتی  -
 که  بعد و بودم دانشگاه هفت ساعت و بخوابم نتونستم شبش اضطرابم از ! بشین 

 کار چی  کردممی  فکر   و  بودم  بیرون  شب  نصفه  تا.  بیرون  زدم  شدم  ناامید  اومدنت  از 
 ! شدی فراری ازم که  کردم  چیکار ! نیستم مستقیمتم شنیدن نه الیق حتی که  کردم
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 :تمگف  خودش از  تر آروم 

 .بزنید زنگ بهم تونستیدمی -

 :خندید تلخ

  موبایلم  بکشونم، دانشگاه به تونستم رو خودم آوردم شانس که  بودم گیج  قدر آن -
 !پیشکش که

  باید  چی دونستمنمی  بودم، گرفته  کردم  عرق هایدست  کف  با محکم رو گلدون
  چیزی  دارم الاح و زده جا و شده پشیمون که  بودم فکر  این  تو  رو دیروز  تمام. بگم
 با  و تندروییم از  شدم  شرمنده. نگرفتم درنظر  هم رو احتمالش حتی که  شنوممی رو

 .کردم   نگاهش خجالت

 . نزدی زنگ  بهم که  شدی پشیمون شما کردم  فکر  من  -

 :بود شده همیشه از  تر روشن  رنگش خاکی چشمای. کرد  نگاهم بهت با

  چیزی   همچین   به  بخوام  یتح  تونستممی   چطور   من !  کردی؟   فکری  چه  من   خدای  -
  بهشم   کردن  فکر   هیجان  از   حتی  قلبم  که  بودم  کسی  منتظر   زندگیم  کل  من !  کنم؟   فکر 
 پیشنهاد  که  منی میگی داری حاال بیفته، شماره به نفسام که  بشه ناآروم قدریاین 

 حتی و کنم  پیداش بتونم کردمنمی فکر  اصال کسی  دادم، کسی  همچین  به ازدواج
 منو! بزنم؟  جا هست توانم در  دارم، دوسش بیشتر  هم بود ورام اب  تو که  چیزی از 

 اولین  تو تصادفمون،  اولین  تو بودم زدن جا اهل اگه من  رها؟  کردی  فرض چی
 شهر   این   از   چیه  دانشگاه.  رفتممی  دانشگاه  این   از   کردم  حس  رو   قلبم  لرزش  که  باری
 ... .وت از  کندن  دل اما نداشت  کاری  واسم گرفتن   انتقالی. رفتممی

 :رسید گوشم  به زور  به صداش و زد موهاش تو چنگی

 !بکشم؟  دست زندگیم ضربان از  تونستممی چطور  -
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 مغزم  و  بود  افتاده  تپش  به  قلبم  گفتارش  صراحت  از .  نداشتم  تحلیل  و  تجزیه  قدرت
  های سلول به استراحت فرصت فرهاد. کردنمی  زدن حرف برای اقدامی هیچ

 !دادینم رو امبیچاره  خاکستری

 فکر  که  شناختی بد قدر این  یا نشناختی، رو من  اصال یا میده نشون  قضاوتت این  -
 زندگیم  کل  که  بگذرم چیزی از  حاضرم تو خاطر  به من . گذرممی ازت من  کنیمی

 کشیدی   رویاهام از  رو من  تمام نامردی با تو اما کردم  کارم  این  و بود شده وقفش
  موحد  خانم. بیاری من  سر  بالیی چه ممکنه دینکر  فکر  هم لحظه یه حتی و بیرون
 برای  نبود الزم! کردید  انتخاب رو بدی خیلی یشیوه من  به دادن رد جواب برای
 من   گفتین می  بهم  بود  کافی  فقط.  کنین   نابود  رو  وجودم  کل  من   کردن  سر   به  دست
 من با. شدممی خارج زندگیتون از  همیشه برای وقتاون ندارم ارزشی هیچ براتون

  شدن  خرد این  لیاقتم دادم نشون بهتون رو احساسم صادقانه که  منی. کردید  تا بد
 !نبود

 :زد رو خالص تیر  و زد زل چشمام به

 .هاست  حرف این  از  تر خاکستری  دنیا شاید -

 که   گذاشت  حرفایی بهت تو رو من  و رفت در  سمت به و شد بلند جاش از  آروم
 حتی و داد بهم که  هایینسبت  بهت تو د،بو انداخته غلیان به رو احساساتم تمام
  گفت می بهم شعالقه از  رومروبه  پسری که  نبود بار  اولین ! نبود درست هم ایذره
 به  قبلیم هایخواستگار . کردممی حس رو کالمش صداقت که بود بار  اولین  اما

 دادنمی   خوردم  به  عاشقانه  حرف  تونستن می   که  جایی  تا  پدرم  شهرت  و  پول  هوای
 من حاال و! بکنن  تونستن نمی  کاریهیچ هاشونچشم  دروغ کردن  مخفی برای اما

 .بود زده خودش رو اشجرقه که  بود سوخته آتشی توی که  داشتم رو کسی  حس

 امکان . شدم بلند شتاب با و اومدم خودم به در  آویز  جیرینگ جیرینگ صدای با
  از  سهمی نیس قرار  اگه حتی نیستم، که  بکنه چیزی به متهم رو من  بذارم  نداشت
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. افتاد پیشونیم روی آبی قطره بیرون گذاشتم  در  از  که  رو پام! باشه داشته امآینده 
 . کردم  نگاه بهاری  ابری آسمون به

  مالیمی  باد. کشیدم  هامریه به رو خورده نم هایسبزه  بوی و کشیدم  عمیقی نفس
 این  تمامی از  سرشار  من و گرفت بازی به رو اممقنعه از  افتاده بیرون موهای
 .گذاشتم  جلو به قدم ناب، هایحس

. نبود پیداش اما کردم  طی رو خیابون عرض. ندیدمش ولی کردم  نگاه اطراف به
.  ایستادم  سرچهارراه.  کردم  نگاه  رو  هاآدم  تر جمع  حواسی  با  و  کردم  بیشتر   رو  سرعتم
  مهار  در  یسع من  و بود رفته. نبود جااین . نبود. بود افتاده خس خس به امسینه
 !نبود علت بی که  داشتم بغضی

 تر  خاکستری دنیا گفت،می  راست شاید. دادم تکان سرنوشتم و خودم برای سری
 ! حرفاست این  از 

 خانوم؟  -

 . کردم  نگاه بود ایستاده پشتم که  ایبچه پسر  به برگشتم تعجب با

 منی؟ با -

 . شما به بدم داد رو این  آقایی یه. شمام با بله -

 باز  رو فال پاکت تعجب با. دوستاش کنار   رفت دوید و داد بهم  رو گینر  پاکت یه
  نگاهش  و کشیدم  بیرون  رو فال! نبود سخت بوده کی  آقا اون کهاین  حدس. کردم
  رفتم می  شعرش خوندن بدون همیشه و نبود  خوب خونیم  حافظ هیچوقت. کردم
 . تعبیرش سراغ

 تنها  و دارد حکمتی آیدمی ش پی برایت که  مشکلی هر . نشو ناامید خدا رحمت از »
  رقم  باید که  گونهآن  سرنوشت بگذار  و کن   پیشه صبر  پس. است خبر  با آن از  خدا

 «بخورد
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 !کنم  صبر  این  از  بیشتر  نتونستم من  -

 خیس خرمایی موهای که  شدم فرهادی یخیره و گرفتم  باال رو نگاهم سرعت با
  کمی   شد باعث چشماش برق. دادمی نشان  کمتر   رو سنش پیشونیش، به چسبیده
 .برگردونم  بهش رو فالش و بکشم خجالت

 دادین؟  نشون من  به رو فالتون چرا -

  فال  فنچش با که  افتاد کوچولو  فنچ یه به چشمم بیرون  زدم شاپ کافی  از  وقتی -
 صبر  باید که  گفتن   خان الدین شمس ! کردم  حافظ حضرت هوس منم. فروختمی
 صبر  نتونستم دقیقه دو از  بیشتر  من  خب یلو بشه حالم شامل خدا رحمت تا کنم
 نکنم؟   عجله  من   چرا  گفتم  خودم  با  رفتیمی  راه  خیابون  تو  عجله  با  دیدم  وقتی!  کنم
 شمسی جناب با خیابون، کنار   خیس، پا تا سر  جفتمون که  شد این هم شنتیجه و

 .کنیم  بدل و رد فال

  شایدم  یا حضیتو یه که  دادمی نشون صورتش حسی بی اما خندیدمی چشماش
  لبم . بیاد در  اشتباه از  که  بگم رو راستش بهش باید! بدهکارم بهش خواهیمعذرت

 نشسته مغازه یه بون سایه زیر  که  فنچی سمت به چرخوندم رو سرم و گزیدم  رو
 شدمی   عوض  ما  سرنوشت  نبود  اینجا  امروز   فنچ  این   اگه.  کردمی  ناز   رو  فنچش  و  بود
 ...یا بود خوب این  و

.  کنم  تمرکز  تونستمنمی چون نیومدم دانشگاه. بودم تماستون منتظر  روز ید من -
 وقتی اما کنیم  صحبت هم با بعدش و بگیری  تماس شما بمونم منتظر  دادم ترجیه
 خیالبی  منم پس نداره، اهمیتی من  جواب دیگه و زدید جا کردم  فکر  نشد خبری
 راجع  قضاوتتون.  کنم  تصحب   باهاتون  طوریاون  غرورم  بخاطر   گرفتم  تصمیم  و  شدم
 .بود غلط من  به

 تقصیرخودت  اما ببخشید گن می کنن می که  اشتباهی یه خانوما! همینه همیشه -
 . مقصریم نسوان جماعت برابر  در  مردا ما کال!  بود
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 . کردم  گرد  رو چشمام

 دادی می فرصت و زدینمی  حرف وار طوطی اگه شما. نیست طور این  اصال نخیرم -
  حافظم  حضرت مزاحم بشیم، خیس جفتمون که  شدنمی  جورین یا بزنم حرف منم
 ! بشیم بارون زیر 

  خیابونم  بارون، زیر  تنها، دوتا، ما وگرنه جاستاین  جونم شمسی خوبه میگم -
 !وظیفه انجام یآماده که  شیطونم خلوت،

 جلوتر  دادم رو ممقنعه و کشیدم   خجالت ذره یه! شوخی فاز  تو بود زده دوباره باز 
 .بخنده بلند شد عثبا که

 بگیرنمون؟  بیان پوش سبز  محترم مامور  دوتا خوایدمی! آروم هیس -

 ! چهارتا. نه دوتا -

 چهارتا؟  چرا -

 چندتا؟  پس -

 بازیه؟  وقت االن! فرهـاد آقا -

 نیستن  دوتا چهارتان، نینجا هایپشت  الک  خب! سبزپوش گیمی  داری شما بابا -
 !که

 خواست نمی   دلم  اصال  من   و  بود  زدن  گشت  حال  در   پلیس  ماشین   یه  خیابون  ور اون
 . وقتمون سر  بیان

 . بریم بیاین  چهارتان،  اصال بسه فرهاد آقا -

 چهارتا؟  چرا -

 .شدممی عصبی داشتم دیگه

 .رفتم که  من . هرچندتا اصال -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

96 

 

 :زد صدام هول با یهو که  بشم ماشین  سوار  برم که  کردم  بهش رو پشتم

 !نخور تکون جات از  باش آروم. یهیک کنم  فکر . کن   صبر  نه نه -

 فال  وقت چه االن خان حافظ آخه بود ساده اختالط یه خدا به بابا. برسرم خاک
 بود؟  گفتنت

 . کنیم  فرار  که  جلو برو آروم رها -

 : گفتم  ترس با

  مجبور  پروژه یه واسه هستیم کالسیهم  بگیم  بذار . ها بدتره  کنیم  فرار  فرار؟  چرا -
 ن؟ ها  بیرون بیایم شدیم

  گشت  مامورهای و بود بهش پشتم که حیف. داشت خنده هایمایه ته صداش
  وضعیت   همچین  تو  داره  عمر   تا  که  رفتممی  بهش  ایغره   چشم  چنان  وگرنه  ور،اون
 ! نخنده باریاسف

 دوست  االن این  داره؟ برمی  سرمون از  دست هستیم همکالسی بگیم مثال -
 !شناسهنمی  دخترخودشم

 . سمتش برگشتم تعجب با گه؟ می پرت و چرت چرا این 

 گی؟می داری چی -

! دیگه دنبالمون افتاده هالک حتما پس نیستن، نینجا پشتای الک نگفتی مگه بابا -
 !ها حریفه رو هاالکی چهارتای تنهایی خودش البته نیس، تا چهار  هم سبزه هم

  شوخی  از  دست هم  شرایط این  تو! اشکلیه تو کوبوندم محکم مریم یاد به
 کرده   اخم هاپلیس که  ببینم رو سرش پشت  تونستم شد خم که  درد از ! دارهبرنمی 
 .اومدنمی سمتمون به و کردنمی نگاه مارو داشتن 

 :کردم  هول
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 !ما سمت میان دارن بدو -

 لحن  با و دوید دنبالم کلیه  به دست اونم. دویدم ماشینم سمت به عجله با خودمم
 :گفت  ایبامزه 

 !بدترن هالکم از  هک  اینا اوه اوه -

 اونا کهاین  از  قبل و شد سوار  فرهادم. ماشین  توی انداختم رو خودم زناننفس 
 .کردم  نگاه رو عقب ماشین  آینه از  رفتیم که  کمی.  کردم  حرکت برسن 

 .ها گذشت  خیر  به -

 . دنبالمون بیفتن  واقعاً  کردمنمی فکر  آره -

 .کردم  نگاهش چپ چپ

 !افتادنمی  اتفاقا این از  دومکهیچ کردیدنمی لودگی اگه -

 رو قضیه گفتین می  بهم شاپ کافی تو و کنار  ذاشتین می رو غرور  شما اگه -
 !افتادنمی اتفاقا این  از  هیچکدوم

 بذارم؟  پام زیر  نداره باهام خاصی نسبت کسی  واسه رو غرورم داشتید توقع -

 .کرد  نگاهم و زد لبخندی

 سفارش  رو موننخورده  هایقهوه  دوباره و شاپ کافی  رفتیم وقتی ولی نه االن -
 وقتاون  خدمتتون،  بزنه  زنگ  مامانم  بدم  که  دادید  رو  منزل  یشماره  هم  شما  دادیم،

 !غروربی  غرور  گرفتم،  مستقیم رو بله جواب که

 .بود حرفا این  از  تر زرنگ  اما بدم قورت رو  لبخندم کردم  سعی

 زدهذوق کنه  ازدواج باهات وادخمی خوبی این  به پسر  وقتی داری حق خب آره -
 !بشی
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 گرفتی  رو بله جواب کنیمی فکر  که  شما پررویی از  فقط شدم؟  زده ذوق کی  من  -
 ! تعجبم در 

 . بست رو چشماش لبخند  با و زد گره  بهم سینه روی رو دستاش

  تو   بشی  زنش  خواینمی  که  کسی  واسه  دیگه  دفعه  فقط.  گیمی  راست  شما  باشه  -
 !بدون رو جون شمسی خواجه قدر  برو... ها نری ن روبا  زیر  اونم خیابون

.  بود غریب عجیب واقعا فرهاد. بزنم لبخند تونستممی بود بسته چشماش که  حاال
 و بود رفته فرو مرد این  غالب توی که  بود ساله چهارده سیزده نوجوان یه که  انگار 
 . انگیختمی بر  رو کسی  هر  سرزندگی حس این 

 جواب  اما  بیارم  درش  کردمی  فکر   بهم  راجع  که  اشتباهی  از   ات  رفتم  دنبالش  بارون  زیر 
 !دودلیم و من  به لعنت... دادن بهش مثبت

 تونست می  زمان فقط . بستم رو چشمم ای لحظه قرمز  چراغ پشت و کشیدم  آهی
 . نه یا بشم یکی سرزندگیش این  با تونممی من  که  کنه  ثابت بهم

 تونستمی زمان فقط . برگردوندم شاپ کافی  سمت به رو ماشین  و شد سبز  چراغ
 . نه یا بگیرم، فاصله قبلیم تعلقات از  تونممی من  که  کنه  ثابت بهم

*** 

 (حال) 

 گرمای   و بود شده سنگین سرم. شدن باز  نیمه نوازشی، حس با سنگینم هایچشم 
 . کردممی حس سرم توی رو زیادی

 کهاین  تصور . بشم بیدار  بود شده باعث که خورد  مردی تار  تصویر  به هامچشم 
 بیمارستان؟  چرا اما نبود سخت  بود بیمارستان جااین 

 :گفتم  گرفته  صدایی با و کردم  باز  رو امشده خشک دهان

 کنم؟ می چیکار  جااین  من  -
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 .شد بلند تختم روی از  و شد قطع نوازش

 آلزایمرم  حاال جااین  کشوندی  حالم این  با رو من ! شدی بلند بالخره عجب چه -
 گرفتی؟ 

 :پرسیدم گیجی  اب

 چطوره؟ حالت مگه تو -

 گلی  دسته به چشمم. روش کرد  پرت رو خودش و رفت اتاق توی صندلی طرف به
  چقدر   صورتی،  کاملیای  و  پررنگ  صورتی  رز   هایگل   بود،  تختم  کنار   میز   روی  که  افتاد
 !خاص

 کیه؟   کار   هاگل  این  -

 ! بودیما  راحت  زدنات  فک  دست  از   بودی  خواب  روز   دو  این   تو؟   زنیمی  حرف  چقدر   -

 !روز؟  دو

 تختم  روی صاف یهو... چیزی ساده خوردگی سرما یه جز  مگه خبره؟ چه جااین 
 خدای ...  و  ریخت  وجودم  توی  دلهره  از   موجی.  ندادم  سرم  دوران  به  بهایی  و  نشستم

 آریان؟ ! من 

 آریان؟  -

 .شد خم صندلیش  روی هول با

 !افتاد مبچه زنی؟ می داد چرا چته -

 :کردم  نگاهش فگیکال  با

 خواستم من  بود شده  بد آریان حال یادمه فقط من  جایی؟ این  چجوری تو حامد -
 ... .ولی کنم  کمکش

 !دستمون رو افتادی بدتر  خودت ولی -
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. افتاد امشده پیچی باند دست کف  به نگاهم . کرد  اشاره دستم سمت به سرش  با و
 که  بود  شده  بد  حالم  قدر آن .  سوخت  دستم  کف  زمین   افتادم  که  لحظه  آخرین   یادمه

 .شدم بیهوش بدم حال فرط  از  هم خودم کنم،  کمکش  بودم نتونسته

 گی؟می چی ببینم بزن حرف بلند -

 کرد؟  خبر  کی  رو تو شده؟  چی حامد -

 : پرسیدم بود افتاده جونم به که  اینگرانی  با

 چطوره؟  آریان -

 .باال داد رو ابروش یه

 آریان  شده چی حاال بستی،می  نافش به  رئیس جناب رئیس جناب که  دیروز  تا -
 !بندی؟ می  ما ناف به آریان

 !لطفا حامد -

 :گفت  ب**ل زیر  و کشید  ایکالفه   پوف

 !همن  لنگه جفتشون -

 :گفت  بلندتر  و

 اومدم! بود درجه چهل جفتتون تب. اومد هوش به دیروز  اون. حالش خوبه -
  تو   پریدم  نبود  نگهبانی  حواس  تا.  ندادی  جواب  زدم  زنگ  هرچی  ولی  دنبالت  شرکت

 شرکت وارد بالخره که  بدو آهو بدو من . دنبالم افتاد چماقش با نگهبانم. آسانسور
 که   شنیدم رو صدات یهو! نیست بچه و تره جا دیدم که  اتاقت تو پریدم و شدم
  تنها  رو هابچه و من  دارم، دوستت من  نمیر  توروخدا جونم آریان زدیمی عربده
 چون ولی شده برسریخاک  قضیه کردم  فکر  اول شد قطع صدات یهو که  بعد. نذار

  و شدم اتاق وارد گویان  یااهلل بسته چشمای با کردممی  فرار  نگهبان  دست از  داشتم
. شدم روروبه جنازه دوتا با و کردم باز  رو چشمام گفتنش یاابوالفضل صدای با
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 واسه  خودم  بچه.  کردمنمی   بزرگ  رو  هاتونبچه  من   وگرنه  موندین   زنده  خداروشکر 
 ! بسه پشتم هفت

 .کافی  همین  و بود خوب حالش. کشیدم  دراز  تخت روی و کشیدم  ایآسوده  نفس

 :زد غر  حرص با

 !ها گذشت  سخت بهش من  بچه وسط این  نکنی فکر  خودت با هم اصال-

 هام گوش   توی جیغی صدای بدم رو جوابش خواستم تا و رفتم بهش ایغره  چشم
 . خورد زنگ

 . بودیم نگرانت چقدر  دونینمی. اومدی هوش به بالخره جونم رها وای -

 . بغلم کرد  پرت رو خودش و سمتم اومد دو با مریم

 ! روش افتادی هیکلت با شد کتلت  کهاین  خانومم جان مریم -

 : حامد طرف برگشت سردانهخون و زد من  به لبخندی مریم

وا به دوباره کارمون که باش تبچه  مراقب شما -   خان  مسعود! نکشه ر اهخو ا 
 . پیشش برو گشتمی  دنبالت

  تخت  روی. بیرون زد اتاق از  مکث با و نشست حامد پیشونی روی کمرنگی  اخم
 . کردم  نگاه دقیق رو امشده پیچی باند دست و نشستم

 !باز؟  چتونه دوتا شما -

 :زد کمرنگی  لبخند و تخت روی نشست کنارم  مریم

  با  بیاد یادمون تا هم تاپ و تیپ به بزنیم باید بار  یه وقت چند. رها همینیم ما -
 .داره مشکالتم این  بودن نامزد سال نیم و یک بالخره! کردیم  ازدواج کی

 !نفهمیدم حرفات از  هیچی اما زدی حرف آدم مثل  بار یک کهاین  با -
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 با  جفتتون که  کردین می  کار چی من  جون رئیس با ببینم  بگو خیال،بی  رو ما فعال -
  و  جون پروانه. بود بد حالتون چقد رها بدونی اگه بودین؟  گذاشته  قرار  لعزرایی
 بنده.  دیدممی  جوریاین   رو  بابات  بود  بار اولین .  کردنمی  سکته  داشتن   خان  مسعود

  توام   فشار   اومد،نمی  پایین   که  آریان  تب.  کردمی   گریه  بهار   ابر   عین   جون  پروانه  خدا
 !اومدنمی  باال

 .بردم فرو دهانم خلاد رو مشده خشک ب**ل

 شده؟  خوب آریان -

 بابات  ولی  باشه  جااین   بیای  هوش  به  تو  تا  خواستمی.  شد  مرخص  صبح  امروز   آره  -
 ُاخت  خوب  بابات  با  روز   چند  این   تو  کنم  فکر .  بیاد  بعد  بگیره  دوش  یه  بره  گفت  بهش
  حرف  به حال این  با ولی کنه  گوش  کسی  حرف به که  نیس کسی  آریان چون شدن
  اتاق  در  به چشمش همش. رفتنش از  بود  ناراضی کامال  خب ولی. کرد  گوش  اتباب
 .خودشه کار   هامگل  این . تو بیاد تونستنمی  بابات وجود با ولی بود تو

 . کنم  اشحواله ایغره  چشم شد باعث مریم یبدجنسانه  لحن 

 این   به  اون  بخاطر   من   بعدم  کنه،  پیداش  حامد  شب  اون  بود  شده  باعث  من  وجود  -
 ! لطفی آریان برای حتی نیست طبیعی غیر  چیز  من  واسه نگرانی پس افتادم حال

 .شد بلند زدمی لبخند حالیکه در 

 واسه  نمازخونه  تو  رفته  طفلک  ببینتت،  بیاد   بگم  مامانت  به  میرم!  زورو  تو  بابا  باشه  -
 !کنه  دعا اشدیوانه دختر 

 ! مریم -

 جانم؟  -
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  خبری  اما گذشت  سالی چند. بده خواهر  بهم خواستم خدا از  کلی  بودم که  بچه -
 حکمت به وقته خیلی ولی تنهام قدر آن که  بودم ناراحت ازش خیلی اوایلش. نشد

 .مرمری  شاکرم رو وجودت حکمت. بردم پی کارش

 . دزدید ازم رو دارشنم  چشمای

 . دارم دوست منم. دیوونه درنیار  بازی هندی بسه -

*** 

 آرامش داشتم، که  شلوغی روز  بعد شدمی باعث و بود پیچیده اتاق توی هاگل   عطر 
 . کنم  پیدا

 مراقب  چرا  که  داد  فحشم  کلی  هم  بعد.  کرد  نوازشم  و  کرد  گریه  باالسرم  کلی  مامان
 ای لحظه  و بود نشسته مبل روی مالقات وقت آخر  تا اول از  هم بابا! نیستم خودم

 قاطع   تصمیماتم  یتو   تونمنمی  بده  ادامه  طوریهمین   اگه.  گرفتنمی  ازم  رو  نگاهش
 !من  به فقط بزنه،  زل بهم فقط باشه قرار  اگه حتی پدرمم مهر  یتشنه من ! باشم

 مامانم   و  بابا  جلوی  اندام  عرض  واقع  در   و  من   عیادت  برای  محترم  هایفامیل  از   کلی
 دلم  همش که  دیالقش پسر  اون با سوری عمه حتی! خوردن رو من  مخ و اومدن

 !ارمبیدر  جا از  رو  چشماش خواستمی

  بود  معلوم کامال  ولی اومدنمی هم واسه ابرو و چشم هی که  هم حامد و مریم
 !هم سمت برن باز  تا نجرقه یه منتظر 

. بخوابم راحت تونستممی هاگل این  عطر  با حاال امروز، ماجراهای تموم از  بعد
 چیز  یه هاگل  این  اما بود شده جاگیر  اطرافم  هم دیگری هایگل  دسته که  هرچند
 .بود دیگه

 و  باشم تنها شب دادم ترجیح زهراخانم، حتی و مریم و مامان اصرارهای رغم علی
 قهوه  اگه.  بستم  رو  هامچشم  لبخند  با  و  کشیدم  عمیقی  نفس.  بود  خوبی  ترجیح  چه
 .شدمی عالی چقدر  بود هم
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 داشتی؟ دوستشون -

 در  چارچوب بین   تاریکی توی که  شدم مردی  یخیره و کردم  باز  رو چشمام ترس با
  باعث  هم مریضی آثار  که  دیدم رو آریانی من  و گذاشت  جلو قدمی. بود ایستاده
  تخت  روی و کردم جور  و جمع رو خودم کمی! بشه کم جذابیتش از  بود نشده

 نگاه ساعت به و کشیدم  باال رو بود شده حلقه گردنم  دور  که  ایروسری . نشستم
 . کردم

 که  دادن راهش زنان  بخش هم اون ن،بیمارستا توی شبی نصفه  چطوری کهاین 
 داشت؟  نداشت؛ سوال جای

 !خاص و زیبا -

 شد،  خیره  شب  آسمون   به  و  رفت  پنجره  طرف  به  و  گرفت  ازم  آروم  رو  شخیره  نگاه
  زده  تا رو هاشآستین  که  بود تنش تیره خاکستری لباس یه. بود کامل  ماه امشب

 رو  دستش. چشماش لثم درست زد؛می برق تاریکی توی استیلش ساعت و بود
 : مانندش زمزمه  صدای با شد مساوی عمیقش  نفس صدای و  گذاشت  پنجره یلبه

 !شو مطمئن  خودت سالمت از  اول کنی،   کمک  کسی  به خواستی بعد به این  از  -

!  شدید  بیهوش و کردید   تب جنابعالی که  خواممی معذرت! تشکرشه جای به! بفرما
 !واال

 :گفتم  طلبکارانه

 رو  بودین  خواسته که  هاییطرح  بودم اومده فقط من  ضمن  در  ،دمبو سالم من  -
 . کنم  کمک  بهتون بودم نیومده بدم بهتون

 که   بود نگاهش در  چیزی اتاق تاریکی توی . شد خیره بهم  و سمتم  چرخید نگاهش
 . بندازم  زیر  رو سرم شد باعث

 !شکستی رو من  لیوان -
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 .دادم تکان رو امشده  بانداژ  دست و کردم  بلند رو سرم تعجب با

 وسط؟  این  مهمه شما لیوان فقط نداره اهمیتی شده زخمی من  دست یعنی -

 . رفت باال کمی  صداش

 وسط اون من  از  بدتر  که  تو چیزی، یه داشت  هم ایفایده  شدنت زخمی این اگه -
 ! باقی دیار  بودیم رفته جفتمون که  اومدنمی تپسرخاله  اگه. بودی شده پخش

 . سمتم گرفت  رو اشاشاره انگشت و  روبروم چرخید کامل

 خوام نمی! کنی  کمک   بهم خوامنمی  دیگه! موحد خانم کن   باز  رو گوشات  خوب -
 .کنی  نگران رو بقیه و بشه من  از  بدتر  حالت خودت بعدش که  کنی  کمکم

 توی  چه االن چه... شکستمی رو من  آدم این . نشست گلوم  توی ایخفه بغض
 وجود  با  حتی  بهش  کمک  خاطر   به  من   کردنمی  ر فک  خودش  با  هم  لحظه  یه!  گذشته
 هم  لحظه یه دیگه درک، به بره قلبم. بودم افتاده حال اون به ندادنش، نتیجه
 !باشه؟  مغرور  تونهمی حد چه تا آدم یه. کنم  تحملش تونستمنمی 

 کنم؟   راهنماییت حالم این  با که  نداری توقع -

 . کرد  نگاهم تعجب با. نداشت اهمیتی برام هامفعل نبستن  جمع دیگه

 .بلدی خودت رو خروج راه -

 .بود روم که   نازکی پتوی زیر  بردم رو سرم و کردم  بهش رو پشتم و خوابیدم

 حبس نفسم شد باعث  آرومش هایقدم صدای بعد ولی نیومد صدایی هیچ اولش
 خارج جیبش از  چیزی یه و رفت هاگل  طرف به که  دیدم نازک پتوی زیر  از . بشه
 .گلدونش  توی اختاند و کرد

 :پیچید گوشم  توی ضعیفش یزمزمه  صدای
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 هدفشون   گلدون،  تو  ندازنمی  قند  که  کسایی.  بشه  بیشتر   گل  عمر   شهمی  باعث  قند  -
 .گله  بیشتر  موندگاری

 :داد ادامه و کشید  عمیقی نفس

 .نماد اون دادن  نشون بیشتر  یعنی گل  بیشتر  موندگاری! چیزیه یه نماد گلی  هر  -

  زیر  از  حتی که  انداخت بهم نگاهی و بودم پتو زیر  که  منی سمت وندچرخ رو سرش
 . کردم  حس رو گرماش  و نفوذ هم پتو

 .خورده کلید  یاس پروژه. داریم نیاز  بهت . برگرد شد خوب کامل   حالت هروقت -

 . بود در  سمت به هاش قدم صدای بار  این  و رفت

 بیرون دارم نگه مخود پیش بودم تونسته حامد خواهش و زور  به که  رو گوشیم
  هم  خودم. کردم  سرچ رو هاگل   نماد. گوگل  تو رفتم و نت به شدم وصل و آوردم
  بزنه  رو  حرفی  هوا  رو  که  نبود  کسی  آریان  خب  اما  کردم  رو  کار   این   چرا  دونستمنمی 
 . کنم  پیدا رو نظرم مورد گل  تونستم و شد  باز  شصفحه . کردمی کنجکاوم  همین  و

  ستایش،  وقار، دانی، قدر  است، مقابل طرف از  تشکر  معنی به پررنگ صورتی رز  گل
 !دانیدمی داشتنی دوست را  مقابلتان طرف شما کهآن  بیان و شادکامی

  رئیس  جناب پس. گذاشتم  قلبم روی رو مشده بانداژ  دست و کشیدم  عمیقی نفس
 و  فقط گل  این  نماد از  منظورش قطعاً  و  بودن کرده  تشکر  ازم خودشون یشیوه به
  گوشزد   بهم  حتما  وگرنه نبوده  شبقیه  به  حواسش  احتماال!  قدردانیشه  و  تشکر   طفق
 !بخونم رو اولش فقط که  کردمی

 دوباره.  افتاد  گل  دسته  به  چشمم  که  بخوابم  خواستم  و  زدم  کنار   صورتم  از   رو  موهام
  کار   تو نکردن فضولی نماد یکی این  حتما. نت تو رفتم و گرفتم  دستم به رو گوشی
 اش نتیجه و کردم  سرچ  بود، کرده  جاخوش صورتم روی که  نیشخندی با! ستبقیه
 بشه؛ حبس امسینه  توی نفس شد باعث
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 .رساندمی را  بودن کسی  آرزوی در   صورتی، کاملیای  گل

 نکردم  آرزو رو تو"

 درد  نهایت یعنی این 

 دنیا تو هست چیزها خیلی

 ... "کرد  آرزو شهنمی که

*** 

 وقت االن. رفتم آشپزخونه سمت به پاورچین  پاورچین  و برداشتم رو سوپم بشقاب
 خواممی هرچقدر  راحت خیال با تونستممی یعنی این  و بود خانم زهرا استراحت

  مردم می  بچگی از  من . کشیدم  نفس رو  بوش و برداشتم رو قابلمه در ! بخورم سوپ
 هدب  رو  دستورالعملش  گفتممی  بهش  که  هم  هرچی!  خانم  زهرا  هایمرغ  سوپ  واسه
 هروقت  حرصم از  منم! مادربزرگمه و من  بین  راز  یه این  شه،نمی  گفتمی من  به

 بقیه  به  که  چه  من   به.  کردمنمی  ول  آوردمنمی   در   رو  تهش  تا  کردمی  درست  سوپ
 !کردمی حوالم گردنی  پس یه موندنش سوپبی همیشه سر   هم مامان و رسیدنمی 

 ریزی  خنده! روش کردم  خالی هم وآبلیم و کشیدم  خودم برای سروصدابی و آروم
 .افتاد و شد ول دستم از  بشقاب ترس از  یهو که  برم برگشتم و کردم

 نگاه بود شده زمین  نقش حاال که  عزیزم سوپ به افسوس با و کشیدم  بلندی هین 
 مبرگشته  بخت  سوپ  به  خونسردی  با  که   کردم  نگاه  بابا  به  و  ورچیدم  ب**ل.  کردم
 .کردمی نگاه

 !همینه خوری تک عاقبت -

 : گفتم  ناراحتی با

 ظاهر  یهویی وضع این با حاال ولی داشتم بیشتری سهم و بودم مریض من -
 ... .شدنتون
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  بشه  کوفتت!  بد جاروی. کرد  جمع رو طفلکیم سوپ و برداشت رو جاروشارژی بابا
 ! خوریمی داری رو همش که

 که  بود ما سهم شبقیه خوردی سوپ کاسه  چهارتا صبح از  که  داشتم رو آمارش -
 . نیست دیگه

 ! بریزه سوپم که  بترسونی رو من  و بیای یهویی شما شهنمی دلیل این  ولی -

 .شست رو دستش بعد  و سرامیک روی کشید  دار نم  دستمال یه

 !همینه خوری تک  عاقبت! که  گفتم  -

 . بابا نخواستیم... برم که  برگشتم حرص با

 شرکت؟  گردیبرمی  فردا -

 !توناجازه با -

 . ریممی هم با صبح -

 :سمتش برگشتم تعجب با

 سرکارم؟  بیاین  خواین می چرا -

 :زدم پوزخند و باال دادم رو ابروم یه

 مطمئن   کارش  محل  از   خواین می  و  کنهمی   کار   دخترتون  افتاده  یادتون  ماه  چند  بعد  -
  آدم  دونممی و شناسممی دانشگاه از  رو رئیسم من . نیس کار   این  به الزم بشین؟ 

 !شده دیر  ذره یک تونپدرانه  توجهات برای. اعتمادیه  قابل و بوخ

 . اتاقم رفتم و کشیدم  راهم خودم تالطم  پر  قلب و بابا سرد نگاه به توجه بدون

 پـوف ! شد؟می مگه اما کنم  تمومش زودتر  داشتم دوست خیلی. کردم  نگاه پازلم به
 .شدم ولو صندلیم روی و کشیدم  ایکالفه 
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 هنوز  کنهمی فکر  زهراخانم اما شدم خوب کامال و گذرهمی مترخیص از  روز  سه
 شاهکار  این  با ولی کنهمی درست سوپ برام همین  واسه و  بدنمه توی میکروب
 کلی  طفلکی!  کنهمی  دعا  هامیکروب  تولیدمثل  برای  حرصش  روی  از   و  مطمئناً   امروزم
 !خب بود کشیده  زحمت

 بودم اومده وقتی از . کردم  نگاه مشده خشک تقریباً  هایگل  به و خوردم چرخی
 که  گلی  دسته. امروز جز  به البته گلدونم  توی نداختممی قند حبه یه روز  هر  خونه
 راز  هنوز . نیومد دلم من  اما بیرون، بندازش بیمارستان همون تو خواستمی حامد
 کار   این   از   هدفش  که  کنم  هضم  خودم  برای   تونستمنمی!  بود  مجهول  برام  هاگل  این 
 . بشم خیالشبی گرفتم  تصمیم روز  چند بعد بالخره و بوده چی

 خودیبی  من   شاید  اصال.  بود  دیر   سال  دو  یاندازه  به!  بود  دیر   آرزویی  و  فکر   هر   برای
  آریان !  بود  پرها  این   چیدن  وقت.  بودم  داده  پر   و  بال  پیچیدمی  سرم  تو  که  افکاری  به

 مشکل  و هست ماگذشته  توی ازش ردی که جذابه و جدی  رئیس یه فقط
 .ندارم گذشته  کنکاش  به تمایلی دیگه من  که  جاستاین 

  گزارش   برام رو افتادمی شرکت تو که  اتفاقاتی  مریم و بود خورده کلید  یاس پروژه
 گفت می  مریم که  طور اون ولی کار   درگیر  همه و بود شلوغ شرکت حسابی. کردمی

  هام طرح  با رو هانقشه فتمر می باید فردا من  و بود آروم زیادی. بود آروم آریان
 تا دیگه و مستقیم مشاهده برای اصفهان رفتممی سفر  یه باید تهشم. بدم تطبیق
 .نداشتم  خاصی کار   پروژه آخر 

 امشقیقه زخم از  بدتر . کردم  نگاه زخمم یتازه  خط به و گرفتم  باال رو دستم کف
 ! عجیب روز  یه  از  یادگاری یه. نبود

 قسمت  به سری یه بعد و بخورم قهوه برم بود بهتر  بود، نمونده چیزی که  سوپم از 
 خالی  مریم جای نشست؛  لبم روی کجی  لبخند. بزنم بودم گرفته  که  سریالی جدید
 !کشممی ومپایرات اون با رو تو آخرش بگه که
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 اسمی  دیدن  با  و  سمتش  برم  و  بخورم  چرخ   صندلیم  با   شد  باعث  گوشیم  زنگ   صدای
 .بزنم لبخند صورت پهنای به زد،می چشمک صفحه روی که

 !حاجی؟  کردی  گم  شماره طرفا؟  این از ! بهبه -

!  گرفتم  تورو اشتباهی ولی ولی، دوستم به بزنم زنگ خواستممی! تویی؟  رها عه، -
 !ببین  رو خدا کار 

 . پازلم سمت چرخیدم و کشیدم  نفس حرص پر 

 در  رو تو سوخته پدر  پدر  من  د   نکردی؟  درست گوشیت  توی منو اسم هنوز  تو -
 !ها پدرام میارم

 . بخورم حرص بیشتر  شد باعث خیالشبی  صدای

 آخه! واال دارم؛ پ کفایت  اندازه به خودم نکن  قطار  من  واسه پ آرایی واج اوالً  -
  هم  پشت رو فامیلیم اول و اسم اول تونمنمی! فامیلی؟  و اسم شد پاکزادم پدرام
ل اسم به که  همین  ندیدمت سب از  ثالثاً ! میده فنا به آدمو مرف شرف! بگم لک و   و 
 احوال  پروانه عمه از  من  رابعاً . کن  شکر  رو خدا برو موندی ذخیره گوشیم توی 

 . پارسالی از  دریغ سال به سال که  نیستم تو مثل بودم، جویا رو جنابعالی

 : رفت  تحلیل ناخودآگاه صدام و کردم  جابجا هدف بی رو پازل قطعات

 .نداره رو اصفهان به اومدن پای دلم حاجیبابا فوت از  بعد کن   باور  -

 پیمان  همین   ها؛  ننداز   راه  تشخیص  تشبیه  من   واسه  داره؟   پا  مگه  دل  جان  مهندس  -
 بعدم.  کنهمی  کفایت  بعد  نسل  هفت  تا  پاکزاد  فامیل  و  فک  کل  واسه  خونده  ادبیات

 سازی؟ می  جوریهمین  برجاتم نکنه نگفتم؟  رو قضیه دوما من  که  نکردی دقت تو

 . بستم رو چشمام و گذاشتم  پیشونیم روی تماما رو تمسد

 بهم؟  ببافی  شعر  زدی زنگ -
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 وقت اصال که  حامد سر  فرق بر  عالم دو خاک بگم و بیام دفاعیه یه زدم زنگ! نه -
 ! نیست شناس

 :شد  باز  اتوماتیک چشمام

 حامد؟ کرده  چیکار  مگه چرا؟  -

 .چسبوند دهانش به لکام  رو گوشی  انگار  بعد و اومد تلفن  جابجایی صدای

 آهنربا مخالف قطب تا دو اتاق در  پشت کهاین  جای به ذوقی بی آدم کدوم  آخه -
رت وایسه، گوش  فیلم  حامد! تو؟  پرهمی هوخشتره عین  و کنهمی  باز  رو اتاق در  ز 
 برو رها، دونیمی ولی ! فیلمه پا یه خودش متاهله چون شایدم . انگار بینهنمی 

  گوشم   خون خروس واق   واق تا وگرنه نبودم؛ جااون حامد جای من کن  خداروشکر 
  همونجوری  تا دو شما وقتاون! باز خالدون فیها تا نیشمم و در  به بود چسبیده
 !بودین  پهن  اتاق کف  وار کتلت

 و  کرد  فرق درجه هشتاد و صد لحنش یهو که  زدم صدا رو اسمش عصبانیت با
 : رفت باالتر  و باال صداش هیجان

! کنممی  زخمی  باهاش  رو  تونهمه  گرفتم  شلوارک  یه  رها؛  نگفتم  رو  دوم  مورد  آخ  -
 هم  رو پاتریکش مدل برم خواممی. نازه چقدر  بدونی اگه! اسفنجیه باب طرحش
 ! صورتی شلوارک با پیمان بشه هلویی چه یعنی! پیمان واسه بخرم

  شلوارک  اب سبیل و ریش حجم اون با پیمان تصور  از  بود گرفته  امخنده کهدرحالی 
  بحث  تا پرسیدم رو  داییزن و دایی احوال و کردم  پدرام نثار  ایدیوونه  صورتی،
 بودیم پهن  اتاق کف  وار کتلت   که  آریانی و من  به باز  نکنه پیله پدرام و بشه عوض

 اما پیچیدنمی  اتاقم توی دیگه عطرشون که  بندازه هاییگل  یاد  باز  رو من  تهش و
 .اددمی جوالن ذهنم توی معناشون

 نمیای؟  ور این  -

 . گلدان  اطراف یشده  خشک هایگلبرگ   از  گرفتم  نگاه و شد جمع پرتم حواس
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. جااون  میایم  سفر   یه  دیگه  روز   چند  تا  احتماال  و  خورده  کلید  اصفهان  توی  پروژه  یه  -
 . پسردایی دیدارم مشتاق بدجوری

 : آورد لبم روی لبخند پدرام ذوق پر  لحن 

 !ببینی تنم توی رو یاسفنج باب مشتاقم منم -

*** 

  مشکیم   شال  ضیایی،  مهندس  حضور   یادآوری  با  اما  رفت  زرشکیم  شال  سمت  به  دستم
  رو  صورتم که  شالم به دستی. نداشتم اصال رو مزخرفش هاینگاه حال. برداشتم رو

. بود  شده  چروک  شدت  به  چون  آوردم  درش  و  کشیدم  آهی.  کشیدم  بود  کرده  قاب
 آدامس   هم  خودم  کنه،  اتوش  که  خانم  زهرا  به  دادمش  و  مدموا  پایین   هاپله   از   سریع

 رو  کفشم  رفتم  مامان  بوسیدن  با  و  انداختم  دهانم  توی  رو  داشتنیم  دوست  دارچینی
 . بپوشم

 .کنممی رانندگی من  -

 رفته   یادم.  بود  شده  جذاب  زیادی  مشکیش  شلوار   کت  توی.  کردم  نگاهش  و  برگشتم
 کنه  عوض رو نظرش شهنمی  باعث چیزی که  قاطعه قدر آن  تصمیماتش توی بود
 !ساده دیدار  یه برای دخترش  تنها هایالتماس حتی

 . کردم  اتوش قشنگ عزیزم بیا -

  ریختم  کج  رو مشکیم موهای. کردم  سر  رو شالم و کردم  زهراخانم از  آرومی تشکر 
 رفتم   و  دادم  تکان  کرد،می  نگاهم  نگرانش  نگاه  با  که  مامان  برای  سری  و  صورتم  روی

 . نشستم ماشین  یوت

 اما! خواهش با هم اون باشم خواسته بابا از  خاصی چیز  اومدنمی  یادم عمرم توی
 همین  تا شد باعث که  شنیدم اینه و کردم  خواهش ازش یکی دیدن برای بار یک 

 ! کنم  خواهش پدرم از  دیگه نه ببینم  رو طرف اون نه عمرم، آخر  تا  قطعا و امروز 



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

113 

 

  تکان  سری بابا. کردم   نگاه گفتمی  بابا به چیزی شتاد که  مامان به آینه توی از 
 .نشد جدا مامان از  نگاهم اما من . ماشین  سمت اومد و داد

 گریه   مامان  اما  برم  بذاره  بابا  که  کردممی  خواهش  من.  یادمه  وضوح  به  رو  روز   اون
 نه و من  خواهش به نه بابا اما برم بذاره خواستمی بابا از  و کردمی گریه.کردمی
  های اشک  و رفتم اما . نبودم اهلش. نکردم گریه  من . نداد بها مامانم هایاشک  هب

  کاری   تونستیمنمی چون کنه  بس. کنه  بس خواستم ازش و کردم  پاک رو مامانم
 .شد عصبانی مامان ولی پایان؛ یعنی این  و ذاشتنمی  بابا. بکنیم

  بابام  جلوی و شد عصبانی که  بود روز  همون میاد یادم عمرم توی که  باری تنها
 نتونست مدتی بعد که  بود ندیده انگار  رو مامان روی این من  مثل هم بابا. ایستاد

 !دیر خیلی بود، شده دیر  اما برم بتونم که  شد این  شنتیجه و کنه  مقاومت

 !توام با رها -

 : کردم  نگاهش و چرخوندم سر  گیج

 چی؟ -

 داری؟  اعتماد لطفی به چقدر  گممی -

 چی؟  برای رئیس  جناب به اعتماد! فی؟ طل آریان لطفی؟ 

 به بخوام که  حاال تا نیومده پیش ایقضیه اما شناسمشمی که  ساله شش حدود -
 چطور؟ . کنم  فکر  بهش اعتماد

 آدمیه؟ چطور  برات بینیش؟ می چطوری ببینم خواستم! طوریهمین  -

 !بود دار هدف  قطعا هاسوال این . گرفت  شکل ابروهام بین  ناخودآگاه اخم

 االن که  چیزی از  هم آینده تو و بوده من  یگذشته  توی که  منه رئیس فقط اون -
 کار  سابقه کهاین  با و کرد لطف بهم پیش ماه هفت حدود. نمیره فراتر  هست



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

114 

 

ینم  کنممی  سعی  و  کردم  سعی  منم  کرد  استخدامم  شرکتش  توی  نداشتم،   بهش   رو  د 
 .کنم  ادا

 نفهمیدم  که  بودم افکارم درگیر  قدر آن . دمکر   نگاه اطرافم به. داشت نگه رو ماشین 
 . رسیدیم کی

 مدیونی؟  بهش کنیمی فکر  چرا -

  عجیب  وقت چند این  تو کی!  بود فکر  تو عجیبی طرز  به. کردم  نگاهش برگشتم
 نبود؟ 

 : گفتم  حوصلگی بی با

  برای  دلیلی و کنه  استخدام من  از  بهتر  و تر باسابقه  مهندس یه تونستمی چون -
 سوالی اگه حاال. کرد  لطف بهم  داشتیم که  محدودی  آشنایی سر  از . ودنب کارش  این 

 .دارم کار   کلی  من  نمونده

 رو ماشین ! میاد همراهم  داره دیدم که  رفتم شرکت سمت به آروم و شدم پیاده
  واقعا . کردم نگاهش تعجب با . پارکینگ ببره که شرکت نگهبان به بود داده
! زد  رو  پنج  یطبقه  خودش  و  شدیم  آسانسور   ار سو  هم  با  باال؟   بیاد   باهام  خواستمی

  گردونم   برش  تصمیمش  از   تونستمنمی   من .  بستم  رو  چشمام  و  کشیدم  عمیقی  نفس
 . بخورم حرص خودیبی نباید پس

 تعجب   با  اون  و  دادم  تکان  سری  کرمی  مهندس   برای.  شدم  وارد  و  باال  گرفتم  رو  سرم
  نمایش  این  که  برداشتم سریع رو هامگام.  داد تکون آرومی سر  من، کنار   مرد به

 به سریع منم بیاد دنبالم  خواستمی  کجا  تا نبود معلوم. شه تموم زودتر  مسخره
 . رفتم اتاقم سمت

 .دیدار مشتاق عزیز  موحد مهندس به به -

 قلم یه همین  فقط یعنی... لعنتی کشید  تیر  صداش شنیدن با بدنم اعصاب تک تک
 ش موذیانه  لبخند. کردم  نگاه ضیایی به یتدج با و برگشتم تعلل با. داشتم کم  رو
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 آخه. نبود دنیا کل  توی تر مزخرف  آدم این  از  کنم،   فکر  موقعیت تحلیل به نذاشت
 شرکت؟  واسط   ناظر   مهندس شد این  بود قحط آدم

 !امشونه روی دستی و گرفت  قرار  کنارم  ایسایه که  بدم رو جوابش خواستم

 امرتون؟  -

  پدرم   بودن  بار اولین   برای.  نذاشت  باقی  ضیایی  جوالن  برای  راهی  پدرم  خشن   صدای
 ساله خیلی. آوردم رو ترمبزرگ  رفتم کنن   فکر  بقیه نبود مهم. داد قدرت حس بهم
 !تره به برسه چه نکنم  خرد هم یونجه مردم حرف برای گرفتم  یاد

 .کرد   دراز  بابام سمت به دستی بود شده  هول انگار  که  ضیایی

 !جناب نیس عرضی -

 .من  سمت کرد  رو بعد و

 جان؟  رها کنینمی  معرفی -

 «باراولین » چقدر . کردم  نگاهش تعجب با و شنیدم رو بابام عصبی نفس   صدای
 !اومدمی وجود به امروز 

 جوابش کننده  آچمز  لحنی با خونسرد کنه،  نگاه ضیایی دست به حتی کهاین  بدون
 :داد رو

 حتی  و  کنه  صدا  اسم  به  رو  کسی  باشه  داشته  اجازه  کسی  کار   محل  تو  کنمنمی  فکر   -
  اسم  با بخوای کار  محل از  بیرون رو من  دختر  که نداری هم رو اجازه این  شما

 . کنی  صدا کوچیک

  کردم، می  حس  نگاهش   توی  که  ترسی  وجود  با   و  زد  گره  هم  به   رو  دستانش  ضیایی
 .نیفتاد تا و تک از  بازم

 . کردم  مالقات رو شما بزرگیه ر افتخا! موحد جناب آشناییتون از  خوشحالم واقعا -
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 !طورههمین  شما برای قطعاً  -

 ای موذیانه لبخند. افتاد تا و تک از  عمالً  بار  این  ضیایی و کرد  تاکید «شما» روی بابا
  کسی   کم.  بود عالی اصال. بود خوبی حس! نکردم کنترل  رو نشست لبم روی که
 . بماله خاک به رو آدم این  پوز   تونستمی

 !موحد آقای سالم -

 یادآوری   از   لحظه  یه.  شد  پدیدار   رومونروبه  آریان  قامت  و  برگشتیم  زمانهم  دو  هر 
 به دیدم پدرم متوجه رو نگاهش وقتی اما شدم، هول بیمارستان اتفاقات و هاگل

 چه؟ من  االن وضعیت به! بود که  بود گل.  شدم مسلط خودم

 !جوان مرد بینمتمی  باز  خوشحالم -

 بود نادر  اتفاق یه این من  خدای! خندیدمی چشماش. کردم  اهگن بابا به تعجب با
 خبره؟ چه جااین . دیدممی خندان رو بابا چشمای که

  بابای   به  آریان  لبخند!  آریان!  لبخند.  زد  لبخند   بابام  به  و  گرفت  قرار   ما  رویروبه  آریان
 !شدممی گیج  داشتم واقعا! من 

 . خوشحالیم حضورتون از  نهایتبی. اومدین  جااین  تا که  مرسی -

 .کوبید  آریان شانه به دستی و زد ای خنده تک بابا

 . برگردم سریع باید دارم کار   جایی من . پسر کنار   بذار  رو تعارف -

 .داد حرکت طرف این  از  عالمت به رو دستش لبخندش، حفظ با آریان

 . بفرمایید طرف این  از . البته -

  وجناتم  تمام از  کماکان  من  و رفت و داد تکان سری و انداخت بهم عمیقی نگاه بابا
 چشماش  توی لبخندی یه کردم  حس. افتاد بهم  آریان نگاه بالخره! باریدمی  تعجب
 . نشست
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 .من   اتاق بیاین  دیگه ساعت نیم و اتاقتون توی بفرمایید  موحد خانم -

 اول همون از  که  ضیایی   سمت به. دادم  تکون تایید نشانه به  سری وضعم همون با
 برگرده  اخم با ضیایی  شد باعث که  انداخت تیزی نگاه بود، کرده  تعجب  ن م از  بدتر 
 همش  که  هست ایدیگه شرکت مهندس که  انگار  نه انگار . بشه خارج شرکت از  و

 !ولوئه جااین 

 رفیق باهم زود تا دو این  که  گفتمی راست مریم. رفتم اتاقم سمت به آرومآروم 
 زنه می  لبخند طوریاین  شناستشمی هروز  چند تازه که کسی به بنده پدر ! شدن

 پسر  دلش همیشه شاید! نزده هم نیمه نصفه لبخند یه دخترشم که  من  به اونوقت
  نتونست   مامان  من   تولد  بعد  چون  نرسیده  آرزوش  این   به  من   وجود  با  و  خواستهمی

 !بشه دار بچه  دیگه

 احتماال ؟ داشت دنیا این حال به سودی چه من عین دیگه یکی! نشد که  بهتر  اصال
 !دیده آریان توی رو اشنداشته پسر  و خواسته پسر  دلش آریان  دیدن با هم االن

 !موحد مهندس -

 با شد باعث و شد پرتاب آریان سمت به که  بود خشنی نگاه افکارم تمام حاصل
  با   بدم  زدن  حرف  برای   فرصتی  بهش  کهاین   بدون.  باال  بفرسته  رو  ابروش  یه  تعجب
 وقتی تا رو آلودشاخم  کمی  و متعجب نگاه . رفتم اتاقم تمس به سنگین هاییقدم 
 . کردم  احساس بستم رو اتاق در 

 **** 

 دارن؟  باهم رازی چه دوتا این  گیمی یعنی -

  سردر  ازشون هیچی مغشوشم، افکار  با که روبروم  هاینقشه توی از  رو سرم
 بود، شده فعال فضولیش مدار  بابام دیدن با که  مریمی به و درآوردم آوردم،نمی 
 . کردم  نگاه
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 شازده یه من  جای به کاش  که  کرده  هندستون یاد فیلش بابام حتما. دونمچمی -
 !داشت  آریان مثل پسر 

 خوردمی تاپ و پیچ خنده از  که  طوریهمون. پیچید اتاق توی مریم یخنده صدای
 .امشونه رو زد و جلو اومد

 ! اخالقش  این   با  بود   بابات  پسر   شاخالق  اون  با  آریان  کن   فکر .  باحاله  خیلی  خدایی  -

 !گفتمی راست گرفت،  امخنده

 زمینی  سیب  و  هویج  اگه!  زنیت  پیوند  استعداد   این   با  شو  ثبت  گینس  تو  برو  جدی  -
  خان  مسعود و آریان آخه! سیبیج مثه شدمی  چیزی یه باز  زدیمی پیوند باهم رو
 بدم؟  جا النگرهانسم جزایر  کجای  رو

! خنده  زیر   زدیم  هم  با  و  بگیرم  رو  امخنده  جلو  نتونستم  منم  بود  شده  پخش  خنده  از 
 خنده از  که  دوتا ما به رفته باال ابروی یه با رئیس جناب و شد باز  در  موقع همون
. بود گذشته  پیشش برم بود کرده  مقرر  که  ساعتی نیم از . کرد  نگاه بودیم شده قرمز 
 . نشد  آریان  حضور   متوجه  بود  در   به  پشتش  که  مریم  اما  کردم،  جمع  رو  خودم  سریع

 های نگاه  باز ! بشه آریان زن قراره که  ایبرگشته بخت اون واسه سوزهمی دلم -
  رو  زنش بخواد آریان  این  است، عشقوالنه نمور  یه جون پروانه به مسعودخان
 برق به من  حاال! شهمی تاکسیدرمی نگاهش برق از  طفلکی اون کنه  نگاه عشقوالنه
 ... .رو حبیبش که  ابیمهت شبای توی نگاهش

 !نکنین  دخالت خانومم و من  خصوصی مسائل توی بهتره صارمی خانم -

 گوشه   ویترین   توی  بره  سر   با  بود  نزدیک  که  عقب  برگشت  ترس  و  بهت  با  چنان  مریم
 قدر آن .  باشم  بوده  اون  از   بهتر   نکنم  فکر   منم.  بود  شده  ماست  مثل  رنگش  طفلک!  اتاق
 ! بیرون بکشم برق از  ور  مریم نتونستم که  کردم  هول

... که  اینه  منظورم  یعنی!  ما  دادیم  رو  برق  قبض...  بخدا  رئیس...  چیزه...  یعنی  من  -
 !ببینن  رو تاکسیدرمی حیوونای موزه، ببرین  رو خانومتون
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 :گفـت  سریع و داد قورت استرس با رو دهانش آب

 !سرکارم برم باید من  -

 و  شدم  خارج  بهت  از   رفت  که  مریم.  شد  خارج  اتاق  از   و  کرد  عبور   کنارش  از   سریع  و
 داره؟ زن مگه! خانومش؟  با خصوصی مسائل . کنم  تحلیل تجزیه رو قضیه تونستم
.  نبود   چیزی  که  اشحلقه  انگشت  توی.  چپش  دست  روی  شدم  زوم  سرعت  به  نگاهم
 !واشر یه از  دریغ

 نه؟  منه برای اخمتون و خندیمی و گیمی همه با کال  شما -

.  کردمی حرکت من  میز  سمت به و بود گرفته  فاصله در  از  که  کردم  نگاه آریان به
 هوای به. انداخت مریم چرندیات یاد رو من  که بود چشماش توی عجیبی برق

  نیاد  ذاتت توی تف. دادم فرو رو امخنده و انداختم زیر  رو سرم شالم کردن  مرتب
 ! مریم

 رفتن؟  پدرم -

 .چشمام به زد زل مستقیم و ایستاد روبروم

 . کنم  خدافظی ازت جانبشون از  گفتن   و رفتن  بله -

 اون یادآوری حتی. افتادم صبح اتفاقات یاد. بگیرم نتونستم رو پوزخندم جلوی
  نگاهش  حرص با. بره بین  از  داشتم که  بدی حس از  ایذره نشد باعث هم هاگل

 . کردم

 امرتون؟  حاال کردین،  خدافظی جانبشون از  -

 .نشست  لبش رو محوی لبخند که  ددی چشمام توی چی دونمنمی 

 چطوره؟  دستت -

 . گرفتم  روبروش رو دستم کف
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 .خدمتتون داره سالم -

 بود  میزم روی که  عکسی قاب و کرد  خارج رنگش مشکی کت  جیب از  رو دستش
  پیش  سال پنج داییم خانواده و بابا و مامان با حامد و من  که  عکسی. برداشت رو

 . بود زندگیم توی خوشبختی هایرگه هنوز  که  بود زمانی مال. بودیم گرفته

 خواممی.  شهمی  گرفته  نهایی  تصمیمای  که  داریم  یاس  مهندسان  با  جلسه  یه  عصر   -
 .باشی داشته حضور 

 بخوام  که  نداشت گناهی  کهاین . هامنقشه توی کردم  رو سرم و دادم تکان سری
  تنها   خب  ولی  نداره  دخلی  آریان  به  دوسته  پسر   من   پدر  .  کنم  خالی   سرش  رو  حرصم
 !آریانه موجود کوتاه  دیوار 

 .جاش سر  گذاشتش  و کرد  نگاه قاب به متفکرانه لحظه چند

 داری؟  دوست چقدر  رو حامد -

  هاش فعل   شدن  مفرد  از   اگه.  کردم  نگاهش  و  کردم  قالب  هم  به  میز   روی  رو  دستانم
  که   یطورهمون.  نبود   احساساتم  به  راجع  رئیسم  به  دادن  جواب  برای  دلیلی  بگذرم،
 که  ترسی  آورد،  برام  رو  هاگل  اون  که  شبی  از .  موند  من   خیره  اونم   کردممی  نگاهش

  زیادی  من  و نداشت وجود اصال هم شاید . شد محو عجیبی طرز  به داشتم ازش
 . کردممی  فکر  فضایی

 برات برادر  یه از  بیشتر  اما نیست برادرت کهاین  با. خوبیه پسر  میاد خوشم ازش -
 .کردم می  هرکاری خواهرم برای منم! بدون رو رشدق. ذارهمی مایه

 من  ولی  رفت  در   سمت  به  سریع  و  ببینم  رو  نشست  چشماش  توی  که  غمی  نذاشت
 به  راجع  هیچی  من .  بود  دور   خواهرش  از   وقته  خیلی  که  انگار .  کردم  حس  رو  غمش
 هیچی  کال  هاسال  این   تمام  طی  فهمیدم  تعجب   کمال  در   و  دونستمنمی   آریان  خواهر 
! نکردم  کنجکاوی  من   یا  مرموزه  زیادی  اون  دونمنمی !  دونمنمی  اشخانواده  به  عراج
 . سمتم برگشت و ایستاد بشه خارج در  از  کهاین  از  قبل
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 !کنه  حسادت خبرنداره  ازش که  چیزی به شما مثل باهوشی دختر  نیست خوب -

 خودم سمت به رو اماشاره انگشت. کردم  نگاه ناگهانیش حالت تغییر  به تعجب با
 حاال   کردم؟   حسادت  من   من؟ .  شد  بسته  و  باز   بهت  با   گردم  چشمان  و  دادم  چرخش

 سعی و کشیدم  پوفی داره؟  حسادت کرده   صحبت محبت با باهات بابام کالم  دو
 !بهتره بمونی  بتمن  همون... برسم  کارم  به آریان به  کردن  فکر  بدون کردم

 **** 

 !ها شدین  ن په زمین  کف  سوسک عین  جفتتون ببینم نیام باز  -

 .زدم استپ جام سر  لحظه یک و شد جمع تعبیرش از  امقیافه 

. خوبم  که  من   بعدم  بزنی؟   مثال  بهتر   چیز   یه  تونینمی .  زدی  بهم  رو  حالم  چندش  اه  -
 .دونمنمی  رو آریان

 !سوسکه خاله دیگه خوبه اونم حتما باشی خوب که  تو -

 جلسه . رفتم آسانسور  ت مس به و شدم خارج اتاقم از  حرفش منظور  به توجه بدون
 که  جزئیاتی و دادممی  باید که  توضیحاتی سوای. بود کرده  امخسته شدت به عصر 
  های نگاه  چیدیم،می برنامه براش که سفری و کردممی اعمال و شنیدممی  باید

 . بود کرده  امکالفه   وسط این  آریان توجیهبی  و عجیب

 .شده خراب آسانسور  مهندس خانم -

  آهی  برم؟  پله با رو طبقه پنج باید یعنی. کردم  نگاه شمس خانم به چارگیبی  با
 . دادم تکون  براش سری و کشیدم

  زنگ  بهت بعداً  ندارم حوصله اصال مخسته شدت به منم خرابه آسانسور  حامد -
 . زنممی

 . فعالً  زنم،می سر  بهت میام بعد خودم رها برو -
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 رو طبقه پنج بدبختی با. دشمی نابود پام وگرنه بود اسپرت کفشم خداروشکر 
 سرم روی رو دستم و دادم تکیه دیوار  گوشه به. پایین  اومدم پارکینگ عالوهبه

 سرم   که  بودم  کرده  کار   امروز   قدر آن   داشتم،  که  استراحتی  طوالنی  مدت  بعد.  گذاشتم
 پر  ظرفیتم کافی  اندازه به. نداشتم رو میگرن  حوصله اصال و گرفتمی درد داشت
. نیومد  صدایی  هیچ.  زدم  و  برداشتم  رو  ماشین   سوییچ  کیفم  توی  کردم  رو  دستم.  بود

 کو؟   ماشینم پس. کردم  نگاه اطراف به دقت با و کردم  امتحان دوباره

 !شو سوار  -

  نهایت بی امروز  هم  اون. رفت ماشینش سمت به و کرد  عبور  چپم سمت از  وار سایه
  یهوییش حضور  از  دفعهن یا حداقل بیرون، دادم محکم رو نفسم. بود شده خسته

 سوییچ !  رفت  و  زد  بند  نیم  تعارف  یه.  کردم  نگاه  رفتنش  مسیر   به  مستاصل!  نترسیدم
  بابا  این  دست از . کردم  جدا آریان هایقدم  از  رو نگاهم و کردم  پرت کیفم  داخل رو
 . برگردم چجوری قراره شب نبردم ماشین  که  منی نکرد فکر  که

 سر  آژانس به زودتر  که  برداشتم تند رو هاممدق و رفتم پارکینگ خروجی طرف به
 رو   توانش  اصال  من   و  شدن  تر گیج   یعنی  برگشتن   آریان  با.  خونه  برم  و  برسم  خیابون
 مترو  یحوصله  امشب اما نبود خوب خیلی آژانس تا رفتن  مسیر  کهاین  با. نداشتم

 !نداشتم رو شدن کتلت  یحوصله  واقع در . نداشتم رو

  خالی  هم  آالچیق  اگه   بیاره  جا  تونستنمی  رو  حالم  مامانم   هایقهوه   مثل  هیچی  االن
  نشست   لبم  روی  لبخندی  بخشش  آرامش  حس  یادآوری  با.  شانسه  ته  دیگه  که  باشه
 .شد محو نکشید طول خیلی که

 داشتن   الحالشون  معلوم   هایقیافه  با  پسر   تا  دو  شدممی  رد  کنارش  از   که  پارکی  توی
  انگار انگارنه.  کردم  حرکت  تر سریع   و  دادم  فرو  ترس  اب   رو  دهانم  آب.  کردنمی   نگاهم
 توی  که  افتادم الهه یاد! میاد بند نفست زیباییش از  هاصبح که  پارکیه همون این 

 . بزنه یخ ترس از  بدنم تمام شد باعث فکر  همین  و بودند شده مزاحمش پارک
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 و ستر  از . اومدن طرفم به سریع بعدم گفتن   بهم چیزی و شدن بلند جاشون از 
 دستم شدمی بیشتر  داشت که  دردی به توجه بدون. بود گرفته  نبض سرم سردرد،

 دستیخوش  و  ظریف  چاقوی.  بیارم  بیرون  رو  کوچیکم  چاقوی  که  کیفم  توی  بردم  رو
 وگفته بود آورده برام سفرهاش از  یکی از  بابام و بود طالیی اژدهای یه شبیه که
 .نرم بیرون اون بدون هیچوقت بود

 امسینه .  دادم  فشار   دستم  توی   رو  چاقو  و  دویدم  شدمی  بیشتر   هرلحظه  که  ترسی  با
  نگاه   رو  سرم  پشت  ایلحظه .  بود  شده  داغ  شدت  به  سرم  و  بود  افتاده  خس  خس  به

 بدنم   که  شدنمی  نزدیک  بهم  سریع  قدر آن.  سمتم  میان  سرعت  به  دارن  دیدم  و  کردم
  باید  افتادممی گیرشون  اگه. رسیدمی هیچ به داشت که  ایفاصله  از  زد یخ کامال
 !خوندممی رو اشهدم

 و   لعنتی  پارک  این   یاد  که  کردم  غلطی  چه.  بشم  مترو  سوار   نرفتم  کردم  غلطی  عجب
 ! نرفتم آریان  دنبال کردم  غلطی عجب اصال. نیفتادم شده نابود پلیس کانکس

 همین  و ببینم تونستم رو آژانس تابلوی. دویدم محابابی و کردم   بیشتر  رو سرعتم
 که   هاییحرف.  شدمی  تر نزدیک   و  نزدیک  داشت  پاهاشون  صدای  اما  داد،  انرژی  بهم
 بخواد بدنم از  روحم شدمی  باعث همین  و شنیدممی واضح دیگه رو زدنمی بهم 
 امیدی دیگه رسیدممی آژانس به دیر  اگه که  بود خلوت قدر آن  خیابون. بشه جدا
 هرلحظه  پاهام کردم می حس که دمدویمی  سریع قدر این . موندنمی  باقی برام

 .بخوره گره  هم به ممکنه

 رو بازوم دستی یهو  که  رسیدممی بهش داشتم و بود مونده آژانس به متری چند
 کشیدم  جیغی.  شدم  محبوس  دست  تا  دو  بین  و  شدم  پرت  عقب  به  محکم و  کشید

 یخ   کامل  بدنم  ترس  شدت  از .  کنم  فرار   دستش  از   که  دادم  تکان  شدت  به  رو  دستام  و
 .شنیدممی گنگ  و نامفهوم رو صداها که  بود گرفته  ضرب قدر آن  سرم و بود زده

  سردرد،   فرط  از   چشمام.  شهمی  متالشی  داره  مغزم  کردم  حس  که  کشیدم  جیغ  قدر آن 
  هیچی .  بخورم  تکون  ایذره  ذاشتنمی   و  بود   گرفته  رو  من   محکم  هم  اون.  دیدمی   تار 
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  برام  که  ایانرژی آخرین  با. کردممی تهی غالب داشتم. شدمنمی متوجه اطرافم از 
 مچم  شدمی  که  جایی  اولین   به  و  کردم  مشت   لرزونم  دست  توی  رو  چاقو  بود  مونده
 . کردم  فرو بچرخه

  که   رو خونش گرمای  تونستممی. بود گرفته  رو من  محکم بازم اما شد شل دستش
 اما کنه  ولم هک  دادممی تکون رو خودم محکم. کنم  حس چکیدمی دستم مچ روی
 کردممی  هق  هق  فقط  اشک  بدون.  بودم  اقتاده  هق  هق  به  ترس  از .  بود  تاثیر بی   تماما

 بتونم و بشه باز  بود شده منگ سرم، ضرب   از  که هامگوش  شد باعث همین و
 . بشنوم رو اطراف صداهای

 !رهــا! کن   بس! شد تموم باش آروم رهــا -

 های نگهبان به و برگردوندم رو سرم یگیج   با. اومدمی سرم پشت از  دعوا صدای
 گرفته  رو من  کی...  پس. کردم  نگاه زدنمی رو پسر  دوتا اون داشتن  که  شرکت
 . چرخوندم پشت به رو سرم ترس با بود؟ 

  چشمام  تاری. کردم نگاه بود گرفته رو من  اول از  که کسی  صورت به تعجب با
 تعقیب  رو  قطره  اون  انشنگر   نگاه  و  چکید  چشمم  از   اشکی  قطره.  شدمی  محو  داشت
 .داد بیرون رو سنگینش نفس و کرد

 . ریممی جااین  از  االن باش آروم شد تموم چی همه -

 عجیب  هم خودم برای گرفت،  بر  در  رو وجودم دیدنش با لحظه اون که  آرامشی
 حس   و  کرد  مرتب  رو  موهام  و  کشید  جلو  بود  رفته  سرم  وسطای  تا  که  رو  شالم.  بود

 ماشینش سمت به رو سست من   و کشید  رو بازوم آروم. لرزید کمی  دستاش کردم
 رو در . رفتم دنبالش لرزدار  بدنی و گیجی  با. برد بود کرده  ولش خیابون ور اون که
 شده کشیده  برق چراغ تیر  به ماشینش یگوشه.  شم سوار  کرد  کمکم  و کرد  باز  برام
 .بود شده غر  یکم و بود افتاده خط ازش بزرگی بخش و بود

 : گفتم  ومآر 
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 !ماشینت -

 :کرد  زمزمه من  از  تر  آروم

 .سرت فدای -

 مشت   فرمون  دور   رو  دستاش   و  بیرون  داد  محکم  رو  نفسش  و  شد  سوار   هم  خودش
 نگاهی.  انداخت  بهم   نگاه  یه.  گشتبرمی  داشت  کم  کم  صورتش  یپریده   رنگ.  کرد
 دستاش و بست محکم رو چشمانش. کرد  رسوخ استخوانم مغز  تا کردم  حس که

 رو   چشماش  لحظه  چند  از   بعد.  کردمی  مقابله  چیزی  با  داشت  که  انگار .  شد  تر مشت 
 .شدمی ترسناک  داشت کمکم   اشقیافه. بودن شده قرمز  کمی.  کرد  باز  آروم

 صداش .  کرد  اشاره  بردنمی  و  بودنشون  گرفته  هانگهبان   که  پسری  دوتا  به  پنجره  از 
 :بود شده گرفته  و خشن 

 ! چشماشون جلو میارم رو امواتشون -

. بود شده بهتر  حالم اما داشت نبض هنوز  سرم. درآورد حرکت به آروم رو ماشین 
 چشمام جلو من  اموات امشب نبود اگه آریان بفهمم که  بودم شده بهتر  قدریاین 
 !بود

 : گفتم  آروم

 ... .بودین  نیومده اگه. کمکم  اومدین  که  مرسی -

 : انداخت مهب خشمگینی نگاه و برید  رو حرفم عصبانیت با

 این رفتی؟  و پایین  انداختی رو سرت چرا شو؟  من  ماشین  سوار  نگفتم بهت مگه -
 سرت باال زور  باید حتما کردی؟ می غلطی چه لعنتی پارک این  اطراف شب وقت
 جلوه ارزشبی رو من  حرف داری دوست هنوزهم کنی؟   گوش  حرفم به که  باشه
 اتفاق  برات بود ممکن  دختر  یه برای هک  اتفاقی بدترین  اومدمنمی اگه... آره بدی؟ 
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  یه  بودی ندیده هاست؟ کثافت   این  پر  شب  لعنتی پارک این  نداشتی خبر . افتادمی
 شه؟نمی  رد ازش شبا هم ماده پرنده

 :رسوند گوشم  به رو زندگیم فریاد  بلندترین  و کرد  زیاد  رو ماشین  سرعت

 !میارم در  رو موندش صاحاببی صاحب و پارک این  پدر  -

 صدای  که  ترمز   رو  زد  خیابون  کنار   جوری  و  فرمون  روی  کوبید  محکم   عصبانیت  با  وهی
. چسبیدم در  به کامل  هول از  که سمتم برگشت چنان. شد بلند هاالستیک جیغ

 !شهمی پاره من  گوش  و اون حنجره االن کردم  حس که  بود بلند قدر آن  صداش

 بیاری؟  یهقب و خودت سر  بالیی چه ممکنه نکردی فکر  لعنتی د   -

 از  که  ترسی شدت از  بودم، کرده  تحمل پیش دقیقه چند همین  که  ترسی شدت از 
 این   خاطر   به  شایدم.  زد  نیش  چشمام  توی  اشک  بود،  داده  دست  بهم  بلندش  صدای
  حرف  اگه اما لرزید، صدام. بود نزده داد سرم طوریاین  مردی هیچ حاال تا که  بود
 ناجی  هم  امشب  که   آریانی  به  شدم  خیره  لرزون  صدایی  و  نگاه  با.  مردممی  زدمنمی 
 . عبرت یآینه  هم بود،

 که   گنجمنمی  خودم پوست تو! کنی  درک تونینمی  که  خوشحالم قدر این  االن من  -
 و  تک شب وقت این که  میرممی خوشی از  دارم! بودن افتاده دنبالم لشتن  تا دو
 بود   نزدیک  که  شادم  چقدر   شهنمی  باورت!  هچل  تو  نداختممی  رو  خودم  داشتم  تنها

 و کن  تکمیل رو خوشحالیم حاال پس! بیفته اتفاق برام بود ممکن  اتفاق بدترین 
 داری  که درک به! کنیمی بدتر  رو حالم داری که درک به! کن  سرزنشم همش
! شکافیمی  الیهالیه  رو  حماقتم  داری  که  درک  به!  سرم  تو  کوبیمی   رو  بازیت  قهرمان
 داری  که  مرسی!  اومدمی  سرم  داشت  بالیی  چه  نفهمیدم  که  ماحمق  قدر این   من   آخه

 . رئیس جناب کنیمی روشنم
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 خواستم  و  کردم  پاک  لرزونم  دستای  با  رو  چکید  امگونه  روی  لجوجانه  که  اشکی  قطره
 مچ  که  کنه  باز  رو در  بزنم جیغ خواستم. زد رو مرکزی قفل که  بشم پیاده ماشین  از 

 :پیچید ماشین   توی شبم و آروم صدای و گرفت  رو دستم

 .زدممی رو هاحرف  اون نباید من ... باشه باشه، -

  بدنم  تمام صدام، بر  عالوه دیگه. شدم جمع خودم توی و کشیدم  شدت با رو دستم
 . لرزیدمی

.  رو  حماقتم  آوردیمی   روم  به  نباید  شوکم  تو  خودم  دیدی  وقتی.  زدیمی   نباید  آره  -
  سرم  رو حرفات با نداشتی حق تو باشم کرده  اشتباه و باشه بد من  کار   هم هرچقدر 

 ... . نداری باهام نسبتی هیچ چون نداری رو من  سرزنش حق  اصال تو. بشی آوار 

 اون تو که رنگی اینقره انگشتر  به بعد و کشید موهاش توی  کالفه رو دستش
  یادم  رو زمانی. بود یادم دانشجویی دوران از  رو انگشترش. رفت ور  بود دستش
 . باشمش دیده رنگ، الجوردی نگین  با اینقره انگشتر  این  بدون که  نمیاد

 که   منی  وضعیت  تونست  تازه  انگار   که  بگیره   رو  بازوم  که  کرد  بلند  رو  دستش  همون
 سریع و بیرون داد رو مرتعشش نفس. ببینه رو لرزیدممی داشتم در، به چسبیده
 . درآورد حرکت به رو ماشین 

  برسم  زودتر  تا آژانس یه به برسون رو من  تیسه بازی بتمن  فاز  تو هنوز  اگه -
 .بیاد کش  این  از  بیشتر  امشب ندارم دوس. شن می نگران  مخانواده. خونه

 رسیمی  دیر   امشب  کشهمی  طول  کارت  دادم  خبر   پدرت  به.  تونخونه  رسونمتمی  -
 !خونه

 :سمتش برگشتم حرص با

 داری؟  چیکار  من  بابای با تو -
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 که   آژانسی هیچ. کردم  نگاه اطراف به. داشت نگه خیابان کنار   و زد کمرنگی  لبخند
 بین  غلیظی اخم شد باعث که  خوند چشمام توی از  رو این  و  ترسیدم! نبود جااین 

 . بشه طوفانی چشماش و بشینه ابروهاش

 ... .رها کنی  نگاه طوریاین  من  به دیگه بار یک  -

  یکم! بست محکم رو در  و شد پیاده ماشین  از  سریع و گذاشت  نصفه رو حرفش
 محق  رو خودش بخواد اون که  نبود حدی در  شرایطم اما کردم،  شرمندگی احساس
 . بود بدنم تو زهر  عین  ترس هنوز ! بدونه

  سند   براشون  آریان  حرف  واقعا  انگار !  هیچی.  آوردم  بیرون  مانتوم  جیب  از   رو  گوشیم
 چشمام ! دمکر می حسادت بهش داشتم واقعاً  انگار . نزدن بهم هم زنگ یه که  بود
 حسادت این  حتی کنم  دور  خودم از  رو بد هایحس  تمام کردم  سعی و بستم رو

 نیستم  معرفتبی  قدر این   من   و  شدمی  نابود   دنیام   نبود  امشب  آریان  اگه!  رو  مسخره
. بدم بدی با باشه، کرده  رفتار  باهام تشر  و اخم با اگه حتی رو، خوبیش جواب که
 دعواها  اون  انگار   بینممی  کنممی  فکر   بهش  دارم  که  حاال.  باشم  هم  متشکر   ازش  باید
  رفتار  باهام مالطفت با یا نبودن کنارم یا زندگیم مردای قدر این ! بود الزم برام
 .نداشت  رو واقعیش معنای برام مردونه خشم یواژه که  کردنمی

 ام توجه رنگم نیلی مانتوی روی ایلکه که   کیفم  توی  برگردونم رو گوشیم  خواستم
  قطرات   و  باال  دادم  رو  آستینم!  دیگه؟   چیه  این .  کردم  لمسش  دستم  با.  کرد  جلب  رو

  نشده   باز   زخمم  اما  کردم   نگاه  رو  دستم  کف  ترس  با.  دیدم  دستم  ساعد  روی  رو  خونی
 اومده؟ کجا  از  خون این  پس! نبود من  خون این ! نبود من  مال این  این، پس بود
 . لرزید بدنم تمام لحظه یه... زخ کی

 !چاقوم! من  خدای

 !زدم چاقو با  رو آریان من  من، خدای.  گرفتم  دهانم جلوی ترس با رو دستم
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 کنه  نگاهم  کهاین   بدون.  بود  سرجاش  هنوز   اخمش.  نشست  و   کرد  باز   رو  ماشین   در 
 اندک   با  و  گرفتم  رو  بازوش  ترس  با  اما  من   گرفت،  طرفم  به  رو  بود  دستش  که  لیوانی
  دیدن  با و سمتم برگشت تعجب با. م یدکش خودم سمت به  داشتم که نیرویی
 : لرزید نگاهش ام،زده وحشت یقیافه 

 شده؟ چی -

 صدمه بهش کهاین  حس اما بود نشسته جلوم سالم آریان. بود شده چم دونمنمی 
 کمک  خاطر   به  که  کسی.  کردمی   دیوونم  داشت  نیاورده  روم  به  هم  اون  و  باشم  زده
 ارادی غیر  و بدم تکون  محکم رو وشباز  شد باعث همین. زدم آسیب بهش من به

 : بلرزه صدام

 خوبی؟  تو -

 :داد  تکون رو سرش آروم و زد پلک بار  چند گیج

 !نیست خوب واقعاً  حالت انگار  تو ولی خوبم من  -

 :بره بین  از  ماتش تصویر   تا زدم پلک و دادم تکون شدت به رو سرم

 چاقوم   با.  زدمت  من.  یمردای  اون  از   یکی  کردم  فکر   گرفتی  رو  من  وقتی.  زدمت  من   -
 . زدم ضربه  بهت

 رفته  باال  ارادی  غیر   که  صدایی  با  و  باال  دادم  رو  آستینم  و  کردم  ول  رو  بازوش  هول  با
 : گفتم  بود

 نمیاد یادم اصال من گی؟ نمی من  به چرا شدی؟  چی. توئه خون این  ببین... ببین  -
 احساس ؟ رفته خون ازت خیلی لباسم؟  رو ریخت خونت کجا از  زدم؟  کجات به
 ... .درد

  چشمام   توی  و  گرفت  رو  بازوهام  دستش  دو  هر   با  و  جالیوانی  توی  گذاشت  رو  لیوان
 :شد دقیق
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  هم حاال تا که بود بازوم رو کوچولو خراش  یه. خوبم من  رها باش آروم -
  آروم  تو خوبم خوب من . ندارم دردم. شده بسته جاش هم اومده بند ریزیشخون
 . لرزیمی  داری باش

 چشمام   توی  که  اشکی  تا  کردممی  رو  تالشم  تمام.  بیرون  کشیدم  دستش  از   رو  خودم
 شده اشک از  پر  تماماً  چشمم  یکاسه   اما نکنه پیدا بیرون به راهی بود، شده جمع
 . دیدمشمی تار  و بود

 . کنم  تمرکز  کلماتم   روی حتی تونستمنمی که  بود رسیده حدی به بدنم لرزش

 این  قصدم من. گرفتی  رو من... تو که  نبود اسموح اصال. زدم صدمه... بهت من -
 من .  بودی  داده  نجات  رو  من   تو...  تو.  ببینی  ایصدمه  خواستمنمی  که  خدا  به.  نبود
 ... .نباید

 القا  بهم  رو امنیت حس تماماً  امشب که  حصاری  بین  شدم حبس و کرد  گیر   نفسم
 این از  وای! دور خیلی بود؛ دور  من از  بودن  نزدیک عین  در  که  حصاری. بود کرده
  تجربه  رو عمرش هایتپش بیشترین  که   ترملعنتی دل از  وای لعنتی، امنیت حس
 . کردمی

 ترین فاصله بی از  بمش صدای. برد عقب گونهنوازش  شالم، روی از  رو دستش یه
 :رسید گوشم   به ممکن  حالت

 ره،اد نگهش دور  هاصدمه  از  تا کنه  محافظت زیبا گل  یه از  خوادمی یکی وقتی -
  سالم   به.  ارزهمی  گل  داشتن   به  آسیب  این   ولی  بزنه  آسیب  دستش  به  گل  تیغ  ممکنه
  براش   ممکنه  اتفاقی  چه  نیست  مهم  دیگه...  ارزهمی   بودنش  به.  ارزهمی  داشتنش  نگه

 . مهمه گل  اون سالمت فقط بیفته

 رو  سرش مهربونی با و زد زل دارمنم  چشمان به و کشید  عقب رو خودش کمی
 : در ک  کج  کمی
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 اتفاقی  هیچ  دیگه.  کردممی  باید   که  کردم  رو  کاری  من .  رها  نزدی  صدمه  من   به  تو  -
 . بریزی اشک خاطرش به بخوای حتی تو که  نداره اهمیتی هیچ

  چشماش   صداقت  و  مهر .  شدم  مشکیش  چشمای  یخیره  نفس،  قد    یفاصله  همون  تو
  پیشونیم   به  دهچسبی  هایچتری   و  برداشت  پشتم  از   رو  دستش.  بشم  آروم  شد  باعث

  نزدیک   از   قدر این   رو  چشماش  وقتهیچ  حاال  تا.  بود  هم  قفل  هاموننگاه.  زد  عقب  رو
 داشتیم که  وضعیتی از  و اومدم خودم به. آورد بند رو نفسم همین  و بودم ندیده

 عقب و اومد خودش به انگار  هم اون و عقب کشیدم  رو خودم. کشیدم  خجالت
 عوض رو بحث باید. زد نفس عمیق و یدشک  گردنش  پشت به رو دستش و کشید
 .شدنمی طوریاین . کردممی

 : پرسیدم آرومی به و کردم  لمس رو ملتهبم یگونه 

 منه؟ مال این  -

 و بیرون داد رو نفسش و داد تکون رو سرش آروم هم او و کردم  اشاره لیوان به
 .کرد  روشن  رو ماشین 

 خوبه؟  حالت واقعا -

.  کردم  اشمزه و برداشتم رو لیوان تر راحت  خیالی با. داد تکون رو سرش دوباره
 !الزم من  االن   حال برای چقدر  و بود معجون

 همین که  انگار  نه انگار . بود جلوش به حواسش تمام که  کردم  نگاهش زیرچشمی
 .زدمی حرف  هاگل  درمورد من  با آغوشش توی داشت پیش دقیقه چند

 چرا! بود داده بهم بیمارستان تو هک  هاییگل   از  هم اون صحبتش این  از  این  گل؟ 
 !داشت؟  گل  توش گفتمی که  هرچی

 .مونخونه بودیم رسیده. ایستاد هم اون معجونم شدن  تموم با زمانهم 
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 به متفکر  و پنجره لبه بود گذاشته رو دستش. کردم نگاهش مستقیم دفعه این 
 !باید. گفتممی چیزی یه  باید. بود خیره بیرون

 !رئیس -

 هااتفاق  این   وجود  با  و  مدت  همه  این   بعد  هنوز .  رسما  زدم  گند!  گزیدم  ممحک   رو  لبم
 .کنهمی صدام رها رو من  جدیدا اون که  هرچند. نبود راحتی کار   اسمش تلفظ

 .داد بیرون رو سنگینش نفس و داد تکون چیه عالمت به رو سرش آرومی به

 استرس  میکرد احضار  اتاقش به رو من  که وقتایی مثل. بردم فرو رو دهانم آب
 آخه؟  بگم چی. کردم  مالچه دستم توی  رو لیوان. بودم گرفته

 !معجون  بابت مرسی -

 وارد  هم  اشاره  زبون  به!  نداشت  قابلی  معنای  به  احتماال.  داد  تکون  آروم  رو  سرش  باز 
 !لطفش به شدم

 در  آهسته و کشیدم  آهی. نکنم کاری  خراب که  بگم چی دونستمنمی واقعا دیگه
 رفتارم از  بود دلم تو ایناراحتی حس یه. شم پیاده خواستم و کردم  ز اب رو ماشین 
 کردم؟   می چیکار  خب ولی

 نگاهش   سنگینی.  کردمی   نگاهم  داشت  و   بود  برگشته.  بستم  آروم  رو  در   و  شدم  پیاده
 . بزنم خجالت بدون رو حرفم بتونم  تا نکردم نگاهش اما کردممی حس رو

 .ممنون بتامش هایلطف  تمام بابت... بابت -

 :دادم ادامه و کشیدم  عمیقی نفس. کردم  پا اون پا این  کمی

 . ریان... آ بودی نجاتم یفرشته... امشب -

  در . زنگ روی گذاشتم  رو دستم و خونه سمت رفتم عجله با بهش  کردن  نگاه بدون
  های گونه روی گذاشتم  رو دستانم و حیاط  توی کردم پرت رو خودم شد باز  که

 . آورد لبم روی لبخند کردممی  حس گردنم  پشت هنوز  که  گرمایی.  ملتهبم
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  تونست می  این   و  بودم  زده  صدا  مستقیم  رو  اسمش  که  بود  بار   اولین   سال؛  شش  بعد
 .داره نگهم بیدار  صبح خود تا

 میاد  که  اسمت"

 دیوونم  قلب   پر  زنهمی

 ریزن می اشکام

 ..." بمونم عشقتبی شهنمی 

*** 

 (گذشته )

 بودم زده جیغ قدر این ! بیرون اومدمی و شکافتمی رو امسینه قفسه داشت قلبم
 شده سخت برام کشیدن  نفس! اومده خون  و شده زخم گلوم  کردممی حس که
 هایناخن  با رو دستم! شد برابر  چند ترسم و کردم  نگاه پایین  به وحشت با! بود

 . کردم  فرو فرهاد بازوی توی تیزش

 :زد داد و کرد  جدا بازوش از  رو من  دست و زد جیغی فریادهاش  بین  فرهاد

 ندازی؟ می پنجول چرا -

 :زدم داد ازش بلندتر 

 !کنممی سکته دارم! بیرون ببر  رو من  خدا رو تو! ترسممی -

 مشتش. آورد بیرون جیبش از  چیزی دستش یکی اون با و گرفت   محکم رو دستم
 . زد شیطونی لبخند و کرد  باز  جلوم رو

 .کردم  نگاهش وحشت با

 اومده؟  کجا  از  هااین  فرهاد چیه؟  هااین  -

 :شدمی زیاد و کم  باد غوغای توی صداش
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 . باهاشون کنم  چیکار  خواممی ببین  کن   صبر . آوردم خونه از  -

 شد   سرازیری  وارد  ترن   لحظه  همون.  شد  خم  جلو  به  هاصندلی   بین  از   و  زد  چشمکی
 بین از  ور  دستش و شد خم دوباره لحظه چند بعد! زدیم جیغ باهم جفتمون و

 زدن، می  جیغ  فقط  اول  از   که  جلویی  دختر   تا  دو  جلوی  رو  مشتش.  کرد  رد  هاصندلی 
 : زد فریاد وحشت با و کرد  باز 

 شد؟  باز  کجا  از  هااین  ابوالفضل یا -

 چنان دخترها! انداخت دخترها روی رو بود دستش تو که  هاییمهره و پیچ بعد و
 :زد داد یکیشون! شد هپار  قشنگ  اوزون الیه کردم  حس که  زدن جیغی

 !دمنمی پر  رو داداشم دخترای دوس دیگه کردم  غلط خدایا -

 :زد جیغ یکی اون

 معلم دفتر  الی نذارم  مصنوعی سوسک دیگه دممی قول! خدا تورو خدایا -
 !پرورشیمون

 :زد داد فرهاد یهو

 همشون  بودن  هوایی  ترن  سوار   که  کسایی  همون  یادته؟   رو  نهایی  مقصد  فیلم  رها  -
 !جااین  شده اون شبیه چقدر ! مردن؟  بعدا یا ُمردن جااون

  یه  از . کرد  نگاهم تعجب  با فرهاد که  خنده زیر  زدم چنان! زدنمی نعره دخترا دیگه
 بودن، شده هازامبی شبیه و بود ریخته صورتشون آرایش که  دخترا یقیافه  طرف

  وایساد  ترن  بالخره !بترسم آدم  مثل ذاشتنمی  فرهاد هایبازی  مسخره طرف یه از 
 من  خنده  با  و  گرفت  رو  دستم  فرهاد.  برم  راه  درست  تونستمنمی  خنده  فرط  از   من   و
 !هاطفلکی! کردن  فرار  گریه  با و کشانجیغ دخترا. بیرون برد رو
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 هرکی  که  بودم  خندیده  قدر این .  دستم  داد  و  برگشت  طالبی  آب  دوتا  با  و  رفت  فرهاد
 خنده با و داد ول رو خودش نیمکت روی فرهاد! مادیوونه کردمی فکر  شدمی رد

 :کرد  نگاهم

 انتقال اونا به نبردم، بین  از  واقع در  بردم؟  بین  از  رو ترست چجوری  کردی  حال -
 !نیوتون سوم قانون! دادم

 .کنار   زدم صورتم از  رو هامچتری ناشدنی محو لبخندی با

 ولی! خندیدم قدر این  نبیرو ریختمی داشت مروده و دل. بود خوب خیلی وای -
 . شد کوفتشون.  داشتن گناه  هاطفلکی

 . انداخت باال رو هاششونه و کرد  تموم حرکت یه با رو طالبیش آب

 . بودن ترسو زیادی اونا! فقط کردم  اشوندیده آب من  بابا -

  حس  لحظه یه. بود سمتم رخش نیم که  جوری چرخوند مخالفم طرف به رو سرش
 . تنشس چشماش تو غمی کردم

 رو  تقویتی کالس. بود راهنماییم دوستای با شهربازی اومدم که باری آخرین  -
  نگرانی  فرط از  مامانم خونه برگشتم که  شبش. کردیم کیف شب تا و پیچیدیم
 اون از  مغزم کردم  حس که  گوشم  تو خوابوند همچین  بابام. باال بود رفته فشارش

 ! بیرون زد گوشم  یکی

 :داد ادامه و کرد  تلخی خنده

 جذابیتی برام دیگه شهربازی انگار . نرفتم شهربازی دیگه کانادا رفتم که بعدم -
 . دونمنمی. نداشت من  برای جذابیتی شایدم. نداشت

 :کرد   نگاهم مهربونی با

 !بیام بازم مهره و پیچ با هرشب حاضرم که  بود عالی قدر این  امشب اما -

 .چرخیدمی آهستگی به که  فلکی و چرخ به شد میخ نگاهم و کردم  کوتاهی  خنده



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

136 

 

!  هاستبچه واسه شهربازی گفتمی بابا. بودم نیومده شهربازی  حاال تا من  ولی -
 بهش   تو  وجود  با  امروز   که  بود  آرزویی  یه.  بود  نبرده  رو  من   هم  بودم  بچه  که  هرچند
 .رسیدم

 :گفت   مهربون و گرفت  دستش توی رو دستم

 شه نمی  باورم هنوزم. محاله رسیدن بهش کردممی فکر  که  بود آرزویی تو وجود -
  کنیم   عقد  بتونیم  تا  بشه  پیاده  شیطون  خر   از   بابات  زودتر   امیدوارم  البته  رسیدم  بهت

 .بشه آسوده کامال  من خیال و

 .دارم  نامزد شدنمی  باورم منم. انداختم زیر  رو سرم و زدم لبخندی

 شدمی گذشت،می که  دیگه یهفته یک. بود گرم  هنوز  هوا اما بود شهریور  اواخر 
  تا  که  لحظاتی از  بود پر  که  دوماهی! بودیم شده محرم بهم فرهاد و من که  ماه دو
 سوار  جامپینگ بانجی کلک  و دوز  با شبانه، هایدوردور  از . بودم نکرده تجربه حاال
 جاهایی  به رفتن  تا گرفته  کردن  درست جوجه خنده و شوخی با پارک تو و شدن
 کهجوری   شادی،  و  هیجان  از   پر   روزهای  از   گذشتمی  ماه  دو.  بودم  نرفته  حاال  تا  که

 .شممی بیدار  ازش بالخره و خوابه این  کردممی حس

 دست  هیجانات درگیر  قدر این  اما بود شده بیشتر  کمی شاید فرهاد به احساسم
  چراغ  غول فرهاد. نداشتم امعالقه کنکاش برای مجالی که بودم شده امنیافتنی 
  بهش  چیزی کهاین  بدون حتی کردمی برآورده رو آرزوهام که  بود شده جادویی

  هنوزم  فرهاد. ماه دو این  یلحظه  به لحظه از  خوشحال. بودم خوشحال من  و بگم
 . باشه بخشلذت  برام باهاش بودن بود شده باعث همین  و بود عجیب برام

 ایعجله  شدن  تر نزدیک   برای  فرهاد  و  بود  صمیمی  فوق  دوست  دوتا  عین   روابطمون
  نزدیکیش اوج اما  کردممی حس رو استیصالش موقعا بعضی هرچند کرد،نمی 
  بهتری   احساس  شدمی  باعث  همین  و  ذاشتمی  امگونه  روی  که  شدمی  ایه *س*بو

 .باشم داشته
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  تا. هاخانواده حضور  با ساده محضری محرمیت یه. بود محضر  توی مراسممون
 گفت   بابا اما بخونیم، دائمی عقد که  هکن  راضی رو بابا کرد  سعی فرهاد روز  آخرین 
 که کرد نگاه فرهاد به جوری و بیشتر  آشنایی برای محرمیت صیغه فقط فعال

  دائمی  عقد بعدش و بشه خونده ماه شش ایصیغه  شد قرار . بگه چیزی نتونست
 . بکنیم

  فرهاد  اما کردن مخالفت اول گفت فرهاد  خانواده به رو حرف این  بابا وقتی
 گفت   بابا اما بیان محضر  توی هم خاله و دایی خواستمی مامان . کرد  راضیشون

  یا  بفهمه وصلت این  از  چیزی کسی  خواستنمی  دلش انگار . عقد مراسم  برای باشه
 .دادممی حق خودم به البته که  بودم شده حساس زیادی من  شایدم

 فکر  قعوا در . نبود بابا  خواستگاری، برای گذاشت  قرار  و زد زنگ فرهاد مادر  وقتی
 به  هم مامان و نمیاد گفت  همین  برای برسه  جایی به قراره مراسم این  که  کردنمی 
  حامد  یموذیانه  و  شیطون هاینگاه  طرف یه  مراسم کل.  بیان  بود گفته  پروین  خاله
 ! طرف یه

 مامان. شد زده طرف  دو هایحرف و اومد مادرش و پدر  با فرهاد  خواستگاری روز 
 خیلی  خواستگاری  این   که  بود  فهمیده  من   مالیم  لبخند  و  هادر ف   زیرزیرکی  هاینگاه  از 

  حتماً   دوم  یجلسه  برای  که  بده  خبر   بابا  به  شد  باعث  همین !  نیست   سرانجامبی   هم
 .بیاد

 سواالت  به  اضطراب  کمی  با  فرهاد.  گرفت  صورت  تریرسمی   خواستگاری  و  اومد  بابا
  مامان . نبود معلوم رتشوص از  حسی هیچ معمول طبق بابا ولی داد،می جواب بابا
 رو هاشربت  خانم زهرا بود داده اجازه چون بود اومده خوشش فرهاد از  انگار  اما

 .کنه  سرو  اشعالقه مورد کریستال  هایجام  توی

  جایی  به لطفی آریان به حسم کردم، حس  که روزی همون. بود مثبت من  نظر 
  بودم  پذیرفته اما بود، ن م آلایده  آریان! شد مثبت فرهاد به نسبت نظرم رسهنمی 
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 مثبتی حرکت هیچ من  که  کسی  هم اون. برسه آلشایده به هرکسی نیست قرار 
 . بودم ندیده ازش

 فکرها  انبوه  از   من   اما  نداره،  ایدیگه  کس  برای  جایی  که  زدمی  نهیب  بهم  گاهی  قلبم
 . بودم بریده هاماستدالل و

 من  شد،می  لمس  قابل  نگاهش  یگرما  حتی  یا  کردمی  رفتار   اول  سال  مثل  آریان  اگه
 روز  به روز  انگار  آریان، اما کردممی صبر  کماکان  داشتم بهش که  حسی احترام به
 !دقیقا؟  نشستممی کی  پای به باید من  و شدمی دورتر  و دور 

 نگاه   با  بشکنم  و  کنم  اعتراف  که  نبودم  آدمی  منم  و  نداشت  خبر   احساسم  از   که  کسی
 برای  دارم، هق هایبیداری و خواب بین  شب هر . اطرافش از  بشم طرد و سردش

 داشته  مشترکی  خوشبختی  نبود  قرار   که  هرچند  کردم؛می  دعا  هردومون  خوشبختی
 . باشیم

 به  دلهره و خجالت با یواشکی، گاهی،  اما بودم رسیده نشدنمون یکی قانعیت به
 .رو زندگیم رویای ترین ناممکن  بمونه یادش گفتممی خدا

 بود عاشقم. داشت همراه به ایتازه  حس من  برای و بود شتنیاد دوست فرهاد، و
 .کنه  عاشق دوباره هم رو من  تونستمی شاید و

  های صحبت  شاهد! دادنمی  بهم جوابی بابا خواستگاری، از  بعد هفته یک تا
  جای  یه کردممی حس! نمیاوردم در  سر  ازشون چیزی اما بودم مامان با یواشکیش

 مخالف  نظر  به بابا. برسم امخواسته به من  نیست قرار  لمومع طبق و لنگهمی  کار 
 غرور  قدر این  من  و کنه  قانع رو من که  بود توجیهی دنبال احتماال مامان و اومدمی

 مدت  این  توی آریان عجیب هاینگاه. نرم بابا پیش جواب گرفتن   برای که  داشتم
 .نبود من  دست  تمشیر که  بود قلبی همشون، از  بدتر  و قوز  باال قوز  بود شده هم

. نده  رضایت  و  باشه  منفی  بابام  جواب  مبادا  که  بود  گرفته  استرس.  بود  عجول  فرهاد
! بود نگرفته خواهیدل ینتیجه انگار  اما زد حرف باهاش خصوصی  بار یک حتی
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 اما  فهمیدممی چشماش رنگ شدن کدر  از  رو این  و بود شده غمگین  فرهاد
 جواب اگر  و ندارم رو لیاقتت  من  گفتمی  ادفره . بکنم براش کاری تونستمنمی 
 جواب  نوع  دیگه.  بشم   قانع  که  بودم   ُمصر   اما  من .  کنمنمی   گله  کسی  از   بشنوم  منفی
 . کردمی قانع رو من  باید بابا! نبود  اولویت توی برام

 باهاش  خوادمی  بابام   گفت  و  اومد  دیدنم  به  فرهاد  که  بود  گذشته  هفته  دو  نزدیک
 منفی جواب اگه پس دونهنمی من داشتن  سزاوار  رو شخود گفت!  کنه  صحبت
  عصبانی  دستش از ! کنهمی خوشبختی آرزوی  من  برای وجود تمام با و میره شنید،
 گفتمی که  بود فرهادی تلخ لبخند جوابم ولی زنهمی جا زود قدر این  چرا که  شدم
  توی  دونستمنمی! نداره وجود خوشبختیش برای جایی دنیا این  توی رفته یادش
 . دونستمی ناامید رو خودش طور این  که  گذشتمی داشت چی اشحافظه 

!  رفتم قضیه ته تا که  بود شاد قدر این  گفتنش  رها. زد زنگ بهم ساعت چند از  بعد
 فرصت یه! داده بهش فرصت یه کردمی خداروشکر  و بود کرده   بغض تلفن  پای
 !جدید زندگی یه ساختن  برای

 از  قدر این  فرهاد چرا نفهمیدم که  بابا، مثبت جواب از  مبود متعجب قدر این  اما من 
 !زنهمی حرف دوباره فرصت

  تنهایی  کتابخونه توی کلی باز  و کرد صدا رو مامان خونه برگشت  بابا که شب
 ی زمزمه  و زد گیجی  لبخند مامان من، دیدن با اومدن بیرون وقتی. کردن  صحبت
 حسیشبی  این .  بود  حسبی   هنوز   اباب  صورت.  پیچید  گوشم  توی  باشش  مبارک  آروم
 . موند باقی صورتش روی هم فرهاد و من  شدن محرم روز  تا

 به راجع نظری. کردمی کمک بهم و بود  کنارم مراحل تمام توی خواهرانه مریم
  مهلت  خودم به کاش  گفتمی! من  حسی   کم  از  بود نگران کمی  اما داد،نمی  فرهاد
 هوای از  پر  من  سر  اما بشم نامزدش دبع بشه بیشتر  فرهاد به حسم دادممی

 خواست می  دلم و بودم کرده  لج خودم با شایدم  دونمنمی . بود جدید هایتجربه 
 .بیفته سرم از  زودتر  آریان هوای
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  تا  گرفته فرهاد با محکمش  و جدی هایصحبت  از . بود همیشگی حامد وجود
 که   خوشحاله فتگمی و کردمی حمایت تصمیمم از ! من  برای اشبرادرانه  فتواهای

 من  و. بگیرم تصمیم خودم دل برای زندگیم توی بار یک  پدرم سلطه بدون خواممی
 بعد  حامد. بود نگفته حامد به من  احساس از  چیزی مریم که  بودم خوشحال چقدر 
 گفت !  کرده  گیجش  که  دیده چشماش توی چیزی که  گفت  فرهاد با دیدار  اولین 
 داده،  اوکی  بهش  راجع  من   گیر   سخت  پدر   وقتی  اونم  رسهنمی  نظر   به  بدی  پسر   اصال
 ... .بودیم خبر بی ازش ما که  بود بسته نقش اشحافظه  توی چیزی انگار  اما

 ذوق.  شدمی  بیشتر   من   استرس  شدیممی  نزدیک  محرمیتمون  تاریخ  به  که  روز   به  روز 
  که   روزی تا نکنم عجله داشت اصرار  هنوز  مریم و بود بیشتر  من  از  فرهاد شوق و
 به  که  بود ایجرقه منتظر  گیرانشمچ نگاه با هم حامد! شدم عاشقش کنم  ساسحا

 !بکشه سرک فرهاد یحافظه  پستوهای

 محضر   توی  فرهاد  با  بابا  هایصحبت .  رسید  موعود  روز   بالخره  ببندها  و  بگیر   تمام  با
 داره  گفتمی  مامان!  بود  پریده  فرهاد  رنگ   کردم  حس حتی  که  جوری.  بود  عجیب
 !قولی چه دقیقا نگفت ولی گیرهمی قول ازش

 حس که دادم بله مردی به و بستم تردیدها  تمام روی به چشم من  آخر، در  و
 من،  دادن  بله  از   بعد  فرهاد  درخشان  نگاه.  باشم  خوشبخت  باهاش  تونممی  کردممی
  تونستممی من  و داشت دوست رو من  مرد این . برد بین  از  رو هامنگرانی  تمام

 . باشم خوشبخت

*** 

  جلوی  آب بطری به لگدی بیرون، اومدمی سایت از  عصبانیت با کهدرحالی  مریم
 . زد پاش

  دیگه  ترم مجبورم نیستیم باهم کالسش  اون تو. بود شده پر  شریفی  کالس  لعنتی -
 . دارم برش
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  امروز  همش بکن  واحد انتخاب برو بیا گممی دارم هفته یه! دیگه تنبلی بس از  -
 .اشنتیجه نم ای بفرما،. کردی  فردا

 .اومد بند نفسم  لحظه یه که  مکلیه  تو  کوبید  مشت با طوری

 !نیستم تو با کالس  یه که  خوشحالم  حاالم. باشم تو با همش خوامنمی  اصال -

. داد  ادامه  راهش  به  من  به  توجه  بدون  مستقیم.  کردم  نگاهش  رفته  باال  ابروهای  با
 اگه گفته  پدرش. فشاره تحت نستمدومی . رفتم دنبالش و کردم  جاجابه رو امکوله
 من گیر سخت  یخاله  اما خواستگاری بیاد بگو بهش خوادمی  رو تو واقعاً  حامد
. کنهمی  اذیت  رو  حامد  تصمیماتش  با  داره  حاال  و  پسرش  تک  واسه  داشت  هابرنامه 

 همین  یواسه راه، جلوی کنهمی اندازی سنگ داره خاله که  بودیم نگفته مریم به
 !عصبانیه زمان و زمین از  و میده لفتش الکی داره حامد کنهمی  فکر  مریم

 مریمی؟  -

 هوم؟  -

 شه می تموم تابستون دیگه روز  چند بیاد؟ جا حالمون طبیعت پل بریم ایپایه -
 . میشه کم  زیباییاش

 :چرخوند طرفم به رو سرش

 .ببر رو من  آره داره هوام و حال تو تاثیری کنیمی فکر  اگه -

 :کشیدم  خودم دنبال و تمگرف  رو دستش

 !جیگر میارم حالت سر  خودم باشه نداشته تاثیری جااون -

 !ها شده عوض ادبیاتت  گردیمی فرهاد با وقتی از  بابا، نه -

 : زدم ایعشوه  با لبخند و کردم  نازک چشمی پشت

 .کال  شده عوض فیزیکم و ادبیات عشقم دیگه آره -
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 کشیدیممی  نقشه  داشتیم.  شدیم  گاهنشدا  جلویی  محوطه  وارد  و  خندیدیم  جفتمون
  و  بشم میخ جام سر  شد باعث صدایی شنیدن که  بگیریم دربست یا بریم مترو با

 . بخوره گره  امسینه توی نفس

 !موحد خانوم -

 دیگه  قلبم ضربان. بود کم  برام شدن روح قبض لحظه اون و عقب برگشتم تعلل با
 و دقیق که  هاییچشم  با هم اون نه؟ کمی چیکار  جااین  این  خدا  آخ. زدنمی  عادی

 !من  های چشم به بود شده دوخته مستقیم

 بله؟... ب -

 . زد پلک آرومی به و جلوتر  اومد قدم دو

 بگیرم؟  رو وقتتون لحظه چند هست امکانش -

 .کردم  مشت رو دستام و کشیدم  عمیقی نفس

 . بفرمایید کنم،می خواهش -

 جواب تا تر  ور اون رفت ببخشید یه با. خورد زنگ تلفنش که  بزنه حرف خواست
 .بده

 . بابک بگو -

 !شدی میت شبیه تو؟  چته وا -

 . دادم فراری مریم از  رو  نگاهم و زدم گره  هم به رو سردم دستای

 پل؟  بریم عصری خوایمی گممی -

 .داد تکان رو سرش تعجب با

 !شدی جوری یه یهو خوبه؟  حالت مطمئنی تو ولی اوکی -

 . کنممی  هماهنگ باهات بعداً  برو تو خوبم من  نه -
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 ور اون چندمتر  که آریان و من بین  رو سرش استفهام با و کرد ریز  رو چشماش
 برگشت  دوباره گنگ  نگاهی با اما شد دور  ازم قدم چند. داد حرکت بود ایستاده
 . سمتم

 ... .تو رها -

 میارین؟  تشریف. شدید معطل ببخشید -

*** 

 هنوز . کردممی بازی نشانم انگشتر  با و بودم زده گره هم به میز  زیر  رو دستام
 باشه  داشته  من   با   تونهمی   کاری  چه  لطفی  آریان  کنم  هضم  خودم  برای  تونستمنمی 
 واقع  در ! بشم خیالبی  رو امگذشته کردممی  سعی داشتم من  که حاال هم اون

 .بودم نشده موفق هنوز   که  بهش لعنت و بشم خیالبی رو خودش

 من و شد برداشته روم از  میز، روی هامونبستنی گرفتن  قرار  اب سنگینش نگاه
! شکالتی دو  هر .  میز  روی  چرخید  نگاهم.  بیرون  دادم  رو  محبوسم  نفس  نامحسوس

 ...دیرهنگامی  تفاهم چه

 کافی   رویروبه  درخت. کردم  نگاه بیرون به پنجره از  و زدم کنار   رو عجیبم حس
 .اددمی دست از  رو هاشبرگ  داشت کمکم   شاپ

 خوشی  صورت  خیلی  دانشگاه  محیط  توی  زدن  حرف.  اومدین   جااین   تا  که  ممنونم  -
 . نداشت

! بیرون بزنم تر سریع  تا بزنه رو حرفاش شدم منتظر  و گفتم  آرومی کنممی خواهش
  فشردگی .  فهمیدممی  هامنفس  شدن  کوتاه  از   رو  این  و  بود  سخت  محیط  این   تحمل
  می  در  بال خوشحالی از  بودیم وضعیت این  توی  قبل ماه چند اگه کنار،   به  که  دلم

 ...االن ولی آوردم

  شروع   جدید  ترم  وقتی  رو  هاصحبت   این   خواستممی.  دیدمتون  که  شد  اتفاقی  امروز   -
 !باشه بیشتر  دیدارمون هایفرصت  تا بگم بهتون شد
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 نفس تنگی احساس شدت به اما بود باز  پنجره کهاین  با! زدمی میان در  یکی نبضم
 چی؟ واسه بیشتر  دیدار . مکردمی

  سرمون   باال  فانتزی  لوستر   نور   ایش،نقره  انگشتر .  گرفت  رو  بستنیش  ظرف  دستاش  با
 چه دیگه این  خدایا. بستم کالفگی  با رو  چشمام. کرد  منعکس هامچشم  توی رو

 !امتحانیه؟ 

 هر   کنممی   حس  اما  نباشه،  درست  رسمی  غیر   صورت  این   به  حرف  این   گفتن   شاید  -
 . ترتنگ  زمان و شهمی تر مشکل کردن  صبر  گذرهمی که  روزی

 االن  اما  پرستیدممی  روز   یه  که  هاییچشم   به  شدم  خیره  و  کردم  باز   آروم  رو  چشمام
 به  نسبت  حقی  هیچ  من !  نبود  کار این   برای  حقی  واقع  در .  نبود  پرستیدن  برای  جایی
 پرتپش  قلب  این   با  جااین   من   حضور   حتی  نبود  درست  هیچی.  نداشتم  رومروبه   آدم

 باید ! نبود ارادی کارهام   از  هیچکدوم. نبودن  من  کنترل  به هم هامدست ... لعنتیم
 خواستم نمی . گرفتممی رو خودم جلوی باید. گرفتممی رو جلوش اتفاقی هر  از  قبل

 و آوردم بیرون رو لرزونم دستان. کنه  نابودم  تماما تونستمی که  بشنوم رو چیزی
 .شد رو و زیر  دلم چرا دونمنمی  ولی کردم  روش و زیر  و برداشتم رو بستنیم

 ... .شما به من  که  اینه واقع در  بگم باید که  چیزی موحد خانم -

 کردم می  شماری  لحظه .  زدمی  دهانم  توی  رسما  من  قلب  و  کرد  سکوت.  کرد  سکوت
 کابوس  از  طرحی ماه دو یاندازه به! نه؟  مگه بود کابوس.  بشه تموم کابوس  این 

 .داشت

  شد  باعث من  یحلقه به نگاهش مسیر . ریخت دلم و آوردم باال تعلل با رو سرم
  چپش  چشم روی و کرد  بلند رو دستش. بشه بسته قلبم به منتهی  مسیرهای تمام
 انگار   بود  شده  محو  کامال  چشماش  برق.  پریدمی  چپش  پلک  کردم  حس  من   و  کشید
 قرن چند قدمت به دقایقی. بود شده گرفته  مه جاش به و نداشته وجود اول از  که

 .شکست رو سکوت بالخره تا گذشت
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 !خبربی چه باشه، مبارک -

 شده   عوض  کامال  لحنش!  نه؟   یا   داشت  حق .  بزنم  یخ  شد  باعث  سردش  کالم  یطعنه
 . بود چشمش روی هنوز  دستش و بود

 کماکان  من   و  رفت  ور   انگشترش  به.  کرد  رها  ظرف  داخل  ضرب  با  رو  بستنیش  قاشق
 .شدمی رو و زیر  دلم

 همون   با.  گرفت  درد   منم  چشم  که  قدریاون .  محکم.  داد  فشار   هم  روی  رو  چشماش
 : گفت  آروم و زد کجی  لبخند بسته چشمای

 کردین؟   ازدواج کی  -

 امگرفته   صدای اما بیام بیرون بودم توش که  ایخلسه  از  تا گرفتم  دستم از  بشگونی
 : نبود تعمیم قابل

 .شهمی ماهی دو -

 :نرفت کنار   صورتش از  کجش  لبخند و  کرد  باز  رو چشماش

 .طوراین  که  -

  کرد   باز  رو دهانش. دوخت بهم رو سردش نگاه و زد  گره  بهم میز  روی رو دستش
 روی  هم  کج  لبخند  اون  دیگه  بعد  و  کرد  مکث  ثانیه  چند.  بستش  ولی  بزنه  حرفی  که

 . نبود لبش

 کردین؟   ازدواج که  شدین  عاشق -

 عاشق  باید دستمه توی نشان این  که  االنی چرا االن؟ چرا. زدم پوزخند ناخودآگاه
 بشه؟  مهم نبودنم یا بودن

 امروز .  رفتمی  بین   از   پیشش  غرورم  نباید  آوردم،می  کم  نباید.  کشیدم  عمیقی  نفس
 .کردم  مشت رو دستم. بود ریخته بهم  ازش ذهنیتم تمام
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 .شدم عاشق آره -

 چند بعد. کرد  لمس رو چشمش هدوبار  و کرد  ظریفی اخم! بود؟  نبود، که  دروغ
 : گفت  مکث ثانیه

 ! شدیم دور  اصلی بحث از  -

 که  انگار  گرفت باال به رو رو، هاش چشم. بود شده سرد لحنش مثل نگاهش
 . لرزیدمی هم هنوز  دلم من  و لرزید گلوش  سیبک. کنه  تمرکز  خواستمی

 خاطر به ژهپرو یه اتمام  برای شما به من  که  بود این  بگم خواستممی که  چیزی -
 حاال...  خب  ولی.  بود  امیری  استاد  یایده  این   واقع  در .  داشتم  احتیاج  بدیعتون  افکار 
 !ندارین  کار   این  برای وقتی قطعاً  کردین،  ازدواج که

.  کرد  نفوذ استخوانم مغز  تا و گرفت  فرا رو پام نوک تا سر  فرق از  سرما از  موجی
 . کردم  نگاهش زده بهت و زدم پلک ارادهبی

 و بودم کرده  فکر  خودم پیش چی من ! پروژه؟  یه برای من  کمک!  دقیقا؟  تفگ  چی
 لعنتی  من    وقتاون  کنم  کمک  بهش  کار   یه  تو  خواستمی  ازم!  بود؟   فکری  چه  تو  اون
 !افکارم و من  به لعنت ای... کردممی فکر ... که  کردممی فکر 

 . گذاشت  کنار   رو شدش آب  تقریبا بستنی و بیرون داد کالفه  رو نفسش

 چون   نیست  جایز   کردن  صبر   بیشتر   و  تبریز   برم  پروژه  برای  تر سریع  هرچه  باید  من   -
 بهم  کمکی  تونستیدمی شدممی خوشحال. خورمبرمی مشکل به شهرداری با دارم
 ای دیگه شهر  تو ازشون دور  رو مدتی بدن اجازه همسرتون... کنمنمی  فکر  اما بکنید
 .گردممی ایدیگه کس  دنبال... بنابراین  باشین 

 هایمژه زیر  از . کرد   مرتب رو ترکیبش خوش رنگ طوسی گردن  شال و شد بلند
 از  و بشه وارد قلبم به شوکی شد باعث که  نگاهی. کرد  نگاه چشمام به سیاهش
 رو چشمام. برگردوند عادی حالت به رو نبضم چشماش نفوذ. دربیاد سردی حالت
 . کنم  جلوگیری اشک هجوم  از  که  گرفتم  باال
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 !کار؟   برای فقط عا؟ واق

 :شد یکی در  آویز  صدای  با بمش صدای آهنگ

 ... .خانوم رها  باشی خوشبخت -

 

 گم می  خودم با عمره یه

 خوشبخته خداروشکر 

 خوشبختی خداروشکر 

 ...سخته گفتنش  این  چقدر 

*** 

 (حال) 

 نگاهش کشید،می خودش دنبال رو چمدان یدسته آرومآروم که طور همین 
  از  پس که  ریشیته  با جذابش رخنیم . کردمی جووجست  رو اطراف گرانهکاوش 
 !بود شده دلبرتر ... خب و تر مردانه بود، گذاشته  هامدت

 رنگش   مشکی  بوت  نیم  معطوف  رو  سرکشم  نگاه  و  جویدم  محکم  رو  دارچینم  آدامس
 نگاهش بس از  نبود  بس هواپیما توی! رو؟ کارهات  ببین  جونم خدا آخه. کردم
 که   زمین  روی بیفتم مخ با باید االن! بود؟  شدن گرفته  حال در  همش مچم کردم
 من  نیست قرار  سال همه این  بعد! بشه؟  راحت خودش و خودم و خودت خیال
 !برم؟  قربونت آخه مردونگی از  حجم این  به کنم  عادت

 چه اسم یه زدن صدا با! روم؟ روبه دلبر  ذات از  بره بندری باید من  دل هی حاال
 !من  با آخه کنیمی

 ! بابک -
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 رو خودش و دوید سمتش به شوق با آریان  دیدن با و برگشت سمتون به مردی
 دانشگاهی  هم دیدم آریان شانه روی از  و کردم کج سر ! بغلش کرد پرت محکم
  آریان   گلستان  و  گرمابه  دوست  رادمنش  بابک.  نشست  لبم  روی  لبخند  و  رو  قدیمیم 
 !لطفی

 !ها شدی سهیل ستاره. بود زده لک برات دلم پسر؟  چطوری -

 .بیرون کشید  بغلش از  رو خودش و زد رو نادرش لبخندهای از  یکی آریان

 تاخیر  پرواز  هم جوری همین . هتل ببر  زودتر  رو ما. بابک نکن  لوس رو خودت -
 .کرد   مونخسته داشت

 .کوبید  آریان شانه روی و زد ای خنده تک بابک

 !چطوره؟  نفست راستی. بگه  جونم رئیس هرچی -

 مشکل  کشیدن  نفس  توی  آریان  مگه!  نفسش؟ .  کرد  دوران  بینشون  نگاهم  تعجب  با
 !داره؟ 

 . زد لبخند دوباره

 بریم؟  استآماده ماشین . خوبه -

 و کرد بودم، شده کاشته سرش پشت درخت عین  که من  به نگاهی و برگشت
 . کرد  دراز  سمتم به رو دستش

 . کنیم  حرکت زودتر  که  بیارین   تشریف موحد خانم -

 : کرد  سالم بهم عجیبی شوق با دیدنم با و کشید  سرکی بابک

 این از  بفرمایین  ندیدمتون شرمنده. دیدار مشتاق. موحد خانم اومدین  خوش -
 . طرف



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

149 

 

 از  آریان همراه و کشیدم  رو چمدانم منم. رفت دست به گوشی  جلو جلو خودش
 . شدیم خارج فرودگاه گیت

 ناهاری .  منتظرتم  البی  تو  پنج  راس.  ن ک  استراحت  پنج  ساعت  تا  هتل  رسیدیم  وقتی  -
  یه  بده سفارش جااین  رستوران از  حداقل. نخوردی که  رو دادن هواپیما توی که

 .بیارن برات چیزی

 هایبالش   که  کردم  فکر   این   به  فقط  و  گفتم  ایباشه  دستوریش  لحن   به  توجه  بدون
 که  بود هولکی هول سفر  قدر این . باشه نرم حسابی و درست خواب یه برای هتل
 از  تا سه همراه به آریان و من. دادن اطالع بهم پرواز  به مونده روز  یه دقیقاً 

  آریان   چون  و  نبود  کافی  اندازه  به  بلیط  انگار   اما  بریم،  اصفهان  به  بود  قرار   هامهندس 
 که  داد دستور  بهم یعنی. برم باهاش تونستم من  فقط کردمی حرکت تر سریع  باید

 باز   هی  رو  چمدانم  و  کرد  ایمنی  هایتوصیه  مامان  قدر این   هم  قبل  شب!  برم  باهاش
  صبح   پرواز .  بخوابم  کافی  قدر   به  نتونستم  بشه،  مطمئن   بودنش  پر   از   که  کرد  بسته  و

 . کرد  همراهی رسیدیم آریان به که  وقتی تا رو من  بابا و بود زود

  معذب   باهاش  برخورد  در   هم  هنوز   اما  میگذشت  پارک  ماجرای  از   روزی  چند  کهاین   با
 این  از  دونستمنمی من و دادنمی  نشان خاصی رفتار  هیچ اون کهدرصورتی  بودم

 اسم  با که  کردم  حماقت کنممی حس گاهی!  ناراحت؟  یا باشم خوشحال حرکتش
 چیزی  مگه رها گهمی من به اون همه این گممی خودم به بعد اما زدم صداش

 !شه؟ می

 رو  شالم.  زدم  لبخند  بالشش  بودن  نرم  از   و  کردم  رها  اتاقم  نرم  تخت  روی  رو  خودم
 دقیقه  چند  اما  بودم  خواب  یآماده   وجود  تمام  با.  بستم  رو  چشمام  و  کشیدم  سرم  از 
  و کردم  باز  رو چشمام حرص با نهایت در  و شدم پهلو اون پهلو  این  و گذشت  ای

 !بود امگشنه .  شدم باز  طاق

  چمدانم   برم  خواستم  و  شدم  بلند  جام  از .  نبود  ممکن   خواب  من   نواز   ارکستر   یمعده   با
 .بله زدم داد جاهمون  از . زدن در  که  بخورم چیزی تا کنم  باز  رو
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 ! خانوم  آوردم ناهار  براتون -

 هاموقع  همین   درد  به  خوب  رئیس.  شدم  بلند  بیاد  کش  حد  از   بیش  لبم  کهاین   از   قبل
 !دیگه خورهمی

*** 

 با! شده؟ زلزله. پریدم ابخو از  شدمی زده در  به محکم که  هاییمشت  صدای با
 . کردم  باز  رو در  و سرم رو انداختم وری یه رو مانتوم و شدم بلند ترس

 شده؟ زلزله -

 بلندتر . بست ایلحظه  رو چشماش و بیرون داد محکم رو نفسش دیدنم با آریان
 :گفتم

 باز؟  محیط تو بریم باید آره؟  شده زلزله -

  گوشیت   زنم؟ می  در   دارم  مدته  چه  دونیمی  کنی؟ نمی   باز   رو  در   چرا  تو  چیه؟   زلزله  -
 داری؟ برنمی  چرا رو اتاقت تلفن  خاموشه؟  چرا

 . کردم  نگاهش خواب از  ناشی گیجی  با

 !پس بود تو صدای -

 .کرد  نگاهم عصبانیت با

 من؟ زدن در  به دادی گیر   وقتاون پرسیدم سوال همه این  -

 تکان هوا توی رو یکی نوا و گرفتم  دهانم جلوی رو دستم یک و کشیدم  ایخمیازه
 .دادم

 شده؟ چی مگه حاال خب -

  کمی   ابروهام و کردم  نگاهش تر دقیق... اما بیرون میاد بخار  دماغش  از  کردم  حس
 !رسیده؟  خودش به قدر این  چرا این . شد نزدیک هم به



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

151 

 

 ! بود  مارک.  افتاد  ساعتش  به  نگاهم.  باال  داد  رو  آستینش  و  سمتم  کرد  خم  رو  دستش

 چی؟ که  حاال  مارکه مفهمید خب -

 . کرد  نگاهم گرد  چشمان با

 چشمتو ریز  آرم اون فقط بعد بینینمی رو بزرگی این به های عقربه تو یعنی -
 !گرفته؟ 

 . پرید سرم از  خواب  ناگهان و انداختم ساعتش به نگاهی دوباره

  من  رخ به رو ساعتت جااین  داری تو وقتاون گذشته پنج از  دقیقه بیست -
 !کشی؟ می

  نشان حالت به دستش  هنوز  کهدرحالی متعجبش، صورت روی  محکم رو در  بعد
 . بستم بود، شده خشک ساعت دادن

. پوشیدم ای قهوه شلوار  و شال و رنگ شیری مانتوی و برداشتم رو تاپم لپ سریع
 بسته حال در  آسانسور  به نگاهم و بیرون زدم در  از  و کردم  سبکی شدت به آرایش
  پیرزنی . آسانسور توی پریدم و گذاشتم  چشمیش روی رو تمسد دویدم. افتاد شدن
 :گفتم  و زدم نمایی دندون لبخند. کرد  نگاهم تعجب با بود آسانسور  توی که

 . شده دیرم ببخشید -

 .دیگه میاد پیش نداره اشکالی دخترم -

 رو  روم و دادم تکان  سری. زد لبخند و کرد بهم باالیی به پایین  از  نگاه بعد و
  توی  رو من  داره االن . کردم  جمع رو امخنده و کشیدم  شالم به دستی. مبرگردوند

 بهش  نگاهی آینه تو از ! کنهمی  تصور  فامیلش مجرد پسرای کل   برای عروس لباس
  از  وگرنه ایستاد آسانسور  خداروشکر ! زد می  دیدم لبخند با داشت  هنوز . انداختم
 !گرفتم می گازش  خنده

 . دیدم معطل پا لنگه یه رو بابک و  آریان و مرفت البی هایمبل  سمت به سریع
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 .امآماده  من  بریم -

 .داد تکان سر  و شد برداشته روم از  مکث اندکی با نگاهش

 . بریم -

 !ها  تایمی آن خیلی شما موحد خانم گممی -

 :گفتم  جدیت با بابک شوخ لحن  به توجه بدون

  ساعتش   اتاقم  در   جلو   تساع   دو  شما  دوست  اگه.  تایمم  آن  واقعا  من !  نندازید  تیکه  -
 .بودم شده آماده زودتر  ذاشتنمی عموم نمایش به رو

  بابک   بزنه  حرف  آریان  کهاین   از   قبل.  کرد  نگاه  بهم  ماشین   آینه  از   باز   دهانی  با  آریان
 .شد کار   به دست

  زیادی   عالقه  تئاتر   و  نمایش  به  کال  ما  دوست  این .  ببخشید  خودتون  بزرگی  به  شما  -
  اجرا   نمایش  سیاه  صورت  و  قرمز   لباس  با   هاچهارراه  سر   نوروز   عید  هم  مدتی  یه.  داره
 !کردمی

 من  از . گرفت  امخنده فیروز  حاجی لباس توی  کبکبه  و دبدبه این  با آریان تصور  با
 !جذابه هم حالت اون توی  گممی که  بپرسی

 : توپید بهش عصبانیت با آریان

 .شد دیر  برسیم زودتر  بده گاز   پرونی مزه جای به -

 :گفت  سرخوشی با بابک

 .بگه  جونم رئیس هرچی -

 :گفت  و زد من  به چشمکی آینه توی از 

 !بشه  ریا  خوادنمی  چون  بزنم  حرف  بهش  راجع  من  ذارهنمی!  موحد؟   خانم  بینیمی  -
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 ی جمله  با اما نشده عصبی بیشتر  آریان تا بگیرم رو امخنده جلوی کردم سعی
 !پوکیدم رسما بعدیش

 قسمت  سوختش، سیا صورت اون با که وقتیم عاشق من  هک دونهنمی ولی -
 چرا خودم ارباب قندی، بز  بز  خودم ارباب میگه و دهمی تکون رو تحتانیش

 خندی؟ نمی 

 . نشست تر صاف  و رفت بهش فجیعی یغره  چشم آریان

 ببندم؟  یا بندیمی -

 پایین   مداد  رو  ماشین   یشیشه.  کرد  بیشتر   رو  سرعتش  و  داد  تکان   سر   لبخند  با  بابک
 پیاده یه هنوز  من  اما بود رسیده اواسطش به پاییز . کشیدم  نفس  رو آبان هوای و

  خیابان جوشوپرجنب  هایخیابون  به نگاهم . بودم نرفته حسابی و درست روی
 . نشست لبم روی لبخند و افتاد امام

 هم  بارون اگه! تر؟ قشنگ  صحنه این  از  داریم مگه اصفهان، پاییز  توی روی پیاده
 جا صورتم روی که  شد عمیقی لبخند هامپردازی  خیال حاصل  . بهتر چه دیگه یرهگب

 . کرد  خوش

. کردمی  رصد رو لبخندم داشت که  افتاد آریان درهم یقیافه  به آینه توی از  نگاهم
 بدجنسی  با!  کنممی  فکر   فیروزش  حاجی  ورژن  به  دارم  هنوز   کرده  فکر   خودش  با  حتما

 . شد هاشاخم شدن درهم باعث که  کردم  کوتاهی  یخنده به تبدیل رو لبخندم

 !جان رئیس  نکشی رخم به رو  ساعتت باشی تو تا

*** 

 شده گذاشته کار  اصلی هایستون و شده ریخته کار  فونداسیون که حاال پس -
 . بدیم نشون رو برج واقعی شکل و کنیم  پیاده رو اصلی طرح تونیممی

 . بست رو تاپشلپ  و شد جابجا صندلیش روی آریان
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  سرعت  تا کنیم  شروع رو ریزیپی باید زودتر  فقط. گن می درست کرمی  مهندس -
  ذاریم می رو داخلیش کارهای.  باشه رفته باال برج بهار  از  قبل تا خواممی . بره باالتر 
 . بهار بعد برای

 : گفت  تعجب اندکی با ستوده مهندس

. داریم نیاز  کارگر   شیفت سه یا دو به بشه تموم برج اسکلت بهار  قبل تا قراره اگه -
 کنیم؟   جورش تونیممی

  حضور   جریان  در .  دیممی   انجام  رادمنش  مهندس  و  من   رو  هماهنگی  کارهای.  البته  -
 این  تو بنده راست دست ایشون واقع در  هستید که  پروژه این  ابتدای از  ایشون
 . بشه انجام سروقت و دقیق اصولی، چیز همه  کار   انتهای تا امیدوارم. هستن  پروژه

 :داد ادامه و انداخت ساعتش به نگاهی

 نداره؟  صحبتی کسی  -

  های پوشه . کرد اعالم رو جلسه ختم شدنش  بلند با نگفت چیزی کسی وقتی
 شده  تموم من  کار .  کنم  تکلیف کسب  تا  رفتم  سمتش به کردم  مرتب رو رومروبه
 . برگردم باید کی   دونستمنمی و بود

 ادامه قصد من  کنه  ولم بگو بهش! پسر فتگر   رو من  فاز  سه برق عین  ابهتت -
 !دارم تحصیل

 داشتم که  من  به رو و زد  بابک یشونه به آرومی یضربه کجش   لبخند با  آریان
 :گفت  کردممی  نگاهشون

 شده؟ چیزی -

 دیگه؟  شده تموم کارم  کنم؟   چیکار  باید من  بدونم خواستممی فقط نه -

 . کرد  تعقیب رو حرکتش زیرش به ر س  نگاه و گرفت  بازی به رو ایش نقره انگشتر 

 ... .شده تموم که  شما کار   -
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 .کرد  بلند سر  نهایت در  مکثی بعد و کرد  پا اون پا این  کمی

 کن   صبر  برگردی زود نیست الزم اگه... اگه دارم کار   جااین  دیگه روز  دو تا من  -
 .بگیرم بلیط فردا پس برای

 برای   زیادی  جاهای  من .  کرد  بهغل  بهم  اصفهان   توی  موندن  بیشتر   روز   یک  یوسوسه
  دلم . دیدنشون برم بودم داده قول پدرام به. داشتم اصفهان توی گشتن   و رفتن 
 . بودم نکرده روی پیاده هنوز  و بود شده تنگ دایی برای

 . نیست مشکلی مونممی من  -

 .شد متوقف انگشترش حرکت و زد کوتاهی  لبخند

 .دمیم خبر  بهت رو ساعتش میام گرفتم  بلیط وقتی -

 ! تهران برگردم دوتا شما با منم بود قرار  انگار  نه انگار ! وسطم خرس که  منم -

 بابک پیشونی سمت به رو دستش. انداخت شاکی بابک به نگاهی  خونسرد آریان
 دستش   اخم  با  و  کشید  عقب  سریع  بابک.  کند  رو  بود  شده  آویزان  که  تارمویی  و  برد
 . مالید سرش روی رو

 !کندی  رو موهام چته -

 :گفت  و گذاشت  جیبش توی رو بابک موی آریان

 . کنممی  پیامک برات رو بلیط ساعت! خرسه آقا کنم می جمع غنیمت -

 :گفت  حرص با بابک

 خانوم   به  رو  پرواز   ساعت  ذاری؟ می  فرق  کارمندات  بین   چرا  دوماً   خودتی  خرس  اوالً   -
 !دی؟ می پیامک من  به بعد بگی بری خوایمی موحد

 چرا دونمنمی . بیرون زدم ازشون زودتر  و کردم  جاجابه رو تم دس توی هایپوشه
  افتاد  آریان به نگاهم و برگشتم رسیدم که   راهرو انتهای! داشتم بودن معذب حس
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 به   رو  فکرم  و  کشیدم  پیشونیم  به  دستی.  گفتمی   بابک  به  چیزی  داشت  اخم  با  که
! انگشتی  سه  لتنب  گفت می  بهم  گاهی  داشت  حق  حامد.  دادم  سوق   نرمم  بالش  سمت
 . کنمنمی  عوض چیزی هیچ با رو خواب من 

 حوله   با  رو  موهام  که  طوریهمون .  آورد  جاش  سر   رو  حالم  شدت  به  سرد  آب  دوش
 حد  از  بیش موهام. افتاد آینه به نگاهم. نشستم کنسول  رویروبه کردممی  خشک
 نظمی   یه  یدبا  و  بود  اومده  کمرم  انتهای   تا  مامانم  یادگار   مشکی  خرمن.  بود  شده  بلند
.  بود درشت فر  پایینش اما بود صاف موهام باالی کهاین  با. دادممی آشفتگیش به

  پیشونیم   روی  هامچتری  و  دادم  تکون  طرفین   به  سرم.  بود  نرم  که  بود  این   خوبیش
 . کنم  کوتاهشون  باید فرصت اولین  توی. کردن  کور   رو دیدم ینقطه  و ریختن 

 از . اومدنمی  خوابم بودم خوابیده خیلی عصر  چون و بود ده  هاینزدیک  ساعت
. انداختم باال رو هام شونه و کردم نگاه هتل جلوی محوطه سبز  فضای به پنجره
 ... .کافیه  شروع برای همین 

*** 

 گل  هایگلبرگ  به. رفتم باغچه هایگل  سمت به هیجان با و کشیدم  عمیقی نفس
 کنار  لبم روی از  لبخند . شدم غرق اشمعرکه عطر  توی و کشیدم دست محمدی

  باباحاجی باغ خونه یاد رو من  عجیب رنگش نارنجی داوودی هایگل .  رفتنمی 
 .انداختمی

 پدرام  و  حامد  همراه  کلی.  بودم  باباحاجی  باغ  خونه  توی  تماماً   امبچگی   هایتابستون 
 چون بگه بهمون چیزی نداشت جرئت هم هیچکسی و سوزوندیممی آتیش

 کرده   گم  چیزی انگار  دیدنمی نتشیط درحال رو ما هاگ خودش قول به باباحاجی
 اصفهان  داییم اما شدن تهران ساکن  ازدواجشون از  بعد پروین  خاله و مامان. بود
 . بود وصف قابل غیر  دخترانش برای باباحاجی دلتنگی و موند

  فوت  حاجی بابا وقتی از . کردم  نوازش رو داوودی کوچک  یغنچه  و کشیدم  آهی
 رفتن  با انگار . ندید خودش به رو هاشگل  هایغنچه  رنگ دیگه باغ خونه کرد،
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 اومده  اصفهان  به  عمرش  آخر   ماه  دو.  بود  رفته  باغ  خونه  از   هم  سرزندگی  باباحاجی
 تونست می باباحاجی. گذشته  کردن  خاک برای هم و دلتنگی رفع برای هم. بودم
 حال  از  رو من  که  بگه برام هاییقصه  و ببینه کردممی  انکارش که  رو هامچشم  غم
 باعث  همین   و  شناختمی  خودم  بابای  از   بهتر   رو  من   باباحاجی.  کنه  رها  امگذشته  و

  گوش حوصله با هم اون و بگم بهش رو درشتم و ریز  احساسات تمام بود شده
 که   الحق و دادمی خوردم به و کردمی درست سکنجبین  شربت کنارش  در . کردمی

 . دبو گرفته  یاد مادرجونم از  خوب

. شد مریض باباحاجی که  گذشتمی بودم اومده باغ خونه به  کهوقتی از  ماه یک
 مدتی  از   بعد  و  کردن  رو  خودشون  کار   بود  مونده  بدنش  بر   جنگ  از   که  هایییادگاری 
 و داشتم بهش رو وابستگی بیشترین  من  هاشنوه  تمام بین  از . گرفتنش ازمون
 باباحاجی  مرگ از  بعد. باشم نشدافق غم دار داغ هامدت تا بود شده باعث همین 
  رو  فروشش قصد دایی بودم شنیده اما بودم، نذاشته باغ خونه توی رو پام دیگه
 .داشته نگهش یادگاری عنوان به و نداره

. زدم لبخند هاگل به و کردم پاک رو بود چکیده امگونه  روی که اشکی قطره
 پژمرده   کنی  گریه  سرشون  الاب  اگه.  دارن  احساس.  انزنده  هاگل  گفتمی   باباحاجی

 رو من امشب که  هاییداوودی به زدم لبخند. دنمی غنچه بخندی اگر  و شن می
 .انداختن  زندگیم مرد عزیزترین  یاد

 کنی؟ می چیکار  جااین  -

 اما  کرده  پف هایچشم  با آریان دیدن با . برگشتم عقب به و کشیدم  هینی ترس از 
 !نبود؟  دوازده نزدیک عتاس مگه. کردم  تعجب پوشیده مرتب لباس

 کنی؟ می چیکار  جااین  شما -

 اون  نگاه.  گرفت  قرار   کنارم  و  کشید  موهاش  بین   دستی.  بیرون  داد  کالفه  رو  نفسش
 . افتاد روبرو  زیبای یباغچه  به هم
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 .مهندس خانوم بودم خبر بی  ازت. نبودی اتاقتم توی. دادینمی جواب رو تلفنت -

 خبر بی! نداشت کم  رنگ نارنجی هایداوودی  زیبایی از  چیزی نرم لحن  این  نوازش
 !دیگه؟  بودن نگران همون یعنی بودن

 .بدم خبر  باید دونستمنمی . خواستمی روی پیاده دلم -

 .کرد  نگاهم زیرچشمی و کشید  داوودی گل  ترین کوچک  به دستی

 یاربذ خبر بی  نباید رو من . خوابم من  یا دیروقته نیست مهم. بده خبر  دیگه دفعه -
 .خودت از 

  حرف   همه  این   کی  من .  نذاشت  باقی  سر   دادن  تکان  جز   راهی  کالمش   بودن  دستوری
 !بودم؟  شده کن   گوش

 داری؟  دوست داوودی گل  -

 .کشیدم  هاداوودی روی وار نوازش  رو دستم کف  و زدم غمگینی لبخند

  ای آدم  عزیزترین   از   یکی  یاد  رو  من   داوودی  گل  اما  دارم  دوس  رو  هاگل   یهمه  من   -
 .ندازهمی  زندگیم

 :انگار نبود لحنش نرمی از  خبری دیگه. کرد  باریک کمی  رو چشماش

 ندازه؟می کی  یاد -

 یاد بینممی داوودی گل هرجایی. کرد فوت پیش سال دو از  کمتر . پدربزرگم -
 از  تا چند حتی. داوودی گل  هایبوته  از  بود پر  شونخونه توی. افتممی پدربزرگم

 .بودم کاشته  دمخو رو هاشبوته 

 :بود شده نرم دوباره صداش. کشید  ای خسته نفس و گرفت  غم از  ردی نگاهش

 . بودن بزرگواری آدم قطعا. متاسفم -

 .داد تکیه بقیه به رو جوان گل  یه خمیده یساقه و شد خم
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 !چیه؟  نماد داوودی گل  دونیمی -

 ! بود تک نمادشون و هاگل  زمینه در  اطالعاتش. گرفت  امخنده

 که   بود عجیب نگاهش حالت قدر این . کرد  نگاهم مستقیم امخنده صدای شنیدن اب
 .انداختم باال ندونستن  نشانه به رو سرم و شد جمع امخنده

 . کرد  لمس  انگشتش  دو  بین   رو  کوچکی  برگ  کردمی   نگاهم  مستقیم  که  طوریهمون 

 احتماال.  هستی  ایالعاده  فوق  دوست  تو  یعنی!  دوستی  حقیقت    یعنی  داوودی  گل  -
 !نبودی؟  صمیمی خیلی پدربزرگت با

 . برگرفت در  رو صورتم تمام لبخند

  فوق  دوست یه پدربزرگم. بودم صمیمی باهاش بیشتر  پدرم از . بود طور این  دقیقاً  -
 .بگیره برام رو جاش نتونسته حاال تا کسهیچ که  بود برام العاده

 . زیبا به رو انگشترش و گرفت  آسمون به رو رو سرش متفکر 

 نیستی؟ راحت پدرت با چرا -

 که   کردممی  صحبت  مردی با  داشتم جهان نصفه توی پاییزی زیبای شب این  توی 
 حساب  بودنش رئیس  ابهت از  زمانی یه  کردم،می  تماشاش دور  از  فقط زمانی یه
  زدن  حرف دلم چرا  دونمنمی  االن اما کردممی  کوتاه رو هامحرف  و بردممی
 تاثیر  تحت شاید! بود شده عجیب امشب که  آریانی! آریان با هم اون! خواستمی
 که   بودم کسی  دنبال که  بود مدتی من  هم  شاید یا بودیم داوودی دوستی هایگل
 . کنه  گوش  بهم فقط نصیحت و اغراضبی

 که  نبودم نزدیک بهش قدر این  وقتهیچ. شناسممی بهتر  دور  از  رو بابام من -
 داره وجودش تو چیزی همچین  دونمنمی  اصال یا کنم  حس رو پدرانش صمیمیت

  کنم نمی فکر  افتاده بینمون که  ایفاصله این اما اون یا منه تقصیر  دونمنمی. نه یا
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 روی گذشته بشه، بهتر  داره رابطمون کنم،می حس هردفعه. باشه جبران قابل
 . قانعم دوستی گاهاً   و دوری این  به همین  برای. ندازهمی  سایه خوبم هایحس

 چند  همین   با  کردم  حس  من   و  کردمی  پایین   باال  انگشتش  توی  رو  انگشترش  انآری
 .بودم شده سبک جمله

 !ترکیه میرم دارم من  -

 . کردم  نگاهش بهت با

 چی؟ -

 .سمتم چرخید و زد جذابی خنده تک

 اما بشنوی داشتی انتظار  که  نبود چیزی این  کردی  که  هاییصحبت  بعد دونممی -
 پدرانه  احساسات  از   همین   برای  دادم  دست  از   بودم  بچه  تیوق  رو  پدرم  من  راستش

 تو کهجوری رو پدرت من ! نیستم دخترم کهاین  خصوصاً  ندارم اطالعی دخترانه و
 هیچ که  دونممی خوب رو این  اما بکنم هم قضاوتی خوامنمی و شناسمنمی میگی
 شدت به هک پدرها اونم. بگیره فاصله و باشه دور  ازش اشبچه  خوادنمی  پدری

 .داره تو مثل دختری که  پدری اونم و هستن  دختری

 این   تمام  من   و  بود  شده  فوت  پدرش  من   خدای.  انداختم  زیر   رو  سرم  و  گزیدم  رو  لبم
 ! خدایا بودم دور  آدم این از  چقدر  من . دونستمنمی  هاسال

 از   خانه  این   اما  بود  درست  هاشصحبت .  کردم  جمع  رو  حواسم  و  زدم  محکمی  پلک
 اش خسته  رخنیم   به   نگاهی!  بود  شده  تخریب  که  بود  سالی  دو!  بود  خراب  تس ب  پای 

 !تنها؟  زیادی  یا بود مرموز  زیادی مرد این . انداختم

 ... .متاسفم من  -

 ترکیه؟  میرم دارم چرا بپرسی خواینمی -
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 کامل   رو حرفم ذاشتنمی  چرا. کردم  نگاهش زیرچشمی و کردم  کج  رو هامب**ل
 :گفتم  قیافه همون با! خب؟  بزنم

 ترکیه؟ ریمی داری چرا -

 .کرد  تر  رو هاش ب**ل و انداخت زیر  رو  سرش کجش  لبخند با

 بهم برج کار پیمان  حاال و شده مشکل دچار  ثمن  برج طراحی توی برزین  مهندس -
  ی همه . کنم  رفع رو مشکل نزدیک از  و جااون  برم باید. عصبانیه خیلی و زده زنگ
 رئیسش  حرف به که  نکنیه گوش  حرف کوچولوی  ندسهم بخاطر  هم مشکالت این 

 !نداد گوش

 . کردم  نگاهش گرد  چشمانی با

 انجامش  نتونه  برزین   مهندس  کردمنمی  فکر   بود  آسون  طراحیش  که  ثمن   برج  آخه  -
 ! نیستم نکن  گوش  حرف من  ضمن  در . بده

 در  اسپرتم همیشه هایکفش   با من  چون نکردم اعتراضی گفتنش  کوچولو  مورد در 
 !بودم تر کوتاه   باز  هم بود دار پاشنه کفشم  اگه حتی! بودم کوچیک  آریان بلمقا

 که  روزها اون تو خواستمنمی کهاین  اول. داشتم دلیل دوتا ترکیه برو گفتم  وقتی -
 ترکیه   بره  تنهایی  برزین   دونستممی  دوماً   باشی،  شرکت  تو  بودیم  پرند  شرکت  درگیر 

 !میشه  تر پ هم دیگه چیزای به حواسش کار   جز به

 ضیایی   مهندس  وجود  از   هم  خودم.  گفتمی  راست.  انداختم  زیر   رو  سرم  شرمندگی  با
  رو   کوچکی  سنگ  راستم   پای  با .  بودم  آگاه  برزین   اخالق  از   کهاین   هم  و  نبودم  راضی

 :گفتم  ناراحتی با و گرفتم  بازی به

 ین بر خسته حال این  با حاال شدم باعث که  خواممی معذرت. گیمی راست شما -
 ... .و نشده تموم جااین  کارای   هنوز  وقتی سفر 
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  مشکیش   موهای اومدمی   که  مالیمی  باد.  گرفت  قرار   کنارم  و  برداشت   جلو  به  قدمی
  سویشرتم  کاله  آریان وقتی شد متوقف سنگ  روی پام حرکت. بردمی باال به رو رو
 .کرد   نگاهم جدیت با و  گذاشت  سرم روی رو

 و داره سوز  پاییزی بادهای نخوری، سرما باش قبمرا. نیستم خسته دیگه االن -
 .انگار خیسه موهات... که  توام

 مشکی  چشمانی  با   کردمی   نگاهم  هم  اون.  کردم  نگاهش  نفس  قد  فاصله  همون  توی
 !بود؟   گذشته  چشماش  ستایش  آخرین   زمان  از   چقدر .  بود  شب  سیاهی    از   تر سیاه  که

 جلوتر   رو  کالهم  هایلبه   زده  شرم  .گرفت  فاصله  و  بیرون  داد  محکم  رو  نفسش  آریان
  باال  آهسته سرکشم نگاه بعد ایلحظه و دادم ادامه سنگ غلتاندن به و کشیدم
 . شد صورتش محو و شد کشیده

 کجایی   مریم.  بودم  زده  زل  بهش  من   اما  کردنمی   نگاهم  و  بود  انداخته  زیر   رو  سرش
 !بدی؟  قرار  هدف رو امکلیه  که

 .کشید  نفس سنگین  و گرفت  بازی به رو انگشترش دوباره

 رودربایستی   بدون  داشتی  هرکاری.  فرودگاه  برم  باید  ستدیگه  ساعت  یک  پروازم  -
  کارها   و  برگردم  زود  کنممی  سعی.  دارم  اطمینان  چشمام  مثل  بابک  به.  بگو  بابک  به
 . کنیم  تموم رو

 به  رو  درخشانش  نگاه  و  آورد  باال  رو  سرش  و  شد  متوقف  ایلحظه  انگشترش  حرکت
 .زد گره  ماهنگ

 دیگه؟  مونیمی جااین  برگردم وقتی تا -

  حس  صورتم توی رو خون تکاپوی شد باعث  که  کرد  منتقل بهم رو حسی اشجمله
 . کنم

 .زنممی سر  بهشون پیششون میرم داریم زیاد فامیل جااین . بله یعنی... آره -
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 . رفت عقب قدمی چند و داد تکان سری

 . فعال برگردم، وقتی تا پس -

 . فعال -

 خودم به شد باعث اومد که  سردی باد. کاویدمی رو چشمانم هم هنوز  چشماش
 رو   سرش.  اومد  سمتم  به  و  برگشت  رو  رفته  قدم  چند.  بگیرم  ازش  رو  چشمام  و  بیام
  گرم   قدر این  هوا چرا اما بود پاییز . برد فرو پالتوش داخل رو دستاش و انداخت زیر 

 !بود؟ 

 کافیه فقط! باشم داوودی گل یه مثل برات یوا بخ تو اگه تونممی من... من  -
 . بخوای

 ! جهنم به برود تقویم. بود ماه تیر  هوای هوا،

*** 

 کرده  ترششکسته که  خطوطی به دوباره و گذاشتم  نعلبکی داخل رو چایی فنجان
 پیر  رو مونهمه انگار  باباحاجی رفتن  اما بود نگذشته زیادی زمان. کردم  نگاه بود

 . بود کرده

 .کنیمی نگاه رو ما داری فقط اومدی وقتی از ! جاندایی بخور  همیو -

 . زدم گره  هم توی رو هام دست و زدم گیجی  لبخند

 حجم  یه انگار  دیدمتون که  حاال. باشه شده تنگ براتون دلم قدر این  کردمنمی فکر  -
 .شدم سبک و شد برداشته دلم روی از  سنگینی

 هوا بی کهزمانی مثل هم هنوز  نازنینم اییدزن  و کرد  نگاهم محبت با پندار  دایی
 . بود امخیره دارشنم  چشمان با اومدم، خونشون به و زدم رو در  زنگ

  شده   تنگ  برات  ما  دل  چقدر   بدونی  اگه.  ندیدمت  ساله  یک!  جان  رها  بگردم  دورت  -
 هم  تو رفت، بیامرز  خدا باباحاجی وقتی از . کردینمی  صحبت خودت دل از  بود
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  تهران  اومدیم ما که  هم ایدفعه  اون. نیومدی  اصفهان دیگه و نراته  به چسبیدی
 من. داشتی دوست مادرت جای منم بودی  بچه که  انگار  نه انگار  اصال. بودی سفر 
 ... . من   عروس  خواستینمی   اگرم  حتی. منی  ینداشته  دختر   تو   بودم  گفته  بهت  که

 چرا  که  کنیممی هشبیتن دوتایی بعد کنه  استراحت بذار . است خسته  رها! نازی -
 .داره هم دایی یه بود رفته یادش مدت همه این 

 دوتا  دایی.  داشتن   حق  واقعا.  داشتن   حق.  کردم  دایی  معطوف  رو  نگاهم  شرمندگی  با
 دختر  مثل رو من  امبچگی  از . بود دختر  عاشق شدت به دایی زن و داشت پسر 

 دایی زن اینکه اب کرد  خواستگاری ازم پیمان وقتی حتی. داشتن  دوست خودشون
 امآینده  و  خودم  جز به  خواستمی  ازم  و  گرفت می  رو  من   طرف  باز   اما  بود  پیمان  مادر 
 . بودم ناسپاس خیلی من . نکنم فکر  ایدیگه چیز  به

 شما  دایی حتی. دارم  دوست واقعا رو شما  من . نیست هاحرف  این  نقل خدا به -
  بعد   ولی  بودم  خودم  بابای  از   ر تراحت   شما  با  باباحاجی،  بعد  من   که  دونیمی  خودت
 پیدا  رو  خودم  باید.  بودم  شده  تهی  من   رفت   وقتی.  بود  من   پناه  باباحاجی  اتفاقا  اون
 هم رو پروین  خاله حتی. بودم گرفته  فاصله همه از  سال یک این  تمام. کردممی

  یهویی   چطوری   دونمنمی   خودمم.  بشم  بهتر   تونستم  حاال  ولی.  ندیدم  بیشتر   چندباری
 ساخته که  سردی حصار  از  کنممی حس وجود تمام با اما گردمبرمی قبل به دارم
 اومدممی  اصفهان به اگه... سابق رهای همون شممی دارم و گرفتم  فاصله بودم
 پس اومدمی سرم به چی داشتم باباحاجی با که  هاییخاطره مرور  با دونستمنمی 

  مجازاتی  هر   برای  هم  حاال.  رمبگی  فاصله  گذشته  از   نشدم  خوب  کامال  تا  دادم  ترجیح
 !امآماده

 :گفت  بغض پر  و کرد  پاک رو چشمش اشک دستمال با داییزن

 از .  بودیم  دلتنگت  فقط  ما!  کنیم؟   مجازات  رو  خودمون  دختر   تونیممی  جوریچه  ما  -
 . بودیم ناراحت معرفتیتبی

 : گفت  محبت با من  به رو و گذاشت  داییزن  شونه روی نرم رو دستش دایی
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  رو  آدم حال دیگران حضور  از  بهتر  تنهایی هاوقت  بعضی. دخترم میدم حق بهت -
 . بیای دیدنمون به قبل مثل باید بعد به این  از  باشه یادت ولی کنه،می بهتر 

 .زد برق  چشمانش و خندید گریه  وسط داییزن

 شد تموم تابستون کهاین  محض به بودی که  راهنمایی یادته. گهمی راست پندار  -
 بعدم جا؟ این  اومدی اتوبوس با و ترمینال رفتی بگی چیزی پروانه به کهاین  نبدو
 دو سرمون خیر . رهاجان  ما پیش بیا بازم! موندی جااین  هفته دو تا پروانه  ترس از 
 . بیرونن   رفیقاشون  با  یا  هستن   کارخونه  تو  یا  شب  تا  صبح  از   ولی   داریم  گنده  پسر   تا

 :گفتم  شیطنت با

 از  رو هاتشن  غول اون وقتشه دیگه برگشت،  دخترتون عزیزم داییزن و دایی -
 !بیرون کنین   شوت خونه

 غافل   ازشون  مدت  همه  این   چطور   که  فرستادم  لعنت  خودم  به  من   و  خندیدند  دو  هر 
 . بودم

 هرچند  کن   استراحت  ذرهیک   مهمان  اتاق  تو  برو.  راهی  یخسته  جاندایی  شو  بلند  -
 . ایصاحبخونه خودت تو که

 راه  باال  طبقه  سمت  به  و  برداشتم  رو  کوچکم  ساک.  کردم  تشکر   و  شدم  بلند  ندلبخ  با
 :پرسید امیدوارانه لحنی با داییزن که  افتادم

 مونی؟ می کی  تا جان رها -

 کلی  ساعت چند همین  توی. برگشتم سمتشون به لبخند با و کشیدم  عمیقی نفس
 . گردمر ب زودی این  به اگه عمراً  بودم گرفته  ازشون مثبت انرژی

 .خدمتتون هستم حاالها حاال -

 تا چرخیدم و شدم اتاق وارد. داد تکون سر  لبخند با دایی و خندید ذوق با داییزن
 .شنیدم رو دایی صدای در  بستن  قبل اما ببندم رو در 
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 !اومده؟  رها گفتی  پیمان به -

*** 

.  کردم  لهمح  بهش  و  کردم  خالی  بشقابم  توی  رو  پلو  باقالی  گیر کف  سومین   اشتیاق  با
 پختش دست  که  بس  از   کنه  آشپزی  خودش  جز   کسی  ذاشتنمی  وقتهیچ  داییزن

 با و ریختم برنجم روی گوشت  عصاره مقداری . بودم عاشقش من  و بود اساطیری
 :گفتم  خنده

 ! خوریتک  بره کنه  فرار  و برداره رو دیس که  خالی حامد جای -

 :خندید بلند صدای با دایی

  پلو  باقالی نازی هروقت  بود که  هم بچه! داره؟  رو دتاشاع این  هنوز  پسر  این  -
 همین  برای. خوردمی داغ داغ رو هاگوشت   و قابلمه سراغ رفتمی کردمی درست
 !داشت لپ هندوانه دوتا یاندازه بود که  بچه

 . چنگالم به زدم قرمز  کلم  تکه یه و کردم  رو و زیر  رو ساالدم

 مریم   شهمی  زیاد  وزنش   که  گرم  یه.  بشه  چاق  هذار نمی   زنش  اما  طوریههمین   االنم  -
 گذاشته  رو  چیزبرگر   یه  مریم  گفتمی  حامد  بار   یه!  تردمیل  و  خواریگیاه  به  بندشمی
 !بدوه میگ میگ عین  حامد که  بود کرده  زیاد سرعتشم تردمیل جلوی بود

 . زد لبخند و کرد  پاک رو دهانش داییزن

ه. حامد اومده گیرش  زنی خوب -  . خانومه خیلی جونمریم  نباشه تو از  ب 

 !مت و پت مثل! همن  لنگه واقعا دیوونه دوتا اون. کردم  تایید و زدم کجی  لبخند

 . کشوند  سمتش به رو نگاهم داییزن طوالنی آه

 .بشن  پیدا من  پدرام و پیمان برای خوبم دختر  دوتا کنه  خدا -

 !من؟  مادر  وسط کشیدی  رو ما یپاچه و لنگ اومد ذلیلزن حامد اون اسم باز  -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

167 

 

  و   نشست  لبم  روی  لبخند  دیدنشون  با.  کردم  نگاه  رو  سرم  پشت  و  چرخیدم  ضرب  با
 یکی. بودن ایستاده سالن  به منتهی پلکان روی دو هر . رفت مالش دلتنگی از  دلم

 !بودن شده عوض چقدر ... یکی و ب**ل بر  لبخند

 :دایی

 .داره توندوس زنتون مادر  که  بیاین . اومدین  موقع به پسرا سالم -

 اومد   جلو  پدرام.  ایستادم  و  کردم  رها  بشقاب  داخل  رو  قاشق  و  کشیدم  عمیقی  نفس
 .امشونه روی زد کشید،می رخ به رو لپش چال که  لبخندی با و

 جوری چه   اصفهان  تا  تهران  از .  آوردین   صفا  بانو  اومدین خوش!  خانوم  ولک  ول  به  به  -
 ! کردی؟   گم  رو راه

 که  بدم رو جوابش خواستم. بود انرژی بمب همیشه ر پس این . زدم عمیقی لبخند
 با و زد باال رو رنگش ایسرمه مردانه پیراهن آستین. کشید  رو من  کناری  صندلی
 : گفت  عجله

  اسفنجی  باب برات میرم بعد شه باز  چشمام  بده رو پلو باقالی اون زحمت بی -
 ! پوشممی

 !بود نشده عوض الً صا پسر  این  نه،. گرفتم  پدرام سمت به رو دیس خنده با

  پدرام  رو نصفیش که  رو برنج دیس احتیاط با. شد کشیده  عقب رومروبه  صندلی
  گرفت   شل قدر این  اما گرفت،  ازم مکثی بعد. گرفتم  پیمان سمت به بود، کرده  خالی
  کم   ریش  با  پیمان.  کردم  نگاه  بهش  و  کردم  بلند  رو  سرم.  کنم  رهاش   تونستمنمی  که

 . کردمی  نگاهم  دقیق  باباحاجی  یادگار   رنگ  سبز   هایچشم  و  بود  گذاشته  که  حجمی

 .دخترعمه آشنا امسال دوست پارسال -
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 دایی زن . کرد  متوقف هم رو خوردمی داشت دولپی که  پدرامی حتی جدیش لحن 
 با  رو  جمله  این   لحن   تفاوت  داشتم  امحافظه   در   اما  من   کرد،  نگاه  پیمان  به  نگرانی  با

 . کردممی مقایسه شپیش ایخرده و سال یک لحن 

*** 

 (گذشته )

 !نگانگا درآورد مو زبونم! بده بهم رو این  بذر  گممی  دارم هزارم بار  برای باباحاجی -

 نگاه  حاضرم حال   بدجنس اما مهربون، همیشه پدربزرگ به آویزون هایب**ل با
.  شد  خرمالو  درخت  کردن  هرس  مشغول  دوباره  و  انداخت  باال  سری  لبخند  با!  کردم
 خونه  وسط  بزرگ  طاقی  روی  که  رنگی  بنفش   اقاقیای  هایگل  روی  بارم  حسرت  نگاه
  لعل  مثل تابیدمی بهشون آفتاب وقتی که  زیبایی اقاقیاهای. شد دوخته بود، باغ

 . شدنمی درخشان

 :درآوردم گریه  ادای و کوبیدم  زمین  به رو پام سرکشانه

  رو  بذرش چرا دارم سود خیلی رو اقاقیا هایگل  این  من ! باباحاجی بدی خیلی -
 خوام،می   اقاقیا  گممی  دارم  ساله  چند  و  چندین   هان؟   باشمش  داشته  که  بهم  دینمی 
  نداریم  جا گهمی بکارم اقاقیا خونه توی ذارهنمی  مامان. دهنمی  بهم هیچکس اما
  که  هم شما براش، گیرهنمی  بزرگ گلدون که هم بابا بکاری؟  سرم رو خوایمی

 اقاقیا  بگم زبونیبی زبون چه به من . بشم  کار   به دست دمخو  دینمی  رو بذرش
 هوم؟  خوام؟ می

 . تکوند رو خاکش و کشید  عباش به دستی و شد بلند جاش از  طمانینه با باباحاجی

 ثمر  به تونینمی  بدم بهت االن اگه. باباجان نکن  عجله دممی بهت موقعش به -
 . برسونیشون

 :گفتم  کنان  غرولند
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 . بکارم شد  وقتش هروقت دممی قول من  بده شما -

 .زد لبخند و کشید  سپیدش دست  یک موهای به دستی

 دختر؟  برگردم تصمیمم از  من  دیدی حاال تا -

. شد خنده غرق باباحاجی و رفتم در  سمت به کوبان  پا و زدم نق در، زنگ صدای با
 . گفتم  تندی یبله و کردم  باز  رو در  آویزون  قیافه همون با

 .عمه دختر  آشنا سالما دوست پارسال -

 جور  و جمع رو خودم . کردمی  نگاهم جدی لبخندی با که افتاد  پیمان به نگاهم
 . کردم

 .تو بیا خوبی؟  پیمان سالم -

 : گفت  رفتمی باغ خونه وسط سمت به و شدمی داخل که  جوریهمون 

. نزدی ما به سر  یه اما اصفهان اومدی که  شده هفته دو! شما  هایپرسی احوال از  -
 .گیرهمی رو سراغت مامان

 : گفتم  خجوالنه

 دیگه  روز   چند  تا  انشاهلل.  ببخشید  نکردم  وقت   که  بودم  مشغول  باباحاجی  با  قدر این   -
 .دایی پیش میام

 رها؟ شدی راه به رو-

 :گفتم  و گذاشتم  کنارش  از  تفاوتبی . نبود سختی  کار   منظورش فهمیدن

 اگه که  جااین  اومدم. بشه شفرامو آسونی این  به که  نیست چیزی مسئله این  -
 !بشم بهتر  بذارن بقیه

  جدیت  با و شد راهم سد و کشید  جلو ازم یهو! داشت؟  نداشت، که  طعنه حرفم
 .کرد  نگاهم
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! نیستم صبوری آدم خیلی من  دونیمی خوب تو ولی رها کنممی صبر  دارم من  -
 خوامنمی . بسازیم رو آینده بتونیم باهم تا کن   فراموش  رو گذشته   بینتون هرچی
 شنیدم  رو ناگهانیت نامزدی خبر  که  موقعی اون اما بکشم پیش رو گذشته  بحث
 حاال   اما  کردممی  چیکار   نبود  معلوم  نبود  کنارم  باباحاجی  اگه  که   شدم  عصبی  قدر این 
 .باشیم باهم تا ذارممی کنار   رو غرورم دارم باز  شده تموم چیز  همه که

 . کردم  نگاهش بهت با

. بشه  عوض  آینده  در   نیست  قرار   این   و  منی  دایی  پسر   تو  پیمان؟   یگمی  داری  چی  -
 قرار . رفت و شد تموم که  بود پارسال برای گیمی راجبش داری که  ایقضیه اون

 نذار  و بشو خیالشبی پس. بشه عوض منم نظر  افتاده اتفاقا این  که  حاال نیست
 .بشه خانوادگی اختالف باعث

 افتادم راه بهش توجه بدون. کرد  صدامون حاجیبابا که  بزنه  حرفی خواست پیمان
 .شنیدم سرم پشت  از  رو صداش اما

 !نذار منتظر  زیاد رو من  -

*** 

 (حال) 

 دایی؟ پسر  خوبی -

 و  شد  بلند.  گذاشت  میز   روی   ضرب  با  و  گرفت  ازم  رو  دیس  بده  جوابی  کهاین   بدون
 :گفت  دایی به رو

 . بخوابم رممی مخسته خیلی من  -

 . رفت بزنه حرفی کسی  بذاره کهن ای بدون بعد و

 معرکه  همیشه  مثل  بانو  نازی  نکنه  درد  پنجت  و  دست  کنین،  ول  رو  خان  هاپو  این  -
 !است
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 رسماً  غذا. کنه  عوض رو کرد  حاکم پیمان که  سنگینی جو نتونست هم پدرام حتی
  توی   شد  خواستگاری  حرف  که  وقتی  همون  که  من!  آخه؟   چه  من   به  بابا.  شد  کوفتم
 !بدم؟  تاوان باید باز  چرا کردم  اشهخف نطفه

 فکر   چی.  زدم  هم  هدفبی  و  ساالد  توی  کردم  فرو  رو  چنگالم  خجوالنه  و  عصبی  کمی
 !شد چی کردیممی

*** 

 !شدمی کشیده  گوشیم  به نگاهم ناخودآگاه کامال  طرز  به

  ناراحت  دستش از  عجیب من  و بود نگرفته تماسی اما بود، رفته که  بود روز  سه
 دوست   یه  مثل  باید  حداقل  باشه  داشته  برام  رو  داوودی  گل  نقش  بود  قرار   هاگ.  بودم
 .پرسیدمی رو حالم و زدمی  زنگ بهم

 بعد   برم  قربونش  که  مامان!  کنه  حسش  بودم  امیدوار   و  رفتم  گوشیم  به  ایغره   چشم
 شد  راحت خیالش انگار ! نزد زنگ بهم دیگه دایی خونه رممی دارم فهمید کهاین  از 
 یادت  سوغاتی  گن می  میدن  پیام  فقط  که  حامدم  و  مریم!  شوهرجونش  شیپ  رفت  و

 ! وادگیمخان مهر  از  حجم این  یدیوونه من  یعنی! نره

  توی  زود اما کشیدمش  بیرون جیبم توی از  هیجان با. خورد زنگ و لرزید گوشیم
 . خورد ذوقم

 گفتم  الو  بار   چند.  نزد  حرف  کسی  اما  دادم  جواب  حوصلگیبی  با.  بود  ناشناس  شماره
 .شدم بلند و کردم  قطع  رو گوشی  حرص با . نیومد جوابی باز  اما

 !نه؟  کنه  خرد اعصاب قدر چه کشیدن  انتظار  دونیمی پس -

 صبح. دیدمش باالتر  پله دوتا روی و برگردوندم سر . فشردم بهم محکم رو م*با*ل
 اومدم  د،وب  شده  خرد  اعصابم  و  نبرد  خوابم  دیگه  چون  و  بودم  شده  بلند  خواب  از   زود
 برای  و اومده سحرخیز  آقای این  که  هم حاال. نشستم حیاط به منتهی پلکان توی
 !بافهمی فلسفه من 
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 این از  بیشتر ! خدا به نیستم نوازیمهمون  همه این  به راضی! بخیر شمام صبح -
 !نکن  امشرمنده

  له فاص با و اومد لحظه چند از  بعد. نشستم سرجام دوباره و گرفتم  ازش رو نگاهم
  داشتم،  تغییرش راجب که  ایاولیه فکر  از  من و بود کرده  سکوت. نشست کنارم

  عوض هم ذره یه جدیش سبز  نگاه و خشک  اخالق اون با پیمان . شدم پشیمون
 .بود نشده

 !اخالقخوش چه -

 : کردم  نگاهش تیز 

 .جنابعالیه با همنشینی روز  سه سری صدقه -

 . گرفت  ازم رو نگاهش و کشید  عمیقی نفس

 .باشی داشته درستی رفتار  توقع من  از  نباید تو اما نبود،  درست دیشبم رفتار  -

 دشمنمی؟  وقت؟ اون چرا -

 . کرد  کمرنگی  اخم بود روروبه به نگاهش  که  طور همون 

 حلوا سرم رو بذارمش داری توقع نیست قائل ارزش آدم حرف برای کسی  وقتی -
 !کنم؟   حلواش

 .باشی داشته من از  رو گذشته  یهکین  هنوز  تو که  شهنمی باورم من  -

  پشت  دیگم و رفتی تو باباحاجی چهلم از  بعد. عمیقه ناراحتی یه! نیست کینه  -
 .کنممی صبر  خاطرت به بودم گفته  بهت که  انگار  نه انگار . نکردی نگاه رو سرت

 حرف خواستیمی باز  تو ولی رفته، شده تموم قضیه اون بودم گفته بهت منم -
 . بشونی سیکر   به رو خودت
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 اما  کنم،  تمومش بعد  بکنم دلم برای رو تالشم آخرین  بودم گذاشته  قرار  خودم با -
 !رفتارمه  توجیه برای خوبی دلیل این  و نشدی قائل برام اهمیتی تو

 . کردم  نگاهش خشن  و گرفتم  گارد

  عمه  به اصال یا بزنی زنگ بهم تونستیمی  تو. نیست خوبی توجیه اصالً  اتفاقاً  -
 که   بودی مغرور  قدر این  تو اما کارش،پی  بره بشه تموم که  زدیمی  زنگ پروانت
 ندازیمی رو هاتقصیر  تمام داری هم حاال بشنوی منفی جواب باز  نبودی حاضر 
 !من  گردن

 .شدم میخکوب جام سر  حرفش با که  برم شدم  بلند عصبانیت با

 !خواستگاری برام بره کن   راضی رو مامانم -

 . کردم  نگاهش و مبرگشت  گرد  چشمای با

 هان؟  -

 خبری  ازت  که  ماه  یک  بعد  کهحالی  در   امگذشته  درگیر   هنوز   من   کنهمی  فکر   مامانم  -
 خواستگاری  برام بره گممی  مامان به که   حاال! تمام و کردم  طی رو احساسم نشد
 بره و شده تموم وقته خیلی قضیه اون کن   راضیش. کنممی لج دارم کنهمی فکر 
 . خواستگاری برام

 . تکاند رو شلوارش خاک و شد بلند من  متعجب چشمان مقابل

 حقم   در   تونیمی  تو  رها،.  داره  قبولت  دخترش  عین   چون  کنهمی   قبول  بگی  تو  اگه  -
 کنی؟   خواهری

 .شدمی تر پررنگ  و  پررنگ داشت لبخندم

 ما؟  شانس خوش دختر  این  حاال هست کی  -

 !ندیده زاییچ حق به! خجالت؟  و پیمان! پایین  انداخت رو سرش
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 ... .خاطر به خب اما شناستشمی  مامانم. باباست  همکار  دختر  -

 . ایستادم روبروش هیجان با و  حرفش وسط پریدم

 بساط  ماه یه سر   که گیرممی کار  به رو داییزن مخ همچین ! من به بسپرش -
 !داداش جون بشه علم عروسیتون

 :گفت  و زد ایجدی  لبخند

 . بود سخت مبرا دوبارش گفتن .  ممنون -

 .زدم خند کج  و کردم  نازک چشمی پشت

 !دیگه مغروری کنن   جونت به جون -

 یکی. کوبیدم  بهم رو دستام خوشحالی با. رفت و داد تکان سری و زد ایخنده تک
 راحتی  همین   به  که  بود  پیمان  با  رویارویی  دایی،  خونه  بیام  بود  سختم  که  دالیلی  از 

 !اومد عقل سر  مه بچه این  که  خداروشکر ! رفت شد حل

 با که  شبی اون هرچند خواستگاریم؛ اومد پیمان که  بودم شده قبول دانشگاه تازه
  بود برادرم مثل پیمان! خواستگار جز به بودن هرچیزی شبیه خونمون اومدن دایی

  تغییری  اما کرد،  ناراحتشون هرچند منفیم جواب. نبود خودم دست هم من  دل و
 . بود باقی شکرش یاج همین  و نذاشت روابطمون روی

 بیشترش  البته!  شدنمی   گرم  آبی  که  مریم  و  حامد  از .  بود  زده  لک  عروسی  یه  برای  دلم
 .شدنمی ابلیس االغ از  گرفتن   سواری خیالبی که  بود پروین  خاله تقصیر 

 پوفـی . بود ناشناس بازم. انداختم بهش نگاهی میلیبی با. لرزید دوباره گوشیم
 .دادم جواب نیتباعص با دفعهاین  و کشیدم

 شمایین؟  خانم رها -

 :پرسیدم تردید با. دادم گوش  خط پشت آشنای تقریبا صدای به تعجب با
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 شما؟  -

. هستم  یاسم  پروژه  تو.  شرکتم  مهندس.  آریان  دوست.  رادمنش.  موحد  خانم  بابکم  -
 ... .هم دانشگاه تو. بودم منتظرتون فرودگاه تو که  همون

 اومده؟ پیش مشکلی دارین؟  امری. ونشناختم بابک آقا بله بله -

  چیزی  باری کاری  ببینم بزنم زنگ بهتون سپرده بهم آریان فقط. مهندس خانم نه -
 بگین؟ من  به ندارین 

 آدم  مثل بزنه زنگ تونستنمی  خودش واقعا. کردم  مشت رو دستم عصبانیت از 
 کرد؟   حواله دوستش به رو من  که  بپرسه ازم

 :دادم جواب حرص با

 .دارخدانگه برم باید  من . لطفتون از  مرسی. خان بکاب خیر  -

 رو چشمام و کوبیدم  پیشونیم به رو گوشی.  کردم  قطع رو تماس مکثی هیچ بدون
 . دیدیم هم رو رییس جناب بودن داوودی گل  و نمردیم. بشم آروم تا بستم

*** 

  ب آ ! زده حرف باهاش فضایی آدم یه انگار  که  کردمی  نگاهم گرد  چشمان با چنان
 :گفت  تردید با و داد فرو رو دهنش

 ... .کردممی فکر  من آخه! رها؟  مطمئنی تو یعنی -

 :گفتم  ناله با شونصدم و هزار  بار  برای و گرفتم  دستانم بین  محکم رو سرم

  بگیرین  زن  عذبتون پسر  این  برای برید پاشید. مطمئنم مامانم جون  به داییزن -
 !بشه باز  هم دیوونه  این  بخت بلکه

  باب  تلویزیون جلوی بود نشسته اساطیریش اسفنجی باب شلوارک با که مراپد
 : گفت  گرد  چشمان با و ما سمت برگشت خورد،می کورن  پاپ و دیدمی اسفنجی
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 باب  نشستم  گوشه  یه  که  من   دین؟می  گیر   من   به  تهش  شهمی  هرچی  چرا  بابا  ای  -
 !بینممی رو اسفنجیم

 :گفتم  شمرده مبهوتم داییزن به رو شدم بلند و رفتم بهش ایغره  چشم

 شما. بود شده تموم پیش سال چند همون پیمان و من  بحث جونم داییزن -
  گفت   بهم پیمان خود. بشه ناراحتی باعث نکرده خدایی که  ندین  کشش  خودیبی
  بزنیم  زنگ که  شما پیش اومدم خواهرش عنوان به من  حاال و داره دوست رو یکی
 . خواستگاری براش بریم

 :گفت  بالخره اما بود چشماش توی هنوز  دیدر ت

  که   سماواتی خانم خونه زنممی  زنگ امروز . باشه گیمی داری تو که  حاال. باشه -
. بگیرن  سامون  و  سر   دوتا  این  خدامه  از   که  من .  خواستگاری  برای  باهاش  بذارم  قرار 
 .مادر کنه  بخیر  عاقبت رو هممون خدا. کن   ولش هیچی... فقط

  ی گونه  ذوق با. بدن بهم شدمی که  بود خبری بهترین  اعصاب هلیتخ روز  دو بعد
 :گفتم  و بوسیدم رو داییزن

 .بدم خبر  مامانم به برم من . مبارکه االن همین  از  -

 . بزنم زنگ بهش خودم بذار  نه -

 پیش رفتم و انداختم باال رو امشونه. گرفت  شماره و تلفن  سمت پرید سریع بعد و
 شده تموم اسفنجی باب! آخه؟  بشه بزرگ خواستمی کی  بچه این . نشستم پدرام
 .دیدمی  وجری تام داشت حاال بود

 پدرام؟  گممی -

 تلویزیون  از  رو چشماش کهاین  بدون. بازوش به زدم مبل کوسن   با. نداد جوابی
 گردنش   پس از  ریزی بشگون و شدم خم . گرفت  حرصم. مالوند رو بازوش  بگیره
 .خورد بهم چشمش تازه. گرفت  رو گردنش  و کشید  بلندی فریاد. گرفتم
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 تو؟ کنیمی چیکار  -

 .دادم تکیه مبل به خونسردی با

 !بود پشه -

 چه این . کردم  نگاهش حوصلگیبی  با. شد مشغول دوباره و بیرون داد رو نفسش
 !آخه؟  وضعشه

 !پدرام -

 :دراومد صداش بالخره. کردم  خاموشش و برداشتم رو کنترل!  نداد جواب باز 

 !ها دیدممی داشتم من  به بده کنی؟می چیکار  هع -

 بره باید خدا بنده که دایی کشی؟ نمی  خجالت تو! رفته سر  حوصلم من پدرام -
 بار  پاچه کله دارن من  مامان با که مامانتم است، کارخونه  که پیمانم کارخونه،

 ببر   رو  من   پاشو!  بینهمی   کارتون  نشسته  خانواده  کار بی   عضو  تنها   وقتاون  ذارن،می
 ! خب بگردون

 همش  به و موهام توی کرد رو دستش و خنده زیر  زد مسخره حالتی با پدرام
 . ریخت

  ببرمت   بپوش  رو  لباست  برو  پاشو  جون،  عمو   پاشو!  رفته  سر   حوصلش  بچمون  آخی  -
 ! بخرم بستنی برات

 :گفت  کشیدمی باال رو شلوارکش درحالیکه

 .برگشتم ثانیه ایکی -

 با  رو ما خدایا! بچه؟  گهمی کی  به کی  ببین . بپوشم لباس مر ب شدم بلند حرص با
 ! برم؟  قربونت آخه کردی  فامیل کی

*** 
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  زرد  وحشی هایگل  بوته. پریدم روش از  و گذاشتم  لغزنده سنگ تخته روی رو پام
 باد  مالیم  وزش  با  رقصیدندمی  طنازی  با  و  کردندمی  گریجلوه  هاسنگ   اطراف  رنگ

.  موندم  مبهوت زیباییش از  و کشیدم  غروب حال در  خورشید به رو نگاهم. پاییزی
 .دهنمی دست از  رو زیباییش جادوی و شهنمی  تکراری صحنه این  دیدن وقتهیچ

 !عالی بود، عالی جااین . کشیدم  عمیق نفس وجود تمام با و کردم  باز  رو دستام

  کوه   باالی  از   آفتاب  غروب  دیدن  پدرام،  تحمل  و  مشقت  هاساعت   و  ترافیک  وجود  با
 چیز   هیچ  اما  بود،  شده  سردتر   هوا.  بود  خدا   هایپدیده  ترین جذاب  از   یکی  قطعاً   صفه
 گرفته  بازی  به  رو  هام چتری  وزیدمی  که  بادی!  بشه  ناب  حس  این   مانع  تونستنمی 
 . بودم لذت غرق وصفی غیرقابل طرز  به من  و بود

 ! خوریتک خیلی بودی؟  نیاورده جااین  رو من  حاال تا چرا نامرد پدرام -

 که   چیزی با اما سمتش  برگشتم لبخند با. بود بعید پدرام از  این  و نداد رو جوابم
 هم  خواب توی حتی. پرید جا یک خوبم هایحس  تمام و خشکید لبخندم دیدم
 .بود محال  لحظه این  تصور 

  گریه   تصور  که  بود خیالبی قدر این  که  پدرامی! زدمی  برق اشک از  پدرام چشمان
 .گرفتم  آرام رو بازوش و رفتم سمتش به! بود محال براش

 یهو؟  شدی چی خوبی؟  پدرام -

  گلوش   سیبک خوردن تکون از . گذاشت  دستم روی رو دستش و زد دردناکی لبخند
. شد خیره آسمان به و داد تکون سری. نبود سخت شخفته هایبغض  فهمیدن
 . کرد  خالی رو دلم چشماش یخورده  نم هایخاکی

 ! ها پایین  کنممی پرتت جاهمین  از  نزنی حرف هگا پدرام -

 . کشید  پیشونیش به رو لرزونش دست و بست رو چشماش

 !رها سال خیلی. بودم نیومده جااین  بود سال خیلی -
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 خانواده  این   از   قدر چه  من   بود؟   چش  پدرام!  دورگه  حد  این   تا  صدای  این   از   خوردم  جا
 عمیق   خط   فقط داشت، دوستش خیلی  که  باباحاجی مرگ با پدرام ! بودم؟  دور  مگه
 رو  سرد  و  خشک  پیمان   یگریه.  نکرد  گریه  اما  بست  نقش  ابروهاش  دوتا  وسط  اخم
 ... .پدرام اما بودم دیده

 ناخودآگاه  امروز   اما  نذارم  جااین   رو  پام  دیگه  کردم  عهد  جااین   اومدم  که  بار آخرین   -
 کهاین  جای به نفهمیدم اصال یکرد  ور  ور  راه وسط قدر این ! جااین  رسیدم و روندم
 !صفه کوه  اومدم کنم،  ولت جااون وحش باغ ببرمت

 . بود گرفته  بغضم

! پدرام بپیچونی رو من  تونینمی  دربیاری بازی مسخره کنی  سعی هم قدر هرچه -
 جای  من  چیه؟  واسه  لعنتیت  بغض  این   بیای؟   خواستینمی  که  شده  چی  مگه  جااین 

. بودی  گفته  بهم  بار   چندین   رو  این   خودتم  و  بودم  رتاهخو  بچگی  از .  پدرام  خواهرتم
 .کنی  پنهان خواهرت از  رو درآورده رو اشکت که  چیزی نداری حق

  معلوم .  خوردمی  تکون   مدام  گلوش  سیبک.  زدمی   ذوق  توی  عجیب  سرخش  چشمای
 اومد،نمی پدرام به هاناآرومی این . نریزه اشک تا کنهمی رو سعیش تمام داره بود
 . بود دردناک عجیب صحنه این  دیدن و اومدنمی که  خدا به

 . بزن حرف  باهام توروخدا! لطفا بزن حرف پدرام -

 . داشت ناجوری تضاد خیسش چشمای اندوه با لبخند این . زد دردناکی لبخند

 اما  بودم  نکرده  فکر   بهش  بود  وقت  خیلی.  نیست  وقتش  االن  ولی  رها  بهت  گممی  -
 جوری این  بار  یه وقت چند. بیام کنار  خودم با یداب. زد جرقه محافظه  توی بازم
 .نیس خاصی چیز  شممی

 :توپیدم بهش عصبانیت با

 من!  اشک؟   و  تو  اصال  میدی؟   فرو  رو  بغضات  داری  طوریاین   و  نیست  خاصی  چیز   -
 وقت؟ اون کردی  فرض چی رو



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

180 

 

 پیشونیش روی زد دستش کف  با یکهو اما نشد بلند ازش صدایی هیچ لحظه چند
 :گفت  بلند صدایی با و

 شروع  تا  بریم  باش  زود!  بذاره  قراره  امشب  که  افتادم  شرک  یاد.  گفتی  شد  خوب  آخ  -
 .نشده

  هام چتری  شده  چیزی  که  انگار   نه  انگار   و  شد  بلند  جاش  از   که  کردم  نگاهش  تعجب  با
 حال  در  چشماش سرخ رد. کشید  رخ به رو اشگونه  چال لبخند با و ریخت بهم رو

 !بود کرده  تسخیرش جن  ایلحظه چند که  انگار  و بود شدن محو

 : پرسیدم حیرت با

 داشت؟  حرفم به ربطی چه -

 : کرد  نگاهم شیطنت با و زد لبخندی

 طوسی   دوست  یاد  خرکیت  طوسی  چشمای  این   با  منم  کردم  فرضت  چی  گفتی  آخه  -
 !افتادم شرک

 و دمخندی عصبی. شد اکو فضا توی شخنده صدای و دوید پایین  کوه  از  سرعت با
  پایین  سنگ تخته از ! االن؟  کرد  یکی شرک خر  با رو من . کردم  تعقیبش نگاهم با

 :پیچید  کوه  توی صدام  دویدممی دنبالش که  طوریهمون  و پریدم

 ! پدرام درمیارم رو پدرت من د   -

*** 

  میگرنم  پدرام  این   دست   از .  فرو  بالش  توی  رو  سرم  و  کردم  رها  تخت  روی   رو  خودم
 که   هرچند! خون یکاسه  شد سردرد زور  از  چشمام داد حرصم امروز  قدر این ! باال زد

 بخشیدنش   برای  خواستم  ازش  منم  و  خواست  معذرت  ازم  اششرمنده  نگاه    با  آخرش
 معلوم  که  هرچند کرد  قبول ناراحتی با اونم و بگه بهم رو کوه  باالی ناراحتی دلیل
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 پسر  ناراحتی علت یدنفهم به ارزیدمی سردرد این ! کنه  خفم خواستمی دلش بود
 ... .خیالمبی عزیز  دایی

  کرد   اشاره که  شم  بلند جام از  خواستم. شد وارد سینی یه با پیمان و اومد در  صدای
  مرغ  سوپ پای به. کردم  مزه و برداشتم. گذاشت  جلوم رو سوپ یکاسه .  بخوابم
 . بود خوشمزه اما رسیدنمی  خانم زهرا

 خوبی؟  -

 .نیست مهمی چیز . شممی  طوریاین  ار بیک  وقت  چند. خوبم آره -

 . کرد  اخم

 !شدی طوریاین  کی  از  دقیقا یادمه آره -

.  گرفتم  ایدیگه  طرف  به  مجبوری  رو  سرم  من  و  کشوند  امشقیقه  زخم  به  رو  نگاهش
 !پیمان مخصوصا بزنم حرف کسهیچ با مورد این  در  خواستنمی  دلم

 برات؟  پخته سوپ مامان که  خوردی سرما مگه -

 سرم به که  نداره جویدن  به نیازی چون خورممی سوپ گیرهمی درد که  سرم هن -
 . بیاد فشار 

 .دستم داد رو من  موبایل و کرد  فرو جیبش داخل رو دستش  و گفت  آهانی

 زنگ  هم کلی انگار  بودی گذاشته جا پایین . رو گوشیت بودی نبرده خودت با -
 .خورده

 :گفت  که  کنم   باز  رو قفلش خواستم و کردم  تشکر  ازش

 . خواستگاری  شونخونه  بریم  فردا  پس  شد  قرار .  مامان  با  زدنت  حرف  بابت  مرسی  -

 استراحت  گفتن   با و داد تکان رو سرش لبخند با هم او گفتم  تبریک و زدم لبخندی
 . بیرون رفت کن،
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 از  تاپنج  بود، بابک از  تاهفده. کشید  سوت مخم و کردم  نگاه رو هامتماس  لیست
 و زدم پیامکی مختصر  حامد و مامان به! ناشناس هم دوتا و حامد ز ا دوتا مامان،
. نکنه اذیتم امواجش که  کردم  خاموش رو گوشیم  بدم رو بابک جواب کهاین  بدون

 بزنه  زنگ خواسته ازش رئیس جناب حتما. خوردم و برداشتم رو سوپم خیالیبی با
 !بگیره رو من  آمار 

 !واال بگذرون، خوش ترکیه تو برزین  مهندس همون با برو تو

  ناخودآگاه   دستم.  شدم  خیره  سقف  به  و   کشیدم  دراز   تخت  روی  سوپم،  شدن  تمام  با
 این اصال و بودم شده عجیب روزا این. شد رها مسینه از  آهی و نشست قلبم روی

 از  که خاطراتی شد،می  گوشیم پرت که حواسی! نداشتم دوست رو بودن عجیب
 که  قلبی و کردمی فعال رو ناخودآگاهم که  اییهگل  دیدن کرد،می باز  سر  گذشته
 !داشتنی دوست... و آشنا داشت، آشنایی ریتم

  دردسرهایی  نوع اون از ! کردممی جور  دردسر  خودم  برای داشتم که  بود واضح ُپر 
 !گذشته  مثل دقیقاً  کرد؛نمی عایدم هیچی خودم به زدن صدمه جز  که

 بهم احساسی هیچ فهمیدم و کردم  صحبت آریان با شاپ کافی  توی که  روزی از 
 عجیب  روزا این  اما کردم  چال که  شهمی سالی دو. کردم  چال رو احساسم نداشته،

 !دردسر یعنی این  و افتادم قبر  نبش فکر  به

! برگرده  قدیمی  احساس  اون  دوباره  دادمنمی  اجازه  و  بود  شده  تموم  من   برای  آریان
 اتفاقی هر  و افتاده که  اتفاقی هر . مشب شرمنده خودم پیش دوباره دادمنمی  اجازه
 رئیسم فقط اون. شمنمی  غافل گرفتم،  گذشته  توی که  هاییعبرت از  من بیفته که

 قدری این . بگیره تصمیم  برام چیزی عقلم جز  بذارم نباید... تمام و مونهمی باقی
 که   ماهی هشت این  تمام. بشه عوض بهش نگاهم قبل مثل نذارم که  شدم بزرگ
 ...بیشتر  چیزی  نه  قطعاً   و  کمتر   چیزی  نه!  بود  آریان  آریان،  کردم،می   کار   تشرک   توی
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 رسوند، هیچ به رو مونفاصله  آرامشم برای و داد نجاتم آریان که  شبی همون از 
 تکرار  دیگه گذشته  تا کنم  درستش باید. شد خارج دستم از  کمی  احساسم کنترل
 .نشه

 داخل  از .  گذاشتم  سرم  زیر   رو  دستم  و  مچرخید  پهلو  به  و  بیرون  دادم  رو  کالفم  نفس
 خیلی. شد کشیده  روش وار نوازش  دستم. افتاد امشقیقه زخم به نگاهم قدی آینه
 تیر  وجودم تمام به داشتم ازش که ایخاطره اما کشیدنمی تیر  جاش بود وقت
 ...کشیدمی

*** 

 (گذشته )

 به پالس بملق ضربان و گرفتم ضرب زمین روی مشکیم بلند پاشنه هایکفش  با
  ساعت   ناپذیر   توقف  هایعقربه   حرکت  ثانیهبهثانیه   نگاهم  وقتی  شدمی  بیشتر   پالس

 . کردمی تعقیب رو

  عقد  مراسم برای بریم که  دنبالم بیاد زود فرهاد بود قرار  و بود شهریور  روز  آخرین 
  شدن  عصبانی. چرخیدم حرص با و انداختم صندلیم روی رو خودم. مریم و حامد
 . بودم انفجار  به رو واقعا اما نبود مممرا توی

  چیزی   تنها  آزاد  بوق  و  دادنمی  جواب  موبایلشم  و  بود  کرده  دیر   بود  ساعت  دو  نزدیک
 از  دیگه اما گرفتم  رو شمارش دوباره. بود شده عایدم ساعتش دو تاخیر  از  که  بود

  بهم  محکم رو دستانم و کردم  پرت تخت روی رو گوشی.  بود شده خارج دسترسم
 بهم  کامال و شدم شینیون موهای الی رفتمی زدمنمی  گره اگه چون زدم هگر 
 . ریختشونمی

 شده  زیباتر   اینقره  یسایه  با  خاکستریش  هایچشم   که  زیبایی  دختر   به  آینه  توی  از 
 بود،   انداخته  سایه  روش  بلندم  مشکی  موهای   که  آبیم_اینقره  لباس.  کردم  نگاه  بود
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 دو  من  و بودن رفته زودتر  بابا و مامان. شدمی  چروک  داشت بودم نشسته بس از 
 .کشیدممی  انتظار  و بودم نشسته خونه  توی تنها بود ساعتی

  که   مراسمی بابت کرد  کجی  دهان بهم پایین، طبقه دار  پاندول ساعت ضرب نهمین 
 نفس. چرخیدممی چرخانم صندلی روی هنوز  من  و بود شده شروع بود ساعت دو

 زنگ  فرهاد به آخر  بار  برای. پوشیدم رو شالم و مانتو و مشد بلند و کشیدم  عمیقی
  هم  االن همین  تا. برم زودتر  تا زدم زنگ آژانس به نشنیدم جوابی وقتی و زدم

 .بودن زده زنگ کلی  پروین  خاله و مریم و مامان

  که   بود کجا.  بستم رو چشمام و زدم تکیه صندلی به و دادم راننده به رو آدرس
  مراسم   برای  قدر این   بودمش  دیده  که  دیروز !  بده؟   رو  تلفنش  ابجو  تونستنمی  حتی
 نکنه نیومده؟  که  مونده کجا  پس بره، یادش بود محال که  بودم کرده  تاکید بهش
 !باشه؟  افتاده اتفاقی براش

 پیش ساعت دو که  داد جواب مامانش و گرفتم  رو خونشون یشماره آشفتگی با
 توی  زهر  عین  فرنگی توت رژ  مزه و گزیدم  رو پایینم لبم! من  دنبال اومده آماده
 . شد پخش دهانم

 بشن، خیس چشمام ذاشتمنمی. شد کشیده  ماشین  یشیشه روی ارادهبی انگشتم
 عمق  چشمام کنم شرکت نامزدم با بود قرار  که مراسمی اولین توی ذاشتمنمی 

 ... نیست ازش خبری که  نامزدی. بدن لو رو ناراحتیم

... ترین کوه  عشقم و ترین ستاره رویایم دریاترین، ملد است، ترین شب  چشمانم
 !فرهادترین؟  آن کجاست

 رفتم رختکن  اتاق به توجه جلب بدون. کردم  باز  رو تاالر  در  و کشیدم  عمیقی نفس
 سالن   به  مصنوعی  لبخندی  با  و  کردم  چک  رو  آرایشم  آینه  توی.  درآوردم  رو  مانتوم  و

 اطرافم و من متعجبانه لبخندی با که  بود  مامان دیدم که  نفری اولین . رفتم مجاور 
 !گذاشت  قال  رو  دخترت  امشب  عزیزت  داماد  که  جان  مامان  ببخشید.  میکرد  نگاه  رو
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 :گفتم  بگه چیزی اینکه از  قبل و رسیدم بهش

 نتونست  خب  ولی  خواست  معذرت  کلی  بیاد  نتونست  مامان  کشید  طول  فرهاد  کار   -
 . برسونه خودشو

  گرفت  رو  سردم  دست   لبخند  با  و  داد  تکون  سری  اما  نکرده  باور   بود  معلوم  نگاهش  از 
 نباتی  لباس  توی  بود  شده  هافرشته  عین   مریم.  کرد  هدایتم  حامد  و  مریم  سمت  به  و

.  بارید می خوشحالی وجناتش تمام از  که  هم حامد. داشت کم  بال تا دو فقط رنگ،
 شوهرش  فامیل  با  و  بود  نشسته  گوشه  یه.  کردم  پیدا  رو  خاله  و  چرخوندم  رو  نگاهم
  لبخندی  با و دادم تکون سری! پسرشه نامزدی انگار  نه انگار  بود  زدن حرف درحال

 حامد  دست  افتاد  بهم  که  نگاهش.  رفتم  مریم  طرف  به  بود  واقعی  کامال  دفعهاین   که
 و  بود خواهرم نامزدی. رفتیم فرو هم آغوش  توی حرفی هیچ بدون و کرد  ول رو
 .بودم ابرها از  تر ن پایی یکم فقط یکم، امشب من 

 ... .که  انداختی سکه از  منو. شدی خوشگل چقدر  تو وروجک -

 . زدم چشمک و کردم  اشکلیه  حوالی مشتی تالفی بعنوان

 !کردی  اوت ناک که  رو بیچارم پروین  خاله! سیاه روت میگه دیگ به دیگ -

 .ترکهمی خنده از  داره بود معلوم اما نخنده کرد  سعی

 رو بیچاره من   پاچه کله  و نشسته حامد عمه پیش مجلس اول از  دیدیش؟  توام -
 جوریاین   تورو  وقتی  خان  فرهاد  حتما بال؟   اومدی  دیر   چقدر   تو  راستی.  ذارنمی  بار 
 ... .و داد کف  از  اختیار  دید

 !نیومده -

 . کرد  نگاه رو سالن  تمام بعد رو من  اول تعجب با

 چرا؟  چی؟  -
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  شوهرجونت   پیش  بیا  کنی  بازی   رو  محل  سآژان  نقش  امشب  کهاین   جای  به  شما  -
 ! عروسک ایدیگه چیز  نقشت امشب که

 تبریک   و  کردم  بغل  رو  حامد  لبخند  با  منم  و  کرد  حامد  یحواله مشتی  خنده  با  مریم
 .گفتم

 :حامد

 کن   فکر  ایطبقه سه کیک  اون به. نکن  فکر  یالغوزت نامزد اون به خانم خوشگل -
 . بخوری حامدخان دست از  قراره که

 .ها بماسه ما به چیزی نکنم  گمون  کیک  سمت شده تیز  نگاهای این  با -

 : گفت  مریم به رو و کرد  نگاه کیک  سمت به ترس با حامد

 نذار  ناموسته کن   فکر . نکنه بهش چپ نگاه کسی واستا کیک پیش برو خانمم -
 !بشه نزدیکش کسی

 . زد خندب ل بهم مهربونش نگاه با و سمتم اومد حامد رفت  خنده با که  مریم

 کنه  اذیتت  نداره  حق  هیچکس.  خواهرت  عروسی  هم  داداشته  عروسی  هم  امشب  -
 یه بنده به حاال. درمیاریم باهم رو نامرد اون پدر  موقعش به! کسی  نبودن حتی
 .کنیم   انرژی تخلیه وسط اون بریم بده افتخار 

 های   هنگا!  نداشت  وجود  اصال  که  ایانرژی   تخلیه  رفتم  و  کردم  دستش  بند  رو  دستم
. بودن   نامزدم  دنبال  و  بود  زوم  من   روی  که  دیدم  می  رو  فامیل  مستقیم  و  چشمی  زیر 

 بسته  و  باز   آروم  رو  چشماش.  کنم  نگاهش  شد  باعث  که  آورد  کمرم  به  فشاری  حامد
  بودنش   خوشحال  برای.  نکن   توجه  کسی  به  و  باش  آروم  یعنی  این   زد؛  لبخند  و  کرد
 . بود سخت واقعا .بود سخت اما دادم تکون سر  لبخند با

 !نبود بابا. شد نزدیک بهم کمی  ابروهام... و کردم  نگاه رو سالن  اطراف اختیار بی  باز 
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 فقط چرا پس بودن اومده من از  زودتر  که  هااین . نبود واقعا اما کردم  نگاه دوباره
 نشسته  تنها سالن  یگوشه  که  دیدم رو مامان و گردوندم  نگاه جاست؟ این  مامان
 آورده   پناه  تنهایی  به  مردم  غاز   یه  من   صد  هایحرف   به  ندادن  گوش  ایبر   حتما.  بود
 .شدم جدا حامد از  کوتاه  دادنی تکان سر  با و کشیدم  عصبی نفس. بود

  تا باشی سالم  بهتره! فرهادخان؟  کردی چیکار  ببین  دوستام بهترین  نامزدی شب
 .دربیارم رو پدرت خودم

*** 

 هجوم  و خستگی شدت از  مامان. آالچیق تم س به رفتم آرامآرام  و ریختم ایقهوه 
 فرهاد گوشی.  نبود من  برنامه توی امشب خواب اما بخوابه، رفت پنهانش هایغم 

 !نگران یا باشم عصبانی باید دونستمنمی من  دیگه و بود خاموش هنوز 

 هنوز  و رفت سریع و شد بهش تلفنی یه  مجلس اوایل مریم گفته  طبق که  هم بابا
 هامدت  از   بعد  که  بود  صافی  آسمان  به  نگاهم  و  بود  شده  تموم  موه قه.  بود  برنگشته
. افتادم اصفهان تابستان  هایشب  یاد. کشیدمی هازمینی رخ به رو هاشستاره
 واسه  مختلفی  هایشکل  و  خوابیدیممی  باغ  توی  پسرها  و  باباحاجی  با  که  هاییشب 
 سوسک  با پدرام و  یدیمخندمی  و خوردیممی ههندوان و کردیممی پیدا هاستاره

 دنبالش  افتادمی دمپایی  لنگه یه با باباحاجی تهش و ترسوندمی  رو بقیه مصنوعی
 .کردمی اشحواله گردنی  پس یه و

.  ببینمش  اصفهان برم فرصت اولین  توی باید. شده تنگ باباحاجی برای دلم قدر چه
  پیشش   پیمان. دبو گرفته  درد قلبش دوباره چون بیاد  نتونست حامد نامزدی واسه
 .بودن اومده پدرام و داییزن و دایی فقط امشب و بود مونده

  بابا  ماشین  و شد باز  در  که  بگیرم  تماس  فرهاد خونه با دوباره  برم شم بلند خواستم
 سالم دادن به فقط آرومش چندان نه یقیافه دیدن با و رفتم سمتش به. شد وارد
  به  یکهو که  افتادم راه سرش پشت منم. دافتا راه و داد آرومی سالم. کردم  اکتفا
 . برگشت سمتم
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  هم  تو و شونخونه رفته االنم. دنبالت بیاد  نتونست که  بود من  با امشب فرهاد -
 . دیدنت میاد بعدا خودش. بزنی زنگ  بهش نیست الزم

 وارد شوک بهم که  انگار . گذاشت  تنها شده انبار تل سوال کلی  با رو من و رفت بابا
 دوباره  و رفتم آالچیق سمت به دوباره بعد  و ایستادم جاهمون  ایقیقد باشن  کرده
 .نگران یا باشم عصبانی باید دونستمنمی من  و شدم خیره آسمان به

*** 

  نفس  مریم. صندلی روی کردم  پرت رو خودم خستگی با و رفتم ماشین  سمت به
 .شد سوار  و دوید دنبالم زنان

 میری؟  یورتمه داکدخ  خر  عین  یهو چرا! دختر؟ تو چته -

 سرم باال اومدی شدم بلند خواب از  که  صبح از . بخدا گیرهمی درد سرم داره مریم -
.  ذاریمی گردی  تهران تور  واسم داری و ماشین تو انداختی کشون  کشون  رو من و

 من؟ به چسبیدی و نیستی شوهرت پیش چرا نبود، عقدت دیشب تو مگه ببینم

 :تفگ  و کرد  روشن  رو ماشین  حرص با

 بلکه کپک  توی پیش بیام تا زدم زندگیم و کار   از  که  ستبیچاره من تقصیر  اصال -
 !بخوره پوکت یکله  اون به هوا یکم

 بعد  خونه برسون رو من. دیگه شد شب. برم قربونت خوامنمی. عزیزم خوامنمی -
 ! بردی کجا  رو من  زن که  بخوره رو من  یکله  نیومده تا حامد پیش برو

 . کرد  اخم

 یه  دیگه  خونه  رسوند  رو  من  کهاین   بعد  دیشب  که  نیار   رو  بیشعور   حامد  اون  اسم  -
  فوتبال  داره یا االن کن  باور . داره زن دیگه االن که انگار  نه انگار . نزده بهم زنگ
 ته یمیوه هایتیکه و خورهمی بستنی پارک تو داره یا شکنهمی تخمه و بینهمی
 !درمیاره رو رانی
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 که  هست  ساده  و  صاف  حامد  قدر این .  بود  عالی.  بود  خوب  حامد.  مزد  محوی  لبخند
  نیست  حامد وقتی حتی که  خوشبخته مریم . کرد  بینی پیش رو کارهاش  تمام بشه
 !بود زیاد هابعضی  با تفاوتش. کنهمی چیکار  و کجاست  دونهمی هم

 منم.  هطخ آخر   که  پایین   بپر   پاشو.  نپوسه  دلمون  زدی  لبخند  یه  بالخره  که  بینممی  -
 .کنهمی چیکار  داره شوهرم یخاله  ببینم بیام

 به  و شدم  پیاده.  ها  کرد  مهمون  رو  خودش  چطوری  ببین .  کردم  نگاهش  چپی  چپ
 رفته برق انگار . بود تاریک خونه اما شدیم وارد مریم همراه. رفتم ساختمان سمت
 . نبود اما بگیرم رو مریم کردم  دراز  رو دستم دلهره با. بود

 ! مریم -

 صداش  دوباره ترس  با. نبود  اما کنم  پیداش بلکه دادم تکون رو دستام. نداد جوابی
 سرم  رو شادی برف و رنگی کاغذ  عظیم سیل و شد روشن  خونه کل  یهو که  کردم
  ترم نزدیک  هایفامیل و نزدیک دوستان. گرفت وسعت کم  کم لبخندم. شد هوار 
 رفته حامد کنار   مریم. زدیم دست داشت دلنشین  لبخندی با  قشنگم مامان و بودن
 .زدنمی سوت دوتایی و بود

  نگاهم   احساس  پر   و   عمیق  و  اومد  جلو  دست  بر   کیک  که  افتاد  مردی   به  نگاهم  اما  من 
 . کرد

 .فرهاد ترین  شیرین  مبارک تولدت -

  تولد  و آهنگ صدای بین  از . کردم باد رو هاملپ  و بستم رو چشمانم  لبخند با
 :زد داد سرخوشی با ازدوستانم یکی هامبارک 

 .کن   آرزو اول. وایستا -

  گوشم   کنار   حرارت  با  ایمردونه  صدای  و  کردم  حس  هامشونه  روی  رو  دستی  گرمای
 :گفت
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 !کنی  آرزو رو من  نره یادت -

 رو هادلخوری  از  عظیمی بخش قشنگ سورپرایز  این . شدم خیره فرهاد به لبخند با
 . خوشبختی آرزوی با کردم  فوت رو هاشمع و کردم  نگاه کیک  به. بود برده بین  از 

 ! بزرگه قدر این  که  خریده برات چی جونت نامزد ببینیم کن   باز  بانو رها -

  سمتش   به  فرهاد.  بود  میز   کنار   که  افتاد  بزرگی   نسبتا  یجعبه  به  نگاهم  حامد  حرف  با
  به  بعد و فرهاد پهن  لبخند به اول کنجکاوی  با. گذاشت  مقابلم کرد  بلندش و رفت
.  کردم  باز  رنگش سفید روبان با رو رنگ سرخ یجعبه احتیاط با. کردم  نگاه جعبه
 ! همانا ها بچه ی خنده صدای شدن بلند و همانا جعبه کردن  باز 

 :گفتم  کردمی نگاهم ذوق با که  فرهادی به خنده با

 !دیگه؟  چیه این  دیوونه -

 نیومد؟  خوشت -

  نصف  تقریبا. درآوردم رو رنگ سفید بانمک  خرس و بردم جعبه  داخل رو دستم
 !بود خودم

 کودک   قدر چه من  کنن می فکر  همه االن! بردی رو آبروم اما قشنگه خیلی چرا -
 .خریده  عروسک برام نامزدم که  فعاله درونم

 .گذاشت  بینمون رو خرس و نشست  کنارم  خنده با

 .بعد تا کردیم  قبول فرزندی به فعال رو خرسه خانم این  -

  حسابیم   و  درست  س*و*ب  یه  خوبه  حاال.  گرفتم  ازش  رو  همنگا  شده  سرخ  صورت  با
 !افتاده خانواده تنظیم فکر  به بعد نکرده

 : گفت  تعجب با و کرد  کج  رو سرش مریم

 !هست جعبه توی هم دیگه چیز  یه انگار  رها -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

191 

 

 پالک یه. کردم  بازش و داشتم برش. دیدم رو کوچولو  یجعبه یه و کشیدم  گردن
  بود  تنیده درهم حجیم  و پیچیده بصورت رو آر  و اف فحرو که  بود طالیی زیبای
 . بود عجیب زیبایی عین  در ! بود کرده  باد و داشت ورم طالش انگار  کهجوری 

 . ممنونم. فرهاد قشنگه خیلی این ... این  -

 .کرد  تر درخشان  رو رنگش خاکی چشمان که  بود لبخندی من  جواب

 با   که  فرهاد   سمت  به  رو  روم  شدن،  خوردن  کیک  مشغول  همه  و  شد  ساکت  که  جو
 خنده با. نداد جواب اما کردم  صداش و  کردم  بود زده زل خرسم به عجیب حالتی
 :گفتم

 !ها کردین   خلوت حسابی دختر  و پدر  -

 زنجیر  و برد پالک طرف به رو دستش! عجیب نگاه یه. کرد  نگاهم کمرنگی  لبخند با
ن  رو  موهام  و  شد  تر نزدیک   یکم.  زد  پالک  به  و  کرد  باز   رو  بود  گردنش  که  یکادی  وا 
 هایم چشم  به  و  داد  بیرون  محکم  رو  نفسش.  انداخت  راستم  شونه   روی  و  کرد  جمع
 توی. موند باقی طوری همون  اما بست رو زنجیر . شد بستن  مشغول و شد خیره

  ترس   این   انگار   و  لرزوند   رو  دلم  ترس  از !  لرزوندمی  رو  دلم  ته  که  بود  چیزی  چشماش
 . پیشونیم روی ایه *س*بو و گذاشت  امگونه   روی رو دستش که  کرد  حس رو

 .رها دارم دوستت -

 روی لرزشش که لحنی و لرزون نگاه این از  بودم ترسیده من و داشت دوستم
 . شد لمس پیشونیم

*** 

. دادم فشارش و کردم  بغل رو خرسم لبخند با و کشیدم  گردنم  دور  پالک به دستی
 رفت   و  ننشست  زیاد  هم  فرهاد  ها،مهمون   ن رفت  و  جشن   شدن  تموم  از   بعد  کهاین   با
  ازش  مثبت انرژی قدر این  اما کنم  صحبت باهاش قبل شب مورد در  نتونستم من  و

 .بشه خوبم حس این  مانع چیزی بذارم تونستمنمی  که  بودم گرفته
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  یه  فقط یعنی این  و بگیرم رو لیسانسم تا مونده دیگه ترم دو فقط. مهره اول امروز 
  و کردم  صاف رو شدم کج  یمقنعه . شم بیدار  صبح شش ساعت تا الزمه دیگه سال
 :زدم داد طوریهمون و شدم سرازیر  هاپله از  عجله با

  دیر  دانشگاهش اولی روز  که  بخوره صغیر  طفل این  به بده چیزی یه خانوم زهرا -
 !شده

 :گفت  و رسوند ها پله پایین  به رو تپلش هیکل خنده با خانم زهرا

.  بود حیاط تو صبحم هاینزدیک  تا و اومد دیروقت دیشب بابات نجا مادر  آروم -
 .همرات به خدا برو آروم و بگیر  رو پنیر  نون لقمه این  بیا. بخوابه رفته تازه

  حرص با کهدرحالی. حیاط توی رفتم کوتاه خداحافظی یه با و گرفتم رو لقمه
 شکل گلوم  توی یبغض نذاشتم و زدم گاز   بزرگ رو لقمه میکردم پا رو هامکتونی 
 . نبود یادش رو دخترش تک تولد وقتهیچ بابام که  نداشت اهمیتی. بگیره

 دیروز  مریم قدر این . شد بلند آهم. نشد روشن اما زدم استارت و شدم ماشین  سوار 
. کنم  پرش بود رفته یادم منم و بود شده تموم بنزین  که  گشت  ول هاخیابون  توی
  واقعا  چون آژانس به بزنم زنگ که  کشیدم  بیرون رو موبایلم و شدم پیاده شتاب با

 . بود شده دیرم

 ! رسونمتمی -

  سالم . دیدم عجیب ایقیافه  و سرخ اندکی چشمانی با در  روبروی رو بابا و برگشتم
 .داشتبرنمی  کسی  اما شدم گرفتن   شماره مشغول و دادم زیرلبی

 . رسونمتمی گفتم  -

  چون   برس  استراحتت  به  برو  شمام.  رممی  خودم  همیشه  مثل.  پدرجان  نیست  الزم  -
 !خونه بیای زود نتونستی که  بودی کارات  درگیر  قدر این  دیشب
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 مداوم هایگفتن   رها به توجه بدون و رفتم خروجی در  سمت به دست به موبایل
 کردن  خرج  و  خانواده  با  بودن  و  تولد  برای  بابا  دونستممی  کهاین   با.  رفتم  بیرون  بابا

 این  مانع تونستمنمی  هرسال هم باز  اما شهنمی  قدم پیش وقتهیچ محبتش
 . بشم کردمی رخنه دلم توی که  شدیدی ناراحتی

 خیابون  طرفاون  سمت  به  و  زدم  پس  رو  شدمی  جمع  چشمانم  توی  داشت  که  اشکی
 بشم  رد اومدم سریع و انداختم روروبه الین  به نگاهی. بگیرم تاکسی یه که  رفتم
 !زدمی فریاد رو اسمم داشت کسی  که  انگار . شنیدم صدایی یه یهو که

 و انداختم باال رو امشونه. نبود من  سمت نگاهش کسی  اما کردم  نگاه رو اطرافم
 شماره  دیدن  با  و  آوردم   بیرونش.  کرد  زدن  زنگ  به  شروع  گوشیم.  شدم  خیابون  وارد

 رو سرم. اومد ماشین  گاز   مهیب صدای یهو که  کنم  وصل رو تماس خواستم فرهاد
 .شدم معلق هوا روی کردم  حس لحظه یک برای و چرخوندم تعلل با

 ... رفت خاموشی به رو دنیا بعد و پیچید سرم  توی شدیدی درد

*** 

 (حال) 

  حرکاتم   دیدن  با  دایی   زن.  کوبیدم  بهم  رو   دستام  خوشحالی  با  و  پریدم  جوب  روی  از 
 :گفت  و داد تکان سر  خنده با

  زنش  صدباره حاال تا کنهمی  خوشحالت در قاین  پیمان دادن زن دونستممی اگه -
 .بودم داده

  براقش   سبز   چشمان.  شد  پیاده  ماشین   از   ترکیبش  خوش  مشکی  شلوار   و  کت  با  پیمان
 با  و  زد  کنار   رو  کتش  انتهایی  لبه.  بود  شده  باباحاجی  شبیه  هروقتی  از  بیشتر   امشب
 : گفت  رفته باال ابرویی

 .بودمی هم افتادمی راه که   کودکی  مهد به حواستون باید وقتاون -
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 بلند سوت با پیمان داد شد باعث که  پیچوند رو پیمان گوش  حرکت یه توی دایی
 . بشه یکی پدرام

  بابایی  نباش  ناراحت  اصال!  دارن  غیرت  هاشوننوه  سر   بنده  پدرجان    که  بینممی  بهبه  -
  ع شرو پ با همشونم کنی،  قاطی رو اسماشون  که  بسازم نوه قدر این  برات خودم
. پاکزاده باباحاجی لطف به که  فامیلیمونم... پشنگ پشمک، پریا،  پویا، پوریا، بشن؛
  کدوممون  فهمهنمی هیچکس و پ پ شهمی اسممون کنیم اختالسم اگه یعنی
 !بودیم

 :خونه داخل دوید پدرام دنبال و کرد  ول رو پیمان گوش  دایی

 !چی یعنی کردن  قاطی بدم نشونت وایستا مردی اگه -

 :زد داد بلند دویدمی که  درحالی امپدر 

 که  بزنن  اتیکت پیشونیشون  روی دممی کنی؟ می طوریاین  چرا من پدر  خب -
 پدرام اول، پدرام ذارممی  رو اسمشون هاباستانی  آدم این  عین  اصال یا. نکنی قاطی
 ... .نمیاد عقبیا آمین  صدای! فرماید عنایت خدا آنچه هر  تا دوم

  رفتم   منم  تو  رفت  زودتر   داییزن .  بودیم  شده  پهن   کوچه  توی  دهخن  از   داییزن  و  من 
 تکون چیه نشانه به سری. کنهمی نگاهم لبخند با پیمان دیدم که  بردارم رو کیفم
 : گفت  و گرفت  قرار  رومروبه. دادم

 من  شدی باعث تو ! توئه حضور  خاطر به بینیمی که کوچیکی هایشادی این  -
 با  پدرام هایخنده. بود آرزوم که  بشه من مال دختری و برسم آرزوم به امشب
 گفتن  هم  بابا  و  مامان   خوشحالی.  ایهدیگه  جور   وقته  چند  این   اما  همیشگیه،  کهاین 
 خانواده  این  تمام  که  داری احترام و ارزش برامون قدر این  تو بدونی خواممی. نداره
 .رها جاییاین  که  خوشحالم. کنی  جمع هم دور  نو از  تونیمی رو
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 زبان  از  هاحرف این  شنیدن. زدم داماد تازه پسردایی این  هایمهربونی  به لبخندی
 اخماش  و انداخت خونه جلوی به نگاهی پیمان. بود خوب زیادی  حرف کم  پیمان  
 . رفت هم توی

 تونیمنمی  وقتاون داریم حیاط. کنن   درست رو در  رویروبه پل بیان گممی فردا -
 . ونخونم تو  ببریم رو ماشینمون

 :گفتم  و  رفتم ماشین  طرف به

 ما سر  بیرون بیاره تونهنمی رو ماشینش روزه چند که  پدرام. بزن زنگ حتما آره -
 . میام بردارم رو کیفم  من  تو برو تو! زده غر  بس از  خورده رو

 خواستم   ماشین   کردن  قفل  از   بعد  و  برداشتم  رو  کیفم.  تو  رفت  و  گفت  ایباشه   پیمان
  شرلوک   حس  اما  برم  طرفش  به  خواستم.  دیدم  هادرخت   پشت  ور   ایسایه   که  تو  برم
 مخسته  قدر این   داییزن   هایبازی   وسواس  تمام  با  پیمان  خواستگاری.  نداشتم  بازی
 رو در  خواستم و رفتم در  طرف به. کنم  استراحت خواستممی فقط که  بود کرده
  نگاهم  کوچه  شن و ر  سایه توی که  شدم مواجه آشفته ایقیافه  با در  الی از  که  ببندم
 !کردمی

  موهای . کردم  نگاهش شده گرد  هایی چشم با و برداشتم جلو به قدمی زده بهت
 وجودم  به رو نگرانی و خستگی هاشچشم ... هاشچشم  و بود  پریشان مشکیش
 باری  که  انگار   دیدنش  با.  رسوندم  بهش  رو  خودم  سریع  قدم  دو  با  که  جوری   ریخت

 .بود شده برداشته دلم روی از 

 برگشتی؟  کی  کنی؟ می چیکار  جااین  شما... شما -

 از  ایلحظه  برای حتی نگاهش و بود گرفته بازی به رو رنگش اینقره انگشتر 
 کرده تعجب قدر این . بود تر خسته  نزدیک از  چشماش. شدنمی  منحرف چشمانم

  نگرانی   کمکم .  بودم  عصبانی  دستش  از   قدر چه  رفت  یادم  که  ناگهانیش  حضور   از   بودم
 . کردم  نگاهش تر مصمم . گرفتمی رو  تعجبم جای شتاد
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 ... .جلوی اومدین  یهویی و شب وقت این که  شده چی بگین  خواین نمی -

 های نفس! حصارش میون شدم حبس کنم، تموم رو حرفم بتونم کهاین  از  قبل
 حرکتبی  دستانم. داشت تناقض عجیب من  کوتاه هاینفس درمقابل عمیقش
 بینیم زیر  سردش عطر . بود افتاده کار   به زیادی دستام جای به بمقل اما افتاد کنارم
 .دادمی جوالن

 رو لبم. داشت گذشته از  رنگی که دوید پوستم زیر  غریبی حس  لحظه یک برای
. موندممی بودم گرفته   که  تصمیمی روی من. کردم  دور  رو مزاحم افکار  و گزیدم
 !موندممی  باید

. بگیرم  فاصله  ازش  کمی  تونستم  و  دادم  حرکت  رو  تامسد  و  افتاد  کار   به  مغزم  باالخره
 اون  که انگار  و کشیدممی  خجالت که بودم کسی من  اما بود  کرده بغلم هوابی

 و بود مونده بازوهام روی گرمش هایدست چون بود معنابی  براش خجالت
 چشماش   توی  اینگرانی  هیچ  دیگه  که  تفاوت  این   با  تنها!  خیره  بهم  هنوز   چشمهاش

 . گرفتمی عصبانیت از  رنگی داشت و ودنب

 کجاست؟   گوشیت  -

 .رو حرفش کنم  تجزیه تونستم تا زدم پلک چندبار 

 . خونه توی -

 چیه؟ اسمش -

 . داشتبرنمی  دست هم این  بودم گنگ  کم  خودم

 چیه؟ چی اسم -

 تازه انگار  اون اما کنم  کنترل  رو کوتاهم  هاینفس  تونستم و شد جدا ازم بالخره
 !بود شده خارج دستش از  کنترلش
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 همیشه  یعنی!  همراه  نه؟   همراهه  تلفن !  چیه؟   ستخونه  تو  که  ماسماسکی  اون  اسم  -
 نگهش خاموش ساعت بیست و روز  سه نداری حق تو  یعنی! باشه همراهت باید
 !داری

 کسی   که  انداختم  نگاهی  خونه  طرف  به  سریع  که  گفت  بلند  قدر این   رو  آخرش  کلمات
 و برگشتم. بود کرده گرم حسابی رو سرشون پدرام انگار  اما باشه نیومده بیرون
 تا  کسی.  بودم ندیده رو روش این  حاال تا که  خشمگینی آریان به کشیدم  رو نگاهم
  حق  آریان! کنم چه بودم مونده من و بود نکرده مواخذه جوریاین  رو من  حاال

 هفته دو از  داشتم حق من  یا من  خاموش گوشی  از  باشه عصبانی قدر این  داشت
 ! ازش؟  خبریبی

 :گفتم  آروم صدایی با و کردم  باریک رو چشمانم

 داری؟  حق شما -

 :دادم ادامه شدم روروبه  که  متعجبش اندکی یقیافه  با

 به کی  بزنی؟  داد سرش و دختر  یه خونه جلوی بیای شبی نصفه داری حق شما -
 میده؟ ایاجازه  همچین  شما

 با بزنه حرفی خواست و کرد باز  ب**ل تا  اما اومد کوتاه موضعش از  کمی انگار 
 :گفتم  آروم صدای همون

 منم کردن جیم سین  حق پس نیستی من  رئیس دیگه شما کار  محل از  خارج -
 و میام فردا من  زده پروژه هایبرنامه  به  ایلطمه من  خاموش گوشی  اگه! نداری
 یه روی به رو صداتون که  نمیده حقی شما به این  اما بشم، تنبیه بخاطرش حاضرم
 !بلدین  رو آبرو مفهوم اگه ببرین  تشریف حاالم. کنین  بلند دختر 

  بود  برگشته بهشون باز  نگرانی که  هاییچشم  با و بود شده تخریب کامال  موضعش
. کردم  نگاهش تخس هاییچشم با. گرفت  قرار  رومروبه و گذاشت  جلو به قدمی

 و  خسته  قدر این   کرد  باز   وقتی  و  بست  رو  چشمانش  و  داد  بیرون  صدا  با  رو  نفسش
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 وقته  خیلی بود معلوم پریشونش ظاهر   از . شدم پشیمان تندم لحن  از  که  بود  کالفه
 .منه منتظر  جااین 

 ناواردم قدر این  من  شاید یا! شدی متوجه برعکس رو من  منظور  کامال  کهاین  مثل -
  و ستین بند جاهیچ به دستم کهوقتی اونم برسونم رو نگرانیم عمق تونمنمی  که
 من  از  خودت پیش شما شایدم. بزنم حرف بابک با اسکایپ طریق  از  تونممی فقط
 و ندارن اهمیتی براش دیگران و خودشه منافع فکر  به فقط که  ساختی دیوی یه
 . نیست وجودش تو احساسات ایذره

 تازه  من  و  بود  زده  بار اولین   برای  امشب  که  کجش   لبخند  با  و  رفت  عقب  به  قدم  دو
 :گفت  بود، شده تنگ براش دلم چقدر  فهمیدم

 وقت این  که  مشرمنده. بدم نشون درست رو خودم  نتونستم که  منم مقصر  شاید -
 .انداختم خطر  به رو آبروتون شب

 اومده؟  پیش مشکلی -

 گیج  که  منی.  کنه  خارج  شنیدم  که  حرفایی  بهت  از   رو  من   نتونست  هم  پیمان  صدای
 کهاین  از  قبل! داشت؟  حق. رسیدمی بنظر  ر دلخو که  کردممی نگاه رو آریانی فقط
 :گفت  پیمان به رو آریان بدم نشان واکنشی بتونم

  موحد   خانم  رئیس  من .  شدم  مزاحم   شب  وقتاین   که  پاکزاد  آقای  خواممی  معذرت  -
 فردا  بگم بهشون و جااین  بیام بودم مجبور  بود خاموش گوشیشون  چون و هستم
 . شرکت بیارن تشریف

 .داد تکان سر  تعجب با پیمان

 .لطفا داخل بفرمایین . نیست ایمسئله کنممی خواهش -

 .میرم من  اجازتون با. مخسته خیلی االن و بودم منتظر  عصر  از  ممنون نه -
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  جلوی  واج و هاج  من   و آریان شدن دور  با شد مساوی پیمان  آرام گفتن   سالمت به
 !داشت؟  حق همه از  بیشتر  کی  امشب و مونده در 

*** 

 .همگی به مسال -

 . دادند لبخند با رو جوابم و برگشت سمتم به سرها من  سالم با

  و برگشته رئیست گفت  بهم پیمان. شرکت برو بعد بخور  چایی عزیزم بشین  بیا -
 نه؟ مگه که  تهران بری زودی همین  به خواینمی  که  تو رها ولی سرکار  بری باید

 . نشستم صبحانه میز  پشت لبخند با

 من  اصلی کار   بالخره. جاماین  که  است هفته دو نزدیک االن من  جونم داییزن -
 از  میدم قول بهتون ولی. بودم اومده کار   اسکلت مشاهده برای فقط االنم. تهرانه
 . بزنم سر  بهتون بیام زود به زود  کار   سوای بعد این 

 :دایی

 راضی همینشم به ما. بمون دادی که  قولی روی فقط دونممی  عزیزم دونممی -
 . اصفهان پات یه باشه تهران پات یه باید دیگه. تیمسه

  جلوی  و برداشت رو پدرام ینخورده  دست  چایی لیوان گرفته  ایقیافه با داییزن
  رو  سرش و کرد نگاه رو لیوان حرکت مسیر  گرد چشمانی با  پدرام. گذاشت من 

 .خاروند

 نبود؟  من  چایی اون احیاناً  مامان -

 .کرد   مهمان ایه ر غ چشم به رو پدرام داییزن

 بشه؟  مریض رها بودی نکرده که  دهنی -

 .شد  گردتر   پدرام چشمان
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 !دارم؟  هاری مگه -

 : گفت  گرفتمی لقمه مربا کره  خونسردانه که  درحالی دایی

 داره  تر اضافه  کروموزوم  یه  ما  پدرام.  خانم  نازی  دارن  هاری  که  نگربه  و  سگ  اون  -
 ! راحت خیالت نیست واگیردار  اونم که

 خنده با و کوبید  پدرام کمر   به پیمان. کرد  نگاه جمع یخنده به باز  دهان با رامدپ
 :گفت

 !داداش بودی نکرده رو -

 . رفت بهش  ایغره چشم و کرد  جمع رو باش..*ل پدرام

 پیمان سر  به و! داری کم  چیزایی یه که  تو دارم، اضافه چیزی یه من  خوبه باز  -
 :گفتم  و چپوندم دهانم توی رو ای لقمه. کرد  اشاره

 اگه که  برم من ! زیاد یا دارن کم  یا هات،بچه  این  با بده صبر  بهت خدا داییزن -
 .شهمی عصبی رئیسم بشه دیر 

 . منتظرتم ناهار . سالمت به دلم عزیز  برو -

 سر  ضرب یه و برداشتم برش برسه، پرتقال آب لیوان به پدرام دست کهاین  از  قبل
  چیزی  زیرلب و کوبید  اشسینه  به چندبار  مشت با هاپیرزن  عین  پدرام. کشیدم
  با  که رو پیمانی دیدم  و دادم رو همه خداحافظی جواب خنده با. کرد زمزمه
 . کردمی نگاهم شده باریک هاییچشم 

 . رسونمتمی من  وایسا -

 .میرم سریع گیرممی آژانس یه  شمنمی مزاحم نه -

 . برداشت صندلی پشت از  رو کتش  و شد بلند جاش از  پیمان

 . کنم  صحبت باهات خواممی. نیست دور  کارخونه  از  خیلی -
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*** 

 عجیب یقیافه  با اما نقاشی، برای دادمی جون ماشین  یگرفته بخار  هایشیشه
 افتاده جونم به که  مزخرفی استرس و پیمان سکوت از  خسته! نبود امکانش پیمان
 . سمتش چرخیدم بود

 .دیگه رسیممی االن. پیمان  دیگه بگو خب -

 . انداخت بهم نگاهی نیم و کشید  عمیقی نفس

 کنی؟می  کار   شرکت این  برای وقته چند -

 چطور؟ . ماهه هشت حدودا -

 شناسه؟ می رو صاحبش بابات -

 . رفت هم توی اخمام بابا و آریان بین  صمیمیت یادآوری با

 !جورم چه -

 . کرد  نگاهم تعجب با

 کنی؟ می حسودی -

 قدر این  باهم که  شناسن می رو هم کجا  از  هااین  که  دبو عجیب برام فقط نخیر  -
 کنجکاوی؟   بهش راجع چرا حاال! انصمیمی 

 عمیقی آه مدتی از  بعد و ایستاد قرمز  چراغ  پشت. بود زده زل  روبرو به متفکرانه
 .کشید

 !دیدمش کی  و کجا  که  کرده  مشغول رو فکرم دیشب از ! اومدمی  آشنا نظرم به -

 .کردم  نگاهش تعجب با

 آخه .  گفتمی   بهم  شناختمی  رو  شما  اون  اگه.  نداره  امکان!  بود؟   آشنا  برات  لطفی  -
 بشناسیش؟  شهمی  چطوری اصال
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 :گفت  متفکرانه اخمی با و کرد  عوض رو الین 

  توی  دیشب البته. شقیافه  هم آشناست اسمش هم دونممی فقط دونمنمی -
 .منه از  اشتباه شاید دیدمش تاریکی

 :گفتم  و کردم  باز  رو کمربندم  شرکت یجلو  ایستادنش با

 .دادمی آشنایی باید وسط این  یکی وگرنه گرفتی  اشتباهش کسی  با احتماال -

 .کشید  حجمش کم  ریش به دستی و داد باال رو ابروهاش

 . بودم ابرا تو دیشب زیادی من  و توئه با حق شاید -

 . زدم چشمک و کردم  ای خنده

 !نباشی هاآسمون  تو فرشته اون وجود با هار ند امکان اصال. بودی که  رو اون -

 .نبود موفق اما کنه  پنهان رو  لبخندش کرد  سعی

 . کم  َشرت شوپیاده -

 .کن   خرجش بهترون ما از  برای برو  حاال. شادوماد دیدم رو لبخندت که  من  -

 هایشعبه از  دیگه یکی که شیکی ساختمان. رفتم تاسیس تازه  شرکت سمت به
 کیفم  یدسته.  بدن  رادمنش  بابک  به  رو  ریاستش  بود  قرار   انگار   که  بود  شرکت  اداری

. بود شده غرق رایانه توی حسابی که  رفتم  منشی میز  سمت به آروم و چلوندم رو
 . کنم  جلب خودم به رو توجهش که  کردم  ایسرفه 

 ببینم؟  رو لطفی جناب هست امکانش. موحدم من  -

 :گفت  کنه  بلند رو سرش کهاین  بدون

 داشتین؟ قبلی وقت -

  رو   گردش  عینک  و  کرد  بلند  رو  سرش  سریع  باشه  اومده  یادش  چیزی  که  انگار   بعد  و
 . کرد  نگاهم خندان و داد باال بود خورده سر  پایین  به که
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 .منتظرتونن  وقته خیلی رئیس. لطفا تو بفرمایید! شمایین  مهندس خانم-

 شمس  نمخا برعکس. دادمی  نشانش سال و سن  کم  که  داشت بانمکی گرد  صورت
  استرس   این .  گرفتم  تر محکم   رو  کیف  یدسته.  بردمی  باال  رو  سنش  آرایش  کلی  با  که

 .شدمی بیشتر  داشت لحظه هر  لعنتی

 !موحد خانم -

 درستش  و  بیا  حاال. شدم  مواجه  رادمنش  بابک  دلخور   یچهره   با  و  برگشتم  عقب  به
 .کن 

  ولی  گرفتممی رو شمارتون هم پشت روز  سه! ها رفتین  کاشتین  رو ما خوب -
 اتصالی  پیچاش سیم ما اخالقخوش  رئیس این  نگفتین  خودتون با. بودین  خاموش

 گیره؟ می برق رو ما و کنهمی

 کسی   با  ارتباطی  راه  هیچ  که  بود  گفته  آریان  وقتی.  انداختم  زیر   رو  سرم  شرمساری  با
 .کشیدممی خجالت هردوشون از  نداشته بابک جز 

 . کنم  خاموش رو گوشیم  بودم مجبور  اما بابک آقا خواممی معذرت -

 .شد تر  نزدیک بهم و زد لبخندی

 باز  حاالها حاال اخماش گرنه  و کنین   خاموشش بودین  مجبور  چرا بگین  آریان به -
 !شهنمی 

 و کرد نگاهمون عجیبی  حالت با نمکی منشی  . رفت و کرد  خم اندکی  رو سرش
 دهانم  آب! بود؟   هم تو اخماش. مکرد  نگاه اتاقش در  به. برد باال رو عینکش دوباره

 مثل بفرماییدش  سرد صدای. زدم در  شده مشت هاییدست  با و دادم فرو رو
  باز  احتماال. کردمی  وارد بهم استرس که  بود شرکت توی استخدامم اول هایماه
  پیش  ماه یک آریان دلم چرا دونمنمی اما من  بداخالق، عنق رییس همون بود شده
 !خواستمی رو
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  بودم  مجبور  بنابراین  بود نشده حاضر  اتاق مبلمان هنوز . شدم  اتاقش وارد امیر آ  به
  محوم  که  نبود قد تمام یپنجره  از  خبری دیگه جااین . بایستم میزش جلوی سرپا
  لرزونم  نفس. نبود حاکم فضا توی هم آریان عطر  حتی. کنه  کم  رو استرسم و کنه
  کردم می حل باید رو دیشب اهمسوتف قضیه. دادم سالم محکم و بیرون دادم رو

 اون دلخوری! دور ریختم رو مسخره افکار  و گزیدم  رو لبم... خواست نمی  دلم چون
 !بود؟  نشده مهم که  دوباره... نشده مهم برام که  من  از 

 پرتقالی   آب  به  لعنت  و  افتاد  پیشونیش روی  مویی  تکه  سرش  کردن  بلند  با  زمانهم 
 !نه؟  دیگه بود پرتقاله آب یواسه مدل شدن پایین  باال! خوردم صبح که

 اسکلت  انتهای تا مشکلی هیچ. داد بهم رادمنش مهندس رو شده چک هایطرح -
 دور  راه از  و تهران برگردین  تونین می شده تموم جااین  شما کار .  باشیم داشته نباید
 به راحتین  که  روزی هر  برای. باشین  داشته نظارت ثمن  برج پروژه و جااین  روی
 .بگیره بلیط براتون بگین  یمنش

 و کشیدم عمیقی نفس. بودم رفته تند خیلی دیشب انگار . گزیدم رو زیرینم لبم
 :گفتم  مصمم

 . بزنم حرف باهاتون دیشب به راجع باید من  -

  روم  به اما گرفت  دلم. موند خیره بهم سرد  طور همان  و نکرد تغییر  ایذره  نگاهش
 هیچ .  زدم  گره  بهم  رو  دستام.  بود  داده  عادتم  خوشش  اخالق  به  زیادی  انگار   نیاوردم،
  انگار ! نبود داشتم پیش ماه یک تا که  رئیسی با بود روبروم که  کسی  بین  تفاوتی
 .بس و بود رویا یه وقت چند این  اتفاقات تمام

 . رفتم تند دیشب که  دارم قبول من  -

  پایین  چشماش از  نگاهم. کرد  نگاهم سینه به دست و داد تکیه صندلیش پشتی به
 رو لبم. اومدمی بهش  عجیب مشکیش گردنشال با رنگش ایسرمه لباس. افتاد
 .زدمی نباید که  جاهایی به زدمی پرسه داشت زیادی  ذهنم. گزیدم  تر محکم 
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 .تهران گردمبرمی هم فردا برای و خواممی عذر  دیشبم رفتار  بابت -

.  ایستاد رومروبه و اومد جلو آروم و شد بلند که  بردارم در  سمت به قدمی خواستم
 و بینی و داشت که  حجمی کم  ریش ته با متناسب. بود مشکی هم جینش شلوار 

 .لعنتی. کردم  فرو دستم کف  توی  رو هامناخن  عصبانیت با... و ها ب**ل

 بود؟  خاموش چرا گوشیت  -

 چیز  انگار  اما کردمی  نگاهم داشت همیشگیش جدیت با. کردم  نگاه چشماش به
 دیشبش  نگرانی هم هنوز  هاسیاهی این  اعماق توی. بود نگاهش توی هم ایدیگه

 . بود مشهود

 :گفتم  آروم و زدم کنار   رو عجیبم حال

  مزاحم  یه. کنم  خاموشش امواجش خاطر  به بودم مجبور . بود کرده  عود میگرنم -
 که   بودم  تماسی  منتظر   که  بود  این   دلیلشم  سومین .  بود  علت بر   مزید  که  داشتم  هم

 . بود دهشن گرفته

 اگه! نداشتم رو سردش  رفتار  طاقت عجیبی طرز  به چون دادم رو جوابش صادقانه
 زدمنمی   قولم  زیر   که   بود  شده  تنگ  سابق  آریان  برای  دلم  ذره  یه  فقط   ذره،  یه  گفتممی
 !نه؟ 

 بهتری؟  االن -

 خوب   اصال  پرتقالش  آب.  زد  چشمم  به  نیشتری   و  شد  پایین   باال  گلوم  توی  چیزی  یه
 !نبود

 .بهترم بله -

 بسته و باز  محکم رو چشماش بار یک . گرفت   بازی به آهسته رو ایشنقره انگشتر 
 :گفت  ترینرم  لحن  با چشمام توی خیره و کرد
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 هیچ  به  دستم  استانبول  توی.  بودی  کرده  خاموش  چی  برای  که  دادیمی  خبر   کاش  -
 روز  دو. نداشت ازت خبری هیچ و خاموشی گفتمی هی که  بابکی جز  نبود بند جا

. اومدم  و  کردم  پیدا  بلیط  یه  بالخره  تا  نشستم  قدر این   و  فرودگاه  رفتم  موعد  از   زودتر 
  روی  عصر  از . بپرسم بابات  از  تونستم تهران  رسیدم وقتی رو داییت خونه آدرس
 . بودم منتظر  خونشون  جلوی سیمانی بلوک

  نفس  عمیق منم ناخودآگاه و شنیدم رو عمیقش نفس صدای. اومد جلوتر  قدمی
  سرکشم  هایچتری  دستاش و گرفت  هدف رو نگاهم چشماش لرزان مردمک. زدم
 !داشت؟  تاثیر  هم قلب تپش روی پرتقال آب. داد هل شالم داخل رو

 چون بود حقم. بود حقم شاید ولی درست، نبود خوب داشتی باهام که  رفتاری -
  با  من  حماقت. کنی خاموش رو گوشیت که بشم دلیلی سومین  ذاشتممی  نباید

 . بخوام عذر  ازت باید منم! شد یر یربه دیشب اتفاقات

  نامحسوس  شد باعث که گذشت امگونه روی از  مالیم و خورد لیز  آروم دستش
 .زد  مهربونی لبخند. بلرزم

 برگردیم؟  هم با مونیمی  فردا پس تا -

 شد تر پررنگ  لبخندش. کردم  نگاهش عمیق  و کردم  متمایل پایین  به کمی  رو سرم
 خالی   فضای.  کرد  صدام  که  بیرون  برم  خواستم  عضالتم  انقباض  از   عصبی  کمی  ن م  و

 و بپیچه من  دل و بپیچه سرم توی و بشه اکو گفتنش  رها بود شده باعث اتاق
 !پرتقاله آب هرچی به لعنت

 بود؟  شده مزاحمت کی  -

 :دادم آرومی به رو جوابش وار  اتوماتیک

 .زنهمی  گزن فقط مدته یه که  هست یکی. دونمنمی -

 . رفت هم توی دوباره اخماش
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 گه؟می چی -

 !کنهمی قطع حرفی هیچ بدون و زنهمی زنگ فقط! هیچی -

 :گفت  و کرد  تر  رو لبش. کرد  پایین  باال دستش توی رو انگشترش

 .بده بهم رو شمارش -

  آب   دلم  توی  قندهاش  که  بود  زیاد  پرتقاله  آب  شیرینی  انگار   و  لحن   این   بود  دستوری
 این  برای دلم قدر چه من  و شدمی سابق آریان داشت دوباره! لحظه هر  شدمی

 برای  فقط کردم  تکرار  امحافظه  توی و زدم خودم به نهیبی. بود شده تنگ رفتارش
 . رفتارش

 به   کهاین   از   قبل.  نوشتم  بود  میزش  روی  که  کاغذی  تکه  روی  و  کردم  پیدا  رو  شماره
 :گفتم  و کردم  نگاهش بدم، دستش

 .نکنین  بزرگش. نیست خاصی یمسئله -

 :گفت  کجش  لبخند با و قاپید  دستم از  رو کاغذ

 هم دیگه و من  به بسپرش. رهاخانم شما نه کنممی  تعیین  من  رو بودنش  خاص -
 . نباش نگرانش

 !داشت؟  وجود هم نگرانی برای جایی مگه لحن  این  وجود با

 شدم که  آسانسور  وارد. شدم خارج اتاق از  حرفی هیچ بدون و کردم  آرومی تشکر 
 که  همین . کردم  اخم و کردم  جمعش سریع. لبامه ایمسخره   لبخند دیدم آینه  توی

 بهش   باید  و  داشتم  قراری  و  قول  یه  خودم  با  من.  کافیه  بود  شده  سابق  آریان  دوباره
 رو  و  زیر   دلم  و  کشیدم  هامچتری  به  دستی.  کردم  نگاه  دوباره  تصویرم  به.  کنم  عمل
 ! بمونم؟  قولم روی  متونستمی واقعا. شد
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 که   تصمیمی تنها. دادم بیرون رو سنگینم نفس و دادم فشار  هم  روی رو چشمام
 پدرام  پرتقال آب دیگه  حداقل یا نخورم پرتقال آب دیگه که  اینه بگیرم االن تونممی
 . نخورم رو

*** 

  و  شدم رد قرآن زیر  از . کرد  پاک رو اشکاش و ایستاد کنارم  دست به قرآن داییزن
 .کرد  بغلم محکم و اومد جلو دایی. دمشسیبو

 !ها مکه حاجیحاجی  نری. پیشمون بیای زود به زود دادی قول باشه یادت -

 :گفتم  و زدم ای خنده تک

 . هستم روشم دادم قول. چشم -

 .کردم  پاک رو اشکاش و  کردم  بغل رو داییزن

 .ها نداره نشگو مسافر  پشت گریه  برم؟  قربونت آخه کنیمی گریه  قدر این  چرا -

 :گفت  گرفته  صدایی با و کرد  پاک رو اشکاش سریع

 .برگرد زود توروخدا. داره رو تو که  شهمی حسودیم پروانه به -

 :گفت  کالفگی  با و کشید  رو بازوم و اومد جلو پدرام که   بگم چیزی خواستم

 غذا   ذره  یه  بتونیم  ما  بلکه  بره  بذارین .  دیگه  رو  هاتونگرفتن   آبغوره  این   کنین   بس  -
  نخور،  رهاست مال گفتین می یا بخوریم خواستیممی هرچی. خونه این  تو بخوریم

 . بخدا گرفتیم  سوهاضمه! خوردمی و شدمی ظاهر  معلقاجل عین  خودش یا

 .زد اشکله  پس محکم پیمان

 هفت  و چهل شد دیرش کن  روشن  رو ماشین  برو بیا زدن حرف جای به -
 !کروموزومی
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 پیمان. شدمی تنگ خانواده این  برای دلم  واقعا. خنده زیر  مزد بلند پیمان حرف با
 .زد لبخند من  یخنده به

 . بیا بازم. رها بود خوب بودنت -

 .شیممی  خوشحال بیارین  تشریف خانمتون فرشته با. شماهاست نوبت دفعهاین  -

 :گفتم  دایی به رو خنده با. انداخت زیر  رو سرش و زد  برقی سبزش چشمای

 ناقصه؟  بچتونم این  نکنه. باشه خجالتی نمیاد پیمان به اصال خدایی -

 : گفت  ناراحتی با دایی

 بار سه بود که  بچه پدرام مثل پیمانم پنهون،  چه تو از  نیست پنهون که  خدا از  -
 .اونه اثرات احتماال! گرفتمش  دوبار  ولی باال انداختمش

 .کوبید  دایی شونه به دستی متواضعانه پیمان  و خندیدیم همه

 ! ایمپرورده نمک -

 هل باید خودت شد خاموش ماشین اگه راه وسط! شده گرون  بنزین  خدا به بابا -
 . بخرم بنزین  ندارم پول من . بدیا

 انداختم رو دارچینم آدامس. شدم پدرام ماشین  سوار  و کردم  خداحافظی بقیه از 
  برم  مراپد  با خواممی  بودم گفته. ندادم بها پدرام یطلبکارانه نگاه به و دهنم

 ظرف دیدم آینه توی از  و بستم رو کمربند.  زدممی  حرف باهاش باید  چون فرودگاه
 . بود داده همه به باباحاجی که  عادتی شد، خالی سرم پشت که  رو آبی

 تو؟  یا کنم  شروع من  اول خب -

 اینکه از  قبل! بود نشسته فرمون پشت شوماخر  ژست با که کردم نگاه پدرام به
 :تمفگ  بگیرم امخنده

 .بگی باید تو ندارم گفتن   برای چیزی که  من  -
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 .انداخت باال زیرکانه رو ابروهاش

 اتحافظه   تو  حرف  کلی  هم  شما  کشیه  زبون   زیر   بحث  اگه!  ها  خانوم  خانوم  د    َن   د    -
 !کنی نمی رو ولی داری

 .سمتش چرخیدم سینه به دست

 .هدار  خودش برای شخصی چیزای یه هرکسی که  معلومه منظور؟  خب -

 ! نیست خصوصی هم خیلی فرهاد قضیه -

 طرز  به اومدمی فرهاد از  اسمی هروقت. دادم فشار  هم روی محکم رو م*با*ل
 .شدممی  عصبی عجیبی

 نیست؟  خوبی کار   گذشته  قبر  نبش کنینمی فکر  -

 .زد نمایی دندون لبخند

.  تفر  خبر بی فرهاد چرا که  کنجکاوم  ساله دو نزدیک االن من  بخوای رو راستش -
 دوستت قدر چه فهمید شدمی بارمیک  همون  تو اما بودمش دیده بار یک فقط من 
 من  ضمن   در !  کن   خالص  فضولیم  از   نه،  که   کنجکاوی  از   رو  من   و  کن   خوبی  بیا.  داره
 !اشهب شده تموم تو برای فرهاد قضیه کنمنمی فکر 

 .شدم جاجابه  جام توی عصبی

  حرف   فرصت  هیچوقت  چون  سواله  دمموخ  برای  رفت  طوریهمین   چرا  اون  کهاین   -
 تو خوره یه سالهدو من  کنجکاوی،  ساله دو تو اگه. نکردم پیدا رو خودش با زدن

  خودم  آرامش برای. کنهنمی  پیدا چیزی ولی گردهمی دلیل دنبال که  دارم وجودم
 بادلیل چه ستشده تموم من  برای فرهاد. پدرام کردم  رها رو گذشته  وقته خیلی
 !لدلیبی چه

 . زد مرموزی لبخند

 !کنمنمی فکر  طوریاین  من ولی -
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 .کردم  نگاهش خصمانه

 چطور؟  -

 چیزی  یه دنبال همش. داشتم نظر  زیر  رو  رفتارت بودی اصفهان که  مدتی این  تو -
. شدمی  پرت  حواست  گاهی!  بره  یادت  چیزی   احتماال  که  کنی  گرم   رو  سرت  که  بودی

  انگار  شدیمی ساکت جورییه وقتام بعضی. کردیمی نگاه زیادی گوشیتم به
 !مفهومه خدای من  برای مفهومهبی تو برای اگه هااین . شده غرق هاتکشتی

 بازی  ضایع  قدر این   یعنی.  کردم  نگاه  بیرون  به  پنجره  از   و  زدم  گره   هم  توی  رو  دستام
 گذشته  توی  رو  من   تلفن   یه  برای  مسخره  انتظار   یه.  کشیدم  نفس  حرص  با!  درآوردم؟ 

 فکر  پدرام که  چیزی اون قطعا اما نبود مفهومبی  شاید رفتارم. بود کرده  قغر هم
 . نبود کردمی

 فراموش  کل  به  رو  فرهاد  من   کن   باور !  نداره  و  نداشته  فرهاد  به  ربطی  هیچ  هااین   -
 . کردم

 :گفت  زیرکی با و باال داد رو ابروش یک

  گندم   نون  نخوردیم!  ؟هن  میونه  در   ایدیگه  کس  پای  نداره،  ربطی  فرهاد  به  اگه  پس  -
 .جونم ولک ول مردم  دست دیدیم اما

 .کردم  نگاه بهش بهت با

  حرف  تو نبود قرار  مگه اصال بافی؟ می هم  به چیه مزخرفات این ! نه که  معلومه -
 کنی؟ می جیم سین رو من  داری چی واسه بزنی،

 : گفت  بلند گرد،  چشمایی با و زد فرمون روی  رو راستش دست

 آشناست؟  ناقال؟  کیه   طرف! هست چیزی یه  یعنی  موضوعت حراف نا همین ! ببین  -

 . کوبوندم  اش کلیه  تو محکم
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...  کاری  بچسبونی  من   به  رو  هاوصله  این   دیگه  بار یک   فقط  دیگه،  بار یک   اگه  پدرام  -
. 

 پدرام  و  اول  پدرام  تونیمی  ببین   حاال!  رستمه  گرز   نیست   که  دست.  باشه  بابا  باشه  -
 ! کنی  ناکار  رو دوم

  عشق  به وار دیوونه لیلی مثل انگار  زنهمی  حرف جورییه . نشستم جام سر  کرده  بغ
 از  خواستممی فقط من! کشکی  چه عشقی، چه اصال! گذاشتم  بیابون به سر  مجنون
 نگاه رو پدرام چشمی زیر ! داره؟  استوری الو به ربطی چه بشم  باخبر  آریان حال
 دستم از  خواستمنمی . کشیدم  یهآ . کردمی رانندگی فقط حرکتی هیچبی  که  کردم

 . آخری دم این  بشه ناراحت

 !پدرام -

 هوم؟  -

 .دارم کارت  بده جواب درست! درد و هوم -

 : زد گشادی  لبخند

 !پیشه عاشق خانم بله -

 :زدم جیغ سرش عصبانیت از  و کنم  کنترل  رو خودم نتونستم دیگه

 !کرمو   گالبی  سرشت، دیو اهریمن، بدسگال، -

 :گفت  شده گرد  چشمانی با و گذاشت  گوشش  روی رو دستش یه

 . داری دوست هرکی جان کن   بس رها کردم  غلط -

 :گفتم  بلند صدایی و حرص با

 !ندارم دوست رو کسی  من  -

 . فرودگاه رسیدیم شو پیاده! زورو اصال تو باشه بابا باشه -
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 . گرفتم  سمتش به رو اماشاره انگشت و کردم  باریک رو چشمام

 ببینمت   که  دیگه  دفعه.  رفتی  در   حرف  زیر   از   پرتات  و  چرت  این   با  نفهمیدم  نکن   فکر   -
 ! ماستا تو بریزی رو هاقیمه  هولت از  که  بیرون بکشم ماست از  رو مو همچین 

 .کشید  گردن  و داد تکون سری خنده با

 . لطفا بشید پیاده. بانو ترهنازک  هم مو از  ما گردن  -

 سالن  توی رفتیم آوردمی رو من  ساک که پدرام دنبال و شدم پیاده طمانینه با
 :گفت  و کرد  نگاه  رو اطرافش کنجکاوی  با پدرام. فرودگاه

 راستی؟ بری بود قرار  کی  با -

 :گفتم  گشتممی  آریان دنبال که  طور همون 

 !طوسیه و مشکی لباساش احتماال و جوونه و بلند قد  مرد یه. رئیسم با -

 :گفت  و  داد  نشون  رو  شاپ  کافی  به  کنزدی   جایی.  کرد  نگاه  رو  اطراف  لبخند  با  پدرام

 نیست؟ اون احتماال -

 :گفتم  هیجان با و کردم  نگاه رو دستش مسیر 

 . برم دیگه من  خودشه آره عه -

  تعجب  با. گرفت  رو بازوم پدرام دست یکهو رفتممی سمتش به داشتم کهدرحالی 
 شیدکمی رخ به رو لپش چال و بود زده  لبخند که  درحالی پدرام. کردم  نگاهش
 :گفت

 ! منتظرتم برگردی دوباره که  هروقت تا. عزیزم باش خودت  مراقب خیلی -

  خم  یکهو که  بودم نیومده در  حرفاش تعجب  از  هنوز ! ها؟ بازی  هندی این  و پدرام
 !گذاشت  مهری پیشونیم روی و شد
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 و گذاشت  دستم توی  رو ساک یدسته که  کردممی نگاه عجیبش رفتار  به بهت با
 :گفت

 .نگرانتم بده خبر   بهم حتما رسیدی هروقت. بیام باهات تونمنمی بعد به جااین  از  -

 برگشتم  و رفتم جلو قدم چند. داد هلم جلو به و گذاشت  کمرم  پشت رو دستش
  تکون  دست براش گیجی با. دادمی تکون دست برام لبخند با که کردم نگاهش
  نزدیک .  رفتم  جلو  سمت  به  و  برگشتم  متفکر !  نداشت  هااخالق  این   از   که  پدرام.  دادم
 این .  شدم  مواجه  آریان  درهم  هایاخم  با  و  کردم  بلند  رو  سرم  رسیدم  که  شاپ  کافی
 !شده؟  یزید باز  چرا

 کردم؟   دیر  خیلی. سالم -

 سمت  به و بیرون کشید  دستم از  محکم رو ساکم یدسته بزنه حرفی کهاین  بدون
 انتظار  صندلی روی ین خشمگ قیافه همون با و داد دستم رو  بلیت. رفت گیت

 شده  چی.  کردم  نگاه  رفتارش  به  تعجب  با.  گرفت  ریتم  زمین  روی   پاش  با  و  نشست
 !دوباره؟  بود

 شده؟ چیزی -

 رو  آدامسم!  گیر  پاچه.  شدم  پشیمون  حرفم  از   که  کرد  نگاهم  عمیق  هاییاخم  با  چنان
 . گرفتم  ازش رو نگاهم  و جویدم محکم

 آریان . اومد پیام برام که  کنم  خاموش رو مگوشی  خواستم نشستیم که  هواپیما توی 
 با و بود گذاشته  هاشب**ل بین  رو اشاشاره  انگشت و بود نشسته پنجره سمت
  نوک  و بود کرده شیو دوباره رو صورتش. کردمی نگاه رو بیرون درهم اخمای
 چرخوندم   رو  سرم  و  کشیدم  عمیقی  نفس...  لطاف  لمس  برای  کردمی  زق  زق  انگشتام

 !بود پدرام... از که  پیامی روی کردم  متمرکز  رو چشمانم و گوشی  روی

 شما  هاینگاه از  من  که  جور اون! سالم شرک  عزیز  دوست ولکم، ول خانمی، رها -
 این! بزنین  هم به رو دلتون حرف آدم بچه مثل تا دارین  کار   حاالها حاال فهمیدم
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. باشی نشده حتنارا امیدوارم! داشت رو کاتالیزور  نقش صرفا کردم که حرکتی
 جانت رئیس بنده طرف از ! خرکیت چشمای اون با باشه خداتم از  باید که  هرچند

 !پدرام بابای قربانت! بکن  یواش س*و*ب یه رو

 با رو من که  کرده  فکر  چی خودش با خل یپسره . دادم فشار  دستم توی رو گوشی
. کردم  نگاه  بود  نشسته  خاص  استایل  همون  با  هنوز   که  آریان  به!  گرفته؟   یکی  آریان
 بلندی هــین  ناخودآگاه! شده؟  جوریاین  که دیده رو پدرام رفتار  آریان یعنی

 رو  روم سریع. کنه  نگاهم تعجب با و برگرده سمتم به آریان شد باعث که  کشیدم
 کروموزی  هفت و چهل که واقعا! پدرام نکنه چیکارت بگم خدا ای. برگردوندم

 !هستی

 رسیدم  نتیجه  این   به  تهش  و  کردم  مرور   رو  پیش  لحظه  چند  اتفاقات  طوالنی  دقایقی
 !خورهمی جدش پدر  درد به پدرام شدن کاتالیزور   که

 لبخند . بود بسته رو چشماش سینه به دست که کردم نگاه آریان به زیرچشمی
! هوم؟  نداشت که  مشکلی کنم  رفع رو سوتفاهم  این  خواستممی اگه. زدم دلیلیبی
  های عشوه. نشست لبم رو مرموزی لبخند و افتادم چیزی یاد بزنم حرف خواستم تا

 به  توجهی آریان هرچند! بود یادم هنوز  رو هامخوردن  حرص و دانشگاه دخترای
. دیدممی رو دخترها اون که  من  اما بود خودش کار   به سرش کال  و نداشت چیزی
  مهندس   همچنین   و  داشتن   وآمد  رفت  شرکت  به  که  نسوانی  جماعت   هاینگاه  حتی
 . بستم رو کمربندم  و دادم تکیه صندلی به لبخند با. یادمه خوب رو برزین 

 . رمضون هم  بار  یه شعبون همیشه

*** 

 .رسیدیم شین  بلند خانوم رها! رهـا -

  آبروم   امروز   پاک.  نشستم  صاف  آریان  چهره  دیدن  با  و  کردم  باز   رو  چشمام  سستی  با
 .بود رفته
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 !نبودم خواب من  -

 بلند  ایدیگه  سوتی هرگونه از  قبل و اومدم خودم به. شد بلند و زد ایخسته لبخند
 ...لعنتی! کردمی  تایید رو حرفم قشنگ خواب از  ناشی گرفته  صدای این . شدم

 .رسونمت می. کردم  پارک فرودگاه پارکینگ توی رو ماشینم من  -

 :گفتم  و کردم  صاف ایسرفه  تک با رو امگرفته  صدای

 . میرم سآژان  با شمنمی مزاحم نه -

 ایغره چشم بود بهم پشتش وقتی. زد رو آسانسور  دکمه و کرد  بهم کجکی  نگاه
 : کردم  زمزمه زیرلب و رفتم بهش

 !اخالق خوش -

  داشت  لبخند با داخلش  از  آریان که افتاد آسانسور  ی آینه به نگاهم و چرخیدم
 رو   لبم!  تانداخ  پایین   رو  سرش  تر عمیق   لبخندی  با  دید  که  رو  نگاهم.  کردمی   نگاهم
 دادنم  سوتی ظرفیت! رفت اونم که  بود مونده برام شرف ذره یه. گرفتم  گاز   محکم
 !رفت و شده تموم امروز 

  توی   و  گرفت  رو  ساکم   شدیم  که  ماشین   نزدیک.  کردم  حرکت  سرش   پشت  آرومی  به
  بچه  عین . بستم رو کمربندم و نشستم محتاطانه. گذاشت عقب صندوق

  مامانشون  حرف به سینه به دست بستنی گرفتن   یبرا  که  بودم شده کوچولوهایی
 !سوتی از  جلوگیری برا من  بستنی، به رسیدن برای اونا! دادنمی  گوش

 رسیدی؟  دینمی خبر  پسرداییت به -

 . بشینم ساکت گذاشت  اگه. آورد خودم به رو من  خشکش لحن 

 .دادم خبر  داییم به -

 .زد  کجی  لبخند
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 !بدی خبر  نبهشو که  خواستن   شخصاً  ایشون آخه -

 !انگار داد جواب رمضونم و شعبون. زدم کمرنگی  لبخند

 اونم  راحته  زیادی!  نگیر  جدی  رو  رفتارش  شما .  داره  همه  با  هاشوخی   این   از   پدرام  -
 .رفتنشه خارج تاثیر  تحت

 مکث با و کشید  جلو کمی  رو لباسش ییقه. زد پلک بار  چند و انداخت بهم نگاهی
 :گفت

 دارین؟ خبر  صارمی خانم از ... بهم  شماها خب... یعنی -

 ته که  لحنی با. بگیره امخنده بود نزدیک که  کرد  عوض رو موضوع  ناشیانه چنان
 :گفتم  داشت خنده هایمایه

 . سوغاتیه منتظر  خوبه ایشونم -

  با  که  بکشم ریه به رو پاییز  هوای تا کشیدم  پایین  رو پنجره و کردم   نگاه بیرون به
 .چرخیدم سمتش به چیزی یادآوری

 بودید برده خونه تا رو من که  بارونی شب اون از  بلدید؟  کجا  از  رو ما خونه شما -
 !بود شده سوال برام

 :گفت  مکثی بعد و زد پلک هم پشت بار  چند

 . بود مونده حافظم تو و بودم دیده پروندت  تو از ... خب -

 :گفتم  رفته باال ابرو یه با

 حفظید؟  رو کارمندها  همه آدرس یعنی -

 فاصله   مخونه  با  خیابون  دوتا  فقط  چون  موند  یادم  خاطر   این   به  رو  شما  آدرس  خیر   -
 !داره
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 من  چرا پس کی؟  از  ماست؟  خونه نزدیک شونخونه. کردم نگاهش تعجب با
 نفهمیدم؟ 

 ! فهمیدیمی  کردیمی دقت یکم اگه شاید -

 تر لعنتی ! گممی بلند رو فکرام شممی گیج  هروقت. زدم پیشونیم به دست  پشت با
 .نداره وجود عادت این  از 

 بودی؟  جااین  هم دانشگاه زمان... که  اینه منظورم یعنی جایی؟ این  شما کی  از  -

 . نشست ابروهاش بین  کمرنگی  اخم

 .لطفاً  شو پیاده! بله -

 : پرسیدم تعجب با

 چرا؟ -

 . کرد  نگاهم تعجب با

 !دیگه خونتون رسیدیم -

 که  کرد  گیجم  بس از . بود خونمون در  این  گهید آره. کردم  نگاه بیرون به گیجی  با
  خواستم  مسخره لبخند  یه با! سوتی پشت سوتی. شد پرت چیز همه  از  حواسم اصال

 صفحه به و داشت برش داشبورد روی از . خورد زنگ تلفنش که کنم توجیهش
 با ! نشست صورتش روی پهنی لبخند و  زد برق چشماش یهو و کرد  نگاه گوشیش
 !ابرها؟  روی رفت  یهو که  کیه  مگه. کردم  نگاهش تعجب

 !نفسم؟  جانم -

 اعصاب کل  و شد اکو سرم توی دردآورش صدای و کرد  سقوط دلم توی چیزی یه
 شلش کمی  و رفت شالم سمت به دستم. کرد  حسبی رو تنم و سوزوند رو بدنم
 !نفسش؟ ... و کنم  جدا شادش  صورت از  تونستمنمی  رو نگاهم. کرد
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 . آوردم هاتمسوغاتی  بله! خوشگله خونه میام دیگه ربع یک تا من  -

 :گفت  و کرد  مالیمی یخنده

 ... . نفسم پیشتم بذاری هم رو چشم -

  کاپوت   به سست. کرد  صادر  رو نجاتم حکم و رفت دستگیره سمت  به لرزانم دست
  ابری  آسمان به. کنم  گم  رو گورم  زودتر  من  و کنه  بازش و بیاد تا زدم تکیه ماشین 
 قطره !  خوشگله؟   نفسش .  گرفت  آسمان  از   انعکاسی  چشمانم  و  شدم  رهخی  سرم  باالی
  احمق  قدر این  یعنی. کردم  نگاهش  و گرفتمش  انگشتم  با. چکید امگونه  روی آبی

 !بودم؟ 

 شناسهمی  چشاتو بارون نم /احساسه صدای بارون

 بازه می دنیاشو آدم لحظه یه تو /دادم دست از  تورو

 !دی؟ می اجازه -

 رو امتکیه. بود ایستاده کنارم  شادش صورت همون با که  کردم  شنگاه و برگشتم
  باز  رو دهنم سختی به. گذاشت  مقابلم و آورد بیرون رو ساکم. برداشتم ماشین  از 

 . فشردم رو زنگ و رفتم خونه طرف به آروم تشکر  یه با و کردم

 داشت  نفس  آریان...  خیال  و  فکر   کهکشان  یه  و  خالی  آالچیق  یه  با  خواستممی  قهوه
 !کردم؟ می حماقت  احمقانه من  و

 !رها -

 به! زد؟ می کوچیک  اسم به رو من و داشت نفس. فشردم محکم رو ساک یدسته
  تونستم نمی  حتی  که  بود  شده  خالی  قدر این   وجودم.  کردم  نگاهش  و  برگشتم  سختی
 وقت چند واقع در  یا داشت رو نفس که  بود وقت چند. بدم نشان واکنش درست

 ...بودم شده احمق دوباره! بودم؟  شده احمق من  که  بود

 . انداخت زیر  رو سرش و گرفت  بازی به رو رنگش اینقره انگشتر 
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 ... .رو چیزی یه باید من  -

 .دخترم اومدی خوش! جان رها اومدی -

  داشت   کمکم   سرم  من   و  گردوند  سرم  دور   و  اومد  جلو  دست  به  اسفند  سینی  آقاعلی
 .رفتمی گیج

 .بود کور   و سوت خونه ین ودنب که  مدت این  -

 :گفت  هیجان با و شکفت  گلش  از  گل  یهو افتاد آریان به که  نگاهش

 . ندیدمت  شرمنده پسرم سالم -

 چرخوند  هم آریان سر  دور  و برداشت رو اسفند

 !شن می خوشحال اومدین  بفهمن  مسعود آقا. تو بریم بفرمایین  -

 :داد رو جوابش مهربونی با آریان

 ! منتظرمه نفس. برم باید آقاعلی شمنمی  مزاحم -

 برسه، نفسش به بره اون بذارید. داخل رفتم و کشیدم  رو ساک حرفی هیچ بدون
 که  هفته  دو  اون  توی  منتظرشه؟   نفسش...  خیالم  کهکشان  و آالچیق  و  قهوه  به  منم
 داشت؟  خبر  ازش نفسش بودم، خبر  بی ازش من 

 .سالم -

 خواست می دلم قدر این  من چرا و بود وملج بابا آشنای نگاه کردم  بلند که  رو سرم
 !کنم؟   بغلش

 خوبی؟ . بابا سالم -

 .داد تکون آرومی به رو سرش

 خوبی؟  تو -
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  شده   باورم  تازه.  اومدن   سمتم  به  خانم  زهرا  و  مامان  که  بودم  نداده   رو  جوابش  هنوز 
 کردم   ول  رو  ساک!  قندهار  سفر   بودم  رفته  که  انگار .  شده  تنگ  براشون  دلم  چقدر   بود
 !شده؟  تنگ آریان  برای دلش هم نفس. رفتم فرو مامان آغوش توی و

 : لرزید صدام و فشردم بیشتر  رو مامان

 . بود شده تنگ برات دلم چقدر  بدونی اگه -

 : پیچید گوشم  توی زدش بغض صدای

 ... .من  یاندازه به نه -

 .گیرهمی بارون داره تو بریم بیاین : بابا

 کنن نمی  قبول گممی  من  هرچی. تو بیان بگین  آریان آقا به بیاین  آقاجان: آقا علی
 .خانمنفس پیش برن خوانمی

 !بودم  گذشته  بودن  احمق  از   من .  شناختمی   رو  نفس  هم  آقاعلی  حتی.  زدم  پوزخند

 همه   آمدگویی  خوش  صدای  شنیدم  اما  داخل،  دست  به  ساک  من   و  رفت  بیرون  بابا
 !جان؟  رئیس نشه نگرانت خانمسنف و کردم  باز  پا با رو در ! لطفی آریان به رو

*** 

 : شد بلند مامان صدای  با زمانهم  در  صدای

 و رفع هرچند! نیومدی بیرونم اتاقت تو رفتی اومدی وقتی از  بیرون؟  نمیای رها -
! نبود درست اصال کارت  که  دونیمی خوب خودت اما آریان جلوی کردم  رجوعش

 ... .کلی  خدا بنده اون

 رو من  خورد پسر  یه به چشمش من  مامان باز . دادم فشار  سرم روی رو بالش
  گشت، برمی  کردمی تعریف حامد از  که  هاموقع  اون کاش!  هاباقالی  قاطی گذاشت
 . نبود  تحمل  قابل  که  شدمی  ساعتی  چند  یعنی  نبود،  تحمل  قابل  اصال  آریان  از   تعریف
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 نبودم؟   چشمش  توی  وقتهیچ  چرا!  نافرجامم  همیشه  عشق  این   از   بود  گرفته  بغضم
 تمام   وجود  با  چرا  کشم؟ نمی   دست  ازش  لعنتی  من    چرا  ندید؟   رو  من   وقتهیچ  چرا
 بزنم؟  زار  االنم  حال   برای خوادمی دلم قرارهام، و قول

 خیره  پازلم به و نشستم  تخت روی. بود رفته انگار  هم مامان و برداشتم رو بالش
 کش  قدر این  رو پازل این  چرا دونمنمی اما نیمه و نصفه کار   از  بودم متنفر . شدم
 بود  باریده تگرگ قبل هفته. کردم  تماشا رو بیرون پنجره از  و شدم بلند بودم؟  داده
  پشت  بدشانسی. بود نشده درست هنوز  و بود خورده ترک  آالچیق سقف و

 االن   یعنی.  بود  باقی  خودش  قوت  به  بارون.  مالوندم  رو  بازوهام  دستام  با!  بدشانسی
 ... .و کنن می نگاه رو بارون  دارن نفسش با آریان

 اگه که  نداشت وجود تضمینی هیچ. گرفتم  رو مریم یشماره  و برداشتم رو گوشی
 آلودش خواب صدای بوق چند از  بعد! ندم انجام غلطی کار   اومدم،درنمی  فکرش از 

 :شد بلند

 هوم؟  -

 استقبالم؟  نیومدی  چرا قطبی خرس! کوفت  و هوم -

 :داد جواب کشدار   صدایی با

 شما؟  -

 :گفتم  بلند صدای با! بود تعطیل  رسما این  نخیر 

 . بیرون بریم دنبالم بیاین  حامد با شو بلند -

 :اومد هوش به بالخره مکث لحظه چند از  بعد

 بیای؟  دوشنبه نبود قرار  مگه اومدی؟  کی!  تویی رها عه -

 !دیگه است دوشنبه امروز ! خانم خواب ساعت -

 :گفت  کشان  جیغ ممری بعد و اومد توق و تق صدای
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  فک  داری همش گی؟ نمی زودتر  چرا پس سرت بر  خاک است؟  دوشنبه امروز  -
 .درکه بریم دنبالت میایم حامد با االن نگیر  رو وقتم  کن   قطع! زنیمی

  پایین  برم که  شدم بلند خنده با. کرد  قطع  رو تلفن  بزنم حرفی بذاره کهاین  بدون
 آماده  رو  وحامد  مریم  هایسوغاتی   بیام  بعد  ببینم  حسابی  و  درست  رو  هااین   مامان
 و  هاشهسوغاتی   قطعا   بزنه  خوابش  از   شده  حاضر   االن  مریم  که  دلیلی  تنها  چون  کنم
 !بس

 . نیست طبعت باب اگه ببخشید. خانم مامان بفرمایین  -

 : گفت  و کرد  برانداز  رو  رنگش یشمی مجلسی لباس ذوق با مامان

 اون به فیروزه انگشتر  اون. نبودم متتحز  به راضی جان مامان خوشگله خیلی -
 گرفتی؟   دیگه رو لباس این  چرا خوشگلی

 . نمیاد دیگه هیچکس به من  مامان جز  لباس این  گفتم  خودم با دیدمش وقتی -

 ذوق با و برگشت ابریشمش روسری با خانم زهرا و بوسید رو امگونه  مهر  با مامان
 :گفت

 میاد؟  بهم -

 آقاعلی به کفش  سایز  امیدوارم فقط. باشه مبارکت خانم زهرا میاد بهت خیلی -
 .بخوره

 .نکنه درد دستت جان رها بود اندازه -

 اول از  که  بابا سمت به و کشیدم  بیرون رو جعبه آخرین  و دادم تکون براش سری
 .گرفتتش  و شد  خم آروم بعد و کرد  نگاهم تعجب با. گرفتم  کرد  می نگاه ما به

 منه؟ مال -

 . مدز  کمرنگی  لبخند
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 .بله -

 .کشید  بیرون رو ادکلن  شیشه و کرد  باز  محتاطانه رو جعبه تعجب با

 دوستش هنوز  امیدوارم. زدیمی اومدمی یادم بودم بچه وقتی رو ادکلن این -
 !باشی داشته

 .درخشید ایلحظه  برای چشماش

 بود؟  یادت -

 .بره یادم باید چرا پدرمی شما. معلومه -

 . بوییدش رهبادو و  زد بهم کمرنگی  لبخند

 . کنم  استفاده رو بودی خریده برام تو که  ادکلنی تونم نمی  فعال پروانه -

 بابا  کاش.  کردم  نگاه جمعمون به خوشحالی با من  و کرد  نگاهمون خنده با  مامان
 .کردمی بازنشسته رو خودش زودتر 

  باز  بناگوش تا هاینیش  با مریم و حامد که  نکشید طولی و شد بلند زنگ صدای
 .شدن ردوا

 :حامد

  تا  تونین می بعد گرفته،   چی کی  ببینم باید  من ! نخوره تکون جاش از  کسیهیچ -
 !بدین  تکون  تکون صبح خود

 :گفت  حامد به رو جدی ایقیافه  با بابا

 !دیدی کورت  چشم از  دیدی هرچی بیای من  ادکلن  سمت اگه -

 . زد ایموذیانه لبخند حامد

 باهاش دوشی چه ببین  وقتاون. خان مسعود شممی تنها باهاش من  که  بالخره -
 . بگیرم
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 رو دستم و نشست کنارم  ذوق با مریم که  کردممی نگاه بابا و  حامد هایکلکل  به
 .کشید

 گذشت؟   خوش خوشتیپم رئیس با سفر  ناقال؟  خبر  چه ببینم بگو -

 فکر  از  شدنمی هم لحظه یه انگار . شد سنگین نفسم و خورد گره  هم توی اخمام
 !موند دور  نآریا 

 !داره زن -

 . کرد  نگاهم شده گرد  چشمان با

 کی؟  -

 .کردم  نگاهش حرص با

 نفسم چه بدونی اگه! نفسه اسمشم! دیگه جونت رئیس کی؟ ! فرانکی داداش -
 و  دم نفس کردممی فکر  بار  اولین  احمق من   اونوقت! بود انداخته راه نفسمی
 !گهمی  رو بازدمش

 .اشکلیه   توی  زدم محکم. شد جلب ما به همه جهتو که  خنده زیر  زد چنان یکهو

 !دیگه کردم  اشتباه خب! رو حلقت ببند -

 :گفت  و زد بال بال مامان به رو خنده از  سرخ صورت با مریم

 !آریانه زن نفس کنهمی فکر  رها جون پروانه -

 حامد! شد؟  چشون اینا وا! شد بلند بابا حتی همه خنده صدای لحظه چند از  بعد
 .کرد  نوازش رو سرم و اومد جلو زدمی تلو تلو خنده شدت از  که  درحالی

 . نداری تو اما داره مغز  شکالت! دخترخاله بشم نداشتت مغز  اون قربون -

 .دستش روی زدم حرص با. شد بلند همه یخنده دوباره

 !شماها؟  چتونه -
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 :پرسید لبخند با بابا

 داره؟  زن آریان کردی  فکر  واقعا تو -

 :گفت  و کرد  بلندی  یخنده مامان. دادم تکون تایید نشانه به رو سرم گیج  کمی

 ... .که  همونه پس -

 افتاده  روم  خنده  از   که  مریمی  و  شدم  بلند  حرص  با.  خندید  بابا  همراه  و  زد  چشمکی
 .دادم هل رو بود

 نیست؟  زنش نفس مگه خبره؟ چه بگه منم به یکی خب -

 !شهبچه  سنف! بود کجا  زنش بیچاره اون بابا نه: حامد

 . کردم  نگاهش بهت با

 !ش؟ بچه -

 : گفت  بود شدن جمع درحال لحظه هر  که  لبخندی با مامان

 !خواهرشه یبچه  نه، خودش یبچه -

 هم  نفس پس! نداشت زن آریان. کنم  تحلیل رو قضیه تونستم تا زدم پلک چندبار 
  توی  ر تداغون  این  از  سوتی بیرون، دادم محکم رو امشده راحت نفس! نبود زنش
  متعلق   آریان  بکشم؛  راحت  نفس  یه  تونستم  ساعت  چند  از   بعد...  خب  ولی  نبود  دنیا
 .نبود کسی  به

 :گفت  و کرد  حوالم مشتی مریم

 رفتار   هیچ  نداره،  حلقه  بچه  این   داره؟   زن  آریان  که  کردی  فکر   خودت  با  چی  خدایی  -
 ندیدی؟  رو نفس حاال تا تو مگه بعدم. نداره هم ایمنشانه  ذلیلزن

 .خیره فرش به و شدم ولو مبل روی

 .ببینمش باید کجا  از  نه -
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 :گفتم  و دوختم مامان به رو نگاهم

 شناسینش؟ می  کجا  از  شما -

 .اومد سمتم قدمی و شد بلند مبل روی از  بابا

 دختر . جااین  آوردش چندباری پرستارش اصفهان، بودین  رفته که مدتی توی -
 .بانمکیه و شیرین 

 : پرسیدم تعجب با

 اومده؟ جااین  آریانم خواهر  یعنی پس -

 . کرد  حوالم ایگردنی   پس حامد

 !داره دم کشمشم  -

 :گفتم  دادممی ماساژ  رو گردنم  اخم با درحالیکه

 شناسین؟می رو آریان خواهر  کجا  از  شماها بگه من  به یکی! حاال خب -

 :دادم ادامه بابا به رو و زدم بشکنی

 آره؟  شناختین می رو آریان شما همینه واسه پس -

 . کردم  نگاهشون تعجب با. کردنمی نگاه رو همدیگه کرده  سکوت همه

 !دیگه بگین گرفتین؟   مانکن  چالش چرا -

 :گفت  بغض با و کشید  چشماش به دستی مامان

 .کنهمی زندگی آریان با نفس! کرده  فوت آریان خواهر  که  شهمی سالی پنج -

 از  لحظه یه توی اومدمی نظر  به غمبی که  آریانی. شد تهی مغزم  لحظه یک برای
  دهانم  جلوی رو دستم! بود؟  چشیده رو خواهر  دادن دست از  درد آریان. رفت بین 

 :کردم  زمزمه بهت با و گرفتم
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 !نفهمیدم  چیزی من  سال همه این  چرا پس کرده؟   فوت خواهرش -

 شاید کردممی توجه یکم اگه. افتادم بود گفته بهم ماشین  توی که ایجمله یاد
 اون  یاد. دونمنمی ازش  هیچی ولی شناسممی  رو آریان ساله شش من . فهمیدممی

 کاری  هر  خواهرش برای بود گفته غمگین  لحنی با شرکت توی  که افتادم روزی
  باباحاجی  فوت و فرهاد بعد قدر این . بفهمم رو چشماش غم تونم می حاال کرده؛می

  تو  که  پنهانی غم حتی که  بودم تهداش نگه دور  کسهمه و چیز همه از  رو خودم
 .احمقم واقعا  من . بودم ندیده رو بود آریان چشمان

 چی؟  آریان بابای و مامان نیست؟  باباش آریانه؟  پیش نفس چرا... چـ -

 سرش.  شد  شکسته  بابا  توسط  بالخره  داد،می  آزارم  قبل  از   بیشتر   هرلحظه  که  سکوتی
 :گفت  آرومی لحن  با و گرفت  پنجره سمت به رو

 رو نفس تصادف روز  آرام. شدن فوت تصادف یه اثر  بر  شوهرش و آریان خواهر  -
  شد  فوت درجا شوهرش. بمونه زنده بود تونسته که  بود شده معجزه. بود باردار 
 حین   در .  برسونن   بیمارستان  به  رو  آرام  تونستن   بود  رسیده  زود  آمبوالنس  چون  ولی
 اون آریان. موند زنده بود دستگاه تو که  مدتی از  بعد نفس اما کرد  فوت آرام عمل
 سرپا  قبل مثل نتونسته هم هنوز  شکست، شنید رو خواهرش تصادف  خبر  که  روز 
 .نفسه با که  وقتایی مگر  بشه

 رو  خالص  تیر   رفته  تحلیل  صدایی  با  رفتمی  پله  راه  سمت  به  کهحالی  در   و  شد  بلند
 . زد بهم

 .شدن  فوت بود بچه وقتی آریان مادر  و پدر  -

 صدای . رفتم هاپله سمت به حرفی هیچ بدون و زدم گره بهم  رو لرزونم دستان
 که  بودم شنیده قدر این  من  اما اومدمی باهاش حامد صبحت و مامان آروم یگریه 
 بابا  و مامان بدونم خواستمنمی حتی. نداشتم شنیدن بیشتر  برای تمایلی هیچ

 روی و خوردم سر  رسیدم که  پله آخرین  به! شناسن می رو آریان خانواده چطوری
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  نگاهش   و  کردم  بلند  رو  دستم.  چکید  دستم  روی  ارادهبی  اشکی  قطره.  نشستم  زمین 
 باری آخرین  نبود یادم من  و اومدنمی پایین  هم پشت بیشتری هایقطره . کردم
 هقم هق  صدای تا گرفتم  دهانم جلوی رو دستم! ببارن بودم داده اجازه بهشون که
 .نشه بلند

 محبتشون  و بشه بزرگ پدر  و مادر  بدون سال پنج که  بوده سخت نفس  برای حتماً 
  پدرش   و  مادر   دلتنگ  و  ببینه  رو  هاشسال  و  سن   هم  که  بوده  سخت.  بشه  دریغ  ازش
 بزرگ  پرستار  با که  سخته حتی. ندیده اصال  رو بزرگش پدر  و مادر  که  سخته. نشه
 .بشه

  انگشتام  الیالبه از  اشک هایقطره . زدم هق و گرفتم  دهنم جلوی رو دستم دو هر 
 . ریختمی پایین 

 جوونی، در  خواهرش تنها فوت از  بعد بچگی، در  مادرش و پدر  فوت از  بعد آریان
 !خدا؟  کشیده  چی خورده رقم براش که  دردهایی تک بهتک  تحمل از  بعد

 کشیدن  نفس  و  شد   متوقف  زمان  لحظه  یک  برای...  رو  درد  این   داره  ساله  پنج  آریان
 ! رفت یادم

 ...سال جنپ

 .کنهمی  بزرگ رو خواهرش دختر  تنهایی به داره و دارهداغ  آریان ساله پنج

 ...پیش سال پنج

 به  آریان که  پیشی سال پنج بشه، شروع خواستمی دانشگاه دوم سال که  زمانی
. نبوده هااین  از  کدومهیچ ولی شد مغرور  شد، خشک شد، سرد. شد عوض بارهیک 

 فکر  بهش راجع اشتباه همه و زندگی از  بود بریده بود، احتنار  بود، دار داغ آریان
 ! کردنمی

  و   بودم  شناخته  اشتباه   رو  آریان  من   و  ریخت می  امگونه   روی  ناپذیر   توقف  هاماشک 
 ... آریان دل   برای بمیرم من 
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*** 

 (گذشته )

 اومدمی آشنایی اما  نامفهوم صداهای. کردم   باز  رو سنگینم هایپلک  بدی سردرد با
  سمت  به دستم و کشید  تیر  سرم. بده تشخیصشون  تونستنمی  تارم چشمان ولی

 !بود؟  شده پیچی باند چرا. رفت پیشونیم

 کنه؟می درد سرت مامان؟  خوبی برم قربونت جان رها -

 . کردم  لمس رو محوش صورت و کردم  بلند رو دستم

 مامان؟  شده چی -

  چپم  سمت به. اومد هم  یادیگه یگریه   صدای بار این  و شد بلند  هقش  هق صدای
 محو  داشت چشمم تاری. کردمی گریه  که  دیدم رو مریم شبیه دختری و برگشتم

 و  درهم اخمای با حامد مریم کنار . شدمی بیشتر  لحظه هر  سرم درد اما شدمی
 لعنتی ماشین  اون صدای. اومدمی یادم داشت کمکم.  بود ایستاده  نگران صورتی
 ناخودآگاه.  شد  وارد  سرم  به  که  شدیدی  یضربه  بعد  و  شدمی  اکو  سرم  توی  هم  هنوز 
 االن  بودم  بیمارستان  توی  و  بودم  دیده  آسیب  من   اگه.  کشیدم  پیشونیم  به  رو  دستم
 !نبود؟  خالی نفر  دو جای جااین 

 .بزنه مسکن  بهت  بیاد پرستار  گممی االن جان؟  مامان آره کنهمی درد سرت -

 .داد وار ید به رو اشتکیه و نداد امونش گریه

 رو  رهام خدا. کرد  رحم  بهمون خدا! بودی بیهوش روزه سه که  برات بمیره مادرت -
 چیکار ! هان؟  رها؟  کردممی چیکار  من  اومدینمی  بهوش اگه. داد بهم دوباره
 بگردم؟  دورت کردممی

  زنگ  و اومد سمتم به حامد. کنه  آرومش کرد  سعی و رفت مامانم  سمت به مریم
 به اول رو نگاهش. گرفتم  رو دستش بره کهاین  از  قبل. داد فشار  رو تخت کنار 
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 دادم  تکون زور  به رو شدم خشک هایب**ل. کشوند  چشمام به بعد و پیشونیم
 :وگفتم

 کجاست؟   فرهاد -

 بهم  پشت و بیرون کشید  رو دستش و شد سرخ چشماش سفیدی ثانیه یک توی
 کرد؟   طوریاین  چرا. کردم  نگاهش تعجب با. ایستاد

 . کردم  کردمی نگاهم ناراحتی با که  مریمی سمت به رو روم

 کجاست؟   بابا بیرونه؟  مریم؟  کجاست  فرهاد -

 گیج  سرم که  بشینم خواستم عصبانیت با. انداخت پایین  رو سرش  و گزید  رو لبش
 .گرفت  رو هام شونه و اومد سمتم به هول با مامان. افتادم تخت روی و رفت

 .نشده خوب کامال  تحال هنوز . جان رها نشو بلند -

 :گفتم  اومدمی چاه ته از  انگار  که  صدایی با

  کجان؟  بابا و فرهاد بگو بهم پس. متنفرم اطالعیبی از  من  دونیمی  تو مامان -
 ... .کجا  دوتایی

 !کرده  قایم رو خودش چیزتمهمهبی  نامزد اون سفر، رفته که  بابات -

 !گفت؟ می داشت چی. برگشتم حامد  سمت به بهت با

 : کردم  زمزمه متعجب

... شاید چرا؟  دیگه فرهاد سفرش؟  و کار   سراغ رفت و کرد  ول رو دخترش باز  بابا -
 خبر   باید  نامزدمه  اون  کردم؟   تصادف  من   که  گفتین   بهش  هان؟   نداره  خبر   اصال  شاید
 . کردم  تصادف من  که  باشه داشته

 که  فرهادی که  کردمنمی  باور . کنم  خالی رو خودم و بزنم حرف خواستممی هنوز 
  بهشون  خواستممی! بذاره تنها رو من  شرایط  این  توی بخواد داره، دوستم گفتمی
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 سوال   جواب  گرفتن   از   رو  من   شد  تزریق  بهم   که  مسکنی  اما  بگیرن  تماس  باهاش  بگم
 . شد محو مامان خیس چشمان تصویر  و افتاد هم روی هام پلک. داشت باز  هام

*** 

 باالی  دست به اسفند منقل خانم زهرا. رفتم باال ور  هاپله و گرفتم  رو مریم بازوی
 رو ایبسته زبون گوسفند  آقاعلی. دادمی دود اسفند اشک با و بود ایستاده هاپله

 وسایلم  ساک  حامد!  نبودم  من  ماجرا  قربانی  تنها  که  انگار   و  بود  بسته  حیاط  یگوشه
 مبل روی .داد ول کاناپه روی رو خودش و گذاشت سالن  گوشه و برداشت رو

 . بستم رو چشمام خستگی با و نشستم

 .خوبه برات شیرینه جان رها بخور  -

 و رفتمی گیج  زیاد سرم. کشیدم  سر  نفس  یه و گرفتم  مامان از  رو شربت لیوان
  سریع   مامان.  اتاقم  برم  که  رفتم  هاپله  طرف  به  و  شدم  بلند  آروم.  بخوابم  خواستممی
 . تگرف  رو دستم و کنارم  اومد و شد بلند

 .پایین  اتاق تو بیا بره گیج  سرت ممکنه زیاده ها پله مامان؟  ریمی کجا  -

 مانع  تر  قوی دستی بار این  اما افتادم راه باز  حرفی بدون و بیرون کشیدم  رو دستم
 .زدم زل عصبانی حامد   صورت   توی و برگشتم طلبکارانه. شد حرکتم

 بینینمی!  دیوار  با  نه  زنهمی  فر ح  تو  با  داره  مامانت  گرفتی؟   اللمونی  روزه  چند  چته  -
  رفتار  باهاش طوریاین  داری حاال شده مریض و خسته هفته یک این تو چقدر 
 براش چیه اداها این  رفتمی در  مامانت واسه جونت که  تو! درک به ما کنی؟ می
 مثال؟  تشکرته جای میاری؟  در 

.  رفت هیسیا چشمام لحظه یه شدتش از  که  بیرون کشیدم  محکم  رو بازوم جوری
 خالی رو خودم آرومی چندان نه صدای با و اومدم حرف به سکوت روز  چند بعد

 . کردم
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 فرهاد   پرسممی  ازتون  هی  روز؟  چند  این   زدممی   حرف  دیوار   با  داشتم  من  چی؟  من  -
 هیچی، دین نمی  که   رو من  جواب شما وقت اون زنین نمی  زنگ بهش  چرا کجاست

  آدمم  منم بابا! کنین می  عوض ناشیانه خیلی رو بحث غریبتون عجیب هایقیافه  با
 سر  بهم نیومده چرا نامزدم بدونم دارم حق. اومده سرم بالیی چه بدونم دارم حق
 که  منه  حق  این .  بوده  تر مهم   دخترش  سالمتی  از   چرا  بابام  سفر   بدونم  دارم  حق.  بزنه

 این  از  بدتر  یواشکیتون هایپچ پچ که کنین می مخفی ازم دارین  رو چی بدونم
 .کنهمی اذیتم لعنتی سردرد

 : گفت  بغض با مامان که  بزنه حرفی خواست و گذاشت  جلو پا اخم با حامد

 نداره؟   رو  به  رنگ  بینینمی .  گممی   بهش  وقتش  به  خودم.  مریضه  بچم  حامد  نکن   -
 . کنی  ناراحت رو بچم اگه ازت نیستم راضی

 . ایستادم روبروشون و برگشتم رو بودم رفته باال که  ای پله تا چند عصبانیت با

  زندگیم کالف چرا دونمنمی کهاین  از . خرابه اطالعیبی این  از  حالم من مامان -
 کسهیچ که خدا به. افتاده اتفاقی چه بدونم باید من ! بهم پیچیده جوریاین 

 . نیست محق من  یاندازه

 با اول از  که  خانم زهرا. شد بلند در  صدای که  بگه چیزی دوباره  خواست مامان
 باز  رو در  مکث اندکی با و رفت آیفون سمت به کردمی نگاهمون دار نم  چشمایی

 :گفت  و برگشت سمتمون به آشفتگی با. کرد

 !فرهادن آقا مادر  و پدر  -

  زدم جلو ازش تر سریع که  بره  در  سمت به  خواست و داد فحشی عصبانیت  با حامد
  دیدن  با. ندادم اهمیتی اما دادمی صدا گرومب  گرومب  سرم. رفتم حیاط داخل و

 که   بگیرم ازش رو فرهاد سراغ خواستم و رفتم سمتش به فرهاد مادر  خانم افسانه
 به  داشت  که  کردم  نگاهش   تعجب  با!  انداخت  زمین   روی  پام  جلوی  رو  خودش  یهو
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  و  ایستاد کنار   درهم و ناراحت صورتی با  فرهاد پدر . ریختمی اشک صورت پهنای
 . فهمیدمشونی نم. انداخت پایین  رو سرش

 آینده جوونه هنوز  پسرم. بگذر پسرم از  و کن   خانومی. کنممی التماست جان رها -
  بگی  هرکاری. بشه تموم  خوبی به چیز همه  بذار . بره بذار . جان رها بگذر  تو. داره
 . بگذر پسرم از . بگذر فقط کنممی برات

 بگذرم؟  یداب  چی  از   من  کنن؟ می  صحبت  دارن  چی  راجب.  کردم  نگاهش  منگ  و  گیج

 ... .چی شما -

 .ایستاد کنارم  و اومد جلو عصبانیت با حامد

 و  مرد بیاد شرفشبی خود بگین  برید! داره حد هم شرمیبی خانوم کنین   بس -
 !کنهمی داره که  غلطیه چه این  ببینم بزنه حرف مردونه

 :گفت  گریه  با خانم افسانه

 . بره که  بزنم حرف رها با ر دتزو گفت  و زد تلفن  فقط. کجاست  دونمنمی خدابه -

 :گفت  ضجه با و گرفت  رو مانتوم یگوشه

 سجاده سر  که  روزی اون بمیرم. بشه تموم چیهمه کن   توافق و کن   خانومی رها -
  بذار . بره باید فرهادم. کن   خوش مارو یهمه دل و بیا. نکنم دعا خوشبختیت برای
 صیغه این  بذار . باشی هشتدا دیگه جدید زندگی یه دوباره تونیمی  هم تو. بره

  تموم صیغه که  هفته چند این  بعد. نکن  فرهادم از  شکایتی. بشه  تموم خودخودبه
 و  کن  حاللش. کن  فراموش رو فرهادم. کن  فراموش  رو چیز همه  هم تو شد

  حاال .  ایران  گشتبرمی  نباید  اولم  از   فرهادم.  بچم  سر     پشت   نکش  آه.  کن   فراموشش
 ... .برات مشکلی که  تو. هر ب بستی پای هیچبی بذار 

 :گرفت  خانم  افسانه سمت رو دستش و توپید فرهاد پدر  به عصبانیت با حامد



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

235 

 

 از  دیدین  هرچی یا بیرون شین می  گم  و گیریمی  رو زنت دست االن همین  یا -
 . دیدین  خودتون چشم

  گرفت   رو  سقوط  حال   در   من    چجوری  مریم  که  این   بیرون،  رفتن   چجوری  اونا  که  این 
 تنها .  نیست  یادم  رو  رفتم  خواب  به  کی  من  و  سرم  باال  اومد  کی  زارع  دکتر   که  ن ای  و

 چرا؟: شدنمی  کمرنگ  ذهنم توی ایلحظه  که  بود ایکلمه   یادمه که  چیزی

*** 

 بارش  به میل اما بود ابری هوا. نشستم پنجره لبه روی و برداشتم رو قهوه فنجون
 .من  مثل درست نداشت

  کوتاهشون  باید. کشیدم بود شده بلند زیادی هک کجم های چتری به دستی
  باید   من   موهای  باباحاجی  قول  به.  نداشتم  بلند  چتری  به  عادت  وقتهیچ.  کردممی
  لبم  رو لبخندی باباحاجی یاد! بپوشونه رو چشمام از  یکی دریایی  دزدهای عین 

 .ببینمش و اصفهان برم باید فرصت اولین  توی. بودم دلتنگش قدر چه. گذاشت

 بغلش.  بود  خوابیده  راحت  هیاهو  همه  این   از   خیالبی  که  انداختم  خرسم  به  هینگا
  هرچیزی  هرکس حاال بکنم دل عروسک این  از  تونستمنمی. دادم فشارش و کردم
 تونهنمی   چون  داشتم  دوست  چیز همه  سوای  رو  خرس  این   من .  کنه  فکر   خوادمی  که
. بخوابم کمی  خواستم دمکشی  آهی. بخواد خودش اگه حتی... بذاره تنها رو من 

 .بودم شده خسته زیادی امروز 

 که  هرکی. کشوند  رومیزی ساعت به رو نگاهم اومد پایین  از  که  در  زنگ صدای
  به  خرس! زنهمی رو مردم خونه زنگ شب یازده که  محلیهبی  خروس چه هست
 .بستم رو چشمام و کشیدم  دراز  بغل

 خودم،  گیجی  جز   ندارم   یاد  به  ازش  زیادی  چیز   که  گذشت  سریع  قدر این   ماه  یک  این 
 البته  صد و حامد دستورات و هااخم  مریم، جهتبی  هایدلداری  مادرم، هایاشک 
 !پدرم نبودن
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  بود  عجیب کمی  آوردنمی من  موندن ساکت برای طاهری خانواده که  فشارهایی
 سراغ شدمی که  هرکسی از  توانم تمام با! فرهاد خود   دلیلبی  غیبت تر عجیب  و
  پشت  فقط انگار . نبود اما رفتممی بود احتمالش  که  هرجایی و گرفتممی رو دهافر 

 چراهام  جواب  یافتن   برای  تمام  ماه  یک.  گفتمی   خانم  افسانه  که  بود  خطی  همون
  هم   خانم  افسانه  خود.  کردممی  پیدا  تر کم   گشتم  بیشتر   هرچی  اما  گشتم  دلیل  دنبال
 تا  کنن  راضی رو من خواسته ازش پسرش که این  جز  دونستنمی  زیادی چیز 

 فرهاد   بعد  بشه  تمام  صیغه  زمان  تا  بمونه  مسکوت  قضیه  بذارم  و  نکنم  ازش  شکایتی
 اما داشته دلیل شایدم یا بوده نیاورده رفتنش برای دلیلی حتی! کانادا برگرده
 !نگفته من  به کسهیچ

  فقط   برسم  یابجو  به  کهاین   بدون  که  بود  ایخسته  من    ببندها،  و  بگیر   این   تمام  آخر 
 برام  زوری جدایی   این حاال که بودم نشده عاشقش هنوز  که کردم خداروشکر 

  عذاب  برای جایی غرورم و قلب و مغز  توافق  اما درست، بود نامزدم ! باشه آور عذاب
 چرا  نفهمیدم که بود این  کردمی  اذیت رو من  که چیزی تنها . ذاشتنمی  باقی

 گونههیچ حتی و کرد  رها راحتی این  به رو من  داشت عاشقی ادعای که  فرهادی
 .نکرد من سالمتی به راجع نگرانی و کنجکاوی

 آدمی  چنیناین   با   که  کردمی  تر مصمم   رو  من  این   و  بودم  متنفر   شدن  رها  گونهاین   از 
  جای  و کرد  سرددل رو من  پدرم با رفتاریش شباهت این ! ندارم کردن  زندگی توان
  خوشم  رفتارها طور این  نداشتن  بخاطر  فرهاد ز ا من . نذاشت باقی پشیمونی هیچ
 !دیر خیلی... فهمیدم دیر  که  هرچند طورههمین  هم اون فهمیدم اما اومدمی

 تحمل  قابل قرص با که مزمنی سردردهای شد ماه، یک این  و تصادفم ماحصل
 . عمرم روزهای ترین نحس  از  یادگاری یه شد که  میگرنی. شدمی

 وجود با اما اومدنمی مذاقم به خوش هم آمدنمی تعیاد برای که فامیلی نگاه
  حرکت  یا حرف جرئت بود، کنارم  همیشه دفاعی سپر  و برادر  یک عین  که  حامدی
 .نداشتند رو ایاضافه 
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 و  شدن مشکالتم  و من  گرفتار   عقدشون از  بعد روز  از  درست! مریم و حامد طفلک
 !ابد تا بودم مدیونشون چقدر  من 

. شد غریبه برام فرهاد و شد تموم صیغه زمان مدت صبح وز امر  ماه، یک از  بعد و
  از  زندگیم که  بودم خوشحال بقیه فکر  برخالف من  و بود شده تمام بود که  هرچی

 و کردممی ترمیمش باید که دیدم آسیب غرور  موندمی فقط. دراومد نابسامانی
 !سوال  عالمت کلی  با رهایی  سابق، رهای شدممی

 هم  هنوز .  سوخت  پیشونیم.  کشیدم  بالش  روی  رو  سرم  و  چرخیدم  راست  پهلوی  به
 یادگاری  یه. سوختمی و کشیدمی تیر  بودم خورده که  ایبخیه چهار  جای گاهی
  خوابم  اما بودم خسته. نشستم و شدم بلند جام از . عمرم روزهای بدترین  از  دیگه
 که  رفتم ن ییپا. شدممی خواب خیالبی باید غلیظ قهوه اون با که  البته و اومدنمی 
 طرف   به  آروم.  اومد  کتابخونه  توی  از   صدایی  که  باشم  داشته  دختری  مادر   خلوت  یکم
 . کردم  نگاه در  الی از  و رفتم در 

 و بود شده تموم چیز همه که حاال حاال؟  بود؟ اومده بابا! موند باز  بهت از  دهنم
 ص ر ح و شد مشت دستام ناخودآگاه! زد؟ می ذوق توی هروقتی از  بیشتر  نبودش

 .کشیدم  نفس زده

 ام لحظه   یه  کردین   خواسته  دلتون  که  هرکاری  حاال  تا!  فرصتشه  آخرین   این   مسعود  -
 .کن   فکر  دخترت به

 بلند این  از  بیش داشت سعی که  صدایی شد بلند و اومد فرو میز  روی بابا دست
 .نشه

 خودشه؟  خاطر  به کارها  این  فهمینمی  چرا. پروانه فکرشم به همیشه من  -

 داره حق اون ببینه؟  رو فرهاد بره بار  آخرین  برای ذارینمی  که  خودشه طر اخ به -
 چی؟ همه زیر  زد یهو فرهاد چرا دونهنمی وقتی اسآشفته چقدر  نمیبینی. ببینتش
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  ازم هم صبوری حد همین  تا. شدم وارد و نکردم صبر  دیگه فرهاد اسم شنیدن با
  با  مامان. کردن  حفظ رو نموضعشو اما خوردن جا حضورم از  دو هر . بود بعید

 . ایستاد سرپا استرس

 اومدی؟  کی  تو جان رها -

 . کردم  نگاهش جدیت با و  ایستادم بابا رویروبه

 زودتر .  آوردین   صفا  پدر   جناب  اومدین   خوش!  اومده؟   کی  بابا  که  اینه  درست  سوال  -
 ! قبل ماه یک نزدیک تقریبا زودتر  خیلی. بودم منتظرتون اینا از 

 . گرفت  رو دستم دار  نم هاییچشم  با مامان

 ... .توض بذار  رها ببین  -

 .دادم دوران جفتشون بین  رو سرم و بیرون کشیدم  رو دستم

  پدر  که  بدونم ندارم نیازی  حتی. ندارم شما جانب  از  توضیحی هیچ به نیاز  من  -
 بود رفته باشه سرش باال کهاین  جای به  چرا بود بیمارستان تو دخترش وقتی بنده
.  نبود  کنارم  زندگیم  موقعیت  ترین حساس   توی  چرا  بدونم  خوامنمی !  برجاش  ر س  باال
 فرهاد  بگین من  به پدر  جناب شما فقط نکرد پدری برام چرا  بفهمم خوامنمی 

 !بودین  شده چیک تو چیک هم با خوب اواخر  اون چون دونیمی حتما کجاست؟ 

 که  وریطن همو. کشید شلوارش جیب توی رو دستاش و شد بلند خونسردی با
 : گفت  رفتمی بیرون

 . نیست تو دونستن  به نیازی -

 :گفتم  بلند و کردم  ای عصبی یخنده

 و کرده  ول دلیلبی رو من  سابقم نامزد چرا بدونم ندارم حق که  خواممی معذرت -
 !کانادا  میره داره
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  ازش   نگاهم  با.  بیام  کوتاه  خواستمنمی   اما  کردمی   ناراحتم  مامان  آروم  هقهق   صدای
 .شد بیشتر  اشگریه  شدت ولی بگیره آروم خواستم

 . برگشت سمتم به مکث با بابا

 که   بهتر  همون. نبود تو یوصله اولشم از  آدم اون! باش مسلط خودت به رها -
  نه . باشی آیندت فکر  به بهتره هم حاال. کن   فراموش نبوده و بوده که  هرچی. رفت
 .رفته خانی نه آمده خانی

 :گفتم  و  کشیدم  عمیقی  نفس.  گرفتم  روشروبه  رو  دستام  کف.  مگذاشت  جلو  به  قدمی

 که  میدم قول بهت من ندادی شما که  هاییقول  تمام عوض! بابا میدم قول من -
  فرهاد  بگو بهم فقط پس. کنم  فکر  آینده به و کنم  فراموش رو نبوده و بوده هرچی

 یه عین  االموس انبوه  نزنم اگه که  بزنم حرف  باهاش بار  آخرین  برای که  کجاست
 رو من  دونمنمی بابا نیستم خواهش اهل من. مونهمی باقی گلوم  تو همیشه غده
.  ببینمش برم بذاری که  کنممی خواهش ازت دارم االن اما نه  یا شناسیمی اصال
 . برم بذار  لطفا هامسوال  تمام کردن  حل برای خودم، برای

 مصمم  من  و کردمی ماهنگ مجهول و سرد هم هنوز . دیدم چشماش توی رو تردید
 . کرد  باز  ب**ل بالخره  و گذشت  لحظاتی. رفتن  این  به بودم

 !شهنمی گفتم  -

  کل   توی که  خواهشی تنها. شدم عصبی. رفت گرفت  رو راهش سادگی همین  به و
  از  قبل اما رفتم  دنبالش. بودم عصبانیت خدای من  و بود شده رد بودم کرده  عمرم
 عصبی  اما  بود  اشک  غرق  زیباش  صورتش.  اومد  در   صدا  به  مادرم  بزنم  حرف  کهاین 
 ! کردم  نگاهش واج و هاج فقط من  و اومد در  صدا به

  نتونست  که  چیزهایی خاطر  به بعدها رها اگه! میدم هشدار  بهت دارم مسعود -
 هر  به اشآینده اگه بشه، غمگین  و ناراحت بزنه نتونست که  هاییحرف و بفهمه
 خدا  به!  بخشمتنمی  خدا  به  باشه  عذاب  تو  زندگیم  رهثم  تنها  اگه  بشه،  خراب  دلیلی
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 همیشه بدشگونی یسایه  که بخشمتنمی  جوری و میرم زندگیت  از  جوری که
 . باشه همراهت

  مامان  عصبی و اشکی یچهره  به من  از  بدتر  که  بابا به بعد و مامان به اول بهت با
 خیره  بابا  که  شنیدم  النیوط  مکثی  از   بعد  ناباوری،  کمال  در   و  کردم  نگاه  کرد،می  نگاه
 : گفت  مامان به

 !رسیمی بهش کنی  عجله اگه! ستدیگه  ساعت یک پروازش -

. کردم حرکت و شدم ماشین  سوار  و پوشیدم  رو بود دستم دم که چیزی اولین 
 درحال هرلحظه ماشین  هایالستیک کردممی حس که  رفتممی سرعت با قدر این 

  منی  برای اما بود روان کهاین  با ترافیکش. یکتراف به خوردم راه آخرای! ترکیدنه
  پارک   خیابون  کنار   بریدگی  توی  رو  ماشین .  بود  طوالنی  بود  غنیمت  برام  هرلحظه  که

 دیر   داره  کهاین   حس  اما  کردمنمی  نگاه  ساعت  به.  دویدم  فرودگاه  سمت  به  و  کردم
 و  لیصااست با. شدم وارد و رسیدم بالخره دویدن کلی  از  بعد. نبود سخت شهمی

  بود،  گرفته  نبض که  سری و بود افتاده خس خس به دویدن فرط از  که  ایسینه
 . کردم  نگاه رو اطراف

  نگاه  رو اطراف دوباره بیشتری تمرکز  با و دادم فشار  هم روی محکم رو چشمام
 . نبود. کردم

. کنهمی پرواز  کی  ونکوور  هواپیمای که  پرسیدم و رفتم فرودگاه اطالعات طرف به
  توی  بودش کرده  گربه  شبیه کلفتش  چشم خط که  عسلی هایی  چشم با خانومه
 :گفت  و کرد  نگاه مانیتور 

 ... . بعدی پرواز  برای خواین می. شد بلند هواپیما پیش لحظه چند همین  -

 اولین روی. بود شده دیر  هم باز . بودم کرده   دیر . نشنیدم حرفاش از  چیزی دیگه
 رسیدن  برای  فرصتم  آخرین .  گرفتم  دستام  توی  رو  دارم  نبض  سر    و  شدم  ولو  صندلی

 !بود کرده  رها رو رها و بود رفته فرهاد. بود پریده هامسوال جواب به
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 ولی رفته فرهاد چرا دونستن می هردوشون نداشتم شک. کنم  چیکار  دونستمنمی 
. نداشتم رو باهاشون شدن روروبه و خونه به رفتن  توان. گفتن نمی من  به چیزی
 جاییاون استیصال اوج! نداشتم خودمم تحمل حتی. نداشتم رو بابا دیدن توان

  از  تونمنمی حتی که  جاستاون اوجش برم،می  پناه خودم به  خودم از  که  نیست
 . کنم  فرار  خودم

 گیت  به  پروازشون  هایکارت   گرفتن   برای  اصفهان  به  تهران  پرواز   محترم  مسافرین   -
 .کنن   مراجعه سوم

 کنارم   دقیقا  اصفهان  به  پرواز .  بود  کنارم  دقیقا  سوم   گیت  .کردم  بلند  رو  سرم  آهسته
 رو امملی کارت.  بود کنارم  درست جااین  از  فرار  و حاجی بابا دیدن فرصت. بود

 دقایقی  از  بعد. باشه داشته خالی جای کردم  خدا خدا و شدم بلند و کشیدم  بیرون
 هیچ بدون. داد دستم رو بلیط و کرد  پیدا خالی جای بالخره عسلی چشم خانوم
 . رفتم گیت  سمت به ای وسیله یا ساک

 .فرستادم مریم و حامد و مامان به و نوشتم پیامی شدم که  هواپیما سوار 

 کنممی خاموش رو گوشیم.  کنم  پیدا رو خودم که  باباحاجی پیش میرم دارم من -
  سابق  رهای منتظر  و نباشین  نگرانم. برسم آرامش به مزاحمتی هیچبی  بتونم که
 . ین ونبم

  یعنی   آف  تیک.  داشتم  دوست  رو  آف  تیک.  شدم  آف  تیک  منتظر   و  بستم  رو  چشمام
 شیرینی  آبنبات و کردم  باز  رو چشمام. شدن ملحق آسمان به و شدن رها زمین  از 
 .کشیدم  عمیقی نفس و  گذاشتم  دهنم توی رو

 .بشه همراه آف تیک یه با هم  زندگیم بود وقتش

*** 

 (حال) 
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 باشه؟ کن   استفاده ازش نخود قدر  لطفا پس دادم رو کرم  ن ای پول کلی  من  ببین -
 !جدته پدر  خسیس نکن  نگاه هم جوری اون

  کمرنگی   رژلب  هم  شاهکارم  عند.  زدم  کرم  رو  صورتم  و  دادم  پایین   رو  ماشین   یآینه 
 . زدم شدم خشک ب**ل روی و برداشتم مریم کیف  از  که  بود

 :گفت  و انداخت بهم سریعی هنگا نیم  بود گرفته  رو فرمون دستی دو که  مریم

  بوده  چجوری آریان زندگی شنیدم که  بار اولین  منم! رها کنم  درکت تونمنمی من -
  نشون  واکنش داری زیادی دیگه تو کنینمی  حس اما شدم ناراحت براش کلی

 !شدی زامبی شبیه حاال تا دیشب از  میدی؟ 

  از  چشمم قرمزی آثار  هم باز  کهاین  با. بستمش و انداختم آینه به رو نگاه آخرین 
 در   کشیدم  آهی.  زدنمی   ذوق  توی  صبح  امروز   و  دیشب  تمام  مثل  اما  بود،  نرفته  بین 

 : بافتم هم به  داستان مریم جواب

 از  هم بعدش. بودم کرده پیدا باهاش بیشتری صمیمیت احساس سفر  این  تو -
 تاثیر   تحت  شایدم  دادم   نشون  واکنش  زیاد  شاید  دونمنمی .  شناسمشمی   دانشگاهم
 . دیدمشمی  شب نصفه تا که  بودم سریالم جدید قسمت

 شده  باعث  گذشته،  خاکستر    از   سردرآورده  لعنتی    احساس    اون!  بستم  خالی  چی  عین 
 آریان .  بمونم  بیدار   صبح  دمایدم   تا  سردرد  از   که  بشم  ناراحت  آریان   برای  قدر این   بود
 خیلی  برای  ناراحتی  این   هگا  حتی.  کردمی  ناراحت  رو  من   ناراحتیش  و  بود  مهم  برام
 خوب من  رو این  و نیست دردی کم  عزیزان نبود درد اما باشه  بوده پیش وقت
 . کردنمی ولم دیگه طرف یه از  هم آریان شناختن  اشتباه وجدان عذاب. دونممی

 : گفت  هیجان با مریم

 ... .که  بود غمگین  خیلی دیدمش دیروز  منم رها گفتی  آخ -

 که   کردممی فکر  این به من  و بود سریال تحلیل درحال مریم شرکت به رسیدن تا
  رفتار  بگذرم، دیروزم هایسوتی  خجالت از  اگه. کنم  برخورد باید آریان با چجوری
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 سرم و دادم پایین  رو شیشه. کردمی معذبم داشتم باهاش آخر  یلحظه  که  سردی
. گذشته  سال جپن نزدیک  قضایا اون از  که  کنم  دیکته خودم به باید. بردم بیرون رو
 بلکه  نداره  ایفایده   تنها  نه  کنم،  باز   رو  قدیمیش  زخم  دردیمهم   با  بخوام  االن  اگه  من 
. سخته هرکسی برای گذشته  بد خاطرات یادآوری. کنممی خراب هم رو اون حال
 کنم،   برخورد  باهاش  گذشته  مثل  بیارم  روم  به  کهاین   بدون  که  اینه  راه  بهترین   پس
 . کردم  پیدا نفس به شدیدی یعالقه هم دهندی که  تفاوت این  با

  که   مریم به یکی و  خوردم خودم یکی و گشتم  دارچینی آدامس دنبال کیفم  توی
 رو شیشه و جویدم وجود تمام با رو آدامس. دادم بود سریال تحلیل درحال هنوز 
 راجع  که  چیزهایی  خاطر   به.  زدم  کمرنگی  لبخند  و  نشستم  سینه  به  دست.  دادم  باال
 .بیفته تعویق به تونهمی  قرارم به عمل شنیدم، انآری به

 به آروم رو سرم. کردمی نگاه هاماشین  به و بود ایستاده جلوتر  پلیس ماشین  یه
  طرف اون به نگاهم که نه یا بسته رو کمربندش ببینم که چرخوندم  مریم سمت
 ! کو؟   پارک پس. موند وا تعجب از  دهانم دیدم که  چیزی با و افتاد خیابون

 ! مریم -

 هوم؟  -

 رفته؟  کجا  پارک -

 :گفت  و انداخت بهم نگاهی نیم

 دونستی؟ نمی مگه دیگه شد خراب گی؟ می رو پارک این  آهان پارک؟  -

 : پرسیدم تعجب با

 کرد؟   خرابش کی  شد؟  خراب چی یعنی -

 .انداخت باال رو هاششونه و جوید رو آدامس خیالیبی  با
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 شهرداری با کلی  بودین  اصفهان که  مدتی همون تو! کرد  خرابش زد خان آریان -
 چون  کردممی  فکر   من.  بخره  رو  جااین   زمین   تونست  بالخره  تا  کرد  مشاجره  و  دعوا
 که  من. بشه شاپ کافی  یا کتابخونه  قراره که  میگن . درجریانی جاییاون هم تو

 .شهمی پیدا کم  خوب شاپ کافی  اطراف این  چون بشه شاپ کافی  دارم دوست

  چرا . بودم آریان عجیب کار   درگیر  هنوز  من  و برد پارکینگ داخل رو ن ماشی مریم
 !کرد؟   خراب و خرید رو پارک

 آریان   اتاق  سمت  به  ناخودآگاه  طور   به  پاهام  من   و  رفت  خودش  اتاق  سمت  به  مریم
 دیده  رو  من   شمس  خانم  و  بود  شده  دیر   اما  برگردم  خواستم  نود  دقیقه.  شد  کشیده

 . کردم  سالم بهش لبخند با و متادفرس  شانسم به لعنتی. بود

 کار   باهاتون رئیس اومدین  خودتون شد خوب. بخیر رسیدن. مهندس خانم سالم -
 !دارن

 !پاتی تله مرسی

  دلم  توی چیزی یه.  رفتم  اتاقش سمت به  بود اومده کجا  از  دونمنمی  که  ایدلهره  با
 و در  به ومیر آ  یتقه! آخه؟  بودم نخورده پرتقال آب که  من  و کردمی قراریبی

 . کرد  هدایت اتاقش به رو من  بفرماییدش، صدای  متعاقبا

  همیشه  برعکس موهاش. نشد ورودم متوجه و بود جلوش هایبرگه  توی سرش
. بود زده طوسی و مشکی ست دوباره. بود خسته هم چشماش انگار  و بود آشفته
 !داره رنگ دوتا این  به ایعالقه چه

 نیومدن؟  هنوز  موحد مهندس -

 نگرفت که  جوابی  هم اون بدم، رو جوابش نتونستم که  بودم  تماشاش محو قدر ن ای
 دیشب . شد عوض وضوح به شچهره  حالت من  دیدن با و کرد بلند رو سرش

 و شده دار داغ االن همین  آریان کردممی حس و بودم شنیده رو خواهرش ماجرای
 .بگیرم ازش رو نگاهم نتونم شدمی  باعث این 
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 که  شبی اون مثل االن شدمی چی. کردم  سالم آروم و جویدم ر تم محک رو آدامسم
 سرم  بر  خاک یحافظه و من سر  بر  خاک یعنی... آغوشش تو رو من  ماشینش توی
 !افتاده شب اون یاد االن که

 شریفتون؟  احوال. موحد  خانم ماست از  سالم -

  زنم ی م بدی جلوش سوتی یه فقط اگه. کردم  فرو دستم توی محکم رو هامناخن 
 ! رها کنممی  سرویست

 !میاین  آشفته نظر  به خوبی؟  شما. رئیس مرسی -

 قهوه دوتا و برداشت رو تلفن  بالفاصله و گفت  چیزی زیرلب و کرد  آرومی یخنده
  توی   خاصی  برق.  کرد  نگاهم  مستقیم  و  زد  اشچونه  زیر   رو  هاشدست .  داد  سفارش
 .بود کرده  کمین   مشکیش چشمان

 شدم مجبور  منم بخوابم  نذاشت خانم نفس . بودم دار یب شب نصفه تا دیشب -
 . بمونم بیدار  باهاش

  دوست  یا زنش رو نفس من  که  کردمی فکر  هنوز  حتما. خندیدم بهش دلم توی
 : گفتم  و  زدم  مالیمی  لبخند!  خان  آریان  دراومد  آب  از   چینی  حنات.  دونممی  دخترش

 .کنین   ابالغ خانم نفس به رو من  سالم -

 رفتار   به  نه.  کیه  دیگه  این   گهمی  خودش  پیش  االن  حتما.  زد  پلک   ر اب  چند  تعجب  با
  دوتا  با شمس خانم و شد باز  آرامی به در ! امروزش رسوندن سالم به نه دیروزش

 بلند خواب از  دیر  صبح. زدم لبخند و کشیدم  بو رو قهوه عطر  لذت با. شد وارد قهوه
  یادم  که  بودم خورده داغ غاد رو قهوه نصف تقریباً . بخورم قهوه  نتونستم و شدم
 دیدم  فنجان باالی از  و کردم  بلند رو سرم دست به قهوه. نیستم تنها جااین  افتاد
 سوتی  خوب.  انداخته  زیر   رو  سرش  کشهمی   لبش  به  رو  دستش  کهدرحالی   رو  آریان
  نخورده  قهوه عمرم به حاال تا کنهمی فکر  خودش با االن! واقعاً  خانم رها ندادی
 . بودم
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 و گذاشتم  میز  روی رو فنجون بود، بعید قبلم لحظه چند رفتار  از  که  ایطمانینه با
 :گفتم

 داشتین؟ کاری  من  با راستی -

 .داد تکان سر  بود مشهود صورتش توی لبخند آثار  هنوز  کهدرحالی 

 شلوغ رو سرم و داره زیادی هایکاری   ریزه که  گرفتم  دست رو ایپروژه یه من -
  بابک ! باشه هم یاس مجتمع به حواست ثمن، برج بر  وهالع خواممی ازت. کرده

 روی  دارم بابک با جااین  کارای  هماهنگی برای پس باشه کار   باالی تا موند اصفهان
 ترین کوچک   اگه  لطفا  پس   داره  زیادی   اهمیت  من   برای  پروژه  این .  کنممی   حساب  تو

 . بده اطالع کرمی  مهندس یا من  به دیدی  کار   روند توی ابهامی

  عظمت  این به پروژه توی تونممی  چطور . نکردم نظارتی کار   حاال تا که  من ولی -
 ببرم؟  دست

 بلند  جاش  از   آهستگی  به.  کشید  عقب  رو  صندلیش  بعد  و  کرد  نگاهم  خیره  ایلحظه
.  نشست من  کنار   صاف  اتاق، توی هایمبل تمامی بین  از  و زد دور  رو میزش و شد

 در  رو اطرافم عطرش که  زمانی تا کرد  بقیتع رو حرکاتش تمام  خودسرانه نگاهم
 . خریدم جان به رو معنادارش لبخند و کشیدم  عمیقی نفس ناخودآگاه. برگرفت

  پاتی  تله. داشت شیرین  دلهره یه بار  این  اما بود بخشآرامش همیشه عطرش
  کمی   فقط کمی،  این  و بود نشده قطع شد  بلند صندلیش روی از  وقتی از  نگاهمون 

 و شد تر عمیق  نگاهش و شد نزدیک سرم به کمی  سرش. دلم از  شیدکمی رو و زیر 
 : کرد  زمزمه لبخند با

 دونه؟ نمی  نظارتی کار   از  چیزی موحد مسعود مهندس دختر  بگی خوایمی یعنی -

 .شدم جاجابه  جام توی معذب و زیر  به سر 

  پدرم  با  کوچیک  مشورت  یه  کردم  که  نظارتی  هرکار   تاحاال  اما  ندونم  کهاین   نه  خب  -
 . ندادم انجامش تنهایی خودم. داشتم
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 . گرفت  بازی به رو انگشترش

 .بده انجامش تنهایی بار این  -

 . صورتم روی بریزه هامچتری  شد باعث  کردم  بلند که  رو سرم

 جبران خسارت ممکنه اشتباه ترین کوچیک .  نه یاس روی اما باشه ثمن  برج روی -
. کنم  کار   زمانهم  برج دو روی تونمنمی قدم اولین  برای تازه. باشه داشته ناپذیری
  ناراحت  من  دخالت از  ممکنه نظارتم تیم  هایبچه . مونده خودمم  طراحی کارای
 .بشن 

  به  ایلحظه چند. نگاهم  توی نگاهش و بود  مونده ثابت انگشترش روی دستش
 :پرسید یهو  که  گذشت  سکوت

 !داری؟ می نگه کوتاه  رو هاتچتری همیشه چرا -

 .کردم  شاهنگ تعجب با

 بله؟ -

 زمزمه دستش حرکت از  تر آروم. کشید  هامچتری  روی آروم و کرد  بلند رو دستش
 :کرد

 کنی؟   بلندشون نداری دوست! بوده صورتت توی هاتچتری یادمه وقتی از  -

 زمزمه آرام بودم گرفتارش ایخلسه احترام به و تنیدم بهم رو سردم هایدست 
 : کردم

 !نه -

 بدنم  تمام. نشست مگونه   روی ایلحظه  و خورد سر  موهام یرو از  انگشتاش نوک
 :گفت  چشمام توی خیره! گونه  همون جز  بود شده یخ تیکه یه به تبدیل

 . بیاد بهت کنم  فکر  -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

248 

 

 عقلم   و  افتاد  حرکت  به  هامرگ  یزده  یخ  خون.  برد  باال  رو  قلبم  ضربان  بمش  صدای
 دستش زده هول و زد پلک ر با چند. بکشم عقب رو خودم شد باعث و افتاد کار   به
 بلکه  گذاشتم  قلبم  روی رو دستم کرد،  بهم رو پشتش وقتی. شد بلند و کرد  جمع رو

 رو  من   حس  انگار   هم  آریان  و  بود  شده  گرمم   پیش  لحظه  چند  برعکس.  بزنه  تر آروم 
 .کرد   بازش و رفت پنجره طرف به که  داشت

 حرکتشون  تونستمنمی که  نبود زده وزنه پام به انگار . شدم بلند جام از  سستی با
 که   انگار . بیرون زدم سریع و رفتم در  سمت به بعدش و برداشتم رو قدم چند. بدم
 !بود؟   چی  دیگه  این   خدایا.  زدممی  نفس  نفس  در   پشت  باشم  برگشته  دو  مسابقه  از 

 مهندس؟  خانم خوبین  -

  سمت  به آروم و دادم تکون کردمی  نگاهم تعجب با  که  شمس خانم برای  سری
 . رفتم اقمتا

 !کنین   صبر  لحظه چند مهندس خانم -

 صبر  بکنم تونستمنمی  االن که کاری تنها. دادم فشار  هم روی محکم رو چشمام
 .اومد سمتم به پاکتی با شمس  خانم دیدم و چرخیدم پشت به! بود کردن

 که   نبودین  شما اما جاستاین  وقته خیلی. شما به بدم که  دادن نگهبانی رو این  -
 . بدم بهتون

 رها  صندلی  روی  رو  خودم  رسیدم  که  اتاق  به.  کردم  تشکر   سرسری  و  گرفتم  رو  پاکت
 اتفاق. کشیدم عمیق نفس بار  چند. کوبیدم قلبم روی مشت با بار  چند و کردم
 احساس  زیادی آریان  فقط شدم، گیج قدر این  من که بود نیفتاده که خاصی

  رو  پاکت و دادم تکون خودم برای تایید نشانه به سری! بود کرده  گل  صمیمیتش
 . نشست لبم رو لبخندی و کردم  باز  و برداشتم

 باهاش که  همونی . بودم کرده  گمش  پارک  نزدیک روز  اون که   بود طالییم چاقوی
 داره آریان. گرفتم  رو سرم و کردم  رها میز  روی رو چاقو عصبانیت با... رو آریان
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 خودم به که  قولی روی باید. مخوانمی  رو این  اصال من و میده ریشه زندگیم توی
 ! باید بمونم، دادم

. شد  رو  و  زیر   بود  الشالبه  که  عطری  حس  از   دلم  و  زدم  کنار   رو  هامچتری   کالفگی  با
 . ندارم ایمان زدم که  حرفی به خودمم حتی

*** 

 حد تا رو صدام و  کردم  پرتاب سمتش عصبانیت با رو بود میز  روی که  خودکاری
 :کردم  کم  ایشده کنترل

 همه از  آخر  باید من کشی؟ نمی  خجالت بزغاله؟  بگی من  به رو این  باید االن تو -
 المروت؟  بفهمم

 :گفت  ترس با  و گذاشت  بینیش جلوی رو انگشتش مریم

 !کنن می سرویسمون میان  االن بابا تر آروم -

  عروسیت  نیومدم وقتی. کنممی سرویس رو تو من  نکنن  سرویس  رو تو اونا -
 ! یفهممی وقتاون

 :گفت  و داد ول رو خودش روییمروبه  مبل روی ناالن

 بدم  رو  خبرش  تا  زدم  زنگ  بهت  که  هرچقدر .  بگم  بهت  که  نشد  حامد  جان  به  رها  -
 که   صبحم. بگم نشد باز  ماجراها اون با برگشتی که  دیشبم. بود خاموش گوشیت
 تاریخ  بگم  بهت  داشتم  وقت کی من  خب  بودی، صورتت کردن  ماسمالی درگیر 
 شده؟  مشخص یموسعر 

 :گفتم  مریم به رو و کردم  ریجکت  رو ناشناس یشماره  چهارم بار  برای

 اون  و  تو  واسه  خواهر   عین  که  منی.  خانم  مریم  بیار   بهانه  خوادمی  دلت  قدر چه  هر   -
 .رهنمی  کتم  تو ایدیگه چیز  هیچ این  جز . فهمیدم همه از  آخر   بودم کچل    حامد

 .شد خم جلو به عجز  با
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 برم  کی  با عروسی؟  خرید برم تونممی کی  با تو جز  من . دیگه نکن  اذیت اره عه -
 لباسم  شه؟ می  چی  تاالر   کنم؟   انتخاب  کی  با  رو  مجهیزیه   ببینم؟   آرایشگاه  ببینم؟   آتلیه
 هان؟  بخرم؟  سری بر  خاک  لباس برم کی  با چی؟ 

  همون  با! کنیمی  ازدواج من  با داری انگار  کنیمی وظیفه تقسیم داری جوری یه -
. بکشین  خط منو دور . باشه عروسیش کارای  دنبال کور   چشمش. برو خان حامد
 .دارم کار   بیرون برو هم حاال

 بودی   خاموش  وقتی  قدر چه  ببین   کن   چک  رو  گوشیت  برو.  نبوده  قصد  از   میگم  رها  -
 . زدم زنگ بهت

 :گفتم  ایمسخره  لحن  با

 .نزده زنگ اصال که  تشرافبی حامد اون. زدی زنگ بار  سه. عزیزم کردم  چک -

 غلطی هیچ عروسیمه دیگه هفته دو بابا. دیگه کن   کمکم  من  خاطر به پس خب -
 عروسی  زودتر  گرفته ویرش یهو چطوری نیست  معلوم جونپروین . هنوز نکردم
 حامدم . پذیرفتمی حضور  به زور  به رو من  دیروز  تا انگار انگارنه. بگیره رو پسرش

 هست  هرکاری شب  همون که  نداریم کاری  میگه و سرکار  میره برم قربونش که
 نکنی؟  کمکم  میاد دلت. رها رو من  اوضاع ببین  آخه! دیممی  انجام

 . کردم  نثارش ایغره چشم و کردم  اشدرمانده  واقعا یچهره  به نگاهی نیم

 .داره شرط یه -

 .شد بلند جا از  گفت  ذوق با

 .قبوله باشی هرچی برم  قربونت الهی آخ -

 .دادم تکیه صندلی به هسین به دست

  بابای   و  مامان  گیمی  بهم  تو  االن  بنابراین .  بپرسم  نشد  نبود  سرجاش  حالم  دیشب  -
 شناسن؟ می رو آریان یخانواده  چطوری من 
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 . داد تکان هوا توی رو دستش خنده با و دزدید ازم رو نگاهش

 جون پروانه که  اینه دونممی که  چیزی تنها! بدونم کجا  از  من  توان، بابای مامان -
  بهم   حامد  هم  رو هااین .  همین .  شناختن می  بچگی  از   رو  آرام  و  آریان  مسعود،  آقا  و

 .گفته

 گفتم   تندی  یبله  و  دادم  جواب  خوردمی  زنگ  داشت  داشت  باز   که  رو  تلفنم  حرص  با
 :گفتم  عصبانیت با . بود کرده  سکوت حرفی هیچ بدون هم باز  خط پشت طرف اما

 بهتره  پس ندارم حسابی و درست اعصاب االن من  ترم،حم نسبتاً  شهروند ببین  -
 شیرفهم.  بشی  بازیات  مسخره  این   خیالبی   پلیس  دست  بدم  رو  شمارت  کهاین   از   قبل

 !ایشاال؟  شدی

 :گفتم  مریم به رو و کردم  پرت و میز  روی رو تلفن 

  کالهمون   نگفتی و دونستیمی  بفهمم اگه دونی؟ نمی  ایدیگه چیز  باشم مطمئن  -
 !هم تو میره یبدجور

 .فرستاد برام ایه *س*بو  رفتمی در  سمت به کهدرحالی 

 برم  من ! زیرش نزنی کنی  کمکم  دادی قول باشه یادت.  رها دونمنمی  ایدیگه چیز  -
 . کارام  سروقت

  رو  آریان بابا و مامان  چجوری. بستم رو چشمام و گرفتم پیشونیم  به رو دستم
 دانشگاه   توی  حتی  آریان  آخه؟   بودم  همیدنفه  هیچی  من  سال  همه  این   و  شناختن می
 که  نبود  کسی.  نداره  امکان کیم؟   من   دونستهنمی  یعنی.  بود  نداده  آشنایی  هیچ  هم

  نکرده  آشنا من  با رو یکی اون کسهیچ چرا پس موحدم مسعود دختر  من  ندونه
 .مشکوکه زیادی یکم قضیه این ! بود؟ 

  کردم   بلند  رو  سرم.  دادم  نشون  ر کا  مشغول  رو  خودم  و  گفتم  بفرماییدی   در   صدای  با
 ساعتی  لمس  حس  از   گرفت  نبض  امگونه.  وایسادم  سرپا  ناخودآگاه  آریان  دیدن  با  و
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 جلو ابروهاش بین  ظریفی اخم با که  نبود هاوادی اون توی اصال آریان اما پیش
 :گفت  جدیت با و اومد

 رها؟  بود زده زنگ بهت کی  بار  آخرین  شماره اون -

 : گفتم  تعجب با

 چطور؟  ناشناس؟  شماره -

 .لطفا بده جواب -

 :گفتم   و کردم  فکر  کمی

 . کنم  خاموش رو گوشیم  اصفهان تو کهاین  از  قبل -

 نزد؟  زنگ دیگه اون از  بعد یعنی -

 . گرفتم  روبروش و کردم  روشن  رو گوشیم

 حرفی  هیچ  بی  قبلی  مثل  و  زد  زنگ  بهم  بار   چند  شماره  این   امروز   اما  نه  شماره  اون  -
 . کرد  قطع

 جلو  خواستمی  انگشتم  وضعیت  این   توی .  گرفت  رو  گوشیم  و  شد  تر پررنگ   اخمش
 درهم رو انگشتام و بشم جدی بلکه کردم  اخم! کنه  باز  رو ابروهاش بین  گره  و بره
 !بخدا شده  آخرالزمون. زدم گره

 سمتم به رو گوشی.  کرد  یادداشت رو شماره و برداشت کاغذی  میز  روی از  آریان
 :گفت  تجدی با و گرفت

  برام  رو شمارش موقع همون گرفت، تماس  باهات ناشناسی یشماره وقت هر  -
 رها؟  باشه. بفرست

 : پرسیدم تعجب با

 کیه؟  دونیمی شما مگه چرا؟  -
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 . گرفت  بازی به رو انگشترش و کرد  تر  رو باش..*ل

 نه؟ داری که  رو امشماره. ندارم  بهش خوبی احساس اما دونمنمی نه -

 که   بیرون بره در  از  خواست خوبه گفتن   با آریان و دادم تکون تایید نشانه به سری
 :کردم  صداش ناخودآگاه

 ! آریان -

 مکث  اندکی  از   بعد.  رفتن   باال  کشید  که  عمیقی  نفس  از   هاششونه  و  ایستاد  سرجاش
 .نداشت اخم  از  اثری که  ایچهره  با برگشت سمتم به

 بله؟ -

 . کردم  باز  مکث با رو شدم خشک دهان

 مهمه؟  برات قدر این  اچر  -

  تا .  گذشت  سکوت  و  نگاه  در   لحظاتی.  نداد  حرکت  چشمام  توی  از   ایذره   رو  نگاهش
 آریان  و کرد صداش ضروری تلفنی برای شمس خانم بزنه حرفی  خواست آریان
 .مشکوکه زیادی  یکم قضیه این  و رفت

*** 

  ی طبقه   از   اشدص.  زدم  صدا  رو  مامان  بلند  صدای  با  و  کردم  پرت  کاناپه  روی  رو  کیفم
  کشوها   داشت اتاقش توی مامان. رفتم باال و کردم  روشن  رو  جوش قهوه. اومد باال
 . کردم  نگاه کاراش  به تعجب با. کردمی بسته و باز  رو

 کردی؟   گم  چیزی -

 :گفت  خستگی با و انداخت بهم نگاهی نیم

 یه  برو نباشی خسته رسیدی؟  االن. کنممی  پیداش دارم کرده  گم  چیزی یه بابات -
 .بکشه رو شام خانم زهرا دیگه ساعت دو تا بخور  چیزی
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 . رفتم ور  پتو برجسته سرخ هایگل   به و کردم  پرت تخت روی رو خودم

 کجاست؟   بابا -

 . برداشت جستجو از  دست ناراحتی با

 .دوستاش از  یکی دیدن رفته -

 . خانم مامان ها شدی شوهری خوب شی؟ می ناراحت چرا حاال خب -

 . زد نگیکمر   لبخند

 ولی کردممی عادت بهش داشتم. بود کنارمون  دغدغه بدون سال همه این بعد -
 .دارد دراز  سر  قصه این  انگار 

 : پرسیدم کنجکاوی  با و نشستم تخت روی

 قصه؟  کدوم  -

 :گفتم  اخم با. شد گشتن   مشغول دوباره و داد تکون سری

 . کنم  کمکت  گردیمی چی دنبال بگو حداقل -

 .میام االن منم پایین  برو تو. جان نماما خوادنمی -

 خودم  به  اخم  با  آینه  توی.  کشیدم  سرم  از   رو  شالم  حرص  با  و  رفتم  اتاقم  به  پاکوبان
 قدر این   چرا  کنن؟ می  مخفی  ازم  رو  چیزی  یه  دارن  همه  کنممی  حس  چرا.  شدم  خیره

 شدن؟  مشکوک

 . ندارم قضایا این  به خوبی احساس  اصال. دادم فشارش و گرفتم  بغل رو خرسم

  که  ستمزاحمه همون  دوباره حتما. نرفتم  سراغش اما لرزید کیفم توی  گوشیم
 با . ایستادم جام سر  یهو که  بخورم قهوه پایین  برم شدم بلند. زنهمی  زنگ همش
  سرم  توی متنقاضی افکار . کردم نگاه کیفم به و برگشتم شده باریک هاییچشم 
 . بکشم بیرون رو مشیگو  و برم سمتش به شد باعث  که  دادند جوالن
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 ربط  بهشون هم این  یعنی. کردم  نگاه بودن زدن زنگ حال در  که  ناشناسی خط به
 داشت؟ 

. شد  قطع  بدم  جواب  خواستم  تا.  کشیدم  عمیقی  نفس  و  نشستم  تخت  روی  چهارزانو
. نداد جواب اما خورد بوق. گرفتم رو اششماره  خودم و نکردم معطل دفعهاین 

 رو  پام استرس با. برداشت رو گوشی  ثانیه  آخرین  در  که  کنم  قطع خواستم عصبی
 !بگم؟  چی  باید حاال. دادم تکون

 جواب همیشه مثل. گفتم  الو آروم و شکستم لحظه چند از  بعد رو خط بین  سکوت
 :گفتم  شمرده شمرده و دادم بیرون رو نفسم. نداد

. شناسیمی رو من  تو که  دونممی اما زنیمی  زنگ بهم دائم چرا  تو دونمنمی من  -
 گم؟ می درست

 :گفتم  بلندتر  بار  این . بود جوابم سکوت هم باز 

 داری؟  چیکارم و هستی کی  بگو بهم پس نزدی، زنگ که  من   صدای شنیدن برای -

 :دادم ادامه و کشیدم  آهی

 صامتت  مخاطب چرا بدونم من  تا کنی  معرفی رو خودت باید هستی که  کی  هر  -
.  بمونه خودمون بین  بگی که هرچیزی نیبز  حرف باهام اگه میدم قول! شدم
 قبوله؟ . میام در  سردرگمی این  از  منم ست،منصفانه  جوریاین 

 :زدم داد و شدم بلند جام از . شدم عصبانی نداد که   رو جوابم دفعهاین 

 بار  یه اگه! خواستی خودت دیگه حاال اما بزنی حرف خواستم ازت آدم مثل من  -
 فکر   فهمیدی؟   بیفتن   دنبالت  شهر   هایپلیس  یهمه  کنممی  کاری  بشی  مزاحمم  دیگه
 .نمیام  بر  پسش از  نکن 

 رو معادالتم تمام و پیچید گوشم  توی آشنایی  صدای که  کنم  قطع رو تلفن  خواستم
 . ریخت هم به
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 !زدممی  زنگ صدات شنیدن برای من . رها کردی  اشتباه -

 پلک  تمتونسنمی  حتی که  بود شده خشک بدنم انگار . شدم رها تخت روی بهت با
 !من  خدای. بدم بیرون سختی به رو نفسم و بزنم

 . گیرممی تماس دوباره. نگو چیزی کسی  به و بمون قولت روی -

  زنگ  صدای. بودم نشسته شده خشک هنوز  من و پیچید گوشی  توی اشغال بوق
 فرهاد . شدم خیره گوشی  به و آوردم پایین  آرومی به رو دستم. شد بلند گوشیم

 . بود

 امکان. زدم پلک هم پشت بار  چند. شد قطع که موندم خیره صفحه به قدر این 
 !نداشت

 خودم  دستام با! صدام شنیدن برای بگیره تماس باهام نداشت امکان سال دو بعد
 بعد   حتی  رو  دار   خش  صدای  این   من .  گذاشتم  زانوهام  روی  رو  سرم  و  کردم  بغل  رو
 . شناسممی هم سال دو از 

 !خبره؟  چه جااین  خدایا

*** 

 نیست؟  تر خوشگل اون از  تورش یکی این  نظرت به -

 :گفتم  و کردم  لمس رو  لباس لطافت دست با

 .بود روزتر به قبلی مدل ولی ترهخوشگل -

 :گفت  کالفگی  با و کرد  جمع رو اشقیافه  مریم

 نه  گرفتم  لباس نه اما مونده برام وقت روز  پنج فقط. شممی گیج  دارم که  من  -
 میرم  هم کفش.  کشمنمی دیگه من  اینا، بین  از  کن  انتخاب رو یکی رها. کفش
 گوشی  اون از  رو سرت دقیقه یه! ها هستم تو با رها. گیرممی رو دیروزی همون
 .ببین  رو من  کن   بلند المصب
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 :گفتم  و دادم سر   جیبم توی رو گوشی

 . داشت دوست رو اون که  هم حامد. میاد بیشتر  قبلی لباس به کفش  اون -

 :گفت  و اومد جلو دست به قیفی بستنی حامد. شدیم خارج ازهغم از  هم با

 خریدین؟  شد چی -

 : مریم

. بگیریم رو کفشم  بریم هم دیروزی مغازه اون. بگیریم رو همون قبلی پاساژ  بریم -
 !شد تموم کارا  شهنمی  باورم وای

 :حامد

 !ونمدمی من  دونممی من  شهنمی گفتیمی هی! آوردیدرمی بازی گالیور   دیدی -

 . نبود خبری. کردم  چک رو گوشیم  دوباره من  و شد حامد  با کلکل  درگیر  مریم

 :حامد

 فرحزاد؟  شام بریم بیکاری رها -

 :گفتم  و انداختم ساعت به نگاهی

 .پیشش برم خواممی تنهاست مامان آره،  گردیمبرمی زود اگه -

 : گفت  اخم با حامد شدیممی ماشین  سوار  کهدرحالی 

 کنه؟ نمی  کار   دیگه بود نگفته مگه کار؟   پی رفته ناخ مسعود باز  -

 : گفتم  حوصلگی بی با

 .درنمیارم اینا کار   از  سر  که  من . دونممی چه -

 دو تقریبا این  تمام مثل باشن، کرده  وصل بهم برق انگار  من  و خورد زنگ گوشیم
 :گفت  خنده با مریم. بیرون کشیدمش  شتاب با هفته
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 !خبریه انگار  گوشیت  برای میری شیرجه جوری یه -

 هفته دو انگار . خوابید بادم شمس خانم اسم دیدن با و رفتم بهش ایغره  چشم
 .بود کم  اشدوباره تماس برای انتظار 

 شمس؟  خانم بله -

 سر  یه هست امکانش اما شدم مزاحمتون ببخشید خوبین؟  مهندس خانم سالم -
 شرکت؟  بیارین  تشریف

 : گفتم  تعجب با

 ؟چی یواسه االن؟  -

 و نیستن  رئیس. بشه  امضا باید که  هست ثمن  برج برای کارتابل  سری یه واال -
 با  نتونستم کردم هرکاری. کنم فکس ترکی شرکت برای رو کپیش باید االن من 

 بیاین؟  تونین می. کنین   امضا ایشون جای تونین می شما. بگیرم تماس رئیس

 .کردم  نگاه ماشین  دیجیتالی ساعت به

 . برسم دیگه دقیقه بیست تا  کنم  ر کف تونممی آره -

 زدن  غر   جفتشون. شرکت  ببره  رو  من   گفتم  حامد به  و  گذاشتم  کیفم  توی  رو  گوشی
 خیره بیرون به پنجره از  اخم با. کرد  شدنمی  کاری  اما کردنه  کار   وضع چه این  که

 .شدم

  وقت  آخر  گاهی. رفتمی  زود و شرکت اومدمی  هاصبح آریان بود هفته دو
 شلوغه  حسابی  سرش  دادمی   نشون  وضعش  و  سر .  نه  امشب  مثل   گاهی  گشتبرمی 

 ایدیگه  کس نه و بود منشیش که شمس خانم نه اما تر،مشغول  فکرش و
 !مشغوله چی برای و کجا  مدت این  آریان دونستنمی 

. نشناسی وقت خیلی  بگو رئیست اون به من  طرف  از  اما خانم رها برو: حامد
 بیای؟  تا وایسیم منتظرت خوایمی



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

259 

 

 .بگذرهخوش  برین  شما بکشه طول ممکنه نه -

 میز  طرف به مستقیم. شدم شرکت وارد و دادم تکون مریم  و حامد برای دستی
 :گفت  ایآسوده لحن  با و شد بلند دیدنم با شمس. رفتم منشی

 کنین   امضا زحمتبی رئیس میز  رو گذاشتم  رو هاپرونده. اومدین  که  مرسی وای -
 .من  به بدین 

. داد بهم بدی  حس بودنش از  خالی دفتر . شدم آریان دفتر  وارد و گفتم  ایباشه
  کردنش   مرور  از  بعد و برداشتم رو پوشه و کشیدم  آهی. نداشتم نبودنش به عادت
 زدم می   چرخ  آریان  دفتر   توی  هم  من   و  کنه  فکسشون  رفت  شمس  خانم.  کردم  امضا

 عمیقی نفس و م ستنش میزش پشت. بریم شرکت از  باهم و بشه تموم کارش  تا
 میز  روی شلخته که   هاییبرگه. بود ملموس اتاق توی هنوز  عطرش بوی. کشیدم
  دوباره   شد  تموم   که  کارم.  کردم  مرتب  رو   هاپرونده  و  کردم  جمع  رو  بود  شده  پخش
  دیدن  کنجکاوی.  نبود دکور  یا میز  روی عکسی قاب هیچ. انداختم اطراف به نگاهی
 !بود شده اضافه هام مشغولیدل به نفس قیافه

 .موحد خانم -

 بریم؟  شد؟  تموم -

 :گفت  خجول و کشید  سرش به دستی

 ... .که  اگه دنبالم اومده نامزدم... راستش -

 : حرفش  وسط پریدم لبخند با

 .میرم گیرممی آژانس یه من  عزیزم برو شما -

 .زشته که  جوریاین  آخه -

 . زدم روش به لبخندی

 . برم زودتر  منم بذار   برس بازیت نامزد به برو! دختر زشتی چه -
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 بیرون به پنجره از  و کشیدم  آهی. رفت ممنونم گفتن   از  بعد و زد لبخند خجوالنه
 پشتش   ماه  که  انداختم  میالد  برج  به  نگاهی!  ناکس  بود  عالی  اتاقش   ویو.  کردم  نگاه

 ماه  کردممی  فکر   بودم  بچه!  پستالی  کارت  عکس  یه  برای  دادمی  جون.  بود  ایستاده
 موندغدغه  تمام. بود خوب بچگی چقدر . کردن  وصل آسمان از  نخ تیکه یه اب رو

  نه   بود،  دهکده  پزشک  دیدن  و  سوباسا  هایتوپ   شدن  گل  و  شرلی  آنه  کارتون  دیدن
 !رسهمی َبری باغ این  از  دم هر  که  االن مثل

 : گفتم  شیطون برگردم کهاین  بدون. اومد در  شدن باز  صدای

 ! که  برگشتی ز اب بازی؟  نامزد پس شد چی -

 !شدمی خوب که  داشتم نامزد اگه -

 یخنده .  کردم  سالم  هول  با  آریان،  خندان  اما  خسته  یقیافه   دیدن  با  و  برگشتم   سریع
 .کرد  روش و زیر  و رفت میزش سمت به. داد رو جوابم و کرد  آرومی

 شمس؟  خانم کردم؟ می  امضا باید که  ایپرونده  این  کو  پس -

 :گفتم  و گذاشتم  جلو به قدمی

 . کردم  امضاشون من  -

 .شد ولو صندلیش روی و کشید  آهی. کرد  نگاهم و برداشت جو و جست از  دست

 اومدم،  داشتم کار  کهاین  با منم  امضا برای بیام که بود رسیده برام پیامش -
 . میای تو دونستمنمی 

 .نیاید دیگه که  بده خبر  بهتون رفته یادش حتما -

 :گفت  خاص لحنی اب و کشید  صورتم به رو نگاهش

 !نشد بد ولی -

 چی؟ -
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 !اومدم کهاین  -

 !طوریه؟ این  المپه نور  زیر  که  االن یا بود درخشان قدر این  اول از  چشماش

 . کنم  درست برم تونمنمی که  مخسته قدر این  بیاری؟  برام قهوه یه شهمی -

  نفس . یدکوبمی مسینه به گرومب  گرومب  قلبم. شدم خارج اتاق از  و گفتم  ایالبته
  قلب  تپش دارم شاید . رفتممی دکتر  یه باید. کردم  آماده رو قهوه و کشیدم  عمیقی

 !گیرممی

 کرد  باز  رو اشبسته هایچشم. گذاشتم  میز  روی و رفتم سمتش به دست به قهوه
 .کشید  عمیقی  نفس قهوه دیدن با و

 .بودم نخورده دستی یقهوه  بود وقت خیلی -

 . کنن   تعمیرش بیان قراره فردا شده، خراب ساز  قهوه -

 : گفت  زیرلب لبخند با

 !شده خراب که  نکنه درد دستش -

 :گفتم  و کردم  ایسرفه تک

 نداری؟  کاری  دیگه من  با -

 .انداخت بهم ای خسته نگاه

 بری؟  زودتر  داری عجله قدر این  -

  کردم   صاف رو گلوم!  شدم الزم دکتر  قطعا. کوبوند  امسینه به بیشتر  رو قلبم لحنش
 :گفتم  و

 . امشب تنهاست مادرم پیش برم خواممی -

 :گفت  آهسته و داد تکون سر  مالیمی اخم با
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 . رسونمتمی بخورم رو مقهوه بذار  -

 ... .زحمت نیست الزم نه -

 .راهمه سر . خونه برم خواممی هم خودم -

  نشستم  مبل روی! درمیارم؟  بازی  لوس دارم قدر این  چرا من . دیگه گفتمی  راست
  بهش  نگاهی زیرچشمی. بود نشده دیر  خیلی هرحال به. بخوره رو شقهوه آروم تا

  جوری همون  نتونستم. دادمی  فشار  رو پیشونیش داشت بسته چشمان با که  کردم
 !المصبیه درد چه سردرد دونستممی خودم. بشینم ساکت

 خواین؟ می سردرد قرص -

 : گفت  حالت همون در 

 .نیستم قرص اهل -

 . کردم  مرتب رو مانتوم های لبه و انداختم مپا روی رو پام

 !نیستین  من  جای خوبه پس -

 .کرد  باز  رو چشماش بالخره

 خوری؟ می قرص فقط گیرهمی میگرنت وقتی همیشه -

 .دادم تکون تایید نشانه به رو سرم

 . میره انفجار  به رو سرم قرص بدون -

 کشید  سر   نفس  یه  رو  فنجانش  اخم  با.  شد  منصرف  که  بگه  چیزی  کرد  باز   رو  دهانش
 .شد بلند و

 . بریم -

 رو ماشینش! زنه؟ می قاط چرا این شهمی منفجر  من سر . کردم  نگاهش  تعجب با
 رو دستش. کرد  حرکت به شروع آروم و شدیم سوار . بود کرده  پارک شرکت جلوی
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  حرص  از  جلوگیری برای. کردمی رانندگی اخم با و کشیدمی پیشونیش به هی
 میاد زمین  به آسمون بخوری قرص یه. جویدم محکم و آوردمر د آدامسی خوردنم

 !لجباز؟  ندی حرص جوری این  منم که  آخه

 نعناییه؟  -

 خورین؟می. دارچینه نه -

 .ندارم دوس نه -

 !سلیقهبی. جویدم تر محکم  و انداختم باال شونه و برگشتم پنجره سمت به

 .پیچید ماشین   توی خندونش صدای

 . چطوره ببینم بده نهیدو. حاال نکن  قهر  -

 :گفتم   کشیدممی بیرون رو آدامس درحالیکه

 . نیست مدلی این  من  کردن  قهر . که  نکردم قهر  -

 .کشید  جلو آدامس گرفتن   برای رو دستش

 !شهنمی   قسمتمون که  ایشاال -

 جمع  یقیافه دیدن با! بگیرم قلب دکتر  از  وقت یه باید. جویدم تر محکم  رو آدامس
 : پرسیدم شدش

 ه؟ ور چط -

  امشب  بیداری آخر  تا نکنی قهر  کهاین  بخاطر  ولی میدم ترجیح رو نعنایی  -
 .جومشمی

  خودش  به نباید آدم. دور بندازینش ندارین  دوسش واقعا اگه. باشین  راحت -
 . بگیره سخت

 :گفت  لبخند با
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 چیزی یه اصل گاهی.  عملشونه نفس توی  چیزا بعضی ارزش اما گیمی درست -
 . کنینمی  توجهی حواشیش به که  هست زشار با برات قدر این 

 :گفتم  و کشیدم  پایین  رو پنجره

 چطوره؟  نفس راستی -

 . موضعم تغییر  از  کرد  جمع زور  به لبخندش

 !تنهاست... فقط خوبه نفسم -

 چی؟  یعنی! تنهاست؟  -

 :گفت  و کشید  آهی

  پیش   امروز   نفس. شکسته  پاش  و  کرده  تصادف  پرستارش  دیروز   ویر   و  هیر   این   تو  -
  تونه نمی خیلی نفس دونممی ولی مهربونیه و پیر  خانم یه که بود همسایمون

 .نکرده پیدا هنوز  ولی باشه پرستار  دنبال سپردم. کنه  برقرار  ارتباط باهاش

 .بوده اومده ما خونه قبال کهاین  مثل. من  مامان پیش بیاریدش خب. بابا ای -

 تا  کنم  پیدا رو یکی زودتر  نمکمی سعی بدم، زحمت بهشون خوامنمی  اما ممنونم -
 . مونممی پیشش بیشتر  هم موقع اون

  ببینمش   بالخره  منم  بلکه  بیاریدش.  کنهمی   تعریف  زیاد  نفس  از   مامانم  چیه،  زحمت  -
 .کردین   قایمش که  رو پرنسس این 

 .زد ای خسته لبخند

 !شهنمی که  کنیم  قبول بیا -

 . کردم  نگاهش سینه به دست

 وقت؟ اون چرا -
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. بینمشمی تر کم   من  شما یخونه بیاد اگه. نفسمه. وابستم نفس به من  چون -
 .ندارم رو ازش موندن دور  طاقت

 . کردم  نگاهش گرد  چشمان با

  که   دائمی وضعیت این  ببینش ما خونه بیا شهمی  تموم که  کارتون  شمام خب -
 .کنید  پیدا رو یکی وقتی تا نیست

  که   بود شده تنگ براش دلم قدر این  مبود  ترکیه و اصفهان که  ایهفته دو اون -
  تونم نمی من  چون نشدنیه کار   این . کنم  تحمل رو ازش دوری نیستم حاضر  دیگه
 !بندازم لنگر  شما یخونه  دیدنش برای

  زیادیه  زیادی، وابستگیش این . گشتم  حل راه دنبال و زدم زل بیرون به متفکرانه
 قرمز  چراغ پشت. داره آریان که  ایهخانواده تنها نفس. میدم حق بهش که  هرچند
 . انداخت نیمرخم به نگاهی و گرفت  بازی به رو انگشترش. کرد  توقف

 بهترین  باشی نداشته مشکلی تو اگه... تو اگه یعنی... خب که  هست راهی یه -
 !راهه

 !چی؟  -

 داشت که  دیدممی رو فکش حرکت. داد حرکت سریع رو ماشین  و شد سبز  چراغ
 !اومدنمی  خوشش خوبه. دجویمی  محکم رو آدامس

 : گفت  تعلل با و کرد  باز  ب**ل بالخره

 هم  مراسم  یه  دیگه  روز   چند  شنیدم  بدی؟   انجام  خونه  از   رو  شرکت  کارای  تونیمی  -
  باشی  خونه توی هم تونیمی بخوای اگه. کنی  کمک  و باشی باید اونم توی دارین،

 انجام   مزاحم  یهومآر   یبچه   نفس  یعنی  خب   نیست،  سخت  تواسه  اگه  یعنی...  هم
 !شهنمی  کارت

 . گرفتم  خودم سمت به رو اماشاره  انگشت
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 باشم؟  مراقبش که  من  پیش بیاری  رو نفس یعنی -

 ! برعکسش -

 : زدم پلک گیجی  با

 کنه؟   مراقبت ازم که  من  پیش بیاد نفس یعنی -

 .زد لبخند و داد باال بود ریخته پیشونیش روی که  رو موهاش

 ! باشی بشاقمر  که  نفس پیش بری تو -

 ! تو؟  خونه بیام پاشم من  یعنی. کردم  نگاهش گرد  چشمان با

. برگردم من  وقتی تا پیشش بیا شما شرکت میرم من که  صبح! غلظت این  به نه -
 ی بچه خیلی نفس کن  باور . بیاد پیش مشکلی کنمنمی فکر  نزدیکه که خونتونم 
 .دیگه بود قبشمرا باید خب ولی نداره کاری  قدرهااون سالشه پنج خوبیه،

 !رهنمی بین  از   مزخرفم عادت این . نکنم فکر  بلند دوباره که  کشیدم  عمیقی نفس

 کهاین   اما   نیست  سختی   کار   ازش  کردن  مراقبت  و  خوبیه  دختر   نفس  دونممی  من   -
 ... .خب  شما یخونه  بیام

 هم  قبلی پرستار . بری تونیمی تو بیام هروقت. نیستم خونه که من رها -
 . بود طوریهمین 

 .کردم  کج  مغرضانه رو لبم

 بود؟  جوون -

 . کرد  نگاهم تعجب با

 کی؟  -

 !قبلیه همون -
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 :گفت  و زد ای خنده  تک لحظه چند از  بعد

 .بود جوون بله. آهان -

 : گفتم  حرص با

 . کنم  صحبت مامانم با بهش راجع باید من . اوهوم -

 .زد ایآسوده  لبخند

 .حله پس -

 و  بود  جلو  به  نگاهش  یه.  کرد  تایپ  رو  چیزی  و  کشید  بیرون  جیبش  از   رو  گوشیش
 و  گذاشت داشبورد روی رو گوشی شد تموم که کارش. گوشیش به نگاهش یه

 .اومد در  صدا به من  گوشی

 ! کردی  قبول که  مرسی! منتظرتم نه ساعت فردا -

 مبهوت ! فرستاده رو شونخونه  آدرس برام  آریان دیدم و کشیدم  بیرون رو گوشیم
 !کیه؟   دیگه این  بابا. کردم  خندانش یچهره به نگاهی

*** 

 رو اینا منم بزرگ مامان برداشتی؟  چیه دیگه اینا! بردار بهتر  لباس دست دو -
 !پوشیدنمی 

 و  زیر  رو هاملباس داشت که  مامان به نگاه یه و انداختم دارمگل   تونیک به نگاه یه
 .کردمی رو

 .راحته و قشنگ خیلیم چشه؟  مگه -

 :گفت  حرص با مامان

 جلو  بپوش آبرومند لباس یه. باشی راحت که  جااون  رینمی! گوشه  نیس چشم -
 !شه باز  دلش بذار  بچه اون
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 پوشم؟ می چی من  داره فرقی نفس واسه مگه وا -

 و کشید  بیرون لباسی لبخند با بالخره. گفت   چیزی زیرلب و رفت  بهم ایغره  چشم
 .شد گرد  من  هایچشم 

 !مامان -

  هم  بچه اون مراقب. ریمی و پوشیمی زیرش مشکی سارافون هی! نباشه حرف -
 .شده تنگ براش دلم بگیر  نفس از  هم عکس  تا چند یه. باش

 رو این  کی  آخه. شدم خیره بود آورده دبی از  برام بابا که  مجلسی لی شومیز  به
 !بچه؟  پرستاری میره پوشهمی

 !ها گفتم  بهت چی نره یادت رها -

 بهم  ایمنی نکات قدر این  که  شوهر  خونه میرم دارم مگه! مچش خانم مامان چشم -
 میگی؟

 :گفت  و زد گشادی  لبخند

 .دارم امنیتی نکات هم موقع اون واسه -

 . کرد  حوالم ایگردنی   پس که  کردم  گشادتری  یخنده

 !کار  سر   بره  خوادمی   نکن   معطل  رو  بچه  اون  زودتر   برو!  نباش  حیابی  قدر این   دختر   -

 . کردم  نگاهش گرد  چشمان با

 !بچه؟  گیمی  داری آریان به حاال تا موقعاون از  -

 :گفت  و داد هلم جلو به

 .خدا امون به برو. بسه دیگه حرف -

.  ببینم رو پالک شماره تا کردم  بلند سر  و فشردم رو کوچکم  دستی ساک یدسته
. بود  جاهمین  درست لطفی آریان خونه ما، از  فاصله خیابان تا دو با. بود خودش
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 همین و بذارم شخونه به پا خواستممی سال همه این  از  بعد داشتم عجیبی حس
 .بود کرده  پر  استرس و صورتی حس یه از  رو دلم ته عجیب، حس

 ایخانه به پا من  و شد باز  بالفاصله. فشردم رو در  زنگ و کشیدم  عمیقی نفس
 ذهنم توی تر صورتی  رویای یک تحت صورتی،  عنوان یک با زمانی  یک که  گذاشتم
 .روزها اون بودن روزهایی چه. بودم کرده  تصور 

 نه  و  بود  تفکرات  این   برای  مجالی  نه  برن؛  بین   از   صورتیم  افکار   تا  دادم  تکان  رو  سرم
  معماری .  چرخید  رئیسم   زیبای  خونه  دور   چشمام  و  گذاشتم  جلو  قدم.  براشون  حقی
 با متوسط ایباغچه . ترکوچک اما بود خودمون خونه مثل تقریبا شونخونه
 نبود   معلوم  که  هاییبوته  و  بودن  رفته  زردی  به  رو  االن  البته  که  مختلف  هایدرخت 
  ما برعکس شونخونه . بزنم جااین  به سری یه بهار  فصل تو باید. هستن  چی

  کردم   بلند رو دستم رسیدم که  خوشگلشون چوبی  در  جلوی. بود  بیرون  با همسطح
 .شد  باز  در  یهو که  بزنم در 

 فرق شقیافه خونه لباس با چقدر . کردم نگاه بهش باز  دهانی و وضع ونهم با
 تر صاف  و زدم پلک هم پشت بار  چند! بشر این  شده گوگولی  چقدر ! خدا کردمی

 چقدر  ایسرمه شلوار  و سویشرت این  با. بگیرم ازش رو نگاهم نتونستم اما ایستادم
 همین . کردم  سالم بالخره قرنی از  بعد و گرفتم  دستم کف  از  نیشگونی... خواستن 

 !شد شروع هم ما دادن  سوتی کاری  اول

 :داد رو جوابم لبخند با

 . تو بیا. اومدی خوش سالم -

  بیرون  حمام  از  تازه انگار . کشید  مرطوبش موهای به دستی و  رفت کنار   در  جلوی از 
 صابون بوی با لعنتی؛... عطرش و بودن شده سرخ کمی  هاشگونه  چون بود آمده
 .شدم پذیرایی وارد و کردم  جدا ازش زور  به رو نگاهم . بود هدش قاطی
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  رنگ  دوتا این  از  زیبایی  طرز  به بود، صورتی و طوسی رنگ از  تلفیقی وسایل اغلب
 صورتی  و  طوسی  داشتم  فقط  دقایقی  برای.  زدنمی   ذوق  توی  اصال  و  بود  شده  استفاده

 . برگشت قهوه نلیوا یه با کی  و رفت کی  آریان نفهمیدم که  کردممی نگاه

 . ستقهوه خب اما نیست تو قهوه خوشمزگی به -

 : گفتم  خجالت با و کردم  تشکری

  عجیب  دکور  تقصیر  اما کنم  رفتار  سنگین  جااین  اومدم وقتی گفت   مامانم راستش -
 . شماست زیبای اما

 با  لعنتی لبخند و سرخ هایگونه  و راحتی لباس این  توی خودت دیدن نگفتم دیگه
 نگاه و کشید  عمیقی نفس آریان! کنهمی کفایت  زدنم ریپ عمر  یه ایبر  طراوتت،
 .انداخت اطراف به عمیقی

 .داره دلیلی یه خودش هم این  -

 پس. داره دوستش نفس احتماال و دختراست اکثر  موردعالقه رنگ که  صورتی -
 .معلومه  پوشیدنتون لباس مدل از  البته داری؟  دوست شما رو طوسی رنگ

 :کرد  زمزمه و شد خیره چشمام به عجیبی حال با

 !دارم دوستش آره -

  هواش که  پاییزیه چه این  آخه. نوشیدم الجرعه رو مقهوه  و  انداختم زیر  رو سرم
 !خدا؟  گرمه  قدر این 

 :گفتم  نشاط پر  لحنی با و گذاشتم  میز  روی رو خالی فنجان

 بینمش؟ نمی  که  کجاست  ما پرنسس این  حاال -

 .ختداان سایه  صورتش  روی لبخند
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  بریم  بعد بدم نشونت رو جاهااین  اول بریم . سخته براش یکم بقیه با شدن آشنا -
 . نفس پیش

  خونه  توی هم ایدیگه  هایرنگ . کردم  پایین  باال رو اشخونه آریان با و شدم بلند
 یک برای ولی نبود بزرگی خیلی یخونه. دوتا اون پررنگی به نه اما داشت وجود
 خونه   غرب  اومد،می  نخورده  دست  نظر   به  که  آشپزخونه.  بود  بزرگ   آدم  نصفی  و  نفر 
  نفس   برای  وسطی  اتاق.  بودن  خونه  جنوب  در   راهرو  یه  توی  خواب  اتاق  تا  سه  و  بود
 . بود معلوم رنگش صورتی در  از  که  بود

 خوام نمی هستی جااین  وقتی تا. شماست برای چپی اتاق و منه برای راستی اتاق -
 .بگو من  به تعارف بدون داری الزم هرچی لطفا پس باشی داشته مشکلی

 :گفت  مصمم  اما نرم لحنی با  چشمام، توی خیره و گذاشت  جلو به قدمی

 سعیم  تمام کهاین  جز  بکنم تونمنمی برات کاری  هیچ من  کمکت  بابت تشکر  برای -
 حساب  من  بودن روی. بشه ناراحتیت باعث چیزی ترین کوچک   نذارم که  بکنم رو
 .رها کن 

 و  قول  به  کهاین   بدون  ترسی،  یا  خجالت  هیچ  بدون  شبش،  رنگ  چشمان  توی  هخیر 
 راه بکوب و بزن که  قلبی گرفتن   درنظر  بدون  کنم،  توجه داشتم خودم با که  قراری

 :گفتم  و زدم لبخند بود، انداخته

 مدت؟  کوتاه  یا مدت بلند -

 حرفش ،کرد  رو و زیر  رو دنیام چشماش مشکی برق. شد محو آروم آروم لبخندش
 .رو دلم

 .باشه من  بودن بار ده تو، بودن بار یک  کهجوری! کن   حسابش الحسنه قرض -

 رو  العملیعکس هیچ توان من  و بودیم هم چشمای توی خیره زدن، پلک بدون
 :گفت  و زد تر گیج  من   به گیجی  لبخند آریان! کشیدن  نفس سختی به جز  نداشتم
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 تو؟  بریم. نفسه اتاق این ... ای -

 . بود قبل لحظات تکرار  درگیر  که  محافظه به لعنت و کرد  تایید رو فشر ح سرم

 . نفسم سالم -

.  کرد  کوبممیخ  لحظه  یه  برای  که  دیدم  رو  ایفرشته  رومروبه  و  برگشتم  حال  زمان  به
 !فرشته؟  یه یا بود آریان نفس

 ! آری دایی سالم -

 بود  شده  بلند  ابخو  از   تازه  که  گذاشت  نفس  گونه  روی  ایه*س*بو  و  شد  خم  آریان
 زاده   حالل  یبچه .  بود  زیبا  خیلی  نفسش  کنار   آریان  دیدن.  بود  نشسته  تخت  روی  و
 ظرافت و بود رفته آریان به مشکیش موهای و هاچشم! بود رفته داییش به

 !بدونه نفسش رو نفسش که  داشت حق آریان. بود آریایی آریایی   دخترانش

  خاله  جای به فعال و هستن  رها ایشون کنی؟   سالم خاله به خواینمی خوشگلم -
 . پیشمون اومدن مونا

 و انداخت بهم کنجکاوانه  نگاهی بود کرده   خوش جا آریان آغوش توی که  نفس
 :گفتم  خنده با. کرد  مچاله آریان بغل توی رو خودش سریع

 خانم؟  نفس ترسناکم قدر این  من  یعنی -

 سمتش. کردمی نگاهم کنجکاوی  با داشت هنوز . گرفت  سمتم به کمی  رو صورتش
 روشروبه  رو  دستم.  نشستم  روشونروبه  درواقع  نشستم،  روشروبه  زانو  دو  و  رفتم
 :گفتم   لبخند با و گرفتم

 بدی؟  دست بهم خواینمی. رهام من  -

 که   بگه چیزی خواست آریان. کرد  اخم و کشید  داخل به رو کوچیکش  هایب**ل
 کرد  رو  و  زیر   رو  کمدش   کمی.  یددو  کمدش  سمت  به  و  شد  بلند  جرقه  مثل  نفس  یهو
 .دوید آریان سمت و برگشت بود خودش نصف که  ای جعبه با بعد و
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 داشته نیل جای تونم می! منه نیل   مثه چشماش خانومه این ! ببین  آری دایی -
 باشمش؟ 

 که   زیبا اما قدیمی عروسکی. کردم  نگاه بود جعبه داخل که  عروسکی به تعجب با
  تصور  با! خواد؟ می عروسکش عنوان به رو من . دوب  من  چشمای همرنگ چشماش

 خندید   هم  آریان  من  یخنده  با.  خنده  زیر   زدم  و  کنم  کنترل  رو  خودم  نتونستم  قضیه
 کرد   نگاهمون تعجب با نفس و

  خراب که  کنم  بازی نیل با تونممی شدم بزرگ هروقت گفتی  خودت آری دایی -
 کنم؟   بازی ایشون با بشم بزرگ تا شهمی. نشه

  به  لبخندی آریان. خندیدممی داشتم هنوز  من  و داد نشان رو من  دستش با نفس
 . کرد  نوازش رو موهاش و زد نفس

 نیستم  من که وقتی ذاریمی  وقتاون کنه بازی باهات نیل جای به رها اگه -
 بمونه؟  پیشت

 .کوبید  بهم رو کوچیکش  دستان خوشحالی با نفس

 . کنه  بازی باهام و بمونه  پیشم باید نیل -

 .انداخت بهم  عمیقی نگاه آریان

 . باشه کنارمون  تا مونهمی جااین  نیل پس -

 :گفت  و برگشت کردمی  نگاهم کنجکاوانه  که  نفس سمت به

 نره یادت. مونهمی پیشت برگردم من تا رها سرکارم؟  برم من  میدی اجازه نفسم -
 ! گفتما  بهت چی

 .بشه پیدا کوچولوش  شیری های دندان شد باعث که  خندید ذوق با نفس

 .کنیممی  بازی نیل و من  برگردی تا. آری دایی راحت خیالت -
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 حال با. داد رو جوابش تر محکم  نفس و  گذاشت  موهاش روی ایه *س* بو آریان
 و شد بلند آریان! نه؟  مگه نخواست اینا از  که  دلم. گرفتم  ازشون رو نگاهم عجیبی

 :گفت  من  به رو

 .بیرون میای لحظه یه -

  طوسی  باید هم جااین  کردممی فکر . خودش اتاق به رسید تا کردم  حرکت لشدنبا
 رنگ  هرچیزی چون بود نداده خرج به وسواس جااین  رنگ انتخاب  برای اما باشه

 کار   به  جااین   ایطوسی  رنگ  هیچ  تعجب  درکمال  درواقع.  داشت  رو  خودش  طبیعی
 :گفت  و داد تکیه تختش مجاور  چوبی میز  به. بود نرفته

 وقتی.  میدم  خبر   بهت   شد  دیرتر   اگه  اما  گردم برمی   هوا  تاریکی  از   قبل  تا  احتماال  من  -
 انجام   باید  که  کارهایی  فردا  از   بگذرون،  نفس   با  رو  امروز .  رسونمتمی  خونه  تا  اومدم
 قراره  اگه  یعنی.  باش  راحت  هم  دوستت  عروسی  کارهای  برای.  میارم  برات  رو  بدی
 . میاد هم قاف کوه   تا شکالتی بستنی یه  با نفس. یبر  نفس با تونیمی بری جایی

 .ایستاد  قدمیم دو توی و برداشت رو شتکیه

  تلفنت  فقط زنم،نمی  بهت ایکلیشه  حرفای پس رها دارم کامل  اعتماد بهت من  -
 .باشه دسترس در  همیشه

 : پرسید کمرنگ  اخمی با و گزید  رو لبش. دادم تکان رو سرم مثبت نشانه به

 نزده؟  زنگ بهت ناشناسی هیچ دیگه -

 . کردم  نگاه سویشرتش کاله  بند به و دادم فرو رو دهانم آب

 !نه -

 .داد بیرون محکم رو نفسش

 دیگه؟  نمیره یادت رو زدم بهت که  هم حرفایی. خوبه -

 .نه -
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 نه؟ مگه دیگه، میگی بهم افتاد اتفاقی هر  اگه رها -

 .خورد گره   نگرانش نگاه در  و شد کشیده  باال نگاهم

 .گممی -

 .میگم بهت رو چیز همه مورد یه جز  به من  و زد روم به لبخندی

*** 

 .کشیمی بهتر  هم من از  حتی. نفس خوبه نقاشیت واقعا تو -

  از  نقاشی این  ساله پنج تقریبا دختر  یک برای. کردم  نگاه دقت با رو نقاشیش دفتر 
 . بود عالی زیبایی این  به هاگل  و هادرخت 

 . خوندهمی ترافیک و بوده خوب خیلی نقاشیش هم مامانم گهمی آری دایی -

 :گفتم  شده کنترل  ایخنده با و کشیدم  سرش به دستی

 بکشی؟  نقاشی خوایمی  بشی بزرگ هم تو. عزیزم گرافیک  -

 . بود داییش شبیه خیلی. لرزوند رو دلم و کرد  نگاهم گردش  مشکی چشمان با

 !بشم پلیس خواممی من  -

 .خوردم جا

 پلیس؟ چرا پلیس؟  -

  بدم   بدا  آدم  از   منم.  بگیرن  رو  بدا  آدم  تونن می  هاپلیس  فقط  گهمی  آری  دایی  آخه  -
 . بگیرمشون و بشم پلیس شدم بزرگ وقتی خواممی پس میاد

 !بگه؟  دختربچه یه برای بدا آدم و پلیس از  باید آریان چرا. کردم  نگاهش تعجب با

 ؟ بدم نشونت رو عروسکام بریم میای جون نیلی -
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 دور  هابچه  دنیای از  بود وقت خیلی. رفتم اتاقش سمت به و کردم  بغلش لبخند با
 . دارم دوست رو دنیاشون. بودم

*** 

 :گفتم  هول با و انداختم ساعت به نگاهی

 !شد دیر  بدو نفس -

 .سمتم اومد دست به سس ظرف بود، شده سرخ خنده فرط از  که  صورتی با نفس

 !کنهمی شهیدمون دیمر ک  چیکار  ببینه آری دایی اگه -

 اضافه  جوش درحال قابلمه به و گرفتم  رو سس ظرف. گرفت  مخنده اصطالحش از 
 . کردم

 !مفقوداالثر بگو چرا؟  شهید -

 !العسلمفتول -

.  کردم   پاک  رو  آردیش  صورت  مرطوب  دستمال  با  و  شدم  خم.  خندیدیم  هم  با  هردو
 بشه  هرجایی شبیه هآشپزخون شد باعث و کرد  پاستا هوس خانم نفس شام برای
 برقرار  ارتباط. بشه خوب شهمی درست که چیزی امیدوارم فقط. آشپزخونه جز 

  تماس  بار سه آریان. دادممی دلش به دل باید فقط بود؛ ساده خیلی نفس با کردن
 واقعا   بود  بینشون  که  ایعالقه.  بود  کرده  صحبت  نفس  با  هم  من  با  هم  و  بود  گرفته

 ! بود شده تنگ پندارم دایی برای عجیب دلم و بود زیبا و ملموس

 . نشوندم میز  پشت و کردم  بلند رو نفس

 خودم با خواممی بکش برام خوشگل نقاشی یه کنممی تمیز  جارواین  من  تا -
 . ببرمش

 . کرد  نگاهم آویزون ای لوچه و ب**ل با
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 میری؟  داری نیلی -

 . بود شاعرم دختر  این 

 . پیشت میام دوباره فردا ولی. میرم من  دبع اومد آری دایی هروقت . خوشگله نه -

 . گرفت  سمتم به رو کوچیکش  انگشت

 قول؟  -

 .زدم گره  بهش رو انگشتم

 !قول -

 دادین؟  بهم قولی چه -

. ریختن   پیشونیم  روی  لجوجانه  هامچتری   اما  کشیدم  باال  رو  امسرخورده  شال  هول  با
  بغلش   و  رفت  یانرآ   سمت  بدو  بدو  نفس!  بود؟   اومده  کی  این   ویریهیری   این   توی
 . کرد

 .آری دایی اومدی -

 !گذشته  خوش خیلی بهت انگار . اومدم که  بله -

 : گفت  و کرد  باز  رو دستاش ذوق با نفس

 . کردیم  درست هم ماستا تازه. جون نیلی با  کردم  بازی هوا این  -

 !ماستا؟  -

 .گذاشتم  جلو قدمی

 .نباشید خسته سالم. پاستا -

 .کشید  عمیقی نفس لبخند با و کاوید  عمیق رو صورتم نگاهش

 .نباشی خسته هم تو رها، سالم -
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 :گفت  و کشید  رو  کتش  ی گوشه  نفس

 .بدم  نشونت رو نقاشیم بیا شه درست ماستا تا -

 . ریخت بهم رو نفس موهای آریان

 . نفسم بینممی رو نقاشیات تمام میام بعد بگیرم دوش یه -

*** 

 نه؟  کرد  تخسته حسابی نفس بود؟  چطور  امروز  -

 شده  آلودخواب  زیادی  بودم  نخورده  قهوه  که  منی  یا  داشت  نوازش  زیادی  لحن   این 
 که   روزی از  خواستممی و بودم نشسته لطفی مهندس یخونه بالکن  توی! بودم؟ 
 گاز   رو زمین  خنده از  گفتن،می  بهم پیش ماه چند رو این  اگه ! بگم براش داشتم
 .زدممی

 که  مثبتی ویژگی. نداره حرف نقاشیش. دیهاستعدا با و خوب دختر  خیلی نفس -
 . بردم لذت دنیاش توی بودن از  واقعاً  من . کنه  گوش  حرف کامال  که  اینه داره

 :گفت  ماه به خیره و زد لبخندی

  جای   واقعا  شده  دوست  باهات  اول  دیدار   توی  وقتی.  شنوممی  رو  این   که  خوشحالم  -
 پنج. کنهمی  رفتار  ریطواین  داره دوستش که  کسی  با فقط نفس . داره خوشحالی

 .کرد  قبول رو یکی باالخره تا کردم  عوض براش پرستار  تا

 نه؟  دیگه؟  خانم مونا -

 . زد ایخنده تک و کرد  نگاه نیمرخم به

 .خانم  مونا همون آره -

  جاری   زبانم  روی  بالخره   امساله   شش  کنجکاوی  و  گرفت  بازی   به   رو  ایشنقره  انگشتر 
 :شد
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 نه؟ دارید دوست خیلی رو انگشتر  این ... گممی -

 . گرفت  قرار  اشحلقه توی ماه که  بردش باال جایی تا و آورد بیرونش انگشتش از 

 .باارزشه برام  خیلی. یادگاریه -

 . گرفتمش  و کردم  دراز  رو دستم ناخودآگاه

 !یکیه انگشتر  شبیه -

 کی؟  -

  انگشتم  یتو کلمه  واقعی معنای به. کردم  انگشتم داخل رو انگشتر  و کردم  ایخنده
 !زدمی زار 

 عجیب  موقع  اون.  دستته  توی  انگشتر   این   همیشه  دیدممی   بودیم  که  دانشگاه  توی  -
 آفتاب  زیر  انگشتر  این  بدون کردممی فکر  و بودم شده فراطبیعی سریال یه درگیر 
 رفته  مشاهده برای وقتی بار یک ! نمیاری درش هیچوقت همین  برای سوزی،می

 درش  که  دیدم ببری، فرو مصالح تو رو دستت شدی ور مجب و زمین  یه سر  بودیم
 !ومپایر یه نه انسانی یه تو فهمیدم موقعاون از . جیبت گذاشتی  و آوردی

 !بوده؟  منم به حواست دانشگاه توی پس -

 !بود؟  آسمون انعکاس... و شدم مواجه بارونش ستاره نگاه با و برگشتم

 . بودیم ایرشته هم بالخره خب -

 . خورد گره  سرکشم ای هی چتر به نگاهش

 ... .دانشگاه توی رو هم که  باری اولین  یادته. بودیم ایرشته هم خب آره -

 گرفتم   ازش نگاه و شدم بلند هول با

 ! برم باید شده دیرم من چیزه، -
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  صورتش   روی  لبخندی  کم  کم  و  کرد  کج  کمی  رو  سرش.  کرد  نگاه  جهشم  به  تعجب  با
 . گرفت  شکل

 م؟ بری پیاده. خوبه هوا -

*** 

 . کرد  غرغر  و گذاشت  سرش روی رو شرتش سویی کاله

 . ریزهمی  بهم رو آدم موهای فقط. متنفرم باد از  -

 .انداختم باال رو هامشونه و کردم  نگاه ناکششب و آشفته  کمی  موهای به

 رم می خودم گفتم که من . صورتم تو بزنه رو موهام باد دارم دوس من ولی -
 ... .شما خوادنمی 

 !واال بشه، هضم غذات بیا راه اصال. بست رو دهانم شه ر غ چشم

 کنی؟  بلند رو هاتچتری  نداری تصمیم -

  شده  ندار  هم با عجیبی  طرز  به انگار  شون،خونه  توی مشترک شام اولین  از  بعد
 . بودیم

 .باشه چشمم جلوی همش دارم دوست. نه -

 حواسم  و  بود  باال  مسر .  دادم  تکونشون  تکون  و  کشیدم  هامچتری   به  دستی  خنده  با
  افتادنم   تا  چیزی  و  لغزید  آب  جوب  جدول  روی  پام  که  دلچسب،  رویپیاده  این   پرت
 استرسی پر  یخنده تک. کنم  حفظ رو تعادلم تونستم موقع به که  بود نمونده باقی
 ایسوتی هیچ بی امشب بذار  خدایا. کردم  پاهام جلوی معطوف رو نگاهم و زدم
 !بشه تموم

 . گرفت  رو بازوم هوابی و کرد  زمزمه زیرلب  شیطونی آریان

 .میشی پا کله  االن برو راه درست -
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 بود  کوچه  ترین نزدیک  چپ علی یکوچه  و شدن داغ هام لپ و دستش زیر  بازوم
 .انگار

 !انگار بیاد بارون قراره -

 دم می  سوتی  قدر این   چرا  من .  نبینم  رو  شخنده  که  گرفت  مخالفم  سمت  به  رو  سرش
! من  دلخوشی برای ابر  تیکه یه از  دریغ. بود صاف صاف   آسمون! با؟ ا ب این  جلوی

 فرو با شد مساوی عمیقش نفس صدای چسبید، مسینه به مچونه  و گزیدم  ب**ل
 فاصله خیابان دوتا فقط مگه بود؟  شده طوالنی قدر این  چرا راه  و دهانم آب دادن
 !نبود؟ 

 وجدانم با دعوا درحال نمهذ توی من. کردیم  طی آروم رو مسیر  حرفی هیچ بدون
  بعد  بود، کن   گوش  حرف دل این  اگه اما زد،می حرف قرار  و قول از  هی که  بودم
 راه بکوب و بزن طوریاین  ساده گرفتن   دست یه با فقط هم اون سال همه این 
 . ریخت  فرو  دلم  لحظه  یه  توی  و  خورد  گره  امسینه  توی  نفس...  انگار  که  نداختنمی 

 جلوی  احساسم پود و تار  منگ، و گیج  باشم شده بیدار  طوالنی ابخو یه از  که  انگار 
 شکستنش  که  بودم داده خودم به قولی من  من، به لعنت. کرد  خودنمایی چشمام

 وجودم   توی  که  احساسی  اولین   کردن  فراموش   نبود  من   توان  در !  بود  مسجل  قبل  از 
 .بود دوانده ریشه

 دل از  که  زدممی گول   رو مخود داشتم فقط  من  و گذشتمی دیدنش از  سال شش
 دم و شاخ که  تلقین  نداشت،  دم و شاخ که  زدن گول!  رود دیده از  کهآن  هر  برود

 ...که  مونده خاکستر  زیر  احساس این . نداشت

 تر سریع روروبه به خیره و کشیدم  بیرون رو دستم دیرهنگام، کشف  این  از  عصبی
 داخل  رو  دستش  تعلل  با  و  در ک  اخم  کمی.  کرد  نگاهم  تعجب  با  آریان.  برداشتم  گام

  کلنجار   و  کردن  فکر   سیر   دل  یه  خواستممی  االن  که  چیزی  تنها.  برد  فرو  لباسش  جیب
 معادله که کسی با زدن قدم دست در  دست نه بود، وامونده دل این  با رفتن 

 !شدمی  آسون داشت زیادی وجودش
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 خواستم و مگفت  آرومی خداحافظ بهش کردن  نگاه بدون و آوردم بیرون رو کلیدم
 ! تالطم یعنی  آریان اصال افتاد؛ تالطم به دوباره قلبم. زد صدام که  بشم داخل

 .باشم  رفته بیای کهاین  از  قبل صبح ممکنه. باشه پیشت کلید  این  -

 دراز  رو دستم! نه؟  بود ناراحت. کردنمی نگاهم. برگشتم و کشیدم  عمیقی نفس
 تکان  سری  و  شد  جاگیر   جیبش  توی  دستاش.  کرد  خوش  جا  دستم  کف  کلید  و  کردم
 !لعنتی لعنتی لعنتی. بستم رو چشمام  و کردم  مشت رو دستم. رفت و داد

 حقیقت  کنارشم  دوست  یه  عنوان  به  که  االنی  چرا  االن؟   چرا!  شه؟ می  داره  چی  خدایا
 یه باید باز  من  چرا بشه؟  تکرار  دوباره گذشته  خوایمی چرا سرم؟  فرق کوبوندی  رو

 داری  باز  که  نبود بسم گرفتم  که  عبرتی نبود؟  بس پیش سال شش باشم؟  بازنده
 فقط  آریان و بمونه تلقین  تلقینم نذاشتی چرا کنی؟ می اجرا برام رو بازی همون
 بمونه؟  آریان

  این  باید بار  چند من  و شد تر فشرده  دستم توی کلید  و مگونه   روی گرفت  راه اشک
 !آخه؟  کنم  پاس رو امتحان

*** 

 . گرفتم  محکم رو نفس دست و گذاشتم  امشونه و کتف  بین  رو گوشی

 شنوین؟ می رو صدام االن -

 خواینمی. نیومدن شرکت لطفی مهندس که کردم عرض. مهندس خانم بله -
 بذارین؟  پیغام براشون

 ! بود؟  نرفته شرکت آریان چرا. کرد  نگاهم تعجب با نفس و زدم استپ سرجام

 .بیرون اومده من  با نفس بگو بهشون اومدن اگه فقط  شمس خانم نه -

 . پیچید گوشی  توی متعجبش صدای

 . گممی بهشون باشه آهان نفس؟  -
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 .گذاشتیم  بیرون به پا نفس با و شد بلند در  زنگ صدای

 عروسیشه.  مریمه  اسمش  شونخونه  بریم  باهاش  قراره  که  خانومی  این   جونم  نفس  -
 باشه؟ . کنیم  مرتب رو خونش  خوایممی ما و

  نگاهم   مشکیش  گرد   چشمان  با.  بود  شده  خوردنی  زیادی  رنگش  یصورت  کاپشن   توی 
 . کرد

 داره؟ هم شکالتی بستنی -

 :گفتم  و زدم لبخند گیجی  با

 . بریم حاال داره بله -

  گوله  با کلنجار  حال در  نفس. شدیم ماشین  سوار  ما و زد چراغ برامون تاکسی
 حالل  یبچه . بودم نفس چشمان یخیره دلتنگ کمی  من  و بود کالهش  کاموایی

 .شدم  خیره  بیرون  به  و  گذاشتم  قلبم  روی  رو  دستم!  بود  رفته  داییش  به  زیادی  زاده

  قرار  یه پای که  شد این  تهش و رفتم کلنجار   دلم و خودم با و  کردم   فکر   کلی  دیشب
 مجبور   رو  من   که  قراری.  سپردمی  سرنوشت  دست  رو  من   که  قراری!  وسط  اومد  دیگه
 نگه دور  ازم سال شش از  بعد رو آریان که یارقر . نباشم خودم که کردنمی 
 ... باداباد هرچه  که  قراری. داشتنمی 

*** 

 یخچالت؟  برای گیریمی بیرون از  کیک  مریم -

 رو  پرده آویزهای درحالیکه مریم و بودم تیغی جوجه به الویه دادن شکل درحال
 :گفت  شل  نیش با کردمی وصل

 .ه*س*بومی رو خودت دست کیک  دیگه نه -
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. بیام باهات باید من  که  هم آرایشگاه تو. باغ تو کلی.  ریختی سرم جااین  کار   کلی  -
  دارم  وقت نظرت به. منه با که  نفسم. هست خودمم کارای.  هست شرکت کارای
 کردن؟   درست کیک  برای

 :گفت  و انداخت زمینی  سیب هایخالل به ایکارشناسانه  نگاه

 رها بیار  کن   درست خودتون خونه ببر . ستدیگه چیز  یه تو هایکیک  تو جون   -
 . جونم

 :گفتم  ناله با و گذاشتم  هم رو  نخودفرنگی آخرین 

 . ها نکنی اضافه ایدیگه کار   ولی باشه -

 . کرد  صدایی و سر  پر  ماچ رو امگونه   و پرید

 داییشون با رو خانم نفس میدم اجازه تشکر  عنوان به. خانمی رها بشم فدات آخ -
 !عروسی بیاری

 : گفت  شکالتی های لپ و ذوق با بود خوردن بستنی درحال  صندلی روی که  نفس

.  نرفتم  عروسی  حاال  تا  من !  جون  آخ  جون؟   نیلی  بیام  تونممی  آری  دایی  با  منم  یعنی  -
 عروسی؟  شما خانم

 .انداخت بهش مهربونی نگاه مریم

 . بگیری رو لباسم دامن  و بیای شممی خوشحال. عزیزم بله -

 .شد تنیشسب  سرگرم دوباره نفس

 دامنتم   گرفتت،  که  حاال  بگو  شوهرت  به  شما.  گیرممی  رو  جون  نیلی  لباس  فقط  من  -
 بریم   میای  جون  نیلی!  بپوشم  باید  چی  لباس  دونمنمی  حتی  دارم  کار   کلی  من !  بگیره
 بخریم؟  لباس
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 جون   شد خنک دلم. زدم سرحالی لبخند من و کرد  نگاه نفس به باز  دهان با مریم
 !نیلی

 کمرم   و کردمی زقزق  کفش  توی پاهام. کشیدممی خودم دنبال زور  به ور  پاهام
 دست  و  کردمی  نگاه  رو  هامغازه   هایویترین   ذوق  با  هنوز   نفس  اما  شد،می  تا  داشت
  دهم  بار  برای ! افتادممی کردن   غلط به داشتم دیگه. کشیدمی پنیرپیتزا مثل رو من 

 بود  زده زنگ بهم  ظهر . کرد  کجی  ندها بهم خاموشیش و گرفتم  رو آریان یشماره 
  آریان  با رفتن  بیرون ذوق. بیرون بریم تاییسه تا میاد زودتر  شام برای بود گفته  و

 !طرف یه حاال تا ظهر  از  قلبم شدن ریتمیک طرف، یه بار اولین  برای

 پیدا  چیزی یه خودت لباسای تو شاید ببینیم بریم بیا دیگه شد شب جونمنفس -
 . بیرون شام بریم که  باشه رسیده ممکنه  هم نآریا دایی. کنی

  هم   آری  دایی.  خورننمی   عروسی  درد  به .  دارم  رو  هاملباس   آمار   من   جوننیلی  نه  -
 .نیستیم ما ببینه اگه زنهمی  زنگ

 دنبالش  منم  و  دوید  سمتش  ذوق  با  رنگ  صورتی  پرنسسی  لباس  یه  دیدن  با  هویک 
 رو  لباس همین  و داد رضایت گردیپاساژ  ساعت پنج از  بعد بالخره. شدم کشیده
 مجبور .  بودم  نبرده  ماشین !  خونه  برم  زنان  بال  خواستممی  خوشحالی  از .  گرفتم  براش
 اومده  اگه  و  بود  شده  ده  نزدیک  ساعت.  بریم  آریان  یخونه  تا  و  بگیرم  آژانس  شدم
 کلید  با.  دادنمی  جواب  رو  گوشیش  که  بود  خودش  تقصیر   اما  شده  نگران  حتما  باشه
. رفت داخل بدو بدو کشیدمی زمین  روی که  ایکیسه  با نفس و کردم  باز  رو در 

 . نبود  ماشینش اما، کرد  رصد رو حیاط کل  نگاهم

  صورتی  با آریان و شد باز  شتاب با در  که  بودم نشسته پذیرایی روشن  سایه توی
. کردم  نگاه  رو  ساعتم.  دوید  نفس  اتاق  سمت  به  سریع  و  شد  وارد  همیشه  از   تر خسته

 که   گوشیم.  برداشت رو تلفن  و برگشت پذیرایی به بعد ایلحظه. بود یک دیکز ن
 بودم نشسته سینه به دست کاناپه  روی که  رو من  و برگشت تعجب با خورد زنگ
 . کرد  نگاه
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 جایی؟ این  رها -

 مهم   االن  که  چیزی!  کردم  بسنده  خشن  نگاه  یه  به  اما  بود  حقش  جانانه  َپ نهَپ   یک
 توی  من   و  بود  خوابیده  گریه  فرط  از   بغل،  به  لباس  که  بود  یانتظار   چشم  نفس  بود

 از  زدمی دل دلم که  نبودم منی مهم. بودم شده حساس بهش زیادی روز  دو همین 
 .دیگه لعنتی حس جور  هزار  و تنگیدل و نگرانی

 و کرد  ول کناریم  یکاناپه   روی رو خودش و فرستاد موهاش الیالبه رو دستش
 . بست رو چشماش

 .میام دیر  که  بگیرم تماس نتونستم. بود شده تموم گوشیم   شارژ  ش،ببخ -

 از   که  هاییبچگی .  افتادم  هامبچگی   یاد  لحظه  یه  برای  فقط  لحظه،  یه  چرا  دونمنمی 
 ایدیگه چیز  مسئولیتش اما نبود نفس بابای آریان. کردممی گریه بابا نبود
 . کردم  بغل رو خودم و گرفت  لرزم بابا به شباهتش از . گفتمی

 نشسته  منتظر   ذوق  با.  بخریم  لباس  براش  بودیم  رفته.  برد  خوابش  پیش  ساعت  نیم  -
 اما  بودی داده قول بهش که  شامی برای بیرون برید بعد و بده نشون بهت تا بود

 صحبت   باهاش  فردا.  رفتی  بوده  خواب  وقتی  انگار   هم  صبح.  برد   خوابش  و  نیومدی
 .تتدس از  نشه ناراحت این  از  بیشتر  تا کن 

 و شد کشیده راه وسط دستم اما رفتم در  سمت به و برداشتم رو کیفم حسبی
 رو من  سردش عطر  بوی. باریدمی ازش خستگی که  اویی به شدم سنجاق تعادلبی
 فقط  یکمی،  من  و   کرد  نگاهم  عجیب  حالتی  با.  گذاشتم  عقب  قدمی  و  آورد  خودم  به
 :گفتم  خجوالنه کمی  یه

 به ولی مونخونه ببرم رو نفس بود گفته  بهم پیش عتسا نیم بار  آخرین  مادرم -
 نشد؟  جدید پرستار  از  خبری.  نبردمش شما احترام

 نشسته  چشمش توی برقی. بود شده روشن سایه اتاق، روشن  سایه توی صورتش
 .شد دوخته دارشنم سیاهی   به من  نگاه و بود
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. بود نشده یطوراین  وقتهیچ. ببخشه رو من  خدا نه؟  شد ناراحت ازم خیلی -
 که  من  به لعنت شده؟  متنفر  ازم. بشینه چشمش تو اشک نم   نخواستم وقتهیچ
 .کنم   عمل بهش نتونستم اما دادم قول بهش

 شبیه.  بود  واقعی  ناراحتیش .  بود  واقعی  بودن  نفسش.  بود  واقعی  صداش  توی  عجز  
 ... .هم نبودنش بابا به

  از  آدم. داره رو شما  فقط اون. بشه متنفر  ازتون نداره امکان اما بود ناراحت -
  ببریدش   دیگه  وقت  یه.  کنهنمی   کم  شعالقه  از   چیزی  بازم  بشه  ناراحتم  کسشهمه
 . دربیاد  امروز  تالفی که  بیرون

. شد دار نم  دیگه بار  یه برای چشماش و فرستاد بیرون رو ناراحتش و خسته آه
 : کرد  زمزمه دار تب و قبل از  دارتر نم 

 چی؟ تو -

 چی؟ من  -

 بودنشون،  الزمه  که  هایینبودن   و  بدقولی  از   تو  دونممی  شدی؟   ناراحت  ازم  هم  تو  -
 آره؟  رها؟  شدی ناراحت ازم! میاد بدت

 دستی. نکنه پیدا راه بیرون به احساساتش خواست که  انگار  و بست رو چشمش
 : گفتم  محتاطانه و کشیدم  رقصیدمی که   گردنم  ضربان روی

 وقتی   تا  دادم  قول  بالخره.  بشم  ناراحت  بخوام  که  رهندا  ربطی  من   به  قضیه  این   نه  -
 . بمونم نفس پیش نیستی

 انگشتاش  زیر  رقصانم نبض. زد کنارش  و گذاشت  دستم روی مالیمت با رو دستش
 . بودم پا رو صلوات و سالم با من  که  نداره گفتن   گرفت،  جا
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 وقتی  نگاهت. متنفری که دونممی . متنفری بدقولی از  تو. رها  بگو رو راستش -
 کردم  کاری  من .  رها  شدی  دلخور   من   از   تو.  بود  دلخور .  نبود  وقتهیچ  شبیه  دیدمت

 ببخشی؟  رو من  که  کنم  کار چی  بگو کنم؟   کار چی. بشی ناراحت ازم تو

 داشت  که  نداشت شعور  قلبم. گشتبرنمی و رفتمی نداشت، شعور  منقطعم نفس  
 به دوختن  چشم به ور مجب رو من  که  نداشت شعور  هم عقلم. زدمی دهنم توی

 !بود شده شعور بی  وجودم یهمه  کال.  کردمی  چشماش

 رو هاچشم  پاتی تله این  یکی کاش  و شد زده کنار   هامچتری  و شد نوازش نبضم
 . کردمی قطع

 کنی؟   فراموش رو نبودن این  کنی؟   فراموش رو امشب کنم  کار چی بگو. رها بگو -

 بودم دلخور . ازش نیستم ناراحت بگه هک  دادنمی خودش به تکان یه لعنتیم زبان
 خودش  به تکان یه المصب نه؟ مگه داره فرق ناراحتی با دلخوری. نه ناراحت اما
 دهنم.  نبوده  هم  اول  از   که  انگار   رفت  بین   از   نبضم  نوازش  با  دلخوریم  بگه  که  دهنمی 
 . ننشست لبم روی ایکلمه   آریان جز  و شد باز  ارادهبی

. کردمی   خشک  رو  آدم  برق  این .  پیشش  لحظه  چند  برق  با  داشت  فرق  چشماش  برق
 بیشتر  برای نمونده باقی برام توانی دیگه و آدمم که  خدا به دیگه، آدمم هم من 

 . بودن مقابلش

 جانم؟  -

 . بود جانم که  جانی اسم آوردن و نگاه این  از  بودم شده لمس وقتی گفتممی چی

  نبضم.  کرد  پیدا  دوران  چشمام  دو  بین   نگاهش  وار دیوانه  و  کردم  نگاهش  وار مجسمه 
 بود وقت خیلی. نبود خودم دست انگار  دیگه دلم... دلم و بود دستش زیر  هنوز 
 رو  چشماش  رقص شده  خشک من   و  لرزیدمی  چشماش  مردمک.  نبود  خودم  دست

 . آریان  نفس  صدای  با  برگشت  سرجاش  من  نفس  که  نشستم  تماشا   به  نبضم  رقص  با

 اومدی؟  آری دایی -
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 به رو رو، هاشدست  بغض با و رسوند ما به رو خودش. اومد نفس دندوی صدای
  نبضم   روی  از   دستش  و  گرفت  من   از   رو  نگاهش  عمیق  دمی  با  آریان.  کرد  بلند  آریان

 . کشید  آغوش به سخت رو نفس و شد خم. شد برداشته

  باد . رفتم و برگشتم و دادم مشده خشک خود   به تکانی. بود سرم پشت درست در 
 نفس  اگه  و  پیش  چندلحظه  یخلسه  از   شدم  رها.  شدم  رها  خورد  صورتم  به  که  سرد
! کنم؟   فراموش رو امشب کنه  کاری  خواستمی طوریاین ! شد؟ می چی رسیدنمی 
 خواستمی  که  بود  اومده  سرش  امشب  بالیی  چه!  کرد؟   فراموشش  شدمی   وقتاون
 !کنه؟   دیوانه ابد تا رو من 

 که   داشتمبرمی  گام  سریع. شدم خارج خونه از  آروم و گذاشتم  قلبم روی رو دستم
. کنم  فراموش رو امشب که  کردممی کاری  یه باید خودم. ببرم پناه اتاقم به زودتر 
  بارون . دوختم سرم باالی ابری آسمون به رو نگاهم. افتاد صورتم روی آبی قطره
 . ببره و کنه  پاک رو چیز همه بیاد که  خوبه من  حال برای! خوبه

 رو  نگاهش که  دیدم رو ایسایه  در  الی از . کردم  باز  رو در  و کشیدم  نروبی رو کلید
 بسته در  که  بود سایه به نگاهم. گرفت  آتش گردنم  نبض دیدنش با و بود من  به
 .بکنه رو خودش کار   بارون گذاشتم  و خوردم سر  در  پشت. شد

 هات گونه  رو نمک نم چیکه، چیکه"

 زنهمی بیرون داره قطرهقطره

 عاشقی واسه دهمی جون هوا این 

 ..." زنهمی تهرون توی بارون وقتی

*** 

 .برنداشتی که  رو خودت لباس رها -
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 و بوسیدم هول رو شگونه .  گرفتم  ازش رو لباس و برگشتم مامان سمت عجله با
 :گفتم

 نیست؟  سختت نفس با مطمئنی مامان -

  و  مسعود با یعصر  منم. منتظرته مریم زودتر  برو. ترهکن   گوش  حرف تو از  نفس -
! ها نیای حامد ماشین  با برگردی خواستی که  آرایشگاه از  راستی. باغ میرم نفس
 !دنبالت میاد گفته  آریان

 .زدم استپ  جام توی و گرفت  آتیش گردنم  نبض

 . مامان بیاد پدرام بگو دنبالم؟  میاد اون چی واسه آریان؟  -

 کی   گفتم   بهش. نفس نداشت نگه درمقابل بکنه کمکی  یه خواسته مثال بچه اون -
  با  مریم که  دونیمی برو زودتر  هم حاال. آرایشگاه جلوی میاد شهمی  تموم کارتون
 . نیست جور  خیلی پروین 

 کلی  با  من   و  رسید  آژانس.  بست  رو  حرف  جای  گوشیم  روی  مریم  اسم  انداختن   خط
 هر ب بود خواسته بابا از  پروین  خاله چون نداشتم ماشین . آرایشگاه به رفتم وسیله
  بهم  آریان یبرنامه  چون موند مامان پیش هم نفس. بود برده رو ماشین و قنادی
 !داد دستش کار   بالخره هاشپیچوندن . شرکت رفتمی  باید و بود ریخته

 کردن شینیون درحال آرایشگر  دست زیر  که مریم آرایشگاه، به ورودم محض به
 . انداخت بهم تیزی نگاه بود، موهاش

 اومدنه؟ وقت ن یا دیدی؟  رو ساعت -

 .بود  خورده گره  بهم کارها  یهمه  خوبم شانس از  مریم مشرمنده -

 شهید استرس از  دارم رها وای آوردی؟  رو خواستم که  چیزایی. نزن نق حاال خب -
 !شممی
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 بخواد  هم دلش پروینم خاله. فشردم رو ششونه و انداختم بهش مهربونی نگاه
 .رو ماهی این  به عروس

 عزیزم؟  گیهنر  چه لباست -

 :گفتم  و نشستم صندلی روی

 ... .زحمت بی. اینقره -

 چه اومده دستم دیگه ما پیش میای ساله  همه این . دونممی  عزیزم دونممی -
 . پسندیمی رو آرایشی

 درحال  ورتر اون مریم. شد کار   به دست هم اون و زدم بهش لبخندی آینه توی از 
 عروسیش امیدوارم. کردممی فکر  شعقد مراسم به من و بود هاشناخن  طراحی

 .نشه عقدش مثل برام

 .خورهمی زنگ داره هی  گوشیتون  خانم رها -

 من؟ دنبال بیاد آریان  باید چرا آخه. رفتم کیفم  سمت و گرفتم  باال رو لباسم دامن 
  کم   بود کرده  گیر   توش حامد که  ترافیکی و مریم یتیره  آرایش از  خوردنم حرص
 و شد گرفته  مریم برق و زرق پر  تاج از  نگاهم. قوز باال قوز  بود شده هم این  بود،
 ...و شد کشیده  گوشیم  روی

 !نه االن خدایا. کرد  یخ بدنم. بود ناشناس شماره

 .میرم دیگه من  اومد حامد کنم  فکر  رها -

 ای لحظه   خوشحالیم  خواستمنمی .  کردم  بغل  رو  زیبا  یفرشته  این   و  رفتم  سمتش  به
  مریم  ناخودآگاه. ریختمی  هم با رو معادالتم  داشت تماس نوا... ولی بره بین  از 
 . بستم رو چشمم ایلحظه  و کردم  بغل تر سفت رو

 . بریم باید منتظره حامد جان رها -

 . زد لبخند مریم و دادم تکون پروین  خاله برای سری
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 . بینمتمی  باغ توی -

 وقتش  آخه  االن.  مکرد   نگاه  بهش  استیصال  با  من   و  لرزید  دوباره  گوشیم  و  رفت  مریم
 . کردممی فکر  گذشته  از  بیشتر  آینده به که  االنی! بود؟ 

  بودم  تماسش منتظر  هفته سه. کردم  وصل  رو تماس پسی، یا  پیش راه هیچ بدون
 زنگ   کی  نیست  معلوم  دیگه  ندم  جواب  اگه.  نبود  ایچاره  اما  نبود  وقتش  که  هرچند
 . کنم  رها رو گذشته  باید آینده،  برای من  و بزنه

 .الو -

-... 

 شنوی؟ می رو صدام الو -

 .رها سالم -

 . کشیدم  عمیقی نفس

 .سالم -

 . بود دار  خش صداش

 !آرایشگاهم در  جلوی من  -

 رویروبه سفید پژوی  یه. دوختم بیرون به پنجره از  رو نگاهم و دویدم تعجب با
 . بود خیابون

 جام؟ این  ن م دونستیمی کجا  از  اصال کنی؟ می کار چی جااین  تو چی؟  یعنی -

 اما نیست درستی زمان االن دونممی. دارم حرف خیلی. رها باهات دارم حرف -
 . بزنیم حرف  باید. نیومده کسی  تا پایین  بیا. دیدنت بیام تونستممی االن فقط

 زیر  که  افتاد خودم به نگاهم آینه از . چسبوندم امسینه به و کردم  قطع رو گوشی
  کردم   صبر   سال  دو  از   بیشتر .  بود  معلوم  پریدگیم   گن ر   هم  باز   داشتم  که  الیتی  آرایش
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 و  ببینم رو فرهاد بود وقتش. بود وقتش حاال و برسم هامسوال جواب به تا
 .بیرون بریزم رو بودن شده عقده که  هاییسوال

 با  بتونم تا بشه شفاف باید من  مبهم یگذشته  ولی. درست مریمه، و حامد عروسی
 رو شال و پوشیدم بلندم اینقره لباس روی  رو مانتوم .برسم مآینده به راحت خیال
 همیشه  از   تر روشن   چشمام  بود  شده  باعث  لباس  بودن  اینقره.  کردم  رها  سرم  روی
 .بشه

 پیامی  و  درآوردم  رو   گوشیم  کردممی  حرکت  ماشینش  سمت  به  داشتم  که  طور همون 
 رو گوشی.  میام بعدا  خودم. رسممی دیرتر  اومده پیش برام کاری   که  زدم آریان به

 .دادم سر  کیفم  توی و کردم  خاموش

. نبود جااون کسی  کردمی بازی توپش با که  ایبچه پسر  جز . کردم  نگاه رو اطرافم
 فرهاد .  اومدمی  سیگار   بوی.  رفتم  فرو  ماشین   داخل  استرس  با  و  کشیدم  عمیقی  نفس

 !سیگار؟  و

 رو چشمم شاهلل د نبنگرد  نور  انعکاس. برگشتم  بود کنارم  که  مردی سمت به آروم
 روی نگاهم و رفت باال سرم وقتی اما دونمنمی  هیجان یا بود استرس شدت از . زد

 !بود؟  فرهاد این . رفت باال ضربانم نشست، صورتش

 از  اگه بود؟  شاد همیشه  فرهاد   فروغبی هاییچشم و نامرتب ریش ته با مرد این 
! شناختمشمی قبال که کسی با داشت فاصله دنیایی بگیرم، فاکتور  نگاهش نوع

 آه رو نفسش و برداشت صورتم کنکاش  از  دست. نشست لبانش روی تلخی لبخند
 دار نم  رنگش خاکی چشمای. کرد  محکم فرمان دور  رو دستاش. داد بیرون مانند
 .کشیدمی یدک رو فرهاد اسم که  کسی  به کردممی نگاه فقط من و بود شده

 گذشت   سال دو از  بیشتر . ببینمت تونستم رهخبال خدایا آخ نه؟  مگه رها خودتی -
.  رها  بینمتمی  دارم  حاال  اما  گذشت  سخت  سال  دو.  گذشت  تو  بدون  سال  دو...  رها

 ... .هیچی. نیست مهم دیگه هیچی
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  حاال تا که  چشمایی توی خیره و شدم خارج  بهت از . بزنم حرف  تونستم باالخره
 :گفتم  بودمشون  ندیده دار نم 

 که  حاال. مهمه سال دو این  دلیل. مهمه سال دو این  تمام. مهمه چیهمه  اتفاقاً  -
 من   رفتی؟   یهو  که  شد  چی شد؟   چی  که  کنی  قانعم  باید  اومدی  سال  دو  بعد  اومدی،
 . بشنوم رو توجیهت اومدم فقط

  صدایی   با  و  کرد  روشن   رو  ماشین .  کرد  زمزمه  چیزی  و  گرفت  آسمان  به  رو  رو  سرش
 : گفت  آروم

 .نبینه رو من  کسی  که  جایی بریم باید فعال. رها گممی رو چیهمه -

 ببینتت؟  کسی  نباید چرا -

 . انداخت بهم عمیقی اما کوتاه  نگاه نیم تلخ، لبخندی با و کرد  زیاد رو سرعتش

 .زندونه توی جام ببینه رو من  کسی  اگه چون -

*** 

 رویش احتیاط با و کشیدم خورده خاک  چوبی جعبه روی کاغذی دستمال با
 ساعت  سه  هنوز   و  بود  سه  ساعت.  کنم  نگاه  رو  ساعت  تا  برگردوندم  رو  مچم  .نشستم
  روی  و کرد  جو و جست رو اطراف نگاهم. برسونم تاالر  به رو خودم تا داشتم وقت

 . گذاشت  روش کتری  و رفت پیکنیکی گاز   سمت که  شد زوم فرهادی

 .کشید  اشریخته  بهم موهای البالی دستی و برگشت  سمتم هول لبخندی با

 .ستریخته  بهم قدر این  جااین  و ندارم پذیرایی وسایل ببخشید -

 .شدم جاجابه جام توی شده معذب

 .برگردم  باید زودم. اومدم شنیدن برای. نیومدم که  مهمونی برای -
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 زیاد  و کم  سرمون باال که  المپی نور  زیر  حاال و نشست رومروبه خاکی زمین  روی
 شده  کمتر   سرش موهای. نبود سخت سال ود این  توی شکستنش فهمیدن شد،می
 خندانش  همیشه  ب**ل  و  بود  رفته  گود  فروغشبی   چشمان  پای  بود،  شده  الغر   بود،
 .گرفت  فاکتور  شدنمی  هم دارشنم اول از  نگاه از . زدمی لبخند تلخ فقط

 نمیگی؟ -

 رو؟ چی -

 ؟نمیگی. تو  زبون از  اسمم شنیدن برای شده پرپر  دلم ساله دو! رو اسمم -

 .گرفتم  ملتمسش چشمان از  رو نگاهم سختی به

 نداشته  توقع پس شده عوض چیز همه و گذشته  سال دو دونیمی خوب خودت -
 من  میگم آخر  بار  برای. کنم  رفتار  باهات بودی نامزدم که  ها موقعاون مثل باش
 ما  خیر   به  رو  تو  شنیدم  که  هم وقتی.  جااین   اومدم  رفتنت  دلیل  دونستن   برای  فقط
 باشه مونده یادت شاید. دوستمه بهترین  با مپسرخاله عروسی. سالمت به هم رو
 !مهمن  برام چقدر  که

 بهش   اول  همین  از   خواستمنمی .  گرفت  ازم  رو  نگاهش  سنگینی  که  گرفت  رو  مطعنه
 کنممی  فکر   کشیدم  سال  دو  این   که  هاییناراحتی  تمام  به  وقتی  اما  بزنم  کنایه  و  زخم
 یپنجره  نزدیک من  به پشت و شد بلند. گیرممی  آسون بهش دارم زیادی بینممی
 . ایستاد مخروبه این 

 نیکی پیک گاز   و چوبی جعبه چندتا خورده، خاک چمدان یه رفته، زهوار  تخت یه
... و شد فشرده امسینه  توی چیزی یه. بود کهنه قابلمه و ظرف  یه اطرافش که

 !کرد؟ می  زندگی جایی همچین   واقعا طاهری فرهاد

  نشونش  محق زیادی صداش بغض و اومد حرف به بالخره تا گذشت  دقیقه دنچ
 .دادمی
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 طرفی هر  از ! طال سر  دو چوب بودم شده! کردن  مجبورم! رها  برم شدم مجبور  من  -
 رخنه بینمون جدایی این که  رفتم رو راهی هر . خوردممی بست بن به رفتممی که
  موش  یه بودم شده. دادم امانج گفتن  بهم هرکاری. نذاشتن . نشد اما نکنه

  جور اون شرایط دیدن وقتی اما بودم درخدمتشون چرا و چونبی که  آزمایشگاهی
  که   بود  تهدید  پشت  تهدید  دیگه  طرف  یه  از .  برو  گفتن   بهم  نرفت،  پیش  خواستن   که
 بدتر  و بد بین . رها شدم مجبور  من . بره پایین  گلوم  از  خوش آب یه ذاشتنمی 

. نشکنی تو تا بشکنم رو خودم  شدم مجبور . بشم دور  ازت و باشم بد شدم مجبور 
 مجبور  که بخدا. رها کردن مجبورم . کنم رها رو رهام رو، زندگیم  کردن مجبورم
 .بود زمین  کف  آسمونم دیدمتنمی روز  یه اگه که  بودم آدمی  من  وگرنه بودم

 حتیرانا  با  و  اومد  جلو.  بود  انداخته  خط  روش  اشک  که  صورتی  با  سمتم  به  برگشت
  بود  رفته سرم  کنار   به که  رو هامچتری  لرزان دستی با. شد خیره صورتم به عمیقی
  اون   اما  بود  سردش  دست   تماس  از   لرزیدم.  کرد  نوازش  رو  مشقیقه  زخم  و  زد  کنارتر 
 . بود ایدیگه  دنیای توی انگار 

. ببینمت ذاشتننمی. خوبه حالت شنیدم وقتی تا شدم زنده و مردم ثانیه هر  -
  اما   ببینمت  بذارن  لحظه  یه  برای  فقط  کردممی   التماس.  ببینم  رو  زندگیم  شتنذانمی 

  نفس  کردن قطع به کردن مجبورم. توافقی جدایی به کردن مجبورم. نذاشتن 
 شم  جدا  ازت  باید  گفتن   بهم  وقتی  از .  ُمردم  که  ساله  دو  من .  رها  ُمردم  من .  کشیدنم
 از  کنه  رها رو من  رهام که.  کنم  زندگی که.  بکشم نفس که  اومدم حاال ولی. مردم
 شد؟  عوض زندگیم دیدمت وقتی از  من  گفتممی  بهت یادته. قبلیم نحس زندگی

 . زندگی همون به برگردم خواممی

 و شدم خارج گیجی  و بهت از  کمی  نشست، امگونه   روی تماما که  سردش دست
  یا  نهکمی تبرئه رو خودش داره که  کنم  تحلیل تونستم نمی . کشیدم  عقب رو سرم
 انگار  داشت درد. داشت  درد حرفاش... اما دارهمی بر  پرده تلخ واقعیت یه از  فقط

 حجم  این  به بود تاییدی مهر  فرهاد متفاوت ظاهر  و ریختن  جونش  به که  اجباری
 .درد از 
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 چیکار  تو مگه کردن؟   مجبورت کیا.  نشدم متوجه حرفات از  زیادی  چیز  من ...مـ -
  میری  بگیرنت چرا االن... تو کنی؟   گوش  اونا حرف به بودی مجبور  که  کردیمی

 کردی؟   چیکار  مگه زندان؟ 

 . نشست مقابلم زمین  روی دوباره و  کرد  مشت رو لرزونش دست و کشید  آهی

 .رها بگم بهت تونمنمی -

 . رفت هم توی اخمام

 به کشیدن  گند  زنیمی  حرف ازشون داری که  اونایی بگی؟  تونی نمی چی یعنی -
 کرده؟  چی برای رو کار   این  کی  بدونم دارم حق من ! ن م و تو زندگی

.  نیست موقعش االن  ولی گممی  بهت موقعش  به رو چیز همه. رها بهت گممی -
 افتیمی  دردسر   توی  بگم  بهت  کامل  رو  قضیه  اگه.  بره  دستت  به  خار   یه  خوامنمی  من 
  فرط   از   من .  نباش  من   مثل.  باش  صبور !  بریزم؟   سرم  به  باید  خاکی  چه  من   وقتاون
 صبور  این از  بیشتر  من . کردم  فرار  هردوشون دست از  و نیاوردم دووم تنگیمدل

 دست دیگه که  بشم مطمئن  بذار . ازشون بشه راحت خیالم بذار . نبینمت که  نبودم
 ... . باهم دوباره تونیممی و گممی بهت  رو چیز همه  وقتاون دارنبرمی  سرم از 

 !نیست درکار  ایدوباره -

 .نکشید نفس لحظه یه برای  انگار  و دوخت بهم رو اشزده  بهت چشمان

 گفتی؟  چی... چـ -

 دوتا  ما  که  ایگذشته.  نیست  کار   در   ایدوباره  ما  برای. نیست  کار   در   ایدوباره  گفتم  -
 .مونهمی گذشته  تو بودیم هم کنار 

 : گفت  دار خش لحنی با و کرد  نگاهم خاکیش  چشمان با. شد بلند جاش از  سست

 فراموش  منو که  نگو گذشت،  تو یاد با سالم دو من. باشی جوریاین  نیتونمی تو -
  بمونم   زنده  سال  دو  این   تونستنم  که  دلیلی  تنها  من .  مونینمی  کنارم  نگو!  رها  کردی
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 از  راحت که  نیاوردم دستت به راحت من . بود بودنت کنارم  دوباره واسه امیدم
 .بدم دستت

 بلندی  صدای با بودم نشسته روش که  ایبهعج شد باعث شدنم بلند جا از  شتاب با
 :نبود خودم  دست فریادم و کردم  نگاه عصبانیت با چشماش توی. بیفته

  بهم  باید بود افتاده که  اتفاقی هر . دادی دست از  راحتم. دادی دست از  منو تو -
  ترسوها مثل تو اما  کنم  مراقبت خودم از  تونستممی  نبودم ضعیف  من . گفتیمی

  بلند  رو سرم باید چطوری  اتفاق این  بعد نکردی منم فکر  و کشیدی  ر کنا  رو خودت
 داری  دوستم شدمی  ادعات که  منی برای. نجنگیدی. کشیدی  کنار   راحت تو. کنم

  مسخرت  هایدلیل. کنم  صبر  گیمی من  به باز  اومدی جوریاین  حاال که  نجنگیدی
 درست من گذاشتن  قال برای دلیلت حتما کردممی فکر  بگو رو من . خودت ارزونی

  توی .  کرده  فرار   ترسش  از   و  بوده  شده  آزمایشگاهی  موش  یه  آقا  نگو  بوده،  حسابی  و
. امونآینده به بزنی پا پشت شد باعث چی بگی خواینمی  االنم همین  که  ترسویی

 هیچ خوامنمی. طاهری  فرهاد جناب ببینمت  خوامنمی دیگه چیه؟  دونیمی اصال
. باشه زندگیم توی اسمت حتی خوامنمی. بندازه خط گوشیم  رو ناشناسی یشماره 
 دو این  که  جوریهمین  سازممی تو وجود بدون رو امآینده. درک به بره مگذشته
  جوری اون شاید. زنم می جار  جاهمه رو برگشتت بشه، پیدات نزدیکم. ساختم سال

 .دادم پس رو چی تاوان بفهمم

  ماتم  یقیافه . رفتم در  سمت به و زدم چنگ زمین روی از  رو امشده خاکی کیف
 و  کردم  پایین  باال بار  چند رو دستگیره عصبی. نداشت ارزش برام پشیزی اشزده

 :زدم داد سمتش برگشتم

 . کن   باز  رو لعنتی در  این  بیا -

 و رفتم جلو عصبی. گرفتنمی بودم ایستاده قبال که  جایی از  رو روحشبی  چشمان
 .کوبیدم  بازوش به مشت با

 .کن   باز  رو لعنتی در  این  گممی هستم تو با -
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 ! بزنی صدا جوریاین  رو اسمم کردمنمی  فکر  هیچوقت -

  جیبش   توی  رو  دستش  آروم.  سوخت  غمگینش  لحن   برای  دلم  ثانیه  یه  فقط  ثانیه،  یه
 قفل   شدن  باز .  رفتم  در   سمت  به  و  قاپیدم  دستش  از .  کشید  بیرون  رو  کلید  و  برد  فرو
 . کرد  میخکوبم سرجام که  حرفی با شد مساوی در 

 بود؟  چی وسط این  بابات نقش بدونی خواینمی -

 با و گذاشت جلو به قدمی. کردم نگاهش سوالی و سمتش چرخیدم تعجب با
 . کرد  نگاهم شده آروم صورتی

 .نیست مناسبی جای  جااین  گفتنش  برای ولی هست گفتن   برای هاحرف  خیلی -

 .خیدر چ چشمام بین  مصمم و ایستاد قدمیم یک توی

 .رها تونخونه ببر  رو من  -

*** 

  صدای . کشید اشخسته صورت به دستی و داشت نگه باغ رویروبه رو ماشین 
 هم سر  پشت هاینفس  صدای جااین  اما رسیدمی گوش  به هم جااین  تا آهنگ
  تکون   جام   از   اما  کردم  باز   آروم  رو  کمربندم.  بود  کرده  پر   رو  ماشین   فضای  تمام  فرهاد

. افتاد ماشین  ساعت به نگاهم. بودم شنیده که  هاییحرف  از  بودم گین نس. نخوردم
 . بود هشت

  بزنه   حرف  تر راحت  بتونه  تا  ما  خونه  بریم  خواست  ازم  که  بود  چهار   هایطرف   ساعت
 آخرین   که  نشستیم  مبلی  همون  روی  ساعت  سه  به  نزدیک.  بود  هشت  ساعت  االن  و

 به   که  ایفاصله ...  فاصله  با  بار این   اما  بودیم  نشسته  روش  هردومون  تولدم  شب  بار،
 .بده زمین  به رو نگاهش ناراحتی با شد باعث و اومد فرهاد چشم
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 شنیده  که  هاییحرف   از   بودم  سنگین  من   و  گفت  و  گفت  و  زد  حرف  تمام  ساعت  سه
 افتهمی دوران به سرم و کنم هضمشون نتونستم هم هنوز  که هاییحرف . بودم
 .افتم می یادشون وقتی

 آشپزخونه   توی  ربع  یک  قهوه،  کردن  درست  هوای  به  شد  تموم  که  فرهاد   هایحرف 
.  نداشت حالم به توفیری اما بدم استراحت مغزم به بتونم تا کردم  حبس رو خودم

  وسط   فرهاد.  سالن   توی  برگشتم  داشت  دوست  دونممی  که  شیرینی  یقهوه  سینی  با
 لبخند تلخ دید که  رو من . بود باال به منتهی هایپله به خیره و بود ایستاده سالن 
 ها  پله  به  دار حسرت   شاید  و  عمیق  نگاهی  با.  نشست  مبل  روی  و  برگشت  آروم  و  زد
 ...هم دردش و  نبود کم  براش هاخاطره که  انگار  و کرد  نگاه

 تلخ و زد لبخند تلخ باز . کرد  مزه و برداشت رو بودم گذاشته  میز  روی که  ایقهوه 
 .خورهمی تلخ رو قهوه وقته خیلی گفت

 .ببخشید شد دیرت -

 هنوز   و  بود  گرفته  نور   کمی  چشماش.  بود  شده  تر آروم.  انداختم  رخشنیم  به  نگاهی
 .درخشیدمی  اللهش گردنبند

 ... .زدم که  حرفایی بابت فرهاد -

  باور   رو  زدم  که  حرفایی  اگه  میدم  حق  بهت  االنم  همین   حتی.  رها  دممی   حق  بهت  -
  ذهنت  تو ازم که چیزی این  تا بده فرصت بهم خواهشا و کن  فکر  روش. نکنی

 زور  به که  رو تویی کنم  تالش که  منه حق این . کنم  درستش. کنم  خراب رو ساختی
 امید بهش من  اما ناشدنی شاید و سخته دونممی. بیارم بدست دوباره گرفتن   ازم
 ه دیگ مایی بگی هم  بار  هزار  اگه حتی داشته نگه زنده منو که  امیده همین  و دارم
 .بمونه خودمون بین  دیدارها این  رها، فقط. نداره وجود

 . کرد  مشت فرمون روی رو دستش قرار بی

 .بندازمت خطر  به و کنم  ریسک تونمنمی. دیدنت میام بود فرصتش  که  هروقت -
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 .بود حقش لبخند یه. بود حقش

  شاید . کنه  تبرئه رو خودش تا کنهمی رو تالشش تمام دیدممی وقتی بود حقش
 من  خودش قول به تا نگفت برام رو ماجرا تمام اون شاید ندم، بهش رو حق متما

 الاقل  اما داد نشون محق رو خودش زیادی صداش بغض با شاید نبینم، ایصدمه
 نیمه  یپنجره   سمت  و شدم  پیاده  ماشین   از .  بود  حقش  تالشش  تمام  برای  لبخند  یه
 .زدم رو بود حقش که  لبخندی  و شدم خم باز 

 منتظرم  من  دیدی صالح هروقت! شد برابرم صد هیچ، که  نشد برطرف یمکنجکاو  -
 .رو ماجرا تمام دفعهاین  البته. بگی برام که

 .نبود تلخ بار  این . زد لبخند لبخندم، به خیره

 .نکشه طول خیلی کنممی رو تالشم تمام -

. داد تکونش و اومد باال آروم دستش. دادم  تکون دست براش و ایستادم صاف
 سریع  و  گرفت  ازم  رو  نگاهش.  خورد  تکون  هاشب**ل  و  داد  باال  رو  ماشین   یهشیش

 دادم سنگین رو نفسم و شدم خیره رفتنش مسیر  به. رفت و کرد  روشن  رو ماشین 
 ...دوسـ هنوز  کهاین  و باشم خودم مراقب گفت  رفتنش قبل شنیدم. بیرون

 !رها -

  شب  نگران   چشمان   با مردی تر  طرف اون متر  چند. سرم پشت به برگشتم تعلل با
 !بود شده خوشتیپ چه... و بود ایستاده رنگش

 . گرفت  محکم رو بازوهام و رسوند بهم رو خودش بلند قدم دو با

 بود؟  کی  ماشین  اون بودی؟  کجا  رها؟  خوبی -

 فراموش  باید که شبی از  کشیدممی خجالت  هم هنوز . گذاشتم عقب به قدمی
  زمانی   مدت  تمام.  ریخت   دلم  و  خورد  نگاهش  در   یاه لحظ  نگاهم.  نکردم  اما  کردممی
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 لعنت  و  نرفت  کنار   چشمانم  جلوی  از   ایلحظه   مشکی  چشمان  این   بودم  فرهاد  با  که
 .شد نخواهد که  مطمئنم و شهنمی و نشد فراموش که  شبی به

 تهش   لعنتی  امتحان  این...  این   که  دونممی  و  فشردم  هم  روی  ای  لحظه  رو  چشمام
 .نهکمی نابود رو من 

 . تو بریم بهتره نه؟  شده دیر  خیلی. اومدم دوستم با خوبم... من  -

 : گفت  جدی و گرفت  تر  محکم رو بازوم بار  این  که  بشم رد کنارش  از  خواستم

 خاموشه؟ چرا گوشیت  -

 .کردم  نگاهش تعجب با

 زنگ  اون و این  به من  گوشی  با مریم بس از  شده تموم شارژش حتما خاموشه؟ -
 .زد

 که  اخمی از  اما کرد  رها رو بازوم و داد دوران چشمام بین  رو نگاهش ثانیه چند
  تکان  رو پاهام سختی به. نشده قانع من  جواب از  بود معلوم بود ابروهاش بین 
 شدنمی  و بود ایستاده باغ محوطه جلوی بابا و مامان. داخل رفتم سریع و دادم

 بگن  چیزی کهاین  از  لقب و رفتم کنارشون  و زدم لبخندی استرس با. پیچوندشون
 :گفتم  وار  طوطی

 خوشگل برم االن من . یهو اومد پیش مهمی  کار   ولی دونممی کردم  دیر  دونممی -
 . هستم تنبیهم منتظر  بعد بیام کنم

 رو شالم و مانتو و رختکن  به دویدم سریع و زدم عصبیشون های قیافه به چشمکی
 کوله  و کج  و فریاد همه اون بعد! آرایشش با نکنه درد ویدا دست. بیرون کشیدم
 برق  زیادی دارم دنباله  اینقره  لباس. بود نکرده تغییر  ای ذره آرایشم صورتم شدن
 اومد، بیرون از  که  فریادی و جیغ صدای. بود شده روشن  دوباره چشمام و زدمی
 .نیست زمانش االن قطعا اما زیاده امروز  تحلیل برای وقت که  کرد  یادآوری بهم
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 حامد  و  مریم  دیدن  با.  کردممی  بهش  هولی  سالم  دیدممی  که  رو  آشنایی  هر   راه  سر 
 قدم  تندتر .  بودن  شده  برازنده  و  خوشگل  چقدر .  رفتم  سمتشون  به  سریع  جایگاه  توی

  چشم   باش  متشخص  گفتمی   و  پیچوندمی   رو  گوشم  بود  کنارم  مامان  اگه.  برداشتم
 حرف  مشغول  دوباره  و  ن اختاند  بهم  نگاهی.  گرفتم  قرار   کنارشون  شل  نیش  با!  سفید
 !گیرن؟ می  نادیده  رو  من   کشن نمی   خجالت.  گرفت  حرصم.  شدن  مریم  یعمه  با  زدن

 بعد  بانو بنگر  رو ساعتت. عروس هم بودی دوماد فامیل هم! باو دیگه دارن حق -
 !جلو بده اردک عین  رو لبات

 ظاهر  مروروبه  لعنتیش یگونه  چال اون با پدرام شاد صورت و برگشتم پشت به
 .اششونه به دستی بعد و زدم اشکلیه  به مشتی حرص با اول. شد

 .دایی پسر  شدی خوشتیپ. ستبنده از  سالم -

 . رفت هم  توی اخماش کمی

 دلت  خیلی. کردی  ساز  سنگ رو امکلیه  زدی. ضعیفه بپوکه دستت. سالم علیک -
 . جنابعالیه مامان من  یعمه  بالخره آره؟  عمته اردک بگی  تونینمی که  سوزهمی

 . کردم  نازک براش چشمی پشت

 کجان؟   بقیه و دایی. آیندته زن اردک -

 .کشید  باغ اونطرف  به رو دستش

!  دربیارم  تنهایی از  رو دخترا این  از  چندتا برم من  پیششون بری  تو تا. جاناون -
 .داره اخروی ثواب

 :گفت  گوشم  در  شیطنت با هم اون و دادم تکون براش سری تاسف با

  هم   دیگه  کهاون.  بیاری  درش  تنهایی  از   باید  تو  که  هست  هم  خدایی  بنده  یه  ر گاان  -
 ! دنیوی هم داره اخروی ثواب
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 داشت که  کردم  نگاه رفتنش مسیر  به تعجب با. رفت و زد گیج  من   به چشمکی
 !ها سازهنمی بهش اصال تهران هوای و آب! پلنگی دختر  تا چند سمت رفتمی

  تنگ براشون دلم کلی  مدت یه همین  توی. فشردم لمغب توی رو داییزن و دایی
 صیغه. بود برازندش اسمش که  الحق و بود اومده اشفرشته با پیمانم. بود شده

 و  جمع عقد یه دیگه مدت یه بود قرار  انگار  و خودشون راحتی برای  بودن خونده
. رفت فرو امکلیه  توی سیخی که  بودم داییزن  با زدن حرف درحال. بگیرن جور 

.  پهلوم  تو  کرده  فرو  توان  تمام  با  رو  هاشناخن   مامان   دیدم  و  برگشتم  کمر   به  دست
  با  تاشونسه هر . کرد  دور  دایی میز  از  رو من  مصلحتی لبخندی با و گرفت  رو بازوم
 حاال . کردن نگاهمون تعجب با نبود آشنا من  مامان اخالق با که فرشته و خنده
 خودش دنبال رو من  زمینی سیب گونی  ن یع گرنه  و بودیم دید توی آوردم شانس

 !کشیدمی

  خاموش  که  رو گوشیت  شدی، که  جیم کار   همه این  وسط سفید چشم یدختره -
  داری   حاال  کردی  نوشکفته  نوگل  دوتا  جیگر   به  خون  کردی،  آواره  رو  بچه  اون  کردی،
 خندی؟ می من  ریش به هرهر 

 زدیمی  مثال  رو  بابا  حاال  ی،ندار  ریش  که  شما  بعدم  بال؟   شدی  شاعر   کی  جانمامان  -
 !چیزی یه

 .شد حبس نفسم که  پهلوم توی کرد  فرو رو هاشناخن  چنان

 طاقچه   برات  دارن  حق  اونا.  حامد  و  مریم  پیش  بشین   برو  بعد،  برای  بمونه  تنبیهت  -
 .نکشیدم رو موهات تا بکش منت برو. بذارن باال

 با و کردم  مرتب رو اسمبل. رفت هامهمون  سمت لبخند با و داد هلم جلو به کمی
 توی  رفتم بعد و کردم  سالم مریم بابای و مامان به. رفتم جایگاه سمت به لبخند
  زیرلبی   بودم  شده  خیره   لبخند  با  روروبه  به   که  درحالی.  نشستم  وسطشون  و  جایگاه
 :گفتم
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 این  اصال بود حیاتی قضیه کنین   باور  اما بکنین  رو امکله  خواین می االن دونممی -
 .شده معلوم عروسیتون تاریخ فهمیدم آخر  نفر  که  در  اون به

 : گفت  حرص با اما ظاهری لبخندی با و گرفت  رو دستم مریم

 یه گینمی  السافلین، اسفل درک به نبودنت دادی؟ می خبر  یه نباید بیشعور  آخه -
 شن؟می نگرانت آدم ایل

 دیر  خواهرم سیعرو تو که  نداشتم مرض واال خانم عروس نشد. جونم مریم نشد -
 ... .که  بیام

 :حامد

 ! کنه  رحم  بهت  خدا  رو  بار این   اومدی،  دیر   شرافتبی   فرهاد  اون  بخاطر   که  عقدمون  -

.  کردم  نگاهش مات. رفت دوستانش سمت به و شد بلند خشک صورتی با حامد
 !آخه؟  کنهمی طوریاین  چرا

.  رها  نیست وریطاین  حامد اما نشی ناراحت که  ذارنمی الالت به لی لی همه -
 وقته چند ولی بود  دوتا ما با دالت و درد زمانی یه. شناسیشمی من  از  بهتر  خودت
 .ازت باشه دلخور  بده حق بهش. شدی غریبه  باهامون عجیب

 این اما بودم شده دور  ازشون. گفتمی راست. زدم لبخند رومروبه عروسک به
 .نبود خودم دست دوری

.  نخشم  تو اومدی تو وقتی از  کنه؟ می پچپچ  باتاب گوش  تو چی داره جان رئیس -
 کنه؟ می خواستگاری ازت داره نکنه. بابات با صحبتش روی  توئه، به نگاهش

! کنه نزدیک هالک ضربان به رو ضربانم تونستمی شوخیشم! ریخت هری دلم
  گرفت   رو نگاهش آریان من  نگاه با. بودند ایستاده باغ یگوشه  که  کردم  نگاهشون

 ! کردی؟   کار چی من  با تو... بابایی آخ بابا آخ. کردمی نگاهم هنوز  بابا اما

 !جون نیلی -
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 بغلش . بود شده تنگش دلم. رومروبه کوچولوی   زیبای نفس به شد کشیده  نگاهم
 .اشخنده برای رفت ضعف دلم و خندید. چرخوندمش خودم دور  و کردم

  همش  آری دایی. بودیم تنگران خیلی آری دایی منو جون؟  نیلی  اومدی دیر  چرا -
 ... .خواستمی

 !جااین  بیا نفسم -

 رو نفسش من به نگاه بدون و بود ایستاده کنارمون جدی ایقیافه با آریان
 !آخه؟  کشید  تیر  چرا قلبم. خواستمی

 . برقصم جون نیلی با خواممی آری دایی -

 ! برقصه خوادمی من  با جونت نیلی. خوشگله شهنمی -

 نفس. بود ایستاده کنارم  جانب به حق که  پدرام سمت به چرخید نتاموسه هر  سر 
 پدرام . شد قایم آریان پشت رفت سریع بعد و کرد  نگاه پدرام به گردش  چشمان با

 . زد لبخند و کرد  کج  سمتش رو سرش

 !خوشگلی این  به که  من  خوشگله؟  ترسیمی ازم -

 : گفت  اخم با و گرفت  رو نفس دست آریان

 .شهنمی  جور  اهغریبه  با نفس -

 :کرد  زمزمه و انداخت نفس به نگاهی. ایستاد صاف پدرام

 !خوشگله نفسه اسمت پس نفس، -

 نگاه  و  ببره  خودش  با  رو  نفس  شد  مجبور   آریان  و  شد  قائم  آریان  پشت  بیشتر   نفس
 . رفت نفس با پدرام

 اومده؟ خوشت نفس از  -

 . زد لبخند و گرفت  ازش رو چشماش
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 بانو؟  برقصیم. خیلی -

 و  بودند وسط حامد و مریم. گرفتیم  قرار  بقیه کنار   و گذاشتم  دستش  توی رو تمسد
 و  مجنون سال همه این  از  بعد. خوشحالیشون برای بودم خوشحال. رقصیدندمی
 . براشون بودم خوشحال بسی و شد یکی اشونآشیانه بالخره بودن لیلی

 . رقص  به  جز   بود  جاهمه  حواسش  که  کردم  نگاه  پدرام  به  و  چرخیدم  عمدی  طنازی  با

 پسردایی؟  کجایی  -

 نیلی؟  گهمی بهت چرا -

 .کردم  نگاهش تعجب با

 پرسی؟ می چرا -

 توی  روز  اون که  رئیسته همون پسره این  گممی. کن  ولش اصال طوریهمین  -
  دارم  روزم اون حرکت نکنم غلط! ما رو کرده  زومی چه کن   نگاش نه؟  بود فرودگاه
 !سوزونهمی رو جاهاییش یه داره امروزمم حرکت! همیر  یورتمه حافظش تو قشنگ

 .کشیدم  رو گوشش  و رفتم بهش ایغره  چشم

 .دار  نگه  خودت  واسه  رو  بکرت  افکار .  رئیسمه  فقط  اون.  پدرام  درنیار   بازی  مسخره  -

 !جون نیلی گهمی  بهت نفسش و رئیسته فقط. البته صد که  اون -

 . کنم  مراقبت ازش و باشم نفس با مدت یه شدم مجبور . داره فرق اشقضیه اون -

 اون  جای رو ما تونیمی امشب یه. شیمی  چروک نخور  حرص  قدر این  باشه -
 . جونم ولکول کنی  فرض مخملی گوش  حیوون

 بود زوم زیادی. افتاد  آریان به نگاهم چرخوندمی رو من  هماهنگ که  طور همین 
 .آروم چندان نه ایقیافه  با رومون

 ! آشناست برام اشقیافه  کنممی حس. ..دونیمی خب ولی -
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 باشینش؟  دیده تونین می  کجا  شماها آخه! گفت  رو همین  بار  یه پیمانم -

 . کرد  کوتاهی  تعظیم آهنگ شدن تموم با و داد تکون سری

  جزغاله  ما رقص از  طفلکی دخترای اون ولی نسوخت رییست آق که فرض بر  -
 !شدن

 نپکی ای. کردنمی نگاهم ین مگخش چشم  جفت چهار . کردم  نگاه سرم پشت به
 !پدرام

  ملموس   نگاه  یه  سنگینی.  بزنم  سر   هافامیل  به  رفتم  و  کشیدم  باال  رو  لباسم   دامن   کمی
 هامهمون   بین  امدخترانه  ظرافت  تمام  با.  نگاه  اون  برای  خواستمی  دلبری  دلم  و  بود
 سلف به همه و بود رسیده شام وقت. کردم  پذیرایی ازشون لبخند با و زدم چرخ
  بهم  بیخیالی نگاه نیم. انداختم گیر   تنها رو حامد و کردم  استفاده فرصت از . رفتن 

 . نفرشون دو شام برای برن که  زد صدا رو مریم و انداخت

 رو؟  عروسی  زمان  نگفتی  بهم  پیامک  یه  با  حتی  که  کنم  قهر   باهات  منم  خوبه  حامد  -

  تو  ولی داداشتم من  گفتم  تبه بار  هزار  از  بیشتر . رها دلخورم نیستم قهر  باهات -
ت  یه  . بکوبم هاون  تو آب هی نیستم بیکار  منم. دروازه یکی اون دره گوش 

 امکانش . دارم قبول رو اشتباهم دادممی خبر  باید من .باشه من، برادر  خب خیلی -
 پایین؟  بیای ابلیس االغ از  هست

 . زد لبخندی نیمچه

 !خونمون کنی  دعوت رو آریان که  شرطی به -

 چی؟ -

 !ما یخونه کن   دعوت رو آریان -

 وقت؟ اون چرا -
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.  شما غیاب در  کرد  کمک  بهمون کلی  امروز . اومد خوشم ازش باحالیه پسر  خیلی -
  خودم . کرد  برامون تونستمی هرکاری طرف یه از  بود تو نگران طرف یه از  طفلک
  شب  هی بگو  بهش تو. کنممی  تعارف کرد  فکر  اما خونمون بیاد روز  یه خواستم ازش
 .بردارم  باهاش رفاقت تیریپ  خواممی. باشیم هم دور  بیاد نفس با

 . زدم ای عصبی لبخند

 کنی؟  اکتفا بستنی فالوده به شهنمی -

 .نداره راه نچ -

 : مریم

 چیه؟  بحث -

 :حامد

 .ما  خونه بیاد بگه آریان به شب یه جبران عنوان به گفتم  رها به -

 پسر  خیلی بودنش رئیس و شرکت از  رجاخ بیاد، بگو بهش رها آره عالیه وای -
 رئیس  اون انگار  داره فرق بودم دیده ازش قبال که  چیزی با اخالقشم  اصال. خوبیه
 . بخوریم غذا  بریم بیا گشنمه  من  حامد وای. ستدیگه یکی سردمون و خشک

 ! بیارم  موز   برات  یا  بخوری  مونده  چیزی  ببین   برو  واینستا  بز   عین   توام.  عزیزم  بریم  -

 کنم؟   دعوتش چجوری! آخه؟  دارم من  شانسیه چه این . کوبیدم  زمین  روی اپ با
 لبخند . خندیدمی و گفتمی چیزی مریم گوش  در  داشت که  بود حامد به نگاهم
 !نانازت  یفرشته این  با خان حامد برات ستشبی چه امشب. زدم

 !میای لحظه یه جان مامان رها -

 خانم   یه  کنار   که  رفتم  سمتش  تعجب  با.  رد کمی  نگاه  بهم  عجیب  لبخندی  یه  با  مامان
 .شدم خیره مامان به سوالی و کردم  سالم لبخند با.بود ایستاده آقا و
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 . حمیدخان پسرشون و سمایی خانم هم ایشون. دخترم رها -

 درگیر  سمایی خانم و مامان. ستبنده احضار  دلیل زیر  به سر  خان حمید! بگو پس
  لپ  بسی خجالت از  که  حمیدخان به خیره منم و بودن هاشونبچه  گل  از  صحبت

 . بره خجالتت قربون مامانت! بود شده گلی

 ماشین؟  تو ببرم رو نفس کنین   کمک  بهم  شهمی خانم رها -

 !سفید؟  چشم شدممی کردممی  بوسش پریدممی اگه

  برای  سری  و گفتم  داشت جدی ایقیافه هم هنوز  که  آریانی به ایالبته لبخند با
  نفس !  کردن  بند  واسه  داره  سوژه  دوهفته  تا  مامان  حاال.  دادم  تکون  سمایی  خانواده

 .کردم  بلندش و رفتم سمتش به. بود بیدار  نیمه تقریبا صندلی روی

 . بریم شو بلند شدی؟  خسته عزیزم -

  برداشتم  رو ساکش منم. کرد  بغلش آریان و زدیم تن  آریان کمک   با رو هاشلباس 
 دهن  بهش  و دیدم رو پدرام  یموذیانه  لبخند ن رفت بیرون حین  در . رفتم دنبالش و

 .گرفت  ازم رو ساک و گذاشت  پشت صندلی آروم رو نفس. کردم  کجی

 . بخیر شبتون. بیارین  تشریف شما نیست الزم. مخونه من  ستجمعه فردا -

 آهی!  من؟   با  کرد  طوریاین   چرا  این .  رفت  و  شد  ماشین   سوار   ای دیگه  نگاه  نیم  بدون
  خوش  رنگش طوسی شلوار  کت  اون با آریان. کردم  نگاه رو م ان ده بخار  و کشیدم
 خوش  نگفتم  منم  و  شدم  خوشگل  نگفت  من  به.  بودم  شده  خوب  منم.  بود  شده  تیپ
 !آخه؟ کشیدمی تیر  چرا قلبم. شده تیپ

  سرم  از  آریان یاد هم لحظه یه حتی بودم  فرهاد پیش که  مدتی  تمام  توی امروز 
 اما بودمش ندیده که  بود سالی دو و بود نامزدم انیمز  یه فرهاد که  این  با. نیفتاد
 که  درحالی نبودم دلتنگش بودم، زده هیجان  کمی  و متعجب فقط دیدمش وقتی
  تمام   دیدمش  وقتی  کنممی  اعتراف  و  ببینم  رو  آریان  و  عروسی  بیام  تا  زدمی  دل  دلم

.  بگم دروغ تونمنمی خودم خدای و خودم پیش. نگاهش سمت کشید  پر  وجودم
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 از  بخشی این  عاشق من  و وجودم از  بخشی به شده تبدیل وقته خیلی آریان
 .وجودمم

 نداشته توش دخلی بازم و بگه بهم رو ماجرا تمام فرهاد اگه که  مطمئنم رو این 
 . برگردم بهش تونمنمی من  باشه،

  گیرم، نمی   پس  ازش  رو  دلم  من   نخواد  رو  من   وقتهیچ  آریان  اگه  که  مطمئنم  رو  این 
 . کرده  اثبات بهم زمان رو این  و بگیرم پس که  متوننمی 

 مریم   و  حامد  کردن  راهی  از   بعد  برون،  عروس  و  بوق  بوق  کلی  از   بعد  کوفته  و  خسته
  و  گفتم هردو به بخیری شب. خونه رسیدیم  باالخره هردوتاشون بغض از  بعد

 هم  و جسمی هم. بودم جنازه کلمه واقعی معنای به. بخوابم فقط برم خواستم
 . فکری

 . دارم کار   باهات بیا کردی  عوض رو لباست -

 .دوختم  بابا جدی صورت به رو مخسته نگاه

 ... .واسه باشه مخسته خیلی -

 . منتظرتم آالچیق تو -

  کردم   تنم  رو  سویشرتم.  پدر  آقای  واجبه  احترامت.  رفتم  باال  حرص  با  و  کشیدم  پوفی
. باال پرید ابروهام. قهوه فنجان دوتا با بود نشسته منتظرم. شدم آالچیق راهی و

 .بود داغ هنوز . برداشتم رو یکیش و نشستم

 داره؟ سفید پژوی دوستت کدوم  -

 .بود داده آمار  آریان قطعا

 . شناسیشنمی شما -

 .بشناسمش باید چون بشناسمش کن   کاری  یه -
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  شدم  مجبور  من  و اومد پیش کاری  ظهر  امروز  من؟  دوست به دین می گیر   چرا -
 . نرم تونستمنمی اما شد دیر  دونممی. برم یجای تا باهاش

 . کرد  پرت میز  روی تقریبا رو فنجانش

 و  راست . بزنی گولم  مسخره توجیه این  با بخوای که  احمقم نه مبچه  نه من  رها -
 دنبالت؟  بود اومده کی  بگو حسینی

 که  هستین   خاصی  کس  منتظر   مگه  دنبالم؟   اومده  کی  بدونین   که  مهمه  براتون  چرا  -
 ببینمش؟  هقرار 

 . ننداخت  تا و تک از  رو خودش

 .بشه صالحت به تهش تا خواممی ازت اسم یه. نکن  سفسطه -

  تهش   تا  خودم  بار این .  زدی  رقم  خودت  دید  به  پیش  وقت  خیلی  شما  رو  من   صالح  -
  خون  از . دخترتم. کنهمی تر جری رو من  فقط هاتپرسیدن سوال این . من  پدر  میرم

 .گردهنمی پاشنه یه رو همیشه در . شدم دتخو عین  دیدی یهو. خودتم

 رو  اشکام  و  کردم  بغل  رو  خرسم  رسیدم  که  اتاقم  به.  شدم  بلند  و  گذشتم  قهوه  خیر   از 
 .بود شده پر  حد از  بیش امروز  ظرفیتم. رها

*** 

 . بود دلگیری یجمعه  عصر 

 قدر هرچه  و  خاله  خونه  بود  رفته  مامان.  عسل  ماه  بودن  رفته  زود  صبح  مریم  و  حامد
  از   خبری.  دونمنمی  رو  کجاش.  بود  رفته  هم  بابا.  نبرد  جایی  به  راه  کرد  اصرار   من   به

  هم  شاید. بود شده تنگ نفس برای دلم. بود رفته منم حال و حس. نبود فرهاد
  برای  دلیلی هیچ. بود آنالین . بودم آریان اکانت توی بود  ساعت نیم! داییش برای
. عکسش به خیره و بودم آریان اکانت توی ساعت نیم. نداشتم بهش دادن پیام
 خیرگیم ساعت نیم از . بود نفس تنگ دلم. نداشتم حالش پرسیدن برای دلیلی
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  ناسازگاری  بنای هوا، شدن ابری از  که دلی جز  نداشتم دلیلی هنوز  و گذشتمی
 ... اما قسمت. بود آنالین  هم خدا. بود آنالین  منم دل. بود آنالین . بود گذاشته

 پدرام. خورد زنگ گوشیم  که  دادممی انجام  رو افتادم عقب کارهای  تاپ لپ توی
 . بود

 چطوری؟  ولکول سالم -

 : گفتم  حرص با

 . بذاری عالیجناب اگه خوبم. آیندته زن -

  زن  پیمان اون. پروین  عمه خونه رفتن  بابا و مامان. بام بریم بیا خوبی که  حاال -
 ببر  رو من  بیا. اصفهان گردیممی ر ب هم صبح فردا. دودور ددر  رفتن  زنش با ذلیلم

 .رفته سر  محوصله  بگردون

 .زدم ایموذیانه  لبخند

  ببرمت   بپوش  رو  لباست   پاشو  عزیزم  پاشو  رفته؟   سر   تحوصله  جون   عمو!  نازی  آخی  -
 .داییتم خونه در   جلوی دیگه ساعت نیم تا. بدم بستنی بهت

 !است شیرین  بسی انتقام و

*** 

  هامون صورت  سرما  سوز   اما  بود   زیبا  آسمان  نارنجی.  بود  غروب  درحال  ماه  آذر   آفتاب
 و  نیومدم کوتاه  اما شده سرخ سرما شدت از  دماغم بودم مطمئن . دادمی قلقلک رو
 بستنیش پیش چندلحظه همین پدرام. آوردمدرمی رو بستنی دخل پدرام پایبهپا 
 . بود کرده  تموم رو

 .دیگه باختی کن   قبول رها شدی برفی آدم شبیه -

 :گفتم  خوردمی بهم تلقتلق هام دندون که  درحالی
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 .خورممی کامل  رو بستنی این  من خیر  نه -

 .شد خیره آسمان به و زد ایخنده تک

 .کنیم   تعریف و ببینیم -

 . کن   تعریف تو خورممی من  -

 کنم؟   تعریف رو چی -

 !نگفتی و پیچوندی صفه کوه  تو که  همونی -

 چشم  بدی؟  توضیح دیشب به راجع خواینمی  تو  وقتاون! هاست جوری این  عه -
  باهم  هم ایپاتی  تله چه بود؟  تو چال و چشم تو همش چرا جانت رئیس چال و

 !داشتید

 !دیگه بود دعوت هم اون خب ایه؟ صیغه  چه دیگه پاتی تله -

 : گفت  نیمرخم به خیره و زد لبخندی

 داری؟ دوستش -

 :زد پشتم به خنده با و م آرو. افتادم سرفه به و گلوم  تو پرید بستنی

 جواب بخوای ننشستی که  عقد سفره سر ! کنهمی هم هولی چه بچمون کن  نگاه -
 !که  بدی

 . زدم پس خشونت  با رو دستش

 .کافیه  دارم دوست رو معمه که  همین . کوزه  دم بذار  رو هاپرت و چرت این  -

  خانم   رها.  ترکوندمی  قلب  چشمات  دیدشمی  که  بود  تعمه   اونم.  خودت  جون  آره  -
 خیالبی اصال نه؟  داری دوستش. کردم  بزرگت خودم! دستی کف  عین  ما پیش تو

 زودتر   امیدوارم.  کنی  انکار   خوایمی  فقط  صبح  تا  دونممی  چون  بدی  جواب  خوادنمی 
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 ی همه  یهویی که  فعال. دایره رو بریزه رو مطلب اصل و بشه کار   به دست یکیتون
 !نن کمی  گیری  جفت دارن فامیل هایعزب 

 .سمتش کردم  پرت رو ظرفش و خوردم هم رو بستنی قاشق آخرین 

 به  هم تو امیدوارم دوما رو، ماجرات کنی   تعریف برام باید باختی رو شرط اوال -
 ... .سوما برسی، دوم و اول پدرام و نسل تولید و گیری  جفت مرحله

 :گفتم  صادقانه و کشیدم  آهی

 .دایره رو بریزه بخواد که  نداره وجود چیزی اون برای -

 :گفت  و زد پوزخند

 رو تو کنی  ولش اگه که  رو اون! بابا خوش دست نداره؟  وجود چیزی اون واسه -
 !برتتمی بغلش زیر  زنهمی

 .کردم  نگاهش تعجب با

 هان؟  -

 .اشچونه زیر  برد رو دستش و کرد  اخم متفکرانه

 هم باز  ولی زهمومر  جورایییه ! زنهنمی آدم مثل رو حرفش چرا فهممنمی  فقط -
 دقیقا   دونمنمی   کنه،  کاری  یه  نفس  برای  خوادمی   هم  شاید.  میده  لفتش  داره  زیادی
!  تابلوست فرسنگی صد از  داره دوستت کهاین  اما گذرهمی چی داره شحافظه  توی
 . نفهمیدی خودت که  نگو

 رو، کنم  فراموش  باید که  شبی اون اگه. گرفتم  ازش رو نگاهم و زدم پلک چندبار 
...  خب... بگم بخوام عادالنه اگه یعنی ندیدم، ازش خاصی چیز  من  کنم   فراموش 

 زمان  چی؟   قبل  هایسال  اما  باشم  ندیده  رو  اخیرش  رفتارهای  که   باشم   بوده  کور   باید
 چی؟ دانشگاه

 . پایین   کردم  پرت رو کوچکی  سنگ تکه و بیرون دادم مانند آه رو نفسم
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  هیچی . بگه بهم داره احساسی اگه تا شت دا زیادی وقت آریان. کنیمی اشتباه -
 آریان   خانواده  بابا  و  مامان  آخه  آشنایی،  سر   از   مسئولیت  احساس  یه  جز   نداره  وجود

 .شناختن می رو

  با  داری  توقع  رفتی،می  باال  مردم  یپاچه  از   گذاشتی  شرکتش  توی   رو  پات  وقتی  تو  -
 ... .داره تازه ماون شدی آدم وقته چند تازه باشه؟  شده جذب بهت اخالقت اون

 : حرفش وسط پریدم

 قبول.  نبوده  کم  وقت  پدرام؟   بینیمی.  شناختممی  رو  هم  دانشگاه  توی  آریان  و  من  -
 .نداره وجود هیچی کن 

 .کرد  باریک رو چشماش

 ... .از آریان  یعنی دانشگاه؟  توی -

 .شد بلند جاش از  سریع و برگردوند رو سرش

 .شهمی شب داره  بریم دیگه بهتره -

 .شدم بلند تعجب اب

 شدی؟  جنی یهو چرا -

 .بره سر  محوصله  نذاشتی که  مرسی -

 صداش  و  دویدم  سرش  پشت.  رفت  و  گرفت  رو  راهش  بزنم  حرف  بذاره  که  این   بدون
 . داشتم نگهش و گرفتم  رو دستش رسیدم که  بهش. کردم

 تو؟ چته -

 من  زنه،می آشنا برام  زیادی چیزایی یه یعنی پرید یهو حالم و حس. رها هیچی -
 . نزنیم حرف درموردش  بیا کنم  فکر   بهشون خوامنمی  هم

 !گه؟ می داره چی این . کردم  نگاهش تعجب با
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  رو  من  زبون زیر  داشتی فقط. نگفتی بهم چیزی هنوزم تو  ولی خب خیلی -
 . کشیدیمی

 . نشست لبش روی لبخند بالخره

 مثل   درست  رفته،  دادی  وا  عالیجناب  فهمیدم  بنده  و  شد  انجام  ماموریت  دیگه  آره  -
 !کوفته  یه

 .اشکلیه  تو  کوبوندم  مشت با

 !ها سازممی اول از  رو دکورت  زنممی پدرام -

 !جونم  ولکول  نیستی  بیش  ایعمله.  بدی  رو  بودنت  معمار   پز   هی  نیست  الزم  حاال  -

 . گرفت  سنگر  ماشین  پشت و رفت سریع

 !ها بگیرتت نمیاد آریان شیمی زشت نکن  اخم -

 !فرمون قفل و تو و مونممی من  وقتاون شیمی سوار  بالخره که  تو -

 .شد شل نیشش

 بشم  خرکیت چشمای فدای! بشم سوارت نیست الزم هست ماشین  قربونت نه -
 ! جونم ولکول

 من  و اومد جلو اخم با پدرام. خندیدند پدرام  حرف با که  بودن طرفاون پسر  چندتا
 .داد هل ماشین  طرف به کردم،می نگاهش فقط شده خشک که  رو

 .بریم بشین ! کرد  هلول وجودم توی قیصر  روح -

 و انداخت بهم نگاهی. کرد رانندگی سرعت با و نشست ماشین  پشت خودش
 .خندید

 یعنی؟  شدی ناراحت االن -

 :گفتم  آرامش با و انداختم باال رو دارچینیم آدامس
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 ببندم؟  یا بندیمی -

 .بستمش جیگر  اطاعت -

 خوب  زیادی  پدرام  هایحرف .  نگفتیم  چیزی  هیچکدوم  و  شتذ گ  سکوت  توی  مدتی
 دوسنم اون دیگه یکی  نظر  از  که  همین . بود خوب اما داد حرصم کلی  هرچند. بود

  انقدر .  بود  خوب  حسش  اما  باشه  محض  خیال  یه  شاید  که  هرچند.  بود  خوب  داشت
 ازم  هک  دربیارم دلش از  باید. بزنم زنگ بهش تونممی خونه رسیدم وقتی که  خوب

 گذاشتم   قالش  آرایشگاه  جلوی  وقتی  بشه  ناراحت  دادممی  حق  بهش.  نباشه  ناراحت
 .بود حقش خواهی معذرت یه. گفتم  بهش واضحی اون به دروغ و

 رها؟  -

 .دادم تکون چیه معنی به رو سرم و انداختم پدرام به نگاهی نیم

 .خواممی آدامس منم -

 محکم   رو  آدامس.  بود  احساس  ونبد  و  سخت  صورتش.  دادم  بهش  و  درآوردم  یکی
 :گفت  و جوید

  چفت   دهنت  یعنی  این .  نگفتی  چیزی  کسی  به  احساست  به  راجع  حاال  تا  دونممی  -
 وقتهیچ هم خودم خلوت تو من . بگم بهت بتونم تا فهمیدممی باید. داره بست و

 جز   یکی  به  االن  خواممی.  بیفته  یادم  حماقتم  خوامنمی  چون  نزدم   حرف  بهش  راجع
  بگم  یکی به اگه شاید نتونستم، سال همه این . کنم فراموشش بعد بگم دموخ

 . کنم  فراموشش بتونم تر راحت 

 کردم  نگاه  من   و  داد  روروبه  به  رو  سختش  نگاه  و  داشت  نگه  خیابون   کنار   رو  ماشین 
 .بودمش ندیده طوریاین  وقتهیچ که  رو پدرامی

 اون اما بودم من . واضحی ین هم به! رها نبوده یکی بود یکی یقصه من  یقصه -
  اما  کردممی  هرکاری خاطرش به. نبودم اون زندگی من  اما بود من  زندگی. نبود
  اما  شدم فرهاد. نبود  لیلی اما بودم مجنون. داشتبرنمی  خاطرم  به قدمی اون
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 رفت.  بمونه  کنارم  که  نداشت  دوسم  قدریاون  اما  داشت  دوستم  شاید.  نشد  شیرینم
 هم با این  گفت گذشت باهم روزمون و شب که سال یک بعد. بهترون ما از  با

  یه   از   بهتر   اما  میاره  مرض  عادت  ترک  گفت.  عادته  احساسمون.  عادته  فقط  بودنمون
! اشتباه  گفتمی  داشتم  بهش  که  عشقی  به  رها؟   فهمیمی.  کردنه  زندگی  اشتباه  عمر 
 م شکسته  هایتکه تونستم سختی به که  شکوند رو من  جوری. گذاشت  تنهام. رفت
  گرفته   افسردگی. نرسید شخونه  به وقتهیچ که  سیاهی کالغ  شدم. کنم  جمع رو

 شکستنم  نذاشتم.  شدم  له  جوریچه  بفهمه  کسی  نذاشتم  اما  بودم  شده  مریض  بودم،
  دست   به  رو  غرورم  حداقل  که  کنم   پیداش  خارج  رفتم  شدم  بهتر   که  ذره  یه.  ببینن   رو

  خوشحالم،  االن بگم بهش. ندادم ادامه هماشتبا به که  شد خوب بگم بهش. بیارم
 شکستنش  دیدن با  رو غرورم خواستممی . بودم باهاش که وقتی از  تر خوشحال 
 !رها؟  دیدم چی دونیمی  اما بیارم بدست

 گاز   رو لرزونش ب**ل. شد گم  لباسش پود و تار  توی و خورد سر  چشماش از  اشک
 :زد ددا بغض با  و کوبید  فرمون روی  مشت با یکهو. گرفت

 بهش. بود گذاشته  تنها رو من  هم باز . بود رفته من  عشق! دیدم رو قبرش سنگ -
 رفت می  در   براش  جونم  هنوز   من .  دارم  دوستش  بگم  بهش  که  برگرده  کردم  التماس

. مکاسه  تو گذاشت خوب اما بدم تحویل بهش خزعبل مشت یه خواستممی اما
. بودم رسیده جنون به. کرد  قبل ز ا تر دیوونه رو دیوونه من  . گرفت  ازم رو خودش
.  دربیام  رفتنش  نبودنش، شوک از  تونستم تا  بودم بستری  بیمارستان  توی دوماه
  کمک   بهم  دکتری یه که  اومدمدرمی  پا از  داشتم. بود شده جهنم زندگیم اون از  بعد
 به  فقط  هستم  االن  که  اینی.  خانوادم  و  پدرم  و  مادر   عشق  به  زندگی  به  برگردم  کرد
 که   کرد  امتحان رو راهی هر . رو بهش کردن   فکر  برام کرد  قدغن . نوادمهاخ عشق
 دیگه.  ایران  برگردم  و  بشم  بهتر   تونستم  تا  کشید  طول  سال  یک.  نکنم  فکر   بهش  دیگه
  حس دارم لحظه هر  رو شده خالی قلبم تو که  ایحفره ولی افتممی  یادش کمتر 
 .چیه حفره این  دلیل منیفت یادش که  خیالیبی به زدم رو  خودم فقط کنممی

 . بست رو چشماش ایلحظه و کشید  لرزانی آه
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 .واضحی همین  به! رها نبوده یکی بود یکی یقصه من  یقصه -

 :گفت  آروم و شد پیاده ماشین  از . زد تلخی لبخند و کرد  پاک رو اشکاش

 .کن   رانندگی تو -

  شیطون ههمیش پدرام   شهمی  باورش کی.  بردم فرو بود زحمتی هر  به رو بغضم
  قلب  ینشونه که اشکاش  از  گرفت  آتیش دلم باشه؟  داشته رو زخمی همچین 
 ولی بود خوبی بازیگر  که  الحق بفهمه، کسی  نذاشت سال همه این. بود شکستش

 روی  اجازهبی  اشک قطره یه. شدنمی  کردن بازی به مجبور  وقتهیچ  کاش ای
  سوگ  به وقت االن اما عزیزم پسردایی یشکسته دل احترام به ریخت امگونه 

 گریه  خواستم هرچقدر  رسیدم که اتاقم به رسوندم، که رو پدرام. نبود نشستن 
 .نه االن ولی کنممی

*** 

  ای مسخره شکلک پدرام. تو دادم هول رو  پدرام و کردم  باز  رو در  خنده و شوخی با
 م دی بو  گرفته  فاصله  ورودی  در   از   قدم  چند.  کوبیدم  پاش  ساق  به  محکم  من   و  درآورد

 . چرخید سرخوش تا دو ما بین  نگاهش و اومد جلو خانم زهرا که

 . داریم مهمون کلی  که  تو بیاین . پدرام  آقا سالم. خانم رها کردین   دیر  قدر چه -

 .کردم  احاطه دستام با رو امزده یخ بینی

 کی؟   مهمون؟  -

 . جان نفس و آریان آقا و پروینتون خاله پندار، دایی -

 !کرد؟ می چیکار  جااین  آریان. افتاد پایین  سریع تامسد  و زد خشکم لحظه یه

 : گفت  گوشم  در  و  گرفت  رو دستم پدرام

 .رها کنیمی چیکار  ببینم -
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 :گفت  لبخند با جوابم در  که  کردم  نگاهش تعجب با

 .من  به بسپرش! حالجه مرده چند خانتون آریان  ببینم خواممی -

.  دیدنش برای شدم چشم پا سرتا من  و رفتیم پذیرایی سمت به تند هاییقدم  با
 که  بود مردی به اما من  نگاه شدن، بلند جاشون از  همه و کرد سالم بلند پدرام

 اما بیرون بکشم رو دستم خواستم. بود تا دو ما یخورده گره  دستان به نگاهش
 باقی   که  ایدونفره  مبل  تک  روی  نشستیم  رفتیم  و  کردم  سالم  همه  به.  نذاشت  پدرام
 بین  و کردم  بغلش. اومد من  سمت به و کرد  رها رو آریان دست نفس . بود مونده
 با نفس. بود شده تنگ داییش و خودش برای دلم. نشوندمش پدرام و خودم

 . شد قایم من  پشت کرد  نگاهش پدرام وقتی و کرد  نگاه رو پدرام کنجکاوی

 خوردین؟  شام مامان رها -

 :کرد   دستی پیش پدرام

  چیزی   یه  هم  جاهمون   شهربازی  رفتیم  بعدش   تهران  بام  یمرفت  رها  با  جون  عمه  آره  -
 . کردیم  بندی سرهم

 :پروین  خاله

 .زنهمی برق چشمات. ها ساخته  بهت تهران بینممی -

  برق  پدرام  چشمای. گفتمی  راست پروین  خاله.  نشست صورتش روی نگاهم
 پدرام همون بشه و  کنم  نرمال رو حالش تونستم تا کشید  طول ساعت چهار . زدمی

  خودش   تونست  زود  اما  زدمی  خنجر   غمش  چشماش  عمق  توی  که  هرچند  همیشگی،
 هنوزم  ولی  بود  شده  تر کنترل   قابل  خودش  یگفته  به  اشساله  چند  درد.  کنه  پیدا  رو

 .باقی خودش قوت به حفره اون و بود سنگین 

 : گفت  پروین  خاله به رو و زد نامحسوسی چشمک پدرام

 !شممی ساخته نو از  دارم مهندست یبرادرزاده فطل به جان عمه دیگه آره -
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 دایی به رو بعد و داد دوران پدرام و من  بین  رو نگاهش تعجب  با پروین  خاله
 :گفت

 پندار؟  خبریه -

 دستی پیش پدرام که  بگه چیزی خواست بود متعجب بقیه عین  خودش که  دایی
 :کرد

 ازشون؟  ر بخ چه راستی. جون  عمه شما پسر  گل  دومادی جز  خبری چه -

 کرد  حامد  عسل  ماه  از   تعریف  به  شروع بود  شده  پرت  حواسش  انگار   که  پروین   عمه
  دستش  توی عصبی رو انگشترش که  آریانی جز  به کرد  پرت هم رو بقیه حواس و

 رو   صورتش  که  کردم  خم  کمی  رو  سرم.  بود  انداخته  زیر   رو  سرش  و  کردمی  جاجابه
 عصبی . کرد  غرقم چشماش سیاهی توی و داد باال رو نگاهش لحظه همون. ببینم
 یه . بگیره لرز  بدنم شد باعث که  داشت نمود چشماش توی بیشتری چیز  اما بود

 !حسرت؟ ... حسرت مثل چیزی

 گوشی  به رو هاعکس گفت.  فرستاده چی برات عروسم ببینم بیار  رو گوشیت  رها -
 . کرده  ارسال تو

 دنبال کیفم  تو و دادم ونکت سری. گرفتم  پروین  عمه سمت به تاخیر  با رو سرم
  پدرام  که  کنم  چک رو جیبم خواستم. نبود اما گشتم   دوباره. نبود  اما گشتم  گوشیم
 : گفت  آروم

 .جلوت میز  رو گذاشتی  -

  توی  دوباره دادم قول خودم به و رفتم عمه سمت به و برداشتم رو گوشی  گیج
 . امشب برای نه حداقل نشم، غرق چشماش چالسیاه

*** 
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  حرفش  به و کردم  خالیش قابلمه داخل و گرفتم  خانم زهرا از  رو خورشت ظرف
  قدری این   رو  حواسم  باید.  کنهمی  جمع  رو  جاهااین   خودش  گفتمی  که  ندادم  گوش
 خوابم  زود خوابتخت  به رفتن  محض به و بشم خسته باالخره تا کردممی پرت
 !بود تر هضم  دیر  یکی از  یکی وقت چند این  اتفاقات. ببره

 ؟ رها -

 رو  خورشت ظرف و اومد جلو. افتاد بود ایستاده در  قاب توی که  مامان به نگاهم
 . گرفت  ازم

 کشی؟ می قاشق رو خالی ظرف ساعته دو که  کنیمی فکر  چی به -

 !بود؟  شده خالی کی.  شد کشیده  ظرف به نگاهم

 تهخس که  بده انجام فردا رو کارها  بقیه خانم زهرا. دارم کارت  اتاقت تو بریم بیا -
 .نشی

 گره  بهم رو دستام و نشستم تخت روی. برد اتاقم به خودش با و کشید  رو دستم
 جلوی و زد تکیه بود پخش روش پازل که  میزی به مامان. زدم زل پازلم به و زدم
 .داشت اخم. کشوندم  صورتش به رو نگاهم . گرفت  رو دیدم

 از   دونممی  که  دستی  فک  جلوم  قدریاین .  َبرم  از   رو  حاالتت  تمام.  مادرتم  من  رها  -
 خاله که شدی عوض قدریاین . شدی عوض حامد عروسی شب از  تر قبل خیلی

 مثل بالخره کن،  صبر  گفتم  خودم به گذاشتم  جیگر  رو دندون هی. فهمیده پروینتم
 بینممی االن ولی گهمی  بهت رو کنهمی اذیتش داره هرچی و  پیشت میاد همیشه

 دامن  کاریت مخفی این  به روز روزبه داری کهبل نداری، زدن حرف قصد تنها نه
. گینمی   هم  مادرتم  که  من   به  و  کردی  موم  و  مهر   تحافظه   تو  رو  چیزایی  یه.  زنیمی
. رها شدی بابات عین . دوستتم عین  من  گفتیمی همیشه تو اما مادرتم گممی من 
 !ترسونهمی رو من داره این 
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  دستش  توی رو امخورده گره  تانسد زدمی برق اشک از  که  چشمایی با و اومد جلو
 . گرفت

 بشه؟   عوض  حد  این   تا  من   عزیز   دوست  من،  دختر   شده  باعث   چی.  رها  بگو  من   به  -

 :پرسید شک با و داد دستم به فشاری

 اگه نداره اشکالی... رها خب یعنی... پدرام به بودی اصفهان توی وقتی... نکنه -
 !داری دوست رو پدرام که  کنیمی حس

 دستش روی رو دستم من  بار این  و کشیدم بیرون دستش از  رو تمدس بهت با
 :گفتم  بودم گذاشته  لبم روی زور  به که  لبخندی یه و جدیت با. گذاشتم

 کروموزمی   هفت  و  چهل  پدرام  اون  به  تونممی  من   کنی  فکر   شده  باعث  چی  مامان  -
 !باشم؟  داشته عالقه

 . کرد  نگاهم تعجب با

 چی؟ چی پدرام   -

 .شد واقعی بار  این  لبخندم

 بخوره   ُسر   دلم  اگه  باش   مطمئن .  حامد  عین   پیمان،   عین   ولی  دارم  دوست  رو  پدرام  -
 . خانم مامان گممی خودت به نفر  اولین 

 .االن نه بود خورده سر  تر قبل خیلی دلم... خب نگفتم دروغ

  و  پت قدر این  شدی عاشق چون کردممی فکر  من  شدی؟  جوریاین  چرا... پس -
 !شدی متی

 سرم  چقدر  وقت چند این  دیدی که  خودت! فکریه چه این  آخه جان مامان نه -
 کارای  و تا دو اون عروسی کارای  تا بگیر  شرکت کارای  و نفس از . بود پلوغ شلوغ
 .دیگه آورده فشار  بهم خستگی خب. خودم
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 :گفت  و کشید  آهی

 باشم  مطمئن ...  پس.  کشیدی  کار   خودت  از   خیلی  وقت  چند  این   گیمی  راست  آره  -
 !نه؟  دیگه گیمی مامانت به اومد پیش چیزی مشکلی اگه

 کارای مامانم؟  چیه دقیقا مشکل از  منظورت . کردم نگاه چشماش  توی عمیق
 شدن پیدا و سابقت داماد شدن فراری یا میشه؟  محسوب مشکل  بابا یمخفیانه 
  دگیم نز  تو آریان الیتناهی وجود حتی یا چی؟  پدرام نگاه غم سال؟  دو بعد یهوییش

 من؟ دار  ریتم  لعنتی قلب و

 که  ایگذشته.  انگذشته  از   انعکاس  سری  یه  فقط  اینا.  جان  مامان  نیستن  مشکل  اینا
 . نیست کنمون  ول حاالها حاال

 . فرودگاه ببریم رو اینا دایی قراره فردا که  بخوابیم بیا حاال. خانم مامان اطاعت -

 جمع   همه  امشب  نبود؟   حرفامون  هب  حواست  مگه!  فرودگاه  بریم  نیست  قرار   که  ما  -
 . فرودگاه میرن نازنین  برادر  با فردا. دیگه اینات دایی خداحافظی برای بودن شده

 بود؟  اومده چرا آریان پس . بود همین  شدنشون جمع دلیل پس -

 گرفته   قدر این  چرا دونمنمی  ولی نباشه تنها که  بیاد نفس با زد  زنگ بهش بابات -
 .براشون ببر  بکش  غذا ظرف تا چند شخونه  بری ستیخوا که  فردا. طفلک بود

 که  ایشماره   روی  مخاطبینم  توی  و  برداشتم  رو  گوشیم  رفت  بیرون  اتاق  از   که  مامان
 جز  به بود هرچیزی چندوقت این . کردم  مکث بود، شده ثبت رئیس جناب نام با

 ردکمی  دوران  حروف  روی  انگشتام.  کردم  پاک  رو  اسمش  و  زدم  رو  ویرایش!  رئیس
 اکتفا  لطفی آریان به پس شدنمی  خواستممی که  چیزی اون. کردنمی  لمسشون اما

 . کردم

 باهاش  صحبت برای  دادمی قلقلکم عصر  از  که  ایموذیانه  حس  اما بود  دیروقت
  فشرده   رنگ  سبز   گوشی   قلبم،  و  مغز   جدال  توی   درنهایت.  داشتبرنمی   سرم  از   دست
  لعنتی. کردم  قطع رو تماس و زد نهیب بهم مغزم بخوره بوق کهاین  از  قبل اما شد
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 سریع بلکه دادم فشار  روهم رو چشمام. شدم مچاله پتو زیر  و فرستادم خودم به
 . نزنه سرم به گوشی  لمس فکر  دوباره و ببره خوابم

 رو  گوشی دلهره با. رسید هالک ضربان به قلبم ضربان گوشی یویبره  صدای با
 .خوابید مباد  پدرام اسم دیدن با و برداشتم

 ! پرسی  احوال  برای  بزنه  زنگ   شبی  نصفه  نداره  تاب  مخش  من   مثل  که  اون  دیگه،  آره

 !جغدا سالمتی -

 نخوابیدی؟  هنوز  چرا. سالم -

 :کردم  زمزمه دلهره با و نشستم تخت روی زانو چهار 

 خیال؟ و فکر  تو رفتی بازم -

 فکر  بیداری؟  چرا تو. کردممی رو جغدا سرشماری داشتم بابا بود کجا  خیال و فکر  -
 . باشی بیدار  کردمنمی 

 .بیرون دادم رو راحتم نفس

 محل بی  خروس عین  که  بخوابم خواستممی دیگه زدممی  حرف مامانم با داشتم -
 . زدی زنگ

 :پیچید گوشی  تو اشخنده صدای

! خوابهمی  زود شب که  مرغه شایدم یا شه،می  بلند زود صبح که  پیمانه خروس -
  یه  تنهایی به پیمان کنم فکر ! منی جوجوی تو گفتمی بهش شنز  دیروز  البته

 !داده تشکیل رو طیور  از  خانواده

 . بردم فرو رو لبخندم

 داری؟  چیکار  هااون صحبتای به تو خان فضول -

 . ببینم نداشت هم اسفنجی باب بود رفته سر  محوصله -
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 خصوصی  که  بگن  بهم چیزایی یه شاید. زشته واینستا فالگوش دیگه. تو دست از  -
 .باشه

  حالی  َیک  که  بگم  باید  حرفتم  دوم  بخش  مورد  در   و  باحاله  خیلیم  زشته  رو  چی  چی  -
. پیمان اتاق تو بود رفته مونخونه بود اومده فرشته که  باریاولین ! نگو که  میده
 گهمی   داره  پیمان  شنیدم  بعد  اومد  گرومب  گرومب  صدای  یهو  که  شدممی  رد  داشتم

 ... .جـ

 . بکش خجالت. شیمی هازنک  خاله شبیه داری رامدپ وای -

 بابا  و وایمیستم اتاقشون  در  پشت شبا وقتی مامانی عین که  توام. باشه بابا باشه -
 ... .داره

 : گفتم  عصبی

 پرت  و چرت داری شبی نصف. کنمامی قطع یا بگو رو اصلیت حرف یا پدرام -
 .گیمی

 : کرد  تغییر  درجه وهشتاد صد  لحنش

 بخاطر  هم کنم  خداحافظی ازت هم زدم زنگ فقط شدم مزاحم ببخشید اهر  باشه -
 . کنم  تشکر  بشم سبک شدی  باعث و شنیدی رو  حرفام امروز  کهاین 

 . رفتم تند زیادی انگار . گزیدم  رو لبم

  حرفت   که  دونستی  محرم  رو  من   که  کنم  تشکر   باید  که  منم  این !  پسر؟   چیه  مزاحم  -
 .داری رو یکی حرفات  به دادن گوش  برای یشهمه بدون بعدم به این  از . بزنی رو

  برام   تو یاندازه به داشتم خواهرم اگه من  کنممی فکر  هاوقت  بعضی. رها مرسی -
 کنه؟ می اذیتم داره چی دونیمی  فقط. نبود عزیز 

 :پرسیدم نگرانی با

 نگفتی؟  که  هست هم ایدیگه چیز  چی؟  -
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 جاهمین  وگرنه عسل ماه تفر  زود حامد که  شد حیف نظرم به... راستش خب -
 ... .هم اونا اتاق در  پشت و شونخونه  رفتیممی

 : حرفش وسط پریدم حرص با

 آوردممی رو جدت پدر  وگرنه فرودگاه بیام  نیست قرار  فردا آوردی  شانس یعنی -
 .خداحافظ! چشمت جلو

 گوش  همه اتاق در  پشت پررو بچه. پتو زیر  رفتم و کوبیدم  عسلی روی رو گوشی
.  خورد زنگ دوباره گوشیم!  شده حیابی قدر این  رفته کی  به نیس معلوم! دهستاوای

 :دادم جواب عصبانیت با کنم  نگاه شصفحه به کهاین  بدون

 بری؟  کی  اتاق در  پشت خوایمی باز  چته؟ -

 !الو -

.  کردم   نگاه  اشصفحه  به  و  بردم  پایین   احتیاط  با  رو  گوشیم  و  نشستم   جام  توی  سیخ
 دستم . تخت ور اون کردم   پرت رو گوشی  و کشیدم  هینی لطفی آریان اسم دیدن  با
 که  ندادم سوتی نشده،  چیزی. بستم رو چشمم و گذاشتم  ضربم پر  سینه روی رو

 هست؟  نیست؛ مشکلی دیگه پدرامه کردم  فکر .  بکشم خجالت بخوام

 . برداشتم رو گوشی  و کردم  صاف رو گلوم

 خوبه؟ نفس خوبین؟  آریان آقا سالم -

 رو  جوابم  دلخور   اما  آروم  صدایی  با  بالخره  اما  کرده  قطع  کنم  فکر   شد  باعث  شسکوت
 :داد

 ایدیگه   کس  منتظر   انگار   اما  شدم  مزاحم  شب  وقت  این   ببخش.  خوبه  نفس.  سالم  -
 ! بودی

 . چرخوندم و گرفتم  بازی به دستم توی رو موهام پایین ! پدرام نیاد ذاتت تو تف
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 کردم   فکر  هم اولش. کردممی  خداحافظی رداییمس پ با داشتم. چیه مزاحم بابا نه -
 .ببخشید. زدم حرف طوریاون که  اونه

 حرف و بودین  نشسته هم کنار  هم خونه توی بودین، بیرون مدت همه این  -
 زدن؟  حرف برای آوردین   کم  وقت باز  زدین،می

 سرم  باشه؟   کرده  دقت  ما  رفتارهای  به  باید   آریان  چرا.  شد  خشک  موهام  روی  دستم
 :گفتم  آهسته و کردم  کج  رو

 !کرد  شهنمی  کاریش  دیگه، پدرامه -

 .شد خارج اولیش  بمی از  صداش

... قطـ  االن  شدم  مزاحم  دادنتون  قلوه  و دل  بین  که  خواممی  معذرت  پس!  صحیح  -
. 

 ! بگیرم تماس باهات االن خواستممی خودم یعنی نکن  قطع نه، -

 بگم   بهش  باید  االن  یعنی.  گرفتم  گاز   رو  پایینم  ب**ل  و  کوبیدم  پیشونیم  روی  محکم
  نیاد  ذاتت تو تف ای! بزنم؟  زنگ بهت خواستممی بود شده تنگ برات دلم چون
 !پدرام

 : گفت  تعجب با

 داشتی؟ کارمچی... خب -

 چیکارش من  شب نصفه نیم و یک ساعت واقعا. شد کشیده ساعت به نگاهم
 !داشتم؟ 

 نه؟  یا نفس پیش ام بی باید فردا بدونم خواستممی... راستش -

  داشت  آریان وقتی. کوبیدم  تخت لبه به رو سرم و دادم فاصله گوشم  از  رو گوشی
 ! گرم  دمم یعنی! امروز سوتی از  هم این ! منتظرمه صبح فردا بود  گفته  بهم رفتمی
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 .کردمی کنترل  رو شخنده داشت انگار 

 . منتظرتم صبح امروز  واقع در  یعنی صبح، فردا بله -

 :کردم  بلند زور  به رو مرفته تحلیل صدای

 .میام بله -

 :پیچید گوشی  توی  نفسش صدای سکوت لحظه چند از  بعد

 زدم؟  زنگ چرا من  بدونی خواینمی -

 .زدم زل سقف به و کشیدم  دراز  تخت روی. شدم تر ریلکس  کمی

 زدی؟  زنگ چرا بگی خواینمی -

 !رها ترسممی... من  -

 . کردم  مچاله دستم توی رو پتو

 چی؟ از  -

 ! بشه تکرار  دوباره گذشته  که  این  از  -

 گذشته؟  کدوم  -

 .شد ابدی حسرتش و بود تاوان یک تاوان که  ایگذشته  -

 کنی؟ می  صحبت داری چی از ... از -

 .بریزه دلم شد باعث که  آریان گفتن   آخ صدای بعد و اومد چیزی برخورد صدای

 خوبی؟ شد؟  چی -

 .اومد مانندش ناله صدای

 .دستم به زد ضرب انگشترم تراس لبه به خورد دستم. خوبم آره -
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 .بیرون دادم محکم  رو راحتم نفسم

 نیستی؟ مراقب چرا آخه -

 توی  که شده هاوقت اون مثل حتما. پیچید گوشم توی مالیمش یخنده صدای
. ذاشتمی  سرشسربه  بابک  و  نداختمی  پایین   رو  سرش  و  خندیدمی  آروم  دانشگاه

 . نیافتنی دست چقدر  و بود قشنگ روزا اون چقدر . لرزید دلم

 !شد ُغر  انگشترم -

 . کنممی درستش میرم من بده -

 جدی؟  -

 .کنه  درستش تونهمی سازه طال دوستام از  یکی شوهر . آره -

 .باارزشه خیلی برام اما نیست طال -

 . مراقبشم. داری دوستش که  چیزیه دونممی -

 . بهت میدم صبح. باشه -

 .باشه -

 شنیده زور  به که  هایینفس  صدای شنیدن از  حتی من  و داد جوالن نبینمو سکوت
 من  تلفن   خط  پشت  که  کسی  این .  بودم  خوشحال  خواست،می  جان  گوش  و  شدمی
 !بود بعید زیادی ماضی زمان در  آرزو این  تحقق. بود آریان بود

 !نگفتی -

 رو؟ چی -

 زدی؟ می حرف چی به راجع که  این  -

 !روش اینم! نگفتم بهت که  هست چیزها خیلی -
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 .کشیدم  باال گردنم  تا رو پتو

 چی؟  مثال چیزا؟  خیلی -

 . بخیر شب. بینمتمی صبح. نشده بیدار  نفس تا برم دیگه بهتره -

 روی  رو  گوشی  شده؟   مرموز   قدر این   چرا  این .  کردم  قطع  و  دادم  تعجب  با  رو  جوابش
 .شدم خیره سقف به و گذاشتم  عسلی

 !روز چند این  بودن روزهایی عجب

 سیستمم  که  سنگین،  و پر   قدر این .  شده ُپر   زیاد  هایشنیده از   امحافظه  کنممی  حس
  برگردم  خواستمی دلم. ندازهمی راه رو خودش زور  به اما کنه  هنگ خوادمی هی
  عجوالنه  تصمیم یه من اگه. بگیرم رو هااتفاق این  یهمه جلوی و گذشته به

 یه دلم. شدنمی بود االن که  چیزی اقلدح. شدمی  عوض هممون زندگی گرفتمنمی 
 زندگی شاد. کنم  زندگی فقط چیزی به کردن  فکر  بدون که  خوادمی راحت خیال
 ... با کنم  زندگی دارم دوسشون که  کسایی  با. کنم

  اون  از  آریان عجیب رفتارهای و بام تو  پدرام هایحرف . بردم پتو زیر  کامل  رو سرم
  محکم   رو  نفسم.  کنهمی  درگیر   چیزها  بقیه  از   ر شتبی  رو  امحافظه   نشده،  فراموش  شب
 ! پدرام نیاد ذاتت تو تف که  ای. بستم رو چشمم و دادم بیرون

*** 

 . کردم  نگاه پالک به دوباره و گذاشتم  کتفم  و  گوش  بین  رو موبایل

 .بوتیکه که  این  بابا شونزدهه؟  پالک مطمئنی شقایق -

 . رها  هجدهه  پالک  شوهرم  مغازه.  ههیجده  منظورم.  گفتم  اشتباه  باز   آخ  شونزده؟   -

 . بشم رد چهارراه از  تا  چرخوندم رو فرمون

 میره؟  یادت هم  شوهرت کار   محل آدرس دختر؟  زنیمی هشت و شیش چرا تو -
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 .نذاشته حواس برام که  فسقلیه این  تقصیر  همش -

 : گفتم  و زدم لبخند

 .باشم گفته  رها خاله بگه من  به باید -

 !تو هستی هم ایتحفه یخاله چه حاال -

. رسیدم  دیگه  من .  بزنم  سر   بهت  بیام  فرصت  اولین   در   میدم  قول  شقایق  امشرمنده  -
 . شقایق فعال

 . فعال عزیزم برو -

 پارک  رو  ماشین  پیچیدم  رو  فرمان  همزمان  و  داشبورد  روی  بذارم  رو  گوشی  شدم  خم
 و  منشست  جام توی منگ و گیج  لحظه چند. کردم  برخورد چیزی با هویک  که  کنم
  کردم   دعا  دعا  و  شدم  پیاده  ماشین   از   سریع.  شد  بدنم  سلول  به  سلول  وارد  ترس  بعد

  یه.  بود  شده  خالی  خالی  دلم  و  زدمی   دهنم  توی  رسما  قلبم.  باشه  نیفتاده  بدی  اتفاق
  یخ   دیدنش  با  بدنم  تمام.  بود  شده  هوشبی  و  بود  افتاده  ماشین   جلوی  جوون  دختر 
 . کرد

 کردی؟   زیر  رو مردم دختر  کجاست  حواست خانم -

 . نشستم کنارش  و رفتم جلو لرزان پایی و دست و دل با

 شنوی؟ می صدامو خوبی؟  خانم... خانـ -

 که  شکرت خدایا. بیرون دادم آسوده خیالی با رو نفسم. کرد  باز  آروم رو پلکش الی
 اما بیفته براش اتفاقی نبود ممکن  که  کردممی حرکت آروم قدر این  البته. ستزنده
 . بود بدی حس زمبا

 رو  بذار  رو دستت. شو ماشینم سوار  بیا  بیمارستان؟  ببرمت شی بلند تونیمی -
 . طوریهمین  آهان. امشونه
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 سریع . خوابوندمش پشت صندلی دیگه خانم دوتا کمک  با و شد بلند منگ و گیج
  کردم   پارک  بیمارستان  جلوی.  بود  راه  سر   که  بیمارستانی  اولین   به  رفتم  و  شدم  سوار 

 : گرفتم  رو پرستار  یه جلوی هول با و داخل دویدم و

 . کرده  تصادف. ماشینمه تو بیهوش دختر  یه کنین   کمکم  -

 پشتشون  گویان  صلوات  منم و کردن  بلند رو دختر  و دویدن برانکارد  با پرستار  دوتا
 دیدنش  با.  نیفتاد  خاصی  اتفاق  که  کردم  شکر   رو  خدا  بار   هزار   دلم   توی.  کردم  حرکت

 جلوی  هویک   پرید  چجوری   آخه.  لرزید  دلم  بودن  شده  جمع  تختش  دور   دکترها  که
 !نفهمیدم؟  که  ماشین 

 مریضین؟  همراه شما خانم -

 .شدم بلند صندلی  روی از  ترس با

 . زدم بهش که  بودم من  خب... من . نه یعنی بله -

 :گفت  و داد تکون سری دکتر 

 باید وگرنه میده رضایت ببین  تو برو. نیفتاده براش اتفاقی آوردی شانس پس -
 . بیاد پلیس بگیم

 یه . بود بیهوش  هنوز . کردم  نگاهش و رفتم تختش نزدیک. شدم  اتاقش وارد آروم
  رو  دستم. نبود ایدیگه چیز  اون از  غیر  به. بود افتاده اشگونه  روی سطحی خراش
 .شکرت خدایا. گذاشتم  امسینه روی

 بیداری؟  خانم؟  دختر  خانم؟  -

  بردم  تر  نزدیک رو سرم. نشنیدم که  کرد  ضعیفی یزمزمه. دش ن باز  اما لرزید پلکش
 .بشنوم بتونم تا

 !برگرد بهداد! بهداد...بهـ -
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 بالخره  تا کردم صداش بلندتر  و دادم فشار  رو بازوش. گفتمی هذیون داشت
  رنگش  خرمایی فر  موهای با ایقهوه  درشت  هایچشم . شد باز  نیمه چشماش
 . دوب کرده  معصوم حسابی رو صورتش

 خوبی؟  -

 و شد کشیده  سرمش که  شه بلند خواست. کرد  نگاه صورتم به و زد پلک چندبار 
 . هوا رفت جیغش

 . بشه تموم سرمت تا نشو بلند -

 :گفت  دار  خش صدایی با

 جام؟ این  چرا من  -

 . دزدیدم رو نگاهم و زدم گره  بهم رو دستم

. بهت زدم و ماشین  جلوی اومدی یهو... که  کردممی پارک رو ماشینم داشتم من -
 .شد چجوری دونمنمی  ندیدمت اصال یعنی نبود قصد از 

 .چکید چشمش گوشه  از  درشتی اشک قطره بعد ایلحظه  و بست رو چشمش

 داری؟  درد -

 گرفتن؟   خون ازم -

 .انگار گرفتن   عکس فقط.  نکنم فکر  دونمنمی -

 زبونش  یرو اما بود حرف از  پر  چشماش. کرد  نگاهم و کرد  باز  رو چشمش آروم
 . نشد جاری

 .بود خودم تقصیر . ندارم شکایتی ازت -

 شد  باعث  که  رسید  ایمظلومانه   هقهق  به  تهش  و  چکیدند  بیشتری  اشک  هایقطره
 :گفتم  و دادم فشار  آروم رو اششونه . بگیرم رو خودم جلوی نتونم
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 نیست؟  خوب حالت کنی؟ می گریه  چرا -

 : گفت  هق هق با

 .شکسته خیلیم. شکسته دلم -

 اشک   جوریاین   که  اومده  بالیی  چه  جوانی  این  به  دختر   سر   مگه.  سوخت  براش  دلم
 :گفت  و کرد  پاک رو اشکاش آستینش با ریزه؟ می

 برسونی؟  عموم یخونه تا رو من  تونیمی. کنم  کنترل  رو خودم نتونستم ببخشید -

 . کردم  نگاه سرمش به

 ... .سرمت بذار  فقط حتما -

 . بیرون کشید  رو سرم

 .نیست شدنی خوب سرم با من لاح -

 : کرد  نگاهم مظلومانه

 بری؟ می رو من  -

 ماشین   توی.  برداشت  قدم  همراهم  سستی  به  بیمار،  رضایت  با  ترخیص  مراحل  از   بعد
 اما  بهش کردممی دین  احساس. گفت  بهم آرومی صدای با رو آدرس و نشستیم

 بود  کرده  کز   صندلی یگوشه  که  انداختم بهش نگاهی! کنم  چیکار  باید دونستمنمی 
 .بود بارونی هنوز  نگاهش. کردمی نگاه بیرون به و

 دلگیره؟  قدر این  همیشه تهران -

 .کردم  نگاهش تعجب با

 مسافری؟  -

 .زد تلخی لبخند
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 !دارم دوستش که  کسی  قلب توی  نه دارم جایی جااین  نه. مسافرم آره -

 : پرسیدم احتیاط با. کرد  غلبه بهم بالخره کنجکاویم  حس

 داری؟  دوسش که  همونه. بهداد گفتیمی  زیرلب بودی که  بیمارستان تو -

 . شد جاری اشکش باز  و داد تکیه صندلی به

 جااین   اومدم  کوبیدم  اصفهان  از .  نیستم  هیچی  براش  من  اما  منه  زندگی  تمام  بهداد  -
 گشتم برمی بود داده قبال رو آدرسش که  ایخونه از  داشتم. نیست اما ببینمش تا
 .نیستم خودم حال تو االنم همین . نبودم خودم حال تو. کردم  تصادف هاتاب که

 ... .رو تو بهداد گیمی یعنی -

 مخانواده.  ضعیفه  و  زار   امقیافه  قدر این   که  نکن   نگاه  جوریاین   رو  من .  کرده  ولم  آره  -
 سال  یک . پول خاطر  به کرد  ولم بهداد! من  بدبختی باعث شد هم همین  پولدارن

  گفت.  نداره دوستم گفت  بهم. کرد  ولم بزنگاه سر  اما گذشت  باهم نموشب و روز 
 مونده  روز   یه  گفت؟   بهم  کی  رو  اینا  دونیمی.  بوده  شده  نزدیک  بهم  بابام  پول  بخاطر 

 دست  تا  داده  بهش  پول  کلی  بابام  چون  ندارم  سودی  براش  دیگه  گفت!  عقدمون  به
 دل  زد، بهم رو نامزدی. تهران برگشت و کرد  ولم راحتی همین  به. برداره من  سر  از 

  بیام   تا  گرفتم  بلیط  خانوادم  چشم  از   دور .  تهران  برگشت  و  شکست  رو  زندگیم  رو  من 
 دونممی . بمونه باهام  فقط تا بدم بهش آوردم داشتم طال و پول هرچی. ببینمش

. نداره  ُدم  و  شاخ  که  عاشق.  عاشقم  من   ولی!  خرم چقدر   من   میگی  خودت  پیش  االن
  دارم . نبود آدرسش تو. نیست ولی. بمونه پیشم اون ولی بگذرم گیمزند  از  حاضرم
 . شممی دیوونه

 ی گوشه   پیش وقت خیلی. کردمی گریه  و بود گذاشته  صورتش جلوی رو دستش
 یجعبه.  دادممی  گوش  اشمظلومانه   هقهق  به  ناراحتی  با  و  بودم  ایستاده  خیابون
 کم .  سوختمی براش خیلی مدل. کشیدم  عمیقی آه و گرفتم  روبروش رو دستمال
 . شکوندنمی رو ساده دخترهای دل جوریاین  که  نامردی پسرای نبودن
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 رو آیندت و خانوادت پیش برگردی نیست بهتر  اما عزیزم سخته برات دونممی -
 دم و بسوزی خوایمی چرا پس نداره دوستت گیمی خودت بسازی؟  اون بدون
 ی؟ بساز بهتر  زندگی یه تونیمی وقتی نزنی

 یجوجه عین . کردم  بغلش و شدم خم ناچار  که  زیاد قدر این . گرفت  اوج اشگریه 
 زمزمه  سوزناک  لحنی  با  هاشهقهق  میان.  ریختمی  اشک  و  لرزیدمی  خورده  بارون
 :کرد

 شیکممه تو که  ایبچه این  با اما برگردم و کنم  ولش شدمی کاش.  شدمی کاش  -
 ! کنم؟   کار چی

 بود ایبازی  چه دیگه این . شد گرد  لحظه در  چشمام و خورد ُسر  پشتش از  دستم
 !بود؟  حامله بود؟  خورده رقم براش که

 اسمی هیچ وقتی نیست  درست داشتنش نگه. من  و بهداد. بهداده مال بچه این  -
  بفهمونم  بهداد به خواممی. بیارمش دنیا به خواممی اما نیست شناسنامم توی

 که  خدا به. کنم  پیداش باید اول ولی. بذاره ار کن  رو من  تونهنمی  بکنه هم هرکاری
 . کنممی پیداش

 خودش.  نداشتم  گفتن   برای  چیزی  چون  بگم  تونستمنمی   هیچی.  بود  شده  قفل  زبونم
 :گفت  زیر  به سر  و کشید  کنار   شد که  تر آروم! گفتم؟ می چی من  بود ُخرد

 از  مردممی داشتم دیگه اما غریبه یه به اونم گفتممی  رو حرفا این  نباید. ببخشید -
 عموم؟  خونه ببرین  رو من  شهمی. بود شده تلنبار  دلم تو که  حرفایی

 بودم  ُپر   من   اما  بود  شده  خیره  بیرون  به  ساکت  باز .  کردم  حرکت  و  دادم  تکون  سری
 .بود گناهبی  بچه اون. بودم شده لبریز  و

  و   نکنه تونقبول وقتهیچ اون  شاید. نیست درستی کار   بچه این  دادن قرار  وسیله -
  پیش  برگردی و بشی  خیالشبی نشده دیر  تا بهتره. بزنه هم  تهمت بهت حتی

 ... .تا خانوادت
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 : گفت  سرد

 . کنممی رو خواممی که  کاری  گردمبرنمی تصمیمم از  من  -

  ی قیافه  از . بکنم تونستم نمی  کاری شناختمشنمی حتی که دختری درمقابل من 
 جااین  االن بود، اگه که  نیست پذیر  نصیحت اصال بود معلوم بود گرفته  که  جدی
 . کرد  نگاهم و برداشت رو اشکوله .  رسیدیم بود داده که  آدرسی به. نبود

 .کنین   دعا برام و کنین   فراموش زدم که  حرفایی لطفا. رسوندین  منو که  ممنونم -

 .بزنم  لبخند کردم  سعی

 جایی؟ این  نداده خبر  خانوادت به عموت این  -

 . انداخت روبرو بزرگ مجتمع به نگاهی

  بابام   که  بکنه  کاری  شهمی  خوشحال.  دارن  دعوا  بابام  با  شدت به  و  ناتنمیه  عموی  -
 . باشه نداشته آسایش

 نداره؟  آسایش نبودنت  از  بابات که  دونیمی خودت پس -

 .دوخت بهم  باز  رو سردش نگاه

 . ترهمهم  هرچیزی از  خودم  زندگی تکلیف فعال -

 !سنگ در  آهنی میخ  نرود. کردم  نگاه ور هروب به و دادم تکون سر 

 . باش خودت مراقب. باشه -

 .شد مظلومانه دوباره لحنش

 . تنهام خیلی. شرایطمه بخاطر  همش. زدم حرف بد اگه ببخشید -

 . نرم دوباره دلم و شد جاری دوباره اشکش

 نگفتی؟ رو اسمت راستی -
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 .زد تلخی لبخند

 !شیدا -

 .رهام منم -

 بهش رو شمارم تا کشیدم  بیرونش. گشتم  خودکار  و کاغذ  ایه تک دنبال کیفم  توی 
 رو  کاغذ!  بگذرم دختر  این  وجود کنار   از  تفاوتبی  تونستمنمی چرا دونمنمی . بدم

 خم شیدا من  از  زودتر . افتاد صندلی زیر  و شد پرت آریان انگشتر  کشیدم  که  بیرون
 چشماش   توی  بتعج  برق  ایلحظه   برای  افتاد  بهش  که  چشمش.  داشت  برش  و  شد

 . شد نمایان

 خودته؟ انگشتر  این  -

 امانت   یه  هم  اون.  بود  امانت  بود  که  هرچی.  کیفم  توی  گذاشتم  و  گرفتم  رو  انگشتر 
 !داشتنی دوست

 .مونده من  پیش که  هست ایدیگه  کس  برای نه -

 . دادم بهش و نوشتم کاغذ  روی رو مشماره 

 خوشحال  بود ساخته ازم کاری  هاگ اما نه یا بینیممی رو همدیگه باز  دونمنمی -
 .کنی  فکر  قضیه این  روی بیشتر  بدی قول که  شرطی  به کنم  کمکت  شممی

  گرفت   رو کاغذ  لحظه چند از  بعد. کرد  نگاهم نبود معلوم ازش چیزی که  ایچهره  با
 . رفت و کرد  خداحافظی کمرنگ  لبخندی با و

 و جمع حواسی با ر اب این البته طالسازی سمت به افتادم راه شد، که خانه وارد
 . ُپرتر ایحافظه 

*** 

  کردم   کمک  نفس  به  و  زدم  آریان  همسایه   منیرخانم،  زیرزیرکی  هاینگاه  به  لبخندی
 . کنه  عوض رو لباسش
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 کنی؟ می درست پاستا برام باز  جون نیلی -

 مثل  چیزی  یه  بخوریم؟   دیگه  چیز   یه  امشب  نیست  بهتر   اما  کنممی  درست  که  بله  -
 میرزاقاسمی؟ 

 . کرد  گردتر   رو گردش  چشمان و کرد  رد آستین  از  رو شدست

 خورد؟  شهمی رو آدم مگه! بخوریم؟  رو میرزاقاسم -

 یاد آدم! گذاشتن   غذا روی اسمیه چه این  بچه گهمی راست خب. گرفت  مخنده
 !افتهمی خورا آدم قبیله

  داییت   .نه  یا  خوبه  ببین   کنممی  درست  حاال.  غذاست  یه  اسم  میرزاقاسمی  عزیزم  نه  -
 .عاشقشه که

 : گفت  کردمی عوض  هم رو عروسکش لباس داشت که  درحالی

 عاشقشه؟  آری دایی دونیمی کجا  از  -

 . بستم رو لباسش کشوی  و زدم هولی لبخند

  همش   خودت  و  خودم  وقتاون  باشه  نداشته  دوست  شاید  اصال.  گفتم  طوریهمین   -
 . خوریممی رو

 منیر .  رفتم  آشپزخونه  به  و  شدم  بلند  مه من   و  شد  نقاشی  مشغول  و  داد  تکان  سری
 . بود  کرده  اخم  و  بود  ایستاده  ظرفشویی  ماشین   کنار   دست  به  اسکاچ  و  بشقاب  خانم

 خواین؟می  کمک  -

 .کرد  اشاره ماشین به سر  با و زد لبخندی دیدنم با

  ظرف  خوادمی چطور  قراضه این . ه*س* بومی رو خودت دست که  بیا عزیزم بیا -
 !مونهمی کمد  عین . داره لگن  نه بگیره رو اسکاچ که  داره تسد نه آخه؟  بشوره
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  بودم   ماشین   کار   دادن  توضیح  درحال.  چیدم  ماشین  داخل  و  گرفتم   ازش  رو  بشقاب
ل  رسما داشتم من  و کنهمی نگاهم لبخند  با داره دیدم که  ! کردممی لگد گ 

 شده؟ چیزی -

 . کرد  تر  پررنگ رو لبخندش

 داری؟  دوست خیلی رو نفس -

 .باهوشیه و زیبا دختر . دارم دوستش خیلی که  معلومه -

 ! آریان بابت شد راحت خیالم -

 جان؟  -

 :گفت  کنه  تکمیل رو بافتنیش تا رفتمی کهدرحالی 

 .مادر بشین خیر  به عاقبت -

 داشت؟  سوالش به ربطی چه این  خب. کردم نگاهش گیج و کردم کج رو سرم
  های نگاه .  تعمیر  بدم  رو  آریان  انگشتر   برم  من  تا  بود  اومده  نفس  پیش  صبح  منیرخانم
 ! مرموز لبخندهای به بود شده تبدیل حاال شاولیه متعجب

 داره االن یعنی! شیدا سمت رفت فکرم و شدم هابادمجون  کردن کباب مشغول
 و نداره دوستش پسر  اون بینهنمی که  کرده  کورش  عشق قدر این  کنه؟ می چیکار 
 و  بیست خوردمی بهش بیاره؟  سرشون بالیی حتی ای کنه  انکار  هم رو بچه ممکنه

 کنه   لعنت  خدا!  باتجربه  زیادی  پسر   اون  انگار   و  بود  تجربه  کم.  باشه  سالش  سه  یا  دو
 خودشون  حال  به  بعد  و  کنن می  سواستفاده  بقیه  محبت  و  سادگی  از   که  رو  هاییآدم 
  جوری این  تا کردمی  شکایت ازش باید.  کرد  سادگی تهران به اومدنش با شیدا. رها

 دستش  کار   اطمینان  این  کنه  خدا.  داشت  اطمینان  خودش  به  زیادی  اما  نشه  ویلون
 .نده

 چیه؟  بوی جون نیلی -
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 با   شد  همراه  گفتنم  وای.  کردم  نگاه  ها  بادمجون   به  و  گرفتم  دیوار   از   رو  امخیره  نگاه
 رو  دستم و سمتم اومد بدو بدو منیرخانم. دستم سوختن  و داغ بادمجون برداشتن 
 . آب زیر  کشوند

 سوزوندی؟  رو خودت جوریاین  بودی کی  فکر  تو نیست؟  حواست چرا دختر  -

 .خندید من  زار  یقیافه به و کرد  آرومی خنده

 .عاشقی و جوونی از  امان ای -

 :گفتم  کرده  بغض نفس   به رو

 . کنممی درستش زودی و کنممی جمع رو حواسم االن  عزیزم نیست چیزی -

 .چسبید زانوهام به و اومد جلو نفس

 . داریم رو تو فقط دایی و من . باش خودت مراقب جون نیلی -

 .بوسیدمش  و کردم  بلندش لبخند با. چسبید  دلم به حرفش زاللی

 . باشی داییت و خودت مراقب بده قول هم تو پس -

 مسیحایی  نفس  این  چقدر   و  بود  آریان  نفس  .  زد  لبخند  و  داد  تکون  تند  تند  رو  سرش
 . بود

 :زد داد و دوید در  سمت به ذوق با نفس. اومد کلید  چرخش صدای

 .آری دایی -

. داشت وا لبخند به رو منیرخانم و من  های ب**ل نفسش، و آریان زیبای یزمزمه
 یبچه  لرزید، دلم. اومدمی بهش قدر چه و بود آریان خون توی بودن پدر  شکبی

 !آریان

  جلو   قدمی  آریان.  کانتر  به  بود  داده  هتکی  منیرخانم  اما  بودم  یخچال  پشت  تقریبا  من 
 . کشید  موهاش الیالبه دستی و گذاشت
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 بهتره؟  پاتون خوبین؟  منیرخانم سالم. کرد  پرت رو حواسم وروجک این  ببخشید -

 .اومدی که  رفتممی داشتم دیگه  خوبم مادر  الحمداهلل -

 .شهمی خوشحال نفس بمون ما پیش رو شب خانم؟  حاج بود سنگین  ما قدم -

 داد  فرو  رو  لبخندش  آریان.  گفت  چیزی  زیرلب  و  کشید  رو  آریان  شلوار   یپاچه  نفس
 .کرد  نگاه منیرخانم به منتظر  و

 حیف و گندهمی نرم  اگه کنم خشکشون بودم گرفته سبزی. برم باید مادر  نه -
 .شهمی

 به  دستی.  گذاشت  کیفش   توی  رو  بافتنیش  و  برداشت  بود  مبل  روی  که  رو  چادرش
 :گفت  آریان به رو و یدشک  نفس سر 

 خودکاری   مثل  شیمی   کنی  کار   زیادی  اگه   اما  مرده  جوهر   کار   گن می  درسته  پسرم  -
  گرفتی   سامون و سر  که  حاال. خورهمی درد به نه قشنگه نه. میده پس جوهر  که

 واسه نکنم فکر  اس،بسته جونت به جونش که  نفست. خونه بیا و کن   کار   کمتر 
 !هباش این  از  غیر  خانومتم

  نگاهشون   گرد  چشمان  با  که  برگشت  منی  سمت  به  آریان  سر   تاخیر   با  و  منیرخانم  سر 
 !االن؟  شد چی. کردممی

  هم  تو تنهایی بابت از  خیالم دیگه. باشین  خیر  به عاقبت. مادر میرم دیگه من  -
 وقتی از  اما نیستی پسرم. نگفتی بهم خودت چرا که گیرمدل هرچند شد راحت
 شیرینی خوردن برای اما دارم قند که دونیمی. نشست دلم به مهرت دیدمت

 . کنمنمی  رعایتی ازدواجت

  پلک   چندبار .  کرد  زمزمه  خداحافظی  شبیه  چیزی  آریان  و  رفت  در   سمت  به  منیرخانم
 تعجب  با نفس بزنم حرفی که  این  از  قبل. بیرون اومدم پشت اون از  بالخره و زدم
 :گفت
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 یدم؟ دن من  که  گرفتی  خانوم  کی  آری دایی -

 دادم فرو رو دهانم آب. شد خیره من  به و گرفت  نفس از  سنگین  رو نگاهش آریان
 :گفتم  آهسته نگاهش برق به توجه بدون و

 ... .رو من  یعنی... اشتباها کنم  فکر  نیاوردی؟  درشون اشتباه از  چرا -

 ! سوخت براش دلم -

 چی؟ -

 .شدمی  ثابت نمماچش  از  یکی روی لحظه هر  نگاهش و شد نزدیک بهم قدم به قدم

  نگران .  کنم  ازدواج  زودتر   گفتمی  و  دادمی  نشون  بهم  دختر   کلی  همیشه  منیرخانم  -
. داری زندگی حق و جوونی گفتمی. آوردممی براش که  پرستارهایی و بود نفس

 این از  رو خیالش اگه! باشه نبسته ما ینداشته ریش به که  نبود نصیحتی خالصه
 لطف  ما به کلی  جااین  تا که  شما. دختر دنبال برام گردهنمی  دیگه کنم  راحت بابت
 !روش  زحمتبی  اینم. کردی

 .نباشه صدام و نگاه توی حرصی هیچ که  کردم  رو سعیم تمام

 .خودتون پای دروغ این  توجیه. بینمنمی رو ایشون دوباره که  من  -

 . رفت تر  عقب و زد لبخندی

 زحماتت بتونم روز  یه امیدوارم... خب و نگفتم  چیزی اصال درواقع  نگفتم، دروغ -
 . کنم  جبران رو

 درستش  اصال کاش.  بود شده کور   اشتهام. کارم  سراغ برگشتم و دادم تکان سری
 من  هایچشم تو پررو یپسره عه عه عه. بیرون بزنم سریع االن بتونم تا کردمنمی 
 نفس   اگه  خب!  باش  داشته  رو  زنم  نقش  مهمسایه   خوشحالی  برای  گهمی  و  زده  زل
 !کردممی پیاده روت کاراته  فن  چندتا که  کردنمی  نگاهمون جااون
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  منفعت  یپسره. کردم  رنده عصبی رو هاگوجه  و بیرون دادم حرص با رو نفسم
 ! پررو طلب  

 . بریمی رو دستت. ترآروم -

  سرم  باال تر پررنگ  لبخندی با و بود کرده  عوض رو لباسش. کردم  نگاهش تخس
 .بود وایستاده

 !نکنی پرت رو حواسم شما اگه هست حواسم -

ه درحال که  دستم روی رو دستش  : کرد  زمزمه و گذاشت  بود فرنگی گوجه  کردن  ل 

 . باش مراقب گممی فقط کنمنمی  پرت رو حواست که  من  -

 :زد برق چشماش و کشید  بو عمیق

 نه؟ قاسمیه میرزا -

! کنینمی   پرت  رو  اسموح  که  جدت  پدر   جون  آره...  هم  دلم  و  لرزید  دستش  زیر   دستم
  قاطی  یعنی. تنفسم منبع تنها بود شده عطرش بوی که  بود ایستاده نزدیک قدر این 
 میرزاقاسمی  بوی بود، کرده  خالی خودش رو کش  حشره عین  که  عطری همه این 

 محکم  و بیرون کشیدم  دستش زیر  از  رو دستم! داد؟ می تشخیص رو نشده درست
 :گفتم

 آماده  دیر  میرزاقاسمیتون نه شهمی پرت حواسم من  نه بیرون بفرمایی شما اگه -
 .شهمی

 . گرفت  دستش یکی اون با و کرد   جمع رو بود مونده هوا توی که  دستش

  مرغش  تخم شهمی... فقط بشه آماده میرزاقاسمیم  تا بیرون فرمایممی من پس -
 بزنی؟  بیشتر  رو
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 کافیه   تا چند ببینم  که  مانداخت مرغ تخم شونه به نگاهی و دادم تکان آروم رو سرم
 تخم نصف باالی رو  دستش کف و گذشت صورتم رویروبه از  دستش  یکهو که
 .داشت نگه هامرغ 

 ! بریز قداین  -

  حرف  فضایی بفهمه متعجبم نگاه از  که  برگردوندم رو سرم! املته؟ مگه! همه؟  این 
 ام هچتری  سرم، چرخش با همزمان که  بود سرم نزدیک دستش قدر این  ولی زده

 !بهش بچسبه هام چتری شد باعث اشالکتریسته و آستینش به شد ساییده

 آستینش و من  دار برق  موهای بین  نگاهش و زد کمرنگی  لبخند من  قیافه دیدن با
 من  موهای و کشید عقب آروم رو دستش. انداخت پایین  رو سرش و چرخید

  نگاهش عصبی موهام بین  از . ریخت صورتم  روی کامل  و شد  کشیده  همراهش
 کمی   نفسم بخاطر  هامچتری  شد باعث که  دادم بیرون رو حرصم پر  نفس و کردم
 . جایش سر  برگرده دوباره و بره باال

  کنار   هامچتری همراه عصبانیتم. زد کنار   رو هامچتری و زد ای مردانه یخنده تک
 شکل  دلم توی نفس عالقه مورد رنگ به فانتزی یه حسی، یه چیزی، یه و رفت
 . گرفت

 . آشپزخونه توی پرید  کنان  وورجه ورجه نفس که  بگه چیزی  خواست اخم کمی  با

 بخورمش؟  من  که  کجاست  قاسم آقا این  پس -

 رو بینیم. رفت نفس سمت به و داد بیرون دادمی  نعنا بوی که  رو نفسش آریان
 . متنفرم نعنایی آدامس از . دادم چین 

 :گفت  بود هانداخت خنده به رو نفس قلقلک با کهدرحالی  آریان

 . نفسم دارم غیرت روت من  ها بشی صمیمی قاسم آقا با نبینم آی آی -

 :گفت  بود شده سرخ صورتش خنده از  که  نفس
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 ! ها بشی صمیمی باهاش نبینم. دارم غیرت جون نیلی روی منم -

 با ! ها همینه گن می که  نودی دهه. کردیم  نگاه فسقلی این  به واج و هاج هردو
 م خنده  لبخندش دیدن با. زد عمیقی لبخند و افتاد بهم شاهنگ آریان من  خندیدن

 رو بندازه رو نفس و بخنده شد باعث که   رفتم بهش ایغره چشم  و کردم  جمع رو
 . بیرون بره و کولش

  تزیینش   ریحون  و  پیازچه  با  و  کشیدمش  ظرف  توی  و  شد  درست  ساعت  نیم  بعد  غذا
 وضوح  به.  دادن  میرزاقاسمی  اهدانشگ  سلف  توی  بار   یک  فقط  و  بار یک   یادمه.  کردم
 هم  بابک غذای از  حتی و خورد اشتها با و کرد  ذوق بسی دیدنش با آریان یادمه
ش  میرزا  براش ازدواجمون اول شب که بود  موقعم اون رویاهای توی . رفت ک 

 ! بزنم قلب طرح با قاسمی

  آریان  .شدم بین  واقع االن. بودم خوشبین  زیادی هاموقع  اون. خندیدم خیاالتم به
  هربار . کردم  بهش که  هاییکمک   و آشناییمون خاطر  به قائله احترام فقط من  برای
  تا  الزمه سوزش این  اما کنهمی  ایجاد عجیبی  سوزش دلم توی واقعیت این  تکرار 
  با  تونممی  و قانعم خودم خاکستری دنیای به من . نبافم صورتی رویای خودم برای
 .بدم ادامه یادش

  کنتور   چشماش برق. شدم خیره آریان به زیرچشمی و اشتمذگ  میز  روی رو ظرف
 ایلقمه. شد مشغول دوُلپی و کرد  خالی رو ظرف نصف تقریبا قاشق با! پروندمی
 رو لقمه بامزه ایقیافه با. نه یا داره دوسش ببینم شدم منتظر  و گرفتم  نفس برای
 :گفت  و کرد  پاک دستمال با رو لبش . جوید آروم آروم

 .شدم عاشقش منم چون باشی عاشقش میدم حق بهت یآر دایی -

 .زد پلک  متعجب و کشید  خوردن  از  دست آریان

 وروجک؟  عاشقشم من  دونیمی  کجا  از  تو -

 . گذاشت  لپش ی گوشه   ای تربچه نفس



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

349 

 

 .گفت  جون نیلی -

 یه دلم االن یعنی. شد قطع ایلحظه  برای  نفسم و شد خشک دستم توی قاشق
  آریان   به  نگاهی  آروم  و  زدم  گیجی  لبخند!  شم  محو  توش  مبر   که  خوادمی   ناهنجاری
 باز  و انداخت زیر  رو سرش. شد ممنونم ی زمزمه به تبدیل عمیقش لبخند. انداختم
  لعنت ... رو بازی تاب این  قدر چه من  و خوردمی  تاب باز  من  دل اما شد مشغول
 . داشتم دوست که  بهش

 سینک تو گذاشتم  رو ماهیتابه .کردم  روشنش و گذاشتم  ماشین  توی رو هابشقاب
. ازش کشیدممی خجالت چرا دونمنمی. نشست دستم روی دستی که  بشورمش

 : گفتم  کنم  نگاهش که  این  بدون

 . بشورمش بذارین  -

 : کرد  زمزمه آروم

 ... .با هاظرف  دیگه شه؟ می مفرد و جمع فعالت هی چرا -

 افتاد   ملتهبم  تاننگشسرا  به  نگاهش  و  موند  نصفه  من  دست  برگردوندن  با  شجمله
 .کرد  اخم و

 سوزوندیش؟  چی با

 ! بادمجون -

 . نبود سخت شده متعجب  کهاین  تشخیص اما بود پایین  سرم

 !دونستمنمی من  و بودی عجیب چقدر  تو بادمجون؟  با! جون؟  -

 دوران  از  نه االنم از  نه دونی؛نمی من  از  هیچی دقیقاً  تو. زدم پوزخند ناخودآگاه
  نگاهش  کرده  اخم. گرفت  تر محکم  که  بیرون بکشم رو دستم تمخواس. دانشجوییم

 بین  انگشتش  با  و  کرد  بلند  رو  آزادش  دست.  حرف  از   پر .  بود  عجیب   نگاهش.  کردم
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  جانم  به بمش صدای. بشه باز  وار  اتوماتیک اخمم شد باعث که  کشید  َابروم دو
 : نشست

 . نمیاد بهت -

 نداشتیم رو نگاهمون گرفتن   توان کدومهیچ. کردم  نگاه چشماش توی شده مسخ
 بیرون   بدم  رو  شدم  حبس  نفس  تونستم  من   و  بست  رو  چشماش  آریان  باالخره!  انگار
 نگاهم که  این  بدون. داد نبضم به که  جانی  از  شد حبس نفسم که  نکشید طولی اما
 :گفت  کنه

 تراس؟  تو بیاری  ریزیمی قهوه تا دو -

  متعجب  کرد  که  کاری  از  هم دشخو انگار . رفت بیرون سریع و نشد جوابش منتظر 
 .من  به برسه چه دیگه شد آشفته و

. اشه*س *بو برای زدمی دل دستم نبض. گرفتم  رو دستم مچ و دادم تکیه کانتر   به
  ترم گیج  چرا تو  گیجم،  عمره یه خودم من ... و شد بسته عجیب ایخلسه با چشمم

 !لعنتی؟  کنیمی

*** 

 خوابیده نفس و بود ده نزدیک ساعت.  سترا  سمت رفتم آروم و برداشتم رو سینی
 پاورچین پاورچین . کردمی نگاه آسمون به و بود ایستاده تراس جلوی آریان. بود
  هنوز  که نبضی با. برم خواستم و گذاشتم میز  روی رو سینی و شدم تراس وارد

 !بشینم؟  کنارش  تونستممی چطور  داشت التهاب

 آوردی؟  قهوه دونه یه چرا -

 اومدممی شانسی مرغ  تخم توی از  داشتم شانس اگه من . شدم وبکمیخ جام سر 
 . کردم  نگاه لباسش یقه به و سمتش برگشتم! بیرون

 .برم باید وقته دیر  -
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 .داشت نگه ثابت رو من  حرفش که  برم برگشتم

 . بزنم حرف باهات باید بشین  ربع یک فقط -

 ناخودآگاه  رو  دستم  چم  و  گذشتم  کنارش  از   مطیعانه!  هوم؟   نداره  اشکالی  که  ربع  یک
. بود شده آور خلسه عجیب قهوه عطر  اما بود سرد هوا. پوشاندنم دستم یکی اون با

  هم  خودم برای کاش.  شد آویزان لبم و شدم خیره قهوه به و نشستم صندلی روی
  به  پشت. کردم  نگاهش  و کردم  بلند رو سرم. اومد اشخنده تک صدای. ریختممی
 .بود  روشن  سایه دیوارکوب وجود با تشصور  و بود نشسته ماه نور 

 .داد هل سمتم به رو قهوه  و نشست مقابلم

 !نمیده مزه بهم تنهایی -

 یه  کن  فکر !  بخورم؟   باهاش  نصف  نصف  داشت  توقع  یعنی.  کردم  نگاهش  تعجب  با
 !درصد

 . بشم خواببی خوامنمی و مخسته من  بخورید شما -

 خیرگی. داد تکیه صندلی پشتی هب و زد کمرنگی لبخند و انداخت  زیر  رو سرش
  توی  دوباره اگه. کنم  نگاهش هم من  خواستمنمی  اما داشتم دوست  رو نگاهش
 . گرفتم  تر محکم  رو دستم مچ. بود خدا با اومدنم بیرون شدم،می  غرق نگاهش

 که   سردی  باد  و  شدمی  سرد  داشت  که  آوریخلسه  یقهوه   سرد،  هوای  و  بود  سکوت
 گرم   دلم هاسردی  این  تمام بین اما من . کشوندمی رتموص به رو آریان سرد عطر 
 . بود کافی  برام همین  شکبی و بود

 واقع  در .  نبود  خوب  حد  این   تا  که  بود  وقت  خیلی...  یعنی  بود  خوب  خیلی  امشب  -
 .بود خوب حد این  تا کی   بار  آخرین  نمیاد یادم بخوای رو راستش

 .دادم تکان رو سرم خنده با

 .نکن  خسته رو خودت شما فهمیدم باشه -
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 .خندیدنمی  کجکی  دیگه بود وقت خیلی. خندید و انداخت زیر  رو سرش

 شد؟ چی انگشترم -

  خاطرش   صاحبش  که  کردم  تاکید  کلی.  شهمی   آماده  فردا  پس.  تعمیر  برای  دادمش  -
 . باشه راحت خیالت پس خوادمی خیلی رو

 .باال داد رو ابروش یه

 . خانم رها ها شهمی منم انداختن  تیکه نوبت بالخره -

 زمین روی دیوارکوب نور  با که  آریان و خودم یسایه به و دادم تکان سر  حواسبی
 عکسش  بود  دست  دم  موبایلم  اگه.  بودن  هم  به  نزدیک  خیلی.  کردم  نگاه  بود  افتاده

 . بود فانتزی و قشنگ زیادی. گرفتممی رو

 نشد؟  خبری ناشناس یشماره اون از  -

 مکث  کمی  با رو نگاهم! نکرد؟  فکر  فرهاد به شدنمی  امشب یه . کردم  جمع رو لبم
 . دادم چشماش به

 .شده خیالبی انگار . نشد خبری نه -

 پیدا شعمه به زیادی یعالقه من  و نشده ازش خبری شب اون از . نبود که  دروغ
 ! بودم کرده

 . ایستاد آسمان به رو من به پشت و شد بلند و زد پوزخندی آریان

. بودیم  شده  تقسیم  دو  به  دو  ماکت  یه  ساخت   برای  بودیم  که  دانشگاه  چهارم  ترم  -
 پرسید   بعد  و  کرد  روش  زیرو  رسید  شما  ماکت  به  که  استاد.  بودی  مریم  دوستت  با  تو
 رو زدمی طرح کفشش  با و بود انداخته پایین  رو سرش دوستت مشترکه؟  کار   این 

 ریز  نکات سری یه از  حتی. مشترکه بله گفتی  و گرفتی  باال رو سرت اما تو. زمین 
 رو  شما  همه. بود شده قانع استاد. برده کار   به دوستت بودی مدعی که  زدی حرف

 همین  مثل.  بود  چشمات  تو  خاصی  برق  یه  روز   اون.  کردن  تشویق  رو  مریم  مخصوصا
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 کنیمی  الپوشونی داری فقط اما نداری خبری کنیمی وانمود که  االنی همین! االن
 دیده.  نگفتی  هیچکس  به  اما  فهمیدی  که  بودم  کرده  شک.  شز ا  نشه  باخبر   کسی  که

 .مونهنمی جدا ازت گوشیت  بودم

 وسط  که  دونستمی چی مگه آریان. نبود گرم  دلم دیگه که  منی سمت به برگشت
 بود؟  ماجرا این 

 مخفی ایدیگه کس بخاطر  رو چیزی داری. رها داره رو برق همون چشمات -
  به ! نبود کردممی فکر  که  چیزی خاطر  به ترسم رسم؟ تمی گفتم  بهت یادته. کنیمی

 ... .امشب اما دادمنمی  رو احتمالش درصدم یک حتی که  بود چیزی خاطر 

. بود شده سردم واقعا من  و بود کالفه.  اومد تر نزدیک  و کشید  موهاش به دستی
 تکرار  رو قهوه پیشنهاد دوباره خواستمی دلم چرا من  و بود برداشته خش صداش

 !؟ کنه

 کنی؟می مخفی رو فرهاد چرا -

 آریان  سرد  لحن   که  سردی  باد  و  بود  شده  سرد  که  ایقهوه   سرد،  هوای  و  بود  سکوت
 .هاسردی  این  تمام از  بود بسته یخ دلم من  و کوبیدمی صورتم به رو

 شنیدی؟  رو ماجرا کجا  از  اصال شناسی؟ می رو فرهاد کجا  از  تو... تو -

 .کشید  پیشونیش  یرو رو دستش کف  و خندید تلخ

 .بشی خالص  زدن حرف از  بحث کردن  عوض با خوایمی االنم حتی بینی؟ می -

 رو  خودش قدر این  که  من  زندگی و من  از  دونستمی چی. شدم بلند جام از  عصبی
 رو من  کسهیچ چرا بود؟  هاهمین  بابام با درگوشیش هایحرف  دونه؟ می  ُمحق
 بود شده تر  تاریک هم شب از  حتی که  چشمانش به خیره کرد؟ نمی حساب آدم
 :گفتم
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 باعث چی و ایچیکاره دقیقا تو بدونم خواممی . نیست بحث کردن  عوض این  -
 من؟ خصوصی زندگی وسط بندازی رو خودت شده

  گرفتم   دهنم  جلوی  رو  دستم.  شکست  منم  دل  توی  شکست  چشماش  توی  که  چیزی
  این   با  نباید  اما  بود  سوالم  عالمت  ترین بزرگ   سوالم!  لحن   این   با  نه.  بود  شده  دیر   اما

 ...لحن 

 خالی  جای.  شد  خم  و  گذاشت  تراس  یلبه  به  رو  دستاش.  برگردوند  ازم  رو  صورتش
 ازم  اما بخوام عذر   لحنم خاطر  به تا رفتم جلوتر . اومدمی چشم  به عجیب انگشترش

 .کرد  دستی پیش

 امکی  م؟ اکی   من  اصال کنم؟ می  چیکار  خصوصیت زندگی وسط من . گیمی راست -
 ببخشید !  خصوصی  زندگی!  روشه  اسمش  بکنم؟   جواب  سوال  ازت  کنممی  جرئت  که
 . بگیر نادیده رو امشبم هایصحبت . کردممی عمومیش داشتم که

 .کرد  ساعتش به نگاهی

 .باشه شده دیرت کنم  فکر  -

  لحن   قدر این   یعنی.  رفتم  وا  صندلی   روی.  شد  خارج   تراس   از   کنه  نگاهم  که  این   بدون
 از  جوریچه اون بدونم داشتم حق هم من  خب کرد؟   جوریاین  که  بود بد محرف

 افتاده پایین  لجوجانه که  اشکی قطره باخبره؟  فرهاد برگشت از  باخبره؟  من  زندگی
 اون؟  یا بودم شده نازک دل من . کردم  پاک رو بود

 که  بودم ایقهوه به خیره من و خورد زنگ و خورد زنگ و خورد زنگ گوشیم
 .نکردم ولی کنم  نصف باهاش ستمتونمی

 هیچکس  با  من .  کنم  حساب  الحسنه  قرض.  کنم  حساب  بودنش  روی  بود  گفته  آریان
 جز  آریان. باشم کرده  عمل دادم بهش که  قولی به تا نزدم حرف فرهاد به راجع

  از  برام فرهاد. باشه گاهتکیه من  برای خواستمی ولی نداشت رو کسی نفسش
 بود   داده  نجات  رو  من   بارها  آریان.  دونستنش  از   گیجم  هنوز   که  بود  گفته  ایگذشته



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

355 

 

 آریان.  بود  افتاده  بینمون   که  اجباری  جدایی  از   بود  غمگین   فرهاد.  بود  شده  نگرانم  و
. باشمش داشته تونستمنمی اما بود کنارم  که  بود شده ایممنوعه یمیوه من  برای
  برای  آریان و بود آریان نفس   نفس،. کردممی رهاش باید که  بود ایگذشته  فرهاد
 ...من 

  هست   هم  دیگه  چیزهای  خیلی  بود  گفته  فرهاد.  افتاد  پایین   اجازهبی   باز   اشکی  قطره
  آریان.  بوده  افتاده  اتفاقی   چه  بدونم  خواستممی   من   و  برسه  وقتش  تا  نگفته  بهم  که
 بود  افتاده  گیر   که  کسی  وسط  این   اما  دادممی  حق  بهش  من   و   بود  شده  ناراحت  ازم
 .بودم من 

! انکارهام وجود با حتی بوده گیر   همیشه دلم کنم  اعتراف تونستممی دیگه که  منی
  بود  گفته  آریان. فهمهنمی  کسی  اما کردم  گیر   من . امگذشته  فهمیدن  تشنه که  منی
  تونم نمی  اما افتادم گیر   من . کردنمی حساب من  روی خودش  اما کنم  حساب روش
 . کنم  حساب هیچکس روی

 .هانتنگر  مادرت -

 مخفی   ازم  رو  چیزهایی  یه  و  کنهنمی  حساب  من   روی  هم  مادرم.  شدم  بلند  حرفبی
 روی   قبل  از   که  رو  کیفم.  کنم  حساب  تونمنمی  کسهیچ  روی  افتاده،  گیر   من  .  کنهمی
 زودتر   مسیر .  اومدمی   سرم  پشت  هاشقدم  صدای.  رفتم  و  برداشتم  بودم  گذاشته  مبل
  غرق   افکارم  توی  زیادی  من   هم  شاید  یا  رسید  آخر   به  کردممی  رو  فکرش  که  چیزی  از 

 من   و ریخت اشکم و شد بسته در . کردم  باز  رو در  و کشیدم  بیرون رو کلید.  بودم
 . کنم  حساب تونمنمی  کسهیچ روی افتاده، گیر 

*** 

 ساعت دو از  بعد. ببینمش میرفتم باید من و شرکت بود برگشته برزین  مهندس
 بودن   از   بود  خوشحال  مامان.  مامانم  پیش  بیاد  کنم  راضی  رو  نفس  شدم  موفق  تالش
 برگشته  دیر   دیشب  و  نفس  دنبال  بودم  رفته  دیر   صبح  که  منی  از   بود  متعجب  و  نفس
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 زیرچشمی  هم بابا. بودم کرده  قناعت رنگکم  لبخند یه به فقط من و خونه بودم
 .بود گرم  روزنامه به سرش و گفتنمی  چیزی اما کردمی  نگاهم

 . شد کمرنگ  لبخندش مرور  به اما شد بلند و زد لبخندی دیدنم اب شمس خانم

 !انگار  پریده رنگتون خوبین؟  مهندس سالم -

 . زدم کمرنگی  لبخند

 اومده؟  برزین  مهندس. خالی معده با خوردم قهوه نیست چیزی -

 . کشی  نقشه هایبچه پیش رفتن  بله -

 . گرفتم  پیش رو اتاقم راه و دادم تکان سری

 . اتاقم بیان بگو بهشون -

  ست  روی. شدمی تنگ براش دلم. کردم  نگاه اتاقم به تنگیدل با و کردم  باز  رو در 
 و شد خشک لبم رو لبخند. کردم  نگاه یاسم گلدان  به و نشستم داشتنیم دوست
 .بود شده تنگ باباحاجی برای دلم. دیدم تار  رو عزیزم هاییاس 

. کردم  هنگ دیدنش با لحظه یه ایبر . شد وارد برزین  متعاقبا و شد بلند در  صدای
  بی  کم لباسش و بود شده برنزه عجیب پوستش. انگار بود ساخته بهش ترکیه

 . نبود ترکی معروف هایمدل به شباهت

 داشتی؟ کاری  من  با -

.  نشست و گرفت  برام ایقیافه . گرفتم  مبل سمت به رو دستم و دادم تکون سری
 برج.  کردمی  رفتار   باهام  خصمانه  دیدار   ن لیاو  همون  از   چرا  دونمنمی .  گرفت  امخنده
 ساعت   یک  تقریبا  از   بعد.  دادیم  انجام  رو  ثبتیش  کارهای  و  بود  شده  تموم  تقریبا  ثمن 

  خودم  به قوسی و کش.  رفت برزین  و  شد تموم کارمون  کارتابل  تکمیل و گفتگو
  گ نت براش دلم. انداختم اتاقم به نگاهی دوباره. کردم  خاموش رو رایانه و دادم
 .شدمی
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 ببینم؟  رو رئیس تونممی -

 : گفت  آروم صدایی با و کرد  بلند جلوش کاغذهای  انبوه رو  سرش شمس خانم

  کنم   وصل تلفنی ذارنمی نه اما سرکار  اومدن موقع به هفته یه از  بعد ایشون واال -
  تقریبا  رئیس اما تو بره خودش خواست برزینم مهندس. تو بفرستم رو کسی  نه

 . کرد  دعوا منم حتی. نروبی  کرد  پرتش

 .بیرون دادم کالفه  رو نفسم

 .نکنه دعوا رو تو میدم قول تو؟  برم بذاری و بگیری رونادیده دفعهاین  شهمی -

 داد ابروش به چینی

 ... .اگه آخه -

 باشه؟. نکن  نگاه ور این  به و بده انجام رو کارات  فقط تو. خودم پای چیز همه -

 .شهمی تنگ هم تو برای دلم. داد تکون رو سرش و زد لبخندی زورکی

 و چراغ خاموشی ابری، هوای. شدم وارد شدن منتظر  بدون و زدم در  به ایتقه
 گذشته  میز  روی رو  سرش  آریان . دادمی بهم تنگی نفس احساس اتاق تیره فضای
 برق  کلید  سمت به دستم. بود شده برانگیز  وسوسه درهمش مشکی موهای و بود
 : گفت  عصبی لحنی با و کرد  باز  نیمه رو چشماش و کرد  بلند رو سرش آریان. رفت

 خودت؟  حتی نشه اتاقم وارد کسی  بودم نگفته -

 نور  به چشمش بالخره تا رفتم جلو میزش نزدیکی تا. انگار بود ندیده رو من  هنوز 
  جاش   عصبانیتش. شد  بلند  جاش  از   بعد  و  زد  پلک  بار   چند.  دید  رو  من   و  کرد  عادت

 .داد تعجب به رو

 کنی؟ می چیکار  جااین  تو -

 .کشیدم  عمیقی نفس و گذاشتم  میز  روی رو بود دستم که  ای پرونده
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 . برم جااین  از  خواممی. رئیس شده تموم ثمن  برج با من  کار   -

 .نشست ابروش دو بین  کمرنگی  اخم و اومد بیرون بهتش از 

 بری؟  که  چی یعنی -

 احتماال. خواممی مدت طوالنی خصیر م  یه. کنم  قبول جدیدی کار   تونمنمی  فعال -
 .بکنین  حقم در  رو لطف  این  تونین می پدرم با آشناییتون بخاطر 

 فقط که  هاوقت اون مثل بود شده لحنش. ایستاد قدمیم دو توی و زد دور  رو میز 
 !بس و بود رئیس جناب

 فکر  به که  شده چی اصال. نمیدم مرخصی بهت من  گی؟ می داری چی فهمیمی -
 افتادی؟  مرخصی

 اصفهان  میرم. باشم دور  چیز  همه از  مدت یه برای خواممی و رئیس امخسته -
 مورد در . کنممی کمک   یاس پروژه به بود نیازی اگه هم جاهمون از  و داییم پیش
 و کردن  پیدا پرستار  یه گفتن   و گرفتن   تماس خونه با خانومی یه دیروز  هم نفس
  نوشتم  کاغذ  روی رو شمارشون من . نکردین  پیگیری شما انگار  اما زدن زنگ بهتون

 مرخصی   درخواست  ازتون  االن  و  دادم  انجام  رو  وظایفم  من .  گذاشتم  تلفن   میز   روی  و
 .میدم استعفا. نیست  هم مشکلی نیست امکانش اگر . دارم

  حرفام   صحت  خواستمی  انگار .  کردمی  دوران  چشمام  بین  نگرانی  کمی  با  چشماش
 . بفهمه چشمام از  رو

 جای  تو اما رها دادم نشون واکنش زیادی دونممی نه؟  دیشبه حرفای طر اخ به -
 رو  من  هایترس . کنممی  تحمل رو فشاری  چه دارم دونینمی. نیستی من 
 ... .احسـ حتی. شناسینمی رو هامنگرانی. دونینمی 

 . پنجره کنار   رفت و زد دور  رو میز  و کشید  موهاش به دستی

 ... .قبل مثل و کنیم  فراموشش بیا. رفتیم تند هردومون دیشب کنم  فکر  -
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.  بکشم نفس بتونم که  جایی یه برم باید. ُبریدم من. شهنمی قبل مثل چیز  هیچ -
 از . چیهمه از  بشم دور  باید من  کردنش  فراموش برای اما رفتیم تند دیشب آره

  باهاش   بتونم  که  کسی   پیش  برم  باید.  تو  از ...  خودم  از   گذشته،  از   شرکت،  از   خانوادم،
 .دارم نیاز  تنفس این  به من . لطفا کن   موافقت مرخصیم با. بزنم حرف

 .بود نشسته ابروهاش بین  دوباره اخم خط کهدرحالی برگشت سمتم به

 بری؟  خوایمی کی  پیش -

 . بزنم بهش  رو حرفام تونممی که  کسیه  تنها هنوزم اما کرده  فوت. پدربزرگم -

 روی  و  کرد  بلند  تردید  با  رو  دستش.  اومد  جلو.  انداخت  سایه  چشماش   روی  ناراحتی
 با و کرد  کج  سمتم به کمی  رو سرش. کشید  بود قبل از  تر  بلند کمی  که  هامچتری 
 :گفت  رفتنمی  یادم داشتم  عمر  تا که  لحنی

  بینمون   آواری  یه  شهمی  برداشته  داره  بینمون   یفاصله  کنممی  حس  که  هربار   چرا  -
 میاد؟  فرود

 مشکی    از   رو  نگاهم  خواستمنمی   چرا  دونمنمی .  کشیدنمی   بقع   پاهام  چرا  دونمنمی 
 آریان . نگاه این  درمقابل دربیام پا از  من  تا بود ایستاده انگار  زمان . بگیرم چشماش

  دوست  برام داشت نعنایی آدامس چرا لعنتی،. داد بیرون رو نفسش کالفگی با
 ها کالغ .  بود  نشسته  دهنر   روی  که  بود  کالغی   به  پنجره  از   نگاهم  من   شد؟ می  داشتنی

 !شن؟ می  عاشق هم

 خوایمی  باش، دور  باشی دور  همه از  خوایمی  بگیر، بگیری مرخصی خوایمی -
 . باشی دیدم از  خارج نداری حق اما کن   دل و درد کنی  دل و درد

 ب**ل گوشم  کنار   بود شده نهفته پودش و تار  توی خواهش که  محکمی لحن  این 
 !باشه؟  سرد نباید ر آذ هوای مگه و بود شده زده

  بخوای  من  از  نداری حق تو اما دونممی رها بود بدیلبی و خاص برات پدربزرگت -
  سنگ  روی شنیدنم، روی بودنم، روی. کن   حساب روم بودم گفته!  نکنم رو تالشم



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

360 

 

.  نفسم  جان  کرد  داغونم  دیشبت  حرف.  همیشه .  رها  هستم  من ...  روی  بودنم،  صبور 
  تعلق   خودت  به  تو  خود    االنشم  همین   اما  داره  ربط  تخود  به  فعال  خصوصیت  زندگی
 دست  از  رو زندگیم دوباره من . رها کنمنمی تکرار  دوبار  رو اشتباه یه من . نداری
 .کنی  عادت من  بودن به باید نخوای چه بخوای چه چیه؟ دونیمی اصال. دمنمی 

 همین تا ر دادی اولین  از  که  منی! عادت؟ ! فاصلگی؟ بی این  توی زدمی عادت از  حرف
 روی و کردم  بلند رو دستم داشتم؟ عادت به کار چی دونستممی رو نبضم دلیل االن
  خجالت   هم  قدر چه  هر   اما  کنم  نگاهش  تونستم نمی .  کنه  رهام  تا  دادم  فشار   اششونه
 . نزنم رو حرفم تونستمنمی  کشیدممی

 چی ازت من  چی؟  خودت اما کنم  حساب روت که  این  از  زنی،می  حرف بودنت از  -
 بخش یه سال همه این  بعد من اما داری خبر  من زندگی بیشتر  از  تو دونم؟ می

  حرف . نیستم اهلش چون کنم  فضولی خوامنمی. دونممی رو زندگیت از  کوچیک
 دوطرفه  باید  بودنه  به  اگه.  باشه  دوطرفه  باید  اعتماده  به  بنا  اگه.  ستدیگه  چیز   من 
  باعث  باشی اعتمادبی بهم تو وقتی اما کنم  داعتما بهت تونممی که  دونممی. باشه
  بهتره .  ندارم  حرفی  من  خوایمی  رو  این   تو  اگه  ولی  بگیرم  فاصله  ازت  بیشتر   شهمی
 . کنیم  قناعت نیمه نصفه آشناییت همین  به

 .داشت نگهم سرجام صداش اما رفتم در  طرف به

 .شنیدم رو فرهاد قضیه پدرت از  -

 برام  اصال  دلیلش  اما  باشه  بابا  کار   زدممی  حدس.  کردم  مشت  عصبانیت  با  رو  دستم
  خصوصی   زندگی  باید  چرا  زنهنمی   حرف  برامون  خودش  از   که  بابا.  نیست  حدس   قابل

 !بگه؟  دیگه  یکی برای رو دخترش

 گفته؟   بهت چرا -

  سرش  سکوت مدتی از  بعد. چرخوند دستش توی رو ساعتش و نشست مبل روی
 . کرد  باز  ب**ل باالخره اما داشت تردید. داشت غم نگاهش. کرد  بلند رو
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 . بگه بهم بودم خواسته ازش من  -

 .بود چرا  پرید بیرون دهانم  از  که  ای کلمه  تنها. کردم  نگاهش تعجب با

 . کرد  اخم

 !بشه خوشبخت نخواست عوضی اون چرا بدونم خواستممی چون -

 !بود؟  آریان این . کردم  نگاهش واج و هاج

  باهم  قدیم از  آشنایی یه. پدرت پیش اومدم رجاخ رفته شنیدم که این  از  بعد -
  رو   جوابم  کشید  طول.  پرسیدم  تو  به  راجع  ازش  کردن  عوض   رنگ  هزاربار   با.  داشتیم

 خوامنمی  اصال  من   و  دونیمی  رو  ماجرا  از   قدر چه  تو  دونمنمی.  گفت  باالخره  اما  بده
 . زنممی  حرف بهش راجع که  باشم کسی  اولین 

 .رفت راه و شد بلند جاش از  عصبی

 اصفهان   وقتی.  گردهمی  تو  دنبال  داره  و  برگشته  شنیدم  جایی  یه  از   پیش  وقت  چند  -
 همین   برای  بشی  ناراحت  و  ببینیش  دوباره  تو  خواستنمی  بابات.  بود  برگشته  بودیم

 ... .و کنیم  پیداش که  بودیم دنبالش

 : حرفش وسط پریدم عصبی

 بفهمم  من  کهاین  بدون ینخواستمی آره؟  پلیس دست بدینش و کنین   پیداش -
 اومد  نبود  حواستون  که  زمانی  و  کرد  زرنگی  فرهاد  اما  کنین   قایم  ازم  رو  چیز همه   بازم
 رو من  تونستین نمی اما بودم اون با که  کردین   شک حامد عروسی شب. من  سراغ
 دنبالش   که  هستین   کی  شماها  اصال.  نبودین   مطمئن   چون  کنین   زدن  حرف  به  وادار 
 من  کرده؟   کار چی فرهاد مگه دادین؟  تشکیل مافیا باند تنه یه ین؟ بود افتاده راه
  بابای  اصال زدم؟ می پا و دست خبریبی این  توی باید که  بودم کرده  کار چی مگه
 نذاشت  چرا بره؟  کشور  از  کرد مجبور  رو فرهاد پیش سال دو حقی چه به من 

 وندش؟ ترسمی و خوندمی  فرهاد گوش  تو یاس یآیه  همش چی واسه ببینمش؟ 
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 ناراحتی و کشید  آهی . کشیدم  عقب اما بگیره رو دستم خواست و اومد سمتم به
 . زد موج صداش  توی

 !دونینمی رو ماجرا از  خیلی پس -

 .بدونم  که  بگو بهم تو -

 تمام  از  تر پیچیده قضیه که  بدون رو این  فقط. بگه بهت بابات باید تونمنمی من -
 .شنیدی حاال تا که  چیزهاییه

 . کردم  نگاهش مصمم و دادم تکون سری

 . ریخت بهم رو من  زندگی چرا که  پرسممی خودش از  میرم باشه -

 فرهاد من  نذاره که  بود شده همدست آریان با بابا. بودم عصبی. رفتم در  سمت به
 که رو در  یدستگیره. بود همین خاطر  به هم هاشونکردن  جیم سین. ببینم رو

 دخلی آریان به و بود بابا تقصیر  همش. باشم ومآر  کردم  سعی. کرد  صدام فشردم
  چیزی  اما شد بسته و باز  چندبار  دهانش زیر  به سر . بود غمگین  نگاهش . نداشت
 . زد تلخی لبخند و کرد  بلند رو سرش سر  آخر . نگفت

 !سالمت به برو -

 گرفتم   رو  بابا  یشماره  و  شدم  خارج  شرکت  از   سریع.  نبود  رفتارش  تحلیل  برای  وقتی
 و  شدم  ماشین   سوار .  نیست  خونه  گفت  خانم  زهرا  خونه  زدم  زنگ.  بود  موشاخ  اما
 این . دادن بازی رو من  مدت همه این . اومدمی  که  بالخره. خونه  سمت افتادم راه

  پس  پا دیگه دفعهاین . بود دادن جواب وقت حاال. شمردن هیچ رو من  مدت همه
 . کشمنمی 

 حرف . افتاد تکاپو به ذهنم. افتاد ناشناس یشماره به نگاهم و خورد زنگ گوشیم
  بلندی  هق هق صدای نگفته، الو هنوز . بود بابا از  تر راحت  قطعا فرهاد از  کشیدن

 .نبود فرهاد صدای. دادم گوش  تعجب  با. پیچید گوشی  توی
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 هستی؟ کی  تو -

 .شدمی  بلندتر  لحظه هر  هقش هق صدای

 .پیشم بیا توروخدا. بده حالم رها -

 : گفتم  تردید با و تمداش نگه رو ماشین 

 تویی؟ شیدا -

. اومدم ازش که  قبرستونی همون به برگردم گفت.  زد رو من . رها زد داد سرم -
 کسی   من . پیشم بیا توروخدا. رها بده حالم. نیست اون یبچه بچه، این  گفتمی
 .ندارم رو

  باعث   به  فرستادم  لعنتی  و  سرنوشتش  از   سوخت  دلم  و  فرمان  روی  شد  مشت  دستم
 . بعد برای بمونه تونستمی بابا با صحبت. شنیبا و

 . پیشت میام االن. شیدا بده رو آدرس -

*** 

 شده  مچاله  دختر   یه  کاج  درخت  زیر   نیمکت  یه  روی  اما  بود  خالی  تقریبا  پارک  اطراف
 سر  وحشت با. اششونه رو گذاشتم  رو دستم و رفتم سمتش به سریع. بود نشسته

  گونه   روی  انگشت  رد  و  بود  شده  سرخ  گریه   فرط  ز ا  صورتش.  کرد  نگاهم  و  کرد  بلند
 . کردمی کجی  دهن  راستش

 سال  یک  که  کسی  دیدی؟   تر بدبخت   من   از   اصال  بینی؟می  رو  بدبختیم  رها؟   اومدی  -
. نیست اون مال بچه این که.  متنفره ازم  زد داد صورتم تو گذاشتم   پاش رو عمرم
 اومده بابام پول خاطر  هب و نداشته دوسم وقتهیچ گفت. امبدی دختر  من  که

 و کرد  نابود رو زندگیم. رفت اون اما افتادم خیابون کنار   ضعف شدت از . نزدیکم
 .احمقم بدبخت   عاشق   یه. احمقم. بدبختم من . رفت
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. پیچید اطراف خالی فضای تو اشگریه   صدای و کرد  پرت آغوشم توی رو خودش
 هم االنش حتی. کنم   ومشر آ  تونستمنمی کردممی گریه  اگه اما بودم کرده  بغض

 :گفتم  و کردم  نوازش رو کمرش.  کرد  آرومش بشه نبودم مطمئن 

  گریه   وقت االن ولی شهمی  آروم گریه  با دخترا ما دنیای چون نکن  گریه  گمنمی -
 اشتباه درموردت بفهمونی بهش باید. باشی قوی باید. نیست ضعف وقت. نیست
... خانوا  پیش  برگردی  که  اینه  قدم  اولین .  بشه  پشیمون  اشکرده  از   کنی  کاری.  کرده

. 

 :گفت  عصبی و بیرون کشید  رو خودش

 راست. کنممی رو کار   این  تنهایی به بگیرم انتقام ازش باید اگه. گردمبرنمی  من -
 رو  التماسم و بیفته گریه  به اون کنممی کاری.  نیست من  یگریه   وقت االن گیمی
 .بکنه

 ...االن تو شیدا -

  دنبال  که  درحالی. آورد بیرون رو گوشیش  و کرد  شلوارش جیب  یتو  رو دستش
 : گفت  عصبانیت و حرص با گشتمی چیزی

 . بده پس رو کاراش  تاوان کنممی  کاری  اما جوریچه دونمنمی -

 .کرد  بغض باز  و داد دستم به رو گوشی  لرزون

 پسر   همین  نه؟  خوشگله.  احمقم  زیادی  من   نکنی  فکر   که  ببینیش  خواممی.  ببینش  -
 کار چی.  کرد  خرم.  لرزوند  رو  دلم  تمام  سال    یک.  لرزوند  رو  من  دل  رویاییش  حرفای  با

 لمس  داشتم رو امتجربه  اولین  من  و کردمی جادوم نگاهش با وقتی کردممی
 .کرده  کارواین  باهام شهنمی باورم  هنوزم. کردممی

 ...اما  من ...  اما  من ...  اما  من   گرفت   دستاش  بین   رو  سرش  و  افتاد  هق   هق  به  دوباره
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 نفس تر راحت  بتونم تا زد چنگ رو گلوم  دستم. زمین  افتاد دستم بین از  گوشی
 ...اما بود چشمم توی اشک. نبود اما بود نفس. نبود اما بود هوا. بکشم

! بود؟  کی  زدمی لبخند و بود کرده  بغل رو شیدا گوشی،  توی لبخند با که  مردی این 
 بود؟  کی  واقعا

 طرح همون با. بود  خودش. برداشتم رو  گوشی  و شدم خم لرزون  یدل و دست با
 هم  شیدا  با  حتما.  داشتم  ازش  که  خاطراتی  تمام  بین   خوردمی  چرخ  محافظه.  لبخند
. بهداده اسمش بود گفته  شیدا دیگه؟  دخترای  با شاید یا. کردهمی رفتار  من  مثل
 اسم  دختر  تا چند به. نبود خودش اسم مطمئنا هم بود گفته  من  به که  اسمی پس
 به  روحبی و دادم تکیه نیمکت به خوردن؟  رو ظاهرش گول  نفر  چند گفته؟   الکی

 چی؟   بابا  بودم؟   خورده  رو  گولش  منم.  کردم   نگاه  داشت  برگ  کمی   تعداد  که  درختی
 ! ؟ ...یا بودم تر شانس خوش بقیه بین  از  من  و اومد پایین  اشکی قطره چی؟  مامان

 !رها -

  شده  پریشون امقیافه حتما. کردمی  نگاهم تعجب با که  کردم  نگاه شیدا به گیج
حر  کسی  نکنه. کردم  نگاه مقابلم درخت به دوباره حسیبی  با. بود  به  جادویی و س 

  که   شدم  سخت  جون  چقدر   من   و  میاد  سرش  داره  بال  همه  این   که  بسته  خانوادمون
 ...هااین  تمام برابر  در  شکنمنمی 

 . کردم  ناراحت حسابی هم رو تو ببخشید رها؟  خوبی -

 :گفتم  سرد

 .شناسمشمی -

 دانسته به من شناسمش؟ نمی  بگم نبود بهتر . شناختنم سرمای از  شد سرد بدنم و
 .ندارم اعتماد دیگه هامم

 شناسی؟ می  کجا  از  رو بهداد تو! چی؟  -
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 ... .اما زندگیمه تو االنم حتی. زدمی گولم  داشت شاید. بود زندگیم تو مدت یه -

 . کردم  اشزده بهت چشمای به ینگاه

 بوده؟  اصفهان توی سال یک این  یعنی بودین؟  باهم  سال یک گفتی  -

 :گفت  آروم و زد پلک بار  چند

 ... .نکنه شناسیش؟ می  کجا  از  تو اما تهرانه کارش  گفتمی. رفتمی و اومدمی -

... نکنه. آره. شد ناباوری و اشک از  پر  چشماش و گذاشت  دهنش روی رو دستش
 حرف  ازش  که کاری نکنه. باشه زدن گول رسمش نکنه! باشه همین  کارش نکنه
 .بود همین  زدمی

 داشتی؟ نسبتی چه باهاش تو... تو -

  برابر  در  بود پریده منم رنگ شاید. بود سردم منم. کردم  اشپریده  رنگ به نگاهی
 .بود رفته دست از  که  اعتمادی

 ... . بود نامزدم -

*** 

 (گذشته )

 صورتم  تمام روی لبخندم. افتاد فروشی طال ویترین  به نگاهم شدن رد درحال
 :گفتم  بود تر عقب ازم قدم دو که  فرهاد به رو. نشست

 .قشنگه و شیک خیلی. ببین  رو این  وای -

 .زد نق  و آورد باال بود بهش کیسه  و ساک کلی  که  رو هاشدست  فرهاد

  بعد  میایم دوباره. افتممی  کول  و کت  از  دارم بریم بیا. نداره جا دستام دیگه رها -
 .خودت برای بخر  طال خواستی قدر چه هر 

 . کردم  اخم
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.  پرسممی رو تو نظر  دارم بگو رو من  اصال بگیرم؟  خودم برای خواممی گفته  کی  -
 .بیام تا وایستا جاهمین 

  توجهی  رفتش هم تو یچهره به و گردنش  انداختم رو بود دستم که  ساکی تا دو
 کردن   نگاه  بدون.  بود  گرفته  رو  چشمم  که  چیزی  خریدم  و  مغازه  خلاد  رفتم.  نکردم
 . رفتم ماشین  سمت به و افتادم راه بهش

 نکنه؟ گرفتی  اشتباه چیزی با رو من . برو آروم رها -

 .دیگه  ستکیسه  چندتا همش. نزن غر  بیا راه -

 . صندلی روی داد ول رو خودش و ماشین  عقب گذاشت  رو هاکیسه   غرغر  با

 کل   امروز ! هاخانوم  شما کنین می خرید چقدر . شکستمی داشت کمرم  آخیش -
 .خرید میاین  فردا باز  کنین   خرید بازارم

 . کردم  ریز  رو چشمام

 خرید؟  رفتی خانوم تا چند با حاال تا مگه ها؟ خانوم  -

 :گفت  دستپاچه

 !هاستخانوم  بارز  مشخصات از  پاساژگردی اصال. بابا دیدم فیلما تو -

  رو   کادویی  یجعبه.  گذاشتم  دستش  روی  رو  دستم  که  بندازه  راه  رو  ن ماشی  خواست
 .داد تکونش و گرفتش  ازم تعجب با. زدم لبخند و گرفتم  روبروش

 شوکره؟ نکنه بیرون؟  پرهمی  زرتی که  عروسکاست این  از  یا بمبه؟  -

 .بازوش به کوبیدم  مشت با

 . کن   مسخره رو جدت پدر  برو -

.  بینممی  خواب  دارم  کنممی  فکر   که  اینه  بودی  نخریده  وکاد  برام  حاال  تا  که  نیست  -
 . نیستم  خواب ببینم کن   بوسم
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 :گفتم  و کردم  مزین  مشتم با رو بود آورده جلو که  ایگونه 

  کادو  قبلش  داری توقع. گذشته محرمیتمون از  ماه یه تازه. فرهاد بدی خیلی -
 کنم؟   بارونت

 :گفت  خنده با

 هست؟  چی حاال! یدهسر  زیاد ما به شما از  بانو نه -

 .کن   بازش خودت -

 .کرد  نگاه رو باال و کرد  زمزمه رو چیزی زیرلب

 میگی؟ داری چی -

 . خونممی رو اشهدم دارم -

 .جلو آورد رو دستاش کف  که  بزنمش اومدم حرص با

 .وراون به بشتابم ذوق شدت از  شاید گفتم  مزده ذوق آخه بابا کردم  غلط -

 رو اهلل زنجیر . شد عوض کامال  حالتش. نشست لبش رو ندلبخ. کرد  باز  که  رو کادو
 . گرفت  صورتش مقابل و کشید  بیرون

 .بود نداده چیزی همچین  بهم کسی  حاال تا. رها خوبه خیلی این ... این  -

 .کردم   نگاهش لبخند با

 .نداشت قابلی -

 .میده بهم خوبی حس. ستالعاده فوق. رها مرسی -

 . تس ب گردنش  به  و کرد  باز  رو قفلش

 . نیارم درش وقتهیچ میدم قول -

 .بوسید رو پیشونیم و شد خم
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  نبودی  تو اگه. داد قرار  راهم سر  رو تو که  کنم  خداروشکر  باید  جوریچه دونمنمی -
 . دادی نجاتم که  مرسی. زدممی پا و دست داشتم هنوز   قبلیم زندگی توی من 

 ؟ خان فرهاد آقای بگی واضح رو منظورت خواینمی  هم هنوز  -

 .زد ای خنده تک

چ کیفیت  -  .باش داشته صبر . خانم رها بازار  تو میاد دیگه چندوقت دیش ا 

  نور  توی که گردنش دور  اهلل به خیره. افتادیم راه و کرد روشن  رو ماشین 
  اثبات   برای  من   و  باشه   بدی  آدم  تونهنمی  فرهاد.  کردم  دور   رو  اضطرابم  درخشید،می
 .کنممی صبر  قضیه این 

*** 

 (حال) 

 کردممی فکر  من ! نبود؟  بدی آدم فرهاد. کردم  اشتباه که  عمره یه. کردممی اشتباه
 بهداد  اسم  به  حاال  و   کنم  صبر   اثباتش  خاطر   به  خواستممی  و  نیست  بدی  آدم  فرهاد
 !بود؟  انداخته عکس شیدا کنار 

 که  چیزی.  کنم  پیداش  باید  اما  برم  کجا  باید  دونمنمی .  افتادم  راه  و  شدم  بلند  جام  از 
 روز  اون. بود زده گول  منم حتی آره؟  بود مردم دخترای زدن گول  زدمی  حرف ازش
 .شده رفتن  به مجبور  که  گفتمی دروغ

  چرا  حاال پس! دیگه یکی سراغ بود رفته باز  و بود گرفته پول  کلی بابا از  حتما
 عراج خواستن می بابا و آریان که  چیزی اون بزنه؟  گولم  خوادمی  باز  چرا برگشته؟ 

 قرار   راهم  سر   رو  شیدا  خدا!  بوده  همین   پس   دارن  نگه  دور   ازش  رو  من   و  بگن   بهش
 . خورمنمی رو خاکیش چشمای گول  دیگه دفعهاین . بشه رو دستش که  داد

 .صبرکن  رها؟  میری کجا  -
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 با  و گرفتم  رو دستش. ناراحت هم بود متعجب هم. رسید بهم زنان نفس شیدا
 :گفتم  مطمئن  لحنی

 تونی می  که  میدم  قول  بهت.  باشه  رفته  هم  سنگ  زیر   اگه  حتی  کنیمی م  پیداش  ما  -
 . بگیری ازش رو انتقامت

 داری؟  ایشماره یا آدرس ازش -

 نداری؟  ازش هیچی تو. دونمنمی  رو زمانش. بگیره تماس باهام قراره -

 :گفت  و داد تکون سر  ناراحتی با

 دو. داشتم قبال رو آدرسش که  دوستش شاپ کافی  بودم رفته دیدمش که  امروز  -
  بعید  حتی دیگه. رفت کرد  تحقیرم  که  این  از  بعد. اومد تا جلوش کردم  صبر  روزه
 .برگرده هم جااون دونممی

 داشته  ازش  چیزی  آدرسی  یه  شاید  دوستشه؟   نمیگی  مگه.  امیده  یه  خودش  باز   ولی  -
 !باشه

 . زد برق چشماش

 . پیشش بریم االن بیا. گیمی راست آره -

 حفظی؟ رو آدرس . برسیم ببنده که  این  از  قبل امیدوارم. پارکه ور اون ماشینم -

 . آره تقریبا -

 . باش زود پس -

 و گذشتیم  پارک از . داشت سوز  عجیب  هوا و بود خلوت هنوز  پارک . دویدیم هردو
 در  خواستم تا من  و راننده کمک  صندلی سمت دوید شیدا. بود رومونروبه ماشین 

 .شد بلند داشی جیغ صدای  کنم،  باز  رو
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 شیدا  دهان جلوی دستمال یه دارینقاب مرد دیدم و گرفتم سمتش به رو سرم
 احاطه  محکم  اما  برم  سمتش  به  خواستم  زده  وحشت.  کنهمی  تقال  داره  شیدا  و  گرفته
 .شد گرفته  دهانم جلوی دستمالی و تنومند دستانی بین  شدم

 سیاهی به رو من  که  ایده کنن  بیهوش و  قوی هایپنجه میان بود فایده بی تقالهام
 . کشوندمی

 !بود؟  کی  دقیقا فرهاد و افتاد هم روی هامپلک  مطلق،  وزنیبی  یک در 

*** 

 درد  شدت  از   سرم.  نه  هم  سیاه...  نه  سفید  اما  گرفتمی   رنگ  داشت   آرام  و  آرام  دنیا
  بلند   سرم  توی  داشت  کسی   انگار .  رفتمی   خاکستری  به  رو  دنیا  و  بود  انفجار   درحال
 رو سرم درد و زدمی نبض پر  هامگوش امانش،بی  کوبش شدت از  و میزد طبل

 . کردمی تشدید

 و کشید  تیر  شدت به سرم. دیدممی تار  رو اطرافم اما کردم  باز  آروم رو چشمانم
 یخ  یگونه   اشک، گرمای   و ریخت بیرون چشمم گوشه  از  درد شدت از  اشکی قطره
 اصال  جااین  بفهمم و بیام خودم به دش باعث که  چالشی. کشید  چالش به رو مزده
 ... اصال نیست، آشنایی جای

 کم .  شده بسته پیله دورم پروانه مثل کردم  حس که  بدم خودم به تکانی خواستم
 چشمام .  بود  شده  بسته  پام  و  دست  دور   که  رو  طنابی  دیدم  و  شد  شفاف  چشمام  کم

 مغز  تا سرما و بودم هافتاد نمور  و تاریک اتاقی یگوشه.  کاوید  رو اطرافم تر دقیق
 احساس شدت به و بریدمی  رو امانم داشت سردرد و بود کرده نفوذ استخوانم

 . کردممی ضعف

 ...کارچی جااین  من  خدایا

 رو  خون گرمای  بالخره و کردم  تقال به شروع  وحشت با و کشیدم  هینی دلم توی
 . کردم  حس بود افتاده جنبش به هامرگ  توی که
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 ؟ نیست جااون کسی  -

 کرده  پر  رو جودم و تمام ترس و بود گرفته   انتظار  حد از  بیشتر . بود گرفته  صدام
 من  زندگی یگره  از  کورتر   طناب، یگره  اما کنم  باز  رو دستم کردم  تقال بازهم. بود
  بود   که  فرهادی  به  لعنت  و  کردن  عبور   محافظه  از   سرعت  با  پارک  توی  اتفاقات.  بود
 !شیدا بیچاره و کشوندیم تباهی به رو زندگیم نبودش و

 :زدم داد بلند و چرخوندم چشم مضاعف وحشتی با

 نیست؟  شده خراب این  تو کسی  کجایی؟   شیدا! شیدا -

 زدممی  زنگ باید. بودم کرده  حماقت. بازنداشت تقال از  رو من  هم دستام سوزش
  سرشیدا  بالیی اگه. جونوریه چه دونستمنمی . شناختمنمی  رو فرهاد که  من . پلیس
 بدتر  رو دردم سر  چشمم  توی اشک جوشش! شبچه من  خدای چی؟ باشن  آورده
  شالی  روی و خوردن ُسر  دونه به دونه هاماشک . داد دست بهم تهوع حالت و کرد
 که   بود چیزی از  تر عوضی  فرهاد. کردم  حماقت. ریختن  بود افتاده گردنم  دور  که

 .کردممی  رو فکرش

 به  چشمم که  هست مخروبه این  توی منفذی یا پنجره ببینم که  چرخوندم رو سرم
 سمت  اون به رو دردناکم بدن عجیب  ضعفی با. افتاد دیگه یگوشه   توی چیزی

  هنوز  بود؟  کوچیک قدر این  چرا... اما کردم ذوق شیدا کاپشن  دیدن با. کشوندم
 خودش  پس. بود کاپشنش  فقط. افتادم تقال از  شده خشک که   بودم نرسیده بهش

 کجاست؟ 

 جوابم  کسهیچ. نکشیدم دست فریاد از  اما برداشت خش صدام. زدممی ددا بلند
 . بمیرم تا بودن کرده  ولم تنها انگار . نبود جااون کسهیچ واقعا  انگار . دادنمی رو

  پشت  داشت بدبختی که  رو ایآینده  دیدمنمی  و مردممی. بود بهتر  جوریاین  آره،
 شم می  راحت  که  خدابه.  شدن  راحت  هب  امراضی.  مرگ  این   به  امراضی   من .  بدبختی

 .زندگیم به کشهمی شعله بیشتر  آتیشش روز  هر  که  جهنمی این  از 



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

373 

 

  بابا  برای دلم خانوادش، و دایی مریم، و حامد و شهمی  تنگ مامان برای دلم فقط
  حجم   از   شدممی  تر سبک   من   و  باریدنمی  اشکام.  نفس  برای  حتی  و  شهمی  تنگ  هم
 شه؟می تنگ هم آریان برای دلم که  کنم  یادآوری خودم به بود الزم. بودن زنده
 .همه از  بیشتر  شاید

  تونستم می.  باشم  خودم   برای  آخر   دقایق  این   تونستممی.  بستم  رو  خشکم  هایچشم 
... با کنم  تصور  رو خوبم زندگی. کنم  تصور  رو خودم تونستممی . کنم  پردازی رویا
 داشته  هم  رو  آریان  رویای  تونمیمن  حتی  من .  ریخت  بهم  رو  ذهنم   خاموشم  هقهق
 خط آخر . بود شده سنگین  هامنفس و بود افتاده مشونه  روی سنگینم سر  . باشم
 همین؟  یعنی بودن

 شوممی دور  همه از 

 شوم می کور   ینقطه 

 شوم می گور   به زنده

 ... تویی مقابلم باز 

 رها .داشتن  عجله انگار  که هاییقدم  صدای. اومدمی مبهم هاییضربه  صدای
  توی  قوه چراغ نور  و شد باز  اتاق در . بشم  رها که  نبود قرار  انگار  من  و گفتندمی

  حرف   برای  نایی  ضعف،  شدت  از .  برگردوندم  رو  سرم  و  بستم  رو  چشمم.  افتاد  چشمم
 کجاست؟   شیدا... خدایا و بود  عجیب زیادی ضعف این  و نداشتم زدن

 !قربان جاستاین  -

  به  نگاهم. کردم  باز  آروم رو هامچشم . اومد جلوتر  نور  و شد بیشتر  هاقدم  صدای
 نور . اومد باال آروم آروم نگاهم. بود تنش پلیس لباس. افتاد بود جلوم که  شخصی

 . ببینم رو ناجیم خواستممی اما زدمی رو چشمم  و بود رومروبه

 دنیا  ایستاد، زمان انگار  و دیدم رو صورتش و کردم  بلند رو سرم باز  نیمه چشمی با
 ! کرد  فراموش رو تپیدن ایلحظه  برای قلبم و ایستاد
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 .داد تکان رو خشکش هایب**ل و گذاشت  زانوم روی رو دستش

 رها؟  خوبی... من  خدای -

 لباس   توی  آدم  این   صورت،  این .  شدنمی  باورم.  کردم  نگاهش  شده  گرد  هاییچشم   با
 !کرد؟ می کار چی پلیس

. کرد  نوازش و گرفت  رو زخمیم دستان مچ و کرد  باز  چاقو با رو دورم طناب سریع
 انداخت  زیر   رو  سرش.  بودم  دیده  عمرم  توی  که  بود  چشمی  ترین غمگین   هاشچشم 

 ناباور  و نشست هاشچشم  توی که رو اشکی نم   دیدم من  اما گزید رو لبش و
 مهمان اشک بود من  نوبت بار این  و دادم  تکان گیجی  با رو سرم. کردم  نگاهش
 و  شکست هاشچشم  توی چیزی. کرد  نگاهم و کرد  بلند رو سرش . بشه هامچشم 
 .دیدم هامچشم  جلوی رو مرد این  شکستن  من 

 نشده؟   چیزیت خوبه؟  حالت زنی؟ نمی  حرف چرا -

  وقتی  بود تشخیص قابل خودم برای حالم  مگه بگم؟  تونستممی  هم چیزی مگه
 .بود هامچشم  جلوی زندگیم تصویر  ترین محال 

 !کنیمی مدیوانه داری ! رها بزن حرف -

 سال همه این  داشتم؟  جنون با ایفاصله مگه من و شدمی دیوانه داشت دیوانه؟ 
  یک  حتی. نکردم شک هم وقتش چند این  مشکوک رفتارهای به حتی. نفهمیدم
 !باشه پلیس تونهمی مرد، این  که  نبود باورم تو هم درصد

 خواستمی  اما  داشت  مغ  دنیایی  نگاهش.  دوخت  بهم  مستقیم  رو  آلودشاشک  نگاه
 .بده نشون جدی رو خودش

 خوبی؟ . بزن حرف -

 به  لغاتم یدایره انگار . بگم نتونستم هیچی اما کنم  صداش که   کردم  باز  رو دهانم
 . قرارتربی   روبروم  مرد  نگاه  و  شدمی  بسته  و  باز   دهنم  ماهی  عین .  بود  شده  پاک  کل
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 .بزن حرف خدا تورو. رها کردی  جونم نصفه -

 : زد فریاد بود پشتش که  زیباسر  سمت

 شد؟ چی لعنتی آمبوالنس این  پس -

 !فریادش شدت از  کرد  گم  رو  پاش و دست سرباز 

 .نیست اورژانسی مرکز  ستافتاده دور  جااین  آخه. راهه تو قربان -

 دست. چرخید کردممی نگاهش زده بهت هنوز  که  منی سمت به کالفگی  با سرش
  صداش .  بود  زده  یخ   من    از   سردتر   دستش.  گذاشت  مگونه   روی  و  کرد  بلند  رو  لرزانش
 .اومدنمی که  خدا به. اومدنمی  بهش بغض این  و داشت بغض

 .بگو چیزی یه داری دوست که  کی  هر  جون -

 من . کردم  حس افتاد؛  پیشونیم روی که  رو ایقطره  من  و امپیشونی  به رو سرش
 .چکید اشکم و دیدم چشمم به رو مرد این  اشک

 منو. نتونستم اما باشم مراقبت بودم داده قول بهت. بزن حرف. رها بزن حرف -
 . ببخش

 رقصید  اشکم  و  لرزید  نگاهم.  گذاشتم  زبرش  یگونه   روی  و  کردم  بلند  رو  لرزونم  دست
 . بده نجاتم هاقصه  قهرمان مثل که  بود اومده. بود شده آروم عجیب دلم اما

 اسمش  دلتنگیم تمام با و دوختم دارشنم  و تیره هایگوی  به رو ناتوانم هایچشم 
 .زدم صدا رو

 . بودم  نزده  صداش  دخترانه  قدر این   نه  و  دلتنگ  قدر این   نه  آروم،  قدر این   نه  وقتهیچ

 ... .بابا -

*** 

 (گذشته )



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

376 

 

 زبانی  چرب کلی  با. دویدم باغ توی خوشحال و گرفتم  دستم توی  رو دیپلمم مدرک
 اومده  بار  لوس. بگیرن جشن  برام امشب بود قرار  و تهران کشوندم   رو باباحاجی

هم فقط درخواستم این  پشت اما  داشتم قبولش و بودم  . بود بودنمون دور 

 قدر این   و  بود  پروین   شوهرخاله  ختم  سالگرد  بودیم  جمع  دورهم  همه  که  باریآخرین 
 حاال و نشینی شب برای شد بهانه دیپلمم. نفهمیدم ازش چیزی که  بودیم دار غصه
  برای  خودم که کیکی تا بودم بابام منتظر  و بودن شده جمع خونمون توی همه
 . بیارم رو بودم  کرده  درست بار اولین 

 . بخوریم شام خوایممی تو بیا باباجان رها -

 :گفتم  و کردم  نگاه باباحاجی به

 خودش  گفت  زدم  حرف بابا با که  دیشب آخه کنیم؟   صبر  دیگم لحظه چند شهمی -
 .رسونهمی رو

 : گفت  مهربونی با و  چیدیپ دورم رو عباش

 ... .اما پدرتی منتظر  دونممی. جان بابا ستخسته پندارت دایی -

 . ببرم باهاش رو کیک  و باشه پیشم بابا  خواممی امشب من  باباحاجی نداره اما -

 .فشرد آرامی به رو مشونه و کشید  آهی

 . شام بعد برای کیک.  بخوریم رو شام بیا پس -

 همراه   اومدنش  از   امید  نا.  نزد  بیرون  زیرش  از   نوری  هیچ  اما  شد  کشیده  در   به  نگاهم
 دو. گذشت  پدرام و حامد هایپرحرفی  و من  سکوت در  شام. رفتم داخل باباحاجی
 خاطر  به فقط که  بود معلوم همه خسته هایچهره از  و گذشتمی  شام از  ساعت

 شد بوسیده نیمپیشو. بیاره رو کیک  که  گفتم  مامان به ناراحتی با. موندن بیدار  من 
  چرخش   صدای  که  ببرم   رو  کیک  خواستم  و  زدم  عقب  رو  بغضم  دست،  به  چاقو  من   و

 .کرد  رها کمان  از  تیر  مثل رو من  قفل توی کلید
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 :گفتم  زیرلب و چکید  اشکم بابا آغوش توی

 !نمیای  دیگه کردم  فکر . بابا کردی  دیر  خیلی -

 :گفت  بارییک  سال صد و مهربان لحن  با و نشست سرم  روی مکث با دستش

 .باشه تر مهم  دخترم از  تونهنمی چیز هیچ. پیشت بیام بودم  داده قول بهت -

 . کردم  نگاهش امیدوار  و کردم  بلند رو سرم

 مهمم؟  برات من  یعنی -

 واضحه؟  جوابش که  پرسیمی سوالی چرا -

 . رفتم فرو آغوشش توی بیشتر  و خندیدم ذوق با

 .بابا  دارم دوست منم -

*** 

 (حال) 

  اما  کنم  باز  رو چشمم خواستنمی  دلم. اومدمی  سرم باالی خردکنی اعصاب ایصد
  اومد  جیغی صدای کردم،   باز  رو پلکم الی که  آروم. بود مزاحمم بدجوری صدا اون
  و شدن واضح مرور  به صداها. کردم  احساس سرم باالی  رو آدم  کلی  حضور  بعد و

 .دادم تشخیص رو صدا اون منبع همه از  اول

 خوابیدی؟  خرس عین حاال کردی  خراب رو من عسل ماه زدی ورپریده یدختره -
 !دیوونه نده حرص رو من  قدر این  پاشو

 .رسید خودم گوش  به سختی به مگرفته  صدای

 اومدین؟ کی  شماها -

 .کرد  دور  ازم رو زنش باالخره حامد و افتاد راه  فینش فین  دوباره باز 
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 . زدی جلو ازمون تو که  مکنی  سورپرایزت خواستیم. رسیدیم پریشب -

  آخرین  افتاد یادم و دادم  فشار  هم روی رو خشکم هایچشم ! زدم؟  جلو جوریچه
 و  خریدم  جون  به  رو  امسرگیجه  و  نشستم  جام  سر   هول  با.  بود  یادم  که  رو  لحظاتی
 . نبود. کردم  نگاه رو اتاق تمام بابا دنبال

 کو؟   بابا -

 بود  کجا  بابام. ریخت دلم. کرد  گریه  بلند و کرد  بغلم اشکیش هایچشم  با مامان
 مگه؟

 .کرد  جدا ازم رو مامان و اومد جلو حامد

. کنه  صحبت  دکترت  با  رفته.  خوبه  بابات  حال  رها.  ترسوندی  رو  بچه  کنار   بیا  خاله  -
 کنه؟نمی  درد سرت

 !چرا سرم؟  -

 . کرد  اخم

 یکم  و  تهگذاش  تاثیر   میگرنت  روی  کردن  هوشتبی   باهاش  روز   سه  که  ایماده  اون  -
 .شیمی خوب نیست خاصی چیز . کرده  بدترش

 اومد بابا و شد باز  در  که  کردممی نگاه حامد  به تعجب با! بودم؟  هوشبی روز  سه
.  بودم  نشده  خوشحال  بابام  دیدن  از   حد  این   تا  وقتهیچ  و  وقتهیچ  وقت،هیچ.  تو

 هاشچشم  غم که خواستمی  رو پدری آغوش دلم و چشمم به زد نیش اشک
  بغلم   محکم  و  اومد  جلو  کرد؛  حس  انگار   رو  تابیمبی .  رفتنمی  کنار   خاطرم  از   ایظهح ل

  هجوم  آرامش. کردم گریه بابام بغل توی  که رو باریآخرین  نیست یادم. کرد
 این  محتاج چقدر  من  دونهمی خدا و بودنش  حس از  لبریز  من  و سمتم آوردمی

 . بودم بودن

 : گفتم  بغض با
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 ... .من  بابا -

  با  آالچیق توی صبح تا شب یه وقتاون بشه بهتر  حالت بذار . رها زنیممی  فحر  -
 . زنیممی  حرف هم با و شینیممی قهوه

 .غمگین  نگاه و خسته لحن  این  برای رفت دلم

 . بابا بگی تو چی هر  -

 این   توی  من   اما  ستاحمقانه.  بود  بابا  لبخند  یزمینه  پس  مامان  آروم  یگریه  صدای
 . کنممی یبختخوش احساس وضعیت

 . بگم بهتون یکی به راجع باید بشه دیر  کهاین  از  قبل بابا فقط -

 کی؟  -

 جااون اون اومدم هوشبه وقتی ولی بود من  با اونم گرفتن   رو من  وقتی! شیدا -
 کردین؟   پیداش. نبود

 :گفت  و انداخت  بهم عجیبی نگاه. رفت درهم اخمش

 . زنیممی حرف بعدا هم اون مورد در  -

 ... .حا دختر  اون بابا آخه -

 .شی بهتر  تا کن   استراحت فعال. رها زنیممی حرف -

  لباس  توی بابا وجود باور  هم هنوز ! پلیسم پدر  برای شدم کنی  گوش  حرف دختر 
 یه به شدمی ذاشتممی هم کنار   رو گذشته  پازل وقتی اما بود سخت برام پلیس
 مسکن  دادم اجازه و زدم یممر و مامان نگران هایچشم به لبخندی . رسید نتایجی

 .بکنه رو خودش کار 

*** 

 .شد جمع اتوماتیک صورتم و کردم  پرت  ظرف توی رو قاشق
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 !ستمزهبی خیلی مامان اه -

 :گفت  بغض با و گرفت  دهنم سمت و برداشت رو قاشق پروانه مامان

 بهت   هیچی  و  داشتن   نگهت  هوشبی   روز   سه  هاعوضی   اون.  نزن   حرف  بچه  بخور   -
 کرد   پیدات که  مسعود. رها شدی ضعیف چقدر  که  بینینمی رو خودت تو .ندادن
 .نداشتی رو به رنگ گفتمی

 : گفت  آمرانه و سمتم شد براق یهو

 نمونده   برام  اعصاب  که  بخور   و  کن   باز   رو  مبارک  دهن.  ها  نذار   باال  طاقچه  من  واسه  -
 !روز چند این  تو

 .برچیدم ب**ل و  گرفتم  ازش رو قاشق

 هایسوپ  به  عادت  من   کنی؟ می  همچین   چرا  ستمزهبی  گفتم  فقط  من  مامان  وا  -
 رو تهش تا شده که  هم شما ینداشته اعصاب خاطر  به چشم ولی دارم خانم زهرا

 . درمیارم

 .کرد  امحواله ایگردنی   پس

 . خبر  چه  ببینم  بزنم  زنگ  مسعود  به  برم  منم  زودتر   بخور .  بچه  نکن   مسخره  رو  من   -

 . گرفتم  رو تشسد که  شه بلند خواست

 دونستی؟ می کی  از  شما... مامان -

 کشید   رنگش گلبهی  روسری به دستی. شد جاجابه جاش توی و زد کمرنگی  لبخند
 .روزها اون بین  خورد چرخ اشحافظه  انگار  و

 واقعیش   شغل  گفت  بهم  بقیه  چشم  از   دور   خواستگاریم  اومد  وقتی.  اولش  همون  از   -
 بودم   خوشحال  هم  کلی  هیچ،  نکردم  که  مخالفت  من   اما  بشم  منصرف  من   بلکه  چیه
  مسعود  فهمید باباحاجی وقتی. هیجان و شور  تا هزار  و بود جوونی. خاطرش به
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 من  اما تنهایی؛ و باشه تنهایی ممکنه که  ایآینده به کنم  فکر  بیشتر  گفت  بهم پلیسه
 .نیومده تو به جاهاشاین  فضولی دیگه... اول نگاه همون تو

 :زدم نق و  کردم  اخم بودم، نشسته منتظر  هیجان با نهیس به دست که  من 

 !دیگه بگو بود حساسش جای مامان عه -

 .کشید  آهی و داد بیرون پنجره از  رو نگاهش

  گفت.  شغلشه عاشق اما داره؛ دوست رو  من  گفت.  گذاشت  شرط باهام مسعود -
  و  چندبار  نیست معلوم  گفت.  بکشه دست شغلش از  خوادنمی شرایطی هیچ تحت
 هرچی  گفت.  برنگرده  اصال  یا  برگرده  سالم  ممکنه  حتی  ماموریت  میره  مدتی  چه  برای
 و من  فقط موضوع این  از . موندم تصمیمم پای هم باز  من  و گفتمی باید که

 ما و اومد راه دلم با باباحاجی اما بود مخالف پندار . داشتیم خبر  پندار  و باباحاجی
 و  نره لو ماهیتش که بود شده یماق سازیش  برج پشت مسعود. کردیم ازدواج
 کارشه  فکر  به فقط که  سازه برج یه مسعود کردنمی فکر  همه. شد هم طور همین 

. کردنمی  شک زدناش غیب  و مکان به کسی   بود دستش زیادی هایپروژه  چون و
 و استرس از . بشه غیبتش متوجه کسی  نذاشتن  که  داشت هم معرفتی با دوستان
 اما دله؛ خون   همش چون بگم چیزی خوادنمی دلم اهسال این  تمام نگرانی

 .باشه ما کنار   اومد و کرد  بازخرید رو خودش بالخره که  خوشحالم

 .کرد  تیز  رو نگاهش  کمرنگش  اخم

 . کنه  همکاری پروژه یه توی خواستن  ازش دوباره االن ولی -

 :پرسیدم شک با

 فرهاد؟  قضیه همین  -

 .شد بلند و داد تکون سری
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 داده قول. بره شد مجبور  هم باز  اما امشب بزنه حرف باهات واستخمی خودش -
 اما  شناسنشمی  ظاهر   این  با  همه  که  داره  سخت ظاهر   یه  بابات  رها،.  بگه  بهت  که
.  بفهمی رو هاشسال این  رفتارهای تمام ماهیت تونیمی ببینی رو درونش اگه

 دختر   ونمدمی من  و خوادمی بصیرت چشم  یکم فقط نیست سخت بابات شناختن 
 .بینه واقع من 

  حس  بودم که  بچه. مامانم گهمی راست. گذشته  توی زدم پرسه شد بسته که  در 
 وقت هیچ که  هست چیزی یه بابا خالی و سرد همیشه هایچشم  پشت کردممی

  توی  چی که  بفهمم بتونم شاید االن اما  گرفتمش  ندیده مرور  به  و کردمنمی  درکش
 تازه  من  که جالبه واقعا. جالبه. ببینمش نزدیک ز ا باید فقط. بوده هاشچشم 
  تشخیص  تونمنمی که  اینه ترشجالب  و آدمیه چجور  دقیقا پدرم بفهمم خواممی
 !کیه؟   ندونستن  این  مقصر  بدم

 جلوی  رو هامچتری  و گفتم  تویی بیا. حتما دیگه بود مامان. خورد در  به ایضربه 
 .دادم تکون هامچشم 

 . اعصابم رو رفته شده بلند هااین  باز  کنی؟   جور  چییق یه تونیمی مامان -

 کنی؟   بلندشون خواینمی -

  بدم   تشخیص  نتونستم  من   و  لرزید  قلبم.  برگردوندم   رو  سرم  ترس  با  و  کشیدم  هینی
. کشید  رخم به وضوح  به رو تنگیمدل که  یهویی دیدار  این  یا و بود ترس روی از 

  به  رودربایستیبی رو نگاهم و ماختاند سرم روی رو گردنم  دور  شده حلقه روسری
 . کشوندم  پوشش مشکی قامت

 . حلقم تو اومد قلبم! مونی؟ می جن  مثل چرا -

 . انداخت زیر  رو سرش و زد کمرنگی  لبخند

 .زدم در  که  من  -

 کنی؟ می کار چی جااین  اصال... اما آره -
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  چشمم   تنگدل  من    مالقات  وقت!  بزنم  طعنه  که  خواست  دلم  اصال .  بهش  زدم  طعنه
 نبوده  مهم براش ولی بشه نگرانم داشتم توقع. نیومد اما بیاد؛ که  شد خشک در  به

 از  گرمی  سیال جریان! گل  دسته یه... یه... یه با اومده جن  مثل که  هم حاال. انگار
 .کرد  رخنه وجودم تمام به و کرد  حرکت قلبم

 هردو  بار این   اما  کاملیا  و  رز   هایگل   دوباره.  کردم  نگاه  دستش  توی  آشنای  ترکیب  به
 ! قرمز

  مالقات  وقت... خب یعنی. نتونستم اما اومدممی  مالقات وقت باید که  دونممی -
 !کنه  چیز  وحسابی درست تونهنمی آدم عمومیه زیادی

 کنه؟  چیز  رو چی -

 . کرد  جابجا دستش توی رو گل

 .کنه  مالقات... دیگه چیز  -

 . کردم  کج  چپ  سمت به رو سرم

 تونستی موقع این  جوریچه اصال! دیگه مالقاته همون سهاو مالقات وقت خب -
 جا؟این  بیای

 ... هم  هاگل  عطر   هم.  شدم  عطرشون  بوی  محو  من  و  گذاشت  کنارم  میز   روی  رو  گل

 هست؟  قندون جااین . بیارم که  نرفتم خونه  خب اما توش بندازم قند خواستممی -

 روی  خیرگیش  اما  ردمکن  نگاهش  و  نشستم  سینه  به  دست  ندادنش  جواب  تالفی  به
  نفس   و  بست  رو  هاشچشم   و  نشست  رومروبه   صندلی  روی.  بود  مشهود  رخم،  نیم

 بهش  داشت؛ که ایروزه چند ریش ته . کردم نگاهش زیرچشمی. کشید عمیقی
 !ناکس اومدمی

 با.  وجودم  توی  رفتمی  ذره  ذره  داشت  آرامش  که  االن  نه.  خواستنمی  سکوت  دلم
 . بود تنگش یبجع  دلم. روراستم خودم
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 خوبه؟  نفس -

 . خونه ببرمش برم باید امشب. خانمه منیر  پیش روزه سه -

 : پرسیدم تعجب با

 نبوده؟  پیشت که  بودی کجا  روز  سه این  تو مگه! روز؟ سه -

 . کرد  نگاهم خمار  و کرد  باز  آروم رو هاشچشم  الی

 . بمونم منم که  نبود دنیام! دنیا تو روز  سه این  نبودم -

  بوی   اما  کردم  پرت  وارمدیوانه   ضربان  از   رو   حواسم  و  گرفتم  ازش  سختی  هب  رو  نگاهم
 .کنه  آرومم نتونست هم هاگل  سکرآور 

 کنی؟ نمی  نگاهم چرا -

 و بود گرفته  نبض بدنم تمام. رو عجیبش نگاه دیدم و کردم  بلند رو سرم زور  به
 . التیام برای گشت می چیزی دنبال

  که   بودم نفر  آخرین . باشم نکشیده که  نبود یعذاب روز  سه. رها نبودی روز  سه -
  بکنی  که  هم هرکاری. نشد پیدات دیگه من  پیش از  رفتنت از  بعد .بودی  باهاش
 !کاری  هر  رها، کشیدم  چی بفهمی تونینمی 

  باقی  قبلی ینقطه  همون تو نگاهم من  اما. ایستاد تخت کنار   و شد بلند جاش از 
 هاخراش این  درد از  من  و قلبم روی اختندمی خط دارشخش لحن . بود مونده
 . چشمم به بود افتاده اشک

 نترسیده  قدریاین  عمرم تو وقتهیچ. رهایی  گرفتی  رو قرارم. رهایی کردی  تا بد -
  بالیی  اگه. بیرون کشیدنمی تنم از  رو روحم داشتن  هرلحظه توی انگار  که  بودم
 هوم؟   کردم؟ می کار چی باید من  آوردنمی سرت

 قابل چیزی هیچ. کشوند  خودش سمت به رو من  و شد بازوهام بند شهادست 
 قلبش  صدای. بود گرفته  ضرب پیشونیم روی که  مردی  قلب جز  نبود کردن  حس
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  انبار  توی که  افتادم لحظاتی اون یاد. گرفت   رو راهش اجازهبی  اشک و شد بیشتر 
 . ... دیدمشنمی دیگه اگه. کشیدمی پر  براش دلم

 وقتی  بودم  خورده  قسم  رها؟   بدی  عذاب  رو  من   جوریاین   کردی  ئتجر  چطور   تو  -
 وقتی  اما نترسونی رو من  جوریاین  دیگه تا گوشت  توی بخوابونم یکی شد پیدات
  سالم .  برگشتی  تو  و   بیدارم.  بیدارم  بدونم  که  شد  خودم   خرج  سیلی  اون...  شد  پیدات

 !کردی  جون نصفه رو من  که  درک به. مهمه همین فقط و برگشتی

  صدای  شد بلند که هقمهق . لباسش روی شد چنگ و اومد باال لرزونم  دست
 .شد بلند دارشبغض 

 گم نمی  بهت اما داغونم . رهایی کن   گریه.  کنمنمی منعت نه؟  کنیمی گریه  داری -
 تونیمی. شهمی حسودیم  بهت چون چرا؟  دونیمی. نشم تر داغون تا نکن  گریه
  بغض و ترس ولی بیرون بریزی رو هاتترس و کنی  خالی رو خودت و کنی  گریه
 که  کنارمی،  که  االن همین   حتی.  کنهنمی  ولم  و  گلوم  بیخ  چسبیده  من  روز    چند  این 

 االنم همین حتی. شممی خفه بغض از  دارم لعنتیم، قلب روی  خورهمی نفست
  اما  کنم گریه تو مثل خواممی که خدا به. شهنمی  رها بغضم. نگرانتم. تنگتمدل
  کنم   گریه  اگه شکنممی . میره بین  از  توانم تمام  کنم  گریه  اگه کنممی حس. شهی نم

 .کن   گریه  منم جای به. رهایی کن   گریه  تو ولی

 :کردم  زمزمه بریده نفس

 ... .برنمی دیگه کردممی فکر . بودم ترسیده -

 : گفت  تحکم با و شد تر محکم  دستش هردو

 گفته   بهت. زنممی بهت رو سیلی نوا بکنی هم فکر  بهش حتی دیگه بار یک اگه -
  فهمی؟ می.  بگیری  ازم  رو  من   حق    نداری  حق.  نداری  تعلق  خودت  به  فقط  تو  رها  بودم
 !نداری حق
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 که  بود خوب قدر چه. کردنش دیر  این  بود خوب قدر چه. بود کرده دیر  مامان
 هر  جای به شدمی که بود خوب. بکشمش نفس و باشم آریان  کنار  تونستممی

 های حرف چسبید قدر چه. حال و حس این  بود خوب قدر چه. کنم  گریه  وندوتام
 .دارم دوست رو مرد این  قدر چه من . بهشون داشتم نیاز  چقدر . آریان

*** 

  بدجوری  بابایی و پیمان  اما پیشت بیایم خواستمی  دلمون خیلی که  این  خالصه -
 .نبرخورد مشکل به شریکشون با شرکت توی انگار  شده شلوغ سرشون

 ایغره چشم و زدم  محکم زدمی ناخنک بستنیم به داشت که مریم دست روی
 .فرشته به دادم رو حواسم و کردم  اشحواله

  فردا امروز . همین   شدم ضعیف   فقط ندارم خاصی مشکل منم  عزیزم نداره اشکالی -
 . برسون سالم هااین  دایی به من  طرف از . شممی  مرخص

  آقا   راستی.  نازی  مامان  مخصوصا  بودیم  نگرانت   همه.  خوبه  حالت  که  شکر   رو  خدا  -
 طرف  از .  میدم  بهش  رو  گوشی  االن.  کشهمی  رو  تلفن  سیم  داره  هی  جاستاین   پدرام
 .جون رها خداحافظ من 

 :گفتم  مریم به و دادم فاصله گوشم  از  رو گوشی  و گفتم  خداحافظی

 . زدم حرف بس از  شد خشک گلوم  بیار  برام آب لیوان یه پاشو -

 مراقب  گذاشتن   رو  کی  ببین .  شد  بستنی  خوردن  مشغول  باز   و  داد  تکون  سر   خیالیب
 گوشم  رو  گذاشتم  که  رو  گوشی.  یخچال  سر   رفتم  و  شدم  بلند  حرص  با!  باشه  مریض
 :پیچید گوشی  تو پدرام داد صدای

 شنوی؟ می رو صدام تخس یدختره هوی -

 . سالم.  پسردایی گوشم  به -
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  دادی؟  فنا به رو خودت  گذاشتم  تنهات روز  یه... العالمین  رب اهلل   اال اله ال و سالم -
 بهتری؟  حاال؟  خوبی

 شرکت  شنیدم. برس کارات  به برو نباش نگران. هنوز دارم ضعف ولی بهترم آره -
 . بهم ریخته

 تو گنمی نشین  کاسه  یه جماعت غریبه با گفتم  بهشون دفعه صد! واال بگم چی-
 باال  قوز   بود  شده  هم  تو  شدن  گم.  نمونده  برام  اعصاب.  نیست  حالیت  هیچی  جوونی

  رها  جون بودم گیر   اما بدم داریشدل که  عمه پیش جااون بیام خواستممی . قوز
.  دیدنت   میام  فرصت  اولین   تو.  شدی  پیدا  فهمیدم  وقتی  درآوردم  بال  خدا  به.  شرمندم
 . بزن زنگ بهم  اسکایپ تو داشتی نت به دسترسی هروقت

 .کافیه  برام همین  و فکرمی به دونممی باشه -

 پسره  اون  حال  هم  ذره  یه  بودم  جااون  االن  خواستمی  دلم  اما  خود  جای  که  اون  -
 !افتممی اسفنجی باب  توی پالنکتون   یاد   شهمی که  خشن   المصب! گرفتممی رو

 !خوشحالی... خوشگـ این  به بچه اونه؟  شبیه کجا!  پدرام وا -

 به  تغییراتی یه که  بینممی. باشه خانوم؛ ولکلو باشه آره؟  دیگه خوشحاله که  -
 .دادمنمی  محل بهش بودم تو جای من  اگه ولی اومده وجود

 ندم؟  محل بهش چرا دوما نیست خبری نخیر  اوال -

 .شد بلند شخنده صدای

 در  پشت بیام که بودم جااون کاش. گذشته هاحرف این  از  کار  که بینممی نه -
 ! اتاقتون

 :گفتم  حرص  با مریم یشده ریز  هایچشم به توجه بدون

 ! کنممی یکسان خاک با رو دکورت زنممی. پدرام نبینمت اگه -
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 سرت  بر   خاک  بگو  بهش  ضمن   در !  ها  گیرتتنمی   آریان  شیمی  چروک  نخور   حرص  -
 ُقل  ُقل به احساست یچشمه تو تا شدممی گور   و گم  روز  سه باید من حتما! کنن 

 و  حول  به  شد  رعایت  اسالمی  فاصله  یا  اومدین   هم  محنه  هصحن...  رها  ببینم  بیفته؟ 
 !الهی؟  قوه

 : گفتم  مالیمت با و کشیدم  عمیقی نفس

 دیگه  بودی جااین  اگه وگرنه اصفهانی االن که  بوده یار  باهات شانس جان پدرام -
 ببافی؟   هم  به  نمونده  ایدیگه  اراجیف  کنم  قطع  خواممی  االنم.  نبودی  دنیا  این   تو  کال

 این . افتادم چیزی یه یاد صحنه گفتم.کرد   خطور  ذهنم به االن سوال یه وایسا نه -
 کهاین   قضیه  مثل  شده  دارن؟   صحنه  طراح  چرا  پس  ندارن  صحنه  که  ایرانی  هایفیلم 
 سر  چرا آخه! برعکسه زانوهاشون هاپنگوئن  چرا کهاین  یا! ندارن  زانو هامرغ چرا

 !اسگل ی اهپرنده کنن؟ می رو کار   این  من  با صبحی

 کنم؟   قطعت روزگار  از  یا کنیمی قطع -

 دیگه من ! بسه پشتم هفت واسه کردن  قطعم بچگی تو بار  یه. درست دستت نه -
 هوا  تو لنگ ایجمعه شب این  آدم زنیمی حرف بس از . کنن می  صدام دارن برم
  یه   هم  جونت  آریان  به  من   طرف  از .  نشی  گم  دیگه  که  باش  خودت  مراقب!  مونهمی
. بود گفته پدرام بگی بعد نکنی دیگه کار ... ها هوایی. بفرست هوایی س*و*ب

 . فعال زیاد مرحمت

 به  پیمان آخه. گذاشتم  پیشونیم روی رو دستم و کردم  پرت تخت روی رو گوشی
 !شده؟  جوریاین  چرا این  عاقلی، اون

 !رها -

 و  گذاشت  کنار   بود  شده  تموم  قطعا  که  رو   بستنی  ظرف.  کردم  نگاه  مریم  به  عاجزانه
 :پرسید شده ریز  چشم همون با

 افتاده؟  اتفاقی نبودم من  که  مدتی این  -
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  نیست  معلوم. کردمی درد هنوز  سرم. بستم رو چشمم و گذاشتم  بالش روی سرم
 . موندممی هوشبی  طوریاین  که  زدنمی بهم چی

 یدهرسنپ  خودت  مامان   و  من   مامان  از   رو  مدت  این   اتفاقای  تمام  تو  درصد  یه  کن   فکر   -
 !باشی

 : پرسید گلم  دسته به خیره و کشید  جلوتر  رو صندلی

 ... .با تو بگو و راستش رها. نداره خبر   ازشون کسی  که  هست اتفاقاتی منظورم -

 واج   و  هاج  مریم  و  من .  یخچال  سراغ  رفت  و  تو  اومد  عجله  با  حامد  و  شد  باز   یهو  در 
  قحطی  از  هااین . باال ددامی نفس یه رو آبمیوه بطری داشت که  کردیم  نگاه بهش
 توی  گذاشت دوباره رو خالی بطری کنن؟  گرسنگی رفع جااین  اومدن کردن  فرار 

 . کرد  پاک رو دهانش لباسش آستین  با و یخچال

 . زدم حرف بس از  کرد  کف  دهنم آخیش -

 مگه؟  زدیمی حرف کی  با -

 .ببینمت  بیام بدن اجازه که  پرستارها این  با -

 گرفتن؟   تونز ا رو مالقات وقت مگه -

رس  وگرنه  بود  جمع  پام  که  خداروشکر   و  کرد  پرت  تخت  روی  رو  خودش  .بود  شده  پ 

 ضعیفه  هم بعد بگیرم؟  مالقات وقت دیدنت برای که  هستی کی  کردی  فکر  حاال -
  رو دیشبی همون گفتمی پرستاره بوده؟  جااین  ایشازده کدوم  دیشب ببینم بگو
 دختر   یه  مثل!  دادننمی   راهش  نبود  خوشگل  اگه  گفتمی.  کنهمی  کفایت  دادن  راه

 مرتیکه؟ اون بوده کی  بگو سریع خوب

 گفته  پرستاره  که  بوده  حتما  بود؟   خوشگل  آریان.  هاگل  روی  رفت   نگاهم  ناخودآگاه
 صورت  به پرستاره میده معنی چه اصال! خوشگل تا جذابه بیشتر  من  نظر  به ولی
 نداره؟  حباص خودش مگه شبی؟  نصفه  باشه کرده  نگاه آریان
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 بوده؟  خبر  چه جااین  دیشب! توام با رها -

 از  گفتممی چی. بود مونده هاگل  به نگاهش مریم و کردمی نگاهم اخم با حامد
  نبض  وجودم تمام اشلحظه به لحظه یادآوری با حتی که  دیشبی! دیشب؟ 

 کنار   دار خش صدای یه و شدمی بلند گرم  جای  از  هامنفس که   دیشبی. گرفتمی
 چی.  دادمی  زندگی  زندگیم  به  ترانه  این   ریتم  و  گفتمی  ترانه  نه،  که...  حرف  شموگ

 . وجودش تب به من  و نشست اشه*س *بو تب به پیشونیم که  دیشبی از  بگم

 ... .هاگل   این  رها: مریم

 کنین؟می کار چی جااین  شماها -

. بود  شده  گتن  براش  دلم.  نشست  لبم  به  لبخند  من  و  ایستادن  هول  با  مریم  و  حامد
 :گفت  من  به رو و گذاشت  جلو قدمی

 بهتری؟  -

 و  گرفت  رو مریم دست حامد. شد منعکس هاشچشم  توی و شد تر پررنگ  لبخندم
 : گفت  عجله با

 .منتظرمونه. مریم مامان پیش بریم ما اومدین شما که  حاال -

  شم وگ  توی آروم و بوسید رو امگونه  و شد  خم مریم و داد تکون براشون سری بابا
 :گفت

 این  دلیل هم بدی باید رو جونم شوهر  جواب هم. خانما خانم رفتی در  فکرنکن  -
 ... .معنی   دونیمی  تو اصال. رو هاگل

 . دارم کارش  دیگه بیرون برید خونی؟ می دخترم  گوش  تو چی -

 :گفت  خنده با حامد
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  پارک  دیگه پلیسی شما فهمیدیم وقتی از  ما واال. ریممی االن مسعود آقا چشم -
! ترننزدیک  شما به کنینمی فکر  چهآن از  اشیا گنمی که  راسته. کنیمنمی  دوبلم
 . فیلماست تو واسه داشتن  پلیس فامیل   کردیممی فکر  ما و بودی پلیس شما

  بابا  روی مشتاقانه نگاهم. شنیدن برای شدم گوش  پا تا سر  رفتند که  بیرون هابچه 
 .بزنه کمرنگی  لبخند شد باعث و نشست

 کنجکاوی؟   قدر این  یعنی -

 نشده  سردرگم و کنجکاو  قدر این  چیز هیچ برای وقتهیچ ولی نشه باورت شاید -
 . بودم

  رو   ایجذبه  با   هایپلیس   ژست.  انداخت  هم  روی  رو  پاهاش   و   نشست  صندلی  روی
 . خورد  زنگ  گوشیش  که  بگه  چیزی  خواست.  بودم  دیده  هافیلم  توی  فقط  که  داشت

 .اومدم تازه منم نه. تو بیای بذاره تا منی آشنای  بگو پرستار  به. سالم -

 .کردم  نگاهش تعجب با

 هستی؟ کی  منتظر  -

 . کرد  کمک  بهم خیلی که  دوست یه -

 نگاهش  باز   دهان  با.  شد  وارد  بابا  دوست  و  شد  باز   اتاق  در   بالخره  تا  گذشت  دقایقی
 که   بهت  از . فتگر   قرار  رومروبه  کرده  اصالح صورتی و براق هاییچشم  با که  کردم
 مالقات  باید دیشب هایاتفاق از  بعد. گرفت   رو وجودم تمام خجالت شدم خارج

  بود؟  شده چی دیشب مگه زدم نهیب خودم به! آخه؟  باشه بابام جلوی بعدیمون
 اگه  نبود خاصی چیز . گفت  روز  سه اون از  اونم و لباسش رو ریختی اشک ذره یه

 مثال یا بمش صدای اون با قشنگش هایحرف و گرمش  آغوش از  گرفتممی فاکتور 
  روی  تهش که ایه *س* بو. لرزونهمی رو قلبم هم هنوز  که  هاشگفتن  رهایی

 !بود؟  نبود، خاصی چیز  که  گذاشت  پیشونیم
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  کرده   کمک  بهم حاال تا که  طور همون  چون بشنوه رو هامحرف  هم آریان خواممی -
 .دارم نیاز  کمکش  به بازم

 . کرد  خم بابا ایر ب سری متواضعانه آریان

 .بوده وظیفه -

 کمی   با رو انگشتم مافوقشه؟  مگه ای؟ وظیفه چه! وظیفه؟ . کردم   نگاهش بهت با
 :گفتم  بلند و گرفتم  آریان به رو ترس

 !پلیسی؟  هم تو -

 .کردند  نگاه رو همدیگه بعد و کردند  نگاهم تعجب با اول هردو

 پلیسه؟ آریان  گفته  بهت کی  -

 آره؟   بازی  پلیس  رفتیمی  اومدینمی   شرکت  که  روزا  اون  نه؟   درسته  ولی.  هیشکی  -

 : گفت  لبخند با آریان

 !بازی پلیس رفتممی آره -

 ترین مهم از  دوتا چطور . کردم  نگاهش زده بهت و گذاشتم  دهانم جلوی رو دستم
 !دونستم؟ نمی من  و بودن پلیس من  زندگی مردهای

 چی؟  نفس پس -

 چی؟ رو نفس چی -

  تنها  و بود کنارم  مامانم بودم که  بچه من  شه؟ نمی  اذیت نفس پلیسی تو اگه -
 ... .اگه... اگه. نداره رو کسی  تو جز  نفس اما نبودم

  باید   چرا  خدایا.  کردمی  مچاله  رو  قلبم  هم  تصورش  حتی.  زد  نیش  چشمم  توی  اشک
 !باشه؟  پلیس آریان
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 لبخند من  به رو و انداخت کردمی نگاه زمین به متفکرانه که  بابا به نگاهی آریان
 .زد

 !نیستم پلیس من ولی -

 :گفتم  آهسته.  دادم  دوران  آریان  و  بابا بین  رو  نگاهم  و  زدم  پلک   هم  پشت  بار   چند

 بازی؟  پلیس میری چرا پس نیستی پلیس اگه -

  کمک   پدرت  به  فقط  هم  االن.  بشه  که  نشد   اما   بشم  پلیس  داشتم  دوست   بچگی  از   -
 .همین  کنممی

 :مپرسید سینه به دست

 کنی؟   کمکشون  دادن اجازه بهت جوریچه اصال کنی؟ می کمکشون  چرا -

 دستی پیش بابا که  بگه چیزی خواست و انداخت بابا به نگاهی. کرد  مکث آریان
 . کرد

  کمک   بهم  پرونده  تا   چند  تو  خواستم  ازش  من   و  باالست  مسائل  این   تو  آریان  هوش  -
 .شدیم جمع جااین  ایدیگه چیز  طر خا  به االن ما. نکنیم بزرگ رو قضیه بهتره. کنه

  آماتور  یه به اما باشه باهوش آریان هم قدر هرچه! آریان؟  هوش. بودم نشده قانع
 قابل   اصال  هلمزه؟   شرلوک  مگه  بشه؟   دخیل  هاپرونده  حل  توی  میدن  اجازه  چطوری

 . نیست باور 

 :گفت  و گرفت  در   طرف به رو سرش بابا

 نه؟ گذاشتیم  برات مامور  دیدی -

 :داد ادامه بابا و دادم تکان رو سرم

  محافظ   به  باز   هم  بیرون  بری  جااین   از   وقتی  اما  بذارم  محافظ  برات  تونممی  جااین   -
 تو . کنیم  احتیاط باید اما نه یا دنبالت میان بازم اونا دونیمنمی هنوز  ما. داری نیاز 
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 اون. سهبر  بهتون کسی  دست ذارمنمی. هستید من  هایدارایی ترین مهم پروانه و
  بی  انگار  اما گهمی رو چیز  همه بهم دخترم کردممی فکر  چون کردم  غفلت هم بار 

 . بود زیاد بینمون اعتمادی

 . دادم سرش پشت دیوار  به رو نگاهم

 زیادی  من  هم شاید دونمنمی. بود فاصله این  باعث کاریت  پنهان این  کن   قبول -
 اتفاقاتی  یا کردین می جامشنا به مجبور  رو من  شما که  کارهایی  اما کردم  بزرگش

  شده  بزرگ قدریاون من . کردمی سرد رو من  دارین  دست توش شما دیدممی که
 ریشه فاصله این  گذاشتین  چرا نگفتین؟ چرا. بودین  پلیس شما بگین  بهم که  بودم
 و  کردم  مرور   خودم  پیش  رو  رفتارهاتون  تمام  هستی  کی  شما  فهمیدم  وقتی  از   بده؟ 
 شناختنت گفتمی راست مامان. شدم خوبت ماهیت متوجه لقب از  بیشتر  هربار 
 چرا  االن؟  چرا  که  اینه  جونم  به  افتاده  که  ایخوره  بابا  ولی  خواستمی  بصیرت  چشم
 خبری  بی تو رو من خواستین می هم باز  افتادنمی اتفاق اون اگه نگفتی؟  بهم قبال

 بذارین؟ 

 هاشچشم   محبت  دیدن  حاال  و  ر مت  یک  از   کمتر   فاصله  با  شاید.  بود  رومروبه   نگاهش
  بابام . بود کرده  مخفیش شغلش مثل هاسال این  تمام که  چیزی. نبود سختی کار 

 .نبود این  تو شکی. داشت دوست رو من  همیشه

 سنگدلی  به  متهم رو  من  که  شبی  یادته؟   رو  بودیم  نشسته  آالچیق  تو  که  شبی  اون  -
  بودم  فرصت دنبال. تیاشنذ اما بگم بهت خواستممی شب اون. گممی  رو کردی
 گفتم  کنم  همکاری  دیگه  پرونده  یه  تو  خواستن   ازم  وقتی.  نشد  بازم  اما  گفتنش  برای
  فهمیدم  قراره چه از  قضیه دیدم وقتی اما  باشم خانوادم با خواممی  دیگه گفتم.  نه

  زودتر  باید و باشن  بهانه نظرت تو هااین  شاید دونممی . بجنگم باید خانوادم برای
 .رها نمیفته اتفاق خوایممی ما که  چیزی اون همیشه اما فتمگمی  بهت

 :گفتم  بغض با و اومد بیرون امشده حبس نفس
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 حق  در  کردممی فکر . ترهمهم  ما از  براتون کار   و سازی برج کردممی فکر  همیشه -
 . ستنشده تعریف براتون محبت کردممی فکر . کنین می ظلم دارین  مامان و من 

 اشک  که  فشردم رو هامچشم . گرفت  ازم رو نگاهش و کشید  صورتش به دستی
 نبود  وقتش االن اما بود دلم توی شده تلنبار  حرف کلی. نبره بیرون به راهی

  تمام   وجود  با  خودم  اما  نداره  دوست  رو من   کردممی  فکر   همیشه  کهاین   مخصوصا
 .دادممی نشون  رو برعکسش اما دارم و داشتم دوسش قلب صمیم از  هااین 

 همیشه  شاید. زدمی  موج چشماش توی محبت. کرد  نگاهم و شد خم جلو به بابا
 .دیدمنمی  و بودم کور   من  اما بود هاشچشم  تو

. رها  باشم  مطمئن   تو  سالمت  از   باید  االن  من.  زیاده  گذشته  فصل  و  حل  برای  زمان  -
 ینالسیگ  هیچ  اما  زدیم  رو  موبایلت  رد  روز   سه  اون  تمام.  کن   گوش  هامحرف   به  خوب
 بودی   توش  که  پارکی  نزدیک  ساختمون  هایدوربین   طریق  از .  شدنمی   فرستاده  ازش

 ما و بود مرده ماشین  اون صاحب. کنیم  ردیابی رو ماشین  یشماره تونستیم
 گشتیم  رو  داشتیم  ازشون  قبال  که  هاییسنبه  سوراخ  تمام.  نبود  بند  جایی  به  دستمون

 رو تو که  روستایی هایمحلی از  یکی سوم ز رو کهاین  تا. کنیم  پیدات نتونستیم اما
 که  پلیس. داد خبر  مشکوک ماشین  یه از  و پلیس پاسگاه رفت جااون  بودن برده
 تا  گشتیم  رو جااون وجب به وجب. دنبالشیم که  همونیه ماشین  دید جااون  رفت

  که   فهمیدم بعد اما بود بعید ازشون احتیاطی بی این . کنیم  پیدات تونستیم بالخره
 تو . نبودن تو دنبال اونا اول قدم تو. کنیم  پیدات بتونیم تا کردن   کارواین  قصد ز ا

 همین  برای برسن  هدفشون به خواستن می  باهاش که بودی  ایوسیله فقط
 ذاشتننمی  پیشرفته مخابراتی وسیله سری یه با. برداشتن  رو موبایلت و دزدیدنت
  تمام  چون بودن تماس  یه منتظر  خودشون که  صورتی در  کنیم  ردیابی رو گوشی
 . کنیم  پیدات تونستیمنمی  ما که  بودن ایحرفه  قدر این . بود روشن  گوشیت  مدت

 :پرسیدم شک با

 بزنن؟ حرف خواستن می کی  با چیکار؟ خواستن می رو گوشیم  خب -
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 به  دستش. ایستاد پنجره کنار   و شد بلند  جاش از  و بیرون داد رو نفسش آریان
.  بگیرم برم باید رو انگشترش وای ای. برگشت راه طوس اما رفت انگشتش سمت
 :گفت  و ایستاد کنارم.  کرد  جدا آریان از  رو نگاهم بابا هایقدم  صدای

 کنی؟ می فکر  چی خودت -

 رو هاشچشم و بود افتاده صورتش روی آفتاب. نشست آریان روی دوباره نگاهم
 .دادمی نشون تر  روشن 

 !فرهاد -

 داد  سوقش بعد و آسمان در  خورد چرخ نگاهش. بود مشهود فکش شدن فشرده
 .نبود مشکی تماما هاشچشم . لرزونش هایمردمک  از  نگرفتم رو هامچشم . سمتم

  هم  هدفشون به االن تا احتماال که  برسن  فرهاد به تا دادن قرار  وسیله رو تو اونا -
  ج احتیا خودتم به اما بدزدن رو موبایلت  فقط راحت خیلی تونستن می. رسیدن
 حالت  اون تو گرفتن،  تورو کنن   مطمئن  رو فرهاد کهاین  خاطر  به احتماال. داشتن 
 بتونیم   تا  کردن  کاری  داد  نتیجه  کارشون  که  بعد.  فرستادن  براش  و  گرفتن   عکس  ازت

  قطعا  تو وجود. نداشتن  نگهت چرا دونمنمی  که  جاستاین  سوال اما کنیم  پیدات
 . کنم  درک تونمنمی که  اینه و بوده موثر  براشون

 .کرد  اخم کمی  و کشید  خاکستریش کمابیش  موهای بین  دستی

  دست  درست اونا اما نشه باز  جریانات این  به تو پای تا کردم  تالش خیلی من  -
 ! تو ضعف نقطه روی گذاشتن 

 . بابا سمت برگشتم تعجب با

 !من؟  ضعف نقطه -

 کوتاهی داشته رو تو سابق وضعیت که  کسی به کمک از  وقتهیچ تو. دقیقا -
 !کنینمی 
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 ! فهممنمی من  بابا چی یعنی سابقم؟  وضعیت -

 مشکی  دوباره هاشچشم  و شد خارج آفتاب تیررس از . گذاشت  جلو قدمی آریان
 .زد پلک سنگین و ایستاد تختم پایین . شد

 کمکت   دلیل. بودی افتاده توش تو قبال که  چاهی توی فتهبیو کسی  ذارینمی تو -
 گم؟ نمی  ستر د بود همین  هم شیدا به

 : گفتم  بهت با

 بزنه گول  رو من  تا کردن  مجبور  رو شیدا گین می که  اونایی بگی خوایمی یعنی -
 بگیرن؟  فرهاد از  رد یه من  طریق از  بتونن  تا

 :گفتم  رگباری  و  بابا  به  کردم  رو.  موند  خیره  هامچشم   توی  فقط  و  کرد  سکوت  آریان

 حتما  بوده؟  دروغ هاشحرف  یهمه نه؟ نبوده حامله شیدا پس جوریهاین  اگه -
 گفتمی که بهدادی اون یعنی پس. من ماشین  جلوی انداخت قصد از  خودشو
  پس  باشه درست هااین  یهمه اگه! نداره وجود بهدادی اصال واقع در ! نبود فرهاد
 که   کردم  کار   فتوشاپ با قدر این  من  چی؟  داشت گوشیش  تو فرهاد با که  عکسی

 شیدا با زمانی یه فرهاد. بابا بود واقعی عکس اون. هندار  کاری   برام تشخیصش
 .بوده

 .شد خیره زمین  به اخم با بابا

 باهاشون  احتماال. باشه تونهنمی  قربانی یه پس داشته عکس فرهاد با اگه -
 باهاش   و  بوده  فرهاد  با  دلیلی  هر   به  قبال  که  کردن  انتخاب  رو کسی.  بوده  دستهم 

 .بزنی طرح برامون رو شیدا یچهره  تا بیاد رامهمکا از  یکی گممی. داشته عکس

  تا  رفت بیرون دست به گوشی  بابا. تخت پشت به زدم تکیه و دادم تکون سری
 داشته   معصومی،  اون  به  شیدایی  شدنمی  باورم.  رفت  هم  توی  هاماخم .  بگیره  تماس
 . کار  این  برای بودن کرده  انتخاب رو کسی  خوب المصب. کردهمی بازی فیلم
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 .بود باقی خودش قوت به هنوز  مسئله صورت! کار؟   کدوم  اصال. ..کار

 گینمی که  اونایی اصال دنبالشن؟ که  کرده  چیکار  فرهاد مگه فرهادن؟  دنبال کیا  -
 هستن؟ کی

 نگرانشی؟  -

 چی؟ -

 هام چشم   تو  انگار .  داد  جا  هامچشم   توی  رو  نگاهش  و  بیرون  داد  حرص  با  رو  نفسش
 که  بد. نبود بد اصال این  و گرفتنمی رو نگاهش امروز  که  گشتمی چیزی دنبال
 یه دیشب اصال. بود دیگه چیز  یه دیشبش نگاه جنس اما بود عالی کنم،  عرض چه
 روی  ناخودآگاه  هامچشم.  کرد  پرت  مرحله  از   رو  من   دیشب  یادآوری.  بود  دیگه  چیز 
 .بود دیگه چیز  یه دیشب آریان  .  نشست هاگل

 . گرفت  ازم رو نگاهش اخم با  آریان برگشت که  بابا

 . ندیدم حسابی و درست رو نفس دیشب. برم من  ندارین  کاری  اگه -

  اخم  با چرا. گرفت  دلم اما برسه کاراش  به و نفس پیش بره باید  آریان. گرفت  دلم
 که نبود خودش مگه نمیاره؟  روش به چیزی دیشب از  چرا... اصال یا بره؟  باید
 اگه  خوابید؟  زود  قدر این   دیشبش  تب  اچر   نبودم؟   رهایی  مگه  حقشم؟   من   گفتمی
 !بس و بوده توهم  یه دیشب گفتممی نبودن کنارم  هاگل  این 

 : گفت  هردومون به رو جدیت با و گذاشت   جلو قدمی بابا

 . مونده کنم  صحبت هردوتون با خواستم بخاطرش که  ایمسئله ترین مهم -

 چی؟ -

 بداخالق قدر این  چرا این . در ک  نگاهم اخم با و برگشت آریان که  گفتیم  هم با هردو
 !یهو؟  شده
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 و کشید  پوفی آریان. بشینه کرد  اشاره آریان به و کشید  ریشش به دستی کالفه
  دلش  یکهو شده چی. نشست لبم رو پوزخندی . کرد  رها صندلی روی رو خودش

 تو  خورده چیزی رفت  جااین  از  که دیشب باشه؟  هستم من  که جایی خوادنمی 
 بود؟  خورده سرش توی چیزی شبدی... نه یا! سرش؟ 

 !آریان خونه بری  مدتی برای باید رها -

! جانم؟ . موند باز  زد که  حرفی بهت از  دهنم و کردم  نگاه بابا به گرد  هاییچشم  با
 تک.  کرد  دستی  پیش   آریان  که  بزنم  حرفی  خواستم!  خورده؟   چیزی   هم  بابا  سر   توی
 :گفت  و زد ایعصبی  یخنده

 بشه؟ چی که  خونه ببرم بگیرم رو دخترت دست خان؟  مسعود کنیمی شوخی -

 این بشه؟  چی که  ببره رو من  خان؟  مسعود دختر  شدم من  حاال! شد بازتر  دهنم
 گه؟می چی داره بابا اصال گه؟می داره چی

  تضمین   باهاش  رو  رها  امنیت  تونممی  که  راهیه  تنها  این   اما  کردی  تعجب  دونممی  -
 گروه یه گممی جااون. اصفهان فرستممی رو پروانه پیمان، عقد یبهانه  به. کنم

 تونهمی و نیست کسی کم جااون پندارم. باشه بهش حواسش همیشه حفاظتی
  نیاز   بهش  ممکنه  چون   دور   جای  یه  بفرستم  رو  رها  خوامنمی   اما   باشه  پروانه  مراقب
 باشه  حدس  قابل  براشون  که  فامیل  و  آشنا  پیش  بفرستم  رو  رها  خوامنمی .  کنم  پیدا
 شک  برای کمی  خیلی درصد که  اینه خاطر  به تو پیش بیاد رها خواممی کهاین  و

 .ندارم اعتماد تو یاندازه کسهیچ به و داره وجود تو به کردن

 .شد جابجا جاش توی کالفه  آریان

 ذارین می  براش  محافظ  گین نمی  مگه  نداره؟   امنیت   خودتون  خونه   چرا.  فهممنمی  -
 .چیه بعدیشون هدف دونیمنمی که  ما. بیاد شهمی هم  خودتون یخونه  پس

 رو   رها  بخوام  اگه. چیه  بعدیشون  هدف  دونیمنمی   ما.  آریان  همینه  هم  من   حرف  -
 پلیسم  من   دونن نمی  هاخیلی  هنوز .  کنن می   شک  بهم  محافظ  کلی  با  خونه  برگردونم
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 وقت چند ن ای هم پروانه  فشار . افتهمی خطر  تو هممون جون بره، لو این  اگه و
 پسر؟  بینیمی . کنم  ریسک تونم نمی . کرده   نگران رو من  و شده  پایین  باال زیادی
 بره  لو  هویتم  اگه  و  کنم  ر *ا*م*ق  دخترم  سرزندگی  تونمنمی.  نمونده  برام  راهی  هیچ

 ماجراها،  این  تمام و من از  باشه دور  باید رها. شهمی هم تر سخت  براش شرایط
 .نباشه جااین  اگه ترهراحت من  خیال اما شهنبا هم رها هدفشون اگه حتی

 . کشید  موهاش  تو دستی کالفه  آریان

 ... .اما گین می چی فهمممی -

  با  هم رها. گردیبرمی  و شرکت ریمی هاصبح همیشه مثل تو. آریان نداره اما -
 رها  کنین  فکر   برات؟   نیست  آشنا  شرایط این.  نمیاد  بیرون  و  مونهمی  خونه  تو  نفس
 رو هامحافظ . بشه خارج نباید خونه از  که  تفاوت این  با اما قبل  مثل نفسه پرستار 
 تا باشه جااون مدتی یه. احتیاط برای  کنیم می مستقر  خونه اطراف  نامحسوس هم

 رسیدهمی  جاهایی یه به داشته نفوذیم  مامور . کنن می  غلطی چه دارن اونا بفهمیم
 اتفاقی اگه که  دونیمی خودت یلو اونیم منتظر . نیست خبری ازش روزه دو اما

 خواممی فقط من  وسط این . پیچن می هم تو هاکالف   دوباره باز  باشه افتاده براش
 پسر؟  خوایمی رو این  غیر  تو. باشه محفوظ رها

 .شد یکی در  صدای  با آریان  آروم صدای

 .نه که  معلومه -

 :گفت  و کرد  نگاه بهشون  تعجب با دکتر 

 کنین؟می چیکار  جااین  شماها .نیست االن مالقات وقت -

 و  ایستاد تخت کنار   اخم با بابا. بیرون رفت  سریع و گفت  ببخشیدی کالفه  آریان
 .کرد   چک رو عالئمم و اومد جلوتر  دکتر . نگفت چیزی

 آخرین  اطمینان برای . برگشته طبیعیش حالت به سرت وضع هاخانم  خانم خب -
 .مرخصی عصر  امروز  ودبن مشکلی اگه. بگیرن ازت گممی رو آزمایش
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 نگاهم . رفت و گرفت  خون ازم پرستار . دادم تکان رو سرم و زدم بندی نیم لبخند
 :گفتم   بودم برده ارث به خودش از  که  جدیتی با و نشست بابا روی

 خوای می که  شده خبر  چه! گیجم  من  بابا؟  کیه  فرهاد کین؟   گین می که  هاییاون -
 کنی؟   خونههم غریبه یه با رو من 

 ست؟ غریبه  آریان -

 !بابا -

 ببینیش خیابون تو اگه یعنی ست؟ غریبه تو برای پسر  این . بده رو من جواب -
  کردی؟ می کار چی شخونه تو پس جوریهاین  اگه شی؟می رد  کنارش  از  تفاوتبی

 چرا   اصفهان  تو  تعمیرات؟   بردی  تو  رو  انگشترش  چرا  کنی؟ می  کار چی   نفسش  پیش
 رها؟  داشتی غریبه یه با رو هااتفاق این  شدی؟  سفر  هم باهاش

 نگاه اما کردمنمی  نگاهش. دوختم دستم به رو نگاهم ناخنم، کنار   پوست سوزش با
 :گفتم  آروم و دادم فرو رو دهنم آب. شدمی حس کامال  گرششماتت 

 ... .یعنی... خب اما نیست غریبه آریان -

  که   کسی  با شدن خونهم ه بگم بهش؟  گفتممی چی. بیرون دادم محکم رو نفسم
  بگم  نیست؟  درست بود، بیشتر  هم من   از  قلبش ضربان فاصلگیمونبی  توی دیشب
 آدم  ترین گیج  که  رو  بودنش  عجیب  بگم  یادمه؟   هم  هنوز   بااحساسش  و  مخمور   نگاه
  بهش  که  لعنتی احساس از  نه، کهاین  یا  بگم؟  هاموننفس  شدن تند از  کرده؟   عالمم
 ها این  تمام با و کنهمی نگاهم وقتی میره دلم و دنیامه هاشچشم  بگم. بگم دارم

 و بیست وقت؟ اون کنم چیکار  رو دلم بگذرونم؟  خونه یه توی  باهاش هاساعت 
 آخه؟ شهمی مگه نگزه؟  ککم  و باشم کنارش  چهارساعته

 نتونم  که  وقتی از  ترسممی . ترسممی بهش  نزدیکی از . ترسممی من  آره! ترسممی
  های ناگفته و کنم  باز  ب**ل هاشچشم  مشکی توی خیره و میر بگ رو دلم جلوی
 . ترسممی خودم از  من . بگم رو امساله شش
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  برای . نداره گفتن   و دخترمی که  هم تو هامهچشم  از  بیشتر  پسر  اون به اعتمادم -
  کاری   بفرستمت آریان  با کهاین  جز  االن اما رها بکنم هرکاری حاضرم ازت حفاظت

. دختر کن   درکم. بشی دور  دسترسم از  یا اصفهان بری بذارم نمتونمی . برنمیاد ازم
  برای  محافظ تا چند و جاستاون که  هم نفس. ستهمه صالح به آریان با بودنت
 . نداره وجود تردید  برای هیچی. اطمینان

  کشم می  نفس  که  هوایی  خدامه  از   باشم؛  آریان  پیش  حاضرم  من .  زیرانداختم  رو  سرم
 اما باشه ازش ردی یه کنممی نگاه که  رو جایی هر  که  هاش؛سنف عطر  از  باشه پر 

  بازیش  دلم هویک  نبود کسیهیچ اگه نبود، نفس وقتی اگه! کنم؟   چیکار  رو دلم
 رو  احساساتم بروز  جلوی نتونم اگه کنم؟  کار چی کرد طلب فاصلگیبی و گرفت
 که   خدا. هدار  فرق بودن کنارش  چهارساعته و بیست اما نیستم سست چی؟  بگیرم
 .داره فرق

 هایی سرپنجه   جای  مشکیش  موهای.  بود  شده  آروم  واقعا  انگار   و  شد  وارد  آروم  آریان
 انداخت  من   به  نگاهی  نیم.  دادنمی   نشان  وضوح  به  رو  بود  شده  کشیده  بینشون  که
 :گفت  زیر  به سر  بابا به رو بعد و

 نذارم میدم لوق. چشم رو قدمشون. ندارم مشکلی من  ندارن حرفی رهاخانم اگه -
 .بیوفته براشون اتفاقی

 رویاهام مرد. باشه مراقبم خواستمی آریان. محکم اما نرم لحن  این  از  ریخت دلم
 .کوتاهه  پرواز  برای جااین  سقف و باشه مراقبم میده قول داره

 منتظر . برگردوند من  سمت رو سرش و بست نقش بابا ب**ل  روی رضایت لبخند
  رو  چشمش و انداخت زیر  رو سرش و انداخت بهم کوتاهی  نگاه  آریان. بود جوابم
 دونم نمی. بود من  تایید منتظر  هاشچشم  کردم  حس اما بست رو چشمش. بست
 رو  داد بهم هاشچشم که  حسی اما کنم  فکر  طوریاین  که  خواستممی خودم شاید
 .انگار برگشت ورق. بگیرم  نادیده تونمنمی 
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.  کردم  مشت  رو  هامدست!  هوا  رفت  شد  دود  بودم  خونده  خودم  برای  روضه  هرچی
  میرم و بخوره خاک گوشه  یه ذارممی رو دلم. تونممی  منم پس تونهمی  آریان اگه

 زندگی  باهاش شده که  هم کوتاه  مدت  یه برای و زنممی کنار   رو تردیدهام. پیشش
 !فرصته یه این  که  بود نرسیده ذهنم به االن تا چرا اصال. کنممی

 ممکنه   بشن   تموم  جریانات  این   وقتی...  زندگیم   توی  حضورش  لمس  برای  فرصت  یه
 . باشم کنارش  االن مثل نتونم وقتهیچ

 برای  حتی  شه  محقق  آرزوم  داره  اشکالی  چه  نبود؟   بودن  کنارش  آرزوم  زمانی  یه  مگه
  سهمم  اما بود که  بودنی از  بخورم حسرت آینده در  کهاین  قیمت به کوتاه؟   مدت یه

  زندگی  توی بودن... جریانات این  بعد نگاهش شدن عادی قیمت به حتی نبود،
 هم  شاید یا مدتی برای دلم کردن  چال به ارزهمی کوتاه  مدت یه برای حتی آریان

 .همیشه

 . بابا باشه نیست، مزاحمتی اگه -

 و داد بیرون محکم رو نفسش آریان و داد تکون برام سر  رضایت  نشانه به بابا
 .لرزید هم اون نگاه من دل جز  به و کرد  نگاهم ،دمکر   نگاهش. کرد  باز  رو چشمش

 زمین به رو نگاهش آریان شد باعث و کرد  زمزمه آروم چیزی و رفت نزدیکش بابا
 : گفت  دومون هر  به رو بلندتر  بار این  و کوبید  آریان یشونه به دستی. بدوزه

. مگیر می درنظر  رو  جوانب تمام دارم اما نگرانم همتون از  بیشتر  من  وسط این  -
  دو  چشماتون که  بیفته اتفاقی نیست قرار . رمنمی  جلو احساسم با شماها برعکس

 !زنهمی دو

  احساس  روی از  کامال  که  من  تصمیم یعنی...  شاید خب آره! رفتیم؟   جلو احساس با
 !بود

 به  نگاهم  من  و کرد  شکار  رو موهاش الیالبه  دوباره آریان  دست و رفت  بیرون بابا
 قند، وجود با اگه حتی هاست؛گل همین  قشنگی به بودن نیا آر با. بود هاگل
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  زمانی . گذاشت  کنارش  باید که  رسهمی زمانی اما بشه تر دلنشین  بودنش شیرینی
 خودم  برای رو بودن کنارش  در  خاطرات بهتره پس شممی کشیده  کنار   که  رسهمی
 . کنم  ثبت دلم برای... کنم  ثبت

 ... .ما یعنی... هگمی مسعودخان که  چیزی این... ببین  -

 :گفتم  محکم و زدم  زل هاشچشم  تو

 بار این  فقط نفس پیش تونخونه اومدممی من که  شهمی هاییوقت همون مثل -
 .شهمی تر طوالنی

 .دوخت هاگل  به رو نگاهش و کشید  آهی

 گی؟ می که  آسونیه همین  به کنیمی فکر  واقعا -

 :گفتم  و زدم گره  بهم پتو زیر  رو دمسر  دستان. وجودم از  کشیدمی رو و زیر  دلم

 فردا  پس بیام که  فردا شاید. جاماون روز  چند نیست معلوم بعدم . آسونه آره -
 . برگردم

 !بشه ماهی چند شایدم -

 :گفتم  عجز  با و کردم  تر  رو لبم

  مثل .  گذرونیمشمی  یادمی  وجود  به  که  هاییبدی   و  خوب  تمام  با.  گذرونیمشمی  -
 .هست وسط این  ایمسئله یه... فقط ونمشگذر می  مهمون یه

 .داد من  به و گرفت  هاگل  از  تاخیر  با رو نگاهش

 چی؟ -

  آروم  و کردم  نگاه رنگش ایسرمه  لباس به. کردم  مرور  ذهنم  توی رو  کلمات  چندبار 
 :گفتم
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  زندگیت   و  کار   از   طوریاین   خب...  و  بکشه  طول  ماهی  چند  ممکنه  خودت  قول  به  -
 اگه  بگم خواممی یعنی... دونیمی شه؟ می چی کارات و تشرک یعنی. افتیمی

  جوری   یه  بالخره.  کنه  کنسل  رو  قضیه  بگم  بابا  به  تونممی  کنهمی  ایجاد  برات  مشکلی
  کاری   باهام دیگه هااون  نیست معلوم اصال هم بعد. کنم  مراقبت خودم از  تونممی

 ...پدرا به متون می کرد  اصرار  بابا هم باز  اگه یا. نه یا باشن  داشته

 !رها کن   بس -

 داد  تکان رو سرش چندبار . کشید  صورتش روی محکم رو دستش و گفت  حرص با
 :گفت  لحظه چند از  بعد بالخره و

  کارها   عهده از  نباشم هم من  اگه که  هست کاربلد  و معتمد قدر این  کرمی  مهندس -
  بعضی  برای و بکشه رو من  جور  وقت چند این  تونهمی و شریکمه بابکم. بربیاد

. نمیاد پیش مشکلی پس کنممی  چک روز  هر  ایمیلم. تهران بیاد الزم کارهای
 از  تر کوتاه  رفتن  این  درسته گردم،برمی  و شرکت میرم عادی گفت   بهم مسعودخان

  در  هم نبودم نفس با که  وقتی چند تالفی. کنهنمی  ایجاد مشکلی اما شهمی قبل
 .میاد

. ندونه  ازت  چیزی  که  بگو  کسی  به  رو  هااین .  بینییم  کاغذ  روی  رو  چیز همه  داری  -
 این  که  مخصوصاً . شلوغه سرت و داری شرکت تو مختلف کارهای  چقدر  که  دیدم
  نشستنت  خونه با جوریه،این  تو زندگی. کنی  رسیدگی بهشون نتونستی زیاد اواخر 
 تماد عا  بقیه  به  بگی  و  کنی  ول  رو  زندگیت  جوریهمین   تونینمی.  مونهمی   لنگ  کارت
 من  با بشی مجبور  و بمونی رودربایستی توی بابا حرف خاطر  به خوامنمی . کنممی
. محضه خودخواهی این  بینممی کنممی فکر  بهش که حاال. بمونی خونه توی
 حل راه یه و کنممی  صحبت باهاش من . خواسته ازت رو این  بابام چرا فهممنمی 
 دیگه .  ممنونم  ازت  و  کردی  کمک  نمو به  خیلی  هم  جاشهمین   تا.  کنممی  پیدا  دیگه
 . بشیم مزاحمت این  از  بیشتر  نیست الزم
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 جاهمین   تا.  بود  واقعیت  عین   هامحرف !  برسه  آسیبی  بهش  من   خاطر   به  خواستمنمی 
 ثبت . بگیره شکل نباید اتفاق این  اصال. گذاشته مایه برام آشنا یه از  بیشتر  هم

 از   کردم  بارون  فحش  رو  خودم  ملد  توی  هوم؟  بشه  منتفی  بودنم  درکنارش  خاطرات
 دوراهی.  دیگه  چیز   یه  دلم  و  گفتمی  چیز   یه  زبانم.  بود  وجودم  توی  که  تناقضی  این 
 ...همین  یعنی

 حرفم  کردم  خدا خدا و دادم فشار  دستم کف  رو هامناخن  و گزیدم   حرص با رو لبم
 !که  نبود دلم ته از  تعارف، محض گفتم  چیزی یه من حاال! نکنه قبول رو

  نگاهش  و کرد بلند آروم رو سرم. نشد بلند ازش صدایی اما گذشت  لحظه دچن
 . بود لبش روی کمرنگی  لبخند. کردم

 !میگی راست -

 قبول  یعنی. ریخت دلم و کردم  نگاهش تعجب با. کرد  بازش و رفت در  سمت به
  زحمت  از  کی  دیگه آره. بود حرف این  منتظر  انگار  اصال تعارف؟  ذره یه بدون کرد؟ 

... دیگه  امغریبه  بزنه؟   غریبه  یه  واسه  زندگیش  از   باید  چی  واسه  اصال  میاد؟   خوشش
  باز  موقعبی که  دهانی به لعنت ای! کنارمه  که  هاییگل  این  جز  نداره باهام صنمی
 !بشه

 حق حرف. که  نداره ناراحتی. زدم پس رو بغضم و چرخوندم پنجره سمت رو سرم
 این  از  هیچی که من . خبره چه ینمبب مونممی جاهمین  اصال. نداره جواب هم

 کنم؟   فرار  چی از  و چی واسه. چیه قضیه بفهمم و بمونم  باید نفهمیدم ماجراها

 نگاهم و ایستاده در  مابین  هنوز  آریان دیدم که  برگردوندم رو سرم و کشیدم  آهی
 ...هاشچشم  اما نبود لبش رو لبخندی. کردم  نگاهش  عادی. کنهمی

  برای  من  و جاستاین  جوریه،این  من  زندگی! جوریهاین  زندگیم که  گفتی  راست -
 . کنممی هرکاری زندگیم
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.  نشست هاگل   روی دوباره نگاهم. شد حبس امسینه توی  نفس  شد بسته که  در 
 ای صفحه.  برداشتم  رو  موبایلش  بود  گذاشته  کمد  توی  که  مامان  کیف  از   و  شدم  بلند
 .شدم چشم تن  همه و کردم  باز  رو خواستممی که

 . ستزیبایی و ریابی و عمیق  عشق   ینشانه  قرمز  رز 

 ینشانه  قرمز  کاملیای.  گذاشتم  کوبشم  پر  قلب روی رو دستم و نشستم تخت روی
 ...است داشتن  دوست  در  قدمی ثابت

 کرده  ریشه جونت توی وجودت، تو عشقه، این "

 ..."گردهمی من  دنبال داره قراره،بی  دوباره، دلت

*** 

 :گفتمی داد با که  نگرانش صدای با بود همراه در  نشد کوبیده  صدای

 کجاست؟   -

  بهم  نگرانش نگاه و کرد  باز  رو اتاقم در  بالخره تا شد تر  نزدیک و نزدیک هاشقدم 
 . کرد  پاک دست با رو اشکش و ایستاد پا سر  مامان. افتاد

 . نباش نگران نشده خاصی چیز  -

 و  گذاشتم  میز   روی  رو  قند  آب  انلیو.  گذاشت  امشونه  روی  رو  دستش  و  اومد  جلوتر 
 .زدم  هاشچشم ته نگرانی به لبخندی نیمچه

 .همین  بود افتاده فشارم ذره یه بابا خوبم -

 . رفت در  سمت به و بیرون داد رو نفسش حرص با

 هان؟  باشن؟  مراقبت بود قرار  که  لشی تنه دوتا اون کجان  -

 نگاه و اومدن وتر لج نداشتن  رو به رنگ خودشون که ای بیچاره مامور  دوتا
 :گفت  بود باالتر  مقامش انگار  که  یکیشون. دادن بابا  به رو شونشرمنده
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 ... .کنین   باور  سرهنگ جناب -

 خوادمی لرزون بدن با اتاق اون تو که  دخترم جز  کنم  باور  رو چیزی خوامنمی -
  جم  کنارش  از  هم لحظه  یه کردم  تاکید بهتون چقدر . نیست چیزیش بده نشون
 هستی  از   که  بود  افتاده   براش  اتفاقی  اگه  آخه  شناسیتون؟   وظیفه  اینه  هان؟   ین نخور 

 . کردممی ساقطتون

 :گفت  ترس کمی  با و رفت عقب قدمی سرباز 

  اون  بجنبیم بیایم تا ما. مغازه داخل برن  تنها خواستن  لحظه یه واسه ایشون -
. زدمش  تیر   اب  من   اما  ماشین   تو  ببرش  که  گرفت  رو  دستشون.  شد   نزدیکشون  ماشین 
 رو  خانوم و شدیم نزدیک بود گرفته  رو دستش درد از  که  وقتی. دستش به زدم

  ما  از  قصوری  باورکنین . برداشتیم رو ماشینشون یشماره  اما رفتن  هم اونا. گرفتیم
 ... . تونستیم ما. شدن جدا ما از  لحظه یه خودشون. نبوده

 :گفت  محکم و کرد  بلند رو دستش بابا

.  بوده قالبی هم پالک شماره اون اطالعتون محض . بشنوم چیزی گهدی خوامنمی  -
 .کنم  روشن  رو تکلیفتون وقتش به تا  هاتونخونه  برید حاال

 موقعی  اون که  ترسی اما بود نشده چیزیم واقعا. شدم بلند جام  از  مامان کمک  با
  روزی  یاد. بود کرده  رسوخ وجودم تمام توی بود داده دست بهم گرفتن   رو من  که

 رو خودم هم قدر چه هر ... چرا دروغ. بودن  کرده  زندانیم دخمه اون تو که  افتادم
  اتفاق  با هیچ، بود نشده که  رفع داشتم که  استرسی و وحشت اما بدم نشان قوی
 .شد هم بیشتر  طالسازی جلوی امروز 

 .شدممی جدا ازشون نباید. بود خودم تقصیر  کن   ولشون بابا -

 :گفت  مامان به رو هنک  نگاهم کهاین  بدون بابا

 گردمبرمی من  تا . بپزه سوپ براش بگو زهراخانم به. بیرون بیاد اتاقش از  نذار  -
 .باشه شده خوب حالش خواممی
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 :گفت  لرزون صدایی  با و تخت سمت داد هل رو من  و گفت  ایباشه  مامان

 . کردیمی ما جیگر  به خون  بعد بگذره ترخیصت از  روز  یه ذاشتیمی -

 . یدمزخ پتو زیر 

 شماها   فهممنمی.  نشده  چیزی  که  حاالم.  گرفتممی  رو  امانتی  یه  رفتممی  باید  مامان  -
 کنین؟می بزرگش قدر این  چرا

 :گفت  حرص با و انداخت سرم رو محکم رو پتو

 رسیدن نمی  بهت موقع به مامورها اون اگه! کن   لنگش میگی نشستی گود  بیرون -
 تو. نه یا شدمی پیدات دفعهاین  نبود معلوم و بردنتمی هاشرف بی اون دوباره که
 اشونبرنامه  دونهنمی  گفتمی  مسعود. رها فهمینمی رو بابات و من  روز  و حال
 شهمی   پارهپاره  دلم.  کنه  دورت  بخواد  میدم  حق  بهش  امروز   اتفاق  با  اما  چیه  تو  برای
 .بگیرن ازم رو امبچه  چشمم جلوی که  اینه از  بهتر  اما دوریت از 

 بغض   با  و  کرد  نوازش  رو  سرم.  نشست  تخت  روی   و  کرد  پاک  دستش  با  رو  کشاش
 :گفت

.  کردممی  دق  داشتم  نبودی  که  روز   سه  اون  فهمینمی .  رها  فهمینمی   رو  ما  حال  تو  -
  کشم نمی . کشمنمی دیگه من  بیوفته برات اتفاق این  دوباره اگه که فهمینمی 

 . ببینم بیمارستان تخت روی  باز  رو جیگرگوشم

 :زدم ب** ل تردید با و آهسته

 باشم؟  آریان با گیمی بابا مثل هم شما -

 .زد عمیقی اما کمرنگ  لبخند

. شناسیمشمی وقته خیلی. نیست روز  دو یکی بحث. داریم اعتماد آریان به ما -
  با  دخترمون ذاریممی که  هستیم مادری  پدر  جور  چه ما که  کنی  فکر   خودت با شاید
 هم رو آریان شناسیم،می رو تو که قدریاون ما رها اما هخون یه تو بره پسر  یه
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 راحته  خیالم.  بخوره  قسم  پسرش  سر   رو  تونهمی  مادر   یه.  پسرمونه  مثل.  شناسیممی
 .باشی باهاش نگرفتن  رو نامردها این  وقتی تا

 شناسین؟می رو آریان قدر این  کجا  از  شما مامان -

 .دوخت زمین  به رو نگاهش و کشید  عمیقی نفس

 ... .و بودیم خبر بی  ازشون مدت یه. شناختیممی  قبال رو خانوادشون -

 . کرد  نگاهم عاجزانه و کرد  بلند سر  وار ناله 

 چیز  به تونمنمی  که  آشوبه دلم قدر این  من . نیست هاحرف  این  وقت االن رها -
 .کنهمی  نابودم داره خطری تو االن که  این  و منی یبچه  تنها تو. کنم  فکر  ایدیگه

 مثل و فشرد خود به رو من . انداختم آغوشش توی رو خودم و نشستم تخت روی
 . داد تابم امبچگی 

  تو  پاشون هاعوضی  این  که کردیم  چیکار  دونمنمی. من  رهای جونم به دردت -
 . گردهبرمی  بهمون آرامش بالخره. حقه جای خدا. شد وا ما زندگی

  برای  کلمه  یک همین ... مادر. دبو مادرم.  بود آغوشش توی شدن حل بیشتر  جوابم
 . کافیه  یقینم

 و کردن  سامان به نا رو قلبم ریتم که  هاییگل   معنای خیالبی خودم، دل خیالبی
 که  وقتی تا میرم همراهش تناقض، پر  و کردمی رفتار  عجیب که  آریانی خیالبی

 .گردهبرمی که  دونممی. برگرده  بهمون آرامش بالخره

*** 

 غر  و داد بینیش به چینی تهش و کرد  روش و زیر  وسواس با و دکر   باز  رو چمدانم
 :زد

 جنوب؟  قطب میری داری مگه -
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 .گذاشتم  سرم زیر  رو هامدست و شدم  ولو تخت روی خسته

 .دیگه ببرم باید گرم  لباس سرده؟  قدر چه بینینمی رو هوا -

 . گرفت  مقابلم و کرد  بلند انگشت دو با رو رنگم طوسی شل بافتنی

ب خب -  هالباس  جور این  از  دیگه منم بزرگمامان  آخه؟  بریمی چیه این  ولی ر ب 
 ذره یه حالیته؟. شیمی خونههم لطفی خان آریان با داری تو رها بابا. پوشهنمی 

 !بگیره  گاز   رو مغزش خر  بلکه بگرد جلوش خوشگل

 !کافیه  گرفته  گاز   رو حامد مغز  خر  -

 :گفت  صحر  با و کرد  پرت  سمتم رو بافتنی مریم

 .اومده گیرش  ایفرشته این  به دختر  باشه خداشم از  -

 . زدم نیشخند

 !مخصوصا عذاب های فرشته این  از ! اومدی خوب رو فرشته -

  ببینمت؟ . کردممی راستت و چپ همچین  وگرنه شده خوب حالت تازه که  حیف -
 آره؟. بوده شده بد حالت ظهر   گفتمی جون پروانه

 رو بقیه نداشت دلیلی. کشیدم  دراز  مریم سمت به یور یه و  کردم  بغل رو خرسم
 .کنم  نگران

 .همین  بود افتاده فشارم ذره یه فقط -

  هم  تو اشقیافه لحظه چند بعد. شد کردن  رو و زیر  مشغول باز  و داد تکون سری
.  نشست کنارم  و شد بلند که  دادم تکون براش سری. کرد  نگاهم ناراحتی با و رفت
 : گفت  آروم و تگرف   دستش توی رو دستم

 هم حامد. نگرانتم خیلی من  نه؟  مگه نمیاد پیش برات که مشکلی دیگه رها -
  نکنم   لعنت  رو  اتفاقا  این   بانی  و  باعث  که  دارممی  نگه  رو  خودم  جلو  هی.  طورهمین 
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 مدت  همه  این   بعد  که  بوده  کی  واقعا  فرهاد  این   اصال.  میده  حرصم  بدجوری  داره  اما
 حامد نه من نه هم اولش همون از  مونده؟  دگیتنز  روی نحسش یسایه  هنوزم
 نیست  معلوم. گذاشتیم  احترام تصمیمت به اما رو مرتیکه اومدنمی  خوشمون ازش
 دلم  نه؟ مگه مراقبی تو رها. گیرنمی رو تو گلوی  بیخ دارن که  کرده  غلطی چه

 .زنهمی  شور  بدجور 

 :گفتم  و زدم اشخواهرانه های نگرانی  به لبخندی

.  نیست  نگرانی  جای  پس  گردهمی   دنبالشون  داره  بابا.  خانم  عروس  نباش  من   نگران  -
 هرکی از  االن تا واال. قراره چه از  قضیه بفهمم تا بشه پیداشون زودتر  امیدوارم منم

 . کشممی آریان زبون زیر  از  صد در  صد مدت این  تو ولی پیچونده رو من  پرسیدم

 برگشت   و  انداخت  بسته  در   به  اهیگن.  شد  جاجابه   جاش  توی  و  زد  برقی  هاشچشم 
 . سمتم

  رئیس  تنها تنها نری  خانم؟  رها. کنهمی  زیاد رو آدرنالینم فکرشم حتی وای -
 هم لحظه  یه که  بخونم نفس گوش   تو برم گهمی  شیطونه! ها  بخوری رو خوشتیپم

 !بشه جیگری چه بچتون خوشگل، اون خوشگل، تو! واال.  نخوره جم کنارتون  از 

 .بود خنده آثار  لحنم توی اما دادم قورت رو لبخندم و بهش زدم کمحم رو خرسم

 روزی  شبانه پرستار  مثل من . نذار صفحه ما سر  پشت  . حیابی یدختره زهرمار  -
 .نکن  بزرگ الکی رو کوچیکی  این به چیز . بس و همین  جااون میرم نفس

 .زد کجی  لبخند

 رو من خوب بیمارستان تو روز  ناو دوما اوال، شهمی معلوم بعداً  بودنش کوچیک  -
  وقت   توی  چرا  بود؟   اومده  کی  نه؟   بود  آریان  کار   گل  دسته  اون  ببینم   بگو.  پیچوندی
 پس؟  ندیدمش مالقات

 . رفتم امریخته  بهم چمدان سراغ و شدم بلند و  گرفتم  ازش رو نگاهم
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 . رفت هم زود. اومد رفتین  که  شماها -

 به شب اون هایاتفاق  تمام یعنی. رفت مه زود و اومد همه از  بعد. نبود که  دروغ
 .انگیزخاطره اما زود. گذشت  زود نظرم

 . کرد  باریک متفکرانه رو هاشچشم 

 نوع  اون چرا مالقاتت؟  بیاد نیستیم ما وقتی باید چرا! مشکوکم بهتون من  ولی -
 بود؟  تو کارای  دنبال قدر این  مسعودخان با چرا اصال یا بود؟  آورده رو هاگل

 رو  چمدونم  کنی  کمک   کهاین   جای  به.  رفت   سرم.  مریم  پرسیمی  سوال  در قچ  وای  -
  من  مزاحم قدر این  بشین  شوهرت دل ور   برو پاشو. ندازیمی کار   از  منم داری  ببندم
 . نشو

 :گفت  بلند کمدم  سراغم رفت و شد بلند کهدرحالی 

  باهم   ونمتصن  که  کشممی   زبونت  زیر   از   بالخره.  بپیچون  رو  من   باز   خانم  رها  باشه  -
 دونه  یه  که  باشی  نکرده  مخفی  ازم  رو  کنممی  فکر   که  چیزی  اون  کنه  خدا  فقط.  چیه
 !ذارمنمی  باقی سرت رو مو

 بفهمی اگه! جانم؟  مریم کاری  کجای.  دیدنمی رو لبخندم و بود ایستاده بهم پشت
 !ذارینمی  باقی بدنم روی رو سرم که  رفته دادم رو دلم کی  از  من 

 تو  رفتاراش اون داشتم سراغ همیشه که سردیخون  آریان از  اره گممی ولی -
 !بود بعید بیمارستان

 . کردم  نگاهش و برگشتم تعجب با

 رفتارها؟  کدوم  -

 :گفت  و گرفت  رومروبه  رو بلندی توری پشت تاپ متفکرانه

 شه؟ می سردت این  با -
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 . کمد  تو کردم  پرت و قاپیدم رو تاپ

 لباس  دست  چند  باید   سرمایی  من    دختر؟   رفته  کجا  لتعق!  این   با  پزممی  گرما  از   نه  -
  هم  مایو دست دو خوایمی جلوم؟  گرفتی  تاپ وقتاون  نزنم یخ تا بپوشم هم رو

 !شنا استخر  برم  خواستم یهو بذار  برام

 .کرد  گرد  رو هاشچشم 

 باشه  داده  شرف  قول    هم  هرچقدر .  رها  نکن   فکری؟   روشن  قدر این   یعنی  من؟  جان    -
  بذارم  گفتم  تاپم اون . بگردی جلوش مایو با نیست درست. مرده  بازم اما بابات به
 تو اومد آریان یهو و خواست خدا اگه که بپوشی بیرون اومدی که حموم از  که

  خودت   جلو  بگیری  رو  حوله  و  بزنی  جیغ  تو  بعد!  ببینتت  نظر   یه  فقط  نظر،  یه  اتاقت،
 !روزگار دست به بسپار  مه رو شبقیه  دیگه. کنه  نگاهت بهت با چهارچشمی اونم

 حس  صورتم  توی رو خون هجوم لحظه یه برای. شکلیه توی  کوبیدم  مشت با
 !بودم؟  نکرده فکر  مسائل این  به چرا من . کردم

  شناختم  حاال تا من  که  آریانی اون. من  واسه بشی سفید و سرخ خوادنمی  حاال -
 چه دیگه این  جون نوع از  نگاه یه شناسیمشمی ساله همه این . نیست کارهاین 

 !ننداخته دختری هیچ به دافیه،

 .کنیمی بدترش  داری هم تو دارم استرس کم  خودم. بگو پرت و چرت کم  مریم -

 :گفت  نگرانی با و گرفت  هاشدست  با رو صورتم

  بهشون   گممی  پرت  و  چرت  خودت  قول  به  دارم  من   ببین   داری؟   استرس  بمیرم  الهی  -
 که  نفسم. کنه  نگاه بد دختر  یه به ندیدم حاال تا. آقاست آریان خدایی. نکن  گوش

 خواست  اگه  شهمی  و  هستن  هامحافظ   نیست،  که  برهوت  جااون  باالخره.  باهاتونه
 !کنن   پیدات بیان و بزنی جیغ تو کنه  کاری

 . زدم پس رو دستاش حرص با
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 سرت؟  خیر  دیگه میدی دلداریم داری االن یعنی -

 :گفت  کالفگی  با

 پیداشون زودی مسعودخان انشااهلل. روشنه دلم من شهنمی هیچی جونم رها -
  موندنت   زمان  مدت  کهاین   از   قبل  یعنی...  بیوف  اتفاقی  کهاین   از   قبل  هم  تو  و  کنهمی

 . گردیبرمی  سالمت به بشه طوالنی

 رو  سرش و انداخت بهم نگاهی نیم. کرد  تر  رو هاشب**ل و شد نزدیک بهم کمی
 .انداخت زیر 

 صیغه بینتون... خیالت راحتی برای خوایمی اما ها نشی عصبی. رها گممی -
 بخونین؟ 

 . کردم  نگاهش بهت با

 صیغه؟  -

 : گفت  محتاطانه و شد جابجا جاش توی

 ... .تا بشین  محرم دیگه آره -

 . کردم  نگاه نگرانش هایچشم  تو و شدم بلند و بستم حرص با رو ساک زیپ

 رو این تو. کنن  اذیتم بقیه هاینگاه شد تموم ماجرا این وقتی خوامنمی من -
 داشتم  که  ناموفقی نامزدی یه خاطر  به هم جاشهمین  تا نه؟  مگه مریم فهمیمی
 حاضره منافعش خاطر  به بگن  فردا پس فردا خوامنمی . هست پشتم حرف کلی

 هااین .  مونهمی  مسکوت  بینمون  قضیه  این  بگیم  که  هرچقدرم  حاال  بشه  بقیه  صیغه
 که  اینه تو مشکل اگه. نیست دوتا یکی من  درد. درده جامعه این  و ت. مریم درده
 فردا.  کنممی  فکر   آینده  به  دارم  من  بشه  اجرا  درست  حکمش  فقط  که  بخونیم  صیغه
  چشم   آریان  با  تونممی  جوریچه  شرکت  برگشتم  من   و  شد  تموم  قضایا  این   که  روزی

 کنهمی مردیجوان مقح در  اون باشه؟  نیوفتاده هم اتفاقی اگه حتی بشم چشم تو
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 ردیف  سرش پشت حرف کلی  کارم  این  با بیام من  حاال بده پناه بهم شده حاضر  که
 کنم؟ 

  قلبم  غیرمنطقی بخش... اما منطقی کامال  و بود عاقالنه همش زدم که  هاییحرف 
 اما  کشوندمی جنونم به آریان به شدن محرم فکر  حتی. داشت ایدیگه دلیل
 و  تناقض پر  آریان رفتارهای کهاین  با. زدمی  زخم فقط جاده این  بودن طرفهیک 
 باور  ذارهنمی که  چیزیههمون. نشده گفته  که  چیزی اما هست کن   گرم  دل گاها
 . بندمنمی   احساسش  به  دل  گذشته  مثل  نشنوم،  تا  من  و  ستطرفه  دو  جاده  این   کنم

 :گفت  مالطفت با. گرفت  رو بازوم و اومد نزدیکم

 که  هاییحرف  این  از  تر عاقل  خودت تو. رها نیست کارت  تو فضولی قصدم من  -
 هوم؟   خواهرانه  هاینگرانی   پای  بذار   هم  رو  هاحرف   این .  بگیری  خط  کسی  از   بخوای
 !ایرانی رمانای این  فاز  تو بودم رفته. پرید دهنم از . کن   فراموشش اصال

 بهم  حواسش خدا. آرومه عجیب دلم اما  نگرانم منم. مرمری نگرانمی دونممی -
 .کافیه  برام  هم همین  هست

 .دراورم  سراغ رفت و داد تکون سری لبخند با

 برنداشتی؟  آرایشی میز  چیز  رها -

 :کردم   زمزمه حواسبی

  آریان   از   گفتیمی  چی  راستی!  واگیر؟  هاگیر   این   تو  بشه  چی  که  جلوش  کنم  آرایش  -
 بیمارستان؟  تو

 : زد مرموزی لبخند

 هرکی که بود جوری  جانم رئیس رفتار ! بهت نگفتم رو خان آریان آها -
  نگرانت  بس از  چیزیته پسری دوست نامزدی،  شوهری، کردمی فکر  شناختشنمی 
 یه  که  آریان نگران طرف یه از  بوده تو نگران طرف یه از  گفتمی جون پروانه. بود
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 اومده  کردنت  پیدا  برای  که  تیمی  اون  توی  کهاین   مثل.  دهنش  ذاشتهنمی  غذا  لقمه
 بوده کرده  پیدا رو ماشین  که  روستایی مرد اون سر  گفتمی حامد. بوده هم بودن
 رو تو مرده اون کردهمی فکر . ترسیده ازش مسعودخانم حتی که  زده دادی چنان
 رو؟  ریشش ته دیدی راستی. نگفته چیزی نشه دردسر  که  این  برای اما دیده هم

  ریشش   و  بره  خونه  تا ر س  یه  بوده  نکرده  وقت  بچه.  بود  داده  بهش  ابهتی  چه  المصب
 . بوده دنبالت خوراک و خواببی روز  سه اون کل.  کنه  عوض رو لباسش و بزنه رو

 پایین   رو  سرم  ناشیانه.  کرد  دار   نبض  رو  تنم  تمام  آریان  به  راجع  هاحرف   این   شنیدن
 . کرد  نگاهم گرد  هاییچشم با و دید اما نبینه رو لبخندم تا  گرفتم

 !بینتونه چیزی  یه مطمئنم دیگه من ! همداو خوششم چه ببند رو نیشت -

 . بستم رو چمدان حرص با

 !پدرام شدی که  هم تو -

 .کشید  یویو عین  رو بازوم و کنارم  نشست هیجان با

  یهو  چیزید جفتتون که  حاال رها، گممی داره؟ رو من  نظر  هم پدرام آقا خدایی؟ -
 نشه؟ چیز 

 !شه؟  چیز  قراره چی که  چیزیم چه مگه -

 . کردم  نگاهش تیز  و کردم  گرد  رو هامچشم 

 !کنیمی مدیوانه  داری مریم اه -

 .دیگه گممی راست خب عه -

 گی؟ می راست داری رو چی -

 تند  تند  و  شد  بلند  سریع  مریم.  کردیم  نگاه  بابا  به  و  عقب  برگشتیم  هول  با  هردومون
 :گفت
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 .کرد  شروع دخترت این . خان مسعود کردمنمی کاری  من  خدا به -

 :گفت  کمرنگی  اخم با و گذاشت   جلو میقد بابا

  انگار  شدین، طوریاین  پلیسم من  فهمیدین  وقتی از  تو و حامد چرا دونمنمی من  -
 !ترسیدمی ازش و کردین   خطایی یه

 : گفت  ترس با مریم

 بهش  من  حامده سر  زیر  هست هرچی. نکردم کاری  من  خان مسعود بخدا نه -
 به چی دونستمنمی بود بارم اولین  منم !میده حال گفت  نکرد گوش  اما نکنه گفتم
 !شد چیز  یهو که  چیه

 شد؟ چیز  چی -

  طرف به و گرفتم   رو  مریم دست و شدم بلند سریع شهمی خراب اوضاع  داره دیدم
 .دادم هل در 

 . بیایم ما تا شوهرت  پیش پایین  برو تو -

 . کرد  نگاهم و برگشت ترس با

 !نشه چیز  آخه -

 :کردم  زمزمه حرص با

 !نکردم چیزت تا برو انداخته؛ راه چیز  چیز  من  واسه هی! چیز و ر زهرما -

 : گفت  شل نیش با

 افتاد؟  هم تو دهن تو گفتن   چیز  -

 : گفت  بابا که  بدم رو جوابش خواستم

 .دارم کارت  آالچیق تو بیا رها. شدم کردنتون  چیز  چیز  مزاحم که  ببخشید -
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  کنترلش   در  سعی که   ایخنده با من  و انداخت  زیر  رو ششده سرخ صورت مریم
 .کشید  رو بازوم مریم هویک  که  افتادم راه بابا دنبال داشتم

 شد؟ بد خیلی رها -

 !کنی  تربیتش قراره تو که  برسه ایبچه  اون داد به خدا یعنی -

 بابا . آالچیق تو برم که رفتم و زدم جیم امکلیه رو بشینه مشتش کهاین  از  قبل
 من به که  نگاهش. کردمی رو و زیر  رو شهابرگه داشت و بود دستش ایپوشه
 :وگفت کرد  جمعشون افتاد

 .بشین  بیا -

 . نشستم کنارش  و کردم  نزدیک هم به رو ژاکتم هایلبه

 جا؟این  بیام گفتین   چرا شده سرد هوا -

 .داری دوس رو جااین  تو چون -

  دم کر   نگاهش خیره و امچونه  زیر  زدم رو  دستم. نشست لبم روی ارادهبی  لبخندی
 :گفت  که

 بود؟  عجیب  قدر ین ا حرفم -

 احساس  هیچ  اصال  شما  کردممی  فکر   همیشه  راستش.  بود  عجیب  شما  از   شنیدنش  -
 از   بعد  اما  رفتارتون  این  واسه  بودم  کرده  جور   برهان  و  دلیل  کلی  نداری،  ایعاطفه  و

 تون احساس  رو  که  هاییپرده.  باختن   رنگ  هامدلیل   تمام  انگار   پلیسی  فهمیدم  کهاین 
. ببینم رو بابام واقعی یچهره  تونستم بالخره و رفت کنار   ببینمش ذاشتنمی  و بود
 راحتم جورههیچ و بود مونده دلم سر  چیزی  یه انگار ... بابا داشتم عجیبی حال یه

 ...االن اما حالمه دلیل ازم قضیه این  کردن  پنهون گفتم  خودم با اولش. ذاشتنمی 

 و بستم رو هامچشم . امگونه   روی گذاشتم  کردم  دبلن بود پاش روی که  رو دستش
 : کردم  زمزمه خفه بغضی با
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 فاصله  این  به که  بودم کرده  حماقت! بوده  حماقتم خاطر  به که  فهمیدم االن اما -
 هات چشم   خونه  اومدیمی  هامدت  از   بعد  وقتی  دیدمنمی   و  بودم  کور   زدم،می  دامن 

 برات   بودم  مهم  داشتی،  دوستم  بودی،  ممیحا.  بابایی  ببخش  رو  من.  بود  دلتنگی  از   پر 
 . دونستمنمی من  و رفتیمی پیش خودت سبک به اما

 اما  محکم  صدای.  آغوشش  بین   گرفتم  قرار   بعد  و  امشونه   پشت  رفت  آروم  بابا  دست
 .رسید گوشم  به آرومش

  وقت  همیشه بری؟  تا کنم  راهیت بتونم زدی که  هاییحرف  این  با داری توقع -
 . اره بودی نشناس

. کرد نگاه هامچشم  به جدی و کرد دور  خودش از  رو من  خندیدم که آروم
 این  عاشق من  و بود شده عیان احساسش بود؛ شده خوانا برام  کامال  هاشچشم 

 .بودم  جدیش نقاب پشت مهربون، سرهنگ

 افکارت   اون  بانی  و   باعث.  پروانه  و  تو  سالمتی  جز   نبود  مهم  برام  چیز هیچ  وقتهیچ  -
.  باش خودت مراقب فقط تو کنممی عوضشون  مرور  به هم خودم ،بودم خودم
 !کنهمی همراهی آریان خونه تا رو تو رفتگر  غالب تو مامورام از  یکی دوازده ساعت

 . لرزید دلم لحظه یه

 ... .من  بابا -

 با. گیرهمی آروم طوریاین  دلم اما دونممی تو از  بهتر  من برات، سخته دونممی -
 جاهمین  تلفنت. کنم   تمومش زودتر  میدم قول. بشه تموم قضایا این  تا بیا راه دلم
 ی خونه  ببرن دادم که  کیفی  توی. نکن  استفاده هم آریان یخونه تلفن  از . مونهمی

 به  اون  با  و  بساز   جدید  ایمیل  یه  درمیون  شب  یک.  هست  تبلت  و  کارت  سیم  آریان
 اما نداره مشکلی و ستهشد حفاظت من  ایمیل. بزنیم حرف تا بده پیام من  ایمیل
  کردی   حس هروقت. کن   عوض رو کارت  سیم استفاده بار  هر  از  بعد احتیاط برای
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 بکنی رو فکرش که  چیزی از  زودتر . بزن زنگ بهم و نکن  تردید اومده پیش مشکلی
 . گردونممی برت

 تمام  توی. نبینه رو اشک نم هامچشم  توی تا رفتم فرو آغوشش  توی دوباره
  بهم  دلتنگی و غم از  حجم این  بودم کرده  خداحافظی ازش و رفت  بااب که  سفرهایی
  دردناک  قدر این  بابام از  خداحافظی کردمنمی  فکر  وقتهیچ. بود نیاورده هجوم
 و  درست بودم نتونسته که  بود این  کردمی اذیتم همه از  بیشتر  که  چیزی و باشه

 . بزنم  حرف باهاش حسابی

 بابا؟  -

 بله؟ -

  حرف   هم  با  صبح  تا  شب  از   قهوه  تا  دو  با  آالچیق  همین   زیر   بده  لوق  برگشتم  وقتی  -
 میدی؟  قول بابا؟  باشه. زنن می باهم پدرا و دخترا که  هاییحرف  اون یهمه. بزنیم

 تر آروم  من  و  میدم  قول  گفت  آروم.  گذاشت  روش  بابا  که  آرامشی  از   شد  سنگین   سرم
 .شدم

*** 

 !متره یک -

 . برداشتم هامانگشت  شکوندن از  دست و کردم  نگاهش تعجب با

 متره؟  یک چی -

 . کرد  نگاهم جدی انعطاف، ایذره بدون

 ندا یه فقط شیمی اذیت داری دیدی اگه. کنی  رعایتش نره یادت! ایمنی فاصله -
  مسعود   فهممنمی   من .  کنه  پیدات  نتونه  کسی  که  جایی  یه  ببرمت  بیام  تا  بده  من   به

 .دور  جای یه فرستادتمی خب پسره؟  این  پیش فرستتمی چرا خان

 :گفت  و  گذاشت  حامد بازوی  روی رو دستش مریم
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 گی؟ می طوریاین  چرا. بود اومده خوشت آریان از  که  تو حامد وا -

 :گفت  اخم پر  حامد

 خونم  داره خون. داره فرق االن پیشش بره رها نبود قرار  که  بود وقتی واسه اون -
 یه  نبود  اگه  که  نفسه  وجود  نمیام  در   مسعودخان  جلوی  که  دلیلی  تنها.  خورهمی  رو

 .جااون بره رها ذاشتمنمی  هم درصد

  بدون . زدم پیشونیش به ضربه یه لبخند با و جلوش رفتم استرس  کلی  وجود با
 توی  رو هامدست . کردمی  نگاهم  کرده  اخم طور همون  بده نشون  واکنشی کهاین 

 :گفتم   آروم صدایی با و  بردم فرو پالتوم جیب

 خوشحالم  که  بخدا نگرانمی داداشی، دونممی. کن   اعتماد وضعیت این  به حامد -
 .. .اما  داری رو هوام قدر این  که

 . گیرهنمی آروم من  دل و غریبه مرد یه خونه میری داری اما -

 :گفت  مالیمت با مریم

  حرف   مردونگیش  از   قدر چه  خودت  نیست  یادت.  جان  حامد  نیست  غریبه  که  آریان  -
 دنبال آتیش رو اسفند مثل نیست یادت کرده؟   کمک  رها به حاال  تا ر قدچه که  زدی
 که  شهمی منقرض ماموت عین  داره مردها این  نسل گفتی  قدر چه  گشت؟ می رها
 و خوبه ماموت عین  هم آریان خب کنن؟   کمک  دختر  یه به داشتی چشم هیچبی

 مطمئن  شاز  که  ذارهنمی  کسی  رو دست خان مسعود هم بعد! نداره نگرانی جای
 داری نداره رو به رنگ دختر  این  آخری دم این  بینینمی. راحت خیالت نباشه؛
 کنی؟می خالی رو  دلش ته جوریاین 

  تو  خورد ماموته عین  آریان گفت  وقتی  اما بکنم گنده  ماچ یه  رو مریم بپرم خواستم
 !آخه؟  ماموت گیمی چرا شده منقرض ققنوسم خب! ذوقم

 :گفت  سنگین  لحنی با و داد بیرون محکم رو نفسش حامد
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 .باشه راحت خیالم ذارهنمی  چیزی یه اما خوبیه پسر  که  دارم قبول -

  تا  کنه  مراقبت مهمونش مثل رها از  گرفتم  قول آریان از  چون باشه راحت خیالت -
 بزنه؟  من  با  قولش زیر  تونهمی نظرت به. گردونم  برش

 کنارمون   تازه  که  بابا   به  رو  کمرنگ  لبخند  یه  با  بالخره  و  شد  جاجابه  جاش  توی  حامد
 : گفت  گرفت،  قرار 

 !نافذتون  نگاه  این   با  بیاره  حرف  شما  حرف  رو  داره  جرئت  کی  خان  مسعود  واال  نه  -

 :گفت  من  به رو و داد تکون سری بابا

 .کن   خداحافظی ازش مادرت  پیش بیا. برسه شریفی که  االناست -

 دیدم  و کردم  نگاه حیاط به. نهوخ توی برگشتم و افتادم راه بابا سر  پشت آروم
 خارج   دیدمشوننمی  مدت  یه  کهاین .  کنن می   صحبت  باهم  دارن  هنوز   مریم  و  حامد

 .باشه سخت باید تصورم از 

 .برگرد زود. ستکتابخونه   توی -

. خونهمی کتاب  داره و نشسته صندلی روی   مامان دیدم و شدم کتابخانه  وارد آروم
 کنه  بلند رو سرش کهاین  بدون. نشستم بود وشلج که  گردی  میز  روی و رفتم جلو
 :گفت

 میری؟  داری -

 :کردم  زمزمه خفه

 .اوهوم -

 .کرد  نگاه بهم عادی و بست رو کتاب  عمیق دمی با

 .باش خودتون مراقب. جان مامان سالمت به -

 !بغلی نه بغضی نه اشکی نه! همین؟  فقط. کردم  نگاهش تعجب با
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 داری توقع نفس، و آریان پیش میری داری تر؟خد کنیمی نگاهم طوریاین  چرا -
 کار چی   حاال  خطره  در   دخترم  جون  بگم  ناله   و  اشک  با  کنم؟   بزرگ  رو  قضیه  بقیه  مثل
 که  هاییحرف  این  از  تر عاقل  تو... مامانم نه بره؟  پیشم از  بفرستمش باید که  کنم

  مسعودم .  دارم  ایمان  بهش  آریانم.  بخونم  روضه  گوشت  توی  و  کنم  نصیحتت  بخوام
 هم خاطرش به بخوام تا نداره وجود مشکلی هیچ پس گردهمی دنبالشون داره که

  کارت   بخاطر   یا  دوستات  با  یا  که  بوده  دفعه  کلی  حاال  تا.  کنم  اذیت  رو  تو  هم  و  خودم
 وقت   سر   میرم  هم  من   مراقبی  بدی  که  قول  بقیه،  مثل  هم  بار این .  نبودی  و  سفر   رفتی
 . پیمان عقد برای  اصفهان میرم هم دیگ روز  چند. کتابم

  حاال . بود ستودنی مامانم روحیه. رفتم فرو آغوشش توی و پایین  پریدم میز  رو از 
 .بسازه بابا دوری با  تونست سال همه این  چطور  بفهمم تونممی

 کتاب   این . باشی جونت شوهر  و خودت  مراقب بده قول هم تو . مامانم میدم قول -
 . اشفرشته  و  پیمان  مراسم  از   بگیر   عکس  هم  کلی.  کن   تعریف  برام   برگشتم  وقتی  هم

 . برداشت لرز  کمی  صداش کردم  حس و فشرد آغوشش تو رو من 

 . خوبیم هم ما باشی خوب تو وقتی تا! جان مامان باشه -

*** 

 رو  سطل  من   و  توش  رین می  شما  موحد؟   خانم  دیدین   ماشین   پشت  رو  سطل  اون  -
 .گفتن   بهتون سرهنگ جناب که  مه اشبقیه . لطفی مهندس خونه توی تا برممی

  احتیاط  با و دهنم توی انداختم رو دارچینیم آدامس و دادم تکون  سری استرس با
 روزی یه گفتن،می بهم روزی یک اگه. بشم سطل وارد تا رفتم زباله ماشین  پشت
  توش   پرممی  دارم  حاال  ولی  زدممی  رو  طرف  خوردمی   تا  زباله،  سطل  توی  بری  قراره

 ! بابام حفاظتی هایایده این  عاشق من  یعنی! آریان پیش برم تا

 .رسیممی داریم ای؟ آماده موحد خانم -

 .بزنه تر آروم که  گذاشتم  قلبم روی رو دستم و شدم جاگیر  سطل توی
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 .امآماده -

 که   ماشین  پشتی در . اومد وسایل  جاییجابه  تولوق و تلق  صدای و ایستاد ماشین 
 سطل.  نشم  دیده  تا  گذاشتم  سرم  روی  رو  رنگی  آبی  سهکی  و  بردم  زیر   رو  سرم  شد  باز 

  باعث   که  داد  دست  از   رو  کنترلش  انگار   لحظه  یه.  بیرون  به  شد  کشیده  و  خورد   تکانی
  گذاشتم   دهنم   جلوی  رو  دستم  ترس  با.  کشیدم  خفیفی  جیغ  من   و  بشه  کج  سطل  شد
 که اومدمی  همکارش با شریفی سروان صحبت صدای. کردم تیز  رو هامگوش  و

 .کردنمی  صحبت هم با ترکی لهجه با داشتن 

  کرد   حرکت  سطل  دوباره.  آوردم  بیرون  انقباض  از   رو  بدنم  و  کشیدم  ایآسوده  نفس
 انگار  اما شنیدمنمی درست رو صداها. شد متوقف بالخره انداز  دست کلی  از  بعد و

 یصدا و اومد در  شدن  باز   صدای مکث کلی   از  بعد. بود زده رو  آریان آیفون شریفی
 . بخشید آرامش بهم  بارهیک  که  دیگری

 رضا؟  مش شده چی -

 رنگی و بزرگ کیسه  یه کردم  خالی رو سطلتون که  صبح امروز  مهندس جناب واال -
  رفتیم   که  عصری.  داخلش  نکشیدم  سرک  خب  اما  کرد  متعجبم  که  بود  داخلش  نو  و

. کنن یم نگاش تعجب با دارن کارگر   تا چند رو شما یکیسه  همون دیدم کارخونه
 نو هم همشون دیگه وسیله کلی  با توشه دخترانه صورتی کیف  یه دیدم جلو رفتم
  گفت   هابچه   از   یکی  که  دور   بریزه  کسی  رو  وسایل  این   باید  چرا  گفتم  خودم   با.  بودن
  نفس  یاد یکهو اما ببرمش خواستم. رئیس بدیمش ببریم انداختنش اشتباهی شاید
 بدو . رفته در  دستتون از  و نبوده حواسش گیچب  عالم تو  شاید گفتم  و افتادم خانم
 مهندس آقا دیگه شماست مال حاال. بدمش شما تحویل بیارم که  داشتم برش بدو
 نه؟ 

 :شد بلند آریان زده هیجان صدای

 بود؟  توش صورتیم  تبلت یه رضا مش -
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 اون  بود  توش  دکمهبی  تلفن   از   تر گنده  چیز   یه  اما  چیه  دونمنمی  گفتی  که  اینی  واال  -
 . هست اونم باباجان آره گی؟ می رو

 احتماال . سرش رو گذاشته  رو خونه حاال تا ظهر  از  نفس. رضا مش بده خیرت خدا -
.  سطل   تو  گذاشتم  نبوده  حواسم  منم  و  در   جلوی  گذاشته  رو  نایلون  اومده  که  بیرون  از 

 . کنم  تشکر  جوریچه دونمنمی نکنه درد دستت

  بودی  خرجمون کمک  رهنمی  یادم. رسیده زیاد ما به شما از  پسرم حرفیه چه این  -
 . بهنازم جهیزیه برای

 .بردارم رو نایلون بذار  حاال. بود وظیفه رضا مش نزن هم حرفش -

 به  خورد محکم سرم و عقب شد کشیده یهو اما جلو به رو  خورد تکانی سطل
 . گزیدم  رو لبم و مالوندم رو سرم اخم با. اشدیواره 

. بردار  رو  نایلون   دستکش  با   بعد  زمین   بذارم   تو   بیارمش  ار ذب.  کثیفه  سطل  پسرم  نه  -
 .شده کثیف  بوده دیگه های کیسه  بین  بالخره

  و  آریان صحبت صدای. اومد در  شدن بسته  صدای و داد حرکت رو سطل بالخره
 بالخره و شد برداشته نایلون که اومدمی  هنوز  بودن تعارف درحال که شریفی
 .شدم  مواجه  آریان  نگران  صورت  با  و  کردم  بلند  رو  سرم.  بکشم  نفس  درست  تونستم

  با  بیرون، بیام کردمی  کمک  بهم که  طور همون و کشید  عمیقی نفس من  دیدن با
.  کردم  صاف رو امشده خشک  بدن و اومدم بیرون بالخره. زدمی  حرف شریفی
 .زد بیرون خانه از  سطل با و داد تکون برام سری شریفی

 :گفت  ومر آ  و  گرفت  رو بازوم آریان

 خوبی؟  -

 :گفتم  ناالن و دادم تکون سری

 .شد کوفته  بدنم کل!  افتضاحه رضاتون مش فرمون دست -
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 . کرد  هدایت خونه سمت به رو من  و خندید آروم

 !دیگه داره عواقبم این  پسر  یه خونه میای شبونه وقتی -

 .شد جمع کامل  لبخندش که  کردم  نگاهش تعجب با

 .نکن  جوریاین  ور  هاتچشم  بابا کردم  شوخی -

  بغلش تا شدم خم که  منی و سمتم به نفس پریدن با شد مواجه خونه به ورودم
 .بود شده ذره  یه براش دلم. کنم

 شه؟ می  تنگ  زود  کوچیکه،  من  دل  گینمی  وقت؟   همه  این   بودی  کجا  جونم  نیلی  -

 تر معصوم   همیشه  از   اشقیافه  و  بود  نشسته  درشتش  مشکی  هایچشم   توی  اشک  نم
 گرفتم   لپش از  گنده  گاز   یه  طاقتبی. بود شده

 بودم  جایی پیشت بیام  نتونستم  که  ببخشید. نفسی بود شده تنگ برات منم دل -
 .بیام شدنمی که

 :گفت  شیرین  و کودکانه  لحنی با و آورد جلو رو کوچیکش  دست

 .ذارینمی  تنهام دیگه بده قول -

 . کردم  نوازش رو اششده بافته موهای مهربونی با

 دونهنمی و نداره خبر  آینده از  کسهیچ اما باشم کنارت  همیشه خدامه از  که  من  -
 .بیوفته قراره اتفاقی چه

 .شد دار نم  هاشچشم  دوباره

  داری  که  نکردم بدی کار   که  من  بذاری؟  تنهام خوایمی  باز  جون؟  نیلی چی یعنی -
 .کنیمی اذیتم

 گونه  روی چکید اشک ایقطره و چرخید آریان سمت به بود بغلم تو که  طور همون 
 . صورتیش
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 شیطنت  و باشم خوبی یبچه میدم قول بخدا. نذاره تنهام بگو بهش تو آری دایی -
 .نره دیگه بگو جون نیلی به فقط نکنم

 های دست. شد بلند اشگریه  صدای و کرد بغلم محکم شد تموم که حرفش
 :گفت  گریان  و شد مشت شالم روی کوچیکش

 .جون نیلی نرو -

 اینتیجه  اما کنم  آرومش کردم  سعی و کردم  حلقه دورش رو هامدست  زده غم
  اخم   با  دیدم  که  بود  ایستاده  سرمون  باالی  اول  از   که  کردم  نگاه  آریان  به  ناامید.  نداد

 حالش این  از  متعجب. شد بیشتر  اخمش دید که رو نگاهم. شده خیره بهمون
 رو  نفس  بازوهای  و  نشست  رومونروبه  زانو  دو  و  اومد جلو  که   بگم  چیزی  خواستم
 : گفت  هامچشم  توی خیره عصبی، نگاهی و اخم همون با. گرفت

 نیومده   هنوز   هم  آینده.  بمونه  جااین   فعال  قراره  جونت  نیلی.  نفسم  بخوابیم  بریم  بیا  -
 .باشیم نگرانش بخوایم که

 و شد جدا ازم نفس که  کردممی نگاه عصبیش هایمشکی توی متعجب نگاهی با
 :گفت  خیس هاییچشم  با

 جون؟ نیلی آره -

 پر  رو مگونه  و بزنه خوشحالی از  جیغی شد باعث که  دادم تکون رو سرم لبخند با
  آریان   لحظه  همون  و  دادم  تر محکم   رو  ش ه*س*بو  جواب  خنده  با.  ببوسه  صدا  و  سر 

 . کرد  بهمون رو پشتش و شد بلند جاش از  سریع

 .گذشته  خوابت  وقت از  خانم نفس -

 راه  وسط اما بخوابه بره که  آریان سمت به رفت و شد جدا ازم  کنان  خنده نفس
 :گفت  بهم رو و برگشت

 کنی؟ می درست عسلی  مرغ تخم برام صبح -
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 . کنممی درست که  بله -

 نفس و شدم بلند جام از . رفت و داد تکون برام رو دستش و خندید رضایت با
 البته  صد و آریان عجیب یهاچشم جز  بود خوب چیز همه االن تا. کشیدم  عمیقی
 !من  دار  ریتم  قلب

 .بگو داشتی الزم چیزی اگه. اتاقت توی گذاشتم  رو چمدونت -

  قدمیش  دو توی . رفتم سمتش به آروم. بود ایستاده دیوار  به زده تکیه راهرو کنار 
 حیاط توی که  نبود اونی هاچشم این ... نه. شدم دقیق هاشچشم به و ایستادم

 مثل نگاه این . رسیدنمی  هم بیمارستان توی شب اون نگاه پای به حتی. دیدمشون
 رو سرش تفاوتبی بعد و کردمی نگاهم گاهی دانشگاه تو که بود هاییوقت 
 این  اصال. داشت شرکت توی جدیم رئیس جناب که  نگاهی همون. گردوندبرمی 
 .اهنگ این  با کردممی غریبی  عجیب، من  و اومدنمی آریان به دیگه نگاه

 بگی؟  خوایمی چیزی -

 .دادم تکان سر  تاییدوار 

 شده؟ چیزی -

 بشه؟ چیزی بوده قرار  -

 ... .که  بگو  ناراحتی  تخونه   توی  بودنم از   اگه.  گهمی  ایدیگه چیز   رفتارت  ولی  نه  -

 . رفت اتاقش سمت به و کرد  بهم رو پشتش بهم توجه بدون

 . بخیر شب -

 . کردم  نگاهش جدی و ایستادم جلوش رفتم سریع

 نداشت؟  جواب من سوال -

 پرسیدی؟  سوال مگه -
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 فرق   خیلی  قبال  با  االنت  رفتار   کنی؟ می  رفتار   طوریاین   چرا  پرسیدم  ازت  لفافه  توی  -
 ناراحتی؟ بودنم جااین  از  کهاین  جز  کنم  برداشتش چی داری توقع. داره

 ار دیو به رفته عقب من   و من  به شدنش نزدیک با شد مساوی فکش شدن فشرده
 انداخت  راه  بکوب  و  بزن  قلبم.  گرفت  جای  دیوار   روی  سرم  کنار   دستش  کف  و  خوردم

  کمی  رو سرش. کاوید  رو صورتم سانت به سانت نگاهش با. لرزید پاش هم دلم و
 .داد بیرون رو نفسش هامچشم  توی خیره و آورد پایین 

 ناراحتم؟ ... بودنت جااین  از  االن من ... نظرت به -

 رو شنیدنش جنبه دلم ترسیدم اما کجاست  دقیقا جااین  از  ظورتن م بپرسم خواستم
 .نشست  هاشچشم توی  تغییر  ایذره بدون نگاهم! باشه نداشته

 . بگو بهم خودت -

 سرم   ناخودآگاه  و  متعجب  شد  باعث  که  نشست  هاشچشم  توی   شیطنت  از   طرحی
 !شیطنت؟  و آریان. ببرم تر نزدیک  رو

 پشت  بار  چند شدنم نزدیک از  متعجب آریان! م؟ بینمی دارم چی شه،نمی  باورم
  کردم  درک که رو موقعیت. برداشت دیوار  روی از  رو دستش و زد پلک سرهم
  نگاهم   گرد  هاییچشم   با  آریان.  دیوار  به  خوردم  که  کشیدم  عقب  سریع  زده  خجالت

 جا لبش روی کجی لبخند و شد تر عمیق شیطنتش اون کمکم  کهاین  تا کردمی
 بین نگاهش کهدرحالی آروم و اومد جلوتر  رو من  یرفته عقب قدم. گرفت
 : گفت  کرد  می دوران هامچشم 

 بشنوی؟  چی داری دوست -

 بغل  توی میفته و میاد بیرون االن کردممی حس که  بود زیاد قدر این  قلبم کوبش
 بودم  هاشچشم  شیطنت شوک توی قدر این . بود بعید آریان از  حرکات این . آریان
  معقولی   واکنش  بتونم   که  این   به  برسه  چه  بکشم،  نفس  درست  تونستمیمن  حتی  که

 . بدم نشان



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

431 

 

  خم   آریان  یکهو  که  بشم  مسلط  کمی  بتونم  تا  جویدم  تر محکم  رو  آدامسم  بریده  نفس
 :زد ب**ل صورتم  رویروبه و شد

 دارچینیه؟ -

 .زد برق  هاشچشم که  دادم تکون رو سرم آروم

 . مکن  امتحانش دوباره نمیاد بدم -

 آب  و انداختم پایین  رو سرم! شده؟  شیطون بشرت این  قدر این  امشب چرا خدایا
 .دادم فرو زور  به رو دهانم

 . بود آخریش -

.  کردم  نگاهش  مبهوت  و  شد  بلند  سرم  وار   اتوماتیک  نشست  مچونه  زیر   که  انگشتش
  یادآوری   اما  روش  بذارم  رو  دستم  خواستمی  دلم  و  زدمی  عجیب  گردنم  روی  نبض
  زد  لبخندی بود شده خم صورتم روی که   طوریهمون  آریان! ذاشتنمی خاطره یه
 :گفت  و

 ... .حافظه توی همیشه آخریا گن می -

  نگاهش  تعجب  با . باریک هاشچشم  و شد جمع صورتش. کشید   نفس عمیق یهو
  توی . کرد  عطسه بلند  و کرد  بهم رو پشتش و گرفت  فاصله ازم  سریع که  کردممی
 حس و کردم  آنالیز  سریع رو موقعیت. کردم  منظم رو نفسم و ایستادم صاف جام
 تازه   آریان!  بود  کم  مونفاصله   چقدر .  شده  جمع  هامگونه   توی  فقط  بدنم  خون  کردم

 :گفتم  هول لبخندی با که  سمتم بود برگشته

 !بعدا واسه باشه اومد، صبر  -

 رو  در  و شدم سرم پشت اتاق وارد شیطونش اما گرد  هایچشم  به توجه بدون و
 مرور  با. بستم رو چشمم و گذاشتم  قلبم روی رو دستم. در به زدم تکیه و بستم
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  رو   چشمم  هول  با   یکهو  که  نشستمی  لبم   روی  آروم  آروم   داشت  لبخند  قبل  لحظات
 . کردم  باز 

 !بعد؟  دفعه واسه باشه! اومد؟  صبر  گفتم!  گفتم؟   چی من 

 چرا! بعد؟  دفعه واسه باشه چی آخه. کوبیدم   پیشونیم  روی محکم رو دستم کف
 !آخه؟  کنممی باز  رو دهنم فکر  بدون

  از  نکنه ناجوری فکر  دیگه؟  دفعه واسه باشه گفتم  و شد جدا ازم  موقعیت اون توی
  کجایی   مریم آخ حاال؟  کنم  نگاه هاشچشم  توی جوریچه هاش؟ برسری  خاک اون
 !کنن   حیاتبی سر  بر  خاک بگی که

 بد رو منظورم اگه! خدا وای. کردم ناله و گذاشتم صورتم روی رو دستام کف
 اون به کرده  فکر  خودش با حتما بود، متعجب  نگاهش آخرش چی؟  کنه  برداشت
 گفتم  آدامس  واسه  خودت  جون  به!  کنم؟   چیکار   خدایا!  کردهمی  فکر   نباید  که  چیزایی
 به  لعنت اه گفتم؟   بهش لفافه تو باز  رو منظورم کنه  فکر  نکنه بعد، دفعه واسه باشه

 از  دقیقه یه ذاشتممی  حداقل. پوکوندم رو آبروم زدم دستی دستی شانس؛ ن یا
 !بدم سوتی بعد بگذرم اومدنم

  یادش   کی  کنم؟   چیکار   حاال.  دادم  فشار   و  گذاشتم  هامدندون  بین   رو  کوچیکم  انگشت
 هی نکنه ببینه؟ خواب شب ناخودآگاهش توی از  نکنه خوابیده؟  االن یعنی میره؟ 
 !شممی نابود من  که  وای ره،بیا روم به بخواد

  عصر . باشه رفته تا بلندشم خواب از  دیر  باید  صبح. زدم هامچتری  تو چنگی وار ناله 
  محض  به. بزنه حرف  باهام  نتونه تا کنممی  سرگرم نفس  با رو  خودم میاد که  هم

 یادم  هم خودم تا میدم ادامه رو روند این  قدر این . اتاقم تو میام منم نفس رفتن 
 ایتقه  یکهو  که  بزنم  لبخند  خواستم  نفس  به  اعتماد  با  و  زدم  خودم  برای  کنیشب.  بره
 .خورد در  به
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! اومده؟  چرا... الُقُدسروح  یا. کردم  نگاه در  به و برگشتم شده گرد  هاییچشم  با
 ! نفست جان دیگه بیرون بکش

 خوابیدی؟  رها -

 اومده  یا  االن  این !  رهاخانم؟   دیدی.  زدم  زار   دلم  توی  و  گذاشتم  دهنم  جلوی  رو  دستم
 چه!  الهی  قوه  و  حول  به  بکشه  پیش  رو  آدامس  بحث  یادامه  یا  کنه  مسخره  رو  من 

 !آخه؟  بریزم  سرم توی خاکی

 .رسید گوشم  به زدمی موج توش خنده که  لحنی با آرومش صدای

 پا لنگه یه جااین  من  وقتی بخوابی راحت قدر این  تونیمی چطور  خوابیدی؟  جدی -
 وایسادم؟ 

 دادم  فرو استرس با رو دهنم آب ازم؟  خوادمی چی چی؟  یعنی وایساده پا لنگه هی
 :گفتم  آروم و

 خوای؟ می آدامس -

 . خندید واقعا بار این 

 !خواممی رو سهمم. نه -

  رو  انگشتام استرس با چیه؟  دیگه سهمش سهمش؟ ! شدنمی  گردتر   این  از  هامچشم 
  گفت   بهش و دختره اتاق دم بود تهرف پسره که  افتادم فیلمی اون یاد و شکوندم
 انداخت رو دستش و کرد  بغلش خنده با و کرد  باز  رو در  هم دختره. بده رو سهمم
 ... .و گردنش  دور 

  بابا؟   به  بود  نداده  قول  مگه.  کردم  مشت  امسینه   روی  رو  هامدست  و  کشیدم  هینی
 تکون  دنت  تند  رو  سرم   و  بردم  فرو  دهنم  توی  رو  م*با*ل  چی؟   یعنی   حرفش  این   پس
 داره قلبم آخه؟  کنهمی  طوریاین  چرا. بعیده آریان از  هاحرف  این  خدا به. دادم
 !زنهمی  دهنم توی رسما
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 رها؟  -

. کردم  اخم  مصنوعی  و  کشیدم  عمیقی  نفس!  المصب  هست  هم  پیگیر   چه!  رها  و  درد
  . نیست خبرها این  از  بفهمه تا میدم قاطعیت با رو جوابش و کنممی  باز  رو در  االن
 َته اون که  هم هرچقدر  بذاره مضیقه توی  جوریاین  رو من  میده معنی چه اصال
 !باشه دلچسب کردنش  اذیت این  قلبم هایَمه

  روی  دستش یک. ایستاده در  چارچوب توی دیدم که  کردم  باز  رو در  اخم با و آروم
  گری جلوه حالتی هر  از  تر پسرانه  و شلوارش جیب داخل یکی اون و بود در  قاب
 نیشم   و  بشه  کمرنگ  ناخودآگاه  اخمم  شد  باعث  که  زد  نرمی  لبخند  دیدنم  با.  کردمی
 .رها تجنبه بی سر  بر  خاک یعنی. بگیره قرار  اومدن  کش  معرض در 

 خانوم؟  رها بگیرم رو  سهمم هست اجازه -

 شیطنت  هایرگه اون و کنهمی نگاهم داره جدی دیدم که  کردم  نگاهش تعجب با
 : گفتم  دلهره با و دادم فرو ضرب به  رو دهنم آب. بود قیبا قبل قوت به لعنتیش

 کنی؟ می طوریاین  چرا -

 . کرد  تعجب یکم

 !کنم؟ می  چطوری -

 :گفتم  خجول و زیر  به سر  و گزیدم  رو لبم

 . بشه سپری عادی چیز همه جاماین  که  مدتی این  بذار  -

 ! فقط تویی جااین  غیرعادی چیز  تنها -

 . کردم  بلند رو سرم حرص با

 ام؟ عادی غیر  من  -

 . زد لبخند و برد فرو شلوارش  جیب توی هم رو دستش یکی اون
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  اتاق  تو  رفتی کهاین  از  هماین . دادن آدامس واسه پیچوندنت از  اون. دیگه آره -
 و  باشه سختت هالباس  این  با شاید گفتم  اما ندارم مشکلی من ! نمیای بیرون و من 

 !بشی معذب اتاقه اون توی چمدونت چون

 به سر  با و کرد  کوتاهی  یخنده! بیارم زبان  به تونستم که  بود ایکلمه   تنها" هان "
 . کرد  اشاره سرم پشت

 اتاق  یکی اون تو راستش بخوابم؟  خودم اتاق توی بذاری و بدی رو سهمم  شهمی -
 . بشم خواب بد شاید

 ی اشتباه بشم مطمئن  تا زدم پلک چندبار . کردم  نگاه رو اتاق و برگشتم گیجی  با
 وارد   نفهمیدم  که  بودم  گیج  قدر این   من   یعنی  پس  بود  آریان  اتاق  جااین   اگه.  نیست
 و شد گرد یهو چشمم! هان؟  گفتم بهش تازه ساعت یه بعد و شدم اتاق کدام

... من  و بوده اتاقش سهمش از  منظورش. ندید و بود آریان به پشتم خداروشکر 
 ! هالیوودی یهعاشقان هایفیلم و من  سر  بر  خاک یعنی... یعنی

 ... .شهمی اگه شم بیدار  زود صبح باید من  -

 اتاق به کهدرحالی  و زدم بیرون اتاق از  کنم  نگاهش کهاین  بدون  و برگشتم سریع
 :گفتم  رفتممی  چپ سمت

 . بخیر شب -

 جاماین  که مدتی این  باید. بیرون دادم رو سنگینم نفس و بستم سریع رو در 
 !ذارهنمی برام  مرف شرف عاشقانه ژانر  ببینم؛ ناکترس یا جنگی ژانر  هایفیلم 

*** 

 !زد نیشم باز  آی -

 با . بخورم نیش بود  من  نوبت بار این  که  انداختم تاس و کردم شیطانی ایخنده
 . رفتمی باال نردبان از  داشت که   کردم  نگاه نفس مهره به آویزون ایقیافه 



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

436 

 

 با  اونم کنی  درستش باید که  باش کیک  فکر  به. ها شممی برنده دارم جون نیلی -
 .شکالت کلی

 با  صبح. کردمی امخسته هم کیک  به کردن  فکر . کردم  نگاهش درهم صورتی با
 هایی چشم با نفس که  کردم  نگاه رو بیرون در  الی از  و شدم بلند صلوات و سالم
 بعد  که  داشتم خوبی احساس من  و بود رفته زود صبح آریان. گرفت  رو مچم گرد
 هاییشب  جزو  بره  هم  دیشب  اصال  کاش.  دیدمشنمی   فعال  سوتی  از  پر   شب  اون  از 
 !کنیم  فراموششون باید که

 پایین  و باال و شد بلند جاش از  سریع. کرد  بلند نهادم از  آه نفس  بلند گفتن   هورا
 : گفت  ذوق با و پرید

 !!باشی باغم تو دارم، آرزو ام،برنده یه من  -

 :گفتم  خنده با

 بال؟  بلدی کجا  از  رو شعر  این  تو هم  دعب پرنده، نه برنده -

 : گفت  بود شده سرخ وورجه ورجه شدت از  کهدرحالی 

 .گرفتم  یاد منم خوندشمی دیشب آری دایی -

  تعجب  قدر این  خونده رو کو  من  پارمیدای او او او آهنگ آریان گفتن می اگه یعنی
  سوتی  من  ز ا باید اون  همیشه چرا. نشست لبم  رو ایموذیانه  لبخند! کردمنمی 
 !جان رئیس پشت  زین  گهی  و زین  به پشت گهی  ؟ !بگیره

 :گفتم  نفس به و کردم  جمع رو پله و مار  بساط لبخند همون با

 . شکالتی  کیک  سوی به پیش -

 .پام به چسبید و دوید و کشید  جیغی

 .جونم نیلی عاشقتم -
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 : گرفتم  مهربونی با رو دستش

 .کنی  کمکم  باید هم تو که  بریم بزن. بیشتر ما -

  های طرف   باید  آریان  نفس  یگفته  به  و  بود  سه  نزدیک.  شد  کشیده  ساعت  به  نگاهم
 تایمر   تاک  تیک  صدای  به  و  نشستم  آشپزخانه  صندلی  روی  خستگی  با.  برگرده  شش
  به  زدن ناخنک بیشترش  البته که کمک کلی از  بعد هم نفس . دادم گوش فر 

 گذاشتم   رو سرم و مالوندم ور  هامچشم . خوابید رفت و شد خسته بود، هاشکالت
 . میز روی

 که  ایصبحانه مثل کنم  درست براش مفصل  صبحانه یه کرد  مجبورم صبح نفس
 مارو و منچ و نقاشی کلی  از  بعد کرد  پاستا هوس ناهار  برای! بود خورده راپونزل

 !بودم جنازه یه رسما من  حاال و کردیم  درست کیک  پله،

  باید  فردا یعنی این  و بدم پیام بهش جدید ایمیل هی با درمیان روز  یه بود گفته  بابا
 بگو  رو مریم. بودم خبر  با مامان  حال از  همیشه که  منی هم اون  بگیرم خبر  ازشون

 همون   البته!  شده  خبر   چه  حاال  تا  دیشب  از   بفهمه  تا  ترکهمی  فضولی  از   داره  االن  که
 !دادم هاییسوتی  چه دونهنمی که  بهتر 

 روی  از   ترسیده  من    و  اومد  در   صدا  به  فر   زنگ  یهو  که  بودم  خودم  احوال  و  حال  توی
. کشیدم  نفس رو عطرش و آوردم بیرون رو کیک  دستکش با. شدم بلند صندلی
  کنم  جدا رو کیک  و  بشه خنک  تا اپن  روی گذاشتم  رو قالب! خدایی  بود عالی بوش
 مین و سه تازه ساعت، روی رفت نگاهم. اومد در  توی کلید  چرخش صدای یهو که
 !که  بود

 وری   یه  رو  بلندم  هایچتری  و  انداختم  موهام  روی  بود  گردنم  دور   که  رو  شالم  سریع
 و کردم  جمع رو شلم نیش. شد وارد و گفت  ایاهلل  یا آریان. ریختم صورتم روی
 . ایستادم آشپزخونه جلوی

 .سالم -
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 . زد لبخند من  دیدن با و برگشت رفتمی  راهرو سمت به داشت که  آریان

 خوابیدی؟  خوب دیشب خوبی؟  خانم رها ماست از  مسال -

 . زدم لبخند حرص با

 . شدم هوشبی صبح  تا شما مرحمت به -

 چقدر  المصب. زرشکیش مشکی شالگردن روی شد زوم هامچشم اومد که  جلوتر 
 به گرفت،می ازش بابک رو شالگردنش هروقت دانشگاه توی یادمه! داره شالگردن

.  کنم   احساس رو بود شالگردنش روی که   عطری تا بکاب پیش رفتممی ایبهانه  یه
 موقع اون. بودم عاشقش من و کنهمی استفاده ازش همیشه که عطری همین 
 کنارم   از  داشت که  حینی ناخودآگاه... االن اما برم خودش سمت کردمنمی  جرئت

.  گرفت   رو شالش انتهای و شد بلند ارادهبی  دستم بشه آشپزخانه وارد تا شدمی رد
 !آریان به برسه چه خوردم جا حرکتم این  از  خودم

 :گفتم  هول و کردم  نگاه داشتن  عجیبی حالت که  هاشچشم به

 انداختیش؟  چرا. ستدخترونه این ... چیزه -

 به دورانی نگاه یه و بود وصل شالش به بیل دسته عین  که  من  دست به نگاه یه
 . کرد  هامچشم 

 واقعا؟  -

 هان؟  -

  گلوم   سرفه یه با و اومدم خودم به. گزید  خنده از  رو لبش و انداخت زیر  رو سرش
 . کردم  صاف رو

 .میاد بهت بیشتر  بهتره مشکیا طوسی همون. واقعا دیگه آره -

  بهش   بندازه  هم  االغ   پالون  که  آدماست  دست  اون  از   آریان!  اللیگا  حد  در   بستم  خالی
 بقیه و برزین  اما نیستم شرکت توی من که  بود این  حرفم اصلی دلیل ولی میاد



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

439 

 

 خوشتیپ  قدر این  آریان نیستم من  وقتی میده معنی چه اصال! هستن  که  دوستان
 رو نفسم اصال؟  بیاد  پسر  یه به قدر این  زرشکی میده معنی چه  بیرون؟  بره و کنه

 لحظه  یه.  کشیدم  محکم  رو  شال  متعجبش  هایچشم  مقابل  در   و  بیرون  دادم  محکم
 .شد بلند اشناله صدای  و پیچید گلوش  دور  و خورد پیچ شال

 .میارم  درش خودم وایسا دختر  شدم خفه -

 گرفتم   مقابلش و برداشتم شال روی از  رو دستم بیارم مبارکم روی به کهاین  بدون
!  بود نوظهور  غیرت این  باهاش شدن همخونه مزایای جمله از . دستم کف  بذارش تا

 . زدم لبخند. گذاشت  دستم کف  که  رو شال

 ؟ خوریمی کیک  -

 .داد تکان تعجب با رو سرش

 مورد در  داشتیم کنی؟می عوض رو کانال  یهو چرا ولی اومدمی کوچه  سر  تا بوش -
 . کردیممی صحبت میان بهم چقدر   هامگردن  شال کهاین 

 هامب**ل  بود؟   شده  شیطون  قدر این   کی  از   آریان.  بشم  متعجب  بود  من   نوبت  بار این 
 تا  دور  رو نگاهم. پشتم بردم دستام تا دو همراه رو شال و کشیدم   دهنم  توی رو
 االن من  خب. موندم ثابت مشکیش هایچشم  روی آخرش و  چرخوندم سالن  دور 

 نشم؟  ضایع که   بگم باید چی دقیقا

 . بودی طوریاین  که  دانشگاه و شرکت توی یعنی... چیزه -

  ست ش ن  روش  برعکس  خودش.  داد  قرار   رومروبه  و  کشید  بیرون  میز   زیر   از   رو  صندلی
 : گفت  هضم قابل غیر  شیطنتی با و

  پس  بوده؟   منم  هایشالگردن   رنگ  به  حتی  حواست  دانشگاه  توی  یعنی!  شد  جالب  -
 نفهمیدم؟  هیچی من  چرا

 : گفتم  جانب به حق و کردم  اخم تفاوتش بی و خونسرد هاینگاه  یادآوری با
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 داشتی  توقع  وقتاون  خورد،  عسل  ظرف  یه  با  شدمی  رو  شما  موقع  اون  که  نیست  -
 !واال خوبه داری؟  قشنگی  هایشال چه بگم بیام

 : گفت  لبخند با و  گذاشت  صندلی باالیی لبه روی رو اشچونه

 خورد؟  شهمی االن یعنی -

 رو؟ چی -

 !دیگه رو من  -

 .شد گرد  هامچشم 

 ! بخورم؟  رو تو -

  با . خورد تکون هاش شونه و گذاشت  صندلی روی رو پیشونیش و گزید  رو لبش
 : گفت  کرده  جمع رو اشخنده بود معلوم زور  به هک  صدایی

 چی؟  االن گممی خورد، رو من  عسل با شدنمی  موقعاون گفتی  خودت -

  حرف  برسری خاک اون یا دادم سوتی من بود؟  چی دیگه این . زد خشکم جام سر 
 زد؟ 

  بهش   نگاهم  متعجب.  خندید  و  عقب  برد  رو  سرش  و  شد  بلند  بار این   اشخنده  صدای
 رو صداش عبور  حین  اما شد رد کنارم  از  کنه  نگاهم کهاین  بدون و شد بلند که  بود

 .بگیره گر   بدنم تمام شد باعث که  شنیدم

 !بود لفظی اشتباه بانو کدومهیچ -

 سرم   از   لعنتی  عادت  این   چرا...  سرم  تو  زدم   محکم  شال  با  و  خندیدم  چارگیبی  سر   از 
 !بابا؟  نمیفته

 که   رفت  باال  نفس  یه  و  برداشت  کیک  با   همراه  رو  شیرکاکائوش  لیوان  ذوق  با  نفس
 . پشتش زد خنده با آریان. بگیره اشسرفه  شد باعث
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 . نفس بخور  تر آروم -

 : گفت  زبونی شیرین  با و گرفت  نفسی نفس،

  کردی می درست تو قبال که  شیرکاکائوهایی. آری دایی ستخوشمزه خیلی آخه -
 !دادمی گاو  مزه

 این  شنیدن با نشم، آریان چشم تو چشم تا بودم ستهشن زیر  سربه و آروم که  منی
 گاو...  نخندم بلند تا گرفتم  گاز   بود دهنم توی که  رو شیرکاکائو لیوان یلبه  حرف
 !آخه؟ 

 تو   مگه  بعدم  پس؟   خوردممی  من   رو  کاکائو  شیر   همه  اون!  بچه  نگیره  رو  چشمت   -
 میده؟ طعمی چه گاو  دونیمی

 :گفت  لخیابی و برداشت کیک  از  برشی نفس

 من ! که  بدونه تا نخورده رو من  اما شیرینی چقد تو گهمی بهم  همش خانممنیر  -
 .دایی کن   قبول دادمی گاو  مزه شیرکاکائوهات اما نخوردم گاو  هم

 . گلوم  توی پرید  شیرکاکائو آریان حرف با که  زدممی گاز   رو لیوان داشتم همچنان

  ظرف  یه با  یا شیرینه طرف بفهمی کردن  مزه بدون میاد پیش گاهی...  خب آره -
 !خوردش شهنمی  عسلم

 عجیبی  طرز  به قلبم ضربان. کردم  سرفه هم پشت و گذاشتم  دهنم جلوی رو دستم
 .اومد اشموذیانه  صدای بعد و  گرفت  قرار  روبروم دستمالی. بود رفته باال

 ش شیرینی نکنه! شماها گلوی  توی پرهمی هی چرا فهممنمی بزنم؟  هم شما پشت -
 خدا؟ به توکل شکر  جای  نزدی که  عسل خانم؟  رها زدی زیاد رو

 کهاین  بدون. کشیدم  عمیقی نفس و گذاشتم  امسینه روی رو امشده مشت دست
 بلکه نشستم کج  کمی  و دادم حرکت راست و چپ به رو سرم آروم کنم  نگاهش
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! کنهمی تاذی رو من  قدر این  کشهنمی  خجالتم. ترطرف اون بره کنارم  از  بشه بلند
 !افتاده  قل قل به طبعیش شوخ حس یهویی چرا این  فهممنمی  اصال

 داریم؟  چی شام -

 : گفت  و نشست نفس نزدیک و شد بلند کنارم  از  باالخره آریان

 گشنته؟  بازم  خوردی شیر  و کیک  کلی  االن که  شما -

 : گفت  شیرین  نفس

 . بخورم کیک  بیشتر  ستمزهبی شام اگه بدونم خواممی آخه -

 .کشید  رو نفس لپ و خندید مردانه یانرآ 

 میرزاقاسمی بخواد خانم رها کهاین  مگر  بخوریم پیتزا تونیممی من  نظر  به واال -
 .کنه  درست رو من  محبوب

 :گفت  و  پرید باال ذوق با نفس بخوریم، پیتزا امخسته من  بگم خواستم تا

 . میرزاقاسم جون آخ -

 نگاه که  کردممی نگاه ترشتخس  یدهخواهرزا  و تخس دایی این  به واج و هاج
 پاش  روی  رو پاش و داد تکیه مبل به و زد لبخندی موذیانه. افتاد من  به آریان

 .انداخت

  تا   کنممی   کمکشون  میل  کمال  با  بنده  هستن   خسته  رهاخانم که  جاییاون از   البته  -
 .کنن   درست رو من  محبوب غذای

  امروز  کال.  بده حرصم هاشحرف  ن ای با خوادمی  کردممی احساس چرا دونمنمی 
. نیست مشکلی باشه! دونممی ازش من دونهمی که  چیزایی روی گذاشته  دست
 لبخند  با  و  گذاشتم  میز   روی  رو  لیوانم  و  شدم   خم  طمانینه  با.  رسهمی   منم  تالفی  وقت
 : گفتم  کردمی نگاهم شیطونش  مشکی هایچشم  با که  آریانی به
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 . بشور رو هاظرف   شما کنممی تاستراح ذره یه من  تا پس -

 دور  ازش قدم دو. زد گره  هم به رو هاشدست و داد تکون برام سری متانت با
 :گفتم  ناراحتی با و  برگشتم یهو که  شدم

 که  االنم شده، تموم ظرفشوییتون ماشین  هایقرص . بگم رفت یادم راستی آخ -
 . تزحمبی  بشوری دست  با باید پس  بخری بری تونینمی و تعطیله

 و  کشیدم  دراز  تخت روی. رفتم و دادم تکون درهمش یقیافه برای سری لبخند با
 کشیدم  باال مچونه زیر  تا رو پتو. کردم  تنظیم  دیگه ساعت دو برای رو گوشیم  زنگ
 . زدم لبخند خوب، بسی حسی با  و بستم رو چشمم و

 این   تاعدقا  پس  جان،  رئیس  میاد  بهت  چی  و  داری  دوست  چی  که  دونممی  من  اگه
  قول  اما جلویی یک_دو فعال . میاد بدت شدت به شستن  ظرف از  که  دونممی  هم

 !لطفی جناب ببرم ازت میدم

*** 

 حرکت  اون یهو که   کردم  باز  آروم رو هامچشم  امگونه   روی نرمی حرکت حس با
 با و زدم لبخند. شدم مواجه نفس خندان صورت با و زدم پلک بار  چند. شد قطع

 :گفتم  خواب از   حاصل دورگه صدایی

 وروجک؟  کنیمی چیکار  -

 . جونم نیلی شام بیای کنم  بیدارت گفت  آری دایی -

 .کردم  نگاهش تعجب با

 !شام؟  -

 ساعت پنج. شد گرد  هامچشم جا در  که  کنم نگاه رو گوشیم ساعت تا شدم خم
 ! نزد؟  زنگ ساعتم چرا پس! بودم خوابیده

 :زد غر  و کشید  رو آستینم نفس
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 . گشنمه  دیگه بیا نوج نیلی -

 . بستم رو امآشفته موهای و شدم بلند جام از  کرختی  با

 .میام زنممی صورتم به آب یه من  عزیزم برو -

  ساعت  پنج چطور . بشورم رو صورتم تا دستشویی رفتم متعجب من و رفت نفس
 نشنیدم  رو زنگش صدای  که  بودم خسته قدر این  یعنی نزد؟  زنگ ساعتم و خوابیدم

 یه  رو  بلندم  هایچتری  و  دادم  بیرون  محکم  رو  نفسم...  کهاین   یا!  نزده؟   زنگ  کال  یا
 .کاویدم  رو صورتم آینه توی. صورتم  روی ریختم وری

 حس   اما  گذشت  سرم  از   که  دردسرهایی  وجود  با  گذشته،  که  نیمی  و  ماه  دو  این   توی
 حضور   با  حاال  بود؛  رفته  باباحاجی  رفتن   از   بعد  که  برقی.  زنهمی  برق  هامچشم   کنممی

 و گذاشتم  امگونه   روی رو دستم. بود برگشته آریان بخش آرامش و دائمی تقریبا
 .بود عجیب لطفی آریان خونه توی بودنم باور  هم هنوز . زدم لبخند

 نزدیک  جرئت کسهیچ  شرکت توی بود؛  نیافتنی دست دانشگاه توی که  آریانی
  فرق  همه با کال  اون بابک؛ بجز  البته نداشت کاری  مسائل برای جز  رو بهش شدن
 .داره

 کارهاش   به زدمی لبخند فقط آریان و آورددرمی  بازی دلقک همیشه دانشگاه توی
 الواقعفی  اما بابک برای شدنمی جمع اطرافشون شدمی تا دخترها عوضش ولی
 پاشو  گفتمی آریان به اخم با بابک هم آخرش! خان آریان شخیص شخص برای
 بلند  و گفتمی ایاوکی ریلکس آریان. بهم ریزیمی رو کاسبیم  داری طرفاون برو
 قیافه با که دخترها سمت گشتبرمی شل نیش با هم بابک و رفتمی شدمی

 .شدنمی پراکنده یکی یکی که  شدمی مواجه درهمشون

  چجوری   ببین   ها  کردیم می  حال  داشتیم  گفت  بهش  جیغ  جیغ  با  دختره  بار یه   یادمه
 دلقک  داشتم  من   ها  ببخشید  گفت  گرد  هایچشم   با  هم  بابک  ؟ زدی  بهم  رو  مجلس
  برو  داری دوست مجسمه. بود نشسته مجسمه عین  که  آریان آوردمدرمی  بازی 



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

445 

 

  های چشم خاطر  به مخصوصا بود خوشتیپ کفایت  حد به بابک طفلک البته! موزه
 !خوشگلی بعد جذابیت اول داده نشون  تجربه و بود جذاب آریان اما روشنش

 خوبی؟  اهر  -

 و  خاطرات تجدید فکر  به دستشویی توی که  کردم  خودم یحواله سری بر  خاک یه
  فیکس رو صورتیم شال و گفتم  آریان به میام االن یه. افتادم  تجربیات و مخدرات
 داره و زده تکیه روییروبه دیوار  به دقیقا آریان دیدم که  بیرون رفتم آروم و کردم
  حرص   خجالت،  آوردن؛  هجوم  بهم  زمانهم  حس  تا  سه  هلحظ  یه  توی.  کنهمی  نگاهم

 دومی و اولی حس! ببوسم رو لعنتیش لبخند اون بپرم خواستمی که  حسی یه و
 :گفتم   و کردم  ادغام رو

 جایی؟ این  شما عه -

 ...هم لعنتی سومی حس اون بالطبع و تر عمیق  لبخندش و داد باال رو ابروش یه

 . نخورد زنگ ساعتم انگار  ندموم خواب یعنی... من ... چیزه -

 شلوار  جیب داخل برد رو هاشدست و  ایستاد صاف برداشت، رو شتکیه  بالخره
 .جیبش شش

  میرزاقاسمی   برای  کردن  صبر   دیگه  کشیدنه؛  انتظار   کارمون  که  ما  بانو  نداره  اشکالی  -
 . نیست چیزی که

 !داد؟  ریدلدا یا انداخت تیکه االن. کردم  نگاهش متفکر  و کردم  کج  رو لبم

 .گرفت  پذیرایی سمت به رو دستش یه و انداخت زیر  رو سرش لبخند با

 .شهمی سرد شام بانو بفرمایید -

 که   آریان. ایستادم مقابلش و برگشتم یهو  اما گذشتم  جلوش از  و افتادم راه آروم
  تا  کرد  کنترل  رو خودش و ایستاد تعجب با من  برگشتن  با اومدمی  پشتم داشت
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 شده ترم تیره کوچیک،  راهروی این  توی که  مشکیش هایچشم  یوت. نخوره بهم
 :زدم ب**ل و شدم خیره بود

 .کرده  درگیر  رو ذهنم وقته خیلی چیزی یه -

 .کرد  اخم ذره یه

 چی؟ -

 : گفتم  جدی بدم حرکت ایذره رو نگاهم کهاین  بدون

ی  از  رو من  -  شناسی؟ می ک 

 : گفت  شالم انتهای به خیره و دز  پلک بار  چند. شد هول لحظه یه برای کردم  حس

 . شناسیممی رو هم بودیم همکالسی دانشگاه تو وقتی از  ما خب -

 . کردم  باریکشون اما دیدنمی رو هامچشم  کهاین  با

 شناختی؟نمی  رو خانوادم یا من  قبلش یعنی دانشگاه؟  از  واقعا؟  -

 . زد عجولی لبخند

 تو  اما شناختممی مونهادهخانوا آشنایی خاطر  به دورادور  رو  مسعودخان خب -
 ... .رو

 خیرگی  از  شد تند نفسم . زد چرخ بینشون و داد هامچشم  به  رو نگاهش بالخره
 .جوابش شنیدن برای دادم خرج به جسارت حالاین  با اما عمیقش

 چی؟ رو من  -

 من   و  هامچتری   به   خورد  که  داد  بیرون  غرضبی   رو  نفسش  و  ایستاد  قدمیم  یه  توی
  روش هنوز  آب رطوبت که  صورتم روی رو نگاهش. خواست رو موهام با بازی دلم
 همین  و  شهمی  پایین   باال  بیشتری  شدت  با  اشسینه  قفسه  کردم  حس.  چرخوند  بود

 و بست محکم رو هاشچشم. بشه هالک ضربان به نزدیک قلبم  ضربان شد باعث
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 باز  رو هاشچشم  باالخره تا گذشت  و سکوت توی لحظه چند. فشرد بهم رو لبش
 می   هاشچشم   مردمک  بار   این   کردم  حس  اما  شد  خیره  هامچشم   به  مستقیم  و  کرد
 .لرزونهمی رو دلم و لرزه

.  شناسمتمی  دارم  تازه  کنممی  حس  گاهی  ببینی،  چی  تو  رو  شناخت  داره  بستگی  -
 دیدی؟ می رو من  دانشگاه توی واقعا تو رها

 :کردم  زمزمه آروم اما تعجب با

 نبینمت؟  که  بودم کور   مگه -

 . نشست لبخند  هاشچشم  توی

 .دیدن یکی اون نه، دیدن اون -

 . زدم پلک گنگی  با

 !کارناین  اهل پسرا که،   نیستم زدن دید اهل من  دیدن؟  کدوم  -

 دید یواشکی رو آریان من  که  قدر این ! ببخشه دروغم این  خاطر  به رو من  خدا یعنی
 !دهز ن دید رو بشر  حاال تا بشر  حقوق باندیده زدم،می

 .خنده از  شد جمع هاشچشم  کمی

 بود؟  پررنگ برات من  بودن که  اینه منظورم -

 رو حقیقت تونستممی منم و کرد  حس رو انتظار  و اشتیاق شدمی هاشچشم  توی
  زندگیم  توی آریان از  تر پررنگ  بگم اگه عمرا! بکنم رو کار این  اگه  عمرا اما بگم بهش
 هنوز  من  مدتش، این  هاینگاه و هاحرف  و ارفتاره تمام وجود با. نیست و نبوده
 ایعالقه اگه تا داشت وقت کلی  آریان. بودنمون  دل یک  از  نیست مطمئن  دلم هم
 گیج  بدتر  رو من  که  داده تحویلم نقیض و ضد رفتار  سری یه فقط اما بگه داره بهم
 اینه  مطمئنم ازش که  چیزی تنها. نباشم مطمئن  چیزی هیچ از  شده باعث و کرده
 .دارهبرمی  احساسش از  پرده اول که  نیستم اونی من  که
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 چی؟ من  -

 چی؟ تو چی -

 بودم؟  پررنگ گذشته  تو چقدر  من  -

 . زد عمیقی لبخند

 !بودی خنثی رنگ یه همیشه تو -

 رفتارهای  حتی یعنی اهمیتم؟  بی  یعنی ام؟ خنثی من. شد گرد  لحظه در  هامچشم 
 بوده؟  تبالخزع این  و احترام سر  از  هم وقتش چند این 

  دست .  ایستاد  کنارمون  اومد  نفس  که  کردم   می  نگاه  شیطونش  هایچشم   به  شوکه
 :گفت  و کرد  اخم سینه به

 گذاشتین؟  کنفرانس  دستشویی جلوی من  بدون -

 :گفت  بود من  به نگاهش که   طوریهمون  آریان

 آوردی؟  رو سس. نفسم میایم االن -

 خودم  طرفاون برو اصال. اوردیین رو جون نیلی شما ولی آوردم رو سس من بله -
 . میارمش

 نگاه   اما  رفتم  سمتش  به  سست  قدم  یه.  برم  باهاش  که  کشید  رو  تونیکم  پایین   نفس
  توی   بریزم  رو  حرصم  تمام  کردم  سعی.  باال  داد  رو  ابروش  یک  و  شد  تر شیطون   آریان
 خورده  دست رو شهنمی  باورم. سالن  سمت  کردم  تند پا نفس همراه بعد و نگاهم

 ! ازش شمبا

  پیشونیم  روی شه *س* بو جای وقتی کنم  باور  رو این  چطوری آخه واقعا؟  خنثی؟ 
 بارمه چندمین  بارمه؟  چندمین ! ستدیگه حماقت یه هم این  شاید ملموسه؟  هنوز 
 باورم؟  خوش قدر این  هابچه  مثل چرا بینم؟ می دوطرفه رو طرفه یه احساس یه
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  تمام  وجود با چرا اصال و دادم فرو تزایپ  قاچ یه با خیرگیش، به نگاه بی رو بغضم
 دارم؟  دوستش هم باز  هااین 

*** 

  همراهانش   و  وزیراعظم.  پایین   دوید  هاپله  از   و  کرد  باز   رو  اتاق  در   هاموش   کمک  با  -
 :زد داد که  شدنمی خارج در  از  داشتن 

 !نکردم امتحان رو کفش  هنوز  من کنین،  صبر  -

  با  وزیر . بود پاش اندازه دقیقا کفش.  کرد  شاپ به و داد سیندرال به رو کفش  وزیر 
 ... .بعد و کرد  همراهی شاهزاده قصر  تا رو سیندرال خوشحالی

 ! نداره ربطی من  به دیگه بعدش -

 . کردم  بلند کتاب  از  رو سرم تعجب با

 چی؟ -

 :گفت  آلودخواب و رفت فرو پتو زیر  بیشتر  نفس

 گهمی و کنهمی قطعش جاهمین  تا گهمی رو داستان این  هروقت آری دایی -
 !نداره ربطی من  به دیگه بعدش

 :گفت  بسته چشم با نفس. نشد  اما نخندم کردم  سعی

 خندی؟می چرا -

 بهترین  االن. شدم تر نزدیک  نفس  به تخت روی و انداختم اتاق بسته در  به نگاهی
 .ورمغر   و  بود  جدی  میاد  یادم  که  وقتی  از   که  آریانی  رفتارهای  توجیه  برای  بود  وقت

 نفسی؟  گممی. طوریهمین  -

 هوم؟  -

 بوده؟  شیطون قدر این  همیشه داییت -
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 و شهمی جدی رستوران و پارک ریممی وقتی ولی آره دوتاییم خودمون وقتی -
 .کنهمی اخم و میده تذکر  بهم حتی

 :کردم  زمزمه بهت با

 اش؟ خانواده پیش... ولی شیطونه ذاتا آریان یعنی -

 ذارهنمی  و نیست شیطون دیگه هاغریبه   پیش ریممی وقتی اما شیطونه دایی بله -
 . کنم  شیطنت هم من 

 :گفتم  آشفته ذهنی با در  به خیره

 مغروره؟  و جدی کردممی فکر  همیشه من  چرا پس -

 ! نبودی نزدیک بهش وقتهیچ چون شاید -

 ور   دستم.  بود  خوابیده  بسته  هاییچشم   با  که  کردم  نگاه  نفس  به  گرد  هاییچشم   با
 :پرسیدم ملتهب  دلی با و نرمش موهای روی گذاشتم

 دونی؟می  کجا  از  تو -

 :شد تر آروم و آلودخواب صداش

  بفهمی  که نبودی دوست باهاش پس مغروره، و جدی گیمی داری خودت -
 .چیه  احساسش و چجوریه

  واقعیش  خود که  نبودم نزدیک  قدریاون آریان به وقتهیچ من . گفتمی  راست
 من که  چیزی اون نه واقعیه آریان شناسمشمی دارم تازه که  آریانی این  !ببینم رو
... من   اما  فهمید  رو  این   بچگیش   تمام  با  نفس.  کردممی   قضاوتش  بهش  راجع  دور   از 
. 

  مخمور  و مظلومانه. کرد  جمع رو حواسم و نشست دستم روی کوچیکش  دست
 :گفت  و کرد  نگاهم
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 داری؟  دوستم تو -

 .فشردم رو دستش و کردم  نگاهش محبت با

 .دارم دوست هم خیلی دارم دوست که  معلومه -

 داری؟  دوست هم رو آری دایی -

 .شد گرد  هامچشم 

 چی؟ -

 :گفت  معصومانه و ورچید ب**ل

 با  باشی داشته دوسش اگه احساسه با خیلی داییم. باش داشته دوست رو داییم -
 دوستش شهمی. مونیمی ما کنار   همیشه تو وقتاون کنهمی رفتار  مهربون هم تو

 شه؟می جون؟  نیلی آره باشی؟  داشته

 نم  هایچشم این  به باید جوابی چه. زدمی مسینه توی تر تمام  هرچه قدرت با قلبم
 داییش تر قبل خیلی کهاین  از  گفتممی چی دادم؟ می شمعصومانه لحن  و خورده

 !دارم دوست رو

 !جون نیلی -

  اما  دارم دوست رو  آریان من . دادم تکون سر  اشبر  لبخند  با و گرفتم  رو دستاش
 رو  واقعی آریان چقدر  من  شیطونه، که  آریانی احساسه، با گهمی نفس که  آریانی
 !شناسم؟ می

 :گفت  و خندید خمار  هاییچشم  با

 . خوابممی راحت خیال با دیگه حاال -

 دشلبخن  طرح.  بست  رو  هاشچشم   بخیر   شب  گفتن   با  و  پتو  زیر   برد  رو  هاشدست 
 .بود  کوچیکش  صورتی هایب **ل روی هنوز 
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 اما  اتاقم  برم خواستم و بستم آروم رو در . شدم بلند و دادم تکون سر  حواس بی
 تکیه رو دستاش که  دیدمش باز  نیمه در  الی از . تراس سمت به برد رو من  پاهام
  دلم  توی خفیف لرزش یه. بود گرفته  آسمان به رو رو سرش و هانرده  به بود زده
. بودم  گیج.  سمتم  برگشت  و  داد  تکونش  در   صدای.  بشم  رد  در   از   ارادهبی  شد  عثبا

 .بودم گیج  من  و فهمیدمش اشتباه فهمیدم کهاین  از  نگذشته زیادی دقایق هنوز 

  نفس . گیریممی تصمیم  احساس  روی از  ما هردوی بود گفته  بیمارستان توی بابا
 بود  پر   گاهی  از   بیشتر   اواخر   ن ای  و  گاهی  آریان  هایچشم.  احساسه  با  داییش  گفت

 همه این  نره یادم که  زنهمی  نهیب مدام عقلم. ملموس و مختلف هایاحساس  از 
 ! احساسم به لعنت... احساسم اما خشک و  بود مغرور  آریان سال

 .باشه داشته احساسی چه ممکنه  آریان که  کنممی درک دارم تازه انگار 

 شده؟ چیزی -

 : کردم  زمزمه ارادهبی

 !شهمی چیزی یه داره کنم  کر ف -

 .انگار شد نگران. شد خیره هامچشم  توی و اومد جلوتر  قدم یه

 افتاده؟  اتفاقی چی؟  -

 ابرها   از   ایهاله  پشت  که  ماهی  به  و  رفتم  تراس  سمت  به.  نداشتم  رو  نگاهش  طاقت
 .شدم خیره بود

 جاش  به  و  کرده  پاک  یکی  رو  محافظه   تمام  انگار !  چمه  دونمنمی.  دونمنمی  رو  حالم  -
  ذرات  تمام اما مبیگانه  اطالعات اون با. ریخته غریب و عجیب اطالعات سری یه

 .دیگه چیز  یه عقلم و گهمی چیزی یه احساسم. داره باورشون وجودم

 رو هامدست. کشیدم عمیقی نفس ناخودآگاه و کردم حس کنارم رو حضورش
 . کردمی قراریبی  دلم. کردم  مشت
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 .کن   اعتماد احساست به... اما کنم  دخالت کارت  تو نباید دونممی -

 !خدایا... احساس احساس، احساس،

 : گفت  رخمنیم به خیره و داد تکیه تراس دیوار  به و کشید  آهی

 کردم  انتخاب رو عقلم هروقت من  خود اما همیشگیه احساس و عقل بین جدال -
 همه.  میاره  درد  هب  رو  قلبم  هم  االن  همین   دردش  گاهی  که  کشیدم  هاییحسرت  یه

  تموم  با رو عاقالنه انتخاب ضرر  من  اما نبینی؛ ضرر  تا کن  انتخاب  عاقالنه میگن 
 . ناظرشه عقلم که  رفتم پیش احساسی با فقط اون از  بعد. کردم  حس وجودم

 :گفتم  ماه به خیره

 کمتره؟   دردش  کنم  انتخاب رو احساسم اگه گیمی یعنی -

 . بوده طوریاین  من  برای اما کرده  تگیج   که  داره چیزی به بستگی...خب -

 گهمی عقلم. متفاوته شخصیت تا دو باور  دوراهی کرده گیجم که چیزی اون -
 ... .گهمی احساسم اما کن   باور  رو بینیمی که  چیزی

 به راجع دارم و ایستادم  کرده گیجم که همونی کنار  جا،این  من،. کردم سکوت
  آریانی  باور  یعنی احساس  این  و س،احسا گهمی! زنممی  حرف خودش با خودش

 . کردممی فکر  بهش راجع من  که  نبود چیزی سال همه این  که

 . شممی عاشق بیشتر  کنم  درک کامل  اگه رو آریان این  بگم؛ صادقانه

 ...شممی عاشقش بیشتر 

 ...از بیشتر 

 ...از بیشتر 

 .بیشتر

 رها؟  -
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 به بچسبم و چی همه از  شم رها واقعا خوادمی  دلم که  گهمی رها جوری... خدایا
 واقعا انگار  و نشست هاشچشم  توی نگاهم! بود تنش که  لعنتی آبی پیراهن  اون
 . شممی عاشقش بیشتر  دارم

 مشکی  موهای الیالبه رو دستش. کرد  پا اون پا این  کمی  و کرد  تر  رو باش..*ل
 تر یوونهد رو قلبم که   لحنی با و کرد  باز  ب **ل. داد باال رو نگاهش و برد فرو ُپرش
 : گفت  کرد

 ! فهمیدی اشتباه رو منظورم تو کنم  فکر ... کنم  فکر  -

 .دادم تکون سر  گیج

 چی؟ به راجع -

 :گفت  آروم و داد بیرون رو نفسش

 . بودی خنثی رنگ یه برام همیشه تو گفتم  کهاین  -

 و   گرفت  فاصله  دیوار   از .  بدم  بهش  تونستم  که  بود  جوابی  تنها  ارادهبی  تلخ  لبخند  یه
 رو ابروهاش کمی.  کرد  روشن  رو صورتش از  نصفی دیوارکوب نور . اومد تر یک نزد
 .شد گشادتر   کمی  چشمش مردمک و کرد  نزدیک بهم

 این  که  کسی  اون ببینی باید. رها نیست بودن اهمیتبی معنی به بودن خنثی -
 ... .هاتچشم  و کنی  قضاوتش زود کهاین  نه بوده چی منظورش  زده رو حرف

  گردنش   پشت  محکم  رو  دستش  و  چرخید  چپ  سمت  به  کمی  و  شیدک  عمیقی  نفس
 : کردم  زمزمه کنجکاو.  کشید

 بودم؟  خنثی همیشه من  گفتی  کهاین  از  بوده چی منظورت خب -

 :گفت  ناخودآگاه و برگشت سمتم به حالت همون توی

 !هاتچشم -
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 : گفتم  تعجب با

 هام؟ چشم -

 و خورد چرخ هامچشم نبی مشکیش نگاه. انداخت زیر  رو دستش و کشید  آهی
 : گفت  آروم

 !طوسیه هاتچشم -

 .زدم  پلک بار  چند گیج

 . دونممی خودم که  رو این  -

 . ترعمیق لحنش و شد عمیق نگاهش. اومد جلوتر 

 ! خنثایی  رنگ  یه  برام  همیشه  تو  و  طوسیه  تو  هایچشم!  ستخنثی  رنگ  یه  طوسی  -

 .زدم لبخند استیصال سر  از 

 .نگفتم دروغ نفهمیدم بگم اگه -

  سمت  به آروم آروم داشت که  بود دستش روی نگاهم. کرد  بلند رو راستش دست
 حواسش انگار  اما کردم   نگاهش و دادم فرو زور  به رو دهنم آب. اومدمی  صورتم

  نا  آرومش، یزمزمه بعد و کردن  توقف چشمم نزدیکی هاشانگشت . نبود جااین 
 .کرد  آرومم

 زندگی کنم؟ می براش  هرکاری من  و جاستاین  من  زندگی گفتم بهت یادته -
 . خاکستریه طوسیه، ست،خنثی من  دنیای یعنی... من  و رها دنیاشه هرکسی

 . گذاشت  راستم چشم کنار   رو سردش هایانگشت  نوک

 . بکشونه آتیش به رو دنیام تونهمی که  خاکستریه زیر  آتیش تو خود وجود -
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! کشن می  نفس  جوریچه  رفت  یادم  اصال...  برنگشت  دیگه  و  رفت .  شد  حبس  نفسم
 بگیرم  رومروبه لرزان مشکی هایچشم  از  رو نگاهم باید اول بازدم؟  یا بود دم اول
 بکشم؟  نفس هم من  شتابش پر  هاینفس  صدای با همراه یا بکشم نفس بعد

 و  جونم به انداخت لرز  امگونه روی تا چشمم کنار  از  هاشانگشت  آروم حرکت
 سرگردان نگاهش و موند هوا روی معلق  دستش. رفتم عقب قدمی ارادهبی

 چی خدایا... گفتنش  رهایی با  کرد  سالحم خلع کامل  و گرفت  نشونه رو هامچشم 
 !شه؟می داره

 قرار بی جور این  رو آریان و ایستادممی باز  جوریهمین  دیگه یلحظه  یه اگه
 ایستادن   برای  رو  خودم  حتی  یا  کنم  کنترل  رو  زبونم  و  دل  تونستمنمی  دیگه  دیدم،می
  سست  و گرفتم ازش رو نگاهم سختی به! لعنتیش آبی پیرهن  به نچسبیدن و

 جاش   به  ضربانم  و  ریخت  دلم.  شد  اشمردونه  دست  اسیر   دستم  مچ  که  برم  برگشتم
 رو  هاشانگشت. اومد جلوتر  خودش و کشید رو دستم کمی. رفت باالتر  و باال

 . کرد  رسوخ قلبم تا نوازشش و داد حرکت  دستم پشت نوازشگر 

 رها؟  -

 .دادم تکون آروم رو سرم صداش بمی به جواب بی

 .کن   نگام -

 نتونستم هم هنوز  که  رویایی لحظات این  تمام. انصافیشبی از  کردم  ناله دلم توی
 که  آریانی. بیام کنار   آریان این  با نتونستم هنوز . موندن دلم روی کنم  هضمشون

  یعنی !  بکشونه  آتیش  به  رو  دنیاش  تونهی م  وجودم  و  خاکسترم  زیر   آتیش  من   گفت
 بیشتری شدت با قلبم زندگیشه؟ دنیاشه؟  من طوسی هایچشم بگه خواستهمی

 این  به کنم  فکر  دنیا ته تا بشینم که  خواستمی  رو خونمون  آالچیق دلم و کوبید
 ... لحظه چند
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 ندیدارمو روز  اولین  از  کهکسی   رویاهام، همیشگی مرد آریان،! نیست که  شوخی
 من،  آریان   آریانم، کنم،  جداش وجودم از  نتونستم کردم  هرکاری و شد نبضم دلیل
 !داره دوستم انگار ... انگار که  زده حرف  باهام جوری پیش لحظه چند همین 

 حقیقت   تونهمی  این   یعنی!  شدنمی   باورم.  کردم  نگاهش  و  کردم  بلند  رو  سرم  بهت  با
 بگیرم؟  قرار  دوراهی بین  دیگه نباید! ته؟ افمی داره اتفاقی چه خدایا! باشه؟  داشته
 ... .رو من  آریان که  کنم  باور  شده؟  طرفه دو جاده این  کنم  باور  باید

 کنی؟   اعتماد احساست به شهمی -

  یعنی ! آره؟  کنممی فکر  که  همونیه حرفاش معنی. کردم  نگاهش باز  نیمه دهانی با
 کی  از  نگاه این  نفهمیدم؟  قاحم من   چرا کی؟   از  باشه؟  دوطرفه تونهمی عالقه این 

... رو من  آریان االن  یعنی. دادم بیرون آروم رو نفسم نفهمیدم؟  من  و کرد  تغییر 
 !من  خدای

 رها؟ شهمی -

 !هان؟  -

 :گفت  و گزید  رو زیرینش ب**ل.  کاوید  رو صورتم تمام و زد مهربونی لبخند

 کنی؟   اعتماد احساست به شهمی -

 احساسم؟  کدوم  -

 :گفت  آروم و اختاند زیر  رو سرش

  اتفاقی  یعنی... خب... که  اتاقش در  پشت اومدم و بزنم نفس به سر  یه خواستم -
 .شنیدم

 مرور   ذهنم  توی  سریع!  شنیده؟   رو  گفتم  نفس  به  هرچی  یعنی.  کردم  نگاهش  بهت  با
 داشته دوست رو دایی شهمی بود گفته  نفس. باشم نگفته خاصی چیز  ببینم کردم
 !یعنی؟  دیده رو  سرم حرکت بودم، هداد تکون سر  منم باشی



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

458 

 

 رها؟  -

 !جانم؟  -

 .خجالت  از   شد  آب  بدنم  تمام!  دو  دو  احتماال  من   هایچشم  و  زد  برق  آریان  هایچشم 

 با پسره این  االن! رفتم فرو عاشقانه فاز  تو زیادی که  جنبه بی من   سر  بر  خاک ای
 بیشتر  اگه وگرنه زدم  حرف  باهاش احساسی ذره یه شد خوب کنهمی  فکر  خودش

 !لعنتیم آبی پیراهن  به بود چسبیده االن که  بود

 :گفتم  و زدم کنار   رو هامچتری هول

 ... .اعتماد بهش رو احساسم خب! احساسم... آها گفتی؟ می چی یعنی بله -

 گفت  می حاال و بود شنیده رو هامحرف  آریان! کردن  وصل برق بهم دفعهیک  انگار 
 تونهمی و داره شیطونی نهان ذات آریان که  کنم  اور ب یعنی کنم؛  اعتماد احساسم به
 دیده  ازش چندوقت این  از  قبل تا که  چیزی برعکس باشه عاشق حتی و احساس با

 ! بودم

 کرد   صاف رو نامرتبم هایچتری و هامچشم بین  خورد چرخ من  هایچشم  بار این 
 :وگفت

 .کن   اعتماد بهش آره -

  کنم   اعتماد احساسم به گهمی داره که  ادخومی  چی ازم دقیقاً  بپرسم ازش خواستم
  تمام  که  بشنوم جوابی و بپرسم که  نخواست دلم هم شاید دونم نمی . نتونستم اما

  لحظه   ابد  تا  خواستمی   دلم  که  شباییه  اون  از   امشب.  کنه  خراب  رو  امشبم  رویاهای
 و  کنم  تمومش  جاهمین   تا  خواستمی  دلم.  کنم  ثبت  امحافظه   توی  رو  اشلحظه   به

  کرد   ُمصرترم  و  نشست  گلوم  توی  ناخواسته  بغض  یه.  نشه  خراب  تا  نرم  پیش  بیشتر 
 . اتاقم به ببرم پناه زودتر  تا

 :گفتم  سریع و کردم  گرد  عقب بشه، سست رفتنم پای و کنم  نگاهش کهاین  بدون
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 . بخیر شب -

 رو  در   و  شدم  اتاقم  وارد  سریع.  نکرد  متوقفم  هم  گفتنش  رها  و  شدم  خارج  در   الی  از 
  مرور   رو  آریان  تمام.  کنم  مرور   رو  امشب  تمام  کردم  سعی  و  افتادم  تخت  روی.  ستمب

 . کنم

 بی  همکالسی    شبیه.  نبود  من   جدی  رئیس    شبیه.  نبود  وقتهیچ  شبیه  امشب  آریان
 . نبود تفاوتم

 احساس، با قدر همون  کردم،می تصورش رویاهام توی گاهی  که  بود همونی آریان
 !عاشق... اندازه مونه حتی  یا مهربون قدر همون 

 عوض  نگاهش کی  از  و چیه بهم آریان احساس بفهمم باید کنارشم  که  مدتی این 
 یا  اشاره هیچ بی مدت همه این  چرا بفهمم باید باشه واقعی هااین  تمام اگه. شده

 حفظش  مهر  به سر  راز  یک مثل و نگفته بهم هیچی ایستاده، کنار   حرفی و حرکت
 ...کرده

ی  از  از،ر  این  بفهمم باید  رازی واقعا اگه! شده؟  راز  چرا اصال بفهمم باید. شده راز  ک 
 رو هاخیلی سرنوشت که  لعنتی راز  این  پشت بفهمم باید من  باشه، داشته وجود
 .چیه کرده  عوض

 فکر  کنم؛  فکر  رو شب تمام تونممی و نمیاد  خوابم امعصرانه  خواب سری صدقه از 
 خودم،  به کنم

 زندگیم، 

 احساسم، 

 . م...آریاَن 

 فهمی؟ می کی  منو درد"

 ..."رحمیبی  چون عاشقتم
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*** 

  هیجانم . ساختم ایمیل  یه مکافات کلی  از  بعد و انداختم تبلت توی رو کارتسیم
. بشه  خراب  چیهمه  و  بخوره  دستم  اشتباهی  گاهی  و  کنم  کار   تندتند  بود  شده  باعث
  دستم   سریع  لیو  کشیدم  خفیفی  جیغ  خوشحالی  از   و  شدم  وصل  اسکایپ  به  باالخره

 . نشه بیدار  نفس تا دهنم جلوی گذاشتم  رو

  گفته   نفس به آریان صبح انگار . بود خوابیده بازی کلی  از  خسته نفس و بود ظهر 
 حضور  باید که  داره مهم خیلی جلسه یه  چون خونه میاد پنج هایطرف  که  بوده
  غافل  کل  به هم شرکت اتفاقات از  که  شدم ماجراها این  درگیر  قدر این . باشه داشته
 .شدم

  رو  پاهام. گرفتم  تماس و کردم  مخاطبین  وارد رو بابا ایمیل تنگیدل و هیجان با
 زنگ  درحال. دادممی  تکون تندتند رو زانوهام و کاناپه روی بودم کرده مچاله
 !دیگه بردار  بابا ای. بود خوردن

  استم خو باهاشون، زدن حرف از  ناامید. برنداشت اما گذشت  هم دیگه لحظه چند
 یصفحه  به خیره و شدم چشم سر  تا سر . شد برقرار  تماس هویک  که  کنم  قطعش
 . تبلت

 بابا؟  -

 اشتیاق با و کردم  جاجابه  دستم توی رو  تبلت. بود نکرده فعال رو تصویرش هنوز 
 :گفتم

 جایی؟ اون  هم شما مامان. تنگتونه دلم دیگه بده جواب جایی؟ اون بابا -

  ترس  کمی  و تعجب با... کسی  ریز  صدای یه و ومدا می آرومی نفس صدای فقط
 :گفتم

 بابا؟  -
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 . برگشت ذوقم. دادم تشخیص رو مونآشپزخانه  دیوار  و شد فعال تصویر  یهو

 ها؟ شیطون  دوتا شما کجایین   بابا؟  مامان؟  -

 !بیرونه مامانتم حمومه، بابات -

.  کردم   نگاهش  خیره  بهت  با.  گرفت  قرار   دوربین   مقابل  شچهره   و  شد  جاجابه  تصویر 
 !کرد؟ می چیکار  جااون این 

 کنی؟ می چیکار  جااون تو -

 کنم؟   کار چی  کجا  پس -

 .کردم  نگاهش حرص با

 کو؟   بابام -

 !کجاست  ببینم بگردم رو هامجیب وایسا -

 جیب  برد رو دستش. کرد  نگاه رو شلوارش هایجیب و شد بلند جاش از  نمایشی
 .خندید شیطون و شلوارش پشت

 بال؟  شدی قایم چرا هاُمشت  پشت اون کلک  خان عودمس ای -

 .کشیدم  ایخفه جیغ

 کنی؟ می کار چی ما خونه تو  اصال کو؟   بابام. پدرام  درنیار  بازی مسخره -

 .برد صورتش توی رو دوربین  و نشست آشپزخونه صندلی روی لبخند با پدرام

 بینی؟می رو من االن -

 . بینممی رو تعمه پس نه -

 ! ببینیش بخوای نیست جااین  هک  مامانت -

 جا؟ اون خبره چه بگو! پدرام -
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 گذره؟ می خوش خان  آریان یخونه . شماست پیش که  خبرا واال -

 . کردم  نگاهش بهت با

 داری؟  خبر  کجا  از  تو... تو -

 .نشست سینه به دست و زد نیشخند

 . نباشم نداشته خبر  چیزی از  من  درصد یه کن   فکر  -

 !شدیمی دختر  باید تو. واال آره -

 . کرد  نماییرخ اشگونهچال و شد  باز  بناگوش تا نیشش

 !کردن  نصب اشتباه اول از  رو سیستم کرد  شهنمی  کاری  دیگه -

 .کردم  ناله و گرفتم  سر  به رو دستم

 .کرد  شروع این  باز  خداای -

 . بدم رو جوابت تا بگو بلند داری جرئت -

 کجان؟   بابام مامان -

 . بیرونه مامانت مه،حمو پدرت. که  گفتم  -

 کنی؟ می کار چی جااون  تو. بابا ای -

 رها،  ببینم! نیست بچه و َتره جا دیدم که  اصفهان  ببرم رو شماها اومدم من  واال -
 تایین؟  چند جااون

 .دادم رو پدرام جواب حوصلهبی. نبودنشون از  شدم دمغ

 . تاییمسه -

 :گفت  ترس با و اشگونه   روی زد یهو

 !ترسیدممی همین  از  برسرم خاک -
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 . کردم  هول

 چی؟ از  -

 :گفت  و کرد  اخمی نیمچه

 !دیگه تایین سه که  همین  -

 . کردم  کج  رو سرم تعجب با

 داره؟ ترس کجاش  ما بودن تاسه چی؟  یعنی -

 :گفت  و گرفت  گاز   ایبامزه   حالت با رو اشسبابه و شست انگشت بین 

  سوم  نفر  تنهان، جایی  یه باهم ردمج دختر  یه و پسر  یه وقتی گفتن   االیامقدیم  از  -
!  گوری  به  گور   شیطون  اون  و  آریان  و  تو  تایین،  سه  االن  که  هم  شما!  شیطونه  جااون
 ... . خا کارای  و جلدتون تو رفته شیطون االن تا  مطمئنم من  یعنی

 .زدم جیغ

 .ذاشتمنمی  باقی سرت رو مو یه بودی رومروبه االن اگه خدا به! پدرام کن   بس -

 .کرد  نازک میچش پشت

  رفته  شیطون جیغو جیغ یدختره دوما نیستم؛ پشتت روتمروبه االنم همین  اوال -
 اون از  ما! دختر بترس خدا از  برو کنی؟   متنبه رو من  خوایمی بعد شماها جلد زیر 

 ! نیستیم هاشخونواده

 .نگو پرت و چرت قدر این ! پدرام پدرام پدرام -

 . گرفت  ایمتفکرانه ژست و شچونه زیر  گذاشت  رو دستش

  مطمئنم  اما. کرد  توجیه هم ایدیگه جور  رو بودنتون نفره سه شهمی البته -
 !نکنه خطا  پا از  دست تا کرده  ملتفت رو آریان کافی  قدر  به مسعودخان

 :زدم داد و پیشونیم رو کوبیدم  دست با
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 . نفسیم و آریان و من  جااین  تاسه ما -

 . زد لبخند و کشید  عمیقی نفس

 نری !  ها  ببوسیش  رو  نفس.  ببوسش  من   طرف  از   جاست؟ اون  هم  خوشگله  اون  عه  -
 من  پشت اگه کنمنمی حاللت رو شیرم. گفت  پدرام بگی بعد ببوسی رو داییش
 . دربیاری حرف

 پدرام؟  زنیمی حرف کی  با داری -

 شد بلند جاش از  ترس  با پدرام. رفت بین  از  کل  به مامان صدای شنیدن با کالفگیم
 :گفت  مامان به رو و

  راه   س*و*ب  و  ماچ  هی.  ندارم  کاریش   من   شده  سیریش  دختره  این   عمه،  هیشکی  -
 .بدم خبر  بهت بیام خواستممی من انداخته

 .گرفت  روبروش و برداشت رو  تبلت ذوق با مامان

 ... .من  رهای -

 . نشست چشمم توی اشک

 .شده ذره یه برات دلم مامان -

 زد لبخند بغض با

 .گذشته  سال سه من  برای اما نیستی روزه سه. طورهمین  منم -

 کجا؟   سال سه کجا  روز  سه بابا؟  چیه هابازی  هندی این  -

 : گفت  هول پدرام که  رفت پدرام به شدیدی یغره چشم  مامان

 کجا؟   عمه دست از  فرار  راه کجا؟   عشق کجا  معشوق توبی -

 :گفتم  پدرام به توجه بدون
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 بودی؟  رفته کجا  شما مامان -

 . برگشت سمتم به مانما

 . عزیزم نبودم جایی که  من  -

 . کردمی نگاه سقف به داشت که  کردم  نگاه پدرام به اخم با

 بیرونه؟  مامان گفتی  چرا خانپدرام  آقای -

 !دیگه گفتم  راست خب -

 . دهنش جلوی گذاشت  رو دستش گرد،  هاییچشم  با مامان

 بودم؟  بیرون کجا  من  من؟  جلوی میگی دروغ چرا وا -

 . گرفت  فاصله مامان از  کمی  درامپ

 داخل  شما!  که  نگفتم  دروغ!  بیرونی  شما  حمومه،  مسعودخان  گفتم  رها  به  من   بابا  -
 زدم می  حرف رها با داشتم من  که  مدتی این  کهاین  مگر  بودی بیرونش که،  نبودی
 !باشی رفته

 . پدرام دنبال افتاد بود میز  رو که  ایماهیتابه با و زد جیغی مامان

 !حیابی  ذارمنمی باقی سرت رو مو دونه یه  پدرام، کشمتمی -

 :شد شنیده دور  از  پدرام خندان صدای

 خرسم؟  من  مگه بابا! ها ارثیه تونخانواده تو کندن  مو ژن این  -

 !خدا؟  حیاستبی قدر این  پسر  این چرا. بودم شده پهن  کاناپه  روی خنده از 

 رها؟  -
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. کردم  نگاهش ذوق با و دستم  گرفتم  رو  خورده سر  تبلت و نشستم  جام سر  صاف
 میری ن  ای. گرفت امخنده  دوباره دیدم خیس موهایی با تن  به حوله که  رو بابا

 !پدرام

 . بابا سالم -

 : گفت  تند تند

 نیومده؟  پیش برات که  مشکلی جا؟ اون راحتی خوبی؟  سالم -

 .زدم اشپدرانه  ملموس های نگرانی  به لبخندی

 .من  تنگ   دل   جز  هخوب چیز همه  بابایی نه -

 .داد بیرون آسوده رو نفسش

 راحت؟  خیالم -

 خبر؟ چه خوبین؟  شما راحت، بله -

 .کشید  ریشش به دستی و عقب داد رو مرطوبش موهای دستش با

 کردن؟ می سروصدا چرا  پدرام و پروانه. نیست خبری. خوبیم ما -

 . زدم لبخند موذیانه

 .بهتره ندونی -

 .باال داد رو ابروش یه

 هاست؟ جوریاین  -

 نگرفیتنشون؟  نشد؟  خبری ازشون بابا؟  خبر چه. بله -

 . کرد  نگاهم تیز 

 کنه؟ می اذیتت چیزی ناراحتی؟  بودن جااون از  -
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 :گفتم  خنده با! باشم ناراحت بودنم جااین  از  درصد یه کن   فکر 

 ها اون از . راحته راحت   جام من  سرهنگ؟  جناب کنیمی جنایی رو چیز همه چرا -
 خبر؟ چه

 . کرد  اخم

  از  چندتا. بفرسته جدید اطالعات سری  یه برام تونسته نفوذیم مامور  -
. هاباالیی  به برسیم تا بذاریم بپا براشون خوایممی  شدن شناسایی هاشونمسردسته

 دیگه هفته دو یکی تا احتماال. خواستممی که  میره پیش جوریاون داره چیز همه
 . پیشمون برگردی تونیمی

  عجیب .  بود  ناراحت  قلبم  از   بخشی  یه  اما   پیششون  برگشتنم  نوید   از   شدم  لخوشحا
 .باشه ناراحت دادممی حق قلبم به. نداشت تعجب جای اصال و بود ناراحت

 .باشی خبر  خوش همیشه. بابا خوبه خیلی -

 .داد تکون سر  و شد کمرنگ  اخمش کمی

 .باشی کانکت  زیاد نباید کنی  قطع باید دیگه -

 .کردم  نگاهش ناراحتی با

 شما  بابا؟  میره کی  مامان. زدم حرف کم  باهاتون آخه فردا؟  پس  تا بره باز  یعنی -
 نیست؟  خطرناک مونی؟ می جاهمین 

  صحبت  هم پروانه با بتونی تا بسازن بگم امن  خط یه تا بزن زنگ فرداشب پس -
 .امنه هم جام و جامهمین  من  و ببره رو پروانه قراره امشب پدرام. کنی

 .کشیدم  عمیقی آه

 .باشین  خودتون مراقب توروخدا میرم دیگه من  بابا باشه -

 .دختر بگم بهت  باید من  رو این  -
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 .افتاد یادم چیزی هویک  که  خندیدم حالبی

 بابا؟  راستی -

 چیه؟ -

 نکردین؟  پیداش نزده؟  زنگ خبر؟  چه فرهاد از  -

 . برگشت اخمش دوباره

 عصبی   انگار .  زدهمی  حرف  هااون  از   یکی  با  تهداش  که  دیدتش  لحظه  یه  برای  مامورم  -
 پیدا پیگیر  هم خودم اتفاقا. ندارم ازش خبری هیچ اون از  بعد ولی بوده آشفته و

 !خطره توی اونم جون چون کردنشم

 : گفتم  بهت با

 خدا به کیه؟   فرهاد و چیه قضیه نمیگی من  به چرا بابا  چرا؟  دیگه فرهاد چی؟  -
 .نشدونست به ُمحقم باشه هرچی

 .هست چیز همه جریان تو اون پرسی؟ نمی  آریان از  چرا کنجکاوی  قدر این  اگه -

 نیست؟  ضایع ذره یه آخه؟  بپرسم فرهاد به راجع آریان از 

 از  تونی می جاییاون که  حاال. بگم بهت تونمنمی تلفن  پشت دقیقه دو یکی تو -
 . بگم هتب و برگردی تا بذار  جگرت رو دندون هم نخواستی. بپرسی آریان

 : گفتم  حرص با

 بگی؟  نشده حاال تا که  طوالنیه قدر این  یعنی -

 :گفت  جدی کامال  لحنی با

 .شهمی طوالنی داره زیادی. کنی  قطع بهتره هم حاال طورههمین  دقیقا -

 .دادم تکان سر  افسوس با
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 با  نتونستم خیلی. بگی باید بهم رو چیز همه فرصت اولین  تو برگشتم وقتی پس -
 .ببوس رو مامان من  طرف از . پدرام این  دست از  بزنم رفح مامان

 . کردممی رو کار   همین  هم گفتینمی -

 . کردم  نگاه پنهانش شیطنت به تعجب با

 نداشتم؟ خبر  من  و شیطونی هم شما جان؟  -

 .شهمی واقعیش خود داره دوستشون  که  کسایی  پیش واقعی مرد یه -

  چرخ  ذهنم ،خاموش  تلویزیون به خیره و کردم  قطع رو اسکایپ خداحافظی از  بعد
 دوستشون  که  کسایی  پیش  واقعی  مرد  یه.  شد  اکو  سرم  توی  هی  بابا  صدای  و  خورد
 .شهمی واقعیش خود داره

 . بیاره طاقت  دیدنش برای باید پنج  ساعت تا دلم. نشست ساعت روی نگاهم

*** 

 توی هم آخرش. کردم   نگاه راستم دست به هم بعد چپم دست به اول کالفگی  با
 . اتاقم توی اومد بدو بدو نفس. کردم  صدا رو نفس و شدم خیره خودم به آینه

 جون؟  نیلی جونم -

 قرمز؟  یا آبی -

 !دله هرچی محبوب زلزله، پرسپولیس -

 .سمتش برگشتم تعجب با

 سرم؟  بندازم رو هاشال این  از  کدوم  که،  گمنمی  رو فوتبال -

 .کرد  نگاه دستم توی هایالش و من  به کنجکاوانه  و تر نزدیک  اومد

 .جون نیلی میاد بهت بیشتر  قرمز  -
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 راست  نفس. کشیدم  سرم به رو قرمز  و تخت روی کردم  پرت رو آبی شال لبخند با
 خونه   زنگ  صدای  با.  یادمی  خیلی  مشکیم  موهای  و  سفید  پوست  به  قرمز   گفت،می

 !کیه؟   پس داشت کلید  که  آریان. شد  رها فشنگ مثل نفس

. فشرد رو کلید کنه صبر  بگم بهش کهاین  از  قبل اما دویدم نفس بالدن ترس با
 .رسیدم  بهش مضطرب

 نفس؟  بود کی  -

 !آری دایی -

 . بود بخش آرامش هم اسمش. دادم بیرون آرامش با رو نفسم

 !اسفنجی باب جون آخ -

 اسفنجی  باب شهمی پیدا کسی  ناموسا. تلویزیون سمت رفت بدو بدو هم باز  نفس
 !باشه؟  شتهندا دوست

 گمشده   آریان با و  کردم  باز  رو در  تعجب با. شد کوبیده  در  روی  مشت با بار  چند
 :گفت  شدمی خانه وارد سریع کهدرحالی. شدم روروبه وسیله کلی  بین 

 ! ریزهمی االن کنار   برو نفسم -

 رد  داشت کنارم  از  و شد وارد آریان. کنار  کشیدم  رو خودم و کردم  باز  کامل  رو در 
  افکار   تمام  . شد گرد  لحظه یه عرض در  هاشچشم . افتاد بهم نگاهش که دشمی

  و  کنم  سالم  و بزنم بهش عمیقی لبخند شد باعث دیشبم، تفکرات   از  حاصل مثبت  
 ! ببوسم رو سرماش از  شده سرخ یگونه  نپرم که  گرفتم  رو خودم جلوی البته صد

 تکون  نامحسوس گلوش  بکسی و کاوید  رو صورتم تمام و کرد  سالم بهت با و آروم
 بیرون پالستیک یلبه  از  خیار  دونه یه و افتاد پایین  کمی  و شد شل دستش. خورد
 و زد پلک بار  چند آریان زمین  به برخوردش صدای از . پام جلوی درست افتاد

 . بردارم رو خیار  که  شدم خم. کرد   محکم رو دستاش
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 سرخی،   سیب  باید  دتاً قاع  احساسی  هایصحنه   همچین   تو  شکر،  رو  مصبت  خداجونم
 !آخه؟  خیار ! بیفته چیزی اناری

 . کردم  نگاه هاشچشم به و گذاشتم  نایلون توی رو  خیار  لبخندم، حفظ با

 خوای؟ می  کمک  -

 . کرد  فوت کالفه  رو نفسش

 داری؟ برمی  رو هاگل  این ... این  -

 !که  نبود گل.  کردم  نگاه هاشدست  به تعجب با

 !که  نداری گل  -

 باال  رو هاشدست  هاخنگول عین . کرد  نگاه  هاشدست  به تعجب با و گفت  هانی
 !باشه خیار  نایلون زیر  تونهمی گل  دسته که  انگار  کرد  نگاه رو زیرش و برد

 .میارمش االن گذاشتمش  جا ماشین  تو چیزه -

 دار خونه  خانوم یه  نقش توی. بره که  برگشت و آشپزخانه برد  رو هاکیسه  سریع
.  دیدم  رو خودم ماکروویو شیشه توی از . کردم جاجابه رو هانایلون  و رفتم فرو

 نگهم خوب تونستمی هامدت  تا. رفتنمی  کنار   صورتم روی از  هم لحظه یه لبخند
 . آریان دیشب  هایحرف  داره

. خندیدم ناخودآگاه بود دستش که  گلی  دسته دیدن با و برگشتم پاهاش صدای از 
 :گفت  آوردمی بیرون رو گلدانی  ویترین  خلدا از  کهدرحالی و خندید من  یخنده از 

 داره؟  خنده کجاش  -

 .هاگل  این  معانی دنبال نت برم  باید باز  االن آخه -

 .کشید  بیرون رو قندان کابینت  توی از  و ریخت گلدان  توی آب کمی

 !داری چیکار  نت به جاستاین  سیارش دیکشنری -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

472 

 

 . کردم  نگاه هاگل  به و زدم تکیه کابینت  به

 چی نماد نسترن هایگل این  ست،العاده فوق دوست معنی به که دیداوو -
 هستن؟

 . انداخت بهم نگاهی نیم و کرد  مرتب رو هاگل

 باشم؟  داوودی گل  برات تونممی  بخوای اگه گفتم  بهت اصفهان توی یادته -

 .کردم  باریک رو هامچشم 

 .یادمه -

 :گفت  خندان و داد باال رو ابروش یه

 ... .اما ستمه حرفم سر  هنوز  -

 از  اصال. آرامش از  پر  و بود براق هاشچشم  مشکی  . برگشت سمتم به و کرد  مکث
 قند   یه.  داره  رو  خودش  جای  دیگه  که  هاشچشم   آرامش،  از   بود  پر   چیز همه   دیشب
 .شد عمیق لبخندش و گلدان  توی انداخت و براشت

 .گلدون  توی انداختم قند نفر  سه واسه حاال تا من  -

 . کردم  اخم میک  شده حسود

 کیا؟   -

 .سمتم برگشت لعنتیش لبخند همون با

 .نفس و دوستام از  یکی -

 .بود دوتا کهاین  خب -

 . کرد  نگاهم شیطون

 بدونی؟  خواینمی رو اما یادامه -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

473 

 

 داخل کشید  رو هاش  لپ ایبامزه حالت با و خندید آروم که  کردم  نگاهش فقط
 . کرد  ولشون صدا با و دهانش

 .داره شرط یه  اما هستم حرفم سر  -

 دوستم   خوایمی  تو  یعنی  که  کردم  گرد  رو  هامچشم   کمی  و  شد  کج  شونه  روی  سرم
 !ذاری؟ می شرطم حاال باشی

 : گفت  مالیمی لبخند با و شد خارج شیطنت از  صورتش حالت

 !بشه قبل مثل دوستی این  خوامنمی اما -

 چی؟  یعنی -

 :گفت   هامچشم  توی خیره و زد تکیه اپن  به

  بودن   این   روی.  کنی  حساب  الحسنه  قرض.  کنی  حساب  دوستی  این   روی  که  نییع  -
 کن   حساب بودنم روی اما گممی دارم باره چندمین  برای دونمنمی . کنی  حساب

 .رها

 :گفتم  زیر  به سر  و  گرفتم  ازش رو نگاهم

  بابا  پیشنهاد اول همون از  تونستممی من  نمیده؟  رو معنی این  بودنم جااین  یعنی -
 این  روی چون کردم  قبول اما دور  هایفامیل یا دوستام پیش برم یا نکنم بولق رو

 .بودم کرده  حساب بودن،

 ریخت  دلم  و  کردم  بلند  رو  سرم   باالخره  تا  گذشت  کمی.  نشد  بلند   ازش  صدایی  هیچ
 ب**ل روی ارادهبی  لبخند. بود باش..*ل روی که  لبخندی و اشبسته  هایچشم از 

  بسته  هایچشم  با کنممی  اعتراف و بودمش ندیده طورین ای  حاال تا. نشست منم
 .بلرزونه رو  دلم تونستمی هم

 خوابیدی؟  -
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 و  سینه به دست که  نفس به و کرد  باز  رو هاشچشم  سریع آریان نفس، صدای با
  رو   بعد  و  انداخت  من   به  سریع  نگاه  یه.  کرد  نگاه  بود،  ایستاده  روشروبه   اخمو  کمی
 :گفت  دستپاچه نفس به

 ندیدمت؟  اومدم بودی کجا.  بیدارم من  نه خوبی؟  نفسم سالم -

 :گفت  و کرد  اشاره من  به نفس

 !نیست جاش سر   االنم همین  حواست چون  دایی باشی ندیده  منو میدم حق بهت -

 . کرد  نگاهش گرد  هاییچشم  با آریان

 هان؟  -

 :گفت  و داد تکون سری نفس

 . ببینیم اسفنجیببا بیا کن   عوض رو لباست برو آری دایی هیچی -

 .االن میام منم برو تو نفسم باشه -

.  رفت و گفت  چیزی زیرلب. چرخوند تا دو ما بین  بامزه خیلی رو نگاهش نفس
 .بگیره مخنده  بود نزدیک

 سنگک؟  نون با بزنیم املت یه دورهمی امشب -

 . گزیدم  رو لبم و باال دادم رو ابروم یه

 . کنم  درست میرزاقاسمی خواستممی -

 . زد برق هاشم چش

 .کنسله  املت پس -

 اشتکیه  هم  آریان.  کنم  روشن   رو  کتری  زیر   تا  چرخیدم  و  دادم  تکون  سری  لبخند  با
 آریان  صدای که  قهوه یا بذارم چایی که  بودم این  فکر  تو. بره که  برداشت اپن  از  رو

 . گرفت  ازم رو کردن  فکر  قدرت
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 !خریدممی قرمز  میخک نسترن، جای به کاش  -

  روی  حرص با پام. رفت و انداخت باال ایشونه  لبخند با. کردم  نگاهش تعجب با
 !آخه؟  کنم  پیدا کجا  از  گوشی  من  حاال و شد کوبیده  زمین 

*** 

  گرد   هاییچشم با. گرفت  ماست ظرف از  رو نگاهم دستم، کنار   از  قروچ قرچ صدای
 . کردم  نگاهش

 خوری؟ می داری چی -

 سمتم  برگشت متورمش لپ با و چید سینی داخل رو هالیوان

 !یخ -

 چی؟ واسه یخ -

 .کشید  بیرون دستم از  رو ماست ظرف لبخند با

 . خوردم یخ بود شده گرمم  کشیدی  کار   ازم گاز   کنار   بس از  -

 .دستش دادم رو هاکاسه   جانب به حق

 بودم؟  کرده  زورت مگه کنی  کمک  خواستی خودت -

. زد لبخند فقط حرفبی  و شوندک  زیر  به باال از  رو نگاهش قدمون، اختالف خاطر  به
  کردم  احساس. بود انداخته سایه روش هاشمژه که شدم سیاهش نگاه مبهوت
 رو دستم نگاهش، یخیره. گذاشتن  مسابقه هم با اومدن بیرون  برای هامنفس 
 . خودم سمت کشیدم  رو ماست ظرف و دادم حرکت

 چینی؟ می رو هاظرف  -
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  بدون  گرفت  که  فاصله. داد تکون سر  و زد چرخ هامچشم بین  لبخندش همون با
 مسلخ  نیست؛ که چشم المصب. بیرون کردم پرت محکم  رو  نفسم توجه جلب

 ! رهاست

 رها؟  -

 .بود دستش صورتی ریز  هایگل  طرح با ظرف یه. کردم  نگاهش و برگشتم

 بذارم؟  اینا از  -

 . کردم  رو و زیر  نگاهم با رو کابینت  داخل و کردم  کج  رو سرم

 نیست؟  بهتر  داره طالیی خطی طخ که  اونا -

 خط  همون به هم آخرش بودم ظرفا با میرزاقاسمی تطابق درحال ذهنم توی
 با   باز   دیدم  که  وایساده  کار بی   آریان  چرا  ببینم  چرخوندم  رو  نگاهم.  رسیدم  هاطالیی 
 :گفتم  هول لبخندی با. شده امخیره  لبخند

 نیست؟  خوب چیه؟ -

 .داد تکون سر  و کشید  عمیقی نفس

 . خوبه زیادی -

 .دیگه  بذارشون پس خب -

 به نفس. بریزم نعنا رو هاماست  روی که  برگشتم من  و داد تکون سر  حواسبی
  میرزاقاسمی . بچینه میز  روی تا برد رو غذا وسایل آریان کمک  با  و اومد آشپزخونه

  طرح  زد  سرم  به.  کردم  تزیین   مرغ  تخم  با  رو   روش  و  کشیدم  پیرکس  توی  ذوق  با  رو
. دادم حالتش  قلب شکل به و برداشتم قاشق هیجانی  لبخندی  با. براش بزنم قلب
 درست   قلب  دست  و  شکالت  و  گل  با  مردم!  قلبه  نماد  هرچی  به   زدم  گند  رسما  یعنی
 ! فانتزی مرسی! آخه؟  میرزاقاسمی با من  وقتاون کنن؛می

 پس؟  نمیای چرا -
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 !نبینه رو شاهکارم تا گرفتم  ظرف جلوی رو دستم هول با

 .میام االن برو شما... چیزه -

  بودم   افتاده  چارچنگولی  گربه  عین .  رفت  باال   ضربانم  و  کردم  حس  رو  شدنش  نزدیک
 از  شیطونش صدای. دیگه کردم غلطی یه فهمیدمی بود هرکی ظرف؛ روی

 :شد زده ب**ل گوشم  کنار   ممکن  یفاصله  ترین نزدیک 

 خانوم؟  رها ببینم نباید رو چی -

 قلب  وقته  چه  االن  آخه.  کردم  ناله  دلم  توی   و  کردم  نزدیک  ظرف  هب  بیشتر   رو  خودم
 درست گرمش  حضور  به  نکنم توجه کردم  سعی! میرزاقاسمی؟  با  هم اون بود  کاری
 :گفتم  حرص کمی  با! کنارم

 .من  میام برو کردم  کاریخراب یکم نیست چیزی -

 :گفت  و کشید  بلندی هوم

 ببینم؟  ری ذامی درسته، خرابشم میرزاقاسمی اصالً  -

  عقب   زده  شتاب.  کردم  حسش  کنارم  که  جوری  اومد  تر نزدیک   حرفش  شدن   تموم  با
 :گفتم  وار ناله . اپن  روی شدم خم کامل  و چسبوندم خودم به رو ظرف و کشیدم

 .ببینی خوامنمی  بیرون برو بابا -

 :گفت   خندان صدایی با

 !ببینم رو دیگه چیز  یه بذار  پس -

  ریخت   هامچتری .  سمتش  برگردوندم  رو  سرم  بودم  شده  تا  کمر   از   که  حالت   همون   در 
 :پرسیدم متعجب. ببینم نیمه و نصفه رو آریان صورت شد  باعث و صورتم روی

 رو؟ چی -

 یادته؟ . گرفتیم  عکس هم با امیری استاد کالس  هایبچه  تمام ترم آخر  دوم سال -
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 :گفتم  متفکر  و دادم نفس باربی صورتی لیوان به رو نگاهم

 .یادمه چیزهایی یه آره -

 داری؟ رو عکس اون -

 به   رو  سرم  و  کردم  نگاه  آریان  جدی  قیافه  به  و  زدم  کنار   رو  سرکشم  موهای  دست  با
 :گفت  نگاهم به خیره و کرد  تر  رو هاشب**ل. دادم تکون تایید نشانه

 . بفرست برام رو عکس اون... نه کهاین  یا. ببینم رو عکس اون بذار  -

 فرستممی برات کنممی پیداش  گردممی خونه رفتم  هروقت اما  ندارمش که  االن -
 نداریش؟  مگه خودت اما

 .زد لبخند تلخ

 . ندارمش که  شهمی سالی دو -

 این  از  متعجب. کرد  تند پا پذیرایی سمت به بدم رو جوابش بذاره کهاین  بدون
. زده  کیهت  کانتر   به  دیدم  که  کردم  نگاه  آشپزخونه  ورودی  به  و  برگشتم   ناگهانی  عجله
 : گفت  جدیت با دید که  رو نگاهم

 .بفرستیش برام نره یادت -

 روی  یخ آب سطل یه شد باعث حرفش که  برگردم خواستم و دادم تکون سر  آروم
 . کنم  حس خودم

 ! بگیرم قلب قالب برات باید دیدم که  اوصافی این  با -

 عجله با. مکرد  نگاه شده، واقع عموم معرض   در  میرزاقاسمی   به گرد  هاییچشم  با
 :خوندمی ریتم با که  آریان صدای اما جلوش وایسادم و رفتم سمتش

 !دیره دیگه دیره، دیگه -

 !گراستفادهسوء یپسره . بکوبم زمین  به حرص با رو پام شد باعث



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

479 

 

  نگفت   چیزی  آریان  دیگه  خداروشکر .  گذاشتم  میز   روی  بردم  و  کردم   گرد  رو  غذا  سریع
  های بشقاب  همون آریان دیدم افتاد میز  به که  نگاهم. نرفت باالتر  خجالتم درصد و

 .گذاشته  رو دار گل

 نذاشتی؟ رو هاخطی  خط اون چرا پس -

 . کرد  نگاهم تعجب با

 چی؟ -

 نذاشتی؟ چرا رو هاخطی خط. گممی رو هابشقاب -

 .خاروند رو پیشونیش ایبامزه  حالت با

ی  -  بذارم؟  اونا از  گفتی  ک 

 خیلی گفتی  هم تو  بذار  هااون از  گفتم  بهت. دیگه دیدا نشونم که  موقع همون -
 .خوبه

 :گفت  و خندید آروم باشه اومده یادش که  انگار 

 !که  گفتمنمی رو هابشقاب -

 تیکه  یه  و  انداختم  باال  ایشونه.  بود  شده  خوردن  مشغول  اما  کردم   نگاهش  متعجب
 برام  و رداشتب جلوم  از  رو بشقابم آریان که بکشم غذا خواستم و برداشتم نون

 و کشیدمی  برام داشت ملیح لبخند یه با. کردم  نگاهش خجول لبخندی با. کشید
 . بودم  قلبم زدن تندتر  شاهد  لبخندش، یخیره من 

 . بانو بفرمایید -

 .بگیرم رو بشقاب کردم  بلند رو دستم و گرفتم  درخشانش های چشم  از  رو نگاهم

 . ...ممنو -
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  زد  ایخنده تک آریان. موند دهنم توی  حرف  و شد گرد  هامچشم  بشقاب، دیدن با
 : گفت  زیرلبی و

 !بگیر یاد -

 شکل  خدایی  که  قلبی  یه!  قلبش  از   کنم  ذوق  یا  دستش  از   بخورم  حرص  دونستمنمی 
 خیالبی .  بگیرم  ازش  رو  بشقاب  کردمی  اشاره  لبخند  با  و  بود  کرده   درست  برام  قلب

 .بود امگشنه   حسابی چون تمگرف  رو بشقاب لبخند با کردن،  ذوق و خوردن حرص

 رو دستش آریان یهو که  برداشتم رو غذام از  قسمتی قاشق با و کندم  نون تکه یه
 .سمتش شدم خیز نیم  هول با. کرد  ناله و گذاشت  اشسینه روی

 شد؟ چی -

 : گفت  شیرین  و گرفت  آریان سمت رو آبی لیوان نفس

 !دیگه شهمی همین  کنیمی بازی غذا سر  بس از  -

 نگاه نفس یگونه   مامان صورت و لحن  به گرد  هاییچشم با لحظه  چند برای آریان
 .زدم صداش ترس با. کرد  ناله دوباره بعد و کرد

 شدی؟ چی -

 : گفت  سختی به زیرلب و کرد  اخم

 .قلبمه کنم  فکر  -

 .ایستادم کنارش  و شدم بلند دلهره با

 گرفته؟   درد چپتم دست دقیقا؟  کنهمی  درد کجا  داری؟  قلبی مشکل مگه وای ای -

 . ببینم نتونستم من  اما داد حرکت رو دستش و انداخت زیر  رو سرش

 . گرفت  درد جاماین  -

 .سمتش شدم خم
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 کجا؟   -

  یعنی . کردم  نگاه روشروبه به تعجب با. داد نشون رو روشروبه اشاره انگشت با
 : گفتم  متعجب. خنده می داره دیدم  که  سمتش برگشتم اخم کمی  با! چی؟ 

 گرفته؟   تخنده یا  داری درد بالخره تو -

  چه  نزدیک از . شد شل نیشم. خندید بلند صدای با و عقب داد رو سرش هویک 
 :گفتم  اخم با و بستم رو نیشم... رو لبخندش  خوادمی دلش آدم خنده،می باحال

 آوردی؟  گیر   رو من  -

 . کرد  اشاره روبرو به باز  اشخنده بین 

 !گرفت  درد کندی  رو قلبم -

  انگشتم   متعجب.  رو  آریان  بعد  و  کردم  نگاه  بشقابم  به  و  زدم  پلک  هم  پشت  ار چندب
 : گرفتم  بشقابم سمت به رو

 میگی؟ رو این  -

 هاش دست   الیالبه  از   که  صدایی  با  و  خندید  و  صورتش   روی  گذاشت  رو  دستش  دوتا
 :گفت  شنیدم

 !باهوشه مهندسم کردممی فکر  بگو رو من  -

 با شوخیشوخی ؟!ذارهمی سرکار  رو من ! االن؟  چی یعنی. کردم  نگاهش زده بهت
 و بازوش به کوبیدم  مشتی حرص با! شوخی؟ هم اومده حلقم توی یروده و دل
  قلب اون نگران من  بعد انداخته دست رو من  پررو یپسره . جام سر  نشستم رفتم
  داشت   که  کردم  نگاهش  اخم  با.  کرد  کوفتم  رو  غذا  رسما.  شدم  اشمونده  صاحاببی

 ... نخورتت موش . خندیدمی هنوز 

 !بده شفاتون خدا -
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 و   گرفت  اوج  آریان  یخنده  تاسف،  نشونه  به  سرش  دادن  تکون  و  نفس  حرف  این   با
 !نخورتتون موش. نخندم تا گزیدم  رو لبم من 

. شد  بلند  آیفون  صدای  که  شه  باز   نفسم  راه  بلکه  بخورم  آب  یکم  کردم  بلند  رو  دستم
 و شد بلند جاش از . کردم  نگاه آریان به نگرانی با. گرفتم  عجیبی یدلهره ناخواسته

 .زد لبخند نگرانیم به

 . پریده رنگت  بخور  نوشابه ذره یه -

 . کردم  نگاه آیفون به و شدم بلند جام از 

 . ترسممی کیه  ببین  برو -

 :شد  بلند متعجبش صدای

 .که  بشه وارد اجازهبی  تونهنمی کسی  ترسی؟ می چرا! ببینمت -

 .زد دل بیشتر  دلم و شد بلند ونآیف صدای باز 

 . ترسممی اما چرا دونمنمی -

 مشکیش هایچشم . سمتش چرخوندم رو نگاهم شد که  تر نزدیک  هاشقدم  صدای
 : گفت  آروم و کشید  صورتم روی نوازشگر  رو

 . بترسی کنارتم  من  وقتی خورهبرمی  بهم -

 داره هیجان از  قلبم که ایلحظه  این  بایسته؛ لحظه این  دنیا  خواستمی دلم
 .ایستهمی

 مریضین؟  امشب شماها. کشت  رو خودش  طرف بابا ای -

  هنوز  اما آریان. داد تغییر  رو نگاهم مسیر  و پرید پایین  میز  پشت از  اخم با نفس
 نوک   روی  و  رسید  آیفون  به  نفس.  کرد  می  وارتر دیوانه   رو  ضربانم  این   و  بود  امخیره

 : گفت  متعجب و کرد  نگاه آیفون ی صفحه  به. ایستاد پا
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 !خانمه منیر  -

 . سمتش برگشت تعجب با آریان

 .نفس رو در  بزن داره؟  کار چی جااین  شب وقتاین ! خانم؟  منیر  -

 چیزی   یاد  هویک   اما  کنم  سالم  تا  رفتم  جلوتر .  ایستاد  در   جلوی  و  کرد  باز   رو  در   نفس
  چی  پرسهب خواست تا و سمتم برگشت آریان . زدم صدا رو آریان عجله با و افتادم
 االن من خب. گزیدم  رو لبم استرس با. شد مانع کردنش  سالم با منیرخانم شده،
 !آخه؟  کنممی کار چی جااین  بگم

 شما؟  احوال. منیرخانم سالم -

 زمین  روی رو بود دستش که سبدی و کشید پایین  کمی رو چادرش منیرخانم
 : گفت  آریان به رو و ایستاد صاف و گذاشت  نفس گونه  روی ایه *س*بو. گذاشت

 . خوبم شما هایپرسی احوال از . پسرم سالم -

 :گفت  خجالت کمی  با آریان

 تشکر   بیام  نشد  حتی.  بزنم  سر   بهتون  نشد  بودم  درگیر   مدت  این   یکم.  امشرمنده  من   -
 .کردین   مراقبت نفسم از  روز  سه اون که  کنم

 یکی بود قرار  شام. بود تنگتون دلم واال. ندارم توقعی که  من  مادر  جوریاین  نگو -
.  بخوریم  هم  دور   جااین   بیارمش  گفتم  منم.  بیاد  نتونست  اما  پیشم  بیاد  هامدوست  از 
  مرغ  تخم داری یا هرشب  شاید گفتم  نیاوردی، رو کسی  خانم مونا از  بعد کهاین  نه
 .میدی بچه این  خورد به فود فست یا خوریمی

 .کشید  گردنش  پشت به دستی خنده با آریان

 رد  رو دستتون اجازتون  با پس. نکنه درد دستتون. خانم منیر  دادین  خجالتم -
 .کنمنمی 

 :گفت  من  به رو و کرد  بلندش و رفت سبد سمت به آریان
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 بچینی؟  دوباره رو سفره شهمی -

  ایستاده  ستون پشت تقریبا که  افتاد من  به نگاهش منیرخانم آریان، حرف این  با
 .گذاشتم  جلو به قدمی و دادم فرو دلهره  با رو دهنم آب. بودم

 . منیرخانم سالم -

 .اومد جلو و کرد  نگاهم ذوق با منیرخانم

 .دخترم ماهت  روی به سالم -

 :گفت  لبخند با و انداخت آریان به نگاهی شیطنت با

 !جاییاین  هم تو دونستمنمی -

 نگاه  آریان  به  بیچارگی  با  دقیقا؟   بگم  چی  االن  من   خب.  کردم  نگاه  منیرخانم  به  گیج
  باال  ابرویی آریان. کنه  جمعش جورییه که  بخونه چشمم توی از  کردم  دعا و کردم

 : گفت  هول لبخندی با بالخره و داد تکان رو سرش و انداخت

 که  جااین   بیاد  گفتم  رها  به  همین   برای  اصفهان   رفتن   رها  اینای  مامان  راستش  آره  -
 .نباشه تنها

  ببوسم  رو مبارکت لپ داره جا النا که  آخ! بود راست کامال  حرفش... ایول یعنی
 !بسته رو دستم اسالم که  حیف ولی

 :گفت  خنده با و زد من   به چشمکی منیرخانم

 !هارفتن  سفر  این  از  باشه تا -

  تصور  رو هاییصحنه  چه ذهنش توی  داره االن. کردم  نگاهش گرد  هاییچشم  با
 برداشت،  نه گذاشت  نه هم آریان! شدن؟  شربار  هاشچشم  جوریاین  که  کنهمی

 :گفت  کنان  خنده

 !هادوتایی  سفر  اون از  انشااهلل -
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 !ایه؟ صیغه چه دیگه دوتایی. شدنمی  گردتر   هامچشم دیگه

 : گفت  رفتمی میز  سمت به که  طوریهمون  و خندید خانم منیر 

 .جوونی از  امان ای -

. انداخت باال رو سرش و گزید  رو لبش آروم. کردم  نگاه آریان به حالت همون با
. بیارم دیگه قاشق و ظرف یه تا رفتم آشپزخونه سمت به و رفتم بهش ایغرهچشم 
  کمی  صورت کمرنگی، لبخند با و بود نشسته  منیرخانم کنار  آریان برگشتم وقتی

 . گفتمی بهش چیزی خنده با  هم منیرخانم و بود انداخته زیر  رو سرخش

 چه  اصال. ازشون بود هگرفت  حرصم. نشستم و گذاشتم  میز  روی ضرب با رو بشقاب
 روی  منیرخانم که  چه من  به اصال! کنم؟   ایفا رو زنش نقش بخوام باز  میده معنی
! برنگشته و رفته که  بذارم دلم کجای  رو خانم مونا داره؟ کراش  آریان گرفتن   زن
 !شهمی سفید و سرخ هی و کنهمی رفتار  داره دامادها تازه عین  خدا، رو تو نگاه

 واقعا و شد خم جلو به و جاخورد لحظه یه. پاش ساق به زدم محکم میز  زیر  از 
  با ! کردی  رم چرا چته یعنی که  کرد  نگاهم گرد  هاییچشم با. شد سرخ صورتش
 :گفتم  کردمی نگاه آریان به تعجب با که  منیرخانم به رو مصنوعی لبخندی

 . ستخوشمزه اما رسهنمی   شما دستپخت پای به. خانم منیر  بفرمایید -

  و   انداختم آریان به نگاهی نیم. کشید  میرزاقاسمی کمی  و داد  تکون  سری خانممنیر 
 . جان رئیس کنمنمی بازی دیگه من . کردم  باریک رو هامچشم 

  روی  رو لیوان یلبه. برداشتم رو امنخورده دست آب لیوان و کشیدم  راحتی نفس
 :گفت  شیطنت با منیرخانم که   بخورم گذاشتم  لبم

 باشین؟  راحت که  من  پیش تادین نفرس رو نفس چرا -

 به   کوبیدم  مشت  با  و  کردم  سرفه  دلم  ته  از .  گلوم  توی  پرید  آب  حرف  این  شنیدن  با
 به. افتاد پشت به شتابش از  صندلیش و شد بلند جاش از  هول  با آریان. مسینه
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 از  اشک. شدم مانعش و کردم  بلند رو دستم که  پشتم بزنه خواست و اومد سمتم
. کشیدممی نفس حریصانه و کردممی سرفه هم پشت. بود هشد سرازیر  چشمم
 شد  سرریز  لبش از  که  جوری ریخت آب توش زده هول و برداشت رو لیوانم آریان

 :گفت   نگران لحنی با و گرفت  رومروبه هول  با. ریخت میز  روی و

 .شده کبود  صورتت رها بخور  -

 نفس   بذار   ور این   بیا!  بدی؟   بهش  آب  خوایمی  باز   تو  گلوش  تو  پریده  آب  آریان؛  وا  -
 .مادر بکشه

 از  شد رو و زیر  دلم کردم،می سرفه و بود دهانم جلوی دستم که  حالت همون توی
 تغییر   رو  نگاهش  جهت  کهاین   بدون.  رومروبه  مرد  تر نگران   هایچشم  و  نگران  لحن 
. شدمی  پایین   باال  من  از   تر شتاب  پر   اشسینه  یقفسه.  گذاشت  میز   روی  رو  لیوان  بده
 خودم   اصال.  شد  آروم  کم  کم  مسرفه  و  شدم  نگاهش  مشکی  غرق  اطرافم  به  توجهبی
 هام چشم بین ! نباشم؟  آروم و باشه نگاهم به نگاهش شدمی مگه. شدم آروم هم

 :زد ب**ل کردمی تر فشرده  رو دلم که   لحنی با و زد چرخ

 خوبی؟  -

  آخرهای .  بود  شده  گرمم.  مگرفت  ازش  رو  نگاهم  خجالت  با  و  دادم  تکون  آروم  رو  سرم
  بهش  نسبت که  عجیبی کشش.  بود شده گرمم   لحظه این  توی من، اما بود پاییز 

.  کشیدم  نفس  عمیق  و  گذاشتم  ملتهبم  گونه  روی  رو  دستم.  کردمنمی   درک  رو  داشتم
 . گرفتمی تر عجیب  ایبهانه  دلم و زدمی همیشه از  تر عجیب  قلبم

  زیرچشمی . کرد  صافش و صندلیش سمت به رفت و گذشت  کنارم  از  سست آریان
 توی رو نگرانی شدمی هنوز  و بود پریده  کمی صورتش رنگ. کردم نگاهش
 امتداد  گردنش  پشت  تا  و  برد  فرو  موهاش  الیالبه  رو  دستش.  کرد  لمس  هاشچشم 
 رو  نگاهم مسیر  سریع. کرد گیر غافل  رو نگاهم و آورد باال رو  سرش ناگهان. داد

 .زدمی  عجیب  هم هنوز  قلبم. زیدمگ  رو لبم و کردم  عوض
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 جون؟ نیلی خوبی -

 . زدم لبخند زور  به و کردم  نگاه نفس  معصوم هایچشم به

 . بخوریم شام بشین  عزیزم خوبم -

 خم و کشید  عمیقی نفس. انداخت نظر  آریان و من  به عجیب نگاهی با منیرخانم
 توی  شده ریدهپ آب   این  دلیل درگیر  من  و بکشه بیرون رو ساکش محتویات تا شد

 این  یعنی آریان؟  با من  باشیم؟  راحت! گفت؟  که بود چی این  آخه! بودم گلوم
 !داره کم  رو پدرام فقط اوضاع

 میز  به دیدم که  کنه  جمعش شد چیزی اگه بگم آریان به که   کردم  بلند رو سرم
.  بشقابم  توی میرزاقاسمی قلب به رسید تا چرخید نگاهم. شده خیره من  جلوی

 نبضم . کردم نگاهش لبخند همون با! ها شد بساطی. زدم لبخند ناخودآگاه
 . کردمی نگاهم لبخند  با. زد تر ملموس 

 . کرد  قطع رو نگاهمون ارتباط منیرخانم  سرفه صدای

 . مادر بکش جان  نفس. کردم  درست لوبیاپلو  هابچه بیاین  -

 :گفت  آریان به منیرخانم. شد مشغول و کشید  کمی  مطیعانه نفس

 .بکش خانومتم برای. پسرم هدیگ بکش -

 منیرخانم  حرف شنیدن با کردمی نگاه لوبیاها  به شده جمع صورتی با که آریان
 : گفت  مبهوت

 !هان؟  -

 داره  خودش ندادم سوتی من  که  هم بار یک  حاال. پاش به زدم میز  زیر  از  دوباره
 . سمتم برگردوند رو  نگاهش لحظه چند از  بعد. کنهمی خراب

 !آهان -
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  آریان  زیرچشمی دست به قاشق منیرخانم. سمتم آورد و کرد  بلند  رو یاپلولوب دیس
 بعد  و گرفت  قرار  مقابلم دیس. بشه گرد  هامچشم شد باعث همین  و پاییدمی رو

 . آریان صدای

 . عزیزم... بکش تو. برات دارممی نگه من  -

 ی تو . کردم  نگاهش مبهوت هاییچشم با . لرزوند رو دلم دست و گرفت  اوج نبضم
  منیرخانم   هویک   که  شدمی  شل  داشت  نیشم !  عزیزم  بگه  بهم  آریان   دیدمنمی   خوابم

 . بشقابش توی انداخت ضرب با رو قاشقش

 !چیزیتونه یه شماها مطمئنم من  -

 :گفت  نفس به رو اخم  کمی  با خانم منیر 

 بوده؟ سرش شال همیشه جااین  اومده خانم رها که وقتی از  دخترم -

 فکر ! لعنتی. دادم فرو استرس با رو دهنمآب . نشست سرم روی اتوماتیک دستم
 .بودم نکرده رو جاشاین 

 . کرد  اخم بیشتر  خانم منیر  و داد تکون سر  نفس

 آره؟  خوابه؛می  مهمان اتاق توی هاشب -

 توی حرف که  کرد  نگاهش چنان اخم با  خانم منیر  که  بگه چیزی  خواست آریان
 .موند دهنش

 .بهخوامی جااون که  بله -

 .داد بیرون محکم رو نفسش خانم منیر 

 خوابه؟ می جااون چرا دونیمی -

 خنده با و گرفت  باال رو نگاهش. گرفت  دهنش جلوی و کرد  پر  رو قاشقش نفس
 :گفت
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  زندایی  چون بخوابه تونهنمی  که  هم دایی اتاق تو شه،نمی  جا که  من  تخت تو -
 ! نیست

.  کردمی  برخورد  ظرفش  به  که  بود  فسن  قاشق  صدای  شدمی  شنیده  که  صدایی  تنها
 رو بودنم جااین  کنه؟می فکر  بهم راجع داره چی االن. نداشتم کردن  بلند سر  جرئت

 آخه؟ کنم  توجیه جوریچه

  آریانی  به خانم منیر  خشن  نگاه. کردم  بلند آروم رو سرم و گزیدم  استرس با رو لبم
  هم  نفس قاشق صدای  حتی دیگه. کردمی  نگاه بشقابش به آلوداخم  کمی  که  بود
 !متشنجه زیادی جو بود فهمیده انگار . اومدنمی 

 : گفت  آریان به رو محکم  لحنی با و شد بلند جاش از  خانم منیر 

 . منتظرم اتاقت توی -

 آریان  به نگرانی با. رفت راهرو سمت به کسی  به ایاضافه نگاه هیچ بدون بعد و
 ب **ل  و  کرد  بسته  و  باز   محکم  رو  هاشچشم   لبخند  با  و  شد  بلند  جاش  از .  کردم  نگاه
 :زد

 . نباش نگران شهنمی  چیزی -

. دادم تکون استرس با رو زانوهام و زدم گره  هم توی رو هامدست  رفت که  آریان
 . کردم  نگاهش. نشست دستم روی نفس ظریف دست

 زدم؟  بدی حرف  من  جون نیلی -

 .بزنم  لبخند کردم  سعی

 .نکن  ناراحت رو خودت عسلم نه -

 .برچید ب**ل

 کنه؟   دعواش برد رو دایی خانم منیر  چرا پس -
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 !بزنه حرف خصوصی باهاش رفته... فقط عزیزم، کنهنمی  دعواش -

 جز  نرفت پایین  گلوم  از  هیچی اما من  خورد؛ کامل  رو غذاش و گرفت  آروم نفس
 .بود ریخته برام آریان که  آبی همون

 و بود نشسته تلویزیون لویج آلودخواب نفس. برنگشتن  اما گذشت  دقیقهبیست 
  رو  نرمش مشکی موهای. نشستم کنارش  و شدم بلند جام از . دیدمی  عنکبوتی مرد

 :گفتم  و کردم  نوازش

 .ایخسته  عزیزم بخواب برو جانم نفس -

 .داد نگاهم به رو خمارش مشکی هایچشم 

 داریم؟  مهمون وقتی بخوابم  نیست زشت -

 . ریختم بهم رو موهاش لبخند با

 برو بدو پس نیست زشت نه. شما زنیمی حرف هابزرگ  خانم مثل امشب چه -
 !بخواب  و بزن مسواک

 .بوسید رو امگونه  و شد بلند مطیعانه

 .جون نیلی بخیر  شب -

 . عزیزم بخیر  شب -

ری و پیتر  دعوای درگیر  من  و خوابید رفت نفس  تندی  پای صدای که  شدم جین  م 
 خانم  منیر . زدمی تند قلبم. رفتم راهرو سمت هب و ایستادم عجله با. اومد راهرو از 

 :گفت  و اومد نزدیکم سریع افتاد من  به چشمش تا و اومد بیرون سریع کمی

 !بده رو تگوشی  -

 بهم   خاصی  نگاه.  رسید  بهمون  عجله  با  آریان  که  بپرسم  رو  دلیلش  خواستم  تعجب  با
 :گفت  خانم منیر  به بریدهنفس بعد و انداخت
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 ... .اجازه من  به لحظهیه خانم منیر  -

 جای  من !  بره  بکنم  رو  قضیه  قال  خواممی  هم  االن  جون،  پسر   شنیدم  رو  هاتحرف  -
 !دارم رو حق این  و مادرتم

 : گفت  مظلومانه لحنی با و کشید  گردنش  پشت به دستی آریان

 .شهمی تر سخت  طوریاین  آخه -

 :گفت  شمردهشمرده و داد  تکون سری خانم منیر 

 حتی دونستیمی اگه. گذرهمی زود چقدر  زمان نیست تحالی ونی،جو هنوز  تو -
 !کردینمی دریغ خودت از  هم رو شلحظه  یه

 . کرد  نگاهم عجیبی حال با آریان

 !دونممی خوب رو مورد یه این  اتفاقا -

  بازوم   روی  خانم  منیر   دست  یهو  که  دادممی  گوش  شونکننده  گیج  یمکالمه  به  گیج
 . نشست

 وایسادی؟  ار کبی چرا پس -

 کنم؟   چیکار  -

 .دیگه بده رو تگوشی  -

 :گفت  بود ملتمسانه کمی  که  لحنی با و کشید  جلو رو خودش باز  آریان

 !نیست وقتش االن خدابه. کنم  حل رو موضوع این  بعد من  بذارید -

  توقع . آریان گممی جدی دارم! برمشمی خودم با یا کنیمی رو گفتم  که  کاری  یا -
 ! بذارم تنهاش پیشت پرشورت هایچشم  این  با باش نداشته

 :زد تشر  من  به رو خانم منیر . شد سرخ کمی  و انداخت پایین  سر  آریان
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 !گوشی  -

 .ندارم گوشی  -

 . داد  دستم  و  کشید  بیرون  رو  خودش  موبایل  کیفش  توی  از   و  داد  بیرون  رو  نفسش

 .شد دیروقت دختر  بجنبون دست. من  بده بگیر  رو بابات شماره -

 .دستش دادم و گرفتم  رو شماره یجیگ  با

 شده؟ چی بگین  هم من  به شهمی -

 : گفت  رفتمی  اتاق سمت به داشت کهدرحالی  دست به گوشی  خانم منیر 

 !کنم  محرمتون بگیرم اجازه بابات از  خواممی -

ر   بدنم  تمام  کردم  احساس  لحظهیه  نگاه  خانم  منیر   رفتن   مسیر   به  باز   دهانی  با.  شد  س 
 نگاه  آریان  به  و  چرخیدم.  رسید  گوشم  به  ضعیفش  پرسیاحوال  و  سالم  صدای.  کردم
  قلبم . رفتم جلوتر . بود بسته رو هاشچشم  و راهرو یدیواره  به زده تکیه که  کردم
 !گفت  خانم منیر  که  چیزی از  زدمی دهنم توی رسما داشت

 شنیدم؟ اشتباه -

 نگاهش .  گیجم  یهاچشم  به  دوخت  رو  هاشچشم  مشکی    بعد  و  لرزید  آروم  پلکش
 . کشید  بیرون رنگش خاکی شلوار  جیب از  رو هاشدست  و لرزید

 .نه -

  یدیواره  به مقابلش. گذاشتم  مسینه قفسه  روی رو راستم کرده   عرق دست  کف  
  آروم   لحنی  اما  ناآروم  حالی  با.  بود  متر   یه  تقریبا  مونفاصله .  دادم  تکیه  شرویی روبه
 : کردم  زمزمه

 نه؟ چی یعنی -

 . خورد تکون گلوش  سیبک و شد بسته دوباره اشهچشم 
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 . نشد اما کنم  متقاعدش کردم  سعی -

 . کردم  رها رو امتندشده نفس

 کنی؟   متقاعدش چی راجب -

 !بشیم محرم بعدا کهاین  -

  هیچی اما کردم باز  رو امشدهخشک  دهان . اصال شدم مات و کیش. برد ماتم
 !بشیم؟  چی بعدا. بگم نتونستم

. جریانن  در  ت خانواده و جااین  اومدی نباشی تنها کهاین  خاطر  به گفتم  بهش -
  فقط  االن. شیممی  محرم برسه که  وقتش اما ازدواجه قصدمون گفتم  بهش ... گفتم
 مال تهش که  شماها گفت  و نکرد گوش  حرفم به اما همیم؛ کنار   در  آشنایی برای
 آروم دالتون و فتین نی گناهم  به و باشین  تر راحت تا بشین  محرم  باید پس همین 
 !بگیره

 :گفت  هول دید که  رو شدهخشک من   نگاه و  کرد  باز  رو هاشچشم 

 . موند حرفش روی کالم  یه اما کنم  متقاعدش کردم  سعی خیلی خدا به -

 . برد فرو موهاش الی رو دستش کالفه

  همسرش .  بیارم  حرف  حرفش  روی  نتونستم  داره  حق  گردنم  به  مادر   مثل  خانم  منیر   -
  تونست می  که  خورهمی   رو  روزهایی  حسرت  شهمه  و  داد  دست  از   جوونی  یتو  رو

 رسهمی که دامادی و عروس تازه هر  به همین  برای. نشد اما بگذرونه باهاش
 .کنهمی شونموعظه 

 ... .که  ما ولی -

 !دونممی -

 اتفاقات   این   از   تحلیلی  هیچ.  کشیدم  نفس  سخت  و  دوختم  پام  زیر   فرش  به  رو  نگاهم
 کردم  بلند آروم رو سرم. بود شده محاالت جزو انگار  آریان هایحرف  درک. نداشتم
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 رو  بدنم سرمای این . دونستمنمی  هم رو خودم حال. آریان اتاق در  به شدم خیره و
 عقلم  نخواستن  و خواستن  این . فهمیدمنمی  کردممی  حس قلبم توی که  گرمایی  با
  محسوس   گردنم  نبض.  بود  رومروبه  ر براب  بندی  شرط   یه  که  انگار .  کردمنمی   درک  رو
 . نشست روش ارادهبی دستم و زد

  اتاق   اون  توی  و  دادمی  نجات  ذهنم  سکوت  از   رو  من   آریان  یکالفه  هاینفس   صدای
 !دقیقا؟  شهمی گفته  چی من  بابای به داره

 ... .من  رها -

 اومد جلو لبخند با خانم منیر . گذاشت  نصفه رو آریان حرف اتاق در  شدن باز  صدای
  سمت گرفت  رو صورتش  اما کردم  نگاهش گنگ  نگاهی با. ایستاد دوتا ما بین و

 .داد بهش رو گوشی  و آریان

 . توئه نوبت -

 :گفت  اومدمی بیرون چاه ته از  انگار  که  صدایی با آریان

 بگم؟ چی -

 .دلته تو که  چی هر  -

 :گفت  گوشی  به خیره و زد پلک چندبار 

 !خواییم ازم داری چی دونینمی شما -

  به  نسبت کردنم  پاره بیشتر  پیرهن  چندتا. خواممی ازت دارم  دونممی  چون اتفاقا -
  هم  تو، نگاه خط هم. خوردنه آب مثل برام نگاهت خط   خوندن که  این  یعنی تو،
یلی نگاه خط  !تل 

 . کرد  بلند  رو سرش سرعت به گرد  هاییچشم  با آریان

 !م؟ لیلی -
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 . داد تکون دستش توی رو گوشی  خانم منیر 

 . منتظرته -

  داشت  عمق قدر این . لرزیدمی مشکیش هایمردمک . سمتم چرخوند رو نگاهش
 این بفهمه ترسیدممی که باال قدر این . بردمی باالتر  و باال رو ضربانم که نگاهش
  امانم بی   نبض  روی  رو  دستم.  ستدیوونه   یه  به  متعلق  شکبی  وار دیوانه  قلب  صدای
  سرش  ایچندلحظه مکث از  بعد. کرد  شکار  رو حرکتم آریان اهنگ و کردم  تر فشرده 

 چیزی .  کردم  بسته  و  باز   سریع  رو  هامچشم   تعجب  با.  زد  پلک  محکم  و  گرفت  باال  رو
 !درخشید؟ می اشک از  هاشچشم  واقعا یا بود  توهم دیدممی که

  احساس   من   و  گرفت  دستش  از   رو  گوشی  و  برگردوند  خانم  منیر   سمت   به  رو  سرش
  دنبالش   نگاهم  با.  رفت  اتاق  سمت  به  محکم  هاییقدم   با  اما  لرزید  کمی  دستش  کردم
 رو  دلم و افتاد بهم  نگاهش در  الی از  بستمی رو در  داشت که  حینی. کردممی

 . لرزوند بار هزارمین  برای امشب

 مادر؟  خوبی -

 .خانم منیر  سمت برگشتم گیج

 شه؟می داره چی -

 :گفت  دار بغض  صدایی با

 .شهمی برآورده داره آرزوم باالخره -

 قدر این  چرا خانم منیر  آرزوی. کشیدم  نفس ملتهب و گذاشتم  مگونه   روی رو دستم
 :گفتم  آروم و کشیدم  مشدهخشک  گلوی  به دستی کرد؟ می تند رو نفسم

 چیه؟ ... آرزوتون -

 .ببینم دامادی  لباس توی رو نداره  فرقی برام پسرم با که  آریانی کهاین  -

 :پرسیدم عجیب یحال با
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 ش؟ لیلی با -

 :داد جواب محبت با

 .شلیلی با -

 اگه زنه،می  حرف من  بابای با داره آریان اگه چرخید؛می سوال یک تنها ذهنم توی
  باشم؛  آریان لیلی   تونممی من  اگه کنه،می ازدواج شلیلی با آریان گهمی خانم منیر 
 !باشه؟  من  مجنون تونهمی  هم آریان پس

  مجنونم  واقعا آریان. بود شده بسته در  اما اتاقش سمت برگردوندم رو سرم تاببی
 بود؟ 

 ! کن   خود مجنون مرا و باش من  لیالی

 !دارم دوست را بودنم لیال مجنون

*** 

  کمی   و برداشتم دستمال یه. چکانآب توی  گذاشتم  و شستم رو  قهوه  فنجان آخرین 
.  کردم   پاک رو اثرش خشک لدستما یه با و کشیدم  هاکابینت   روی. کردم  خیسش

 !کنم؟   چیکار  دیگه. کردم  نگاه  رو اطرافم و گزیدم  رو  لبم شد تموم که  کارم

  کردم   خیسشون  بعد  و  کردم  پاک  و  برداشتم  پیمانه  چند  برنج  ظرف  از   و  زدم  بشکنی
  به  دستی. بود یک به ربعیه . کردم  نگاه ساعت به و زدم چرخی. فردا نهار  برای

 . بستم رو هامچشم  و کشیدم  پیشونیم

. زنهمی  پیش  ساعت  چند  تندی  به  هنوزم  قلبم  اما  کردم  گرم  رو  سرم  و  کردم  کار   کلی
  کردم   باز   آروم  رو  هامچشم.  کنم  پرت  رو  حواسش  خواستممی  که  انگار   نه  انگار   اصال
 ارادهبی . بود رومروبه  نسترن و داوودی هایگل   گلدان  دیدم که  ایصحنه  اولین  و

  توی  نشسته آریان   که  کنم  قایم هم آشپزخونه توی رو خودم گها حتی. زدم لبخند
 .کنه  مجسمش روم جلوی که  شهمی پیدا چیزی  یه باز  نبینم، رو سالن 
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 داشت  و  بود  نشسته  کاناپه  روی  هنوز .  کردم  نگاهش  و  کردم  کج  محتاطانه  رو  سرم
! پس؟   شاتاق   توی  رهنمی  چرا.  زمین   کوبیدم  رو  پام  عصبی.  دیدمی  خارجی  فوتبال  یه

  باهاش   روییروبه  توان  اصال  من   و  بشم  رد  جلوش  از   باید  اتاقم  توی  برم  کهاین   برای
 .ندارم رو

  خاموش  رو تلویزیون و شد بلند جاش از  یهو زدممی  دیدش داشتم که  طوریهمون 
 نگاه رو اطرافم و کشیدم  عقب هول با! اومد آشپزخونه سمت به مستقیم و کرد
 رو اومد دستم که  چیزی اولین  و یخچال سمت رفتم سریع! کنم؟  چیکار . کردم

  پشت   درست  آریان  دیدن  با  و  بستم  رو  یخچال  در   و  کشیدم  عمیقی   نفس.  برداشتم
 .افتاد دستم از  چیز  اون و کشیدم  هینی ترس از  یخچال،

 نگاهم  اون  نه  که  بود  ساعتی  سه.  کردنمی  نگاهم.  داشت  برش  و  شد  خم  زودتر   آریان
  از  آریان هاینگاه و آشپزخونه از  من  یواشکی هاینگاه  از  اگه البته. من  نه کردمی
 !بگذریم کردمی منعکس رو تصویرم که  سالن  توی یآینه 

 خوری؟ می خیار  چرا شب وقت   این  -

 : گفتم  بهت با

 !هان؟  -

 دادم   فشار   هم  روی  رو  هامب **ل  محکم.  کردم  نگاه  دستش  توی  خیار   به  تعجب  با  و
  خیار  بود، یخچال تو میز  چیز  همه این  خدایا. فرستادم نتلع شانسم به دلم توی و

 !آخه؟ 

 . بهتره نخوری سردی شب -

  کوتاهی  نگاه دید که  رو حرکتم این . رفتم عقب ناخودآگاه من  و اومد جلوتر  کمی
 گذاشت  رو خیار  و  رفت یخچال سمت به زیر  به سر  دوباره بعد و انداخت بهم

 که  فشردم رو صندلی یلبه من  و شیدک  عمیقی نفس گذشت  که  کنارم  از . سرجاش
 .بره بین  از  بینمون یفاصله و نیاره طاقت دلم مبادا
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 دیوونه  رو  من   ساعت  سه  همین   توی  که  داره  چی  عربی  جمله  چندتا  این   خوندن  آخه
 !ش؟ لعنتی مشکی_قرمز  یچهارخونه پیراهن  به نچسبم تا کرده

. دادم بیرون رو امشدهحبس نفس من  و رفت بیرون سمت به قدم چند آریان
 آریان  یهو که بشه کم التهابش از  تا امگونه  روی بذارم رو سردم  دست خواستم
 :گفت  کالفه  لحنی با و برگشت

 .بخورم آب بودم اومده -

  دست  من  با زمانهم  که بردارم  لیوان برگشتم. بود من  نزدیک هالیوان  کابینت
 برق  عین . بود کابینت  یرهدستگ روی که  دستم  روی نشست و اومد جلو هم آریان
.  گزیدم  رو لبم و انداختم زیر  رو سرم خجالت با. کشیدم  عقب رو دستم هاگرفته 
 سینک سمت به برداره لیوان کهاین  بدون. افتاد پایین  و شد مشت لرزون دستش
 وار،شونه  رو  دارشنم   دست.  گرفت  زیرش  رو  صورتش  و  کرد  باز   رو  شیر،آب  و  رفت
  فراریش  نگاه. افتاد پیشونیش روی خیسش موی تار  چند و برد  فرو موهاش الی
 .شد دوخته من  به و خورد چرخ

  دونم نمی هم خودم. تنیدم هم در  رو هامانگشت  و کردم  پرت سمتش از  رو نگاهم
 !بود چم

 ترسیدم می  من   و  کنه   طلب  فاصلگیبی   تا  بود   کرده  الزام  دلم  برای  محرمیت   این   انگار 
 ! کاریطلب این  از 

 با و کرد  باز  شتاب با رو پیرهنش باالیی یدکمه و چرخید خودش دور  بار هی آریان
 : گفت  ایکالفه   لحن 

 . تراس توی بیا -

  آبروم   و  بزنه  آروم  تا  گذاشتم  قلبم  روی  رو  دستم  من   و  شد  خارج  آشپزخونه  از   سریع
  باهام  تراسش توی شب نصفه یک ساعت. بود یک. کردم  نگاه ساعت به. نبره رو
 . بودم محرمش که  بود ساعتی سه من  و داشت کار 
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*** 

 پریده  رنگی با آریان وقتی اما گذشت  آریان و بابا بین چی اتاق اون توی دونمنمی 
 رو و زیر  دلم من  و خندید بغض با خانم منیر  شد، خارج اتاق از  براق هاییچشم اما
 .«داره  کارم  بابام: »گفت  آروم  و  داد  دستم  به  رو  گوشی  کنه  نگاهم  کهاین   بدون.  شد

 موافقی؟  توام گفت  بابا نگفته الو

 توی  بابا عمیق نفس صدای. بود لرزون «بابایی» شد خارج دهنم از  که  ایکلمه   تنها
 ازش و گفته براش آریان رو خانم منیر  ماجرای تموم گفت  بعد و پیچید گوشی

  انجامش  اگه و محرمیت به ُمصره خانم منیر  گفته  آریان گفت.  خوادمی  راهنمایی
  پشتتونم  و دارم اعتماد بهتون هم هنوز  من  گفت  بابا. برهمی خودش با رو من  دهن

 اجازه   گفت.  دممی  اجازه  بهتره  موقعیت  این   از   محرمیت  این  کنینمی  فکر   اگه  پس
 خواستهمی   آریان  خونه  به  من  اومدن  از   قبل  رو  محرمیت  این   و  بشین   محرم  دممی

 .هداشت واهمه من  واکنش از  اما بده پیشنهاد

  قدر   به  رو  آریان  چون  بعدش؛  از   نترسم  محرمیت،   این   به  رضاست  دلم  اگه  گفت  بابا
 خونه   گردمبرمی  دیگه  یهفته  دو  تا  گفت.  کرده  ملتفت  کافی  از   بیشتر   حتی  و  کافی
 .گهمی چی هفته دو این  برای دلم ببینم پس

 بود   دهز   تکیه  دیوار   به  بسته  چشم  با  که  نشست  آریان  روی  گیجم  نگاه  و  کرد  سکوت
  نزدیک  که  آریانی. زدمی عجیب قلبم. رسیدمی گوش  به تندش هاینفس صدای و
! درسته؟  این  اما باشه؛ محرمم تونهمی حاال کرده،  احاطه رو دلم  کنج  ساله شش به

 که دونستیممی خودمون اما ازدواجه قصدمون بود گفته خانم منیر  به آریان
 . نشست  گلوم  توی بدقلق بغض یه. نیست طوریاین 

  کمک   فقط  آریان  قصد.  کردممی   نرم  سرپنجه  بغضم  با  داشتم  من   و  گفت  «رها»  بابا
 .رهمی فرو کمکش  تاوان توی بیشتر  و بیشتر  داره حاال و بود

 !نه؟  یا باشم خودخواه
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 . افتاد لرزونم   تن  جون   به لرزونش نگاه و لرزوند رو دلم  و لرزید آریان پلک

 !نه؟  یا باشم خواهآریان 

 و زدم صدا رو آریان. کردم  قطع و زنممی  زنگ بهش دیگه دقیقه چند گفتم  اباب به
  تا  و کنم  اذیتش  این  از  بیشتر  خوامنمی  گفتم  بهش اومد وقتی. رفتم اتاقم سمت به

 من و کنه مشکالتم درگیر  رو خودش خوادنمی گفتم. کافیه کمکش جاهمین 
 تصمیم  این  با شآینده تمگف. افتهمی اششونه روی که باشم مشکلی خوامنمی 

 .نکنه حس رو بغضم کردم  تالش چقدر  دونهمی خدا و بشه خراب ممکنه

 و بمونم جاهمین  باید من  گفته  و کرده  مخالفت بابا گیممی خانم منیر  به گفتم
 پس  بیاد پیش بینمون مشکلی بعدا خوامنمی  گفتم  بهش. خودشه اختیارم صاحب
 .نکنیم  رو کار   این  بهتره

 زیر  رو سرم و نیاوردم طاقت که  عمیق قدر این . کرد  نگاهم فقط سکوت توی آریان
 رو  هفته  دو  این   بیا   گفت  داشت  خش  کمی  که  صدایی  با  چندلحظه  از   بعد.  انداختم

 . بدیم فرصت هم به

  بود  گفته  بهم آریان و خورد  زنگ دستم  توی گوشی .  رفت براش تر بیش   دلم و رفت
  و  باشم من  که  ای آینده  آینده؟  برای! چی؟  یبرا  فرصت. بدیم فرصت دیگههم  به

  به  آریان. شدنمی باورم. رسوندمی انفجار  به ذوق از  رو دلم هم تصورش آریان؟ 
  پای  به موندنمون؛ باهم بودنمون؛ هم با  برای کنم  فکر  بهش بود خواسته ازم نوعی
 ! موندنمون هم

 :کردم   زمزمه و گذاشتم  گوشم  کنار   رو گوشی

 !بگین  شما چی هر  -

 خطبه  یه  و  آشناهاشون  از   یکی  به  زد  زنگ  خانم  منیر .  گذشت  باد  و  برق  عین  اشبقیه
  رفت می  مونصدقه   قربون  ریزوناشک   خانم  منیر .  خوند  بینمون  ایدوهفته  محرمیت
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 خوشحال   هم  اما  بودم   جوریچه  من   دونمنمی  و  بود  خیره  زمین   به  لبخند  با  آریان  و
 . ناراحت هم بودم

 نگاه  هم به. کردیم مخالفت دومون هر  اما ببره رو نفس ستخوامی خانم منیر 
 . عجیب لعنتی کشش  یه و بود خجالت من  دلیل و کردیمنمی 

 حاال  و  بردم  پناه  آشپزخونه  به  من   و  تلویزیون  جلوی  نشست  آریان  و  رفت  خانم  منیر 
  کشش   یه  با  کشیدممی  خجالت  هنوز   من   و  بزنه  حرف  باهام  تراس  روی  خواستمی

 .بعجی  لعنتی

 با  رو دهنمآب. بود ایستاده ابری آسمان به رو آریان. رفتم تراس سمت به آروم
 برگشت  و خورد تکونی قدمم صدای از . برداشتم رو قدم اولین  و دادم فرو استرس
 سخت  قدر این  تونهمی آریان جلوی رفتن  راه کردمنمی رو فکرش وقتهیچ. سمتم
 سرما  این  اما  بود  سرد.  زدم  گره  هم  توی  رو  هامدست  و  نشستم  صندلی  روی.  باشه
 .بود الزم دومون هر  برای

.  نپیچه   تراس  خلوت  فضای   توی  تندش  صدای   تا  کردممی  کنترل  رو  نفسم  سختی  به
 !شوهرمه االن لطفی آریان شدنمی باورم هم هنوز . کردم  نگاهش زیرچشمی

 !بشه قرار  چی هفته دو این  بعد دونستمی خدا فقط

 . باشه بارونی هوا آذر  خر آ  تا قراره گن می -

  آریانی . کنم  کنترل  رو هیجانم تونستمنمی . نه یا دید نفهمیدم و دادم تکون سری
 و بود رومروبه ایچشمه هر  از  تر واقعی  االن داشت سراب حکم برام سال شش که
 . نکنم طلب سیرابی که  بودم مونده دلم و عقل جدال بین  من 

 این   از   عذاب.  باشم  نزدیکش  ندارم  رو  حقش  و  تونمنمی   اما  محرمشم  دارم،  دوستش
 ! باالتر؟ 

  لباس  قدر این  چرا. گزیدم داخل از  رو لبم حرص با. شد کشیده رومروبه  صندلی
 !میاد؟  بهش چهارخونه
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 نیست؟  که  سردت -

 خودش  اما  نداشتم  مشکلی  پس  بود  تنم  ضخیم  نسبتا  تونیک  یه.  کردم  نگاه  خودم  به
 : گفتم  آروم. بود زده باال رو هاشآستین  هم اون که  بود تنش لباس همون فقط

 نیست؟  سردت تو اما نه من  -

 .گذاشت  میز  روی رو هاشدست  آرنج و کشید  ایکالفه   نفس

 !هاستحرف این  از  تر گرم   -

 گرمش   و اومدمی سوز  کمی  و بود درجه پنج هوا دمای. کردم  نگاهش تعجب با
  خالی   جای  به.  بست  رو  دهنش  اما  بگه  چیزی  خواست  و  شد  جاجابه  جاش  سر !  بود؟ 

  بازی  باهاش قوا تمام  با بود دستش االن اگه بندممی شرط. کردم  نگاه انگشترش
  سراغش   اون  چرا  دونمنمی   و  گردونم  برش  بهش  اومدنمی   دلم  چرا  دونمنمی .  کردمی
 . گرفتنمی رو

 .بزنیم حرف باید رها -

  قرار بی  انگار . نشست تر اف ص و کرد  تر  رو هاشب**ل دید که  رو امکنجکاوانه  نگاه
 !بود

 ... .درواقع محرمیت این  یعنی افتاد، که  اتفاقی این ... این  رها -

 : حرفش وسط پریدم و کردم  جمع رو جسارتم تمام

 مشکالتم  و من درگیر  رو خودت باز  و کنی کمکم هم باز  شدی مجبور  دونممی -
 !کنم  تشکر  ازت باید جوریچه دونمنمی ! کردی

 . کشید  صورتش روی  کممح رو دستش

 خوادنمی دلم... من  رها ببین ! نبود کار   در  اجباری هیچ رها؛ جاستهمین  مسئله -
 اگه... اگه! کنه  دورمون هم از  کنه،  نزدیکمون هم به کهاین  جای  به محرمیت این 
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 حداقل. کن   رفتار  باهام همیشه مثل و بگیر  شنادیده کنهمی اذیتت کنیمی حس
 ! بهتره افتاد بینمون ساعت سه همین   تو هک  ایفاصله این  از 

 نفس  یاد که  داد جلو  رو هاشب**ل و گفت  مظلومانه چنان رو اشجمله  آخرین 
 . زدم لبخند اختیار بی. دادممی بهش وانیلی شکالتی، بستنی جای به وقتی افتادم

 خندی؟می چرا -

 .دادم تکون طرفین  به رو سرم

 .باشه بهتر  کنم  فکر  بگیریم شنادیده بشه اگه. چرا معذبم اما کنهنمی اذیتم -

  بیارن  زبون به رو چیزهایی مجبورن هاآدم گاهی!  بهتره طوریاین  که  امعمه  جون
 جوب به دیگه رفته آب اما گفتی  رو این  کردی  خودبی گهمی بهشون قلبشون که

 با  این  شاید و بدیم فرصت هم به رو هفته دو این  بود گفته  آریان. گردهبرنمی 
رفا و محرمیتمون گرفتن   نادیده  . باشه بهتر  بودنمون خونههم  ص 

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس

 .راحتی تو جور  هر  باشه -

 های چهارخونه  به بچسبم که شممی راحت جوری االن من  بگم خواستممی
 هاشنفس وجود. گذشت  سکوت توی دقایقی . زدم لبخند فقط اما تمشکی _قرمز
. باشه  امشب  قسمت  بهترین   شاید  شد،می  نفسم  از   جزوی  که  آذر   نظیر بی   هوای  توی
 و  کشممی  ریه  به  رو  هاشنفس   هوای  اما   کنم  لمس  رو  هاشچهارخونه   نتونم  شاید
 .ستکننده  راضی کافی  قدر  به این 

 رها؟  -

 ... .اما  بود آرزوم گفتن   جانم.  کردم  نگاهش عمیق

 داره؟  کم  چی لباسم این  دونیمی -
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 دختر   شممی رو، من  آغوش بگم اگه. افتاد تکاپو به دلم و کردم  نگاهش تعجب با
 خم جلو به کمی  میز  روی. کردم  نگاهش منتظر  و دادم تکون رو سرم! سفید؟چشم 
 .داد هامچشم به رو شیطونش نگاه و شد

 !توئه پیش که  چیزی یه -

  نگاهش ! کنم؟ می فکر  من  که  کنهمی فکر  چیزی به هم اون یعنی! سرم بر  خاک
 . زدم نفس  هیجان زور  از  و کردم

 منه؟ پیش چی -

 !دونیمی بهتر  خودت -

 هر   خانم  منیر   که  شالی  داخل  فرستادم  رو   بلندم  هایچتری  و  دادم  فرو  رو  دهنم  آب
 .بیاره درش نذاشتم کرد  کاری

 خبر؟ چه یاس پروژه از  راستی -

 :گفت  خنده با و زد هم به دوبار  رو هاشدست. خندید بلند

 . کردی  عوض زیرکانه خیلی رو بحث فهمیدمن اصال هم من  -

 سرم  تو  جواب  عنوان  به  که  چیزی  تنها  وقتی  بگم  چی  خب.  زدم  لبخند  ناچاری  سر   از 
 !خودمم چرخه،می

  قرمز  شالگردن اون لباسم که خدمتتون کنم عرض باید خودم سوال جواب در  -
ش  ازم که  رو مشکیم  قدرت. رهمی پیش خوب داره هم یاس ! داره کم  رو رفتی ک 
 و  باال  رفته  کامل  اسکلت امسال  آخر   تا  هامونریزی برنامه   طبق.  عالیه  بابک  مدیریت
 یه  و  کنن   رنجهقدم  مونفراری   مهندس  خانم  باید  فقط.  شده  انجام   هاشکاری خرده
 !بگن  بهمون بود داخلش معماری اجرای توی نقصی اگه تا اصفهان بیان سر 
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 هامدست   شدم،  صاحب   رسما  رو  گردنشالش  کهاین   از   بکشم  خجالت  کهاین   بدون
 چیزی  داره دلیلی چه اصال. هاشچشم  مشکی   به زدم زل و امچونه زیر  گذاشتم  رو
 !دیگه؟  یکی به بدم رو برهمی  خوابم عطرش بوی با هاشب و بالشمه زیر  که

 : گفتم  عمیق آهی با و گرفتم  فاکتور  رو حرفش اول قسمت به دادن جواب

 .جااین  افتادم گیر   فعال اما اصفهان بیام خدامه از  که  من  -

 . گرفت  دلخوری از  رنگی نگاهش

 افتادنه؟  گیر   اسمش بودن من   پیش حاال. خانم رها نکنه درد شما دست -

 ... .که  افتادن گیر   اون نه -

 افتادن؟  گیر   کدوم  پس -

 .شیکی اون -

 ش؟ یکی کدوم  -

 . نداره بدی معنی که  همونی بابا ای -

 آوردی؟  گیر   خوب رو ما یعنی داره؟  وبیخ معنی یعنی -

 :گفتم  و نشستم صاف کلماتش،  بازی از  کالفه

 .نیاوردم  گیرت  بابا نه -

 آوردی؟  چیم پس -

 !نیاوردم تچیزی -

 . میاری روم به داری ولی -

 رو؟ چی -

 ! نیاوردی برام چیزی کهاین  -
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 :فتمگ  ناله با و سرم رو گذاشتم  رو هامدست و زدم پلک تندتند چندبار 

 !انگار  بهتره  بمونی  شرکت  توی  خشک  بداخالق    رئیس    همون.  گرفت  درد  مخم  بابا  -

 خودم حواله برسریخاک  و گزیدم  رو لبم  استرس با. نشد بلند ازش صدایی هیچ
 بدون جام،بی  حرف از  پشیمون. بودم نکرده خطابش طوریاین  وقتهیچ. کردم
 :گفتم  کنم  نگاهش کهاین 

 .آوردممی روت به نباید ببخشید -

  شرمنده و بردارم صورتم روی از  رو هام دست  شد باعث آرومش  خنده صدای
 که  لحنی با و اشچونه زیر  گذاشت  رو هاشدست من از  تبعیت به. کنم  نگاهش

 :گفت  انداختمی لرزش به رو هامسلول  تکتک 

 .ببینم رو رها این  شهمی باعث چون دارم دوست بیشتر  رو آریان این  من ولی -

 . نشست هامچشم  روی مکث با و کاوید  رو صورتم تمام نگاهش

 بیشتر  رو آریان این  من ! براق نگاه یه با و بانمک رو،خنده گیج، یکم مهربون، -
 !دارم دوست بیشتر  رو رها این  چون دارم دوست

  نفس  کردم  که  کاری   تنها هاشچشم مشکی   به خیره. بزنم پلک  تونستمنمی حتی
. هاشچهارخونه   به  نچسبیدن  و  نشدنم  بلند  برای  میز   هایلبه  تن گرف  و  بود  کشیدن
 نفسم که  حینی و خوردن تکون ارادهبی هامب**ل هاش،چشم  جادوی تاثیر  تحت
 :گفتم  دادممی بیرون رو

 .کردممی شوخی داشتم -

 ارزشم با اثر  یه من  انگار  کردمی نگاهم جوری. نشست لبخند از  ردی نگاهش توی
 .کردمی امدستپاچه لعنتیش نگاه همین  و ستهموز  جااین  و

 ... .هم من... من  رو آریان این  یعنی... اون -
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 ام جمله  چجوری  دونستمنمی .  کشیدم  نفس  عمیق  و  کردم  بازتر   رو  شالم  یگره   کمی
  از   ردی  گفتنش  کهاین   با.  کردمی   نگاهم  مشتاق  اما  ساکت  هم  آریان  و  کنم  تموم  رو

  کردن   جاجابه سختی به برام بیارمش زبون به بخوام کههمین  اما نداشت اعتراف
 .بود کوه

 اما  رو  لعنتی  یجمله  اون  کنم  تمام  و  بزنم  حرف  تا  شد  بسته  و  باز   چندبار   هامب**ل
. انداختم زیر  رو نگاهم و کردم جمع رو جسارتم تمام. گذشت لحظه چند. نشد
 شتاب   با  آریان  یهو  که  دارم  دوست  بیشتر   رو  آریان  این   هم  من   بگم  کردم  باز   ب**ل
  حرکت  این  به تعجب با. ایستاد آسمان به رو من  به پشت و شد بلند جاش از 

 !بگم؟  نذاشت چرا. کردم  نگاه شناگهانی 

 نواز گوش  چقدر  و بود شبانه شکن سکوت نوای تنها همش پشت هاینفس  صدای
 . بود

 :گفتم  تپش پر  قلبی با و کردم  جزم رو عزمم

 ... .هم من  -

 !رها نگو -

 و بود گرفته  نرده به رو هاشدست. دارشخش  صدای به سپردم  گوش  متعجب
  رخ نیم . رفتم تر نزدیک  و شدم بلند جام از ! دفعه؟ یه شد چی. بود شده خم کمی

 شتاب پر  اشسینه. لرزوند رو دلم بازش نیمه دهان و بسته هایچشم  با جذابش
  و  بود زده بیرون شپیشونی  رگ. کردمی پایین  باال رو من  دل و شدمی  پایین  باال

 .بود  بیتاب کردنش  لمس برای هامانگشت 

 اگه  حتی  بشنومش  تونمنمی  االن!  نگو  رو  لعنتی  یجمله  اون  خدا  خاطر به!  رها  نگو  -
 .باشه  تعارف یه حد در 

  ذات  تو دلبری گفته کی. اشگونه التماس و لرزان لحن  از  شد  سست بدنم تمام 
  بخورم  قسم حاضرم باشه؟  دلبر  تونهنمی مرد یه فتهگ کی! هان؟ ! هاست؟ خانم 
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 عاشق  هزارم بار  برای  رو من  لحنش این  با لحظههمین  توی درست  جا،این  امشب،
  آرامش   پر   لبخند.  زد   چرخ  تابمبی   هایچشم   بین   و  کرد  باز   آروم  رو  هاشچشم !  کرد
 . زد رقم برام ارادهبی لبخندی لرزانش، اما

 .مرسی -

 چی؟  برای -

 .رومیروبه خودت رویات جای  به کهاین  برای -

  چشمم  توی اجازهبی  اشک. کرد ویران کامل رو دلم که گفت  احساس با قدر این 
  نگم   چیزی  دادم  ترجیح  و  انداختم  زیر   رو  سرم .  کرد  تار   رو  لعنتیش  تصویر   و  نشست
 .نداشتم جوابی هیچ واقعا چون

 شد خارج سینه از  قدرت اب دومون هر  نفس. شد بلند آریان گوشی  پیامک صدای
  پیشونی  به دستی آریان. شد برداشته جفتمون شونه از  عظیم  بار  یه که انگار 
  خندید   آروم  پیام  خوندن  با.  آورد  بیرون  جیبش  از   رو  موبایلش   و  کشید  اشکردهعرق 
 :پرسیدم اخم کمی  با و کردم  نگاهش کنجکاوانه.  نوشت چیزی و

 شب؟  وقت این  کیه  -

  خجالت  از  که  کرد  نگاهم ناباور  جوری. موند باقی کیبورد  یرو حرکتبی دستش
 : گفت  پرانرژی و خندان صدایی با. انداختم زیر  رو سرم

 !پدرزنمه -

 . گرفتم  باال شتاب با رو سرم

 !کی؟   -

 چارهبی و بود شده خواه آریان وجودم بندبند! نگاهی چه اما کرد،  نگاهم جواببی
 !دلم

 .کشید  گردنش  پشت به رو دستش و شتگذا  کنار   رو  گوشی  سرخوشی با
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  توی  زنم پدر  با امروز  شنیدم راستی. اشههشدارگونه  پیام چندمین شب سر  از  -
 ! زدی حرف اسکایپ

 . فشردم کمی  رو هامچشم 

 !دیگه نکن  اذیت -

 چاره؟ بی من   کی؟   -

!  پدرزنش از  هم خودش از  هم. کرد  عوض کامل  رو بحث که  بودم ممنونش چقدر 
 .کردم   نگاهش خبیثانه

 . گممی پدرزنت به کنی  اذیتم اگه اصال -

 داری؟  قبول پس -

 رو؟ چی -

 !پدرزنمه کهاین  -

 .دادم تکون رو هامدست هول با

 !دیگه افتاد هم من  دهن  تو که  پدرزن گفتی  قدر این  بابا  ای... یعنی نه نه -

 .خندید آهسته و انداخت زیر  رو سرش

 . انگار کنم  تالش باید کلی  هم هنوز  -

 چی؟ واسه -

 زدین؟  حرف هم با نگفتی،! هیچی -

 لبخند  پدرام  هایبازی مسخره   یادآوری  با  و  زدم  عقب  رو  بلندم  هایچتری   حواسبی
 .زدم
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 پیش داره خوادمی  که  جوریاون  کارهاش  گفتمی  بابا. زدم حرف باهاشون آره -
 ! خطره در  جونش گفت  بابا آخه فرهادم؛ نگران فقط. رهمی

 با  و  کردم  بلند  رو  سرم  تردید  با.  شد  مشت  نرده  روی  که  افتاد  هاشدست  به  نگاهم
  فشرد   هم  به  جوری  رو  فکش.  گزیدم  رو  لبم  شدمی  جمع  داشت  که  هاشاخم   دیدن
 !شد؟ برجسته پیشونیش رگ که  مگه گفتم  چی. گرفت  دردم جاش به من  که

 :گفت  جدی و بم صدایی با

 کنی؟ می فکر  بهش هم هنوز  -

 کی؟  به... به -

  رو  دهانم آب. سابق آریان شد و کرد  نگاهم  کرده  اخم. شد فشرده بیشتر  مشتش
 : گفتم  و بردم فرو

 ... .اما نه که  فکر  -

 نگران ! گفتم؟ می باید چی واقعا. کنم  تموم  رو مجمله  نتونستم کردم  فکر  چی هر 
 گناهبی  هاشچشم  دیدمش که  باریآخرین  چون گذشتمه،  از  جزوی چون فرهادم؛

 !کنه  اثباتش خواست  توانش تموم با و بود

 .کرد  جدا میز  از  رو امخیره نگاه خشن، تنی با آریان صدای

 ... .هم هنوز  نکنه! چی؟ اما -

 کمی   اما  باشه  خشن   داشت  سعی  که  لحنی  با  و  کرد  بسته  و  باز   محکم  رو  هاشچشم 
 : گفت  بود گرفته

 داری؟  دوستش هم هنوز  -

 :فتگ  عصبی که  نه بگم کردم  باز  ب**ل سریع

 ! رها نگو بهم هیچی -
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 :اومد اشزمزمه آروم  صدای بعد و کرد  بهم رو پشتش

 ... .کنممی فکر  که  احمقم یه هم هنوز  من ! نگو هیچی -

  برگشت  شتاب با یهو . کشید  بینشون عصبی و برد فرو موهاش الیالبه رو دستش
 :شد بلند صداش دوباره و سمتم

 ... .هم هنوز  که  کیه  فرهاد دونیمی اصال تو -

 :گفت  بلندتر  و زد هانرده  به لگدی و گذاشت  باقی نصفه هم رو اشجمله یکی این 

 داری؟  دوستش هم باز  و رها دونیمی -

 دهمی  نشون واکنش داره قدر این  چرا دونستم نمی . شدم نزدیک بهش مستاصل
  بود  رفته فرو قرمزی از  ایهاله  توی هاشچشم مشکی  . نداره وجود که  چیزی برای

 !بود هاشچشم  توی که  سرمایی از  گرفت  لرزم اما ؛اومدمی لباسش به چقدر  و

 ... .دوست رو فرهاد گفتم  کی  من  ذاری؟ می دهنم تو حرف داری چرا -

 : گفت  نره باالتر  داشت سعی که  صدایی با

 !رو من  نکن  خراب! نکن  خراب این  از  بیشتر  رو امشب! رها نگو گفتم  -

 : گفت  آروم و گرفت  نرده به رو هاشدست 

 !لعنتی نکن  -

  آهی .  شدن  متوقف  برسن   اششونه  به  کهاین   از   قبل  اما  رفتن   جلو  ارادهبی  هامدست 
  تونستم می . بیارم درش  اشتباه از  تا کنم  باز  ب**ل خواستم مصمم و کشیدم  عمیق
  احساسم  راجب اشتباهی کهاین  تحمل  اما دارم نگه مخفی هم باز  رو بهش امعالقه 
 : کردم  باز  ب**ل آسمون سیاه ابرهای به خیره. بود المح کنه  فکر 

 من   چرا  بفهمم  که  اینه  واسه  دونستنشم  پیگیر   کهاین   ولی  کیه  فرهاد  دونمنمی  من   -
 ... .و رفت خبر بی و کرد  رها رو
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 !نرفت خبر بی -

 .رخشنیم به شد  کشیده  مبهوت نگاهم

 !چی؟  -

 :گفت  تر گرفته  نگاهی و گرفته  صدایی با

 .دونستن می مادرت و پدر . نرفت خبر بی -

 . کردم  نگاهش بهت با

 حرف؟  این  چی یعنی -

 نرده از  دستش. موند ثابت هامچشم روی و کشوند  صورتم تمام روی رو نگاهش
  تا  زد کنار   رو هامچتری. کرد  طی رو بود بینمون که  ایفاصله قدم دو و شد جدا

  اذیتم   کردممی  رو  فکرش  که  چیزی  از   بیشتر   نگاهش  غم.  بیاد  بیرون   زیرش  از   چشمم
 . کرد

  آریان  کهجوری بشه؛ جوریاین  امشب خواستنمی  دلم. کردم نگاهش بغض با
 . کنه  نگاهم مغموم و ناراحت قدر این 

 .نشه خراب این  از  بیشتر  امشب  تا برم خواستم کارمنصفه سوال به توجهبی

 به االن اما بشه ن روش برام امگذشته  هایتاریکی  خواستمی دلم هاسال این  تمام
 که  االنی باشم؛ داشته رو آریان که  باشم داشته امید تونممی که  االنی! قیمتی؟ چه

 که  االنی نشه؛ رویا به تبدیل آرزوم و ببینمش  امآینده توی تونم می کنممی حس
 !نه دیگه االن! هفته دو  برای حتی محرمشم،

 به  بره گذشته  پس کنه  احتنار  جوریاین  رو آریانم تونهمی گذشته  فهمیدن اگه
 ! درک

 !گذشته؟   یا ترهمهم  آریان
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 !گذشته؟   دیگه که  ایگذشته  یا ترهمهم  نبضم دلیل

 و گذشتم  کنارش  از . در سمت برم خواستم و آریان مغموم هایچشم  به زدم لبخند
 : گفتم  باشه شاد داشتم سعی که  لحنی با

  کار   کلی  فردا که  بخوابم  ر زودت رممی من  پس بشه؛ خراب نباید امشب تو قول به -
 ... .شب! دارم

 !جاسوسه یه فرهاد -

  نداشتم  رو سمتش به چرخیدن قدرت! اصال شدم کوبمیخ. ایستادم  جام سر  مات
 !نه؟  مگه دیگه کنهمی شوخی. نه یا کنهمی شوخی ببینم که

  اما  شنون؛نمی  درست و شدن کیپ  هامگوش   که  میاد باد انقدر  یعنی! چیه؟  فرهاد
 ذاره؟ نمی  باقی انکار  برای جایی نگاهش چرا

  برام  فضاییه آدم فرهاد گفت  می اگه. بود افتاده کار   از  انگار  مغزم هایسلول  تمام
 !جاسوسه فرهاد بگه اینکه تا بود باورپذیرتر 

 مبهوت  و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. افتادمی جا برام داشت قضیه تازه انگار 
 :کرد  باز  ب**ل و  کرد  نگاهم کمرنگ  اخمی با آریان. برگشتم

 تموم   هازودی  این   به  نیست  قرار   امشب  رها،  بشین !  زوده  هنوز   کردن  تعجب  برای  -
 .بشه

  بغل  رو خودم و نشستم مقابلش صندلی روی. دادم گوش  حرفش  به ربات عین 
 به بشم خیره کهاین  جز  بدم نشون خودم از  تونستمنمی واکنشی هیچ. کردم

 فرهاد نبود هم قرار  ولی درک به بره گذشته که نبود شعار . آریان هایب**ل
 . شدم مچاله بیشتر  و گرفت  لرزم ذهنم  توی کلمه  این  تکرار  با. باشه جاسوس

 !من  خدای! جاسوسه؟  فرهاد
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 نگاهم  جدی قبل، ساعت چند آریان به شباهتی هیچبی و نشست رومروبه آریان
 . کرد

 دانشگاه  سالگیشش  و  بیست  سن  تا  فرهاد  چرا  که  بود  نشده  سوال  واست  حاال  تا  -
 همهاون  نپرسیدی  شد؟   کامپیوتر   اول  صدنفر   جزو  چطوری  نپرسیدی  ازش  بود؟   نرفته
 اصال زد؟  هم به کاری  نه گرفت  مدرکی نه که  کردمی چیکار  کشور   از  خارج سال
 ما؟  دانشگاه اومد و داد کنکور   سریع و برگشت یهو  چرا پرسیدی ازش

 نپرسیده چرا واقعا. اومدمی فرود سرم روی که  بود یپتک هاشسوال از  کدوم  هر 
 که  بودم  زمان اون هیجانات درگیر  قدر اون  اما کردممی فکر  بهش  گاهی بودم؟ 
 اشگذشته از  بخوام که نبود مهم برام انقدری هم شاید. ندادم بهشون اهمیتی
 ! بدونم

 : کرد  شروع مشکی و براق نگاهی با و زد گره  هم به میز  روی رو هاشدست 

 زود   صبح  از .  کردمی  آماده  کنکور   برای  رو  خودش  داشت  فرهاد  دبیرستان  آخر   سال  -
  بود   عالی  نمراتش  اوایل .  بود  بیرون  تست  و  درس  و  کالس  هوای  به  آفتاب  غروب  تا

 دورقمی   یرتبه  تونهمی  بخونه  طوریهمین   اگه  گفتنمی  هاشمعلم   تمام  کهجوری 
.  کردن  پیگیری  و  شدن  نگرانش  والدینش  که  شدید  انقدر .  کرد  افت   مرور   به  ولی  بیاره
. خونهمی  درس  نه  رهمی  کالس  نه  دیگه  فرهاد  وقته  خیلی  فهمیدن  هاشونپیگیری   ته

. زدمی   چرخ  مختلف  هایسایت   توی   و  نشست می   مدرسه  نزدیک  نتکافی   توی  فقط
 ارتباطی وسیله گونه  هر . خونه توی کرد  شزندانی  ناخلفش، پسر  از  عصبی باباش

 سرکشی  فقط  شنتیجه   اما  تستی  و  درسی  کتاب  از   کرد  پر   رو  اتاقش  و  گرفت  ازش  ور 
 چقدر   هر   مادرش  روز   یه!  کرد  غذا  اعتصاب  و  کرد  پاره  رو  هاشکتاب   تمام.  بود  فرهاد

  افتاده   بیهوش  فرهاد  دید  شد  وارد  وقتی.  نشد  بلند  ازش  صدایی  کوبید  اتاقش  در   به
  مادرش . بردن باال موقع به رو شارشف و بیمارستان رسوندنش سریع. اتاق کف

 گفت  همه به. ببینه پاش به خار  نبود حاضر  که  داشت دوست انقدری رو فرهاد
 تونمنمی من  چون بکنه؛ خوادمی کاری هر  پسرم بذارید درک، به بره درس
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.  کرد  بدبخت  رو  فرهاد  مادرش   پافشاری .  ببینم  بیمارستان  تخت   روی  رو  امجگرگوشه
 دادمی کنکور   مشاور  کمک  با بعد سال فوقش  گرفتن می  سخت بهش موقعاون اگه
 .رسیدمی کردنش  جوونی به هم و شدمی موفق هم و

 .داد  تکیه صندلی پشت به و گرفت  نفسی آریان

  بهش  هاشدوست  که انقدری. بود شده هانت کافی  ثابت پای دیگه فرهاد -
 و داخلی هایسایت  توی کشیدن سرک و گردینت  بجز ! بازنت  فری گفتن می

. کردمی  پاک رو اطالعاتشون  یا  و کردمی  خارج دسترس از  رو هابعضی  خارجی،
 کارش   این  کردمی فکر  فقط و کنهمی هک رو هاسایت  داره دونست نمی موقعاون
 بگه و بشه شاد هاشدوست  با تا کردمی خراب رو هاسایت . مونهمی  بازی یه مثل

  بعضی .  کنه  خارج  دسترس  از   و  کنه  هک  نتونه  هک  نبود  سایتی.  خودش  واسه  شاخیه
 هم بقیه به و کنه  هک براشون تا دادنمی  بهش رو هاییسایت  هاشدوست از 

 کی   هر  همین  برای بود شده مد زدن سایت خیلی هاموقع اون! کردنمی معرفیش
  تا  گرفت  کارش  انقدر . بیاد دستشون کار   حساب تا کردنمی هک  کردمی اذیتشون

  به  رو فرهاد که  بود  دختری با شآشنایی  معروفیت این  ته و شد روفمع که  این 
. کرد  نزدیک  فرهاد  به  رو  خودش  جذاب  و  مختلف   هایروش   انواع   با!  رسوند  نابودی
 خیلی!  بشه؟   نزدیک  بهش  زیبا  دختر   یه  میاد  بدش  جوونی  کدوم  و  بود  جوون  فرهاد
  فرهاد  شد اعثب همین  و بود خوشگل بود،  باهوش. شد جذبش که  نکشید طول
 یه گاهی  و گرفت  زیرنظر  رو فرهاد کارهای  زیرکانه. کنه  پیروی ازش و بشه خام

. کردمی ترشمشتاق همین  و دونستنمی فرهاد که  دادمی یاد  بهش رو چیزهایی
  فرهاد   شد  باعث  و   داد  آموزش  بهش  رو  دونستنمی   که  هاییتکنیک   و  اطالعات  تمام
 زود خیلی شد باعث داشت که  باالیی هوش و یادگیری قدرت! واقعی هکر  یه بشه
  فرهاد   کالم،  یه  تو.  کردنمی  پیدا  کم  رو  استعدادی  همچین   چون  بشه  کارشون  وارد
 هاشحرف   با  و  شد  نزدیکش  دختر   اون  انقدر !  بود  خدا  شناختن می  که  هکرهایی  توی

 اشخونه  به  بکشونه  نتکافی   فضای  از   رو   فرهاد  تونست  باالخره  اینکه  تا  کرد  رامش
 . خودش شخصی کامپیوتر   و
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  شبونه   که  گرفت  باال  انقدر   داشت  که  وضعی  خاطر   به  والدینش  و  فرهاد  هایدرگیری 
 ازش و گفت  بهش رو اتفاقات تمام. دختر همون خونه رفت و زد بیرون خونه از 

  کشور   از   خواممی  من   گفت  فرهاد  به.  بود  تر زرنگ   اون  اما  بمونه  اونجا  بذاره  خواست
 جلوی  فقط شخانواده  بودن کرده تلقین  بهش! بیا باهام هم تو بشم خارج

 شد باعث همین  و بود جذاب زیادی رفتن  خارج بوی تازه! گیرنمی  رو پیشرفتش
 و کشید  بیرون باباش حساب از  رو زیادی مبلغ کردن  هک طریق  از . بشه خام  باز 

 !کانادا  رفت دختر  اون همراه و  برداشت هم رو شبقیه. خرید رو سربازیش

 .داد تکان عصبی رو  پاش و نشست آریان ب**ل روی پوزخندی

 هم  و بدلیشبی تفریحات و کانادا  هم! بود جذاب نهایتبی چیز همه سال یک تا -
 بود دیر . کردمی پولدارش  و امدمی براش کمکم  که  ایکنندهوسوسه  پیشنهادهای

  مشکوک  یریبه غ چندتا آمدهای و رفت. دید رو اطرافش کمی  چشمش باالخره اما
 شدن بیشتر  طرف،یک دختر  اون مشکوکانه رفتارهای و کردمی زندگی که  جایی به

 اهمیتی اولش! دیگه طرف یک  کردمی هکشون باید که هاییبرنامه  و هاسایت 
 . شد مشکوک کمکم   اما رسید تفریحش و کار   به و نداد بهشون

 این از  بعد. بود شده یر د خیلی که  بکشه بیرون برف زیر  از  رو سرش تونست وقتی
 چه بودن، گفته  بهش که  هاییشرکت از  یکی مرکزی هسته کردن  هک فهمید که

 گوشی  یواشکی. اومد خودش به شده نابود رسما شرکت اون و داشته پیامدهایی
 و دور  فهمید باالخره و کرد  هک رو بخوره بدرد تونستمی که  چی هر  و اطرافیان

 فقط  بودن گفته  بهش کردمی  کار   براشون که  ییهااون. گذرهمی چی داره برش
 یزمینه داشتن  درواقع  برن،می بین  از  رو مخرب هایبرنامه و هاسایت  دارن

 های خونهوزارت ترین مهم  از  چندتا باهاش که  کردنمی جور  رو بزرگی خرابکاری
 !کنن   نابود و هک رو ایران

 فهمید شد جور  پازلش وقتی بعد و کرده  هک رو چی بیاره یاد به کرد  سعی فرهاد
  هدف  برای دارن حاال  و کردن  نابود  رو مهم اما  کوچک  هایزیرساخت  هااون که
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  کردن،   ازش  که  ایسواستفاده  این   از   نگران  و  عصبی  فرهاد.  شن می  آماده  شوناصلی
 چیز همه به و دهمی لو رو هااون گفت بهشون. کرد مفصل دعوای یه باهاشون
  بهش  و ببینه آسیب کشورش  ذارهنمی  هیچوقت و ایرانیه یه چون کنهمی  اعتراف

. کردن ساکتش و  سرش روی گذاشتن  بزرگ سالح یه... اما کنهنمی  نت*یا **خ
  و  کنه  همکاری قطع بخواد یا بگه چیزی شونبرعلیه کالم  یه اگه کردن  تهدیدش

 از  دبو پر  که  جلوش انداختن  پوشه یه. کشن می رو مادرش و پدر  کنه،  ایجاد خللی
  تهدیدشون  انقدر . بودن گرفته  ازشون مدت اون تمام توی که  والدینش هایعکس 
 و والدینش کردن  رها وجدانعذاب. بکنه کاری  هیچ نتونست فرهاد که  بود جدی

! دیگه طرف یه خودش خطای خاطر به بهشون رسیدن آسیب طرف،یه دلتنگیش
  حرفشون  به اگه! پیش راه نه داشت پس راه نه. بود افتاده گیر   جهنم توی فرهاد
 داد می  هاشونخواسته  به  تن  اگه  و  افتادنمی  خطر   توی  مادرش  و  پدر   دادنمی   گوش

  نهایت   در   ولی  بود  افتاده  گیر   بدتر   و  بد  انتخاب  بین .  کردمی  نت*یا**خ  کشورش  به
  براشون  که کاریه آخرین  این  که بست قرارداد باهاشون. باشه بد گرفت تصمیم

  بگیرن   فاصله  ازش  باید  هم  هااون  و  شخانواده  پیش  ایران  گردهمیبر   بعد  و  کنهمی
 از  هیچی و کنهمی همکاری داد قول بهشون. نگردن دنبالش هیچوقت دیگه و

 !همکاریشه آخرین  این  عوض در  و گهنمی  کسی  به رو هاشدانسته

 همه اون با و کارش  اتمام از  بعد فرهاد که  شدن راضی چطور  هااون اینکه دلیل
 که نگفت وقتهیچ فرهاد یعنی دونیم؛نمی رو بره داشت ازشون که اطالعاتی
 . کرده  راضی رو هااون چطوری

 .کرد  اخم و انداخت مجسمه من   سمت   کوتاهی  نگاهنیم 

 ترین مهم   از   یکی  گفتن   و  شد  پابه   کشور   تو  بزرگی  یهمهمه   یه  پیش   سال  سه  یادته  -
 !بودن؟  سیدهتر  همه و شده فلج کشور   امنیتی هایبخش 

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس آریان. دادم تکون تایید نشانه به رو سرم شدهخشک 

 ! بوده فرهاد کار   -
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 : کردم  زمزمه بهت  با و گرفتم  دهنم جلوی رو سردم هایدست 

 !شهنمی  باورم -

 .داد تکون  سر  اخم با آریان

  وارد ورانهکورک  و نشناختی درست رو فرهاد  وقتهیچ تو! شده بینیمی که  حاال -
 باعث احساسات روی از  و غلط انتخاب یه! داره ادامه هم هنوز  که  شدی ایبازی 
 ! بدیم تاوان مونهمه االن شد

 از  بود پر  امبسته های پلک  پشت. مالوندم رو سردم بازوهای و بستم رو هامچشم 
 که   منحوسی یگذشته.  ندادم اجازه بهشون اما بریزه بیرون خواستمی که  دردی
 قابل اشک قطره تاسه_دو با  ما، زندگی روی بود انداخته سایه حاال و داشت  ادفره
 !نبود مداوا

  خبریم بی  ازش  ما  که  قراردادی  همون.  برگرده  خواست  و  داد  انجام  رو  کارش  فرهاد  -
 که   وقتی تا ندارن کاری  بهش دیگه گفتن   و ایران برگرده فرهاد بذارن شد باعث

  کرد   سعی و شخانواده پیش برگشت فرهاد ! دش هم همین . بمونه بسته دهنش
  کنکور   توی. بسازه جدید زندگی یه و کنه  فراموش رو گذشته  به مربوط چیز همه

 اول  چندماه. بودیم ما که  دانشگاهی همون توی. شد قبول کامپیوتر   و کرد  شرکت
 اتفاق تاسه کهاین  تا رفت پیش خواست که  جوریاون چیز همه  شتحصیلی  سال
 .بریزه  هم به شزندگی  باز  شد باعث زمانهم 

 با حتی من و بود رومروبه چشمش حالت  ترین مشکی. هامچشم  توی شد خیره
  داد   فشار   هم  روی  رو  فکش.  بشم  نبضم  نزدن  تر تند   مانع  نتونستم  بارماسف  حال  این 
  صورتش   توی  ناراحتی.  نگرفت  ازم  رو  نگاهش  اما  شد  جابهجا  جاش   سر   قراریبی   با  و

 .کرد  باز  ب**ل و زد تلخی لبخند اما زدمی موج

 ... .و دید رو تو! بود تو  دیدن اتفاق اولین -
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 طرفین   به  رو  سرش.  هامچشم   به  هنوز   اما   نگاهش  و  رفت  موهاش  الیبهال  دستش
 : گفت  لرزون و گرفته  صدایی با و داد تکون

 !شد عاشقت کمکم  -

 به  رو  هاشدست   و  ایستاد  مبه  پشت.  کردم   تعقیبش  نگاه  با  من   و  شد  بلند  جاش  از 
 : لرزید قبل از  بیشتر  صداش. گرفت  آسمون به رو رو سرش و زد چنگ کمرش

... دومین  این  و بگذره ازت... ازت نتونست که شد درگیرت قدر این ... قدراین  -
 ! بود اتفاقش

 : پیچید فضا توی تلخش  یخنده صدای

 نتونه که دممی حق بهش... خب اما دهمی بهم که آوریعذاب حس وجود با -
 !بگذره

 زمینهپس  توی که  شمشکی موهای به شدم خیره و شدم جمع خودم توی بیشتر 
 .بود انداخته موج آسمان

 گفتن  و گرفتن   تماس  باهاش دوباره هااون که  افتاد موقعهمون  سوم اتفاق و -
  جلوشون  محکم بار این  فرهاد اما کنه کمکشون و برگرده باید و دارن نیاز  بهش
 ! کرد  خواستگاری... تو از  که  هم بعدش! نه گفت  و ایستاد

  شده  سرخ کمی  صورتش  رنگ و بود شده برجسته پیشونیش رگ. سمتم برگشت
 .کوبید  پاش به بار چند رو اششدهمشت  دست. بود

 !رو خودم نه دممی عذاب رو تو نه پس دونیمی بهتر  خودت رو جاهاشاین  -

 . گرفت  هاشدست بین  رو سرش و  کرد  رها لیصند روی رو  خودش قراریبی  با

. شهکاسهنیم   زیر   ایکاسه   یه   که  کرد  شک  بهش  دید  رو  فرهاد  وقتی.  بود  تیز   پدرت  -
 که  مدتی اون شد مطمئن  و کرد  تحقیق بهش راجع داشت که  امکاناتی وجود با

 کردمی  سعی  همین   برای  کاری  چه  دقیقا  نفهمید  اما  کردهمی  کارهایی   یه  بوده  خارج



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

520 

 

 کهاین   تا  انکار   فرهاد  از   و  سوال  خان  مسعود  از .  شهگذشته  توی  چی  بفهمه  جورییه
  هشدار  هم فرهاد به! موقتتون عقد... به  بده رضایت کهاین  جز  نداره ایچاره دید
 تا گذشت  ماهی سه! نشده تموم چیز  هیچ و نشده کامل  تحقیقاتش هنوز  که  داد

 والدینش به چندنفر  بود ایران فرهاد که زمانی اون فهمید خان مسعود باالخره
 شد  خبردار  شستش تازه! شخصی هایسایت  کردن  هک بخاطر  کردن  رو شکایتش
 یه کردن  هک از  نیمهنصفه  مدارک سری یه چون باشه آدمی چه تونهمی  فرهاد
 و  گذاشت  کنار   رو تردید! بودن شده پاک جورییه مدارک اما داشت سایت سری

 .کنه  صحبت باهاش تا زد زنگ فرهاد به بالفاصله

 .کشید  عمیقی آه و کرد  بلند رو سرش

 بتونه که  جایی برد رو فرهاد خان مسعود. بود مریم و حامد عقد شب شب، اون -
 اعتراف رو چیز همه خواست  ازش و مخفیه پلیس یه گفت  بهش. بکشه حرف ازش
 ولی فتگنمی  هیچی اولش فرهاد. کنه  کمکش   بتونه و نیفتاده گیر   بیشتر  تا کنه
  صیغه   هم  و  زندان  ندازتش می   هم  نزنه  حرفی  اگه  که  کرد  تهدیدش  خان  مسعود  بعد
 !ببینتت وقتهیچ دیگه ذارهنمی و کنهمی باطل رو

 . زدم لبخند درد با من  و کرد  سکوت آریان

 ! بود سالن  توی بابا نه دنبالم اومد فرهاد نه شب اون که  بود  همین  برای پس -

 :داد ادامه و کشید  صورتش روی محکم رو دستش و داد تکون سر  حواسبی

 به رو گفتم  بهت االن تا که  چی هر . کنه  مقاومت بیشتر  نتونست دیگه فرهاد -
 و کنن  حفظ رو اشخانواده و خودش سالمت کهاین  شرط به  گفت  خان مسعود

 قاطی  فهمید کامل  رو ماجرا وقتی اما کرد  قبول خان مسعود. نکنن  جداش تو... از
  فهمیدن می همه اگه شدمی چی حاال و نبود چیزی کم  ملی امنیت علیه قداما. کرد

 کشورش  علیه دشمن  به و داشته خرابکاری کلی  حاال تا که  جاسوسه یه دامادش
 تعقیبش  و زنن می زنگ بهش مدته یه گفت  بهش نگرانی با فرهاد! کرده؟   کمک
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 اگه بودن فتهگ بهش حتی. کنه همکاری باهاشون باز  کنن  مجبورش تا کنن می
 !افتهمی خطر  به تو  جون... برنگرده زودتر 

 . خودم سمت گرفتم  رو انگشتم تعجب با

 من؟ چرا! افته؟ می خطر  به من  جون -

 . بودی فرهاد ارزشمندترین   موقعاون تو چون -

 ب**ل و گرفت  ازم رو نگاهش طاقتبی. خورد چرخ آشوبش نگاه توی گیجم  نگاه
 .گزید  محکم رو زیرینش

 امنیت  گفت فرهاد به. نیاورد طاقت دیگه خان مسعود رسید که جااین  هب -
 بشه   کمتر   مجازاتش  تا  کنهمی   کمک  هم  خودش  به  و  کنهمی  تضمین   رو  اشخانواده

 فرهاد  کهاین  با. بگه رو اهدافشون و کنه   معرفی رو باند افراد تمام که  شرطی به
 ایاسامی   بعضی  حتی.  نداشت  شوناز   زیادی   اطالعات  اما  بود  کانادا  چهارسال  تقریبا
 دونهمی چی هر  و کنه  فکر  گفت  بهش خان مسعود. بودن مستعار  دونستمی که
 پدرت .  نگیره  صورت  تهدیدی  دیگه  تا  بگیره  فاصله  تو  از   مدت  یه  برای  کهاین   و  بگه  رو
 حفظ  برای فقط کردمی هاموقعاون که کاری هر ! رها داره دوست خیلی رو تو

 این  و کردیمی دوری ازش و نداشتی خبر  ازش تو اما بود خودت امنیت و سالمت
 ! کردمی ناراحتش

 : کردم  زمزمه بغض با

  اما  بود دیر ! بردم پی شپنهانی  محبتهای یهمه به پلیسه بابا  فهمیدم وقتی از  -
 ! فهمیدم

 بهم  قرار بی نگاهی. کرد نزدیک بهم رو خودش و کشید میز  روی رو هاشدست 
  هایی چتری  همون گذاشت؛  بلندم هایچتری روی و کرد  بلند رو دستش و انداخت

 نوک  با! بودم داده گوش  حرفش به هم من خب و کنم  بلندشون بود خواسته که
 .شد ناپذیر تناباج من  دل   و دستش  لرزش و زد کنار   رو هامچتری  هاشانگشت 
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 :زد ب**ل صورتم به خیره و کشید  عمیقی آه

 ... .شدم حالی چه کردی  تصادف شنیدم تیوق کنی  تصور  تونینمی حتی -

 . زدم چرخ هاشچشم بین  بهت با

 ... .موقعاون تو مگه! تصادف؟  -

 !فرهاد ترسوندن برای... بود عمدی تصادف اون -

 :گفتم  بریدهبریده  بهت با. موند باز  تعجب از  دهنم

 بکشن؟ رو من خواستن می... خواستمی  یعنی عمدی؟ ... عم -

 و  شد  مجسم  هامچشم   جلوی  وضوح  به  کردنم   تصادف  یلحظه .  یدکش  تیر   امشقیقه
 !فرهاد؟  ترسوندن! عمدی؟ . کشید  تیر  امشقیقه

 کنار   جدول به خورد سرت تو اما بگیرن فرهاد از  چشم زهر  یه خواستنمی فقط -
 ... .و خیابون

 رو نفسش. کشید تیر  هم باز  و نشست امشقیقه زخم روی سردش هایانگشت 
 :گفت  تر آشفته و داد بیرون آشفته

 من  و بودنت گرفته  که  لعنتی روز  سه همون مثل. رها بودی هوشبی روز  سه -
 حال  چون تونمنمی! بدم توضیح برات رو روزم سه اون از  کدومهیچ حال تونمنمی 
 !نیست گفتن   قابل بریده نفسش که  کسی

 دترین ب شاید بودن گرفته  رو من  که  روزی سه. بست حلقه هامچشم  توی اشک
 پا  از   داشت  دارم  دوستشون  که  کسایی  ندیدن  دلتنگی  و  بد  حال.  بود  عمرم  روزهای

 !بوده؟  احمق من   زندگی توی کی  از  آریان! تصادف اون اما آوردمی درم

 فرهاد خان مسعود شدن مطمئن  سالمتت از  و اومدی هوش به کهاین  محض به -
  بهش   که  اطالعاتی  گفت  بهش.  هبزن  حرف  باهاش  قاطعانه  تا  امن  مکان  یه  به  برد  رو

 برگرده  گفت  بهش. بره باید انداخته خطر  به رو دخترش جون که  حاال و کمه  داده
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 اون هایریشه تا بفرسته اطالعات براشون گفت.  دوجانبه جاسوس بشه و کانادا
. بگیرن رو خارجی هایریشه اینترپل راه از  بعد و کنن   نابود ایران توی رو سازمان
 هااون تا بده گزارش بهشون رو بده انجام خواستن  ازش که هرکاری گفت
 هر  و بره فرهاد که   شد این  بر  قرار . کنن   خارج ازش رو اطالعات مهم هایهسته
 بهش  خان مسعود! شزندگی  به برگرده بفرسته، رو اطالعات تمام تونست وقت
 ! کنه  همکاری تماما که  شرطی به بشه اتهام رفع ازش تا کنهمی کمکش  داد قول

 شلوارش  جیب  توی برد فرو رو هاشدست . شد بلند جاش از   و کشید  عمیقی نفس
 .کرد  بسته و باز  رو سرخش کمی  هایچشم و

 بشه  مخفی  جایی  یه  صیغه  مهلت  پایان  تا  شد  قرار   نکنن،  شک  هااون  کهاین   برای  -
 تن دونسنمی  کامل  رو ماجرا هم هااون البته! تو سراغ بفرسته رو پدرش و مادر  و
 پیش   برگرده  برگشت،  پاک  وقت  هر   و  بره  گفت  بهش!  بود  کرده  قانعشون   پدرت  اما
 !تو

 :گفتم  گرفته  صدایی با

 به رسیدن و فرهاد دنبال در  به در  من  که  ماهی یه اون تمام بابا گیمی داری -
 بود؟  هم فرهاد بود؟  اطراف همون بودم هامسوال جواب

  های راه . بودن هاشوننقشه  و فرهاد خروج برای ریزیبرنامه  درگیر  جفتشون هر  -
 فرهاد  ماه هر  که  بود این  قرارشون! ارتباط برقراری برای کردنمی امتحان رو امنی
 .بفرسته براشون رو اطالعاتی  شده، رمزگذاری هایفایل  طریق از 

 :رسید گوشم  به زور  به آرومش و گرفته  صدای

  کسایی   از   تا  انداخت  خطر   به  ارشک  این   با  رو  جونش.  بود  بزرگی  ریسک  فرهاد  کار   -
 خواسته ازش که  کاری  کرد  سعی و کانادا  برگشت. کنه  حمایت داره دوسشون که
 کردمی   کوتاهی  طرف اون   از   و  فرستادمی  اطالعاتی  بیش  و  کم.  بده  انجام  رو  بود  شده
 پیش خواستمی که جور اون چیز همه انگار  اما بردارن سرش از  دست هااون تا
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  به  مسعودخان که  جاسوسی. نشد فرهاد از  خبری هیچ که  بود هیما سه. نرفت
 و  کردن  شک بهش انگار  گفتمی ولی بود ندیده رو فرهاد هم بود فرستاده جااون

  با فرهاد فهمیدن بررسی کلی  از  بعد و ماه پنج شد ماه، سه. کردن   شمخفی  جایی
 نه زده غیبش کجا  فرهاد دونستن می هااون نه. ایران برگشته جعلی پاسپورت
  دنبالش .  بود  کرده  مخفی  جایی  رو  خودش  و  بود  کرده  فرار   دوطرف  هر   از   انگار .  پلیس
 کهاین   از   باندشون  افراد  گفتمی   نفوذی  مامور   اون.  کنن   پیداش  نتونستن   اما  گشتن 
  خبری بی  تو مدت یه. گردنمی  دنبالش در  به در  و عصبانین  رفته گذاشته  فرهاد
 ! داری مشکوک هایتلفن  گفتی  تو کهاین  تا گذشت

 . گرفت  ازم رو نگاهش و کشید  صورتش به محکم رو دستش

  هم  باز  اما کرد  کنترل  رو تلفنت هم اون و گفتم  خان مسعود به و کردم  شک من  -
 خارج  دسترس از  استفاده از  بعد اعتباریش خطوط تمام چون نرسیدیم جایی به
 سر  شب اون. فرهاد پیش بودی رفته تو بودیم  مطمئن  حامد عروسی شب! شدمی
 کار   همین  خب که  دیدنت بیاد تونستمی که  بود وقتی بهترین  و بود شلوغ همه
 از  هدفشون! دزدیدنت کهاین  تا کردی  انکار  و نگفتی ما به چیزی  تو. کرد  هم رو
 و دنبالت اومدن دوباره که بعدش. رسیدن بهش و بود فرهاد با تماس کار این 

 چی دنبال و داشتن  اینقشه چه کهاین  نگرفته؛ شوننقشه یعنی بدزدنت خواستن 
 سر  بالیی چه تو برگشتن   از  بعد کهاین . نیست فرهاد چون نیست معلوم بودن
  دنبالش   داره  خان  مسعود.  دونیمنمی   رو  خواستن می   چی  ازش  هااون   و  اومد  فرهاد
 !بیرون بکشتش مهلکه این  از  و بفهمه رو همین  تا گردهمی

 و  بود  افتاده فشارم. بستم رو چشمم ایلحظه  و گذاشتم  امیقهشق روی  رو دستم
 . رفتمی گیج  سرم

 توان من  و بود شده وارد امحافظه  به یهویی  ناگفته حرف   همه این  راز، همه این 
 .نداشتم رو پذیرشش
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 فرهاد. بود شده خراب شبه یه بودم ساخته امحافظه  توی فرهاد از  که  چیزی تمام
  ذهنم  به  وقتهیچ  کردممی   فکر   بهش  هم  سال  چندین   اگه  که  چیزی.  بود  جاسوس
  ظرفیتم   از   خارج.  کردم   باز   آهسته  رو  چشمم  شد  آروم  که  سرم  َدَوران.  کردنمی   خطور 

 مطمئن . شدمی گفته  امشب همین  باید فرهاد به راجع چی همه اما بودم شده پر 
 !نه  یا بشنوم راجبش بازم بخوام بعدا که  نبودم

 مونده؟ هم ایدیگه چیز  -

 سرش! داشت خستگی داشت؛ درد نگاهش. کرد  نگاهم فقط واکنشی هیچ بدون
 .شد مشت هاشدست و داد حرکت پایین  به رو آروم رو

 چی؟ -

 . گرفت  ازم رو سرخش هایچشم  و زد تلخی لبخند

 ... .خوادمی برگشت وقتی بود گفته  بابات به فرهاد -

 گردنش  پشت  تا  رو  دستش  حرکت  و  کشید  هاشب **ل  روی  محکم  رو  دستش  کف
 رو  اشجمله  و  بگه  چیزی  نتونست  اما  کرد  بسته  و  باز   رو  دهنش  چندبار .  داد  امتداد
 حرکت. دوخت آسمان  به رو نگاهش و داد بیرون آشفته رو  نفسش. کنه  کامل
 که  دیدم و بود حرکت در  رخشنیم  روی نگاهم. کرد  جلب رو توجهم  گلوش  سیبک
 :کرد  زمزمه کالفه  و داد تکون طرفین  به رو سرش و بست رو هاشچشم 

 !رها دنیایی  آدم ترین رحم بی تو -

 به سوزشش و رفت فرو بدنم سرتاسر  هاشتکه و شکست عمیقا  دلم توی چیزی
 طور این   عذاب  تا  گرفتم  ازش  رو  نگاهم.  شد  جمع  بغض  از   هامب**ل.  رسید  هامچشم 

 . نکشم رو دیدنش

 که  کسی  از   پرسم؛می  سابقم  نامزد  به  راجع  شاز   دارم  که  رحممبی !  رحممبی  من   آره،
 هفته دو این  بود گفته  که  کسی  از  نگذشته، من  با محرمیتش از  ساعت چند هنوز 
  معانیش  که  هاییگل   گلدان  توی ندازهمی قند برام کهکسی  بدیم،  مهلت هم به رو
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  ضربان  شنیدم و زدم  نفس آغوشش توی که  آریانی کنه،می بازی روانم و روح با
 من  !  شهمی  واقعیش  خود  من   کنار   که  آریانی!  رو  نگرانش  نگاه  رو،  وارشدیوانه   قلب
 !دممی عذاب طور این  رو نبضم دلیل که  رحممبی لعنتی

 : کردم  زمزمه بغض پر 

 .ببخشید -

 انداختم زیر  رو خیسم  نگاه. سوخت خودم برای دلم که  بود مظلومانه لحنم قدر این 
 نگاهش،  سنگینی ایلحظه  برای. نیفتم هقهق  به تا گزیدم قوا تمام با رو لبم و

 !رو دلم کرد  سنگین 

 و  بودم نشناسموقت  هایاشک جدال توی من  و گذشت  سکوت توی لحظه چند
 قرار بی از  تر قرار بی من  و ذاشتمی من  هوای توی رو منقطعش هاینفس  آریان
 ! بودم

 که  جایی ببره خودش با رو تو خوادمی برگرده وقتی بود گفته  بابات به فرهاد -
 !نرسه بهتون کسهیچ دست

 رو  من  دیگه  که  ببره،  رو  من   خواستهمی  فرهاد   که  حرف  این   گفتن   براش  بود  سخت
  بهم  رو هاحرف این  تمام کردم  مجبورش که  دنیام آدم ترین رحمبی من  و بینهنمی 
 !بگه

 شهمی ر حاض کی. گفت شخودگذشتی از  و من  به فرهاد ی عالقه  از  برام آریان
 خودش  و بگه ایدیگه  کس  عشق از  محرمشه که  کسی  پیش کنه؟   کاری  همچین 

 های چهارخونه  بدنم هایسلول تکتک  و گفت! گفت آریان اما بده؟ عذاب رو
 !خواستمی  رو مشکیش_قرمز

 افتاده  خون  به  بودم  داده  فشار   رو  لبم  بس  از .  کردم  حس  دهنم  توی  رو  خون  شوری
 متر  چند درست بود، جااین . ببینمش تا کردم بلند رو لرزانم و خیس نگاه. بود
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 شده خالصه متر  چند همین  توی فاصله دنیاها انگار ! بود تنگش دلم اما تر طرف اون
 !بود

 چرا  فرهاد فهمیدم ؛افتادن  اتفاق عمرم هایاتفاق  ترین مهم  ساعت چند همین  توی
 به  فقط کردمنمی هم رو فکرش که  زمانی اون بابا فهمیدم کرد،   ترکم چرا و رفت
 سرنوشتم   که  نذاشتم  قدم  کج  و  بودم  نشده  مرتکب  خطایی  من   فهمیدم  بوده،  من   فکر 
 !هفته  دو  برای  حتی  بشه،  پرستشم  گاهقبله  تونهمی  که  شدم  عشقی  محرم  و  این  شد

 مشکی  هایچشم  دیدن   از   نزد  قلبم  لحظهیه  برای.  اومد  بند  نفسم  اومد  باال  که  نگاهم
 علی والی به من  و من  یاندازه  به شاید داشت بغض هم آریان! لرزونش و خیس

 !دنیام  آدم ترین رحم بی

 قفسه .  آذر  سوز   توی  شدمی   بخار   نفسش،  رد  و  دادمی  بیرون  بریده بریده  رو  نفسش
 بست  درد  با  رو  هاشچشم  دید،  که  رو  نگاهم.  شدمی  پایین   و باال  شتاب  با  شسینه

 :گفت  و

 نکشم، درد و نبینم که  بندممی رو چشمم من ! رها دونیمی رو چیز همه االن تو -
 ... .تو اما

 : گفت  گرفته  صدایی با و کرد  اخم

 !بده ادامه باز  چشم با تو -

 نامتعادل  هاییقدم با بندازه، بهم نگاهینیم کهاین  بدون و شد باز  آروم هاشچشم 
 . رفت و شد رد تراس در  از 

  در  و شدم بلند جام از  لرزان. بکشم سنف  درست بتونم تا  انداختم چنگ گلوم  به
 هیچ  بودم خونده جایی یه! نه؟  مگه بود دوجداره هاششیشه. بستم رو تراس
 .نمیشه رد دوجداره رفلکس هایشیشه از  صدایی

 حال ترین لعنتی از  زدم هق بلند و کردم  رها رو هاماشک و شدم رها صندلی روی
 !ه؟ ن مگه شه،نمی رد شیشه از  صدام! عمرم تمام
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*** 

  بهش  خیلی بود گذاشته  که  بلندی ریش. ببینمش بهتر  تا زدم کنار   رو هامچتری 
 اش خیره  نگاه.  کردم  حس  رو  آغوشش  طعم  که  باریآخرین   برای  رفت  دلم.  اومدمی
 : پیچید گوشم  تو صداش و نشست صورتم تمام روی

 خوبه؟  حالت -

 .زدم لبخند مهربونش، اما جدی هایچشم به خیره

 خوبی؟  شما. خوبم -

. نداشتم  زدن  لبخند  جز   ایچاره .  کاوید  رو   صورتم  عمیقش  نگاه  باز   و  کرد  تایید  سر   با
 . بود  معلوم  هاشچشم   شدن  باریک  از   این   و  هست  مشکلی  یه  بود  فهمیده  و  بود  تیز 

 برنگشته؟  هنوز  مامان -

 . پروانه هم گردیبرمی  تو هم دیگه روز  چند. اصفهانه هنوز  -

 . زدم لبخند بغض با

 . شده تنگ براتون دلم چقدر  شهنمی  باورتون. بابا خوبه خیلی -

 .خندیدم آروم و دادم حرکت راست و چپ به رو سرم

 ! کروموزومی  هفت  و  چهل  پدرام  اون  حتی  شده  تنگ  کسهمه  و  چیز همه   برای  دلم  -

 رها؟ کنیمی مخفی ازم داری رو چی -

 هامانگشت .  کرد  رو  خودش  کار   شتیزبین  نگاه  روز   ده  از   بعد  باالخره.  شد  محو  لبخندم
 . هم توی پیچیدم رو

 !رو هیچی -

 . کرد  نگاه هامچشم  به تر نزدیک  کمی  و شد جاجابه تصویرش
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 به  رو من  اخالق از  کلی  پدرتم؟  باشم پلیس کهاین  از  قبل من  کنم  یادآوری  الزمه -
 که  کنیمی مخفی ازم داری رو چی! شناسممی خوب رو خودم من . رها بردی ارث
 داره؟  تب هاتچشم روزه ده

  زانوهام   روی  رو  تبلت   و  کردم  جمع  رو  پاهام .  زدم  تکیه  تخت  تاج  به  و  کشیدم  آهی
 !گذشته  سال ده انگار  من  برای اما روز  ده گهمی  بابا. گذاشتم

 !نیست مهمی چیز ... یعنی بابا نیست چیزی -

  ودم خ رو بودنش مهم  میزان بگی؟  دروغ پدرت به شده باعث چی بگو پس -
 !دممی  تشخیص

 : خورد  زنگ  گوشم  توی  بابا  گر توبیخ  صدای.  گرفتم  تبلت  صفحه  از   رو  نگاهم  زدهشرم 

 بگه و کنه  باز  دهن  تونیکی  بلکه گمنمی  هیچی و کنممی مدارا دارم روزه ده -
  هم   رو  آریان  و  کردی  بغل  غم  زانوی  هاشکستهکشتی   عین   تو  که  گذشته  چی  بینتون

 ... .رها ببینم !خورد شهنمی  عسل با

 .کرد  تر نزدیک  خودش به رو تبلت و فشرد هم روی  محکم رو هاشب**ل

 نیفتاده؟ که  اتفاقی -

 .دادم تکون سر  حواسبی

 آخه؟ اتفاقی چه -

 !رها -

  با. زدمی  موج نگاهش توی نگرانی. کردم  بلند سر  ناچار  که  زد صدام محکم قدر این 
 :گفت  تردید

 ؟نیفتاده که  بینتون اتفاقی -
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  گرفتم   هاشچشم   از   رو  نگاهم   زدهخجالت .  افتاد  کجم  هزاریدو  و  شد  گرد  هامچشم 
 :گفتم  خجول و آروم صدایی با. دوختم چشم تبلت کوچیک  مارک به و

 !حرفیه چه این  بابا نه -

 .دلواپسی این  به داشت حق. کرد  تر زدهشرم  رو من  عمیقش نفس

 شده؟ دعواتون چتونه؟  پس -

  باهام  آریان بابا... اون یعنی ... هم با  یعنی... یکم فرهاد قضیه همون  سر  فقط نه -
 !زنهنمی  حرف

.  بابا به برسه چه کردم  تعجب هم خودم که  گفتم  رو آخرم یجمله  بغضی چنان با
 و کنن   تنبیهشون تا گرفتن   ازشون رو شونبازی اسباب که  لوس هایدختر  این  عین 
 .کنن می لوس باباهاشون پیش رو خودشون هم هااون

 . بگزم رو لبم شد باعث آرومش یخنده صدای

 ! بابا نخند -

 !ببینم رو ایلحظه  همچین  کردمنمی فکر  -

 لحظه؟  کدوم  -

 :گفت   عمیق لبخندی با

 نزدین؟  حرف هم با روزه ده االن یعنی -

 . کردم  اخم و امچونه زیر  گذاشتم  رو دستم

  باهام  نه؛ کنیم،  حذف  اتلغ دایره از  رو کجاست  نفس و خداحافظ و سالم اگه -
 دمای دم. خونه نمیاد هم ناهار  و بیرون زنهمی خونه از  زود صبح! زنهنمی  حرف
 درست  شام اگه. نفس پیش رهمی و کنهمی خالی و خشک سالم یه میاد غروب
 که  نه  هم  اگه.  اتاقش  تو  رهمی  و  گهمی  ممنون  یه  و  خورهمی  لقمه  دوتا  باشم  کرده
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  رو  تراس در . کنهمی  کوفت  اتاقش تو برهمی رو خودش  مال و دهمی سفارش غذا
 خالی هم رو گلش  گلدون!  بخورمش خواممی انگار  توش َنَرم من که  کرده  قفل هم
 گم می بهش! خدابه ترمسنگین  بزنم حرف دیوار  با من  یعنی. نخریده هیچی و شده

 کاغذ  رو  گهمی  خی  کنه  نگاهم  کهاین   بدون  اصال  بخری؟   بگم  دارم  غذایی  مواد  لیست
  بیا  گفتم بهش بودم گذاشته خوشگل فیلم یه قبل چندشب! اپن  رو بذار  بنویس
  قهوه ! ببینم بعدا کن  ضبط برام  کن  وصل فلش گهمی نفس به برگشته ببینیم،
 نکرده خدایی که خواب به زنهمی رو خودش جلوش ذارممی  کنممی درست

 بیابون  کدوم به سر  دستش از  آخه من  بابا؟  بینیمی. نیفته چشمم به چشمش
 هان؟  بذارم؟ 

 گهمی  هی شیطونه. زدم کنارشون  و بلندم موهای الی کشیدم  رو دستم حرص با
. ذارهنمی  دلم  ولی  نیستی  قائل  براش  ارزشی  هیچ  بفهمه  کن  کوتاه  باز   رو  هاتچتری 

 . کردم  اخم بیشتر  و دادم جلو رو هامب**ل

  چون  حموم، رفتم کهاولی دفعه! گرفته  مومح حوله برام رفته بگم بابا به نشد روم
  آریان  شانسم از . کنم  خشک رو خودم آریان  حوله با شدم مجبور  بودم نبرده حوله
 بیرون  اومد  وقتی.  کنم  خشک  رو  اشحوله  نکردم  وقت  من  و  حموم  رفت  اومد  وقتی

  عافیت  گفت  و هامچشم  تو زد زل صاف تر شیطون  لحنی و شیطون  هاییچشم  با
 خدمتتون؟  بدم هم لباس. خانوم رها باشه

  نیست   حساس  چیزها  این  به  و  نداره  اشکالی  گفت  شد  سرخ  وجناتم  تمام  دید  که  بعد
 من  مبادا  که  برداشت  رو  خودش  حوله  و  خرید  حوله  برام  رفت  شب  اون  فردای  ولی

 !بیفته بهش هم نگاهم

 دارم . کردم  نگاهش تعجب با. کرد  خارج هوام و حال از  رو من  بابا یخنده صدای
 !خنده؟ می بابا و کنهمی  شکایت اون دست از 

 .خندید بلندتر  و افتاد من  متعجب قیافه به نگاهش اشخنده بین  ما
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  رعایت  بخاطر ! باباجان؟  چیه! شاکین  زمان و زمین از  که  هاپیرزن این عین شدی -
 حساس   روش  جوریاین   که  نیست  شوهرت  واقعا  اما  درست،  محرمته   مسائل  بعضی
 !شدی

 حقی  من !  روش  حساسم  خب،  آره.  بردم  فرو  رو  دهانمآب  و  زدم  پلک  هم  سر   تپش
 مالکیتی  حس  این   کنهمی  اذیتم  روزه  ده.  کنهمی  اذیتم  که  همینه  و  ندارم  آریان  روی
 ازم کسی  اگه اصال. روز ده این  تمام مثل. کردم  بغض! نداره انگار  اون و دارم که

  یادآوری،  و بغض یادآوری، و غضب گم می  کردیمی چیکار  روز  ده این  بپرسه
 !بود هامیادآوری  حاصل   که  هاییبغض  یادآوری

 رها؟  -

 بابا؟  بله -

 گفتم . بشم پلیس خواممی گفتم بهش  پروانه خواستگاری رفتم وقتی -
  بار  هر  گفتم  بهش. بازگشتبی  شاید و مدته طوالنی دنمی بهم  که  هاییماموریت 

 از  گفتم و گفتم. شهمی تلقی دارموندی آخرین  عنوان به برم خواممی که
.  خوردم جا دارم؟  دوسش گفت  و زد لبخند  تهش اما بکشه قراره که  هاییسختی
 به. ریخت هم به رو ذهنیتم تمام سوالش اما ازم شه منصرف بلکه گفتم  همه این 

  کنه   تحملش  تونهمی  و  دونهمی  رو  بودن  پلیس  هایسختی  گفت  و  زد  لبخند  سکوتم
 وقتی  که  بود  دختری  تنها!  دارم  و  داشتم  دوستش  من.  باشم  داشته  دوستش  من  اگه

 اما  بود  رفته  دلم  و  بودمش  دیده  قبل  از .  نیاوردم  نه  خواستگاریش  بریم  گفت  مامانم
 کامش   به رو وصال شیرینی که  بکشه هاییسختی آینده در  مبادا که  گذشتم  دلم از 

 !کنه  زهر 

 .شد خیره ایدیگه جای به و  گرفت  ازم رو نگاهش و کشید  عمیقی نفس

 حتی  ارزهمی  هاشسختی  همه  به  عشق  گفت  و  زد  لبخند  هم  باز .  خوامشمی  گفتم  -
 هم  هاشسختی تپش، واسه باشه داشته دلیل اگه دل. کنه  غلبه هاشسختی اگه

 ثمره . قشنگه زندگیش هم پروانه دید توی مطمئنم هیچ، که  من  دید تو. قشنگه
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  هم  بار چندین  رو این . رها خانواده این  به ارزیدی م بودن اون! قشنگه مونزندگی 
 !مادرت  هم کردم  اعتراف من 

 .من  سمت برگشت نگاهش

 !تپش  واسه  باشی  داشته  دلیل  اگه  شن می  برداشته  یکییکی   هست  که  هاییسختی  -

 رو سرم و گرفتم  براقش  هایچشم از  رو نگاهم. گرفت  آتیش هامگونه   کردم  حس
 !کنه؟  آرومم خوادمی طوریاین  و دارم نبض که  نهدومی یعنی. انداختم زیر 

 رها؟  -

 : کردم  زمزمه آروم صدایی با

 بابا؟  بله -

 !کردیم  پیدا رو شیدا -

 توی رو اشجمله و بابا دهن به شدم خیره متعجب. کردم  بلند شتاب با رو سرم
 . کرد  عوض  رو بحث موضوع ممکن  حالت ترین عجیب  به . کردم  تحلیل ذهنم

 ! فرهاد کردن  پیدا و من  زدن   گول  برای شد طعمه که  همونی! کردن؟   داپی رو شیدا

 بزنه؟   گولم  خواستهمی  که  کرد  اعتراف  نه؟   نبود  باردار   خوبه؟   حالش   بابا؟   کجاست  -
 کردین؟   پیداش دارن خبر  چی؟  اشخانواده داشته؟  عکس فرهاد با چجوری نگفت
 ... .چطوری  نگفت .یادمه تقریبی رو آدرسش من بگین  عموش  به نیومدن اگه

 !رها -

  ساکت   و  گزیدم  رو  لبم.  شدمی   خارج  دهنم  از   وار طوطی  که  هاییحرف   وسط  پرید   بابا
 .داد بیرون محکم رو نفسش. شدم

 . تهران اومدن اشخانواده دیروز  -

 :حرفش وسط پریدم عجول
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 کرده؟   انکار  و چیز همه زیر  زده نکنه کرده؟   فرار  که  کردن  دعواش شد؟ چی خب -

 .کشید  دست صورتش به فهکال

 بزنی؟  حدس خوایمی شب تا یا بگم ذاریمی -

  رو  حرفش اخم کمی  با. بابا دهن  به دوختم چشم منتظر  و دادم تکون  سر  تاییدوار 
 :داد ادامه

 گذاشتن   پا زیر  رو اصفهان  یهمه. کرده  فرار  خونه از  ماهه یه گفتن   اشخانواده -
. گمشده  عنوان  به  بود  شده  ثبت  کاملش  امیلف  و  اسم  سامانه  توی!  نکردن  پیداش  اما

 بیان  که  کردیم  خبرشون  همین   برای  بود  شبیه  بود  ما  پیش  که  کسی  به  مشخصاتش
 ! شناسایی برای تهران

 : کردم  زمزمه متعجب

 شده؟ طوریش شیدا مگه چی؟ واسه شناسایی -

 .داد تکون سر  اخم با

 !ُمرده -

 و  جدی  که  کردم  نگاهش  ناباور   .گرفتم  دهنم  جلوی  رو  دستم و کشیدم  بلندی  هین 
  زیبا  بود، جوون. کردم  حس چشمم توی رو اشک جوشش. کردمی نگاهم اخم پر 

 !من  خدای مرده؟  شیدا! شد طعمه! بود

  نبودم  مطمئن  اما شنیدم رو خبرش شدی ترخیص بیمارستان از  که  روزی همون -
.  بودن   بریده  رو  ترمزش  که  بود  شده  ماشینی  سوار .  نه  یا  دنبالشیم  که  هست  اونی  که
  همون   و  بود  جاده  کنار   که  درختی  به  خورده  و  داره  نگه  رو  ماشین   نتونسته  هم  اون
 .بودن کرده  مخفی رو تو که  بوده جایی نزدیکی تصادفش محل. ُمرده دم

 :داد ادامه و کشید  عمیقی نفس
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 روشن،  هاییچشم   و  موها.  بود  جور   بودی  گفته  تو  کهاونی  با  ظاهریش   مشخصات  -
 ! باردار و دامریزان

  که  فرهادی از  بود؟  باردار . کشید تیر  سرم و چکید امگونه  روی اشک قطره یک
 !خدایا شهنمی  باورم بود؟  زده جا بهداد رو خودش

 :گفتم  بغض پر  بود نشسته دلم روی ظالمانه  که  غمی و بهت میان

 و من  تن گرف  برای بوده طعمه کهاین  یا بوده فرهاد با واقعا شیدا بابا؟  چی یعنی -
 فرهاد؟  کردن  پیدا

 .داد تکون طرفین  به رو سرش و گرفت  سر  به رو دستش

 که  بده جواب سوال این  به تونهمی فرهاد فقط. شدم گیج.  دونمنمی هم خودم -
  نامحسوس   و  محسوس  رو  کردیممی  رو  فکرش  که  جایی  هر !  زمین   تو  رفته  شده  آب

 !نیست اما گشتیم

 .کشیدمی تیر  سرم. کشیدم  عمیقی نفس و گذاشتم  امسینه روی رو دستم

 بارداره؟ شیدا دونستن می باباش مامان -

 خبر  انگار  اما بزنم حرف باهاشون خیلی نتونستم که بود بد  حالشون قدر این  -
 ! خاکسپاری برای اصفهان به کردن  منتقل رو اشجنازه صبح امروز . نداشتن 

  قربانی .  بودم  مونده  یداش  سرنوشت  تلخی  توی  من   و  باریدنمی  هم  پشت  هاماشک 
 ! طعمه؟  یا بود

 کدوم قربانی بود؟  کرده کار چی مگه شد؟ می  طوریاین  باید چرا بود قربانی اگه
  روز  یک برای فقط خبرش و شن می قربانی روز  هر  شیدا چندتا بود؟  شده فرهاد
 انگار؟  نه انگار  دیگه بعد و هاروزنامه حوادث صفحه تیتر  شهمی

 داشت؟   عکس  فرهاد  با  چرا  اون؟   چرا  بود؟   شده  ماجرا  این   وارد  چرا  بود،  طعمه  اگه

 !نیست؟  فرهاد چرا خدایا
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 رها؟  -

 روز  چند فقط که دختری سرنوشت از  بودم غمگین . کردم نگاهش حواسبی
 ! قربانی یا ستطعمه  دونستمنمی  و شناختمشمی

 .شد زیاد مونمکالمه مدت -

 : گفتم  بغض پر  و زدم لبخند تلخ

 یا افتهمی جدید اتفاق یه روز  هر . شدم خسته! بابا شه تموم چیز همه  تر زود کاش  -
 دلم   پیشتون  برگردم  خواممی .  کشمنمی  دیگه.  ریزممی  بهم  و  شنوممی  جدید  چیز   یه

 !تنگتونه

 با ! چیزهمه از  بود گرفته  دلم. بلندم هقهق  با شد مساوی آخرم جمله شدن تمام
 .نبود  آریاَنم دیگه انگار  که  آریانی از  بیشتر  رویدادها، این  تمام وجود

 آره؟  شده تنگ کس  همه و چیز همه برای دلت گفتی  -

 سر  تاییدوار  و کشید  صورتم روی دست پشت با. کنم  کنترل  رو امگریه   کردم  سعی
 .کرد  نگاهم مهربون و  زد لبخند. دادم تکون

 ! بشه تموم زود چیز همه دممی قول -

 بلند.  کنار  گذاشتم  و  کردم  خارج  رو  کارتشسیم  قبل  دفعات  مثل  شد  قطع  که  تماس
 فردا   گفت   بهم  نفس  دیشب.  نبود  هم  آریان  نبود،  نفس.  شدم  خارج  اتاقم  از   و  شدم
  کاناپه   روی. بخورن سوخاری مرغ میرن داییش با هم بعدش و بزنه واکسن  قراره

 هام اشک  ریزش مانع  تونستمنمی. کشیدم  جلو رو کاغذی  دستمال جعبه و نشستم
 . نشد گنجایش  دیگه دلم و بود شده دردناک چیز  همه. مبش

  نبض  داشت سرم و دستمال از  بود پر  اطرافم اما بود گذشته  مدت چه دونمنمی 
.  بود گرفته  هامزدن هق از  صدام و بود جوشان اشکم چشمه هم هنوز . گرفتمی
 . گرفتمی درد داشت هم سرم هیچ، بودم نشده که  آروم
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 کلید  که  آریان.  کرد  کوبممیخ  جام  سر   زنگ  صدای  که  خورمب  قرص  شدم  بلند  حالبی
 !باشه؟  تونهمی کی  پس بیاد امروز  قراره کسی  بود نگفته و داره

  بود،  دوربین  جلوی که  سیاهپوشی مرد دیدن با و شدم نزدیک آیفون به دلهره با
  سرایت  بدنم یهمه به زهر  عین  ترس. عقب رفتم قدم دو و کشیدم  بلندی هین 
 لرز  تاریک یدخمه اون یادآوری... گرفتنم  دفعهاون که  باشن  هاییهمون  گها. کرد
 !بودن کشته  هاهمین  رو شیدا! انداخت جونم به

 چندبار  مرد اون. آیفون مانیتور  به زدم زل ترس با و گذاشتم  امسینه روی رو دستم
 .شد  رجخا  امسینه  از   آسوده  نفسم  و  رفت  عقب.  کنمنمی  باز   که  دید  و  زد  زنگ  دیگه

 چیکار   ببینم  رفتم  جلوتر .  دیدمش  آیفون  توی  دوباره  که  اتاقم  سمت   برگردم  خواستم
 .شد خاموش اشصفحه  یهو که  کنهمی

  سردم   هایدست .  بود  رفته  انگار .  نبود  دیگه.  کردم  روشنش  دوباره  و  فرستادم  لعنتی
.  کرد  جلب  رو  توجهم  ضعیفی  صدای  که  رفتم  جلو  به  رو  قدم  دو  و  زدم  گره  هم  به  رو
 ذهن به پوزخندی. نبود کسی.  کردم  نگاه رو بیرون آیفون از  و رفتم جلو شک با

 .شدممی هم دیوونه داشتم دیگه. زدم امتوهمی 

 و  پنجره کنار   رفتم آروم. اومدمی  صدا حیاط از  انگار ! بلندتر کمی  اما صدا یه دوباره
  از  خونه وچکک  حیاط  توی سیاهپوش مرد همون دیدن با. زدم  کنار   کمی  رو پرده
  که   دیدم بشم دور  پنجره از  کامل  کهاین  از  قبل. رفتم عقب و  کشیدم  جیغی ترس

 !افتاد بهم نگاهش

  ی شماره  اشک از  تار  چشمایی با و رفتم تلفن  سمت به سریع لرزان پایی و دست با
  برای  مجالی که  بودم  ترسیده انقدر  اما زدممی  حرف تلفن  با نباید. گرفتم  رو آریان
 اون   و  بودن  گرفته  رو  من   که  هاییلحظه   و  شیدا  مرگ  خبر   همش.  نداشتم  دنکر   فکر 

 اگه دفعهاین . ترسوندمی بیشتر  رو من  و شدمی تکرار  محافظه  توی لعنتی هراس
 .نداره تضمینی برگشتنم زنده بگیرنم
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 زدهبغض  و لرزان صدایی با آشکارا. انداخت جونم به بیشتری لرز  آریان، سرد یبله
 : گفت  گوشی  توی  بلند  صدایی  با  یهو  و  نیومد  صدایی  هیچ  لحظه  چند.  دمکر   صداش

 شده؟چی طوریه؟ این  چرا صدات -

 بود   در   پشت  که  پوشیسیاه  مرد  اون  از .  ترسیدم می  بازگشتبی  رفتن    از .  ترسیدممی
 بلندتر   و  نگران  لحنی  با  صداش   که  انگار   بود   کرده  حس  رو  ترسم  آریان   و  ترسیدممی
 : یدپیچ گوشی  توی

 !کردی  جونم نصفه رها بزن حرف د   -

 کجایی؟   -

 رها؟  شدی چی. دارم فاصله خونه  با خیابون دوتا -

 در  به رو نگاهم و کشیدم  ایخفه جیغ. شد کوبیده  ورودی در  به محکم مشت چند
 : گفتم  کنان  هقهق و گرفتم  تر سفت  رو گوشی.  دوختم

 .رهد پشت یکی... یک. بیا زودتر  آریان، بیا توروخدا -

 گرفته  رو صورتم  تمام  اشک . لرزید در  تمام  که  بود محکم حدی به مشت آخرین 
 . کنم  جلوگیری دستم از  تلفن  افتادن از  نتونستم من  و زدمی  فریاد آریان. بود

  حرف   آریان  با  داشتم  وقتی.  بردم  دندان  زیر   رو  لرزانم  ب**ل  و  کشیدم  عمیقی  نفس
  برش   سریع.  بود  افتاده  ناهارخوری  میز   روی  که  افتاد  تنیس  راکت  به  نگاهم  زدممی

 یه پدرم بود، راه توی آریان اما لرزیدمی وجودم تمام. ایستادم در  پشت و داشتم
 .بدم نشون ضعف خودم از  نباید من  و سرهنگه

 رو راکت . کردمی بازش داشت انگار . اومد  در  قفل توی چیزی چرخش صدای
 شده خشک دهنم. بردم فرو سختی به رو دهنم آب و گرفتم  دست توی تر محکم 
 .شد باز  در  الی و اومد تقی صدای. شدمی کوبیده  مسینه به  قوا تمام با قلبم و بود
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 در  پشت کامل  رو خودم. جام سر  برگشتم زود ولی رفتم عقب قدم یه ناخودآگاه
 با  اما  نداشت  رو  وزنم   تحمل  قدرت  پاهام  بودم  ترسیده  بس  از .  شدم  قائم  و  کشیدم

 .بود راه تو آریان. دادم بیرون رو لرزونم نفس. کردم  تمقاوم سرسختی

 هایدست و چسبوندم در  به رو خودم. گذاشت  جلو قدمی و کرد  عبور  در  از  مرد
 یاد بهم بابا رفتممی دبیرستان وقتی. کردم  فیکس راکت دسته دور  رو مکرده   عرق
  قسمتش  ونا شانسم از  و بشه بیهوش  طرف تا زد ضربه باید  گردن  کجای  بود داده

 !مبادا روز  برای بوده من امنیت فکر  به هم هاموقعاون  بابا انگار . نداشت پوششی

 نگاه  رو حیاط در  لوالی باالی از . کرد  نگاه رو اطرافش و گرفت  فاصله در  از  قدم دو
  بهش  و برداشتم رو  قدم اولین  استرس و ترس با. نبود خودش جز  کسی.  کردم
 .دید رو من  و عقب  برگشت سریع موقع همون  که  شدم نزدیک

  دراز  سمتم رو دستش و اومد سمتم به سریع و کردم   تعلل  لحظه یه  فقط لحظه، یه
. کشیدم  جیغ  و  دادم  تکون  هوا  توی  ضرب  پر   رو  راکت  و  کشیدم  جیغی  ترس  از .  کرد

  که   شتابی پر  هایقدم  و حیاط در  شدن باز  صدای  با شد مساوی گفتنش  آخ صدای
 .بود ریانآ . اومدمی خونه سمت به

 داشت  آرامش. بودم بسته کماکان  رو چشمم من و زد صدا رو  اسمم بلند صدای با
  توان  دیگه. بودم کرده  تحمل که  اضطرابی تمام از  شد سست بدنم و گشتبرمی 

 .نشستم زمین  روی و خوردم ُسر  در  پشت و رفت گیج  سرم. نداشتم

  آتیش   روی  آبی  نگرانش  صدای  که  بود  آریانی  مهم  شد،  چی  مرد   اون  نبود  مهم  برام
 . بود

 محکم رو من و شدن اسیر  بدنم از  سردتر  هاییدست توی بازوهام  بعد ایلحظه
 به  سلول توی ترس. بود بسته هنوز  چشمام من  و زدمی صدام رهایی. دادن تکون
  با  کردم؛  حماقتی چه که  افتادمی جا برام داشت تازه. بود کرده  رسوخ بدنم سلول

 .شیدا مثل بگیره؛ رو جونم تونستمی که  ایستادم مردی ل مقاب تنیس راکت یه
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 سردش  دستان توی بازوهام هنوز  من  و کنم  باز  رو چشمام کردمی التماس آریان
  از  یکی. بود رفته تحلیل  نیروم تمام انگار . نداشتم رو کردنشون  باز  توان. بود اسیر 

  عبور  مشده خشک هایب**ل بین  از  شیرینی مایع بعد و شد جدا بازوم از  دستاش
 . کرد

 چشمات   داری  دوس  کی  هر   جون    شنوی؟ می  رها.  کن   باز   رو  چشمات  توروخدا  رها  -
 .کن   باز  رو

 زحمت به من و داد قسم خودش جون به رو من... و بود ملتمس و کالفه  صداش
 .نبود الکی که  جونش. کردم  باز  رو تارم چشمان   الی

.  ریخت دهنم داخل زور  به و آورد ملب نزدیک رو لیوانی. بود پریده رنگ شچهره 
 .بخشحیات و بود شیرین 

 خوبی؟ . رهایی بزن حرف -

  گرمای  گشت،برمی داشت صورتش رنگ. کردم نگاهش و زدم پلک آروم
  و  ریخت فرو مگونه  روی و افتاد خروش به دوباره اشکم یچشمه. هم هاشدست 

  روی  محکم رو باش..*ل و گذروند  چشمم از  رو تابشبی نگاه. کرد  عبور  لبم روی از 
 قول بابام به آریان مگه. سراغم بود اومده مرد اون وقتی بودم تنها من . فشرد هم

 کنم؟   حساب بودنش روی بود نگفته مگه! باشه؟  مراقبم بود نداده

 . زدم هق و کوبیدم  ششونه به رو جونم کم  مشت

 ... .گبرنمی  هدیگ اگه چی؟  بردنمی رو من  دفعهاون مثل اگه اومدی؟  دیر  چرا -

  دستاش . رفت نفسم لحظه یه و کشید  جلو رو هامشونه که  بود نشده تموم حرفم
 های نفس  صدای. رفت فرو پریشونم موهای توی صورتش و گرفت رو پشتم

 کشیده   موهام روی دستش. ریختممی اشک صدابی. برگردوند رو نفسم عمیقش
.  نشست وجودم توی ذره ذره آرامش و گذاشتم ششونه روی  رو پیشونیم. شد

 . نبود دلهره و لرز  از  خبری دیگه
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 بلند رو سرم. فراگرفت رو بدنم دخترانه شرمی. کنم  درک رو موقعیت تونستم تازه
 : کرد  زمزمه کالفه  گوشم  زیر  که  شم جدا ازش خواستم  میلم برخالف و کردم

 . داریم نیاز  بهش دو هر ... رها باش -

 ده. داشتم نیاز  بهش واقعا اما کشیدمیم  خجالت. نداشت جواب که  حساب حرف
  چیزی  آریان جز  من حاال و نگاه نیم یه برای بود شده پاره تیکه دلم بود روز 
 تریآروم  ریتم وارش،دیوانه  قلب ضربان صدای . بشه دلم مرهم  که خواستمنمی 

 .بود اومده بند دیگه هم من  اشک   و بود گرفته

 !شد؟  تموم قهر 

 خوبه؟  حالت جون نیلی -

 که  دیدم رو نفس آریان، مشکی پالتوی ییقه کنار   از  و کردم  بلند رو سرم شتاب با
 اصال. کشیدم  بیرون آغوشش از  رو خودم سریع. کنهمی نگاهم گریان  چشمانی با

 .نیستیم تنها که  نبود حواسم

  و  کرد  برخورد آریان سر  با سرم که  کجاست  ببینم شدم خیز نیم  مرد اون یادآوری با
 کرده  اخم سر   به  دست  هم  آریان.  جام  سر   نشستم  و  گفتم  آخی.  کشید  یر ت  شدت  به
 :داد جا آریان و من  بین  رو خودش و دوید جلو نفس. کردمی نگاهم عمیق اما بود

 خوبین؟ -

 هاییقدم   صدای.  کشیدممی   خجالت  هم  نفس  از .  دادم  تکان  سر   و  زدم  لبخند  زور   به
  دهانم  بود روبروم که  مردی دیدن با. گرفت   نفس از  رو نگاهم و پیچید خونه توی
 !کنه؟ می کار   چی جااین  این . شد باز  تعجب از 

 :گفت  شرمگین  لحنی با و زد گره  هم توی رو دستاش

 نکردین  باز  رو در  زدم زنگ هرچی. موحد خانم بترسونمتون خواستمنمی خدا به -
 . اداره رفتممی سریع باید چون تو بیام خودم شدم مجبور  منم
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 اشگونه   به راکت انگار . بود شده ملتهب و قرمز  که  افتاد چپش یگونه   هب نگاهم
 سفید حجم و کشید  بیرون پشتش از  رو دستش و گذاشت  جلو قدمی. بود خورده
 : گرفت  سمتم به رو بزرگی رنگ

 . براتون بیارم اینو گفتن   پدرتون -

 شده  نگت  چیز   همه  برای  دلم  بود  پرسیده  ازم  بابا.  نشست  چشمم  توی  دوباره  اشک
 شریفی   سروان  دست  داده  رو  عزیزم  خرس  که  بینممی  حاال  و  بودم   کرده  تایید  منم  و
.  فشردم  بغلم  توی  گرفتمش  و  کردم  دراز   رو  دستم.  بشم  دلتنگ  کمتر   بلکه  بده  بهم  تا

 .بود شده تنگ براش دلم

 !داری ایگنده  خرس چه جون نیلی -

 نگاهم  و دادم تکان سر  و زدم لبخندی. کردمی نگاه خرسم به ذوق با که  بود نفس
  دید خودش روی که  رو نگاهم. بود عجیب نگاهش. چرخید آریان روی خودسرانه
  موهای  الیالبه رو دستش. شد بلند جاش  از  و داد بیرون محکم رو نفسش

 :کوبید  اششونه به دستی و رفت  شریفی سروان سمت به و کشید  پریشونش

 . بپرسم رو حالتون رفت یادم که  شد پرت حواسم انقدر  خوبه؟  حالت شما -

 :گفت  و کشید  ملتهبش یگونه  به دستی خنده با شریفی سروان

سوان جماعت از  حاال تا. نیست مشکلی خوبم من  -  دیگه  که  بودم نخورده کتک  ن 
 !شد جور  جنسم

 : کردم  نگاهش شرمنده و شدم بلند جام از 

  منم  نبود معلوم آیفون تپش  از  تونقیافه. شمایید دونستمنمی من  ببخشید واقعا -
 . بدم تشخیص رو  تونچهره  نتونستم که   بودم ترسیده انقدر 

 ای عجله انقدر  اما دادممی خبر  باید بود من  از  کوتاهی.  موحد خانم نداره اشکالی -
 .برم دیگه من  اجازه با. بهتون دادم رو امانتی حال هر  به. نکردم وقت که  شد



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

543 

 

 رو  خرسم و بوسیدم رو نفس یگونه.  کنه  همراهیش حیاط در  دم تا رفت آریان
 به که  هاییپروانه و خجالت از  بود پر  وجودم. رفتم اتاقم سمت  به و کردم  بغل
  آغوشش   توی  پیش  لحظه  چند  همین   اینکه  با  بود  تنگش  دلم.  بودن  اومده  در   رقص
 اجازه   و  کنم  نگاه  چشماش  توی  شدنمی  روم.  خواستمی  تنهایی  دلم  اما  بودم  حبس
 .کنه  طلب فاصلگیبی  دلم بدم

 . ببینمش بتونم تا شدمی کم  التهابم از  باید

*** 

  تمام.  کردم  ناله  و  سرم  روی  گذاشتم  رو  دستام.  پریدم  خواب  از   بدی  سردرد  حس  با
  قرصم   قوطی  و  برداشتم  تخت  پایین   از   رو  کیفم  و  شدم  خیز نیم .  بود  گرفته  نبض  سرم
 و نبود توش هیچی. شانسم به فرستادم لعنتی و دادم تکانش. کشیدم  بیرون رو

 . بگیره برام بخوام آریان  از  بود رفته یادم

 آشپزخونه  کشو  توی  بودم  دیده.  رفتم  بیرون  اتاق  از   و  گذاشتم  پیشونیم   روی  رو  دستم
 ورودی به نزدیک. بود بهتر  هیچی از  اما نبود موثر  که هرچند. هست ژلوفن 

. نشستم  زمین   روی  و  گفتم  دیبلن  آخ  ناخودآگاه  که  کشید  تیر   سرم  چنان  آشپزخانه
 امناله  صدای که  گزیدم  محکم رو لبم. دادممی  فشار  رو سرم و زدممی نفسنفس 
  بودم  کرده  گریه  امروز  انقدر . قرص سراغ برم شدم بلند شد آروم که  یکم. نشه بلند
 .دستم داد کار   باالخره شبی نصفه میگرنم که  بودم ترسیده و

. کردمی  بدتر   رو  سردردم  چون  کنم  روشنش  تونستمنمی  منم  و  بود  خاموش  هاچراغ
  رو   دستام  آشپزخونه،  چراغ  شدن  روشن   با  که  گشتممی   قرص  دنبال  کورمال  کورمال
 :گفتم  بلند و گذاشتم  چشمام روی سریع

 .کن   خاموشش -

  اطرافم  آریان سرد عطر . شد نزدیکم  ایزده شتاب هایقدم  و شد خاموش  چراغ
 : پیچید گوشم  توی نگرانش صدای و شستن بازوم روی دستش و شد پخش
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 میگرنته؟ شدی؟  چی -

 صدایی  هیچ لحظه یک برای. دادم تکان سر  و کشیدم  پایین  آروم آروم رو دستام
 تر نزدیک  و جلو برگشت سریع اما رفت عقب قدم یک  ناگهان و نشد بلند ازش

  اون  توی. برد باال کمی  رو سرم و نشست امچونه  زیر  اشاشاره  انگشت. ایستاد
  از  بعد. بود تشخیص قابل چشماش برق اما ببینم رو اشقیافه تونستمنمی  تاریکی
 ام چونه از  تماس ترین کم   با رو انگشتش و داد بیرون محکم رو  نفسش لحظه چند

 عمدی کارش  اینکه با بره؛ یادم سرم درد لحظه یه شد باعث کارش  این . گذروند
 . بود گرفته  نبض دستم تمام اما نبود

 تا  کشوند  خودش دنبال رو من و گرفت  دستش توی رو هامانگشت باالیی بند دو
 :کرد  زمزمه آروم و کرد  رها تعلل با رو دستم. سمتم برگشت و هال وسط

 .میام االن من  کاناپه  روی بشین  -

 دردش. نشستم بود نزدیکم که  مبلی اولین  روی من  و آشپزخانه به برگشت سریع
 ژلوفن  یه. دادم تکان عصبی رو زانوهام. بود دار تمری هم هنوز  اما بود شده کم

. اومد هاشقدم  صدای کهاین  تا گذشت  ایدقیقه چند داره؟  معطلی انقدر  آوردن
 .دراز رو دستم و کردم  بلند رو سرم

 .بده رو قرص -

  ترین تاریک   بودم  نشسته  که  جایی.  دید  سرش  پشت  رو  من  و  چرخید  کاناپه  سمت  از 
. کردمی  روشنش  حیاط  توی  المپ  نور   و  بود  پنجره  زیر   کاناپه  ناو  اما  بود  خونه  جای
 .داد دستم لیوانی و اومد سمتم به آریان

 .نشده سرد تا  بخورش -

 کو؟   قرص -

 .شد خم جلو به و نشست مقابلم مبل روی
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 . رها بخور  -

  روی  گذاشت  رو دستش و برداشت خیز  سریع که  شم بلند جام  از  خواستم عصبی
 :زد نفس کالفه  و کشید  رو دستش سریع. شد گرد  کتشحر  از  چشمام. پام

 . لطفا کن   گوش  حرفم به -

 هست؟ چی -

 .مینا گل  دمنوش -

 چی؟ -

 . گرفت  دست توی رو ساعتش بند و شد جاجابه  جاش توی کمی

  پیش  فرصتش  خب اما بودم گرفته  برات رو دمنوش این  وقته خیلی... یعنی من  -
 .خوبه میگرن  برای. بدم بهت نیومد

 کردم  حس که  اومدمی کش  حد از  بیش داشت لبخندم. شتوجه برای ریخت لمد
 با که  انداختم زیر  رو سرم و زدم کنار   رو هامچتری عادت روی از . شد تر نزدیک  بهم

 که  زرد مینیون تا چند و شلوارکش و سرخابی تاپ یه. اومد بند  نفسم لباسم دیدن
 !خوردنمی موز  داشتن 

  میگرنم  کهاین  برای و بود شده گرمم  دیشب . دادم فرو استرس با رو دهانم آب
  زمستان   به  چیزی.  بود  شده  داغ  زیادی  هوا  حاال  و  باشم  خنک  که  پوشیدم  تاپ  نگیره
 خودم  دست یه با  خجالت، نهایت در ! بودم  پزون خرما توی انگار  من  و بود نمونده

 سرازیر  پشتم از  عرق هایدونه. کردم  پخش اطرافم بیشتر  رو موهام و پوشاندم رو
 بپوشونم  رو خودم خواستممی موهام با. شدمی خشک داشت گلوم و بود شده

 و  شرم از  خواستمی  دلم. بود ندیده هم باز  سر  رو من  حاال تا آریان که  درحالی
 .هوا برم بشم دود خجالت
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 دید  رو حالم که  آریان . شد بلند مناله و کشید  تیر  باز  سرم واگیر  هاگیر  این  توی
 . گرفت  لبم نزدیک رو لیوان و نشست مبلم دسته روی عصبی

 ایدیگه   جور   تا  بخوری  رو  این   بهتره  بگیری؟   سنگر   افتاده  یادت  حاال  تا  موقع  اون  از   -
 . نکردم اقدام

 این  معذبم، کم  خودم. آوردمی روم به طوریاین  که  بزنمش خواستمی دلم یعنی
 ضرب  یه  و  کشیدم  بیرون  تشدس  از   رو  لیوان  حرص  با!  عذاب  یفرشته  بود  شده  هم
 و  کشیدم  مرطوبم ب**ل به دستی. نبود بد کردممی فکر  که  هاقدر اون . رفتم باال

  چشمام   بدم،  حرکت  رو  سرم  کهاین   بدون.  شد  نزدیک  سرم  به  آریان  سر   کردم  حس
 بدون  بود شده خم سرم روی سرش. چرخوندم طرفش به ممکن  حد آخرین  تا رو

 .تماسی هیچ

  رو پاهاش. نشست روروبه  کاناپه  روی ضرب با و شد بلند مبل  تهدس روی از  یهو
 لباس ست. دادم بیرون رو نفسم زدههیجان. داد تکون تندتند و انداخت هم روی
  تشخیص   قابل  تاریکی  این  توی  و  بود  ایسرمه  شایدم.  بود  تنش  پوما  مشکی  شلوار   و

 رو حواسش رو، سمحوا باید. بستم رو چشمم  و گرفتم  دستام بین رو سرم. نبود
 .بشه بهتر  حالش حالم،  تا کردممی پرت

 چی؟  یعنی مینا گل  -

 . خندید آروم

 .نداره اثر  روش نمادش. بود دمنوش فقط این  -

  بهم   رو  قرص  اول  همون  اگه.  کنه  اثر   دمنوشتون  بلکه  کنم  پرت  رو  حواسم  خواممی  -
 .بودم خوابیده و بود شده  تموم االن بودی داده

 . دادی نجات خوابیمبی از  رو من  عوضش -

  توی  در  جلوی امروز  اتفاقات تمام. بود پایین  هنوز  سرم اما کردم  باز  رو چشمام
 . برد باال رو ضربانم و شد تکرار  محافظه 
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 شدی؟ خواببی چرا -

 :نداد رو جوابم  اما کرد  باز  ب**ل باالخره و گذشت  سکوت توی لحظه چند

 و عشق نماد هم مختلفش هایرنگ  از  ومکد  هر . شدنه مسحور  از  نمادی مینا گل  -
  زندگی  سال همه این  به فخر  و ازدواج سالگرد بیستمین  برای هدیه بهترین . صبره

 . میناست گل  مشترک

 . کردم  نگاه رو شتیره  یسایه و کردم  بلند رو سرم

 چی؟ یعنی  قرمز  میخک و نسترن بگی خواینمی -

 . زد لبخند انگار 

 . بگم بهت تا جااین  بیا -

 کجا؟   -

 .کرد  اشاره  پاش به دست با

 !نشده تکمیل هنوز  درمانت روند -

 .خندانش واقعا ب  **ل به نگاه یه  و کردم  پاش به نگاه یه. شد گرد  چشمام

 !درمانم؟  -

  هم  شیمیایی داروهای اون بدون کنم  مطمئنت  خواممی. خوب دختر  جااین  بیا -
 .بشه خوب تونهمی  حالت

  قرص  فقط دردم تسکین  برای بود پرسیده ازم شرکت توی که  افتادم شبی اون یاد
 من    و  باشه  بلد  حلی  راه  شاید.  بود  کرده  اخم  و  بودم  کرده  تایید  منم  کنم،می  مصرف
  سریع  لباسم یادآوری با اما شدم بلند جام از  تردید با. بده نجات رو قرص از  خسته
 ازش هنوز  نم اما باشه زده دیدم خودش قول به که  هم چقدر  هر . سرجام نشستم
 . کشممی خجالت
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 دورم؟  بپیچم بیاری پتو یه شهمی... اوم -

 کشی؟ می  خجالت شوهرت از  یا کنی  پیچ بقچه رو خودت خوایمی شد سردت -

 به چسبهمی و شهمی آب دل توی که  هاشیرینی این  از . بود شیرین  شوهرت لفظ
 یه  با و رفت ایلحظه  چند مکث از  بعد  که  نشستم منتظر  و نگفتم چیزی. آدم جون
 ضربه پاش به باز  و کاناپه  روی برگشت. دورم انداختش چادر  مثل و برگشت پتو
 تپش جفتمون که  پاش رو بشینم برم! االن؟  چی یعنی. گزیدم  داخل از  رو لبم. زد

 !افته؟ می یورتمه به بدتر  یا شهمی خوب سرم وقتاون! بگیریم؟  قلب

 گل  چادر   عین   رو  پتو  هایلبه.  شدم  نزدیک  بهش  آهسته  و  شدم  بلند  وافر   خجالتی  با
 من . رفتمی باالتر  ضربانم قدم به قدم. گرفتم  امچونه زیر  جونم  مامان هایگلی
 دقیقا؟  کنممی چیکار  دارم

  کنم،   نگاهش  شدنمی   روم  حتی.  گزیدم  بیرون  از   رو  لبم  بار   این   و  ایستادم  سرش  باال
 !آخه؟  پاش رو بشینم چجوری

 .یگهد بیا معطلی؟  چرا-

 : گفتم  کالفه  اما آروم لحنی با. زد  ضربه پاش به دوباره

 .زشته آخه؟  بشینم جوری چه -

  کار   تو. نکن  استخاره انقدر  بشین! شن می هلو کنن می عمل برنمی رو هازشت -
 . نیست الزم استخاره خیر 

 نرم گهمی دلم یه برم، برم گهمی دل یه  گفتمی که  آهنگه اون  مصداق بودم شده
 :گفتم   و گرفتم  پاش سمت به رو انگشتم خجالت با هم آخرش !نرم

 شه؟می خوب سرم درد چطوری پات رو بشینم من  آخه -
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  آریان  گرد چشمان با و کردم بلند رو سرم  آروم. نیومد صدایی هیچ لحظه چند
 دستش   پشت   رو  لبخندش  و  کرد  ایسرفه  تک  شد؟   طوریاین   چرا  این .  شدم  مواجه
 .مشونه روی  کردم  کج  رو سرم  کرده  اخم. کرد  پنهان

 خندی؟ می چرا بگی شهمی -

 .بود خندان شدیدا لحنش اما برداشت دهانش جلوی از  رو دستش

 خوره نمی ما کار   درد به ست؛دیگه حرکت یه واسه میگی شما که  پوزیشنی اون -
ت  آریان تیپ   این  با اونم   رو  سرت بکش دراز  جااین  بیا که  بود این  منظورم! ُکش 
 . بدم ساژ ما

 . داغونم سوتی این  با  بزنم دار  رو خودم خوادمی  دلم االن یعنی

 !پدرامه فقط من  از  تر حیابی  یعنی

 !ندم سوتی اگه شهنمی  شب روزم یعنی

 !شهمی مورددارتر  هامسوتی  داره روز  به روز  یعنی

 !پوزیشنم  طراحی این  با کنن   من  سر  بر  خاک  یعنی... یعنی... یعنی

 افتادم و کشید  رو دستم مچ آریان یهو که  بودم خودم به دادن شفح دار  و گیر   تو
  حیاط  المپ نور  که سمتش  برگشتم شوکه. کنارش دقیقاً  هم اون کاناپه روی

  با   و  زد  کمرنگی  لبخند  و  چرخید  صورتم  روی  نگاهش .  بود  کرده  مهتابی  رو  صورتش
 .کرد  اشاره پاش به چشم

 پایین   انقدر .  خوردم  ُسر   کاناپه  روی  رمگین ش  و  بستم  رو  چشمام.  انگار  نبود  فراری  راه
  جمع  رو پاهام. آریان پای روی گذاشتم  آروم رو سرم و کشیدم  دراز  باالخره تا رفتم
.  کردم  حبس رو نفسم و کشیدم  روم کامل  رو پتو. شدم چفت کاناپه  توی و کردم
 . خجالت از  بود شده منقبض بدنم تمام



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

550 

 

  ترس،   خجالت،  شرم،  بود؛  نیومده  غمسرا  جایک   حس  همه  این   عمرم  توی  وقتهیچ
 !جذاب صورتی   حس یه و انتظار  دلتنگی، هیجان،

  قدر این . داد حرکتشون دورانی و نشست مشقیقه روی آرام آریان گرم انگشتان
 رفت  و  زد  پر   احساساتم  تمام  که  شگونه   ماساژ   نوازش  با  داد  دست  بهم  رهایی  حس
.  رفت  بین   از   بدنم  انقباض.  شد  ر تمحکم   کمی  حرکتش.  جذاب  صورتی  حس  اون  بجز 

 ماساژ   یا  دمنوشه  تأثیر   دونستمنمی  من   و  شدمی  کم  داشت  دردم.  بود  بخشآرامش 
 .بود کنندهآروم  هم هاشنفس صدای که  آریانی یا

  سبکی  این .  کرد  سبک  رو  سرم  و  داد  ماساژ   رو  هامشقیقه  انگشتاش  با  ایدقیقه  چند
 چشمام. شد تنگ چشماش مشکی   برای دلم ناگاه به من  و بود حضورش یمعجزه

 حرکت  اما  شد  متوقف  دستاش  حرکت.  گرفتم  باال  کمی  رو  سرم  و  کردم  باز   آهسته  رو
 و  بود براق چشماش مشکی  . بود مشهود بودم خوابیده من  که  ایزاویه از  سیبکش

 .تاببی من  دل  

 بیرون محکم رو نفسش آخر  در  و کرد  بسته و باز  رو دهانش بار  چند کالفه  آریان
 روی  آشفته که  موهاش برای رفت دلم و کاوید  رو صورتش جای  جای نگاهم. داد

 کنار   بار  این  اما نشست صورتم روی دوباره انگشتش. بود شده ریخته پیشونیش
 . چشمم

 اونی  داشت؟   تاثیر   طرف  دو  روی  شدن  مسحور   این!  مینا؟   گل  بود   شدن  مسحور   نماد
 .نبود الکی که  شدن مسخ این  وگرنه خورده که  اونی و کرده  درستش که

 من و شدمی کوبیده  مسینه به قوا تمام با قلبم و بود خورده گره  درهم نگاهمون
 !آریان؟  یا بود من  قلب برای بلند تپش صدای این  دونستمنمی 

  باز  اما لرزیدمی انگشتش شد، بسته چشمام و شد کشیده  هاممژه روی انگشتش
 اما   صورتی  حس  همون  مثل  بود  جذاب.  بود  کخطرنا  التهاب  این .  کردمی   لمس  هم

 این   از   طاقتبی.  شم  خارج  خلسه  این   از   و  کنم  باز   رو  چشمام  خواستم.  بود  خطرناک
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 حرکت یه توی و  فشردم هم روی رو م*با*ل و دادم تکون رو سرم نزدیکی همه
 . نشستم سرجام

. رسیدمی  گوش  به   سرم  پشت  آریان  هاینفس  صدای.  بود  نشسته  تب  به  بدنم  تمام
  دونستم نمی. ایستادم جام سر  زور  به و کشیدم  دندان به رو که  رو لرزونم ب**ل

  شدم   ناراحت  کارش  از   کنه  فکر   ممکنه  برم  حرف  بدون  اگه.  کنم  چیکار   و  بگم  چی  باید
 :رسید گوشم  به ملتهب و آروم آریان صدای. غلطه این  و

 بهتری؟  -

 اما  کردنمی درد دیگه سرم بود؟  سوال این  پرسیدن جای االن! واقعا؟ ! بهتر؟ 
 بود؟  بودنم بهتر  هاینشونه  دارمتب  تن   نامنظمم، تپش میونم، در  یکی هاینفس 

 یکی و موهاش توی یکی بود؛ شده مشت دستاش. کردم  نگاهش چشم یگوشه  از 
 .شدمی پایین  و باال شتاب با که  ایسینه روی

 کهاین  بدون و گرفتم  محکم رو پتو. نبود  هیچکدوممون صالح به موندنم بیشتر 
 . گذشتم  کنارش  از  آروم بخیر  شب یه با کنم،  نگاهش

  کنارش   از  آروم بخیر  شب یه با کنم،  نگاهش  کهاین  بدون و  گرفتم  محکم رو پتو
 .گذشتم

  روی. زمین  انداختم رو پتو و کردم  رها رو مشده  حبس نفس رسیدم که  اتاقم به
 زدمی بک فلش هی لعنتیم یهحافظ و کردم   بغل محکم رو خرسم و نشستم تخت

 . پیش لحظه چند به

 !بودم خرماپزون توی قطعا من  و بود نمونده زمستان به چیزی

*** 
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  چشمام  روی هامچتری. کشیدم  سرک راهرو به و بردم بیرون در  الی از  رو سرم
  لجوجانه  اما کردم  فوتشون باال به رو عصبانیت با. گرفت  رو دیدم جلوی و ریخت

 . نبود کسی.  کردم  نگاه رو راهرو موهام الیالبه از  کالفه.  ریختن  مچشما روی باز 

 رفتم پاورچین پاورچین  و کردم  قالب پشتم رو دستام و اومدم بیرون اتاقم از  آروم
 زدم   قدم  اتاقم  توی  و  شدم  بیدار   صبح  هفت  ساعت  گرسنگی  زور   از .  آشپزخونه  سمت

 سوپ کاسه  یه که  ناهار  روز دی از . آوردم دوام ربع یک فقط اما بشه نه ساعت تا
 !بود انداخته راه قورباغه سمفونی شکمم و بودم نخورده چیزی دیگه خوردم

 جلو رو نون سبد. کشیدم بیرون رو عسل و کره ظرف و کردم باز  رو یخچال در 
 همون  با. کردم  حس رو نگاهی سنگینی که  شدم خوردن مشغول دولپی و کشیدم

 مخیره گرد   چشمایی با که  نفس دیدن با. سرم پشت به برگشتم متورم هایلپ 
. برداشت  رو  لیوانی  و  اومد  جلو  نفس.  افتادم  سرفه  به  و  گلوم  تو  پرید  لقمه  بود  شده
 .داد دستم و کرد  پر  رو لیوان و ایستاد پاهاش روی

 !هلی؟  مگه بخور  آروم جان دختر  بگم شما  به باید من االن -

 سرفه  به دوباره و گلوم  توی ریدپ آب و گرفت  مخنده حرفش از  آب خوردن حین 
 :گفت  نمکی ایخنده با و کمرم  پایین  زد کوچیکش  دستان با. افتادم

 نیلی آره. خوادمی سوغاتی دلش یعنی کنه سرفه هی کسی اگه گهمی معمه -
 خواست؟   سوغاتی دلت جون؟ 

 ذوب  حال در  یکره   به محزونم نگاه. کردم   صاف  رو گلوم  و دادم بیرون رو نفسم
 و  بردم فرو نفس یشلخته  موهای الیالبه رو دستم. شد کوفتم  رسما. افتاد شدن
 :گفتم

. بله  سوما  بشم؟   هول  من  که  اومدی  صدا  و  سر   بی  چرا  دوما.  خانم   نفس  سالم  اوال  -
 .خواممی  سوغاتی من  و اصفهانه مامانم

 .داد جلو رو لبش و  کرد  گرد  رو چشماش
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 . باشی جااین  شما کردمنمی فکر  آخه یشد هول اگه ببخشید. جونم نیلی سالم -

 .بشینه کردم  اشاره بهش و کشیدم  جلو براش رو صندلی و زدم گرمی  لبخند

 که   من  اما زوده دونممی. بخوریم صبحانه هم با بشین  حاال عزیزم نداره اشکال -
 . حمام برم خواممی  بعدشم گرسنمه  خیلی و نبرد خوابم

 .خاروند رو سرش نمکی با حالت با

 ... .آخه -

 .دیگه بخوریم بشین  نفسی نداره آخه -

 حس رو نگاهی سنگینی باز  که  شدم مشغول و گرفتم  خودم برای بزرگ لقمه یه
 !سرم؟  پشت. کردمی نگاه سرم  پشت به داشت. کردم  نگاه نفس به. کردم

 !تنها؟  تنها -

 چند یانآر دست. افتادم سرفه به باز  و  گلوم  توی پرید لقمه آریان  صدای شنیدن با
  دردهای   مرهم  شده  آریان  دیشب  از   اصال.  آورد  جا  رو  حالم  و  شد  کوبیده  پشتم  به  بار 
 !من 

 بلند سالم و اومد جلو  آریان. شد وجودم وارد ذره ذره خجالت دیشب یادآوری با
 گذاشت   میز  روی ایقابلمه . زیرلبی من  و داد رو جوابش بلند هم نفس. کرد  باالیی

 :گفت  سرحال لحنی با و کشید  جلو رو شکرپاش و

 بیاری؟  کاسه  تا سه شهمی خانم رها -

 چشمان جز  به بود سرحال وجناتش تمام. کردم  نگاهش و کردم  بلند آروم رو سرم
 شدم  بلند  جام  از   شرمگین .  بود  دیشبش  بدخوابی  خاطر   به  احتماال  که  سرخش  کمی

 . بکشم بیرون رو هاکاسه   تا

 !بودا دیگه چیز  یه دیشبی اما... نمخا رها خوشگله خیلی لباست این  میگم -
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 اگه. کردم مخفی کابینت توی رو سرم و دادم فشار  هم روی محکم رو چشمام
  یه  با  بود گشاد  و  َگل  طوسی تونیک یه  لباسم! کردممی  مخفی هم رو خودم شدمی

 و  بودم بسته قمر  ننه  عین  هم شالم! نبود ُکردی  شلوار  به شباهتبی که  شلواری
 من  از  تر ضایع  واقعا یعنی. بودن بیرون رسیدمی مچونه تا که هامچتری  فقط

 دیشب   اتفاق  از   بعد  هم  اون  بپوشم  لباس  طوریاین   اگه  گفتم  خودم  با  صبح!  خودمم
 .بودم  نکرده رو هاشتیکه فکر  اصال اما بهتره

 .افتاد دهن  از  حلیم! ُکشت  آریان  تیپ این  با بکشی خجالت خوادنمی حاال -

  بود  گفته  هم تیپم اون به دیشبم. کوبیدم  پیشونیم روی و کردم   مشت رو دستم
  بلند  رو سرم اینکه بدون و کشیدم  بیرون کاسه  تا سه ضرب و زور  به! ُکش  آریان
  خودم  برم پاشم خواستمی  دلم. شدم مچاله صندلی روی و گذاشتم  میز  روی کنم
 نگاهم. بود تهنذاش برام حواس و هوش دارچین  و حلیم بوی اما کنم  گور   و گم  رو
 !شد کوفتم  رسما اونکه. افتاد شده ذوب رسما یکره  به

 ُکشه؟ حشره  هایمایه  تو چیزی یه چی؟  یعنی ُکش  آریان تیپ دایی -

! آخه؟  کشحشره. نزنم قهقهه تا گزیدم  رو لبم منم و خندید بلند صدای با آریان
 :گفت  نفس به رو و کشید  هاکاسه   توی رو حلیم مالقه با آریان

 کنی؟ می مقایسه حشره با رو من  دیگه حاال. نفسم نکنه درد دستت -

 :گفت  ایبامزه  لحن  با نفس

 .بود یکی ریتمشون آخه -

 :گفت  خنده با و  گذاشت  نفس جلوی  رو حلیم ظرف آریان

 !ُکش  سوسک  نگفتی که  کنم  خداروشکر  برم پس -

 ازش  دستش  اام  گرفت   قرار   رومروبه  حلیم  کاسه.  شد  مشغول  و  خندید  نخودی  نفس
  برق  چشماش مشکی  . بگیرم باال رو سرم شدم مجبور  نهایت در  من و نشد جدا
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 کرد   رها رو کاسه.  زد چشمک بهم و گرفت  عمق لبخندش دید که  رو نگاهم. زدمی
 .شد مشغول اشتیاق با و

  وقتی دانشگاه توی یادمه. شدم صورتش یخیره  و مچونه زیر  زدم رو دستم
 بردن باال با همزمان و خریدممی آب بطری  یه کنم،  هشنگا یواشکی خواستممی

  کرد، می  نگاهم اشخنثی  نگاه با و گشتبرمی  که  هروقت. کردممی  نگاهش بطری
 !کشیدممی سر  رو آب کل  و چرخوندممی رو سرم سریع

 تیکه  چقدر  مریم و هاخوردن  آب اون سر  گرفتم  درد کلیه  من  چقدر . بخیر یادش
 چشمک  بهم  و  کنم  نگاهش  من  تا  کنهنمی  رها  رو  حلیمم  کاسه  ،حاال  ولی  کردمی  بارم
 .زنهمی

. رسیدنمی نظر  به محال اتفاقات این  چقدر  و هاسال این بین  هست تفاوت چقدر 
 عوض   زندگیم  که  ماهه  سه  دقیقا.  کرد  دگرگون  رو  زندگیم  که  معجزه  یه  عین   درست
 من و منه یخیره براق نگاهی با که  لطفی  آریان نام به ایمعجزه  لطف به شده

 .روز سه فقط. گرفت  دلم. باشه مونده باقی ازش روز  سه فقط اگه حتی محرمش؛

 شکر  با. زدم لبخند ناخودآگاه. دادم حلیمم به و گرفتم  ازش سختی به رو نگاهم
 .من  میرزاقاسمی   مثل روش بود زده قلب طرح

 حلیم . بستم رو چشمام خوشمزگیش شدت از  و گذاشتم  دهانم توی رو قاشق اولین 
. کشید خمیازه و  گرفت دهان به رو دستش آریان. دنیاست یصبحانه  بهترین 

  نگاهم .  کشیدم  خمیازه  منم  وار اتوماتیک   کارشاین   با  که  کردممی   نگاهش  زیرزیرکی
 .زدم لبخند. خندید. کرد

 .داد دوران تا دو ما بین  رو نگاهش و کرد  باریک رو چشماش نفس

 !کردین؟ می ار چیک دیشب دوتا شما -

 :گفتم  و زدم هولی لبخند. بیفته سرفه به که  بود آریان نوبت بار  این 

 نه؟  مگه کردیمنمی کاری   که  ما دیشب؟  -
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 دستی   آریان.  کنه  تایید  رو  حرفم  تا  دادم  تکون  عاجزانه  رو  سرم  و  کردم  نگاه  آریان  به
 : گفت  مصلحتی درصد صد ایخنده با و کشید  صورتش به

 . بودیم خواب دیشب که  ما نفسم آره... آ -

 . شمردن به کرد  شروع انگشتاش با یکی یکی و آورد جلو رو  کوچکش  دست نفس

  جون   نیلی  میگی  شما  کردین،  بیدار   منم  و  شدین   بلند  هردوتون  زودی  این   به  صبح  -
 بگیری   حلیم  بری  خواستی  که  صبح  نمیاد،  یادم  من   ولی  زده  کشیحشره  تیپ  دیشب

 گفت  جونم نیلی نخوابیدی اصال دیشب گفتی  ستشویید برم بودم شده بلند منم
 بودی   رفته  صبح  شما  اومد،می  تولوق  تلق  صدای  همش  که  شبم  نصفه  نبرده،  خوابش
  هردوتون  درصورتیکه حموم بره خوادمی صبحانه بعد گفت  جونم نیلی و حموم
 من  ولی بودی کرده بغل رو جونم نیلی شما عصری دیروز  تازشم. بودین  تمیز 

 !نگفتم چیزی و کردم  ریبزرگوا

 و داد تکیه صندلیش به یهو که  بودیم بچه فسقل این  یخیره باز  دهانی با هردو
 .کرد  رو آخر  شلیک سینه به دست

 !کردین؟ می چیکار   شماها ایجمعه شب بگه منم به یکی حاال -

 رو  هاشونبچه  هفته  آخر   که  رو  شوهرهایی  و  زن  اون  حال    تونستممی  قشنگ  یعنی
 ! بس و گودزیالن  نودیا دهه مریم قول به! کنم  درک رو فامیل خونه تادنفرسمی

 این  از  بکشم خجالت دونستمنمی منم و گرفت  رو شخنده جلوی سختی به آریان
  سکوت   باالخره  آریان!  کنجکاوش  زیادی  کوچولوی  ذهن   این   به  بخندم  یا  تشابه  همه
 :گفت  من  به رو آمیز  شیطنت نگاهی با و شکست رو فضا

  نقش   منم.  بود  شده  الزم  ماساژ   و  بود  گرفته  درد  سرش  خانم  رها  دیشب  نفسم  واال  -
 .نشده سرد این  از  بیشتر  تا بخور  رو حلیمت حاال! کردم  ایفا رو سیار  ماساژور 

 ب **ل و گفت  چیزی زیرلب. کرد  نگاهمون باز  و کرد  کج  بانمک رو سرش نفس
! کنهمی  تصور  داره چی نیست معلوم. گرفت  مخنده حالتش از . گزید  رو کوچکش
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.  باریدمی  وجناتش تمام از  شیطنت. چرخوند سمتش رو نگاهم آریان سرفه صدای
 :زد ب**ل بفهمم من  فقط که  جوری

 بودی؟  راضی ماساژورت از  -

 هامگونه  به رو خون هجوم و انداختم زیر  رو سرم بدم رو جوابش کهاین  بدون
 چه دستش از  بودم مونده من  و دیشبش لمس از  هنوز  زدمی دل لبم. کردم  حس
 .داد نجات مهلکه این  از  رو من  نفس که  بریزم سرم فرق بر  خاکی

 شهمی  دیر   سرکار   ریمی  فردا  هوم؟   دیگه  خرید  بریم  ستجمعه   امروز   دایی  گممی  -
 !ها

 :گفت  مهربون و کرد  نوازش رو نفس سر  آریان

. کنممی  کمکت و رمنمی  شرکت فردا بنده و خرید ریممی امروز . نفسم چشم -
 خوبه؟ 

 . کردم  نگاهشون تعجب با

 خبره؟ چه مگه فردا -

 .کوبید  بهم رو دستاش ذوق با نفس

 و آجیل کلی  با. بگیرم انار  و هندونه خواممی. جون نیلی دیگه یلداست شب فردا -
 من  جون  نیلی  وای.  خواممی  هم  بوداده  ذرت.  خواممی  رنگم  سه  کیک.  زردآلو  برگه
 .نشده تموم تا خرید بریم االنم. کنی  کمکم  باید شما و دارم کار   کلی

 . دنیاست هایشب  بهترین  از  یکی یلدا شب. زدم لبخند نفس شوق و ذوق به

 . بریم تا  بپوش رو لباست برو شد تموم که  حلیمت -

  صدام   آریان  که  بودم  خوردن  دررحال  آروم.  کرد  گوش  آریان  حرف  به  مطیعانه  نفس
 . کرد
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 . برات بگیرم بگو بهم خوایمی چیزی . بیرون بیای نباید فعال که  دونیمی -

 :گفتم  دلخوری با

 اوپن؟ رو بذارم کاغذ  رو بنویسم یعنی -

 .گفت  آرومی نه و گرفت  ازم تعلل با رو نگاهش

 بیای؟  تونینمی چرا جون نیلی -

. نشه اذیت خیلی رفتنم موقع تا بگم بهش االن باید. دادم بیرون محکم رو نفسم
 : گفتم  لبخند با و شدم متمایل نفس سمت و کردم  تر  ور  م*با*ل

 . سرم روی ریخته رو شرکتش کارای  از  کلی  جونت دایی چون -

 . کرد  نگاه رو سرم  روی گرد  چشمانی با

 ! نیست هیچی که  سرت رو ولی -

 انجام  روز  سه این  توی رو همش باید و دارم کار   خیلی یعنی عزیزم اصطالحه یه -
 .جاماین  دیگه وز ر  سه فقط من  آخه. بدم

  و  کردم  بلند رو سرم آهسته. گرفت  نفس از  رو نگاهم میز  با قاشق برخورد صدای
 اخم کمی  و  زد پلک هم پشت  بار  چند. کردمی  نگاهم گیج  که  شدم آریانی یخیره
 . کرد

  بشه  حل قضیه اون وقتی تا بود قرار  جایی؟ این  دیگه روز  سه فقط که  چی یعنی -
 . بمونی جااین 

 . گردوندم  حلیم توی هدفبی رو قاشق و گرفتم  لرزانش هایمردمک  از  رو نگاهم

  سه  تا تونممی و رفته پیش خوبی به کاراش  گفت  بهم زدم حرف بابا با که  دیروز  -
 ... .هم ما دیگه روز  سه... خب بعدم. خونه برگردم دیگه روز 
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ش   هاینفس  صدای. کشیدم  جلوتر  رو شالم و کردم  رها رو قاشق کالفه  آریان  دار ک 
  گرفت   رو  لباسم  آستین .  اومد  نزدیکم  و  پرید   پایین   صندلیش  از   نفس.  کردمی   ناراحتم

 : گفت  دار  بغض و

 برات  دلم.  شممی  ناراحت  خیلی  من   بری  اگه  جون؟   نیلی  بذاری  تنهام  خوایمی  باز   -
 .طورهمین  هم دایی. شهمی تنگ خیلی

 .افتاد صورتیش یگونه   روی درشتی اشک قطره

 .جون نیلی  بری ذارمنمی من  بری؟  خوایمی چرا اصال  نری؟  که  کنم  ار چیک -

 .دادم فرو رو بغضم و  کردم  بغلش طاقتبی

 ها صبح قبال یادته. مونمنمی  جااین  دیگه فقط پیشتم همیشه که من  عزیزم -
  نفسی؟   بشم  جدا  ازت  تونممی  من   مگه.  شهمی   جوریهمین   االنم  پیشت؟   اومدممی
 . مونن نمی دور  هم از  که  هادوست . مدوستی هم با ما

 : گفت  معصومانه و  برد عقب کمی  رو اشکش از  خیس صورت

 نکنی؟  فراموشم و پیشم بیای زودی میدی قول -

 . بردم عقب رو لختش موهای و کردم  پاک رو اشکاش لبخند با

 خیالت بی  بتونم که  دارم خوشگل نفس تا چند من  مگه. پیشت میام که  معلومه -
  داریم  کار   کلی  که  خرید برو داییت با و بشور  رو صورتت برو بدو حاال هوم؟  بشم
 . فرداشب برای

 .بوسید رو امگونه  و خندید ذوق با

 . جونم نیلی دارم دوستت خیلی -

  زیرچشمی  و نشستم صاف تعلل با. اتاقش سمت رفت و پرید بیرون بغلم از  سریع
 آروم رو خودش داشت که  انگار  بود دار کش  هم هنوز  هاشنفس. کردم  نگاه بهش
 .چرخوندم  هدفبی دوباره رو قاشقم. کردمی
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 کنارمی؟   دیگه روز  سه فقط -

 مشکی یخیره و کردم بلند رو سرم. ریخت فرو دلم که گفت  مظلومانه انقدر 
 با. بود شده بیشتر  چشماش سرخی و نبود  سرحال صورتش دیگه. شدم چشماش
 بشم؟  جدا  ازش  خواستم می  چطور  من .  دادم  دوران  چشماش بین   رو  نگاهم  دلتنگی
  کنن؛  جداش شوهرش از  زور  به خواستن می انگار  که داشتم رو زنی  حال واقعا
 .آور عذاب قدر همون  تلخ، قدر همون 

 ... .خواینمی  تو رها -

 . برد فرو موهاش بین  رو هاشپنجه  و گرفت  باال رو رو سرش

 ... .هیچ تو -

 آشپزخونه  وسط  میز   از   قدم  چند.  شد  لندب  جاش  از   حرکت  یه  با  و  بست  رو  چشماش
  گرفتم   باال رو سرم. زد نفس عصبی و ایستاد سرم باالی. برگشت سریع اما شد دور 
 بار  چند. بود مشهود حرکاتش تک تک توی قراریبی . ببینم رو چشماش بتونم تا
 همزمان  و گفت  زیرلب لعنتی تهش اما بگه رو کارش  نصفه حرف  تا کرد  باز  ب**ل
 :گفت  رفتنش و دنچرخی با

 . برات بگیرم بگو خوایمی چی هر  -

 کوفتمون  رسما. کردم  نگاه حلیمم ظرف به ناراحتی با و کردم  شل رو شالم یگره
 !شد

*** 

  آریان  هایلباس  و کردم  جمع رو خونه من  قبلش تا. کشید  طول ظهر  تا خریدشون
  و  کردم  درست یهالو  ساالد. کردم  عوض آسمانی آبی شلوار  و تونیک یه با رو ُکشم
 رو هاششمعی مداد و کردم  مرتب رو نفس اتاق. ماشین  توی انداختم رو هالباس 

 تهیه طرز  و دادم آب آماتیس و یوسف حسن  هایگلدان  به. کیفش  توی گذاشتم
 . آشپزخونه آخر  کشوی  توی گذاشتم  رو میرزاقاسمی
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 و ستدر  چیز  همه خواستمی دلم و بود خونه این  توی حضورم  آخر  روزهای
 به  چشمم کردممی مرتب رو هاادویه یقفسه داشتم وقتی. باشه خودش سرجای
 .گرفتند  نوازش ریتم هامشقیقه و افتاد مینا گل  شده خشک هایگلبرگ

  دلم  حاال همین  از . بکرش هایحس  تمام با دیشب شد مرور  و شد بسته چشمام
 .شهمی تنگ  هاشآدم  برای بیشتر  و خونه این  برای

 هاقفسه  توی  رو  خریدها   بعد  خوردیم  الویه  اول  که  بودیم  گرسنه  انقدر   گشتنبر   وقتی
  بیلش دسته با آریان و نوشتیم رو فردا کارهای  لیست خنده و  شوخی با. دادیم جا

  کردم می احساس خودم روی رو آریان یگرفته  هاینگاه گاه  گه!  گرفت  سلفی کلی
 خونه  دادم هم دکوراسیون تغییر . کردمی عوض رو هواش و حال لبخند با  بعد اما
 و  صورتی هایرنگ  با و گرفتم  کار   به رو طراحی و چیدمان توی استعدادم تمام. رو

.  کرد   تشویقم گشاد  چشمانی با آریان تهش که  چیدم جوری رو خونه لوازم طوسی
 کشن می  کار   کلی  همسراشون  از  عید نزدیک که  دار خانه  هایخانم عین  بودم شده
 !خوردشون به دنمی  ونیمر  یه تهش و

 سبک نیمرو یه که  بودیم خوابالود و خسته انقدر  همگی اما بود شب هشت ساعت
 نگاه زیر   سردرد، از  جلوگیری برای من  و خوابید نفس. خواب  برای رفتیم و خوردیم
 رو  تراس  راه  و  خواست  قهوه  هم  آریان.  کردم  درست  مینا  گل  دمنوش  آریان  سنگین 

 رو  بود  توش  که  سفتی  حجم  و  کشیدم  تونیکم  جیب روی  رو  دستم .  گرفت  پیش  در 
 . کردم  نوازش بار  آخرین  برای

 باعث  و  انداخت  تنم  به  لرز   اومدمی  که  سردی  سوز .  شدم  تراس  وارد  دست  به  سینی
 . بشینم صندلی روی تر جمع شد

 و قرمز  آسمان و بود سرد هوا. رو شقهوه آریان و خوردم رو دمنوشم سکوت توی
 نفس. نداشتیم رفتن  خواب به برای ایعجله انگار  هیچکدام اما خسته هردومون
 مشده مشت دست. کشیدم  بیرونش و بردم جیبم توی رو دستم و کشیدم  عمیقی
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  و   زدم  لبخندی  زور   به .  کرد  نگاهم  و  شد  جمع  پرتش  حواس    گرفت،  قرار   مقابلش  که
 . کردم  باز  رو مشتم

  دستم  کف  به گرمش  هاینگشت ا ایلحظه برای. آورد جلو رو  دستش و زد لبخند
 .خورد  تاب دلم و خورد

 !برداشتی خودت برای کردم  فکر  -

 مشت   محکم  رو  انگشتام.  بود  ریخته  پیشونیش  روی  که  موهایی  روی  چرخید  نگاهم
 . کردم

 ... .روزم ده اون توی. بدم بهت نیومد پیش  فرصتش... یعنی نه -

 :حرفم وسط پرید کالفه

 روز  ده اون کنی  تصور  تونی نمی حتی. رها نزن حرف روز  ده اون به راجع اصال -
  کردم می  حس  که  حسی  و  شب  اون  حرفای  خاطر   به  موندم  دور   ازت.  گذشت  چطور 
 .کشیدم  عذاب خودم فقط اما داشتی

 . کردم  نگاهش دلخور 

 بهم  و گرفتیمی نادیده رو من  کامالً   تو. شدم اذیت خیلی روز  ده اون من ولی -
  تونی نمی و مزاحمم یه من  انگار  که  گرفتیمی فاصله زما جوری. کردینمی توجه
 !کردی  عوض رو حمومم حوله حتی کنی،  تحملم

 رو دستم گرد  چشمایی با! گفتم  چی فهمیدم تازه بعد و شد خارج دهانم از  حرف
 !بود سوتی خدای دیگه این . گرفتم  دهانم جلوی

 . گرفت  دندان به رو پایینش ب**ل و خندید آروم آریان

 و دالیلی به بنا رو فاصله خب اما نشدنیه کار   یه این  چون نگرفتم تنادیده من  -
 افکارم  و خودم دست از  کشیدم  عذاب خودمم که  هرچند. کردم  حفظ هامدلخوری 

 ... .من  یحوله مورد در  ولی
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 به رو هامگونه   داغی و انداختم زیر  رو سرم! کرد  نابودم من  حوله  روی به تاکیدش
 . خریدم جون

 وقتی چطور . شدنمی حوله اون وجود با کنم  حفظ خواستممی رو فاصله اون اگه -
 !نیارم؟  مبارکم روی به و کنم  استفاده ازش تونستممی من  موندمی روش عطرت

! نمونه؟   شحوله  روی  من   عطر   که  بود  گرفته  حوله  برام!  شد  هالک  به  نزدیک  ضربانم
 .کنن   سرم بر  خاک یعنی

  بحث   دادن  خاتمه  برای  و  زدم  باد  رو  خودم  شالم  با  ریان،آ   شیطون  و  سنگین   نگاه  زیر 
 :گفتم

 . نبود داریمهمون  رسم این  حال هر  به -

 .بشه زهر  جفتمون کام  به محرمیتمون اول شب که  نبود شوهرداری رسم اونم -

 که   چیزی  این   با  ولی  بود،  گفته  بهش  راجع  چیزایی  یه  قبال  مامان!  شوهرداری؟   رسم
. برن مزاحمم افکار  تا دادم تکان رو سرم. داشت فرق سمونآ  تا زمین  گفت  آریان

 دستم.  خواستمی  رو  نوازششون  دلم  واقعاً   من   و  رفت  فرو  موهاش  الیالبه  دستش
 .شد تر مشت 

 خونتون  بیام  من   یا   اینجا  بیای  تو  وقتی  چه  شرکت  تو  چه  بینمتمی  بازم  دونممی  -
 و  شممی بیدار  خواب از  صبح وقتی یا  خونه میام خسته وقتی که همین ... اما

 ... . نبینمت

  گرفته   بازی به و نشست  انگشتش توی دوباره الجوردش نگین  با اینقره انگشتر 
 . بودم صحنه این  دلتنگ چقدر  خدایا. شد

 پیشمی؟  دیگه روز  سه فقط... واقعاً  رها -

 بست  حلقه که  رو اشک نم   کردم  حس. موند ثابت چشماش مشکی   روی نگاهم
 . چشمام توی
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 .دیگه روز  دو -

 حلقه اشک   نم   نبینم من تا شد بسته چشماش و شد خارج سینه از  لرزان نفسش
 هر  بودم مجبور  من و شد منتقل منم به  نگاهش قراریبی. رو  چشماش توی شده
 شب و شدم بلند جام از  آهسته. کنم  کنترل  آغوشش به زدن شیرجه از  رو معضله
 . گفتم  آرومی بخیر 

 ! بخوابی بتونی وت حداقل امیدوارم -

 بخوابی؟  نیست قرار  تو مگه -

 .گرفت  بازی به رو انگشترش و زد کمرنگی  لبخند

 به غریبی یکلمه  خوابیدن دارم فاصله باهات نفس یه دیوار، یه اتاق، یه وقتی -
 .رسهمی نظر 

*** 

 !قرمزه چقدر  ببینین  وای -

  شلوار   با  آریان.  مزیشقر   از   درخشید  هامچشم   و  کردم  نگاه  خورده  قاچ   یهندوانه  به
 جون به بود افتاده دست به چاقو و بود نشسته چهارزانو رنگ یشمی سویشرت و

  نفس .  نفس  دست  داد  و  برید  رو  هندوانه  وسط  گل  چاقو،  حرکت  یک  با.  هاهندوانه
 !شد نوچ  جونش تمام و خوردش و خندید ذوق با هم

 .دمکشی  رو کمرم  و پیشونیم به کشیدم  رو مشده سرخ دست پشت

 !فقط نفریم سه خوبه خریدین؟  زیاد انقدر  چرا آخه -

 .نفس بینی روی زد نوچش انگشت با آریان

 نه؟  مگه شه بزرگ زود که  بخوره رو شهمه خوادمی خانم نفس -

 :گفتم  وار  ناله من  و داد تکون سر  کنان  خنده نفس
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 !آخه؟  کنم  دون چجوری من رو انار  همه این  -

 : گفت  مهربون و انداخت رهاانا و من  به نگاهی آریان

 .کمکت  میام شهمی تموم هاهندونه االن -

 رو ما زیرچشمی مثال و بهشون زد ناخنک و کرد  قاطی رو هابرگه و هاآجیل نفس
 رو  خودش و گذاشت  ظرف توی رو هندوانه قاچ آخرین  آریان. نفهمیم که  پایید

 . سمتم کشوند

 !ما خانم   این  کرده  چیکار  ببینیم خب -

. کردم نگاهش داشتم بهش نسبت دلم توی هاسال این  تمام که عشقی تمام با
 چند شد باعث که  بود متفاوتم نگاه این  شاید . عطش پر  قرار،بی  عمیق، پرده،بی

 حالت این  به دادم حق. بزنه چرخ چشمام بین  ناباور  و کنه  نگاهم  زدهبهت  لحظه
 نگاهش  خیره و چشمام توی بودم نریخته رو احساسم هیچوقت چون گیجش
 . بودم نکرده

 این اما بشه ابدی بودنمون هم با این شهمی که  کردممی فکر  این  به دیشب تمام
 ایمون هفته  دو  مهلت!  بزنه  حرف  بتونه  تا  غلتک  روی  انداخت  باید  رو  خجسته  آریان
 . بود اتمام به رو

ل ذارممی رو اسمم نیارم حرفش به اگه رهام، من  لک و   !و 

 داد بیرون سنگین  رو نفسش لحظه چند از  بعد هم آریان و شدم  لمشغو لبخند با
 .شد مشغول و

 رنگی  سه  ژله.  ذرت  و  آجیل  و  انار   و  هندوانه  از   شد  پر   ناهارخوری  میز   عصر   دمای  دم
 لبخند با. زدمی چشمک  بهم بدجوری که حافظی فال و شد کیک جایگزین  که

 قرمز  چهارخونه لباس یه. کردمی نگاه میز  به کمر   به دست که  آریان سمت برگشتم
 همراه جذب مشکی رکابی یه و بود گذاشته  باز  رو هاشدکمه که  بود تنش مشکی

 .مشکی کتان  شلوار  یه
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 .داره کم  چیزی یه -

 . کردم  عوض سریع رو نگاهم مسیر  و شدم دستپاچه امخیرگی از 

 چی؟ -

 .کرد  تند پا ورودی در  سمت به و زد بهم چشمکی

 .اومدم سه بشمر  -

  هیجان  با و کشید  رو آستینم نفس! دیگه؟  بود کم  چی. کردم  نگاه میز  به تعجب با
 :گفت

 بپوشم؟  رو لباسم کنی  کمکم  شهمی -

 .کشیدم  رو بدنم و تختش رو افتادم من  و رفتیم اتاقش به نفس با

 نفسی؟  بپوشی خوایمی چی -

 . داد نمنشو و  کشید  بیرون قرمزی توری  لباس و سبز  شلواری جوراب کشو  ته از 

 !جون نیلی بشم هندونه خواممی -

 . کوبید  بهم رو دستاش و شکمم روی گذاشت  رو ایکیسه  بعد و

 باشه؟  بشو انار  هم تو -

  گرد   چشمام زیبا زرشکی لباس یه دیدن با و کیسه  توی کردم  رو دستم تعجب با
 : گفت  هیجان با و بمونم متعجب این  از  بیشتر  نذاشت نفس. شد

 امشب   واسه  خریدیمش.  بود  دایی  نظر   بیشترش  البته  خریدیم  دایی  اب  رو  این   دیروز   -
 میاد؟   خوشت. بشی انار  که

 ایحلقه  آستین   لباس  این !  بود؟   آریان  سلیقه.  گرفتمش  رومروبه  و  شدم  بلند  جام  از 
 داشت شلی ییقه جلوش و بود خورده مشکی تور  کمر   تا پشتش که  ریون زرشکی
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 من   داشت  توقع  بعد!  بود؟   رئیس  جناب  سلیقه  بود  آویزون  مشکی  زنجیر   یه  بهش  و
 !ندیده چیزهای حق به! بپوشم؟  جلوش رو این 

 میرم   دارم  صورتی  لباس   یه.  بپوشمش  من   نیست  درست...  یعنی  این   جونم  نفس  -
 ... .پومی رو همون

 .کرد  اخم و کوبید  زمین  روی محکم رو پاش

  بازی  باند جیمز  دمکشی  زحمت کلی  من . بپوشی رو همین  باید جون نیلی نخیر  -
 . بدمش  بهت  نره  یادم  که  کرد  سفارش  بهم  کلی  دایی  ظهرم  تازه.  نبینیش  تا  درآوردم

 :گفت  آروم و کرد  کج  رو سرش متفکر 

 ! بخره خرسی پاستیل برام تا نگم بهت رو این  گفت  البته -

 . نبودا بال کم  هم آریان. لباس یقه عین  شد شل نیشم

 .بپوشمش نیست درست االن. ببینی تو تا شمپومی فردا اینو من  عزیزم ببین  -

 !داییش عین . کرد  نگاهم تخس

 نیستی؟ زنش مگه -

 .شد گرد  چشمام

 جان؟  -

 من   همین   با  شماها  وقتی  گفت  بهم  یواشکی  جااین   بود  اومده  منیرخانم  که  پریروز   -
 زن االن یعنی جون؟  نیلی آره. شوهرید و زن چون گفت  چرا پرسیدم. اتاقم تو برم
 منی؟ دایی

  این   دست  از   آخ.  کشیدمشون  محکم  و  کشیدم   موهام  بین   خجالت  کمی  با  رو  دستم
 ! آخ  منیرخانم؛

 .بودم مهمونتون مدتی یه فقط من  عزیزم نه -
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 ما؟  خانم   گفت  بهت دایی ظهری چرا پس -

 .کردم  نگاهش بیچارگی با

 . نیست کنیمی فکر  که  اونی منظورش. گفت  اشتباهی -

 کنم؟ می کر ف چی من  دونیمی مگه -

 . بود آریان مثل زدنش حرف مدل این  دقیقا. اومددرمی اشکم داشت دیگه

 باشه؟ بپوشم، رو لباس این  تونمنمی من  نفسی -

 . کرد  اخم

  موناجون  به گممی  دایی به و کنممی قهر  باهات نپوشیش اگه جونم نیلی! نباشه -
 .برگرده بگه

 .کردم  نگاهش عمیق و کردم  باریک رو چشمام

 موناجونت؟  پیش بری و کنی  قهر  باهام خوایمی لباس یه بخاطر  عنیی -

 خونم  وارد ذره ذره داشت غریبی حسادت یه اما بازی بچه این  بود بعید من  از 
 مونا این  اصال! آریان؟  جلوی پوشیده هالباس  این  از  هم خانم مونا یعنی. شدمی

  واقعا  برم من کهاین  ز ا بعد نکنه افته؟ می یادش هم هنوز  نفس که  کیه  مگه خانم
 !کرده   غلط. ریخت دلم! گردونه؟   برش آریان

  مصمم  و  گرفتم   جلوم  رو  لباس  و  ایستادم  آینه  جلوی  بده  رو  جوابم  نفس  اینکه  از   قبل
 :گفتم

 . پوشمشمی -

  رو  آریان امشب اگه! برگرده جونش مونا بذارم اگه عمرا. باال پرید و زد جیغ نفس
 !ولکم ول نیستم، رها  غلتک روی نندازم
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  باید  بودن همسرش روزهای آخرین  از . شد فشرده دلم و کردم نگاه ساعت به
 بار   چند  مگه!  شه؟ می  عاشق  بار   چند  آدم  مگه.  کنم  استفاده  خوادمی   دلم  که  طور اون
  بار  چند سال؟  شش از  بعد هم اون ستطرفه  دو احساست کنی  حس که  شهمی
 باشی؟   عشقت محرم شهمی

  دنیاست  دنیا تا. دنیاست یه جاماین  من  که  فردایی و امروز  ن همی روزه؛ دو دنیا
 . باشم خواممی که  طوریاون خواممی منم

 رویزیاده  خیلی  دیگه  قرمز .  کردم  اکتفا  ب**ل  برق  به  و  کردم  دور   قرمز   رژ   از   رو  دستم
 شدنمی  روم  حتی.  کردم  حس  رو  نارگیلش  طعم  و  گزیدم  رو  لبم  وافرم  خجالت  از !  بود
 ! آریان جلوی برم برسه چه کنم  نگاه خودم به آینه توی

 لباس. بود شده سردم . بیاد زانوم روی تا حداقل تا کشیدم  پایین  رو لباس کمی
 کف   فشارم داشتم که  استرسی شدت از ! زمستان اول شب و ایحلقه و بود ریون
 نظاره  به آینه تو رو خودم و کردم بلند آروم رو سرم. بود سردم من و بود پام

 . تمنشس

  های چتری.  بپوشونه  رو  لباس  پشت  تور   تا  بودم  کرده  رها  آزادانه  رو  مشکیم  موهای
  کل   توی بار  اولین  برای صورتم و بودم کرده  جمع قرمز  کوچک  گیره  یه  با رو بلندم

 نشون  تر بزرگ  رو طوسیم هایچشم  مشکیم چشم خط. بود بیرون کامل  زندگیم
  مریم  که  روزی اون. رژگونه و کرم   و ملری  از  دریغ! همین . ب** ل برق یه و دادمی
  هم مخیالتم توی برجکش،  توی زدم من  ببرم خودم با آرایش لوازم گفت بهم 
 !بشه الزمم موقعی یه که  گذشتنمی 

. نشد که  نشد اما شه کم  خجالتم از  بلکه کردم  پام مشکی کلفت   شلواری جوراب
 شلوارک  و تاب و اره موهای با که  نبودم خودم حال توی و داشتم سردرد پریشب
 آریان   واقعا  تیپ  یه  قصد  روی  از   و  کامل  آگاهی  با  دارم  االن  ولی  پاش  روی  نشستم
 ! زنممی ُکش
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 مسینه  به  قوا  تمام  با  قلبم.  زدمی  صدا  رو  من   که  آریان  صدای بعد  و  اومد  در   صدای
 پوشیدم  رو  هااین   کنه  فکر   خودش  با  نکنه.  ایستادم  اما  در   سمت  برم  خواستم.  کوبید
 کنم؟   توجه جلب که

 . بپوشم که  برام خریده رو اینا خودش نیست مشکلی بابا نه عقب؛ اومدم قدم یه

 کجاست؟   گربه  حیای بازه دیزی در  خب رفتم؛ جلو قدم یه

 رفته پیش دقیقه دو همین  تا بود کی.  رفتم عقب و کشیدم  پیشونیم به رو دستم
  تا  بپوشم؟  لباس جلوش  متون می  بخوام هرجور  محرمه عشقمه که  منبر  باالی بود

  روم  بخدا بابا. تخت روی  انداختم رو خودم و برگشتم باز  اما رفتم جلو در  نزدیکی
 !شهنمی 

 میای؟  لحظه یه رها -

 نیست   یکی.  کردما  غلطی  عجب.  کردم  ناله   دلم  توی  و  پوشوندم  دست  با  رو  صورتم
 لباس این  به هچ رو خجالتی من   آخه! بدزد  رو مناره بعد بکن  رو چاه اول بگه بهم
 !کنم  تخفه خواممی ندیده که  مونا نکنه چیکارت بگم خدا توری؟  پشت قرمز 

 این  به  باشه  مونده  روز   دو  که  هم  هرچقدر   خر،کله  هم  هرچقدر   عاشق،  هم  چقدر   هر 
  بگیره  حافظ فال بگم و آریان جلوی وایسم لباس این  با رویی چه با من  محرمیت،

 برام؟ 

 :گهنمی بهم حافظ اونوقت

 غالم  روز  چنین  به جهانم سلطان /است کام  به معشوق و کف  در  می و بر  در  گل  -
 !است

 :بگه گردهبرنمی هم آریان وقتاون

 !آرزوست غالمم -
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 کرد  جدا سرم از  رو دستم و سمتم پرید گلوله  عین  نفس و شد باز  شتاب با اتاق در 
 .کشید  و

 .خوامیم هندونه من و اومده دایی که  بریم بدو جونم نیلی -

  کشیدنم   از  دست نفس. ایستادم سرپا و کنم  مقاومت نتونستم کشیدنش  شدت از 
 . کرد  نگاهم گرد  چشمایی با و کشید

 .شدی خوشگل چقده جون نیلی وای -

 خان  نگاه  به  وای  کرد،   نگاهم  جوریاین   ستخواهرزاده  که  این .  شد  گوشم  بند  دستم
 !جان دایی

 .شدی تر خوشگل که  تو عزیزدلم مرسی -

 .کشید  لباسم روی رو دستش ذوق با

 . شدی عروسک شبیه شما جون نیلی نه -

 .در سمت به رفت و کشید  رو دستم بدم جوابی بتونم کهاین  از  قبل

 !ببینتت دایی بریم بیا -

 در  قاب توی رو آریان که  سرم روی بندازم شال یه حداقل تا بشم مانعش خواستم
  تخم  توی از  که  داشتم  شانس اگه. فتمر  عقب قدمی خورده یکه دیدنش با. دیدم
 !بیرون اومدممی  شانسی مرغ

 . شد نزدیک آریان به قدمی و کرد  رها رو دستم نفس

 !شده خوشگل چقده جونم نیلی ببین  دایی -

  رو  خجالتم نفس حرف . قالی هایگل  به شدم خیره و زدم گره  هم توی رو دستام
 .کرد  بیشتر 

 !دایی -
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 آروم  و  بردم  فرو  رو  دهانم  آب.  گفتنمی  هیچی  یانآر   اما  زد  صداش   متعجب  نفس
  تا  چهار  چشماش نه بود، مونده باز  دهانش نه. ریخت دلم آروم و کردم  بلند سر 
  صامت  و ساکت... بود زده لبخند حتی نه و بود پریده رخش از  رنگ نه بود، شده
 !مجسمه  یه مثل درست کرد؛می  نگاهم فقط

  جرئت . بودیم شده میخکوب سرجامون نوعی به همگی اما شد بلند آیفون صدای
 بود   تر تیره   همیشه  از   چشماش   مشکی  .  کردم   نگاهش  خیره  و  دادم   خرج  به  بیشتری

. گرفتم دندان به رو  لبم یگوشه. شدمی پایین  باال آرومی به  شسینه. نافذتر و
 !نیومده؟  خوشش

 که  کی  هر  باالخره تا نکرد اقدامی هیچ هیچکس اما خورد زنگ بار  چندین  آیفون
 زدم   صدا  رو  اسمش  آروم  و  خوردم  تکونی  جام  توی  وضعیت  این   از   کالفه.  رفت  بود
 !موزه؟  اومده مگه. کردمی عصبیم داشت دیگه. کرد   نگاهم فقط باز  اما

 جواب تلفن به تا بره بیرون خواست نفس. بخوره زنگ که  بود تلفن  نوبت بار  این 
  کنار   آریان اما رفت ور اون ور این  کمی  .بود ایستاده در  وسط دقیقا آریان اما بده

 آخ   آریان.  آریان  ساق  به  زد  و  کرد  بلند  رو  پاش  و  داد  جلو  رو  باش ..*ل  نفس.  نرفت
 بار  کردم  حس. کرد  نگاه نفس به و گرفت  ازم رو نگاهش باالخره و گفت  بلندی

  تخس  و نیاورد کم  نفس. بود سنگین  نگاهش که  بس شد برداشته روم از  سنگینی
 :گفت

 ! کشت  رو خودش تلفن  ور اون برو -

 رو سرش آروم آروم بعد ایلحظه  و بشه رد نفس تا رفت کنار   منگ و گیج  آریان
 قفسه و کاوید  رو تمامم چشماش. نبود مسخ دیگه بار این . کرد   نگاهم و کرد  بلند
.  قلبش  روی بذاره رو دستش شد باعث که  شد پایین  باال شتابی چنان با شسینه
 شتاب  پر  جوری قلبم و لرزید وجودم تمام که  بود پراحساس برام هصحن این  انقدر 
 ! قلبم روی بذارم رو دستم آریان مثل خواستممی منم که  تپید
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 اما کرد  دراز  سمتم رو دستش. رفتم عقب قدمی خجول من  و گذاشت  جلو قدمی
 جای  کهجوری  برد  فرو موهاش بین  محکم رو دستش و کشید عقب راه بین 

  چیزی   کرد  باز   ب**ل  قرار بی   نگاهی  با.  بست  نقش  موهاش  بین   اشانگشت  شیارهای
 شد باعث ناشناس زن یه صدای. شد حرفش مانع تلفن  گیر   پیغام صدای که  بگه

 . بدوزم بیرون به در  از  رو نگاهم

 کنی؟ نمی  باز  درو چرا. ایخونه که  دونممی! آریان؟  الو -

 .آریان کن   باز  رو در  یا بده جواب رو تلفن  یا -

.  بود کرده  اخم قبلش لحظه چند برخالف.  کردم  نگاه آریان به  اخم کمی  و تعجب اب
 .شد بیشتر  اخمم. کشیدمی نفس عصبی و دادمی  فشار  هم روی محکم رو فکش

 موناست؟  -

 پر . گذروند  عمیق نگاهی با رو پام تا سر  و زد پلک بار  چند. سمتم برگشت نگاهش
 .داد  چشمام  به  مستقیم  رو  نگاهش  و  فتگر   بازی  به  رو  انگشترش  و  زد  نفس  شتاب

 .نه -

 .شدم جابجا جام توی معذب

 کنه؟ می صدات  پیشوند پسوند بدون که  پس کیه  -

 .کشید  مضطربی و عمیق نفس

 !نفس عمه -

  کنجکاو .  رفت بیرون بلند هاییقدم  با و چرخید آریان. اومد در  صدا به باز  آیفون
  کاناپه   روی  کرده  بغ  نفس.  گرفت  مارهش  و  رفت  تلفن   سمت  به  آریان.  رفتم  دنبالش
  رو  موهاش و نشستم کنارش  آروم. کردمی  نگاه یلداییمون میز  به و بود نشسته
 :گفت  مشکیش درشت چشمای با دار بغض  و چرخید سمتم به. کردم  نوازش

 . باشم شماها پیش خوادمی دلم چی؟  شماها پس ببره؟  رو من خوادمی -
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 نداشتم  خبر  اصال. بگم چی دونستمنمی . کرد  ریهگ  و بغلم توی کرد  پرت رو خودش
 !چیه موضوع که

 جا؟ اون بیارمش فردا و بمونه پیشم نفس امشب میشه -

  هم  تو اخمش که  گفت  بهش چی دونمنمی . شد جمع آریان گفتگوی  به حواسم
 و من  به نگاهی نیم آریان. خورد زنگ دوباره  آیفون. شد مشت دستاش و رفت
 :گفت  ناراحتی با و انداخت آغوشم توی  شده مچاله نفس

 .فرستمشمی االن باشه -

  رو  دستش  و  نشست  نفس  طرف  اون.  اومد   سمتمون  به  آروم  و  کرد  قطع  رو  گوشی
 .گذاشت  اششونه  روی

 نفسم؟  -

 رو   انگشترش  ناراحت  آریان.  بود  آغوشم  توی  شدنش  مچاله  بیشتر   نفس،  جواب  تنها
 :گفت   و گرفت  بازی به

  گفت .  یلدا شب واسه مهمونیه برادرشوهرش دماوند باغ وت امشب گفت  تعمه -
 برات دلش ندیدیش؟  وقته خیلی که  دونیمی. باشی باهاش حتما توام خوادمی
 .ها شده تنگ

 :گفت  خفه صدایی با و گریان  نفس

 . بخورم هندونه  شماها پیش خواممی. برم خوامنمی من  -

 . گزید  ناراحتی با رو لبش آریان

 .هستن  هم ساره  و سارا تازه. هست هم هندونه اونجا -

 . دوخت  آریان  به  رو  اشکیش  چشمان  و  کرد   بلند  رو  سرش   نفس  حرف  این   شنیدن  با

 واقعا؟  -
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 . بزنه لبخند کرد  سعی

  بعد  کنی  بازی سارا و ساره با فردا تا هم بخوری هندونه هم تونیمی. واقعا بله -
 هوم؟ . ما پیش بیای

 میز  به نگاه یه. سنجیدمی رو شرایط داشت انگار . کرد  خم رو سرش متفکر  نفس
 و شد بلند باالخره نفس. خورد زنگ باز  آیفون. شد خیره زمین  به بعد و انداخت

 : گفت  محتاطانه

  شیطونی  بیام من  تا. بگیریم یلدایی دوباره تا گردمبرمی فردا و میرم من  پس -
 .ها نکنین 

  نگاهم  کهاین  بدون. شد دبلن و کشید  عمیقی  آه آریان . اتاقش سمت دوید بعد و
 :گفت  کنه

 چی هر   و  لباس  دست  چند  و  بردار   هم ساک  یه  بپوشه؟   لباس  کنی  کمکش  شهمی  -
 .بذار براش الزمه کنیمی فکر 

 و ایستاد در  جلوی آماده نفس بعد دقیقه ده. نفس پیش رفتم و دادم تکون سری
 ای ساره  و سارا اب  بازی وسوسه اما رفتنش از  بود  غمگین . کرد  خداحافظی باهامون 

 خوب. بود غمگین  هم آریان. بود کرده غلبه ناراحتیش به انکی  دونمنمی  که
 .رفتممی باید فردا. بودم غمگین  منم. ستوابسته نفس به چقدر  دونستممی

 رو چشماش و داد تکیه بهش رو سرش و نشست کاناپه  روی آریان رفت که  نفس
 بود جذاب زیادی ژستش. گذاشت  کاناپه  هایلبه روی و کرد  باز  رو دستاش. بست

.  گرفتم دندون به رو لبم. بود ریخته پیشونیش روی که آشفته موهای اون با
 !نکردم؟  سکته هیجان شدت از  و بودم خوابیده پاهاش روی من  دیشب چطوری

 هاییهندوانه  به  شدم  خیره  و  نشستم  کناریش   مبل  روی  آروم  و  دادم  تکان  رو  سرم
 پیداش   کجا  از   یهو  عمه  این   اصال.  کردم  بغض.  خوردنشون  رایب   داشت  ذوق  نفس  که
 !کرد؟   خراب رو بچه این  خوشی زد که  شد
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 .نفس برای نکن  بغض -

  باز  چشماش بار این  اما بود نشسته قبل حالت همون به که  کردم   نگاهش ناراحت
 .بود شده خیره روروبه به و بود

 روز  دو طفلک. میشم احتنار  امشب واسه داشت ذوق چقدر  که  افتممی یادش -
 .بود هندونه و یلدا شب  ذکرش و فکر  بود

 .کنهمی  فراموش رو ما بیفته دوستاش به چشمش وقتی -

 : پرسیدم ناخوداگاه که  بود غمگین  لحنش قدر این . کردم  نگاهش متعجب

 کنی؟ می حسودی -

 .زد جذابی لبخند

 نه  نداره؛ ایمزه چهی باشه، تلخ کهاین  بجای گاهی  واقعیت اما نه که  حسودی -
 نفس . کنهمی اذیت عجیب بودنش مزهبی این. زهر مثل حتی نه و گس  نه تلخ،
 و برتشمی شعمه گاهی.  شد همدمم اومد دنیا به وقتی از  اما دونممی ستبچه 
 ازم  کهاین  ولی کنم   تحمل رو مدتش کوتاه  نبودن تونممی. میارتش  بعد روز  چند
 داشت درد همیشه. داره درد. واقعیته مزگیبی همون مثل نباشه یادم و باشه دور 
 ... .اما

 . زد لبخند مهربونی با و سمتم کرد   تمام رو نیمرخش

 منی رو این . رها داره  درد تنهایی. باشم داشته درد که نیستم تنها بار این  اما -
 رین تصمیمی   بعد  بابام،  و  مامان  اول.  کردنم  تنها  یا  بودم  تنها  یا  بچگی  از   که  فهمممی

 .نفس هم حاال و آرام  بعد و شدم بزرگ پیشش که  کسی  دوستم،

 بهشون  و پاش روی گذاشت   رو دستاش کف  و برداشت کاناپه  یلبه  از  رو دستاش
 . زد ضربه
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  شد،  خانوم شد، بزرگ  وقتی ولی پیشم گردهبرمی  بازم  بره هرجا نفس دونممی -
 که  منم این باز  بشه عاشق تهش و کنه  پیدا جدید دوست کلی  و مدرسه بره وقتی
 . خورده رقم تنهایی با تقدیرم اولش از  انگار . میشم تنها

 :گفتم  آروم کنم  نگاهش کهاین  بدون و برداشتم میز   روی از  رو حافظ فال

 ... .وقتی مونیمی تنها آینده تو کنیمی فکر  -

 گیر   دلم و جاماین  من  وقتی بگم خواستممی. شد فشرده دستم  توی کتاب جلد
  تکان   رو  سرم  موذیانه  لبخندی  با.  نگفتم اما  کنیمی  تنهایی  احساس  هم  باز   دتهوجو
 :گفتم  و دادم

 !بیاره درت تنهایی از  بیاد بگو ن؟ چیکاره خانم مونا پس -

 :گفت  شیطون و کرد  باریک رو چشماش

 دراومد؟ کجا  از  دیگه این  -

 :گفتم  حرص با و  زدم زل حافظ اشعار  از  یکی به توجه بدون

 شما  به ندم گوش  حرفش به اگه... ل این  اگه گفت  بهم نفس که  جاییاون از  -
 . برگردونی رو موناجونش میگه

 :گفت  خنده با و کرد  لمس رو لبش یگوشه  شستش انگشت با

 !کرده  باز  جا همه دل تو که  مهربونه قدر این  خانم مونا خب -

 . کردم  نگاهش تیز 

 دقیقا؟  کی  یعنی همه -

 بود شده جمع گیره  با که  هامچتری  از   نوازشگر  نگاهش . کرد  نگاهم  محوی لبخند با
 روی  که  موهایی دستش با و زد پلک سریع بعد و هامگونه  چشمام، از  گذشت،

 حواسم انقدر . کردم  جور  و جمع رو خودم معذب. زد کنار   رو بود ریخته پیشونیش
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  تک . نشستم آریان جلوی وضعیتی چه با من  رفت یادم که  شد نفس رفتن  پرت
 . برگردوند سمتش به رو نگاهم آریان سرفه

 . دارمش گوشیم  تو ببینی؟  رو عکسش خوایمی! دیگه همه یعنی همه -

 رو  عکسش چی یعنی . خورد گره  هم توی  ثانیه یک عرض در  مرفته  باال ابروهای
  کنار   روم از  ایلحظه نگاهش. شدم بلند و گرفتم   دست تو رو  لباسم پایین ! داره؟ 
. بره ویلی قیلی دلم ته بود شده باعث اما کرد،می معذبم رچنده این و رفتنمی 
  نشستم   کاناپه  وسط  دقیقاً .  ایستادم  سرش  باالی  و  کشیدم  دهنم  داخل  رو  هامب**ل

 دیگه که  پاش رو شستممی  باید یا! عمرا که  بهش چسبیدممی  باید یا من  و بود
 !روشن  مامانم چشم

. داد تکون رو سرش و کرد  گرد  رو شچشما. وراون بره کردم  اشاره بهش سر  با
 که   انگار  کرد  نگاه رو طرفشاون گیجی  با . دادم تکون ورشاون به رو سرم دوباره
  با .  کرد  نگاهم  گیج  و  خاروند  رو  گردنش  پشت.  کردممی  اشاره  چیزی  به  داشتم  من 

 مخنده.  دادم  تکون  رو  سرم  باز   و  گرفتم  نشونه  رو  مبل  راست  قسمت  ماشاره  انگشت
 سمت  اومد  راست،  سمت  بره  کهاین   جای  به  آریان.  بازی  پانتومیم  این   از   بود  هگرفت
 جاجابه رو مبل کوسن .  دادم نشان من  که  جاییاون به کرد  خم رو سرش و چپ
 اومدم  تا. راست سمت به رفتم و بردم فرو رو لبخندم. کرد  نگاهم گیج  باز  و کرد

 :گفت  بلند آریان بشینم

 !نشین  -

 . کردم  نگاهش گرد  چشمایی با شده خیز نیم 

 چرا؟ -

 .جاستاون چیزی یه -

 چی؟ -

 .خاروند رو سرش ایبامزه  حالت با
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 .چیزیه یه جااون که  کردیمی اشاره خودت -

 پشتم  به  رو  سرش  آریان.  کاناپه  روی  نشستم  زدهحرص  کمی  و  بیرون  دادم  رو  نفسم
 :گفتم  لبخند با. بره فرو بدنم توی چیزی داشت انتظار  که  انگار  کرد  کج

 . بشین  راست سمت برو گفتممی داشتم -

  زد  هولی لبخند. گرفت   مخنده که  داد چشمام  به پشتم از  سریع طوری رو نگاهش
 :گفت  و

 !اوکی... آهان... اوه -

 سرش  کمی  و داد تحویلم نماییدندون لبخند . اومد صورتم وجبی یه توی صورتش
 .کرد  کج  رو

 .گفتیمی زودتر  خب -

 و شدم بلند جا از  سریع. کنهمی طوریاین  چرا این . کردم  نگاهش گرد  چشمایی  با
  حس  تونستممی رو  صورتم داغی. شد کج  ابروهام فقط ولی کنم  اخم کردم  سعی
 !جذابه هم هاشبازی  خنگ لعنتی،. کنم

 .که  بچسبی بهم نگفتم -

 ور این  یعنی که  کردم  نگاه بینمون فاصله به جوری و نشستم ورشاون احتیاط با
 :گفت  فاصله همون به خیره و زد ایخنده تک! نیا

 !کشن می خط نیمکتشون وسط مداد با که  هادبستانی بچه عین  -

 با االمکان حد تا. کنه  فروکش هیجانم تا کشیدم  عمیقی نفس و زدم ایسرفه  تک
 : گفتم  تفاوتی بی لحن 

 . ببینم رو جون مونا عکس خب -
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 توی  اومد موهاش که جوری کرد کج سمتم رو خودش و گفت  داریکش  آهان
 ناخودآگاه . بود دیدم نقطه تنها که  شدم مشکیش موهای یخیره  بهت با. صورتم
  بهم  بینشون بردن فرو یوسوسه که  کردم  مشت رو دستم. کشیدم  عمیقی نفس
  بیار؛   دربیاری  مبارکت  پشتی  جیب  از   رو  موبایلت   خوایمی  ها،  ببین   حاال.  نکنه  غلبه
 !من؟  بغل تو اومدی صاف چرا

 . سمتم برگشت گرد  چشمایی با و گرفت  فاصله  ازم سریع آریان

 ! که  بودم کج  بغلت؟  اومدم صاف کی  من  -

 نکرده فکر  بلند بود وقت چند. دهنم جلوی گرفتم  رو دستم و کشیدم  بلندی هین 
 !آخه؟  میدم  سوتی قدر این  چرا من  طوری؟ این  چرا االن؟  چرا آخه. بودم

 : کردم  زمزمه ایخفه صدای با و داختمان  زیر  رو داغم صورت

 .ببینم رو عکس -

 .شد بلند خندان لحنی با صداش

 فرط از  اگه حتی کنجکاوین  بازم باشین  که شرایطی هر  تو هاخانم  شما یعنی -
 .باشین  اوپن  روی هایمیخک همین  قرمزی به خجالت

  دنمایی خو  اوپن   روی  سرخ  میخک  هایگل  از   ایدسته.  آشپزخونه  سمت  چرخید  سرم
  رفت  که بودن کم هاگل  این  پس. بست نقش لبم رو کمرنگی لبخند. کردنمی

 !میشه چی معنیش نفهمیدم هم آخرش. بگیردشون

  دیدن  با و نشست گوشیش  روی نگاهم. سمتم گرفت  رو گوشیش  وانفسا همون
 !موناست؟  این . شد چهارتا هم  چشمام هیچ، رفت باد بر  که  خجالتم عکس

 !موناست؟  این  -

 .بله -

 نفس؟  پرستار  همون -
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 .بله -

 جوونه؟ گفتی  که  تو -

 .بله -

 . کردم  نگاهش اخم با

 کنم؟ می  بازی دارم  زنجیرباف عمو مگه -

 :گفت  خنده با

 !بگم چی خب -

  بود  کرده  بغل رو نفس که  میانسالی خانوم  تصویر  به و رفتم بهش ایغره  چشم
 . کردم  اشاره

 جوونه؟  کجاش  این  -

  از  خانم مونا این  که  باشه جوون که  مهمه دل نیست مهم که  سال و سن ! دلش -
 !ترهجوون  جوون، صدتا

 که   بودم کرده  تصور  رو عملی قرمز  لبای با خوشگل دختر  یه ذهنم  توی بگو رو من 
! خوردممی  حرص  هی  و  زنهمی   پلک  آریان  واسه  تند  تند  بلندش  مصنوعی  هایمژه  با

 و اقدس ذاشتن می رو دختر  اسم که  اهزمان  اون که  مادرشم پدر  عاشق من  یعنی
 زیر  و کشیدم ایآسوده نفس ناخودآگاه! گذاشتن  مونا رو اسمش  بتول، و صغرا

 : کردم  زمزمه ب**ل

 .شد راحت خیالم -

 کنی؟   راحت منم خیال تونیمی -

  چند  شیطنت نگاهش. بود شنیده اما بشنوه کردمنمی فکر . کردم  نگاهش تعجب با
 . گزیدم  شرم از  رو ملب. نداشت رو قبل لحظه
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 چی؟ به راجع -

  سرش . کشید پاش روی محکم رو دستاش کف و داد سر  میز  روی رو موبایلش 
 .کرد  نگاهم جدی و سمتم چرخید

 ... .هنوزم تو -

 کرد  پرت  رو  حواسم  گردنش  نبض.  ترسخت   نگاهش  و  شد  گرفته  بازی  به  انگشترش
  یا  بود نگران که  شچشما روی چرخید نگاهم. گردنش  به زدمی ضرب شدید که

 نگاهی  با رو اطرافش فضای تمام و کرد  تر  رو هاشب**ل. پریشان هم شاید
 منم به استرسش. کردم  مچاله دستم توی رو لباسم هایگوشه.  گذروند  مستأصل
 . بود کرده  سرایت

 فرهادی؟  عاشق...هنوزم تو -

 کنهمی  فکر !  من   برای   کشیدن  نفس  که  بود  سخت  براش  جمله  این   گفتن   قدر همون 
  لبخند  درد پر . ایمدیگه کس  عاشق   من  کنهمی  فکر  عشقم،. دارم دوست رو فرهاد
 !بیشتر؟  این  از  درد. چشمام بین  زدمی دو دو که  چشماش مشکی   به زدم

 !نبودم فرهاد  عاشق هیچوقت من  -

 .داد تکون طرفین  به رو سرش و زد لبخند گیج.  کرد  نگاهم ناباوری با

 رها؟  میگی داری چی -

 . دوخت بهم رو گیجش  اما مستاصل نگاه و کرد  اخم

 .باشه غلط که  هم چقدر  هر  بایسته شگذشته  هایتصمیم  پای باید آدم -

 .هامیخک  به زدم زل و گرفتم  ازش مکث با رو نگاهم

 اما  بود کوچیک  یعالقه یه. نبودم فرهاد عاشق هیچوقت من . گفتم  رو راستش -
 ... .عشق
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 . کردم  نگاه مبهوتش چشمان به مستقیم

 بشه؟  عاشق تونهمی بار  چند آدم مگه -

 : گفت  زیرلبی و آروم و داد تکون طرفین  به هم باز  رو سرش

 . فهممنمی -

 .زدم غمگینی لبخند و گرفتم  بازی به رو لباسم زنجیر 

 فکر  من  و نبود پیشمون  خیلی چون نبود  خوب خیلی بابا با  روابطم موقعااون -
 ترکیدمی  داشت  دلم   و  بودم  نرفته  اصفهان  بود  وقت  خیلی.  نداره  دوستمون  کردممی
 خالا   من .  دختر  برای  ستدیگه  چیز   یه  پدر   اما.  همیشه  بود؛  مامانم.  صحبتیهم  بی  از 

 دختر   یه.  هامدرد  روی   بود  دردی  باباحاجی  ندیدن  و  کردممی  پر   باباحاجی  با  رو  بابا
  برادر  نبود، کنارم  باید که  طوریاون پدرم داره؛ نیاز  گاه  تکیه یه به سنی هر  توی

  وارد  زمانی فرهاد. نداشتم رو ایدیگه کس   من  و بود مریم با بیشتر  حامد نداشتم،
  یه  گاه،تکیه خالا . آوردنمی  فشار  بهم وقتی هر  از  بیشتر  دردها اون که  شد زندگیم
 چشمم به هروقتی از  بیشتر  باشه تو سمت شعالقه و توجه تمام که  کسی  مرد،
 خاکی،  شاد، خونگرم، بود؛ متفاوت بودن اطرافم که  آدمایی تمام با فرهاد. اومدمی

 .بکر  و جالب هایتجربه از  پر  و غریب عجیب

 این.  دادم  ادامه  و  نکردم  بلند  رو  سرم  اما  شد  مشت  پاش  کنار   آریان  دستان  که  دیدم
 .کندممی همیشه برای  باید رو لق دندان

 حتی  نکرد  درگیرم  هیچوقت  ولی  بود  جالب  امبر   دادمی  انجام  که  کارهایی   و  رفتار   -
. شمنمی  تفاوتش منکر . داره دوستم گفت  بهم دانشگاه کنار   شاپ  کافی  توی وقتی

. بودن بابا رسم و اسم دنبال که  خواستگارهایی با مقایسه در  بود صادقانه نگاهش
. کردم فکر  فقط من . شد کردن فکر  صرف  داد بهم دادن جواب  برای که زمانی

 راستش .  کردمی  تغییر   چیز   همه  خواستم،می  اگه  که  نخواستم   رو  قلبم  نظر   هیچوقت
 فکر  جدیدی هایتجربه  به کنم  فکر  باهاش مشترک زندگی به اینکه از  بیشتر  من 
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 بنظر  بچگانه. رفتن  شهربازی مثل برسم؛ بهشون فرهاد با تونستممی که  کردممی
 برای  بود پل یه برام فرهاد گار ان. بودن کوچک   هامدغدغه هاموقع اون اما رسهمی

  یه  نبود جبران برای گاه تکیه یه یا خواستممی همیشه که چیزایی به رسیدن
 روزا  اون  اما  باشه  غلط   ازدواج  برای  انتخاب  طور این   نظرت  از   شاید  دونممی.  پشتوانه

  شایدم  دونمنمی . اوردمی  درد به رو قلبم بدجور  که  داشتم امدیگه مشکل یه من 
 . کردممی لج خودم با داشتم

  نبض  گردنش  رگ. بود بسته چشماش. کردم  نگاهش و کردم  بلند آروم رو سرم
  غلتک روی وقت. فشردم هم توی محکم رو انگشتام. بود شده سرخ و گرفته

 .بود رسیده انداختنش

 نداشتم   وجود  اصال  انگار .  کردنمی   بهم  توجهی  هیچ...  اون  اما  داشتم  دوست  رو  یکی  -
! دل و عقل دوراهی واقعی مصداق. بودم سردرگم... من  اما دیدنمی رو من . براش
 یه با فقط تا بهش کنه  گرمم  دل که  چیزی یه کنم،  پیدا قوت نقطه یه کردم  سعی
 رسیدمی  بهم ازش که  چیزی تنها. نیفتاد اتفاق این  وقتهیچ اما سمتش برم اشاره
 خیلی خودم دست از  ولی نه، اون دست از . بود خیال پر  فکر  یه و یخی نگاه یه

  که   بود  اینجا  جالبیش.  دادم  باد  به  رو  دلم  کورکورانه  قدر این   چطور   که  بودم  ناراحت
 .بود نبضم دلیل... بازم اما توجهیشبی  تمام با

 شبسته   چشمان  و  درهم  هایاخم  از   رو  نگاهم  و  زدم  گره  هم  توی   تر محکم   رو  دستام
 .داشت  حرفام  به  نسبت  که  بود  واکنشی  تنها  تندش  و  بلند  هاینفس  صدای.  گرفتم

 نکردم اعتراف من ! کرد  شک بودنش مهندس به باید باشه نفهمیده رو منظورم اگه
 ترین پررنگ  آریان که  ایگذشته  گفتم؛  براش رو مگذشته  از  قسمتی فقط حسم، به

 رو موهام پایین  و کشیدم  عمیقی نفس. دونستنمی  خودش اما داشت رو نقش
 .بود هانگفتنی وقت حاال و گفتم  رو هاگفتنی.  خوندمچر  انگشتام بین 

. کردم  تمومش من  و رسیدنمی جایی به که  بود یکطرفه جاده یه. کردم  تمومش -
 اون به من  نامزدیمون ماه سه توی. نامزدم شد فرهاد و شد تموم بهش احساسم
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 اون   مبعدش.  بود  شده  مهم  برام...  خب  فرهادم   و  رسیدم  بودم  دنبالش  که  هیجاناتی
.  کرد  داغونم باباحاجی رفتن  که  سابق رهای  بشم تا اصفهان رفتم  من  و افتاد اتفاقا

 .ندازهمی یادش رو من  داوودی گل  گفتم  بهت اصفهان  تو که  همونی

  بابت   ببخشه  رو  من   خدا  و  بود  کافی  جاشهمین   تا  اما  گفتن   برای   داشتم   حرف  کلی
 این  گفتممی  نباید اما کرد  نخواهم و بودم  نکرده تمومش وقت هیچ من  دروغم؛
 تموم  با مساویه کردنش   تموم که  وجودم توی داده ریشه قوی  قدر اون احساس
 !شدنم

 و سنگین  هنوز  شسینه قفسه. کرد نگاهم و کرد باز  آروم رو سرخش چشمان
 ب**ل  سختی  به.  پیچیدمی  موهام  دور   هنوز   من   انگشت  و  شدمی  پایین   باال  پرشتاب

 :گفت  ممکن  لحن  ین تربم  با و کرد  باز 

 ... .آدم اون -

 .موند ثابت انگشترش روی دستش و شد جاجابه  گلوش  سیبک

 هست؟  زندگیت  تو هم هنوز  -

 .دادم بیرون  محکم رو نفسم

 !میشن  عوض زمان  مرور  به هاآدم -

 بیرون  لرزان رو نفسش  که  کرد  برداشت چی من  پهلوی چند حرف این  از  دونمنمی 
 . کرد  همنگا عمیقی غم با و داد

 !احمقم یه من  کنم  باور  خوامنمی -

 جا از  شتاب با و زد چرخ چشمام بین مستاصل. کردم  نگاهش واکنشی هیچ بدون
  برد  فرو موهاش بین محکم رو هاشپنجه و چرخید خودش دور  دور، یه. شد بلند
 کف   و کرد  باز  رو انگشتاش تک تک بعد و گرفت  سمتم رو شاشاره  انگشت بعد و

  گاهی   ابروهاش و چرخیدمی جاهمه  هدفبی  نگاهش. گرفت  روموبهر  رو دستش
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 رو ملتمسش و سرخ چشمان. شدنمی نزدیک هم به استیصال از  گاهی  و خشم از 
 :کرد  زمزمه غریبی لحن  با و دوخت نگاهم به

 . رها کنممی اشتباه که  بگو -

 .دخندی  ناباوری با و زد کمر   به رو دستاش زدمی حرف خودش با که  انگار 

 .کنه  تر دیوونه خوادمی رو دیوونه من  ! کنه  مدیوونه خوادمی -

 بود  سریع حرکتش انقدر . ایستاد سرم باالی و اومد سمتم بلند هاییقدم و شتاب با
.  ببینم رو چشماش که بردم باال رو سرم و رفتم فرو مبل توی و خوردم جا که

 شده  پخش طرافما سردش عطر . بیشتر صورتش از  حتی بود شده سرخ چشماش
 محکم  رو لبم. زدمی شدت با زدمی عطر  روش که  گردنش  نبض یعنی این  و بود

 . بود عصبی زیادی. کردم  نگاهش نگرانی با و گزیدم

 این   میاد؟   گیرت  چی  رسوندنم  جنون  به  از   هان؟   بدی؟   عذابم  خوایمی  چرا  تو...  تو  -
 یکی این  زنی؟ می مآتیش حرفات این  با داری االن که  نبود بسم  عذاب سال همه
 من .  کنم  باورش  که  تونمنمی   کنم،  باورش  خوامنمی...  رها  منه  تحمل  از   خارج  دیگه
 .خوامنمی  رها، احمقم بدونم خوامنمی 

  عمرم توی  حاال تا . رفتم فرو مبل توی بیشتر  من  و زد فریاد رو آخرش یجمله
 .کنه  منقطع رو نفسم کهجوری  بودم ندیده عصبی انقدر  رو کسهیچ

 لحنی  با و زد ضربه بهش محکم بار  چند و گذاشت  قلبش روی رو لرزانش دست
 :گفت  آروم و غمگین 

 . بزنه لعنتی این  بذار  رها نده عذابم این  از  بیشتر ... بزنه بذار  -

  هم   توی  نگاهمون.  شد  مشت  قلبش  روی  دستش  و  کرد  دوران  چشمام  بین   نگاهش
. نگرانی و غم و استیصال با  یکی و نگرانی، و ترس و بهت با یکی بود؛ خورده گره
 واکنشی همچین  کردم نمی فکر . زدم پلک آروم و کردم  تر  رو مشده خشک ب**ل
 تکون   طرفین   به  رو  سرش  و  فشرد  هم  روی  محکم  رو  چشماش.  بده  نشون  خودش  از 
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 رو  نفسش. رفت عقب قدمی و گفت  لرزانش هایب**ل بین  از  آرومی «نه» و داد
  تحلیل  نیروش تمام انگار . گرفت  فاصله ازم سست هاییدم ق با و داد بیرون محکم
 .شد خم روش و گرفت  میز  لبه به رو دستش که  بود رفته

  تکون  هم پشت رو  لباسش طرف دو که  انگار، بود شده گرمش  عصبانیت شدت از 
 تنش از  عصبانیت با رو رنگش قرمز  چهارخونه لباس یکباره اما بشه خنک تا داد

 .ایستاد رومروبه  مشکی رکابی با فقط و زمین  روی دکر   پرت و کشید  بیرون

 خودم  حواس هم باید. انداختم زیر  رو نگاهم  و کشیدم  صورتم به رو سردم دست
 زبان   به  باید  اون  اول  داره  دوستم  واقعاً   اگه.  تمام  رو  بحث  این   هم  کردممی  پرت  رو

 بدون  و  دادن  بیرون  آروم  رو  نفسم.  کافیه  انداختنش  غلتک  روی  حد  همین   تا  بیاره،
 :گفتم  کنم  نگاهش کهاین 

 ... .ب آروم بهتره آریان شده تموم بوده که  چی هر  -

 چشمان  به متعجبم نگاه و موند دهنم توی حرف نشست مچونه زیر  که  انگشتش
 .نشست خشمگینش

 موند؟  نصفه چرا تجمله -

 مچونه. داشت فاصله صورتم با دست کف  یه اندازه به صورتش و شد خم سمتم
 .شد فشرده دستش توی

 آروم  باید چطور  من  بگی تونیمی وقتاون بگی؟ رو این خواستیمی باشم؟  آروم -
 بشم؟ 

 فقط  زده بهت من  و بود مستأصل هم هنوز  اما بود کرده  اخم. بود عصبی نگاهش
 نفوذتر   پر   چشماش  مشکی  و  بود  شده  متورم  پیشونیش  روی  رگ .  کردممی  نگاهش

 . نشست صورتم روی عصبی نفسش. بود هکرد  سالحم خلع همیشه از 
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 رو  حماقتم  داری  و  نشستی  جلوم  جوریاین   وقتی  باشم  آروم  چطوری   من  رها  بگو  -
 که  نداشت خبر  ازش روحمم پیش لحظه یه همین تا که  حماقتی میاری؟  روم به
 ... .داشت اگه که  آخ... رها داشت اگه

 ی جمله  توی که  حسرتی .کرد  نگاهم قرار بی و کرد  بسته و باز  محکم رو چشماش
 بلکه  بردم عقب کمی  رو دردناکم یچونه. لرزوند هزارم بار  برای رو دلم بود آخرش

 عقب سریع حرکت یه تو و فشرد هم روی محکم رو هاشب**ل. نکرد اما کنه  ول
  رو  تعادلش موقع به اما بیفته بود نزدیک و گرفت  میز  لبه به پاش که جوری رفت
 گفتنش  «خدایا»  ی زمزمه  و  گذاشت  صورتش  روی  و  کرد  لندب  رو  دستاش.  کرد  حفظ

 . رسید گوشم  به دستاش الیالبه از 

  حضورم  شب آخرین  امشب. آریان مثل کردممی  فرار  باید. شدم بلند جا از  لرزان
 پیدا کش  این  از  بیشتر  نباید اما کشیدمی  نفس توش آریان که  بود ایخونه توی
. میشه آروم خود به خود نباشم جلوش وضع این  با و اتاقم توی برم اگه. کردمی

 نگاه دور  از  همیشه مثل یا بذاره جلو قدم بخواد که  خودشه دست شبقیه دیگه
 دیدم چیزی... اما برم که  برداشتم رو اول قدم و گذاشتم  قلبم روی رو دستم. کنه
 . بشم میخکوب جام سر  شد باعث که

  شدم  نزدیک بهش قدمی. دادم کونت طرفین  به رو سرم و کردم  نگاهش  ناباوری با
 !بود گفته  دروغ بهم. خورد گره  مسینه توی نفس و کردم  نگاهش تر دقیق و

  شدنم  نزدیک متوجه و بود صورتش روی هنوز  دستاش اما بود سمتم آریان نیمرخ
 گذاشتم  و  کردم  بلند  رو  سردم  دست  ارادهبی  و  ایستادم  قدمیش  یه  توی.  بود  نشده
 !بود گفته  وغدر  بهم. بازویش روی

 از  رو دستاش. لرزید بارهیک  بدنش تمام که کردن وصل برق جریان بهش انگار 
  رو  اسمم و کرد  نگاه بود بازوش روی که  دستم به متعجب  و کشید  پایین  صورتش

  بازوش  روی وار نوازش رو انگشتانم نوک و گزیدم محکم رو لبم. زد ب**ل آروم
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 آشنا برام زخم این  جای. بشه منقبض انگشتام  زیر  عضالتش شد باعث که  کشیدم
 .بود گفته  دروغ  بهم آریان و بود

.  قرارشبی  چشمان به شدم خیره و کشیدم  باال رو نگاهم. کرد   صدا رو اسمم باز 
 .بود گفته  دروغ بهم زد؛ حلقه چشمام توی اشک

 !گفتی  دروغ بهم -

 . بازوش روی شد مشت دستم

 . بودم نگرانت چقدر  من  دونستیمی کهاین  با گفتی  دروغ بهم تو -

 .بره بین  از  دارمبغض  صدای تا بردم فرو محکم رو دهنم آب

 آریان؟  گفتی  دروغ بهم چرا -

 .بشی نگران بیخودی خواستمنمی... فقط من  -

  رو  نگاهم. کردمی نگاهم درمانده نگاهی با داشت و بود شده محو عصبانیتش
 . مزد چرخ محافظه  توی و چرخوندم اطراف به جهتبی

.  زدم  چاقو  بهت  من   کردی  کمکم  تو  و  افتادن  دنبالم  مردا  اون  پارک  تو  که  شبی  اون  -
 تو پرسیدم ازت وقتی اما بود شده قرمز  خونت از  دستم و آستینم  هایلبه یادمه
 . کردم  باورت احمق من   و آریان گفتی  دروغ بهم. سطحیه خراش یه گفتی

 زده  بهش طالییم چاقوی با هک  بازوش سانتی چند کهنه  زخم روی چرخید نگاهم
 . بودم

 پریده  کمی  رنگت کردم  حس شدممی پیاده داشتم و خونه رسوندی رو من  وقتی -
  اون . بودم نگرانت چقدر  دونستیمی اینکه  با نگفتی بهم هیچی تو اما حالیبی و

 .چیه بخاطر   دونستمنمی اما داشتم بدی حس یه هامدت تا. نبرد خوابم شب

 . گرفت  درد رسیده سر  تازه بغضی از  گلوم  و کردم  نگاه چشماش مشکی   به
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 من خونه تا و گرفتی  معجون من  برای زدم؟  صدمه قدر این  بهت  نگفتی بهم چرا -
 و  داشتی  خونریزی  موقعاون  چقدر   میده  نشون  عمیق  زخم  جای  این   اما  رسوندی   رو
 . نزدی دم

 زدم  صدمه بهش کهاین  فکر . شد فشرده هم روی محکم فکش و لرزید بغض از  لبم
 .کردمی مدیوونه  داشت

 هان؟  باشم؟  داشته وجدان عذاب االن که  گفتی  دروغ بهم چرا -

 . کرد  نوازشش آروم و نشست مشده مشت دست روی گرمش  دست

 چجوری که  دیدینمی  رو خودت. بود بد  کافی  اندازه به حالت شب اون  تو رها -
 من . سراغت بیاد عصبی تنش هی بود ممکن  کردمنمی  بغلت من  اگه و لرزیدیمی
 جدی  صدمه بهم گفتممی بهت موقعاون اگه ولی بگم دروغ بهت خواستمنمی 
  آروم  باید فقط تو  مزاحمت اون بعد. بشی اذیت تو خواستمنمی  من  رها... زدی
 گفتم می بهت اومدممی که  باش نداشته توقع ازم. بشه خوب حالت تا بودیمی

 !کردی  الزمم نخو کیسه  که  زدی رو من  جوری

 . کردم  نگاهش شده گرد  چشمانی با

 !خون؟  کیسه  -

 . زد کمرنگی  لبخند

 براقت  نگاه  اون  با  رو  من   خونتون  در   جلوی  بیشتر   یکم.  اصلیم  رگ  روی  بودی  زده  -
 .اومدمی یکیمون سر  بالیی یه تهش  کردیمی  معطل

 یشوخ تونستمی شرایط این  توی چطوری. شدم لبخندش یخیره باز  دهان با
 . کشیدم  بیرون دستش زیر  از  رو دستم و کردم  اخم ظاهر  به! کنه؟ 

 ... .تو بعد گرفتم  رو زخم این  وجدان عذاب االن من ! آوردی؟  گیر   مسخره -

 !دقیقا؟  اومدمی سرمون بالیی چه. شد تر عمیق  آریان لبخند  و زدم پلک هم پشت
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 .باش نداشته وجدان عذاب. رها دارم دوست رو زخم جای این من  -

 نیومد؟  پیش برات مشکلی شدی؟  خوب زود داشتی؟ درد خیلی -

 استفاده ایموجی دهان عنوان به زخم اون جای از  اتفاقاً . بودم خوب خوب   من  نه -
 . خندیدیممی نفس با کلی  و کشیدممی ابرو و چشم براش و کردممی

 ب**ل. کنممی فراهم  رو شادیشون و خنده موجبات نبودمم در  میاد خوشم یعنی
  کنم   فکر . کردمی نگاهم عمیق. کردم  بلند رو سرم و بردم فرو دهنم داخل رو پایینم
 که  دادم  بیرون  محکم  رو  نفسم  ناخودآگاه.  بود  شده  آروم  و  بود  نرمال  دیگه  شرایط

 عقب  خواستم وضعیت این  از  زده خجالت. کرد  برخورد بهش کم  یفاصله خاطر  به
 .شد جمع مسینه یتو  نفس و شد باریک چشمام یهو که  برم

  لبم   درد  از .  کتفش  به  خورد  پیشونیم  و  شدم   متمایل  جلو  به  و  گرفت   معطسه   ناغافل
  بینیم  و بردم کنار   صورتم جلوی از  رو دستم. بود سفت بدنش که  بس از  گزیدم  رو
 . کشوند  باال رو نگاهم آریان یخنده  صدای. کشیدم  باال رو

 پرت متر  دو بعد کنن می  کوچیک  طسهع یه هاگربه.  کنیمی عطسه هاگربه  عین  -
 .جلو شن می

 پشت  به و کرد  بلند رو دستش کف.  دادم جلو رو م*با*ل و کردم  نگاهش تخس
 :گفت  همزمان و برد سرم

 ... .وض این  با سرما  این  تو بود رفته یادم  سرمایی یگربه  -

 . بخوریم جا هردومون شد باعث و نشست کمرم  روی واسطهبی دستش

 .شد شنیده گوشم  کنار   بمش لحن  و برد باال رو ربانم ض  نفسش صدای

 . بپوشی رو لباس این  هوا این  تو کردم  مجبورت که  ببخشید. بپوش چیزی یه برو -

 .کشید  ملتهبش گردن  پشت به رو دستش مصنوعی ایخنده با

 .بیام بر  دلم پس از  نتونستم...  منم و برنمیای نفس پس از  دونستممی -
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 .رفتمی باالتر  و باال ضربانم و بود نگاهش میخ نگاهم

 . کردی  بلند رو هاتچتری باالخره -

 :گفتم  شده مسخ

 .دادم گوش  حرفت به -

 . دادینمی گوش   حرفم به کاش  -

  گونه نوازش و کرد  بلند رو دستش و زد  نفس عمیق آریان. شد گرد  کمی  چشمام
.  کرد  مشت دستش توی و کرد باز  رو قرمزم یگیره. کشید هامچتری  روی

 بهم رو موهام مصنوعی ایخنده با و برگشت نگاهم روی لرزونش هایمردمک 
 .صورتم  روی برگردوند رو هامچتری  و ریخت

 ... . صورتت روی بیان قبل مثل بذار  -

 :زدم ب**ل بریده نفس

 چرا؟ -

 . زد چرخ صورتم  تمام روی نگاهش

 کندمی  کامل  ماه  /این   از   بعد  بپوشان  را  رویت   نصف  رویمروبه»  گنمی  که  شنیدی  -
 «تر؟ دیوانه  را دیوانه

  پشتش  که  معنایی و احساس پر  لحن  این . رفت یادم کشیدن  نفس لحظه یه برای
 که  شدم آتش کوره  یه کردممی احساس. بود کافی  رسوندنم جنون به برای داشت

 هام چتری  کردم  بلند  رو  دستم  عادت  طبق.  بسوزونه  رو  آریان  هم  خودم  هم  تونهمی
 عجیبی برق چشماش. شد حلقه مچم دور  آریان دست که  گوشم پشت ببرم رو

 مشکی لباس به نچسبیدن برای رو بدنم سلول به سلول بودم مجبور  من  و داشت
 . کنم  کنترل  لعنتیش

 .رها نکن  سختش -
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 . زدم چرخ چشماش بین  خودش مثل

 رو؟ چی -

 . کرد  نگاهم بزنه پلک اینکه بدون

 با که  نبود قراری این... حرفات اون از  بعد . هممفنمی رو خودم. دونمنمی خودمم -
 صراطی هیچ به دیگه دلم. شهمی داره چی دونمنمی  اما بودم گذاشته خودم

 . نیست مستقیم

  آریان  دست. بود باالَبر  آدرنالین  نفس، قد یفاصله  این  توی هاموننفس  هجوم
  پیچیده  نمت دور  هم خودش خواستمی لعنتیم دل   و بود پیچیده مچم دور  هنوز 
 .بشه

 :گفتم  شوخی به و  زدم لبخندی سنگین،  جو کردن  عوض برای

 ! رئیس نبودی مستقیم صراطی هیچ به اولشم از  تو -

 ... .توئه موی تار  من  صراط پل-

 . صورتم روی لغزید موهام از  نگاهش

 .شهمی پا به قیامت... بگذرم ازش اگه که  -

 نوک .  ترسیدم  هم  خودم  که  تپید  جوری  ارهبیک  و  نزد  نزد،  نزد،  ثانیه  چند  برای  قلبم
 . نشست چشمم کنار   شدیگه  دست انگشت

  اتاقم  توی بذارم تونستمنمی. من  اتاق بجز  طوسیه و صورتی اینجا دکور  بیشتر   -
.  باشم   قرار بی   جاماون  صبح  تا  شب  که  اتاقی  توی  خواستمنمی .  باشه  طوسی  از   رنگی
 . بود بس برام قراری بی  شب تا صبح

 صورت به زد لبخند شه؟ می قراریبی باعث طوسی رنگ مگه. کردم  گاهشن گیج
 . گیجم
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 ... .طوسی و بود نفس عالقه واسه صورتی -

  سرش . پیچوند مچم دور  مالکانه و کرد  باز  رو هاشانگشت و گذاشت  جلوتر  قدمی
 . شد چشمام یخیره  محبت با و کرد  کج  سمتم به کمی  رو

 .رها پرستیدممی رو چشمات همیشه من  -

! کرده؟   طوریاین   رو  جااین   دکور   من   چشمای  رنگ   بخاطر .  زد  دهنم  توی  رسماً   قلبم
.  کردم   تحلیل  رو  حرفش  تر گیج  و  کردم  نگاهش  گیج!  همیشه؟   من؟   چشمای  پرستش
 پیدا  عالقه بهم تازگی به آریان. نشست شتابش پر  سینه قفسه روی مات نگاهم
 !بود نکرده

  بوده   طوسی  دکورش  غالب  رنگ  جااین   بود  اومده  هک  باری  اولین   گفتمی   منیرخانم
 پنج  حدودا  نفس.  کرده  اضافه  رو  صورتی  رنگ  خونه  آورده  رو  نفس  آریان  که  بعد  و

 زیبایی   حس...  یعنی  پس  کرده  طوسی  رو  جااین   آریان  نفس،  از   تر قبل  اگه  و  سالشه
 . دوید پوستم زیر 

 من  دل موقع همون! رآو خجالت یلحظه  همون دانشگاه، توی برخوردمون اولین 
 وجودم  کل!  نلرزیده  من   دل  فقط  که  بینممی   خودم  چشمای  با  دارم  من   حاال  و  لرزید
 عظیم  ایزلزله مثل لرزش این ولی لرزید بار  چندین  دلم امشب. نشست تب به

 نفهمیده چرا اما دارم دوسش هم من  که  داره دوستم زمانی از  آریان. کرد  ویرانم
 !بودم؟ 

  طالییه  شاپ کافی  توی که  روزی اون. یادمه  هنوز  تفاوتشبی و دسر  هاینگاه اون
  لحظه  به لحظه رو  گفت  بهم کار   مورد در  اما کنه  عالقه ابراز  بهم  خوادمی کردم  فکر 

 من  نکنه  اشاره؟   یه  حتی  نگفت؟   بهم  هیچی  هیچوقت  چرا  داشت  دوستم  اگه.  یادمه
  خدایا ! بافم؟ می خیال دارم باز ... هم شاید یا غرق؟  خیالم و خواب توی و بودم کور 
 !ست؟ پیچیده انقدر  چیز  همه چرا
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 دیدن با اما بزنم حرف باهاش که  گرفتم  باال رو نگاهم و کردم  جمع رو پرتم حواس  
 . کردم  نگاهش متعجب و موند دهنم توی حرف  چشماش، حالت

 ! آریان -

 تمام به که بود عمیق انقدر  نگاهش. نشنید رو صدام اصالً  انگار . نداد رو جوابم
 بیشتر   دستم  مچ  اما  کنه  ولم  بلکه  بردم  عقب  رو  دستم...  نگاه  این .  کرد  رسوخ  وجودم
 روی رو نفسش و شد نزدیک که  بود چشمام به نگاهش. بیشتر دلم و شد فشرده

  اطراف   به  توجهی  هیچ  بی  که  بود  شده  متوقف   براش  دنیا  انگار .  کردم  حس  پیشونیم
 بسته  محض به. دارم نگه باز   رو چشمام  نستمنتو که  جایی  تا شدمی تر نزدیک  فقط
  حیاتیم   عالئم.  ببندم  رو  چشمم  که  بود  منتظر   انگار .  سوخت  راستم  پلک  چشمام،  شدن
 نمونده   فروپاشیم  تا  چیزی  من  و  سوزوند  هم  رو  چپم  پلک.  شدنمی  کمرنگ  یکی  یکی
 . ابد تا بودم داغدارش من  و زد مهر  رو هامچشم  آریان. بود

 شدن  باز  با ملتهبش نگاه  . شد باز  وقفهبی  چشمام کردم،  حس باز  که  رو نفسش
  نگاهم  ترسیده. شد گشاد  سریع چشماش مردمک و نشست نگاهم روی چشمام

 شده  بیدار   رویایی  خواب  یه  از   انگار .  رفت  عقب  و  برد  بین   از   رو  فاصلگیمونبی   و  کرد
  مچم  و ردک  لمس لرزون  رو اسمم بازش نیمه هایب**ل. باشه خمار  هنوز  و باشه
 .رها رو

  صدایی  با و گذاشت  دهنش روی محکم رو دستش و رفت عقب قدم دو نامتعادل
 : کرد  زمزمه ناباور 

 کردم؟ می کار چی داشتم من  -

 بهت من   و سوزوندمی رو چشمام پشت هنوز  مهرهاش. بود زده خشکم جام سر 
 پریده  یرنگ با آریان. بدم فشار  و بگیرم رو دردناکم مچ تونستم نمی حتی زده

 که ایبچه پسر  مثل. زد چرخ چشمام بین هراسان و زد چنگ رو موهاش
 . چجوری دونستنمی  اما بپوشونه رو  خطاش خواستمی
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 جلوم  جوریاین   تو...  شد  چی  دونمنمی...  یهو  من ...  خواستمنمی  خدابه...  من   رها  -
 ... .بودم داده قول من ... چشمات و بودی

  درد  با رو چشماش. بیشتر لحظه هر  چشماش ترس و نیمه و نصفه همه جمالتش
 :گفت  سختی به و بست

 .ببخشید -

 .شد کوبیده  بهم بلندی  صدای با در  و کرد  تند  پا در  سمت به سریع

 رفته  اما  نداره  وجود  بخشیدن  برای  چیزی  بگم  که  دادم  تکون  رو  مشده  خشک  زبان
 تکرار  ذهنم توی هی قبل لحظات و بودم ایستاده جام سر  زدهبهت  هنوز  من  و بود
 و رفتم پنجره نزدیک آروم. آوردمی وجود به دلم توی رو شیرینی لرزش و شدمی
 دستاش  با  رو  صورتش  و  بود  نشسته  مجنون  بید  زیر   زانو  چهار .  زدم  کنار   کمی  رو  پرده

 . بود پوشونده

  آسایی  معجزه بطور  فهمیدم و گذاشتم  قلبم روی رو دستم. افتاد پرده و رفتم عقب
 .بود شده دور  ازم تپشم منبع. نداره رو طنین  پر  کوبش  اون دیگه

 کشیدم   نفسش  و  داشتم  برش.  بود  افتاده  زمین   روی  که  لباسش  روی  چرخید  نگاهم
  شاید . نبود خدا زمین  کجای  هیچ توی رایحه این  از  سکرآورتر . شد بسته چشمام و

  هیجان  فکرش  ز ا.  دارم  نگه  خودم  پیش  همرنگش  شالگردن  کنار   هم  رو  لباس  این   باید
 .آورد   هجوم بهم نگرانی یهو اما کردم  بغل رو بازوهام و لرزیدم زده

. دوختم  پنجره  به  رو  نگاهم  نگرانی  با  و  گزیدم  رو  لبم!  حیاطه  توی   رکابی  یه  با  آریان
 رفتم   در   سمت  به  و  فشردم  دستم  توی  رو  لباسش!  خورهمی  سرما  حتما  هوا  این   توی
  برم  رویی چه با من  و بود داغ هنوز  هامپلک . دمون ثابت دستگیره روی دستم اما

 !بدم؟  بهش رو لباسش و پیشش

 رو چشمام اگه. فرستادم وضعیتمون به لعنتی و کشیدم  پیشونیم به رو دستم کف
 ... . کردمنمی  باز 
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 بود   گذشته  سال  چند .  کردم  بغل  احترام  با  رو  لباسش  و  دادم  تکون   شدت  به  رو  سرم
 حاال  و گشتممی حیات آب دنبال سال سالیان  انگار  ؟ سال شش دیدارمون؟  اولین  از 

 . کنم  پیداش تونستم باالخره

 برگرده   بخوره  سرما  کهاین   از   قبل  کردم  آرزو  و  انداختم  در   دستگیره  به  رو  آریان  لباس
  پشت   انگشتام  نوک  با  و  بستم  رو  چشمام.  زدم  تکیه  در   به  و  شدم   اتاقم  وارد.  داخل
 . رفت نفسم و  کردم  لمس رو چشمم

  االن   اما  کردممی  پرواز   صبح  خود    تا  آالچیق  توی  دست،  به  قهوه  و  بودم  خونه  کاش
 ذهنم   دادم  اجازه  و  کردم  بغل  رو  سفیدم  خرس.  التیام  محض    ندارم   آدامسم  یه  حتی
 دوسش   عاشقانه  که  کسی  برای  کنه  رویاپردازی  آزادانه  ریاضت،  سال  همه  این   از   بعد
 .داره

*** 

  کردم   نگاه  اطرافم  به  گیج  لحظه  چند.  بپرم  خواب  از   شد  باعث  چیزی  شکستن   صدای
 حجم  یه به برخوردش با و کشیدم  باال به رو دستم. مالوندم رو خمارم چشمان و

 خالی  باید چی روی رو هیجاناتم من  نبود دیشب اگه عزیزم خرس . زدم لبخند نرم
 !کردم؟ می

  رنگ  همون به صورتم و بود آرایش میز  روی که  قرمزی لباس روی چرخید نگاهم
 !بود شبی چه دیشب. دراومد

 در  سمت به و اومدم پایین  تخت از  سریع  حیاط، توی مونده آریان یادآوری با
 و وجدانم رضایت برای اما بود آبی تونیک همون. بود مناسب  لباسم. دویدم

 . بیرون رفتم و انداختم سرم روی مشکی شال یه زدگیم،شرم  از  جلوگیری

  صدای . نبود اما گذاشتم   جلو قدمی احتیاط با. آریان اتاق باز  در  روی چرخید نگاهم
  یه  و آشفته موهایی با آریان دیدن  با و  بچرخم پذیرایی سمت به شد باعث آیفون
 .بزنه خشکم آیفون رویروبه پوشیده، هولکی هول بود معلوم که  سفید لباس
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 صورتش   و  ودب  نکرده  عوض  رو  لباساش.  کردم  نگاهش  دقیق  و  بردم  فرو  رو  دهنم  آب
  دیشب   تمام.  لرزیدم  فکرش  از   و  زدم  گره  هم  توی  رو  دستام.  بود  خسته  و  پریده  رنگ
 !بوده؟  حیاط توی رو

 در  و بود شخیره فقط نگران و گرد  چشمانی با آریان اما شد بلند باز  آیفون صدای
 نگاه   نمایشش  صفحه  به.  شد  بلند  کنارم  از   درست  خونه  تلفن   صدای.  کردنمی  باز   رو

 آیفون  جلوی  مات  هنوز   که  برگشت  آریان  روی  نگاهم.  شناختم  رو  بابا  شماره  و  مکرد
 :پیچید  گوشم  توی بابا صدای بالفاصله و برداشتم مکث  با رو گوشی.  بود

 کنین؟نمی باز  رو در  چرا -

 : گفتم  تعجب با

 زنین؟ می در  دارین  شما مگه -

 . سمتم چرخید آریان سر . کرد  فوت گوشی  توی  محکم رو نفسش

 . زودتر کنید  باز . منم بله -

  آریان . آیفون سمت رفتم و گذاشتم رو تلفن و خوردم تکونی شکوبنده  لحن  از 
  گرفتم   آیفون سمت به رو انگشتم. کردمی نگاهم دلهره با و کشیدمی نفس عجیب

 :گفتم  آروم و

 .بابامه -

 .داد بیرون عمیق آهی با رو نفسش

 . باباته آره -

 و  دیشب  از   انگار .  ایستاد  جاش  سر   خیره  فقط  و  نکرد  در   ردنک  باز   برای  اقدامی  هیچ
  حس   من   هم  رو  لعنتی  کشش  این .  شده  عوض  چیز   همه  زد  چشمام  به  که  ُمهرهایی 

 من  و خورد زنگ دوباره آیفون. کردمی نگاهم قرار بی انقدر  که  اون هم کردممی
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  صدای  و گرفت رو بازوم آریان یهو که کنم بازش تا گذاشتم جلو قدمی
 . داشت نگهم سرجا اشهشدارگونه 

 . باش پات مراقب -

  و  کردم  نگاه بود پیچیده ظریفم  بازوی دور  مالکانه که  دستش به اول زده خجالت
 خواب  از   این   صدای  با  پس!  آیفون  جلوی  درست  شکسته  ماگ  یه.  پام  جلوی  به  بعد
 .شدم بیدار 

  صورتش   روی  سرکش  نگاهم.  زد  رو  آیفون  و  شد  باز   دستم  دور   از   مکث  با  آریان  دست
 بدتر  و نخوابیده دیشب انگار  سرخ؛ کمی  چشمایی با آشفته و بود خسته. نشست

 بیرون  سرد  هوای  توی   رو  دیشب  تمام  آریان.  خورد  تاب  دلم.  بوده  حیاط  توی  کهاین 
  چشمام  روی چشماش. گرفتم  قاب رو چشماش  مشکی   دلتنگ و گزیدم  رو لبم. بود 

  حس   رو  بینمون  قوی   الکتریسته  تونستممی  من   و  بود  شده  متوقف  زمان  و  بود  ثابت
 . کنم

 !هابچه -

 به رو مپاچه  دست نگاه و کرد  رها بودم توش که  ایخلسه از  رو من  بابا صدای
 تند قدم سمتش هراسان و شد گشاد  ترس از  چشمام بابا دیدن با. کشوند  سمتش
 . کردم

 بابا؟  شده چی -

 . زد کمرنگی  لبخند و گذاشت  شگردن  به  آویزان چپ دست روی  رو راستش دست

 !پیروزیه ینشونه -

 .خان مسعود نده بد خدا -

  زیرلب   بابا.  کردمی  نگاه  بابا  به  اما  سمتش  برگردوند  رو  نگاهم  آریان  یگرفته   صدای
 :گفت  من  به رو و کرد  تشکری
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 رها؟  خوبی -

  ر حضو قطعا دلیلش و شدمی  پایین  باال دلم. کردم  سالم و کردم  نگاهش خجالت با
 . رفتممی باید من . بود بابا

 بوده؟ خوب چیز  همه مدت این  توی -

 نفس  بابا. کرد  رو کار   همین  هم آریان که  دیدم زیرچشمی و کردم  تایید خجالت با
 .اومد جلوتر  و کشید  عمیقی

 . کردی  مراقبت  رها  از   مدت  این   که  آریان  ممنونم  و  سالمین   دوتون  هر   که  خوشحالم  -

 .سمتم  چرخید نگاهش

 هم من  برگردی تو تا. کن   جمع رو وسایلت برو رها؛ خونه برگردی تونیمی یگهد -
 . دارم حرف آریان با کلمه  چند

 جواب  بغض پر . کردمی  نگاهم پریده رنگی  با که  نشست آریان روی امگرفته   نگاه
 . بودم  دلتنگ  االن  همین   از .  شد  خارج  اشسینه   از   لرزون  نفسش  و  دادم  رو  نگاهش

 : گفت  آروم و کرد  نگاه بابا به غمگین  آریان

 .باشین  پاتون مراقب... فقط من، اتاق توی بریم -

. کشید  عمیقی نفس و انداخت آریان و من  به بعد و شکسته ماگ به نگاهی بابا
.  نبود من  برای دیگه که  اتاقی. اتاَقم به رفتم منم و رفتن  اتاقش به آریان با همراه
 االن   همین   از   دلتنگیم  هایاشک   دادم  اجازه  و  کشیدم  بیرون  تخت  زیر   از   رو  چمدانم
 . ببارن

 آخرین   سبک،   هامگریه   حجم  از   خودم  و  بود   شده  پر   چمدانم  که  حالی  در   بعد  ربع  یک
  تخت  روی رو بود خریده برام آریان که قرمزی لباس. انداختم اتاق به رو نگاه

  ی ارچهپ روی رو دستم. چمدان توی بذارمش نتونستم اما چرا دونمنمی . گذاشتم
 . کردمنمی  باز  رو چشمام دیشب کاش.  سوخت چشمام پشت و کشیدم  نرمش
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. کردم  رها  رو سنگینم نفس  و زدم بیرون اتاق از  سریع و گرفتم  دست به رو چمدان
 کنم   نگاهشون عادی کردم  سعی. اومدن بیرون هم آریان و بابا  خروجم با همزمان

 . نبودم موفق کهاین  نییع آریان ب**ل شدن گزیده  و بابا کمرنگ  اخم اما

 :گفت  سنگینی لحن  با و گرفت  ازم رو چمدانم و گذاشت   جلو قدمی بابا

 .بیا زود و کن   خداحافظی هم تو. برممی رو این من  -

  بیرون  محکم رو نفسش. بشه زیرتر  به سر  شد باعث که  انداخت آریان به نگاهی
 :گفت  و داد

 . رها منتظرم -

 گفته  هم  به  چی  اتاق  توی  دونمنمی .  گذاشت  تنها  رو  ما  و  رفت  در   سمت  به  آروم  بابا
  آریان  عطسه با بینمون سکوت. نبود قرار بی دیگه و بود شده آروم آریان که  بودن

 . سوخت چشمام پشت  و افتادم دیشب یاد من  و شد شکسته

 . کردم  نگاهش دلتنگ و کردم  تر  رو لبم

 موندی؟  حیاط تو... دیشب کل  -

 وقتی  اما گذشت  جوری چه زمان نفهمیدم. بود الزم ن م برای اما بود سرد هوا -
 ... .که  بخورم چایی یه تو اومدم. زنهمی داره آفتاب دیدم کردم  بلند رو سرم

 .انداخت طنین  گوشم  توی شگرفته  صدای و کشید  گردنش  پشت رو دستش

 نیستی؟  ناراحت ازم... که  تو رها -

  بغض  و پیچیدم هم  توی رو امدست. چرخید چشمام بین  نگران و ترسیده نگاهی با
 کشید  که  ایآسوده نفس. دادم تکون منفی نشانه به رو سرم و زدم پس رو لعنتیم
 . کرد  تاب بی رو دلم

 . گذشت  بد بهت... مدت این ... اگه ببخشید -
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 جلو  قدمی آریان. کردم  مقابله بغضم با و دادم تکون منفی نشانه به رو سرم باز 
 :گفت  مهربون و گذاشت

 . بود عمرم یهفته دو ین بهتر -

  چشماش   براق  مشکی    به  و  کردم  بلند  رو  سرم  آرومی  به.  خورد  گره  مسینه  توی  نفس
 . کردم  نگاه

 روز؟ ده اون حتی -

 .کرد  بسته و باز  محکم رو چشماش

 این  از   من !  باشه؟   بهتر   این   از   تونستمی  چی  من،  کنار   درست  رها،  بودی  جااین   تو  -
 .بودم کرده  تجربه رو بدترش

 . کرد  تار  رو تصویرش و برد هجوم چشمم به اشک

 . دیشب... مخصوصا بود بهترین  منم برای -

 آب . شد گشاد  چشماش مردمک و نکشید نفس لحظه چند برای دیدم وضوح به
  انگشترش . کرد  نگاه اطرافش به و زد پلک هم پشت و برد فرو ملموس رو دهنش

 .بودم کرده  پا به توش که  هیجانی به زدم لبخند من  و گرفت  بازی به رو

ل رو اسمم نبود الزم دیگه لک و   !بذارم و 

 .زدم ب **ل و کردم  نگاه ورودی در  به ناراحتی با

 .برم باید دیگه من  -

 . کرد  رها رو انگشترش و زد گیجی  لبخند

 . بینمتمی زودی به. رها  باش خودت مراقب -

 .زدم  کمرنگی  لبخند متقابال

 .رئیس مونممی منتظرت -
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  هرچی . گرفت  بازی به رو انگشترش باز  و رفت باال عمیق دمی با شسینه قفسه
 سمت  به  و  انداختم  آریان  به  رو  نگاه  آخرین .  شدمی  تر سخت  رفتن   موندممی  بیشتر 

 در !  شدم  آریان  یسینه  به  سینه  و  برگشتم  سریع  و  افتادم  چیزی  یاد  یهو  اما  رفتم  در 
 . گرفت  گردنش  به رو تشدس و  کشید  عقب سریع آریان! سینه به سر  واقع

 شد؟ چی -

 بیام زود کنممی سعی. کن   خداحافظی ازش طرفم از . نفس... چیزه آهان! هان؟  -
 . ببینمش

 :گفت  زیرلب و داد تکون حواس بی رو سرش

 !بکنی رو فکرش که  چیزی از  زودتر  -

 !چی؟  -

 .منتظره بابات دیگه برو... هیچی هوم؟  -

 .شد نزدیک بهم ابروهام کمی

 کنی؟ می  بیرونم داری -

 .شد گرد  قوا تمام  با چشماش

 ... .خب... کهاین  بعدم منتظره وقته خیلی مسعودخان. خدا به نه -

  الکتریسته .  کرد  تموم  داوطلبانه  رو  شجمله  ذهنم  و  کشید  ملتهبش  صورت  به  دستی
 ! بود باقی قبل قوت به

. شدم رد در  از  و گفتم   آرومی خداحافظ و گذشت  سرخ هایمیخک  گلدان  از  نگاهم
  در  کردن  باز  با همزمان و رفتم پایین  هاپله از . کشیدم  بیرون جاکفشی از  رو کفشم
 .کرد  متوقفم آریان صدای



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

604 

 

 دیشب که گرفتممی برات قرمز  میخک نسترن، جای به باید بودم گفته بهت -
 . گرفتم

 . کرد  نگاهم عمیقی لبخند با و گرفت  فاصله در  چارچوب از 

 !کنی  پیدا دسترسی  نت به بتونی امروز  کنم  فکر  دیگه -

 !دیگه شو سوار  رها -

. کنهمی نگاهم ماشین  کشیده  پایین  شیشه از  اخم پر  بابا که  دیدم باز  نیم در  الی از 
 و سریع. دادم تکون براش سری و گرفتم  آریان مشتاق و گرم  چشمان از  رو نگاهم
  بهم  آینه توی از  شریفی سروان. شدم ماشین  سوار  و کردم  جمع رو خودم خجل
 نگاه چپش یگونه   به و کردم  سالم شرمگین . بود پوشیده پلیس لباس. کرد  سالم
 و گذاشت  کبودش  کمی  گونه  روی رو دستش لبخند با و شد نگاهم متوجه. کردم
 حرکت و بگیره  آینه  از   رو  نگاهش  شریفی  شد  باعث  بابا  یسرفه.  شدم  تر خجول  من 
 .کنه

 .کرد  منگاه جدی و چرخید پشت به کمی  بابا

 نیفتاد؟  برات که  اتفاقی خوبی؟ . بزنم حرف  باهات درست نتونستم آریان جلوی -
 بود؟  پیشتون همیشه نفس جا؟ اون بودی راحت نکرد؟  اذیتت

  پیشمون  همیشه نفس آره، تقریبا ترش قبل و قبلش شب و دیشب منهای! نفس
 !بود

 . زدم لبخند و مچونه زیر  بردم رو دستم و  نشستم صندلی وسط

 . بابا بود شده تنگ برات دلم هم من  -

 .جلو به برگشت و کرد  پنهون رو لبخندش و کرد  ایسرفه تک . شد گرد  چشماش

 .انگار بوده خوب چیز  همه پس خب -

 شده؟ چی دستت بابا؟  چی شما -
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 .شهمی خوب زود نیست مهمی چیز . دستم به سابید گلوله  یه دیروز  عملیات توی -

 : گفتم  نگران

 حاال . باشین  مراقب بیشتر  خدا رو تو. باشه نگرانتون همیشه میدم حق مامان به -
 گرفتینشون؟   شد؟  چی

 رو هاشونسردسته از  تا چند و شد پاکسازی کامل مخفیگاهشون. آره تقریبا -
  فقط . کردیم پخش رو عکسشون اما کردن  فرار  شون عده یه که هرچند گرفتیم
 .مسئله تا دو مونده

 .کشیدم  جلو رو خودم هاصندلی بین  از  و شدم جاجابه جام سر 

 چی؟ -

 :گفت  حرص با و کرد  اخم

  کجا   گفتم  تیم به افتادیم راه وقتی من  اینکه با. دارن بینمون نفوذی یه مطمئنم -
 موفق   شونمعده  یه  و  بودن  آماده  فرار   برای  اونا  جااون   رسیدیم  وقتی  اما  ریممی   داریم
  حس   و  مشکوکم  نفر   چند  به  البته.  کنم  اش پید  که  کردم  محدود  رو  تیم  اعضای.  شدن
 .نگفته دروغ بهم هیچوقت ششم

 دید  که  رو نگاهم سنگینی. کردم  نگاه شریفی به تیز  و دادم تکون سر  حواس بی
 :گفت  متحیر  و شد گرد  چشماش

 !خدا به گن نمی رو من  -

 .خندید صدابی  بابا

 .فامیلیشه مثل شریفی -

 چیه؟ دوم مسئله -

 . برگشت باز  اخمش
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 .نشده پیداش هنوز  فرهاد -

 .بشه پیداش سالم  کاش.  بشه پیدا زودتر  کاش.  جام سر  برگشتم و کشیدم  آهی

 .آوردم زبان به تردید با رو  بود ذهنم توی بود وقت خیلی که  سوالی

 جاسوسه؟ فرهاد که  فهمیدین  کی...  شما بابا -

 .حامد عقد شب -

 ندادین؟  همونب دائم عقد یاجازه که  بودین  کرده  شک... پس -

 بابا. بست نقش م*با*ل روی لبخند. نگفت  چیزی دیگه و داد  تکون سر  تاییدوار 
 . دیدمنمی که  بودم من  این  و داشته رو هوام همیشه

 به اسفند سینی آقا علی و خانم زهرا که  دیدم و شد خونمون حیاط وارد ماشین 
 رو اشکش خانم زهرا. سمتشون رفتم و  پریدم پایین  ذوق با. اومدن نزدیک دست

 .کرد  بغلم و کرد  پاک بلندش روسری گوشه  با

 .جان رها سالمی که  خداروشکر  -

 . ریخت منقل توی بیشتری اسفند و کرد  تایید رو حرفش لبخند با آقا علی

 .دخترم اومدی خوش -

 :گفتم  و بوسیدم رو خانم زهرا یگونه 

  مرغت  سوپ هوای لمد چقدر  بدونی اگه خانم زهرا آخ. بود شده تنگ براتون دلم -
 .کرده  رو

 . خوریمی سرما سرده هوا تو بریم. کردم  درست ناهار  برای -

 : گفت  و کرد  خم  صورتم روی رو سرش  خانم زهرا که  بودم برنداشته رو قدم اولین 

 جا هر . درخشهمی تیله مثل خوشگلت چشمای! ها رفته پوستت زیر  آب ماشااهلل -
 !هگذشت   خوش بهت حسابی معلومه بودی که
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 از  که  هاییتعریف  این  طرف یه از . گزیدم  رو لبم و انداختم زیر  رو سرم زدهخجالت 
 باریک   چشمان  از   کشیدم  خجالت  طرف  یه  از   و  کردم  ذوق,  بود  بودن  آریان  با  ثمرات  
 !بابا شده

  قهوه  یه تا رفت خانم  زهرا و برد باال رو چمدانم آقا علی و شدیم خونه وارد همگی
  لبم   روی  لبخند  و  چرخید  خونه  دور   دلتنگ  نگاهم.  بیاره  برام  عالا  فرد  خودش  قول  به

 رفتم  سمتش  به  سریع.  کشیدمی  بیرون  دستش  از   آهسته  رو  کتش   داشت  بابا.  آورد
 دستم  روی  رو  کتش  شد  تموم  که  کارم.  کنم  رد  شزخمی   دست  از   رو  آستینش  اون  تا

 . داشت لبخند  چشماش. کردم  نگاهش لبخند با و انداختم

  حسابی   جات  و  بود  کور   و  سوت  زیادی   خونه.  نباشی  تو   مخونه  وقتی  نداشتم  عادت  -
 .خالی

 :گفت  شیطون و زدم چشمکی

 رو؟  مامانم یا میگی رو من  -

 .رسید هم هاشب **ل به لبخندش

 عصری احتماال. داره تاخیر  پروازش گفت  و زد زنگ صبح مادرت. صلواتی پدر  برو -
 .رسهمی

 برام رنگی رو پیمان عقد مراسم کل  باید. براش هشد تنگ حسابی دلم جون آخ -
 . کنه  تعریف

 استفاده فرصت از  سریع که  بگیره دستم از  رو کت  خواست و داد تکون رو سرش
  پیچید  دورم  رو  سالمش  دست  بعد  ولی  خورد  جا  اول.  رفتم  فرو  آغوشش  بین   و  کردم

 :گفت  سرخوش لحنی با و

 احدالناسی  هیچ  با  رو   سهمش  بیاد  مادرت.  دختر  کن   لوس  رو  خودت  هست  وقت  تا  -
 !کنهنمی  تقسیم
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 . کردم  نگاهش و رفتم عقب  کمی  گرد  چشمایی با

 . ها مجردم هنوز  من   کن   رعایت جان بابا -

 ساعت   دو_یکی  تا  که  کن   عوض  رو  لباسات  برو  حاالم.  رسیممی  اونم  به  موقعش  به  -
 .جا این  میاد مریم دیگه

 !برسه دادم به خدا مریم، آخ آخ

 آشپزخونه   اوپن   به  نگاهم.  کشیدم  نفس  رو  خونه  هوای  من   و  رفت  باال  هاپله  ز ا  بابا
 دلم و بود خالی جااین  جاش که  قرمزی هایمیخک  گلدان  برای  رفت دلم و افتاد
 . بودم دلتنگ نرسیده من  و خریدمی قرمز  میخک برام که  کسی  نبود برای رفت

*** 

  هم   ساعت  نیم  از   بعد  حتی  شنه خصما  نگاه  و  خوردمی   تکون  خاصی   ریتم  با  پاهاش
 .بود  نشده مالیم ایذره

 دستی پیش توی آبش تموم که  افتاد جونش  به چاقو با جوری و برداشت پرتقالی
 به کاشکی  یعنی که  کنهمی نگاهم  جوری یه. دادم فرو زور  به رو دهنم آب . ریخت
 !کردممی تیکه تیکه رو  تو پرتقال این  جای

 :گفتم  مصلحتی لبخندی با و کشیدم  پایین  گشتامان نوک تا رو لباسم آستین 

 خبر؟ دیگه خب -

 از  یکی. افتاد ظرف توی پرتقال یجنازه و شد فشرده دستش توی محکم چاقو
 . کرد  نگاهم تیز  و رفت باال  خوشگلش ابروهایش

 !رو من  به برسه چه کنی  منحرف تونینمی  هم رو بحث میاد خوشم یعنی -

 .زدم نمایی دندان لبخند

 !هستی چون تونمنمی -
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 . کرد  نگاهم حرص با

 رفعش  بازی مسخره با تونیمی نکن  فکر  پس عصبانیم شدت به دستت از  رها -
 .کنی

  چشمام   پشت...  هامچتری .  گوشم  پشت  بردم  رو  هامچتری  و  کشیدم  عمیقی  نفس
 .شد تر تنگ  دلم. آورد لبم رو لبخندی و سوخت

 !رها نخند -

 . کردم  نگاه خشمگین  ممری به و شد جمع پرتم حواس  

 . افتادم چیزی یه یاد که،  نخندیدم تو به -

 : گفت  آمرانه لحنی با و کرد  باز  کامل  رو رنگش صورتی شال مریم . زدم لبخند باز  و

 بکن  جون پس. کنم نمی  نگاهتم دیگه و  میرم نزنی حرف اگه حامد جون به رها -
 روز   یه  بود  آفتابی  روز   هی  که  کردین می غلطی  چه  عزیزم  رئیس  با  هفته  دو  این   بگو

 !مهتابی؟ 

 :گفتم  و انداختم هم روی رو پاهام

 . بدی بهم رو گوشیت  اول دادی قول -

 . دمنمی نگی تا -

  گردم می  ماسماسک یه دنبال در  به در  خونه برگشتم وقتی از . زدم نفس حرص پر 
 !دریغ اما بفهمم رو  بود خریده آریان که هاییگل معنی و اینترنت  توی برم که

 اگه عمرا هم خودش گوشی  و بود پدر  جناب مصادره در  خودم تاپ لپ و گوشی
 و بود شده خاموش شارژی بی فرط از  گوشیش  هم خانم زهرا حتی. دادمی  بهم
 .کنه  پیداش  تونستنمی 

 زنی؟ نمی پلکم و جلوم نشستی جغد عین  که  بشنوی خوایمی چی دقیقا -
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 . نشست مبل لبه و شد شل نیشش

 پوشیدی؟  رو بودم گذاشته  برات که  تاپی اون -

  توری  پشت قرمز  ریون یه من ! تاپ؟ . زدم زل سقف به و بردم فرو رو دهنم آب
 !پوشیدم

 !نپوشیدم نه -

 بگیردت؟  که  بغلش تو  نکردی غش هاهندی فیلم مثل -

  باش   جاهمین   توی  بود  گفته  گوشم  کنار   و  بود  کرده  بغل  محکم  رو  من   آریان!  غش؟ 
 ! داریم نیاز  بهش هردومون

 !نکردم نه -

 برنداشتی؟  جلوش رو توامونده شال این  -

 !جلوش بودم پوشیده توری پشت لباس گممی! شالم؟ 

 !نه جلوش -

 نرفتی؟  جلوش حمومم -

 ! بود حمومم حوله حمومش، حوله اما... نه که  حموم

 . نرفتم نه -

 برات؟  بسوزه دلش نیومدی ادا میگرنت واسه -

 !نبود ادا واسه که  شب نصفه هم اون پاهاش ویر  هامشقیقه ماساژ ! هوم؟ 

 !نیومدم نه -

 . نیومدی حتما اونم چی؟  ناز  -

 !شهنمی  محسوب ناز  که  میرزاقاسمی با کشیدن  قلب
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 !بابا نه -

 .داد تکیه داد مبل به و  کرد  جمع رو اخماش

 !بودین  شده محرم هم به کاشکی  اه -

 و  بخونه  رو  ذهنم  تونه نمی   مریم  که  مرسی  خدایا.  بردم  فرو  قوا  تمام  با  رو  دهنم  آب
 ! کنمنمی فکر  بلند من  که  مرسی

 بود؟  پیشتون همیشه نفس رها، میگم -

 :گفتم  حواس بی

 . آره هاشب بجز  -

 . گرفت  رو دستم و سمتم پرید مبل روی از  و شد گرد  سریع چشماش

 کردین؟می غلطی چه هاشب مگه من؟  جان   -

 :گفتم  سراسیمه  و زدم پلک هم پشت

 . خوابیدیممی هم ما. دیگه بود  خواب وقت شب که،   کردیمنمی  کاری  -

 !خوابیدین؟ می هم با مگه منحرفت سر  بر  خاک! خوابیدیم؟ می -

 !بود همین  بودیم نکرده که  کاری  تنها  انصافا یعنی. شد شل نیشم

 کن   ول. کپیدیممی رفتیممی کدوم  هر  جدا جدا. خوابیدنه فعل منظورم دیوونه -
 .کنیمی داری تو که  نکرد بازجوییم انقدر  بابام. هم تو دیگه

 . سرجاش برگشت و کرد  نازک چشمی پشت

 !شیممی دار بچه  هم با که  داشتم هیجان بگو رو من  -

 . کردم  نگاهش باز  دهان با

 ! تویی صمیمیم دوست که  کنن   من  سر  بر  خاک یعنی -
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 .داد تکون متفکرانه رو سرش

 . بشم کار   به دست خودم باید. شهنمی   گرم  تا  دو اشم  از  آبی دونستممی  اولشم از  -

 حرف؟  این  چی یعنی -

 . گذاشت  دهنش توی قلبمه و کرد  نصف رو شپاره  تیکه پرتقال

 !ما خونه میای گیریمی  رو آریان دست شب فردا اینکه یعنی -

 .نیاوردم  خودم روی به اما زد موج وجودم توی آریان دیدن هیجان

 مناسبت؟  چه به -

 خود کهاین  دوما. خونمون بیاریش دادی قول حامد به عروسیم شب کهاین  اوال -
 ! بدم  پیوندتون  بهم  بتونم  من   کهاین   سوما.  نیومدی  مخونه   عروسیم  بعد  معرفتتبی

 بدی؟  پیوندمون که  درختیم مگه -

 :گفت  ایمسخره  لحن  با

 یدی؟ نشن قلب پیوند عمل! بزنم پیوندشون خواممی که  هستین  قلب تا دو نه -

 .شد گرد  مریم چشمان و اومد کش  لبم روی لبخند

 .شده عوض چیز  همه مدت این  انگار . اومد خوشم بابا نه -

 .شچونه زیر  زد رو دستاش هیجان پر 

 شدی؟  عاشقش ببینم بگو -

  اعتراف  بهش اما بودم عاشق بود  وقت خیلی. نداشت وجود دیگه انکار  برای جایی
 :گفتم  محجوبانه و مانداخت زیر  رو سرم. بودم نکرده

 .شدم عاشقش مریم آره -

 .هم به کوبید  رو نوچش هایدست  خوشحالی با
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 یخونه تو هفته دو شهمی مگه اصال. بودم مطمئن  شهمی جوریاین  دونستممی -
 انفعاالت  و  فعل  کنی   تعریف  برام  مو  به  مو  باید.  نبازی  رو  قافیه  و  باشی  لطفی  آریان

 عین  هنوز  یا داره دوست اونم فهمیدی چی؟  اون ...قبلش ولی رها رو عاشقیت
 احترامه؟ سر  از  میگی منگال

 دادم تکون وار  تایید رو سرم. گرفت  فرا رو بدنم حرارتش و سوخت  چشمام پشت
 . گرفتم  ازش رو نگاهم و

 !منگل عاشق   کفترای.  نمیاد بهت خجالت مدل این  اصال وای -

 . کردم  نگاه شلش نیش به حرص با

 .شوهرت اون و خودتی منگل -

 .کرد  اخم و  گذاشت  دهنش توی دیگه پرتقال تیکه یه

 داره دوستت آریان دونستممی دانشگاه زمان از  من . جنبهبی دیگه گممی راست -
 بهت  و  جلو  اومدمی  اون  اگه  کنم  فکر   هم  تو.  دادنمی   بروز   ایوارانه  منگل  طرز   به  اما
 باالخره . کردینمی فکر  فرهاد هب هیچوقت و کردیمی قبولش کردمی عالقه ابراز 
 . نبود کسی  کم  لطفی آریان

 یعنی !  داره؟   دوستم  آریان  دونستهمی  دانشگاه  زمان  از .  خورد  گره  مسینه   توی  نفس
 !چی؟ 

 . پریدم پایانشبی  صحبت وسط

 دونستی؟ می دانشگاه از  که  چی  یعنی... ببینم وایسا -

 . کرد  نگاهم مستقیم و شد جدی عجیبی  طرز  به.  گرفت  زمین   از  رو نگاهش مکث با

  میاد  خوشت ازت گفتممی  بهت هی بودیم اول ترم وقتی یادته؟  رو عنایت پویان -
 ماه چند یادته نیارم؟  در  حرف مردم سر  پشت گفتیمی و کردی می  انکار  تو ولی
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 و کرده  خواستگاری ازش رو تو و بابات پیش بوده رفته گفتی  بهم خودت بعدش
 شنیده؟ منفی جواب

 !داشت؟  آریان به ربطی چه عنایت پویان. دادم تکان سر  یجیگ  با

 نداره  دوسش  اصال  این   گفتم  شوهرش  دیدن  با  و  الهه  عقد  مراسم  بودیم  رفته  یادته  -
 گفتی   بهم  وقتی  یادته.  اومد  جداییشون  خبر   بعدش  شده؟   زنش  اجبار   روی  از   فقط  و

  یادت . رها ستمدونمی واقعا چون دونستم؟ می گفتم  بهت میاد خوشش ازم حامد
 درست  شایعه  گفتی  و  کردی  انکار   باز   تو  اما  داره  دوستت  فرهاد  بودم  گفته  بهت  بیاد

 نکنم؟ 

 مریم که حسی این . بود یادم رو شهمه. رفتن  فرو دستم کف توی هامناخن 
 نکرده باورش من  ولی بخونه بقیه نگاه از  رو عشق تونهمی که  گفتمی همیشه
 من   خیلی  بابام  بود  گفته  بهم  یادمه  حتی.  میاره  در   ازیب  مسخره  کردممی   فکر .  بودم

 شده   باعث  همین   شاید.  بودم  نداده  گوش  حرفش  به  باز   اما  داره  دوست  رو  مامانم  و
 . نکنم باورش بود

 .زد  برش مالیمت با بار  این . برداشت دیگه پرتقال یه و کشید  آهی

  از . بود عجیب تو به آریان هاینگاه! خنگی احساسات شناسایی توی واقعا تو رها -
 داشت  درونی  جنگ  یه  انگار   اما  داره  دوستت  کردممی  حس  دانشگاه  اول  روز   همون

 من  اما  بود  سرد  هاشنگاه.  کردمی  شکالفه  همین   و  کنه  غلبه  بهش  تونستنمی  که
 . کنم  حس کردمی نگاهت یواشکی وقتی رو چشماش حرارت تونستممی

 خدایا!  من؟   کردن    نگاه  یواشکی  و  آریان.  گرفت  نبض  چشمام  پشت   و  خورد  پیچ  دلم
 !شنوم؟ می دارم چی

 میگی؟ داری چی  فهمیمی ... تو مریم -

 . گذاشت  بشقاب توی رو چاقو و کرد  جدا خونسردانه رو پرتقال پوست
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  که   نکرد کاری  هیچوقت ولی داشت دوستت میاد یادم که  زمانی از  آریان اوهوم، -
  بهت  چیزی همین  برای نمیاد جلو که  داره مشکلی شاید گفتم  خودم با. بفهمی تو

 لطفی آریان سر  پشت زدن حرف کهاین  و نکنی انکار  رو من  حس باز  تو که  نگفتم
 کوه   توی  مخصوصا نبود حواست تو وقتی یواشکیش هاینگاه. خواستمی شیر  دل

 که   کردمی رفتار  جورییه هنوزم اما بود کرده  مطمئن  رو من  دانشگاه هاینوردی 
  ببینم   رو  احساسش  تونستممی  من .  بود  برعکسش   دقیقا  اما  نیستی  مهم  راشب  انگار 
. شدمی  نزدیک هم به  اونم ابروهای شد،می  نزدیکت که مذکری جنس هر . رها

 رو تو سراغ و من  پیش اومدمی بود روشی هر  به دانشگاه اومدینمی  تو هروقت
 . گرفتمی

 :گفت  پر  دهان با و گذاشت  دهنش توی پرتقالی و زد زده بهت من   به لبخندی

  یادم   هیچوقت.  شکست  دستت  برف  روی  خوردنت  لیز   خاطر   به  که  بودیم   دوم  ترم  -
 روح  که  انگار ! شد جوری چه شقیافه  کالس  اومدی شکسته دست با تو وقتی نمیره
 اون بعدم. گرفت  صندلیش پشت به رو دستش که  پرید رنگش چنان باشه دیده
  پیچوند   رو  کالس  نیاورد  طاقت  تهشم.  کردمی  اخم  و  کردمی  نگاه  دستت  به  هی  روز 
 خالی سرش رو آب  بطری یه که  دیدمش و بودم نشسته پنجره کنار   من . رفت و

 دقیقا  پس کنهنمی ثابت رو من  حس اگه اینا. شد ولو محوطه چمن  روی و کرد
 !خانم؟  رها کنهمی  کارشچی

 .شهنمی  باورم. خورد چنگ مسینه روی دستم

 دنبالت  هنوزم نگاهش اما شد مغرور  شد، سرد. شد عوض دوم سال از  رفتاراش -
  کنم  صحبت  ژیان  شیر   اون  با  تونستممی  نه  اما  بکنم  اقدامی  یه  خواستمی   دلم.  بود
 ترم  یک و اصفهان رفتی فرهاد از  بعد تو وقتی! ضدحال و بودی  خنگ که  تو نه

 شدت به شقیافه  تو اومد که  اولش. ببینی رو آریان قیافه نبودی گرفتی،  مرخصی
 انداخت   عجیبی  نگاه  من   کنار   خالیت  جای  به.  بود  شده  الغرم  کمی  حتی  و  بود  درهم

 به  زدهبهت   چنان  نمیای  ترم  یک  تو  گفت  یزدی  استاد  که  بعد.  کرد  اخم  سریع  بعد  و
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 استرس  با  هی  کالس  سر .  زده  حرف  هافضایی  زبون  به  استاد  انگار   که  کرد  نگاه  استاد
 من  پیش  اومد  سریع  نباشید  خسته  گفت  استاد  وقتی  تهش  و  دادمی  تکون  رو  پاش

 ... .و

  از  گرفته صدایی با  تاببی . دهنش گذاشت رو پرتقال یتکه آخرین  و کرد مکث
 : گفتم  بغض

 خب؟  -

 . کرد  نگاهم جدی

.  سوخت براش دلم که  رفتی و کردی  ازدواج تو پرسید ازم مضطربی لحن  چنان با -
 جریان !  چرا  منگل  آریان  اون  و  تو  واسه  اما   بودم  نکرده  یهگر   ُرز   و  جک  واسه  حتی  من 
. شد  کباب  براش  دلم  حامدم  جون  به  که  کشید  راحتی  نفس  چنان  گفتم  براش  که  رو

 به موبایل و کرد  ازم گرمی  شدت به تشکر  بعدم. برداشتن  ازش رو عذاب یه انگار 
 . بیرون رفت دست

  در  باالی یکاد وان قاب به. ن تریاحمق  هم شاید دنیا، آدم ترین گیج. بودم گیج
  آریان  چرا بودم؟  نفهمیده هیچی چرا. گذشته  به رفت ذهنم و شدم خیره ورودی
 بود؟  نکرده کاری  هیچ

  بود  توش  مرد  که  گروهی  با  کاری  هیچ  توی   هیچوقت  شرکت  تو  کردی  توجه  هیچ  -
 جوون مرد  یا  چی؟   رو  کاریت  سفرهای  بود؟  جدت  پدر   قد  سنش  بود  اگرم  یا  نبودی

 وقتی یادته حتما که  هم رو ضیایی. بود آریانم خود بود هم اگر  یا نبود گروه  ویت
 شرکت  اومدینمی  که  هاییوقت .  بیرون  بیای  اتاقت  از   تو  ذاشتنمی   آریان  اومدمی
 تند و اومدمی که  هم هفته دو این . رفتمی باال ملت یپاچه و پر  از  چی عین  که
 خونه برگرده زودتر  خواستمی که  نبود تابلو اصال یعنی. رفتمی و کردمی کار   تند

 !جنابعالی پیش
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 به. نبود انصاف این . کنه  خاکسترم دلم آتیش گذاشتم  و بستم درد با رو چشمام
 . کردم  باز  رو مشده خشک ب**ل سختی

 رو؟  اینا نگفتی بهم هیچوقت  چرا... چرا -

 . شدم تلخش ندلبخ یخیره و کردم  باز  رو دارمنم  هایچشم  نداد که  رو جوابم

 بودی؟   عاشقش هم تو بودی گفته  من به تو مگه -

 . ریخت دلم

 !چی؟  -

 .داد تکون سر  و زد خندی کج

 گرفته؟   گاز   رو صمیمیم دوست مغز  خر  نفهمم داشتی توقع -

 سال  همه  این   که  بودم   کرده  فکر   خودم  با  چی  واقعا.  گرفتم  ازش  رو  نگاهم  شرمگین 
  پیامک  پای حتی که  بودیم دست کف  هم  برای انقدر  ما! خبره؟ بی  من  دل از  مریم
 بیشتر   وقتی  هم  اون  بودم  نکرده  باور   رو  مریم  حس  چرا.  فهمیدیممی   رو  هم  حال  هم
 !نکنم؟  عجله فرهاد انتخاب توی گفتمی هرکسی از 

 ایفا  رو  مخواهرانه  وظیفه  من  اما  بگی  بهم  که  ندونستی  محرم  رو  من   تو  کهاین   با  -
  رفتیم  آریان با دانشگاه از  بعد روز  یه زندگیت،  تو بیاد رهادف کهاین  از  قبل. کردم
 .طالییه شاپ کافی

 !بود؟  زده حرف  آریان با مریم. شدنمی گردتر   این  از  چشمام

. گینمی  بهش چرا که  فهممنمی اما داری دوست رو رها که  دونممی گفتم  بهش -
 عین فقط اولش. تمومه کار  بجنبه دیر  اگه و داری زیاد خواستگار  گفتم بهش

  توی  رو عشق درد. بدونم رو احساسش که نداشت توقع. کرد نگاهم مجسمه
  بازشون   تا  که  داره  گره  انقدر   زندگیش  گفت  اما  رها  کردم  حس  حرکاتش  و  چشماش

 صبر  انقدر  بخواد که  نیست عاقالنه این  گفتم  بهش. کنه  درگیر  رو تو خوادنمی نکنه
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 تو به رو حسش که  داد قسمم... بعدم و کنهمی چیکار  داره دونهمی گفت  اما کنه
 . بگه بهت خودش که  روزی تا نگم

 ! آخ آریان، آخ. شد خفه گلو  توی هقم هق و لغزید مگونه  روی اشک قطره یه

 که   کردمی یادآوری بهم بارم یه وقت چند و نکنم باز  ب**ل تا داد قسمم آریان -
 که  دادینمی  بروز  اما ودیب عاشقش که  تویی. بودم تو طرف من . نزنم قسمم زیر 
 داریم  االن  که  شد  اینی  باعث  تو  سکوت  و   اون  تعلل  خب  اما  دادممی   حق  بهت  البته
 .بینیممی

. سوختمی  چشمام پشت اما بود شده  سردم. بلرزم کمتر   که  کردم  بغل رو بازوهام
 . بود زده رقم برامون رو بدی بازی سرنوشت

 ی؟ شد عاشقش چجوری بگی بهم خواینمی رها -

 که  ساله شش از  بیشتر  سال؟  شش گذره؟ می روز  اون از  چقدر ... دانشگاه اول روز 
 دادیم؟  باد به دادم؟  باد به رو دلم من 

  راجب   هاسال  این   تمام  رو؟   اینا  تمام  ندیدم  چرا  بودم؟   احمق  انقدر   چرا...  من   مریم  -
 آریانه؟  نوبت حاال و کردم  قضاوت اشتباه بابا

 :گفت  مطمئنی لحن  با و نشست دستام  روی مریم گرم  دست

 جایی که  بود گرفته  فاصله ازت خوب انقدر  آریان بعدم فهمیدم، که  بودم تیز  من  -
 قسمت .  مستقیمش  نوع  از   البته  گرم  نگاه  یه  از   دریغ  یعنی  ذاشتنمی   باقی  شک  برای
 بیشتر  رو عشقتون هادوری  این  تمام بوده قسمت. رها باشید هم با االن بوده این 
 نگاه  و آریان داری؟  دوسش چقدر  هاموقع اون به نسبت تو گم؟ می وغدر  کنه؛

 . نیست قیاس قابل اصال موقع اون با که  االنش

 هیچکدوم  کهاین   داره  درد  ولی  باشه  مریم  با  حق  شاید.  دادم  تکون   جهتبی   رو  سرم
 به حتی فاصله و دل خون   سال شش داره درد. نکرد حس رو یکی اون هاینگاه
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 ما  پیش سال شش از  شدمی  کنم  تصور  که  درده این . شدنمون عاشق بیشتر  قیمت
 .نشد اما باشیم هم به متعلق

  مامان  قطعا. شد کشیده   ساعت به نگاهم. کرد  خارجم خیال و فکر  از  آیفون صدای
 دلیل   برخوردمون،  اولین   توی  مامان  خواستمنمی  اما  بود  آشفته  اندازهبی   ذهنم.  بود
 ذهنم یگوشه به رو مریم هایصحبت . کنه تلقی ایدیگه چیز  رو آشفتگی این 

 .نداشت تمومی من  زندگی هایناگفته. دادم ورودی در  به رو نگاهم و سپردم

 چسبندگیش حس با اما شم بلند خواستم و کشیدم  بیرون مریم دست از  رو دستام
 دستان و کرد  ریزی یخنده  مریم. زدم نفس حرص پر ... و دوختم بهش رو نگاهم
 .داد تکون صورتم مقابل رو نوچش

 . کردم  مستفیضت نبود حواست داد مزه آی رها،  جون کردم  حال آی -

 در  و شد رد جلومون از  شتاب پر  هاییقدم با زهراخانم که  بدم رو جوابش خواستم
  با   رو  خودم  مامان  دیدن  با  و  شد  بلند  جام  از   ذوق  با.  شد  سالم  مشغول  و  کرد  باز   رو

  آغوشش  توی محکم و کردم  حلقه گردنش  دور  رو تامدس. بغلش کردم  پرت شتاب
 .کشیدم  نفس و شدم فشرده

 .بود  شده تنگ برات دلم چقدر  بدونی اگه. من  رهای برم قربونت -

 .چرخیدم دارش نم چشمان و خوشگل صورت روی و گرفتم  فاصله ازش کمی

 .مامانم بیشتر  من  -

 !مادرزاد شلغم   که  هم ما -

 .شد گرد  چشمام  پیمان و پدرام دیدن با و مامان سر  پشت به چرخید سرم بهت با

 کنین؟می چیکار  جااین  شماها -

 .شد آویزون بهش و پیمان شونه روی گذاشت  رو دستش پدرام
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 دونم نمی   عمه،  بدرقه  فرودگاه  بریم   بود  قرار   اخوی؟   کنیممی   چیکار   جااین   ما  ناموسا  -
 !شدیم الزم بدرقه خودمون شد چی

 :گفتم  پیمان به رو زنان لبخند و گرفتم  صلهفا  مامان آغوش از 

 انشاهلل. بودم درگیر  ولی باشم جااون داشتم دوست خیلی. پسردایی مبارکه -
 .کنم می جبران عروسی

 .داد تکون سر  و زد لبخند پیمان

  نقش  برای داری وقت عروسی تا. بودی درگیر  گفت  عمه ولی بود خالی که  جات -
 . بزنی حرکتی یه خواهرشوهری

 چرخیدم  هیجان با و زدم پاکزاد خاندان تیپ خوش داماد تازه به مهری پر  لبخند
 . مامان سمت

 جااون   دلم  مامان  وای  عروسش؟   با  کردمی  چیکار   دایی  زن  آره؟   دیگه  گرفتی  عکس  -
 . بیام نتونستم که  شد حیف بود

 ... .رها ببینم. دممی نشون بهت بعد  گرفتم  عکس تا چند -

 : گفت  مصلحتی لبخندی با و داختان پسرها به نگاهی

 دیگه؟  خوبی تو... فقط زنیممی حرف هم با بعدا باشه -

  مامان . بده تکون رو سرش رضایت با شد باعث که  دادم تکون سر  عمیق لبخندی با
 :گفت  آورددرمی رو رنگش ایفیروزه ابریشم روسری که  طوریهمون 

 بدی؟  رها نشون نداری سلفی خودتون از  پیمان -

 .من  سمت اومد و کشید  بیرون رو گوشیش  انپیم

 !اتفاقا چرا -
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. واقعی جنتلمن  یه  پیمان و بود شده هافرشته شبیه کلمه  واقعی معنای به فرشته
  دیدن  با. کرد  نگاه رو بود گرفته  پیمان که  هاییسلفی و ایستاد کنارم  هم مامان
 و کردم  بلند ور  سرم بود، گذاشته  شاخ دایی برای که  پدرامی و جمعی دسته عکس
 .زده تکیه ستون به سینه به دست و  اخم با پدرام که  دیدم

 ساکتی؟  انقدر  چرا تو -

 . ترکوند صدا با رو آدامسش و رفت ایغره  چشم

 !دیگه کردین   فرضمون مادرزاد شلغم -

 .خندیدم بلند

 !صلوات بزنه َشل غمات -

 ازش  داشت انمام. کرد  مشغول رو همه و کشوند  سمتش رو هانگاه  مریم سالم
 اخم   با.  رفت  فرو  پهلوم  توی  پدرام  انگشت  که  بود  گرفته  کجا  از   رو  لباسش  پرسیدمی

 . سمتش برگشت

 !شاطری؟  مگه -

 . زد چشمک و ترکوند رو  آدامسش لودگی با

 کیه؟  مال کفش   فهمید باالخره -

 .شد گرد  چشمام

 هان؟  -

 چی؟  یا سیندرالست مال کفش  فهمید. میگم رو پرنس -

 !خودت؟  واسه گیمی چی -

 :گفت  آهسته و کرد  نچی
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  خودش  دور  دست به کفش  داره هنوز  یا سیندرالشی فهمید. بابا گممی  رو آریان -
 چرخه؟ می

 :زدم ب** ل حرص با و کردم  شکلیه  حواله مشتی

 !شنوهمی یکی شو ساکت -

 :گفت  بلند نسبتا صدایی و خیالبی  لحنی با

 شه؟ با نفهمیده حاال تا کسی  داریم مگه -

 باشیم؟  نفهمیده رو چی -

.  پدرام پرواییبی از  زد یخ دستام من و کردمی نگاهمون مشکوک که  بود مامان
 : گفت  رفتمی پذیرایی سمت به که  جوریهمون  و گرفت  فاصله ازم پدرام

 دنبالش  پرنس که  اسرارآمیزی بانوی دونستن می همه. عمه گممی رو سیندرال -
 . بود کی  گشتمی

  ش شانه   روی  رو  کیفش  مریم.  نفهمیدن  هیچی  دادمی   نشان  پیمان  و  امانم  گیج  نگاه
 :گفت  من  به رو و انداخت

  نره   یادت  رو  فردا.  شرکت  برگردم  باید  داشتم  ساعتی  مرخصی.  رها  رممی  دیگه  من   -
 .خودت با هماهنگیش. ها

 :زد داد پذیرایی توی از  پدرام

 خبره؟ چه فردا -

 بیاره رو آریان آقا رها که بگیریم کوچک رهمیدو یه فردا خوایممی حامد با -
 هم  شما  جون  پروانه.  شیممی  خوشحال  بیارین   تشریف  پیمانم  آقا  و  شما.  مونخونه

 ... . مسعود آقا با

 :زد داد باز  پدرام
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! نیست کنش  ول حاالها حاال و رسیده دلدارش به تازه که  کن   ول رو جون پروانه -
 نه؟ قشنگیه  اسم َسها عمه، گممی

 .کشید  نفس حرص پر  مامان

 مثال؟  چی که  -

 شد،  خواهردار  رها یهو! عمه؟  دیدی چه رو خدا. میاد رها به گفتم...  واال هیچی -
 ... .تونیمی شد پسر  اگه البته باشیم؟  سیسمونی و اسم فکر  به االن از  نباید ما

 .بکشه جیغ دخترها مثل پدرام شد باعث مامان شتاب پر  هایقدم 

 رفته؟ یادت رو زایمان قبل هایراقبت م عمه؛ ندو -

 :گفت  و گرفت  رو مامان بازوی خنده با پیمان

 حتما  بودی راه تو کلی جان، عمه کن  ول رو کروموزومی هفت و چهل این  -
 ... .استرا برو ایخسته

 . پیمان حرف وسط پرید و کشید  سرکی دیوار  پشت از  پدرام

  پام   اسالم  اگه  خدا  به  تفاوتین؟ بی   یتجمع  افزایش  به  نسبت  انقدر   چرا  شماها  بابا  -
  بچه  کن  باور ! بابام مامان بغل تو ذاشتممی  رو دهم تا اول پدرام بود نبسته رو

 تمرکز  اومدنش وجود به چجوری روی بیایم  حساسی شما چون حاال عمه؛ قشنگه
 !نکنیم

  بار این  که  پدرام سمت بره خواست و کشید  بیرون پیمان دست از  رو بازوش مامان
 خواستم نمی  و  بود  خسته  واقعا  مامان  اما  بودم  انفجار   حال  در   خنده  از .  گرفتمش  من 

 . بشه اذیت

 .نشده قطعه قطعه تبزرگه تیکه تا شوگم   برو پدرام -

 .کرد  اخم و ترکوند باز  رو آدامسش پدرام
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  رفت  یادم رو نکته یه راستی. باشین  دهم تا اول پدرام فکر  به نیستین  من فکر  به -
 ! هعم بگم

 . کرد  ناله و بست رو چشماش مامان

 من. نمونده باقی چیزی  انفجارم تا که برو بگو زودتر  بگی خوایمی چرتی هر  -
 حرف  انقدر   که  خوردی  داده  بهت  کفتر   تخم   چقدر   بودی  بچه  وقتی  نازنین   دونمنمی 
 !زنیمی

 . کرد  نمایی رخ شگونه  چال و اومد کش  پدرام نیش

 مگه.  بود  تر خوشمزه   هم  شبستنی  از   که  داد  بهم  تریخوشمزه   چیزهای  که  مامانم  -
 پیمان؟  نه

 پدرام   سمت  چرخیدم.  برم  بهش  خفنی  ی غره  چشم  شد  باعث  مریم  بلند  خنده  صدای
 . نخندم و باشم جدی کردم  سعی و

 !حیابی دیگه بسه -

 .کشید  جلو جانب به حق

 !نگفتم رو نکته بسه؟  رو چی چی -

 رو چشماش و داد تکیه ستون  به رو راستش یه تن نیم و گرفت  ایمتفکرانه ژست
 . کرد  گرد

 ... .تازشم! نیست شدن دار بچه راه آوردن باال کنین   باور  -

 شروع و کشید  جیغی پدرام. پدرام سمت پرید و خورد لیز  دستم از  ضرب با مامان
 .دویدن به کرد

 !کشن؟ می رو هاپدرام  بابای دارن که  کجایی  خان مسعود! خان؟  مسعود -
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 تونستم نمی خنده شدت از  که  منی سمت برگشت و ایستاد جاش سر  یهو مامان
 :گفت  و بکشم نفس درست

 کجاست؟   مسعود راستی -

 . حمومه بابا -

 .سمتش برگردوند  رو سرها پدرام بلند یخنده صدای

 شما حمومه خان مسعود که  صحنه این  تکراره؛ حال در  همیشه تاریخ عمه ببین -
 نیست؟  آشنا برات بیرونی،

 با مامان شد باعث بابا توسط گوشش  شدن پیچیده و پدرام ناگهانی فریاد صدای
  مریم   حتی  بگیره  رو  شخنده   جلوی  نتونه  هیچکس  دیگه  و  کنه  صدا  رو  بابا  اسم  ذوق

 .دونستن نمی  ماجرا از  چیزی که  پیمانی و

*** 

  مدیگه ه عمیق لبخندی با. کردیمنمی  قاشق برداشتن  برای اقدامی هیچ کدومهیچ
  یکیمون  بار یک  لحظه چند. نداشتیم غذا شدن سرد به توجهی و کردیممی نگاه رو

 خیلی نفره، سه جمع این . کردمی نگاه رو بقیه عشق با و کشیدمی عمیقی نفس
 .بود نشده جمع هم دور  طوریاین  بود وقت

 !ندارن طاقت این  از  بیشتر  دیگه من  دل هایقورباغه ولی هاشرمنده -

 .داد من  به و گرفت  مامان از  تاخیر  با رو گاهشن بابا

 .دخترم کن   شروع -

  صدای .  بود  افتخار   باعث  بودن  پدر   این   دختر .  بود  بخش  لذت  عجیب  بودن  دخترش
 . لرزوند بودم کرده  دراز  پلو زرشک  کشیدن  برای که  رو دستم مامان آلود بغض

 . همیم دور  عشق با باالخره ما شهنمی  باورم -
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 . گرفت  دستش توی رو مامان دست خودش مخصوص لبخندی با بابا

 از  دیگه بذارم که  نیاوردم دست به رو جمع این  سادگی به من. پروانه کن   باور  -
 .بپاشه هم

 .گذاشت   بابا دست روی رو دستش و زد ایمحجوبانه لبخند مامان

 یه احساس، یه. زدمی لنگ دلم توی چیزی اما حرفاشون شنیدن از  کردممی عشق
 .قرمز میخک گل  دسته یه خواستن، هی کشش،

 .گرفتم  باال رو گیر کف   و کردم  ایسرفه تک

 بریزم؟  کی  برای اول -

 هااون از . شهنمی فراموش هیچوقت که  هااون از . بود بخشی لذت خانوادگی شام
 . بشه تکرار  بازم که  کنه  خدا و بشه تکرار  خوایمی هی که

 پندار   دایی.  بخوابن   که  رفتن   و  خوردن  شام   ما  از   زودتر   و  بودن  خسته  پیمان  و  پدرام
  فروش  نمایندگی و بخرن ملک یه بود  قرار  و تهران بیان بود گفته بهشون

 فرداشب دعوت بود پرسیده پیمان. کنن   اندازی راه تهران توی رو محصوالتشون
 .بودم نگفته آریان به هنوز  اما بودم  کرده  تایید من  و برقراره حامد یخونه

 محو   لبخندم  که  نکشید  طولی  اما  بستم  رو  چشمم  لبخند  با  و  کشیدم  دراز   تخت  روی
  این  اما خوبیه حس هامدت  از  بعد هم اون آدم  خود   تخت  روی خوابیدن. شد

 .کنهمی مچاله رو دلم نداره فاصله باهام اتاق تا دو دیگه آریان که  حقیقت

 بیشتر . دیدنشه لحظه  یک قرار بی من  تنگ  دل   اما نگذشته هم روز  یک هنوز  آریان،
 شش درد این تسکین  هاشنفس عطر  که  کشیدم  نفس هوایی توی هفته دو از 

 .بود آورده درد به رو وجودم تمام  ندیدنش، خماری درد حاال و بود ساله
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 بابا  که  افتاد گوشیم  به نگاهم. گذاشتم  سرم زیر  رو دستم و کشیدم  دراز  پهلو به
 و بره سمتش دستم خواستنمی  دلم ماشتیاق  برخالف من  اما بود داده بهم عصری
 .کنه  ترمدلتنگ  میخک و نسترن معنی

 حرکت  بودنش، محرم  ش،خونه تراس   تنگ   بود، چشماش مشکی   تنگ   دلم
 .لبخندش ش،لعنتی لبخند خاصش، هایشالگردن  انگشترش،

 موقعبی  که  چشمی  به  لعنت  و  سوخت  چشمام  پشت  که  بود  هاموقع  همین   دیشب
.  کردم  پخش  صورتم  توی  رو  موهام  و  کوبیدم   تخت  به  رو  پاهام  الفگیک  با.  بشه  باز 

 !ندازهمی اون یاد رو من  هم خودم هایچتری حتی که  انصافیهبی  نهایت

  معمولی   شوفاژ   دمای.  کردم  صاف  رو  مشکیم  ایحلقه  خواب  لباس  و  شدم  بلند  جام  از 
 آدامس.  دادم  هل  لپاز  میز   روبروی  و  گرفتم  رو  صندلیم  پشتی.  بود  گرمم  من   ولی  بود

 با . کردم  رو و زیر  رو قطعات و گذاشتم  دهنم توی بیشتر  تمرکز  برای رو دارچینیم
 .دادم ادامه و گرفتم  انرژی نظرم مورد  قطعه کردن  پیدا

 ها؟کوهنوردی  توی مخصوصا آریان یواشکی  هاینگاه! بود؟  گفته چی  مریم
  مراقبت   برای  بفهمم  تونممی   حاال  و  بود  همیشه  از   کمتر   کوه  توی  یادمه  که  ایفاصله 

 .شدم  می  رد  ُیغر   هایصخره   از   همیشه  و  بودم  سرتق  که  منی.  شدهمی  نزدیکم  من   از 

 با رو من  شرکت توی. شد تکمیل چوبی کلبه  کنار   درخت باالخره و دیگه قطعه یه
 بود  گفته  بهش مریم. اتفاقیه این  کردممی فکر  من  و کردهنمی همکار  مردی هیچ
 درگیرش نباید که زده حرف هاییگره از  آریان و داری دوست رو رها دونممی
  بود؟  گره نفس تولد  و خواهرش فوت دوم؛ سال از  رفتارش تغییر . شدممی

 قسم   با  بود  نشده  تر کور   گره  بود؟   گره  شنشده   تاسیس  شرکت  بود؟   گره  مسئولیتش
 ! مریم؟  دادن

 پیدا  رو درست قطعه تا مگشت  و گشتم.  نبود کلبه  باالیی یپنجره  برای قطعه این 
  محکم  رو آدامسم. بود نصفه هنوز  درش جلوی هایفانوس  و چوبی یکلبه .  کردم
 .داره دوست بیشتر  نعنایی آدامس آریان. شدم دارچینش طعم  پذیرای و جویدم
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 یکیمون اگه شاید. داشت نگه دور  هم ازم رو ما زد دم ازشون آریان که  هاییگره
 اگه. بودیم شده ما پیش، وقت خیلی آریان  و من  رفتگمی رو یکی اون نگاه خط
  هیچوقت   و  کردممی  صبر   براش  وجودم  تمام  با  من   گفتمی  بهم  احساسش  از   آریان
 لعنتی  هایگره   اون و کشیدیم  عذاب نوعی به هممون. شدنمی زندگیم وارد فرهاد
 !خورد؟  ُمهر  هامچشم  پشت دیشب  که  بودن شده باز  تازه

 از   عصبانیت  با  و  میز   روی  کردم  پرت  رو نبود  درست  جاش  که  یاقطعه  عصبانیت  با
  بود   تنگش  دلم .  بستم  رو  چشمام  و  بردم  فرو  موهام  الیالبه  رو  دستام.  شدم  بلند  جا
  آریان  دادمی  نشون که  هاییحرف  مرور  حتی کنه  آرومم تونستنمی  چیزی هیچ و
 . داره عالقه بهم پیش وقت خیلی از 

 حس   رو  قلبم  ضربان  پالس  به  پالس  افزایش.  کرد  باز   ور   چشمام  گوشیم  پیام  صدای
 حلقه  چشمم توی اشک لطفی آریان اسم دیدن با و برداشتم رو تلفنم سریع. کردم
 .بود دلتنگ  هم اون. بست

 . کردم  باز  سرعت با رو پیامش

 رو؟  هاگل   معنی خوندی -

 دلم   نمم  بنویسم  جوابش  در   خواستمی  دلم.  بودم  پیامش  متن   یخیره  فقط  دقایقی
 . شده تنگ برات

  باید  اما برسه ب** ل به جونم دلتنگی فرط از  اگه حتی. نبود ایچاره دیگه
 و  کشیدم عمیقی نفس. رو نسترن گل معنای کردم سرچ نت  توی. بخونمشون

  و  آرزو نماد  نسترن گل. کشیدم پایین  سطرش به سطر  از  آروم رو چشمام
 .باشد داشته تتاندوس مقابلتان  طرف کهاین  تقاضای  و ستهمدلی

  قرمز  میخک. کردم  سرچ دوباره لرزون دست با قلبم، امانبی تپش به توجه بدون
 . است عمیق بسیار  احساسات و عشق نماد

 .بستم رو چشمام و گذاشتم  قلبم روی رو دستم. افتاد تخت روی دستم از  گوشی
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 به  گام...  میخک حاال و نسترن داوودی، قرمز، کاملیای  و رز  صورتی، کاملیای  و رز 
 قرارمبی  قلب  به  توجهی  انصافبی  کهاین   بدون  کرد  عاشق  پیش  از   بیش  رو  من   گام
 .بکنه

 االن خواستمی دلم . کردم  جمع رو زانوهام و نشستم زمین  روی تخت روبروی
 حرکتش،  هر   چرا!  گرفته؟   بازی  به  رو  من   قلب  چرا  بگه.  بده  پس  جواب  تا  بود  پیشم
 باید! کنه؟ می تر دیوونه رو من  داره فقط لعنتیش  گل  هر  یا حرفش هر  نگاهش، هر 
 هاگل   این  جای به چرا بگه باید! نگه؟  بهم چیزی که  داد قسم رو مریم چرا بگه بهم

 !زنه؟ نمی  حرف باهام  مستقیم خودش

  برداشتنش  برای دستم اما کشوند  سمتش به رو نگاهم گوشیم  پیام دوباره صدای
 . نرفت پیش

 بود  گفته  بهم میخکش گل.  باشم داشته دوستش ودب خواسته ازم نسترنش گل
 سرم. گرفتهمی قرمز  میخک برام باید نسترن جای به بود گفته  آریان. داره دوستم

 دیوانه  خودش مثل لعنتی نمادهای این . کردم  ناله دلم توی و گرفتم  دست با رو
 .بود کننده

 . پیام صدای دوباره

 :بود نوشته اولی .برداشتم رو گوشی  و رفت پیش دستم بار  این 

 .رهایی ببینمت خواممی -

 :بود نوشته دومی و

 . رها ببینمت باید -

  فعل  بودن یکسان بجز  بود متفاوت دومی دستوری لحن  با اولی، یملتمسانه لحن 
 !دیدن

 :بود این  بنویسم تونستم  که  چیزی تنها
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 !کردی؟   نگاه رو ساعت -

 . زیدلر  دستم توی بذارم زمین  رو گوشی  کهاین  از  قبل

 . خونتونم جلوی -

 و  آورد هجوم سمتم به باد. کردم  باز  آهسته و کشیدم  رو در  فلزی و سرد دستگیره
 تا گذاشتم  عقب قدمی و بردم فرو رو دهنم آب. کشوند  آغوشم به رو سردش عطر 
  از  داشت نبض وجودم تمام. داخل بیاد بود ایستاده جلوم که  سیاهی جذاب سایه
 روی  چرخید نگاهم و کردم  نزدیک بهم رو سویشرتم هایلبه. ناگهانی دیدار  این 

 . بود خاموش همشون.  ساختمان هایپنجره

 !رها -

 رو   چشماش  مشکی    قرارمبی  نگاه.  کشید  رخم  به  اسمم  یزمزمه  با  رو  دلتنگیش  عمق
 و  بست رو چشماش ایلحظه برای. تابشبی نگاه بین  زدم چرخ و گرفت  نشونه
  سرمای   که  بود  این   نشانگر   شگرفته   صدای  و  سرخ  کمی  چشمان.  کشید  نفس  عمیق
 .کرده  رو خودش کار   دیشب

  مردمک  شدن گشاد  تونستم هم حیاط روشنای  تاریک توی من  و زد کمرنگی  لبخند
 .کنم   حس رو چشماش

 شب از  بعد روز  دونستمنمی من  ولی... شدنمی تموم بود؛ یلدا شب واقعا دیشب -
 .بگذره تر طوالنی تونهمی یلدا

 :کرد  زمزمه ممکن  لحن  ترین بیچاره  با  و کاوید  رو صورتم جز  به جز  دلتنگش اهنگ

 مجنونه  چی  هر   دست    دیگه  من  لعنتی؟   گذاشتی  جا  تختت  روی  رو  لباست  چرا  آخه  -
  جوری این  داری نبودنت و بود با که  نیست  چیزی جنون از  باالتر  بستم، پشت از 

 . دیمی عذابم
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 نشست مگونه   روی دستش کف  که  بودم ُکن   آب دل احساسات   این  مبهوت و مات
 بین  نگاهم. کرد آزاد  بازم نیمه هایب**ل بین  از  رو مشده حبس نفس و

 دلتنگی  شدت  از   هم  من   پیش،  لحظه  چند  همین   آورد  یادم  به  و  چرخید  هاشمشکی
  تونستم می  من  و  من   رویروبه  بود،  جااین   آریان...  حاال  و  رسیدممی  جنون  به  داشتم
 .رنگیه چه نبود مهم اصال که  پیراهنی به بچسبم باألخره

.  آغوشش بین  رفتم فرو و کرد  طی عاشقم دل   نه، من  رو بینمون یفاصله قدم دو
  دادن  نشون بود مهم  شدنم؟  قدم پیش  بود مهم ازش؟  کشیدممی  خجالت بود مهم
 طوالنی براش امروز  گفتمی و بود اومده اینجا تا شب نصفه  وقتی قراریمبی

 که بود صدایی ترین تپش پر  که بود قلبی روی پیشونیم وقتی بود مهم ته؟گذش
  سویشرتم   کاله  از   که  موهام  بین   دارش  خش  هاینفس  وقتی  بود  مهم  بودم؟   شنیده
 مالکانه دستاش که حاال نبود مهم که خدا به شد؟ می پخش بود، ریخته بیرون
 .فت ر  که  رفت نفسم که  گرفت  جوری رو من  و گرفت  رو هامشونه

  کنار   نفسش. گرفت  رو گلوم  گریبان    ناخواسته بغض یه و گرفت  رو من  قوا تمام با
 .وجودم به انداخت خش دارش،خش  صدای و شد رها گوشم

 سال همه این  بعد. شدم پشیمون ولی بدی دلم به دل بلکه گرفتم  برات نسترن -
  وقتش  هنوز  هکاین  با حتی بکشم انتظار  بازم خواستمنمی  و بود شده لبریز  صبرم 

 توی لجبازم انقدر   مالکیتت، توی خودخواهم انقدر  بدونی که  گرفتم  میخک! نرسیده
 دور  ازم ذارمنمی و تونمنمی دیگه که  احساست به مغرورم انقدر  داشتنت، دوست
 .باشی

 تر آروم. تپیدمی آروم اما ایستهمی هاحرف  این  شنیدن هیجان از  قلبم کردممی فکر 
 دوستم  آریان.  تپیدمی  آروم  و  بود  رسیده  احساس  این   آرامش    به  رهباألخ.  همیشه  از 

 خوابم  توی  حتی  که  چیزی  بود  نیافتنی  دست   رویای  یه  این   سال  شش  این   تمام  داره؛
. بستم  آرامش  با  رو  چشمام.  بودم  رسیده  بهش  حاال  اما  کنم  تصورش  تونستمنمی   هم
 .بود رسیده آرامش به باألخره قلبم
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.  کرد   دور  خودش از  کمی  رو من  و نشست بازوهام روی و خورد لیز  آریان دستان
 نگاهم  مسخ. شد باز  آهسته چشمام و شد کشیده ابروهام روی نرم انگشتش

  و هوا سرمای از  بود شده سرخ کمی  صورتش. التهاب پر  عشق، با دلتنگ، کرد،می
 . شدن سرخ منم بینی و هاگونه   بزنم حدس تونستممی

 .چرخید چشمام بین   و گذاشت  رتمصو  طرف دو رو دستاش کف

 برای رو تو بگم کهاین  یا درسته خواممی خودم برای رو تو بگم کهاین  دونمنمی -
 . بگو بهم تو خوام؟ می خودت

 و نشستمی  صورتم به زمستون شب اولین  سرد هوای توی داغش هاینفس  رد
 رئیس  . داد عشقش هیجان   به رو جاش عشقش، آرامش  . زد فالش قلبم باألخره
 به  بچسبم دوباره خواستممی فقط من  و کردمی نابودم جمالتش با داشت عزیزم

 . پیراهنش

 توخواه؟  یا خودخواهم من  بگو -

  یه  فقط و کردم  باز  ب**ل شدمی تر سرکش لحظه هر  که  هیجانی به توجه بدون
 :پرسیدم چیز 

 نگه؟ بهم چیزی دادی قسم رو مریم چرا... بگو -

 .دوخت دهنش به رو چشمم ش گرفته  صدای و وردخ تکون گلوش  سیبک

 !لحظه این  خاطر  به -

 و  بود صورتم طرف دو دستاش هنوز . کشیدم  باال چشماش تا رو نگاهم متعجب
  و  شد کج شونه روی سرش. کردمی نوازش رو هامگونه  دستش دو هر  شست

 . زد برق چشماش

 .دارم تتدوس گممی وقتی ببینم  رو براق چشمای این  خواستمی دلم -
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 بعد  و کشید ناکوک پیانویی هایکالویه انتهای تا ابتدا از  رو دستش یکی انگار 
 مرموز،   هایگل  دسته  از   نه  بود،  خبری  یواشکی  نگاه  از   نه  بار   این .  نواخت  وار بتهوون 

 نه بود، خواب نه بار  این . شدمی گفته  لفافه توی که  هاییحرف  از  نه و پیامک از  نه
 :کردم  زمزمه سختی به. صورتی  زیفانت یه نه و رویا

 ؟...چرا... چرا -

 من و گرفت  قرار  چشمام  مقابل چشماش و کرد  خم رو سرش و شد نزدیک بهم
 . چشماش براق   مشکی   میان شدنم غرق بین  رفت نفسم

 بگی؟  خواستیمی رو همین  آره؟  دیر  انقدر  چرا -

 رو پیشونیش و بست  رو چشماش. کنم  تایید و بدم تکون رو سرم نتونستم حتی
 .پیشونیم به داد تکیه

 رو طرف هر  از  بدبختی بذارم جلو قدم اومدم تا... رها بودن زیاد  زندگیم هایگره  -
  نفس  یکم خواستم. داشت احتیاج بهم نفسم و شدم خواهرم داغدار . شد آوار  سرم
 بیارم بدست رو داشتنت لیاقت بتونم تا قبلیم وضع به برگردم خودم و شه بزرگ
 . ...اما

 بین اخم و شد پخش  صورتم روی داشت، نعنایی آدامس از  ردی که نفسش
 . بست نقش ابروهاش

  که   ابری آسمون مثل. زد وجودم به بزرگ رعد یه شاپ، کافی  توی انگشترت برق -
 رو اون بزنه کسی  به اگه که  رعدی. میده رو لعنتی رعد یه نوید   و زنهمی برق اول
 ! موندم زنده جوری چه دونمنمی  خودمم... من  اما کشه؛می

 . کرد  مچاله رو  قلبم بود نگاهش توی که  بزرگی غم. کرد  باز  رو چشماش آهسته

 . رها نداشتم دوست رو برق و رعد هیچوقت همینه واسه -
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 ترین انتهایی   به  آدامسم.  نداشتم  رو  کاری  هیچ  توان.  کردم  نگاهش  فقط  شده  مسخ
 دوستت  لعنتی    یزمزمه.  بدم  حرکتش  تونستمنمی  حتی  من  و  بود  رفته  دهنم  قسمت
 .نبودم بند زمین  روی من  و شدمی اکو سرم توی  هم هنوز  دارمش

 کنم   حفظ  رو  حرمتت  منی  خونه  توی  و  من   پیش  وقتی  تا  بودم  داده  قول  پدرت  به  -
 اما نزدیکیت التهاب وجود با بود سخت. رها کردم  عمل قولم به. باشم دار امانت و

 ... .حاال و موندم قولم پای

  روی  هیجانش، از  پر  لحن  با همراه رو بعدیش یجمله تندش، و کوتاه  هاینفس 
 . کرد  آوار  قلبم

 .شده تموم قول اون به تعهدم زمان و برگشتی تو -

 پر   رو  دستش  خالی  جای  سرما  از   موجی  و  برداشت  صورتم  روی  از   رو  راستش  دست
  ای ثانیه و برد فرو جیبش توی رو دستش بگیره ازم رو نگاهش کهاین  بدون. کرد
  برش   سرم  از   خودش  دیشب  که  شد  رنگی  قرمز   یگیره   گرفتار   سرکشم  هایچتری   بعد

 رو   صورتم  تمام  و  گذاشت  صورتم  روی  دوباره  رو  دستش  و  کشید  نفسی.  بود  داشته
 . کاوید

 . باشم دیوونه تونممی دونیمی که  دونممی -

 هایی دل   پاس    به  رفت   همیشه  برای  انتظار   و  رفت  نفس  و  رفت  فاصله  و  ایستاد  زمان
  بخش  لذت  احساس   این  احساس، این . بود رفته هم  برای پیش وقت خیلی از  که

 . کردن  آرزو جای به داشتن؛ برای آغازی و انتظار  سال شش بر  بود پایانی لعنتی

 با  رو آدامس حاال تا کسی  چرا اما هاطعم  تنوع همه این  مختلف، اختراع همه این 
  دوست نعنا یکی ممکنه که  نکردن فکر  چرا! نکرده؟  امتحان رچین دا و نعنا ترکیب
 لحظه  این  به قسم و کردیم  ابداع ما رو لعنتی ترکیب این  دارچین؟  دیگری و باشه
 . بود العاده فوق که
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 قفسه و بود بسته هنوز  هاشچشم. آمد در  حرکت به باز  زمان تا گذشت  لحظاتی 
 هر  که  قلبی با مخصوصاً  نبود بهتر  منم وضعیت . کردمی حرکت شتاب پر  اشسینه
. کرد باز  رو چشماش و کشید نفس عمیق . بشکافه رو امسینه  بود ممکن  آن

 ازش چشم و کنم  علم رو خجالتم نتونستم که بود بکر  انقدر  چشماش درخشش
 . بست نقش هاشب**ل روی آروم آروم لبخند. بگیرم

 ... .باألخره -

 که  بود عظیم ساله شش دوری این  انقدر . آورد خودم به رو من  شگرفته   صدای
 رو سرم خواستم خجالت فرط از . کرد  رو و زیر  رو دنیام تمام لعنتی نزدیکی این 

 م چونه  زیر  آریان دست اما کنم چیکار  باید واقعا دونستمنمی چون بگیرم پایین 
 عقب  نامتعادل  قدم  دو  و  برداشت  رو  دستش.  بوسید  رو  پیشونیم  مکثبی  و  نشست
  تلخی   لبخند  ساعتش  دیدن  با  و  برگردوند  رو  مچش  که  کردممی  نگاهش  جگی.  رفت
 : کرد  زمزمه آروم و زد

 !شد تموم -

 . کرد  نگاهم مسخ و کشید  گردنش  پشت به دستی

 که  حاال منم. شدمی تموم معجزه چون برگرده دوازده ساعت بود مجبور  سیندرال -
 نیستی   محرمم  دیگه  تو  و  شده  تموم  معجزه  چون  بری  تو  بذارم  باید  دوازدهه  ساعت

 . کنم  مقابله تونمنمی  قرارشهبی بازم بدنم سلول به سلول و شد االن که  چیزی با و

 و کرد  دراز  رو دستش و رفت عقب بگیره ازم رو نگاهش اینکه بدون قدم به قدم
 :کرد  زمزمه و داد بیرون آروم  آروم رو نفسش. گرفت  رو در  دستگیره

 . برداری  رو سرت گیره  تونیمی حاال... و منی رهای تو که  بدون... فقط -

 رفتنش به و بودم ایستاده سرجام گیج  هنوز  من و رفت و کرد   باز  رو در  شتاب با
 روی   لبخند  و  رفت  غنج  دلم  نابش  احساس  و  قبل  لحظات  یادآوری  با.  کردممی  نگاه



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

636 

 

 شیدم ک  بیرون  موهام  از   رو  گیره  و  کردم  بلند  رو  لرزونم  دست.  شد  تثبیت  هامب**ل
 . بریزه پایین  هامچتری  دادم اجازه و

 هر  برای که بود ارزشی نهایت کرد، لمس رو من  بودم محرمش وقتی تا کهاین 
 همین  توی که  جوری کرد  لبریز  عشقش از  رو قلبم این  و شد قائل شهمی دختری

  دستم   گذاشت  بهم  که  احترامی  و  عشقش  احترام  به.  کشید  پر   براش  دلم  لحظه  چند
 . بخوره رقم هم با  و ابد تا سرنوشتمون کردم  دعا دل ته از  و  گذاشتم  بمقل روی رو

 خش خش و گذاشتم حیاط خشک هایبرگ  روی رو پاهام سست هاییقدم  با
 دوستم بود گفته  آریان که  زمستانی شب اولین  از  سپردم؛ خاطره به رو قشنگشون

 .بود کرده  اثباتش ممکن  حالت زیباترین  به و داره

  بود،  پیام یه. کشوند  سمتش به رو من   زنم چشمک گوشی  گذاشتم  اقمات توی که  پا
 : آریان از 

 گیر نمک  رو آدم... داره نمک شوره،! نه شیرینه؟  دیوونگی این  نوشتن  کجا  اصال -
 .کنهمی

*** 

 نخوری؟   سرما  که  پوشینمی   حسابی  درست  لباس  چرا  آخه.  بخور  چایی  با  رها  بیا  -

 لباسم . زدم اشمادرانه جوش و حرص به کمرنگی  لبخند و گرفتم  مامان از  رو قرص
 ... .اما  بود حسابی درست

 !بخورم؟  یا خوریمی -

 . سمتش برگشت گیج  نگاهم

 !هان؟  -

 . قاپید دستم از  رو چاقو و کشید  بلندی پوف

 ! هپروتی تو همش که   کردیمی چیکار  دیشب نیست معلوم -
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  تا  بردم فرو دهنم توی رو هامب**ل. لرزید و شد پایین  باال عجیبی حال با دلم
 کس رو اصلی زحمت واقع، در  نکردم کاری من  که دیشب نشه؛ معلوم لبخندم
 !کشید  ایدیگه

 شد  باعث بلندش کمی  صدای و خورد تکون  تند تند صورتم روی روبه  پدرام دست
 . نکنم مرور  رو دیشب اتفاقات بار  هزارمین  برای

 هر   تو  دست  اینا  چرا  دونمنمی  من .  شد  وبذ  مکره  بده  رو  مربا  اون  بابا  تو؟   کجایی  -
  همش شد کوفتم  سنگک؟  نون سوراخ جز  گیرنمی رو جلوش و کنن می سوراخی
 دیشبی؟  فکر  تو یا میگم چی شنویمی ولک  ول هوی. ریخت

  ناگزیر   ایسرماخوردگی   از   گرفته  صدایی  و  ترس  با.  سمتش  برگشتم  گرد  چشمایی  با
 :گفتم

 ! دیگه بخور  رو تصبحانه پدرام میگی چی... تو ییعن... چی مگه  دیشب دیشب؟  -

 این از . باشه نفهمیده چیزی پدرام کردم  دعا نگرانی با و خوردم داغ داغ رو چایی
  دیشب  آریان بینممی کنممی که  رو فکرش! متاسفانه نیست بعید هیچی مارمولک
! آدم همه این  وجود با و ما خونه توی هم اون بود؛ داده خرج به شجاعت زیادی
 آخرین  خیر  از  و پیشم اومد شبی نصفه که  بود آورده فشار  بهش زیادی انگار  رفتنم

 ! نگذشت هم بودنمون محرم لحظات

 با  کنم،  اطراف به توجهی کهاین  بدون و زدم لبخند ذوق با و براش رفت غنج دلم
 :گفتم  بلند صدایی

 !من  بشم قربونت الهی آخ -

 حواله سری بر  خاک یه! سمتم برگشت دهش گرد  چشم جفت چهار  نکشید ثانیه به
 :آوردم  زبون  به  رو   اومد  ذهنم  به  که  چیزی  اولین   مصلحتی  لبخندی  با  و  کردم  خودم

 !بود پیشت مامان هامدت از  بعد دیشب باباجون؛ میگم رو شما -
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 گردتر   بابا چشمان و گذاشت  دهنش جلوی رو دستش و کشید  ایخفه هین  مامان
 رو  شخنده جلوی نتونست حرفم شنیدن با خوردمی چایی داشت که  پدرام. شد

 رو دستش. پیمان لباس روی شد شوت بود دهنش توی که  چایی قطرات و بگیره
 .زد قهقهه و مشونه  روی گذاشت

 ! رها فرزندی تک چرا  بفهمم تونممی حاال -

. بود صورتش روی همزمان لبخند و اخم و افتاد لباسش جان به دستمال با پیمان
 . واقعا سرم  بر  خاک یعنی. گزیدم  رو لبم و کردم  پیشونیم سایبان رو تمدس یه

 :گفت  من  به رو کمرنگ  اخمی با  و کرد  ایسرفه  سرخ کمی  صورتی با مامان

 امشب؟  واسه گفتی  آریان به -

 لبخند همون با. اومد لبم روی لبخند و گرفت  نبض بدنم کل  آریان اسم شنیدن با
 صدام  تعجب  با  که  مامان!  گذاشتم  دهنم  توی  خالی یخال  و  کندم  نانی  تکه  احمقانه

  که   حالی در  بیخیال لحنی با پدرام بزنم، حرف  خواستم تا اما شد جمع حواسم کرد
 :گفت  کندمی رو نون روی کنجدهای

 ! دیشب نکرده وقت -

 آب! داره خبر  دیشب اتفاقات از  انگار  زدمی  حرف جوری یه ترسیدم؛  واقعا بار  این 
  آروم  و شدم نزدیک بهش کمی   و بردم فرو دردناکم گلوی  از  ترساس با رو دهنم
 :گفتم

 کنی؟ می دیشب دیشب هی چرا -

 :گفت  زدمی  چشمک که  همزمان و زد کمرنگی  لبخند

 !دونیمی بهتر  شما -

 هم توی رو انگشتام! شد سرم بر  عالم دو خاک! دونهمی خودم جون به! دونهمی
 : گفتم  نگران لحنی با و زدم گره
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 خیلی... اه دید؟  هم ایدیگه  کس  دیدی؟  رو چی همه بودی؟  کجا  تو پدرام وای -
 بکپی؟ نرفتی اومدنمی  خوابت مگه! پدرام شعوریبی

 هیچی اما کرد  زدن حرف به شروع پر  دهانی با و برد باال وار تسلیم رو هاشدست 
  نفس  ادد قورت که  رو شلقمه . بزنه حرف بعد بخوره کردم  اشاره  اخم با. نفهمیدم
 :گفت  و کشید  عمیقی

 خاطرات   تجدید  یا  برده  خوابت  زود  یا  پس  بودی  خونه  هفته  دو  از   بعد  دیشب  بابا  -
  بیارم   در   بازی   مرغ  پیمان  مثل  اومدم  شب  یه  شدم؟   بیشعور   چرا  من   دیگه،  کردیمی
 !ها بخوابم زود

. شدم صبحانه مشغول ولع با و کشیدم ایآسوده نفس! دونهنمی شکرت خدایا
 سرم شد باعث که  شد گرفته  بابا توسط بود رفته جلو نان برداشتن  برای که  تمدس
 بپره  لقمه شد باعث بابا جدی نگاه. کنم  بلند گردو  پنیر  نون از  متورم هاییلپ  با رو

 چرخید  نگاهم فهمیده؟  بابا نکنه. کردم  نگاهش نگران. بیفتم سرفه به و گلوم  توی 
 دونه؟ می مامانم مامان؛ روی

 نزدی؟  تلفن  ریانآ  به -

 . زنممی  زنگ بهش صبحانه از  بعد هنوز؛ نه -

 همراه و کشیدم  سر  رو چایی باقیمانده. داد تکون سر  آهسته و کرد  نگاهم عمیق
 برای  ملک دنبال برن بود قرار  پدرام و پیمان. کنیم  جمع رو میز  شدیم بلند مامان

 ها فنجون  شستن  الح در  مامان. پلیس اداره بره خواستمی هم بابا و شرکتشون
 :گفتم  مهر  پر  و کشیدم  عمیقی نفس. کردم  بغلش  پشت از  که  بود

 . مامان بود شده تنگ براتون خیلی دلم -

 :گفت  من  از  مهرتر  پر . شد کردنم  بغل مانع کفیش  هایدست 

 .من  رهای من  یاندازه به نه -
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. رفت جغن دلم و داشت من  برای آریان که  مالکیتی از  دیشب؛ به کرد  پرواز  ذهنم
 . ببینه رو صورتم تا کرد  کج  رو سرش مامان

 نشدی؟  که  اذیت بودی؟  راحت آریان با -

 .بود خوب چی همه مامانم نه -

 بشی؟  دلتنگش گذشته  روز  یه کهاین  با که  بوده خوب انقدر  -

 .کشیدم  خجالت کمی  و زدم پلک محکم

 !مامان -

 عادت  حضورش به گیب خوایمی یعنی بودن هم با هفته دو حدود مگه؟ چیه -
 نکردی؟ 

 !گذشته  عادت  از   کار   وقته  خیلی  نفهمه  و  نبینه  رو  صورتم  تا  کردم  خم  بیشتر   رو  سرم

 !چرا یکمی... خب -

 یکم از  که  فهمممی هاتمنفس صدای از  مادر  من   کنی  قائم رو خودت اگه حتی -
 .بیشتره

 .بخنده بلند شد باعث که  کردم  حبس رو نفسم ارادهبی

  تا  بخور  هم ث ویتامین . امشب واسه بزن زنگ بهش برو . جان بچه برو -
 .نشده بدتر  سرماخوردگیت

  روم . برداشتم ناهارخوری میز  روی از  رو  گوشیم و گرفتم فاصله ازش خجالت با
 !امسرماخوردگی  این  عاشق من  بگم شدنمی 

 فاقاتات از  بعد رویی چه با و چجوری که   کردم  فکر  رفتممی باال هاپله از  درحالیکه
 پام  یهو که  کردممی تصور  رو ممکن  هایراه تمام داشتم. بزنم زنگ بهش دیشب
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. داشت   نگهم  و  گرفت  رو  بازوم  دستی  بیفتم  اینکه  از   قبل.  خوردم  سکندری  و  کرد  گیر 
 !پدرام خندان صورت سمت  چرخید نگاهم بهت با

 داری؟  مرض -

 داری؟  مگس شلوارت تو -

 ش پاچه تو جواب یه همیشه پررو بچه. االترب رفتم پله یه و زدم نفس حرص پر 
 !داره

 رها؟  -

 . کردم  نگاهش سینه به دست طلبکارانه و سمتش چرخیدم

 کال   سرماخوردگی  ضایعات  از   حجم  این   با  وگرنه  نکردیا؛  عمل  رو  دماغت  شد  خوب  -
 .شدمی بسته تنفسیت راه

 .شد جمع تصورش  با صورتم

 .پدرام چندشی خیلی -

 !کرده  پخش رو سرماخوردگی این  که  ویروسیه اون صیر تق چه؟  من  به وا -

 رو دستم و کردم پررنگی اخم! ویروس؟  گفت آریان به االن. شد گرد چشمام
 .دادم تکون هشدارگونه

 !کروموزومی  هفت و چهل باشه خودت کار   به سرت -

 . کرد  باریک رو چشماش و اومد بودم ایستاده که  ایپله روی

 ندیدم؟ من  که  بوده خبر  چه دیشب -

 .شد گرد  چشمام ناگهانی موضع تغییر  این  از 

 هان؟  -
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 . زد لبخند بدجنسانه

 «دید؟  هم ایدیگه  کس  دیدی؟  رو چی همه» گفتی  خودت صبحونه سر  -

 . کردم  نگاه سرش پشت فرش تابلو به  و زدم پلک هم پشت

  کشیش   ملت اتاق در  پشت بیای داری عادت تو که  نیست گفتم،  جوریهمین  -
 . بدی

 لو رو خودت... خب ولی رفت دستم از  بودم خسته بس از  دیشب که  رو ناو -
 هوم؟  بوده؟ خبر  چه دیشب! جونم ولک ول دادی

  از  سریع بدم سوتی بیشتر  کهاین  از  قبل و گرفتم  شررش پر  چشمان از  رو نگاهم
 :گفتم  بلند و رفتم باال هاپله

 !باشه خیر  دیدی خواب -

 ... .که  تیزه انقدر  بشر  این . دادم بیرون آسوده ور  نفسم رسیدم که  باال یطبقه به

 !ببنده تر آروم  رو حیاط در  بگو خوابم به -

  پروردگارا . نزنم جیغ تا گرفتم  دهانم  جلوی رو دستم! زد یخ لحظه در  بدنم تمام
 ! رفت مرفم شرف

*** 

  برای . برگشت اما رفت رنگ سبز  گوشی نزدیکی تا دستم بار  شانزدهمین  برای
 و هیجان شدت از . زد پر  دلم و گزیدم  ب**ل و رفتم راه رو اتاق کل  بار  شانزدهمین 

 .بود خورده فر  بودم پیچیده انگشتم دور  رو موهام پایین  انقدر  استرس

  با  و نشستم صندلیم روی و تخت روی کردم  پرت رو گوشی  بار  شانزدهمین  برای
  بست   قشن  چشمام  پشت  دیشب،  بکر   تصویر   نکشید  ثانیه  به.  چرخیدم  بسته  چشم

 از  که  کفشی.  گرفت  نفسم و تپید محکم قلبم. کنم  باز  رو چشمام سریع شد باعث و
  توی  که بود دیشبش دیوانگی خودش؛ قول به همون بود، مونده باقی سیندرال
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  جذابم   مشکی  چشم  دلم.  خواستمی  رو  صاحبش  دلم  من   و  بود  شده  تثبیت  محافظه 
 .خواستمی رو

 بودنش  رویای با سال شش. نذاشتم هم  یرو چشم ایلحظه  برای حتی دیشب
  بارها. بود رویایی هر  از  تر واقعی  دارمش دوستت یزمزمه دیشب و شد سپری
 دیشبی.  دیشب  یادآوری   از   شد  منقبض  بدنم  تمام  و  کردم  لمس  رو  رنگم  قرمز   یگیره
 خواستم؟ می  این   از   غیر   چیزی  من   مگه  و  بود  دونسته  خودش  برای   رو  من   مالکانه  که
 .آینده برای  تپیدمی عجیب دلم و خواستمنمی  بودن آریان برای از  ر غی به

  کردم   خم  رو  سرم  و  شدم  بلند  رخوت  با.  شد  بلند  تشک  روی  از   گوشی  زنگ  بم  صدای
 گوشی   سریع. فراگرفت رو وجودم پای سرتا هیجان اسمش دیدن با. کیه  ببینم تا
  به  استرس با. کرد  دور  سبز  فلش از  رو دستم  خجالت اما بدم جواب که  برداشتم رو

. کشیدممی   خجالت  ازش.  گرفتم  ریتم  پا  با  گوشی  زنگ  با  همراه  و  کردم  نگاه  اسمش
  رو  سبز  فلش باالخره اما  بودم دودل کماکان  من  و خوردمی زنگ چنانهم  گوشی
 .کشیدم

 ها ثانیه.  نبود  بیشتر   تعلل  برای  جایی  و  بود  شده  دیر   دعوتش  برای   هم  االن  همین   تا
  محکم   رو  لبم.  زدمی   چشمک  صفحه  باالی  لطفی  آریان  اسم  و  بودن  مارشش  حال  در 

 شده عوض چیز  همه دیشب از . گذاشتم  گوشم  کنار   رو گوشی  هیجان با و گزیدم
. شد علنی تغییر  این  دیشب و شد عوض چیز همه  شدیم محرم وقتی از  نه، یا بود،
  آروم  رومآ  که آرومش هاینفس  صدای جز  نیومد صدایی هیچ لحظه چند برای

 .کردمی  آرومم داشت

 رها؟  -

 گوشی.  بود  آورده  بند  رو  زبانم  که  هاییحس  از   بشم  رها  که  بود  کافی  کلمه  یه  همین 
 : گفتم  آروم و کردم  جاجابه  دستم توی رو

 .سالم -
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 . گوشم  توی زد  موج عمیقش نفس

 ... .که  دیشب تو یعنی... من  رها... سالم -

 .باشه کرده  جاجابه رو گوشی  که  انگار .  شد نزدیک و دور  بلندش هاینفس  صدای

 نیستی؟  ناراحت ازم که  تو -

 . کنه  حسش کردم  آرزو و زدم لبخند عشق پر 

 جسم به جسمی از  و رهنمی بین از  انرژی گفتمی که  یادته رو نیوتن  دوم قانون -
 شه؟می منتقل دیگه

 !چی؟  -

 شد؟  بهتر  سرماخوردگیت -

 .شد همراه خاصی کالفگی  با صداش

 .رها میگی چی فهممنمی من  -

 . نخندم تا  گزیدم  محکم رو لبم

 نیوتن   دوم  قانون  یرابطه   نظرت  به.  داشتم  بیشتری  دقت   انتظار   باهوشم  رئیس  از   -
 باشه؟  تونهمی چی تو سرماخوردگی و

 صدایی  هیچ لحظه چند. رفتنمی  کنار   لبم از  لبخند و زدمی ضرب پر   هیجان از  قلبم
 :گفت  زدهبهت  و بلند صدایی با  نآریا  اینکه تا نیومد

 !خوردی سرما که  نگو رها -

 یه .  خندیدم آروم  و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه که  بود  بامزه انقدر  لحنش
 : زدن حرف به کرد  شروع هم سر   پشت معصومانه لحنی با و گفت  بلند وای

 ممکنه  که  مبود  نکرده  فکر   بهش  اصال.  بشه  جوریاین   خواستمنمی  من   رها  ببخشید  -
 جز  به نتونستم که  شدم مسخ انقدر  دیدنت با و بود تنگت دلم انقدر . بخوری سرما
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 و خوردم سرما بود رفته یادم اصال. کنم  فکر  ایدیگه چیز  به من، پیش بودنت و تو
 داشت  که  صبری  جز   نداشت  اهمیت  هیچی  برام  موقع  اون.  بشه  منتقل  بهت  ممکنه

 ... .و بودم دنیا آدم  قرارترین بی که  منی و آوردمی درم پا از 

 آریان؟  -

 کشیدم  عمیقی  نفس.  استرسش  پر   هایحرف   وسط  پریدم  وصف  قابل  غیر   هیجانی  با
 : کردم  زمزمه بود میز  روی که  رنگی قرمز  یگیره  به خیره و

 .دارم دوست رو سرماخوردگی... این  من . نیستم ناراحت سرماخوردگیم از  من  -

  یادآوری . بگیره گر   بدنم تمام شد باعث که  بودم کرده  اعتراف چیزی به لفافه توی
 سرما  این  من... آره. کرد  منقطع رو نفسم و لرزوند رو بدنم ایلحظه  برای دیشب

 .دارم دوست رو باعثش رو، دلیلش رو، خوردگی

  قراریش بی.  گذاشت  لبم  روی  ایشرمگینانه  لبخند  آریان  کوتاه  و  تند  هاینفس   صدای
 .دارم دوست رو میشه آریان به مربوط که  هرچیزی صالا. دارم دوست هم رو

 . گرفت  گیره  از  رو نگاهم ملتهبش اما جدی صدای

 . خونتونم  جلوی هفت ساعت -

 !هفت؟  ساعت -

 بیام؟  شش میشه نه، یا... دنبالت میام  هفت. امشب برای زد زنگ بهم حامد -

 موافقت  خواستم.  ودب  تنگش  دلم  منم.  لرزید   دلم  که  بود  مظلومانه  انقدر   شجمله  آخر 
 .ریختم بهم رو پازلم هایتکه  آویزون لبی با. افتادم هابچه یاد اما کنم

 . بریم هم با باید و جاناین  هام پسردایی -

 خونتونن؟  هاتپسردایی  -
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. بشه  جمع  ایخبیثانه  حالت  به  چشمام  شد  باعث  داشت،  حسادت  از   ردی  که  لحنش
 های ناخن  به خونسردانه و کردم  رها ندلیص  روی رو خودم و  انداختم باال ایشونه
 . کردم  نگاه دستم

  آدرس .  دعوتن   اونام  چون  بیام  باهاشون  باید  منم.  اومدن  من   خاطر   به.  جاناین   آره  -
... آه. بینمتمی خونشون جلوی نیم و هفت ساعت دیگه؟  داری رو حامد خونه
 . فعال. برم باید کنن می صدام دارن

 دلتنگی. زدم لبخند سرخوشانه و کردم قطع  شمعترضانه  رهای  روی رو تماس
 !لعنتی اشتیاق یه با ستمساوی  قراری،بی با همراه حسادت یبعالوه 

*** 

 آخه؟  کنم  آرایش من  دادی گیری  چه امروز  اصال! ترآروم  مامان آی -

 . کرد  نگاه چشمام به دقت با و کشید  عقب کمی  رو دستش

 از  کج  تو واسه اما شهمی صاف کشممی چشم خط که  خودم واسه چرا دونمنمی -
 رها؟  کجه  چشمات نکنه. میاد در  آب

 .شد متوقف بود پلکم دادن ماساژ  حال در  که  دستم

 شه؟می کج  مگه چشمم من؟ مادر  چیه دیگه کجه  چشمات -

 .کشید  عمیقی آه و بست رو چشم خط در  مامان

 !نیست بعید نرفته آدمیزاد به هیچیت که  تو از  -

 . مخندید بهت با

 نکردم شوهر  االن تا که  زنیمی حرف من به راجع جوریهمین ! مامان که  واقعا -
 و کنن می  تعریف دختراشون از  همچین  بگیر؛ یاد بقیه هایمامان از  ذره یه. دیگه
 گی می  شما وقت اون کنهمی  حظ آدم که  ریزهمی هنر  یه انگشتشون هر  از  میگن 
 کجم؟   من 



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

647 

 

 .کشید  بیرون دراورم کشوی  از  رو رنگی صورتی ب**ل رژ  خونسردانه

 !گمنمی دروغ من  جان مامان شرمنده -

 :زدم صداش جیغ با

 !مامان -

 زنی؟ می   حرف  ومپایرات  با  کهاین   از   مثال؟   کنم  تعریف  چیت  از .  دیگه  گممی  راست  -
 میاری؟  در  رو هاگرگینه   ادای کامله  ماه وقتی بگم  یا میگی؟  بلند  رو فکرات اینکه یا
 بندیمی آروم رو یخچال در  هنوزم هیکل، و سن این  با بگم خوایمی نه، کهاین  یا

 تو وقتی هاتعروسک  معتقدی هنوزم بگم  نه؟  یا شهمی خاموش چراغش ببینی
 جان؟  مامان بگم رو کدوم  بندن؟ می رو چشماشون نیست حواست

 .برگردوندم رو روم قهر  حالت  با اما بود گرفته  مخنده حرفاش از  کهاین  با

 ... .یا چی؟  کشممی که  ایعالی هاینقشه نیست؟  تعریف   خوبم آشپزی -

 . کشوند  مرطوبش چشمان به رو نگاهم فشرد، رو مشونه که  مامان گرم  دست

  خوشحال   هم.  میری  پیشم  از   داری  واقعا  کردم  فکر   خواستگاریت  اومد  فرهاد  وقتی  -
  درک  تونهمی ر ماد یه فقط رو حس این  چون کنیمی درک نگو. ناراحت هم بودم
  هم  خوشحالم هم هاست؛موقع اون مثل حسم روزا این ... رها دونیمی. کنه

 . ناراحت

  زدم  لبخند . من  برای بود غالب ژنش که  شدم چشمایی یخیره و شدم بلند جام از 
 .زدم عقب رو بود کرده  منتقل بهم حرفاش که  ایناراحتی و

 جون؟  پروانه یکننمی رو و خبریه ماستگار  خواستگار  از  نکنه -

 . کشید  مگونه  به وار  نوازش رو دستش و خندید بغض با

 !بشم خنگم دختر  قربون -
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 !مامان -

 !دیگه میگه راست نداره، مامان -

  چهارچوب  بین  جدی کامال و سینه به دست بابا. در سمت چرخید سرم بهت با
 .انداختم تخت روی رو خودم و کردم  اخم معترضانه. بود ایستاده

  شخصیتیم  ترور  چرا  دیگه بشم بندری ترشی قراره بگین  دفعه  یه که، اواقع -
 کنین؟می

 . کرد  نگاه مامان به و گذاشت  اتاق داخل قدمی بابا

 . ندارن رو حقیقت شنیدن تحمل زمونه دوره این  هایجوون گن می که  راسته -

 : گفت  جدیت با من  به رو و زد بابا به کوتاهی  لبخند مامان

 سر  به سر  کنی،  پچ پچ هی مریم بغل نشینی ها، نندازی راه بخند بگو زیاد امشب -
  سرخ   رو  پیازها  ببینم  خانم  زهرا  پیش  میرم  دیگه  من .  کن   رفتار   سنگین   و  نذار   پدرامم
 . نه یا کرد

.  کرد   رها  باز   دهانی  با  رو  من  و  رفت  بیرون  اتاق  از   بزنم  حرف کنه  صبر   کهاین   بدون
 . بابا به چرخید نگاهم

 ؟چشه مامان -

 چشماش   توی  که  رو  لبخندی  کردم  حس  و  انداخت  باال  ابرویی  و  داد  تکان  رو  سرش
 :گفتم  لوس لحنی با و ایستادم نزدیکش و کشیدم  ایکالفه   پوف. نشست

 خبره؟ چه جااین  گی نمی دارم، دوست که  من . جونم بابایی -

 روی که  دستم. کرد  نگاهم مخملیه خودت هایگوش   پشت گفت می که  نگاهی با
 .دادم جلو رو لبم و کشیدم  عقب رو بود ازوشب

 چی؟  کنم  خواهش -
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 . رفت باال کمی  هاشب **ل هایگوشه

 .نداره راه -

 و بشم بیخیال شد باعث شه،می دیر  داره کنم  عجله گفتمی که  پیمان بلند صدای
 . کنم  گرد  عقب کمدم  سمت به

 نکردم  همکاری انمام تولد برای وقتی. رسهمی  منم نوبت باشه، خان بابا باشه -
 .ها چرا نگی

  صبح  تا شب از  قهوه فنجون تا دو با آالچیق توی گفتم  که  دختری پدر  شب اون -
 موافقشی؟  هنوزم رو بزنیم حرف

 .آغوشش توی پریدم هوابی و برگشتم ذوق با

 . عاشقتم بابایی آخ موافقشم که  معلومه -

 . کشوند  چشمم  به  ور   اشک  مهربونش  لحن  و  شد  کوبیده  کتفم  روی  بار   چند  دستش

 فرصت؟  اولین  توی. موافقی که  خوشحالم -

  چشم  دنیا پدر  بهترین  نگاه به و ریختم چشمام توی رو شدمی که  تشکری تمام
 .دوختم

 . فرصت اولین  توی -

*** 

 ! پرور پلنگ شهر  یعنی تهران -

 بهش   و  کرد   اخم  و  انداخت  داد  نشون  پدرام   که  دخترایی  اکیپ  به  نگاهی  نیم  پیمان
 : یدتوپ

 . ندی کشتنمون  به باشه جلو به حواست -

 .شد شل پدرام نیش
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 شکار  راه در  شهید میشی اخوی، بشی هم کشته!  پیمان نه انقراضه حال در  پلنگ -
 ! پلنگ

 . کرد  نگاه گوشیش  از  رو آدرس و رفت بهش ایغره  چشم پیمان

 . راست سمت بپیچ بعدی راه چهار  -

 .داد بهم رو سنگینش نگاه شین ما جلوی آینه از  و داد تکون سری پدرام

 بیدار؟  یا خوابی جونم؟  ولک ول ساکتی چرا -

 کهاین   تصور .  فشردم  انگشتام  بین  بیشتر   رو  آدامسم  یجعبه  و  کشیدم  عمیقی  نفس
  اما  زمین  توی برم بشم آب خجالت شدت از  شدمی  باعث دیده رو چیز  همه پدرام
  بار  هر  عصر  امروز  از . بهتره یکن  توجه هاشتیکه به کمتر   هرچی داده نشون تجربه
 شدم ذوب درون از  فقط من  و کرد  استفاده خواب کلمه  از  نحوی هر  به دید رو من 
 !ندادم جوابی اما

 در  پشت اومدمی بستم،می رو در  و اتاقم توی رفتممی من  بار  هر  دیوانه یپسره 
  ستت را  و  چپ  دست!  باشه  خیر   دیدی  خواب  بینی؟ می  خواب  داری  گفتمی   و  اتاقم
 !ما راست و چپ نیمکره روی

 گم؟ نمی جفنگ تو مثل َبده -

 :خوند ریتم با و گرفت  ضرب فرمان روی دست دو هر  با و زد لبخند پدرام

 فکر  چرا سواله، عالمت سرم باال جفنگه، پی روزو کل  پلنگه، گهمی که  خانومی -
 !قشنگه؟  کنهمی

 دهنم   توی  که  دارچین   طعم.  مانداخت  دهنم  توی  آدامس  یه  و  گذاشتم  کنار   رو  تردید
  انقدر . بود نفسم شدن تنگ دلیل دیشب از  که  نعنایی رد برای رفت دلم پیچید،
 . بود تکرار  درحال لحظه هر  وضوح همون به که  بود کرده  مرور  رو دیشب محافظه 
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 برق داره دوستم بگه بهم خودش وقتی تا داده قسم رو مریم گفت  که  ایلحظه
  انقدر  بودم، قفل انقدر  ولی بردارم پرده معالقه  از  خواستمیم منم ببینه، رو چشمام
 حتما   بعدا  اما  بپرسم  هاشگره   از   نتونستم  دیشب.  نتونستم  که  شعالقه   ابراز   از   مسخ
  تونستممی  من   اما  بود  سنگین   نفس  مسئولیت  و  خواهرش  فوت  که  درسته.  پرسممی
 درد  با شاید سکوتش درد. گفتمی بهم اگه فقط باشم کمکش  و بمونم پاش به پا

 . کنه  برابری دوری سال شش این 

 !حاال نری  خواب به خواب خوابیدی؟  باز  چشم با -

 . کوبیدم  بازوش به حرص پر 

 کنی؟  بس میشه -

 .کرد  بیشتر  رو حرصم لعنتیش چال

 پلنگ ببر  رو من  روز  یه رها گممی. بینیمی خواب هی داری تو  کنم؟   بس رو چی -
 !نه؟  پلنگه بورس هدیگ اونجا کنم  فکر  چال؛

 با کردن  کل  کل.  کوبیدم  صندلیم پشت به محکم رو کمرم  و کشیدم  ایکالفه   پوف
 بود  نزده حرف باهام شگذشته  مورد در  اگه! میده فنا به رو آدم عمر  نصف پدرام
  از  پدرام نشست؛ خندانش نیمرخ روی نگاهم. آوردممی  ایمان بودنش دیوونه به
 .کنهمی مخفی هاشخنده و هاشوخی پشت ور  دردش که  ترهقوی  خیلی من 

 .چهارده پالک دنبال بگردین . پدرام ستکوچه  همین : پیمان

  آدامسم . رفت باال قوا تمام با خونم آدرنالین  ساعت دیدن با و برگردوندم رو مچم
.  برداشتم کنارم  صندلی روی از  رو بودم گرفته  که  گلی  دسته و جویدم محکم رو

 :گفت  بلند صدایی با و اشتد نگه رو ماشین  پدرام

 ولک؟  ول شدی نماخواب توام یا منم فقط -
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 رو  جوابش که  نبود جاش سر  حواسم هیجان شدت از . سمتش برگشت گیج  نگاهم
 .ندم

 !هان؟  -

 . زد چشمک  بهم آینه توی از  و کرد  اشاره جایی به سر  با

 !شادمهر حد در  دیدم برات هاییخواب یه -

 آریان ! افتاد پایین  ارم پارک یسرسره  از  دلم و کرد  رهاشا که  جایی به چرخید سرم
  پالتوی . منتظر نگاهی با خیابون انتهای به خیره و ماشینش در  به زده تکیه. بود

 من   و  بود  پوشیده  بود  شده  بتمن   که  شب  اون  که  همونی  بود؛  تنش  جذابش  مشکی
 بارون  زیر   که  بودم  کی  یاد  بود  پرسیده  ازم  عصبی  که  شبی  اون.  خونه  بود  رسونده  رو

 ... .و خورد سرما من  بخاطر  که  شبی اون. موندم

 !کنهمی جنگل داره رو حامد خونه جلوی پایین  بپر  موزه؟  اومدی مگه -

 آریان   سمت  رفتمی  داشت  و  بود  شده  پیاده  که  چرخید  پدرام  روی  ایلحظه   نگاهم
 ماشین   دودی  یشیشه.  بود  من  به  هم  اون  نگاه  بار   این  و  شدم  شخیره  دوباره  بعد  و
 و کشیدم عمیقی نفس. کردم قطع رو چشمیمون ارتباط و بردم باال آهسته رو

  اما  سمتم بیاد خواست قدم  یه که  دیدم زیرچشمی. شدم پیاده ماشین  از  آهسته
 .رسید گوش  به هاشونپرسی احوال  صدای و کرد  متوقفش و رسید بهش پیمان

 ی گیره  که  جایی تا کشیدم  جلو رو رنگم ارغوانی شال و گرفتم  دست یک با رو گل
  رسیدم   باالخره.  رفتم  جلو  آهسته  هاییقدم  با  و  زدم  ریزی  لبخند.  باشه  معلوم  قرمزم
 ! بندازه آریان بغل توی رو خودش خواستمی رسما قلبم و بهشون

 حامد  خونه ایشیشه در  از . شنیدم جواب آرومی همون به و کردم سالم  آروم
  انتهای  تا  بود دستش که  شکالتی بسته بند و بود هانداخت زیر   رو سرش که  دیدمش
 در  که  بزنه زنگ خواست  پیمان. بود افتادن شرف در  و بود اومده پایین  انگشتش

 :گفت  متعجب ما دیدن با و شد خارج ازش جوان دختر  یه و شد باز 
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 جایین؟ این  مهمون -

.  داشت  نگه  باز   امونبر   رو  در   و  زد  آریان  به  رو  لبخندی  ناز   با  دختر   و  کرد  تایید  پیمان
 نگاهش با دختر  اون و داخل رفت زودتر  بود ایستاده ماها از  جلوتر  که آریان

 چشمان به و زدم دراری حرص کامال  لبخند شدم رد که  کنارش  از . کرد  همراهیش
 این  و  بود  نکرده  بهش   توجهی  که  بود  زیر   به  سر   انقدر   آریان.  ندادم  بها  ششده  گرد
 .بود  کرده  شجاعم کمی

 پیدا دلیل برام حاال شرکت هایخانم  گاها   و دانشگاه دخترهای به شتوجه معد
 به که  زندگیشه تو کسی  حتما کردممی فکر  زمانی یه! بود رها که  دلیلی بود؛ کرده
 . بابتش  خوشحالم  چقدر   حاال،  و  کردمی  ناراحتم  فکر   این   چقدر   و  کنهنمی   توجه  کسی

 من اول کرد  اشاره دستش با کنه  نگاهم هکاین  بدون آریان شد  باز  که  آسانسور  در 
  خواست  پدرام کههمین . تو اومد خودش بعد و شدم وارد و زدم ریزی لبخند. برم
 . گرفت  رو بازوش پیمان بشه سوار 

 کو؟   شیرینی پس -

 . شد خارج آسانسور  از  و گفت  وایی پدرام

 !دارم  برش رفت یادم دیدم رو خوابم دفعه یه. ماشین  تو گذاشتم  جا -

 :گفت  ما به رو رفتمی عقب که  طوریهمین  و داد تکون سر  وار تاسف  مانپی

 .بیاد تا میده لفتش ساعت دو بره تنها اگه. بیایم ما تا برید شما -

 برگشتم  و گزیدم  رو لبم. شد بسته در  اما کنیممی  صبر  بگم تا گذاشتم  جلو قدمی
. کردمی کنترل  ور  هیجانم و بود بخش آرامش هم هنوز  عطرش بوی. آریان کنار 
 !زیر به سر  انقدر  حاال و نزدیک اونقدر  دیشب بود؛ عجیب حالتمون این 
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  یاد  ناخودآگاه. فشردم رو چهارم یدکمه و کردم  جاجابه  دستم توی رو گل  دسته
 رو هم آسانسور  توی خواین نمی که شماهایی گفتمی که افتادم ایجمله اون

 !رین؟ نمی پله با چرا ببوسین 

 نگاهم و کرد  بلند رو سرش محتاطانه آریان. گزیدم  رو لبم و کردم  یزیر یخنده
 . کرد

 خندی؟ می چی به -

 . کردم  جمع سریع رو مخنده

 !هیچی -

 . فشرد هم روی  رو چشماش اخم کمی  با و کشید  عمیقی آه

 .گرفته  صدات -

 رو  چشماش  بعد  ای لحظه .  بود  گرفته  هم  خودش  صدای.  نگفتم  چیزی   و  زدم  لبخند
 . کرد  نگاهم مستقیم و ردک  باز 

 !افتادم؟  ایجمله چه یاد دونیمی -

 من  که  کنهمی فکر  همونی به یعنی! باال رفت ضربانم و شد گرد   چشمام لحظه در 
 نگاه رو آسانسور  اتاقک  باالیی یگوشه  چهار  و بردم فرو رو دهنم آب! کنم؟ می فکر 

 .نبود دوربین  از  خبری. کردم

 !آید خوشش ببیند دیوانه چو یوانهد گفتمی که  ایجمله اون -

  از  خبری بار  این  و کردم  کج  چپم شونه روی رو سرم و دادم بیرون آسوده رو نفسم
 .نبود سرکشم هایچتری 

 ایم؟ دیوونه  ما یعنی -

 . کاوید  رو صورتم تمام دیشب مثل پروا، بی و زد کمرنگی  لبخند



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

655 

 

. نشده اما بشه برداشته دبو قرار  که  ایگیره  این  با مخصوصا وقته، خیلی که  من -
 ش لحظه هر  یادآوری که  دیشبی از  اونم میام؟  نظر  به مقاوم انقدر  دور  از  رها؟  چرا

 .میاره بند رو نفسم

 حرف  با که  کنم  کنترل  آدامسم جویدن بیشتر  با رو مشده تند هاینفس خواستم
 . رفت یادم کشیدن  نفس کل  به آریان

 !شدم ینیدارچ آدامس عاشق... کنم  فکر  من  رها -

 تپیدمی  بیشتر   پالس  به  پالس  قلبم  و  بود  دوران  در   چشماش  براق  مشکی  بین   نگاهم
 اعالم رو چهار  یطبقه که  خانمی صدای! بودم شده عاشق رو نعنایی آدامس منم و

 پیشونیش  به  دستی  آریان.  داد  نجات  بودیم  توش  که  ایخلسه  از   رو  دومون  هر   کرد
 شوخی به التهاب کاهش   برای و زدم گیجی  خندلب. دادم جلو رو شالم من و کشید
 :گفتم

 !تریدیوانه تو دیوانه   من  از  پس -

 رفت  دلم  من   و  انداخت  زیر   رو  سرش  و  کشید  دهنش  داخل  رو  خندانش  هایب**ل
 . افتاد پیشونیش روی که  مویی تکه برای

 متوجه تازه انگار  آریان . کشیدیم  نفس عمیق  هردومون شدیم خارج که  آسانسور  از 
  لمس  رو رز  لطیف هایگلبرگ   که   همزمان و گذاشت  جلو قدمی که  بود شده هاگل
 :کرد  زمزمه و کشید  باال چشمام تا رو نگاهش کرد

  قند  مشت یه حاال تا کنم  فکر . اوپنه روی هنوز  بودم گرفته  برات که  هاییمیخک  -
 . گلدونش  تو ریختم

 قطب مثل تخواسمی دلم که بود کرده جذبم جوری نگاهش قوی مغناطیس
 . ناپذیر جدایی آغوش یه و سریع کشش  یه باشم؛ آهنربا مخالف

 . کردم  رنگش کاربنی  لباس یقه معطوف رو نگاهم و زدم پلک زحمت به
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 برگشت؟  نفس -

 .میاد صبح فردا -

 . کردم  مرتب رو شالم و  زدم لبخند حواسبی

 باید  فکرکنم.  رهدربیا  رو  تهش  تا  گردهمی  هاهندوانه  دنبال  حتما  خونه  برسه  وقتی  -
 ... . تمو لباسشویی پودر  راستی. نداریم دیگه چون  بگیری دیگه یکی

 دهنم  توی روی حرف و نشست بود شالم  یگوشه  به که  دستم روی یانآر دست
 خونه هم دیگه ما اومد یادم من و چشمام بین زدمی دو دو نگاهش. خشکوند
 ب**ل من و شد ردهفش هم روی هاشب**ل و دستم روی آریان دست! نیستیم
 پالتوش  دستش  یه.  ایستاد  بهم  پشت  و  کرد  رها  رو  دستم  ناگاه.  حواسیمبی  از   گزیدم

 .گذاشت  سرش روی رو شکالت یجعبه  دیگری و نشست کمرش  روی و زد کنار   رو

 پدرام. اومدند بیرون پیمان و پدرام و شد باز  آسانسور  در  که  سمتش برم خواستم
 :گفت  و حامد احدو سمت رفت ما به توجه بدون

 بودین؟ خواب مگه هنوز؟  نزدین  زنگ -

 به رو و ما سمت برگشت ملتهب صورتی با و کرد  فوت رو نفسش صدا با آریان
 دستش  که  بزنه زنگ برگشت لبخند با و داد باال ابرویی پدرام. داد تکون سر  پدرام
.  د کر   باریک رو چشماش و چسبوند در  به رو گوشش.  شد متوقف زنگ سانتی چند
 !دید در  این  باز ! بفرما

 ست؟ شنبه چند امشب هابچه -

 .دوشنبه -

 :گفت  و ایستاد صاف و کشید  راحتی نفس پدرام

 !مونده روز  سه پس خب -

 . اومد سرم پشت از  آریان متعجب صدای
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 مگه؟  خبره چه ست،پنجشنبه دیگه روز  سه -

 :گفت  آریان به رو گشادی  لبخند با و  فشرد رو زنگ پدرام

 !افالطونیه  هامتاهل  واسه  اشفلسفه  خان،  آریان  نیست  خبری  ماها  واسه  شنبهپنج  -

. افتاد راه پدرام و پیمان با پرسیش احوال و سالم داغ بازار  و کرد  باز  رو در  حامد
  تازه   هم  کنار   دیدنشون  با  من  و  بود  ایستاده  خندان  رویی  با  تر عقب  قدمی  چند  مریم

 . شده تنگ براشون دلم چقدر  فهمیدم

 . کردم  نگاهش لبخند با و ایستادم حامد رویروبه

 .بود شده تنگ برات دلم. بزرگه داداش سالم -

  رو  لپم دو هر  انگشت دو با که  همزمان و اومد کش  لبش روی  آروم آروم لبخند
 :گفت  کشیدمی

 ولک؟  ول چطوری... گوییمی ما  زبان از  سخن  جانا -

 .دادم ماساژ  رو لپم اخم با

 ولک؟  ول میگی بهم توام پدرام  به خورده تنت -

  نگاهش   گرایانه  پرسش  لحظه  چند  از   بعد  و  کرد  سرم  پشت  معطوف  رو  شجدی  نگاه
  نامحسوس   رو  سرم  کمرنگ  لبخندی  با  و  خوندم  رو  نگاهش  خط.  سمتم  برگردوند  رو

  و  فشردمش آغوشم توی و دادم مریم به رو گل.  شدم رد مقابلش از  و دادم تکان
 .لطفی آریان به رو مدحا  خوشامدگویی شنیدم

  صداش  کردن  کم  با که  هیجانی و خندان چشمانی با و قاپید دستم از  رو مانتوم
 :گفت   کردمی  کنترلش

 که  ببینم رو لطفی آریان روزی یه کردمنمی فکر  اصال! شده عوض چقدر  رها وای -
 این   به  نگاه  یه  برگرده  طرف  بلکه  بشه  خیره  یکی  رفتن   مسیر   به   عشقوالنه  نگاه  یه  با
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 جای به رو، بود آورده که  شکالتی که  روز  چند این  باهاش کردی  چیکار ! کنه  بینوا
 !مبل؟  کنار   گذاشته  سامسونت کیف  مثل حامد، یا من  بده کهاین 

  از  ریزی بشگون. زدم  صداش معترض و خجوالنه و کردم  شل کمی  رو شالم گره
 . کرد  باریک رو چشماش و گرفت  بازوم

  مبارک   پیوندتان  کارت  باید  که  بینممی  ولی  بزنم  پیوندتون  خواستممی   باش  رو  من   -
 خبرم؟ بی من  که  شده خبر  چه االن تا دیدمت که  دیروز  از ! بهتون بدم

.  کردم  مرتب  خوردم  فر   موهای  روی  رو  شالم   و  کشیدم  رنگم  لیمویی  تونیک  به  دستی
 . بزنم لبخند شد باعث بود برده عقب رو هامچتری  که  ایگیره   لمس

 خوردی؟  دارچینی با رو نعنایی آدامس الحا تا -

 .داد تکیه آرایشش میز  به و شد جمع شقیافه 

...  ببینم. بودن کرده  تولیدش حاال تا که  شدمی خوب ترکیبش اگه م؟ دیوونه مگه -
 . بودی متنفر  نعنایی از  که  تو مگه؟  خوردی تو

 ! کردم  حسش ولی  نخوردم حقیقتا -

 !جان؟  -

 و  بود نشسته آریان کنار   حامد پذیرایی توی. در متس رفتم و زدم ایخنده  تک
 که  گذاشتم  سمتشون قدمی. بودن نشسته روبروشون کاناپه  روی پیمان و پدرام
 .ایستاد جلوم حرص با و رسوند بهم رو  خودش سریع مریم

 سوزوندی؟  آتیشی چه -

 اجباری لبخندی. سمتمون بود برگشته مریم  تند پای  صدای شنیدن  با آریان چشم
 . بکشمش کنار   تا گرفتم  رو بازوش  و زدم مریم هب

 .دیگه کنار   برو! نشده سوری چهارشنبه هنوز  -
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  که   بشینم آریان کنار   مبل روی خواستم تالطم پر  قلبی با و کردم  عبور  ازش باالخره
 :گفت  بلند صدایی با پدرام

 .بشین جااین  بیا رها -

 : گفت  که  کردم  نگاهش رصح با. زد گشادی   لبخند و زد کاناپه  روی به دستش با

  لطف   خوایمنمی   ما  واال.  جااین   اومدن  کردن  لطف  که  گفتم  لطفی  جناب  بخاطر   واال  -
  آقای  نه مگه حقشون، در  شهمی  لطفی کم!  کنیم  جبران جوریاین  رو لطفی جناب
 لطفی؟ 

 . انداخت تاییمون سه به گیجی  نگاه حامد

 چیه؟ قضیه -

 .زد گاز   رو نصفش و داشت بر  خیاری و کرد  دراز  رو دستش پدرام

 که خیاری نصفه... ) خیار جای به خوایمنمی  که ما. خورده سرما ولکمون ول -
 خودی ما حاال! که  بخورن  بدیم سرما بهشون ( گرفت   آریان سمت رو بود دستش
 . شیم شریک ویروس تا چند اگه نداره اشکالی هستیم

 :گفت  پدرام به رو متعصبانه نگاهی با و گرفت  مبل از  رو شتکیه آریان

 .نیست مشکلی خوردم سرما منم -

 .کرد  اشاره کناریش  مبل به سر  با و نشست صورتم روی نرم نگاهش

 .جاهمین  بشین  -

 و کرد  نگاه آریان و من به متعجب نگاهی با بود اومده چای سینی با تازه که  مریم
 : گفت  بهت با

 !خوردین؟  سرما هم با شماها بازم -

 :گفت  و گذاشت  بشقاب توی رو خیارش بهت پر  پدرام
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 !بازم؟  -

 . کرد  نگاهم تیز   و گرفت  خودش به متفکرانه ایقیافه  مریم

 به  جفتشون کار  که حدی در  بودن خورده سرما هم با پیشم ماه سه دقیقا -
 !کشید  بیمارستان

 خیارش ادامه موذیانه نگاهی با  پدرام و چرخوند  بینمون  رو نگاهش اخم پر  حامد
.  کردمی  نگاهمون  عجیب  هم  پیمان  حتی  که  بود  شده  سنگین   انقدری  جو.  زد  گاز   رو

  که  بودیم نکرده اشتباهی کار  کردم؛ بازی شالم هایلبه با و انداختم زیر  رو سرم
 !که  شیم بازخواست بخوایم

 به  رو مآبانه رئیس لحنی با و برد بین  از  محکم پلکی با  رو شخجوالنه  نگاه آریان
 : گفت  مریم

 !صارمی خانم کرد  یخ چاییتون -

 .گذاشت  جلو قدمی هول با و خورد جا لحنش کوبندگی  از  مریم

 !رئیس بله -

 :گفت  آریان به رو شوخی به شده کمرنگ   اخمی با حامد

 . دیگه درنیار  بازی رئیس زنم واسه ما یخونه توی... نشدا دیگه -

 .کشید  جلو کمی  رو لباسش یقه کشیده  خجالت بود معلوم که  آریان

 ... .حواسم حظهل یه -

 فریاد   و  بود  شده  بلند  جاش  از   پدرام.  کشوند  سمتش  به  رو  هانگاه  پدرام  فریاد  صدای
  هاشچایی که ایسینی  با که مریمی و سوزونه،می داره داغه آی سوختم زدمی

 .کردمی نگاه پدرام به هراس  با بود، برگشته
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. شد نزدیکش و اشتبرد میز  روی از  کاغذی  دستمال چند و شد بلند سریع پیمان
  در  ادا بود  معلوم ملتهبش صورت از  و بود شده خیس تماما شلوارش باالیی قسمت
 :گفت  هول با مریم. نمیاره

 االن؟  خوبین .  شد  شل  دستم  لحظه  یه  نبود  حواسم.  پدرام  آقا  ببخشید...  خدایا  وای  -
 بیارم؟  یخ کیسه

 :گفت  دادمی  تکون رو پدرام شلوار  هایگوشه  کهدرحالی  پیمان

 ... .و نبود داغ خیلی چایی نیست الزم نه -

 : حرفش وسط پرید عصبی پدرام

 . سوزوند رو جام همه. سوخت خالدونم فیها تا! نبود؟  داغ رو چی چی -

 ایگردنی   پس  پیمان.  کرد  نگاهش  ناراحت  و  گرفت  قاب  دستاش  با  رو  صورتش  مریم
 : گفت  اخم با و کرد  پدرام حواله

 .دیگه سوخته پات ذره یه فقط جا،همه میگی همچین  توام؛ حاال خب -

  گرد   چشمانی  با  و  کشید  شلوارش  به  و  گرفت  رو  بود  آورده  حامد  که  دستمالی  پدرام
 . کرد  نگاه پیمان به

 !جا همه یعنی جااین  -

 توی اشک و بودم ایستاده کنارش دقیقا که زد بازوم به چنگی هراسان مریم
 .شد جمع چشماش

 .بیمارستان ببریمتون پاشین . ببخشید پدرام آقا نبود حواسم خدا به -

 . حامد شونه روی انداخت رو دستمال و کشید  عمیقی نفس پدرام

 ! برام کردین   علم سیار  سونای خوبم، نه -
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 بشینه  جاش  سر   که   برگشت  هرکی.  کرد  شحواله   سری  بر   خاک  و  خندید  بلند  حامد
 :گفت  و برداشت رو سینی مریم و

 !چایی بی چایی اصال -

 :گفت  خنده با پدرام

  گرفتار   تونمثانه  و  کلیه  شب  که  نخورین   مایعات  هی  زمستونی  هوای  این   تو...  واال  -
 .بکننتون داریزنده شب

  گفت   گوشش  در   چیزی  و  گرفت  رو  بازوش  پدرام  که  جاش  سر   بشینه  خواست  آریان
  یان آر.  بکوبه  ششونه  به  دستی  خنده  با  پدرام  و  بشه  سرخ  کامال  آریان  شد  باعث  که
 داره  بود  معلوم  و  بود  انداخته  زیر   رو  سرش  اما  کردم  نگاهش  کنجکاوانه  نشست  که

 دید  که  رو  نگاهم.  کردم  نگاه  پدرام  به  سوءظن   با.  نخنده  تا  کنهمی  کنترل  رو  خودش
 . کرد  رنگ پر  رو لعنتیش چال و انداخت باال بار  دو رو ابروهاش

  در  گاهی  آریان و  گرفت  گل  ن کارهاشو  به راجع  پیمان و پدرام و حامد هایصحبت 
 داشتم   که  بودم  عجب  در   و  کردممی  نگاهشون  حوصلهبی.  کردمی  شرکت  بحثشون

 من  به توجهی هیچ بدون و بود نشسته کنارم. شدممی عصبانی آریان دست از 
 از  که  مریم. دادم تکون و انداختم هم روی  حرص با رو پاهام. بود صحبت درگیر 

 .شدم لندب سریع کرد  صدام آشپزخونه

 انداخت می  دهانش  داخل  بادومی  و  کردمی  پر   رو  آجیل  هایظرف   که  حالی  در   مریم
 :گفت

 بجویی؟  رو  بعضیا خرخره بود مونده کم  که  دیدمت جااین  از  همی؟  تو چرا -

 و  کشید  هومی  خنده  با.  انداختم  باال  شونه  حوصلهبی   و  کنم  کمکش  برداشتم  قاشقی
 :گفت

 کشیده  طول  چقدر   میره  یادشون  دیگه  بگذره  پل  از   که  نخرشو  عزیزم؛  همینن  مردا  -
 !مکه حاجی حاجی میرن و بگیرن دست تو رو افسارش تا
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 .کردم  اخم و کردم  جدا آجیل از  رو پسته پوست

 االن؟  کردی  فرض خر  رو من  یعنی -

 .گرفت  من  روبروی و کرد  پر  آجیل  هایظرف از  رو سینی

  معلوم .  نیست  حالیمون  هیچی  کنیمی  کر ف  که  کردی  فرض  خر   رو  ما  شما  عزیزم  نه  -
 رد  آریان فرسخی چند از  کردمی سعی که  رهایی که  بوده خبر  چه مدت این  نیست
 . بشینه کنارش  خوادمی دقیقا حاال نشه

 . زد چشمک و گذاشت  دستام توی رو سینی

 احساستون  فهمیدی که  حاال شهنمی دلیل. کن   ناز  یکم دختری تو رها؛ نده وا زود -
 که  اونه جلو، بیاد اون بذار . سمتش بری خواست اون هروقت بذاری ستفهطر  دو
  نیم یه محض شدی رخش نیم خیره ساعته نیم که  تو نه بشه کشیده  دنبالت باید
 . شو قدیم  رهای شکل یکم. نگاه

.  کنه  توجه بهم کنم،  توجه بهش  دیشب از  بعد خواستمی  دلم. گفتنمی  راهبی پر 
  ناز   از   که  درصورتی  کردم  نگاه  بهش  فقط  امروز   و  دادمن  نشون  واکنشی  هیچ  دیشب
 !صورتی حرکت تا چند یه و بود محلیبی کمی  وقت  حاال! نبود خبری

. شدم خارج آشپزخانه از  و زدم چشمک بهش و گرفتم  مریم از  لبخند با رو سینی
 حین .  کردم  نگاه  سینی  به  فقط  ایستادم  که  آریان  رویروبه   و  چرخوندم  دور   رو  آجیل

 رو  خودم آجیل. بودم خندان پسته یخیره فقط من  اما کرد  نگاهم آجیل داشتن بر 
 رو  ابروش  یه  اول  شد  باعث  که  نشستم  پدرام  کنار   کاناپه  روی  بار   این   و  برداشتم  هم
  نگاه . بذاره کاناپه  روی و کنه  رد سرم باالی از  رو دستش خنده با بعد و باال بده

 پایین  باال انگشتش بین  که  رو انگشتری دیدم و کردم  حس کامل   رو آریان سنگین 
 .شد

 :گفت  خنده با و شد وارد دست به هندوانه ظرف مریم
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 دوباره امشب گفتم  شدیم جمع هم دور  که  حاال اما گذشته  یلدا شب از  روز  دو -
 . کنیم  علم رو یلدا شب بساط

 . گرفت  مریم از  رو ظرف و شد بلند جا از  حامد

 زحمت  کلی  عروسیمون  توی  که  بوده  خان  آریان  خاطر   به  امشب  دورهمی  باالخره  -
 . کنیم  جبرانش خواستیم ما و کشیدن

 :گفت  و  برداشت فندقی پدرام

 !مادرزاد شلغم که  هم تا سه ما -

 : گفت  آروم مصلحتی ایخنده با و شد  متوقف انگشترش حرکت دیدم زیرچشمی

 . ندین  خجالتم... که  نکردم کاری  -

 :گفت  و کرد  نزدیک گوشم  به رو سرش پدرام

 ! شدنم نماخواب اون با بکشم باید من  که  رو خجالت -

 خنده  تک  با  که  کردم  نگاهش  خصمانه  و  زدم  بهش  ایسقلمه  دستش،  از   شده  عاصی
 . آریان انگشتر  حرکت دوباره و برد باال وار  تسلیم رو دستاش

 و آریان با که  افتادم روزی اون یاد ذاشت،می هندوانه همه برای داشت که  حامد
  متالطم  رو قلبم گرمش  هاینگاه و هاحرف  و زدیممی  قاچ انار  و هندوانه فسن

  از  قبل. خورد گره  درهم نگاهمون و سمتش چرخید چشمم ایلحظه  برای. کردمی
 رو  چشمم بکشه خودش توی رو من  سیاهچال مثل چشماش مشکی کهاین 

 .بردم فرو هندوانه توی رو  چنگالم و چرخوندم

 رو  آجیلش  ظرف  و  کرد  نظر   صرف  هندوانه  از   هاشکلیه  داری  ده زن  شب  بخاطر   پدرام
  کاناپه   پشت به متفکرانه ایقیافه  با و آورد بیرون رو شوندونه دونه. کشید  پیش
 . گرفت  باال رو فندق یه و داد لم
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 درد به فقط سفتش پوست این  با! نگاه رو فندق این ... کنید دقت دوستان -
  و  نخوردنشون برای  رو امیدواری جای ریزش ترک این ! خورهمی هاشوهرعمه 
 !بسته هاشوهرعمه  توسط بلعیدنشون

 . انداخت باال بار  چند و برداشت گردویی

 باید  خوایمی ومن  اگه گهمی . کرده  مشخص اول همین  از  رو تکلیفش این  ولی -
 کوب گوشت   با گردو  با مواجهه در  هاشوهرعمه سبب زین ! شین  رد مجنازه  روی از 

 ! مهمونی رنمی

 دو پدرام. خندید بیشتر  و کرد  نگاه آجیلش ظرف به و داد تکان سر  خنده با پیمان
 . گرفت  دستش یه توی رو کدوم  هر  و برداشت شامی پسته و بادام تا

 پایین؛ ریزهمی بزنی  بهش  دست! ستفرمالیته  پوستش که شامی پسته -
 درصد پنجاه چون داره ر نگی بگیر  بادومم! گرامی  هایشوهرعمه  برای الحلقومراحت 
 !هاشوهرعمه  جیب  برای مناسب! تلخن  هاشونبعضی  بس از  بری فنا به ممکنه

 .چرخوند ظرف توی رو انگشتش و شد نیمخیز 

  کردی   شلوار  همراه به هاشوهرعمه  دیدن فوتبال برای شده ساخته هم کدو  تخم -
 !نآها... مونده چی دیگه! کنن   استفاده ازش دستیپیش عنوان به که

 :گفت  ریتم و خنده با و کشید  بیرون کشمش  یه

 !گیرهمی برسه وقتش پیره، چه نبین  رو کشمش  -

 .پدرام شونه روی زد کمرنگ  لبخندی با پیمان

 گیردت؟ می داره کشمش  بگیری، زن کهاین  جای به تو دونهمی مامان -

 ! پیمان بغل  توی کرد  پرت رو بود دستش که  کشمشی  و ترسید نمایشی پدرام
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 جنبیدی دیر  اگه حاال . بخوریش غورگی از  باید رو انگور  اصال. کردم  غلط اصال من  -
  فقط  که  کشمش  شد و شد پیر  اگرم! نیار در  صداشم مهمون جلو بذار  شد انگور  و

 !میانسال جماعت به چه رو من  اصال آقا... طلبهمی پلو عدس

 که  پدرام. نبود ر بهت هم بقیه وضعیت. کشیدممی نفس بریده بریده خنده شدت از 
 :گفت   و شد شجاع خندنمی دارن همه دید

  عزیزم  بگه بهشون نیست یکی! شیمیاییه؟  بد فضا مترو میری هاتابستون  دیدین  -
 !کنن   حال  عرقت با مردم که  نیستی کشمش  تو بگیر؛ دوش یه کردی  وقت

 .پیچید رو گوشش  خنده با پیمان

 !مامان طرف از  این  -

 :گفت  درد از  ناشی اخمی با و کرد  کج  رو سرش پدرام

 . میرم فنا باد به دارم دیگه! آورده در  رو ما پدر  ما، مادر  این  -

 خندان  هایب**ل. برداشت رو شهندوانه تکه آخرین  و کرد  ول رو گوشش  پیمان
 پدرام و شد وا خنده به دوباره پدرام توصیفات و آجیل به نگاهشون افتادن با همه
 سنجاب  مثل و گذاشت  دهنش توی رو زردآلو و هلو هایبرگه  شلش نیش با

 . جویدشون

 و پیشرفته حال در  عالی سرعتی با که  گفت  یاس مجتمع از  آریان شد، آروم که  جو
 و شد واحدها فروش پیش از  صحبت. شهمی  انجام عظیمش کارهای  عید از  قبل تا

 داره  که  ایعالی   یمنطقه  خاطر   به  بیاد،  خوشش  ساختمون  نقشه  از   اگه  گفت  پیمان
 مسخ  لبخندی با آریان و شفرشته با مشترک زندگی برای خرهمی رو واحد یک

 از   جمله  این !  نکنه؟   شیفته  رو  ما  و  بزنه  طرح  موحد  مهندس  شهمی  مگه  گفت  کننده
  داشت   معنایی  من   برای  اما  بود  تعریف  یه  کردنمی   نگاهم  لبخند  با  که  شونهمه   نظر 
 .کنه  کم  درونم گرمای  از  کمی  تا ببرم پناه هندوانه به شد باعث که
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 بود  وکیل  که  دوستش  شماره  هم  پیمان  و  گفت  شرکتش  قراردادی  مشکالت  از   حامد
 حرکت  و بود شده قبل  از  تر ساکت  آریان. بسپره بهش رو کارهاش  تا داد بهش رو

 دستم از  رو نگاهم افسار  داشت مستقیمش هاینگاه. بود شده متوقف انگشترش
  پوست   پرتقال  و  کردمی  تاییدم  نگاهش  با  مریم.  کردممی  متمقاو  اما  کردمی  خارج
 .کندمی

 از  یکی از  و گفتمی دوستش کارآمدی از  پیمان ها،بچه  هایصحبت  وسط
 رو  انگشتش اخم با و رفت خاطرش از  ایلحظه  مهریه کلمه.  جنجالیش  هایپرونده 
 .گذاشت   باش..*ل بین 

 گرفته؟   کی  داده کی  گفتن می که  بود چی اون -

  کرد   بلند رو سرش پیمان حرف شنیدن با من، هایبرگه  سمت بود اومده که  پدرام
 :گفت  گرد  چشمایی با و

 !نشسته مجرد جااین  پیمان -

 . کرد  نگاهش متعجب پیمان

 مگه؟ گفتم  چی -

 . کرد  بود، سرخ کمی  صورتش که  آریان به ایاشاره پدرام

 به  داره  یا  شرمشه،  از   یا  ست،خنده  از   یا  شده؟   لبو  عین  جااون  بینیمی  رو  پسر   اون  -
 !کنهمی  ریزی برنامه آینده برای داره یا کنه،می فکر  سریش بر  خاک خاطرات

  که   لبخندی با آریان. گزید  خنده از  رو لبش و انداخت آریان به نگاهی نیم پیمان
 : گفت  داشت کنترلش  در  سعی

 زنی؟ می   تهمت  چرا.  دمکر می  جور   و  جمع  رو  خودم  داشتم  خوردم  تلخ  بادوم  یه  بابا  -

 . زد بهش چشمکی و گفت  آهانی پدرام

 !نه؟  تایلنده هایزیبایی  قضیه همون -
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 و کوبید  آریان کمر   به دستی حامد. موند باز  پدرام حیاییبی از  دهنش رسما آریان
 : گفت  پدرام به اخم با

 !رننمی  مجردا که  رو تایلند. برسون آزار  کم  -

 .شد گرد  پدرام چشمان لحظه در 

 کنی؟   نصب ویندوز  تا دو خوایمی تو یعنی -

 . انداخت پا روی پا اخم با  مریم که  بگه چیزی خواست هول با حامد

 داری؟  اطالعات انقدر  که  تایلند رفتی حاال تا مگه تو حامد -

  گذاشت   سریع رو بود دستش که  هلویی برگه پدرام بده، جواب خواست حامد تا
 : گفت  جدی لحنی با و دهنش

 رفته   اگه  محالم  فرض  بر .  نشده  نزدیک  مرزم   ب**ل  به  حاال  تا  حامد  خانوم  یممر  نه  -
 خاطر  به چون سواحلش، خاطر  به صرفا نه معابدش، یواسه رفته تایلند، باشه

 ! روابطش خاطر  به... چی اونم عواقبش، پای شینهنمی  عقایدش،

 . کرد  مریم گیج  قیافه به رو و کرد  پدرام حواله اخمی حامد

 من. نکردم رد ایران از  رو پام اصال من . بافهمی چرت داره این  خودم جان به نه -
 . بکنم کارا  این  از  بکنم غلط

 .باال  گرفت  رو شاشاره انگشت جدیت با پدرام

 رو  کار   این  که  بکنم غلط نگین  بعدش کردین   وقتی نکردین  تا  که  کنین   کاری  یه -
 !بکنم

 . دوخت پدرام به توزانه کینه  رو نگاهش حامد

 !کنن   گریه  حالت به آسمون هایمرغ  کنم  کاری  که  نکن  کاری  یه -
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 و انداخت هم روی رو پاهاش بندازه، تا و تک از  رو خودش کهاین  بدون پدرام
 : گفت  ریلکس

 !نترسون  مرغ گریه  از  رو مجرد یه هیچوقت -

 حامد. بود شده قرمز  حرصش فرط از  که  حامد جز  خندیدیممی پدرام دست از  همه
 نداده   خالی  جا  اگه  که  پدرام  سمت  کرد  پرت  و  برداشت  سیبی  و  کشید  سنف  عصبی
 . پیشونیش به خوردمی مستقیم بود

ل  یا رو مبارک دهن  بندیمی -  بگیرمش؟  گ 

 . کرد  فرو پیمان آجیل ظرف توی رو دستش خنده با پدرام

 . نزنم حرف دیگه که  کنم می ُپرش برگه با -

 بسته و باز  وار  تایید رو چشماش و داختان دهنش توی همزمان رو برگه تا چند و
 کشید  ملتهبش  صورت  به  دستی  حامد.  داد  نشون  اوکی  حالت به  رو  دستش  و  کرد
 : گفت  زیرلب و

 !داده بهش رو فتنه این  خدا کرده  گناهی  چه پندار  دایی دونمنمی من  -

  با لعنتیش لبخند. شدم تماشاش محو حواسبی من  و زد ملیحی لبخند آریان
  لطفی  آریان از  که  بود کادری  زیباترین  شخنده  از  سرخ صورت و خشاندر  چشمان

. بگیرم ازش رو نگاهم  نتونستم هم مریم عمدی هایسرفه  با که  جوری دید شدمی
 نفس سنگین  و کردم  جمع رو نگاهم برگرده سمتم به سرش کهاین  از  قبل باالخره
 شدنم کرخت  و دکر می مرور  رو دیشب هوای و حال داشت دوباره دلم. کشیدم
 . نبود خودم دست

 . کرد  جمع به رو و برگشت حافظ فال با بعد لحظاتی و شد بلند جا از  مریم

 گیره؟ می فال کی...  خب -

 . آریان سمت برگشت و گرفت  رو کتاب  لبخند با حامد
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  با  هم گرفتن   فال زحمت  پس مایی افتخاری مهمون امشب شما که  جاییاون از  -
 . شما

 و اوپن  روی میخک هایگل  و بود میز  روی حافظ فال که  کرد  مرور  رو شبی ذهنم
 و بودم اسیر  بازوهاش بین  من  و بود شده  آشکار  حماقتش کهاین  از  عصبی آریان
 . بشه باز  موقعبی که  چشمی به لعنت میگم هم هنوز 

 همون به هم اون انگار . برگردوند رو سرش سریع و انداخت بهم نگاهی نیم آریان
 .بگیره حامد از  رو کتاب  گیج  لبخندی  با تونست فقط که  کردمی فکر  شب

 .کوبید  بهم رو دستاش ذوق با مریم

 کی؟  اول -

 . کردم  اشاره پیمان به لبخند با

 .دامادمون تازه اول -

 .انداخت باال شونه و زد  لبخند مردانه پیمان

 فقط  اچر   که  بیارید  در   درگیری  این  از   رو  من  قبلش  ولی  بگیرین   من   برای  اول  باشه  -
 !داریم؟  فال کتاب  حافظ از 

 :گفت  پر  دهانی با پدرام

 !داره مورد کمتر   حافظ چون -

 .بده توضیح شد مجبور  کردن  نگاهش که  متعجب همه

 سانسور   کلی  و  هست  جاهمه  که  اونی  نه  خوندم،  رو  میرزا  ایرج  اصلی  دیوان  بار   یه  -
 پکیج  که،  نبود  شعر   دیوان  شده؛  سانسور   نصفش  دیدم  خوندم  رو  اصلیه  اون.  ها  داره

 !آموزشیه



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

671 

 

  به  تک. بگیره رو فالش خواست  آریان از  و رفت پدرام به خفنی یغره  چشم حامد
 و  بستم رو چشمم. من  به رسید آخرش و گرفت  همه برای و کردن  نیت همه تک
 . آریانم بشه آریان که  ایآینده   برای کردم  نیت

 !رفت برق بخونه خواست هکهمین  و کرد  باز  رو کتاب  خیرگی کمی  از  بعد آریان

 با حامد! قشنگم شانس این از  نالیدم دلم توی من و شد بلند همه اعتراض صدای
 شمع  از  نگاهم. گذاشت  میزها روی و آورد شمع چند و رفت گوشیش  چراغ کمک 
  آریان  چشمان مشکی قفل و اومد باال بود،  کنارم  عسلی روی که  رنگی نارنجی تپل
 جذابیتش منکر  تونستمنمی  من  و بود کرده  روشن  هسای رو صورتش شمع نور . شد
 . بشم شمع  یک نور  زیر  حتی

  باال  ابرو شیطنت با. بردارم رو مگیره کرد اشاره بهم و شد محو  کم کم لبخندش
  متعجب .  بردارم  کرد  اشاره  دوباره  و  کرد  بسته  و  باز   مکث  پر   رو  چشماش  اما  فرستادم

  روی  برگرده هامچتری دادم اجازه و اشتمبرد رو گیره  بار  این  اما اصرارش از  بودم
 :زدم ب**ل لبخند با و چرخوندم هامچتری   الی رو دستم. صورتم

 شد؟ خوب -

 :گفت  اخم با اما براق نگاهی با و کرد  تعقیب رو دستم حرکت

 !نیستیم تنها که  اینه خوب -

 .شد گرد  چشمام

 !چی؟  -

 :گفت  زیرلب  که  شنیدم  اما  گرفت  ازم  رو  نگاهش  و  شد  جاجابه  جاش  سر   کالفگی  با

 !بود؟  هفته دو فقط چرا -

  برگردونم  عمیق دمی  با رو شدم کوتاه  نفس  تا کردم  تمرکز  و گرفتم  ازش رو نگاهم
 .دادمی  جوالن ذهنم توی سوال همین  دیشب تمام منم بره یادم تا
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 تشخیص  رو شقیافه  تاریکی توی کردم  سعی و آورد خودم به  رو من  حامد صدای
 .بدم

 قدیمی   رسم  یه  اومدیم  بار   یه.  بود  نرفته  ما  برق  موقع  این   هیچوقت  واقعا؛  بخشیدب  -
 .ها  بداریم پاس رو ایرانی

 :شد بلند دیگه ایگوشه   از  مریم صدای

 .شد شاعرانه فضا عوضش -

 :گفت  خندان لحنی با پدرام

 خودت با رو خانم فرشته باید هم تو پیمان. عاشقه کفترای مختصه دیگه آره -
 این  تو که  امکسی  تنها حال این  با ولی عذب، موندم من  فقط وسط این . وردیآ می
ن  هایپدرام  یپروژه از  جمع  ! کردم  رونمایی این  از  بعد م 

 :گفت  محکم لحنی با حامد

 !نیست  متاهل کسی  پیمان و من  جز  جااین  -

 :زد پچ و پیشونیش روی زد آروم پدرام که  دیدم

 !نگرفته رو پلیسه آقا زهاجا هنوز  بود رفته یادم اوه -

 و پیمان جلوی هم اون پدرام حرف. شد خشک پایین  به رو گردنم  کردم  احساس
 زده ذوق هم و بود کرده  مزده  خجالت هم بارید،می  صداش از  تعصب که  حامدی
 وقت خیلی از  پدرام که  هرچند. بود اومده چشمش به احساس این کهاین  بابت
 .بود نشده باورم من  و ستفه طر  دو احساس این  بود گفته  پیش

 :گفت  و کرد  ایسرفه تک شده سنگین  جو دید که  مریم

 .اینا سین  هفت سفره و یلدا شب همین  اومده؟  کجا  از  رسوم و رسم این  گممی -
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 شده باعث ادبیات و تاریخ به وافرش عالقه . گرفت  دست در  رو سخن  رشته پیمان
  بی  هایآیین  و یلدا شب از . باشه داشته اطالعات مسائل این  تمام به راجع بود

 :نوروز عید به رسید تا هخامنشیان زمان از  نامگذاریش علت و گفت  بدیلش

  شیرینی،  شامل که  بوده شین  هفت ساسانیان دوره در  واقع در  سینم هفت سفره -
 ... .شرا شهد، شمشیر، شمشاد،

 :حرفش وسط پرید پدرام

 !دیگه بوده خوری شنگولی  بساط بگو دفعه یه -

 :بگه هول با پدرام شد  باعث گفت،  پیمان که  ایگرانه  توبیخ پدرام

 .شد جوریاین  دهنم تو رفت کشمش  یه هلو برگه جای به اشتباهی آخ آخ -

 .کشید  عمیقی نفس پیمان

 ... .گفتممی داشتم -

 :هاشحرف  بین  پرید باز  پدرام

 بگم؟  من  میشه -

 :گفت  خنده با حامد

 .شدیمی قبول ماده تک با رو  ادبیاتت یادمه که  جاییاون تا بلدی؟  مگه -

 وگرنه   خوندمنمی  و  اومدنمی   خوشم  ویرانه  و  پیرایه  و  آرایه  و  ادبیات  از   من   که  اوال  -
 بلد سین هفت شده شین  هفت چجوری کهاین  دوما! بوده بیست  همیشه ورزشم
 .خالص و خوادمی استدالل ذره یه فقط... که  خوادنمی  بودن

 . شد جابجا اناپهک  روی پیمان

 .حالجی مرده چند ببینم کن   استدالل -

 . کوبید  زانوهاش روی رو دستاش کف  و شد خم جلو به پدرام
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 بیننمی دیگه بعد. بوده مد شین  هفت زمانا اون گفتن   همکارم که  طور همین  -
 که  چیزی یه دنبال گردنمی شه؛می حالشون به خوش داره شیناشون این  با خیلی
 آدم  سرکه فقط هم شنگولی این  فامیل و فک تو! کن   خراب خونه  ن ای جای بذارن

 عه بینن می بعد سفره سر  میان دست به سرکه خندان و خوشحال. بوده حسابی
 ست؛ساده خیلی قضیه دوستان دیدین ! کنن می سینش زنن می نداره، شین اینکه
 ست باهاش رو هاشون لباس بقیه مجبورن بعد زنن می الک یه که  دخترها مثل
 !کنن 

 توش  خنده که  صدایی با حامد کهاین  تا  نشد بلند کسی  از  صدایی هیچ لحظه چند
 : گفت  زدمی موج

 . موندم استداللت کف  تو یعنی -

 !یهو نکنی تولید حباب -

 کنم  عادت  نور   به  تا  بستم  رو  چشمام.  اومد  هابرق   پدرام  حرف  شدن  تموم  محض  به
 .شد باز  چشمام ناخودآگاه پدرام بلند صدای با که

 شدی؟ جنی چرا تو -

 . خودم سمت گرفتم  رو انگشتم

 میگی؟ رو من  -

 .کشوند  کاناپه  ور اون رو خودش ترسیده مثال نگاهی با

 کرد؟   تسخیرت جن  نبود برق شدی؟  زامبیا شکل چرا -

 بلند   باز   نیمه  چشمایی  با  مریم.  کردم  باریک  براش  رو  چشمام و  زدم  نفس  حرص  پر 
 :گفت  من  به رو و شد

 رو  شام بریم نرفته باز  برق تا پاشو و باال برگردون رو ایتگربه  هایچتری اون -
 . بکشیم
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.  گرفت  محکم  رو  انگشترش  و  داد  تکون  سر   مستاصل.  کردم  نگاه  آریان  به  زیرچشمی
. چین  ته و بود کرده  درست بادمجان  خورش مریم. آشپزخونه رفتم و زدم رو گیره
  ماست  کردم  کمکش  و بوسیدم محکم رو لپش. بودم عاشقش من  که  غذایی هردو
 پروین  خاله اینکه و  گفت  داریش شوهر  و خونه تجربه از  مریم. هاکاسه   توی بریزه

 فقط   من   و  داشتیم  آینده  برای  که  تصمیمی  و  پرسید  آریان  از .  شده  تر مهربون   باهاش
  به  بود قرص دلم. کردم خوبم هایحس معطوف رو فکرم و انداختم باال شونه

 مونخونه   توی  پا  خاصش   هایگل  و  شیرینی  با  بالخره  که  روزی  و  وندنشم  بودنش،
 .ذارهمی

  با  همراه صمیمانه فضایی در  شام. بود آماده و شده چیده میز  بعد ربع یک
 و نکرد رهام ایلحظه آریان حس پر  هاینگاه. شد صرف پدرام حدبی  هایشوخی
 ایمیرزاقاسمی   یاد  رو  من   قلبش  طرح  هایسفره  دستمال.  رفتنمی   کنار   لبم  از   لبخند

 همراه رو بادمجان خورش ظرف نامحسوس. بود زده قلب برام  آریان که  انداخت
 که همزمان و کرد نگاهم عمیق لحظه چند از  بعد. گذاشتم دستش کنار  دستمال
.  گذاشت قلبش روی  رو دستش و زد چشمک بهم خوردمی رو دلسترش لیوان

 . دمکر   جمع لبم گزیدن  با رو لبخندم

 تا  نکردیم حس رو زمان گذر   و بودیم خنده و صحبت گرم  دوازده هاینزدیکی  تا
 بلند جاش از  شده، دیروقت دیگه گفتن   با و افتاد ساعت به نگاهش پیمان کهاین 
 نصفه  فرشته امانتی نذاره خودش قول به تا شد بلند پیمان با همراه هم پدرام. شد
 ! بیرون بره تنها شب

 خریده که  شکالتی  جعبه شرمندگی  با و  شد بلند  هم آریان  مزمانه  و شدم بلند منم
 :گفت  و برداشت مبل کنار   از  رو بود

 . بهتون بدم رفت یادم شد پرت حواسم اولش ببخشید -

 . گرفت  رو شکالت شده کنترل   لبخندی با مریم

 .ممنون. نداره اشکالی -
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 و گذاشت  وجل قدمی حامد. داد تکون سر  و کشید  گردنش   پشت  به دستی آریان
 :گفت  بشنویم  خودمون فقط که  جوری آروم و کوبید  اششونه به دستی

 . نداری فرقی منداشته  برادر  با برام دیگه. خان آریان کردی  ثابت رو مردونگیت -

  روبروش  و شد نگاهش  سد حامد که  کرد  نگاهم چشمی زیر  و زد کمرنگی  لبخند
 .ایستاد

 دیگه؟ ون بینت برگشته کارمندی  رئیس رابطه االن -

 .کشید  ابروش دو بین  خطی اشاشاره  انگشت با و کشید  عمیقی نفس

 .بله فعال -

  از  کمی  و گرفت   محکم رو دستم مریم. رفت  کنار   و کشید  نفس عمیق متقابال حامد
 .کرد  دورم بقیه

 به  تو و خواستگاری بیاد قراره چی؟  یعنی گفتنش  فعال این ! رها کشتم  رو تو من  -
 نگفتی؟ من 

 .انداختم باال شونه دونستن ن سر  از 

 .گفتممی نفر  اولین  بهت وگرنه نیومده پیش  حرفی مریم نه -

. کرد خداحافظی مشغول  و کشوند در  سمت  به رو مریم هابچه  بلند خداحافظی
 چشمکی  ایستادم،  جلوش  من  وقتی  و  کرد   بدرقه  رو  آریان  برادرانه  لبخندی  با  حامد
 :گفت  آروم و زد

 نفله سوسک عین  شرکت توی رو جفتتون که  موقع اون از  ونا! تکه پاتیتون تله -
 !شده نابالغ غاز  عین  صداتون که  االن از  اینم کردم،  پیدا شده

 .کردم  اخم معترضانه

 بهمون؟  بدی نسبت نیست ایدیگه جونور  و َجک -
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 :گفت  غمگین  لحنی با و کرد  درست سرم روی رو شالم دست با و کشید  آهی

 این که  دونممی من  و... نواز چشم و شدی زیبا شدی، خانوم رها، شدی بزرگ -
  بگو  بهش. سرنوشتش سمت بره که  فرستممی رو کوچولوم  خواهر  دارم واقعا دفعه
 فرهاد قضیه. کنه  آزمایش رو غیرتم رگ بخواد اگه شهنمی  گوششم  بزرگش تکه

  مضرب  رو بودی دلم عزیز  همیشه که  تویی و داشته نگه باز  همیشه رو چشمام
 . پاییده اریچه

. هامگونه   روی نشه گوله  اشک تهش که   گزیدم  ب**ل و کردم  نگاهش بغض پر 
 . کردم  نگاه سقف به و دادم بیرون  محکم رو نفسم

 !کنن   صدا عمه رو من  تونن می هاتبچه  که  انقدری. حامد عزیزی خیلی -

 . کشید  رو دماغم محکم و خندید مردونه

 از  که  سوزهمی االن از  برات دلم. ولک ول بگیری پس رو حرفت تونینمی  دیگه -
 فکر  جان مریم! خانم عمه بخوره دردت به قراره چیزهایی چه هام،بچه  سر  صدقه
 .شیم کار   به دست باید دیگه کنم

 محکم  حامد آخر  جمله شنیدن با کردمی نگاهمون داشت اشکی نگاهی با که  مریم
 .شکلیه   توی زد

 ! بکش خجالت -

 .شد یهکل  به دست اخم با حامد

 بکشم؟  رو خجالتش من  شه عمه خوادمی این  -

 .گذاشت  جلو قدمی نشه، بسته تا بود ایستاده آسانسور  در  مابین  که  پدرام

 شه؟ عمه قراره کی  -

 .بشه گرد  لحظه در  پدرام چشمان  شد باعث و کرد  اشاره من  به دست با حامد
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 ! تولید غلتک رو ننداختم رو هاپدرام  هنوز  که  من ! چجوری؟  -

 . کشید  و گرفت  رو پدرام لباس پایین  پیمان

 !کنیمی  بدبختش کنی،نمی  شعمه  تو.  نباف اراجیف تو بیا -

 .باال داد رو شیقه و کرد  نازک چشمی پشت پدرام

 خورهمی  تعمه  درد  به  چیز   فالن  بگه  خواست  کسی  اگه  میگم  هامبچه  به  دیگه  نه  -
 !ست؟ چیکاره  عموم پس بگه بهشون بده فحش یا

 .فشرد رو پارکینگ یدکمه و زد نیشخند مانپی

 .خداحافظ هابچه . میگم هامبچه به رو همین  منم پس -

 .کرد  باریک رو چشماش و ایستاد کنارش  پدرام

 !بعدی سه لیزر ! کاربن   ورق! کپی  دستگاه -

. شدم آسانسور  وارد و کردم  خداحافظی مریم و حامد از  و دادم تکون سر  وار  تاسف
 آرامش  ملودی. شد سوار  من از  بعد بود زده تکیه راهرو دیوار  به بخندل با که  آریان
  آریان  محو انقدر  اومدم وقتی. ببندم رو چشمم ایلحظه  شد باعث آسانسور  بخش
 . بودم نکرده دقت موسیقیش به که  بودم

 :گفت  و کشید  بیرون جیبش از  رو ماشین  سوییچ پیمان

 کنه؟ می رانندگی کی  میاد خوابم واقعا من  -

 : گفت  سریع آریان که  بگیرم رو سوییچ  تا بردم جلو رو دستم

 !رسونممی رو شما من  خانم رها -

 . کردم  جاجابه شونه روی رو کیفم  بند و کردم  تر  رو م*با*ل

 .ما یخونه  ریممی هابچه با آخه -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

679 

 

 . زد لبخند عصبی و داد حرکت خفیف رو انگشترش

  سری   یه  به  راجع  باید...  خب.  زنیمب  حرف  شرکت  به  برگشتت  به  راجع  نشد  امشب  -
 . بزنم حرف باهات تغییرات

 توان  که  دوخت  نگاهم  به  شده  گرد  رو  مشکیش  چشمان  جوری  و  کرد  نگاهم  منتظر 
 :گفتم  پدرام به رو و دادم تکون سر  ناچارا. گرفت  ازم رو مخالفتی هر 

 . کن   رانندگی تو پس -

 :گفت  بهش لبیزیر و قاپید پیمان دست از  رو سوییچ لبخند با پدرام

 !خرکی  چشم  این   دست  از   پیمان،  افتادیم  عرعر   به!  نوبره  داغونی  این   به  بهونه  یعنی  -

 سکوت فقط دادم ترجیح پس دستش از  شم عصبی یا بکشم خجالت دونستمنمی 
 . کنم

 سمت  رفت و کرد  خداحافظی ازمون پیمان. بود شده پارک در  نزدیک   آریان ماشین 
 عقب دنده قدم چند و کرد  خداحافظی ازمون درار  حرص لبخندی با پدرام. ماشین 
 :گفت  آروم و رفت

 خوردگیت   سرما  که  گممی  خودت  بخاطر   کن   باور .  برگرد  زود  رها  ها  نمونی  خواب  -
 !نشه بدتر 

 دوست اما لعنتی عذاب یفرشته یه بشر  این . کردم  نگاه رفتنش مسیر  به حرص با
 .بود داشتنی

 رها؟  بریم -

 و   زدم  کمرنگی  لبخند.  کردمی   نگاهم  براقش  مشکی  با  که  یآریان  سمت  چرخید  سرم
  لبخند  با . سمتم برگردوند رو شدریچه  و کرد  روشن  سریع رو  بخاری. شدم سوار 
  لبخندهای   چشماش،  مشکی  عاشق.  بودم  عاشقش  من .  شدم  جذابش   نیمرخ  یخیره
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 قرمز   شال  مخصوصا  وارنگش  رنگ  هایشالگردن  انگشترش،  حرکت  ش،کننده  سست
 . بود پیشم هم هنوز  که  یشمشک

  ساعت   چهار   و  بیست.  شد  کرخت   ایلحظه   تنم  و  نشست  ماشین   ساعت  روی  نگاهم
 . بودند  اومده  در   رقص  به  قلبم  توی  که  خبری  خوش  هایقاصدک   تولد  از   بود  گذشته

 دکتر؟  رفتی -

 چی؟ برای دکتر  -

 .داد بیرون عجیبی حال با رو نفسش

 . سرماخوردگیت -

 جلو   به  سریع  بعد  و  کرد  نگاهم  ایلحظه   نگرفت  که  جواب.  زدم  لبخند  فقط  جواببی
 .شد خیره

 . کنممی رانندگی دارم رها، خدا رضای محض -

 !که  نکردم کاری  -

 فعال ولی قبول شرکت، به راجع حرف بود بهونه. بگو چیزی یه. کن   کاری  یه پس -
  نفسات   از   داشت  نبض   کشیدممی   نفس  که  هوایی  هفته  دو.  رسهمی  همین   به  دستم

 این  همه  مثل  کشمنمی  دیگه  من  رها  بفهم.  اومدمی  باال  زور   به  نفسم  من   دیشب  و
 . دیشب از  بعد نه. تونمنمی  دیگه. کنم  تماشات دور  از  هاسال

 از  نزنم فریاد تا گزیدم  شوق از  رو لبم. احساسش صادقانه لمس از  لرزید قلبم
 .خورد کونت گلوش  سیبک و چرخید ساعت روی نگاهش دیدم. خوشحالی

 .شه پرت حواسم من  بگو چیزی یه. توام با رها -

 . بود آدامسم  جعبه کردم  لمس که  چیزی اولین  و بردم فرو کیفم  توی رو دستم

 خوری؟ می آدامس -
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 ضرب  با ماشین  و شد کشیده آسفالت روی بدی  صدای  با ماشین  هایالستیک
  هاش ب**ل شمنقبض فک و شد کشیده  موهاش بین  آریان دست دو هر . ایستاد

! آدامس؟ . کردم مچاله رو جعبه و گزیدم ب**ل قوا تمام با . فشرد هم روی رو
 !واقعا؟ 

 برگردوند رو سرش بعد و کشید  نفس هم پشت و کشید  پایین  رو ماشین  یشیشه
 :گفت  لرزان صدایی با و کرد  محکم فرمان دور  رو دستاش. سمتم

 زودتر  تو تا  کنم  رد رو قرمز  هایچراغ  تمام . برونم سرعت تمام با باید  کنم  فکر  -
 . خونه برسی

  چیزی  کردم  سعی و کردم  نگاهش باز  نیمه دهانی با. حرفش از  شد سنگین  نفسم
 محکم   رو  سرش  و  بست  رو  چشماش.  نچرخید  زبونم  روی  اسمش  جز   هیچی  اما  بگم
 .کوبید  صندلیش پشت به

 .رها رحمیبی -

  بدون .  روند  سرعت  با  و  کرد  شن رو  رو  ماشین   و  شد  باز   سریع  چشماش  بعد  ایثانیه 
  کرد   طی  ربعی  یک  رو  ساعته  نیم  مسیر .  رفت  سرعت  با  بندازه  بهم  نگاهی  نیم  کهاین 
  های رگ  و  کردمی  حرکت  شتاب  پر   شسینه  قفسه.  شد  متوقف  مونخونه  رویروبه  و

.  کردم   نگاهش  زیرچشمی  و  کردم  باز   رو  کمربندم  آروم.  بود  شده  منقبض  پیشونیش
 . بود قفل فرمان دور  دستاش و بود دهش خیره جلو به

 ناراحتی با. بودم کرده اذیتش ناخواسته انگار . دادم بیرون آهسته رو نفسم
  ای لحظه رو بازوم که  شم پیاده خواستم و کردم  باز  رو در  و گفتم   آرومی خداحافظ

 . کرد  رهاش سریع و گرفت

 اومد؟  در  چی فالت... بدونی خواینمی -

 بخونیش؟  تونستی تاریکی اون توی مگه! فالم؟  -

 .سمتش چرخیدم هیجان با. کشید  عمیقی نفس و داد تکان سر  آهسته
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 .بوده چی بگو پس خب -

 رهاشون   بعد  و  کشید  دهانش  داخل  رو  هاشب**ل  و  انداخت  بهم  کوتاهی  نگاه  نیم
 . کرد

 هر  برای من... خب ... بعدم. بخونم تونستم  رو اولش بیت دو فقط راستش -
 .گرفتم   لفا یه دوتامون

 !شه؟ می مگه -

 .کرد  نگاهم  مطمئن  و عمیق

 .شهمی آره، باشه یکی هانیت اگه -

 و  لرزید وافر  شوقی از  پر  دلم بعد ایلحظه  ولی داشتم که  بود حسی اولین  تعجب
 راسته  یعنی،  این .  بود  فهمیده  رو  این   آریان  و  بود  یکی  هاموننیت .  کرد  تند  رو  نفسم
 .داره خبر  معشوقش دل از  عاشق میگن  که

 با هنوز  من  و شد نزدیکم داشت جا که حدی تا و کرد باز  رو کمربندش آریان
 به رو سرم یگیره  و زد آرامشی پر  لبخند. کردممی نگاهش باران ستاره چشمانی
  نگاهم  توی نگاهش و شد مشت دستش توی گیره.  کرد  جدا موهام از  آهستگی

 .قفل

 .آمد فریاد به محراب که  رفت التیح /آمد یاد با تو ابروی خم نمازم در  -

 .آمد  باد  بر   همه  دیدی  تو  که  تحمل  کان  /مدار  هوش  و  دل  و  صبر   طمع  اکنون  من   از 

 نگاهی  با و بوسید رو گیره  نگاهم، در  قفل  کماکان  و کرد  باز  آرامی به رو دستش
 :کرد  زمزمه پریشان

  وقت .  رها  کنم  زوتآر ...  خوامنمی  دیگه.  رفته  باد  به  تحملم  تمام  دیگه  که  یکی  من   -
 .دلمه برای شدنت برآورده
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  ه * س*بو  جای  که  شد  ایگیره   گرفتار   هامچتری   بعد  ایلحظه   و  کشید  جلو  رو  دستش
 .شد تر آروم  صداش. کردمی سنگینی روش آریان

 .مونیمی من  رهای بیاد زمین  آسمونم. منی رهای تو گفتم   بهت... دیشب -

 بود خواستنی انقدر . نشستم نظاره به رو ضربانم شدن تند و  کردم  نگاهش مسخ
. هاثانیه  دادن  دست  از   محض  بزنم  پلک  حتی  خواستنمی   دلم  که  آدم  این   لحن،  این 

 ممکن  حالت ترین واضح  به دیشب و بود کرده  دگرگون رو حالم گیره  اون بوسیدن
 . بست نقش چشمام جلوی

! زمین  یارهب رو آسمونمون دگرگونی این  بود ممکن  کردمنمی عوض رو بحث  اگه
 : کیفم  توی بردم رو دستم و گرفتم  ازش سختی به رو نگاهم

 . رفتمی یادم داشت. بودم آورده برات چیزی یه... اوم -

 .سمتش گرفتم  و کشیدم  بیرون رو امیری استاد کالس  از  دوم سال عکس

 .بودم داده رو قولش که  چیزی اینم -

 کوتاهی   نگاه و زد عمیقی دلبخن. گرفت  ازم رو عکس احتیاط با و زد برق چشماش
 . انداخت بهم

 .مشترکمونه عکس اولین . باارزشه برام خیلی  عکس این . ممنونم -

 دوربین  لنز  خیره مشکی مانتوی و مقنعه با که  نشست خودم تصویر  روی نگاهم
 اون چقدر . بود ایستاده آریان سرم باالی و بودم امیری استاد و مریم کنارم.  بودم
 هم اصال اتفاق، اون که  فهمممی حاال و بودم خوشحال اتفاقی اتفاق   این از  موقع
 !نبوده اتفاقی

 !نگرفتی ازم رو سراغش چرا که  عجبم در . دارم برات چیزی یه منم -

 :کردم  نگاهش متعجب

 چی؟ -
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 .چرخید نگاهم بین  عمیقی لبخند با و گذاشت  داشبورد روی رو عکس

 !تمهریه -

 .آخه خواستمنمی چیزی من ... یعنی... که  من ! مهریه؟  -

 شیرین   یزمزمه  یه  مثل  آریان  صدای  و  گرفت   قرار   رومروبه  رنگی  سرخ  مربعی  جعبه
 :پیچید ماشین   گرم  فوق فضای توی

 تو و خواممی من  که  ایدیگه چیزای خیلی مثل. خواستم من  ولی نخواستی تو -
 . بخوای باید هم

 . خندیدم آروم

 !زورگو -

 . خندید آروم

 نی؟ کنمی  بازش -

 جعبه داخل که  چیزی  دیدن با. کردم  بازش احتیاط با و گرفتم  دستش از  رو جعبه
  گره   چشماش یستاره پر  هایمشکی به رو نگاهم و زدم سرحالی یخنده تک بود
 .زدم

 !خوشگله خیلی... این  آریان -

 که  نوری انعکاس. دادم تابش چشمام رویروبه  و گرفتم  رو گردنبند  ظریف زنجیر 
 . خندیدم زده ذوق من  و کرد  چندان صد رو زیباییش آمد وجود به بینش

 قرار   انگار !  دهنم  به  میاره  هجوم  قلبم  بازم  گیرممی  گل  ازت  دفعه  هر   چرا  دونمنمی  -
 . کنم  عادت بهش هیچوقت نیست

زینی  شفاف  گوی  عمیق  لبخندی  با  پشتی  به  رو  سرش  و  کرد  لمس  انگشت  دو  با  رو  ر 
 .داد تکیه صندلی
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 سخت  خیلی.  دادممی  بهت  رو  این   باید  من...  ولی  رها  نداره  مادی  ارزش  دونممی  -
 گر تداعی  من  برای تونستنمی چیز  هیچ. آوردممی  گیرش  باید ولی آوردم گیرش
 !کنه  معنا رو هفته دو این  تونستنمی این  مثل چیز  هیچ و باشه هفته دو این 

 . چشماش عجیب حال به بودم خیره من  و کردمی  نگاهم عجیبی حال با

زین   توی  داوودی  گل  گردنبند  -   فهمیدی می   کاش  نداره؟   ارزش  میگی  و  آوردی  برام  ر 
 !ارزشه خدای من  برای این  که

 :زد لبخند داده تکیه سر  همون با

 هایگلبرگ...  و مینیاتوریه. نیست عادی داوودی گل  این ... رها بهش کن   دقت -
 . زرده وسطش

 . شدم  زردش  میانی  هایگلبرگ  متوجه  بار   ن ای  و  گرفتم  چشمام  جلوی  رو  رزینی  گوی

 معنی  دیگه یعنی ذاره؟ می تاثیر  معنیش روی زرد هایگلبرگ  این . میگی راس آره -
 نمیده؟ دوستی

 بین  زنجیرش و بود من  دست توی گوی . شد نزدیک بهم و کرد بلند رو سرش
 . بود هم قفل نگاهمون اما آریان انگشتان

 داخل که  هم حاال. جاویدانه عشق نماد... زرد یمیان هایگلبرگ   با داوودی گل  -
 .جاودانیه هر  از  تر جاودان... رزینه

  افتاد  آسمون از  باالخره  مشده دل بی دل و نشست اشک نم  به ارادهبی  چشمام
 عملی  رو جاودان معنای تونستممی کاش ! بود دیشب امشب که کاش. زمین 

.  گرفتم  تر محکم  دستم رو گوی  و کردم  نگاهش احساس پر  و عمیق! بدم نشونش
 . بود داده بهم دیشب کاش...  خدایا

 . دارم  خونمون  تا  دیگه  رانندگی  یه  هنوز   من .  داخل  برو.  رها  نکن   نگاهم  جوریاین   -
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  مشتم  توی رو جاودانم گوی.  شدم پیاده آهسته و دادم بیرون ضرب تک رو نفسم
 اما شدم دور  اشین م از  قدم دو. بود هاقاصدک  با رقص حال در  دلم و بودم گرفته
  فال  اون معنای فهمیدن  با نه و خاطره پر  یگیره  این  با نه نبود؛ رفتن  به راضی  دلم

 !داشتنی دوست جاودان گوی  این   با قطعا نه و مشترک،

 : کردمی راضی رو دلم که  رو حرفی زدم و چرخیدم  پا پاشنه روی

 .سمونآ  بره زمین  اگه حتی. دلم برای شو برآورده... هم تو آریان -

 سریع . گرفت  آروم شسینه قفسه حرکت و نشست لبش روی  آروم آروم لبخند
 رو لبم. بگیره آروم مشده تند نفس تا ایستادم در  پشت. کردم  باز  رو در  و چرخیدم

 .شه برآورده آرزوهامون که  روزی برای زدمی دل  دلم و گزیدم  شادی با

  صورتم  به ارادهبی و رفتمگ  صورتم مقابل و کشیدم انگشت دو با رو قرمز  گیره
 نشه باعث سرمستم خنده صدای تا گرفتم  دهانم جلوی رو دستم. کردم نزدیک
 .رسیدممی جنون به داشتم واقعا که  هرچند بشم خطاب دیوانه

 هایی قدم  با. گرفتم  فاصله در  از  و گذاشتم  کیفم  داخلی جیب توی رو گیره  و گوی
  گوشیم   زنگ صدای که  رو امشب تمام دکر می مرور  امحافظه  و کردم  حرکت کوتاه
  تماس   متعجب  بابا  اسم  دیدن  با  و  کشیدم  بیرون  رو  گوشیم.  شد  فکرم  یادامه  از   مانع
 . کردم  وصل رو

 بابا؟  جونم -

 کجایی؟   -

 . بود عجیب لحنش. کردم  تند قدم تعجب با

 ... .می دارم حیاطم توی -

 !وایسا جات سر  -
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  میدونم . کردین  دنبال رو شخصی افظهح اینجا تا که مرسی عزیزم؛ همراهان
 روند  بعد  به  حاال  از !  پدرام  از   تشکر   با  بود؛  الزم  ولی  داشت  کندی  روند  اخیر   هایپارت 

  یا بشین  ناراحت ممکنه گاهی.  بشن  حل معماها تمام که  آخر  تا میشه تند داستان
.. .نمونده باقی( شخصی  حافظه) معنی   فهمیدن تا خیلی! باال بپره ابروهاتون  حتی
 . بودنتون از  مرسی

 .کرد  متوقفم  محکمش لحن 

 شده؟ چیزی چرا؟  -

  فروشی   گل  رویروبه  خیابون  پایین .  شو  خارج  خونه  از   کنی  صدا  و  سر   کهاین   بدون  -
  زنم می  زنگ.  پیشم  بیا  و  شو  سوار .  منتظرته  شریفی  سروان.  شده  پارک  مشکی  پژو  یه
 .نگن  پروانه به چیزی کنممی هماهنگ پیمان با

 . شدم نزدیک در  به قدمی و بردم فرو استرس با رو انمده آب

 شده؟ چی بگی خواینمی ... ولی بابا باشه -

 .پیچید گوشی  توی عجیب، مکثی از  بعد سنگینش نفس

 .فهمیمی... بیا -

 خارج   هم  قبل  دقایقی  شیرین   رویای  از   شدم،  خارج  خانه  از   آروم  شد  قطع  که  تماس
  اضطرابم   لحظه  هر .  کردم  تند  قدم  مشکی  پژو  دیدن  با!  زندگی  وسط  شدم  پرت  و  شدم
 شریفی صورت تشخیص با و کردم  خم پنجره سمت رو سرم. کشیدمی قد بیشتر 
 .افتاد راه سریع و گفت  کوتاه  سالم یه شدنم سوار   محض به. شدم سوار 

 داریم   ما  اصال  دنبالم؟   فرستاد  رو  شما  شبی  نصفه  چرا  بابا  خبره؟   چه  دونین نمی   شما  -
 یم؟ رمی  کجا

 . کرد  نگاهم ماشین  آینه از 

 .کنین   خاموش رو گوشیتون  لطفا. موحد خانم فهمین می باشین  صبور  -
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 گواهی  دلم  و  شدمی  بیشتر   لحظه  به  لحظه  اضطرابم.  فشردم  محکم  رو  کیفم  بندهای
 با. شدم خیره ابری آسمان به پنجره از  و کردم  خاموش رو گوشیم.  دادنمی  خوبی
 و شدمی پایین  باال منم دل شد،می ماشین  رد روش از  ماشین  که  اندازی دست هر 
 .دادنمی خوبی گواه  اصال دلم

  فشار  رو کیفم  بند انقدر . تهران از  خارج جایی به رسید تا روند ساعت نیم نزدیک
 و ایستاد بزرگی و قدیمی یسوله  کنار . بود گرفته درد انگشتام تمام بودم، داده

 . عقب برگشت

 . منتظرتونن  داخل سرهنگ جناب. حدمو خانم شید پیاده -

 . کردم  نگاهش شک با

 شی؟ نمی پیاده شما -

 . کشوند  اطراف به رو نگاهش

 .داخل برید زودتر . میدم نگهبانی جااین  من  -

  کفشم   تماس  صدای  حتی.  رفتم  سوله  طرف  به  احتیاط  با  و  کردم  زمزمه  رو  خدا  اسم
 هل  رو بزرگی در  آرومی به .کردمی اضافه ترسم به هم زمین  روی هایسنگریزه با

  قلبم   صدای  بود  شده  باعث  بودنش  خالی  و  بود  سرد  سوله  فضای.  شدم  وارد  و  دادم
  ذهنم   توی  که  بود  سوالی  بخاطر   داشتم  که  ایدلشوره.  بشه  بیشتر   ترسم  و  بشنوم  رو
 !ببینه؟  رو من  خوادمی جااین  و ساعت این  توی بابا چرا چرخید؛می

  رو  بدنم تمام ترس. بودم خودم صدای انعکاس فقط جوابم اما زدم صداش آروم
 هاینفس  تا گرفتم  دهانم جلوی رو دستم. بود شده منقبض عضالتم و بود گرفته
 یکی  االن  کردممی  حس  همش  که  بودم  دیده  فیلم  انقدر .  کنم  کنترل  رو  مشده  کوتاه

 !کردمی بیشتر  رو ترسم این  و کنهمی خفم و گردنم  دور  ندازهمی زنجیر  پشت از 

  کردم   تند  رو  هامقدم.  کرد  جلب  رو  نظرم  ضعیف  روشنایی  یه  تا  رفتم  جلو  احتیاط  با
 .رفتم نور  سمت به و
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 معدنی   آب  بطری  چند  و  قدیمی  پتوی  یه  بزرگ،  کارتن   چند  شکسته،  چوبی  جعبه  یه
 نگاه رو اطرافم متعجب شد باعث رنگ مهتابی المپ نور  زیر  ساندویچ کاغذ  و خالی
 . بزنم صدا رو بابا بلندتر  و کنم

 !موحد رها خانم دیدار  مشتاق -

  نوسان . موند باز  تعجب  از  دهانم رومروبه مرد دیدن با و سرم  پشت  برگشتم سریع
 تا سر  و گذاشتم  عقب قدمی. کردمی روشن  سایه رو صورتش سرش باالی المپ
 .کردم  مکث رنگش خاکی چشمان روی و کردم  نگاه مبهوت رو پاش

 !کنی؟ می چیکار  جااین  وت... تو فرهاد -

 الغر . کرد  تر متعجب  رو من و گرفت  قرار  المپ نور  زیر  کامل  و گذاشت  جلو قدمی
 تار  چند. بود مات مات   خاکیش چشمان. بود شکسته گفت  بشه شاید بود، شده
 گرفته   رو  صورتش  نامرتبش  هایریش   و  کرد  کجی  دهان  بهم  هاششقیقه  کنار   سفید
  فرهاد   ماه  یک  ظرف!  ماه؟   یک!  مالقاتمون؟   آخرین   از   بود  گذشته  روز   چند.  بود  کرده
 !بود؟  شکسته جوریاین 

 یه نبود یادت... نه که  معلومه بودی؟  منتظرم  اصال نه؟ نداشتی رو دیدنم انتظار  -
 اون  پیش  تو  ولی بشنوه  ازت خبر   یه  تا  میده  جون  داره  بیرون اون  من   مثل  بدبختی
یف  چیزت همه  بی رئیس  . کردیمی رو دنیا ک 

  شد  باعث دیدم چشماش  توی بار  اولین  برای که  خشمی و شد  اکو بلندش صدای
 بودن  جاسوس از  آریان هایحرف . ترسیدم فرهاد از  بار، اولین  برای. بترسم ازش
 گرد  چشمانی با فرهاد و کرد  دور  ازش رو من قدمی و کرد  گذر   محافظه  از  فرهاد
 اشاره  بینمون  فاصله  به  دست  با  و  کرد  عصبی  اما  بلند  ایخنده.  شد  شدنم  دور   شاهد
 . کرد

 !رها ترسیمی ازم که  نگو... نگو! بینم؟ می دارم چی -
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  رو  بازوهام بدم نشون  واکنش بتونم  کهاین  از  قبل و اومد سمتم  بلند هایگام   با
 : زد فریاد صورتم توی عصبی  و گرفت  محکم

  رفتار  باهام هاامیجز  عین  که  خوندن گوشت   تو چی رها؟  آره ترسی؟ می ازم تو -
 هان؟  کنی؟ می

 :زد داد بلندتر  و داد تکون محکم رو بازوهام

 آتیش  به  رو  دنیا  که  فرهادی  همون.  فرهادم  همون  هنوزم  من ...  رها  رو  من  ببین   -
. کن   نگاه رو من  خوب . بودی امیدم سوی کور   که  تویی به. برگرده  بهت تا کشوند
  کاست   و  کم  بی  رو  قضیه  کل  تا  زدم  زنگ  بهت  که  روزی  از .  اومده  روزم  به  چی  ببین 
 من . شدم جوریاین  گرفتنت گفتن  و دادن رو جوابم عوضیا اون و بگم بهت
  بشکونم  بزنم بکشم، عربده بزنم، فریاد خواممی  لحظه هر  رها،  نبودم جوریاین 

 سالگیمم   سی  دهه  توی  من .  نبود  موهام  بین   سفید  تار   اینقدر   من.  دستمه  دم  هرچی
 . نابود! فهمی؟ می رها کرده  نابودم من از  شدنت دور  ولی

 دیگه رو آدم این  من . نبود خودم دست ترسم. بست رو چشمام فریادش صدای
  یه  بود من  نامزد که  طاهری فرهاد. شناختمشنمی  درست هم قبال شناختم؛نمی 

 عزیز  و بود کامپیوتر  دانشجوی که سرزنده و مهربون آدم یه. بود خیالی شخص
 رو  من   شناخت  عدم  این   و  شناختمنمی  رو  مرد  این  من ...  حاال  ولی  مامانش  دردونه

 . ترسوندمی

 :ترغمگین  اما شد تر آروم صداش تن  بار  این 

 کردم   چیکار  من مگه ببینی؟ رو من  خواینمی حتی دیگه بستی؟  رو چشمات چرا -
 ما  رها؟  فهمینمی رو من  دیگه چرا داشتنت؟  برای تالش از  غیر  خواستنت؟  غیر  رها
 چرا . بخوره رقم هم با مونآینده بود قرار  بودیم، هم عاشق بودیم،  نامزد زمانی یه

 بندی؟ می تآینده  روی رو چشمات
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 پیش  ساعت چند همین . نبود فرهاد که  من  یآینده  و زدمی آینده از  حرف آینده،
 برآورده  دو  هر   بود  قرار .  بود  مشترک  نیتش  که  ایآینده  برای  گرفتیم   فال.  گرفتم  فال
  هم  مال بود قرار . بشه عوض زمین  و آسمان  جای اگه حتی هاموندل برای شیم
 . بودم آریان رهای من  و باشیم

 ضرب   با  رو  خودم.  افتاد  فرهاد  سردرگم  چشمان  به  نگاهم  و  شد  باز   وقفهبی   چشمام
 . کردم  جمع رو شهامتم و کشیدم  بیرون دستاش بین  از 

. شد  تموم  رفتی  وقتی  از   ما  بین  چیز همه  گفتم  بهت  هم  قبال.  نیستی  من   یآینده  تو  -
 ... .نیست اعتمادی وقتی ولی بود که  هرچی دلیلش

 . گرفتم  ازش نگاه و بردم فرو رو دهانم آب

  تا  ببینمت خواستممی  قبال. مونهنمی  بحث برای موضوعی نیست حسی... وقتی -
 حاال  ولی  بگی،  رو  رفتنت  دلیل  و  ببینی  رو  من   نشدی  حاضر   و  کردی   رهام  چرا  بفهمم
 بود جدا هم اول از . فرهاد جداست هم از  ما راه. شده ادا بهم تو دین  دونم،می که
 . کردیمی  درک پیش وقت خیلی از  رو این  بود بهتر  و

 :زد فریاد و زد پاش کنار   بطری به لگدی و چرخید خودش  دور  کالفگی  با

 شد،می  محواله  که  بود  تهدید  پشت  تهدید  گفتم  بودم،  طال  سر   دو  چوب  گفتم  بهت   -
 و  شنیدی رو ماجرا دیگه یکی زبون از  رها،  تو. جدایی به کرد  مجبورم پدرت گفتم
 هست  ذهنت تو ازم که  چیزی تا بده فرصت  گفتم  بهت. رفتی قاضی به طرفه یه
 شنیدیمی من  زبون از  رو ماجرا باید تو. نکردی صبر  برام بازم تو اما کنم  درست رو
 یه  مثل رو  من  حاال  که  سپردی  دیگه  یکی  به  گوش  اما  نمک  توجیه  رو  خودم  بتونم  تا

 نکردی؟  صبر  من  برای هیچوقت تو چرا رها؟  چرا. بینیمی هیوال

 :چکید سرخش چشم از  اشکی قطره بلندش، فریاد با و برداشت سمتم بلندی قدم

 نداشتی؟  دوس رو من  هیچوقت تو کنممی حس چرا -

 !نزن داد من  دختر  سر  -
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 اما  پیشش برم که  برداشتم قدم. تپید دلم بابا دیدن با و یدچرخ راست به سرم
 .گرفت  من  سمت رو انگشتش و ایستاد روشروبه  تند هاییقدم  با عصبی، فرهاد

 رها  پیش بیام برگشتم وقتی دادی قول تو خان؟  مسعود دادی که  قولی بود این  -
 میگه؟ داره چی این  پس

 . کرد  فرهاد به رو ردخونس  و انداخت بهم  نگاهی نیم اخم پر  بابا

 ! باشه تو با دلش بودم نداده قول ولی -

 ی تیره از  سردی عرق. شد خارج گلوم  از  ایخفه صدای و موند باز  بهت از  دهانم
 !دونست؟ می بابا! من  خدای و گذشت  کمرم

 کاری   ایضربه   بود  شنیده  که  چیزی  انگار .  رفت  عقب  نامتعادل  قدم  چند  ناباور   فرهاد
 زیر  و داد تکون طرفین  به بار  چندین  رو سرش. گرفت  چشماش از  رو روح که  بود
 :گفت  ب**ل

 .کردمنمی اشتباه پس -

 .گذشت  چشمش از  ایلحظه  که  اشکی برق دیدم من  و انداخت بهم عمیقی نگاه

 توی که همونی آره؟  رئیسته همون. نیستم من اون و رها شدی عاشق تو -
 .زدمنمی  دم اما کرد  می عصبیم بهت هاشنگاه  دانشگاهم

 لرزانش  صدای و دوخت سقف به رو نگاهش  و برد فرو موهاش بین  رو دستاش
 :پیچید سوله خالی فضای توی

 . کردم  تالش بیهوده سال دو این  تمام شهنمی  باورم -

  چون   کنم  براش  کاری  تونستمنمی  کهاین   از   گزیدم  ب**ل  و  کردم  نگاهش  ناراحتی  با
 نشده  علنی  آریان  و  من   بین   چیزی  دیدمش  که  لقب  دفعه.  کنم  انکارش  خواستمنمی 
 بر  دستم از  کاری اما براش شد فشرده دلم. کردمی فرق چیز همه حاال اما بود
 . کرد  نگاهش جدی و گذاشت  جلو محکمی قدم بابا. اومدنمی 
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  قرار  دیگه چون بزن بهش رو حرفات. بودم داده رو قولش که  فرصتیه همون این  -
 رو زمان  بهتره پس بوده، خطرناک کافی  اندازه به وردنتونآ  جا این . ببینیش نیست

 . ندی دست از 

 :زد  نفس عصبی فرهاد

 و میدم دستش از  دارم من دادم؟  دست از  زمان سال دو یاندازه به کنینمی فکر  -
 .توئه تقصیر  شهمه اینا

 و کشیدم  جلو قدم یه و کردم  دستی پیش ازش اما بزنه حرف تا کرد  باز  دهان بابا
 : گفتم  ردهشم

  باهام  چون بودی داده دستم از  بیاری دستبه رو من  کهاین  از  قبل تو فرهاد، نه -
 شدی بیخیال و کشیدی دست کارات از  که حاال کردیمی فکر . نبودی صادق
  آدم  سر  از  دست هیچوقت گذشته. نبوده طور این  ولی شده  پاک تگذشته
 روی  لعنتی زخم این  شد تهش که  نبودی راست رو خودتم با حتی تو. دارهبرنمی 

  بخاطر  دونستیمی تو. اومد بهم که  فشارهایی از  لعنتی میگرن این  شد پیشونیم، 
 شدیمی تهدید. کردی  باز  زندگیت به رو من  پای اما کنن نمی ولت اونا استعدادت

 شدمی ادعات که  تویی. بکنن  خوانمی کاری  هر  اونا گذاشتی  و کردی  سکوت اما
 این  تمام فرهاد؛ نگرد مقصر  دنبال پس زدی آسیب بهم کوتتس با داری دوستم
 اون  به که  زمانی چه. خوردی رو چوبش همیشه که  بود سادگیت سر صدقه  دردها
 خوش  با  که  موقع  اون  چه  بستی،  اطرافت  رو  چشم  کانادا  توی  و  کردی  اعتماد  دختر 
 کنیمی  فکر   هک...  االن  چه  و  درک  به  بره  مگذشته  گفتی  و  کردی  درگیر   رو  من   خیالی
 .میره بین  از  پیشونیم روی زخم جای برم قاضی به طرفه دو من  اگه

 .داد فرو رو بغضش و خورد تکان گلوش  سیبک و نگاهش ناراحتی گرفت  عمق

 ... .خاطربه من  رها -
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  زنان  نفس. سمتمون دوید آشفته شریفی سروان و شد باز  بدی صدای با سوله در 
 .کرد  اشاره بیرون به ترس با و ایستاد بابا کنار 

 .گیرنمی رو سوله اطراف دارن ناشناس ماشین  تا چند. سرهنگ جناب رفتیم لو -

 کشیده  صدای تونستممی . کرد  کمک  تقاضای و کشید  بیرون رو گوشیش  سریع بابا
 نگرانی   با.  برگشت  ترسم  و  بشنوم  سوله  اطراف  هایسنگالخ   روی  رو  هاالستیک  شدن
 داد،می دلم که  بدی گواه  همون برگشت. برگشت لمد آشوب و شدم خیره بابا به

 ! لعنت

 : گفت  شریفی سروان به رو و کشید  بیرون رو کمریش  کلت  بابا

 . برید شماها تا کنممی گرم  رو سرشون من . ببر جااین  از  رو فرهاد و رها -

 ... .سرهنگ جناب ولی -

 .کرد  نگاهش اخم پر  بابا

 . ببر جااین  از  سالمت رو دخترم. روانس دستوره یه این  نکردم، درخواست ازت -

  با  لحظه چند از  بعد  و کرد نگاه سوله در  به و کرد کمرنگی اخم شریفی سروان
 . گذاشت  نظامی احترام و داد تکون سر  ناراحتی

. بیاین   من   همراه  طاهری   آقای  موحد،  خانم.  سرهنگ  جناب  باشین   خودتون  مراقب  -
 .شیممی خارج سوله پشتی در  از 

.  کرد  گرد  عقب و انداخت بابا به عمیقی نگاه فرهاد و کرد  حرکت یفیشر سروان
 .دادم فشار  رو بابا  بازوی ترس پر  اما من 

 . بریم هم با بابا بیا باهامون. برم جایی شما بدون من نداره امکان -

  صدای . گذاشت کنارش  چوبی یجعبه روی رو کلتش و کشید عمیقی نفس بابا
  رو  دستاش کف  آرامش  با بابا اما اومدمی  سوله ونبیر  از  همهمه و ماشین  موتور 
 . کرد  نگاهم عمیق و گذاشت  صورتم روی
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  از  شریفی یا کنن  دنبالتون کردمنمی  فکر . آوردمت جااین  تا  کردم ریسک من  -
 مدیون  بهتون رو این  چون خریدم جون به رو ریسک این من  اما برنیاد پسشون

 . بدم انجام رو موظیفه من  تا بری باید هم حاال. بودم

 .کشوند   گلوم  به رو بغض و خورد چنگ دلم

 خوامنمی  من.  نباشه  اولویت  برات  کاریت  یوظیفه  دیگه  اینجا  بابا،  نه  دیگه  جااین   -
 . برم جایی تو بدون

 دلم  ته لحظه هر  من و گشتمی  فرهاد دنبال که  اومد بیرون از  مردی فریاد صدای
 ممکن  لحن  ترین مهربان  به و چرخید چشمام  بین  بابا نگاه. شدمی تر خالی و خالی
 :گفت

 محافظت  ازت باید و پدرتم من  رها، بوده اولویتم توی همیشه مپدرانه یوظیفه -
 .برو االن همین  پس کنم

 :زد فریاد و داد هلم عقب به و برداشت صورتم از  رو دستاش

 !االن همین ... رها برو -

 تلخ دهانم. کردم  نگاه بابا تار  صویر ت به هق هق با و مگونه   روی گرفت  راه اشک
 دو هر  توی رو راستش بازوی. بود افتاده جونم به که  ترسی یخوره از  بود شده
 : کردم  التماس  و گرفتم  دستم

 من دهنمی  خوبی گواه دلم. برم شما بدون تونمنمی . بیا باهام  بابا، توروخدا -
 . بابا ترسممی. کنم  تحملش تونمنمی 

 بیرون از  که فریادهایی به توجه بدون و گذاشت ستامد روی رو چپش دست
  لحنش  اما اشک نم از  درخشید ایلحظه  چشماش. کرد  نگاهم آرامش با اومدمی
 : بود محکم هم هنوز 

 . پاش هستم رو، دختری پدر  شب یه دادم قول -
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 . ترس از  بود آشوب دلم و چکید مگونه  روی محابابی اشک

 ... .خدا رو تو بابایی -

 و برداشت رو کلتش  و داد هل محکم رو من  بابا و شد باز  بدی صدای  با لهسو در 
 :زد داد سرم

 !برو... رها برو -

. دوید در  سمت به و انداخت بهم رو نگاه آخرین  بابا و رفتم عقب قدمی نامتعادل
 کردم   نگاه فرهاد به اشکی چشمان با. کشوند  عقب رو من  و کشید  رو بازوم دستی

 و اومد سرم پشت از  گلوله  صدای. دویدمی  و کشوندمی ودشخ دنبال رو من  که
 آهنی ایبشکه پشت بابا دیدم و چرخیدم عقب به. کرد  سست رو بدنم تمام ترس
 .چکید اشکم و روبروش به چرخید نگاهم. کنهمی تیراندازی و شده قایم

 . بود تنها بابام و بودن  زیاد خدایا بودن، زیاد

 رو   بابام  هوای  خدایا.  نداشت  اومدن  بند  خیال  مگریه   و  کشید  تر محکم   رو  من   فرهاد
  هوای .  گرفتم  اخت  بابام  با  دخترها  بقیه  مثل  تازه.  رسیدم  بهش  تازه  من .  باش  داشته
 .نگیرش ازم خدا، باش داشته رو بابام

. آورد  بند  رو  نفسم  ایلحظه   خورد  صورتم  به  که  سردی  هوای  و  شدیم  خارج  سوله  از 
 فرهاد  به  رو  و  شد  پیاده  خودش  و  کرد  پارک   رومونروبه  ور   ماشین   سرعت  با  شریفی
 :گفت

 ماشین   اسپیجی  که  آدرسی  به  برید  موحد  خانم  با.  بذارم  تنها  رو  سرهنگ  تونمنمی  -
 .میده نشون

 دست  از   رو  دستم.  شد  سوله  وارد  و  کشید  بیرون  رو  کلتش  تأملی  ترین کوچک   بدون
 : غرید  عصبی  و  گرفت  رو  جلوم  فرهاد  اام  تو  برم  منم  خواستم  و  کشیدم  بیرون  فرهاد
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 که   تو بری خوایمی. بمونی امان در  تو تا انداخته خطر  به رو جونش پدرت بفهم -
 برنمیاد؟  ازت کاری  وقتی بشه چی

 اون  و قربانیه یه انگار  زدمی  حرف جوری. شد پخش وجودم توی جرقه مثل خشم
 مشت با و کشید  تیر  مسر . نیستن  دنبالش بابا سمت کنن می شلیک تیر  که  آدما
 :زدم داد هق هق با و کوبیدم  بهش

 تقصیر  بیفته بابام واسه اتفاقی اگه. توئه خاطر  به اینا یهمه. فرهاد متنفرم ازت -
 !لعنتی شدینمی زندگیم وارد هیچوقت کاش.  دیدمتنمی   هیچوقت کاش.  توئه

 :گفت  مآرو و لغزید گلوش  سیبک. گرفت  محکم رو دستام و کرد  نگاهم بغض پر 

 ماشین  تو بشین  برو االن ولی بخوره هم به  ازم حالت اصال. باش  متنفر  ازم باش، -
 .بده فحشم قیامت قیام تا بعد و

  مقاومت   خواستم.  کردمی   بدترم  هاگلوله  شلیک  صدای  و  ترس  از   خوردمی  چنگ  دلم
 دستم دو هر  و خوند رو دستم اما بابا پیش  برگردم و شم رد چپش سمت از  و کنم
 داد به و افتاد راه مکثبی . زد رو قفل سریع و داد هلم ماشین  داخل و کشید  رو

  صدای .  پایید  رو  پشت   ماشین   آینه  از   و  کرد   بیشتر   رو  سرعتش.  نکرد  توجهی  هامزدن 
 .بود بسته یخ وجودم تمام و کردمی بیداد  هم هنوز  گلوله  شلیک

 آریان  کاش.  گرفتم  مشت توی رو جاودانم گوی  و بردم فرو کیفم  داخل رو دستم
 !بود کنارم  بابا کاش  خدایا... بود کنارم

 با پلیس ماشین  چندین  دیدم کشیده  گردن.  شد نمایان رنگی آبی و سرخ رد دور  از 
 حالش بابا کردم  دعا و کرد  گرم  رو قلبم امید کمی.  رفتن می سوله  سمت به سرعت
 .باشه خوب

 دلم به لعنت و کرد  بیشتر  رو سرعتش و کرد  بررسی رو اسپیجی ینقشه  فرهاد
 .دادنمی خوبی گواه  هم هنوز  که

*** 
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 میز  ایشیشه سطح روی رو هامناخن  رومیزی، ساعت تاک تیک ریتم با همزمان
 و  شدمی   پخش  اسپیکر   از   موتزارت  آروم  موسیقی.  دادممی  تکون  رو  پاهام  و  زدممی

 . بشم آروم کمی  فقط  کمی،  بود شده باعث

 کنم؟   درست خوریمی جاست؛ین ا نودل بسته چندتا -

 کشیده   صدای. گرفتم  سر  از  رو ریتم دوباره و دادم تکان رو سرم منفی عالمت به
 .زد  گره  بهم  میز   روی  رو  دستاش  و  نشست  رومروبه   که  فرهادی  بعد  و  صندلی  شدن

 .بخور چیزی یه پاشو حداقل بشینی؟  جوریهمین  خوایمی کی  تا -

 و  بود  صبح  هفت.  شد  کشیده  ساعت  به  نگاهم.  فتر   دستم  از   ریتم  لحظه  چند  برای
 خبری  چرا پس بود؟ برگشته االن یعنی. گردهبرمی نفس زود صبح بود گفته  آریان

 دماونده؟  از  دورتر  پلیس پاسگاه نشده؟  من  بابای از 

 پس؟  نشد خبری چرا -

 شده بدتر  و نداشتم که  ایسرماخوردگی  قرص بابت هم بود؛ گرفته  بدجور  صدام
  فرهاد  سر  اومدیم امن  یخانه این  به وقتی از  که  فریادهایی تمام بابت هم بودم،
 .زدم

 نگاهم فقط سکوت در  فرهاد و شد فریاد حرصم و مدلشوره  استرسم، ترسم، تمام
 . بیشتر چشمش سرخ هایمویرگ و شد تر مشت  دستش انگشتان و کرد

 خبر  درن پشت که  یسرباز  دوتا اون به که  دهنمی  آنتن  جا این  شاید. دونمنمی -
 .بدن

  آزردگیم  لحنم هم  هنوز  اما زدمنمی  حرف باهاش عصبی دیگه که  بودم شده تر آروم 
 هم   درصد  صدم  یک  حتی  که  بود  آشوبی  دل  بدتر،  هااین   تمام  از   و  دادمی  نشون  رو

 .بود نشده کاسته  ازش

 نمیاد؟  چرا شریفی سروان -
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  روی  ایلحظه  رو نگاهم قشعمی آه و فرستاد موهاش الی کالفگی  با رو دستش
 . کشوند  صورتش

 قرار  قرمزت هایچشم این تداوم با. بخور بیارم چیزی یه یا بخواب یکم برو یا -
 .برسه زودتر  کسی  نیست

 :گفتم  و دادم تکون طرفین  به رو سرم ناراحتی با

 .زنیمی  حرف راحت انقدر  که  دارم حسی چه االن فهمینمی  تو -

 آور عذاب و خالی حجم  یه میده، فشارش و گرفته  مشت یتو رو قلبت یکی انگار  -
  و  نلرزه صدات تا زنیمی  حرف کم  شدنه، تر بزرگ  حال در  لحظه هر  که  دلته توی
 حتی  اطرافت، روی شدن تیز  اشکت از  تار  چشمای گلوته،  توی بغض نفهمن  بقیه
 خوبی   خاطرات  به  مدام...  و  بشنوی  رو  صدایی  ترین کوچک   که  کشیمی   نفس  آروم
 .باشیش نداشته دیگه کهاین  فکر  از  لرزهمی دلت و کنیمی فکر  داشتی باهاش که

 .خندید تلخ دید که  رو متعجبم نگاه

 . رها کردم  تجربه بار  چندین  رو حس این  من  نه؟  بلدم زیادی -

 موتزارت  و نگرفتم رو ساعت ریتم دیگه. گرفتم  ازش نگاه و بردم فرو رو دهانم آب
 . کنم  رفتار  منطقی کردم  سعی و کشیدم  عمیقی نفس. زدنمی  دیگه هم

 ازش  اینتیجه  یه  باید  بود،  داده  ترتیب  رو  مالقات  این   ریسکش  وجود  با  بابا  که  حاال
 مدیون بهمون رو این  بود گفته.  رفتمی هدر  زحماتش تمام وگرنه شدمی گرفته
ینش حاال و بوده  هامدت  که  هست سوالی یه بود، سوالی یه. شدمی پایمال نباید د 
 .خواستممی رو جوابش من  و میده جوالن سرم توی

  برسم  جایی یه به تونستممی شاید حاال محلی،بی  و فریاد و داد ساعت چهار  از  بعد
 متفکر  و درهم چهره به نگاهی. کنم  دور  آور عذاب  خبریبی این  از  رو ذهنم کمی  و

 . کردم  باز  ب**ل و انداختم فرهاد
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 شناسی؟ می شیدا اسم به  دختری... تو فرهاد -

 .کرد  اخم متفکرانه

 .شناسمنمی  اسم این  به کسی  نه! شیدا؟ -

  مستعار   اسم  با  کردمی   ادعا.  دیدم  گوشیش  توی  رو  دختر   اون  و  تو  عکس  من   ولی  -
 باردار ...  شیدا  یعنی...  دختر  اون  ضمن   در .  گرفتی  پول  باباش  از   و  زدی  گولش  بهداد
 . بود

 . زد نفس بهت پر  تهش و دشمی گردتر   جمله هر  با چشماش

 کسی   از  گرفتم  پول نه و بودم بهداد نه. شناسمنمی شیدایی هیچ من  خدا به رها -
 رابطه  ایدیگه کس  با و بودم تو عاشق من  رها؟  کردی  فکر  بهم راجع چی... نه و

 از  عکس اون ببینم تا کن   رومون در  رو کنه؟ می قبول رو این  منطقی کدوم  داشتم؟ 
 .اومده کجا

 .دادم تکون سر  ناراحت و فشردم رو دردناکم ونیپیش

 شیدا دزدیدن رو من  که  موقعی اون. مرده شیدا چون بکنم رو کار   این  تونمنمی -
... انگار.  کرده  فوت  و  شده  بریده  ترمز   ماشین   یه  سوار   فهمیدم  بعدش   و  بود  باهام  هم
 . تو کردن  پیدا و من  گرفتن   برای بوده طعمه یه انگار 

 .زد تکیه صندلی به و گرفت  شسر  به رو دستش

 .باشن  فطرت پست انقدر  کردمنمی فکر . من  خدای -

 وسط این . دلخور کمی  و مبهوت بود، عصبی بود، ناراحت رنگش  خاکی چشمان
 ذهنم  و  کشیدم  آهی.  شد  قربانی  تهش  و  نبود  فرهاد  بهدادش  و  بود  طعمه  یه  شیدا

 .بشه روشن  باید همیشه برای بار  یک مسئله این گذشته؛  به چرخید

 .بهت رسیدم دیر  من ... کانادا  رفتیمی داشتی که  روزی... اون -

 . زد پلک ناباور  و شد گرد  لحظه در  چشماش
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 !دنبالم؟  بودی اومدی تو -

 .کردم  تر  رو امهشد خشک  هایب**ل و دادم تکون سر  تاییدوار 

 روسیع شب... فرهاد ببین . بودی رفته ولی بپرسم رو رفتنت دلیل بودم اومده -
 فکر  چون کرده جدا هم از  رو ما بابا گفتی بهم ما خونه اومدی که روزی حامد،
  بابام  بزنی حرف باهام خواستیمی هربار  گفتی. نیستی درستی آدم تو کردهمی

  رو  من  بگیری تماس باهام یا شی نزدیکم اگه کرده  تهدیدت بابا گفتی  حتی نذاشته
 باعث که  اونی گفتی  و گرفتی  ایلومانهمظ یقیافه یادمه. کنهمی خارج کشور   از 

 .شدی رفتن  به مجبور  بابا تهدیدهای خاطر  به تو و منه بابای شده جداییمون

 .مالیدم رو مشده خشک هایچشم و کشیدم  عمیقی نفس

 حرفات . بودم شده دلخور  بابا دست از  خیلی شنیدم رو هاحرف  این که  موقع اون -
 که  چیزهایی  زیرکی  با  تو  فهمممی  حاال  و  نیستی  غدرو  اهل  تو  گفتم  و  کردم  باور   رو
 چیزی .  زدی  رو  بوده  بیگناهیت  بر   دال  که  حرفی  هر   و  کردی  حذف  رو  بوده  نفعت  به
 گول   چرا زرنگی اگه زرنگ؟  یا ایساده فرهاد؟  هستی چی تو که  اینه فهممنمی که
  چطور   پس  یاساده  اگه  کانادا؟   رفتی  شدی  دور   تهخانواد   از   و  خوردی  رو  دختر   اون
 کنی؟   تبرئه رو خودت تا دادی جلوه بد رو بابام و دادی بازی رو من 

 . بست رو چشمش ایلحظه  و انداخت بهم ایخسته نگاه

 !شده نفرین  آدم یه جز  نیستم هیچکدوم من  رها، هیچکدوم -

  تک .  گرفت  شصفحه   روی  رو  دستاش  و  ایستاد  بخاری  رویروبه  و  شد  بلند  جاش  از 
 . موند باقی صداش  لرزش اما بشه باز  صداش تا کرد  ایسرفه 

 باالی  سطح  این .  اطفال  پزشک  مادرمم  نفته،  مهندس  پدرم  میاد؟   یادت  رو  مخانواده  -
  ذهنم  توی که  چیزی هست یادم که  زمانی از . الزمه امر  یه ما  خانواده توی علمی
  م عشق . نداشتم عالقه هیچکدوم به واقعا من . بود شدن مهندس یا دکتر  کردن  مته
 شدم تر بزرگ  هرچی. بود هاسایت  تو زنی  گشت  و کامپیوتری  هایبازی  بچگی از 
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 اما بیام بر  پسشون از  تونستم من . بیشتر هم خانواده اصرار  و شد بیشتر  عالقه این 
 .خونهمی آزاد پزشکی عالقهبی داره االن و نتونست بود تئاتر  عاشق که  خواهرم

. یخیش لی شلوار  جیب توی برد فرو رو ششده گرم  دستان و کشید  عمیقی نفس
 .شده  غرق  روزها اون  توی  دادمی  نشان  کمرنگش  لبخند  و  برگشت  سمتم  نیمرخش

  کردم می  پر  رو وقتم کامپیوتر   با هم خوندممی  ریاضی هم  رفتممی  که  دبیرستان -
.  سرم  رو  ریخت  تست  کتاب  کلی  و  کرد  جمع  بابا  رو  کامپیوتر   شد  که  کنکورم  سال  اما
  حرف  با کردم  سعی. بودم  بیزار  ایدیگه  کوفت  هر  و آمار  و حسابان و اضیری از  من 

 کله  منم.  کردن  مخالفت  شدیدا  اما  بدم  مانور   معالقه  روی  بذارن  که  کنم  متقاعدشون
  شده  عاصی دستشون از  که  هاموقع  همون. رفتنمی  کتم  تو زور  حرف  و بودم شق
 دوستای از  یکی گفت  بهم احتینار  با. وقتم سر  اومد هامهمکالسی از  یکی بودم

 کامپیوتر  تو از  بخونن،  درس هم با تا شونخونه بوده اومده وقتی نامردش
 پاک  هاعکس تا کنم  کاری خواست ازم. رفته کش رو خانوادگیشون هایعکس 
 .بشن 

 . بست رو چشمش ایلحظه  و گرفت  عمق لبخندش

  همون  این  چون کردممی غرور  احساس. بود العاده فوق موقع اون حسم رها -
 کمک   کسی  به  بتونی  استعدادت  خاطر   به  کن   فکر .  خواستممی  همیشه  که  بود  چیزی
  بار  اولین  برای . وصفه غیرقابل! نه؟  حسیه چه دونیمی. کنی  خوشحالش و کنی
 شدمی  محسوب کمک  و داشتم رو استعدادش که  کنم  کاری  تونستممی  عمرم توی
 به کنه  وصل و خونشون  بره تا دادم بهش  ویروسی هارد یه. کردم  کارم  همین  و

 بقیه پیش ازم کلی  دوستم اتفاق اون از  بعد. شد پاک چیز  همه بعد و کامپیوترش
 ویروس خواستن؛ ازم مختلفی کارهای  و پیشم اومدن دیگه سری یه. کرد  تعریف
 من  و  دیگه  چیزهای  خیلی  و  افزار   نرم  ساخت  سایت،  کردن  خارج  دسترس  از   کشی،
 . ودمب خوشحال واقعا

 . رفت بین  از  لبخندش و کشید  عمیقی نفس
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 سر  وقت سر  گفت  بابام به فضولمون ناظم اینکه تا رفتمی پیش خوب چیز همه -
  حبسم   خونه  توی.  نتکافی   میرم  فهمید  و  گرفت  رو  دنبالش  هم  بابا.  نمیرم  هاکالس 
 وردخمی  هم  به  بود  معادله  و  فرمول  چی  هر   از   حالم.  سرم  ریختن   کتاب  کلی  و  کردن

  کردم   پاره  رو  هامکتاب.  کردم  غذا  اعتصاب.  موس  و  کیبورد  لمس  برای  زدممی  دل  و
  حرص  تمام ته. نیومدن  کوتاه  هااون اما  کوبیدم   مشت دیوار  به هادیوونه مثل و

 . مامانم دلرحمی باالخره و بیهوشی و من  ضعف  شد هامخوردن 

 فکر  هم خوندن کامپیوتر   به هدیگ من  اما بخونم کامپیوتر   کرد  متقاعد رو بابا مامان،
  وجود  دنیا توی افزار سخت  و افزار نرم  و کامپیوتر   به راجع که  چیزی هر . کردمنمی 

 که   بود زیاد انقدر  کامپیوتر   توی استعدادم ولی بود کم  سنم. دونستممی رو داشت
. نبودم  خونه  بند  دیگه.  دونهمی  کمتر   خیلی  من   از   استادش  دیدم  کالس،  رفتم  وقتی
 سری  یه. بودم خودم دنیای کشف  حال در  نتکافی   توی من  و شد برگزار  کنکور 

 حلشون نفوذش با بابا اما اومد وجود به هاسایت  بعضی هک خاطر  به مشکالت
 این  گفتممی  بابا به. ضرربی  تفریح یه بود؛ تفریح برام کردن  هک موقعاون . کرد

  اما  داشت رو هوام ظاهر  در  نماما ببینی؟  سیگار  دستم توی  یا  بهتره بکنم رو کارها
  از  بریدم که رسید جایی تا. کردمی استفاده  سرکوفتم برای فرصتی هر  از  بابا

 قبل   رفتممی  زود  صبح  و  باشن   خواب  که  خونه  اومدممی  دیر   انقدر   هاشب .  کنارشون
 زندگیم  مسیر ... که  دیدم رو کسی  یه آشفته اوضاع اون توی. بشن  بیدار  کهاین  از 
 . کشوند  یتباه به رو

 : حرفش  وسط پریدم مغرضانه

 !دختر یه -

 چایی  توش که  ماگی. کشید  گردنش  پشت به دستی و داد تکون سر  ناراحتی با
 بافت   آستین   پشت.  کشید  سر   محابابی  و  برداشت  کوچک  کانتر   روی  از   رو  بود  ریخته
 . داد تکان عصبی رو پاش و داد تکیه کانتر   به و کشید  دهانش به رو رنگش کرم
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  نشونش  تر جوون خیلی شچهره اما بود تر بزرگ  ازم سال شش. بود ساغر  سمشا -
 سایت   یه  وارد  داشت  سعی  ناراحتی  با.  دیدمش   بار   اولین   برای  نتکافی   توی.  دادمی

  دستم  کارش  اشکال کردمی  که  کارهایی  به نگاه یه با. تونستنمی  اما بشه خارجی
. کردم  درستش و گرفتم  ازش ور  موس و شدم بلند چطور  نفهمیدم خودمم. اومد
 ناخواسته دخالت اون که  شد چی دونمنمی اما نبودم بقیه کار   تو دخالت اهل من 
  کسی   اون یعنی روزش اون نگاه برق فهمیدم بعدها. کشید  گند   به رو زندگیم کل
  رها  کن   باور . شدیم دوست هم با. راحتی همین  به! کرده  پیدا خواستهمی که  رو

 بلد جدید هایفناوری  از  جدید چیزهای سری یه چون ومدامی خوشم ازش فقط
  جون   به  نداشتم  بهش   ایدوستانه  غیر   نگاه  هیچوقت  و  ترهبزرگ   ازم  دونستممی.  بود

 . مادرم

 حسی  دختر   اون  به   که  نبود  مهم  برام.  دادم  نگرانش  نگاه  به  نگاه  فقط  حسی  هیچ  بی
 .داشت فرق درجه ادهشت و صد قضیه بود پیش سال دو اگه شاید. نه یا داشته

  منم و بود پرسیده هامکالفگی   دلیل از  یعنی  داشت، خبر  مخانواده وضع از  ساغر  -
 از  بود شاکی. عصبی و بود بیدار  بابا خونه اومدم دیر  که  شب یه. بهش بودم گفته
 سیلی بهم بار  اولین  برای و زد داد سرم و داشتم که  لجنی خودش قول به زندگی

 نبودم  حاضر  دیگه که  بود برداشته خدشه غرورم انقدر . یرونب زدم شده عاصی. زد
 اون از  بعد و بود ساغر  پیشش برم رسید فکرم به که کسی تنها. خونه برگردم
  به  درآوردن پول خارج، به رفتن  به راجع صحبت افتاد؛ اتفاق سریع خیلی چیز همه
  برای   زیادی  ارجخ  تابوی.  بود  داغ  سرم.  الیقشم   که  جایی  به  رفتن   و  استعدادم  خاطر 
 .کننده  خسته زندگی ادامه و کننده  وسوسه زیادی ساغر  هایحرف بود، جذاب من 

 . گزید  رو لبش اخم با و کشید  عمیقی آه

 دیر   و  کردم  حماقت.  نشنوم  سرکوفت  دیگه  تا  بشم  دور   پدرم  و  مادر   از   خواستممی  -
 .خوانمی رو ما صالح که  هستن  کسایی  تنها پدر  و مادر  فهمیدم
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 این  گفتن.  باشه  راحت   تا  گرفتم  ازش  نگاه.  زد  پلک  هم  پشت  و  گرفت  باال  رو  سرش
 . بود سخت براش قطعا هاحرف 

 سال چهار  من. کانادا  رفتم ساغر  با و خریدم بابا حساب کردن  هک با رو سربازیم -
  حواسم   ساغر   اما  محلمون  نتکافی   و  بودم  مخانواده   دلتنگ  اوایلش.  رها  بودم  کانادا

  زندگیشون،  سبک گردشگریش، هایجاذبه. کرد پرت ونکوور  هایاییزیب با رو
 پخش شهر  اصلی های میدون توی هاشب  شنبه که  هاییآهنگ  حتی تفریحاتشون

  تماما  من . کردم فراموش رو چیز  همه که بود خاص انقدر  من  برای کردنمی
 پر   هادهایپیشن  با  ساغر   که  شد  بیشتر   زمانی  عالقه  این   و  بودم  شده  ونکوور   یشیفته

  گرفتم می  ویروس  و  افزار   نرم  ساخت  و  هک  بخاطر   که  مبالغی.  کرد  پابندم  منفعتش
 ها سایت   نابودی  برای   کارها  این   گفتمی  ساغر .  کردمی   کارش  به  ترغیب  رو  هرکسی

 محو  انقدر  منم. بود شو پول و هرمی هایشرکت گاها و مخرب هایبرنامه و
 اعتماد بهش بسته چشم که  بودم کچریمال تفریحات و بالم و دست توی هایپول

 . نکردم تحقیق  بهشون راجع و کردم

 کانتر   به پشت زمین  روی و خورد ُسر  آروم و رفت فرو موهاش الی عصبی دستش
 : گرفت  اوج کمی  ناراحتش صدای. نشست

  انجام  خواستن  ازم هرکاری  سال سه. کردم  کار   براش هااحمق  عین  تمام  سال سه -
 همه  اون  تو  هم  االن  همین   دیدمنمی  رو  مادرم  خواب  اگه  شاید.  نکردم  شک  و  دادم

 . بودم غرق کثافت

 . گذاشت  پاهاش روی رو سرش و کرد  جمع آشفته رو زانوهاش

 فقط  و  دادنمی   رو  جوابم  اما  زدممی   حرف  باهاش.  ریختمی  اشک  خواب  تو  مادرم  -
 تصمیم. بود فهمیده ساغرم که بودم ناراحت حدی به روز  چند  تا. کردمی  گریه
  اما  نبودم بند پا روی که بودم دلتنگشون انقدر . ببینمشون ایران برگردم گرفتم
 زود باید و اومده پیش مهم خیلی کار   یه  گفت.  برگردم نذاشت ساغر  آخر  یلحظه
 برای   داشتم  عجله  انقدر   منم  و  خواستمی   ازم  سایبری  حمله  یه .  کنم  رسیدگی  بهش
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  بستم می  رو چمدونم داشتم وقتی. دادم انجام ور  کار   سریع که  ایران به برگشتن 
  شده  تخریب و هک ایران امنیتی هایستون  از  یکی که  شنیدم و بود روشن  رادیو

 . کردم  شک که  بود جااین ... و

 کهاین  شنیدن. کردم نگاهش استرس با و زدم گره هم به رو سردم هایدست 
 .کرد  آشوب رو دلم خورده ضربه  خودی از  کشورم

  من .  بوده  من   کار   فهمیدم   و  کردم  تحقیق  حمله  اون  به  راجع  و  گشتم  ینترنتا   توی  -
  چاقوی  با که  داشتم رو چاقوسازی اون حال . بودم خورده رکب. بودم گیج...  رها

 عاشقش  اما کنم  پیشرفت که  رفتم ایران از  شاید... من . بریده رو دستش خودش
 احمق  من    و  بود  ملی  امنیت  یهعل  اقدام  اون...  اما  دممی   براش  جونمم.  وطنمه  بودم،

 . نفهمیدم

  گوشم   توی شکالفه  صدای و رفت راه تند هال وسط و شد بلند جاش از  ضرب با
 :خوردمی تاب

 به خبر بی . بودم خریده خونه بودم درآورده که هاییپول با  که بود سالی یه -
 خوب  ین ا  و  نبود  ساغر .  برگشتم  شدیم  مستقر   توش  کانادا  اومدیم  وقتی  که  ایخونه
 من و بودن نشسته شخصیشون هایرایانه پشت که  بودن نفر  چندین  جااون. بود
 باال  زور  به نفسم که  بود بد انقدری حالم. دیدممی  رو برم و دور  داشتم تازه انگار 
 چه داشتم مدت همه این  بفهمم ساغر  برگشتن  از  قبل تا خواستممی اما اومدمی

 و اصلی سرور  به کردم  وصل رو خودم رایانه. بوده برف زیر  سرم و کردممی غلطی
 کلمه  واقعی معنای به بدم، توضیح رو موقعماون حال تونمنمی  رها. کردم  هکش
  مخربه  هایشرکت و سایت تخریب کارشون  بود گفته  بهم لعنتی اون. بودم داغون

  ایی کاره.  دادنمی  ترتیب  ایران  توی  رو  بزرگ   خرابکاری  یه  یزمینه  داشتن  هااون  اما
 من  . بود ایران امنیتی ساختار  کوچک هایریشه  کردن نابود بودم، کرده من  که

  کورکورانه   و  کردممی  نابود  ذره  ذره  رو  ایران  امنیت  داشتم  بدونم  کهاین   بدون  احمق
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  تمام   احمق  یه  فهمیدم  م،نابغه  پا  یه  خودم  برای  شدمی  ادعام  که  منی.  دادممی  ادامه
 !عیارم

 . کرد  اخم و گزید  کممح  رو زیرینش ب**ل

. شده متوجه رو نفوذم و برگشته ساغر  نفهمیدم که بودم گیج و مبهوت انقدر  -
 و میدم لوش که  کردم می  تهدیدش و زدممی داد. شد دعوامون بدم. شد دعوامون

 خوش   مار   اون  لعنتی،  اون  رها؟   شد  چی  دونیمی  اما  کنن   نابود  رو  کشورم  ذارمنمی 
  بود   کشورم  به  خیانتم  طرف  یه  از .  بود  بسته  قتلم  به  کمر   اول  همون  از   خال  و  خط  و
 هاخرابکاری   این   یهمه  طراح  که  بودم  من   این  دادمی  نشون  که  ایجعلی  سندهای  و

 که...  مخانواده از  هاییفیلم و عکس... طرف یه از . دارم رو جاسوس  حکم و بودم
  هم   زدممی   حرف  گها.  کرد  ماتم  و  کیش  ساغر .  بود  گرفته  ازشون  چهارسال  اون  تمام
 وجدان عذاب. افتادمی خطر  به مخانواده  جون هم و شدممی شناخته مقصر  خودم
. خواستممی خدا از  رو مرگم هالحظه  اون تمام من  و کردنمی رهام لحظه یه برای
 ندادم   انجام  براشون  کاری  هیچ  و  بودم  غرق  حماقتم  غم  توی  هامدت  تا  روز   اون  بعد
 ... .کهاین  تا

 از   مضطرب.  کرد  سکوت  و  رفت  فرو  موهاش  الیالبه   محکم  هاشدست.  کرد  سکوت
 این  شناخت از  لرزیدمی  کمی  پاهام. ایستادم روشروبه و شدم بلند صندلی روی

 .بود مقصر  ظاهرا فقط که  فرهادی

 آره؟ کردین   معامله شد؟  چی تهش چی؟ اما -

  نفس و بردم روف رو دهانم آب. گذشت  چشمش از  اشک برق و کرد  نگاهم غم با
 : کشیدم  کوتاهی

 همه اون با تو گذاشتن   که  بوده چی معامله اون نگفتی بابا به گفتمی آریان -
 بوده؟ چی معامله اون... اون. ایران برگردی داشتی ازشون که  آتویی و اطالعات
 فرهاد؟  بوده چی آزادیت، شرط
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  و  زدم رشدو سریع. کرد بهم رو پشتش و کشید نفس کالفه و گرفت ازم نگاه
 :گرفت  قوت کمی  صدام و کردم  نگاهش مصمم و ایستادم روشروبه

 . برگردی بتونی تا خواستن ازت چی  بگو بهم. فرهاد بگو -

 :گرفت  اوج کمی  صدام. بست رو چشمش اخم با و کرد  زمزمه ضعیفی «نه»

 توجیه رو زخمم جای. کنهنمی توجیه رو گناهت سکوتت. فرهاد بزن حرف -
 با  تو و پیششون برگردی تا داشت تو برای رو تهدید یه حکم من  دفتصا. کنهنمی 

 معامله  اون  از .  فرهاد  دونممی  رو  هااین   من .  برگشتی  بهش  کمک  قول  و  بابا  همکاری
 .بگو

 کشید  جلو  رو  لرزانش  دستان.  موند  دهانم  توی  حرف  که  بود  عمیق  نگاهش  غم  انقدر 
 آه. فهمیدمی رو این  باید و بودم جدی. رفتم عقب قدمی من  و بگیره رو بازوهام تا

 :کرد  زمزمه بغض پر  و کشید  عمیقی

.  لرزید براش قلبم که  بودی کسی  تنها تو. رها دارم دوست من  کنی  باور  خواممی -
  شدنم  نزدیک که  کنی  باور  باید. خریدم جون به رو مرگ خاطرشبه  که  کسی  تنها 
 ... .عاشق دیدنت  با ولی بود هدف یه اولش فقط بهت

 . گرفتم  روبروش  رو دستم کف  و حرفش وسط پریدم بهت اب

 بوده؟  هدف... من  به شدنت نزدیک گفتی؟  چی االن... تو. ببینم کن   صبر  -

 . پرید کمی  صورتش رنگ و شد گشاد  چشماش مردمک

 دو از  یکی... این . بدم آموزش نفر  پنج به رو هاممهارت  تمام خواست ازم ساغر  -
 !بود تو... به شدنم  نزدیک دومیش... دومیش و بود من  برگشتن  برای شرطش

. چرخید سرم دور  اتاق و کشید  تیر  سرم. رفت یادم کشیدن  نفس ایلحظه  برای
 !بود؟  شده نزدیک بهم قصد از  فرهاد

 :گفت  حسرت  پر   و  آروم  و  کرد  پر   رو  چشماش  اشک  که  بودم  گفته  بلند  رو  فکرم  انگار 
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. کنی  فراموشم و نکنی  اعتماد مبه داشتی حق  تو نه؟  مگه نیست اعتمادت حقم -
 .جنگیدممی احمقانه و نداشتم رو لیاقتت

 ییقه به رو دستام و گرفت  فرا رو وجودم کل  خشم و افتاد جا  برام کمکم   موضوع
 .شد فریاد و کشوند  پیراهنش

  تو   که  شناختمی  کجا  از   رو  من   ساغر   بودم؟   هدفت  چرا  شدی؟   نزدیک  بهم  چرا  تو  -
 . بکشمت تونممی که  ماعصبانی  انقدر  االن. فرهاد بزن رفح سراغم؟  فرستاد رو

  داغی  از  چشمام و رسید اوج به عصبانیتم کرد،  نگاهم که  اشک پر  و سکوت توی
 . سوخت

 تو  . دادی جلوه گناهبی رو خودت و کشیدی  گند  به قصد از  رو زندگیم تو لعنتی -
  روی  بذاری رپوشس تا دادی بازی رو من  که نامردی انقدر  پستی، انقدر  عوضی
 دادم؟می رو تو بودن  احمق تاوان باید من چرا. هاتحماقت 

 :لرزید صداش و اشگونه  روی گرفت  راه اشک

 ... .عاش  دانشگاه توی اول دیدار  همون خدابه -

 :زدم فریاد  و کشیدم  تر محکم  رو پیراهنش ییقه

 کردی  خودت  ز ا  تر عوضی   و  خودت  دست  بازیچه  منو!  شوخفه  فقط!  فرهاد  شوخفه  -
 احمق رو من  سال دو از  بیشتر . فرهاد بهت لعنت داشتی؟  بودن  قدیسه ادعای و

 هم  خدا  که  دارم  طغیان  انقدر   ازت،  شکارم  انقدر   االن.  نه  دیگه  االن  ولی  کردی  فرض
 جون  از   چی  عوضی  ساغر   اون  بگو  فقط  و  نکن   نطق  اضافه  پس.  کنه  آرومم  تونهنمی 
 شناخته؟ یم کجا  از  رو من خواسته؟ می من 

 : گفت  مظلومانه و بست غم پر  رو چشماش

 از  و شم قبول هستی تو که  دانشگاهی توی گفت  بهم... فقط. دونمنمی خدا به -
 اطرافیانش  و موحد مسعود از  تونممی تا گفت! بفهمم پدرت به راجع تو طریق
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 فقط و پلیسه پدرت دونستمنمی  موقعاون. صعودمی یپله تو و بیارم گیر   اطالعات
 رابطه  این   خواستم  و  گفتم  بهشون  رو  هاهمون   و  فهمیدم  بهش  راجع  کمی  اطالعات

 خودم دست دیگه دلم... منم و خواستن می بیشتری اطالعات هااون اما بشه قطع
 . نبود

 خفقان برام   اتاق فضای. شدم تر گیج  بودم، گیج.  رفتم عقب قدمی و شد شل دستام
 دنبالش که  شناختن می کجا  از  رو بابا هااون! ا؟ باب به راجع اطالعات. بود شده آور 

 بودن؟ 

 قطع رو ارتباطیم خطوط  تمام اون از  بعد. دونممی حد همین  در  فقط من  رها -
  بود،  واقعی تو به  احساسم. کنم زندگی دلم و خودم برای کردم سعی  و کردم

 از  شدمی گاهی.  بود   واقعی فرهاد من   برای  بودن  شیرینت. بود واقعی خواستگاریم
 پدرت حامد، نامزدی شب کهاین  تا گرفتمنمی جدی من  اما کنن   تهدیدم طریقی
 بهشون   اما  مخفیه  پلیس  موحد  مسعود  فهمیدم  شباون و  فهمید  مگذشته  به  راجع
 .لعنتی  تصادف اون شد  تهش و نگفتم چیزی

. رفت  سیاهی  چشمام و  کشید  تیر   سرم  و  گرفتم  صندلی  یلبه به  نامتعادل  رو  دستم
 .دیگه بسه خدا، شده پر  ظرفیتم.  کشمنمی دیگه دایاخ

 : گفت  محزون صدایی  با و کرد  لمس رو بازوم ایلحظه  انگشتاش

  کانادا  برگشتم وقتی. ببینی صدمه خواستمنمی  وقتهیچ من که خدا به رها -
 من  کار   بریدن تو از . نیاوردم طاقت ولی نبینی آسیبی تو تا باشم دور  ازت خواستم
 . رها نیست

  رفت می  انفجار  به رو سرم. بستم رو چشمام و کشیدم  صندلی روی رو مخسته تن 
 بودن  جااین  دلم. کنه  معجزه وجودش با که  خواستمی رو هاییسرانگشت  دلم و

 دلم .  خواستمی  رو  جاودانم  گوی  دلیل  دلم.  خواستنمی  رو  هاحرف   این  شنیدن  رو،
 . خواستمی رو آریان آرامش
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 شدی؟  رئیست عاشق واقعا... تو رها -

  راحت خیال با که خواستمی  بخشآرامش خبر  یه دلم. خواستمی  رو بابا دلم
 . خواستمی رو مونخونه آالچیق دلم. بکشم نفس

 .دهمی  عذابم سکوتت این  گی؟ نمی چیزی چرا -

 !نیستم تو شیرین   من  -

 .پیچید اتاق توی تلخش یخنده صدای بعد و نیومد صدایی لحظه چند

 عاشق ... بودی اگرم حتی. اومد سرم و نباشی شیرینم که  ترسیدممی همین از  -
 . دادن جون زمان تا کندن  کوه  به محکومم که  منی نه بودی خسرو

 به ماها از  کدوم  هر ! دادن؟  جون. محزونش صورت روی چرخید نگاهم ایلحظه
 یده د  نت* یا**خ نوعی به که  منی بود؟  بیشتر  کدوممون  عذاب و دادیم جون نوعی
 بود؟  کرده  نت *یا**خ آگاهی بدون که  فرهادی یا بودم

 .ایستاد رومروبه و شد نزدیک بهم آهسته هاییقدم  با

 . دوربینت رها... من  یعنی... روزی یه اگه... رها -

 اخم با دار درجه یک. سمتش چرخید هردومون نگاه و شد باز  ضرب با ورودی در 
 . چرخید بینمون نگاهش و شد وارد

 .بیاید من با االن همین  که  الزمه موحد، خانم -

*** 

  کم   مسرگیجه   تا  گذاشتم  هم  روی  چشم  ایلحظه   و  فشردم  سرنگ  جای  روی  رو  پنبه
 . نداشت توفیری اما بشه

 و منفیه او خونیش گروه.  یو سی سی چهار  تخت بیمار  به برسونین  زودتر  رو این  -
 .بیماره دختر 
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 رفتم  و شدم بلند جا از  سرم، دور  تاقا دوران به توجه بدون و نشستم تخت روی
  پیچیدم . بابا دیدن برای نبود دلم توی دل. ندادم گوش  پرستار  تذکر  به و در  سمت
 . بابا پیش برم که  راست سمت

 به و بیمارستان بود آورده سریع رو من  هامسوال به جواب بدون دار درجه اون
  خون  بابا برای خواست ازم بعد و پرسید رو خونیم گروه  دکتر  یه رسیدنم، محض
 دل. ببینمش بالخره تونستممی حاال و شد تمام کارشون  صبح یازده ساعت. بدم
 . بود الزم برام بابا دیدن و بود انفجار  به رو سرم و نبود دلم توی

 نگاهم  و برگشتم عقب به و شد کشیده  بازوم که  بودم نرفته بیشتر  قدم دو هنوز 
 روم روبه. کرد  تر آسون برام رو کشیدن نفس که  شد سرخی چشمان   مشکی   میخ  

 .شد فشرده هم روی  نرمی با چشماش و شد تر محکم  بازوم روی دستش و ایستاد

 ! کردنمی  ب**ل به جون خدای تو -

 ریخت،  جونم به فرهاد که  هاییتلخی  تمام  از  بعد. نشست لبم روی کمرنگی  لبخند
 . بشه تکمیل بابا سالمتی خبر  با آرامش این  کاش  و آرامش یعنی  آریان وجود حاال

 .بود رسیده آرامش به هم اون انگار  و کرد  باز  آروم رو چشماش

  بنای  دلم شدی پیاده  خونتون جلوی که دیشب همون از . بخندی بایدم آره -
 هی  رو خاموشت تلفن  و نذاشتم هم روی  چشم صبح تا و کرد  علم رو بیتابیش
 اومدم  و  سپردمش  منیرخانم  دست  و  برگشت  نفس  تا  کشیدم  چی  دونینمی .  گرفتم

 و  رسیدم بهشون که  رفتنمی داشتن  عجله با هاتپسردایی  و  مامان. تونخونه دم
 . شدم همراهشون

 . لرزید  پلکش  و  خورد  گره  الجوردش  انگشتر   به  و  شد  جدا  بازوم  از   وار نوازش   دستش

.  ..طرف  یه  فرهاد  کنار   بودنت...  و  تو  نبودن  طرف،  یه  مسعودخان  شدن  زخمی  خبر   -
 نه؟  مگه رها، خوبی تو

 . نشست جونم  به نگرانش لحن 
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  حرفاش   خواستم  ازش   بودیم  که  امن   خونه  توی.  بزنیم  حرف  هم  با  خواستمی   بابا  -
 . گفت  بهم رو ماجرا تمام اونم و بزنه رو

 .شد تنگ چشماش مردمک و موند ثابت انگشترش روی دستش

 گفت؟   هم شیدا راجب ایران؟  برگرده دادن اجازه چطور  گفت  -

 .کرد   جمع کمی  رو چشمام و کشید  تیر  سرم

 اومدم وقتی از  چطوره؟  بابام... آریان االن ولی گممی گفت چی هر  بعدا. آره -
 . نگرانشم. نگفته چیزی حسابی درست هیچکس

 .شد رو و زیر  دلم و گرفت  ازم نگاه ناراحتی با

 این  و وردهخ حساسی نقاط به تیرها. کنن می رو تالششون تمام  دارن دکترها -
 .شهمی درست چیز  همه انشاهلل رها باش داشته امید. کرده  سخت رو وضعیت

  کافی   فروپاشیم برای بابا نبودن فکر . خورد پیچ دلم و چشمم به آورد هجوم اشک
 .گلوم  به کشید  پنجه بغض. بود

 ببینمش؟  تونممی -

  دستش   ربونیمه   با.  فهمیدم می  خوب  رو  این   و  بزنه  عقب  رو  ناراحتیش  کردمی  سعی
 .کرد  هدایتم جلو به و گذاشت  پشتم رو

 . پدرت  پیش  ریممی  هم  با  بعد  و  بری  حال  از   کهاین   از   قبل  خوریمی  چیزی  یه  اول  -

 این  از  گردنم.  یو سی سی راهروی خشک و آبی صندلی به زدم  تکیه بسته، چشم
 رو سنگین عمل دوتا. بود ترین آشوب  دلم و بود شده خشک ساعته شش انتظار 
 نرسیده ثبات به وضعیتش  اما کردن  خارج بابا بدن از  رو گلوله  دوتا و دادن انجام
 . بود کرده  بدتر  رو اوضاع قلبش به هاگلوله  از  یکی نزدیکی و بود

 کردی؟ می استراحت نمازخونه توی یکم شدمی چی رها؛ سرخه چشمات -
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  سرباالی  هایجواب م،کشنده   اضطراب وجود با. رومروبه گاهتکیه به چرخید نگاهم
  مکرر   هایتماس   پیمان،  هایاخم  پدرام،  ناراحتی   مامان،  امانبی  هایبیتابی   دکترها،
  نبود   کنارم  آریان  اگه   ریخت،می  اشک  مدام  بود  رسیده  که  ظهر   از   که  مریمی  و  حامد،
 .بود نمونده  تنم  توی جونی

 . شدی آشام خون شبیه دیدی؟  رو خودت سرخ چشمای -

 :شد همراه جذاب چشمکی با کمرنگش  لبخند

 ! آشامم رها یه فقط االن من  که  داره دلبری خمارت و خسته حالت این  انقدر  -

 نفس  عمیق آریان و لرزونهمی رو دلم لحظه یک برای که  هیجانی از  گزممی ب**ل
 عامل  کنه  ول  دندونم  تا  کشهمی  پایین  و  گیرهمی  انگشت  دو با  رو  مچونه  و  زنهمی

 .رو نگاهش خیرگی

 یاد  خونه، ی  جا  جای به نگاه با وقتی کردی  چیکار  باهام بزنی حدس تونیمی -
 و نزنی محک رو من دیگه شهمی و جونم؟  به کشهمی آتیش چشمات خاکستر 
 خود بی  خودم از  که  بمونم؟  خودم نشده، تموم شدنت من  مال برای جنگم تا بذاری
  شعف  بعد و رشخاط به کنم سرزنش رو خودم نخوام که پریشب؟  مثل نشم
  طلب  فاصلگیبی رو لحظه هر  نخوام که  سرزنشه؟  چی هر  رو بکشه خط نهایتمبی
 کشیدنت؟   آغوش به برای کنم

 و برد باال رو فشارم هاشحرف  شیرینی چقدر  نیاوردم روم به و کردم  نگاهش محو
 شد باعث مصلحتیش، صد در  صد یسرفه  و پدرام نگاه سنگینی. کرد  گرم  رو تنم

  ناراحتیش   عمق   دیدممی .  بگیره  بازی   به  رو  انگشترش  حرص  با   و  بشینه  ف صا  آریان
 و من  بخاطر  کردمی حفظ رو شروحیه اما بابا، بخاطر  چشماش مشکی پس   در  رو
 .بودم ممنونش چقدر  من 
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 مبهوت  دکتر  شد باعث  همگیمون شدن بلند سراسیمه بعد و کفش  برخورد صدای
  آدم  همه این  بهت از  دکتر  بذاره که  اینه از  تر طاقت بی  مامانم. کنه  استپ جاش سر 
 : گفت  بیاد در 

 چطوره؟  همسرم حال -

 . کنه  صحبت باهاش خوادمی بیمار  کدومتونین؟   رها -

 .شدم نزدیکش لرزان لبخندی با

 درسته؟  باهام کنه  صحبت خوادمی که  شده خوب حالش. منم -

 .زد هم به رو دلم طرفین، به سرش تکان و کمرنگ  اخم

  غیرقابل   زده  قلبش  یآبشامه  به  گلوله  که   آسیبی.  بهتون  بدم  واهی  امید  وامخنمی  -
 لحظه  هر  اما داشتیم نگه ثابت فشار  یکاهنده  داروی با رو وضعیتش فعال. جبرانه
 . بایسته تپش از  و نکشه قلبش ممکنه

 و شد سنگین  نفسم. داد فشارش قوا تمام  با و قلبم دور  انداخت چنگ یکی انگار 
 !من  خدای! بایسته؟  قلبش ممکنه عزیزم بابای.. .من  بابای

 فشرده حال در  قلبم من و پیچهمی فضا توی پروانه مامان دلخراش زجه صدای
 . کشونهمی چشمم به اشک و شدنه

 من به و شد جدا  ریزهمی  اشک پیمان آغوش   توی که  مامان از  ناراحتی با دکتر  نگاه
 .رسید

 .کنی  عجله رهبهت . باهات کنه  صحبت خوادمی پدرت -

. رفتن  به کرد  ترغیبم نگاه با و نشست شده خشک من   بازوی روی آریان دست
 !خیسه؟  چشماش  هم آریان حتی که  کنیمی چیکار  باهامون داری خدایا

 بود شده پدر  تازه که  بابایی صالبتم، پر  بابای محکمم، بابای بود نشده باورم هنوز 
 و هالوله  میان خوابیده وقتی تا بود شده ن لعنتی من   باور  . میده جون داره برام؛
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 سرهمم  پشت هایاشک  و گرفت آتش دلم. بودمش ندیده مختلف هایدستگاه
 .کرد  تر گداخته  رو آتشش

 و  بود من  بابای برای شده باندپیچی بدن و بسته هایچشم  خراش، پر  صورت این 
 .دارم درد خودت جون به که  خدا آخ

 این   توی  پدرم  دیدن  از   کشیدم  درد  و  شد  کشیده  ملتهبش  یگونه  روی  لرزونم  دست
  ببنده  چشم که  ش،دوباره  نلرزیدن فکر  از  لرزید من  دل و لرزید آروم پلکش. حال
 .پدریبی از  بشه سیاه من  دنیای و دنیا روی

 رها؟... اومدی -

 من  بابای تحکم پر  لحن . صداش ضعف شنیدن از  نیست خودم دست هقم هق
 !خدا؟  کجاست

 .بشه دیر ... کهاین  از  قبل بزنم... حرف باهات خواستممی -

 پاره تیکه رو دلم درد، از  غلیظش اخم و لعنتی سبز  ماسک اون زیر  عمیقش نفس
 .نیاره دختری هیچ برای رو روز  این  خدا و کرد

  بهم ... روزها اون حسم. بود شده نزدیک تو به... من  خاطر به فرهاد... که  شنیدم -
 . بودم مخالفش  که  فرهاد بابت... بود نگفته دروغ

 . شد  تار   بابا  تصویر   و  شد  مشت  سنگینم  ی سینه  روی  دستام  و  کشید   نفس  سختی  به

 خواست می   دلم  خیلی.  رها  نشده  تموم...  هنوز  قضیه  این .  کن   اعتماد...  شریفی  به  -
 . بفهمم... که  باشم داشته وقت... نکنم فکر  اما ماجراست این  پشت... کی  بدونم

  سالم  دست. گرفت  ازم رو توانم تمام شخشکیده هایب**ل یرو  کمرنگش  لبخند
 :زدم هق و گرفتم  دستم دو هر  توی رو جونشکم  و
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  حست  دارم تازه. رسیدم بهت تازه من . بابا ترسممی نبودنت از . ترسممی من  بابا -
  برج  همون چرا باشی؟  پلیس باید چرا اصال  بذاری؟  تنهام میاد دلت چطور . کنممی
 . بابا ماراضی  من خدا به دیدنمون؟   بیای بار  یک سالی که  نیستی ایافسانه  ساز 

 خودم دل ممظلومانه  یناله  و هم به وصله که  هاموندست  روی گرفت  راه اشک
 :سوزونهمی هم رو

 خدا رو تو. باشه دیدنت بار  یک سالی سهمم و باشی که  امراضی خودت جون به -
 قسمت  کی  به. نذار تنهام میدی جون براش  مدونمی که  مپروانه مامان جون بابا،
 ... .رو نبودنت کشمنمی  من  بابا؟  بدم

 یسرفه. شهنمی  غم از  حجم این از  ُپرتر  دیگه من دل و اشک از  شد پر  چشماش
 انگیز دل صدای. زد دهنم توی قلبم و کرد  پایین _باال رو دستگاه خطوط خشکش،

 جون لبخندش و افتاد هم روی یالحظه  بابا چشم و رسید گوش  به دور  از  اذان
 . گرفت

 بیشتر ...  کنارتون  نبودنم.  رها  داشتم  دوستت...  همیشه  من   که  ساعت  این   حق  به  -
 موعد از  زودتر . بود انتخابم چون نبود ایچاره... ولی آوردمی درد به رو خودم دل

 .شد چی که  دیدی خودت... اما باشم پیشتون بیشتر ... تا شدم بازخرید

 خدا به نداری اهمیتی برام کردممی ادعا که  هاموقع اون حتی. بابا قتمعاش منم -
 .کشیدمی پر  برات دلم که

  تکان  سختی به گلوش  سیبک و کرد  نوازش رو دستم روی جونبی  دستش شست
 :خورد

 بهم  شهمسایه ... که  روزی همون. میگم رو آریان! کرد  خواستگاری... ازم رو تو -
 بعد... و بیاره بدست رو دلت بتونه تا بدم اجازه گفت  مبه. محرمیت برای زد زنگ
 به...  چشمام  اندازه  به  من...  بدونی  خواستممی.  کنه  خواستگاری  رسما  ماجراها  این 
 .دارم اعتماد پسر  این 
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  منم  و شدم بابا فروغبی  نگاه یخیره حزن پر  اما حرف این  از  شدم مبهوت ایلحظه
 خدایا، و کشید  تیر  قلبم. باشه خواستگاریم ویت بابام خوادمی دلم دختری هر  مثل
 .ندارم رو درد این  تاب من 

 :برداشت خش صداش و چشمش یگوشه   از  گرفت  راه اشک قطره یه

 .کوتاهه  انقدر ... دادم قول که  شبی اون... که  رها ببخش -

 بغلم  توی رو دستش و دادم تکون طرفین  به رو سرم و گرفت  نفسم اشک شدت از 
 . ستفایده  بی کردنش  گرم  برای تالشم و  سرده دستش. گرفتم

 قراره... که  شبی از ... نه و قهوه از  نه... خبریه آالچیق... از نه که  دخترم ببخش -
 .بشه صبح

  به  و دیدم بار  آخرین  و اولین  برای رو مسعودم  بابا یگریه   و  شد باز   آروم  چشماش
 .کشیدم  درد دنیا تمام یاندازه

 . ودمب بدی پدر ... که  ببخش -

 : فشردم هم روی رو خیسم چشمان و زدم هق بلند

 به   حواست  پدری هر   از   بیشتر   تو.  دنیایی  بابای  بهترین   تو.  نگو  جوریاین   بابا،  نگو  -
 ... . بابایی. کنم  جبرانشون تونمنمی  دارم عمر  تا که  کردی  برام کارهایی  و بود من 

  انداختنم   نفس  از   رایب   کرد  کجی  دهان  بهم  که  صافی  خط  و  لعنتی  ممتد    بوق    صدای
. افتاد تخت  روی جونبی و خورد لیز  لرزونم  هایدست بین  از  بابا دست. کافیه
 .زدم صداش دل ته از  فریادوار  و افتاد شبسته چشمان به نگاهم ناباور 

 حرکتش تا کردممی نگاه شسینه قفسه به که  هامبچگی مثل شدم چشم پا تا سر 
 .حرکتیبی این  به لعنت و نبود حرکتی هیچ بار  این  اما کشهمی  نفس بگه بهم

 و  بیشتر  آریان  هایاشک  و مامان هایضجه و مونهمی جواببی  دکترها هایشوک 
 .شن می بیشتر 
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 !هم من  قلب تپش و رسید خودش انتهای به اذان

 همیشه نشین هم  ای خداحافظ"

 نشسته دل بر  داغ ای خداحافظ

 من بی مانده ای مانینمی  تنها تو

 " خسته هایدل به سپارممی را تو

*** 

 قهوه فنجون. بشه کمتر   خستگیش تا دادم فشار  هم روی رو  دردناکم هایچشم 
  آهی . تلخیش از  نشست ابروهام بین  اخم و کشیدم سر  بارهیک  رو مهشد سرد

  عادت   ظهور   نو   هایتلخی   این   به  هنوز .  گرفت   دلم  و  دادم  عقب  رو  صندلیم  و  کشیدم
 . نکردم

 لطیف  هایگلبرگ.  آوردن لبم روی کمرنگی  لبخند میزم لبه زن   کچشم  هاییاس 
 این  و زردی   به رو  هاشبرگ  هایلبه. کشیدم  نفس عمیق و کردم  نوازش رو یاسم

 ! سرزندگی باختن  رنگ زمستونه، خاصیت

 و دادم جلو رو صندلیم پا با بفرمایید، گفتن   با من و شد زده اتاقم در  به ایضربه 
  لپ  همراه باریکش هیکل و بلند قد با برزین  مهندس. یاسم لدانگ  از  گرفتم  فاصله
 . نشست مبل روی سریع و شد وارد تاپش

 کنی؟ می چکش. ستآماده بندی شیت -

 .میده  ثمر   داره  باالخره  مونوقفهبی   تالش  روز   سه.  رفتم  سمتش  و  شدم  بلند  مکث  با

. زدم کمرنگی  دلبخن و چرخید مشترکمون خالقانه و بدیع هایاسکیس روی نگاهم
 شنتیجه حاال و دادیم  انجام روزه سه رو بردمی زمان هفته یک شاید که  کاری
 . تلخ هایقهوه حجم از  ممعده درد و چشمام خشکی به ارزهمی

 !نکنه درد جفتمون دست. بینممی  چیزی همچین  باره اولین . عالیه پرسپکتیوش -



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

720 

 

 . همکاری این  از  راضیه هم اون وندفهم بهم براقش نگاه و برزین  پیروزمندانه لبخند

  همکاری   پیشنهاد  بهش   مکس  دی  تری  با  طراحی  این   انجام  برای  که  پیش  روز   چهار 
 چیز   همچین   بتونیم  برزین   و  من   کردمی  رو  فکرش  کی.  شد  گردو  قد  چشماش  دادم
 . کنیم  خلق بکری

 متحرکش  ورژن  توی .  توش  دادم  ریز   ساختاری  تغییرات  یه.  ببین   بعدیشم  سه  مدل  -
 همین   تونیممی.  خالص   و  کنی  چک  که  کردم  یادداشت.  خوندنمی   هم  به  چیزایی  یه
 روز  سه از  بعد حقمونه خداییش که  بگیریم مرخصی روز  سه و رئیس به بدیم االن

 . روزی شبانه تالش

 پروژه این  قبول دلیل. خواستمشنمی من  اما بود حقش مرخصی. گفتمی راست
 قبول برزین  ولی بابا رفتن از  گذشته  روز  چهل بره یادم تا بود خودم کردن  گرفتار 
 . کردمی عمل پروژکتور  مثل کارش  سابقه برای که  ایعالی  فرصت خاطر  به کرد

 جلو  خستگی رفع برای  رو هامدست و کردم درست رو اسکیس سازی متحرک
 .کشیدم

 .نباشی خسته. شد تموم دیگه -

 .خندید ذوق با

  بکشیم   ساده  نقشه  یه  هم  با  بتونیم   کردمنمی   رو  فکرش  اصال.  نباشی  خسته  هم  تو  -
 از  بیشتر  منم ولی دادی انجام تو رو کار   بیشتر  که  هرچند. شاهکار این به برسه چه

 !موحدی مهندس دختر  که  الحق. بود بارم کردممی رو فکرش که  چیزی

 خاکسترش   از   ققنوس  مثل  من   و  زد  آتیش  کرد،  پاره  رو  قلبم  شناخواسته  حرف  تیزی
 . زدم پس رو اشکم و شدم بلند

 توی   نداشت،  الک  بار   اولین   برای  که  رو  هاشدست   و  گزید  ب**ل  ناراحتی  با  برزین 
 . زد گره  هم
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  عزاداری   هنوز   دونممی .  پرید  دهنم  از .  کنم  ناراحتت  خواستمنمی  رهاجان  ببخشید  -
 ... .اومد دیروز  منم. بوده پدرت چهلم دیروز  و

 . رفتم در  سمت به و شدم بلند بندازم، بهش نگاهی کهاین  بدون

 . رئیس پیش بریم -

 ها حرف  این  به دیگه. نداشتم گفتن   برای چیزی اما کردم  حس رو ششرمنده  نگاه
 . بودم کرده  عادت

 تنه  یه  رو  سنگین   های طراحی  و  هاپروژه  و  کردم  کار   فقط  و  فقط  رو  گذشته  ماه    یک
  های زمزمه  و  هانگاه  کارهام،  امتم  پایان  در   اما  درد،  از   شه  پرت  حواسم  تا  دادم  انجام

 .کردمی  داغونم موحدم مهندس همون دختر  من  گفتن می که  اطرافیانم تحسین  پر 

. نشد اما بره یادم نبودنش  لحظه یک  فقط  لحظه، یک تا شه گرم   سرم خواستممی
 عذاب  روزه چهل من  و نیست روزه چهل که  پدری همون. پدرم  همون دختر  من 
 . نبودنش از  کشممی

  ایستادم  میزش رویروبه . زد گرمی  لبخند و شد بلند جا از  دیدنمون با شمس نمخا
 بود داده دستور  دیروز  آریان. لرزید پلکم و کردم  نگاه سرش پشت  خالی دیوار  به و

. بود سفید دیوار  امروز  و بردارن رو سیاه  گویی  تسلیت هایپارچه و پالکاردها  تمام
 و سرده خاک گفتن می . بودن خودشون ار ک  سر  همه حاال و بود گذشته  روز  چهل
 !بود؟  داغدار  هنوز  من  قلب چرا پس

 . منتظرتونن  رئیس. بفرمایید -

 هم  پدرش خواستگاریش مراسم توی. نامزدیش حلقه روی  نشست ارادهبی  نگاهم
 . شد گیرم  گریبان  بغض و گرفتم  ازش نگاه نه؟  مگه بوده

 دست تو بذاره رو دستم هک. کنه شرکت مراسمم توی تا نیست دیگه من  بابای
 .بود  کرده  خواستگاری ازش رو من  که  آریانی
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  بخش آرامش   عطر   و  شدم  وارد  سرش  پشت  آروم.  شد  وارد  و  زد  در   به  ایتقه  برزین 
 .پیچید مشامم توی اتاقشه، حاکم همیشه مثل که  آریان

  ثابت  دلم پای و افتهمی  قدش تمام ی پنجره به نگاهم اما سمتش برم خواممی
 اما،  من  گذاشت مقابلش  رو تاپ لپ و  رفت آریان میز  سمت به برزین . شهمی

.  بود باریده برف کلی  دیروز . کردم  نگاه سپیدپوش تهران به و شدم پنجره نزدیک
 .بارون ما چشم از  و بود باریده برف خدا آسمان از  بابا خاک سر  دیروز 

  نگاهشون   اما  شنوممی   رو  آریان  نهایی  تاییدیه  و  کار   به  راجع  هاشونصحبت   صدای
 صدای  و  سر   برسه  که  اجرا  مرحله  به  دونممی.  بکره  و  نقصبی  طرح  دونممی.  نکردم
  سمتم  خارج و داخل از  پیشنهادها دونممی . بابا مثل میشم منم و کنهمی زیادی
 . پدرم همون دختر  من  میگن  تهش که  دونممی خوب هم رو این و میشه روان

 .قلبم روی ذاشتهگ  داغ روزه چهل که  پدری همون

.  بود رفته برزین . سمتش چرخید سرم و کردم حس کنارم رو آریان حضور 
 .نه اما برگشتنم بوده خودم با  رفتنم آریانم اتاق توی که  حاال دونستمی

 .دونن می شرکت هایبچه تمام تقریبا رو این 

 بقیه شد هامضجه  و هااشک و من همراه قدم به قدم آریان بابا،  فوت از  بعد وقتی
 و  بگیرن رو بازوم زیر  پدرام یا حامد کهاین  جای به بابا، خاک سر  وقتی. فهمیدن

 روز  ده از  بعد وقتی. فهمیدن بقیه بود، کنارم  آریان کنن،  بلند خاک روی از  رو من 
 من  شب  و صبح آریان  و کنم   پرت رو حواسم کار   با خواممی گفتم   اتاقم توی حبس

  همه  برد اتاقش به رو من  یا و اومد دیدنم به یا تساع به دقیقه و آورد و برد رو
 . فهمیدن

 .بود من  یسایه روز  چهل این  تمام آریان

  غصه   اشکم   به  اشک.  بیاره  ابرو  به  خم  کهاین   بدون  بود  بهم  خودم  از   بیشتر   حواسش
 راه به میناش گل  دمنوش. کردمی  معجزه موهام الی هاشانگشت حس و خورد
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 خواب که  هاییشب . گشتبرمی  و رفتمی  کامل  یفتهه یک که  میگرنی برای بود
 الجوردش  انگشتر .  همراهی  برای  بود  آماده  دستیش  هایقهوه   بود  فراری  چشمام  از 

  نگران  هاشچشم . روحیه تغییر  برای بود  همراه نفسش. تسکین  برای بود امانت
 .وارونگی این  بین  بود مطلق آرامش حضورش و لحظه هر  برای بود

 حلوا،   طالب  و  سیاهپوش  هایمهمان   و  ناله  و  اشک  و  عزا  همه  اون  بین   اول،  یهفته
 دور  خودش از  که نفسی. باشه نزدیک بهم تا شد کناریم اتاق و خونمون ساکن 
 مادرم  هایاشک   پای.  باشه  من   به  کامال  حواسش   تا  فرستاد  شعمه  پیش  رو  کردنمی 

 . بود رستوران و مسجد رزرو دنبال حامد  همراه و نشست

. بود شده الغر . کردم نگاه نیمرخش به تر عمیق و شد کج گردنم  روی کمی سرم
. نگرفت ایدیگه رنگ  روز  چهل این  تمام من  مثل مشکیش یکدست هایلباس 

 سال  ده کردم  حس دیدنش با و بود شده اصالح امروز  روز، چهل از  بعد صورتش
 . نکردنش لمس برای کردم  مشت رو هامدست و شده تر جوان

 دوش  به  رو  داماد  لقب  که  کسی  بعنوان  صرفا  نه.  کرد  عزاداری  بابا  برای  قعاوا  آریان
 . بود  خودش پدر  واقعا بابا که  انگار  نه؛ کشیدمی

 کنیم؟   درست برفی آدم داری دوست -

 ! دلخور کمی  لحنش و بود  روروبه به نگاهش

  عکس   قاب  یخیره  و  بودم   زده  چمباتمه  تختم   توی  وقتی  بابا،  چهلم  از   قبل  روز   صبح
 با و گرفت رو دستام. نشست رومروبه آریان ریختم،می اشک خانوادگیمون

. کنم  زندگی. بشم خودم چهلم از  بعد که  گرفت  قول ازم اشکش از  پر  هایمشکی
 زیر  رو سرش. من  برای تنگه دلش گفت.  من  انزوای به نیست راضی هم بابا گفت

 رو  دیدنم جوریاین  تطاق دیگه فهموند بهم دارش خش لحن  با و بود انداخته
 نابودش  داره برنمیاد دستش از  کاری  وقتی چشمش، جلوی شدنم  آب گفت.  نداره
 .بود لرزیده دلم من و کنهمی
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 شدممی  رها  باید  صبح  امروز   از   یعنی.  نکردم  عمل  قولم  به  من  یعنی  االنش  دلخور   نگاه
 میز   روی  تختم  کنار   میز   از   رو  بابا  عکس  قاب   و  کردم  رو  سعیم  تمام   چند  هر .  نشدم  و

  خودم  کنار   مدت این  تمام که  چیزی تنها بابا، قاب جز  به. نشد اما گذاشتم  آرایش
 .زندگی  ادامه  برای  دادمی  امید  بهم  که  بود   همون  و  بود  جاودانم  گوی  داشتم  نگهش

 . مالیدم بهم رو سردم دستان و کشیدم  آهی

  شدنشون  فشرده ایصد به و بزنم قدم هابرف  روی دارم دوس اما، نه برفی آدم -
 . بدم گوش  پام زیر 

 من   نبض  آریان.  کرد   بهتر   رو  حالم  نگاهم  بین   هاشمشکی  َدوران.  کرد  نگاهم  بالخره
 . نداشتم رو نگاهش نبود طاقت من و بود شده

 بریم؟  کجا  داری دوست -

 داشتن  شرکت از  دورتر  کمی  که  شد ایایستاده هایتیرآهن  یخیره پنجره از  نگاهم
 : گفتم  لوس کمی  و برچیدم ب**ل. شدنمی شاپ یکاف  به تبدیل

 . اونجا رفتیممی بودی نکرده خراب رو پارک اون اگه -

 . کرد  باز  آهسته رو رنگش مشکی شالگردن و کشید  عمیقی نفس

 . سمتم بچرخ -

 گردنم  دور  رو شالگردنش. بردم  فرو پالتوم جیب توی رو دستام و چرخیدم مکث با
 دور  رو شالگردن و برد عقب کمی  رو ممقنعه. دز  گره  خاصی مدل با و چرخوند
  وسواس  با و داشت ب**ل روی کمرنگی  لبخند مدت این  تمام. کرد  مرتب گردنم

 هامشونه  روی دستاش و گرفت  وسعت لبخندش شد که  تموم. کردمی درستش
 . نشست

 میان؟  تو به من  از  بیشتر  من، هایشالگردن دونستیمی -
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  دست  کف.  دادم تکون  سر  و زدم کوتاهی  لبخند شزرشکی مشکی شالگردن یاد به
 :زد ب**ل آهسته و کاوید  رو صورتم  کل  نگاهش و نشست مگونه   روی راستش

 کردم؟   خراب تو خاطر  به رو پارک اون دونیمی وقتی چینیبرمی ب**ل چرا -

 : گفتم  مبهوت

 من؟ خاطر  به -

 . نشست ابروهاش بین  ایلحظه  کمرنگ  اخمی

  خاکستری  چشم دوتا یاد لعنتی، پارک اون به نگاهم هر  با تخواسنمی  دلم چون -
 که   بزنم شاپ کافی  یه خواستمی دلم شاید  دونم،نمی . جونم به بندازه لرز  ترسیده
  ذهنتم  انتهای توی طالییه شاپ کافی خاطرات و باشی داشته ازش خاطره کلی
 .نباشه

 و زد کجی  لبخند. موند باز  هاحرف  این  شنیدن از  دهانم و کردم   نگاهش مبهوت
 . کرد  گردتر   رو چشمام ریزش چشمک

 رو رسد دوست از  هرچی دلم و بود شده محو بازوم روی زخم جای شایدم -
 زبون  از  بار  اولین  برای اسمم شنیدن چه بود، چاقو با خراش چه حاال خواست؛می

 . عاشقشم که  دختری

  شدم  خشک و گزیدم  ب**ل. کردمی مزده  خجالت خراش اون یادآوری هم هنوز 
 :گفتم  اما چشماش برق بین 

 هر  به روزا این ... آریان دونیمی. بوده این  پارک تخریب از  هدفت  دونستمنمی -
  هام،غم  و شادی همراه. بودی توام بینممی کنممی نگاه که گذشته از  ایگوشه

 بودنت   قدردان  چجوری  دونمنمی   واقعا  من...  من .  هاممریضی   هام،گله  دردسرهام،
 . شمبا

 .کشید   خط انگشت با فکم روی و داد بیرون آروم رو نفسش
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 .دنیاست یه من  برای گذشته  مثل بشی «رها» و گذشته  از  بشی رها که  همین  -

 گذشته   توی  رو  گذشته  خواستمی   آریان.  کلماتش  بازی  این   از   بود  ناخواسته  لبخندم
 . بیارم بدست رو قبلیم روحیه و بذارم

 .رسهنمی نظر  به بعیدی چیز ... باشی کنارم  تو اگه -

 .کرد  رو و زیر  رو دلم شپسرونه  یخنده تک

  دونمنمی. ممضیقه توی بیچاره من   و شرکته جااین  نیست حواست که  هم اصالً  -
 ! نمیای راه دلم با راه به راه که  میام بنظر  مقاوم چقدر  واقعا

 . بایسته عقب و برداره مگونه   روی از  رو دستش کالفه  شد  باعث آرومم یخنده

 . نشدن آب هابرف  تا  بزنیم قدم بریم بیا -

 زد غر  زیرلب برداره، رو گوشیش  و پالتو تا رفتمی میزش سمت به که  طور همون 
 . آورد لبم رو لبخند و

 به هم اصالً  کنار،  کشهمی  نمایی مظلوم یه با تهشم میاد خوادمی  دلش نازی هر  -
 از  رو قلبم  جور  یه بودنش حلقم، تو رهمیا رو قلبم جور  یه نبودش. نیست من  فکر 

 !بیرون کشهمی حلقم

 پالتو  و  کشید  بیرون  آستینش  از   رو  دستش  و  کرد  اخم  یهو  پالتوش،  پوشیدن  حال  در 
 :زد غر  ب**ل زیر  باز  و انداخت دستش روی رو

 !نداره توفیری تابستون با که  زمستون از  اینم -

 .عجب! شده؟  گرمش  آریان و زمینه روی برف. کردم  نگاه بیرون به متعجب بار این 

  پاییزی  هایبرگ  خش  خش مثل پاهامون، زیر  برف شدن فشرده قرچ قرچ  صدای
 سرد  سوز  به و برداشتم قدم نخورده دست هایبرف  روی لبخند با. بود بخش  لذت
 . زمستونم عاشق من  عذابش، و درد تموم  با. ندادم بها هوا
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 .وراین  بیا لیزه جااون رها -

 از  هامگونه.  دادم ادامه کردنم  قرچ قرچ به و ندادم بها هم آریان گرانن لحن  به
 .نمیدم بها هم این  به و افتاده زق زق به سرما

 از  رو تعادلم کوتاهی  جیغ با و لغزید بود  مدفون برف زیر  که  سنگی تکه روی پام
  نشست  کنارم  هول با آریان. افتادم هابرف  روی آریان رسیدن از  قبل و دادم دست

 .داد تکون و گرفت  رو بازوهام و

 زنی؟ نمی  حرف چرا رو من نده دق نشد؟  چیزیت خوبی؟  رها -

 بیشتر   رو  مخنده  آریان   نگران  صورت  و  کردم   باز   رو  چشمام  آمیز   شیطنت  ایخنده  با
 . کرد  پرت سمتم برف مشتی و کشید  نفسی حرص با. کرد

 باشه؟  ویبره، رو ببر  رو من هی -

  عقب  رو بود اومده چشمم پشت تا که  اشکی! دل ته از  یندهخ یه روز  چهل از  بعد
  آریان . کشیدم پروانه هابرف  روی و دادم تکون رو پام و دست خنده با و زدم

 .داد تکون سر  وار تاسف  و کرد  نگاهم لبخند و اخم با همزمان

 . خوریمی سرما شو بلند دیوونه، سرده زمین  -

  بود   سرد  واقعا  چون  نیومد  دلم  اما  زمین   هبیفت  تا  بکشم  رو  پاش  مچ  خواستمی  دلم
  نگاه   شالم  و  پالتو  پود  و  تار   بین   برف  هایدونه  به.  بود  رفته  استخوانم  مغز   تا  سرما  و

 . زدم لبخند و کردم

 .برفه از  پر  که  خونمون رویروبه کاج   درخت مثل. آریان شدم برفی پا تا سر  -

 بلند سر  و تکوندم رو لمشا روی هایبرف  دست با برف، روی خوابیده طور همین 
 لبخندش   و  اخم  از   اثری  و  کردمی  نگاهم  مسخ.  گهنمی   چیزی  آریان  چرا  ببینم  کردم
 باال  رو  مشکیش  کتون  شلوار   یپاچه  و  ایستاد  سرم  باالی.  زدم  صداش  متعجب.  نبود

 . نشست رومروبه زانو  یک روی و کشید
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 و کرد  لمس رو بود ختهری بیرون کردنم  تقال خاطر  به که  سرکشم و بلند هایچتری 
 :گفت  گرفته  صدایی با و کرد  نگاهم عمیق

  زمستون   برای  رو  نقاشیش  ترین قشنگ   خدا.  سیاه  موی  و  سفید  صورت  و  سرخ  لپ  -
 .گذاشته  کنار 

 کشید   کوتاهی  نفس.  کردمی   نگاهم  ناب  حالتی   با  او  و  کردم  نگاهش  گرد  چشمایی  با
 خواستم  و گرفتم رو دستش تعلل با. بگیرم رو دستش تا کرد خم رو آرنجش و

 .گذاشت  مگونه   روی ایه *س*بو و شد خم که  بشینم

  یکباره   به.  کرد  نگاهم  وافر   هیجانی  با  آریان  و  بودم  نشسته  و  خوابیده  بین   حالتی  در 
 !شدن آب هابرف  تمام متریم سه  شعاع تا کردم  حس که  گرفتم  گر   انقدر 

 که   دستش. شد بسته  کممح نهایتاً  و چرخید صورتم کل  روی براقش هایمشکی
 با تعادلم که منی و ایستاد سرعت به و کرد ول رو بود گرفته رو گردنم پشت

 .رفت  هوا  آخم  و  شدم  کوبیده  زمین   روی  محکم  بود  خورده  هم  به  دستش  برداشتن 

 . برگشت رو رفته قدم هول با

 رها؟  خوبی -

. شدم  بلند  پا  و  دست  چهار   و  گرفتم  نادیده  رو  بود  شده  دراز   سمتم  دوباره  که  دستش
  نشدم  ناقص کم  واال،. کردم  فوت محکم رو نفسم و رفتم بهش ریزی یغره  چشم

 ! بخاطرش

 رفت  عقب قدمی و کشید  صورتش روی  محکم رو دستش

 .شهمی  دیر   داره...  دیگه   بریم  پاشو...  وضع  این   با  االن  آخه.  دیگه  شد  خودت  تقصیر   -

  نفسم . کرد  حرکت ماشین  سمت به لندب هاییقدم  با بگم چیزی بذاره کهاین  از  قبل
  هم  بازیمون برف. رفتم سمتش به هابرف  کردن  پاک از  بعد و کردم  فوت محکم رو
 !نرفته آدمیزاد به
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*** 

 خستگی با. جلو نشستم و گذاشتم عقب صندلی روی رو خرید هایکیسه
  ن آریا و شد باز  راننده در . زدم نفس آریان شالگردن توی و کشیدم  رو هامانگشت 
 . عقب گذاشت  هم رو کیسه  آخرین 

 .خونه بریم . شد تموم دیگه -

 .کردم   نگاهش مهربون و زدم کمرنگی  لبخند

 .شدی خسته هم کلی  و کشیدی  زحمت خیلی. آریان مرسی -

 . کرد  خم کمی  رو سرش تواضع با و کرد  روشن  رو ماشین 

 .نداره رو محترم  یخانواده و شما قابل نزن، حرفشم -

 وجود خاطر   به  بار  هزار   روزی  اگه.  شد  لبریز   دلم  و  کشیدم  نفس  ششال  توی  دوباره
 . کمه  بازم کنم  شکر  خدارو هم به خاطرمون تعلق و آریان

 همین  برای بود شده دیر  کافی  یاندازه به. شد طی سریع ما ی خونه  تا پاساژ  مسیر 
 سر  رو من  جدیش نگاه و عمیق نفس. شد مانعم آریان که  شم پیاده سریع خواستم

 .داشت نگه اج

 بیای؟  خواینمی ... هنوزم. فرهاده دادگاه ی جلسه آخرین  فردا -

 چجوری .  کرد  دار داغ  ابد  تا  رو  من   و  گرفت  ازم  رو  پدرم  تلعنتی  بازی  آخ،  فرهاد  آخ
 !نکنه؟  داغونم بابا آخر  نگاه و کنم  نگاه  چشمات توی تونممی

 .نمیام نه -

 .سمتش چرخیدم و شد دور  یرهدستگ از  دستم مکث با اما شم پیاده خواستم

 بوده؟  بابا به راجع اطالعات دنبال کی  نشد معلوم -
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 ساغر  که  جاستاین  مسئله و نگفت ایدیگه اسم کاویانی  ساغر  جز  فرهاد... نه -
 جا هیچ به دستمون. نامشخصه مکانش و شده خارج کشور   از  ساله نوزده کاویانی

 . نیست بند

 . کرد  خالی رو دلم ته ایلحظه اضطراب

 برن؟ می  براش حکمی چه دونیمی...تو -

 .داد تکون سر  اخم با و چرخوند دور  یک رو انگشترش

  جرائم  برای آگاهیش عدم اثبات و شفاهی مدارک و پلیس با همکاریش خاطر  به -
 اعمال  شپرونده   در   که  داشته  هم  آگاهانه  جرم  تا  چند.  میدن  تخفیف  بهش  شاولیه
  براش   رو  کار   ممکنه  ایران  به  خبرشبی  بازگشت  و  اناداک  از   فرارش  طور همین   و  شده

 اسامی و مستندات و کتبی مدارک کهاین  به توجه با مخصوصا. کنه سخت
 .نداره اختیار  در  رو باندشون یگرداننده 

 دونم می   فقط.  خوادمی   براش  چی  دلم  ببینم  که  ماونی   از   تر حس  بی  فرهاد،  به  نسبت
 ولی  ببینمش  تا  کنم  هرکاری  بودم  حاضر   زمانی  یه.  نیست  آرزوم  دیدنش  دوباره  که
 مرده  چه کاویانی  ساغر . برداشتم رو هاکیسه  از  تا چند و کشیدم  عمیقی آه. نه حاال
 . نشده تموم هنوز  بازی این  گفت  بابا که  طوری همون زنده؛ چه

 !پز آریان یقهوه . خواستمی قهوه دلم و  باریدمی  نمک نم برف

  نگاه  آیفون به. شد باز  در  بچرخونم قفل توی رو کلید  خواممی کهاین  محض به
 آروم  و اومد دنبالم دست به  کیسه  آریان. آورد  لبم  به لبخند روشنش  چراغ و کردم
 :پرسید

 کنیم؟   کادوشون  الزمه -

 و مامان برای بریم بود داده پیشنهاد صبح آریان. دادم تکون سر  منفی عالمت به
  که   داشت چشماش توی خواهش انقدر . دربیایم عزا از  تا بگیریم روشن لباس من 

 گفته  و  بود  خریده  برام  خودش  سلیقه  به  که  رنگی  ایفیروزه   لباس.  بیارم  نه  نتونستم
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 یبرازنده گفت  و گرفت  مامانم برای که  رنگی یشمی لباس و میاد چشمام به بود
 ا جهمون  خواستم و خریدم براش رنگی کاربنی  پیراهن  جبران به منم! زنمه مادر 

 .بپوشه

 گرفتین؟  چی من  برای! خرید چقدر  -

 تمام. اصفهان برگشتن  پندار  دایی خانواده زود صبح   امروز ! هم  پدرام برای البته و
 دردم  پندار   دایی.  دادمی  آرامش  عجیب  وجودشون  و  بودن  مونخونه  روز   چهل  این 
 .بابا  طر خا  به  حاال  و  کرد  داغونم  رفت  باباحاجی  وقتی  که  دردی  همون.  فهمیدمی  رو

 نمایندگی  کار  تکمیل برای بمونه خواستمی خودش قول به. موند پدرام اما
 خاطر  به و ستبهانه حرفش این  دونستممی هرکسی از  بهتر  من  اما شرکتشون

 . بود رفته دایی به معرفتش. مونده پروانه مامان

 پشم ههم این  زیر  نیست چالت حیف  . بیای در  ذغالیدگی از  تا  گرفتیم  لباس برات -
 . صورتت به دادیمی صفا یه کردی؟   قایمش

 :ایستاد رومونروبه و هابرف  بین  دوید انگشتی ال دمپایی با

 . لباس این  تو پوکیدم. بپوشمش حموم  برم بدین  کو؟   لباسم -

 :کردم  درشت چشم براش

 کنی؟   عوض نداشتی لباس تو یعنی -

 آسمان  به رو رو دستاش و گرفت  رو بود گرفته  سمتش لبخند با آریان که  ایکیسه
 :گرفت

  مرفم  شرف بریزه برگام آدم، جدم مثل ترسیدم! فرستادی برام برگ مرسی خدایا -
 !بره باد به

 :کرد  نگاهمون اخم با و گرفت  پایین  رو دستاش
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 چمدون تو ریخته خودش هایلباس همراه  منم هایلباس بریده ُدم پیمان این -
 که   عمه هایدامن . دریغ اما حموم برم لباسم دنبال حاال تا صبح  از . اصفهان برده
 تیر  استخونم مغز  تا و بپوشم دامن  بودم مجبور  که  ندازهمی دوسالگیم یاد رو من 
 خدا خان مسعود هایلباس. خورهمی شعمه درد به که  رهام هایلباس! کشهمی

 .برنداره سرم از  دست روحش موقع یه که  دارمبرنمی  بیامرزم

 وضعیتی  هیچ  توی.  پدرامه  دیگه،  پدرامه  کردم  تکرار   دلم  توی  و  مفشرد  رو  پیشونیم
 .دارهبرنمی  شوخی از  دست

 .شد خیره آریان به متفکر  لحظه چند از  بعد و کرد  نگاه و کرد  باز  رو کیسه  پدرام

 که   تو برم قربونت من  برادر  خب مهندس؟  سازیمی نیمه نصفه هاتمبرج شما -
... ها زمستونه داداش نگرفتی؟  رو هاشساخت زیر  چرا خریدی، شلوار  و پیراهن 
 .زنیمنمی  یخ نداره، اشکال نباشه بگم که  نیست تابستون

 طفلک. داد حرکت زمین  روی رو پاش و کشید  دهانش توی رو باش..*ل آریان
 کمال   در   دید،  که  رو  عصبیم  نگاه.  کردم  نگاه   پدرام  به  حرص  با.  کشید  خجالت  مبچه 

 .بره که  برگشت و کرد  نازک  چشمی پشت تعجب

 درد دستتون! پوشممی دوباره کنممی رو و پشت رو قبلی. نخواستیم بابا خب -
 .نکنه

 صورتم   به  که  گرم  هوای  هرم.  داخل  بیاد  کردم  اشاره  و  کردم  نگاه  آریان  به  خجالت  با
  سمت  دویدم و گذاشتم  مبل روی رو هاکیسه.  بوده سردم چقدر  فهمیدم تازه خورد
 : گذاشت  شوفاژ  روی رو دستاش و ایستاد  کنارم  لحظه چند از  بعد آریان. شوفاژ

 . نفهمیدم بودیم داغ... ها بود سرد چقدر  -

  هردومون  مامان طبی  هایدمپایی صدای. بگیره مخنده شد باعث  دوپهلوش حرف
  صورتش . شد آب روز  چهل این  طول در  عزیزم یپروانه مامان. سمتش چرخوند رو
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  دونست نمی که  بود کی.  بود شده سو کم  نگاهش و بود داده دست از  رو طراوتش
 .کرده  نابودش رفتنش و بوده بابا عاشق کلمه  واقعی معنای به مامانم

 . جون پروانه سالم -

 و رفتم جلو. داد رو  جوابش و کرد  نگاه  رو آریان پای سرتا کمرنگ  لبخندی با مامان
 از  بعد. یدمکش  نفس عمیق پیچید دورم رو دستاش وقتی و کردم  بغلش آهسته

 دم و سوختمی که  من قلب مثل داشت، اشک ایالیه همیشه مامان چشمان بابا،
 . بود رفته بابا به  گراییمدرون. زدمنمی 

 : نشست کاناپه  روی و زد لبخند آریان به رو مامان

 باشه گفتین  و نذاشتین  ولی بگیرم لباس براتون خواستممی مسعود هفتم از  بعد -
 . پسرم کردی  عوض رو لباست کردی  ی کار   خوب. چهلم بعد

 : انداخت بهم نگاهی نیم و کشید  گردنش  پشت دستی آریان

 ... .راستی و رهاست کادوی  -

 . مامان سمت گرفت  دستی دو و برداشت رو بود توش مامان لباس که  ایکیسه

 . گرفتیم  شما برای اینم -

  هم  باید و اریمدربی خواستیممی رو بابا سیاه  . لرزید گرفتنش موقع مامان دست
 عمیق  من   اما  ریخت  دم  در   اشکش  که  بود  گرا  برون  انقدر   مامان.  لرزیدمی  هاموندل

  لرزان   صدایی  با  بندازه  بهش  نگاهی  کهاین   بدون  مامان.  نترکه  بغضم  تا  کشیدم  نفس
 :گفت

 .ستتازه  برام دردش  هنوزم... هنوزم. بدین  وقت بهم روز  چند -

 . بردم فرو رو گلوم  آب و دمدا فشار  محکم رو چشمام یگوشه

 . کنیممی عوض باهم شدی آماده هروقت. مامان کنممی صبر  منم پس -
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 سمت کرد  رو و زد هولی لبخند. کرد  پاک رو اشکش و داد تکان تند تند رو سرش
 :آریان

 کردی؟   چیکار  گفتم  که  موضوعی اون به راجع -

 .انداخت زیر  رو سرش و گزید  شرم با رو لبش آریان

 ... .االن...جون پروانه آخه -

 : حرفش وسط پرید جدی مامان

  زودتر .  خودمونیم  فقط.  که  کنیم  خبر   رو  شهر   کل  خوایمنمی.  نکن   دست  دست  انقدر   -
 .بگیره آروم مونهمه دل تا بکن  رو قضیه قال

 چیه؟  موضوع -

 .سمتم چرخید مامان اشکی نگاه

 رو لباسات برو وایسادی؟  جااین  هنوز  چرا  تو ببینم. بود پسری مادر  موضوع یه -
 زدی   غلت  و  برف  به  خورده  چشمت  باز   دونممی  که  من .  نخوردی  سرما  تا  کن   عوض
 .کن   عوضش نخوردی سرما  تا برو بدو. توش

  رو   پالتوش  و  کرد  فوت  محکم  رو  نفسش  افتاد،  آریان  تاببی  نگاه  به  که  خجولم  نگاه
  دستگیره  روی دستم. باال رفتم و دادم تکان  مامان برای سری. کشید  بیرون تنش از 

 اصالح   صورت  به.  اومد  بیرون  سر   به  حوله  پدرام  و  شد  باز   حمام  در   نشست   که  اتاقم
 . بودیم خریده ما که  نبود اونی. کردم  نگاه تمیزش لباس و شده

 !ندارم؟  لباس گفتمی بود کی  -

 . رفت عقب قدم دو ترس از  و کشید  هینی

 دم  بترسون رو عمت برو. ورپریده شد آب تنم گوشت.  گرفته  بال نگیری درد ای -
 . بریده
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 .زدم تکیه در  چارچوب به سینه به دست

 ! نذاری آریان سر  به سر  انقدر  باشی تو تا -

 و نیست کسی  بشه مطمئن  تا انداخت پایین  به نگاهی و کرد  باریک رو چشماش
 :ایستاد روبروم بعد

 به رو پسره این  سنگ مه انقدر . بخندین  دلتون توی یکم گفتم  رو جفنگا اون بابا -
 زودپز  از ! کنهمی فس فس انقدر  که  کفششه  به ریگی چه نیست معلوم. نزن سینه

 .کنهمی فس فس بیشتر  خدابیامرز  مادرجون

 : کردم  نگاهش اخم با

 چیه؟ منظورت -

 .چرخوند کاسه  توی رو چشماش

 ره؟دا  دوست  بشر   این   گفتم  بهت  اصفهان  بودی  اومده  باهاش  که  موقع  اون  یادته  -
  دلش   تازه  بود  معلوم  یعنی!  باشه  ریخته  ترسش  تازه  خوردنمی  شقیافه   به  هم  اصال
 !نیفتاد قد قد به بودی شخونه وقتم همه اون. نداده باد به رو

 شد بیشتر  اخمم

 !مرغه؟  مگه چیه دیگه قد قد -

  بودی  نزدیکش وقت همه این  گممی... شدی خنگ چقد رها اه! پیمانه که  مرغ -
  تخمش  روی ولی شده کرچ حاال تا کی از  نیست معلوم. نکرده ستگاریخوا ازت

 دقیقا؟   چیه  پس  نیست  فس  فس  اگه  این !  نکرده  رو  ولی  شده  عاشق  یعنی  ننشسته؛
  به النظر  متفق پیمان و من  بودیم  چشم تو چشم باهاش همش که  چندوقتم این 
 این . نیومد یادمون رو چرا و کجا  و کی  ولی دیدیمش قبال که   رسیدیم نتیجه این 
 دقیقا؟  چیه پس نیست بودن کفشش  تو ریگ ینشونه اگه
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  کردنش   فس فس پدرام قول به دلیل. کردم   نگاه لباسش روی تمساح آرم به متفکر 
 و بابا شناخت و بودنش  آشنا ولی کنه  بازشون خوادمی گفت  که  هایی  گره   همون
 راجع چیزی توق هیچ آریان و برانگیزه سوال ولی نه که مشکوک  ازش، مامان
 .نگفته بهشون

 و ته بکشه کشی  جوجه به کار   کهاین  از  قبل ولی رها شدی ُکرچ  توام دونممی -
 .نگفتا بهم هیچی پدرام بگی نیفتی قد قد به بعدا. بیار در  رو قضیه توی

 : گفت  لبخند با و  گذشت  کنارم  از  آروم

 . جونم ولک ول بخیر  شب! رسوند رو مطلب حق ولی بود  مرغی بیانم فن  یکم -

 به رو پازل میز  کنار .  کنم  عوض رو لباسم تا رفتم اتاقم به و گفتم  آرومی بخیر  شب
  راست  پدرام. کردم  لمس انداختم آینه باالی که  رو جاودانم گوی  و ایستادم اتمامم
 !گوی  این  وجود با حتی بزرگیه، مجهول آریان یگذشته  میگه؛

 و لبخند با مامان بودن؛ صحبت درحال  آروم  مامان و آریان برگشتم، که  پذیرایی به
 خورد گره  هم توی دستام. نگران نگاهی و ملتهب صورتی با آریان  دار،نم  چشمایی

 !واقعا؟  چیه هاشونگفتن   پسرم و آریان به بابا و مامان اعتماد دلیل و

. اومد  سمتم  به  پالتوش  برداشتن  با  و  گفت  چیزی  آرومی  به  افتاد  بهم  که  آریان  نگاه
 قدمیم  دو توی هول نسبتا لبخندی با که  زمانی  تا گذروند  رو حرکاتش تمام نگاهم
 !چیه؟ ما با لطفی آریان صنم. ایستاد

  کشیدی   زحمت  جدید  پروژه  خاطر   به  کلی.  برات  کنممی  رد  مرخصی  فردا  برای  رها  -
 .کن   استراحت رو فردا. شدی خسته مطمئنا و

 شد خارج مسینه از  کوتاه  نفسم

 مرخصی و دارم نیاز  مفشرده کار   به هنوزم. باشه گرم  سرم تا کنم  کار   خواستممی -
 .خوامنمی 
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 :کرد  تر  رو لبش آخر  در  و کرد  پا اون پا این  کمی

 پروانه   پیش  خونه  میای  بعدم  جایی  ریممی   هم  با.  شرکت  رمنمی   فردا  منم...  خب  -
 که   بود یار  باهام شانس. جونشه مونا با  که  نفسم. دیدنت کم  از  داره گله  که  جون

 که   هرچند نفس، پیش برگرده تونهمی و شده خوب پاش گفت  و زد زنگ خودش
 حرف...  خب  و  شهنمی  جون  نیلی  هیشکی  میگه  یواشکی  نیست  حواسش  مونا  وقتی
 .دیگه شنید بچه از  باید راستم

 .چرخید کرد،می  نگاهمون سالن  ور اون از  که  مامان و آریان بین  نگاهم متعجب

 با  سه  ساعت  فردا  که  تو  آخه  رو؟   من   ببری  خوایمی   کجا  ولی  منه  قعش  که  نفس  -
 . داری مالقات قرار  آذین  شرکت مدیرعامل

 . کرد  لمس رو پیشونیش یگوشه  و کرد  کمرنگی  اخم

 .سه از  قبل گردیمبرمی... ولی آره -

 .کردم  نگاهش مشکوک

 فرهاد؟  دادگاه ببری رو من  خواینمی  که  زور  به آریان؟  خبره چه -

 و دیگه جای یه ریممی. بود نرسیده ذهنمم یگوشه  به حتی! خدا رضای محض -
 . میگم بهت فردا رو کجاست  کهاین 

 . رفت در  سمت به و پوشید رو پالتوش

 جون پروانه. بخوابی خوب. بپوش گرم  لباس حتما رها، دنبالت میام نه ساعت -
 . بخیر شبت

 .افتاد خروش به کمی  دلم و رفت آریان بدرقه برای مامان

 .فردا فردا؛ فردا؛

 .ندارم فردا به نسبت خوبی حس اصال که  آخ
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 محکم   بذاره  جا  به  خودش  از   ردی  کهاین   از   قبل  اما  شد  نزدیک  لبم  به  کالباسی  رژلب
  آینه   توی  از   زنان  نفس  و  میز   روی  زدم  جک  رو  دستام.  آرایش  میز   روی  کردم  پرتش

 . کردم  نگاه خودم به

 دلم  و  زنهمی  دهانم  توی  داره  قلبم.  کرم  ایالیه  و  کشیدم  مچش  خط  روز   چهل  از   بعد
 نفس  بودم شده صاحبش  رسما که آریان مشکی شالگردن بین . خوادنمی  رژلب

. جوشهمی  سرکه  و  سیر   مثل  دلم  و  ستدقیقه  پنج  و  پنجاه  و  هشت  ساعت.  کشیدم
  بابا  دیشب. ترسیدم و دیدم کابوس  هی دیشب. شدم بلند و خوابیدم هی دیشب

 اما زدمی حرف باهام  و بود نگران انگار  خواب توی. شدم دلتنگش و اومد خوابم به
 . نبود یادم هیچی شدم بیدار  وقتی

  امروز   برنامه  کاش.  دربیاد  خشکی  از   لبم  تا  زدم  ب**ل  برق  کمی  و  کشیدم  عمیقی  آه
 گفته  و  بود  فرستاده  پیش  ربع  یک  که  آریان  هیجان  پر   صوتی  پیام  اما  شدمی  کنسل

 شده،  تنگ برام دلش دیدیم رو همدیگه دیشب کهاین  با و میشه حاضر  داره دبو
 .بگم چیزی نذاشت

  اصال   امروز   به  حسم  و  انداختم  آینه  توی  سیاهپوش  و  نگران  دختر   به  رو  نگاه  آخرین 
 . اصال نبود، خوب

 جان؟  مامان میری داری -

  توی . کردمی نگاهم آشپزخونه توی از  که  مامان سمت برگشتم تصنعی لبخندی با
 . ستلقمه از  پر  مطمئنم من  و هست رنگی سبز  کیسه  دستش

 .رسهمی آریان االن. مامان بله -

 . کرد  کم  دلم سرمای  از  کمی  گرمش  لبخند
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 بخورید  راه توی بگیر  اینم. باشید خودتون مراقب. جان مامان بری سالمت به -
  کتلتش   گرفته،  لقمه خانم زهرا رو پنیرش نون. نخورده چیزی اونم تو مثل مطمئنم

 . نخوریدش خالی یمعده ولی هست هم شیرکاکائو دوتا. من  رو

 . بده واقعا حالم و آغوشش توی برممی پناه من  و رو تصویرش کنهمی  تار  اشک

 . نگرانم... ولی چرا دونمنمی  مامان -

 .کرد  آزاد رو مشده حبس نفس کوتاهش  یخنده

 !میشه کوک  حالت پیشش بری وقتی. عزیزم نداره اشکالی -

 . باخت  رنگ  لبخندش  و  کرد  نگاهم   دقیق.  بره  اشکم  تا  دادم  فشار   هم  روی  رو  چشمام

 تموم خوشی و خوبی به امروز  باش مطمئن . باشه جوریاین  من  رهای نبینم -
 چیزی  یه...  فقط.  نذار  منتظرش  جان  مامان  برو.  کن   اعتماد  مادر   من    حرف  به.  میشه

 .رها بدون رو

 .هم  لبخندش و برگشت مشچش به باز  اشک

 خوشبختیت مانع چیزی هیچ نذار . مسعوده منو آخر  و اول آرزوی  تو خوشبختی -
 .همراهته همیشه پدرت... و من  دعای. بشه

 های حرف . خوادمی گریه  دلم. در سمت کردم  تند قدم و دادم تکان سر  بغض با
 اون داد کینمتس کمی   که  چیزی تنها. کرد  بدترش اضطرابم، کاهش   جای به مامان
 تموم  خوشی  و  خوبی  به  امروز   که  مادریش  حس  به  کنم  اعتماد  گفت  که  بود  حرفش
 . بشه طوریهمین  که  کاش  ای و میشه

 به پی آریان تا دادم کش  ب**ل. کرد  بهتر  رو حالم خورد صورتم به که  سرد هوای
  آریان   ماشین .  کردم  باز   رو  در   و  برداشتم  قدم  ضخیم  هایبرف   روی   آهسته.  نبره  حالم

 اشاره اما شه پیاده خواست دید که  رو من . بود شده پارک خونه روبروی درست
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 انرژی  پر  و گرفت  سمتم رو بخاری یپنجره نشستنم محض به. میام خودم کردم
 .سمتش چرخیدم لبخند با و کشیدم  عمیقی نفسی. کرد  سالم

 خوبی؟  سالم -

 . بست رو کمربندش  و کرد  جذابی یخنده تک

 یه. میگه بهم هم کوچه سر  قصاب که رو این  نبود؟  جمله این  از  تر ایکلیشه -
 ! آخه چیزی فنچولمی عشقمی، عزیزمی،

 عامل  تلقین.  کردم  بسته  و  باز   محکم  رو  چشمام  و  گذاشتم  آشوبم  دل  روی  رو  دستم
  فشار  مغزم به کمی  شد باعث آریان منتظر  نگاه. باشم ترسو خوامنمی من و ترسه
 . گفت  چی بیاد یادم تا بیارم

 عزیزم؟  خبر  چه... خب آ -

 خیلی  آریان برای انگار  اما زنممی  حرف مریم با دارم که  انگار . کردم  تلفظش عادی
 .کشید  جلو کمی  رو پیراهنش ییقه و زد پلک هم  پشت که  نبود عادی

 کردی می ناز  نباید قاعدتا مطلب؟  اصل سراغ رفتی سریع چرا! اوهونی اهنی یه -
 االن؟ 

 .بردم  فرو مامان یکیسه  توی رو دستم و انداختم باال هشان بیخیال

 پنیر  نون. نداره کردن  ناز  این  و منی عزیز  تو کنم؟   ناز  حقیقت گفتن   برای باید چرا -
 خوری؟ می گردو

 بی  لبخند بارونش ستاره چشمان و کشید محکم رو لپم یهو که بود پایین  سرم
 .زد رقم برام ایاراده

 ! بگیرم گازت  خوادمی  دلم رها آخ -

 .بود ارادهبی هم کوتاهم  یخنده
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ه؟صیغه  چه دیگه بازیت هاپو منی؟  عزیز  توام گفتیمی نباید االن -  ای 

 .زد کجی  لبخند و کشید  خط فکم رو انگشتش با

 !بشه سردتر  قراره هوا. باالتر بکش  رو کاپشنت  زیپ و ببند رو کمربندت  -

 !واقعا؟ ! آریان؟  دماوند -

 مبهوت فقط اما خنده برای بود نظیریبی  ترکیب گیجش نگاه و فاتحانه لبخند
 .کردم  اشاره اطراف به دست با و کردم  نگاهش

 بندون؟ یخ این  تو  اومدیم چرا آریان -

 به  متعجب. شد پیاده حرفی ترین کوچک  بدون و کرد باز  آهسته  رو کمربندش
 .انداخت  جونم به لرز  اومدمی  که  سردی سوز  و شدم پیاده دنبالش

 داریم؟  چیکار ... چه جااین  ما آریان -

 . کرد  درشت چشم مظلومانه لحنی با و  کرد  باز  ب**ل باالخره

 .ببینی رو چیزی یه باید ولی رها زنممی یخ دارم خودمم -

 کنم   اخم و  بشم بدخلق کمی  بود شده باعث دلنگرانیم

 زنهنمی پر  جااین   پرنده. کن   تمومش االن همین  درمیاری بازی مسخره داری اگه -
 . برگردیم بیا آریان خیالبی رو؟  تو  ببینم؟  قراره رو چی

 رو  گردنششال آرامش با آریان و شد کشیده  بازوم اما بشم ماشین  سوار  برگشتم
 . کرد  مرتب گردنم  دور 

 باشه؟ . گردیمبرمی  و ریممی خونه سفره اون تا فقط -

 . تعطیله قطعا برف خاطر  به االن و کوهه  دامنه توی خونه سفره -

 رشته   آش  ریممی  بعدش  هوم؟ .  بیا  باهام  و  کن   اعتماد  فقط  تو.  خوشگله  دونممی  -
 .ذغالی چایی و خوریممی
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  کنجکاو   طرفی از  بود، سردم و داشتم اضطراب طرفی از . کردم  نگاهش بیچارگی با
  های دست. ذاشتنمی  باقی اعتراض برای جایی لعنتیش هایمشکی! لعنتی بودم،

 به  تا رفتیم راه خورده پارو نسبتا هایبرف  روی و خورد گره  بهم ندارمو دستکش
 ازش  باید  خونه  سفره به  رفتن   برای  و  بود  زده  یخ  تماما  روش. رسیدیم  سنگی  پلکان
 . رفتیممی باال

 :کردمی صدا  تیریک تیریک سرما از  هامدندان

 .باال بریم باید... که  نگو -

 هم هنوز  نگاهش. نیست بهتر  من  از  وضعش بود معلوم سرخش هایلپ  از 
 . بود مظلومانه

 .رها من  خاطر  به -

 .ایستادیم قدیمی چوبی در  رویروبه و رفتیم باال احتیاط با و آروم

 تو؟  بری بگیرم قالب چی؟ حاال -

. شد  منتظر   و  کوبید  در   روی  محکم  مشت  با.  کرد  بهتر   رو  حالم  کمی  مالیمش  یخنده
  با  شد باز  که  در . کیه  پرسیدمی  عصبانی که  اومد مردی صدای دقیقه چند از  بعد

 . شکفت  گلش  از   گل  و  شد  باز   خونه  سفره  صاحب  پیرمرد  درهم  های  اخم  آریان  دیدن

 بینم؟ می خواب دارم یا خودتی -

 دیدن  از   انقدر   پیرمرد.  کردن  بغل  رو  هم  محکم  دو  هر   و  داد  تکان  سر   لبخند  با  آریان
  ابراز  مدام و بود انداخته ایهس چشمش روی اشک که بود شده خوشحال آریان
  دقایقی   از   بعد.  کردمی  بغلش  بیشتر   فقط  حرفی  هیچ  بی  هم  آریان  و  کردمی  دلتنگی
 . کوبید  پیرمرد یشانه روی آهسته و گرفت  فاصله کمی  آریان

 . زنیممی  یخ داریم رسما داخل؟  بیایم میشه -

 .کشید  کنار   هول با پیرمرد
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 گرم   بدم   بهتون  ذغالی  چایی  تو  بیاین   شد  پرت  محواس  شرمنده.  تو  بیاین   پسرم  آره  -
 .بفرمایید. شید

. شدیم  کوچکی  یخونه  وارد  و  گذشتیم  بانمکش   هاینیمکت   و  خونه  سفره  محیط  از 
  نگهش  سرما از  دور  و بود نداده راه داخل به رو برفی هیچ هانیمکت  روی طاقی  
 برامون  رو الیذغ چایی بساط. بود جااون هیچکس پیرمرد همون جز . بود داشته
 کریم   حاج آریان که  پیرمرد ساعت یک نزدیک. چسبید بهمون عجیب که  کرد  علم

  با  هم آریان. کرد  دلتنگی رفع خودش قول به و زد حرف و زد حرف زد،می صداش
 و  خرت  از   پر   یخونه  و  بود  ممحلی  یرشته  آش  گرم  سرم  من  و  سپرد  گوش  آرامش
 . کریم  حاج پرت

 حمید و امیر  کرد؛  جلب رو توجهم بودن طاقچه روی که شهیدی دو عکس قاب
 .امینی

  عکس  یک چرخید؛ ایدیگه  قاب روی نگاهم و خوندم براشون ایفاتحه  زیرلب
. کوچک  پسر  دو و چادری خانومی همراه به پرپشت موهایی با مردی. خانوادگی

 ... .پسرها اون و کریمه  حاج مرد اون بود معلوم

 حمید  پسرامن، هم هااین . کرد  فوت پیش چندسال. زری بیامرزمه، خدا خانم این  -
 .شدن شهید هردوشون. امیر و

 .بود شده عکس خیره اشکی چشمانی با و بود ایستاده کنارم  کی  نفهمیدم

 .باشی عکس یه یبازمانده  آخرین  داره درد خیلی -

 .کشیدم  زیر  رو نگاهم ناراحتی با

 . کنه  رحمتشون خدا. متاسفم -

 .صورتم روی شد کاوشگر   نگاهش و دز  کمرنگی  لبخند

 ! شدی بزرگ چقدر  ماشااهلل! مسعود؟  دختر  نه؟  همونی تو -
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 . زدم پلک متعجب

 شناسید؟می  کجا  از  رو پدرم... شما -

 .رفت باال رنگش طوسی پهن  ابروی  و زد معنایی پر  لبخند

 . رسوند سالم کریم   حاج بگو بهش -

 .دکشی  تیر  مروزه چهل درد و کشیدم   نفس بغض پر 

 .شد شهید عملیات یه توی. کرده  فوت... بابام -

  رفت  تحلیل پاهاش توان و چرخید بود برگشته تازه که  آریان سمت ناباورش نگاه
 . گرفت  طاقچه یلبه به رو دستش که

 نگفتی؟ بهم چیزی چرا پس مرده؟  موحد مسعود -

 .دزدید نگاه و کشید  مرطوبش صورت به دستی آریان

 .نیومد پیش فرصتش -

 : گفت  زیرلب و کرد  پررنگی  اخم کریم  حاج

  پاک  بود؟  چی فامیلیش. جواد آقا مثل درست بود؛ نازنینی مرد . بیامرزتش خدا -
 .پاکزاد آهان... پاکدل پور،

 جواد و پیرمرد این . کشید  تیر  سرم و کردم  نگاهشون بهت با! پاکزاد؟  جواد! جواد؟ 
 !شناسه؟ می   کجا  از   رو  من   باباحاجی  مرد  این   عزیزم،  باباحاجی  و  پیرمرد  این   پاکزاد؟ 

 .داد سوق پیرمرد به من  از  رو نگاهش مضطرب و گذاشت  جلو قدمی آریان

 بدیش؟  بهم تونیمی. اومدم امانتیم خاطر  به من  کریم  حاج -

 و  گیج.  رفت خونه ته کوچک  اتاقک سمت به و داد تکان سری متفکر  کریم  حاج
 . رفت نشونه کریم  جحا سمت انگشتم و کردم  نگاه آریان به منگ
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 شناسه؟ می رو پدربزرگم و پدر  که  کیه...  مرد این  -

 . کشید  موهاش توی دستی کالفه

 ... .وق االن گممی  بهت بعدا -

 . راحت خیالت نکردم بازش هیچوقت. کردم  پیداش -

  هنوز  دلم و بودم گیج  من  و کرد  تشکر  و گرفت  رو پاکت و زد هولی لبخند آریان
 خبره؟ چه جاین ا خدایا. بود آشوب

 همین  داد  قول  بهش  هم  آریان  و  بزنه  سر   بهش  بیشتر   که  آریان  از   کرد  گله  کریم  حاج
 ریه  به رو سرد هوای و شدم خارج در  از  نکرده و کرده  خداحافظی. بکنه رو کار 

 رو آریان حضور . بود انفجار  به رو مغزم و جوشیدمی بیشتر  لحظه  هر  دلم. کشیدم
 .خواستمنمی رو اومدن کوتاه  و بودم  دلگیر . منکرد نگاهش اما کردم  حس

. شدمی  صاف و تار  هی من نگاه و اومد پایین  هاپله از  وار حامی من  پشت آریان،
 . بود سردم فقط بیرون از  و شدممی ویران داخل از  داشتم

 .کن   نگام رها -

  طرز   هب  دلم.  دیدمی  تار   فقط  رو  اطراف  نگاهم  بار   این   و  موندم  خیره   زمین   به  مصرانه
  مغزم  توی پدرام دیشب هایحرف و کشیدمی پر  باباحاجی و بابا برای دردناکی

 .بزرگیه مجهول آریان گذشته.  کشیدمی تیر  سرم و کردمی تاتی تاتی

 !رها -

  رو  باباحاجی و بابا کجا از  کیه؟  کریم حاج اصال چیه؟  کریم حاج با آریان صنم
 چیه؟  آریان با من  صنم. من  به نتلع بوده؟  چی بابا با آریان  صنم شناسه؟ می

 کنی؟ می ازدواج باهام -

  همون  دستش توی. نشست آریان ملتمس هایمشکی  توی  و رفت باال  آروم سرم
 !حلقه  لرزید؛  قلبم.  حلقه  یه  با  جعبه  یه.  جعبه  یه  دستش  یکی  اون  توی  و  بود  پاکت



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

746 

 

  شش   آبان  به  مربوط.  حلقه  این   خرید  فاکتور .  رها  هست   فاکتور   یه  پاکت  این   توی  -
  بود   سالت  هجده  وقتی  دانشگاهت،  اول  سال  یادته؟   رو  پیش  سال  شش.  پیشه  سال
 یک . شد عوض چیز  همه و دیدیم رو هم اول روز  ما و دانشگاه بودی اومده تازه و

 خیلی از . رها داشتم دوستت من ... من . خریدم رو حلقه این  من  دیدنت از  بعد ماه
 ... .ولی قبل

 :پیچید کوه  دامنه توی دامص و زدم نفس عصیانگر 

! واقعا؟   پیش؟   سال  شش.  کردی  قایم  رو  مسخره  یحلقه  این   و  نگفتی  هیچی  ولی  -
 بازیچه  کنی؟   سک سک خوایمی و شد تموم بازی باشک قایم وقت حاال؟  چرا پس
 شهمی ادعات که  تویی... تو بخورم؟  بازی قراره ایدیگه  جور  و شد تموم من  شدن

 احمق  انقدر   من.  بشه  نامزدم  فرهاد  گذاشتی  بستی  دل  بهم  وندیدارم  اولین   همون  از 
 داره؟  کاری  فاکتور  این  کردن  جعل رسم؟ می نظر  به

 . رفت نبض به رو سرم و شد حلقه گردنم  پشت هامدست  خشم با

 کنن می حس پیمان و پدرام چرا چیه؟  من  یخانواده  با صنمت گینمی چرا -
 کنن؟ می پسرم پسرم و دارن اعتماد هت ب انقدر  مامان و بابا  چرا شناسنت؟ می

  باباحاجی   شناسه؟ می   رو  بابا  که  توئه  کی    کریم  حاج  این   برادرمی؟   لعنتی؟   پسرشونی
 پیرمرد  این  ولی شناسممی رو باباحاجی هایدوست  تمام من و شناسهمی رو

 . نبود جزوشون

 رو حلقه که  دستش. خورد تکان گلوش  سیبک و بست رو چشماش بغض با آریان
 نفس  نفس. رفت فرو  بلندش پالتوی  جیب توی بعد و لرزید کمی  بود داشته نگه
 رو  نگاهم لرزونش هایمشکی  و لرزید پلکش. کردممی نگاهش طلبکار  و زدممی

 . گرفت  نشانه

 ... .من  رها -
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 خش  صدای.  دماوند  دامنه  توی  شد  بخار   عمیقش  آه  و  گرفت  آسمان  به  رو  رو  سرش
 .نیاورد ایین پ موضعم از  رو من  هم دارش

 چون  گرفتم  رو حلقه این  پیش سال شش من . واقعیه فاکتور  این  نفسم جون به -
. رها نشد... ماست شاهد االن که خدایی همین به ولی خواستمتمی وار دیوانه 
  لعنت  کم شدم؟  داغون کم کشیدم؟  زجر  کم کردی فکر . امروز تا نشد قسمت
 من .  نامزدیت  خبر   با  شکستم  من  رها  کنه؟ نمی   گریه  مرد  گفت  که  کسی  به  فرستادم
  نشد   منی  ایمان  که  خودت  جون  به.  نشد...  رها  شدنمی .  شکستنم  اون  زخمی    هنوزم
. رو شدنت دور  رو، متدریجی  مرگ کردم  تماشا فقط لعنتی من  . بکنم غلطی هیچ
  بود  مسیحایی دم و بودم متحرک مرده یه من  بودین  نامزد که ماهی سه اون

  که   کنم  چیکار  ولی شد شروع داشتنت برای جنگم موقع همون از  من  و برگشتنت
 کردم  سفید هم جاشهمین  تا و نمونده برام صبری دیگه من  و نشده تموم هنوز 
 .رو ایوب روی

  منتظرش  نگاه و هاحرف  این  برای کشیدمی پر  دلم و بود شده گیرم  گریبان  بغض
 .نداشتم رو رازی هیچ کشش  دیگه من  اما

 جون من   شدنش علنی  تا  و  بود  شخصی  که  هاییحافظه  از   یدمکش  هرچی  بود  بسم
 .شدممی ب**ل به

 اوصاف،   این   با  حاال،  ولی  بود  عمرم  کل  رویای   ترین بزرگ   شاید  من،  از   خواستگاریت  -
 میگی. بینمنمی رابطه  این  توی هیچی من ... راز همه این  و هاکاری   پنهون این  با

 حدی صبرم بدون ولی کنممی صبر  من  بار این ... باشه نشده؟  تموم هنوز  جنگت
 .بیارم دووم این  از  بیشتر  که  اماونی از  تر خسته من . داره

 :گفتم  تر  آروم و گرفتم  ازش رو نگاهم. آورد درد به رو دلم نگاهش بیچارگی

 ولی  کردممی صبر  برات من  گفتیمی بهم هم پیش سال شش همون اگه حتی -
 ... .تو
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 طول  چقدر   دونستمنمی...  دونستمنمی.  نه  یا  داری  بهم  احساسی  توام  دونستمنمی  -
  کردم   حماقت.  نه  یا  هستی  من   پای  بازم  موقع  اون  تا  تو  و  بشم  من   من،  تا  کشهمی
  به  رو ضررش ولی نکردنت درگیر  ستعاقالنه  کردم  فکر . خوردم هم رو چوبش و

 و  سیاحسا انتخاب به چربید که بود ایعاقالنه انتخاب همون این . دیدم چشم
 . بود نابودیم تاوانش

 . بریزه آزادانه اشکم تا شدم خارج معصومش نگاه رس تیر  از  و رفتم پایین  قدمی

 . کن   تموم زودتر  رو جنگت و برسون رو من . خونه برم خواممی -

  بعد  ایدقیقه. بریزه تر راحت  اشکم تا رفت  تر پایین  سرم و شنیدم  رو عمیقش آه
 کشید   بیرون  پالتوم  جیب  داخل  از   رو  دستم  و  یستادا  کنارم  سست  هاییقدم  با  آریان

 دلی و درگیر  هاییذهن  با برداشتیم قدم صدابی  و آرام. خودش دست به زد گره  و
 .جنگه چی هر  به لعنت و آشوب

 بار  هر  که  ناراحتی هاینفس  و درهم فکرهایی  و بود بینمون سکوت فقط راه توی
  یک  آریان و بود بیرون  به پنجره از  همنگا  تماما من . شدمی خارج  یکیمون سینه از 

 .من  به چشمش یک و جاده به چشمش

  بزنم  حدس تونستممی و شدمی کشیده  متورمش پالتوی جیب روی گاهی  دستش
 .خالی من  انگشت و ُپره شجعبه که  ستآشفته و نگران

 رو  جوابش آرومی همون به و کردم  زمزمه زیرلبی خداحافظ رسیدم که  خونه به
  ب **ل کالفه نفسی با بار  هر  ولی کنه باز  ب**ل خوادمی که دیدمیم. شنیدم

 بود بهم روحشبی نگاه. کردم  نگاهش خونه، شدن بسته حال در  الی از . بستمی
 .نگران و بود آشوب وقتی هر  از  بیشتر  دلم و

 های اشک  و ببرم پناه اتاقم به سریع شد  باعث هال توی  پدرام  و مامان نبودن
 همه  این   با  نه  ولی  خواستمی  رو  حلقه  اون  وجود  تمام  با  دلم.  کنم  رها  رو  محبوسم

 .جواببی سوال
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.  نگرانیم  حجم  از   نه  شد  کم  بغضم  از   نه  اما  کوبیدم  مشت  و  زدم  هق  تمام  ساعت  یک
 سر  گفت  و اومد در  پشت تا که  پدرامی از  بودم ممنون من  و بود شده سه ساعت
 . باشم راحت من  تا کنهمی  گرم  رو مامان

 مشت  هایدست   ماحصلش  اما  آریان  یا  بودم  عصبی  خودم  دست  از   بیشتر   دونمی نم
 .کنه  لمس رو جاودانم گوی  ایلحظه  برای تونستنمی حتی که  بود مشده

. کردنمی  رهام  که  بود  شده  وجدانی  عذاب  این   و  نبود  مساعد  رفتن   موقع  آریان  حال
 سر  جواب این  به شتمندا حق. بودمش رنجونده من  و بود من  زندگی معنای آریان
 !باال؟ 

 منم  یعنی این  و کنه  تموم زودتر  رو شلعنتی  جنگ  بودم گفته  خواستمش،می من 
 مهر،  به سر  و نگفته رازهای این  اما خوادمی رو من  اون که  خوامشمی  قدر همون 
 .بود رسان ب**ل به جان کردممی رو فکرش که  چیزی از  بیشتر 

  خطی   از   شمارهبی  تماس  یک  و  کشوند  شفحه ص  به  رو  تارم  نگاه  گوشیم  زنگ  صدای
 .کرد  بیشتر  رو نگرانیم شده، حفاظت

 طولی و شدم خط طرف اون صدای منتظر  و کردم  لمس رو سبز  گوشی  دودلی با
 :کرد  کم  رو استرسم از  کمی  شریفی  سروان صدای نکشید

 کجایین؟   الو؟ . موحد خانم -

 . نداشت  توفیری که  چند هر  بشه کم  صدام گرفتگی  تا کردم  ریزی یسرفه 

 شده؟ چیزی. مخونه من .  شریفی آقای سالم -

 .کرد  نگران بیشتر  رو من  ش آسوده نفس صدای

  خودتون   نه  ثانوی  اطالع  تا.  خونتون  جلوی  فرستممی  دیده  تعلیم  نیروی  تا  چند  من   -
 فهمیدین؟ . نشین  خارج خونه از  مادرتون نه و

 . زدم چنگ پتوم  روی نگرانی با
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 شده؟ چیزی ماا باشه... با -

  شد  جدی قدری به صداش. زدم صداش دوباره. کرد  مکالفه   ایشلحظه  چند مکث
 :برد باال رو ضربانم که

  دادگاه  به محافظت تیم با رو طاهری فرهاد داشتن  وقتی پیش ساعت یک -
 ... .و کنهمی  حمله بهشون ایحرفه گروه  یه بردن،می

 :گفتم  یدهبر بریده ترس با و شد حبس مسینه توی نفس

 ُمرده؟  فرهاد... فر -

 رو طاهری فرهاد و کشتن   رو حفاظت تیم افراد تمام! بردنش خودشون با... نه -
. نشید  خارج  خونه  از   عنوان  هیچ  به  شما  پس  چیه  شونبعدی   هدف  دونمنمی .  بردن
 .بزنید زنگ فرستممی که  ایشماره  به افتاد اتفاقی هم اگر . بگید هم مادر  به رو این 

 دلم آشوب دلیل پس . کردم  نگاه اعتباری شماره به و فشردم دستم توی رو گوشی
 !چرا؟  ولی. فرهاد  دادن فراری بود، این 

  معلومه  پس بود مرده حاال تا که  بود کشتنش  به بنا اگه داشتن؟  چیکارش هااون
 خاصی  خطر   کردم  دعا  و  شدم  نگرانش  دلم  توی  کمی.  گرفتنش  که  دارن  نیاز   بهش  باز 

 برای  حتی بدخواهی آدم من ولی کرد  خراب رو زندگیم که  هرچند. نهنک تهدیدش
 . نیستم هم دشمنم

 نفس   آریان  شال  بین .  بیرون  بره  مامان  نذاره  تا  گفتم  رو  ماجرا  و  دادم  پیام  پدرام  به
 دلیل . بودم شده بدتر  اما باشم شده تر آروم  باید االن کردم  فکر  خودم با و کشیدم
  میان   دوباره.  بود  افتاده  زق  زق  به  دستم  استرس  شدت  از   اما  بود  شده  معلوم  نگرانیم

 دلیل  و  شد  بیشتر   دلم  آشوب  بهش  کردن  فکر   با.  آریان...  و  کشیدم  نفس  شالگردنش
 !نبود؟  که  آریان نگرانیم
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  تا دستم هااتفاق  اون از  بعد اما بپرسم رو  حالش تا بزنم زنگ  بهش خواستمی دلم
 پرت  تخت روی رو  مگوشی   عصبی. کردی نم لمسش اما رفتمی ششماره  نزدیکی
 .کشیدمشون  و  بردم فرو موهام بین  رو هامدست  و کردم

 . ترسممی... ترسممی  آشوبم، دلتنگم، نگرانم، م،کالفه 

 که   رو گوشی.  بود شرکت از . چرخوند سمتش سریع رو نگاهم گوشی  زنگ صدای
 :پیچید گوشم  توی شمس خانم نگران صدای گذاشتم،  گوشم  کنار 

 هنوز  ولی گذشته  سه از  ساعت نیم دارین؟  خبر  رئیس از  شما! موحد؟  مهندس الو -
 . میشه عصبانی  داره واقعا آذین  شرکت مدیرعامل. نیومدن

 .کرد  منقطع رو نفسم و ریخت فرو دلم توی چیزی

 زدی؟  زنگ گوشیش  به. ندارم ازش  خبری... من  نه -

  چیکار   دونمنمی   واقعا  دیگه.  ن نیست  هم  شونخونه .  خاموشه  اما   زدم  زنگ  بار   هزار   -
 .مهمه شرکت برای خیلی قرارداد این  ثبت. کنم

 انقدر  ذهنش کردم  دعا و کشیدم  عمیقی نفس. کرد  گیر   جاودانم گوی  به نگاهم
 .باشه نیفتاده ایدیگه اتفاق و باشه رفته یادش رو قرارش  که  باشه درگیر 

 جوری چه دونهمی  اون .برسونه رو خودش تا  بزن زنگ رادمنش بابک مهندس به -
 .کنه  درستش

 برگشتن؟  اصفهان از  مگه! رادمنش؟  مهندس -

 . دادم تکان سر  حواسبی و دادم فشار  کمی  رو پیشونیم

 . برم باید -

 بود  مهم  قرار   این .  چرخیدم  خودم  دور   آشفته  و  کردم  قطع  فرصتی  هیچبی  رو  گوشی
 ریخته  هم به و ناراحت هامحرف از  انقدر  یعنی بود؟  نرسیده بهش آریان چرا پس
 شده؟
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  گرفتم   رو ششماره  ایسابقهبی  دلنگرانی با و کردم  لمس رو جاودانم  گوی  ایثانیه 
 شدت  از  دلم! کجاست؟  آریان خدایا. کشوند تیر  به رو سرم بودنش خاموش و

 .سوزوند رو گلوم  و خورد پیچ استرس

  و دماوند ماجرای ا،م با آشناییش و کریم  حاج شریفی، سروان نگرانی فرهاد، فرار 
 .من  آشوب   دل   و آریان نبودن هم حاال شده، نفرین  خواستگاری

  باز   اما  داشتم  برش  سریع  آریان    اینکه  امید  به.  افکارم  روی  انداخت  خط  گوشیم  زنگ 
  تماس . اومدن مامورها بگه خوادمی و شریفی   سروان حتما. شده حفاظت خط هم
 . کردم  نگاه گرانمن خود   به آینه توی از  و کردم  وصل رو

 الو؟ -

- . ... 

 .ندارم رو صداتون من ! الو؟  -

 !موحد رهای دارم رو تو صدای من ولی -

! نیست  شریفی  سروان  به  متعلق  قطعا  زنانه  صدای  این .  شد  گرد  لحظه  در   هامچشم 
 . گرفتم  مشت توی رو آریان شالگردن و دادم فرو دلهره با رو دهانم آب

 هستی؟  کی  شما... شما -

 هستی؟  کی  دنبال تو که  اینه درست سوال... آ آ -

 . کردم  اخم ناخواسته

 . شمنمی متوجه رو منظورتون -

  عشقت  نگراندل! موحد رهای باشی هاحرف  این  از  تر باهوش کردممی فکر  -
 .باشه رسیده بهت خبرش باید االن تا! نیستی؟ 

 . کردم  جابجا دستم توی رو گوشی  عظیمی نگرانی با
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 ... .که  فرهاده  منظورت اگه -

 . کرد  حبس رو نفسم شخنده بلند صدای

 کنیمی   ناامیدم  داری.  تو  برای  هم  و  من   برای  هم  ست؛سوخته  مهره  یه  که  فرهاد  -
 .باش  زود! موحد رهای

  برای  قلبم و لرزید باره یک  بدنم تمام و افتاد جاودانم گوی  تصویر  انعکاس به نگاهم
 . نزد ایلحظه

 ! نه آریان نه، خدایا

 .آریانه! بینگو -

 . پیچید گوشم  توی  مرگ ناقوس مثل پوزخندش صدای

ت  من  خب نه؟  گشتیمی دنبالش. عشقت. جاستاین  لطفی -  کردم   راحت رو کار 
 بابا  پیش بفرستمش یا ببینیش بازم خوایمی  دلت تو... فقط کردم  پیداش برات و

 جونت؟ 

ه یه این . خوردم ُسر  زمین روی و رفت سیاهی هامچشم    مسخره  بازی یه! ؟ بازی 
 .ندارم رو یکی این  طاقت من  که  خدا به و کشید  تیر  سرم! امروزم؟  دلیسنگ  برای

 باز   ب**ل  آروم.  شد  اکو  سرم  توی  قلبم  شکستن   صدای  و  لرزید  بغض  شدت  از   صدام
 .شد بلندتر  ارادهبی صدام جمله هر  با و کردم

 چی فطرت؟  پست بود دهکر   چیکارت مگه... مگه کشتی؟   رو بابام لعنتی تو  ... تو -
 اون آریانه؟  نوبت   حاال مون؟ زندگی  روی افتادی زالو عین که  خوایمی ما جون از 

ه حسابت طرف چرا؟  دیگه  داری؟  چیکار  اون به کثافت  فرهاد 

 ی بیچاره  عشق من، آریان  . ریختن  محابابی  هاماشک  و زدم جیغ رو آخرم یجمله
 !عوضی  این  بود، عوضی این  چنگال توی من 
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 فهمیمی رو هاتسوال یدونه دونه جواب وقتش به. خوشگله برندار  دور  زیاد -
 نه؟ یا ببینی رو آریان خوایمی منه؛ سوال جواب نوبت... االن ولی

 :زدم  فریاد هق هق با و کوبیدم  زمین  روی مشتی

 . ببینمش خواممی آره... آره -

 بدل  و  رد  احدالناسی  هیچ  با  پیامی  یا  تماس  هیچ.  کن   باز   رو  هاتگوش   خوب  پس  -
  مشکوکی  حرکت هر . شنوده تخونه و پسرداییت  مادرت، خودت، گوشی.  کنینمی 
  توی  یکی و تونخونه جلوی مامور  دوتا. بخونی باید رو آریان فاتحه ببینم ازت

  بهت  پنج ساعت. تون همسایه  خونه بری و بشی رد بوم پشت از  باید پس. حیاطه
 . بگم بهت رو قرار  محل تا زنممی  زنگ

 کشیدمی تیر  سرم. شدم بلند جا از  سختی به و کشیدم  خیسم چشمان زیر  دستی
 اشکی  قطره و کردم  لمس رو جاودانم گوی   خراب حالی با. نکردم بهش توجهی اما
 .چکید چشمم از  باز 

 چقدر؟ پول؟  خوای؟ می چی بگو... باشه -

 . داشت نگهم جا سر  آمیزش تمسخر  و متعجب صدای

 زد؟  پول از  حرف کی  راه؟  اون به زدی رو دتخو! پول؟  -

 چی؟... پس -

 .فرستاد گوشم  توی رو ممکنش صدای ترین جدی

 رو آریان بتونی تا من به بدی رو هااون باید . داده اطالعات بهت فرهاد! اطالعات -
 .ببینی

 : کردم  زمزمه تعجب با

 ... .نداده بهم هیچی فرهاد ولی -
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 .لرزوند رو بدنم و بست رو چشمم ایلحظه  فریادش

 همراه  نه  و  دوستاش  پیش  نه  خانوادشه  دست  نه  اطالعات  اون!  میگی  دروغ  داری  -
! تو نفر؛ یک مونهمی  فقط پس. نکرده رو مدرکی هیچ هم پلیس پیش. خودش
 شد  گشاد  چشماش مردمک رهاست، دست مدارک و اطالعات پرسیدم ازش وقتی

  بهت  چطوری و کجا  نیست مهم برام و توئه پیش مدارک و اطالعات اون. ترسید و
 شماره  وگرنه کن  پیداش پنج ساعت تا ببینی رو آریانت خوایمی اگه. رسیده
 . فرستممی برات رو قبرش یقطعه

 دقیقه  بیست  ساعت.  کردم  بغل  رو  بازوهام  ترسیده  و  مبهوت  من   و  شد  قطع  تماس
 !دارک؟ م کدوم  ولی کردممی پیدا رو مدارک باید پنج تا و بود چهار  به

 مدرکی،  نه سندی، نه کاغذی،  نه. نداد بهم هیچی اون دیدم رو فرهاد که  باری دو
 !هیچی کلمه  واقعی معنای به

 آسیبی اگه. کن   کمکمون  خدایا. مگونه   روی گرفت  راه اشک و نشستم تخت روی
 .میرممی من  برسه بهش

 خدا فقط  رمگیمی ازش رو انگشتر  اون من  درک؛  به بره جوابم بی هایسوال تمام 
 امانم بی هق هق. باش من  نفس   مراقب. باش نفس دایی   مراقب . باش مراقبش

 . میرممی  آریان بدون من که  خدا به و پیچید اتاقم فضای توی

  وسایل  و کیف  تمام. زدم پا و دست بیچارگی توی من  و گذشتن   هم پشت هاثانیه 
 پیدا هیچی اما کردم  ور  و زیر  رو بود همراهم  فرهاد دیدن موقع  که  هاییلباس و

 . ببرم براش خواستمی ازم لعنتی زن اون که  نداده بهم هیچی فرهاد. نکردم

  هم باز  و گشتم  رو وسایل دوباره و دوباره و دوباره کرده  تار  رو دیدم که  اشکی با
 .هیچی
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  و  تنهاست آریان. کشیدم  تر محکم  رو موهام  و بستم محکم رو کمدم  در  حرص با
. ادبرنم   ازم  کاری  هیچ  لعنتی  من    و  دونمنمی  هم  رو  اسمشون  حتی  که  هاییاون  اسیر 
 !بیشتر؟  این  از  درد

 به راجع نه بود، فرهاد خاطر  به نه بود شده گیرم  گریبان  دیشب از  که  آشوبی اون
. من  سرباالی جواب و آریان خواستگاری خاطر  به نه ما، با آشناییش و کریم  حاج

 .اون بدون میرممی من  و بود آریان ربودن دلیلش

. شدمی  نزدیک فروپاشی به بیشتر  لحظه هر  دلم و شد دقیقه بیست و چهار  ساعت
 .داره شنود گوشیم  ولی بدم خبر  شریفی سروان به تونستممی  کاش

 هیچ.  بیارم  یاد  به  رو  فرهاد  هایحرف   کردم  سعی  و  دادم  فشار   هم  روی  رو  چشمام
  توی  که  روزی اون. مطمئنم رو این  ،بود نزده بهم اطالعات و مدرک به راجع حرفی
 اتفاقاتی  و گفت  شگذشته  به راجع فقط کرد  باز  رو دلش سفره باالخره امن خونه
 ... .آدرسی هیچ حتی. بود افتاده براش که

 .گذشتن   هامچشم  جلوی از  فیلم مثل روز  اون اتفاقات و شد باز  سریع هامچشم 

. گفتمی داشت چیزی یه فرهاد برم من  و بشه باز  در  کهاین  از  قبل آخر، یلحظه
 .کردمی مکث هی و گفتنش  برای بود دودل انگار  که  چیزی یه

 ...روز یه اگه بود گفته.  رو آخرش ی جمله  بیاد یادم تا آوردم فشار  محافظه  به

 ...اگه... اگه

 !دوربینت رها آخرش؛ یجمله و زد جرقه محافظه توی چیزی

 !من  دوربین  ! دوربینم

 !دوربینم... و چرخید هاکتاب  قفسه باالی به نگاهم
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  زندگیم   توی  فرهاد.  مریم  و  حامد  از   تولدم  کادوی  دوربین !  دوربینت  بود  گفته  فرهاد
.  نبود همراهم دوربین  دیدمش که  هم وقتی. گرفتم  رو دوربین  این  من  وقتی نبود

 ... .نیو مونخونه  هم هیچوقت

 قفسه به نابسامان حالی با. شد اکو هامگوش   توی ضربانش و تپید سرعت با قلبم
 من  فرهاد وقتی مریم، و حامد عروسی شب. زد بکفلش  محافظه  و شدم نزدیک

 . مونخونه بیارمش خواست ازم بعد و برد مخروبه اون به آرایشگاه جلوی از  رو

  حالی  با رو نفسم. افتادم باال طبقه به پله راه از  نگاهش یاد و  برداشتم رو دوربین 
 !باشه کرده  قایم دوربین  توی چیزی روز  اون فرهاد شاید. ردمک  فوت عجیب

 دفترچه  الی  کیفش،  توی.  کردم  نگاه  رو  باطریش   محل  و  کردم  باز   رو  دوربین   عجله  با
 !هیچی هم باز  اما راهنماش

  جاساز  توش چیزی واقعا اما کردم  نگاه رو دوربین  زوایای تمام دوباره ناباوری با
 به شدفترچه. کردم  پرت رو کیفش  عصبانیت با و مکشید  ایخفه جیغ. بود نشده
 !عکس شد، باز  عکس  گرفتن   راهنمای صفحه روی و افتاد پام جلوی و خورد دیوار 

 از  مریم، و حامد از  عکسم. ببینم رو هاشعکس  تا کردم  روشن  رو دوربین  عجله با
 ! خرسم... از آریان، از  شرکت، از  اینا، دایی از  اصفهان، از  مامان،

  تاریخ  به متالطم ذهنی با! نگرفتم عکس خرسم از  هیچوقت من . زدم پلک متعجب
 !حامد  عروسی  شب...  یعنی  که  آذر   چهارده  شهمی...  دسامبر  چهار .  کردم  نگاه  عکس

  خودش  قطعا عکسم این  و خونمون بود اومده فرهاد که بود شب همون... آره
 !خرسم؟  چرا... ولی گرفته

  خرسم . نشست ابروهام بین  اخم ثانیه یک عرض در  و کردم  نگاه اتاقم به متعجب
 !کو؟ 
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 تا  شم خارج اتاقم از  خواستم عصبی. نبود اتاق کجای  هیچ و تخت زیر  و کمد  توی
  ی اندازه به دلم و شد جمع چشمم توی  اشک. اومد یادم باالخره که  بپرسم مامان از 

 . گرفت  دنیاها تمام

  خرسم   و  باشم  دلتنگ  کمتر   تا  ستادفر   رو  خرسم  بابا  بودم،  آریان  خونه  که  زمانی  اون
 پیش و برنگشت خونه به هیچوقت بهش، نفس عالقه و بودنش بزرگ خاطر  به

 .افتادنمی  اصال ها اتفاق این  بودی اگه...  بابا آخ. موند آریان

 سریع . دقیقه پنج و سی و چهار  کردم؛  نگاه ساعت به و چرخوندم سر  اضطراب با
 استراحت  خواممی  دادم  پیام  پدرام  به.  شدم  خارج  قماتا   از   احتیاط  با  و  پوشیدم  لباس
 .خوند خواهد رو پیامم هم زن اون دونممی و نکنن  صدام  شام برای و کنم

 کمال  در . همسایه خونه به اونجا از  و رفتم بام پشت به توجه جلب ترین کم  با
.  رددرآو  لرز   به  رو  بدنم  زمستانی  سرد  سوز !  شد  باز   هل  یه  با  بامشون  پشت  در   تعجب
 سمت   به  زنان  نفس  و  شدم  خارج  ساختمان  از   عجله  با.  هوا  این   برای  بود  کم  لباسم
.  کرد  باز  رومروبه در  نفس متعجب صدای و فشردم رو زنگ. دویدم آریان خونه
 آریان نفس. کنم  بغلش تا نشستم زانو روی من  و سمتم دوید نفس رفتم که  داخل
 ...!آریان خدایا آخ و بود

 پریده؟  رنگت چرا ؟ جون نیلی خوبی -

 . بزنم لبخند کردم  سعی و کشیدم  ششده بافته موهای به دستی

 .بود شده ذره یه برات دلم خوبی؟  تو. خوبم من . خوشگلم سالم -

 :گفت  آهسته و برد داخل رو من  زبونی شیرین  با

 .شهنمی  جونم نیلی ولی خوبه جونم  مونا. خوبم که  من  -

  مجسم  چشمم جلوی داشتم آریان با جااین  که  خاطراتی تمام خونه، به ورودم با
 جواب خانم مونا متعجب سالم به و زدم ریزی لبخند باالجبار . برد رو نفسم و شد
 .دادم
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 .بشه پیداشون  باید لطفی آقای دیگه االن. تو بفرمایید. اومدین  خوش -

 اون کاش. بود طوریهمین  واقعا کاش. ترس از  لرزید دلم و کشیدم عمیقی آه
 .بود من  انگشت توی االن تر انگش

 نفس ... ولی نیاد کال...  یا برسه دیر  ممکنه آریان امشب که  بگم اومدم... راستش -
 .برگرده حتما  فردا میدم قول جونم

 . کرد  نگاهم مظلومانه مشکیش چشمان با نفس

 جون؟  نیلی شده چیزی -

 .دادم  تکان سر  بغض با

 شه،  تموم زودتر  کارش تا مکشک برم باید منم. کشیده طول کارش عزیزم نه -
 .شده تنگ براش دلم ببینم؟  رو خرسم اومدم جااین  تا شهمی... فقط

 . کرد  فراموش رو موضوع انگار  و داد تکون سر  ذوق با نفس

 . گذاشتمش  کجا  ببین  بیا. جون نیلی آره -

  خرس   به  ثانیه  از   کسری  در   نگاهم  و  شدیم  اتاقش  وارد  مونا  متعجب  چشمان  مقابل
 .کشیدم  نفس استرس با. بود خوابیده نفس تخت روی که  افتاد سفیدم

 نفسی؟  بیاری برام خنک آب لیوان یه میشه -

  دهانش   و  چشم  توی   و  برداشتم  رو  خرسم  سریع.  بیرون  رفت  و  گفت  چشمی  نفس
... و کنم  پیدا چیزی بلکه دادم فشار  رو هاشقسمت  تمام... هیچی. کردم  نگاه رو
 ! قرمزش قلب زیر  درست سفت چیز  یه

 هایپنبه الیالبه از  و  بریدم رو قلبش هاینخ دور  تا دور  نفس کوچک قیچی با
 !فلش یه افتاد؛ دستم توی چیزی نرمش



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

760 

 

  آزادی  حکم اما آریان   آزادی حکم فلش این . اومد سراغم  همزمان هیجان و ترس
 . هست هم هالعنتی اون

 .جون نیلی بفرمایید -

. گرفتم نفس از  رو لیوان لرزان دستی اب و گذاشتم تخت روی برعکس رو خرس
. داییش مشکی چشمان برای کشید پر  دلم و بود من به گردش مشکی چشمان
 . کنم  فکر  تونمنمی سالمتیش و آریان جز  هیچی به من  رو، من  ببخش خدایا

  خداحافظی  با. برگرده آریان تا بمونه نفس  پیش رو شب خواستم  خانم مونا از 
 به.  شد  ارسال  گوشیم  به  پیامک  یه  خروجم،  محض  به  و  شدم  خارج  خونه  از   سریعی
 .کردم  نگاه ممچی  ساعت

 . بود پنج دقیقا ساعت

*** 

. بریزه معکوس شنی   ساعت مثل قلبم شد باعث پام، زیر  ایشاخه شدن خرد صدای
  ممتدش  بخار  به و دادم بیرون محکم رو نفسم و برداشتم تر محتاط  رو بعدی قدم
 تر مصمم   بار   هر   ولی  رفتمی   فرو  برف  توی  سانت  بیست  ندازها  به  پاهام.  کردم  نگاه
 .دادم ادامه قبل از 

 متوقفم  اما ترسوندمی رو من  دوردست از  هاسگ  جمعی دسته پارس صدای
  های نفس.  بینممی  رو  جلوم  گوشیم  قوه  چراغ  زور   به  من  و  تاریکه  کامال  هوا.  کردنمی 
  توجه   با  اما  هواست  سوز   از   خیس  امچشم.  شن می   خارج  مسینه  از   شتاب  با  مزده  یخ

 .کاره  نیمه ساختمان یک باالخره، و نشانه یک دنبال کنن می نگاه اطراف به کامل

 رسید؛ می جااین  به که  داشت توش آدرسی اومد برام پیش ساعت  یک که  پیامکی
 ! تهران از  خارج کاره  نیمه ساختمان یک
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. کرد  بیشتر  رو دلم آشوب راننده تیلعن هاینگاه و اومدم اینجا نزدیکی تا آژانس با
 رو امانم سرگیجه که  پایینه انقدری فشارم و بود رسیده راه از  شب و بود زمستان
 .نداره  معنایی  راه  یادامه  برای  تردید  نشه،  آریان  هایمشکی  قفل   نگاهم  تا  اما  بریده

 آهنین  در  و شدم رد  ساختمان جلوی سنگالخی محوطه از  وصف قابل غیر  ترسی با
 ضعیفم   یناله   و  شد   ریش  دلم  آهن،  با  آهن   اصطکاک  صدای  از .  کردم  باز   رو  بزرگش

 !لعنتی وضع این  از  بود ارادهبی

  تنها  تهران، یحومه در  کاره  نیمه ساختمونی توی تنها دختر  یه  برفی، سرد شب یه
 ! اصال نیست، خوب اصال سناریو این . نگرانه و ترسیده مرگ حد سر  تا که  یاور بی و

. رسیدم  دوم  طبقه  به  تا  رفتم  باال  کاره  نیمه  آجری  هایپله  از   عجیبی  نگرانی    و  ترس  با
  آتشی  نور . شدم بلند زود اما خوردم زمین  دوبار  جونم کم  پاهای و ترس شدت از 
  قلبم  ایلحظه  تصور  این  و اومدم درست داد نشون بود شده روشن  جلوتر  کمی  که
 . جاستاین  حتما آریان  کرد؛  گرم  رو

 .جلو بیفت زدی؟  زل چی به -

.  برم عقب به قدم دو و بکشم جیغ شد باعث سرم پشت از  تنومندی مرد صدای
 .شد تر ترسناک  ترسناکش یچهره  و خورد گره  هم توی دارش خط ابروهای

 !بیفت راه کری؟   -

 قلبم . شدم پرت عقب به قدم چندین  هم و اومد دردم هم که  زد کتفم  به ایضربه 
 رو آریان باز  هایچشم فقط و فقط و فقط وانفسا این  توی و کوبید  قوا تمام با

 .خواستمی

 و  کردم  حس وجود تمام با رو ترس. کرد  حرکت پشتم مرد اون و افتادم راه جلوتر 
 از   رو  عجیبی  دستگاه  بعد  و  کرد  متوقفم  دستش   فشار   با.  کردم  صدا  دلم  توی  رو  خدا
 :زد داد بلند صدایی با و داد حرکت پام تا سر 

 .نداره هم چیزی و نبود دنبالش کسی!  امنه -
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 ردی  دنبال  چرخوندم  چشم  و  دادم  فرو  ترس  با  رو  دهانم  آب  و  کردم  حرکت  دوباره
 محوطه   وارد  رو  من   کوچک  هل  یه  با  من،  با  شدنش  قدم  هم   محض  به  مرد.  آریان  از 

 ! کرد  منتقل بهم رو وحشت خونه حس سفالیش آجری دیوارهای که  کرد  بزرگی

  از  پر  آهنی ایبشکه. بود راست سمت عنکبوت  تار  از  پر  و بزرگ قدی یپنجره  یک
 داده نور  کمی  موحش، تاریک فضای به هاششعله و بود اتاق وسط آتش و چوب
 .صندلی به شده بسته مرد دو ور،شعله یبشکه  پشت  درست روبروم، و بود

 !زخمی مرد دو

 خون  ردی و پاره و خاکی لباسی خون، پر  صورتی و شکسته ابرویی با فرهاد، یکی
 . بود ریخته زمین  روی پاش از  که

 ! آریان یکی و

 زمین  روی توانی و اراده هیچ بی و رفت سیاهی چشمام و شدن سست پاهام
 .شد فشرده ممکن  حد آخرین  تا قلبم و ریخت چشمام از  اجازهبی  اشک. افتادم

 و خونه از  پر  شصورت  متورمه، راستش چشم که  آریانی بود؛ روبروم واقعی جهنم
 قلب  و  شکسته  که  انگار   افتاده  پاش  روی  بدی  حالت  به  چپش  دست.  شده  پاره  لبش
 . آریانم خدا آخ شکستنه، درحال بیشتر  لحظه هر  من 

 !شد جمع جمعمون باالخره -

 . آخر یضربه  و

 پوشی مشکی زن روی چرخید و شد جدا آریان از  سختی به آلودم اشک و تار  نگاه
 . ایستاد رومهروب اقتدار  با که

  ای بدجنسانه لبخند و روشن  هایچشم  رنگش، خرمایی موهای نقشش، ریز  اندام
 .داره تازگی عجیب برام که
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 که  چیزی. اومد بیرون  بغضم از  دردناک گلوی  از  ضعیف ایناله و زدم پلک بهت با
  کامال   تصویرش و بزنم محکمی پلک کهاین  از  قبل نه کردم،نمی  باور  رو دیدممی
 .بشه حواض

  مکث  کجش  لبخند روی و کردم  نگاه رو پاش تا سر  از  عجیب حالی با و سختی به
 !خوردم؟  دست  رو هم باز  من . کردم

  چشماش   بین   ایهام  و  بهت  از   پر   من   و  گرفت  قرار   قدمیم  دو  در   براقش  چرم  پالتوی  با
 .زدم صداش ارادهبی و چرخیدم

 !شیدا؟ -

 . بود آور زجر  تلفن  پشت یخنده اندازه به شخنده

 !بیامرزه خدا که  رو شیدا -

  رو  سرم زمین  با کفشش  یپاشنه  برخورد صدای و رفت فرهاد سمت به طمأنینه با
 گر توبیخ   لحنی  با  و   فرستاد  چپ  به  رو  فرهاد  سر   اشاره  انگشت  با.  انداخت  دوران  به

 :گفت

 فیمعر  بهش رو من حاال تا که  نگو! کنیمی ناامیدم بیشتر  لحظه به لحظه داری -
 ! نکردی؟ 

  روی  بدی صدای با زن سیلی  . داد فحش ب**ل زیر  و کرد  نگاهش  عصبی فرهاد
 . گزید  ب**ل درد شدت از  فرهاد و نشست صورتش

 تونسته می  فرهاد که  کسی.  باشه قضایا این  تمام مسبب تونهمی که  کسی  زن، یه
 .هباش نفر  یه تونهمی فقط مدرکه و اطالعات دنبال که  کسی.  کنه  معرفیش بهم

 ! ساغری... تو -

 . کرد  فرو بلندش پالتوی جیب توی رو هاشدست و چرخید  سمتم کج  لبخندی با

 . نیست احمق هم قدرهااون فرهاد معلومه! بینگو -
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 .اومد بیرون بهت با نفسم

 چطوری؟ ... ولی -

 . زد ایفاتحانه لبخند و انداخت باال فخر  با رو هاششونه

 هویتی . داشتم نیاز  واقعی شخص یه از  علی ج هویت یه به من ! خوردن آب مثل -
 من . بزنم گول  باهاش رو همتون تونستم که  دیدی و نباشه برانگیز  شک اصال که

 بگردن  و کنن   هک رو احوال ثبت بود کافی  فقط. دارم رو دنیا هکرهای بهترین 
 باهام   شیدا.  کردم  پیدا  رو  همزادم  خوبم،  شانس  از   که  باشه  من   شبیه  که  کسی  دنبال
. جااین   آوردمش  جنین  سقط  مطب  هوای  به  اصفهان  از   که  ساده  دختر   یه.  زدمی ن  مو
 رو   فرهاد  و  من   عکس  وقتی.  کردم  نزدیک  تو  به  رو  خودم  اون  هویت  و  اسم   به  منم

  فرهاد  دنبال من ... گوشیت.  دستم دادی رو سرنخ و باختی رو قافیه کامال  دیدی
 و  رفتم  من   باهاش،  گذاشتنم  قرار   و  فرهاد  تماس  از   بعد.  بودی  میانبر   برام  تو  و  بودم
 تو بود شنیده چون احمقم افراد از  یکی اما بیارن خودشون با رو تو هابچه  گفتم
  تونست  بابات و پایگاه  نیاورد خودش با رو تو بریم لو که  ترسش از  سرهنگی، دختر 
 نکنه حماقت دیگه که  رسیدم رو احمق اون حساب. کنه  پیدات شیدا مرگ از  بعد
 . بودی شده گور   و  گم  تو چون نشد جبران حماقتش ر ضر  ولی

 .چکید اشکم و کردم  نگاهش ناباوری با

 بکنی؟  باهاش رو کار   این  تونستی چطور . بود گناهبی شیدا اما -

 احمقه  یه  سقط،  دنبال  بیفته  و  بشه  حامله  که  دختری.  نبود  گناهبی  هم  قدرهااون  -
 .نداره هااحمق برای جایی دنیا و

 . گرفتم  دندان زیر  رو لبم بغض و راحتینا شدت از 

 !پستی خیلی -

 .کرد  جمع رو سرخش هایب**ل و زد گره  سینه روی رو هاشدست 
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 !برمیاد دستم از  که  کاریه  -

 سمتش بشه کشیده  آهنربا مثل نگاهم شد باعث آریان بریده و عمیق نفس صدای
  بازش  نیمه هاییمشک الی از  دید، که  رو نگاهم. وضعیتش از  شد پاره تیکه دلم و

 :گفت  که  شنیدم زیرلب و گرفت  راه اشکی قطره

 !اومدینمی  کاش  -

  انقدر  بارهیک  به. بست  رو چشماش طاقتبی اون و دادم تکون طرفین  به رو سرم
 بهش  اینکه از  قبل اما کردم  حمله ساغر  سمت و شدم بلند جا  از  که  شدم عصبی
 تقال به. داشت نگه پشتم رو مهادست  و گرفت  رو من  تنومند مرد همون برسم،
 : زدم فریاد ساغر  به رو جیغ با و افتام

 رو  جهنمی مدارک اون حقی؟ چه به کردی؟  رو کار این  آریان با چرا لعنتی -
 رو آریان پای چرا سراغم،  اومدیمی بودی گرفته  رو من  که  قبال مثل! خواستی؟ می

 عوضی؟  وسط کشیدی

 هایدست  با آروم و کرد  طی عجیب بخندی ل با رو بینمون فاصله  قدم چند ساغر 
 .زد  کف  دارشکشدست 

 آخرت   غم.  عزیزم  میگم  تسلیت  راستی...  آخ!  ایدرنده  پدرت  مثل.  اومد  خوشم...  نه  -
 ... .که  هرچند باشه

 . گرفت  پوزخند از  طرحی لبخندش و نشست آریان روی  ایلحظه  نگاهش

 !باشه آخریش دونممی بعید -

 استفاده  فرصت  از .  شد  شل  مرد  دست  ایلحظه   و  کردم  تقال  بیشتری  شدت  و  خشم  با
 من  تر محکم  و اومد خودش به مرد. زدم ساغر  صورت روی محکمی  سیلی و کردم
 خرد  مرز  تا دستم مچ و زدم جیغ آورد هامدست  به که  فشاری شدت از . گرفت  رو

 . رفت شدن
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 . کرد  کمرنگی  اخم و کشید  شگونه   روی رو دستش مبهوت ساغر 

  عالقه  بهت جوریچه دوتا این  دونمنمی من ! موحد رهای داری که  بزنم دست -
 . کردن  پیدا

  رو  هاشچشم و رفت راه عقب عقب دردمندم، و خشمگین  هایچشم  به خیره
 . کرد  باریک بدجنسانه

 آریان؟ ... یا فرهاد هوم؟  بکنم؟  تونممی چیکار  لطفت این  جبران برای -

  نحس   صدای.  افتادم  تقال  به  باز   دستم  درد  جودو  با  و  نشست  آریان  روی  نگرانم  نگاه
 .پیچید هم توی ممعده و  پیچید فضا توی ساغر 

  حرف  به وقتهیچ احمق فرهاد این  و بوده آریان همیشه. آریانه  انتخابت پس -
 !ذارهمی  باقی آدم واسه رو المسه حس  فقط که  عاشقی پدر  بسوزه . نداد گوش  من 

 رو دستش. کشید  بیرون رو رنگش مشکی رمچ دستکش و ایستاد  آریان سر  باالی
  آریان  فریاد با همزمان. کشیدشون  قوا تمام با و برد فرو آریان مشکی موهای بین 
  رو  آریان موهای شیطانی لبخندی با ساغر . چکیدند محابابی هاماشک  و زدم جیغ
 :زد فریاد و کشید  بیشتر 

 بدم؟  نتنشو بیشتر  عشق درد از  یا افتادی کردن  غلط به کافیه؟   -

  بود   نرمش  هایمشکی  لمس  من   آرزوی.  عذاب  با  درد،  با  اما  زدم  فریاد  خودش  مثل
 .کنهمی نابود رو آرزوم داره زن این  حاال و

  تا   بیارمشون  نگفتی  مگه  خوای؟ نمی  رو  اطالعات  اون  مگه.  کن   ولش...  بهت  لعنت  -
 . بره بذار  عوضی د   بره؟  آریان بذاری

 چشمان  به و کردم  رها  رو دردناکم نفس آریان همراه منم و  کرد  ول رو موهاش
  ترس   شدت  از .  بست  رو  چشمش  و  شد  کج  ششونه   روی  سرش.  شدم  خیره  سرخش

 . نمونده باقی جنونم تا چیزی خدایا. بزنه پلک سریع شد باعث که  زدم صداش بلند
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 .زد خند کج  و انداخت  آریان چپ دست به کجی  نگاه ساغر 

 قولم به و ببینیش بتونی تا بیار  رو اطالعات گفتم  !بره آریان ذارممی نگفتم من  -
 . نکرده کم  کیفیتش  از  اما شده ناقص ذره یه فقط. کردم  عمل

 که  ندادم  خبر   هیچکس  به  که  من   به  لعنت.  زدم  هق  بسته  چشم  با  و  افتاد  زیر   سرم
 مرور  رو کاره  نیمه ساختمان تارم نگاه. باشه نداشته وجود کمکی  هیچ به امید حاال
 لحظه  داشتن  لعنتی  لحظات این ... خدا آخ .  بشه ما آرامگاه  اینجا نکنه خدا.. .و کرد
 تونم نمی  من   حاال  و  شد  بابام  مرگ  باعث  لعنتی  زن  این .  گرفتن می   رو  جونم  لحظه  به

  عصبی صدای و نشستم اشک به قلبم درد  از . کنهمی رو اینکار  هم آریان با ببینم
 .پیچید خالی فضای توی فرهاد

 و بگیر  رو من جون. برن بذار  پس لعنتی رسیدی خواستیمی چی هر  هب که  تو -
 . برن بذار  و اومدی ازش که  ایشده خراب  همون به برگرد

  دست  یک با. کرد  اشاره بود گرفته  رو من  که  مردی به سر  با و زد پوزخندی ساغر 
  پرتابش .  کرد  پیدا  رو  فلش  و  گشت  رو  پالتوم  هایجیب   و  گرفت  رو  هامدست   جفت
 . گرفتش  هوا روی ساغر  و کرد

 تو... خب آره کنی؟   قربانی رو خودت خوایمی فرهاد؟  بینیمی زیاد هندی فیلم -
 ... .دوتا این  اما گردمبرمی  و کشممی رو

 دستان بین  جونبی که  منی به متفکرانه و گرفتش  دوباره و انداخت باال رو فلش
 . کرد  نگاه بودم افتاده مرد

 !کشهمی نفس امینی آریان که  شبیه آخرین  امشب... ماا نیستم مطمئن  رو رها -

 شدت  از   دلم.  چرخید  ساغر   براق  و  روشن   چشمان  بین   گیج  نگاهم  و  زدم  پلک  مکث  با
 .خورد پیچ نگرانی و ترس

 خطاب امینی... که  آریانی آخر  شب و مجهوله عاقبتم من  بکشه، خوادمی رو فرهاد
 !شد
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 پنجره از  که سردی سوز . شنیدم اشتباه حتما اما آشناست فامیلی این... امینی
 قلبی با و دادم تکون رو مشده خشک ب**ل. بود کرده کیپ رو گوشم اومدمی

 :کردم  زمزمه متالطم

. آوردم برات رو فلش. نداره منم به. نداره آریان به ربطی هیچ مسئله این... این  -
 . بریم ما بذار 

  خط  راستم گونه روی شاشاره  شتانگ با و ایستاد رومروبه خبیثانه لبخندی با
 .انداخت

 . ممنونم ازت! منی نشون دو تیر  یه! منی مشکالت حالل... رها تو -

 شبی  آخرین  از  رفتمی سردی به رو قلبم نگران، بودم، گیج.  کردم   نگاهش ترس با
 !من؟! مشکالتش؟  حالل و گذاشت  آریان اسم کنار   که

 چیه؟ منظورت... منظو -

 . کرد  اشاره آریان به سر  با و شد پررنگ لبخندش

 !کنم  پیدا رو مگمشده   تونستم سال نوزده از  بعد من ... تو لطف به -

 .لطفیه... آریان فامیلی زنی؟ می حرف داری چی از  -

  انکار  غیرقابل نفرتی با و ایستاد آریان کنار   و فشرد محکم دستش  توی رو فلش
 :زد فریاد و گرفت  سمتش رو دستش

 !نداره وجود ایلطفی آریان هیچ! دروغه هی فقط لطفی آریان -

 رو قلبم کوبش صدای . بشه باز  هامگوش  تا بردم فرو رو دهانم آب بهت با
! دروغه؟  یه لطفی آریان! گفت؟   چی االن این . کنم  حس هامگوش   توی تونستممی

.  دادم تکون سر  ناباور . گرفت  ریتم سرم و آریان غمگین  نگاه روی نشست  نگاهم
 !ممکنه؟  چطور 

 :گفت  بلندتر  و زد  آریان صندلی به لگدی عصبانیت با ساغر 
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 مگه  بدونه؟   نیست  حقش  دروغگویی؟   یه   گینمی  چرا  گی؟ نمی  چیزی  خودت  چرا  -
 رها واسه آوردم بیرون پالتوت جیب از  که  ایحلقه اون مگه نیست؟  عشقت رها

 !طفی؟ ل   آریان  واسه  بدبخت؟   کردیمی  خواستگاری  کی  واسه  رو  رها  داشتی  نیست؟ 

 :گفت  تمسخر  با و سمتم چرخید ایلحظه  نگاهش

 !نداره خارجی وجود اصال که  شدمی آدمی زن موحد رهای -

 و دیدم رو آریان ترسیده نگاه. افتادم زمین روی و خوردم لیز  مرد دستان بین  از 
 و بگه. امینی... آریان   از  بگه که  ساغر  های حرف  به دادم گوش  فقط و بستم چشم
 گفتمی  آریان که  هاییگره   بدونم من  و بگه. مغزم هایخوره از  مبش خالص من 

 .بود بسته کی  جون به جونم عمر  یه بدونم من  و بگه! چیه واقعا

 !چیه؟  آریان با ساغر  صنم و رسید اوج به قلبم کوبش!  لعنتی... و بگه

 رو شمارت خواستی یادته عموم؟  مثال خونه بردی منو که  رها یادته رو روز  اون -
! کردم  پیدا  رو  مگمشده  من   همونجا...  رها  جاهمون   بدی؟   بهم  و  بنویسی  کاغذ  ویر 

 .بذارم زمین  راحت رو سرم تونممی سال نوزده از  بعد حاال

 نامی شیدا برای دلم که  گهمی رو موقعیاون . فشردم هم روی محکم رو چشمام
! کردم؟   یکار چ  لحظه  اون  مگه  من.  بود  شده  نامی  بهداد  هایهوس  قربانی  که  سوخت
 !آریان  انگشتر ! من  خدای... و بنویسم رو مشماره کاغذ  روی خواستم

. بود  مرگ  نماد  من   برای  امانت  این  و  امانته  گفتی.  بیرون  افتاد  کیفت  از   انگشتر   یه  -
 که  خاصی طرح و  نقره قاب با الجورد انگشتر . شناختمش دیدمش که  لحظه همون
 !هیچوقت نکردم، فراموش رو لعنتی انگشتر  اون هیچوقت من . بود سنگش روی

 :خورد زنگ گوشم  توی فرهاد  متعجب صدای

  بوده  سالت پانزده... تو پیش سال نوزده آریانی؟  دنبال ساله نوزده که  چی یعنی -
 .بوده ساله ده... آریانم و
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 سردمه؛  هم  خیلی...  سردمه.  زدم  حلقه  دورش  رو  هامدست  و  کردم  جمع  رو  زانوهام
 و کوتاه  هایینفس با و گذاشتم  زانوهام روی رو سرم. درون از  هم و بیرون از  هم
 .دادم گوش  ساغر  نفرت پر  گاه  و تفریح پر  صدای به افتاده، شماره به

 ازم  که  اطالعاتی همه اون وجود با پیش سال سه... فرهاد پیش سال سه تقریبا -
 سیاه  کاله  ر هک  خودت  مثل  رو  نفر   پنج  اول  شرط؛  دو  به  ایران  برگردی  گذاشتم  داشتی
 درست  رو  اول  شرط!  کنی  پیدا  اطالعات  موحد   مسعود  به  راجع  ایران  توی  دوم  و  کنی
 بهش  راجع  هیچی و  دادی  دخترش  دل    به  دل.  زدی  گند  رو  دومی  ولی  دادی  انجام

 رو  دستم. دونستممی خودمم که افتاده پا پیش اطالعات سری  یه جز  نفهمیدی
 تصادف  از   بعد  اینکه  تا  گذاشتی  کار   سر   هما  شش  رو  من  و  گردو  پوست  توی  گذاشتی
 مسعود به راجع هیچی بازم دیدمت وقتی اما گردونم برت تونستم رها عمدی
 کم  از  نگم دیگه. بودی افتاده لج به باهام دختر  این خاطر  به و دونستینمی 
  حاال .  رها  بخاطر   باز   ایران  به  برگشتنت  و  شدنت  غیب  و  سال  دو  اون  توی  هاتکاری 
  تجربه بی تو   فرستادن! کشتمتمی موقع همون باید بینممی کنممی رو فکرش که

  مردی می  باید  انداختنت،  جفتک  و  ما  کار   هویت  فهمیدن  از   بعد  تو.  بود  محض  اشتباه
 دنبال  فرستادممی  رو  بلد  کار   آدم  یه  منم.  شدیممی  راحت  شّرت  از   تخانواده  و  من  و

 ... .و بوده لیسپ  هم لعنتی اون فهمیدممی  زودتر  تا مسعود

 .شد گم  فریادش  بین  فرهاد عصبی هاینفس  صدای

.  جاسوسم خوندی گوشم تو. کنم نت* یا**خ کشورم به خواستیمی ازم تو -
  ساکت   داشتی  انتظار   و  فرستادی  مرگ  یلبه   به  رو  عشقم  و  کردی  تهدید  رو  مخانواده
 استفاده سو ماز  تو ! باشم؟  چرات و چون بی برده قبل مثل داشتی انتظار  بمونم؟ 
 همیشه هااحمق مثل منم و بردی رو سود نهایت من  تجربگیبی و خامی از . کردی
 لعنت   نبود  روزی.  خورهمی  هم  به  کارات  و  تو  از   حالم.  بود  عوضی  تو    دهن   به  چشمم
 دونی می  اصال.  نیاوردی  برام  چیزی  نحسی  جز   زندگیم  به  ورودت  با  که  رو  تویی  نکنم
 سال  دو  اون  تمام!  نگفتم  بهت  ولی  پلیسه  موحد  مسعود  مدونستمی  من!  ساغر؟   چیه
  زیرآب . کردم  رو جاسوسیت  و فرستادم براش اطالعات رمزدار  دستوری کدهای  با
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 که  هاییخرابکاری  اون تمام. کنی نابود رو کشورم و نذاشتم و زدم رو کارات
 !من ... ساغر بود من  کار   کارا  تازه گردن  نداختممی

 چشمام  اما بود پام روی هنوز  سرم. لرزیدم سرجام که  بود ندبل انقدر  آخرش فریاد
  فریاد   ساغر   لحظه  چند از   بعد.  دادممی  گوش  شونمکالمه  به  ترسیده  و  بود  باز   کامال
 و جیغ و اومدمی سیلی و دعوا صدای. زد داد باز  فرهاد. داد فحش و کشید  بلندی
 ناسزا  رو سوختنشون و نکردمی فریاد رو  بودن خورده که  ناروهایی دو هر . فریاد
 . هم برای کردنمی

. کرد  پیدا ادامه ساغر  هایجیغ و هاضربه  اما شد قطع فرهاد صدای ایلحظه  برای
 صورت با شده، واژگون و شکسته فرهاد صندلی دیدم و کردم  بلند ترس با رو سرم
  فحش  و زنهمی لگد  بهش عصبانیت با ساغر  و افتاده زمین  روی خون پر  بدنی و

 .همید

 :زدم فریاد لرزان صدایی با و خوردم تکون سرجا ترس با

 !لعنتی کن   ولش. کشیشمی داری... بسه -

 توی  شتابی پر  هایقدم صدای اینکه تا زد رو فرهاد هم باز  من به توجهبی ساغر 
 . ایستاد ساغر  نزدیک هراسان جوانی مرد بعد و شد اکو فضا

 !تو؟  کنیمی داری چیکار  -

 و شد خیره وارد تازه  به و گرفت  فرهاد از  رو نفرتش پر  نگاه و دایستا صاف ساغر 
 : غرید عصبی

 کو؟   بساطت و بند! میثم کردی  دیر  ربع یک -

 . نشست فرهاد سر  باالی و اومد جلو ترسیده میثم

 شنوی؟ می رو صدام فرهاد فرهاد؟  هوشه؟ بی چرا ساغر؟  کردی  چیکارش -

 :زد داد عصبی و کشید  محکم داد،می تکون رو فرهاد که  رو میثم بازوی ساغر 
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. براش  نسوزون  دل  بیخودی  کردهمی  رو  ما  جاسوسی  سال  دو  اون  تمام  آشغال  این  -
 . دادی لفتش کافی  اندازه به بیار  رو بساطت برو

  کرد   زمزمه زیرلب چیزی. کرد  جاجابه فرهاد  و ساغر  بین  رو نگاهش  نفرت با میثم
 به  و  کشید  صورتش  روی  محکم  رو  دستاش  ساغر .  بیرون  رفت  و  شد  بلند  شتاب  با  و

  فرهاد . نشست شده کج ایبشکه روی و زد لگد بود پاش جلوی که چوبی تکه
 عمیقی آه. بود شده جمع وار جنین  و بود هم توی اخماش اما انگار، بود بیهوش
 این   تمام  که  درسته.  نباشه  بد  خیلی  حالش  کردم  دعا  و  گرفتم  ازش  چشم  و  کشیدم
 که  من  به لعنت هم باز  و نیست حقش درد همه این اما بود اون خاطر  به اتفاقات

 شریفی   سروان  به  و  نیستم  من   که  ببینه  اتاقم  بره  پدرام  کاش.  نگفتم  چیزی  کسی  به
 .بده خبر 

 و  درهم هایاخم از  این  و داره درد معلومه. آریان روی شینهمی  قرارمبی نگاه  
 این. براش شد پاره تیکه دلم .کنهنمی  باز  ب**ل اما معلومه کدرش هایمشکی

 اقتدارش  که  همونی. بود مغرورم و تیپ خوش رئیس همون برای لعنتی وضعیت
  توی  قند که  همونی. شد نجاتم یفرشته و کرد   کمکم  بارها و  بود سرآمد جا همه

 ساله  شش از  بیشتر  که  همونی. کرد  مجنونم هاشگل   نماد با و نداختمی  گلدونم
 . قلبمه حاکم

 اشک   اما  لرزید  پلکش.  داد  بهم  رو  تابشبی  هایمشکی  که  کرد  حس  رو  مهخیر   نگاه
  آریان   پلک  حاال  که   بوده  آریان  دنبال  سال  همه  این   ساغر   چرا.  گرفت  راه  من   چشم  از 

 !بریزم؟  اشک من  و بلرزه

 بودی؟  بابام دنبال... چرا -

 .داد بیرون محکم رو نفسش و کرد  نگاهم  حوصلهبی ساغر 

 !برسم دهشاز  این  به تا -

 : پرسیدم بود  آریان به نگاهم که  همونجوری و بردم فرو  ترس با رو دهانم آب
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 چیه؟ بابام... با آریان صنم مگه -

 !پسرخوندشه -

! پسرخوانده؟ .  موند  باز   حیرت  شدت  از   دهانم  و  چرخید  ساغر   روی  سریع  متعجبم  نگاه
 !آریان؟ 

 فامیلیش تغییر  از  من و بود لطفی آریان پدرخوانده بابات... نه که  امینی آریان -
 پیدا  رو امینی آریان و گردممی دارم ساله نوزده که همینه برای. نداشتم خبر 
 و  بشه  پررنگ  چشمم  توی  موحد  مسعود  شهمی  باعث  حادثه یه  کهاین   تا.  کنمنمی 
  فرهاد هایحماقت  درگیر  انقدر  اما باشه داشته خبر  آریان از  شاید که  کردم  شک
 دختر  که تو پیش از  وقتی انگشتر  اون. بگیرم رو شدنباله دم نکر  وقت که بودم

 لطفی  آریان  فهمیدم  تازه  و  شد  تبدیل  یقین   به  شّکم  درآورد،  سر   بودی   موحد  مسعود
 .دنبالشم که  همونیه

 .انداخت بشکه توی رو چوبی تکه و زد پوزخندی دید، که  رو بهتم پر  نگاه

 و  بودی  اخیر   اتفاقات  تمام  مرکز   جورایی یه...  جالبه  نه؟   دونستینمی  رو  هااین   تو  -
 بودن؟  پلیس آریان بابای ننه که  دونستینمی  اینم. خبریبی جا همه از 

  چرخید  آریان روی نگاهم. نگفته همه این  راز، همه این ! شنوم؟ می دارم چی خدایا
 و داشتم نگه باز  درد  با رو چشمام زده، بغض. بود بسته درد با رو چشماش که
 : کردم  باز  ب**ل

  دنبالش  نوجوونیت از  چرا... پیش سال نوزده میگی بودی؟  آریان دنبال... چرا -
 بودی؟ 

 بیرون  چیزی  و  کرد  فرو  چرمش  پالتوی  جیب   توی  رو  دستش  و  شد  خم  جلو  به  ساغر 
 رو تیزش نگاه و گرفت  روشروبه رو آریان الجورد انگشتر  خالص نفرتی با. کشید
 . برگردوند سمتم
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  کابوسمه؛   االن همین  تا سالگیم پونزده از  که  چیزی... لعنتی ین ا! این  خاطر  به -
 دونممی نه؟  مادرتی عاشق تو. دنیام شدن کشیده  لجن  به کابوس  تباهیم، کابوس

  مادرم  و بودم مادرم عاشق. بودم طور همین  منم. ستبسته جونش  به جونت که
  تجربگی، بی  از   پر   ترس،  از   پر   ساله،  پانزده  دختر   یه...  من .  داد  جون  آغوشم  توی  دقیقا

 انگشتر  این  صاحب مسببش و داد جون من  هایدست  توی مامانم. نگرانی از  پر 
 .بود پسرش و لعنتی

 شدت از . ورشعله یبشکه داخل کرد  پرت شدت با رو انگشتر  و کشید  بلندی جیغ
 کیف   با میثم. کردم  نگاهش فقط ترسیده و گیج  من  و زدمی نفس نفس عصبانیت

 .زد نفس حرص پر  و انداخت فرهاد به کوتاهی  نگاه و شد وارد بزرگی سیاه

 . بهم بدش -

 رو مبهوت من   روشنش چشمان. کرد  پرتاب  سمتش رو فلش مکث کمی  با ساغر 
 :کرد  زمزمه خالی نگاهی با و گرفت  هدف

 وقتی داره حالی چه بمیره؟  دستت توی مادرت وقتی میده دست بهت حالی چه -
 برادرهات وقتی داری حالی چه دار؟ چوبه باالی باشه رفته پدرت قبلش روز  سه

 رو بابات چاپلوسی همیشه که  تونهمسایه  اگه میشی حالی چه کنن؟   خودکشی
 دردی...  درده  اینا  حالت؟   بد  مادر   به  بده  زبونی  زیر   قرص  یه  نشه  حاضر   حتی  کردمی
  لطف  هب حاال و کنممی حسشون دارم ساله نوزده من  بعدیش، عواقب بر  عالوه که
 !بازیه آخر  دیگه تو

 ب**ل و دادم خرج به شهامت کمی.  رسید اوج به ضربانم و کردم  نگاهش ترسیده
 : پرسیدم محتاط و کردم   باز  رو مخشکیده

 .بود  سالش ده فقط موقعاون کهاون داره؟  آریان به ربطی چه اینا -

 .انداخت آریان به نگاهی خشم با
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 مادر   االن  کردنمی   باز   رو  دهنش  موقعاون  اگه  .بود  عوضی  یه  و  بود  سالش  ده  آره  -
 .بودن  زنده برادرهام و

 . زد برق اشک از  هاشچشم  کردم  حس و کشید  روشروبه زمین  به رو نگاهش

 مگر  شدنمی پیداش خونه توی هیچوقت. داشت البراتوار . بود مواد کار   تو بابام -
 پشتوانه بی  مادرمم و مچاره بی مادر  بال و دست توی ریختمی  پول. خواب برای
 پول خوردن و سکوت جز  ایچاره دوقلوم برادرهای و من بخاطر . بود یتیم. بود

 کارش  به کاری و  بودم نوجوونی فاز  تو . بود سالم پونزده من . نداشت حرومش
 گذشتنمی  بد  نه،  که  خوب  چی  همه.  بود  کافی  برام  و  داشتم  رو  مادرم  چون  نداشتم

 شد  باعث گوششون  زیر  بابام هایزمزمه. شد الشونس هجده برادرهام کهاین  تا
 دعوا  بابا  با  مامانم.  خونه  برگردن  خواب  برای  فقط  بابا  مثل  اونام  و  کنن  ول  رو  درس
  پسرهاش  به ولی لجنه خودش گفت  بهش . نکنه لجن  وارد رو برادرهام که  کرد
  وضی ع دارم قبول. نبود بدهکار  هاحرف  این  به گوشش  بابام. باشه نداشته کاری
 . بس و بود پول دنبال فقط چشمش. ما برای نبود پدر  اصال. بود

 . زد ضربه زانوش روی چرمش دستکش با و زد تلخی لبخند

 بابا  مثل اونام. سالگیشون هجده تا اما بودن مهربون. داشتم دوست رو برادرهام -
 بودن،   خوب  برادرهام.  نشد  عوض  بهشون  نگاهمون  مامان  نه  من،  نه  اما  شدن  لجن 

 پول  یوسوسه اما بود عاشق یکیشون حتی خوب، زندگی یه دنبال و بودن ردم
 من   و بود ناله و اشک روز  و شب مامانم کار .  بدن تشخیص بد از  رو خوب نذاشت
 رو  بدبختی تهش. برادرهام نابودی بخاطر  ریختم اشک پاش به پا ساله پانزده
  کار   فروخت،می مواد  اشونهبچه  به بابا که  مادرهایی پدر  نفرین . شد هوار  سرمون
 شدن  کشیده  لجن   به  آغاز   شد  و  گرفت  رو  بابام  پلیس.  گرفتش  پلیس  و  داد  دستش
 رو   بابام  و  مونخونه  ریختن   هاپلیس  که  رهنمی   یادم  هیچوقت  رو  شب  اون!  زندگیم
 .زد دستبند من  بابای به که  بود پلیسی اون دست انگشتر  اون. بردن
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  تاپش، لپ   کیبورد  با  میثم  دست  انگشتان  برخورد  ایصد.  اومدمی  صدا  یه  طرف  هر   از 
  ضربه  و ساغر  خشمگین  هاینفس  صدای فرهاد، درد پر  و  ریز  هایناله  صدای

 من  کوبش  پر  قلب صدای بشکه، توی چوب سوختن  صدای زانوش،  به دستکشش
 . بود آزاردهنده زیادی سکوتش صدای آریان، و هامگوش   توی

 که دستی همون توی  انگشتر  همون دوباره. رفتن گ رو برادرهام بابام، از  بعد -
 منم  و بود پلیس پاسگاه توی روز  و شب مبیچاره  مامان. گرفت رو برادرهام
  از  کاری  هیچ ما و کردن می نگاهمون  ترسیده برادرهام  و بغض پر  بابام. همراهش
  بی  و وکیل با دونستیممی ما و داشتن  بابا علیه مدرک کلی.  اومدبرنمی  دستمون

 بابا  و  نداشت  شونبرعلیه   خاصی  مدرک  پلیس.  نه  برادرهام  اما  تمومه  بابا  کار   کیل،و 
  ناآگاهانه   کامال  و  نشدن  مرتکب  جرمی  هیچ  پسرهاش  گفت.  کرد   جوونمردی  جااین 

  به  راجع هیچی پسرهاش  گفت  پلیس به  بابا. دادنمی هامشتری  به رو هاییبسته
 رو هابسته اون باباشون  حرف به اماحتر  روی از  و دونستن نمی  هابسته  محتوای
... که  بودن  آزادی  شرف  در   برادرهام  و  بودیم  خوشحال  مامان  و  من.  دادنمی  تحویل
 .نذاشت امینی حمید سرگرد نذاشت؛ لعنتی انگشتر  اون صاحب

 حمید شهید؛ یه عکس... عکس قاب یه و صبح امروز  روی خورد چرخ امحافظه 
 یه بود؛ شهید کلمه  زیر  کوچک  نوشته یه... االن اما نکردم دقت موقعاون. امینی
 امینی  حمید  سرگرد  کریم،  حاج  پسر .  دادم  تکون  رو  سرم  بهت  با.  سرگرد  مثل  چیزی
 ... . آریان و بود

  کرامت   لیال سروان و امینی حمید سرگرد پسر ... آریان پاسگاه؛ بود اومده پسرش -
 میره   عقب  ترس  با  من،  هایبرادر   دیدن  با  که  مادرش  و  پدر   پیش  پاسگاه  بود  اومده

 مادر  به هم آریان. کرد  طوریاین  چرا پرسن می ازش و خبریه یه فهمن می بقیه و
 همکالسی   با  مواد  به  راجع  من   برادرهای  که  دیده  خودش  هایچشم  با  میگه  پدرش

 ساله،  ده  پسر   یه  شهادت  بخاطر .  دادن  بهش  ایکیسه  بعد  و  زدنمی   حرف  فوتبالش
  همکالسی   همون  از   تحقیقات  از   بعد  و  افتهمی  جریان  به  من   رهایبراد  پرونده  دوباره
 .نیستن  گناهبی و  بودن آگاه جرمشون از  من  برادرهای که  فهمن می آریان، فوتبال
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  گرفت   مشت  توی  رو  شپاره   پالتوی  ییقه  و  شد  آریان  صندلی  نزدیک   عصبانی  ساغر 
 : زد فریاد خشم و بغض و درد با و

  برادرهام   و  بریدن  اعدام  حکم  بابام  برای.  شدن  زندانی  درهامبرا  لعنتی  تو  خاطر   به  -
 گرفتن   تصمیم و بودن دار  باالی بابا جونبی بدن خوردن تاب شاهد چون ترسیدن
 کیسه با. ترسیدن و شنمی اعدام هم هااون کردنمی فکر . بکشن  رو خودشون
 و مدیگهه سر  روی انداختن کیسه آرازم و آراد. کردن خفه رو خودشون نایلون

 مرگ   شوک  از   مامانم  قلب.  بریدن  مامانمم  نفس  بعدش  روز   سه.  بریدن  رو  نفسشون
... شب  همون.  داد  جون  من   ناتوان  هایدست   توی  و  نیاورد  تاب  پسرهاش  و  شوهر 
 مسببش   از   رو  مخانواده  نابودی  انتقام  خوردم  قسم  داد  جون  مامانم   که  شبی  همون
  نابودی  مسبب هردوشون پدرش، یان،آر. بود مسببش انگشتر  این  صاحب. بگیرم
 . کنممی تکمیل رو انتقامم امشب باالخره من  و منن  زندگی

  و   بشینم  تونستمنمی   اما  لرزیدمی  پام  و  دست.  شم  بلند  جا  از   کردم   سعی  وحشت  با
 . بزنه آریان به بیشتری آسیب ساغر  بذارم

 جز  چیزی پلیس دوتا پسر  از . درست و  بود شجاعانه کرد،  ساله ده آریان   که  کاری 
 اما دادمی  انجام بود جاش ایبچه هر  که  کرد  رو کاری  آریان. رفتنمی  انتظار  این 

 . بود برادرهاش و  مادر  مرگ حکم امضای نظرش از  این  ساغر،

 :داد ادامه خفته بغضی با و گرفت  فاصله آریان از  قدمی ساغر 

 اون. داشتم هک ایزنده  فامیل تنها. بابام پسرعموی به دادن رو من  قیومیت -
 پول یوسوسه اما نداشت ارزش براش پشیزی من  وجود و کانادا  بره خواستمی

 کنندهوسوسه زیادی بود مونده من  برای که  ماشینی و خونه. پیشم بیاد شد باعث
 رو من  زمونه اما بزنه گولم  تونهمی جوونم زیادی من  چون کردمی فکر  اون و بود
 من خوادمی پول اگه گفتم  و نخوردم رو هاشهوعد گول.  بود کرده  بزرگ شبه یک
 رو میاد گیرم  ماشین  و خونه فروش از  که  پولی کل  بعد و کانادا   ببره باید هم رو

 پولی  کم  دید و کرد  چهارتا دوتا دو بعد ولی نکرد قبول اول. کنممی  نصف باهاش
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. تگرف   برام بلیت و داد بهم رو پولم و فروخت رو ماشین  و  خونه. نمیاد گیرش
 برام خودم پول از  فقط و بپاد رو من دایه مثل نیست قرار  رفتیم که  ور اون گفت
  پانزده  من   برای بود سخت. کردم  قبول منم. نباشم  سرپناه بی تا کنهمی پیدا خونه
 هیچکس  چون.  جااین   از   بودم  بریده  چون  کردم  قبول  اما  غریب  کشور   یه  توی  ساله
  برای  تا بودم کرده  جمع رو وسایلم. شدممی فهخ هوا این  توی داشتم و نداشتم رو

 ... .که  بشم آماده فردا پس پرواز 

  چشمک   کرد،می  نگاهش  هراسان  که  آریانی  به  خبیثانه  لبخندی  با  و  زد  ریزی  بشکن 
 .زد

 ناامیدانه  و  خونه  جلوی  اومد  بابا  هایکنندهمصرف   از   یکی!  زد  رو  مخونه  در   شانس  -
 دنبال مرد اون! نه؟  که  چرا گفتم...  بعد اما ازش ترسیدم اول. گشت  مواد دنبال
  رو  تواناییش اون و بودم انتقام دنبال من . داشتم رو پولش من و گشتمی مواد

  سه   گفتم  بهش  و  کردم  کلفت  رو  صدام  آیفون  پشت  از   و  زدم  عقب   رو  ترسم.  داشت
 ماشین یه. سنگین  ماشین یه. کنه  جور  ماشین یه که  شرطی به میدم بهش میلیون
 .سنگین  خیلی

 .دردتر پر  آریان نگاه و شد ترسناک ساغر  لحن 

 و  مامان ماشین  تصادف  امینی؟  آریان   نه مگه بزنی حدس تونی می رو شبقیه -
 ها مدت از  بعد دیدم رو بابات شده له ماشین  اخبار  تو وقتی. بود من  کار  بابات

  حس   و  ادرهامبر   و  مامان  خاک  سر   برم  تونستم .  بکشم  نفس  تونستم.  بخندم  تونستم
 جمع رو حواسش معتاد مرتیکه اون کاش...  فقط. کنم  تقسیم باهاشون رو خوبم
  تصادف   باهاتون  بودین   ماشین   توی  چهارتاتون  هر   وقتی  بودم  گفته  بهش  بود؛  کرده
 .نیستین  ماشین  توی آرام و تو نبود حواسش که  بود خمار  انقدر  احمق اون اما کنه

  مشکیش   چشمان.  کنه  آزاد  رو  خودش  تا  کرد  تقال  و  کشید  فریاد  درد  و  خشم  با  آریان
 شدمی  کامال.  کشیدمی  درد  و  زدمی  برق  اشک  از   و  بود  رفته  فرو  خالص  سرخی  توی
  هاش عزیزترین  مرگ بخاطر  که  دردی بود؛ اومده درد به قلبش نه، تنش کرد  حس
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  د بلن  ساغر .  دونستمی   مقصر   رو  خودش  ساغر،  هایحرف   با  حاال  و  افتاده  جونش  به
 :گفت  خبیثانه و خندید

 ... .زوده شدن عصبانی برای هنوز ! بیخیال -

 دست .  گرفتم  رو  چوبیش   صندلی  هایلبه  و  شدم  نزدیک  آریان  به  سست  هاییقدم   با
 از  سختی به دردش پر  هاینفس . بود زخمی واقعا نزدیک از  و بود شکسته چپش
 گفتنش،  خدا  آروم  یزمزمه.  بود  شده  متورم  پیشونیش  رگ  و  شدمی  خارج  شسینه
  رو ششونه . بلغزه راستش شونه روی دستم و بچکه اشکم غم  شدت از  شد باعث 

  های نفس   تا  گذشت  لحظاتی.  بودم  داغون  داغون    کهدرحالی  همدردی   برای  فشردم 
 .شدم قرارتر بی اما من  و گرفت  آروم کمی  شتابش پر 

 .درده کوه  من، مرد   مرد، این . دردش پر  دل برای بمیرم

 :زد فریاد و شد بلند جا از  اخم با میثم که  بگه چیزی خواست و زد پوزخندی ساغر 

 رو رمزش دیگه دقیقه پنج تا اگه. شد فعال حفاظتیش معکوس شمارش! لعنتی -
 . ناشناس سرور  یه به شهمی فرستاده اطالعاتش تمام نکنم وارد

 .کن   پیدا رو رمزش و کن   هکش هستی؟  چی منتظر  خب -

 هک  از  قبل که  داره تایمی چندوجهی رمز  یه. کنم  پیدا رو مزش ر  تونمنمی من  -
 دومش  قسمت رمز . کنهمی تغییر  و شهمی آپدیت اولش قسمت دومش، قسمت

 .فلشه این  توی چی بفهمم  تا باشم داشته باید رو

 .چرخوند  صفحه  روی   رو  نگاهش  و  شد  خم   تاپلپ   روی  و  شد  نزدیکش  اخم  با  ساغر 

 هکر   بهترین   سرت  خیر .  جااین   نیاوردم  رو  تو  که  خودیبی  تونی؟ نمی  که  چی  یعنی  -
 برنمیای؟  فلش یه هک پس از  حاال و دیدی آموزش فرهاد  دست زیر . منی

 . انداخت نظر  بیهوش فرهاد   به ناراحتی با میثم



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

780 

 

  گرفتم   یاد ازش که  چیزهایی بیشتر . نبودم فرهاد اندازه و حد در  هیچوقت من  -
 مطمئنا  رمزم نوع این نرفته؟  که یادت مبتکره، خودش اما نقص بی و بود جدید

 ذخیره مرکزی سرور  یه روی بلکه فلش، روی فقط نه اطالعاتش. ساخته خودش
 بخوام  اگه. شهمی منتقل دقیقه پنج سر  اطالعات باز  کنم  نابودشم اگه حتی. شده

 به گردونم برش ماهواره روی از  و خارجی سرور  یه روی بفرستم رو دیتابیسش
  خوای نمی  که  تو.  ناشناس سرور  به شهمی  فرستاده  دیتاش تمام بازم خودم، پیسی

  بتونم  تا بپرسی خودش از  رو دومش رمز  باید پس! خوای؟ می بره؛ لو محتویاتش
 .نشه منتقل ایدیگه جای به دیتاش و کنم  هکش

  شکمش   توی  پا  با  و  رفت  فرهاد  سر   باالی  تند  هاییقدم   با  و  داد  فحشی  عصبی  ساغر 
 .دکوبی

 .عوضی بگو رو رمزش و کن  بلند رو لشت تن  -

  که   بزندش باز  خواست ساغر . شد جمع خودش توی بیشتر  و  کرد  ناله درد پر  فرهاد
 :زد داد خشم با و گرفت  رو جلوش سریع میثم

 با. شهمی منتقل اطالعات تمام و فهمینمی رو رمز  که  بمیره اگه شدی؟  دیوونه -
 . بپرس ازش مالیمت

 :گفت  آروم و زد پوزخند ساغر 

 ! مالیمت؟  -

 یکی اون به رو و انداخت بهم تیزی نگاه و کشید  بیرون میثم دست از  رو بازوش
 : گفت  مرد

 .بیارش رو دختره -

  نفس   عصبی  آریان.  چسبیدم  صندلی  به  ترسیده  و  فشردم  رو  آریان   شونه  ناخودآگاه
 نگاهم لحظه یه برای . کنه  باز  رو هاشدست  تا کرد  تقال بیشتری شدت با و کشید
 .بود شده شل. افتاد دستش دور  طناب روی
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 و کشیدم  جیغ ترس شدت از . کشید  محکم رو دستم و اومد جلو  خونسردی با مرد
  پای  جلوی زمین  روی و داد هل شدت به رو من  اما کنه  ول رو دستم تا کردم  تقال
  راستم  زانوی پوست کردم  حس که  افتادم زمین  روی شدید انقدر . انداخت ساغر 
 .شد خراشیده کامل

 : زد فریاد و گذاشت  سرم  روی اسلحه ساغر 

 . فرهاد بگو رو لعنتی رمز  اون نفرستم خوشگلش سر  توی گلوله  یه خوایمی اگه -

 پلکش  که  نکشید طولی اما کرد  باز  رو چشماش هوشیبی و خاموشی بین  فرهاد
 صدا رو فرهاد بلندتر  ساغر  و نشست پیشونیم  روی اسلحه سردی . افتاد هم روی
 .زد

 خشمگینش  فریاد صدای بعد و اومدمی آریان صندلی مداوم خوردن تکان صدای
 .شد هوار  ساغر  سر  روی

  بازی  کثیف چرا کنی؟ می  بازی این  وارد رو رها چرا. لعنتی دیوونه کن  ولش -
 از   هم  من   از   هم  رو  عذابت  تاوان...  بهت  لعنت  ساغر،  بهت  لعنت  وجود؟ بی  کنیمی

 .باش نداشته کاری  رها به ولی بگیر  ما از  رو تاوانش! باشه! ؟ خوایمی  فرهاد

 و  کرد  مکث  اندکی  ساغر .  نذاشت  فرهاد  ضعیف  صدای  که  بگه  چیزی  خواست  ساغر 
 :گفت  عصبی بعد

 .بگو بلندتر  -

 .کرد   معطوفم رو خیسش نگاه و کرد  خشکی یسرفه  درد با فرهاد

 !طاهری... رها -

 از  رو اسلحه ساغر . کردم  آزاد رو مشدهحبس  نفس و گرفتم  ازش رو ناراحتم نگاه
 : گفت  تمسخر  با و برداشت سرم روی
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 فامیلیت  تنگ  رو  اسمش  که  هستی  خوبی  رویاساز !  طاهری؟   رها!  خیال  خوش  چه  -
 . زودتر  بزن! میثم. چسبوندی

 و  شدم بلند ترس با. تاپلپ  پشت برگشت و گرفت  فرهاد از  نگاه تعلل با میثم
 کنترل  از  امانمبی هق هق. گذاشتم  زانوهاش روی رو سرم و منشست  آریان رویروبه
 !باالتر؟  این  از  درد و بود زخمی پناهم و بود خارج

 کشید  عمیقی آه. شد مانعش طناب اما بذاره سرم روی رو راستش دست خواست
 : گفت  لرزون و آروم صدایی با و کشید  پایین  رو سرش و

 کاش . بودنت جااین  بخاطر  دممی جون  لحظه به لحظه دارم... رهایی -
 .کشهمی رو من  ساغر  یشکنجه از  زودتر  داره دیدنت جااین  عذاب... اومدینمی 

 : گفتم  بغض با کنم  بلند رو سرم کهاین  بدون

 نگفتی؟ بهم چیزی واقعیت هویت به راجع چرا -

 جون.  اومدمنمی   جلو  که  بود  روزی  همچین   از   ترسم  اما  رها  خواستمتمی  همیشه  -
... صبح  امروز   اما  نبود   بیخود  ترسم.  گرفتمی   ازم  رو  جونم  هویتم  شدن  فاش  و  منی
 بخاطر  ببخش صبری،بی این  بخاطر  ببخش رو من . بود نمونده برام صبری دیگه
 !ببینی برادرت چشم به رو من  خواستمنمی من ... من . کاریم  پنهان

 . کردم  نگاه اشکش از  پر  هایمشکی به و کردم  بلند سر  تعجب با

 !برادرم؟  -

 شد ریش من  دل و زخمش کشیدگی  از  سوخت لبش گوشه  و زد تلخی لبخند

 آخ  شدم؛می هم تو  برادرخونده جورایی یه خانم، مسعود پسرخونده گفتممی اگه -
 . کنم  تصورش خوامنمی حتی که  رها

 هیجان  و لرزون لحن  و بست رو چشماش آروم بعد و رقصید  چشمام بین  نگاهش
 . زوندلر  رو دلم شزده
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 سه  اون.  من   فقط...  من   رهایی.  بودی  من   رهای...  رویا  توی  حتی...  همیشه...  تو  -
 گذشت  ماه  سه  دقیقا  نگذشت؛  سال  سه  اندازه  برام   بودی   فرهاد  محرم  که  لعنتی  ماه
 ثانیه هر  من  و... ثانیه دقیقه، ساعت، چی، یعنی روز  چی، یعنی ماه فهمیدم... اما

 مدیونتم  نفس  آخرین   تا...  من   رها.  کردم  دیر   چرا  که  زدممی  پا  و  دست  وحشت  توی
 . برگشتی بهم که

 و باز  بار  چند دهانم. حرفاش دلربایی شدت از  شد نابود دلم ویرانگر  ایزلزله مثل
 احساس،  همه  این   مقابل  در .  بودم  قاصر   واقعا  اما  بگم  جوابش  در   چیزی  تا  شد  بسته
. گفتممی چیزی یه  باید. کرد  نگاهم منتظر  و شد باز  آروم چشماش. بودم هیچ من 

 شد کشیده  زخمیش گونه  روی آرومی به  لرزونم دست و شد حبس اجازهبی  نفسم
 .من  از  عشق، از  احساس، از  بود لبریز  نگاهش. کرد  پیدا امتداد راستش چشم تا و

 شه؟می. بگم رو مساله شش نبض دلیل... االن خوادمی دلم... دلم -

  ردیف  پررنگش لبخند  بود، ریخته نیش پیشو روی مشکیش آشفته موهای
  اشک  قطره و بارونشستاره  هایمشکی داد،می  نشون رو سفیدش هایدندون
 شچونه  زیر   تا  و گذشت  لبش  دو  بین   از   سرعت  با  و شد  رها  چشمش  از  که  درشتی
  بریده   نفس.  انداخت  نفس  نفس  به  رو من   که  بود  زیاد  انقدر   صداش  هیجان.  رفت
 :زد ب**ل ومآر  و چرخید چشمام بین 

 . نیست الزم اجازه کشیدنم  جنون به واسه -

  و   بردم  فرو  رو  دهانم  آب.  بشه  منفجر   عشقش  شدت  از   خوادمی  قلبم  کردم  احساس
 ما بین  نگاهش و شد کشیده  ما سمت به ساغر  هایقدم که  کردم  باز  ب**ل تاببی

 . نشست افتاده ایبشکه روی و زد غلیظی پوزخند. چرخید

 تموم فرهاد با تقریبا کارم بعدش و بازیابیه حال در  اطالعات. بود درست رمز  -
. خواممی  که  جاییاون  به  برسم  تا  رو  زندگیم  ادامه  بشنوی  باید...  آریان  تو  اما  شهمی
 . بگم بهت که  دادم قول... یعنی بگم بهت باید که  هست چیزی یه
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  نشست  تر صاف  کمی   آریان و نشستم زانوهام  روی و گرفتم   فاصله  آریان از  میلبی
  نفس  با رو التهابش پر  یسینه قفسه کرد   سعی. رفت هم توی  درد از  اخمش و

 .نبود موفق خیلی اما کنه  آروم عمیقی

 دادنم؟  عذاب برای مونده چی دیگه -

  دستش  رو چرمش دستکش آرامش با و گرفت  آریان از  رو نگاهش  مکث با ساغر 
 . کرد

  ترین بزرگ  از  یکی گرداننده شدم که رسید؟  جااین  به کارم جوریچه دونیمی -
 دنیا؟  هکری هایتیم 

 :زد جونیکم   پوزخند

 خونه یه بابام پسرعموی کانادا،  رفتم وقتی! بود شانسی خوش شهمه راستش -
 یه. داشت همخونه یه... اما خونه اون. خودش زندگی دنبال رفت و گرفت  برام
 دانشگاه از  بود کامپیوتر   اجیاخر  دانشجوی که  جوان کانادایی  ایرانی دورگه دختر 
 کرده اخراجش دانشگاه امنیتی سیستم خرابکاری خاطر به. مونترال تکنیک پلی

 پول  اما  بده  اجاره  ماهانه  بهم  بود  قرار   اون.  ماهر  اما  پاس  و  آس  و  بود  پولبی .  بودن
 ازش. چسبیدم رو موقعیت دستی دو بودم کرده  ول رو درسم که  منی و نداشت
 یاد  منم  به  دونهمی  هک  و  افزار سخت  و  افزار نرم  و  کامپیوتر   به  اجعر   هرچی  خواستم

.  بود  سالم  بیست  موقعاون.  فهمیدم  رو  چیز   همه  تا  کشید  طول  سال  چهار   تقریبا.  بده
 محافظه اما؛ هک و کامپیوتر   به واقف کامال  مخ یه و هیجان و شور  و جوانی اوج

 و  تو که  نکنم فکر  این  به نبود روزی. کنه  فراموش رو انگشتر  اون که  نبود روزی
  روز  دیتای با و کردم  تمرین  انقدر . کسمبی من  و کشین می نفس  دارین  خواهرت

  و  آریان از  اثری هیچ اما کنم  یابیمکان فامیلی و اسم سرچ با تونستم تا رفتم پیش
 تا  نتونستم؛ اما بود شماها دنبال گشتن   کارم  مداوم روز  چندین . نبود امینی آرام
 این  یجرقه شد سوال این ! کنم؟ می کار   تنهایی چرا پرسید ازم دختر  همون کهاین 
 آدمی جور  همه. نبود مهم برام قومیت... ماهر و توانمند افراد دنبال گشتم.  گروه
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  سرعت  به هم دیگه سال پنج. مهارت و  تعهد شرط به باشه تیمم توی تونستمی
 تر بزرگ   خونه  یه  رفتیم.  شد  وچیکک  جامون  و  شدیم  زیاد  کمکم   و  گذشت  باد  و  برق
 گروه  یه. کردیم  زیادی هایپیشرفت  سال پنج اون توی. پایگاهمون شد جااون و

...  وانفسا همون توی . اومدبرمی  ازمون هرکاری تقریبا که  بودیم ماهر  اما کوچک
 های دولت  هایباالیی با و داشت جنگ سر  ایران با که  یکی. سراغمون اومد یکی

 بهمون  انسانی منابع. کرد  تجهیزاتی و نقدی  کمک  بهمون کلی.  چرخیدمی بیگانه
 بود  همین   کارش  هامدت  تا.  داد  نداشتن  که  کسایی  به  دائمی  تابعیت  و  کرد  معرفی

 و کرد  باز  ب**ل و آوردم فشار  بهش بالخره کهاین  تا خواستنمی ازمون چیزی و
  با  تونست بعدش اما  مکرد  مخالفت اولش. زد حرف ایران توی خرابکاری به راجع
 تا  گروه  جون به افتادم. کنه  راضیم تابعیت سلب تهدید گاهی  و مختلف هایوعده
 و هکر  دنبال بگردم هم جااین  تا ایران برگشتم. نقشه اجرای برای بشیم تر قوی 
 . بود اصلی هایمهره  از  یکی... فرهاد

 .فرستاد باال رو ابروهاش  و کرد  آریان روانه تیزی نگاه ساغر 

 دیدم؟   رو  کی  جااون  بزنی  حدس  تونیمی...  پیش  سال  پنج  دقیقا.  رفتم  هم  فرانسه  -

 پیشونیش   رگ.  کرد  حرکت  شتاب  پر   شسینه  قفسه  و  شد  ُپر   آریان  چشمان  لحظه  در 
 . انداخت هم روی رو پاهاش و زد پررنگی لبخند ساغر . شد سرخ  گردنش  و متورم

 و  موها همون. بود مامانت یهشب خیلی اما بود برداشته رو  شوهرش فامیلی -
  آخرای  انگار . بود باردار ... فقط مهربون؛ و جدی نگاه همون و روشن  چشمای

...  اما  کانادا  گشتم  برمی  زودتر   باید.  داشت  هواش  انقدر   شوهرش  که  بود  بارداریش
 .بود تر مهم  هرچیزی از  نکنم فکر  بهش نبود روزی که  انتقام اون گرفتن 

  فریادهای   از   بلندتر   و  خندید  آروم  ساغر .  کرد  تقال  و  کشید  ادفری  درد  و  خشم  با  آریان
 : گفت  آریان

 چراغ هک بخاطر  شیر  حمل بزرگ کامیون  یه! بود خیابون توی تمیز  تصادف یه -
  دادم  قول گفتم  بهت یادته. ماشینشون به خورد و کرد  اشتباه من، توسط راهنمایی
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 رفتم بود مرگ به رو وقتی. رفتگ  قول ازم آرام امینی؟  آریان  بگم بهت رو چیزی تا
 رو آخرش هاینفس داشت خودش و بود مرده شوهرش. ش وارونه ماشین  کنار 
  ایرانیم   فهمید  گردنم  دور   ساغر   اسم  گردنبند  از   گفت؟   چی  بهم  دونیمی...  و  کشیدمی
 که  متاسفم بگو بهش آریانم، داداشم، گفت  و گرفت  خونینش دست با رو دستم و

 کلی  با رو جمله تا دو این  البته. پیشش بیام نتونستم که  سفممتا. گذاشتم  تنهاش
 .گفت  درد از  پر  و مکث

 جمله  تک  این   و  کشیدمی  درد  فقط.  کشیدمی  درد  آریان  و  میزد  حرف  لبخند  با  ساغر 
  کردم  احساس. کرد تقال و کشید فریاد محابابی  آریان. داره درد کلی خودش
 ته با سرخش چشمان و شهمی خارج ش سینه از  درد با درمیانش یکی هاینفس 
 من   چشم  از   اما  اشک.  ذارهنمی   خشمش  اما   باریدنه  یآماده   شمردانه   غرور   یمانده
 من   و  داشت  غم  وجودم  تمام  درد  این   حجم   از   بودم  ندیده  رو  آرام  که  منی  و  ریخت

 . آریان درد پر  دل برای بمیرم باز 

  عذاب   دیدن  با  انگار   ساغر   و  ساغر   به  فرستاد  لعنت  گرفته  و  دار بغض   صدایی  با  آریان
 . بردمی لذت آریان

 اما شجنازه دنبال اومده برادرش که  بدن خبر  بهم بودم منتظر  آرام مرگ از  بعد -
 اسم  اونا  بین .  دادن  انجام  رو  خاکسپاریش  مراسم  و  اومدن  نفر   چند.  نشد  جوریاین 
 یادم و ویهق خیلی من حافظه. موحد مسعود شه؛ درگیر  ذهنم شد باعث نفر  یک
  سرم . نرسیدم جایی به اما کردم  فکر  روزها. شنیدم جایی قبال رو اسم این  که  بود

  به   فرهاد  برگشت  ولی  دنبالش  بگردم  نشد  که  بود  شده  شلوغ  انقدر   ماموریتم  بخاطر 
 . کردممی اشتباه که  هرچند کنه،  کمکم  تونستمی ایران

  بعد  وقتی. رها کمک  با بتهال و شدمی کامل  خودم دست به فقط پازل این  آخر  تکه
 از  رو موحد مسعود اسم. افتاد دوزاریم تازه پلیسه پدرش که  فهمیدم رها گرفتن   از 

  رو بابام پرونده اطالعات تلفن  پای داشت که  بودم شنیده امینی حمید سرگرد زبون
 جا اون.  زدنمی   حرف  هم  با  صمیمانه  خیلی  و  گفتمی   بهش  مامان  و  من   روی  جلوی
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 حمید و بوده موحد مسعود پیش آریان هاسال  این  تمام زدم حدس که بود
 .بوده سپرده دستش رو هاشبچه 

 رو هاشب**ل. لرزیدمی بود بسته کهاین  با هاشچشم و بود شده خم آریان سر 
 بغض حجم از  خوردمی  تکون مداوم گلوش  سیبک و دادمی فشار  هم روی محکم
 . لرزید غضب با مچونه و ساغر  سمت کردم  رو. شخفته

 .رحمیبی خیلی -

 : غرید خشم با و خورد  گره  محکم ابروهاش

. کرد  بزرگ دنیا رو من . داد نشونم رو رحمیش بی  تموم دنیا سالگی پونزده توی -
  تموم  با دنیا رو بوده  برادرهام و مادر  مظلومانه مرگ انتقام هدفم تنها که منی
 یهمه مثل خواستممی. بشم پرستار  خواستممی من . رسونده جااین  به رحمیشبی

 سیاهی جز  هیچی! ببین  رو من  حاال ولی داشتم؛ رویا کلی  و کنم  عروسی دخترها
. جنگممی دارم که  داده نشونم دندون. کرده  رحمبی رو من  دنیا رحمیبی . ندارم
 برام نفسی و کشیدم  دنیا از  ساله هفتاد پیرزن یه اندازه به ولی سالمه چهار  و سی

. بود  زنده  اون  چون  موندم  زنده!  بوده  آریان  خاطر به  فقط  مزنده  االن  تا  اگه.  نمونده
! رحممبی من  موحد رهای آره. نداده پس  تقاص اون وقتی تا بمیرم  خواستمنمی 
 هر . آخرشه دیگه حاال ولی برداشتم راه سر  از  رو هاخیلی نقطه این  به رسیدنم برای
 . شممی خارج رحمیبی یپوسته ن ای از  بالخره من  و میریدمی  امشب تاتون سه

  های نفس .  کردمی  نگاهم   لذت  و  خشم  با  ساغر   و  لرزیدمی   نگرانی  و  ترس  از   بدنم  تمام 
 و پیچیدمی بشکه توی چوب سوختن  صدای بین  و خالی فضای توی آریان درد پر 

 !خندیدمی  فرهاد

 داشت  سعی سختی به که  فرهادی سمت برگردوند رو سرش خشم و بهت با ساغر 
 .بشینه جاش سر 

 خندی؟ می چی به عوضی تو -
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  متعجب  صدای که  بره سمتش به خواست خشمگین ساغر  و خندید بلندتر  فرهاد
 . کرد  متوقفش میثم

  انجامشون،  ینحوه ها،هک اطالعات تمام! ببین  رو جااین ! ساغر من  خدای -
 مختصات   ،داشتیم  کاری  قرارداد  باهاشون  که  کسایی  ها،رابط   ها،بچه  کامل  یرزومه
  فرهاد! فلشه این  توی مونآینده  هایبرنامه حتی و هاپرونده   جزء به جزء ها،پایگاه 
 اطالعات  اگه.  کرده  جمع  فلش  این   توی  رو  داشتیم  هاسال  اون  توی  اطالعات  چی  هر 
 ! نابود ساغر، شیممی نابود مونهمه بره لو فلش این 

. پریدمی  بیشتر   رنگش  لحظه  هب  لحظه  و  بود  شده  خیره  میثم  دهان  به  بهت  با  ساغر 
 . چرخید فرهاد سمت خشم با ساغر  میثم، حرف شدن تموم با

 کردی؟   غلطی چه دقیقا عوضی توی... تو -

 :زد فریاد صورتش توی و گرفت  مشت توی رو فرهاد  ییقه و شد خم

 آشغال؟ خوردی... چه -

 .زد عمیقی لبخند و بست آروم رو چشماش فرهاد

 !بدم نشون  خودی یه گفتم  انتقامه، بحث دیدم -

 .شه بلند کرد  مجبورش و کشید  باال رو فرهاد یقه خشم با ساغر 

ی  از  زدی؟  جیم و قاپیدی رو اطالعات این  چطوری -  عوضی؟  زدی نارو بهم ک 

 . زد لبخند هم باز  و شد بلند سختی به داشت زیادی درد کهاین  با فرهاد

 زیر  سرم که  نیستم کبکه  اون دیگه وقته خیلی! رمضون بارم یه شعبون همیشه -
 وقتی   فرستادی،  مرگ  لبه  تا  رو  رها  وقتی  کردی،  تهدید  رو  مخانواده  وقتی.  باشه  برف
 نت*یا**خ  کشورمون  به  وقتی  کردی،  سواستفاده  خودم  و  اعتمادم  از   شکل  بدترین   به

 بازی آخر  دیگه. چرخهنمی پاشنه یه روی همیشه در  که  دونستیمی  باید... کردی
 ! توئه
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 . زد چشمک  چشمش، زخم وجود با و زد عمیقی بخندل

  خارج بازی جاسوس پوسته این  از  باالخره من و شهمی  نابود گروهت  کل  امشب -
 .شممی

 . رفت عقب و کرد  رها شدت با رو فرهاد یقه و زد پوزخند ساغر 

 میشه   پنبه  کردی  رشته  چی  هر .  بشه  نابود  قراره  و  جاستاین   اطالعات   اون  که  فعال  -
 .بیفته کسی  دست اطالعات این  ذارمنمی من ! جون احمق

 .برداشت رو شاسلحه بگیره، فرهاد از  چشم کهاین  بدون تیزش نگاه با

 .بشکه  توی بنداز  و بشکنش بعد میثم، کن   پاک  رو دیتاش تمام -

  فرهاد ب**ل روی از  لبخند. داد حرکت رو موسش و داد تکون سر  نگرانی با میثم
 و کشید  عقب رو شاسلحه  باالی. شد نزدیک  بهش آروم ومآر  ساغر  و نرفت کنار 

 .کرد  بسته و باز  اسلحه دور  بار یک  رو هاشانگشت 

 جا این  به ما هیچوقت نبودی تو اگه کنممی  اعتراف... هاتکمک  بابت  مرسی -
 .کردممی پیدا رو آریان من  نه... و رفتمی پیش درست ماموریت نه. رسیدیمنمی 

 : کرد  زمزمه خونسردی با و گرفت  فرهاد رویروبه رو اسلحه

 !طاهری فرهاد رفتنه وقت! شد یر  به یر  ناروهات با هاتکمک   -

  شدم   بلند  جا  از   وحشت  از   پر   و  شتاب  با.  شد  مساوی  من   جیغ  با  گلوله  شلیک  صدای
 رو  سرش نگرانی با و بود کرده  باز  رو دستش. گرفت  رو من  آریان اما سمتش برم
 فرهاد   سمت  رو  سرم  و  بریزه  اشکم  تا  زدم  پلک.  نرم  جلو  که  دادمی   تکون  طرفین   به

 شدت  از . بود پریده کامل  رنگش و بود خورده چپش کتف  روی  گلوله.  چرخوندم
 .زدم صدا رو اسمش و زدم جیغ ترس

 . کرد  نگاهم و کرد  باز  رو هاشچشم  آروم
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  اهش نگ  لحظه  یک  برای.  لبخند  و  بود  ترس  بود،  افتخار   بود،  پشیمونی  نگاهش  توی
  خواستگاری  ازم طالییه توی و بود ساده دانشجو یه وقتی شد؛ هاموقع اون مثل
 .صادقانه قدر همون  مظلومانه، قدر  همون بود، بارونش زیر  نگاه مثل نگاهش. کرد

 جلو  قدمی  خواست  نامتعادل  و  شد  جدا  بود  داده  تکیه  بهش  که  دیواری  از   سختی  به
  نفس  نفس درد شدت از . شد متمایل ت راس سمت به و نکرد یاری پاهاش که  بیاد
 غم  شدت از  قلبم و ریخت چشمام از  مداوم اشک. شد خیس عرق از  صورتش و زد
 .زدمی دهنم  توی نگرانی و ترس و

 روی  محکم رو راستش دست. زد لبخند بهم فرساش طاقت درد وجود با فرهاد
 :گفت  بریده صدایی با بهم رو نفس نفس با و داد فشار  کتفش

 خانوادم  ساغر   کهروزی...  اون  اگه.  شد  نابود ...  زندگیت  من ...  خاطر  به  که  دببخشی  -
 کدومهیچ...  هیچ  دادممی   لوش  و  م...  بود  نداده  گوش...  حرفش  به  کرد...  تهدید  رو

 .افتادنمی  قا... اتفا ازاین 

 . گذشت  چشمش از  اشک برق و کشید  اینیمه نصفه اما عمیق نفس

 .ببخش... رو من ... رها -

 فریاد رو اسمش و زدم جیغ دل ته از . راستش  پای بار این  و دیگه شلیک یه ایصد
 رو دردش پر  نگاه آخرین  و شد کشیده  عقب به زخمی و نامتعادل فرهاد. کشیدم

  پایین  پنجره از  و شد سست عقب به رو  بدنش و زد بهم کمرنگی  لبخند . داد بهم
 .افتاد

  تاریک   انقدر .  کردم  نگاه  رو  پایین   و  پنجره  ر کنا  رفتم  شتاب  با  و  شدم  بلند  جا  از   ناباور 
 خدای.  حرکتبی  و  بود  مشخص  کامال  فرهاد  سفید  لباس  اما  دیدمنمی  چیزی  که  بود
 .نه نه نه خدایا،. کردنمی حرکتی هیچ من 

 !فرهاد؟ ... بگو چیزی یه خدا رو تو شنوی؟ می رو صدام! فرهاد؟  -
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 تقال  و کشیدم  جیغ. کشیدن  بعق رو من  و گرفتن   رو بازوهام تنومندی هایدست 
 فریادهای!  بمیره؟   باید  چرا.  نمرده  فرهاد!  نه  خدایا.  مرده  فرهاد  شدنمی   باورم.  کردم

  به   که  فرهادی  برای  ریختم   اشک  و  ساغر   به  فرستادم   لعنت.  نداشت  پایانی  سوزناکم
 .بود شده نفرین  خودش قول

 سرد  زمین  روی  رو  هامدست  هق  هق  با  من  و  گذاشت  زمین   ساغر   پای  جلوی  رو  من 
 نگاهم ایلحظه  شد باعث زد صدام که  آریان آروم صدای. ریختم اشک و گذاشتم
 .بود تر مسلط من  از  اما بود ناراحت آریانم . سمتش بچرخه

 !عشقته  نوبت ...  حاال  و  رفتن   خواهرت  و  مادر   و  پدر !  آریان  بازیه  این   یپرده   آخرین   -

. شد  جدا  بدنش  از   روح  انگار   ایلحظه   برای  و  شد  گشاد  لحظه  در   آریان  هایمردمک 
 :کشید  فریاد و گرفت  اوج بعد ولی بود آروم اول صداش

 .نـه رهـا... لعنتی نه رها اما کن   خالصم بکش رو من ! نه رها... نه ساغر  نه -

 .گذاشت  مشقیقه روی رو شاسلحه و ایستاد سرم باالی عمیق پوزخندی با ساغر 

 دستت از  کاری  تو و بمیره چشمت جلوی مانتهای که  کسی  وقتی بفهمی خواممی -
  بفرستم   هم  رو  تو  بعدش  میدم  قول...  آریان  آخرشه  دیگه  این .  داره  حسی  چه  برنیاد
 من  مثل نفس یآینده  خواستمنمی دونی؛می. باشم نداشته کاری   نفست با و بری
 حمایت برای هستن  شخانواده و پروانه. دیگه ساغر  یه بشه نفس خوامنمی . بشه
 زنده  بذارم  که  بودم  مردد  اولش.  گذرمنمی   رها  از ...  ولی  نباش  نگرانش  پس  نفس  از 

  ندیدی  چشم به رو تخانواده  از  هیچکدوم مرگ تو فهمیدم بعد اما نه یا بمونه
 .کشممی چشمات جلوی شونهمه عوض در  رو رها... حاال  پس. من  برعکس

 بود   بسته  هنوز   پاش  اما  بود  کرده  باز   رو  هاشدست.  شه  بلند  جا  از   تا  کرد  تقال  آریان
 : زد فریاد درد با و برگرفت در  رو هاشمشکی  اشک،. دونستنمی رو این  ساغر  و

 . بره رها بذار  میدم قسمت مادرت روح به. ساغر نکن  پرستیمی هرکی به رو تو -

 :کشید  فریاد تر دردناک  بلندتر، اما لرزید بغضش پر  صدای
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 االن کهاین ! کنیمی اشتباه میدی؟  عذاب رو ن م بهش زدن آسیب با کردی  فکر  -
 رو من داره هم جوریشهمین  کثافتت  افراد این و تو هایدست  بین  جاست،این 
 خدا به... ساغر خدا به. گیرهمی رو جونم داره شماها بین  بودنش فقط. کشهمی
 و گردمبرمی  باز  بمیرمم  اگه حتی! کشمتمی  شه کم سرش از  مو تار  یه اگه
 آتیش و کن  مخفی من  خوندن گناهکار  با رو برادرهات و پدر  گناه. متکشمی

 .بـره رها بذار  ولی بکش بار  هزار  رو من . بره رها بذار  ولی کن   خاموش رو خشمت

 . ریخت  سرخش  هایمشکی   از   اشک  کردم  حس  هم  ندیده  و  شکست  من   مرد  صدای

 قسم  مقدساتت متمو به. ساغر خدا رو تو. بره رها بذار  و نکش عذاب با رو من  -
 .جااین  از  بره سالم بذار 

 مشقیقه  روی  هنوز   اسلحه  سردی .  آریان  دار هق   هاینفس  جز   اومدنمی   صدایی  هیچ
 توی. گناههبی  آریانم. آریان خاطر  به بیشتر  و نگران و بودم ترسیده من  و بود

  وم تم   از   آریانم  و  نیست  حقش  که  میشه  محکوم  مرگی  به  داره  ساغر   ناعادالنه  دادگاه
 .کشیده  درد دنیا تموم یاندازه به اما ترهبیگناه دنیا

 ... .گربرنمی  تصمیمم از  من . امینی آریان نداره فایده بخونی روضه هم چقدر  هر  -

 !ساغر -

 .سمتش برگرده و کنه  مکث ساغر  شد باعث میثم ترسیده صدای

 شده؟ چی باز  -

 :گفت  واضحی ترس با میثم

 یه  فقط رمز  اول بخش انگار  اما کردم  چک رو چیهمه من ! هست مشکلی یه -
... و شده فرستاده جایی یه به اطالعات... انگار اما دونمنمی ! بوده امنیتی پوشش

  آدرس   کرده،  دریافت  رو  اطالعات  هرکی  پس  باشه  شده  فرستاده  جااین   از   اگه...  اگه
 !داره هم رو جااین 
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 ایگلوله   شلیک  صدای  با  شد  اویمس  "نداره  امکان"  ناباور   صدای  و  لرزید  ساغر   دست
 .اومد سرم پشت از  که

 پلیس مأموران افتاد، زمین  روی ساغر  افتاد؛  اتفاق لحظه یک عرض در  چیز  همه
 خواست میثم. گرفتن  رو بود پشتم که تنومندی مرد و ریختن  ساختمون داخل

 نزمی  روی  و  بپره  نتونست  پاش  به  گلوله  شلیک  با  اما  کنه  پرت  بیرون  به  رو  خودش
 .افتاد

 هام دست  به جونبی و سست من  و کنه  باز  رو پاهاش  دور  طناب  تا شد خم آریان
 .شدم خم جلو به رو و زدم تکیه

 خوبه؟  حالت بده جواب عزیزم خوبی؟  رها -

  بود  گرفته  نبض شدت به سرم. کنم  بلند رو سرم نشد باعث هم آریان نگران صدای
 دلم .  بود  من   نگران  حال  این   با  اما  بود  بدتر   من  از   خودش  حال.  داشتم  تهوع  حالت  و

 رو  اعصابم داشت تازه ترس اما کنه  کم  صداش لرزش از  تا بگم چیزی خواستمی
 !ُمرد؟  فرهاد من، خدای و کردمی مختل

 !اسلحه! رها -

 تیر  سرم لحظه همون. بود برداشته رو اسلحه من از  قبل ساغر  و اومد باال دیر  سرم
 قبل   ولی  جااین   بیان   هاپلیس   تا  کشید  فریاد  آریان  .رفت  سیاهی  هامچشم   و  کشید

 سمتم رو اسلحه خونیش دست دو با بود کندنی  جون هر  به ساغر  برسن  کهاین  از 
 :گفت  آریان به رو فاتحانه نگاهی با و گرفت  نشونه

 .بکش زجر ... و بمون زنده تنها... من  مثل -

 .بود جلمس  جهنم یه زمستان و پیچید  فضا توی گلوله  شلیک صدای

*** 

 . نیست خودشون مختص فقط هاآدم  زندگی
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 .کنن نمی  زندگی خودشون برای فقط هاآدم 

 .گیرننمی  تصمیم خودشون برای فقط هاآدم 

 .ذارهمی تاثیر  هم شوناطرافیان روی بد چه و خوب چه تصمیمی، هر 

 اون  حافظه  از   هم  روحش  دیگری  و  کسی  هر   برای  شده  سازیشخصی   ای،حافظه  هر 
 .نداره خبر  شخص

 .هاشونن تصمیم  مسئول هاآدم 

 .هاشونن حافظه مسئول هاآدم 

 .باشه نداشته اطالعی ازشون کسی  هر  تا باشن  هاشونحافظه  مراقب باید هاآدم 

 ...مونهمی راز  مثل حافظه

ه یه... داری حافظه اما، خوبه رازداری  ! برتری 

*** 

 .سنگینه چیز  همه

 . وجودم توی قلبم و مسینه توی نفس هام،چشم  روی هامپلک  دلم، روی دنیا

 بازشون  وقتی و بذارم هم روی رو هامچشم شده که  هم بار  یک  ایبر  خوادمی دلم
 .باشه باید که  جاییهاون چیز  همه ببینم کردم،

 آریان   کتابخونه،  توی  مامان  مون،خونه  آالچیق  توی  بابام  اصفهان،  باغ  توی  باباحاجی
 .دلم همراه خودم و شخانواده پیش فرهاد شرکت، توی میزش پشت

 از  رو خواب و زنممی پا و دست بیداری و خواب بین که مدتیه چه دونمنمی 
 .دممی  فراری هامچشم 
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 منه عمر  خط که  کنن می دنبال رو نامنظمی یا منظم خطوط فقط مخسته چشمان
 رسیدن  یبرا که  ما: بپرسم خودم از  بارها و بارها من  مدت، این  تمام شده باعث و
 ! نکردیم؟  دیر  هم به

 .روبرومه درست جوابم، و

 !بسته فعال چشمانی با. ضخیم شیشه یه پشت

 خانم؟  رها بیداری -

.  بود آبمیوه رنگ نارنجی  بطری دیدم که  چیزی اولین و کردم  باز  سریع رو چشمام
 . نشست شکنندهدلگرم  لبخند و خسته صورت روی کندی  به نگاهم

 . بگیرم کیکم  یه برم تا بخور  رو این . نخوردی چیزی یروز د از  گفتمی پرستار  -

 .شدم مانعش که  شه بلند خواست و گذاشت  کنارم  صندلی  روی رو آبمیوه

 .کافیه  همین . نیست نیازی بابک آقا نه -

 .مقیافه مثل انگار  و دلم  مثل بود؛ گرفته  صدام

 . نشست کنارم  فاصله صندلی یک با و داد بیرون حرص پر  رو نفسش

 نداد؟  جدیدی خبر  دیدیش؟  شما. ندیدم رو دکتر  -

  نگاهم   هدف  شیشه،  پشت  از   بسته  چشمان  همون  و  دادم  تکون  سر   کمرنگی  لبخند  با
 . بشه باز  پلمپش تا  پیچوندم رو آبمیوه پالستیکی در . گرفت  قرار 

  مدتش  طوالنی هایخواب این . شده پایدار  بالخره وضعیتش گفت.  دیدمش چرا -
  مرخصش  دیگه روز  چند تا. زنن می بهش که  هست ایقوی  های مسکن  بخاطر  هم
 .کنن می

  برعکس .  دادم  فرو  آبمیوه  همراه  رو  بغضم  و  گذاشتم  مخشکیده  ب**ل  روی  رو  بطری
 .شادیه از  پر  االنم بغض روز؛ چهار  این  هایبغض  تمام
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 : سمتمون برگردوند رو پرستار  تا چند نگاه بابک بلند و شاد صدای

 عزرائیل  به جون پسر  این ! نداره آفت بم بادمجون دونستممی! شکرت خدایا آخ -
 !که  نیست بده

 و کرد  جمع رو لبخندش کمی.  رو روزه چهار  همراه این  کردم  نگاهش چپ چپ
  داشتنی   دوست  حجم  اون  ببینه؛  رو  شیشه  پشت  بتونه  تا  کشید  قد  و  نشست  تر صاف 
 . رو آریانم رو،

 میره؟  پیش خوب شرکت کارهای  -

 . برد فرو موهاش البالی رو دستش و زد گیکمرن  لبخند

 وقتی تا کردم  روال رو کارها  توانم حد تا اما آریان بدون شرکت به ندارم عادت -
 طویلی و طول مدت یه تا بشه عصبی... که  شناسیشمی. ازم نشه شاکی شد بلند

 !میده فنا به رو پاچمون و پر  و آدم برا کنهمی  نازک چشم پشت

 آریان، آخ. دادم تکون رو سرم و زدم لبخند شرکت خوب یروزها  یادآوری از 
 .دلتنگتیم مونهمه

 چشمش   از   خون  تو،  یپروانه  مامان  من،  یپروانه  مامان  ببینی  و  شی  بلند  زودتر   باید
 شدت از  بابک. داییش خاطر  به گریه  از  شده نفسبی  نفست. خاطرت به چکهمی

 .هاتاقت در  پشت همش و نداره روز  و شب دلنگرانی

 اومده  پندارم  دایی.  زنن می   زنگ  بابک  یا  من   به  میان  در   ساعت  یک  شرکت  هایبچه 
 و منه به چشمشون یک و گرفتن   رو اطرافم کرده  بغ مریم   و حامد. دیدنت تهران
 روزه  چهار  و خاطرت به ناراحته پدرام. تو یبسته چشمان به چشمشون یک
 !روزم  و  حال  نداره  گفتن   که  من   و  خوابم  توی  میاد  شبه  دو  مسعودم  بابا  خنده،نمی 

 به  مهمونی یه خوانمی آریان شدن خوب از  بعد گفتن می شرکت هایبچه  دیروز  -
  آریان  چون نداشتیم شرکت واسه هامهمونی این  از  حاال تا. بگیرن سالمتیش خاطر 

. بره در  زیرش از  تونهنمی. خودشه مهمونی این  دلیل حاال اما اومدنمی  خوشش
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.  یاس  بازدید  هم و  باشه  سفر   یه  هم  تا  بگیرن  اصفهان  بخوان شاید  گفتنمی  هابچه 
 !خودش واسه شده غولی المصب. راجبش کنجکاون  و ندیدنش هاخیلی

 بود وقت خیلی منم. آورد هیجان به هم رو من  رادمنش بابک هیجان از  پر  صورت
 از  پر  سفر  همون. رفتم آریان با که سفری آخرین  همون از . بودم نرفته اصفهان

  برای  شاید جااون. داشتنی دوست سفر  همون خوب، حس از  پر  داودی، هایگل
 . بود ماجرا آغاز  انگار، سفر  اون پایان  و دیدم نزدیک خودم به رو آریان بار  اولین 

 . بابک دست دادم رو خالی بطری و کشیدم  سر  ته تا رو آبمیوه

 .من  با هم آریان کردن  پایه. مپایه که  من  -

 .کشید   بیرون شلوارش جیب از  رو گوشیش  و شد بلند جا از  خنده با

 .مکان رزرو  و زمان دنبال بگردن بگم هابچه به گروه  توی برم من! ایول -

  عوض  رو آریان سرم  داشت پرستار  یه. شدم بلند جا از  و دادم تکون براش سری
.  ت نشس صورتش روی تاخیر  با نگاهم. گفتمی  آریان به چیزی لبخند با و کردمی

 نشست  دستگیره  روی  دستم  بازش  هایمشکی  دیدن  از   خوشحال.  بود  باز   هاشچشم 
 . تو برم تا

 موحد؟  خانم -

 نگاهش  و  بود  تنش  عادی  لباس.  روزها  این   تالش  پر   مرد  صورت  روی  چرخید  نگاهم
 .درخشیدمی غرور  پر  هامدت از  بعد

 خوبین؟ .  شریفی آقای سالم -

 .بینهب رو آریان بتونه تا ایستاد کنارم

 درگیر  خیلی. بزنم سر  بهتون بیام  نتونستم روز  چند این  که  متاسفم. خوبم من  -
 . بشه ترخیص قراره گفتن   مادرتون چطوره؟  آریان. بودم
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 بالخره  شده پایدار  آریان وضعیت گفت  دکتر  وقتی دیشب! عزیزم یپروانه  مامان
 مثل  درست. کنه  تاستراح تا خونه رفت موندن، بیدار  من  پای به پا روز  سه از  بعد
 .هست  هم مادرش واقعا نوعی به خب و بود آریان نگران مادر  یه

  شما . میشه مرخص فرداپس  احتماال و بخش توی  میاد امروز . خوبه خداروشکر  -
 بگیرین؟  رو لیست توی افراد تونستین  خبر؟  چه

 . نشست انتظار  آبی صندلی روی خستگی با و داد تکون سر  بخش رضایت  اخمی با

. گرفتیم رو نداشتیم خبر  وجودشون از  حتی که رو سایبری هایمجرم  از  لیخی -
 انجام   حسابی  و  درست  سازیپاک  یه.  اینترپل  به  دادیم  هم  رو  خارجی  عوامل  اسامی
 . دادیم

 .شد تر غلیظ  اخمش و کشید  عمیقی آه

 و  هاآدم   اون  به  دستمون   نه  فرستاد،نمی  برامون  رو  فلش  اون  اطالعات  فرهاد  اگه  -
 فرهاد دونمنمی هنوزم  که هرچند. آریان و شما به نه و رسیدمی  کاویانی اغر س

. بود العادهفوق  کارش اما فرستاد مونماهواره روی رو اطالعات اون چطوری
 با که  بوده جوری فلش اون دستوری کدهای   احتماال گفتن   سایبری تیم هایبچه 
 فرستنده  پیآی  به  سریع»  عنوان.  شده  کپی  ما  ماهواره  روی  اطالعات  رمز،  کردن  وارد
 ساختمون  اون به بیایم و کنیم  اقدام سریع شد باعث ارسالی، دیتای روی «بیاید
 . باقیه شکرش جای بازم اما رسیدیم دیر  که  هرچند. کاره  نیمه

  روز،   چهار   از   بعد  هم  هنوز .  مگونه  روی  گرفت  راه  و  سوزوند  رو  چشمم  تیر   مثل  اشک
 .کشیدنه  عذاب مثل روز   اون اتفاقات یادآوری

 سمتم رو اسلحه ساغر  وقتی که  آریانی. مطلقه عذاب که  روز  اون تصویر  آخرین  و
 خورد  چپش  کتف  به  گلوله  و  داد  قرار   اسلحه  و  من  مابین  رو  خودش   گرفت،  نشونه

 . بود بدنم از  شدن خارج شرف در  من  روح و افتاد آغوشم توی زخمی و بیهوش و
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 به رسیدن از  قبل وگرنه نکرده قطع رو اصلی  انشری گلوله  آورده شانس گفت  دکتر 
 چپش دست ساق که اونجایی از . کردمی  تموم خونریزی شدت از  بیمارستان،

 الزم  زیادی مراقبت گفت  دکتر  بود، خورده تیر  هم چپش کتف  حاال و بود شکسته
 .بشه دست دوباره دست، این  تا داره

 .دوخت زمین  به چشم تلخی لبخند با شریفی سروان

 و  امینی  سرگرد  قتل   مسبب  بود  آرزوش  همیشه.  خالیه  خیلی  موحد  سرهنگ  جای  -
  بود  توش فرهاد که  سازمانی پرده پشت افراد بود آرزوش. کنه  پیدا رو شخانواده

  بازرسی  موقع امروز . نفره یک پرونده دو هر  مضنون دونستنمی. کنه  پیدا هم رو
 شدت از  که  دونممی بود اگه یول نشد، پر  هیچی با خالیش جای هاپرونده  نهایی

 . بشم بازنشسته اگه عمرا گفتمی و خندیدمی بلند صدای با خوشحالی

 . بود بابا کاش  خدا آخ بود، بابا اگه. دادم تکون سر  تاییدوار  و زدم جونیکم   لبخند

 .شدم خیره نیمرخش به و زدم عقب رو بغضم

 داشتین؟ خبر  آریان فرزندخواندگی ماجرای از  شما -

 موحد  سرهنگ  با  و  اداره  بود  اومده  آریان  که  روزی.  فهمیدم  پیش  سال  شش  قریبات  -
 و بگیره پس رو اصلیش فامیلی خواستمی آریان. بودم جااون منم زدمی حرف

 کنجکاو .  بشه پیدا مادرش پدر  قتل عامل تا کنه  صبر  خواست ازش موحد سرهنگ
 قول ازم ایشونم و دمپرسی سرهنگ از  و بوده چی مادرش پدر  قضیه بفهمم شدم
 که   ایپرونده  و مرگشون ماجرای سرهنگ،. نگم چیزی کسی  به بهش راجع گرفت
  آرام  و آریان فوتشون از  بعد کهاین  و گفت   بهم رو کردمی کار   روش امینی سرگرد
 .گرفتن   قرار  کفالتش  تحت

 . زد گره  هم توی رو هاشدست  و انداخت استیلش مچی ساعت به نگاهی

 وقتی. بود برگشته کاری  سفر  از  تازه سرهنگ کردن،  فوت آریان مادر  و پدر  وقتی -
 و بود معتاد مرتیکه. کرد  بازجویی بود تصادف مسبب که  کسی  از  فهمید رو ماجرا
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. بزنه  ماشین  اون  به  عمدی  خواسته  ازش  دختر   یه  گفت  و  اومد  حرف  به  مواد  یکم  با
 با خیلی امینی سرگرد ار انگ. کنهنمی  ریسک و وسطه انتقام پای  فهمهمی  سرهنگ
  آریان،  پدری پدربزرگ. داشتن  هم خانوادگی آمد و رفت و بوده صمیمی سرهنگ

 از  یکی فوت از  بعد اما کردمی قبول رو هابچه  قیومیت باید امینی، کریم حاج
 بدتر  امینی سرگرد فوت از  بعد و نداشت مناسبی روحی وضع جنگ، توی پسرانش

 لطفی  به  امینی  از   رو  هابچه  فامیلی  اول  و  کرد  داماق  خودش  موحد  سرهنگ.  شد  هم
 امینی آرام کهزمانی تا. گرفت  عهده به رو کفالتشون  بازی پارتی یکم با و داد تغییر 
  کفالت   تحت  شد، قبول  دانشگاه  تهران  توی  هم  آریان  و  فرانسه،  رفت  و  کرد  ازدواج
 خونه  تهران یتو  براش  آریان االرثسهم  از  سرهنگ بعدم . بودن سرهنگ  مستقیم
 از  سال یک آرام بیامرز  خدا. شدن خارج کفالت  از  قانونی سن  به رسیدن با و خرید
 . بود تر بزرگ  آریان

  تا  دادم فشار  هم روی رو چشمام کمی.  بود اطالعات تحلیل و تجزیه حال در  مغزم
 و بوده آریان قانونی پدر  هاسال این تمام  مهربونم بابای. کنم  درک رو قضیه بهتر 
 !بودم؟  ندیده رو آریان اصال هاسال این  طی من  ور چط

 و کرد  دور  آریان، از  ردی دنبال به مگذشته  کنکاش  از  رو من  شریفی سروان سوال
 . باز رو چشمام

 خبر؟ چه فرهاد از  -

 که  گردابی  از  نداد نجاتت کسهیچ. نکرد تا خوب باهات اصال زندگی فرهاد، آخ
 غرق گرداب  اون توی بیشتر  که  بودی شده فرین ن واقعا تو و بودی افتاده گیر   توش
 . دیدینمی   رو  ساغر   وقتهیچ   کاش.  خوردمی   رقم  ایدیگه   جور   زندگیت  کاش.  بشی

 .شدم خیره پام زیر  سفید هایسرامیک  به ناراحتی با

. دیده ضربه بدجوری سرش ساختمون از  افتادنش خاطر  به. کماست  توی هنوز  -
 یکی. بذارن براش باید پالتین  گلوله،  آسیب ر بخاط و شکسته بدجور  هم چپش پای
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. نیست باال خیلی... هوشیاریش سطح. دیده آسیب ضربه بخاطر  هم هاشکلیه  از 
 . ستمعجزه  مثل بودنش زنده گفتمی  دکترش

  خواست .  درهمش  صورت  روی  نشوند  و  آورد  باال  رو  نگاهم  شریفی  سروان  عمیق  آه
 رو هاشچشم باز . آریان روی دچرخی نگاهم. خورد زنگ گوشیش  که  بگه چیزی
  دیدن .  کردمی  ناآروم  رو  من   این   و  باشه  آروم   تا  زدنمی   بخشآرام   بهش.  بود  بسته
 .بود درد شبسته  هایمشکی

 روی  نگاهش و گرفت  سمتم رو کوچکی  سفیدرنگ پاکت اخم از  پر  شریفی سروان
 . نشست آریان

. کرده خودکشی زداشتگاهبا درمانگاه توی ساغر  گفتن  بهم. مرکز برم باید من -
.  زنممی  سر   آریان  به  میام  فردا  تونستم  اگه.  جااون  برم  باید  اما  مونده  زنده  که  هرچند
 !خودت با تصمیمش... هم پاکت این  به راجع

 که   تیری وجود با ساغر . نشست ابروهام بین  اخم و دادم رو خداحافظیش جواب
 هست؟  سریع  مرگی الیق ایتجن همه اون از  بعد اما موند  زنده خورد پهلوش به

  به  باالخره و کنهمی  صادر  اعدامه قطعا که  رو نهاییش حکم دادگاه دیگه یهفته
 .رسهمی الیقشه که  چیزی

  دستم  کار   میگرنم وانفسا این  توی که  کردم  خداروشکر  و دادم فشار  رو پیشونیم
 و گرفتم  سرم باال المپ رویروبه رو داد  بهم شریفی که  پاکتی. بیفتم پا از  که  نداده
 !نیست من  با  تصمیمش. گذاشتم  کیفم   توی مکث با بعد

 :شد محو ب**ل بر  خنده پرستار  صدای  با ذهنم هیاهوی

 میاید؟  شخصیش وسایل آوردن برای. بخش ببریم رو لطفی  آقای االن خوایممی -

 راه   از   بابک  لحظه  همون   که  تو  برم  همراهش  خواستم  و  دادم  تکان  سر   خوشحالی  با
 دستش   با   و  زد  چشمک  متعجب  من    به  بعد  و  میره  همراهشون   اون  که  گفت  و  رسید
 .داد نشونم رو خروج راه
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 احیانا؟  بری  جایی نبود قرار  شما -

  زیادی یکم من و بخش توی بیاد خوادمی آریان آره، و آوردم فشار  مغزم به کمی
 ! نیاوردم رو چیزی یه خب و مشلخته

 دیگه؟ هستین  مراقبش شما میام و میرم سریع من . بابک آقا مرسی -

 .نکن  هم عجله. دارمش برو. خانم رها راحت خیالت -

  از .  برد  سرم  از   هوش  هاگل  عطر   هم  جاهمین   از   اما  بودم  نکرده  باز   کامل  هنوز   رو  در 
 هام چشم  و  افتاد  مختلف  هایگل  دسته  انواع  حجم  به  چشمم  و  کشیدم  سرک  در   الی
 !داره؟  دوست گل  انقدر  آریان دونن می همه یعنی. شد گرد

 !بالخره -

  دلتنگ   و  شدم  وارد  کامل.  داد  تغییر   سمتش  به  رو  نگاهم  مسیر   شگرفته  کمی  صدای
 رو  بدنش  چپ  طرف.  آورد  لبم  رو  لبخند  هوشیارش  و  باز   هایمشکی.  کردم  نگاهش

 درد  پاهام. بشینم کنارش تا بزنم دور  رو تختش شدم مجبور  من  و بود من به
 !بودم گلدون  الدنب بس از  کنن می

 مالقات  وقت. میدم حق بهش من و داشت دلخوری از  رنگی مشتاقش و گرم  نگاه
  بود  بخش پرستار  که  بابک دوستان از  یکی بازی پارتی با هم من  و بود شده تموم

 .مالقاتش بیام تونستم

 ب**ل و برداشتم تختش کنار   میز  از  رو داشت رز  و مریم که  هاییگل  دسته از  یکی
 فرط   از   رو  هامدست .  گذاشتم  آریان  سر   کنار   دقیقا  رو  خودم  گلدون  و  اشتمگذ  پنجره

  تهش   و  کرد  نگاه  عجیبم   رفتارهای  به  تعجب  با.  نشستم  پاش  کنار   و  کشیدم  خستگی
 . نیاورد طاقت

 !چیه؟  گلدون  این  -
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 رو  سرم  و دادم قرار  ششده جمع  زانوی روی رو هامدست  و زدم ایخبیثانه  لبخند
 . اشتمگذ  هامدست  روی

 !توئه گلدون  -

  متعجبش  هایچشم  و انداخت گل  و برگ هرگونه از  خالی گلدان  به ایدوباره  نگاه
 . بزرگتر من  لبخند و شد گردتر 

 چیه؟ توش -

  بده   آب  بهش  بار   دو  روزی.  کنی  مراقبت  ازش  خوب  باید  چیه  بدونی   خوایمی  اگه  -
 .خورشید نور  زیر  بذارش و

 . کرد  نگاهم مشکوک و کرد  باریک رو هاشچشم 

 ایسگاست؟  -

 .شد باز نیمه خستگی فرط از  هامچشم  و خندیدم کوتاه

 روزه  چهار .  بخوابم  ذره  یه  بذار   نکن   شلوغ  ممکنه  اگه  میاد  خوابم  هم  حاال!  خیرم  نه  -
 . نخوابیدم

 هاحرف این  از  تر طاقت بی من و کرد  صدا رو اسمم وقتی بود نوازش از  پر  لحنش
 چهار  اون هایآشوب و هادلنگرانی  تمام لرز   بدنم هم ز هنو. کردم   باز  رو هامچشم 
 چیز  همه. بشم خوب  تونممی منم و خوبه آریان. خوبه آریان حاال و داشت رو روز 
 . بود بابا کاش  و بشه خوب تونهمی

 . گرفت  رو گلوم  بغض و شد لبریز  نگاهم بزنه، حرف کهاین  از  قبل

 کردنتم،   ب**ل به جون خدای میگی من  به آریان؟  جلوم انداختی رو خودت چرا -
  وقتی  کنی  درک لحظه یک برای حتی تونی نمی . کردنمی  روح قبض خدای تو ولی
 .داشتم حالی چه بودی افتاده بغلم توی جونبی

 .زد  بهم شیطونی چشمک و کرد  نگاهم مهربون
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 شانس  این  به لعنت ای بغلت؟  توی بودم افتاده! دادم دست از  رو موقعیتی چه -
 .دمندی که

 .بازوش به کوبیدم  آروم

 .کارت  اون با کردی  جونم نصفه. آریان نشو لوس -

 .داد  فشار   محکم راستش  دست  با  و  کشید  بیرون  مچونه  زیر   از   رو  هامدست  از   یکی

 یه  اگه رفتمی کامل   جونم من . رهایی بدم انجام تونستممی که  بود کاری  تنها -
 . کنم  فکر  بهش حتی خوامنمی  ا،ره کن   ولش... تیر اون و کردممی دیر  لحظه

 و خورد تکون گلوش سیبک کمرنگ، لبخندی  با آریان و کردم نگاهش بغض پر 
 . چرخید صورتم  کل  روی هاشچشم 

 اومدی؟  همه از  دیرتر  چرا. بود شده تنگ برات دلم -

 .دراومدن اشک رقص  به هامچشم که  کنم  حس تونستممی

 کنی می   باز   رو  چشمات  هی  روزه  چهار .  دمنیاور   دووم  خیلی  اما  کنم  تالفی  خواستم  -
 این بمونه، خالی انگشتم گذاشتی  و داشتی رو انگشتر  اون ساله شش بندی،می و

 و  نگفتی بهم هیچی حست  از  گرفتی،  فاصله عمد از  و بودیم هم نزدیک سال همه
 هااین   مقابل  تاخیر   ساعت  چند  این .  دوری  و  صبر   این   به  گرفتی  تصمیم  من   جای  به

 . آریان اچیزهن خیلی

 دست  بین  دستم.  کرد  نگاه  سقف  به  و  برد  فرو  دهانش  توی  رو  خشکش  هایب**ل
 .خاطرش به مرسی... خدایا و بودنش از  شد گرم  دلم و شد  فشرده بیشتر  گرمش

 !رها نیست سال شش -

 .شد بلند زانوش  روی از  ضرب به سرم

 !چی؟  -
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  یعنی ...  نیست  جوریاین   اما  ودب  مالقاتمون  اولین  دانشگاه  اول  روز   کنیمی  فکر   تو  -
 !نبوده طوریاین  من  برای حداقل

 باال رو خودش کمی.  دادم تکون نفهمیدن نشانه به رو سرم و زدم پلک متعجب
 . کرد  نگاهم نرم و زد تکیه بالش به و کشید

 !باباحاجی  پیش شدم؛ بزرگ  اصفهان توی سالگیم ده از ... من  رها -

 !ممکنه؟  چطوری این ! شهنمی  اورمب. شد باز  حد آخرین  تا هامچشم 

 ما از  مستقیما تونستنمی ما امنیت و شغلی حساسیت خاطر  به خان مسعود -
 آرام و من . پیشش بریم ما بذاره تا خواست باباحاجی از  همین  برای کنه  مراقبت
 که زمان هر  مسعودخان. اصفهان باغ خونه توی شدیم، بزرگ  باباحاجی پیش
. دیدنمون اومدمی بار یک  ماهی تقریبا جون پروانه و دمیز  سر  بهمون تونستمی
 .بود ما به حواسش دورادور  هم پندار  دایی

 .دادم  بیرون  مکث  کمی  با  رو  عمیقم  نفس  و  زدم  گره  هم  به  سینه  روی  رو  هامدست 

  و  ندیدمت هم بار یک  من  و بودی  اصفهان تو سال همه این ! بودین  تیمی عجب  -
 من  فقط وسط این . بودن نگفته بهم بهتون راجع چیهی مامان نه و باباحاجی نه

 !نه؟  دونستمنمی 

 . زد عمیقی لبخند  دلخورم کمی  لحن  به

  توی  بار  چند که  اینه خاطر  به آشنام براشون من  میگن هی پدرام و پیمان کهاین  -
 ذاشت نمی و ترسیدمی خیلی هاموقع اون  آرام. دیدن رو من  باباحاجی باغ خونه
 بیرون  و بودیم اتاق  توی مدرسه از  بعد اکثرا همین  برای  مونم ب دور  ازش خیلی
  و  دیدیممی رو همدیگه باغ خونه اومدنمی  پیمان و پدرام که  گاهی.  اومدیمنمی 
 همین  برای و قضیه این از  داشت خبر  هم پندارت دایی. مونده یادشون انگار 
  یه! رها دیدممی هم رو تو. نترسیم ما تا بشن  ما اتاق نزدیک هاشبچه  ذاشتنمی 
 . رنگ خاکستری هایچشم و آشفته همیشه مشکی موهای با شیطون دختر 
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 م،چونه  زیر  تا امتدادش و اومد در  حرکت به مگونه   روی نرمی به هاشانگشت سر 
  ابروهاش  از  یکی حرکتم این  بخاطر . بیفته پایین  کمی  سرم و بیاد قلقلکم شد باعث

 .فرستاد عقب رو لبخندش و رفت باال موذیانه

  سه  دو سالی شاید و نبودی  اصفهان تو  پدرام و پیمان   برعکس. دیدمتنمی خیلی -
 ! رها بکنم  اعترافی یه باید... راستش. دیدمتمی  بار 

 .داد مآواره دوباره هایچتری به رو نگاهش و زد ایخجوالنه  کمی  لبخند

  برق   باغ  خونه  توی  که  شبی  اون  رها  بود  سالت  سیزده!  منم  تاریکی  از   ترست  دلیل  -
 یه و گشتیمی آب  پارچ دنبال آشپزخونه توی و بودی شده بلند خواب از . بود رفته

 متشنه!  بودم  من   چیز   اون.  بشکونی  رو  آب  پارچ  ترست  از   شد  باعث  که  دیدی  چیزی
  وقتی  تا  ندیدی رو من  تو... خب و آشپزخونه  توی بودم اومده آب دنبال منم و بود
 اتاقم   توی  برگشتم  بخورم  آب  کهاین   بدون  منم.  کردی  رار ف   ترست  از   و  زدی  جیغ  که
 سیرابی  که  هاتشنگی  اون  از !  رها  داشتی  نگه  تشنه  رو  من   موقعاون  از   تو...  خب...  و

 !شناسهنمی 

 . گرفت  هدف  رو  آریان   اتوماتیک  ماشاره  انگشت  و  اومد  لبم  روی  بهت  سر   از   لبخندی

 و ترسیدممی تاریکی از  چی عین  هامدت تا! آریان من  خدای! بودی؟  تو جن اون -
 وای! کنه  تسخیرم خوادمی  جن  کردممی فکر  همش! خوابیدممی  بابام مامان بین 
 !سرم باال اومد مادرجون سفید چادر  با و هاموقع اون کرد  اذیتم پدرام چقدر  خدا

 .گذاشت  مگونه  روی کامل  رو دستش کف  و خندید آروم

  و دانشگاه تهران برم  بود قرار  شب اون فردای! تقصیرمبی  واقعا من  اما ببخشید -
 حتی ...  و  کشوند  آشپزخونه  به  رو  من   استرسم  از   حاصل  تشنگی.  بودم  شده  خواببی

 به من  هایچشم . بره یادم بانمکت اما ترسیده قیافه نشد باعث  تهران به رفتنم
 هخون خیلی بودم که  هم تهران. ودمتب دیده خوبی به و بود کرده  عادت تاریکی
 موقع اون هم تو و رفتممی هاصبح  برم،  بود قرار  اگر  و اومدمنمی  خان  مسعود
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  رومون  در   رو  دیدار   دومین   دانشگاهت،  اول  روز   توی  اتفاقیمون  دیدار .  بودی  مدرسه
 نه دیگه شبقیه... و دیدم رو نگاهت خاکسترهای وضوح به من بار این  اما بود

 ! دلم دست نه بود من  دست

  روز .  نشست  لبم  روی   که  بود  شیرین   لبخند  یه  اثرش  و  بود  شده  پا  به  ولوله  دلم  توی
 !بود شده جابجا هاموندل واقعا دانشگاه اول

 عزیز   نت  یه  مثل  لحظه؛  به  لحظه.  بود  روز   به  روز   رها؛  نشدم  عاشقت  دفعهیک  من  -
  تمام  با که  سکرآور  مقدس روح یه. بست نقش محافظه  توی و شد تکرار  هی که

 از  رو تو من . من  شدی نشستی، جونم به  آروم آروم تو. استمشخومی وجودم
  برای  جنگم موقع اون از  که بودم شده درگیرت انقدر . خواستممی  بیشتر  خودمم
 تهدیدم   خطری  که  افتادمی  راه  زمانی  من   فامیلی  تبدیل  یپروسه.  شد  شروع  داشتنت

  کریم   حاج دادم و مخرید رو انگشتر  اون دیدارمون، اولین  از  بعد ماه یک. کردنمی 
 خیلی  دونممی.  گذشته  از   ردی  دنبال  بودم  ارتباط  در   پلیس  با  بعدش   و  داره  نگه  برام
 و  بودنم ساکت به بودم مجبور  من اما شدی اذیت خیلی دونممی رها، کشید  طول

 !تقلبی شناسنامه یه توی بره اسمت خواستمنمی من . دلم کردن  ساکت

  پشت  رو بلندم چتری دستش با و کرد  وراند نگاهم بین  احساسش پر  هایمشکی
 فرستاد  گوشم

 اسم  به  مردی  شناسنامه  توی  همسر   عنوان  به  تو  اسم  بودن  از   رها؛  ترسیدممی  من   -
  واقعی  لطفی آریان یه ترسیدممی و بودم امینی آریان من . ترسیدممی لطفی آریان
 شدنت  من مال از  بعد شدنت دور  از . ترسیدممی حکمش از . باشه داشته وجود
 خواست می دلم برگشت  برو بی بگم بهت  معالقه از  اگه دونستممی. ترسیدممی

 اجبار   ترین لعنتی  این .  نگفتم  بهت  چیزی  پس  نبود  امکانش  اما  بشی  من   برای  قانونا
  توی   اسمت  خواستمی  عاشقی  مرد  هر   مثل  دلم.  بودم  محکوم  بهش  من   و  بود  دنیا

  تحقق  برای... ولی منه به متعلق که  اقعی و شماره همون با باشه، من  شناسنامه
 جااین  به تا خودم برای شدم  ایوب پا یه  من . صبر به بودم مجبور  آرزوم زیباترین 



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

808 

 

 خطرناک  گفتم خودم با دادم بهت رو حلقه اون که پیش روز  چند. رها رسیدم
 سال  که  بود کاری  همون این . گیرممی پس رو واقعیم اسم من  جهنم؛ به بودنش

 آرام یا من دنبال دیگه کسی کردممی فکر . بدم انجام خواستممی شگاهدان اول
 .نشد... اما خواستگاری برای ایران بیاد خواستم آرام از  و نیست

 و خواستمشمی بیشتر  همیشه از  که  بود  منی جانب از  حرفی منتظر  تابشبی نگاه
  باد  هم  و بود آب هم هاشحرف . نداشت وجود بینمون اینگفته هیچ انگار  حاال
 هم و بود درد هم. آرومش هم و کردمی ورششعله هم. دلم  جنون آتش روی

 .َعشقه هم و بود عشق هم. درمان

 .داشتی سختی یگذشته  قدر این  که  متاسفم -

 . نشست لبش روی آروم آروم لبخند و بست رو هاشچشم  ایلحظه برای

 . نیست دیگه. ..بود تو از  قبل هرچی! میده قد تو به فقط من  یحافظه -

 منتظرش،  چشمان مقابل در . کرد نگاهم حس از  پر  و کرد باز  رو هاشچشم 
  کمرنگی   لبخند.  کردم  مرتب  شانه  روی  رو  کیفم  و  شدم  بلند  تخت  روی  از   خونسردانه

 . کردم  اشاره گلدون  به سر  با و زدم

 !بدی آب بهش نره یادت -

 . کرد  تر  پررنگ رو لبخندم گیجش  نگاه

. ما خونه بیای قراره شدی مرخص که فردا. شده دیر  خیلی رمب باید دیگه من  -
 . باش گلدونت  و خودت مراقب. جونته پروانه اکید دستور 

.  سمتش   برگردم  نشد  باعث  هم  شمعترضانه   رهای  و  کردم  حرکت  در   سمت  به  آروم
 که  گذاشتم  وارمدیوانه  قلب روی رو دستم و زدم تکیه بهش بستم، که  رو اتاق در 

 ب**ل زیر  احمقی و رفتم بسته در  به ایغره  چشم. شکافتمی رو مسینه داشت
 ! کردم  نثارش



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

809 

 

  دستم   اسالم   که  فعال  لعنتیش،   نگاه  اون  با   زدنش  حرف  مدل  این   نیست  حالیش  اصال
 !داشته عواقبی چه ممکنه بسته رو

  گاهی .  کردم  فکر  آریان هایحرف  به و زدم قدم رو خونه تا بیمارستان  مسیر  آروم
 سال  شش  این  و  ندادم  حق  گاهی  احساسش،  نگفتن   برای  سکوت  به  مداد  حق  بهش

 اگه.  کردمی   آرومم  که  بود  عطفی  نقطه  تنها   شناسنامه  ماجرای.  کرد  عصبیم  تاخیرش
 شدمی که  چند هر  تقلبی، اسم و شناسنامه با عقد به نبود رضا دلم بودم جاش منم
 و تمام بخواد، رو چیزی اگه آریان که  دونممی من اما کنه  اقدام ایدیگه هایراه از 

 !خوادشمی کمال

  سکوت باعث حادثه، اون بودن عمدی و شد عزادار  خواهرش فوت از  بعد آریان
  برای  هیچی بدبیاری جز  که  دلم و خودم با کردنم  لج! فرهاد بعد و بود شدوباره
 .نداشت کسهیچ

 این  کل  توی مونهمه . کردم  جاجابه دستم توی رو خونه کلید  و کشیدم  عمیقی آه
 . مونهمه  مقصریم، ماجرا

*** 

 باال هاپله از  عجله با و برداشتم رو سوپ کاسه  ذوق با و بستم آروم رو قابلمه در 
 خیال  با  بعد  و  ندیده  رو  من   خانم  زهرا  شم   مطمئن   تا  کشیدم  اطراف  به  سرکی.  رفتم
 میز   روی  رو  کاسه  و  کشیدم  جلو  رو  صندلی.  شدم  وارد  و  کردم  باز   رو  اتاقم   در   راحت

 !خانم  زهرا  هایمرغ  سوپ  واسه  میرممی  من   یعنی.  شدم  مشغول  لذت  با  و  گذاشتم

 درهم  ایقیافه  با پدرام و شد باز  هوا بی در  که  بودم نخورده رو دوم قاشق هنوز 
 خورده، گره  سینه روی هاییدست با و  کرد  رها تختم روی رو خودش. شد وارد
 و کردم  رها کاسه  توی رو قاشق و دادم  یرونب تاخیر  با رو نفسم. نشست زانو چهار 

 .سمتش چرخوندم رو مصندلی 

 شیکونده؟ رو ما پسر  گل  دل کی  -
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 لبخند.  کشید  نفس  عصبی  و  خورد  گره  هم  توی  ابروهاش  بده  رو  جوابم  کهاین   بدون
 . بود جدی واقعا قضیه  انگار . ماسید لبم روی

 افتاده؟  اتفاقی! پدرام -

 .شد تر نرم  کمی  نگاهش بار  این  اام کردنمی  نگاهم هم هنوز 

  شدن   زیاد  و  کم  از   نداری  که  توقع.  شده  چی  بگو  بهم.  عزیزم  پسردایی...  جان  پدرام  -
 !مورس؟  کشف  فاز  توی  برم مردمکت قطر 

 انداخت پایین  تخت از  رو پاهاش  آروم و رفت بهم خفیفی یغره  چشم

 !چمه دونمنمی  خودمم -

 اومده؟ پیش مشکلی شرکتتون شعبه واسه کجاست؟   از  آشفتگیت این  دلیل خب -

 کشید  عمیقی نفس و برد  فرو مشکیش موهای الیالبه رو دستش

 . شنیدم مامانم با تلفن  پای رو بابا هایصحبت   دیشب. بابا نه -

 . آریان دیدن تهران بود اومده بود ایهفته یک پندار  دایی.  کردم  اخم ناخودآگاه

 پدرام زشته تلفن؟  به چسبیدی وایستی، گوشفال پشتش نیاوردی گیر   در  تو باز  -
  ندیدن  رو هم ستهفته یک میدی؟  گوش  چرا بابات مامان هایحرف  به! بخدا
 ... .شاید

 : حرفم وسط پرید حوصلهبی

  هم  ایدیگه کس  آریان، اتاق توی نمیری هاشب  که  تو. بود همون قصدم اولش -
  بعدش   ولی  بیکاری  محض  اباب  تلفن   به  چسبوندم  گوش!  اتاقش  در   پشت  برم  که  نبود
 رها؟  شده بزرگ باباحاجی پیش اصفهان توی واقعا آریان... که  شنیدم چیزایی یه

 !داشت؟  آریان به ربطی چه پدرام آشفته حال. زدم پلک متعجب
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 و  دایی خونه اصفهان بیاد شد خوب وقتی خواستمی آریان راستش... خب آره -
 هاسال   اون  زحمات  خاطر   به  هم  دایی  زن  و  ییدا  از   و  کیه  بگه  پیمان  و  تو  به  جااون
 چیه؟ مگه... حاال. کنه  تشکر 

 . بست رو هاشچشم و کرد  قالب گردنش  پشت رو هاش دست آشفتگی با

 !بذارم هم  رو چشم نتونستم هم لحظه  یک دیشب. شممی دیوونه دارم -

 !چرا؟  -

 وقفهبی  و  وردخ  در   به  ایضربه  که  بگه  چیزی  خواست  و  کرد  باز   رو  هاشچشم   آروم
 رو  سوپ کاسه  و بدم  هل عقب به رو صندلیم  تونستم فقط. بود زهراخانوم . شد باز 

 !سوپ بی سوپ دیگه دیدشمی اگه. کنم  قایم پشتم

  اتاق  توی رفته هم االن. بگم بهت اومد هروقت بودی گفته.  اومد نفس جان رها -
 . آریان آقا

 مخفی پشتم کاسه  تا کشیدم  بیشتر  رو خودم و دادم تکون براش سری لبخند با
 . گزید  رو لبش و انداخت پدرام درهم حالت به نگاهی زهراخانم. بمونه

 پکری؟  انقدر  شده غرق هاتکشتی  مگه نکرده خدایی پدرام آقا -

 .سمتش چرخید  اتوماتیک سرم که  بود عمیق انقدر  پدرام آه

 !ساحل میاره  رو بقایاش داره سونامی االن... شده غرق وقته خیلی هامکشتی  -

  دیدن. رفت بیرون اتاق از  حرفی هیچ بی و کرد  نگاهش تعجب با کمی  خانم زهرا
  اعتماد   هاشچشم   به  داره  حق  آدم  که  عجیبه  و  نادر   قدر این   وضعیت  این   توی  پدرام
 با . دادم فشارشون کمی  و گذاشتم  هاششونه روی رو هامدست  و شدم بلند. نکنه

 .زد  لبخند تلخ  و کرد  نگاهم ناراحتی

 نه؟  نیستم هضم قابل برات -
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 پدرام  کنار   دقیقا تخت  روی. خورد زنگ گوشیم  لحظه همون که  کنم  انکار  خواستم
 .میزد چشمک بهمون لطفی آریان اسم و بود

 ری نمی   براش  میای  ناز   هی  خونه  آوردیمش  وقتی  از   چرا  دونمنمی.  رها  پیشش  برو  -
  در  جلوی شهربازی، وحشت نلتو عین  گچیش  چالق دست با  بدبختم اون! اتاقش
! طرف شهمی روح قبض  جلوش میاد میشه رد هرکی تو، هوای به وایمیسه اتاقش

 زودتر  دستش کنه  ترشح آدرنالین  و اندورفین  و توسین  اکسی بلکه دلش  ور  برو
 کنید   جیک  جیک  توش  برید  عاشق   کفترهای  عین   بسازه  لونه  برات  بتونه  شه  درست

 زبونم  بلکه بخورم من  بدین  بذارید کفتر   تخم بهارم به بهار  بشین، جیک تو جیک و
 !شه باز 

  اشک   پیش  لحظه  چند  همین   انگار   نه  انگار .  زدم  لبخند  اما  بود  گرفته  حرصم  کهاین   با
 .کنهمی نگاهم شل نیش با حاال  که  بود چشمش توی

  ها،  سوپه المصب. بخورم رو زدهفلک  سوپ این  منم بلکه جونم ولک ول برو -
 یکم  برو. کنهمی نگاه رو من  وایستاده... د برو د! بندازه لنگ جلوش ایدب شیشلیک

 ! زنیممی حرف هم با بعدا کن   کمک  ترشحاتش به

 . بری در  زیرش از  تونی نمی . کنیممی صحبت  هم با حتما بعد ولی میرم من اوکی -

 .کرد  خم راستش شونه روی رو سرش و زد  چشمک شیطنت با

 !کی؟   زیر  از  -

 م بیچاره   سوپ  توی  رو  قاشق  بیخیال  اون  اما  کشیدم  نشون  و  خط   براش  هامچشم   با
 اتاق از  و بردم فرو رو دهنم آب. کرد  مولوچ ملچ و گذاشت  دهانش توی و گردوند
 ی پسره این ذات تو تف! َاه... یپسره... یپسره. بستم محکم رو در  و شدم خارج
 !داشتنی دوست لعنتی  

 . ماست خونه آریان که  روزه سه. آریان اتاق سمت به رفتم پایین  هاپله از  آروم
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  سالم  بهش فقط  شیک خیلی و دیدمش اتفاق برحسب گاهی  روز  سه این  کل  توی
 و  شده  گرفته  گچ  چپ   دست  دیدن.  کرد  نگاهم  عمیقی  ناراحتی  با  هم  آریان  و  کردم
 پروانه  مامان. دوری برای بود ایبهانه  این  و کردمی ریش رو  دلم ش،بسته کتف
 جااین  از  باشه نداشته بدی حس که  کنم  رفتار  درست آریان با  که  کرد  دعوام روز دی

 عصبی و کرد  محواله گردنی  پس کردم،  نگاهش لبخند با فقط من  که  تهش. بودن
 در   به  چشمش.  داره  گناه  کنی؟ می  رفتار   جوریاین   بچه  این   با  مرگته  چه  اصال  گفت

  جم  اتاقش در  پشت از  که بیمارستان به نه. سراغش نرفتی بس از  خشکید
 !شدین  اهلل بسم و جن  که  حاال به نه خوردینمی 

  گفت!  کنممی کاری  خوب گفت  بهم  اما، مالقات بود اومده حامد با دیروز  که  مریم 
 التماس به تا بذارم باال طاقچه باید گفت. بکشه رو نازت بیاد و شه خوب بذار 

 بمونه تشنه بذارم گفت  بهم مریم. سال شش اون خاطر  به داشتنم  برای بندازمش
 و کرد  اخم اما حامد. سال شش اون بشه هضم برام من و وقتش به چشمه ب**ل

 صبر   هم  او  شرایط،  اون  وجود  با  بود  آریان  جای  اگه  گفت.  داد  آریان  به  رو  حق  تمام
 گیرم می سخت دارم زیادی من گفت.  جنگیدهمی و عشقش داشتن برای کردهمی
 .نداره قیعاش جز  گناهی  آریان و

  نه ناراحت، نه بودم، دلخور  آریان از  نه من ... خب. زدم لبخند همشون به من  و
  کردن   صبر . کردممی  صبر  فقط من ! براش اومدممی  ناز  حتی نه و گرفتممی  سخت
 !داره رو نتیجه بهترین 

.  گفتمی بهش چیزی خنده با داشت تختش روی نفس و بود باز  نیمه اتاقش در 
 آورد   رو  نفس  نفس،  هایطاقتیبی   از   طاقتبی   خانم  مونا  آریان،  ن شد  بستری  از   بعد

 اذیت خیلی نذاشتن  و بود نفس به حواسشون پندار  دایی و پروانه مامان. ما خونه
 .بشه
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 نقاشیش  خوادمی برگشت، پندار  دایی با گردش  از  که  فردا گفت  بهم نفس دیشب
  تربچه  برای کردممی بر ص باید من  بود نشده کامل  هنوز  چون. بده نشون بهم رو

 . عصر امروز  تا خانم

. بشم اتاقش وارد  خودم پای با خواستممی عمدی، مثال دوری روز  سه از  بعد االن و
 زدهذوق دیدنم با نفس. شدم رد چارچوب از  و کرد  پایین _باال رو دلم هیجان کمی

. بود مونده نفس خالی  جای به نگاهش آریان و آغوشم توی پرید پایین  تخت از 
  درست  گلدونم. نشست لبم روی لبخند و چرخید کنارش عسلی میز  روی نگاهم
 .بود کنارش

 با  رو هاشدست  و زد کنار  صورتش روی از  رو براقش مشکی  موهای نفس
 . کوبید  بهم خوشحالی

 وایسا جاهمین . شده خوشگل انقده. کردم  تموم رو نقاشیم پارک توی جونم نیلی -
 .پندار دایی دست دادم بود ن سنگی کیفم  آخه. بیارمش برم

 اتاق از  دواندوان و گرفت  رو چینش پر  صورتی دامن یلبه دخترانه کامال  ادایی با
 و  آریان سمت چرخیدم لبخند با. نداد اهمیتی منم ی« برو یواش» به و رفت بیرون

  گره   پشتم  رو  هامدست   و  تو  کشیدم  داخل  از   رو  هاملپ .  شدم  نزدیک  بهش  قدم  دو
 .زدم

 !رئیس مسال -

.  واقعی  فیس  پوکر   یه.  خالی  نگاه  یه.  کرد  نگاهم  فقط  و  برگشت  سمتم  آروم  نگاهش
 .کردنمی منتقل رو حسی هیچ صورتش حالت

. کشیدم  پایین   کمی  رو  رنگم  بادمجونی  تونیک   و  نشستم  مقابلش  اتاق،  مبل  تک  روی
 بند رین آخ تا رو تونیکم بلند هایآستین  و گذاشتم  زانوهام روی رو هامدست  آرنج

 شال. کردم  قفل هم به رو هامانگشت  دهنم،  رویروبه و کشیدم  جلو هامانگشت 
  پوشونده رو صورتم نصف هامچتری و کردممی حس سرم هایوسط رو مشکیم
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 به  مستقیم و زدم هیاهوش پر  اما مسکوت مثال هاینگاه به دلم  توی لبخندی. بود
 .زدم زل هاشمشکی

 بهتره؟  دستتون س؟ رئی چطوره حالتون امروز  -

  اذیتش   داشت  هامفعل   بستن   جمع.  کشید  نفس  عمیق  و  شد  فشرده   هم  روی   فکش
 !دادمی  حال عجیب آزاری آریان مرض و کردمی

 .انداختم باال رو هامشونه و زدم ایبدجنسانه  لبخند

 جوونه شنیدم مامان از  حاله؟  چه در  گلدونتون.  خوشحالم. میاید خوب که  نظر  به -
 .زده

 بیفتم  تا  و  تک  از   کهاین   بدون.  فشرده  هم  روی  هاشب**ل  و  شد  باریک  هاشچشم 
 : پرسیدم آرامش با و چپم پای روی انداختم  رو راستم پای

 اوراق سری یه شرکت، گردین برنمی  دیگه هفته تا اگه گفتن   دیروز  شمس خانم -
 دید گر برمی  کی  رئیس؟  بگم چی بهشون من . کنید  امضا که  جااین  بیارن رو مهم

 شرکت؟ 

 لبخند . کشید نفس حرص کمی با و کرد  نگاهم  جدی بده جوابی کهاین  بدون
 .فرستادم باال کمی  رو ابروهام و زدم کمرنگی

 !رئیس؟  -

 !فردا -

 چی؟ فردا -

 زحمات تمام بابت. خونه گردمبرمی نفس همراه هم امشب. شرکت میرم فردا -
 . ممنونم هم و خواممی معذرت هم وقت چند این 

 . نشست لبم روی گیجی  لبخند و زدم پلک تعجبم
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 ... .هنوز که  شما آخه -

 جا از  و کرد  آویزان تخت از  رو پاهاش و چسبید رو کتفش  راستش، دست کمک  با
  پیشونیش  روی درهم  موهای اون با گشادش  کمی رنگ طوسی بافت. شد بلند

  بابک  که  ایسانتی چند ریش ته درخشانش، و پرصالبت مشکی هایتیله و ریخته
  بدنم  هایسلول تمام لعنتیش، هایب**ل زیبای منحنی و بزنتشون آریان نذاشت

  کمی   رو  نفسم  تونستم  فقط  هیجاناتم  تمام  سرکوب  برای  من   و  کردمی  برانگیخته  رو
 . کنم  حبس

  قدمیم  یک توی که  ایلحظه  تا کرد  دنبال مشتاقانه رو حرکاتش تک به تک نگاهم
 جدیش نگاه. بگیرم باال رو سرم هاشچشم  دیدن یبرا شدم مجبور  من و ایستاد
 توی نشدن محو از  دلتنگی روز  سه اندازه به من  و گرفت نشونه رو هامچشم 
 َدوران   لحظه  چند  برای .  کشوندم  نگاهش  مسیر   توی  رو  نگاهم  لبخند  با  هاش،مشکی

 و  داره  رو  من   حال  هم  اون  کنم  حس  تونستممی.  کشید  طول  صورتم  توی  چشماش
 تک  با بعد و لرزید کمی نگاهش. کشوند باال بیشتر  رو هامب**ل طرف دو این 

 . بده نشون جدی رو خودش کرد  سعی آگاهانه ایسرفه 

 چیز   همه  که  حاال.  کارهام   دنبال  بیفتم  و  برگردم   باید.  موندم  زیادی  جاشمهمین   تا  -
 ...و شده تموم  منم صبر ... شده تموم

 .چرخید هامچشم بین  و سمتم دکر   خم رو سرش و انداخت سایه روم عمال

 روزه  سه  که  منی  دست  از !  خوریمی  لیز   داری  کنممی  حس  اما...  اما  چرا  دونمنمی  -
  بخوای   هم  خودت  اگه  حتی.  رها  ذارمنمی  رو  بار   این .  بیشتره  سال  شش  اون  از   دردم
  نرسم،  بهت که  کردن  یکی  به دست آسمون تا زمین  از  قبل دفعه اگه. ذارمنمی من 
. زمین  بیاد آسمون اگه حتی مونیمی من  رهای تو که  رها بودم گفته  بهت ر با این 
 خداوندی به که  رها بگو. فهمیمی رو ترسیده من   حال که  بگو نه؟  مگه فهمیمی
 . نمیارم طاقت رو بار  این  من  خدا
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 و چرخید هامچشم  بین  جواب یه برای لرزانش هایمردمک . بود انفجار  به رو قلبم
 ناشدنی  قطع ارتباط و بود ناخودآگاه ایستادنم . کرد  حرکت نگینس شسینه قفسه
 . ناپذیر اجتناب هامونچشم 

 .منی رهای که  بگو... رها بگو -

 دور  انگشتش. کردمی  نابود رو ماراده داشت ترشملتمس نگاه و ملتمس لحن 
 ذوبم داشت نگاهش. شد چرخیده و پیچید م،زده بیرون شال زیر  از  موهای فرفری

 شد باز  کامل  اتاق باز  نیمه در  که  بود نمونده هامب**ل شدن باز  تا چیزی و ردکمی
 تموم  خلسه  کرد،  رها   رو  موهام  که  آریان  انگشت.  شد  وارد  قرمز   هاییلپ   با  نفس  و

 .شد راحت سنگینم نفس و شد

  تونیکم  پایین . شد دور  ازم بهم پشت و رفت فرو موهاش البالی آریان سالم دست
 رو  شباربی   رنگ  صورتی  کیف.  سمتش  برگشت  چشمم  شد  شیدهک  نفس  توسط  که

  بزرگ  لبخندی و ششده باز  نقاشی دفتر  با من  روبروی و بود کرده  رها در  جلوی
 . نشست لبم روی لبخند نقاشیش  دیدن با. بود ایستاده

  توی   همزمان  که  هاییستاره  و  خورشید  و  سبز   باغ  یه  توی  آریان،  و  نفس  و  بودم  من 
 ! بودن آسمان

 .کردم   نگاهش دقت با و گرفتم  ازش رو فتر د

 بگیرم؟  ازش عکس یه میشه. عالیه واقعا نقاشیت. نفس قشنگه خیلی -

 باال بود، اومده پایین  شپیشونی  تا که  رو رنگش صورتی تل و خندید ذوق با نفس
 .داد

 . جون نیلی میشه که  بله -

 رو  نگاهم  چیزی  شکستن   صدای  کشیدم،  بیرون   تونیکم  جیب  از   رو  گوشیم  کههمین 
 مترسیده نگاه! بود شده خرد در  جلوی سرامیک روی سوپم ظرف. کشوند  در  سمت

 .بود ایستاده در  جلوی شده خشک که  اومد باال پدرام مات صورت روی تا
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 پدرام؟  خوبی شد؟  چی -

  بود  پریده رنگش. زد زانو در  جلوی و شد خم مکث با بده بهم جوابی کهاین  بدون
 نفس  و  خورد  تکان  وضوح  به  گلوش  سیبک!  باریدمی   صورتش  جزایا  تمام  از   بهت  و

 : شد خارج هاشب**ل بین  از  بلندش

 ... .این ... این  -

 که بود نفس کیف به نگاهش. کردم دنبال رو نگاهش مسیر  و رفتم جلو نگران
 نگاهم.  نبود  توش  دخترونه  وسایل  جز   خاصی  چیز   هیچ.  بود  ریخته   بیرون  وسایلش
 .بود  کرده  نگرانم واقعا حالتش.  پدرام سمت برگشت

 خوبه؟  حالت پدرام؟  دیدی چی -

. کشید بیرون رو عروسکی کیف، باز نیمه  زیپ از  و رفت پیش لرزان دستش
 جلوی   رو  عروسک.  بود  گرفته  صورتش  توی   رو  بهت  جای  غم،  و   لرزیدمی  هاشدست 
 !شد پر  هاشچشم  و گرفت  هاشچشم 

  صوتی   هیچبی  رو  اسمش  و  شدم  اشکش  یرهقط  اولین   شاهد  شده   گرد  هاییچشم   با
.  نبود باور  قابل برام و دیدممی رو اشکش که  بود باری دومین  این . کردم  زمزمه
 بینم؟ می چی خدایا! اشک؟  و پدرام

  تونی می شدی بزرگ وقتی بودم نگفته بهت مگه! برداشتی؟  رو نیل چرا! نفس -
 باشیش؟ داشته

 نفس به رو گرششماتت لحن  با که یدچرخ آریانی به رو سرعت به پدرام سر 
  گرفت   باال  کمی  رو  عروسک  و  داد  تکون  طرفین   به  رو  سرش  ناباوری  با.  بود  ایستاده

 : گفت  بریده بریده و

 !آره؟! نیل؟ ... گفتی  عروسک... این  به! نیل؟ ... گفتی  بهش... به -
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  رو  سرش و چرخوند دستش توی عروسک و پدرام بین  رو نگاهش متعجب آریان
 در  سمت به پدرام بدن داد، تکون رو سرش آریان کههمین . داد تکون دوار تایی

 نگاه.  زدم  صداش  و  نشستم  روبروش  ترسیده  من   که  پرید   چنان  رنگش  و  شد  متمایل
 آروم  و زد دردناکی لبخند. سمتم چرخوند و گرفت  عروسک از  رو اشکش از  مملو
 :زد ب**ل

 .نیله رنگ. چشمات نگر  بخاطر ! نیلی گهمی  بهت که  همینه برای پس -

 من،  به  توجه  بدون  پدرام  اما  گذاشتم  سردش  دست  روی  و  بردم  جلو  آروم  رو  دستم
 داد فشار  هم روی محکم جوری رو هاشچشم و فشرد آغوشش توی رو عروسک

  دلم .  شد  متورم  پیشونیش  رگ  و  کشید  نفس  رو  عروسک  عمیق.  گرفت  دردم  من   که
  رو  نفس عروسک آخه. بود کرده  سکوت پدرام و بخاطرش شدمی پاره تیکه داشت
 .درد از  حجم این  با طوری،این  هم اون شناسه؟ می کجا  از  پدرام

 :شبسته  هایپلک  لرزش با بود همراه ضعیفش و زیرلبی زمزمه

 . کردمنمی اشتباه... خدا کردمنمی اشتباه... کردمنمی اشتباه -

  توی  زناننفس پندار  دایی بعد، ایلحظه  و شد نزدیک ایزدهشتاب  هایقدم  صدای
 شکسته یکاسه  و نشسته زمین  روی پدرام  به متعجب و شد پدیدار  در  چارچوب
 . کرد  نگاه روبروش

 .باشه شده چیزیش نفس ترسیدم اومد شکستن  صدای بابا؟  شدی چی پدرام -

 و اومد جلو کوچیکش  هایقدم  با کسی  به توجه بدون نفس هیاهو، همه این  بین 
 ایپارچه دست و برد جلو رو کوچکش  دست مکث کمی  با. یستادا پدرام روبروی

 عقب رو دستش ترسیده  نفس و شد باز  سرعت به پدرام چشمان. گرفت  رو نیل
 :گفت  زدهبغض  اما کودکانه  لحنی با و کشید

 .من   به دادتش مامانم... منه مال! بده رو نیلم -
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  متعجب  و خیس چشمانی با پدرام. نشد بلند کسی  از  صدایی هیچ ثانیه چند برای
  عروسک   بتونه  تا  اومد  جلو  دایی.  بود  نیل  به  نگاهش  نفس  و  بود  شده  خیره  نفس  به
 با  و ایستاد نفس کنار  وقتی شکست، رو سکوت آریان متعجب  صدای. ببینه رو
 :کرد  نگاه پدرام به درهم هاییاخم

 ... .که  همونی تو -

 قفل  هاشدست  و  کرد  رها رو عروسک پدرام بشه، تموم آریان حرف کهاین  از  قبل
 آروم پدرام و بود آغوشش توی چسبیده نفس بعد، ایلحظه  و شد نفس بازوهای

 ترسیده یگریه   صدای. دادمی  فشار  خودش به رو نفس محکم و ریختمی اشک
 که  کنه  جدا  پدرام  آغوش  از   رو  نفس  خواست و شد  عصبی  آریان  شد،  بلند  که  نفس
 صورت  روی چرخید نگاهم. شد مانعش و گرفت  رو دستش پندار  دایی راه وسط
  کاری   آریان که  دادمی تکان طرفین به رو سرش و بود شده سرخ هاشچشم. دایی
 .نکنه

 .شد بلندتر  نفس گریه  و کشید  نفس عصبی آریان

 ... .بذار. خان پندار  کنهمی اذیت رو نفس داره -

 باورم خدایا... منی آرام دختر  تو... من  آرام   نفس  ! آرامی نفس   تو! آرامی دختر   تو -
 ! دونستمنمی  چیزی سال همه این  من و داره دختر  یه من  آرام! شهنمی 

 نفس به و ریختمی اشک بیشتری شدت با که  کردم  نگاه پدرام به مبهوت و مات
 !پدرام؟  و آرام! پدرام آرام  ! من  آرام   دختر   گفت

  با  که آریانی سمت مچرخوند رو سرم گرد چشمانی با و کشیدم ایخفه هین 
 .کردمی نگاه پدرام به خورده گره  ابروهایی

 !پدرام؟  ناکام عشق و بود آریان خواهر  آرام

*** 
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 پندار   دایی  کنار   کاناپه  روی  آرومی  به.  باریدمی  پروانه  مامان  صورت  تمام  از   خستگی
 . بست رو چشماش ایلحظه  و نشست

 .بود ترسیده خیلی فلکیط. خوابید باالخره تا گفتم  براش قصه تا چهار  -

 لمس  دلم کمی فقط و کمی من  و کشوند سمتش رو هانگاه آریان عمیق نفس
 و بارها حاال، تا پیش ساعت چهار  از  که خواستمی رو ایمشکی آشفته موهای
 .بود کشیده  دست بینشون بارها

 رو  هاشدست و شد خم جلو به رو و انداخت بهش ایدلجویانه نگاه پندار  دایی
 . زد گره  هم توی

 توقع  اصال یعنی کنه؛  جوریاین  ممکنه پسر  این  دونستمنمی... آریان مشرمنده -
 . فهمیدنمی   هیچوقت  شاید  نبود  نیل  بخاطر   اگه.  آرامه  دختر   نفس  بفهمه  که  نداشتم

 هم  هنوز . کشید  مرطوبش  پیشونی به دستی و داد تکون سر  مکث اندکی با آریان
 . نبود خوب براش اتفاقات این  و داشت درد

 داشتی؟ خبر  چیهمه از  شما -

 :کرد  زمزمه ناراحتی با و زد تکیه کاناپه  به پندار  دایی

 .دونستممی آره -

 روی  رو دستم و نشستم  مبل لبه. نگفت چیزی اما خورد گره  درهم آریان ابروهای
 :پرسیدم و  گذاشتم  مامان دست

 مامان؟  دونستیمی هم شما -

 و باشه عاشق نمیومد پدرام به اصال آخه. دونممی تر کم   همتون از  من... واال نه -
 ساعت  دو  وقتی.  تفریح  رفته  کردممی  فکر   بود  خارج  که  هم  سالی  اون...  هم  عشقش
  پدرام  دونستمنمی من . رها  گرفت  آتیش جیگرم درمان برای  بوده رفته گفتی  پیش
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 آدم  ره،گیمی شوخی به رو چیهمه که نیست. دیده صدمه و شده اذیت انقدر 
 . دلش برای بمیرم. بهش راجع کنه  فکر  ایدیگه چیز  به تونهنمی 

 :دایی سمت چرخید و گرفت  دست با رو صورتش  روی هایاشک  مامان

 همچین  که  شناختمی رو آرام کجا  از  پدرام آخه پندار؟  دونستیمی کجا  از  تو -
 بود؟  کرده  پیدا بهش  عمیقی احساس

 بوده  زده حرف باهاش بار  چند پدرام انگار . شسهمدر  راه سر . بودش دیده اتفاقی -
 رو هم سالیک  تقریبا . بیرون رفتن  بار  چند و شدن عالقمند هم به کمکم و

 خواستگاری میاد بود گفته  پدرام کهاین  با شد؛ چی دونمنمی تهش اما شناختن می
 جی باباحا پیش کهاین  یا شخانواده راجب چیزی بهش آرام. نکرد قبول آرام اما

  آرام  که  وقتی تا دونست؛نمی رو قضیه این  هم پدرام و بود نگفته کنهمی زندگی
 بود دیده و بود کرده  تعقیبش روز  اون پدرام. بره اصفهان از  و کنه  ازدواج خواست

. گرفتم  رو جلوش و فهمیدم که  بودم اونجا روز  اون منم. شد خارج باغ خونه از  که
 حفظ   کشید،  سختی  خیلی  پدرام.  نداشتن   هم  با  قسمتی...  اما  بود   عاشق  خیلی  پسرم
. شد بهتر  کمکم  ولی  بود داغون اوایل. نبره خرابش حال به پی  کسی  تا کرد  ظاهر 
  با   آسمون  تا  زمین .  پروانه  شد  نابود  کرده،  فوت  آرام  دید  و  فرانسه  رفت  پدرام  وقتی
 .شهب پا سر  تونستنمی  پدرام نبود دکترش کمک  اگه. داشت فرق همیشگی پدرام

  ساکت آریان و دوخت  فرش به چشم ناراحتی با دایی و ریخت اشک آروم مامان
 .دادم بیرون آشفتگی با رو نفسم و انداختم هاپله به نگاهی. متفکر و بود

 جا  از  سریع بیرون، کشید  آغوشش از  رو  خودش زور  به نفس کهاین  از  بعد پدرام
  اتاقش   از   رو  پندار   دایی  و  نیومده  بیرون  که  ساعته  چهار .  اتاقش  توی  رفت   و  شد  بلند

 .درده این  و برنمیاد دستم از  کاری  و حالشم نگران . فرستاده بیرون

 و نازی به بزنم زنگ باید دیگه ساعت یک . کنم  استراحت یکم میرم من : پندار دایی
 . بفهمه چیزی خرابمون حال از  خوامنمی 
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 و  کشید  چشمش  زیر   بار   آخرین   برای  رو  دستش  توی  دستمال  مامان  رفت،  که  دایی
 .شد بلند

 بگو  خانم  زهرا  به  جان  مامان  رها.  نمونه  تنها  شد  بیدار   نفس  اگه  که  باال  میرم  منم  -
 .نخورده چیزی ظهر  از  و ضعیفه هنوز  آریان. بیاره سوپ براتون

 . زد مامان به متزلزلی اما کمرنگ  لبخند و شد بلند جا از  آریان

. ستآشفته ذهنم. بزنم قدم حیاط تو کمی خواممی. جون پروانه ندارم اشتها -
 . خورممی میرم خودم شدم گرسنه  هروقت

 روی هنوز  درد نم وقتی اونم نیست خوب زدن قدم برای هوا. ماهه بهمن  وسط -
 .پیشونیته

  سمت  به آروم مامان که  دیدم چشم گوشه  از  و سمتم چرخید مکث با آریان نگاه
 وسط ستون به. زد کجی  لبخند و یدکش  پیشونیش روی دستی آریان. رفت هاپله

 . برد فرو شلوارش جیب توی رو سالمش دست و زد تکیه سالن 

  پرواز  داشتم شممی دایی دارم گفت و زد زنگ بهم آرام وقتی... رها دونیمی -
  خوشش   روی  داشت  بالخره  زندگی  که  آرام  برای  بیشتر   اما  بودم  خوشحال!  کردممی
  رو   زندگیش  گفت  و  کرد  گریه  کلی  تلفن   پشت  امآر   روز   اون.  دادمی  نشون  بهش  رو

 که   عشقی حسرت خورده،می رو گذشته  حسرت امروز  از  قبل تا گفت.  داره دوست
 . نرسید بهش و داشت

 . گرفت  باال رو نگاهش و زد تلخی لبخند

 اما  نداره  شوهرش  به  ایعالقه   دیدممی.  رها  کرد  ازدواج  که  بود  سالش  هجده  آرام  -
 داره  خواستگار  گفت  بهش باباحاجی وقتی. جااین  از  بود بریده. بره که  خواستمی

. میزد لبخند فقط اما بود ناراحت دیدممی . فرانسه بره شد حاضر  و کرد قبول
 که  کهروزی . موندنمی  آروم بودنش با آرام  اما خیلی بود، سخت خیلی مونجدایی
 که  کردم  فکر  گفت،  مبه داشته پسر  یه به قبال که  عشقی از  و داد رو بارداریش خبر 
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 این  از  بیشتر  خیلی دردش  فهمیدم تازه... حاال ولی رها بوده چی دردش فهمیدم
 .بوده هاحرف 

 . لغزید گلوش  سیبک و انداخت بهم عمیقی نگاه

 به حال عین  در  و تو داشتن  از  که  من  مثل. ترسیدهمی و بوده پدرام عاشق آرام -
 اصلیش  اسم  و  کنه  ازدواج  پدرام  با  اگه  هکردمی  فکر   آرام.  ترسیدممی  افتادنت  خطر 
 از   گذشت  که  بود عاشق  انقدر   من  عزیز   خواهر .  میفته  خطر   توی  پدرام  بگیره  پس  رو

 . نرسه بهش آسیبی تا عشقش

 و شد محو هاپله باالی از  ایسایه. شد گزیده   لبم و مگونه   روی انداخت خط اشک
 . گرفت  فاصله ستون از  آریان

 . بزنم قدم باید... فقط من . رها بزنم قدم باید -

 امشب شاید. شدمی خوب زدن قدم با آریان. نره که  بگیرم رو  جلوش تونستمنمی 
 رو نفسش که  آرامی. ببینه آرامش در  بالخره  رو، آرامش رو، خواهرش تونستمی

 .بود فرستاده عشقش پیش

 رو اتاقش در  که  بود  خوبی عادت. کردم  بازش و زدم اتاقش در  به کوتاه  ضربه دو
 اتاق  در .  بود  شده خیره  بیرون  به  و  بود ایستاده  پنجره  کنار .  کردنمی  قفل  هیچوقت

 .زدم تکیه بهش  و بستم آروم رو

 !هاپله  باالی دیدمت -

 . کردینمی  رو و بودی عقابی! روشن  چشمت -

 ... .تا بزنیم حرف  باید. پدرام باش جدی خدا رضای محض -

 .کشید  سختی من  از  بیشتر  اون -

 .کرد  نگاهم تلخ و چرخید سمتم به کمی
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. کرد  دور  خودش از  رو من  اون کرد،  ردم عشقم فقط من  اگه. میگه راست آریان -
  ازدواج  کسی  با  وجدان،  عذاب  از   بود  پر   احساسش،  روی  کشید  خط  جنگید،  قلبش  با

. شد دور  داشت دوستشون  که  کسایی  از  و خارج رفت و نداشت دوستش که  کرد
 نه رو، کشورش  نه رو، قلبش نه داشت، رو من  نه اون ،نداشتمش من اگه رها

 فقط  کشممی  درد  دارم  االن  اگه.  زندگیش  از   رضایت  احساس  حتی  نه  و  رو  برادرش
 نفس  اومدن  بدنیا  از   قبل  و  نبود  خوشبخت  نفس  از   قبل  آرام  فهمیدم   که  اینه  بخاطر 

 . رفت دنیا از 

 .دوخت بهم ور  اشکش از  لبریز  چشمان و سمتم برگردوند کامل  رو سرش

 حفره  یه  فقط  بودم  گفته  بهت.  رها  اومدم  کنار   رفتنش  نبودنش،  با  وقته  خیلی  من   -
 پر  حفره اون ممکنه... کردم  حس نفس دیدن با امشب که  مونده ازش قلبم توی
 .بشه

 .کرد  سقوط  شگونه  روی  که  اشکی  با  بود  تضاد  در   شگونه  چال  و  زد  پررنگی  لبخند

 نیستم  شکستنی  من .  بشم  خوب  دیدن  ضربه   از   بعد  تمهعاد.  رها  شممی  خوب من   -
  چکش   تا  چند  اما  شممی  غر   ام؛فوالدی   من .  چسبوند  هم  به  رو  هامتکه  نشه  دیگه  که
 .اولم روز  مثل شممی  بخورم که

 دادم   باال  رو  پیشونیش  روی  آشفته  موهای.  زدم  عقب  رو  بغضم  و  ایستادم  روبروش
 . مبرد  فرو چالش توی رو ماشاره انگشت و

 بزن  چکش خوایمی رو جایی هر . کنارتم  هم همیشه. پدرام دارم  ایمان بهت من -
 بیشتر   ُپر   و  ُغر   پسردایی  یه  که  من!  نکن   صاف  رو  چالت  این ...  فقط  شو  خوب  زودتر   و

 !ندارم

 دو  هر   بین   بود  چالش  توی  هنوز   که  رو  دستم.  خندوند  هم  رو  من   کوتاهش  یخنده
 :گفت  ُکن   ر خاکست دل لحنی با و گرفت  دستش

 باشم؟  نفس با بیشتر  ذارهمی آریان... نظرت به -
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 . باشی نفس با بیشتر  باید تو -

*** 

 ! آریان جون بگو -

 . زدم هم بیشتری شدت با رو خورش و  کردم  اخم ناخودآگاه

 ذاری؟ می مایه آریان از  کشینمی  خجالت! حامد جون -

 . بدم فاصله گوشم  از  رو گوشی  شد باعث جیغوش جیغ صدای

  از  حجم این  چجوری من ! بوده؟  آریان خواهر  عاشق پدرام راستی راستی یعنی -
  و  آرام از  اینم باباحاجی، و خان مسعود  و آریان از  اون خب؟  کنم   هضم رو اطالعات
 من که نداشته شگذشته  توی مکرتی سکرت حامد رها؛ بگو رو راستش. پدرام

 ندونم؟ 

 .انداختم قل قل حال  در  هایبرنج به نگاهی و بستم رو قابلمه در 

 االنم . داد فناش به و گرفت  گاز   رو حامد مغز  خر  پیش سال چهار _سه... اتفاقا چرا -
 مثل  شگذشته  اگه  حامد  خره،  آخه!  شدن  خر   تو  خر   خره  همون  با  هست  ماهی  چند
 .بشی زنش ذاشتنمی  بابات که  نبود دست کف

  آریان   خوبه؟   پدرام  حال  ها؛ر   میگم.  نیست  هاخط   این   تو  اصال  که  برم  قربونش  آخ  -
 بینشون؟  برقراره صفا و صلح چی؟ 

  آریان  و کردمی بازی منچ نفس با داشت پندار  دایی. چرخید پذیرایی سمت نگاهم
 سبک  رو دلش تا صالح امامزاده بود رفته مامان. رسوندمی  تقلب نفس به یواشکی

 .بود نیومده پایین  هنوز  پدرام و کنه

 خوب  پدرامم . خودش برای کرده  حل رو قضیه انگار  آریان .مریم آرومه چی همه -
  حرف  باهاش صبح دمای دم تا دیشب. بشه خوب زود که  داده قول یعنی... میشه
  هم  االن. بود بهتر  خیلی حالش بخوابم که اتاقم تو رفتممی داشتم وقتی. زدم
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 وابمخ چی عین  و کشممی رو جماعت این  ناهار  جور  دارم بیچاره من   و خوابیده
 .میاد

 .پیچید گوشی  توی شخنده صدای

 خودمونیم  ولی. کمکت  اومدممی  وگرنه شرکتم االن که  حیف. خواهر بگردم الهی -
 چشم   حال  در   که  افتهمی  برزین   به  چشمم  یا.  نداره  صفا  آریان  و  تو  بدون  جااین   رها؛
 رها اوه اوه... تلفن  با انقدر  میگه و شهمی ظاهر  جلوم جن عین  بابک یا کردنه  کج
 .فعال زنگممی بهت بعدا! اومد شزدهجن  خود

  مریم   با  باید  که  بابک  طفلک  یعنی.  کردم  قطع  رو  گوشی  و  خورد  تکون  وار تاسف   سرم
 !زنهمی شکله  و سر  تو  مریم که  حامد تر طفلک  و بزنه، کله  و سر 

 ! که  رفت هابرنج -

 . بود ایستاده برنج بلمهقا سر  باال که  شد  آریانی میخ نگاهم و  عقب برگشتم ترس با

 اومدی؟  کی  شما -

 .میرن دارن وقته خیلی هابرنج  این  ولی اومدم تازه من  -

 شهمی این راهه،روبه حالش هرکی دونممی االن از . کردم   آبکش رو برنج عجله با
 سر  آخر  و گذشت  آریان سنگین  نگاه زیر  برنج، کردن  دم مراحل تمام! شتیکه سوژه
 .سمتش  چرخیدم شخیرگی از  حرص کمی  و بندیم ن لبخند یه با من 

 ری؟ نمی شما رفتن، هابرنج -

 کمی   و بود جدی تماما نگاهش. اومد سمتم  قدمی و برداشت کانتر   از  رو اشتکیه
 . ناراحت

 .خونه گردمبرمی  حتما امشب اما نشد دیشب -

 :گفتم  دستپاچه و گزیدم  رو لبم
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 ... .آشپزخونه از  که  بود این  منظورم. فهمیدی اشتباه نه -

 شده؟ چت تو رها -

 . رفت سینک توی نُشسته کاهوهای  سمت به هامدست  و زدم پلک متعجب

 . نیست چیزیم که  من  -

  نگاه  توی. شد بسته آریان توسط که نگذشت ایلحظه اما کردم باز  رو آب شیر 
 .عمیق و لعنتی احساس یه و ترس  کنجکاوی،  بود، نگرانی مستقیمش

 تاببی رو من  چرا کنی؟ می رفتار  طوریاین  من  با چرا پس تنیس چیزیت اگه -
 رها؟  چرا.  شدی  عوض  گفتم  بهت  گذشته  به  راجع  بیمارستان  توی  وقتی  از   کنی؟ می
 کردم؟   ناراحتت من 

 حین و کردم  باز  رو شیر . ندادم بها گردنم  ریتمیک نبض به و کشیدم  عمیقی نفس
 : گفتم  عادی  لحنی با کاهو  شستن 

 . آریان دادم بهت رو بمجوا قبال من  -

  هاش نفس  و  کرد  خم  گوشم  کنار   رو  سرش  وقتی  زد،  موج  صداش  توی  خشم  هایرگه
 . رسوند گوشم  به شال روی از  رو

 دماوند   توی  اگه  میاری؟   روزم  به  چی  داری  حالیته!  تو؟   میگی داری  چی  فهمیمی  -
 دیگه یدونمی رو چیز  همه که  حاال. بود من  گذشته  ندونستن  خاطر  به نه، گفتی
 آتیشم   رو  من   چرا؟   وصله  نفست  به  نفسم  ساله  شش  از   بیشتر   دونیمی  که  حاال  چرا؟ 
 ... .که  بشی من  مانع تونینمی بار این  خودتم حتی. نکن  مدیوونه. رها نزن

 .سمتش برگردوندم رو صورتم داشتم سراغ خودم از  که  حالتی ترین جدی  با

 .بزنم  که  ندارم اییگهد  حرف. آریان دادم بهت رو جوابم قبالً  من  -

 هامچشم  بین  غضبناک نگاهی و شدمی پایین _باال خشم شدت از  که ایسینه با
  سرخ   هایمشکی.  شد  متورم  گردنش  هایرگ   و  شد  فشرده  هم  روی  فکش.  چرخید
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 رو هاشب**ل. شد ساطع ازش که  خشمی از  ریخت کمی  دلم من  و لرزید ششده
 رو راستش دست همزمان و بزنه حرف کرد  باز  زدمی سفیدی به فشار  شدت از  که

 .پیچید بازوم دور  محکم

 ... .نمی -

 شه؟می پیدا هم صبحانه بساطتون تو -

  از  محکم رو بازوم! بس و بمونم امان در  آریان خشم از  من  تا رسوند خدا رو پدرام
 کرد می  نگاهمون مشکوک که  پدرام به رو هول لبخندی با و کشیدم  بیرون دستش
 :گفتم

 .میشه حاضر  ناهار  دیگه ساعت نیم کن   بر ص -

 .شد نزدیک بهمون قدمی و داد تکون سر  مکث با پدرام

 خوای؟ نمی  کمک  -

 . کرد  خالی رو دلم ته این  و کرد  نگاهم حالتی تغییر  ترین کوچک   بدون آریان

 ساالد؟  واسه شوریمی رو  کاهوها...  اتفاقاً  چرا -

 .نه که  اچر  بخورن ناقابل تکون یه خان آریان اگه -

  آشپزخونه از  سریع و کرد  گردعقب  لحظه چند از  بعد اما شد تر طوفانی  آریان نگاه
 و شدم خم کمی و گذاشتم آشپزخونه وسط میز  روی رو هامدست . رفت بیرون
 راه  کنم فکر  لعنتی،. کردم کنترل کشیدن نفس عمیق با رو وارمدیوانه  ضربان

 !گرفتم  پیش رو اشتباهی

 بود؟ چش این  -

 . زودتر کنم  خرد بده بشور  رو کاهوها  باشه؟  پدرام نکن  شروع -
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  آریان   واکنش  به  کردم می  فکر   داشتم  من   و  شست  رو  کاهوها  حرفی  هیچ  بی  پدرام
  بود  بر   از  که  آریان  و خواستمی  تیزبینی  یکم!  رفتمی ویلی قیلی همچین  دلم ته و

 گرفته  پیش رو باهیاشت راه واقعا اگه! فهمید؟ نمی  چرا پس رو تیزبینی نوع این 
 ! فنام بر  که  باشم

 لبخند  اون با پدرام صورت سمت چرخید نگاهم شد، گرفته  مقابلم که  کاهوها  سبد
 .لبش  کنج  موذیانه

  بدبخت   این   چزوندن  از   گادوکیلی  بعضیا،  بشن   خرکیت  هایچشم   اون  قربون  آخه  -
! درآوردید  رو  شورش  دیگه  تونلونه  تو  برید  پیشش  کن  قدقد  برو  بیا  میاد؟  گیرت  چی
 دید رو ما نشسته مالنصرالدین  خروس عین سالن  ور اون کهاون... روخدا تو نگاه
 قراره وسط این  کی!  جوریمی رو خودت اینجا کنده  پر  مرغ عین که  هم تو! زنهمی
 !دونمنمی من  رو بذاره تخم

 :گفتم  ممکن  ولوم  ترین آهسته با و کشیدم  کاهوها  دسته روی  حرص با رو چاقو

 !نیست حالیش که  اونه! گذاشتم  تخم من  -

 !جانـم؟  -

 . گرفتم  مقابلش تهدیدوار  و سریع رو چاقو که  بود بلند انقدر  صداش

. میارم  کشممی  رو  ناهار   منم  تو  بشین   برو.  نخواستم  کمک  اصال!  خبرته؟   چه  هیس  -
 . میاد مامانم االن

 .کرد  نگاه سرش پشت به و رفت عقب قدم دو

 . جونم ولک ول نیست رسمش این  بدون ماا رفتیم که  ما اوکی -

 . زدم صداش بره کهاین  از  قبل

 دیگه؟ خوبی... تو پدرام -

 .کشید  شچونه به دستی و زد کمرنگی  لبخند
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.  میدم براش جونمم من  که  فرستاده برام خدا دختر  خوشگله یه! باشم؟  بد چرا -
 . رها وقتهیچ نبودم االنم حال از  تر خوب

  قلبش  حفره واقعا انگار . کردم شکر  رو خدا و زدم اشچشم صداقت به لبخندی
 .میشه  پدرام  دوباره  پدرام  که  خوشحالم  چقدر   من  و  نفس  وجود  با  شدمی  پر   داشت

 همه   و  بود  میز   روی  زعفرانی  پلو  و  کاهو  ساالد  و  سبزی  قرمه  خورش   بعد  ساعت  نیم
 همین  ظرف و بود نشسته آریان و پدرام بین  نفس. بودیم خوردن  ناهار  مشغول

 ذاتی شیرینی با نفس . بزنه صداش عمو که بود کرده قانعش پدرام ساعت، نیم
  رفتار  باهاش خودشه، دختر  نفس که  انگار  پدرام  و بردمی دل پدرام از  شکودکانه 

 ! کردنمی دریغ گذاشتنش  سر  به سر  از  کماکان  و کردمی

 !شهنمی پدرام که  نکنه اذیت دیگه، پدرامه باالخره

 گاهی  و  کردمی  بازی  غذا  با.  بود  سنگین   روم  نگاهش  و  داشت  اخم  کمی  هنوز   آریان
  درد  هنوز  آریان رفت؛ بین  از  اشتهام. کشیدمی دست چپش کتف  به نامحسوس

  باعث  ایدیگه  طرف از  هم آلودگیمخواب. کردممی اذیتش داشتم من  و داشت
 .بخورم غذا نتونم شدمی

 خوری؟ نمی غذا چرا مامان رها -

 .شدم بلند جا از  و دادم هول جلو به رو ظرفم. بودم حرف همین  تظر من انگار 

.  ناهار  برای کردی  احضارم که  صبحم مامان، بودم بیدار  صبح دمای دم تا دیشب -
 . بخوابم میرم من  میاد  خوابم واقعا نخوابیدم؛ ساعتم چهار  کال

 زیر  دمخزی و اتاقم توی رفتم کسی  به کردن  نگاه یا و اعتراضشون به توجه بدون
 سرد انقدری هوا. بود مشغول عجیب فکرم  اما بود مونده باز  زور  به هامچشم . پتو
  شب   تا  بعدش،  بیداری  و  قهوه  فنجون  یه  با  وگرنه  نکنه  رو  آالچیق  طلب  دلم  که  بود
 .آالچیق توی رفتممی
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 تهش  و شد رد مبسته هایپلک  پشت از  تند دور  روی وقت چند این  اتفاقات تمام
 .شد سنگین هامچشم  و تفکرم به کرد  غلبه خواب

 و زدم پلک بار  چند! بود ظلمات دیدم، هامچشم شدن باز  از  بعد که  چیزی اولین 
 سرحال . اومد لبم روی خوابیدنم از  ایارادهبی  لبخند. کشیدم  هامچشم به دستی
  رو  گوشیم  نور، به هامچشم عادت از  بعد و کردم  روشن  رو اتاقم  چراغ. بودم شده
.  بود  شب یازده ساعت . شد گرد  چشمام ساعت دیدن با و زدم چنگ کناریم   ز می از 

 !خوابیدم ساعت هشت من  خدای

 صدایی   هیچ.  بیرون  زدم  و  انداختم  سرم  روی  رو  شال  و  پریدم  پایین   تخت  از   عجله  با
 خاروندم  رو پیشونیم خواب، از  حاصل گیجی  با. بود تاریک کامال  خونه و اومدنمی 
 !خوابیدن؟  واسه نیست زود کجان؟   اینا. کردم  نگاه دیواری ساعت به متفکر  و

 قطعا که  تری کوچک   حجم و خودش حضور  و کردم  باز  رو مامان  اتاق در  آهسته
 باشه خواب چه آریان و خوابه حتما هم دایی. کردم  حس تخت روی رو بود نفس

 عذاب خاطر  به بود سنگین  دلم. نداشتم باهاش مواجهه برای رویی من  بیدار، چه و
 !بیفته باید که  جایی افتهمی هزاریش دو باالخره اما کردن  اذیتش وجدان

 . ستبالفطره  جغد یه پدرام باشه، خواب که  داشتم شک پدرام اما

 پدرام به سر  یه که   باال رفتم و برداشتم یخچال از  سیبی نبودنشون، بیدار  از  ناامید
 بیا» و در  به کوتاه  ضربه دو. رهبیدا که  دادمی  نشان در  زیر  از  شده ساطع نور . بزنم
 سیبم  به گازی.  بود دستش روزنامه و بود کشیده  دراز  زمین  روی. آرومش ی«تو

 . نشستم تخت روی و زدم

 .که   یازدهه ساعت تازه خوابیدن؟  همه چرا -

 . نوشت چیزی و کشید  بیرون رو بود گوشش  پشت که  مدادی
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 خوشگله  اون.  اومدمی  خوابشون  نخوابیدن  ظهر   که  عمه  و  بابا.  دیگه  خوابیدن  خب  -
  گفت   اتاقت تا اومد دوبار  عمه خوابیدی؟  انقدر  چرا تو. دیگه بود خوابش وقت هم
 .خوابیدی گریزلی  خرس مثل

 چی؟   تو.  بیدارم  صبح  خود  تا   حاال.  نبود  خودم  دست.  خدایی  اومدمی  خوابم  خیلی  -
 نمیاد؟  خوابت

 .شد خارج درازکش حالت از  و نوشت چیزی دوباره

 زنی؟ می. کنممی حل سودوکو دارم. بیدارم فعال بودم خواب ظهر  تا که  من  -

 .سمتش  چرخوندم رو دستم  توی سرخ سیب

 خوابیده؟ ... آریانم. دیگه خوابن  همه... پس. زنممی سیب دارم -

 . کرد  نگاهم و کرد  بلند روزنامه از  رو سرش ایلحظه

 .ندارم خبر  بیداریش و خواب  ساعت از . دونمنمی -

 .خوابیدن همه گفتی  خودت آخه خب -

 !خوابیدن جاناین  که  کسایی  همه -

 . نزدیک بهم کمی   ابروهام و شد خشک دستم توی سیب

 نیست؟  جااین  آریان مگه جان؟ این  که  کسایی  چیه منظورت -

 .کشید  و کرد  قالب رو هاشدست و گذاشت  زمین  رو روزنامه

 .ببره رو نفس نذاشتم کردم  قلدری یکم منم! شونخونه  رفت عصری -

! رفته؟   آریان.  نشد  حس  ایلحظه   ضربانم.  کرد  سقوط  دلم  توی  چیزی  کردم  احساس
 کنه؟   خداحافظی ازم کهاین  بدون

 .کنه  خداحافظی ازت جانبش از  گفت  عمه به. بودی خواب جنابعالی -
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 .دادم تکون رو سرم ناباوری با

  چطور  مامان. بود نشده وبخ حالش هنوز  کهاون آخه! بگه راست  کردمنمی فکر  -
 بره؟   آریان بذاره شد راضی

 طاقتش  دیگه اونم! بوده رسونده جاشاون  به و بوده کرده اذیتش  یکی انگار  -
.  رفت اونم و بربیاد پسش از  نتونست هم  عمه. رفتیم که  برو د و طاق به چسبید
  اتصالی   بد  نفس  به  کنم  ول.  بود  گرفته  کم   دست  رو  پدرام  ولی  ببره  خواستمی   نفسم
 !کرده

 .شد  تر عیان   پرده  به  پرده  دلخوریم  و  جوشید  خونم  توی  بیشتر   لحظه  به  لحظه  خشم

 ادعا همه اون. بده پیام یه حتی کهاین  بدون آره؟  رفت و گذاشت  جوریهمین  -
 رفته؟ حاال دادمی  باد رگ و کردمی

  لم د دیروقته، که نبود مهم. شدم بلند جا از  و کردم رها تخت  روی رو سیب
 به دستم کهاین  از  قبل! کنم  خالی سرش رو حرصم و بزنم زنگ بهش خواستمی

 . سمتش برگشتم ناشکیب. زد صدام پدرام برسه دستگیره

 االن  داری  واجبی  کار .  کنی  منصرفم  نکن   هم  سعی .  بزنم  زنگ  بهش  برم  باید  پدرام  -
 مورد؟  این  از  غیر  باهام

 .زد گره  هم به سینه ویر  رو هاش دست و چرخوند اتاق دور  رو نگاهش

 .دیگه باهات کنهمی  صحبت  بعدا عمه حاال. نیست فعالً ... که  واجب -

 مکث  بدون و برداشتم رو گوشی. شدم اتاقم راهی و دادم تکون براش سری
  فقط  نه؛ یا معقوله عصبانیتم این  حتی یا خوابه نبود مهم برام. گرفتم  رو ششماره 
 .مین ه... فهمیدمی رو االنم حال باید

 !رها -
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 هیچ بدون و کشیدم  عمیقی نفس. انگار بود خسته ولی نبود آلودخواب صداش
 : گفتم  نرمشی

 هرچی کال؟ میس یه پیام؟  یه حتی ازم؟  بکنی تونستینمی  خداحافظی  یه یعنی -
 من خب خیلی! بری؟  خواستیمی رسمش؟  بود این بازم اما بودم گفته  من  که  هم

 که  راسته آریان؛ که  واقعا نیستم؟  من  وقتی جوری؟ این  ولی گرفتمنمی رو جلوت
 !خورهمی آب شکسته کوزه  از  گر کوزه  میگن 

 . کرد  ترمعصبانی  این  و بود کرده  سکوت آریان و زدم نفس نفس حرص از  پر 

 تلخه؟  حق حرف برخورد؟  بهت زنی؟ نمی  حرف چرا -

 :گفت   آروم بم و کالفه  لحنی با و شد اکو گوشی  توی بلندش نفس

 !کنم  بیدارت نتونستم... من  -

 .کردم  نگاه اطرافم به گیج  و زدم پلک متعجب

 ... .مگه تو -

  توی  ساعت نیم. کنم  خداحافظی ازت دقیقه پنج فقط اومدم بقیه چشم از  دور  -
  تونستم  فقط... من  رفتم کلنجار  خودم با خیلی. رها نیومد دلم و بودم اتاقت
. بزنم زنگ یا بدم پیام بهت خواستمنمی. بزنم کنار   رو سرکشت همیشه هایچتری 
  باهام   بد  امروز   که  تویی   دیدن.  دیدنت  برای  کنم  شبهانه  شرکت  توی  فردا  که  شدمی
 همون روی ساعته دو االن رها؟ چرا واقعا... چرا فهممنمی هم هنوز  که.  کردی  تا

 تار  عطرت و بالشه روی لباست. بود تو واسه بودی جااین  وقتی که  خوابیدم تختی
 . محاله حالم توصیف . کرده  پر  هم با رو من  و لباس پود و

! نبود ایچاره دیگه. قراربی و کالفه  و احمق کمی  شاید من  و قرار بی  و بود کالفه
 !هوشش به بودم بین خوش  زیادی

 چطوره؟  گلدونت  -
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 . رفت باال و زد موج صداش توی خشم

 .شی لمخیابی  نداری حق تو... درک به بره لعنتی گلدون  اون -

 وار زمزمه وقتی نلرزید صدام زدههیجان  من   اما کرد مدستپاچه کمی آخرش داد
 :گفتم

 !کن   فکر  لعنتی گلدون  اون به یکم -

 دونم نمی .  میز  کنار   تا  خوردم  چرخ  صندلیم  روی  و  کردم  قطع  رو  تماس  مکثی  هیچبی
 و  کرد  رور م  رو  گذشته  محافظه  و  کردم  نگاه  پازلم  قطعات  آخرین   به  بود  وقت  چقدر 
 .کشید  نقشه آینده برای دلم

  تمام  از  زندگیم و افتاد  برام مختلف اتفاق کلی  االن، همین  تا امسالم تولد روز  از 
 شاید ماه پنج. بود عسل از  تر شیرین  گاهی  و داشت تلخی گاهی.  کرد  تغییر  جهات
  ازم  رو چیزها خیلی. کرد عوض رو دنیام ماه، پنج همین  اما  نباشه زیادی  زمان
 خوب  همه  با  گذشته  که  بود  وقتش...  حاال.  داد  بهم  چیزها  خیلی  عوض  در   و  گرفت

 .بشه رها بدش و

 با . شد تموم... باالخره و کردم جمع کمی رو ذهنم. بود مونده قطعه چند فقط
 یه  کنار   چوبی ایکلبه  از  طرحی. کردم  نگاه رومروبه تیکه هزار  پازل به خوشحالی

  با  ایبچه دختر  و  کشیده  فلک به سر  درختانی و زیبا هاییگل  آبی، نیلوفر  از  پر  برکه
 . تالشم ثمره دیدن بود نظیریبی حس. دویدمی پروانه دنبال که  طالیی موهای

 که   ببینم رو ساعت برداشتم تخت روی از  رو گوشیم  شدن، پاک غیرقابل لبخندی با
  چیزی ! انآری  از  تماس سه و بیست. شد گرد  هامچشم هاکالمیس  حجم دیدن با

 !باالخره. شد تر عمیق  لبخندم و شد پایین  باال دلم توی

. اومد طرفش از  پیامی موقع همون اما کنم  خاموش رو گوشیم  خواستم شیطنت با
 . کردم  باز  رو پیامش و کرد  غلبه  شیطنتم بر  کنجکاویم

 .رهایی ببینمت خواممی -
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 .اومد وقفهبی هم ایدیگه  پیام

 . رها ببینمت باید -

 ارادهبی دستم. آشنا نهایتبی مکالمه این  برای زد ضرب پر  هیجان، از  پر  قلبم ریتم
 : کرد  تایپ

 !کردی؟   نگاه رو ساعت -

 :باشه چی زدممی حدس هم نخونده که  پیامی و

 . خونتونم جلوی -

 برای   عمیقی  نفس  سرم،  روی  نیمه  نصفه  شالی  و  باز   نیمه  پالتوی  یه  با  بعد  ایدقیقه
  ظاهری  و نازک تیشرت  یه با آریان. کردم  باز  رو خونه در  و م کشید  هیجانم  کنترل
 رو من بده تحلیل تجزیه فرصت بهم کهاین  بدون و شد وارد آشفته حد از  بیش
 . کشوند  آغوشش توی

 رو گردنم  پشت یکی اون و بود کنارم  شگرفته   گچ  دست. رفت یادم کشیدن  نفس
 فاصلگی بی   این   تو  وجودم  از   یدکش  رو  و  زیر   دلم.  بود  ملموس  قلبش  تپش.  بود  گرفته

 . بازوهاش میون بودم بهشت توی من  و

 !رها ترسممی ازت گاهی  -

 چرا؟! من؟ از  -

 . کنی  کنترل  رو نبضت تونی نمی  وقتی هیجانه، یدیگه  اسم ترس -

 و کردم  ریزی یخنده. شدمی منفجر  زد،می دقیقه توی بیشتر  پالس یک قلبم اگه
 .شنیدم قاشتیا با  رو آرومش هایحرف 

! بودم نفهمیده من   و بود  کنارم  هفته یک جوابم هان؟  بودم؟   احمق قدر این  چطور  -
 رو  جوابت  قبالً   گفتی.  فهمیدمنمی  رو  دلیلش  من  و  کردیمی  مدیوونه   کارهات  با  تو
 !کارت  بود نامردی عند رها... منظورت کردممی فکر  من  و دادی بهم
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 . کردم  هشنگا لبخند با و کشیدم  عقب رو سرم آروم

 !فقط کردم  مثل به مقابله وقت؟ اون چرا -

 . کرد  توقف چشمم کنار   نگاهس و خندید هاشچشم 

 هم با رو بذر  و من و آوردی برام گلدون  تو. خانم رها گرفتممی گل  برات من -
 اومد در  پیرم. بود زده جوونه که  بود روز  دو فقط طفلک گیاه  اون! رفتی و کاشتی

 ... .پامچاله گل  فهمیدم که  ایلحظه  اون رها آخ ولی چیه فهمیدم تا

 : لرزید هیجانش از  پر  لحن  و گردوند  برم آغوشش به دوباره

 داشته وجود حتی تو بدون تونمنمی. دیوونه  کنم  زندگی تو بدون تونمنمی منم -
 .نباشی اگه نابودم. باشم

 شش اون هایدوری  تمام به لحظه این  ارزیدمی. نشست چشمم توی شوق اشک
 سال؟ 

 .دارم دوستت -

 .ارزهمی مآینده و حال و گذشته  تمام به لحظه این . ارزیدمی که  خدا به

  تو  که  بگم بهت چیزی لفافه توی  دیگه بکنم غلط من  لفافه؛ توی نه. بگو هم تو -
 . آره هم تو بگو بهم. کنی  مثل به مقابله هم

 قفسه از  رو رمس. مشده جمع شوق اشک خاطر  به درخشیدمی  مطمئنا هامچشم 
  هم  صورت دیدن با. درخشیدمی هم آریان چشمان! لعنتی. کردم بلند شسینه

 .ماه بهمن  آخر  سرد هوای توی شد  بخار  هاموننفس و زدیم لبخند همزمان

 حس اما دارم دوستت که  هست سالی شش کردممی فکر ... آریان دارم دوستت -
  دوست   نهایت  حد  به  االن،  همین   از .  نیست  االنم  حس  با  مقایسه  قابل  هامموقعاون
 .دارم
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 گلوش   سیبک.  چسبید  پیشونیم  به  پیشونیش  و  اومد  فرود  شگونه  روی  اشکی  قطره
 .شد رها نفسش و لغزید وضوح به

 . کردی  مدیوونه  کلمه  واقعی معنای به! کردی  تمومم... رها شد تموم -

  زیرلب  و کاوید  ور  صورتم تمام تابش،بی نگاه با و گرفت  فاصله کمی  سرم از  سرش
 . فرستاد لعنتی

 ... .شهمی ... رهایی. کنم  کنترل  رو خودم تونمنمی شهنمی  باورم -

 !دیگه داره دوستت گفت!  بابا تونخونه برو جّدت سر  -

 توی  نشسته پدرام دیدن با و صدا سمت چرخید سرمون وحشت  با هردومون
 حال  ولی نداشت صورت به رنگ که  آریان. شدیم جدا هم از  نور  سرعت با آالچیق،

 :گفتم  پته تته با و بردم فرو رو دهانم آب. بود بهتر  من 

 جایی؟ این ... کی  از  کنی؟ می چیکار  جااین  تو... تو -

  از  یعنی تاریکی این  توی هاشچشم  برق. شد نزدیکمون و اومد بیرون آالچیق از 
 !اولش

 !کردم   سانسورتون و صداسیما به کردم  اقتدا االنم. بودم اولش از  -

 چرخید شیطنت از  پر  و شنید رو کرد  زمزمه آریان که  آرومی «ابالفضل یا» پدرام
 .سمتش

 !بزرگه  خدا  پنجشنبه  تا  کن   قناعت   بوشب   به!  شو  میمون  بیخیال    اجالتاً   شما  داداش  -

 نگاه . برد فرو سختی به رو دهانش آب و کرد نگاهش گرد هاییچشم  با آریان
 بوشب و میمون که  موندم من و دزدید رو نگاهش عسری اما انداخت بهم کوتاهی
 !وسط؟  این  ایهصیغه چه دیگه
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 من ! دادین  فنا به رو فکرهامون زدین  آ، کنیم  فکر  یکم آالچیق تو اومدیم بار  یه -
  شمام  جان آریان. جونت به ندازممی رو عمه نیای دیگه دقیقه یک تا رها، تو میرم

 ! جون عمو گذرهمی داره خوابت وقت از 

 و  کردم  لمس  رو  پیشونیم .  شد  دور   ازمون  آهسته  هاییقدم   با  جیب  در   دست  پدرام
 جااین  پدرام آخه. بود بد خیلی فاصله اون با موقعیتمون. گزیدم ب**ل شرم از 

 !درود... معرکه خرمگس بر ! کرد؟ می چیکار 

 .گرده   چشماش هم هنوز  دیدم که  آریان سمت چرخیدم خجالت با

 خوبی؟  -

  کرد   آزاد  رو  ششده  حبس  نفس .  سمتم  برگشت  و  زد   پلک  چندبار   و  مداو  خودش  به
 . کشید  گردنش  پشت به دستی و

 .برم دیگه من ... من . خوبم آره...آ -

 . ایستادم جلوش  سریع که  بره خواست

 چیه؟ بوشب و میمون قضیه -

 . زد هولی لبخند و نشست گردنش  پشت دوباره دستش

  حفظ  رو سریش یه  اونم... اونم زدممی حرف  باهاش هاگل  معنی به راجع پریروز  -
 . کرد

 بیخیال    و  کنی  قناعت  بوشب  به  گفت  که  چیه  معنیش  بوشب   و  میمون  گل...  خب  -
 شی؟  میمون

 . کرد  نگاه باالسرمون ابری آسمون به و کشید  دهانش داخل رو زیرینش ب**ل

  از ...  یعنی  بوشب...  و  خواممی   ه*س*بو  یک...  یعنی  میمون  گل  معنی...  خب...عا  -
 ! بوسمتمی دور 
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 سرایت   هم  من  به  خجالتش  و  کردم  نگاه  رومروبه  زدهخجالت   آریان  به  باز   دهانی  با
 !حیاست؟ بی انقدر  چرا پدرام من، خدای. کرد

 . گرفت  فاصله ازم و خورد تکونی آریان

 که  بیا شنبه از  ها، نیای که  نه یعنی. فعالً  شرکت نیا... چیزه. رها میرم دیگه من  -
 . بینمتمی پنجشنبه! دیگه بهتره شنبه از  یعنی... ام

 مگه؟ خبره چه پنجشنبه -

 قبال که  رو خواستگاری. برونه بله درواقع! خواستگاری بیام قراره بهت؟  نگفتن -
 . واقعیم  اسم  با.  بگیرم  پس  رو  اصلیم  شناسنامه  قراره  پنجشنبه  تا  بازی  پارتی  با.  کردم

  بهت  بعداً  عمه گفتمی پدرام که  واجبی موضوع اون. شدنمی بازتر  این  از  دهانم
 خواستگاری  بیاد خوادمی  آریان دونستمی دیوونه یپسره ! پس بود همین  میگه

 !پدرام کشتمت  من  یعنی. نگفت  بهم چیزی اما دید رو من  عصبانیت و

 ! ها شرکت نیای شنبه از  قبل... رها -

 :پرسیدم حواسی بی با

 نیام؟  چرا -

 .کرد  رها و کشید  جلو رو تیشرتش جلوی ای،کالفه  پوف با

  خودت   بابا  ای...  یعنی ...  هااتفاق   این   تمام  با.  شیممی   محرم  هم   به  شب  پنجشنبه  -
 . دیگه بفهم

 رو  صورتم از  نیمی لبخند. بست رو در  آهسته و کرد سریعی خداحافظی آریان
 .ماه بهمن  سوز  بین  وجودم شد گرم  و پوشوند

 .باالخره... شیممی  هم برای ما پنجشنبه،

 طوالنی  شب این  از  مدهوشم"
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 دیوانه دل این  از  مدهوش

 دارم را تو هوای و حال

 ..." شانه این  بر  مانده تو عطر 

*** 

 بعد  ماه یک

 و زیر  رو کشوم  همزمان و کرد  نگاه من  به آینه توی از  شده ول کامال  نیش با مریم
 . کرد  رو

 !هول چقدر ! آخه ریلکس چقدر ! رها گرفتم  استرس تو جای به من  -

 .زدم لبخند و گذاشتم  چمدون  توی احتیاط با رو رنگم اینقره  ماهی لباس

  فقط   اصفهان،  ریممی   دوتایی  داریم  دفعهاون  مثل!  هیجانه  عنده  که،  نداره  استرس  -
 !گیریممی اتاق یه اتاق، تا دو جای به دفعهاین 

 . درآورد رو آخم و پیشونیم وسط خورد دقیق رنگم یشمی کلیپس

 مگه؟ داری مرض تو؟  چته -

  کرد  پرت  رو بود دستش که  هاییشال و ایستاد  کنارم  شدهباریک  چشمانی با مریم 
 . چمدون توی

 عسله  ماه.  بیشتره  حالش   بریم  هم  با  کنین   صبر   میشه،  تموم  کارش  فردا  پس  حامد  -
 برین؟  دوتایی میده معنی چه اصال. دیگه بریم هم با همه وایسین مگه؟ 

 . چمدون توی چیدم درست و کردم  تا حرص با رو هاشال

 از  بعد سفر ! مرباست ماه ریممی ما که  اینی عروسیه، بعد برای عسل ماه عزیزم -
 !خر سر  بدون! نامزدی

 :زد جیغ و کوبید  مکلیه  توی مشتی
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 !کنین   حول و حال نذاره وقتتون سر  بیاد روحش ایشاال که  جّدته پدر  خر  سر  -

  در  که  سمتم دوید و زد ایدیگه جیغ. کشیدم  کنار   و درآوردم زبان براش خنده با
 .پدیدار چارچوب توی حامد قامت  و شد باز  هوابی

  آریان   جا؟ این   پالسی  هنوز   چرا  تو  رها  شماها؟   سرتون  رو  گذاشتین   رو  خونه  چتونه  -
 .میره داره حیاط تو که

 .میرم االن میرم االن -

 . گرفت  خودش به ایمظلومانه  چهره و کرد  لمس رو حامد بازوی مریم

 !جونم حامد -

  با  میشه تموم کارم  فردا پس. ریخته سرم  کار   کلی  ساله آخر . من  عزیز  شهنمی  -
 سفرشونه اولین  بالخره. برن بذار  هولن  اینا. دیگه ریممی اینا پروانه خاله و مامانم
 .باشن  خوش روز  دو سرخر  بدون بذار 

 .کرد  دحام حواله رو تیزش نگاه آویزون لبی با مریم

 !جفتتونه جد پدر  سرخر  -

 شصدقه  قربون زیرلب  و کشید  مریم ابریشمی  موهای روی دستی لبخند با حامد
  بهشون   پشت  و  بلعیدم  رو  لبخندم.  گذاشت  اشگونه  روی  محکمی  یه *س*بو  و  رفت

 !دیگه دربیاره دلش از  باید بالخره. ایستادم

 به رو سال شش اون تمام یانآر  گرفتم؛  یاد خوب ماه یک این  توی رو مورد یه این 
 !بود درآورده دلم از  خودش روش

  آینه  جلوی. بستم رو درش و انداختم چمدونم داخل وسایل به رو نگاه آخرین 
 نگاهم. کنم  مرتبش که  سرم روی رنگ یاسی شال سمت رفت هامدست  و ایستادم

 یک   این   متما  مثل  چپم  دست  نگین   پر   و  ظریف  انگشتر   برق  و  کاوید   رو  تمامم  آینه  از 
 .کشوند  لبم به لبخند ماه
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 .موال به دارم ایول... ها بودم  خریده برات قشنگی پازل -

 قابش  کردم  مجبور  رو آریان که  پازلی. بود سرش باال شده قاب پازل به حامد نگاه
 !کنه

  برای   آریان  گشتیم،برمی   پروین   خاله  پاگشا  مهمانی  از   شب  نصفه  که  پیش  هفته  دو
  هاش دست که  بود نشده بسته هنوز  اتاق در . موند من  اتاق توی  رو شب بار  اولین 

 اما! کرد  محواله رو مهمونی طی در  شده تلمبار  احساس تمام  و چسبید هامگونه  به
 کشید، می عقب به رو من  حواسبی وقتی و بود فوران حال در  زیادی احساسش
 قابش   کردم  شمجبور   هم  من .  کرد  خراب  رو  پازل  از   قسمتی  و  میز   لبه  خورد  دستش

 !نکرده پالش و پخش کال  بعدیش فوران توی تا کنه

 دختره؟  خندیمی چی به -

 بودم  کشیده  دراز  تخت روی خودم شب؛ اون یادآوری از  اومد کش  بیشتر  لبخندم
  برده  خوابم خستگی فرط از . کنه  تموم رو  پازل تنهایی بودم کرده  مجبور  رو آریان و

 و  کرد  نگاهم مظلومانه شد،نمی  باز  که  چشمایی با آریان شدم بلند که  صبح و بود
 دونهنمی  آدم" بود گفته  و بود خندیده ما دیدن  با که  پدرام و  کرد  محواله  نامردی
  با  که  آریان!: رو اون سرحال هایچشم  یا کنه  باور  رو این  خواب از  پر  هایچشم 
 بلند وار تسلیم رو هاش دست پدرام کنه،  اشحواله ایگردنی   پس خواست حرص
 :گفت  و کرد

 !کنم  باور   رو  دختره  اون  سرحال  هایچشم   باید  دونممی  بودم  اتاقتون  پشت  خودم  -

 خودتم   ببرم  من   رو  چمدونت  بده  رو؟  صدام  داری  رها!  شد  اینم  که  نبود  خل  یعنی  -
 .بیا زودتر 

  برام   بود  برادر   که  ایپسرخاله .  حامد  سمت  چرخید  سرم  و  رفت  کنار   روز   اون  خاطره
 تا کشیدم  رو مریم  دست و ایستادم کنارش  لبخند با. شد دوستم هترین ب همسر  و
 .بشه ملحق جمعمون به
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 .تنه یه عاشقتونم -

 .کرد  نگاهم بغض با مریم

 بینمت؟ می تر کم   کردی  شوهر  که  حاال -

 .دیدمت قبل از  بیشتر  من  کردی  شوهر  که  تو واال -

 . گرفت  هاشدست  مابین  رو دستم و کشید  باال رو اشبینی

 شه نمی باورت! طلبم انحصار  رئیس دست از  بینمتمی تر کم   که  شرکت تو خب -
 کارهای!  رها اتاق تو آریان یا آریانه اتاق تو رها یا کردن  عقد اینا وقتی از  حامد؛
 به  دل یا نیست اتاقش تو آریان یا که  بس از  بدبخت بابک دوش رو افتاده شرکتم

 . خب نموخونه  بریم کنین   تعطیل! دهنمی  کار 

 خواستممی که چیزی دنبال که جوریهمون و کشیدم جلو رو دستیم ساک
 : گفتم  گشتممی

 نیش  با پدرام جاستاین  آریان هروقت! ممکنه جای خرترین  سر  بی شرکت واال -
  اگرم ! سینما بعد به  شب هشت سانس اومده انگار  ما رو کنهمی  زوم همچین  شل
  فالگوش  پشتش نیاد  که  بذاریم باز  رو اتاق  در  مجبوریم ما بمونه بخواد آریان شب

 نفس ماه یه این ! باهامونه پدرام کوچک  ورژن آریان خونه میرم که  منم! وایسه
 رو نفس گاهی  که   گرم  مامانم دم باز . شهمی شبیهش داره که  بوده پدرام با انقدر 
 .نیاد ما با که  دارهمی نگه

 .داد تکون سر  تاسف نشونه به حامد و خندید بلند صدای با مریم

  ما  با کار  همه اون ولی بکنیم تونیمنمی کاریش هیچ. پدرامه... دیگه پدرامه -
 .کنهمی

 روی رو سرش و گرفت رو حامد بازوی و زد من به چشمکی شیطنت با مریم
.  کرد  نگاهم لبخند با و انداخت مریم  کمر   دور  رو دستش حامد. گذاشت  ششونه
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 منتقل بهم رو خوب حس کلی  و داشتن  عقدم سر  پیش ماه یک رو ژست همین 
  بودن  مشکالتم توی من  پای به پا که  زوجی. عاشقم من رو لعنتی زوج این . کردن

 . عاشقشونم من . کردن  کمکم  و

 تایمرش  و برداشتم رو بود خودشون کادوی  که  عزیزم  دوربین  و ایستادم کنارشون
 . کردم  فعال رو

 . دنیا رادر ب خواهر  بهترین  از  بگیرم عکس بزنین  لبخند -

 لباس واسه وقت داره؛ سوز  هنوز  هوا ولی اسفنده آخر ! ها باشی خودتون مراقب -
 نرین  هم صفه کوه!  ها رود زاینده اطراف نرین  شب! داری زیاد پوشیدن وجبی یه
. بشین  مریض نکرده خدایی سالی آخر  نخورین  کثیفم  ساندویچ. خورین می لیز  یهو

 نخواب  ماشین  تو. تاریکه هوا وقتی مخصوصا نهنک رانندگی تند آریان باش مراقب
  بیای  عشوه بخوره بهش بدی تنقالت خوادنمی  هم هی. نگیره خوابش  اونم که

 ها صبح پندارم. کنه  دود اسفند براتون روز  هر  سپردم نازی به! بشه پرت حواسش
  ازتون   خیالم  که  میدی  بهم  پیام  ساعتم  یک  هر   داره،  دوس  آریان  که  بگیره  حلیم  میره

 . بزنین  زنگ بهم پندارم خونه رسیدین . باشه راحت

 تا  بودم  منتظر   من   و  کردمی   موعظه  هزارم  بار   برای  مادرانه  استرسی  با  پروانه  مامان
 خودش  قراره  دیگه  روز   دو  که  انگار   نه  انگار .  کنم  بغلش  بتونم  که  شه  تموم  هاشحرف 
 هنوز   میگه  کنیمی  هک  هم  اعتراض.  میگه  بهم  ایمنی  نکات  جوریاین   که  اصفهان  بیاد
 و آریان شیطنت از  پر  نگاه همیشه حرفش این  و میگم چی بفهمی  که  نشدی مادر 
 .داره همراه به رو شده سرخ من  

 . دوخت بهم رو اشکش از  لبریز  نگاه و اومد جلوتر  مامان

  نتونستم . باش آریانم مراقب باش خوبی بچه باشه؟  رها، نکنم  سفارش دیگه -
  باهاش  هاشرفته دست از  تمام جای به تو. کنم  مادری براش خواممی که  جور اون
 . بمون
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 هاش حرف   این .  کردم   بغلش  باالخره  و  دادم  تکون  سر   تاییدوار   شکن   اشک  بغض    یه  با
 برگزار  مونخونه توی که  ایساده عقد. انداختمی عقدم سر  هایحرف یاد رو من 
 . یمگیرمی مفصل عروسی یه بابا سال از  بعد گفت  آریان و شد

 باید  که  ایاجازه سر . شد حس دادنم بله سر  همیشه از  بیشتر  خالیت جای بابا، آخ
  که  مامان حرف به بود خوش دلم من  و  کنم  حسش تونستم فقط و گرفتممی ازت
  آخری  حرف و. رسیدمی روز  این  به بالخره تا دو شما بود مطمئن  بابات گفت  بهم
 .داره  اعتماد هاشچشم  یازه اند پسرش به آریان، به که  زد بهم بابا که

 روز  دو. ندارم خوبی میونه خداحافظی با من  که  دونیمی. منتظره آریان رها برو -
 نبود سال اولین خواستمی دلم که  چند هر  بینمتون،می اصفهان میام هم دیگه

 . باشم خاطراتش با و خونه توی رو مسعود

 .اددمی بهشت  بوی که  رو مادری تن  کشیدم  نفس تر محکم 

 هم  با  خاطر   به  خوشحاله  مطمئنم  من  و  ماست  به  حواسش.  پیشمونه  همیشه  بابا  -
 . بودنمون

 .کرد  نوازش رو مگونه  و  زد لبخند بغض میون

. خوامنمی  منم خواست،نمی  هیچی ما خوشبختی جز  مسعود. عزیزدلم دونممی -
 خونه سر  برید آریان با که  دیگه سال و میشی خوشبخت آریان با که  دارم ایمان
 همیشه  برای خوادمی نه؟  مگه گفته  بهت. پدرام و مونممی من  خودتون، زندگی
 بیاد  خوادمی  گفته  هم  گیره،می  دست  رو  تهرانشون  شعبه  مدیریت  هم  بمونه؛  تهران
 و پدرام به مدت این  منم بخوای رو راستش. پیشمون بیاره رو نفس و من  پیش
 قراره سرم انگار  اما شممی  تنها بری تو اگه  کردممی فکر . کردم  عادت خیلی نفس
 زن دور  گفته  پدرام کهاین  از  بود ناراحت خیلی نازی وسط این. بشه هم تر شلوغ
 و کنهمی  رفتار  دخترش مثل نفس  با پدرام! بگم؟  چی اما کشیده  خط کال  رو گرفتن 
 . ترمهم این  از  چی و خوشحاله خیلی باهاش
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 نفس  وجود  از   کهاین   از   قبل  حتی  پدرام.  ترههم م  پدرام  بودن  خوشحال .  مامانم  آره  -
 وقتهیچ چون کنه ازدواج وقتهیچ تونهنمی بود گفته بهم  هم بشه خبردار 
 بشه نفسش تونهمی نفس. باشه داشته دوست رو کسی  آرام اندازه به تونهنمی 

 . کرد  وصل  زندگی به رو آریان که  طوریهمون  مامان؛

 .بوسیدم رو نرمش گونه  من و داد تکون سر  لبخند با مامان

! دارم؟  دوستت بگم بهت میره یادم من  کردی  فکر  وسط کشیدی  رو پدرام بحث -
 .عاشقتم من  چون جونم پروانه اشتباهی در  سخت

 شدت به هوا. شدم حیاط وارد و کردم  جابجا دستم توی رو کوچکم  دستی ساک
ه نوید و بود دلپذیر   . دلپذیرتر نوروزی د 

 با  بود، ایستاده زده جوانه تازه درخت کنار   که  نفس ودی،ور  در  بستن  محض به
 . بغلم توی پرید و شد  نزدیکم بلند هاییقدم 

 جونم؟  رها میری داری -

 دیگه نفس! جونه رها به جون نیلی تبدیل ماه، یک این  تغییرات از  دیگه یکی. آره
 .گذاشته  نفس  تخت  کنار   تلقی  ایجعبه  توی  رو  نیل  آریان  و  زنهمی  صدا  رها  رو  من 

 خورشید  که  دیگه  بار   دو.  ببینمت  زود  خیلی  میدم  قول  ولی  میرم  دارم  عزیزدلم  آره  -
 باشه؟ . ببینیم رو هم تونیممی آسمون تو بیاد خانم

 .گذاشت  مگونه   روی محکمی ه*س*بو و داد تکون سر  کودکانه  ذوقی با

 !داییزن باشه -

  شونه  روی رو دستش و ایستاد کنارمون  خودش بعد و اومد شخنده صدای اول
 . گذاشت  نفس

 !شهمی خوشحال چقدر  داییزن میگی بهش وقتی ببین ! خودم اکسیژن باریکال آ -
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 بهش  زیرلب فحشی نشنوه نفس کهجوری  و کوبیدم  بازوش به مشتی حرص از  پر 
  نخونه   بچه  این   گوش  تو  انقدر   که  نمیره  گوشش   تو  حرف!  پدرام    دیگه،  پدرامه.  دادم
 !که  باشم نداشته رو ساله پنجاه هایخانوم حس من  که  دایینز نگه من  به که

 . کشید  صورتم توی رو شالم و زد بهم شیطنتی از  پر  چشمک پدرام

 هایچشم  با هاشب و شهمی  تنگ برام دلت کلی شب دو همین  که دونممی -
 در  پشت بیای که کجایی پدرام... هعی گیمی خودت با اشکت از  لبریز  خرکی

 !اتاقمون؟ 

 رو لبش دندان بدون هایپیرزن شبیه که  بدم فحشش بلند خواستم عصبی بار  این 
 . گزید

 !جاستاین  بچه حیابی -

 . رفتم بهش خفنی غره چشم و کردم  مرتب رو شالم

 !پدرام نیاد ذاتت تو تف -

 . درآورد رو لجم لعنتیش گونهچال  متعاقبا و بزرگ لبخند

 . جونم ولک ول داریم ارادت -

 پر  داره خطت چوب باشه حواست! ها کنیمی اذیت رو من  خانوم داری خوب -
 .پدرام شهمی

 خودش  به  رو  من   و  پیچید  امشانه  دور   آریان   دست  و  کرد  ماحاطه  آرامش  از   موجی
 و خورد گره نگاهم توی شستاره پر  هایمشکی. سمتش چرخید سرم. چسبوند
 .شد لبخندم  دلیل لبخندش

  و  مشکی بهاره کت این  توی حاال و بود  کرده باز  پیش روز  چند رو دستش گچ
 شده خوشتیپ نظیرش،بی عطر  همراه و شده شیو صورت با رنگ، شیری تیشرت

 !خواستگاری روز  خوشتیپی به نه ولی بود
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 من  و بود دیروز  همین  که  انگار  اما گذرهمی ازش  ماه یک از  تر کم   هرچند کهروزی 
 بلند بابا رفتن  از  بعد بار  اولین  ایبر  مامان. نبودم بند پا روی  هیجان شدت از 

 و  بود بسته سرش به روسری که  بود گرفته  کار   به کوزت  مثل رو پدرام. خندیدمی
  آخرش   گفتمی  و  بود  دنبالم  دست  به  اسفند  زهراخانم!  بود  پوشیده  رو  مامان  دامن 
 پندار   دایی.  کمانی  رنگین   حریر   لباس  این  با  شدم  خوشگل  که  بس  از   خورممی  چشم
  و  مریم. گرفتمی ایراد پدرام تمیزکاری از  وسواس با و بود خریده  شیرینی و میوه
  از  عکس تا هزار  درواقع اما کردمی  همکاری پدرام با مثال حامد. بودن هم حامد
 ! اینستا استوری بذاره آتو عنوان به تا گرفت  ازش تمیزکاری مختلف هایحالت 

 افتادمی  مشده  کوتاه  باز   هایریچت  به  هی  نگاهش  و  خندیدمی  من   استرس  به  مریم
  آرایش ! طنازم ورژن این  با رئیس جناب بکنه کارها  چه که  نداختمی باال ابرو و

 . شدنم عروس برای ریخت اشک کمی  آخرش و کرد  تقبل رو ملیحم

 .یادمه وضوح به رو شب اون یلحظه  به لحظه

 خانم  و ریمک  حاج و نفس همراه به آریان و شد زده خونه زنگ هفت ساعت راس
  از  وجودم بند بند. شد وارد هستن، ششوهرخاله  و خاله گفت  بعدا که  آقایی و

  بود   باعثش  آریان  که  ایروزه  سه  دلتنگی  اما  بود  شدن  متالشی  حال  در   هیجان  شدت
 . پاشیدنم هم از  به کرد  غلبه

 سفیدش  لباس  و  رنگ  ذغالی  شلوار   کت  با  که  بود   آریانی  زوم  اشتهاخوش   کامال  نگاهم
 ای ذره  ش،گرفته  گچ  دست  وجود  با.  شد  نزدیک  بهم  سرخ  رزهای  از   پر   گلی  دسته  با
  تا  کرد  دراز  رو دستش حامد که  مقابلم کرد  مکث انقدر . بود نشده کم  جذابیتش از 

. شد  سالن   وارد  بقیه  همراه  و  داد  حامد  به  رو  گل  شل  لبخندی  با  آریان.  بگیره  رو  گل
  حرف   نامربوط  چیزهایی  از   همه  نبود؛  هاگاریخواست  بقیه  شبیه  اصال  خواستگاریمون

 و  من   زیرزیرکی  هاینگاه  نرمال  چیز   تنها  وسط  این .  بودن  خودمونی  کامال  و  زدنمی
 !مریم معنادار  لبخندهای  و بود آریان



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

851 

 

 سر  رفت صاف و کشید  بیرون حاشیه از  رو بحث تازه کریم  حاج ساعت، یک از  بعد
 داشته فکر  برای زمانی بود قرار  نه و شد زده بینمون حرفی نه! عاقد به زدن زنگ
 اتاق به رو همه بود، کرده  هماهنگ باهاش قبل از  آریان خاله انگار  که  مریم. باشیم
 هی همه و بذارم داخلش پا من  نذاشت امروز  که  جایی برد؛ پایین  راهروی انتهایی
 .رفتن می داخلش

. بود کرده  احاطه رو جذابی عقد سفره که   نوازیچشم و زیبا تزئینات  از  بود پر  اتاق
 : کرد  زمزمه  گوشم  کنار   شور   پر   لحنی  با  آریان   که  بودم  سفره  خیره  مبهوت  و  مات  من 

 . شدن کوتاه  هاتچتری  باز  که  حاال بخونم آیات  نماز  نباید دیگه -

 هامچتری  شد باعث که شده کج سری و بود آمیز شیطنت  لبخندی  من جواب و
 :گفت  و زد لبخند تر شیطون  که  انیآری و بریزه مپیشونی  روی بیشتر 

 !خدمتتون هستم عقد از  بعد -

 مبلی روی آریان و من  و شد جاگیر  اتاق کنار   بزرگی دفتر  با دقایقی از  پس عاقد
  نگاه  بهمون دار شوق اشک گاه و خوشحال هاییچهره  با بقیه نشسته، دونفره

  شد  آب  قند  دلمون  توی  ما  و  سرمون  باال  سابیدن  قند  آریان  یخاله   و  مریم.  کردنمی
 .شدند دائمی آریان مشکی هایچشم  هایستاره شب همون از  و

  رسا   صدایی  با  آریان  بعد  و  زدن  دست  همه  زندگیم،  تصمیم  زیباترین   به  دادم  که  بله
 واج  و  هاج!  کرد  انگشتم  وارد  رو  انگشتر   و  گرفت  محکم  رو  دستم  بالفاصله  و  داد  بله
 وادار  رو من  و زد امضا هابرگه  زیر  سریع که  مکردمی  نگاه شزدهشتاب حرکات به
 داخلش وسط تا را انگشتش و برداشت رو عسل جام بالفاصله. کردمی تسریع به
 : گفت  و گرفت  دهانم مقابل و برد فرو

 !آ بگو -

 رو دستم بعد و شد دهانم وارد مکثبی آریان انگشت شد، باز  تعجب از  که  دهانم
 و بودن ساکت همه! کرد  خودش دهان وارد و دکر   جام وارد رو انگشتم و گرفت



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

852 

 

  به  رو سرش همشون، خیالبی  اما آریان. کردنمی نگاه عجول آریان به متعجب
 : گفت  زدههول لحنی با و چسبوند گوشم

 !بپیچیم؟  -

 مریم . بود کرده  ترمگیج   فقط آریان عجله که  افتاد اتفاق سریع انقدر  هااین  تمامی
 و داشتبرنمی  صورتم از  نگاه تخس هاییپسربچه  ثلم آریان و کرد  پخش شیرینی
 . گوشم  زیر   خوندمی  «بریم  بریم»  ذکر   و  بپره  همراهم  تا  بپرم  جا  از   فنر   مثل  بود  منتظر 

.  رفتنمی  کنار   لبم روی از  ایلحظه  لبخند و نشستمی انگشترم روی دائما نگاهم
 بودم،  نگرفته  آریان  برای   انگشتری  من   که   بود  این   کردمی   اذیتم  کمی  که  چیزی  تنها
 هم  آریان چپ دست خب و بیفته اتفاق سریع انقدر  چیهمه کردمنمی فکر  چون
 . بود گچ  توی

 چرخید  نگاهمون سراسیمه همگی و شد بلند نفس گریه  صدای وانفسا اون توی
 با پدرام. کردمی گریه بلند و بود گذاشته دلش روی رو دستش نفس. سمتش
 :گفت  آریان و من  به ور  و کرد  بغل رو نفس نگرانی

 بده  رو ماشینت آریان. اونه خاطر  به کنم  فکر . خورده آلوچه ناهار  جای به ظهر  -
 . دکتر ببرمش

 . کرد  فرو جیبش توی رو دستش و شد بلند جا از  زدههول آریان

 .میام منم -

 .گرفت  هم رو من  دست و برگشت رو رفته قدم   اما گذاشت  جلو به قدمی

 !میای هم تو -

  رو  نفس پدرام و آریان همراه استرس با پوشیده، رو مامان پالتوی بعد ایلحظه
 بلندتر   لحظه  هر   نفس  گریه  و  کردن  نگاهمون  نگرانی  و  تعجب  با  همه.  بردیم  بیرون
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  بغل  توی پرید خنده با و اومد بند نفس گریه  خونه، از  خروج محض به. شدمی
 :گفت  و خندید بلند هم پدرام! پدرام

 ! خانم کسیژنا باریکال آ -

! شد ملحق بهشون خنده با هم آریان که   کردممی نگاه فتنه دوتا این  به زدهبهت 
 :گفت  لودگی با و کوبید  آریان شونه روی پدرام

 بگم؛  تونممی هامسیحی کشیش  این  مثل االن! در پیش شب چند اون به این  -
 !ببوسی رو عروست تونیمی داماد

 . شویممی  یکنزد  رمان پایان ملکوتی لحظات به

  پدرام   به  رو  شخونه  کلید  و  کشید  رو  نفس  لپ  و  خندید  بلند  رودروایستی   بی  آریان
 .داد

 ... .زد زنگ کسی  هم اگر . سرده هوا زودتر  برید -

 . گذاشت  نفس کمر   پشت رو دستش و پرید حرفش وسط پدرام

 باال   خونخروس   خود    تا  شماهام.  خوابیده  و  خوبه  نفس  حال  میگم .  هست  حواسم  -
 دست  این   با  باش  مراقبم.  نگرفتن   رو  مچمون  تا  زودتر   برید!  قدقد  به  نشستین   سرش
 .کنی  رانندگی درست چالقت

 قدمی.  کردم  نگاه  آریان   به  منتظر   و  زدم  پلک   متعجب  من  و  رفت  نفس  همراه  پدرام
 به رو هامچتری  انگشتش نوک با و کرد  مرتب رو پالتوم هایلبه و برداشت سمتم
 . ریخت هم

 . خانومم پیچیدنه توق -

  زیباترین   این  و  بودم  شده  خانومش.  آریان  زبان  از   لفظ  این   شنیدن  از   رفت  غنج  دلم
 . بود دنیا زیبای
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 و کرد  رانندگی به شروع دست یک با و کرد  ماشین سوار  رو من  وقت، فوت بدون
 مقصد بگه خواستنمی . کنم  رانندگی من  بذاره حداقل که  نداد گوش  منم حرف به

 و  بود اتومات دنده ماشین . نشست رل پشت خودش بود حالتی هر  به و کجاست
 .کردمی تر راحت  براش رو کار   این 

 هنوز  من  که  دانشگاه اول روز  از . گفت  سال شش اون تمام از  مقصد به رسیدن تا
 . قبل ساعت چند همین  تا گیرم،می گر   یادآوریش با هم

 محوم  و دادممی انسکنفر  من  که بوده هاییلحظه  عاشق دانشگاه توی گفت
. شقکله  من   خاطر  به  بود مطلق ترس براش دانشگاه هاینوردی کوه  گفت.  شدهمی

 بعد   و  بوده  تختش  کنار   هامدت  امیری،  استاد  کالس  سر   مشترکمون  عکس  تنها  گفت
 که گفت من  بدون تحصیلیشالفارغ  روز  از . کرده شپاره  ازدواجم خبر  شنیدن از 

  درواقع  گفت. گفت قراریشبی و دلتنگی روزهای از . هبود دنیا  آدم ترین غمگین 
  کار   به  مشغول  شرکتش  توی  کنه  راضی  رو  من  تا  خواسته  مریم  از   جوری  یه  خودش
  روزهای  مثل شرکت، به اومدن برای بودم شده شدنش بیدار  خواب از  دلیل. بشم

 شب  گفت. بوده عمرش روزهای بهترین  جزو اصفهانمون سفر  گفت. دانشگاه
 به تبدیل بغلش توی  رو من  خواستهمی که  لرزیده برام دلش انقدر  امدح عروسی
 تاب و تب از . بوده عصبانی دستم از  که حیف و کنه هستی عنصر  ترین فشرده 

 یک  که  منی خاطر  به هیجانش و هاخوابیبی  از  گفت؛  بودم مهمونش  که  روزهایی
 معتقدم هم وز هن من و گفت  یلدا شب توی جنونش از . داشتم فاصله باهاش اتاق
 . کردمنمی  باز  رو هامچشم  شب اون کاش

 هامب**ل  مهر   و  نشوند  چشمم  به  اشک  که  احساسش   پر   هایناگفته   از   گفت  قدر این 
 به ذره دانشگاه اول روز  از  که  احساسی تمام از  خودم؛ هایناگفته به شد شکسته

 ایزمزمه  عمیقش آه و زد لبخند غم از  پر  آریان تهش. کرد  رشد  وجودم توی ذره
 . داشت خودش به دار لعنت 
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. شد گرد  هامچشم  و افتاد جاده به نگاهم تازه شدم، خارج حال و حس از  که  کمی
 .بود دماوند مسیر 

 اونجا؟  داری چیکار  شب وقت این ! دماوند؟  بازم آریان -

 .زد جذابی چشمک و انداخت بهم کوتاهی  نگاه

 . آرزوهاست شب امشب -

  محض   به.  شد  پیاده  سریع  و  کرد  متوقف  رو  ماشین   بعد  دقایقی  و  گذشت  دماوند  از 
 لبخند  با که آریان اما گرفت لرزم و کرد حمله بهم سرما از  موجی در، کردن باز 

 سنگالخی  زمین  روی احتیاط با سرما، خیالبی  شد باعث کرد  دراز  سمتم رو دستش
 . بذارم پا

 رها؟  میاد یادت رو جااین  -

 سعی   و  کردممی  نگاه   اطرافم  به  گیج  فقط  من   و  بود  منتظر   اشتیاق،  از   پر   هاشچشم 
 . کنم  جلوگیری هامدندون  خوردن هم به از  کردممی

 . بینمنمی  چیزی درست آلودهمه یکم و تاریک هوا مگه؟  کجاست  نه، -

  کردممی سعی. کرد   هدایتم جلو به رو آروم و کرد  حلقه دورم رو راستش دست
 و  دار شیب  واقعا  زمین   و  بود  دماوند  کوه  یهدامن  نزدیک  اما  نیارم  فشار   بهش  خیلی
 . بود یغر 

 :کشید  عمیقی آه و  گرفت  آسمان به رو ایلحظه  رو سرش سرخوش لحنی با آریان

 بیچاره  من    وقتاون   نمیاد،  یادش  کال  رو  جااین   ما  خانوم  این !  کریم؟   اوس  بینیمی  -
 !شکر مصبتو. شممی خواببی بخاطرش شبا بعضی

 بیشتری دقت با بار  این . خندید فقط زیر  به سر  آریان اما م زد صداش تعجب با
 .زد جرقه ذهنم توی چیزی و  کردم  نگاه رو اطرافم
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 استاد   همراه  نو  موج  معماری  سبک  از   مستقیم  مشاهده  سوم؛  ترم   دانشگاه،  دوم  سال
 . امیری

 و ساختن  ُمشا دشت توی که  ایخونه همون. ُمشاست خانه جااین  من  خدای -
 دنبال اگه گفت  امیری استاد که  همونی. شده آمریکا معماران جامعه زهجای برنده
 . کنیم  شروع جااین  از  گردیممی طراحی برای جدید ایده

 خونه  یه.  رفتم  جلوتر   و  شدم  جدا  آریان  از   خاص،  بنای  این   دوباره  دیدن  از   زدهشگفت
. داره مختلف اندازیچشم  برای مختلف ایزاویه هرکدوم که  باکس سه از  متشکل
  دهانم  جلوی رو هامدست. طبیعته با بشر  ذات زدن گره  خونه این  طراحی اساس
 .بود ایستاده کنارم  حاال که  آریان سمت چرخیدم ذوق با و زدم گره  بهم

 یکی  جااین .  آوردی  رو  من   که  مرسی.  آریان  چشمام  جلو  اومد  دانشجوییم   خاطرات  -
 کلی  و تحلیلش برای اومدیم میریا استاد و هابچه با که  بود جاهایی بهترین  از 

 .گرفتیم  یاد جدید چیزهای

 !گرفت  یاد چیزهایی  یه یکیمون خوبه باز  -

 از  هاشگونه  و بینی نوک. شد کج  راستم شونه روی سرم و کردم  نگاهش متعجب
 .داشتم رو وضع همین  منم قطعا و بود شده صورتی سرما شدت

 . بودی باهامون روز  اون هم تو یادمه ولی! یکیمون؟  -

  بود  سرد کمی  دستش. نشست صورتم روی و کرد  عبور  شالم کنار   از  راستش دست
 . بگیره قرار  صورتم مقابل تا داد پایین  کمی  رو صورتش. بلرزم کمی  شد باعث و

  بریم  گفت  امیری استاد. بود نمنم  نه، که  بارون درواقع اومد،می بارون روز  اون -
  بودی شده اینجا مدهوش انقدر ... تو ماا داخلیش طراحی دیدن برای خونه داخل
 که  استاد جواب در . بمونی بیرون همین  بذاره خواستی امیری استاد از  خنده با که

 .نمهنم  فقط نیست که  بارون گفتی  میاد بارون داره اما گفت

 . کشوند  خودش سمت رو من  و کرد  دوران هامچشم  بین  نگاهش
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 فر   هاتچتری.  بود  کرده  احاطه  رو  بلندت  یهامژه  نم،نم   همون  ولی  بود؛  نمنم  آره  -
 داشت رو رنگی ترین روشن ... هاتچشم . مرطوبت یگونه  به چسبیده و بود شده
  طلب  گرییاغی  ازم وجودم تمام که  بود خالصم تیر  لبخندت. بودم دیده حاال تا که
 .کنه

  گاه ن. رو رومروبه لعنتی تصویر  ندم دست از  که  نزدم  پلک حتی و زد فالش قلبم
 . زدم فالش رسماً  هم خودم و چرخید صورتم  کل  روی آریان

 روز  اون یاد شبا بعضی اما نداره خاکستری رنگ از  ردی هیچ اتاقم کهاین  با -
  نگاهت  به نگاهم که  کردمنمی بلند سر  حتی روز  اون از  بعد هفته یک تا. افتادممی

 از  چی همه و نداختیم تو یاد رو من  نو موج یا ُمشا خونه از  اسمی هر . نیفته
 وقت،هیچ دیگه  و  گرفت  عطش  دلم  که  بود  بار   اولین  روز   اون.  شدمی   خارج  کنترلم
... منی  رهایی  که  منی،  خانوم  که...  االن  و  کنه  خاموش  رو  عطشم  نتونست  چیز،  هیچ
 . بشه خاموش که  بیاد روزی بدم قول بهت تونمنمی  بازم

  اون  تمام از  بعد. گرفت  آتش چیز  ههم ثانیه یک عرض در  اما داشت برف سوز  هوا
  رو  واقعی شیرینی شدمی  حاال کشیدن،  کام  به عسل و دادنمون بله از  بعد ها،حرف 
 !خر سر  بدون و محدودیت بدون دلهره، بدون. کرد  لمس

 برآورده  یکی  یکی  که  آرزوهایی  شب.  آرزوهاست  شب  امشب  آریان؛  گفتمی  راست
  قدم  کوه  دامنه اطراف صبح دمای دم تا  ،سرما وجود با که  بود  شبی عجیب و شدن
  به  لبخند بهش کردن  فکر  حتی و بود مشترک که  ایآینده . گفتیم   آینده از  و زدیم
 .آوردمی  لبمون

  و  بود همراهم همیشه که  بود، داده بهم شریفی سروان که  رو سفیدرنگی پاکت
 خنده  اب. دادم آریان به شب  همون دادنش، برای گشتممی  مناسب موقعیت دنبال
 . بگیرم براش رو اصلیش برم تا باشه داشته نشان عنوان به فعالً  گفتم  بهش
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 اون. بود دیدنی واقعاً  الجوردش ینقره انگشتر  دیدن با آریان متعجب صورت
  طرز  به که  بود شده پیدا خاکسترها بین  کاره،  نیمه ساختمان همون توی انگشتر 
 .بود شده زده دود فقط آساییمعجزه

 یکی   لبخندهامون  و  زد  لبخند  زدم،  لبخند  بردم  فرو  راستش  دست  توی  که  ور   انگشتر 
 .شد

 !وایستاده مجرد جااین ! هم؟  تو نشین  غرق حاال: پدرام

  آریان   از   رو  نگاهم  گیج  لبخندی  با  و  شد  آزاد  بود  شده  حبس  کی  دونمنمی   که  نفسی
 .بود  کشیده  تب  هب   رو  بدنم  عقدمون  درواقع  یا  برونبله  روز   اتفاقات  یادآوری.  گرفتم

 رو  همدیگه که  بار  هر  اما کردیم  عقد ماهه یک. شد تر فشرده مشونه  روی دستش
 و چیز  همه از  شهمی تهی اطرافمون خوره،می  گره  هم توی نگاهمون و بینیممی
 . قبله  از   تر قوی   بار   هر   که  مغناطیس  یه  افته؛می   جریان  به  بینمون  مغناطیس  یه  فقط

 قد هم تا نشست پا دو روی هم آریان و ایستاد آریان ویر روبه و اومد جلو نفس
 .زد لبخند  بهش و کرد  نوازش رو نفس شده بافته موهای. بشه نفس

  پدرام  عمو. بینمتمی دیگه روز  دو. نفسم بزن زنگ بهم خواستی که  موقعی هر  -
 باشه؟. نکن  اذیت رو جون پروانه اما کن   اذیت خواستی چقدر  هر  رو

 .داد تکون رو سرش و کرد  لمس رو آریان گونه  شکوچیک   دست با نفس

  تا  کنممی صبر  روز  دو نباش من  نگران هم  شما. هست حواسم جون، دایی باشه -
 باشم داشته دختردایی که  خواممی اگه گفته  پدرام عمو آخه پیشتون؛ بیام دوباره
 ! بذارم تنهاتون باید

 !پدرام -

 . کنه  نگاه آسمان به و بره قبع قدمی پدرام شد باعث آریان و من  عصبی تشر 
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 ولی   نگفتم  راستشم  هرچند!  که  نگفتم  دروغ  واال!  ناموسا؟   زدم  لکلک   از   حرفی  من   -
 دونینمی   خودتون  دیگه  کردم  اکتفا  کلیات  به.  دیگه  شنید  بچه  از   باید  رو  راست  حرف

 ! جزئیاتش و

 پایین   فسن  که  پدرام  سمت  بره  شد  بلند  جا  از   حرص  پر   اما  بود  گرفته  شخنده  آریان
 :گفت  بدجنسانه لحنی با و کشید  رو کتش

 انداختنش  بار   سه  بوده  بچه  پدرام  عمو  وقتی  گفته  بهم  پندار   دایی.  دایی  کن   ولش  -
 !شده کم  شتخته یه که  همینه خاطر  به! گرفتنش  بار  دو ولی باال

 : گفت  بود نفس خیره گرد  هاییچشم  با که  پدرام به و خندید بلند صدای با آریان

 !دیگه شنید  بچه از  باید رو راست حرف پدی؟  ردیخو -

 .شد سینه به دست و گرفت  خودش به پوکری قیافه پدرام

 دیگه الهی قوه و حول به که  بود ننداخته دست رو ما بچه فسقل  یه این  یعنی -
 !شد جور  جنسمون

  نفس   گونه.  انداخت  باال  پدرام  برای  ابرو  بار   دو  کج،  لبخندی  با  و  ایستاد  صاف  آریان
 . کرد  نگاهم نرم  و گرفت  ازم رو دستیم ساک و بوسید رو

 .رها شد دیر  که  بریم -

 پدرام   کنار   دوباره  نفس.  برداشتم  پدرام  سمت  قدمی  و  دادم  تکون  سر   براش  لبخند  با
 این  مامانم، قول به. بود گذاشته ششانه روی رو دستش پدرام و بود ایستاده
 . ستهمیشه از  تر خوشحال  و هداشت حاال تا پدرام که  تصویریه زیباترین 

 . پسردایی خوشحالی که  خوشحالم -

 .شد نفس خیره لبخند از  پر  و زد ایخنده تک

  کردم نمی فکر  هیچوقت. شده پر  کامل  حاال که  قلبمه توی یحفره اون خاطر  به -
 .اهلل مرسیُکُم ... و شد پر  باالخره آریان و تو خاطر  به. شد اما بشه پر  که



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

860 

 

 ... .شده مهم  برات کسی  کردی  حس یهو اگه پدرام -

 .چرخوند کاسه  توی رو  هاشچشم  و حرفم وسط پرید لودگی با

سر  که من  بجز  کردن گیریجفت باباحاجی هاینوه کل -   بالی  این  از  رفتم در  ق 
.  کنه  بدبخت  رو  ما  و  مخش  به  بزنه  بازیسرسره  هوس  دلم  اگه  عمرا!  براندازخانمان 
 چشماش  جدیدا پیمانم شده؟ کمتر   شده مزدوج یوقت از  حامد موهای کردی  دقت

 نقص  بار  زیر  عمرا من . شده ناقص کجاش  که  میاد خبرش بعدا آریانم. شده ضعیف
 !برم عضو

 :گفتم  حرص پر  و کوبیدم  بازوش به مشتی

 عضو؟  نقص عامل  شدیم خانما ما حاال -

 :گفت  شیطنت از  پر  و زد  لبخند عمیق وقتی گرفت  شکل شگونه  چال

  دوست  رو هاگل  یهمه که  منم! بهشتی هایگل  از  هستین  گلی  که  انماخ شما -
 زبون  و داره بویی و رنگ یه گلی  هر  باالخره. شمنمی  قائل بینشون تبعیض و دارم
  حظ  آدم دارن معنایی  یه اصال هاگل  بعضی! قاصره زیبایی همه این  بیان از  من 
 . ازشون برهمی

 .کرد  ترشجاعش این  و بگیرم رو مخنده جلو نتونستم

 شیم می هم با منگلی تو گلم من  بگم موضوع همین  وصف در  داره جا االن -
 !منگلیگل

 آخه؟  باشه تو عمه باید من  مامان چرا! لعنتی... عمت منگل -

 . زد برق هاشچشم و خندید بلند صدای با

 خوبه باز ! میده رو من  هایکاری  ندونم تاوان همیشه که بشم معمه  قربون -
! شهمی   تقسیم  بینشون  میدن  نسبت  بهم  که  هایینسبت   دارم  عمه  تا  دو  شکر خدارو
 . کنه  عضمون نقص دچار  نیومده تا برو. کنهمی  نگاهمون بد داره آقاتون رها اوه
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 . زدم لبخند و فشردم محکم رو بود کرده  دراز  سمتم که  دستی

 . دیگه خواهرتم باالخره. پدرام کنیمی حساب من  روی تونیمی همیشه -

 .شد فشرده بیشتر  دستم و کرد  نماییرخ  باز  شگونه  چال

 .جونم ولک ول خودمی خرکی چشم -

  سمتش  به کامل  رو من  آریان عمیق نفس صدای ماشین، توی نشستن  محض به
 .دادم جلو رو لبم و گرفتم  خودم به ایمظلومانه  یقیافه . چرخوند

 !موزمیهکرو  خدادتا پدرام اون تقصیر  همش فرمانده؟  کردم  دیر  -

 بازوش  دور   رو  دستم  و  شد  باز   خنده  به  منم  ب**ل  گرفت،  شکل  لبش  روی  که  لبخند
 .کردم  حلقه

 باید  رو  چی  بده  دستور   فقط!  فرمانده  شمام  امر   تحت  سفر   انتهای  تا  االن  از   عوضش  -
 . کنم  تیپمخوش ی فرمانده تقدیم و اخالص طبق توی بذارم

 راحت   خیالش  که  تهش  و  کرد  رصد  رو  بیرون   ماشین   هایآینه   از   نامحسوس  نگاهش
 . گذاشت  مگونه   روی ایه*س*بو و شد خم شد،

 نمونه؟   ازت  چیزی  ممکنه  سفر   ته  تا  اصال  کنینمی   فکر   درمیاری  بازیخوشمزه  انقدر   -

 . چرخید هاشچشم بین  بار  شیطنت نگاهم

 راعم که  دارم جیگر  فرمانده یه من  بعدشم. عزیزم بود اشتباه گیریت هدف که  اوال -
 ... .تموم من  بذاره

 دودی رو ماشین  های شیشه آریان پیش هفته که  روشکر خدا و موند نصفه حرفم
 . بود کرده

 روی   رو  دستم  کف  وقتی.  بود  بسته  هنوز   هاشچشم   اما  کردم  باز   رو  چشمام  آهسته
 . بزنم عمیقی لبخند شد باعث و کرد  بازشون گذاشتم  صورتش
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 ! فرمانده  درست گیرینشونه -

 هنوز  سفر . ببندم رو  کمربندم  منم بذار  و  ببند رو کمربندت  و سرجات بشین  برو -
 . خطرناکی االن از  تو و نشده شروع

 . نشستم صندلی روی صاف و خندیدم شیطنت با

 .بگن  فرمانده چی هر  -

  کمربندم .  زد استارت باالخره و کشید  ملتهبش صورت روی رو دستش دو هر  آریان
  اقاقیاهای  به خورد گره  نگاهم پارکینگ، در  از  بور ع حین  و نشستم صاف و بستم رو

 !من داشتنیدوست  بنفش اقاقیای. طاقی باالی خوشگل

 طرز  به خانواده ی همه اما باشم داشته خواستمی دلم همیشه که گلی همون
  با   آریان  پیش؛  یهفته  تا  باشم  نداشته  اقاقیایی   هیچ  من   تا  بودن  شده  بسیج  عجیبی
  داخلش  رو اقاقیا و کند  در  کنار   از  موزاییک یک و شد مونهخون وارد بزرگی گلدان
 . کاشت

 بلند انداختم، خاکیش آغوش توی رو خودم و سمتش دویدم هیجان از  پر  وقتی
 .کاشتمشمی زودتر  کاش  گفت  و خندید

 ازم  و کرد بغلم آریان  که بودم شده رنگش خوش  هایخوشه یخیره  عشق از  پر 
 نوجوانی   در   که  باری  اولین   از   گفت  چرخیدم،  شسمت  که  تعجب  با.  خواست  معذرت
 .بود شده متوجهش من، محو آریان و بودم شده اقاقیا محو  من  اصفهان توی

 بوده  گرفته  قول  باباحاجی   از   آریان  بده،  بهم  اقاقیا  بگم  باباحاجی  به  من   کهاین   از   قبل
 کار این  چرا پرسیدم ازش مبهوت. بده بهم روزی یه خودش تا نده اقاقیا من به که
 و بود پنهانی عشق معنای به که  اقاقیایی. بود گل  معنای هم باز  جوابم و کردی  رو

 .کرده  گرفتارش  پنهان عشق این  کی  از  بفهمونه بهم خواستمی آریان

 گل  دسته  با  دو  هر   وقتی.  بود  عقدمون  روز   فردای  گفت،  بهم  که  دیگه  ینگفته  یک  و
 خنده  و اشک با. کنیم  سالم آریان مسعود ا باب من، مسعود بابا به تا رفتیم سفید رز 
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 شد بخار  موندلتنگی آه و کردیم  تعریف بابا برای رو بعدش و عقد ماجراهای تمام
  مسعود  شهید سرهنگ اسم روی رو سفیدی رز  داشت آریان وقتی. هوا  سوز  توی
 . گفت  بهم رو نگفته آخرین  ریخت،می موحد

 آریان  به که  روزی همون دیدم، شرکت توی بابام و آریان بین  که  مالقاتی اولین 
 .بودم شاهد رو تریمهربون  آریان   بعدش و کردم  حسادت

  آریان   به  بابا!  باشه  واقعیش  خود    داده  اجازه  بهش  باالخره  بابام  روز   اون  گفت  آریان
 فکر   باالخره  سال  پنج  از   بعد  چون  بیاره  دست  به  رو  من   دل  کمکم  تونهمی  بود  گفته
  های تماس  فرهاد، برگشتن  حس با و نداشته ساغر  به ربطی آرام تصادف کردمی

 از  بعد باشه؛ برام خوبی حامی   تونهمی آریان بابا، از  من  بودن دور  و من  مشکوک
 !نبوده تاثیر بی  هم طاقتیشبی بر  مبنی آریان خواهش البته و. سال شش

 کهروزی  از .  کنه  حفظ  من  با  رو  اشفاصله  بود  خواسته  آریان  از   بابا  روز   اون  از   قبل  تا
 آریان  که  فهمید بابا و شده جدا من از  فرهاد چرا بپرسه تا بود رفته بابا پیش آریان
  نزدیک  بهم بود خواسته ازش هردومون امنیت و ترس خاطر  به داره، حسی بهم
  آریان،  و من  تا بود کرده  رو تالشش تمام همیشه بابا. دمدا حق بابا به من  و نشه
 .باشیم  امنیت در  همیشه فرزندانش عنوان به

 که   بود اسمی فرمانده. شدم تیپمخوش  یفرمانده  یخیره و کشیدم  عمیقی نفس
 آریان،  قول به و گوشیم مخاطبین  توی بود شده لطفی آریان جایگزین 

 . بده همسرش به تونهمی زن یه که  بود لقبی ترین کنندهضعف دل

 !بشم؟  خورده که  منه نوبت   حاال -

 . نکردم انکار  و زدم مونهچ زیر  رو دستم

 ست بسته  بالم و دست که  فعالً ! گذره؟ می ایتیکه همچین  از  عاقلی آدم کدوم  -
 . ندارم ایچاره

 .کرد  دوران روشروبه و من بین  نگاهش و زد بهتی پر  یخنده تک
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  عوض  جامون  وقتاون دیگه؟  رسیممی مقصد به باالخره ما که  هست حواست -
 .ها مونهنمی بسته اصالً  من  بال و دست و شهمی

 من و گذشته  عقدمون از  ماه یک فقط که  باشه حواست باید هم  شما! َنمونه خب -
 یهو ندم، انتقالشون ذره ذره اگه که  دارم شده جمع احساس سال شش یاندازه به

 .شهمی منفجر 

 . باال فرستاد رو ابروش یه و درخشید پروژکتور  مثل آریان چشمان

  اولویتم   توی  بیشتره،  سال  شش  از   احساسم  قدمت  که  منی  که  وریهطاین   قضیه  اگه  -
  اردیبهشت  از  بعد  ماه نه وسط، کشیدی  رو بحث خودت که  حاال میگم! انفجار برای
 ... .بهمنه

 ! آریـان -

 .خندید و انداخت بهم  شیطنتی از  پر  نگاه

 من  بعدم کردی،  خطاب  بزرگ مامان رو  جون پروانه خودت شدی؟  سرخ چرا حاال -
  دیدی  یهو حالم این  با  اصال. عشقه رو خودت و خودم فقط ندارم؛ ایعجله  اصالً  که
 ! نکردم پیدا رو شدنت شریک آمادگی کال

 .کنه  نشینیعقب به وادار  رو من  و بده خجالتم تونست باالخره

 .زوده حرفا این  واسه دیگه کن   بس -

 :گفت  زیرلبی و داد بیرون به خودش پنجره از  رو نگاهش

 !چی؟  واسه کردم  دودی رو ماشین  هایشیشه پس -

 وقتهیچ ماه یک این  توی. خندید فقط آریان و زدم جیغ رو اسمش خجالت از  پر 
  موردهایی  توی که  البته. داد حرصم هاشحرف  با فقط و نذاشت حد فراتر  رو پاش
 !مورد تا داریم مورد خب ولی اومدم در  خجالتش از  منم

 برداشتی؟ رو ومشخان و پیمان عقد هدیه رها -
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  شرکت  رفتیم خریدیم رو سکه کهاین  از  بعد که،  نیست من  دست! پیمان؟  هدیه -
 .تو به دادمش منم و

 .داد من  به و گرفت  خیابان از  متفکرانه رو نگاهش

 حواسمو.  ها  ذارینمی  حواس  آدم  واسه  توئه  تقصیر   همش  ببین .  میگی  راست  آره  -
 .دارم برش رفت یادم و میزم کشو   توی بذارمش تونستم فقط کردی  پرت

 .شد گرد  هامچشم و گرفت  قرار  دهانم جلوی دستم

  نگاهش   همش  و  داد  قیفی  بستنی  بهم  خیابون  توی  بود  کی!  تو؟   یا  من   عه  عه  عه  -
.  اتاقت تا کردی  ردم آدم همه اون بین  از  کشونکشون   تهشم بود؟  من صورت به

 .بشه پاک دستمال با بستنی این  حیفه گفتم  که  بودم من  حتماً  اونم

 :گفت  شیرینی لحن  با

 !خدایی بود عمرم  بستنی بهترین  -

 . برگردوندم رو سرم و دادم فرو سختی به رو لبخندم

 . نخوردیم شب به تا داریم برش شرکت بریم بزن دور ! دیگه پررویی بچه -

  پارکینگ  توی رو ماشین  بعد ربع یک. چرخوند رو فرمان و داد  تکون سری آریان
  از  لبخندی. شدیم آسانسور  وارد هم با و گرفت  رو من  دست و کرد  کپار  شرکت
 .نشست لبم روی  خاطراتم یادآوری

 یادم  وقتهیچ  رو  گذاشتیم  شرکت  به  پا  همسر   عنوان  به  آریان  و  من  که  روزی  اولین 
 به اول نگاه در  محلقه که  بود گرفته  سفت جوری رو چپم دست  دستش، نمیره؛
  دریافت  برای حتی نمیاد یادم که  داشتبرمی قدم داریاقت چنان با. اومدمی چشم
 .باشه رفته راه طوریاین  ایران کنگره  برتر  معماران جایزه

  بره  که  گفت  بابک به شیک لبخندی با آریان و شدمی روانه طرف هر  از  هاتبریک 
 بود رفته شیک خیلی دست، به آریان کارت  هم بابک. هابچه  برای بخره شیرینی
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 ظهر  تا شرکت. بود کرده  گرد  رو آریان چشمان و بود داده سفارش هطبق دو کیک
 گفت   نحوی یه با کی  هر  و خوردند کیک  زنان دست و سوت هابچه و شد تعطیل

 .ایمهمدیگه گمشده  نیمه ما

  رو  من  آریان داشتیم، پرند شرکت مهندسان با که  ایجلسه توی روز  همان عصر 
  ضیایی  متعجب چشمان مقابل  در  و نشوند میز  صدر  در  خودش صندلی کنار   دقیقاً 

  ترین کوچک   بدون  و  بود  گرفته  رو  من   دست  جلسه  آخر   تا  اول  از   خودمون،  کارکنان  و
 . کردمی گوش  جلسه صورت به جدی کامالً   صورتش  توی تغییری

  بود  کرده  سرایت هم بقیه به بابک هایبازی  بانمک و هاخنده کاری  ساعت آخر  تا
 کرد می نگاهم باز  نیش با هم آریان! کردنمی مونوالهح مجنون و لیلی هشتگ و
 مونده باقی اشیقه روی سرخی رد که  آریان، لباس از  گزیدممی ب**ل فقط من  و
 .نداختمی باال ابرو برام هی شیطنت با آریان و بود شده مخفی شالش زیر  و

 . بانو داخل بفرمایید -

 پستالی کارت   تصویر   یه  بار   این   و  قدی  پنجره  همیشه،  مثل  و  گذاشتم  آریان  اتاق  به  پا
  بهاری  نشانگر  آسمون، رنگ نیلی یزمینهپس  توی سفید ایپنبه  ابرهای. تهران از 

  هامون خاطره به بود  قرار  بدش و خوب تمام با قبل سال و اومدمی داشت که  بود
 .بپیونده

  س انعکا تصویر . شد قفل دورم هاشدست  و گرفت  قرار  چپم شانه روی آریان سر 
 گردنبند  عقدمون  از   بعد  از   درست  کشوند؛  لبم  به  رو  لبخند  شیشه  روی  جاودانم  گوی

 .شد من  همیشگی

 . کردم  نگاهش چشم یگوشه  از  و زدم عمیقی لبخند

 برداشتی؟ رو سکه -
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  از  قطعاً  که  آدامسی نعنایی عطر  از  بود پر  که  نفسش و داد تکون تاییدوار  رو سرش
 نعنایی طعم عاشق رسماً  دیگه من . نشست رتمصو روی بود، برداشته اتاقش میز 

 . بودم

 کنم؟   کارتچی خواستمی  دلم شدیمی اتاقم وارد وقتی اوایل اون دونیمی -

 . شدم متمایل سمتش کمی  کنجکاوانه

 کار؟ چی -

. دوخت بیرون به پنجره از  رو شیطونش نگاه و برداشت مشونه روی از  رو سرش
 .خورد فرو رو لبخندش و کشید  لبش گوشه  به دستی

 !باالییاش باال تا بگیر  ممکن  چیز  ترین ساده از  -

 رو من . نشینه بدنش روی مشتم تا کرد  بغلم ذوق با آریان و کشیدم  ایخفه جیغ
 براقش  هایمشکی  با  و  کشید  عقب  رو  سرش   کمی  و  بخورم  وول  تر کم   که  کرد  احاطه
 .چرخید ممستانه نگاه بین 

 این از  خواستنی قدر اون وقتی بگیرمت خواستمی دلم من . رهایی  کردم  شوخی -
 من  به توجهی ترین کوچک .  شدیمی رها دنیا از  انگار  و شدیمی بیرون محو پنجره
 ! کردممی حسادت پنجره این  به گاهی  بگم اگه شهنمی  باورت و دادینمی  نشون

 رو  گیجگاهش  موهای  طرف دو وار نوازش  هامدست  و کشیدم  آرومی نفس
 . درنوردید

 انقدر . بودم تو عطر  بوی مسخ ترشقبل اما، شدممی پنجره این  محو من  -
  اتاقت   وارد  ساده  ایبهانه  به  گاهی  که  من   برای  عطرت  و  تو  حضور   بود  بخشآرامش 

 .هستی  و  بودی  آرامشم  منبع  و  نبضم  دلیل  همیشه  آریان،  تو.  بشم  آروم  تا  شدممی

  بوسید،   رو  پیشونیم  وقتی.  زیدلر می  هم  نگاهش  و  شد  خارج  شسینه  از   لرزانش  نفس
 . لرزهمی هم هاشب **ل که  فهمیدم
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  روز  یه فقط روز، یه اگه چون رها باشی من  مراقب بیشتر  بعد  به این  از  بهتره -
  کوبشش   به قلبم که  دمنمی  تضمینی نخوره  گره  نگاهت  خاکسترهای توی نگاهم
 .نه یا میده ادامه

 صدای که  بود کاهش  به رو اصلهف عشق این  فرط از  و گرفت  هردومون هاینفس 
 ایآشفته حال با آریان . بشیم جدا هم از  ضرب به شد باعث من، گوشی زنگ
 هم روی چشم ایلحظه . چسبوند بهش رو پیشونیش و ایستاد پنجره رویروبه

 نفس حرص پر  پدرام، اسم دیدن  با و کشیدم بیرون رو گوشیم بعد و گذاشتم
 .کشیدم

 میگه داده پیام االن... بیا! ما حال وسط بپره بلده فقط پسر  این یعنی! پدرامه -
 .کنهمی  دیوونم داره دیگه خدا آخ! نشین  یکی جفت که  ببندین  رو کمربنداتون

 . کرد  اشاره  بسته  در   به  دست  با  و  زد  ایخنده  تک  و  کشید  صورتش  به  دستی  آریان

 دارم کنم  فکر ! ؟ تو بپره و کنه  باز  رو در  پدرام  که  االنه کنممی حس میشه باورت -
 !گیرممی  پدرام فوبیای

 مخ  رو عجیب  پسر  این . دادم تکون سر  خنده با و برگردوندم جیبم  داخل رو گوشی
 .داشتنی دوست تر عجیب  اما، بود

  لغزید   گلوش  سیبک.  شد  باز   شیرین   لبخندی  به  هامب**ل  و  ایستادم  آریان  رویروبه
 .شد  پا به راقشب هایمشکی داخل که  طوفانی به زدم چشمکی من  و

 !بودیم؟  کجا...  فرمانده خب -

*** 

 .افتاده راه پیش ساعت نیم بابک... ها میشه دیرمون داره! رها -

 و  جویدم تر محکم  رو  نعناییم آدامس حرص با و گرفتم  مقابلم رو چشم خط قلموی
 :گفتم  بلند
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 . مونده کارام  هنوز  دیگه نکن  هولم عه -

  کردم   سعی ناموفق تالشی در  آینه، به خیره و کشیدم  مبسته پلک پشت  رو قلمو
 و  کوبیدم  زمین   به  رو  پام  حرص  با  آخر   در   و  نه  یا  همه  مثل  دوش  هر   بدم  تشخیص

 :گفتم  بلندتر 

 ! کمک  بیا آریان -

 حال  در   و  پایین   به  رو  سرش  کهدرحالی   خورده،  گره  ابروهایی  با  آریان  بعد  ایلحظه
 هامچشم  و شد شل اتوماتیک  نیشم. شد وارد بود کراواتش گره با کلنجار 

 !رو رومروبه یتیکه  کرد  رصد وار تلسکوپ

 هوا  ایذره  جای رنگش سفید لباس و بود  بدنش کیپ  رنگش خاکستری شلوار کت 
 شده  شیو  کامالً   صورتش  و  بود  داده  باال  رو  موهاش.  ذاشتنمی  باقی  بدنش  روی  رو
 داشت   کمکم   عطرش  بوی  و  بود  گردنش  دور   آویزان  هم  رنگش  اینقره  کراوات.  بود
 توی  شحلقه دیدن و بود راستش دست توی الجوردش انگشتر . شد مشامم وارد
 . آورد لبم به لبخند همیشه مثل چپش دست

 ... .بسته چرا این رها َاه -

  باز  ابروهاش ثانیه عرض در  دیدنم با و اومد باال درهم ابروهای همون با نگاهش
 .زد باالیی بلند سوت و شد

 داری  حدی  دیگه  هم  دلبری!  آخه؟   آقاشون  با  کنهمی  چه!  باش  رو  ما  خانوم...  ابی  د    -
 ! بابا

 جاودانم  گوی.  انداختم رنگم اینقره ماهی لباس به نگاهی و خندیدم خجالت با
 .اومدمی لباس این  به عجیب

 .فرمانده شدی دومادا شبیه که  شما! سیاه روت گهمی  دیگ به دیگ -
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 نبضش  پر  نگاه و شد خم صورتم روی کمی.  ایستاد رومروبه و زد ایموذیانه  لبخند
  زبون   با  رو  هاشب**ل  و  گذاشت  صورتم  طرف  دو  رو  هاشدست .  برد  باال  رو  ضربانم

 .کرد  تر 

 . داریم جااین  مشکلی یه فقط عروسک وقتش به اونم -

  کراواتش   بند رو هامدست  و کردم  گرد  رو مخورده  رژ  حد از  بیش  کمی  هایب**ل
 . کردم

  پاک  زحمت خودت یا کنم  پاکش خودم یا و پررنگه رژم بگی خواستیمی که  نگو -
 .کشیمی  رو کردنش

 آدامس دیگه من ! آره. نشست صورتم روی آدامسش دارچین  عطر  و خندید آروم
 !دارچینی آریان و خورممی نعنایی

 .زدممی  گره  رو کرواتش  داشتم که  چرخید من  دستان روی نگاهش

 جیغ   اضطراری  مواقع  در   که  برات  خریدم  ساعتی  چهار   و  بیست  قصد  از   که  رو  اون  -
 . مهندس  خانوم  تاست  به  تا  چشمت  خط!  فهمن می  همه  االن  کشمت می  آریان  بزنی

 .برد  گردنش  به  دست  و  خورد  جا  لحظه  یه  کهطوری   بستم  محکم  رو  کراواتش  گره

  قسمت   به  فعال  رو  یکل  اون  قضا  از   که  هنوز،  داره  آرزو  کلی!  رو  مردم  جوون  نُکشی  -
 . بخشهمی  جزئیش

 هان؟ شده؟  دیرمون گفتمی بود کی  -

 . زد چشمک شیطنت با و کرد  پر  رو رفته یفاصله 

  پیام  وایسا هوم؟  رو؟  برنامه کنیم  کنسل!  رسیدنه دیر  از  بهتر  نرسیدن کال  گاهی  -
  فنگ  جیم این  پسانامزدی دوران رسهمی عقلش باالخره. نمیایم  ما بگم  بابک  بدم
 !دیگه داره رو بازیا
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  روی روبه چرخیدم و کردم  فرار  دستش از  کامل  بار  این  که  بیاد جلو دوباره خواست
 .کردم   حس زمین  روی  رو دامنم رقص و آینه

 کلی  خدابنده   بابک .  جشن   این   برای   کشیدن  زحمت   کلی  هابچه !  نزن  حرفشم   اصالً   -
... کن   فکر .  کنه  جمع  هم  کنار   نو  سال  شب  رو  هابچه   یهمه   تونست  تا  کشید  سختی
 . هم با همش یاس  بنای اسکلت پایان جشن  و تو سالمتی جشن و نو سال جشن 

 .کرد  خم سمتم رو سرش و کرد   نگاهم عمیق آینه توی  از  و ایستاد کنارم

 این  و کنیممی شرکت جشن  یه توی همسر  عنوان به که  هست هم باری اولین -
  بزنم  حرف  کاریم  های شریک   با  جوری  هچ  من !  ُکنهپرت حواس  زیادی  یکم  شما  لباس
 !هوم؟  دلبره؟  جوریاین  زندگیم شریک وقتی

 زدم  نازی  پر   لبخند.  شدم  خیره  واقعیش  خود    به  و  گرفتم  آینه  توی   آریان    از   رو  نگاهم
 . کشیدم  خط انگشت با فکش تیغه روی و

. نکرد  اثر   هدفعاین   اجالتا  اما  عزیزم  اجتماعتم  از   فرار   هایتکنیک   این   عاشق  من  یعنی  -
 . ریممی سریع و کنممی درست رو چشمم خط االن من 

 :گفت  بلند  تهش و کرد  زمزمه چیزی زیرلب و کرد  آویزان  رو هاشب**ل

 . بزرگه خدا بعد تا بنما رخ یه الحسابعلی -

 . عقب بره بلکه دادم هولش فایدهبی  تالشی در 

 ! مجلسیم صاحب مثالً  شد دیرمون آریان -

 . خندید شیطون و رد پشتم از  رو هاشدست  حرکت یه توی

 . بیارمت راه به باید خودم نیستی، بیا راه تو! اختیاری چهاردیواری -

 مخنده که  بود شده بامزه قدر این  شقیافه. خورد زنگ تلفنش نشده، تموم حرفش
 . گرفت
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 عین  حساس مواقع توی چطوری بشر  این  دونمنمی من! پدرامه بندممی شرط -
 !رسه؟ می سر  معلق اجل

 .کرد  نگاه شصفحه  به و کشید  بیرون رو گوشیش  و داد بیرون سنگین  رو نفسش

 !ما به حساس مواقع کردن  کوفت  برای کرده  زحمت قبول بابک دفعهاین ! نه -

 من و شد دور  ازم دست به گوشی  شده، باریک چشمانی با آریان و خندیدم ریز 
  این  و بودم کرده  باز  یونشین رو موهام. کنم  درست رو چشمم خط که  چرخیدم
 همیشه از  تر روشن  رو هامچشم و اومدمی صورتم به عجیب اینقره  الیت آرایش
 . بود کرده

 توالی االن و شبه هفت هاینزدیک  افتاد؛ سرم پشت ساعت به آینه توی از  نگاهم
 .اسفنده روز  آخرین  از  هادقیقه آخرین 

  و  گذشت  عالی آریان با اول وز ر  دو. پندار دایی خونه و اصفهانیم ستهفته  یک
 .جشنه شب   امشب، و شد تر عالی  اومدن هم بقیه وقتی

 هابچه به رو باباحاجی باغخونه من گرفتن،  جشن  مکان برای گزینه  یک عنوان به
 و بودم گذاشته  پا توش من نه باباحاجی فوت از  بعد که  باغیخونه. دادم پیشنهاد

  تمام  و کردن  آماده رو باغخونه  هفته یک ف ظر  بابک و فرشته و پیمان. آریان نه
  بهترین  امسال، نو سال جشن  مطمئنم من و شدن دعوت فامیل و شرکت هایبچه 

 . عمرمونه تمام نو   سال جشن 

  رهایی . زدم لبخند آینه توی خوشحال و  زیبا رهای به و گرفتم  ساعت از  رو نگاهم
 .شتدا آینده به  چشم و بود کرده  رها رو گذشته  باالخره که

 برای  گذشته نحس یپرونده پیش، روز  دو هایساعت  آخرین  در  ساغر  اعدام با
 .بود شده بسته همیشه

 و کشیدم  محلقه ریز  هاینگین  ردیف روی  آروم رو شستم و کشیدم  عمیقی نفس
 .بود ارادهبی  لبخندم



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

873 

 

  آریان   با  نبودن.  محاله  نکردنش  تصور   حاال  و  بود  محال  روز   این   تصور   پیش  ماه  شش
 . حالهم

  توی  نکشیدن نفس. کشیدم  نفس رو حضورش من و شد نزدیک هاشقدم  صدای
 . محاله دیگه هواش

 تکون   هوا  توی  رو  موبایلش   و  شد  نزدیکم  متفکر   ایچهره  و  آهسته  هاییقدم   با  آریان
 . زد کمرنگی  لبخند و چرخید صورتم روی تاخیر  با نگاهش. داد

 .اومده هوش به دیشب... فرهاد. بود  زده زنگ بهش بابک دوست پیش ربع یه -

 . کرد  سرایت صدام به آخر  در  و نشست لبم روی آرومآروم  لبخند

 !واقعا؟  -

 . گذاشت  پهلوهام روی رو هاشدست و داد تکون تاییدوار  رو سرش

 ... . فقط خوبه تقریباً  حالش و اومده هوش به دیشب. اوهوم -

 چی؟ فقط -

 . فرستاد بیرون شتاب با رو نفسش و کرد  نگاهم عمیق

 سرش   به  افتادن  حین  که  آسیبی...  و  رفته  بین   از   ضربات  شدت  خاطر   به  شکلیه  یه  -
 !بده دست از  رو شحافظه  شده باعث شد وارد

 دست از  رو شحافظه فرهاد. کنم  درک رو منظورش تونستم تا زدم پلک چندبار 
 ! نیست؟  یادش رو عمرش کل  اتفاقات از  کدومهیچ و داده

 !نیست؟  خوب این 

 یه!  نیست؟   خوب  بود  هاششیرینی  از   زیادتر   که  زندگیش  هایتلخی   کردن  فراموش
  خودش  که جوریاون تونهمی باالخره فرهاد. دوباره شروع یه دوباره، زندگی

 !نیست؟  خوب زیادی این . کنه  زندگی خوادمی
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 جولون  سرم  توی  فکری  یه  باال  اومده  هوشیاریش  سطح  گفت  فرهاد  دکتر    وقتی  از   -
 حالش و شد تبرئه فرهاد وقتی کنم  صحبت شریفی سرگرد با خواممی. هار  داد

. بگیره کار   به درستش جای توی رو فرهاد استعدادهای بود، مایل اگه و شد خوب
. کنه  سوءاستفاده ازشون بازم کسی  یا باشه خاموش استعداد همه اون که  حیفه
 چیه؟ نظرت

 توی کهاین  با. دادم جواب سرش پشت هامدست زدن گره  با رو آریان منتظر  نگاه
 حساسیتی هیچ بدون آریان االن اما بود، شده آریان ناراحتی باعث فرهاد مقطعی

 تصورم  حد از  بیشتر  آریان. داشتنیه دوست ایلعنتی  طرز  به این  و آیندشه فکر  به
 !لعنتیه ایداشتنی دوست طرز  به این  و خوبه

 !فرمانده نمیاد پیش مشکلی  یمبرس دیرتر  دقیقه چند اگه که  اینه نظرم -

 کامل  رو من . رفت بین  از  هاشچشم روی  مبهم یهاله و زد بهتی پر  یخنده  تک
 .کرد  نگاهم تیز  و گرفت

 طوریاست؟ این ! جونم؟  -

 چقدر  من . گرفتم باال لبخند با رو سرم و دادم تکیه شسینه قفسه به ناز  پر 
 .منه مرد مردی، همچین  که  شانسمخوش 

 . طوریاستمین ه دقیقاً  -

 بقیه جلوی رو آبرومون شرکت توی دفعهاون مثل که  کن   کمرنگش   اجالتا پس -
 . نبری

 .کردم  مخفی شسینه توی رو سرم و گزیدم  ب** ل خجالت شدت از 

  شمس  خانم مبهوت نگاه و گرد  هایچشم  یاد وقتی هنوزم! آریان ننداز  یادم وای -
 . بود بدی سوتی خیلی. بگیرم گاز   ور  افق خوادمی  دلم افتم،می لباست گوشه  به
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 و کردم  بلند رو سرم جانب به حق لرزید، آرومش خنده خاطر  به که  شسینه قفسه
 . کردم  نگاهش تخس

 پذیرایی   توی  اومدی  حوله  با  نیست  یادت!  جان؟   رئیس  ندادی  سوتی  حاال  تا  خودت  -
 بار  اولین یبرا رو برادرشون داماد بودن اومده هامعمه که  زمانی  اونم مون،خونه
 !اومد باال فشارش زور  به قند آب پارچ یه با  مامانم طفلک! ببینن؟ 

 .اومد کش  هاشب**ل و شد شیطنت از  لبریز  هاشچشم 

 بودم اومده پروژه یه سر  از  خسته من . بود حادثه عزیزم نبود سوتی کهاون -
 تقصیر . بیاد مهمون قراره بود نگفته بهم هم کسی.  بگیرم دوش رفتم و تونخونه
 سرما  دیوونه!  اومده  انبه  بیرون  بیا  بدو  گفت  حموم   در   پشت  اومد  یهو  که  بود  پدرام
 بیرون   اومدم  سریع  حوله  با  منم!  انبه  گفت  عمه  به  شگرفته   صدای  اون  با  بود  خورده
 ... .رها ولی! خب بخورم انبه

 .گرفت   بدجنسی از  رنگی نگاهش و کرد  جاجابه بغلش توی رو من 

 اون  طرف،  یه  آوردی  زبون  به  بلندبلند  رو  فکرات  و  دادی  عمرت  ویت  سوتی  چی  هر   -
 ... .دانشگاه اول روز  که  ایسوتی 

 بازوش   روی  محکمی  مشت!  شد  ور شعله   بدنم  تمام  ثانیه  یک  عرض  در   کردم  احساس
 :غریدم درهم هاییاخم  با و کوبیدم

  یادش  ههنوز  که  هنوزم! آریان نکش پیش رو حرفش میگم دارم  هزارم بار  برای -
  حادثه   نبود  سوتی  اون  خودت  قول  به  اصالً !  گیرهمی  گر   خجالت  شدت  از   بدنم  افتممی
 .من  عزیز  شو بیخیال بابا! بود

 تا کن   خالص رو خودت بگو! کردی؟   جوریاون روز  اون چرا فهممنمی من آخه -
 . دیگه نکشم پیش رو حرفش هی منم

 باید !  چی؟   که  باالخره.  گرفتم  کنجکاوش  هایمشکی   از   رو  نگاهم  و  کشیدم  عمیقی  آه
 .دیگه بگم بهش روز  یه
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 بدترین   که  اتفاقی  و  براش  بره  دلم  شد  باعث  که  اتفاقی  و  گیج  من    و  دانشگاه  اول  روز 
 ! بود عمرم سوتی

. نشستم روش و تخت  به رسیدم تا برداشتم قدم عقبعقب  و شدم جدا آریان از 
  چرخوندم  جایی هر  رو اهمنگ و کشیدم  دست هامناخن  برجسته فانتزی  طرح روی
  باالخره  و زدم عقب رو خجالتم حس و  کشیدم  عمیقی نفس. آریان صورت جز  به
 . کردم  مرور  محافظه  توی رو روز  اون اتفاق سال شش از  بعد

  بیام   دانشگاه  از   خواستممی   وقتی  هاکالس  آخر .  بود  نیومده  مریم  دانشگاه  اول  روز   -
  گفت   انقدر . کرد  پیچم سوال  محیطش و شگاهدان به راجع کلی  و زد زنگ بهم بیرون

 متر  چند بیرون، اومدم که  دانشگاه در  از . کرد  گیج  کامل  رو خسته من   که  پرسید و
 دودی  هاششیشه که  خورد سفیدرنگی زانتیای به نگاهم اصلی ورودی از  تر پایین 
 دودی  رو هاششیشه که داشت سفید زانتیای یه دقیقا هاموقع اون حامد. بود
 و کردم  باز  رو ماشین  در  سریع دنبالم اومده حامد کهاین  هوای به منم! بود هکرد

. شدمی   منفجر   دستش  از   داشت  دیگه  سرم  و  زدمی   حرف  داشت  هنوز   مریم.  نشستم
 ... .بعدم و نبود  اطرافم به حواسم

 . کشیدم  نفس عصبی و جویدم تر محکم  رو نعناییم آدامس

 ... .و ببوسم رو حامد گونه  که...  که  چرخیدم عادت سر  از  بعدم -

 . کردم  ناله دل ته از  و پوشوندم رو صورتم هامدست  با

  محو  خواستمی  دلم آریان آخ ! افتاد هزاریم دو تازه  صورتت  متریسانتی  یه  توی -
 مثل من به و در  به بودی چسبیده گرد  چشمای با تو! لحظه اون زمین  روی از  شم

 از  و برم عقب کهاین  جای به خنگ من   وقتاون! کردیمی نگاه منحرف آدمای
! دار نگه رو ماشین  زدم جیغ و بهت کوبیدم  محکم رو مکوله  بیرون، بزنم ماشین 

 به  لحظه چشمات هم تو! دار نگهش گفتم   رو خاموشت ماشین  ! آریان؟  فهمیمی
 بکوبم  رو سرم خوادمی  دلم االنم همین  حتی! خدا آخ... من  و شدمی  گردتر   لحظه

 !طاق به
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 . بزنم صدا رو اسمش خفه جیغ یه با همراه شد باعث آریان آروم خنده صدای

  میرم  کنانشرحهشرحه  خود  بینم،می  که  سفید  زانتیای  روز   اون  از   من !  لعنتی  نخند  -
 رو  زانتیاش کردم  مجبور  رو حامد من  چرا  نگی پدرام به وقت یه... آریان! غارم تو

 .کنهمی  صاف رو وجودم کل  هیچ، هک   دهنم عمرش آخر  تا وقتاون! ها بفروشه

 خودم   روز   اون  یادآوری  از   درونیم  التهاب  شدت  خاطر   به  من   و  خندیدمی  هنوز   آریان
 کنارم  بود کرده  جمع رو شخنده زور  به کهدرحالی  آریان. زدممی باد دست با رو

 . گذاشت  مشانه روی  و کرد  رد پشتم از  رو دستش و نشست

 .دونینمی من  نگاه از  رو قضیه تو خوبه... لیو جونش ولکول گمنمی  بهش -

 .چرخوندم مچش دور  رو استیلش ساعت کنم  نگاهش کهاین  بدون

 !تو؟  نگاه -

 لبای   با  و  کنارم  نشست  و  کرد  باز   زرتی  رو  ماشینم  در   خوشگل  دخترخانم  یه  کهاین   -
  تونستم  که  کاری  تنها  بودم، شده شوک قدر این  یعنی! سمتم کرد  حمله شدهغنچه 
 چشم و ب**ل حالت حفظ همون با! در سمت بکشم رو خودم که  بود این  بکنم

. هستی کی  فهمیدم سرم تو خورد تکوله  وقتی و اومدی آشنا نظرم به گردشده
 !مکه حاجی حاجی رفتی بزنم حرف کالم  یه من  بذاری کهاین  بدون بعدم

 . بستم رو چشمام و دادم فشار  ششونه روی رو پیشونیم

 ولی  کالس  تو رفتممی آفتابی عینک با دیدنت دوباره ترس از  بعدش ماه یک تا -
 داشتم  دوست. دیدنت برای رفتمی ویلیقیلی قبل از  بیشتر  روز  به روز  دلم... خب

  نیومد،   پیش  فرصتش  وقتهیچ  ولی  رفتارم  خاطر   به  کنم  عذرخواهی  ازت  و  ببینمت
 لبخند   یه  و  بودی  ایستاده  رومروبه.  دیدمت  سلف  توی  اتفاقی  بعدش  ماه  دو  اینکه  تا

 ازت هم چون بزنم بهت حرفی نتونستم بازم من اما بود، نشسته لبت روی محو
 .دیگه  رفتمی ویلیقیلی داشت زیادی دلم... هم و کشیدممی خجالت



                  
 

 رمان یک انجمن کاربر   امینی رها|  شخصی حافظه رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

878 

 

 لبخند  با. بردارم ششانه روی از  رو سرم شد باعث و خورد تکون جاش سر  کمی
 . کشوند  نوازش به رو وجودم ش لحن و نگاه و سمتم  چرخوند رو صورتش

 به و میزد بکفلش روز  اون به محافظه  بودم، ناراحت یا گرفتمی دلم وقت هر  -
 تو. کردیمی رها بدم حال از  رو من  همیشه تو. شدمی خوب حالم عجیبی طرز 

 . بودی من  رهای... تو. بودی من  رهایی حس همیشه

  چرخ  عاشقی حس از  پر  گاهمن و برگرفت در  رو وجودم هستی نبض دارترین ریتم 
 . قرارشبی هایمشکی بین  خورد

 هم از  ایشخصی  چیز  هیچ دیگه هامونحافظه . نبود بینمون اینگفته هیچ دیگه
  آریان،   و  من .  کنه  دورمون  هم  از   بتونه  که  نداشت  وجود  چیزی  هیچ  دیگه.  نداشتند

 . بودیم شده «ما» کلمه  واقعی   معنای به

 روی نافرمانم دست اما شد بلند آریان گوشی  عدب کمی  و من  گوشی  زنگ صدای
 . نشست شگونه 

 بهت؟   رو نظرم بودم گفته  -

 .چشمام  بین  خورد چرخ نگاهش هایمشکی و لغزید گلوش  سیبک

 رو؟ چی -

 . نمیاد پیش مشکلی  برسیم دیرتر  دقیقه چند اگه کهاین  -

 . خوردمی زنگ مدام هامونگوشی

 رو دارچینش عطر  از  پر  و گرم  نفس و گرفت  ازیب به رو مگونه  کنار   فر  موی آریان
 :زد پچ و صورتم توی کرد  پخش

 تحویل؟  سال به مونده چقدر  -

 :زدم ب**ل بریدهنفس و انداختم ساعت به کوتاهی  نگاه
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 .دقیقه ده کنم  فکر  -

 .شد شنیده گوشم  نزدیک بمش صدای

  همون   هم  سال  لک  بدی،  انجام  تحویل  سال  لحظه  کاری  هر   که  داری  باور   این   به  تو  -
 ! میدی؟  انجامش رو

 .کردم  خم سمتش رو سرم و خندیدم صدابی

 . نکردم امتحانش حاال تا... دونمنمی -

  روی  شیطونش هایمشکی و گرفت  صورتم مقابل رو سرش. کشید  عمیقی نفس
 .شد باز  هم از  آروم هاشب**ل و چرخید صورتم

 !؟ چیه سال کل  توی دارچین  و نعنا ترکیب حس با نظرت -

 پایان 

 

 : نویسنده سخن 

 !شد  تموم شخصی حافظه

  بودنتون   و  اعتمادتون  یعنی  هاهمین   ناآشنا،  و  بودم  تجربهبی  کامال  و  بود  رمانم  اولین 
 . بود ارزشمند برام بکنید، رو فکرش که  چیزی از  بیش

  همراهم  هاشونالیک  با که  داشتم عزیز  همراه همه این  تبلیغی هیچ بدون اینکه
 . افتخاره مایه واقعا و واقعا بودن،

( پدرام  مخصوصا) کارکترها   تمام و آریان رها، من، هایکاستی  و کم  تموم که  مرسی
 . کردین   تحمل رو
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 که  باشه معلوم کنم  فکر  و شده تر پخته اوایل به نسبت قلمم کنممی حس خودم
 رمان  برای رو نگاهتون حس بودین؛ مایل اگر  پس. دارم دوس رو معما طرح چقدر 
 .شد نخواهید پشیمون شمطالعه  از  میدم تضمین  کامال.  آرزومندم( باندل)  مبعدی 

 که  بدونین و خریدارم رو تکتون تک نظر  حاال و ممنونم همگیتون نگاه از  نهایتبی
 .بود خواهد ارزشمند برام

 ممنونم  هم باز  و هم باز 

 .مداو هامنقص  و من  پای پابه که  Sorian عزیزم ناظر  از  ویژه فوق تشکر  یه و

 

 

 رمان  دانلود مرجع ، رمان یک

 که  خواهید  می  و هستید  نویسنده  یا  و هستید  ما  با  همکاری  به  مایل  که  درصورتی
 توانید  می شوند منتشر  و ساخته موبایل افزار  نرم قالب در  هایتان شعر  و ها رمان
 .بگیرید تماس  ما با و کرده  مراجعه ما سایت وب به
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 کتاب آوای ماهور

 
  کتاب بوی نای عشق

 ابکتاب در پس نق
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